الصهيونية في مائة عام
د .عبد الوىاب اؼبسَتم

()

في المنهج
قبل أف ندخل يف موضوعنا "الصهيونية يف مائة عاـ " ،دعونا نطرد بعض األكىاـ اليت قد تعوؽ حبثنا
كىم التفسَتية ككىم اؼبعرفة (يف مقابل التفسَتية كاؼبعرفة
عن قدر من اغبقيقة .كأكؿ ىذه األكىاـ ما أظبيو ْ
ذاتيهما ) .كلكي نطرد ىذا الوىم ال بد من التمييز بُت اػبطاب التحليلي التفسَتم من جهة ،ككل أنواع
اػبطاب األخرل اليت هتدؼ إُف "كشف الصهاينة " أك "فضحهم " أك "التشهَت هبم " ،أك حشد اعبماىَت
كذبنيدىا ضدىم .فاػبطاب التحليلي التفسَتم ال يهدؼ إُف أم من األىداؼ السابقة ،كإّفا يهدؼ إُف
تعميق رؤيتنا للعدك حىت نعرفو يف كل تركيبيتو ،كبالتاِف تزداد قدرتنا على تفسَت الظواىر اليهودية
كالصهيونية كالتنبؤ هبا ،كمن مث مقدرتنا على التصدم للعدك.
كشبة مستويات كأشكاؿ ـبتلفة من اػبطاب غَت التفسَتم ،لعل من أكثرىا شيوعا اػبطاب التآمرم،
كىو تصور أف اليهود ىم أصل الشر عرب التاريخ ،كأهنم ال يكفوف عن التآمر ضد كل البشر يف كل زماف
كمكاف  .كينطلق اػبطاب شبو الديٍت من نفس منطلقات اػبطاب التآمرم الذم يذىب إُف أف الشر
مسألة متأصلة كراثية يف "الطبيعة اليهودية " ،كأنو هبرم يف عركؽ اليهود ،كبالتاِف فحربنا ضد ىم ستستمر
حىت يوـ القيامة  .كىناؾ أيضا اػبطاب النفسي الذم يطالب أصحابو بضركرة تعميق كراىيتنا لليهود
كالصهاينة أك الذين يبدكف ؽبم يد العوف ،إف مشكلتنا مع إسرائيل مشكلة يف جوىرىا نفسية .أما اػبطاب
اغبقوقي القانوٓف فيهدؼ إُف توضيح أف العرب أصحاب حق ،كأف قرارات ىيئة األمم اؼبتحدة تساند ىذا
اغبق  .كيهدؼ اػبطاب األخبلقي إُف توضيح أف القضية العربية قضية عادلة ،كأف الصهاينة مستعمركف
طغاة اغتصبوا األرض .كىناؾ اػبطاب النصوصي الذم يذىب إُف أنو كي نفهم سلوؾ اليهود علينا قراءة
التوراة كالتلمود؛ ألف اؼبستوطنُت الصهاينة  -حسب التصور النصوصي  -يسلكوف حسبما جاء يف
كتبهم اؼبقدسة كغَت اؼبقدسة .كأخَتا ىناؾ اػبطاب اإلعبلمي التعبوم الذم يدعو إُف استخداـ اإلعبلـ
بشكل مكثف يف تعبئة اعبماىَت العربية كيف تغيَت اذباىات الرأم العاـ "العاؼبي".
كمعظم أنواع اػبطاب السابقة تنطلق من بعض ثوابت موقفنا من االستعمار االستيطآف الصهيوٓف :
رفض عميق لو  -تعاطف مع الفلسطينيُت  -اإلحساس بضركرة مساعدة الفلسطينيُت  ...إٍف ،كما أهنا
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ساهم فى جمع المادة العلمية أ .جالل عز الدين
- 161 -

تتحرؾ يف إطار ىذه الثوابت ،كىو أمر كال شك ؿبمود ،كلكنها مع ىذا ال تلقي بأم ضوء جديد أك
قدٔف على بنية الكياف الصهيوٓف كال رباكؿ التنبؤ خبصوص سلوكو  .كرغم أنبية بعض أنواع اػبطاب غَت
التفسَتم يف ذبنيد اعبماىَت كيف ـباطبة الرأم العاـ العاؼبي فإننا هبب أف ندرؾ أهنا ال تفسر شيئا ،فهي
"دعوة إُف" ازباذ خطوات معينة ،كال هتدؼ إُف "تفسَت" الظاىرة الصهيونية.
كيبكنٍت القوؿ بأننا يف كقع األمر ال يبكن أف نقوـ بالتعبئة إال بعد التحليل كالفهم ،فالتعبئة ال تتم يف
فراغ كإمبا تعبأ استنادا إُف كقائع ؿبددة ،كما أهنا تتحرؾ كبو اذباه معُت كإال ربولت إُف هتييج غوغائي
كطنُت إعبلمي ،كلكن اػبطاب اإلعبلمي التعبوم كأنواع اػبطاب األخرل تنطلق من بعض القوالب
اللفظية اعباىزة كاألطركحات الشائعة (دكف اختبارىا) فتخلق كىم اؼبعرفة.
إف اؼبطلوب ىو التوصل إُف معرفة حقيقية تستند إُف رصد دقيق كمركب للواقع  .ككبن نذىب إُف أف
ىناؾ نوعُت من الرصد  :الرصد اؼبباشر أك الرصد اؼبوضوعي اؼبتلقى من ناحية ،كمن ناحية أخرل الرصد
من خبلؿ أّفاط متواترة (مباذج ربليلية) ،كىذا ما نطلق عليو التفسَتية.
كيفًتض الرصد اؼبوضوعي أف عقل اإلنساف سليب متلق ،كأف شبة قانونا عاما كاحدا ينطبق على كل
الظواىر اإلنسانية كالطبيعية ،كأف الواقع بسيط ،كأف اؽبدؼ من اؼبعرفة ىو نقل الواقع كما ىو ،كرفض
اػبصوصية ،كالتجرد من الذاتية ،كمراكمة اؼبعلومات.
أما التفسَتية فًتل الواقع بأسره باعتباره ؾبرد مادة خاـ ربتاج إُف تفسَت  .ىذا ال يعٍت رفض الواقع
اؼبوضوعي ،كإمبا يعٍت فقط عدـ تلقيو كما ىو بشكل مباشر (موضوعي متلق) كإدراكو بطريقة إبداعية من
خبلؿ عملية مركبة من التفكيك كالتجريد كإعادة الًتكيب .فاغبقائق  -حسب تصور اؼبنهج التفسَتم -
توجد جاىزة يف الواقع ،أما اغبقيقة فهي أمر هبرده اإلنساف من اغبقائق كاؼبعلومات كاإلحصاءات ،ليضعو
داخل إطار ينتظم الظواىر اؼبتشاهبة  .كتتميز التفسَتية بأهنا ذبمع بُت اؼبوضوعية كالذاتية؛ إذ يبكننا ذبريد
ما نراه من أطركحات من الواقع اؼبوضوعي مث لبتربىا على ؿبك الواقع اؼبوضوعي ،فإف فسرت ىذه
األطركحات الواقع بشكل معقوؿ فهي "أكثر تفسَتية " من تلك األطركحات اليت ال تفسر إال جوانب
ؿبدكدة من ىذا الواقع .كعملية التفكيك كالتجريد كإعادة الًتكيب هبب أف هتدؼ إُف الوصوؿ إ ُف أمباط
متكررة يبكن من خبلؽبا إدراؾ اؼبعلومات ،ال كذرات متناثرة كإمبا كشبكة عبلقات ذات داللة  .ككبن
سنستخدـ يف حبثنا ىذا اؼبنهج التفسَتم الذم ال يراكم اؼبعلومات كحسب ،كإمبا يضعها يف سياؽ تارىبي
ف إطار متشابك من العبلقات

عاـ كداخل إطار من األمباط اؼبتكررة ،حبيث تصبح اؼبعلومة جزءنا ـ
كاألمباط.
أما الوىم الثآف الذم ينبغي طرده فهو كىم قوة الصهيونية كمقدرهتا على التنبؤ كالتحكم بل كأحيانا
ربريك العاَف بأسره .كضبلة اػبطاب التآمرم يفضلوف دائما الًتكيج ؽبذه اؼبقولة كإف كاف يتبناىا عدد كبَت
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من احملللُت الذين يسموف با ؼبوضوعيُت  .كعادة ما يشَت ىؤالء إُف نبوءة ىرتزؿ أف الدكلة الصهيونية
ستتحقق بعد طبسُت عاما ،مث يهزكف رأسهم يف حكمة بالغة كيقولوف إهنا قد ربققت بالفعل يف ذلك
التاريخ ،مث يشفعوف ذلك باإلشارة إُف دقة التخطيط الصهيوٓف كمقدرات الصهاينة العجائبية  .كىم عادة
ما يقوؿكف إف الرؤية الصهيونية مبنية على ربليل موضوعي علمي دقيق صلب للواقع ،كبالتاِف فالنبوءة
الصهيونية ىي نبوءات علماء دارسُت للواقع ،عارفُت بو  .بل إف بعض العرب يعتقد أف كل النبوءات
الصهيونية خبصوص الشرؽ األكسط ربققت ،أك على األقل آخذة يف التحقق.
كلكن لعل كثَتا مم ف يسموف باؼبوضوعيُت ىم يف كاقع األمر مهزكموف مغرموف جبمع اؼبعلومات
كالنبوءات اليت تبُت مدل قوة العدك كبطشو كدقتو كسيطرتو كربكمو؛ كلذا قبدىم يرصدكف نوعا كاحدا من
القرائن ،دكف غَته – أم أهنم ليسوا موضوعيُت دبا فيو الكفاية ،كلذا فهم ال يذكركف النبوءات الصهيو نية
الكثَتة اليت َف تتحقق .فعلى سبيل اؼبثاؿ ،ماذا عن نبوءة ىرتزؿ بأف أؼبانيا العظيمة القوية ىي اليت ستقوـ
برعاية اؼبشركع الصهيوٓف كضباية اليهود "ككضعهم ربت جناحيها " ،كما قاؿ باغبرؼ الواحد يف يومياتو،
كلنا يعرؼ أف أؼبانيا العظيمة ىذه كضعتهم يف أفراف الغاز ك فتكت هبم كبغَتىم ،بعد مركر حواِف ثبلثُت
عاما من نبوءتو ال أكثر كال أقل!
كماذا عن نبوءة بن جوريوف الذم قاؿ " :إف عقب أخيل [أم نقطة الضعف] يف االئتبلؼ العريب ىو
سيادة اؼبسلمُت يف لبناف ،كىي سيادة زائفة يبكن بسهولة قهرىا  .كهبب قياـ دكلة مسيحية ىناؾ ،حبيث
تكوف حدكدىا اعبنوبية على هنر الليطآف ،كسنكوف على استعداد لتوقيع معاىدة مع ىذه الدكلة  .كبعد
أف نكسر الفيلق العريب كنضرب عماف بالقنابل ،فسوؼ يكوف بإمكاننا إزالة دكلة األردف ،كبعد ذلك
سوؼ تسقط سوريا ،كإذا اجًتأت مصر على ؿباربتنا فسوؼ نقصف بورسعيد كاإلسكندرية كالق اىرة،
كىكذا ننهي اغبرب كنقضي قضاء مربما على مصر".
كمن الواضح أف الزعيم الصهيوٓف قد اكتسحتو رؤاه الذاتية بل كأسكرتو ،فلبناف َف تقم فيها دكلة
مسيحية أك إسبلمية كإمبا دكلة عربية ،كىذه الدكلة العربية ىي إحدل مراكز اؼبقاكمة كالنضاؿ العريب،
كحيث إف ىذه الدكلة "العربية العميلة " اليت كاف وبلم هبا الزعيم الصهيوٓف َف تقم فهو بالتاِف َف يوقع
معها معاىدة ،بل طردت إسرائيل منها بعد أف قامت اؼبقاكمة اللبنانية ،دبسلميها كمسيحييها ،بالتصدم
ؽبا كإحداث نزيف مستمر ؽبا .أما ضرب عماف بالقنابل (هبدؼ ربطيم إرادة إمارة شرؽ األردف ) فمسار
التاريخ كاف من العناد حبيث َف يتحقق ،كسوريا ال تزاؿ شاـبة أبية ،كمصر العربية قد ربملت ضربات
القنابل إُف أف انتفضت يف أكتوبر ٖ ٜٔٚكردت الغاصب على عقبيو.
كقد تنبأ الصهاينة أهنم يبكنهم شراء فلسطُت .كقد قدر ىرتزؿ شبنها دبليوٓف جنيو فقط ال غَت ! .ككاف
الزع ٔف الصهيوٓف موشيو ليلينبلوـ يرل أنو يبكن حل اؼبسألة اليهودية عن طريق شراء فلسطُت ،كأنو "ال
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توجد قوة أكربية تفكر يف منع اليهود من شراء أرض أجدادىم مرة أخرل" .ككاف يوقن سباما أف تركيا سًتد
ؽبم كطنهم نظَت حفنة من الذىب  .كىي نبوءة َف تتحقق ،فالقول األكربية َف سبنعو حقا من "شراء "
فلسطُت ،كلكن الدكلة العثماينة رفضت ،كما أف انتفاضات الفلسطينيُت اؼبستمرة أثبتت أف فلسطُت
ليست للبيع أك اإلهبار!
كقد تنبأ "الركاد " الصهاينة بأنو سيتم تطبيع اليهود حبيث يصبحوف شعبا كاحدا متحدا مثل كل
"ميزكج
الشعوب  .كلكن أثبتت األياـ أف التجمع اؿ صهيوٓف قد فشل يف إقباز ما يسميو الصهاينة
جاليوت" أم مزج يهود اؼبنفى ،كما حدث ىو أنو كصلت صباعات يهودية ـبتلفة ظلت ؿبتفظة بعقائدىا
الدينية كعاداهتا الشعبية؛ كلذا ال يبكن القوؿ بأف إسرائيل تضم شعبا إسرائيليا ،كإمبا تضم ذبمعات إثنية
كدينية ـبتلفة  .فيهو د الفبلشاه الذين يتحدثوف األمهرية كينتموف إُف اغبضارة اإلفريقية ىبتلفوف بشكل
جوىرم عن اؼبهاجرين اليهود من الواليات اؼبتحدة ،ككبل الفريقُت ىبتلف عن اؼبستوطنُت اؼبرتزقة الوافدين
من االرباد السوفييت الذين يضموف عددا كبَتا من اليهود غَت اليهود (أم اليهود الذين فقدكا ىويتهم
الدينية كاإلثنية) بل كمن األغيار من غَت اليهود  .كإُف جانب كل ىؤالء توجد الكتلة البشرية الوافدة من
اؼبغرب ،كاليت تشعر بكياهنا اؼبستقل كما ككيفا ،كرباكؿ أف يُسمع صوهتا داخل النظاـ السياسي
اإلسرائيلي ،بل يقاؿ إهنا بسبب يهوديتها الواضحة ،تفكر جدم ا يف قيادتو لتحل ؿبل القيادة العمالية
العلمانية اؼبهًتئة .كَف يفشل الصهاينة يف مزج اؼبنفيُت كحسب ،كال يف زبليق شعب كاحد ،بل فشلوا سباما
يف تعريف اليهودم.
كما تنبأ الصهاينة بأف الدكلة الصهيونية ستكوف دبنزلة مركز ركحي يبنع يهود العاَف من االندماج يف
ؾبتمعاتوـ ،كبالتاِف وبافظ على ىويتهم  .كلكن الشباب من أعضاء اعبماعات اليهودية يف العاَف الغريب
يتجو كبو اغبضارة السائدة ،كىي حضارة ال تساعدىم البتة على تطوير جوىرىم اليهودم اؼبزعوـ؛ ألهنا
حضارة عملية علمانية  .كما أف أعدادا كبَتة من الشباب اليهودم اؼبتمرد ينخرط يف س لك اغبركات
اليسارية ،كىي حركات دكلية معادية للمفاىيم الصهيونية الضيقة ،خاصة أف الصهيونية اآلف غَت قادرة
على أف تربز كاجهة يسارية (كما كانت تفعل يف اؼباضي)؛ كلذا فهي تقدـ إسرائيل باعتبارىا بلد اؼبشاريع
الرأظبالية اػباصة  .كؽبذا يكوف قد فشل الصهاينة أيضا يف تح رير اليهود من منفى الركح ،كَف تنجح
الصهيونية يف منع الشباب اليهودم من االنضماـ للحركات االشًتاكية اليسارية (كما كانت تزعم).
بل يبلحظ داخل اؼبستوطن اإلسرائيلي أف مبوذج الصابرا اعبديد (أم الشباب اإلسرائيلي الذم ُكلد
على أرض فلسطُت احملتلة ) يكن االحتقار الشد يد لنموذج يهودم الدياسبورا (أم يهود العاَف خارج
فلسطُت ) الذم تتسم حياتو بالسلبية كبالتقبل غبكم اعبوييم (األغيار ) .كقد ظهر ىذا االحتقار بصورة
خاصة أثناء ؿباكمات أىبماف يف تل أبيب ،حيث تبُت اعبيل اعبديد اإلسرائيلي كيف أف اليهود ذحبوا
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ذبح الشاه (كما كانت تدعي الدعاية الصهيونية حينذاؾ ) دكف مقاكمة أك كفاح  .كبينما يتهم الصهاينة
يهود اؼبنفى بأهنم ال يشتغلوف إال باألمور الكتابية كالفكرية ،قبد أف الصابرا معاد للعقل (أم أنو صهيوٓف
حىت النخاع ) ،كما أنو معاد للفكر اإلنسآف عامة ،كىو يف ىذا نتاج حقيقي للفكر الصهيوٓف أيض ا،
خاصة الصهيونية السياسية العملية ،اليت تعادم األخبلؽ كالفكر كالتنظَت ،مفضلة اللجوء إُف الفعل،
كالفعل السريع الذم ىبلق "حقائق جديدة" على حد تعبَت موشي دياف  .كجيل الصابرا ىو جيل حضارة
التكنولوجيا الذم ال يكًتث بالًتاث ،كما أنو جيل تسيطر عليو الثقافة الشعيب ة ذات الصبغة األمريكية؛
كلذا تنتشر يف إسرائيل أفبلـ رعاة البقر كأفبلـ اعبريبة كاإلثارة اعبنسية.
كمؤخرا تنبأ بعض اػبرباء الصهاينة بأف يهود األرجنتُت الذين يبلغ عددىم حواِف ٖٓٓ ألف (كبالتاِف
ىم أكرب ذبمع يهودم يف أمريكا البلتينية ) سيهاجركف إُف إسرائيل  .كأمرمكا البلتينية تعترب إحدل مناطق
النزكح ،أم أهنا بلد طاردة لليهود كليست جاذبة ؽبم  .كىذا يعود لعدة أسباب من بينها رفض اغبضارة
البلتينية لليهود كمقدرهتا يف الوقت نفسو على ىضمهم ،كمن بينها أيضا تقاليد معاداة اليهود الراسخة،
كعدـ االستقرار السياسي أك االقتصادم لبالد القارة  .كقد جاء انتخاب منعم رئيسا لؤلرجنتُت ،خبلفيتو
اإلثنية العربية ،فزاد من ـباكؼ أعضاء اعبماعة اليهودية فيها ،كخباصة أف منافسو ألفونسُت كاف متعاطفا
مع أعضاء اعبماعة  .لكل ىذا أطلق الصهاينة النبوءات بأف ىجرة صباعية ستبدأ ال ؿبالة من األرجنتُت
إُف إسرائيل.
كلكن الذم حدث بالفعل خيب أمل الصهاينة؛ إذ َف يهاجر سول بضع مئات ،عادكا بعدىا إُف
ببلدىم ،كتوجو بعضهم إُف الواليات اؼبتحدة ،البلد الذم يشكل نقطة اعبذب األساسية بالنسبة للغالبية
الساحقة من يهود العاَف ،كصرح دكؼ شيكبلنسكي ،اؼبتحدث باسم الكنيست كأحد زعماء الليكود أف
يهود األرجنتُت َف يستمعوا إُف نصائحو (نبوءاتو ) الصهيونية (ميامي جويش تلغراؼ ٖ أغسطس
.)ٜٜٔٛ
كيف عاـ ٕ ٜٔٛصرح متيتياىو دركبلس (رئيس قسم االستيطاف السابق يف الوكالة اليهودية ) بأف
عدد اؼبستوطنُت الصهاينة يف الضفة الغربية سيصل إُف ٓٓٔ ألف عاـ  ٜٔٛٚكأنو حبلوؿ عاـ ٕٓٔٓ
ستضم الضفة الغربية ٓٓٓ ٔ.ٕ٘ٓ.يهودم ! كنشرت النبوءات حبذافَتىا يف كثَت من الصحف العربية،
كزينت اؼبعلومة صفحاهتا كعناكينها الرئيسية  .كلكن حبلوؿ عاـ َ ٜٔٛٚف يكن عدد اؼبستوطنُت قد ذباكز
ٓ٘ ٙٓ -ألفا ،أم أف نبوءة دركبلس أك ـبططو فشل سباما! كمع ىذا صرح ىذا اؼبسئوؿ الصهيوٓف نفسو
بأف ىناؾ خطة مدركسة لزيادة عدد اؼبستوطنُت اليهود يف الضفة الغربية كغزة لتبلغ نسبتهم ٓٗ %من
ؾبموع عدد السكاف العرب يف هناية القرف اغباِف ،أم ٓٓ ٙألف مستوطن  .مث أشار إُف أف ىذه اػبطة
تفًتض ىجرة مليوف كنصف مليوف يهودم من االتحاد السوفييت .
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كقد نشرت النبوءة حبذافَتىا مرة أخرل يف كثَت من الصحف العربية ،كما زينت اؼبعلومة اعبديدة
صفحاهتا كعناكينها الرئيسية ،كلكن َف يكلف أحد خاطره بأف يذكر كذبة دركبلس السابقة حىت نتحفظ
ذباه تصروباتو (نبوءاتو ) اعبديدة ،كَف يطرح أحد احتماؿ أنو قد يكوف مثل سائر البشر ىبلط اغبقائق
باألمآف كاغبقيقة بالوىم ،كأنو قد ال ىبتلف كثَتا عن اؼبخابرات اإلسرائيلية اليت استمرت يف إنكار كجود
االنتفاضة بعد شهر من اندالعها ،كاليت أعلنت أنو مت إطبادىا بشكل هنائي -
يتحققوا أهنا ظاىرة مستمرة.

عشر مرات قبل أف

كلكن من أىم أ كجو فشل الصهاينة يف التنبوء ىو سقوط األيديولوجية الصهيونية ذاهتا كإطار يدرؾ
اؼبستوطنوف الواقع من خبللو ،ككرؤية توجو سلوكهم كربدد أكلوياهتم  .فلم يعد يهود العاَف يركف أف
الصهيونية أيديولوجية ؽبا أم مغزل بالنسبة غبياهتم يف أكطاهنم ،كَف يعد اؼبستوطنوف هبدكف أف ؽبا عبلقة
بواقعهم ،كىذا اعبانب من الفشل الصهيوٓف من األنبية دبكاف ،حىت إننا سنتناكلو فيما بعد بالتفصيل (مع
بعض جوانب األزمة الصهيونية األخرل) يف هناية ىذا البحث.
مصطلح الصهيونية واختالط الداللة

بعد أف طردنا ىذين الونبُت أك الشبحُت اللذين سيطرا على العقل ا لعريب يبكننا أف نتوجو للظاىرة
الصهيونية ،كأف كباكؿ تعريفها  .كال بد أف نقرر ابتداء أف اؼبصطلحات يف العلوـ اإلنسانية تتسم بإهبامها
إُف درجة أنو يصعب على العاملُت يف نفس اغبقل اؼبعريف أف يتفقوا على تعريف كاحد لنفس اؼبصطلح؛
كلذا قبد أف مصطلحا ؿبوريا مثل الطبيع ة لو عدة معاف ـبتلفة ،متضاربة أحيانا إُف درجة أف البعض
ينادم باالبتعاد سباما عن التعريف الثابت (اعبامع اؼبانع ) كاالكتفاء بالتعريفات اإلجرائية اؼبتغَتة (أم أف
يقوـ كل باحث بتعريف اؼبصطلحات اليت يستخدمها يف حبثو ،كعليو أف يكوف متسقا مع نفسو بأف يلتزـ
هبذه اؿتعاريف ،كعلى قرائو كنقاده أال وباسبوه إال يف إطارىا ) .كيزداد األمر إهباما كاختبلطا حُت يكوف
اؼبصطلح اؼبطلوب تعريفو لو مضموف أيديولوجي ،إذ إف من يقوـ بعملية التعريف تتحكم فيو ربيزاتو
كأىواؤه ككالءاتو األيديولوجية.
الصهيونية مصطلح أقل ما يبكن أف يوصف بو أنو مصطلح ـبتلط الداللة ذك مضموف أيديولوجي
فاقع  .كتشَت كلمة صهيوف يف الًتاث الديٍت اليهودم إُف جبل صهيوف كالقدس ،بل إُف األرض اؼبقدسة
ككل ،كما تستخدـ الكلمة لئلشارة إُف اليهود باعتبارىم صباعة دينية.
كتشَت عبارة بنت صهيوف إُف اليهود أنفسهم ،كالعودة إُف صهيوف فك رة ؿبورية يف النسق الديٍت
اليهودم ،إف أتباع ىذه العقيدة يؤمنوف بأف اؼباشيح (اؼبسيح اؼبخلص اليهودم ) سيأيت يف آخر األياـ
حينما يشاء اإللو ليقود شعبو إُف صهيوف (األرض  -العاصمة) كوبكم العاَف ،فيسود العدؿ كالرخاء ،كقد
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كردت إشارات شىت يف الكتاب اؼبقدس إُف ىذا ا الرتباط بصهيوف الذم يطلق علية عادة حب صهيوف،
كىو حب يعرب عن نفسو من خبلؿ الصبلة كالطقوس الدينية اؼبختلفة ،كيف أحياف نادرة على شكل
الذىاب إُف فلسطُت للعيش فيها بغرض التعبد كحسب؛ كلذا كاف اؼبهاجركف اليهود الذم يستقركف ىناؾ
ال يعملوف ،كيعيشوف على الصدقات اليت يرسلها أعضاء اعبماعات اليهودية يف العاَف  .ككاف العيش يف
فلسطُت يعد عمبل من أعماؿ التقول ال عمبل من أنباؿ الدنيا ،جزاؤه يف اآلخرة أك يف آخر األياـ  .بل
إف اليهودية اغباخامية (األرثوذكسية ) كانت ربرـ ؿباكلة العودة اعبماعية الفعلية إُف فلسطُت كتعتربىا
ذبديفا كىرطقة كمن قبيل دكحيكات ىاكتس ،أم التعجيل بالنهاية ،كرفض مشيئة اإللو  .فاليهودية تؤمن
بأف العودة إُف أرض اؼبيعاد ستتم يف الوقت الذم وبدده الرب كبطريقتو ،كأهنا ليست فعبل بشريا يتم على
يد البشر كدبشيئتهم كحسب ىواىم كبإرادهتم  .كل ىذا يعٍت أف شبة فرقا شاسعا بُت مفهوـ العودة يف
سياقو الديٍت ،كفكرة العودة االستيطانية الصهيونية.
كالشيء نفسو ينطبق على مفهوـ الشعب اليهودم  .فاليهودية اغباخامية (أك اؼبعيارية  -أم اليهودية
منذ القرف اػبامس اؼبيبلدم حىت هناية القرف التاسع عشر ) تذىب إُف أف اليهود ليسوا شعبا باؼبعٌت العرقي
أك البيولوجي أك العلمآف للكلمة ،كإمبا ىم صباعة دينية يؤمن أعضاؤىا بعقيدة دينية كيلتزموف دبعايَتىا
األخبلقية.
كغٍت عن القوؿ أف ىذا التعريف للشعب اليهودم ىبتلف بشكل جوىرم عن تعريف اؼبفكر اليهودم
النمساكم نيثاف بَتنباكـ الذم قاـ بنحت مصطلح صهيونية من كلمة صو يوف .كقد بُت بَتنباكـ دبا ال
يقبل الشك أف الصهيونية حركة علمانية ،معادية لليهودية ،ترفض اؼبعتقدات اؼبشيحانية كالعناصر
العجائبية األخركية (أم العودة يف آخر األياـ بعد مقدـ اؼباشيح ) كرباكؿ أف تصل إُف أىدافها من خبلؿ
العمل السياسي اؼبنظم ال من خبلؿ الصدقات ،ك من خبلؿ إرادة البشر ال إرادة اإللو  .يف ىذا اإلطار َف
يعد اليهود صباعة دينية يؤمن أعضاؤىا بعقيدة دينية ،كإمبا أصبحوا صباعة عرقية يربطهم رباط العرؽ كالدـ
كاالنتماء اإلثٍت ،كأصبحت الصهيونية ىي الدعوة القومية اليهودية اليت جعلت من السمات العرقية
اليهودية (مث السمات اإلثنية يف مرحلة الحقة ) قيمة هنائية مطلقة ربل ؿبل الدين اليهودم مصدرا للوحدة
كالتضامن بُت اليهود.
كتعريف بَتنباكـ للصهيونية (الذم نشره يف ؾبلة االنعتاؽ الذايت يف إبريل ٓ ،ٔٛٛكشرح معناه يف
خطاب لو بتاريخ  ٙفرباير ٔ )ٜٔٛىو يف كاقع األمر تعريف لآلماؿ اؿصهيونية قبل أف تتحوؿ إُف كاقع،
.
كىو ال يستند إُف دراسة ربليلية مركبة لتاريخ الفكر الصهيوٓف أك لواقع اعبماعات اليهودية يف العاَف
كيبدك أف بَتنباكـ َف يكن مدركا لتضمينات تعريفو االجتماعية كالتارىبية ،فإذا كاف اليهود حقا شعبا
كليسوا صباعة دينية فهم من مث ال م نتموف إُف أكطاهنم كإمبا إُف "كطنهم القومي " ،أم فلسطُت (اليت
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تسمى يف العربية إرتس يسرائيل ) .كىذا يعٍت بطبيعة اغباؿ افًتاض ضركرة نقل اليهود إُف فلسطُت،
كبالتاِف حتمية إخبلء ىذا الوطن القومي من السكاف الذين قد "يتصادؼ " كجودىم فيو (كقد اكتشف
بَتنباكـ ذلك فيما بعد؛ فتمرد على اغبركة الصهيونية كرفضها كانضم إُف تنظيمات ـبتلفة للتصدم ؽبا).
كال زبتلف التعريفات اليت ترد يف اؼبعاجم الغربية كثَتا عن تعريف بَتنباكـ ،فمعظمها يستخدـ
ديباجات معسولة ،تتجاىل الواقع فتصف الصهيونية بأهنا "اغبركة السياسية الرامية إُف عودة اليهود إُف
كطن أجدادىم (إرتس يسرائيل ) حسبما جاء يف الوعد اإلؽبي كاآلماؿ اؼبشيحانية لليهود !" أم أف شبة
ديباجات دينية مت إدخاؽبا حىت يتم زببئة اؼبضموف العنصرم كاإلرىايب للصهيونية.
كتزداد الديباجات كثافة على مر األياـ ،فهناؾ من يذىب إُف أف الصهيونية ىي حركة هتدؼ إ

ُف

إنقاذ اليهود من ىجمات اؼبعادين لليهود يف أكربا  .كيذىب آخركف إُف أف إنشاء الدكلة الصهيونية يرجع
إُف اإلحساس بالذنب كالندـ الذم يشعر بو العاَف الغريب ذباه اليهود بعد أف اضطهدىم كسامهم صنوؼ
العذاب عرب التاريخ الغريب كلو  .كطبعا ىناؾ الشعار الصهيوٓف اؼبعركؼ " :شعب ببل أرض ،ألرض ببل
شعب " ،الذم يعٍت أف الصهيونية ىي اغبركة اليت ترمي إُف إعادة شعب ىائم على كجهو يف بقاع
األرض ،إُف فلسطُت اليت ال يقطنها أحد.
إف القيمة التفسَتية ؼبثل ىذه التعريفات ضعيفة ،بل كتكاد تكوف منعدمة  .فهي تعريفات ينحصر
نطاقها داخل إطار الدافع الديٍت أك اإلثٍت الذم حدا بقلة قليلة من أعضاء اعبماعات اليهودية إُف اؽبجرة
كاالستيطاف يف فلسطُت كأغفل دكافع الغالبية الساحقة منهم (ربقيق اغبراؾ االجتماعي داخل إطار
التشكيل االستعمارم االستيطآف اإلحبلِف الغريب ) .كما أف ىذه التعريفات ال تتوجو البتة لقضية ا لبنية
اليت تشكلت يف الواقع بعيدا عن الدكافع ،دينية كانت أـ إيبانية  .كؽبذا قبد أهنا ال تفسر مقاكمة السكاف
األصليُت للمستوطنُت الصهاينة كال اغبركب اؼبستعرة اؼبستمرة بُت الدكلة الصهيونية كجَتاهنا ،كال تتوجو
كيطالبوف بالعودة لوطنهم (الذم يدعي
من قريب أك بعيد لقضية البلجئُت الذين يبلئوف اؼبخيمات
الصهاينة أنو كطن أسبلفهم) ،كال إُف حقيقة أف غالبية الشعب اليهودم ال ربب اإلقامة يف كطنها القومي
اؼبزعوـ! كلذا قبد أنو بعد إنشاء الدكلة الصهيونية خبمسُت عاما ال يزاؿ الوطن القومي اليهودم ىو كطن
األقلية ،فاألغلبية الساحقة ليهود العاَف على ما يبدك تفضل حالة اؼبنفى كالشتات!
كفبا زاد األمر إهباما كاختبلطا التطور البلحق للحقل الدالِف لكلمة صهيونية؛ إذ أصبح اؼبصطلح
يشَت إُف حركات كمنظمات سياسية غَت متجانسة (بل متناقضة أحيانا ) يف مصاغبها كأىدافها كرؤيتها
للتاريخ ،أك يف أصوؽبا اإلثنية أك الدينية أك الطبقية .كلعلو ؽبذا السبب كثَتا ما يستخدـ مصطلح صهيونية
مع صفة ربد من حقلو الدالِف أك توسعو كأف يقاؿ  :الصهيونية العامة ،كالصهيونية العمالية ،كالصهيونية
الثقافية ،كالصهيونية الركحية ،كالصهيونية العلمانية ،كالصهيونية الدينية ،كالصهيونية اإل قليمية (اليت يطلق
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عليها أحيانا اصطبلح صهيونية بدكف صهيوف ،أم إنشاء الدكلة الصهيونية يف أم بقعة خارج فلسطُت،
فبا يشَت إُف الطبيعة االستعمارية االستيطانية اجملردة للمشركع الصهيوٓف إف أسقطت ديباجاتو اليهودية،
كقد ظهر ردا على ىذا مصطلح صهيونية صهيوف) ...إٍف.
كلكن من أىم اؼبصطلحات ىو ما يسمى صهيونية الدياسبورا أك الشتات (أم اعبماعات اليهودية
يف العاَف ) ،كىي صهيونية اليهودم الذم يزعم أنو صهيوٓف متحمس لصهيونيتو متمسكا هبا ،كأنو يدين
بالوالء للوطن القومي اليهودم ،كيؤمن بأف االستيطاف الصهيوٓف ىو اغبل الوحيد ؼبشاكل اليهود ،كلكنو
رغم كل ىذا يرفض أف يهاجر إُف فلسطُت كيستوطن فيها ،مؤثرا عليها كطنو اغبقيقي الذم يعيش فيو .
كقد كبت اؼبفكر الصهيوٓف العماِف بوركخوؼ مصطلح صهيونية الصالونات ،كيعٍت صهيونية الطبقة
الوسطى اليت هتتم دبا تتصوره اإلثنية اليهودية كالًتاث اليهودم كتنتق م منو ما تشاء ،حسبما يركؽ ؽبا .
كرغم ىذا االىتماـ الظاىر إال أهنا ال تكًتث كثَتا باالستيطاف ( .كلذا فنحن نسميها صهيونية توطينية يف
مقابل الصهيونية االستيطانية).
التاريخ اليهودي ووىم الوحدة اليهودية

