اآلخر يعتمد على مقوالت االستعمار وخطط القوى الغربية
يف اهليمنة على شعوب العامل واستنزاف مواردها .1ويعد د.عبد
الوهاب املسريي من أهم الرموز الفكرية العربية –املنتمية للتيار
األخري  -وأثكثرهم اعتناء بتحليل وتشريح الظاهرة اليهودية
والصهيونية خالل العقود املاضية ،فقد استحوذت هذه
الظاهرة على حمور تفكريه وحبثه ودراسته ملدة تزيد على أثكثر
من مخسة وعشرين عاما إىل أن انتهى من أثكرب عمل
موسوعي عريب معاصر حول اليهود والصهيونية يف عام
.1999
صدرت موسوعة املسريي بعنوان "اليهود واليهودية
والصهيونية :منوذج تفسريي جديد" ليعرب بذلك عن الفكرة
األساسية اليت تتمحور حوهلا موسوعته ،وهي التمييز بني
اليهودية واليهود من ناحية ،واحلرثكة الصهيونية من جهة
أخرى ،مبا يعين تفكيك ثكل الديباجات واملقوالت واألساطري
الدينية والتارخيية اليت حتاول ربط الصهيونية باليهودية.ثكما
انتقلت املوسوعة من التفكيك إىل التأسيس عرب طرح رؤية

معالم رؤية المسيري للصهيونية "الجماعة
الوظيفية مدخال للفهم والتفسير"

مقدمة:

رجب السيد عزالدين

()

مثة مداخل تفسريية متنوعة لتحليل الظاهرة الصهيونية
احلديثة ،بعضها يعتمد على الدين ومقوالت اليهود واليهودية
واملؤامرة العاملية على اإلسالم ،وهو التفسري األثكثر رواجا على
مستوى أوساط العامة يف عاملنا العريب واإلسالمي ،1والبعض
( )باحث يف العلوم السياسية.
( )1هناك عشرات الكتابات اإلسالمية الىت تتبىن هذا اخلطاب ومقوالته
املختلفة األساسية والفرعية،منها على سبيل املثال ال احلصر :
-

حممد إيراهيم ماضي ،صراعنا مع اليهود بين الماضي

-

هباء األمري  ،الوحي ونقيضه :بروتوكوالت حكماء صهيون في

-

عبد اهلل التل  ،األفعى اليهودية في معاقل اإلسالم،املكتب
اإلسالمى (القاهرة .)1002،

-

والمستقبل( ،القاهرة ،دار التوزيع والنشر اإلسالمية.)1991،

القرآن (القاهرة ،مكتبة مدبوىل .)1002،

حممد بن مهنا العلي ،صراعنا مع اليهود بين الصلح المستحيل
حممد عبد العزيز منصور ،يا مسلمون اليهود قادمون (،القاهرة،

-

صالح عبد الفتاح اخلالدى ،كتاب حقائق قرآنية عن القضية

-

أمحد سامل الرحال  ،فلسطين بين حقيقة اليهود وأكذوبة

-

عبد الرمحن حسن حبنكة امليداين ،مكايد اليهود عبر التاريخ،
(دمشق ،دار القلم .)1992،

صهيون(،عمان ،دار الكتاب العرىب )1920،

-

صارم الدين ابراهيم الكوثكباين ،التنبيه على ما وجب من إخراج

-

أبو بكر جابر اجلزائري ،هؤالء هم اليهود فاعتبروا يا أولي

-

عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز ،حكم الصلح مع اليهود في

األبصار( ،املدينة املنورة ،جملة اجلامعة اإلسالمية .)1002،

دار اإلعتصام .)1992،

وليم ثكار ،اليهود وراء كل جريمة ،احملقق :خري اهلل الطلفاح

-

حممد خليفة التونسي ،الخطر اليهودى بروتوكوالت حكماء

لخلف أسوأ(،جدة  ،مكتبة السوادي .)1991،

اليهود من جزيرة العرب( ،عمان ،دار الراية .)1991،

والمواجهة الحتمية(الرياض ،دار أمية .)1991،

-

-

عبد الرمحن بن حممد الدوسري ،يهود األمس سلف سيء

ضوء الشريعة اإلسالمية(،الرياض  ،رئاسة إدارة البحوث العلمية

(بريوت ،دار الكتاب العرىب .)1921،

واإلفتاء .)1992،
-

الفلسطينة (،عمان ،دار العلوم للنشر والتوزيع .)1009 ،

حممد عثمان شبري ،صراعنا مع اليهود فى ضوء السياسة

الشرعية(،الكويت ،مكتبة الفالح للنشر والتوزيع .)1929،

( )1يتبىن هذا االجتاه عدد من املفكرين العرب أمثال د.عزمى بشارة ،د .أمحد
يوسف أمحد ،وغريهم من الرموز القومية والناصرية واليسارية .

