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 والدولة الوظيفية إشكالية التطبيع: الجزء األول
 

  إشكالية التطبيع :الباب األول

 

  التطبيع

Normalization  

» طبيعة«ولكن كلمة . »طبيعياً«هو تغيري ظاهرة ما حبيث تتفق يف بنيتها وشكلها واجتاهها مع ما يعده البعض » التطبيع«

، والتطبيع يف هذه احلالة يعين إعادة صياغة اإلنسان »املادة/الطبيعة« وقد استخدمنا هذه الكلمة مبعىن .كلمة هلا عدة معان
 . املادية/املادة حبيث تصبح الظاهرة اإلنسانية يف بساطة وواحدية الظاهرة الطبيعية/حسب معايري مستمدة من عامل الطبيعة

 

، ومن مث فإن التطبيع هو إزالة ما يعده املطبع شاذاً، وال يتفق »عادي«و» مألوف«ميكن أن تعين » طبيعي«ولكن كلمة 
 . »الطبيعي«مع املألوف والعادي و

 

 الذين يعدهم الصهاينة شخصيات "العامل"وقد ظهر املصطلح ألول مرة يف املعجم الصهيوين لإلشارة إىل يهود املنفى 
، ويعملون يف أعمال هامشية مثل الربا وأعمال مشينة مثل طفيلية شاذة منغمسة يف األعمال الفكرية ويف الغش التجاري

وقد طرحت الصهيونية نفسها على أا احلركة السياسية واالجتماعية اليت ستقوم بتطبيع اليهود، أي إعادة . البغاء
 املداخل ، وانظر أيضاً»مسألة احلدودية واهلامشية«انظر الباب املعنون "صياغتهم حبيث يصبحون شعباً مثل كل الشعوب 

«إصالح اليهود واليهودية«: التالية «نفع اليهود»   ومع إنشاء الدولة الصهيونية اختفى . "»تطبيع الشخصية اليهودية»  
 . املصطلح تقريباً من املعجم الصهيوين بسبب حاجة الدولة الصهيونية املاسة لدعم يهود العامل هلا

 

ولكنه طُبق هذه املرة . لسبعينيات بعد توقيع معاهدة كامب ديفيدولكن املصطلح عاود الظهور مرة أخرى يف أواخر ا
على العالقات املصرية اإلسرائيلية، إذ طالبت الدولة الصهيونية بتطبيع العالقات بني البلدين، أي جعلها عالقات طبيعية 

 . وقد قاوم الشعب املصري هذا التطبيع. عادية، مثل تلك اليت تنشأ بني أي بلدين

 

   البنيويالشذوذ
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Structural Abnormality  

إذا كانت بنية الظاهرة هي جمموعة العالقات املتشابكة اليت تكون هذه الظاهرة ومتنحها صفاا األساسية ومنحناها 
اخلاص الذي مييزها عن غريها من الظواهر، فإن الشذوذ البنيوي هو حالة لصيقة ببنية هذه الظاهرة، أي بتركيبها 

 . صالح هذا الشذوذ يعين تغيري بنية هذا الشيء متاماًوإ. اجلوهري

 

وحنن نذهب إىل أن السمة األساسية للدولة الصهيونية أا جتمع استيطاين إحاليل يوظِّف الديباجات اليهودية، وأن نقطة 
يل األخري، إىل أن اليهود انطالقه هي الصيغة الصهيونية األساسية الشاملة املهودة، اليت تذهب، يف اية األمر ويف التحل

شعباً عضوياً يعيش يف الغرب وال ينتمي إليه، ولذا جيب أن يوطَّن يف أرض أجداده، أي فلسطني، اليت جيب أن تفرغ ممن 
 ". أرض بال شعب لشعب بال أرض"وقد ترمجت هذه الصيغة إىل الشعار . قد يتصادف وجوده فيها من البشر

 

  التطبيع السياسي واالقتصادي

Political and Economic Normalization  

وتصر إسرائيل على أن . هو إعادة صياغة العالقة بني بلدين حبيث تصبح عالقات طبيعية» التطبيع السياسي واالقتصادي«
ولكن يوجد . التطبيع السياسي واالقتصادي بينها وبني الدول العربية هو شرط أساسي لتحقيق السالم يف الشرق األوسط

اسي يف املفهوم ويف احملاولة، فالتطبيع السياسي واالقتصادي جيب أن يتم بني بلدين طبيعيني، وهو األمر الذي ال خلل أس
فالدولة الصهيونية ال تزال جتمعاً استيطانياً وليس دولة . يتوافر يف اجليب االستيطاين الصهيوين بسبب شذوذه البنيوي

إىل فلسطني احملتلة باعتبارها " العودة"طي قانون العودة احلق ليهود العامل يف ويع. للمواطنني الذين يعيشون داخل حدودها
وطن أجدادهم بعد أن تركوها منذ ألفي عام، وينكر هذا احلق على الفلسطيين الذي اضطر ملغادرة فلسطني منذ بضعة 

بالوكالة اليهودية، فهي عالقة شاذة كما يتبدى الشذوذ البنيوي يف عالقة الدولة الصهيونية باملنظمة الصهيونية و. أعوام
وإسرائيل هي الدولة الوحيدة يف العامل اليت تتمتع بعضوية مشروطة يئة األمم املتحدة، . ليس هلا نظري يف الدول األخرى

وشرط قبوهلا يف املنظمة الدولية هو إعادة توطني الالجئني الفلسطينيني، وهو األمر الذي ال توجد أية مؤشرات على 
 . مال تنفيذه يف املستقبل القريباحت

 

ويتبدى شذوذ إسرائيل البنيوي بشكل واضح يف عالقتها بالفلسطينيني وحماولتها الدائبة أن حتاصرهم جمازياً وفعلياً، وأن 
كما يتبدى . تفتت وجودهم القومي وأن تضرب عليهم بيد من حديد وأن تستغلهم باعتبارهم مادة بشرية وسوقاً للسلع

، أي جمرد مكان ال تاريخ له وال اجتاه، ولذا فهي تعتربه سوقاً للسلع "املنطقة"ها بالعامل العريب الذي تراه باعتباره يف عالقت
لكل . ومصدراً للمواد اخلام والعمالة الرخيصة وحسب، وتطرح السوق الشرق أوسطية بديالً للسوق العربية املشتركة
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مع الدول العربية حماولة يائسة ترتطم ببنية الكيان الصهيوين الشاذة غري هذا تصبح حماولة التطبيع مع الفلسطينيني و
 . الطبيعية اليت تتبدى يف سلوكه الشاذ غري الطبيعي

 

  التطبيع المعرفي

Epis temological Normalization  

تبدو هذه الظاهرة هو حماول إضفاء صبغة طبيعية على ظاهرة هلا خصوصيتها وتفردها وشذوذها حبيث » التطبيع املعريف«
وكأا تنتمي إىل منط عام متكرر هي يف واقع األمر ال تنتمي له، ومن مث يتم إدراكها وختيلها ورصدها داخل هذا 

 : وحنن نذهب إىل أن اخلطاب السياسي العريب يف حتليله للظاهرة الصهيونية قد سقط يف حمظورين. اإلطار

 

نة وهي مسة يتسم ا اخلطاب املعادي لليهود الذي يرى أن اليهود مصدر كل   املغاالة يف التخصيص إىل درجة األيق1
وهذا اخلطاب خيرج بالظاهرة الصهيونية من عامل . شرور العامل، وأن الدولة الصهيونية تعبري عن املؤامرة الصهيونية األزلية

 . الظواهر اإلنسانية ويدخل ا عامل الظواهر الشيطانية، ومن مث فال حل هلا

 

» علمي«  املغاالة يف التعميم وإسقاط كل مسات اخلصوصية، وهي مسة يتسم ا اخلطاب الذي يصف نفسه بأنه 2

، والذي يذهب إىل أن الدولة الصهيونية هي دولة مثل أي دولة أخرى، ومن مث يصبح احلديث عن الدولة »موضوعي«و
 . دون أي اهتمام باملنحىن اخلاص للظاهرة الصهيونية" ةقوة العدو العسكرية واالقتصادي"الصهيونية حديثاً عاماً عن 

 

وقد أدت املغاالة يف التعميم، باسم العلمنة واملوضوعية، إىل تطبيع النظام السياسي اإلسرائيلي، أي حماولة دراسته باعتباره 
دم يف دراسة النظم السياسية يف العامل كياناً سياسياً طبيعياً عادياً حبيث تستخدم نفس املقوالت التحليلية العامة اليت تستخ

فيتم احلديث عن نظام . الغريب، وكأن الكيان السياسي اإلسرائيلي ال خيتلف يف أساسياته عن أي كيان سياسي آخر
احلزبني يف الدميوقراطية اإلسرائيلية، وعن أن كال من إجنلترا وإسرائيل ال يوجد فيهما دستور؛ أو أن النظام السياسي 

 ال النمط األوريب األكثر تعددية؛ وأن النقابات العمالية قوية يف إسرائيل، "الثنائي"رائيلي يتبع النمط األجنلو أمريكي اإلس
 . كما هو احلال يف أوربا وليس كما هو احلال يف الواليات املتحدة

 

فمن . رفية ومن الناحية األخالقيةمن الناحية املع: وعلماء السياسة العرب الذين يتبنون مثل هذه الرؤية يخطئون مرتني
الناحية املعرفية، ميكن القول بأن وصفهم للظاهرة الصهيونية ليس ذا مقدرة تفسريية عالية، فهو غري قادر على تفسري 

ظاهرة مثل املنظمة الصهيونية أو دور الوكالة اليهودية اليت تساعد سكان الدولة الصهيونية من اليهود، وتستبعد العرب، 
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كما أنه غري قادر على تفسري قانون العودة، وال ضخامة الدعم . أخرى» دميوقراطية«املؤسسة ليس هلا نظري يف أية فهذه 
إذ كيف : كما أم يخطئون من الناحية النضالية واألخالقية. املادي واملعنوي الذي يقدمه العامل الغريب للجيب الصهيوين

ثة اغتصاب أرض وذبح بعض سكاا وطرد البعض اآلخر واستبعاد ملن تبقى ميكن احلديث عن دميوقراطية تستند إىل حاد
من العملية السياسية نفسها؟ والفشل اإلدراكي املعريف التفسريي هنا هو نفسه الفشل النضايل األخالقي، إذ أن التطبيع 

، كما خيفي حقيقة أن  الظروف اخلاصة بالكيان الصهيوين ككيان استيطاين إحاليل"وعن الضمري"خيفي عن األنظار 
استيطانية الكيان الصهيوين وإحالليته واعتماده الكامل على الدعم الغريب هو القانون األساسي الذي حيكم ديناميته 

فهذه االستيطانية اإلحاللية هي اليت تفسر عدم وجود دستور حىت اآلن يف إسرائيل، وتفسر . ومساره يف املاضي واحلاضر
وهذه االستيطانية اإلحاللية هي اليت جتعلنا نكتشف أن األحزاب اإلسرائيلية ليست يف . ودة ومركزيتهأمهية قانون الع

أساسها أحزاباً وإمنا مؤسسات استيطانية استيعابية تضطلع بوظائف ال تضطلع ا األحزاب السياسية يف الدول األخرى 
االستيطانية اإلحاللية هي اليت تفسر ضخامة الدعم اإلمربيايل وهذه ". العاملية"ويتم متويلها عن طريق املنظمة الصهيونية 

 . إلسرائيل ودور إسرائيل كدولة وظيفية

 

 وظواهر أخرى مثل عسكرة اتمع اإلسرائيلي، والطبيعة االستيطانية "املزارع اجلماعية"وظاهرة مثل الكيبوتسات 
 على الواليات املتحدة بشكل تام، وإدراك الصهاينة هلذا الواقع اإلحاللية للدولة الصهيونية، واعتماد وجودها واستمرارها

وإسقاط . بدرجات متفاوتة هو الذي حيدد سلوكهم وحرم وسلمهم، وما ينكرونه علينا وما قد يقررون منحنا إياه
الصهيوين وإضفاء درجة هذه األبعاد اخلاصة جيعل عملية التطبيع املعرفية املنهجية عملية تسويغ وتربير غري واعية للوجود 

 . من الشرعية عليه

 

الظواهر » صهيونية«وسنحاول يف مداخل هذا الد أن نتناول خصوصية الظاهرة الصهيونية وأن نبين البعد الصهيوين أو 
 . اإلسرائيلية املختلفة

 

  تطبيع المصطلح

Normalization of Terminology  

 مع الظاهرة الصهيونية يف تفردها وعموميتها، فهي كانت بالفعل ظاهرة حاول اخلطاب السياسي العريب أن يتعامل
أن تأيت كتلة بشرية، حتت رايات االستعمار : جديدة كل اجلدة على الشعب العريب سواء يف فلسطني أن خارجها

رةً من بعض كبار الربيطاين وتدرجيياً تبدأ يف احتالل األرض إما بالقوة العسكرية أو من خالل شراء األراضي إما مباش
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املالك أو بشكل غري مباشر من خالل وسطاء مث تتحول الكتلة البشرية الغازية، بني يوم وليلة، إىل دولة تستويل على جزء 
 . كبري من فلسطني مث تقوم بطرد السكان األصليني، يساندها يف ذلك العامل الغريب بأسره

 

يدة يف كثري من جوانبها إال أن هناك جوانب منها مشتركة مع ظواهر ورغم أن التجربة الصهيونية االستيطانية جتربة فر
فهناك . أخرى، فهي جزء من الغزوة االستعمارية اليت أخذت شكل استعمار عسكري مباشر يف بعض البلدان العربية

نية واملغربية والتونسية مع التجربة املصرية والسودانية والعراقية واليمنية مع االستعمار الربيطاين، والتجربة السورية واللبنا
كما أخذت الغزوة االستعمارية شكل . االستعمار الفرنسي، والتجربة الليبية والصومالية مع االستعمار اإليطايل

كما يالحظ أن االستعمار اإلجنليزي أخذ شكل االستعمار االستيطاين . االستعمار االستيطاين الفرنسي يف اجلزائر
 السودانيني املسلمني حىت جيعل اجلنوب خالياً من العرب "ترانسفري"ان، حيث قام بنقل اإلحاليل يف جنوب السود

  "Arabreinأراب راين : باألملانية"

 

إسرائيل «ويف حماولة اخلطاب العريب وصف الغزوة الصهيونية يف خصوصيتها وعموميتها، كان أول مصطلح استخدم هو 
وظهرت . تفسريية، وكان تعبرياً عن عدم التصديق العريب ملا حدث، وهو مصطلح ليس له أية مقدرة »املزعومة

وهو مصطلح استخدم يف فلسطني لإلشارة إىل املستوطنني الصهاينة، . »شذاذ األفاق«مصطلحات مماثلة أخرى مثل 
 تسم حياول التهوين بشكل مبالغ فيه من ظاهرة الغزو الصهيوين، وإن كان قد جنح يف رصد ظاهرة عدم التجذر اليت

لالستعمار الغريب " خملب القط"ولكن مع منتصف اخلمسينيات بدأ احلديث عن إسرائيل باعتبارها . اتمعات االستيطانية
وهي ". قاعدة االستعمار الغريب"، وباعتبارها ""إسرائيل كحاملة طائرات"وهو مصطلح استمر فيما بعد يف عبارة "

 . ظيفية للظاهرة الصهيونيةمصطلحات تقترب إىل حد ما من الطبيعة الو

 

الدولة «وأحياناً أخرى » الدولة الصهيونية«وال يزال اخلطاب العريب يتأرجح يف حماولته تسمية دولة إسرائيل فهي أحياناً 
إال إذا "» الدولة اليهودية«وحنن ال نستخدم اصطالح . »الدولة العربية«، وهناك من يشري إليها أحياناً باعتبارها »اليهودية

 ألن ليس له قيمة تصنيفية أو تفسريية، إذ ال ميكن تفسري سلوك إسرائيل استناداً إىل التوراة "اضطرنا السياق لذلك
ألنه ال داللة له، وألنه حياول تطبيع الدولة الصهيونية إذ أنه يفترض » الدولة العربية«كما ال نستخدم مصطلح . والتلمود

فالدولة الصهيونية ال تزال تدعي . حل قومية حمددة، وهو أمر خاليف إىل حد كبريوجود ثقافة عربية وهوية عربية ذات مصا
وهي ال تزال تشغل األرض . أا دولة كل يهود العامل، وهي وال شك جمتمع مهاجرين غري مستقر ومل تتحدد هويته بعد

هنا » الصهيونية«، و»لدولة الصهيونيةا«ومن مث فنحن نشري إلسرائيل باعتبارها . الفلسطينية وترفض عودة الفلسطينيني
 ! »الدولة الصهيونية الوظيفية«أو » الدولة الوظيفية«كما نشري هلا بأا . »االستعمار االستيطاين اإلحاليل الصهيوين«تعين 
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«فلسطني احملتلة«: وهناك بعض املصطلحات مثل «التجمع الصهيوين»   ية ذات مقدرة تفسريية عال» الكيان الصهيوين»  
 . ألا ال تعكس اإلدراك العريب للظاهرة الصهيونية وحسب، وإمنا تقترب إىل حد كبري من بنية الكيان الصهيوين

 

  فلسطين المحتلة

Occupied Pales tine  

مصطلح يتواتر يف اخلطاب السياسي العريب يؤكد أن وضع فلسطني مل يتقرر بعد وأا مل تصبح بعد » فلسطني احملتلة«
كما " أرضاً بال شعب"ل بشكل ائي، وأن األمور مل يتم تسويتها وتطبعها، وأن فلسطني يف اية األمر ليست إسرائي

مصطلح منفتح يترك الباب مفتوحاً أمام اجلهاد » فلسطني احملتلة«لكل هذا فنحن نرى أن مصطلح . كان الزعم
 تشري كثري من 1967وبعد عام .  باعتباره ائياً"الظلماملبين على "واالجتهاد، وال يقبل األمر الواقع والوضع القائم 

 . »1948فلسطني احملتلة بعد عام «مقابل » 1948فلسطني احملتلة عام «األدبيات العربية إىل 

 

هي » إسرائيل«وقد صرح مناحم بيجني وغريه أنه لو كانت . وكثري من الصهاينة يدركون هذا البعد يف اخلطاب العريب
دت الصهيونية صفتها باعتبارها حركة حترر وطين للشعب اليهودي وأصبحت عملية استعمار ، لفق»فلسطني«

وعلى كلٍّ قررت الدولة الصهيونية أال تغلق باب االجتهاد متاماً ولذا فهي مل حتدد حدودها حىت اآلن، وهي . واغتصاب
 أي أا مبعىن من املعاين رفضت تطبيع ذاا، مما مستمرة بكل إصرار يف إقامة املستوطنات للصهاينة واملعازل للفلسطينيني،

يعين أن احللبة ال تزال مفتوحة لكل أشكال احلوار األخرى مبا يف ذلك احلوار املسلح، ومن مث فإسقاط مثل هذا املصطلح 
 . هو سقوط يف عملية التطبيع املعريف واملصطلحي

 

  التجمع الصهيوني

Zionis t Aggregate  

مصطلح يستخدم يف اخلطاب التحليلي العريب لإلشارة إىل الدولة الصهيونية اليت تشري إىل نفسها » ينالتجمع الصهيو«
واملصطلح حياول أن يؤكد حقيقة أن إسرائيل ال تشكل جمتمعاً عادياً متماسكاً متجانساً . »الدولة اليهودية«أحياناً بأا 

من جمموعات بشرية، تتصارع فيما بينها إال يف مواجهة عدو يتسم بقدر معقول من الوحدة، وإمنا هو جمرد جتمع 
ال يشكل سباً " جتمعاً"واإلشارة إىل الدولة الصهيونية باعتبارها . "فهي أقرب إىل التركيب اجليولوجي التراكمي"خارجي 

الذي له صفاته اخلاصة هلا أو تقليالً من شأا وإمنا هو حماولة جادة للتعرف على السمات األساسية هلذا الكيان الغريب 
 . "وأحياناً الفريدة"
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  الكيان الصهيوني

Zionis t Entity  

وهو مصطلح له مقدرة . مصطلح يستخدم يف اخلطاب السياسي العريب لإلشارة إىل الدولة الصهيونية» الكيان الصهيوين«
هو جمتمع يهودي متجانس حتكمه دولة تفسريية عالية ألنه منفتح، فهو ال يقبل القول بأن ما أُسس على أرض فلسطني 

عادية، وإمنا هو كيان كائن مل تتحدد صفاته بعد، أي أن املصطلح هنا يؤكد الشذوذ البنيوي هلذا الكيان الذي غُرس يف 
ومن "كما ينفَض الغبار " ينفَض"وألنه كيان مشتول ال جذور له فإنه ميكن أن . فلسطني احملتلة غرساً وفُرض عليها فرضاً

 . "»االنتفاضة«نا كان مصطلح ه

 

ال تتضمن أي شكل من أشكال السب أو » جتمع«و» فلسطني احملتلة«، شأا شأن عبارة »كيان«واستخدام كلمة 
القدح، وإمنا هو حماولة جادة لالبتعاد عن القوالب اللفظية اجلاهزة اليت تسقط يف العموميات وتتجاهل املنحىن اخلاص 

أقل قوة » الكيان الصهيوين«واستخدام هذه املصطلحات ال يعين أن . طبيع املعريف للظاهرة الصهيونيةللظاهرة وتقوم بالت
، فجماعات املغول اليت اكتسحت العامل اإلسالمي »الدولة الصهيونية«أو بطشاً أو تواجداً من الناحية العسكرية من 

 حىت قبائل رعوية يف بقعة حمددة، وإمنا، كما يبدو، وأسقطت اخلالفة وهددت العامل املسيحي، مل يكن تشكل دولة وال
كانت فائضاً سكانياً ضخماً قذفت به سهوب منغوليا الشاسعة عرب موجات متكررة، فاكتسحت الصني واهلند مث العامل 

 يف وكان هذا الفائض يتسم برباعة عسكرية فائقة ومقدرة على إدارة احلرب النفسية وكان حيمل رغبة صادقة. اإلسالمي
 . حتطيم احلضارة اإلنسانية باعتبارها تعبرياً عن شكل من أشكال االحنالل

 

والكيان الصهيوين هو أيضاً شيء فريد، فائض بشري أرسلته أوربا إىل فلسطني، بعد أن قامت بتسليحه ودعمه وتغطيته 
متلك ناصيته املستوطنون الصهاينة، وأوربا تشكيل حضاري أحرز تقدماً تكنولوجياً ضخماً . عسكرياً وسياسياً واقتصادياً

، ومن هنا "عادية"ولكن كل هذا ال جيعلهم جمتمعاً أو دولة . كما متلَّكوا ناصية أساليب اإلدارة املتقدمة اليت طوروها
 . »كيان«أو » جتمع«استخدام مصطلح مثل 

 

  المشروع الصهيوني

Zionis t Project  
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طاب السياسي العريب يقصد منها أحياناً املخطط الصهيوين الحتالل فلسطني عبارة تتردد يف اخل» املشروع الصهيوين«
 . "ويقصد منها أحياناً أخرى املؤامرة اليهودية اليت ال تنتهي"وطرد أهلها أو اهليمنة عليهم 

 

ذا املشروع وتتبدى من خالل ه. "ما ينبغي أن يكون"وميكن القول بأن املشروع الصهيوين هو النموذج املثايل الصهيوين 
فاملشروع يتحقَّق يف الزمان واملكان، األمر . كل مسات الشذوذ البنيوي اليت اتضحت فيما بعد من خالل األداء الصهيوين

ومع هذا يردد كثري من العرب أن . الذي يعين أن التناقُض بني ما ينبغي أن يكون وما يتحقَّق بالفعل يأخذ يف الظهور
آخذة يف التحقُّق حبذافريها، وأن هرتزل على سبيل املثال تنبأ بأن الدولة الصهيونية ستقام املشروع الصهيوين خطة حمكمة 

وما يغفل عنه الكثريون أن عدد النبؤات الصهيونية الذي مل يتحقق يفوق . بعد مخسني عاماً وأن نبوءته قد حتققت بالفعل
 اليت ستأخذ الدولة الصهيونية حتت جناحيها، أي قبل أن  أن أملانيا هي1904فقد تنبأ هرتزل عام . كثرياً عدد ما حتقَّق

وقد .  بثالثني عاماً"على طريقتها اجلهنمية اخلاصة"تأخذ الدولة النازية أعضاء اجلماعات اليهودية يف أوربا حتت جناحيها 
هدات سالم مع الدولة تنبأ بن جوريون بأنه بعد إنشاء الدولة بسنتني أو ثالثة ستستسلم كل الدول العربية وستوقِّع معا

 . الصهيونية وأن الفلسطينيني العرب سيتركون أراضيهم حبثاً عن الثروة يف بقية العامل العريب

 

فقد . ولكن األهم من هذا كله هو التناقضات العميقة اليت ظهرت واليت زادت من الشذوذ البنيوي للكيان الصهيوين
دية خالصة كان من املفروض أن يهرع هلا كل يهود العامل أو خطط الصهاينة على سبيل املثال لتأسيس دولة يهو

وغين عن . غالبيتهم، وكان املفروض أن تكون هذه الدولة دولة مستقلة تعتمد على نفسها وتشفي اليهود من طفيليتهم
فهم ليسوا شعباً القول أن شيئاً من هذا مل حيدث وأن أعضاء اجلماعات اليهودية ال يزالوا يف أوطام األصلية احلقيقية، 

بال أرض، يتساءلون عن يهودية الدولة اليهودية، واألسوأ من هذا أن العرب ال يزالون يقاومون هذا الكيان الصهيوين 
 . ومشروعه فيفتحونه ويكشفون شذوذه البنيوي ويؤكدون أن فلسطني ليست أرضاً بال شعب

 

  السمات األساسية للمشروع الصهيوني

Main Traits  of the Zionis t Project  

 : تتضح السمات األساسية للمشروع الصهيوين يف عدة حقائق سنبينها على النحو التايل

 

  ظهرت الفكرة الصهيونية يف أوربا يف القرن التاسع عشر، وهو عصر االستعمار األوريب القومي للقوميات األخرى، 1
يز العنصري، وتلك اخلاصة بتفوق الرجل األبيض، وغريها من وقد استمد كثرياً من مربراته من األفكار القائمة على التمي

 . األفكار املثيلة الرائجة آنذاك



 
 10  7الد - الدكتور عبد الوهاب املسريي -موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية

 

 

 

  انطلقت فكرة قيام كيان يهودي، مث حتول إىل صهيوين، من قبل الزعامات األوربية قبل أن تتحول إىل تنظيم لليهود 2
 : والصهاينة

 

ح لليهود بإعادة بناء اهليكل يف القدس إذا ساعدوه يف حربه مع  عن استعداده للسما1799 فقد أعلن نابليون عام "أ
 . بريطانيا العظمى من أجل السيادة على الشرق األدىن والطريق إىل اهلند

 

 وأعلن بسمارك عن رغبته يف إنشاء كيان يهودي حول ر الفرات حلماية مشروع خط املالحة األملاين التجاري "ب
 . إنشائه لتخرج من دائرة احتكار بريطانيا للطرق التجارية املؤدية إىل الشرق األقصىالذي فكرت أملانيا آنذاك يف 

 

 طلب باملرستون رئيس وزراء بريطانيا من سفريه يف استنبول االتصال بيهود الشرق األدىن ليطلبوا 1837 يف عام "ج
ا يف الشرق األدىن حتت شعار محاية محاية بريطانيا لتتمكن من حتقيق وجود هلا على غرار الوجود الذي حققته فرنس

 . املسيحيني الكاثوليك وذاك الذي حققته روسيا القيصرية أيضاً حتت شعار محاية املسيحيني األرثوذكس

 

 بعد قيام احلركة الصهيونية بتشجيع أملاين بريطاين جرى صراع حول االستقطاب إىل أن جنحت بريطانيا يف احتواء "د
 .  النفوذ األملاين، بوصول وايزمان وبن جوريون إىل موقع القيادة األولاحلركة الصهيونية وإبعاد

 

 .  صدر وعد بلفور من بريطانيا، إال أن صياغته وصدوره كان جهداً بريطانياً أمريكياً مشتركاً"ه

 

لبنان مدة  تأخرت أمريكا يف توقيع موافقتها على صك االنتداب الفرنسي والربيطاين على فلسطني واألردن وسوريا و"و
 . سنتني، ومل توقعه إال بعد أن حصلت من بريطانيا وفرنسا على حقوق اقتصادية متساوية معهما يف الشرق العريب

 

 مع أن صك االنتداب على غري فلسطني نص على متكني الشعوب ذات العالقة من الوصول إىل مرحلة االستقالل "ز
 على يئة األوضاع يف فلسطني إلقامة كيان " املادة الثالثة منهيف"الوطين، إال أن صك االنتداب على فلسطني تضمن 

 . يهودي فيها

 

 منذ قيام الكيان الصهيوين واملؤسسة احملورية فيه هي املؤسسة العسكرية، ودور القوة العسكرية الصهيونية فيه هو "ح
عسكرية أمريكية، فضالً عن كوا  مث حتولت إىل قاعدة "1956عدوان السويس "محاية مصاحل االستعمار يف املنطقة 

أكرب القواعد العسكرية فاعلية بسبب موقعها اجلغرايف وبسبب الدعم العسكري األمريكي غري احملدود لبناء قوا 
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 ألف جندي يف حالة التعبئة، تكلف أمريكا حوايل مخس 450"العسكرية، كما أا من أقل القواعد العسكرية كلفة 
 . "ياًمليارات دوالر فقط سنو

 

 أصبح الكيان الصهيوين العسكري جزءاً أساسياً من إستراتيجية حلف األطلسي يف إستراتيجية املواجهة مع االحتاد "ط
 إىل مركز مؤثر حاد، مضاد للسالم "إسرائيل الكربى"السوفييت يف منطقة الشرق األدىن، وحتولت ذلك وبأهدافها اخلاصة 

 . كز جذب للصراع بني الدول الكربى مبا يهدد السالم العامليومر. اتمعي واإلقليمي يف املنطقة

 

 :   الفكرة الصهيونية منذ أن قامت وكما عرفها املفكرون الصهاينة هي3

 

 .  إقامة إسرائيل الكربى من النيل إىل الفرات كهدف إستراتيجي يتم تنفيذه على مراحل"أ

 

ستيطانية وضخ سكان املنطقة إىل اخلارج باإلرهاب وضخ يهود  تنفيذ هذه الفكرة باحلرب العدوانية التوسعية اال"ب
 . العامل إىل الدولة باإلكراه

 

 عدم وضع دستور باملعىن التقليدي لدولة الكيان الصهيوين واالكتفاء مبجموعة قوانني أساسية وذلك لتفادي وضع "ج
 . حدود للدولة، تقيد العمل من أجل حتقيق إسرائيل الكربى

 

يان الصهيوين يف إطار فلسفته اتمعية على أكثر حاالت التمييز العنصري والديين والطائفي والعرقي، حدة   يقوم الك4
 : عرب التاريخ

 

 .  القدامى واجلدد"األوربيني واألمريكان والروس" فهناك متييز بني اليهود الالساميني "أ

 

 .  ملصلحة اليهود الالساميني"لعربا" وهناك متييز بني اليهود الالساميني واليهود الساميني "ب

 

 املسلمون "الساميون" وهناك متييز أكثر حدة يف احلقوق والواجبات بني اليهود وغري اليهود وخباصة العرب "ج
 . "السكان األصليني للبالد"واملسيحيون من الفلسطينيني 

 

ة إىل وطنهم، بأن هذه العودة تؤدي إىل  وتفسر الصهيونية خطر السماح للفلسطينيني املسلمني واملسيحيني بالعود"د
 . اإلخالل بصفاء اتمع اليهودي
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  قامت إسرائيل كدولة صهيونية من خالل ما يسمى بالشرعية الدولية املتمثلة يف قرار اجلمعية العمومية املتحدة يف 5
ليها يف ميثاق األمم املتحدة، ألنه  بتقسيم فلسطني، مع أن هذا القرار يتناقض مع املبادئ املنصوص ع1947نوفمرب عام 

صادر إرادة شعب فلسطني وحقه يف تقرير مصريه، فضالً عن أن جري جتمعات بشرية إىل وطن يسكنه شعبه رغم إرادة 
هذا الشعب، مث إعطاء هؤالء املهاجرين حق سلب جزء من الوطن، عمل يتناقض مع احلقوق الطبيعية للشعوب اليت نص 

 .  املتحدة وإعالن حقوق اإلنسانعليها ميثاق األمم

 

  دولة إسرائيل هي الدولة الوحيدة يف العامل اليت قامت بفعل الغري ووفق شروط تفصيلية تناولت حىت مبادئ الدستور 6
ونصت على عدم املساس باحلقوق السياسية واملدنية والثقافية والدينية واالقتصادية لغري اليهود يف القسم املخصص لليهود 

 . لسطنييف ف

 

  إسرائيل هي الدولة الوحيدة اليت وضع على قبول عضويتها يف األمم املتحدة شروط حددها بروتوكول لوزان الذي 7
وأهم هذه الشروط قيام إسرائيل بتنفيذ قرارات األمم املتحدة بشأن فلسطني مبا يف ذلك شروط . وقعته حكومة إسرائيل

حق الفلسطينيني يف العودة إىل وطنهم وبيوم وممتلكام، والتعويض ملن ال قرار التقسيم وقيام دولة إسرائيل وقرار 
ولكن إسرائيل ترفض حىت اآلن تنفيذ أي قرار من قرارات األمم املتحدة، مبا يف ذلك ما يتصل . يرغب يف العودة منهم

عل عضويتها يف األمم املتحدة باطلة حبدودها وعودة الالجئني الفلسطينيني إىل وطنهم وبيوم وممتلكام فيها، وهو ما جي
 . وغري شرعية

 

  ترفض إسرائيل عملياً االلتزام باإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان على غري اليهود، كما ترفض االلتزام باملواثيق الدولية 8
صدرت حبقها وال توجد دولة يف األمم املتحدة، . ومنها اتفاقيات جنيف يف كيفية التعامل مع شعب األراضي احملتلة

قرارات إدانة يف هذا اال وجمال رفضها االلتزام مبيثاق األمم املتحدة وقراراا كما صدر حبق دولة إسرائيل، مبا يف ذلك 
 . "لبنان  السعودية  سوريا، مصر  العراق  األردن". ما يتصل بانتهاكاا سيادة دول املنطقة وانتهاكاا اتفاقيات اهلدنة

 

قادة الصهاينة قبل قيام دولة إسرائيل موافقتهم على قرار التقسيم ورفضوه كما رفضه شعب فلسطني،   مل يعلن ال9
 قرروا عدم إعالن رفضهم له أو موافقتهم عليه، 1947ولكنهم يف االجتماع الذي عقد يف تل أبيب يف ديسمرب عام 

الء على كل فلسطني كقاعدة انطالق باجتاه والعمل على تنفيذه كمرحلة أوىل من مراحل العمل من أجل حتقيق االستي
 . حتقيق إسرائيل الكربى كهدف ائي جغرافياً

 

 :   إن التجمع البشري الذي يتألف منه الكيان الصهيوين مل يصل إىل مستوى اتمع املتكامل لألسباب التالية10
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 اإلمجاع الصهيوىن · 

 . املنظورالصهيوىن:االعتدال والتطرف· 

 

  لصهيونياإلجماع ا

Zionis t Consensus  

يف عامل السياسة هو االتفاق بني النخبة والغالبية الساحقة من الشعب بشأن عدد من املسلمات الفلسفية » اإلمجاع«
هو اتفاق داخل الدولة الصهيونية بني التيارات واالجتاهات واألحزاب » اإلمجاع الصهيوين«و. واألخالقية والسياسية

م الغالبية الساحقة من املستوطنني الصهاينة بشأن األمن وحدود الدولة والعالقة مع الفلسطينيني ومع الصهيونية اليت تض
وقد تظهر . يهود العامل ودول العامل، وخباصة دول العامل الغريب ويف مقدمتها الواليات املتحدة اليت ترعى الكيان الصهيوين

والعقد االجتماعي الذي يستند إليه ". ط إىل املسلمات النهائيةاختالفات بشأن الوسائل والنهج، ولكنها ال تنصرف ق
 . "التجمع الصهيوين هو نفسه هذا اإلمجاع، وهو الذي يشكل املرجعية النهائية لكل األحزاب والتيارات الصهيونية

 

رضه الواقع إذ أنه رغم االهتزاز هذا، الذي ف". زالت"وال نقول " اهتزت"وقد اهتزت معظم هذه املسلمات، نقول 
املقاوم على املستوطنني الصهاينة فرضاً، تظل غالبيتهم الساحقة تدور يف إطار اإلمجاع الصهيوين، الذي ميكن تلخيصه 

 : فيما يلي

 

وطن اليهود " اليهود شعب واحد، طليعته هم املستوطنون الصهاينة، وفلسطني هي أرض امليعاد أو إرتس يسرائيل - 1
وحدود إرتس يسرائيل مراوغة مطاطة ال ميكن حتديدها يف الوقت احلاضر، إذ . وطن أهلها وليست فلسطني، "القومي

وعلى يهود العامل أن يهاجرو إىل إرتس . "!اليت ورد ذكرها يف التوراة"" التارخيية"البد أن تتوسع إسرائيل لتصل حلدودها 
هذه الدولة . الياً وسياسياً فهي املركز وهم اهلامشيسرائيل وأن يلتفوا حول دولتهم الصهيونية القومية ويقوموا بدعمها م

 جتسد الرؤى اليهودية، وبإمكان اليهودي "دولة اليهود ودولة يهودية يف آن واحد"جيب أن تكون دولة يهودية خالصة 
 . أن حيقِّق فيها ذاته وهويته

 

وسؤال . "1948يدعي الصهاينة قبل عام كما كان "ولكن الدولة الصهيونية بدأت تدرك أن اليهود ليسوا شعباً واحداً 
كما . من هو اليهودي ال يزال سؤاالً ملحاً، يطرح نفسه على الدولة الصهيونية وعلى قاطنيها من املستوطنني الصهاينة

أدرك الصهاينة أن فلسطني، من خالل مقاومة أهلها، مل تعد لقمة مستساغة أو مطية سهلة أو جماالً مفتوحاً للتوسع 
ومل تعد الدولة الصهيونية تطلب من يهود العامل الغريب اهلجرة إليها ومل تعد تتبع األسلوب العقائدي العدواين . ينالصهيو
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» غزو اجلاليات«و» مجع املنفيني«ومن هنا كف احلديث عن الشعارات القدمية مثل . الذي كانت تتبعه يف املاضي

أو » الصهيونية التكنولوجية«، وبدأ، بدالً من ذلك، احلديث عن »إسرائيل الكربى حدودياً«و» تصفية الدياسبورا«و
، كما يتحدث "من خالل التكنولوجيا واإللكترونيات" الوطن القومي اليهودي"أي اليت تساهم يف بناء "» اإللكترونية«

متدة من احمليط إىل املهيمنة على املنطقة امل» إسرائيل العظمى اقتصادياً«و» صهيونية الدياسبورا«الصهاينة اآلن عن 
اخلليج، أي أن احلركة الصهيونية قد قبلت بأمر واقع مفاده أن اليهود ليسوا شعباً واحداً وأن إسرائيل ليست وطنهم 

الوحيد وأن يهود املنفى هلم حق البقاء فيه، ومن هنا قبول الصهيونية التوطينية، والتنازل عن األهداف القصوى 
يف منفاهم، أي » املنفى«، ومن هنا أيضاً حماولة توظيف يهود »تصفية الدياسبورا«لبة ب للصهيونية االستيطانية املطا

 . أوطام

 

 أمر عرضي زائل، ومن مث البد من التخلص - حسب التصور الصهيوين - وجود الفلسطينيني يف وطنهم فلسطني - 2
الدولة الصهيونية " حق"قاً من كل هذا يصبح من وانطال. "لتأسيس الدولة اليهودية املقصورة على اليهود"منهم بشكل ما 

السكان " إرهاب"ضد " جيش الدفاع اإلسرائيلي"عن نفسها وعن حقوقها املطلقة بكل ضراوة من خالل " تدافع"أن 
وقد تتفاوت مفاهيم السالم بني حزب صهيوين مييين . األصليني، أي الفلسطينيني ممن يرفضون اإلذعان للرؤية الصهيونية

 صهيوين يساري ولكن يف التحليل األخري جند أن مفهوم األمن لدى األحزاب الصهيونية من أقصى اليمني إىل وآخر
 . أقصى اليسار يشري إىل مضمون واحد

 

" عودة"وحسب، ومن مث جيب عدم احلديث عن » قضية أخالقية«وينظر الصهاينة إىل القضية الفلسطينية باعتبارها 

مالية " منح تعويضات"، وإمنا جيب احلديث عن "يف املصطلح العريب" إعادة توطينهم""الفلسطينيني إىل ديارهم 
 . "أي يف البلدان العربية املختلفة، وخباصة سوريا ولبنان"أما املتبقون فيستوعبون يف أماكن وجودهم . للمتضررين منهم

 

ولذا حياول الصهاينة اآلن ". ضي الزائلالعر"ومع هذا أدرك الصهاينة صعوبة التخلص من الفلسطينيني ومن وجودهم 
قبول األمر السكاين الواقع مع االجتاه حنو تقليل االحتكاك بالفلسطينيني وحماصرم عرب إقامة كيان خاص م، ألم 

هو نفسه دليل على الفشل الصهيوين يف " حماصرة السكان"ولكن احلديث عن . يهددون شرعية الوجود الصهيوين ذاته
وقد حتول النظام االستيطاين . ولة الصهيونية اخلالصة، ويف محاية املزاعم الصهيونية اليت حتدا االنتفاضة املباركةإنشاء الد

 . "األبارايد"الصهيوين عن اإلحالل وأصبح نظاماً مبنياً على التفرقة العنصرية 

 

] العريب[رب، فاألمر الواقع هو الذي يغير الواقع  سياسة األمر الواقع هي السياسة الوحيدة اليت ميكن اتباعها مع الع- 3

 . جديداً عليه وميكن حتقيق السالم وبالشروط الصهيونية من خالله]  صهيونياً"ويفرض واقعاً 
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يف لبنان عدم جدوى األمر الواقع وعبثيته واستحالة فرض السالم بالشروط " احلزام األمين"وقد أثبتت االنتفاضة و
واليت تفرض "عن نفسها " دفاعاً"جند أن اإلمجاع الصهيوين قد اهتز بشأن غزوات إسرائيل العسكرية ولذا . الصهيونية

، فال يوجد إمجاع بشأن حرب لبنان، وال يكف بعض أعضاء "األمر الواقع والسالم بالشروط الصهيونية من خالهلا
هيوين بشأن قمع االنتفاضة، ألا وإن ظل اإلمجاع الص"النخبة عن احلديث عن ضرورة االنسحاب من طرف واحد 

كل هذا يعين يف واقع األمر أن اإلمجاع الصهيوين يهتز يف حالة قيام العرب . "تتحدى شرعية الوجود الصهيوين ذاا
 .باملقاومة

 

 ال ميكن تفكيك املستوطنات القائمة بالفعل، فتفكيك املستوطنات يضرب يف صميم الشرعية الصهيونية، والبد من - 4
ولكن، هل جيب أن . فاظ عليها بشكل أو بآخر، والدولة الصهيونية تضم الضفة الغربية، وحدودها هي ر األردناحل

تكون هذه املستوطنات متصلة بطرق برية أم أنفاق حتت األرض، أم تظل منفصلة؟ وهل هي مستوطنات أمنية مؤقتة أم 
إذ يرى أعضاء الليكود أن . ضاء حزب العمل وحزب الليكوددائمة؟ كل هذه أمور ثانوية ميكن االختالف بشأا بني أع

من " للخروج"حدود إسرائيل هي ر األردن بالفعل وأن الوجود اإلسرائيلي هناك وجود دائم، أما العماليون فمستعدون 
. »ية السكانيةالصهيون« للحفاظ على يهودية الدولة الصهيونية فيما يسمى "من الناحية النظرية على األقل"هذه األرض 

وكل هذه االختالفات السابقة إن هي إال . فضم الضفة الغربية مبن عليها سيجهز على الطابع اليهودي للدولة الصهيونية
 . امتداد لالختالفات اليت نشأت من البداية، بني التيارات الصهيونية املختلفة

 

 يف اإلمجاع الصهيوين، قد يصبح هو اآلخر موضع ولكن مع هذا جند أن أمراً جوهرياً مثل االستيطان، حجر الزاوية
 ومستوطين الضفة والقطاع، بسبب "وراء اخلط األخضر" 1948فمع تزايد مشاعر العداء بني مستوطين عام . خالف

حجم اإلنفاق االقتصادي والعسكري العايل الذي ليس له عائد واضح، ظهرت أصوات كثرية تصف هذا االستيطان بأنه 
، أو كصنبور املاء املفتوح، وطالب البعض، من منظور صهيوين، بوقفه أو فكه أو جتميده، وخباصة "ترفم"، أو "مكلف"

بعد أن كانوا يشكلون طليعته "وأصبح على اجليش محاية املستوطنني » مكيف اهلواء«بعد أن أصبح االستيطان 
 . "العسكرية

 

 وبإمكان الفلسطينيني أن "وليست موضوعاً للمساومة"  القدس هي العاصمة املوحدة واألزلية للدولة الصهيونية- 5
 ليست جمرد نكتة "مع األسف" على سبيل املثال، وهذه Qudsيأخذوا مكاناً خارج القدس وليسمونه ما يشاءون ال 

 . سياسية وإمنا حقيقة صهيونية

 

. مرتوع السالح وبدون جيش كيان سياسي منقوص السيادة، "يف الضفة والقطاع" الكيان الفلسطيين الذي سينشأ - 6

واألوىل دولة حرة، تابعة للواليات املتحدة، لسكاا حق التصويت، دون "ويشبه الكيان الفلسطيين ببورتوريكو وأندورا 
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فهي تقع بني [أن حيملوا اجلنسية األمريكية، أما الثانية، فتخضع لنظام حكم حتت سيادة فرنسا وأسقف من إسبانيا 
 فهذه مسألة ثانوية ميكن "؟»دولة فلسطينية مستقلة«أم » حكم ذايت«هل هي "ذا تسمى هذه الدولة أما ما. "]البلدين

 . االختالف بشأا

 

 إىل - رغم كل ديباجات االستقالل الصهيوين واالعتماد على الذات ورفض اجلوييم - يذهب اإلمجاع الصهيوين - 7
طن الصهيوين لن يقدر له البقاء واالستمرار، وأن هذا املستوطن أنه دون الدعم الغريب، وخباصة األمريكي، للمستو

الصهيوين هو أساساً دولة وظيفية أُسست لالضطالع بوظيفة أساسية، هي الدفاع عن املصاحل الغربية، وأن الغرب قد 
ء الدولة الصهيونية تبىن املشروع الصهيوين وضمن له البقاء واالستمرار كي يدافع عن مصاحل الغرب يف املنطقة، ودون أدا

 . لوظيفتها، لن يكون هناك دعماً

 

ولعل العنصر الوحيد الذي مل يهتز هو إدراك الصهاينة أن الدعم األمريكي أمر حيوي وأساسي للبقاء واالستمرار 
 الصهيونيني، أي أن كل الثوابت قد اهتزت وظهرت عليها التشققات والتغريات إال هذا العنصر، ومن هنا تسميتنا له

 .أما عناصر اإلمجاع األخرى فقد ظهر أا متغريات خاضعة للتفاوض". بالثابت الثابت"

 

  المنظور الصهيوني: االعتدال والتطرف

Moderation and Extremism: Zionis t Perspective  

و املهادنة هو أن يأخذ املرء موقفاً يرتع حن» االعتدال السياسي«و. »سوى بني الشيئني«أي » عدل«من » االعتدال«
جتاوز حد «، هو »االعتدال«، على خالف »التطرف«و. وتقدمي التنازالت يف سبيل حتقيق قدر من العدل والسالم

، يف املصطلح السياسي، »التطرف«و. »حافة الشيء«هو » الطرف«و. »طرف«من » تفعل«وهو على زنة . »االعتدال
عنه وال يقبل تقدمي أية تنازالت وال يتهاون بغض النظر عن األوضاع هو أن يتمسك املرء مبوقفه وباحلد األقصى ال حييد 

شائعان يف اخلطاب السياسي، فيوصف إنسان بأنه » التطرف«و» االعتدال«ومصطلحا . واملالبسات احمليطة باملوقف
ال ولكن ما يغيب عن الكثريين أن التطرف واالعتد. حسب ما يتخذانه من مواقف» معتدل«وآخر بأنه » متطرف«

يقاسان بالنسبة إىل مرجعية ما كامنة، فما هو متطرف من وجهة نظر ما قد يكون اعتداالً من وجهة نظر أخرى، وكل 
يف اال السياسي "وما يفوت من يستخدمون مثل هذه املصطلحات أن أسباب الصراع . شيء يعتمد على املرجعية

، وإمنا هي يف العادة أسباب بنيوية، لصيقة » النفسية والتارخييةالعقد« ليس هلا عالقة كبرية مبا يسمى "واالقتصادي
وطاملا ظلت البنية الشاذة ظل الصراع، أي أن القضية ليس هلا عالقة كبرية، يف كثري من . بالعالقات اليت توجد يف الواقع
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ولذا فنحن نذهب إىل . امحاألحوال، مع احلالة النفسية أو مع مدى استعداد أحد أطراف الصراع إلظهار االعتدال والتس
 . ليس هلما مقدرة تفسريية عالية يف جمال السياسة واالقتصاد» التطرف«و» االعتدال«أن مصطلحي 

 

الصهيوين، فسبب الصراع هو الشذوذ البنيوي للكيان الصهيوين االستيطاين /واألمر ال خيتلف كثرياً يف الصراع العريب
قيقه من خالل اإلرهاب والقمع، وطاملا ظلت البنية الصهيونية الشاذة، ظل اإلحاليل، الذي تأسس على الظلم، ومت حت

وهذا يعود . ومع هذا مت استخدام املصطلحني بطريقة فيها قدر كبري من السيولة وعدم التحدد. الصراع العريب الصهيوين
ة اليهوديةاخلالصة، اخلالية من تأسيس الدول"إىل أن املرجعية الصهيونية واحلد األقصى الصهيوين واملسلمات النهائية 

إرتس يسرائيل اليت متتد من "و" أرض بال شعب لشعب بال أرض" أخفيت متاماً عن األنظار، وأن شعارات مثل "العرب
قد مت "  الدياسبورا"أي تصفية"نفي "و" جتميع املنفيني يف إرتس يسرائيل"و" على ضفيت األردن"أو " النيل إىل الفرات

وهلذا جند أن ما يوصف . استخدام اخلطاب الصهيوين املراوغ، اآللية الصهيونية إلخفاء املرجعيةإخفائها عن طريق 
من املسلمات الصهيوين النهائية " االعتدال الصهيوين"بالتطرف يوماً يوصف باالعتدال يوماً آخر وهكذا، إىل أن اقترب 

صهاينة الذين يطالبون بإنشاء دولة صهيونية يعدون  كان ال1917فبعد إعالن وعد بلفور عام . واحلد األقصى الصهيوين
ولكن هؤالء املتطرفون أصبحوا معتدلني يف . وحسب" وطن قومي"ألن احلد األقصى املعلن آنذاك هو " متطرفني"

األربعينيات حينما أصبح الشعار الرمسي للحركة الصهيونية هو إنشاء دولة صهيونية وقبول قرار التقسيم والعيش مع 
ولكن بعد أن . ومن مث كان احلديث عن كامل أرض إسرائيل وطرد العرب هو عني التطرف الصهيوين! يف سالمالعرب 

قضمت إسرائيل أراض تتجاوز حدود األرض املعطاة هلا مبقتضى قرار التقسيم وبعد أن مت طرد العرب، أصبح االعتدال 
.  وببقاء الفلسطينيني خارج ديارهم1948سك حبدود الصهيوين هو جتاوز قرار التقسيم والقبول باألمر الواقع والتم

 وبإقامة 1967 كان التطرف الصهيوين هو التمسك بكل أو بعض األراضي احملتلة بعد عام 1967وبعد حرب 
وبالتدريج، تغير مثل هذا املوقف األخري، وأصبح االعتدال هو قبول األمر الواقع وجتميد املستوطنات . املستوطنات فيها

 . "أي توسيعها"ستمرار يف تسمينها مع اال

 

وينطبق املوقف نفسه على العرب بطبيعة احلال، فاملعتدل، من وجهة النظر الصهيونية، هو الذي يقبل املوقف الصهيوين 
 وحىت 1917منذ عام "فالعريب الذي كان يقبل استيطان الصهاينة دون إنشاء دولة كان يعد . املعتدل ويتغير بتغيره

ومن كان يقبل إنشاء الدولة اليهودية وقرار التقسيم عام .  معتدالً، ولكنه أصبح متطرفاً بعد ذلك التاريخ"بعينياتاألر
وظل األمر كذلك حىت عام .  كان يعد عربياً معتدالً، ولكن بعد إنشاء الدولة، أصبح مثل هذا الشخص متطرفا1948ً
 أو حىت 242 وأصبح تطبيق قرار 1967ود إسرائيل بعد عام  حني أصبح االعتدال العريب هو الرضوخ حلد1967

ومما جيدر مالحظته أن احلفاظ على أمن إسرائيل هو دائماً . إنقاص املستوطنات يف الضفة الغربية هو عني التطرف العريب
. دائماًاحلجة اليت تساق لتحديد مفهومي االعتدال والتطرف، وأن مواصفات هذا األمن حتدده الدولة الصهيونية 

ويالحظ، يف مجيع األحوال، غياب مفهوم العدل والتآكل التدرجيي ملفهوم املقاومة إىل أن أصبح أي شكل من أشكال 
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وقد تسلَّل املصطلحان مبرجعيتهما الصهيونية إىل اخلطاب السياسي . شكالً من أشكال التطرف واإلرهاب» املقاومة«
 . »عمليات انتحارية«بأا » ئيةالعمليات الفدا«العريب وأصبح يشار إىل 

 

دولة وظيفية يقيمها الغرب "وميكننا أن نقول إن املرجعية النهائية للعقل الصهيوين هي الصيغة الصهيونية األساسية الشاملة 
وهي صيغة استعمارية استيطانية . "ويدعمها ويضمن هلا البقاء وتقوم هي على خدمة مصاحله وجتنيد يهود العامل وراءها

هذا هو األساس . في العرب وتسقط فكرة العدل متاماً وتستند إىل القوة الذاتية للصهاينة وإىل الدعم اإلمربيايل الغريبتن
فحدود الدولة وحجم االستيطان وكثافته كلها آليات وتفاصيل خاضعة . وما عدا ذلك تفاصيل وآليات وديباجات

 .صة احمليطة بالدولة االستيطانية والعملية االستيطانيةلالعتبارات اإلستراتيجية الغربية وللمالبسات اخلا

 

ولكن، ورغم وجود هذه املرجعية الثابتة للعقل الصهيوين، فإن موقف الصهاينة على مستوى املمارسة اليومية يتباين بني 
ا أن نتوصل إىل منوذج ولتفسري هذه الظاهرة، وحىت ميكنن. فهو ليس موقفاً واحداً ثابتاً ال يتغير» التطرف«و» االعتدال«

فالبد أن نشري ابتداًء إىل أن مثة انفصاالً بني إدراك اإلنسان لواقعه وبني استجابته هلذا الواقع وسلوكه . تفسريي معقول
 وإمنا حيددها "مثل موازين القوى على سبيل املثال"فاستجابة الفرد لواقعه ال حتددها فقط مكونات هذا الواقع املادية . فيه

وهلذا السبب، قد يكون من املفيد أن .  مركب هائل من العوامل النفسية والعصبية والتارخيية والثقافية وإدراك اآلخرأيضاً
وقد بينا يف مدخل آخر . "املوضوعية" يف عالقته مبوازين القوى "الذايت"نرسم خمططاً متكامالً لطيف اإلدراك الصهيوين 

العريب احلقيقي  العريب :  الصهاينة يدركون العرب من خالل أربعة أمناط أساسية أن"»اإلدراك الصهيوين للعرب«: انظر"
 . وميكن أن نرى كيف تساهم القوة يف تقويض منط إدراكي ما أو تدعيمه. ممثالً لألغيار  العريب اهلامشي  العريب الغائب

 

ملوازين تدعم اإلدراك الواقعي عند   يف حالة اجتاه موازين القوى لصاحل العرب وضد صاحل الصهاينة، فإن هذه ا1
اإلحاللية لن حتقق هلم األمن الذي يريدونه وال الرفاهية اليت /الصهاينة، إذ يكتشف املستوطنون أن البنية االستيطانية

وتساهم عملية إعادة صياغة اإلدراك يف تبديد األوهام . يبغوا، ومن مث تظهر على شاشة وجدام صورة العريب احلقيقي
وقد يؤدي هذا، يف ظروف معينة، إىل ظهور برنامج سياسي يعكس الواقع، أي أن ميل موازين القوى . يديولوجيةاأل

 . لصاحل العرب يؤدي إىل ترشيد العقل الصهيوين

 

.   يف حالة اجتاه موازين القوى لصاحل الصهاينة وضد صاحل العرب، فإن هذه املوازين ستدعم اإلدراك الصهيوين املتحيز2

وسيساهم . اإلحاللية قد حققت هلم األمن الذي يبغونه ومستوى معيشياً مرتفعاً/ى املستوطنون أن البنية االستيطانيةوسري
ذلك يف حتويل الواقع التارخيي إىل شيء هامشي باهت، ويظهر على شاشة وجدام صورة العريب اهلامشي مث الغائب، 

 .  للتعامل مع الواقعويتدعم الربنامج السياسي الصهيوين بوصفه مرشداً
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فإن ظل العريب احلقيقي ساكناً دون أن . وميكن أن نفسر التطرف واالعتدال الصهيونيني يف ضوء االحتمالني السابقني
يتحدى الرؤية أو موازين القوى، أصبح من املمكن قبوله كشخصية متخلفة هامشية غائبة، ويصبح من املمكن إظهار 

أما إذ بدأ العريب احلقيقي يف التحرك . "وهنا تكمن املفارقة"" احلكم الذايت"ض احلقوق مثل التسامح جتاهه، بل منحه بع
لتأكيد حقوقه ورفض اهلامشية املفروضة عليه وحتدي الرؤية الصهيونية وحاول تغيري موازين القوة لصاحله، فإنه يصبح 

 . امح مرفوضاًمصدر خطر حقيقي ويصبح من الضروري ضربه لتهشيمه وميشه ويصبح التس

 

ولتوصيل مثل هذه القيم . حنن نعيش يف عامل يؤمن باحلواس اخلمس وبكل ما يقاس، وال يعترف باحلق أو اخلري أو العدل
غري احملسوسة للعدو، البد من الضغط على حواسه اخلمس حىت يعرف أن العريب احلقيقي ليس جمرد صورة باهتة يف 

 .  واقعية ميكن أن تسبب له خسارة فادحة إن هو جتاهلها أو حاول ميشها وشيمهاوجدانه ميكنه تغييبها وإمنا هو قوة

 

فقد ظن مهندسو هذه . ولعل هذا هو القصور األساسي يف حماوالت التوصل للسالم حسب الشروط الصهيونية
سيغيرون صورة العريب االتفاقيات أم عن طريق رفع رايات السالم واالعتدال واحلديث اهلادئ على مائدة املفاوضات 

يف وعي العامل ويهدئون روع الصهاينة ويقنعوم بأم معتدلون وراغبون يف السالم، وأن هذا سيخلق دينامية تفرض 
فكلما ازداد . ولكن الذي حدث هو عكس ذلك متاماً. على احلكومة اإلسرائيلية أن تصل إىل اتفاق عادل أو شبه عادل

والعكس بالعكس، . رف الصهيوين وزاد التمسك باملستوطنات وبكل شرب من األرض احملتلةاالعتدال العريب زاد التط
فكلما زاد التطرف العرىب، أي املقاومة واحلوار املسلح، ازداد الصهاينة رشداً واستعداداً لتقبل فكرة السالم الذي يستند 

 . الكاملإىل العدل، بدالً من السالم حسب الشروط الصهيونية، أي االستسالم

 

  الحوار والحوار النقدي والحوار المسلح

Dialogue, Critical Dialogue and Armed Dialogue  

املكونة من »» dialogue»ديالوج«وهو ترمجة لكلمة . مصطلح يعين حرفياً حديث جيري بني شخصني» احلوار«
«ديا«مقطعني  «dia« لوج«، أما »اثنني«وتعين«logue « «لوكور«تيين فهي من الفعل الال «loquor « « واليت

وكلمة . "مع نفسه] مونو[على عكس املونولوج فهو حديث شخص واحد "فهو حديث بني اثنني . »يتحدث«تعين 
" التفاوض وجهاً لوجه"و" احلوار"ويلجأ الصهاينة إىل الدعوة إىل . تفترض شكالً من أشكال الندية واملساواة» حوار«

ومثل هذه الدعوة للحوار دون حتديد املنطلقات واألطر هي يف واقع ". وحساسيات اهلويةاالبتعاد عن عقد التاريخ "و
ويف غياب الندية فإن ما حيسم احلوار هو السالح، أي أا . األمر دعوة حملو الذاكرة والتخلي عن القيم والتعري الكامل

 . ستيطانيته اإلحاللية، اليت تسبب شذوذه البنيويدعوة للتطبيع من اجلانب العريب دون أن يقوم اجلانب الصهيوين بإزالة ا
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ولكي يكون احلوار مثمراً البد أن يبدأ من التاريخ والقيم ومن الواقع املركب الذي نعيشه، فالبشر ليسوا مثل الفئران 
نعيش يف عقوهلم صفحة بيضاء، فنحن كلنا حنمل عبء الذاكرة والتاريخ واألخالق وهذا ما جيعلنا بشراً، وحنن مجيعاً 

ولذا يف أي حوار مع اآلخر الصهيوين البد أن نبدأ بتعريف املشكلة ال أن . الواقع وندركه من خالل جتربتنا املتعينة
» مسألة فلسطينية«ننساها أو نتناساها، والبد أن نتذكر أن هناك كياناً استيطانياً إحاللياً وكتلة بشرية غازية وأن مثة 

 يفقد ذاكرته، ولذا فهو متمسك ا، يناضل من أجلها، أي أن احلوار البد أن يبدأ متمثلة يف شعب فَقَد أرضه ومل
 . باالعتراف بشذوذ إسرائيل البنيوي وشرعية املقاومة وفحوى التاريخ وبالوجود الفلسطيين

 

، ومن مث والبد أن يبدأ احلوار من تقرير اإلطار القيمي وأن العدل هو الذي جيب أن يسود وأن العنصرية شيء بغيض
البد أن يتوجه احلوار لقضية الظلم الذي حاق بالفلسطينيني والتمييز العنصري الذي يالحقهم يف فلسطني احملتلة قبل 

 . 1967وبعد عام 

 

وجيب أن ندرك أن احلوار أنواع، فهناك احلوار بني طرفني يتفقان يف املنطلقات واألطر املرجعية واملبادئ، واهلدف من 
احلالة هو حتويل هذا التفاهم العام إىل إجراءات حمددة، وهذا هو أسهل أنواع احلوار، وميكن أن يتم احلوار يف هذه 
 . بشكل سلمي

 

حواراً «لكن إن كان الطرفني غري متفقني يف املنطلقات وال األطر وال املبادئ، فيمكن يف هذه احلالة إجراء ما يسمى 
 املفاوضات وعرب وسائل اإلعالم حيث حياول كل طرف أن يبين للطرف ، وهو حوار ميكن أن يتم على مائدة»نقدياً

 . اآلخر وجهة نظره وعدالتها ويبين عنصرية اآلخر والعقالنيته

 

ولكن إن كان هناك حوار بني طرفني غري متفقني يف املنطلقات واآلراء واألطر املرجعية وكان أحد الطرفني نسبياً يرفض 
وتسوء . ية وجيعل من نفسه مرجعية ذاته، مكتفياً بذاته، فإن قيام أي حوار أمراً مستحيالًأي مطلقات أخالقية ومرجع

األمور إن كان الطرف الذي نصب من نفسه املرجعية النهائية املطلقة مسلح برؤية نيتشوية داروينية، تنطلق من املبدأ 
لقوة العسكرية وسياسات األمر الواقع اليت تستند إىل القائل بأن البقاء لألصلح مبعىن األقوى، وأن ما حيسم األمور هو ا

 . الغزو العسكري

 

، حني يقوم الطرف الذي وقع عليه الظلم باملقاومة، فهو »احلوار املسلح«ومع هذا ميكن أن ينشأ نوع من احلوار نسميه 
قع ليست بالضرورة مطلقة وال من خالل مقاومته وإحلاق األذى باآلخر الظامل، يبدأ هذا اآلخر يف إدراك أن رؤيته للوا

ائية، فتنفتح كوة من الرشد اإلنساين يف سحب الظلم الكثيفة ويبدأ اآلخر الظامل يف إدراك الظلم الذي وقع على 
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وهذا يتطلب رصداً ذكياً ومستمراً من جانب الضحية املقاوم، حىت يدرك أن اللحظة قد . ضحيته ومن مث قد يعدل موقفه
هذا ال يعين التوقف عن املقاومة، ألنه لو جرى احلوار دون املقاومة .  التفاوض مع اآلخر الظاملحانت للدخول يف

املسلحة فإن هذا اآلخر، حبيس حواسه اخلمسة ورؤيته الداروينية، قد يرى الرغبة يف التفاوض باعتبارها مؤشراً على 
ن هذا الوضع، فدخلوا يف حوار مسلح مع األمريكيني وقد أدرك الفيتناميو. استعداد الضحية لالستسالم للذبح مرة أخرى

 . انتهى بالطرفني إيل مائدة املفاوضات، ولكن مل يتوقف الفيتناميون عن القتال إال بعد انتهاء املفاوضات

 

وقد كان هناك حوار مسلح حقيقي بني املستوطنني الصهاينة والفلسطينيني أثناء االنتفاضة توقف مع اتفاقية أوسلو وإن 
أما يف جنوب لبنان فاحلوار املسلح ال يزال قائماً، حىت أن بعض القادة العسكريني . ان استؤنف بشكل أقل حدة بعدهاك

 . اإلسرائيليني يطالبون باالنسحاب من طرف واحد

 

  الصهيونية كغزو عسكري واقتصادي وسياسي للعالم العربى

Zionism as  a Military, Economic, and Political Invas ion of the Arab World  

املشروع الصهيوين واإلمجاع الصهيوين ينطلقان من الصيغة الصهيونية الشاملة املهودة اليت تفترض أن اجلماعات اليهودية 
شعباً له عالقة عضوية بأرض فلسطني، وأن عالقة شعب فلسطني بأرض أجداده هي عالقة عرضية واهية هامشية تربر 

ومثل هذا املشروع ال ميكن تنفيذه إال حبد . "شعب يهودي بال أرض ألرض بال شعب فلسطيين"م عملية إبادم وطرده
اإلرهاب الصهيوين قبل «وقد تناولنا هذا اجلانب بشيء من التفصيل يف األبواب املعنونة . السالح وعن طريق اإلرهاب

 . خرى، ويف كثري من املداخل األ»1948اإلرهاب الصهيوين بعد عام «و» 1948عام 

 

ولكن الصهيونية ليست غزواً عسكرياً تقليدياً للمنطقة، وإمنا هي استعمار استيطاين إحاليل يأخذ شكل دولة وظيفية 
«إشكالية الدولة الصهيونية الوظيفية«: انظر األبواب املعنونة" «إحاللية االستعمار االستيطاين الصهيوين»   االستعمار »  

 . "»االستيطاين الصهيوين

 

كما لو كانت إسرائيل كياناً عادياً » التحدي احلضاري اإلسرائيلي«بدأ كثري من احملللني العرب يتحدثون عن وقد 
وهو األمر الذي ينايف احلقيقة إىل . طبيعياً، يشكل حتدياً حضارياً، شأا يف هذا شأن إجنلترا أو فرنسا أو الواليات املتحدة

 . حد كبري

 

  التحدي الحضاري اإلسرائيلي
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Is raeli Cultural Challenge  

عبارة دخلت اخلطاب السياسي العريب، ومفادها أن التجمع الصهيوين يمثِّل كياناً » التحدي احلضاري اإلسرائيلي«
حضارياً مستقالً متفوقاً على الكيان احلضاري العريب، وأن هزمية العرب العسكرية هي نتيجة ختلُّفهم احلضاري، وأن 

 .  حذو الصهاينة حلققوا االنتصار عليهمالعرب لو حذوا

 

والتحدي احلضاري هو عملية تغطي كل جوانب احلياة حيث يطرح اآلخر رؤية للحياة وأسلوباً لتنظيمها حيققان جناحاً 
على مجيع املستويات وحيققان كل إمكانيات اإلنسان كإنسان، فالتحدي احلضاري ليس جمري إجناز تكنولوجي أو تفوق 

إال اضطررنا للقول بتفوق التتار على العرب ألم عربوا ر دجلة على كوبري من املخطوطات العربية، عسكري و
ولكن من الصعب قبول مثل . ولقلنا بتفوق الربابرة على الرومان ألم جنحوا يف غزو روما وحتطيم منجزاا احلضارية

ركَّب، وألن التفوق العسكري يف اية األمر ليس هو التفوق هذا املعيار ألنه معيار أحادي يتجاهل الوجود اإلنساين املُ
وقد حتول هذا العنصر الوحيد إىل املعيار األوحد بتأثري احلضارة الغربية ذات الرؤية الداروينية الصرحية، اليت . احلضاري

 . منحته مركزية ال يستحقها

 

تحدي احلضاري  حسب رؤية البعض  لوجدنا بالفعل جتمعاً قد وإذا نظرنا إىل التجمع االستيطاين الصهيوين الذي ميثل ال
بل إن . ولكنه تفوق مل حيرزه بإمكانياته الذاتية وإمنا بسبب الدعم العسكري الغريب. حقق تفوقاً عسكرياً ال ميكن إنكاره

ملستمر من الواليات املتحدة التجمع الصهيوين ككل ال يعتمد على موارده الطبيعية أو اإلنسانية وإمنا يعتمد على الدعم ا
 . ومن مث فمحاولة حماكاة هذا اتمع حماولة فاشلة، مصريها اإلخفاق. والدول الغربية ويهود الغرب

 

وهذا التجمع الصهيوين هو جمتمع ذو توجه عسكري واضح، يمن عليه املؤسسة العسكرية اليت ليس هلا أي وجود 
 . حضورها الكامل العضوي يف كل مؤسسات التجمع الصهيوينملحوظ ال بسبب غياا وإمنا بسبب 

 

وهذا التجمع االستيطاين اإلحاليل، شأنه شأن كل اجليوب االستيطانية اإلحاللية، مبين على احلد األقصى من العنف 
عد ، وهي أكذوبة مل ي"أرض بال شعب لشعب بال أرض"فهو مبين على أكذوبة . املوجه ضد اآلخرين وضد الذات

ال يؤمن "وهو حياول أن يكتسب شرعية وجوده إما من خالل قصص ومفاهيم توراتية . يصدقها حىت الصهاينة أنفسهم
 أو مفاهيم جيتوية حلولية عضوية ال ختتلف كثرياً عن "ا معظم املستوطنني الصهاينة ذوي التوجه العلماين الشامل

 .  وجوده، يف واقع األمر، بالطريقة الغربية املألوفة، أي بقوة السالحاألساطري النازية العرقية ولكنه يكتسب شرعية
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وهذا التجمع ال توجد فيه حضارة متجانسة، فكل مستوطن أحضر معه من وطنه األصلي خطاباً حضارياً خمتلفاً، 
وما حدث هو . ن جديدوادعت الدولة الصهيونية أا ستمزج اجلميع يف بوتقة يهودية عربانية جديدة ليخرج منها مواط

أن اخلطاب احلضاري اجلديد املزعوم مل يتشكل، وظهر بدالً منه واقع حضاري غري متجانس، وأصبح اخلطاب احلضاري 
 . املهيمن هو خطاب الراعي اإلمربيايل، أي اخلطاب األمريكي

 

وي، غُرس يف املنطقة مبساعدة القوة يتسم بالشذوذ البني" جتمع"باختصار شديد التجمع الصهيوين ليس جمتمعاً، وإمنا هو 
. العسكرية الغربية ومن خالل دعمها االقتصادي والسياسي والعسكري ليقوم بدور عسكري لصاحل احلضارة الغربية

ومن مث فهو يشكل حتدياً عسكرياً وحسب، ال حتدياً حضارياً، بل إنه حتد عسكري جعلنا ننحرف عن االستجابة 
الذي طرحته علينا احلضارة الغربية احلديثة، وهو كيف نؤسس جمتمعاً حديثاً يف إطار للتحدي احلضاري األصلي 

 منظوماتنا القيمية واحلضارية؟ 

 

ولعلنا ال ندعي حني نقول إن التحدي احلضاري لألمة اليت أنتجت ابن خلدون واملتبين والغزايل وابن رشد ينبغي أن يأيت 
وأال يهبط إىل مستوى بناء حضاري متخلف تسيطر عليه األفكار من شعب أو حضارة أنتجت أرسطو وماركس 

اجليتوية ويتزعمه بن جوريون الذي يتصور أنه حيدد سياسة بالده اخلارجية وحتركات جيوشه حسب رؤى العهد القدمي 
 . وأقوال التلمود وأساطري األولني، بشرط أن يكونوا من اليهود

 

  الصهيونية كغزو ثقافي للعالم العربى

Zionsim as  a Cultural Invas ion of the Arab World  

جيب أن يفهم خطر الغزو الثقايف الصهيوين للمنطقة العربية مبعىن أوسع ال يقتصر على خطره على الفكر العريب، أي 
 . إخل... الءالثقافة باملعىن الضيق، بل يشمل أيضاً اخلطر الذي يواجهه منط احلياة والسلوك والقيم والعقائد وطبيعة الو

 

واخلطر الثقايف، ذا املعىن الواسع، ال يعين اخلطر الذي ميثله غزو حضارة أو ثقافة متنوعة حلضارة ضعيفة أو دنيا، وإمنا 
يعين ديد ثقافة لثقافة أخرى باالضمحالل أو الزوال رد أن األوىل حيملها شعب متفوق عسكرياً أو تكنولوجياً دون 

 . والتاريخ يعرف هذين النوعني من الغزو الثقايف. ضرورة أكثر استحقاقاً للبقاء أو أشد جدارةأن تكون ثقافته بال

 

إن هذا اخلطر يشترط لتحقُّقه ابتداًء، وقبل كل شيء، هزمية نفسية من جانب العرب، وسيادة االعتقاد لديهم بأن سبب 
القي وحضاري وثقايف، ومن مث يظهر بني العرب من التفوق العسكري الذي أحرزته إسرائيل عليهم هو تفوق قيمي وأخ
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املفكرين والكُتاب من يصدقه عدد متزايد من العرب يدعون إىل احتذاء إسرائيل ليس فقط يف تطبيق التكنولوجيا احلديثة 
جتماعية بل وفيما يتعدى ذلك كاإلشارة إىل أسلوم يف التنظيم واإلدارة وإىل نظامهم السياسي وعالقام وقيمهم اال

وقد بدأت مثل هذه الدعوة تعبر عن نفسها بأساليب خمتلفة، على استحياء أوالً يف أعقاب هزمية العرب . ومنط سلوكهم
 وتوقيع اتفاقية كامب ديفيد عام 1977 مث زادت جرأة يف أعقاب زيارة رئيس مصر السابق للقدس عام 1967عام 

1979 . 

 

فس املوقف بطريقة غري مباشرة عن طريق التأكيد على أن تكرار هزائم العرب يف ومن الكُتاب العرب من يعبر عن ن
مواجهة إسرائيل إمنا يرجع إىل تخلُّفهم عن السري يف ركاب احلضارة الغربية بينما حلقت إسرائيل ا، دون أن مييز التمييز 

 . افية اليت متثل إفرازاً خاصاً لثقافة بعينهاالكايف بني اجلوانب اإلنسانية البحتة يف التقدم الغريب واجلوانب الثق

 

، فإن اخلطر الثقايف الصهيوين قد 1948وبصرف النظر عن توايل هزائم العرب العسكرية على يد إسرائيل منذ عام 
 أتيحت له اآلن قناة جديدة تتمثل يف قبول مصر االنفتاح االقتصادي والثقايف على إسرائيل منذ اتفاقية كامب ديفيد عام

فالسلع اإلسرائيلية سوف حتمل يف طياا منطاً لالستغالل وأسلوباً للحياة مل خيتره املصري أو العريب مبحض . 1979
وسوف يتكرر، عن طريق إسرائيل، غزو أمناط االستهالك . إرادته أو مبقتضى تطوره االقتصادي واالجتماعي الطبيعي

إذا قُدر له أن يصل إىل املدى "ن بني مصر وإسرائيل يف جماالت اإلعالم الغربية للمنطقة العربية، كما سوف يؤدي التعاو
 إىل طبع وسائل اإلعالم املصرية، مث العربية، بالطابع التجاري االستهالكي الذي يكرس تغريب "الذي تأمله إسرائيل

 . احلياة االجتماعية

 

ي العريب الذي شرعت مصر يف قيادته يف الستينيات ومن أشد األخطار اليت ميثلها هذا الغزو، ديده للمشروع احلضار
ومل تتمه، والذي يقوم على اعتبار الوطن العريب وحدة سياسية وثقافية، وكان ميكن أن يؤدي يف النهاية إىل تبلور موقف 

ذلك أن من املستحيل أن نتصور أن يتم تكامل بني بلد عريب أو جمموعة من الدول العربية . حضاري مستقل للعرب
وإسرائيل مع وجود تكامل اقتصادي وسياسي بني الدول العربية إال إن كان هذا التكامل األخري يف خدمة املصاحل 

إن ما ترتب على استعمار بريطانيا أو فرنسا يف القرن املاضي، . االقتصادية والسياسية للدول الصناعية أو إلسرائيل نفسها
ن تكامل دولة كغانا أو نيجرييا مع االقتصاد الربيطاين، ودولة كساحل العاج لدول صغرية جمزأة يف غريب أفريقيا مثالً، م

أو غينيا مع االقتصاد الفرنسي، كان ذلك وحده كافياً لعزل كل من هذه الدول عن األخرى وملنع قيام أي تكامل 
 . اقتصادي بني هذه الدول حىت اخلاضع منها لنفس الدولة الغربية

 

ايف إلحدى الدول العربية، كمصر، على إسرائيل، من شأنه أن خيلق عقبات تتراكم يف وجه كذلك، فإن االنفتاح الثق
التكامل الثقايف العريب، كاالحنسار التدرجيي للتوجه العريب للتعليم، أو كاإلمهال املتعمد لتعليم اللغة العربية والتاريخ 
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وليس مثال دول املغرب .  وجماراة متطلبات العصرالعريب، بل لقواعد الدين حتت شعار االنفتاح على العامل املتحضر
العريب الثالث بعيداً عنا مبا ترتب على إخضاعها لتكامل اقتصادي وثقايف مع فرنسا من صعوبات أمام العودة ذه البالد 

 . إىل التكامل مع بقية الدول العربية أو حىت فيما بينها

 

قل االحتماالت سوًء أن يطرح العرب يف النهاية أية حماولة لتقدمي أية مسامهة وإذا قُدر ملثل هذا االجتاه أن ينجح، فإن أ
فريدة يف احلضارة اإلنسانية، وأن يتحولوا إىل مقلدين ولو تعدى التقليد ميدان االستهالك إىل ميدان االنفتاح، وكذلك 

ي يف بناء منط جديد للحياة يقوم على فلسفة أن يفقد العرب إىل األبد الفرصة اليت مازالت متاحة هلم الستلهام تراثهم احل
ونظرة متميزة إىل اإلله والكون والطبيعة والعالقات االجتماعية وعالقة الفرد بالدولة واملدينة بالريف وإىل ابتداع مدارس 

 . خاصة م يف العلوم االجتماعية والتنظيم االقتصادي ومنط اإلنتاج والتقدم املادي

 

يل ليست إال بلداً صغرياً ال ميكن أن تشكِّل خطراً ثقافياً أو اقتصادياً على املنطقة العربية بالعدد الكبري أما القول بأن إسرائ
لسكاا، فإنه قول يكفي إلمهاله أن نتذكر كيف حكمت إجنلترا يف القرن املاضي، وهي اجلزيرة الصغرية، إمرباطورية ال 

  .توجه الثقايف للدول اخلاضعة هلاتغرب عنها الشمس، وأثرت تأثرياً بالغاً يف ال

  

  الوظيفية الصهيونية الدولة: الثانى الباب

 

  المضمون الطبقي للصهيونية

Class Content of Z ionism  

قضية املضمون الطبقي للصهيونية قضية مركبة ومتشابكة إىل أقصى حد، ومعظم التعاريف املطروحة تفتقر إىل إدراك 
الصيغة الصهيونية األساسية «: انظر"وقد بينا يف مداخل أخرى . ات وتركز على األجزاءالكل ومل كثرياً من املعطي

«الشاملة «الصهيونية ذات الديباجة املسيحية»    أن مثة صيغة صهيونية أساسية تبنتها "»صهيونية غري اليهود العلمانية»  
 وأضفت عليها ديباجات مسيحية مث تبنتها األوساط "وخصوصاً يف إجنلترا"بعض األوساط التجارية الربوتستانتية يف أوربا 

، واستخدمت ديباجات علمانية نفعية، وأضافت بعض عناصر جديدة "وخصوصاً أيضاً يف إجنلترا"االستعمارية الغربية 
لذين ويبدو أن مثقفي يهود شرق أوربا من البورجوازيني الصغار ا. هلا، فتحولت إىل الصيغة الصهيونية األساسية الشاملة

وقد هيأم جتربتهم التارخيية . مل تتح أمامهم فرصة للحراك االجتماعي اكتشفوها من خالل كتابات الصهاينة غري اليهود
اخلاصة مع التحديث املتعثر يف بالدهم لتبني هذه الصيغة الصهيونية األساسية الشاملة كفلسفة سياسية وتطويرها 
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فسهم إىل بعض جوانب هذه الصيغة دون أي تأثري خارجي، وذلك انطالقاً من ولعلهم قد توصلوا هم أن. وويدها
ومن . جتربتهم يف شرق أوربا، ومما ال شك فيه أن صهيونية غري اليهود كان هلا أعمق األثر فيهم ويف تفكريهم وتوجههم

يغة الصهيونية األساسية الشاملة الصعب القول بأن هذه الفئة أو تلك، وهذه الطبقة أو تلك، هي املسئولة عن تكوين الص
 . أو نشرها، فكلهم اشتركوا يف ذلك، وبالتايل فإن من الصعب حتديد مضموا الطبقي بالشكل املباشر املألوف

 

وإذا كانت الصيغة الصهيونية األساسية الشاملة نفسها تتسم بعدم التحدد، فإن املمارسة الصهيونية ال ختتلف عنها كثرياً 
ومت نوع من . فقد جلأ مثقفو شرق أوربا إىل االستعمار الغريب ليساعدهم على حتويل الفكرة إىل مشروع. ضماريف هذا امل

 تعهدت احلركة "العقد الصامت بني احلضارة الغربية واحلركة الصهيونية بشأن يهود العامل"أنواع االتفاق بني الطرفني 
، وهي عملية نقل أو ترانسفري تفقد أعضاء هذا الفائض مضموم الصهيونية مبقتضاه بنقل الفائض اليهودي إىل فلسطني

فالعامل الثوري من روسيا، والبقال احملافظ من بولندا، والرأمسايل الليربايل من . الطبقي القدمي وتكسبهم مضموناً جديداً
االستعمار رغم حديث األول عن أملانيا حينما يتم نقلهم إىل فلسطني حتت رعاية اإلمربيالية، يصبحون مجيعاً أداة يف يد 
 . الثورة احلمراء والثاين عن اإلصالح االجتماعي والثالث عن احلرية واإلخاء واملساواة

 

وحينما طُرحت الصيغة الصهيونية األساسية الشاملة على أعضاء اجلماعات اليهودية، مل يتم تعديلها بأي شكل جوهري 
ة هدفها مساعدة املادة البشرية على استبطان الصيغة، األمر الذي جعلها وإمنا أضيفت هلا عدة ديباجات يهودية متنوع

: وقد أشرنا إىل وجود صهيونيتني خمتلفتني متناقضتني. صيغة مراوغة ازداد مضموا الطبقي والسياسي غموضاً وهالمية

يف التوطني أو االستيطان، إحدامها توطينية واألخرى استيطانية، تقومان بتجنيد أعضاء اجلماعات اليهودية للمشاركة 
فقامت الصهيونية التوطينية بتجنيد يهود الغرب املندجمني، وضمنهم األثرياء وأعضاء الطبقة الوسطى . ولكلٍّ ديباجاا

مث . والفقراء، وقامت أيضاً بتجنيد أي فائض بشري يف شرق أوربا سواء كانوا عماالً أو فالحني أو بورجوازيني صغاراً
ة بعد إنشاء الدولة مضموا الصهيوين العام على يهود البالد العربية الذين يضمون عناصر قبلية وعماالً فرضت الصهيوني

وهي تقوم اآلن بتجنيد يهود الواليات املتحدة بكل طبقام، كلٌّ حسب هواه، . وفالحني ومثقفني وممولني كباراً
ين غياب البعد الطبقي احملدد، فأعضاء اهلجرة الثانية خيتلفون واهلجرات الصهيونية املختلفة تب. ألغراض صهيونية خمتلفة

وبوصول يهود . عن أعضاء اهلجرة الثالثة وخيتلف أعضاء كل اهلجرات اإلشكنازية عن أعضاء اهلجرات من البالد العربية
من دولة إثيوبيا ذات "اه  ويهود الفالش"من دولة اشتراكية غربية أصبحت بغري توجه عقائدي واضح"االحتاد السوفييت 

 . ، يصبح حتديد املضمون الطبقي بالطريقة املألوفة أمراً مستحيالً"الطابع القَبلي

 

وغين عن القول أن املضمون الطبقي للصهيونية قد ازداد ترهالً وهالمية عرب السنني واكتسب لوناً يهودياً فاقعاً، 
هيونية عصر ما بعد احلداثة، وازداد ضبابية بعد ظهور الصراعات وخصوصاً بعد ظهور الصهيونية احللولية العضوية وص

اإلثنية بني اإلشكناز من جهة والسفارد واليهود العرب من جهة أخرى، وبعد انقسام النظام احلزيب اإلسرائيلي على 
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ل، فيما ميثل، أساس إثين وديين، وانضمام اليهود الشرقيني الفقراء الساخطني إىل حزب الليكود اإلشكنازي الذي ميث
وميكن القول بأن حركيات التجمع الصهيوين جتعل تبلور تشكيل طبقي حمدد داخله أمراً ! أصحاب رؤوس األموال

، وألنه يف اية األمر جتمع مغروس يف املنطقة يعتمد على التمويل اخلارجي الذي "ونازحني"عسرياً ألنه جتمع مهاجرين 
 . يضعف بنيته الطبقية

 

األمر الذي جيعل التصنيف بالطريقة " انعدام املضمون الطبقي أو ترهله أو تنوعه أو فشله يف التبلور والتشكل ولكن
 ال يعين استحالة تصنيف دولة إسرائيل وطبيعة بنائها االجتماعي وتوجهها السياسي أو "املألوفة صعباً بل ومستحيالً

 امليثاق الذي مت عقده بني الرب وشعبه، كما يتوهم الصهاينة العضويون أو اإلستراتيجي، كما أنه ال يعين أن إسرائيل مثرة
كما يدعون، وال يعين أن الدولة الصهيونية قد مت تأسيسها لتبيع وتشتري يف السوق الشرق أوسطية كما يدعي صهاينة 

لطبقي وإمنا يف كوا امتداداً لوضع ولعل األساس التصنيفي للدولة الصهيونية ال يوجد يف مضموا ا. عصر ما بعد احلداثة
 . أعضاء اجلماعات اليهودية داخل احلضارة الغربية كجماعة وظيفية، ويف كوا دولة وظيفية مملوكية عميلة

 

  الدولة الصهيونية الوظيفية

The Functional Zionis t State  

ا  وضع اجلماعات اليهودية يف احلضارة الغربية ترجع املسألة اليهودية يف أوربا إىل عدة أسباب من أمهها  يف تصورن
باعتبارها مجاعات وظيفية مل يعد هلا دور تلعبه، وهو األمر الذي يفسر ظهور كل من املسألة اليهودية والصيغة الصهيونية 

وي مستقل وهو حل يفترض أن اجلماعات اليهودية عنصر حركي عض. األساسية الشاملة اليت طُرحت باعتبارها حال هلا
بذاته غري متجذر يف احلضارة الغربية، يستحق البقاء داخلها إن كان نافعاً يلعب الوظيفة املوكلة إليه، فإن انتهى هذا النفع 

. والواقع أن عملية النقل حتل املشكلة ألا تتضمن خلق وظيفة جديدة له. "عن طريق نقله خارجها"وجب التخلص منه 

 بلفور، أهم حدث يف تاريخ الصهيونية، فهو يطرح حال "أو عقد أو ميثاق"يف نطاقه وعد وهذا هو اإلطار الذي يدور 
ملسألة اجلماعة الوظيفية اليهودية اليت مل يعد هلا نفع داخل احلضارة الغربية وأصبح أعضاؤها فائضاً بشرياً يهودياً ال وظيفة 

 . له

 

وضع اجلماعات اليهودية كجماعة وظيفية، فأشار هرتزل وبنسكر  "بشكل جنيين"وقد أدرك الفكر الصهيوين بني اليهود 
وكل هذه الصور اازية هي حماولة .  بأم مثل البكتريا"وهتلر من بعده"إىل اليهود كأشباح وطفيليني، ووصفهم نوردو 

و كيان لوصف هذا الكيان الذي يوجد يف اتمع دون أن يكون منه، يتحرك فيه دون أن يضرب فيه جذوراً، وه
وحديث هرتزل عن اليهود باعتبارهم . أساسي إلمتام كثري من العمليات دون أن يكون جزءاً من اجلسم االجتماعي نفسه
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، هو يف صميمه حديث عن اجلماعات الوظيفية "اهلرم اإلنتاجي املقلوب"، وكذلك حديث بوروخوف عن "أقلية أزلية"
 بتهويد الصيغة "وخصوصاً الصهاينة العماليون"لصهاينة من اليهود وقد قام ا. دون استخدام املصطلح بطبيعة احلال

أي اضطالع أعضاء اجلماعات "للحقيقة التارخيية اليت تستند إليها " يهودية"الصهيونية األساسية الشاملة وتقدمي قراءة 
اليهود حسب هذا فوصفوا وضع اليهود الوظيفي بأنه مرض البد من عالجه، ف. "اليهودية بدور اجلماعات الوظيفية

 وقد "شعب مثل كل الشعوب يف الصيغة العلمانية، وشعب مقدس يف الصيغة الدينية"التصور شعب عضوي متكامل 
هذه الوظيفة هي . مجاعات متناثرة ذات وظيفة حمددة: تبعثَّر هذا الشعب فيما بعد وتشتت وتحول إىل شعب يف املنفى

املسيحية أو "لصهيونية العمالية، وهي وظيفة الشعب الشاهد يف املنظومة الصهيونية الدينية االقتراض والربا يف املنظومة ا
ويأخذ هذا التشوه شكل اهلرم اإلنتاجي اليهودي املُشوه أو املقلوب يف . وقد جنم عن ذلك تشوه هذا الشعب. "اليهودية

، كان هلم هرمهم اإلنتاجي السوي، حبيث يشغلون كل املنظومة العمالية حيث يفترض أن اليهود، حينما كانوا شعباً
أما اإلثنيون فريون أن مصدر "ولكنهم، بتشتتهم، أصبحوا يتركزون يف قمة اهلرم وحسب . درجات اهلرم اإلنتاجي

 وانطالقاً من هذا االفتراض، يطرح. "التشوه فشل الشعب يف احلفاظ على هويته اإلثنية الدينية أو اإلثنية العلمانية

وهذا ما عبر عنه هرتزل حبديثه عن حتويل . الصهاينة أمنية أن تتحول هذه اجلماعات الوظيفية إىل شعب مرة أخرى
اليهود من طبقة إىل أمة، وما عبر عنه بوروخوف بقوله إن اليهود سيصبحون شعباً تشغل طبقاته قمة اهلرم ووسطه 

 ال تكتمل "والدائرة احللولية" عبر عنه كوك بقوله إن الوحي اإلهلي وقاعدته، فيقف اهلرم على قاعدته ال على رأسه، وما
ولكن كل هذا ال يتم إال حبصول اليهود على أرض مستقلة يؤسسون فيها دولة . إال بعودة الشعب اليهودي إىل أرضه

 . وتأسيس دولة إسرائيل، من مث، هو حتقيق هلذه الرؤية. قومية

 

ولكن ما حدث بالفعل هو أن التشكيل االستعماري الغريب قد جمع . لديباجة الصهيونيةهذا هو التصور الصهيوين أو ا
الذين هم يف واقع األمر أعضاء اجلماعات اليهودية الوظيفية اليت فَقَدت وظائفها وحتولت إىل فائض » املنفيني«بعض 

وقد .  يف جمتمعات خمتلفة"تجارية والربويةال"بشري، وهي مجاعات كانت تضطلع مبهام عديدة من أمهها األعمال املالية 
قام هذا التشكيل االستعماري بنقل أعضاء هذا الفائض إىل فلسطني وحتويله إىل مجاعة وظيفية واحدة تأخذ شكل دولة 

، فاملماليك مجاعة وظيفية مت استريداها »الدور اململوكي«وهو دور نصفه ب . االستيطان والقتال: تضطلع بدور أساسي
 . الشرق العريب لالضطالع بدور القتالإىل 

 

ملَ جلأ الغرب إىل آلية الدولة الوظيفية لتحقيق أهدافه، وذلك بدالً من اآللية األكثر شيوعاً، : وميكن هنا أن نطرح سؤالً
ية القتالية اليت أي آلية اجلماعة الوظيفية؟ وملَ ملْ يوطِّن االستعمار الغريب اليهود يف فلسطني ليقوموا بدور اجلماعة الوظيف

تعمل حتت إشرافه ولصاحله بشكل مباشر كما فعل الفرس واهليلينيون من قبل حيث وظفوا اجلماعات اليهودية ذا 
الشكل؟ هناك مركب من األسباب لتفسري هذه الظاهرة، ولعل أمهها هو طبيعة اتمعات يف العصر احلديث حيث 

من صحافة وتليفزيون "االجتماعية وهي جمتمعات تربطها وسائل االتصال احلديثة تغلغلت فيها مثُل الدميوقراطية والعدالة 
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.  جتعل االحتفاظ بطبقة منعزلة حضارياً، ومتميزة وظيفياً وطبقياً، أمراً عسرياً، بل مستحيالً"ووسائل مواصالت واتصال

لتها وتميزها بسهولة ويسر، كما ميكن ولكن إذا شكلت هذه الطبقة دولة قومية مستقلة، فيمكنها حينذاك أن حتتفظ بعز
، »حركة تحرر وطين«تسويغ وجودها وحقها يف البقاء باللجوء إىل ديباجة حديثة، ويصبح االستعمار االستيطاين 

، وتتخذ »دفاعاً مشروعاً عن النفس«، ويصبح الدور القتايل »إعالن استقالل إسرائيل«ويتخذ اغتصاب فلسطني اسم 
، وتصبح لغة »اهلوية«، وتصبح العزلة هي »جيش الدفاع اإلسرائيلي« الوظيفية االستيطانية القتالية اسم قوات اجلماعة

.  وإمنا العربية، وهي لغة أهم كتب العامل الغريب املقدسة"كما هو احلال مع املماليك"احملاربني ال التركية أو الشركسية 

/ جيتو خاص م أو ثكنات عسكرية مقصورة عليهم وإمنا داخل الدولةويعيش أعضاء اجلماعة الوظيفية القتالية ال يف 

 ويف القتل والقتال نظري املال واملكافآت االقتصادية وغري "أي عزلتهم"القلعة، ويستمرون يف تعميق هويتهم /الشتتل
 . االقتصادية السخية، متخفني خلف أكثر الديباجات رقياً وحداثة

 

 وذلك بدالً من اجلماعة الوظيفية "اململوكية"لصيغة الدولة الوظيفية االستيطانية القتالية لكل هذا، جلأ العامل الغريب 
أي " إىل أمة "أي مجاعة وظيفية"حتويل اليهود من طبقة : وهذا هو الترمجة الدقيقة للشعار الصهيوين. االستيطانية القتالية

 . "دولة وظيفية

 

ة اليهودية داخل التشكيل احلضاري الغريب مسألة مستحيلة، ولذا طُرحت ويذهب املفكرون الصهاينة إىل أن حل املسأل
الصهيونية باعتبارها العقيدة اليت حاولت أن تحقِّق لليهود من خالل التشكيل اإلمربيايل الغريب ما فشلوا يف حتقيقه من 

: إعادة إنتاج للنمط نفسهولكن الدارس املدقق سيكتشف أن ما حدث هو يف الواقع . خالل التشكيل احلضاري الغريب

فالدولة الصهيونية، رغم . اتمع الغريب املضيف الذي حيوسل اجلماعة اليهودية ويوظِّفها لصاحله ويدعمها مبقدار نفعها
حداثة شكلها، إن هي إال إعادة إنتاج لواحد من أكثر أشكال التنظيم االجتماعي ختلفاً وكموناً وتواتراً يف احلضارة 

 . الغربية

 

ملاذا مت جتنيد أعضاء اجلماعات اليهودية لتأسيس الدولة الصهيونية الوظيفية، دون غريهم : وميكننا أن نطرح السؤال التايل
من األقليات؟ ال ميكن القول بأن اتمع يفرض على اجلماعة الوظيفية وضعها الوظيفي، كما ال ميكن القول بأن هذا 

فظهور اجلماعة الوظيفية واضطالعها بدورها يعود لظروف عديدة مركبة، . يفيةالوضع الوظيفي من اختيار اجلماعة الوظ
إذ تنشأ حاجة جلماعة غريبة تضطلع بوظيفة يرى جمتمع ما أنه غري قادر على أدائها، إما ألا مشينة أو ألا متميزة جداً 

 "إما خارج اتمع أو داخله" مادة بشرية مناسبة وعادةً ما توجد. أو ألنه ال ميلك ال املادة البشرية وال اخلربة ألدائها

 .ألداء مثل هذه الوظيفة
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  :وما حدث في حالة الدولة الصهيونية الوظيفية في فلسطين هو عملية مماثلة

 

  نشأت حاجة داخل التشكيل احلضاري والسياسي الغريب لتأسيس جيب استيطاين قتايل مملوكي يشكِّل قاعدة 1
يف فلسطني، وخباصة مع توقُّع سقوط الدولة العثمانية، اليت كانت فلسطني تقع يف وسطها يف مكان لالستعمار الغريب 

 . يبلغ الغاية يف األمهية من الناحية اإلستراتيجية

 

 :   كان أعضاء اجلماعات اليهودية مرشحني ألن يلعبوا دور املادة البشرية اليت تفي ذه احلاجة لألسباب التالية2

 

حنو نقل اليهود إىل فلسطني، نزوع متأصل يف احلضارة الغربية، إذ أن هذه احلضارة كانت تنظر " الصهيوين"ع  الرتو"أ
 . لليهود باعتبارهم وسيلة ال غاية، وباعتبارهم شعباً عضوياً ال ينتمي للحضارة الغربية

 

يهود بولندا الذين كانوا يعملون  يف أواخر القرن التاسع عشر، كانت الغالبية الساحقة من يهود أوربا من نسل "ب
، فكانوا يشكِّلون عنصراً استيطانياً يقوم جبمع الضرائب واستغالل »االقطاع االستيطاين«داخل نظام األرندا الذي مسيناه 

م ولذا فقد مسيناه" ويف محاية القوة العسكرية البولندية "شالختا"الفالحني األوكرانيني لصاحل طبقة النبالء البولنديني 
ومع بدايات القرن التاسع عشر، ومع . "، فهم مماليك ال حيملون سيفاً وإمنا حيملون رأس املال الربوي»املماليك املالية«

تزايد هيمنة الدولة القومية املركزية، فَقَد أعضاء اجلماعات اليهودية الوظيفية دورهم وحتولوا إىل فائض بشري يهودي 
ري من دول أوربا الشرقية، وبدأ يتدفَّق على دول أوربا الغربية والواليات املتحدة فيهدد بدأ يهدد األمن االجتماعي يف كث

أو هكذا تصور كثري من أعضاء النخبة احلاكمة وأعضاء اجلماعات اليهودية املندجمون يف "األمن االجتماعي فيها أيضاً 
 . "الغرب

 

وكانت كل دولة . ر الغريب، مرتبطني بشكل عضوي بفلسطني كان اليهود، باعتبارهم شعباً عضوياً، حسب التصو"ج
تصدر وعودها البلفورية، كما كان لكل دولة مشروعها الصهيوين اخلاص الذي يرى اليهود باعتبارهم املادة البشرية 

ية تصطدم ففكَّر بسمارك يف توطني اليهود يف منطقة حدودية حماذية خلط بغداد  برلني ليصبحوا مجاعة وظيف. املناسبة
بل جند الفاشيني حتت حكم موسوليين والنازيني حتت حكم هتلر كان هلم أكثر . بالسكان وتعتمد على أملانيا حلمايتها

 . وبطبيعة احلال، كان هناك املشاريع اإلجنليزية والفرنسية املختلفة. من مشروع

ومع تعثُّر التحديث، طرحت مسألة يهود شرق . يةوقد رفضت املادة البشرية اليهودية يف بداية األمر فكرة الدولة الوظيف
وبدأ ويد الصيغة الشاملة، وهو ما جعل بإمكان . أوربا نفسها على أوربا، وبدأت أعداد من اليهود تفكر يف االنتقال

ضارة مث ظهر هرتزل الذي طور اخلطاب الصهيوين املراوغ والعقد الصامت بني احل. أعضاء اجلماعات اليهودية استبطاا
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وقد أفرز هذا يف اية األمر املنظمة الصهيونية اليت وقَّعت العقد الصامت بني احلضارة الغربية . الغربية واحلركة الصهيونية
واحلركة الصهيونية بشأن يهود العامل والذي مت مبقتضاه تأسيس الدولة الصهيونية الوظيفية اليت هي إعادة إنتاج لنمط 

 . ركت يف إطاره اجلماعات اليهودية يف الغرباجلماعة الوظيفية اليت حت

 

ومفهوم الدولة الصهيونية الوظيفية له قيمة تفسريية عالية، وحنن نرى أن كثرياً من الدارسني قد أخفقوا نسبياً يف فهم 
ينما هي يف آليات الدولة الصهيونية وحركياا ألم تصوروا أا دولة مثل كل الدول األخرى خاضعة للقوانني نفسها، ب

ويظهر هذا اخللل يف حديث املاركسيني مثالً عن تصعيد التناقض الطبقي . واقع األمر خاضعة لقوانني اجلماعات الوظيفية
 "من خالل املساعدات وغريها"داخل إسرائيل لتصبح أكثر ثورية، ويف حديث الليرباليني عن الضغط على إسرائيل 

وهذا أمر يتناىف مع بنية الدولة . امها على إعطاء الفلسطينيني حقوقهملتصبح أكثر دميوقراطية، وذلك دف إرغ
الصهيونية نفسها ومع قانون وجودها، فسياسات إسرائيل األمنية، ومنط إنفاقها، وطريقة متويلها، وبنيتها الطبقية، 

قدار اضطالعها بوظيفتها القتالية وأساليبها اإلدارية، ال ميكن فهمها إال يف إطار الدعم األمريكي الذي يقدم إلسرائيل مب
والواقع . اليت أُسست الدولة من أجلها يف بادئ األمر، وقد نقل اليهود من الغرب واقتلع العرب من بالدهم للسبب نفسه

لة أن أية اجتاهات حنو الدميوقراطية واإلخاء الثوري قد تؤدي إىل االعتراف بالفلسطينيني وحبقوقهم، البد أن تهدد الدو
الوظيفية الصهيونية من جذورها إذ أا ستفقدها وظيفتها القتالية، أي ما يسمى بقيمتها اإلستراتيجية، وهي السلعة 

ومن هنا، فإن فكرة . األساسية اليت تنتجها وتبيعها للغرب، وهي مصدر نفْعها الذي يربر وجودها واستمرار دعمها
ا اليت أدت إىل الصراع والقتال والعزلة مثل الزعم بأن هناك شعباً يهودياً له السالم مع العرب تصدر عن املقدمات نفسه

تراث يهودي وهوية يهودية وحقوق يهودية، وأن الدولة اليهودية ليست مثرة التشكيل االستعماري الغريب وإمنا هي تعبري 
 استيطانياً إحاللياً وإمنا عودة الستعادة عن ذلك التراث وتلك اهلوية، وأن استيطان الصهاينة يف فلسطني ليس استعماراً

 . فالسالم املقترح ال خيل بالبنية الصراعية األساسية الشاملة بأية حال. احلقوق اليهودية

 

ولكن، مع تطور األوضاع يف العامل العريب، ومع تزايد استعداد النخب احلاكمة لالخنراط يف سلك النظام العاملي اجلديد 
لغربية األمريكية، ليس من املستبعد حتقيق السالم بعض الوقت مع الدولة الوظيفية الصهيونية، إذ أن واخلضوع للهيمنة ا

النظم العربية من خالل خنبها احلاكمة، ستصبح هي نفسها دوالً أو أنظمة وظيفية، تقوم بدور الوسيط الوظيفي بني 
وف هذه النظم من الصحوة الشعبية اإلسالمية، ومع كما أنه مع تصاعد خ. النظام العاملي اجلديد وشعوا املستضعفة

حتول دور إسرائيل من دولة وظيفية تضرب القومية العربية إىل دولة وظيفية تضرب الصحوة اإلسالمية، ستزداد الرقعة 
 . املشتركة بني هذه النظم الوظيفية والدولة الوظيفية، ومن مث سيمكن حتقيق السالم املبين على تماثُل الوظيفة

 

ويالحظ أن الدولة الصهيونية الوظيفية نفسها قد تضم مجاعات وظيفية، ومن أهم هذه اجلماعات اآلن عرب األراضي 
احملتلة الذين بدأوا يستولون على قطاعات بأسرها كقطاع املباين كما يعملون يف املطاعم إما كجرسونات أو عمال 
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ويبدو أن كثرياً من اليهود الشرقيني يقومون بدور اجلماعة . اعي ذاتهكما أم بدأوا يتغلغلون يف القطاع الزر. نظافة
 بني العرب والدولة الصهيونية، فكثري من مقاويل العمال يأتون من صفوفهم، وميكن القول أن الدولة "الوسيطة"الوظيفية 

 .ئيلالصهيونية الوظيفية حتاول أن جتعل من السلطة الفلسطينية دولة وظيفية تعمل لصاحل إسرا

 

  التعاقدية والنفع والحياد: الدولة الصهيونية الوظيفية

The Functional Zionis t State: Contractualization, Utilitiy, and Neutrality  

 . تتسم الدولة الصهيونية الوظيفية بكل مسات اجلماعة الوظيفية، وأول هذه الصفات هي التعاقدية والنفع واحلياد

 

  :لية والعائد اإلستراتيجيالوظيفة القتا  1

 

من أهم وظائف الدولة الصهيونية الوظيفية أا تقوم باألعمال املشينة اليت ال تستطيع الدول الغربية االضطالع ا نظراً 
تود احلفاظ على صورا املشرقة أمام الرأي العام العاملي وأمام مجاهريها بقدر " دميوقراطية"و" ليربالية"لكوا دوالً 

ومن هذه الوظائف تزويد دول أمريكا الالتينية العسكرية . ستطاع فتكل إىل الدولة الصهيونية مثل هذه األعمالامل
بالسالح، والتعاون مع جنوب أفريقيا يف كثري من ااالت، ومنها السالح النووي، والقيام ببعض أعمال املخابرات 

كما تقوم الدولة الصهيونية . "سابقاً"ها موجهة لالحتاد السوفييت والتجسس، والسماح للواليات املتحدة بإنشاء إذاعة في
ويبدو أن الدولة الصهيونية اآلن أصبحت مصدراً . بتوفري اجلو املالئم والتسهيالت الالزمة للترفيه عن اجلنود األمريكيني

 وأملانيا "أمستردام"ثل هولندا لكثري من املرتزقة يف العامل، كما يبدو أا بدأت يف تصدير البغايا لبلدان غربية م
 "فرانكفورت"

 

 فعائد "ال التجارية أو املالية"وكانت أهم وظائف الدولة الصهيونية على اإلطالق، حىت عهد قريب، هو الوظيفة القتالية 
ال مقابل القت: الدولة الوظيفية األساسي عائد إستراتيجي، والسلعة أو اخلدمة األساسية الشاملة اليت تنتجها هي القتال

 . وفيما عدا ذلك، فإا ديباجات اعتذارية وتفاصيل فرعية. املال، أي أا وظيفة مملوكية بالدرجة األوىل

 

وقد تنبه أصدقاء الصهيونية وأعداؤها على السواء إىل طبيعة هذه العالقة وطبيعة هذه الوظيفة منذ البداية، فتم الدفاع عن 
فعلى سبيل املثال، صرح .  هذا املنظور، كما مت اهلجوم عليه وشجبه من هذا املنطلقاملشروع الصهيوين والترويج له من

 بأنه يرى أن الدولة الصهيونية ستكون بلداً حتت وصاية "1920 يونيه 16يف "ماكس نوردو، يف خطاب له يف لندن 
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ميتد عرب الشرقني األدىن واألوسط بريطانيا العظمى وأن اليهود سيقفون حراساً على طول الطريق الذي حتف به املخاطر و
ال "وكان حاييم وايزمان كثري اإلحلاح يف تأكيد أمهية اجليب االستيطاين الصهيوين اإلستراتيجية . حىت حدود اهلند

، أي خط دفاع أول إلجنلترا وال سيما فيما يتعلق »بلجيكا آسيوية«، فهذا اجليب سيشكل، حسب رأيه، "االقتصادية
 بين أن من البدهي أن إجنلترا يف حاجة إىل "1914 أكتوبر 3يف " خطاب كتبه إسرائيل زاجنويل ويف. بقناة السويس

 . فلسطني حلماية مصاحلها

 

باعت نفسها منذ البداية للقيام بالوظيفة » حركة قومية«وأما حنه أرنت، فقد أكدت أن الصهيونية بطرحها نفسها 
دية كان يعين يف واقع األمر أن اليهود ينوون التستر وراء القومية وأم سيقدمون القتالية االستيطانية، فشعار الدولة اليهو

 . إستراتيجي ألية قوة كربى تدفع الثمن» جمال نفوذ«أنفسهم باعتبار أم 

 

إن : " يف خطاب له ألقاه يف مونتريال بكندا قال فيه1947وقد عرض ناحوم جولدمان القضية بشكل دقيق جداً عام 
لصهيونية سوف تؤسس يف فلسطني، ال العتبارات دينية أو اقتصادية بل ألن فلسطني هي ملتقى الطرق بني أوربا الدولة ا

ومعىن ". وآسيا وأفريقيا، وألا مركز القوة السياسية العاملية احلقيقي واملركز العسكري اإلستراتيجي للسيطرة على العامل
عينها ولن تقدم فرصاً لالستثمار أو سوقاً لتصريف السلع ولن تكون مصدراً هذا أن الدولة الصهيونية لن تنتج سلعاً ب

دوراً إستراتيجياً يؤمن سيطرة : للمواد اخلام واحملاصيل الزراعية، وإمنا سيتم تأسيسها ألا ستقدم شيئاً خمتلفاً ومغايراً ومثيناً
 . ولكنه غري مباشرالغرب على العامل، وهو دور سيكون له دون شك مردود اقتصادي، 

 

وال ختتلف املنظمة االشتراكية اإلسرائيلية ماتزبن، أي البوصلة، يف وصفها وضع إسرائيل عن وصف جولدمان أو حنه 
أرنت، حيث ترى املنظمة، يف حتليل هلا صدر يف الستينيات، أن الدور الذي تضطلع به الدولة الصهيونية مل يطرأ عليه أي 

 قاعدة لقوة عسكرية ميكن االعتماد عليها، قوة موجهة ضد العرب خلدمة املصاحل اإلمربيالية تغيري، فهي ال تزال تشكل
الذراع " أن إسرائيل قد جعلت جيشها "1986 أبريل 29يف علْ مهشمار بتاريخ "سبري . وقد بين ب. اإلستراتيجية

 .  أهبة االستعداد لتأدية اخلدمات يف أي وقت، فهي خدمة حربية كامنة جاهزة على"املستقبلية احملتملة للواليات املتحدة

 

  :الجدوى االقتصادية للدولة الوظيفية  2

 

. من املعروف أن على أعضاء اجلماعة الوظيفية القيام بوظيفة ما هي يف جوهرها استغالل اجلماهري لصاحل النخبة احلاكمة

 منها من خالل اإلقراض بالربا أو التخصص يف فتقوم اجلماعة بتحصيل الضرائب من اجلماهري أو امتصاص فائض القيمة
وكان أعضاء اجلماعة الوظيفية حيققون بذلك أرباحاً عالية، .  حيتكرها احلاكم حلسابه"مثل امللح واخلمور"بيع سلع معينة 
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ولذا، فقد كانت معظم األرباح تصب مرة أخرى يف . ولكنهم بعد ذلك كان عليهم دفع ضرائب باهظة للحاكم
ي أن أعضاء اجلماعة الوظيفية اليهودية كانوا يف واقع األمر من أهم مصادر الربح للنخب احلاكمة يف الغرب يف خزائنه، أ

 . العصور الوسطى

 

والدولة الوظيفية الصهيونية ال تقوم، مثل اجلماعة الوظيفية اليهودية، بتحصيل الضرائب مباشرةً، ولكنها مع هذا تحقِّق 
عية ألا تقوم بضرب تلك النظم القومية العربية اليت حتاول رفع سعر املواد اخلام أو حىت التحكم يف ريعاً عالياً للدولة الرا

أما الضريبة . بيعها ويف أسعارها أو اليت ختتط طريقاً تنموياً أو تتبىن سياسة داخلية وخارجية دد املصاحل الغربية باخلطر
 .  فهي حالة احلرب الدائمة اليت يعيشوا بسبب الدور الذي يضطلعون بهاليت يدفعها أعضاء الدولة الوظيفية الصهيونية،

 

ومهما يكن األمر، فقد أدرك الصهاينة هذه الوظيفة، كما أدركوا أم كلما زاد ما حيققونه من ربح لراعيهم من خالل 
مر وإحلاحهم الدائم على ومن هنا كان تأكيدهم املست. أدائهم مهام وظيفتهم زادت فرص استمرار الدعم وفرص البقاء

اجلدوى االقتصادية للوظيفة اليت يؤديها التجمع الصهيوين وعلى مقدار النفع الذي سيعود على الراعي واملمول 
وبالفعل، جند أنه، يف وقت كان فيه . ، متاماً مثلما يفعل أي شخص رشيد مع أية سلعة تباع وتشترى"اإلمربيايل"

ل يف إطار النظرية واُألمنية، كان الزعماء الصهاينة يؤكدون، الواحد تلو اآلخر، أن متويل مثل املشروع الصهيوين ال يزا
وقد أدرك هرتزل  مبكره ودهائه  أن ثورة . هذا املشروع االستيطاين الصهيوين مسألة مرحبة للدولة اليت ستستثمر فيه
 إلجنلترا، ولذا فقد أشار إىل أن املشروع الفالحني املصريني ستجعل مصر مكلفة جداً كقاعدة عسكرية بالنسبة

واستخدم وايزمان الصورة اازية التجارية التعاقدية نفسها حني كتب لتشرشل . الصهيوين، بتكاليفه الزهيدة، شيء مغر
يه إن السياسة الصهيونية يف فلسطني ليست على اإلطالق تبديداً للموارد، وإمنا هي التأمني الضروري الذي نعط: "قائالً

وأفاض وايزمان يف شرح وجهة نظره، مبيناً أن االستعمار الربيطاين، ". لك بسعر أرخص من أن حيلم به أي فرد آخر
وإذا . بتأييده املنظمة الصهيونية، قد وضع ثقته يف جمموعة مستعدة لتحمل قدر كبري من املسئولية املادية عن االستعمار

مث يتساءل وايزمان . ستكون مرتفعة، عندئذ ميكن تنظيم وتسليح املستعمرين اليهودتبين أن تكاليف احلامية الربيطانية 
أن جتد : هل متت أية عملية استعمارية أخرى حتت ظروف مواتية أكثر من هذه: "بشيء من اخلطابية وبكثري من التوتر

إن ".  مسئولياا اليت تكلفها الكثري؟احلكومة الربيطانية أمامها منظمة هلا دخل كبري ولديها استعداد ألن تضطلع جبزء من
 . الصوت هنا صوت بائع متجول جييد اإلعالن عن السلعة، حىت لو كانت كيانه ووجوده

 

 كثرياً، ففي حديث له إلذاعة "1984  1982"وال خيتلف صوت يعقوب مرييدور وزير التخطيط والتنسيق االقتصادي 
وقد بين الوزير اإلسرائيلي . ن إسرائيل كقاعدة للمصاحل األمريكيةاجليش األمريكي ركَّز على مدى رخص واخنفاض مث

أن إسرائيل حتل حمل عشرة من حامالت الطائرات، وقدم الوزير اإلسرائيلي كشف حساب بسيط جاء فيه أن تكلفة بناء 
 أنه لو دفعت الواليات مث أضاف الوزير، وهو اخلبري باألمور االقتصادية،.  بليون دوالر50احلامالت العشر هذه تبلغ 
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وقد كان الوزير متساحماً مع الواليات املتحدة فلم يذكر "على تكاليف تشييد هذه احلامالت % 10املتحدة فائدة قدرها 
، لو دفعت "تكلفة اجلنود الذين ستحملهم حامالت الطائرات أو احلرج السياسي الذي سيسببه وجود مثل هذه القوات

وحيث إن املعونة األمريكية ال تصل بأية حال إىل هذا .  الفائدة لبلغت مخسة باليني دوالرالواليات املتحدة مثل هذه
". أين إذن بقية املبلغ؟: "القدر، فقد اختتم مرييدور حديثه مبلحوظة فكاهية ولكنها يف الوقت نفسه بالغة الداللة، إذ قال

يني، ففي العام نفسه بين أريل شارون أن اخلدمات اليت ويبدو أن هذا هو اخلط اإلعالمي اإلسرائيلي يف مواجهة األمريك
مث قال بشكل شبه . تقدمها إسرائيل للواليات املتحدة تفوق يف قيمتها ما تقدمه الواليات املتحدة من معونات إلسرائيل

 ".الراتإن الواليات املتحدة ال تزال مدينة لنا بسبعني ملياراً من الدو: "جدي ما قاله مرييدور بشكل فكاهي

 

وترد الفكرة نفسها، كما يرد كشف حساب مماثل، يف مقال لشلومو ماعوز احملرر االقتصادي للجريوساليم بوست 
حني أشار إىل أن اإلسرائيليني يعرفون جيداً أن مساعدة الواليات املتحدة للدولة الصهيونية » صفقة إستراتيجية«بعنوان 

 بليون دوالر 130فالواليات املتحدة تدفع سنوياً . يات املتحدة اإلستراتيجيةهي يف جوهرها مساعدة خلدمة مصاحل الوال
وبالتايل، فإن مساعداا العسكرية واملدنية .  بليوناً للوفاء بالتزاماا يف احمليط اهلادي40لقواا يف حلف مشال األطلنطي و

خصوصاً إذا ما مت النظر إىل مثل هذه املساعدات إلسرائيل صغرية بشكل مضحك، إذا ما قُورنت باملبالغ اآلنفة الذكر، و
 . باعتبارها استثماراً حلماية مصاحل أمريكا يف املنطقة

 

فاملدافعون عنها يف الواليات املتحدة ال يلجأون أبداً إىل احلديث عن املغامن االقتصادية . هذا هو املفهوم الغريب إلسرائيل
إمنا يشريون دائماً إىل احلليف الذي ميكن التعويل عليه واملغامن اإلستراتيجية الثانوية أو املغارم االقتصادية التافهة و

إذا كان :  عن موقف هؤالء بقوهلا"1985 يوليه 20يف "وقد عبرت جملة اإليكونومست . األساسية الشاملة اهلائلة
، فإن من "داف إستراتيجيةلتحقيق أه" بليون دوالر كل عام ضمن تكاليف حلف األطلنطي 30بإمكان أمريكا أن تدفع 

 . " باليني دوالر آنذاك4حنو "املؤكد أن إسرائيل، وهي املخفر األمامي والقاعدة احملتملة، تستحق مبلغاً تافهاً 

 

وقد خلص سبري كل املوضوعات والصور اازية السابقة فقال إن الزعماء اإلسرائيليني مضطرون دائماً ألن يذكِّروا 
 واشنطن مبقدار تكلفة وجود اجليش األمريكي يف غرب أوربا باملقارنة بتلك اهلبات املمنوحة القيادة األمريكية يف

وقد بين سبري أن اجليش اإلسرائيلي ليس خدمة حربية كامنة وحسب، وإمنا هو أيضاً خدمة رخيصة، بل إا . إلسرائيل
يف مقاله، يوافق البنتاجون على هذا الرأي، وحسبما جاء . أرخص من أي خيار عسكري آخر حمتمل ألمريكا يف املنطقة

ولذا ال يبدي خرباؤه أي تأفف إزاء احلساب الذي يقدمه اإلسرائيليون، حىت أن هناك من يرى أنه رخيص نسبياً، األمر 
الذي يدل على أن نبوءات الزعماء الصهاينة وحسابام، بشأن اجليب الصهيوين الوظيفي، كانت تتسم بالدقة، وأن 

 الصهيونية مرحبة وال شك، وأن العقد النفعي الذي وقِّع بني احلضارة الغربية واملنظمة الصهيونية بشأن يهود العامل السلعة
 . ال يزال نافذاً حىت اآلن وأن عائده ال يزال مرتفعاً
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  :التعاقدية بين رؤية الذات ورؤية اآلخر  3

 

به على أُسس اقتصادية، ولكن ال ميكن رده برمته إىل الدوافع إن ارتباط اإلنسان بوطنه ارتباط قد تفسر بعض جوان
ولكن عضو اجلماعة الوظيفية إنسان . االقتصادية وحسب، فهو ارتباط ال ميكن تفسريه إال على أُسس أكثر تركيباً

خالل جتربته، اقتصادي بالدرجة األوىل حبيس جتربته اليت حولته إىل أداة اقتصادية، ولذا فهو يدرك اجلنس البشري من 
ولذا، جند أن . ويسقط دوافعه على دوافع اآلخرين، ولذا فهو يفشل متاماً يف إدراك عمق الرابطة بني اإلنسان ووطنه

الفكر الصهيوين يدور يف نطاق رؤية تعاقدية وظيفية نفعية ضيقة سواء يف رؤيته لليهود أو يف رؤيته لآلخر، إذ أن 
. »الوطن القومي«ن هو إال سوق تباع فيها األشياء وتشترى، وضمن ذلك ما يسمى الصهاينة يرون أن العامل بأسره إ

ويبدو أنه يف املراحل األوىل للحركة الصهيونية ساد تصور بني املفكرين الصهاينة مفاده أن احلصول على هذا الوطن 
وكان هرتزل يتصور أن . عر املغريميكن أن يتم من خالل عملية جتارية رشيدة من خالل املقايضة واملساومة والس

. احلركة الصهيونية، ممثّلة الشعب اليهودي، ستقوم بشراء العريش أو أوغندا، أو حائط املبكى وفلسطني من أصحاا

فاألرض هنا ليست وطناً وإمنا عقار، وعالقة اإلنسان ا ليست عالقة انتماء وكيان وإمنا هي عالقة نفعية تعاقدية تشبه 
وحينما نشر هرتزل كتابه دولة اليهود، امه بعض اليهود بأنه تقاضى مبلغاً . ماعة الوظيفية باتمع املضيفعالقة اجل

ضخماً من شركة أراض بريطانية كانت تود القيام بأعمال جتارية يف فلسطني فتم تفسري احللم القومي على أنه مشروع 
 ال يصدقون أن أي شخص ميكن أن يتصرف مدفوعاً باقتناع إن اليهود: "وعلق هو على هذا االام بقوله. جتاري

وكان هرتزل يتصور، يف واقع األمر، أن العامل حانوت أو سوق كبرية، فحينما ذهب ملقابلة جوزيف ". أخالقي
ليزية  ليطلب منه قطعة أرض ليقيم عليها وطناً، كان يتخيل أن اإلمرباطورية اإلجن"وزير املستعمرات الربيطاين"تشامربلني 

مثل دكان كبري للعاديات اليت ال يعرف مالكها عدد السلع فيها على وجه الدقة، وختيل هرتزل نفسه زبوناً يطلب سلعة 
 . السلعة يف بضاعته/وحياول مع صاحب الدكان أن يبحث له عن مثل هذا املكان» مكان جتمع الشعب اليهودي«امسها 

 

فالطفيلية إحدى مسات اجلماعة "الد حىت يكسب إحداها يف اية األمر وجماناً ولكن هرتزل كان ينوي املتاجرة يف عدة ب
وعلى سبيل املثال، حاول هرتزل أن حيصل على امتياز شركة أراض يف موزمبيق من . "الوظيفية يف آخر مراحل تطورها

مث يوضح هرتزل . بة فيما بعداحلكومة الربتغالية دون أن يدفع فلساً واحداً، وذلك بأن يعد بسداد الديون ويدفع ضري
على أين أريد موزمبيق هذه للمتاجرة عليها فقط وآخذ بدالً منها جزيرة سيناء مع مياه النيل صيفاً : "للقارئ نواياه

 . ، فاملسألة كلها تبادل وتعاقُد وعالقات موضوعية رشيدة"وشتاًء، ورمبا قربص أيضاً دون مثن
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ة نفسها سلعة مرحبة ناجحة، فهو يوضح أن اجلمعية اليهودية ستعمل مع السلطات ويؤمن هرتزل بأن الدولة اليهودي
وإذا وافقوا على اخلطة فإن هذه السلطات ستستفيد باملقابل، : "املوجودة يف األرض، وحتت إشراف القوى األوربية

ستكون . وم بأشياء أخرى كثريةوسندفع قسطاً من دينها العام ونتبىن إقامة مشاريع حنن أيضاً يف حاجة إليها، كما سنق
 ". فكرة خلْق دولة يهودية مفيدة لألراضي ااورة، ألن استثمار قطعة أرض ضيقة يرفع قيمة املناطق اليت جتاورها

 

 سلعة، بل "هي األخرى"والرؤية الصهيونية التعاقدية اليت تضع لكل شيء سعراً مهما مست مرتبته، تفترض أن فلسطني 
ويقِّدر هرتزل أن مثن فلسطني احلقيقي، هو مليونان من . ال يود أحد شراءها سوى املعتوهني من اليهودسلعة غري رائجة 
 كان  حسب تصوره وحساباته احلقيقية أو الومهية  حوايل 1896حيث إن العائد السنوي منها عام "اجلنيهات فقط 

قد وافق كثري من الصهاينة على هذا الثمن الواقعي أو و. ولعله أخذ يف االعتبار سعر الفائدة والتمويل. " ألف جنيه80
إال أن السمسار السياسي يعرف أن الثمن التجاري خيتلف عما جيب أن يدفَع حني حيني وقت البيع والشراء، . التجاري

 . دائنيهاوهو هلذا السبب يرفع السعر إىل عشرين مليون جنيه تركي دفعة واحدة، يدفَع منها مليونان لتركيا والباقي ل

 

بل إن هرتزل على ما يبدو كان حياول احلصول على فلسطني باان مثل أي مسسار غشاش من أعضاء اجلماعات 
فقد ذهب إىل السلطان عبد احلميد خاوي الوفاض، ودون يف مذكراته . الوظيفية املالية الذين تفوقوا يف الغش التجاري
إن كل ما يريده من . ر خمفض لشعر باحلرج، ألنه ال حيمل معه كل املبلغأنه لو عرضت عليه فلسطني الغالية نظري سع

وإن مل . السلطان هو وعد ببيع فلسطني له، وهذا الوعد سيكون له مبرتلة السلة اليت يستخدمها املتسولون جلمع التربعات
مثل " االمتيازات من تركيا ينجح التسول، فإن هرتزل لن تعجزه احليلة، فهو يقرر أن يقبل الصفقة على أن يطلب بعض

 .  حىت يتسىن له الدفع بيسر"احتكار الكهرباء

 

إن هذا التصور التجاري التعاقدي للوطن القومي اليهودي ليس مقصوراً بأية حال على هرتزل، فموسى هس يؤكد أنه 
ر أن تركيا سترد هلم وطنهم نظري وهو يتصو. ال توجد أية قوة أوربية تفكر يف منع اليهود من شراء أرض أجدادهم ثانيةً

على رجالنا األغنياء أن يبدأوا بشراء : "وتصور ليلينبلوم لفكرة شراء الوطن ليس مغايراً لفكرة هس. حفنة من الذهب
العقارات يف تلك األرض، ولو ببعض ما ميلكون من ثروة، وما دام هؤالء ال يرغبون يف ترك أراضيهم اليت يسكنوا 

تر كل منهم قطعة أرض يف أرض إسرائيل ببعض من ماهلم حيث تعطَى هذه األراضي ملن يستغلها على أساس اآلن، فليش
ويرى بنسكر هو اآلخر أن حل املسألة اليهودية يتلخص يف تأسيس شركة ".  مع الشاري"أو الربح"اتفاقية بشأن العائد 

وهذا التصور التجاري لكل . يها مع مرور الزمنمسامهة لشراء قطعة أرض تتسع لعدة ماليني من اليهود يسكنون ف
أراضي آسيا وأفريقيا مل يكن أمراً غريباً على العقل الغريب االستعماري يف القرن التاسع عشر الذي كان يرى العامل بأسره 

 . "من خالل شركات ذات براءة يف معظم األحيان"حيزاً لالستغالل وأرضاً توظَّف بطريقة مرحبة 
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لتصور الوظيفي التجاري التعاقدي قائماً حىت اآلن، فحينما يتحدث وايزمان عن فائدة الدولة الصهيونية وال يزال ا
لإلمربيالية، ويقدم حساب التكاليف، وحينما تقدم احلركة الصهيونية احلوافز املادية والرشاوى ليهود املنفى ليهاجروا إىل 

ا حياولون شراء حائط املبكى، وحينما يعرضون تعويض الفلسطينيني ، وحينم"وكأن الوطن ملكية عقارية"أرض فلسطني 
عن وطنهم وتقدمي املساعدة املالية هلم شريطة أن يتنازلوا عن حق العودة، فإم يؤكدون أن هذه الرؤية التجارية التعاقدية 

 .فعية تعبري آخر عن هذا االجتاهوميكن القول بأن الصهيونية الن. السطحية ال تزال هلا قوا يف بعض األوساط الصهيونية

 

  الحوسلة: الدولة الصهيونية الوظيفية

The Functional Zionis t State: Ins trumentalization  

الدولة الوظيفية هي دولة تتم حوسلتها لصاحل الدول الراعية اإلمربيالية، ولكن يبدو أن احلوسلة يف حالة احلركة 
ويف اجتماع بني . وظيفية، بل ستمتد لتشمل كل املادة البشرية اليهودية أينما كانتالصهيونية لن تتوقف عند الدولة ال

هرتزل وفيكتور عمانوئيل الثالث، ملك إيطاليا، أشار الزعيم الصهيوين إىل أن نابليون دعا إىل عودة اليهود إىل فلسطني 
لواقع هو أن جيعل اليهود املشتتني يف مجيع أحناء ليؤسسوا وطناً قومياً، ولكن ملك إيطاليا بين له أن ما كان يريده يف ا

وقد اضطر هرتزل إىل املوافقة على ما يقول، وقد اعترف بأن تشامربلني، وزير اخلارجية الربيطاين، . العامل عمالء له
يف «وكان هرتزل يرى أنه إذا وافقت إجنلترا على مشروعه الصهيوين، فإا ستحصل، . كانت لديه أيضاً أفكار مماثلة

 سري يف مجيع أحناء العامل يتسمون باإلخالص والنشاط، وبإشارة واحدة "عميل"، على عشرة ماليني تابع »ضربة واحدة
إن إجنلترا ستحصل على عشرة ماليني عميل . "سيضع كل واحد منهم نفسه يف خدمة الدولة اليت تقدم هلم العون

تزل، مستخدماً الصورة اازية التجارية التعاقدية الشائعة يف مث أضاف هر". يضعون أنفسهم يف خدمة جاللتها ونفوذها
مثة أشياء ذات قيمة عالية تكون من نصيب الشخص الذي حيصل عليها يف وقت مل تكن قد "األدبيات الصهيونية، 

لفائدة اليت وأعرب الزعيم الصهيوين عن أمله يف أن تدرك إجنلترا مدى القيمة وا". عرفت قيمتها احلقيقية العالية بعد
ستعود عليها من وراء كسبها الشعب اليهودي، أي أن هرتزل مدرك متاماً لوظيفة الدولة اليهودية والشعب اليهودي 

 . ومدى نفعه وإمكانية حوسلته

 

، عبر ماكس 1920ففي عام . واخلطة الصهيونية اخلاصة بتسخري الشعب اليهودي جزء أساسي من العقيدة الصهيونية
فهمه العميق للدوافع اليت حركت رجال السياسة الربيطانيني الذين كانت تواجههم مشكلة التوازنات نوردو عن ت

" مصدر نفع"ورمبا " مصدر قوة"وبعد القيام حبسابام توصل هؤالء الساسة إىل أن اليهود يعتبرون يف احلقيقة . الدولية

 . أيضاً لربيطانيا وحلفائها، ومن مث عرضت عليهم فلسطني
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حتت » بلداً«أو » مكاناً تابعاً«أو » مساحة«أو » رقعة«ويالحظ أن كل الكُتاب السابقني ينظرون إىل إسرائيل باعتبارها 
وهم يعتربون املستوطنني . "فهي مكان مت نزع القداسة عنه ومتت حوسلته متاماً حىت أصبح موضوعاً حمضاً"الوصاية 

واململوك أداة . مجاعة من املماليك أو املرتزقة على أهبة االستعداد دائماً": هزةخدمة عسكرية جا"الصهاينة حراساً و
 . ووسيلة، وليس إرادة وقيمة

 

وسواء كانت اإلشارات للمكان أو كانت لإلنسان، فإن جوهر الصور اازية مجيعاً هو التبعية الكاملة للغرب، 
. "»ذراع مستقبلية«" أداة منعزلة عن احمليط احلضاري الشرقي والتحوسل الكامل حلسابه، وحتويل املكان واإلنسان إىل

جزءاً من ] يف آسيا[سنقيم هناك : "وقد مزج هرتزل، مؤسس الصهيونية، كل العناصر يف تعبريه اازي الشهري حني قال
ان حبيث أصبحا ، فقد مزج اإلنسان واملك"يف وجه اهلمجية] الغربية[حائط حلماية أوربا يكون حصناً منيعاً للحضارة 

يف العربية كلمة متعددة املعاين متنوعة الدالالت وتشري » إسرائيل«يالحظ أن كلمة ". حائطاً غربياً يف مواجهة الشرق
 . "لألرض والشعب متاماً كما فعل هرتزل

 

ور اازية اليت وكثري من الص.  يدور يف هذا اإلطار"وإدراك العامل الغريب له"وال يزال إدراك اإلسرائيليني لدورهم 
فقد . يستخدمها املستوطنون الصهاينة يف وصف الدور املوكل إليهم يبني إدراكهم لعملية احلوسلة الوظيفية هذه

يف مقال يف سبتمرب "استخدمت جريدة هآرتس صورة جمازية درامية لوصف الدور الذي مت إسناده إىل الدولة اليهودية 
إسرائيل مت تعيينها لتقوم بدور احلارس الذي ميكن االعتماد عليه يف "جاء فيه أن " حنن وعاهرة املواين" بعنوان "1951

 ". معاقبة دولة واحدة أو أكثر من جرياا العرب الذين قد يتجاوز سلوكهم جتاه الغرب احلدود املسموح ا

 

راً حساساً يف الذات الصهيونية  تلمس  على ما يبدو  وت"إسرائيل كحارس أجري يشبه العاهرة"والصورة اازية السابقة 
 اخلاصة حبرب السويس أنه، أثناء 1956اإلسرائيلية، إذ تكشف أخرياً من خالل وثائق وزارة اخلارجية الربيطانية لعام 

املباحثات السرية اليت جرت بني إجنلترا والدولة الصهيونية ومهدت للعدوان الثالثي على مصر، مت االتفاق على أن تقوم 
وبعد وصوهلا إىل قناة السويس، تقوم إجنلترا وفرنسا بالتدخل مث تصدران أمراً إىل الطرفني املصري . يل مبهامجة مصرإسرائ

واإلسرائيلي باالنسحاب عدة كيلو مترات من حدود القناة، وبذا يتم تربير الغزو الفرنسي واإلجنليزي أمام الرأي العام 
وقد ضمنت الدولتان أمن إسرائيل وزودتاها بالغطاء .  محاية املالحة يف القناةالعاملي باعتباره عملية حمايدة دف إىل

ولكن يبدو أن املندوب اإلجنليزي يف هذه املفاوضات السرية . "وهذه أمور معروفة ال حتتاج إىل توثيق"اجلوي املطلوب 
فيفة، ولكن الفعلية، بالقوات اإلسرائيلية بالغ قليالً يف األمر وطلب أن تقوم القوات اإلجنليزية بإحلاق بعض اإلصابات الط

وهنا ثارت ثائرة بن جوريون واستخدم صورة جمازية . لرفضها االنسحاب أو لتباطؤها فيه حىت يتم حبك املسرحية
إجنلترا تشبه النبيل : شبيهة بالصورة اازية اليت استخدمتها هآرتس لوصف العالقة بني إسرائيل والدول الغربية إذ قال

طاعي الذي يرغب يف معاشرة إحدى اخلادمات جنسياً على أن يتم ذلك يف اخلفاء وحسب، أي يف املطبخ مثالً ال يف اإلق
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، ولكنه كان "اخلادمة احلسناء"ومن الواضح أن بن جوريون مل يرفض الدور اإلستراتيجي املوكل إليه . حجرة النوم
، يتفق مع مكانة "احلديقة أو غرفة النوم على سبيل املثال"ئق يطمع يف أن يتم اللقاء بني اخلادمة والسيد يف مكان ال