هبب أف لبًتؽ السحب الكثيفة من الديباجات كاالعتذاريات لنصل إُف اؼبفهوـ األساسي الكامن
كراء التعريفات الصهيونية اؼبختلفة للصهيونية ،كسنكتشف على التو أف ىذا اؼبفهوـ ىو التاريخ اليهودم
(كتنويعات ـبتلفة عليو ) .كيرل الصهاينة أف اغبركة الصهيونية بدأت مع التاريخ اليهودم نفسو ،كأهنا
الزمت اليهود عرب تارىبهم بعد ربطيم اؽبيكل  ،كذلك لسببُت  :كاحد سليب ،كاآلخر إهبايب  .أما السليب،
فهو ظاىرة العداء لليهود كاؼبذابح كاالضطهاد اللذين تعر ض ؽبما اليهود يف كل مكاف ككل زماف ،كىي
ظاىرة حتمية أزلية من اؼبنظور الصهيوٓف  .كأما السبب اإلهبايب ،فهو الرغبة العارمة لدل اليهودم يف
العودة إُف فلسطُت (أرض الوطن  -أرض األجداد كاألسبلؼ  -الوطن القومي  -أرض اؼبيعاد ) حيث
إنو يشعر باالغًتاب العميق يف أرض اؼبنفى (األمر الذم أدل إُف إفساد الشخصية اليهودية).
كتعود ىذه الرغبة إُف أف اليهود ،من منظور صهيوٓف ،يشكلوف قومية (أين فولك  ein Volkيف عبارة
ىرتزؿ ) رغم أهنم ال يوجدكف يف مكاف كاحد كال يتحدثوف لغة كاحدة ،كال يتسموف بسمات عرقية أك
نفسية كاحدة ،كال ىبضعوف لظركؼ اقتصادية كاحدة  .كقد بدأت اؼبسألة اليهودية  -حسب تصورىم -
يوـ أف ترؾ اليهود كطنهم قسرا  .كالصهيونية ىي اليت ستضع هناية ؽبذا الوضع ،كىي ستفعل ذلك عن
طرمقة آلية جديدة ،فهي ترفض سلبية اليهودية اغباخامية ،كخنوع الشخصية اليهودية ،كبالتاِف سوؼ
ربرض اليهود على العودة بأنفسهم إُف فلسطُت ليحققوا تطلعهم القومي ،كستقوـ بتنظيمهم لتحقيق ىذا
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اؽبدؼ  .كلكل ىذا ،تنظر الصهيونية إُف نفسها باعتبارىا التعبَت اغبقيقي كالوحيد ع

ف مسار التاريخ

اليهودم.
لكن ىذه الرؤية الصهيونية لتاريخ الصهيونية ليست ذات مقدرة تفسَتية عالية؛ إذ إهنا تفشل يف أف
تفسر َِفَ ظهرت الصهيونية بُت اليهود يف أكربا يف أكاخر القرف التاسع ،كَِفَ َف تظهر قبل ذلك التاريخ يف

مكاف آخر  .كلو كاف سبب ظهور الصهيونية ىو عداء األغيار لليهود كرغبتهم العارمة يف العودة ،لكاف
األكُف أف تظهر الصهيونية إباف حركب الفرقبة على سبيل اؼبثاؿ  .ككيف نفسر ظهور الفكر الصهيوٓف يف
األكساط االستعمارية الغربية كىم ال يدينوف باليهودية كال يوجد عندىم أم تطلع للعودة كَف يتعرضوا
الضطهاد األغيار؟
إف مفهوـ /مصطلح التاريخ اليهودم يفًتض أف شبة تارىبا يهوديا كاحدا مستقبل عن تواريخ صبيع
الشعوب كاألمم  .كىو تاريخ يفًتض فيو أنو يضم اليهود كحدىم (الذين يشار إليهم باعتبارىم الشعب
اليهودم ) ،كىم يتفاعلوف داخلو مع بعضهم بعضا ،كمع شعوب األرض األخرل باعتبارىم كتلة بشرية
كاحدة متماسكة ؽبا ظباهتا الثقافية  .كمفهوـ التاريخ اليهودم ىذا مفهوـ ؿبورم يف العقل الغريب ،ينبع من
إيباف الغرب بالعهد القدٔف ،كبأف التاريخ الديٍت اؼبقدس الذم كرد فيو ىو يف كاقع األمر تاريخ دنيوم،
كتستند صبيع اؼبفاىيم اػباصة باالستقبلؿ اليهودم كالوحدة اليهودية إُف مفهوـ التاريخ اليهودم ىذا.
كلكن من الثابت تارىبيا أف اعبماعات اليهودية اؼبنتشرة يف أرجاء العاَف كانت توجد يف ؾبتمعات
 .فيهود الفبلشاه
تسودىا أمباط إنتاجية كبٌت حضارية كرؤل للكوف زبتلف باختبلؼ الزماف كاؼبكاف
يعيشوف داخل ؾبتمع قبلي زراعي بدائي ،كيتحدثوف األمهرية ،كيتعبدكف باعبعيزية ،كال يعرفوف العربية كال
اليديشية  .أما يهود الواليات اؼبتحدة فيعيشوف يف ؾبتمع صناعي يقاؿ لو متقدـ كيتحدثوف اإلقبليزية .
كيهود ارباد دكؿ الكومنولث (االرباد السوفييت سابقا) يتحدثوف لغات عديدة من بينها الركسية كاألككرانية
كالًتكية كاليديشية  .كقد اكتسب كل فريق من ىؤالء خطابو اغبضارم كرؤيتو للكوف من اجملتمع الذم
يعيش فيو  .كيتأثر أعضاء كل صباعة بأحداث التاريخ الذم يتحركوف داخل أطره كيتفاعلوف معو (سواء
كاف التاريخ األفريقي أك األمريكي أك الركسي )؛ كؽبذا قبد أف رؤية اليهودم اإلثي كيب للكوف زبتلف عن
رؤية اليهودم األمريكي أك الركسي لو ،كأف سلوؾ كل منهما ىبتلف عن اآلخر.
كيتبدل االختبلؼ يف عبلقة كل صباعة يهودية بالدكلة الصهيونية ،فقد لوحظ أف معظم يهود
الفبلشاه ىاجركا ككتلة بشرية إُف إسرائيل ،بينما وبجم يهود الواليات اؼبتحدة عن اؽبجرة إ ليها إال بأعداد
صغَتة ليست ؽبا أية أنبية اقتصادية ،كحينما يهاجر يهود دكؿ ارباد الكومنولث فإف غالبيتهم تبذؿ
قصارل جهدىا للهجرة إُف الواليات اؼبتحدة ،فإف أخفقت جهودىم فإهنم يهاجركف إُف إسرائيل كارىُت
صاغرين.
- 170 -

إف حاكلنا تفسَت أمباط اؽبجرة ىذه بالعودة إُف التور اة كالتلمود كالتاريخ اليهودم (أك أية عناصر
مشًتكة بُت ىذه اعبماعات اليهودية ) ألخفقنا سباما  ،كلكننا بوسعنا أف نفهم ىذه األمباط بالعودة إُف
حركيات اجملتمعات اليت يعيش أعضاء اعبماعات اليهودية بُت ظهرانيها ،كإُف آليات الطرد (يف اجملتمع
األصلي ) كاعبذب (يف التج مع الصهيوٓف ) .كيبكن القوؿ بأف يهود الفبلشاه قد ىاجركا إُف إسرائيل
بسبب اغبركة الطاردة يف ؾبتمعهم (اجملاعة  -حالة اغبرب اليت دامت عدة سنوات ) كاغبركة اعباذبة إُف
إسرائيل (ربقيق مستول اقتصادم أحسن ) .أما يهود الواليات اؼبتحدة فبل توجد حركة طاردة يف
ؾبتمعاهتم ،كال تشكل إسرائيل بالنسبة ؽبم قوة جذب كبَتة  .كىبتلف كضع يهود دكؿ ارباد الكومنولث،
فثمة حركة طاردة يف ؾبتمعاهتم ،كلكن تشكل الواليات اؼبتحدة بالنسبة ؽبم نقط جذب تفوؽ قوهتا كثَتا
الدكلة الصهيونية .كمن ىنا مبط ىجرة أعضاء كل صباعة.
كألف اؼبقدرة التفسَتية ؼبفهوـ التاريخ اليهودم ضعيفة ،بل تكاد تكوف منعدمة ،فقد يكوف من اؼبفيد
أال نتحدث عن اليهود على كجو العموـ ،كإمبا عن اعبماعات اليهودية ،كأال نشَت إُف التاريخ اليهودم
بشكل مطلق كإمبا إُف تواريخ أعضاء اعبماعات اليهودية (إال إذا تطلب السياؽ غَت ذلك ) ،كال نتحدث
عن الشتات أك اؼبنفى ،كإمبا عن انتشار أعضاء اعبماعات اليهودم يف أرجاء العاَف  .أم أننا هبب أف
ننظر إُف كل صباعة يهودية على حدة ،ككباكؿ تفسَت سلوؾ أعضائها يف إطار سياقها اغبضارم كالتارىبي
اؼبتعُت ،فتاريخ كل صباعة يهودية ىو جزء ال يتجزأ من تاريخ اجملتمع الذم تعيش فيو.
أسباب ظهور الصهيونية

إف التوصل ؽبذه اغبقيقة البسيطة هبعلنا نضع الصهيونية يف سياقها اغبقيقي ،أم التاريخ الغريب،
كنبحث عن أسباب ظهورىا داخل ىذا السياؽ دكف أف هنمل العناصر اليهودية  .كلنبدأ بتلك العناصر
الكامنة يف اغبضارة الغربية اليت َف تؤد إُف ظهور الصهيوفية كمع ىذا خلقت الًتبة اػبصبة لظهورىا (فيما
يسميو ماكس فيرب التبادؿ االختيارم .)elective affinity
ٔ  -أدرؾ العاَف الغريب أعضاء اعبماعات اليهودية فيو ال باعتبارىم أقلية دينية أك حىت إثنية ،كإمبا
باعتبارىم شعبا عضويا منبوذا ،كىو مصطلح /مفهوـ توجد عناصره داخ ؿ اػبطاب اغبضارم الغريب .
كالشعب العضوم (باألؼبانية  :فولك  )Volkىو شعب يرتبط أعضاؤه فيما بينهم كبأرضهم بأكاصر
عضوية ال يبكنهم الفكاؾ منها  .ككبن نذىب إُف أف اغبضارة الغربية ترل اليهود ال باعتبارىم ؾبرد أقلية
أك صباعة دينية ،كإمبا باعتبارىم أعضاء يف شعب عضوم لو صفاتو اػباصة بل كالفريدة ،اؼبقصورة عليهم .
كبعض ىذه الصفات إهبابية ،لكن معظمها  -يف اؼبنظور الغريب  -سليب كمن أنبها أف اليهود يرتبطوف
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عضويا بفلسطُت ،كمن مث فهم ال ينتموف إُف التشكيل اغبضارم الغريب ،كيقفوف على ىامش التاريخ
الغريب ،كيشكلوف عناصر طفيلية ال جذكر ؽبا ،هبب أف تنبذ ،كأف تنقل خارج التشكيل اغبضارم الغريب.
ٕ  -نظر العاَف الغريب إُف أعضاء اعبماعات اليهودية باعتبارىم كسيلة ال غاية  .ففي الصياغة
الدينية الكاثوليكية يعترب اليهود شعبا شاىدا تدؿ ضعتو كتدنيو على عظمة الكنيسة كانتصارىا  .كالصياغة
انتية تعترب اليهود عنصرا ضركريا يف عملية اػببلص اليت ال يبكن أف يتم إال بإرجاعهم إُف فلسطُت
الربكتست
كتنصَتىم (كىذا ما يسمى "العقيدة االسًتجاعية ") .كال زبتلف الصياغة العلمانية البلدينية كثَتا عن
ذلك؛ إذ ينظر الغرب لليهود باعتبارىم عنصرا يبكن استخدامو يف اؼبشارع الت جارية كاالستيطانية ؼبا ؽبم
من قدرات ذبارية خاصة ،فهم مادة بشرية يبكن توظيفها لصاٌف الغرب.
ٖ  -فشلت اؼبسيحية الغربية يف التوصل إُف رؤية كاضحة لوضع األقليات على كجو العموـ كرؤيتها
لليهود على كجو اػبصوص ،الذين نظر إليهم باعتبارىم قتلة اؼبسيح .كقد أدرؾ الغرب اعبماعات اليهودية
داخل إطار العقيدة األلفية كاالسًتجاعية ،كىي الفكرة الدينية اليت تذىب إُف أنو كيما يتحقق العصر
األلفي ،ككيما تبدأ األلف السعيدة اليت وبكم فيها اؼبسيح (اؼبلك األلفي ) ،ال بد أف يتم اسًتجاع اليهود
إُف فلسطُت سبهيدا جمليء اؼبسيح  .كمن ىنا ،فإف العقيدة االسًتجاعية ىي مركز كعصب العقيدة األلفية .
كيرل االسًتجاعيوف أف عودة اليهود إُف فلسطُت ىي بشرل األلف عاـ السعيدة ،كأف الفردكس األرضي
األلفي لن يتحقق إال هبذه العودة  .كما يركف أف اليهود ىم شعب اهلل اؼبختار القدٔف أك األكؿ (باعتبار
أف اؼبسيحيُت ىم شعب اهلل اؼبختار اعبديد أك الثآف) .كلذا ،فإف أرض فلسطُت ىي أرضهم اليت كعدىم
اإللو هبا ،ككعود الرب ال تسقط حىت كإف خرج الشعب القدٔف عن الطريق كرفض اؼبسيح (كصلبو ) .كلذا،
فإف كل من يقف يف كجو ىذه العودة يعترب من أعداء اإللو ،كيقف ضد اػببلص اؼبسيحي ،فأعداء
اليو كد ىم أعداء اإللو.
كمن الواضح أف العقيدة االسًتجاعية ،شأهنا شأف العقيدة األلفية ،ىي عقيدة صهيونية تفًتض
استمرارا كامبل ككحدة عضوية بُت اليهود يف اؼباضي كاغباضر كاؼبستقبل ،كمن مث فهي تنكر التاريخ سباما .
كمع ىذا يبلحظ أف ىذه العقيدة معادية لليهود ألف مركزيتو ـ يف الدراما الكونية نابعة من كوهنم ذبسيدا
للشر يف التاريخ؛ كمن مث فإف تنصرىم (كهناية التاريخ) شيء أساسي للخبلص.
الجماعة الوظيفية النافعة

من أىم العناصر اليت خلقت تربة خصبة لظهور الصهيونية كضع اليهود كجماعة كظيفية داخل
اجملتمع الغريب (كأقناف ببلط  -يهود ببل ط  -يهود أرندا  -صغار ذبار كمرابُت ) .كاعبماعات الوظيفية
ىي ؾبموعات بشرية صغَتة يقوـ اجملتمع بإسناد كظائف شىت إليها يرل أعضاء ىذا اجملتمع أهنم ال
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يبكنهم االضطبلع هبا ألسباب ـبتلفة  .فقد تكوف ىذه الوظائف مشينة يف نظر اجملتمع كال ربظى
باالحًتاـ يف سلم القيم السائد (التنجيم  -البغاء  -الربا ) ،كقد تكوف متميزة كمهمة (الطب ،كخصوصا
أطباء النخبة اغباكمة  -القتاؿ) ،كقد يتطلب االضطبلع هبا قدرا عاليا من اغبياد كالتعاقدية؛ ألف اجملتمع
يريد اغبفاظ على قداستو كتراضبو كمثالياتو (التجارة كالربا).
كقد يلجأ اجملتمع إُف استخدا ـ العنصر البشرم الوظيفي ؼبلء فجوة أك ثغرة تنشأ بُت رغبات اجملتمع
كحاجاتو من ناحية ،كمقدرتو على إشباع ىذه الرغبات كالوفاء هبا من ناحية أخرل (اغباجة ؼبستوطنُت
جدد لتوظيفهم يف اؼبناطق النائية  -خربات غَت متوفرة  -اغباجة إُف رأس ماؿ ) .كما أف اجملتمع يقوـ
(حرس اؼبلك  -طبيبو  -السفراء
بإسنا د الوظائف ذات اغبساسية اػباصة كذات الطابع األمٍت
كاعبواسيس ) إُف أعضاء اعبماعات الوظيفية  .كيبكن أف تكوف الوظيفة اليت تسند إُف أعضاء اعبماعة
الوظيفية مشينة كمتميزة كحساسة يف آف كاحد (مثل اػبصياف كالوظائف األمنية على كجو العموـ ) .كما
أف اؼبهاجرين عادة ما يتحولوف إُف صباعات كظيفية (يف اؼبراحل األكُف من استقرارىم يف كطنهم اعبديد )؛
ألف الوظائف األساسية عادة ما تكوف قد شغلت من قبل أعضاء اجملتمع اؼبضيف  .كوباكؿ االستعمار
دائما أف وبوؿ أعضاء األقليات إُف صباعات كظيفية تضطلع بوظائف يسندىا إليها كتتمتع دبزايا تقدمها
ن
ؽبا حىت تدين لو بالوالء.
ويتوارث أعضاء الجماعة الوظيفية الخبرات في مجال تخصصهم الوظيفي عبر األجيال
ويحتكرونها  ،بل ويتوحدون معها وفي نهاية األمر يكتسبون ىويتهم ورؤيتهم ألنفسهم منها ،وىي
عملية يساعد عليها مجتمع األغلبية ؛ ألنو يعرف عضو الجماعة الوظيفية من خالل وظيفتو وحسب
(ال من خالل إنسانيتو الكاملة) وبذلك يصبح عضو الجماعة الوظيفية إنسانًا ذا بعد واحد ،يمكن
اختزال إنسانيتو إلى ىذا البعد أو المبدأ الواحد وىو وظيفتو.

ويدخل أعضاء المجتمع المضيف مع أعضاء الجماعة الوظيفية في عالقة تعاقد

ية نفعية

محايدة رشيدة واضحة ال تركيب فيها وال إبهام ،ويقوم كل طرف في العالقة بحوسلة الطرف اآلخر
(تحويلو إلى وسيلة ) ،والنظر إليو باعتباره وسيلة ال غاية ،وباعتباره مادة نافعة يتم التعامل معها
بمقدار نفعها .ويتم عزل أعضاء الجماعة الوظيفية عن المجتمع المضيف ،فيتصورون أنهم فقدوا
الصلة بالزمان والمكان اللذين يعيشون فيهما ؛ ومن ثم غالبًا ما يرتبط أعضاء الجماعة الوظيفية

عاطفيًا بوطن أصلي (صهيون – الصين – القبيلة – العائلة) يصبح موضع والئهم وحبهم وعاطفتهم
المشبوبة ،ويتصورون أنهم جزء من تاريخو وتراثو ،فيتعمق شعورىم با لغربة نحو المجتمع المضيف،

ويعيشون فيو دون أن يكونوا منو ،ويتطور لديهم إحساس عميق بهويتهم المستقلة (مركب الشعب
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المختار المنفي أو الشعب العضوي المنبوذ ) .ولكن الجماعة الوظيفية (والوظيفة ذاتها ) ىي ،في
واقع األمر ،موضع الوالء الفعلي والمباشر لعضو الجماعة الوظيفية ،فهي أساس وجوده وىويتو  .إال
أن المعجم الحضاري ألعضاء الجماعة الوظيفية ال يختلف في واقع األمر عن معجم مجتمع
اسما ،ولكنهم يعيشون فعالً في
األغلبية إال في بعض التفاصيل الخاصة ،فهم آلة ال وطن لها ً

ىم ىوية وىمية.
ث فهويت
المجتمع المضيف ،يؤدون وظيفتهم فيو بشكل يومي؛ ومن َّممَث

يؤدي ىذا الوضع إلى أن أعضاء الجماعة الوظيفية يصبحون منبتي الصلة بالجماىير  ،ويزدادون

اقترابًا من النخبة الحاكمة التي تستخدمهم كأداة لقمع جماىير المجتمع والمتصاص ما قد يتراكم

من ثروات وفوائض لديهم  .وبذلك تصبح الجماعة اليهودية في المجتمع وليست منو (وىذا ىو
تماما وضع الشعب العضوي المبنوذ والشعب الشاىد والجماعة التي توظف في عملية الخالص
ً

النهائي).

ىذه الرؤية التي تحوسل اليهود (أي تحولهم إلى وسيلة وتراىم باعتبارىم جماعة بشرية في
خدمة ىذا الهدف أو ذاك ) ىي رؤية متأصلة في الوجدان الغربي حتى إنو حين بد أت مناقشة قضية
عتق اليهود وإعطائهم حقوقهم  .دارت المناقشة في إطار فكرة المنفعة ،أي مدى نفع اليهود
للمجتمعات الغربية  .فحينما قاـ أعداء اليهود باؽبجوـ عليهم من منظور ضررىم كعدـ نفعهم ،دافع
أعضاء اعبماعات اليهودية عن أنفسهم ال من منظور حقوقهم كبشر ،كإمبا من من ظور نفعهم أيضا .
فكتب اغباخاـ سيموف لوتساتو عاـ ٔ ٖٛٙكتابا باإليطالية ربت عنواف مقاؿ عن يهود البندقية عدد فيو
الفوائد الكثَتة اليت يبكن أف تعود على البندقية كعلى غَتىا من الدكؿ من كراء كجود اليهود فيها ،فهم قد
طوركا فركعا ـبتلفة من االقتصاد ،يضطلعوف بوظائف ال يبكن لغَتىم االضطبلع هبا مثل التجارة،
كلكنهم على عكس التجار األجانب خاضعوف لسلطة الدكلة سباما ،كال يبحثوف عن اؼبشاركة فيها  .كىم
يقوموف بشراء العقارات؛ كمن مث ال ينقلوف أرباحهم خارج الببلد .إف اليهود من ىذا اؼبنظور يشبهوف رأس
اؼباؿ الوطٍت (مقابل رأس اؼباؿ األجنيب) ال بد من اغبفاظ عليو كالدفاع عنو.
كقد تبٌت ِمنَ َّسى بن إسرائيل اؼبنطق نفسو يف خطابو لكركمويل حىت يسمح لليهود باالستيطاف يف
إقبلًتا  .كذلك تبٌت أصدقاء اليهود اؼبنطق ذاتو ،فطالب جوسيا تشايلد رئيس شركة اؽبند الشرقية عاـ
ٖ ٜٔٙبإعطاء اعبنسية لليهود اَفكجودين يف إقبلًتا بالفعل  .كأشار إُف أف ىولندا قد فعلت ذلك كازدىر
اقتصادىا بالتاِف  .كما كتب جوف توالند عاـ ٗٔ ٔٚكتيبا ىاما للغاية عنوانو "األسباب الداعية ؼبنح
اعبنسية الربيطانية لليهود اؼبوجودين يف بريطانيا العظمى كأيرلندا " دافع فيو عن نفع اليهود ،مستخدما
اؼبنطلقات نفسها اليت استخدمها لوتساتو.
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كمن أىم اؼبدافعُت عن نفع اليهود ،الفيلسوؼ الفرنسي مونتسكيو ،حيث بُت أنبية دكرىم يف
العصور الوسطى ،ككيف أف طرد اليهود كمصادرة أمواؽبم كفبتلكاهتم اضطرىم إُف اخًتاع خطاب التبادؿ
لنقل أمواؽبم من بلد إُف آخر ،كمن مث أصبحت ثركات التجار غَت قابلة للمصادرة ،كسبكنت التجارة من
رباشي العنف ،كمن أف تصبح نشاطا مستقبل ،أم أنو مت ترشيدىا.
كلعل أدؽ كأطرؼ تعبَت عن أطركحة نفع اليهود ما قالو إديسوف يف ؾبلة سبكتاتور يف ٕ ٚسبتمرب
ٕٔ ٔٚحُت كصف بدقة ربوؿ اليهود إُف أداة كاملة ،فاليهود منتشرك ف يف كل األماكن التجارية يف
العاَف ،حىت أصبحوا األداة اليت تتحدث من خبلؽبا األمم اليت تفصل بينها مسافات شاسعة ،كاليت تًتابط
من خبلؽبا اإلنسانية  .فهم مثل األكتاد كاؼبسامَت يف بناء شامخ  .كرغم أهنم بغَت قيمة يف ذاهتم ،غَت أف
أنبيتهم مطلقة الحتفاظ ىيكل البناء بتماسكو.
المسألة اليهودية وظهور الصهيونية