التلمود(،عمان ،دار .)1009،

1

اجلماعات الوظيفية مصطلح قام املسريي بصكه
استنادا إىل مصطلحات قريبة يف علم االجتماع ،لوصف
جمموعات بشرية تستجلبها اجملتمعات اإلنسانية من خارجها،
يف معظم األحيان ،أو جتندها من بني أعضاء اجملتمع أنفسهم
من بني األقليات اإلثنية أو الدينية ،أو حىت من بعض القرى
أو العائالت .مث يوثكل ألعضاء هذه اجملموعات البشرية أو
اجلماعات الوظيفية وظائف شىت ال ميكن لغالبية أعضاء
اجملتمع االضطالع هبا ألسباب خمتلفة من بينها :رغبة اجملتمع
يف احلفاظ على ترامحه وقداسته ،ولذا يوثكل ألعضاء
اجلماعات الوظيفية بعض الوظائف املشينة (الربا -البغاء) ،أو
الوظائف املتميِّزة (القضاء -الرتمجة -الطب) اليت تتطلب
احلياد والتعاقدية .ثكما أنه قد يوثكل ألعضاء اجلماعات
الوظيفية الوظائف ذات احلساسية اخلاصة وذات الطابع األمين
(حرس امللك – طبيبه -السفراء -اجلواسيس) .وميكن أن
تكون الوظيفة مشينة ومتميِّزة وحساسة يف آن واحد (مثل
اخلصيان والوظائف األمنية على وجه العموم) .ثكما أن
املهاجرين عادة ما يتحولون إىل مجاعات وظيفية (يف املراحل
األوىل من اسـتقرارهم يف وطنهم اجلديد)؛ ذلك ألن الوظائف
األسـاسية يف وطنهم اجلـديد عادة ما يكون قد مت شـغلها من
قبَل أعضـاء األغلبية .ولذا ميكن تسمية أعضاء اجلماعات
الوظيفية "املتعاقدين الغرباء" .وقد يلجأ اجملتمع إىل استخدام
العنصر البشري الوظيفي مللء فجوة أو ثغرة تنشأ بني رغبات
اجملتمع وحاجاته من ناحية ،ومقدرته على إشباع هذه الرغبات
والوفاء هبا من ناحية أخرى ،ومن أمثلة ذلك نشأة احلرثكة
الصهيونية واستعمارها االستيطاين لفلسطني واحلاجة املستمرة
ملستوطنني جدد لتوطينهم(.)1

عربية بديلة للظواهر اليهودية والصهيونية وحنت مصطلحات
جديدة لوصفها واقرتاح مداخل تفسريية مرثكبة لفهمها
وحتليلها ،وثكان منوذج "اجلماعة الوظيفية" من أهم النماذج
التفسريية اليت قدمها املسريي يف هذا السياق.
استطاع املسريي من خالل هذا املدخل أو النموذج
التفسريي تفكيك املقوالت الدينية اليت يستخدمها الكيان
الصهيوين للتغطية على ماهيته االستعمارية االستيطانية
األصلية من أمثلة (أرض امليعاد – التوارة -العودة ألرض
األجداد –بناء الدولة اليهودية – حنن اليهود) ،ثكما استطاع
تفكيك املقوالت الدينية املضادة املستخدمة يف جانب من
أصحاب اخلطاب اإلسالمي املقاوم من أمثلة (الصراع مع
اليهود – اجلهاد ضد اليهود –أحفاد بين إسرائيل) .ليطرح بعد
ذلك تفسريا خمتلفا للظاهرة الصهيونية من خالل ربطها
بالظاهرة االستعمارية ،فتصبح األوىل نتيجة للثانية ،وتصبح
إسرائيل هي القاعدة العسكرية الوظيفية الكربى يف الشرق
األوسط لتحقيق مصاحل القوى االستعمارية الغربية ،وهي تقوم
هبذه الوظيفة مقابل الدعم الذي تتالقاه والذي يشكل أساس
بقائها فيما يعرف بنموذج "الدولة اململوثكية الطفيلية" اليت
تعتمد يف أساس وجودها على غريها.
وتهدف هذه الورقة إلى إلقاء الضوء على مفهوم

الجماعة الوظيفية ومدى قدرته التفسيرية في قراءة وتحليل

تاريخ الجماعات اليهودية الحديثة والمعاصرة وصوالا إلى
الحركة الصهيونية ومنتجها الرئيسي في العالم العربي