 . الشعب اليهودي وكرامة دولته اليهودية الوظيفية

 

فقد وصف الربوفسري يشعياهو ليبوفيتس . ومن الصور اازية املتواترة األخرى، صورة إسرائيل باعتبارها كلب حراسة
ووصف اإلسرائيليني " عميل للواليات املتحدة" إسرائيل بأا 1974 مارس 8يف حديث له يف صحيفة لوموند بتاريخ 

وقد طور ". كالب حراسة للمصاحل األمريكية يف الشرق األوسط، ويتعلق بقاؤنا بقدرتنا على القيام ذه املهمة "بأم 
دة وإثارة إذ وصف الصحفي اإلسرائيلي عاموس كينان هذه الصورة اازية املثرية من عامل احليوان وجعلها أكثر ح

ويفضل . ، وهي كلب حراسة قوي لكنه حيتاج إىل محاية"كلب حراسة رأسه يف واشنطن وذيله يف القدس"إسرائيل بأا 
وهي صورة جمازية مألوفة وشائعة فَقَدت كثرياً . كصورة جمازية لوصف الدولة الوظيفية» خملب القط«العرب استخدام 

احلارس، والعاهرة، واخلادمة "والصورة اازية السابقة .  وإن كانت معبرة متاماًمن قوا بسبب تكرارها بشكل ممل،
 سواء أقبلناها جلدا أم رفضناها حلدا، تؤكد أن أمهية إسرائيل من "احلسناء الطيعة، وكلب احلراسة، وخملب القط

رها اإلستراتيجي إذ أن كل الصور اازية وجهيت النظر الغربية والصهيونية ال تكمن يف عائدها االقتصادي وإمنا يف دو
 . تفترض وجود دور يؤدى ومثن يدفَع، ال عائد اقتصادي يحصل

 

ولكن كل الصور اازية السابقة،، الالئق منها وغري الالئق، هي يف الواقع مستمدة من القرن التاسع عشر قبل تفجر 
ولذا، كان تطَور الصورة اازية بشكل يتفق مع . ت احلربية وتنوعهاالثورة التكنولوجية وتزايد معدالت منو الصناعا

والواقع أن إحدى السمات األساسية الشاملة للدولة الوظيفية الصهيونية "روح العصر يف أواخر القرن العشرين حتمياً 
مرييدور يف حديثه لإلذاعة التابعة وهذا ما أجنزه يعقوب . "مقدرا على تغيري وظيفتها مبا يتفق مع متطلبات الدولة الراعية

للجيش األمريكي، فقد بين أنه لوال وجود إسرائيل كقاعدة ومنطقة نفوذ وحليف للواليات املتحدة الضطرت األخرية 
وهو بذلك يكون قد أحلّ صورة إسرائيل اازية كحاملة طائرات أمريكية حمل . إىل بناء عشر من حامالت الطائرات

وترد الصورة اازية نفسها، وبشكل أكثر تبلوراً، يف مقال الصحفي . الغامضة أو الفاضحة السابقةالصور اازية 
إن األمريكيني يدفعون لنا ألم يريدون : "إذ قال الكاتب» جمتمع يتغذى على اهلبات اخلارجية«اإلسرائيلي سبري واملعنون 

 وقد وصف سبري هذه الدولة بأا حاملة طائرات عليها أربعة ".أن تكون هلم دولة تابعة جمهزة بأفضل األسلحة واجلنود
ماليني نسمة يف موقع إستراتيجي فريد من نوعه قريب من االحتاد السوفييت وقريب من أوربا الشرقية وقريب من حقول 

 . النفط

 

 إستراتيجية تضم أربعة ماليني ، أي أا وظيفة تؤدى أو دور يلعب وأداة تستخدم أو ثروة»حاملة طائرات«إسرائيل إذن 
اازية أكثر دقة وداللة من سابقاا ألا ال تتحدث عن دور الدولة الصهيونية » احلاملة«وال شك يف أن صورة . مقاتل
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أو وظيفتها بشكل عام، وإمنا تعرف  وبدقة بالغة  طبيعته اإلستراتيجية كدولة عميلة توجد يف منطقة حدودية قريبة من 
وتؤكد الصورة اازية حركية .  وأوربا الشرقية وحقول النفط، وليس هلا عائد اقتصادي مباشر"سابقاً"د السوفييت االحتا

ولكن الصورة اازية تظهر . هذه الدولة النافعة الثمينة وإمكانية نقْل جنودها من مكان حدودي إىل مكان حدودي آخر
وتنفي الصورة اازية عن . ألجزاء اآللية احلركية ليست عضوية وال ثابتةيف الوقت نفسه أنه ميكن االستغناء عنها، فا

 1984ولعل االتفاق اإلستراتيجي الذي مت توقيعه بني الواليات املتحدة وإسرائيل عام . إسرائيل أي دور اقتصادي مباشر

 . هو تحقُّق آخر هلذا اإلدراك لطبيعة دور الدولة إسرائيل وعالقتها بالعامل الغريب

 

  اإلسرائيلي/ التحالف اإلستراتيجي األمريكي

Is raeli- American Strategic Alliance  

. ال شك يف أن القوى االستعمارية هي اليت تبنت املشروع الصهيوين وتكفَّلت برعايته ووفرت له كل أسباب النجاح

يوين، وكانت بريطانيا الدولة العظمى اليت تقود وحىت احلرب العاملية الثانية كانت أوربا القاعدة املركزية للنشاط الصه
أما بعد التحوالت اليت أخذت تتبلور مع احلرب العاملية الثانية، فإن النشاط . عملية إنشاء الدولة الصهيونية يف فلسطني

 املتحدة أول الصهيوين سارع يف االنتقال إىل الواليات املتحدة األمريكية مركز القوة اجلديد يف الغرب، فكانت الواليات
وقد أيدت اإلدارات األمريكية املتعاقبة موقف . 1948 مايو 15دولة تعترف بإسرائيل بعد دقائق من إعالن قيامها يف 

 . 1956إسرائيل من الصراع العريب اإلسرائيلي، باستثناء فترة العدوان الثالثي سنة 

 

ينيات، حيث كانت إسرائيل تعتمد على التعويضات ولكن الدعم العسكري واالقتصادي ظل متواضعاً حىت منتصف الست
وبدأ التبدل النوعي يف العالقة بني الطرفني . األملانية من الناحية االقتصادية، وعلى السالح الفرنسي من الناحية العسكرية

 االستعمارية مع تويل لندون جونسون رئاسة الواليات املتحدة يف وقت أصبح من الواضح فيه أا وريثة اإلمرباطوريات
وبذلك انطوت حقبة كاملة من السياسة اليت متيزت بالتوازن . القدمية وزعيمة العامل الغريب يف عامل ما بعد االستعمار

النسيب أحياناً أو االحنياز احملدود املقتصر على مؤسسة الرئاسة كما يف والية ترومان، وبدأت حقبة خمتلفة مع جونسون 
، حيث 1967 إىل إسرائيل على مجيع املستويات الرئاسية واحلكومية وخباصة بعد حرب اتسمت باالحنياز اجلارف

 . أصبحت الواليات املتحدة املورد األساسي للسالح إلسرائيل

 

ويف عهد الرئيس رونالد رجيان قطعت هذه العالقة مسافة أخرى على طريق التنسيق اإلستراتيجي املتكامل، حيث مت 
وبعد أسابيع من توقيعها أعلنت إسرائيل ضم مرتفعات اجلوالن . 1981ون اإلستراتيجي لسنة توقيع اتفاقية التعا

 1983، قامت إسرائيل باجتياح جنوب لبنان مث انضمت عام 1982وبعد عام، على وجه التحديد، يف يونيه . السورية
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خرى بني الواليات املتحدة وإسرائيل،  بتوقيع اتفاقية إستراتيجية أ"SAI"إىل مبادرة الدفاع اإلستراتيجي األمريكية 
فلقد . حصلت إسرائيل مبوجبها على مكاسب جديدة وفُتحت أمامها آفاق جديدة من التعاون واملساعدات األمريكية

 مليون دوالر سنوياً 200تكفَّلت الواليات املتحدة، يف هذه االتفاقية، بأن تقوم وزارة الدفاع األمريكية بشراء ما قيمته 
ئيل، كما مسحت للشركات اإلسرائيلية بدخول املناقصات اليت جتريها وزارة الدفاع األمريكية من أجل احلصول من إسرا

كذلك حصلت إسرائيل على تعهد أمريكي مبدها باملعلومات اليت حتصل الواليات املتحدة . على عقود صنع السالح
 . عليها يف الشرق األوسط عن طريق األقمار الصناعية

 

 وقَّعت احلكومتان اتفاقية مت مبقتضاها إلغاء التعريفة اجلمركية بينهما، أي قبل سبع سنوات من إبرامها 1985م ويف عا
باستثناء موقف "واستمرت إدارة الرئيسني بوش وكلينتون يف دعم إسرائيل . اتفاقية مماثلة مع جارتيها كندا واملكسيك
 . "بوش بتجميد ضمانات القروض إلسرائيل

 

 مت التوصل إىل عدد من االتفاقات األمنية والعسكرية بني إسرائيل والواليات املتحدة، ويستند 1986ع عام ويف مطل
اإلسرائيلي إىل جمموعة متنوعة من اخلدمات املميزة اليت ميكن أن توفرها إسرائيل /التحالف اإلستراتيجي األمريكي 

 : تمثل يفللواليات املتحدة باعتبارها رصيداً إستراتيجياً، وهي ت

 

إسرائيل قاعدة انطالق مثالية للقوات األمريكية إذا هددت مصاحل الواليات املتحدة يف الشرق : املوقع اجلغرايف* 
ومن املعروف أن . األوسط، وهو منطقة مهمة من الناحية اجليوبوليتيكية بسبب ما حيويه من نفط ورؤوس أموال وأسواق

 . ة يستغرق عدة أشهر، أما مع وجود إسرائيل كحليف فإنه ال حيتاج إال إىل بضعة أيامنقل قوة هلا شأا إىل هذه املنطق

 

تستطيع القوات األمريكية استخدام القواعد اجلوية والبحرية والربية اإلسرائيلية : البنى التحتية واملواصالت واالتصاالت* 
 . إما هلدف عسكري مباشر أو عمليات اإلسناد أو كقواعد وسيطة

 

ميكن أن تستفيد القوات األمريكية من اخلربات احلية للتجربة العسكرية اإلسرائيلية : البحث والتطوير واالستخبارات* 
 . ومن املعلومات اليت جتمعها إسرائيل عن املنطقة

 

ط، ميكن استخدام القدرات العسكرية اإلسرائيلية حلماية قوة تدخل أمريكية يف الشرق األوس: القدرة الدفاعية* 
 . وخصوصاً أن سالح اجلو اإلسرائيلي يسيطر على اال اجلوي
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وأنشطة البحث والتطوير اإلسرائيلية نفسها مفيدة للواليات املتحدة األمريكية بسبب التكامل الوثيق بني املخترعني 
سابقاً، إن وكما قال جورج كيجان، رئيس استخبارات سالح اجلو األمريكي "اإلسرائيليني والشركات األمريكية 

 . "مسامهة إسرائيل تساوي ألف دوالر لكل دوالر معونة قدمناها هلا

 

وإمكانيات إسرائيل يف االستخبار السياسي ضخمة جداً، فكثري من اإلسرائيليني جاءوا من خمتلف دول املنطقة وذلك 
، وتأويل أمثل للمعلومات اليت يعطيهم معرفة أفضل باللغات، وغري ذلك من العوامل اليت ال غىن عنها ألي حتليل أفضل

 . يتم مجعها من املنطقة

 

وإذا أردنا استخدام مصطلحنا ميكننا القول بأن الدولة الصهيونية هي إعادة إنتاج لنمط اجلماعة الوظيفية القتالية 
سرائيلية، فإننا بذلك وإذا أضفنا عمليات الترفيه عن اجلنود األمريكيني يف املوانئ اإل. واالستيطانية والتجارية واجلاسوسية

 . نضم قطاع اللذة إىل قائمة الوظائف، فهي عملية توظيف شاملة يستفيد منها الفريقان

 

يترتب على هذه العناصر حتقيق وحدة املصاحل اإلسرائيلية األمريكية، وخصوصية عالقتهما وتفردها، باعتبار إسرائيل 
 . موقعاً أمريكياً متقدماً يف منطقة الشرق األوسط

 

وفكرة أن إسرائيل رصيد إستراتيجي للواليات املتحدة ال تنفصل عن الصراع العريب اإلسرائيلي، فاخلربات والقدرات 
السابقة مل تكتسبها إسرائيل إال بانغماسها يف ذلك الصراع، كما أن تصاعد الصراع واحتدامه أدى إىل زيادة الروابط 

  . العسكرية واإلستراتيجية بني البلدين

 

 

   عونات الخارجية للدولة الصهيونية الوظيفيةالم

 

Foreign Aid to the Functional Zionis t State  

مصطلح شامل ال يضم فقط املساعدات اإلمنائية وإمنا يضم أيضاً املعونة العسكرية واملعونة اإلنسانية » املعونات اخلارجية«
ت اخلارجية هي إحدى أدوات حتقيق أهداف السياسة اخلارجية واملعونا.  لدولة أخرى"أو منظمة دولية"اليت تدفعها دولة 

 . للدولة املاحنة
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واملشروع الصهيوين االستيطاين الذي يهدف إىل تأسيس دولة وظيفية جتمع بعض يهود العامل وتقوم على خدمة املصاحل 
فقد حصلت احلركة الصهيونية . ديالغربية يف املنطقة مشروع مت تنفيذه برعاية الدول الغربية ودعمها السياسي واالقتصا

وحىت قبل أن تتحول إىل منظمة هلا شبكتها . على العون السياسي واملادي منذ نشأا يف أواخر القرن التاسع عشر
الضخمة املمتدة اليت متارس الضغط السياسي وجتمع التربعات من احلكومات واألفراد، كانت املعونات قد بدأت تصب 

تمويل مجاعات املستوطنني اليهود التابعني ملنظمات شبه صهيونية كانت مبرتلة اإلرهاصات األوىل بالفعل يف فلسطني ل
 . للحركة الصهيونية

 

والتمويل اخلارجي جزء أساسي من تكوين احلركة الصهيونية، وميكن القول بأن األثرياء اليهود، ومن بعدهم الدول 
، ال ينظرون إىل " حتول من جمرد مجعيات وإرهاصات إىل منظمة عامليةاليت احتضنت املشروع الصهيوين بعد أن"الغربية 

ولذا اتسمت . املُستوطَن الصهيوين باعتباره استثماراً اقتصادياً، وإمنا باعتباره استثماراً سياسياً له أمهية إستراتيجية قصوى
من التسييس واالرتباط بطبيعة املشروع تدفقات املعونات على احلركة الصهيونية وعلى الدولة الصهيونية بدرجة عالية 

 . الصهيوين

 

والواقع أن أي باحث يف االقتصاد اإلسرائيلي البد أن يالحظ حمورية الدور الذي تلعبه املعونات اخلارجية وتدفقات 
البشر ورؤوس األموال على إسرائيل بشكل ال مثيل له يف أية دولة من دول العامل، سواء من حيث حجمها ودرجة 

 . عتماد االقتصاد اإلسرائيلي عليها، أو من حيث درجة تسييسها وارتباطها بطبيعة املشروع الصهيوينا

 

والدولة الصهيونية يف حالة حرب دائمة تلتهم جزءاً كبرياً من ميزانية الدفاع واألمن وهو ما يشكِّل استرتافاً اقتصادياً 
" اقتصادية"وبناء املستوطنات، شأنه شأن نشاطات . يات ضخمةكما أن عملية بناء املستوطنات تتطلب ميزان. دائماً

أخرى، ال خيضع بالضرورة ملقاييس اجلدوى االقتصادية الصارمة، إمنا خيضع ملتطلبات االستيطان وهو ما يسبب إرهاقاً 
 . مالياً

 

اتج الكثري من  ال يشكل قاعدة كافية الستيعاب ن- مبعيار عدد السكان -واالقتصاد اإلسرائيلي صغري احلجم 
باملعىن الفين "املشروعات اإلنتاجية عند حجمها األمثل، وهو ما يعين أن اإلنتاج يف مثل هذا االقتصاد ليس اقتصادياً 

، األمر الذي يقتضي ختصيص مبالغ كبرية لدعم املشروعات وإعانتها، وقد بلغت نسبة اإلعانات للمشروعات "للمصطلح
وميكن القول بأن النموذج االقتصادي اإلسرائيلي يرجع . ن قيمة الناتج الصناعيم% 40الصناعية يف بعض السنوات 

، اليت تبنتها إسرائيل منذ نشأا، يف ضمان تدفُّق البشر ورؤوس "االستيطانية"أساساً إىل جناح صيغة الصهيونية العمالية 
 . األموال إليها
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أو " عرب حركات هجرة البحر واألموال - بتدفقات البشر وقد ارتبطت فترات النمو يف االقتصاد اإلسرائيلي أساساً
من النمو الذي % 75 على إسرائيل، حيث يرى أحد الباحثني اإلسرائيليني أن - "العمل ورأس املال بالتعبري االقتصادي

رأس "نتاج  مت بفضل املعدالت املرتفعة اليت منت ا عوامل اإل1972 - 1954حققه االقتصاد اإلسرائيلي يف الفترة من 
منه فقط بسبب التحسن يف الكفاءة اإلنتاجية، األمر الذي يفسر جناح إسرائيل يف تنفيذ % 25 و"املال والعمل

حىت يف الفترات اليت كان االقتصاد "استثمارات ضخمة رغم أن معدل اإلدخار احمللي كان بالسالب يف أغلب الفترات 
خار القومي سالباً، ومع هذا كان معدل اإلدخار اخلاص مرتفعاً، لكنه مل اإلسرائيلي فيها ينمو بشكل سريع إذ كان اإلد

، وقد كانت املساعدات اخلارجية الوسيلة األساسية لسد الفجوة بني "يكن كافياً لتغطية العجز يف ميزانية احلكومة
 . ادة السكان املرتفعةاإلدخار واالستثمار، وهي اليت مكَّنت إسرائيل من حتقيق مستوى معيشي مرتفع رغم معدالت زي

 

. وقد سامهت املعونات وال شك يف حل مشاكل التجمع الصهيوين االقتصادية ومحته طيلة هذه الفترة من مجيع اهلزات

وبالتايل قُدر . واألكثر من هذا أن هذه املعونات غطت تكاليف احلروب اإلسرائيلية الكثرية والغارات اليت ال تنتهي
كما مولت هذه . ن تستمر ألن اإلسرائيليني ال يدفعون بتاتاً مثن العدوانية أو التوسعية الصهيونيةللعقيدة الصهيونية أ

املعونات عملية االستيطان باهظة التكاليف، وحقَّقت لإلسرائيليني مستوى معيشياً مرتفعاً كان له أكرب األثر يف تشجيع 
 . اهلجرة من اخلارج وخباصة من االحتاد السوفييت

 

فهم يتحدثون عن معونات من خمتلف الدول الغربية ومن يهود » املعونات اخلارجية«نما يتحدث الدارسون عن وحي
ولكن قبل اخلوض يف هذا املوضوع البد من االعتراف أنه سيكون هناك قدر من االختالفات الواضحة بني . العامل الغريب

ولعل هذا يعود إىل طريقة تقديرها وإىل .  للدولة الصهيونية"يكيةوخباصة األمر"التقديرات املختلفة حلجم املعونة الغربية 
وقد اعتمدت إسرائيل يف البداية على التعويضات . أن قدراً كبرياً من السرية والتعمية املتعمدة حييط حبجم املعونات

 وحىت اية الستينيات، " مليون دوالر سنويا900ً - 750بواقع " 1953الضخمة اليت تلقتها من أملانيا اعتباراً من عام 
واليت بلغت مليار دوالر كتعويضات مباشرة للحكومة اإلسرائيلية، باعتبارها املمثل الشرعي والوحيد لكل يهود العامل، 

، كما اعتمدت على "!اليت بدأت وانتهت قبل قيام دولة إسرائيل"ومنهم ضحايا النظام النازي يف احلرب العاملية الثانية 
رية األملانية خالل اخلمسينيات والستينيات، وهي املساعدات اليت قامت أملانيا مبوجبها بتمويل شراء املعونات العسك

 مليون دوالر لتمويل شراء صفقة دبابات 60 قامت أملانيا بتقدمي 1963يف عام : مثال"إسرائيل ألسلحة أمريكية 
وتصل .  مليون دوالر سنويا900ً - 700 ما بني وقد بلغت التعويضات األملانية لألفراد. "أمريكية الصنع إلسرائيل

فقد صرح وزير اخلارجية أمام املؤمتر .  بليون دوالر80 - 60بعض التقديرات إىل أن حجم املعونة األملانية تتراوح بني 
 وأا ستستمر " بليون دوالر6" مليون مارك 97 أن أملانيا دفعت إلسرائيل تعويضات تصل إىل "8/5/1997"اليهودي 

، مع العلم " بليون دوالر80" بليون مارك 940 مبلغ 2030 سنة أخرى حىت تصل عام 34يف دفع التعويضات ملدة 
 ! بليون دوالر15بأن جمموع ما تلقته أملانيا من مشروع مارشال هو 
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وكانت . بامتياز» الراعي اإلمربيايل«ولكن الدعم احلقيقي جاء من الواليات املتحدة، وهو ما جيعلها صاحبة لقب 
وبعد . 1948 مايو 15الواليات املتحدة أول دولة تعترف بإسرائيل؛ وذلك بعد مضي دقائق على إعالن قيامها يف 

وكان الدعم العسكري والدعم االقتصادي منذ اخلمسينيات حىت .  مليون دوالر100أسابيع منحتها قرضاً قيمته 
لناحية االقتصادية تعتمد على التعويضات األملانية كما منتصف الستينيات متواضعني، ذلك أن إسرائيل كانت من ا

 مباشرةً يف عهد الرئيس ليندون 1967أسلفنا؛ وبدأ التبدل النوعي يف العالقات األمريكية اإلسرائيلية بعد حرب 
 . جونسون

 

 إىل إسرائيل يف أيام ، أقامت الواليات املتحدة جسراً جوياً بينها وبني إسرائيل، إذ نقلت1973ويف األيام األوىل حلرب 
 .  ألف طن من العتاد العسكري لتعويضها عن خسائرها اليت منيت ا22قليلة 

 

وقد تطورت املساعدات األمريكية إلسرائيل وتصاعدت خالل عقدي السبعينيات والثمانينيات، وحدثت القفزة الكبرية 
 1.8اً لإلحصاءات األمريكية الرمسية منها  مليار دوالر تقريباً سنوياً طبق3 حىت وصلت إىل 1973بعد حرب 

وقد أخذ طابع املساعدات منذ الثمانينات يتحول إىل املنح بدالً من .  مساعدات اقتصادية1.2مساعدات عسكرية، 
  . القروض

 

 

  :"مليون دوالر"تطور المساعدات األمريكية إلسرائيل 

 

  المنح/ القروض / المجموع / السنة 

 

1949 - 1950 / 852.9 / 339.3 / 313.6  

 

1960 - 1969 / 834.8 / 801.9 / 32.9  

 

1970 / 93.6 / 80.7 / 12.9 
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1972 / 480.9 / 424.9 / 56.0 

 

1974 / 2.646.3 / 1.055.0 / 1.591.3  

 

1978 / 1.822.6 / 772.2 / 1.050.4  

 

1982 / 2.245.5 / 874.0 / 1.371.5  

 

1984 / 2.628.5 / 851.9 / 1.776.6  

 

1986 / 3.800.0 / --- / 3.800.0  

 

1988 / 3.050.0 / --- / 3.050.0  

 

1990 / 3.452.0 / --- / 3.452.0 

 

1991 / 2.935.0 / --- / 2.935.0 

 

 . Rabie "1988" .p.59 : 1988حىت سنة : املصدر 

 

 :  ، فمن 1991 و 1990أما سنتا 

 

Government Finance Statistics Yearbook "1992".p.306 . 

 

 ال تكشف سوى جزء من الواقع، إذ أن املبالغ الفعلية اليت حتصل عليها - على ضخامتها -غري أن األرقام السابقة 
 مليار دوالر كما يتبني من 6.5 مليار دوالر و5.5م الرمسي املعلن بكثري، لتصل إىل ما يتراوح بني إسرائيل أكرب من الرق

 : خالل استعراض التقديرين اآلتيني
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 The Washington Report on Middle Eastففي تقدير ذا واشنطن ربورت أُنْ ميدل إيست أفريز 

Affairs مليار دوالر 2 مليون دوالر يومياً، منها 17مليار دوالر أو  6.321 ب 1993 مت تقدير حجم املعونة عام 
 مليار دوالر، وذلك لكون إسرائيل غري 10 وملدة مخس سنوات هي ضمانات قروض بقيمة 1993سنوياً منذ عام 

ملزمة بسداد القروض للواليات املتحدة سواء من خالل إمكانية تنازل الكوجنرس، أو بسبب تعديل كرانستون الذي 
شترط عدم خفض مستحقات الدفع السنوية إلسرائيل، ويلزم احلكومة األمريكية بأن ال يقل حجم املكون االقتصادي ي

من املعونة اليت تقدمها إلسرائيل عن إمجايل أقساط وفوائد الديون املستحقة على إسرائيل للواليات املتحدة سنوياً، أي أن 
 سبق أن اقترضته احلكومة اإلسرائيلية أو ما ميكن أن تقترضه يف املستقبل من الواليات املتحدة قد ألزمت نفسها بسداد ما

  . الواليات املتحدة

 

  : بالمليار دوالر1993ويبين الجدول اآلتي المعونة األمريكية إلسرائيل عام 

 

 .  من ميزانية املساعدات األجنبية3.000

 

 .  مساعدات أخرى من امليزانية ومن خارجها1.271

 

 . فوائد قروض إسرائيلية 0.050

 

 .  ضمانات قروض2.000

 

  اموع 6.321

 

 من معونة مبلغ مخسة مليار ومخسمائة 1996وحسب بعض التقديرات، يصل إمجايل ما حتصل عليه إسرائيل يف ميزانية 
 تظهره ، أي أن ما حتصل عليه إسرائيل يعادل تقريباً ضعف ما"5.505.300"ومخسة ماليني وثالمثائة ألف دوالر 

 مليار دوالر حتت بند 1.2 مليارات دوالر منها 3األرقام اخلاصة بربنامج املعونة األمريكية اخلارجية إلسرائيل وهي 
 مليار 1.8و" Ecormic Support Fundصندوق الدعم االقتصادي "املعونة االقتصادية أو بعبارة أدق حتت بند 

". Foreign Military Salesمبيعات السالح اخلارجية " حتت بند دوالر حتت بند املعونة العسكرية أو بعبارة أدق

 : أما عن مصادر تلك الفجوة بني حجم املعونة الرمسية املعلن وبني ما حتصل عليه إسرائيل فعالً فهو ما يلي

 



 
 49  7الد - الدكتور عبد الوهاب املسريي -موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية

 

 

فاع  املعونات املدرجة ضمن ميزانيات عدد من الوزارات أو الوكاالت الفيدرالية مثل وزارات اخلارجية والد- 1
 لتطوير 1996 مليون دوالر عام 242.3إخل، فميزانية الدفاع خصصت مبلغ ... والتجارة، ومصلحة اهلجرة واجلنسية

 . عدد من نظم التسليح مل تظهر يف برنامج املعونة

 

العامل اليت  التيسريات اهلائلة اليت حتصل إسرائيل مبوجبها على حصتها من برنامج املعونة، كوا الدولة الوحيدة يف - 2
 مليون 60حتصل على املعونة االقتصادية نقداً ومرة واحدة وهو ما يرفع عن كاهلها أعباء مصاريف بنكية تصل إىل 

دوالر، وألا مستثناه من قانون استخدام أموال املعونة العسكرية لشراء معدات عسكرية أمريكية، بل إن هلا احلق يف 
 . يف إسرائيلاستخدامها يف شراء معدات مصنعة 

 

 .  التسهيالت االئتمانية والقروض وهي من حيث املضمون أقرب إىل املنحة منها إىل القرض- 3

 

وقد حصلت إسرائيل على استثناءات كثرية من شروط املعونة، من أمهها االستثناءات اخلاصة باستخدام إسرائيل أموال 
كما تعمد إسرائيل إىل خرق العديد من . لتصنيع العسكرياملعونة يف شراء منتجات غري أمريكية وخباصة يف جمال ا

القوانني األمريكية إذا تصادمت مع مصاحلها مثل خرق القانون الذي حيظُر نقْل التكنولوجيا األمريكية بدون إذن اإلدارة 
، قرر 1993 ففي عام. بل إن عملية اخلرق هذه قد جتد تشجيعاً من اإلدارة األمريكية. األمريكية إىل طرف ثالث

الكوجنرس خصم واحد دوالر من املعونة مقابل كل دوالر تستخدمه إسرائيل يف بناء املستوطنات يف غزة والضفة، 
 مليون دوالر على املستوطنات وهو ما كان يعين خصم القيمة نفسها من 437واعترفت إسرائيل بأا أنفقت بالفعل 

 مليون دوالر إضافية مقابل ذلك اخلصم، وهو ما يعين 500سرائيل ب املعونة، فقررت إدارة الرئيس كلينتون تزويد إ
 .  مليون دوالر على املعونة مل تكن لتستلمها لو أطاعت رغبة الكوجنرس63زيادة 

 

 مليار دوالر، 78 يبلغ 1996ويشري أحد التقديرات إىل أن إمجايل ما حصلت عليه إسرائيل من معونة أمريكية حىت عام 
بينما ترفع بعض التقديرات األخرى مبلغ املعونة الفعلية إىل أعلى من .  مليار دوالر منحة ال ترد55لى منها ما يزيد ع

 . هذا بكثري

 

وال تكشف هذه األرقام بطبيعة احلال عن حجم املساعدات غري احلكومية اليت تتلقاها إسرائيل من أفراد ومؤسسات 
 منذ منتصف السبعينيات ثاين أكرب مصدر لتدفُّق رؤوس األموال داخل الواليات املتحدة األمريكية، واليت أصبحت

 مؤسسة تعمل يف جمال مجع 200ففي الواليات املتحدة توجد حوايل . اخلارجية على إسرائيل بعد احلكومة األمريكية
التقديرات وتشري بعض . التربعات إلسرائيل، من أشهرها مؤسسة النداء اليهودي املتحد، ومنظمة سندات دولة إسرائيل

 قد بلغت 1986 إىل 1948إىل أن املساعدات اليت حصلت عليها إسرائيل من مصادر غري حكومية يف الفترة من 
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 مليارات 7 مليار مساعدات مؤسسات و11 مليار مساعدات أفراد و6.5:  مليار دوالر موزعة على النحو التايل24.5
وقد قدر . جتمع بشري يبلغ عدد سكانه أقل من مخسة مالينيوقد صبت هذه املعونات يف . قيمة سندات دولة إسرائيل

أحد الدارسني أن الواليات املتحدة منحت إسرائيل ما يقرب من عشرة باليني دوالر سنوياً يف الفترة األخرية، وأا 
 معدل دخل كثري أعطت كل مواطن إسرائيلي مبلغ ألف دوالر كل عام منذ إنشاء دولة إسرائيل، وهذا املبلغ يفوق كثرياً

 .من مواطين العامل الثالث

 

 دوالر سنوياً دون حساب عوائد الدعم 2000 - 1600وحالياً تبلغ حصة الفرد اإلسرائيلي من املساعدات حوايل 
وطبقاً للتقديرات السابقة فإن جممل املعونات األمريكية الرمسية . االقتصادي والتكنولوجي والعلمي والعسكري والسياسي

 مليار دوالر، أي أن املعونات 24.5 مليار دوالر، وجممل املعونات األمريكية غري الرمسية يصل إىل 78 يصل إىل
 . األمريكية الرمسية وغري الرمسية تزيد عن مائة مليار دوالر

 

يكية وميكن القول بناًء على تقديرات أخرى ال ختتلف كثرياً عن التقدير السابق مباشرةً أن جمموع املساعدات األمر
 مليار 179.4 ما يزيد عن 1996 وحىت عام 1949إلسرائيل إضافة إىل التعويضات األملانية واجلباية اليهودية منذ عام 

 19.4 مليار دوالر تعويضات أملانية، 60 مليار دوالر مساعدات حكومية أمريكية متنوعة، 79.6دوالر، موزعة بني 

وحىت إذا استبعدنا األصول األجنبية املوجودة .  أصول أجنبية يف إسرائيل مليار دوالر23.4مليار دوالر جباية يهودية، 
وهو أمر غري صحيح ألا كانت دائماً دولة يف حالة "يف إسرائيل على اعتبار أا قد توطنت فيها العتبارات اقتصادية 
املعروفة اليت تلقتها إسرائيل  فإن املساعدات اخلارجية "حرب أو توتر وال تغري أي مستثمر بتوطني االستثمارات فيها

 مليار دوالر باألسعار اجلارية على مدى سنوات تلقي 156 قد بلغت حنو 1996 وحىت عام 1948منذ إنشائها عام 
 .  مليار دوالر من دوالرات الوقت الراهن450إسرائيل هلا، وهي توازي ما يزيد عن 

 

ما حصلت عليه عند التوقيع على معاهدة كامب ديفيد وهناك مساعدات حتصل عليها إسرائيل يف ظروف معينة مثل 
بناء مطارين يف النقب يعمل يف كل منهما سربان أثناء العمليات بواسطة :  لتعويض ما فقدته، فحصلت على1979

سالح املهندسني األمريكي، وتعزيز البنية األساسية لقواعد حبرية وإنشاءات عسكرية ومراكز تدريب وثكنات، 
معدات وأسلحة لتحديث قواا، وبناء مدارس عسكرية، وبناء خمزنني يف كل قاعدة جوية يف النقب ما واحلصول على 

 أشخاص لتشغيل وإدارة كل خمزن، وقد تكلفت هذه 3قطع الغيار الالزمة، وهي تعمل بطريقة أوتوماتيكية حبيث يكفي 
عدات سالح املهندسني اليت قامت ببناء هذه  مليار دوالر، والغريب أن كل م3.2اإلنشاءات واملعدات ما يقرب من

 . األبنية أعطيت منحة إلسرائيل
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عالوة على ذلك فإنه ال ميكن حصر املساعدات غري املنظورة اليت تعطَى للكيان الصهيوين، مثل هجرة العلماء إليها، 
، كما أن كثرياً 1967ل بعد عام فمثالً يقال إن معظم أعضاء قسم رسم اخلرائط يف اجليش البولندي هاجروا إىل إسرائي

وهذا شكل من . من العلماء اليهود جيرون جتارم يف معامل جامعام يف الواليات املتحدة، مث يعطون نتائجها إلسرائيل
 .  حسابه- إن مل يستحيل -أشكال املعونات يصعب 

 

بية تسهم الواليات املتحدة يف مشروع ففي جمال الصناعات احلر. وميكن رصد أنواع أخرى من املساعدات غري املباشرة
وكذلك احلال مع الطائرة اليف من "اإلسرائيلي املضاد للصواريخ رغم تكرار فشله " حيتس أو السهم"إنتاج الصاروخ 

ويف جمال نقل التكنولوجيا جند أنه رغم أن الواليات املتحدة تفرض قيوداً صارمة على عملية النقل هذه إال أا ال . "قبل
طبا احلربية معدات تكنولوجية أمريكيةتق على إسرائيل، اليت تستخدم يف صناعا . 

 

من الصادرات اإلسرائيلية حتتوي على نظم أمريكية، ولذلك فإنه لو طُبقت % 36وتشري بعض اإلحصاءات إىل أن 
 . راا بضربة قاسيةالقيود الصارمة على تصدير التكنولوجيا اليت يف حوزة إسرائيل لدولة ثالثة ألصيبت صاد

 

وهناك نوع آخر من املساعدات غري املباشرة وهو فتح األسواق األمريكية للصادرات اإلسرائيلية، وكذلك ما يعرف ب 
، وهي أسواق ال تستطيع الواليات املتحدة التورط فيها بطريقة مباشرة مراعاةً ملصاحلها العليا، األمر »األسواق املتروكة«

 إىل إسرائيل مللئها مؤقتاً مثل أسواق ديكتاتوريات أمريكا الالتينية أو أسواق بعض النظم العنصرية مثل الذي جيعلها تلجأ
 . نظام جنوب أفريقيا السابق

 

وهلذه املعونات آثار سلبية عديدة، فالتضخم املفرط ناجم يف جزء كبري منه عن التدفق املسيس لرؤوس األموال الذي بلغ 
اضطرت احلكومة يف "، واخلفض املستمر يف قيمة الشيكل "1984عام % 536"ت معدالت فلكية يف منتصف الثمانينيا

 ساهم يف " شيكل إسرائيلي100النهاية إللغائه واستبدال الشيكل اجلديد به حيث أصبح كل شيكل جديد يساوي 
وأوشك النظام . ة االقتصاد اإلسرائيليتدهور قدرته الشرائية ودفع العديد من االقتصاديني اإلسرائيليني إىل املطالبة بدولر

 مليار دوالر 1.5املايل اإلسرائيلي على االيار لوال تدخل الواليات املتحدة وقيامها مبد إسرائيل مبساعدة طارئة بلغت 
حت وقد أصب. مكَّنت احلكومة اإلسرائيلية من تثبيت سعر الشيكل ووفرت عليها عبء االستدانة من أسواق املال العاملية

محام السباحة يف النادي، معمل قسم : إسرائيل نتيجة هذا الدعم املستمر بلداً كل ما فيه ممول أو مدعم من اخلارج
الطفيليات يف اجلامعة، مشروعات إعانة الفقراء، املتحف الذي يذهب املواطن لزيارته، بل حىت الربامج اإلذاعية اليت 

إن مثل هذا الوضع يقوض دعائم األخالقيات . فع عنه، والوجبة اليت يتناوهلاوبطبيعة احلال اجليش الذي يدا. يسمعها
والصهيونية تستمد شرعيتها أمام اليهود من ادعائها أا حولتهم إىل شعب له . االجتماعية وأي إحساس بالعزة القومية

 . كرامته القومية مثل كل الشعوب
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لداخلية للمستوطن الصهيوين وخباصة الشئون االقتصادية وقد بدأت احلكومة األمريكية تتدخل يف السياسات ا
وهذه قضية تثري قلقاً عميقاً . والعسكرية، وأصبحت هذه السياسات يتم تقريرها على أمل أن حتوز إعجاب واشنطن

إن املعونة األمريكية تشكل اخلطر األساسي على مستقبلنا : "وكما قال ييجال يادين. داخل املُستوطَن الصهيوين
 . ولكن ال يوجد حل ولو نظري هلذه املشكلة يف الوقت احلاضر على األقل". روحيال

 

 - على سبيل املثال -فاملعونات األملانية . واملعونات اخلارجية أدت إىل ظهور بعض الظواهر الفريدة يف اتمع اإلسرائيلي

كنوا من االنتقال من األحياء الفقرية إىل  مت"من أصل أوريب"خلقت بشكل فجائي فوري طبقة من اإلسرائيليني األثرياء 
، أي النقود اليت مل يكد أحد "كما يسموا"هذه النقود السهلة . أحياء أكثر ثراء، وغيروا أسلوب حيام بشكل كامل

إسرائيل ونتيجة املعونات ازداد عدد كليات الطب يف . من أجلها، تعرض اتمع هلزات اجتماعية وتولِّد فيه التوترات
وقد خلص أحد . بشكل غري طبيعي يف بلد يوجد فيه فائض كبري من األطباء األمر الذي يتسبب يف هجرة العديد منهم

إنه قد يضطر إلغالق مصنعه لو زادت املنح : "الرأمساليني اإلسرائيليني أثر املعونات السليب يف اتمع اإلسرائيلي بقوله
ا ستوزأي أن "ع على العمال الذين ميكنهم بذلك حتقيق دخل ال بأس به دون احلاجة للعملاخلارجية إلسرائيل، إذ أ ،

 . املعونة حتول اليهود إىل شعب طفيلي غري منتج مرة أخرى

 

ونتيجة انسحاب اليهود من األعمال اإلنتاجية دخلت العمالة العربية كل جماالت احلياة وضمنها الكيبوتس الذي يستفيد 
وبدأت األعمال الضرورية يف الزراعة والبناء واملصانع تنتقل تدرجيياً إىل أيدي العرب، . اض تكلفتهامنها بسبب اخنف

 . وهناك فروع كاملة أو جزء كبري منها مل يعد موجوداً بني أيدي عمال يهود

 

االقتصاد اإلسرائيلي، ويف أعقاب احتدام أزمة منوذج الصهيونية العمالية منذ منتصف الثمانينيات وظهور الدعوة لتطبيع 
تعالت األصوات منادية بضرورة إعادة النظر يف اعتماد إسرائيل على املساعدات اخلارجية، وداعية إىل ضرورة توجه 

إسرائيل حنو جذب رؤوس أموال غري مسيسة عن طريق توفري مناخ استثماري أفضل لضمان تدفُّق رؤوس األموال على 
رات أجنبية مباشرة أو استثمارات يف حوافظ األوراق املالية، عن طريق ما يعرف بالوعاء إسرائيل سواء يف شكل استثما

 الذي يتم تسجيله كشركة قابضة "country fundكانتري فاند : باإلجنليزية"االستثماري للدولة أو صندوق الدولة 
ملية، على أن يقوم هذا الصندوق باستثمار يف إحدى البورصات مث يقوم بإصدار أوراق مالية يتم تداوهلا يف البورصات العا

حصيلة بيع األوراق املالية يف جمموعة من الشركات اإلسرائيلية سواء عن طريق شراء أسهم وسندات هذه الشركات أو 
 . " إذ مت إنشاء ما يعرف بصندوق إسرائيل األول1992وهو ما مت بالفعل منذ عام "عن طريق االستثمار املباشر 
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ه االجتاهات بشكل احتفايل خالل الزيارة األوىل اليت قام ا بنيامني نتنياهو إىل الواليات املتحدة عقب توليه وتبلورت هذ
 إعالن رئيس وزراء إسرائيلي عن استعداده - وألول مرة منذ قيام دولة إسرائيل -فقد شهدت هذه الزيارة . احلكم

تصاد اإلسرائيلي وصل ملرحلة من التطور تغنيه عن املساعدات لبحث خفض املعونة األمريكية إلسرائيل بدعوى أن االق
 - إىل جانب موجات اهلجرة إلسرائيل -اليت مثَّلت "وجناح إسرائيل يف االستغناء عن املساعدات اخلارجية ! اخلارجية

االقتصاد اإلسرائيلي  ميكن أن يعد مؤشراً بالغ الداللة على قدرة "إحدى دعامتني قام عليهما منوذج الصهيونية العمالية
 .على جتاوز أزماته، وإمكانية جناح التطبيع، على األقل على املستوى الدويل

 

ويف أعقاب احتدام أزمة منوذج الصهيونية العمالية منذ منتصف الثمانينيات وظهور الدعوة لتطبيع االقتصاد اإلسرائيلي، 
ئيل على املساعدات اخلارجية، وداعية إىل ضرورة توجه تعالت األصوات منادية بضرورة إعادة النظر يف اعتماد إسرا

إسرائيل حنو جذب رؤوس أموال غري مسيسة عن طريق توفري مناخ استثماري أفضل لضمان تدفُّق رؤوس األموال على 
الوعاء إسرائيل سواء يف شكل استثمارات أجنبية مباشرة أو استثمارات يف حوافظ األوراق املالية، عن طريق ما يعرف ب

 الذي يتم تسجيله كشركة قابضة "country fundكانتري فاند : باإلجنليزية"االستثماري للدولة أو صندوق الدولة 
يف إحدى البورصات مث يقوم بإصدار أوراق مالية يتم تداوهلا يف البورصات العاملية، على أن يقوم هذا الصندوق باستثمار 

من الشركات اإلسرائيلية سواء عن طريق شراء أسهم وسندات هذه الشركات أو حصيلة بيع األوراق املالية يف جمموعة 
 . " إذ مت إنشاء ما يعرف بصندوق إسرائيل األول1992وهو ما مت بالفعل منذ عام "عن طريق االستثمار املباشر 

 

ىل الواليات املتحدة عقب توليه وتبلورت هذه االجتاهات بشكل احتفايل خالل الزيارة األوىل اليت قام ا بنيامني نتنياهو إ
فقد شهدت هذه الزيارة  وألول مرة منذ قيام دولة إسرائيل  إعالن رئيس وزراء إسرائيلي عن استعداده لبحث . احلكم

خفض املعونة األمريكية إلسرائيل بدعوى أن االقتصاد اإلسرائيلي وصل ملرحلة من التطور تغنيه عن املساعدات 
اليت مثَّلت  إىل جانب موجات اهلجرة إلسرائيل  إحدى "يل يف االستغناء عن املساعدات اخلارجية وجناح إسرائ! اخلارجية

 ميكن أن يعد مؤشراً بالغ الداللة على قدرة االقتصاد اإلسرائيلي على جتاوز "دعامتني قام عليهما منوذج الصهيونية العمالية
 . توى الدويلأزماته، وإمكانية جناح التطبيع، على األقل على املس

 

غري أن تأمل واقع االقتصاد اإلسرائيلي، والربنامج االقتصادي للحكومة احلالية بشكل دقيق، يثري العديد من الشكوك 
فربنامج احلكومة االنكماشي ال حيتمل أي خفض يف إيرادات الدولة، إذ أن . حول مصداقية املبادرة اليت تقدم ا نتنياهو

باإلضافة إىل أن عدداً من توجهات . جية سيضعف األثر املرجو خلفض النفقات على عجز املوازنةتراجع املعونات اخلار
  . حيتاج إىل مصادر متويلية إضافية"كالتوجه حنو التوسع يف االستيطان مثالً"األحزاب املشاركة يف االئتالف احلاكم 

  



 
 54  7الد - الدكتور عبد الوهاب املسريي -موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية

 

 

ن خطابه أمام الكوجنرس  أنه ال يرغب يف  أيام فقط م3 وتؤكد هذه الشكوك أن نتنياهو نفسه عاد وأوضح  بعد 
خفض املعونة األمريكية خالل العامني املاليني القادمني، موضحاً الفرق بني املساعدات العسكرية اليت تعطيها إسرائيل 

يل لدى فاملعونة االقتصادية تستخدم لسداد ديون إسرائ. أولوية كربى، وبني املعونة االقتصادية اليت ميكن خفضها تدرجيياً
الواليات املتحدة، كما أن تعديل كرانستون يلزم الواليات املتحدة بأن تقدم الواليات املتحدة معونة اقتصادية سنوية 

إلسرائيل قيمتها أكرب من إمجايل الديون املستحقة عليها للواليات املتحدة، باإلضافة إىل قدرة إسرائيل على احلصول على 
 .  وأساليب أخرىمستوى املعونة نفسه بوسائل

 

وحقيقة السياسة اإلسرائيلية تكمن يف رفع شعار االستغناء عن املعونة األمريكية مع استمرار احلصول عليها سراً، دف 
ختفيف احلرج عن اللويب الصهيوين عندما جيري نقاش علين حول خفض برنامج املعونة اخلارجية األمريكي، ولإلحياء بأن 

 . عتمد على نفسها اعتماداً تاماًإسرائيل قوة اقتصادية ت

 

وعلى أية حال فإن التشكيك يف مصداقية مبادرة نتنياهو خلفض املعونة ال ينفي اجتاهاً أمريكياً خلفض املعونات جلميع 
فامليزانية األمريكية تعاين من ضغوط متزايدة يرجع جزء أساسي منها إىل أن املعونات األمريكية لكل من . دول العامل

ل ومصر مل يصبها التخفيض كما أصاب غريها، األمر الذي يعين أن اقتراح نتنياهو  بغض النظر عن مصداقيته إسرائي
بالنسبة ألوضاع االقتصاد اإلسرائيلي  ميثل ضرورة حيوية للميزانية األمريكية، وهو ما يدعم اآلراء القائلة بأن خفض 

 . املاليني القادمنياملساعدات اخلارجية آت ال حمالة بعد انتهاء العامني 

 

وهنا تربز أمهية القنوات األخرى  خبالف املعونة الرمسية  لتدفُّق رؤوس األموال على إسرائيل، واليت توفر يف الوقت احلايل 
ناهيك عما حتصل عليه من تربعات من "أكثر قليالً من نصف املبالغ اليت حتصل عليها إسرائيل من احلكومة األمريكية 

 . ، واليت ميكن أن تستخدم لتعويض أي خفض يف املعونة الرمسية"ميةجهات غري حكو

 

والداللة اليت ميكن استخالصها هنا بالغة اخلطورة، إذ أن االعتماد اإلسرائيلي سيتحول من موارد مؤقتة بطبيعتها  نظراً 
هرة وغري خاضعة للمراجعة الدورية، خلضوعها ولو شكلياً للمراجعة الدورية من قبل املؤسسة املاحنة  إىل موارد غري ظا

ومن مث تعد من الناحية العملية أكثر ثباتاً، األمر الذي قد يشري إىل أن االعتماد اإلسرائيلي على املعونة األمريكية يزداد 
 ما جتذراً  بدالً من أن ينخفض كما ينادي أنصار التطبيع  حبيث ينتقل إىل االعتماد على موارد دائمة ال مؤقتة، وهو

 . يطرح أزمة االقتصاد اإلسرائيلي بشكل أعمق، إذ أن املعونة أصبحت جزءاً من هيكل هذا االقتصاد
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كما أن زيادة االعتماد على املساعدات اخلارجية يشري إىل فشل اجلهود الرامية لتطبيع االقتصاد اإلسرائيلي على املستوى 
تطبيع حملياً وإقليمياً، فيمكننا أن ندرك عمق األزمة اليت مير ا هذا فإذا أضفنا إىل ذلك الصعوبات اليت تواجه ال. الدويل

 .االقتصاد، وأن هذه الوظيفية والتبعية ستظل من صفاته البنيوية

 

  العجز والعزلة والغربة: الدولة الصهيونية الوظيفية

The Functional Zionis t State: Powerlessnes s, Isolation, and Alienation  

م أعضاء اجلماعات الوظيفية، خصوصاً تلك اليت تضطلع بوظيفة قتالية، بالعزلة عن غالبية أعضاء اتمعات املضيفة يتس
والدولة . وااللتصاق الشديد بالنخبة والعجز الشديد فليست هلا قاعدة شعبية، ومن مث فهي ال متلك إرادة مستقلة

 . ة العجزالصهيونية إعادة إنتاج هلذا النمط ولنبدأ بإشكالي

 

  :العجز  1

 

  : الحاجة للدولة الراعية"أ

 

البد أن تتبع اجلماعة الوظيفية راعياً حيميها ويكفل هلا أمنها ومستواها املعيشي املتميز نظري أن تقوم هي على خدمته 
الصهيوين اخلاص وقد بدأ هرتزل نشاطه الدبلوماسي احملموم حبثاً عن دولة راعية ملشروعه . ورعاية مصاحله ضد أعدائه

بتحويل الفائض البشري اليهودي إىل دولة وظيفية، فتوجه إىل سيسل رودس والرئيس تيودور روزفلت وملك إجنلترا 
بل إىل السلطان العثماين، ظناً منه أن السلطان سيحتاج إىل العنصر اليهودي االستيطاين "وقيصر روسيا وقيصر أملانيا 

وكان هرتزل يتخيل أحياناً أن الدولة الوظيفية ستكون عميالً لكل دول أوربا، . "اطوريةالقتايل يف فلسطني لدعم اإلمرب
أي للمشروع االستعماري الغريب ككل، كما تذبذب بعض الوقت بني أملانيا وإجنلترا، ولكنه أدرك يف اية األمر أن 

ف بضرورة التوسع االستعماري يف العامل احلديث االستعمار اإلجنليزي أكثر ثباتاً واستقراراً وأن اإلجنليز هم أول من اعتر
ومت توقيع عقد بلفور بني احلضارة الغربية واملنطقة الصهيونية بشأن يهود الغرب . وأن حاجتهم للدولة الوظيفية واضحة

هلا ليقوموا يف إطار هذا التفاهم، إذ تقوم إجنلترا مبقتضاه بنقل املادة البشرية اليهودية وتأسيس دولة يتم توظيفهم من خال
 . هم من ناحيتهم بالدفاع عن مصاحل الدولة الراعية، فالعالقة إذن بني الطرفني واضحة نفعية تعاقدية موضوعية واضحة
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وقد ذكرنا من قبل أن هرتزل ظل يتذبذب بني . ورغم توقيع العقد مع إجنلترا، فإن األمر مل خيل من صراعات وتوترات
دون أن حيطم جسوره مع "مر يف النهاية وقرر أن يبذل معظم جهوده الدبلوماسية مع إجنلترا أملانيا وإجنلترا، وأنه حسم األ

وقد عارض . وقد كان مشروع شرق أفريقيا أول مثار التعاون بني احلركة الصهيونية وإجنلترا. "أي من الدول األخرى
ق أفريقيا، ال إلصرارهم على فلسطني وإمنا دعاة االستعمار األملاين، ومعظمهم بطبيعة احلال من األملان، مشروع شر

وكان الصهاينة األملان حياولون أن يبينوا . خشية أن يؤدي جناح مثل هذا املشروع إىل حتطيم عالقام باإلمربيالية األملانية
أن وضع : "ملانيةمدى نفع املادة البشرية اليهودية للمشروع االستعماري األملاين، فأخرب بودامير وكيل وزارة اخلارجية األ

إن فتح . يف موقف العارف باجلميل جتاه اإلمرباطورية األملانية هلو أمر ذو مغزى سياسي أكيد] شرق أوربا[يهود الشرق 
لليهود قد يصبح وسيلة ميكن عن طريقها حتويل عنصر قادر على التحدث باألملانية من روسيا ] أي فلسطني[الشرق 

 ".  ميكن توظيفه لصاحل أملانياوبولندا إىل هذا االجتاه، حبيث

 

وقد بذل الصهاينة األملان قصارى جهدهم يف جتنيد يهود شرق أوربا وراء القوات األملانية الغازية يف احلرب العاملية 
ولكن جمرى األحداث تغير، وانتصرت اإلمرباطورية الربيطانية، وجتاهل وايزمان والصهاينة يف إجنلترا صهاينة . األوىل
 . ا، وحصلوا على وعد بلفورأملاني

 

. وظلت إجنلترا، الراعية األساسية الشاملة للجيب الصهيوين، توظِّف الدولة الوظيفية حلساا وحلساب احلضارة الغربية

وحينما بدأت الواليات املتحدة قيادة التشكيل االستعماري الغريب، تراجع الدور اإلجنليزي وأصبحت الواليات املتحدة 
 . ب الوظيفي اإلسرائيلي ومظلته الواقيةراعية اجلي

 

  : دعم الدولة الراعية للدولة الوظيفية"ب

 

تقوم الدولة الراعية بدعم الدولة الوظيفية حىت ميكنها االستمرار يف أداء وظيفتها بكفاءة، متاماً كما كان ملوك وأباطرة 
األمريكي إلسرائيل إىل أن أصبحت الدولة الوظيفية وقد تزايد الدعم . أوربا يرعون أعضاء اجلماعات اليهودية الوظيفية

. والواقع أن تاريخ تزايد هذا الدعم هو أيضاً تاريخ دولة إسرائيل الوظيفية. معتمدة متاماً عليها بطريقة مل يسبق هلا مثيل

ال توجد دولة يف  "سبري اعتماد إسرائيل التام على اهلبات اخلارجية، فأشار إىل أنه. وقد الحظ الصحفي اإلسرائيلي ب
أكرب زبائن "، وأن اإلسرائيليني هم "العامل يتم دفع كل ما ينقصها من عملة صعبة من قبل مواطين الدول األخرى

 ". املساعدات اانية يف العامل
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ح التمويل وقد أدت هذه املساعدات إىل اعتماد الدولة الوظيفية على الواليات املتحدة لضمان استمرارها وبقائها إذ أصب
اخلارجي املصدر األساسي للدخل بالنسبة ألعضاء الدولة الوظيفية، وأصبح دخلهم غري مرتبط بإنتاجيتهم أو عرق 
جبينهم أو عملهم وإمنا بالدور اإلستراتيجي الذي يضطلع به التجمع ككل، وبالدوالر الذي يدفَع له أجراً عن هذا 

 . الدور

 

 بنك إسرائيل، يف حماولتهم تقييم األداء االقتصادي اإلسرائيلي والتنبؤ مبساره لكل هذا، يرى خرباء االقتصاد يف
االقتصادي، أن أهم حدث يف هذا اال يف السنوات األخرية ليس التحوالت االجتماعية وظهور طبقة من املستهلكني 

اخنفاض إنتاجية اإلسرائيليني أو تتمتع بالتربعات اانية وترتدي جلداً مسيكاً من عدم االكتراث االجتماعي، وليس 
ارتفاعها أو حجم االسترياد أو التصدير، أو امليزان التجاري أو غريها من املعايري املستخدمة يف تقييم األداء االقتصادي 

أهم مصادر الدخل [زيادة املساعدات األمريكية إىل إسرائيل "واالجتماعي للمجتمعات األخرى، فأهم حدث هو 
» العجز التجاري«وعلى كلٍّ، بين سبري أن مصطلحات مثل ". من الناتج% 20إىل حوايل % 10يل من حوا] الثابت

أي على هبات ال "وخالفه غري ذات موضوع، ألن اإلسرائيليني حيصلون من اخلارج على حتويالت من جانب واحد 
 . "حاجة إىل سدادها، كقيمة العجز املتراكم خالل ثالث سنوات يف ميزان مدفوعاتنا

 

  : افتقاد السيادة"ج

 

هذه املساعدات السخية تضمن للمستوطنني الصهاينة االستمرار، ولكنها يف الوقت نفسه تقوض استقالهلم وسيادم 
متاماً كما كان حيدث مع أعضاء اجلماعات الوظيفية الذين كانوا يتمتعون بالدخل املرتفع واملكانة املتميزة ولكنهم كانوا "

ويساهم التطور السريع الذي تشهده صناعة السالح وزيادة نفقات . "ماداً كامالً على الراعي أو احلاكميعتمدون اعت
ولذا، فإن إشكالية العجز وعدم املشاركة يف . التسليح يف تزايد اعتماد املستوطنني الصهاينة على دولة إمربيالية متقدمة

باب الرئيسية لتأسيس الدولة الصهيونية  من منظور الفكر الصهيوين  مع أن أحد األس"السلطة أو صنع القرار تزداد عمقاً 
هو حل هذه اإلشكالية بني اجلماعات اليهودية باعتبارها مجاعات وظيفية ختدم الطبقة احلاكمة دون أن تشاركها يف صنع 

 . "القرار

 

 يف الوقت احلاضر وزير اخلارجية ويظهر افتقاد السلطة وعدم املشاركة يف القرار يف الدور غري العادي الذي يلعبه
فهو  على حد قول الصحفي اإلسرائيلي مشوئيل شنيتسر يف مقال له . األمريكي يف توجيه السياسة االقتصادية اإلسرائيلية

يقوم بتحديد األهداف وسبل العمل، ويلعب دور املشرف الدائم على تنفيذ »  كم بقى لنا من االستقالل«بعنوان 
وقد بين سبري أن تغيري وزراء املالية اإلسرائيليني وكَبح . بة اليت يقوم بنقلها إىل وزراء املالية اإلسرائيلينيالتعليمات املكتو
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التضخم النقدي، كلها أمور ثانوية بالقياس إىل القرار األمريكي اخلاص حبجم املعونة األمريكية، فقد اشترت أمريكا 
 . اليت تقوم ا إذ أن من يقدم األموال هو صاحب صالحية احلسمبأمواهلا احلق األخالقي يف عملية اإلشراف

 

ويقرر شنيتسر أن السياسات االجتماعية للمجتمع الصهيوين وعالقاته الدولية، وكذلك إنفاقه األمين، كلها أمور 
 صاحل بالده ال فوزير اخلارجية األمريكي يعمل منطلقاً من. أصبحت تقريباً تقع خارج نطاق القرار اإلسرائيلي املستقل

من واقع األهداف الصهيونية، وحينما تدفع بالده اهلبات فإنه يريدها أن تنفَق ألغراض الطريان أي ألغراض القتال، فهو 
غري معني باألهداف الصهيونية اليت من بينها أن إسرائيل دولة مهاجرين جيب أن تقوم بزيادة خدمات الرفاه ملواطنيها، 

فالبطالة اليت تؤخذ كظاهرة طبيعية . ات إسرائيل االقتصادية هلا خصوصيتها الصهيونية االستيطانيةوهو ال يدرك أن سياس
ولكن هذه كلها أمور صهيونية ال تعين وزير . يف أمريكا ستشجع ظاهرة الرتوح من إسرائيل، األمر الذي يهدد أمنها

أن العقد االجتماعي هناك قد أصبح مؤسساً على إن األمر قد وصل يف إسرائيل إىل حد . اخلارجية األمريكية كثرياً
وحينما . حقيقة اهلبات األمريكية الضخمة، فاإلسرائيليون مل يعد بوسعهم العمل مبوجب حاجام وتطلعام الصهيونية

يتفاوض العمال مع أرباب الصناعات، فإن كل ما ميكن إحرازه من خالل إجراء مفاوضات مع ممثلي العاملني ومع 
ولكن ما نسيه . اب العمل هو إجياد أساس من االتفاق القومي لتنفيذ السياسة اليت ميليها وزير اخلارجية األمريكيأرب

شنيتسر أن وزير اخلارجية األمريكي هو املعادل األمريكي احلديث لبلفور، وأن العقد االجتماعي اإلسرائيلي اجلديد هو 
 . يف ظروف الثمانينياتامتداد لعقد بلفور القدمي وترمجة متعينة له 

 

وأصبح افتقاد إسرائيل حلرية القرار يظهر، وبشكل أكثر وضوحاً، يف عالقات إسرائيل الدولية اليت ال ميكن تفسريها أو 
فقد كانت عالقة الدولة الصهيونية مع جنوب أفريقيا تسقط . فهمها إال من منظور التبعية اإلسرائيلية للواليات املتحدة

كما أن عالقاا مع الدول . الدول األفريقية اليت تشكل جماالً لالنتشار اإلسرائيلي يف مواجهة الرفض العريبشرعيتها أمام 
مثل النظام العسكري السابق يف "الفاشية املختلفة اليت تضطهد اجلماعات اليهودية وغريها من األقليات والطبقات 

وكذلك فإن قيامها بتزويد السلفادور بالسالح . هود العامل تسقط شرعيتها كدولة يهودية تشكل ملجأ لي"األرجنتني
وتتدعم الصورة السلبية اليت تقوض كل . يسقط شرعيتها كدولة دميوقراطية صغرية تدافع عن مثُل املساواة والعدالة

مهما كان أساطري الشرعية اإلسرائيلية الصهيونية حينما تقف إسرائيل إىل جانب كل إجراء سياسي أمريكي يف العامل 
ال ميكن تفسري كل ذلك أو فهمه من منظور مصلحة إسرائيل أو رغبتها يف البقاء، وإمنا ميكن . متطرفاً ويستحق االنتقاد

 . تفسريه وفهمه يف إطار دورها اإلستراتيجي كدولة وظيفية ختدم مصاحل الواليات املتحدة

 

وقد قام سبري بتحليل ما مساه . خرى إال يف اإلطار نفسهكما أن ميزانيات إسرائيل العسكرية ال ميكن تفسريها هي األ
أي إمجايل "مقابل االستهالك الفردي، فأشار إىل أن احتياطي رأس مال إسرائيل العسكري » استهالك إسرائيل األمين«

ذه ه.  مليار دوالر54.5 مليار دوالر إىل 21.5 ازداد من "شبكات األسلحة والذخرية والعتاد واألرضية وما شابه
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الزيادة ال ميكن تفسريها يف إطار احتياجات إسرائيل األمنية وحدها وإمنا ميكن شرحها بالعودة إىل حلقة أوسع؛ 
فاإلستراتيجية العسكرية اإلسرائيلية  كما يقول الكاتب اإلسرائيلي  ال حتددها متطلبات إسرائيل األمنية الذاتية احلقيقية 

 . عسكرية الدولية للممول املوجود يف واشنطن ومااتنوإمنا حتددها االحتياجات األمنية وال

 

ولكن الصهاينة باعوا أنفسهم منذ البداية، كما قالت حنه أرنت، واشترت الواليات املتحدة بأمواهلا احلق األخالقي يف 
فعلى . القوميةالتحكم يف إسرائيل، وهكذا فإن بوسعها أن تتدخل وتسدي إلسرائيل النصح بشأن أشياء تتعلق بالسيادة 
 "حىت إسرائيل"سبيل املثال، حينما قررت املؤسسة الصناعية العسكرية يف الواليات املتحدة أا ال ميكن أن تسمح ألحد 

بأن يتقاسم معها سوق الطائرات، صدرت األوامر للدولة الصهيونية بأن توقف إنتاج طائرة الاليف، رغم حاجة االقتصاد 
وعلى كلٍّ، مل يكن مبقدور . وكان على الدولة أن ختضع. "على املستوطنني ذوي املؤهالت العاليةلإلبقاء "الصهيوين هلا 

كما أن املمول األمريكي كان بإمكانه أن يتدخل ليمنع ترقية ضابط . إسرائيل أن تنتج هذه الطائرة بدون دعم املمول
وكان ميكنه أيضاً أن يطلب من . ه يف حادثة بوالرد يف سالح اجلو اإلسرائيلي بسبب دور"العقيد أفيعام سيلع"كبري 

 وسمي هذا "حىت ال تسبب له حرجاً أمام حلفائه العرب" أثناء حرب اخلليج أن تلزم قواا ثكناا "إسرائيل"عميلته 
 ". ضبط النفس"

 

ينعم برضى ويلّ نعمته وال ميلك احلارس الذي ارتضى هذا الدور إال اخلضوع والتكيف، فأقصى ما يطمح إليه هو أن 
وقد وصف شلومو ماعوز الطبيعة املذلة للدور الوظيفي اململوكي الذي تلعبه . وأن حيصل على قسط وافر من أمواله

 وضرورة أن يتلون اململوك بطريقة ترضي املالك، فقال إن واشنطن "دون أن يستخدم املصطلح بطبيعة احلال"إسرائيل 
أما برييز فمرن .  ألن األخري ال يزال عنده بقية من التبجح القومي"كقائد للمماليك"كانت تفضل برييز على بيجن 

متفاهم يرى أن ذاته القومية ليست على درجة كبرية من األمهية، وهو هلذا السبب نفسه ال يشعر بأي حرج يف طلب 
 هذا يفهمون جيداً مضمون وقد يرفض األمريكان إعطاءه كل ما يريده يف الوقت احلاضر، ولكنهم مع. املساعدات

 . ولعل هذا هو السر يف عودة رابني وبرييز إىل احلكم حني حان وقت املفاوضات. رسائله

 

فاململوك قد يزجمر أحياناً . والعالقة بني املالك واململوك ليست دائماً عالقة منسجمة فقد يشوا أحياناً شيء من التوتر
ما يضن املالك على اململوك، ولكنه مع هذا يريد مزيداً من القتال، وأحياناً متارس وكثرياً . من ثقل املهام املوكلة إليه

فتحتج إسرائيل كما جاء على لسان ماعوز الذي قال . الواليات املتحدة الضغط على إسرائيل لتخفض مستوى معيشتها
 كاهل اإلسرائيليني  حىت مع فعبء ميزانية الدفاع الذي يثقل. إن مثل هذا اخلفض سيضعف أداء الدولة الصهيونية

ويف هذا ظلم وأي ظلم، إذ أن اململوك ال ميكنه أن يستمر يف أداء دوره . املساعدة األمريكية  هو أكرب عبء يف العامل
 . القتايل بكفاءة إال بعد أن ينال ماالً كافياً
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تقلة، كما عرفها الصهاينة، والذين يطمحون ولكن املستوطنني الصهاينة، الذين تركوا بالدهم وأممهم ليحققوا اهلوية املس
إىل أن يصبح اليهود متحكمني يف مصريهم ألول مرة منذ سقوط اهليكل الثاين، ويرون أم قادرين على وضع اية لعجز 
اليهود وعدم مشاركتهم يف السلطة أو صنع القرار، هؤالء املستوطنون الصهاينة تكمن مشكلتهم يف أم حبيسو دورهم 

فعجزهم االقتصادي يتزايد على مر األيام، وبالتايل، يزداد . ملوكي الوظيفي االستيطاين وال ميلكون منه فكاكاًامل
وقد أصبح حجم هذه املساعدات من الضخامة حبيث تتضاءل جبواره . اعتمادهم على اهلبات احلكومية األمريكية

املزعوم ويتآكل تحكُّمهم يف مصريهم ويزداد " اليهودي"قالهلم وبالتايل، يتناقص است. املساعدات اليت يرسلها يهود العامل
تورطهم ويتعمق مأزقهم إىل أن وصل م األمر إىل حد أم مل يبق هلم من السيادة القومية سوى رموزها اليهودية 

 األرندا ومثل مثل يهود"الصارخة، دون أي مضمون حقيقي، حىت أصبحوا مرة أخرى مثل اجلماعات اليهودية الوظيفية 
 ال تشارك البتة يف صنع "غري اليهودي" أداة استغالل تابعة لصانع القرار "أقنان البالط بل مثل كبار املرابني وصغارهم

 . القرار نفسه، األمر الذي يطرح مشكلة عدم املشاركة يف السلطة مرة أخرى وحبدة

 

إلسرائيلي مل يصبح فقط جمتمعاً تابعاً ال يشارك يف صنع بل إن األمور قد ازدادت سوءاً عن ذي قبل، إذ أن اتمع ا
وقد استخدم سبري صورة الشحاذ اازية عدة مرات يف مقاله ليصف اتمع اإلسرائيلي على . القرار وإمنا أصبح متسوالً

زيت الذي يقطر من وتعتمد قائمة طعامه على ال" يأكل وجبات جمانية"؛ جمتمعاً "جمتمع ميد يده الستجداء الكرماء"أنه 
وقد استخدم شنيتسر الصورة اازية نفسها عندما حتدث عن اتمع اإلسرائيلي باعتباره جمتمعاً يعتمد على . اخلارج

لقد أصبح ". جمتمع ينفِّذ بكل خضوع رغبة من يقدم له اخلبز"مائدة الواليات املتحدة، كما قال عنه زيفا ياريف إنه 
  "أي الصدقة" يعيشون على احلالوقة "متسولني"ة، إذن، شنورير املماليك االستيطاني

 

ولكن إذا كان املتسول التقليدي ميد يده يف إطار ديين، يعد املتصدقني بالثواب وجنات النعيم، فإن الشحاذ اإلسرائيلي 
لن حيرم نفسه من وهو . مسيك اجللد كل مهه أن يستهلك املساعدات ويأخذ دون خجل ودون أن تعلو خدوده أية محرة

املأكل وامللذات ما دام هناك شخص آخر يقوم بتسديد احلساب، إنه يأخذ بكلتا يديه من صحن املساعدات، وبدالً من 
 .أن يطلب للمحسن جنات النعيم، فإنه يعد بإطالق ألسنة اجلحيم على اتمعات املستهدفة

 

يشبه الطفل الذي يرضع املليارات من الدوالرات، وهو يشبه واتمع اإلسرائيلي ليس شحاذاً وحسب، وإمنا هو جمتمع 
 "اليت وردت يف كتابات إسرائيلية"وكل هذه الصور اازية . املدمن أيضاً فهو يستسلم للمعونات كمن يستسلم للمخدر

 . تنطوي على عنصر فقدان اإلرادة وانعدام القوة والتحوسل

 

ظيفية بشكل مكثف هو الذي جيعل هذه اجلماهري ختضع يف اية األمر لدورها وقيام الواليات املتحدة بتمويل الدولة الو
وقد تتفكك "اململوكي االستيطاين القتايل، فحينما تتدفق األموال تبهت كل الصراعات االجتماعية والطبقية واإلثنية 
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ية وإمنا خنبة حاكمة ليس هلا مصاحل ، خصوصاً أن الدولة الوظيفية الصهيونية ال تقودها طبقة مستغلة أجنبية أو حمل"وختتفي
وهي تدير اتمع من خالل جهاز الدولة الذي يتكون من جمموعة من املؤسسات اجلماعية مثل . طبقية مستقلة

 على "الدعم اإلمربيايل"اهلستدروت والكيبوتس والوكالة اليهودية، وبالتايل فإا تقوم بتوزيع العائد املايل للوظيفة القتالية 
ستوطنني بكل طبقام بشكل قد ال يتسم باملساواة الكاملة، ولكنه، مع هذا، يكفل احلفاظ على األمن االجتماعي كل امل

 . الداخلي وعلى استمرار مجاهري الدولة الوظيفية يف قبول االستمرار يف وظيفتهم، القتال يف سبيل املال

 

، أي ال مفر "املصيدة اليت ال ميكن التخلص منها"حدة تشبه وقد خلص شنيتسر املوقف بقوله إن العالقة مع الواليات املت
 عالقة تعاقدية "إسرائيل" والدولة الوظيفية "ممثالً يف الواليات املتحدة"ولكن العالقة بني الغرب . "إين بريرا"وال اختيار 

مار وكما يعرف والدولة الوظيفية الصهيونية، كما يعرف االستع. على حد قول سبري" فال يوجد عطاء دون أخذ"
 من خالل الدور الذي تلعبه أو "أو نفعها"املماليك االستيطانية، ال أمهية هلا يف حد ذاا وال قيمة، فهي تكتسب قيمتها 

واملستوطنون، أي العنصر البشري الذي مت توظيفه، يعرفون متاماً أن اهلبات ستستمر يف التدفق إن . الوظيفة اليت تؤديها
 . يفية بالدور الذي أُسست من أجلهاضطلعت دولتهم الوظ

 

  : االستقالل النسبي للدولة الوظيفية"د

 

ورغم هذا االعتماد الكلي على الدولة الراعية، تتمتع الدولة الوظيفية الصهيونية بقدر من االستقالل النسيب، وقد يبدو 
االستعمار االستيطاين الصهيوين ال يشكل ولكن التناقض سيختفي متاماً إن تذكَّرنا أن . هذا ألول وهلة وكأنه تناقض

ومن املُالحظ أن كل الدول واجليوب . جزءاً عضوياً ال يتجزأ من االستعمار الغريب وإمنا هو جمرد آلة يف يد الغرب
ل ويحدد مدى هذا االعتماد ومدته والشك. االستيطانية تعتمد على إحدى الدول الغربية، يف املراحل األولية من تطورها

فبعض اجليوب االستيطانية مثل أجنوال واجلزائر تظل منفتحة متاماً . الذي يأخذه، جمموعة من الظروف التارخيية والسياسية
على الوطن األم، وحتتفظ بروابط قوية بل وعضوية معه، وتستمد إحساسها ويتها منه، ولذا فإن كل ما يقرره الوطن 

ذلك ألن اجليب االستيطاين، يف هذه احلالة، مهما بلغ من قوة واستقاللية، . ينفَّذاألم يكون مبرتلة القانون الذي جيب أن 
وإذا تعارضت املصاحل بني الوطن واجليب االستيطاين، لسبب أو . ال يعدو أن يكون جزءاً عضوياً من الوطن املستعمر

ني إىل أرضهم األصلية اليت نزحوا عنها، ويتم آخر، وثبت أن األخري مكلِّف ومعوق، فإنه يتم تصفيته ويتم إعادة املستوطن
ومن ناحية أخرى، توجد بعض اجليوب االستيطانية اليت حتصل على درجة من احلكم . حسم الصراع لصاحل الدولة األم

ويستويل املستوطنون، إن عاجالً أو آجالً، على السلطة، . الذايت واالستقالل النسيب عن الدولة الغربية اليت ترعاها
 . يمون دولة خاصة م، مقصورة عليهم، كما هو احلال بالنسبة للواليات املتحدة ودولة جنوب أفريقيا العنصريةويق
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وحني سأل االستعماري . وكان املخطط الصهيوين يهدف إىل أن تكون الدولة الصهيونية الوظيفية من النمط املستقل
 سبب اعتراضه على وجود سيطرة فرنسية حمضة على الدولة الربيطاين سري سيسل روديس الزعيم الصهيوين وايزمان عن

 "أي املستوطنني"إن الفرنسيني ليسوا كاإلجنليز، إذ أم يتدخلون دائماً يف شئون السكان : الصهيونية، رد األخري قائالً

 . وحياولون أن يفرضوا عليهم الروح الفرنسية

 

ولكن التطورات التارخيية أظهرت أن . دولتهم الصهيونية املستقلةوقد قام الصهاينة بطرد الفلسطينيني فعالً، وأنشأوا 
اجليب الصهيوين ال يندرج حتت أي نوع من أنواع االستيطان املألوفة، فهو يعتمد على قوة غربية عظمى اعتماداً كامالً، 

ىل عدة عوامل خاصة ولكنه يف الوقت نفسه يتمتع بدرجة كبرية من االستقالل، ومثل هذا الوضع الشاذ ميكن إرجاعه إ
فاملستوطنون الصهاينة مل ينشأوا يف دولة أوربية واحدة يدينون هلا وحدها بالوالء، وتقدم هي هلم . بالصهيونية وحدها

فالصهاينة، على عكس سكان املستوطنات اآلخرين، ليس . بدورها احلماية أو املأوى يف حالة تصفية اجليب االستيطاين
 مستعدة للتعاون معهم ولكن يف "إن أردنا استخدام الصورة اازية نفسها"جة أب فحسب هلم وطن أم، وإمنا هلم زو

فالعالقة بني املستوطنني الصهاينة والدولة الغربية اليت ترعاهم تستند إىل املصلحة املشتركة، فهي عالقة تعاقدية . حدود
لصهيوين ال يتمتع باحلماية الدائمة من جانب ولذا، فإن اجليب ا. نفعية وليست نتاج روابط حضارية عميقة أو عضوية

ولعل هذا يفسر سبب انتقال . "الواحدة تلو األخرى"دولة واحدة وإمنا يتمتع باحلماية املؤقتة من جانب عدد من الدول 
 ولكن، وبسبب هذا الوضع نفسه، حقق اجليب االستيطاين قدراً كبرياً من. القيادة الصهيونية من مركز جذب إىل آخر

 . االستقالل يفوق كثرياً درجة االستقالل اليت تتمتع ا اجليوب األخرى

 

هذا اإليقاع املركب من اجلذب والتنافر، من احلكم الذايت واالعتماد املذل، ومن التحالف مع الدولة احلامية والصراع 
أن يستغل اآلخر، وأن حيدد منطقة وقد حاول كل جانب . معها، هو الذي ميز العالقات الصهيونية الغربية منذ البداية

فالصهاينة مل يتمكنوا من اكتساب موطئ قدم يف األرض الفلسطينية . املصاحل املشتركة بطريقة ختدم مصاحله هو أساساً
إال من خالل وعد بلفور واالنتداب الربيطاين وبصفة خاصة مؤسساته السياسية والعسكرية الذي فتح بوابات فلسطني 

ومل يشدد املستوطنون الصهاينة قبضتهم على األرض، ومل يتزايد عددهم، إال بعد . أمام اهلجرة اليهوديةعلى مصراعيها 
 وبعده، قامت بريطانيا 1930وعندما زادت املقاومة العربية يف فلسطني، عام . تعاوم الكامل مع حكومة االنتداب
ومة االنتداب واحلكومة الربيطانية أثناء هذه وقد وصف بن جوريون موقف حك. حبماية الصهاينة بشكل علين وسري

وقد بين أحد مراسلي هآرتس، يف مقال له عن التوازن . الفترة العصيبة بأنه أكرب جناح سياسي منذ صدور وعد بلفور
 كانت تستند إىل التأييد القوي الذي تلقوه من جانب 1936العسكري يف فلسطني، أن قوة الصهاينة بعد ثورة عام 

، أي أن 1948ة واجليش الربيطاين يف فلسطني، وهو األمر الذي أدى يف اية األمر إىل االنتصار الصهيوين عام احلكوم
 .الراعي اإلمربيايل لعب دوره كامالً جتاه اجلماعة الوظيفية االستيطانية حىت حتولت إىل دولة وظيفية استيطانية
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وظيفي االستيطاين ساءت حتت ضغط عوامل جديدة يف املوقف من بينها ولكن العالقة بني االستعمار الربيطاين واجليش ال
الضغوط اليت مارستها احلكومات العربية الصديقة على احلكومة الربيطانية، وتصاعد املقاومة الفلسطينية، إىل جانب زيادة 

د ساد االعتقاد يف ذلك احلني وق. املخاوف الربيطانية من احتمال تغلغل عمالء اجلستابو بني صفوف املهاجرين اليهود
، وأم قرروا استغالهلا كوسيلة "اهلجرة غري الشرعية" بأن النازين مدوا يد العون للهجرة الصهيونية "وتأكد فيما بعد"

ومن الشائع أن تغير اجلماعة الوظيفية من والئها من راع إىل آخر، فاحلامية "خللق مشاكل للربيطانيني يف الشرق األوسط 
يهودية يف جزيرة إلفنتاين مثالً كانت مجاعة وظيفية قتالية زرعها فراعنة مصر هناك، ولكنها غيرت والءها مع الغزو ال

وهذه العوامل اجلديدة أدت إىل خلق التناقض بني اجلماعة . "الفارسي وأصبحت موالية للغزاة الفرس ضد املصريني
داب، ومن مث أصدرت احلكومة الربيطانية عدداً من القوانني والكتب الصهيونية االستيطانية الوظيفية وحكومة االنت

البيضاء اليت تظهر تفهماً ملطالب العرب، ومت إحياء بعض املفاهيم األساسية الشاملة  اليت طاملا جتاهلها الربيطانيون  مثل 
الصهيوين يأخذ أشكاالً حادة ومتطرفة وقد كان التناقض بني احلكومة الربيطانية واجليب . الطاقة االستيعابية لفلسطني

 . أحياناً كما ظهر يف حالة نسف فندق امللك داود

 

يف خطاب أرسله "بيد أن الصراع بني الطرفني مت احتواؤه، وقد حاول جابوتنسكي أن يربر مناهضته املزعومة لربيطانيا 
ه إىل بريطانيا، ال يزال يكّن هلا الوالء  فأكد أنه، على الرغم من النقد الذي يوجه"1935إىل ليوبولد إمري عام 

وكان بن . واالمتنان، وطاملا ظل وعد بلفور قائماً، فهو يؤيد إجنلترا سواء أكانت على صواب أم كانت على خطأ
جوريون مستعداً ألن يقسم، حىت أثناء الفترة اليت توترت فيها العالقات بني إجنلترا واجليب الصهيوين، أن دولة اليهود 

وبعد إنشاء الدولة الصهيونية، عادت العالقات مع بريطانيا إىل . وظيفية يف فلسطني ستقوم حبماية املصاحل الربيطانيةال
وقد وصل . سابق عهدها، وأصدرت بريطانيا وفرنسا والواليات املتحدة األمريكية اإلعالن الثالثي لضمان إسرائيل

ولكن . 1956نيا، إىل ذروة جديدة مع العدوان الثالثي على مصر عام التعاون مع اإلمربيالية الغربية، وخصوصاً بريطا
هذه العالقات الطيبة مل تدم طويالً؛ ففرنسا، يف عهد دجيول على حنو اخلصوص، اختذت موقفاً أقل مماألة إلسرائيل عن 

 . ذي قبل، وتبعتها إجنلترا وإن كان ذلك بدرجة أقل

 

 بدرجة من االستقالل النسيب وإن كانوا يشكلون يف الوقت نفسه جزءاً من كيان أكرب ويعقِّد املوقف تمتع يهود العامل
فاألمريكيون اليهود ميدون إسرائيل باملساعدات املالية والسياسية حبماس شديد، ولكن مثل . خيضعون لقوانينه وتوجيهاته

ويلعب الصهاينة . تحدة وإسرائيلهذه املساندة ستستمر ما دامت هناك مصاحل مشتركة أساسية بني الواليات امل
التوطينيون دوراً مزدوجاً، فهم يقومون بالضغط على الواليات املتحدة لتحصل إسرائيل على درجة من احلرية 

وهنا "واالستقالل أكثر من أية دولة أخرى تابعة، ولكن هؤالء التوطينيني كثرياً ما جيدون أنفسهم مضطرين يف مرحلة ما 
 إىل أن ميارسوا الضغط على إسرائيل عندما تقرر الواليات املتحدة أنه ينبغي على إسرائيل أن تغير "تكمن سخرية املوقف
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إن تاريخ الصهيونية مليء بالتوترات، ليس بني الصهيونية ويهود . سياستها بطريقة تتمشى مع املصاحل الدولية األمريكية
 . ة التوطينية كذلكالعامل فحسب ولكن بني الصهيونية االستيطانية والصهيوني

 

ومهما يكن األمر، فإن عالقة الشد واجلذب تبين مدى تعاقدية العالقة ونفعيتها وموضوعيتها ومدى تحوسل الدولة 
 . الوظيفية اليت ينظَر هلا بشكل حمايد نفعي كدور يلعب ووظيفة تؤدى

 

  :العزلة والغربة  2

 

أعضاء اجلماعات اليهودية، إذ أن املُرتزق املقاتل الذي ينكِّل باجلماهري العزلة هي سبب ونتيجة يف آن واحد لوضع 
وجيب هنا تأكيد أن عزلته ليست أمراً عرضياً ميكن للعنصر القتايل . ويستخدم أداةً لقمعها البد أن يكون معزوالً عنها

يفته، فاملرتزق ال ميكنه أداء وظيفته تجاوزه بعد مرحلة زمنية معينة، وإمنا هي جزء جوهري وعضوي ال يتجزأ من وظ
على أكمل وجه إن مل يكن معزوالً عن اجلماهري اليت يقوم بالتنكيل ا، إذ أن الدخول يف عالقة إنسانية مع أعضاء 

 اتمع جتعل قيام عضو اجلماعة الوظيفية القتالية بذحبهم عسرياً، فاإلنسان ال يذبح يف غالب األحيان إال الغريب املباح،

ولذا، فقد حرصت الطبقات احلاكمة دائماً على أن .  فمن الصعب قتله"الذي يقع داخل دائرة القداسة"أما القريب 
 عناصر مستوردة من خارج اتمع، ضعيفة االنتماء له، "وخصوصاً اليت تستخدم يف املواقع األمنية"تكون العناصر القتالية 

 منه وأرض امليعاد اليت سيعودون إليها أو اجلماعة الوظيفية الغريبة اليت ينتمون هويتها مرتبطة بالوطن األصلي الذي جاءوا
والتميز اإلثين ألعضاء اجلماعة .  بالوالء"ولراعيه"إليها، فهي الوطن الوحيد الذي يعرفونه والكيان الذي يدينون له 

يت هي مصدر عزلتها، هي نفسها مصدر الوظيفية يفرض عليها عزلة ال ميكنها الفكاك منها، إذ تصبح هذه اإلثنية ال
ولذا، كانت الطبقات احلاكمة تصر على . هويتها وكينونتها وأساس وظيفتها وسر كفاءا وضمان استمرارها وبقائها

أن حيتفظ العنصر القتايل الوافد ويته اإلثنية اخلالصة، حىت تظل آليات العزلة والغربة ومقومات الكفاءة القتالية كامنة يف 
عضاء اجلماعة الوظيفية، ومن هنا كان استرياد املماليك ضرورياً، ومن هنا أيضاً كان أبناؤهم، ممن ولدوا يف مصر أ

ولكن عضو . هذا هو سبب العزلة. ونشأوا فيها، ال يجندون يف صفوف النخبة العسكرية اليت ينتمي إليها آباؤهم
لدعمه "عزلته عنها ويزداد التصاقاً بالطبقة احلاكمة، واعتماداً عليها اجلماعة الوظيفية يصبح حمط كراهية اجلماهري فتزداد 

 .  ومن مث تتصاعد شراسته جتاه اجلماهري"ومحايته وبقائه واستمراره

 

وهلذا، كان نقل العنصر البشري اليهودي من الغرب إىل فلسطني حمتماً ليتم توظيفه داخل الدولة الوظيفية الصهيونية، 
ولة الراعية اليت قامت حبوسلة اليهود، وكذلك الزعماء الصهاينة، على اهلوية اليهودية املزعومة للدولة ومن هنا إصرار الد

 . الصهيونية، فهذه اخلاصية هي ضمان عزلتها، كما أن عزلتها هي ضمان والئها للغرب وشراستها جتاه العرب
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، فكرة اليهود "ويف التراث احللويل اليهودي"غربية وقد مت إجناز ذلك أساساً من خالل الفكرة احملورية يف احلضارة ال
ولكن، كيف ميكن . كشعب عضوي منبوذ، فهو شعب عضوي يرتبط عضوياً بأرض فلسطني، ولذا فهو خيرج من أوربا

توظيف هذا الشعب يف خدمة احلضارة الغربية؟ سنجد أن هذا الشعب الذي طردته أوربا سيتحول بعد وصوله إىل 
وال جيد الصهاينة . ريب يدور يف إطار احلضارة الغربية ويرفع لواءها ويدافع عن مصاحلهافلسطني إىل شعب غ

فاألوىل .  اخلالصة والديباجة الغربية"احللولية العضوية"واملستعمرون أية غضاضة يف استخدام كل من الديباجة اليهودية 
 للعواصم الغربية والصهاينة التوطينيني والعلمانيني الذين ال  والثانية مناسبة"العلمانيني والدينيني"مناسبة للصهاينة اإلثنيني 

فاملستوطنون الصهاينة هم يهود خلَّص، يوطَّنون يف فلسطني حيث سيؤسسون دولة هي حصن للهوية . مهم اإلثنية
. ة الشرقيةولكنهم هم أيضاً، يف الوقت نفسه، حصن للحضارة الغربية ضد اهلمجي. اليهودية ضد االندماج يف األغيار

. جزء من التشكيل احلضاري الغريب» احلضارة اليهودية«وحيل املؤرخ اإلسرائيلي تاملون املشكلة بأن يقرر أن ما يسمى 

وهذا اإلحساس باالنتماء للغرب أو للحضارة اليهودية أو للحضارة اليهودية الغربية، جيعل وجود إسرائيل يف الشرق 
فجذور املستوطنني الصهاينة تضرب يف . بطة جبذورها احلضارية وإمنا بوظيفتها القتاليةاألوسط مسألة عرضية غري مرت

فاملُستوطَن الصهيوين .  ويف احلضارة اليهودية، أما وظيفتهم فهي الدفاع عن الغرب يف الشرق"وطنهم األصلي"الغرب 
وهذا اإلحساس يذكِّر اليهودي . ستيطانيةيوجد يف الشرق العريب ولكنه ليس منه، شأنه يف هذا شأن أية مجاعة قتالية ا

  .بأنه منقول من مكان آلخر، وأنه ينتمي إىل حضارة أخرى، وأن دولته هي دولة الشتتل املشتولة

  

 وقد حتولت الدولة الصهيونية بالفعل إىل دولة جيتو أو شتتل حتاول احلفاظ على هويتها اليهودية أي عزلتها الكاملة؛ 
مللحدين ذوي الديباجات الليربالية أو اإلثنية العلمانية أو من اليهود امللتحني املؤمنني ذوي الديباجات سكاا من اليهود ا

ويتحدث اجلميع العربية ويصرون على انتمائهم الغريب أو اليهودي يف الصحراء العربية، فهم حصن . اإلثنية الدينية
وال يهم يف هذا املضمار إن كانت الدولة الوظيفية . "ري املستغلةأي اجلماه" للحضارة الغربية ضد اهلمجية الشرقية "جيتو"

دولة حتافظ على قداسة حائط املبكى أم أا هي نفسها تقف حائطاً منيعاً أمام زحف اهلمجية الشرقية، فما يهم أن تظل 
 . هذه الدولة معزولة منبوذة

 

ة االستعمار الصهيوين وعزلته السكانية من جهة، ووظيفته ومن هذا املنظور، ميكننا أن نرى العالقة العضوية بني إحاللي
فالدولة الوظيفية الصهيونية مل يكن أمامها مفر من أن تطرد العنصر العريب وتحلّ . القتالية اإلستراتيجية من جهة أخرى

أن يولِّد حركيات  داخل القاعدة الغربية كان من املمكن "احمللى"حمله العنصر اليهودي، ذلك أن وجود العنصر العريب 
وتناقضات اجتماعية تضعف مقدرته القتالية وقد تعدل مساره، بل قد حتوله إىل جمرد دولة أخرى قد تدخل التحالف 

 اخلالصة، فهي مبعزل عن مثل هذه التوترات والديناميات، األمر الذي "الغربية"أما الدولة اليهودية . الغريب وقد خترج منه
 .  أداء وظيفتهايضمن استمرارها يف
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  :وقبل أن ننتقل إلى النقطة التالية قد يكون من المفيد ذكر العناصر التالية المرتبطة تماما بالعزلة الوظيفية

 

  مل تكن اجلماعات اليهودية الوظيفية املالية جزءاً من البناء االجتماعي، ولذا فإا مل تساهم يف بناء الرأمسالية الرشيدة 1
وهذا أيضاً هو البناء االقتصادي للدولة الصهيونية، فهي . تها رأمسالية منبوذة متاماً مثل اجلماعة الوظيفيةإذ ظلت رأمسالي

كما . غري مرتبطة باالقتصاد القومي اجلديد الذي يظهر يف الشرق العريب الرتباطها باالقتصاد الغريب الذي تدور يف إطاره
ومن هنا حماولة إنشاء السوق الشرق . ملعونات اليت تتلقاها من العامل الغريبأا تعتمد اعتماداً اقتصادياً كامالً على ا

 . أوسطية بديالً عن السوق العربية املشتركة

 

  وقد كان املرايب اليهودي ال يستغل الفالحني فحسب، وإمنا كان يهدد األساس املادي لوجودهم أيضاً، إذ كان يرتع 2
واالستعمار الصهيوين يف عالقته بالفلسطينيني، بدأ أوالً برتع ملكيتهم . طويلةملكية الفالحني بعد دورة اإلقراض ال

 باعتبارهم عمالة رخيصة 1967وحتطيم جمتمعهم واألشكال اإلنتاجية اليت يستندون إليها، مث أخذ يف استغالهلم بعد عام 
كما أن الدولة الصهيونية دولة . تكاملةمتنقلة، أي أنه يستغلهم دون استيعام ودون الدخول معهم يف عالقة اقتصادية م

، ودولة "يف الضفة الغربية"حديثة، ومع هذا فإا ال تساهم يف عملية التحديث، وهي دولة صناعية توقف التصنيع 
وعلى أية . متقدمة تقف ضد التقدم، ودولة منتجة ال ترى نفسها داخل إطار من التكامل االقتصادي بل حتاول وقفه

هو اهلدف من غرسها يف املنطقة، متاماً كما كانت النخب احلاكمة يف الغرب تستخدم أعضاء اجلماعة حال، فإن هذا 
 . اليهودية الوظيفية املالية يف ضرب البورجوازيات احمللية

 

 هو ما يزيد "الذي يشبه إحساس أعضاء اجلماعات الوظيفية املالية"  إحساس أعضاء التجمع الصهيوين بعدم األمن 3
 .م الداخلي وتقبلهم لقيادم اليت تقوم بدور الوسيط بينهم وبني املمول اإلمربيايل واليت تقوم بتوزيع الغنائممتاسكه

 

  بعض السمات األخرى: الدولة الصهيونية الوظيفية

The Functional Zionis t State: Some Other Traits  

 :  والدولة الوظيفية نوجزها فيما يليتوجد أربعة مسات أخرى تتسم ا كل من اجلماعة الوظيفية
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   :االنفصال عن المكان والزمان واإلحساس بالهوية الوهمية

  

وهذا ما حدث للدولة الوظيفية .  بانفصاهلا عن الزمان واملكان"نظراً لرؤيتها احللولية الكمونية"تتسم اجلماعة الوظيفية 
ست منه، وفلسطني، هذا املكان الذي يقطنه الفلسطينيون، الصهيونية، فهي ترى نفسها يف الشرق األوسط ولكنها لي

يتجرد من مكانيته املتعينة ليصبح مفهوماً تلمودياً أي إرتس يسرائيل، أي أا تنفصل عن حركيات تاريخ املسلمني 
خ العريب بل تنكر ولذا فالدولة الصهيونية الوظيفية تنكر التاري. والعرب واملنطقة، وتصبح تعبرياً عن تاريخ يهودي عاملي

فهي أرض بال "تواريخ اجلماعات اليهودية، فكما أن فلسطني تتحول إىل أرض ويتحول الفلسطينيون إىل ال شعب 
 ! ، يتحول اليهود أيضاً إىل شعب، يعيش يف الالمكان فهو شعب بال أرض"شعب

 

اليهودية هي أساس وظيفيتها، وحلوليتها هذه الدولة الصهيونية تصر على يهوديتها، وعلى عزلتها كدولة يهودية، فهذه 
ولكن من املعروف أن الدولة الصهيونية ليس هلا هوية يهودية، وإمنا هلا عدة هويات متداخلة . هي أساس إحالليتها

كما أن هذه الدولة . مستمدة من اتمعات اليت كان يعيش فيها أعضاء اجلماعات اليهودية قبل استقرارهم يف فلسطني
! ملية أمركة واسعة وعلى مجيع املستويات، باعتبارها دولة تابعة تعيش يف الشرق؛ واحة للدميوقراطية الغربيةخاضعة لع

ولذا فنحن نتوقع أن ختفض الدولة الصهيونية لوا . ونظراً الرتباط اهلوية بالوظيفة، فهي تغير اهلوية مع تغير الوظيفة
 . راً أكثر نشاطاً يف إطار السلم الذي فرضه النظام العاملي اجلديد على املنطقةاليهودي قليالً، حىت تستطيع أن تلعب دو

كما أن احلركة الصهيونية اليت تصر على اهلوية اليهودية هي نفسها اليت تدعو إىل تطبيع اليهود ليصبحوا شعباً مثل كل 
 . ولالشعوب، وإىل دمج الدولة الصهيونية يف اتمع الدويل لتصبح مثل كل الد

 

  " :األنا المقدس ضد اآلخر المباح"ازدواج المعايير والحكم بمقياسين   2

  

وتتضح هذه السمة بشكل جلي يف الفكر . تتبىن اجلماعة الوظيفية معايري مزدوجة يف احلكم على الذات وعلى اآلخر
فالفكر . ة ويف نظرية احلقوق الصهيونيةالصهيوين يف الفصل احلاد بني اليهود وغري اليهود، ويف بنية قوانني الدولة الصهيوني

ويف الوقت نفسه، . الصهيوين يعطي اليهود احلقوق كافة مثل حق العودة إىل وطن يزعمون أم تركوه من آالف السنني
فإنه ينكر احلق نفسه على الفلسطينيني الذين تركوا الوطن نفسه منذ بضع سنوات ويقفون على بواباته يريدون دخوله، 

الفلسطينيني لتوطينهم خارج فلسطني، يف الوقت " لالجئني"وتعرض الدولة الصهيونية دفع تعويضات . ن من أجلهويقاتلو
كما يتضح ازدواج املعايري يف موقف اإلعالم . الذي تدفع فيه رشاوي للمهاجرين اليهود حىت يستوطنوا يف فلسطني

ت الفلسطينيني وتقتل املئات، فإن هذا اإلعالم قد ال يذكر هذه الصهيوين، فحينما تقوم الطائرات اإلسرائيلية بتدمري خميما
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، أما إن قُتل "عدد القتلى ومكان احلادث ونسبة التخريب"الواقعة، وإن ذكرها فإن ذلك يتم بطريقة إحصائية حمايدة 
ذي أحدثه قتله يف جندي أو مستوطَن إسرائيلي، فإن هذا اإلعالم نفسه يولول ويذكر اسم القتيل ومكان قتله واألثر ال

 . إخل، وذلك باعتبار أن الفلسطيين مباح أما اإلسرائيلي فمقدس وقتله حرام... أهله

 

  :الحركية   3

  

ولعله ال ميكن . يتسم أعضاء اجلماعات الوظيفية باحلركية واملقدرة على االنتقال من مكان إىل آخر ومن راع آلخر
مع هذا، فيمكننا اإلشارة إىل أن التجمع الصهيوين هو جتمع مهاجرين ونازحني و. القول بأن دولة ما تتمتع حبركية عالية

كما أن كثرياً من العمليات اليت تقوم ا . ومجاعة بشرية مت نقلها، وأن بنيته السكانية مل تستقر بعد بني اهلجرة والرتوح
تينية أو عمليات التجسس واإلرهاب تتسم هذه الدولة مثل توريد السالح للنظم الدكتاتورية العسكرية يف أمريكا الال

 . وهى دولة ال يهمها القانون الدوىل وال النظام الدوىل.ذه احلركية

 

فاحلركة الصهيونية اجتهت إىل كل القوى . ومقدرة الدولة الصهيونية على تغيري وظيفتها أو لوا ينم عن هذه احلركية
شبه : واقترحت عدة مواقع إلنشاء الدولة الصهيونية. ملانيا  روسيا  إيطالياإجنلترا  فرنسا  أ: االستعمارية للبحث عن راع

ولعل تشبيه إسرائيل بأا حاملة طائرات هو . جزيرة سيناء  منطقة العريش  جزء من قربص  ليبيا  شرق أفريقيا  فلسطني
 . تشبيه دقيق يبلور هذه الصفة احلركية يف الدولة الوظيفية

ويف اآلونة . سها يف استعداد الدول الصهيونية لتغيري دورها كي تليب احتياجات الدولة الراعيةوتظهر هذه احلركية نف
األخرية، بدأت الدولة الوظيفية اليهودية تدرك أن دورها اإلستراتيجي القتايل قد أصبح تقريباً غري ذي موضوع بعد 

هتز دورها القتايل التقليدي يف حرب اخلليج حيث سقوط املنظومة االشتراكية وظهور النظام العاملي اجلديد وبعد أن ا
ولذا، بدأت الدولة . حىت ال تسبب مشكلة لقوى التحالف» ضبط النفس«طُلب منها أال حتارب وأن متارس ما يسمى 

ننا الوظيفية الصهيونية يف تغيري نفسها حىت ميكنها االضطالع بوظيفتها اجلديدة وهي التصدي لإلسالم واملسلمني، ولذا فإ
جند أا ختفف من ديباجاا اليهودية ليظهر وجهها العلماين املستنري، وبذلك ميكنها التحالف مع البورجوازيات العربية 

 . العلمانية اليت مت تغريبها ضد القوى الشعبية اإلسالمية

 

 : "الحلولية"التمركز حول الذات والتمركز حول الموضوع   4

 ضد "عضو اجلماعة الوظيفية"حلولية عضوية ثنائية صلبة تقسم العامل إىل األنا املقدس تؤمن اجلماعات الوظيفية برؤية 
والدولة الصهيونية . ويرتبط ذا إحساس مزدوج باحلرية الكاملة واحلتمية الكاملة. "عضو جمتمع األغلبية"اآلخر املباح 
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الوظيفية للكون فقد حولت الدولة الصهيونية الوظيفية الوظيفية تسيطر عليها رؤية حلولية عضوية مماثلة لرؤية اجلماعة 
 الذي ينبغي على اليهود أن يلتفوا حوله، بل يضحوا بأنفسهم "موضع احللول اإلهلي"نفسها إىل املطلق اليهودي األكرب 

حلاخام األكرب وقد بدأ كثري من اليهود يظنون أن الدولة اليهودية هي املعبد األكرب وأن رئيس وزرائها هو ا. من أجله
 . "متركز حول الذات"وأا العجل الذهيب الذي يعبدونه من دون اإلله 

ويظهر مركب الشعب املختار يف اخلطاب الصهيوين اإلثين الديين، خصوصاً يف الصهيونية العضوية احللولية، ولكنه يظهر 
 وصفها بن جوريون بأا نور األمم، مشعل والدولة الصهيونية الوظيفية. أيضاً يف اخلطاب العمايل بدرجات أقل وضوحاً

القيم األخالقية واحلضارية، ألا تعبري عن إرادة الشعب اليهودي، هذا الشعب الذي يتسم بالتماسك العضوي نتيجة 
 . كونه موضع احللول اإلهلي

 

 يشعرون حبريتهم املفرطة ويظهر االستقطاب يف اإلحساس باحلرية املفرطة واحلتمية املطلقة، فسكان املُستوطَن الصهيوين
فجيشهم يعربد داخل وخارج لبنان، وسالحهم اجلوي يطري من احمليط إىل اخلليج، وهم يستولون على األرض اليت 

ولكنهم يف الوقت نفسه يسيطر عليهم إحساس عميق باجلربية إذ يشعرون بأنه قد حكم عليهم . يشعرون أا هلم
  .بالدخول يف احلرب املرة تلو األخرى

ويصل هذا اإلميان بالقضاء والقدر واملصري احملتوم إىل ذروته يف أسطورة مششون وماساده االنتحارية حيث ميوت اليهود 
 . إين بريرا: على مذبح الدولة الوظيفية املقدسة ويدرك اجلميع أن ال اختيار

 

  الدولة المملوكية

The Mamluke State  

، وهو يف تصورنا »الدولة اململوكية«ة الوظيفية وتعريف هويتها، استخدمنا مصطلح يف حماولتنا تصنيف الدولة الصهيوني
أما من الناحية التارخيية، فقد أشرنا من قبل إىل . مصطلح له قيمة تفسريية تصنيفية عالية على املستويني التارخيي والبنيوي

 "ريهم من أعضاء اجلماعات الوظيفية اليهوديةوغ"أعضاء اجلماعة الوظيفية اليهودية من يهود األرندا يف أوكرانيا 

وحنن نذهب إىل أن كل ما أجنزه . ، وقد بينا نقط التشابه اليت دعتنا إىل استخدام املصطلح»مماليك مالية«باعتبارهم 
 مماليك قتالية املشروع الصهيوين هو جتنيد املماليك املالية مث نقلهم مبعونة الدول الغربية إىل الشرق العريب حيث حتولوا إىل

وأصبحت الوظيفة املالية إما ثانوية أو غري مباشرة، فهي دولة وظيفية قتالية ميكن أن نسميها . داخل إطار الدولة الوظيفية
 . »دولة مملوكية«
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. وميكننا أن جند جوانب مملوكية عديدة للدولة الصهيونية، فعسكرة اتمع الصهيوين ليست إال تعبري عن هذه الظاهرة

ما أن األموال الطائلة اليت تصب فيه تعبري آخر عن الظاهرة نفسها، واإلسرائيليون يعرفون جيداً أن هذه األموال تدفَع ك
 وإمنا نظراً "وهو العامل الذي نبذهم على أية حال"هلم ال حباً يف التراث اليهودي أو الهتمام العامل الغريب م 

ع الصهيوين عن املنطقة العربية، وعالقة العداء بينه وبني كل اتمعات احمليطة وعزلة التجم. الضطالعهم بوظيفة حمددة
به، وإحساسه بالغربة وإصراره عليها يف الوقت نفسه، ومركب الشعب املختار، وتميع البناء االجتماعي والطبقي يف 

بل إن طريقة . وظيفية ومنها املماليكاملُستوطَن الصهيوين، كل هذه السمات جتمع بني الدولة الصهيونية واجلماعات ال
التنشئة يف الكيبوتس، هذه املؤسسة الزراعية العسكرية، هي الطريقة احلديثة لتنشئة املماليك االستيطانية، وهي الطريقة 

دية فالتنشئة يف الكيبوتس تستبعد امللكية الفر. املبتكرة لتحويل الفائض البشري اليهودي إىل مادة قتالية مملوكية نافعة
ولكن أعضاء . واحلياة اخلاصة وتتسم يف بعض جوانبها بالتقشف، كما أن هلا أبعاداً وأهدافاً عسكرية واضحة

الكيبوتسات، مع هذا، يتمتعون مبستوى معيشي مرتفع بل ومترف، يفوق كثرياً مستوى بقية السكان، وهم كذلك على 
ات الضغط اليت تشارك يف صنع القرار السياسي، بل كما أن الكيبوتسات تعد من أهم مؤسس. مستوى ثقايف رفيع

وهذا املزج بني اجلماعية والعسكرية من جهة، والترف والثقافة من جهة أخرى، يذكِّرنا وال . تتحكم يف بعض جوانبه
اً وقد كان املماليك أيض. »احملارب األرستقراطي«أو » البوشي«وتعين أيضاً » اخلادم«شك بالساموراي، فالكلمة تعين 

وكان اململوك يتمتع بثروته أثناء حياته ولكنها كانت تصادر بعد . خدماً ولكنهم كانوا كذلك حكاماً وصناع قرار
ولكن طبيعة الكيبوتس اململوكية ختبئها ديباجات حديثة حبيث تفسر اجلماعية الكيبوتسية على أا اشتراكية، . موته

ا شكل من أشكال الدميوقراطية املتطرفةوإدارة األرض الفلسطينية املسروقة على أ . 

 

وطالب النساء اإلسرائيليات بزيادة اإلجناب يف هذا » اخلصب اليهودي«وقد حتدث أحد أعضاء الكنيست عما مساه عام 
، فهي »آلة اإلجناب اليهودي«وقد وصفت بعض النساء اإلسرائيليات هذا التصريح بأنه حماولة لتحويلهن إىل . العام

السلعة األساسية الشاملة "حلوسلتهم ليصبحن آلة حديثة لوالدة املزيد من املقاتلني للمحافظة على الدور اململوكي حماولة 
 . "وأهم مصادر الدخل بعد أن نضب معني الفائض البشري

 

ية ااورة له وميكن القول بأن هناك شيئاً من التجاوز فيما قمنا به حني قارنا عالقة التجمع الصهيوين باتمعات العرب
وقد يكون تشبيه يهود الكيان الصهيوين يف الشرق األوسط بيهود . بعالقة املماليك باتمعات نفسها ووحدنا بينهما

ولكن التطابق الكامل تكرار ال يوجد إال يف عامل الرياضة واهلندسة . األرندا يف أوكرانيا فيه شيء من عدم الدقة
أبعاد أية ظاهرة اجتماعية تارخيية متعددة ومركبة، وبعضها غري معروف إال بصفة تقريبية أما يف عامل اإلنسان، ف. والسحر

ولذا فإننا نقنع، يف تصنيفنا للظواهر اإلنسانية، بالبحث عن . وحسب، وختتلف الظواهر نفسها باختالف الزمان واملكان
ا كنا ماديني، نرى الواقع البشري كذرات بعض مواطن التماثل اجلوهرية وال نطمح فيها إىل التطابق الكامل إال إذ

واملصطلح الذي صغناه، رغم كل هذه التحفظات، يصف يف كثري من الدقة طبيعة عالقة التجمع الصهيوين بكل . وأرقام
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 ، بل يفسر لنا طبيعة عالقته مع نفسه وسر إصراره"موضع القتال" والدول العربية ااورة "مصدر املال"من اإلمربيالية 

 . على هويته املزعومة وانتمائه الغريب وعزلته الدائمة

 

ومن احلقائق التارخيية اليت تدعو إىل شيء من التأمل، لطرافتها إن مل يكن أيضاً لداللتها، أنه مثلما حاول الفرجنة أن 
اعة الوظيفية القتالية اليت ينشئوا حتالفاً مع املغول لسحق العامل العريب اإلسالمي، كانت هناك حماولة لعقد اتفاق بني اجلم

، حينما 1773 و1771فبني عامي .  واجلماعة اليهودية الوظيفية املالية يف أوربا"أي املماليك"حكمت مصر والشام 
كانت روسيا متحالفة مع اململوك علي بك الكبري، وايل مصر الذي مترد على الدولة العثمانية، حاول بعض ضباط 

 راسياً يف ليجورن، أن يدعموا حكمه عن طريق تأسيس دولة يهودية يف القدس تابعة له األسطول الروسي، الذي كان
وهكذا كان من املمكن أن يقوم احلليفان، املماليك . متحالفة معه، أي دولة صهيونية مملوكية من الناحية البنيوية والفعلية
النفوذ العثماين يف املنطقة حتت رعاية روسيا القيصرية، العسكرية يف مصر واملماليك اليهودية املالية الغربية، بالقضاء على 

إن هذه واقعة تارخيية طريفة ودالة، ! اليت كانت تغازل آنذاك فكرة أن يكون هلا مشروع استعماري يف الشرق األوسط
صدر عن ومع هذا فإننا ال نؤسس وجهة نظرنا مستخدمني هذه الواقعة كأحد الدالئل أو الشواهد، إذ أن أطروحتنا ت

منوذج تفسريي أساسي هو اجلماعة الوظيفية املالية أو القتالية واالستيطانية ولَّدنا منه أو استنبطنا منه العالقة بني دور 
اجلماعات اليهودية يف احلضارة الغربية من جهة ودور املماليك يف الشرق العريب من جهة أخرى، ومن مث حتدثنا عن 

  . اليهودية والدولة الصهيونيةالدور اململوكي لكل من اجلماعات
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 الدولة االستيطانية اإلحاللية: الثاني الجزء
 

  االستعمار االستيطاني الصهيوني: الباب األول

  

  أسطورة االستعماراالستيطاني الغربي

Myth of Western Settler Colonialism 

قال كتلة بشرية من مكاا وزماا إىل مكان وزمان  هو انت"اإلحاليل أو املبين على األبارايد"االستعمار االستيطاين 
كم "آخر، حيث تقوم الكتلة الواحدة بإبادة السكان األصليني أو طردهم أو استعبادهم، أو خليط من كل هذه األمور 

عال ومهما بلغ اإلنسان من وحشية وحياد، فهو ال يستطيع القيام مبثل هذه األف. "حدث يف أمريكا الشمالية ويف فلسطني
اإلله  [اليت نعرفها بأا منوذج معريف، أي رؤية كاملة للكون "إال إذا كان هناك مربر، وهذه هي وظيفة األسطورة 

 . "، ولكن عالقتها بالواقع واهية إىل أقصى درجة]اإلنسان  الطبيعة

 

كان، فإن هذا االجتاه يأخذ   إذا كان جوهر األسطورة، أية أسطورة، هو إلغاء الزمان أو جتميده واالنفصال عن امل1
شكالً متطرفاً يف حالة أسطورة االستعمار االستيطاين بشكل عام، الذي ينطلق من اإلنكار الكامل للتاريخ بشكل 

ويزداد اإلنكار حدة وعنفاً يف حالة اتمعات االستيطانية اإلحاللية، اليت البد أن تغيب السكان . متطرف، وإعالن ايته
ونقطة البداية عند املستوطنني البيض املهاجرين من العامل الغريب هي عادةً رفض تاريخ بالدهم األصلية، . اماًاألصليني مت

ملشاكلهم وأن يبدأوا من نقطة الصفر " حالً ائياً"وحياول املهاجرون أن يضعوا . باعتباره تاريخ اضطهاد وكفر
ويتضح هذا . املستوطنون بانتمائهم للعامل الغريب الذي لفظهمومع هذا يتباهى هؤالء . الفردوسية يف األرض اجلديدة

والصهيونية . "وضمن ذلك العامل الغريب"اجلانب يف أسطورة االستيطان الصهيونية اليت تبدأ برفض تاريخ اليهود يف املنفى 
 ال يكف الصهاينة عن هي احلل النهائي الذي يطرحه الصهاينة واالستيطان يف صهيون هو نقطة البداية والصفر، ومع هذا

 . احلديث عن دولتهم باعتبارها واحة الدميوقراطية الغربية يف الشرق وقاعدة احلضارة الغربية فيه

 

فهي عادةً أرض .   ينكر املستوطنون البيض تاريخ السكان األصليني يف األرض اليت سيهاجرون إليها ويستوطنون فيها2
، على عكس األرض اليت يأيت منها املستوطنون، فهي مكتظة "ض بال شعبأر"عذراء بال تاريخ، غري مأهولة بالبشر 

 . بالسكان
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ومرة أخرى جند أن أسطورة االستيطان الصهيونية تعبر عن هذا بشكل متبلور، إذ يزعم الصهاينة أن فلسطني هي 
هود أنفسهم قد توقَّف هو اآلخر بل إن تاريخ الي. إسرائيل أو صهيون، وأن تارخيها قد توقَّف متاماً برحيل اليهود عنها

برحيلهم عنها، ولن يستأنف هذا التاريخ إال بعودم إليها، ولكنه تاريخ جديد خال من االضطهاد والصراع، فهو أقرب 
 . إىل التاريخ املقدس

 

 يستوطن فيها   ال تؤكد أسطورة االستيطان الغربية اية التاريخ وحسب وإمنا اية اجلغرافيا كذلك، فاألرض اليت3
اإلنسان األبيض هي أرض وحسب، ليس هلا حدود واضحة، ولذا فهي تتسع حسب قوة اإلنسان األبيض الذاتية، كلما 

والرائد هو الذي يرتاد . ومن هنا فكرة الرائد واجلبهة املتسعة دائماً. زاد عدد املستوطنني وازدادوا قوة اتسعت احلدود
وارتباط اية التاريخ بنهاية اجلغرافيا أمر متوقَّع، ففكرة . اً وال قيوداً وال سدودأرضاً جديدة دائماً، ال يعرف حدود

 . احلدود فكرة إنسانية حضارية غري طبيعية، أما عامل الطبيعة فال يعرف اإلنسان، ومن مث فهو ال يعرف احلدود

 

ئيل ليس هلا حدود واضحة، فالعهد وأسطورة االستيطان الصهيونية هي أسطورة التوسع بالدرجة األوىل، فإرتس يسرا
 « . رواد»، أي »حالوتسيم«واملستوطنون الصهاينة أطلقوا على أنفسهم مصطلح . القدمي حيتوي أكثر من خريطة

 

  إذا حدث أن كانت األرض العذراء مأهولة بالسكان فإن أسطورة االستيطان الغربية حتاول ميشهم، فهم قليلو 4
وهم عادةً .  الفنون والعلوم واملهارات املختلفة، يهملون الثروات الطبيعية الكامنة يف األرضالعدد متخلفون يفتقرون إىل

 "كالثعالب والذئاب"جمرد رحالة ال يستقرون يف أرض ما، وهم شعب ال تاريخ له، فأعضاؤه جزء ال يتجزأ من الطبيعة 

رضي ومن الضروري وضع حل جذري وائي لكل هذا فإن وجود مثل هؤالء الناس هو وجود ع. ومن مث ال حقوق هلم
 . للمشكلة الدميوجرافية، أي مشكلة وجود السكان األصليني يف األرض العذراء، وضرورة اجتثاث شأفتهم متاماً

 

وأسطورة االستيطان الصهيونية تنظر للوجود الفلسطيين يف فلسطني باعتباره أمراً عرضياً هامشياً، واالعتذاريات 
باحلديث عن فلسطني باعتبارها أرض مهجورة مهملة، وكثرياً ما يتحدث الصهاينة عن الفلسطينيني كما الصهيونية مليئة 

ومن هنا "وكل هذا ينتهي بطبيعة احلال بتأكيد حق اليهود املطلق يف فلسطني . لو كانوا جزءاً من الطبيعة بال تاريخ
وحتاول احلركة الصهيونية وضع حل . "يمات الالجئنيومن هنا خم" وينكرون هذا احلق على الفلسطينيني "قانون العودة

وبعد .  ولكن الطرد كان الشكل األساسي"دير ياسني  كفر قاسم"ائي للمشكلة الدميوجرافية فقامت أحياناً باإلبادة 
اتفاقيات أوسلو أخذ احلل النهائي شكل عزل السكان األصليني داخل جمموعة من القرى واملدن وحماصرم بالقوات 

 . العسكرية اإلسرائيلية والطرق االلتفافية
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  مت تربير الرؤى االستيطانية اإلحاللية عن طريق القصص اإلجنيلية، وهنا حيدث تالق كامل بني أسطورة االستيطان 5
 ينظرون إىل أنفسهم باعتبارهم "وضمنهم الصهاينة"فاملستوطنون البيض . الغربية العامة وأسطورة االستيطان الصهيونية

 الذين تركوا بالدهم ليستقروا يف بالد أكثر اتساعاً، أو يف أرض عذراء مل يستوطن فيها أحد من "البطارقة"من اآلباء 
 أرض املنفى البغيضة، وينسلخون من تارخيها ليعودوا إىل صهيون "أو بابل"وهم مثل العربانيني خيرجون من مصر . قبل

هولة فأهلها إذن من الكنعانيني الذين ال حق هلم يف األرض ومصريهم هو فإن وجدوها مأ. هلا" يصعدوا" بأن "اجلديدة"
 . الطرد أو اإلبادة: احلل النهائي

 

فنحن ال نتحدث عن واقع تشكَّل وال حىت عن برنامج عمل، وإمنا » أسطورة«وغين عن القول أننا حينما نتحدث عن 
صة مستبطنة متاماً، تعبر عن نفسها بشكل جزئي عن قصة أو قصص يوجد فيها بشكل كامن منوذج معريف، وهذه الق

 . وتتحقق بعض جوانبها يف أماكن وأزمنة متفرقة، وال تتحقق جمتمعة إال يف حلظة مناذجية نادرة

 

  أهدافه وآلياته وسماته األساسية: االستعمار االستيطاني الصهيوني

Zionis t Settler Colonialism: Objectives, Methods, and Main Traits   

ومن مث يرى الصهاينة أن . تنطلق احلركة الصهيونية من أن اليهود شعب واحد بال أرض، وأن فلسطني أرض بال شعب
فلسطني هي املسرح الذي يتحقق فيه الشروع الصهيوين، وأا يف واقع األمر ملك للشعب اليهودي، سواء كان يشغلها 

 . الفلسطينيون أم ال

 

رية موضع التنفيذ مل يكن أمراً سهالً، إذ أن املستوطنني الصهاينة حلّوا يف أرض ال يعرفوا ووضع هذه الرؤية األسطو
وهي أرض مأهولة بالسكان، ومن هنا كان من الضروري أن ينظِّموا أنفسهم بطريقة صارمة، وأن تكون هلم مؤسسام 

فتم تأسيس الوكالة اليهودية ومهمتها القيام . يذاالقتصادية واالجتماعية والعسكرية لوضع املشروع الصهيوين موضع التنف
مبعظم عمليات التخطيط والتطبيق الفعلي هلجرة وتدريب املستوطنني وتأمني كل ما حيتاجونه من وسائل وأدوات إنتاج 

وتعتبر املؤسسة . وكانت مهمة الصندوق القومي اليهودي شراء األرض لصاحل الفلسطيين. وخدمات للمهاجرين
 والتنظيمات شبه العسكرية من أبرز القواعد اليت تضطلع بتطبيق املخطط االستيطاين الصهيوين واحملافظة على العسكرية

فتقوم املؤسسة العسكرية بتعبئة اجلماهري وجتنيدهم حول فكرة االستيطان باعتبارها . استمرار العملية االستيطانية ومحايتها
ظيمات العسكرية وشبه العسكرية مثل اهلاجاناه والناحال واجلدناع فتقوم بأدوار أما التن. املثل األعلى للمواطن اإلسرائيلي

 . احلراسة واألدوار األمنية ورفع الروح املعنوية
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  :ويمكن القول بأن األهداف والسمات األساسية لالستيطان الصهيوني هي ما يلي

 

 الواحدة حمل السكان األصليني فهو استعمار "يةالصهيون"  يهدف االستيطان الصهيوين إىل أن حتل الكتلة البشرية 1
إحاللية االستعمار االستيطاين «انظر الباب املعنون ". "1967حىت عام "إحاليل، وإحالليته هي مسته األوىل واألساسية 

 . "»الصهيوين

 

ن ليس هدفاً يف  أن االستيطا"1943عام "  حددت منظمة اهلاجاناه جوهر اإلستراتيجية االستيطانية عندما أكدت 2
وقد استمرت هذه السياسة قبل وبعد عام . حد ذاته، وإمنا هو وسيلة االستيالء السياسي على البلد، أي فلسطني

ومن مث عرف بن جوريون الصهيونية بأا . ، أي أا العنصر األساسي الثابت يف اإلستراتيجية الصهيونية1948
 ميكن القول بأن االستيطان هو نفسه التوسع الصهيوين، ال يوجد أي فاصل ولذا. االستيطان، وهو محق يف ذلك متاماً

 . وهذه هي السمة البنيوية الثانية من مسات االستيطان الصهيوين. بينهما

 

  مثة مسة بنيوية ثالثة يتسم ا االستيطان الصهيوين هي أنه ليس مشروعاً اقتصادياً وإمنا مشروع عسكري إستراتيجي، 3
اخلارج ميكن أن يكون الدياسبورا اليهودية "ال خيضع ملعايري اجلدوى االقتصادية، والبد أن ميول من اخلارج ولذا فهو 

 . "أو الراعي اإلمربيايل] أي اجلماعات اليهودية يف العامل[الثرية 

 

 وألن "لسكاناستجابة ملقاومة ا"  يتسم االستيطان الصهيوين بأنه استيطان مجاعي عسكري بسبب اهلاجس األمين 4
االقتصاد االستيطاين يف فلسطني «: انظر"مجاعة املستوطنني ترفض االندماج يف احمليط احلضاري اجلديد الذي انتقلت إليه 

 .  وتساهم عمليات التمويل من اخلارج يف تعميق هذه السمة"»أسباب ظهوره: 1948قبل عام 

 

هو ما جعل إستراتيجية االستيطان تتخذ خطاً متوازياً مع   ارتبط انتشار املستوطنات حبركة اهلجرة اليهودية، و5
 . اخلطوات اليت قطعها املشروع الصهيوين جلذب املهاجرين اليهود واقتالعهم من البالد اليت أقاموا فيها

 

ها وميكن أن نسمي"  من املُالحظ أن املؤسسات االستيطانية الصهيونية تقف على رأسها بدالً من أن تقف على قدميها 6
، فقد كان هناك مزارع الكيبوتس وهي تنظيمات زراعية هدفها االستيالء على "اهلرم االستيطاين الصهيوين املقلوب

كما كان هناك اهلستدروت، وهو نقابة عمال دف إىل خلْق الطبقة . األرض اليت ستزرع وتكوين طبقة مزارعني يهود
مث كانت هناك مجاعات . " ال تظهر إال كتعبري عن وضع قائم بالفعلوذلك على خالف النقابات العمالية اليت"العمالية 

أي أن "احلراس املختلفة مثل احلارس واهلاجاناه والباملاخ وهي تنظيمات عسكرية دف إىل خلْق الشعب اليهودي 
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جد سالح كل الشعوب متلك سالح طريان إال يف إسرائيل حيث يو: اجليش يسبق الشعب، أو كما قال شاعر إسرائيلي
وميكن . بل إن اجلامعة العربية نفسها أُسست بادئ األمر كمبان وهيئة تدريس يف انتظار الطلبة. "طريان ميلك شعباً

سحب هذا املنطق على كل احلركة الصهيونية، فهي قد بدأت بتأليف احلكومة اليت كان هدفها األساسي إقامة الدولة 
وما من شك يف أن هذا يعود إىل أن الصيغة . "حكومة فدولة فشعب"ن اليت كانت ترمي أساساً إىل جتميع السكا

الصهيونية األساسية الشاملة هي صيغة غري يهودية مت ويدها لتجنيد املادة البشرية اليت رفضت هذه الصيغة أو متلَّصت 
ائف معينة، ولذا كان كما أن األصول الطبقية لبعض العناصر البشرية املستوطنة صعبت عليهم االضطالع بوظ. منها

كما أن من أهم . حتمياً أن يسبق عملية االستيطان مؤسسات استيطانية خمتلفة، مهمتها جذب املستوطنني وتدريبهم
مسات االستيطان الصهيوين أن الكيان االجتماعي الصهيوين يف فلسطني مل يكن متكامالً، بل كان يف مرحلة بداية التكون 

 . املستوطنني االندماج يف اتمع القائم بل إقامة كيان اجتماعي وسياسي مستقلوالتشكُّل، ومل يكن هدف 

 

 حلظة فارقة يف تاريخ االستعمار االستيطاين الصهيوين يف فلسطني، إذ ضمت الدولة الصهيونية 1967ويعد عام 
كثافة سكانية فلسطينية مساحات شاسعة من األراضي، وقررت االحتفاظ ا وتأسيس املستوطنات فيها، رغم وجود 

ومن مث حتول االستعمار االستيطاين الصهيوين من استعمار استيطاين إحاليل إىل استعمار استيطاين مبين على . فيها
ولكن، مع هذا، مل تتغير الثوابت اإلستراتيجية الصهيونية، وإن . األبارايد وفكرة املعازل البشرية للسكان األصليني

 . واآلليات بسبب تغير الظروفاختلفت األهداف 

 

  : بما يلي1967ويمكن تحديد أهداف االستيطان الصهيوني في األراضي المحتلة بعد عام 

 

  يئة الفرصة لوجود عسكري إسرائيلي، سواء من خالل قوات اجليش الرئيسية أو عن طريق االستعانة مبستوطنني 1
 . من جيش االحتالل يتم نشرهامسلحني يتبعون هذه القوات أو باستخدام وحدات 

 

  أن تكون املستوطنات رأس جسر لكسب مزيد من األرض من خالل نزع امللكية أو سبل أخرى أكثر دهاًء مثل 2
 . إزالة املزروعات واقتالع األشجار ورفض التصريح بإقامة مبان جديدة أو إصالح املباين القدمية

 

ومما جيدر .  مستحيلة1967 األراضي احملتلة حبيث تصبح العودة إىل حدود عام   خلْق احلقائق االستيطانية اجلديدة يف3
ذكره أن االستيطان قام، دائماً، بدور أساسي يف رسم حدود الكيان الصهيوين، وخصوصاً منذ بداية عرض خطط 

شك يف أن وال . 1947تقسيم فلسطني يف النصف الثاين من الثالثينيات، وصوالً إىل صدور قرار تقسيمها سنة 
 .اإلسرائيليني يطمعون يف أن يقوم االستيطان اجلديد بدور مماثل يف توسيع حدود كيام
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وأهم . واستهدفت السياسة االستيطانية بناء خط من املستوطنات من اجلوالن حىت شرم الشيخ مروراً بغور األردن
ضفتني الغربية والشرقية وتصحيح احلدود مشروع استيطاين كان مشروع إجيال آلون الذي استهدف بناء حاجز بني ال

 . وتعديل مسار اخلط األخضر، وجتزئة الضفة الغربية إىل منطقتني

 

 .   إجياد القاعدة البشرية من املهاجرين اليهود من خمتلف أحناء العامل4

 

يث تصبح أرضاً بال  بترك األرض حب"عن طريق شراء األراضي واإلرهاب"الفلسطينيني " إقناع"  بعد فشل الصهاينة يف 5
شعب، قرر الصهاينة اللجوء إىل أسلوب األبارايد التقليدي وهو تأسيس املعازل، ومن مث أصبح من أهم أهداف 
املستوطنات قطع التواصل بني مناطق سكىن الفلسطينيني، حبيث ينقطع االستمرار بني املراكز السكانية الفلسطينية 

 أصبحت حتويل الضفة الغربية إىل كانتونات ممزقة مفصولة بعضها عن بعض وال األساسية، أي أن وظيفة املستوطنات
تربطها سوى ممرات حمدودة حتيط ا من كل جانب املستوطنات والثكنات العسكرية للجيش اإلسرائيلي حبيث ال 

يف كتل أو أطواق خبدمة وبالفعل قامت املستوطنات املوزعة . يستطيع الفلسطينيون التحرك حبرية داخل األراضي احملتلة
فاألطواق االستيطانية احمليطة بالقدس تؤمن التواصل فيما بينها وبني القدس . االستيطانية" الوصل"و" الفصل"إستراتيجية 

كما أن الشريط . الغربية، وتفصل القدس الشرقية عن سائر الضفة، كما تفصل مشال الضفة عن جنوا، يف آن واحد
، وعازالً بني الفلسطينيني على 1948خط األخضر يشكِّل استمراراً إقليمياً لفلسطني احملتلة سنة االستيطاين احملاذي لل

وينطبق األمر نفسه على كتليت ". الكواكب السبعة"جانيب اخلط، على غرار اهلدف الذي حدده دروبلس خلطة 
أما كتلة قطيف . اشئة يف مشال قطاع غزةاالستيطان يف جنوب مرتفعات اجلوالن ومشاهلا، وعلى كتلة مستوطنات إيرز الن

 . االستيطانية يف جنوب القطاع فتشكِّل تطويقاً ملدن القطاع، وعازالً صهيونياً على احلدود الفلسطينية  املصرية

وشهد االستيطان اإلسرائيلي، خالل هذه الفترة، تقلبات يف الوترية وتغريات يف التركيز اجلغرايف، تعود أساساً إىل 
االئتالف احلزيب احلاكم، وبالتايل، اختالف تكتيكه االستيطاين باختالف نظرته السياسية األمنية إىل /ف احلزباختال

ومع ذلك، فإن اخلريطة االستيطانية الراهنة جاءت نتاجاً للتفاعل والتجاذب بني هذا التباين . األراضي احملتلة ومتسقبلها
، 1967عدم العودة إىل حدود " يلف خمتلف األحزاب الصهيونية التكتيكي واإلمجاع القومي اإلستراتيجي الذي
 . "وخصوصاً ويد القدس وضمها إىل إسرائيل

 

، كان هناك منطق سياسي وراء إنشاء املستوطنات، إذ مت حتضريها استناداً 1967ففي بداية االستيطان بعد حرب يونيه 
احليوية لدولة إسرائيل، وأصبحت هذه اخلطة منذ " األمنية"ت إىل اخلطة اليت وضعها ييجال آلون، وعلى أساس االحتياجا

أن وضعت املوجه األساسي لسياسة حزب العمل جتاه األراضي الفلسطينية احملتلة، كما كانت املوجه األساسي لنمط 
 . احللول السياسية اليت تقترحها أو تقبلها إسرائيل
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شروع آلون، إما خضوعاً للمتزمتني حني أنشأوا مستعمرة ولكن حىت حكومات حزب العمل، خرجت عن معايري م
كريات أربع يف اخلليل، أو نزوة وزير الدفاع موشي ديان، الذي أنشأ مستعمرة مييت يف سيناء، أو نتيجة صراعات 
داخلية بني إسحق رابني ومشعون برييز يف عهد حكومة رابني األوىل، حيث حدث توسع يف مناطق معينة يف الضفة 

ولكن سلوكها كان حمكوماً باملنطق الداخلي لبنية االستيطان الصهيوين، اليت تتجه حنو . غربية ال تشملها خطة آلونال
 . املزيد من ضم األراضي والتوسع

 

واخلروج على قواعد خطة آلون يف عهد حزب العمل كان مبرتلة قطرات خفيفة نسبياً، ولكن هذه القطرات حتولت يف 
كود إىل طوفان، وبعد إخالء مستعمرة مييت إثر توقيع الصلح املصري  اإلسرائيلي، وبعد الفشل يف عهد حكومات اللي

، أرادت حكومات حزب الليكود إرضاء ناخبيها فضاعفت زخم االستيطان، ومل يعارض حزب 1982حرب لبنان عام 
 املمكن أن تظل مستوطنات ضمن العالقات السلمية من"العمل ذلك، وغطى موافقته آنذاك، مبوقف سياسي يقول 

 ". يهودية حتت السيادة العربية، كما توجد مدن وقرى عربية حتت السيادة اإلسرائيلية

 

لقد جاءت احملصلة االستيطانية منسجمة مع جوهر اإلستراتيجية االستيطانية الصهيونية سواء من جهة انتشار املستوطنات 
 خمتلف أحناء األراضي العربية احملتلة دف إحكام السيطرة عليها، فمن جهة االنتشار غطت املستوطنات. أو تركيزها

فأُقيمت مستوطنات ال مربر أمنياً هلا وال جدوى اقتصادية هلا، مثل مستوطنة نتسارمي يف غزة، وهذه حال املستوطنات 
ر أحناء الضفة خارج ، واملستوطنات اليت نثرها الليكود يف سائ1973اليت أقامها املعراخ يف وسط اجلوالن إثر حرب 

 .مناطق األمن

 

  الطبيعة العسكرية لالستعمار االستيطانى الصهيوني

Military Nature of Zionis t Settler Colonialism  

ففلسطني ليست . اختريت فلسطني كبقعة لتوطني اليهود فيها وإقامة الدولة الوظيفية القتالية بسبب موقعها اإلستراتيجي
فهي ليست يف ثراء وال خصوبة أوغنده اليت وقع "طبيعية، وهي صغرية الرقعة، وأرضها ليست خصبة معروفة بثرواا ال

وموقع فلسطني هو الذي جعلها ضحية . "عليها االختيار يف بادئ األمر لتكون الوطن اليهودي اجلديد مث عدل عنها
ن من يسيطر يف املعركة على تقاطع الطرق إ: "وقد قال نابليون. مباشرة لالغتصاب االستعماري الغريب مث الصهيوين

وفلسطني اليت تطل على البحر املتوسط واألمحر وقناة السويس، واليت تقسم العامل العريب إىل قسمني ". يصبح سيد األرض
يفرض وتقع على نقطة االلتقاء بني آسيا وأفريقيا، هي وال شك موقع ممتاز إلقامة قاعدة خلدمة مصاحل االستعمار الغريب ل
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وبالفعل، ال ميكن أن نرى الدولة الصهيونية إال باعتبارها معسكراً كبرياً خيضع أساساً لالعتبارات . إرادته وهيمنته
 . اإلستراتيجية العسكرية وليس لالعتبارات االقتصادية

 

ف الكامن وينطبق الشيء نفسه على االستيطان الصهيوين ككل فهو مشروع عسكري بالدرجة األوىل، وهو كذلك اهلد
وراء كل مستوطنة على حدة، فهي كيان صهيوين مصغر يف طبيعة بنائها ونوعية أعمال مستوطنيها أنفسهم وموقعها 

فهندسة بناء املستوطنات وطبيعة تنظيمها الداخلي آنذاك تكشف عن أغراض هي أقرب ما . "1948وخباصة قبل عام "
طِّط لبناء املستوطنات يف أماكن يسهل الدفاع عنها كرؤوس التالل إذ كان يخ. تكون إىل الطبيعة العسكرية البحتة