ذكرنا بعض العناصر الكامنة اليت خلقت تربة خصبة لظهور الصهيونية ،كلعل أنبها ىو العنصر
األخَت ،أم ربوؿ اعبماعات اليهودية إُف صباعات كظيفية نافعة يف اجملتمع الغريب ؽبا كظيفة ؿبددة.
عادة ما يظل كضع اعبماعة الوظيفية مستقرا حُت يكوف اجملتمع يف حاجة إليها ،كلكن ىبتلف الوضع
سباما حينما تطرأ تغَتات اجتماعية كاقتصادية كسياسية ذبعل اجملتمع أقل احتياجا ؽبا ،أك يف غٌت عنها
سباما ،فيتحوؿ أعضاء اعبماعة من صباعة ىامشية إُف صباعة منبوذة يود اجملتمع التخلص منها بأم شكل .
كىذا ما حدث  -على سبيل اؼبثاؿ  -عبماعة اؼبماليك يف مصر بعد ظهور ؿبمد علي كتأسيسو لدكلة
مركزية ؽبا جيش نظامي من أبناء الشعب ،فبا حوؿ اؼبماليك من أعضاء صباعة كظيفة عسكرية تدافع عن
اجملتمع (كتستغلو يف نفس الوقت) إُف صباعة طفيلية تعيش عالة عليو.
كقد حدث شيء من ىذا القبيل لل صباعات اليهودية الوظيفية يف الغرب ابتداء من القرف السابع
عشر حُت بدأت التجارة تتحوؿ إُف نشاط أساسي يف اجملتمع الغريب ،كظهرت طبقة ذبارية كبيوتات مالية
كربل بُت أعضاء األغلبية ،مث ظهر جهاز مصريف كدكلة مركزية قومية قوية تعتمد على مؤسسات حديثة،
ففقد أعضاء اعبماعات اليهودية الوظيفية كظيفتهم  .فالبنوؾ اؼبركزية كالبيوتات اؼبالية التابعة جملتمع األغلبية
حلت ؿبل اؼبرايب اليهودم ،كاؼبصانع كاؼبتاجر اغبديثة حلت ؿبل التاجر كاغبريف اليهودم  .ككبن نرل أف
ىذا ىو السبب األساسي للمسألة اليهودية ،أم ربوؿ اليهود إُف صباعة كظيفية ببل كظيفة.
كلكن اؼبشكلة تفاقمت ألسباب أخرل من بينها ما يلي:
ٔ  -تعثر التحديث يف شرؽ أكربا كخباصة ركسيا (اليت أصبحت تضم يف بداية القرف التاسع عشر
أكرب ذبمع يهودم يف العاَف بعد أف ضمت أجزاء كبَتة من بولندا  .كقد تعثر التحديث ألسباب عدة من
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أنبها سرعة معدالت النمو االقتصادم يف ىذه اجملتمعات ،األمر الذم َف يسمح ألعضاء اعبماعات
اليهودية الوظيفية اليت فقدت كظيفتها بالتأقلم مع النظاـ اعبديد .كما أف عملية التحديث كالدمج كانت
تتم ربت إشراؼ الدكلة جبهازىا البَتكقراطي اؼبتخلف كاؼبتعصب دينيا كالفاسد أخبلقيا  .كقد اصطدـ ت
حركة عتق أعضاء اعبماعات اليهودية حبركة ربرير األقناف ،إذ أدت اغبركة األخَتة إُف توفَت عمالة رخيصة
يف اؼبدف سدت سبل العيش أماـ أعضاء اعبماعات اليهودية ،كضيقت رقعة األرض الزراعية اؼبتوافرة.
ٕ  -كلكن ىناؾ  -إضافة إُف ذلك  -بعض العوامل اػباصة باعبماعات اِف ىودية يف شرؽ أكربا
لعبت دكرا حاظبا يف تعثر عملية التحديث ،كلعل أىم ىذه العوامل زبلفهم اغبضارم الذم ردبا َف يكن
لو نظَت يف أكربا آنذاؾ بعد مئات السنُت من اغبياة يف اعبيتو ،الذم ظل دبعزؿ إُف حد كبَت عن
التحوالت الضخمة اليت كانت سبر هبا أكربا منذ عصر النهضة؛ كلذا كانت اعبماىَت من أعضاء اعبماعات
اليهودية ال سبتلك الكفاءات البلزمة لبلندماج يف االقتصاد اغبديث ،األمر الذم جعلها تفشل يف
التكيف مع ؾبتمعاهتا يف شرؽ أكربا  .كما أف ىذه اعبماىَت َف تكن مهيئة حضاريا أك نفسيا للتعامل مع
التحوالت الضخمة اليت كانت اجملتمعات الغربية زبوضها  .كقد عمق ىذا اإلخفاؽ من إحساس ىذه
اعبماىَت بالعزلة فبا كلد ما يبكن تسميتو بالعقلية اعبيتوية اليت ىي – أساسا  -حالة عقلية تعرب عن
نفسها من خبلؿ رفض اجملتمع اغبديث كالتمسك بأشكاؿ اغبياة اليت ألفها اليهود يف اعبيتو ،كحققت
اؽبوم.
ؽبم بعض األمن ك ة
ٖ  -حدث انفجار سكآف بُت يهود شرؽ أكربا يف منتصف القرف التاسع عشر فتزايدت أعدادىم
زيادة ملحوظة ،ردبا بشكل َف يسبق لو مثيل يف التاريخ  .كَف يتمكن اقتصاد ركسيا الضعيف من استيعاب
ىذه األعداد الكبَتة ،كخصوصا بعد تعثر التحديث يف شرؽ أكربا ،كىو ما دفع دبئات األلوؼ من فقراء
اليهود إُف أكربا الغربية ،األمر الذم كلد الفزع يف قلب حكومات غرب أكربا كأعضاء اعبماعات اليهودية
فيها ،فبن اندؾبوا يف ؾبتمعاهتم ،كحققوا مكانة اجتماعية عالية ككضعا اقتصاديا فبيزا( ،ككبن نذىب إُف
أف عاـ ٕ ،ٔٛٛتاريخ صدكر قوانُت مايو يف ركسيا اؿ يت عربت بشكل صريح عن تعثر التحديث يف
اإلمرباطورية القيصرية الركسية ككرست عزلة اليهود ،ىو يف كاقع األمر ،تاريخ ظهور الصهيونية بُت اليهود،
كليس عاـ  ،ٜٔٛٚتاريخ عقد اؼبؤسبر الصهيوٓف األكؿ).
ٗ  -عاش أعضاء اعبماعة اليهودية يف مناطق حدكدية متنازع عليها من قبل الدكؿ الغربية ،فكانت
منطقة ما تتبع بولندا بعض الوقت ،مث تتبع ركسيا أك النمسا كىكذا  .فمنطقة االستيطاف بأسرىا كانت
ضمت إُف ركسيا مع تقسيم بولندا ،كجاليشيا كانت مقسمة بُت بولندا كالنمسا كىكذا .
تابعة لبولندا ،مث ُ
كقد أضعف ىذا الوضع من كالء أعضاء اعبماعات اليهودية القومي ،كجعلها غَت متجذرة يف أم ؾبتمع.
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٘  -كانت اليهودية اغباخامية ذبتاز أزمة حقيقية ،فقد تكلست سباما ،كأصبح من العسَت على
اليهودم أف يكوف يهودينا كإنسا نا يف الوقت ذاتو (على حد قوؿ أحد اؼبفكرين اليهود ) .كقد انتهى األمر
بكثَت من الشباب من أعضاء اعبما عات اليهودية باالنصراؼ عن عقيدهتم كاالنضماـ للحركات الثورية
أك العدمية .كقد ظهرت اليهودية اإلصبلحية (كاحملافظة ) ،كىي صيغ يهودية ـبففة للغاية زبلت عن كثَت
من أصوؿ اليهودية كثوابتها ،كطرحت نفسها على أهنا اليهودية اغبقيقية.
ككاف من اؼبمكن ،من الناحية النظرية على األقل ،حل مشكلة أعضاء اعبماعات اليهودية أك
التخفيف من حدهتا عن طريق ىجرة اليهود الذين يشكلوف فائضا إُف أماكن متفرقة من العاَف ،كخباصة
العاَف اعبديد ،كبالفعل ىاجرت أعداد ىائلة بلغت أربعة مبليُت يهودم (من ضمن ستُت مليوف أكريب
"فائضُت ") ،ىاجر معظمهم إُف ا لواليات اؼبتحدة  .لكن  -كما أسلفنا  -حدث انفجار سكآف بُت
يهود أكربا كيهود بولندا /ركسيا على كجو اػبصوص ،فقد تضاعف عدد يهود العاَف الغريب طبس مرات
بُت عامي ٕ٘ ٔٛكٕ٘ ٜٔلتكوف الزيادة أكثر مرة كنصف اؼبرة من زيادة شعوب أكربا ،كقد حد ىذا
من أثر ىجرة األعداد الضخمة.
كفبا زاد اؼبسألة حدة كتفاقما موجات معاداة اليهود يف منتصف القرف التاسع عشر ،فخطاب أكربا
اغبضارم كطريقة إدراكها للكوف يف عصر اإلمربيالية كاف  -كما أسلفنا  -عنصريا ،كالعنصرية الغربية
كانت موجهة بالدرجة األكُف إُف اػبارج ضد شعوب آسيا كأفريقيا (السوداء كالصفراء كاؼبلونة ) ،كلكنها
 كما ىو اغباؿ دائما  -توجهت أيضا إُف الداخل (فالعنصرية رؤية متسقة مع نفسها ال يبكنها أف سبيزبُت داخل كخارج ) فشملت يف نطاقها األقليات اليت تعيش يف أكربا مثل اإليطاليُت العاملُت خارج
ببلدىم ،كالربيتوف يف فرنسا ،كالكاثوليك يف دكؿ بركتستانتية مثل أؼبانيا ،كالغجر يف كل أرجاء أكربا ،كقد
ناؿ أعضاء اعبماعات اليهودية نصيبا من ىذه العنصرية باعتبارىم غَت مسيحيُت كأعضاء صباعة كظيفية
ببل كظيفة.
ككاف يهود غرب أكربا دبعزؿ عن اؼبسألة اليهودية كعن العناصر اليت دخلت يف تشكيلها ،فاعبماعات
اليهودية يف ىذه الببلد كانت صغَتة ،كَف يكن ىناؾ سبايز اقتصادم أك ثقايف ملحوظ بُت أعضائها كبُت
أعضاء األغلبية؛ كلذا حققوا معدالت عالية من االندماج كنالوا معظم حقوقهم الدينية كاؼبدنية  .كلكن
كصوؿ اؼبهاجرين اليهود من شرؽ أكربا كاف يهدد مواقعهم الطبقية اليت كصلوا إليها كاَف كانة االجتماعية
اليت حققوىا؛ كلذا أصاهبم رشاش من اؼبسألة اليهودية الشرؽ أكربية ،كأصبحوا يبحثوف عن حل ؽبا.
الحل اإلمبريالي للمسألة اليهودية
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رغم تضافر كل ىذه العوامل يبكن القوؿ إنو كاف من اؼبمكن للصهيونية أف تبقى يف عاَف اإلمكانية،
كال تتحقق إف َف تتوفر ؽبا الظركؼ التارىبية كاغبضارية اؼبواتية  .ككبن نعتقد أف الصهيونية قد ربركت من
عاَف اإلمكانية إُف عاَف التحقق بسبب عنصرين أساسيُت ،كاحد خاص باجملتمع الغريب كاآلخر خاص
باعبماعات اليهودية  .ىذاف العنصراف نبا  :ظاىرة اإلمربيالية كاؼبسألة اليهودية (اليت تناكلنا أسبابو ا فيما
سبق) .كنبا عنصراف منفصبلف متصبلف ،فكبلنبا ىو نتاج ربديث العاَف الغريب ،كما أف اإلمربيالية الغربية
ىي اليت سانبت يف هناية األمر يف حل اؼبسألة اليهودية (كما سنبُت فيما بعد).
صباىَتىا
كلنبدأ باإلمربيالية الغربية باعتبارىا النموذج الذم سيطر على ىذه اغبضارة كحرؾ
كحكوماهتا ،كأدل يف هناية األمر إُف ظهور اؼبسألة اليهودية ،كإُف ظهور اغبركة الصهيونية  .ككبن نذىب
إُف كجود ما نسميو "اؼبسألة الغربية " ،كىي اإلشكالية الناصبة عن تفجر رغبات اإلنساف الغريب
(االستهبلكية اؼبادية ) كتصاعدىا اؼبتزايد إُف درجة تتجاكز مصادر أكربا الطبيعية كمصادر العاَف بأسره .
كقد طرح العاَف الغريب حبل إمربياليا ؼبسألتو الغربية ىذه يتلخص يف ربويل العاَف بأسره إُف مادة استعمالية
يوظفها لصاغبو ،كيف إطار ىذا قاـ بتصدير كل مشاكلو اؼبادية كاؼبعنوية الناصبة عن تزايد استهبلكيتو
كشراىتو ،فمشكلة الرغبة اؼبتزايدة يف االستهبلؾ كيف رفع مستول اؼبعيشة بقدر يتجاكز إمكانات أكربا
الطبيعية اؼبادية مت معاعبتها عن طريق االستعمار التقليدم ،أم ذبييش اعبيوش ،كإرساؽبا لغزك آسيا
كأفريقيا ،كقمع أىلها كربويلهم إُف عمالة رخيصة ،كربويل ببلدىم إُف مصدر للمواد اػباـ الرخيصة كسوؽ
للبضائع البائرة ،األمر الذم ضمن تدفق فائض القيمة إُف ببلد أكربا ،كحقق لشعوهبا الرفاىية كجملتمعاهتا
األمن االجتماعي  .أما مشكلة الفائض البشرم (أم العناصر القلقة اليت هتدد األمن االجتماعي مثل
اجملرمُت كاؼبنشقُت دينيا كأعضاء األقليات غَت اؼبرغوب فيهم كالعاطلُت عن العمل كالعناصر الفاشلة اليت َف
يبكنها ربقيق أم حراؾ اجتماعي ) فتمت معاعبتها عن طريق تصدير ىذا الفائض كتوطينو يف آسيا أك
أفريقيا أك أمريكا البلتينية يف جيوب استيطانية إحبللية.
كحينما طرحت اؼبسألة اليهودية نفسها على اإلنساف الغريب فكر يف حلها بطبيعة اغباؿ من خبلؿ
اإلطار اؼبعريف اؼبهيمن عليو ،كمن خبلؿ مقوالتو اغبضارية كاإلدراكية اليت كاف من أنبها اإلمربيالية كتصور
اليهود باعتبارىم صباعة كظيفية كشعبنا عضويا منبوذا؛ كلذا طرح حبل إمربياليا كظيفيا يتلخص يف إخراج
اليهود من الغرب كتوظيفهم يف خدمتو (فالعاَف بأسره مادة استعمالية توظف لصاٌف الغرب ،كعلى كل
كاف اليهود يف الوجداف الديٍت الغريب يف حالة خركج  Exodusدائمة من بابل كمن مصر ) ،كقد مت ذلك
عن طريق ربط اؼبسألة اليهودية باؼبسألة الشرقية (أم كضع اإلمرباطورية العثمانية اؼبًتدية [رجل أكربا
اؼبريض كرغبة الغرب يف أف يرثها ]) ،فيقوـ الغرب بنقل الفائض البشرم اليهودم الذم ال كظيفة لو يف
الغرب إُف منطقة إسًتاتيجية يف آسيا كأفريقيا (ىي فلسطُت) تطل على البحرين األبيض كاألضبر كيف قلب
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العاَف العريب كاإلسبلمي كالدكلة العثمانية ،حيث يؤسس دكلة استيطانية كظيفية تقوـ بوظيفة حيوم ة كىي
الدفاع عن اؼبصاٌف الغربية يف اؼبنطقة؛ نظَت أف يقوـ الغرب بالدفاع عن سكاهنا كضماف رفاىيتهم كبقائهم
كاستمرارىم  .كألف العنصر البشرم اؼبستورد غريب فإنو سيظل يف حاؿ احتكاؾ مع سكاف اؼبنطقة،
كسيضمن الغرب كالءه الدائم لو ،كبذلك يتم التخلص من صباعة كظيفية كاف ت تعمل بالتجارة كالربا
كأصبحت ببل كظيفة داخل اغبضارة الغربية من خبلؿ ربويلها إُف صباعة كظيفية تعمل باالستيطاف
كالقتاؿ يف خدمة اغبضارة الغربية خارج حدكدىا كداخل إطار الدكلة الوظيفية اليت ال زبتلف يف ظباهتا
األساسية عن اعبماعة الوظيفية.
كقد أدرؾ بعض اؼبثقفُت اليهود يف شرؽ أكربا كل ىذه اغبقائق الصهيونية الكامنة يف اغبضارة الغربية
(الفكر العنصرم  -كضع اليهود داخل اغبضارة الغربية كجماعة كظيفية كشعب عضوم منبوذ -
اإلمربيالية باعتبارىا أىم الظواىر يف اغبضارة الغربية اغبديثة كاآللية الكربل ؼبن يود ربقيق أم مشركع )؛
كلذا مع تعثر التحديث يف شرؽ أكربا كمع إغبلؽ باب اغبراؾ االجتماعي أمامهم بدءكا يفكركف يف اغبل
اإلمربياِف للمسألة اليهودية ،أم نقل اليهود إُف إحدل اؼبناطق خارج أكربا يف أحد األماكن يف آسيا
كأفريقيا ليوطنوا ىناؾ ،كلينشئوا كطنا قوميا ؽبم ،كبذلك يروبوف أكربا منو ـ ،كيسًتوبوف ىم بدكرىم منها،
فهي اليت نبذهتم كحولتهم إُف فائض بشرم ،كوبققوف داخل التشكيل اإلمربياِف الغريب ما فشلوا يف ربقيقو
داخل التشكيل اغبضارم الغريب.
كلكن ىؤالء اؼبثقفُت كانوا يعرفوف أنو ال يبكن ترشيحهم ؽبذا اغبل اإلمربياِف إال بأف يتحولوا إُف
شعب [عضكم] فولك " volkمثل كل الشعوب " (كما جاء يف الكتابات الصهيونية ) .كأف مثل ىذا
الشعب ،من منظور غريب ،ىو كحده الذم لو اغبق يف أرض كيف كطن  .كلكنهم كانوا عليهم اػبركج من
أكربا؛ كلذا كاف مفهوـ الشعب العضوم اؼبنبوذ ىو اؼبخرج ،فهو يوفر ؽبم حق الشعوب العضوية يف أرض
كيف كطن ،كيف الوقت ذاتو يرضي أكربا؛ ألف ىذا الوطن يوجد خارجها فبا يعٍت خركج الشعب العضوم
اؼبنبوذ من أكربا ! كمن ىنا ظهر تعريف الصهيونية بأهنا القومية اليهودية اليت تتحقق "ىناؾ " يف فلسطُت
كليس ىنا يف أكربا.
كفبا ساعد على ىذا االذباه ما يسمى دبفهوـ "حب صهيوف " ،كىو حب يعرب عن نفسو  -كما
أسلفنا  -من خبلؿ الصبلة كالتجارب كالطقوس الدينية اؼبختلفة ،كيف أحياف نادرة على شكل الذىاب
إُف فلسطُت للعيش فيها بغرض التعبد كحسب؛ كلذا فإنو ال تربطو رابطة كبَتة باالستيطاف الصهيوٓف،
كمع ىذا استفاد الصهاينة من ىذا اؼبفهوـ يف صياغة تعريفهم.
كثَتا ،كىو ما نسميو "التيار اغبلوِف داخل اليهودية ".
كشبة عنصر آخر داخل اليهودية ساعد الصهاينة ن
كاغبلولية كما نعرفها ىي حلوؿ اإللو اؼبفارؽ اؼبتجاكز للطبيعة كالتاريخ يف ـبلوقاتو داخل الزماف إُف أف
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يصبح جزءا منها ،حبيث ال يبكن التفريق بُت اؼبخلوؽ كا

ػبالق كيتم "تطبيع " اإللو (أم جعلو ظاىرة

طبيعية زمنية مادية) ،كيتم تأليو اؼبخلوقات الزمنية .كىذا ىو ما مت يف إطار التيار اغبلوِف اليهودم ،إذ حل
إلو اليهود فيهم كيف أرضهم فأصبحوا كيانا مقدسا ،كأصبحت أراضيهم أرضا مقدسة ،كىو ما أدل إُف
كجود عبلقة مساكاة بُت ا ػبالق من جهة ،كمن جهة أخرل الشعب اليهودم كاألرض اليهودية ! أك كما
يقوؿ بن جوريوف" :لقد اختار اإللو الشعب اليهودم ،كاختار الشعب اليهودم اإللو " ،كىي أيضا عبلقة
ترادؼ؛ كلذا أمكن عبابوتنسكي أف يقوؿ إنو يتعبد إلؽبو الشعب اليهودم كؼبوشيو دياف أف يقوؿ إف إؽبو
ىو أ رض إسرائيل  .كاغبلولية اليهودية ال زبتلف كثَتا عن األدياف الوثنية اغبلولية؛ حيث يقتصر الدين
كاإللو على شعب كاحد دكف غَته من الشعوب.
كاليهودية من ىذا اؼبنظور اغبلوِف قومية دينية مقدسة سبزج الوجود التارىبي الزمٍت بالتصور الديٍت
اؼبثاِف؛ كلذا قبد أف اؼبلكوت اؿ ظباكم كآخر األياـ يكتسباف يف اليهودية اغبلولية طابعا قوميا ،فهما
مرتبطاف دبجيء ِ
اؼباشيَّح (اؼبسيح اؼبخلص اليهودم الذم سيأيت يف آخر األياـ ليجمع شتات شعبو

اليهودم كيقوده إُف صهيوف أك أرض اؼبيعاد ليؤسس فبلكتو ىناؾ).
كفبا ساعد على تأكيد مفهوـ القومية اليهودية باؼبعٌت الزمٍت العلمآف أف الشريعة اليهودية عرفت
اليهودم بأنو من كلد ألـ يهودية ،أك هتود ،أم أهنا ال تعرؼ اليهودية على أساس اإليباف بالعقيدة
كحسب (كما ىو اغباؿ بالنسبة لئلسبلـ كاؼبسيحية على سبيل اؼبثاؿ) كإمبا على أساس اعبينات كالوراثة،
كىي يف ىذا ال زبتلف عن تعريف القومية السائد يف الغرب يف هناية القرف التاسع عشر.
السمات األساسية لالستعمار الصهيوني
بعد أف تناكلنا بعض األسباب العامة كاػباصة اليت أدت إُف ظهور الصهيونية ،كقبل أف نقوـ بطرح
تعريفنا ،فلنحاكؿ حصر بعض ظباهتا األساسية  .كالسمة األساسية للصهيونية أنو ا حركة استعمارية ،جزء
ال يتجزأ من التشكيل االستعمارم الغريب  .كقد عرؼ الصهاينة من البداية أف أم مشركع ،دبا يف ذلك
اؼبشركع الصهيوٓف ،ال يبكن لو أف يتحقق إال من خبلؿ مساندة القول اإلمربيالية  .كقد كصف ىرتزؿ
مشركع الصهيونية بأنو "فكرة استعمارية " كىو ؿبق سباما يف ذلك ،فالصهيونية مدينة لئلمربيالية الغربية
بفكرىا كقوهتا كربوؽبا إُف حقيقة كاقعة يف اؼبنطقة العربية ،كالدكلة الصهيونية إف ىي إال امتداد ؽبذه
اإلمربيالية كتتسم بكل صفاهتا.
كقد توجو ىرتزؿ إُف إقبلًتا لتحقيق مشركعو االستعمارم؛ ألنو أدرؾ (كما جاء يف خطاب ألقا ق يف
لندف يف عاـ ٔ )ٜٜٛأف اإلقبليز ىم أكؿ من اعًتفوا بضركرة التوسع االستعمارم يف العاَف اغبديث؛
كلذلك فإف علم بريطانيا العظمى يرفرؼ عرب البحار؛ كلذا توقع الزعيم الصهيوٓف أنو سيجد كثَتا من
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اإلعجاب لرؤيتو الصهيونية؛ ألف "الفكرة الصهيونية " اليت "تعترب فكرة اس تعمارية ،ال بد أف تلقى الفهم
يف إقبلًتا بسهولة كبسرعة".
كلكن هبب أال نقنع بدراسة االستعمار الصهيوٓف بوصفو شكبل من أشكاؿ اإلمربيالية الغربية على
كجو العموـ فحسب ،كإمبا هبب أف ندرس أم خصوصية يتسم هبا حىت كبيط بو يف جوانبو العامة
كاػباصة:
ٔ  -لعل السمة األك ُف اػباصة اليت سبيز االستعمار الصهيوٓف ىي أنو استعمار استيطآف

(أك

سكآف ) .كقد أشرنا من قبل إُف أف اجملتمعات الغربية ،انطبلقا من رؤيتها اإلمربيالية ،كانت رباكؿ حل
مشكبلهتا عن طريق تصديرىا إُف أفريقيا كآسيا  .فعلى سبيل اؼبثاؿ يبكن حل مشكلة تكدس السلع عن
طريق السوؽ اؽبندية ،كيبكن أيضا حل مشكلة اؼبواد اػباـ البلزمة للمصانع الربيطانية عن طريق ربويل
مصر إُف مزرعة قطن .كما يبكن حل مشكلة الفائض البشرم أك اؼبسألة اليهودية بطريقة فباثلة ،أم عن
طريق تصديرىا إُف الشرؽ (فلسطُت مثبل) .كإذا كاف االستعمار التقليدم يأخذ شك ؿ جيش يقهر األمة
اؼبستضعفة كوبتلها ليستغل إمكاناهتا االقتصادية كالبشرية لصاٌف البلد األكريب الغازم ،فاالستعمار
االستيطآف يأخذ شكل نقل مواطنُت أكربيُت من ببلدىم إُف البلد اعبديد ليعيشوا فيو كليتخذكه كطنا
جديدا ؽبم ،كما كاف اغباؿ مع اؼبستوطنُت الفرنسيُت يف اعبزائر كاؼبستوطنُت البيض يف ركديسيا.
كسنجد نفس الشيء ينطبق على اعبيب االستعمارم االستيطآف الصهيوٓف ،فهو كاف يقوـ
باستيعاب الفائض البشرم اليهودم ،أك الكتلة البشرية الغربية اليت نبذىا العاَف الغريب ،كيف الوقت ذاتو
أصبح قاعدة أساسية لئلمربيالية الغربية يبكن ىا أف تنطلق معها للهيمنة على اؼبنطقة  .كهبب أف نشَت إُف
ظبة خاصة باالستعمار االستيطآف الصهيوٓف ،كىي أنو ليس مشركعا اقتصاديا ،كإمبا مشركع عسكرم
أسسو الغرب؛ لتحقيق مكاسب إسًتاتيجية باعتباره قاعدة عسكرية زبدـ مصاغبو األمنية كاالقتصادية،
كىو ما ييسر لو عملية ا ؽبيمنة على اؼبنطقة  .فاؼبكاسب االقتصادية اليت وبققها الراعي اإلمربياِف ال تأيت
مباشرة من اعبيب الصهيوٓف ،كإمبا من خبلؿ استخدامو كأداة .فكأف اؼبردكد اؼبباشر إسًتاتيجي ،كاؼبردكد
غَت اؼبباشر اقتصادم  .كمن ىنا كم اؼبساعدات اؽبائلة اليت تصب فيو  .لكل ىذا ال ىبضع ىذا اعبيب
ؼبعايَت اعبدكل االقتصادية ،كال بد أف يبوؿ من اػبارج (اػبارج ىو الراعي اإلمربياِف بالدرجة األكُف ،كإف
كانت "الدياسبورا " اليهودية الثرية [أم األثرياء من أعضاء اعبماعات اليهودية يف العاَف ] يقوموف
تايد مصاريف الدعم تضاءلت نسبة كأنبية دعم
باؼبسانبة يف الدعم اؼباِف للجيب االستيطآف .كلكن مع ز
يهود العاَف).
ٕ  -السمة الثانية لبلستعمار االستيطآف الصهيوٓف أنو استعمار إحبلِف  .كاالستعمار االستيطآف
اإلحبلِف يتطلب أف تقوـ الكتلة البشرية الغربية الوافدة بإبادة السكاف األصليُت أك طردىم أك استعبادىم،
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أك خليط ـ ف كل ىذه األمور (كما حدث يف أمريكا الشمالية كيف فلسطُت ) .كتستند عمليات الطرد
كاإلبادة إُف ؾبموعة من األفكار تشكل يف صباعها ما نسميو أسطورة االستعمار االستيطآف الغريب.
أ ) ينطلق االستعمار االستيطآف بشكل عاـ من اإلنكار الكامل للتاريخ بشكل متطرؼ ،كإعبلف
هنايتو .كيزداد اإلنكار حدة كعنفا يف حالة اجملتمعات االستيطانية اإلحبللية ،كىذا اإلنكار يأخذ شكلُت :
إنكار تاريخ اؼبستوطنُت يف ببلدىم األصلية ،كإنكار تاريخ سكاف البلد اليت يستوطنها أعضاء الكتلة
البشرية الوافدة.
ب) رباكؿ أسطورة االستيطاف الغربية أف هتمش السكاف األصليُت كتنعتهم بنعوت سلبية كثَتة ،فهم
قليلو العدد متخلفوف يفتقركف إُف الفنوف كالعلوـ كاؼبهارات اؼبختلفة ،يهملوف الثركات الطبيعية الكامنة يف
األرض .كىم عادة ؾبرد رحالة ال يستقركف يف مكاف كاحد ،فأعضاؤه جزء ال يتجزأ من الطبيعة
(كالثعالب كالذئاب) كمن مث ال حقوؽ ؽبم .لكل ىذا فإف كجود مثل ىؤالء الناس ىو كجود عرضي كمن
الضركرم كضع حل جذرم كهنائي للمشكلة الديبوجرافية ،أم مشكلة كجود السكاف األصليُت يف األرض
العذراء ،كضركرة اجتثاث شأفتهم سباما.
أمرا عرضينا ىامشينا،
كأسطورة االستيطاف الصهيونية تنظر للوجود الفلسطيٍت يف فلسطُت باعتباره
ن
كثَتا ما يتحدث
كاالعتذاريات الصهيونية مليئة باغبديث عن فلسطُت باعتبارىا ن
أرضا مهجورة مهملة ،ك ن
الصهاينة عن الفلسطينيُت كما لو كانوا جزءا من الطبيعة ببل تاريخ  .ككل ىذا ينتهي بطبيعة اغباؿ بتأكيد
حق اليهود اؼبطلق يف فلسطُت (كمن ىنا قانوف العودة ) كينكركف ىذا اغبق على الفلسطينيُت (كمن ىنا
ـبيمات البلجئُت ) .كرباكؿ اغبركة الصهيونية كضع حل هنائي للمشكلة الديبوجرافية؛ فقامت أحيانا
باإلبادة (دير ياسُت  -كفر قاسم) .كلكن الطرد كاف الشكل األساسي .كبعد اتفاقيات أكسلو أخذ اغبل
النهائي شكل عزؿ السكاف األصليُت داخل ؾبموعة من القرل كاؼبدف كؿباصرهتم بالقوات العسكرية
اإلسرائيلية كالطرؽ االلتفافية.
كمن اؼبعركؼ أف موقف اؼبستوطنُت البيض من السكاف األصليُت ىبتلف من بلد إُف آخر ،ففي
أمريكا البلتينية ،كاف ىدؼ االستعمار االستيطآف ىو استغبلؿ األرض كسكاهنا عن طريق إنشاء اؼبزارع
الكبَتة اليت يقوـ السكاف األصليوف بزراعتها لتحقيق فائض القيمة من خبلؽبم  .أما يف الواليات اؼبتحدة
فكاف اؼبستوطنوف البيوريتاف يبغوف اغبصوؿ على األرض فقط ،إلنشاء ؾبتمع جديد ،فكاف ال بد من طرد
مث إبادة السكاف كإحبلؿ عنصر بشرم جديد ؿبل العنصر الق دٔف  .ككانت جنوب أفريقيا يف السنوات
األكُف من ىذا النوع اإلحبلِف ،فنجد أف اؼبستوطنُت البيض استولوا على خَت أراضيها كطردكا السكاف
األصليُت منها  .كلكن دبركر الزمن طرأت تغَتات بنيوية على اعبيب االستيطآف ،كأصبح ربقيق فائض
القيمة كاستغبلؿ السكاف األصليُت أحد األ ىداؼ األساسية؛ كلذا ربوؿ اعبيب الغريب يف جنوب أفريقيا
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إُف استعمار استيطآف يقوـ بتجميع السود يف أماكن عمل كمدف مستقلة (بانتوستاف ) تقع خارج حدكد
"اؽبجرة " اليومية داخل

اؼبناطق كاؼبدف البيضاء ،كلكنها تقع بالقرب منها ،حىت يتسٌت للعماؿ السود
اؼبناطق البيضاء للعمل فيها.
ككاف الصهاينة يطمعوف يف اغبصوؿ على أرض ال يقطنها أحد (أرض ببل شعب ،لشعب ببل أرض،
على حد قوؿ الشعار الصهيوٓف ) حىت يتسٌت ؽبم تنفيذ اؼبخطط الصهيوٓف  .كلكن مثل ىذه األرض ال
توجد إال يف القمر (على حد قوؿ حنا أرنت ) ،ككاف يتحتم على االستعمار الصهيوٓف أف يستوِف على
قطعة أرض مث يفرغها من سكاهنا عن طريق العنف ،أم أف طرد الفلسطينيُت جزء عضوم من الرؤية
كاؼبمارسة الصهيونية  .كال تزاؿ ىذه ىي السمة األساسية لبلستعمار الصهيوٓف يف فلسطُت ،إنو استعمار
استيطآف إحبلِف ،كإحبلليتو ىي مصدر "صهيونيتو " .كإحبللية الصهيونية تتضح يف موقف الدكلة
الصهيونية من سكاف الضفة الغربية ،فهي على استعداد إلعطائهم نوعا من االستقبلؿ الذايت ،كعلى
الرغم من أنو قسط ضعيف للغاية من االستقبلؿ فإنو ال يبتد بأية صورة إُف األرض الفلسطينية ،مطمع
الصهاينة كىدؼ اؼبخطط الصهيوٓف .كاالستعمار الصهيوٓف بدأ يفقد طبيعتو اإلحبللية بعد عاـ ،ٜٔٙٚ
كاكتسب بدال من ذلك شكبل فباثبل لبلستعمار االستيطآف يف جنوب أفريقيا ،الذم يقوـ على استغبلؿ
معا  .كلكن ذبب اإلشارة إُف أف شبة رفضا عميقا ؽبذا التحوؿ بُت الصهاينة؛ ألنو يعٍت
األرض كالسكاف ن
أف "الدكلة اليهودية" ستفقد ىويتها اػبالصة.
ٖ  -يتسم االستعمار االستيطآف اإلحبلِف الصهيوٓف بأنو استعمار توسعي ،كيعود ىذا إُف
العناصر التالية:
أ ) نبتت الصهيونية يف تربة إمربيالية غربية ترل أف العاَف إف ىو إال مادة يغزكىا اإلنساف كيوظفها
لصاغبو .كعملية الغزك ىذه عملية تستمر إُف ما ال هناية ،ذلك أف عقيدة التقدـ علمت اإلنساف الغريب
أف التقدـ ال هنائي ،كأف اؼبادة اليت سيقوـ بغزكىا كتوظيفها ىي األخرل ال متناىية .
ب) طرحت الصهيونية نفسها على أهنا ستقيم دكلة الشعب اليهودم بأسره ،كىو ما يعٍت أف عملية
نقل الكتلة البشرية الوافدة يبكن أف تستمر إُف أف يتم نقل كل يهود العاَف ،كىو ما يعٍت الشره اؼبستمر
لؤلراضي.
ج) أحد عناصر الثالوث اغبلوِف الصهيوٓف ىو األرض ،بل إف بعض االذباىات الصهيونية تعطيو
أكلوية على كل العناصر األخرل ،كلكن حدكد ىذه األرض غَت معركفة اؼبعاَف على اإلطبلؽ ،كَف يتم
االتفاؽ بشأهنا.
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د) األرض ىي اؼبصدر األساسي لتدفق فائض القيمة على الكياف االستيطآف

(كخباصة قبل عاـ

 ،)ٜٔٗٛكىي القاعدة اليت سيؤسس عليها اعبيب االستيطآف ،ككلما اتسعت ىذه القاعدة ازداد تدفق
فائض القيمة ،كازداد اعبيب الصهيوٓف قوة.
كرغم أف الظركؼ السائدة بعد حرب َ ٜٔ٘ٙف تسمح بًت سيخ السيطرة الصهيونية على اؼبناطق
احملتلة يف غزة كسيناء ،فإف حرب - ٜٔٙٚكما ترتب عليها من احتبلؿ األراضي العربية يف سيناء
كاعبوالف كالضفة الغربية كغزة -شكلت منعطفا بارزا يف تاريخ التوسع الصهيوٓف باعتبار أف الكياف
الصهيوٓف حقق أقصى اتساع لو ،ككصل إُف اغبدكد اآلمنة.
كألف اعبيب الصهيوٓف مرتبط بيهود "الشتات " -على األقل نظريا -فلن يتمكن قط من ربقيق أم
نوع من أنواع االستقرار أك التحدد ،بيد أنو ينبغي أال نتصور أف إسرائيل تتوسع بسبب يهود الشتات
فحسب ،أك بسبب رؤيتها "القومية – الدينية "؛ ألف التوسع الصهيوٓف لو جوانبو االقتصادية الواضحة؛
ألنو وبقق الكثَت من اؼبكاسب اؼبادية للدكلة الصهيونية ،مثل ضم حقوؿ البًتكؿ يف سيناء كاألراضي
الفلسطينية اليت تساعد العدك على التنمية االقتصادية  .كتشَت الدراسات األخَتة إُف أف اعتماد االقتصاد
اإلسرائيلي على الضفة الغربية أصبح كبَتا لدرجة يصعب معها زبيلو منفصبل عن سوؽ الضفة الغربية
كعمالتها  .كلكن تلك اعبوانب االقتصادية كاإلسًتاتيجية من االستعمار الصهيوٓف ليست مقصورة عليو،
ينصب على
كإمبا ىي ظبات يشًتؾ فيها مع أمباط االستعمار األخرل ،كاىتمامنا يف السياؽ اغباِف
ُّ
اعبوانب السياسية كاالقتصادية الفريدة للتوسع الصهيوٓف ،كيهود "الشتات" -مفهوما كحقيقة -شيء فريد
كخاص باالستيطاف الصهيوٓف يبيزه عما سواه.
ٗ  -من أىم ظبات االستعمار االستيطآف اإلحبلِف الصهيوٓف أنو استعمار عميل تابع لبلستعمار
الغريب ،كيف تصورنا أف اغبل اإلمربياِف للمسألة اليهودية يتجسد يف ما نسميو "الدكلة الوظيفية " ،كىي
إعادة إنتاج لظاىرة اعبماعة اليهودية الوظيفية يف العصر اغبديث على ىيئة دكلة؛ كلذا ليس من الغريب
أف قبد أف ىذه الدكلة الوظيفية تتسم دبعظم –إف َف يكن كل -ظبات اعبماعة الوظيفية؛ فقد استورد
االستعمار الغريب سكاهنا من خارج اؼبنطقة  ،كغرسهم غرسا يف العاَف العريب ،مث عرفها يف ضوء كظيفتها
االستيطانية كالقتالية ،كىي تدين بالوالء لراعيها اإلمربياِف ،تدافع عن مصاغبو نظَت أف يدافع ىو عن
بقائها كأمنها ،كيضمن ؼبستوطنيها مستول معيشيا مرتفعا.
كعبلقة الدكلة الوظيفية باإلمربيالية عبلقة نفعية؛ ؼ الراعي اإلمربياِف يدعمها طاؼبا لعبت دكرىا
االستيطآف كأدت كظيفتها القتالية ،كىي دكلة منعزلة عن كسطها العريب ،غَت متجذرة يف اؼبنطقة؛ فهي يف
الشرؽ العريب كليست منو ،منعزلة عن الزماف كاؼبكاف  .كحيث إف السكاف األصليُت يقاكموف كجودىا -
كما ىو متوقع منهم -ربولت إُف "جيتو " مسلح؛ كلذا كاف "كايزماف " يصر دائما على أف ينظر إُف
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مشركع االستيطاف الصهيوٓف يف ضوء اؼبصاٌف اإلمربيالية ،كليس يف ضوء الرؤل اإلقبيلية أك التاريخ
اليهودم .كقد كتب يف تاريخ الحق أنو لو َف توجد فلسطُت لكاف من الضركرم خلقها من أجل مصلحة
اإلمربيالية.
كقد ظل ىذا ىو جوىر خطاب كايزماف؛ إذ أكد أف إقبلًتا إف كافقت على منحنا فلسطُت فإهنا
ستحصل على سند فعاؿ؛ أم ستصبح الدكلة الصهيونية قاعدة رخيصة لئلمرباطورية الربيطانية كأكؿ خط
دفاع ؽبا ،بلجيكا آسيوية كال سيما فيما يتعلق بقناة السويس.
كبعد صدكر كعد بلفور بعدة سنو ات صرح "ماكس نوردك " يف خطاب لو يف لندف يف  ٔٙيونيو
ٕٓ ٜٔبأنو يرل أف الدكلة الصهيونية ستكوف "بلدا ربت كصاية بريطانيا العظمى " كأف اليهود "سيقفوف
الشرقُت
حراسا على طوؿ الطريق الذم ربف بو اؼبخاطر ،كيبتد عرب
ْ
اؽبند".
كقد عرض "ناحوـ جوؿ دماف " القضية بشكل دقيق للغاية عاـ