اعتمادا على موسوعة
المسمى" إسرائيل" ،وذلك
ا
المسيري (الجزآن الثاني والسابع تحدي ادا)،
وكتاب"الجماعات الوظيفية اليهودية :نموذج تفسيري
جديد" ،وف اقا للمحاور التالية:

أوال -الجماعة الوظيفية :التعريف بالمفهوم
ا

( )1عبــد الوهــاب املســريي ،الجماعااات الوظيفيااة اليهوديااة :نمااوذج تفساايري

جديد ،القاهرة ،دار الشروق ،1001 ،ص ص .11-11
2

ثانيا -تطبيق المفهوم في قراءة تاريخ اليهود:

وهي اضطالعهم بدور اجلماعة الوظيفية .ثكما رصدت
املوسوعة عدة أسباب تفسر ظاهرة َحت َّول ثكثري من اجلماعات
اليهودية إىل مجاعات وظيفية تتنوع بني التارخيي واالجتماعي
والديين والسياسي ،أمهها عالقتهم بالزراعة والطبيعة اإلقطاعية
للمجتمع الغريب( .)1وقد اضطلع أعضاء اجلماعات اليهودية
بأدوار وظيفية عديدة أمهها :الوظيفية االستيطانية القتالية،
والوظيفية املالية الوسيطة يف جماالت التجارة –الربا-مجع
الضرائب-املتعهدون العسكريون –جتارة الرقيق –جتارة اخلمور،
إضافة إىل وظائف أخرى يف جماالت الطب ،واجلاسوسية،
وقطاع اللذة والبغاء ،وجتارة الرقيق األبيض(.)1
ثكما اثكتشفت املوسوعة أن التحديث الفجائي وظهور
الدولة املرثكزية احلديثة يف شرق أوروبا اليت اضطلعت بكثري من
وظائف اجلماعات الوظيفية ،قد أسهما بشكل ثكبري يف إسراع
عملية تفكيك وتآثكل مراثكز اجلماعات اليهودية يف اجملتمعات
األوروبية وخلق فائض بشري يهودي بال وظائف ،مما أدى إىل
ظهور ما يسمى "املسألة اليهودية" .ففي أواخر القرن التاسع
عشر ،ثكانت الغالبية الساحقة من يهود أوروبا من نسل يهود
بولندا الذين ثكانوا يعملون داخل نظام (األرندا)( )1الذي

اهتمت موسوعة املسريي (اليهود واليهودية
والصهيونية :مدخل تفسريي جديد)( )1بدراسة "اجلماعات
اليهودية"( )1يف إطار علم اجتماع األقليات واجلماعات
التجارية اهلامشية واجلماعات اإلثنية ،حيث يظهر اليهودي
باعتباره عضو أقلية أو مجاعة وظيفية ،وما حيدث له حيدث
لكل أعضاء األقليات واجلماعات الوظيفية األخرى ،أي أن
اليهودي يظهر باعتباره اإلنسان عضو األقلية الدينية أو اإلثنية
أو الوظيفية.
اثكتشفت املوسوعة من خالل عملية استقراء واسعة
لتاريخ اجلماعات اليهودية ،أن منوذج اجلماعات الوظيفية ثكان
أثكثر النماذج قدرة على تفسري واقع هذه اجلماعات عرب
تارخيها القدمي واملعاصر وصوال إىل إسرائيل ،مبا يكشف عن
حالة استمرارية تارخيية متعيِّنة يف تواريخ اجلماعات اليهودية،
( )1ميكــن أن نعــرف املوســوعة بأةــا دراســة حلالــة حمــددة هــي اليهــود واليهوديــة
والصهيونية يف احلضارة الغربية أساسا ،وهي دراسة تارخيية اجتماعية مقارنة ترثكز
عل ــى العالق ــات السياس ــية واالجتماعي ــة واالقتص ــادية ب ــني أعض ــاء اجلماعـ ــات
اليهودية -مبا يف ذلك أعضاء اجلماعات اليهودية يف املستوطن اإلسرائيلي -مـن
جه ــة وأعض ــاء اجملتمع ــات املختلف ــة م ــن جه ــة أخ ــرى ،ثكم ــا ترثك ــز عل ــى األبع ــاد
املعرفية هلذه العالقات وتطرح مقوالت تفسريية تصلح لقضايا عامة مثـل :عالقـة
األقلي ــة باألغلبي ــة ،وعالق ــة األقلي ــات بالدول ــة القومي ــة املرثكزي ــة ،وطبيع ــة احلض ــارة
الغربيــة احلديثــة ،وعالقــة اإلنســان بالطبيعــة ،وعالقــة احللوليــة بالتوحيــد ،وعالقــة
الفكــر باملــادة .وأول هــذه النمــاذج هــو منــوذج اجلماعــات الوظيفيــة .راجــع :عبــد