عام "وليس من الصدفة أن تكون أول مستوطنة صهيونية يف فلسطني . واهلضاب وعلى مشارف الوديان واملمرات
وأن تكون معظم املستوطنات اليت أنشئت بعد ذلك، خالل .  قد أقيمت على جبل الكرمل املشرف على حيفا"1868

ترة االستعمار الربيطاين، قد أنشأت على مفارق الطرق، وعلى املرتفعات املشرفة على أماكن التجمعات العربية يف املدن ف
وليس غريباً أن جند أن العسكريني الربيطانيني هم الذين اختاروا يف بداية األمر . والقرى، وعلى الطريق بني يافا والقدس

اً أن جند كذلك أن مواقع بعض املستوطنات الزراعية يف ذلك الوقت ال تؤهلها وليس غريب. كل املستوطنات األوىل
وبين آلون كيف أن املوقع الدقيق للمباين واملنشآت ومجيع املرافق يف كل مستوطنة جديدة كانت تقرر اختياره . للزراعة

 . "حبيب قهوجي"هيئة أركان اهلاجاناه، بغية تأمني الترتيب األفضل للهجوم والدفاع 

 

فكل مستعمرة . ، وكانوا حمقني متاماً يف تسميتهم هذه»القالع«وقد كان الفالحون العرب يسمون هذه املستوطنات 
وهي تذكِّر الدارس "صممت لتكون مبرتلة قلعة حصينة قادرة على الدفاع عن نفسها وعن املستعمرات ااورة أيضاً 

ويعتبر هذا التصميم تطبيقاً للتشكيل العسكري . "اع االستيطاين البولندي فيهاالقلعة يف أوكرانيا إبان حكم اإلقط/باملعبد
حيث كانت كل مستعمرة تقوم بتوفري االحتياجات » الدفاع على شكل أضالع مغلقة«الروماين املعروف باسم 
 . األساسية ألعضائها ذاتياً

 

فاملوقع . تيطانية ال عالقة هلا باالستثمار الزراعيورغم أن املستوطنات كانت مستوطنات زراعية إال أن الزراعة االس
 . »الزراعة املسلحة«ولذا فنحن نسميها . وليس التربة هو العنصر الذي يتم على أساسه االختيار

 

فكانوا يأتون بألواح جاهزة وبرج مراقبة . وكان املستوطنون يقيمون مستوطنام الزراعية على طريقة السور والربج
لى أن تنقل كلها خلسة يف ليلة واحدة مبساعدة مئات املستوطنني وحييطون األرض العربية املغتصبة وسياج وخيام ع

ويف الصباح تكون املستوطنة اجلديدة جاهزة، وقادرة . بسور من األسالك الشائكة مث يبنون برج مراقبة مزوداً باألسلحة
 . مث تبدأ عملية الزراعة والقتال. العرب الذين اغتصبت أرضهم أثناء الليل" اإلرهابيني"على صد 
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 تتخذ موقعها ضمن إقليم عريب لتخترق متاسكه وجتانسه "شأا شأن املُستوطَن الصهيوين ككل"وكانت كل مستعمرة 
 . تدخل حالة صراع مع اتمع احمليط ا وتستوىل على مزيد من األرض" أمنها"وأمنه ويف دفاعها عن 

 

ولكنها، يف الوقت نفسه، جزء ال يتجزأ من املخطَّط الصهيوين . ان هي رد فعل للرفض العريبوالطبيعة العسكرية لالستيط
اإلستراتيجي الذي يهدف إىل تأسيس جتمع استيطاين له هويته وحدوده احلضارية واالقتصادية واالجتماعية اليت تفصله 

. مل العريب عن طريق عملية االستيالء هذهعما حوله واالستيالء على األرض العربية، ويهدف كذلك إىل تقسيم العا

وميكن تلخيص تكامل البعد االستيطاين والبعد العسكري يف املستوطنات بأن الواحد منهما خيدم اآلخر، فاالستعمار 
 : االستيطاين خيدم العمل العسكري فيما يلي

 

تعلق بتأمني احلدود اخلارجية واملناطق   تشارك املستوطنات يف عملية البناء العسكري الدفاعي، وخصوصاً فيما ي1
 . الداخلية احليوية

 

  تشكل املستوطنات قواعد للقوات املسلحة ومراكز لوثوا خارج أراضي إسرائيل لتحقيق املزيد من التوسع 2
 . اإلقليمي

 

  .  املستوطنات يف واقع األمر مستودع للقوى البشرية املدربة عسكرياً والالزمة للقوات املسلحة3

 

 .   بعد ضم املناطق اجلديدة تقوم املستوطنات مبلء الفراغ وخلق الوجود املادي السكاين هلا4

 

وإذا كانت املستوطنات ختدم اإلستراتيجية العسكرية الصهيونية فالعكس أيضاً صحيح فاملؤسسة العسكرية ختدم 
 . املستوطنات

 

شاركة يف الدفاع عنها، وبالتايل يئة الظروف املناسبة الزدهار   تقوم القوة العسكرية الصهيونية بتوفري األراضي وامل1
 . االستعمار االستيطاين

 

 .   تقوم املؤسسة العسكرية بتخليق الزارع اجلندي الالزم إلقامة املستعمرات الدفاعية احلصينة وتأمني احلدود2
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ف إىل اغتصاب األرض الفلسطينية العربية إن االستيطان الصهيوين هو جوهر املشروع االستيطاين الصهيوين الذي يهد
. من أهلها وإحالل عنصر بشري وافد حملهم، ولذا فهو مشروع ال ميكن تنفيذه إال بالعنف، ومن هنا طبيعته العسكرية

 . وميكن دراسة طريقة توزيع املستوطنات الصهيونية وإعادة انتشار القوات املسلحة اإلسرائيلية يف اإلطار نفسه

 

  تاريخ: 1948 االستيطاني الصهيوني قبل عام االستعمار

Zionis t Settler Colonialism before 1948: His tory  

الذين مل يتجاوز "فأعضاء اجلماعات اليهودية . قبل ظهور احلركة الصهيونية، مل يكن مثة استيطان يهودي يف فلسطني
ن القدس وطربيه وصفد، وقد استقروا يف فلسطني  كانوا يقطنون يف التجمعات املدنية، وخباصة مد" ألفا25ًعددهم 

 1878ألسباب دينية ال عالقة هلا باملشروع الصهيوين، ومل يكن هناك وجود لالستيطان الزراعي الذي مل يبدأ إال عام 

عندما توجهت جمموعة من يهود القدس  بعد حصوهلا على دعم خارجي  إىل السهل الساحلي حيث متكَّنت من تأسيس 
، أمكن تأسيس 1880ومع ظهور حركة أحباء صهيون وبداية موجات اهلجرة االستيطانية عام .  بتاح تكفامستوطنة

ويف .  تأسيس مستوطنات ريشون لتسيون، وزخرون يعقوب، وروش بينا1882فتم عام . عدد من املستوطنات الزراعية
 . 1884يرا عام ، أُسست مستوطنتا يسود مهعلية وإكرون، وأُقيمت مستوطنة جد1883سنة 

 

غري أن هذه املستوطنات مل تلبث أن تعرضت خلسائر فادحة وجلأت إىل االعتماد على الدعم اخلارجي، وخباصة البارون 
وقد مكَّن هذا الدعم املستوطنات القدمية من االستمرار، كما مكَّن من إقامة ثالث مستوطنات أخرى عام . روتشيلد
، 1891ولكن مع إقامة تنظيمات صهيونية توطينية ابتداًء من عام . "ضريةرحوبوت، ومشمارهياردن، واخل" 1890

 اليت عملت يف "بيكا"انتهى دور البارون روتشيلد وانتقلت مسئولية رعاية املستوطنات إىل اجلمعية االستعمارية اليهودية 
ة للعمال الزراعيني، وذلك بعد أن نقلت البداية على تزويد املستوطنات القائمة بالقروض املالية، وإقامة املزارع التدريبي

بلغت " مستوطنة يهودية 22، كان قد مت تأسيس 1898وحىت سنة . هذه املسئوليات من رجال البارون روتشيلد
 .  نسمة تقريبا4900ً "آنذاك" وبلغ جمموع سكاا " ألف دومن200جمموع مساحاا حنو 

 

ار قانون املنظمة الصهيونية العاملية، أخذت هذه املنظمة على عاتقها كل  وإقر1898ومع انعقاد املؤمتر الصهيوين الثاين 
وبدأت هذه املنظمة . »التسللية«أو » الصهيونية العملية«الشئون املتعلقة باستيطان فلسطني  وبذلك انتهى ما يسمى 

 برئاسة آرثر روبني وأسهم تأسيس مكتب فلسطني.  مع تأسيس الصندوق القومي اليهودي1901نشاطها الفعلي عام 
 بتأسيس مشروعها األول 1908 يف زيادة نشاط هذه املؤسسة حيث باشرت أعماهلا الفعلية عام 1908  1907عام 

وهو مزرعة أم جوين يف اجلانب الغريب لنهر األردن جنوب حبرية طربية، وفيما بعد شرقي النهر يف املستوطنات اليت 
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 مستوطنة يهودية 47، كان هناك 1914بداية احلرب العاملية األوىل عام ومع . »كينرت دجانيا«أصبحت حتمل اسم 
 .  منها بدعم من املنظمة الصهيونية بإشراف مكتب فلسطني14يف فلسطني أُقيمت 

 

.  املرحلة الذهبية للصهيونية"أي وضع فلسطني يف قبضة الراعي اإلمربيايل"وتعتبر مرحلة االنتداب الربيطاين على فلسطني 

 ومنح القوة اإلمربيالية الغربية دعمها القوي للمشروع الصهيوين وبداية موجة 1917 صدور وعد بلفور عام فبعد
، وتأسيس قسم االستيطان يف املنظمة الصهيونية الذي 1921 وإعالن شرعية اهلجرة 1919اهلجرة الصهيونية الثالثة 

ية، توسعت النشاطات االستيطانية واكتسبت أبعاداً حل حمل مكتب فلسطني، وتنامي الوجود السياسي للحركة الصهيون
الكيبوتس واملوشاف والقرى التعاونية أو تعاونيات الطبقة : أيديولوجية مع تبلور األمناط األساسية الثالث للمستوطنات

 . املتوسطة

 

يات املقاومة، حيث وقد أخذت النوايا السياسية لعمليات االستيطان يف االتضاح للفلسطينيني، األمر الذي فجر عمل
 أول دراسة 1929، وبدأت عام "تل حاي وكفار جلعادي"هوجم عدد من املستوطنات اليت أُقيمت يف اجلليل األعلى 

 . علمية خلدمة أغراض التخطيط االستيطاين على املستوى القطري

 

ستيطان ويف إقامة نقاط قوية ، قررت املنظمة الصهيونية اإلسراع يف عمليات اال1930ومع صدور الكتاب األبيض عام 
يف املناطق اليت مل يسكن ا املستوطنون الصهاينة يف السابق، وذلك دف خلق خريطة سكانية يهودية تشمل أوسع 
مساحة جغرافية ممكنة لالستعداد الحتمال طرح تقسيم فلسطني، حيث جرى تركيز عمليات االستيطان باتباع مبدأ 

.  عمليات االكتفاء الذايت الغذائي للمستوطنة يف أعقاب تأزم األوضاع داخل فلسطنيالزراعة املختلطة للمساعدة يف

 وصفاً للطابع "خوما وجمدال: بالعربية"» السور والربج«ويطلَق على املستوطنات اليت أُقيمت خالل تلك الفترة اسم 
  .1936العسكري لتلك املستوطنات اليت ترافقت مع بداية الثورة الفلسطينية عام

 

وبعد انتهاء احلرب، اجتهت اجلهود االستيطانية للتوسع .  مستوطنة94ويف غضون احلرب العاملية الثانية وبعدها، أُقيم حنو 
، ومرت أنابيب املياه إىل هذه املستوطنات من املناطق 1947 و1946اجلغرايف الستيطان منطقة النقب يف عامي 

يف فترة االنتداب يف تنظيم عمليات االستيطان وأقامت لذلك عدداً من ونشطت الوكالة اليهودية . الوسطى يف فلسطني
ومن هذه املشاريع مشروع األلف عائلة .  وحىت احلرب العاملية الثانية1930املشاريع االستيطانية اخلاصة ابتداًء من سنة 

ملشردين يف أعقاب عام الذي مت مبقتضاه إقامة عدة مستوطنات يف السهل الساحلي، وكذلك مشاريع توطني اليهود ا
1933 . 
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واستمرت حماوالت االستيالء على األراضي يف أية بقعة ميكن الوصول إليها، إال أن التركيز كان على املناطق السهلية 
من املستوطنات اليهودية % 25، كان حوايل 1948وحىت عام . بشكل عام حيث تتميز األراضي باجلودة ووفرة املياه

يف سهول طربيا واحلولة وبيسان، % 17منها يف سهول يافا، و% 12سهول اخلضرية، ونسبة موجودة يف منطقة 
أما منطقة . يف كل من منطقيت اجلليل األعلى ومرتفعات القدس% 4يف سهل اجلليل األسفل ومرج ابن عامر، و% 11و

وبلغت مساحة اجلزر اليت .  اليهوديةتقريباً من إمجايل املستوطنات% 9النقب، فقد بلغت نسبة املستوطنات اليهودية فيها 
 ألف دومن 425 دومن منها 20.700.000 حوايل 1947أُقيمت عليها إسرائيل يف فلسطني حسب خطوط اهلدنة عام 

 . مسطحات مائية

 

 مستوطنني، وزاد يف 5210 مستوطنة استوطنها 22 ليصبح 1899  1822وقد تزايد عدد املستوطنات يف الفترة من 
 مستوطنة يف الفترة 47 مستوطن، وزاد ليصبح 7000 مستوطنة اتسعت ل 27 ليصبح 1907  1900الفترة 

 14.920 مستوطنة وسعت 71 فأصبح 1922وارتفع عام .  ألف مستوطن12 حيث وسعت 1914  1908

وعند قيام .  مستوطنا143.000ً مستوطنة ضمت 259، وصل عدد املستوطنات إىل 1944ويف عام . مستوطناً
 .  مستوطنة277صهيونية كانت تضم الدولة ال

 

مث أُعلن قيام الدولة االستيطانية الصهيونية اليت تمثل املستوطنة الصهيونية الكربى اليت تضم كل املستوطنات الزراعية 
 . 1948والصناعية واملدنية والكيبوتسات واملوشافات يف منتصف آيار  مايو 

 

  تاريخ: 1967االستعمار االستيطان الصهيوني حتى عام 

Zionis t Settler Colonialism till 1967: His tory  

 مت التوسع االستيطاين عرب سلسلة من القوانني واإلجراءات املتعسفة 1967 حىت عام 1948يف خالل الفترة من عام 
ائيلية أن  والذي يتيح للحكومة اإلسر"1950"قانون أمالك الغائبني املتروكة : وأهم تلك القوانني. ضد الفلسطينيني

، وقانون "الالجئون مث النازحون الذين مت إرهام وإجالؤهم عن أراضيهم"تستويل على األرض اليت هجرها ساكنوها 
 الذي يتيح للحكومة اإلسرائيلية احلصول على األراضي اليت مل "1953"، وقانون التصرف "1952"استمالك األراضي 

ا حتت دعوى طلبها ألغراض الدفاع والتوطني إذا مل يتصرف صاحب األرض ميكِّنها القانون األول من االستيالء عليه
وينص دستور الصندوق القومي اليهودي على . "1957"املطلوبة فعلياً يف األرض، وقانون تقادم العهد أو مرور الزمن 

 . ف فيهاأن األراضي الفلسطينية اليت يستويل عليها الصندوق تعترب ملكاً للشعب اليهودي ال جيوز التصر
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وقد عبرت القوانني املذكورة عن نزوع املشروع الصهيوين إىل إضفاء الشرعية على االحتالل الذي مت بفعل القوة، وقد 
متكَّنت السلطات اإلسرائيلية من استخدام أمالك العرب الفلسطينيني الذين غادروا بيوم وتركوا أمالكهم وعينت قيماً 

. مكن من خالل ستار األمن واملصلحة العامة من منع الغائبني من العودة إىل قراهم وأحيائهمأو حارساً على أمالكهم لتت

وقد اعتربت أصحاب األمالك الذين أُجربوا على االبتعاد عنها من الغائبني، وقامت السلطات اإلسرائيلية باستخدام تلك 
لريفية إىل املستعمرات من موشافات وكيبوتسات األمالك إلسكان املهاجرين اليهود، وضمت بعض األراضي يف املناطق ا

جماورة لتلك القرى، واعترب املواطنون العرب الفلسطينيون يف حكم الغائبني حىت لو كانوا يقيمون على بعد بضعة كيلو 
 . مترات من قراهم األصلية

 

احلارس على أمالك الغائبني وفوق ذلك امتد تطبيق قانون أمالك الغائبني ليشمل أمالك الوقف اإلسالمي، حيث أصبح 
من جمموع % 70مسئوالً عن تأجري واستخدام أمالك الوقف اإلسالمي، وتبلغ نسبتها يف حوانيت بعض املدن أكثر من 

 . عدد تلك احلوانيت

 

من األراضي اليت ميلكها % 40 1948وتنفيذاً ملبدأ مصادرة األراضي صادرت سلطات التجمع الصهيوين بعد عام 
لعرب حتت ذريعة أا أمالك غائبني، وموضوع األمالك املتروكة هو الذي جعل إسرائيل دولة ذات مقومات، السكان ا

ويف عام . 1953  1948 مستعمرة منها على أراضي الغائبني بني عامي 350مستعمرة أُقيمت 370فمن بني جمموع 
وقد استولت سلطات الكيان . الغائبني كان ثُلث عدد سكان إسرائيل وثُلث املهاجرين يقيمون على أراضي 1954

ومن الذرائع اليت اختذا .  مليون دومن من جمموع مساحة أراضي فلسطني بأكملها20.5الصهيوين على ما يقارب 
السلطات الصهيونية مصادرة األراضي ألغراض التدريبات العسكرية والذريعة األمنية، إما لقرا من معسكرات اجليش 

باإلضافة إىل مصادرة األراضي األمريية حبجة أن .  املستعمرات أو لوقوعها يف مكان إستراتيجيأو لقرا من إحدى
 . ملكيتها تعود للدولة وليس للعرب

 

إال أن ظاهرة التجمع يف . ويالحظ أن املستوطنات الزراعية املتباعدة كانت تمثِّل أساس االستيطان الصهيوين ووسيلته
فيما بعد، نسبة ليست عالية فحسب بل نسبة يف ارتفاع مستمر حيث يبدو أن املستوطنات مل املدن أصبحت ال تمثِّل، 

 "من اليهود يف إسرائيل من سكان املدن% 90، كان حوايل 1978حىت اية ". تعد مطمح الصهاينة االستيطانيني

 

  تاريخ:  حتى الوقت الحاضر1967االستعمار االستيطاني الصهيوني منذ عام 

Zionis t Settler Colonialism from 1967 till the Present: His tory  
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فعلى سبيل املثال حيظر احلاكم العسكري . على األرض" القانوين"استمرت السلطات اإلسرائيلية يف عمليات االستيالء 
 حالياً من وراثة ، وهو مينع الفلسطينيني الذين ال يقيمون يف الضفة وغزة1967على الفلسطينيني تسجيل األراضي منذ 

وجيب أن يصادق احلاكم العسكري على مجيع صفقات األراضي، كما أن سجالت األرض حتت سيطرته . األرض
ومن احملظور تقدمي التماس إىل احملاكم احمللية، والسبيل الوحيد . وميكن أن يكون التبليغ بشأن مصادرة األراضي شفوياً

 . إلسرائيلية العليا أو إىل جلنة اعتراضات استشارية عسكريةلالعتراض هو تقدمي التماس إىل احملكمة ا

 

من مساحة أراضي % 70ونتيجة تطبيق تلك اإلجراءات بلغت نسبة األراضي اليت استولت عليها السلطات الصهيونية 
 30يها يف قطاع غزة، باإلضافة إىل مساحة كبرية من اجلوالن حيث أقيم عل% 42الضفة الغربية، يف حني بلغت النسبة 

من % 80 بلغ حوايل 1948وإذا علمنا بأن ما استولت عليه سلطات ومنظمات الكيان الصهيوين عام . مستعمرة
وما . فقط من مساحة فلسطني هي مساحة الضفة الغربية وقطاع غزة% 20جمموع مساحة فلسطني، فإن هذا يعين أن 

 . مساحتهامن % 70استولت عليه سلطات االحتالل فيهما وصل إىل أكثر من 

 

 ألف دومن هي أراضي الغائبني، 400 ألف دومن من القدس والضفة الغربية عالوة على 350 صودرت 1967فبعد عام 
من جمموع مساحته % 33ويف قطاع غزة، صودرت نسبة . فضالً عن إغالق أكثر من مليون دومن بأوامر عسكرية

 ألف دومن تعتربها السلطات ذات ملكية غري 93لعامة، و ألف دومن من األراضي ا40 ألف دومن منها 400البالغة 
 . واضحة، باإلضافة إىل أمالك الغائبني اليت تقدر حبوايل مثانية آالف دومن

 

 22، إىل 1977  1967وقد وصل عدد املستوطنات يف الضفة الغربية خالل عقد من الزمن، هي فترة حكم املعراخ 

 مستوطنة يف غور األردن، 14"االستيطانية العمالية، وتركزت يف منطقة األمن مستوطنة أنشأا ألوية تابعة للحركات 
 ألف دومن 17، هذا باستثناء منطقة القدس اليت صادرت فيها حكومة املعراخ " مستوطنات يف غوش عتسيون6و

 غفعات مهفاتري  راموت  نفي يعقوب  رامات إشكول  سنهدريا املوسعة "وأقامت الضواحي االستيطانية األساسية عليها 
أما مرتفعات .  مستوطنات6 مع إقامة 1977وانتهى عهد املعراخ يف قطاع غزة عام . "التلة الفرنسية  قصر املندوب

.  بعد عام واحد من االحتالل" يف القنيطرة2 يف اجلنوب، و9" مستوطنة 11اجلوالن يف هذه الفترة فقد أقيم فيها 

وبعد حرب .  مستوطنا1727ً كيبوبتسات يستوطنها مجيعاً 6توطنة منها  مس15 كان قد أقيم 1972وبنهاية عام 
 .  مستوطنة26 من إنشاء 1977 متكَّن املعراخ حىت عام 1973

 

واليت تتضمن " العمود الفقري املزدوج"ويف عهد الليكود استندت عملية االستيطان إىل خطة إيريل شارون وهي خطة 
نهما شبكة من املواصالت الطولية والعرضية، حيث ميتد اخلط الشرقي من خطني متوازيني ساحلي وداخلي تربط بي

 . من سكان إسرائيل% 75اجلوالن مشاالً حىت شرم الشيخ جنوباً، أما اخلط الساحلي فيحوي أكثر من 
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من أجل وضع » العمق اإلستراتيجي«، انطلق من ضرورة تثبيت 1981وحينما توىل إيريل شارون وزارة الدفاع عام 
ظام دفاعي إقليمي مكون من املستوطنات احمليطة حبدود إسرائيل يف الضفة الغربية وقطاع غزة ومرتفعات اجلوالن ن

 . واجلليل والنقب، باعتبارها خمتلفة عن املستوطنات اليت أُقيمت ألسباب دينية أو اقتصادية

 

االستيطان يف الوكالة اليهودية، وترمي خطته أما اخلطة األكثر خطورة فهي خطة متتياهو دوربلس الرئيس الثاين لقسم 
واستهدفت هذه اخلطة .  سنوات5 ألف مستوطن خالل 150  100 مستوطنة سنوياً الستيعاب 15  10إىل بناء 

إقامة املستوطنات بني املدن والتجمعات العربية وأن تكون املستوطنات كتالً متراصة عن طريق االستيطان املُختلَط مبا 
د أمناط اإلنتاج بني صناعي وزراعي وخدمات، وذلك دف جعل قيام دولة غري يهودية يف الدولة مهمة يسمح بتعد

وقد ركَّزت خطة الليكود على الضفة وغزة بعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد لتاليف احتمال إخالء . مستحيلة واقعياً
 الشرقية، وخباصة بني األحياء العربية لتحويلها ومت تكثيف االستيطان يف القدس. مستوطنات منهما كما حدث يف سيناء

 . إىل جزر صغرية يف حبر املستوطنات الصهيونية

 

 مستوطنة أخرى، ووصل عدد املستوطنني 51 مت يف األربعة أعوام األوىل فقط إقامة 1984  1977ويف عهد الليكود 
كما أُقيمت بقطاع . لضفة، باستثناء القدسوكان ذلك يف ا1984 ألف مستوطن حبلول عام 45فيها يف تلك الفترة إىل 

ويف .  قرر الكنيست ضم اجلوالن1981ويف عام . غزة مخس مستوطنات يف تلك الفترة تركزت يف فترة الثمانينيات
ويف هذه الفترة بدأت .  مستوطن8000 مستوطنات وبلغ عدد املستوطنني يف اجلوالن 9فترة حكم الليكود تأسست 

وابتداًء من عام . اخل إسرائيل الستيطان وويد أراضي اجلليل اليت أصبحت ذات أغلبية عربيةاألصوات تتعاىل د
  1977"، شرع الكيان الصهيوين يف عملية ويد واسعة للجليل الغريب تضمنها مشروعا كل من فايتس 1977

تعزيز االستيطان يف  ومها مشروعان للتوطني، كان يهدف أوهلما إىل "1984  1979"، ومشروع دروبلس "1992
 .  نقطة مراقبة استيطانية يف اجلليل30مناطق اجلليل والنقب وغزة، أما الثاين فكان يهدف إىل تعزيز االستيطان بإقامة 

 

فباستثناء بضعة مستوطنات يف سيناء واجلوالن وغزة، . ويبدو أن الضفة أصبحت فيما بعد الساحة األساسية املستهدفة
ففي عهد حكومة االئتالف بني املعراخ . نات يف الضفة الغربية وضمن ذلك القدس الشرقيةأُسست معظم املستوط

 كان مثة قرار بتجميد االستيطان إال أنه كان ومهاً حيث حرصت احلكومة على تعزيز "1990  1984"والليكود 
بلغ عدد املستوطنات اليت  مستوطنات خالل عام واحد، و6  5املستوطنات القائمة، وتضمن الربنامج احلكومي إقامة 

باستثناء " كان يف الضفة الغربية 1990ومع اية عام .  مستوطنة تركَّز أغلبها يف اجلليل25أُسست يف هذه الفترة 
ويف الفترة نفسها مت تأسيس مستوطنتني يف قطاع .  ألف مستوطن يهودي تقريبا90ً مستوطنة يقطنها 150 حنو "القدس
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ومل حتدث زيادة يف عدد مستوطنات .  مستوطن200 يقطنهما 1990، ودوجيت عام 1984 رفيح يام عام: غزة مها
 . اجلوالن حىت أوائل التسعينيات

 

ومع تدفُّق املهاجرين السوفييت يف أوائل التسعينيات، تبنى الليكود خطة استيطانية جديدة يف األراضي احملتلة مثل اخلطة 
كواكب السبعة اليت كانت دف إىل حمو اخلط األخضر وإدخال عازل بني االستيطانية اخلمسية الشاملة وخطة ال

 .الفلسطينيني بإقامة مستوطنات على جانبيه

 

 واملفاوضات اليت تلته دون استمرار النشاط االستيطاين، بل إن 1991ومن جهة أخرى، مل يحل عقد مؤمتر مدريد سنة 
 . املؤمتر نفسه كان مناسبة للقيام مبثل هذا النشاط

 

، اختذت احلكومة اجلديدة قراراً بتجميد البناء يف 1992وغداة عودة حزب العمل إىل سدة احلكم، يف صيف سنة 
، يعتربها "وغريها"أجزاء معينة من الضفة : لكن القرار تضمن استثناءين مهمني.  وحدة سكنية6681املناطق، مشل 

آالف وحدة سكنية يف مناطق خمتلفة، بدعوى 10؛ وحنو "كربىوضمنها القدس ال"" أمنية"حزب العمل، تقليدياً، مناطق 
على خلفية التمييز الذي يتصف تصور احلزب به، بني مستوطنات " التجميد"وقد مت . أا يف مراحل متقدمة من البناء

ى وغور ، وهو تصور ينسجم، إىل حد بعيد، مع مشروع آلون، ويشمل أساساً القدس الكرب"سياسية"وأخرى " أمنية"
أن جزءاً كبرياً من أعمال البناء يف املستوطنات أصبح يتم، منذ أعوام " التجميد"ومما يقلِّل أمهية . األردن وغوش عتسيون

 . طويلة، على أيدي شركات البناء اخلاصة واملقاولني واملستوطنني أنفسهم

 

 من حوايل مائة ألف يف يونيه 1996 و1992لقد ارتفع عدد املستوطنني اليهود يف عهد احلكومة العمالية بني عامي 
. 1997 ألف مستوطن يف اية عام 180 مثوصل إىل حوايل 1996 ألف مستوطن يف يونيه 152 إىل حوايل 1992

 ألف شخص يتوزعون على مثانية أحياء 160 كان عدد املستوطنني اليهود يف القدس الشرقية قد بلغ 1993ويف يوليه 
ف فلسطيين يعيشون باملدينة، يضاف إىل هذه األحياء تلك النقاط االستيطانية داخل أسوار  أل155استيطانية مقابل 

 ترمي إىل زيادة 1994وقد وضعت خطة يف اية عام . املدينة القدمية، واملستوطنات الواقعة ضمن نطاق القدس الكربى
 مع 1992لغ عدد املستوطنات عام وب.  ألف نسمة أخرى يف املدينة فقط130عدد سكان القدس من اليهود بنحو 

 مستوطنة باإلضافة إىل كفار يام اليت ال تعتبر مستوطنة حبسب بعض التعريفات، عالوة على 16اية حكم الليكود 
 مستوطن يف 5900 إىل 1993وذكر جملس املستعمرات أن عدد املستوطنني وصل يف أواخر عام . جممع إيرز الصناعي

ويوجد يف .  ألف مستوطن13 مستوطنة يقطنها 38ستعمرات يف اجلوالن يف نفس التاريخ غزة، يف حني بلغ عدد امل
 .  ألف مستوطن300 مستوطنة تضم حوايل 210 حنو "1995حىت عام "األراضي العربية الفلسطينية والسورية احملتلة 

  نالتفكجي مدير إدارة اخلرائط يف مجعية الدراسات العربية إىل أ ويشري الدكتور خليل
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  :مستوطنات الضفة الغربية تتركز في أربع مناطق أساسية هي 

 

 .   منطقة غور األردن املعروفة بطريق آلون مروراً مبناطق نابلس وقلقيلية وطولكرم مشال الضفة الغربية1

 

 .   منطقة اللطرون احملصورة بني مشال غرب مدينة القدس وغرب مدينة رام اهللا2

 

 . وآرييل احملصورة بني جنوب نابلس ومشال رام اهللا  منطقة مستوطنات مشرون 3

 

 .   منطقة مستوطنات غوش عتصيون املنتشرة بني مدن بيت حلم واخلليل جنوب الضفة4

 

 مستوطنة أخرى 70وميكن النظر إىل هذه املستوطنات كمستوطنات ذات أمهية إستراتيجية وعسكرية، بينما تتوزع حنو 
 . الفلسطينية يف الضفة الغربيةصغرية مبعثرة بني التجمعات 

 

وميكن مالحظة أن الكتلة االستيطانية الضخمة يف جنوب غرب نابلس، أصبحت أغلبية يهودية يف قلب هذه املنطقة، 
فسكان هذه اموعة من املنطقة أصبحوا أكرب من اموع العام . وتضم مستعمرات هذه الكتل، مستعمرات أورونيت

 .  مدينة قلقيليةللسكان العرب ومن ضمنها

 

 باجتاه الشرق "جنوب نابلس"هذا اخلط من املستعمرات الذي ميتد من كفار سابا من الناحية الغربية باجتاه منطقة زعترة 
وأي إنسان خيرج من منطقة كفار سابا باجتاه الغور يشعر بأنه داخل . يقسم الضفة الغربية إىل جزأين مشايل وجنويب

 الغربية نتيجة وجود أغلبية يهودية على جانيب اخلط ومستعمرات على جانيب الطريق، إسرائيل وليس داخل الضفة
 . باإلضافة إىل الشوارع العريضة

 

أما من منطقة غوش عتصيون اليت تقع جنوب القدس بني مدن بيت حلم واخلليل وجنوب الضفة، فهي تفصل بيت حلم 
 . "املتروبوليتان"ى عن اخلليل، وتؤدي يف النهاية إىل إنشاء القدس الكرب

 

والكتلة االستيطانية اليت يطلَق عليها جنوم شارون السبعة متتد من منطقة اللطرون  عمواس  يالو وتتجه مشاالً مبحاذاة اخلط 
األخضر حبيث أن جزءاً من هذه املستوطنات مت بناؤه داخل إسرائيل وجزءاً آخر يف املنطقة احلرام اليت كانت تفصل 
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ففي منطقة اللطرون فإن أكرب مستوطنة تنشأ اآلن يطلَق . ية عن احلدود اإلسرائيلية وحدود الضفة الغربيةاحلدود األردن
 . ، واليت ستصبح ثاين أكرب مدينة ما بني تل أبيب والقدس»مودعني«عليها 

 

ق أو الغرب، أما جهة واختيار هذه املنطقة جاء ليخدم توسع تل أبيب اليت إذا توسعت فإا البد أن تتوسع باجتاه الشر
الغرب فالتوسع مستحيل أو مكلف جداً، بسبب البحر، أو باجتاه الشرق، وهي مناطق زراعية، وهو ما ترفضه إسرائيل 
وبالتايل فقد مت بناء جسر أي بناء منطقة القفز حنو أقدام جبال الضفة الغربية لبناء مستعمرات ضخمة تأكل من الضفة 

ة اللطرون جنوباً حىت منطقة أم الفحم أو منطقة جنني يف املنطقة الشمالية، ومن هنا جاء الغربية اليت متتد من منطق
من مساحة الضفة الغربية باجتاه إسرائيل، ألن هذه الكتل االستيطانية اليت مت تشكيلها % 11مشروع يوسي الفرت يضم 

 أن يوئيل زنغر، املستشار القانوين على طول اخلط األخضر من اجلنوب باجتاه الشمال، شكلت حدوداً جديدة حبيث
لوزارة اخلارجية أثناء حكومة العمل السابقة، اعترف، ألول مرة، بأن السلطات اإلسرائيلية تبين فوق اخلط األخضر 

 . جنوب مدينة قلقيلية

 

 مليون دوالر يف شكل ختفيضات يف الضرائب على 300ويبلغ حجم الدعم السنوي احلكومي للمستوطنات حوايل 
من قيمة البيت، بينما تصل % 5لرواتب واخلدمات السكنية، فمن يشتري بيتاً يف إسرائيل عليه أن يدفع ضريبة مبقدار ا

من % 38وكل إسرائيلي يريد االستثمار يف الضفة وغزة ميكنه أن حيصل على . يف األراضي احملتلة% 0.5النسبة إىل 
 سنوات أو على ضمان من الدولة لثُلثي قيمة املبلغ املستثمر، وهذه قيمة االستثمار أو على إعفاء من الضرائب ملدة عشر

 . التسهيالت تثري حفيظة بعض القطاعات داخل إسرائيل مثل رجال الصناعة

 

ورغم هذه اجلهود املبذولة من أجل دعم ونشر االستيطان واملستوطنات يف األراضي احملتلة عرب اخلطط واملشاريع 
د واجهت احلركة االستيطانية املعضلة األساسية واملتمثلة يف غياب املستوطنني وإحجام اليهود االستعمارية املختلفة، فق

عن اهلجرة إىل إسرائيل رغم الدعم الكبري الذي تلقته احلركة الصهيونية من خالل هجرة اليهود السوفييت، مما يشري إىل 
ادية والدعم السخي الذي تقدمه احلكومة اإلسرائيلية عدم الرغبة اليهودية يف اإلقامة يف املستوطنات رغم احلوافز امل

فاملستوطن اليهودي السوفييت أو غريه يف األراضي العربية مل يأت إىل فلسطني كي حيارب أو يناضل من . للمستوطنني
 . أجل غاية معينة، ولكنه جاء ليستمتع حبياة اقتصادية مرفهة

 

من املنازل يف املستعمرات % 25 أن "1997يف مايو "يكية يف القدس وقد ذكر التقرير الذي أعدته القنصلية األمر
يف اجلوالن، ويكشف هذا التقرير عن مشاكل نقص % 28يف قطاع غزة و% 56اإلسرائيلية يف الضفة الغربية خالية و

، 1996 املعلومات بل تناقُضها بشأن االستيطان، فآخر إحصاء رمسي إسرائيلي وارد يف كتاب اإلحصاء السنوي لعام
%. 12 مرتالً خالياً، أي بنسبة 4066 مرتالً منها 33610 أشار إىل أن املستوطنات تضم 1995والذي يورد أرقام 
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 مرتل منها 1847، ويف قطاع غزة %10.4 مرتالً خالياً بنسبة 3312 مرتالً منها 31763ففي الضفة الغربية هناك 
 .  مرتالً فارغا880ً مرتل منها 8800 مرتالً خالياً، ويف اجلوالن 754

 

. وذكرت حركة السالم اآلن أن طواقمها امليدانية وجدت أحياء بكاملها فارغة وغري مسكونة، هذا عدا البيوت املتفرقة

غالبية املستوطنات اليهودية يف الضفة الغربية ال "بينما صرح رئيس شعبة االستيطان يف الوكالة اليهودية سايل مريدور أن 
، معظمها خالية ألسباب فنية، %5واحد خال، وتلك اليت توجد فيها منازل فارغة ال تصل نسبتها إىل يوجد فيها بيت 

 "! وليس بسبب نقص يف السكان

 

ورغم هذا التناقُض فيمكن القول بأن املعلومات األمريكية  بصرف النظر عن سبب النشر  قريبة جداً من الواقع، ألنه من 
مني داخل اخلط األخضر، يستغلون التسهيالت الكبرية اليت تعطَى للمستوطنات من أجل املعروف أن آالف اليهود املقي

من أسعار مثيالا من املنازل داخل إسرائيل، ويدفَع مثنها بأقساط % 25شراء املنازل ا، حيث يصل سعرها إىل نسبة 
ولكن وفقاً لألوضاع . دموا يف اإلجازاتمرحية وبفوائد قليلة جداً، ومعظم هؤالء املشترين ال يسكنون فيها بل يستخ

األمنية، وكذلك يف حالة االضطرار إىل إخالء مستوطنات عند توقيع اتفاقات سالم ائية، يستطيع هؤالء طلب أسعار 
 .مضاعفة للبيوت مثلما حدث للمستوطنني يف مستعمرة ياميت يف سيناء، حيث حصلوا على تعويضات ضخمة

 

  "هارهوما"مستوطنة جبل أبو غنيم 

Abu Ghoneim "Har Homa" Settlement  

خالفاً ملا تصوره البعض فإن توقيع اتفاق أوسلو فَتح الشهية االستيطانية يف األراضي احملتلة، وخباصة يف القدس واخلط 
ين يف القدس   الوجود الفلسطي1967األخضر، وذلك استمراراً لسياسة األمر الواقع اإلسرائيلية اليت قلَّصت  منذ عام 

الشرقية إىل جزر بشرية متباعدة ومبعثرة وحماطة مبستوطنات يهودية، واعتماد سياسة ويد املدينة حملياً إما بإرغام 
الفلسطينيني على الرحيل، وإما بتقليص وجودهم إىل جيتوات صغرية منفصلة، وقد طُبقت مثل هذه اإلجراءات بطرق 

 : ثالثة

 

 . مة إىل أقصى حد  توسيع املساحة املضمو1

 

 .   تقليص السكان العرب وزيادة السكان اليهود إىل أقصى حد2
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 .   إحاطة املساكن العربية مبستوطنات سكنية يهودية ضخمة3

 

 إىل إكمال فصل كل األحياء 1997وتسعى احلكومة اإلسرائيلية بقرار االستيطان يف جبل أبو غنيم الصادر يف فرباير 
تعين » هوما«و» تل«تعين » هار«كلمة " عن بقية أحناء الضفة الغربية 1967احملتلة منذ عام العربية يف املدينة 

وستنضم مستوطنة جبل أبو غنيم املقرر إقامتها يف جنوب القدس إىل تسعة أحياء يهودية أخرى متت إقامتها . "»السياج«
ن حي جيلو اليهودي يف أقصى اجلنوب  وتربط بينها شبكة طرق سريعة وخدمات م1967يف القدس الشرقية منذ عام 

إيسترن "وستكتمل احللقة اليهودية حول القدس متاماً مع مشروع البوابة الشرقية . الغريب إىل راموت يف الشمال الغريب
 .  الذي وصل إىل مراحل متقدمة يف التخطيط يف وزارة البنية التحتية اليت يرأسها إيريل شارون"جيت

 

 قررت سلطات االحتالل فصل 1967وبعد حرب .  مسافة كيلو مترين مشال مدينة بيت حلموجبل أبو غنيم يقع على
 1850جبل أبو غنيم عن بيت حلم واعتربته امتداداً لبلدية القدس، وهو أرض مشجرة يف قسم منها، وتبلغ مساحته 

ديدة، ويقع يف اجلبل دير مسيحي دومناً، وهو االحتياطي شبه الوحيد من األراضي بيد املواطنني العرب لبناء مساكن ج
 . بيزنطي، كان يستضيف احلجاج القادمني من كنيسة القيامة

 

 جدت مصادرة األراضي احمليطة جببل أبو غنيم، وتتضمن اخلطة االستيطانية يف جبل أبو غنيم إقامة 1991ويف عام 
القدس الشرقية إىل أكثر من مائيت  ألف مستوطن وهو ما يرفع عدد اليهود يف 40 وحدة سكنية دف استيعاب 6500

ولكن يبدو أن املشروع أكرب من ذلك املعلن .  وحدة سكنية1250ألف مستوطن، حيث يتم يف املرحلة األوىل بناء 
من حزب دجيل "عنه، فقد كشف نائب رئيس بلدية القدس الذي يقود جلنة التنظيم والبناء فيها، أوري لوفليانسكي 

وعندما ".  ألف يهودي150 ألف وحدة سكنية تتسع ل 18أن املشروع يقضي ببناء  ""يهتوراه األصويل اإلشكناز
احسبوا معدل أفراد كل عائلة يهودية متدينة، : "سئل عن تفسريه هلذه األرقام الضخمة، وما إذا كان مبالغاً فيها قال

 . أنفس 9  8واملعروف أن معدل عدد أفراد العائلة اليهودية املتدينة ". تعرفون اجلواب

 

ويف حماولة لتربير مشروع االستيطان يف جبل أبو غنيم أكدت السلطات اإلسرائيلية وجود قرار ببناء وحدات سكنية 
 وحدة، ولكن املعروف أن اختاذ القرار ال يعين البناء الفعلي، ومقابل الدعم املادي 3016للعرب يف القدس قد تصل إىل 

يل اليت تقدمها احلكومة للمستوطنني فإن العرب حمرومون من تلك املميزات، والقروض الكبرية بفوائد رمزية وأمد طو
 . واحلكومة اإلسرائيلية ترفض منح تراخيص بناء للعرب

 

إن خطورة االستيطان في جبل أبو غنيم، فضال عن كل كونها واقعا احتالليا استيطانيا توسعيا، تتضمن النقاط 
  :التالية
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وبيت حلم وأراضيها سوف تكون يف . ها دون أراض الحتواء الزيادة السكانية الطبيعيةخنق مدن بيت حلم حيث يبقي* 
حصار إذ حتيط ا من الشمال مستعمرة جبل أبو غنيم، ومن اجلنوب مستعمرة كفار عتسيون، ومن الغرب مستعمرة 

 . بيتار العليا، ومن الشرق مستعمرة تفوح

 

إقامتها يف جبل أبو غنيم بواسطة الطرق االلتفافية حيث ستفصل هذه ربط مستوطنة جيلو باملستوطنة اليت يراد * 
الشوارع بيت حلم عن شرق القدس وغرا، مع كل ما يترتب على ذلك من فصل اقتصادي وحيايت للمواطنني العرب 

 . الفلسطينيني

 

الدير البيزنطي وكنيسة بئر انتهاك قدسية األماكن املسيحية األثرية، حيث يوجد يف أبو غنيم بئر القديس تيودور و* 
 . قاديسمو وهو املكان الذي رحلت منه السيدة العذراء قبل توجهها لبيت حلم وإجناب املسيح

 

 . حرمان املنطقة من دخلها السياحي حيث تبنى املستوطنات اجلديدة* 

 

راضي الفلسطينية والتواصل اإلقليمي واملسألة اخلطرية جداً يف استيطان وويد جبل أبو غنيم، تتمثل يف متزيق وحدة األ* 
فيها وتغيري مالحمها اجلغرافية والدميوجرافية، حيث تصبح الضفة الغربية مقسمة ومشطورة فعلياً إىل منطقة مشالية متتد من 
مشال القدس ورام اهللا حىت مشال الضفة عند جنني وطولكرم، ومنطقة جنوبية إىل جنوب دائرة استيطان القدس الكربى 

حىت اخلليل وبذا تصبح األراضي الفلسطينية حمشورة يف ثالثة كانتونات هي غزة، مشال القدس حىت جنني وطولكرم، و
وجنوب القدس حىت اخلليل، وميكن أن يفتح بذلك طريق آخر لتشطري جديد يف إطار مفاوضات احلل الدائم مع متسك 

  .ألرض احملتلةإسرائيل بوجود الكتل االستيطانية املوزعة يف أحناء ا

 

  منظور مقارن:  الجيبان االستيطانيان في إسرائيل وجنوب أفريقيا

Two Settler Enclaves  in Is rael and South Africa: Comparative Perspective   

وتتم هذه . يأخذ االستعمار االستيطاين شكل هجرة مجاعية منظمة لكتلة سكانية من العامل الغريب ألرض خارج أوربا
.  أو بدعم مايل وعسكري منها"»الدولة األم«تسمى "جرة حتت اإلشراف الكامل لدولة غربية هلا مشروع استعماري اهل

 : ويوجد نوعان من االستعمار االستيطاين

 



 
 93  7الد - الدكتور عبد الوهاب املسريي -موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية

 

 

  االستعمار االستيطاين الذي يهدف الستغالل كل من األرض ومن عليها من البشر، وهذا هو االستعمار االستيطاين 1
. وجنوب أفريقيا من أفضل األمثلة على ذلك النوع من االستعمار. "اليت يقال هلا األبارايد"على التفرقة اللونية املبين 

 . كما ميكن القول بأن الواليات املتحدة ابتداًء من منتصف القرن التاسع عشر تنتمي هي األخرى هلذا النمط

 

رض بدون سكاا، وهذا هو النوع اإلحاليل حيث حيل العنصر   االستعمار االستيطاين الذي يهدف إىل استغالل األ2
والواليات املتحدة يف سنوات . السكاين الوافد حمل العنصر السكاين األصلي الذي يكون مصريه الطرد أو اإلبادة

 كانت اإلبادة وإن"والدولة الصهيونية مثل آخر . االستيطان األوىل هي أكثر األمثلة تبلوراً على هذا النوع من االستعمار
وكما . "هي اآللية األساسية يف حالة الواليات املتحدة، بينما جند أن الطرد هو اآللية األساسية يف حالة الدولة الصهيونية

حتولت الواليات املتحدة من النظام االستيطاين اإلحاليل إىل النظام املبين على األبارايد، حتولت الدولة الصهيونية هي 
 .  من النظام اإلحاليل إىل النظام املبين على األبارايد1967د عام األخرى بع

 

وهكذا ميكن القول بأنه رغم االختالف العميق بني إسرائيل وجنوب أفريقيا من منظور مرحلة التكوين األوىل، إال أن 
ن نقَط االختالف بينهما، وهلا التطورات التارخيية الالحقة جعلت نقَط التماثل بني اجليبني االستيطانيني أكثر أمهية م

 . مقدرة تفسريية أعلى

 

  :ولنحاول اآلن أن نتناول بعض نقط االلتقاء هذه

 

قاعدة إستراتيجية وعسكرية  استيعاب "  كلتا الدولتني بدأ كجيب استيطاين خيدم املصاحل الغربية على عدة مستويات 1
وليس من قبيل الصدفة أن .  الدعم واحلماية الغربيني نظري"الفائض البشري  عمالة رخيصة  مصدر للمواد اخلام

الشخصيات األساسية وراء إصدار وعد بلفور هي نفسها الشخصيات اليت كانت وراء إصدار إعالن احتاد جنوب أفريقيا 
 . آرثر بلفور ولويد جورج واللورد ملنر وإيان مسطس: وهم

 

ى الشركات حق استغالل رقعة من األرض مث تتحول هذه الشركة   كانت الدولة اإلمربيالية األم عادةً ما تعطي إحد2
 . الوكالة اليهودية ذا الدور يف حالة املشروع الصهيوين/وقد قامت املنظمة الصهيونية. نفسها إىل حكومة املُستوطَن

 

لدولة االستيطانية ترى الدولة، إذ أن ا" استقالل"  تستمر العالقة بني الدولة األم واجليب االستيطاين حىت بعد إعالن 3
 . نفسها جزءاً ال يتجزأ من التشكيل احلضاري الغريب
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ومع هذا ال تتسم العالقة بني الوطن األم والدولة االستيطانية باملودة دائماً، فرغم ادعاء الرابطة احلضارية إال أن العالقة 
د وجودها إىل وظيفتها، فإن فَقَدت وظيفتها أو فالدولة االستيطانية دولة وظيفية يستن. مع الوطن األم هي عالقة نفعية

كما حدث مع كل اجليوب االستيطانية ومنها جنوب "أصبحت تكاليف دعمها أعلى من عائدها فَقَدت وجودها 
فالوطن األم له . وعادةً ما حيدث الصدام بني الوطن األم واجليب االستيطاين بسبب اختالف رقعة املصاحل. "أفريقيا

وأحياناً يأخذ التوتر شكل مواجهة مسلحة . إمربيالية عريضة، أما اجليب االستيطاين فمصاحله حملية ضيقةمصاحل عاملية 
حرب بريطانيا مع البوير  املواجهة العسكرية بني حكومة االنتداب الربيطاين وبعض املنظمات العسكرية الصهيونية  "

موقف الدول الغربية "، أو مواجهة سياسية "رنسيني يف اجلزائراملواجهة العسكرية بني احلكومة الفرنسية واملستوطنني الف
 ."1956من نظام األبارايد  التوتر بني الواليات املتحدة وإسرائيل إبان حرب 

 

فاملستوطنون سواء يف جنوب أفريقيا أو إسرائيل هم .   يالحظ أن اخلطاب االستعماري االستيطاين خطاب تورايت4
، واعتذاريات املستوطنني عادةً اعتذاريات توراتية، فاألرض اليت »مجاعة يسرائيل«أو » تارشعب خم«أو » عربانيون«

والسكان األصليون إن هم إال . يستولون عليها هي صهيون، أرض وعد اإلله ا أعضاء هذا الشعب دون غريهم
ذا فمصريهم اإلبادة أو الطرد ول. "أو غري موجودين أساساً"، وجودهم عرضي يف هذه األرض »عماليق«أو » كنعانيني«

 . أو أن يتحولوا إىل عمالة رخيصة

 

 "أفريقيا أو العامل العريب"  عادةً ما ترى اجليوب االستيطانية نفسها باعتبارها موجودة عرضاً يف املكان الذي توجد فيه 5

اينة أيضاً يرون أنفسهم جزءاً وإن كان الصه"وذلك ألا جزء من التاريخ األوريب . ولكنها، يف واقع األمر، ليست منه
ومع هذا ميكن القول بأن الكتل االستيطانية عادةً كتل معادية للتاريخ، فقد جاء املستوطنون من . "من التاريخ اليهودي

 ال تاريخ هلا  حسب تصورهم  ميكنهم أن يبدأوا فيها من نقطة "صهيون اجلديدة"أوربا اليت لفظتهم إىل أرض عذراء 
كار تاريخ البلد اجلديد مسألة أساسية من الناحية املعرفية والنفسية، ألن املستوطنني لو اعترف بوجود تاريخ وإن". الصفر

 ."لسكانه األصليني لفقدوا شرعية وجودهم

 

  عادةً ما يتبنى اجليب االستيطاين رؤية قومية عضوية، إذ يرى املستوطنون أن مثة وحدة عضوية تضمهم كلهم 6
ففي جنوب . هذا على مستوى اإلدراك والرؤية، أما على مستوى البنية الفعلية فاألمر جد خمتلف. موتربطهم بأرضه

أفريقيا  على سبيل املثال  جند أن املستوطنني هناك قد انقسموا إىل شيع ومجاعات، ولكن االنقسام بني العنصر اهلولندي 
أيضاً انقسامات حادة بني أعضاء اجلماعات اليهودية املختلفة ويف إسرائيل جند . والعنصر الربيطاين يظل أهم االنقسامات

 . اليت هاجرت إىل إسرائيل، ولكن مع هذا يظل االنقسام األساسي هو االنقسام بني السفارد واإلشكناز
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 ،"اليت ينسب هلا التفوق العرقي واحلضاري"  يتفرع من هذا كله خطاب عنصري يؤكد التفاوت بني الكتلة الوافدة 7
 . "الذين ينسب هلم التخلف العرقي واحلضاري"والسكان األصليني 

 

فحقوق الكتلة االستيطانية حقوق مطلقة، أما السكان األصليون فال حقوق .   ويترجم هذا نفسه إىل نظرية يف احلقوق8
 . "!العربانيني" جتُّبها حقوق املستوطنني "كنعانية"هلم، وإن كان مثة حقوق فهي عرضية 

 

 انطالقاً من كل هذا يتحدد مفهوم املواطنة يف البلدين، فاملواطن ليس من يعيش يف اجليب االستيطاين وإمنا هو  9
ويتضح هذا يف قانون العودة . صاحب احلقوق املطلقة، أي اليهودي يف الدولة الصهيونية، واألبيض يف جنوب أفريقيا

تضح يف قوانني اهلجرة يف جنوب أفريقيا اليت متنع هجرة غري اإلسرائيلي الذي مينح حق العودة لليهود وحسب، كما ي
كما هو احلال "هذا يعين أن التمييز العنصري يف اجليوب االستيطانية ال يشكِّل احنرافاً عن القانون أو خرقاً له . البيض

الت قانونية متنح هي مقو» أبيض«و» يهودي«فمقولة .  وإمنا هو من صميم القانون نفسه"اآلن يف الواليات املتحدة
صاحبها حقوقاً قانونية وسياسية ومزايا اقتصادية تنكرها على من هو غري يهودي يف إسرائيل، ومن هو غري أبيض يف 

 . جنوب أفريقيا

 

فعلى املستوى السياسي ينشأ نظامان .  نفسها إىل بنية سياسية واجتماعية وثقافية"والتفاوت"  تترجم نظرية احلقوق 10
د دميوقراطي حديث مقصور على املستوطنني، واآلخر مشويل حيكم عالقة اجلماعة االستيطانية بأصحاب سياسيان واح

. وبينما يسمح ألعضاء الكتلة الوافدة بالتنظيم السياسي واملهين، يحرم هذا على السكان األصليني. األرض األصليني

 أنه يشكل عنصراً أساسياً يف حماوالت إعاقة حتديث ويالحظ أنه رغم أن النظام االستيطاين نظام غريب حديث إال
 . السكان األصليني

 

  أما يف اال االقتصادي فنجد أن املستوطنني حياولون االستيالء على األرض إما عن طريق االستيالء املباشر أو عن 11
. ن السكان األصليني للمستوطننيطريق شرائها أو عن طريق إصدار قوانني تسهل عملية االستيالء هذه ونقل األرض م

وهذه عملية مستمرة ال تتوقف إذ أن اجليب االستيطاين بسبب إحساسه بالعزلة وبسبب خوفه من املشكلة الدميوجرافية 
وقد قام املستوطنون البيض . يسمح ملزيد من املهاجرين باالستيطان، األمر الذي يتطلب املزيد من األرض، فيزداد الصراع

يقيا بالتوسع على حساب السكان األصليني البومشان واهلوتنتوت والبانتو، متاماً مثلما قام املستوطنون يف جنوب أفر
 . الصهاينة بالتوسع على حساب الفلسطينيني

كما أن معظم العمال . ويتقاضى العمال من السكان األصليني أجوراً أقل كثرياً من اليت يتقاضاها العمال االستيطانيون
ألصليني عليهم االنتقال من أماكن انتقاهلم إىل أماكن عملهم، وهو ما يعين جهداً إضافياً شاقاً يتجشمه من السكان ا
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كما يقوم النظام االستيطاين بإعاقة تطور اقتصاد حملي للسكان األصليني أو أي شكل من أشكال . العامل دون مقابل
 . التراكم الرأمسايل

 

القومية األوىل قومية أصحاب األرض األصليني سواء :  ظهور نظامني قوميني  ويالحظ على املستوى الثقايف12
الفلسطينيني أو األفارقة يف كلتا الدولتني، أما القومية الثانية فهي قومية مصطنعة، وهي قومية املستوطنني الذين ال تتوافر 

االصطناعية الواحدة وتصبح " بالقومية "ومع هذا يحتفَل. هلم يف جمموعهم من البداية غالبية خصائص القومية الواحدة
ويف جمال التعليم، ال تتاح ألبناء السكان األصليني فرص تعليمية . رموزها هي الرموز السائدة يف الدول االستيطانية

 . متميزة، خشية أن حيققوا حراكاً اجتماعياً وثقافياً وتظهر بينهم خنبة متعلمة تقود كفاحهم الوطين

 

ولذا البد أن . يوب االستيطانية مشكلة دميوجرافية دائمة إذ أن السكان األصليني يأخذون يف التكاثر  تواجه اجل13
 وتعد اهلجرة "كما أسلفنا"وتستصدر التشريعات املختلفة هلذا اهلدف . يضمن اجليب االستيطاين تدفُّق اهلجرة من الغرب

 . قضية أمنية عسكرية

 

وق هذه وحماولة ترمجتها إىل بنية اجتماعية وسياسية قدراً كبرياً من العنف الفكري   البد أن تساند نظرية احلق14
وآليات اإلرهاب تبدأ من عمليات . واإلرهاب الفعلي والقمع املستمر دف إبادة السكان أو طردهم أو استرقاقهم

البانتوستان "سكان يف معازل مجاعية  والطرد اجلماعي والعقاب اجلماعي ووضع ال"دير ياسني وشاربفيل"املذابح املباشرة 
، وفرض شبكة أمنية ضخمة وشبكة مواصالت "يف جنوب أفريقيا  املناطق العسكرية من الضفة يف فلسطني احملتلة

 دف تقييد حرية انتقال السكان األصليني من "مثل ضرورة استصدار تصريح من السلطات"وجمموعة من القوانني 
 .  بني السكان األصليني واملستوطننيمكان آلخر وتقليل االحتكاك

 

، أي إحساس املستوطنني الوافدين أن »شرعية الوجود«  رغم كل عمليات القمع هذه يظهر ما ميكن تسميته 15
السكان األصليني ال يزالون هناك يطالبون حبقوقهم وحياربون من أجلها، وتأكيد هذا الوجود يعين يف واقع األمر 

ولذا فهدف األمن القومي يف النظم . ولذا يصر املستوطنون على أن وجودهم مهدد دائماً. اختفاء املستوطنني/غياب
 . "وأهم مقومات البقاء القوة العسكرية وتدفُّق املادة البشرية بشكل دائم"االستيطانية هو البقاء 

 

 املتبادل بني الدولتني يف عدة وهذا التوافق واإلدراك املتبادل لوحدة املصري أدى إىل خلق درجة كبرية من االعتماد
ففي اال التجاري كانت العالقات بني اجليبني االستيطانيني من القوة حبيث جند أن جنوب أفريقيا  قبل زوال . جماالت

ومل يكن التعاون العسكري بني الدولتني أقل قوة، فقد . النظام العنصري  كانت شريكة إسرائيل األوىل يف التجارة
 الصهيونية متطوعني إسرائيليني ليحاربوا جنباً إىل جنب مع قوات جنوب أفريقيا يف حرا ضد قوى أرسلت الدولة
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ويعد التعاون . وشاركت جنوب أفريقيا بدورها يف إمداد إسرائيل بالسالح يف حرب إسرائيل ضد العرب. التحرر الوطين
 حتاوالن تنسيق جهودمها لتحقيق االستقالل يف جمال يف جمال صناعة األسلحة من أهم أشكال التعاون، وكانت الدولتان

 . إنتاج املعدات العسكرية ويف جمال السالح النووي

 

األوىل : ومل يتبق غري إسرائيل وجنوب أفريقيا. ومع بداية التسعينيات متت تصفية كل اجليوب االستيطانية يف أحناء العامل
فكأما كانا يشكالن ما يشبه الكماشة اليت .  والثانية تقبع يف أطرافها،"تفصل بينها وبني آسيا"تقبع على بوابة أفريقيا 

وبزوال اجليب االستيطاين يف جنوب أفريقيا، مل يبق سوى إسرائيل، احلفرية األخرية يف نظام قضي . تطبق على أفريقيا
 .وانتهى

 

  إحاللية االستعمار االستيطاني الصهيوني: الباب الثانى

 

   االستيطاني الصهيونيإحاللية االستعمار

Depopulation as a Structural T rait of Z ionist Settler Colonialism 

، واالستعمار االستيطاين اإلحاليل يطلَق على هذا النوع من االستعمار حني يقوم »أحلَّ«من فعل » إحالل«كلمة 
ما عن طريق الطرد أو عن طريق اإلبادة حىت  بالتخلص من السكان األصليني إ"عادةً األبيض"العنصر السكاين الوافد 

ويف أمريكا الالتينية، كان هدف االستعمار االستيطاين هو استغالل كلٍّ من األرض . يفرغ األرض منهم وحيل هو حملهم
مل وسكاا عن طريق إنشاء املزارع الكبرية اليت يقوم السكان األصليون بزراعتها لتحقيق فائض القيمة من خالهلم، ولذا 

أما يف الواليات املتحدة، فقد كان املستوطنون البيوريتان يبغون احلصول على األرض فقط . يطرد السكان األصليون
. إلنشاء جمتمع جديد، فكان طرد أو إبادة السكان األصليني وإحالل عنصر جديد حمل العنصر القدمي أمراً ال مفر منه

النوع اإلحاليل، فنجد أن املستوطنني البيض استولوا على خري أراضيها وكانت جنوب أفريقيا، حىت عهد قريب، من هذا 
ولكن، مبرور الزمن، طرأت تغريات بنيوية على الدولة االستيطانية يف جنوب أفريقيا، . وطردوا السكان األصليني منها

د يف جنوب أفريقيا ولذا، كان يوج. وأصبح حتقيق فائض القيمة واستغالل السكان األصليني أحد األهداف السياسية
 تقع خارج حدود املناطق واملدن "بانتوستان"استعمار استيطاين يقوم بتجميع السود يف أماكن عمل ومدن مستقلة 

 . البيضاء، ولكنها تقع بالقرب منها حىت يتسىن للعمال السود اهلجرة اليومية داخل املناطق البيضاء للعمل فيها
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 كثرياً عنه يف جنوب أفريقيا إذ أن اهلدف من الصهيونية هو إنشاء دولة وظيفية قتالية واألمر بالنسبة إلسرائيل ال خيتلف
وحىت حتتفظ هذه الدولة بكفاءا القتالية، البد أن تظل . تستوعب الفائض البشري اليهودي وتقوم حبماية املصاحل الغربية

ان طرد العرب من نطاق الدولة الصهيونية  اليت ستحارب ضدها، ولذا ك"العربية"هذه الدولة مبعزل عن اجلماهري 
 . ضرورياً حىت تظل يهودية خالصة، فكأن يهودية الدولة مرتبطة بوظيفتها القتالية ووظيفتها مرتبطة بإحالليتها

 

وقد كان جابوتنسكي مدركاً لشيء من هذا القبيل حني بين أن الدولة الصهيونية احملاطة بالعرب من كل جانب، 
أساساً "وقد اعترب جابوتنسكي هذه االنعزالية ". إمرباطورية قوية غري عربية غري إسالمية"إىل االعتماد على ستسعى دائماً 

يرى أعضاء اجلماعات الوظيفية أن عزلتهم "". "واليهودية فقط"إهلياً إلقامة حتالف دائم بني إجنلترا وفلسطني اليهودية 
، وإصرار جابوتنسكي على صفة اليهودية هو "يزهم على العاملنيعالمة من عالمات االختيار اإلهلي ومن عالمات مت

، بل "على حد قوله"ففلسطني عربية ستدور يف الفلك العريب . إصرار على العزلة، فالعزلة هي أساس الكفاءة الوظيفية
ليهودية أما فلسطني ا. ، ذلك ألن العرب عنصر مشكوك يف والئه"على حد قول نوردو"وستهدد املصاحل الغربية 

 ذات التوجه احلضاري الغريب فستكون حليفاً موثوقاً به وسيشكل سكاا عنصراً موالياً للغرب بشكل دائم، "الوظيفية"
 . "على حد قول جابوتنسكي ونوردو ووايزمان"فهو بسبب عزلته ال ينتمي للمنطقة 

 

 الصهيونية إىل أا دف إىل توطني اليهود يف وتذهب العقيدة. وقد قام الصهاينة بتهويد دوافع طرد العرب بطرق خمتلفة
 :  ألي سبب من األسباب اآلتية"ومن مث طرد العرب"دولة يهودية خالصة 

 .  أن تصبح الدولة مركزاً ثقافياً ليهود العامل- 1

 .  أن حيقق اليهود حلمهم األزيل بالعودة لوطنهم األصلي- 2

ومن هنا املفاهيم العمالية املختلفة عن "صبح اليهود أمة مثل كل األمم  أن يتم تطبيع الشخصية اليهودية حىت ي- 3
 . "اقتحام العمل واحلراسة والزراعة واإلنتاج

 .  أن يؤسس اليهود دولة ميارسون من خالهلا سيادم ومشاركتهم يف صنع القرار والتاريخ- 4

 

نت الدوافع، فإن األمر املهم هو أن تكون الدولة ولكن، مهما كا. وعلى كل صهيوين أن خيتار الديباجات اليت تالئمه
ومن مث "املُزمع إنشاؤها دولة يهودية خالصة ليس فيها عنصر غري يهودي حبيث أصبح حضور الدولة يعين غياب العرب 

، ومن هنا طرح كل من االستعماريني غري اليهود والصهاينة اليهود شعار "أصبح حضور العرب يؤدي إىل غياب الدولة
. "على حد قول حنه أرنت"ولكن مثل هذه األرض ال توجد إال على سطح القمر . »رض بال شعب لشعب بال أرضأ«

ولذا . ولذا، كان يتحتم على االستعمار الصهيوين أن يستويل على قطعة أرض مث يفرغها من سكاا عن طريق العنف
لصهيونية، وال تزال هذه هي السمة األساسية فطرد الفلسطينيني من أراضيهم جزء عضوي من الرؤية االستيطانية ا



 
 99  7الد - الدكتور عبد الوهاب املسريي -موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية

 

 

لالستعمار الصهيوين يف فلسطني، فهو استعمار استيطاين إحاليل، وإحالليته إحدى مصادر خصوصيته بل تفرده، وهي 
 . يف الواقع مصدر صهيونيته ويهوديته املزعومة

 

الفكر الصهيوين، وهو أمر منطقي  هو أحد ثوابت "على أقل تقدير"وإخالء فلسطني من كل سكاا أو معظمهم 
ومفهوم إذ لو مت االستيالء على األرض مع بقاء سكاا عليها ألصبح من املستحيل تأسيس الدولة اليهودية، ولتم تأسيس 

دولة متثل سكاا بغض النظر عن انتمائهم الديين أو اإلثين وتكتسب هويتها اإلثنية األساسية من االنتماء اإلثين ألغلبية 
ومن هنا، كان . اجليتو/ومثل هذه الدولة األخرية ال تعد حتقيقاً للحلم الصهيوين الذي يطمح إىل تأسيس الدولة. اسكا

والعنصرية الصهيونية ليست مسألة عرضية، وال قضية احنالل خلقي أو طغيان فرد أو جمموعة من . اختفاء العرب ضرورياً
 البد أن خيتفي السكان األصليون، ولو مل خيتفوا ملا "لكي يتحقق احللم الصهيوين"وإمنا هي خاصية بنيوية ألنه . األفراد

كل الصهاينة، بغض النظر عن انتمائهم الديين أو السياسي، وبغض النظر عن القيم "وهلذا، جند أن الصهاينة . حتقق احللم
طن اليهودي الذي يصل إىل فلسطني سوف فاملستو.  يسهمون يف البنية العنصرية وينموا"األخالقية اليت يؤمنون ا

 يف اقتالع - حىت لو كان حامالً مشعل احلرية واإلخاء واملساواة وملوحاً بأكثر األلوية الثورية حمرة -يسهم 
 على تقوية جمتمع "شاء أم أىب"الفلسطينيني من أرضهم ويف تشويه عالقام االجتماعية واالقتصادية واحلضارية، ويعمل 

وهذه مشكلة أخالقية حقيقية تواجه اإلسرائيليني الذين يرفضون الصهيونية، واملولودون .  مبين على االغتصاباستيطاين
إن أردنا أن نعطي بلداً لشعب بال أرض، : "ويؤكد كل هذا التوجه إسرائيل زاجنويل إذ يقول. على أرض فلسطني احملتلة

 ". فمن احلماقة أن نسمح بأن يصبح يف هذا الوطن شعب

 

ويف إطار إدراكه هذا، اقترح . وقد كان بن جوريون مدركاً متاماً للفرق بني االستعمار االستيطاين واالستعمار اإلحاليل
على دجيول أن يتبنى الشكل اإلحاليل من االستعمار االستيطاين حال للمشكلة اجلزائرية، فتقوم فرنسا بإخالء املنطقة 

لعرب، ليوطَّن فيها األوربيون وحدهم أو يقيموا فيها املستوطنات، مث تعلَن دولة مستقلة الساحلية من اجلزائر من سكاا ا
وقد . ""أتريدين أن أخلق إسرائيل أخرى؟: "وكان رد دجيول يتسم بالذكاء التارخيي إذ قال"لسكاا حق تقرير املصري 

ستعمار االستيطاين الصهيوين يف كالسيكيته هل أشار كارل كاوتسكي إشارة عابرة لتلك السمة املميزة واألساسية لال
ذلك "يشكِّل اليهود جنساً؟ كما تكهن بأن يعاين املستوطنون اليهود الكثري خالل النضال العريب من أجل االستقالل، 

صليني ألن االستعمار اليهودي لفلسطني يدل على أم ينوون البقاء فيها، وعلى أم ال ينوون عدم استغالل السكان األ
 ".فحسب بل طردهم ائياً

 

ومثة عناصر خاصة باالستعمار االستيطاين اإلحاليل الصهيوين تضمن استمرار آليات االحتكاك والتوتر بينه وبني السكان 
أي وجود سكان "فمعظم التجارب اإلحاللية األخرى حلت مشكلتها السكانية . األصليني وسكان املنطقة ككل
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ولكن . هجري أو اإلبادة أو التزاوج مع عناصر السكان األصليني، أو مبركب من هذه العناصرالت:  بعدة طرق"أصليني
 : التجربة االستيطانية الصهيونية ختتلف عن معظم التجارب اإلحاللية األخرى فيما يلي

 

 .  أا بدأت يف أواخر القرن التاسع عشر، أي يف تاريخ متأخر نوعاً عن التجارب األخرى- 1

 

2 -وإمنا متت يف وسط املشرق العريب، يف "األمريكتني وأستراليا ونيوزيلندا"ا مل تتم يف املناطق النائية عن العامل القدمي  أ 
منطقة تضم كثافة بشرية هلا امتداد تارخيي طويل وتقاليد حضارية راسخة وامتداد بشري وحضاري يقع خارج حدود 

 . فلسطني

 

والتزاوج أمر غري مطروح .  حد ما، كما أن حل اإلبادة يكاد يكون مستحيالًولكل هذا، فإن حل التهجري صعب إىل
 مستعصية على احلل االستعماري التقليدي الذي مورس يف "السكانية والتارخيية"أصالً، وهو ما جيعل املسألة الفلسطينية 

 . زلة والشراسةمناطق أخرى يف مراحل تارخيية سابقة، ولذا فإن من املتوقع استمرار التوتر والع

 

 "غري اإلحاليل"والتعرف على اجلذور احلضارية لالستعمار االستيطاين اإلحاليل له أمهيته، إذ يبدو أن النوع االستيطاين 

يف اجلزائر وأجنوال قد نشأ يف الدول الكاثوليكية بينما تعود جذور النوع اإلحاليل يف جنوب أفريقيا والواليات املتحدة 
فاحللولية الكمونية تؤدي إىل حلول املطلق يف النسيب وكمونه فيه بل توحده . ستانتية ذات الرتوع احللويلإىل الدول الربوت

به، ولذا يتوحد الدال واملدلول وتسد كل الثغرات، وهو ما يؤدي إىل انتشار التفسريات احلرفية للعهد القدمي واليت ختلق 
 أمراً طبيعياً، فاألوامر املقدسة احلرفية بتدمري الكنعانيني قد جاءت من عل حالة عقلية تسهل عملية نقل السكان وجتعلها

كما أن معظم اعتذاريات االستعمار االستيطاين واالستعمار االستيطاين اإلحاليل . وال ميكن تفسريها إال بشكل حريفّ
موضع احللول وكل عضو فيها وكل مؤمن والكنيسة القومية هي عادةً كنيسة حلولية، إذ أا . مستمدة من العهد القدمي

وهي، هلذا السبب، كنيسة مقتصرة على .  مجاعة من األنبياء أو أشباه األنبياء-بعقيدا هو عضو يف مجاعة مقدسة 
كما هو احلال مع الكنيسة اهلولندية اإلصالحية يف جنوب أفريقيا اليت "جمموعة بشرية جيمعها انتماء إثين أو عرقي واحد 

مثل هذه الكنيسة تضفي قدراً من القداسة على األفعال اليت يأتيها أعضاؤها، وتقدم . "سمح للسود باالنضمام إليهاال ت
فتسوغ عمليات الطرد باعتبار أن اآلخر يقع خارج نطاق . التربيرات الدينية اليت تكون عادةً ذات طابع إجنيلي مقدس

 احللول اإلهلي، وهي تؤمن بالتفسريات الرمزية والروحية حبيث تفسر أما الكنيسة الكاثوليكية، فقد حاصرت. القداسة
وهي أيضاً كنيسة عاملية، أي كنيسة . أوامر الطرد واإلبادة تفسرياً رمزياً، األمر الذي خيلق جماالً للحوار مع النص املقدس

 حقوقاً معينة بغض "لسكان األصلينيسواء كان من املستوطنني أو كان من ا"تفتح أبواا ألي إنسان، فهي متنح املؤمن 
النظر عن انتمائه القومي أو العنصري، وهو ما جيعل تبني املستوطنني الذين يتبعون الكنيسة العاملية الرؤية احللولية للكون 

 . والنمط اإلحاليل من االستعمار أمراً صعباً
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كان يعتقد أن هذا املوقف قد نجم عن املنافسة وكان هرتزل يدرك متاماً االعتراض الكاثوليكي على مشروعه، ولكنه 
، وهو "باعتبارها قاعدة أرمشيدس" تتنازعان القدس "اليهودية والكاثوليكية"املستعرة بني كنيستني أو ديانتني عامليتني 

ة األساسية ومهما يكن األمر، فيبدو أن هناك نوعاً من العالق. تفسري ينم عن عدم الفهم وعن عدم إدراك لطبيعة اليهودية
. اليت تستحق املزيد من الدراسة بني الشكل احملدد الذي تتخذه خمتلف اجليوب االستيطانية، وبني جذورها احلضارية

ولعل أطروحة فيرب، بشأن عالقة الرأمسالية بالربوتستانتية، قد تساعد بعض الشيء يف هذا املضمار، شريطة أن يضع 
 . باحللولية واإلحاللية والعالقة بينهماالدارس يف االعتبار األطروحات اخلاصة 

 

. ومهما كان األمر، فإن إحاللية االستعمار االستيطاين الصهيوين صفة بنيوية لصيقة به، ويشهد الواقع التارخيي بذلك

ولو مجعنا هذا العدد .  يهوديا649.633ً، بلغ عدد اليهود يف األراضي احملتلة "أي قبل إعالن الدولة" 1948ففي عام 
 عائلة على حني كانت أمالك اليهود 129.927 عائالت تتألف الواحدة منها من مخسة أشخاص حلصلنا على رقم يف

 عائلة فائضة عن القدرة 97.406 أي أن هناك - عائلة يهودية 35.521 ال تتسع إال إىل 1948املشتراه حىت 
 . رائيل كان يعين طرد العربوهلذا، فإن استقالل إس. االستيعابية اليت يفترض وجودها يف األمالك

 

 الجئ، 577.000 هو 1948وترى وثيقة أصدرها مكتب اإلحصاء املركزي يف إسرائيل أن عدد الالجئني بعد حرب 
.  الجئ عريب711.000وختالفها وثيقة وزارة اخلارجية الربيطانية اليت صدرت ذا الصدد وقد حسبتهم مبا يقارب 

 يف شهر "أوثروا"ة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن ويشري تقرير املفوض العام لوكال
 مث إىل 1970 ألف الجئ عام 425 زاد عددهم إىل مليون و"1960" ألف الجئ 199 إىل مليون و1993يوليه 

ىل مليونني  إ1994، ليصل العدد عام 1990 ألف الجئ عام 423 وإىل مليونني و1980 ألف عام 844مليون 
 .  ألف الجئني908و

وقد بلغ عدد املُبعدين " مرج الزهور" وحىت عملية إبعاد 1967وقد واصلت إسرائيل اإلبعاد يف الفترة من 
 . 1994 الجئاً عام 1.120.889

 

 "1.199.739" 1966 - 1948هؤالء املبعدون حل حملهم مستوطنون بطبيعة احلال بلغ عددهم يف الفترة من 

وقد . "403.706" 1985 - 1971 مهاجراً، ويف الفترة "109.425" 1970 - 1967ويف الفترة مهاجراً، 
استمرت اهلجرة الصهيونية االستيطانية اإلحاللية مع ضغط الرئيس األمريكي رجيان على نظريه السوفييت جورباتشوف 

 واستمرت عمليات طرد 1948ام وقد تصاعدت معدالت اهلجرة االستيطانية اإلحاللية بعد ع. لتهجري يهود سوفييت
وفيما يلي جدول يبين امليزان السكاين يف فلسطني احملتلة قبل وبعد إعالن الدولة االستيطانية . السكان األصليني

 :اإلحاللية
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 تطور عدد سكان إسرائيل ، اليهود والعرب ، ونسبة العرب من مجموع السكان

  1993 ونهاية 8/11/1948بين 

  "فاألعداد باآلال" 

 

 نسبة العرب من مجموع السكان/ عرب / يهود / العدد اإلجمالي / السنة 

 

8-11-1948 / 872.7 / 716.7 / 156.0 / 17.9  

 

 ----- / ---- / 1948/ ---- / 758.7اية 

 

 1949 / 1.173.9 / 1.013.9 / 160.0 / 13.6اية 

 

  1950/ 1.370.1 / 1.203.0 / 167.1/ 12.2اية 

 

 1951/ 1.577.8 / 1.404.4 / 173.4 / 11.0اية 

 

 1952 / 1.629.5 / 1.450.2 / 179.3 / 11.0اية 

 

  1953 / 1.669.4 / 1.483.6 / 185.8 / 11.2اية 

 

  1954 / 1.717.8 / 1.526.0 / 191.8 / 11.2اية 

 

  1955 / 1.789.1 / 1.590.5 / 198.6 / 11.1اية 

 

  1956 / 1.872.4 / 1.667.5 / 204.9 / 10.9اية 



 
 103  7الد - الدكتور عبد الوهاب املسريي -موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية

 

 

 

  1957 / 1.976.0 / 1.762.8 / 213.1 / 10.8اية 

 

  1958 / 2.031.7 / 1.810.2 / 221.5 / 10.9اية 

 

  1959 / 2.088.7 / 1.858.8 / 229.8 / 10.9اية 

 

  1960 / 2.150.4 / 1.911.3 / 239.2 / 11.1اية 

 

  1961 / 2.234.2 / 1.981.7 / 252.5 / 11.3اية 

 

  1962 / 2.331.8 / 2.068.9 / 262.9 / 11.3اية 

 

  1963 / 2.430.1 / 2.155.6 / 274.6 / 11.3اية 

 

  1964 / 2.525.6 / 2.239.2 / 286.4 / 11.3اية 

 

  1965 / 2.598.4 / 2.299.1 / 299.3 / 11.5اية 

 

  1966 / 2.657.4 / 2.344.9 / 312.5/ 11.8اية 

 

  1967  /2.776.3 / 2.383.6 / 392.7 / 14.1اية 

 

  1968 / 2.841.1/ 2.432.8 / 406.3 / 14.3اية 

 

 1969 / 2.929.5 / 422.6 / 422.6 / 14.4اية 

 

  1970 / 3.022.1 / 2.582.0 / 440.0 / 14.6اية 
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 1971 / 3.120.7 / 2.662.0 / 485.6 / 14.7اية 

 

 1972 / 3.225.0 / 2.752.7/  472.3 / 14.6اية 

 

 1973 / 3.338.2/ 2.845.0 / 493.2 / 14.8اية 

 

 1974 / 3.421.6 / 2.906.9 / 514.7 / 15.0اية 

 

  1975 / 3.493.2 / 2.959.4 / 533.8 / 15.3اية 

 

  1976 / 3.575.4 / 3.020.4 / 555.0 / 15.5اية 

 

  1977 / 3.653.2 / 3.077.3 / 575.9 / 15.8اية 

 

  16.0 / 596.4 / 3.141.2 / 3.737.6 / 1978ة اي

 

  1979 / 3.836.2 / 3.218.4 / 617.8 / 16.1اية 

 

  1980 / 3.921.7 / 3.282.7 / 639.0 / 16.3اية 

 

 1981 / 3.977.7 / 3.320.3 / 657.4 / 16.5اية 

 

  1982 / 4.063.6 / 3.373.2 / 690.4 / 17.0اية 

 

  1983 / 4.118.6  /3.412.5 / 706.1 / 17.1اية 

 

  1984 / 4.199.7 / 3.471.7 / 727.9 / 17.3اية 

 

 1985 / 4.226.2 / 3.517.2 / 749.0 / 17.6اية 
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 1986 / 4.331.3 / 3.561.4 / 769.9 / 17.8اية 

 

 1987 / 4.406.5 / 3.612.9 / 793.6 / 18.0اية 

 

 1988 / 4.876.8 / 3.659.0 / 817.7/  18.3اية 

 

 1989 / 4.559.6 / 3.717.1 / 842.5 / 18.5اية 

 

  1990 / 4.821.7 / 3.946.7 / 875.0 / 18.1اية 

 

  1991 / 5.058.8 / 4.144.6 / 914.3 / 18.1اية 

 

  1992 / 5.195.9 / 4.242.5 / 953.4 / 18.3اية 

 

  1993 / 5.327.6 / 4.335.2 / 992.5 / 18.6اية 

 

ويبدو أن االستعمار الصهيوين بدأ . نون العودة التعبري القانوين الواضح عن طبيعة االستعمار االستيطاين اإلحاليلويعد قا
، ويكتسب بدالً من ذلك شكالً مماثالً لالستعمار االستيطاين يف جنوب 1967يفقد شيئاً من طبيعته اإلحاللية بعد عام 
ولكن، جتب اإلشارة إىل أن مثة رفضاً . يقوم على استغالل األرض والسكان معاًأفريقيا القائم على التفرقة اللونية والذي 

ومل حتل اتفاقية أوسلو أياً من . عميقاً هلذا التحول بني بعض الصهاينة، ألنه يعين أن الدولة اليهودية ستفقد هويتها اخلالصة
 .اإلشكاليات األساسية لالستعمار االستيطاين اإلحاليل الصهيوين

 

  "ترانسفير" طرد الفلسطينيين ونقلهم حتمية

Inevitability of the Zionis t Tranfer of the Pales tinians  

 إىل طَرد وترحيل السكان األصليني الذين يشغلون "شأنه شأن أي مشروع استيطاين إحاليل"يهدف املخطَّط الصهيوين 
ىت يتسىن إقامة دولة يهودية خالصة ال تشوا أية شوائب وهذا أمر حتمي ح. األرض اليت سيقام فيها التجمع الصهيوين
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وهو ما جيعل طرد الفلسطينيني أمراً حتمياً نابعاً من ". أرض بال شعب"ولذا طُرح شعار . عرقية أو حضارية أخرى
 . منطلق الصهيونية الداخلي

 

ونقلهم، واستخدام السكان األصليني يف وقد كتب هرتزل يف يومياته عن الطرق والوسائل املختلفة لرتع ملكية الفقراء، 
وحينما كتب هرتزل . نقل الثعابني وما شابه ذلك، مث إعطائهم وظائف يف دول أخرى يقيمون فيها بصفة مؤقتة

لتشامربلني عن قربص، بوصفها موقعاً ممكناً آخر لالستيطان الصهيوين، مل يتردد يف أن يرسم له اخلطوط العريضة لطريقة 
سيرحل املسلمون، أما اليونانيون فسيبيعون أرضهم بكل سرور نظري مثن مرتفع مث يهاجرون إما إىل "سكان إخالئها من ال

 ". اليونان أو إىل كريت

 

كما جند أن إسرائيل زاجنويل، املفكر الصهيوين الربيطاين، يؤكد يف كتاباته األوىل ضرورة طرد العرب وترحيلهم، 
... ن حيولوا دون حتقيق املشروع الصهيوين ولذا البد من إقناعهم باهلجرة اجلماعيةجيب أال يسمح للعرب أ: "فيقول

فهم ... ليس مثة من سبب خاص حيمل العرب على التشبث ذه الكيلو مترات القليلة... أليست هلم بالد العرب كلها
 ". بدو رحل يطوون خيامهم وينسلون يف صمت وينتقلون من مكان آلخر

 

 من جريدة دافار، أنه، هو 1967 سبتمرب 29 وايتز، مسئول االستيطان يف الوكالة اليهودية، يف عدد وذكر جوزيف
 يف هذا "العريب واليهودي"ال يوجد مكان لكال الشعبني "وغريه من الزعماء الصهاينة، قد توصلوا إىل نتيجة مفادها أنه 

أو جزء منها، من سكاا، وأنه ينبغي لذلك نقْل العرب، وأن حتقيق األهداف الصهيونية يتطلب تفريغ فلسطني، " البلد
 . وبعد إمتام عملية نقْل السكان هذه ستتمكن فلسطني من استيعاب املاليني من اليهود. كل العرب، إىل الدول ااورة

 

 اقترح أن تعلن وكان جابوتنسكي بطبيعة احلال من مؤيدي هذا املخطَّط، فأعد حيلة جديرة بعقله الصهيوين الصغري، إذ
املنظمة الصهيونية العاملية معارضتها نزوح العرب عن فلسطني، وبذا دئ خماوف العرب بشأن خمطَّط نقْل السكان 
األصليني، بل سيظن هؤالء السكان، السذج، أن الصهاينة يريدون منهم البقاء حىت يتسىن هلم استغالهلم، ولذا فإم 

خلطة، أو احليلة تتسم بالغباء أكثر مما تتسم باخلبث، فقد أثبت الفالحون العرب وهذه ا. سيحملون متاعهم ويرحلون
 . أم أقل جهالً مما كان يتصور الزعيم الصهيوين، وأكثر ارتياباً مما تعشم

، ولكن سنجد أن وايزمان كان من املطالبني ذا، وقد نشرت جملة اجلويش "متطرف"وميكن القول بأن جابوتنسكي 
، وثيقة، وقعها وايزمان باحلروف األوىل من امسه، تدل على أن الزعيم الصهيوين 1937 أغسطس 13ل، يف كرونيك

وال . كان يرى أن جناح مشروع التقسيم يتوقف على مدى إخالص احلكومة الربيطانية للتوصية اخلاصة بنقل السكان
" ترحيالً حمدوداً "1911فقد اقترح منذ مايو . خيتلف آرثر روبني مدير دائرة االستيطان الصهيوين كثرياً عن ذلك

كان جتريد املزارعني العرب . للفالحني العرب الذين سيجردون من أمالكهم إىل منطقيت حلب ومحص يف مشال سوريا
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األرض هي الشرط احليوي "وإجالؤهم عن أراضيهم، كما كتب روبني بعد تسعة عشر عاماً، أمراً ال مفر منه، ألن 
لكن ملا مل يكن مثة أرض قابلة للزراعة إال وهي مزروعة من قبل، فقد جند أننا حيثما نشتري أرضاً .  فلسطنيالستيطاننا

 ...". ونسكنها البد لزراعها احلاليني من أن يطردوا منها

 

ة، أو ومل تكن خطة نقل املواطنني اليهود مقصورة على أولئك الذين استوطنوا األرض من أجل أغراض رأمسالية دنيئ
ألسباب قومية عادية، بل كانت أيضاً خطة تبناها أولئك الذين استوطنوا فلسطني لكي يقيموا فيها جمتمعاً مثالياً قوامه 

وقد أبدى بوروخوف، أبو اليسار الصهيوين، وعياً ملحوظاً حبقيقة أن احلل الصهيوين، الذي يتلخص يف نقل . املساواة
بدون نضال مرير وبدون قسوة وظلم وبدون معاناة الربيء "ال ميكن أن يتم اليهود وتوطينهم يف أرض خاصة م، 

ويف حتديد إطار تصوره ملستقبل املواطنني، قال إن املهاجرين اليهود سيقومون ببناء فلسطني، وأن ". واملذنب على السواء
. ني االقتصادية والثقافية على السواءالسكان األصليني سيتم استيعام، يف الوقت املناسب، من جانب اليهود من الناحيت

 ". إن تاريخ االستيطان الصهيوين سيكتب بالعرق والدموع والدم"

 

وقد وصف الكاتب اإلسرائيلي موشي سميالنسكي ما تصوره اجتماعا للرواد الصهاينة االشتراكيين، في عام 
  :، حيث تم توجيه بعض األسئلة الخاصة بالعرب1891

 

 ". هودا واخلليل حيتلها العربإن األرض يف ي "

 

 ". حسناً سنأخذها منهم "

 

 . "صمت"" كيف؟ "

 

 ". إن الثوري ال يوجه أسئلة ساذجة  "

 

 ". حسناً، إذن، أيها الثوري، قل لنا كيف؟ "

 

سرتعجهم بغارات متكررة حىت . إن األمر بسيط جداً: "وجاءت اإلجابة يف شكل عبارات واضحة ال لبس فيها وال إام
وعندما حاول صوت قَلق أن يعرف ما إذا كانت هذه ستكون النهاية أم ". دعهم يذهبوا إىل ما وراء األردن.. يرحلوا
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حاملا يصبح لنا مستوطَنة كبرية هنا، سنستويل على األرض وسنصبح : "ال، جاءت اإلجابة، مرة أخرى، حمددة وقاطعة
 ".دهم من هناك أيضاً، دعهم يعودوا إىل الدول العربيةأقوياء وعندئذ سنويل الضفة الشرقية اهتمامنا وسنطر

 

اليت "مثة رؤية إحاللية صهيونية واضحة هلا منطقها الواضح احلتمي، حتولت إىل خطة حلل مشكلة الصهاينة الدميوجرافية 
ح حل ائي جذري  وهذه املشكلة عادةً ما يطر"تشبه مشكلة اإلنسان األبيض الدميوجرافية يف مجيع اجليوب االستيطانية

 أو حد أدىن، خلق أغلبية من العنصر "الترانسفري الكامل أو اإلبادة اجلسدية الكاملة"حللها، وقد تتأرجح بني حد أقصى 
 1937وبني سنيت . املتحرك هو احلدان األعلى واألدىن، أما الثابت فهي رؤية الترحيل واإلحالل. السكاين اجلديد

، وخطة "1937سنة "خطة سوسكني للترحيل القسري : طط ترحيل صهيونية، منها، صيغت وقُدمت عدة خ1948و
، وخطة اجلزيرة "1938يونيه "، وخطة روبني "1938يوليه "، وخطة بونيه "1937ديسمرب "فايتس للترحيل 

  1943"، وخطة بن جوريون "1948  1934"، وخطة إدوارد نورمان للترحيل إىل العراق "1942 1938"

، وأثناء الفترة نفسها أُلِّفت ثالث جلان ترحيل، نيطت ا "1948"ة يوسف شختمان للترحيل القسري ، وخط"1948
  1937"اللجنتان األوليان ألفتهما الوكالة اليهودية : مهمة مناقشة وتصميم الطرق العملية لترويج خطط الترحيل

 . 1948، أما اللجنة الثالثة فقد ألفتها احلكومة اإلسرائيلية سنة "1942

 

والثوابت واضحة واخلطة ليست أقل وضوحاً، واآللية يف مثل هذه التجارب االستيطانية اإلحاللية معروفة، فالبشر ال 
يتركون أرضهم هكذا، وال يطوون خيامهم وينسلون من األرض وخيتفون، كما كان يتمىن زاجنويل، والبد من استخدام 

بل إن بن . الصهيونية تنفي عن نفسها مة العنف العسكري املوجه ضد العربومع هذا ال تفتأ الدعاية . القوة والعنف
جوريون بلغت به اجلرأة أن يزعم أن كل مفكري الصهيونية العظماء مل يطرأ هلم على بال قط أن احللم الصهيوين ال 

الة هرتزل إىل البارون ولكن بن جوريون، بال شك، قرأ رس. ميكن حتقُّقه إال من خالل االنتصار العسكري على العرب
دي هرش، اليت حيدثه فيها عن خطته خللق الربوليتاريا اليهودية املثقفة من قيادات وكوادر اجليش الصهيوين اليت ستبحث 

يف مانشستر يف أبريل "وال شك يف أنه مسع خبطاب زاجنويل . وتكتشف مث تستويل على األرض، أي الوطن القومي
بقوة السيف كما فعل آباؤنا، أو أن ] العربية[البد أن نعد أنفسنا إلخراج القبائل : "ه الذي قال للصهاينة في"1905

والبد أنه قرأ ما كتبه أهرون أهرونسون . "أي املسلمني"" نكابد مشقة وجود سكان أجانب كُثر، معظمهم من احملمديني
 نوردو الدفاع عن العنف العسكري، وبعد وفاة هرتزل، واصل صديقه". إخراج املزارعني العرب بالقوة"عن ضرورة 

 يهودي للذهاب إىل فلسطني حىت يفرض نفسه، بوصفه أغلبية سكانية 600.000فاقترح تعبئة جيش ضخم، قوامه 
وقد كان الزعيم الصهيوين العمايل جوزيف ترومبلدور أكثر تواضعاً، إذ اقترح تكوين جيش قوامه . على الفلسطينيني

 .  فحسب100.000
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مشروع «نسكي، الوريث احلقيقي لفكر هرتزل، فقد رسم خطة خللق أغلبية يهودية فورية يف فلسطني، ومساها أما جابوت
وعندما حذر أحد الصهاينة األملان من نشوب حرب شاملة مع العرب، سخر جابوتنسكي منه، مث ضرب أمثلة . »نوردو

يخ يعلمنا أن كل املستعمرين قوبلوا بقليل من التشجيع إن التار: "استقاها من تاريخ االستعمار الغريب يف أفريقيا وآسيا
ويف خطابه أمام ". وحنن اليهود لن نشذ عن القاعدة. وقد يكون ذلك مدعاة للحزن.. من جانب السكان األصليني
ف إن أمة كأمتكم، عريقة يف جتربتها االستعمارية العمالقة، تعر"، قال جابوتنسكي 1937اللجنة امللكية لفلسطني، عام 

 السماح لليهود بإقامة حرس "ولذا جيب".. بكل تأكيد أن املشروع االستعماري مل ينجح دون نزاعات مع السكان
وبعد عام من ذلك التاريخ، وخالل اجتماع فرعة منظمة بيتار يف بولندا  وهي ". خاص م، مثل األوربيني يف كينيا

سكي املخلص، دوراً مؤثراً وفعاالً يف تغيري ميني الوالء منظمة عسكرية صهيونية  لعب مناحم بيجني، تلميذ جابوتن
 . 1939وقد تولَّى بيجني زعامة املنظمة عام . ليتضمن قسماً باالستيالء على الوطن اليهودي بقوة السالح

 

ومن املعروف أنه مع بداية هذا القرن كان الشباب، من عمال صهيون الذين استوطنوا فلسطني يسريون مسلحني بعصي 
لقد " تأسست منظمة عسكرية صهيونية سرية شعارها 1907ويف عام . رية وبعضهم يسري حامالً مدى ومسدساتكب

.  إىل منظمة اهلاجاناه1909وقد حتول اسم هذه املنظمة عام ". سقطت يهودا بالدم والنار وستنهض بالطريقة نفسها

للمنظمة الصهيونية العاملية، الشعار اإلرهايب آنف وقد أسقطت اهلاجاناه وهي الذراع العسكري للوكالة اليهودية، و
وقد اختذت األرجون  رمزاً . ، اليت كان يترأسها مناحم بيجني، احتفظت به"أو هاجاناه بيت"ولكن األرجون . الذكر

، ويف سنة "هكذا فقط: "هلا  يداً متسك بندقية فوق خريطة فلسطني وشرق األردن، أيضاً، نقشت حتته هذه الكلمات
ومن املستحيل أن يكون كل هذا قد .  اندجمت كل من اهلاجاناه، واألرجون لتكونا جيش الدفاع اإلسرائيلي1948

 . فات على بن جوريون، وقد كان واحداً من أهم املخططني األساسيني يف مخطَّط االستيطان والتوسع الصهيوين

 

نات التعاونية الزراعية مبعدات بدائية، حتولت فيما بعد إىل وخالل السنوات األوىل لالستيطان الصهيوين مت حتصني املستوط
وقد ". اجليتو املسلح"أو " الدولة القلعة" أصبحت إسرائيل كلها 1948وبعد عام . »الربج والسور«التاكتيك املسمى 

اع عن عملية سوراً حديدياً من القوات املسلحة اليهودية سيقوم بالدف"تنبأ جابوتنسكي ذا الوضع حينما قال إن 
 العرب خافتاً ولكنه مل ينته قط، "ترانسفري"وبعد إنشاء الدولة الصهيونية، أصبح احلديث عن نقل ". االستيطان الصهيوين

 .إذ ال تزال مشكلة إسرائيل السكانية قائمة، وخصوصاً أن املصادر البشرية للهجرة االستيطانية آخذة يف اجلفاف

 

  ين الفلسطيني"ترانسفير"طرد ونقل 

Transfer of the Pales tinians  
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ولكي . إن إفراغ فلسطني من سكاا هو هدف صهيوين، وضرورة حيتمها منطق األسطورة والعنف اإلدراكي الصهيوين
حيقق الصهاينة خمططهم تبنوا تكتيكات خمتلفة، فلم يكن العنف املسلح الوسيلة الوحيدة، وإمنا استخدموا وسائل أخرى 

 عامل االجتماع البولندي اليهودي، لودفيج جومبلوفيتش، هرتزل بالسذاجة السياسية، مث طرح عليه سؤالً وقد ام. أيضاً
ومن املؤكد أن العنف ". بالتقسيط املريح؟... هل تريد أن تؤسس دولة بدون عنف مسلح أو مكر؟ هكذا: "بالغياً

املكر يف نشر الذعر واإلرهاب بني العرب، أما العنف ويتمثل . املسلح واملكر مها األداتان اللتان استخدمهما الصهاينة
، مث 1948وميكن القول بأن اإلرهاب الصريح ضد الفلسطينيني قد استخدم قبل . فيتمثل يف تعريضهم لإلرهاب الفعلي

. خالل فترة احلرب كلها، أما نشر الرعب بني السكان، أي احلرب النفسية، فقد تصاعدت حدا يف املرحلة األخرية

وليس هلذا التمييز بني العنف املسلح واملكر أية أمهية، إال من الناحية التحليلية البحتة، حيث إن األسلوبني متداخالن، بل 
ففي حالة مذحبة دير ياسني، على سبيل املثال، حرص الصهاينة . إما، يف الواقع، جمرد عنصرين يف خمطط واحد متكامل

 . طينيني على احلادث، ليقوموا من خالله بغرس اخلوف واهللع يف القلوبحرصاً شديداً على إطالع مجيع الفلس

 

وكان أكثر أساليب احلرب النفسية شيوعاً هو أسلوب استخدام مكربات الصوت واإلذاعات خللق جو من الذعر بني 
. الحتالل الربيطاين ضد ا1936سكان قُضي على قيادام أثناء الثورات املتكررة السابقة، وال سيما بعد قمع ثورة عام 

، من أن الزعماء العرب سيتجاهلون 1948 فرباير عام 19وعلى سبيل املثال، فقد حذر راديو اهلاجاناه العرب، يوم 
الدول العربية تتآمر مع بريطانيا ضد " مارس أذاع الراديو أن 10ويف الساعة السادسة من مساء يوم . أمرهم

إن سكان يافا يف حالة ذعر " أذاع الراديو 1948 مارس عام 14مساء يوم ويف الساعة السادسة من ". الفلسطينيني
وأشار الكاتب اليهودي هاري ليفني يف مذكراته إىل البيان، الذي كان قد ". كبرية؛ إىل درجة أم ظلوا داخل منازهلم

 كان حيث العرب على  مايو أثناء إذاعته من عربات مكربات الصوت الصهيونية باللغة العربية، والذي15مسعه يوم 
ارمحوا زوجاتكم وأطفالكم، واخرجوا من محام : "، مث نصحهم بقوله"مغادرة احلي قبل الساعة اخلامسة والربع صباحاً"

وإن مكثتم هنا، فإنكم بذلك ستجلبون على أنفسكم . اخرجوا من طريق أرحيا، الذي ما زال مفتوحاً... الدم هذا
ت الصوت التابعة للهاجاناه يف مجيع أحناء حيفا، دد الناس، وحتثهم على الفرار مع ، وقد جتولت أيضاً مكربا"الكارثة
 . "وذلك وفقاً ملا جاء يف كتاب املؤلف الصهيوين جون كيمشي األعمدة السبعة املنهارة"أسرهم 

 

يت ركزت عليها إذاعة إن اإلشارات املتكررة إىل الكوارث املُتوقَّعة وااليار الوشيك هي من املوضوعات األساسية ال
ومثة موضوع آخر تكرر يف احلرب النفسية . اهلاجاناه، ومكربات الصوت التابعة هلا، يف املناطق اآلهلة بالسكان العرب

 20ففي الساعة السابعة والنصف مساء يوم . اليت شنها املستعمرون االستيطانيون، هو خطر انتشار األوبئة الوشيك

هل تعلمون أنه يعتبر واجباً مقدساً عليكم : "صهيونية يف إذاعة بيان باللغة العربية جاء فيه بدأت اإلذاعة ال1948مارس 
أن تطعموا أنفسكم على وجه السرعة ضد الكولريا والتيفوس وما شابه ذلك من األمراض، حيث إن من املتوقع انتشار 

 18وقد مت استخدام املوضوع نفسه يوم ". حلضريةمثل هذه األمراض يف شهري أبريل ومايو بني العرب يف التجمعات ا
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، "حيملون وباء اجلدري"، عندما أكدت السلطات الصهيونية، عن طريق الراديو، أن املتطوعني العرب 1948فرباير عام 
 ". األطباء الفلسطينيني قد أخذوا يفرون" فرباير، إن 27وأضافت تقول، يوم 

 

: إلسرائيلية السابق، تقريراً يف كتاب الباملاخ عن مسامهته يف تكتيكات اإلرهابويقدم إجيال آلون، وزير اخلارجية ا

مجعت مجيع العمد اليهود، الذين هلم صلة بالعرب يف خمتلف القرى، وطلبت منهم أن يهمسوا يف أُذن بعض العرب بأن "
وينبغي عليهم أن يقترحوا . ولةقوة عسكرية يهودية كبرية وصلت إىل منطقة اجلليل، وأا ستحرق سائر قرى منطقة احل

: وشرح آلون كالمه بقوله". على هؤالء العرب، بصفتهم أصدقاء هلم، اهلرب، حيث ما زال هناك وقت لتنفيذ ذلك

وبذلك حقق . وانتشرت الشائعة يف مجيع مناطق احلولة بأن الوقت قد حان للفرار، وبلغ عدد اهلاربني آالفاً ال تحصى"
مناسبة جداً للتعبري عما يدور يف ذهن » تنظيف«وكلمة ". ومت تنظيف املناطق الواسعة ... التكتيك هدفه متاماً

وهي الكلمة نفسها اليت ". االستعماري االستيطاين اإلحاليل الذي مل يرد األرض فحسب، وإمنا أراد تفريغها من سكاا
 . "استخدمها الصرب يف حديثهم عن إبادة أهل البوسنة من املسلمني

 

ولكن . هذا عن أساليب احلرب النفسية، أو أساليب املكر اليت اتبعها الصهاينة، وهي، بال شك أساليب كانت مبتكرة
املالحظ املوضوعي ال ميلك إال أن يشهد بأن العقل الصهيوين مبقدرته الالمتناهية على اإلبداع يف جمال العنف املسلح أو 

 . ملباشر، أكثر من جتديده يف جمال املكر واحلرب النفسيةاإلرهاب، قد طور وجدد يف جمال العنف ا

 

وميكننا أن نذكر هنا مسامهاته . ولعل من أهم الشخصيات يف جمال العنف املسلح الصهيوين غري اليهودي أورد وينجيت
 احلصول وقد جنح وينجيت يف. يف تدعيم تقاليد اإلرهاب الصهيوين وتطويرها مبا يتفق مع خصوصية املوقف يف فلسطني

فبدالً من انتظار . على موافقة القيادة الربيطانية على تشكيل الفرقة الليلية، اليت كان اهلدف منها هجومياً وليس دفاعياً
اهلجوم العريب، طالب وينجيت بأن يقوم املستوطنون بتشكيل وحدات متحركة ليقوموا بالبحث عن العدو يف أرضه 

ريبة بعض الشيء، إذ تفترض أن الفالحني الفلسطينيني، داخل فلسطني نفسها، واالفتراضات هنا غ. خالل ظلمة الليل
ففي تصوري أم طاملا ظلوا يف فلسطني، فهم يف حالة . يف أي وقت من األوقات" هجوم"ميكن أن يكونوا يف حالة 

غيار الذين يقطنون دفاع مشروع عن النفس، ولكن إذا ما عدنا للتصورات الصهيونية واالسترجاعية فإننا سنجد أن األ
وقد اعترض بعض أعضاء اهلاجاناه على خطط وينجيت خشية أن يؤدي املوقف . فلسطني هم معتدون، بالضرورة

بيد أن وينجيت أصر على . اهلجومي املقترح إىل زيادة حدة توتر العالقات بني املستوطنني الصهاينة وجريام العرب
 . موقفه، ومت تشكيل الفرقة الليلية

 

نت العمليات العسكرية تبدأ عادةً بأن يطلق وينجيت بعض العيارات النارية على إحدى القرى العربية، فيستفز وكا
ويف . وحينما يتجمع العرب حبثاً عن املهامجني، يتم حصارهم بسرعة. العرب بذلك ويردون بوابل من الطلقات النارية
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ن تسعة من العرب الذين ذهبوا يبحثون عن املهامجني، وأُسر إحدى الغارات قتل الصهاينة، حتت قيادة وينجيت، مخسة م
، مث بدأ التحقيق مع العرب بشأن أسلحتهم "هدوء وسكون"وقام وينجيت بتهنئة أعضاء فرقته يف . األربعة اآلخرون

ألرض وعندما رفض العرب اإلدالء بأية معلومات عنها، احنىن وينجيت وتناول حفنة من الرمال والزلط من ا. املخبأة
ولكن العرب مع هذا مل ". وتزهق روحه"وأرغم أول عريب على مضغها ودفع ا يف حنجرته حىت كادت أن ختنقه 

  .يستسلموا

  

أطلق الرصاص على : " وهنا انتهج الصهيوين غري اليهودي أسلوباً آخر، إذ التفت إىل أحد اليهود وأشار إىل العريب قائالً
أمل تسمع؟ أطلق الرصاص "يف صوت يشوبه التوتر : ادئ األمر، ولكن وينجيت قالفتردد اليهودي، يف ب". هذا الرجل

فقام املستوطن الصهيوين  ممتثالً  بإطالق الرصاص على العريب، واضطر املسجونون العرب اآلخرون إىل أن ". عليه
قد "ن كانوا يعملون مع وينجيت وقد أشار اجلنرال دايان يف مذكراته إىل أن الكثري من الرجال الذي. يتكلموا يف النهاية

وأوضح دايان أن الذين استفادوا من معرفة ". أصبحوا ضباطاً يف اجليش اإلسرائيلي، الذي حارب العرب وهزمهم
وينجيت وتكتيكاته مل يكونوا مساعديه املباشرين فقط بل إن كل قائد يف اجليش اإلسرائيلي حىت اليوم هو تلميذ من 

انا التكتيك الذي نسري عليه اليوم، وكان هو اإلهلام الذي نستوحي منه تكتيكاتنا، لقد كان  لقد أعط: "تالميذ وينجيت
 ". بالنسبة لنا  الديناميكية اليت تعطينا القوة

 

فكرة الضربة اهضة على "وبعدها 1948استفادت قوات الغزو الصهيونية من فكر وينجيت اإلرهايب العسكري قبل 
فقد أشار دايان . 1948همنا هنا هو الغارات الليلية اليت كانت تشنها اهلاجاناه والباملاخ عام ، ولكن ما ي"سبيل املثال

وكما أشار املؤرخ اليهودي أرييه . 1948إىل أن اهلاجاناه والباملاخ كانتا تشنان هذا النوع من الغارات خالل عام 
وكانت ". ، مث تدمري أكرب عدد ممكن من املنازلهجوم على قرية العدو: "يتشاكي فإن التكتيكات كانت شديدة البساطة

مصرع عدد كبري من املسنني والنساء واألطفال يف أي مكان تواجه فيه القوة اليت تشن اهلجوم أية : "النتائج بسيطة باملثل
 ". مقاومة

 

ففي . ة عهد االنتدابولكن اهلاجاناه أدخلت، على ما يبدو، بعض التحسينات املهمة على تكتيكاا، وال سيما يف اي
اهلجوم على القرى العربية كان رجال اهلاجاناه يضعون، أوالً، ودوء، شحنات متفجرة حول املنازل املبنية من احلجارة، 

ومبجرد أن يتم تنفيذ هذه اخلطوة، يفتحون نريام، يف الوقت الذي يبدأ . ويبللون إطارات النوافذ واألبواب بالبنيزين
 . ت، فيحترق السكان النائمون حىت املوتانفجار الدينامي
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إن خروج العرب بشكل مجاعي كان تبسيطاً : وقد علق حاييم وايزمان على نتائج اإلرهاب واملكر الصهيونيني قائالً
إن األرض، بعد تفريغها من سكاا، أصبحت . انتصار إقليمي، وحل دميوجرايف ائي: ملهمة إسرائيل وجناحاً مزدوجاً

 . حىت يأيت الشعب الذي ال أرض لهبال شعب 

 

  قانون صهيوني أساسي: قانون العودة

Law of Return: A Zionis t Bas ic Law  

 مينح أي يهودي يف العامل حق اهلجرة إىل فلسطني وأن يصبح 1950قانون صدر يف إسرائيل عام » قانون العودة«
 على إجناز أهم عنصر 1948 تعاونت يف مرحلة ما قبل ومن املعروف أن مجيع أجنحة الصهيونية. مواطناً فور وصوله

ومثة أدبيات ثرية يف هذا . متضمن يف الصيغة الصهيونية األساسية الشاملة، أي التخلص من السكان األصليني وتغييبهم
وطنني لطرد املوضوع توثق النية الصهيونية املبيتة لطرد العرب، وتبين الطرق املختلفة اليت جلأت إليها قوات املست

ولكن املشروع الصهيوين مل يحقِّق النجاح الكامل إذ بقيت أقلية من العرب . الفلسطينيني وتفريغ فلسطني من سكاا
وقد جلأت دولة املستوطنني إىل اختاذ إجراءات قانونية للضرب على يد هذه األقلية العربية . "وهي آخذة يف التزايد"

اً، إذ ورثت هذه الدولة، فيما ورثت، خاصية اليهودية باعتبارها خاصية رئيسية ومل يكن ذلك أمراً عسري. وتكبيلها
وبصدور قانون . وحمورية تسم اليهود الذين تقوم على خدمتهم جمموعة من املؤسسات االستيطانية املقصورة عليهم

 . اً تنكره على غري اليهود، حتولت خاصية اليهودية هذه إىل مقولة قانونية متنح صاحبها حق1950العودة يف يوليه 

 

، وهو ينطلق 1954، وخضع لتعديل الحق يف أغسطس عام 1950وقد صدر هذا القانون عن الكنيست األول عام 
. ، شعب عضوي نفي قسراً من وطنه فلسطني منذ ألفي عام"شعب بال أرض"من االفتراض الصهيوين القائل بأن اليهود 

ذا الشعب، فغالبيتهم  حسب التصور الصهيوين  مرتبطون عضوياً ارتباطاً تاماً ولكن هذا النفي مل يؤثر يف أعضاء ه
ومن هنا تسمية . إليه لينهوا حالة الشتات وليحققوا وحدة الشعب اليهودي بأرضه اليهودية" العودة"بوطنهم ويريدون 

 . »قانون العودة«القانون ب 

 

، وأنه إن وجد شعب فيها يف عشرات القرون املاضية فهو "أرض بال شعب"ويعين هذا االفتراض أيضاً أن فلسطني 
وجود عرضي ومؤقت وال يضفي على أعضاء هذا الشعب أية حقوق ثابتة، إذ أن اليهود وحدهم هلم حقوق عضوية 

 . مطلقة يف أرض فلسطني، أو إرتس يسرائيل، كما يقال يف األدبيات الصهيونية واإلسرائيلية واليهودية
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من "بعد آالف السنني "انون العودة صراحةً على حق كل يهودي يف اهلجرة أو العودة إىل إسرائيل لكل هذا نص ق
 حىت يبقى 1948، وأنكر بشكل ضمين هذا احلق على الفلسطينيني الذين هاجروا من أرضهم عام ""الغياب املؤقت

ى حق كل يهودي يف اهلجرة إىل إسرائيل ما مل ونص القانون عل. خالياً من العرب. اال احليوي لليهود وللدولة اليهودية
يكن وزير الداخلية مقتنعاً بأن طالب اهلجرة ميارس نشاطاً موجهاً ضد اليهود، أو ميكن أن يعرض األمن والصحة العامة 

سباب وتضمن مواد هذا القانون الفريد حق اليهودي، يف حالة رفض هجرته لغري األ. للخطر، أو أن له ماضياً إجرامياً
السابقة، يف اللجوء إىل احملكمة العليا اإلسرائيلية إلجبار السلطات على السماح له بذلك حىت لو ظل مواطناً أجنبياً على 

 . كما مينح القانون األشخاص الذين يدخلون إسرائيل مبوجبه اجلنسية وحقوق املواطنة على الفور. أرض دولة أخرى

 

 وكل يهودي مولود "قبل سريان القانون"عودة، يعتبر كل يهودي هاجر إىل فلسطني ومبوجب املادة الرابعة من قانون ال
ورغم أن هذا القانون قانون هجرة وليس ". مهاجر عائد" شخصاً جاء إىل فلسطني بصفة "قبل سريانه أو بعده"فيها 

 . مالًقانون جنسية، فإن اعتماد جوهره يف قانون اجلنسية اإلسرائيلية جعل منهما كال متكا

 

وقد أشار بن جوريون إىل طبيعة قانون العودة إبان عرضه على الكنيست، حيث ذكر أن هذا القانون ال مينح اليهودي 
يف اهلجرة إليها، فهذا احلق كامن يف كل يهودي باعتباره يهودياً، وإمنا يهدف القانون إىل حتديد طابع الدولة " احلق"

لة ختتلف عن بقية دول العامل من حيث عناصر قيامها وأهدافها، وسلطتها حمصورة الصهيونية وهدفها الفريد، فهذه الدو
وأكد بن جوريون أن قانون العودة هو التعبري القانوين عن . يف سكاا ولكن أبواا مفتوحة لكل يهودي حيث وجد

 . "»الصهيوين«من هنا وصفنا لقانون العودة ب "الرؤية الصهيونية 

 

، أدخل الكنيست تعديالً جديداً على القانون، عقب نشوب أزمة وزارية متكررة احلدوث حول 1970ويف مارس عام 
املولود ألم يهودية أو املهتدي إىل الدين اليهودي والذي ال يدين «وتضمن التعديل أن اليهودي هو . تعريف اليهودي

 . ميع أفراد األسرة املهاجرة من غري اليهودكما نص على أن تمنح اجلنسية اإلسرائيلية بصورة آلية جل. »بدين آخر

 

وعدل قانون العودة فيما بعد، ووفقاً هلذا التعديل ال تشترط اإلقامة يف إسرائيل أو إتقان اللغة العربية أو حىت التنازل عن 
 . رائيلاجلنسية األخرى، ويكتفى لالستفادة بقانون العودة أن يعرب املهاجر على نيته يف االستقرار يف إس

 

فعلى سبيل املثال، أعرب األستاذ . وقد قارن كثري من الكُتاب اليهود واإلسرائيليني بني قانون العودة والقوانني النازية
كونفيتس  خالل النقاش الذي دار قبل املوافقة على قانون العودة  عن خماوفه من احتمال مقارنة هذا . اإلسرائيلي د

 .  ما دام يجسد مبدأ التمييز بني األفراد على أساس ديين أو عرقيالقانون بالقوانني النازية،
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، من أن هذا القانون 1952 مايو 12وبعد صدور هذا القانون، حذَّرت جريدة جويش نيوزلتر، يف عددها الصادر يف 
، بغض النظر عن املكان الذي يعيد إىل الذاكرة النظرية العنصرية اخلطرية القائلة بأن الفرد األملاين يتمتع مبزايا جنسيته

 . يوجد فيه

 

 ن أن قانون العودة مينح امتيازات اهلجرة أليويف مقارنة عقدها روفن جراس بني قانون العودة والقوانني النازية، بي
ويؤكد حاييم كوهني، الذي كان قاضياً باحملكمة . أي أن يكون جده يهودياً: يهودي مبوجب تعريف قوانني نورمربج

من سخرية األقدار املريرة أن تستخدم نفس األطروحات البيولوجية والعنصرية اليت روج هلا "ليا يف إسرائيل أن الع
 ". النازيون واليت أوحت هلم بقوانني نورمربج الشائنة، كأساس لتعريف الوضع اليهودي داخل دولة إسرائيل

 

ات الدينية يف إسرائيل بالرجوع إىل السجالت النازية، وهناك، على األقل، حالة واحدة معروفة، قامت فيها السلط
ورغم أن قانون العودة هو اإلطار القانوين لإلحاللية . للتأكد من اهلوية العنصرية الدينية اإلثنية ألحد املواطنني اإلسرائيليني

من مث فهو أساس عزلتها و"والتوسعية والعنصرية الصهيونية، وهو مصدر اهلوية اليهودية املزعومة للدولة الصهيونية 
ومن هنا الضغط على "إىل إسرائيل آخذة يف التناقص " العودة"، ورغم أن أعداد اليهود اليت ترغب يف "وعدائها جلرياا

بل طُلب . ، فإن مجيع اتفاقيات ومعاهدات السالم مل تتعرض له من قريب أو بعيد"اليهود السوفييت للهجرة إىل إسرائيل
 . الفلسطينية أن تلغي بنوداً أساسية يف ميثاقها، بينما مل يطلب أحد من إسرائيل أن تلغي قانون العودةمن منظمة التحرير 

 

وال يوجد . وحنن نرى أن قانون العودة هو أهم جتسد لالستيطانية اإلحاللية الصهيونية، أي أهم جتسد جلوهر الصهيونية
وميكن أن يأخذ هذا املطلب ارد شكالً .  الكيان الصهيوينحل إال مبحو هذا اجلوهر، أي نزع الصبغة الصهيونية عن

إجرائياً متعيناً من خالل إما إلغاء قانون العودة أو أنسنته مبعىن أن يطبق على كل من الفلسطينيني واليهود دون متييز، وأن 
 . يكون املقياس الوحيد هو حاجة فلسطني احملتلة إىل كثافة بشرية ومقدرا االستيطانية

 

  الطرق االلتفافية

By- Pas s  Roads  

هي طرق تبنيها الدولة االستيطانية اإلحاللية الصهيونية يقتصر استخدامها على املستوطنني الصهاينة يف الضفة الغربية 
والطرق . حبيث تتحول التجمعات الفلسطينية إىل كانتونات محاصرة باملستوطنات والطرق االلتفافية واملنشآت العسكرية

االلتفافية بذلك تكون مبرتلة سياج أمين حول املستوطنات، كما أا جتعل املستوطنني الذين يعيشون وسط القرى واملدن 
 . العربية قادرين على التحرك دون أن يضطروا إىل عبور األراضي الفلسطينية أو مواجهة الفلسطينيني
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 على نظام "والبناء يف أراضي الضفة الغربية وقطاع غزةوهي برنامج واسع لالستيطان "وتستند خطة االستيطان أمناه 
 أثناء حكم حزب العمل واكتسبت 1994متكامل من الطرق االلتفافية أعلنها اجليش اإلسرائيلي رمسياً يف أواخر سنة 

 خبطة  وموافقة السلطة الفلسطينية عليها الرتباطها"2أوسلو " 1995شرعيتها من خالل اتفاق توسيع احلكم الذايت عام 
 . إعادة االنتشار من املناطق الفلسطينية اآلهلة

 

، يتم من 1995وقد كثَّفت إسرائيل بناء هذه الطرق اليت ختترق معظم مناطق الضفة الغربية املأهولة بالسكان منذ عام 
ألردن، خالهلا جتديد طرق ترابية قائمة وشق أخرى، إضافة إىل فتح طرق سريعة من الشمال إىل اجلنوب عرب وادي ا

، 60وأهم هذه الطرق الطريق رقم . وشق مداخل وخمارج جديدة يف مشال الضفة الغربية، وشق جمموعة طرق عسكرية
 . 20والطريق رقم 

 

 كم تتفرع من الطريق الرئيسي املعروف باسم 400 حوايل عشرين طريقاً تغطي 1996وقد بلغ عدد هذه الطرق عام
وبعض هذه الطرق ما زال قيد اإلنشاء، وتعتزم .  اجلنوب جلزئي الضفة الغربيةالذي ميتد من الشمال إىل» 60الطريق «

 حول املدن الفلسطينية يف الضفة ويربط عشرات 60ويلتف الطريق . سلطات االحتالل بناء مخس طرق أخرى
  .املستوطنات املنتشرة يف كل أحناء الضفة

  

لطرق من خالل أوامر وضع اليد، وهي غطاء قانوين حيجب  ويتم االستيالء على معظم األراضي الالزمة لبناء هذه ا
املصادرة، وهي أوىل اخلطوات حنو املصادرة النهائية، والتربير املعطى يف أكثرية أوامر وضع اليد هو األمن والضرورة 

 . العسكرية، وهو تربير ال ميكِّن املُالك الفلسطينيني من االحتجاج ضده

 

ف الدومنات من األراضي الزراعية وتدمري مئات املنازل، وإحلاق خسائر فادحة ألن وتؤدي هذه الطرق إىل إتالف آال
. هذه األراضي مزروعة بكثافة بأشجار الزيتون، األمر الذي يؤدي إىل تدمري مصدر رزق العائالت الفلسطينية الوحيد

 الفلسطينية على توسيع اخلدمات كما يؤدي شق هذه الطرق إىل إعاقة منو القرى الفلسطينية واحلد من قدرة البلديات
 . البلدية

 

كل هذا جيعلنا نرى الطرق االلتفافية ال باعتبارها جمرد ظاهرة سياسية اقتصادية وإمنا صورة جمازية تعبر بشكل متبلور عما 
 مل " بال شعبأرض"فهو استيطان يستند إىل أكذوبة . آل إليه االستعمار االستيطاين اإلحاليل الصهيوين يف فلسطني احملتلة

ولكن األكذوبة أساسية لبقائه واستمراره ولذا فهو حياول أن . يعد مبقدور صاحبها االستمرار فيها فدب فيها املوت
يتشبث ا ويبث فيها احلياة بقدر اإلمكان بالطرق االلتفافية، فهي حماولة أخرية يائسة بعد أن فشل االستيطان الصهيوين 
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تمكن من إبادة الشعب أو طرده أو حىت تقليل كثافته وأثبتت فلسطني أا ليست أرضاً بال يف جانبه اإلحاليل، ومل ي
أرضاً يسكنها شعب ال تقع عيوننا عليه، "ولذا فاحلل أن تصبح فلسطني . شعب بل أرض مأهولة يزرعها وحيرثها نسلها

اصات جيش الدفاع اإلسرائيلي، فكأا بالفعل أرض بال شعب، وإن ظهر الشعب على طرقنا االلتفافية حصدته رص
 ". فتستمر األكذوبة

 

فالطرق االلتفافية من مث تعبري . ومن الواضح أن فلسطني ثابتة، فمدا وقراها ال تتحول، وسكاا ال يكفون عن املقاومة
. سكريةولكنه خداع للذات يكلف صاحبه الكثري من الناحيتني االقتصادية والع. عن قدرة الصهاينة على خداع الذات

أن يكون هناك طريق للمستعمر وآخر للسكان "فالطرق االلتفافية تتناقض مع أبسط معايري اجلدوى االقتصادية 
ولكن ال شك يف أن وجود اجلنود اإلسرائيليني حلراسة .  وهدفها حتقيق قدر كبري من الراحة النفسية لصاحبه"األصليني

 ". بالشعب الذي ال تقع عيوننا عليه "هذه الطرق يؤدي إىل القلق ويذكِّر املستوطنني

 

 "شالختا"والطرق االلتفافية تذكِّر املرء بتجربة أعضاء اجلماعات اليهودية يف أوكرانيا حني أسس النبالء البولنديني 

عة  وهي جيتوات متكاملة كان أعضاء اجلما"الشتتل" مدناً صغرية شتلت شتالً يف أوكرانيا "أرانداتور"للمتلزمني اليهود 
 "بل واحملدقة"اليهودية الوظيفية ميارسون فيها حيام كاملة، ال يتعاملون مع البيئة اجلغرافية والتارخيية واالجتماعية احمليطة 

م، فهم فيها وليسوا منها، ال يتعاملون مع األغيار إال يف السوق، يف عمليات التبادل اردة، اليت ال تتخللها أية محيمية 
والطرق االلتفافية حتقق هذا للمستوطنات الصهيونية املشتولة يف الضفة الغربية، فهم يف الضفة .  أي تراحموال تعبر عن

 . الغربية وليسوا منها، وال يقابلون السكان األصليني إال يف السوق

 

استغالل الفالحني ورغم أن إقامة الشتتالت كان يهدف إىل محاية أعضاء اجلماعة اليهودية، حىت ميكنهم االستمرار يف 
األوكرانيني لصاحل النبالء البولنديني، فإن الشتتالت حتولت إىل معازل حمصنة مسلحة، وحىت املعبد اليهودي نفسه متت 
إعادة صياغته معمارياً حبيث أصبح معبداً وقلعة يف آن واحد، يتعبد فيه اليهود ومنه يقاتلون، معبداً له أبراج ا كوات 

فع والبنادق، وهو ما يذكِّرنا بالدولة الصهيونية الوظيفية، اليت تزعم أا يف الشرق األوسط وليست منه، خترج منها املدا
اجليتو وهي يف الوقت /الشتتل، أو الدولة/فهي الدولة. واليت حتاول أال تتعامل مع العرب إال يف السوق الشرق أوسطية

 . القلعة/نفسه املعبد

 

يقومون على حراسة الشتتالت حىت ال يهامجها الفالحون األوكرانيون، وهذا ما يفعله الدعم وقد كان اجلنود البولنديون 
العسكري واالقتصادي األمريكي الذي يصب يف الكيان الصهيوين فيقوي عضده وجيعله قادراً على بناء طرق التفافية 

ها القوات البولندية وحسب وإمنا وحينما هبت انتفاضة مشيلنكي مل تكتسح يف طريق. ليس هلا أية جدوى اقتصادية
 . القالع أيضاً/اكتسحت الشتتالت احملصنة واملعابد
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ومن هنا خطورة الطرق االلتفافية، فبدالً من أن يواجه اإلسرائيليون طبيعة وضعهم ويتعاملوا معه خارج اإلطار الصهيوين 
م حياولون إطالة عمر األكذوبة، وهو ما  فإ"الذي يؤدي إىل عزل اآلخر وحتصني الذات وإطاحتها بسياج عسكرية"

يعين أن الفلسطينيني لن ينالوا حقوقهم إال من خالل االنتفاضات املتتالية، اليت ستقضي على الطرق االلتفافية وغريها من 
 . الطرق

 

  المعازل

Ghettos; Pales tinus tans  

ضفة الغربية، ورمبا يقابلها يف اللغة اإلجنليزية كلمة كلمة عربية تستخدم لوصف القرى واملدن العربية يف ال» املعازل«
فبعد أن حتقَّق الصهاينة من أن فلسطني أرضاً بال شعب، وبعد إدراكهم أن الشعب ال يود أن خيضع آلليات . »جيتو«

ية وطرق الترانسفري املختلفة، بل إنه يتوالد ويتكاثر تقرر تأسيس مستعمرات استيطانية صهيونية يف مناطق إستراتيج
مأهولة بالسكان معزولة " مناطق"التفافية خمتلفة تربط هذه املستعمرات حبيث تتحول القرى واملدن الفلسطينية إىل 

خاضعة للرقابة العسكرية الصارمة، ومتارس حق تقرير املصري يف حدود املفهوم الصهيوين لإلدارة الذاتية حبيث تتحول 
 . الفلسطينيون فيها ويتم حصارهم" يعزل"القرى واملدن املمتازة فلسطني من وطن إىل أرض، وجمموعة من 

 

 كانت تتمتع بصالحيات إدارية "يف وارسو ولودز"فالنازيون أسسوا جيتوات خاصة باليهود . وهذا املفهوم ليس جديداً
نتوستان أي املعازل اليت مت كما أن مفهوم البا. واسعة ال ختتلف كثرياً عن الصالحيات اليت تتمتع ا السلطة الفلسطينية

تأسيسها يف جنوب أفريقيا للسكان السود ال ختتلف كثرياً عن املعازل اليت أسسها املستوطنون الصهاينة ومن هنا تسميتنا 
 . »الفلسطينوستان«هلا 

 

  البلدوزر اإلسرائيلي

The Is raeli Bulldozer  

ولكن هناك رموزاً أخرى أصبحت ذات أمهية . ش والنابامل والقنابليرتبط االستيطان الصهيوين يف األذهان باملدفع الرشا
فمع بدايات االستيطان كان هناك أسلوب السور والربج يف اغتصاب األرض وطرد سكاا حيث كان يحضر . خاصة

ك الشائكة مئات من املستوطنني الصهاينة أبراج مراقبة واألكواخ اجلاهزة يف ظالم الليل، مث حييطون قطعة أرض باألسال
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يقيمون فيها أبراج احلراسة حبيث يستيقظ أصحاب األرض يف الصباح فيجاون أمراً واقعاً مسلحاً ال ميلكون إال 
 . اخلضوع له أو احلرب ضده

 

ومع ظهور الدولة الصهيونية تطور هذا األسلوب، فلم يعد هناك حاجة لربج احلراسة، إذ تأيت القوات اإلسرائيلية ومعها 
 . زر اإلسرائيليالبلدو

 

والبلدوزر اإلسرائيلي له طبيعة مزدوجة فهو يستخدم هلدم بيوت الفلسطينيني من جانب وبناء املستوطنات من جانب 
وعملية هدم بيت فلسطيين تشبه عملية حربية يشارك . آخر، ومن مث فهو رمز حقيقي لالستعمار االستيطاين اإلحاليل

وهذا .  سواد الليل أو عند الفجر ويصحبها حظر التجول يف عموم القرية أو البلدةفيها مئات اجلنود اإلسرائيليون يف
وعملية اهلدم . االستخدام املُبالَغ فيه بل االستعراضي لرموز العنف جيعل هدم بيت واحد مبرتلة رسالة نفسية لبلدة بأسرها

غادرة البيت وبني تفجريه بالديناميت وإزالته دقائق معدودة بني اإلنذار مب"نفسها جترى بشكل بالغ التكثيف والكثافة 
  ."بالبلدوزر

  

 وال خيفى ما حيمله هذا التكثيف من داللة، فالبيت الذي بناه األجداد واآلباء وحتول إىل خمزن للحياة املشتركة والتراث 
وا من إنقاذ ما ميكن والذكريات واألحالم على مدى عشرات السنني ينهار أمام أصحابه يف دقائق ورمبا دون أن يتمكن

 . إنقاذه من مقتنيات حتتضن معىن احلياة املشتركة عميقة اجلذور

 

 .مث يبدأ البلدوزر بعد ذلك يف عمليات متهيد األرض الالزمة لبناء املستوطنات الصهيونية
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    والهجرة االستيطانية"الترانسفير"التهجير : الباب الثالث

 

  أعضاء الجماعات اليهودية الغربي لبعض "التهجير"الترانسفير 

Western T ransfer of Som e Mem bers of Jewish Com m unities 

 إنسان من وطن إىل أي مكان آخر عملية بالغة القسوة، فعلى هذا اإلنسان أن يقتلع نفسه من "هجرة"إن انتقال 
جري أو "ملية نقْل اإلنسان قسراً وع. جذورها ويستقر يف مكان آخر، ويغير منط حياته بل ومنظومته القيمية أحياناً

ومع هذا، ميكن القول بأن احلضارة الغربية احلديثة حضارة توجد داخلها إمكانية كامنة .  مسألة وحشية"ترانسفري
 . أن ينتقل اإلنسان بنفسه دائماً، ويقوم بنقل اآلخرين: للهجرة والتهجري، فهي حضارة الترانسفري املستمر

 

حلديثة تنظر ألعضاء اجلماعات اليهودية باعتبارهم مادة بشرية تنقل وتوظَّف، ال خيتلفون عن أية مادة واحلضارة الغربية ا
 أكثر من غريهم "الترانسفري"ومع هذا، فإن مثة عناصر خاصة باجلماعات اليهودية جعلتهم عرضة للنقل . بشرية أخرى

 : من العناصر البشرية

 

ت اليهودية منذ العصور الوسطى عن طريق طرد اليهود من إجنلترا مث فرنسا   حلت أوربا مشكلة أعضاء اجلماعا1
وقد كانت عملية الطرد تتم يف إطار أم مجاعة وظيفية حركية . فإيطاليا فأملانيا إىل أن استقر م املقام يف بولندا وروسيا

وحينما بدأت احلركة االستعمارية . ميكن توظيفها يف أي مكان، فاجلماعة الوظيفية ال ترتبط بوطن وإمنا بوظيفة
االستيطانية الغربية أصبح يهود أوربا جزءاً ال يتجزأ منها، وتوجهت حركة اهلجرة اليهودية حيثما توجه االستعمار 

وهذا يعود بطبيعة احلال إىل أن اليهود أعضاء يف مجاعة وظيفية تتسم باحلركية وينظر هلا اتمع نظرة . االستيطاين الغريب
ولذا، حينما تعثَّر التحديث يف روسيا وشرق أوربا، طُرحت فكرة جري . ايدة، فهي جزء يوظَّف وموضوع يستخدمحم

 . اليهود ونقلهم كحل للمسألة اليهودية

 

  ومما ساعد على جعل فكرة نقْل اليهود مطروحة دائماً تصور الغرب هلم وتصورهم هم ألنفسهم أحياناً كجزء من 2
هودي مستقل عن التاريخ األوريب، وبالتايل فهم ليسوا جزءاً من أوربا، وإن تواجدوا فيها فهم متواجدون على تاريخ ي

 . اهلامش وحسب وبشكل عرضي مؤقت، وهي فكرة دعمها وضعهم اهلامشي يف العصور الوسطى
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، وهو ما يوحي بأم دائماً "لسطنيف" والتغلغل يف كنعان "مصر  بابل"  ارتبط اليهود دائماً بفكرة اخلروج من املنفى 3
 .  ويف حالة ارتباط عضوي دائمة بفلسطني"أوربا"يف حالة خروج من املنفى 

 

  وال شك يف أن الرؤية الدينية املسيحية الربوتستانتية احللولية رؤية حرفية ترى اليهود كياناً مستقالً له تاريخ مستقل 4
ي رؤية ترى أن روايات العهد القدمي وأساطريه ال تزال هلا داللتها احلرفية هو يف جوهره امتداد للتاريخ التورايت، وه

بل إن التاريخ اليهودي يبدأ، حسب هذه . ومن أهم هذه األساطري أسطورة اخلروج من مصر. »اآلن وهنا«ومصداقيتها 
 بابل والعودة منها، مث اخلروج الرؤية، ذا اخلروج ويصل ذروته بعد االستقرار يف فلسطني، مث يأيت بعد ذلك التهجري إىل

وداخل هذا اإلطار األسطوري أصبحت مسألة نقْل اليهود مطروحة . من القدس بعد سقوط اهليكل واألمل يف العودة
 . "املسيحي واليهودي"على مستوى الوجدان الديين 

 

هذه، وقد تسربت هذه الرؤية إىل اليهود  املناخ املالئم لعملية النقل "بديباجاا املختلفة"  خلقت صهيونية غري اليهود 5
 . بكل حرفيتها حبيث بدأت قطاعات من اليهود تنظر ألعضاء اجلماعات اليهودية باعتبارهم شيئاً ميكن نقْله

 

  أدى تدهور الدولة العثمانية وبروز أمهية فلسطني اإلستراتيجية إىل زيادة االهتمام بنقْل اليهود نظراً الرتباطهم 6
 .  يف الوجدان الغريببفلسطني

 

وقد ذكر أحد .   يبدو أنه كان مثة وهم أن فلسطني ميكن شراؤها، وهو موضوع يتكرر يف الكتابات الصهيونية7
. املؤرخني الصهاينة أنه، يف تلك الفترة، قامت أمريكا بشراء فلوريدا من إسبانيا وأالسكا من روسيا ولويزيانا من فرنسا