(األدْف كاألكسط ) حىت حدكد
 ٜٔٗٚيف خطاب لو ألقاه يف

مونًتياؿ بكندا قاؿ فيو " :كاف بإمكاف اليهود أف وبصلوا على أكغندا أك مدغشقر أك غَتنبا ،ليُنشئوا
ىناؾ كطنا قوميا ؽبم ،كلكن اليهود ال يريدكف على اإلطبلؽ سول فلسطُت ،ال العتبارات دينية ،أك
اؿوارة إُف فلسطُت ،كال ألف مياه البحر اؼبيت تستطيع أف تعطي عن طريق التبخر ما قيمتو
بسبب إشارة ت
طبسة آالؼ مليار دكالر من اؼبعادف كاألمبلح ،كال ألف تربة فلسطُت اعبوفية  -كما يقولوف -ربتوم على
كميات من البًتكؿ تزيد على احتياطيو يف األمريكتُت؛ بل ألف فلسطُت ىي ملتقى الطرؽ بين أكربا كآسيا
كأفريقيا ،كألهنا اؼبركز اغبقيقي للقوة السياسية العليا ،كاؼبركز العسكرم اإلسًتاتيجي للسيطرة على العاَف".
إف الدكلة الصهيونية لن يتم تأسيسها العتبارات دينية عاطفية كال ألسباب استثمارية مألوفة؛ فهي لن
تنتج سلعا بعينها ،كلن تقدـ فرصا لبلستثمار أ ك سوقا لتصريف السلع أك مصدرا للمواد اػباـ كاحملاصيل
يؤمن سيطرة الغرب
الزراعية ،كإمبا سيتم تأسيسها ألهنا ستقدـ شيئا ـبتلفا كمغايرا كشبينا؛ دكرا إسًتاتيجيا ِّ
على العاَف ،كىو دكر سيكوف لو مردكد اقتصادم دكف شك ،كلكنو غَت مباشر.
كرغم مركر عشرات السنُت فإف الدكؿة الوظيفية ال تزاؿ ىي اإلطار اؼبرجعي الثابت ،الذم يصدر عنو
اػبطاب الصهيوٓف؛ سواء يف العاَف الغريب أـ يف إسرائيل أـ بُت اؼبنظمات الصهيونية يف العاَف  .ففي مقاؿ
لو بعنواف "ؾبتمع يتغذل على اؽببات اػبارجية " بُت الصحفي اإلسرائيلي ب  .سبَت يف عل نبشمار (ٕٜ
أبريل  )ٜٔٙٛأف إسرائيل قد جعلت من جيشها "الذراع اؼبستقبلية احملتملة للواليات اؼبتحدة " فهي
"خدمة حربية كامنة –أم جاىزة " -على أىبة االستعداد لتأدية اػبدمات يف أم كقت  .ككصف اؼبفكر
اإلسرائيلي يشعياىو ليبوفيتس (يف حديث لو يف صحيفة لوموند بتاريخ  ٛمارس ٗ )ٜٔٚإسرائيل بأ هنا
"عميل للواليات اؼبتحدة " ككصف اإلسرائيليُت بأهنم "كبلب حراسة للمصاٌف األمريكية يف الشرؽ
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األكسط " ،كأضاؼ " :كيتعلق بقاؤنا بقدرتنا على القياـ هبذه اؼبهمة " .كقد طور الصحفي اإلسرائيلي
"عاموس كيناف " ىذه الصورة اجملازية اؼبثَتة ،كجعلها أكثر حدة كإثارة؛ إذ كصف (إسرائيل ) بأهنا "كلب
حراسة رأسو يف كاشنطن ،كذيلو يف القدس ،كىي كلب قوم لكنو وبتاج إُف ضباية".
أما يعقوب مَتيدكر كزير التخطيط كالتنسيق االقتصادم (ٔ )ٜٗٛٔ - ٕٜٛفقد قاؿ يف حديث لو
لئلذاعة التابعة للجيش األمريكي" :إنو لوال كجود إسرائيل كقاعدة كمنطقة نفوذ كحليف للواليات اؼبتحدة
الضطرت األخَتة إُف بناء عشرات حامبلت الطائرات " .كيف اؼبقاؿ الذم سبقت اإلشارة إليو يشَت
الصحفي اإلسرائيلي سبَت إُف أف "األمريكيُت يدفعوف لنا؛ ألهنم يريدكف أف تكوف ؽبم دكلة تابعة ؾبهزة
بأفضل األسلحة كاعبنود" كصفها بأهنا "حاملة طائرات عليها أربعة مبليُت نسمة يف موقع إسًتاتيجي فريد
من نوعو ،قريب من االرباد السوفييت كقريب من أكربا الشرقية كقريب من حقوؿ النفط".
كشبة موضوع آخر يتكرر بصفة منتظمة يف كتابات اؼبفكرين كالزعماء الصهاينة ،ىو أف يهودية الدكلة
اليت ستنشأ على أرض فلسطُت ىي الضماف األكيد لوالئها كعمالتها للقول االستعمارية؛ فقد كاف نوردك
–على سبيل اؼبثاؿ -يرل أف بريطانيا مهددة من االرباد السوفييت ،كبسبب ظهور القومية العربية كتطلعات
كبُت أف العامل األخَت خباصة سيعرض سيطرة بريطانيا على قناة السويس للخطر؛
العرب كبو الوحدةَّ ،
كلذا أكد نوردك أف كجود حليف موثوؽ بو أمر هبب أف يلقى الًتحيب؛ فالصهيونية تعرض أف تكوف ىذا
تكوف دكلة يهودية قوية يف أرض اآلباء.
اغبليف بشرط أف سبنحها بريطانيا الفرصة ألف َّ
كأكد "فبلديبَت جابوتنسكي " أنبية فلسطُت من كجهة نظر اؼبصاٌف اإلمربيالية الربيطانية ،اليت عدىا
"حقيقة بديهية معركفة" .بيد أف ىذه اغبقيقة تستند إُف "شرط مهم ،كىو أف فلسطُت هبب أال تظل بلدا
عربيا " ،فمن رأيو "أف شبة عيبا أساسيا يف كل معاقل إقبلًتا يف البحر اؼبتوسط " ىو أهنا صبيعا "آىلة
بالسكاف الذين ؽبم مراكز جذب قومية ـبتلفة " يتوجهوف إليها "بشكل عضوم ال يبكن عبلجو " .فكل
ىؤالء السكاف  -إف عاجبل أك آجبل -سيسعوف للحصوؿ على استقبلؽبم مبتعدين بذلك عن إقبلًتا،
كسينطبق ىذا القانوف على عرب فلسطُت الذين سيدخلوف "فلك اؼبصَت العريب  -ارباد الدكؿ العربية، -
كإزالة كل أثر من آثار النفوذ األكريب " .كقد قارف جابوتنسكي بُت ىذه الصورة السلبية لفلسطُت العربية -
اليت تنتمي إُف عاَف عريب موحد -كصورة فلسطُت اليهودية اليت ال تنتمي إُف اؼبنطقة كاؼبوالية بشكل دائم
لربيطانيا ،كقد استخدـ كايزماف اغبجة نفسها حُت حذر القول االستعمارية الغربية من االعتماد على
"ىذا الوالء العريب اؼبشكوؾ يف أمره" .مث ؽاؿ " :إف اغبركة العربية تقود اؼبرء لبلعتقاد بأهنا مناىضة ألكربا؛
كلذا هبب االعتماد على اليهود لضماف كجود عنصر مو ٍاؿ للغرب.
٘  -إضافة لكل السمات السابقة ،ىناؾ ظبة أخَتة هتمنا كثَتا يف كفاحنا ضد الغزاة ،كتنبع ىذه
اػبصوصية من عنصرين أساسيُت:
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أ) فشل اعبيب االستيطآف اإلحبلِف الصهيوٓف يف إبادة السكاف األصليُت الذم يعود لؤلسباب
التالية:
* يتكوف الفلسطينيوف من صباعة بشرية موحدة ؽبا تاريخ طويل كتراث مركب ،كىي صباعة يف غاية
الًتكيب كالوعي ،قادرة على استخداـ كل األسلحة اؼبمكنة دبا يف ذلك اإلعبلـ ،كمثل ىذه الكتلة ليست
سلبية ،ذبلس يف مكاهنا دكف حراؾ ،بينما يقوـ عدكىا بذحبها ذبح الشاه.
* منذ هناية القرف التاسع عشر (تاريخ االستيطاف الصهيوٓف) أصبح العاَف أصغر يف حجمو كأكثر اتصاال
بسبب كسائل اؼبواصبلت ككصوؿ اإلعبلـ إُف كل أرجائو ،كقد تزايدت ىذه العملية ،كىو ما هبعل
عمليات اإلبادة أمرا مستحيبل؛ فهي عادة ما تتم كراء ستار كثيف من الصمت حىت ال وبتج أحد.
* توجد فلسطُت يف كسط العاَف القدٔف ،كمن َمثَّ يصعب إبادة سكاهنا.
* وبيط بالفلسطينيُت دكؿ عربية تضم صباىَت متعاطفة مع الفلسطينيُت كقضيتهم ،كتزكدىم بالعوف.
ب) تزايد عدد السكاف األصليُت كتصاعد كفاءهتم.
قبم عن فشل اعبيب الصهيوٓف يف تصفية السكاف األصليُت عدة نتائج من أنبها ما يسمى "اؼبشكلة
الديبوجرافية (السكانية )"؛ أم تزايد عدد الفلسطينيُت بدرجة كبَتة ،كىو ما يهدد الطابع اليهودم
اإلحبلِف ؽبذا اعبيب  .كالفلسطينيوف ال يتزايدكف يف العدد كحس ب ،كإمبا تزداد نسبة اؼبتعلمُت بينهم،
كيتحسن أداؤىم كتتزايد مقاكمتهم يوما بعد يوـ.
كقد فاقم من ىذه اؼبشكلة الديبوجرافية عنصراف :جفاؼ ينابيع اؼبادة البشرية االستيطانية (خاصة بعد
) كضم اعبيب
اؽبجرة السوفيتية األخَتة ،كاضعُت يف اعتبارنا أف يهود العاَف الغريب ال يهاجركف قط
الصهيوٓف للضفة الغربية كغزة عاـ  ٜٔٙٚاللتُت تتسماف بكثافة بشرية عربية.
كل ىذا أدل إُف كضوح زيف االفًتاض الصهيوٓف اؼببدئي أف فلسطُت أرض ببل شعب ،كىو ما يعٍت
أف فرض األسطورة الصهيونية على الواقع وبتاج إُف مزيد من العنف ،كلكن العنف ال يؤدم إُف زبف يف
كطأة اؽباجس األمٍت؛ فاإلسرائيلي يعيش يف خوؼ دائم من العرب ،كىو ُؿب ٌّق يف خوفو ىذا؛ فقد
 .كلذا قبد أف كل
اغتصب أرضهم كشردىم ،كىو يعلم أهنم لن يستسلموا ،كلن يقبلوا كضعهم ىذا
اتفاقيات "السبلـ" اتفاقيات أمنية هتدؼ بالدرجة األكُف لتحقيق أمن إسرائيل (ىذا الشيء اؼبستحيل).
كال شك أف اإلسرائيليُت يعرفوف مصَت فبالك الفرقبة ،كما يعرفوف أف اعبيوب االستيطانية اإلحبللية
اليت قُدِّر ؽبا البقاء (مثل أمريكا الشمالية كأسًتاليا ) قبحت ألهنا أبادت السكاف األصليُت  .أما تلك اليت
َف تنجح يف ذلك (مثل اعبزائر كأقبوال كجنوب أفريقيا ) فقد مت تصفيتها  .كىو يعرؼ أنو ال يوجد أم
سبب ألف يبثل اعبيب االستيطآف الصهيوٓف استثناء ؽبذه القاعدة التارىبية العامة  .كال بد أف انتفاضة
األقصى قد رسخت ىذا اإلدراؾ.
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والمهودة
تعريف الصهيونية :الصيغة الصهيونية األساسية الشاملة
ّ
بعد أف بينا عجز اؼبقدرة التفس يرية للتعريف الغريب كالصهيوٓف للصهيونية ،كبعد أف تناكلنا العناصر
اؼبكونة كاػبلفية التارىبية كالثقافية للصهيونية ،كبعد أف تناكلنا أىم ظباهتا ،كبعد أف صنفنا الصهيونية
باعتبارىا شكبل من أشكاؿ االستعمار االستيطآف اإلحبلِف ،أعتقد أنو من حقنا أف نطرح تعريفنا
للصهيونية ،كلكن بدال من طرح تعريف "جامع مانع" يف عدة كلمات نطرح ما نسميو "الصيغة الصهيونية
اؼبهودة".
األساسية الشاملة" ك"الصيغة الصهيونية األساسية الشاملة َّ
 - 1الصيغة الصهيونية األساسية الشاملة:

الصيغة الصهيونية األساسية الشاملة ربتوم على العناصر األساسية ا ؼبكونة للصهيونية بغض النظر
عن الديباجات كاالعتذاريات اؼبستخدمة ،كيبكن تلخيص ىذه الصيغة فيما يلي:
أ ) تذىب الفكرة الصهيونية الغربية إُف أف اليهود شعب عضوم منبوذ غَت نافع (صباعة كظيفية ببل
كظيفة) ،هبب نقلو خارج أكربا ليتحوؿ إُف شعب عضوم نافع.
ب) يتم توسيع نط اؽ مفهوـ الشعب العضوم اؼبنبوذ ليُسمى "الشعب اليهودم ككل " الذم يضم
خليطا غَت متجانس دينيا أك عرقيا أك ثقافيا من اؼبتدينُت كالعلمانيُت ،كالشرقيُت كالغربيُت ،كالصهاينة كغَت
الصهاينة.
ج) يُنقل ىذا الشعب إُف أم بقعة خارج أكربا (استقر الرأم  -يف هناية األمر -على فلسطُت بسبب

أنبيتها اإلسًتاتيجية للحضارة الغربية ) ليوطن فيها ،كليحل ؿبل سكاهنا األصليُت ،الذين ال بد أف يتم
إبادهتم أك طردىم على األقل (كما ىو اغباؿ مع التجارب االستعمارية االستيطانية اإلحبللية اؼبماثلة).

د) يتم توظيف ىذا الشعب داخل إطار دكلة ستُسمى "الدكؿة اليهودية " ،كىي يف كاقع األمر دكلة
كظيفية تعمل لصاٌف العاَف الغريب الذم سيقوـ بدعم ىذه الدكلة ماليا كسياسيا كعسكريا ،كيضمن بقاءىا
كاستمرارىا.
كىذه الصيغة الشاملة َف يفصح عنها أحد بشكل مباشر ،إال بعض اؼبتطرفُت يف بعض غبظات
الصدؽ النماذجية النادرة ،كلكن عدـ اإلفصاح عنها ال يعٍت غياهبا؛ فهي تشكل ىيكل اؼبشركع
الصهيوٓف كالبنية الفكرية اليت أدرؾ الصهاينة الواقع من خبلؽبا.
كَف تظهر الصيغة الصهيونية األساسية الشاملة كاملة بُت يوـ كليلة ،كإمبا ظهرت بالتدريج ،ككاف
يُضاؼ لكل مرحلة عنصر جديد إُف أف اكتملت مع صدكر كعد "بلفور" ،كربولت إُف الصيغة الصهيونية
األساسية الشاملة  .كالواضح أف الصيغة الصهيونية األساسية تضرب جبذكرىا يف اغبضارة الغربية ،كىنا
نعرض لتاريخ تشكلها كاكتماؽبا:
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أ ) تضرب الصيغة جبذكرىا يف موقف اغبضارة الغربية من اعبماعات اليهودية كيف كضعهم داخلها،
كىو موقف صهيوٓف ٍ
كمعاد لليهود يف ٍ
آف كاحد  -أك صهيوٓف ألنو معاد لليهود . -فاليهود شعب ـبتار

عضوم متماسك (شعب شاىد  -صباعة كظيفية) ،ككجوده يف ؾبتمع ما ليس لو أنبية يف حد ذاتو ،كإمبا
دبقدار ما ىبدـ الوظيفة اؼبوكلة إليو ،كحُت يفقد الشعب كظيفتو ،ال بد من التخلص منو عن طر يق نقلو
(أك ردبا إبادتو) .كمن ىنا ،فإف نقطة االنطبلؽ (الشعب العضوم اؼبنبوذ ) ىي الرقعة اؼبشًتكة بُت معاداة
اليهود كالصهيونية ،كىي صيغة خركجية تصفوية؛ إذ تطالب بإخراج اليهود من أكربا كتصفيتهم؛ فالعنصر
بشقيو ىو جوىر عداء اليهود ،كىو أيضا اؼبقدمة األساسية للصهيونية.
األكؿ ْ
ب) كأضيف ؽبذه الصيغة العنصر الثآف (الكامن تارىبيا كبنيويا يف العنصر األكؿ ) كىو اكتشاؼ نفع
اليهود ،كمن َمثَّ إمكانية توظيفهم خارج أكربا (كإصبلحهم ) .كقد اكتشف ىذا اعبزء أك مت تأكيده ابتداء
من القرف السابع عشر ،عصر ظهور الرؤية اؼبعرفية اإلمربيا لية ،كيبلحظ أف ما يبيز الصهيونية عن معاداة
اليهود ىو ىذا اعبزء؛ فكبلنبا يرل اليهود عنصرا غَت نافع يوجد داخل اغبضارة العربية ،كلكنو ال ينتمي
إليها ،كال حل للمشكلة إال بإخراج اليهود  .كبينما يلجأ أعداء اليهود إُف إخراج اليهود بشكل عشوائي
عن طريق طردىم أك إباد هتم دكف زبطيط أك ترشيد فإف الصهاينة يرشدكف العملية كلها ،كيركف إمكانية
إخراج اليهود بشكل منهجي كربويلهم إُف عنصر نافع  .كما يبلحظ أف مكونات ىذين العنصرين
(اؼبنبوذكف – النافعوف الذين يبكن توظيفهم ) ىي ذاهتا السمات األساسية للجماعة الوظيفية  .كمن َمثَّ،
فإف اكتشاؼ نفع اليهود كاف أمرا متوقعا؛ إذ إف ذلك لصيق ببنية اعبماعة الوظيفية ،كىو سر كجودىا
كبقائها؛ إذ إهنا ال يبكن أف يُكتب ؽبا البقاء يف ؾبتمع إال إذا كانت "نافعة" ،ك"تلعب دكرا ضركريا".
ج) تظل الصيغة الصهيونية حىت هناية القرف التاسع عشر ؾبرد فكرة ،كلكنها تتحوؿ إُف حركة منظمة
بعد مرحلة "ىرتزؿ " ك"بلفور " ،كمضموهنا أف يتم التوظيف من خبلؿ دكلة كظيفية على أف تشرؼ على
العملية إحدل الدكؿ االستعمارية الكربل يف الغرب اليت تؤمن للمستوطنُت موطئ قدـ ،كتضمن بقاء
كاستمرار الدكلة الوظيفية االستيطانية.
كمع كعد بلفور يصبح اؼبكا ف الذم ستُقاـ فيو الدكلة الوظيفية ىو فلسطُت ،كتتحوؿ الصيغة
األساسية إُف الصيغة الشاملة.
كلنا أف نبلحظ أف اؼبفهوـ الكامن كراء الصيغة األساسية الشاملة يف الصهيونية الغربية مفهوـ ؿبورم
يف اغبضارة الغربية؛ فلم يتم إدراؾ اليهود كحدىم من خبللو ،كإمبا مت إدراؾ كل اؼبنحرفُت اجتماعيا؛ فمثبل
كاف يتم نقل اؼبساجُت إُف أسًتاليا كتوظيفهم ىناؾ حبيث يتحولوف إُف عناصر صاغبة كأعضاء يف
اغبضارة اليت نبذهتم كنقلتهم.
اؼبهودة:
ٕ  -الصيغة الصهيونية األساسية الشاملة َّ
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كتُ َْحك ِسلُهم إُف أقصى حد ،كذبعلهم

تقوـ الصيغة الصهيونية األساسية الشاملة بعلمنة اليهود سباما
عنصرا نافعا كمادة متحوسلة تُستخدـ كتوظَّف ،كىي أيضا تُعلمن اؽبدؼ من نقلهم كالوسيلة اليت
سيُنقلوف هبا كاألرض اليت سينقلوف إليها  .كليس من السهل على اؼبرء قبوؿ أف يتحوؿ إُف كسيلة كأف ينقل
كما لو كاف شيئا (ال قيمة لو) من كطنو إُف أرض أخرل (أم أرض) .كلذا قبد أف اؼبقدرة التعبوية للصيغة
الشاملة تكاد تكوف منعدمة؛ إذ إهنا تفًتض أف ينظر اليهود إُف أنفسهم بشكل موضوعي نفعي ،كأف
يقبلوا أف يتحركوا من أكطاهنم إُف أماكن أخرل ػبدمة اغبضارة الغربية اليت تنبذىم كتناصبهم العداء ،كىذا
أمر مستحيل بط بيعة اغباؿ  .كلذا مت تطوير "الصيغة الصهيونية األساسية الشاملة " لتصبح "الصيغة
الصهيونية األساسية الشاملة اؼبهودة".
اؼبهودة على "الفعل" االستعمارم االستيطآف اإلحبلِف؛ أم نقل كتلة بشرية
تتفق الصيغتاف الشاملة ك َّ
من الغرب إُف فلسطُت لتحل الكتلة الوافدة ؿبل السك اف األصليُت ،كلكن يغطي ىذا الفعل سحابة
كثيفة من الديباجات؛ فاليهود  -حسب التصور الغريب -يشكلوف مادة استيطانية استعمالية ،كحسب
الرؤية الغربية ىم "شعب عضوم منبوذ " ال بد أف يُنقل من أكطانو إُف فلسطُت ،كىم حسب الديباجة
الغربية "شعب إسرائيل الذم ال يستقر يف مكاف؛ فهو إما يف حالة خركج ،أك يف حالة انتظار اػبركج".
تنطلق الصيغة الصهيونية األساسية الشاملة اؼبهودة من كل ىذه العناصر ،كلكنها تقوـ بإسقاط
ديباجات اغبلولية الكمونية (اليت تلغي اغبدكد بُت اإللو كاألرض كالشعب ،كزبلع القداسة على كل ما ىو
يهودم ) على الصيغة الشاـ لة حبيث يتحوؿ اليهود من شعب عضوم منبوذ ،كمن مادة نافعة إُف كياف
إنسآف لو ىدؼ كغاية ككسيلة كرسالة ،كذبعل عملية نقلو مسألة ذات أبعاد صوفية أك شبو صوفية نبيلة؛
فالشعب العضوم اؼبنبوذ يف الديباجة الصهيونية يصبح "الشعب اؼبقدس اؼبشتت " كالوطن األصلي ىو
"اؼبنفى" .أما فلسطُت فتصبح "أرض اؼبيعاد".
مث تتنوع الديباجات الصهيونية بتنوع التيارات الصهيونية اؼبختلفة:
أ) الشعب العضوم اؼبنبوذ ،لو حقوؽ مطلقة يف أرض فلسطُت (إرتس يسرائيل ) بسبب صلتو
العضوية اؼبستمرة هبذه األرض (الصهيونية اإلثنية العلمانية ) أك ألهنا مقدسة مثل الشعب اؼبقدس
(الصهيونية اإلثنية الدينية) أك ألهنا األرض الوحيدة اليت يبكن أف يقف فيها اؽبرـ الطبقي اليهودم اؼبقلوب
على قاعدتو (الصهيونية العمالية ) .كىي األرض الوحيدة اليت تصلح للخبلص (اؼبشيحآف أك االشًتاكي
أك الليرباِف) ،فهي "أرض اؼبيعاد" اإلثنية الدينية أك اؿعلمانية ،بل إف خبلص الشعب ىو خبلص األرض،
كىو نفسو مشيئة اإللو.
ب) ال يُنبذ الشعب العضوم اليهودم بسبب أنو صباعة كظيفية فقدت دكرىا  -كما تبُت بعض
الدراسات السوسيولوجية التارىبية ، -أك ألنو قاتل اؼبسيح  -كما تدعي اغبضارة الغربية ، -كإمبا لعدد من
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األسباب تتغَت بتغير صاحب الديباجة؛ فالشعب اليهودم شعب مقدس مكركه من األغيار يف كل زماف
كمكاف بسبب قداستو –الصهيونية اإلثنية الدينية ، -أك بسبب تركيبو الطبقي غَت السوم –الصهيونية
العمالية ، -أك ألف ىويتو اإلثنية العضوية ال يبكن أف تتحقق إال يف أرضو –الصهيونية اإلثنية العلمآف ة
الشعوب الغربية
(الثقافية ) ،-أك ألنو شعب ليرباِف عادم يود أف يكوف مثل كل الشعوب ،خصوصا
(الصهيونية السياسة ) .كمهما اختلفت األسباب ،فإف ىذا الشعب ينظر إُف نفسو فَتل كيانا
مطلقا لو قيمة إهبابية ذاتية (بل هبد أنو اؼبطلق كموضع اغبلوؿ).

عضويا

ج )-اؽبدؼ من نقل ق ذا الشعب  -أعضاء اعبماعات اليهودية يف مصطلحنا -ليس التخلص من
اليهود أك تأسيس دكلة كظيفية تقوـ على خدمة الغرب  -كما ىو اغباؿ يف التصور الغريب ، -كإمبا ىو
إصبلح الشخصية اليهودية كتطبيعها كتأسيس دكلة اشًتاكية ربقق ُمثُل االشًتاكية (الصهيونية العمالية )
أك االستجا بة للحلم األزِف يف العودة كربقيق رسالة اليهود اإلؽبية ،كتأسيس دكلة تستند إُف الشريعة
اليهودية (الصهيونية الدينية ) ،أك ربقيق اؽبوية اليهودية كتأسيس دكلة يهودية باؼبعٌت العلمآف تكوف دبنزلة
مركز ركحي كثقايف ليهود العاَف (الصهيونية اإلثنية العلمانية) أك ربقيق ُمثُل اغبرية كتأسيس دكلة ديبوقراطية
غربية (الصهيونية السياسية).
د) آليات االنتقاؿ ليست االستعمار الغريب أك العنف أك اإلرىاب -كما ىو معركؼ لكل من درس
تاريخ اؼبستوطن الصهيوٓف ، -كإمبا ىي "القانوف الدكِف العاـ " متمثبل يف كعد بلفور  -حسب الديباجة
الصهيونية السياسية ، -أك "تنفيذا للوعد اإلؽبي كاؼبيثاؽ مع اإللو " -حسب الديباجة الدينية -أك بسبب
قوة اليهود الذاتية -حسب الديباجة الصهيونية التصحيحية.-
كلكن مهما كانت الديباجات ،فالنتيجة النهائية دائما كاحدة ،كىي ربويل اليهود إُف مستوطنُت
صهاينة كطرد الفلسطينيُت من كطنهم كربويلهم إُف الجئُت .كعلى ىذا فإف عملية نقل اليهود من اؼبنفى
تؤدم إُف نقل

أم العاَف الغريب -إُف فلسطُت  -سواء بسبب الوعد اإلؽبي أـ بسبب كعد بلفور-الفلسطينيُت خارج كطنهم إُف اؼبنفى.
كقد اذبهت الصيغة اؼبهودة لقضية يهود الغرب اؼبندؾبُت يف ؾبتمعاهتم كالذين ال ينوكف  -لعدة أسباب
خاصة هبم -االنتقاؿ إُف أرض اؼبيعاد االشًتاكية أك الرأظبالية أك اليهودية ،فقبلت قرارىم ىذا نظَت تلقي
دعمهم كالتفافهم حوؽبا على أف تلزـ اغبركة الصهيونية الصمت ذباه فضيحة الصهاينة الذين ال يهاجركف
أم أف الصهيونية االستيطانية اغبقيقية لزمت الصمت ذباه الصهيونية التوطينية الزائفة.-لكل ىذا أصبح من السهل التحالف بُت الدينيُت كالعلمانيُت؛ فاعبميع يتفقوف على قداسة الشعب
كرسالتو (كمطلقيتو) ،كىبتلفوف حوؿ مصدر القداسة كذبلياهتا .كرغم كثافة الديباجات كإغراقها يف اغبلولية
تظل الثوابت كما ىي ،كتظل الص يغة الصهيونية األساسية الشاملة كما ىي  .كاألىم من ىذا ربولت
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الصيغة الصهيونية من صيغة غربية موضوعية خارجية تعرضها اغبضارة الغربية على اعبماعات اليهودية إُف
صيغة يهودية داخلية يستبطنها أعضاء ىذه اعبماعات ،كيدافعوف عنها كما لو كانت صيغة يهودية
خالصة ،كربقيقا ؿرؤل األنبياء كالوعد اإلؽبي ،كال عبلقة ؽبا دبوازين القول السياسية أك الدكلية أك ؿباكلة
اؽبيمنة االستعمارية على الشرؽ العريب.
كقد طور ىرتزؿ اػبطاب الصهيوٓف اؼبراكغ الذم فتح األبواب اؼبغلقة أماـ كل الديباجات اليهودية
اؼبتناقضة ،كاليت غطت -بسبب كثافتها -على اؿصيغة األساسية الشاملة ،كأخفت إطارىا اؼبادم النفعي
حىت حلت  -بالنسبة ألعضاء اعبماعات اليهودية يف الغرب بل كبالنسبة ؼبعظم قطاعات العاَف الغريب-
ؿبل الصيغة األساسية الشاملة.
ات

كيبلحظ أف كثَتا من األسس اليت تستند إليها الصيغة الشاملة كاؼبهودة قد اختفى بفعل التطور
التارىبية  .فيهود العاَف الغريب قد تناقص عددىم كاندؾبوا بشكل شبو كامل يف ؾبتمعاهتم ،كَف يعد ىناؾ
ؾباؿ للحديث الغريب اؼبعادم لليهود عن "عدـ نفعهم " .كما أف عملية نقل اليهود كنفي العرب اكتملت

معاؼبها إُف حد كبَت ،خصوصا كأنو بعد تأسيس الدكلة أصبح "نقل" اليو كد عملية "ىجرة " تتم يف ظبلؿ
قانوف "العودة" الصهيوٓف اإلسرائيلي .كبعد استقرار الدكلة الصهيونية كقباحها يف التوسع كاؽبيمنة تراجعت
الديباجات اليهودية  -إال بُت اؼبتطرفُت الدينيُت ، -كحلت ؿبلها ديباجات برصباتية مثل "قبوؿ األمر
الواقع"" ،اؼبوازين الدكلية"" ،ضم األراضي بسبب اؼبشكلة األمنية  -كليس الوعد اإلؽبي ..." -إٍف .كَف يعد
معظم الصهاينة يتحدثوف عن "الشعب اؼبختار " ،كإمبا عن احتياجات اؼبستوطنُت الصهاينة للمياه
كاألسواؽ العربية كالعوؼبة ،كعن إقبازات إسرائيل االقتصادية كالعسكرية.
التيارات الصهيونية األساسية
أشرنا من قبل إُف تنوع الديباجات كاالعتذاريات كالتربيرات اؼبختلفة اؼبتناقضة اؼبتضاربة ،كلكنها
ذبمعها الصيغة الصهيونية األساسية الشاملة ،كىي تصلح أساسا لتصنيف التيارات الصهيونية األساسية
بُت اليهود:
ٔ  -الصهيونية السياسية (اليت يقاؿ ؽبا دبلوماسية):
كاف دعاة ىذه اؼبدرسة من اليهود اؼبندؾبُت يف اغبضارة الغربية الذين فقدكا عبلقتهم دبوركثهم الثقايف
كالديٍت ،كال يُكنوف أم احًتاـ للموركث الديٍت الثقايف للجماعات اليهودية يف شرؽ أكربا  .كيؤمن دعاة
اليهود من أكطاهنم
ىذا االذباه بأزلية العداء لليهود كاليهود ،كأنو ال حل للمسألة اليهودية إال خبركج
ليؤسسوا دكلة مقصورة عليهم.
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كَف يهتم دعاة ىذا التيار بالتوجو الديٍت أك الثقايف ؽبذه الدكلة أك شكلها األيديولوجي -

اشًتاكية

كانت أـ رأظبالية ،فاشية أـ ليربالية-؛ فقد كاف نبهم األكرب ىو زبليص أكربا من يهودىا  .كمع ىذا يبكن
كبو االقتصاد اغبر الذم اكتشف أف الرؤية
القوؿ بأف معظم اؼبنتمُت ؽبذا االذباه يظهركف تعاطفا
الصهيونية ال يبكن كضعها موضع التنفيذ من خبلؿ قوة اليهود الذاتية ،كأنو ال مناص من االعتماد على
الدعم اإلمربياِف الغريب ،كىذا ىو الذم كاف يعنيو بقولو " :دبساعدة القانوف الدكِف العاـ" .فالقانوف الدكِف
يف اػبطاب الغريب كاف يعٍت "القانوف الغريب " –ككلمة "الدبلوماسية " اليت توصف هبا الصهيونية السياسية
"االستعمارية".-

تعٍت يف كاقع األمر
كيبكن القوؿ بأف الصهيونية السياسية ىي صهيونية ذات اذباه توطيٍت على الرغم من كجود أحزاب
الصهيكٓف.

سبثلها داخل اؼبستوطن
ٕ  -الصهيونية االشًتاكية أك العمالية (أك ذات الديباجات االشًتاكية أك العمالية):
الصهاينة االستيطانيوف ىم ىؤالء اليهود الذين يذىبوف إُف فلسطُت ،فيغتصبوف األرض من أىلها،
كيطردكهنم منها ،كيبنعوهنم من العمل فيها؛ كلذا فواقع كجودىم الذم يستند إُف االغتصاب كاإلرىاب
كالعنف ،يبلي عليهم تبٍت أشكاؿ من التنظيم العسكرم كاالجتماعي كاالقتصادم يستحيل البقاء دكهنا،
كالصهيونية اليت يُقاؿ ؽبا "اشًتاكية " ىي تعبَت عن ىذا الوضع؛ إذ تذىب إُف أف اؼبستوطنُت عليهم أف
ينظموا أنفسهم داخل مؤسسات مقصورة عليهم يقاؿ ؽبا "اشًتاكية " تأخذ شكل مزارع صباعية ال تعرؼ
اؼبلكية اػباصة أك تقلص نطاقها ،كتشكل اربادات عمالية تستبعد العماؿ من السكاف األصليُت.
كما ال تذكره أدبيات الصهيونية االشًتاكية إال ؼباما ىو أف صباعية التنظيم مسألة ال عبلقة ؽبا بفكرة
العدالة االجتماعية ،كإمبا ىي مسألة تنظيمية حسبية تتطلبها اؼبواجهة اؼبستمرة مع السكاف األصليُت  .كمن
اؼبعركؼ أف معظم التجارب االستيطانية األخرل  -اليت ال عبلقة ؽبا بأم فكر اشًتاكي -عبأت إُف
التنظيم على أسس صباعية؛ فاعبماعية ىنا تعبَت عن عسكرة ؾبتمع اؼبستوطنُت الذم ال بد أف يدافع عن
نفسو ضد اؼبسحوقُت كاؼبطركدين.
"غزك األرض " ك"العمل كاغبراسة "
كقد طرح الصهاينة االشًتاكيوف مفاىيم أخرل مثل مفهوـ
ك"اإلنتاج" ،كالذم يعٍت –ببساطة -أف اليهودم طاؼبا كاف ال يزرع األرض اليت استوُف عليها كال وبرسها
بنفسو فإهنا ستؤكؿ إُف العرب مرة أخرل؛ كلذا فبل بد من اقتحاـ األرض َعنكة كاستبعاد العرب من العمل
عليها كتأسيس بِ ٌَت اقتصادية مستقلة يف عمليات اإلنتاج كاالستهبلؾ ،ال يوجد داخلها سول اؼبستوطنُت
الصهاينة  .كالصهيونية ذات الديباجة االشًتاكية ىي اليت قامت بوضع أسس اعبيب االستيطآف؛ فهم
الذين قاموا بتأسيس اؼبنظمات العسكرية الصهيوٓفة اؼبختلفة (اؽباجاناه – الباؼباخ ) كاؼبؤسسات االقتصادية
االنعزالية اليت قامت باقتبلع العرب كاستبعادىم من العملية اإلنتاجية (الكيبوتس ،اؼبوشاؼ ،اؽبستدركت )
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كىي اليت أعلنت استقبلؿ الدكلة ،كظلت ربكم الدكلة الصهيونية حىت عاـ  ٜٔٚٚحينما قبح "بيجُت "
يف

االنتخابات.