( )1املرجع السابق ،ص ص 112-111

( )1املرجع السابق ،ص ص .111-111

الوهــاب املســريي ،موسااوعة اليهااود واليهوديااة والصااهيونية :ماادخل تفساايري

جديد" ،اجمللد الثاين( ،القاهرة ،دار الشروق ،الطبعة األوىل.)1999 ،

(" )1اجلماع ــات اليهودي ــة" مص ــطلح تس ــتخدمه املوس ــوعة ب ــدال م ــن مص ــطلح
"اليه ــود" للدالل ــة عل ــى أة ــم مجاع ــات خمتلف ــة متفرق ــة غ ــري متجانس ــة ال ميك ــن
تفس ــريها إال م ــن خ ــالل دراس ــة س ــياقهم الت ــارخيي واإلنس ــاين العـ ـام ،ومق ــارنتهم
بأعضــاء األقليــات (الدينيــة واإلثنيــة) األخــرى ،علــى عكــس مــا يــل إليــه معظــم
الدراسـ ــات الـ ــيت تتنـ ــاول أعضـ ــاء اجلماعـ ــات اليهوديـ ــة باعتبـ ــارهم ثكيان ـ ـا واحـ ــدا
متجانسا مسـتقال ،لـه آلياتـه وحرثكياتـه وأمنـاط تطـوره اخلاصـة بـه واملقصـورة عليـه،
سمى "اخلصوصية اليهودية" ومن خالل
واليت ميكن فهمها من خالل إدراك ما يُ َّ
سمى "التاريخ اليهودي" .املرجع السابق ،ص ص .101-101
دراسة ما يُ َّ
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(« ) 5أرندا» ثكلمة بولندية تعين حرفيـا «أجـرة» تُـدفَع مقابـل اسـترجار .وهـي،
ـتخدم لإلش ـ ــارة إىل اس ـ ــترجار ممتلك ـ ــات ثابت ـ ــة ،مث ـ ــل األرض
ثكمص ـ ــطلح ،تُس ـ ـ َ
والط ـواحني والفنــادق الصــغرية ومصــانع اجلعــة ومعامــل تقطــري الكح ــول ،أو إىل
امتي ــازات أو حق ـ ــوق خاص ـ ــة مث ــل حتص ـ ــيل اجلم ــارك والض ـ ـرائب .وق ــد مت تَب ـ ِّـين
املص ـ ــطلح ب ـ ــاملنطوق واملع ـ ــىن املـ ـ ـذثكور يف اليديش ـ ــية والعربي ـ ــة .وثك ـ ــان يُش ـ ــار إىل
املس ــتأجر نفس ــه ،خصوص ــا الص ــغري ،عل ــى أن ــه «أرن ــدا» ،ثكم ــا ثك ــان يُق ــال ل ــه
«األرنــداتور» .وثكــان املصــطلح ذائــع االنتشــار ويصــف واحــدا مــن أهــم جوانــب
االقتصاد البولندي الليتـواين يف أواخـر العصـور الوسـطى .وقـد ارتـبط يهـود بولنـدا
بنظــام األرنــدا مــن بدايتــه .فهــم ،ثكجماعــة وظيفيــة وســيطة عميلــة ،ثكــانوا مهيــأين
لالض ــطالع هب ــذا ال ــدور ،خصوص ــا أن املؤسس ــة اليهودي ــة األرثوذثكس ــية أحل ــت
عملي ــات اإلقـ ـراض بالرب ــا ب ــني اليه ــود م ــن خ ــالل التحلِّــة ،وه ــو م ــا س ـ َّـهل ألي
يهودي أن ُمي ِّول يهوديا آخر ويقرضه بربـا ،األمـر الـذي وفـر االعتمـادات الالزمـة