 . يز واملكان بشكل عاموهذا تعبري عن علمنة احل

 

لكل هذا، ميكن القول بأن عملية نقْل اليهود كانت مطروحة على الوجدان الغريب ومل تكن مسألة بعيدة عن األذهان، 
هذا ال يعين أن العوامل اليت أسلفنا اإلشارة إليها هي اليت . وهو ما أدى إىل ظهور الصيغة الصهيونية األساسية الشاملة

وكل ما نقوله هو أن . ل اليهود وجريهم، فمثل هذا القول بسيط ساذج وخمل يسقط يف السببية البسيطةأدت إىل نقْ
وقد طُرح مشروع نقْل اليهود . هذه العوامل خلقت املناخ العاطفي الذي يسمح بتقبل مثل هذه الفكرة الوحشية اهلمجية

 .  بوخارست وعارضه زعماء اجلماعة اليهودية هناكبشكل مجاعي من رومانيا، وقد استحسنه القنصل األمريكي يف

 

ولكن الصهيونية بني اليهود قامت بتهويد الصيغة الصهيونية األساسية الشاملة حىت أصبح من اليسري على أعضاء 
 . اجلماعات اليهودية استبطاا وأصبح الترانسفري مسألة مطروحة داخل وجدام
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  ض أعضاء الجماعات اليهودية الصهيوني لبع"التهجير"الترانسفير 

Zionis t Transfer of Some Members  of Jewish Communities  

يعبر التهجري يف العادة عن نقْل مجاعة سكانية من مكان إىل أخر بدون سعي منها أو بدون موافقتها، وذلك ألسباب 
جري : ومن أهم األمثلة على التهجري. املهاجرختتلف باختالف الزمان واملكان، وهو خيتلف عن اهلجرة اليت تتم بإرادة 

سكان أمريكا "، وجري اهلنود احلمر »التهجري البابلي«ونطلق عليه هنا » السيب البابلي«اليهود إىل بابل والذي يسمى 
إىل إبادة وهو جري كان يؤدي يف كثري من األحيان " من املناطق اليت كانوا يستقرون فيها إىل مناطق أخرى "األصليون

 . "أعداد كبرية منهم

 

وميكن القول بأن الصيغة الصهيونية األساسية الشاملة هي يف . »نقْل«أي » ترانسفري«ويشار إىل التهجري أحياناً بأنه 
 موعة من املصطلحات واملفاهيم الدينية من مستواها الديين واازي إىل املستوى الزمين "ترانسفري"جوهرها عملية نقل 

وهذه مسة أساسية يف اخلطاب احللويل التجسيدي حيث تتحول الكلمة إىل مادة ويتحول الدال إىل مدلول "ملادي احلريف ا
فالشعب املختار، حسب املفهوم الديين اليهودي، مجاعة دينية تلتزم مبجموعة من العقائد، . "ويتداخل املطلق والنسيب

أما صهيون، وهي املكان . باً باملعىن العرقي أو يصبح مادة بشرية فائضةفينقل هذا املفهوم من السياق الديين ليصبح شع
الذي سيعود إليه املاشيح يف آخر األيام، فتصبح بقعة جغرافية يف الشرق األوسط ذات قيمة إستراتيجية واقتصادية يصدر 

 هذه من مستواها الديين واازي إىل والواقع أن عملية نقْل املصطلحات. هلا الفائض البشري ويوطَّن ويوظَّف فيها
 : املستوى الزمين واحلريف ينجم عنها ظهور صيغة تنطوي على عملييت نقْل سكاين

 .   نقْل اليهود من املنفى إىل فلسطني1

 .   نقْل الفلسطينيني من فلسطني إىل املنفى2

 

 أواخر القرن التاسع عشر على يد الصهاينة وقد بدأت عملية النقل السكاين الثانية، بشكل متقطع وغري منظم، يف
التسلليني، مث استمرت بطريقة منهجية بعد وعد بلفور حتت رعاية حكومة االنتداب يف النصف األول من القرن 

واستمرت العملية بشكل منظم من قبل الدولة الصهيونية لتصل إىل ذروة . 1948العشرين، مث وصلت إىل ذروا عام 
" تشجيع"وال يزال التهجري القسري للعرب مستمراً حىت الوقت احلاضر إما عن طريق . كذا وه1967أخرى عام 

 . العرب على ترك فلسطني أو إرهام أو طردهم مبوجب قرار من احلكومة اإلسرائيلية

كة ولكن ما ال يدركه الكثريون هو أن الصهيونية كانت وما زالت حركة مبنية أيضاً على جري اليهود، فهي حر
توطينية استيطانية، كما أن تدفُّق املادة البشرية القتالية على املُستوطَن الصهيوين مسألة أساسية وحيوية بالنسبة له حىت 

ولذا، جند أن احلركة الصهيونية كثرياً ما تلجأ إىل عملية جري قسرية لبعض يهود . يستمر يف االضطالع بوظيفته القتالية
 . العامل
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أي الصهيونية اليت تتجاوز املشروع » الصهيونية البنيوية«تهجري القسري مبحاولة خلْق ما ميكن تسميته وتبدأ عملية ال
 جيعل استمرار أعضاء اجلماعات اليهودية يف احلياة يف أوطام صعباً "بنيوياً"املعلن والشعارات املطروحة لتخلق وضعاً 

اوالت كانت وعد بلفور حيث سعى الصهاينة إىل استخدام وأوىل هذه احمل. وجيعل رفضهم الصهيونية شبه مستحيل
حىت جيعلوا كل يهودي، شاء أم أىب، عضواً يف هذا الشعب، إذ أن » الشعب اليهودي«بدالً من » العرق اليهودي«عبارة 

 . ةاالنتماء العرقي ال يترك جماالً الختيار، ومن مث تسقُط صفة املواطنة عن يهود العامل فيضطرون إىل اهلجر

 

فون بليفيه، وزير داخلية روسيا القيصرية، وبتليورا، الزعيم "وقد أخذ التهجري شكل التعاون مع القوى املعادية لليهود 
وتأخذ حماولة التهجري أيضاً . "أي التهجري أو الترانسفري" وتوقيع معاهدة اهلعفراه "األوكراين، وأخرياً النظام النازي نفسه

.  العامل أمام أعضاء اجلماعات اليهودية حبيث يتجهون، شاءوا أم أبوا، إىل أرض امليعادشكل إغالق باب اهلجرة يف

وينطبق هذا على يهود روسيا السوفيتية حيث حتاول املنظمة الصهيونية حتويل اهلجرة التلقائية إىل الواليات املتحدة إىل 
هم وفتح أبواب إسرائيل، ومنع املنظمات اليهودية جري قسري إىل إسرائيل عن طريق إغالق باب الواليات املتحدة أمام

 . من مساعدة اليهود السوفييت املهاجرين إىل الواليات املتحدة

 

وميكن أن نرى هجرة يهود العامل العريب، وخصوصاً يهود العراق، على أا عملية جري قام ا الصهاينة خبلقهم الظروف 
ماعة اليهودية إىل اهلجرة، مثل وضع القنابل يف املعبد اليهودي يف العراق أو املوضوعية والبنيوية اليت أضطرت أعضاء اجل

. جتنيد بعض يهود مصر لوضع قنابل يف السفارات األجنبية، وهو ما أدى إىل تدهور وضع اجلماعات اليهودية يف مصر

ولكن مع . عن العرب وحسب، يتحدث "الترانفسري"وغين عن القول أن اخلطاب الصهيوين، حينما يتحدث عن التهجري 
اهلجرة السوفيتية األخرية ومع جفاف مصادر اهلجرة البشرية للدولة الصهيونية ومع رفع شعارات مثل السوق الشرق 

 . أوسطية وعملية السالم فإن الدولة الصهيونية تلجأ إىل اإلغواء أكثر من القسر

 

  الخالص الجبري

Forcible Redemption  

طلح قمنا بسكه لوصف احملاوالت الصهيونية اليت دف إىل غزو الدياسبورا، أي اجلماعات مص» اخلالص اجلربي«
 "جريهم  ترانسفري"اليهودية يف العامل، إلرغام أعضائها على ترك أوطام واهلجرة إىل إسرائيل، ذلك ألن هجرم هذه 

ف ما فيه صاحل أعضاء اجلماعات اليهودية وأن فالصهيونية تفترض أا تعر. فيها خالص هلم من النفي يف أرض األغيار
يهود املنفى غافلون عما حييق م من أخطار مادية ومعنوية، ونظراً لغفلتهم هذه فإم ال يبدون محاساً كبرياً للهجرة إىل 
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اجر إننا جند أنفسنا مضطرين إىل سحب كل مه: "وقد وصف أحد املسئولني اإلسرائيليني هذا الوضع بقوله. إسرائيل
 . وطالب بضرورة التدخل اجلراحي، أي ضرورة ختليص اليهود باإلكراه". جديد إىل إسرائيل وكأنه بغل حرون

 

واخلالص اجلربي يأخذ أشكاالً كثرية من بينها إصدار تصرحيات وممارسة نشاطات صهيونية من شأا تعريض أعضاء 
 هذا ما قامت به جولدا مائري حني كانت تشغل منصب وزير ومن األمثلة على. اجلماعات اليهودية لتهمة ازدواج الوالء

 إذ بعثت رسالة رمسية إىل بعض احلكومات الغربية حتتج فيها على أحداث وقعت يف تلك "1960عام "خارجية إسرائيل 
الدول تنطوي على عداء لليهود، وكأن إسرائيل هي املسئولة عن يهود العامل، وكأا بالفعل قادرة على التدخل 

 . حلمايتهم، وكأن يهود العامل قد فوضوها أن تتحدث بامسهم وتدافع عنهم

ويأخذ اخلالص اجلربي أحياناً شكل قَطْع املعونات عن املهاجرين اليهود الذين يرفضون االجتاه إلسرائيل كما حدث مع 
فقد . جرة إىل الواليات املتحدةبعض نزالء معسكرات املرحلني بعد احلرب العاملية الثانية الذين كانوا يرغبون يف اهل

مارس الصهاينة شىت أنواع الضغط عليهم من حرمان من حصص الطعام وطرد من العمل وحرمان من احلماية القانونية 
وجتري ممارسة نفس . وكانوا يف بعض األحيان يطردون من املعسكر كليةً. وضمن ذلك حق احلصول على تأشرية السفر

ومن أشكال اخلالص . لى املهاجرين السوفييت الذين يودون االجتاه إىل الواليات املتحدةالضغط يف الوقت احلاضر ع
اجلربي األخرى، توريط املستوطنني اجلدد يف إسرائيل من خالل إعطائهم معونات كبرية يقومون بإنفاقها ويصبح من 

. رين السوفييت يف السنني األخريةوقد مورست هذه احليلة على نطاق واسع جداً مع املهاج. املستحيل عليهم سدادها

وقد صرح كاتب يف جريدة دافار بأنه لو كان األمر بيده لبعث جمموعة من الشبان اإلسرائيليني الصهاينة املتحمسني 
ليتولوا مهمة اخلالص اجلربي ليهود الشتات املتفرقني عن طريق التخفي وإثارة ذعر اليهود بإطالق شعارات معادية 

والشعار األخري، على كلٍّ، هو شعار صهيوين ومعاد "" أيها اليهود اذهبوا إىل فلسطني"و" هود املالعنيالي"لليهود مثل 
ولعل أهم حوادث اخلالص اجلربي اليت قامت ا احلركة الصهيونية هي عملية العراق حني بعثت . "لليهود يف آن واحد

يف أماكن جتمع أعضاء اجلماعة اليهودية، ويف املعابد الدولة الصهيونية عمالئها إىل العراق حيث زرعوا املتفجرات 
 . على الفرار أو اخلالص اجلربي" وتشجيعهم"اليهودية، إلرهام 

 

   يهود العراق"ترانسفير"إرهاب 

Transfer of Iraqi Jews  

على اهلجرة من أهم العمليات اإلرهابية اليت قام ا الصهاينة ضد إحدى اجلماعات اليهودية إلرغام أعضائها 
، وذلك لتحقيق اخلالص اجلربي أو غزو الدياسبورا، وهي العملية اليت دبرت ضد يهود العراق بعد إعالن "الترانسفري"

 . الدولة الصهيونية
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كان اتمع العراقي مير مبرحلة انتقالية يف األربعينيات، وكانت هناك صعوبات تكتنف حياة مجيع األقليات الدينية 
األوىل "، قامت مظاهرات معادية للجماعة اليهودية، ولكنها 1941ويف سنة .  هناك، وضمنها األقلية اليهوديةوالعرقية

ويف النهاية، كان لليهود العراقيني نصيبهم العادي من السعادة . كما تقول موسوعة الصهيونية وإسرائيل" من نوعها
 الربيطاين يف بغداد، برقية سرية إىل وزارة اخلارجية مهفري، السفري.  أرسل السري ف1934والشقاء، ففي ديسمرب 

بوضع موات أكثر من أية أقلية أخرى يف البالد، وأوضح أنه " تتمتع"الربيطانية، قال فيها أن اجلماعة اليهودية يف العراق 
 بصفة عامة، فيهود ، ويبدو أن تقرير السفري الربيطاين كان دقيقاً"ليس هناك عداء طبيعي بني اليهود والعرب يف العراق"

 يرجع نسبهم إىل أيام النفي البابلي، وكان عدد كبري منهم يتمتع برخاء "أساساً"العراق كانوا مؤمنني بأم عراقيون 
 . نسيب

 

وكانت نسبة قيد يهود العراق يف املدارس والكليات أعلى كثرياً من النسبة على املستوى القومي، فقد أوضح رايف نيسان 
 أنه، على الرغم من أن اليهود العراقيني تركوا ممتلكام خلفهم "العراقي الذي هاجر إىل إسرائيل واستوطن فيهااليهودي "

فثلث املهاجرين من . ، على حد تعبريه"خربتنا وعلمنا"وهو " من املال"يف العراق، فإم أتوا معهم بشيء أكثر أمهية 
 على األقل وهي نسبة تعلو حىت على النسبة املقابلة بني أولئك القادمني يهود العراق تلقوا تعليماً ملدة أحد عشر عاماً

 يف املائة من أرباب األسر املهاجرة 80أكثر من "وأضاف رايف أن .  من أوربا وأمريكا"إىل الدولة الصهيونية"اجلدد 
وفيما يتعلق مبقدار املشاركة ". علمنيكانوا من احلرفيني املهرة وأصحاب احملال التجارية واملديرين واحملامني واملوظفني وامل

حرية الدين والتعليم والتوظف ليهود بغداد الذين لعبوا دوراً مهماً "يف احلكومة والسلطة، فقد أعلنت احلكومة العراقية 
 . وكان هناك ستة أعضاء يهود يف الربملان العراقي". جداً يف حتقيق رخاء املدينة وتطورها

 

. ستقرار اللذين كانت تتمتع ما اجلماعة اليهودية، قرر الصهاينة جعل العراق هدفاً لنشاطهمورغم هذا السالم واال

والعراق  مثلها يف هذا مثل ليبيا ومصر وفلسطني  كانت هي األخرى مطروحة يف وقت من األوقات هدفاً حمتمالً خلطة 
وعندما . تر بني أغلبية السكان واجلماعة اليهوديةاالستيطان الصهيوين، األمر الذي كان كافياً يف حد ذاته إلثارة التو

، حتولت األنشطة الصهيونية عن أرض العراق، وتركزت على "وختومها"اقتصرت املخططات الصهيونية على فلسطني 
وأنشأت هذه املنظمة . »اللجنة الصهيونية« مجعية يف بغداد تدعى "1919سنة "يهود العراق، فأسس أهارون ساسون 

، كما "1923"، بل أرسلت وفداً عنها إىل املؤمتر الصهيوين الثالث عشر " فرعا16ًحنو " هلا يف عدة مدن عراقية فروعاً
قامت بتنظيم مجاعات شبابية إلعداد الشباب املهجرين وطبع عدة نشرات شهرية بالعربية والعربية، وأسست مكتبة 

 العالقات بني يهود العراق وباقي الشعب العراقي  بتوزيع وكان الصهاينة يقومون أحياناً  بغرض تسميم. صهيونية
متعمدين أن تصل هذه املنشورات إىل " ال تشتروا من املسلمني"منشورات يف املعابد حتتوي على شعارات مهيجة، مثل 
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يطاين يف برقيته كما أملح السفري الرب" املرارة"وجنحت الدعاية الصهيونية، إىل حد ما، يف بذر الشقاق و. أيدي املسلمني
 ". صاحل اليهود أنفسهم" لبيان أن منع النشرات الصهيونية من الصدور قد يكون يف 1934سنة 

 

. ويبدو أنه، برغم اجلهود الصهيونية، وبرغم تشاؤم السفري الربيطاين، فإن يهود العراق مل يكونوا منعزلني متاماً عن وطنهم

جبذورهم الثابتة " املؤسفة، استأنف اليهود العراقيون 1941بعد مظاهرات فبعد النشاط الصهيوين الطويل يف العراق، و
واستثمروا مبالغ ضخمة يف جمال البناء يف مدينة بغداد، فقد جاء يف كتاب .  حيام الطبيعية، فأقاموا حياً يهودياً"يف البالد

ة الصهيونية لن تلقى قبوالً يف معظم الدوائر أدركوا أن األيديولوجي"ملؤلفة إسرائيلية أن املبعوثني الصهاينة يف العراق 
مث جاء قيام الدولة الصهيونية ". إال أنه فشل"وقد حاول أحد هؤالء املبعوثني جتنيد عناصر من بني املثقفني ". اليهودية

راقيون، الذين فقد أُعفي اليهود الع. واهلزمية العربية، األمر الذي أدى كما هو متوقع إىل تعقيد األمور بالنسبة للجميع
وباستثناء مثل هذه احلاالت، فإن رد الفعل العراقي . كانوا يتولون مناصب تتطلب االتصال بدول أجنبية، من مناصبهم

 . كان يتسم بضبط النفس إذا ما أخذنا يف احلسبان أبعاد املوقف

 

ن يف هذا النشاط، مل تنشأ حالة ورغم النشاط الصهيوين املكثف داخل العراق، ورغم تورط بعض يهود العراق البارزي
وقد قال . هسترييا شعبية من ذلك النوع الذي جيتاح الرأي العام عادةً يف زمن احلرب، وبصفة خاصة يف أعقاب اهلزمية

إننا نسمع أنكم، يف الواليات املتحدة، مل تعاملوا مواطنيكم : "1955كبري حاخامات العراق للحاخام بريجر سنة 
، وكان يشري بذلك إىل اعتقال آالف من " طيبة أثناء موجة االنفعال العاطفي اليت أعقبت بريل هاربراليابانيني معاملة

 . األمريكيني اليابانيني خالل احلرب العاملية الثانية

 

، وكان من املمكن أن يستأنف يهود العراق حيام، "1948سنة "لقد كان من املمكن أن تنتهي املتاعب وقتها 
غري أن الصهاينة كان لديهم خمطط خمتلف .  من التوتر والتوافق، وكان الزمن كفيالً جبعل اجلروح تلتئمبدرجات خمتلفة

ملائة وثالثني ألف يهودي ولتحسني "عن هذا، فقد كانت هناك خطوات أساسية البد من اختاذها دف حتقيق اخلالص 
من مصادر صهيونية أن حركة صهيونية سرية  وحنن نعرف ". موقف إسرائيل، يف الوقت نفسه، من حيث عدد السكان

اليت بدأت يف تعليم "وأعطيت املنظمة اجلديدة . 1941مثل تلك اليت كانت تعمل يف مصر  قد تأسست يف العراق سنة 
وكونت احلركة . »حركة الرواد البابليني« اسم "الشبان اليهود كيفية استخدام األسلحة النارية وتصنيع املتفجرات

، كتب إجيال آلون، قائد الباملاخ، 1947ويف سنة . اً شبه مستقل داخل العراق كانت له أسلحته وجمندوهالسرية جيش
وقامت اهلاجاناه بتهريب األسلحة  من بنادق وذخائر وقنابل  إىل ". قائد جيتو العراق"رسالة إىل دان رام وصفه فيها بأنه 

 ".  من إرسال هذه األسلحة هو تشجيع كل أشكال اهلجرةإن اهلدف"وقال آلون يف رسالته إىل دان رام . العراق
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هل كنا سنحارب العراق كله ا، هذا على "؟ "اليت عثر عليها فيما بعد"ولكن ما الذي كان يراد من كل هذه األسلحة 
م عراقي إن هذا التساؤل الذي طرحه حاخا". افتراض أن والءنا كان متجهاً إلسرائيل، وهو ما مل يكن كذلك يف الواقع

 .  كان له ما يسوغه، وكان من املمكن أن يظل دون إجابة لو مل تتكشف بعض القرائن1955عام 

 

، فقد أُلقيت شحنة ناسفة داخل مقهى اعتاد املثقفون اليهود االجتماع 1950شهدت بغداد عدداً من احلوادث سنة 
 أخرى، جند أن هذا املركز كان مكاناً اعتاد الشباب  ومرة. فيه، مث انفجرت قنبلة يف املركز اإلعالمي للواليات املتحدة

وخباصة اليهود منهم  أن جيلسوا فيه ويقرأوا، وعندما انفجرت قنبلة ثالثة يف معبد ماسودا شيمتوف، أودى احلادث حبياة 
فترة على وال شك يف أن املؤرخني الصهاينة كانوا سيصورون هذه ال. صيب يهودي، كما فَقَد رجل يهودي إحدى عينيه

أا مذحبة مجاعية أخرى ضد اليهود، لوال أن النقاب أزيح، بطريق الصدفة، عن خمطط صهيوين منظم لألعمال 
 . االستفزازية

 

ومن اليهود الذين ظنوا أن االنفجارات كانت من صنع العرب، يهودي عراقي يدعى كوخايف، أصبح فيما بعد مواطناً 
بعد أن كان أفراد اجلماعة اليهودية "لكنه قال إنه مسع إشاعة تتردد يف إسرائيل .  السودإسرائيلياً وعضواً جبماعة الفهود

وقد نشر هذا " مفادها أن احلادث كان من فعل عميل صهيوين "العراقية، مجيعهم تقريباً، قد هاجروا إىل الدولة الصهيونية
ذا إىل املقال الذي نشرته صحيفة هاعوالم هازيه ورمبا كان كوخايف يشري ". املوضوع يف الصحف أيضاً، ومل ينفه أحد

 ومها العمالن اللذان 1972 نوفمرب سنة 9، والتقرير الذي نشرته جملة الفهود السود يوم 1966 مايو سنة 29يوم 
 . أعادا ترتيب احلوادث اليت وقعت أثناء املذابح الصهيونية املنظمة وأزاحا النقاب عن احلقيقة البشعة بأكملها

 

كان يعمل يف أحد احملال الكبرية "، أي بعد االنفجار الغامض مباشرةً، شاهد الجئ فلسطيين من عكا 1951ي سنة فف
فأبلغ الالجئ . "الضابط باحلكومة العسكرية اإلسرائيلية يف عكا" أحد رواد املتجر، وعرف أنه يهودا تاجر "يف بغداد

بض عليه ومعه شالومك تزاله ومخسة عشر آخرين من أعضاء الشرطة العراقية عن وجود الضابط اإلسرائيلي الذي قُ
وكشف تزاله أثناء التحقيق عن حقيقة املخطط الصهيوين، وأرشد الشرطة العراقية إىل خمابئ . املنظمة السرية الصهيونية

اليهود العراقيني إثارة ذعر "وقد حوكم العمالء من أعضاء املنظمة الصهيونية السرية بتهمة حماولة . األسلحة يف املعابد
. ، وصدر احلكم باإلعدام على اثنني من هؤالء العمالء، وبالسجن ملدد طويلة على الباقني"لدفعهم للهجرة إىل إسرائيل

". لقد كانت األدلة من القوة حبيث مل يكن شيء ليمنع صدور األحكام: ""من سكان تل أبيب اآلن"وقال حمام عراقي 

واطن اإلسرائيلي اليهودي العراقي الذي فقد عينيه يف حادث معبد شيمتوف  احلصول واآلن، حياول قدوري سليم  امل
 . على تعويض من احلكومة اإلسرائيلية
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  تاريخ: 1948الهجرة الصهيونية االستيطانية قبل عام 

Zionis t Settler Immigration before 1948: His tory  

، واملهاجرون هم »يعلو«وهي كلمة عربية مشتقة من » ياهعال«يطلق الصهاينة على هجرم إىل فلسطني كلمة 
الصعود لقراءة التوراة يف املعبد أثناء «، وثانيها »الصعود إىل السماء«العربية معان عدة أوهلا » عالياه«ولكلمة . »عوليم«

ن الذهاب إىل فلسطني ويف العهد القدمي، جند أ. »الصعود إىل إرتس يسرائيل بغرض االستيطان الديين«، وثالثها »الصالة
، أما الذهاب إىل مصر فيعبر عنه »العال«من » عالياه«، ومن هنا كانت التسمية »الصعود إىل األرض«يعبر عنه بعبارة 

وقد كانت للعالياه أغراض . ، أي أن املصطلح العربي مرتبط بطقوس دينية عديدة وله إحياءات عاطفية»بالرتول إليها«
ليهودية، فمثالً كانت تتم بغرض الشفاء من األمراض وللتخلص من الفقر، كما كان الكهول عديدة يف التقاليد ا

إىل إرتس يسرائيل بغرض دراسة » يعلو«وكان البعض . يهاجرون العتقادهم أن الدفن يف أرض امليعاد جيلب ثواباً كبرياً
 . التوراة

 

ن بعده اإلمياين اازي وأطلقته على حركة اهلجرة وقد استخدمت احلركة الصهيونية هذا املصطلح الديين وجردته م
فالعالياه مصطلح ديين يصف . الصهيونية من شرق أوربا إىل فلسطني يف العصر احلديث، ويف هذا تعمية أيديولوجية

 ظاهرة أفعاالً فردية وأوامر يفترض فيها أا ربانية ذات قداسة معينة من وجهة نظر من يقوم ا، وال ميكن إطالقه على
ومن هنا فإننا يف دراستنا . اقتصادية اجتماعية سياسية يقوم ا فريق من الصهاينة ال يؤمن معظمه بالعقيدة اليهودية

اهلجرة االستيطانية «الدينية ونستخدم مصطلح » عالياه«لظاهرة هجرة اليهود إىل فلسطني سنسقط متاماً كلمة 
العربية كلمة حمايدة تؤدي نفس املعىن، ولكن احلركة الصهيونية تؤثر » ههجريا«ومما له داللته أن كلمة . »الصهيونية

ومن هنا استخدام "استخدام املصطلحات التقييمية على املصطلحات الوصفية حىت ميكِّنها فَرض غمامات أيديولوجية 
 . "لإلشارة إىل اليهودي الذي يهاجر من إسرائيل» االرتداد«أي » يريدا«مصطلح 

 

هو الدعامة األساسية للمشروع الصهيوين، ولذلك حتاول احلركة الصهيونية أن تدفع اليهود إىل تلك اهلجرة واالستيطان 
 . وتيسرها هلم

 

  :1944 و1882تقسم موجات الهجرة الصهيونية إلى خمس موجات فيما بين عامي   1

 

  :الموجة األولى
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مبعدل " ألف مهاجر 30  20 وضمت عدداً يصل من  تقريباً،1903 إىل 1882استغرقت املوجة األوىل السنوات من 
أي من يهود "وقد جاءت األكثرية الساحقة من املهاجرين من روسيا ورومانيا وبولندا . " مهاجر كل عام1000
، وقد ارتبطت تلك املوجة بتعثُّر التحديث يف تلك البالد وصدور قوانني مايو، وقد متت هذه اهلجرة حتت "اليديشية

وكان الطابع االجتماعي العام للمستوطنات اليت أقاموها .  أحباء صهيون والبيلو بتمويل املليونري روتشيلدرعاية مجاعة
يستغلون العمال من اليهود والعرب الذين » أرستقراطية زراعية مصغرة«طابعاً رأمسالياً تقليدياً حيث كان اليهود ميثلون 

 ساءت جداً ذه اجلماعات، ولذا كانوا من مؤيدي مشروع شرق ويبدو أن األحوال قد. يعملون باألجر على السواء
 "»اليشوف القدمي«فيما يطلَق عليه "كما أن اليهود املتدينني الذين كانوا يقيمون يف فلسطني من قبل . أفريقيا االستيطاين

. ليهودية واألغلبية العربيةمل يرحبوا م بسبب سلوكهم العدواين جتاه اليهود العرب، وإلثارم املشاكل بني األقلية ا

فقد كانت العربية "وكان من أسباب سخط اليهود املتدينني استخدام املهاجرين اللغة العربية يف حديثهم اليومي الدنيوي 
كما أثارت مشكلة دينية يف سنة مشيطاه املفروض فيها إراحة األرض املقدسة . "حسب التصور الديين لغة دينية وحسب

مما هو جدير بالذكر أن عدد اليهود الذين هاجروا إىل الواليات املتحدة يف تلك الفترة كان أكثر من و. وعدم زرعها
 . من جمموع املهاجرين اليهود عامة% 2نصف مليون، أي أن عدد املهاجرين إىل فلسطني كان حوايل 

 

  :الموجة الثانية

 ألفاً من اليهود 40 و35ضمت عدداً يتراوح بني  تقريباً و1914 إىل 1904استغرقت املوجة الثانية السنوات من 
وقد ارتبطت تلك املوجة تارخيياً باالضطرابات السياسية اليت .  معظمهم من العمال الروس" مهاجر سنويا3000ًمبعدل "

وينحدر معظم أعضاء هذه املوجة من أصول يديشية، وقد كانوا يعيشون يف . سادت روسيا بعد هزميتها على يد اليابان
بن "ومما يذكر أن أفراد الصفوة احلاكمة يف إسرائيل .  األمر الذي ترك أثره يف تفكريهم وتصورام"شتتل"دن صغرية م

كما "ويتميز أعضاء هذه املوجة بأم حملة أفكار الصهيونية العمالية .  كانوا أعضاء ىف املوجة الثانية"جوريون وإشكول
وقد . البة باالعتماد على الذات، ممارسة العمل اليدوي، وإبراز اهلوية اليهوديةاملط: "عبر عنها سريكني وبوروخوف

ترمجت هذه األفكار نفسها يف شكل مؤسسات عسكرية زراعية استيطانية مثل الكيبوتس، ويف شكل اإلصرار على 
د اليديشية الذين كانوا  وعلى فلكلور يهو"اليت كانوا ال يعرفوا ألم كانوا يتحدثون اليديشية"التحدث بالعربية 

وبينما اعتمد أعضاء املوجة األوىل على الفالحني العرب ومل يقووا على االستمرار دون معاونة . يعتربونه التراث اليهودي
 كانوا يعتربون فلسطني "أصحاب فكرة اقتحام األرض والعمل"املليونري اليهودي روتشيلد، جند أن أعضاء املوجة الثانية 

 . جأ وحسب وإمنا مبرتلة قاعدة إستراتيجية لتنفيذ املشروع الصهيوينال مبرتلة مل

 

  1882وجدير باملالحظة أن عدد اليهود الذين تركوا روسيا القيصرية وبولندا والنمسا ورومانيا يف الفترة من عام 

 فلسطني عشية احلرب  بلغوا أربعة ماليني، على حني كان عدد اليهود يف"اليت تغطي املوجتني األوىل والثانية" 1914
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وأثناء احلرب، هاجر أكثر من نصفهم إىل الواليات املتحدة .  وضمنهم أعضاء اليشوف القدمي90.000العاملية األوىل 
 . "وكان من بينهم مؤلف نشيد هاتيكفاه، نشيد احلركة الصهيونية والدولة الصهيونية فيما بعد"

 

  :الموجة الثالثة

 إىل 1919 وقد استغرقت السنوات من "وكانت تضم بني أعضائها جولدا مائري"مراراً لسابقتها تعد املوجة الثالثة است
 ألف يهودي غالبيتهم من روسيا وبولندا من أبناء 35، وضمت حوايل "مل تكن هناك هجرة أثناء احلرب" تقريباً 1923

وجدير بالذكر أن . لكيبوتسات واهلستدروتالطبقة العاملة ممن كانوا متأثرين بالفكر االشتراكي والتعاوين فأسسوا ا
كوتا : باإلجنليزية"الزيادة النسبية يف هذه املوجة تعود إىل أن الواليات املتحدة كانت قد أخذت يف تطبيق نظام النصاب 

quota"ة  أو العدد املصرح به ألعضاء فئة اجتماعية أو قومية ما باهلجرة، وهذا ما جعل أبواب الواليات املتحدة مغلق
وبانتهاء املوجة الثالثة جند أن عدد اليهود الذين قرروا اهلجرة . وقد أسس أعضاء هذه املوجة مجاعة احلارس الفيت. نسبياً

 مليوناً، وهذا مع األخذ يف االعتبار أن 15 ألفاً من جمموع يهود العامل البالغ عددهم آنئذ 80إىل فلسطني مل يزد عن 
 .من املستوطنني عن فلسطني% 12 نزوح  شهدت1924 إىل 1920الفترة من 

 

  :الموجة الرابعة

 وقد استغرقت هذه "نسبة إىل رئيس وزراء بولندا املعروف مبعاداته لليهود واليهودية"وتسمى أيضاً هجرة جرابسكي 
 وكان.  ألف يهودي غالبيتهم من روسيا وبولندا82 تقريباً، وضمت حوايل 1931 إىل 1924املوجة السنوات من 

رأمساليون «"الطابع الغالب على تلك املوجة أن أفرادها كانوا من البورجوازية الصغرية أو كانوا رأمساليني أُممت أمواهلم 
. ، كما كان حيلو ألرلوزوروف تسميتهم»بروليتاريا الطبقات الدنيا« فكانوا جمموعة من صغار التجار أو "»دون رأمسال

وعزوفهم عن العمل يف الزراعة يفسر سبب امتالء تل أبيب فجأة باحلوانيت حبيث ولعل أصوهلم البورجوازية الصغرية 
وكان وضعهم االقتصادي السيئ جيعل منهم أداة ضغط على احلركة . أصبح خيص كل مخس عائالت حانوت

 الدولة الصهيونية، وهو ما شكَّل أساساً النتقاد جابوتنسكي لألسلوب املتدرج للحركة الصهيونية ومطالبته بإقامة
وقد هاجر معظم أعضاء . اليهودية فوراً على كل أراضي فلسطني حتت االنتداب باإلضافة إىل الضفة الشرقية لنهر األردن

وقد . املوجة الرابعة إىل فلسطني بغرض الربح االقتصادي وبسبب التشدد يف تطبيق نظام النصاب يف الواليات املتحدة
 بسبب سوء األحوال "من عدد املهاجرين حسب بعض التقديرات% 33أكثر من "نزح عن فلسطني كثري منهم 

وقد القى أعضاء هذه املوجة الكثري من الصعوبات من جانب أعضاء املوجات السابقة بسبب اختالف . االقتصادية
 . االنتماء االجتماعي
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 30منهم " وحسب 174.000لسطني وجتدر اإلشارة هنا إىل أنه بانتهاء املوجة الرابعة، بلغ عدد اليهود املوجودين يف ف

 عاماً، أي 50وهذا هو كل العدد الذي هاجر خالل مدة . "من عدد السكان% 16ألفاً من اليشوف القدمي ميثلون 
 .  مليونا16ً يهودي كل عام من جمموع يهود العامل الذي بلغ آنذاك 2500مبعدل 

 

  :الموجة الخامسة

 ألف يهود، وهو أعلى رقم 265 تقريباً وضمت حوايل 1944 إىل 1932واستغرقت املوجة اخلامسة السنوات من 
وترتبط تلك املوجة باستيالء النازيني على السلطة، ولذا كانت غالبية أعضائها من . بلغته أفواج املهاجرين إبان االنتداب

 . لرابعة من شرقهابولندا وأملانيا والنمسا وتشيكوسلوفاكيا، أي وسط أوربا، بينما كان املهاجرون حىت املوجة ا

 

 مهاجراً حيمل 25.130وقد كان أعضاء هذه املوجة من الرأمساليني وأرباب املهن احلرة ذوي ثقافة عالية وكان بينهم 
وقد أثر هذا .  من هؤالء األثرياء6309 وحده 1935وقد دخل فلسطني يف عام . كل واحد منهم أكثر من ألف جنيه

وقد وظَّف . طبقي اجلديد شد من أزر الصهاينة التصحيحيني باجتاههم الرأمسايل الفاشييف احلركة الصهيونية، فالتكوين ال
املهاجرون رؤوس أمواهلم يف فلسطني، وأسفر ذلك عن منو كبري يف الصناعة الصهيونية، وخصوصاً صناعات النسيج 

اً وتضاعف عدد املؤسسات كما منت عملية إنتاج وتصدير احلمضيات منواً كبري. والصناعات الكيميائية واملعادن
ومع احلرب العاملية الثانية وإغالق أبواب املنافسة ضد البضائع األجنبية أخذت الصناعة الصهيونية فرصتها . الصناعية

، ارتفعت %26 حنو 1936كانت حصة الصناعة من الناتج الكلي لالقتصاد الصهيوين عام "التارخيية للتوسع واالزدهار 
ويقال إن هذه الفترة هي اليت شهدت تشييد البنية التحتية . 1945عام % 41.3رب حىت بلغت هذه النسبة بتأثري احل

 . "للكيان الصهيوين

 

 ألفاً 161 ألف مهاجر، وجاء بعد احلرب العاملية جمموعة من 192وقد استمرت اهلجرة بعد ذلك، ووصل إىل فلسطني 
 املضمار أن نذكر أن معظم من جنوا من معسكرات االعتقال ولعل من املفيد يف هذا. »مهاجرون غري شرعيني«معظمهم 

 . واإلبادة مل يستوطن فلسطني وإمنا شق طريقه إىل الواليات املتحدة أو إىل إحدى دول العامل األخرى

 

 واملالحظ أن هذه املوجات املتكررة تسببت يف إفساد البناء االقتصادي الفلسطيين ويف حتويل أعداد كبرية من الفالحني

الفلسطينيني إىل عمال غري مؤهلني وإىل تفشي البطالة بينهم ألن أبواب الصناعات اجلديدة الصهيونية كانت موصدة 
على عكس العمال يف جنوب أفريقيا الذين كانوا يقتلعون من قراهم وقبائلهم ويقذَف م يف املدن أو على مقربة . دوم
. بهم، ألن اهلجرة األوربية إىل جنوب أفريقيا كانت استيطانية ومل تكن إحالليةولكن االقتصاد اجلديد كان يستوع. منها

 .  تعبرياً عن السخط العريب على اهلجرة اليهودية"1936وخصوصاً انتفاضة "وقد كانت انتفاضات الفلسطينيني املختلفة 
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وإسرائيل من " احلركة الصهيونية والبد من اإلشارة إىل أن اإلحصاءات السابقة ليست على جانب كبري من الدقة ألن
فمثالً جندها .  جتعل أعداد املهاجرين إىل فلسطني أسراراً عسكرية تتالعب ا حسبما يتفق مع أهوائها اإلعالمية"بعدها

أحياناً تضم أعداد السائحني واحلجاج إىل إحصاءات املهاجرين، كما تتعمد إغفال ذكر عدد املهاجرين إىل خارج 
 .  أخرىفلسطني أحياناً

 

ولو مجعنا هذا العدد يف .  يهوديا649.623ً قد بلغ 1948ومع هذا، ميكن القول بأن عدد اليهود يف فلسطني عام 
 عائلة، بينما كانت األمالك القومية اليهودية 129.927عائالت تتألف الواحدة منها من مخسة أشخاص لكان العدد 

 من العائالت الفائضة عن 97.406 عائلة يهودية، أي أن هناك 32.521 ال تتسع إال لنحو 1948املشتراه حىت عام 
ومن هذا . القدرة االستيعابية اليت يفترض وجودها يف األمالك الصهيونية وفقاً للحسابات اليت أجراها الصهاينة أنفسهم

» إحاللية«أا هجرة نستنتج أن الغرض األساسي أو النتيجة احلتمية للهجرة اليهودية هي طرد الشعب الفلسطيين، أي 

وقد احتل املهاجرون "بالضرورة، بل إن هذه اهلجرة ال ميكن رؤيتها إال بوصفها الترمجة السكانية للعنف الصهيوين 
أما الذين . املنازل العربية اليت تركها سكاا، بل كانوا يتسابقون عليها للحصول على املساكن اجليدة يف األحياء اجلديدة

 ."تأخرة، مثل اليهود الشرقيني، فقد حصلوا على منازل عربية عتيقة آيلة للسقوطوصلوا يف مرحلة م

 

  تاريخ: 1948الهجرة الصهيونية االستيطانية بعد عام 

Zionis t Settler Immigration after 1948: His tory  

 ألف 106.163من بينهم .  ألف687 حوايل 1951بلغ عدد اليهود الذين هاجروا بعد إنشاء الدولة حىت عام 
وهاجر أيضاً ما يعرف بيهود . من تشيكوسلوفاكيا24.731ألف يهودي من رومانيا و17.912يهودي من بولندا و

 .  كما هاجرت أعداد من يهود البلقان ويوغوسالفيا"وهم بقايا اهلجرة غري الشرعية"املعسكرات 

 

عين حينئذ يهود أوربا وحسب، ومن مث مل توجه ويبدو أن احلركة الصهيونية حينما كانت تتحدث عن اليهود كانت ت
غري أن إنشاء الدولة الصهيونية كان من نتيجته . نشاطها حنو جري يهود البالد العربية رغم قرم من فلسطني مكانياً

ية، خلْق كثري من املشاكل لليهود العرب، وخصوصاً أن الدولة الصهيونية حاولت التدخل يف شئون اليهود العرب الداخل
ويالحظ أن اتمع العريب كان يتجه حنو االشتراكية وحنو تأميم القطاع اخلاص، وكان . كما ظهر يف فضيحة الفون

وقد كانت هناك أعداد كبرية "أعضاء اجلماعات اليهودية يف العامل العريب مرتبطني باالقتصاد احلر واملصاحل املالية األجنبية 
ويف اية األمر كانت اهلجرة إىل الدولة الصهيونية حتقق قدراً ال بأس به . "سفر أجنبيةمن اليهود العرب حيملون جوازات 
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لكل هذا، هاجرت أعداد كبرية من يهود البالد العربية، منهم . من احلراك االجتماعي لبعض قطاعات اليهود العرب
 يهودي من 16.607 ألف يهودي لييب و30.242 ألف يهودي عراقي و123.625 ألف يهودي ميين و45.731

 .  يهودي من إيران21.784مصر و

 

 والعام الذي يليه 38.111 بدأ تدفُّق جديد للمهاجرين اليهود حيث وصل عددهم ذلك العام 1969ومنذ عام 
. "1973" 54.886 و"1972" 55.888 و"1971" 41.930وأخذ العدد يف التزايد التدرجيي . 36.750

، ومن "أي من العامل الغريب" وأمريكا الشمالية والالتينية "روسيا أساساً"تأيت من أوربا والغالبية الساحقة من املهاجرين 
 1973وبعد حرب عام . املعروف أن هجرة يهود جورجيا متت خالل هذه الفترة حيث هاجرت أعداد ضخمة منهم

  "1976" 19.754  "1975" 20.028 عاد إىل معدله العادي 1975، وابتداًء من عام 31.981هبط العدد إىل 

 الذي شهد توقيع اتفاقية كامب 1979عام " 37.222  وزاد العدد إىل "1978" 26.394  "1977" 21.429
  "1982" 13.723  "1981" 12.599  "1980" 20.428ولكنه تراجع مرة أخرى إىل . "ديفيد

ة ال تزال من العامل وعلى هذا، فإن الغالبية الساحق. "1985" 10.642  "1984" 19.981  "1983"16.906
 "»أزمة الصهيونية«: انظر"وال ميكن تفسري هذا التراجع إال يف إطار أزمة اتمع اإلسرائيلي االقتصادية واملعنوية . الغريب

 حبيث أصبح الدافع للهجرة دافعاً اقتصادياً حمضاً، "»هجرة اليهود السوفييت«: انظر"وتآكل اهلويات اليهودية يف اخلارج 
 . العنصر االقتصادي وحده مركزية تفسرييةواكتسب 

 

 حنو 1990، تبدأ هجرة اليهود السوفييت وهجرة يهود الفالشاه، وقد وصل إىل إسرائيل عام 1989ومع بدايات عام 
 .  يهودي20.038

 

 مل: " على اإلحصاءات املختلفة للهجرة مبا يلي"1984 يوليه 13دافار عدد "وقد علقت إحدى اجلرائد الصهيونية 
 ألف مهاجر خالل السنوات 224 ألف مهاجر فقط مقابل 127 سوى 1983 و1978يهاجر إىل إسرائيل بني عامي 

 1948 بينما بلغ عدد املهاجرين من الشرق والغرب يف الفترة من "أي خالل سنوات حكم املعراخ" 1976  1971

 ".  فقط80.000د عدد سكانه وقتها عن  ألف مهاجر مت استيعام بواسطة كيان صغري مل يز717 حوايل 1953إىل 

 

ودف هذه اجلريدة إىل تفسري تناقص اهلجرة إىل الكيان الصهيوين على أساس أن إسرائيل يف حكم بيجني ال متثل مركز 
ومن الواضح أن اخنفاضاً حاداً قد حدث بالفعل حلجم . جاذبية بالنسبة ليهود العامل، وذلك على عكس احلكومة العمالية

 29، وهو أدىن رقم يسجل منذ "12.599" 1981 مث ازداد ذلك تدنياً عام "20.428" 1980ة اليهودية عام اهلجر

 1981ومع هذا، يعد رقم عام . " مهاجر11.575 أدىن رقم يف تاريخ اهلجرة حيث بلغ 1953إذ سجل عام "عاماً 
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، مث اقترب من 1953حيث كان ال يتجاوز املليون عام أكثر تدنياً بالنسبة لعدد السكان اليهود يف فلسطني احملتلة 
 . 1981األربعة ماليني عام 

 

 ارتفاعاً نسبياً بسبب هجرة يهود 1984وقد سجل عام .  أن النمط نفسه مستمر1983 و1982وتبين أرقام عامي 
 . 1985الفالشاه، مث عادت األرقام للهبوط عام 

 

 كان آخذاً يف التناقص وال "1989حىت بداية هجرة اليهود السوفييت عام "تلة إن عدد املهاجرين اليهود إىل فلسطني احمل
ولكن هذا التناقص يف اهلجرة ال ميكن تفسريه على أساس وجود الليكود يف احلكم وجود املعراخ العمايل يف . شك

ة أثناءها هي األحزاب املعارضة، فثمة فترات عديدة امتدت لعدة سنوات تدنت فيها اهلجرة وكانت األحزاب العمالي
وهي الفترة اليت سبقت العدوان " 1968إيل 1965، والفترة من عام 1954 إىل 1952احلاكمة، مثل الفترة من عام 

ويقال إن تدني اهلجرة يف ذلك الوقت كان حاداً إىل درجة أن صايف اهلجرة كان . " واليت تلته1967الصهيوين عام 
ياسيني أن ذلك كان أحد األسباب اليت دفعت العدو الصهيوين لشن العدوان على مصر ويرى بعض احملللني الس. سلبياً

 . واألردن وسوريا

 

لكن تغير احلزب احلاكم يف فلسطني احملتلة ال يفسر بتاتاً زيادة أو قلة األعداد املهاجرة، ذلك ألن نقاط االختالف بني 
وإمنا تفسرها حركيات تقع خارج نطاق اإلرادة الصهيونية أو حزب صهيوين وآخر ال تعين املهاجر الصهيوين كثرياً، 

. فهي تفسر على أساسني رئيسيني ال ثالث هلما، عناصر الطرد من البلد األصلي وعناصر اجلذب يف إسرائيل. اليهودية

 يف اهلجرة إليها، وعناصر الطرد هي حجم املشاكل اليت جياها اليهود يف البالد اليت يعيشون فيها أو يف تلك اليت يفكرون
هتلر يف أملانيا  الضغوط االقتصادية يف االحتاد السوفيييت  إغالق "فإن زادت املشاكل وتضخمت زادت الرغبة يف اهلجرة 

وتتمثل عناصر اجلذب يف أن يكون الكيان الصهيوين متمتعاً بقدر من االستقرار . "باب اهلجرة إىل الواليات املتحدة
، حيث االت 1967ادي، وهو ما حدث بعد املساعدات االقتصادية األملانية، وبعد حرب السياسي والرخاء االقتص

املساعدات املالية من يهود العامل ومن الواليات املتحدة على الكيان الصهيوين، وحيث مت ضم أراض شاسعة تعد جماالً 
 . حيوياً يتحرك فيه املستوطنون وجينون مثراته

 

ولكن، مهما كان .  األصلي ميكن أن تكون من القوة حبيث يصبح أي مكان آخر عنصر جذبوعناصر الطرد يف الوطن
فاحلركة الصهيونية قد جعلت اهلجرة إىل أرض . األمر، فإن الدافع وراء اهلجرة الصهيونية أبعد ما يكون عن الصهيونية

قيقي من إنشاء الدولة الصهيونية هو إيواء وقد ادعى الصهاينة أن اهلدف احل. امليعاد لتأسيس دولة صهيونية فكرة حمورية
املهاجرين، ولكن الواقع يبني أن اهلدف احلقيقي هو إنشاء دولة وظيفية حلماية املصاحل الغربية، ولذا فإن املهاجر اليهودي 
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اً من إن هو إال أداة، جزء من احلائط املقام للدفاع عن الدولة اإلسرائيلية، وهو حائط بشري من حلم ودم وليس حائط
 . حجارة، على حد قول بن جوريون

 

.  دولة31 الذي عقد لبحث مشكلة املهاجرين اليهود والذي حضرته وفود 1938وقد ظهر هذا يف مؤمتر إفيان عام 

ومل يتحمس ممثلو الدول الغربية لفتح أبواب بالدهم . وقد مسحت احلكومة النازية لوفد يهودي من أملانيا حبضور املؤمتر
 ألف مهاجر سنوياً، كما وافقت 30جئني، وإن كانت الواليات املتحدة قد أعلنت عن استعدادها لقبول أمام الال

 ألف مهاجر من أولئك الالجئني دفعة واحدة، وكان أعضاء املؤمتر من اليهود 100مجهورية الدومينيكان على دخول 
لصهيونية العاملية فقد قابلوا فكرة املؤمتر بالالمباالة فاترين يف موقفهم من اهلجرة اليهودية لبالدهم أما أعضاء املنظمة ا

وهذا املوقف الصهيوين من اهلجرة . والعداء إذ أن هذا يعين يف واقع األمر حتويل تيار اهلجرة االستيطانية عن فلسطني
الواليات املتحدة اليهودية، والذي حيول اليهودي إىل أداة ووسيلة، هو نفسه الذي يفسر سعي احلركة الصهيونية لدى 

 .إلغالق أبواا أمام املهاجرين السوفييت

 

ولكن فيه . 1997 حىت عام 1882هنا يوجد جدول بأعداد املهاجرين االستيطانيني إىل فلسطني منذ : مالحظة مين انا 
 اخطاء بالترتيب يف السيدي لذلك فضلت عدم نقله خوفا من ان انقل لكم اي اخطاء 

 

  ستيطانية غير الشرعيةالهجرة الصهيونية اال

Illegal Settler Immigration  

 اصطالح يطلَق على "»استيطانية«يف املصطلح الصهيوين تسقط كلمة "» اهلجرة الصهيونية االستيطانية غري الشرعية«
العثمانيون، مث املهاجرين اليهود الذين استوطنوا يف فلسطني عن طريق التسلل إليها، خمالفني بذلك القوانني اليت أصدرها 

وقد سامهت اهلاجاناه يف عمليات . سلطات االنتداب، دف تنظيم اهلجرة مبا يتناسب مع قدرة البالد على االستيعاب
يف التخلص من اجلماعة اليهودية ويف تسريب . إس. اهلجرة غري الشرعية، كما ساهم أيضاً اجلستابو النازي وفرق ال إس

 . نطقةبعض اجلواسيس النازيني إىل امل

 

غري «ومن وجهة نظر عربية، تعد اهلجرة االستيطانية اإلحاللية الصهيونية  بغض النظر عن شكلها القانوين  هجرة 
 كظاهرة منفصلة عن اهلجرة االستيطانية "حىت يف املصادر الصهيونية"وهلذا، ال تعالَج اهلجرة غري الشرعية . »شرعية

 . ينتميان إىل بناء واحدفهما عنصران متداخالن و. الصهيونية

 



 
 136  7الد - الدكتور عبد الوهاب املسريي -موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية

 

 

  المجتمع االستيطاني الصهيوني كمجتمع مهاجرين

Zionis t Settler Society as  an Immigrant Society  

اتمع الصهيوين هو أساساً جتمع مستوطنني، وقد ترك هذا الوضع أثراً عميقاً يف بنية هذا اتمع ومساته األساسية، نورد 
 : بعضها فيما يلي

 

يعتمد التجمع الصهيوين حىت اآلن على اهلجرة لزيادة عدد سكانه ولنموه االقتصادي، فالزيادة الطبيعية للسكان   1
 . كانت تشكل، حىت عهد قريب، أقل من نصف حجم الزيادة الكلية

 

 من 1948   يتسم سكان هذا التجمع بعدم التجانس، فقد تكونت النخبة السياسية اليت تسلمت زمام السلطة عام2
 ومعظمهم كان علمانياً يؤمن "وخصوصاً من اهلجرة الثانية واهلجرة الثالثة"مهاجري شرق أوربا من يهود اليديشية 

وكانت سلطتها مطلقة يف حتديد قواعد اللعبة، وكذلك يف أسلوب ومعايري . »عمالية«بأيديولوجية مجاعية يقال هلا 
االقتصادية، وكان املفهوم ضمناً أن قيم هذه النخبة قيم صهيونية عامة جيب توزيع املوارد وحتديد األهداف السياسية و

ولكن اهلجرة جاءت بأنواع خمتلفة من املهاجرين فانقسم اتمع حبدة إىل . على مجيع الفئات أن تتبناها وأن تتكيف معها
سم على نفسه من الناحية الدينية، بل إن اتمع ينق. غربيني وشرقيني، وكل فريق ينقسم إىل فئات وأقليات متعددة

ويؤدي . فهناك األرثوذكس واحملافظون واإلصالحيون، وهناك كذلك احلاخاميون والقراءون وغريهم من الفئات الدينية
 . عدم التجانس اإلثين والديين إىل إخفاق التجمع الصهيوين يف التوصل إىل هوية قومية

 

 الصراعات الطبقية داخل الكيان الصهيوين ألن الصراعات اإلثنية واجليلية   يؤدي عدم التجانس هذا إىل ختفيف حدة3
فاملهاجر إنسان متطلع باحث عن احلراك وانتماؤه هو انتماء عرقي . تطغى على الصراعات بني أعضاء الطبقات املختلفة

 . نيةوإثين بالدرجة األوىل، وهو حياول حتقيق ذاته ومصاحله من خالل االنتماء جلماعته اإلث

 

  تسببت اهلجرة السوفيتية اإلشكنازية يف تعميق حدة الصراع الطائفي، ألن املهاجرين السوفييت يعاملون معاملة 4
خاصة، ويتم إسكام يف منازل فاخرة، وهو ما يثري حفيظة الصهاينة اآلخرين املقيمون خلف اخلط األخضر، حدود 

 .  اخلمسينيات، ويف إثارة سخط الشرقيني الذين هاجروا يف1948

 

  يالحظ أن النظام احلزيب يف إسرائيل ال يزال يعكس الطابع االستيطاين للدولة؛ فهو يساهم يف عملية استيعاب 5
املهاجرين، كما أن كثرياً من املؤسسات السياسية والعسكرية يف فلسطني احملتلة تأخذ طابعاً خاصاً بل فريداً ألا حتاول 

 . تمع املهاجرين الصهيوينأن تتكيف مع متطلبات جم
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  تتأثر االنتخابات اإلسرائيلية، بل التوجه العام للمجتمع اإلسرائيلي، بنوعية املهاجرين اليت تتدفَّق عليه، ولعل هذا 6
 : يفسر سر حتمس املؤسسة الصهيونية اإلشكنازية للهجرة من االحتاد السوفييت، فهذه اهلجرة ستحقق هلا ثالثة أهداف

 

 .  خلْق كثافة سكانية يهودية تعادل الكثافة السكانية العربية"أ 

 

 .  خلْق كثافة سكانية إشكنازية تعادل الكثافة الشرقية"ب 

 

 .  خلْق كثافة سكانية علمانية تعادل الكثافة الدينية"ج

 

 . الف الوزاريمرة أخرى ولعبت دوراً أساسياً يف التح" املهاجرين"ويف االنتخابات األخرية ظهرت أحزاب 

 

  ونظراً ألن جمتمع املهاجرين مهدد بالتآكل والتفسخ يف أية حلظة بسبب عدم جتانسه، وبسبب ضعف انتماء أعضائه، 7
 حىت تدفع العناصر "اخلارجي"، أو اخلطر األصويل "العريب"فإن النخبة الصهيونية احلاكمة حتاول دائماً أن تضخم اخلطر 

وهكذا تصبح حالة شبه احلرب الدائمة حالة مثالية بالنسبة هلذا اتمع . لتماسك يف مواجهتهاملتصارعة املختلفة إىل ا
 . الذي حيتاج إىل عقلية احلصار

 

  ميكن تفسري تفشي اجلرمية واملؤسسات اإلجرامية املختلفة يف الكيان الصهيوين على أساس أنه جتمع مهاجرين ال يتسم 8
 . بالتماسك وال بتوحد القيم

 

  تعتمد التوسعية الصهيونية على تدفُّق املهاجرين من اخلارج فهم يشكلون املادة البشرية اليت جتعل مثل هذا التوسع 9
 باعتبار أن ما سيحدد ذلك هو 1948وقد رفض بن جوريون تعريف حدود الكيان الصهيوين بفلسطني عام . ممكناً

 ! املهاجرين اتسعت احلدودحجم املهاجرين املستوطنني، فكلما ازدادت أعداد 

 

  جمتمعات املهاجرين عادةً جمتمعات دينامية، فاهلجرة تعين التضخم السكاين السريع واحلاجة إىل إعادة تأهيل 10
املهاجرين واستيعام، وهي تعين أيضاً استرياد فكر جديد ومعارف جديدة وجتارب وخربات وأموال وموارد بشرية 

ومما يساعد على . اإلسرائيلي من أكثر اتمعات دينامية ومقدرة على تغيري توجهه وأدوارهواتمع . وثقافات متعددة
كما أن أسطورة االستيطان الصهيونية تدعو إىل أن يبدأ املستوطنون من نقطة الصفر، ومن مث . ذلك صغر حجم اتمع

 . فاتمع ال ينوء بعبء التقاليد واملاضي
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  هجرة اليهود الشرقيين

Immigration of Oriental Jews  

رغم اخلالفات األيديولوجية بني التيارات الكثرية اليت انضمت إىل مؤسسات االستيطان املنظم، فقد كانت مجيعها متفقة 
على املبادئ األساسية للحركة الصهيونية، وكانت منسجمة اجتماعياً وإثنياً، على اعتبار أا تنتمي إىل األصول 

وأدت هجرة اليهود الشرقيني بعد إقامة الدولة إىل حتوالت جوهرية يف اتمع اجلديد، . نازية نفسهااالجتماعية اإلشك
 : وهي

 

  حتول جذري يف البناء الطبقي، فقد أدت اهلجرة إىل حراك سريع حنو األعلى لعدد كبري من السكان القدامى؛ إذ 1
اً منهم، ومنحوا الوظائف يف جهاز التعليم واملهن احلرة واجليش تضخم اجلهاز اإلداري بسرعة، واستوعب جزءاً كبري

وضمنت هذه األعمال دخالً عالياً . وكان منهم رجال العلم والبحث واألدب والفن وغري ذلك. واحلكم العسكري
لدولة، فنشأت كما توجه جزء منهم إىل املبادرة االقتصادية بدعم ومساعدة من ا. نسبياً ومكانة اجتماعية وقوة سياسية

 . بذلك طبقة وسطى جديدة من صنع الدولة وتابعة هلا

 

أما بالنسبة لليهود الشرقيني، فقد سببت اهلجرة جلزء كبري منهم احلراك حنو األسفل، ال سيما أم كانوا يف عداد الطبقة 
 .  يف الزراعةالوسطى يف جمتمعام األصلية، فتحولوا يف الغالب من موظفني وجتار إىل عمال بسطاء

 

  أضافت اهلجرة اجلديدة إىل الدولة قوة بسبب ضخامة عدد املهاجرين، لكنها سببت عبئاً اقتصادياً ثقيالً على ميزانية 2
وقد مت استيعام على حنو سريع نسبياً، وبثمن منخفض، إذ استوعبوا يف مستوطنات أُقيمت على أنقاض القرى . الدولة

. »مدن التطوير«وخصوصاً يف املناطق احلدودية، وأُقيمت مستوطنات جديدة خاصة م تسمى الفلسطينية املهجورة، 

ومت توطني جزء صغري منهم يف الضواحي العربية يف . كذلك بقي عدد كبري منهم يف معسكرات انتقالية أعواماً عدة
 . املدن، وال سيما يف اللد والرملة وعكا وحيفا ويافا والقدس

 

وهكذا حتولوا . يعاب املهاجرين الشرقيني بتوطينهم يف املناطق البعيدة عن مركز البلد، وال سيما يف مشاله وجنوبهومتيز است
 . إىل فئة حميطية هامشية جغرافياً وسياسياً واقتصادياً واجتماعياً
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بدالً من » اهلجرة اجلماهريية«  مل يعتبر الشرقيون استمراراً للهجرات اإلشكنازية السابقة، ولذلك سميت هجرم 3
كما أن طبيعة أعماهلم مل تحسب ضمن األعمال الطليعية والبطوالت اليت ميكن أن تترجم إىل مكانة . »اهلجرة السادسة«

 . وقوة سياسية

 

تعبئتهم وكانت .   حتول الشرقيون بعد فترة وجيزة من وصوهلم إىل شرحية اجتماعية تابعة للدولة، وشكَّلوا دعماً هلا4
 . سهلة، فسامهوا يف تقوية الدولة يف وجه اجلماهري العربية الفلسطينية

 

إذ بدأوا يطالبون بتوزيع . اقتصادية كبرية وعبئاً ثقيالً/   شكَّل الشرقيون بعد أعوام قليلة من توطينهم مشكلة اجتماعية5
د مطالبهم حبجة املشكلة األمنية وعدم إمكان لكن الدولة كانت دائماً تر. أكثر عدالة للموارد وباملساواة يف الفرص

علم األمن وعلم الرفاه : معاجلة املشكالت كلها يف وقت واحد، وهو ما عبر عنه موشي ديان مبشكلة رفع العلمني
 . وقد ساعد هذا االدعاء يف احتواء ظاهرة الفقر واستيعاا. االجتماعي

 

 . إىل تغيري التركيب االجتماعي يف إسرائيل على حنو جوهريهكذا ميكن القول بأن هجرة الشرقيني أدت 

 

  النزوح

Emigration; Yeridah  

حاولت الصهيونية منذ البداية أن تصور العالقة بني اليهود وأرض فلسطني العربية بوصفها عالقة مطلقة تستمد مغزاها 
رخيية أو اجتماعية، ولكن هذا ما يصطدم مع ما ، وهي لذلك ال ختضع ألية متغريات تا"وعد اإلله لشعبه املختار"من 

هي " أرض امليعاد"يرونا من حقائق عن تزايد معدالت اهلجرة والرتوح، وهي حقائق تؤكد أن العالقة بني اليهودي و
 . عالقة نسبية تؤثر فيها املتغريات السياسية واالقتصادية واالجتماعية

 

، ويطلَق على »الرتول«أو » يريداه« خارج إسرائيل وتسمى بالعربية واملقصود بالرتوح هو حركة اهلجرة املضادة إىل
ولعل . »صاعدين«أي » عوليم«مقابل » مرتدين«أو » نازحني أو هابطني«أي » يوردمي«املهاجرين إىل اخلارج اسم 

مبادئ الصهيونية، بل هذه التسمية يف حد ذاا تعكس رؤية الصهاينة حلركة الرتوح باعتبارها جرمية أخالقية وخيانة لل
مبا يسببه من حرج للحركة الصهيونية باعتبار أن » الدياسبورا اإلسرائيلية«إن هؤالء النازحني يطلَق عليهم اصطالح 

الدياسبورا مصطلح يشري إىل اليهود الذين يقطنون خارج فلسطني وال ميكنهم اهلجرة إليها لسبب أو آخر، أما أن تنشأ 
فالدياسبورا تفترض حالة غربة من الصعب يف هذه . فلسطني فهذا ما ال يقبله منطق الصهاينةكانت تسكن " دياسبورا"
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بل إن من التطورات املهمة أن قرار الرتوح أصبح مقبوالً اجتماعياً حيث يظهر بعض النازحني . احلالة تعريف مضموا
دة، كما تظهر يف الصحف إعالنات عن على التليفزيون اإلسرائيلي ليتحدثوا عن قصص جناحهم يف الواليات املتح

إسرائيليني يودون بيع شققهم استعداداً للهجرة، وهذه أمور كانت يف املاضي تتم سراً ألن نزوح أعداد كبرية من 
 . اإلسرائيليني، متاماً، مثل تساقط أعداد كبرية من املهاجرين السوفييت، فيقوض دعائم الشرعية الصهيونية

 

ة الصهيونية تقليل حجم املشكلة، فاألرقام املعلنة عن الرتوح، وإن كانت تعطي مؤشرات ودالالت ولذلك حتاول املؤسس
مهمة، ال متثل احلقيقة متاماً، إذ أن معظمها مأخوذ عن اإلحصاءات الرمسية للهيئات الصهيونية داخل وخارج إسرائيل، 

ما عبر أناس ال يشك املرء يف صهيونيتهم مثل إيريل وهي مثار شكوك عديدة من جانب القادة الصهاينة أنفسهم، فكثرياً 
لكلمة " قانوين واضح وملزم"شارون عن أن األرقام املعلنة تقل كثرياً عن احلقيقة، ومن ناحية أخرى فال يوجد تعريف 

ة مهاجر، ، من حيث مدة بقائه خارج إسرائيل، وخصوصاً أن جزءاً كبرياً من املهاجرين ال يغادر إسرائيل بتأشري»نازح«
عالوة على أن اإلحصاءات ال تضم الذين يعيشون يف اخلارج وحيملون جنسيات مزدوجة، حيث يسجلون أنفسهم 

كما أن أعداداً كبرية من الطالب الذين ميضون عدة سنوات . رباً من الضرائب ومن أداء اخلدمة العسكرية" إسرائيليني"
ل، وتكشف األرقام واجلداول اآلتية عن حجم الظاهرة وتناقُض للدراسة يف اخلارج يقررون عدم العودة إلسرائي

 .املعلومات بشأا وإن كانت تعبر يف النهاية عن ظاهرة خطرية بالنسبة للمشروع الصهيوين 

 

 هنا ايضا يوجد جدولني مل انقلهم لنفس السبب 

 

دليل : املصدر ."عداد مطلقة ونسب مئويةأ"السكان الذين مر على بقائهم خارج البلد عاماً متواصالً فأكثر : االول 
 . "خليفة وجريس"إسرائيل 

 

 6 و 5نقالً عن مقال تسيون رايف ، هآرتس : معدالت سنوية املصدر : هجرة ونزوح املستوطنني الصهاينة :والثاين 

 . 1986 يناير

 

نستنتج منها أن نسبة  عن اختالف املعلومات بشأن أعداد النازحني، ولكن "2، 1"ويكشف اجلدوالن السابقان 
من جمموع املهاجرين إىل فلسطني، وميكن تقدير عدد % 17النازحني بلغت يف جممل عهد االنتداب الربيطاين حنو 

 شخص، أي 471.800 طبقاً لإلحصاءات اإلسرائيلية بنحو 1993النازحني من إسرائيل منذ قيامها وحىت اية عام 
ذا تذكرنا أن عدد الذين هاجروا إىل إسرائيل يف الفترة نفسها هو  نازح يف العام الواحد، وإ10500مبعدل 

 تبلغ 1993 تقريباً يف العام الواحد، فإن نسبة النازحني حىت اية عام 52.500 شخصاً، أي مبعدل 2.363.477
 كانت حنو "نسبة اهلابطني إىل الصاعدين"تقريباً من جمموع املهاجرين إىل إسرائيل، ويالحظ أن هذه النسبة % 20
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حىت أواسط السبعينيات، وبدأت هذه النسبة ترتفع بعد ذلك حىت وصلت ذروا يف أوائل التسعينيات، إذ بلغت % 14
 . ، وهو مؤشر الرتفاع أعداد النازحني مقابل اخنفاض أعداد املهاجرين إىل إسرائيل1993 عام 40.8

 

وايل نصف مليون فقط هو حماولة من جانب املؤسسة وهناك الكثري من الدالئل تشري إىل تقدير عدد النازحني حب
 ألف، وهو نفس عدد 750فبعض املصادر ترى أن عدد النازحني يصل إىل حوايل . الصهيونية التقليل من حجم الظاهرة

، وهو ما حدا ببعض الصحف اإلسرائيلية إىل اإلشارة هلذه املفارقة وأشارت إىل 1948سكان املُستوطَن الصهيوين عام 
مرتبطة يف املعجم الديين اليهودي باخلروج من مصر والصعود إىل " خروج"وكلمة ". اخلروج من صهيون" مسته ما

 .صهيون، أما أن يكون اخلروج من صهيون فهو أمر يقف على طرف النقيض من األسطورة الصهيونية

 

ن من النازحني أعداداً كبرية من الضباط واجلدير بالذكر أن معظم النازحني من ذوي املهارات املهنية واألكادميية، بل إ
 ضابطاً كبرياً يف االحتياط 171 أنه نزح عن إسرائيل 1987 أغسطس 24والدبلوماسيني، فقد ذكرت صحيفة هآرتس 

من جممل الضباط برتبة عقيد فما فوقها من الذين خدموا يف اجليش % 10برتبة عقيد فما فوقها، وهو ما يعادل نسبة 
 1985  1966 من الدبلوماسيني الذين أُرسلوا يف بعثات حكومية إىل الواليات املتحدة من 400 أن كما. اإلسرائيلي

غيروا وضعهم واستقروا يف الواليات املتحدة، وقد كانت نسبة النازحني يف البداية من بني املهاجرين، ولكن مع أواخر 
بل وصلت النسبة إىل ". أرض امليعاد"ي ولد ونشأ على السبعينيات كان ثُلث النازحني من جيل الصابرا، أي اجليل الذ

 . يف منتصف الثمانينيات، باإلضافة إىل نسبة كبرية من النازحني من بني أبناء الكيبوتسات% 80  70

 

وميكن القول بأن حركة الرتوح ترتبط إىل حد كبري بأوضاع إسرائيل األمنية حيث ارتفعت نسبة النازحني منذ منتصف 
، وارتفعت بصورة أكثر حدة مع اندالع االنتفاضة وذلك مقابل اخنفاض 1973يات، وبالتحديد بعد حرب عام السبعين

 أصبح أكرب من عدد املهاجرين إىل إسرائيل "14.600"بل إن عدد النازحني . اهلجرة إىل إسرائيل يف الفترة نفسها
التسعينيات مقابل تزايد هجرة اليهود السوفييت، ورغم االخنفاض النسيب يف بداية . 1988وذلك يف عام % 12حبوايل 

 . 1993 ألف نازح عام 31، و1992 ألف نازح عام 24فإن حركة الرتوح ارتفعت إىل 

 

ورغم قدرة إسرائيل على تدبري املوارد االقتصادية من خالل املعونات فإن العامل االقتصادي يعد أحد أهم أسباب 
ر أن الدافع وراء االستيطان يف املقام األول كان اقتصادياً، كما يرتبط الرتوح بالتركيب الرتوح، وهذا ليس غريباً، باعتبا

املهين فهو يزداد بازدياد حدة االختالف بني مهن املهاجرين يف األقطار اليت جاءوا منها وبني جماالت استيعام يف 
وا على إسرائيل يف أوائل التسعينيات وذلك بسبب إسرائيل، ويتوقَّع أن يزداد نزوح املهاجرين السوفييت الذين تدفَّق

 . فائض املهن العلمية واألكادميية والفنية لديهم، وعدم قدرة سوق العمل اإلسرائيلية على استيعام
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وتشكِّل صعوبات االندماج االجتماعي بني املستوطنني يف إسرائيل عامالً مهماً من عوامل اهلجرة للخارج حيث حيمل 
 ثقافات وعادات ومسات قومية وحضارية متباينة إىل أقصى حد، جبانب انعدام املساواة وشيوع التفرقة بني املستوطنون

الطوائف اليهودية، ومشاكل اجلهل بالدين اليهودي اليت تواجه املهاجرين إىل إسرائيل، فالكثري منهم يأكل حلم اخلرتير 
ريعة اليهودية، مث يفاجأ يف إسرائيل يمنة املؤسسة ويتزوج من نساء غري يهوديات وال يعرف أبسط قواعد الش

 . األرثوذكسية ورفضها االعتراف بزواجه من غري يهودية

 

إن ظاهرة الرتوح املتفاقمة من إسرائيل تشكِّل  على مستوى املمارسة  ضربة يف الصميم ملقدرات املشروع الصهيوين 
فلسطني احملتلة يتحول إىل مستوطن صهيوين مقاتل، فإن احلركة العسكرية، فإذا كان اليهودي املهاجر من بلده إىل 

 تؤدي إىل حتول املستوطن الصهيوين املقاتل إىل مواطن يهودي يف بلد آخر، وخباصة مع "الرتوح والتساقط"العكسية 
ة السالح، وجود نسبة كبرية من النازحني من بني أعضاء الكيبوتسات وكبار الضباط والطيارين واملهندسني يف صناع

ويف ظل كون املشروع الصهيوين مشروعاً مسلَّحاً بالدرجة األوىل، يكتسب قدراً كبرياً من شرعيته احلقيقية أمام نفسه 
 .  من مقدراته القتالية"بل وأمام العرب"وأمام الغرب 

 

د العامل من جهة أخرى، وميكن القول بأن تفاقم ظاهرة الرتوح تثري قضية العالقة بني احلركة الصهيونية من جهة ويهو
وهو ما يؤكد عزلة احلركة الصهيونية عن يهود العامل وعجزها عن التأثري يف أوساطهم بشكل فعال وحثهم على اهلجرة 

واالستقرار يف فلسطني احملتلة، بل يكشف عن زيف الدعايات الصهيونية والتناقُض الكامن يف بنية األيديولوجية 
ولكن الوقائع تثبت أن املنفى البابلي يف .  جري اليهود وعودم من املنفى إىل أرض امليعادالصهيونية نفسها القائمة على

  .الواليات املتحدة قوة ال تقاوم حىت من جانب طليعة الشعب اليهودي، أي املستوطنني الصهاينة

  

  هجرة اليهود السوفييت: الرابع الباب

 

  ات اليهوديةموقف الدولة السوفيتية من هجرة أعضاء الجماع

Attitude of the Soviet State to the Im m igration of Mem bers of Jewish 

Com m unities 

 : ميكننا بشيء من التبسيط القول بأن سياسة السوفييت جتاه اهلجرة كانت حتكمها ثالثة اعتبارات أساسية
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ساسياً منها، وغين عن القول أن رأي البالشفة يف  االعتبارات العقائدية واليت يشكل صاحل الدولة السوفيتية جزءاً أ- 1
 . املسألة اليهودية بعد أساسي يف االعتبارات العقائدية

 

 .  اعتبارات السياسة الداخلية خارج اإلطار العقائدي- 2

 

" تنظيف" إىل "يف السبعينيات" فعلى سبيل املثال، يقال إن بعض العناصر الروسية القومية داخل احلزب كانت دف "أ 

 . اتمع من اليهود باعتبارهم عناصر أممية، وكان هذا يعين يف الوقت نفسه إخالء عدد ال بأس به من الشقق

 

 كما كانت توجد عناصر يف املخابرات السوفيتية ترى أن اليهود عنصر مسبب للقلق وأنه لو سمح جرة بعض "ب
تصلون بعناصر الرفض يف ليتوانيا والتفيا وأوكرانيا لقُضي على عنصر العناصر من اليهود الرافضني الذين كانوا قد بدأوا ي

 . أساسي من عناصر الرفض

 

أي صبغ األقليات " يذهب البعض إىل أن أعضاء القوميات األخرى غري الروسية يعتربون اليهود من دعاة الترويس "ج
 .  ألبناء جلدم ورحيلهم يعين إخالء بعض الوظائف اليت يشغلها الروس"بالصبغة الروسية

 

 .  اعتبارات السياسة اخلارجية مثل العالقة مع العرب والرغبة يف التقارب مع الغرب، أو التصدي له- 3

 

ويف الغالب كانت العناصر الثالث تلتقي حىت بداية السبعينيات حني بدأت العقيدة املاركسية يف التآكل وبدأت 
ذلك رغبة يف الوفاق مع الغرب والتقرب منه والتخلي عن املبادئ وقد صاحبت . االجتاهات الذرائعية يف الظهور

 . املاركسية

 

وميكننا اآلن أن نتناول التطور التارخيي . هذه هي بعض احملددات العامة للسياسة السوفيتية جتاه هجرة اليهود السوفييت
 . نفسه

 

 إىل تاريخ 1919بلغ عددهم يف الفترة من عام حينما قامت الثورة البلشفية تناقص عدد املهاجرين إىل فلسطني حبيث 
من جمموع اليهود السوفييت الذين كان يصل " ، أي أقل من ألفي مهاجر كل عام 52.350إعالن الدولة الصهيونية 

وظل موقف السوفييت من اهلجرة ال يتغير يف أساسياته بعد إعالن الدولة إذ يبدو أن . " مليون2.5عددهم إىل حوايل 
 أي أقل من مخسمائة - حوايل عشرة آالف 1969 حىت اية 1948 مايو 15هود الذين هاجروا يف الفترة من عدد الي

ويف الفترة . " كل عام140مبعدل " 1452، بلغ عدد املهاجرين 1964 حىت 1954ويف الفترة من . مهاجر كل عام
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ومع هذا، البد أن نشري إىل أن . "ام مهاجراً كل ع80أي حوايل " 224، بلغ عدد املهاجرين 1960 إىل 1957من 
 مع علم االحتاد السوفييت بأم كانوا 1959 - 1956 ألف يهودي روسي متت إعادة توطينهم يف بولندا يف الفترة 20

ولعل احملرك األساسي للسياسة السوفيتية جتاه اهلجرة بعد إعالن الدولة وحىت . سيهاجرون يف اية األمر إىل إسرائيل
ت هو مركب من االعتبارات العقائدية واعتبارات املواجهة مع اإلمربيالية والرغبة يف الوقوف ضد إسرائيل، السبعينيا

كما أن االعتبارات الداخلية لعبت دوراً وال شك، إذ أن االحتاد السوفييت . قاعدة االستعمار الغريب يف الشرق األوسط
كما أنه كان يرفض التعاون مع أية اجتاهات قومية دد . ئه بعد احلربكان حيتاج إىل املادة البشرية اليهودية يف فترة بنا

 . وحدته

 

، وال ميكن تفسري هذا التغري على أساس 1971وقد تغير موقف السوفييت، ومن مث زاد عدد املهاجرين، ابتداًء من عام 
واتمع "اً حبركيات اتمع السوفييت الضغوط الصهيونية أو تصاعد الروح القومية اليهودية، وإمنا هو أمر مرتبط متام

 إذ يبدو أن االحتاد السوفييت بدأ يصبح أكثر انفتاحاً واستجابة للضغوط الدولية وضغوط األحزاب الشيوعية "األمريكي
وهي العملية اليت انتهت يف اية األمر بأن فَقَد اجلميع "األوربية اليت كانت قد بدأت يف حتسني صورا أمام الغرب 

كما أن االحتاد السوفيييت كان يفكر يف حتسني عالقاته االقتصادية مع . "توجهام املاركسية مث سقط االحتاد السوفييت
 1.027 حنو 1970ولذا، هاجر عام . الغرب، بل يقال إنه كان يود أيضاً التخلص من العناصر املقلقة واملشاغبة داخله

 يف العام 3.681 زادت إىل 13.022 شهد هجرة 1971ني أن عام يهودياً وحسب من االحتاد السوفييت، على ح
وقد شهدت هذه الفترة أيضاً فتح أبواب اهلجرة أمام أعضاء األقليات " 1973 عام 34.733التايل، ووصلت إىل 

 مث إىل 1974 عام 20.628وقد تراجع عدد املهاجرين اليهود إىل . " أرمنيا4.000ً أملانياً و9.064األخرى فهاجر 
، وتوتر العالقة بني االحتاد السوفييت والواليات 1973ويبدو أن التراجع يعود إىل حرب . 1975 عام 13.222

ويقال إن . املتحدة، وفشل احملادثات األمريكية السوفيتية اخلاصة بإعطاء االحتاد السوفييت معاملة الدولة األكثر تفضيالً
وكان بني املهاجرين عدد ضخم من اليهود الذين . مجة عن هجرة العقول منهاالحتاد السوفييت بدأ يفكر يف اخلسارة النا

كما كان هناك بعض االعتبارات األمنية إذ كان بني املهاجرين عدد كبري من املطلعني على األسرار . تلقوا تعليماً عالياً
 . العسكرية وأسرار الدولة

 

. 36.659 واألملان 111.195ان عدد املهاجرين اليهود ، فك1979إىل 1976وقد زاد عدد املهاجرين يف الفترة من 

ولكن . ويبدو أن هذا يعود إىل مؤمتر هلسنكي حلقوق اإلنسان وحماولة االحتاد السوفييت حتسني عالقاته االقتصادية
 ويبدو أن السبب هو.  بالنسبة لليهود وغري اليهود"1981وخصوصاً يف عام " 1980السياسة السوفيتية تغيرت عام 

ويقال إن االحتاد السوفييت ترك أعداداً امسية من . وقد ازداد التدهور مع انتخاب رجيان. تدهور العالقات مع الغرب
 .املهاجرين تستمر يف اخلروج ليؤكد للعامل أن عنده سلعة مثينة ميكنه التفاوض بشأا ليحصل على الثمن
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، ولكن هذا األمر مل حيدث بشكل تلقائي 31.297اجرين إىل  كان عاماً حامساً إذ قفز عدد امله1989ويبدو أن عام 
إذ يبدو أنه حدثت اتصاالت بني اجلانبني اإلسرائيلي والسوفيييت، وتوصل البلدان إىل توقيع أول اتفاق جتاري علمي منذ 

 يودون رفع القيود فقد كان اإلسرائيليون. إال أن كال منهما كان يلتمس من وراء ذلك صيداً مثيناً خمتلفاً. 1967سنة 
» اللويب اليهودي«أما السوفييت، الذين كانوا مقتنعني بأن . عن خروج اليهود السوفييت الراغبني يف الذهاب إىل إسرائيل

يتحكم يف صنع قرارات الواليات املتحدة، فكانوا يريدون سياسة أمريكية أكثر ليناً يف جمايل التسليف والتجارة معهم، 
إبريل "مث نشرت أخبار يف جريوساليم بوست . حتقيق اإلصالحات اليت جاء جورباتشوف احبيث يتمكَّنون من 

موجة مهاجرين تتكون من مئات األلوف من اليهود الروس قد باتت وشيكة، وأا تفوق قدرة " عن أن "1989
ت املتحدة، اليت ضغطت على االحتاد أما بالنسبة للواليا. والعبارة األخرية هلا داللتها". الواليات املتحدة على االستيعاب

السوفييت إلخراج اليهود وهيجت من أجل حقوق اإلنسان، فقد اكتشفت أا كانت قد منحت اليهود السوفييت وضع 
الجئ سياسي وهو ما أعطاهم احلق يف اهلجرة إليها دون التقيد بأي نصاب، وقد أدى ذلك إىل هجرة الغالبية الساحقة 

ييت إىل الواليات املتحدة، ولذا كان على الواليات املتحدة أن تغير سياستها حىت ميكن توجيه املادة من اليهود السوف
وبدأت وزارة اخلارجية األمريكية تناقش عالنية فرض القيود على اهلجرة إىل . البشرية اليهودية السوفيتية إىل إسرائيل

ملنظمات اليهودية األمريكية اليت سعت فيما مضى بقوة لفتح الواليات املتحدة، وسرعان ما اكتشفت بسرور بالغ أن ا
وعندما بدأ اليهود .  مستعدة لقبول هذه القيود"نزوالً عند طلب إسرائيل"اال أمام هجرة اليهود القادمني، كانت اآلن 

ملتحدة حق اليهود وقد أت الواليات ا. السوفييت فعالً يغادرون بأعداد كبرية، شعرت إدارة بوش بأا حرة التصرف
، وأعادت تصنيفهم كالجئني عاديني، ووضعت سقفاً ال 1989السوفييت شبه التلقائي يف الدخول كالجئني يف سبتمرب 

 .  لطلبات تأشرية الدخول من االحتاد السوفييت تتوزع بني اليهود وبني غريهم من اجلماعات األخرى50.000يتجاوز 

 

 ألف يهودي من 656 ألف مهاجر يهودي من بني 40 أن 1997سرائيل يف يونيه وأكد اجلهاز املركزي لإلحصاء يف إ
 إىل إسرائيل قد غادروا البالد يف 1996 و1990أصل روسي ممن هاجروا من االحتاد السوفييت السابق يف الفترة بني 

 . إطار اهلجرة املعاكسة من إسرائيل

 

جرين اليهود السوفييت الذين يتوجهون إىل إسرائيل بشكل  ترتفع نسبة املها1990 ويالحظ أنه ابتداًء من عام 
ويعود هذا بطبيعة احلال إىل السياسة . 1990عام % 90.5 إىل 1989عام % 15.5ملحوظ، فهي تقفز من 

وفيما يلي جدول بأعداد . ولكن النسبة تعود للهبوط. األمريكية اليت أوصدت دوم أبواب اهلجرة إىل الواليات املتحدة
 : 1997 - 1993رين السوفييت يف الفترة من املهاج

 

  عدد المهاجرين/ السنة 
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1993 / 64.652  

1994 / 67.956  

1995 / 64.771  

1996 / 59.049  

1997 / 51.745  

 

  هجرة اليهود السوفييت في التسعينيات

Soviet Jewish Immigration in the Nineties  

مع ظاهرة هجرة اليهود السوفييت مبوضوعية متلقية مباشرة وتوثيقية ال أثر فيها ذهب كثري من الدوائر العربية للتعامل 
 - حسب هذه الرؤية -فاهلجرة . لالجتهاد، األمر الذي دفعها إىل الوصول إىل استنتاجات تتسم بقدر كبري من التهويل

وهي . ية والسكانية واالستيطانيةألا ستكون مبرتلة احلل السحري جلميع مشاكل إسرائيل االقتصاد» جرمية العصر«هي 
كما ستعمل على تقوية تلك . ستعزز قوى اليمني اإلسرائيلي وستضرب كل القوى اليت تطالب بالسالم مقابل األرض

وقد ظهرت التقديرات املختلفة حول حجم اهلجرة اليهودية . "الترانسفري"القوى املطالبة بالتهجري اجلماعي للفلسطينيني 
.  ألفاً مث صعدت إىل مليون وسبعة ماليني واثىن عشر مليونا70ً ألف و400رائيل حيث تراوحت ما بني املتوقعة إىل إس

 . وتناقلت الصحف العربية هذه األرقام مبوضوعية متلقية وحياد شديد

 

د  ق-وال شك يف أنه ال يصح التهوين من خطورة هذه الظاهرة، فهجرة اليهود السوفييت تشكل حلظة بالغة األمهية 
فهذه اموعة البشرية كانت وال تزال آخر مستودع من .  يف الصراع العريب الصهيوين-تصبح ائية وحامسة 

مستودعات املادة البشرية لدعم طاقة الكيان الصهيوين االستيطانية والقتالية يف ظل نضوب املصادر األخرى للمهاجرين 
 . " الغريب وأمريكا الالتينية يتجهون إىل الواليات املتحدةفيهود الواليات املتحدة ال يهاجرون، ويهود العامل"

 

 من جمموع املهاجرين يف 1990 مهاجر عام 185.227وقد بلغ عدد املهاجرين من اليهود السوفييت إىل إسرائيل 
 مهاجر عام 147.839من إمجايل املهاجرين، وزاد إىل % 90.5 ، أي بنسبة 204.700ذلك العام والبالغ عددهم 

 هاجر من االحتاد السوفييت 1992، ويف عام 189.800 من جمموع عدد املهاجرين البالغ عددهم 1991
من مجلة اهلجرة إىل إسرائيل % 83، وميثلون نسبة 65.093 مهاجر مل يذهب منهم إىل إسرائيل سوى 118.600

إىل % 41.3رائيل حيث هاجر وذهبت النسبة الباقية إىل دول غري إس.  مهاجر77.057يف ذلك العام والبالغ قدرها 
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وقد هبطت نسبة املهاجرين حىت وصلت . "أملانيا باألساس"الواليات املتحدة والبقية الباقية هاجرت إىل دول أخرى 
 . 1997 عام 51.745إىل

 

، ولكن بدالً من رصد احلقيقة بشكل مباشر وبدالً من تناقل األخبار اليت تذيعها وكاالت األنباء كما لو كانت حقائق
قمنا يف كتاب هجرة اليهود السوفييت برصد الظاهرة من خالل صياغة منوذج تفسريي مركب ومتتاليات افتراضية 

 أكثر إملاماً بالواقع - يف تصورنا -احتمالية ومن خالل استخدامهما، بدالً من الرصد املوضوعي املتلقي املباشر، أصبحنا 
 االحتماالت القريبة والبعيدة اليت قد تتحقق يف إطار معطيات معينة وقد مهما بلغ من تركيبية، فوضعنا نصب أعيننا كل

ومن خالل هذا املنهج بينا أن هجرة اليهود السوفييت ظاهرة ختضع ملركب من . ال تتحقق يف إطار معطيات أخرى
ت الرمسية وغري الرمسية، العوامل واالعتبارات املختلفة مثل عدد يهود اجلمهوريات السوفيتية السابقة وفقاً لإلحصاءا

وعوامل الطرد واجلذب يف هذه اجلمهوريات ويف مراكز التجمع اليهودي يف العامل، وهويام اإلثنية والعقائدية والدينية، 
ومن خالل التوصل إىل هذه احلقائق، أمكننا أن نقرر . وتركيبتهم الوظيفية واملهنية، ودوافعهم ومطامعهم يف اهلجرة

 واحتماالت استمرار تدفقها أو انعدام ذلك، ومدى "وكان مغايراً للتوقعات السائدة"هلذه اهلجرة املتوقعة احلجم احلقيقي 
وقد استند توقُّعنا إىل رصد عناصر الطرد واجلذب يف كٍل من اتمعني . أثرها يف التجمع الصهيوين مث كيفية التصدي هلا

 :"1990عام "اد السوفييت عند صدور الكتاب السوفييت والصهيوين، وإىل دراسة أعداد يهود االحت

 

1 -   .عناصر الطرد والجذب 

 

  : عناصر الطرد والجذب في المجتمع السوفيتي"أ

 

وبدايةً، وجدت الدراسة أن اليهود السوفييت حققوا جناحاً وحراكاً اجتماعياً كبرياً يف ظل الدولة السوفيتية، ومتتعوا 
، ومتيزوا "مثل الطب واهلندسة والعلوم"ملهن العلمية واألدبية والصحافة واملهن احلرة بأعلى مستوى تعليمي، وتركزوا يف ا

وقد ساعد ذلك على تزايد . يف جماالم حبيث وصفوا بأم خنبة علمية ومتخصصة وصلت إىل قمة اهلرم املهين والوظيفي
الوضع عادةً ما يعد من عناصر اجلذب فقد حقَّق وهذا . االندماج، خصوصاً مع تزايد معدالت العلمنة والزواج املُختلَط

ولكنه، مع هذا، شكَّل، يف حالة اليهود . لليهود السوفيت االستقرار الذي ينشده معظم البشر واالنتماء الذي حيتاجونه
 حتول ولذا. السوفييت، عنصر طرد أيضاً، وذلك ألن من يصل إىل قمة اهلرم ال ميكنه الصعود أو احلراك أكثر من هذا

النجاح االجتماعي من عنصر جذب إىل عنصر طرد، وبدأ الكثريون يفكرون يف اهلجرة حبثاً عن مزيد من احلراك 
االجتماعي الذي تقلصت فرصه داخل اتمع السوفييت، وخصوصاً بعد وصول كثري من أعضاء اجلماعات اليهودية إىل 
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ولكن، من ناحية أخرى، . ا ال يتفق بالضرورة مع أقصى طموحامأقصى ما ميكن حتقيقه داخل اتمع السوفييت، وهو م
ومع تفكُّك االحتاد السوفييت، وحتول أغلب مجهورياته السابقة عن االشتراكية وانفتاحها أمام الشركات متعددة 

 أحد أهم عوامل وباإلضافة إىل ذلك، كان. اجلنسيات، قد انفتح جماالت عديدة ال بأس ا أمام املهنيني اليهود للحراك
الطرد ارتباط عدد كبري من اليهود بالسوق السوداء واشتغاهلم باألعمال التجارية واملالية املشبوهة واملمنوعة، األمر الذي 

ومع عملية التحول آنفة الذكر، أصبح كثري من األنشطة اليت كانت تعد مشبوهة . جعلهم يضيقون بالنظام االشتراكي
وقد أدى هذا إىل فتح جمال العمل واحلراك أمام هذه العناصر . شاط ودور القطاع التجاري احلرأنشطة شرعية، وزاد ن

اليهودية، وخصوصاً أا متتلك اخلربات التجارية اليت اكتسبتها يف اخلفاء وهو ما يؤهلها أكثر من غريها للحركة داخل 
 . اتمع اجلديد

 

ود بني صفوف العناصر القومية الروسية يف كلٍّ من روسيا وأوكرانيا، ومن عناصر الطرد األخرى، ظهور معاداة اليه
وعودة االامات العنصرية القدمية اليت جتعل اليهود مسئولني عن كل الشرور وجتعل الوضع املتردي يف االحتاد السوفييت 

تصني يف شئون يهود روسيا ولكن الدالئل وأقوال املخ. نتيجة مباشرة للتآمر اليهودي الذي أخذ شكل النظام الشيوعي
وأوكرانيا كانت تشري إىل أن األشكال الفظة والعنيفة القدمية ملعاداة اليهود مل يعد هلا وجود، وإىل أن كثرياً من اليهود 

الذين لديهم وعي ضئيل بيهوديتهم كان بوسعهم التكيف مع هذه األشكال الطفيفة من معاداة اليهود، وذلك باإلضافة 
 . ظمات وصحف روسية اجم معاداة اليهود وتناهض اجلماعات اليت تروج لهإىل وجود من

 

ومن . وختتلف عوامل الطرد واجلذب والقابلية للهجرة باختالف اهلويات اإلثنية والعقائدية والدينية لليهود السوفييت
 أو اجتماعية واحدة، بل شكلوا  مل يشكلوا أبداً جمموعة حضارية أو دينية"سابقاً"املعروف أن يهود االحتاد السوفييت 

وبالتايل، فإن القابلية للهجرة ختتلف من مجاعة إىل . مجاعات غري متجانسة تتحدث عدة لغات وتعيش يف مناطق خمتلفة
 . أخرى

 

:  واملوزعون على النحو التايل يف أواخر الثمانينيات1.376.910 البالغ عددهم "يهود اليدشية"فهناك اليهود اإلشكناز 

وهم من أكثر العناصر .  ألفا112ً روسيا البيضاء - ألفاً 488 أوكرانيا - 1989 ألفاً حسب إحصاء 551ا روسي
ومل يبق عند . اليهودية اندماجاً وعلمنة، حيث بدأت عملية دجمهم منذ عهد القياصرة مث تصاعدت مع الثورة البلشفية

ن العناصر اليهودية ذات احلس القومي بينهم هاجرت ، وخصوصاً أ"حس أو وعي يهودي"هذه العناصر ما ميكن تسميته 
يف فترة اهلجرة اليهودية يف السبعينيات مث الثمانينيات، وبالتايل فهم ال يفكرون إطالقاً يف إطار صهيوين وال يرغبون يف 

أي حراك داخل الذهاب إىل إسرائيل، فهم يتمتعون مبستوى عال من التأهيل العلمي واملهين، وبالتايل ال ميكنهم حتقيق 
حيث يزعم اليهودي أنه ذاهب إىل إسرائيل مث يتجه إىل الواليات "ولذلك، فإن نسبة التساقط بينهم . اتمع الصهيوين

 %. 90 تصل أحياناً إىل ما يزيد على "املتحدة حيث ميكنه حتقيق معدالت عالية من احلراك االجتماعي
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 ألفاً 23 التفيا - 4500أستونيا :  موزعني كالتايل39.500 فعددهم هو أما يهود البلطيق، وهم أيضاً من اإلشكناز،
وهؤالء من أكثر العناصر اليت ميكن اعتبارها عناصر صهيونية ومن أكثرها رغبة .  ألفا66ً مولدافيا - ألفاً 12 ليتوانيا -

ولذلك، فال يزال . رب العاملية الثانيةيف اهلجرة إىل إسرائيل، فلم تضم هذه املناطق إىل االحتاد السوفييت إال خالل احل
وقد . عندهم بقايا حس أو وعي يهودي وال يزالون حمتفظني ويتهم اليهودية، كما أن بعضهم ال يزال يتحدث اليديشية

ولكن من ناحية أخرى، فإن . كانت ليتوانيا، على سبيل املثال، من أهم املراكز التقليدية للدراسات التلمودية يف العامل
 األرجح أن أكثر العناصر الصهيونية الراغبة والقادرة على اهلجرة كانت قد أقدمت على ذلك بالفعل كما أن نسبة من

أما يهود مولدافيا، فهم من أهم اجلماعات من منظور القابلية للهجرة حيث يعيشون يف منطقة . املسنني بينهم مرتفعة جداً
وقد اندلعت يف هذه املنطقة، بالفعل، مواجهات شديدة بني . نياحدودية مع رومانيا تطالب باالنضمام إىل روما

% 70، وبالتايل فهي منطقة طرد، وقد قدم "الذين يصنفون أيضاً على أم روس"املولدافيني وأعضاء اجلماعة اليهودية 

وتشري . عاً إىل إسرائيلمن أعضاء اجلماعة ا طلبات هجرة إىل إسرائيل وإن كان من غري املؤكد إن كانوا سيتجهون مجي
 . اإلحصاءات السابقة إىل أن نسب التساقط بينهم ضئيلة

 

يهود : ، وهم موزعون على النحو التايل667.37وبالنسبة ليهود جورجيا ويهود اجلمهوريات اإلسالمية، فإن عددهم 
حتفظ أعضاء  ، وقد ا1.559 الكرمشاكي - 36.568 يهود خبارى - 16.23 يهود جورجيا - 19.516اجلبال 

هذه اجلماعات أيضاً بوعي وحس يهودي نظراً ألم ينتمون إىل جمتمعات تقليدية مبنية على الفصل بني اجلماعات 
ومن مث، فهم من العناصر املرشحة للهجرة إىل إسرائيل، وخصوصاً أن هذه اجلمهوريات تشبه الدول النامية . والطبقات

كما . ضم مجاعات عرقية وإثنية خمتلفة تزيد احتماالت االحتكاك والصراع فيما بينهااجتماعياً واقتصادياً إىل حد كبري وت
متثل إسرائيل بالنسبة هلم فرصة أكرب للحراك االجتماعي عن الواليات املتحدة نظراً ألن مستواهم التعليمي منخفض 

هوريات اإلسالمية من اليهود من اجلماعات اليهودية يف جورجيا واجلم% 25ولكن، من جهة أخرى، جند أن . نوعاً
كما أن كثرياً من . اإلشكناز قد جيدون فرصاً جديدة تتفتح أمامهم يف ظل التحوالت اجلديدة وتبني سياسات السوق

العناصر الشرقية بدأت تفقد هويتها التقليدية وتقبلت عملية الترويس أو الروسنة وقد تفضل اهلجرة إىل املدن الروسية 
كما جتب اإلشارة إىل أن كثرياً من العناصر القادرة، أو الراغبة، على اهلجرة قد . ا تطمح إليه من حراكالكربى لتحقيق م

 ، األمر الذي يعين أن نسبة القادرين أو الراغبني بني العناصر املتبقية 1990 و1970هاجرت يف الفترة ما بني عام 
 .صغرية

 

 يهود احتاد دول الكومنولث املستقلة متدينون، وقد اجتهت حركة فقط من% 3أما على الصعيد الديين، فإننا جند أن 
وهم يف األغلب . اإلحياء اليهودي اجتاهاً دينياً روحياً وهو صدى حلركة اإلحياء الديين يف االحتاد السوفييت والعامل بأسره
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ركة جذب لالحتاد السوفييت، من العناصر غري الصهيونية وأحياناً املعادية للصهيونية، وبالتايل فهذا التيار يشكل ح
 . وخصوصاً أن أغلب سكان إسرائيل علمانيون

 

ولنا أن نالحظ أن أغلب اليهود يف احتاد دول الكومنولث املستقلة علمانيون متاماً أو تآكلت هويتهم الدينية بل واإلثنية 
وأحياناً تكون . إثين إحلادي/لى أساس عرقيلكن ذلك ال يعين اختفاء هذه اهلوية إذ أم يعرفون هويتهم اليهودية ع. متاماً

؛ يهود باملولد دون أن يكون لديهم أي انتماء يهودي "يهود الصدفة"هذه اهلوية العرقية اإلحلادية بالغة الضئالة، فهم من 
هم، مبعىن أم يهود فقدوا كل مكونات يهوديت" يهود غري يهود"وميكن اإلشارة إليهم بوصفهم . ديين أو إثين حقيقي

ومع ذلك، هناك حركة بعث ثقايف يهودي هي جزء من . ومع هذا يصنفهم اتمع ويصنفون أنفسهم على أم كذلك
أوهلما حركة بعث ثقايف يديشي ينظر أنصارها : وهذا البعث يتخذ شكلني. حركة بعث إثنية عامة يف روسيا وأوكرانيا

رهم قومية أو أقلية قومية شرق أوربية هلا جتربتها التارخيية احملددة وتراثها إىل يهود شرق أوربا أو يهود اليديشية باعتبا
ولذا، فقد اصطدم هؤالء منذ البداية مع التيار الصهيوين، وهم يضمون يف صفوفهم عناصر . الثقايف ولغتها اليديشية

 يهودي وهو بعث مرتبط بالثقافة وإىل جانب هذه احلركة اليديشية، يوجد بعث ثقايف روسي. معادية للصهيونية والعربية
ويف كلتا احلالتني، فإن املضمون اليهودي للهوية مرتبط متاماً . واللغة الروسيتني، مع اهتمامه حبياة وقضايا الروس اليهود

 . باملضمون الروسي أو اليديشي وهو ما يعين أن احلركة الناجتة من هذا التعريف ليست طاردة وإمنا جاذبة

 

  :طرد والجذب في المستوطن الصهيوني عناصر ال"ب

 

ولكن هذا . لعل أهم عناصر اجلذب يف املُستوطَن الصهيوين هو أنه يتيح فرصة احلراك االقتصادي للمهاجرين املرتزقة
ومن أهم هذه املشاكل، مشكلة اإلسكان . العنصر مت حتييده إىل حد ما بسبب مشاكل االستيعاب احلادة داخل إسرائيل

ونظراً ألن هؤالء . اهلجرة أزمة إسكان حادة وهي مشكلة آخذة يف التفاقم بسبب األزمة االقتصاديةحيث خلقت 
ويسعون إىل احلياة املترفة، فقد متركزوا يف األحياء السكنية » الصهيونية النفعية«املرتزقة يتحركون يف إطار ما نسميه 

 مراكز سكنية فقرية أو يف أحياء ال تتوفر فيها البنية التحتية املترفة واشتد ضيقهم عندما وضعتهم السلطات اإلسرائيلية يف
 من منظور -ولكن ألزمة اإلسكان جانبها السليب . اجليدة، وقد رفضت غالبيتهم الساحقة االستيطان يف الضفة الغربية

 أن بعض كما يبدو.  وهو أا قد تدفع املهاجرين لالستيطان يف الضفة الغربية حيث يوجد سكن مدعوم-عريب 
املهاجرين اختاروا السكن يف الكيبوتسات برغم طابعها التنظيمي اجلماعي بعد أن تبين هلم أا ليست مؤسسات 

وقد جنحت . اشتراكية وأا حتولت إىل مؤسسات إشكنازية أرستقراطية تتمتع بأعلى مستوى معيشي يف إسرائيل
ية وبشرية حادة يف تبديد شكوك وخماوف املهاجرين الذين بدأوا يف الكيبوتسات اليت تعاين منذ عدة سنوات من أزمة مال

 . التدفق عليها حىت أن طلبات السكن ا فاقت حجم املساكن املتوفرة
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، %10إذ كانت إسرائيل تعاين من معدالت بطالة مرتفعة تصل إىل . ولكن املشكلة احلقيقية كانت متمثلة يف البطالة
ويتمتع كثري من املهاجرين . بني العلماء وذوي املؤهالت العالية ممن تكتظ م إسرائيللكن هذه النسبة كانت ترتفع 

اليهود السوفييت مبؤهالت تفوق املستوى املطلوب يف سوق العمل اإلسرائيلي الذي حيتاج إىل العمال الفنيني والعمال 
ل كعمال نظافة وعمال بناء ويف غري ذلك من وقد اضطر كثري من العلماء واألطباء واملهندسني اليهود إىل العم. املهرة

 . املهن املماثلة، األمر الذي يعين هبوطاً يف السلم االجتماعي جلماعة بشرية جاءت لتحقيق حراك اجتماعي

 

كما متثل املؤسسة الدينية هلؤالء املهاجرين الالدينيني مصدر أرق وضيق، فكثري من اليهود السوفييت ال يكترثون باملسائل 
نية والشرعية يف الزواج والطالق، وبالتايل جيدون عند قدومهم إىل إسرائيل أن أبناءهم غري شرعيني، وجتد كثري من الدي

كما تتمسك احلاخامية بالتحقق . املهاجرات املطلقات أن طالقهن غري شرعي وبالتايل ال حيق هلن الزواج من رجل آخر
حىت ال يوسم " كل من يريد أن حيصل على زواج أو طالق شرعي من األصول اليهودية قبل إبرام عقد الزواج، وعلى

 .  أن خيضع ملراسم التهود وهي طويلة ومعقدة"أوالده بأم غري شرعيني

 

2 -   :تعداد اليهود بين الزيادة والنقصان 

 

حوايل مليون أما بالنسبة لتعداد اجلماعات يف اجلمهوريات السوفيتية السابقة، فإن التقديرات تذهب إىل أن عددهم 
 1882"وإذا أجرينا مقارنة باهلجرات السابقة، فإننا سنجد أن نسبة املهاجرين خالل اهلجرة اليهودية الكربى . ونصف

كما جيب أن . ، وهي فترة كانت الواليات املتحدة مستعدة فيها لتوطني كل من يشاء%25 مل تزد عن "1914 -
وعادةً ما يكون سن املهاجر . يفية معينة متكِّنه من بداية حياته من جديدتتوافر يف املهاجر مواصفات جسدية ونفسية ووظ

منهم فوق اخلمسني، % 50بني العشرين واألربعني، ولكننا جند أن نسبة املسنني بني اليهود السوفييت مرتفعة حيث إن 
 ويف ضوء املعطيات السابق .وإذا استبعدنا املعوقني واملرضى فإن نسبة القادرين على اهلجرة ستكون أقل من النصف

من تعداد اجلماعات % 25ذكرها، فإن حجم اهلجرة اليهودية اليت قدرنا أا ستخرج من االحتاد السوفييت كان حوايل 
 ألفاً كل عام، 15 ألفاً والدول األخرى 50وإذا قدرنا أن الواليات املتحدة ستستوعب حوايل .  ألف400أي حوايل 

وإذا امتدت اهلجرة إىل حوايل مخسة أعوام، فإن هذا يعين أن جزءاً كبرياً .  يدخلوا إسرائيل سنوياً ألف مهاجر لن65فإن 
وهذه من املتتاليات االفتراضية "ولكن هناك احتماالت مهمة جيب أخذها يف االعتبار . منها سيتسرب إىل خارج إسرائيل

هوريات السوفيتية السابقة األمر الذي قد يدفع  مثل حدوث تدهور اجتماعي واقتصادي كامل يف اجلم"االحتمالية
وبالفعل صاحب عملية تفكُّك االحتاد السوفييت عام . املاليني من اليهود وغري اليهود إىل الرتوح إىل خارج البالد
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، مث انتقال مجهورياته إىل اقتصاد السوق، أزمة اقتصادية طاحنة وارتفاع يف معدالت البطالة وتزايد الرتاعات 1991
 . العرقية واملواجهات املسلحة، وال يزال الوضع غري مستقر وحيمل كثرياً من االحتماالت املفتوحة

 

وهناك أيضاً ظاهرة بالغة األمهية وهي ظاهرة اليهود املتخفني، وهم اليهود الذين ينكرون هويتهم ألسباب عملية خمتلفة 
ويقدر البعض عددهم . يتهم اليهودية حتت ظروف معينةويذوبون وينصهرون يف جمتمعام عدة أجيال مث يظهرون هو

كما أن هناك قضية العناصر شبه اليهودية أو غري اليهودية اليت قد تنضم إىل اهلجرة .  مليون1.5 - 1.3حبوايل 
لفعل أن ما وقد أعلنت احلاخامية يف إسرائيل با. لالستفادة من الفرص املتاحة أمام اليهود يف إسرائيل والواليات املتحدة

الزوجة ليست يهودية : من املهاجرين السوفييت ليسوا يهوداً وفقاً للشريعة اليهودية لألسباب التالية% 40و% 30بني 
.  أحد الزوجني ال تربطه أية صلة بالديانة اليهودية- األبناء ليسوا يهوداً ألن األم ليست يهودية - الزوج مل يخنت -

سرائيلي يسمح ألي شخص له جد يهودي، سواء من ناحية األم أو من ناحية األب، باهلجرة ونظراً ألن قانون العودة اإل
بل إن هناك . إىل إسرائيل، فقد بدأ الكثريون يف اكتشاف أن هلم جدوداً يهوداً برغم عدم ارتباطهم بالديانة اليهودية

من % 30صاءات بالفعل إىل أن أكثر من وتشري اإلح. عناصر من مدعي اليهودية حتاول أيضاً االنضمام إىل اهلجرة
وقد تكون هذه النسبة أكرب، فمن املعروف أن كثرياً ممن . املهاجرين السوفييت سجلوا أنفسهم على أم غري يهود

 . سجلوا أنفسهم يهوداً، رغم أم ليسوا يهوداً، فعلوا ذلك خوفاً من احلرمان من املزايا املمنوحة للمهاجرين اليهود

 

 ذلك إىل نقطة مهمة وهي مدى استعداد الكيان الصهيوين ألن يضم إىل الدولة اليهودية عناصر شبه يهودية أو ويقودنا
وحنن نذهب إىل أنه قد يقدم على ذلك بالفعل حىت تتوفر له املادة البشرية االستيطانية والقتالية الالزمة لتحل . غري يهودية

وهو األمر الذي حدث "تعادالً مع العرب بغض النظر عن مدى يهوديتها املشكلة السكانية احلادة يف إسرائيل وختلق 
وحنن نستند يف ذلك إىل جتربة إسرائيل مع يهود الفالشاه حيث مت جريهم إىل إسرائيل رغم عدم نقاء عقيدم . "بالفعل

 . راه فالشاهوهويتهم الدينية ورغم اعتراضات املؤسسة احلاخامية الدينية مث أخرياً ترحيبه بيهود املو

 

وقد توقَّف .  ألف مهاجر400وهذه العوامل السابقة الذكر تفسر لنا حجم اهلجرة الفعلي الذي وصل إىل إسرائيل وهو 
وأعداد املهاجرين اليت تصل .  ألف بعد ذلك280 انضم هلم حوايل 1992سيل اهلجرة عند هذا الرقم حىت أواخر عام 

 عن معدالت اهلجرة العادية، وهذا الرقم أقل كثرياً من األرقام املتضخمة اليت إىل إسرائيل يف الوقت احلاضر ال تزيد
 . أُذيعت عند بدء اهلجرة ويتطابق مع الرقم الذي قدرناه للهجرة اليت ستخرج من اجلمهوريات السوفيتية السابقة

 

ستويات االقتصادية والطبقية وهذا يقودنا إىل نقطة مهمة وهي ما ستنتج عنه هذه اهلجرة من احتكاكات عديدة على امل
واالجتماعية بني املهاجرين اجلدد واألعضاء القدامى يف التجمع الصهيوين، وخصوصاً مع اليهود الشرقيني الذين يشعرون 

بتهديد هذه اهلجرة ألوضاعهم االجتماعية واالقتصادية وطموحام السياسية، ذلك أن هؤالء املرتزقة سينقضون على 
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رص واالمتيازات اليت كان ميكن توجيهها إىل اليهود الشرقيني، كما أم سيساعدون على عودة التحيز الكثري من الف
اإلشكنازي ضد الشرقيني، هذا باإلضافة إىل أن قدوم املهاجرين اجلدد سيكثف استهالك البنية التحتية واملوارد املائية 

من قبل " وعدم قبول الكتلة الروسية "جرة السوفيتيةبسبب اهل"كما أن تزايد معدالت اجلرمية . والرقعة الزراعية
 .  البد وأنه سيزيد حجم التوتر االجتماعى"املستوطنني الصهاينة

 

 - زيادة التوتر االجتماعي -ازدحام املساكن "ومن املتوقع أن تزيد املشكالت النامجة عن وصول اليهود السوفييت 

ومن الطبيعي أن تكون . ل سينضم إىل هؤالء بعض املهاجرين املرتزقة من عدد النازحني من إسرائيل، ب"نقصان الفرص
ولكن . أرقام النازحني من املهاجرين اجلدد أمراً خاضعاً للرقابة، ولذلك فإن من الصعب معرفة حجمهم على وجه الدقة

طالبون بالرتوح وهؤالء النازحون أو امل. 1990 ألف قادم جديد طلبوا العودة إىل موطنهم عام 18من املعروف أن 
 . يشكِّلون نزيفاً من التجمع الصهيوين، كما يشكِّلون عنصر خلخلة وقلق

 

ومن ناحية أخرى، بدأت إسرائيل يف وضع خطة كربى وشاملة بعيدة املدى دف إىل استغالل القدرات العلمية 
لوجية عظمى حتل من خالل صادراا للمهاجرين اجلدد بغرض حتويل إسرائيل يف القرن احلادي والعشرين إىل قوة تكنو

ودف اخلطة إىل إقامة . من السلع التكنولوجية مشكلة ميزان املدفوعات، باإلضافة إىل توفري فرص العمل للمهاجرين
عدد من الشبكات بتمويل خاص تقوم بتطوير إنتاج وتصدير السلع التكنولوجية باستخدام التكنولوجيات اليت مت 

وتضم اخلطة أيضاً بعض اإلجراءات اليت جيب اختاذها لتشجيع االستثمارات احمللية واألجنبية . السوفييتتطويرها يف االحتاد 
وهذه خطة طموحة ستواجه كثرياً من الصعوبات يف التنفيذ، إال أن احتمال حتققها يشكِّل . اخلاصة يف هذا القطاع
 .خطورة حقيقية بالفعل

 

  المهاجرون السوفييت في إسرائيل: "زقةأو صهيونية المرت"الصهيونية النفعية 

Utilitarian "or Mercenary" Zionism: Soviet Immignats  in Is rael  

مصطلح قمنا بسكه لوصف اجتاه عام وشائع بني يهود العامل الذين يدعون » "أو صهيونية املرتزقة"الصهيونية النفعية «
لذا فهي حتتوي على توجه نفعي قوي، شأا يف هذا شأن العقائد والصهيونية عقيدة علمانية مادية، و. أم صهاينة

العلمانية كافة، ولكن معدل النفعية يف الصهيونية أعلى كثرياً من العقائد العلمانية الشاملة األخرى ألن الصهيونية برنامج 
ألنفسهم مستوى معيشياً أعلى إصالحي واع يطرح نفسه باعتباره اإلطار الذي يستطيع يهود العامل أن حيققوا من خالله 

 . وأمناً أقوى مما حققوه ألنفسهم يف أوطام
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ولكن الدافع املادي وحده ليس كافياً ألن تقتلع اإلنسان نفسه اقتالعاً من جمتمعه وماضيه وهويته، ولذا طورت 
ولكن املثاليات الصهيونية .  مثالياًالصهيونية الصيغة الصهيونية الشاملة املهودة اليت أسقطت على املشروع الصهيوين بعداً

 يبذلون "قبل ظهور هرتزل"كانت ديباجات سطحية ولذا اتضح التوجه النفعي من البداية، فكان املستوطنون التسلليون 
جهدهم يف ابتزاز أموال روتشيلد وغريه من أثرياء الغرب، واستمر هذا الوضع قبل إعالن الدولة إذ كان املُستوطَن 

اول احلصول على أقصى قدر من األموال من يهود العامل عن طريق الدعاية أو االبتزاز بتوليد إحساس عميق الصهيوين حي
وبعد إعالن الدولة، حتولت الدولة بالتدريج إىل دولة تعيش على . بالذنب لديهم باعتبار أم مل يهاجروا إىل إسرائيل

 . ا دولة وظيفية تؤدي دوراً فهي دولة مرتزقةاملعونات األجنبية، وهي معونات حتصل عليها باعتباره

 

 يفعلون ذلك ألسباب نفعية ال عالقة هلا مبثاليات "فلسطني"لكل هذا، جند أن كثرياً من اليهود الذين يستوطنون إسرائيل 
 جزءاً من  يف هذا اإلطار، فهم مل يكونوا قط1948وميكن رؤية هجرة يهود البالد العربية بعد عام . دينية أو أيديولوجية

وقد استوطنوا فلسطني لتحقيق احلراك . احلركة الصهيونية، سواء يف شكلها االستيطاين أم يف شكلها التوطيين
 . االجتماعي

 

 داخل وخارج املستوطن الصهيوين مع انتقال املستوطن الصهيوين 1967وقد تصاعدت معدالت هذا االجتاه بعد عام 
، أي »روش قطان«املرحلة الفردوسية االستهالكية، ففي الداخل ظهر ما يسمى عقلية من املرحلة التقشفية التراكمية إىل 

كما تصاعدت خارجه، وخصوصاً بني . اليت تتوج جسماً كبرياً ال يكف عن االلتهام واالستهالك» الرأس الصغري«
 . أعضاء املستودع البشري اليهودي الوحيد القابل للهجرة، يهود االحتاد السوفييت

 

اجلزء األكرب من اليهود السوفييت علمانيون شاملون وال يؤمنون بالصهيونية أو بأية عقيدة أخرى، كما ال توجد و
عندهم هوية يهودية واضحة فهم مجاعة بشرية ال تكترث كثرياً بأية قيم دينية أو ثقافية أو خصوصية حضارية وهدفها 

 يتسمون بسمة جوهرية واضحة مركزية وهي أم ينتمون إىل ولكنهم مع هذا. األساسي هو البحث عن املنفعة واللذة
، أي أن يعيش املرء يف احلياة الدنيا بشكل إجرائي »عصر ما بعد األيديولوجيا«ما يسمى يف علم االجتماع الغريب 

عادةً ال يفكر يف كفء، ال يفكر إال يف يومه، وإن فكَّر يف مستقبله فهو يفعل ذلك بنفس املعايري الكمية اإلجرائية، وهو 
وعملية التفكري لديه عادةً ما تكون بريئة من أية أثقال أيديولوجية أو أعباء نظرية أو أخالقية، فاملعايري املستخدمة . املاضي

، "عادةً املباشرة" واللذة "عادةً الكمية"فهم يؤمنون بقيم املنفعة . علمية مادية دقيقة دف إىل تعظيم املنفعة واللذة
ثُل وتطلعاا أية قيم، وهي تطلعات ال تقبل أي إرجاء، وذلك بسبب غياب أية مم االستهالكية شرهة ال ختفف حد

وهلذا السبب، جند أن الوعي السياسي لليهود السوفييت ضعيف جداً وإن كانوا "عليا أو نظريات دينية أو عقائدية 
وقفاً نظرياً وإمنا هو عداء ذرائعي لكل النظريات ولكن عداءهم هنا ال يعين م. يتسمون بعداء حقيقي لالشتراكية

 . "واملطلقات، فاالشتراكية يف اية األمر حتوي داخلها قدراً من املثاليات ينبع من إمياا باإلنسان كمطلق
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مثل هؤالء البشر يتسمون حبركية غري عادية ورغبة عارمة يف حتقيق احلراك االجتماعي وحتسني املستوى املعيشي دون 
اكتراث بأية قيم ثقافية أو دينية أو خصوصية حضارية أو أي من هذه املطلقات اليت تسبب الصداع للرؤوس 

فإن من . االستهالكية، أي أن قابليتهم للهجرة حبثاً عن الفرص االقتصادية واحلراك االجتماعي مرتفعة إىل أقصى حد
أن أعداداً كبرية منهم جتيد اإلجنليزية إذ كانوا يعدون أنفسهم املنطقى أن يتجهوا إىل الواليات املتحدة، ولذا يالحظ 

 . للهجرة إليها

 

 السوفييت اهلجرة إىل الواليات املتحزة، ولكن "وغري اليهود"ومع سقوط االحتاد السوفييت حاول الكثري من اليهود 
. الوحيد للخروج من االحتاد السوفييتومن مث أصبحت إسرائيل بالنسبة هلم هي السبيل . إسرائيل أوصدت األبواب دوم

فهم ال يريدون "ولذا، فإن كثرياً من املهاجرين يأتون صاغرين ال حيملون يف قلوم أي تطلُّع لصهيون أو أي حب هلا 
على حد قول يوري جوردون رئيس قسم االستيعاب يف الوكالة اليهودية املسئول عن توطني "" مساع أي شيء عنها

، كما أم مل يبدوا موافقة أو ترحيباً باستئناف العالقات بني االحتاد السوفييت وإسرائيل ألن هذا األمر "فييتاليهود السو
بل إن بعضهم يدعي . سيؤدي إىل نقْل املهاجرين مباشرةً إىل إسرائيل، وهو ما يفوت فرصة اهلجرة إىل الواليات املتحدة

ا يف سبيل احلصول على الدعم املايل على أمل أن تتاح له فرصة الفرار من أرض امليعاد اليهودية، بل مل ميانعوا يف أن يختنو
وحتاول الدولة الصهيونية من جانبها أن . الصهيونية يف فلسطني احملتلة إىل أرض امليعاد احلقيقية يف الواليات املتحدة

 . الفرارتكبلهم باملساعدات املالية اليت يصعب عليهم سدادها حينما حتني حلظة

 

مل يكن أمامي خيار سوى أن أذهب إىل إسرائيل بعد أن قضينا سبعة : "وقد خلص أحد املهاجرين املرتزقة املوقف بقوله
وقد بدأت الصحف الصادرة بالروسية يف إسرائيل بتخصيص . ولكنه أعلن عن تصميمه على عدم البقاء". شهور يف روما

تأشريات دخول إىل :  القراء بالسلعة اليت تطمح هلا غالبية املهاجرون اجلددمساحة كبرية حيتلها معلنون يعرضون تزويد
وقد وصف أرييه ديري، وزير الداخلية، املهاجرين املرتزقة وصفاً . "أرض ميعاد أخرى جماورة للواليات املتحدة"كندا 

بعض ممن ال ميكنهم الذهاب : "وقال أوبليون. إم بعد وصوهلم ستجدهم جالسني على حقائب السفر: دقيقاً حني قال
إىل الواليات املتحدة سيأتون إىل إسرائيل دف استخدامها كمحطة على الطريق، وسيقومون باستغاللنا أيضاً، 

وسيأخذون أية خربات قد نقدمها هلم، وقد ينتهي بنا األمر إىل أن يتجمع عندنا عدد كبري من الناس الذين يشعرون 
أن إسرائيل بلد صعب وأن الواليات "، فهم يعرفون متاماً "رصة ليرتحوا عن إسرائيلبالبؤس والذين ينتظرون أول ف

كما وصفهم يوري "" الراحة والترف"والسهولة قيمة أساسية بالنسبة هلؤالء الباحثني عن ". املتحدة بلد سهل باملقارنة
 . "جوردون
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 بأنه شخص مل يهرب من "يف السبعينيات"اذجي وقد وصفت إحدى املؤسسات اليهودية املهاجر اليهودي السوفييت النم
وقد أيد نتائج هذا التقرير تقرير آخر نشره جملس املعابد . االضطهاد وإمنا هاجر بإرادته ولدوافع غري عقائدية أصالً

فييت على بينما ينظر األمريكيون إىل احلملة من أجل اهلجرة اليهودية من االحتاد السو:  جاء فيه1974اليهودية يف نوفمرب 
أا حماولة إلنقاذ بقايا الشعب اليهودي هناك، فإن املهاجرين السوفييت ال يشاركون يف مثل هذه األوهام الرومانتيكية أو 

 . الديباجات الصهيونية

 

، وهو صهيوين "املهاجر السوفييت املقيم يف إسرائيل"، صرح إسرائيل فاينبلوم 1987 أبريل 30ويف جريوساليم بوست 
منهم فقط بسبب % 20 ألف مهاجر سوفييت الذين استقروا بالفعل يف إسرائيل حضر 163 أن من بني ال حقيقي،

 . "على حد قوله"، أما اآلخرون فقد وجدوا أنفسهم يف إسرائيل "أي العقائدية"الدوافع الدينية أو النفسية 

 

. إن احلياة هناك أصبحت مملة: فقال أحدهموقد وصف بعض املهاجرين األسباب اليت دعتهم إىل ترك االحتاد السوفييت، 

وقال أحد أساتذة علم اجلرب إنه ترك االحتاد السوفييت ألنه أدرك أن . فاهلجرة إىل إسرائيل هي جمرد حبث عن اإلثارة
وحىت . الوقت قد حان ألن يفعل ذلك، وأشار مهاجر ثالث إىل أنه ترك االحتاد السوفييت ألنه يريد أن يعيش حياة أفضل

ومن . كد مدى عمق التزامه ذه الفلسفة، ذكر أنه جاء ال ليشتري سيارة ولكن ليكون لديه سيارة مبحرك أكربيؤ
 يشبه إيفان الذي ترك إسرائيل بعد أن عمل سنة يف الكيبوتس، ألنه يكره "سوفيتياً"املستحيل أن نعرف كم مهاجراً 

أرض امليعاد يف القطب الشمايل أو على مسافة صغرية من التعصب الديين والطقس احلار، وكأنه كان يتوقع أن تكون 
 . روسيا، أو أن احلركة الصهيونية قد وعدته بأرض ميعاد مكيفة اهلواء

 

والوكالة اليهودية تسبح مع التيار ولذا فهي تقوم مبحاولة جذب أعضاء اجلماعات اليهودية لالستيطان يف إسرائيل على 
ات حبسهم الديين أو بارتباطهم باألسالف، وإمنا تتحدث بشكل صريح عن البيت أسس نفعية حمضة فال يب اإلعالن

املريح، أو اإلمكانيات االستثمارية للمستثمرين وإمكانيات البحث العلمي للعلماء، وكأن فندق صهيون حتول هنا إما إىل 
اه إىل الذروة مع هجرة اليهود وقد وصل هذا االجت. شركة صهيون االستثمارية أو إىل معمل صهيون للبحوث العلمية

 . 1990السوفييت األخرية اليت بدأت بعد عام 

 

 "أي حوايل خمس سكان إسرائيل" ألف 800 حوايل "من الصهاينة املرتزقة"ويبلغ عدد اإلسرائيليني من منشأ روسي 

إلسرائيلي، فلهم حمطة، مستقلة، هلا متيزها وحضورها اخلاص، فهم كيان مستقل داخل الكيان ا" قومية"يشكلون كتلة 
يفكرون بالروسية  "- كما قال أحدهم -فهم . إذاعة وتليفزيون خاصة م، وصحافة باللغة الروسية وأندية ومدارس

 "املنقطعة الصلة بالثقافة اإلسرائيلية واملرتبطة بثقافة الوطن القدمي"وتنبع قوة الثقافة الروسية احمللية ". ويتواصلون فيما بينهم

ولذا فهي حتافظ بشراسة على استقالهلا، بل إن أحدهم أشار . ا الكبري ومن املؤهالت البشرية اليت يف حيازامن حجمه
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من % 16ولذا ال يصنف سوى . إىل تكوين حزب إسرائيل بعالياه على أنه بداية حرب االستقالل اخلاصة بالروس
اعترب نفسه % 32و" من رابطة الدول املستقلة"ترب نفسه اع% 26مقابل " إسرائيلي"املهاجرين السوفييت نفسه على أنه 

 . »مهاجر جديد«بأن يسمي نفسه تسمية حمايدة % 12بشكل عام، واكتفى " يهودياً"

 

من املهاجرين السوفييت أن اتمع % 59ومل يتم قبول هذه الكتلة الروسية من قبل اتمع اإلسرائيلي، ولذا يشعر 
ويف املقابل حني سئل اإلسرائيليون عن وصفهم للمهاجرين . إما بال مباالة أو بعدائيةاإلسرائيلي يستوعب اهلجرة 

واام املهاجرين السوفييت باحتراف البغاء واجلرمية "إم بروفسري كناس ومسسار وعاهرات % 36السوفييت قال حوايل 
 . "املنظمة، اامات هلا أساس يف الواقع

 

مع هذا ميكن القول بأنه مصطلح كامن يف خطاب كثري من الكُتاب الذين تعرضوا و» مرتزقة«ومل يستخدم أحد لفظ 
، كما وصفهم آخر بأم »مهاجرون اقتصاديون«فقد وصفهم أحد الكُتاب بأم . للمهاجرين السوفييت بالوصف

، فقد "فس يف اجلامعة العربيةعاملة ن"أما جوليا مريسكي . »هاربون من االحتاد السوفييت وليسوا مهاجرين إىل إسرائيل«
مستوطنون باإلكراه « بأم "يف جريوساليم بوست"ووصفهم كارل شراج . »الجئون وليسوا مهاجرين«وصفتهم بأم 
، واالصطالح الذي أقترحه أكثر دقة فاملرتزق هو الذي ال يقوم »املرتزقة«ولكنين أفضل وصفهم بلفظ . »أو رغم أنفهم

ويتميز . التزامه بالعمل هو التزام خارجي تعاقدي أي أنه ال يشعر حنوه بأي والء حقيقيبعمل إال نظري مقابل، و
مصطلحنا بأنه مصطلح متداول يف علم االجتماع، وهو ما يعين أنه حيوي قدراً من العمومية وال يسقُط يف التخصيص 

 . الكامل

 

ذين يتقاعدون يف إسرائيل حيث ميكنهم أن يعيشوا حياة وهناك نوع آخر من الصهاينة النفعيني، وهم اليهود املسنون ال
 . "فكأن إسرائيل هي بيت املسنني أو فلوريدا الصهيونية"مترفة على معاشام الصغرية 

 

فهم يرفضون العيش يف إسرائيل، ولكنهم ال يرفضون : وهناك، أخرياً، اليهود الذين يرسلون جسمام ليدفَن يف إسرائيل
 حد قول أحد الكُتاب اإلسرائيليني، فإم يعهدون باجلانب التارخيي يف حيام إىل أوطام، أما وعلى. املوت فيها

 !اجلانب الكوين الذي يتعلق باملوت فهم يعهدون به إلسرائيل

 

  صهيونية المرتزقة

Mercenary Zionism  
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 . » إسرائيلاملهاجرون السوفييت يف: "أو صهيونية املرتزقة"الصهيونية النفعية «: انظر

 

  إسرائيل بعالياه

Is rael Bealaya  

وهو حزب سياسي جديد يتزعمه ناتان شارانسكي، وهو » إسرائيل مع اهلجرة«عبارة عربية تعين » إسرائيل بعالياه«
فهو ميني "ة املؤيد لنتنياهو، وهو ميني ال يهتم كثرياً باأليديولوجيا وإمنا مبصلحته املباشر» اليمني الرخو«تعبري عما يسمى 

، أي أن تكون دوافع األحزاب »السياسة اإلثنية«، كما أنه تعبري عن عودة ما ميكن تسميته "عصر ما بعد احلداثة
واجلماعات السياسية ليست األيديولوجية الصهيونية وإمنا انتماءهم اإلثين، حبيث يكونون مجاعة مصاحل ال تكترث 

 عرفها النظام السياسي اإلسرائيلي يف بداياته، مث اختفت مما أعطى االنطباع العام والسياسة اإلثنية. باملسلمات الصهيونية
. الصهيوين/بأن املستوطن الصهيوين قام بتجميع عدد كبري من املنفيني وجنح يف مزجهم من خالل أتون الصهر اإلسرائيلي

لى سقوط االدعاء بأن اليهود شعب  يدل ع"متمثلة يف جزب جيشر وشاس وإسرائيل بعالياه"وعودة السياسة اإلثنية 
 ". مزج املنفيني"واحد ويشري إىل إخفاق الصهاينة يف عملية 

 

ولفهم اخللفية األساسية اليت أدت إىل ظهور إسرائيل بعالياه البد أن ندرك أن املهاجرين اليهود السوفييت قد حضروا 
وقد شكَّلوا أكرب كتلة انتخابية . لتزمني بأية أيديولوجيةإلسرائيل لتحقيق احلراك االجتماعي، فهم صهاينة مرتزقة، غري م

يف إسرائيل، ومع هذا يصعب التنبؤ بسلوكها االنتخايب، فكل ما يبغونه هو احلصول على جزء من الدخل القومي أو 
ه كثري من ولذا صوت هؤالء حلزب العمل، حينما وجدوا أن هذا يف صاحلهم، يف الوقت الذي تنبأ في". الفطرية القومية"

 . احملللني أم سيعززون قوى اليمني ومن يصوتوا حلزب ذي طابع اشتراكي

 

وقد حمل هؤالء املهاجرون حزب الليكود مسئولية التقصري يف عملية استيعام ومسئولية وقْف ضمانات القروض 
 على " له من وجهة نظرهمالذي ال ضرورة" مليارات دوالر بسبب إصراره العقائدي 10األمريكية البالغ حجمها 

مواصلة عمليات االستيطان يف الضفة الغربية وقطاع غزة، ومن مث تبديد املوارد اليت ميكن أن توجه خللق فرص عمل 
كما أكدت االستطالعات اليت جرت بني الناخبني من اليهود السوفييت أن لديهم ارتياباً ورفضاً عميقني . جديدة هلم

كما وجدوا يف مجاهري حزب العمل فئة اجتماعية مماثلة هلم، فهم من . ك فقد رفضوا التصويت هلالألحزاب الدينية، ولذل
 . الفئات املثقفة ذات األصول األوربية، على عكس مجاهري حزب الليكود اليت تضم أغلبية سفاردية وشرقية
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إعطائهم جزء أكرب من الفطرية القومية ولكن حينما عرض عليهم الليكود االشتراك يف عملية إدارة املستوطن الصهيوين و
 . مقابل االشتراك يف حكومة ائتالفية تضم عناصر دينية كثرية مل يترددوا يف تغيري مواقفهم ومنط تصويتهم

 

الكتلة االنتخابية الروسية هو استطالع يف الرأي كانت نتيجته أن " عملية"و" واقعية"ولعل من األمثلة الطريفة على مدى 
 فلم يأم، على سبيل املثال، "بسبب أنه ملوث باأليديولوجيا إىل حد ما" حيصل على أصوات كافية شارانسكي مل

 بعدد كبري من األصوات، "»راسبوتني«مستشار نتنياهو املشهور بلقب "بالوظائف اليت وعدهم ا، بينما حصل البريمان 
 على عدد كبري آخر من األصوات رغم "وري لرينرمليونري روسي مهاجر كان يسمى جرجي"كما حصل تسفي بن آرى 

أنه على عالقة باجلرمية املنظمة، كما اتهم بتقدمي الرشاوي وتجرى معه التحقيقات ذا الشأن ، ولكن هذا شأن سياسي 
 . ال يهم الصهاينة املرتزقة كثرياً

 

، ومع هذا فهم هلم ماضي إمربيايل 1967ام فقط من هؤالء املرتزقة يعيش يف األرض احملتلة بعد ع% 1ومما يالحظ أن 
كما يقول إدوارد كوزينتسوف حمرر جريدة يومية "ولذا فهم ال ميانعون يف ضم األراضي وال يرون ضرورة للتنازل عنها 

كما أم يكرهون العرب بشكل غريزي، رمبا بسبب عنصرية اتمع . "تصدر بالروسية يف إسرائيل تسمى فسيت
 . ، األمر الذي كان متفشياً بني العناصر الرجعية يف اتمع السوفييت"عداء للعرب"تأصلة، وما محلوه من الصهيوين امل

 

وكان .  مل يكن للمهاجرين الروسو حزب سياسي، ولكن املنرب الصهيوين كان ممثلهم الرئيسي1996وحىت مطلع عام 
كاسات السلبية اليت قد تعين حتويل املهاجرين إىل رئيسه شارانسكي يعارض بشدة تأليف حزب للمهاجرين خشية االنع

ولكن االنقسامات احلزبية داخل النظام السياسي اإلسرائيلي، عالوة على القوة االنتخابية الضخمة اليت . جمموعة عرقية
فسه يشكلها املهاجرون الروس، دفعت شارانسكي إىل حتويل حركته السياسية إسرائيل بعالياه إىل حزب حيمل االسم ن

ويزعم شارانسكي أن حزب إسرائيل بعالياه حزب إسرائيلي مبعىن الكلمة، إذ يطالب حبل . 1996 فرباير 11يف 
العمل "املشاكل اليت تعاين منها غالبية اإلسرائيليني ويطرح نفسه على أنه حزب وسط بني طريف القوس السياسي 

ها توحيد الشعب، ومن ضمن هذه املسائل حتويل إسرائيل إىل  يربز املسائل غري املختلفة بشأا، واليت ميكن"والليكود
مبا يف ذلك قيام اقتصاد ليربايل قائم على التنافس يقوم باجتذاب أعضاء اجلماعات اليهودية إىل الدولة "جممع للشتات 

 . "الصهيونية

 

ملهاجر وواجباته ووضع ويطالب احلزب بتعزيز شئون اهلجرة واالستيعاب، ولذا يطالب بإصدار قانون حيدد حقوق ا
ويرى احلزب أن استمرار اهلجرة يشكل عامالً سكانياً حامساً يف التخطيط اإلستراتيجي الطويل . اخلطط الالزمة لذلك

 حق الشعب اليهودي يف كامل أرض -إلغاء قانون العودة "لكل هذا يؤكد احلزب كثرياً من املسلمات الصهيونية . األمد
عالوة على . " رفض قيام دولة فلسطينية- غري قابلة للتفاوض فهي عاصمة الدولة اليهودية  القدس املوحدة-إسرائيل 
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هذا يرى احلزب ضرورة توسيع صالحيات االس احمللية فيما يتعلق بإنفاق األموال املخصصة لالستيعاب واستعمال 
ويرى احلزب . ة يف استيعاب املهاجرينضمانات القروض اليت قدمتها الواليات املتحدة يف خدمة غرضها األصلي املتمثل

 . ضرورة إجياد حل للمشكالت الصعبة املتعلقة بزجيات غري اليهود ودفنهم

 

ورغم كل االدعاءات الصهيونية األولية فإن صهيونية املرتزقة تطل برأسها بكل صراحة وعنف يف اجلزء الثاين من برنامج 
: وكما قال شارانسكي نفسه. ة األمر له مصاحله الروسية اخلاصةاحلزب، فحزب إسرائيل بعالياه حزب إثين يف اي

فحىت الناجحون بني املهاجرين يشعرون بأم . قررنا إقامة حزب عندما اتضح أن الفصل بني املهاجرين واتمع يشتد"
كانوا يشعرون فيها إن املهاجرين من روسيا تركوا دولة . ينتمون إىل أقلية مشبوهة وغري موالية، والنظرة إليهم سلبية

يقال . وفجأة أخذوا يشعرون بأم عبء. جاؤوا إىل هنا معتقدين أن هذا هو البيت. دائماً بأم ليسوا جزءاً من اتمع
املعادون للسامية يف روسيا كانوا على ... إم جيلبون اجلرمية والدعارة، وعندما يديرون أعماالً يكونون مرتبطني باملافيا

 . »هنا حتول مهاجرو روسيا إىل طفيليات. ون اليهود؛ إذ كانوا يقولون إن اليهود أذكياءاألقل حيترم

 

وبسبب اثنية احلزب وروسيته جند أن قائمة مرشحيه كادت تقتصر على ممثلي املهاجرين الروس، وكانت الدعاية 
 صوت أتت هلا بسبعة مقاعد يف 174.928وحصلت قائمة إسرائيل بعالياه على . االنتخابية يف معظمها باللغة الروسية

. "بعد العمل والليكود وشاس واملفدال ومريتس، على الترتيب"ولذا تعد سادس أكرب كتلة يف الكنيست . الكنيست

 . والبد أن يؤخذ يف االعتبارأن املهاجرين الروس مل يستنفذوا كامل طاقتهم يف االنتخابات األخرية

 

  فاعد

Vaad  

وهي املنظمة املظلة اليت تضم كل التنظيمات اليهودية يف كومنولث الدول املستقلة » جلنة«تعين كلمة عربية » فاعد«
وفاعد عضو يف . وتضم املنظمة ما يزيد عن مائيت مجاعة ثقافية. 1989 وقد تأسست عام "االحتاد السوفييت سابقاً"

ومن أهم الشخصيات فيها وأحد . السوفييتوقد استمرت يف الوجود بعد سقوط االحتاد . املؤمتر اليهودي العاملي
وتتعرض منظمة فاعد اآلن للهجوم من فروعها يف اجلمهوريات السوفيتية السابقة إذ . مؤسسيها ميخائيل تشيلينوف

وهذا االنقسام داخل فاعد إن هو إال صدى . يطالبون بأن تكون فاعد أقل مركزية وأن تصبح تنظيماً كونفدرالياً
 . ني أعضاء كومنولث الدول املستقلة اليت تتنازعها الرغبة يف التحالف مع روسيا واالستقالل عنهالالنقسام األكرب ب

 

  – "  1938"ميخائيل تشيلنوف 
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Mikhail Tschelenov  

عامل لغة سوفييت يهودي، ومؤسس احلركة الثقافية اليهودية يف موسكو يف السبعينيات، والرئيس املناوب ملنظمة فاعد 
وميكن القول بأن تشيلينوف منوذج متبلور . " املظلة للمنظمات اليهودية يف احتاد دول الكومنولث املستقلةاملنظمة"

 . للمواطن الروسي اليهودي إذ يتبدى من خالله كثري من خصائص هذا املواطن

 

، وهو متخصص أساساً يف »يةاللغويات اإلثن«يعمل تشيلينوف عامل لغة متخصص يف اإلثنوغرافيا، ولعله عامل فيما يسمى 
. قبائل اإلسكيمو وشعوب احمليط اهلادي يف جزر إندونيسيا، كما أنه جييد العربية بل يعد من أهم معلمي العربية يف روسيا

وأم . وهو حفيد واحد من أهم القادة الصهاينة الذين هاجروا إىل فلسطني واستوطنوا فيها، وهو حييل تشيلينوف
. هودية، وكذلك زوجته وابنه، واملؤسسة الدينية األرثوذكسية داخل وخارج إسرائيل ال تعتربه يهودياًتشيلينوف ليست ي

وهذه "ويبدو أن اهتمامه بالعربية ليس له أي مضمون صهيوين وإمنا هو اهتمام باجلذور اإلثنية لشخصيته الروسية الثقافية 
يييت، فيهود أمريكا مولعون بشكلٍّ يكاد يكون مرضياً بالبحث عن مسة مشتركة بني يهود الواليات املتحدة واالحتاد السوف

 . "جذورهم

 

. ويعمل تشيلينوف رئيساً للجماعة اليهودية الثقافية يف موسكو، أي أنه يسعى إىل بعث ثقايف هلويته الروسية اليهودية

ماماته هذه تضعه يف جماة الصهيونية وجمموعة اهت. ومجاعته أول مجاعة يهودية منظَّمة منذ الثورة وتضم آالف األتباع
ولذا، فليس . اليت دف إىل تصفية اجلماعات اليهودية يف العامل وإىل حتويلها إىل وقود آللة االستيطان واحلرب الصهيونية

ات من الغريب أن يصرح تشيلينوف أنه ال ينوي اهلجرة إىل إسرائيل ألنه يعلم جيداً اجلو السيئ يف إسرائيل بشأن الزوج
مث أضاف أنه يرى أن اهلجرة ليست سوى عنصر واحد . غري اليهوديات، وأنه غري مستعد إلخضاع زوجته هلذه املعاملة

وميكن أن نضيف أن ختصص تشيلينوف يف قبائل اإلسكيمو جيعل هجرته مستحيلة، . "الروسية"للتعبري عن اهلوية اليهودية 
وكم عدد علماء اللغويات واإلثنوغرافيا الذين يستطيع "ادة اليت يعمل عليها إذ أنه سيجد نفسه يف إسرائيل بعيداً عن امل

ومما جيدر ذكره أنه . وميكن القول بأن تشيلينوف منوذج جيد لكثري من اليهود السوفييت. "اتمع اإلسرائيلي استيعام؟
وقد تعرض .  أي أنه صهيوين توطيينرغم أنه قد قرر عدم اهلجرة إال أنه يؤيد هجرة اليهود السوفييت بل ويشجعها،

 . تشيلينوف هلجوم يف الفترة األخرية إذ وجه إليه االام بأنه حول فاعد إىل منظمة مركزية تتركز قيادا يف يده

 

- " 1948"ناتان شارانسكي    

Natan Sharansky  
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ولد يف . امسه األصلي أناتويل مث قام بعربنته. رئيس حزب إسرائيل بعالياه ووزير الصناعة والتجارة يف وزارة نتنياهو
تقدم بطلب للحصول على . أوكرانيا ودرس الرياضيات وعلوم الكمبيوتر يف معهد الفيزياء التكنولوجية يف موسكو

وقد قام شارانسكي حبملة إعالمية ضخمة للمطالبة حبق اليهود السوفييت يف . 1973تأشرية هجرة إىل إسرائيل عام 
ويف عام . ىل إسرائيل وكان يشكِّل حلقة اتصال بني يهود االحتاد السوفييت املمنوعني من اهلجرة والصحافة الغربيةاهلجرة إ
 امته جريدة أزفستيا بالتعاون مع املخابرات األمريكية مث قُبض عليه بتهمة اخليانة واجلاسوسية وحكم عليه 1976

 وترك بلده يف اليوم نفسه وهاجر إىل إسرائيل حيث 1986 فرباير عام 11 وأُفرج عنه يف. بالسجن ملدة ثالثة عشر عاماً
 . أعلن أنه سيستمر يف الكفاح من أجل حق يهود االحتاد السوفييت يف اهلجرة

 

ويذهب شارانسكي إىل أن يهود االحتاد السوفييت مندجمون متاماً يف جمتمعهم وأم يف طريقهم لالختفاء، ومن مث فدعوته 
ومع هذا، فمع اهلجرة . ود حق اهلجرة ليس من أجل إنقاذهم وإمنا من أجل خدمة مصلحة الدولة الصهيونيةملنح اليه

السوفيتية اجلديدة يف التسعينيات بدأ شارانسكي يوظف اندماجية هؤالء املهاجرين وأم كتلة بشرية مستقلة هلا مصاحل 
وهو األمر الذي تزامن مع تكوين حزب " املهاجرين الروس مستقلة، ولذا انتهى به األمر أن كون حزباً سياسياً من

 يتجاوز املُثُل الصهيونية متاماً ليعبر عن مصاحل املهاجرين الروس الذين ال يدينون بالوالء إال "مغريب وآخر من الفالشاه
 .ملصاحلهم اخلاصة
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 العنصرية واإلرهاب الصهيونيان: الجزء الثالث

  

  لصهيونيةا العنصرية: الباب األول

 

  األساس الفكري للعنصرية الصهيونية ضد اليهود والعرب

Intellectual O rigins of Z ionist Racism  Against Jews and Arabs  

ولعل أهم . تنطلق الصهيونية من توليفة من األفكار العلمانية الشاملة الىت شاعت يف احلضارة الغربية يف القرن التاسع عشر
فكر العنصري أو العرقي الذي يرى البشر مجيعاً مادة ولذا فاالختالفات بينهم مادية، كامنة يف هذه األفكار هو ال

ومن هنا . خصائصهم العرقية والتشرحيية، وأن البشر مادة بشرية ميكن أن توظَّف فتكون نافعة وميكن أن ال يكون هلا نفع
واخلصائص احلضارية ورقي .  كمعيار للتفرقة بني البشر"إخل.. .لون اجللد  حجم الرأس"تربز أمهية االختالفات العرقية 

 . شعب ما وتخلُّفه هو نتيجة صفاته العرقية والتشرحيية، ومن مث فتقدم أو تخلُّف شعب مسألة عرقية متوارثة

 

 أن مثة شعباً عضوياً وتنبع الصيغة الصهيونية األساسية الشاملة من هذا التشكيل العلماين اإلمربيايل العرقي فهي تفترض
وهذا الشعب غري نافع ميكن نقله إىل أرض خارج أوربا لتوظيفه لصاحلها ليتحول . حيوي داخله خصائصه العرقية واإلثنية

وقد استخدمت الصهيونية النظريات العرقية الغربية لتربير نقل الشعب العضوي اليهودي املنبوذ من أوربا . إىل عنصر نافع
 . السكان األصليني ليحل أعضاء هذا الشعب حملهمولتربير إبادة 

 

 : وقد عبرت النظرية العرقية الغربية عن نفسها على مستويني

 

طبق منظروا العرقية النظريات نفسها على شعوب أوربا وأقلياا، فاجته األملان إىل وضع اآلريني، :  داخل أوربا"أ
 عند هذه "اإلجنليزي األمريكي"اإلجنليز يضعون العنصر األجنلو ساكسوين وخصوصاً التيوتون، على رأس اهلرم، كما جند 

 يف الشمال "الشقراء"وعلى أية حال، فإن الشعوب البيضاء . وقد كان هناك أيضاً من السالف من فعل ذلك. القمة
ف اهلرم، ويف قاعدة  فكانت توضع يف منتص"اإليطاليون واليونانيون"جتيء على القمة، أما الشعوب الداكنة يف اجلنوب 
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وقد ظهرت أدبيات عرقية معادية لليهود حتاول إثبات عدم انتمائهم ألوربا وانفصاهلم . اهلرم كان يوضع الغجر واليهود
 . عنها حضارياً أو عرقياً كما حتاول إثبات تدنيهم

 

حني أن الرجل األبيض متقدم الشعوب امللونة خارج أوربا هي شعوب متخلفة حضارياً وعرقياً، على :  خارج أوربا"ب
متحضر، األمر الذي يضع على اإلنسان األبيض عبئاً ثقيالً ويفرض عليه أن يغزو بقية العامل ويهزم شعوا ويبيد أعداداً 

 . منهم حىت يتم إدخال احلضارة عليهم

 

 يف جماهلا األوريب لتفسري ظاهرة نبذ وقد تبنت الصهيونية كال جانيب النظرية العرقية الغربية، فاستخدمت النظرية العرقية
الشعب العضوي اليهودي وضرورة نقله، واستخدمت النظرية العرقية يف جماهلا العاملي لتربير عملية طرد العرب من 

 . بالدهم

 

، ولفهم هذا الشعار قد يكون من "أرض بال شعب لشعب بال أرض"وقد ترمجت العنصرية الصهيونية نفسها إىل شعار 
ولذا [بال أرض، ] يهودي منبوذ طفيلي ال نفع له يف أوربا ال ينتمي هلا ال وطن له فهو[شعب : "فنقول.  قلبهاألفضل

وإن وجد الشعب ميكن إبادته أو طرده من [بال شعب ] ال تاريخ فيها وال تراث وال بشر فهي[أرض ] جيب نقله إىل
لليهود من أوطام أو املنفى إىل فلسطني، وللفلسطينيني العرب : فكأن الصهيونية تعين عملييت نقْل أو ترانسفري]". وطنه

ولذا، فالعنصرية الصهيونية ليست موجهة ضد العرب وحسب وإمنا ضد أعضاء . من وطنهم فلسطني إىل املنفى
 . اجلماعات اليهودية أيضاً

 

  العنصرية الصهيونية ضد اليهود

Zionis t Racism Agains t Jews  

«لصهيوين لليهودالعداء ا«: انظر «الرفض الصهيوين لليهودية»   «غزو الدياسبورا»   «اخلالص اجلربي»   التهجري »  
« الصهيوين ألعضاء اجلماعات اليهودية"الترانسفري"  . » يهود العراق"ترانسفري"إرهاب »  

 

  اإلدراك الصهيوني للعرب

Zionis t Conception of the Arabs  
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إىل تربير استيالء اليهود على األرض الفلسطينية، األمر الذي يتطلب التوصل إىل رؤية دف نظرية احلقوق الصهيونية 
وقد تناولنا رؤية الصهاينة لليهود باعتبارهم شعباً . "العرب"، ورؤية تكميلية لآلخر موضوع الغزو "اليهود"للذات الغازية 

االعتذاريات الصهيونية العنصرية ونظرية احلقوق «: انظر"اً أبيض أو شعباً مقدساً يهودياً خالصاً أو شعباً اشتراكياً تقدمي
 . وسنتناول يف هذا املدخل رؤية الصهاينة للعرب. "»اليهودية املطلقة

 

يالحظ أن طريقة صياغة الرؤية الصهيونية للعرب تتسم بكثري من مسات اخلطاب الصهيوين، ابتداًء باإلام املتعمد وانتهاًء 
 يالحظ تصاعد معدالت التجريد إىل أن نصل إىل النقطة اليت يتحقق فيها النموذج الصهيوين بالتزام الصمت، كما

 : اإلدراكي وهي التغييب الكامل للعرب

 

  :"تخفيض العربي"العربي كعضو في الشعوب الشرقية الملونة   1

 

فاجلنس األبيض هو موضع القداسة وهذا التصور هو تصور تكميلي لرؤية اليهود كأعضاء يف احلضارة الغربية البيضاء، 
 . أما األجناس األخرى فتقع خارجها، والعريب هو من هذه األجناس املتخلفة

 

ويف إطار هذا التصور، يقدم الصهاينة وصفاً للشخصية العربية على أا شخصية متخلفة، ومثل هذا الوصف أمر شائع يف 
وريب، فالوصف هنا ليس وصفاً للعريب بقدر ما هو وصف ألي آسيوي االعتذاريات العنصرية ويف أدبيات االستعمار األ

 ال "تابع"واالستعمار الصهيوين، يف أحد تصوراته لنفسه، كان يرى أنه جزء . "أو حىت أي أمريكي أسود"أو أفريقي 
احلضارة والسكك يتجزأ من احلركة اإلمربيالية الغربية، ومن اهلجمة العسكرية احلضارية على الشرق العريب إلدخال 

 . احلديدية والبالستيك والقنابل

 

وقد بلور وايزمان قضية الصراع العريب الصهيوين باألسلوب نفسه الذي بررت به احلضارة الغربية مشروعها االستعماري 
ه عظيماً متاماً، حسناً، رمبا كان ما أجنزمتو: إننا ما زلنا نسمع حىت اآلن أناساً يقولون"و. يف األمريكتني وآسيا وأفريقيا

ولكن العرب يف فلسطني قد ألفوا حياة الدعة والسكينة، وكانوا يركبون اجلمال، وكان منظرهم رائعاً، وكانت صورم 
فلماذا ال تظل هذه الصورة كما لو كانت متحفاً أو حديقة عامة؟ لقد وفدمت إىل البالد من . منسجمة مع منظر الطبيعة

إنكم جتففون املستنقعات، . ركم اليهودي، ولذا فصورتكم ال تنسجم مع مناظر الطبيعةالغرب حاملني معرفتكم وإصرا
إنكم ما زلتم تتحدثون العربية بلكنة سقيمة . وتقضون على املالريا بطريقة تؤدي إىل انتقال البعوض إىل القرى العربية

ومن جهة أخرى . دالً من اجلمل سيارةومل تتعلَّموا حىت اآلن كيف تستخدمون احملراث بطريقة سليمة، وتستخدمون ب
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إا . فإن هذا يذكِّر املرء بالصراع األبدي بني اجلمود من جهة والتقدم والكفاءة والصحة والتعليم من جهة أخرى
 ". الصحراء ضد املدنية

 

 يكتفَى باحلديث ومل يكن من الضروري يف هذا اإلطار االستعماري العرقي القيام بأية دراسة دقيقة للضحية، وإمنا كان
عن مدى تقدم احلضارة الغربية، ومدى تقدم اإلنسان األبيض، كما كان يكتفَى باإلشارة إىل ختلُّف اإلنسان غري األبيض 

فاألمور كانت واضحة للعيان، ومن هنا كانت هذه األوصاف أوصافاً عمومية ال . "سواء كان أسود أو أصفر أو أمسر"
وعلى أية حال، فإن أي تفكري عنصري البد أن يتسم ذا التعميم والتجريد . ملتعينة للضحيةتركِّز على السمات ا

واالنتقاء، وإال وجد نفسه أمام وجود متعني حمسوس له قداسته وله قيمته اإلنسانية واحلضارية احملددة، وله كيانه اخلاص، 
سول االعتذاريات اليت تقبغ استغالله أو إبادتهاألمر الذي جيعل من العسري ت . 