ٖ  -الصهيونية الثقافية كالدينية:
يذىب كل من الصهاينة الثقافيُت كالدينيُت إُف أف اليهود شعب متماسك مرتبط ارتباطا

عضويا

بفلسطُت ،كلو حقوؽ مطلقة فيها  .كبينما يرل الدينيوف أف كحدة ىذا الشعب اليهودم كحقوقو اؼبطلقة
نابعة من الوعد اإلؽبي كاختيار اإللو لو -يرل اؿثقافيوف أهنا تنبع من ذاتو ىو ،كلذا فالًتاث الديٍت بالنسبة
للصهاينة الثقافيُت ىو تعبَت عن الوعي اليهودم ،كشيء من قبيل الفلكلور  .كرغم االختبلؼ يف ربديد
مصدر االختيار كاؼبطلقية فإف االذباىُت يتفقاف يف األساسيات.
مظبى "منطقة الوعي كاؽبوية " ،كال عبلقة كبَتة ؽبما
كيبلحظ أف الصهيونية الثقافية كالدينية تغطي ما ُ
بعاَف السياسة كاالستيطاف ،كلذا يبكن أف يكوف الصهيوٓف االستيطآف أك التوطيٍت صهيونيا ثقافيا أك دينيا .
كانقساـ اؼبستوطن الصهيوٓف لعلمانيُت كمتدينُت ىو تعبَت عن االنقساـ بُت دعاة الصهيونية الثقافية كدعاة
الصهيونية

الدينية.

اإلجماع الصهيوني
االختبلفات بُت التيارات الصهيونية تدكر يف إطار الصيغة الصهيونية األساسية الشاملة اليت ترصبت
نفسها يف الوقت اغباضر إُف ما نسميو "اإلصباع الصهيوٓف" .ك"اإلصباع" يف عاَف السياسة ىو االتفاؽ بُت
.
النخبة كالغالبية الساحقة من الشعب بشأ ف عدد من اؼبسلَّمات الفلسفية كاألخبلقية كالسياسية
ك"اإلصباع الصهيوٓف" ىو اتفاؽ داخل الدكلة الصهيونية بُت "التيارات كاالذباىات كاألحزاب " الصهيونية
اليت تضم الغالبية الساحقة من اؼبستوطنُت الصهاينة بشأف األمن كحدكد الدكلة كالعبلقة مع الفلسطينيُت
كمع يهود العاَف كدكؿ العاَف ،كخباصة دكؿ العاَف الغريب كيف مقدمتها الواليات اؼبتحدة اليت ترعى الكياف
الصهيوٓف  .كقد تظهر اختبلفات بشأف الوسائل كالنهج ،كلكنها ال تنصرؼ ُّ
قط إُف اؼبسلَّمات النهائية .
كالعقد االجتماعي الذم يستند إليو التجمع الصهيوٓف ىو نفسو ىذا اإلصباع ،كىو الذم يشكل اؼبرجعية
النهائية لكل األحزاب كالتيارات الصهيونية.
كاإلصباع الصهيوٓف يصدر عن صبلة كاحدة "أرض ببل شعب لشعب ببل أرض " .ىذه اعبملة البسيطة
العنصرية اإلبادية يتم تطويرىا على شكل بناء أيديولوجي متماسك ،مع إضافة الديباجات اليهودية اليت
ربمل الرؤية العنصرية الببادية حبيث تبدك كما لو كانت أمرا إنسانيا رائعا  .كيبكن تلخيص بنود اإلصباع
الصهيوٓف فيما يلي:
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ٔ  -اليهود شعب كاحد ،طليعتو ىم اؼبستوطنوف الصهاينة ،كفلسطُت ىي أرض اؼبيعاد أك

"إرتس

يسرائيل" -كطن اليهود القومي ،-كليست فلسطُت كطن أىلها ،كعلى يهود العاَف أ ف يهاجركا إُف "إرتس
يسرائيل " ،كأف يلتفوا حوؿ دكلتهم الصهيونية القومية ،كيقوموا بدعمها ماليا كسياسيا؛ فهي اؼبركز كىم
اؽبامش .ىذه الدكلة هبب أف تكوف دكلة يهودية خالصة –دكلة اليهود كدكلة يهودية يف آف كاحد -ذبسد
ذات كىويتو.
الرؤل اليهودية ،كبإمكاف اليهودم أف وبقق فيها ق
ٕ  -كجود الفلسطينيُت يف كطنهم فلسطُت -حسب التصور الصهيوٓف -أمر عرضي زائل ،كمن مث ال
بد من التخلص منهم إما بالطرؽ السلمية أك اإلرىابية  .كانطبلقا من كل ىذا يصبح من "حق " الدكلة
الصهيونية أف "تدافع" عن نفسها ،كعن حقوقها اؼبطلقة بكل ضراكة من خبلؿ "جيش الدفاع اإلسرائيلي "
 .كقد
ضد "إرىاب " السكاف األصليُت؛ أم أف الفلسطينيُت فبن يرفضوف اإلذعاف للرؤية الصهيونية
تتفاكت مفاىيم السبلـ بُت حزب صهيوٓف يبيٍت كآخر صهيوٓف يسارم ،كلكن يف التحليل األخَت قبد أف
مفهوـ األمن لدل األحزاب الصهيونية من أقصى اليمُت إُف أقصى اليسار يشَت إُف مضموف جوىرم
القوة".

كاحد؛ فالتيار العماِف يتبٌت مقولة "بن جوريوف"" :إف العرب ال يفهموف سول لغة
كينظر الصهاينة إُف القضية الفلسطينية باعتبارىا "قضية أخبلقية " كحسب ،كمن َمثَّ هبب عدـ
اغبديث عن "عودة " الفلسطينيُت إُف ديارىم " -إعادة توطينهم " يف اؼبصطلح العريب ، -كإمبا هبب
اغبديث عن "منح تعويضات" مالية للمتضررين منهم -كىذا استمرار للعقلية التجارية القومية الصهيونية،
ستو َعبوف يف أماكن كجودىم -
اليت ترل أف كل شيء يُباع كيُشًتل دبا يف ذلك األكطاف ،-أما اؼبتبقوف فيُ ْ
أم يف البلداف العربية اؼبختلفة ،كخباصة سوريا كلبناف.-
ٖ  -سياسة األمر الواقع ىي السياسة الوحيدة اليت يبكن اتباعها مع العرب؛ فاألمر الواقع ىو الذم
يغَت الواقع [العريب] ،كيفرض كاقعا [صهيونيا] جديدا عليو ،كيبكن ربقيق السبلـ بالشركط الصهيونية من
خبللو.

ٗ  -ال يبكن تفكيك اؼبستوطنات القائمة بالفعل ؛ فتفكيك اؼبستوطنات يضرب يف صميم الشرعية
الصهيونية ،كال بد من اغبفاظ عليها بشكل أك بآخر  .كلكن ،ىل هبب أف تكوف ىذه اؼبستوطنات
متصلة ،بطرؽ برية أـ بأنفاؽ ربت األرض ،أـ تظل منفصلة؟ كىل ىي مستوطنات أمنية مؤقتة (أمنية ) أـ
دائمة -عضوية ،إف صح التعبَت؟ كل ىذه أمو ر ثانوية يبكن االختبلؼ بشأهنا بُت أعضاء حزب العمل
الليكود.

كحزب
٘  -القدس ىي العاصمة اؼبوحدة كاألزلية للدكلة الصهيونية  -كليست موضوعا للمساكمة، -
كبإمكاف الفلسطينيُت أف يأخذكا مكانا خارج القدس ،كليسموه ما يشاءكف (الػ  )Gudsعلى سبيل
اؼبثاؿ ،كىذه (مع األسف) ِفست ؾبرد نكتة سياسية ،كإمبا حقيقة صهيونية .
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 - ٙالدكلة الصهيونية تضم الضفة الغربية ،كحدكدىا ىي هنر األردف  .كىبتلف العماليوف فيما بينهم
كما ىبتلفوف مع أعضاء الليكود -عما إذا كاف الوجود اإلسرائيلي على هنر األردف مستمر (عضومدائم ) أـ مؤقت (أمٍت ) إذ يرل أعضاء ا لليكود أف حدكد إسرائيل ىي هنر األردف بالفعل ،كأف الوجود
اإلسرائيلي ىناؾ كجود دائم ،أما العماليوف مستعدكف "للخركج" من ىذه األرض من "الناحية النظرية " -
على

األقل.-

 - ٚالكياف الفلسطيٍت الذم سينشأ بعد ذلك (يف الضفة كالقطاع ) كياف سياسي متقوص السيادة،
منزكع السبل ح كبدكف جيش  .كيشبهو الكياف الصهيوٓف "ببورتوريكو " ك"أندكرا " (كاألكُف دكلة حرة تابعة
للواليات اؼبتحدة ،لسكاهنا حق التصويت ،دكف أف وبملوا اعبنسية األمريكية  .أما الثانية ،فتخضع لنظاـ
البلدين).

حكم ربت سيادة فرنسا كأسقف من إسبانيا؛ فهي تقع بُت
أما ماذا تسمى قذه الدكلة؛ ىل ىي "حكم ذايت " أـ "دكلة فلسطينية مستقلة "؟ فهذه مسألة ثانوية
يبكن االختبلؼ بشأهنا.
 - ٛتنازؿ معظم الصهاينة عن الشعارات القديبة مثل إسرائيل الكربل "حدكديا " (أم إسرائيل
اؼبمتدة من النيل إُف الفرات ) ،كبدؤكا يف تبٍت شعارات مثل "إسرائيل العظمى اقتصا ديا" اؼبهيمنة على
اؼبنطقة اؼبمتدة من احمليط إُف اػبليج؛ فهذا ىو عصر النظاـ العاؼبي اعبديد كما بعد اغبداثة ،كقد أثبت
الصهاينة مقدرة غَت عادية على التكيف مع اؼبعطيات الدكلية ،كىذه ظبة أساسية للدكلة الوظيفية.
 - ٜيذىب اإلصباع الصهيوٓف  -رغم كل ديباجات االستقبل ؿ الصهيوٓف كاالعتماد على الذات
كرفض اعبوييم (أم غَت اليهود أك األغيار ) -إُف أنو دكف الدعم الغريب  -كخباصة األمريكي -للمستوطن
الصهيوٓف لن يقدَّر لو البقاء كاالستمرار ،كأف ىذا اؼبستوطن الصهيوٓف ىو أساسا دكلة كظيفية أُسست
لبلضطبلع بوظيفة أساسية ،ىي الدفاع عن اؼبصاٌف الغربية ،كأف الغرب قد تبٌت اؼبشركع الصهيوٓف كضمن
لو البقاء كاالستمرار كي يدافع عن مصاٌف الغرب يف اؼبنطقة ،كدكف أداء ىذه الوظيفة لن يكوف ىناؾ
دعم.
تاريخ الصهيونية
بعد أف عر فنا الصهيونية من خبلؿ الصيغة الصهيونية األساسية الشاملة كاؼبهودة ،كبعد أف عرض نا
للتيارات الصهيونية اؼبختلفة ،يبكننا أف نقدـ تارىبا موجزا للغاية للفكر الصهيوٓف كاغبركة الصهيونية:
ٔ  -اؼبرحلة التكوينية:
ظهرت الفكرة الصهيونية -أكؿ ما ظهرت -يف األكساط الربكتستانتية يف إقبلًتا ابتداء من أكاخر القرف
"الصهيونية
السادس عشر مع الثورة التجارية كحركة اال كتشافات ،كيُطلق على ىذه النزعة اسم
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اؼبسيحية "؛ ألهنا كانت ُمغلَّفة بديباجات مسيحية (كىي سبارس اآلف بعثا جديدا يف الواليات اؼبتحدة،

كخصوصا يف بعض األكساط الربكتستانتية "األصولية " اؼبتطرفة ) .كمع تزايد معدالت العلمنة يف اجملتمعات
الغربية ظهرت نزعات كمفاىيم صهيونية يف أكساط الفبلسفة –كال سيما الركمانسيُت كاؼبفكرين السياسيُت
كاألدباء العلمانيُت ،تنادم بإعادة توطُت اليهود يف فلسطُت باعتبار أهنم شعب عضوم منبوذ.-
ككاف اؼبفهوـ يف بداية األمر عائما غائما ،كَف تكن أبعاده السياسية كاضحة ،كلكن التطورات
السياسية أدت إُف ظهور خلفية جديدة للصهيونية  .ك"قضية اسًتجاع إسرائيل اليت كانت قضية أثَتة لدل

العاطفيُت ككتاب اؼبقاالت كاألدباء  ...ككل مؤمن باإلقبيل ككل صديق للحرية ،أصبحت قضية حقيقية
مطركحة على اؼبستول السياسي كبشكل جدِّم " كما قالت التايبز (عاـ ٓٗ)ٔٛ؛ أم أف الصو يونية َف
تعد فكرة ىامشية أك فلسفية أك تطلعا عاما ،كإمبا أصبحت فكرة مركزية يف الوجداف السياسي الغريب.
كلعل أىم القرائن على ىذه اغبقيقة أف اؼبفكرين الصهاينة أصبحوا قريبُت من صانع القرار ،كيبكن أف
نذكر يف ىذا اؼبضمار جورج جولر  George Gawlerحاكم جنوب أسًتاليا  ،كىنرم إنس Henry
 Innesكزير البحرية الربيطانية الذم كتب مذكرة عاـ  ٖٜٔٛموجهة إُف كل دكؿ مشاؿ أكربا كأمريكا
الربكتستانتية ،كقاـ باؼبرستوف  Palmerstonرئيس الوزراء برفعها إُف اؼبلكة فيكتوريا ،تدعو إُف إعادة
اليهود إُف فلسطُت .كقد نشرت التايبز اؼبذكرة يف عاـ ٓٗ ،ٔٛكنشرت جريدة جلوب اللندنية القريبة من
كزارة اػبارجية ؾبموعة مقاالت عاـ  ٔٛٗٓ/ٖٜٔٛتؤيد فيها مسألة ربييد سوريا (اليت ناقشها مؤسبر
لندف).
ٕ  -مرحلة بلورة الفكر الصهيوٓف:
كلكن رغم مركزية الفكرة الصهيونية فإهنا ظلت ؾبرد فكرة سياسية كمشركع يدرس ،كلكن ظهور
"ؿبمد علي" اؼبفاجئ غَت األكضاع سباما؛ إذ قلب موازين القول ،كىدد اؼبشركع االستعمارم الغريب الذم
كاف يُفًتض أف العاَف كلو إف ىو إال ساحة لنشاطو كسوؽ لسلعو ،ككضع حدا آلماؿ الدكؿ الغربية اليت
حتضر  .كلذا ربالفت الدكؿ الغربية كلها،
كانت تًتقب اللحظة اؼبؤاتية القتساـ تركة الرجل اؼبريض اؼب َ
ُ
كضمنها فرنسا حليفة "ؿبمد علي " ،كعقدت مؤسبر لندف عاـ ٓٗ ،ٔٛكقررت فيو اإلجهاز عليو،
فاضطرتو إُف التوقيع على "معاىدة لندف لتهدئة اؼبشرؽ".
كسبثل ىذه النقطة ،كما يقوؿ ناحوـ سوكولوؼ (رئيس اؼبنظمة الصهيونية كمؤلف كتاب تاريخ
الصهيونية أكؿ تاريخ للصهيونية ) "نقطة ربوؿ يف تاريخ فلسطُت " ،إذ تبلورت الفكرة الصهيونية بسرعة،
كخرجت من نطاؽ األفكار السياسية ،كدخلت حيز اؼبشاريع السياسية ،فطرحت فكرة ربييد سوريا؛ دبعٌت
فصلها عن كل من "ؿبمد علي " ك"تركيا " ،كيضيف سوكولوؼ " :يف ىذه اللحظة كاف من اؼبمكن أف
يستعيد اليهود أرضهم القديبة لو كاف عندىم منظمة لتنفيذ اػبطة " .كإف أردنا ترصبة ىذا الكبلـ إُف
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مصطلح سياسي أكثر دقة لقلنا " :إف اؼبسألة الشرقية –كىي اؼبشاكل الناصبة عن كضع اإلمرباطورية
العثمانية اؼبًتدم اليت كانت فلسطُت جزءا ال يتجزأ منها ،كالذم كاف يؤثر يف ـ يزاف القول القائم يف
أكربا -التقت دبسألة أكربا اليهودية ،فاندؾبتا سباـ االندماج ،كمت التوصل إُف إمكانية حل اؼبسألة اليهودية
عن طريق توظيف اليهود يف حل اؼبسألة الشرقية ،كيأخذ اغبل الشكل التاِف:
أ) تتفق الدكؿ العظمى على تسوية اؼبسألة الشرقية على أساس استقبلؿ
ب) يتم إدخاؿ "مادة جديدة" يف نسيج سوريا االجتماعي.

سوريا.

ج )-ىذه اؼبادة ىي اليهود الذين سيتم اسًتجاعهم إُف فلسطُت حاملُت معهم ُعدَّة اغبضارة
كأجهزهتا؛ حبيث يكونوف نواة ػبلق مؤسسات أكربية ربت رعاية القول األكربية اػبمس.
د) ستجد إقبلًتا حليفا جديدا سيثبت أف الصداقة معو يف هناية األمر ذات نفع ؽبا يف التعامل مع
اؼبسألة الشرقية.
كيبكن القوؿ بأف عملية بلورة منظومة الفكر الصهيوٓف بشكل كامل سبت على يد كل من اللورد
شافتسربم (ٔ )٘ٛٛٔ - ٔٓٛكالسَت لورانس أكليفانت (ٔ .)ٜٛٛٔ - ٜٕٛككاف أكؽبما يرل اليهود
باعتبارىم شعبا مستقبل كجنسا عربيا يتمتع باستمرارية َف تنقطع؛ فيهود العهد القدٔف (اػبارجوف من مصر،
الصاعدكف إُف كنعاف ) ىم أنفسهم يهود إقبلًتا كفرنسا كبولندا (اػبارجوف من اؼبنفى الصاعدكف إُف
فلسطُت العربية ) .كقد بُت شافتسربم أف ىذا الشعب يبكن توظيفو يف خدمة اإلمرباطورية ا إلقبليزية؛
ألهنم "جنس معركؼ دبهارتو كمثابرتو الفائقة ،كيستطيع أعضاؤه العيش يف غبطة كسعادة على أقل شيء،
فهم قد ألفوا العذاب عرب العصور الطويلة " .كىم –عبلكة على ىذا -شعب مرتبط ببقعة جغرافية ؿبددة
خارج أكربا ىي فلسطُت؛ فبعثهم ال يبكن أف يتم إال ىناؾ ،كما أف كجودىم يف ىذه البقعة يبثل عنصرا
حيويا يف الرؤية اؼبسيحية للخبلص  .ككما قاؿ " :إف أم شعب ال بد أف يكوف لو كطن  .األرض القديبة
للشعب القدٔف" .مث طور ىذا الشعار ليصبح "كطن ببل شعب لشعب ببل كطن " .كما الحظ شافتسربم
أنبية سوريا -كضمنها فلسطُت -إلقبلًتا كمدل حاجتها "إلسفُت بريطآف ىناؾ".
كعلى الرغم من أف ىذه األفكار طُرحت قبل عشرين سنة من ميبلد ىرتزؿ؛ فإف كل مبلمح اؼبشركع
الصهيوٓف موجودة فيها ،كال سيما فكرة توظيف كضع اليهود الشاذ داخل اجملتمعات الغربية يف خدمة
ىذه اجملتمعات عن طريق نقلهم  .كصاغ شافتسربم رؤية اليهود ككتلة مستوطنُت ال زبدـ دكلة غربية
بعد).

كاحدة ،كإمبا كل دكؿ الغرب (كىو األمر الذم ربقق فيما
أما الشخصية الثانية اؼبهمة فهو "سَت لورانس أكليفانت" صديق "لورد شافتسربم " الذم كاف يرل -
مثل بعض السياسيُت الربيطانيُت يف هناية القرف التاسع عشر -ضركرة إنقاذ الدكلة الع شبانية من مشاكلها
اؼبستعصية؛ لتظل حاجزا صلبا ضد الزحف الركسي عن طريق إدخاؿ عنصر اقتصادم نشط يف جسدىا
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اؼبتهاكم ،كقد كجد أف اليهود ىم ىذا العنصر؛ كلذلك دعا بريطانيا إُف تأييد مشركع توطُت اليهود  -ال
يف فلسطُت كحسب ، -كإمبا يف الضفة الشرقية لؤلردف كذلك  .ككاف اَفشركع يتلخص يف إنشاء شركة
استيطانية لتوطُت اليهود برعاية بريطانية كبتمويل من اػبارج كيكوف مركزىا إستانبوؿ  .كقد الحظ "ابن
ىالربف" -كىو أحد اؼبؤرخُت احملدثُت للصهيونية كمن اؼبؤيدين ؽبا -أكجو الشبو بُت ىذه اػبطة كاقًتاحات
ىرتزؿ فيما بعد.
ٖ  -الوعود البلفورية:
َف يكن شافتسربم كأكليفانت إال تعبَتا عن رؤية اغبضارة الغربية لليهود باعتبارىم شعبا منبوذا  .كقد
عربت ىذه الرؤية عن نفسها فيما نسميو "الوعود البلفورية " -نسبة إُف كعد بلفور ، -كىي التصروبات
اليت أصدرىا الساسة الغربيوف ،كاليت يربطوف فيها بُت اليهود كفلسطُت ،كم دعوهنم إُف االستيطاف فيها
كمن أنبها تصريح نابليوف يف أكائل القرف التاسع عشر حُت دعا اليهود لبلستيطاف يف "ببلد أجدادىم ".
كقد صدرت كعود بلفورية من أؼبانيا كاف أنبها خطاب من دكؽ إيلونربج باسم حكومة القيصر إُف ىرتزؿ
.

مؤرخ يف سبتمرب  ،ٜٔٛٛكجاء فيو أف جبللتو على استعداد ألف يأخذ على عاتقو ؿبمية يهودية يف حالة
تأسيسها  .كما أصدرت حكومة ركسيا القيصرية كعدا بلفوريا أخذ شكل رسالة كجهها فوف بليفيو كزير
داخلية ركسيا إُف تيودكر ىرتزؿ يعرب فيها عن تأييد ركسيا اؼبعنوم كاؼبادم للحركة الصهيونية.
كيبكن النظر إُف مشركع توطُت شرؽ أفريقيا الذم تبنتو إقبلًتا عاـ ٘ٓ ٜٔباعتباره كعدا بلفوريا آخر.
كفبا هبدر مبلحظتو أف كل الشخصيات اليت كانت كراء إصدار الوعود البلفورية معادية لليهود تود
ترحيلهم من أكطاهنم إُف أم مكاف آخر  .فسلوؾ نابليوف ذباه أعضاء اعبماعات اليهودية يف أكربا ال يًتؾ
ؾباال للشك يف شأف كرىو ؽبم ،أما قيصر أؼبانيا فقد كاف يعرؼ سباما أف اليهود ىم "قتلة اؼبسيح " كأف
كن ؽبم سول الكره  .ككاف فوف بيليفيو متورطا يف عملية قمع أعضاء اعبماعات
الشعب األؼبآف ال يُ ُّ
ضدىم.

اليهودية يف ركسيا كتدبَت مظاىرات -كأحيانا مذابح-
من الواضح إذف أف ا لدافع كراء صدكر الوعود البلفورية ليس حب اليهود كإمبا الرغبة يف التخلص
منهم باعتبارىم شعبا عضويا منبوذا  .كلكن أكربا كانت حضارة نفعية مادية ال تكًتث ال باغبب كال
الكره ،كتلتزـ بأمر كاحد كىو ربويل العاَف إُف مادة استعمالية ال قداسة ؽبا ،ككما يقوؿ باؼبرستوف " :ليس
لنا أصدقاء دائموف كال أعداء دائموف ،بل مصاٌف دائمة " .ككاف معظم الذين يصدركف الوعود البلفورية
ؽبم.

يهدفوف إُف توظيف اليهود يف خدمة مشاريعهم كإُف ربويلهم إُف عمبلء
كال ىبتلف كعد بلفور عن كل الوعود البلفورية اليت سبقتو أك صدرت بعده ،كفيما يتصل بالدكافع
اؿكامنة كراء صدكره يكاد يكوف ىناؾ ما يشبو اإلصباع بُت اؼبؤرخُت على أف اإلمرباطورية الربيطانية كانت
تريد توظيف اليهود يف ؿباكلتها التخلص من البنود اػباصة بفلسطُت يف اتفاقية "سايكس – بيكو " السرية
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اؼبربمة بُت بريطانيا كفرنسا؛ فبعد أف مت عقد ىذه االتفاقية شعر اؿ بريطانيوف بأف البنود اؼبذكورة ال زبدـ
مصلحتهم كثَتا ،كأنو لو قامت سيطرة فرنسية على فلسطُت فإف الدفاع عن مصر كقناة السويس سيصبح
أمرا ؿبفوفا باؼبخاطر  .كلذلك ازبذت كزارة اغبرب من اؼبشركع الصهيوٓف كسيلة لبلنسحاب بلباقة من
االتفاقية.
كمع أف تعديل اتفاقية "سايكس – بيكو " كاف  -ببل شك -ىو السبب اؼبباشر إلصدار الوعد ،إال
أف "اإلطار العاـ ؼبخططات اإلمرباطورية " كاف ىو اؽبدؼ اإلسًتاتيجي النهائي الكامن  .كيبكن التدليل
٘ٔ ٜٔككضح فيها
على ىذا بالعودة إُف اؼبذكرة اليت تقدـ هبا السَت ىربرت صموئيل يف مارس
االحتماالت اػبمسة ؼبس تقبل فلسطُت بعد اهنيار الدكلة العثمانية  .كما يهمنا ىو االحتماالف الرابع
كاػبامس يف ىذه اؼبذكرة .ككاف االحتماؿ الرابع ىو "اإلقامة اؼببكرة لدكلة يهودية " ،كمت رفضو ألف اليهود
كانوا ال يشكلوف آنذاؾ سول سدس سكاف فلسطُت على األرجح" ،األمر الذم سيؤدم إُف تبلشي
حلـ الدكلة الصهيونية " (بسبب مقاكمة السكاف األصليُت ) .كتضيف اؼبذكرة أف "زعماء اغبركة الصهيونية
االعتبارات".

كانوا على إدراؾ تاـ ؽبذه
كؽبذا كاف االحتماؿ اػبامس (إنشاء ؿبمية بريطانية يف فلسطُت لفًتة من الزمن مث إعبلف الدكلة
الصهيونية بعد ذلك) ىو االحتماؿ الوحيد القابل للتحقيق.
كيف ؾباؿ عرض مزايا ىذا االحتماؿ قالت اؼبذكرة  :إف إعبلف اغبماية الربيطانية سيقابل بالًتحيب من
قبل السكاف اغباليُت (أم الفلسطينيُت ) ،كسيتم بالتاِف رباشي الصداـ مع اليهود  .كلكن ىذا الوضع -
حسبما جاء يف اؼبذكرة -ىو ؾبرد غطاء مؤقت إلعطاء فسحة ـ ف الوقت "للمنظمات اليهودية يف ظل
اغبكم الربيطآف لكي تقوـ بابتياع األراضي كإنشاء اؼبستعمرات كإقامة اؼبؤسسات الًتبوية كالدينية،
كللتعاكف يف اإلمباء االقتصادم للببلد ،كستناؿ مسألة اؽبجرة اليهودية مركز األفضلية حبيث يتحوؿ
الصهيوٓف.

السكاف اليهود إُف أكثرية مستوطنة يف الببلد" ،أم توطيد دعائم االستيطاف
"إنشاء ؿبمية
كاؽبدؼ من كل ىذا كما جاء يف اؼبذكرة ليس أية دكافع إنسانية أك أخبلقية ،كإمبا
تشكل ضمانا لسبلمة مصر" ،أم لسبلمة اؼبصاٌف اإلمرباطورية الربيطانية ،اليت كانت مصر تشكل إحدل
ركائزىا األساسية آنذاؾ .كيشَت صموئيل يف اؼبذكرة -كيف أماكن أخرل -إُف أنو بعد أف يستقل اليهود يف
دكلة خاصة هبم تشكل ىذه الدكلة جزءا من اغبضارة الغربية ،كتدافع عن مصاغبها  .كما ستؤدم ىذه
متحيزة.

اػبطوة إُف شعور يهود العاَف باالمتناف ذباه بريطانيا حبيث يؤلف اليهود كتلة
ىذه ىي الدكافع اغبقيقية لصدكر كعد بلفور يف ٕ نوفمرب  ،ٜٔٔٚكالذم جاء فيو "أف اغبكومة
الربيطانية تنظر بعُت العطف إُف إنشاء كطن قومي للشعب اليهودم يف فلسطُت ،كأهنا ستبذؿ ما يف
كسعها لتيسَت ربقيق ىذا اؽبدؼ".
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أما اغبديث عن حب اإلقبليز لليهود فهو حديث ال طائل من كرائو؛ فبلفور –على سبيل اؼبثاؿَ -ف
يكن يُضمر كثَتا من اغبب كاالحًتاـ لليهود  .كقد اعًتؼ ىو نفسو لوايزماف بدكافعو اؼبعادية لليهود  .كيف
على
اؼبقدمة اليت كتبها لتاريخ الصهيونية الذم ألفو سوكولوؼ ،يتحدث عن اليهود باعتبارىم عبئا
اغبضارة الغربية ال بد أف تتخلص منو  .كَف يكن لويد جورج رئيس الوزارة الربيطانية اليت أصدرت الوعد
يكًتث باليهود ،بل إنو استخدـ يف أحد االنتخابات اليت أجريت بعد صدكر الوعد عبارات معادية
لليهود ضد أحد منافسيو.
ٗ  -الصهيونية بُت أعضاء اعبماعات اليهودية:
كىكذا اكتملت الصهيونية فكرا كفبارسة ،كخرجت من حيز اآلماؿ الدين ية كاألفكار السياسية بل
كاؼبشاريع السياسية إُف حيز التنفيذ الفعلي بصدكر كعد بلفور (أىم حدث يف تاريخ الصهيونية ) .كلكن
من اؼببلحظ أف الشخصيات األساسية يف تاريخ الفكر كاؼبمارسة الصهيونية (حىت هناية القرف التاسع
عشر ) ىي شخصيات غَت يهودية (نابليوف  -شافتسربم  -أكليفانت  -تشامربلُت  -لويد جورج -
بلفور  ...إٍف) .كيسمى اذباىهم الصهيوٓف "صهيونية األغيار " (أم غَت اليهود ) .كعلى عكس ما يتصور
الكثَتكف كانت اغبكومة الربيطانية قد قررت ربويل فلسطُت إُف مستعمرة استيطانية إحبللية صهيونية قبل
أف يقوـ الصهاينة من اليهود جبهودىم اؼبكثفة "للضغط " على اغبكومة الربيطانية إلصدار كعد بلفور  .بل
كيبلحظ انصراؼ اليهود عن تأييد اغبركة الصهيونية (ؼبدة طويلة حىت بعد صدكر كعد بلفور ) فقد اعًتؼ
كايزماف عاـ  ٜٕٔٚبأف كعد بلفور "كاف مبنيا على اؽبواء" ،كركل أنو يف عاـ  ٜٕٔٚكاف يرتعد؛ خشية
"اليهود
أف تسألو اغبكومة الربيطانية عن مدل تأييد اليهود للحركة الصهيونية ،فقد كانت تعلم أف
ضدنا ..كنا كحدنا نقف على جزيرة صغَتة ،ؾبموعة صغَتة من اليهود ؽبم ماض أجنيب".
كىنا يطرح السؤاؿ نفسو  :ىل الصهيونية إذف ظاىرة غَت يهودية؟ كردنا على ىذا السؤاؿ سيكوف
الصهيونية  -كما أسلفنا -ىي بالدرجة األكُف نظرية سياسية غربية كمشركع غريب استيطآف
باإلهباب  .ؼ
إحبلِف ،كاف أعضاء اعبماعات اليهودية دبنأل عنو سباما ألسباب عديدة:
أ ) َف يكن أعضاء اعبماعات اليهودية مشاركُت يف عمليات صنع القرار يف الغرب ،بل كَف يكونوا
قريبُت من صناع القرار.
ب) َف تكن صباعات الضغط اليهودية قد تكونت بعد؛ فعدد أعضاء اعبماعات اليهودية يف كثَت من
بلداف أكربا كاف صغَتا  .بل إف إقبلًتا –اليت شهدت تصاعد الدعوة الصهيونيةَ -ف يكن فيها يهود مع
تى منتصف القرف
بداية العصر اغبديث ،كظل اليهود فيها يشكلوف أقلية صغَتة للغاية ال يُعتد هبا ح
التاسع عشر.
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ج) كانت اليهودية اغباخامية األرثوذكسية قد قامت بتحويل فكرة العودة إُف أمر يتحقق يف آخر
األياـ؛ أم إُف ضرب من اغبلم الديٍت الذم ال يتحقق إال يف ؾباؿ التاريخ اؼبقدس ،ال على مستول
التاريخ اإلنسآف الزمٍت؛ كلذا كاف اليهود  -كخباصة يف الغرب -يرفضوف التورط يف مشاريع العودة اليت
تدعي أهنا مشاريع قومية  .كقد رفض "ؾبلس اؼبندكبُت ليهود إقبلًتا " االقًتاح الذم تقدـ بو الكولونيل
فلسطُت.