فسر أيضا
املال) والدول العربية اجملاورة (موضع القتال) ،بل يُ ِّ
طبيعة عالقته مع نفسه وسر إصراره على هويته املزعومة
وانتمائه الغريب وعزلته الدائمة(.)1
وتستخدم املوسوعة مصطلح "الدولة اململوثكية"
لوصف ماهية "الدولة الصهيونية"؛ تشبيها بنموذج املماليك
االنكشارية يف مصر واضطالعهم بدور اجلماعات الوظيفية
القتالية .وترى املوسوعة أن هذا الوصف له قيمة تفسريية
تصنيفية عالية على املستويني التارخيي والبنيوي .أما من
الناحية التارخيية ،فقد سبقت اإلشارة إىل أعضاء اجلماعة
الوظيفية اليهودية من يهود األرندا يف أوثكرانيا (وغريهم من
أعضاء اجلماعات الوظيفية اليهودية األخرى) باعتبارهم
"مماليك مالية" .وبناء عليه ،تذهب املوسوعة إىل أن ثكل ما
أجنزه املشروع الصهيوين هو جتنيد منوذج املماليك املالية تلك
مث نقلهم مبعونة الدول الغربية إىل الشرق العريب ،حيث حتولوا
إىل مماليك قتالية داخل إطار الدولة الوظيفية .وأصبحت
الوظيفة املالية إما ثانوية أو غري مباشرة ،فهي دولة وظيفية
قتالية ميكن أن نسميها دولة مملوثكية(.)1
ب) ملاذا وقع االختيار على اليهود ؟
تتنوع األسباب اليت ساقها املسريي لتفسري جلوء
االستعمار الغريب الختيار عنصر اليهود ليكون املادة البشرية
للدولة الصهيونية اجلديدة ،فقد نشأت حاجة داخل التشكيل
احلضاري والسياسي الغريب لتأسيس "جيب استيطاين" قتايل
يُ ِّ
شكل قاعدة لالستعمار الغريب يف فلسطني ،وخباصة مع تَوقُّع
سقوط الدولة العثمانية ،اليت ثكانت فلسطني تقع يف وسطها
يف مكان يبلغ الغاية يف األمهية من الناحية االسرتاتيجية .ويرى
املسريي أن أعضاء اجلماعات اليهودية ثكانوا مرشحني ألن

وصفته املوسوعة ب"اإلقطاع االستيطاين" ،فكانوا يشكلون
عنصرا استيطانيا يقوم جبمع الضرائب واستغالل الفالحني
األوثكرانيني لصاحل طبقة النبالء البولنديني (شالختا) ويف محاية
القوة العسكرية البولندية .ومع بدايات القرن التاسع عشر،
ومع تزايد هيمنة الدولة القومية املرثكزية ،فقد أعضاء اجلماعات
اليهودية الوظيفية دورهم وحتولوا إىل فائض بشري يهودي بدأ
يهدد األمن االجتماعي يف ثكثري من دول أوروبا الشـرقية ،وبدأ
يتـدفَّق على دول أوربا الغربية والواليـات املتحدة فيهدِّد األمن
ثكثري من أعضاء
االجتماعي فيها أيضا ،أو هكذا تصور ر
النخبة احلاثكمة وأعضاء اجلـماعات اليهودية املندمـجة يف
اجملتمع الغريب(.)1
ثالثاا -التطبيق على الحالة الصهيونية:

أ) التسكني على خريطة اجلماعات الوظيفية:
تنتمي الدولة الصهيونية إىل مناذج الدول االستيطانية
الوظيفية ،ويعتمد هذا النموذج على عنصر سكاين يتم نقله
من وطنه األصلي ليقوم على خدمة مصاحل الدولة اإلمربيالية
الراعية اليت أشرفت على عملية النقل السكاين وسامهت يف
عملية قمع السكان األصليني (عن طريق اإلبادة أو الطرد أو
اإلرهاب) وضمنت له االستمرار والبقاء .وتقرتح املوسوعة
قراءة منوذج الدولة الصهيونية يف إطار ثالث مناذج للجمعات
الوظيفية ،اثنان منها يف التاريخ احلديث ،ومها منوذج
اجلماعات اليهودية يف أواثكرانيا ومنوذج املماليك يف مصر،
والثالث يف التاريخ املعاصر وهو منوذج اجلماعة الوظيفية
االستيطانية يف جنوب إفريقيا .وهذه النماذج ميكنها تفسري
التجمع الصهيوين بكل من اإلمربيالية (مصدر
طبيعة عالقة
ُّ
لالس ــتثمارات .وثك ــان االرتب ــاط ب ــني أعض ــاء اجلماع ــة اليهودي ــة يف بولن ــدا وه ــذا
النظ ـ ــام م ـ ــن العم ـ ــق حبي ـ ــث أن ثكلم ـ ــة «أرن ـ ــداتور» أص ـ ــبحت مرادف ـ ــة لكلم ـ ــة
«يهودي» .راجع :املرجع السابق ،اجمللد االول :فهرس املصطلحات.