 

 أن 1891فقد الحظ املفكر الصهيوين آحاد هعام سنة . وصورة العريب املتخلف صورة مهمة يف األدبيات الصهيونية
املستوطنني الصهاينة يعاملون العرب باحتقار وقسوة، وينظرون إليهم باعتبارهم متوحشني صحراويني، وعلى أم شعب 

كما الحظ أحد الرواد الصهاينة يف أوائل القرن أن الصهاينة . فهمون شيئاً مما يدور حوهلميشبه احلمري، ال يرون وال ي
 أحد زعماء املستوطنني يف "1919  1876"وأما أهارون أرونسون . يعاملون العرب كما يعامل األوربيون السود

 يقطنوا جبوار الفالح العريب القذر أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، فقد حذر الرواد الصهاينة من أن
 . اجلاهل الذي تتحكم فيه اخلرافات، وأكد هلم أن كل العرب مرتشون

 

ويتصف العريب، حسب تصور وايزمان، بصفات قريبة من اليت ذكرناها من قبل، فهو عنصر منحط حياول اجلري قبل أن 
كما ورد ] كذا[يقع حتت تأثري البالشفة والكاثوليك يستطيع السري، وهو شعب غري مستعد للدميوقراطية ومن السهل أن 

أما الفيلسوف األمريكي هوراس كالن، فإنه مل يرى العريب . 1929 نوفمرب 30يف رسالة وايزمان إىل أينشتاين بتاريخ 
 إال يف صورة شيخ قبيلة من صحراء النقب، يلبس هو وأوالده ساعات مستوردة ال تبين الوقت، وحيملون أقالماً ال

ويف أحد . يستعملوا يف جاكتات غربية يرتدوا فوق جالبيبهم، ووظيفتهم األساسية هي ريب احلشيش بطبيعة احلال
من اإلسرائيليني يؤمنون بأن العرب لن يصلوا إىل % 76، جاء أن "1971نشرت نتائجه عام "استطالعات الرأي 

فيد كثرياً أن نأيت مبزيد من األدلة والقرائن والرباهني من أعمال بن ونعتقد أنه ال ي. مستوى التقدم الذي وصل إليه اليهود
جوريون أو جابوتنسكي أو غريمها من الكُتاب الصهاينة، إذ أن مثل هذا سيكون جمرد توثيق كمي ومتدد أفقي ال يغير 

 . مالمح الصورة كثرياً

 

ومن هذه . نيوي لليهودي األبيض، ال يأيت ذكره إال يف النادرويف هذا اإلطار، نالحظ أن العريب اجلديد، وهو املقابل الب
اللحظات النادرة ما دونه هرتزل يف يومياته حينما كان يف القاهرة يتفاوض يف شأن أحد مشروعاته االستيطانية، فقد 
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: تب يقولاستمع الزعيم الصهيوين إىل حماضرة عن الري، ويبدو أنه رأى بعض املصريني واستمع إىل أسئلتهم، فك

هم سادة املستقبل هنا، ومن العجيب أن اإلجنليز ال يرون ذلك، فهم يعتقدون أم سيتعاملون مع الفالحني ] املصريون"[
مث أخذ هرتزل بعد ذلك يصف كيف أن االستعمار نفسه خيلق اجلرثومة اليت تقضي عليه، وذلك ألنه يعلِّم ". إىل األبد

وحيق للمرء أن يتعجب لفشله . هشته لفشل الربيطانيني يف إدراك هذه احلقيقة البسيطةمث أبدى هرتزل د. الفالحني الثورة
. هو نفسه يف إدراكها، إذ أنه ذهب ليتفاوض يف اليوم التايل بشأن منطقة العريش لتكون موطناً لالستيطان الصهيوين

 فيها االستعمار الربيطاين باعتباره ويبدو أن ما حدث هو حلظة إدراك تارخيية نادرة من جانب الزعيم الصهيوين فَهم
ولكنه غاص، مرة أخرى، يف األسطورة الصهيونية احللولية العضوية، فاستثىن . ظاهرة تارخيية إنسانية ال تتسم بالثبات

االستعمار الصهيوين املقدس واملطلق من هذا القانون التارخيي اإلنساين، ومل تترجم حلظة اإلدراك نفسها إىل حكمة 
 .انية أو سلوك عقالينإنس

 

لو حصل الالجئون على جوازات : "وقد رسم هوراس كالن صورة الفلسطيين يف املستقبل، كما حيب أن يراها، فقال
سفر وغريها من الوثائق اليت تمكِّنهم من التحرك حبرية، ولو حصلوا على مبلغ كاف من املال ليشقوا به طريقهم إىل 

وقيل هلم إن هذا هو كل ما سيحصلون عليه وال شيء آخر أبداً، لو . يه سبل العيش املعقولةمكان من املُتوقَّع أن جيدو ف
، أي أن حتديث الشخصية العربية سينتج عنه أن يفهم العرب احلقوق "حدث هذا لبدأوا عندئذ يف االعتماد على النفس

 . قبل النقاش وال ختضع للتغرياليهودية يف إطارها احللويل العضوي باعتبارها حقوقاً مقدسة أزلية ال ت

 

كما أن التصور الصهيوين يقوم على أن حتديث الشخصية العربية قد يؤدي بالفعل إىل تالشي الشخصية العربية نفسها، 
وهكذا تتبخر القومية العربية . "فرعونية"أو أا ستكتشف أنه ال توجد هوية عربية، وإمنا هوية سنية أو شيعية أو مصرية 

ولكن احلديث عن اإلنسان العريب يف املستقبل هو يف اية األمر . لدويالت اإلثنية الدينية على النمط اإلسرائيليوتظهر ا
 . حديث نادر يف الكتابات الصهيونية

 

 " :تجريد العربي"العربي ممثال لألغيار   2

 

وأنه وحده موضع احللول ويوجد داخل "وينطلق هذا التصور من التصور الصهيوين لليهودي باعتباره يهودياً خالصاً 
، أي أنه تصور ينبع "الذين يقعون خارج نطاق دائرة احللول والقداسة"ويصبح العريب ممثالً لكل األغيار . "الدائرة املقدسة

 . من الثنائية احللولية الصلبة
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» األغيار«و. ، معادون أزليون لليهودذئاب، قتلة، متربصون باليهود: وقد وصف األغيار يف األدبيات الصهيونية بأم

يف األدبيات العنصرية » الزجني«يف األدبيات النازية، أو مقولة » اليهودي«مقولة جمردة، بل إا أكثر جتريداً من مقولة 
 وهي أكثر جتريداً ألا ال تضم أقلية واحدة، أو عدة أقليات، أو حىت عنصراً بشرياً بأكمله، وإمنا تضم كل. البيضاء

وقد وضع الصهاينة اإلنسان العريب على وجه العموم، والفلسطيين على وجه اخلصوص، . اآلخرين يف كل زمان ومكان
 . حىت يصبح بغري مالمح أو قسمات» األغيار«داخل مقولة 

 

 أكثر الذين كانوا يشكلون" حيث أشار إىل العرب "أهم الوثائق الصهيونية"هذه يف وعد بلفور » األغيار«وتظهر مقولة 
 على أم اجلماعات غري اليهودية، دون حتديد هذه اجلماعات أو ذكر امسها، حىت "من جمموع السكان% 93من حوايل 

إن هذه اجلماعات غري اليهودية هي أية مجاعة إنسانية تشغل األرض . تظل هذه اجلماعات عند مستوى عال من التجريد
 هرتزل يتفاوض بشأن كريت موقعاً لالستيطان الصهيوين كتب عن وبينما كان. اليت سيستوطن فيها الشعب اليهودي

عرب، يونانيون، هذا "اجلماعات غري اليهودية اليت تقطنها بطريقة تنم عن عدم االكتراث والتجريد، فقد وصفهم بأم 
 ". احلشد املُختلَط من الشرق

 

، فلم يكلِّف خاطره اإلشارة إىل 1936ام اليت كتبها يف تل أبيب ع» وقت احلراسة«أما تشرحنوفسكي، يف قصيدته 
العرب، بل يتحدث عن األغيار فحسب، بوصفهم رجال الصحراء املتوحشني، وهم ذا، يصبحون شيئاً عاماً جمرداً 

 . خالياً من القداسة، وجزء من الطبيعة يسهل التعامل معه واصطياده وإبادته

 

وكما يقول إسرائيل . »اليهود وغري اليهود« وإمنا يتحدثون عن ،»اليهود والعرب«ويف إسرائيل، ال يتحدثون عن 
وينطبق هذا التقسيم على كل مظاهر احلياة فيها، . شاهاك، فإن كل شيء يف إسرائيل ينقسم إىل يهودي وغري يهودي

ويف هذا الصدد، قد يكون من املفيد أن نتذكر أن . حىت على ما يزرع من خضراوات من طماطم وبطاطس وغريها
احلاخام أبراهام أفيدان حني أوصى اجلنود اإلسرائيليني بقتل املدنييني األغيار أو غري اليهود كان يعين يف الواقع العرب 

 . فحسب، وال شك يف أن جنود جيش الدفاع اإلسرائيلي يعرفون متاماً ما كان يرمي إليه احلاخام

 

اضي واحلاضر، فماذا عن اإلنسان العريب ممثل األغيار يف املستقبل؟  يف امل"املمثل لألغيار"هذا هو التصور الصهيوين للعريب 
هنا جند أن الزمان قد جتمد وأُلغي، كما هو شأن الكتابات الصهيونية دائماً، فاألغيار ذئاب يف املاضي واحلاضر 

كالمها : ل األزيل ضد اليهودواإلنسان العريب اخلانع اخلاضع للعنف الصهيوين، هو نفسه اإلنسان العريب املقات. واملستقبل
وقد وصف رئيس مجهورية إسرائيل السابق إسحق بن تسفي املقاومة العربية يف أوائل . جزء من خمطط ميلودرامي أزيل

القرن احلايل بأا جمرد مذحبة يرتكبها أعداء اليهودة يف فلسطني، حرض عليها قنصل روسيا القيصري، أي أن معاداة 
ويف املؤمتر الصهيوين السابع ! غير، فهي تأخذ شكل مذابح يف روسيا أو مقاومة عربية يف فلسطنياليهود هي هي ال تت
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، طرح أحد الصهاينة تصوراً مماثالً للتصور الذي طرحه هرتزل عن اإلنسان العريب يف املستقبل، وحذَّر من أن "1905"
ب املستوطنني الصهاينة بأن يسلكوا سلوكاً خمتلفاً الفالحني الفلسطينيني سيثورون ضد االستعمار الصهيوين، كما طال

وقد رد أحد املستوطنني الصهاينة بأن الفالحني العرب سيتحولون ضد اليهود مهما . حىت ال يشتد الصراع مع العرب
عبري كان تصرف وسلوك اليهود حياهلم، فثورة الفلسطينيني ليست حماولة لرد العدوان والظلم الواقع عليهم، وإمنا هي ت

وهذا التفسري السهل الذي يشرح ". هذا الشعب الذي طُرد من بالده"عن العداء األبدي الذي يبديه األغيار حنو اليهود 
ويفسر الكاتب اإلسرائيلي يهوشاوا املقاومة العربية بأا شيء غري . كل شيء ال يزال شائعاً يف إسرائيل حىت بني املثقفني

والعرب، بوصفهم . ة إىل حد كبري، فثمة شيء ما يف اليهود يؤدي إىل إثارة جنون األغيارمفهوم، ودوافعها غري عقالني
 تعفي الصهاينة من مسئولية التوجه احملدد "العرب"» األغيار«والواقع أن مقولة . أغياراً، ال يشذون عن هذه القاعدة
 .للمسألة الفلسطينية ولإلنسان العريب

 

  :تهميش العربي  3

 

والعريب اهلامشي منط . ملية التجريد السابقة تستهدف ميش العريب حىت ال يشغل مركز األحداث بالنسبة لفلسطنيإن ع
إن الصهاينة ينكرون وجود أية هوية سياسية للعرب عامة، وللفسطينيني على وجه . أساسي يف اإلدراك الصهيوين للعرب

يف إدراكهم للثورات العربية ضدهم، ينكرون طبيعتها القومية فالصهاينة . اخلصوص، أو أية مشاعر قومية من جانبهم
والسياسية ويؤكدون ألنفسهم ولرفاقهم أن الدافع إليها ليس حب األرض أو الوطن أو التمسك بالتراث، فالدافع إليها 

 ملشروعهم وقد كان الصهاينة يلومون املسيحيني العرب، أحياناً، باعتبارهم األعداء احلقيقيني. هو التعصب الديين
وكانوا أحياناً أخرى يفترضون . االستيطاين، ويصورون املسلمني يف صورة الفريق الطيب الذي ميكن التفاهم معه

. العكس، فيؤكدون أن املسلمني هم العدو احلقيقي، وأن املسيحيني هم الفريق الذي يبدي استعداداً كبرياً للتعاون

 جمرد غوغاء يتالعب ا املهيجون اإلقطاعيون واألفندية وال حتركها الدوافع وكانت اجلماهري الفلسطينية بالنسبة إليهم
ويرى مسحا فالبان أن وايزمان كان يؤمن إمياناً راسخاً بأن مترد هذه اجلماهري ليس تعبرياً صادقاً عن حركة . القومية

 . قومية خالقة وإمنا كانت متليه االعتبارات اإلقطاعية والقَبلية الضيقة

 

إىل جانب هذا، كان الصهاينة يرون الفلسطيين أو العريب حيواناً أو خملوقاً اقتصادياً حمضاً حتركه الدوافع االقتصادية و
ولعل .  يف إطار اقتصادي ال يكون سياسياً بالضرورة"حسب هذا التصور"ولذا، فيمكن حل املشكلة العربية . املباشرة

اإلدراكية رشيد بك، هذا العريب الذي مت ختليقه حسب املواصفات الصهيونية يف من األمثلة األوىل على هذه اإلستراتيجية 
لقد زادت : رواية هرتزل األرض اجلديدة القدمية، فهو يؤكد أن الوجود الصهيوين قد عاد على العرب بالنفع الكبري

ة ملالك األراضي ألم باعوا صادرات الربتقال عشر مرات، كما أن اهلجرة اليهودية كانت خرياً وبركة، خصوصاً بالنسب
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وظل لفيف من الصهاينة يؤمنون إمياناً راسخاً بإمكان التغلب على معارضة الفلسطينيني عن طريق . أرضهم بأرباح كبرية
توضيح املزايا االقتصادية اجلمة اليت سيجلبها االستيطان الصهيوين، وعن طريق حثهم على الرحيل إىل البالد العربية بعد 

وكانت إحدى القناعات اإلدراكية عند وايزمان أن تطور فلسطني . التعويض االقتصادي املناسب عن وطنهمإعطائهم 
 . سيؤدي إىل أن يفقد العرب االهتمام باملعارضة السياسية

 

 هي "وبعدها: وميكن أن نضيف"ويؤكد وولتر الكري وغريه من املؤرخني أن السياسة الرمسية للصهيونية يف العشرينيات 
عدم الدخول يف مناقشات سياسية مع العرب، بأية حال، وحصر أي تفاوض يف التعاون االقتصادي وحده، وعدم 

ويالحظ أن اإلستراتيجية اإلدراكية هنا دف إىل إسقاط الطبيعة القومية لردة الفعل . التعرض لطبيعة النظام السياسي
صنيف نفسه يؤدي إىل ضرورة االعتراف بالعرب كجماعة قومية هلا العربية، فلو مت تصنيفها كحركة قومية فإن منطق الت

أرض قومية وتراث قومي وجمال قومي وجمموعة من احلقوق القومية تنسف االدعاءات الصهيونية القومية بشأن األولوية 
 . القومية األزلية لليهودي يف أرض فلسطني

 

.  على اإلدراك الصهيوين فرضاً كدافع حمرك للجماهري العربيةومع هذا، فقد كانت القومية العربية أحياناً تفرض نفسها

وهنا، كان الصهاينة يتبنون إستراتيجيتني أخريني مها يف جوهرمها تعبري أكثر حذقاً وصقالً عن حماولة ميش العريب ونزع 
ية مع تفسريها تفسرياً جيردها أما األوىل، فهي االعتراف اجلزئي بالطبيعة القومية للثورات الفلسطين. الصبغة السياسية عنه

من مضموا اإلنساين ويفصلها عن احلركات القومية املماثلة فتصبح بالتايل قومية ناقصة ال تستحق أن حتصل على أية 
. والقومية العربية، حسب هذا اإلدراك، إن هي إال قومية مصطنعة تابعة لإلجنليز وللقوى اخلارجية وعميلة هلم. حقوق

نة كانوا أحياناً يرون القومية العربية جمرد رد فعل لالستيطان الصهيوين ليست هلا وجودها احلقيقي، كما أن الصهاي
وكان الصهاينة العماليون يصفون القومية العربية بأا قومية . وحماولة لسلب الصهيونية ليست هلا دينامية ذاتية مستقلة
ن عليها قوى الرجعية االجتماعية والطغيان السياسي ومل تربز رجعية، أو كما قال حاييم أرلوسوروف فإم قومية يم

 . داخلها قيادات سياسية مثل صن يات صن أوغاندي

 

وأما اإلستراتيجية اإلدراكية الثانية، فهي مواجهة القومية العربية كأمر واقع يفرض نفسه فيتم االعتراف ا كقومية كاملة 
ويقول أحد مؤرخي احلركة الصهيونية إن اإلسهام األساسي . لسطينينيمع تقليص جمال فعاليتها حبيث ال تضم الف

لوايزمان يف النظرة الصهيونية إىل العرب تتلخص يف متييزه بني العرب والفلسطينيني، إذ كان يرى إمكانية التوصل إىل 
ن أيضاً، حسبما ورد يف وكا. اتفاق مع القومية العربية، بل مساومتها، مقابل أن يتخلى العرب عن مطالبهم يف فلسطني
وكان أرلوسوروف موافقاً . كتاب فالبان، صاحب النظرية القائلة بأن فلسطني جزء غري مهم من الوطن العريب الكبري

فيصل /وميكن أن نرى مفاوضات وايزمان. على التعاون مع العرب، ولكنه كان متشائماً بشأن التعاون مع الفلسطينيني
 مشروعاً طرحه موشيه بينكوس 1930بل إن الصهاينة قدموا عام . العرب يف هذا اإلطارومعظم اتصاالت الصهاينة مع 
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كان املشروع يدعو . نائب رئيس حترير دافار ونال تأييد بن جوريون احلذر، وهو يف جوهره تعبري عن هذه اإلستراتيجية
وكان املفروض أن يشكل . لعريب بأسرهإىل إقامة دولة يهودية يف فلسطني تصبح جزًء من احتاد فيدرايل يضم الشرق ا

 . الفلسطينيون أقلية داخل الدولة املفتوحة، ولكنها هي نفسها كانت تشكل أقلية داخل احتاد الدول العربية

 

ولعل هذه اإلستراتيجيات اإلدراكية هي أذكى اإلستراتيجيات على اإلطالق وأكثرها تفرد ودهاًء وتعبرياً عن خصوصية 
 وإمنا إىل االستيالء على "على طريقة النازية"كة استيطانية إحاللية ال دف إىل غزو العامل واستبعاده الصهيونية كحر

فعملية التهميش هنا تصبح مقصورة على الضحية املباشرة، أي الفلسطيين، دون . األرض الفلسطينية وحدها دون سكاا
وال تزال حماولة ميش العرب منطاً أساسياً يف . غربحاجة إىل استجالب عداء اآلخرين، سواء يف الشرق أو يف ال

 . اإلدراك اإلسرائيلي للعريب

 

  :العربي الغائب  4

 

إن ذكر العرب، ولو يف جمال التشهري م، هو اعتراف ضمين م، ولكن الصهاينة حياولون إخفاء العرب بإدخاهلم يف 
، فبدالً من »العريب الغائب«مته فيما ميكن أن نسميه مقولة هذا االجتاه يصل إىل ق. اردة» األغيار«مفهوم مقولة 

اإلخفاء اجلزئي خلف مقولة جمردة، تصل حماولة اإلخفاء إىل حد اإلغفال الكامل، فالصهاينة أحياناً ال يذكرون العريب 
طاب وهذه إحدى مسات اخل"خبري أو شر، ويلزمون الصمت حيال الضحية، ويظهرون عدم االكتراث الكامل ا 

 . "الصهيوين

 

وكلما تزايدت معدالت احللولية العضوية . »اليهودي اخلالص«كامنة يف مقولة » العريب الغائب«والواقع أن مقولة 
وتركزت القداسة يف اليهود، اتسعت الدائرة وزاد استبعاد اآلخر تدرجيياً إىل أن خيتفي متاماً ويغيب حني يصبح اليهودي 

وهكذا، فإن نظرية . ذي احلقوق املطلقة اخلالدة اليت ال تتأثر بوجود اآلخرين أو غياماخلالص هو اليهودي املطلق 
 . احلقوق املطلقة تعين غياب أية حقوق أخرى غياباً تاماً

 

. ويفسر بعض املفكرين ظاهرة العريب الغائب بأا حماولة للتهرب من حقيقة صلبة تتحطم عندها كل اآلمال الصهيونية

إن الرواد الصهاينة األولون مل يكن يف مقدورهم مواجهة حقيقة أن مثن : " السياسة اإلسرائيلي شلومو أفنرييفيقول عامل
فالتمسك بالرؤية . الصهيونية هو نقل العرب، ولذا أخذت آليات الدفاع عن النفس شكل تجاهل تعين املشكلة العربية

إن الصهاينة األوائل مل يريدوا : ويقول ليبوفيتس.  خلداع النفسالصهيونية مل يكن ممكناً دون اللجوء بشكل غري واع
ومهما كانت الدوافع، فإن .  رؤية احلقيقة، ومل يدركوا أم كانوا يضللون أنفسهم ورفاقهم"ألسباب نفسية واضحة"
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 العرب ، ولذا كان جيب أن خيتفي"أرضاً بال شعب"من الواضح أن الصهاينة أرادوا أرض فلسطني دون فلسطينيني 
 . ويزولوا

 

 هو أحد ثوابت الفكر الصهيوين، وهو عنصر متضمن بشكل "أي تغييبهم"وإفراغ فلسطني من كل سكاا أو معظمهم 
وهذا أمر منطقي ومفهوم، إذ لو مت االستيالء على األرض وبقي سكاا عليها . صامت يف الصيغة الصهيونية األساسية

حيالً، ولتم تأسيس دولة عادية متثِّل مصاحل سكاا بدرجات متفاوتة من العدل ألصبح تأسيس الدولة الوظيفية مست
 .  هو ضمان وظيفيتها وعمالتها"مع افتراض تغييب السكان األصليني"فيهودية الدولة . والظلم

 

ونه ومن هنا، كان اختفاء العرب حتمياً، ومن هنا كانت الصفة األساسية لالستعمار واالستيطان الصهيوين وهي ك
 . "ويهوديته املزعومة"استعماراً إحاللياً، فصهيونيته تكمن يف إحالليته، كما أن إحالليته هي التعبري احلتمي عن صهيونيته 

 

وتوثيقها أمر بالغ الصعوبة ألن ما هو غائب ال ميكن رصده وتوثيقه بالطريقة » العريب الغائب«ورغم أن رصد مقولة 
ومع هذا، فإن هناك عدداً كبرياً من التصرحيات واملفاهيم . قتباسات والنصوص وحتليلهاالتقليدية اليت تعتمد على اال

وميكن أن يندرج حتت هذا كل ذلك احلديث املستفيض . »العريب الغائب«الصهيونية ال ميكن فهمها إال يف إطار مقولة 
 اية األمر إىل افتراض غياب فلسطني عن األرض املقدسة وإرتس يسرائيل وصهيون وأرض امليعاد، فهو حديث يستند يف

، واحلديث عنهم »صعود«، أي »عاليا«واحلديث عن استيطان املهاجرين من روسيا القيصرية باعتبارها . العربية
، أي يهود يدخلون فلسطني كما دخلها العربانيون القدامى رغم كل الصعاب والعوائق، هو أيضاً »معبيليم«باعتبارهم 

نفي، عودة، جتميع "بل إنه ميكن القول بأن املصطلح الصهيوين ككل . العرب وغياب تارخيهمحديث يفترض غياب 
وقراءة أي نص صهيوين وفهم أي .  يفترض هذا اليهودي اخلالص الذي يفترض بدوره العريب الغائب"إخل... املنفيني

 . يب الغائب كمثل أعلى ونقطة حتقُّقبرنامج صهيوين أمر صعب جداً، إن مل يكن مستحيالً، من دون افتراض مقولة العر

 

ويعبر اإلدراك الصهيوين للعرب عن نفسه من خالل اهليكل االقتصادي والقانوين للمستوطن الصهيوين ابتداًء من قانون 
قدس القوانني اليت متكِّن الشعب امل"، مروراً بقوانني الصندوق القومي اليهودي "عودة يهود املنفى إىل أرض امليعاد"العودة 

العريب الغائب أو الذي "، وانتهاًء بالقوانني اليت متنع العرب من العودة إىل فلسطني "من االستيالء على األرض املقدسة
 ."جيب أن يغيب

 

  العربي كيهودي واليهودي كعربي

The Arab as  a Jew and the Jew as  an Arab  
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ورغم أما نقيضان، إال . اليهودي كعريب والعريب كيهودي: يةمثة موضوعان أساسيان يتواتران يف الكتابات الصهيون
أي أعضاء "أما ينبعان من إحدى األفكار األساسية املتواترة يف الفكر الصهيوين، وهي فكرة تصفية الدياسبورا 

د املنفى شخصيات والصهيونية تنطلق من اإلميان بأن الدياسبورا غري جديرة بالبقاء، فيهو. "اجلماعات اليهودية يف العامل
الشخصية «ومما جيدر ذكره أن أدبيات معاداة اليهود حتتوي على نقد متكامل متماسك ملا يسمى . عليلة مريضة طفيلية

وقد أصبح هذا االنتقاد جزءاً من الترسانة اإلدراكية للصهيونية اليت طرحت نفسها بوصفها احلركة اليت . »اليهودية
 .  قوماً طبيعيني، وتخلِّصهم من الصفات السلبية املفترضة اللصيقة بشخصيتهمستطبع اليهود، أي جتعلهم

 

وقد تواتر املوضوع األساسي األول، أي اليهودي كعريب، يف الكتابات الصهيونية اليت صدرت قبل أن تتحدد معامل 
ولعل هذا قد "ول العريب إىل اآلخر املشروع االستيطاين الصهيوين متاماً، وقبل أن تتبلور خريطته اإلدراكية، وقبل أن يتح

ويف هذه املرحلة، كان من املمكن النظر إىل العريب على أنه الشرقي وممثل األغيار األصحاء . "حدث بعد وعد بلفور
الذين ميكن التشبه م والتوحد معهم للشفاء من أمراض املنفى، وحسب هذا اإلدراك يتحول العريب إىل بطل رومانسي 

ويبدو أن بعض املستوطنني الصهاينة األوائل من أعضاء مجاعة البيلو، انطالقاً من الرؤى .  أسطورية كثيفةحتيطه هاالت
العودة إىل "الرومانسية اليت كانت سائدة يف أوربا آنذاك، كانوا ينظرون إىل استيطام يف فلسطني باعتباره نوعاً من 

هو احلكيم الذي سيعلمهم كل األسرار ويأخذ » العريب«وأن . "ورمقابل الغرب املدنس املليء بالشر"الطاهر " الشرق
وقد تبنى هذه الرؤية أحد زعماء موجة اهلجرة الثانية، مائري ويلكانسكي، وتبعه يف ذلك . بيدهم ويهديهم سواء السبيل

ويالحظ أن . "صديق الزعيم الصهيوين حاييم برنر وقد لقيا مصرعهما يف إحدى املعارك مع العرب"جوزيف لويدور 
، كانت ترتدي زياً عربياً، وأن بعض أعضائها "هاشومري"أول مجاعة عسكرية صهيونية، واليت كانت تدعى احلارس 

 . كانوا يعيشون مع البدو ليتعلموا طرقهم

 

 وكان األدب الصهيوين يف هذه املرحلة األوىل مفعماً ذه الرؤية الرومانسية، فكتب موشيه مسيالنسكي الكاتب

الصهيوين سلسلة من الكتب، حتت اسم مستعار هو اخلواجة موسى، يصور فيها بإعجاب شديد حياة الفلسطينيني الذين 
ويف قصة قصرية كتبها زئيف . حتولوا يف هذه الكتب إىل بدو ورعاة جائلني يذكِّرون القارئ بشخصيات العهد القدمي

 بتاح تكفا يتعلم من العرب كيف يدرب جسده على ، يرد وصف لطفل يهودي يف مستوطنة1892يافيتس عام 
 ". احلرارة والصقيع وعلى الفيضانات والقحط"

 

اليت كان " يف جملة هاشيلواح 1912ومن أكثر األمثلة تطرفاً وطرافة، مسرحية كتبها آرييه أورلوف أريلي نشرت عام 
تعمرين الرواد من موجة اهلجرة الثانية كانوا تصور املسرحية مجاعة من املس. "حيررها ويصدرها آحاد هعام يف أوديسا

وبطلة املسرحية هي املستوطنة الصهيونية ناعومي اليت ترفض حب اثنني من زمالئها وتؤثر . يعيشون يف مزرعة مجاعية
تل وحينما يقتل أحد الرواد شاباً عربياً، ينتقم علي لصديقه املذبوح بأن يق! عليهما بائعاً جواالً عربياً يدعى علي
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وتنتهي املسرحية مبونولوج عاصف تقول فيه ناعومي . ولكن حىت هذا الفعل ال يغير من حب ناعومي له! الصهيوين
لقد تعلمت من العريب الضاري شيئاً، لقد تعلمت . إن روحي حتتقركم أيتها الديدان املتحضرة: "خماطبة إخواا الصهاينة

 . "ن املسرحيةوهذا هو عنوا"" اهللا كرمي: منه هذه الكلمات

 

ويبدو أن هذا التيار كان شائعاً لدرجة كبرية حىت أن جملة هاشيلواح نشرت مقاالً للناقد الصحفي الصهيوين جوزيف 
كالوزنر وجه فيه اللوم للكُتاب الصهاينة املستوطنني يف فلسطني الذين يصورون كل اليهود يف فلسطني كمتحدثني 

 وقد استمر هذا التيار وأخذ شكالً مغايراً وهو الدعوة إىل الوحدة السامية واإلميان .بالعربية يشبهون العرب يف كل شيء
باألصول السامية املشتركة لكلٍّ من العرب واليهود واليت عبر عنها فكر احلركة الكنعانية اليت انتشرت بعض الوقت بني 

طل رومانسي، يتسم بقدر كبري من التجريدية، وجيب مالحظة أن هذا املوقف من العريب، كبدوي وب. املثقفني الصهاينة
كما أن العريب هنا . فالعريب هنا ليس إنساناً حقيقياً تارخيياً وإمنا هو مقولة رومانسية جمردة ليست ذات حقوق متعينة

قع ومتجيد العريب هو يف وا. بدوي أي إنسان متنقل غري مرتبط باألرض، األمر الذي خيدم املصاحل الصهيونية وال شك
. "يف مصر» األنتيكة«اليت نسميها "األمر فصله عن أرضه وعزله عن إنسانيته املتعينة ليصبح شيئاً يشبه اآلثار الساكنة 

املاضي "والصهيونية يف هذا، مرة أخرى، ال ختتلف كثرياً عن العنصرية الغربية، اليت كانت ال متانع بتاتاً يف اإلعجاب ب 
ما دامت مقطوعة الصلة بالواقع وما دامت ال تستخدم كمؤشر على ما ميكن أن ينجزه صاحب " األجماد الغابرة"و" التليد

وقد اختفت هذه املقولة اإلدراكية متاماً يف اخلطاب الصهيوين، ومل يبق هلا سوى أصداء خافتة . هذا التراث يف املستقبل
 . باهتة

 

تراً، فنحن إذا نظرنا لكثري من املقوالت اإلدراكية فهي أكثر وضوحاً ومركزية وتوا» العريب كيهودي«أما مقولة 
  العريب كمتخلف، وميش العريب، والعريب كحيوان اقتصادي، والعريب كشخص له انتماء "واإلسرائيلية"الصهيونية 

قومي حمدد، والعريب كطفيلي، والعريب كشخص حيركه التعصب الديين، والقومية العربية كقومية عميلة لإلجنليز، 
حظنا أن هذه هي نفسها صفات اليهودي يف أدبيات معاداة اليهود يف الغرب، واليت كانت دف إىل إسقاط حقوق لال

وكما قلنا، كانت هذه املقوالت . اليهودي وطرده باعتباره شخصية طفيلية هامشية غري منتمية، وإىل إبادته يف اية األمر
 ر جزءاً من الترسانة اإلدراكية للصهيونية تشبعتمث أسقطتها على "أي على يهود املنفى"ا وتبنتها وطبقتها على اآلخ ،

، كمحاولة لتغييبه وميشه وجتريده وطرده وإبادته واجتثاث عالقته باألرض، متاماً كما فعل املعادون "أي العريب"اآلخر 
 األغيار الذي يذبح العريب والطريف أن اليهودي هنا يصبح ممثل"لليهود باليهود داخل التشكيل احلضاري الغريب 

كيهودي بعد أن ينسب إليه كل الشرور وينعته بكل الرذائل، متاماً كما كان األغيار يسقطون حقوق اليهود مث يقومون 
 . "بذحبهم
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  المضمون الصهيوني للممارسات اإلسرائيلية العنصرية

Zionis t Content of Is raeli Discriminatory Practice  

 على إجناز العنصر املُتضمن يف الصيغة الصهيونية األساسية، أي 1948ة الصهيونية كافة يف مرحلة ما قبل تعاونت أجنح
ومثة أدبيات ثرية يف هذا املوضوع توثق النية الصهيونية املبيتة لطرد العرب، . التخلص من السكان األصليني وتغييبهم

 أو 1948ولسحق مقاومتهم سواء قبل "طنني لطرد الفلسطينيني وتبني الطرق املختلفة اليت جلأت إليها قوات املستو
وقد علَّق حاييم وايزمان بأن خروج العرب بشكل مجاعي كان تبسيطاً ملهمة إسرائيل . "بعدها أو قبل االنتفاضة أو بعدها

علىها ومت تفريغها من سكاا حىت انتصاراً إقليمياً وحال دميوجرافياً ائياً، مبعىن أن األرض مت االستيالء : وجناحاً مزدوجاً
 . يتسىن للشعب الذي ال أرض له أن يهاجر إليها ويستوطنها

 

ولكن وايزمان كان خمطئاً يف نبوءاته متعجالً فيها، فاألرض مل يتم تفريغها متاماً من سكاا، فقد بقيت أقلية من العرب 
ختاذ إجراءات قانونية للضرب على يد هذه األقلية العربية وقد جلأت دولة املستوطنني الصهاينة إىل ا. آخذة يف التزايد

ومل يكن ذلك أمراً عسرياً إذ أا ورثت فيما ورثت خاصية اليهودية باعتبارها خاصية رئيسية وحمورية تسم . وتكبيلها
ة يف يوليه وبصدور قانون العود. اليهود الذين تقوم على خدمتهم جمموعة من املؤسسات االستيطانية املقصورة عليهم

ومينح هذا القانون . ، حتولت خاصية اليهودية هذه إىل مقولة قانونية متنح صاحبها حقاً تنكره على غري اليهود1950
وقد جاء يف القانون أن من حق كل يهودي . بشكل آيل مجيع اليهود يف العامل حق اهلجرة إىل فلسطني واالستيطان فيها

وهكذا أصبح .  تمنح تأشرية لكل يهودي يعرب عن رغبته يف االستقرار يف إسرائيلأن يأيت إىل إسرائيل كمهاجر، وأن
من حق أي يهودي، حىت وإن مل تطأ قدماه أرض فلسطني من قبل، أن يستقر يف إسرائيل، بينما الفلسطيين الذي ولد 

 . ونشأ يف فلسطني ويريد العودة إىل وطنه ال يتمتع ذا احلق وتحرم عليه العودة

 

ويستند القانون إىل املفهوم الصهيوين الفريد اخلاص باليهودي اخلالص أو املطلق صاحب احلقوق املطلقة يف أرض 
إن الدولة ال : وقد أكد بن جوريون املضمون األيديولوجي للقانون بقوله. فلسطني، وإىل مفهوم الشعب اليهودي الواحد

ث، وإمنا يهدف القانون إىل تنوي من وراء هذا املشروع أن متنح اليهود حق اتواريء إىل إسرائيل حيث إن هذا احلق م
فهذه الدولة ختتلف عن بقية دول العامل من حيث . حتديد طابع الدولة الصهيونية الفريد وهدفها الذي ال يقل تفرداً

ودي أينما كان، أي أا فسلطتها قد تكون حمصورة يف سكاا ولكن أبواا مفتوحة لكل يه. عناصر قيامها وأهدافها
وقد قارن كثري من الكُتاب اليهود قانون العودة بالقوانني النازية، فهو مييز بني األفراد على . دولة الشعب اليهودي بأسره

 . أساس ديين أو عرقي
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. 1952ليه هو اآلخر عام ، ومتت املوافقة ع"باعتباره قانوناً مكمالً لقانون العودة"مث قُدم إىل الكنيست قانون اجلنسية 

وهذا القانون جتسيد للرتعة االستيطانية اإلحاللية الصهيونية اليت تعبر عن نفسها من خالل قبوهلا ازدواج جنسية اليهود 
وهذا القانون ينطلق، . وجعلها مسألة صعبة بالنسبة إىل السكان األصليني إذ عليهم أن يتقدموا بطلب للحصول عليها

ولذا، فقد نص القانون على أن . مفهوم وحدة الشعب اليهودي، وهو شعب موزع يف مجيع أقطار العاملمثل سابقه، من 
 . احلصول على اجلنسية اإلسرائيلية ال يتوقف على التنازل عن جنسية سابقة

 

ائيلية للمقيمني أما بالنسبة إىل العرب، فقد نص القانون على منح اجلنسية اإلسر. هذا هو اجلانب الذي خيص املستوطنني
ولكن، . 1949من غري اليهود وكانوا مواطنني فلسطينيني ومسجلني مبوجب مرسوم تسجيل السكان الصادر عام 

وبينما يعطي هذا القانون اجلنسية بشكل آيل للمهاجر الصهيوين، فإنه يلزم الفلسطيين وحده باتباع إجراءات التجنيس 
 . الشائكة

 

يف فلسطني، من النظر إىل قانوين العودة واجلنسية يف عالقتهما بالقوانني املتعسفة األخرى والبد، لكي نفهم وضع العرب 
فهذه القوانني تطبق امساً على مجيع مواطين إسرائيل، ولكنها فعالً تطبق على غري اليهود . اليت حتكم حياة العرب اليومية

اليت أصدرا سلطات االحتالل اإلجنليزية يف عام »  الطوارئقانون وأنظمة«وأهم هذه القوانني ما يعرف باسم . وحسب
وقد صادق الكنيست على متديدها بعد إجراء بعض التعديالت، . 1945 مث أُضيفت إليها نصوص جديدة عام 1936

 . 1967فأصبحت سارية املفعول يف الدولة الصهيونية، وعمم تطبيقها على املناطق احملتلة بعد يونيه 

 

كبيل العنصر البشري الفلسطيين عن طريق هذه القوانني اليت بدأت بقانون العودة وحتول خاصية اليهودية إىل وقد مت ت
بقي بعد ذلك االستيالء على األرض، وهنا جند أن نقطة البدء هي دستور الصندوق القومي اليهودي . مقولة قانونية

والصندوق القومي اليهودي مؤسسة ضمن عدة مؤسسات . الذي يستند أيضاً إىل خاصية اليهودية كمقولة قانونية
. صهيونية أخرى مقصورة على اليهود حتولت إىل مؤسسات حكومية رمسية بعد إعالن الدولة، ولعله أمهها على اإلطالق

وقد كان الصندوق مؤسسة خاصة للمساعدات الذاتية ينص دستوره على أنه شركة حتت سيطرة اليهود دف إىل 
وال تنقَل ملكية هذه . ود على األراضي اليت يتم احلصول عليها، واليت حيق لليهود وحدهم استخدامهاتوطني اليه

ويقوم الصندوق مبنح التربعات اليت . األراضي بالبيع أو بأية طريقة أخرى، فهي مملوكة ملكية خالصة للشعب اليهودي
. ه، استئجار غري اليهود للعمل يف هذه األراضيوال ميكن، عالوة على هذا كل. من شأا أن ختدم مصلحة اليهود

وقد مت تعريف اليهودي بأنه اليهودي باملفهوم الديين أو . فالصندوق يشجع االستعمار الزراعي القائم على العمل العربي
 1948من أراضي فلسطني احملتلة عام % 90وتجمع املصادر على أن حوايل . العرقي أو بأنه يرجع إىل أصل يهودي

ويعاقَب كل إسرائيلي يقوم باستئجار العمال العرب بدفع غرامة النتهاكه دستور الصندوق . قع حتت سيطرة الصندوقت
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الذي ينص على أن من حق الصندوق أن حيرم املالك اليهودي من أرضه، دون دفع أي تعويض له إذا قام بانتهاك هذه 
 . املادة ثالث مرات

 

 جيسد الفكرة الصهيونية وتبعته بعض القوانني اليت تترجم املقولة إىل إجراءات، فإن وكما صدر قانون العودة كقانون
" قانون"مينح . الصندوق القومي اليهودي قد تبعته عدة قوانني خاصة باألراضي دف إىل االستيالء عليها» دستور«

من القوانني األخرى حتصر االستفادة وهناك سلسلة . اهلستدروت والوكالة اليهودية مزايا خاصة فقط للمواطنني اليهود
ومما هو معروف أن اخلدمة العسكرية مقصورة على "من عدة مزايا اجتماعية فيمن أدوا اخلدمة العسكرية وعائالم 

ديين متيز ضد العرب، /وميكن القول بأن قانون املناسبات الرمسية وأيام العطل ذات مضمون إثين. "املستوطنني الصهاينة
 . »النكبة«ذه األعياد هو إعالن استقالل إسرائيل الذي يسميه الفلسطينيون ولعل أهم ه

 

ويالحظ أن احملاكم يف اخلمسينيات والستينيات كانت وسيلة من الوسائل املستخدمة لسلب املواطنني العرب أراضيهم، 
اكم اجلنائية يف غري مصلحة وال يزال نظام احمل. ومل تقدم أية مساعدة للمتضررين من احلكم العسكري يف تلك الفترة

العرب، فال وجود حملامني عرب على أي من مستوياته، وهذا يعبر عن قلة عدد احملامني العرب، ولكنه أكثر ارتباطاً 
 اليت تعترض تعيني العرب يف أي منصب من مناصب النظام "كاحلصول على تأشرية أو تصديق أمين"بالعقبات األمنية 

 . كون األحكام جائزة ضد العربوغالباً ما ت. القضائي

 

واألمر الذي جيدر تأكيده هو أن التمييز العنصري يف إسرائيل ليس أمراً نامجاً عن تعصب شخصي أو احنراف فردي وإمنا 
فقوانني . هي مقولة قانونية أساسية» يهودي«هو أمر نابع من القوانني اإلسرائيلية نفسها ومن صهيونية الدولة، فمقولة 

وهذه اخلاصية بالذات هي ما يفصل . والتفرقة العنصرية تشكِّل جزءاً عضوياً من اإلطار القانوين للدولة الصهيونيةالتمييز 
فالتمييز العنصري يف احلالة . بني التمييز العنصري الذي متارسه اجليوب االستيطانية، والتمييز العنصري يف بقية أحناء العامل

وقد . نفسها، بينما يمارس التمييز العنصري يف كل البالد األخرى ضد إرادة القانوناألوىل يستند إىل قوانني الدولة 
 .  وبعدها يف كثري من جماالت حيام1967انعكست هذه القوانني على أحوال العرب يف املناطق احملتلة قبل 

 

نوين وحسب وإمنا على مستوى وبطبيعة احلال تعبر العنصرية الصهيونية عن نفسها ال على املستوى الدستوري والقا
: وكما قال موشيه أرنس، قطب الليكود، ووزير الدفاع السابق. املمارسة يف ااالت السياسية والثقافية واالجتماعية

فهناك بالفعل " ؟...هناك يف دولة إسرائيل شيء يهودي خاص، فهل يتمكن العرب من الشعور باالنتماء الكامل له"
 حتكم احلياة السياسية، وهي قواعد عرفية وغري مقننة، وال تنسجم بأية صورة مع أسس جمموعة من الثوابت اليت

فعلى سبيل املثال ال يعترب أمراً شرعياً إقامة ائتالف حكومي تدخل فيه أحزاب عربية، سن قوانني اعتماداً . الدميوقراطية
 . على أصوات غري يهودية يف الكنيست
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 إسرائيلي يبحث يف شئون الفلسطينيني يف إسرائيل، بأن إسرائيل ليست دميوقراطية ويقر سامي مسوحا، وهو أكادميي
 ". دميوقراطية عرقية"ليربالية، ولكنها دميوقراطية من الدرجة الثالثة، ويفضل أن يطلق عليها عبارة 

 

  :ونورد هنا بعض النقاط التي تظهر تردي أحوال السكان العرب قياسا بالسكان اليهود

 

 املخصصات املالية احلكومية للمجالس احمللية اليهودية تتخطى مخسة أضعاف مسامهة احلكومة مليزانية االس  إن- 1
 . احمللية العربية

 

 إن املخصصات املالية إلعالة األطفال وقروض السكان ونفقات الدراسة اجلامعية للطالب ترتبط مجيعها باخلدمة - 2
 .  آلية، مزية على العربالعسكرية اليت متنح اليهود، بصورة

 

 .  إن دعم احلكومة لتكلفة املياه اليت يستهلكها املزارعون اليهود يناهز ما متنحه للمزارعني العرب مبائة ضعف- 3

 

 يبلغ عدد األكادمييني يف اجلامعات اإلسرائيلية حنو مخسة آالف أكادميي، ال يوجد بينهم سوى عشرة من العرب، - 4
 . من السكان% 20 - 15بة العرب من يف وقت تبلغ فيه نس

 

 تتاح للمهاجرين اليهود القادمني حديثاً دروساً جامعية بلغام األصلية، بينما يجرب الطالب العرب على الدراسة - 5
 . باللغة العربية

 

 .  حيتلون مراكز إدارية يف الشركات اليت متلكها احلكومة2400 مثة عريب واحد من جمموع - 6

 

امة ميكن القول بأن الوضع االقتصادي لألقلية العربية يف إسرائيل خيتلف اختالفاً جذرياً عن الوضع االقتصادي وبصورة ع
للمستوطنني الصهاينة، فالوجود الفعال للعرب يف قطاعي الزراعة والصناعة حمظور، فمن غري املسموح هلم التواجد يف 

ون العمل يف أية شركة صناعية إسرائيلية هلا عالقة بصناعة السالح؛ املؤسسات التعاونية الزراعية؛ كما أم ال يستطيع
 . كذلك ال حيق هلم الوجود يف املنشآت احلكومية املهمة

حىت أن التقديرات . أما من ناحية الدخل، فهنك فارق كبري بني معدل دخل األسرة اليهودية ومعدل دخل األسرة العربية
 . فقط قياساً مبعدل دخل الفرد اليهودي% 46 العريب هو  تبين أن معدل دخل الفرد1983لسنة 
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ويكفي املقارنة بني الوضع التعليمي للعرب بالوضع التعليمي . والتمييز ضد العرب قائم يف مرافق احلياة اإلسرائيلية كافة
 عاماً ال 14، كانت نسبة من ال يذهب إىل املدارس من السكان اليهود فوق سن 1985ففي سنة . لليهود يف إسرائيل

 الذين " عاما14ًفوق "أما نسبة اليهود . "%13.6"، بينما بلغت هذه النسبة بني العرب أكثر من الضعف %5تتجاوز 
 . "%7.8"، يف حني كانت لدى العرب ثلث ذلك تقريباً %22.2دخلوا اجلامعات فكانت 

 

ات على وصف الصهيونية بالعنصرية، من أهم هذه وأثار بعض العلماء من الصهاينة واملتعاطفني معهم كثرياً من االعتراض
وبالفعل، . كيف ميكن أن تكون الصهيونية حركة عنصرية إذا كان اليهود ال يعترفون بأنفسهم كعرق؟: االعتراضات

". اإلثنية اليهودية"ويشار بدالً من ذلك إىل » عرق«جتنح االعتذاريات الصهيونية اآلن حنو االبتعاد عن استخدام لفظة 

وقد أشرنا من قبل، أثناء حديثنا . واالعتراض املثار اعتراض لفظي حمض، ولكن حىت لو أخذنا به فإن من السهل دحضه
عن التعريف الصهيوين لليهودي، إىل تطوره التارخيي من تعريف عرقي إىل تعريف إثين وإىل األسباب اليت أدت إىل ذلك 

وميكننا أن نضيف هنا أن ذلك مل ىكن تطوراً حقيقياً إذ أن كلميت . "»نيةالتعاريف الصهيو: اهلويات اليهودية«: انظر"
باملعىن » جنس« كلمة "باإلجنليزية"وقد عرف معجم وبستر العاملي اجلديد . تكادان تكونان مترادفتني» إثنية«و » عرق«

وقد خصص ".  شعب أو مجاعة إثنيةحالة كون اإلنسان عضواً يف: "العرقي احملدد، ولكنه أورد كذلك معىن أكثر اتساعاً
إن كلمة : "يف املوسوعة الربيطانية قسماً كامالً من مقاله ملشكلة التعريف بدأه بقوله» العالقات العرقية«كاتب مدخل 

اليت ميكن وصفها » مجاعة إثنية«، واقترح أن نستغين متاماً عنها وأن حتل حملها كلمة "نفسها من الصعب تعريفها» عرق«
قي"منط جسدي موروث "ا ذات بأأو خليط من كل هذه الصفات"أي إثنية" أو حضارة أو قومية موروثة "أي عر  ."

وقد حاول اغناتز زولتشان، باعتباره أحد املفكرين الصهاينة، إثبات أن اليهود عرق، ولكنه كان مع هذا يتحدث عن 
، أي أن الكلمتني حىت وإن مل تكونا مترادفتني متاماً فإما اليهود كأمة من الدم اخلالص احتفظت بأعظم الصفات اإلثنية

 . وثيقتا الصلة الواحدة باألخرى

 

وعلى كل حال، مهما كان ما أصاب اال الداليل من اضطراب، ومهما اختلطت معاين الكلمات، فإن كلمة 
، ويعمقه، ومينح أفراد جمموعة تظل مصطلحاً يشري إىل نسق من القوانني واملمارسات مبين على التفاوت» عنصرية«

. بشرية بعينها عدداً من املزايا ينكروا على سائر أعضاء اتمع بسبب خاصية مقصورة على هؤالء وال ميتلكها اآلخرون

 وانطالقاً .سواء عرفت تعريفاً عرقياً أو عرفت إثنياً علمانياً أو إثنياً دينياً» اليهودية«ويف إسرائيل، فإن هذه اخلاصية هي 
 قرارها الذي يقضي بأن الصهيونية حركة عنصرية، وهو القرار الذي "1975عام "من هذا أصدرت هيئة األمم املتحدة 

  . مع تغير موازين القوى يف العامل1991ألغته عام 
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  1948اإلسرائيلي حتى عام /اإلرهاب الصهيوني: الثانى الباب

 

  اريخالعنف والرؤية الصهيونية للواقع والت

Violence and the Z ionist View of Reality and History 

وأحد . »عامله بشدة وقسا عليه«مبعىن » عنف«وهو ضد الرفق واللني، وهي من » الشدة والقسوة«هو « العنف»
 الذات هو رفض الصهاينة قبول الواقع والتاريخ العريب يف فلسطني باعتبار أن» للعنف الصهيوين«األشكال األساسية 

 "غري اليهودية"ولذا يستبعد الصهاينة العناصر األساسية . الصهيونية واليهودية هي مركز هذا الواقع ومرجعيته الوحيدة

واإلرهاب الصهيوين إن هو إال حماولة . املكونة لواقع فلسطني وتارخيها من وجدام ورؤيتهم وخريطتهم اإلدراكية
مقابل "لية على الواقع املركب، ولذا ميكن القول بأن اإلرهاب هو العنف املسلح تستهدف فرض الرؤية الصهيونية االختزا

 . "العنف اإلدراكي

 

والصهيونية ال متثل أي استثناء من القاعدة، . والعنف النظري واإلدراكي مسة عامة يف الفكر العلماين الشامل اإلمربيايل
لفلسفات النيتشوية والداروينية والرؤية املعرفية اإلمربيالية اليت فقد نشأت يف تربة أوربا اإلمربيالية اليت سادت فيها ا

ومع هذا يظل العنف . تتخطى اخلري والشر واليت حتوسل العامل والناس حبيث يصبح اآلخر جمرد أداة أو شيئاً يستخدم
 : الصهيوين ذا جذور خاصة متنحه بعض السمات املميزة

 

 وهو ما يعين "أرض بال شعب"وحسب وإمنا هي حركة استيطانية إحاللية   مل تكن الصهيونية حركة استعمارية 1
ضرورة أن تخلي األرض اليت سينفَّذ فيها املشروع الصهيوين من السكان األصليني، وال ميكن أن يتم هذا إال من خالل 

 . أقصى درجات العنف النظري واإلرهاب الفعلي

 

 "أو مطلقها"انية احللولية العضوية أا حتوي مركزها أو مرجعيتها   من السمات األساسية لأليديولوجيات العلم2

داخلها، ومن مث فهي تشكل نسقاً مغلقاً ملتفاً حول نفسه خيلع القداسة على الذات وجيعلها موضع احللول والكمون 
 . احللول فيهدر حقوقهم ويبيدهم، فهم ليسوا موضع "الذين يقعون خارج دائرة القداسة"وحيجبها عن اآلخرين 
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 هي عقيدة علمانية حلولية كمونية جتعل "داخل التركيب اجليولوجي اليهودي"والصهيونية وريثة الطبقة احللولية اليهودية 
 أي فلسطني، وهي عالقة متنحهم حقوقاً مطلقة "إرتس يسرائيل"اليهود شعباً عضوياً ذا عالقة عضوية خاصة باألرض 

 . ان األصليني الذين ال تربطهم بأرضهم رابطة عضوية حلولية مماثلةفيها، األمر الذي يعين طَرد السك

 

وقد حولت الصهيونية العهد القدمي إىل فلكلور للشعب اليهودي، وهو كتاب تفيض صفحاته بوصف حروب كثرية 
. عض اآلخرخاضتها مجاعة يسرائيل أو العربانيون مع الكنعانيني وغريهم من الشعوب، فقاموا بطرد بعضهم وإبادة الب

ومجاعة يسرائيل حيل فيها اإلله الذي يوحي هلا مبا تريد أن تفعل، ويبارك يدها اليت تقوم بالقتل والنهب، فكل أفعال 
 . الشعب مباركة مقدسة ألن اإلله حيل فيه

 

 يتسم به ذلك من   ورثت الصهيونية مرياث اجلماعة الوظيفية اليهودية بفصلها احلاد بني الشعب املقدس واألغيار ومبا3
 . ازدواجية يف املعايري جتعل اآلخر مباحاً متاماً وجتعل استخدام العنف جتاهه أمراً مقبوالً

 

وقد أعاد الصهاينة كتابة ما . لكل هذا، أصبح العنف إحدى املقوالت األساسية لإلدراك الصهيوين للواقع والتاريخ
فصوروا األمة اليهودية يف نشأا . ة الوثنية مؤكدين جوانب العنف فيهفبعثوا العناصر احللولي» التاريخ اليهودي«يسمونه 

فبريدشفسكي، على سبيل املثال، ينظر إىل الوراء إىل األيام اليت كانت فيها . مجاعةً حماربة من الرعاة الوثنيني الغزاة
كتشف أن مثة تياراً عسكرياً يف التراث كما أنه ي". اليهود األوائل"، وينظر إىل األبطال احملاربني "رايات اليهود مرتفعة"

اليهودي، فاحلاخام إليعازر قد بين أن السيف والقوس مها زينة اإلنسان، ومن املسموح به أن يظهر اليهودي ما يوم 
ويف خطاب له إىل بعض . هذه الرؤية للتاريخ تتضح يف دعوة جابوتنسكي لليهودي أن يتعلم الذبح من األغيار. السبت
ألجدادنا " اليهود يف فيينا، أوصاهم باالحتفاظ بالسيف ألن االقتتال بالسيف ليس ابتكاراً أملانياً، بل إنه ملك الطالب
. ، أي أن السيف يكاد يكون املطلق، أصل الكون وكل الظواهر"إن التوراة والسيف أنزال علينا من السماء... األوائل

 . ودي الذي يسيطر عليه احلاخامات واملفكرون اليهودوهلذا ال يتردد جابوتنسكي يف رفض التاريخ اليه

 

 كان حمط إعجاب كل الصهاينة الذين كثرياً ما عبروا عن "رمز الذكورة والقوة والعنف"ويبدو أن هذا السيف املقدس 
 اليهودية يف هذا بالطبع قبل أن يهوى هذا السيف الربوسي على الرقاب"إعجام وانبهارهم بالعسكرية الربوسية الرائعة 

ومتتلئ كتابات هرتزل بعبارات اإلعجاب ذا السيف، إذ كتب يف مذكراته يشيد ببسمارك الذي أجرب . "أوشفتس
. األملان على شن عدة حروب، الواحدة تلو األخرى، وبذلك فرض عليهم الوحدة وبدأ تارخيهم احلديث كدولة موحدة

إن شعباً كان نائماً زمن السلم، رحب بالوحدة يف ابتهاج يف زمن  "فالعنف العسكري هو وحده حمرك التاريخ احلقيقي،
وبينما كان هرتزل ينظر من نافذة أحد املسئولني األملان شاهد جمموعات من الضباط األملان يسريون خبطى ". احلرب

ستقبل ألملانيا اليت ال ضباط امل: "عسكرية، فعبر عن انبهاره م يف يومياته وذهب إىل أن هؤالء هم صناع تاريخ أملانيا
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الدولة اليت تريد وضعنا حتت "بل إم قد يكونون أيضاً صناع التاريخ الصهيوين نفسه، إذ يشري هرتزل إىل تلك ". تقهر
 ". محايتها

 

.  النصرأملانيا جتسد مبدأ التقدم وجندها واثقة من: "وتغنى ناحوم جولدمان أيضاً ذه الروح العسكرية الربوسية يف شبابه

ومن يريد أن يندم على هذه احلقيقة ويعبر عن حزنه فله أن يفعل، . أملانيا ستنتصر وستحكم الروح العسكرية العامل
ولكن حماولة إعاقة هذه احلقيقة هي شيء من قبيل العناد وجرمية ضد عبقرية التاريخ الذي حتركه السيوف وقعقة 

 ". السالح

 

بوتنسكي، وكل الصهاينة من قبله، يف تأكيد أمهية السيف باعتباره حمركاً للتاريخ إذ وقد تبع مناحم بيجني أستاذه جا
 ". إن قوة التقدم يف تاريخ العامل ليست السالم بل السيف: "يقول

 

وغين عن القول أن العنف الصهيوين اإلدراكي يصل إىل ذروته يف إدراك العرب والتاريخ العريب، إذ حياول الصهاينة، 
أو أن يغمغموا . عهم اإلبادي اإلحاليل، أن يلتزموا الصمت متاماً جتاهه، فال يذكرونه من قريب أو بعيدبسبب مشرو

فحينما اكتشف أحد الزعماء الصهاينة يف املؤمتر الصهيوين األول . بأصوات ليربالية ختبئ احلد األقصى من العنف
إىل هرتزل وأخربه باكتشافه، فهدأ األخري من  أن فلسطني ليست أرضاً بال شعب كما كان االدعاء، جرى "1897"

وكان هرتزل يعرف متاماً كيف كانت تتم تسوية مثل هذه األمور على . روعه وقال له إن األمر ستتم تسويته فيما بعد
وعلى كل فإن احلديث الصهيوين املستمر عن السيف . الطريقة اإلمربيالية، وحنن نعرف كيف متت تسويتها يف فلسطني

ك للتاريخ ليس تعبرياً عن رغبة الصهاينة يف ممارسة رياضة حمببة لبعض النفوس وإمنا هو تعبري عن برنامج حمدد كمحر
 . لتغيري الواقع

 

ويعد هذا العنف اإلدراكي لبنة أساسية يف التصور الصهيوين للذات والواقع والتاريخ واآلخر، وهو قد يعبر عن نفسه 
يف االقتباسات السابقة، ولكنه قد يعبر عن نفسه بطريقة غري مباشرة عن طريق عشرات القوانني بطريقة مباشرة، كما بينا 

إىل " العودة"وما قانون العودة اإلسرائيلي إال ترمجة هلذا العنف حني يعطي أي يهودي يف العامل حق . واملؤسسات
الذين طُردوا من فلسطني على دفعات منذ عام إسرائيل يف أي وقت شاء وينكر هذا احلق على ماليني الفلسطينيني 

ولكنها الرؤية املعرفية . ، رغم أن يهود العامل ال يودون اهلجرة إىل إسرائيل بينما يقرع الفلسطينيون أبواا1948
 "تواريخ اجلماعات اليهودية وتاريخ فلسطني" والزمان "العرب واليهود"العلمانية اإلمربيالية اليت حتوسل كل البشر 

وما اإلرهاب الصهيوين الذي مل يهدأ إال تعبرياً عن رؤية الصهاينة اليت حتاول أن تصل إىل اية . "فلسطني"واملكان 
 . اية تاريخ اجلماعات اليهودية يف العامل، واية التاريخ العريب يف فلسطني: التاريخ
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  العنف الصهيوني وتحديث الشخصية اليهودية

Zionis t Violence and the Modernization of the Jewish Personality  

ومل يكن هناك مفر من أن يترجم هذا اإلدراك نفسه إلجراءات . مثة عنف أساسي يف اإلدراك الصهيوين للواقع والتاريخ
بشرية ولتحقيق هذا اهلدف كان حتمياً أن تنتج املادة ال. وعنف مسلح لتغيري الواقع ولرفض الرؤية اليهودية احلاخامية

حتديث «القتالية القادرة على حتريك التاريخ ال من خالل التوراة وإمنا من خالل السيف، وهذا ما مساه الصهاينة 
، أي علمنتها وجعلها قادرة على تغيري قيمها حسبما تقتضيه الظروف واملالبسات، وتبني قيم »الشخصية اليهودية

 . ق أو باملطلقات اإلنسانية واألخالقية والدينيةنيتشوية وداروينية ال عالقة هلا مبكارم األخال

 

وقد بين الصهاينة أن اليهودية احلاخامية طلبت من اليهود االنتظار يف صرب وأناه لعودة املاشيح، وأال يتدخلوا يف مشيئة 
 املوقف أو وصفوه بالسلبية ولكن الصهاينة، الرافضني للعقيدة اليهودية، متردوا على هذا. اإلله، ألن يف هذا كفراً وجتديفاً

ونادوا بأن يتمرد اليهودي على وضعه وأال ينتظر وصول املاشيح، إذ ينبغي أن يعمل اليهودي بكل ما لديه من وسائل 
فاملنفى بالنسبة إىل بن جوريون يعين االتكال، االتكال السياسي واملادي والروحي والثقايف . على العودة إىل أرض امليعاد

وذلك ألننا غرباء وأقلية حمرومة من الوطن ومقتلَعة ومشردة عن األرض، وعن العمل وعن الصناعة "والفكري، 
ويلخص بن جوريون برناجمه الثوري ". واجبنا هو أن ننفصل كلياً عن هذا االتكال، وأن نصبح أسياد قدرنا. األساسية

القضية :"يف التو، وهو يعتقد أن هذا هو حجر الزاويةيف أنه ال يرفض االستسالم للمنفى فحسب، بل حياول أيضاً إاءه 
على اليهودي . احلقيقية اآلن، كما كانت يف املاضي، تتركز فيما لو كان علينا أن نعتمد على قوة اآلخرين أم على قوتنا

مثل الفانتوم "" اديةمن اآلن فصاعداً أال ينتظر التدخل اإلهلي لتحديد مصريه، بل إن عليه أن يلجأ إىل الوسائل الطبيعية الع
انظر املدخل "» إشكالية العجز وعدم املشاركة يف السلطة«وهذا ما يسمى أيضاً يف األدبيات الصهيونية . "والنابامل مثال
 . "ذا العنوان

 

 لكل هذا تنطلق الصهيونية من نقد نيتشوي للشخصية اليهودية يف املنفى فيقول ماكس نوردو إن اليهودي، خالل مثانية

ولذلك . "وهذه هي إحدى األوصاف السائدة لليهود بني أعداء اليهود"عشر قرناً من النفي، أصبح مترهل العضالت 
أقترح أن يقلع اليهودي عن قهر جسده، وأن يعمل على تنمية قواه اجلسدية وعضالته، أسوة بذلك البطل بركوخبا، "

والفكرة نفسها ترد يف كتابات جابوتنسكي ". ا لقعقعة السالحآخر جتسيد لتلك اليهودية يف صالبة عودها املقاتل وحبه
الذي رفض أخالقيات العبيد ونادى بتفضيل العقل على الفكر وأخالق السادة على أخالق العبيد والسيف على الكتاب 

 . حىت يظهر اليهودي اجلديد املتحرر من أغالل الدين والقيم
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فاليهودي، يف هذا التصور، حيتاج .  الصهاينة إلعادة صياغة الشخصية اليهوديةإن العنف هنا يصبح األداة اليت يتوسل ا
وكان الكاتب الصهيوين بن هكت يشعر بسعادة . إىل ممارسة العنف لتحرير نفسه من نفسه ومن ذاته الطفيلية اهلامشية

 من خماوفه ويولَد من جديد، متاماً يف قرارة نفسه يف كل مرة يقتل فيها جندياً بريطانياً ألنه، على حد قوله، كان يتحرر
فشارلوت تتخلص من رتابة حياا ". شارلوت املسكينة"مثل شارلوت كورداي يف قصيدة جلابوتنسكي بعنوان 

العنف هنا . وسخافتها وتروي تعطُّشها للعمل البطويل بأن تقوم بتسديد الضربة إىل جان مارا فترديه قتيالً يف احلمام
فاليهودي . لدينية اليت تستخدمها بعض القبائل البدائية حينما يصل أحد أفرادها إىل سن الرجولةيصبح مثل الطقوس ا

 يتخلص من خماوفه، ويصبح جديراً حبمل رمز "ذبح أحد األغيار"حينما يقوم ذا الفعل الذي كان خياف منه أجداده 
ة الذي ألفه مناحم بيجني، والذي يقلب فيه وهذا اجلانب من الفكر الصهيوين يتضح جبالء يف كتاب الثور. الذكورة

من الدم والنار : "مث يضيف". أنا أحارب، إذن أنا موجود"لتصبح " أنا أفكر، إذن أنا موجود"عبارة ديكارت املعروفة 
: والدموع والرماد سيخرج منوذج جديد من الرجال، منوذج غري معروف البتة للعامل يف األلف ومثاين السنني املاضية

 ". ودي احملارباليه

 

 إىل وظيفة العنف الصهيوين يف إعادة صياغة الشخصية "باستحسان شديد"وحىت الليربايل األمريكي اهلادئ برانديز، يشري 
غرست الصهيونية يف الشباب اليهودي الشجاعة، فألفوا اجلمعيات، وتدربوا على األعمال الرياضية وعلى : "اليهودية

ويف الوقت احلاضر، جيد أفضل العيب السيف األملان أن الطلبة . ة ترد بإهانة مثلهااللعب بالسيف، وصارت اإلهان
الصهيونيني يستطيعون أن يدموا اخلدود، كما يفعل التيوتون، ويرون أيضاً أن اليهود سوف يكونون أفضل العيب السيف 

حينما كان " وحش نيتشه األشقر"الب اآلري لقد كان برانديز يفكر يف الط. "ويف الشرق األوسط فيما بعد"" يف اجلامعة
 . يتحدث عن بطله اليهودي

 

والعنف عند بن جوريون يقوم بالوظيفة نفسها يف إعادة صياغة الشخصية اليهودية، إذ يصف الرواد الصهاينة بأم مل 
باألسلحة كاألطفال ومل وعندما جاءتنا األسلحة مل تسعنا الدنيا لفرط فرحتنا، كنا نلعب "يكن هلم حديث إال األسلحة 

إن موقف بن جوريون مبين على تصور جديد ". كنا نقرأ ونتكلم والبنادق يف أيدينا أو على أكتافنا. نعد نتركها أبداً
إن موسى، أعظم أنبيائنا، هو أول قائد عسكري يف تاريخ "للشخصية اليهودية باعتبارها شخصية حماربة منذ األزل 

ربط بني موسى النيب وموشى ديان مسألة منطقية بل حتمية، كما ال يكون من اهلرطقة الدينية يف ومن هنا يكون ال". أمتنا
شيء أن يؤكد بن جوريون أن خري مفسر للتوراة هو اجليش، فهو الذي يساعد الشعب على االستيطان على ضفاف ر 

الكموين الذي يبدأ بوضع السيف يف خدمة ولنالحظ النمط احللويل . األردن، فيفسر بذلك كلمات أنبياء العهد وحيققها
التوراة، مث يصبح السيف موازياً هلا، مث تصبح هي تابعة له، فالسيف هو الذي يفسر التوراة ويفرض عليها املعىن، وكأنه 

النص، أحد نقاد ما بعد احلداثة أو هارولد بلوم الناقد األمريكي القبايل الذي يرى أن الناقد هو الذي يفرض املعىن على 
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 اليت جاءت "تفاسري البشر"اختاره اإلله مث حل فيه مث أصبح تابعاً له، أو كأنه الشريعة الشفوية " الشعب املختار"أو كأنه 
 . للوجود لتفسر الشريعة املكتوبة ولكنها حلت حملها بالتدريج

 

  تعريف: اإلرهاب الصهيوني

Zionis t Terrorism: Definition  

ضيق للكلمة هو القيام بأعمال عنف كالقتل وإلقاء املتفجرات أو التخريب لتحقيق غرض ما مثل باملعىن ال» اإلرهاب«
بث الرعب يف قلب سكان منطقة ما لريحلوا عنها أو لتتم اهليمنة عليهم وتوظيفهم وإجبارهم على قبول وضع قائم مبين 

تلف املمارسات االقتصادية السياسية وميكن أن يتسع مفهوم اإلرهاب ليشمل خم. "من منظور الضحية"على الظلم 
ويف حالة اإلرهاب الصهيوين فإن هذا يتضمن سرقة األراضي باالحتيال والتزوير والقانون . والعسكرية، املادية واملعنوية

إىل طَرد أصحاا بقوة السالح، ومن فرض أنظمة تعليمية تشوه الوعي الفلسطيين إىل حتقيق شروط اقتصادية غري مواتية 
 هو عنف إدراكي، "أرض بال شعب لشعب بال أرض"وإذا كان اإلدراك الصهيوين للواقع والتاريخ . نمو املنتجني العربل

على حد قول " وختلق حقائق جديدة"فإن اإلرهاب الصهيوين هو املمارسات اليت تحول النظرية واإلدراك إىل واقع قائم 
 . رهاب باملعىن الضيق واملباشرموشيه ديان، وسنتناول يف مداخل هذا الباب اإل

 

واإلرهاب الصهيوين ليس حدثاً عابراً عرضياً وإمنا هو أمر كامن يف املشروع الصهيوين االستيطاين اإلحاليل ويف الصيغة 
كما أن حلقات وآليات هذا اإلرهاب مترابطة متالحقة، فاهلجمات اإلرهابية اليت شنت . الصهيونية األساسية الشاملة

 القرى العربية أدت إىل استسالم بقية سكان األراضي احملتلة، أي أن املذابح واالعتقاالت واإلبعادات إن هي ضد بعض
 . إال آلية من آليات االستيطان الصهيوين اإلحاليل، وال ميكن تخيل إمكانية تحقُّق املشروع الصهيوين بدوا

 

جزء من فلسطني من سكاا وفرض املستوطنني الصهاينة ودولتهم واإلرهاب الصهيوين هو اآللية اليت مت ا تفريغ 
وقد مت هذا من خالل اإلرهاب املباشر، غري املنظم وغري املؤسسي، الذي تقوم . الصهيونية على شعب فلسطني وأرضها

رهاب املباشر، املنظم  واإل"املذابح  ميليشيات املستوطنني  التخريب  التمييز العنصري"به املنظمات اإلرهابية غري الرمسية 
التهجري  اهليكل القانوين للدولة الصهيونية  التفرقة العنصرية من خالل "واملؤسسي، الذي تقوم به الدولة الصهيونية 

 . "القانون  اجليش اإلسرائيلي  الشرطة اإلسرائيلية  هدم القرى
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ان متام االرتباط ويتم التنسيق بينهما وجيمع بينهما ورغم أننا نفرق بني اإلرهاب املؤسسي وغري املؤسسي إال أما مرتبط
 "1948قبل عام "ولعل واقعة دير ياسني . اهلدف النهائي، وهو إفراغ فلسطني من سكاا أو إخضاعهم وحصارهم

 . هي أمثلة أخرى واضحة على هذا التعاون والتنسيق» املستعرفيم«وفرق املوت املعروفة باسم 

 

ط متام االرتباط بالدعم اإلمربيايل الغريب حني قامت حكومة االنتداب حبماية املستوطنني وتأمني واإلرهاب الصهيوين مرتب
 فيما "وخباصة الكيبوتس"موطئ قدم هلم ومسحت بتأسيس البنية التحتية العسكرية املكونة من املستوطنات التعاونية 

 املختلفة ودعمتها، فكانت مبرتلة قوة مسلحة ،كما ساعدت املنظمات الصهيونية املسلحة» الزراعة املسلحة«نسميه 
وبعد إنشاء الدولة، استمرت الدول الغربية . 1948كامنة قامت باالنقضاض على أرض فلسطني وأهلها عام 

يف دعم الكيان االستيطاين اإلحاليل الصهيوين، رغم ممارساته اإلرهابية اليت تتسم بكل اجلدة واالستمرار، " الدميوقراطية"
 . احلروب العديدة اليت شنها على العرب ورغم توسعيته اليت ال تعرف أية حدودورغم 

 

من منظور القانون الدويل واألعراف "وحياول الصهاينة قدر استطاعتهم أن يصنفوا املقاومة الفلسطينية املشروعة 
، واإلشارة »إرهابيني« بأم ، ومن هنا اإلشارة للفدائيني الفلسطينيني»اإلرهاب« على أا شكل من أشكال "اإلنسانية

 . »عمليات انتحارية إرهابية«للعمليات االستشهادية بأا 

 

  تاريخ: اإلرهاب الصهيوني حتى اندالع الحرب العالمية الثانية

Zionis t Terrorism till the Outbreak of the Second World War: His tory  

لهجرة االستيطانية، فموجات اهلجرة األوىل جاءت بنموذج اليهودي الذي يبدأ تاريخ اإلرهاب الصهيوين مع االستعداد ل
والذي كان يرى أن عليه أن يصوغ مستقبله بنفسه عن طريق » السلبية اليهودية احلاخامية«رفض ما يسميه الصهاينة 

" اهلاشومري" تنظيم وكان. اغتصاب أرض فلسطني وطرد أصحاا ليخلق لنفسه جماالً حيوياً ميارس فيها سيادته القومية

وكانت االشتباكات آنذاك تقتصر على . من طالئع التنظيمات يف هذه الفترة وهي املنظمة اليت تعد اهلاجاناه امتداداً هلا
 . استخدام السكاكني والعصي

 

تبدأ بعد ذلك ومع قرب انتهاء احلرب العاملية األوىل، بدأت بشائر املرحلة الثانية حيث أخذ الصهاينة جيمعون السالح ل
مرحلة قتالية جديدة وطور جديد من أطوار ممارسة اإلرهاب املسلح وإن مل يصل إىل حد املواجهة املباشرة بل اكتفى 

وبعد احلرب العاملية األوىل، وبعد وضع فلسطني حتت حكم االنتداب الربيطاين، يبدأ التاريخ . بأسلوب الكر والفر
 . احلقيقي لإلرهاب الصهيوين
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دء االنتداب الربيطاين على فلسطني أخذ البناء التنظيمي لإلرهاب الصهيوين يف النمو والرسوخ يف فلسطني فمنذ ب
مستفيداً من دعم االستعمار الربيطاين للحركة الصهيونية وتأمينه هجرة آالف الصهاينة من الشباب الذين سرعان ما 

لإلرهاب الصهيوين منذ مطلع عشرينيات القرن العشرين حني وقد استقر البناء التنظيمي . اخنرطوا يف تنظيمات اإلرهاب
، واليت نظمت داخل تنظيمها فرقاً 1920تأسست اهلاجاناه ممثلة الذراع العسكري والباطش للوكالة اليهودية عام 

 التالية ويف السنة.  وكذا فرق الباملاخ1937خصصت للهجمات اإلرهابية ومنها كتائب بوش اليت تقرر تشكيلها عام 
 انشق أنصار الصهيونية التصحيحية عن اهلاجاناه وكونوا تنظيماً 1936أيضاً الندالع الثورة الفلسطينية الكربى عام 

مجاعة " إتسل"وفيما بعد انشق عن . "اإلتسل"اختذ لنفسه مظهراً أشد تطرفاً ودموية هو عصابة األرجون تسفاي ليومي 
 العمود الفقري "اهلاجاناه  إتسل  ليحي"وتعد هذه املنظمات الثالث . اعة ليحي مج1940أبراهام شترين وكونت عام 

، حىت أنه يندر أن جند عمالً إرهابياً وقع يف فلسطني منسوباً إىل مجاعة غريها، 1948لإلرهاب الصهيوين حىت عام 
 . فضالً عن أن بعض احللقات اإلرهابية الصهيونية كانت خاضعة إلشرافها

 

ا ترسخت بنية اإلرهاب الصهيوين يف العشرينيات والثالثينيات، شهد النصف الثاين من الثالثينيات قفزة وهكذا كم
وهي القفزة اليت جتدر مناقشتها على ضوء املد العاملي . واضحة بالنسبة حلجم النشاط اإلرهايب الصهيوين يف فلسطني
. ى العمل السري واإلرهايب يف بلدان أوربا الشرقية خاصةللفاشية، وتدفُّق جيل من الشباب الصهاينة الذين مترسوا عل

وتشري مذكرة رمسية بريطانية صادرة عن وزارة الدولة للمستعمرات إىل أن اإلرهابيني الصهاينة يأتون من روسيا وبولندا 
. تعصب والشوفينيةوالبلقان وال يعرفون التسامح وال يعترفون حبقوق اآلخرين وتقرر أم نتاج أنظمة تعليمية تغذي ال

كما ترتبط القفزة الواضحة يف حجم النشاط اإلرهايب الصهيوين آنذاك بتصاعد احلركة الوطنية الفلسطينية يف مواجهة 
املشروع الصهيوين الذي كان قد حقَّق تراكماً كافياً يف أدواته وإمكاناته تؤهله للصدام مع الفلسطينيني والشروع يف 

 . ايته وتأسيس الدولة الصهيونيةالتحرك على عجل لتحقيق غ

 

 ميكن اإلشارة "حىت احلرب العاملية الثانية"ومن بني السجل احلافل للنشاط الصهيوين يف فلسطني خالل املرحلة الثانية 
لبعض العمليات املهمة من بينها قيام إرهابيي اهلاجاناه بقتل مواطنني عربيني فلسطينيني جبوار مستعمرة بتاح تكفا رمياً 

وهو نفس العام الذي أصدرت فيه اهلاجاناه سبعة . 1936 أبريل عام 16الرصاص حيث كان كوخهما، وذلك يف ب
 سلسلة من عمليات إلقاء القنابل اليدوية على 1937كما شهد عام . قرارات بإطالق النار على العرب أينما كانوا

األسواق، وكان من أشهرها إلقاء إتسل قنبلة على سوق جتمعات املواطنني الفلسطينيني العزل يف املقاهي ووسائل النقل و
كما أطلق أعضاء نفس املنظمة النار . اخلضار ااور لبوابة نابلس يف القدس فسقط عشرات من العرب بني قتيل وجريح

د األح« وهو اليوم الذي أُطلق عليه لقب 1937 نوفمرب 14على قافلة عربية فقتلوا ثالثة ركاب بينهم امرأتان يف 
 . يف القدس، حني نفَّذ اإلرهابيون الصهاينة أكثر من عملية يف املدينة كمظهر الستعراض القوة» األسود
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كما .  آخرون من جراء إلقاء قنبلة يدوية يف سوق حيفا38 عربياً مصرعهم وأصيب 18 لقي 1937 مارس عام 6ويف 
 عربياً فلسطينياً وجرحت 350ملغومة أودت حبياة تعرض نفس السوق يف شهر يوليه من العام نفسه إىل تفجري سيارة 

ويف .  آخرين، بينما يفتخر املؤرخون الصهاينة بأن عدد الضحايا كان أكثر بكثري مما أعلنت عنه سلطات االنتداب70
ى  آخرون جبراح من جراء قنبلة يدوية ألقتها العصابات الصهيونية عل46 عربياً فلسطينياً وأصيب 27اليوم التايل سقط 

 34 إىل انفجار سيارة ملغومة أسفر عن مقتل 1938 أغسطس عام 26كما تعرض سوق القدس يف . السوق املزدحم

 15وفجرت إتسل قنبلة يدوية أمام أحد املساجد يف مدينة القدس يف .  آخرين وفق أقل التقديرات35عربياً وجرح 

وعن أحداث العام نفسه يفتخر الصهاينة . ثالثني أثناء خروج املصلني فقتلت عشرة أشخاص وأصابت 1938يوليه 
جوم اإلرهايب شلومو بن يوسف واثنان من رفاقه من مجاعة إتسل على سيارات عربية فلسطينية يستقلها مواطنون 

 وقد نفَّذت السلطات الربيطانية حكم اإلعدام يف شوملو فحوله املستوطنون الصهاينة إىل بطل قومي مثايل وحيمل. عزل

طابع بريد إسرائيلي صورته، واختارت إحدى منظمات اإلرهاب الصهيوين السرية يف الثمانينات امسه لتطلقه على عملية 
 . مماثلة جرت يف الضفة الغربية

 

 قتيالً عربياً وجرح 27 فرباير وحده سقوط 27 شهد يوم 1939ومن بني العمليات اإلرهابية الصهيونية خالل عام 
بينما قُتل . كما سقط ثالثة من العرب وجرح رابع يف تل أبيب. إثر تفجري منظمة إتسل قنبلتني آخرين يف حيفا 39

إال أن من أبرز العمليات اإلرهابية اليت شهدها العام اهلجوم الذي دبرته إتسل على . ثالثة آخرون وجرح ستة يف القدس
عدد ممكن من اخلسائر البشرية بواسطة سينما ركس يف القدس حيث جرى ختطيط متعدد املراحل لتحقيق أكرب 

املتفجرات اليت مت تسريبها إىل املبىن إضافة إىل إلقاء القنابل داخله مث فتح نريان الرشاشات على رواد السينما الذين 
 . 1939 مايو 29خرجوا يف حالة من الذعر واهللع، وقد مت تنفيذ هذه العملية اإلرهابية يف 

 

 1939 يوليه 12عن التنافس مع إتسل، فقد هامجت عناصرها قرية بلدة الشيخ جبوار حيفا يف ومل تكن اهلاجاناه بعيدة 

 يوليه اهلجوم على ست سيارات عربية فلسطينية يف تل أبيب 29كما جرى يف . واختطفت مخسة من سكاا مث قتلتهم
 أغسطس عن مصرع 26ة يافا يف وأسفر إلقاء القنابل يف مدين.  عربيا11ًورحبوت وبتاح تكفا كانت حصيلتها قتل 

 .  آخرين35 عربياً فلسطينياً وجرح 24

 

وقد وجدت املنظمات الصهيونية سنوات احلرب العاملية فرصة لتطوير نفوذها وتقوية هياكلها وتسليحها متهيداً لالنطالق 
وهكذا . يطانيا واحللفاءفزادت عدداً وعدة وأضفت على وجودها قدراً من الشرعية بالتعاون مع بر. عند انتهاء احلرب

األول إجبار الفلسطينيني أصحاب البالد األصليني على مغادرة : أعدت املنظمات نفسها لالنطالق الحقاً حنو هدفني
والثاين . أراضيهم مبا فيها تلك اليت يشكلون فيها أغلبية ساحقة وهي األرض اليت خصهم ا مشروع التقسيم الحقاً
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لغاء القيود املفروضة وخباصة على اهلجرة والعمل من أجل إقامة دولة صهيونية بأسرع الضغط على الربيطانيني إل
 . الوسائل

 

  تاريخ:  وحتى إعالن الدولة الصهيونية1945اإلرهاب الصهيوني منذ عام 

Zionis t Terrorism from 1945 till the Declaration of the Zionis t State: His tory  

، قبل أن يتقرر حلها ودجمها يف "اهلاجاناه  إتسل  ليحي"ني املنظمات اإلرهابية الثالث األساسية تكتسب طبيعة العالقة ب
فرغم أن املنظمات الثالث احتفظت باستقالهلا التنظيمي فقد تبلور . جيش الدفاع اإلسرائيلي مع قيام الدولة، أمهية خاصة

 حني وقَّع قادا، مع اية احلرب العاملية وباشتراك الوكالة التعاون فيما بينها خالل هذه الفترة واختذ شكالً مؤسسياً
 : اليهودية، اتفاقاً ثالثياً تضمنت بنوده

 

 . وهكذا قامت حركة العصيان العربي .   تدخل منظمة اهلاجاناه املعركة العسكرية ضد السلطات الربيطانية1

 

 .  مبوافقة قيادة حركة العصيان  جيب على منظميت ليحي وإتسل عدم تنفيذ خططها القتالية إال2

 

 .   تنفذ ليحي وإتسل اخلطط القتالية اليت تكلفان ا من قبل قيادة احلركة3

 

  جيب أال يكون النقاش حول العمليات املقترحة شكلياً فيجتمع مندوبو املنظمات الثالث يف جلسات ثابتة أو حسب 4
 . طط من الناحيتني السياسية والعمليةاحلاجة، على أن يتم خالل هذه اجللسات مناقشة اخل

 

 .   بعد أخذ املوافقة املبدئية على العمليات املقترحة يناقش خرباء املنظمات الثالث تفاصيل تنفيذ هذه العمليات5

 

  ضرورة احلصول على موافقة قيادة حركة العصيان لتنطبق على العمليات اليت جيري تنفيذها ضد املمتلكات مثل 6
 . على األسلحة من أيدي الربيطانيني أو احلصول على األموالاالستيالء 

 

 ". أمر افعل"  االتفاق بني املنظمات الثالث يرتكز على 7

 



 
 190  7الد - الدكتور عبد الوهاب املسريي -موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية

 

 

  إذا أمرت منظمة اهلاجاناه يف يوم من األيام بالتخلي عن احلرب ضد الربيطانيني تواصل املنظمات إتسل وليحي 8
 . حرما

 

. ومتثلها قيادة حركة املقاومة املتحدة لإلشراف على األمور التنفيذية" عصيان العربيحركة ال"وهكذا تشكَّل ما سمي 

وضمت هذه القيادة ممثلني عن اهلاجاناه مثل إسرائيل جاليلي وموشي سنيه ومن إتسل مناحم بيجني ومن ليحي أبراهام 
رهابية الصهيونية وهو األمر الذي سعت وتوضح نصوص االتفاقية املسئولية املشتركة للمنظمات اإل. شيترن وياليين مور

 . اهلاجاناه إىل التنصل منه تارخيياً

 

إال أن العالقة بني . 1945وكانت باكورة أعمال حركة العصيان نسف حمطة سكك حديد رام اهللا يف أول نوفمرب عام 
وتر وخباصة بني إتسل فقد عادت العالقة بني أطراف حركة العصيان للت. املنظمات الثالث مل تكن بسيطة بأي حال

ومل يكن اللجوء . واهلاجاناه، وعادةً ما كان اخلالف بينهما يتخذ طابع املنافسة على السيطرة على املُستوطَن الصهيوين
إىل العنف بعيداً عن خالفات العصابات الصهيونية نفسها إىل احلد الذي أثار خماوف الصهاينة من نشوب حرب أهلية 

كما كونا فرقاً لالعتداء . ألكثر من مرة تبادلت إتسل واهلاجاناه أعمال خطف لعناصرمهاو. بني منظمات اإلرهاب
ووصلت موجة االختطاف إىل أملانيا حني تولت . والضرب لتأديب بعضهما البعض مشل ضررها عائالت يهودية بكاملها

ىت عقب التوصل إىل اتفاق جديد وح. عناصر اهلاجاناه أمر أربعة من أعضاء إتسل ولقي أحدهم مصرعه حتت التعذيب
 تعرض االتفاق ويف وقت حرج إىل اختبار صعب حني جرت معركة مسلحة 1948 مارس 7بني إتسل واهلاجاناه يف 

بني إتسل ورجال الباملاخ كادت تعرض وحدة جيش الدولة املنتظرة للخطر بسبب الرتاع على شحنة سالح كانت 
وكادت االشتباكات أن تودي حبياة مناحم بيجني زعيم إتسل، كما سقط عدد من . قادمة على ظهر السفينة التالينا

وبصفة عامة تبادل زعماء هذه املنظمات اامات اخليانة والتعاون مع . اجلرحى والقتلى من اجلانبني قبل احتواء املوقف
 . الربيطانيني واغتصاب أموال بعضهم البعض

 

املنظمات اإلرهابية الصهيونية قد جتاوز مراراً حدود التراشق باالامات مثل اام وعلى أية حال فإن العنف املتبادل بني 
على اهلاجاناه اليت قامت " قتلة األطفال"أو إطالق هاتني املنظمتني صفة " بالفاشية اليهودية"اهلاجاناه إلتسل وليحي 

 . دلةبعملية قتلت خالهلا أما عربية وستة من أطفاهلا، أو التهديدات املتبا

 

وإذا كان التنافس على النفوذ والسيطرة على قيادة احلركة الصهيونية فضالً عن االختالف حول السياسة اليت يتعني 
اتباعها إزاء بريطانيا قد يكونان عاملني أساسيني يف تصعيد اخلالفات بني منظمات اإلرهاب الصهيونية، فقد كان االتفاق 

 . طط االستيطاين على حساب العرب هو عامل الوحدة والتعاون احلاسم فيما بينهاعلى الغايات الصهيونية وتنفيذ املخ
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وقد حرصت الكتابات التارخيية الصهيونية على تصوير اإلرهاب الصهيوين يف هذه املرحلة باعتبارها نضاالً يهودياً 
و األمر الذي خيالف حقيقة احلركة وه. للتحرر القومي يف مواجهة االستعمار الربيطاين جلأ خالله الصهاينة إىل السالح

الصهيونية فضالً عن جمافاته لوقائع التاريخ اليت تؤكد أن العرب الفلسطينيني ظلوا دائماً هم اهلدف األول لإلرهاب 
 . الصهيوين

 

 1948 و1947فقد نال الفلسطينيون والعرب احلظ األوفر من العمليات اإلرهابية الصهيونية وخباصة خالل عامي 

 ألف 900ني، حيث كثَّف اإلرهابيون الصهاينة جهودهم القتالع الفلسطينيني، األمر الذي أدى إىل تشريد حوايل احلامس
ففي هذه السنوات غلب أسلوب مهامجة القرى واملدن العربية وارتكاب املذابح . فلسطيين إىل خارج أراضيهم ووطنهم

 . ني أولئك العزل وبني من حيملون السالح دفاعاً عن حقوقهماجلماعية دون متييز بني رجل وامرأة وطفل وكهل، أو ب

 

وإذا كانت دير ياسني أشهر املذابح اليت خلَّفها تاريخ تلك املرحلة، فإن مذابح ال تقل أمهية عنها ال ميكن حصرها قد 
لدوامية وبينها على سبيل املثال مذابح قرى حساس ويازور وسعسع وا.  خاصة1948 و1947وقعت خالل العامني 
وتذهب بعض التقديرات إىل أن . وهي مذابح راح ضحيتها اآلالف من أبناء الشعب الفلسطيين. والرملة وبلدة الشيخ

 قرية ومدينة بشكل كلي أو 350 حلوايل 1948تلك املذابح قد تسببت يف هجر السكان الفلسطينيني خالل حرب 
ىل جانب اإلبادة كان املقصود هو ارتكاب أبشع أنواع وإ.  سيطرت عليها العصابات الصهيونية450جزئي من بني 

 . الفظاعات ونشر أنبائها خللق حالة من الذعر بني املواطنني الفلسطينيني تدفعهم إىل الرحيل

 

 قد اشتركت "وضمن ذلك اهلاجاناه"إال أن األمر األكثر حاجة إىل إعادة التأكيد أن التنظيمات العسكرية الصهيونية 
 ختطيط وتدبري وتنفيذ هذه اازر اليت جرى معظمها يف إطار خطط عسكرية سياسية عامة وصفتها دون استثناء يف

 .  اليت ارتكبت يف إطارها مأساة دير ياسني"د"القيادة الصهيونية، وكان أشهرها اخلطة 

 

  اإلرهاب الصهيوني ضد حكومة االنتداب البريطاني وأعضاء الجماعات اليهودية

Zionis t Terrorism agains t the British Mandate Government and the Jewish 
Communities  

. كان الفلسطينيون والعرب بطبيعة احلال اهلدف األساسي للنشاط اإلرهايب الصهيوين، ومع هذا توجد بعض االستثناءات

، فمصاحل األوىل عاملية، أما الثانية فمصاحل الدولة االستعمارية الراعية ال تتفق متام االتفاق مع مصاحل اجليب االستيطاين
فعلى . ومن هنا الصراع الذي نشب بني املستوطنني والدول االستعمارية، اليت رعتهم يف بادئ األمر. فمصاحلها حملية

الذي صدر لتهدئة العرب وللظهور مبظهر " 1939سبيل املثال أصدرت احلكومة الربيطانية الكتاب األبيض يف مايو عام 
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 فشرعت احلركة الصهيونية يف الضغط على سلطات االنتداب الربيطاين للتراجع عما جاء "بالعدالة واإلنصافمن يتصف 
 قتلت إتسل ضابطني 1939 أغسطس 21ففي . بالكتاب، ومن مث بدأت يف تنفيذ عمليات ضد أهداف بريطانية

 . من التابعة لسلطة االنتداببريطانيني بلغم استهدف الضابط املسئول عن الدائرة اليهودية يف أجهزة األ

 

إال أن طبيعة النشاط اإلرهايب احملدود الذي وجهته املنظمات الصهيونية ضد الربيطانيني كان خمتلفاً متاماً عن االعتداءات 
فقد جرى انتقاء الضحايا الربيطانيني يف البداية بصورة حمددة . اليت استهدفت الفلسطينيني لكوم جمرد فلسطينيني

أما األهداف العربية فقد مت انتقاؤها وتنفيذ عملياا بشكل يهدف إىل قتل . "دد وراءه مربرات حمددة واضحةشخص حم"
وإصابة أكرب عدد ممكن من الضحايا الذين ال يعلم عنهم اإلرهايب الصهيوين املنفِّذ واملخطِّط شيئاً حمدداً سوى أم فقط 

كما . " قافالت- أسواق -مقاهي "ر األماكن املزدمحة بروادها العرب ويتضح ذلك يف اختيا. من الفلسطينيني والعرب
افتخر منفِّذو هذه اجلرائم باتباع أكثر األساليب ضماناً لسقوط عدد أكرب من الضحايا ومن بينها استخدام غاز الربوم مع 

 . املتفجرات

 

 ومطلع احلرب العاملية يدخل يف إطار ما ويلفت النظر أيضاً أن اإلرهاب الصهيوين خالل الفترة بني إعالن االنتداب
كأن "إذ حتاشى اإلرهابيون الصهاينة يف األغلب األعم الدخول يف مواجهات مسلحة " اضرب واجر"يسمى أسلوب 

 . "يقوموا حبصار قرية مثالً

 

 تبلغ هذا الشأن وما كانت آلة اإلرهاب الصهيوين اليت منت حتت مسع وبصر السلطات الربيطانية خالل هذه املرحلة أن
هناك جبهة .. نعم: "وعبارة اإلرهايب الصهيوين إسحق بن تسفي ذات داللة، إذ قال. إال مبساعدة بريطانيا نفسها

، مبعىن أنه رغم االختالفات السياسية إال أن السلطات "إن مل تكن يف السياسة فهي يف اخلنادق.. بريطانية يهودية
جرى "العسكرية الصهيونية بالسالح ومنحت املستوطنني الصهاينة تراخيص محلة الربيطانية هي اليت أمدت املنظمات 

 وحجبت هذه التراخيص عن املواطنني العرب، وهي أيضاً اليت " رخصة لليهود يف مدينة القدس وحدها120منح 
يف فلسطني  عضو يف اهلاجاناه التحقوا بصفوف الشرطة الربيطانية 800اعترفت ذه املنظمات، ومن املعروف أن 

 .  يف وضح النهار1936وتدربوا على البندقية الربيطانية عام 

 

ولقد اشتركت املؤسسات الصهيونية على اختالفها يف اإلعداد للعمل اإلرهايب حيث كانت التدريبات جترى أسبوعياً يف 
 يكن النشاط اإلرهايب عمالً على وهكذا مل. املدارس العربية والدينية واملصانع الصغرية واحلمامات ودور العبادة اليهودية

 . بل كان عمالً يرتبط بالوجود الصهيوين وبطبيعة االستيطان اإلحاللية. هامش احلركة الصهيونية
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ومع اندالع احلرب العاملية الثانية دخلت املنظمات العسكرية الصهيونية يف جدل حول السياسة اليت يتعني اتباعها إزاء 
 فتوجه قسطاً من 1939تواصل الطريق الذي شرعت فيه بعد صدور الكتاب األبيض عام فهل . السلطات الربيطانية

أعمال العنف جتاه أهداف بريطانية، أم تلتزم مبهادنة بريطانيا ودعمها يف احلرب ضد النازية؟ وإذا كانت أعمال اإلرهاب 
 1940ها الذي خفَّت حدته كثرياً بني عامي الصهيوين يف فلسطني مل تتوقف متاماً خالل فترة احلرب العاملية، فإن نشاط

وقد ال يعود ذلك إىل حمض اختيار املنظمات .  ميكن وصفه بالكمون مقارنة بسنوات قبل احلرب وبعدها1944و
العسكرية الصهيونية، فالسلطات الربيطانية من جانبها شددت قبضتها على البالد مع نشوب احلرب فاعتقلت على الفور 

وتوصلت إىل تسويات مع اهلاجاناه وإتسل قبل أن تعيد .  احلركة الصهيونية إىل جانب الثوار العربنشطاء وقيادات
وهكذا أعلنت قيادة احلركة الصهيونية أثناء فترة احلرب نبذ أعمال اإلرهاب وهو األمر الذي . إطالق سراح املعتقلني

 . "ورفضته منظمة ليحي"أعلنت كل من اهلاجاناه وإتسل قبوله 

 

د وجدت املنظمات الصهيونية سنوات احلرب العاملية فرصة لتطوير نفوذها وتقوية هياكلها وتسليحها متهيداً لالنطالق وق
وهكذا . فزادت عدداً وعدة وأضفت على وجودها قدراً من الشرعية بالتعاون مع بريطانيا واحللفاء. عند انتهاء احلرب

األول إجبار الفلسطينيني أصحاب البالد األصليني على مغادرة : نيأعدت املنظمات نفسها لالنطالق الحقاً حنو هدف
والثاين . أراضيهم مبا فيها تلك اليت يشكلون فيها أغلبية ساحقة وهي األرض اليت خصهم ا مشروع التقسيم الحقاً

يونية بأسرع الضغط على الربيطانيني إللغاء القيود املفروضة وخباصة على اهلجرة والعمل من أجل إقامة دولة صه
 . الوسائل

 

 أعلنت إتسل 1944ففي عام . هذا ال ينفي امتداد دائرة العنف الصهيوين لتشمل الربيطانيني واألوربيني بل أحياناً اليهود
وقف هدنتها مع الربيطانيني بنسف مرتل يف يافا حبجة أنه مقر للشرطة الربيطانية، وكررت نفس األعمال يف حيفا 

شاط اإلرهايب الصهيوين ضد الربيطانيني ذروته بعد انتهاء احلرب العاملية الثانية وحتديداً خالل عام وقد بلغ الن. والقدس
 يوليه عام 22، حيث اتفقت املنظمات على توجيه ضربات للربيطانيني كان أشهرها نسف فندق امللك داود يف 1946
ر بيجني بتنفيذها باتفاق مسبق مع اهلاجاناه  والذي كان يضم مكاتب إدارة االنتداب الربيطاين، واليت افتخ1946
 يهودياً ومخسة من جنسيات 17 بريطانياً و28 عربياً و41 شخصاً بينهم 91وقد أسفر االنفجار عن مقتل . وليحي

 . أخرى بينهم أمريكيون

 

البنية األساسية إال أن الطابع الذي غلب على العمليات اليت استهدفت سلطات االنتداب الربيطاين كان السعي لتدمري 
ويبدو أن . للبالد مثل السكك احلديدية واجلسور واملطارات واملوارد االقتصادية مثل خط البترول الواصل إىل حيفا

ولقد أصدرت السلطات الربيطانية . اهلدف من ذلك كان إظهار عجز السلطات الربيطانية عن إدارة البالد وحفظ األمن
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كشف وقائع اإلرهاب الصهيوين والتنسيق بني املنظمات الثالث، وهو الكتاب الذي  كتاباً أبيض ي1946يف يوليه عام 
 . اعترف بيجني مبصداقية ما جاء فيه

 

ويلفت النظر أن فترة ما بعد إعالن احلرب العاملية الثانية قد شهدت ما ميكن تسميته إعادة تصدير بؤر النشاط اإلرهايب 
وال يقف األمر عند حدود قيام إلياهو حكيم وإلياهو بيت زوري من عصابة ليحي . الصهيوين إىل املنطقة العربية وأوربا

اعترف بن جوريون الحقاً أنه ساهم يف التستر ". 1944 نوفمرب عام 6بقتل الوزير الربيطاين اللورد موين يف القاهرة يف 
من األعمال اإلرهابية اليت راح ضحيتها فقد نفَّذت العصابات الصهيونية العديد . "على القتلة رغم تظاهره بإدانة احلادث

وقد بلغ . أبرياء يف أوربا، فدبرت ليحي انفجاراً يف فندق بفيينا يرتل به ضباط بريطانيون أسفر عن مصرع سيدة منساوية
 لتسميم مصادر املياه يف العاصمة الربيطانية جبراثيم 1948إجرام العصابات الصهيونية حد التخطيط يف مطلع عام 

وقد تولَّى إلياب، أحد قادة ليحي بنفسه، تدبري زجاجات اجلراثيم عرب بعض األطباء اليهود يف معهد باستري يف . االكولري
إال أن صدور قرار األمم املتحدة بتقسيم فلسطني واإلعالن عن إاء االنتداب الربيطاين عليها جعل املنظمة . باريس

وذلك كما ورد يف مذكرات يعقوب إلياب . غت اية مرحلة اإلعدادتصرف النظر عن تنفيذ العملية اليت كانت قد بل
، وقد انتشرت شائعات يف ذلك احلني عن أن األمر 1948من املعروف أن وباء الكولريا انتشر يف مصر بعد عام ". نفسه

 ."قد يكون له عالقة بالدولة الصهيونية

 

 وراءه فقط مبعوثو منظمات اإلرهاب الصهيوين ويالحظ أن مثل هذا النشاط الذي جرى خارج فلسطني مل يقف
املتجولون يف أحناء العامل، بل إن العديد من اخلاليا اإلرهابية مت زرعها لتستقر يف مدن وعواصم العامل والشرق األوسط 

دخل ولقد أ. واجلدير بالذكر أن عزرا وايزمان كان عضواً يف خلية إرهابية زرعتها إتسل يف بريطانيا. وخباصة بغداد
 "مثل الوزير"اإلرهاب الصهيوين إيل املنظمات أساليب الطرود امللغومة واالختطاف واغتيال الشخصيات البارزة 

 .  على نطاق واسع منذ األربعينيات"1946الربيطاين اللورد موين يف معاهدة 

 

ضم عصابات السرقة  قيام منظمات اإلرهاب الصهيونية باألعمال اليت ت1948كما تواصل قبل قيام الدولة عام 
وقادة الدولة اإلسرائيلية "إال أن األكثر مدعاة للتأمل هو تفاخر قادة املنظمات الصهيونية العسكرية . واإلجرام العادية

 13ومن بني هذه األعمال سرقة البنك العثماين يف .  بقيامهم بتخطيط وتنفيذ السطو على البنوك واملمتلكات"فيما بعد

وقد أُلقي القبض على بعض أعضاء اجلماعات .  حلساب ليحي1947ركليز يف أغسطس عام  وبنك با1946سبتمرب 
اإلرهابية الصهيونية وحكم على بعضهم بالسجن بسبب تلك األعمال املشينة ومن بني هؤالء يهوشاع زلتر الذي حكم 

 27ك األعمال مثل سرقة واملالحظ أن العديد من تل.  عاماً بسبب سطوه على أحد البنوك يف تل أبيب15عليه ب 

 حلساب ليحي قد حظيت باهتمام مذكرات قيادات اإلرهاب 1947 مارس 24ألف لرية من بنك ديسكونت يف 
 . الصهيوين واليت أبرزت وقائعها املشينة يف وصف ملئ بالفروسية واإلثارة والتفاخر
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 هو سلسلة املذابح اليت ارتكبت ضد العرب دف إال أن التعبري األساسي واملتبلور عن اإلرهاب الصهيوين يف هذه الفترة
 . إبادة األقلية وإرهاب اٌأللبية حىت يترك الفلسطينيون أرضهم لتصبح أرضاً بال شعب

 

ومل ترحم آلة اإلرهاب الصهيونية املهاجرين اليهود أنفسهم، حيث تصدت املنظمات العسكرية الصهيونية يف الثالثينيات 
 الذين جاءوا من بولندا مطالبني بإلغاء سيطرة اللغة العربية على "عمال صهيون"يه صهيون جلماعات البوند وحزب بوعل

فأشبعوهم ضرباً وديداً ورمجاً باحلجارة وشيماً لواجهات حوانيتهم . املُستوطَن الصهيوين واالعتراف الرمسي باليديشية
 بقتل حاييم أرلوزوروف 1933تصحيحية يف عام كما قام عضوان من احلركة ال. اليت حتمل الفتات كتبت باليديشية

كما قامت إحدى املنظمات الصهيونية باغتيال يعقوب . رئيس القسم السياسي يف الوكالة اليهودية وأحد قادة املاباي
د وقد اعترف قتلته بارتكاب احلادث يف الثمانينيات بع. دهان املفكر الديين اليهودي الذي كان معروفاً بعدائه للصهيونية

ما يزيد عن نصف قرن من اإلنكار، وبعد التلميح لعدة سنوات بأن يعقوب دهان كانت تربطه عالقة شاذة مع أحد 
 . الشبان العرب، وأن هذا هو الذي تسبب يف مصرعه

 

 كان على أيدي العصابات الصهيونية نفسها 1940ولعل أشهر احلوادث اليت تعرض هلا اليهود يف املنطقة خالل عام 
 يهودياً مثناً للضغط على السلطات 250فجر إرهابيو اهلاجاناه السفينة باتريا يف ميناء حيفا وسقط ضحية العمل حني 

أما األطفال اليهود يف اليمن . الربيطانية كي تستجيب لطوفان اهلجرة غري الشرعية بعد حتميلها وزر هؤالء الضحايا
 . عشرات من أُسرهم إىل فلسطنيوالعراق فقد اختطفهم اإلرهاب الصهيوين عنوة بال

 

فرغم الضجة . إال أن خط احلركة الصهيونية وتنظيماا العسكرية مل يكن مستقيماً بأية حال إزاء األطراف املتحاربة
العنصرية اليت أحاطت ا الصهيونية ما تعرض له يهود أوربيني على أيدي النازية، فإن املذكرات والكتابات التارخيية 

 أنفسهم قد كشفت يف وقت الحق الروابط اليت مت نسجها بني احلركتني الصهيونية والنازية وحتديداً يف جمال للصهاينة
وبني ذلك التعاون السياسي واالستخباري بني اهلاجاناه وجهاز األمن األملاين منذ وصول النازيني إىل . النشاط اإلرهايب

 وأسفرت الزيارة عن إنشاء مكتب لتنظيم اهلجرة تابع 1973 عام وقد قام أخيمان نفسه بالفعل بزيارة يافا. السلطة
 فكان مسئوالً عن "الذي اختطفته السلطات اإلسرائيلية فيما بعد وقامت بإعدامه"أما أخيمان نفسه . جلهاز اهلاجاناه

ميل مشترك يدعى كما كان للجانبني الصهيوين واألملاين النازي ع. اهلجرة اليهودية لدى السلطات األملانية النازية
وكان . وهو صهيوين كان ميد النازيني مبعلومات استخبارية عن احللفاء واحلركتني القومية العربية والشيوعية" بوليكي"

 باالتفاق مع من أمستهم املصادر الصهيونية 1940يتم إعداد وتدريب وتسليح اإلرهابيني الصهاينة يف بولندا حىت عام 
 ألف صهيوين يقوم بغزو 40يف إطار خطة جابوتنسكي وإتسل الرامية إىل إعداد جيش من وذلك . باملعادين لليهود

وقد اعترف اإلرهايب الصهيوين إلياب أن العديد من كوادر إتسل وليحي قد طورت قدراا اإلرهابية تدريباً . فلسطني
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ني ذكر أن ليحي حصلت على أسلحة كما فضح استمرار التعاون مع النازية والفاشية ح. وتسليحاً يف إطار هذه اخلطة
أثناء احلرب العاملية من األراضي اللبنانية اليت كانت حتت سيطرة حكومة فيشي وعن طريق األملان واإليطاليني وألغراض 

 .سياسية مشتركة

 

  1948 و1947المذابح الصهيونية بين عامي 

Zionis t Massacres  between 1947 and 1948  

:  من أهم املذابح الصهيونية وأكثرها منهجية ومع هذا مل تكن دير ياسني سوى جزء من منط أعمتعترب مذحبة دير ياسني

القيام مبذابح ذات طابع إبادي حمدود، يتم اإلعالن عنها بطريقة درامية لتبث الذعر يف نفوس العرب الفلسطينيني 
كما كانت فرق اإلرهاب الصهيونية تنفِّذ . بوبذا تتم عملية التطهري العرقي وتصبح فلسطني أرضاً بال شع. فيهربون

ومن أهم املذابح الصهيونية قبل عام . بعض املذابح لالنتقام ولتلقني العرب الفلسطينيني درساً يف عدم جدوى املقاومة
 :  ما يلي1948

 

 وقتلت انفجرت قنبلة خارج بناء شركة مصفاة بترول حيفا: "1947 ديسمرب عام 31"مذحبة قرييت الشيخ وحواسة 
وإثر ذلك ثار العمال العرب بالشركة وهامجوا الصهاينة العاملني . وجرحت عدداً من العمال العرب القادمني إىل املصفاة

وكان قسم كبري من العمال العرب . باملصفاة باملعاول والفؤوس وقضبان احلديد وقتلوا وجرحوا منهم حنو ستني صهيونياً
يخ وحواسة الواقعتني جنوب شرق حيفا، ولذا خطط الصهاينة لالنتقام مبهامجة يف هذه املصفاة يقطنون قرييت الش

 . البلدتني

 

 200، 150 بدأ الصهاينة هجومهم بعيد منتصف الليل وكان عدد املهامجني بني 1948ويف ليلة رأس السنة امليالدية 

 يتعد األمر وجود حراسات صهيوين ركزوا هجومهم على أطراف البلدتني، ومل يكن لدى العرب سالح كاف، ومل
 . حملية بسيطة يف الشوارع

 

هاجم الصهاينة البيوت النائية يف أطراف هاتني القريتني وقذفوها بالقنابل اليدوية ودخلوا على السكان النائمني وهم 
ن هامجوا حوايل وقد استمر اهلجوم ساعة انسحب إثرها الصهاينة يف الساعة الثانية صباحاً بعد أ. يطلقون نريان رشاشام

 فرداً بني قتيل وجريح معظمهم من النساء واألطفال وتركوا شواهد من 30عشرة بيوت وراح ضحية ذلك اهلجوم حنو 
 . الدماء واألسلحة تدل على عنف املقاومة اليت لقوها
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 مرتالً 20مرت شنت كتيبة الباملاخ الثالثة هجوماً على قرية سعسع، فد: "1948 فرباير 15  14"مذحبة قرية سعسع 
وقد وصفت هذه العملية بأا .  عربياً معظمهم من النساء واألطفال60فوق رؤوس سكاا، وأسفر ذلك عن مقتل 

 ". مثالية"

 

حدثت يف مدينة حيفا قرب رحوفوت حيث مت نسف قطار القنطرة األمر الذي : "1948 فرباير 27"مذحبة رحوفوت 
 .  وجرح ستة وثالثني آخرينأسفر عن استشهاد سبعة وعشرين عربياً

 

قامت اهلاجاناه باهلجوم على القرية وقامت بتدمريها وأسفرت املذحبة عن : "1948 مارس 13"مذحبة كفر حسينية 
 . استشهاد ثالثني عربياً

 

 27حدثت مذحبتان يف هذا املوضع حيث مت نسف قطارين، أوهلما نسف يف : "1948 مارس 27"مذحبة بنياميناه 

 من 31 آخرين، ومتت عملية النسف الثانية يف 61 فلسطينياً عربياً وجرح أكثر من 24فر عن استشهاد مارس وأس
 .  آخرون60 عربياً وجرح 40نفس الشهر حيث استشهد أكثر من 

 

 . "»مذحبة دير ياسني«: انظر": "1948 أبريل 9"مذحبة دير ياسني 

 

قتال يف مدينة طرببة بني العرب والصهاينة، وكان التفوق يف اشتدت حدة ال: "1948 أبريل 14"مذحبة ناصر الدين 
. وجرت حماوالت لنجدة جماهدي طربية من مدينة الناصرة وما جاورها. الرجال واملعدات يف جانب الصهاينة منذ البداية

 األنباء تسربت إىل ولكن هذه. وجاءت أنباء إىل أبناء البلدة عن هذه النجدة وطُلب منهم التنبه وعدم فتح النريان عليها
العدو الصهيوين الذي سيطر على مداخل مدينة طربية فأرسلت منظمتا ليحي واإلرجون يف الليلة املذكورة قوة إىل قرية 
ناصر الدين يرتدي أفرادها املالبس العربية، فاعتقد األهايل أم أفراد النجدة القادمة إىل طربية فاستقبلوهم بالترحاب، 

ينة القرية فتحوا نريان أسلحتهم على مستقبليهم، ومل ينج من املذحبة سوى أربعني عربياً استطاعوا وعندما دخل الصها
 . وقد دمر الصهاينة بعد هذه املذحبة مجيع منازل ناصر الدين. الفرار إىل قرية جماورة

 

طاين يعيش فيه العرب قامت عصابة يهودية مبهامجة معسكر سابق للجيش الربي: "1948 أبريل 16"مذحبة تل لتفنسكي 
 .  عربيا90ًوأسفر اهلجوم عن استشهاد 
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هاجم املستوطنون الصهاينة مدينة حيفا يف منتصف الليل واحتلوها وقتلوا عدداً كبرياً : "1948 أبريل 22"مذحبة حيفا 
طلقوا عليهم النريان، من أهلها، فهرع العرب الفلسطينيون العزل الباقون للهرب عن طريق مرفأ املدينة فتبعهم اليهود وأ

 .  جرحيا40ً قتيالً و150وكانت حصيلة هذه املذحبة أكثر من 

 

حاصر اإلرهابيون الصهاينة قرية بيت داراس اليت تقع مشال شرق مدينة غزة، : "1948 مايو 21"مذحبة بيت داراس 
 ما حصدت نريان اإلرهابيني سكان ودعوا املواطنني الفلسطينيني إىل مغادرة القرية بسالم من اجلانب اجلنويب، وسرعان

وكانت نفس القرية قد . القرية العزل وبينهم نساء وأطفال وشيوخ بينما كانوا يغادرون القرية وفق تعليمات قوة احلصار
وبعد أن نسف اإلرهابيون الصهاينة منازل . 1948تعرضت ألكثر من هجوم صهيوين خالل شهري مارس وأبريل عام 

 . هلا أقاموا مكاا مستعمرتنيالقرية وأحرقوا حقو

 

 . "»مذحبة اللد«: انظر"أي بعد إعالن الدولة الصهيونية : "1948أوائل يوليه "مذحبة اللد 

 

  "1948 أبريل 9"مذبحة دير ياسين 

Deir Yass in Massacre  

ئيس وزراء إسرائيل اليت كان يتزعمها مناحم بيجني، ر"مذحبة ارتكبتها منظمتان عسكريتان صهيونيتان مها اإلرجون 
ومت اهلجوم باتفاق . "اليت كان يترأسها إسحق شامري الذي خلف بيجني يف رئاسة الوزارة" وشترين ليحي "فيما بعد

وكانت هذه املذحبة، وغريها من أعمال .  فلسطينياً من أهايل القرية العزل260مسبق مع اهلاجاناه، وراح ضحيتها زهاء 
ائل اليت انتهجتها املنظمات الصهيونية املسلحة من أجل السيطرة على األوضاع يف اإلرهاب والتنكيل، إحدى الوس

 . فلسطني متهيداً إلقامة الدولة الصهيونية

 

وكانت القدس آنذاك . تقع قرية دير ياسني على بعد بضعة كيلو مترات من القدس على تل يربط بينها وبني تل أبيب
. عامة البطل الفلسطيين عبد القادر احلسيين، حيرزون االنتصارات يف مواقعهمتتعرض لضربات متالحقة، وكان العرب، بز

من أجل كسر الروح املعنوية لدى العرب، ورفع "لذلك كان اليهود يف حاجة إىل انتصار حسب قول أحد ضباطها 
عسكرية الصهيونية كما أن املنظمات ال. ، فكانت دير ياسني فريسة سهلة لقوات اإلرجون"الروح املعنوية لدى اليهود

كما أن اهلجوم وعمليات الذبح واإلعالن عن املذحبة هي جزء من منط . كانت يف حاجة إىل مطار خيدم سكان القدس
 . صهيوين عام يهدف إىل تفريغ فلسطني من سكاا عن طريق اإلبادة والطرد
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ات ااورة، وال ميلكون إال أسلحة قدمية  شخص، يتعاملون جتارياً مع املستوطن400كان يقطن القرية العربية الصغرية 
 . يرجع تارخيها إىل احلرب العاملية األوىل

 

 دخلت قوات اإلرجون من شرق القرية وجنوا، ودخلت قوات شترين من الشمال 1948 أبريل عام 9يف فجر 
د قوبل اهلجوم باملقاومة يف وق. ليحاصروا القرية من كل جانب ما عدا الطريق الغريب، حىت يفاجئوا السكان وهم نائمني

وكما يقول الكاتب الفرنسي باتريك .  من املهامجني الصهاينة40 وجرح 4بادئ األمر، وهو ما أدى إىل مصرع 
إن املهامجني مل خيوضوا مثل تلك املعارك من قبل، فقد كان من األيسر هلم إلقاء القنابل يف وسط األسواق : "مريسييون

 ". لذلك مل يستطيعوا التقدم أمام هذا القتال العنيف.. ية تدافع عن نفسهااملزدمحة عن مهامجة قر

 

وملواجهة صمود أهل القرية، استعان املهامجون بدعم من قوات الباملاخ يف أحد املعسكرات بالقرب من القدس حيث 
بحت القرية خالية متاماً من ومع حلول الظهرية أص. قامت من جانبها بقصف القرية مبدافع اهلاون لتسهيل مهمة املهامجني

استخدام األسلوب الوحيد الذي يعرفونه جيداً، وهو  ""واحلديث ملريسييون"أية مقاومة، فقررت قوات اإلرجون وشترين 
" بتنظيف"وبعد أن انتهت املتفجرات لديهم قاموا . وهكذا استولوا على القرية عن طريق تفجريها بيتاً بيتاً. الديناميت

 عناصر املقاومة عن طريق القنابل واملدافع الرشاشة، حيث كانوا يطلقون النريان على كل ما يتحرك املكان من آخر
. وأوقفوا العشرات من أهل القرية إىل احلوائط وأطلقوا النار عليهم". داخل املرتل من رجال، ونساء، وأطفال، وشيوخ

تعذيب  اعتداء  بتر أعضاء  "بعمليات تشويه سادية وقامت القوات الصهيونية . واستمرت أعمال القتل على مدى يومني
 من 25 من األطفال األحياء وراء سور املدينة القدمية، واقتيد 53، وأُلقي ب "ذبح احلوامل واملراهنة على نوع األجنة

إعدامهم الرجال األحياء يف حافالت ليطوفوا م داخل القدس طواف النصر على غرار اجليوش الرومانية القدمية، مث مت 
وخالل : "وكما يقول مريسييون. وألقيت اجلثث يف بئر القرية وأُغلق بابه بإحكام إلخفاء معامل اجلرمية. رمياً بالرصاص

دقائق، ويف مواجهة مقاومة غري مسبوقة، حتول رجال وفتيات اإلرجون وشترين، الذين كانوا شباباً ذوي مثُل عليا، إىل 
ومنعت املنظمات العسكرية الصهيونية ". دة ونظام مثلما كان جنود قوات النازية يفعلون، يقتلون بقسوة وبرو"جزارين"

بينما قام أفراد اهلاجاناه الذين احتلوا القرية . مبعوث الصليب األمحر جاك دي رينييه من دخول القرية ألكثر من يوم
اء بأن الضحايا لقوا حتفهم خالل صدامات جبمع جثث أخرى يف عناية وفجروها لتضليل مندويب اهليئات الدولية ولإلحي

 . "عثر مبعوث الصليب األمحر على اجلثث اليت أُلقيت يف البئر فيما بعد"مسلحة 

 

وقد تباينت ردود أفعال املنظمات الصهيونية املختلفة بعد املذحبة، فقد أرسل مناحم بيجني برقية نئة إىل رعنان قائد 
ويف كتابه ".  لكم هلذا االنتصار العظيم، وقل جلنودك إم صنعوا التاريخ يف إسرائيلنئيت: "اإلرجون احمللي قال فيها

 650إن مذحبة دير ياسني أسهمت مع غريها من اازر األخرى يف تفريغ البالد من : "املعنون الثورة كتب بيجني يقول

 بعض القيادات الصهيونية التنصل من وقد حاولت". لوال دير ياسني ملا قامت إسرائيل: "وأضاف قائالً". ألف عريب
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". إهانة للسالم العربي"فوصفها ديفيد شالتيل، قائد قوات اهلاجاناه يف القدس آنذاك، بأا . مسئوليتها عن وقوع املذحبة

مت وقد قا. كما نددت الوكالة اليهودية باملذحبة. وهامجها حاييم وايزمان ووصفها بأا عمل إرهايب ال يليق بالصهاينة
الدعاية الصهيونية على أساس أن مذحبة دير ياسني جمرد استثناء، وليست القاعدة، وأن هذه املذحبة متت دون أي تدخل 

إال أن السنوات التالية كشفت النقاب عن أدلة دامغة تثبت أن مجيع . من جانب القيادات الصهيونية بل ضد رغبتها
تلك املذحبة وغريها، سواء باالشتراك الفعلي يف التنفيذ أو بالتواطؤ أو التنظيمات الصهيونية كانت ضالعة يف ارتكاب 

 . بتقدمي الدعم السياسي واملعنوي

 

  ذكر مناحم بيجني يف كتابه الثورة أن االستيالء على دير ياسني كان جزءاً من خطة أكرب وأن العملية متت بكامل 1
لى دير ياسني والتمسك ا يعد إحدى مراحل املخطط العام رغم ، وأن االستيالء ع"ومبوافقة قائدها"علْم اهلاجاناه 

 . الغضب العلين الذي عبر عنه املسئولون يف الوكالة اليهودية واملتحدثون الصهاينة

 

اللجنة " أن جلنة العمل الصهيونية "اليت حررها العامل اإلسرائيلي روفائيل باتاي"  ذكرت موسوعة الصهيونية وإسرائيل 2
ترتيبات مؤقتة، يتأكد مبقتضاها الوجود املستقل لإلرجون، " على 1948 وافقت يف مارس من عام "يذية الصهيونيةالتنف

 ". ولكنها جعلت كل خطط اإلرجون خاضعة للموافقة املسبقة من جانب قيادة اهلاجاناه

 

 اإلرجون وشترين، فلما   كانت اهلاجاناه وقائدها يف القدس ديفيد شالتيل يعمل على فرض سيطرته على كل من3
فأرسل شالتيل رسالة إليهما تؤكد هلما الدعم . أدركتا خطة شالتيل قررتا التعاون معاً يف اهلجوم على دير ياسني

. بلغين أنكم ختططون هلجوم على دير ياسني: " أبريل، أي قبل وقوع املذحبة بيومني، جاء فيها7السياسي واملعنوي يف 

ليس لدي أي اعتراض على قيامكم ذه .  أن دير ياسني ليست إال خطوة يف خططنا الشاملةأود أن ألفت انتباهكم إىل
 ". املهمة، بشرط أن جتهزوا قوة كافية للبقاء يف القرية بعد احتالهلا، لئال حتتلها قوى معادية ودد خططنا

 

املعركة من أجل دير "يلية أن ما وصف بأنه   جاء يف إحدى النشرات اإلعالمية اليت أصدرا وزارة اخلارجية اإلسرائ4
 ". املعركة من أجل القدس"كان جزءاً ال يتجزأ من " ياسني

 

  أقر الصهيوين العمايل مائري بعيل يف السبعينيات بأن مذحبة دير ياسني كانت جزءاً من خمطط عام، اتفقت عليه مجيع 5
، وكان يهدف إىل طَرد الفلسطينيني من املدن والقرى »خطة د«، وعرف باسم 1948التنظيمات الصهيونية يف مارس 

العربية قبيل انسحاب القوات الربيطانية، عن طريق التدمري والقتل وإشاعة جو من الرعب واهللع بني السكان الفلسطينني 
 . وهو ما يدفعهم إىل الفرار من ديارهم
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 . جاناه الستخدامها مطاراً  بعد ثالثة أيام من املذحبة، مت تسليم قرية دير ياسني للها6

 

  أرسل عدد من األساتذة اليهود برسائل إىل بن جوريون يدعونه فيها إىل ترك منطقة دير ياسني خالية من 7
املستوطنات، ولكن بن جوريون مل يرد على رسائلهم وخالل شهور استقبلت دير ياسني املهاجرين من يهود شرق 

 . أوربا

 

ت املوسيقى على أرض القرية العربية وأقيمت االحتفاالت اليت حضرها مئات الضيوف   خالل عام من املذحبة صدح8
وبعث الرئيس اإلسرائيلي حاييم وايزمان . من صحفيني وأعضاء احلكومة اإلسرائيلية وعمدة القدس وحاخامات اليهود

 القدس إىل أن ضمت أرض دير مع مرور الزمن توسعت"برقية نئة الفتتاح مستوطنة جيفات شاؤول يف قرية دير ياسني 
 . "ياسني إليها لتصبح ضاحية من ضواحي القدس

 

وأياً ما كان األمر، فالثابت أن مذحبة دير ياسني واملذابح األخرى املماثلة مل تكن جمرد حوادث فردية أو استثنائية طائشة، 
لواقع والتاريخ واآلخر، حيث يصبح بل كانت جزءاً أصيالً من منط ثابت ومتواتر ومتصل، يعكس الرؤية الصهيونية ل

العنف بأشكاله املختلفة وسيلة إلعادة صياغة الشخصية اليهودية وتنقيتها من السمات الطفيلية واهلامشية اليت ترسخت 
كما أنه أداة تفريغ فلسطني من سكاا وإحالل املستوطنني الصهاينة حملهم . لديها نتيجة القيام بدور اجلماعة الوظيفية

ت دعائم الدولة الصهيونية وفَرض واقع جديد يف فلسطني يستبعد العناصر األخرى غري اليهودية املكونة هلويتها وتثبي
 . وتارخيها

 

 عاماً من وقوعها، حيث قررت إطالق أمساء 32وقد عبرت الدولة الصهيونية عن فخرها مبذحبة دير ياسني، بعد 
باملاخ، واهلاجاناه على شوارع املستوطنة اليت أُقيمت على أطالل القرية اإلرجون، وإتسل، وال: املنظمات الصهيونية

 . الفلسطينية

 

  "1948أوائل يوليه "مذبحة اللد 

Lod Massacre  

وقد متت العملية، املعروفة حبملة داين، إلمخاد ثورة عربية قامت يف . تعد عملية اللد أشهر مذحبة قامت ا قوات الباملاخ
فقد صدرت تعليمات بإطالق الرصاص على أي شخص يشاهد يف .  ضد االحتالل اإلسرائيلي1948يوليه عام 

الشارع، وفتح جنود الباملاخ نريان مدافعهم الثقيلة على مجيع املشاة، وأمخدوا بوحشية هذا العصيان خالل ساعات قليلة، 
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وفقاً " عربياً مصرعهم نتيجة ذلك 250ي ولق. وأخذوا يتنقلون من مرتل إىل آخر، يطلقون النار على أي هدف متحرك
 يوليه، أن موشي دايان 12وذكر كينيث بيليب، مراسل جريدة اهلريالد تريبيون، الذي دخل اللد يوم . "لتقرير قائد اللواء

قاد طابوراً من سيارات اجليب يف املدينة كان يقل عدداً من اجلنود املسلحني بالبنادق والرشاشات من طراز ستني 
وسار طابور العربات اجليب يف الشوارع الرئيسية، يطلق النريان على كل شيء . دافع الرشاشة اليت تتوهج نريااوامل

وعندما مت . يتحرك، ولقد تناثرت جثث العرب، رجاالً ونساء، بل جثث األطفال يف الشوارع يف أعقاب هذا اهلجوم
، على مجيع من بلغوا سن التجنيد من العرب، وأُودعوا يف معتقالت االستيالء على رام اهللا أُلقى القبض، يف اليوم التايل

ويف . ومرة أخرى جتولت العربات يف املدينتني، وأخذت تعلن، من خالل مكربات الصوت، التحذيرات املعتادة. خاصة
 . " يوليه أصدرت مكربات الصوت أوامر ائية، حددت فيها أمساء جسور معينة طريقاً للخروج13يوم 

 

  1948التنظيمات الصهيونية العسكرية قبل مايو 

Zionis t Military Organizations  before May 1948  

.  من منظور الوظيفة اليت تضطلع ا إىل قسمني أساسيني1948ميكن تقسيم التنظيمات الصهيونية العسكرية قبل عام 

رب الفلسطينيني أصحاب البالد، وكان البعض اآلخر فكانت بعض التنظيمات توجه عملياا العسكرية ضد السكان الع
وهذا االزدواج يف الوظائف نتيجة . يوظِّف نفسه يف خدمة الدولة اإلمربيالية الراعية وصراعاا املمتدة إىل خارج املنطقة

تاج إىل دعم  يف وسط معاد، وهي يف حرا ضده حت"مث دولة وظيفية"طبيعية لوضع املستوطنني الصهاينة كجماعة وظيفية 
 . إمربيايل من اخلارج، وعليها أن تدفع الثمن، وهو أن تضع نفسها حتت تصرف الراعي اإلمربيايل

 

 جند منظمة بارجيورا، مث منظمة احلارس "أي اهلجوم على العرب"ومن املنظمات اليت أسست خلدمة األغراض الداخلية 
 أسستها سلطات االنتداب الربيطاين بالتعاون مع اهلاجاناه ، مث النوطرمي اليت1909 اليت أسست عام "اهلاشومري"

ومنها . 1939 وحىت 1936للمساعدة يف قمع االنتفاضات الفلسطينية العربية اليت قامت يف فلسطني يف الفترة من 
 .  انطالقاً من أفكار فالدميري جابوتنسكي1931أيضاً منظمة إتسل اليت قامت يف فلسطني عام 

 

 اليت مت تأسيسها للمشاركة يف تدفُّق اهود احلريب االستعماري فنجد منها منظمة احلارس نفسها، مث فرقة وأما املنظمات
 اليت شكلت الفيلق اليهودي يف احلرب العاملية األوىل، إضافة إىل اهلاجاناه 40 و39 و38البغالة الصهيونية والكتائب 

هذا باإلضافة إىل منظمة ليحي . 1944من احلكومة الربيطانية عام والباملاخ واللواء اليهودي الذي مت تشكيله بقرار 
 اليت طرحت فكرة الوقوف إىل جانب أملانيا النازية للتخلص من االحتالل الربيطاين لفلسطني، ومن مث إقامة "شترين"

 . الدولة اليهودية



 
 203  7الد - الدكتور عبد الوهاب املسريي -موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية

 

 

 

اهلاجاناه وهي كربى : ات عسكرية هي كان التجمع الصهيوين االستيطاين يف فلسطني يضم ثالثة تنظيم1948ويف عام 
التنظيمات الثالثة وكانت خاضعة للوكالة اليهودية، ومنظمة إتسل املنبثقة عن أفكار جابوتنسكي التنقيحية وكانت 
وقد . آنذاك بزعامة مناحم بيجني، ومنظمة ليحي وهي أصغر املنظمات وكانت قد اشتهرت باسم قائدها أبراهام شترين

، ويف غمرة معارك 1948ففي السادس والعشرين من مايو عام . سرائيلي على هذه املنظمات الثالثمت بناء اجليش اإل
احلرب العربية  اإلسرائيلية األوىل، مت إعالن قيام جيش الدفاع اإلسرائيلي، وذلك بتحويل منظمة اهلاجاناه إىل نواة هلذا 

 . ذه النواةاجليش، ودخول التنظيمني األخريين، إتسل وليحي، يف دائرة ه

 

  "منظمة"بارجيورا 

Bar Giora  

يتسحاق بن تسفي، وإسرائيل شوحط، :  كل من1907منظمة عسكرية صهيونية سرية أسسها يف فلسطني عام 
، وقد "بالدم والنار سقطت يهودا، وبالدم والنار ستقوم يهودا"وغريمها من املستوطنني الصهاينة األوائل، وكان شعارها 

 وعام 66ن اسم شيمون بارجيورا  قائد التمرد اليهودي األول ضد الرومان يف فلسطني ما بني عام استلهمت امسها م
70 . 