تشارلز تشرشل (ٗٔ- )ٔٛٚٚ - ٔٛالصهيوٓف غَت اليهودم -لتوطُت اليهود يف
د) شهد منتصف القرف التاسع عشر ظهور اليهودية اإلصبلحية بتأكيدىا اؼبثل االندماجية كرفضها
فكرة العودة الفعلية إُف فلسطُت رفضا تاما .كعقد عاـ ٘ٗ ٔٛمؤسبر فرانكفورت الشهَت الذم حذؼ من
كتب الصلوات صبيع التوسبلت للعودة إُف أرض اآلباء كإحياء دكلة يهودية  .كحينما ُعقد اؼبؤسبر اليهودم

األكؿ عاـ ٕ ٔٛٚلبحث مشكلة يهود ركمانيا َف يتطرؽ إُف أم حل عن طريق اؽبجرة اليهودية إُف
فلسطُت.
ق) ظهرت يف صفوؼ اليهود حركة "اؽبسكبله" -حركة التنوير اليهودية -اليت دعت اليهود لبلندماج
يف

أكطاهنم.

ك ) شهدت كثَت من بلداف أكربا حركة ربديث كتصنيع قوية أتاحت فرص اغبراؾ االجتماعي أماـ
أعضاء اعبماعات اليهودية  .كما أف كثَتا من حكومات الغرب سعت جاىدة لدمج اليهود.
كقد ظلت الصهيونية  -حىت بُت اليهود -ظاىرة شرؽ أكربية أساسا ،كلكن بالتدريج بدأ يهود الغرب
يتبنوهنا ،كىذا يعود إُف أنو مع هناية القرف التاسع عشر كتفاقم اؼبسألة اليهودية الشرؽ أكربية بدأ تدفق
مئات اآلالؼ من اليهود من شرؽ أكربا إُف غرهبا؛ حيث كاف التصور العاـ أهنم يشكلوف كتلة بشرية
غريبة غَت مندؾبة يف اجملتمع ،كما كاف كجودىم يؤدم إُف زيادة معدالت البطالة كانتشار األمراض
استجاب سلبية ،ككانت اجملتمعات
ة
االجتماعية .ككاف ىذا يتسبب يف استجابة اجملتمعات الغربية لوجودىم
الغربية رباكؿ التخلص منهم (كما تفعل اآلف مع كجود أقليات عربية أك إسبلمية كبَتة ) .كفبا لو داللة أف
بلفور كاف رئيسا للوزراء عاـ ٘ٓ ،ٜٔكسعى جاىدا آنذاؾ الستصدار تشريعات من الربؼباف الربيطآف
للحد من ىجرة "الغرباء" ،أم يهود شرؽ أكربا.
كَف تكن استجابة يهود أكربا الغربية اؼبندؾبُت ؽبجرة يهود شرؽ أكربا ـبتلفة كثَتا عن استجابة شعوب
غرب أكربا ؽبا؛ فوصوؿ ىؤالء الغرباء كاف يهدد مواقعهم الطبقية كمكانتهم االجتماعية اؼبتميزة  .فكانوا
ينظركف إُف ىؤالء الوافدين الغرباء باعتبارىم –على أسوأ تقدير -خطرا يتهددىم ،أك  -على أحسن
تقدير -باعتبارىم إخوة يف الدين سيئو اغبظ يستحقوف اإلحساف كحسب.
كىكذا تبلقى الطرفاف الغربياف  -اليهودم الغريب اؼبندمج كغَت اليهودم -عند نقطة كاحدة ،كأصبح
هبمعهم ىدؼ كاحد؛ التخلص من الوافدين الغرباء يف أسرع كقت عن طريق ربويل سيل اؽبجرة إُف خارج
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أكربا  .كقد عرب ذلك عن نفسو من خبلؿ مشاريع صهيونية يبوؽبا يهود الغرب إلغاثة يهود الشرؽ
كللتخلص منهم يف الوقت نفسو  .كقد قلص يهود الغرب صهيونيتهم إُف أقصى حد؛ فالدعوة الصهيونية
حسب تصورىم -ال تنطبق عليهم ،كإمبا على يهود شرؽ أكربا كحدىم؛ أم أف اؼبشر كع الصهيوٓفأصبح ال يهدؼ إُف توطُت كل اليهود ،كإمبا إُف توطُت البؤساء من يهود الشرؽ كحدىم؛ كلذا أطلق
اؼبفكر الصهيوٓف بوركخوؼ على ىذا النوع من الصهيونية "صهيونية الصالونات".
كمن ىنا فنحن نقسم الصهيونية إُف قسمُت:
أ ) الصهيونية التوطينية  :ىي الصهيونية اليت تدعو إُف توطُت اليهود يف فلسطُت ،كيستبعد الداعي
نفسو من عملية االستيطاف ،كصهيونية نابليوف كشافتسربم كأكليفانت من ىذا النوع ،كما أف صهيونية
التيار.

يهود غرب أكربا كالواليات اؼبتحدة تنتمي ؽبذا
ب) صهيونية استيطانية  :كىي صهيونية اليهودم الذم وبمل متاعو كسبلحو ؿ يذىب إُف فلسطُت،
فيطرد سكاهنا كوبل ؿبلهم ،كالصهيونية االستيطانية ىي الصهيونية اليت تعمل يف فلسطُت ،فتُنشئ

اؼبؤسسات االستيطانية ،االقتصادية كالعسكرية ،كتنظم اؼبستوطنُت داخل التنظيمات الزراعية العسكرية،
كتتعاكف مع الدكلة الراعية ،كتضع اػبطط الكفيلة بالقضاء عُف مقاكمة السكاف األصليُت كسحقها سباما،
كتقوـ باؼبهاـ اليت توكلها إليها الدكلة الراعية  .كيبكن القوؿ بأف الصهيونية االستيطانية ىي صهيونية يهود
ليكونوا
شرؽ أكربا الذين يهاجركف  -بكامل إرادهتم أك صاغرين -من ببلدىم ،كيستقركف يف فلسطُت؛ ِّ
اعبيب االستيطآف الصهيوٓف.
٘  -مرحلة ما بعد بلفور:
بعد إعبلف كعد بلفور ،كبعد اكتساب اؼبنظمات الصهيونية الشرعية االستعمارية اليت كانت تسعى
إليها تغَتت الصورة سباما؛ فلم تعد القضية قضية بعض قيادات الفائض اليهودم من شرؽ أكربا ،كَف تعد

اؼبسألة متصلة بإغاثة بضعة آالؼ من اليهود ،كإمبا أصبحت اؼبنظمة تابعة ألكرب قوة استعمارية على كجو
األرض آنذاؾ ،كأصبح ؽبا كظيفة ؿبددة ىي نقل اؼبادة البشرية اليهودية إُف فلسطُت لتأسيس قاعدة ؽبذه
القوة  .كلذا فلم يعد ىناؾ ؾباؿ لبلختبلفات الصغَتة بُت دعاة االستيطاف العمليُت مقابل دعاة بذؿ
اعبهود الدبلوماسية ـ ع الدكلة الراعية  .كما َف يعد ىناؾ أم مربر لوجود دعاة الصهيونية اإلقليمية (أم
توطُت اليهود خارج فلسطُت ) ،كتساقطت بالتاِف كثَت من التقسيمات الفرعية ،أك أصبحت غَت ذات
"الصهيونية
موضوع ،كمت تقسيم العمل على أساس جديد يقبلو اعبميع ،كظهر ما يبكن تسميتو
التوفيقية" ،كما أف الرفض اليهودم للصهيونية فقد دعامتو األساسية؛ اػبوؼ من ازدكاج الوالء؛ إذ أصبح
تأييد الصهيونية أمرا ال يتناقض مع كالء اإلنساف الغريب لوطنو كحضارتو.
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كتاريخ اغبركة الصهيونية بعد ذلك ىو تاريخ االستيطاف الصهيوٓف يف فلسطُت ربت رعاية حكومة
االنتداب .كقد ظىرت بعض التوترات بُت القوة االستعمارية الراعية كاؼبستوطنُت (كىو توتر يَ ِس ُم عبلقة أية
دكلة راعية باؼبستوطنُت التابعُت ؽبا ،كىو ال يعود إُف تناقض اؼبصاٌف ،كإمبا إُف اختبلؼ نطاقها؛ فمصاٌف
الدكلة الراعية أكثر اتساعا كعاؼبية من مصاٌف اؼبستوطنُت )؛ كلذا ،فقد أصد رت اغبكومة الربيطانية الراعية
ؾبموعة من الكتب البيضاء؛ لتوضح موقفها من اؼبستوطنُت الصهاينة كمن العرب  .كقد انتقل دكر الدكلة
الراعية من إقبلًتا إُف الواليات اؼبتحدة ،كلكن كل ىذه العناصر ال تغَت بنية الفكر الصهيوٓف كال اذباه
الصهيونية.

اغبركة ،كال تؤثر يف اؼبنظمة
أما بالنسبة للمنظمة الصهيونية ،فبعد صدكر كعد بلفور كاف ضركريا أف يكوف ؽبا ذراعها االستيطآف
الذم يتعامل مع حقائق اؼبوقف يف فلسطُت  .كقد أسست اؼبنظمة الصهيونية ِ
ساع َدىا التنفيذم اؼبعركؼ

باسم "الوكالة اليهودية " عاـ ٕٕٜٔ؛ إذ نص صك االنتداب الربيطآف على ؼ لسطُت على االعًتاؼ
بوكالة يهودية مناسبة إلسداء اؼبشورة إُف سلطات االنتداب يف صبيع األمور اؼبتعلقة بإقامة كطن قومي
فلسطُت.

لليهود يف
كيف عاـ  ٜٕٜٔقبح كايزماف  -رئيس اؼبنظمة الصهيونية آنذاؾ -يف إقناع أعضاء اؼبؤسبر الصهيوٓف
السادس عشر بضركرة توسيع الوكالة اليو كدية؛ حبيث يتشكل ؾبلسها من عدد من أعضاء اؼبنظمة ،كعدد
مثلو من غَت أعضائها .ككاف الغرض من ذلك استمالة أثرياء اليهود التوطينيُت لتمويل اؼبشركع الصهيوٓف،
دكف إلزامهم بااللبراط يف صفوؼ اؼبنظمة ،كاإلوباء –يف الوقت نفسو -بأف الوكالة سبثل صبيع يهود العاَف،
كال تقتصر على أعضاء اؼبنظمة.
ككاف من شأف ىذه اػبطوة أف تعطي دفعة قوية للحركة الصهيونية ،كتدعم اؼبوقف التفاكضي للمنظمة
الصهيونية مع اغبكومة الربيطانية ،اليت كاف يقلقها تصاعد األصوات الرافضة للصهيونية يف أكساط يهود
بريطانيا (كقد ظلت اؼبنظمتاف تُعرفاف باالسم نفسو عُف النحو التاِف  :اؼبنظمة الصهيونية /الوكالة اليهودية
حىت عاـ ٔ ٜٔٚحُت جرت عملية مزعومة كشكلية إلعادة التنظيم؛ حبيث أصبحت اؼبنظمتاف منفصلتُت
قانونيا كلكل منهما قيادة ـبتلفة).
كَف يهدأ الصراع سباما بُت التوطينيُت كاالستيطانيُت؛ فحىت عاـ  ،ٜٔٗٛكاف الصراع يدكر حوؿ  :من
يتحكم يف اؼبنظمة؟ كحوؿ ربديد أىداؼ اؼبشركع الصهيوٓف  .أما بعد عاـ  ٜٔٗٛفإف ؾباؿ الصراع
أصبح يتحدد بتعريف اليهودم (الديٍت كالعلمآف ) إذ حسمت قضية التحكم يف اؼبنظمة لصاٌف
اؼبستوطنُت سباما ،كَف يعد الصهاينة التوطينيوف يهتموف هبا.
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الجماعات اليهودية والصىيونية

على الرغم من معارضة األغلبية الساحقة من أعضاء اعبماعات اليهودية الصهيونية؛ فإف قيادهتا
سقطت يف يد الصهيونية يف هناية األمر من خبلؿ ربالفها مع القول اإلمربيالية .كعلى أية حاؿ ،لقد كاف
اعًتاض معظم أعضاء اعبماعات اليهودية على الصهيونية ذا طبيعة برصبايتة ،كال ينصرؼ أبدا إُف طبيعتها
كبنيتها كحركة استعمارية إحبللية؛ إذ إف خطر الصهيونية بالنسبة إليهم كاف يكمن يف أهنا قد تعطي
مصداقية لتهمة ازدكاج الوالء ،كىي هتمة َف تعد ذات باؿ بعد أف أصبحت الدكلة الصهيونية عميل
التشكيل االستعمارم الغريب كحليفو اإلسًتاتيجي الوحيد مث األساسي يف اؼبنطقة.
كأصبح االنتماء إُف الغرب يكمل االنتماء إُف الصهيونية ،كال يتعارض معو باعتبار أف الصهيونية
نفسها منتمية إُف ىذه اغبضارة الغربية اليت تشكل اإلطار األكرب لكل من اعبماعات اليهودية ،كالدكلة
كاالستيطآف.

الصهيونية ،كالتشكيل اإلمربياِف الغريب يف كجهيو العسكرم
كمع ىذا ،كعلى الرغم من قباح الصهيونية يف تسلم مقاليد القيادة؛ فإف موقف أعضاء اعبماعات
اليهودية من اغبركة كالدكلة الصهيونية يتسم بكثَت من الًتكيب ،كيبكن أف نصنف موقفهم ىذا إُف
تقبلها.

قسمُت أساسيُت :تأييد للصهيونية يف مقابل ـبتلف أشكاؿ عدـ
ٔ  -تأييد الصهيونية:
ال يبكن القوؿ  :إف أعضاء اعبماعات اليهودية يؤيدكف الصهيونية تأييدا أعمى ككامبل ،بل العكس
ىو الصحيح -يف تصورنا.-
أ) الصهيونية االستيطانية:
لعل أىم أشكاؿ التأييد ىو دعاة الصهيونية االستيطانية الذين يطالبوف يهود العاَف باؽبجرة إُف
فلسطُت كاستيطاهنا ،كاحملافظة على الطابع الصهيوٓف لدكلة إسرائيل ،كىؤالء يأتوف  -يف الدرجة األكُف-
النفعية).

من شرؽ أكربا -اؼبصدر األساسي للمادة البشرية( -انظر أدناه :الصهيونية
ب) الصهيونية التوطينية:
كىي صهيونية يهود غرب أكربا كيهود الواليات اؼبتحدة فبن يط البوف بتهجَت اليهود إُف فلسطُت .
كىؤالء يؤيدكف اؼبشركع الصهيوٓف ،كيدعمونو ماليا ،كيضغطوف يف مصلحتو سياسيا ،كينظموف التظاىرات
من أجلو ،لكنهم ال يهاجركف أبدا إُف الدكلة الصهيونية ،كيف اؼباضي ،كاف الباعث األساسي للصهيونية
التوطينية اػبوؼ من تدفق يهود شرؽ أكربا  ،لكنو أصبح اآلف البحث عن اؽبوية ،كالرغبة يف أف ينتمي
اليهودم إُف شيء ضخم ،كىي رغبة مبعثها تفاىة حياة اإلنساف يف اجملتمعات االستهبلكية اغبديثة،
كخلوىا من اؼبعٌت ،كافتقارىا إُف التعُت كاػبصوصية  .كىذا النوع من الصهيونية ال يتناقض ألبتة مع العقد
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االجتماعي األ مريكي الذم يسمح ؼبواطنيو بالتعبَت عن ىويتهم اإلثنية اغبقيقية أك الونبية ،كعن حبهم
لوطنهم األصلي ما داـ ىذا ال يتعارض مع مصلحة أمريكا  .كإسرائيل بالنسبة إُف التوطينيُت ىي الوطن
األصلي  .كلنا أف نبلحظ أف الوطن األصلي ىو البلد الذم يهاجر اإلنساف منو ال إليو ،كب التاِف فإف
األسطورة الصهيونية التوطينية تقف على طرؼ النقيض من األسطورة الصهيونية االستيطانية.
ج) الصهيونية النفعية أك صهيونية اؼبرتزقة:
كىي صهيونية ىؤالء الذين ينضموف إُف اغبركة الصهيونية كيدافعوف عنها بسبب ما وبققونو من مغاّف
من خبلؽبا ،على الرغم من ادعا ئهم أهنم يلتزموف مبادئها  .كىذا الوصف ينطبق على بَتكقراطية اؼبنظمة
أخَتا على يهود الفبلشا كعلى
الصهيونية العاؼبية كعلى بعض العناصر داخل اؼبستوطَن الصهيوٓف ،كينطبق ن
معظم اؼبهاجرين السوفييت الذين كفدكا مع موجة اؽبجرة األخَتة.
ٕ  -رفض الصهيونية:
أ) الرفض على أسس دينية أك علمانية:

يرفض بعض اليهود الصهيونية إما من منظور ديٍت كإما من منظور اندماجي علمآف  .كالذين يرفضوهنا
من منظور ديٍت ينقسموف إُف قسمُت  :األرثوذكس كاإلصبلحيُت  .كيعًتض اليهود األرثوذكس (صباعة
ناطورم كارتا مثبلن ) على اغبركة الصهيونية باعتبارىا حركة علمانية ذبعل من اليهود أمة باؼبعٌت العرقي
العلمآف للكلمة دبا يتناىف مع تعاليم الدين اليهودم ،اليت ذبعل اليهود شعبنا باؼبعٌت الديٍت فحسب؛ ترتبط
ىويتو دبدل تنفيذه لؤلكامر كالنواىي  .كيرل ىؤالء اليهود األرثوذكس أف الصهيونية حركة مشيحانية زائفة
تتحدل اإلرادة اإلؽبية؛ إذ بدال من دعوة اليهود إُف االنتظار بصرب كأناة إُف أف يأذف الرب ؽبم يف العودة،
فإهنا ربرضهم على أخذ زماـ األمور يف أيديهم كالعودة إُف فلسطُت الستيطاهنا.
أما اإلصبلحيوف ،فهم  -كما أسلفنا  -يسقطوف اعبانبُت اإلثٍت كالقومي يف اليهودية ،كهبدكف يف
الصهيونية عودة إُف القبلية كضيق األفق كحرفية التفسَت  .كيرل كثَت من اؼبتدينُت أف الدكلة الصهيونية
حلت يف الوجداف اليهودم ؿبل اإللو ،كحل الوالء ؽبا كدعمها ؿبل إقامة الشعائر  .ككما قاؿ اغباخاـ
اإلصبلحي ألكسندر شندلر " :يتصور اليهود اآلف أف إسرائيل ىي معبدىم ،كأف رئيس حكومتها ىو
حاخامهم األكرب" .كقد كصفها حاخاـ أرثوذكسي بأهنا مثل العجل الذىيب ،أم عبادة كثنية قربانية ربل
ؿبل العبادة اغبقيقية.
أما من يعارضوف الصهيونية من منظور اندماجي علمآف؛ فبعضهم ليرباِف كالبعض اآلخر اشًتاكي،
كنبا يشًتكاف يف رؤية إمكاف حل مشكلة كضع اؿيهود يف اجملتمعات الغربية ،إما من خبلؿ زيادة الليربالية
يف اجملتمع ،كإما من خبلؿ زيادة اإلجراءات االشًتاكية فيها  .كقد أصبح عدد رافضي الصهيونية هبذا
صغَتا يف اجملتمعات الغربية.
الشكل الواضح كاغباد ن
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ب) عدـ االكًتاث بالصهيونية:
يذىب بعض اليهود إُف أف الصهيوف ية ال تعنيهم من قريب أك بعيد ،كأهنا قضية زبص اؼبستوطنُت
الصهاينة أك بعض قطاعات اليهود فبن يبحثوف عن كطن جديد ؽبم  .كيبكن القوؿ بأف عدـ االكًتاث ىو
اؼبوقف السائد اآلف يف العاَف .ككثَت من كبار مثقفي اليهود يف العاَف ينتمي إُف ىذا الفريق.
ج) التملص من الصهيوفية:
مع ىيمنة الصهيونية كتسلمها قيادة اعبماعات اليهودية يف العاَف ،أصبح من الصعب التصدم ؽبا
كرفضها عبلنية؛ كلذا يلجأ بعض أعضاء اعبماعات اليهودية إُف إطبلؽ التصروبات النارية من أجل
إسرائيل ،لكنهم ال يفعلوف شيئنا ىبدـ مصلحتها  .كلعل الصهيونية التوطينية يف شكل من أشكاؽبا ىي

تعبَت عن ىذا التملص .كقد شبو أحدىم ىذا النوع من الصهاينة بفرؽ اإلنشاد العسكرية اليت تغٍت نشيدا
عسكريا يقوؿ" :إُف األماـ إُف األماـ" ،لكنهم ىم أنفسهم ثابتوف يف أماكنهم ال يتحركوف.
د) نقد الصهيونية:

يتقبل كثَت من يهود العاَف الدكلة الصهيونية ؾحقيقة قائمة ،لكنهم يتوجهوف بالنقد اعبذرم (أحيانا )
للحركة كالدكلة الصهيونيتُت  .فبعض اؼبتدينُت من األرثوذكس يوجو نقدا إُف الدكلة الصهيونية باعتبارىا
دكلة علمانية تنتشر فيها اإلباحية كال تقاـ فيها الشعائر الدينية  .كبعض العلمانيُت كاليهود اإلصبلحيُت
كاحملافظين هبدىا دكلة دينية غيبية جامدة ،ترفض التعددية كالتنوع ،كهتيمن اليهودية األرثوذكسية عليها .
كبعض الليرباليُت هبد أهنا دكلة يسيطر عليها القطاع العاـ كبعض اؼبثاليات االشًتاكية اعبامدة ،كأهنا ذات
نزعة توسعية ،كسبارس التمييز العنصرم  .كهبدىا بعض اليساريُت دكلة عميلة للواليات اؼبتحدة كاقتصادىا،
تدكر يف فلك االقتصاد الرأظباِف الغريب ،كمتحالفة مع النظم الفاشية يف العاَف  .كىناؾ كثَت من يهود العاَف
يرفض اؼبفهوـ الصهيوٓف اػباص دبركزية إسرائيل يف حياة الدياسبورا ،كيطرح بدال من ذلك مفهوـ مركزية
الدياسبورا يف حياة اليهود.
إف الصورة اؼبوجزة السابقة تبُت أف عبلقة أعضاء اعبماعات اليهودية بإسرائيل ليست عبلقة ضبيمة،
كأهنا مشوبة بكثَت من التوتر ،لكن معظم يهود العاَف يرفع لواء الصهيونية كيؤيد دكلتها من أجل رفع
معنوياتو كربسُت صورتو إُف أف تسقط األمباط اإلدراكية التقليدية اليت ساد ت يف اغبضارة الغربية ،كاليت
ترل اليهودم جشعا مصاصا للدماء كجبانا ال رضبة عنده كال شفقة ،ليحل ؿبلها اليهودم احملارب الذم
يزرع الصحراء كيبذؿ العطاء للشعوب اؼبستضعفة  .كلذا ،فإف سقوط الصورة اإلعبلمية اعبميلة للدكلة
الصهيونية يقلل من جاذبيتها ليهود العاَف ،فيبذلوف قصارل جهدىم من أجل أف وبتفظوا دبسافة بينهم
كبينها ،كاالبتعاد عنها ،كعدـ التوحد هبا اظبنا كفعبلن.
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أزمة الصهيونية
يبكننا القوؿ بأف اؼبرحلة األخَتة يف تاريخ الصهيونية ىي مرحلة األزمة  .كيتصور بعض احملللُت أف
كثَتا من
قصة الدكلة الصهيونية ىي قصة قباح ساحق ماحق  .ا
كمم ال شك فيو أف ىذا الكياف قد حقق ن
النجاحات ،من أنبها تأسيس الدكلة الصهيونية ،كقمع اؼبقاكمة العربية ،كإغباؽ اؽبزيبة بالعرب يف عدة
حركب نظامية ،ككسب اؼبعركة اإلعبلمية  .كلكن قصة النجاح ىذه َف تستمر إال حىت عاـ ٜٔٙٚـ،
كبعد ذلك بدأ منحٌت النجاحات يف اال لبفاض ابتداء حبرب أكتوبر ٖ ٜٔٚكمركرا بانتفاضة ٜٔٛٚ
أخَتا انتفاضة األقصى كاالستقبلؿ.
كاالنسحاب من جنوب لبناف ،ك ن

"أزمة
كهبابو اجملتمع االستيطآف الصهيوٓف أزمة عميقة متشعبة متشابكة جوانبها حىت أف عبارة
الصهيونية " أصبحت مصطلحا أساسيا يف اػبطاب السياسي اإلسر ائيلي ،كال زبلو صحيفة إسرائيلية من

عبارات ،مثل " :ىل نغلق دكاف الصهيونية " ،ك"اؼبلك [أم الصهيونية ] وبتضر " ،ك"صهيونية دكف ركح
صهيونية" ،ك"اكبسار الصهيونية".
كىذه األزمة تتصاعد مع الًتاجع العسكرم اؼبستمر ،كإف كانت أسباهبا تضرب جبذكرىا يف بنية
الكياف الصهيوٓف ذاتو ،كىي تعرب عن نفسها على مستويات عدة من بينها ما يلي:
 - 1تساقط اإلجماع الصهيوني وظهور إجماع المستوطنين:
تساقطت كتفككت كثَت من بنود اإلصباع الصهيوٓف حىت أف دارسي الكياف الصهيوٓف يذىبوف إُف أف
الصهيونية َف تعد ىي األيديولوجية اليت هتدم اؼبستوطنُت يف سلوؾ ىم كَف تعد ىي اإلطار الذم يدركوف
العاَف من خبللو  .كىذا القوؿ  -يف تصورم  -صحيح إُف حد كبَت ،كلعل أكرب دليل على ىذا ىو
الفتور كعدـ االكًتاث ذباه اؼبؤسبرات الصهيونية  .انظر على سبيل اؼبثاؿ ما حدث يف اؼبؤسبر الصهيوٓف
الثالث كالثبلثُت الذم عقد يف القدس يف ديس مرب  .ٜٜٔٚكصل عيزرا كايزماف رئيس الدكلة ،كبنيامُت
نتنياىو رئيس الوزراء ،متأخرين عن موعدنبا  .كَف تعر الصحف اإلسرائيلية اؼبؤسبر اىتماما كبَتا ،كنشرت
أخباره يف مقابل صفحة الوفيات.
كيف اؼبؤسبر الثآف كالثبلثُت الذم عقد يف القدس يف يوليو ٕ ٜٜٔأحس اعبميع بأف "اؼبولد الصهيوٓف "
قد أكشك على االنفضاض ،كأف اؼبنظمة الصهيونية أصبحت "عظاما جافة " ك"ىيكبل بدكف كظيفة "
(ميزانية اؼبنظمة  ٜٗمليوف دكالر مقابل ميزانية الوكالة اليهودية اليت بلغت ٓ٘ٗ مليوف دكالر ) .كقد
تساءؿ مراسل اإلذاعة اإلسرائيلية " :ىل ما زالت ىذه اؼبؤسسة قائم ة؟" كقد استنفد معظم الوقت يف
تدبَت التعيينات يف اؼبناصب كالصراع على الوظائف رغم أنو كاف قد ككفق على معظمها قبل اؼبؤسبر.
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كقد أثَتت يف اآلكنة األخَتة شكوؾ قوية  -من جانب كثَت من القيادات كالتيارات الصهيونية -
حوؿ جدكل اؼبؤسبرات الصهيونية كمدل فاعليتها  .إذ مرل الكثَتكف أف اؼبؤسبرات ربولت إُف منتديات
كبلمية كأصبحت عاجزة عن مواجهة اؼبظاىر اؼبتفاقمة لؤلزمة الشاملة للحركة الصهيونية كدكلتها ،اليت
تتمثل يف مشاكل النزكح كالتساقط كاندماج اليهود يف ؾبتمعاهتم كالزكاج اؼبختلط كالتمايز بُت اليهود
الشرقيُت كاليهود الغربيُت ،باإلضافة إُف انفضاض يهود العاَف عن حركة الصهيونية فبا يكرس عزلتها.
كلعل ظهور "ما بعد الصهيونية " ىو تعبَت عن مدل عمق أزمة األيديولوجية الصهيونية  .كيصاحب
ظاىرة ما بعد الصهيونية ظاىرة اؼبؤرخُت اعبدد الذين جعلوا نبهم تقويض األساطَت الصهيونية  .كيبكن أف
كثَتا من األساطَت التوارتية اليت يستند إليها الصهاينة ليس
نضم لوؤالء اؼبؤرخ زئيف ىرتزكج الذم بُت أف ن
ؽبا سند تارىبي  .كقد طرح عليو السؤاؿ التاِف " :إذا كاف األمر كذلك ،فماذا تفعلوف ىنا يف شرقنا
العريب؟" فأجاب" :كبن ىنا ألننا ىنا".
كىي عبارة بسيطة لكنها زببئ الوض ع الصهيوٓف اغباِف ،كىو أف الديباجات اليهودية ىي ؾبرد

ديباجات كأف اعبيب االستيطآف الصهيوٓف قائم يف إطار االستعمار الداركيٍت الذم يغَت الواقع عن طريق
العنف كقوة السبلح كالدعم الغريب  .كأف اؼبستوطنُت الصهاينة ال ىبتلفوف عن أم مستوطنُت آخرين،
سلبوا األرض كحاكؿكا سحق السكاف .كأف كل حديثهم عن السبلـ ىو حديث عن سبلـ يف ضوء إصباع
اؼبستوطنُت على البقاء حبد السبلح.
 - 2أزمة الهوية:

حينما أسست الدكلة الصهيونية كاف الصهاينة يزعموف أف شبة تارىبا يهوديا كاحدا كىوية يهودية
كاحدة ،كلكن حينما توافد أعضاء اعبماعات اليهودية إُف فلسطُت احملتلة اكتشفوا ما أشرنا إليو سالفا،
كىو أف العناصر غَت اؼبشًتكة بينهم أىم بكثَت من العناصر اؼبشًتكة  .فانقسمت الدكلة على أساس عرقي
إُف بيض كسود ،كعلى أساس إثٍت إُف سفارد كأشكناز ،كعلى أساس ديٍت إُف علمانيُت كدينيُت  .كانقسم
الدينيوف بدكرىم إُف أرثوذكس من جهة كؿبافظُت كإصبلحيُت من جهة أخرل.
أ) كقد فشلت الدكلة الصهيونية حىت اآلف يف تعريف من ىو اليهودم؟ كىو فشل لو أنبية خاصة يف
السياؽ الصهيوٓف باعتبار أف إسرائيل تدعي أهنا دكلة يهودية أك دكلة اليهود ،كىو إخفاؽ يضرب يف
صميم الشرعية الصهيونية  .كقد طرح ت اؼبشكلة على الكياف الصهيوٓف منذ نشأتو ،كلكنها تفاقمت يف
اآلكنة األخَتة.
ب) كفبا يزيد مشكلة اؽبوية اليهودية تفاقما أف اليهودية اإلصبلحية كاحملافظة بدأت تصل إُف
إسرائيل كقد تزايد عدد التابعُت ؽبا ،ىذا يف الوقت الذم كصل فيو عدد اإلصبلحيُت كاحملافظُت اؼبتدم نُت
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يف الواليات اؼبتحدة حواِف ٘ %ٛمن عدد يهود الواليات اؼبتحدة اؼبتدينُت  .كهبب أف نذكر أف اليهود
كثَتا من اؼبتدينُت) يف الواليات اؼبتحدة يصركف على فصل الدين عن الدكلة (متبعُت يف ذلك
اؼبلحدين (ك ن
ؾبتمعهم ،منادين بذلك باعتبارىم أعضاء أقلية يركف أف ذلك يف مصلح هتم ) ،أما اليهود اؼبلحدكف يف
أساسا بالدين (كىم أعضاء أغلبية )؛ كلذا فهم ال يبانعوف يف أف يسيطر
إسرائيل فهم ال يكًتثوف ن
األرثوذكس على صبيع مناحي اغبياة (كخصوصا أف مثل ىذا االستعراض الديٍت يزيد من شرعية الدكلة
كشرعية االستيبلء على األراضي).