( )1راجع املقارنة بني اجليبـني االسـتيطانيني يف إسـرائيل وجنـوب أفريقيـا ،املرجـع
السابق ،اجمللد السابع ،ص ص .91-90
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غرس مجاعة وظيفية جديدة يف العامل العريب .وهذا ما حدث
بالفعل حيث قام التشكيل االستعماري الغريب جبَ َمع بعض
"املنفيني" (الشتات يف تصورهم ) الذين هم يف واقع األمر
أعضاء اجلماعات اليهودية الوظيفية اليت فَـ َقدت وظائفها
وحتولت إيل فائض بشري ،وهي مجاعات ثكانت تضطلع مبهام
عديدة من أمهها األعمال املالية التجارية والربوية يف جمتمعات
خمتلفة .وقد قام هذا التشكيل االستعماري بنقل أعضاء هذا
الفائض إىل فلسطني وحتويله إىل جـماعة وظيفية واحـدة تأخذ
شـكل دولة تضطلع بدور أساسي :االستيطان والقتال .وهو
دور يصفه املسريي بـ "الدور اململوثكي" -ثكما ذثكرنا آنفا-
على اعتبار أن املماليك مجاعة وظيفية مت استريداها إىل الشرق
العريب لالضطالع بدور القتال.
ج) ملاذا وقع االختيار على منوذج الدولة االستيطانية؟
ملاذا جلأت الدول الغربية إىل منوذج الدولة الوظيفية
لتحقيق أهدافه دون غريها من األشكال الوظيفية التقليدية؟
وملاذا مل تلجأ الدول الغربية إىل فكرة اجلماعة الوظيفية املباشرة
وهي األثكثر شيوعا يف تاريخ اجلماعات الوظيفية؟ ملا مل يُوطِّن
االستعمار الغريب اليهود يف فلسطني ليقوموا بدور اجلماعة
الوظيفية القتالية اليت تعمل حتت إشرافه ولصاحله بشكل
مباشر ثكما فعل الفرس واهليلينيون من قبل حيث وظفوا
اجلماعات اليهودية هبذا الشكل؟
يرصد املسريي مرثكب من األسباب املفسرة هلذه
الظاهرة ،ولعل أمهها :طبيعة اجملتمعات يف العصر احلديث
حيث تغلغلت فيها ُمثُل الدميوقراطية والعدالة االجتماعية وهي
جمتمعات تربطها وسائل االتصال احلديثة من صحافة
وتليفزيون ووسائل مواصالت واتصال ،جتعل االحتفاظ بطبقة
منعزلة حضاريا ،ومتميِّزة وظيفيا وطبقيا ،أمرا عسريا ،بل
مستحيال .ولكن إذا شكلت هذه الطبقة دولة قومية مستقلة،
فيمكنها حينذاك أن حتتفظ بعزلتها وَ يُّزها بسهولة ويُسر ،ثكما
ميكن تسويغ وجودها وحقها يف البقاء باللجوء إىل ديباجة