 

. تولت املنظمة أعمال حراسة املستوطنات الصهيونية يف اجلليل، كما عملت على خلق قوة مسلحة يهودية يف فلسطني

 . اتساعاً واستقراراً وهي منظمة احلارس حيث أتاح تطورها فرصة تأسيس منظمة أكثر 1909واستمرت تعمل حىت 

 

  "منظمة"الحارس 

Ha- Shomer  

 يف فلسطني يتسحاق تسفي وإسرائيل 1909، أسسها عام »هاشومري«منظمة عسكرية صهيونية، تسمى بالعربية 
أما األعضاء . ةجلعادي وألكسندر زيد وإسرائيل شوحط الذي كان مبرتلة العقل السياسي احملرك والقيادة الفعلية للمنظم

ورغم ذلك رفضت املنظمة أن . فجاء معظمهم من صفوف حزب عمال صهيون، ومن بني مهاجري روسيا األوائل
 . كما رفضت اخلضوع إلشراف املكتب الفلسطيين للمنظمة الصهيونية العاملية. تكون تابعة لسلطة احلزب بشكل مباشر
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ة بار جيورا السرية، وهي بذلك من احملاوالت األوىل لتأسيس قوة مسلحة وتعد منظمة احلارس استمراراً متطوراً ملنظم
وقد بدأت احلارس كمنظمة سرية ومل يزد عدد . يهودية يف فلسطني تعمل على فرض االستيطان الصهيوين وتدعيمه

مث توسعت . ايلأعضائها عند التأسيس عن ثالثني عضواً، وتولت حراسة املستوطنات الصهيونية يف اجلليل نظري مقابل م
فيما بعد لتعمل يف مناطق أخرى، رغم اعتراض قيادات اليشوف القدمي على هذه األنشطة ملا تثريه من استفزاز للسكان 

وكان منوذج احلارس هو اليهودي حامل السالح الذي جييد اللغة العربية ويرتدي الزي العريب أو . الفلسطينيني
 بعد املرور بسنة اختبار، وبعد احلصول على موافقة ثلثي احلاضرين يف املؤمتر وكان العضو ينضم إىل املنظمة. الشركسي

 . السنوي العام للمنظمة

 

ومل يقتصر نشاط املنظمة على احلراسة، بل قامت بدور أساسي يف إقامة املستعمرات الصهيونية يف فلسطني، حيث 
 مث مستعمرة "1916"ة أخرى يف كفر جلعادي  مث أحلقتها مبستعمر"1913"أسست أول مستعمرة هلا يف تل عداشيم 

كما كانت املنظمة أحد األطر الرئيسية لتدريب العناصر العسكرية اليت شكلت فيما بعد قوام منظمة . "1918"تل هاي 
 . اهلاجاناه

 

يلق اليهودي وأثناء احلرب العاملية األوىل، واحلملة الربيطانية على فلسطني، انضم قسم من أعضاء منظمة احلارس إىل الف
وكانت تلك بداية الصراعات الداخلية اليت . وقاتل يف صفوف اجليش الربيطاين، بينما انضم قسم آخر إىل جانب األتراك

، حيث تباينت اآلراء بني احلفاظ على استقالل 1920تطورت لتصل إىل ذروا خالل املؤمتر العام للمنظمة يف مايو 
وقد . وسعة للدفاع ختضع إلشراف املؤسسات السياسية العامة لليشوف االستيطايناملنظمة، وبني حتويلها إىل منظمة م

تقرر يف النهاية حل املنظمة واالنضمام للهاجاناه، إال أن عدداً حمدوداً من األعضاء ظل متمسكاً بفكرة استمرار املنظمة، 
ص للسالح، ومل يسلموه إىل اهلاجاناه إال وقد احتفظ هؤالء مبخزن خا. وحقها يف تولِّي األعمال العسكرية بال منافس

 .  مع اندالع انتفاضة العرب الفلسطينيني1929عام 

 

  "منظمة"البيتار 

Betar  

وهو . »حلف ترومبلدور«أو » عهد ترومبلدور«، أي »بريت يوسف ترومبلدور«اختصار للعبارة العربية « البيتار»
 يوسف ترومبلدور، وكان هدفه إعداد أعضائه للحياة يف 1923تنظيم شبايب صهيوين تصحيحي أسسه يف بولندا عام 

وكان . فلسطني بتدريبهم على العمل الزراعي وتعليمهم مع التركيز على العربية باإلضافة إىل التدريب العسكري
الً أن أمام أعضاؤها يتلقون أيديولوجيا واضحة التأثر باأليديولوجيات الفاشية اليت سادت أوربا آنذاك، فكانوا يتعلمون مث
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. ، وأن كل الدول اليت هلا رسالة قامت على السيف وعليه وحده"الغزو، أو املوت: "اإلنسان اختيارين ال ثالث هلما

 . وبشكل عام، ميثل التنظيم أفكار جابوتنسكي زعيم الصهيونية التنقيحية

 

 قاعدة للتدريب البحري يف 1934ومل يقتصر نشاط بيتار على بولندا بل امتد إىل العديد من الدول، فأسست عام 
 "1939" وجنوب أفريقيا "1938"إيطاليا وأخرى للتدريب على الطريان يف باريس، كما أسست فروعاً يف اللد 

وقد ظلت القاعدة األساسية للتنظيم وهيئته العليا حىت احلرب العاملية الثانية خارج فلسطني، مث . "1941"ونيويورك 
 . ث كان بعض أتباع بيتار قد أسسوا عدة مستوطنات زراعيةانتقلت بعد ذلك إليها، حي

 

وقد انشق تنظيم بيتار عن املنظمة الصهيونية إثر الرتاعات بني جابوتنسكي وزعمائها، وهي الرتاعات اليت انتهت 
 وداخل بيتار، تشكلت.  نتيجة معارضة سياسة اهلستدروت1934بانفصاله، وتشكيل املنظمة الصهيونية اجلديدة يف 

وكان مائري كاهانا مؤسس مجاعة كاخ عضواً يف تنظيم . الكوادر األساسية ملنظمة اإلرجون اإلرهابية وحلركة حريوت
 . بيتار

 

  الفيلق اليهودي

Jewish Legion  

هو تشكيالت عسكرية من املتطوعني اليهود الذين حاربوا يف صفوف القوات الربيطانية واحللفاء أثناء » الفيلق اليهودي«
 اليت نظمها 39، والكتيبة 1917  1915 اليت جندت يف إجنلترا عام 38رب العاملية األوىل مثل الكتيبة اليهودية رقم احل

 اليت مت تشكيلها يف فلسطني، 40، والكتيبة 1918  1917بن جوريون وبن تسفي يف الواليات املتحدة بني عامي 
. 1915 الصهيونية اليت نظمها جابوتنسكي وترومبلدور يف مصر عام وكذلك كتائب محلة البنادق امللكية وفرقة البغالة

وترجع فكرة هذه . »الفيلق اليهودي« رجل وكان يشار إليها مجيعاً باسم 6400وقد بلغ عدد أفراد كل هذه املنظمات 
 حىت تساعدهم هي على التشكيالت إىل تصور الصهاينة أنه يتعين عليهم مساعدة بريطانيا، القوة االستعمارية الصاعدة،

وقد واجه الصهاينة صعوبات مجة يف بادئ األمر حيث جتاهلتهم وزارة الدفاع الربيطانية . تأسيس وطن قومي لليهود
وهامجهم اليهود االندماجيون، وكذلك اليساريون يف أوساط الشباب اليهودي، إال أن اجلو يف بريطانيا آنذاك كان ملبداً 

الذين يفدون من روسيا ويستقرون ويكسبون رزقهم يف بريطانيا دون أن يتحملوا مشقة » األجانب«مبعاداة اليهود 
لتهدئة مشاعر الغضب من جراء وضعهم " األجانب"ولذلك، سارعت احلكومة الربيطانية بتجنيد هؤالء . الدفاع عنها

ودية لفكرة الفرقة العسكرية الفريد، وكان هذا اإلجراء هو العنصر الرئيسي الذي أدى إىل إضعاف املعارضة اليه
 . الصهيونية
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 موافقتها على اقتراح جابوتنسكي بتشكيل كتيبة يهودية، وذلك 1916وقد أعلنت احلكومة الربيطانية يف أغسطس 
وكانت النية تتجه إىل جعل الفرقة يهودية . بينما كانت اجلهود الرامية إلصدار وعد بلفور جتري على قدم وساق

، محلة 38الكتيبة «اح املعادي للصهيونية جنح يف منع هذه اخلطوة، ولذلك أُطلق على الكتيبة اسم خالصة، ولكن اجلن
وقد تلقت هذه الكتيبة تدريباا يف بريطانيا ومصر، مث . وتولَّى قيادا الضابط الربيطاين جون باترسون» البنادق امللكية

 على شرق األردن واحتالل مدينة السلط يف سبتمرب ورغم اشتراك هذه الكتيبة يف اهلجوم. توجهت إىل فلسطني
ومنهم "، فإن أداءها مل يكن مرضياً حيث انتشرت املالريا يف صفوف اجلنود األمر الذي أدى إىل فرار الكثريين 1918

 .  وتشتت الكتيبة"بن جوريون

 

 على تشكيل 1918ريكية يف يناير ولدى دخول الواليات املتحدة األمريكية طرفاً يف احلرب، وافقت احلكومة األم
وقد نقل قسم . »39الكتيبة «كتيبة أخرى من اليهود األمريكيني واملتطوعني من كندا واألرجنتني، وأُطلق عليها اسم 

، بينما وصل القسم األعظم إىل فلسطني بعد أن وضعت احلرب 1918منها إىل مصر وشرق األردن يف منتصف عام 
 . أوزارها

 

بناًء على اقتراح قائد الفرقة األسكتلندية يف فلسطني الذي » 40الكتيبة «، مت تشكيل كتيبة أخرى هي 1918ويف يونيه 
وقد تلقت هذه الكتيبة تدريباا يف التل الكبري ومل تشارك . دعا إىل جتنيد اليهود يف املناطق اليت احتلتها القوات الربيطانية

 . ها نقلت إىل فلسطني يف اية ذلك العام، ولكن1918يف اهلجوم على مشال فلسطني عام 

 

ومع اية احلرب العاملية األوىل، كانت تتمركز على أرض فلسطني ثالث كتائب يهودية تضم حوايل مخسة آالف فرد 
 وهو شعار القبااله مث"وشعارها املينوراه » الكتيبة العربية«ميثلون سدس جيش االنتداب الربيطاين، وقد أصبح امسهم هو 

وبعد أن ترسخت دعائم االحتالل الربيطاين يف فلسطني، بدأت احلكومة الربيطانية يف . "الدولة الصهيونية فيما بعد
تسريح تلك الكتائب ومل تعبأ بنداءات املنظمة الصهيونية العاملية من أجل زيادة عدد أفراد الكتائب واإلبقاء عليها ضمن 

 .  هذه الكتائب ائياً وانضم كثري من أعضائها إىل اهلاجاناه، مت حل1921ويف عام . القوات الربيطانية

 

  فرقة البغالة الصهيونية

Zion Mule Corps  
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وكان .  إثر اندالع احلرب العاملية األوىل1915وحدة عسكرية صهيونية مساعدة للجيش الربيطاين شكِّلت عام 
 التحالف مع بريطانيا للتخلص من اإلدارة العثمانية جابوتنسكي أول من فكر يف تكوين هذه الوحدة القتناعه بأمهية
وقد اتصل جابوتنسكي بترومبلدور ليقوما بتجنيد . لفلسطني وضرورة القوة املسلحة اليهودية لبناء الدولة الصهيونية

رعايا املتطوعني من بني املستوطنني اليهود الذين أبعدم السلطات العثمانية عن فلسطني إىل مصر ألم مل يكونوا 
ولكن اجلنرال . وكان اهلدف من ذلك وضعهم حتت تصرف القوات الربيطانية أثناء غزوها فلسطني. عثمانيني

ماكسويل، قائد القوات الربيطانية يف مصر آنذاك، رفض الفكرة ألنه كان ضد جتنيد األجانب، واقترح أن يقتصر دور 
ورغم اعتراض . وات احملاربة يف أي مكان غري فلسطنياملتطوعني على مساعدة اجليش يف محل املؤن والذخائر للق

. جابوتنسكي، وافق ترومبلدور وشكِّلت الفرقة من بعض اليهود املصريني وبعض اليهود الذين رحلوا إىل اإلسكندرية

د ، وق"ومن هنا جاءت التسمية" بغالً 750 حصاناً للضباط واملساعدين و20 ضابطاً وجندياً و650وقد ضمت الفرقة 
 . اختذت الفرقة جنمة داود شعاراً هلا وكانت معظم تدريباا جتري بالعربية

 

، أحبرت الفرقة إىل جاليبويل بقيادة الضابط الربيطاين جون باترسون، وقامت خبدمات حيوية يف جمال 1915ويف أبريل 
رسون عن قيادة الفرقة ملرضه وخلفه ، ختلَّى بات1915ويف نوفمرب . نقل املؤن، وكانت الفرقة تشارك يف القتال أحياناً

 "وهو إشكنازي"ترومبلدور الذي اصطدم مبشاكل تنظيمية عديدة لعدم انضباط أفرادها ولوجود صراعات عرقية بينه 

وبعد انسحاب قوات احللفاء من جاليبويل يف اية العام، سرحت الفرقة وأُعيدت إىل . وبني بعض األفراد من السفارد
وقد حاول ترومبلدور والقادة الصهاينة احليلولة دون حل . ل مثانية من أفرادها وجرح مخسة ومخسونمصر بعد أن قُت

 متطوعاً من أفرادها 150وفيما بعد، قُبل . 1916الفرقة لكي حيارب أفرادها يف فلسطني، ولكنها حلَّت رمسياً عام 
رغم عمرها القصري، مثلت هذه الفرقة عالمة بارزة ورائدة و. السابقني يف اجليش الربيطاين وكونوا نواة الفيلق اليهودي

ضمن حماوالت احلركة الصهيونية تشكيل قوة عسكرية ووضع مشروعهم يف السياق االستعماري والقيام بدور األداة 
 . إلحدى القوى االستعمارية

 

  النوطريم

Notrim  

اليهودية اإلضافية اليت شكلتها سلطات االنتداب ، وهي الشرطة »احلرس أو اخلفراء«كلمة عربية تعين » النوطرمي«
ومت، يف . 1939  1936الربيطاين بالتعاون مع اهلاجاناه للمساعدة يف قمع االنتفاضات العربية يف فلسطني يف الفترة 

 ويف هذا اإلطار، جتنيد مئات اخلفراء من خمتلف املدن واملستوطنات، وأُرسلوا حلماية املستوطنات الواقعة على احلدود
 خفري على نفقة قيادة 1800 خفرياً على نفقة سلطات االنتداب و750ومشلت قوات اخلفراء يف البداية . غور األردن
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 خفرياً آخر أُطلق عليهم اسم 1240، ونظراً لتصاعد املظاهرات العربية، مت جتنيد 1936ويف يونيه . املستوطنني الصهاينة
 . »خفراء إضافيون«

 

شرطة «دت قيادة املستوطنني تنظيم قوات اخلفراء لتصبح وحدة شرطة منظمة، أُطلق عليها اسم  أعا1938ويف يوليه 
، ومت تقسيمها إىل عشرات الكتائب لتتناسب إىل حد ما مع توزيع قوات اهلاجاناه، وقامت هذه »املستوطنات العربية

 . يف نقل املهاجرين اليهود غري الشرعينيالقوات حبماية القطارات والسكك احلديدية واملرافق العامة، كما شاركت 

 

  الهاجاناه

Haganah  

 لتحل 1920، وهي منظمة عسكرية صهيونية استيطانية، أُسست يف القدس عام »الدفاع«كلمة عربية تعين » اهلاجاناه«
سطني، فكان وجاء تشكيلها مثرة نقاشات طويلة بني قيادة التجمع االستيطاين الصهيوين يف فل. حمل منظمة احلارس

جابوتنسكي صاحب فكرة تأسيس جمموعات عسكرية يهودية علنية تتعاون مع سلطات االنتداب الربيطاين، بينما كان 
. قادة احتاد العمل واملاباي يفضلون خلق قوة مسلحة غري رمسية مستقلة متاماً عن السلطات الربيطانية وسرية بطبيعة احلال

الدفاع «أي » هاجاناه وعفودا«و جوملب بإنشاء منظمة عسكرية سرية حتت اسم وقد قُبل يف النهاية اقتراح إلياه
وقد ارتبطت اهلاجاناه يف البداية باحتاد العمل مث حبزب املاباي واهلستدروت، . مث حذفت كلمة العمل فيما بعد» والعمل

وعكَس نشاط اهلاجاناه . هيوينرغم أن ميثاقها كان يصفها بأا فوق احلزبية، وأا عصبة للتجمع االستيطاين الص
االرتباط الوثيق والعضوي بني املؤسسات الصهيونية االستيطانية واملؤسسات العسكرية والزراعية اليت دف إىل اقتحام 

، 1929ويف عام . األرض والعمل واحلراسة واإلنتاج، وإن كان اهتمامها األساسي قد انصب على العمل العسكري
مع انتفاضة العرب الفلسطينيني، وقامت باهلجوم على املساكن واملمتلكات العربية ونظَّمت شاركت اهلاجاناه يف ق

السور «كما سامهت يف عمليات االستيطان، وخصوصاً بابتداع أسلوب . املسريات الستفزاز املواطنني العرب وإرهام
مت اهلاجاناه منذ تأسيسها حبماية املستعمرات وباإلضافة إىل ذلك، قا. لبناء املستوطنات الصهيونية يف يوم واحد» والربج

 . الصهيونية وحراستها

 

 عندما انشق جناح من غري أعضاء اهلستدروت بقيادة 1931وقد تعرضت اهلاجاناه لعدة انشقاقات كان أبرزها عام 
يف العام نفسه لتشكيل ، وهو الذي اندمج مع منظمة بيتار ».هاجاناه ب«أبراهام تيهومي وكون تنظيماً مستقالً سمي 

ومل تتوقف عمليات الصراع واملصاحلة بني اهلاجاناه واجلماعات املنشقة عنها، واستمر اخلالف بشكل . منظمة إتسل
 . مستتر حىت بعد قيام الدولة
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 تعاوناً كبرياً بني اهلاجاناه وقوات االحتالل "1939  1936"وقد شهدت سنوات االنتفاضة العربية يف فلسطني 
، حيث 1936ربيطاين، وبرز التعاون خباصة مع تعيني تشارلز وينجيت ضابطاً للمخابرات الربيطانية يف فلسطني عام ال

أشرف على تكوين الفرق الليلية اخلاصة والسرايا املتحركة التابعة وتنسيق األنشطة بني املخابرات الربيطانية وقسم 
 الوقت نفسه، تعاونت القوات الربيطانية واهلاجاناه يف تشكيل شرطة ويف. »الشاي«املخابرات باهلاجاناه واملعروف باسم 

وقد مرت العالقة بني الطرفني بفترة . حراسة املستوطنات اليهودية والنوطرمي، وكان معظم أفرادها من أعضاء اهلاجاناه
غري الشرعية لليهود،  حيث واجهته اهلاجاناه بتشجيع اهلجرة 1939توتر قصرية يف أعقاب صدور الكتاب األبيض عام 

إال أن نشوب احلرب العاملية الثانية أدى إىل استعادة عالقات التحالف القدمية، إذ اعتربها الصهاينة مبرتلة فرصة الستغالل 
وهكذا وقفت اهلاجاناه إىل . التناقضات بني األطراف املتصارعة وحتقيق مشروعهم املتمثل يف إقامة الدولة الصهيونية

يا واحللفاء وانضم كثري من أعضائها إىل اللواء اليهودي للقتال يف صفوف القوات الربيطانية، وتصدت جانب بريطان
بشدة للجماعات الصهيونية األخرى اليت طالبت آنذاك باالنضمام إىل النازي ويف مقدمتها منظمة ليحي، بل أمدت 

ويف املقابل، ساعدت بريطانيا يف إنشاء . نظمة واعتقاهلاالسلطات الربيطانية مبا حتتاجه من معلومات لتعقُّب عناصر تلك امل
، كما نظمت فرقة مظليني من بني أعضاء اهلاجاناه للعمل يف املناطق »الباملاخ«وتدريب القوة الضاربة للهاجاناه املسماة 

اه مع ليحي وإتسل يف ومع انتهاء احلرب، تفجر الصراع من جديد فشاركت اهلاجان. األوربية اليت احتلتها قوات النازي
حركة املقاومة «عمليات ختريب املنشآت الربيطانية ونسف الكباري وخطوط السكك احلديدية وهو ما أُطلق عليه 

 . كما نشطت من جديد جهود اهلاجاناه يف جمال اهلجرة غري الشرعية» العربية

 

 من الباملاخ، كما 3000 باإلضافة إىل 36.000وقبيل إعالن قيام دولة إسرائيل، كان عدد أعضاء اهلاجاناه يبلغ حنو 
اكتمل بناؤها التنظيمي، األمر الذي سهل عملية حتويلها إىل جيش موحد وحمترف للدولة الصهيونية، حيث أصدر بن 

وال .  قراراً حبل اإلطار التنظيمي القدمي للهاجاناه وحتويلها إىل جيش الدفاع اإلسرائيلي1948 مايو 31جوريون يف 
 أن حجم اهلاجاناه واتساع دورها ذا الشكل يبني أمهية املؤسسة العسكرية ال يف بناء إسرائيل فحسب بل يف شك يف

 . اختاذ القرارات املتعلقة مبختلف ااالت فيها أيضاً

 

  البالماخ

Palmach  

لضاربة للهاجاناه اليت ، وهي القوات ا»سرايا الصاعقة«، أي »بلوجوت ماحاتس«اختصار للعبارة العربية « الباملاخ»
 لتعمل كوحدات متقدمة وقادرة على القيام باملهام اخلاصة أثناء احلرب العاملية الثانية، وذلك 1941شكِّلت عام 
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ويعد يتسحاق ساريه مؤسسها الفعلي وأول من . باإلضافة إىل إمداد اهلاجاناه باحتياطي دائم من املقاتلني املدربني جيداً
  .توىل قيادا

 

وقد متيز أفراد هذه القوات بدرجة عالية من التثقيف . وقد ارتبطت الباملاخ منذ البداية حبركة الكيبوتس وحزب املابام
كما تلقوا تدريباً مناسباً يف جماالت الطريان والبحرية واستخدام . السياسي الذي يركز على مبادئ الصهيونية العمالية

دائرة «: كَّلت الباملاخ عدة وحدات لتقسيم العمل داخلها، ومن أبرز تلك الوحداتوقد ش. الرادار وأعمال املخابرات
اليت تولت بالتعاون مع مصلحة املعلومات إعداد ملفات تتضمن معلومات تفصيلية عن القرى الفلسطينية، » اجلوالني

» الدائرة البلقانية«ا ولبنان، واليت شاركت يف احلملة الربيطانية ضمن قوات حكومة فيشي يف سوري» الدائرة العربية«و

اليت تكونت من بعض اليهود املهاجرين من دول البلقان والدانوب، للقيام بأعمال التجسس داخل هذه البلدان، 
اليت ضمت عدداً من اليهود الذين مت تدريبهم ليكتسبوا النمط األملاين يف السلوك باإلضافة إىل إجادة » الدائرة األملانية«و

ومن أهم وحدات الباملاخ، . انية وذلك للتسلل إىل معسكرات األسرى األملان واحلصول منهم على معلوماتاللغة األمل
 اليت ضمت عناصر جتيد اللغة العربية ولديها إملام بالعادات والتقاليد العربية، "املستعرفيم: بالعربية"» وحدة املستعربني«

 معلومات تتصل بأوضاعهم السياسية واالجتماعية واالقتصادية وذلك للتغلغل يف أوساط الفلسطينيني واحلصول على
 بتنسيق تام مع القوات الربيطانية يف 1942 و1941وقد عملت الباملاخ خالل عامي . والقيام بعمليات اغتيال للعرب

ملانية يف حالة فلسطني، وتلقى أفرادها تدريباً مكثفاً على أيدي خرباء اجليش الربيطاين للقيام بعمليات خلف اخلطوط األ
 . جناح قوات النازي يف احتالل فلسطني

 

.  سرية، وكان ثلث القوات تقريباً من الفتيات11 فرد موزعني على 2000وعند اية احلرب، كانت الباملاخ تضم حنو 

، شاركت الباملاخ  بالتعاون مع إتسل وليحي  يف أعمال عسكرية ضد 1946 وحىت صيف 1945ومنذ خريف 
ربيطانية يف فلسطني مشلت نسف خطوط السكك احلديدية والكباري وحمطات الرادار، وإغراق السفن القوات ال

ومع تصاعد الصدام بني الطرفني، . الربيطانية وغري ذلك من أعمال التخريب فيما عرف باسم حركة املقاومة العربية
اه، صدرت األوامر للباملاخ بتوجيه جهودها حنو واكتشاف القوات الربيطانية عدداً من خمازن السالح الرئيسية للهاجان

 . تشجيع اهلجرة الشرعية إىل فلسطني وتأمينها

 

، كانت الباملاخ القوة الرئيسية اليت تصدت للجيوش العربية يف اجلليل األعلى والنقب وسيناء والقدس، 1948ويف عام 
 . 5000و وخسرت يف تلك املعارك أكثر من سدس أفرادها البالغ عددهم آنذاك حن

 

وعقب قيام إسرائيل مباشرةً، وكانعكاس للصراع السياسي بني املاباي واملابام، ظهر إصرار بن جوريون على حل الباملاخ 
وقد أدى ذلك إىل . اليت كانت يف نظره متثل اجتاهاً يسارياً، وذلك من أجل تأسيس اجليش احملترف املستقل عن األحزاب
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شكّلت الباملاخ القوام األساسي .  الباملاخ قَبلت يف النهاية، وعلى مضض، مسألة احلل هذهخالفات شديدة، إال أن قيادة
لقوات الصاعقة يف جيش الدفاع اإلسرائيلي، ومن بني صفوفها ظهر أبرز قادة إسرائيل العسكريني من أمثال آلون ورابني 

 . وبارليف وإليعازر وهور

 

  إتسل

Etzel  

املنظمة العسكرية القومية يف أرض «أي » إرجون تسفاي ليومي بإرتس إسرائيل«ية اختصار للعبارة العرب» إتسل«
 من احتاد 1931وهي منظمة عسكرية صهيونية تأسست يف فلسطني عام . »اإلرجون«وتعرف أيضاً باسم » إسرائيل

روبرت بيتكر  الذي : ؤسسيهاأعضاء اهلاجاناه الذين انشقوا على املنظمة األم ومجاعة مسلحة من بيتار، وكان من أبرز م
وقد بنيت املنظمة .  وموشي روزنربج ودافيد رازئيل ويعقوب مريدور"سيلرب"كان أول رئيس للمنظمة  وأبراهام يتهومي 

على أفكار فالدميري جابوتنسكي عن ضرورة القوة اليهودية املسلحة إلقامة الدولة، وعن حق كل يهودي يف دخول 
 ". هكذا فقط"مة عبارة عن يد متسك بندقية وقد كُتب حتتها وكان شعار املنظ. فلسطني

، توصل رئيس إتسل آنذاك أبراهام يتهومي إىل اتفاق مع اهلاجاناه لتوحيد املنظمتني، وأدى ذلك إىل 1973ويف عام 
 رأت ، بينما3000انشقاق يف إتسل حيث مل يوافق على اقتراح يتهومي سوى أقل من نصف األعضاء البالغ عددهم 

، حدث االنشقاق الثاين خبروج مجاعة أبراهام شترين اليت 1940ويف عام . األغلبية ضرورة احلفاظ على استقالل املنظمة
شكلت فيما بعد منظمة ليحي نظراً الختالفهم بشأن املوقف الواجب اختاذه من القوى املتصارعة يف احلرب العاملية 

م أملانيا النازية لتلحق اهلزمية بربيطانيا ومن مث يتم التخلص من االنتداب الثانية، حيث رأى أعضاء شترين ضرورة تدعي
الربيطاين على فلسطني ويصبح باإلمكان تأسيس دولة صهيونية، يف حني اجتهت املنظمة األم إىل التعاون مع القوات 

 . الربيطانية وخباصة يف جمال املخابرات

 

وبعد صدور الكتاب األبيض، أصبحت . ساس ضد الفلسطينيني، كانت أنشطة إتسل موجهة باأل1939وحىت عام 
قوات بريطانيا يف فلسطني هدفاً لعمليات ختريبية من جانب املنظمة فضالً عن قيامها بتشجيع اهلجرة غري الشرعية إىل 

نهما للتصدي ومع اندالع احلرب العاملية الثانية توقفت أنشطة إتسل ضد القوات الربيطانية، وبدأ التعاون بي. فلسطني
إال أن الصدام سرعان ما تكرر من جديد عقب انتهاء احلرب، حيث تزايد التنسيق بني إتسل وليحي واهلاجاناه . للنازي

وخالل تلك الفترة، أخذ دور . »حركة املقاومة العربية«لضرب املنشآت الربيطانية يف فلسطني ضمن ما أُطلق عليه 
 . لربوز بشكل واضحمناحم بيجني  زعيم إتسل اجلديد  يف ا
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وكان للعمليات اإلرهابية اليت قامت ا إتسل ضد املزارعني الفلسطينيني دور كبري يف إرغام بعض هؤالء املزارعني على 
كما جلأت املنظمة إىل اهلجوم على السيارات العربية املدنية، ونفذت بالتعاون مع ليحي ومبباركة اهلاجاناه . مغادرة البالد

 . 1948 أبريل 9ني الشهرية يف مذحبة دير ياس

وبعد قيام إسرائيل، أُدجمت املنظمة يف جيش الدفاع اإلسرائيلي، بعد مقاومة من جانبها هلذا الدمج، ويعد حزب حريوت 
 تقديراً لدورهم 1968وقد كرم الرئيس اإلسرائيلي قيادات إتسل يف نوفمرب . امتداداً أليديولوجيا املنظمة اإلرهابية

 .  يف تأسيس دولة إسرائيلالقيادي

 

  اإلرجون

Irgun  

 . »إتسل«: انظر

 

  ليحي

Lehi  

، وهي منظمة »احملاربون من أجل حرية إسرائيل«أي » لومحي حريوت يسرائيل«اختصار العبارة العربية » ليحي«
وقد أطلق .  بعد انشقاقه هو وعدد من أنصاره عن إتسل1940عسكرية صهيونية سرية أسسها أبراهام شترين عام 

، »املنظمة العسكرية القومية يف إسرائيل« أي » إرجون تسفاي ليومي بإسرائيل«املنشقون على أنفسهم يف البداية اسم 
، أصبحت املنظمة تعرف أيضاً باسم 1942ومنذ عام . »ليحي«متييزاً عن اسم املنظمة األم، مث تغير فيما بعد إىل 

وقد تركزت اخلالفات اليت أدت إىل . لطات االنتداب الربيطاين يف فلسطنيمؤسسها شترين بعد مقتله على أيدي س
االنشقاق حول املوقف الواجب اختاذه من القوى املتصارعة يف احلرب العاملية الثانية، حيث اجتهت إتسل إىل التعاون مع 

حتالل الربيطاين لفلسطني ومن مث بريطانيا، بينما طرحت مجاعة شترين الوقوف إىل جانب أملانيا النازية للتخلص من اال
 . إقامة الدولة الصهيونية

 

االستعانة باجلزار الذي "ورغم أن ليحي مل تر هتلر إال بوصفه قاتل اليهود، إال أا بررت لنفسها  حسب قول شترين  
 جرمية، وسعت يف الربيطاين يعد» العدو«واعتربت ليحي أن االنضمام جليش "! شاءت الظروف أن يكون عدواً لعدونا

ونفذت املنظمة بعض العمليات . املقابل لالتفاق مع أملانيا النازية وإيطاليا الفاشية وإن كان سعيها قد باء بالفشل
التخريبية ضد املنشآت الربيطانية باإلضافة إىل عمليات السلب كما حدث يف السطو على البنك الربيطاين الفلسطيين يف 
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وقد . 1944نشاط إىل ذروته باغتيال اللورد موين  املفوض الربيطاين بالقاهرة  يف نوفمرب ووصل هذا ال. 1940سبتمرب 
أدى كل هذا إىل صدامات بني ليحي وإتسل من ناحية، وبينها وبني اهلاجاناه من ناحية أخرى، حيث تعاونت اهلاجاناه 

 . مع السلطات الربيطانية يف مطاردة أعضاء ليحي واعتقاهلم

 

، »العقل«أي » هاماس«، و»اجلبهة«أي » هافريت«: دافها وترويج مبادئها، أصدرت املنظمة دوريتني مهاوإلبراز أه
كما أصدرت جملة داخلية . درجت على توزيعهما يف أوساط التجمع االستيطاين الصهيوين وأعضاء إتسل والباملاخ

اإلذاعية، وكانت قد استولت عند انشقاقها ، واعتمدت أيضاً على الدعاية »يف العمل السري«أي » مبحتريت«سميت 
والواقع أن مبادئ ليحي كانت أقرب إىل الشعارات اإلنشائية منها إىل الربنامج السياسي، . على جهاز البث التابع إلتسل

شعب خمتار، خالق دين الوحدانية، ومشرع أخالقيات األنبياء، وحامل حضارات "كما تعرفه  هو "  فشعب إسرائيل"
من "أرض يسرائيل يف حدودها املفصلة يف التوراة "فهو " الوطن"، أما "لعامل، عظيم يف التقاليد والبذل، ويف إرادة احلياةا

ومتثلت أهداف املنظمة يف ".  هي أرض احلياة يسكنها بأمان الشعب العربي كله"ر مصر وحىت النهر الكبري  ر الفرات
، وذلك عن طريق جمع شتات اليهود بأسرهم وذلك "، وبعث األمة"ة إسرائيل الثالثةمملك"إنقاذ البالد، وقيام امللكوت "

 .  بواسطة تبادل السكان"أي العرب"بعد أن يتم حل مشكلة السكان األجانب 

 

وقد تعرضت ليحي لعدة صراعات وهزات داخلية بدأت بعد أشهر من تشكيلها بانسحاب اثنني من أبرز املؤسسني مها 
وجاءت . ي وبنيامني زرعوين، وقد انضما إىل إتسل مث انسحبا فيما بعد وسلّما نفسيهما للسلطات الربيطانيةهانوخ قلع

األزمة الثانية بعد مقتل شترين، إذ ألقت السلطات الربيطانية القبض على عشرات من أعضاء املنظمة وحصلت منهم على 
دت هذه األزمات أن تؤدي إىل تصفية املنظمة متاماً، إال أا وكا. اعترافات مهمة تتضمن أمساء زمالئهم وخمابئ السالح

، 1942استعادت قوا بانضمام جمموعة من بيتار بزعامة يسرائيل شيف عقب هجرم من بولندا إىل فلسطني عام 
نيثان ، مث جناح 1942وكذلك بعد جناح اثنني من قادا مها يتسحاق شامري وإلياهو جلعادي يف اهلرب من السجن عام 

إال أن صراعاً نشب من جديد . 1943 من قادة ليحي يف اهلرب من السجن أيضاً عام 19 ومعه "مور"فردميان  يلني 
بني شامري وجلعادي بسبب اختالف اآلراء حول توجهات املنظمة، وقد حسم الصراع لصاحل شامري إذ متكَّن من تدبري 

 . مؤامرة الغتيال منافسه يف رمال حولون

 

تهاء احلرب العاملية الثانية، شاركت ليحي مع كلٍّ من اهلاجاناه وإتسل يف العمليات املضادة للسلطات الربيطانية ومع ان
كما شاركت يف . 1946واستمر نشاط ليحي حىت بعد توقُّف احلركة عام . »حركة املقاومة العربية«ضمن ما سمي 

 أبريل 9ل  ومبباركة اهلاجاناه  مذحبة دير ياسني الشهرية يف اهلجوم على القرى واملمتلكات العربية ونفذت مع إتس
. وبعد إعالن قيام إسرائيل، حلَّت ليحي مع غريها من املنظمات العسكرية وأُدجمت يف جيش الدفاع اإلسرائيلي. 1948

 إىل حزب ومع حل املنظمة، فشلت مساعي حتويلها. ومع هذا، ثارت شكوك قوية حول مسئوليتها عن اغتيال برنادوت
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وتقديراً للدور اإلرهايب للمنظمة، قررت احلكومة اإلسرائيلية احتساب سنوات اخلدمة فيها عند تقدير مكافآت . سياسي
اخلدمة واملعاشات للموظفني، كما حصلت أرملة شترين على وشاح التكرمي الذي أهداه رئيس إسرائيل زملان شازار إىل 

 .  جهود تأسيس الدولةكل املنظمات واموعات اليت شاركت يف

 

نظراً ملوقفها من » اخليانة«ورغم تباين اآلراء حول دور ليحي، وما ختلعه بعض الكتابات الصهيونية عليها من أوصاف 
النازي، فإن الوقائع التارخيية تؤكد أن املنظمة مل تحد عن الطريق الصهيوين املعتاد يف القيام بدور األداة هلذه القوة 

ومل يكن األسلوب االنتهازي يف التحالف مع اجلزار وقفاً على ليحي وحدها، واحلقيقة أن موقفها يف . أو تلكاإلمربيالية 
، أو اتفاق "املسئول عن اازر ضد اليهود يف روسيا القيصرية"ذلك ال يزيد عن تعاون هرتزل مع الوزير القيصري بليفيه 

لليهود إبان الثورة البلشفية، أو عرض حاييم وايزمان التعاون مع جابوتنسكي مع بتليورا األوكراين املعروف بعدائه 
إيطاليا الفاشية يف جمال الصناعات الكيماوية مقابل تسهيل مرور الالجئني اليهود عرب املوانئ اإليطالية، أو اتفاق اهلعفراه 

 . بني الوكالة اليهودية وأملانيا النازية

 

  "منظمة"شتيرن 

Stern  

 . مث سميت باسم مؤسسها بعد مقتله» ليحي«يونية أسسها أبراهام شترين، وكانت تسمى منظمة عسكرية صه

 

  "المستعرفيم"المستعربون 

Mustarivim  

وهي وحدات عسكرية سرية صهيونية كانت تعمل يف فلسطني والبالد » املستعربون«كلمة عربية تعين » املستعرفيم«
 هدف هذه الوحدات، اليت كانت آنئذ جزءاً من الباملاخ، احلصول على ، وكان1942العربية ااورة منذ عام 

معلومات وأخبار، والقيام بعمليات اغتيال للعرب من خالل تسلُّل أفرادها إىل املدن والقرى العربية متخفني كعرب 
 الذين كانوا يف األصل من جتند يف املقام األول، من أجل عملياا السرية، اليهود» املستعرفيم«وكانت وحدات . حمليني

، بأن االغتيال 1949  1942واعترف شيمون سوميخ، الذي كان قائداً يف املستعرفيم خالل السنوات . البالد العربية
 . كان جزءاً من عمل الوحدات السرية املبكرة
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 وقد "الكراز"» دفانالدفْ«:  ملواجهة االنتفاضة وكانت تنقسم إىل قسمني1988وقد مت بعث فرق املستعرفيم عام 
. »مششون«، واألخرى تعمل يف غزة وامسها السري "رئيس حزب العمل ورئيس األركان السابق"أسسها إيهود باراك 

وهدف فرق املستعرفيم هو التسلل إىل األوساط الفلسطينية النشيطة يف الضفة والقطاع، والعمل على إبطال نشاطها أو 
هذه الفرق سيارات غري عسكرية حتمل اللوحات اخلاصة بالضفة الغربية أو قطاع غزة وعادةً ما يستقل أعضاء . تصفيتها

وقد يرتدي اجلنود الشعر االصطناعي والعكازات املزيفة . ويرتدون مالبس مدنية صنعت حملياً أو ألبسة عربية تقليدية
 التنكر كصحافيني أجانب إىل أن كانت األزياء التنكرية يف بداية األمر تشمل"والثياب الفضفاضة إلخفاء األسلحة 

وتقوم وحدات . وعادةً ما جييد أحد أعضاء الوحدة اخلاصة اللغة العربية. "قدمت مجعية الصحافة األجنبية احتجاجاً رمسياً
املستعرفيم بالتنسيق والتخطيط مع وحدات أخرى من اجليش ومع جهاز الشني بيت الذي يوفر املعلومات واخللفيات يف 

 . ويتم دعم هذه الوحدة من أعلى درجات املؤسسة العسكرية اإلسرائيلية. ية املقصودةشأن الضح

 

  اللواء اليهودي

Jewish Brigade  

 1944شكِّلت بقرار من احلكومة الربيطانية عام . »هاهايل«وحدة عسكرية يهودية تسمى بالعربية » اللواء اليهودي«

 حينما رأى قادة 1939 صفوف قوات احللفاء، إال أن جذورها تعود إىل عام لتقاتل أثناء احلرب العاملية الثانية يف
التجمع االستيطاين اليهودي يف فلسطني أن هناك إمكانية لتحقيق احللم الصهيوين املتمثل يف إقامة الدولة عن طريق 

 يف فلسطني للقتال ضد من املستوطنني اليهود130.000وقد تطوع يف العام نفسه حنو . مساعدة احللفاء أثناء احلرب
 . دول احملور

 

 يف القدس، دور مهم يف إقناع بريطانيا بفكرة تكوين "شاريت"وكان جلهود حاييم وايزمان يف لندن، وموشى شرتوك 
 باالنضمام إىل كتيبة كنت الشرقية، ومن 1940قوة مسلحة يهودية، فسمحت احلكومة الربيطانية ليهود فلسطني عام 

الوحدة « يف شكل ثالث كتائب مشاة ليشكلوا 1943 و1942هودية خاصة نظِّمت بني عامي  سرية ي15مث ظهرت 
وقد استمرت عملية الضغط على احلكومة الربيطانية لتكوين القوة . اليت تولت أعمال احلراسة يف برقة ومصر» الفلسطينية

 تدعو الرئيس روزفلت إلقناع بريطانيا بتحقيق ويف الواليات املتحدة، تبنت املنظمة احلاخامية قرارات. اليهودية املسلحة
ورداً على احلجة الربيطانية بعدم كفاية األسلحة، اقترح جملس الطوارئ الصهيوين األمريكي تسليح القوة . هذا املطلب

 . اليهودية بأسلحة أمريكية طبقاً لقواعد اإلعارة والتأجري

، مث انضم 1944ج العرب القريبة من اإلسكندرية يف أكتوبر وبعد تأسيسه، أمضى اللواء اليهودي فترة تدريب يف بر
وقد أسهم اللواء اليهودي يف تنظيم هجرة يهود . بعدها إىل اجليش الثامن الربيطاين يف إيطاليا حيث قاتل ضد قوات احملور
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 الصهيونية من ناحية ومع انتهاء احلرب وتصاعد الصدام بني بريطانيا من ناحية واملنظمات العسكرية. أوربا إىل فلسطني
، بدأ اللواء اليهودي يف إصدار نشرة نصف »حركة املقاومة العربية«أخرى، وتشكيل هذه املنظمات ملا عرف باسم 

وقد انتقدت هذه النشرات سياسة االنتداب الربيطاين يف فلسطني، وهو ما حدا . أسبوعية مث أصدر نشرة أخرى يومية
 وإعادة رجاله إىل فلسطني حيث انضموا إىل التنظيمات 1946لواء اليهودي يف صيف عام بربيطانيا إىل اختاذ قرار حبل ال

وقد ظهر من بني صفوف اللواء اليهودي عدد من القادة العسكريني يف إسرائيل مثل . العسكرية الصهيونية القائمة آنذاك
  .مردخاي ماكليف وحاييم السكوف

  

  1948 منذ عام ياإلسرائيل/اإلرهاب الصهيوني: الثالث الباب

 

  تاريخ: 1967اإلسرائيلي حتى عام /اإلرهاب الصهيوني

Is raeli- Zionis t Terrorism till 1967: His tory 

» جيش الدفاع اإلسرائيلي«، أسرعت القيادة الصهيونية إىل إطالق تسمية 1948بعد اإلعالن عن قيام إسرائيل يف مايو 

اج اجلماعات العسكرية األخرى يف اجليش ، مثلما جرى مع منظمة إتسل يف  مايو وإىل إدم26على مجاعة اهلاجاناه يف 
 ظلت حتتفظ باستقاللية تنظيمية عن اجليش 1948وإذا كانت مجاعات اإلرهاب قبل عام . أول يونيه من العام نفسه

ما ميكن تسميته حلوايل عام يف مدينة القدس فقط فإن سياسة النخبة اإلسرائيلية احلاكمة كانت دف باألساس إىل 
مبركزية اإلشراف والتخطيط للعمل العسكري اإلرهايب الصهيوين، وذلك بصرف النظر عما حاولت أن تروجه بأن 

قانون منع «ولذا فإن القانون الذي يسمى . عصراً جديداً قد بدأ وأن سلطة الدولة قد وضعت حداً للممارسات السابقة
 يعين وضع حد فاصل يف تاريخ اإلرهاب الصهيوين وإمنا وضع حد حلرية  ال1948 سبتمرب 20الصادر يف » اإلرهاب

 . احلركة اليت يتمتع ا تنظيم شترين

 

ولقد انقطعت عن الذكر أمساء إتسل وشترين ورمبا باستثناء اهلاجاناه اليت احتفظ اجليش اإلسرائيلي نفسه بتسميتها، 
على النشاط " الدولة"موحد أطلق عليه الصهاينة اسم وسواء أكان ذلك دف ضبط وسيطرة هيكل سياسي عسكري 

اإلرهايب باتفاق وتراضي أجنحة احلركة الصهيونية، أم كان ذلك حلقة يف صراع السيطرة بني أجنحة احلركة الصهيونية 
التابعة حيث قام أيضاً حبل الباملاخ "ومنظماا العسكرية اإلرهابية جاءت نتائجه لصاحل العماليني وزعامة بن جوريون 

 الذي مل يتورع عن اللجوء إىل العنف للضغط على إتسل وشترين لتصفية استقالهلما، أم كان "1948للمابام يف نوفمرب 
فما حدث هو . إال أن هذا ال يعين، بأية حال، أن اإلرهاب الصهيوين قد اختفى. األمر مزجياً من االعتبارين السابقني
ظمة إىل إرهاب مؤسسي منظم من خالل اجليش اإلسرائيلي، إذ أن احلقيقة البنيوية حتوله من إرهاب ميليشيات غري من
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اليت تسببت يف اإلرهاب ظلت قائمة، وهي أن األرض اليت تصور الصهاينة أا بال شعب، أثبتت أا ذات شعب يعي 
ض اليت ال شعب فيها من  إلفراغ األر1948تارخيه وحضارته، ولذا استمر اإلرهاب واستمر تصاعد عنفوانه حىت بعد 

 . "حسب التصور الصهيوين للقضية"وجوده فيها " تصادف"الشعب الذي 

 

 أعلى مراكز اجلهاز السياسي والعسكري يف 1948وقد احتل أبطال العمليات العسكرية اإلرهابية الصهيونية قبل عام 
عسكرياً  اقتصادياً  سياسياً  أيديولوجياً  "البالد، الذي استمر يف ممارسة نشاطه اإلرهايب والعنصري متكامل األبعاد 

األوىل ضد الشعب الفلسطيين بالداخل دف طرده خارج أرضه ودفعه بعيداً عن :  على جبهتني أساسيتني"إخل... دعائياً
 بل إىل ما والثانية العمل على بناء هيبة القوة ضد البلدان العربية. الوطن استمراراً ملهام االستعمار االستيطاين اإلحاليل

 . يتجاوز املنطقة العربية بالتعاون مع اإلمربيالية األمريكية

 

، عملت، وتعمل، املؤسسة العسكرية اإلسرائيلية يف 1948ويف سياق استمرار اإلرهاب الصهيوين وتطوره يف أعقاب 
 عام 101اء الوحدة مثل إنش. وإن مل مينع ذلك من استحداث فروع خاصة ألغراض إرهابية حمددة. الداخل واخلارج

فهي تتبع اجليش "وقد ظل أمر إنشائها إىل فترة ما من األمور السرية .  اليت عين أرييل شارون قائداً هلا1953
وهكذا قد . ، وقد أوكل إليها العديد من املذابح ضد الالجئني الفلسطينيني يف مناطق اهلدنة مثل مذحبة قبية"اإلسرائيلي

وحدات إرهابية خاصة من رحم األجهزة الرئيسية اليت يدخل ضمن وظائفها ونشاطها العمل جيري من آن آلخر إنشاء 
اإلرهايب مثل اجليش واملوساد اليت ختتص بأعمال اإلرهاب خارج إسرائيل واليت من بني أشهر فضائحها قضية الفون عام 

 والربيطانية واملصرية يف القاهرة ، حيث قامت شبكة ختريب وجتسس إسرائيلية بتفجري بعض املرافق األمريكية1954
وهناك كذلك جهاز الشني بيت الذي يعد املخابرات الداخلية يف فلسطني احملتلة واملعروف جبرائمه . واإلسكندرية

 . كما مت إعادة تشكيل فرقة املستعربني اخلاصة باالغتياالت. العديدة ضد الشعب الفلسطيين حتت اإلحتالل

 

 فلن جند صعوبة يف استنتاج أن وقائع هذا النشاط كانت 1948لنشاط اإلرهايب الصهيوين بعد عام وإذا تتبعنا تاريخ ا
عالوة على ظاهرة املنظمات اإلرهابية اليت بدأ . تقع يف نطاق املسئولية املباشرة لألجهزة الرمسية اإلسرائيلية وما زالت

 الصلة غري املباشرة واملستترة بني هذه املنظمات وإن كان ذلك ال ينفي. ظهورها خالل السبعينيات والثمانينيات
 . واألجهزة الرمسية

 

األوىل : ، ميكننا أن نقسم املرحلة إىل ثالث فترات1948وحملاولة تتبع أبرز وقائع ومسات اإلرهاب الصهيوين بعد عام 
رار إرهاب الدولة بروز ، والثانية حىت منتصف السبعينيات، أما الثالثة فقد شهدت إىل جانب استم1967حىت حرب 

 . تنظيمات املستوطنني اليهود
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 وحىت 1948وتعد مذحبة قبية وكفر قاسم منوذجاً جيداً لإلرهاب الصهيوين شبه املؤسسي يف الفترة اليت تلت عام 
 وإذا كان هذا العنوان املكون من جمزرتني فقط ضمن عشرات ال تقل وحشية ال ميكنه أن يفي باإلشارة إىل. 1967

جماالت األنشطة اإلرهابية الصهيونية األكثر اتساعاً وتنوعاً، فإنه يضع أيدينا على االني األساسيني واألكثر شيوعاً يف 
 . 1948تاريخ اإلرهاب الصهيوين بعد عام 

 

تلة تبدو عمالً وحصر اجلرائم اإلرهابية الذي نفِّذت بأيدي القوات الرمسية اإلسرائيلية ضد الفلسطينيني داخل األراضي احمل
وما يستحق التأكيد أن معركة التغيري الدميوجرايف لفلسطني احملتلة جلعلها أرضاً بال شعب مل . جديراً باجلهد رغم صعوبته

فقد استمرت إسرائيل يف سياسة .  وما نتج عنها من تشريد مليون الجئ1948تتوقف حسب ما يعتقد بانتهاء حرب 
 وعلى األقل حىت اية الستينيات، وإن 1948 و1947طانية بوترية مل تقل مطلقاً عن عامي االقتالع االستعمارية االستي

ويف إطار ذلك جندت إسرائيل إمكاناا وسلطة قمعها ضد الشعب الفلسطيين . مل تتوقف هذه السياسة مطلقاً فيما بعد
وإذا كانت الصورة التارخيية . هابية عنصريةبالداخل، وضمن سياسات قانونية واقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية إر

، فإن القتلى واجلرحى كانوا كذلك من بني "الالجئ املشرد"السائدة لضحية اإلرهاب الصهيوين يف تلك الفترة هي 
 كما يلفت النظر أن منطقة اجلليل كانت هدفاً أساسياً. ضحايا هذه السياسة اإلرهابية فضالً عن املعتقلني واملنفيني قسراً

للنشاط اإلرهايب الصهيوين خالل اخلمسينيات والستينيات نظراً لشعور الصهاينة خبطورة استمرار التركز البشري 
 .الفلسطيين فيها

 

وقد قامت القوات اإلسرائيلية بانتهاك اهلدنة مع البلدان العربية ااورة ونفَّذت العديد من اجلرائم اإلرهابية ضد املدنيني 
وإذا كانت األمم املتحدة قد أحصت اعتداءات . طينيون آثرت تعقُّبهم لتمارس مرحلة ثانية من الطردوبينهم الجئون فلس

 ألف اعتداء، فإن القائمة الدموية 21 ب 1967 و1948بني عامي » حوادث احلدود«إسرائيل املتكررة واليت أمستها 
 اليت اشترك يف تنفيذها القوات األساسية يف "»1948املذابح الصهيونية بعد عام «: انظر"تشمل العديد من املذابح 

، " وفرق املظليني101مثل الوحدة "جيش إسرائيل إىل جانب الوحدات العسكرية اليت أنشئت خصيصاً هلذه األغراض 
 . اليت نفَّذت عملياا بناء على قرارات اختذت على أعلى مستوىات القيادة السياسية والعسكرية اإلسرائيلية

 

أعمال اإلرهاب « الضروري إعادة التذكري بأن إسرائيل كانت صاحبة السبق يف ممارسة ما سمي فيما بعد وقد يكون من
 إىل اختطاف طائرة مدنية سورية، وأجربا على اهلبوط يف األراضي 1954، حيث بادرت يف ديسمرب عام »الدويل

 جنود إسرائيليني وقعوا قيد األسر لدى سوريا حني احملتلة، وحاولت أن تتخذ من ركاا املدنيني رهينة للمساومة على
وقد اعترف موشي شاريت بنفسه أن وزارة اخلارجية اإلسرائيلية قد أكدت بنفسها أن هذا . تسللوا إىل األراضي السورية

 وهو منط من السلوك مل تتورع إسرائيل عن تكراره فيما بعد. العمل غري مسبوق يف جمال السلوك واألعراف الدولية

وليس الالفت للنظر هو . "مثل أوغندا وحادث عنتيب"متضمناً انتهاكاً لسيادة دول قد ال تكون يف حالة حرب معها 
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إدخال إسرائيل مثل هذه األساليب والسلوكيات يف املنطقة ويف التاريخ العاملي فحسب، بل االعتراف اإلسرائيلي الرمسي 
 . ذه اجلرائم اإلرهابية الدولية

 

 1948 من قبل فإن عنوان كفر قاسم وقبية ال يستوعب مجيع جماالت أنشطة اإلرهاب الصهيوين بعد عام وكما قلنا

ففي املقابل كان يلزم لتنفيذ الشق الثاين من إستراتيجية االستعمار االستيطاين اإلحاليل تنشيط حركة . 1967وحىت عام 
ومن الطبيعي أن يسجل لنا التاريخ وقائع عدة . ولو باإلرهاباهلجرة اليهودية إىل فلسطني احملتلة وإىل الدولة اجلديدة 

وباعترافات القادة اإلسرائيليني كان اليهود خالهلا هدفاً لإلرهاب الصهيوين وإلرهاب الدولة اليت تزعم متثيلهم أو 
ع اليهودي حيث خطط جهاز املوساد لعديد من عمليات إلقاء القنابل على أماكن التجم. باألصح تغتصب هذا التمثيل

، بل كون شبكة إرهابية هلذا الغرض أشرف عليها موردخاي بن 1951 و1950واملقدسات اليهودية يف العراق عامي 
بورات دف دفع يهود العراق إىل اهلجرة إىل فلسطني احملتلة بعد أن أقلقت استجابتهم الضعيفة وغري املرضية القادة 

 . إسرائيل وحىت بعد أن فتحت السلطات العراقية باب اهلجرة واسعاً أمام من يشاء منهمالصهاينة إزاء نداءاا باهلجرة إىل 

 

 تقف مثاالً 1948 أغسطس 17وجرمية قتل الكونت برنادوت، الوسيط الدويل لألمم املتحدة، يف فلسطني بتاريخ 
 رغم جهوده املعروفة يف إنقاذ فقد مت اغتياله. من غري الفلسطينيني والعرب" األغيار"لنشاط اإلرهاب الصهيوين ضد 

. آالف اليهود من معسكرات االعتقال النازية عندما كان رئيساً ملنظمة الصليب األمحر الدويل خالل احلرب العاملية الثانية

ويف هذا الصدد اعترف بن جوريون . كما تشهد باملسئولية اجلماعية للقادة اإلسرائيليني على اختالف انتماءام احلزبية
 . ه فيما بعد بأنه كان على علم تام وية اجلناة وأنه آثر تسهيل فرارهم دون أي عقابنفس

 

إال أن تاريخ االستيطان الصهيوين حافل بصفحات طواها النسيان ملمارسة اإلرهاب ضد األغيار من غري العرب 
 . يةوالفلسطينيني من بينها ممارسة اإلرهاب املتكرر ضد سفارات ومصاحل الدول االشتراك

 

ويف الوقت نفسه تقريباً نظِّمت سلسلة من األعمال اإلرهابية مل جير حىت اآلن الكشف عن اجلهة الصهيونية املسئولة 
. وجرت هذه األعمال حتت محلة دعائية صهيونية تروج لفكرة االنتقام من املواطنني األملان األبرياء. مباشرةً عن تدبريها

نية معارضة ملفاوضات التعويض مع أملانيا الغربية بعض العمليات اإلرهابية من بينها ويف وقت الحق نظَّمت مجاعة صهيو
إرسال طرود ناسفة إىل املستشار األملاين أديناور وإىل أعضاء بعثة التعويضات األملانية يف هولندا، وتفجري سيارة مفخخة 

 . "البوند ستاج"جبوار جملس النواب األملاين 

 

، واملوجه حتديداً حنو الفلسطينيني 1948إعادة تأكيد طابع اإلرهاب الرمسي الغالب يف أعقاب وإذا كان من الضروري 
والعرب، فإن من الواجب أيضاً رصد جمموعة من الوقائع اليت تبدو هامشية إال أا تكتسب داللة بالنسبة لطبيعة التجمع 
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ت حمدودة العضوية مارست العنف واعتمدته كلغة فقد شهدت بدايات العقد اخلامس عدة مجاعا. الصهيوين يف فلسطني
وتعود هذه اجلماعات، اليت مل حتظ باستمرارية أو نفوذ واضحني، إىل مصدرين . بني مجاعات هذا التجمع الصهيوين

 فوجهوا 1948األول بعض أعضاء مجاعيت إتسل وشترين الذين مل يتقبلوا قسمة السلطة اليت أسفر عنها عام : رئيسيني
م ضد قادم حني أقدم بعض أعضاء شترين على تعقب قادم الذين انصاعوا ألوامر سلطة بن جوريون فقاموا نشاطه

وكان . والثاين بعض اجلماعات اليهودية األرثوذكسية اليت رفضت مظاهر العلمنة يف التجمع الصهيوين. حبرق منازهلم
ويف إطار سعيها لفرض ما تراه التعاليم .  يف القدس1950 اليت تأسست عام" املعسكر"أو " الغيورين"أبرزها عصابة 

الصحيحة لليهودية أحرقت سيارات من أقدموا على انتهاك حرمة يوم السبت وحمالت اللحوم اليت ال تلتزم الشريعة 
ر جتنيد إال أن أشهر أعماهلا كان التخطيط إللقاء قنبلة على الكنيست أثناء مناقشة قرا. اليهودية يف إجراءات الذبح
ومقابل ذلك وقعت عملية ضد املتدينني حني دمرت عبوة ناسفة مرتل ديفيد تسفي بنكيس . الفتيات املتدينات يف اجليش

 . 1952وزير املواصالت احتجاجاً على عزمه تقييد احلركة يوم السبت وذلك يف يونيه 

 

 ففضالً عن تصعيد التوتر بني املستوطن وعلى أية حال فإن السلطات اإلسرائيلية كان يسهل عليها تدارك املوقف،
الصهيوين من جهة والشعب الفلسطيين والشعوب العربية عامة من جهة أخرى وحشد متناقضات جتمعها الصهيوين يف 

 . مواجهة ذلك، كان من السهل عليها بث عمالئها داخل هذه احلركات وتفريغها وضرا يف الوقت املناسب

 

 حماولة نسف وزارة اخلارجية اإلسرائيلية 1952ة يف أن دوف شيالنسكي، الذي دبر عام وإذا كان هناك مثة مفارق
 شهراً حملاولته، قد شغل مقعداً عن الليكود يف الكنيست فيما بعد، فإن تلك املفارقة مشحونة 21وحكم عليه بالسجن 

 ضراوا وعنفها، ال حتول مطلقاً دون بدالئل مهمة تكشف أن التناقضات بني مكونات التجمع الصهيوين، مهما بلغت
عملية االندماج املستمر يف إطار نظام ال تشكل لديه مثل هذه السوابق أو السلوكيات أمراً يستلزم استبعاد مرتكبها من 

 .بني صفوف خنبته

 

  1967اإلسرائيلية حتى عام /المذابح الصهيونية

Is raeli- Zionis t Massacres  till 1967  

 :  ما يلي1967 و1948بح اليت ارتكبها املستوطنون الصهاينة بني عامي من أهم املذا

 

 التابعة ملنظمة ليحي وبقيادة موشيه ديان قرية الدوامية الواقعة 89هامجت الكتيبة : "1948 أكتوبر 29"مذحبة الدوامية 
ة عدا اجلانب الشرقي لدفع ففي منتصف الليل حاصرت املصفحات الصهيونية القرية من اجلهات كاف. غرب مدينة اخلليل
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سكاا إىل مغادرة القرية إذ تشبثوا بالبقاء فيها رغم خطورة األوضاع يف أعقاب تداعي املوقف الدفاعي للعرب يف 
 . املنطقة

 

وقام املستوطنون الصهاينة بتفتيش املنازل واحداً واحداً وقتلوا كل من وجدوه ا رجالً أو امرأة أو طفالً، كما نسفوا 
 شيخاً مسناً جلأوا إىل مسجد القرية يف صباح اليوم التايل 75إال أن أكثر الوقائع فظاعة كان قتل . ل خمتار القريةمرت

وبينما تسلل بعض األهايل .  عائلة فلسطينية كانت يف إحدى املغارات مت حصدهم بنريان املدافع الرشاشة35وإبادة 
 . صطيادهم وإبادم ونسف عدد من البيوت مبن فيهاملنازهلم ثانية للرتول بالطعام واملالبس جرى ا

 

وقد حرص الصهاينة على مجع اجلثث وإلقائها يف بئر القرية إلخفاء بشاعة ازرة اليت مل يتم الكشف عن تفاصيل 
ويالحظ أن الصهاينة أقاموا على أرض القرية . وقائعها إال عندما نشرت صحيفة حداشوت اإلسرائيلية حتقيقاً عنها

 . املنكوبة مستعمرة أماتزياه

 

إذ تكرر . كثَّف الصهاينة اعتداءام املتكررة على قرية يازور الواقعة مبدخل مدينة يافا: "1948ديسمرب "مذحبة يازور 
وعندما . تل أبيب للنريان وإلقائهم القنابل على القرية وسكاا/إطالق حراس القوافل اإلسرائيلية على طريق القدس

رة حراسة تقل سبعة من الصهاينة بلغم قرب يازور لقي ركاا مصرعهم وجه ضابط عمليات منظمة اصطدمت سيا
اهلاجاناه ييجال يادين أمراً لقائد الباملاخ ييجال آلون بالقيام بعملية عسكرية ضد القرية وبأسرع وقت ويف صورة إزعاج 

اًء عليه نظمت وحدات الباملاخ ولواء جبعايت جمموعة وبن. مستمر للقرية تتضمن نسف وإحراق املنازل واغتيال سكاا
 22وتوجت العصابات الصهيونية نشاطها اإلرهايب يف . عمليات إرهابية ضد منازل وحافالت يستقلها فلسطينيون عزل

وكان آنذاك ضابط " يوماً من انفجار اللغم يف الدورية اإلسرائيلية، فتوىل إسحق رابني 30، أي بعد 1949يناير 
 قيادة هجوم مفاجئ وشامل على القرية عند الفجر، ونسفت القوات املهامجة العديد من املنازل واملباين "عمليات الباملاخ

 فلسطينياً من سكان القرية لقي معظمهم حتفه وهم يف 15وأسفر هذا االعتداء عن مقتل . يف القرية وبينها مصنع للثلج
 . فراش النوم

 

بني أعضاء النخبة احلاكمة يف إسرائيل اشتركوا " املعتدلة"زور يف أن العديد من الشخصيات وتكمن أمهية ذكر مذحبة يا
ومل يكشف عن تفاصيل هذه املذحبة إال عام . كما أن توقيت تنفيذ املذحبة يأيت عقب قيام الدولة. يف هذه اجلرمية

1981 . 

 

 وصلت ثالث سيارات من القدس 1951ير عام  فربا7يف الثالثة من صبيحة يوم : "1951 فرباير 7"مذحبة شرفات 
احملتلة إىل نقطة تبعد ثالثة كيلو مترات ونصف عن خط السكة احلديدية جنوب غرب املدينة وتوقفت حيث ترجل منها 
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حنو ثالثني جندياً واجتازوا خط اهلدنة وتسلقوا املرتفع باجتاه قرية شرفات الواقعة يف الضفة الغربية واملطلة على القدس 
 . سافة تبعد حنو مخسة كيلو متراتمب

 

وقطع هؤالء اجلنود األسالك الشائكة احمليطة باملدينة وأحاطوا ببيت خمتار القرية، ووضعوا عبوات ناسفة يف جدرانه 
وجدران البيت احملاذي له، ونسفومها على من فيهما، وانسحبوا حتت محاية نريان زمالئهم اليت انصبت بغزارة على القرية 

شيخني وثالث نساء ومخسة أطفال، كما أسفرت عن : وأسفرت هذه املذحبة عن سقوط عشرة من القتلى. اوأهله
 . وقوع مثانية جرحى مجيعهم من النساء واألطفال

 

يف ليلة ذكرى ميالد السيد املسيح عليه السالم لدى الطوائف املسيحية الشرقية، : "1952 يناير 26"مذحبة بيت حلم 
امت دورية إسرائيلية بنسف مرتل قريب من قرية بيت جاال على بعد كيلو مترين من مدينة بيت ، ق1952 يناير 26

 . حلم وأدى ذلك إىل استشهاد رب املرتل وزوجته

 

ويف الوقت نفسه اقتربت دورية أخرى من مرتل آخر، على بعد كيلو متر واحد مشايل بيت حلم قريباً من دير الروم 
، وأطلقت هذه الدورية النار على املرتل وقذفته بالقنابل اليدوية فقُتل صاحبه وزوجته وطفالن األرثوذكسي يف مار إلياس

 . من أطفاهلما وجرح طفالن آخران

 

ودخلت دورية ثالثة يف الليلة نفسها األرض املرتوعة من السالح يف قطاع اللطرون، واجتازت ثالثة كيلو مترات إىل أن 
 . من قرية عمواس فأمطرا بنريان غريرةأصبحت على بعد مخسمائة متر 

 

 جندياً قرية فلمة العربية الواقعة يف 130 إىل 120هامجت سرية معززة قوا بني : "1953 يناير 29"مذحبة قرية فلمة 
الضفة الغربية، ودكت القرية مبدافع اهلاون حيث هدمت بعض بيوا وخلفت تسعة شهداء بني العرب فضالً عن أكثر 

 . ن جرحياًمن عشري

 

هامجت قوات اجليش اإلسرائيلي خميم الربيج الفلسطيين يف قطاع غزة حيث : "1953 أغسطس 28"مذحبة خميم الربيج 
 .  آخرون62 شهيداً وجرح 20قتلت 

 

 «  مذحبة قلقيلية«: انظر"  1953 أكتوبر10"مذحبة قلقيلية 

 

 «  مذحبة قبية: »انظر  "1953 أكتوبر 15"مذحبة قبية 
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 جندي باجتياز خط اهلدنة 300قامت قوة من اجليش اإلسرائيلي مؤلفة من : "1954 مارس 29"ة خمالني مذحب
وتوغلت يف أراضي الضفة الغربية مسافة أربعة كيلو مترات حىت وصلت إىل قرية خمالني بالقرب من بيت حلم، حيث 

وأسفرت هذه املذحبة . ية ويف املسجد اجلامعألقت كمية من القنابل على جتمعات السكان وبثت األلغام يف بيوت القر
 .عن استشهاد أحد عشر عربياً وجرح أربعة عشر آخرون

 

يف الساعة العاشرة من صباح ذلك اليوم خرج ثالثة أطفال من قرية يالو الغربية : "1954 نوفمرب 2"مذحبة دير أيوب 
صوهلم إىل نقطة قريبة من دير أيوب على بعد حنو جلمع احلطب، تراوحت أعمارهم بني الثامنة والثانية عشرة، وعند و

أربعمائة متر من خط اهلدنة فاجأهم بعض اجلنود اإلسرائيليني فولت طفلة منهم هاربة فأطلق اجلنود النار عليها وأصابوها 
 . يف فخذها، لكنها ظلت جتري إىل أن وصلت إىل قريتها وأخربت أهلها

 

ان املذكور فشاهدوا حنو اثىن عشر جندياً إسرائيلياً يسوقون أمامهم الطفلني باجتاه أسرع أهل الطفلني املتبقني إىل املك
وقد تويف أحد الطفلني لتوه، . بطن الوادي يف اجلنوب حيث أوقفومها وأطلقوا عليهما النار مث اختفوا وراء خط اهلدنة

 . يهبينما ماتت الطفلة األخرى صبيحة اليوم التايل يف املستشفى الذي نقلت إل

 

 . «مذحبة غزة«:   انظر"1955 فرباير2"مذحبة غزة األوىل 

 

 عربياً وجرح 56  قصفت مدافع اجليش اإلسرائيلي مدينة غزة، حيث استشهد "1956 أبريل5 و4"مذحبة غزة الثانية 
 .  آخرون103

 

مذحبتان يف عام واحد، وقعت ذه املدينة : "1955 سبتمرب 1" والثانية "1955 مايو 30"مذحبة خان يونس األوىل 
 من شهر مايو، وثانيتهما يف الثانية من بعد منتصف ليلة 30حيث شن الصهاينة عليها غارتني وقعت أوالمها يف فجر يوم 

أما العدوان . وراح ضحية العدوان األول عشرون شهيداً وجرح عشرون آخرون. 1955الفاتح من سبتمرب يف عام 
. سلحة مشلت سالح املدفعية والدبابات وارترات املصفحة ووحدات مشاة وهندسةالثاين فشاركت فيه توليفة من األ

 . وكانت حصيلة هذه املذحبة الثانية استشهاد ستة وأربعني عربياً وجرح مخسني آخرين

 

قامت قوات االحتالل الصهيوين يف اليومني مبهامجة مركز شرطة ومدرسة يف : "1956 سبتمرب 1112"مذحبة الرهوة 
 . ة الرهوة حيث مت قتل مخسة عشر شهيداً عربياً ونسفت املدرسةقري
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 « مذحبة كفر قاسم«: انظر  "1956 أكتوبر 29"مذحبة كفر قاسم 

 

 وقعت املذحبة أثناء احتالل اجليش الصهيوين بلدة خان يونس حيث مت فتح  "1956 نوفمرب3"مذحبة خان يونس الثالثة 
 .  شهيدا275ًجئني ااور هلا حيث كان عدد الشهداء املدنيني من القرية واملخيم معاً النار على سكان البلد، وخميم الال

 

شنت قوات املظليني اإلسرائيلية هجوماً على قرية السموع يف منطقة جبال : "1966 نوفمرب 13"مذحبة السموع 
شاة تعززمها املدفعية وسالح اجلو وقد خطط للعملية روفائيل إيتان واشترك يف تنفيذها لواء دبابات ولواء م. اخلليل

 . اإلسرائيلي

 

 مرتالً وبناية بينها 125بعد قصف القرية اليت كانت خاضعة لإلدارة األردنية تسللت القوات اإلسرائيلية إليها ونسفت 
 . صغرية العدداملدرسة والعيادة الطبية واملسجد، وذلك رغم املقاومة الباسلة اليت أبداها سكان القرية واحلامية األردنية 

 

 يف ديسمرب من نفس العام املذحبة اإلسرائيلية، ورفض تذرع إسرائيل 288وقد أدان جملس األمن الدويل بقرار رقم 
 .  جنويب اخلليل كمربر للعدوان1966الواهي بانفجار لغمني يف أكتوبر 

 

وتعد املذحبة منوذجاً لإلرهاب .  وشيوخ مجيعهم من املدنيني بينهم نساء وأطفال130 وجرح 18أدت املذحبة إىل قتل 
 .املؤسسي املنظم الذي متارسه الدولة الصيهونية

 

  "1953 أكتوبر 10"مذبحة قلقيلية 

Qalqilya Massacre  

حرص أهل قلقيلية على مجع املال وشراء أسلحة وذخرية للجهاد ضد الصهاينة، ومل تنقطع االشتباكات بينهم وبني 
سرائيليون غضبهم من فشلهم يف كسر شوكة سكان القرية، حىت أن موشيه ديان قال يف اجتماع ومل يكتم اإل. عدوهم

 ". سأحرث قلقيلية حرثاً: "1953له على احلدود إثر اشتباك يف يونيه 

 

ة  تسللت إىل قلقيلية مفرزة من اجليش اإلسرائيلي تقدر بكتيب1953ويف الساعة التاسعة من مساء العاشر من أكتوبر عام 
مشاه وكتيبة مدرعات تساندمها كتيبتا مدفعية ميدان وحنو عشر طائرات مقاتلة، فقطعت أسالك اهلاتف ولغمت بعض 
الطرق يف الوقت الذي احتشدت فيه قوة كبرية يف املستعمرات القريبة حتركت يف الساعة العاشرة من مساء اليوم نفسه 
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لكن احلرس . األساسي بقوة كتيبة املدرعات على مركز الشرطة فيهاوهامجت قلقيلية من ثالثة اجتاهات مع تركيز اجلهد 
وبعد . الوطين تصدى بالتعاون مع سكان القرية هلذا اهلجوم وصمدوا بقوة وهو ما أدى إىل إحباطه وتراجع املدرعات

دفعية امليدانية، وفشل هذا ساعة عاود املعتدون اهلجوم بكتيبة املشاه حتت محاية املدرعات بعد أن مهدوا للهجوم بنريان امل
 . اهلجوم أيضاً وتراجع العدو بعد أن تكبد بعض اخلسائر

 

. شعر سكان القرية أن هدف العدوان هو مركز الشرطة فزادوا قوم فيه وحشدوا عدداً كبرياً من األهايل املدافعني هناك

ات يف قصف القرية ومركز الشرطة ولكنهم تكبدوا خسائر كبرية عندما عاودت املدفعية القصف واشتركت الطائر
ويف الوقت نفسه هاجم العدو اإلسرائيلي مرة ثالثة بقوة ومتكَّن من احتالل مركز الشرطة مث تابع تقدمه عرب . بالقنابل

وقد استشهد قرابة سبعني من السكان ومن أهل القرى ااورة . الشوارع مطلقاً النار على املنازل وعلى كل من يصادفه
 .  هبوا للنجدة، هذا فضالً عن اخلسائر املادية الكبريةالذين

 

وكانت وحدة من اجليش األردين متمركزة يف منطقة قريبة من قلقيلية فتحركت للمساعدة يف التصدي للعدوان غري أا 
عض اصطدمت باأللغام اليت زرعها الصهاينة فتكبدت بعض اخلسائر، وقد قصفت املدفعية األردنية العدو وكبدته ب

 . اخلسائر، مث انسحب اإلسرائيليون بعد أن عاثوا بالقرية فساداً وتدمرياً

 

  "1953 أكتوبر 15"مذبحة قبية 

Kibya Massacre  

 التابعة للجيش اإلسرائيلي بقيادة أرييل شارون على القرية 101 أغار جنود الفرقة 1953يف منتصف شهر أكتوبر عام 
 جندي إسرائيلي القرية متاماً وقصفوها 600وطوق . نطقة احلدودية حتت إدارة األردناليت تقع مشال مدينة القدس يف امل

بصورة مركَّزة ودون متييز، مث دخلت قوة منهم إليها وهي تطلق النار عشوائياً بعد أن متكنت من التخلص من املقاومة 
املدنيني العزل بالرصاص قامت عناصر أخرى وبينما كان جيري حصد . اليت أبدا قوة احلرس الوطين احملدودة يف القرية

 . بتلغيم العديد من منازل الفلسطينيني وتدمريها على من فيها

 

كما مارست اخلداع بادعائها أن . وقد تذرعت إسرائيل يف البداية بأن اهلجوم يأيت انتقاماً ملقتل امرأة يهودية وطفلها
إال أن جملس األمن الذي أدان اجلرم الصهيوين قد . وا قوات نظاميةمرتكيب املذحبة هم من املستوطنني الصهاينة وليس

 . اإلسرائيلية فيما بعد/اعتربه عمالً مت تدبريه منذ زمن طويل، وهو األمر الذي أيدته اعترافات بعض القيادات الصهيونية
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وخزان مياه القرية يف  مرتالً ومسجد 41 قتيالً بينهم نساء وأطفال وشيوخ ، ونسف 69وأسفرت املذحبة عن سقوط 
 .  فردا12ًحني أُبيدت أُسر بكاملها مثل عائلة عبد املنعم قادوس املكونة من 

 

وتعد مذحبة قبية عالمة شهرية يف انتهاك إسرائيل للقانون واألعراف الدولية فضالً عن حقوق اإلنسان، ومنوذجاً سافراً 
وقد قام فدائيان عربيان يوم . 1948عه بتفريغ مناطق اهلدنة عام لسياستها اهلادفة إىل مطاردة الشعب الفلسطيين واقتال

وقد استشهد الفدائيان . »عملية قبية« بعملية فدائية مسياها "يف الذكرى احلادية والثالثني ملذحبة قبية" 1987 نوفمرب 25
 . بعد أن قتل أحدمها ستة إسرائيلني

 

  "1955 فبراير 28"مذبحة غزة األولى 

Firs t Gaza Mass acre  

بسبب طبيعة إسرائيل كدولة وظيفية حرص االستعمار على استغالل وجودها لتصفية العداء املصري لسلسلة األحالف 
ومع . االستعمارية ومنها حلف بغداد الذي كان يتزعم الدعوة إليه وتنفيذه نوري السعيد رئيس الوزراء العراقي آنذاك

ها العدواين جتاه مصر وعمدت إىل تنفيذ مذحبة يف قطاع غزة الذي كانت وضوح املوقف املصري صعدت إسرائيل موقف
 . اإلدارة املصرية تشرف عليه

 

. وبدايةً حاولت إدارة الصهاينة توجيه ديد صريح ملصر بإمكان استعماهلا سياسة القوة لتأديب الثورة املصرية وردعها

ادة الثورة املصري جيتمع مع نوري السعيد رئيس وزراء ومن مث، ففي الوقت الذي كان فيه صالح سامل عضو جملس قي
 إلقناعه بالعدول عن ربط العراق باألحالف االستعمارية ودعوته إىل توقيع معاهدة 1954 من أغسطس 14العراق يف 

دفاع مشترك مع مصر، كانت قوة من اجليش اإلسرائيلي تتسلل عرب خط اهلدنة وتتوغل حنو ثالثة كيلو مترات داخل 
د قطاع غزة حىت وصلت إىل حمطة املياه اليت تزود سكان غزة باملاء، فقتلت الفين املشرف على احملطة وبثت األلغام حدو

 . يف مبىن احملطة وآالت الضخ

 

ومع رفض اإلدارة املصرية هذه التهديدات ومع استمرارها يف االجتاه الذي اختارته لنفسها، قامت قوات الصهاينة بتنفيذ 
 . ة يف القطاعمذحبة حقيقي

 

 اجتازت عدة فصائل من القوات اإلسرائيلية خط اهلدنة، 1955 فرباير عام 28ففي الساعة الثامنة والنصف من مساء 
وتقدمت داخل قطاع غزة إىل مسافة تزيد عن ثالثة كيلو مترات، مث بدأ كل فصيل من هذه القوات ينفذ املهمة املوكولة 
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املياه ونسفها، مث توجه إىل بيت مدير حمطة سكة حديد غزة، واستعد فصيل آخر ملهامجة فاجته فصيل ملدامهة حمطة . إليه
املواقع املصرية بالرشاشات ومدافع اهلاون والقنابل اليدوية، ورابط فصيل ثالث يف الطريق لبث األلغام فيه ومنع وصول 

 . وجنح املخطط إىل حد كبري. النجدة

 

. لك االنفجار امار الرصاص اإلسرائيلي على معسكر اجليش املصري القريب من احملطةوانفجرت حمطة املياه، ورافق ذ

وطلب قائد املعسكر النجدة من أقرب موقع عسكري فأسرعت السيارات الناقلة للجنود لتلبية النداء لكنها وقعت يف 
 .  جرحيا33ً قتيالً و39 الكمني الذي أعده اإلسرائيليون يف الطريق وارتفع إمجايل عدد ضحايا هذه املذحبة

 

  "1956 أكتوبر 29"مذبحة كفر قاسم 

Kafr Kassem Massacre  

 وعشية العدوان الثالثي على مصر تولت قوة حرس حدود تابعة للجيش اإلسرائيلي تنفيذ حظر 1956 أكتوبر 29يف 
 وقد تلقَّى قائد القوة، ويدعى الرائد .التجول على املنطقة اليت تقع ا قرية كفر قاسم يف املثلث على احلدود مع األردن

مشوئيل ملنيكي، األوامر بتقدمي موعد حظر التجول يف املنطقة إىل الساعة اخلامسة مساًء وهو األمر الذي كان يستحيل 
. ةأن يعلم به مواطنو القرية، وخباصة أولئك الذين يعملون خارجها، وهو ما نبه إليه خمتار القرية قائد القوة اإلسرائيلي

. كما تلقَّى ملنيكي توجيهات واضحة من العقيد شدمي بقتل العائدين إىل القرية دون علم بتقدمي ساعة حظر التجول

 ..". دعنا من العواطف.. ال نريد اعتقاالت.. من األفضل أن يكون هناك قتلى"

 

م التحية حبصد ثالثة منهم بينما جنا فردوا إليه" شالوم"وكان أول الضحايا أربعة عمال حيوا اجلنود اإلسرائيليني بكلمة 
 امرأة كن عائدات من مجع الزيتون وذلك بعد 12كما قتلوا . الفلسطيين الرابع حني تومهوا أنه لقى مصرعه هو اآلخر

 جرحياً هم ضحايا 13 قتيالً و49وعلى مدى ساعة ونصف سقط . أن استشار املالزم جربائيل دهان القيادة بالالسلكي
 . ويالحظ أن اجلنود اإلسرائيليني سلبوا الضحايا نقودهم وساعات اليد. ممذحبة كفر قاس

 

وقد التزمت السلطات اإلسرائيلية الصمت إزاء املذحبة ملدة أسبوعني كاملني إىل أن اضطرت إىل إصدار بيان من مكتب 
أجرت حماكمة لثالثة عشر متهماً وللتغطية على اجلرمية . رئيس الوزراء عقب تسرب أنبائها إىل الصحف ووسائل اإلعالم

وأسفرت احملاكمة عن تربئة شدمي حيث شهد لصاحله موشي ديان وحاييم هريتزوج، بينما . على رأسهم العقيد شدمي
 عاماً يف حني حكم على مخسة آخرين 15 عاماً وعوقب دهان وشالوم عوفر بالسجن 17عوقب ملنيكي بالسجن 

 . لباقون بالرباءةوحظي ا. بأحكام تصل إىل سبع سنوات
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 كانوا مجيعاً خارج 1960وإذا كانت حماكمة املتهمني الصهاينة قد بدأت بعد عامني كاملني من املذحبة، فإنه قبل عام 
والطريف أن املالزم دهان قد سارع . السجن يتمتعون باحلرية، حيث أصدر إسحق بن تسفي رئيس الدولة عفواً عنهم

ه على التمييز بني اليهود السفارد واإلشكناز يف األحكام القضائية اليت صدرت على بالرحيل إىل فرنسا معلناً سخط
 . مرتكيب مذحبة كفر قاسم

 

. وتعد مذحبة كفر قاسم مثاالً على إرهاب الدولة الذي متارسه إسرائيل جتاه الفلسطينيني وبتدبري وتواطؤ خمتلف سلطاا

زير الدفاع وموشيه ديان رئيس أركان اجليش وشيمون برييس نائب كما يعد كل من بن جوريون رئيس الوزراء وو
 . وزير الدفاع املسئولني األساسيني عن املذحبة ورغم ذلك مل حياكمهم القضاء الصهيوين

 

  تاريخ: حتى الثمانينيات1967اإلسرائيلي منذ عام /اإلرهاب الصهيوني

Is raeli- Zionis t Terrorism from 1967 till the Eighties : His tory  

 وبعده، الذي أسفر عن ضم املزيد من األراضي 1967كان من الطبيعي أن تنشط آلة اإلرهاب الصهيوين مع عدوان 
 .  وهي ذات تركيب سكاين عريب خالص"الضفة الغربية وغزة والقطاع الشرقي من القدس"احملتلة 

 

اع غزة اختار املخطط اإلسرائيلي بعناية منط القتل ولتمهيد الطريق أمام االستيطان اإلحاليل يف الضفة الغربية وقط
ولذا فإن األيام واألسابيع القليلة اليت تلت دخول . املذحبة بوصفه أكثر أنواع اإلرهاب دموية وأوضحها فجاجة/ اجلماعي

.  متييز شهدت سلسلة من عمليات القتل اجلماعي للمدنيني دون1967 يونيه 5القوات اإلسرائيلية إىل الضفة وغزة يف 

وسجل مراقبو األمم . كما البد وأن يذكر مئات األسرى واجلرحى املصريني الذين مت قتلهم ودفنهم ىف مقابر مجاعية
املتحدة وهيئة غوث الالجئني التابعة هلا يف تقارير عديدة جانباً من هذا السلوك اإلرهايب الفج الذي مل يسلْم منه حىت 

وفيما بعد جرى اكتشاف . امللك حسني على ر األردن/ا يف الفرار عبر معرب اللنيبالالجئون الفلسطينيون الذين أخذو
 . العديد من القبور اجلماعية يف قطاع غزة والضفة الغربية

 

املذابح بإزالة قرى وأحياء بكاملها وطَرد سكاا الفلسطينيني وتشريدهم بدعوى شق /واقترنت ممارسات القتل اجلماعي
وعلى ذلك فإن املذحبة والطَرد اجلماعي وهدم الديار هو أول ما واجه به جيش االحتالل . للقوات الغازيةالطرق األمنية 

الصهيوين الفلسطينيني يف الضفة وغزة يف إطار السعي لتحطيم معنويات شعب بأسره ودفعه لتقبل اهلزمية واإلعداد 
 . القتالعه من الوطن
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 طورت سلطات االحتالل آليات ممارسة 1987 واالنتفاضة يف 1967ني يونيه وخالل السنوات العشرين الفاصلة ب
ولذا فإن . إرهاب الدولة املنظم منتهكة كل بنود االتفاقات الدولية اخلارجية مبعاملة السكان املدنيني حتت االحتالل

 . نسوبة لالحتالل النازي األملايناملقارنة ظلت حاضرة وبقوة بني ممارسات االحتالل الصهيوين اإلسرائيلي واملمارسات امل

 

ويربز بني هذه اآلليات اإلرهابية االستخدام الواسع واملكثَّف ألساليب العقاب اجلماعي من حظر للتجوال وفرض 
 شهدت 1980 ويونيه 1967وعلى سبيل املثال فإن الفترة بني يونيه .  وهدم البيوت وغريها"اإلغالق"احلصار األمين 

ولقد خص مدينة القدس العربية اهتمام خاص يف سياسة هدم املنازل .  بيتاً فلسطينيا1259ًالل دم قيام قوات االحت
، وهو األمر الذي ميكن تفسريه مبركزية القدس يف املشروع االستيطاين " بيتاً فلسطينياً خالل الفترة املشار إليها525"

 . اإلحاليل الصهيوين

 

و سجل يومي لشىت ممارسات اإلرهاب اليت تعترب مثرة تراث سلطة احتالل  ه1967وتاريخ األراضي احملتلة عقب 
استيطاين، بدءاً من إطالق النار على املتظاهرين وسقوط القتلى واجلرحى وضمنهم األطفال والنساء، واالعتداء على 

 . ب مبختلف أنواعهوفرض أوامر اإلقامة اجلربية واالعتقال والتعذي. السياسيني واملثقفني وترحيلهم خارج البالد

 

 وكذلك إىل قانون األحكام 1945ولقد جلأت سلطة االحتالل اإلسرائيلي إىل قوانني الطوارئ الربيطانية الصادرة عام 
وجييز هذا القانون . "1936عام " الذي فرضه االستعمار الربيطاين لقمع الثورة الفلسطينية "العسكرية"العرفية املشدد 

وبعد حنو ثالث سنوات من احتالل الضفة وغزة جلأت إسرائيل . عتقال التعسفي بكل أشكالهالعسكري سيء السمعة اال
 الذي مينح سلطات االحتالل صالحيات أوسع يف ممارسة االعتقاالت، وأصبح "378"إىل إصدار األمر العسكري رقم 

كما بات مسكن أي . ضائيأي مواطن فلسطيين معرضاً لالعتقال يف أي مكان وأي وقت بدون أسباب وبدون إذن ق
ومما يلفت النظر أن سلطات االحتالل عادت . فلسطيين بالضفة وغزة عرضة للتفتيش دون سبب ودون إذن مسبق

وتذهب بعض التقديرات .  تعديالً على هذا األمر لسد الثغرة تلو األخرى اليت تتيح محاية ضحايا االعتقال46وأدخلت 
وهو . 1987  1967ني قد تعرض لالعتقال أو السجن يف الفترة الواقعة بني عامي إىل أن واحداً من بني مخسة فلسطيني

 . األمر الذي يعكس ضراوة الصراع بني سلطة االحتالل االستيطاين ومقاومة الفلسطينيني له

 

قوق وملا كانت منظمات ح. ويقترن االعتقال مبمارسة التعذيب على نطاق واسع يف املعتقالت والسجون اإلسرائيلية
اإلنسان الدولية قد بدأت مع الثمانينيات تنتبه إىل أن تعذيب الفلسطينيني يشكل ركناً ال يتجزأ من سياسات االحتالل 

 مائري شاجمر 1987اإلسرائيلي، وضمنه نظامه القانوين العنصري التمييزي، فقد كلفت احلكومة اإلسرائيلية يف عام 
شني «للتحقيق يف ممارسات التعذيب اليت يقوم ا جهاز األمن الداخلي املسمى رئيس احملكمة العليا بتعيني جلنة قضائية 
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 ، متجاهالً عن "الشني بيت"وكان من الواضح أن قرار احلكومة اإلسرائيلية حيصر نطاق التحقيق يف جهاز واحد . »بيت
ات داللة يف أن شاجمر نفسه كان وجاءت أبلغ املفارق. عمد املمارسات اليومية الواسعة جلنود جيش االحتالل بصفة عامة

 لتورطه يف أنشطة إرهابية كما 1944أحد اإلرهابيني الذين طردم سلطات االنتداب الربيطاين خارج فلسطني عام 
ومن جانبه فإن شاجمر قام بتعيني . 1967عمل فيما بعد مستشاراً قانونياً لوزارة الدفاع اإلسرائيلية يف غضون حوادث 

وهويف هو اآلخر كان من بني إرهابيي الباملاخ . حق هويف بني أعضاء اللجنة الثالثية املكلفة بالتحقيقاملاجور جنرال إس
 وفيما بعد 1956وكان قائد وحدة باجليش اإلسرائيلي جرى تكليفها بأعمال انتقامية إرهابية يف سيناء خالل حرب 

 . 1982 و1974تولَّى رئاسة جهاز املوساد بني عامي 

 

ن اللجنة اإلسرائيلية انتهت إىل حماولة إضفاء الشرعية على انتزاع االعترافات من املعتقلني الفلسطينيني حتت وبالطبع فإ
تعترف ضمناً بأن » جلنة الندو«ونتائج جلنة التحقيق اإلسرائيلي وتدعى ". اعتبارات أمن إسرائيل"وطأة التعذيب بدعوى 

ري اإلسرائيلي، لكن فلسفة ممارسة التعذيب استناداً إىل آالف الوقائع التعذيب ركن أساسي يف النظام القانوين العنص
بني أبناء " أجواء الرعب"الواردة يف تقارير املنظمات الدولية تتجاوز هدف انتزاع االعترافات باإلكراه إىل غلبة إشاعة 

 .ثبات رموز الوجود الوطينواستخدام التعذيب كأداة انتقامية ضد كل أشكال املقاومة وإ. الشعب الفلسطيين بأسره

 

 طفرة جديدة 1967وعلى مستوى نشاط آلة اإلرهاب الصهيوين ضد العرب يف البلدان ااورة، شهدت مرحلة ما بعد 
فاتسع حيز ممارستها جغرافياً، . تتناسب مع ما استشعرته النخبة الصهيونية من تفوق عسكري وخباصة يف جمال اجلو

فقد صعدت حجم اعتداءاا على احمليط العريب ااور لفلسطني، . هايب من األردن إىل لبنانوانتقل تركيز نشاطها اإلر
ولقد سقط مئات الضحايا من املدنيني العزل نتيجة . حىت لو بدا يف حالة استسالم تام لواقع وجودها وسيطرا

قر لألطفال يف دلتا النيل مبصر، وعمال مصانع ويكفي التذكري بضحايا مدرسة حبر الب. االعتداءات اإلرهابية الصهيونية
 قرية وخميماً لالجئني على امتداد ر األردن بقنابل 15، وضرب 1970أيب زعبل جبوار القاهرة وذلك خالل عام 

أما لبنان فيصعب على املرء انتقاء حادث دون آخر من سلسلة حافلة من األعمال اإلرهابية . 1968النابامل يف فرباير 
، واستخدام األسلحة احملرمة دولياً ضد مواطنيه ومواطين الشعب الفلسطيين، ومن 1982ذروا بغزو البالد عام بلغت 

 . بينها القنابل االنشطارية واألسلحة الكيماوية

 

 ذروة لنشاط املوساد يف االغتيال على الساحة اللبنانية حيث اغتيل األديب الفلسطيين غسان 1972وقبلها كان عام 
باسل القبيسي األستاذ يف اجلامعة . أنيس صايغ فضالً عن د. ، وأصيب د1972 يوليه 8فاين وابنة شقيقه يف كن

حممد يوسف النجار وكمال عدوان : كما اغتيل ثالثة من كبار القيادات الفلسطينية يف بريوت. األمريكية يف بريوت
يال اإلسرائيلي خارج املنطقة حيث اغتيل وليد زعيتر وهو نفس العام الذي شهد تركيزاً يف أعمال االغت. وكمال نصر

 . ممثل منظمة التحرير الفلسطينية يف روما وحممود اهلمشري ممثلها يف باريس
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 كذلك مزيداً من جرائم إسرائيل ضد الطائرات املدنية وكان أشهرها نسف طائرة 1967ولقد شهدت مرحلة ما بعد 
 شخص على متنها، وهو نفس العام الذي أُجربت فيه طائرة لبنانية 106 وقتل 1973الركاب الليبية املدنية يف اجلو عام 

 . على اهلبوط يف إسرائيل

 

واألمر الذي حيتاج إىل االلتفات هو ذلك الطابع التفاخري اإلعالين والفوري الذي يقترن ذا النشاط، حيث تسعى 
ومن الالفت أيضاً ذلك امليل . األخالقيات واألعراف الدوليةإسرائيل لتأكيد بطشها وقدرا على جمافاة املنطق وانتهاك 

 . االستعراضي الفج هلذه األعمال اإلرهابية الدولية وما تلقاه من اهتمام وإعجاب داخل التجمع الصهيوين بصفة عامة

 

 ذا صفة كونية إذ وسع وال تزال العمليات اإلرهابية اإلسرائيلية جيرى اإلعالن عنها رمسياً حىت اآلن، وقد أصبحت نشاطاً
كما يوجد تعاون عسكري إسرائيلي أمريكي على مستوى النشاط . "إخل.. بغداد  تونس  عنتييب"دائرة حركته إقليمياً 

وقد أُعلن يف الثمانينيات عن دور إسرائيل بالتعاون . آيه. آي. اإلرهايب املُعلن والنشاط االستخباري بني املوساد وال سي
تحدة يف تدريب خرباء اإلرهاب والقمع وتوفري معداته لألنظمة الدكتاتورية والعدوانية يف أمريكا الالتينية مع الواليات امل

 .على وجه اخلصوص

 

  اإلسرائيلية في الثمانينيات/المنظمات اإلرهابية الصهيونية

Is raeli- Zionis t Terroris t Organizations  in the Eighties  

اب الصهيوين يف الثمانينيات، عودة املنظمات اإلرهابية الصهيونية اليت تتخذ طابعاً تنظيمياً من السمات األساسية لإلره
وحوادث اإلرهاب اليت . مستقالً عن جهاز الدولة وخباصة اليت تعمل يف املناطق احملتلة بالضفة وغزة واجلليل كذلك

املواطنني العرب  حماوالت االعتداء على املقدسات اإلضرار مبمتلكات : تنسب إىل هذه اجلماعات تتسم بالوفرة والتتابع
الدينية اإلسالمية واملسيحية  قتل األشخاص بصورة منتقاه أو بأساليب عشوائية مثل اهلجوم على احلافالت الفلسطينية إىل 

 . تسميم الطالبات الفلسطينيات وتدبري خمططات إلفقادهن القدرة على اإلجناب مستقبالً  أعمال االختطاف

 

وإذا كان اهلدف األساسي املُعلن هلذه اجلماعات هو طرد السكان الفلسطينيني بالقوة، فإن مجاعة السالم اآلن اإلسرائيلية 
 فأودت حبياة 1984مل تسلْم يف إحدى املرات من إرهاب هذه املنظمات حني أُلقيت قنبلة على مظاهرة هلا يف فرباير 

ت اليت استهدفت حياة جمموعة من رؤساء بلديات الضفة الفلسطينيني يف عام إال أن سلسلة االنفجارا. أحد أعضائها
 .  هي اليت ركَّزت االنتباه على أمهية تلك الظاهرة1980
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وإذا نظرنا إىل قائمة أمساء هذه املنظمات اليت تقف وراء عمليات اإلرهاب يف الضفة الغربية بوجه خاص، وجدنا أن من 
حوادث بعينها، يف حني آثر بعضها أن يلتزم سرية مشلت حىت احلرص على إخفاء امسه أو بينها من أعلن مسئوليته عن 

لفتا ورابطة سيوري تسيون واحلشمونيون وأمانا ، فضالً عن : وتضم القائمة أمساء باتت شهرية مثل. أهدافه ولو إىل حني
منظمة التاج الكهنويت :  مثلجمموعة مسميات أخرى تتضمن هدف بناء اهليكل الثالث على حساب احلرم األقصى

 ومنظمة "ت. ن. ت"إال أن أشهر اجلماعات اإلرهابية منهما مجاعات اإلرهاب ضد اإلرهاب . واملخلصون جلبل البيت
 . كاخ اليت كان يتزعمها احلاخام مائري كاهانا

 

هيونية اجلديدة، من وقد تكون هناك بعض االختالفات حول حتديد توقيت بداية بروز هذه اجلماعات اإلرهابية الص
إال أن العديد من املصادر تقدم عدة أحداث باعتبارها نقاط انطالق لتكوين هذه . مطلع السبعينيات حىت ايتها
 وما صاحبها من إحباط وعدم ثقة يف قدرة آلة اإلرهاب الرمسية على الوفاء 1973اجلماعات مثل حرب أكتوبر 

.  باالنسحاب اإلسرائيلي من سيناء وخباصة مستعمرة ياميت يف مطلع الثمانينياتمبتطلبات املشروع الصهيوين مبفردها أو

وإذا كان من العبث حتديد حالة واحدة أو يوم أو شهر أو سنة للقول بأا نقطة بدء موجة جديدة من نشاط اإلرهاب 
لتربيرات الصهيونية اليت حتاول أن فإن حصر اجلهود بني هذين التارخييني ليس مبنأى عن الدوافع وا. الصهيوين املتواصل

 . فاصلة بني ممارسات الدولة الصهيونية من جانب وهذه اجلماعات من جانب آخر" قطيعة"تدعي وجود 

 

وإذا أخذنا يف اعتبارنا كل املعطيات اليت تصب لصاحل القول بأن تبلور املنظمات الصهيونية اإلرهابية بني منتصف 
بدت  يف نظر " الدولة"ات جاء ليليب حاجات يف جوهر املشروع االستيطاين اليهودي فإن السبعينيات ومطلع الثمانيني

فإن األساس الذي تستند إليه هذه املنظمات . قطاع من اإلسرائيليني  عاجزة عن الوفاء ا على النحو األمثل والكايف
 ". الفلسطينيني" وغزة ليحل حمل سكاا القادم بقوة ودعم الدولة العربية إىل الضفة" املستوطن اليهودي"يظل هو 

 

باألسلحة النارية الذي تلقَّى قدراً من التدريب يف جيش إسرائيل " املستوطن املسلح"ولقد قامت هذه املنظمات على 
ومثلما منحته الدولة العربية امتياز محل السالح يف مواجهة الفلسطيين األعزل فإا يف الوقت نفسه منحته . النظامي

نة قانونية ملمارساته اإلرهابية بينما يتعقب القانون العنصري التمييزي كل أنشطة الفلسطينيني وضمنها األنشطة حصا
 . السلمية

 

 إىل اام السلطات 1982ولذا فإن تقرير جلنة التحقيق اإلسرائيلية برئاسة السيدة يهوديت كارب قد انتهى يف مايو 
كما أشار التقرير نفسه إىل ازدواج نظام الضبط . وجتاهل جرائم املستوطنني بالتواطؤ "جيشاً وشرطة"اإلسرائيلية 

وملا كان ما ورد ذا التقرير من . واحملاكمة يف مواجهة الفلسطينيني من جانب واملستوطنني اليهود من جانب آخر
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فإن السيدة كارب تشخيص وتوصيات مل يلق استجابة احلكومة اإلسرائيلية  وكل احلكومات الالحقة وإىل حينه  
 . "نائب املدعي العام اإلسرائيلي"اضطرت لالستقالة من منصبها 

 

وبصرف النظر عن تشكيل مجاعات إرهابية صهيونية أو غياب هذه اجلماعات فإن سلطات االحتالل حتافظ على ما 
ن مسئولية األمن يف الضفة الذي يتحمل املستوطنون املسلحون مبقتضاه جانباً م" االتفاق الضمين املقدس"ميكن وصفه 

املستوطنني يشكلون اجلناح العسكري اخلفي "ولذا فإن تقارير األمم املتحدة نفسها تذهب إىل اإلقرار بأن . وغزة
 ". لسلطات االحتالل اإلسرائيلي

 

ئل وقد تكون مصادر متويل هذه اجلماعات من األمور اليت مل يتم الكشف عنها ائياً، إال أن العديد من الدال
واالعترافات تذهب إىل أن السلطات اإلسرائيلية نفسها تسهم يف عملية التمويل هذه بصورة مباشرة أو غري مباشرة حني 
تغدق األموال على منظمات االستيطان اليت تعد املظلة األساسية اليت تنمو أسفلها العديد من هذه اجلماعات اإلرهابية، 

ويعد التمويل اخلارجي عنصراً ال جيب تغافله يف سياق طبيعة . ستوطنني يف الضفةوحني تغدق الرواتب احلكومية على امل
. فكاهانا يقول بنفسه إن حركة كاخ تعتمد على تربعات تصل من مؤيديه بالواليات املتحدة. الكيان الصهيوين العامة

ه اجلماعة امتداداً لتبنيها لرابطة الدفاع بينما يذهب االعتقاد بأن املخابرات املركزية األمريكية تقوم بدور يف متويل هذ
 . كما أن لبعض املنظمات ارتباطات واضحة مع كبار الرأمساليني الصهاينة يف الواليات املتحدة. اليهودي من قبل

 

ومل يلحظ حىت اآلن طابع تنافسي أو عدائي يف عالقة هذه املنظمات بعضها ببعض مثلما كان عليه األمر يف تاريخ إتسل 
وميكن تصور عالقة تعاون بني هذه املنظمات، مع األخذ يف االعتبار أن العديد من . 1948يحي واهلاجاناه قبل ول

فمن دالئل عالقات التعاون بني هذه املنظمات أن أكثر من . تسميات هذه املنظمات وطبيعتها ال زالت حمل غموض
رم اإلبراهيمي اليت يندرج حتت مظلتها كل من رابطة تسمية قد تندرج حتت مجاعة أم مثل حركة االستيالء على احل

كما أن العديد من املنظمات قد . »مجعية صندوق جبل البيت«و» حركة إعادة التاج ملا كان عليه«و» سيوري تسيون«
كما ميكننا أن نلحظ شخصاً واحداً يندرج يف عضوية أكثر من . متارس الدعاية وتعلن استحساا أفعال منظمات أخرى

 . هذا فضالً عن املنابع والتأثريات األيديولوجية املشتركة. ظمةمن

 

فمن قبل جاء االعتقاد بأن السفارد . أما عضوية هذه اجلماعات فقد شهدت قدراً من التحول الذي جتب مراقبته مستقبالً
حيث جيري حثهم على ذلك أكثر فئات التجمع الصهيوين استعداداً ملمارسة األعمال اإلرهابية ضد العرب والفلسطينيني 
إال أن استقراء تركيب . لتفريغ ما يتولد لديهم من سخط ضد ظلم النظام االجتماعي املتحيز ضدهم لصاحل اإلشكناز

مجاعات اإلرهاب اجلديدة يدعو إىل إعادة النظر إىل ما يبدو أنه حلف جديد بدأ يتشكل من املهاجر األمريكي الذي 
وأخالقياته وبني السفارد املضطهدين أو " الكاوبوي"و" الوسترين"ة والقدس حيمل معه أوهام جاء مؤخراً إىل الضفة الغربي
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 من الصابرا يربز استعداداً أكرب ملمارسة التطرف العنصري والسلوك اإلرهايب 1967فضالً عن أن جيل ما بعد . املغبونني
 .الدموي إزاء العرب والفلسطينيني

 

فمما يلفت النظر . ارت العديد من التساؤالت املهمة داخل التجمع الصهيوين وخارجهوالواقع أن هذه املنظمات قد أث
والشرعية هنا ذات معىن زائف، ألن ممارسات . أن الكتابات اإلسرائيلية تتهم هذه املنظمات باخلروج على شرعية الدولة

 . إلرهابهذه اجلماعات تصب يف جمرى الشرعية العام للكيان الصهيوين الذي يقوم على ا

 

وحماولة فهم مجاعات اإلرهاب الصهيوين اجلديدة بصورة صحيحة ال ميكن أن تتم دون وضع هذه اجلماعات يف سياق 
وقد محلت أكثر من عملية إرهابية . تراث اإلرهاب الصهيوين السابق، وهو تراث متتلك هذه اجلماعات حساً عالياً جتاهه

. ، مثل تسمية إحدى عمليات منظمة ت1948 اإلرهاب الصهيوين قبل عام تسميات ذات داللة تارخيية بالنسبة لتراث

اإلرهايب الصهيوين عضو إتسل الذي أعدمه الربيطانيون الرتكاب حادث مماثل يف "بلقب شلومو بن يوسف . ت. ن
ا يقومون به وقد قام كثري من إرهابيي اجلماعات اجلديدة، ممن جرى التحقيق معهم، بالتأكيد على أن م. "الثالثينيات

لقد عملنا كما : "حيث كانت اإلجابات تأيت على النحو التايل. متصل متام االتصال مع تراث اإلرهاب الصهيوين السابق
 ". عمل سابقاً يف إتسل واهلاجاناه وليحي كل من بن جوريون وبيجني وشامري

 

: لة منشورة بالصحف اإلسرائيلية قائالً، يف مقاب.ت. ن. ولقد تساءل اإلرهايب الصهيوين أندي جرين، عضو منظمة ت

 فقتل 1939الذي زرع قنبلة يف سوق عريب عام » ديفيد رازل«ال أستطيع أن أحصي عدد الشوارع اليت حتمل اسم "
 !". وإذا كان ما فعله هو الصواب، فكيف يصبح ما أفعله أنا من قبيل اخلطأ؟.  شخصا20ً

على الكيان الصهيوين، وال جدوى من ادعاء االنزعاج " دخيلة"أو " امشيةظاهرة ه"وال ميكن القول بأن هذه اجلماعات 
فهذه . أو االندهاش أو حىت اجلهل، أو عن التفتيش عن تربيرات نفسية خاصة أو أسباب اجتماعية شاذة هلؤالء اإلرهابيني

ولذا فليس غريباً أن جند أن . اجلماعات مرتبطة متاماً باالستيطان، ولذا تصاعد نشاطها مع تصاعد النشاط االستيطاين
ومما جيدر ذكره أن حركات االستيطان . املستوطنات هي األرضية الدميوجرافية ملنظمات اإلرهاب اجلديدة ولعضويتها

النشيطة مثل جوش أميونيم واألحزاب األعلى صوتاً يف الدعوة السياسية لالستيطان مثل هتحيا وتسوميت توفر اإلطار 
 . ماتالسياسي هلذه املنظ

 

وتفسر طبيعة الوحدة اجلدلية يف عالقة إرهاب الدول باجلماعات اإلرهابية الصهيونية يف السبعينيات والثمانينيات ذلك 
يف إطار استمرار السمات العامة لإلرهاب " الذوبان"وهو اختفاء أقرب إىل . االختفاء اهلادئ لغالبية هذه اجلماعات

 . الصهيوين اإلسرائيلي
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الذي حيدث هلذه اجلماعات إىل أا تلعب دور احللقات الوسيطة " الذوبان"زو هذا االختفاء اهلادئ أو وميكن أن نع
 . املشتعلة بني إرهاب الدولة وبني إرهاب املستوطنني املسلحني

 

احللقات " ذوبان"لقدرات اإلرهاب الصهيوين يف مواجهة االنتفاضة قد أسهم يف " التعني العضوي"وال شك يف أن 
وسيطة واجلماعات اإلرهابية يف السبعينيات والثمانينيات إذ باتت العالقة بني دولة اإلرهاب واملستوطنني املسلحني ال ال

 .حتتمل وجود واستمرار منظمات وسيطة مستقرة تبدو يف شبهة تنازع مع احلكومات اإلسرائيلية

 

  جوش إيمونيم

Gush Emunim  

حلولية "وهي حركة صهيونية استيطانية ذات ديباجات دينية . »ة املؤمننيكتل«عبارة عربية تعين » جوش إميونيم«
واحلركة ليست حزباً وإمنا حركة شعبية غري ملتزمة إال باحلفاظ على أرض .  تطالب بصهيونية احلد األقصى"عضوية
وقد . ديين والقوميولكن رغم توجهها الديين الواضح، فإنه توجه ديين يف إطار حلويل، ومن مث يتداخل ال. إسرائيل

 بعد أن متردت جمموعة من أعضاء حزب املفدال على قيادة احلزب بعد أن 1947تأسست احلركة رمسياً يف اية شتاء 
ومن وجهة . 1967ولكن تأسيس احلركة الفعلي كان بعد يونيه . وافقت على االنضمام إىل حكومة رابني االئتالفية

 أمراً ربانياً ال ميكن لالعتبارات اإلنسانية أو 1967رائيل باألراضي احملتلة بعد عام نظر جوش إميونيم، يعد احتفاظ إس
ورغم أن هذه املنظمة تتحدث عن بعث احلياة اليهودية يف كل ااالت فإا ركزت جل نشاطها على . العملية أن جتُبه

ا حتاول أن تترجم سياسة الوضع القائم عملية االستيطان وتصعيده حىت ال ميكن عودة الضفة الغربية للعرب، أي أ
 . الصهيونية إىل وجود مادي صلب من خالل إقامة املستوطنات

 

 مستوطنة يف الضفة 12 قدمت اجلماعة مشروعاً للحكومة إلنشاء 1977وبعد أن وصل حزب الليكود إىل احلكم عام 
كومة اجلديدة ومت إنشاء املستوطنات خالل عام ، فوافقت احل"كانت حكومة العمال السابقة قد رفضت إنشاءها"الغربية 
عبارة عن خطة شاملة لالستيطان من خالل إقامة شبكة من 1978مث قدمت اجلماعة مشروعاً آخر عام . ونصف

ورغم أن احلكومة مل توافق على اخلطة رمسياً فإنه . املستوطنات احلضرية والريفية لتأكيد السيادة اإلسرائيلية على املنطقة
 على تنفيذ هذه املخططات "أمانا"ويشرف اجلناح االستيطاين للجماعة .  تدبري االعتمادات الالزمة لتنفيذها تدرجيياًمت

مستوطنات «ولكن معظم هذه املستوطنات من النوع الذي يسمى .  مستوطنة50ويتبعها يف الوقت احلاضر حوايل 
اليت يعيش فيها مستوطنون يعملون يف املدن الكربى مثل »  املنامةاملستوطنات« وهي "يشوف قهياليت: بالعربية"» اجلماعة

.  عائلة500 عائلة إىل 15ويتراوح حجم سكان املستوطنة من . تل أبيب والقدس ويقضون سحابة ليلتهم يف املستوطنة
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يلية اليت تطالب وكانت منظمة جوش إميونيم تتمتع بتأييد قطاعات كبرية من الرأي العام اإلسرائيلي واألحزاب اإلسرائ
وقد أصبح كثري من أعضاء اجلماعة هم مديرو جمالس املناطق اليت تقدم اخلدمات البلدية . بصهيونية احلد األقصى

 . للمستوطنني، وحتصل هذه االس على ميزانيتها من وزارة الداخلية

 

وقد همش قليالً بعد تعيني دانييال  "وقد دخل مصحة نفسية يف شبابه"وكان موشيه ليفنجر هو الرئيس الروحي للجماعة 
. "اإلجنليزية" وجملة كاونتر بوينت "العربية"وتعبر اجلمعية عن أفكارها يف جملة نيكوداه . فايس سكرترية عمومية للجمعية

 حينما رشح ليفنجر وفايس أنفسهما يف االنتخابات ومل حيصال على األصوات 1992وقد انتهت اجلماعة تقريباً عام 
افية ليصبحا أعضاء يف الكنيست، كما أدى ترشيحهما ألنفسهما إىل فشل حزب هتحيا  الذي كان يدعم اجلماعة  الك

وقد ظهرت مجاعات أخرى صغرية تضم املستوطنني الذين يطالبون بصهيونية . هو اآلخر يف احلصول على أية أصوات
 . احلد األقصى

 

  اإلسرائيلية/منظمة كاخ الصهيونية

"Kach "An Is raeli- Zionis t Organization  

يد : وهو اسم مجاعة صهيونية سياسية إرهابية صاغت شعارها على النحو التايل» هكذا«كلمة عربية تعين « كاخ»
العربية، مبعىن أن السبيل الوحيد لتحقيق اآلمال الصهيونية » كاخ«متسك بالتوراة وأخرى بالسيف وكتب حتتها كلمة 

وتضم حركة .  وهذه أصداء لبعض أقوال جابوتنسكي" العنف املسلح والديباجات التوراتيةأي"هي التوراة والسيف 
كاخ جمموعة من اإلرهابيني ذوي التاريخ احلافل من بينهم إيلي هزئيف، وهو صهيوين غري يهودي كان يعمل جندياً يف 

اكمة بتهمة قتل جاره، وحيازة سالح بشكل ويبدو أنه ارتكب جرمية قتل وقُدم للمح. فيتنام مث ود واستقر يف إسرائيل
ومن بني مؤسسي رابطة . وقد قُتل أثناء إحدى اهلجمات الفدائية. »القاتل«أو » الذئب«غري قانوين، وكان يسمى 

 1982 بتهمة حماولة اغتيال كيسنجر، مث قبض عليه مرة أخرى عام 1975الدفاع، يوئيل لرينر الذي قبض عليه عام 

 1980وهناك أيضاً يوسي ديان الذي اعتقل عام . ريق من الفتيان والفتيات لالعتداء على املسجد األقصىبتهمة تنظيم ف

وتضم . وكان قد انسحب من كاخ بسبب صراعه مع كاهانا على السلطة. بتهمة حماولة اغتيال سائق تاكسي عريب
ومع هذا . مقتل أحد أعضاء حركة السالم اآلناجلماعة أيضاً يهودا رخيتر الذي حققت معه الشرطة لالشتباه بضلوعه يف 

إن كان من "األساسي " مفكرها"يظل مائري كاهانا أهم شخصيات احلركة، اليت كانت تدور حول شخصيته، وهو 
 . "على تصرحياته املختلفة» أفكار«أو حىت » فكر«املمكن إطالق كلمة 

 



 
 237  7الد - الدكتور عبد الوهاب املسريي -موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية

 

 

عمل كاهانا .  يتلق أي تعليم ديين، بل ادعى اللقب لنفسهورغم أن البعض يشريون إىل كاهانا باعتباره حاخاماً فإنه مل
بعض الوقت عميالً للمخابرات املركزية األمريكية وملكتب املخابرات الفيدرالية األمريكية وأسس رابطة الدفاع اليهودي 

ي كلمة عربية وه» حيا« اليت قُسمت إىل جمموعات من فئتني أُطلق على األوىل لقب 1968يف الواليات املتحدة عام 
 وختلى عن 1971مث نقل نشاطها إىل إسرائيل عام . »أهل العلم والفكر«وعلى الثانية لقب » حيوان«أو » وحش«تعين 

 . 1973التقسيم الثنائي، وحتولت إىل منظمة سياسية باسم كاخ قبيل انتخابات 

 

فشل يف احلصول على عدد كاف  و1981 و1977 و1972وقد رشح كاهانا نفسه النتخابات الكنيست يف سنوات 
ولكن مع تغير املناخ السياسي ومنو الديباجات الدينية اليهودية املتطرفة واليمني العلماين املتطرف . من األصوات النتخابه

ولذا عندما رشح كاهانا نفسه يف انتخابات . وازدياد مشاعر العداء ضد العرب بدأت كاخ تتحرك من اهلامش إىل املركز
وقد تصاعدت شعبيته حىت أن استطالعات .  ألف صوت وفاز مبقعد يف الكنيست26 حصل على حنو 1984عام 

ولكن املؤسسة احلاكمة أدركت خطورته على صورة الدولة الصهيونية . الرأي تنبأت بفوز حزبه خبمسة مقاعد برملانية
ييز العنصري وإثارة مشاعر الكراهية والعداء فقامت بتعديل قانون االنتخابات حبيث مت حظر األحزاب الداعية إىل التم

 . ضد العرب

 

فالشعب اليهودي يف تصوره هو . وميكن القول بأن صهيونية كاخ هي الصيغة الشعبوية للصهيونية العضوية احللولية
ريه من شعب خمتار فريد ومتميز، بل شعب مقدس، حقوقه مقدسة، ولذا فهو مكتف بذاته ومرجعية ذاته يستمد معاي

 . ذاته، وال يكترث مبعايري الشعوب األخرى

 

وكما هو احلال دائماً يف املنظومات احللولية العضوية ال تقل األرض قداسة عن قداسة الشعب، فاإلله حيل يف كل من 
ومن مث فليس بإمكان الشعب اليهودي . الشعب واألرض بنفس الدرجة ويربط بينهما برباط عضوي ال تنفصم عراه

سة ويتنازل عن أجزاء منها للشعوب األخرى املقدسة يف األرض املقدفرط يف حقوقه املقدسة"س أن يغري املقد" . 