كقد أدل ىذا الوضع إُف فقداف االتزاف على مستول يهود العاَف  .فبينما ترل أغلبية الدياسبورا (اليت
هتيمن على اؼبنظمة الصهيونية) ضركرة فصل الدين عن الدكلة ،رباكؿ اؼبؤسسة األرثوذكسية يف إسرائيل أف
اصة
يلعب الدين دكرا أساسيا يف حياة الفرد اػباصة كالعامة ،بل أف يتحكم الدين يف اغبياة اٍف
للمواطنُت ،كأف تقوـ ىي بتعريف من ىو اليهودم كالقوانُت اػباصة بالعبلقة الدينية بُت الفرد كاجملتمع.
كلعل تزايد النسبية األخبلقية يف الواليات اؼبتحدة ،كىو أمر يًتؾ أثره بشكل كاضح على يهود
الواليات اؼبتحدة ،كانتماءاهتم الدينية كشبو الدينية كالبلدينية اؼبخت لفة سيزيد من تصعيد الصراع بُت
األرثوذكس كغَتىم  .فعلى سبيل اؼبثاؿ يبكن للمرء زبيل استجابة اغباخامات األرثوذكس لقياـ بعض
النساء من الواليات اؼبتحدة بلبس الطاليت كضبل التوراة كؿباكلة الصبلة جبوار حائط اؼببكى كاإلصرار
على أف يرظبن حاخامات ،كىي أمور ربرمها اليو كدية األرثوذكسية  .كيبكن للمرء كذلك زبيل موقف
اؼبؤسسة األرثوذكسية من قياـ أحد اغباخامات اإلصبلحيُت بعقد أكؿ قراف "ديٍت " بُت زكجُت ،كبلنبا
من الذكور ،يف إسرائيل!
ج) كسبتد قضية اؽبوية لتصل إُف ىوية الدكلة اليت تسمي نفسها يهودية؛ إذ يطرح أعضاء اعبماعات
اليهودية يف العاَف الكثَت من األسئلة بشأف ىوية الدكلة اليهودية ،كمدل عمق أك حىت حقيقة انتمائها
لليهودية ،سواء باؼبعٌت الديٍت أـ اإلثٍت  .فاؼبتدينوف يتساءلوف  :كيف يبكن أف تصنف الدكلة الصهيونية
على أهنا دكلة يهودية ،كىي من "أكثر الدكؿ إباحية يف العاَف " ،كال يقيم سك اهنا الشعائر الدينية
اليهودية؟
كيتساءؿ اليهود اؼبهتموف بإثنيتهم كموركثهم اليهودم السؤاؿ نفسو  :كيف يبكن أف نسمي الدكلة
الصهيونية اليت تتزايد فيها معدالت األمركة كالعوؼبة دكلة يهودية ،فبدال من أف تكوف صهيوف اعبديدة
أصبحت ماؾ إسرائيل اعبديدة (نسبة إُف ماكدكفالد ) خبطى متسارعة؟
كيتساءؿ اليهود من ذكم االذباىات الثورية  :ىل يبكن أف نسمي دكلة تقوـ بالتجسس غبساب
الواليات اؼبتحدة كتزكيد النظم الفاشية يف أمريكا البلتينية باألسلحة ،ككانت تتعاكف مع نظاـ األبارهتايد
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(التفرقة اللونية ) يف جنوب أفريقيا ،كحاكلت قمع االنتفاض ة بكل أنواع اإلرىاب اؼبتاحة ،كال تزاؿ تنكر
على الفلسطينيُت حق تقرير اؼبصَت كتستعمر أرضهم ،كيف يبكن أف نسمي مثل ىذه الدكلة "يهودية"؟
د) كشبة بعد آخر لقضية اؽبوية اليهودية كىو إشكالية الشخصية اليهودية  .كانت الصهيونية تزعم أهنا
ستشفي اليهود من أمراض اؼبنفى (اؽبامشية – عدـ االشتغاؿ بالوظائف اإلنتاجية – االشتغاؿ باؼبضاربات
– عدـ االنتماء ) بنقلهم إُف فلسطُت؛ حيث سيقوـ اليهودم بتخليص األرض الفلسطينية من أيدم
العرب بأف يستوِف عليها كيقوـ بزراعتها بنفسو كبالعمل يف الوظائف اإلنتاجية اؼبختلفة ،كىو بذلك
ىبلص األرض كيشفم ذاتو من أمراض اؼبنفى يف الوقت نفسو.
كلكن بعد ما يزيد عن مائة عاـ من االستيطاف الصهيوٓف كبعد أربعُت عاما من تأسيس الدكلة
الصهيونية يبلحظ أف اإلسرائيليُت ال يزالوف يعانوف أمراض الدياسبورا ،فهم يعشقوف التجارة كاؼبضاربات
يف البورصة ،كما أهنم انسحبوا من القطاعات االقتصادية اإلنتاجية مثل البناء (الذم يشغلو العرب اآلف ).
كيبلحظ أف اجملتمع اإلسرائيلي ؾبتمع يضرب الفساد يف أطنابو (اؼبخدرات  -اإلباحية).
كيدرؾ اإلسرائيليوف سباما أف دكلتهم دكلة كظيفية تعيش على الدعم األمٍت كاؼباِف األمريكي السخي
اؼبستمر ،كأهنم بذلك ال ىبتلفوف كثَتا عن يهود اعبيتو الذين كانوا يعملوف لصاٌف اؼبلك أك النخبة اغباكمة
نظَت ما وبققونو من أرباح كنظَت اغبماية اليت يزكدىم هبا راعيهم  .فكأف الدكلة الوظيفية ىي ذاهتا مصابة
بأمراض اؼبنفى من طفيلية كىامشية.
 - 3الصراع الديني العلماني:

يعد الصراع الديٍت العلمآف ىو أىم معاَف أزمة الصهيونية ،كىو يدكر حوؿ مواضيع كثَتة ذكرنا منها
إشكالية من ىو اليهودم ،كيبكن أف نذكر ىنا ما يسمى "الوضع الراىن " ،كىي عبارة تستخدـ لئلشارة
لؤلمر الواقع الديٍت بُت اؼبستوطنُت الصهاينة إباف حكم االنتداب  .فعلى سبيل اؼبثاؿ ،تتوقف اؼبواصبلت
العامة يوـ السبت ،كلكن يبكن استخداـ السيارات اػباصة أك التاكسيات ،كتغلق الشوارع يف األحياء
اليت تقطنها أغلبية متدينة كتًتؾ مفتوحة يف األحياء األخرل.
أما أمور الزكاج كالطبلؽ فيسيطر عليها اؼبتدينوف (كىو استمرار لنظاـ اؼبلة العثمآف الذم أبقت عليو
سلطات االنتداب ) .كقد مت االعًتاؼ بالتعليم الديٍت اؼبستقل ،كىو ما يعٍت أف الدكلة عليها أف سبولو
(كقد أصبح فيما بعد ىو العمود الفقرم لتطور التطرؼ الصهيوٓف ،ذم الديباجات الدينية ) .كال تعرض
أفبلـ سينمائية ابتداء من يوـ اعبمعة مساء ،كإف كاف يصرح بلعب كرة القدـ يوـ السبت (على أف تباع
التذاكر يف اليوـ السابق ) .كقد أرسل بن جوريوف عاـ ( ٜٔٗٚباعتباره رئيس الوكالة اليهودية ) خطابا
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إُف زعماء حزب أجودات إسرائيل الديٍت كعد فيو باغبفاظ على الوضع الراىن  .كقد مت أيضا إعفاء طلبة
اؼبعاىد الدينية من اػبدمة العسكرية.
كالعقد االجتماعي الصهيوٓف يستند إُف قبوؿ "الوضع الراىن " باعتباره اإلطار اؼبرجعي لكل العناصر
اليت تقبل اؼبشركع الصهيوٓف  .كالتفاىم العملي يبكن أف ينصرؼ إُف التفاصيل كالفركع كلكنو غَت قادر
عقد كاه جدا
على حل اؼبشاكل اؼببدئية؛ كلذا فالعقد االجتماعي الذم يستند إليو اجملتمع الصهيوٓف
مهدد بالتمزؽ دائما كيف أية غبظة  .كقد أشرنا إُف أف الصيغة الصهيونية األساسية الشاملة تفًتض أف
اليهود شعب عضوم منبوذ كنافع يبكن توظيفو خارج أكربا لصاغبها داخل إطار الدكلة الوظيفية.
كقد كلدت الصهيونية على يد صهاينة غَت يهود ال يكًتثوف باليهود كين ظركف إليهم من اػبارج
باعتبارىم مادة استيطانية .مث انضم إليهم صهاينة يهود غَت يهود يشاركوهنم عدـ االكًتاث ىذا  .مث ظهر
دعاة الصهيونية اإلثنية العلمانية الذين ىودكا الصيغة عن طريق إدخاؿ مصطلحات اغبلولية اليهودية
العضوية على الصيغة الصهيونية األساسية الشاملة ،كنادكا بالقومية اليهودية  .لكن القومية ،بالنسبة إليهم
تستند يف هناية األمر إُف قراءة صهيونية ؼبا يسمونو "التاريخ اليهودم " تثبت كجود شعب يهودم متميز
مستقل.
كال تعد كتب اليهود اؼبقدسة من ىذا اؼبنظور سول جزء من فلكلور ىذا الشعب كتارىبو  .كلذا فإف
القومية اليو كدية قومية مقدسة ،كلكنها ـبتلفة عن الدين اليهودم كمستقلة عنو ،بل معادية لو أحيانا  .مث
كاف ىناؾ اعبيب الصغَت من الصهاينة اإلثنيُت الدينيُت ،كقد افًتض ىؤالء منذ البداية أف الدين ىو
القومية كأف القومية ىي الدين.
كقد تعايش التياراف جنبا إُف جنب  :التيار اغبلوِف الديٍت (القومية كدين كالدين كقومية ) ،كالتيار
اغبلوِف العلمآف (القومية كدين ) ،كتقببل سياسة الوضع الراىن ،ككاف من اؼبمكن أف يستمر التياراف يف
التعايش إُف ما ال هناية ،فاػبطاب الصهيوٓف اؼبراكغ كاف كفيبل بذلك  .كلكن قبوؿ الوضع الراىن كاف
ؾبرد تفاىم عملي ،كَف يكن مبدئيا بأم شكل من األشكاؿ تتحكم فيو توازنات القول بُت الفريقُت
الديٍت كالعلمآف كالبلديٍت.
كقد ظل الوضع الراىن قائما ؼبدة سنوات طويلة ،كدخلت األحزاب الدينية كل االئتبلفات الوزارية
اليت حكمت إسرائيل ،كقنعت بدكر التابع الذم يقنع بقطعة من الكعكة  .كلكن ـ ع تزايد علمنة اجملتمع
الصهيوٓف كعلمنة يهود العاَف كتصاعد اػبطاب الديٍت كزيادة عدد الصهاينة من دعاة الديباجات الدينية
كظهور مشكلة إجراءات التهود زادت حدة االستقطاب يف اجملتمع الصهيوٓف بُت الدينيُت كالعلمانيُت.
كمن األمثلة على ذلك اؼبوقف من طلبة اؼبعاىد الدم نية ،فعند إعبلف الدكلة ،كحُت مت إعفاؤىم من
اػبدمة العسكرية ،كاف عددىم ال يتجاكز ٓٓٗ ،كلكن عاـ  ٜٜٔٚكاف عددىم يزيد عن ٕٜٓٓٓ.
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كىم آخذكف يف التزايد  .كىذه األلوؼ ال تعمل؛ فهم طلبة كحسب ،أم أف نسبة كبَتة من اؼبستوطنُت
أصحاب الديباجات الدينية يعيشوف على نفقة داؼ ع الضرائب اإلسرائيلي  .كلذا أشار ؽبم أحد كبار
العلمانيُت يف إسرائيل بأهنم "طفيليوف " ،كىي كلمة ؽبا مدلوؿ خاص يف اؼبعجم اإلسرائيلي؛ إذ كاف
يستخدمها أعداء اليهود لئلشارة ؽبم  .كقد قاؿ شيموف بَتيز حُت ىزـ يف االنتخابات " :لقد ىزـ اليهود
اإلسرائيليُت " ،كما لو كاف ىناؾ فريقاف متصارعاف يف إسرائيل " :يهود متدينوف " ضد "إسرائيليُت
علمانيُت" ،كالفريق األخَت ليس "يهوديا".
 .فاؼبهاجركف اليهود
كاحتكار اؼبؤسسة الدينية لعمليات الزكاج كالدفن يثَت حفيظة العلمانيُت
السوفييت (كعدد كبَت منهم "غَت يهود " حسب التعريف األرثوذكسي ) ال يبكهنم أف يتزكجوا يف إسرائيل
أك يدفنوا حسب الشريعة اليهودية فيها ،كقد أخرج جثماف أحدىم بعد طبسة أعواـ من دفنو حُت شكت
اؼبؤسسة اغباخامية يف يهوديتو .كما أف أحد اؼبستوطنُت من أصل سوفيييت الذم لقي حتفو بعد إحدل
اؽبجمات االستشهادية الفلسطينية َف يتم دفنو يف مقربة يهودية.
كفبا فاقم الوضع ظهور ما يسمى "األصولية اليهودية " كىي عبارة تستخدـ لئلشارة إُف شكل من
أشكاؿ التطرؼ الديٍت عادة "األرثوذكسي " (كتًتجم كلمة "أصوِف " أحيانا إُف كلمة "متزمت " أك
"متشدد " أك "متطرؼ " ،كىو ما يعٍت ترادؼ كل ىذه اؼبصطلحات مع لفظ "أرثوذكسي " .كىذا خلل
ناجم عن تطبيق مصطلح ديٍت مت اقًتاضو من نسق ديٍت ما مث تطبيقو على نسق آخر) .
كىذا التيار الديٍت أصبح دبقدكره التحكم يف رئاسة اغبكومة كإسقاط اغبكومات  .كال يبكن تشكيل
أية حكومة دكف مشاركتو .كىم يستأثركف بوزارات اؼبستقبل (التعليم  -اإلسكاف  -األراضي  -اؼبهاجركف
 األدياف) كيتحكموف يف كزارة حيوية مثل كزارة التعليم ،كيقاؿ إهنم أصبح ؽبم نفوذ كبَت داخل اعبيش .فهناؾ حاخامية عسكرية تتوُف مهمة التوجيو الفكرم كالديٍت داخل القوات اؼبسلحة ،كىي تباشر كل
شئوف األحواؿ الشخصية اؼبتعلقة بالعسكريُت ،كتشرؼ على اؼبدارس ا لعسكرية الدينية ،كزبرج أجياال
مسكونة بالكراىية اؼبطلقة للعرب ،كما تتوُف اغباخامية إصدار الفتاكل اليت تضفي القداسة على
اؼبمارسات كاعبرائم اليت يرتكبها اعبنود ضد العرب  .كقد أكصل ىذا التغلغل داخل اعبيش عددا غَت قليل
من الضباط األرثوذكس إُف مراتب عليا.
كيف استطبلع أجرتو صحيفة يديعوت أحركنوت قاؿ  %ٗٚمن اإلسرائيليُت بأهنم يتوقعوف حدكث
حرب أىلية بُت اؼبتدينُت كالعلمانيُت اليهود (كقد تكوف ىذه مبالغة ،كلكنها "مبالغة دالة " إف صح
التعبَت ) .كدعاة األصولية اليهودية يقفوف اآلف دبنتهى اغبزـ كالشراسة ضد أم انسحاب من الضفة
كاعبوالف كمع استيطاف كطرد العرب ،كىم مستعدكف للذىاب يف سبيل الدفاع عن موقفهم ىذا إُف أبعد
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مدل  .كال تنس أهنم يعتربكف باركخ جولدشتاين منفذ ؾبزرة اغبرـ اإلبراىيمي قديسا كمثبل أعلى هبب
االحتذاء بو.
 - 4األزمة السكانية االستيطانية:
شبة أزمة سكانية عميقة ذبعل ـ ف اؼبشركع الصهيوٓف أكذكبة عقيمة دخلت طريقا مسدكدا  .فبعد
مركر ما يقرب من مائة عاـ على االستيطاف الصهيوٓف كطبسُت عاما على تأسيس الدكلة ال تزاؿ الدكلة
الصهيونية ىي دكلة أقلية  .فيهود العاَف َف يهاجركا إليها كَف تنجح يف ذبميع اؼبنفيُت؛ إذ يبدك أف اؼبنفيُت
يف حالة سعادة غامرة دبنفاىم .كلذا اضطرت الدكلة الصهيونية االستيطانية غبل أزمتها السكانية أف تلجأ
لتهجَت الفبلشا (كيهوديتهم – إف صح تسميتها كذلك – ـبتلفة عن اليهودية اغباخامية ) ،مث ظبحت
هبجرة مئات اآلالؼ من اؼبهاجرين اليهود السوفييت الذم تعلم مسبقا أهنم ليسوا يهود أصبل  .كاعبدكؿ
التاِف يبُت عدد اليهود يف إسرائيل كالعاَف منذ تأسيس الدكلة حىت عاـ ( ٜٜٔٚباؼبليوف):
النسبة إلى يهود

عدد يهود العالم

إسرائيل

السنة

العالم
%ٙ

ٓ٘ٓ.ٙ

ٔٔ

ٜٜٔٗ

ٖٔ%

ٓٔ.ٜ٘

ٕٔ

ٜ٘٘ٔ

ٕٓ%

ٕٕ.٘ٛ

ٖٔ

ٜٓٔٚ

ٖٕ%

ٕ.ٜٜ٘

ٖٔ

ٜ٘ٔٚ

ٕ٘%

ٖٖ.ٕٛ

ٖٔ

ٜٓٔٛ

%ٕٚ

ٖ.٘ٔٚ

ٖٔ

ٜ٘ٔٛ

ٖٓ%

ٖ.ٜٗٚ

ٖٔ

ٜٜٓٔ

ٖ٘%

ٓ٘٘ٗ.

ٖٔ

ٜٜ٘ٔ

%ٖٙ

ٗ.ٖٙٚ

ٖٔ

ٜٜٔٙ

كإذا كاف من اؼببلحظ أف نسبة اليهود اؼبقيمُت يف إسرائيل إُف يهود العاَف تتزايد باطراد (من %ٙ
عاـ  ٜٜٔٗإُف  %ٖٙعاـ  ،)ٜٜٔٙفإف ذلك ال يعود فقط إُف تزايد موجات اؽبجرة اليهودية إُف
فلسطُت ،كلكن يُفسر يف جانب ىاـ منو دبا يسمى ظاىرة "موت الشعب اليهودم " ،أم تناقص أعداد
اعبماعات اليهودية يف العاَف نتيجة اندماجهم ،يف اجملتمعات الغربية خاصة ،كقلة معدؿ اإلقباب بينهم .
كما أف نسبة كبَتة من اؼبهاجرين "اليهود " إُف فلسطُت – كخاصة من االرباد السوفييت الس ابق – ليسوا
يهودا.
ن
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كفبا يزيد اؼبشكلة السكانية حدة ،بالنسبة للكياف الصهيوٓف ،ظاىرة النزكح

 .إذ يبلحظ أف أعداد

النازحُت آخذة يف التزايد يف اآلكنة األخَتة  .كقد بلغ عددىم ما يزيد على ٓٓ ٚألف (أك أكثر حسب
اإلحصاءات غَت الرظبية ) .كقد أصبح قرار النزكح مقبوال اجتم اعيا ،كيظهر على التليفزيوف اإلسرائيلي
بعض النازحُت ليتحدثوا عن قصص قباحهم يف الواليات اؼبتحدة ،كما تظهر يف الصحف اإلسرائيلية
إعبلنات عن إسرائيليُت يودكف بيع شققهم استعدادا للهجرة ،كىذه أمور كانت يف اؼباضي تتم سرا.
كما يبلحظ أف نوعية النازحُت نفسها قد تغَت ت ،فمعدؿ النازحُت من بُت أبناء الكيبوتسات
التابعُت ألكرب حركتُت (اغبركة الكيبوتسية اؼبوحدة ،كالكيبوتس القطرم ) يف فئة العمر ٕ٘  ٘ٗ -ىو
 %ٙيف اؼبتوسط  .كىذا اؼبعدؿ يساكم معدؿ نزكح ىذه األجياؿ يف اجملتمع اإلسرائيلي  .كقد نزحت
العناصر العسكرية عن اؼبستوطَن الصو يوٓف بأعداد كبَتة آخذة يف التزايد.
.
كاألزمة السكانية تثَت قضية اؽبوية اليهودية ،كلكنها تثَت أيضا قضية االستيطاف كبشكل مباشر
فالصهاينة يصرحوف كل يوـ بعزمهم على إنشاء اؼبستوطنات ،كلكن اؼبستوطنات يف الضفة الغربية قائمة
كتزداد عددا كحجما ،كلكن عدد اؼبستوطنُت ؼيها َف يزد بعد مركر ما يزيد عن ثبلثُت عاـ عن ٕٓٔ -
ٓٗٔ ألف (كىو عدد أقل من الزيادة الطبيعية السنوية للفلسطينيُت العرب يف تلك اؼبنطقة ) .ككاف اعبيب
االستيطآف الصهيوٓف حىت عاـ  ٜٔٙٚإحبلليا ،كلكنو ربوؿ إُف جيب استيطآف من النوع الذم يستند
إُف التفرقة اللونية على طريقة جنوب أفريقيا؛ حيث يتم االحتفاظ باألرض كمن عليها من سكاف كيتم
ربويلهم إُف مصدر للعمالة الرخيصة.
كقد أتاح النظاـ العاؼبي اعبديد فرصا جديدة للنظاـ االستيطآف الصهيوٓف ،حبيث أصبح بوسعو أف
يتجاكز نطاؽ فلسطُت احملتلة ليتغلغل يف الببلد العربية ،كليحوؿ ا لسوؽ العربية إُف سوؽ شرؽ أكسطية
يلعب ىو فيها دكر الوسيط األساسي بُت العرب كالغرب ،بل كبُت كل دكلة عربية كأخرل.
كتكمن اؼبفارقة يف أف توسع اعبيب االستيطآف يتطلب اؼبزيد من اؼبستوطنُت ،أم اؼبادة البشرية،
لبلستيطاف كالقتاؿ كلؤلعماؿ التجارية ،كلكن اؼبادة البشرم ة اليهودية غَت متوفرة ،كإف مت استَتاد مادة
بشرية عربية فإف ىذا يشكل هتديدا ؽبوية الدكلة  .كقد ظهر يف إسرائيل صراع بُت ما ظبي "الصهيونية
الديبوجرافية" أك "السكانية" ك"صهيونية األراضي".
٘  -ظاىرة الفرار من اػبدمة العسكرية
ظاىرة الفرار من اػبدمة العسكرية ظاىر ة خطَتة يف أم ؾبتمع ،كتزداد خطورهتا يف اجملتمعات
االستيطانية ،فهي ؾبتمعات مت غرسها يف أفريقيا كآسيا عن طريق االستعمار الغريب الستيعاب الفائض
البشرم يف القارة األكربية؛ كلتكوف قواعد للدفاع عن اؼبصاٌف الغربية يف آسيا كأفريقيا  .كينتمي اعبيب
االستيطآف الصهيوٓف ؽبذا النمط ،فقد أسس ليستوعب الفائض البشرم اليهودم كلوضع حل للمسألة
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اليهودية ،كيف الوقت نفسو عليو أف يقوـ حبماية اؼبصاٌف الغربية نظَت الدعم العسكرم كالسياسي كاؼباِف
الذم يقدمو لو الغرب.
كاعبيوب االستيطانية تفرض على سكاف آسيا كأفريقيا حبد السبلح الغريب؛ كؿ ذا فوجودىا يستند إُف
القوة العسكرية اليت رباكؿ طرد السكاف األصليُت أك قمعهم ،كلتحقق اغبد األدْف من الطمأنينة عبماىَت
اؼبغتصبُت  .كالقوة العسكرية الصهيونية تنتمي ؽبذا النمط ،كقد أحرزت قدرا ال بأس بو من النجاح
كالشرعية أماـ صباىَت اؼبستوطنُت.
كانت العسكرية ا لصهيونية قد قبحت يف أف ترسخ يف كجداف اإلسرائيليُت فكرة أف إسرائيل دكلة
صغَتة تدافع عن نفسها ضد ىجمات جَتاهنا العرب ،بل إف األيديولوجية الصهيونية ذبعل اليهود شعبا
ـبتارا (باؼبعٌت الديٍت كالعلمآف ) ،كزبلع القداسة على كل فبتلكات الدكلة ،كخباصة حدكدىا ،كما زبل ع
القداسة على اعبيش؛ حىت أنو كصف بأنو القداسة بعينها  .كقد كصف بن جوريوف اعبيش بأنو خَت مفسر
للتوراة ،فمفسر التوراة ىو كحده القادر على تعريف حدكد إسرائيل  .كمن مث اكتسبت اػبدمة العسكرية
قداسة خاصة.
إُف جانب ىذا كانت اػبدمة العسكرية السبيل لدخوؿ النخبة اغباكم ة ،ففي اجملتمع االستيطآف ،ال
 .كلذا كاف يتم ذبنيد
بد أف يدفع الفرد ضريبة الدـ ليصبح جديرا باالشًتاؾ يف اغبكم كصنع القرار
الشباب اإلسرائيلي بنجاح شديد عن طريق التوجو إُف حسهم األخبلقي كالقومي كالديٍت ،كرغبتهم يف
البقاء باعتبار أف الدفاع عن الذات رغبة إنسآف ة أخبلقية مشركعة ،كباعتبار أف العرب يهددكف البقاء
اإلسرائيلي نفسو  .كفبا دعم كل ىذه االدعاءات انتصارات إسرائيل اؼبتتالية اغباظبة اليت ضمنت
للمستوطنُت البقاء كتدفق اؼبعونات من اػبارج كاستمرار األساطَت الصهيونية.
كحىت فًتة قريبة كاف التطوع يف صفوؼ قوات النخبة (كحدة اؼبظليُت ) يعترب من األعماؿ اؼبرموقة .
حىت إف ىذه القوات كانت تضطر يف اؼباضي إُف االعتذار لعدد من الراغبُت يف التطوع لوجود ما يكفيها
من العناصر  .كقد سجلت حاالت انتحار يف اؼباضي ،من جانب الشباب الذم كاف ال يستطيع
االلتحاؽ بالقوات اؼبسلحة.
غَت أف الوضع قد تغَت ،كقد لوحظ مؤخرا انصراؼ الشباب من اؼبستوطنُت الصهاينة عن اػبدمة
العسكرية ،بل الفرار منها .فأشار إسحاؽ مردخام (أحد كزراء الدفاع السابقُت ) إُف أنو قد طرأ البفاض
حاد على مستول االندفاع كالرغبة القتالية يف صفوؼ الشباب اإلسرائيلي.
كالقضية  -رغم خطورهتا َ -ف تثر يف اجملتمع اإلسرائيلي على نطاؽ كاسع ألسباب عملية ،منها أف
اعبيش اإلسرائيلي يفضل أف يستبعد مثَتم اؼبشاكل كيًتكهم كشأهنم حىت ال تثار القضية كحىت ال
يناقشها الرأم العاـ .كبينما كاف اعبيش يف اؼباضي ينشر استطبلعات الرأم اػباصة بالرغبة يف اػبدمة يف
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الوحدات القتالية يف اعبيش ،قبد اآلف أنو توصل إُف نتيجة مفادىا أف كثرة النشر حوؿ البفاض الدافع لو
أثر سليب كاضح؛ كلذا آثركا الصمت.
كترجع ظاىرة الفرار من اػبدمة العسكرية إُف عدة عوامل:
أ) سقوط األيديولوجية الصهيونية:
ىناؾ دكافع كثَتة تدفع اإلنساف للقتاؿ من أنبو ا الرغبة يف البقاء ،كىي رغبة قد تأخذ شكبل
اجتماعيا كقد تأخذ شكبل فرديا  .فيمكن أف يعرؼ الفرد نفسو بأنو عضو يف صباعة كبالتاِف يتماىى
بقاؤه مع بقاء اعبماعة  .كتصبح شعارات مثل "الدفاع عن الوطن "" ،حفظ الكرامة القومية "" ،حدكد
األرض اؼبقدسة" ؽبا معٌت كمضموف.
كإلنجاز ذلك ال بد للمجتمع أف يقدـ للفرد أيديولوجية تفسر لو ما حولو كترسم لو ماضيو كحاضره
كمستقبلو بطريقة ترضيو كتقنعو أنو يبكنو أف وبقق ذاتو من خبلؽبا  .كلكن إف َف يقتنع الفرد باأليديولوجية
اؼبهيمنة ، ،فإف كل الشعارات السابقة تصبح سخيفة طنانة ،كيبدأ الفرد يف تعر يف بقائو على أنو بقاء
فردم ال عبلقة لو باجملتمع ،كبالتاِف يبحث عن منفعتو الشخصية كعن متعتو الفردية ،بغض النظر عن
التكلفة االجتماعية ،كهبد نفسو غَت قادر على االستمرار يف اغبرب (أم أف النزعة اعبهادية زبفت سباما).
ب) زيف االدعاءات األمنية:
ذكرنا من قبل أف اَفؤسسة العسكرية الصهيونية أقنعت الشباب اإلسرائيلي أف حرهبم ضد العرب ىي
حرب دفاع عن النفس كأنو ال خيار ؽبم يف ذلك .حىت إف أحدىم قاؿ  :إف شعار اعبندم اإلسرائيلي ىو
"هبب أف تطلق النار على عدكؾ ،مث فلتذرؼ الدمع ساخنا "؛ حىت يبكن للجندم اإلسرائيلي اؼبسكُت أف
وبتفظ بنقائو الداخلي ! كما كانوا يتحدثوف عن "طهر السبلح اإلسرائيلي " ،فهو سبلح ال يستخدـ إال
يف الدفاع عن النفس كليس لقتل األبرياء.
كاف ىذا الوضع سائدا حىت عاـ  ٜٔٙٚحُت كصلت "االنتصارات " اإلسرائيلية إُف ذركهتا ،كلكنها
َف تأت بالسبلـ كال بالنصر ،كما أثبتت نظرية ا ألمن اإلسرائيلية فشلها؛ فهي كانت قد أقنعت
اإلسرائيليُت أف استعماؿ القوة سيحقق االنتصار النهائي كاألمن الدائم ،كأف العمليات العسكرية السريعة
اإلجهاضية ستحقق كل شيء .كلكن بعد بضعة شهور كجد اإلسرائيليوف أنفسهم يف حرب استنزاؼ مع
عدكىم اؼبهزكـ ،األمر الذم دعا اؼبؤرخ اإلسرائيلي يعقوب تاؼبوف للحديث عن "عقم االنتصار".
مث جاءت حرب ٖ ٜٔٚكالعبور العريب العظيم ،كبعدىا جاء غزك لبناف ،كىو "انتصار" إسرائيلي آخر
عقيم جعل اإلسرائيليُت يتحدثوف عن "اؼبستنقع اللبنآف " الذم غرقوا فيو ،مث أخَتا اضطركا لبلنسحاب
من اعبنوب اللبنآف يف جنح الظبلـ  .مث ىناؾ انتفاضة عاـ  ،ٜٔٛٚكأخَتا انتفاضة األقصى ،كحُت
استخدمت القوات العسكرية اإلسرائيلية يف ضرب اؼبواطنُت العزؿ.
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كقد استنتج الشباب اإلسرائيلي من كل ىذا ما يلي:
* أف ذاكرة العرب حية ،كأف ذراع الدكلة الصهيونية االستيطانية العسكرية القوية ال يبكن أف تضعهم
يف برج حصُت كال أف تقدـ ؽبم اغبماية طواؿ الوقت.
* أدرؾ كثَت من الشباب اإلسرائيلي أف الدكلة الصهيونية ليست يف حالة دفاع عن النفس كما
يقولوف ،كإمبا ىي دكلة عدكانية.
كل ىذا يقوض من النزعة اعبهادية لدل اعبندم اإلسرائيلي.
ج) تسود إسرائيل عقلية استهبلكية (عقلية "ركش قطاف" أم الرأس الصغَت ،كىي تشَت إُف اإلنساف
ذم الرأس الصغَت كاؼبعدة الكبَتة ) .كقد تصاعدت حدة ىذا االذباه بعد موجة اؽبجرة السوفيتية األخَتة
فقد أتت بالعديد من اؼبهاجرين من الصهاينة اؼبرتزقة ،الذين ليس ؽبم أم انتماء أيديولوجي كغَت ملتز مُت
إال برفع مستواىم اؼبعيشي  .كما يهمنا يف ىذا السياؽ أف التوجو االستهبلكي اغباد هبعل من الفرار من
اػبدمة العسكرية مسألة منطقية.
كلكن من اؼبفارقات اليت تستحق التسجيل كاؼببلحظة ،أف ىذا اعبيل اعبديد الذم يفر من اػبدمة
العسكرية كال يكًتث هبا ،ىو جيل "أكثر عسكرية" كما يقوؿ أفينَتم شاليط (أستاذ العلوـ السياسية
باعبامعة العسكرية ) .كقد كلد أعضاء ىذا اعبيل بعد عاـ ٜٔٙٚ؛ كلذا فهم يعتقدكف سباـ االعتقاد أف
االحتبلؿ بالقوة "مسألة طبيعية " ،كأف الضفة الغربية ليست "أرضا ؿبتلة " ( أككيوبايد  ،)occupiedكإمبا
أرض قومية توراتية ،كمن مث فهي أرض "متنازع عليها " (ديسبيوتيد  – disputedكما يقوؿ اؼبصطلح
األمريكي ) ،كعلى اليهود االحتفاظ هبا ،كال وبق ؽبم التنازؿ عنها أك التفاكض بشأهنا  .كالعرب ىنا ىم
"عرب يهودا كالسامرة" ،كبالتاِف "نزع حقوقهم" ال يشكل مشكلة خبلفية بالنسبة ؽبم.
 - ٙالتكاثر اؼبفرط للمصطلحات الصهيونية:
من مظاىر األزمة الصهيونية "التكاثر اؼبفرط للمصطلحات الصهيونية " ،كىذا التكاثر اؼبفرط ىو ظبة
أساسية للفكر الصهيوٓف منذ ظهوره  .فهناؾ "الصهيونية الدبلوماسية " ،ك"الصهيونية السياسية "،
"الصهيونية العامة "" ،الصهيونية العمالية "" ،الصو يونية االشًتاكية "" ،الصهيونية الدينية "" ،الصهيونية
العلمانية "" ،الصهيونية الثقافية "" ،الصهيونية الركحية "" ،الصهيونية التصحيحية "" ،الصهيونية التوفيقية "،
"الصهيونية اإلقليمية"" ،صهيونية بدكف صهيوف"" ،صهيونية صهيوف"" ،الصهيونية اؼبسيحية " ،ك"صهيونية
األغيار" ،كغَتىا من اؼبصطلحات .كقد استمرت الظاىرة بعد إنشاء الدكلة كإف كاف إسهاؿ اؼبصطلحات
قد عرب عن نفسو من خبلؿ أظباء األحزاب اليت تتغَت دبعدؿ جنوٓف عند كل انتخابات كما بينها.
كإذا كاف التكاثر اؼبفرط للمصطلحات ظبة أساسية للخطاب الصهيوٓف قبل عاـ  ٜٔٙٚفإف األمور
ازدادت سوءا بسبب تصاعد األزمة ،فهناؾ األزمة البنيوية للصهيونية كتوتر العبلقة بُت اؼبستوطن
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الصهيوٓف كيهود العاَف  .كألف األزمة ال حل ؽبا كالتوتر يتصاعد فإف اغبلوؿ اؼبطركحة ىي األخرل تتزايد
بشكل مفرط ،كمن مث تتكاثر اؼبصطلحات كتتداخل فتضطرب.
فظهرت مصطلحات جديدة ،مثل " :صهيونية اػبط األخضر " ،ك"صهيونية اغبد األدْف " ك"صهيونية
اغبد األقصى " ك"الصهيونية الديبوجرافية " ك"الصهيونية السوسيولوجية " ك"صهيونية األراضي " .كظهرت
مصطلحات ساخرة ،مثل" :صهيونية دفًت الشيكات " ك"صهيونية النفقة " ،كىي صهيونية اليهودم الذم
وبدث أصواتا صهيونية صاخبة ،كلكن نشاطو الصهيوٓف يتلخص يف دفع التربعات للحركة الصهيونية دكف
أف يستوطن يف فلسطُت.
كقد شبو أحدىم عبلقة يهود العاَف بإسرائيل بعبلقة الرجل بطليقتو ،فهو ال يريدىا كلكنو يدفع ؽبا
اعبديدة (كىي يف ىذه

نفقة ،قد تكوف سخية ،حىت يستمر يف االستمتاع حبياتو مع عشيقتو أك زكجتو
اغبالة كطنو الذم يعيش فيو).
كىناؾ أيضا "الصهيونية اللوكس " ،كىي صهيونية اؼبستوطنُت يف اؼبستوطنات اليت أقيمت حديثا،