يلعبوا دور املادة البشرية اليت تفي هبذه احلاجة لألسباب
التالية(:)1
 النزوع الصهيوين حنو نقل اليهود إىل فلسطني ،نزوعمتأصل يف احلضارة الغربية ،إذ أن هذه احلضارة ثكانت تنظر
لليهود باعتبارهم وسيلة ال غاية ،وباعتبارهم شعبا عضويا ال
ينتمي للحضارة الغربية.
ثكان اليهود ،باعتبارهم شعبا عضويا ،حسب التصورالغريب ،مرتبطني بشكل عضوي بفلسطني .وثكانت ثكل دولة
ودها البلفورية ،ثكما ثكان لكل دولة مشروعها
وع َ
تُصدر ُ
الصهيوين اخلاص الذي يرى اليهود باعتبارهم املادة البشرية
املناسبةَّ .
ففكر "بسمارك" يف توطني اليهود يف منطقة حدودية
حماذية خلط بغداد-برلني ليصبحوا مجاعة وظيفية تصطدم
بالسكان وتعتمد على أملانيا حلمايتها ،بل جند الفاشيني حتت
حكم "موسـوليين" والنازيني حتـت حكـم "هتلر" ثكان هلم أثكثر
من مشروع .وبطبيعة احلال ،ثكان هناك املشاريع اإلجنليزية
والفرنسية املختلفة .وقد رفضت أغلبية التشكيالت اليهودية
يف بداية األمر فكرة الدولة الوظيفية .ومع تَعثُّر التحديث،
طرحت مسألة يهود شرق أوروبا نفسها على أوروبا ،وبدأت
أعداد من اليهود تفكر يف االنتقال .مث ظهر "هرتزل" الذي
طور اخلطاب الصهيوين ،وقد أفرز هذا يف ةاية األمر املنظمة
َّ
الصهيونية اليت وقَّعت العقد الصامت بني احلضارة الغربية
واحلرثكة الصهيونية بشأن يهود العامل ،والذي مت مبقتضاه
تأسيس الدولة الصهيونية الوظيفية اليت هي إعادة إنتاج لنمط
اجلمـاعة الوظيفية اليت حترثكت يف إطـاره اجلـماعات اليهـودية يف
الغرب.
ومن هنا طُرحت الصيغة الصهيونية األساسية اليت تعتمد
على فكرة توطني هذه اجلماعات يف فلسطني ثكحل للمسألة
اليهودية يف العامل الغريب يتالقى يف نفس الوقت مع الرغبة يف
( )1املرجع السابق ،ص ص 11-10
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تطورها .وحتدد جمموعة من الظروف التارخيية والسياسية مـدى
هـذا االعتماد ومدته والشكل الذي يأخذه :فبعض اجليوب
االستيطانية مثل أجنوال واجلزائر تظل منفتحة اما على الوطن
األم ،وحتتفظ بروابط قوية بل وعضوية معه ،وتستمد
إحساسها هبويتها منه ،ولذا فإن ثكل ما يقرره الوطـن األم
يكون مبنزلة القانـون الذي جيـب أن ينفذ .ذلك ألن اجليب
االستيطاين ،يف هذه احلالة ،مهما بلغ من قوة واستقاللية ،ال
يعدو أن يكون جزءا عضويا من الوطن املستعمر .وإذا
تعارضت املصاحل بني الوطن واجليب االستيطاين ،لسبب أو
آخر ،وثبت أن األخري مكلف ومعوق ،فإنه يتم تصفيته ويتم
إعادة املستوطنني إىل أرضهـم األصليـة اليت نزحوا عنها ،ويتم
حسـم الصـراع لصـاحل الدولة األم .ومن ناحية أخرى ،توجد
بعض اجليوب االستيطانية اليت حتصل على درجة من احلكم
الذايت واالستقالل النسيب عن الدولة الغربية اليت ترعاها.
ويستويل املستوطنون ،إن عاجال أو آجال ،على السلطة،
ويقيمون دولة خاصة هبم ،مقصورة عليهم ،ثكما هو احلال
بالنسبة للواليات املتحدة ودولة جنوب أفريقيا العنصرية .وثكان
املخطط الصهيوين يهدف إىل أن تكوين الدولة الصهيونية
الوظيفية من النمط املستقل .وحني سأل االستعماري
الربيطاين سري "سيسل روديس" الزعيم الصهيوين "وايزمان" عن
سبب اعرتاضه على وجود سيطرة فرنسية حمضة على الدولة
الصهيونية ،رد األخري قائال :إن الفرنسيني ليسوا ثكاإلجنليز ،إذ
أةم يتدخلون دائما يف شرون السكان (أي املستوطنني)
وحياولون أن يفرضوا عليهم الروح الفرنسية .وقد قام الصهاينة
بطرد الفلسطينيني فعال ،وأنشأوا دولتهم الصهيونية املستقلة،
ولكن التطورات التارخيية أظهرت أن اجليب الصهيوين ال
يندرج حتت أي نوع من أنواع االستيطان املألوفة ،فهو يعتمد
على قوة غربية عظمى اعتمادا ثكامال ،ولكنه يف الوقت نفسه

حديثة ،ويصبح االستعمار االستيطاين "حرثكة حترر وطين"،
ويتخذ اغتصاب فلسطني اسم إعالن استقالل إسرائيل،
ويصبح الدور القتايل دفاعا مشروعا عن النفس ،وتتخذ قوات
اجلماعة الوظيفية االستيطانية القتالية اسم "جيش الدفاع
اإلسرائيلي" ،وتصبح العزلة هي اهلوية ،وتصبح لغة احملاربني ال
الرتثكية أو الشرثكسية (ثكما هو احلال مع املماليك) وإمنا
العربية ،وهي لغة أهم ثكتب العامل الغريب املقدَّسة .ويعيش
أعضاء اجلماعة الوظيفية القتالية ال يف "جيتو" خاص هبم أو
ثكنات عسكرية مقصورة عليهم وإمنا داخل الدولة
(الشتتل/القلعة) ،ويستمرون يف تعميق هويتهم (أي عزلتهم)
ويف القتل والقتال نظري املال واملكافآت االقتصادية وغري
االقتصادية السخية ،متخفني خلف أثكثر الديباجات رقيا
وحداثة .لكل هذا ،جلأ العامل الغريب لصيغة الدولة الوظيفية
االستيطانية القتالية (اململوثكية) وذلك بدال من اجلماعة
الوظيفية االستيطانية القتالية .وهذا هو الرتمجة الدقيقة للشعار
الصهيوين :حتويل اليهود من طبقة (أي مجاعة وظيفية) إىل أمة
(أي دولة وظيفية)(.)1
د) ملاذا تبدو إسرائيل شبه مستقلة ؟
يالحظ املسريي عددا من املفارقات يف عالقة الدولة
الصهيونية بالدولة الراعية (أمريكا حاليا)؛ فرغم اعتماد
إسرائيل الكلي على الدولة الراعية ،إال أةا التزال حتتفط بقدر
من االستقالل النسيب ،وقد يبدو هذا ألول وهلة وثكأنه
تناقض ،ولكنه تناقض مبين على فهم غري دقيق لطبيعة العالقة
بني االستعمار االستيطاين الصهيوين واالستعمار الغريب؛
فاالستعمار االستيطاين الصهيوين يشكل جزءا عضويا ال
يتجزأ من االسـتعمار الغريب ،بل هو جمرد آلة يف يد الغرب.