 

والتوجه السياسي جلماعة كاخ هو توجه مشيحاين قوي، فخالص الشعب اليهودي املقدس بات قريباً ولكنه لن يتحقق 
 وإجالء "احلرم القدسي الشريف واملسجد األقصى"غريبة من جبل اهليكل إال بعد ضم املناطق احملتلة وإزالة كل عبادة 

 . مجيع أعداء اليهود من أرض فلسطني

 

يتحرك كاهانا يف إطار حلويل . "وباحلضارة الغربية"يف هذا اإلطار يتناول كاهانا قضية عالقة اليهودية بالصهيونية 
 باحلضارة الغربية أو بقيم الدميوقراطية أو االشتراكية، عضوي أحادي مصمت فريفض الديباجات الصهيونية املتأثرة

ولذا، فقد صرح بأنه ال يعرف يهودياً متديناً ليس على استعداد للقول بأن ما فعله . ويؤكد أن اليهودية دين بطش وقوة
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 وقد فقدت الصهيونية . مل يكن عادالً"أي أيام إبادم حسب االدعاء التورايت"العربانيون بالكنعانيني أيام يشوع بن نون 
حسب تصوره قوا وطاقتها حينما انفصلت عن هذه اليهودية الباطشة، وال سبيل لبعثها إال عن طريق ربطها ا مرة 

ولذا، يطالب كاهانا بتغيري التعليم يف . "أي بتخطِّي االزدواجية أو االنشطارية اليت أشار إليها كوك وفيش"أخرى 
وأما بالنسبة إىل أعضاء اجلماعات اليهودية، فإن عليهم اهلجرة إىل . دجمه باليهودية دجماً كامالًإسرائيل تغيرياً شامالً و

 يتعرضون لعملية إبادة جديدة، "الشعب العضوي املنبوذ"وهو يرى أن يهود العامل . إسرائيل إذ ال مستقبل هلم إال هناك
موأن املؤسسة اليهودية يف العامل بأسره متعفنة وخائنة أل ويقف الشعب اليهودي . ا ال تنبه اليهود إىل اخلطر احملدق

 . اآلن على عتبات اخلالص النهائي، وسيأيت املاشيح ال حمالة، وسيسود الشعب املختار كل الشعوب األخرى

 

ية فإسرائيل، حسب رؤ. وتترجم هذه األفكار نفسها بشأن اليهود واليهودية إىل فكر حمدد بشأن الدولة الصهيونية
. كاهانا، هي وطن األمة اليهودية، ومن مث فإن اعتناق اليهودية يكون هو األساس الوحيد الكتساب اجلنسية اإلسرائيلية

فالدولة الصهيونية ختضع لشريعة التوراة وحسب، ولذا فهي إما أن تكون دولة يهودية تستند إىل التوراة أو دولة 
 . دميوقراطية

 

زة دولة عضوية تقوم على وحدة الساللة ونقاء والدولة الصهيونية اليت سيعبر اليهودي من خالهلا عن هويته الفريدة املتمي
الدم، كما تقوم على أساس إعالن السيادة اليهودية املطلقة على فلسطني من خالل حياة مستقلة يف إطار من الثقافة 

 . اليهودية املهيمنة على مجيع مناحي احلياة يف إسرائيل

 

ولن تسمح الدولة اليهودية العضوية . يظل من ال يعتنق اليهودية غريباً ال يتمتع بأية حقوق سياسية أو ثقافيةلكل هذا 
 حىت ال يهددوا أمنها، ولن يمنحوا سوى إقامة مؤقتة ملدة سنة "على حد قول كاهانا"" كالرباغيث"بتكاثر هؤالء الغرباء 

وعلى العرب الذين يبقون داخل الدولة .  دقيق يف اية كل عامواحدة قابلة للتجديد، وذلك بعد خضوعهم لتحقيق
 من اإلقامة يف القدس ومن "أي العرب"وسيمنع غري اليهود . اليهودية أن يقبلوا العبودية، ويبقوا كعبيد ودافعي ضرائب

 من األماكن العامة كما سيمنع اختالطهم باليهود يف كثري. شغل الوظائف املهمة، ومن التصويت يف انتخابات الكنيست
وكما هو مالحظ، فإن مثة تشااً كبرياً بني . كحمامات السباحة واملدارس، وسيحظَر بطبيعة احلال الزواج املختلط

 كما بين مايكل إيتان عضو الكنيست "النازية العضوية" وقوانني نورمربج "الصهيونية العضوية"قوانني كاهانا 
 .ة اآلثار اإلسالمية كافةوتطالب كاخ بإزال. اإلسرائيلي

 

ويوزع كاهانا خريطة إلسرائيل متتد من النيل إىل الفرات، إذ ال جمال للشك، حسب رأيه، فيما ورد يف التوراة من أن 
. والعنصر اجلغرايف مهم جداً يف فكره، كما هو احلال يف الفكر الصهيوين بشكل عام". أرضنا متتد من النيل إىل الفرات"

قول  هي الوعاء الذي يضم مجاعة من البشر عليهم أن حييوا فيها حياة متميزة عن حياة غريهم من فاألرض  كما ي
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والدولة هي األداة لتحقيق ذلك الغرض ولتمكني الشعب من . اجلماعات اإلنسانية وأن حيققوا رسالتهم القومية والتراثية
ي حيددون هوية األرض وليس العكس، والشخص ال بلوغ غاياته، فاألمة هي صاحبة األرض وسيدا، والناس هم الذ

يصبح إسرائيلياً ألنه يعيش يف أرض إسرائيل ولكنه يصبح إسرائيلياً عندما ينتمي إىل شعب إسرائيل ويغدو جزءاً من األمة 
 . اإلسرائيلية

 

ظم هذه األفكار فهو نسق حيتوي على بذور مع. وال ميكن تفسري تطرف كاهانا إال بالعودة إىل النسق الصهيوين
 "يف أوربا"وإذا كان هرتزل قد حتدث عن طرد السكان األصليني بشكل ليربايل عام، فذلك ألنه مل يكن . واملمارسات

لقد كان مشغوالً بالبحث عن إحدى القوى العظمى لتقف . مضطراً إىل الدخول يف التفاصيل احملددة يف تلك املرحلة
يالً هلا، ولذا كانت الصياغات العامة بالنسبة إىل السكان األصليني مناسبة متاماً يف وراءه وتشد أزره وتعضده وتقبله عم

 بالديباجة االشتراكية، فذلك ألا كانت قد 1948وإذا كانت الدولة الصهيونية قد احتفظت بعد عام . تلك املرحلة
ة من القوانني وأن تتحدث عن األرض من معظم العرب، وكان بوسعها أن تكبل األقلية املتبقية مبجموع" نظفت"

وهكذا، فإن . وأما اآلن، فلقد زادت التفاصيل واحتدمت األزمة وتصاعدت املقاومة. االشتراكية وعن اإلخاء اإلنساين
 . الديباجات تسقط، وما كان جنينياً كامناً أسفر عن وجهه وبات صرحياً كامالً

 

صف األول من الثمانينيات للتحرش بالسكان العرب يف وعلى مستوى املمارسة قامت كاخ بتنظيم مسريات يف الن
كما قامت ". أرض إسرائيل"بأم ليس أمامهم مفر من الرحيل عن " وإقناعهم "1948فلسطني اليت احتلت عام 

. بأنشطة إرهابية سرية مشلت االعتداء على األشخاص واإلضرار باملمتلكات وختريب األشجار واملزروعات وأحياناً القتل

 . يوجد بني أعضاء كاخ البارزين من مل يعتقَل أكثر من مرة أو من ليس له ملف إجرامي يف سجالت الشرطةوال 

 

وقد نقلت كاخ نشاطها منذ أواخر الثمانينيات إىل الضفة الغربية حيث قاعدا البشرية األساسية ومقر قيادا املوجودة 
 . "بالقرب من اخلليل"يف مستوطنة كريات أربع 

 

معهد الفكرة "، و"يشيفات هارهبيت"" معهد جبل اهليكل: " أسس كاهانا معهدين لتدريس تعاليم اليهودية وتعاليمهوقد
الذي " جلنة األمن على الطرق"كما أسس تنظيمني سريني مسلحني األول هو . "يشيفات هرعيون هيهودي"" اليهودية

 مواكبة مسلحة للمواصالت العامة اإلسرائيلية وسيارات وقد قام هذا التنظيم بتوفري. يقدر عدد أعضائه باملئات
مث انتقل التنظيم إىل العمل السري حيث كان ينظم محالت انتقامية ضد . املستوطنني املسافرين على طرق الضفة الغربية

ع احلاالت، ويف مجي. الفلسطينيني وممتلكام يف املدن والقرى وعلى الطرق، قُتل وجرح بسببها عدد كبري من األشخاص
 . كان اجليش يصل إىل أماكن احلوادث بعد أن يكون أعضاء التنظيم قد غادروا املكان
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اليت أعلنت أا موالية لدولة إسرائيل طاملا أا متمسكة بكامل أرض " دولة يهودا املستقلة"أما املنظمة الثانية فهي 
هيونية إن ختلت عن أي جزء من أرض إسرائيل، ويصبح من وهذا يعين أن املنظمة ال تدين بالوالء للدولة الص. إسرائيل

وقد اقترن ! حق املنظمة أن تقوم باالستيالء بالقوة عليها وتعلن قيام دولة يهودا اليت ستقوم بالدفاع عن هذه األراضي
 . "محلة اخلناجر" والسيكارييم "اإلرهاب ضد اإلرهاب"ت . ن. ت: اسم كاخ أيضاً بتنظيمني سريني مها

 

:  إىل قسمني" على يد مواطن أمريكي من أصل مصري1990يف نيويورك عام " انشقت احلركة بعد مقتل كاهانا وقد

احتفظ األول باسم كاخ وهو التنظيم األكرب واألخطر، يبلغ عدد أعضائه املسجلني عدة مئات أما أنصاره فهم عدة 
مة على املؤسسة احلاكمة، وتتسم بعداء وكراهية شديدين آالف تنتمي لشرائح اجتماعية فقرية، قليلة التعلم، متذمرة وناق

 النواة الصلبة هلذا التنظيم "ذات التوجه احللويل العضوي الواضح"وتشكل العناصر املهاجرة من الواليات املتحدة . للعرب
 . وقيادته

 

من تنظيم كاخ وإن كان يقوم بنفس أما القسم الثاين فهو تنظيم كاهاناحي الذي يرأسه ابن مائري كاهانا، وهذا أقل شأناً 
 . النشاطات اإلرهابية العلنية والسرية

 

ولكن هذا ال يعين اية العنف يف . ويف إثر مذحبة اخلليل حظرت احلكومة اإلسرائيلية نشاط كل من كاخ وكاهانا حي
 يف الوجدان االستيطاين  ترسخت"وكاهاناحي"فالعنف جزء من بنيته، كما أن كثرياً من أفكار كاخ . الكيان الصهيوين

 .الصهيوين وتسللت للخطاب الصهيوين نفسه، رغم كل حماوالت الصقل واملراوغة

 

  اإلسرائيلي واالنتفاضة/اإلرهاب الصهيوني

Is raeli- Zionis t Terrorism and the Intifada  

لي يف مواجهة يومية مع  أصبحت سلطات االحتالل اإلسرائي1987مع اندالع انتفاضة الشعب الفلسطيين يف ديسمرب 
حركة عصيان مدين متتد جغرافياً مبسافة الضفة الغربية وقطاع غزة وتتخذ من احلجارة والعلَم الفلسطيين رموزاً ملقاومة 

وحبكم طبيعته االستيطانية اإلحاللية جلأ . االستعمار االستيطاين اإلحاليل الذي استهدف حمو الوجود العريب الفلسطيين
صهيوين إىل املزيد من اإلرهاب، فدخل حلقة مفرغة إذ جاء الرد على املزيد من اإلرهاب باملزيد من االستعمار ال

 . االنتفاضة
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 أصدر القضاء العسكري حكماً على حسني أبو خاطر "1987 ديسمرب 22يف "وبعد اندالع االنتفاضة بأيام معدودة 
وكانت أقصى عقوبة من قبل شهرين "شتراك يف مظاهرة  من خميم النعريات بالسجن ملدة عام بتمهة اال" عاماً 29"

 . ولكن املظاهرات حتولت إىل سلوك يومي ملئات اآلالف من الفلسطينيني. "فقط

 

ولقد جلأت سلطات االحتالل إىل تكثيف آليات العقاب اجلماعي من حظر جتول وحصار أمين للبيوت فضالً عن التوسع 
لكن اجلهود اإلسرائيلية لتطوير آلة اإلرهاب اجتهت أساساً . ذيب والطَرد واإلبعاديف االعتقاالت وأحكام السجن والتع

ومن هنا ميكن أن . إىل كيفية قمع حركة االحتجاج اليومي اجلماهريي يف شوارع املدن والقرى وخميمات الالجئني
صاص احلي والرصاص نلحظ مأزق فشل معاجلة اإلرهاب باملزيد من اإلرهاب عندما تلجأ سلطات االحتالل للر

 يف استخدام ذخرية جديدة متزج بني املطاط 1988وقد بدأت يف أغسطس عام . البالستيكي والرصاص املطاطي
 فلسطينياً يف اخلمسة شهور األوىل من استخدام هذه 47 واملعدن وهو ما أسفر عن استشهاد "الغالف اخلارجي للطلقة"

طات اإلسرائيلية إىل طائرات اهلليكوبتر بتوسع ملطاردة املتظاهرين وإطالق  جلأت السل"1988"ويف العام نفسه . الذخرية
 . النار علىهم

 

مث توسع جيش االحتالل يف استخدام قنابل الغاز املسيل للدموع على حنو غري مسبوق وهو ما أسفر عن حاالت اختناق 
ل قنابل غازية تدخل يف نطاق أدوات مث استخدمت سلطات االحتال. بني النساء والصبية واألطفال على حنو خاص

 بدأت يف استخدام 1988وخالل عام . احلرب الكيماوية حتتوي على مكونات كيماوية تفضي إىل االختناق واملوت
 .  يف بلدة حلحول واستشهد مخسة فلسطينيني من جرائها يف قباطية خالل العام نفسه"األمريكية الصنع"هذه القنابل 

 

هاب املدعومة أمريكياً أخفقت يف قمع االنتفاضة وصبية احلجارة، فحاول إسحق رابني وزير ولكن تكنولوجيا اإلر
وكأنه كان يبحث عن " بتكسري عظام الفلسطينيني"الدفاع أن يعيد استخدام بربرية القمع البدائي فأصدر أوامره لقواته 
اونة اجلنود اإلسرائيليني يف مهمة القمع البدائي وملع. لغة يفهمها من ال يعبأون بآخر منجزات تكنولوجيا قمع املتظاهرين

 . الرببري مت إنتاج هراوة من ألياف زجاجية ومعدنية لتحل حمل اهلراوات اخلشبية

 

وقد حاول اإلسرائيليون اكتشاف سر احلجارة فقامت ورش اجليش بتطوير مقالع لقذف األحجار الستخدامه ضد 
 .  يف خميم بالطة قرب نابلساملظاهرات الفلسطينية، وبدأ أوىل جتاربه

 

فوجهت آلة اإلرهاب . اإلسرائيلي، فاملواجهات اليومية مكشوفة أمام أعني العامل/وقد تعمقت أزمة اإلرهاب الصهيوين
. جانباً من نشاطها ضد رجال اإلعالم وضمن ذلك وسائل اإلعالم األمريكية والغربية احلليفة للمشروع االستيطاين

حفيني واملصورين الضرب على أيدي جنود جيش يزعم قادته أم ميثلون الدولة الدميوقراطية وتلقى العديد من الص
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وقد بين أن اجليش اإلسرائيلي قد استورد تكتيكات عصابات املوت يف أمريكا الالتينية، إذ قام . الوحيدة يف املنطقة
 . نيني واملتخفون يف مالبس عربية بقتل الفلسطي"من فرقة املستعربني"جنوده 

 

وقد قامت الدولة الصهيونية برفع عدد جنود جيشها يف الضفة وغزة مبا يزيد عن مخس مرات مقارنةً بالفترة السابقة على 
وباملقابل فإن ظاهرة حماكمة اجلنود والضباط الذين يرفضون أو يتهربون من اخلدمة هناك قد طرحت نفسها . االنتفاضة

 . بقوة على التجمع الصهيوين

 

 أصدرت وزارة الدفاع اإلسرائيلية أوامر ترخص للمستوطنني إطالق النار فوراً على من يشتبه يف شروعه يف إلقاء وقد
وميكن القول بأن املستوطنني . الزجاجات احلارقة، وشاع أن إطالق النار جيرب حىت إزاء من حيمل زجاجات مياه غازية

نه يف تنفيذ سياسته اإلرهابية ويقوم بأعمال البلطجة الفجة اليت ال املسلحني حتولوا إىل احتياطي جليش االحتالل يعاو
ولذا فإن الشكل التنظيمي إلرهاب املستوطنني . تالئم الزي العسكري الرمسي الذي تطارده عدسات اإلعالم العاملي

ارة بعناية إىل الصهاينة انتقل من اجلماعة شبه السرية اليت ختطط لعمليات مدروسة من اغتياالت ونسف ألهداف خمت
وتندفع هذه العصابات يف موجات عنف عشوائي املظهر لتحرق السيارات . عصابات يغلب على حركتها املظهر التلقائي

 . واملتاجر الفلسطينية يف الشوارع وختتطف األطفال الفلسطينيني وتعتدي عليهم بالضرب املفضي إىل املوت أحياناً

 

 ألف 90 حبوايل ألف شهيد وحنو "1991  1987من "سرائيلي أثناء االنتفاضة وتقدر حصيلة اإلرهاب الصهيوين اإل
 ألف شجرة من احلقول واملزارع 140 مرتالً واقتالع 1228 ألف معتقل فضالً عن تدمري ونسف 15جريح ومصاب و

 . الفلسطينية

 

ويعكس اجتاه . لي رغم ذلكولقد ظلت السياسة األمريكية متارس دور الراعي واحلامي لإلرهاب الصهيوين اإلسرائي
وإن . تصويت الواليات املتحدة يف جملس األمن واجلمعية العامة لألمم املتحدة اإلصرار على الوقوف إىل جانب إسرائيل

 . كان صمود االنتفاضة يف وجه اإلرهاب قد عمق انقساماً بني اإلدارة األمريكية وبني قطاعات من الرأي العام األمريكي

 

تأكيد أن أبرز نتائج سنوات االنتفاضة هي تعميق أزمة اإلرهاب الصهيوين اإلسرائيلي بسبب فشله يف حتقيق ولكن يتعني 
 وكأم  رغم "1967"أهدافه اإلستراتيجية، إذ جاء الرد بليغاً من أبناء الشعب الفلسطيين الذين ولدوا بعد االحتالل 

تفاح " عن "حيىي خيلف" استجابوا لنبوءة القاص الفلسطيين كثافة اإلرهاب الذي ظل يطاردهم يف مدارسهم وبيوم 
يف غزة فعلَّم أطفاهلا فضيلة التمرد والثورة خروجاً عن حسابات العقل البليد " احلمار الوديع"الذي أكله " اجلنون

 . وموازين القوى بني املستوطن احملتل املدجج بالسالح وصاحب األرض والوطن األعزل
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  1967اإلسرائيلية بعد عام /المذابح الصهيونية

Is raeli- Zionis t Massacres  after 1967  

 :  ما يلي1967من أهم املذابح اليت ارتكبتها الدولة الصهيونية بعد عام 

 

بينما كانت حرب االسترتاف بني مصر وإسرائيل حمصورة يف حدود : "1970 فرباير 12"مذحبة مصنع أيب زعبل 
قتال وحسب، أغارت الطائرات اإلسرائيلية القاذفة على مصنع أيب زعبل، وهو مصنع متلكه املواقع العسكرية يف جبهة ال

، حيث كان املصنع يعمل بطاقة 1970 من فرباير عام 12الشركة األهلية للصناعات املعدنية وذلك صبيحة يوم 
 .  إضافة إىل حرق املصنع آخرين،69وقد أسفرت هذه الغارة عن استشهاد سبعني عامالً وإصابة .  عامل صباحا1300ً

 

وقعت هذه املذحبة أيضاً بتأثري وجع حرب االسترتاف من قلب إسرائيل حيث قامت : "1970 أبريل 8"مذحبة حبر البقر 
 باهلجوم على مدرسة صغرية ألطفال الفالحني يف قرية حبر 1970الطائرات اإلسرائيلية القاذفة يف الثامن من أبريل عام 

اليت تقع على أطراف حمافظة الشرقية، ودكتها بالقذائف ملدة زادت عن عشر دقائق متواصلة وراح البقر، إحدى القرى 
وجدير بالذكر أن القرية كانت خاوية من . ضحيتها من األطفال األبرياء تسعة عشر طفالً وجرح أكثر من ستني آخرين

 . أية أهداف عسكرية

 

ن اإلسرائيلي على لبنان حني أجرت قوات االحتالل اإلسرائيلي يف وقعت إبان العدوا: "1982 يونيه 16"مذحبة صيدا 
 .  مدنياً ممن كانوا خمتبئني يف بعض مالجئ املدينة80لبنان عملية قتل مجاعي ملا ال يقل عن 

 

 »مذحبة صربا وشاتيال «: انظر "1982 سبتمرب 18  16"مذحبة صربا وشاتيال 

 

النسحاب اإلسرائيلي املنتظر من مدينة صيدا يف جنوب لبنان، أوعزت عشية ا: "1984 مايو 16"مذحبة عني احللوة 
إسرائيل إىل أحد عمالئها ويدعى حسني عكر بالتسلل إىل داخل خميم عني احللوة الفلسطيين ااور لصيدا، واندفعت 

ل يف املخيم دون وراح املهامجون ينشرون اخلراب والقت.  آلية150 جندي و1500قوات اجليش اإلسرائيلي وراءه بقوة 
واستمر القتل والتدمري من منتصف الليل حىت اليوم التايل . متييز حتت األضواء اليت وفرا القنابل املضيئة يف مساء املخيم

كما فرضوا حصاراً على املخيم . حيث تصدت القوات اإلسرائيلية ملظاهرة احتجاج نظمها أهايل املخيم يف الصباح
 . خلروج منه حىت بالنسبة لسيارات اإلسعاف وذلك إىل ساعة متأخرة من ار ذلك اليومومنعوا الدخول إليه أو ا
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 140 فلسطينياً بني قتيل وجريح بينهم شباب وكهول وأطفال ونساء فضالً عن تدمري 15وأسفرت املذحبة عن سقوط 

 .  بينهم نساء وأطفال وشيوخ150مرتالً واعتقال 

 

 قرية "جيش لبنان اجلنويب"امهت قوات اجليش اإلسرائيلي وعميلها أنطون حلد د: "1984 سبتمرب 20"مذحبة سحمر 
وقامت القوات بتجميع سكان القرية يف الساحة الرئيسية الستجوام بشأن مصرع أربعة . سحمر الواقعة جبنوب لبنان

" حلد"نود اإلسرائيليون وأتباع وأطلق اجل. من عناصر العميل حلد على أيدي املقاومة الوطنية اللبنانية بالقرب من القرية

فسقط من ساحة القرية على . النار من رشاشام على سكان القرية العزل وفق أوامر الضابط اإلسرائيلي وحلد شخصياً
 .  قتيالً وأربعون جرحيا13ًالفور 

 

ة، وذلك على غرار وقد حاولت إسرائيل التهرب من تبعة جرمها باالدعاء أن قوات حلد هي وحدها املسئولة عن املذحب
إال أن العديد من الناجني من املذحبة أكدوا أن عدداً كبرياً ممن نفذوها كانوا يتحدثون العربية . حماولتها يف صابرا وشاتيال

كما أن ما حدث يف سحمر ميثل منوذجاً لوقائع يومية شهدها لبنان وجنوبه . فيما بينهم، بينما يتحدثون العربية بصعوبة
 .  واحتالله1982لقوات اإلسرائيلية يف يونيه أثناء غزو ا

 

بعد خروج منظمة التحرير الفلسطينية من بريوت بنحو ثالثة سنوات : "1985 أكتوبر 11"مذحبة محامات الشط 
 غارة 1985 أكتوبر 11وشنت هذه الطائرات يف . تعقبت الطائرات اإلسرائيلية مكاتبها وقيادا اليت انتقلت إىل تونس

 شهيداً ومائة جريح حيث امرت 50 محامات الشط جنويب العاصمة التونسية، وأسفرت عن سقوط على ضاحية
القنابل والصواريخ على هذه الضاحية املكتظة بالسكان املدنيني اليت اختلطت فيها العائالت الفلسطينية بالعائالت 

 . التونسية

 

ج اإلرهاب الصهيوين اإلسرائيلي مل تتور ع تل أبيب عن إعالن مسئوليتها عن هذه الغارة رمسياً متفاخرة واستمراراً يف
 . بقدرة سالحها اجلوي على ضرب أهداف يف املغرب العريب

 

 » مذحبة احلرم اإلبراهيمي«: انظر  "  اجلمعة األخرية يف رمضان1994 فرباير 25"مذحبة احلرم اإلبراهيمي 

 

 » مذحبة قانا«: انظر"  1996 أبريل 18"مذحبة قانا 

 

  "1982 سبتمبر 18- 16"مذبحة صابرا وشاتيال 
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Sabra and Shatila Massacre  

وقعت هذه املذحبة مبخيم صابرا وشاتيال الفلسطيين بعد دخول القوات اإلسرائيلية الغازية إىل العاصمة اللبنانية بريوت 
بريوت يف حد ذاته مبرتلة انتهاك لالتفاق وكان دخول القوات اإلسرائيلية إىل . وإحكام سيطرا على القطاع الغريب منها

 . الذي رعته الواليات املتحدة األمريكية والذي خرجت مبقتضاه املقاومة الفلسطينية من املدينة

 

وقد هيأت القوات اإلسرائيلية األجواء بعناية الرتكاب مذحبة مروعة نفَّذها مقاتلو الكتائب اللبنانية اليمينية انتقاماً من 
وقامت املدفعية والطائرات اإلسرائيلية بقصف صابرا وشاتيال  رغم خلو املخيم من .  وحلفائهم اللبنانينيالفلسطينيني

السالح واملسلحني  وأحكمت حصار مداخل املخيم الذي كان خالياً من األسلحة متاماً وال يشغله سوى الالجئني 
مقاتلي الكتائب املتعطشني لسفك الدماء بعد اغتيال الرئيس وأدخلت هذه القوات . الفلسطينيني واملدنيني اللبنانيني العزل

واستمر تنفيذ املذحبة على مدى أكثر من يوم كامل حتت مسع وبصر القادة واجلنود اإلسرائيليني . اللبناين بشري اجلميل
كتائب الذين نفَّذوا وكانت القوات اإلسرائيلية اليت حتيط باملخيم تعمل على توفري إمدادات الذخرية والغذاء ملقاتلي ال

 . املذحبة

 

وبينما استمرت املذحبة طوال يوم اجلمعة وصباح يوم السبت أيقظ احملرر العسكري اإلسرائيلي رون بن يشاي إرييل 
". عام سعيد"شارون وزير الدفاع يف حكومة مناحم بيجني ليبلغه بوقوع املذحبة يف صابرا وشاتيال فأجابه شارون بربود 

... غرباء قتلوا غرباء"أي " فماذا نفعل؟... جوييم قتلوا جوييم"بيجني أمام الكنيست ليعلن باستهانة وفيما بعد وقف 

 ". فماذا نفعل؟

 

ولقد اعترف تقرير جلنة كاهان اإلسرائيلية مبسئولية بيجني وأعضاء حكومته وقادة جيشه عن هذه املذحبة استناداً إىل 
إال أن اللجنة اكتفت . را وشاتيال ومساعدم هذه القوات على دخول املخيماختاذهم قرار دخول قوات الكتائب إىل صاب

واكتفت بطلب إقالة شارون وعدم التمديد لروفائيل إيتان . بتحميل النخبة الصهيونية اإلسرائيلية املسئولية غري املباشرة
 . 1983رئيس األركان بعد انتهاء مدة خدمته يف أبريل 

 

يف تقرير مرفق إىل البنتاجون تسرب إىل "مريكي الذي كان راسياً قبالة بريوت أكد ولكن مسئوالً باألسطول األ
إذا مل تكن هذه هي جرائم احلرب، فما : " املسئولية املباشرة للنخبة السياسية والعسكرية اإلسرائيلية وتساءل"خارجها

اهان، رغم أن الضابط األمريكي ويدعى ولألسف فإن هذا التقرير مل حيظ باهتمام مماثل لتقرير جلنة ك". الذي يكون؟
وستون برينيت قد سجل بدقة وساعة بساعة مالبسات وتفاصيل املذحبة واالجتماعات املكثفة اليت دارت بني قادة 

 .  وكبار القادة والسياسيني اإلسرائيليني لإلعداد هلا"إيلي حبيقة على حنو خاص"الكتائب املنفذين املباشرين هلا 
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كما .  شهيداً من الفلسطينيني واللبنانيني العزل بينهم األطفال والنساء1500ية مذحبة صابرا وشاتيال ولقد راح ضح
ومتت املذحبة يف . كما تعرضت بعض النساء لالغتصاب املتكرر. تركت قوات الكتائب وراءها مئات من أشباه األحياء

يكية املشددة حبماية الفلسطينيني وحلفائهم اللبنانيني من غيبة السالح واملقاتلني عن املخيم ويف ظل االلتزامات األمر
 . املدنيني العزل بعد خروج املقاومة من لبنان

 

األول اإلجهاز على معنويات الفلسطينيني وحلفائهم اللبنانيني، : وكانت مذحبة صابرا وشاتيال دف إىل حتقيق هدفني
 .  بني اللبنانيني أنفسهموالثاين املسامهة يف تأجيج نريان العداوات الطائفية

 

 "الجمعة األخيرة في رمضان-1994 فبراير 25"مذبحة الحرم اإلبراهيمي 

Ibrahimi Mosque Massacre  

بعد اتفاقات أوسلو أصبحت مدينة اخلليل بالضفة الغربية موضع اهتمام خاص على ضوء أجواء التوتر اليت أحاطت 
 هل جيري إخالء املستوطنات وترحيل املستوطنني فيها يف إطار مفاوضات :باملستوطنني اإلسرائيليني بعد طرح السؤال

احلل النهائي بني الفلسطينيني واإلسرائيليني؟ وتكمن هذه األمهية اخلاصة يف أن مدينة اخلليل تعد مركزاً لبعض املتطرفني 
 . سة يف أرض فلسطني بعد القدس الشريفوإن جاز القول فاخلليل ثاين مدينة مقد. من املستوطنني نظراً ألمهيتها الدينية

 

 مسحت القوات اإلسرائيلية اليت تقوم على 1994 فرباير عام 25وفجر يوم اجلمعة األخرية من شهر رمضان املوافق 
حراسة احلرم اإلبراهيمي بدخول املستوطن اليهودي املعروف بتطرفه باروخ جولدشتاين إىل احلرم الشريف وهو حيمل 

. وعلى الفور شرع جولدشتاين يف حصد املصلني داخل املسجد. ة وعدداً من خزائن الذخرية اهزةبندقيته اآللي

 فلسطينياً فضالً عن إصابة عشرات آخرين جبراح، وذلك قبل أن يتمكن من تبقَّى 60وأسفرت املذحبة عن استشهاد 
 . على قيد احلياة من السيطرة عليه وقتله

 

سرائيلي شارك يف املذحبة إال أن الرواية اليت سادت تذهب إىل انفراد جولدشتاين بإطالق ولقد تردد أن أكثر من مسلح إ
ومع ذلك فإن تعامل اجلنود اإلسرائيليني واملستوطنني املسلحني مع ردود الفعل التلقائية . النار داخل احلرم اإلبراهيمي

باستخدام الرصاص احلي بشكل مكثَّف، ويف غضون أقل الفورية إزاء املذحبة اليت متثلت يف املظاهرات الفلسطينية اتسمت 
 .  شهيداً فلسطينياً أيضاً يف مناطق متفرقة ومنها اخلليل نفسها53 ساعة على املذحبة سقط 24من 
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كما سعت إىل حصر . وسارعت احلكومة اإلسرائيلية إىل إدانة املذحبة معلنةً متسكها بعملية السالم مع الفلسطينيني
شخص واحد هو جولد شتاين واكتفت باعتقال عدد حمدود من رموز مجاعيت كاخ وكاهانا ممن أعلنوا مسئوليتها يف 

ولكن من الواضح أن كل هذه اإلجراءات . استحسام جرمية جولد شتاين، وأصدرت قراراً حبظر نشاط املنظمتني الفج
ة ائتالف العمل، جتاهلت عن عمد فالنخبة اإلسرائيلية، وضمنها حكوم. إجراءات شكلية ليس هلا مضمون حقيقي

 . املساس بأوضاع املستوطنني ومن ذلك نزع سالحهم

 

 متثل حالة مناذجية "وهي املستوطنة اليت جاء منها جولد شتاين"وال شك يف أن مستوطنة كريات أربع يف قلب اخلليل 
لعمل، ومن بعدها حكومة سافرة خلطورة إرهاب املستوطنني الذين ظلوا حيتفظون بأسلحتهم، بل حرصت حكومة ا

الليكود على االستمرار يف تغذية أحالمهم االستيطانية بالبقاء يف اخلليل ودغدغة هواجسهم األمنية باالستمرار يف 
بل تعمدت حكومتا العمل والليكود كلتامها تأجيل إعادة االنتشار املقرر . تسليحهم يف مواجهة الفلسطينيني العزل

نية اإلسرائيلية كي تضمن حلوايل أربعة آالف مستوطن يهودي باخلليل أسباب البقاء على مبقتضى االتفاقات الفلسطي
 يف مواجهة مائة ألف فلسطيين ال زالوا معرضني خلطر مذابح أخرى على طراز "أمنية ومعيشية"أسس عنصرية متميزة 

 . جولد شتاين

 

يوين الذي ال يزال من الوارد أن تفرز أمثاله مرحلة ما بعد وتكمن أمهية جولد شتاين يف أنه ميثل منوذجاً لإلرهايب الصه
ورغم أن مهنة جولد شتاين هي الطب فقد دفعه النظام االجتماعي التعليمي الذي نشأ فيه كمستوطن إىل . أوسلو

غري ممارسات عنصرية اشتهر ا ومنها االمتناع عن عالج الفلسطينيني، وجولد شتاين يطنطن بعبارات عن استباحة دم 
. اليهود وحيتفظ بذكريات جيدة من جيش إسرائيل الذي تعلَّم أثناء خدمته به ممارسة االستعالء املسلح على الفلسطينيني

 . وهو يف كل األحوال كمستوطن ال يفارقه سالحه أينما ذهب

 

وق اخلليل على ومما يربهن على قابلية تكرار منوذج جولد شتاين مستقبالً قيام مستوطن آخر بإطالق النار يف س
وقد حتول قرب جولد شتاين إىل مزار مقدس للمستوطنني . الفلسطينيني العزل بعد ثالثة أعوام من مذحبة احلرم اإلبراهيمي

 ! الصهاينة يف الضفة الغربية

 

  "1996 أبريل 18"مذبحة قانا 

Qana Massacre  



 
 248  7الد - الدكتور عبد الوهاب املسريي -موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية

 

 

بدأت يف يوم » عملية عناقيد الغضب«برية سميت ، وهي جزء من عملية ك1996 أبريل 18وقعت مذحبة قانا يف يوم 
وتعد هذه العملية الرابعة من نوعها للجيش .  منه حني مت وقف إطالق النار27 من الشهر نفسه واستمرت حىت 11

 بلدة وقرية يف اجلنوب 159، واستهدفت 1993، واجتياح 1982 وغزو 1978اإلسرائيلي جتاه لبنان بعد اجتياح 
 . ريبوالبقاع الغ

 

كانت هذه العملية تستهدف ثالثة أهداف أساسية غري تلك اليت أعلنها القادة والزعماء الرمسيون واإلعالميون يف 
احلد من عملية تآكل هيبة اجليش اإلسرائيلي، وحماولة نزع سالح حزب اهللا أو على األقل حتجيمه وتقييد : إسرائيل

القيادتني اللبنانية والسورية لتحقيق هذا اهلدف، ورفع معنويات نشاطه من خالل الضغط إىل الدرجة القصوى على 
عمالء إسرائيل يف جيش لبنان اجلنويب املوايل للكيان الصهيوين الذي يعيش جنده وقادته حالة رعب وقلق وارتباك 

إسرائيل قد وكانت الزعامات الصهيونية يف . وخوف على املصري املتوقع بعد الوصول لتسوية ائية للوضع يف لبنان
أعلنت أن اهلدف من وراء هذه العملية هو أمن مستعمرات الشمال وأمن اجلنود اإلسرائيليني يف احلزام احملتل يف جنوب 

رئيس وزراء إسرائيل يف ذلك "لبنان، إال أن املراقبني رصدوا تصرحيات لوزراء الدفاع واخلارجية، بل شيمون برييز نفسه 
 .  اليت ذكرناها سلفاً تشري لألهداف الثالثة"الوقت

 

 آنذاك يف استعراض سطوته "شيمون برييز"وال ميكن جتاهل اقتراب موعد االنتخابات اإلسرائيلية ورغبة رئيس الوزراء 
وجربوته أمام الناخب اإلسرائيلي حىت يواجه االنتقادات اليت وجهها له املتشددون داخل إسرائيل بعد اخلطوات اليت 

 . ذا قدر يسري من التفاهم مع العربقطعها يف سبيل حتقيق ه

 

، التزم »تصفية احلسابات« املعروف بعملية 1993 الذي مت التوصل إليه يف أعقاب اجتياح 1993فمنذ تفاهم يوليه 
والتزم اجلانب اللبناين ذا التفاهم وانصرف عن مهامجة مشال . الطرفان اللبناين والصهيوين بعدم التعرض للمدنيني

ومع . »تأمني اجلليل« املعروف بعملية 1982حماولة تطهري جنوب لبنان من القوات اليت احتلته يف غزو إسرائيل إىل 
تزايد قوة وجرأة حزب اهللا يف مقاومة القوات احملتلة جلنوب لبنان فزعت إسرائيل وشرعت يف خرق التفاهم ومهامجة 

ا، األمر الذي ترمجه شيمون برييز إىل عملية عسكرية املدنيني قبل العسكريني يف عمليات حمدودة إىل أن فَقَدت أعصا
حياول ا أن يسترد ا هيبة جيش إسرائيل الذي حتطَّم على صخرة املقاومتني اللبنانية والفلسطينية ويستعيد ا الوجه 

 . العسكري حلزب العمل بعد أن فَقَد اجلنرال السابق رابني باغتياله

 

. وك اإلسرائيليني باهللع هو حجم الذخرية املُستخدمة مقارنةً بضآلة القطاع املُستهدفومما يعد ذا داللة يف وصف سل

فرغم صغر حجم القطاع املُستهدف عسكرياً وهو جنوب لبنان والبقاع الغريب إال أن طائرات اجليش اإلسرائيلي قامت 
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ليومي الستخدام القوات اإلسرائيلية كان  ألف قذيفة، أي أن املعدل ا32 طلعة جوية ومت إطالق أكثر من 1500حبوايل 
 .  قذيفة مدفعية1882 طلعة جوية، و89

 

. وقد تدفَّق املهاجرون اللبنانيون على مقار قوات األمم املتحدة املتواجدة باجلنوب ومنها مقر الكتيبة الفيجية يف بلدة قانا

إىل جانب قيامها مبجارز أخرى يف الوقت نفسه " لبنانياً 800فقامت القوات اإلسرائيلية بقذف املوقع الذي كان يضم 
 . "يف بلدة النبطية وجمدل زون وسحمر وجبل لبنان وعاث يف اللبنانيني املدنيني العزل تقتيالً

 

 لبنانيني يف قانا وحدها، باإلضافة للعسكريني اللبنانيني 110 لبنانياً منهم 250وأسفرت هذه العملية عن مقتل 
 مدنياً، وتيتم يف هذه 359 جرحياً، بينهم 368كما بلغ عدد اجلرحى اإلمجايل . ء حزب اهللاوالسوريني وعدد من شهدا

 .  طفالً قاصرا60ًازرة أكثر من 

 

وبعد قصف قانا سرعان ما حتول هذا إىل فضيحة كربى إلسرائيل أمام العامل فسارعت باإلعالن أن قصف املوقع مت عن 
ب القوات اإلسرائيلية بدأت تظهر ومتثَّل الدليل األول يف فيلم فيديو مت تصويره ولكن األدلة على كذ. طريق اخلطأ

للموقع واملنطقة احمليطة به أثناء القصف وظهرت فيه لقطة توضح طائرة استطالع إسرائيلية بدون طيار تستخدم يف توجيه 
 شهود العيان من العاملني يف األمم املتحدة من باإلضافة ملا أعلنه. املدفعية وهي تحلق فوق املوقع أثناء القصف املدفعي

 "شيمون برييز"ومن جانبه علَّق رئيس الوزراء اإلسرائيلي . أم شاهدوا طائرتني مروحيتني بالقرب من املوقع املنكوب

 وجاء".  مدين يقبعون أسفل سقف من الصاج وال تبلغنا األمم املتحدة بذلك800إا فضيحة أن يكون هناك : "بقوله

الرد سريعاً واضحاً، إذ أعلن مسئولو األمم املتحدة أم أخربوا إسرائيل مراراً بوجود تسعة آالف الجئ مدين حيتمون 
كما أعلنوا للعامل أمجع أن إسرائيل وجهت نرياا للقوات الدولية وملنشآت األمم املتحدة . مبواقع تابعة لألمم املتحدة

 . وا القوات اإلسرائيلية إىل اعتدائها على موقع القوات الدولية يف قانا أثناء القصف مرة يف تلك الفترة، وأم نبه242

 

ورغم الضغوط األمريكية . ولقد أكد تقرير األمم املتحدة مسئولية حكومة شيمون برييز وجيشه عن هذه املذحبة املتعمدة
دة آنذاك إلجباره على التستر على مضمون هذا واإلسرائيلية اليت مورست على الدكتور بطرس غايل أمني عام األمم املتح

التقرير فإن دكتور غايل كشف عن جوانب فيه، وهو األمر الذي قيل إنه كان من بني أسباب إصرار واشنطن على 
 . حرمانه من االستمرار يف موقعه الدويل لفترة ثانية

 

يل لدفع تعويضات لضحايا املذحبة، وهو األمر  اختذت اجلمعية العامة لألمم املتحدة قراراً يدعو إسرائ1997ويف عام 
 . الذي رفضته تل أبيب
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وتكتسب هذه املذحبة أمهية خاصة على ضوء أن حكومة ائتالف العمل اإلسرائيلي تتحمل املسئولية عنها رغم ما روجته 
املفارقات اليت ومن . عن سعيها الصادق من أجل السالم مع العرب ودعوة شيمون برييز لفكرة السوق الشرق أوسطية

 إال أا مل حتقق أياً من أغراضها املباشرة أو غري "ومذحبة قانا"تستحق التسجيل أنه رغم قيامه بعملية عناقيد الغضب 
 . املباشرة، فاملقاومة ال تزال مستمرة يف جنوب لبنان وبرييز مل ينتخب رئيساً للوزراء

 

  الصهيوني بعد أوسلو/اإلرهاب اإلسرائيلي

Is raeli- Ziones t Terrorism after Os lo  

 واملعروف باتفاقات "1993 سبتمرب 13واشنطن "مل يتضمن إعالن املبادئ بني إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية 
ومع هذا كان . أوسلو نصوصاً حمددة تنطوي على تعهد إسرائيلي أساسي وصريح وشامل بالتخلي عن ممارسة اإلرهاب

تفاقية أوسلو سيخلق واقعاً جديداً يف العالقة بني الشعب الفلسطيين وحكومة املستوطنني الصهاينة من املتصور أن توقيع ا
 : العتبارات عدة ميكن أن نوجزها فيما يلي

 

  تراجع االحتكاك بني الفلسطينيني والقوة العسكرية الصهيونية بسبب تقلص سلطات االحتالل فوق مناطق تركز 1
 . الفلسطيين يف الضفة وغزةالكثافة السكانية للشعب 

 

  كان املفروض أن السوق الشرق أوسطية واملؤمترات االقتصادية املختلفة ستؤدي إىل ظهور عالقات اقتصادية قوية بني 2
 .  وهي عالقات تتجاوز اخلالفات العقائدية واحلضارية السابقة"وضمن ذلك السلطة الفلسطينية"الدول العربية 

 

والقضاء على أية مقاومة لالحتالل الصهيوين، األمر " اإلرهاب"وم السلطة الفلسطينية مبكافحة   كان املفروض أن تق3
 . الذي يعفي سلطات االحتالل الصهيوين من هذه املهام

 

وكل هذه العناصر إن هي إال تعبري عن صهيونية عصر ما بعد احلداثة والنظام العاملي اجلديد واية التاريخ، فهي تفضل 
على أن يقوم ذا الدور أفراد "ىل التفكيك من خالل آليات غري مباشرة بدالً من املواجهة القتالية املباشرة اللجوء إ

وقد لوحظ أنه مع مذحبة اخلليل مت استنفار اجلماهري العربية واستعادة الروح . "ميكن التحلل من جرائمهم" متطرفون"
 . ي النظام االستعماري اجلديداجلهادية والذاكرة التارخيية وهو ما يتناىف ومرام
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ولكن رغم كل هذا يبدو أن البنية االستيطانية اإلحاللية العنصرية للكيان الصهيوين، مبا حتتويه من إرهاب حتمي، جتعل 
 . توقُّع تالشي اإلرهاب الصهيوين أو حىت احتواؤه دون فك هذه البنية أو التخلص منها أمراً شبه مستحيل

 

االتفاقات املتالحقة بني إسرائيل والقيادة الفلسطينية على حنو جيعل هلواجس األمن اإلسرائيلي وعلى أية حال صيغت 
فنصوص أوسلو وما تالها قد انطوت على تزييف واضح لألدوار اليت لعبها الفلسطينيون . أولوية شبه مطلقة

رسة اإلرهاب وباتت أعمال املقاومة واإلسرائيليون إذ أصبح الفلسطينيون هم الطرف الذي تطارده لعنة االام مبما
 . وموضع إدانة ومطعوناً يف مشروعيتها مبقتضى النصوص التعاقدية بن اجلانبني" إرهاباً"الوطنية لسلطات االحتالل تشكل 

 

واجلدير بالذكر أن تقارير منظمات حقوق اإلنسان الدولية مبا يف ذلك منظمة العفو كانت قد التفتت مبكراً وفور 
وجاءت ممارسات إسرائيل على . أوسلو إىل خلو النصوص من الضمانات األساسية الالزمة حلقوق الفلسطينينياتفاقات 

 لتعزيز االعتقاد بأن الدولة اليت مل تعلن ختليها عن عقيدا الصهيونية "احلكم الذايت"األرض خالل الفترة االنتقالية 
ايب الذي طاملا ظلت وال تزال تعتمده مكوناً أساسياً يف تعاملها مع العنصرية مل تتجه إىل التفريط يف آليات العنف اإلره

 . "الفلسطيين والعريب"اآلخر 

 

ولقد شهدت الشهور القليلة اليت تلت اتفاق أوسلو استمرار السلطات اإلسرائيلية يف أعمال قتل وإصابة الفلسطينيني 
 . ذيب سياسة مستقرة يف التعامل مع الشعب الفلسطيينفوق أراضيهم احملتلة فضالً عن اعتماد االعتقال والسجن والتع

 

وإذا كانت عمليات اإلفراج عن أعداد من املعتقلني الفلسطينيني قد اجتذبت جهود املفاوضني واهتمام وسائل اإلعالم، 
تقرير ويقول "فإن تقارير منظمات حقوق اإلنسان الدولية الالحقة على أوسلو تسجل مواصلة محالت االعتقال اجلماعي 

 آالف فلسطيين اعتقلتهم إسرائيل بعد سبتمرب 6ملنظمة العفو الدولية  استناداً إىل إحصاءات رمسية  إن ما يزيد عن 
 . "1994 وحىت اية عام 1993

 

 ضد "التمييزية"وأبقت احلكومات اإلسرائيلية املتعاقبة بقيادة العمل أو الليكود على نفس القوانني العسكرية العنصرية 
بل استمر اجتاه السياسات اإلرهابية . لسطينيني لتالحقهم ا أينما ظلت سلطاا فاعلة يف الضفة وغزة والقدسالف

 بتمديد فترة االعتقال اإلداري يف حدها 1995 فرباير 5اإلسرائيلية حنو املزيد من التشدد حيث اختذت قرارها يف 
 .  شهور إىل عام كامل قابل للتجديد6األقصى من 

 

خيلو تقرير ملنظمات حقوق اإلنسان الدولية بعد أوسلو من رصد إدانة الختاذ إسرائيل التعذيب سياسة معتمدة رمسية وال 
.  دعا بيان جلنة األمم املتحدة إسرائيل جمدداً إىل التوقف الفوري عن ممارسة التعذيب1997ويف عام . ضد الفلسطينيني
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 1995ثياب اإلميان بالسالم حاولت إصدار تشريعات خالل عام ويلفت النظر أن حكومة رابني اليت كانت تلبس 

إال أن جتذر اإلرهاب العنصري . إلضفاء املشروعية على ممارسة التعذيب ولكنها اضطرت للتراجع حتت ضغط دويل
وصفه  لإلقرار للمحققني اإلسرائيليني باستخدام ما 1996داخل املؤسسات اإلسرائيلية دفع احملكمة العليا يف نوفمرب 

" أمن إسرائيل"بدرجة حمددة من اإلجبار والضغط البدنيني للحصول على معلومات من الفلسطينيني وذلك حتت دعوى 

 ". باإلرهاب الفلسطيين األصويل "واحلق يف مكافحة ما وصفته 

 

ازل مع تقلُّص وكما أسلفنا، كان من املتصور أن تنحسر ممارسات إطالق النار واالعتقال والسجن والتعذيب وهدم املن
سلطات االحتالل فوق الضفة والقطاع ومع تقدم عملية احلكم الذايت الفلسطيين، إال أن آليات العقاب اجلماعي شهدت 

سواء لكل أحناء الضفة والقطاع " باإلغالق األمين"تطوراً يف اجتاه ترسيخ أسلوب احلصار والتجويع عن طريق ما يسمى 
 . أو ملناطق حمددة منهما

 

وتؤكد خربة السنوات املاضية منذ توقيع اتفاق أوسلو وبدء إعادة االنتشار اإلسرائيلي أن احلكومات بقيادة حزيب العمل 
أو الليكود تنتهج فرض احلصار والتجويع عقب أية عملية تستهدف اإلسرائيليني أو ألغراض الضغط على املفاوض 

مبعزل عن الطبيعة االستعمارية الصهيونية اليت تسعى لتحويل " مينباإلغالق األ"وال ميكن فهم ما يسمى . الفلسطيين
 . على غرار جتربة جنوب أفريقيا العنصرية يف السابق" معازل"مناطق احلكم الذايت إىل 

 

كما تقترن سياسة احلصار والتجويع هذه عادةً بتهديدات إرهابية من كبار املسئولني اإلسرائيليني بإعادة اقتحام مناطق 
وحبجة األمن اإلسرائيلي أيضاً ميتد نشاط إرهاب الدولة إىل الدول العربية . داخلها" عمليات تأديب"كم الذايت لشن احل

وتظل االعتبارات املتحكمة يف املشروع الصهيوين هي السائدة . وذلك يف ظل الترويج ملشروع التعاون الشرق أوسطي
" مهندس"وة هذه االعتبارات الصهيونية إذ مل يتورع شيمون برييز وجتسد حالة لبنان سط. يف مواجهة مقاومة االحتالل

 ".قانا"وارتكاب مذحبة 1996الشرق أوسطية عن شن عدوان وحشي على لبنان يف مارس وأبريل 

 

ويوحي . العالقة بني الدولة واملستوطنني: ولعل أكثر اإلشكاليات املطروحة بشأن اإلرهاب اإلسرائيلي بعد أوسلو هي
سحق رابني رئيس الوزراء السابق على يد مستوطن يهودي  يف سابقة تعد األوىل يف تاريخ التجمع الصهيوين  اغتيال إ

ورمبا يعزز ذلك اإلحياء عودة . بأن إرهاب املستوطنني يأخذ طابعاً مستقالً عن الدولة إن مل نقل متحدياً هليبتها وسياساا
إرهابية مدوية من قبيل مذحبة احلرم اإلبراهيمي باخلليل وإطالق النار على سوق املستوطنني إىل اختاذ املبادرة يف أعمال 

 . املدينة نفسها قبيل أيام من التوصل إىل اتفاق إعادة االنتشار ا
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وتتجه أنشطة املستوطنني اإلرهابية إىل التبلور مرة أخرى يف أشكال تنظيمية بعد فترة سابقة من الكمون ورغم قرار 
سرائيلية حظر مجاعيت كاخ وكاهاناحي، فإن امسي هاتني اجلماعتني وقيادتيهما يعود إىل الظهور يف أعمال احلكومة اإل

 . إرهابية متفرقة ضد الفلسطينيني

 

واليت تعود أصالً إىل " بلجنة األمن على الطرق"ولعل أوضح األشكال التنظيمية حضوراً بعد اتفاق أوسلو هو ما يسمى 
ويبدو دور هذا التنظيم االستيطاين  الذي يتكون من . 1993 مل تظهر بقوة سوى بعد سبتمرب ولكنها. 1988عام 

 ". احلصار اجلماعي"جمموعات شبه مستقلة عن بعضها  متمماً لصيغة الطرق االلتفافية وآلية 

 

 على التزام ومن الواضح أن جمموعات األمن على الطرق حتاول بث أقصى درجات الفزع بني الفلسطينيني إلجبارهم
حالة من الوجود اهلامشي حيث يتعني عليهم حتت تأثري الفزع التحرك يف هامش بالغ الضيق داخل مناطق احلكم الذايت 

وتعترب هذه اموعات أن غايتها هي تكثيف شعور الفلسطينيني بانعدام األمن والسالمة خارج مناطق أو معازل . وحوهلا
 .  عن بعضها البعض"املعازل/املناطق"احلكم الذايت وتأكيد انفصال هذه 

 

ويديل . وتتغاضى احلكومات اإلسرائيلية بقيادة حزيب العمل والليكود عن النشاط اإلرهايب موعات األمن على الطرق
قادة هذه اموعات بتصرحيات متكررة عن أنشطتهم اإلرهابية لوسائل اإلعالم اإلسرائيلية دون أن يتلقوا إشارة ردع من 

 . بل إن هذه التصرحيات حتمل الطابع التفاخري الذي بات شهرياً يف تاريخ اإلرهاب الصهيوين. لطاتالس

 

وإذ كان هناك تصور يقضي بأن املستوطنني ميارسون ضغوطاً على احلكومة اإلسرائيلية لقطع الطريق على احتمال إخالء 
احلكومة نفسها، فإن عالقة إرهاب املستوطنني املستوطنات وأن هذه الضغوط وصلت إىل حد التهديد بالعصيان ضد 

 . بالدولة تظل متيل إىل كوا أقرب إىل عالقات التعاون والتكامل يف إطار ثوابت املشروع الصيهوين

 

وبعد مرور سنوات على اتفاق أوسلو فإن الدولة الصهيونية تبقي على قوانينها التمييزية العنصرية لصاحل مشروعية إرهاب 
كما أن احلكومات بقيادة حزيب الليكود أو العمل مل تقترب مطلقاً من حماولة التفكري .  املوجه إىل الفلسطينينياملستوطنني

ورغم مذحبة اخلليل فإن السلطات اإلسرائيلية مل تسع مطلقاً لرتع سالح . يف املساس بصورة املستوطن اليهودي املسلح
ق يف قرار اختذته احلكومة اإلسرائيلية قبل أسابيع معدودة من اتفاق املستوطنني، بل حيق التساؤل عن وجود ختطيط مسب

القرار صدر "أوسلو يقضي بتحديث تسليح املستوطنني والسماح حبرية حركة مطلقة يف جتوهلم بأسلحتهم بالضفة وغزة 
 . "1993يف مارس 
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ولة واجليش واملستوطنني يف القضايا األمنية ويؤكد املفكر الباحث اإلسرائيلي إسرائيل شاهالو أن مثة عالقة وثيقة بني الد
مزارعاً أو عامالً "كما يرصد التحول يف خصائص املستوطن اليهودي من أجل الكيبوتس بوصفه . بعد اتفاق أوسلو

 فأعىت املستوطنني اليهود تطرفاً". موظفاً وجمنداً لدى جهاز الدولة"إىل رجل املستوطنات األمنية والدينية بوصفه " مسلحاً

وتقدر مع حلول . هم باألساس يعملون كموظفني مدنيني أو عسكريني يعيشون على أموال ودعم احلكومة اإلسرائيلية
 . النصف الثاين من التسعينيات نسبة املوظفني التابعني ألنشطة الدولة بني املستوطنني بأكثر من الثلثني

 

وطنني املتطرفة واإلرهابية ولذا فإا مل تبد بعد أي استعداد واحلكومة اإلسرائيلية تبدو بعد أوسلو رهينة مليول املست
 . للتخفف جبدية من بعض مهامها القمعية واإلرهابية الرمسية ضد الفلسطينيني يف ظل التفاوض مع قيادم

 

درجة، ومن الواضح أن عمليات اإلرهاب املؤسسية، أي اليت تقوم ا أجهزة الدولة الصهيونية، ال تزال نشيطة ألقصى 
حيىي عياش، ويف حماولة اغتيال خالد مشعل، من خالل استخدام سالح ال " املهندس"األمر الذى يتضح يف اغتيال الشهيد 

 . تزال هويته غري معروفة،وإن كان يبدو أنه من األسلحة امليكروبية اليت حتظر هيئة األمم استخدامها

 

رهناً بانتزاع الطبيعة الصهيونية، أي االستيطانية اإلحاللية  "دولة ومستوطنني"ويظل مستقبل اإلرهاب اإلسرائيلي 
وهو أمر مل تتضح بعد شواهد جدية عليه رغم " األمن اليهودي أوالً"العنصرية، وبتخلي احلكومات اإلسرائيلية عن شعار 
 . "واملقرر هلا مخس سنوات"االقتراب من انتهاء املرحلة االنتقالية للحكم الذايت 

 

 ما بعد أوسلو ميكن القول بأن حدود وأشكال اإلرهاب الصهيوين اإلسرائيلي قد احنسرت جزئياً على ويف ضوء خربة
رقعة اجلغرافيا وذلك حبكم تسلُّم احلكم الذايت لسلطاته يف أكثر من بقعة بالضفة والقطاع، ولكن يبقى صحيحاً أن 

  .الدوافع التارخيية املزمنة هلذا اإلرهاب مل تنتف بعد
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اح أو الفشل من خالل معايري اقتصادية عامة وإمنا من خالل مشروعها القومي ال يحكَم على اقتصاد أية دولة بالنج
ففي النظم الرأمسالية يكون املعيار األساسي عادةً هو الربح ومراكمة الثروة ورمبا توسيع نطاق احلرية الفردية، . ككل

علمي والتكنولوجي الذي ال يتناقض أما يف يف النمط االشتراكي فيكون املعيار هو التقدم ال. وخصوصاً حرية رأس املال
مع مفاهيم العدالة االجتماعية وسيطرة الطبقة العاملة على وسائل اإلنتاج حىت ال تنشأ طبقة رأمسالية تفرض 

، ولكنها ال "االقتصاد احلر"وبعض املالمح الرأمسالية " االشتراكية"وإسرائيل قد يكون هلا كثري من املالمح . أيديولوجيتها
الذي يأخذ أشكاالً متباينة ختتلف من » االقتصاد االستيطاين« أي من النمطني، بل تنتمي إىل ما ميكن تسميته تنتمي إىل

 . جمتمع آلخر، ومع هذا يتسم ببعض السمات الثابتة اليت ال تتغير

 

تبارات أخرى، مبعىن أنه ومن أهم هذه السمات أن االقتصاد االستيطاين يعطي األولوية لالعتبارات االستيطانية على أية اع
 مع النشاط "القائمة على حساب التكلفة االقتصادية واملردود االقتصادي"يف حالة تعارض مقتضيات الرشد االقتصادي 

وأهم هذه الضرورات األمن والبقاء . االستيطاين فإن األولوية ال تكون لالعتبارات االقتصادية وإمنا لضرورات االستيطان
 مفهوم متاماً، فاالعتبارات االقتصادية تعبري عن الرغبة يف النجاح االقتصادي، بينما يرتبط األمن بوجود املادي، وهذا أمر

ويرتبط بالبقاء املادي البقاء اإلثين أو . اجليب االستيطاين نفسه، والنجاح االقتصادي يأيت يف املرتبة الثانية بعد البقاء املادي
عة املستوطنني تود احلفاظ على نفسها كجماعة بشرية مستقلة ذات خصائص احلضاري واالجتماعي وهو يعىن أن مجا

 . مستقلة
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وهذا االستقالل اإلثين واالجتماعي مرتبط متام االرتباط باستمرار مجاعة املستوطنني باعتبارها مجاعة غازية متفوقة 
ل يصبح األساس املعنوي واخللقي الذي فهذا االستغال. عسكرياً تقوم باستغالل السكان األصليني وإبادم إن لزم األمر

ولذا تقوم مجاعة . يولِّد الديباجات العنصرية ويربر عمليات القتل والغزو، وهو حيل مشكلة املعىن بالنسبة للمستوطنني
 . املستوطنني بعزل نفسها عن السكان األصليني وتلجأ لشعائر اجتماعية مركبة وقوانني مباشرة لتحقيق هذا اهلدف

 

فاالستقالل الثقايف واحلضاري وما يؤدى .  ليسا منفصلني بأية حال فهما وجهان لعملة واحدة"األمين والثقايف"عدان والب
. له من عزلة وما يصاحبه من عمليات استغالل وقهر لآلخر تستجلب العداء الذي يؤدي إىل تفاقم املشكلة األمنية

 . ثقافية فاالجتماعيةوتؤدي املشكلة األمنية بدورها إىل تعميق العزلة ال

 

اليت يسموا يف اخلطاب الصهيوين "يؤدي هذا الوضع إىل إفراز أهم مسات االقتصاد االستيطاين، أي مجاعيته وعسكريته 
ففي داخل هذا اإلطار من العزلة ومع سيطرة اهلاجس األمين يصبح وضع املستوطن مبفرده يف . "»التعاونية االشتراكية«

عية واإلنسانية املعادية أمراً مستحيالً، إذ البد من حشد اجلهود البشرية واملادية، والبد من التنظيم مواجهة البيئة الطبي
وهذا ما فعله املستوطنون الصهاينة، فقد حولوا أنفسهم إىل مجاعة استيطانية متماسكة منظمة . االقتصادي والعسكري

وزراعية ال ختضع ملقاييس الرشد االقتصادي وال تنبع من " اقتصادية"عسكرياً تستبعد العرب، وقاموا بتطوير مؤسسات 
، "املزارع اجلماعية  اهلستدروت"مفهوم اجلدوى االقتصادية ودف إىل تكثيف جهود األفراد وجتميع مصادرهم البشرية 

قتحام األرض العمل العربي  ا"وطوروا جمموعة من املفاهيم ذات الطابع اجلماعي اليت ال تكترث بالعائد االقتصادي 
 . "والعمل واحلراسة واإلنتاج

 

وكما صرح أحد الزعماء الصهاينة، فإن املشروعات الناجحة هي أقل املشروعات نفعاً من الناحية االستيطانية 
أما املشروعات الصهيونية اخلاسرة مالياً، . "إخل... العتمادها على العمل العريب واملستهلك العريب ولصعوبة الدفاع عنها"

ي أكثرها نفعاً النفصاهلا الكامل والعتمادها على العمل العربي والسوق العربية، أي أا النواة احلقيقية للدولة فه
 . الصهيونية املنفصلة

 

تعبري عن ضرورات االستيطان العسكرية األمنية وليست تعبرياً عن رؤية إنسانية ترى " تعاونيته"ومجاعية هذا االقتصاد أو 
ولذا جند أن كل اتمعات االستيطانية، وخصوصاً اإلحاللية، . على الفرد والعدالة االجتماعية على الربحأسبقية اتمع 

 املستوطنون األوائل يف "املتطهرون"فالبيوريتان . تأخذ هذا الشكل اجلماعي يف التنظيم يف مراحل االستيطان األوىل
وجيات الرأمسالية الربوتستانتية تطرفاً يف فرديتها، ومع هذا الواليات املتحدة كانوا أصحاب واحدة من أكثر األيديول

 . نظموا أنفسهم سياسياً واقتصادياً واجتماعياً بشكل مجاعي، ففي مواجهة السكان األصليني كان عليهم أن يفعلوا هذا

 



 
 257  7الد - الدكتور عبد الوهاب املسريي -موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية

 

 

 قد يكون "جس األميناهلا" والسبب األساسي لظهورها "اجلماعية"بعد أن تناولنا السمة األساسية لالقتصاد االستيطاين 
من املفيد اإلشارة إىل بعض العناصر املقصورة على املشروع الصهيوين اليت دعمت من هذه اجلماعية وغلَّبت االعتبارات 

 : االستيطانية على اعتبارات اجلدوى االقتصادية

 

مة بالدرجة األوىل، ومركزاً   ينظر التشكيل اإلمربيايل الغريب إىل الدولة الصهيونية باعتبارها قاعدة عسكرية متقد1
 . ولذا فاالعتبار العسكري بالنسبة للقوة الراعية كان أكثر أمهية من االعتبارات االقتصادية. استثمارياً بالدرجة الثانية

 

جبمع التربعات من يهود العامل، وهذه التربعات، شأا شأن " العاملية"  تقوم الدولة الصهيونية واملنظمة الصهيونية 2
 . عم الغريب، تصب يف املُستوطَن الصهيوين من خالل مؤسسات الدولة املختلفةالد

 

  الدولة الصهيونية دولة وظيفية تتمتع بالدعم السخي الذي يقدمه التشكيل اإلمربيايل الغريب، الذي كان يصب يف 3
 . ة مجاعية االقتصاداملُستوطَن الصهيوين من خالل مؤسسات الدولة الصهيونية مما يعين تقوية قبضتها وتقوي

 

  مما ساعد على تقوية اجلانب اجلماعي االقتصادي الصهيوين ظهور النازية يف أملانيا إذ مت عقد معاهدة اهلعفراه بني 4
الصهاينة والنازيني اليت أدت إىل تدفُّق كثري من املهاجرين اليهود األملان ورؤوس األموال على هيئة بضائع ومعدات 

وبعد قيام الدولة الصهيونية دفعت أملانيا مبالغ طائلة كتعويضات للدولة . نازية إىل املستوطنني يف فلسطنيقدمتها أملانيا ال
 . وكل هذه املعونات تقوي شوكة الدولة واالقتصاد اجلماعي. الصهيونية عما حلق باليهود من أذى

 

العامل، أما على مستوى البنية فهي دولة   طرحت الدولة الصهيونية نفسها على مستوى الديباجة بوصفها دولة يهود 5
استيطانية حتتاج دائماً ملادة بشرية للقتال واالستيطان، ومن مث فالبد أن تفتح أبواا للمهاجرين حىت لو تناقض ذلك مع 

 .مصاحلها االقتصادية املباشرة

 

 دعمت النزعة "ن الصهاينةأي المستوطني"وتوجد أسباب خاصة بطبيعة المادة البشرية اليهودية التي تم نقلها 
  :الجماعية

 

، أي شفاؤها "من املنظور الصهيوين"  كانت املادة البشرية اليت سيتم نقلها من أوربا حتتاج إىل عملية حتديث وتطبيع 1
من أمراض املنفى مثل الطفيلية واالشتغال بأعمال السمسرة واملضاربات، أي أنه كان املطلوب حتويل يهود اجليتو إىل 

كما أن عملية التحديث هذه .  منتج يسيطر على كل املراحل اإلنتاجية وحيقق لنفسه السيادة االقتصادية والسياسيةشعب
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 صاحب رأس املال الربوي الذي يستخدمه يف عملية "السمسار املرايب"كانت تعين يف واقع األمر حتويل يهودي اجليتو 
ستوطن املقاتل الذي حيمل السالح ضد السكان األصليني ويقمعهم  إىل امل"لصاحل األمري أو احلاكم"استغالل الشعوب 

وعمليات التحديث هذه كانت تتجاوز معايري اجلدوى االقتصادية، وتتطلب توليد روح . لصاحل القوة اإلمربيالية الراعية
 . مجاعية يف يهود اجليتو

 

ربوليتاريا الرثة اليت صعدت حركة اإلعتاق   كان معظم املستوطنني الصهاينة من طبقة البورجوازية الصغرية أو ال2
أحالمها الطبقية على حني ضيقت الرأمساليات احمللية عليها اخلناق، األمر الذي جعلها مهددة دائماً باهلبوط إىل مستوى 

رغم أن و. فكانت الصيغة التعاونية وسيلة حتقق قدراً من أحالمهم الطبقية بتحويلهم إىل مالك زراعيني. الربوليتاريا
فهم مل يصبحوا جمرد . امللكية مل تكن كاملة وال فردية، إال أا مع هذا كانت نوعاً من امللكية يشبع طموحهم الطبقي

وقد كان هلذه امللكية الصورية . »الشعب اليهودي«أجراء، واملالك مل يكن شخصاً معيناً وإمنا شخصية معنوية تسمى 
 . اجلديدة رغم الظروف املعادية" التعاونية"ملستوطنني يف أمالكهم أثرها الكبري يف تثبيت كثري من ا

 

  كان من العسري إصدار األوامر للمستوطنني وكان من الصعب عليهم تقبلها واالنصياع هلا، حبكم خلفيتهم الطبقية، 3
 . ولذا كانت الصيغة التعاونية مناسبة ألقصى حد

 

وقد . ن أفكاراً وديباجات اشتراكية متطرفة كان البد من تفريغها وتسريبها  كان كثري من املستوطنني الصهاينة حيملو4
واستخدمت الديباجات االشتراكية » تعاونياً اشتراكياً«مت ذلك من خالل االقتصاد اجلماعي العسكري، الذي سمي 

 . املتطرفة يف تربيره

 

 خربة بالزراعة، وبالتايل كانوا دائماً يف حاجة إىل   كان املهاجرون اليهود اجلدد يأتون من وسط هامشي ومل تكن هلم5
مساعدة وإشراف فنيني، وهلذا أمكن تدريب املزارعني اجلدد على أيدي املزارعني ذوي اخلربة داخل إطار االقتصاد 

 . اجلماعي

 

سم بسيولة كبرية، وجمتمع املهاجرين يت.  جمتمع مهاجرين"وال يزال إىل حد كبري"  كان جمتمع املستوطنني الصهاينة 6
فبعد استقرار فريق من املهاجرين كان كثري منهم يترك األرض بعد قليل ليذهب إىل الواليات املتحدة حيث توجد فرص 

وقد متكَّن الصهاينة من التغلب على هذه الصعوبة عن طريق الصيغة اجلماعية ألن . أفضل للعمل ومستوى معيشي أعلى
األمر الذي كان ميكن أن حيدث يف حالة امللكية "ين التوقف الكامل للعملية اإلنتاجية انسحاب بعض املزارعني مل يكن يع

 .  وكانت احلركة الصهيونية تقوم باستبدال مهاجر آخر مبن ترك األرض"الفردية
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، ألن   أثبتت الصيغة اجلماعية أا أفضل الصيغ الستيعاب املهاجرين اجلدد، فهي قادرة على إجياد أعمال ووظائف هلم7
كما ساهم التنظيم اجلماعي يف ختفيف . املزارع التعاونية والتنظيمات اجلماعية األخرى كانت تشمل كل جوانب احلياة

فكل مهاجر كان ينضم للتنظيم التعاوين الذي تسود فيه قيمه . حدة الصراعات العرقية داخل مجاعات املستوطنني
 . و روس أو بولنديني وهكذااحلضارية ويسيطر عليه بنو جلدته من رومانيني أ

 

وقد أدرك القائمون على املنظمة الصهيونية والوكالة اليهودية هذه احلقيقة وأن الطريقة الوحيدة املتاحة أمام املشروع 
ولذا فرغم أن اجتاهام . الصهيوين ليس جمرد االستيالء على األرض وإمنا إدارته على أساس مجاعي عسكري

 "التعاونية االشتراكية"الية ليربالية تؤمن باالقتصاد احلر إال أا قبلت عملية التنظيم اجلماعي هذه األيديولوجية كانت رأمس

فكانت الوكالة اليهودية . وقامت بدعمها ومتويلها بال تردد ودون التقيد بأية اعتبارات اقتصادية أو أيديولوجية خارجية
 "اعيني العرب املقيمني خارج فلسطني أو من خالل وسطاءمن سلطات االنتداب أو بعض اإلقط"تقوم بشراء األرض 

وتؤجرها لتعاونية عمالية تدفع أجور العمال فيها حسب ما تنتجه كل جمموعة، وعينت مديراً » الشعب اليهودي«باسم 
ين، فعلى وقد حل هذا الشكل من الزراعة كثرياً من مشاكل االستيطان الصهيو. لكل تعاونية من قبل املنظمة الصهيونية

سبيل املثال، يستطيع جتمع املستوطنني أن يقسم نفسه إىل جمموعتني، تقوم واحدة بالزراعة واألخرى باحلراسة ومطاردة 
مرتبطة متام االرتباط بالعسكرية الصهيونية، حبيث » الزراعة املسلحة«والزراعة الصهيونية اليت نسميها "العرب وإرهام 

كما أن احلركة الصهيونية تستطيع أن متول . "فهما وجه واحد لعملية االستيطان واالستيعابال ميكن الفصل بينهما، 
هذه التجمعات حبيث ال تؤدي عدم إنتاجيتها، بسبب جهل املستوطنني بشئون الزراعة، إىل سقوط األرض مرة أخرى يف 

لصهيونية تقوم بدفع خسائرها، كما أن املستوطنة أما املستوطنات اليت متىن باخلسائر الفادحة، فكانت املنظمة ا. يد العرب
 . اجلماعية اليت يتلقى أعضاؤها أجرهم من املنظمة الصهيونية العاملية لن حتتاج للعمالة العربية الرخيصة

 

ر وقد انتصر االقتصاد االستيطاين مع صعود األحزاب العمالية إىل مواقع القيادة الصهيونية بانتصار جناح وايزمان يف مؤمت
، ومتكنت األحزاب العمالية من السيطرة على رأس املال اليهودي العام 1921احلركة الصهيونية الذي عقد يف لندن سنة 

املوجود يف تصرف احلركة الصهيونية، على أساس أن ذلك يتيح هلا فرصة تأسيس اقتصاد عمايل، أي استيطاين، قادر 
واستطاعت األحزاب العمالية إجياد ". اجلماعية"بناء الدولة الصهيونية على إخضاع رأس املال اخلاص ليعمل وفق أهداف 

 . خطة جلذب املهاجرين الشبان

 

وقد سيطر اهلستدروت على األنشطة االقتصادية كافة وحدد مهامها بأا توحيد العمال املستخدمني، وإنشاء كتائب 
سيس اهلستدروت استمراراً لنفس االستجابة ملعضلة وكان تأ. العمل ومجاعات الزراعة واحلرث واستقبال املهاجرين

فاهلستدروت مل ينشأ للتعبري عن مصاحل طبقة عاملة يهودية تبلورت يف فلسطني وإمنا . االقتصاد واأليديولوجيا االستيطانية
ن عالقة خاصة كما أنه بامتالكه العديد من املشروعات كان يسعى لتكوي. أداة خللق هذه الطبقة، ونواة لالقتصاد العمايل
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إننا ال نسعى ملشاركة العمال يف أعمال يديرها رأس : "جداً مع رأس املال اخلاص، وهو ما عبر عنه بن جوريون بقوله
املال اخلاص ويشترك العمال يف أرباحها، وإمنا على العكس نسعى ملشاركة رأس املال اخلاص يف أعمال يديرها العمال 

 ". رأس املال اخلاص نسبة ثابتة من أرباحهاويشرف اهلستدروت عليها، ويأخذ 

 

وتبدى عنصرا اجلماعية واألمن باعتبارمها أهم أسس االقتصاد العمايل يف تنظيم الكيبوتس على أسس شبه عسكرية 
لتفريخ املُستوطن املقاتل، وقد مت تأسيس اهلاجاناه بعد تأسيس اهلستدروت بعام واحد، ومت تدريب عشرات اآلالف من 

وكان معظم أعضائها مرتبطني .  لتأدية املهام الصعبة1941مث تأسست بعد ذلك قوا الضاربة الباملاخ عام . هاأعضائ
وكانت اهلاجاناه ضمن . املابام: بالكيبوتس، وخصوصاً تلك الكيبوتسات التابعة للحزب الصهيوين ذي الديباجة اليسارية

ه، واعتربت مبرتلة اجلناح العسكري للمجتمع اجلديد لتقوم مبهام مسئولية اهلستدروت، وضباطها يف معظمهم مسئولون في
 .احلماية وتوفري األمن لالقتصاد االستيطاين العمايل

 

  1948االقتصاد االستيطاني الصهيوني في فلسطين المحتلة بعد عام 

Zionis t Settler Economy in Occupied Pales tine after 1948  

وقد تطلَّب هذا استمرار . ، بل رمبا ازداد حدة1948 بطبيعة احلال بعد عام "ستيطايناال"مل خيتف اهلاجس األمين 
 وميش االعتبارات االقتصادية وختصيص موارد اقتصادية هائلة حلراسة احلدود "التعاونية العمالية"الصيغة اجلماعية 

هاجرين اجلدد وإعادة تأهيلهم وإمتام لضمان استمرار السيطرة الصهيونية على األرض والسكان األصليني واستيعاب امل
املشروع الصهيوين مبا يتطلبه من توسع جغرايف وحماولة التوصل إىل احلدود اآلمنة بشكل ائي وحتديث اجليش 

 . اإلسرائيلي وتزويده بكل األسلحة اليت حيتاجها وبناء صناعة سالح ذات تكنولوجيا عالية متطورة

 

 من تأسيس نظام اقتصادي تقوم فيه الدولة باإلشراف والتخطيط املركزي الذي يشمل وقد متكنت األحزاب العمالية
جماالت التنمية االقتصادية واالجتماعية كافة، كما أا تشرف على كل جماالت النشاط االقتصادي عبر سياساا 

ن دور الدولة يف االقتصاد اإلسرائيلي أكرب الضريبية والنقدية واملالية، وعبر سياسة التشجيع والدعم حىت أنه ميكن القول بأ
 . من دور أية دولة أخرى يف اقتصادها، عدا الدول الشيوعية

 

، 1948وقد ظل منوذج الصهيونية العمالية، وقوامها اهلستدروت، املَعلم األساسي لالقتصاد العمايل يف فلسطني قبل عام 
أ اهتزاز هذا النموذج مع األزمة االقتصادية اليت بدأت يف أعقاب عام مث لالقتصاد اإلسرائيلي بعد قيام الدولة، إىل أن بد
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، وبلغت ذروا يف منتصف الثمانينيات معلنة عن انتهاء قدرة هذا النمط من اإلدارة االقتصادية على االستمرار 1973
 . وجتاوز أزماته

 

  االقتصاد العمالي

Labour Economy  

وحنن نذهب إىل أن مثة . »االقتصاد االستيطاين الصهيوين«ن مترادفاً مع مصطلح مصطلح يكاد يكو« االقتصاد العمايل«
هذا النمط . منطاً عاماً من االقتصاد االستيطاين يوجد يف كل اجليوب االستيطانية مسته األساسية هي اجلماعية والعسكرية

ستيطاين الصهيوين أخذ االقتصاد ويف حالة املشروع اال. يترجم نفسه إىل أشكال خمتلفة ولكن اجلوهر يظل واحداً
االستيطاين شكل االقتصاد العمايل أو التعاوين االشتراكي ذي الديباجات االشتراكية لألسباب اليت بيناها يف مدخل 

 . »أسباب ظهوره: 1948االقتصاد االستيطاين الصهيوين يف فلسطني قبل عام «

  "حالوتسيم  المسكوب"الرواد الصهاينة 

Zionis t Pioneers  "Halutzim; Maskoub"  

ويطلَق املصطلح يف الكتابات الصهيونية . »رائد«أي » حالوتس«ومفردها » حالوتسم«ترمجة للكلمة العربية » الرواد«
أما الفلسطينيون . على الصهيوين الذي يهاجر إىل فلسطني ويستوطن فيها مث يكرس نفسه لبناء املُستوطَن الصهيوين

 . »موسكو«أي » مسكوبا«أي الوافدون من » املسكوب«م اسم العرب فقد أطلقوا عليه

 

والرواد مجاعة من املستعمرين االستيطانيني الذين يدورون يف إطار الصيغة الصهيونية األساسية الشاملة بعد مزجها 
ملصلحة  واألرض ورفض الطموحات املادية وا"الفولك"بالديباجات الشعبوية الروسية اخلاصة بالعودة للشعب العضوي 

الذاتية وإيثار العمل اليدوي، الذي قد يأيت بعائد مادي منخفض، عن األعمال غري اليدوية اليت قد تأيت بالنجاح املادي 
 . البورجوازي، ولذا فهم حيلمون مبجتمع مجاعي اشتراكي مفعم بروح التعاون

 

رق أوربا، كما كانوا يرفضون االندماج يف  كما خربوها يف ش"الدياسبورا"كان الرواد يرفضون حياة اليهود يف العامل 
وقد ذهبوا إىل أنه ال ميكن حل املسألة اليهودية يف شرق أوربا إال على أساس عودة اليهود إىل . جمتمعام األصلية

فلسطني كي يطهروا أنفسهم عن طريق اقتحام األرض والعمل واحلراسة واإلنتاج وتعلُّم اللغة العربية والتمسك بالتراث 
اليت يعد االنضمام هلا ذروة "وقد ارتبطت حركة الريادة بالتنظيمات العسكرية الصهيونية ومزارع الكيبوتس . ليهوديا

، فالريادة هي يف اية األمر الزراعة املسلحة اليت دف إىل حتقيق االستيطان اإلحاليل يف "تحقُّق املثل األعلى الريادي
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بالتايل، فإن الزراعة املسلحة اليت يعمل ا الرواد هي يف واقع األمر الطريقة و. فلسطني على حساب الفلسطينيني
 . الصهيونية لتجنيد بعض الشباب اليهودي الثوري من شرق أوربا وحتويلهم إىل مستوطنني حيلون حمل الفلسطينيني

 

مع اإلسرائيلي كان جمتمع مستوطنني وات. وصورة الرائد هي الصورة اليت شكَّلت الوجدان الصهيوين العمايل االستيطاين
فمع تزايد معدالت العلمنة وتصاعد . وبعد ذلك التاريخ، تغيرت الصورة كثرياً. 1967يظنون أنفسهم رواداً حىت عام 

 : أزمة الصهيونية، تراجعت صورة الرائد التقليدية وحلت حملها صورتان

 

ث بأية ديباجات دينية أو إنسانية، فهو شخص ال ينعت نفسه بصفة   صورة املُستوطن الباحث عن اللذة الذي ال يكتر1
كما كان الزعم "الرائد وال يدعي أنه يحول الصحراء إىل أرض خضراء أو حيمل احملراث بيد والبندقية باألخرى 

وهو يرفض التقشف والتضحية بالذات، فهو شخص يبحث عن رفع مستواه املعيشي وعن املزيد من . "واالدعاء
وقد تحول . الستهالك وحيلم باحلياة يف جمتمع تتحكم فيه آليات املشروع احلر وتتدفق عليه املعونات األمريكيةا

. الكيبوتس نفسه من جمتمع صغري يبلور قيمة التقشف إىل مكان يتمتع فيه أعضاء النخبة اإلشكنازية بالترف والرفاهية

 الترف احلديث، كما أن اجليش اإلسرائيلي أصبح يزودها وقد أصبحت املستوطنات اجلديدة مزودة بكل أشكال
 . باحلماية

 

  صورة املُستوطن امللتحي الذي يستوطن األرض الفلسطينية باسم احلقوق اليهودية املقدسة املطلقة والصهيونية احللولية 2
 . العضوية

 

 بالصورة األوىل ومن اتباع ما نسميه والواقع أن اهلجرة اليهودية السوفيتية األخرية جاءت باآلالف من احلاملني
 . »الصهيونية النفعية«

 

  منظمات الرواد

Halutzim Organizations  

ظهر عديد من املنظمات الصهيونية اليت كانت دف إىل وضع رؤية الرواد اخلاصة بالزراعة املسلحة واقتحام األرض 
شكني من أوائل املنادين بتكوين مثل هذه التنظيمات اليت وكان مناحم أوسي. والعمل واحلراسة واإلنتاج موضع التنفيذ

يلتزم أعضاؤها بالذهاب إىل فلسطني للعمل ملدة ثالث سنوات كنوع من أنواع اخلدمة العسكرية للشعب اليهودي، على 
إلحاليل وهو ما يدل على جهله التام حبقائق االستيطان ا"أن يكون سالحه اراف واحملراث وليس السيف أو البندقية 
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وقد نشأت مجعيات يف الواليات املتحدة وجنوب روسيا . "الذي يتطلَّب السيف قبل اراف والبندقية قبل احملراث
وأوىل هذه املنظمات كانت منظمة البيلو لالستيطان يف فلسطني ومنظمة عم عوالم . وبولندا ورومانيا حتت أمساء خمتلفة

وظهرت املنظمات يف كل مكان، فأسس بن جوريون واحدة يف الواليات . دةلالستيطان واهلجرة إىل الواليات املتح
 . 1919 حينما كان هناك، وأسس ترومبلدور منظمة يف روسيا عام 1915املتحدة عام 

 

وقد اكتسبت منظمات الرائد قوة غري عادية مع صدور وعد بلفور الذي حول الفكرة الصهيونية إىل مشروع حمدد قابل 
ولكن نشوب الثورة البلشفية أدى إىل تأثري معاكس، وخصوصاً . من خالل آلية اإلمربيالية، فتزايد عدد املنظماتللتنفيذ 

أن كثرياً من أعضاء مجاعات الرواد هم من الشباب الثوري الذي أصبح بوسعه التعبري عن توجهه الثوري من خالل 
 . التجربة السوفيتية

 

، ويعد ترومبلدور األب الفعلي والروحي هلذه املنظمات، 1918اد يف االحتاد السوفييت عام وقد عقد مؤمتر ملنظمات الرو
وقد أصدر . مث عقدت عدة مؤمترات بعد ذلك. 1920وقد أصبح املثل األعلى بعد مقتله على يد املقاومة العربية عام 

ن الطبقة العاملة اليهودية وطبقة الربوليتاريا  قراراً بأن مجاعات الرواد جزء عضوي من كل م1923املؤمتر املنعقد عام 
العاملية وأكد حتمية الصراع وأن املنظمة ستحارب ضد الرأمسالية يف كل أشكاهلا وأن كل عضو يرفض فكرة الكيبوتس 

، 1923وقد مت تبني هذه القرارات يف أغسطس . وينضم إىل موشاف عوفدمي لن يسمح له باالنضمام لربامج التدريب
مت منظمات الرواد إىل شرعيني وغري شرعيني، إذ طالب الشرعيون بالصراع الطبقي األممي واحلياة اجلماعية، وانقس

 . بينما ذهب غري الشرعيني إىل أن هناك حركة عمالية يهودية مستقلة

 

ان فيه  جناح التجربة السوفيتية يف توطني اليهود وحتويلهم إىل عنصر منتج يف الوقت الذي ك1926وقد شهد عام 
 1928االستيطان يف فلسطني يعاين أزمة، وانتهى األمر بأن سحبت السلطات السوفيتية اعترافها جبمعية الرواد عام 

 . وألقت أعضاءها يف السجن

 

ويالحظ أن صعود النازي للسلطة مل . وقد أُسست منظمات للرواد يف وسط أوربا والواليات املتحدة وغريها من البلدان
طها، فالنازيون ال ميانعون يف أية نشاطات تؤدي إىل إفراغ أوربا من اليهود والنشاط الصهيوين االستيطاين يؤدي يعق نشا
ومما يلفت النظر أن منظمات الرواد مل يكن هلا فروع يف اليمن أو البالد العربية اليت كانت تضم أقليات يهودية . إىل ذلك

د اإلشكناز أو اليهود العرب ذوي الطابع األوريب مثل بعض قطاعات ذات طابع عريب، بل انصب نشاطها على اليهو
 . اليهود يف مصر وسوريا
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فقد حارب كثري من الرواد مع الفيلق اليهودي . وقد ارتبطت منظمات الرواد من البداية بفكرة الغزو املسلح لفلسطني
لعمال يسري إىل فلسطني ليحررها للشعب ، وكان هذا ترمجة عملية لتفكري بن جوريون يف تكوين جيش من ا1917عام 

، حضر ترومبلدور مؤمتراً جلمعيات الرائد، وكان قد فَقَد األمل يف تكوين جيش قوامه مائة 1919ويف عام . اليهودي
ألف يهودي يف روسيا ليهاجم فلسطني ويستوطنها، وطالب بإنشاء جيش قوامه عشرة آالف جندي من الرواد ليحل 

 . يزيةحمل احلامية اإلجنل

 

وقد نشر اهلستدرت إحصاًء عام .  ألف100وعند اندالع احلرب العاملية الثانية، كان عدد أعضاء منظمات الرواد 
من أعضاء الكيبوتس مت تدريبهم يف مجعيات الرواد قبل % 80من كل العمال يف فلسطني و% 43 يقول إن 1927

ويف الوقت احلايل، تتبع كل حركات .  الدولة الصهيونيةوقد توقَّف نشاط اجلمعيات مع تأسيس. استيطام فلسطني
 . الشباب الصهيونية قسم الشباب واحلالوتس يف املنظمة الصهيونية

 

  الحركة التعاونية

Cooperative Movement  

عاوين الغريب هي أهم تعبري عن الصهيونية العمالية، وتعود جذور الفكر التعاوين الصهيوين إىل الفكر الت» احلركة التعاونية«
والفكر الشعبوي الروسي وإىل أوضاع أعضاء اجلماعات اليهودية يف شرق أوربا، وخصوصاً يف مرحلة التحديث املتعثر 

وقد أُسست احلركة التعاونية اليهودية . حيث تأزم وضعهم باعتبارهم بقايا مجاعة وظيفية فقدت دورها التقليدي
مولني اليهود حىت ميكنهم التصدي للمنافسة، ومن مث فهي مل تكن حركة كمحاولة لتركيز قوى صغار التجار وامل

 . احتجاج على اتمع التنافسي التعاقدي الذي أسسته الرأمسالية بقدر ما كانت آلية للبقاء داخله ولتحسني فرص التنافس

 

ا مجعيات تعاونية متنحهم تسهيالت ائتمانية وقد بدأت احلركة التعاونية اليهودية يف روسيا بني احلرفيني اليهود الذين كونو
وقد ساهم . تساعدهم على شراء األدوات اليت يستخدموا وعلى ختزين منتجام وعلى التأمني على حياة األعضاء

األثرياء من اليهود األمريكيني واألملان يف حتويل هذه التعاونيات كجزء من حماولتهم حتويل اليهود إىل قطاع اقتصادي 
 وذلك حىت ال تزداد اهلجرة من شرق أوربا إىل بالد الغرب، األمر الذي كان "كما يقول االصطالح الصهيوين" منتج

 400وقد انتشرت التنظيمات التعاونية يف روسيا حىت أصبحت تضم . يهدد مصاحلهم االقتصادية ووضعهم االجتماعي

ومما له داللة أن . " يهود روسيا يف ذلك الوقتيعولون حوايل مليون ونصف مليون شخص، أي حوايل ثُلث"ألف عضو 
 : هذه التعاونيات كانت مقسمة على النحو التايل
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 تعاونيات صغار التجار % 36

 

 صناع مهرة % 32

 

 فالحون % 7.5

 

 عمال % 2

 

 تعاونيات خمتلفة  % 21.5

 

بقة البورجوازية الصغرية، ونشأت يف أي أن احلركة التعاونية اليهودية يف روسيا كانت أساساً حركة حلل مشاكل الط
وقد تركت هذه "والقول نفسه ينطبق على احلركة التعاونية يف بولندا اليت كانت تضم خمس يهود بولندا . هذه التربة

 . "النشأة البورجوازية الصغرية أثرها يف بناء احلركة التعاونية للصهيونية االستيطانية فيما بعد

 

دون أية ادعاءات عقائدية أو "ود يف األرجنتني منط التنظيم التعاوين معهم إىل وطنهم اجلديد وقد نقل املستوطنون اليه
 نظراً "وهي آخذة يف االختفاء التدرجيي" فأنشأوا تعاونيات زراعية، ولكن مل يقدر هلا النجاح أو االنتشار "مثالية بشأا

ال التجارية، ومن مث فقد أسسوا تعاونيات مصرفية، إن صح النصراف املستوطنني يف األرجنتني عن الزراعة إىل األعم
 وبنك الشعب اليهودي عام 1917 ألف يهودي يف تأسيس تعاونية البنك التجاري عام 15التعبري، فساهم أكثر من 

1921 . 

 

 املدن اليت ومن أطرف األشكال التعاونية، تعاونية الباعة اجلائلني اليهود اليت كانت تأخذ شكل خمازن مفتوحة يف كل
فإذا كان البائع عضواً يف التعاونية توجه إىل املخزن التعاوين وأخذ ما يريد من بضائع . يذهب إليها البائع اليهودي اجلائل

كما أن وجود املخازن يف معظم املدن أعفى البائع املتجول من مشقة محل بضائعه معه أينما . بشروط ائتمانية سهلة
 من السلع فحسب، فإذا ما باع كمية من السلع توجه إىل املخزن وحصل على الكمية ذهب واكتفى حبمل عينات

وقد تطور هذا األسلوب حبيث اكتفى البائع املتجول بعرض العينة على الزبون على أن يتوجه . املطلوبة ووردها للزبون
. ئعة يف الواليات املتحدة وأوربا للبيع بالكتالوجاألخري بنفسه إىل املخزن التعاوين، وهذا ال خيتلف كثرياً عن الطريقة الشا

وهذه التعاونيات التجارية منظمات رأمسالية يف بنائها وحركياا وأغراضها، ولكنها تستخدم أساليب تعاونية باعتبار أن 
رأمسايل، األسلوب التعاوين هو أكثر األساليب مالءمة للمستوطنني اليهود يف األرجنتني الذين يريدون ممارسة نشاط 

 . ولكن حجم رأس مال كل منهم على حدة حيول دون ذلك
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وكان الغرض . وقد استمرت بعض التعاونيات اليهودية بعد الثورة السوفيتية، وبعد وصول الشيوعني للحكم يف بولندا
ا يؤهلهم من التعاونيات يف اإلطار االشتراكي اجلديد هو إعادة تدريب اليهود مهنياً حىت يكتسبوا من اخلربات م

قد استمرت حىت الثالثينيات يف االحتاد السوفييت وحىت » هامشية اليهود«لالندماج يف اتمع إذ يبدو أن ما يسمى 
 . اخلمسينيات يف بولندا

 

وال ختتلف احلركة التعاونية الصهيونية يف فلسطني يف جذورها التارخيية وال يف رؤيتها عن احلركة التعاونية اليهودية يف 
وقد حتدث سريكني . فاحلركة التعاونية الصهيونية كانت متأثرة بأفكار سريكني وجوردون وبوروخوف وأوبنهامير. ورباأ

. وجوردون عن العمل اجلماعي اليهودي كوسيلة لنبذ اهلامشية والطفيلية والكتساب هوية جديدة يهودية منفصلة

ية مثل مفهوم اقتحام األرض والعمل واحلراسة واإلنتاج ولذلك ترمجت هذه األيديولوجية نفسها إىل مفاهيم عنصر
أما أوبنهامير فقد قنن هذه التعاونية االنفصالية، إن صح التعبري، فقد كان من املطالبني مبا كان . ومفهوم العمل العربي

االستعمار «س الذي كان يعين االستيالء على كل األرض الفلسطينية بشكل مجاعي على عك» االستعمار الكبري«يسميه 
واالستعمار الكبري لن يتم إال عن طريق إنشاء شبكة من . الذي يقوم على أساس دعم أثرياء الغرب والتسلل» الصغري

املستعمرات الزراعية والقرى التعاونية على أساس االعتماد الذايت، إذ ال بقاء لليهود يف فلسطني إال بالزراعة وإقامة 
وقد طالب أوبنهامير بأن تظل . الفالحني واملزارعني لضمان استقرار املدن اليهوديةاقتصاد زراعي وتكوين طبقة من 

األرض كلها ملكاً أزلياً للشعب اليهودي كما طالب بإحياء القوانني الزراعية إلسرائيل القدمية بعد جتديدها، وإدخال 
لطة قوية لكبار املالك ألن هذه السلطة يف وطالب أوبنهامير بعدم السماح بقيام س. قوانني السنة السبتية وسنة اليوبيل

عرقلتها تطبيق القانون كانت هلا اليد الطوىل يف ايار الدولة العربانية القدمية، أي أن أوبنهامير كان يؤيد احلركة التعاونية 
يت هي من أهم كاستمرار للتقاليد الدينية وكترمجة ملطامح الشعب اليهودي يف االنفصال ويف ممارسة شعائره الدينية ال

 .مظاهر انفصاله

 

وإذا كانت هذه هي التربيرات النظرية للحركة التعاونية الصهيونية، فهي تعترب ديباجات تربر ظاهرة برزت بشكل 
فقد ظهرت أوىل التعاونيات الصهيونية يف فلسطني كامتداد طبيعي واستمرار . برمجايت مل تدخل النظرية يف تشكيله

يهودية يف شرق أوربا وهي التعاونيات اليت كانت قد ظهرت كوسيلة عملية لتحسني دخول األعضاء تلقائي للتعاونيات ال
وليس كمحاولة اشتراكية بدائية من جانب العمال املُستغلني للوصول لصيغ تنظيم اقتصادية مجاعية ترامحية ختتلف "فيها 

ومن املُالحظ أن التعاونيات اليهودية األوىل اليت . "الستغاللعن الصيغ الرأمسالية السائدة واملبنية على التنافس والتناحر وا
نشأت يف فلسطني كانت تعاونيات استهالكية، كما كانت هناك تعاونيات تسويقية، وتعاونيات عمالية تقيم للعمال 

عمالية التنظيم ومن أشهر التعاونيات ال. مطابخ ومغاسل ونوادي ألن معظمهم كان مقتلَعاً من تربته خارج أي بناء أسري
وهذه التعاونيات "التعاوين لعمال البناء الذي كان يتفاوض مع الزبائن واملؤسسات من أجل احلصول على عقود البناء 
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وإىل جانب كل هذا، . "هي اليت حتولت فيما بعد إىل أشهر شركة ميلكها اهلستدروت وهي شركة سوليل بونيه للبناء
 . لزراعيني للمسامهة يف زراعة األرض وتسويق املنتجات الزراعيةكانت هناك تعاونيات لصغار املالك ا

 

ومع هذا، فإن الصيغة التعاونية الصهيونية ظلت حقيقة قائمة على املستوى العملي املباشر وحسب، ومل يتم اكتشافها 
، فبعد موت هرتزل وقد مت ذلك بالصدفة احملضه. 1904واكتشاف إمكانياا االستيطانية الصهيونية بشكل واع إال عام 

ازداد النشاط االستيطاين، وقد ظهرت بعض التعاونيات يف فلسطني كاستجابة مباشرة وتلقائية ملتطلبات االستعمار 
الذي يدور يف إطار حماولة االستيالء على األرض وإفراغها من سكاا العرب وإحالل عنصر "االستيطاين اإلحاليل 

 قادرة على شراء األراضي، ولكنها "التوطينية"ة الصهيونية الدبلوماسية أو العامة وقد تبين أن احلرك. "يهودي حملهم
وحيث إن . "وهو األمر الذي ميكن أن تقوم به الصهيونية العمالية االستيطانية وحدها"كانت غري قادرة على توطينها 

 القومي اليهودي ملكية مجاعية على أن تؤجر متويل األفراد قد تعذَّر، فقد تقرر أن تبقى األراضي اليت يشتريها الصندوق
 . للمجمعات العمالية اليت يدفع هلا أجراً حسب كمية إنتاجها، وقد عين مدير هلذه امعات من قبل احلركة الصهيونية

 

ت، فاختذت وقد حدث أن قام نزاع حاد بني املدير املعين من قبل احلركة الصهيونية واملستوطنني يف إحدى املستوطنا
املنظمة الصهيونية قراراً بعقاب املدير والعمال، ولكنها عدلت عن هذا واكتفت بفصل املدير وبدأ تطبيق نظام التسيري 

 . الذايت، وهكذا بدأت احلركة التعاونية الصهيونية والصيغ االشتراكية األخرى

 

كة الصهيونية حتت تأثري كبار املمولني اليهود وقد قُدر هلذه الصيغة اجلماعية التعاونية أن تسود رغم وقوع احلر
واإلمربيالية العاملية، وذلك ألا كانت الطريقة الوحيدة القادرة على ترمجة الصيغة الصهيونية األساسية الشاملة إىل حقيقة 

ها الصمود أمام واقعية، فهي الصيغة اليت قامت بعزل املستوطنني وحتويلهم إىل مجاعة استيطانية قتالية متماسكة ميكن
 . السكان األصليني

 

ولعل أكرب دليل على أن احلركة التعاونية الصهيونية ضرورة حتمها االستيطان اإلحاليل فحسب، دون أي ارتباط 
بأيديولوجيا أو رؤية اشتراكية إنسانية، هو وجود منظمات تعاونية عمالية وتعاونية تابعة لكل األحزاب بغض النظر عن 

ناحال يف إسرائيل، أي مدرسة تلمودية تأخذ شكل /يين أو الطبقي أو الفكري، بل توجد مدرسة تلموديةانتمائها الد
 . مستوطنة زراعية تعاونية عسكرية

 

ويعكس اهلستدروت يف تركيبه الشامل التعاوين الرأمسايل بنية احلركة التعاونية الصهيونية وجذورها التارخيية، فهو تنظيم 
ومما هو جدير بالذكر أن هذه احلركة التعاونية آخذة يف االختفاء . ت نفسه أكرب رأمسايل يف إسرائيلنقايب ولكنه يف الوق

 .والضمور التدرجيي بعد أن أدت غرضها، بينما القطاع اخلاص من االقتصاد آخذ يف التوسع على حساا
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  اقتحام األرض والعمل والحراسة واإلنتاج

Conques t of Soil, Labour, Guarding, and Production  

جمموعة من املفاهيم الصهيونية العمالية املترابطة اليت تشكل عصب » اقتحام األرض والعمل واحلراسة واإلنتاج«
 : األيديولوجية الصهيونية العمالية

 

  :اقتحام األرض  1

 

اين، وهو مفهوم ينادي باالستيالء كان مفهوم اقتحام األرض أحد األسس اليت يستند إليها الربنامج الصهيوين االستيط
وعن طريق غزو األرض . على أرض فلسطني واستغالهلا حىت ميكن إنقاذها من أيدي األغيار وبناء املستعمرات اليهودية

أي يف أحناء "يطهر اليهودي نفسه من طفيليته اليت كانت تسمه كشخصية هامشية تعمل بالتجارة والربا يف الدياسبورا 
يث كان يعيش منفياً حمرماً عليه  حسب التصور الصهيوين  العمل يف الزراعة واالحتكاك بالطبيعة ومصادر ، ح"العامل
 . فاقتحام األرض مل يكن الدافع إليه اقتصادياً فحسب وإمنا كان نفسياً أيضاً. احلياة

 

شراء، فالصندوق القومي اليهودي ولكن االقتحام احلقيقي لألرض مل يتم بالطرق السلمية وال حىت عن طريق التسلل وال
من مساحة فلسطني، % 3.9 من احلصول إال على "1947من تاريخ تأسيسه حىت عام " عاماً 45مل يتمكن خالل 

من % 76 على مساحة قدرها "1948" قد استولت يف أقل من عام واحد "وشترين واإلرجون"بينما جند أن اهلاجاناه 
 . جمموع مساحة البالد

 

  :العملاقتحام   2

 

لو كان االستعمار الصهيوين استعماراً استيطانياً وحسب، الكتفى باقتحام األرض ولكنه استعمار استيطاين إحاليل، ولذا 
مل يكن هناك مفر من البحث عن أداة أخرى لتحقيق اإلحالل، وقد وجد الصهاينة ضالتهم املنشودة يف مفهوم اقتحام 

يت، أكد جوزيف واتكني أن اقتحام األرض واقتحام العمل صنوان ال يفترقان، ويف إحدى مؤمترات العامل الف. العمل
وكال املفهومني يعود يف األصل إىل املفكر الصهيوين العمايل احللويل جوردون الذي كان . يكمل الواحد منهما اآلخر



 
 269  7الد - الدكتور عبد الوهاب املسريي -موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية

 

 

ة مشوهة ينقصها االنفعال يرى أن اليهودي يف الدياسبورا يقوم بأعمال كتابية وحسابية ومالية، ولذا فهو حييا حيا
ولذا، جيب على اليهودي أن . واإلبداع، كما أنه ال يتمتع بأية سيادة وال مشاركة يف صنع القرارات اليت تؤثر يف حياته

يعود لألرض ال ليملكها فحسب وإمنا ليشتغل فيها باألعمال اليدوية الشاقة ويقهرها حىت يصبح هو نفسه حمتال من قبل 
والعمل اليدوي هو إحدى وسائل الرجوع إىل عامل الطهارة واحلواس والطبيعة ووسيلة االحتاد الصويف . دويالعمل الي

ولذا جيب أن يعمل العامل اليهودي من أجل العمل ذاته، وهو ذا سيطبع نفسه ويتخلص من هامشيته وطفيليته . ا
مال وفالحون ومن مث يكتمل تكوين الشعب اليهودي، وحيل إشكالية اهلرم الطبقي اليهودي املقلوب إذ يصبح هناك ع

كما أنه سيحل إشكالية العجز وانعدام السيادة وعدم املشاركة يف السلطة إذ أن هذا الشعب اليهودي الذي اقتحم العمل 
  .وأكمل تكوينه الطبقي ميكنه أن يؤسس دولة ذات سيادة ميارس اليهود من خالهلا صنع القرار ويتحكمون يف مصريهم

 

وقد قام احلاخام الصهيوين كوك، العارف بأسرار القبااله، بالدفاع عن فكرة اقتحام العمل، مستخدماً مصطلحاً حلولياً 
لقد أدرنا ظهورنا لالهتمام حبياتنا اجلسدية ولتطوير أحاسيسنا كما أمهلنا كل ما له عالقة ملموسة : "عضوياً، إذ يقول

وحنن نرى أن مثة تشااً بنيوياً بني ". ملخاوفنا، لقد كان ينقصنا اإلميان بقدسية األرضحبقيقة اجلسد ألننا أصبحنا فريسة 
مفهوم اقتحام العمل وبني املفهوم احلسيدي للخالص باجلسد الذي يؤكد أن روح اإلنسان تستطيع، من خالل االنتشاء 

واحلديث . لطهارة والشفافية والسمو الروحياجلسدي والغوص يف األشياء املادية، أن تتسامى لتصل إىل درجة عالية من ا
عن اقتحام العمل وطهارة العمل العربي مل يكن أمراً جمازياً بل كان حرفياً إىل أقصى درجة، فلقد قام بعض العمال 

العرب الذين استأجرهم املستوطنون الصهاينة بغرس أشجار غابة هرتزل، فقام العمال اليهود باجتثاثها مث أعادوا غرسها 
 .  اليوم التايل من خالل العمل العربي الطاهريف

 

واحلديث عن اقتحام العمل والعمل اليدوي ذا الشكل الرومانتيكي يدل على اجلذور الطبقية البورجوازية الصغرية 
ة للصهيونية العمالية اليت جاءت مجاهريها من بني قطاعات اجتماعية فشلت يف التأقلم مع أوضاعها الطبقية واالقتصادي

اجلديدة يف شرق أوربا، ومل تتمكن من اللحاق مبن هاجر إىل الواليات املتحدة أو غرب أوربا، فكان عليها أن تبحث 
عن بنيان اقتصادي جديد ميكنها أن تتكيف معه، فوجدت ضالتها املنشودة يف العودة إىل عامل زراعي مقدس يف أرض 

 ! األجداد املقدسة

 

طبقياً فحسب، بل كانت هناك ضرورات عملية حيتمها واقع االستعمار /العمل مل يكن نفسياًولكن الدافع وراء اقتحام 
االستيطاين اإلحاليل يف فلسطني، فاألرض اليت هاجر إليها اليهود مل تكن خالية من السكان، ولذا كان يتحتم إجالؤهم 

كأساس لالستيطان اإلحاليل، فاستئجار العمال وقد أدرك املستوطنون منذ البداية أمهية العمل العربي . وشغل أعماهلم
العرب كان يعين أن املُستوطَن الصهيوين سيظل معتمداً على العرب غري مستقل عنهم، كما أنه يف اية األمر سيجعل 
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ق ولذا، مل يكن هناك مفر من إحالل العامل اليهودي حمل العامل العريب، وكان خل. حتقيق أغلبية يهودية أمراً مستحيالً
 . وظائف جديدة للمهاجرين اجلدد أمراً حتمياً، وهو أمر كان من العسري حتقيقه دون اللجوء إىل اقتحام العمل

 

وقد قاوم بعض املستوطنني هذا املفهوم الصهيوين العمايل لتناقُضه مع مصاحلهم االقتصادية، فالرأمسايل اليهودي كان 
وقد قام الصهاينة العماليون . لعامل العربي غري الكفء مرتفع التكلفةيفضل العامل العريب الكفء قليل التكلفة على ا

بتنظيم إضرابات عديدة ضد الرأمساليني اليهود الذين ال حيافظون على نقاء أو طهارة املُستوطَن، إال أن الصهاينة العماليني 
حدها وإمنا حلساب الشعب كانوا مع هذا يؤكدون أن غزو األرض مل يكن يتم حلساب الطبقة العاملة اليهودية و

اليهودي ككل وأن التناقض بينهم وبني الرأمساليني مل يكن ينصب إال على نقطة جزئية خاصة بإصرار الفريق اآلخر على 
 . استئجار العمل العريب

 

عامالً وكمحاولة حلل هذا التناقض، جلأ املستوطنون إىل استرياد بعض اليهود الشرقيني من اليمن، فالعامل اليمين كان 
 يرضي املطامع اإلحاللية لدى الصهاينة العماليني، وهو كذلك عامل عريب رخيص يرضي شراهة الصهاينة "مقدساً"عربياً 

ولكن املشكلة زادت تفاقماً ألن العمال اليمنيني مل يكونوا سعداء بأحواهلم، األمر الذي اضطر املستوطنني . الرأمساليني
 . اليمنإىل وقف استرياد اليهود من 

 

من القوة العاملة يف % 12 مل يزد عدد العمال اليهود عن 1914ومل حيقق شعار اقتحام العمل أي جناح، فحىت عام 
ولذلك، اقترح جوزيف واتكني إنشاء مزارع الكيبوتس كوسيلة جلَعل العامل الزراعي مالكاً زراعياً أيضاً، . فلسطني

وازية للعمال اليهود كانت جتعل حتوهلم إىل جمرد عمال أمراً عسرياً عليهم، ذلك أن واتكني كان يعلم أن اجلذور البورج
وقد جنحت مزارع . كما أن غياب الرباط العاطفي بينهم وبني األرض كان سبباً هلجرة كثري منهم إىل الواليات املتحدة

، كما أا ثَبتتها يف األرض وربطتها الكيبوتس يف حتقيق أحالم البورجوازية اليهودية الصغرية املهاجرة يف أن تصبح مالكة
ا، أي أن مزارع الكيبوتس أصبحت الوسيلة املزدوجة القتحام األرض والعمل معاً، وقد أصبح شعار اقتحام العمل من 

 . مبادئ هذه املزارع

 

  :اقتحام الحراسة  3

 

 وهو شعار يطلب من اليهود أن يقوموا إذا أضفنا إىل كل هذا شعار اقتحام احلراسة املرتبطة أيضاً مبزارع الكيبوتس،
حبراسة أنفسهم بدالً من استئجار عرب أو شراكسة، اكتشفنا أن الكيبوتس هو التجسيد العملي لالستيطان الصهيوين 

عفوداه "وقد اعتنقت فرق العمال مبدأ العمل والدفاع . اإلحاليل بكل رومانتيكيته وشراسته الزراعية والعسكرية
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ت بني شعاري اقتحام العمل حبرمان العمال العرب من حق العمل واقتحام األرض باالستيالء على  أو مجع"وهاجاناه
وقد تكونت قوات اهلاجاناه والباملاخ يف معظمها من سكان مزارع الكيبوتس . أراضي فلسطني حتت ستار العمل

 . واملوشاف من العمال غزاة األرض والعمل

 

  :اقتحام اإلنتاج  4

 

واختذ ذلك طابعاً منظماً ملقاطعة املنتجات العربية ومنع " اشتروا اإلنتاج"نعزال املستوطنني، ظهر شعار وحىت يكتمل ا
وقد قام اهلستدروت بفرض العمل . التعامل مع العرب وشراء املنتجات اليهودية وحدها والتعامل مع اليهود وحدهم

من غزو مسلح لألرض، لغزو مسلح : رة قد اكتملتوبذا، تكون الدائ. العربي واالستهالك العربي إن صح التعبري
للعمل، النغالق اقتصادي حضاري كامل ال يزال يسم إسرائيل بكل مؤسساا االقتصادية والعسكرية، ويف هذا تكمن 

 . صهيونية الدولة الصهيونية

 

  العمل العبري

Hebrew Labour  

وملخص هذا املفهوم أن اليهودي العائد إىل أرض امليعاد جيب . من املفاهيم الصهيونية العمالية احملورية» العمل العربي«
كما يفعل يهود الدياسبورا "عليه أن يتخلص من أدران املنفى العالقة به، وميكنه إجناز هذا ليس فقط بأن ميتلك األرض 

، وهو بذلك يخلِّص  وإمنا جيب أن يعمل فيها بنفسه وبيديه"الذين يعملون باملهن الطفيلية مثل اإلجتار يف العقارات
األرض من العمال األغيار ويطبع نفسه ويتخلص من هامشيته وطفيليته ويتحكم يف مصريه السياسي إذ أنه سيؤسس 

وهلذا . دولة يهودية بإمكان اليهود أن ميارسوا من خالهلا صنع القرار السياسي ويتخلصوا من العجز الذي ومسهم تارخيياً
الستيطاين اإلحاليل الذي تغطيه ديباجات اشتراكية رومانسية، فهو يعين يف واقع األمر إحالل املفهوم الصهيوين بعده ا

 . املُستوطَن الصهيوين حمل الفالح العريب

 

وقد تساقط مفهوم العمل العربي من خالل املمارسات اليومية، فقد تزايدت الطفيلية االقتصادية يف إسرائيل وتزايد 
وبعد االنتفاضة وتصاعد اهلجمات الفدائية حاول التجمع االستيطاين الصهيوين أن يستغىن . ربيةاالعتماد على العمالة الع

عن العمال العرب، فلم جيد أحداً من املستوطنني الصهاينة ليعمل فاضطر السترياد عمالة أجنبية من تايالند ورومانيا يبلغ 
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 غري قانوين يعملون أساساً يف الزراعة وقطاع  ألف بشكل15 ألف موجودون بشكل قانوين، و33" ألف 48عددهم 
 . "البناء

 

 ويعملون كذلك يف قطاعي البناء "1997عام "ويشكل األجانب نسبة عشرة يف املائة من اليد العاملة يف إسرائيل 
تقد وتع. وبعد ما كانوا حىت وقت قريب موضع ترحيب، باتو يثريون ردود فعل معادية. والزراعة أو خدماً يف املنازل

عدة نشأت من تدفق العمال األجانب الذين تضاعف عددهم مخس مرات " مشاكل اجتماعية"السلطات اإلسرائيلية أن 
«-» الصهيونية العمالية«: انظر". يف ثالث سنوات، وخصوصاً بسبب اإلقفال شبه املستمر لألراضي الفلسطينية اقتحام  

 . "»األرض والعمل واحلراسة واإلنتاج

 

  الهستدروت

His tadrut  

االحتاد العام للعمال «أي » هستدروت هاكالليت شل هاعوفدمي هاعفرمي بايرتس يسرائيل«اختصار للمصطلح العربي 
وقد أنشأ الصهاينة هذا االحتاد العمايل . 1969من امسه عام » العربيني«مث حذفت كلمة . »العربيني يف إرتس يسرائيل

ا ليساهم يف توطني املهاجرين الصهاينة وليبلور وينمي، باالشتراك مع الوكالة  ال ليمثل أية طبقة عاملة وإمن1920عام 
وقد عبر . اليهودية، مجاعة املستوطنني الصهاينة يف فلسطني حىت تصبح بناًء استيطانياً متكامالً توجد داخله طبقة عاملة

بة عمالية وال حزباً سياسياً وال هو ليس اهلستدروت نقا: "بن جوريون عن هذه الفكرة مبصطلحه الغييب حينما قال
اهلستدروت هو احتاد شعب يقوم ببناء موطن جديد ودولة جديدة . تعاونية ومجعية لتبادل املنفعة، إنه أكثر من ذلك

إنه احتاد للمصلحني االجتماعيني ال متتد جذوره إىل . وشعب جديد، ومشاريع ومستوطنات جديدة، وحضارة جديدة
، أي أن دينامية "ة بل إىل املصري املشترك واملهمات املشتركة جلميع أعضائه يف املوت واحلياةبطاقة عضويته اخلاص

كما قد » احتاد عمال«ولذا ميكننا القول بأن اهلستدروت ليس . اهلستدروت هي دينامية صهيونية استيطانية إحاللية
هم املؤسسات االستيطانية على اإلطالق، فهو يوحي امسه، وإمنا هو مؤسسة صهيونية استيطانية بالدرجة األوىل، بل أ

املؤسسة الوحيدة داخل احلركة الصهيونية اليت تشرف على معظم النشاطات، وتتحرك داخلها كل األحزاب وتربط 
 . إا التجربة الصهيونية بالدرجة األوىل. املُستوطَن الصهيوين باجلماعات اليهودية يف العامل

 

. وت على أنه يعتبر أداة لعملية االستيطان، ولتنشيط اهلجرة اليهودية إىل أرض فلسطنيوقد نص قانون إنشاء اهلستدر

فهو احتاد للتعاونيات، ومؤسسة لتحقيق التنمية : ومن هذا اهلدف تعددت جماالت عمل اهلستدروت وأدواته التنفيذية
ولذا تضم جلنته التنفيذية . قافية والتعليميةاالقتصادية واالجتماعية، وهيئة للتأمني الصحي، ومجعية لتقدمي اخلدمات الث
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التنمية واالستيعاب  املساعدة املتبادلة  التوظيف والتدريب املهين  العمال األكادمييني  والشئون الدينية  : اإلدارات التالية
 . الشئون العربية والتعليم العايل  التعويضات

 

من % 4.5  3ون فيه مباشرةً ويدفعون رسوماً تتراوح بني وتتضح طبيعة اهلستدروت اخلاصة يف أن األعضاء يشترك
أجورهم إىل صندوقه املركزي، مث يلتحقون باالحتاد العمايل اخلاص م، أي أم ينتمون أوالً للمؤسسة االستيطانية مث 

سسات واهلستدروت يف هذا يشبه األحزاب السياسية يف إسرائيل فهي األخرى مؤ. ينتمون إىل احتاد عمايل أيضاً
وقد يكون من الصحيح أن الطابع االستيطاين لألحزاب واهلستدروت قد خفت بعض الشيء . استيطانية وأحزاب أيضاً

 قد " بالتحديد1948وهو االمتداد الطبيعي لالستيطانية أو استيطانية ما بعد "بعد إعالن الدولة ولكن الطابع االستيعايب 
السلطة "ستدروت واملؤسسات التابعة له من خالل املؤمتر القومي وجيري التخطيط والتنفيذ يف اهل. زادت حدته

 . "أعلى سلطة تنفيذية" واللجنة التنفيذية "السلطة العليا" واحمللي العام "التشريعية

 

 يقوم 1920وكان اهلستدروت ومنشآته االقتصادية مبرتلة العمود الفقري لالقتصاد العمايل الصهيوين، فمنذ تأسيسه عام 
، وبعد سنتني "بنك العمال" أسس بنك هابوعاليم 1921ففي عام .  مستعمرات زراعية ومؤسسات صناعيةبإنشاء

 ونشاط اهلستدروت يتجه حنو تأمني رأس املال الالزم 1927ومنذ عام . "شركة العمال"أسس شركة حفرات هعوفدمي 
 . إلدارة مؤسساته االقتصادية

 

يف إسرائيل، وهو أكرب جسم اقتصادي يف الدولة، وأكرب مستخدم منفرد " عملكبار أصحاب ال"ويعد اهلستدروت من 
ويضم اهلستدروت جمموعتني كبريتني من املصاحل االقتصادية، اموعة األوىل تضم التعاونيات اليت تنقسم . للعمال

ات اإلنتاجية واخلدمية اليت تضم املستوطنات التعاونية مثل املوشافيم والكيبوتسات، والتعاوني: بدورها إىل نوعني أساسيني
 . "إجييد ودان"أكرب شركتني للمواصالت 

 

 يف فروع الصناعة والبناء والتجارة "الشركة األم"واموعة الثاين تضم جمموعة شركات ضخمة تابعة لشركة العمال 
 100لف عامل يف  أ23وأهم مؤسسات اهلستدروت الصناعية جمموعة كور، اليت يعمل يف شركاا حنو . واملصارف

مصنع تقريباً، ومتلك أهم شركات صناعة اإللكترونيات، وتضم شركة سوليل بونيه، وشركة تاديران، ومصانع سولتام، 
ويف اخلدمات املصرفية، ميتلك اهلستدروت جزءاً كبرياً من بنك هابوعاليم، ويشارك يف ملكية بنوك . وصحيفة دافار

وقد أشرنا . وت يشارك يف االستثمار يف شركة كالل وشركة تسيم وسايتكسكما أن اهلستدر. ومؤسسات مالية أخرى
ويف التجارة ميتلك اهلستدروت شركة مهشبري، . إىل امتالكه شركيت إجيد ودان، واحتكاره فرع املواصالت العامة

 . وشركة تنوفا
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بعينيات ومنتصف الثمانينيات، ويدل توزيع ملكية املنشآت الصناعية أن حصة اهلستدروت النسبية قد ازدادت يف الس
كما أن حجم صادرات املنشآت االقتصادية التابعة للهستدروت قد ازداد ازدياداً مطرداً وال سيما يف القطاع الزراعي 

. من الصادرات الصناعية% 23.5من الصادرات الزراعية، و% 77 إىل 1985حيث وصلت نسبة ما صدره عام 

ي يف تقرير سياسات املؤسسات االقتصادية اليت ال يشترك يف ملكيتها، سواء مباشرةً ويقوم اهلستدروت باالشتراك الفعل
وهو ما يدعم هيمنة اهلستدروت . أو من خالل شركات العمال أو عن طريق مندوبني له يف جمالس إدارة هذه املؤسسات

قتصادية العليا اليت ختطط لالقتصاد وهو يشترك يف اهليئة اال. وسيطرته على القطاع التعاوين يف االقتصاد اإلسرائيلي
 . الصهيوين وتنسق بني القطاعات الثالثة وهي العام واخلاص والتعاوين

 

وقد بدأت مكانة اهلستدروت يف التدهور منذ أواخر الثمانينيات نتيجة األوضاع االقتصادية املتردية يف إسرائيل يف تلك 
تيجة ايارات يف بعض أنشطة ومشاريع اهلستدروت ووجهت االامات  ون"اليت جنمت عنها بطالة واسعة النطاق"الفترة 

حتت .  وضع اهلستدروت1995لزعامة اهلستدروت بسوء اإلدارة واحملسوبية والفساد، حىت قرر الكنيست يف مايو 
ارد إشراف املراقب العام للدولة إثر الكشف عن فضائح فساد بعض قيادات حزب العمل الذين قاموا باستغالل مو

 . اهلستدروت يف متويل احلمالت االنتخابية

 

ويقوم اهلستدروت بصفته ممثالً للعمال واملستخدمني والنقابات املهنية بالتفاوض مع احتاد الصناعيني واحلكومة يف شأن 
ولكن هوية اهلستدروت كصاحب عمل، وليس كاحتاد عمال . األجور وشروط العمل وهو دور نقابات العمال الطبيعي

، تظهر يف أن مورده األساسي ليس من اشتراكات األعضاء وإمنا نتيجة استثمارات جتارية، كما أن إضرابات العمال فقط
ميكن أن تتم ضده وليس مبساندته، بل إن اهلستدروت يقوم كثرياً بدور املهدئ للطبقة العاملة حىت تستمر يف اإلنتاج 

 . داخل البناء الصهيوين

 

فهو يضم يف صفوفه، باإلضافة إىل . ته فئات متعددة ذات مصاحل متضاربة يف الغالبويضم اهلستدروت يف عضوي
العمال، األغلبية الساحقة من املوظفني واملستخدمني يف احلكومة ويف نشاطات القطاعني العام واخلاص، وكل أعضاء 

: وضوح إىل الطبقة الوسطى مثل، وشرائح مهنية واسعة تنتمي ب"الكبيوتسات واملوشافيم"احلركة الزراعية التعاونية 

 . إخل... األطباء، واملهندسني، واحملامني، واألكادمييني، واملعلمني

 

% 25تقريباً من السكان، وهو يوظِّف % 58 يشكلون "عمال مع عائالم" مليون عضو 1.8ويضم اهلستدروت حنو 

مني الصحي أغلبية التأمني الصحي يف إسرائيل، ويدير من اليد العاملة يف خمتلف مؤسساا االقتصادية، ويغطي برناجمه للتأ
 .  فرع منتشرة يف مجيع أحناء إسرائيل600 الذي يوجد له "هابوعيل"أهم النوادي الرياضية 
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. ويساهم اهلستدروت بدور مهم جداً يف عملية التربية والتعليم وذلك من خالل اجلهاز الرمسي واملؤسسات غري الرمسية

 . كثرية ملختلف األجيال، خيتص معظمها حبقول تعليمية حمددةفهو ميلك مؤسسات 

 

 عن "1001وكان يبلغ عددهم "ويف إحصاء قام به اهلستدروت بني أعضاء أحد املؤمترات القومية يف السبعينيات 
إم % 16 أم يعتربون أنفسهم مديرين أو موظفني، وقرر "885أو حوايل "منهم % 64.6رؤيتهم ألنفسهم قال 

ويف إحصاء آخر بني أعضاء .  فقط أم صناع وحرفيون5.3أم مزارعون، بينما قال % 9.3صحاب مهن حرة وقرر أ
منهم أم انضموا لالستفادة من خدمات كوبات % 27قرر " النقايب"اهلستدروت عن سبب التحاقهم ذا التنظيم 

انضموا ألن رب العمل طلب ذلك، % 18ساً، وال يعرفون سبب انضمامهم أسا% 26، و"أو التأمني الصحي"حوليم 
وال يذكر اإلحصاء شيئاً عن األربعة وعشرين يف املائة الباقية  أي أن . فعل ذلك من باب طاعة الوالدين% 5و

 . اهلستدروت يف بنائه واقتصادياته ووعي أعضائه بأنفسهم ليس له عالقة كبرية باحتادات نقابات العمال

 

الصهيوين بعماله /ملساعدة التجمع االستيطاين" شكالً مجاعياً" على أنه تنظيم اقتصادي يأخذ وميكن النظر للهستدروت
ورأمسالييه، وهو جتمع ال ميكن أن يأخذ شكالً رأمسالياً تقليدياً بسبب وضعه الشاذ يف املنطقة إذ أن عليه أن خيوض 

نني دائماً يف تنظيمات عسكرية اقتصادية متماسكة، احلرب تلو احلرب للدفاع عن نفسه وبالتايل عليه أن جيند املستوط
وهو ما يفرض أشكاالً مجاعية قد تشبه التنظيمات االشتراكية من بعض النواحي، ولكنها خالية من أي حمتوى إنساين 

أمساليني ومما دعم هذه األشكال اجلماعية أن املنظمة الصهيونية العاملية وصهاينة العامل ال ميكنهم التعامل مع ر. ثوري
إسرائيليني مباشرةً، بل البد أن تتعامل املؤسسات مع مؤسسات مثلها، فيقوم اهلستدروت بتلقِّي املساعدات، وتوزيعها 
على كل طبقات الكيان الصهيوين عماالً ورأمساليني، أي أن األشكال اجلماعية اليت ميثلها اهلستدروت ال عالقة هلا بأية 

ولعل أكرب دليل على ذلك أن كل اجتاه صهيوين، بغض النظر عن .  هي جزء من استيطانيتهمنطلقات ثورية إنسانية، وإمنا
فيوجد هستدروت للصهاينة . به" هستدورته اخلاص"انتمائه األيديولوجي قبل إنشاء الدولة، كان حياول أن يكون له 

وقد استمرت بعض . للتصحيحينيالتصحيحيني، وآخر للدينيني، متاماً كما كان هناك تنظيم عسكري للعماليني وآخر 
 لالستفادة من نشاطاته وخدماته وحماولة التأثري فيه من 1965مث انضمت له عام . هذه اهلستدروتات بعد إنشاء الدولة

ومما يدل أيضاً على أن األشكال اجلماعية اليت يدعو هلا اهلستدروت ال . الداخل دون أن تغير آراءها فيما يتعلق بدوره
 أن حزب حريوت الذي ميثل "واالستيعايب فيما بعد"باالشتراكية وإمنا هي جزء من دوره االستيطاين عالقة هلا 

أيديولوجية االقتصاد احلر عضو يف اهلستدروت وحيررز انتصارات ال بأس ا، وأن حزب األحرار الرأمسايل واألحزاب 
 .الدينية كلها ممثلة داخل اهلستدروت

 

طان يظهر يف عالقته بالعسكرية الصهيونية، فقد أُسست اهلاجاناه بعد عام واحد من تأسيس وارتباط اهلستدروت باالستي
من رجال اهلاجاناه واإلرجون وشترين ينتمون إىل % 60وقد كان اهلستدروت مشرفاً عليها، كما كان . اهلستدروت
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ومثل معظم .  أو بعده1948م عضويته، كما أنه يقوم بإعالة عائالت الرجال املتطوعني يف اجليش سواء قبل عا
اقتصادية موجهة أساساً ضد العرب، ولذا جند أن /املؤسسات االستيطانية الصهيونية جند أن اهلستدروت مؤسسة عسكرية

هذا االحتاد العمايل أُسس لتنفيذ سياسة اقتحام العمل وفلسفة العمل العربي، فكان يرفض تشغيل العرب بل طرد أعضاءه 
 بسبب إثارم قضية تأجري العمل العريب، كما كان ينظم مظاهرات ضد الرأمساليني اليهود الذين 1923الشيوعيني عام 

ولكن بعد ظهور الدولة وبعد أن ثبتت أركاا، ومع ازدياد احلاجة لأليدي العاملة العربية أخذ . يستأجرون عماالً عرباً
مام العمال العرب لعضويته ولكن العمال العرب ال يتمتعون ومسح اهلستدروت بانض. يف التنازل تدرجيياً عن هذا التشدد

من الناحية الواقعية باملزايا اليت يتمتع ا العمال اليهود، فأجورهم أقل كثرياً من أجور نظرائهم، كما أم أكثر تعرضاً 
 ال شيء، بل على العكس من وكثرياً ما تثار قضية العمال العرب داخل اهلستدروت، إال أا غالباً ما تنتهي إىل. للبطالة

 . ذلك يساهم اهلستدروت يف تسهيل وإجياد الظروف املالئمة لتهجري العمال العرب إىل اخلارج

 

اهلستدروت إذن جزء عضوي ورئيسي يف اتمع الصهيوين االستيطاين، وقد ترتب على قوة وسطوة اهلستدروت وتعدد 
مي إليه جيد مشقة كبرية يف االستمرار يف احلياة، فهو ال يستطيع أن حيصل جماالت تأثريه أن أصبح الشخص الذي ال ينت

 . على اخلدمات بسهولة  وأمهها احلصول على عمل واخلدمات الصحية  وإذا حصل عليها فبتكاليف باهظة

 

تمع عن قرارار من خالهلا التفاعالت السياسية يف اا يف خمتلف نواحي ويعترب اهلستدروت األداة األساسية اليت تعب
احلياة، إذ أن التنظيم التشريعي والتنفيذي للهستدروت يتكون من ممثلني عن األحزاب حبسب نسبة قوا االنتخابية، 

بل . وبالتايل فإن سياسات اهلستدروت يف النهاية ليست سوى انعكاس للتفاعل بني وضع األغلبيات واألقليات احلزبية
روت تقرر داخل األحزاب وليس يف املؤمتر القومي، ولعل هذا هو أحد العناصر اليت ميكن القول بأن سياسات اهلستد

مث % 84 وصل عدد املشتركني إىل 1959تفسر انصراف األعضاء عن االشتراك يف انتخاب مندويب املؤمتر، ففي عام 
 . 1989عام % 56.5 مث اخنفض إىل 1969عام % 65اخنفض إىل 

 

يالت رئيسية خمتارة على أساس حزيب، فاملؤمتر العام ينتخب كل أربعة سنوات بواسطة ويضم اهلستدروت أربعة تشك
قوائم األحزاب، مث ينتخب املؤمتر العام جملساً تنفيذياً وخيتار هذا بدوره جلنة تنفيذية، مث املكتب اإلداري  ويقع يف قمة 

 . قة بتنفيذ قرارات الس واللجنةالتشكيل اهلرمي  فيتولَّى تصريف الشئون املعقدة اليومية املتعل

 

، 1977وقد كان من أهم أسباب جناح اهلستدروت يف ممارسة أدواره املتعددة سيطرة األحزاب العمالية حىت سنة 
كما أن احتفاظ حزب العمل مبوقعه ومركزه يف احلياة . وجزئياً بعد ذلك، وهو ما أتاح هلا مساندة اقتصاد اهلستدروت

 حينما كان املاباي املوجه الفعلي، كانت له 1932ومنذ عام . يلية يعود إىل عالقته القوية باهلستدروتالسياسية اإلسرائ
 أحرز "املعراخ"ومل يتغير الوضع كثرياً حىت الستينيات، فالتجمع العمايل . أكثرية مطلقة يف الس التنفيذي للهستدروت
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وتتضح لنا هذه العالقة أكثر مبعرفة أن . 1965ات اهلستدروت عام من األصوات يف انتخاب% 88.5نسبة مئوية قدرها 
ولكن جتب اإلشارة إىل أن هيمنة املعراخ والصهيونية العمالية آخذة يف . بن جوريون كان أول سكرتري عام للهستدروت

ي انتخابات أعوام فف. التآكل، ولذلك يالحظ تآكل النسبة املئوية اليت حصل عليها املعراخ يف االنتخابات األخرية
على التوايل أما الليكود % 64، %67، %64 حصل حتالف حزب العمل على نسبة 1989، 1985، 1981

 . على التوايل% 27، %21، %26فحصل على 

 

 "أحد أعضاء حزب العمل السابقني" فازت قائمة مستقلة بقيادة حاييم رامون 1994ويف انتخابات اهلستدروت يف مايو 

، وبذلك انتهت سيطرة حزب العمل %17، وحصل الليكود على %32ا حزب العمل فحصل على ، أم%47بنسبة 
ولكن رامون وجموعته عادت إىل صفوف حزب العمل بعد اغتيال إسحق .  عاما70ًعلى اهلستدروت اليت استمرت مدة 

 نفَّذ 1996 ديسمرب 26ويف .  حيث شغل منصب وزير الداخلية يف حكومة شيمون برييز1995رابني عام 
اهلستدروت إضراباً عن العمل شل مظاهر احلياة يف إسرائيل احتجاجاً على السياسة االقتصادية حلكومة الليكود وميزانيتها 

وقد قامت األحزاب العربية يف إسرائيل ألول مرة منذ تأسيسها ومنذ قبول العرب كأعضاء كاملني يف سنة . 1997لعام 
 . 1989تخابات اهلستدروت عام  بتشكيل قائمة موحدة خلوض ان1969

 

 كان القطاع اخلاص 1960والبد من احلديث عن عالقة رأس املال اخلاص يف إسرائيل باهلستدروت، فنجد أنه يف عام 
ويف %. 20.4، واهلستدروت %21.1من اإلنتاج، وكان القطاع العام يساهم ب % 58.5يف إسرائيل يساهم ب 

، ويف التسعينيات زادت %22واهلستدروت % 24والقطاع العام ب % 54 ساهم القطاع اخلاص ب 81 / 80عام 
ولكن مسامهة اهلستدروت يف اإلنتاج الصناعي تتم أيضاً من خالل القطاع اخلاص إذ . نسبة مشاركة القطاع اخلاص

اج من مؤسساته مناصفة مع بعض شركات القطاع اخلاص، أي أن مسامهته احلقيقية يف اإلنت% 50ميتلك اهلستدروت 
وحسب هذه اخلريطة مل يكن بد . "1965"% 17.5وال تزيد اليد العاملة اليت يستخدمها عن . وحسب% 10هي 

أن يهيمن القطاع اخلاص على احلكم يف إسرائيل وأن تطرد البريوقراطية العمالية، ولكن تكوين إسرائيل االستيطاين 
على عكس البىن االستيطانية األخرى مثل "ظل يف املرتبة الثانية  أن ت"وتنظيماا احلزبية"يفرض على الطبقة الرأمسالية 

وهذا يرجع خلصوصية االستيطانية الصهيونية فهي . "جنوب أفريقيا وروديسيا حيث يستوىل الرأمساليون دائماً على احلكم
على عكس الطبقات " إحاللية طردت السكان األصليني وهو ما جعلها ختلق طبقتها العاملة والزراعية اخلاصة/استيطانية

، كما أن االستيطانية الصهيونية ممولة من "احلاكمة يف جنوب أفريقيا اليت تشكل طبقة من الرأمساليني واملالك الزراعيني
كل هذا . "على عكس جنوب أفريقيا وروديسيا"اخلارج عن طريق اجلماعات اليهودية يف العامل والدول اإلمربيالية 

 البريوقراطية العمالية متمثلة يف اهلستدروت على اتمع اإلسرائيلي، وهو ما يعوق نشوء طبقة يساعد على إحكام هيمنة
بل إننا جند أن اهلستدروت يؤثر بصورة مباشرة وغري مباشرة يف القطاع اخلاص . رأمسالية حملية تلعب دوراً قيادياً

 يف األجور وغالباً ما يعمد إىل تعديلها يف ضوء فاهلستدروت يتحكم. "ويف بناء اتمع االقتصادي ككل"اإلسرائيلي 
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ارتفاع تكاليف املعيشة وليس يف ضوء اإلنتاجية، ويؤدي ارتفاع األجور وعدم تكافئها مع معدل اإلنتاجية إىل اجتاهات 
 هلذه تضخمية تسبب بدورها ارتفاع األسعار وتكاليف املعيشة الذي يؤدي بدوره إىل ارتفاع األجور  واحملصلة النهائية

، أي أولئك األجراء وأصحاب املعاشات الذين ال يتناسب دخلهم مع طاقتهم »الشعب الطفيلي«العملية هو ظهور 
وقد جنم عن . وقد سبب هذا اخنفاضاً يف اإليرادات واألرباح العامة من االستثمارات اخلاصة والفردية. العملية املستغلة

الصغرية الضعيفة األمر الذي يضطر رأس املال اإلسرائيلي للتعاون مع الشركات هذا الوضع هبوط محاس الرأمسالية احمللية 
يف االقتصاد ينتج عنها مزيد من التبعية لرأس " االشتراكية"الغربية واالستثمارات األجنبية، أي أن مشاركة اهلستدروت 

 . املال العاملي وفقدان االجتاه والرؤية احملددة

 

وراً أساسياً يف الدفاع عن الصورة اإلسرائيلية يف األوساط االشتراكية والثورية يف العامل، هذا، وكان اهلستدروت يلعب د
وله عالقات قوية بالتنظيمات النقابية االشتراكية الدميوقراطية، ويلعب اهلستدروت دوراً خطرياً يف ختريب احلركة النقابية 

ت العمالية، وهو معهد ظهر أن وكالة املخابرات األمريكية يف العامل الثالث، إذ أنشأ املعهد األفرو  أسيوي للدراسا
 .كانت متوله، كما كان اهلستدروت يصدر جريدة دافار وله دار نشر خاصة به

 

  نموذج مصغر لالستعمار االستيطاني الصهيوني: الكيبوتس

Kibbutz: Micro- Paradigm of Zionis t Settler Colonialism  

وهي شأا شأن معظم . »كيبوتساه«وتصغريها » كيبوتسيم«ومجعها » جتمع« كلمة عربية تعين» الكيوبتس«
 هلا بعد شبه "»اهلجرة إىل إسرائيل«واليت تعين » السمو«أو » االرتفاع«مبعىن » عالياه«مثل "املصطلحات الصهيونية 

كل يهود العامل يف فلسطني هو ومل مشل » جتميع املنفيني«أو » كيبوتس جاليوت«ولعل االصطالح الديين اليهودي . ديين
وتستخدم الكلمة يف الكتابات الصهيونية لإلشارة إىل مستوطنة تعاونية تضم . الذي استقى منه الصهاينة هذه التسمية

 عضو، وإن كان العدد قد 600 و450مجاعة من املستوطنني الصهاينة، يعيشون ويعملون سوياً، ويبلغ عددهم بني 
 . حيانيصل إىل ألف يف بعض األ