كىي مستوطنات فاخرة ،تتطلب إقامتها كإدارهتا تكاليف باىظة ال زبضع ؼبعايَت اعبدكل االقتصادية،
كيسكنها شخصيات استهبلكية ليسوا مثل اؼبستوطنُت القدامى الذين كانوا وبملوف احملراث بيد كالبندقية
باألخرل.
أما "الصهيونية اؼبكوكية " ،فهي صهيونية اؼبستوطنُت الذين يسكنوف كراء اػبط األخضر (حدكد
 ،ٜٔٗٛفحركتهم
 )ٜٔٗٛبسبب البفاض أسعار الشقق ،كلكنهم يعملوف يف فلسطُت احملتلة عاـ
اليومية حركة ـكوكية من الضفة الغربية إُف تل أبيب (على سبيل اؼبثاؿ) كالعكس .مث ظهر مؤخرا مصطلح
"ما بعد الصهيونية" (على كزف "ما بعد األيديولوجية" ك"ما بعد الرأظبالية " ك"ما بعد اغبداثة ") .ككلمة ما
بعد يف كل ىذه اؼبصطلحات تعٍت أف النموذج اؼبهيمن (الصهيونية يف ىذه اغبالة ) قد تفكك كتآكل ،كَف
وبل ؿبلو مبوذج آخر .ىذا قليل من كثَت ،كالقائمة َف تنتو بل ىي آخذة يف التزايد يوما بعد يوـ.
كنظرا لكل ىذه التطورات أصبحت كلمة "صهيونية " (تسيونوت بالعربية ) تعٍت "كبلـ مدع أضبق "
ن
(اعبَتكساليم بوست  ٕٙإبريل ٘ )ٜٔٛكربمل أيضا معٌت "التباىي باؿكطنية بشكل علٍت مبالغ فيو "،
كتدؿ على االتصاؼ بالسذاجة الشديدة يف حقل السياسة (اإليكونومست ٕٔ يوليو ٔ ،ٜٗٛككتاب
برنارد أفيشام مأساة الصهيونية ،ص .)ٕٙ
كمن الواضح أف حقل الكلمة الدالِف أك منظورىا يشَت إُف ؾبموعتُت من البشر  :صهاينة اػبارج ،أم
الصهاينة التوطُتيوف الذين وبضركف إُف فندؽ صهيوف كوببوف أف يسمعوا اػبطب اليت ال عبلقة ؽبا
بالواقع؛ كلذا فهي ساذجة ،مليئة باالدعاءات اغبمقاء كالتباىي العلٍت بالوطنية.
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كتشَت يف الوقت نفسو إُف الصهاينة االستيطانيُت الذين يعرفوف أف اػبطب اليت عليهم إلقاؤىا إف
ىي إال خطب جوفاء كمبالغات لفظية ال معٌت ؽبا ،كلكن عليهم إلقاؤىا على أية حاؿ حىت هبزؿ ؽبم
الضيوؼ العطاء .كاؼبقصود اآلف بعبارة مثل "أعطو صهيونية " ىو "فلتتفوه بكبلـ ضخم أجوؼ ال وبمل
أم معٌت" ،فهو صوت ببل معٌت كجسد ببل ركح كداؿ بدكف مدلوؿ.
 - ٚاهنيار إسرائيل من الداخل:
كاآلف بعد أف تعاملنا مع أىم جوانب أزمة التجمع االستيطآف الصهيوٓف ال بد أف نطرح السؤاؿ
التاِف :ىل ىذا يعٍت أف ىذا التجمع سينهار من الداخل من تلقاء نفسو بسبب أزمتو كتناقضاتو الداخلية
اغبادة ،كما يبٍت البعض نفسو؟ اإلجابة على ىذا ستكوف بالنفي القاطع لؤلسباب التاِفة:
ٔ  -مقومات حياة التجمع الصهيوٓف ال تنبع من داخلو كإمبا من خارجو ،فهو مدعوـ ماليا
كعسكريا كسياسيا من الواليات اؼبتحدة كالعاَف الغريب كاعبماعات اليهودية فيو؛ كلذا فهو ال يبكن أف
ينهار من الداخل!
ظواىر سلبية فإنو يقوـ بدراستها

ٕ  -يتسم اجملتمع اإلسرائيلي بالشفافية ،كبالتاِف حينما تتضح
كالتصدم ؽبا أك التكيف معها.
ٖ  -توجد مؤسسات ديبوقراطية كعلمية يبكن لكل قطاعات السكاف يف التجمع الصهيوٓف أف
يقدموا اغبلوؿ من خبلؽبا.
ٗ  -ثبت أف كثَتا من اجملتمعات يبكنها أف تعيش يف حالة أزمة عشرات بل مئات السنُت ،طاؼبا أنو
ال يتحداىا أحد من اػبارج  .كأعتقد أف اغباسوب (الكومبيوتر ) يساىم يف ىذه العملية؛ إذ يبكن
لئلنساف اؼبأزكـ كاؼبتفسخ بشريا أف يستمر يف العمل من خبللو ،كأف يطلق الصواريخ اليت تصيب أىدافها
بدقة بالغة حىت لو كاف شاذا جنسيا أك تعاطى اػبمور كاؼبخدرات يف الليلة السابقة .
إف القضاء على اعبيب االستيطآف الصهيوٓف العنصرم ال يبكن أف يتم إال من خبلؿ اعبهاد اليومي
اؼبستمر ضده ،كما نذكره من عوامل تآكل يف التجمع الصهيوٓف ىي عوامل يبكن توظيفها لصاغبنا ،كما
أهنا تبُت لنا حدكد عدكنا كأنو ليس قوة ضخمة ال تقهر ،لكنها يف حد ذاهتا ال يبكنها أف تودم بو أك أف
تؤدم إُف اهنياره.
المسألة الفلسطينية واإلدراك الصهيوني

الظاىرة الصهيونية ظاىرة استعمارية استيطانية إحبللية ،كمقاكمة العرب ؽبا ال زبتلف عن مقاكمة
الشعوب اؼبقهورة للمستوطنُت الغزاة .كىذه اؼبقاكمة ليست إرىابا كإمبا ىي فعل من أفعاؿ اَف قاكمة ،كىذا
ما قالو بن جوريوف نفسو عاـ  ٜٖٔٛحُت قاؿ " :كبن ىنا ال قبابو إرىابا كإمبا قبابو حربا ،كىي حرب
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قومية أعلنها العرب علينا .كما اإلرىاب سول إحدل كسائل اغبرب ؼبا يعتربكنو اغتصابا لوطنهم من قبل
اليهود  -كؽبذا وباربوف ،ككراء اإلرىابيُت توجد حركة قد تكوف بدائية كلكنها ليست خالية من اؼبثالية
كالتضحية بالذات .هبب أال نبٍت اآلماؿ على أف العصابات اإلرىابية سيناؿ منها التعب ،فإذا ما ناؿ من
أحدىم التعب ،سيحل آخركف ؿبلو  .فالشعب الذم وبارب ضد اغتصاب أرضو لن يناؿ منو التعب
سريعا ....كحينما نقوؿ :إف العرب ىم البادئكف بالعدكاف كندافع عن أنفسنا  -فإننا نذكر نصف اغبقيقة
كحسب  .كمن الناحية السياسية كبن البادئوف بالعدكاف كىم اؼبدافعوف عن أنفسهم  .إف األرض أرضهم؛
ألهنم قاطنوف فيها بينما كبن نريد أف نأيت كنستوطن ،كنأخذىا منهم ،،حسب تصورىم" .
كإدراؾ الواقع يف غبظة صدؽ ال يعٍت ألبتة التعامل معو بطريقة أخبلقية أك كاقعية ،بل إف إدراؾ
الصهاينة غبقيقة مشركعهم الصهيوٓف االستيطآف اإلحبلِف كأبعاد اؼبقاكمة العربية كعمقها قد يؤدم إُف
مزيد من الشراسة.
كلنضرب مثبل على ىذا النمط الصهيوٓف بفبلديبَت جابوتنسكي  -زعيم اغبركة الصهيوٓف التنقيح ية -
الذم أدرؾ منذ البداية أف الصراع بُت الصهيونية كحركة استيطانية مغتصبة لؤلرض كالعرب أمر حتمي،
فلم ىبتبئ كراء السحابة الكثيفة من االعتذاريات الصهيونية عن اغبقوؽ اليهودية األزلية ،كَف ىبتبئ كراء
ة القومية العربية كخبلفو من
اغبجج الليربالية عن شراء فلسطُت ،أك اغبجج االشًتاكية عن رجعي
اإلسًتاتيجيات اإلدراكية ،كإمبا أكد دكف مواربة أف الصهيونية جزء من التشكيل االستعمارم الغريب الذم
َف يكن دبقدكره أف وبقق انتشاره إال حبد السيف.
كلذلك ،طالب منذ البداية بتسليح اؼبستوطنُت الصهاينة (سباما مثلما يتسلح اؼبستوطنوف األ كربيوف يف
كينيا كيف كل مكاف) ،أم طالب بتعديل موازين القول بطريقة زبدـ التحيز الصهيوٓف .فالعرب  -حسبما
صرح  -لن يقبلوا الصهيونية (كربيزاهتا كرؤيتها) إال إذا كجدكا أنفسهم يف مواجهة حائط حديدم.
إف نظرية اعبدار اغبديدم ىي جزء من اإلصباع الصهيوٓف اليت طورىا شار كف إُف مفهوـ "اعبدار
الفوالذم " ،كأكدىا نتنياىو يف كتابو مكاف ربت الشمس يف عبارة "سبلـ الردع " ،ككافق باراؾ عليها
بطريقة ملتوية مراكغة.
كيتحدث إياف لوستيك يف مقاؿ لو بعنواف "إسرائيل كمنطق اعبدار اغبديدم " عن مراحل طبسة
إلسًتاتيجية اعبدار اغبديدم ،لتحويل الصراع الوجودم بُت الصهاينة كالعرب الفلسطينيُت إُف سبلـ قائم
على التوافق كليس العدؿ على النحو التاِف:
اؼبرحلة األكُف :بناء اعبدار اغبديدم.
اؼبرحلة الثانية :ضباية اعبدار اغبديدم من ؿباكالت تصديعو.
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اؼبرحلة الثالثة :ىزائم مكلفة تؤدم إُف ربوالت لدل اػبصوـ ،من متطرؼين عنيدين إُف معتدلُت على
استعداد للمساكمة.
اؼبرحلة الرابعة  :يدرؾ ضباة اعبدار اغبديدم ربوالت القوة من التطرؼ إُف االعتداؿ داخل اؼبعسكر
السياسي للخصم؛ كذلك يدفعهم إُف ربويل سياستهم كبو التفاكض كاؼبساكمة.
اؼبرحلة اػبامسة :تؤدم اؼبفاكضات إُف تسوية للصراع تقوـ على صباعية متساكية.
كالنتيجة نفسها توصل إليها بن جوريوف؛ إذ إف إدراكو للمقاكمة العربية كاف وبيده التزامو بالرؤية
 .كلذا َف
الصهيونية؛ كلذا توصل إُف أنو ال مناص من فرض ىذه الرؤية عن طريق القوة كحد السيف
يبحث الزعيم الصهيوٓف عن سبلـ مع العرب ،فمثل ىذا السبلـ  -على حد قولو  -مستحيل ،كما َف
وباكؿ أف يعقد اتفاقية معهم ،فهذا سراب بغَت شك.
إف السبلـ مع العرب بالنسبة لنب جوريوف إف ىو إال كسيلة كحسب ،أما الغاية فهي اإلقامة الكاملة
للصهيونية ،ؽبذا فقط نود أف نصل إُف اتفاؽ [مع العرب ] .إف الشعب اليهودم لن يوافق ،بل لن هبسر
على أف يوافق ،على أية اتفاقية ال زبدـ ىذا الغرض  .كلذا فاالتفاؽ الشامل أمر غَت مطركح اآلف،
[فالعرب ] لن يستسلموا يف إرتس يسرائيل إال بعد أف يستوِف عليهم اليأس الكامل ،يأس ال ينجم عن
ينجم عن مبونا [كبن
فشلهم يف االضطرابات اليت يثَتكهنا أك التمرد الذم يقوموف بو كحسب كإمبا
أصحاب اغبقوؽ اليهودية اؼبطلقة يف ىذا البلد].
مث استمر يقوؿ :ال يوجد مثل كاحد يف التاريخ ألمة فتحت بوابات كطنها [لآلخرين ] .إف تشخيصي
للموضوع أنو سيتم التوصل إُف اتفاؽ [مع العرب] ألنٍت أؤمن بالقوة ،قوتنا اليت ستنمو ،كىي إف حققت
ىذا النمو ،فإف االتفاؽ سيتم إبرامو" .كىكذا مت عقد اتفاقيات ؛السبلـ مع العرب« .
كال ىبتلف شاريت عن ىذه الرؤية اليت تذىب إُف أف اؼبثل األعلى الصهيوٓف ال بد أف تسانده القوة
حىت يبكن فرضو على الواقع  .كىو أيضا يتبٌت سياسة اغبائط اغبديدم ،شأنو يف ىذا شأف بن جوريوف
كجابوتنسكي " :ال أعتقد أننا سنصل إُف اتفاؽ مع العرب حىت تنمو قوتنا  .كلكٍت أعتقد أنو ستحُت
اللحظة حُت نصبح أكثر قوة كسنربـ اتفاقا ثابتا مع بريطانيا العظمى ،كقوة مع قوة أخرل ،كسنصل إُف
اتفاؽ مع العرب كقوة مع قوة أخرل  .لكن الشرط األساسي ىو أال ينظر لنا العرب باعتبارف ا قوة ؿبتملة
كإمبا باعتبارنا قوة فعلية".
كقد أدرؾ كايزماف منذ البداية أف أم سبلـ مبٍت على العدؿ ،أم يؤدم إُف إعطاء الفلسطينيُت
حقوقهم السياسية كالدينية كاؼبدنية كافة ،عواقبو كخيمة؛ إذ سيؤدم إُف "سيطرة العرب على األمور " .فلو
مت تأسيس حكومة يف إطار ىذا السبل ـ العادؿ ،فإف العرب سيمثلوف فيها ،كىي حكومة ستتحكم يف
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اؽبجرة كاألرض كالتشريع – كبذا سيحقق الصهاينة السبلـ – كلكنو "سبلـ اؼبقابر " (على حد قولو ).
كالصهاينة شأهنم شأف كل من يف موقفهم ،كانوا ال يبحثوف عن سبلـ اؼبقابر ألنفسهم ،كإمبا لآلخرين.
كلذا فاالتفاؽ الذم يتحدث عنو جابوتنسكي مث بن جوريوف كشاريت ككايزماف ليس اتفاقا مع العرب
باعتبارىم كيانا مستقبل لو حقوقو كفضاؤه التارىبي كاعبغرايف ،إمبا ىو اتفاؽ مع طرؼ آخر مت تغييبو أك
تركيضو عن طريق القوة كاغبائط اغبديدم؛ كلذا فهو يقنع بالبقاء حسب الشركط اليت يفرضها اآلخر
كىذه رؤية كال شك كاقعية  :إذ كيف يبكن أف يتوقع أحد من العرب أف ىبضعوا طواعية لرؤية تلغي

.

كجودىم؟.
كىذا على كل ما أدركو العرب منذ البداية  .فرغم كل ؿباكالت الصهاينة اؼبعلنة عن السبلـ كاغبوار
كالتفاكض كاألخوة العربية اليهودية كاألخذ بيد العرب ،كاف العرب يعرفوف حقيقة الصهيونية كأهنا رباكؿ
أف تغيبهم أك هتمشهم؛ ألهنم – حسب التصور الصهيوٓف – كائنات غائبة (أرض ببل شعب ) أك متخلفة
أك ىامشية ال تفهم سول لغة القوة ،كأهنم قد يكتفوف يف هناية األمر بدكلة ال سيادة ؽبا ،كأهنم
سيستمركف خائفُت قانعُت حبياهتم اؼبتخلفة.
فجاءت انتفاضة  ،ٜٔٛٚكظهر العريب الغائب كيف يده حجر يلقي بو على الصهيوٓف كعلى أكىامو،
فيشج رأسو كيزلزؿ األسطورة ،كيتنبو ىذا الصهيوٓف فجأة إُف أهنا أرض ؽبا شعب  .كقد قاؿ نسيم زفيلي
(أحد رؤساء قسم االستيطاف بالوكالة اليهودية ) :إف ىناؾ حالة فزع كىلع بُت اؼبستوطنُت يف الضفة
الغربية (كىذه ىي اغبالة اليت تنتاب اإلنساف حينما يفقد الوىم فيصبح عاريا أماـ اغبقيقة).
كقد رفض يسرائيل ىاريل ىذا الوصف ،كأعطى ربليبل أعمق كأمشل؛ إذ قاؿ " :إف اليقُت القدٔف [أم
األسطورة اليت تدكر يف إطار الشرعية الصهيونية ] الذم شد أزر جوش إيبونيم قد اىتز ألكؿ مرة  .فهناؾ
قلق بشأف االحتماالت السياسية  .كىو قلق ال ينصرؼ إُف اؼبستوطنات نفسها كحسب ،كإمبا ينصرؼ
إُف [ما ىو أعمق] إرادة األمة كمن جذكرىا كمن طبيعة رؤاىا".
مث أضاؼ "لقد دخلنا مرحلة جديدة يف النضاؿ من أجل إرتس يسرائيل؛ فالعرب ال يريدكف الضفة
الغرب كحسب بل عكا كيافا أيضا  .كاغبكومة تعطي العرب إشارات إُف أف مكاننا ىنا يف الضفة الغربية
ية
مؤقت" .فكأف االنتفاضة قد نبشت اؼبستوطنُت مث غيبتهم كطرحت قضية الوجود الصهيوٓف نفسو.
كقد عرب الفيلسوؼ اإلسرائيلي ديفيد ىارسباف عن القضية إذ قاؿ " :إف ثورة اغبجارة تقوؿ للصهاينة :
كبن ال لباؼ منكم ،كبطريقة أخرل يقولوف  :أنتم لستم ىنا " .فاضطرت الدكلة الصهيونية لبلعًتاؼ
بالوجود الفلسطيٍت كسقطت مقولة "العريب الغائب".
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مث جاءت انتفاضة األقصى كاالستقبلؿ لتقضي على بقية األكىاـ الصهيونية كتساقطت مقولتا العريب
اؼبتخلف كالعريب اؽبامشم ،كمن أحسن اؼبقاالت اليت كتبت عنها مقاؿ الكاتب اإلسرائيلي يورم أفنَتم
ربت عنواف "الضربة القاضية َف تسدد بعد" .يقوؿ أفنَتم يف مقالو:
"يدخل مبلكماف اغبلقة :كاحد منهما بطل الوزف الثقيل ،كاآلخر كزف الريشة  .كيتوقع اعبميع أف يقوـ
البطل بتسديد ضربة قاضية تقضي علل غريبو اؽبزيل يف اعبولة األكُف.
كلكن كبأعجوبة تنتهي اعبولة األكُف ،كالضربة القاضية َف تسدد بعد ،مث اعبولة الثانية ،كيستمر نفس
الوضع .كبعد اعبولتُت الثالثة كالرابعة ال يزاؿ خفيف الريشة كاقفا ،كىو ما يعٍت أنو ىو الرابح اغبقيقي ،ال
بالضربة القاضية كال بالنقط ،كإمبا جملرد أنو ال يزاؿ كاقفا كمستمرا يف الصراع مع غريبو القوم".
ىذه الصورة اجملازية تنطبق سباـ االنطباؽ على اؼبواجهة بُت قول االحتبلؿ اإلسرائيلي كالشعب
الفلسطيٍت .فاعبيش اإلسرائيلي القوم َف ينجح حىت اآلف يف ربطيم العمود الفقرم لبلنتفاضة  .لقد جرب
ىذا اًف يش كل شيء  :البنادؽ كالطائرات كالدبابات كاؼبدافع الثقيلة كالتصفية اعبسدية كربطيم أحياء
بأسرىا كاغبصار كربطيم اؼبنازؿ كقطع األشجار ،كمع ىذا يف الشهر العاشر (كقت كتابة ىذا البحث ) ال
يزاؿ الفلسطينيوف كاقفُت يصارعوف غريبهم.
لكل ىذا تساقطت مقولتا العريب اؼبتخلف كالعريب اؽبامشي ،فتفككت اػبريطة اإلدراكية الصهيونية،
فجن جنوف الصهاينة ،فلجأت اؼبؤسسة الصهيونية (اليت طاؼبا ربدثت عن إسرائيل باعتبارىا كاحة
للديبقراطية ) إُف ضرب العسكريُت كاؼبدنيُت بالطائرات كاؼبدافع كالرشاشات ،كبدأ االغتياؿ اؼبؤسسي
للقيادات الفلسطينية كا الغتياؿ العشوائي للنساء كاألطفاؿ ككل من يقف يف طريق جيش االحتبلؿ .
كانتهى األمر بوصوؿ شاركف الذم كعد بالقضاء على االنتفاضة يف مائة يوـ ،كقد انقضت اؼبهلة دكف أف
ينجح يف ربقيق كعده ،كليس ىناؾ يف األفق ما يبشر بأنو سيكتب لو النجاح.
نزع الصبغة الصهيونية عن الدولة الصهيونية
يتحدث اإلعبلـ الغريب عن دائرة العنف ،ككبن نتحدث عن دائرة اؼبقاكمة كالقهر .كال يوجد ـبرج من
ىذه الدائرة داخل اإلطار الصهيوٓف؛ إذ ال يبكن توقع أم سبلـ يف إطار بنية القمع كالظلم كالعدكاف
ىذه ،أم يف إطار الصهيونية ،بينما يبكن أف نتحرؾ كبو قدر معقو ؿ من السبلـ من خبلؿ نزع الصبغة
الصهيونية (االستيطانية اإلحبللية ) .كنزع الصبغة الصهيونية ال يعٍت إبادة اإلسرائيليُت أك القضاء على
ىويتهم اإلسرائيلية أك اليهودية (كما وبلو للبعض أف يصور األمر ) ،كإمبا يعٍت خلق اإلطار القانوٓف
كالسياسي كاألخبلقي الذم يزيل أسباب التوتر كالصداـ.
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كلعل ما حدث يف جنوب أفريقيا (فك اعبيب االستيطآف بطريقة سلمية بعد أربعة قركف من الظلم
كمؤشرا على ما
كاالستغبلؿ كالعنصرية كاالستعمار االستيطآف الشرس ) يبكن أف يكوف مبوذجا وبتذل،
ن
يبكن أف وبدث يف اعبيب االستيطآف الصهيوٓف.
كلعل جوىر نزع الص بغة الصهيونية ىو فصل اؼبسألة اإلسرائيلية عن اؼبسألة اليهودية ،حبيث يرل
اإلسرائيليوف أنفسهم باعتبارىم جزءا ال يتجزأ من اؼبنطقة (كليس كما يقوؿ أبا إيباف  :يف اؼبنطقة كلكن
ليسوا منها) .كعملية نزع الصبغة الصهيونية ال تتم دفعة كاحدة كإمبا تبدأ بإعبلف النوايا كاتخاذ خطوات قد
تكوف رمزية كلكنها ذات داللة عميقة ،مثل  :أف تلغي الدكلة الصهيونية قانوف العودة ،كتوقف بناء
اؼبستوطنات ،كتعلن نيتها تنفيذ قرارات ىيئة األمم اؼبتحدة اػباصة بإعادة الفلسطينيُت إُف ديارىم.
كيتبع ذلك خطوات أكثر راديكالية ،مثل  :إلغاء الصندكؽ القومي اليهودم ،كفك اؼبستوطنات،
كتعريف اغبدكد الدكلية للدكلة اعبديدة ،كتشكيل عباف للتحقيق يف اؼبذابح اليت ارتكبت ضد الفلسطينيُت
لتعويضهم ماديا كمعنويا  .مث يبكن بعد ذلك أف تبدأ الدكلة اعبديدة يف السماح للفلسطينيُت بالعودة يف
إطار مقدرهتا االستيعابية ،كىي كال شك عا لية ،فإسرائيل الصهيونية قد قبحت يف استيعاب أكثر من
نصف مليوف مهاجر يهودم سوفيييت يف العشر سنُت األخَتة ،رغم أهنم ليسوا من أبناء اؼبنطقة ،كما أف
مؤىبلهتم عالية لدرجة كبَتة َف يكن التجمع الصهيوٓف يف حاجة إليها.
على عكس الفلسطينيُت فهم أبناء اؼبنطقة يعرفوهنا أرضا كجوا كحبرا ،كأعداد كبَتة منهم تعمل بالفعل
داخل االقتصاد اإلسرائيلي أك عندىم من اؼبؤىبلت كالكفاءات ما يسهل عملية استيعاهبم  .كستكوف
القدس عن حق ىي العاصمة األبدية للدكلة اعبديدة كىي دكلة متعددة األدياف؛ كلذا فهناؾ ؾباؿ للهوية
الدينية اليهودية أف تعرب عف نفسها يف إطارىا.
كيتوج كل ىذا باندماج الدكلة اعبديدة يف نظاـ إقليمي نابع من مصاٌف سكاف اؼبنطقة أنفسهم كمن
منظوماهتم اغبضارية كاألخبلقية  .كعلى اعبانب الفلسطيٍت ال بد من إعبلف أف اإلسرائيليُت فبن ك لدكا
كنشئوا يف فلسطُت بل كمن استوطنوا فيها كيودكف أف تكوف فلسطُت كطنا ؽبم ،ؽبم حق اؼبواطنة الكاملة
يف ىذا الكياف اعبديد الذم يضم الطرفُت الفلسطيٍت كاإلسرائيلي.
كقد يقوؿ البعض :إف مثل ىذا االقًتاح ىو من قبيل اغبلم اؼبثاِف ،كىو بالفعل كذلك  .كلكنو مع ىذا
قابل للتنفيذ كىو أفضل بكثَت من األمر الواقع ،كالوضع القائم نتاج حالة اغبرب الدائمة أك الراقدة كاؽبدنة
اؼبؤقتة ،الذم يستند إُف موازين القول الداركينية ،ككل أنواع األسلحة من السبلح النوكم كاألبيض إُف
اغبجارة كالعصياف اؼبدٓف ،كىو كضع َف يأت ألحد بالسبلـ أك الطمأنينة.
كلعل تعودنا على منظر الدماء كإدماننا لصوت اؼبتفجرات كتقبلنا للعنف كالقوة كسبيل كحيد غبسم
الصراعات ىو السبب كراء استخفافنا الكامل باغبلوؿ الراديكالية ،ككراء ىركلتنا كراء ؿباكالت السبلـ
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اعبارية اليت هتدؼ إُف ترصبة الوضع القائم اؼببٍت على اغبرب إُف كضع سبلـ دائم ،كىو أمر مستحيل؛
فهو ضد طبيعة األشياء ،فمثل ىذا السبلـ تقوضو بنية الظلم اليت تولد التوتر كالصراع الدائم.
كقد يقوؿ البعض  :إف نزع الصبغة الصهيونية عن الدكلة الصهيونية يعٍت تقويض دعائمها كبالتاِف
سقوطها ،كالرد على ىذا بسيط ،أف الدكلة اليت ال تقوـ إال على أساس استبعادم عنصرم ال تستحق
البقاء ..كاهلل أعلم.

ملزيد من االطالع
أوالً :المراجع العربية:

إبراىاـ ليوف ،اؼبفهوـ اؼبادم للمسألة اليهودية ،ترصبة كتقدٔف عماد نويهض ،بَتكت ،دار الطليعة.ٜٜٔٙ ،

إبراىيم أبو لغد (إعداد كربرير) كأسعد رزكؽ (ترصبة) ،هتويد فلسطُت ،بَتكت ،مركز األحباث ،منظمة التحرير الفلسطيٍت. ٜٕٔٚ ،
أضبد صدقي الدجآف (ربرير) ،اغبركة الصهيونية كالصراع العريب اإلسرائيلي  :دركس يف مائة عاـ ،القاىرة ،معهد البحوث كالدراسات
العربية.ٕٓٓٓ ،
أسعد رزكؽ ،إسرائيل الكربل ،بَتكت ،مركز األحباث ،منظمة التحرير الفلسطينية.ٜٖٔٚ ،
إظباعيل راجي الفاركقي ،أصوؿ الصهيونية يف الدين اليهودم ،القاىرة ،معهد البحوث كالدراسات العربية.ٜٔٙٗ/ٜٖٔٙ ،
ألن تايلور ،تاريخ اغبركة الصهيونية  :ربليل للدبلوماسية الصهيونية ( ٜٔٗٚ - ٜٔٛٚترصبة بساـ أبو غزالة ) ،بَتكت ،دار الطليعة،
.ٜٔٙٙ
أمُت عبد اهلل ؿبمود ،مشاريع االستيطاف اليهودم منذ قياـ الثورة اؿ فرنسية حىت هناية اغبرب العاؼبية األكُف ،الكويت ،سلسلة عاَف
اؼبعرفة ،اجمللس الوطٍت للثقافة كالفنوف كاآلداب.ٜٔٛٗ ،
أنيس صايغ (إشراؼ ) ،كلطفي العابد كمرسي عنز (ترصبة ) ،كالدكتور أسعد رزكؽ (تعريف ) ،كىلدا شعباف صايغ كإبراىيم العابد
(مراجعة) ،الفكرة الصهيونية :النصوص األساسية ،بَتكت ،مركز األحباث ،منظمة التحرير الفلسطينية.ٜٔٚٓ ،
إيباف ضبدم ،معسكر السبلـ الصهيوٓف  :اذباىات الثنائية القومية كالتقسيم يف اغبياة السياسية اإلسرائيلية

(ٕ٘،)ٜٜٔٙ - ٜٔ

القاىرة ،معهد البحوث كالدراسات العربية.ٜٜٔٚ ،
جبلؿ الدين عز الدين علي ،الص راع الداخلي يف إسرائيل (دراسة استكشافية أكلية ) ،أبو ظيب ،دكلة اإلمارات ،مركز اإلمارات
للدراسات كالبحوث اإلسًتاتيجية.ٜٜٜٔ ،
عماف ،دار البشَت.ٜٜٔٚ ،
جواد اغبمد (ربرير) ،اؼبدخل إُف القضية الفلسطينيةّ ،

حبيب قهوجي (إشراؼ ) ،إسًتاتيجية االستيطاف الصهيوٓف يف فلسطُت احملتلة ،دمشق ،مؤسسة األرض للدراسات الفلسطينية،
.ٜٔٚٛ
حبيب قهوجي (إشراؼ) ،الصهيونية كالعنصرية بُت الفكر كاؼبمارسة ،دمشق ،مؤسسة األرض للدراسات الفلسطينية.ٜٔٛٓ ،
حبيب قهوجي (رئيس ربرير) ،اؽبيئات كاألجهزة الصهيونية كاليهودية العاؼبية كعبلقتها بإسرائيل ،نشرة األرض.ٜٕٔٛ/ٕٔ/ٕٔ ،
حسن خضر (ترصبة كتقدٔف ) ،قصر األكآف اؼبهمشة  :دراسات يف نقد الصهيونية ،راـ اهلل ،اؼبركز الفلسطيٍت للدراسات اإلسرائيلية،
ٕٓٓٓ.
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عماف،
دغساف إظباعيل عبد اػبالق كد  .علي ؿبافظة (ربرير ) ،صراع القرف  :الصراع العريب مع الصهيونية كإسرائيل عرب مائة عاـّ ،
مؤسسة عبد اغبميد شوماف.ٜٜٜٔ ،
رهبينا الشريف ،الصهيونية غَت اليهودية  :جذكرىا يف التاريخ الغريب ،ترصبة أضبد عبد اهلل عبد العزيز ،الكويت ،سلسلة عاَف اؼبعرفة،
اجمللس الوطٍت للثقافة كالفنوف كاآلداب.ٜٔٛ٘ ،
صربم جريس ،تاريخ الصهيونية (ٕ ،)ٜٔٗٛ - ٔٛٙاعبزء ا ألكؿ ،التسلل الصهيوٓف إُف فلسطُت (ٕ ،)ٜٔٔٚ - ٔٛٙبَتكت،
مركز األحباث ،منظمة التحرير الفلسطينية.ٜٔٚٚ ،
(ٖٔ -ٕ : )ٜٖٔٙ - ٜٔمبو اؽبجرة
صربم جريس ،السنوات اػبمس السماف يف تاريخ الوطن القومي اليهودم يف فلسطُت
كاالستثمارات كاالستيطاف ،شئوف فلسطينية ،عدد ٗٗٔ ،ٔٗ٘-آذار  -نيساف /مارس – إبريل.ٜٔٛ٘ ،
صربم جريس ،السنوات اػبمس السماف يف تاريخ الوطن القومي اليهودم يف فلسطُت (ٖٔ -ٗ :)ٜٖٔٙ - ٜٔؿباكالت التفاىم
مع العرب ،شئوف فلسطينية ،عدد  ،،ٜٔٗ-ٔٗٛسبوز  -آب /يوليو – أغسطس.ٜٔٛ٘ ،
صربم جريس ،اؼبؤسبر الصهيوٓف الثبلثوف  :تظاىرة غَت ناجحة للحركة الصهيونية ،شئوف فلسطينية ،عدد
يناير.ٜٖٔٛ ،

ٖٗٔ ،كانوف الثآف /

صربم جريس ،اليمُت الصهيوٓف :نشأة كعقيدة كسياسة ،بَتكت ،مركز األحباث ،منظمة التحرير الفلسطينية.ٜٔٚٛ ،
صربم جريس كأضبد خليفة (ربرير) ،دليل إسرائيل العاـ ،بَتكت ،مؤسسة الدراسات اؿفلسطينية.ٜٜٔٙ ،
عبد الوىاب ؿبمد اؼبسَتم ،موسوعة اليهود كاليهودية كالصهيونية
.ٜٜٜٔ

 :مبوذج تفسَتم جديد ٛ ،ؾبلدات ،القاىرة ،دار الشركؽ،

عبد الوىاب ؿبمد اؼبسَتم ،هناية التاريخ  :مقدمة لدراسة بنية الفكر الصهيوٓف ،الطبعة الثانية ،بَتكت ،اؼبؤسسة العربية للدراسات
كالنشر.ٜٜٔٚ ،
مركز دراسات الوحدة العربية ،العرب كمواجهة إسرائيل  :احتماالت اؼبستقبل (حبوث كمناقشات أعماؿ الندكة الفكرية اليت نظمها
مركز دراسات الوحدة العربية) ،بَتكت ،مركز دراسات الوحدة العربية.ٕٓٓٓ ،
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