ومن املالحظ أن ثكل الدول واجليوب االستيطانية عرب العامل
تعتمد على إحدى الدول الغربية ،يف املراحل األولية من
( )1املرجع السابق ،ص .19
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 استخدام مقوالت اليهود واليهودية يف
اخلطاب اإلسالمي املعاصر أقل تفسريا وأثكثر ضررا
لقضية الصراع مع إسرائيل ،ثكما يتناقض مع القيم
الكلية اإلسالمية يف العالقة مع اآلخر وعاملية
الرسالة والقواعد الكلية احلاثكمة لفلسفة احلرب يف
اإلسالم .ومن مث ،فإن استدعاء خطاب اجلهاد ضد
االستعمار بدال من اجلهاد ضد اليهود هو األثكثر
تفسريا واألثكثر اتساقا مع القيم اإلسالمية الكلية.
وبالتايل ،فإن مدخل "اجلماعات الوظيفية"
للمسريي يف التعامل مع الظاهرة الصهيونية مينع من
وقوع اخلطاب العريب واإلسالمي يف فخ تناقضات
أخالقية.

يتمتع بدرجة ثكبرية من االستقالل ،ومثل هذا الوضع الشاذ
ميكن إرجاعه إىل خصوصية احلالة الصهيونية(.)1
خاتمة:

من خالل ما سبق ،ميكننا تلخيص رؤية المسيري

للظاهرة الصهيونية في عدة نقاط مفتاحية سريعة بعضها
يتبلور يف شكل انتقادات ملا هو سائد من تصورات ،واآلخر
يتبلور يف شكل مقوالت وفرضيات أثكثر حتليال وتفسريا
للظاهرة:
 الدولة الصهيونية ليست دولة يهودية وما
تستخدمه من شعارات ومقوالت دينية ال تعدو
جمرد ديباجات دعائية إلخفاء طابعها االستعماري
االستيطاين األصلي .ويعد مدخل "اجلماعة
الوظيفية" األثكثر تفسريا ملاهية هذا الكيان وأسباب
وجوده ،وثكذلك هو األثكثر حتديدا ملعامل أو طريقة
زواله،ثكما أنه األفيد عمليا للقضية.

 وأخريا ،مثة تقصري عريب يف االستفادة من
األعمال اليت أجنزها املسريي خبصوص الصهيونية
(خاصة املوسوعة) ،يظهر يف مستويني ،األول:
يتمثل يف انقطاع التحليل الرتاثكمي للظاهرة
الصهيونية وتطوراهتا املعاصرة من منظور املداخل
التفسريية اليت طرحتها املوسوعة ،والثاين :يتمثل يف
العجز عن حتويلها إىل اسرتاتيجيات وسياسات
عملية وخطط عمل عربية وإسالمية ضمن مشروع
اسرتاتيجي شامل ملقاومة إسرائيل والقوى
االستعمارية الراعية هلا.
*****

 الدولة الصهيونية ما هي إال امتداد
للتشكيل االستعماري الغريب ،والتزام الغرب حنوها
نفعي وظيفي وليس أخالقيا ،ومن مث ال ميكن
فهمها إال من خالل استيعاب ثوابت ومنطلقات
احلضارة الغربية احلديثة واملعاصرة ،ثكما ال ميكن
الفصل بني مواجهة إسرائيل ومواجهة املصدر الذي
ميدها بعناصر ومقومات البقاء ،األمر الذي جيعل
من معاداة املصاحل األمريكية والغربية وإحلاق الضرر
هبا وتفكيكها أحد احملاور املرثكزية اليت جيب أن
تتأسس عليها أي اسرتاتيجية عربية مقاومة
إلسرائيل.

( )1املرجع السابق،ص ص .10-19
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