 

بل يقال إن . ويعد الكيبوتس من أهم املؤسسات االستيطانية اليت يستند إليها االستعمار الصهيوين يف فلسطني احملتلة
وهو مؤسسة فريدة مقصورة . الكيبوتس هو أهم املؤسسات السياسية واالجتماعية على اإلطالق داخل الكيان الصهيوين

وإن كنا جند بعض مواطن " أية مؤسسة تضاهيها يف الشرق األوسط أو خارجه إذ ال توجد. على اتمع الصهيوين
بل ميكن النظر للكيبوتس . "الشبه بينها وبني بعض املؤسسات اليت تضم مجاعات وظيفية قتالية مثل األنكشارية واملماليك
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 الدولة الصهيونية نفسها دولة باعتباره مؤسسة مناذجية لتوليد مجاعة وظيفية شبه عسكرية، ولعل مركزيته تعود إىل أن
 . وظيفية

 

ورغم تنوع انتماءات الكيبوتسات السياسية فإن كل املستوطنات، شأا شأن األحزاب السياسية يف إسرائيل، تلتزم 
 تنظيماً عاماً حلركة الكيبوتس تشترك فيه كل املزارع 1963بالرؤية الصهيونية وباخلط الصهيوين، بل إا كونت عام 

وتدين كل الكيبوتسات بالوالء للحركة الصهيونية، وهذا أمر منطقي متاماً . ماعية بغض النظر عن انتمائها السياسياجل
 . ألا مشاريع غري مرحبة وممولة من قبل هذه احلركة

 

وحىت ندرك مدى أمهية الكيبوتس داخل الكيان الصهيوين، سنورد بعض اإلحصاءات اليت قد تعطي القارئ فكرة 
فعلى سبيل املثال ال احلصر، بلغت نسبة أعضاء . اضحة ومثرية عن مدى إسهام هذه املؤسسة يف اتمع الصهيوينو

ويكفي أن نذكر أن " سبعة أضعاف نسبتهم يف اتمع "أي بني قيادات اتمع اإلسرائيلي"الكيبوتس يف النخبة احلاكمة 
ومع أن أمهية الكيبوتس آخذة . " وغريهم من أبناء الكيبوتساتبن جوريون وموشيه ديان وشيمون برييز وييجال آلون

 حىت 1949وكان ثُلث الوزراء اإلسرائيليني من . يف التناقص إال أن النسبة يف الوقت احلاضر ال تزال أربعة أضعاف
ت، من صادراا من إنتاج الكيبوتسا% 7من إنتاج إسرائيل الزراعي و% 40 من أعضاء الكيبوتس، كما أن 1967

 . من إنتاجها الصناعي% 8و

 

وميكن القول بأن تاريخ نشأة الكيبوتس وتطوره وبنيته وما حلق به من تآكل وما يواجهه من أزمات جيعل منه منوذجاً 
ولذا فدراسة الكيبوتس أمر مهم من الناحية املنهجية من . أصوله  تارخيه  طبيعته  أزمته: مصغراً لالستيطان الصهيوين

 . الصهيونية واالستيطان الصهيوينمنظور دراسة 

 

  السمات األساسية: الكيبوتس

Kibbutz: Main Traits   

فعلى سبيل . السمة األساسية للكيبوتس، شأنه شأن أية مؤسسة استيطانية إحاللية، أنه مؤسسة عسكرية بالدرجة األوىل
وتظهر . ، مث العتبارات زراعية بالدرجة الثانيةاملثال، كان اختيار موقع الكيبوتس يتم العتبارات عسكرية بالدرجة األوىل

ويقوم . طبيعة الكيبوتس العسكرية يف أن أعضاءه ال يتدربون على الزراعة وحسب، وإمنا على محل السالح أيضاً
صة الكيبوتس بغرس القيم العسكرية يف أعضائه من خالل الدعاية األيديولوجية والتربية الرمسية وغري الرمسية اليومية، وخبا

 . من خالل أسلوب احلياة
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. وقد سامهت الكيبوتسات يف إنشاء الكيان الصهيوين واحلركة االستيطانية اإلحاللية، قبل وبعد إنشاء الدولة الصهيونية

واستمرت يف هذا النشاط حىت بعد أن . 1934فقامت الكيبوتسات بتنظيم اهلجرة غري الشرعية إىل فلسطني منذ عام 
 . 1939لهجرة غري الشرعية عام تأسست منظمة خاصة ل

 

فقبل هذا التاريخ . وبسبب تكامل االستيطان والقتال، زاد عدد مزارع الكيبوتس بعد الثالثينيات أثناء الثورة العربية
 تنمو بنسبة تفوق مزارع "وهي مزارع تعاونية أقل مجاعية وال تتسم بالصبغة العسكرية"كانت مزارع املوشاف 

ويالحظ كذلك أنه بعد إنشاء الدولة وبظهور اجليش " تغيرت النسبة لصاحل الكيبوتس 1936عام ولكن بعد . الكيبوتس
 . "اإلسرائيلي الذي يضطلع مبهام الدفاع زاد عدد مزارع املوشاف مرة أخرى، وتراجع عدد الكيبوتسات

 

وتؤكد موسوعة الصهيونية . 1929لعبت الكيبوتسات دوراً بارزاً يف منظمة اهلاجاناه العسكرية الصهيونية قبل عام 
وإسرائيل أن كل أعضاء الكيبوتسات كانوا أعضاء يف اهلاجاناه، وأن عدداً كبرياً من ضباط اهلاجاناه أتوا من 

ألن بنية الكيبوتس نفسها ونظامه يشبهان من "وتضيف املوسوعة أن هذا مل يكن غريباً على اإلطالق . الكيبوتسات
فأعضاء الكيبوتس ليسوا مرتبطني بأي بناء أسري، ومل يكن مفروضاً عليهم توفري ". كريبعض النواحي التنظيم العس

الرزق ألعضاء أسرهم، وإمنا كانوا أفراداً ال تربطهم أية أواصر صداقة مع أحد، وميكن استدعاؤهم للخدمة العسكرية 
عظم أعضاء الكيبوتسات يف تلك الفترة كما أن م. "فهم بنيوياً مثل اجلنود املرتزقة"كلما وحيثما دعت احلاجة لذلك 

ولذا كان من السهل إقامة . ذكوراً كانوا أم إناثاً، كانوا شباناً يف سن اخلدمة العسكرية ليس بينهم أطفال أو عجائز
 . الكيبوتسات بسرعة والدفاع عنها بصالبة

 

بإنشاء " خلق احلقائق"ور أساسي يف وقد قامت حركة الكيبوتسات يف السنوات األخرية من حكم االنتداب الربيطاين بد
وقد . فاستوطن أعضاء الكيبوتس يف مشال النقب، وجبال القدس ومناطق أخرى. مستوطنات جديدة يف املناطق النائية

 .  مزرعة كيبوتسية37 مستوطنة من نوع السور والربج، وكان من بينها 52أنشأ املستوطنون الصهاينة ما يزيد عن 

 

 ومل تكن متلك االعتمادات الكافية، بادرت حركة "الباملاخ"ناه إنشاء وحدات الصاعقة النظامية وحينما قررت اهلاجا
الكيبوتس بتجنيد األعضاء ورتبت ساعات العمل هلم حبيث أصبح يف مقدور عضو الكيبوتس أن يعمل نصف شهر يف 

 بعد إعالن قيام الدولة 1948عام ولذا حينما اندلعت حرب . املزرعة اجلماعية، والنصف اآلخر يف صفوف الباملاخ
 .  كيبوتس41 عضو يف الباملاخ يعيشون يف 2000الصهيونية كان حوايل 
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وكانت الكيبوتسات تشكل مواقع للترسانات العسكرية ومصانع للذخرية، لذلك كانت القوات الربيطانية اجم 
 حينما هامجت القوات 1946 يونيه 29م الكيبوتسات دائماً حبثاً عن الذخائر وعن أعضاء الباملاخ كما حدث يو

 . الربيطانية عشرات الكيبوتسات

 

وقد استمر الكيبوتس يف أداء هذا الدور األساسي يف املؤسسة العسكرية بدرجات متفاوتة، فساهم يف التوسع الصهيوين 
تيطان اليت تتم يف الضفة ، كما أنه ال يزال ينهض بدور مهم يف عملية االس1967يف األراضي العربية اليت احتلت عام 

 . "وإن كانت األشكال األخرى من االستيطان مثل املوشاف هي األكثر شيوعاً اآلن"الغربية 

 

فعلى سبيل املثال، ورد يف . وال تزال نسبة كبرية من القيادات العسكرية يف اجليش النظامي واالحتياط تأيت من هناك
ولعل أكرب دليل . صهيوين وثلث الطيارين املقاتلني أعضاء يف الكيبوتسإحدى اإلحصاءات أن ربع ضباط جيش الكيان ال

 من أبناء الكيبوتس 1967من ضحايا حرب % 33على أن الكيبوتس ميثل العمود الفقري للعسكرية الصهيونية هو أن 
، كذلك املهام ويقوم أبناء الكيبوتس بأشق املهام العسكرية وأخطرها. "%4ولنتذكر أن نسبتهم القومية هي أقل من "

ويوجد عدد كبري منهم يف . "مثل عملية مطار عنتييب يف أوغندة"السرية يف الداخل واخلارج ذات الطابع االنتحاري 
 . الوحدات اخلاصة مثل املظليني والضفادع البشرية

 

مجاعة وظيفية ورغم أن الكيبوتس مؤسسة عسكرية إال أا ليست مؤسسة عسكرية باملعىن املألوف للكلمة، وإمنا هي 
ويتضح هذا يف الطبيعة .  وظيفتها هي القتال واالستيطان، وما عدا ذلك من وظائف فثانوي"مملوكية"عسكرية استيطانية 

وبالفعل جند أن احلياة داخل الكيبوتس مجاعية إىل أقصى حد، كما جند أن أشكال التعبري الفردية . اململوكية لنمط احلياة
 . األرض واملباين واألدوات، بل أحياناً املالبس الشخصية، ملكية مجاعيةيف حكم املنعدمة، فملكية 

 

وحينما ينضم عضو للكيبوتس فهو ال يشتري شيئاً ألنه لن ميلك شيئاً، وحينما يترك الكيبوتس فإنه ال يبيع شيئاً وال 
. "ية صغرية يف بعض األحيانوإن كانت السنوات العشرون األخرية بدأت تشهد منح العضو مكافأة مال"يأخذ معه شيئاً 

وال يتقاضى األعضاء مرتبات وإمنا حيصلون على كل احتياجام األساسية دون مقابل مثل الطعام واملسكن وامللبس 
أما احتياجات الفرد األخرى مثل شراء بعض . وأحياناً إصالح املالبس وغسلها، والرعاية الطبية ورعاية األطفال والتعليم

 أو قطع املالبس الكمالية وتكاليف اإلجازات اليت يقضيها خارج الكيبوتس "إناء زهور مثالً"ة الصغرية السلع االستهالكي
فيقوم بدفع تكاليفها بنفسه من مصروف جيبه الشهري الذي يعطيه له الكيبوتس، وإن تبقى معه أي مبلغ من النقود 

و حىت عهد قريب أن يكون له حساب خاص يف بل كان من احملظور على أي عض"فعليه أن يعيده لصندوق الكيبوتس 
 ."البنك
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مع ذلك فإن بعضهم يقوم بالعمل خارج . ويقوم أعضاء الكيبوتس بالعمل يف أحد األنشطة اليت يقوم عليها الكيبوتس
نطاق الكيبوتس سواء يف املشروعات اليت يتوىل الكيبوتس تنفيذها يف األقاليم أو يف مؤسسات الدولة أو يف أماكن 

ويف هذه احلالة يستمر هؤالء يف العيش داخل الكيبوتس ويستفيدون من خدماته االجتماعية إىل جانب تناول . رىأخ
. الطعام، وحيصلون على اخلدمات نفسها اليت حيصل عليها بقية األعضاء إىل جانب قيامهم بتناوب خدمات احلراسة

طبع ليست باان، ولكنهم حيصلون عليها مقابل تنازهلم وهذه اخلدمات اليت حتصل عليها هذه الشرحية من األعضاء بال
وال يتمتع أعضاء الكيبوتس بأية حياة أسرية مستقلة، فهم يتناولون . للكيبوتس عن مرتبام اليت يتقاضوا يف اخلارج

واألطفال . "اة اجليتووعدم تناول الطعام مع اجلماعة يف الكيبوتس يعد رفضاً هلا وارتداداً إىل حي"معظم الوجبات سوياً 
 . كذلك يعيشون بعيداً عن والديهم، ال يقومون بزيارما إال بعض الوقت بعد الدراسة وبعد ساعات العمل

 

فالفرد الذي ال . وإضعاف الروابط األسرية يف الكيبوتس يتم حلساب الروابط القومية وحلساب الوالء للدولة أو املؤسسة
له ذكريات فردية، وال يربطه أي رباط بأي إنسان آخر، هو الفرد القادر على يعيش حياة خاصة به، والذي ليس 

االنتماء بسهولة ويسر إىل مجاعته الوظيفية، وهو اإلنسان القادر على تكريس ذاته لوظيفته مهما بلغت من ال إنسانية، 
 التنشئة االجتماعية يف الكيبوتس ويبدو أن. وهو اإلنسان القادر على اإلميان مبجردات وأوهام ليس هلا سند يف الواقع

 يف معيشته وملبسه، تضعف العالقة بينه "ال على أبيه أو أمه"فالطفل الذي يعتمد على املؤسسة . دف إىل هذا أساساً
وبني أبويه وتقوى بينه وبني املؤسسة اليت يتبعها بعد والدته ببضعة أيام حيث يوضع يف بيت األطفال وميكث هناك مدة 

ويف تلك املرحلة يسمح لألبوين باصطحاب طفلهما إىل البيت لقضاء بضع ساعات . تقل بعدها إىل بيت الصغارسنة ين
 . معهما

 

واملرحلة النهائية من . ويف سن الرابعة يرسل الطفل إىل دار احلضانة، وينتقل منها إىل املدرسة االبتدائية عند بلوغه السابعة
وعرب كل هذه . ثانوية اليت يدخلها الطفل يف سن الثانية عشرة حىت يبلغ الثامنة عشرةالنظام التعليمي هي املرحلة ال

 . »الوعي اليهودي«املراحل يلقَّن الطفل العقيدة والقيم الصهيونية ويدرس مواد دراسية مثل املادة اليت تسمى 

 

كيبوتسات الصغرية سوياً وتنشىء املدارس وتشترك ال. ولكل كيبوتس كبري مدارسه اخلاصة جبميع مراحل النظام التعليمي
ومستوى التعليم يف هذه املدارس عال، وخصوصاً أن املدرسني فيها من أعضاء الكيبوتس، ولذلك فهم . اخلاصة ا

يتسمون بنفس التفاين يف خدمة اجلماعة، فهم ال يضربون عن العمل لزيادة األجر، كما هو احلال مع زمالئهم يف النظام 
 وعند "ملدة ثالثة سنوات"وعند بلوغ الثامنة عشرة يقوم عضو الكيبوتس بأداء اخلدمة العسكرية اإللزامية .  العامالتعليمي

 . عودته قد ينضم إىل إحدى اجلامعات أو املعاهد الفنية
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و يف هذه فهو دائماً عض. وهكذا ينشأ عضو الكيبوتس من املهد إىل اللحد دون الدخول يف عالقة إنسانية فردية مباشرة
وكثري من أطفال الكيبوتس . املؤسسة أو تلك، وهو ما جيعله إنساناً قادراً على تلقِّي األوامر دون تفكري أو احتجاج

يفقدون كل صلة بآبائهم بعد بلوغهم الثالثة عشرة، وهم يف هذا يشبهون املماليك الذين كانوا يختطفون من بالدهم يف 
اعية تفقدهم فرديتهم وإنسانيتهم، وحتوهلم إىل مجاعة حماربة ليس هلا روابط اجتماعية أو سن مبكرة، مث ينشئون تنشئة مج

 . إنسانية، متفرغة متاماً للقتال وحسب

 

وكانت مجاعية الكيبوتس يف بداية األمر ال تلتزم بأية معايري، فقد كان كل شيء مملوكاً ملكية مجاعية حىت املالبس 
ولكن بعض هذه األشكال اجلماعية املتطرفة قد اختفت وإن . امات منفصلة للرجال والنساءومل تكن هناك مح. الداخلية

 . احتفظ الكيبوتس بطابعه اجلماعي األساسي

 

إذ تقسم مباين املزارع . وتظهر مجاعية الكيبوتس يف طريقة اإلسكان، الذي يتبع خطاً واحداً متكرراً من كيبوتس آلخر
أما املساكن فهي عادةً وحدات متقاربة يتكون كل منها من طابق . اكن واملباين األخرىاملس: اجلماعية إىل قسمني

واحد، تقع بني جمموعة من األشجار، وكل وحدة سكنية مقسمة إىل شقتني أو ثالثة، وتتكون كل شقة من غرفة صغرية 
ملنازل بسيط إن مل يكن متواضعاً، وأثاث هذه ا. ويتم تنظيف الثياب وكيها يف بيت الغسيل العام. يقطنها رجل وامرأة

 . وإن وجد تليفزيون أو جهاز سترييو فيوضع عادةً يف غرفة املعيشة اجلماعية

 

، ومبىن االجتماعات، ومحام سباحة، وقطعة أرض "وهو من أهم املباين"مبىن الثقافة : ويضم الكيبوتس أيضاً عدة مبان
 من املباين توجد اموعة اإلنتاجية، وتضم حظائر احليوانات وعلى مقربة من اموعة السكنية. خمصصة للرياضة

وتوجد منازل الكيبوتس وصالة الطعام واملدرسة وقاعة االجتماعات واملباين األخرى يف وسط . واملصانع واملزارع نفسها
  ."وهو ما يبين طبيعته العسكرية"الكيبوتس، أما املزارع واملصانع واحلقول فإا تلتف من حوله 

 

ويهدف التصميم املعماري للكيبوتس إىل إضعاف الروح األسرية وتقوية الروح اجلماعية، فكثري من أعضاء الكيبوتس 
. يرون أن الزواج مؤسسة بالية البد من التخلي عنها، فهي مظهر من مظاهر اجليتوية والفردية اليت ينبغي التخلي عنها

. طلب للحصول على غرفة مشتركة، وعند الطالق يلغى هذا الترتيبوحىت اآلن ال يتطلب عقد الزواج سوى التقدم ب

، وقد نتج »اثنني«مبعىن » زوج«، وأحياناً يشار لألزواج على أما »شابة«و» شاب«بل يف بعض األحيان مت إلغاء تعبري 
 .عن كل هذا بطبيعة احلال ارتفاع معدالت الطالق

 

كيبوتس وتدعمها وحتوهلا إىل ممارسة حياتية يومية، جلان األمن اليت كانت ومن أهم العناصر اليت حتافظ على مجاعية ال
وتقوم هذه اللجان بالتنسيق مع اجليش وتؤدي كثرياً من . تقوم بالتجسس على األعضاء وبتفتيش غرفهم وفتح خطابام
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وتتم .  املؤسسة احلاكمةوظائف الدولة، أي أا تضطلع بوظيفة ترويض أعضاء الكيبوتس وترشيدهم واستئناسهم لصاحل
وقد وصف موتكي حيزقيلي، . هذه العملية من خالل ممارسة ضغط اجتماعي هائل مباشر، فالكيبوتس جمتمع كامل صغري
إن عضو الكيبوتس ينشأ يف : وهو مدرس يف أحد الكيبوتسات، هذه الروح اجلماعية اليت دف إىل تفريخ املقاتلني بقوله

فاجلماعة هي اليت تقرر . مية والعقلية، فديناميات الكيبوتس االجتماعية قاسية ألقصى درجةجو كثيف من الناحية اجلس
نوع املوسيقى الذي ستسمعه وأية آلة موسيقية ستلعبها ويف أية وحدة عسكرية ستكون خدمة عضو الكيبوتس 

 تقوم جلنة األمن "سبيل املثالعلى "وإذا رفض أحد األعضاء التطوع يف اجليش واختذ موقفاً من حرب لبنان . العسكرية
بعملية حتريض ضده من خالل أعضاء األسرة الكيبوتسية، فيتهم بأنه ليس حمارباً وال مقاتالً، بل يتهم يف رجولته، ويتم 
هذا األمر يف حميط احلياة العامة اخلارجية، ويف حميط األسرة، ويف حياته اخلاصة، األمر الذي جيعل الضغوط ذات تأثري 

 . قوي

 

ويترجم . ومن املبادئ األساسية اليت تنطلق منها حركة الكيبوتس، مبدأ الدميوقراطية واملساواة بني األعضاء يف كل شيء
إذ تتخذ كل القرارات اخلاصة بالكيبوتس من خالل نظام إداري يتم . »سياسة احلكم الذايت«هذا نفسه إىل ما يسمى 

عادةً "لعام للكيبوتس، الذي يضم مجيع األعضاء ويأخذ شكل اجتماع أسبوعي والسلطة العليا هي املؤمتر ا. باالنتخاب
 . "يوم السبت

 

إذ تظل القرارات األساسية بشأن إدارة . ولكن مع هذا يبدو أن سلطة املؤمتر العام للكيبوتس ال متتد إال إىل التفاصيل
ة احتادات مزارع الكيبوتس باالشتراك مع أمانات مزارع الكيبوتس وحتديد سياستها اإلنتاجية واالقتصادية متروكة ألمان

وتوضع هذه القرارات موضع التنفيذ داخل الكيبوتس من خالل فئة صغرية من األفراد . األحزاب اليت تنتمي إليها
ض ولعل هذا يفسر انصراف األعضاء عن حضور مثل هذه املؤمترات اليت من املفرو. يتناوبون املراكز القيادية فيما بينهم

 . ولذا جند أن السلطة داخل الكيبوتس تتركز يف يد السكرتري العام للمؤمتر واملدير االقتصادي. أن تكون هلا كل السلطة

 

ومن أشكال املساواة املتطرفة يف الكيبوتس، املساواة بني الرجل واملرأة، فيقوم اجلميع باألعمال اليدوية نفسها، شاقة 
 تطرفه أنه أنكر على املرأة حقها يف التزين، ألن هذا من شأنه أن خيلق احلواجز وقد بلغ البعض يف. كانت أم هينة

وقد جنح الكيبوتس إىل حد كبري يف إعداد الكثري من النساء للقوات املسلحة اإلسرائيلية، وإن . والتفرقة بني الرجل واملرأة
 .  امليدان، ويبتعدن عن املهام القتاليةكان معظمهن يقمن بأعمال إدارية، مثل األعمال الكتابية والتمريض يف

 

فاملساواة قد . وهذا احلديث عن املساواة والدميوقراطية جيب أال يعمينا عن حقيقة الكيان الصهيوين التسلطية العنصرية
 تكون أمراً مطبقاً داخل أسوار الكيبوتس، وحىت هذا أمر مشكوك فيه، ولكنها ال تتعداه على اإلطالق، إذ يظل حمظوراً
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 االنضمام هلذه الكيبوتسات، فهي شأا شأن اجليش "بل على اليهود الشرقيني الذين جاءوا من بالد عربية"على العرب
 . "يهودية غربية بيضاء"اإلسرائيلي، مؤسسة إشكنازية 

 

 مفهوم العمل ،"شأا يف هذا شأن احلركة التعاونية الصهيونية"ومن املفاهيم األخرى اليت تستند إليها حركة الكيبوتس 
العربي الذي يذهب إىل أن اليهودي كي يشفي نفسه من طُفيليته اجليتوية ومن ضعفه وخوره، البد أن يعمل بيديه، وأن 

ومن هنا يصبح العمل اليدوي . األمة اليهودية لن تصبح أمة مبعىن الكلمة إال إذا ضمت يف صفوفها عماالً وفالحني
 .  اجلديد ليحل حمل يهودي اجليتو القدميالطريقة اليت يولَد ا اليهودي

 

ولكن العمل اليدوي، شأنه شأن اجلوانب األخرى للحياة يف الكيبوتس، هو رد فعل للظروف يف فلسطني والنسق 
وهذا هو اجلانب "فالصهيوين الذي يعمل بيديه سيشفي نفسه من أمراضه اهلامشية والطفيلية . الصهيوين الفكري

 . "وهذا هو اجلانب العملي"ضطر إىل استئجار العرب، وبالتايل سيتمكن من طردهم  ولكنه لن ي"العقائدي

 

ولكن ال اجلماعية وال العمل اليدوي جنحا يف جعل الكيبوتس مشروعاً اقتصادياً ناجحاً، إذ ظل الكيبوتس يف املاضي 
والكيبوتس ال خيتلف كثرياً . اخلارجيواحلاضر جزءاً من االقتصاد االستيطاين الذي يعتمد بالدرجة األوىل على التمويل 

وكما أن الدول العظمى متول إسرائيل، جند أن الوكالة اليهودية . عن الدولة الصهيونية اليت تعتمد على املعونات اخلارجية
وهي "تدعم املستوطنات ومتوهلا، ويأخذ هذا الدعم أشكاالً خمتلفة، فاملساحات الشاسعة اليت حصل عليها الكيبوتس 

، حصل عليها دون مقابل عن طريق االغتصاب من العرب، وهو ال يدفع عنها سوى إجيار "اله الثابت األساسيرأمس
وتنال الكيبوتسات معاملة مفضلة من حيث اإلعفاء من الضرائب وتقدمي املساعدات واهلبات . زهيد للوكالة اليهودية

ر الدولة واملصادر الصهيونية الرمسية الوقود واألمسدة وتوف. املالية والقروض املعفاة من الفوائد أو بفوائد منخفضة
والكهرباء واملياه، كما يوجد سعران متفاوتان ملياه الري، واحد يطبق على العرب واآلخر يطبق على يهود مزارع 

مانية اليت تمنح هذا باإلضافة إىل اإلجراءات اخلاصة اليت تتخذ حلماية مستوطنات الكيبوتس والتسهيالت االئت. الكيبوتس
هلا، أي أن اكتفاء مزارع الكيبوتس الذايت الذي تروج له بعض املراجع الصهيونية، يشبه من بعض الوجوه اكتفاء 

وإذا كانت الدول العظمى متول إسرائيل وتدعمها حىت حتوهلا إىل قاعدة عسكرية ال متلك أسباب . إسرائيل الذايت املمول
 الصهيونية متول املستوطنات والكيبوتسات للسبب نفسه، إذ كلما ازداد التمويل والدعم، البقاء مبفردها، فإن احلركة

وبالتايل يصبح التمويل من قبيل التكبيل، إذ حينما ينضم . ازداد اعتماد املستوطنات واملستوطنني على املؤسسة الصهيونية
نفقات تعليم وإسكان "نفَق عليه أموال باهظة اإلسرائيلي إىل إحدى املستوطنات فهو ال يدفع شيئاً حقاً، ولكن ت

 .، ولذلك يصبح من العسري عليه االنسحاب من املشروع الذي انضم إليه"وخالفه
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  تحوالته الجوهرية: الكيبوتس

Kibbutz: Radical Changes  

والتحوالت . مصغرة ومتبلورةإذا كان الكيبوتس هو اتمع الصهيوين مصغراً ومبلوراً، فأزمته هي أيضاً أزمة هذا اتمع 
ومثة مظاهر كثرية لتحوالت . اليت طرأت عليه هي تعبري مصغر متبلور عن التحوالت اليت طرأت على العقيدة الصهيونية

 : الكيبوتس ولألزمة اليت يواجهها ميكن أن نذكر منها ما يلي

 

  :المرأة  1

 

املؤسسات االجتماعية اإلنسانية  مثل الزواج واألسرة حاولت احلركة الكيبوتسية  كما أسلفنا  أن تقضي على بعض 
بل إن كثرياً من الكيبوتسات . يتطلب أن نطرحها جانباً» التقدم«حبجة أا مؤسسات بورجوازية قدمية بالية، وأن 

 األعضاء املرأة حتريراً كامالً، ولذلك مت توزيع العمل بني» حترير«حاولت أن تلغي الفروق بني الرجل واملرأة حىت يتم 
ومما ساعد على هذا االجتاه أن . بغض النظر عن األساس اجلنسي، وأصبح من املمكن أن يوكل للمرأة أي عمل أو وظيفة

املرأة من وظيفة األمومة، وهي الوظيفة اليت تعوقها يف مجيع » أعفى«تنشئة األطفال اجلماعية، بعيداً عن نفوذ الوالدين 
 . ائف الرجال وأعماهلماتمعات األخرى عن القيام بوظ

 

. هذا الربنامج التحرري برنامج غري إنساين، ينكر الكثري من حقائق احلياة البيولوجية والنفسية اليت ال مناص من قبوهلا

من " حتريرها"ولذلك ليس من قبيل الصدفة أن أوىل املشاكل اليت واجهها الكيبوتس هي مشكلة املرأة اليت يهدف إىل 
ولكن ما حدث أن املرأة مل جتد اخلالص يف الكيبوتس، بل أصبحت من . من أمومتها" إعفائها"وإىل سجنها البيولوجي 

 : أكرب عناصر عدم االستقرار فيه لألسباب التالية

 

 .  األعمال اليدوية اليت توكل هلا شاقة ومضنية يف غالب األحيان، وهو ما يسبب هلا العناء واإلجهاد"أ 

 

ن حتقيق املساواة التامة بني الرجل واملرأة بسبب العوامل البيولوجية، فاملرأة احلامل غري قادرة  مل يتمكن الكيبوتس م"ب
على القيام باألعمال الشاقة، وكثرياً ما تترك وظيفتها وتستعصي عليها العودة إليها بسبب قيام غريها ا، بل إن كثرياً من 

 .  السبباملناصب القيادية يف الكيبوتس آلت إىل الرجال هلذا
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 وهو قطاع ال ينال "الطبخ والتنظيف والغسيل" نتيجة كل هذه الظروف وجدت املرأة نفسها يف قطاع اخلدمات "ج
كما أن كثرياً من هذه . ، ولذا حتس املرأة إحساساً عميقاً بالنقص"قطاع غري إنتاجي"احترام أعضاء الكيبوتس ألنه 

ى للغري بشكل دائم وخارج نطاق األسرة املباشرة، ويقال إن املرأة اليت األعمال غري خالق وممل، وخباصة إذا كان يؤد
 . تعمل يف الكيبوتس يف قطاع اخلدمات، تقضي مثاين ساعات يومياً يف إعداد الطعام أو غسل املالبس

 

نه، وأطفاهلا الذين م" أُعفيت"منها، وبيتها اخلاص الذي " حتررت" وهناك أخرياً رغبة املرأة يف استرجاع أمومتها اليت "د
 . منهم" ختلصت"

 

وهي عكس احلياة اجلماعية شبه العسكرية "لكل هذه األسباب جند أن املرأة وراء املطالبة بامللكية الفردية واحلياة اخلاصة 
، بل إن كل الذكور الذين تركوا الكيبوتسات إمنا فعلوا ذلك بسبب تعاسة املرأة وعدم رضاها "اليت يتطلبها الكيبوتس

 . وهناك عدد كبري من النساء يرغنب يف ترك الكيبوتس وال ميكنهن ذلك بسبب ظروف األزواج. عن أوضاعها

 

  :الترف  2

 

التقشف مسة من السمات األساسية يف احلياة داخل الكيبوتس، باعتباره مؤسسة عسكرية، ويظهر هذا التقشف يف حترمي 
وقد كان التقشف يظهر .  أحياناً إىل األشياء الشخصية مثل املالبسوينصرف التحرمي. متلُّك األفراد لألرض أو لآلالت

وجو التقشف هذا . أيضاً يف أسلوب احلياة نفسها، من حترمي لتناول الطعام على انفراد إىل ممارسة أية نشاطات فردية
معات اليت كانت تعتمد يشكل أساس التنشئة االجتماعية العسكرية، وهو تكتيك عرفه املماليك من قبل، وعرفته كل ات

 . على مجاعات من احملاربني املرتزقة حلماية أمنها

 

فعلى سبيل املثال، بدأت تظهر اجلماعات املنفصلة . ولكن هذا اجلانب من احلياة يف الكيبوتس بدأ هو اآلخر بالتآكل
تقلة، بل أحياناً املسكن ، مث بعد ذلك احلمامات املستقلة لكل أسرة، وظهرت كذلك املطابخ املس"للرجال والنساء"

 . "غرفتان وصالة  يف العادة  وملحق مكون من مطبخ ومحام"املستقل 

 

ويقال إن محى . وبعض هذه املساكن مؤثث تأثيثاً فاخراً وحيتوي على أدوات ترفيه مثل السترييو والتليفزيون امللون
ارة إىل أن هناك سيارات خاصة بالكيبوتس تقوم وجتدر اإلش. الفيديو بدأت تكتسح إسرائيل مبا يف ذلك الكيبوتسات

وقد وصف أحد الكُتاب كيبوتس دجانيا . بنقل األعضاء إىل املدينة، وبإمكان العضو أن حيجز سيارة ليستخدمها مبفرده
 عاماً على تأسيسه، فأشار إىل الترف الذي مل حيلم به املؤسسون األوائل، مثل مالعب 75، مبناسبة مرور 1986عام 
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. لتنس ومحام السباحة الذي تكلَّف نصف مليون دوالر، وغرفة الطعام اليت تكلَّفت مليون ونصف مليون دوالرا

ولنالحظ هنا أن االبتعاد عن حياة التقشف ينتج عنه نوع من االسترخاء، ولكن األهم من هذا أنه يفت يف عضد االجتاه 
 . اجلماعي الذي يعد ركيزة أساسية للشخصية العسكرية

 

، هو "وهو تطور يعد سلبياً من وجهة نظر مؤسسي الكيبوتس وقياداته"ولعل من أهم التطورات األخرى يف هذا االجتاه 
عودة األسرة للظهور كما يتضح يف عودة املسكن املستقل، ويف انضمام كثري من األطفال إىل ذويهم وقضائهم كل أو 

. م السكنية املستقلة، بعيداً عن املدرسة وعن مؤسسات الكيبوتس املختلفةأو وحدا» منازهلم«معظم أوقات فراغهم يف 

 . بل إن بعض الكيبوتسات بدأت يف إنشاء مساكن تشبه شقق الطبقات املتوسطة يف أي بلد غريب حديث

 

لصالة امللحقة وبينما كان تناول الطعام على انفراد يعد عودة للجيتوية أصبح اآلن أمراً أكثر شيوعاً، وخصوصاً أن ا
ولكن "باملرتل املستقل أخذت تتحول بالتدريج إىل غرفة طعام يتناول فيها أعضاء األسرة الواحدة بعض وجبام اليومية 

 . "مع هذا تظل طقوس الطعام اجلماعي أمراً مهماً جداً يف الكيبوتس

 

 التقلص على مستوى احلياة اجلماعية يف وإىل جانب تقلُّص التقشف على مستوى احلياة الفردية، جند أنه آخذ أيضاً يف
وب آثار فلسطني من اهلوايات الصهيونية "فيالحظ مثالً أن بعض الكيبوتسات هلا متحف خاص ا . الكيبوتس ككل

ويوجد اآلن فنانون مقيمون يف . "ويعد موشي ديان، ابن الكيبوتس، من أكرب لصوص اآلثار يف الكيان الصهيوين. األثرية
كيبوتسات، إذ وجدوا أن أسلوب احلياة يف هذه املزارع اجلماعية يوفر هلم الراحة والدعة املطلوبة كما أنه يوفر األمان ال

وبعض هؤالء الفنانني ليسوا أعضاء يف الكيبوتسات، وهذا يف حد ذاته يعد تطوراً عميقاً  أن يسمح ملُستوطَن . املايل
 .  أن يكون عضواً فيهصهيوين أن يعيش داخل الكيبوتس دون

 

 لتصفيف شعر النساء، وقيام الكيبوتس بتنظيم "الكوافري"ومن أشكال الرفاهية األخرى يف الكيبوتس صالونات التجميل 
بل إن الكيبوتس يقوم بتنظيم رحالت سياحية إىل اخلارج ألعضائه . رحالت لزيارة املسارح واملتاحف يف املدن الكبرية

 داخل وخارج إسرائيل كجماعة، كما أنه ميول أعضاءه الذين يقومون بدراسات جامعية وعليا، الذين يقومون جبوالم
وقد نشرت إحدى الصحف مؤخراً مفردات متوسط دخل عضو . فهم حيصلون على ما يشبه اإلجازة الدراسية مبرتب

 .االكيبوتس، فبينت أن دخله الفعلي السنوي يضعه يف شرائح اتمع اإلسرائيلي العلي

 

من كل هذا ميكننا أن نستنتج أن الصورة النمطية املألوفة عن حياة التقشف داخل الكيبوتسات مل تعد دقيقة، وأن أعضاء 
الكيبوتسات قد ال ميلكون شيئاً مثل املماليك، ولكنهم، شأم شأن املماليك أيضاً، يرفلون يف حلل النعيم، ويكونون يف 

 . يزاً، يتحكم يف اتمع وينعم خبرياتهاية األمر تشكيالً طبقياً متم
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  :من الزراعة إلى الصناعة  3

 

، ومن هنا "أي لصيقة ببنيته"أشرنا إىل أن الطابع الزراعي العسكري للكيبوتس ليس جمرد صفة عرضية، وإمنا مسة بنيوية 
 ألنه سيترك أثره يف منط احلياة داخله، وهذا ما أيضاً فإن حتوله من الزراعة إىل الصناعة يعد حتوالً بنيوياً عميق الداللة،

 . حيدث اآلن

 

وقد بدأ هذا التحول يف أواخر اخلمسينيات حينما حقق الكيان الصهيوين فائضاً زراعياً كبرياً، ووصف الكيبوتس حينئذ 
 . البقاء االقتصادياللدود، فكان على الكيبوتس حينئذ أن يتحول بالتدريج ليضمن لنفسه النجاح و» عدو الدولة«بأنه 

 

 30 كان 1960ففي عام . وقد يكون من املفيد أن نذكر بعض احلقائق اليت قد تعطي القارئ فكرة عن هذا التحول

 %. 50وتزيد النسبة اآلن عن % 45، فقد بلغت نسبتهم 1970من أعضاء الكيبوتس يعملون يف الصناعة، أما عام % 

 

وإمنا أصبحت جمموعة من املشروعات الصناعية الضخمة، تساوي ماليني » اعيةمزرعة مج«ومل تعد مزارع الكيبوتس 
وقد جنم عن هذا . »كيبوتس يديره مصنع«وقد وصف مراسل الواشنطن بوست كيبوتس دجانيا بأنه . الدوالرات

 : ناالنتقال حتول يف طبيعة الكيبوتس ونشوء عدد من املشاكل اليت مل يضعها مؤسسو الكيبوتس يف احلسبا

 

 نظراً لطبيعة الكيبوتس اإلحاللية اليت أشرنا إليها يتحتم على األعضاء أن يعملوا بأنفسهم، وهذا أمر مناسب ملهنة "أ 
الزراعة، ولكنه غري مناسب للمشروعات الصناعية اليت تتطلب أيادي عاملة وخرباء يتم تدريبهم خارج الكيبوتس يف 

وحياول الكيبوتس أن حيل املشكلة عن طريق االستعانة بالصناعة . يدينون بالوالء لهاملعاهد والكليات الفنية املختلفة وال 
 . األوتوماتيكية أو عن طريق مشاركة العمال احلضريني الذين يعملون يف الكيبوتس دون أن يصبحوا أعضاء فيه

 

 العربية األجرية تظهر مرة  نظراً النصراف عدد كبري من أعضاء الكيبوتسات إىل األعمال الصناعية بدأت العمالة"ب
أخرى داخل الكيبوتس للقيام باألعمال الزراعية، وهذا يعد  من وجهة نظر صهيونية  ضربة يف الصميم ملفهوم العمل 

 . العربي

 

أحدمها يعمل بالزراعة واآلخر يعمل بالصناعة، وهو ما خلق كثرياً من :  انقسم العاملون يف الكيبوتس إىل فريقني"ج
ومما عقَّد األمور، أن املشروع الصناعي على عكس املشروع الزراعي، جيب أن يكون حجمه كبرياً نوعاً ما، . اتالتوتر
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والكيبوتس كان املفروض فيه أن يظل حجمه صغرياً حىت يتسم بالدينامية وحىت تمكن إدارته ذاتياً، بل ميكن القول بأن 
اً بعد زيادة القطاع الصناعي داخله، ألن القضايا اليت يواجهها أعضاء اإلدارة الذاتية للكيبوتس أصبحت أمراً عسرياً جد

 . الكيبوتس تتطلب خربة املتخصصني، وهذا أمر غري متاح لألعضاء العاديني الذين مل يتلقوا تدريباً أو تعليماً خاصاً

 

مؤسسة، وولَّد داخلها لكل هذا، ميكن القول بأن االنتقال من الزراعة إىل الصناعة قد أضعف متاسك الكيبوتس ك
 . جمموعة من التوترات اليت تؤثر يف مقدار فعاليتها ومدى إسهامها يف الكيان الصهيوين

 

  :من التضامن االشتراكي إلى التماسك العرقي  4

 

قبيلة يبدو أن الكيبوتس رغم كل االدعاءات الطليعية والتجريبية قد بدأ يأخذ شكل العائلة الكبرية املكتفية بذاا أو ال
 . الصغرية املنغلقة على نفسها

 

وقد نشأ الكيبوتس يف بداية أمره كتنظيم اشتراكي حديث، من الوجهة النظرية على األقل، أساس التضامن فيه هو الوالء 
وفُسر االجتاه اجلماعي يف ". هومجت عملية تكوين وحدات عائلية، بدعوى أا تضر بوحدة اتمع"األيديولوجي، بل 

 . العسكرية/ وتس على أنه تعبري عن املُثُل االشتراكية اليت تنطلق منها هذه املؤسسة الزراعيةالكيب

 

ولكن رغم نقطة االنطالق هذه فإن الطبقية والظروف السياسية والتارخيية فعلت فعلها، وازدادت العائالت وتوسعت، 
فيالحظ أن الزيادة الطبيعية طوال اخلمسني عاماً املاضية . وحتول الكيبوتس إىل مجاعة منغلقة، يتزاوج أفرادها فيما بينهم

هي املصدر األساسي للزيادة يف عدد سكان الكيبوتسات، أما االستيعاب االجتماعي من اخلارج فيشكل اآلن ظاهرة 
، ووصلت 1950من سكان الكيبوتسات يف مستوطنات قامت قبل عام % 9ويف الوقت احلاضر يعيش قرابة . هامشية

، "جمتمعاً متعدد األجيال"  "جمتمعاً طبيعياً"  "جمتمعاً عائلياً متوارثاً"فاتمع الكيبوتسي قد أصبح .  اجليل الثالث والرابعإىل
أي أن الكيبوتس ال يستند إىل التضامن العقائدي واالشتراكي املزعوم، وإمنا إىل التضامن العائلي أو القَبلي أو اجليتوي 

 . "الصهيوين"

 

اليت كانت مبرتلة املالذ " قرابة الدم بني اليهود"و أن األطر األيديولوجية األوىل مل تكن سوى ستار كثيف يغطي بل يبد
احلقيقي، أما هؤالء الذين مل يؤمنوا بقرابة الدم هذه، فقد خرجوا إىل صفوف االشتراكية الليربالية أو املاركسية يف صيغة 

 على نفسه "ورمبا اجليتوي" يصلوا إىل الكيبوتس، أي أن انغالق الكيبوتس العائلي إنسانية عامة أو إىل مواطنة العامل، ومل
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، أي اليت تستند إىل قرابة الدم، »الدموية«مل يكن تطوراً عرضياً وإمنا كان أمراً كامناً منذ البداية، وكانت الصهيونية 
 .أساس بقائه احلقيقي رغم ادعاءاته االشتراكية الصاخبة

 

  زمة والعزلةاأل: الكيبوتس

Kibbutz: Cris is  and Isolation  

. تناولنا يف املدخل السابق تلك التطورات والتناقضات اليت تفاعلت داخل الكيبوتس وأدت إىل حتول بعض مساته البنيوية

 . عزلتهولكن مثة عوامل أخرى ختص عالقة الكيبوتس ككل مع اتمع االستيطاين يف فلسطني احملتلة أدت إىل أزمته و

 

  :قيام الدولة الصهيونية  1

 

، بل اخنفض عدد سكان الكيبوتسات بالنسبة لعدد 1948من املعروف أن عدد الكيبوتسات مل يزد كثرياً بعد عام 
، وقد زاد عدد سكان الكيبوتسات 1962عام % 3.7 إىل 1947عام % 7.1السكان يف الكيان االستيطاين من 

ويقال إنه .  مع هذا ال ميكن القول بأن الكيبوتس استعاد ما كان له من جاذبية وبريققليالً بعد ذلك التاريخ، ولكن
 انتهى دور الكيبوتس وحتول إىل مؤسسة ال تتمتع مبركزيتها السابقة، "1948حىت عام "بانتهاء مرحلة االستيطان األوىل 

 يعودوا رواد االستيطان وطليعة التجمع كما يقال إن أعضاء الكيبوتس مل. وأصبح دورها مقتصراً على أعضائها وحسب
 . االستيطاين، كما كانوا من قبل، وإمنا هم عاملون بالصناعة ومديرو أعمال صناعية ومستهلكون مترفون

 

إن الكيبوتس باختصار  حسب هذا الرأي  مل يعد سوى جمرد جيب خاص، مغلق على نفسه، ومل يعد يعبر عن اآلمال 
 كان أداة االستيطان واالستيعاب الكربى، مث حلت الدولة الصهيونية حمل 1948بل عام فالكيبوتس ق. الصهيونية

فاالستيالء على األرض العربية تقوم به املؤسسة الصهيونية احلاكمة . 1948الكيبوتس يف أداء كلتا الوظيفتني بعد عام 
يه مهمة القتال وقمع أية حماوالت من حكومة وشرطة وخمابرات وأجهزة قمعية أخرى، وخباصة اجليش الذي أوكلت إل

وإن كانت عملية االستيطان قد ظلت تابعة للوكالة اليهودية، قبل إنشاء الدولة وبعده، فهي اليت "عربية السترداد األرض 
تقوم بتمويلها، ولكن الذي اختلف هو أدوات التنفيذ، إذ حل حمل اإلرهاب الكيبوتسي اإلرهاب احلكومي، الذي 

 . "جزءاً منه وحسبيشكل الكيبوتس 
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وقد أثبت . وهذا القول ينطبق على استيعاب املهاجرين، إذ أصبحت هناك أجهزة حكومية خاصة أوكلت هلا هذه املهمة
الكيبوتس بالذات عدم كفاءته يف املهمة االستيعابية، حيث إنه مؤسسة متماسكة هلا قيمها اخلاصة وإحساسها مبكاا 

منها كمؤسسة استيعابية أن تفتح ذراعيها لكل املستوطنني اجلدد بغض النظر عن انتمائهم ومكانتها، بينما كان املتوقع 
العقائدي أو العرقي، وهو األمر الذي رفضه املهيمنون على الكيبوتس باعتبار أنه سيفقده متاسكه وشخصيته املستقلة 

 . والفريدة، ومكانته اخلاصة

 

 مكانة الكيبوتس وصول الليكود برئاسة بيجن ومن بعده شامري إىل السلطة ولعل من أهم العوامل اليت أدت إىل تآكُل
فمن املعروف أن الكيبوتس كان تابعاً دائماً للصهيونية العمالية اليت ميثلها املعراخ العمايل الذي حكم . 1977عام 

انت معظم قياداا مثل وعندما كانت األحزاب العمالية يف احلكم وك. 1977الكيان الصهيوين منذ تأسيسه حىت عام 
بن جوريون وبرييس ورابني من أبناء الكيبوتس، كانت الكيبوتسات تتمتع برعاية الدولة ومعوناا وتسهيالت أخرى 

 . عديدة، وهو أمر مل يستمر بطبيعة احلال مع صعود الليكود إىل احلكم

 

  :األزمة االقتصادية  2

 

يونية، فهو ليس استثماراً اقتصادياً، ومع هذا يالحظ ارتباك أحواله املالية الكيبوتس يعتمد يف متويله على املؤسسة الصه
ويبدو أن الكيبوتسات، . "وإن كان جيب أال نفصل ذلك عن الوضع االقتصادي املتردي بشكل عام يف الكيان الصهيوين"

وأعمال اجليتو اهلامشية "ت شأا شأن كثري من املؤسسات واألفراد يف اتمع الصهيوين، قد دخلت حلبة املضاربا
فقد تراكمت على مر السنني أرباح الكيبوتسات، ولكن بدالً من إعادة استثمارها يف االقتصاد بشكل . "الطفيلية

إنتاجي، راح أعضاء النخبة االشتراكية يف إسرائيل يبحثون عن األرباح السريعة والثروة الفورية عن طريق املضاربات 
وهكذا ينتقل الكيبوتس من "ح هذا النوع من االستثمار يشمل ثلث دخل الكيبوتسات وشراء السندات، حىت أصب

 . "الزراعة إىل الصناعة ومن الصناعة إىل سوق األوراق املالية  والطفيلية واهلامشية

 

  :عزلة الكيبوتس البنيوية والثقافية  3

 

اد عزلته وانفصاله عن اتمع الصهيوين، وهو ما يزيد من املشاكل الرئيسية اليت يواجهها الكيبوتس يف الوقت احلايل ازدي
والكيبوتس حبكم تكوينه خلية مغلقة، يتبع منط حياة مستقلة خيتلف عن منط احلياة احمليط به يف عديد من . تآكُل مكانته

ن كانوا ينشئون يف والكيبوتس يف هذا يشبه طبقة املماليك الذي. الوجوه، رغم أنه يبلور تقاليد هذا اتمع وخيدم أهدافه
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خاليا اجتماعية مغلقة، يتعلمون ويتدربون على محل السالح يف عزلة عن اتمع، رغم أم الطبقة احملاربة األساسية ورمبا 
وميكن القول بأن اجتاه الكيبوتس التدرجيي حنو الصناعة قد يؤدي به، يف اية األمر، إىل االمتزاج باتمع . الوحيدة فيه
 ولكن يبدو أن حركة الكيبوتسات شيدت مؤسستها الصناعية املستقلة اليت تقوم بتمويل املشروعات الصناعية الصهيوين،

الكيبوتسية وتسهيل التعامل بني القطاعات الصناعية املوجودة يف كل كيبوتس، ولذا جند أن القطاع الصناعي يف 
 .  شأنه يف هذا شأن الكيبوتس نفسهالكيبوتس منغلق على نفسه، منفصل اقتصادياً عن بقية البيئة،

 

وانفصال الكيبوتس ثقافياً أمر واضح للجميع، ويقال إنه أصبح يشكل اآلن ثقافة مستقلة داخل إسرائيل، فأطفال 
الكيبوتس يذهبون إىل مدارس خاصة م منذ الطفولة إىل أن يبلغوا الثامنة عشرة من العمر، وحىت بعد أن يذهبوا إىل 

وكما بينا يف مدخل سابق يتبع أعضاء الكيبوتس منط حياة . وا فيها، فهم حيتفظون بانفصاهلم ومتيزهماجلامعة ويتخرج
إن الكيبوتس . مترفاً خيتلف عن منط حياة بقية أعضاء اتمع الصهيوين، األمر الذي يعمق من عزلته احلياتية والثقافية

 .  مستقل، ومن هنا ازدادت عزلته وتآكلت مكانته"أو عائلي"بلي كخلية صهيونية طليعية حتول إىل تشكيل ثقايف طبقي قَ

 

  :انحسار األيديولوجية الصهيونية وأثرها على الكيبوتس  4

 

ولكن لعل العنصر األساسي املؤثر يف الكيبوتس وهو العنصر الذي بدأ يغير توجهه وأهدافه بعمق، هو احنسار 
. دأت تتحول من كوا دليالً للعمل ألعضاء التجمع الصهيوين إىل حمط سخريتهماأليديولوجية الصهيونية تدرجيياً، اليت ب

وقد أشرنا يف مدخل سابق إىل أن الشحنة العقائدية األوىل اليت دفعت الصهاينة إىل االستيطان يف فلسطني يف ظروف 
، »االنغالق اجليتوي« تسميته أيضاً صعبة جداً، كانت ختفي قدراً كبرياً من العالقات التقليدية وقرابة الدم  أو ما ميكن

ومهما كان األمر، فإن هذه الديباجة . وأن احلديث عن األممية واألخوة اإلنسانية كانت من قبيل الديباجات التسويغية
عد الدافع العقائدي واضحاً، ومل تعكبري، ومل ي نفدت أو فترت إىل حدد اليت كانت جتعل الصهيوين مقاتالً شرساً قد است
الديباجة االشتراكية الصهيونية هي املهيمنة أو حىت الغالبة على هذا اتمع الصهيوين الصغري أو على اتمع الصهيوين 

 . الكبري، كما مل تعد حمل جاذبية حقيقية بالنسبة ألعضاء اجلماعات اليهودية يف العامل

 

فاحلركة الصهيونية أصبحت غري قادرة على . ستيطانوتتضح أزمة الصهيونية واحنسارها أكثر ما تتضح يف عملية اال
ولذلك فربغم كل االدعاءات الرنانة والربامج الضخمة اليت دف . لتوطينهم يف املستوطنات اجلديدة» يهود«العثور على 

بل إن مستوطنات مشال النقب هي األخرى مهددة "إىل توطني األلوف، يظل كثري من املستوطنات بدون مستوطنني 
والكيبوتس ليس استثناء من القاعدة، ففي أواخر السبعينيات بلغت نسبة الذين يتركون الكيبوتس . "قدان مستوطنيهابف

ومنذ . ، وهي أهم أعمار بالنسبة للكيبوتس30  20من جمموع الرجال البالغني ومعظمهم من األعمار بني % 50
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بيعي هناك ومدى بقاء أعضاء الكيبوتس يف مستوطنتهم، الستينيات أصبحت الزيادة يف الكيبوتس مرهونة بالتكاثر الط
وحىت يضمن أي جمتمع لنفسه التجدد الطبيعي للسكان . فيصل معدل األوالد يف عائلة الكيبوتس اليوم إىل ثالثة أوالد

ن ولكن عندما تصل نسبة من يغادرو.  أوالد3  2فإن املطلوب أن يبلغ عدد أوالد العائلة يف هذا اتمع ما بني 
ويؤدي هذا .  أوالد للعائلة الواحدة5  4فإن تجدد السكان هناك حيتاج على األقل إىل ما بني % 50الكيبوتسات إىل 

الوضع إىل زيادة اليأس بني أعضاء الكيبوتس، وهو ما يؤدي بدوره إىل زيادة ترك الكيبوتس ومغادرته  أي أن األزمة 
 .االستيطاين قد وجدت طريقها إىل الكيبوتسالدميوجرافية اليت دد املشروع الصهيوين 

 

ويظهر احنسار الصهيونية أيضاً يف تغيري دوافع االستيطان وديباجاته، فبدالً من احلديث عن بناء الوطن القومي وتطبيع 
الشخصية اليهودية والذوبان يف الشعب اليهودي، تقوم الوكالة اليهودية مبحاولة جذب للمستوطنني عن طريق التوجه 

دوافعهم املادية النفعية، فتدفع آالف الدوالرات لبناء مستوطنات مرحية مترفة، مكيفة اهلواء، فيها مستشفيات ورياض ل
ويقال إن االستيطان . أطفال، ويقوم اجليش الصهيوين حبراستها، ومتهد هلا الطرق اخلاصة بعيداً عن مراكز جتمع العرب

على حد قول أحد املعلقني السياسيني " الصنبور الذي ال يغلَق"ذلك "إلسرائيلية ميثل اآلن أكرب أسباب استرتاف اخلزانة ا
يف مثل هذا اجلو يصبح الكيبوتس غريباً، وشيئاً مرفوضاً ألن املُستوطَن الصهيوين اجلديد ذا التوجه املادي . "يف إسرائيل

 .  إىل مزيد من تآكل مكانة الكيبوتسالنفعي ال حيترم كثرياً قيم الكيبوتس التقشفية اململوكية، وهو ما يؤدي

 

ومن أهم . ولكن، ال ميكن عزل اخللية عن اجلسم األكرب، ولذا وجدت هذه القيم النفعية الفردية طريقها إىل الكيبوتس
املشاكل اليت يواجهها الكيبوتس يف الوقت احلاضر انسحاب كثري من أعضاء الكيبوتسات للعمل خارجها نتيجة ضعف 

والسبب الرئيسي لترك الكيبوتس الذي يذكره معظم . بادئ والقيم الصهيونية اليت تأسست عليها الكيبوتساتاإلميان بامل
، أي أن النموذج الفردي النفعي الذي تصور "أن املوازنة الشخصية مل تعد كافية لتمويل النفقات اليومية"املغادرين هو 

 .  تأكيد نفسهمؤسسو الكيبوتس أم بإمكام القضاء عليه آخذ يف

 

وجيب أال ننظر إىل مظاهر التحول املختلفة، اليت طرأت على الكيبوتس، الواحد مبعزل عن اآلخر، فتآكل مكانة 
الكيبوتس وعزلته ال متكن رؤيتها مبعزل عن زيادة الترف داخله أو عن تحوله من التضامن االشتراكي إىل التضامن 

ري مبعزل عن انتشار الرؤية النفعية الفردية يف اتمع الصهيوين وداخل اخللية وال متكن رؤية العنصر األخ. العرقي
 . الكيبوتسية واحنسار األيديولوجية الصهيونية عنهما، فهذه مجيعاً ليست سوى جوانب خمتلفة تعبر عن الظاهرة نفسها
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إحلادياً شرساً وقوياً داخل احلركة الصهيونية حيارب كل األديان وضمن ذلك الديانة البد أن نشري ابتداًء إىل أن مثة تياراً 
وأن احلركة الكيبوتسية اليت ولدت يف أحضان الصهيونية العمالية، كانت إحلادية التوجه منذ بدايتها . اليهودية نفسها

وقد كتب أحد اإلسرائيليني املؤمنني باليهودية . توال يزال هذا هو احلال يف معظم الكيبوتسا. ترفض اليهودية قلباً وقالباً
خطاباً جلريدة اجلريوساليم بوست يستنكر فيه أن املتطوعني اليهود الذين أتوا من اخلارج حمرم عليهم ممارسة شعائرهم 

 عادة من "ودشال الصالة عند اليه"الدينية داخل الكيبوتسات، وأن مدارس الكيبوتس تعلِّم األطفال أن ارتداء التيفلني 
 . خملفات العصور الوسطى

 

وقد رد عليه أحد أعضاء الكيبوتسات يف العدد نفسه وأخربه أن الكيبوتسات مؤسسة علمانية، وأن املتطوعني الذين 
يأتون للكيبوتسات عليهم أال يتوقعوا من املزارع اجلماعية أن تغير أسلوب حياا، وأن تقدم له خدمات تعليمية تتصل 

 .  تقع خارج نطاق طريق احلياة اليت يقبلها أعضاء الكيبوتس"أي الدين اليهودي"وعادات بعقائد 

 

إن احلركة الصهيونية كانت وال تزال يف أساسها حركة علمانية شاملة ومع ذلك أخذ االجتاه الصهيوين الديين يف 
. جات الدينية يف الكيان الصهيوينوقد عبر هذا عن نفسه على شكل تزايد الديبا. 1967التعاظم، وخباصة منذ عام 

ولكن األهم من هذا هو أن احلركة االستيطانية التوسعية مل تعد حكراً على الصهيونية العمالية، بل على العكس أصبحت 
ولذا . اجلماعات شبه الدينية مثل جوش أميونيم وحركة إسرائيل الكربى، هي وحدها املطالبة باالستمرار يف االستيطان

لعمود الفقري والقوة احملركة للحركة االستيطانية ككل، ومعظم املستوطنات اليت أُنشئت يف الضفة الغربية أصبحت ا
 . "دون مضموا اخللقي أو الروحي"مستوطنات صهيونية دينية، تؤمن بضرورة تبين األشكال الدينية اليهودية 
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ه بالدرجة األوىل مؤسسة إشكنازية، واحلركة الصهيونية قد بدأت أساساً كحركة إشكنازية ومما يزيد عزلة الكيبوتس أن
بل إن آرثر . ، أن جر يهود البالد العربية من السفارد الشرقيني1948تتوجه إىل يهود الغرب، ومل حتاول قط قبل 

ازي فحسب، أما السفارد فهم ليسوا روبني عامل االجتماع الصهيوين، قال إن اليهودي  حسب تصوره  هو اإلشكن
 . يهوداً على اإلطالق، أو على األقل ال نصيب هلم يف املشروع الصهيوين

 

 مل تكن دولة يهودية وإمنا إشكنازية بالتحديد، ولكن مع هجرة 1948ولذلك حينما أُعلن قيام الدولة الصهيونية عام 
 واليمن ومصر واملغرب، حتول التركيب السكاين يف الدولة اليهود العرب والسفارد من البالد العربية مثل العراق

ورغم . ولكن الكيبوتس مع هذا احتفظ بتركيبه احلضاري اإلشكنازي. الصهيونية وأصبحت غالبية سكاا من الشرقيني
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.  الغربأنه مؤسسة استيطانية واستيعابية، إال أنه مل يضم يف صفوفه سوى يهود إشكناز ومل يستوعب سوى القادمني من

. وإن حدث أن انضم بعض الشرقيني إىل عضوية أحد الكيبوتسات فإم عادةً ما يعانون من العزلة والتفرقة العنصرية

من اليهود الشرقيني ممن استطلع % 50ولعل أكرب دليل على مدى عزلة الكيبوتس عن اتمع الصهيوين ككل أن 
 .  الكيبوتساترأيهم، أشاروا إىل أم مل يروا يف حيام أحد

 

ولعل األمر لو توقَّف عند اجلهل بالكيبوتس ألصبح باإلمكان تنظيم محلة إعالمية للتوعية، ولكن من الواضح أنه أصبح 
أما بالنسبة . مكروهاً ال من اإلسرائيليني العاديني وحسب وإمنا من أعضاء جتمع املعراخ أيضاً، أي من اليمني واليسار

، بل "رأمساليني اجتماعيني"و" أرستقراطية مالك األراضي"تتكون من " خنبوية"لكيبوتس مؤسسة لليسار فأعضاؤه يرون ا
أما بالنسبة للكراهية من اليمني، سواء من أثرياء اإلشكناز أم فقراء السفارد والعرب اليهود، . ومستغلني للطبقة العاملة

املدينة اليت درس موقف سكاا من "ائع يف بيسان ويف حماولة تفسري هذه الظاهرة يقال إن الرأي الش. فهي شاملة
 هو أن الكيبوتسات استولت على خري األراضي يف فلسطني احملتلة، وأا حتصل على القروض والتسهيالت "الكيبوتس
ر أو بل إن سكان املدينة ككل يرون أن وجود الكيبوتس يعوقها عن أي تطو. وأن هذا ال يترك الكثري للمدينة. االئتمانية

ويشكو أثرياء املدينة بالذات من أن . توسع، ألن األرض ااورة للمدينة، جماهلا احليوي إن صح التعبري، تابعة للكيبوتس
 .  خارج نطاق املدينة"فيلالت"وجود الكيبوتس جعلهم غري قادرين على شراء منازل 

 

 ولذا فهم "ات سباحة  تليفزيونات ملونة  طمأنينة ماليةمحام"أما الفقراء فريون أن الكيبوتس يتمتع مبستوى معيشي راق 
ويشري سكان بيسان إىل أن فرص العمل يف . "إسرائيل الثرية"أي » إسرائيل اجلميلة«يطلقون على الكيبوتس اصطالح 

. غربالكيبوتس يف الوظائف املهمة مغلقة دوم، وال يوجد سوى العمالة اليدوية الرخيصة، ومعظم سكان بيسان من امل

وقد سافر األثرياء واملتعلمون منهم إىل فرنسا، ومل يهاجر إىل إسرائيل سوى الفقراء ومن مل حيصلوا على قدر عال من 
ويف الوقت الذي يعاين فيه سكان املدينة من البطالة . ولذا، فإن عالقة الكيبوتس باملدينة هي عالقة السيد باخلدم. التعليم

ويعبر سكان املدينة عن سخطهم على مدارس الكيبوتس املمتازة املوصدة دون .  الكاملةيتمتع سكان الكيبوتس بالعمالة
 . »الشعب الواحد«أبنائهم ويرون أن نظام التعليم الكيبوتسي املستقل ال يسهم إال يف تعميق اهلوة بني أبناء 

 

ة فيمكننا القول بأن حركة الكيبوتسات متر وإذا كانت العالقة بني مدينة بيسان والكيبوتس ااور هلا عالقة منطية متكرر
وبدأت تظهر أجيال . املقاتلني مل يعد يلعب دوره السابق يف الكيان الصهيوين/بأزمة حقيقية، وأن معمل تفريخ املزارعني

جديدة من أبناء الكيبوتسات ينضمون إىل حركات االحتجاج داخل اتمع الصهيوين ويتعاطون املخدرات بشراهة 
 .ون التطوع للخدمة العسكرية، األمر الذي يشكل أزمة حقيقية بالنسبة للتجمع الصهيوينويرفض
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  :رفض الخدمة العسكرية 7

 

لوحظ يف اآلونة األخرية أن مثة تغريات عميقة قد طرأت على موقف أعضاء الكيبوتسات من اخلدمة العسكرية ومن 
 تفسري هذا الوضع يشري بعض احملللني إىل أزمة الكيبوتس وعوامل ويف حماولة. موقفهم العسكري جتاه الدولة الصهيونية

زراعية تتسم باجلماعية والتقشف ودف إىل تفريخ اجلنود /فالكيبوتس كما قلنا مؤسسة عسكرية. الصراع داخله
ب بإرجاع ولذلك حينما تبدأ املرأة داخل الكيبوتسات املطالبة باستعادة دورها كأم وكزوجة، وحينما تطال. الصهاينة

األسرة كمؤسسة فإا بذلك متثل حتدياً للتوجه العسكري العام للكيبوتس الذي حياول عزل الفرد عن العالقات األسرية 
 . حىت يصبح حمارباً كامالً

 

والشيء نفسه ينطبق على زحف مظاهر الترف على الكيبوتس من أجهزة تليفزيون ملونة إىل رحالت للخارج، فالترف 
ب الروح العسكرية بالتراخي، كما أن حتول الكيبوتس من الزراعة إىل الصناعة يعين حتوله إىل مؤسسة هو اآلخر يصي

صناعية تعتمد على العمل األجري، حبيث يتحول عضو الكيبوتس من فالح ميارس العمل اليدوي ويزداد خشونة واعتماداً 
واأليديولوجية الصهيونية نفسها  كما ! األعمال الذهنيةعلى النفس إىل مدير أعمال يأنف من العمل اليدوي ويغرق يف 

 . أسلفنا  آخذة يف التآكل، وبدأ حيل حملها أيديولوجية فردية، حيث يضع املواطن الصهيوين مصلحته فوق مصلحة الوطن

 

ردية بينهم وقد انعكس كل هذا على سلوك أعضاء الكيبوتس حنو أبناء اتمع الذي يعيشون فيه، إذ يالحظ زيادة الف
. والرغبة يف التعبري عن الذات، وخصوصاً أن الكيبوتس يعاين من العزلة يف جمتمع معظم توجهاته اآلن استهالكية ترفية

ولذا فعضو الكيبوتس الذي يؤثر مصلحته الشخصية على مصلحة اتمع ككل إمنا يبين أنه ابن اتمع، جمتمع الكيبوتس 
ويربط بعض املراقبني بني هذه االجتاهات الفردية وبني زيادة هجرة أعضاء الكيبوتس . لكبريالصغري واتمع الصهيوين ا

 . من إسرائيل

 

" أمن"ويف جمال تفسري ظاهرة العزوف عن اخلدمة العسكرية ميكن القول بأن اجليل اجلديد مل يعد مشغوالً مبشكلة 

اتمع الصهيوين بنفسه وقد حتول إىل جمتمع توسعي بشكل إسرائيل انشغال األجيال السابقة، وخصوصاً أنه أصبح يرى 
 مل يعد "االسم الرمسي للجيش الصهيوين"» جيش الدفاع اإلسرائيلي«إن أكذوبة . صريح له مطامح استعمارية واضحة

ق، من املمكن تقبلها، فهذا اجليش الدفاعي يصول وجيول يف لبنان ويرسل قذائفه لضرب املفاعل الذري يف العرا
ويتحدث رؤساؤه عن أمن إسرائيل الذي ميتد من باكستان إىل املغرب وعن إعادة رسم حدود العامل العريب مبا يتفق 

 . واملخطط الصهيوين ويقوم أبناؤه بكسر عظام املنتفضني
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على شاشة كما أن هذا املواطن اإلسرائيل عضو الكيبوتس، قرأ الكثري من احلقائق عن اإلرهاب الصهيوين، ورأي بنفسه 
التليفزيون ومن خالل وسائل اإلعالم األخرى، املذابح الصهيونية يف صربا وشاتيال وقانا، وهي مذابح يصعب وصفها 

 . بأا دفاعية

 

كما أن اتمع الصهيوين بادعاءاته الدميوقراطية عن نفسه يسمح بإدارة كثري من املناقشات العلنية عن احلرب وأسباا، 
 . شكوكاً عديدة يف نفس املستوطن الصهيوينوهو أمر يولِّد 

 

وأخرياً ال ميكن أن ننسى عامالً أساسياً وهو أن هذا املستوطن الصهيوين يف حالة حرب دائمة مع العرب منذ عام 
، العام الذي وطئت فيه أقدام أجداده من املستوطنني أرض فلسطني، وهي حرب مل خيمد هلا أوار، بل ازدادت 1882

 . »معاهدات سالم«غم أنه وقَّع عدة اشتعاالً، ر

 

لكل هذا جند أن مثة تصدعات يف جدار الكيبوتسات العسكري الصارم، وأا مل تعد معمل تفريخ اجلندي الصهيوين 
 . كما كانت من قبل

 

سكرية هذا اإلطار يفسر موقف كثري من أعضاء الكيبوتسات الذين يرفضون الذهاب إىل القتال، بل يرفضون املؤسسة الع
وهي "» الكولونيالت«وهم يتحدثون عن دعاة احلرب باعتبارهم . الصهيونية برمتها، وينضمون إىل حركات الرفض

كلمة هلا إحياءات سلبية، إذ تشري إىل الدكتاتوريات العسكرية يف أمريكا الالتينية أو إىل حكومة الضباط يف اليونان يف 
 . " والغزومنتصف السبعينيات، الذين يعتنقون العسكرية

 

فهي ليست حربنا، إذ فرضها علينا "يف لبنان " أن ميوتوا دومنا هدف"وقد أفصح بعض أعضاء الكيبوتس عن خماوفهم من 
اشرب : وهذا املوقف الرافض يعبر عن نفسه من خالل أغنية شائعة يف الكيبوتسات اآلن تقول". بيجن وشارون فرضاً

 . فغداً سوف تذهب هباًء... وصاحب النساء

 

وحىت ال نتصور أن أعضاء الكيبوتسات مجيعاً قد أصبحوا فجأة من الرافضني، أو أم ينادون بالعدالة واالنسحاب من 
من كل الضباط اجلدد يف اجليش اإلسرائيلي هم من % 20فلسطني، جيب أن نذكِّر أنفسنا ببعض احلقائق وهي أن 

فالكيبوتسات ال تزال مؤسسة عسكرية . ن للوحدات اخلاصةمن شباب الكيبوتس ينضمو% 83أعضاء الكيبوتس، وأن 
حىت "ولكن بسبب أمهيتها وحيويتها ومركزيتها فإن أي تغير قد يطرأ عليها . صهيونية حتمل لواء االستيطان واالغتصاب

 . تعد أمراً بالغ اخلطورة واألمهية"مهما كانت أبعادها" وأية أزمة تواجهها "ولو كان صغرياً
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  "العمالي"خصة وتطبيع االقتصاد اإلسرائيلي الخص

Privatization and the Normalization of Is raeli "Labour" Economy  

 وميش مؤسساته وإدارة االقتصاد "االستيطاين"ظهر اجتاه يف إسرائيل يطالب بالتخلي عن االقتصاد العمايل التعاوين 
ت املنطق االقتصادي املعتادة، عبر تقليص دور الدولة والقطاع العام وحتويل اإلسرائيلي على أساس االقتصاد احلر وأولويا

االقتصاد اإلسرائيلي العمايل إىل اقتصاد رأمسايل، بعد أن فَقَد قدرته على مواجهة املشكلة االقتصادية منذ مطلع 
ومما يساعد . تماد على املساعداتالسبعينيات بسبب اآلثار السلبية إلشراف الدولة املباشر على االقتصاد، ومناخ االع

على هذا االجتاه االجتاهات السائدة اآلن يف العامل من اجتاه حنو اخلصخصة والعوملة وهو اجتاه تضغط يف اجتاهه الواليات 
. املتحدة حىت تستطيع إسرائيل أن تلعب دوراً اقتصادياً يف منطقة الشرق األوسط حبيث يتراجع دورها القتايل إىل حد ما

وال شك يف أن الليكود يرى أن فك االقتصاد العمايل يؤدي إىل تفكيك القواعد االنتخابية حلزب العمل املتمثلة يف 
وقد تبنى حزب العمل هذه السياسة أيضاً وتوسع يف اإلجراءات الرامية . اهلستدروت والكيبوتس وغريها من املؤسسات
  .1992لإلصالح االقتصادي منذ عودته للحكم عام 

 

اهلجرة "ولكن هذا االجتاه يصطدم باحلقيقة البنيوية األساسية وهي أن الطبيعة االستيطانية اإلحاللية للكيان الصهيوين 
 تتطلب ترتيب األولويات االقتصادية بصورة ختتلف عن "االستيطانية  االستيعاب  التوسع  األمن  قمع السكان األصليني

 تتناقض مع متطلبات التوسع "االقتصادية/الليربالية"فالبنية االقتصادية الرأمسالية . ايلمتطلبات السوق يف إطار النظام الرأمس
 وضرورة التفوق العسكري وأولوية إنتاج األسلحة املتطورة وتوزيع املدخرات وفق هذه "جغرافياً  بشرياً"الصهيوين 

 فأهم . األولويات اإلستراتيجية وليس وفق الكفاءة االقتصادية

 

 . protected economy "بروتكتيد إيكونومي: باإلجنليزية"قتصاد اإلسرائيلي أنه اقتصاد حممي مسات اال

 

كانت نسبة البطالة يف . وميكن أن نضرب بعض األمثلة على أسبقية الضرورات االستيطانية على االعتبارات االقتصادية
%. 30نسبتها بني املهاجرين السوفييت  وكانت "أعلى معدل يف تاريخ إسرائيل"% 11 حوايل 1993إسرائيل عام 

 اهلجرة من "االستيطانية"فلو كانت االعتبارات االقتصادية تسبق الضرورات االستيطانية ألوقفت الدولة الصهيونية 
اخلارج، ولكنها مع هذا ظلت تشجع املهاجرين وتلتزم مبنحهم معونات مالية سخية لتحقيق مستوى معيشي مرتفع بل 

واالستدانة هنا ال تتم دف . "عشرة مليارات دوالرات"ويتم كل هذا باالستدانة من اخلارج . مال هلمالتزمت إجياد أع
زيادة االستثمارات أو توسيع رقعة االقتصاد احلر أو توفري املزيد من اخلدمات للمجتمع وإمنا حتقيق هدف استيطاين هو 

ائيلي االستيعابية، وبغض النظر عن قلق اليهود الشرقيني من تشجيع اهلجرة للوافدين بغض النظر عن مقدرة اتمع اإلسر
هجرة جمموعة من اإلشكناز ستدفعهم درجة أو درجتني أسفل السلم االجتماعي والطبقي، وبغض النظر عن استجابة 
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يه السكان األصليني الذين يرون أن مثل هذه اهلجرة هي يف واقع األمر تكريس لوضع التشرد والغربة الذي يعيشون ف
 . وهو ما يزيد مقاومتهم

 

وميكن أن نضرب مثالً آخر من قطاع البناء، الذي يعد من أهم القطاعات يف االقتصاد اإلسرائيلي، والبناء يعين بالدرجة 
إذ يتم اختيار موقع . األوىل بناء املستوطنات، وهي عملية استيطانية حمضة، غري خاضعة ملعايري اجلدوى االقتصادية العادية

األمر الذي "وقد حيتاج األمر لرتع ملكية أراضي بعض العرب وطردهم منها . ستوطنة بناًء على اعتبارات عسكريةامل
مث يتم تأسيس املستوطنة قبل أن يكون هناك مستوطنون، . "يسبب املزيد من املقاومة اليت تسبب بدورها خسارة اقتصادية

 . ادية جلذب املستوطنني، وتتم حراستها بتكلفة باهظةمث يعلَن عن تأجري املنازل فيها بأسعار غري اقتص

 

والعمالة العربية أساسية يف قطاع البناء، ولو كانت االعتبارات االقتصادية هي األهم لتم تشغيل آالف العرب فيها بشكل 
مهم يف ولكن مثل هذا الوضع يهدد أمن إسرائيل العسكري واالجتماعي إذ يعين سقوط قطاع اقتصادي . دائم ومستمر

كما أن السلطات العسكرية كثرياً ما تضطر إىل . أيدي السكان األصليني ووجودهم بشكل دائم داخل جتمع املستوطنني
" االنتحارية"أو " اإلرهابية"منع العمال العرب من الذهاب إىل مواقع أعماهلم بعد قيام أحد العرب بإحدى العمليات 

وحيث إن املستوطنني الصهاينة يرفضون العمل يف أعمال يدوية مثل البناء . "حنايف مصطل" االستشهادية"أو " الفدائية""
 ! فإنه يتم استرياد عمال كوريني وفلبينيني ورومانيني

 

فلو سادت . إذ ينطبق الشيء نفسه على الزراعة اإلسرائيلية. وحالة قطاع البناء هي حالة ممثِّلة لكثري من احلاالت
 استخدام األيدي العاملة العربية على نطاق أوسع يف الكبيوتسات واملزارع اجلماعية وبشكل االعتبارات االقتصادية لتم

ولكن مثل هذا األمر يتناقض مع املُثُل العليا الصهيونية ومع قوانني الصندوق القومي اليهودي الذي . أكثر علنية ورشداً
العرب بأعداد " يتسرب"ومع هذا "وى اليهود ينص على ضرورة أال يعمل يف األرض اليت ميتلكها الشعب اليهودي س
 . "كبرية يف قطاع الزراعة وقطاع البناء وغريها من القطاعات االقتصادية

 

هي صورة متبلورة ألسبقية االستيطاين على االقتصادي، فهي طرق " الطرق االلتفافية"وميكننا القول بأن ما يقال له 
ستمر الدولة الصهيونية يف تشييدها حىت ال حتدث أية مواجهة بني تكلف الكثري إلنشائها وحراستها، ومع هذا ت

 ! املستوطنني والسكان األصليني وحىت يتمتع املستوطنون بعزلتهم

 

من الناتج احمللي % 78.4ويعتبر قطاع اخلدمات بصفة عامة أهم قطاعات االقتصاد اإلسرائيلي بال استثناء، فهو ميثل حنو 
يف العام نفسه، طبقاً لبيانات % 4.8والزراعة % 16.8، بينما ميثل قطاع الصناعة 1994 اإلمجايل اإلسرائيلي عام

ويبدو هذا الوضع شديد التطرف حيث يشكل قطاع اخلدمات نسبة أعلى حىت . 1996تقرير البنك الدويل الصادر عام 
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بة من مثيلتها يف هونج كونج اليت تعد من الدول الصناعية اليت يتزايد فيها الوزن النسيب هلذا القطاع، وتقترب هذه النس
وتعود ضخامة قطاع . مركزاً مالياً وجتارياً وإقليمياً ودولياً باألساس وتعتمد على عالقاا باالقتصاديات األخرى
املعونات اخلارجية «: انظر"اخلدمات لكون إسرائيل جمتمعاً استيطانياً يتلقى مساعدات وحتويالت ضخمة من اخلارج 

، ويقوم بإنفاق أجزاء كبرية منها على خدمات مل يكن االقتصاد اإلسرائيلي ليتمكن من توفريها لوال "»الوظيفيةللدولة 
. كما أن التجمع الصهيوين يلجأ دائماً لرشوة املهاجرين حىت ال يرتحوا عن املستوطن الصهيوين. املساعدات اخلارجية

 . للمجتمع االستيطاين وال ميكن تقليصهومن مث فإن ضخامة قطاع اخلدمات هو ضرورة بنيوية

 

ورغم كل هذه العوائق البنيوية إال أنه مت اإلعالن عن برنامج موسع للخصخصة يف التسعينيات يتم على أساسه بيع 
وقد . جزئي وكلي لبعض املشروعات العامة، واتباع سياسات التحرير االقتصادي يف ااالت املالية والنقدية واالئتمانية

د االقتصاد اإلسرائيلي، منذ منتصف الثمانينيات، تزايداً يف وزن القطاع اخلاص مقابل ضمور وزن القطاع العام الذي شه
حيث بلغ نصيب القطاع . يشمل ملكية الدولة واهلستدروت، وذلك من ناحية العمالة واملؤسسات يف القطاع الصناعي

، يف حني بلغ نصيب القطاع العام 1985 عام %66.6 بعد أن كان 1994عام % 77.8اخلاص من العمالة 
، %2.7، وبلغ نصيب القطاع العام من املنشآت الصناعية 1985عام % 33.4يف نفس العام بعد أن كان % 22.2

 %. 97.3والقطاع اخلاص 

 

طاع العام ، فإن املصلحة السياسية لليكود قد جتعله يندفع يف اجتاه تقليص الق1996ومع عودة الليكود إىل احلكم عام 
الذي هيمن عليه تارخيياً أشخاص ينتمون حلزب العمل، فجاء يف برنامج الليكود أن احلكومة ستقوم خبصخصة الشركات 

 . احلكومية كافة باستثناء الشركات أو بعض أقسام الشركات اليت هلا تأثري أمين

 

فهي، على . جية نيتنياهو االقتصادية املعلنةولكن مثة تناقض أساسي بني هذا االندفاع الليكودي حنو اخلصخصة وأيديولو
حد قول عزمي بشارة، أيديولوجية ميينيةتتماثل مع احلزب اجلمهوري يف الواليات املتحدة،وكلمة اخلصخصة هي 

ولكن قاعدة حزب الليكود البشرية وقاعدة حزب شاس . املفتاح،وختفيض املصروفات العامة، وبالتايل الضرائب أيضاً
 صفوفها أوساطاً واسعة من املسحوقني، والطبقات الوسطى الدنيا، ومن املهمشني اقتصادياً، وإذا ما تابعت مثالً، تضم يف

ويلوح أيضاً تناقض . احلكومة سياسة اخلصخصة فالبد من تفجر صراع داخل االئتالف احلاكم وداخل الليكود نفسه
د طاقات اتمع كافة يف املواجهة وبني املوقف الليربايل بني املوقف القومي اليميين األمين التوجه والداعي إىل جتني

وللتعويض عن فقدان أواصر . االقتصادي، فالرتعة األوىل تتطلب التعامل مع اتمع كجماعة عضوية وليس جمرد سوق
ينية يف التكافل االجتماعي أمام بروز الفوارق الطبقية، وتراجع القطاع العام أمام قوانني السوق تزيد القوى اليم

وسوف تزيد من االهتمام املعطى للتربيةالدينية اليهودية، وكل ما من شأنه إعادة إنتاج اجلماعة . دمياجوجيتها القومية
 . العضوية يف الوعي بعد غياا يف الواقع
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د نشوء غري أن هناك رأي يذهب إىل أن إسرائيل ستحاول ، رغم كل هذا، التكيف مع املتغريات العاملية، وخصوصاً بع
منظمة التجارة العاملية وسريان اتفاقيةاجلات، وأا ستعمل على حترير اقتصادياا من القيود احلكومية والبريوقراطية، بل 

إا سارت فعالً على هذا الطريق، وأن ما سيذلل هلا كل الصعوبات وحيل سلبيات وأعباء إعادة اهليكلة واخلصخصة ليس 
ا أية دولة أخرى يف ظروف مماثلة، وإمنا من خالل املساعدات والتربعات والقروض، ومن األساليب العادية اليت تتبعه

خالل االندماج السهل بني الشركات اإلسرائيلية والشركات املتعددة اجلنسيات، وخصوصاً أن لدى هذه األخرية فروعاً 
سلباً ال على مستوى رفاهية اتمع وهذا التحرير لن ينعكس . وأسهماً يف إسرائيل ويف شركاا العامة واملشتركة

 . اإلسرائيلي، وال على أولويات إسرائيل االقتصادية، وال على مستوى دعم اإلنفاق العسكري لألسباب املذكورة آنفاً

 

وحنن منيل إىل القول بأن عملية تطبيع االقتصاد اإلسرائيلي احملمي وخصخصته هي مسألة صعبة جداً إن مل تكن مستحيلة 
كما . ضع التجمع الصهيوين كتجمع استيطاين وما جنم عن ذلك من مسات بنيوية تقف عائقاً يف طريق التطبيعبسبب و

 .أن اهلاجس األمين يقوض كثرياً من حماوالت التطبيع،إذ أن اإلجراءات األمنية املشددة تعوق تدفق السلع والعمالة

 

  "ماليالع"التسوية السلمية وتطبيع االقتصاد اإلسرائيلي 

Peaceful Settlement and the Normalization of Is raeli "Labour" Economy  

يعد شيمون برييز صاحب الدعوة األشهر لتطبيع االقتصاد اإلسرائيلي إقليمياً، وإاء حالة العزلة اإلقليمية لالقتصاد 
مناخات اقتصادية تطبيعية مش بل تلغي الشأن فاملشروع اإلسرائيلي، يف ظل عملية التسوية، يقتضي توفري . اإلسرائيلي

باعتباره وحدة متكاملة » الشرق األوسط اجلديد«اقتصادياً جديداً، وهذا ما دعاه /القومي التارخيي، وحتل حمله شأناً جيو
 . لدويل معاًاقتصادياً وأمنياً وسياسياً، ليصبح جاذباً أساسياً لالستثمار األجنيب وجسراً وحيداً لالقتصاد اإلقليمي وا

 

اللتني تشكالن حتوالً وانتقاالً إىل مرحلة » الصهيونية التقنية«و» الصهيونية االقتصادية«وحتدث البعض يف إسرائيل عن 
اهلجوم االقتصادي املوسعة مع تقدم عملية التسوية وهو ما يقود إىل رفع معدل النمو االقتصادي مبا جيلبه من زيادة 

نية التحتية واملشروعات املشتركة مع الدول العربية، وفتح أسواق جديدة يف املنطقة وخارجها بعد االستثمار يف جمال الب
 . وقف املقاطعة االقتصادية العربية، واعتماد الشركات متعددة اجلنسيات إسرائيل مركزاً إقليمياً

 

تعلق باالندماج يف حد ذاته، وإمنا بشروط وقد بدا واضحاً أن املطلوب هو دمج إسرائيل يف املنطقة، إال أن اإلشكالية ال ت
فاالندماج األمثل باقتصاديات املنطقة، من وجهة النظر اإلسرائيلية، جيب أن يتم من خالل سيطرة إسرائيل . هذا االندماج
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و على عمليات الوساطة املالية باملنطقة وتنفيذ مشاريع مشتركة يف جماالت حمددة تتم بإشراف األجهزة احلكومية حىت ل
أما النوع . قام بتنفيذها القطاع اخلاص، وهي مشروعات ميكن أن تتم بني أنظمة اقتصادية ختتلف بعضها عن بعض كلياً

الثاين من االندماج الذي يتم عبر إقامة منطقة جتارة حرة فهو مرفوض ألنه يتطلب إحداث تغيريات بنيوية يف اقتصاد كل 
 . هو ما يتطلب تقليص دور الدولة، وترك املبادرة للقطاع اخلاصالدول املشتركة إلزالة التباين بينها و

 

إن خصائص االقتصاد اإلسرائيلي ومحائيته حتول دون إمكانية اندماجه يف إطار النوع الثاين، فالدولة االستيطانية 
يف مستويات املعيشة، الصهيونية، لن تقبل رفع يدها عن التدخل يف اال االقتصادي، نظراً إىل ما سيحدثه ذلك من آثار 

ونظراً ملا يتطلبه استمرار هجرة اليهود من استثمارات ودعم حكومي حيث يربز التناقض بني االعتبارات االقتصادية 
 . واالعتبارات االستيطانية

 

يف ومن األسباب األخرى اليت تعوق اندماج إسرائيل يف املنطقة هو جتارة إسرائيل اخلارجية اليت حتتل موقعاً مهماً 
فاحلجم األكرب من هذه التجارة يتجه إىل الدول الرأمسالية، وخصوصاً الواليات املتحدة ودول . االقتصاد اإلسرائيلي

االحتاد األوريب، ويظل اهلدف اإلسرائيلي الرئيسي توطيد عالقاا االقتصادية بتلك الدول، واعتبار دول املنطقة مبرتلة 
ل الصادرات اإلسرائيلية ال يساعد على االندماج التجاري باملنطقة، إذ أن القوة كما أن هيك. إلسرائيل" حديقة خلفية"

الشرائية يف أغلب دول املنطقة ال تسمح بأن تكون املنطقة سوقاً للماس، كما أنه من غري املنتظر أن تقوم إسرائيل 
ة إىل كل هذا ميكن أن نشري إىل تشوه باإلضاف.  إىل الدول العربية"العسكرية باألساس"بتصدير السالح، أو التكنولوجيا 

هيكل األسعار يف إسرائيل، فهي ال تتحدد وفقاً العتبارات العرض والطلب وإمنا تتم، يف إطار منوذج الصهيونية العمالية 
فسعر البيض مثالً يتحدد عن طريق مفاوضات بني . الذي ال يزال سائداً، وفقاً لعمليات معقدة من التفاوض السياسي

اليت يدعمها الصندوق القومي اليهودي "ريت املالية والزراعة من جهة، و من جهة أخرى منظمات مريب الدواجن وزا
فاالقتصاد اإلسرائيلي مسيس بشكل كبري وهو ما يضفي عليه طابعاً محائياً عالياً وحيد من . إخل... "والوكالة اليهودية

 فإن مصلحة االقتصاد اإلسرائيلي ال تتمثل يف حترير التجارة يف املنطقة، ومن هنا. إمكانيات اندماجه جتارياً مع املنطقة
، باإلضافة إىل تسويق "وخصوصاً يف برامج السياحة"وإمنا يف القيام بدور الوسيط الذي يقوم بتسويق املنطقة للخارج 

أو حىت جمرد "تحدة وأوربا اخلارج للمنطقة، وهو األهم للمنطقة، عن طريق استثمار عالقات إسرائيل مع الواليات امل
 . كل هذا يعين أن الدولة الوظيفية القتالية أصبحت دولة وظيفية ربوية. "اإلحياء بأا تستطيع التسويق خلارج املنطقة

 

إن من اخلطأ الشديد ميش أمهية ومعاين البعدين السياسي واألمين يف تسوية الصراع العريب اإلسرائيلي، وتكشف املبالغة 
ية مدلوالت البعد االقتصادي للتسوية عن غياب اإلملام الكايف ببنية االقتصاد اإلسرائيلي وتوجهاته وحتوالته، يف أمه

وخصوصاً أن املردود االقتصادي للتسوية السياسية على إسرائيل ال ينحصر يف حدود عالقتها باملنطقة، بل يتعدى ذلك 
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املي، ورمبا كان هذا هو اجلانب األهم من زاوية رؤية الدولة اإلسرائيلية إىل توطيد وتوسيع عالقاا مبراكز االقتصاد الع
 .ملستقبلها، حيث تستمر يف أداء وظيفتها كوكيل للقوى الدولية للمحافظة على مصاحلها يف املنطقة

 

ب، إال أن وميكن القول بأنه رغم طموح اليمني اإلسرائيلي لالستفادة من مكاسب تطبيع العالقات االقتصادية مع العر
برناجمه السياسي، الذي ال يعطي أولوية للطرح الشرق أوسطي، يعرقل عملية التطبيع االقتصادي مع العرب، وينشط 

 . العالقات مع الدول الغربية باإلضافة إىل الدول النامية األكثر تقدماً مثل كوريا اجلنوبية واهلند والصني

 

ات الرامية لتطبيع االقتصاد اإلسرائيلي على مستقبل التدفقات الرأمسالية على أما على املستوى الدويل، فتركز االجتاه
حيث تسعى إسرائيل حالياً جلذب نوع . إسرائيل يف مرحلة ما بعد انتهاء، أو على األقل احتمال اخنفاض، املعونات

ت يف حوافظ األوراق  أو يف شكل استثماراFDIخمتلف من رؤوس األموال سواء يف شكل استثمارات أجنبية مباشرة 
، ويف هذا اإلطار مت إنشاء ما يعرف بصندوق "Portfolio Investmentبورتفوليو إنفستمنت : باإلجنليزية"املالية 

 . 1992إسرائيل األول الذي بدأ طرح أوراقه املالية يف البورصات منذ أكتوبر 

 

 هذا الصدد تثري إسرائيل قضية الذهب األملاين يف ولكن االقتصاد اإلسرائيلي سيظل يف حاجة ماسة إىل املعونات، ويف
 مليار دوالر خالل السنوات 40املصارف السويسرية دف احلصول على مساعدات وتعويضات تصل إىل حوايل 

 . العشر القادمة

 

من % 31 استوعبت سوق الواليات املتحدة 1994وتتركز جتارة إسرائيل اخلارجية مع الدول الغربية، ففي عام 
لدول االحتاد % 53.6و% 29.2من الواردات اإلسرائيلية، وبلغت النسبتان % 18ادرات إسرائيل وغطت ص

وبقدر ما تتيحه هذه العالقة االقتصادية من فرص لتعظيم قدرة إسرائيل االقتصادية، بقدر ما تكشف عن قدر . األوريب
 . ة الوظيفية داخل اإلستراتيجية املعدة هلاالضغط الذي يستطيع شركاء إسرائيل أن ميارسوه عليها لتستمر الدول

 

ومن املؤكد أن هذه التوجهات، اليت يتبناها حالياً جهاز الدولة يف إسرائيل، ال تتعارض فقط مع أدبيات الصهيونية 
طبيع العمالية، وإمنا تصطدم أيضاً مبصاحل فئات عديدة داخل اتمع اإلسرائيل وخارجه، األمر الذي ينقل املناظرة حول ت

هل مستقبل الدولة مرهون بالتخلي عن املشروع : االقتصاد اإلسرائيلي إىل مستوى أكثر تركيباً، حيث يصبح السؤال
الصهيوين؟ أم أن الفترة القادمة ستشهد صيغة تلفيقية، وال نقول توفيقية، جتمع بني صهيونية اخلطاب وبعض املمارسات، 

يل املمارسات االقتصادية، وهو ما حتاول إسرائيل أن تقدمه حالياً؟ ويف على الصعيد السياسي والعسكري مثالً، وتدو
 . هذه احلالة فإن التساؤل يثور حول إمكانية جناح مثل هذا النموذج
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فهذا النموذج، الذي سيستمر يف إسرائيل حىت بداية القرن الواحد والعشرين على األقل، ال يعدو أن يكون جمرد مسكن 
فاملنطق االقتصادي اجلديد، والتطبيع . هو حيوي من التناقضات ما جيعله غري قادر على االستمرارال عالجاً لألزمة، و

 "غري املسيسة"مبستوياته الثالثة، يقتضي إجراء جمموعة من التنازالت السياسية إلجياد مناخ يسمح بتدفق رؤوس األموال 

ة الركود والتضخم، ناهيك عن دفع التعاون سواء لتمويل اخلصخصة، أو يف شكل استثمارات جديدة تنهي حال
 . اإلقليمي، األمر الذي يتعارض بطبيعة احلال مع صهيونية اخلطاب واملمارسة السياسية

 

ومن ناحية أخرى، فإن اخلروج من األزمة اليت مير ا االقتصاد اإلسرائيلي، وهي يف أحد أبعادها جزء من أزمة النظام 
 النامجة عن اجتاه معدل رحبية رأس املال حنو التناقص بشكل مستمر، قد يقتضي االستمرار يف االقتصادي الرأمسايل العاملي

 . السيطرة على األراضي احملتلة، وهو ما يتعارض بدوره مع تقدمي تنازالت سياسية جلذب رؤوس األموال

 

ة السياسية املتشددة وحسب، وإمنا ومن هنا، فإن بنود األجندة االقتصادية التطبيعية ال تتناقض يف جمموعها مع األجند
ويتضح هذا التناقض جبالء من تأمل األجندة االقتصادية اليت أعلنها االئتالف احلاكم يف ! تتناقض أيضاً مع بعضها البعض

إسرائيل وما تعهد به من االستمرار يف االستيطان وعدم املساس مبخصصات التعليم، يف الوقت الذي سيتم فيه خفض 
اليت تعين زيادة النفقات العامة وخفض "والواقع أن تنفيذ هذه التعهدات ! تقليص عجز املوازنة العامةالضرائب و

 .  يف وقت واحد يكاد يكون مستحيالً من الناحية العملية"اإليرادات العامة

 

رار منوذج الصهيونية هذه اموعة املركبة من التناقضات تشري إىل عمق األزمة اليت مير ا االقتصاد الصهيوين، فاستم
العمالية الذي ساد منذ العشرينيات مستحيل، وتطبيع االقتصاد اإلسرائيلي يهدد خصوصيته الصهوينية، وخصوصاً أن 
املنطق االقتصادي ال يعمل يف فراغ، وإمنا تصطدم األجندة االقتصادية بأجندات أخرى سياسية وعسكرية واستيطانية، 

النموذج الذي حياول االلتفاف حول املعضلة األساسية اليت تفرض نفسها على األمر الذي يكشف مدى هشاشة 
االقتصاد اإلسرائيلي وحتتم عليه االختيار بني أن يكون اقتصادياً، أي منطاً رشيداً لتخصيص املوارد، وبني أن يكون 

 .صهيونياً

 

  1997االقتصاد اإلسرائيلي عام 

Is raeli Economy 1997  

فبعد فترة االنتعاش اليت شهدها االقتصاد . نقطة حتول أساسية يف األداء االقتصادي اإلسرائيلي 1997ميثل عام 
، 1997عام % 2.5اإلسرائيلي خالل النصف األول من التسعينيات، تراجعت معدالت النمو بشكل حاد لتبلغ 
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عودة حالة التضخم الركودي على التوايل، األمر الذي يهدد ب% 8و% 12وارتفعت معدالت التضخم والبطالة لتصبح 
Stagflation التساؤل حول أسباب - من ناحية أخرى - اليت عاشتها إسرائيل منذ منتصف السبعينيات، ويطرح 

 . هذه األزمة، ومدى قدرة االقتصاد اإلسرائيلي على جتاوزها يف املدى القريب

 

أساسيتني حكمتا أداء االقتصاد اإلسرائيلي عرب مراحل وال ميكن يف الواقع إدراك أبعاد هذه األزمة إال يف إطار خاصيتني 
 : وميكن إمجاهلما فيما يلي. تطوره املختلفة منذ إنشاء الدولة

 

 هيمنة األيديولوجيا على االقتصاد وإعطاء االعتبارات املتعلقة باستيعاب املهاجرين وبناء الدولة أولوية عن - 1
ر من ناحية التضخم املفرط يف اإلنفاق احلكومي على مشاريع البنية األساسية كل هذا يفس. االعتبارات االقتصادية احملضة

، ويفسر "1973 - 1954"الالزمة الستيعاب املهاجرين واالستيطان خالل مرحلة النمو السريع لالقتصاد اإلسرائيلي 
إلنفاق احلكومي لتمويل النشاط من ناحية أخرى عجز حكومة الليكود األوىل عن خفض العجز يف امليزانية نظراً لتزايد ا

 . االستيطاين، مث احلرب يف لبنان

 

كما تظهر هذه املشكلة جبالء يف التناقضات اليت حتتويها عناصر األجندة االقتصادية لالئتالف احلاكم، وما تعهد به من 
يتم فيه خفض االستمرار يف االستيطان، وعدم املساس مبخصصات التعليم وخمصصات املعاشات يف الوقت الذي س

ومن الواضح أن تنفيذ هذه التعهدات اليت تعين زيادة النفقات العامة وخفض . الضرائب وتقليص العجز يف املوازنة العامة
كل هذا يعكس ختبط االئتالف احلاكم بني . اإليرادات العامة يف وقت واحد وهو أمر مستحيل من الناحية العملية

فض العجز يف املوازنة وبني االعتبارات السياسية ومطالب األحزاب األعضاء يف االعتبارات االقتصادية اليت حتتم خ
 . االئتالف

 

عن طريق " واألموال "عن طريق اهلجرة" ارتبطت فترات النمو يف االقتصاد اإلسرائيلي باألساس ببتدفقات البشر - 2
% 75قتصادي اإلسرائيلي يورام بن بورات أن ، أو العمل ورأس املال بالتعبري االقتصادي من اخلارج، فريى اال"املعونة

% 25 و"رأس املال والعمل"من النمو الذي شهده االقتصاد اإلسرائيلي مت بفضل املعدالت املرتفعة لنمو عوامل اإلنتاج 

 . منه فقط بسبب التحسن يف الكفاءة اإلنتاجية

 

ود إدخار حملي سالب يف أغلب الفترات، فقد ويفسر ذلك جناح إسرائيل يف تنفيذ استثمارات ضخمة على الرغم من وج
كانت التدفقات اخلارجية للمساعدات هي الوسيلة األساسية لسد الفجوة بني االستثمار واإلدخار، وهي اليت مكَّنت 

 والزيادة - بفعل اهلجرة -إسرائيل من حتقيق مستوى معيشي مرتفع على الرغم من املعدالت املرتفعة لتزايد السكان 
 .  يف اإلنفاق العسكرياملطردة
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 فقد كانت اهلجرة الكبرية لليهود من االحتاد السوفييت يف أوائل التسعينيات، - وبنفس املنطق -ومن ناحية أخرى 
وضمانات القروض اليت حصلت عليها إسرائيل من الواليات املتحدة لتوطينهم هي احملرك الرئيسي للنمو الذي شهدته 

 . ات، والذي انتشلها بشكل مؤقت من حالة الركود التضخمي اليت كانت تسيطر عليهاإسرائيل منذ أوائل التسعيني

 

فمع بداية التسعينيات، جنح االقتصاد اإلسرائيلي يف حتقيق واحداً من أعلى معدالت النمو يف العامل يف هذه الفترة، حيث 
 كما هو احلال يف فترات -ساس ، ويرجع هذا النمو باأل1996 - 1990خالل الفترة من % 5.5بلغ يف املتوسط 

فبالنسبة للعمل، . "العمل ورأس املال" إىل النمو يف عوامل اإلنتاج -النمو السابقة اليت شهدها االقتصاد اإلسرائيلي 
شهدت هذه الفترة آخر موجات اهلجرة الكبرية اليت تدفقت على إسرائيل، األمر الذي ساهم يف تنشيط الطلب على 

، وأعطت دفعة كبرية لقطاع البناء الذي منا مبعدالت "مثل السلع املعمرة واإلسكان"خلدمات العديد من السلع وا
 . متسارعة

 

وعلى صعيد رؤوس األموال، فقد اعتمدت إسرائيل يف البداية على ضمانات قروض اإلسكان اليت قدمتها حكومة 
، انعكس التقدم يف عملية السالم على 1994 لتوطني املهاجرين، ومنذ عام " مليار دوالر10"الرئيس األمريكي بوش 

 واليت جتاوزت ألول مرة يف تاريخ FDIزيادة قدرة االقتصاد اإلسرائيلي على جذب االستثمارات األجنبية املباشرة 
 . 1995إسرائيل املليار دوالر عام 

 

املهاجرين من ناحية، مث يف كما اقترنت هذه الفترة من النمو أيضاً بتضخم اإلنفاق احلكومي للمساعدة على استيعاب 
فترة الحقة العتبارات انتخابية، فقد قام إفرامي شوحاط وزير املالية يف حكومة حزب العمل بزيادة اإلنفاق على الرواتب 

، كما تعهدت حكومة 1996والتأمينات االجتماعية واملعاشات للعاملني سعياً الجتذاب أصوام يف انتخابات عام 
 . ساس باملخصصات املالية للمعاشاتحزب العمل بعدم امل

 

وهكذا جاءت حكومة الليكود احلالية لتحصد مثار األداء االقتصادي حلكومة العمل، واليت تتمثل يف ارتفاع عجز 
 نتيجة للتوسع يف اإلنفاق احلكومي، يف الوقت الذي كانت فيه "1997عام % 12"املوازنة، وزيادة معدالت التخضم 

عام % 7.6، كما زادت نسبة البطالة إىل 1997عام % 2.5ع ومعها معدالت النمو اليت بلغت معدالت اهلجرة تتراج
، وتراجعت الواردات من 1997خالل عام % 9، واخنفضت معدالت االستثمار بنسبة 1997عام % 8 مث 1996

، األمر الذي هدد "اديلتعكس توقعات رجال األعمال السلبية حول احتماالت عودة االنتعاش االقتص"السلع الرأمسالية 
 .بعودة حالة التضخم الركودي اليت شهدا إسرائيل منذ منتصف السبعينيات
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والواقع أن الليكود واليمني اإلسرائيل يتبنيان تقليدياً برناجماً اقتصادياً حمافظاً يركز على خفض عجز املوازنة وامليزان 
ل وصلت إىل السلطة كما سبق أن أشرنا يف أعقاب فترة التضخم التجاري، بل إن أول حكومة ليكودية يف تاريخ إسرائي

ويتميز برنامج احلكومة احلالية بتركيزه على إحداث تغيري جذري يف بنية .1973الركودي اليت شهدا إسرائيل بعد عام 
ملال، وتشجيع االقتصاد اإلسرائيلي يشمل تغيري تركيبة األجور، وزيادة املنافسة يف األسواق، وتطوير سوق رأس ا

 إال بتقليص حجم - من وجهة نظر احلكومة احلالية -االستثمارات األجنبية والصناعات التصديرية، األمر الذي ال يتم 
 . القطاع احلكومي ودور احلكومة يف النشاط االقتصادي وخصخصة الشركات اململوكة ملكية عامة

 

جلنة وزارية للخصخصة تضم رئيس الوزراء ووزيري املالية والعدل وقد شكَّل بنيامني نتنياهو فور توليه رئاسة الوزراء 
وحمافظ بنك إسرائيل، باإلضافة إىل إنشاء جملس اقتصادي اجتماعي برئاسة يعقوب فرانكل حمافظ بنك إسرائيل يتبع 

اضعني مكتب رئيس الوزراء، األمر الذي يعكس حرص نتنياهو على أن يكون حترير االقتصاد اإلسرائيلي وخصخصته خ
 . إلشرافه املباشر

 

غري أن قدرة السياسات اليت تتبعها احلكومة احلالية على احتواء األزمة االقتصادية وإنعاش االقتصاد اإلسرائيلي مرة أخرى 
 : تظل حمدودة، نظراً لالعتبارات التالية

 

مة اللكيود أن تتبع سياسات مالية  طبيعة التوازنات السياسية يف االئتالف احلاكم، ففي الوقت الذي حتاول فيه حكو- 1
انكماشية خلفض العجز يف املوازنة جتد نفسها مضطرة إىل تقدمي تنازالت عديدة وزيادة اإلنفاق احلكومي يف بعض 

ااالت إلرضاء شركائها يف االئتالف الذين ميارسون ضغوطاً عديدة لزيادة املخصصات املالية هلم، فعلى سبيل املثال 
 72 إىل زيادة املخصصات املالية الستيعاب املهاجرين مبقدار 1997 لكي تتمكن من مترير موازنة عام اضطرت احلكومة

 . إخل...  مليون شيكل36مليون شيكل إرضاًء حلزب إسرائيل بعالياه، وزيادة املخصصات لألحزاب الدينية مبقدار 

 

م إضرابني عامني يف النصف األخري من  دور اهلستدروت الذي يعارض أي مساس مبخصصات املعاشات، وقد نظ- 2
 شارك يف كل منهما أكثر من نصف مليون إسرائيلي احتجاجاً على حماوالت احلكومة تقليص هذه 1997عام 

 إىل جانب -والواقع أن املواجهة بني اهلستدروت واحلكومة تكتسب . املخصصات يف إطار سياساا املالية االنكماشية
 أبعاداً -ل يف اخلالف حول السياسات املالية وسياسة اخلصخصة اليت تتبعها احلكومة احلالية طابعها االقتصادي املتمث

 .  ومركز التأييد التقليدي حلزب العمل"االستيطاين"سياسية نظراً لكون اهلستدروت قاعدة االقتصاد الصهيوين العمايل 

 

م، وما تتيحه هذه اهلشاشة لألحزاب الصغرية  تضارب عناصر الربنامج االقتصادي بسبب هشاشة االئتالف احلاك- 3
من فرص البتزاز احلكومة، على عناصر األجندة االقتصادية اليت تقدمها احلكومة احلالية، وما تتعهد به من التوسع يف 
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  يف الوقت الذي ستقوم"إلرضاء حزب إسرائيل بعالياه" واستيعاب املهاجرين "إلرضاء أحزاب كاملفدال مثالً"االستيطان 

 وتقليص العجز يف املوازنة العامة واحتواء التضخم، وهي أهداف "إلنعاش االقتصاد اإلسرائيلي"فيه خبفض الضرائب 
 . تتطلب اتباع سياسات متعارضة، ويستحيل حتقيقها يف آن واحد

 

 تتعارض مع  تعارض األجندة االقتصادية مع األجندة السياسية لالئتالف احلاكم، فبنود األجندة االقتصادية ال- 4
بعضها البعض وحسب، وإمنا تتعارض يف جمموعها مع األجندة السياسية القائمة على التوسع يف االستيطان والتشدد يف 

فالسياسات االقتصادية اجلديدة تقتضي إجراء جمموعة من التنازالت السياسية يف عملية السالم خللق مناخ . عملية السالم
سيسة سواء للمسامهة يف متويل اخلصخصة، أو يف شكل استثمارات جديدة تنهي يسمح بتدفق رؤوس األموال غري امل

حالة الركود التضخمي، ناهيك عن دفع التعاون االقتصادي اإلقليمي، األمر الذي يتعارض بطبيعة احلال مع السياسات 
، وتراجع عدد السياح املتشددة لالئتالف احلاكم، واليت تسببت يف هبوط معدالت االستثمار يف العامني األخريين

كما أن احلصار الذي فرضته إسرائيل على املناطق احملتلة حيرمها . "1996اعتباراً من النصف الثاين من عام "إلسرائيل 
من جهود العمالة الفلسطينية ذات األجر املتدين اليت يكفل تشغيلها بأجور منخفضة ضمان حد معقول من الرحبية لرأس 

 . اط االقتصادياملال ومن مث حفز النش

 

 تراجع عناصر النمو الذي أصاب مصادره، بتراجع النمو يف عوامل اإلنتاج الذي شهدته إسرائيل يف أوائل - 5
 . التسعينيات كما سبق وأشرنا، ومن غري املنتظر أن تشهد إسرائيل منواً مشااً يف عناصر اإلنتاج على املدى القريب

 

موجة هجرة كبرية على غرار املوجة األخرية هلجرة اليهود السوفييت اليت أدت إىل فمن غري املتوقع أن تشهد إسرائيل 
بل إن اإلحصاءات األخرية تشري إىل أنه . 1995 - 1990سنوياً خالل الفترة من % 3زيادة سكان إسرائيل مبعدل 

ول مرة يف التاريخ أقل من  أصبح تعداد يهود أوربا الشرقية أل"أي بعد حركة اهلجرة األخرية"منذ منتصف التسعينيات 
 . تعداد نظرائهم يف أوربا الغربية، وهو ما يعين أن املعني الرئيسي قد بدأ ينضب

 

 شهد بدايات تفجر أزمة االقتصاد اإلسرائيلي يف إطار املشروع الصهيوين، واليت حتتم عليه 1997واخلالصة أن عام 
فاالقتصاد اإلسرائيلي عليه، بعبارة أخرى، أن . جود االستيطايناالختيار بني ضرورات البقاء االقتصادي، وضرورات الو

 .خيتار بني أن يكون اقتصاداً رشيداً وبني أن يكون صهيونياً استيطانياً

 

  ؟التوسع الجغرافي أم الهيمنة االقتصادية : الثانى الباب
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  بنية االستغالل الصهيونية

Structure of Z ionist Exploitation 

ستعمار االستيطاين اإلحاليل الصهيوين أنه تنفيذ للوعد اإلهلي وأن استيالءه على األرض املقدسة هو تنفيذ قد يدعي اال
ولذا فالقول بأن . للميثاق وهكذا، ولكن النموذج الصهيوين ال يفسر الكثري من جوانب الواقع والبنية اليت تشكلت فيه

ى األرض الفلسطينية وطرد أهلها أو استغالهلم، له مقدرة تفسريية هذا االستعمار االستيطاين يهدف إىل االستيالء عل
فنبدأ بتناول العالقة الكولونيالية بني اجليب االستيطاين . ويف هذا الباب سنتناول جوانب بنية االستغالل هذه. أعلى

ئبة التهام األرض الفلسطينية، مث الصهيوين وما تبقَّى من االقتصاد الفلسطيين، مث نتناول التوسعية الصهيونية وحماولتها الدا
التحول عن إسرائيل «أخرياًً نتناول بعض التحوالت اجلوهرية اليت طرأت على بنية االستغالل الصهيونية فيما نسميه 

 . »الكربى جغرافياً وظهور إسرائيل العظمى اقتصادياً

 

  إرتس يسرائيل

Eretz Yis rael  

. »أرض يسرائيل«وراة ويف الكتابات اليهودية الدينية والفقهية، وتعين حرفياً عبارة عربية وردت يف الت» إرتس يسرائيل«

ومعىن العبارة غري واضح بشكل حمدد، . ويستخدم هذا املصطلح لإلشارة إىل أرض فلسطني وبعض املناطق املتامخة هلا
وسنحاول تعريف جماهلا الداليل . »أرض امليعاد«و» األرض املقدسة«: ولكن من مرادفاا، على أية حال، عبارات مثل

املتناقض من خالل تصنيف اإلشارات املختلفة إليها واستخداماا املتباينة كما وردت يف الكتب املقدسة والتراث الديين 
 : اليهودي

 

 إىل تلك األرض اليت كان يقطنها العربانيون بالفعل إبان حكم "13/19"  تشري عبارة يف سفر صموئيل األول 1
وأرض يسرائيل ذا املعىن ". ومل يوجد صانع يف كل أرض يسرائيل: "لقضاة، قبل ظهور اململكة العربية املتحدة، فتقولا

كما أا مل تكن منطقة متصلة، إذ كانت هناك جيوب . ال تضم، مثالً، القدس اليت ظلت مدينة يبوسية حىت عهد داود
كار على حبرية طربية، لكن هذه اجليوب كانت غري متصلة باجليب يف الشمال استوطنت فيها قبائل زبولون وآشر ويس

كما كان يوجد جيب ثالث غري متصل باجليبني اآلخرين، يف أقصى الشمال، . األكرب على البحر امليت ور األردن
 . تشغله قبيلة دان
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وكان : ""5/2"سفر امللوك الثاين فقد ورد يف . »يسرائيل«  تشري العبارة إىل اململكة الشمالية اليت تسمى أيضاً 2
، وهي منطقة تبدأ من الطرف الشمايل للبحر امليت "اآلراميون قد خرجوا غزاة فسبوا من أرض يسرائيل فتاة صغرية

 . وتضم حبرية طربية وضفيت األردن، ولكنها ال تضم املنطقة اجلنوبية كلها ومنها القدس

 

 .  أقصى اتساعها  تشري العبارة أحياناً إىل مملكة داود يف3

 

لنسلك أعطي هذه األرض من : ""15/18"، فقد ورد يف سفر التكوين »حدود اآلباء«  تشري العبارة إىل ما يسمى 4
 . »حدود«لكن هذه العبارة صياغة شديدة العمومية ال ميكن أن تطلَق عليها كلمة ". ر مصر إىل النهر الكبري ر الفرات

 

وقد وردت يف عدة مواضع من . ارجني من مصر، وهي ال ختتلف كثرياً عن حدود اآلباء  وهناك كذلك حدود اخل5
وارحتلوا وأدخلوا جبل األموريني وكل ما يليه من العربة واجلبل والسهل واجلنوب : ""8، 1/7"بينها سفر التثنية 

يطرد الرب مجيع : ""11/24"فسه وورد يف السفر ن". وساحل البحر أرض الكنعاين ولبنان إىل النهر الكبري ر الفرات
كل مكان تدوسه بطون أقدامكم يكون لكم من النهر ر . هؤالء الشعوب من أمامكم فترثون شعوباً أكرب وأعظم منكم

كل موضع تدوسه بطون أقدامكم لكم : ""4  1/3"وجاء يف سفر يشوع ". الفرات إىل البحر الغريب يكون ختمكم
ية ولبنان إىل هذا النهر الكبري ر الفرات مجيع أرض احليثيني وإىل البحر الكبري حنو أعطيته كما كلمت موسى من الرب

وهذه احلدود أكثر حتدداً من خريطة اآلباء، ولكنها مع هذا غري واضحة وخاضعة ". مغرب الشمس يكون ختمكم
ة، استناداً إىل مراجع ويرى الباحث الفلسطيين صربي جريس يف كتابه تاريخ الصهيوني. للتفسريات واالجتهادات

 أن إرتس يسرائيل تضم ذا املعىن "1919من بينها مشروع الوكالة اليهودية املقدم إىل مؤمتر فرساي عام "صهيونية 
تلك املنطقة اليت حيدها البحر املتوسط من الغرب، وحيدها من اجلنوب خط يبدأ من موقع العريش يف سيناء ويتجه 

مث يستمر يف االجتاه مشاالً مبحاذاة .  ومن هناك يتجه مشاالً حىت جنوب البحر امليت"إيالت" متعرجاً حىت يصل إىل العقبة
ومن هناك إىل . "حرمون" حىت يصل إىل جبل الشيخ "دون أن يضم أياً من املناطق الواقعة شرقي النهر"ر األردن 

ية، فينحرف شرقاً حىت يصل إىل أقرب نقطة يف الشمال، ماراً بغريب دمشق، مث بغريب محص حىت يصل إىل حماذاة الالذق
وبعبارة أخرى، تضم أرض امليعاد، . جمرى الفرات من البحر املتوسط، ومن هناك يتجه غرباً إىل البحر ماراً جبنويب حلب

حبسب حدودها هذه، مساحة فلسطني أيام االنتداب مضافاً إليها ذلك اجلزء من سوريا ولبنان الذي يقع غريب خط 
 .  ألف كيلو متر مربع170 160وتبلغ مساحتها حنو . وحيدها من الشمال خط مير جنويب حلب.   محص  محاةدمشق

 

ويضيف صربي جريس أن من الواضح أيضاً، من ناحية أخرى، أن تلك احلدود ال تتالءم أبداً مع حدود املناطق اليت 
يف " وبئر سبع "مشايل طربية"دا املناطق املمتدة بني دان ففيما ع. عاش العربانيون فيها أو حكموها يف أية فترة من الزمن

ومل يسيطروا عليها كلها دائماً ومل يوجدوا فيها " اليت وجد اليهود فيها، أو حكموا بعضها من فترة إىل أخرى "فلسطني
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إىل ذلك أن اليهود يضاف . ، إذا استعملنا لغة التوراة، مل تطأ باقي املناطق"بطون أقدامهم"، فإن "وحدهم على أية حال
وتفسري هذا التناقض، هو أن املناطق . أنفسهم مل يتجهوا، يف أي وقت من األوقات، الحتالل هذه املناطق أو العيش فيها

ومرة أخرى، يستند هذا التفسري إىل . األخرى اليت مل يصلها اليهود خمصصة الستيطام يف املستقبل عندما يتكاثرون
قليالً قليالً اطردهم من . امك يف سنة واحدة لئال تصري األرض خربة فتكثر عليك وحوش الربيةألطردهم من أم: "التوراة

لكن الرب إهلك يطرد هؤالء الشعوب من أمامك قليالً "و. "30  23/29خروج "" أمامك إىل أن تثمر ومتلك األرض
 الرب إهلك أمامك ويوقع م اضطراباً ويدفعهم. ال تستطيع أن تفنيهم سريعاً لئال تكثُر عليك وحوش الربية. قليالً

تثنية "" ال يقف إنسان يف وجهك حىت تفنيهم. ويدفع ملوكهم إىل يدك فتمحو امسهم من حتت السماء. عظيماً حىت يفنوا
7/22  24" . 

 

ر التثنية فقد ورد يف سف. وميكن أن نطلق عليها أرض القبائل العربانية االثنىت عشرة.   مث هناك إرتس يسرائيل سادسة6
وصعد موسى من عربات مؤاب إىل جبل نبو إىل رأس القمة اليت تطل على أرحيا فأراه الرب مجيع األرض : ""34/14"

واجلنوب والدائرة بقعة أرحيا . من جلعاد إىل دان ومجيع نفتايل وأرض إفرامي ومنسى ومجيع أرض يهودا إىل البحر الغريب
". هذه هي األرض اليت أقسمت إلبراهيم وإسحق ويعقوب قائالً لنسلك أعطيها: ربوقال له ال. مدينة النخل إىل صوعر

. إمنا اقسمها بالقرعة ملكاً ليسرائيل كما أمرتك: "مث قام موسى، بتقسيم هذه األراضي بني قبائل يسرائيل االثنىت عشرة

 وكانت األسباط الباقية قد ."7  13/6يشوع "" واآلن اقسم هذه األرض ملكاً للتسعة أسباط ونصف سبط منسى
أما حدود هذه األرض، فقد ذُكرت مطوالً يف التوراة عند احلديث عن تقسيمها بني . حصلت على حصصها قبل ذلك

ولكن هذه احلدود غري واضحة أيضاً، مثل . ، وهذه احلدود أكثرها شيوعاً"24  15سفر يشوع، "القبائل االثنىت عشرة 
ومرة أخرى، واستناداً إىل تفسريات واجتهادات عديدة، فإن حدودها رمست . يف وصفهاسابقتها، رغم إسهاب التوراة 

أما حدودها . بشكل يضم املنطقة الواقعة بني البحر غرباً والصحراء شرقاً، ومنها القسم املأهول من شرق األردن
 "حرمون"حة وتشري إىل جبل الشيخ اجلنوبية، فتمتد على خط يصل بني العريش والعقبة، بينما احلدود الشمالية غري واض

 .  ألف كيلو متر مربع43وتضم أرض يسرائيل، حبسب هذه احلدود، حنو . فقط

 

، وهي وحدها اليت تنطبق عليها »أرض العائدين من بابل«  مث هناك إرتس يسرائيل سابعة حددا املشناه ومستها 7
وهذه مقاطعة صغرية جداً تطابق مقاطعة . السبتية وسنة اليوبيل املتصلة باألرض مثل السنة "هاالخاه"التشريعات اليهودية 

الفارسية بعد العودة من بابل، وهي منطقة متتد من نقطة على البحر امليت من عني جدي حنو البحر األبيض » يهود«
شرقاً حىت املتوسط على حدود اخلليل وال تضمها، مث تتجه مشاالً مبحاذاة ساحل البحر األبيض وتضم اللد، مث تتجه 

 1200أسفل ر األردن، وال تضم السامرة، وليست هلا أية منافذ على البحر األبيض املتوسط، وال تزيد مساحتها عن 

 . ميل مربع
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 يف تعريف احلدود، ويتأرجحون بني احلد األقصى، "السياسيون والدينيون"ونتيجة كل هذا التضارب، خيتلف املفسرون 
ردن وسوريا ولبنان، بل وأجزاء من تركيا وأحياناً قربص، واحلد األدىن الذي ال يتجاوز ويضم فلسطني وكل سيناء واأل

 !وهناك من يرى أن اخلريطة املنطقية هي مملكة داود يف أقصى اتساعها، وهكذا. حدود مقاطعة يهود الفارسية

 

ضي، وهي أكرب قليالً من   ويضيف صربي جريس أن هناك حدود إرتس يسرائيل الطبيعية، وتضم مزيداً من األرا8
أرض إسرائيل " ألف كيلو متر مربع، منها حنو النصف غريب ر األردن 59احلدود األصلية، وتصل مساحتها إىل حنو 

وجتدر اإلشارة إىل أن حدود املنطقة اليت طلبت املنظمة . "أرض إسرائيل الشرقية"، والنصف اآلخر شرقي النهر "الغربية
متسقة مع التعريف األخري " وطناً قومياً لليهود" االعتراف ا "1919ن مؤمتر الصلح يف باريس سنة م"الصهيونية العاملية 

 . حلدود أرض إسرائيل

 

والواقع أن مفهوم احلدود الطبيعية هو بكل تأكيد نتاج عملية علمنة املفهوم الديين القدمي، إذ أن الدفاع عن هذه احلدود 
 من منظور ديين باعتبار أنه ورد يف التوراة ومن منظور غري ديين باعتباره شيئاً طبيعياً نابعاً الطبيعية املقدسة ميكن أن يتم

 . من الضرورات الطبيعية

 

ولكن احلاخام تسفي كوك، زعيم جوش إميونيم الروحي، حسم املسألة متاماً حينما طرح املسألة برمتها داخل اإلطار 
، فكأن هذا اجليش هو مركز احللول اإلهلي يف الكيان الصهيوين " القداسة بعينهاإن اجليش اإلسرائيلي هو: "احللويل وقال

ولذا فليس غريباً أن يصرح بن جوريون بأن خري مفسر للتوراة هو اجليش . والتعبري املتبلور عن إرادة الثالوث احللويل
وقد صرح . وسعية الصهيونيةاإلسرائيلي، فهو الذي سيقرر حدود إرتس يسرائيل، وهو وحده الذي سيضع حداً للت

أفنريي بأن ما حيدد حدود األرض اآلن ليس الوعد اإلهلي، وإمنا قوة إسرائيل العسكرية الذاتية على أن تقوم املؤسسة 
 . الدينية باقتباس الديباجات الدينية الالزمة بعد الفعل

 

وهذا يتفق مع التصور الديين اليهودي الذي . »فلسطني«ومما هو جدير بالذكر أن اللغة العربية احلديثة ال تعرف كلمة 
وهلذا، فكلما أشار يهودي إىل فلسطني، فإنه إمنا . يرى أن األرض ال وجود هلا إال باإلشارة إىل اليهود والتاريخ اليهودي

بال أرض «والواقع أن هذا املفهوم الديين احللويل هو أساس بعض الشعارات الصهيونية مثل . »إرتس يسرائيل«يشري إىل 
، باعتبار أن األرض هي إرتس يسرائيل اليت حلَّ فيها اإلله، ومن مث فال وجود حقيقياً هلا إال »شعب لشعب بال أرض

باإلشارة إىل الشعب اليهودي املقدس الذي ال يستطيع أن حيقق ذاته إال يف هذه األرض املقدسة، ومن مث فإن وجود 
 . رهم فيها ليس وجوداً أو استقراراً وإمنا هو غياب وجتوالاليهود يف بالد العامل املختلفة واستقرا
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مثل واضعي املوسوعة اليهودية، على عدم اإلشارة إىل » علمية«ويصر الصهاينة، ومنهم مؤلفو الكتابات اليت يقال عنها 
انية، وما حدث من فلسطني إال باعتبار أا إرتس يسرائيل وكأا مكان مقدس مل تطرأ عليه أية تغريات تارخيية سك

وقد أكد مناحم بيجني هذه النقطة يف حديث له يف . تغريات فهو طارئ، وال ميس اجلوهر الساكن املقدس الذي ال يتغير
، بدالً من »فلسطني«إحدى مزارع الكيبوتس التابعة للمابام، حيث أخرب أعضاء الكيبوتس بأن اليهود لو حتدثوا عن 

ومما جيدر . دون كل حق هلم يف األرض ألم يعترفون ضمناً بأن هناك وجوداً فلسطينياً، فإم يفق»إرتس يسرائيل«
تستخدم لإلشارة إىل أرض فلسطني، وكذلك إىل أعضاء اجلماعات اليهودية يف العامل لتأكيد » يسرائيل«ذكره أن كلمة 

 . ية لإلشارة إىل إرتس يسرائيليف بعض الكتابات الدين» صهيون«وتستخدم كلمة . الوحدة املقدسة بينهما

 

وتتفاوت الربامج الصهيونية وختتلف فيما خيتص حبدود األرض الواجب ضمها، فهناك صهيونية احلد األقصى اليت تطالب 
وهناك صهيونية احلد األدىن اليت تكتفي باألراضي اليت مت احتالهلا عام . بإسرائيل الكربى اليت قد متتد من النيل إىل الفرات

أو » صهيونية األراضي«ومثة جدل دائر اآلن بني ما يسمى . 1967 وبعض األراضي اليت ضمت عام 1948
األوىل تصر على االحتفاظ بكل األراضي اليت . "»السكانية«أو » الصهيونية االجتماعية«مقابل "» الصهيونية اجلغرافية«

أما الصهيونية . انت النتيجة وتطالب بطرد العرب منهاضمت وتصر على عدم التنازل ولو عن شرب من األرض أياً ك
، فتخشى من أن ضم الكثافة السكانية العربية سيؤدي إىل أن تفقد الدولة الصهيونية طابعها "الدميوجرافية"السكانية 

ة اليهودي، وترى أن السبيل الوحيد هو التخلص من العرب عن طريق التنازل عن األراضي اليت تتركز فيها الكثاف
وقد أصدر احلاخام عوبديا يوسف، حاخام السفارد السابق، . "غزة وأجزاء كبرية من الضفة الغربية"السكانية العربية 

وقد سببت فتواه هذه رد فعل عنيف . فتوى مفادها أنه ميكن التنازل عن األرض إذا كان يف هذا حقن للدماء اليهودية
 . بني دعاة ضم أرض إسرائيل الكربى

 

حينما ترد يف الوثائق اخلاصة بوقف إطالق النار واليت تنص على » أرض« الصهاينة يف تفسري معىن كلمة ويتالعب
" 1967أرض احتلت عام " يتحدث عن 242ولذا يصرون على أن قرار . انسحاب إسرائيل من األراضي العربية احملتلة

دون حتديد " األرض مقابل السالم"راوغ عن وبعد ذلك ظهر احلديث امل". 1967األرض اليت احتلت عام "وليس عن 
ديسبوتيد : باإلجنليزية"» األرض املُتنازع عليها«مث تدرج احلديث ليصل إىل اإلشارة إىل . نوعية األرض أو نوعية السالم

أوكيوبايد ترييتوري : باإلجنليزية"» األرض أو األراضي احملتلة« بدالً من "disputed territoryترييتوري 
occupied territory" . 

 

وقد يكون من املفيد يف هذا السياق أن نذكر أطروحة كمال الصلييب، الذي يذهب إىل أن إرتس يسرائيل مل تكن يف 
أن البيئة التارخيية للتوراة مل تكن يف فلسطني بل يف غرب شبه اجلزيرة العربية مبحاذاة البحر "فهو يقرر . فلسطني أساساً
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وبالتايل، فإن بين إسرائيل من شعوب العرب البائدة، أي . الد السراة بني الطائف ومشارف اليمناألمحر، وحتديداً يف ب
 ". من شعوب اجلاهلية األوىل

 

املقابلة اللغوية بني أمساء األماكن املضبوطة يف التوراة "وقد اعتمد الكاتب يف حبثه يف اجلغرافيا التارخيية للتوراة على 
استناداً إىل اجلغرافيني القدامى من العرب " كن تارخيية أو حالية يف جنوب احلجاز أو بالد عسريباحلرف العربي وأمساء أما

ويعلن الكاتب أن .  وإىل معاجم جغرافية وسكانية سعودية حديثة، وعلى خرائط الرحالة فيليب"احلموي  اهلمداين"
كما يستند إىل القرآن، الذي . ري واألحباث اجلادةفرضيته مل تعتمد على علم اآلثار برغم وفرة النقوش لغياب املسح األث

 . يوضح أن مقام إبراهيم يف مكة وال يشري إىل عالقة بين إسرائيل بفلسطني

 

فإا ضرب من علم اآلثار ألن "وإذا كانت هذه الدراسة تستند إىل اللغات ونطق أمساء األماكن على وجه اخلصوص 
رياً، استند الكاتب إىل الرحالة اليونانيني يف مشاهدام عرب اجلزيرة قبل امليالد، وأخ". أمساء األماكن هي يف الواقع آثار

 .والذين أُمهلت مالحظام عندما ركِّبت جغرافية التوراة يف فلسطني

 

  التوسعية الصهيونية والوطن الفلسطيني

Zionis t Expans ionism and the Pales tinian Homeland  

وقد أعلن أحد أعضاء . يست أمراً عرضياً دخيالً على الرؤية الصهيونية وإمنا هي مسة بنيوية فيهال» التوسعية الصهيونية«
وهي يف " على أساس أنه قد يسفر عن خنق الصهيونية 242حركة إسرائيل الكربى معارضته قرار األمم املتحدة رقم 

ة اهلجرة من االحتاد السوفييت، وذلك على فاالنتصارات الصهيونية هي اليت أعطت دفعة قوية حلرك". ذروة اندفاعها
إن التوسع الصهيوين هو الذي : وأضاف. عكس االنسحاب من األراضي الذي يتسبب يف ضعف الصهيونية ووهنها

 : وميكن تفسري هذا الوضع باإلشارة إىل العناصر التالية. يعطي اتمع اإلسرائيلي معىن وهدفاً

 

وعملية الغزو . لية غربية ترى أن العامل إن هو إال مادة يغزوها اإلنسان ويوظفها لصاحله  نبتت الصهيونية يف تربة إمربيا1
هذه عملية تستمر إىل ما ال اية، ذلك أن عقيدة التقدم علَّمت اإلنسان الغريب أن التقدم ال ائي وأن املادة اليت سيقوم 

 . بغزوها هي األخرى ال متناهية
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ى أا ستقيم دولة الشعب اليهودي بأسره، وهو ما يعين أن عملية نقْل السكان اليت   طرحت الصهيونية نفسها عل2
تنطوي عليها الصيغة الصهيونية األساسية الشاملة ميكن أن تستمر إىل أن يتم نقل كل يهود العامل، كما يعين الشره 

 . املستمر لألراضي

 

 بعض االجتاهات الصهيونية تعطيه أولوية على كل العناصر   أحد عناصر الثالوث احللويل الصهيوين هو األرض، بل إن3
 . األخرى، ولكن حدود هذه األرض غري معروفة املعامل على اإلطالق ومل يتم االتفاق بشأا

 

، وهي القاعدة "1948وخباصة قبل عام "  األرض هي املصدر األساسي لتدفُّق فائض القيمة على الكيان االستيطاين 4
ليها اجليب االستيطاين، وكلما اتسعت هذه القاعدة ازداد تدفُّق فائض القيمة وازداد اجليب الصهيوين اليت سيؤسس ع

 . قوة

 

لكل هذا ليس من الغريب أنه بعد انتهاء املؤمتر الصهيوين األول قام أحد الصحفيني بنصيحة هرتزل بأن يدرس برنامج 
وقبل ذلك، كان الصهيوين غري . شرة ماليني يهودي فيهافلسطني الكربى قبل أن يفوت األوان، حبيث ميكن وضع ع

، أن يتبنى الشعار التايل ويروجه كشعار للدولة 1896 أبريل 26اليهودي، وليام هشلر، قد طلب من هرتزل، يف 
 بعد ويبدو أن االقتراح قد ترك انطباعاً إجيابياً لدى الزعيم الصهيوين، ذلك أنه،". فلسطني داود وسليمان: "اليهودية

عضو الوكالة "وقد ردد احلاخام فيشمان . عامني، حدد منطقة الدولة اليهودية على أا متتد من ر مصر إىل الفرات
األرض : ، أثناء شهادته أمام جلنة التحقيق اخلاصة التابعة لألمم املتحدة، فقال1947 يوليه 9 هذا الشعار يف "اليهودية

" من النيل إىل الفرات"وهذا يوضح أن شعار . رات، وتشمل أجزاء من سوريا ولبناناملوعودة متتد من ر النيل حىت الف

 . ليس جمرد فرية عربية وليس نتاج العقلية التآمرية، وإمنا هو جزء من التصور الصهيوين

 

د األحالم هذه جبدية تامة، فهي ال تعدو أن تكون أح" من الفرات إىل النيل"ومع هذا، ينبغي على املرء أال يأخذ صيغة 
ولكن، ومع ذلك، جيب أال يهمل املرء أوهام العدو عن نفسه كلياً، فهي تعطينا مؤشرات عن نيته وعن . الصهيونية

وعلى كلٍّ، فإن ما يهمنا يف السياق احلايل ليس احلدود اجلغرافية أو التارخيية الومهية للدولة . تصوره حلدود حركته
وقد يكون من األفضل أن نأخذ بعني االعتبار الكلمات اليت سجلها . لتوسعية نفسهاالصهيونية وإمنا الذهنية الصهيونية ا

كلما زاد عدد املهاجرين اتسعت رقعة األرض، أي أنه مل يعرف حدود األرض بشكل : هرتزل يف يومياته حني قال
ورؤية . عرفها هو بتزايد عدد املهاجرينقاطع، وإمنا آثر أن حيتفظ حبدود مطاطية تتغري بتغري القوة الذاتية الصهيونية، اليت 

 . هرتزل هي الرؤية اليت تبناها الصهاينة بعد ذلك
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إن خمططي االستيطان : "وال خيتلف ذلك عن رؤية رعنان فايتس رئيس قسم االستيطان يف الوكالة اليهودية إذ يقول
ن من خالل أنظمة من املستوطنات السكانية، الصهيوين عملوا على أساس أن حدود املستقبل للدولة اليهودية جيب أن تعي

 "إسرائيل"تبدأ كنقاط استيطانية وتأخذ بالتوسع ألكرب مساحة من األرض ومجع أكرب عدد من يهود العامل وتركيزهم يف 

وهكذا يرتبط االستيطان بالتوسع ". من خالل عملية انقالب دميوجرايف حيل من خالهلا اليهود حمل املواطنني العرب
، 1967 وقبل وبعد عام1948وهذه الرؤية هي اليت مت تطبيقها يف اية األمر يف فلسطني احملتلة قبل وبعد عام. حاللباإل

حيث تأخذ التوسعية الصهيونية يف ظروف الكثافة السكانية العربيةشكل الزحف من قبل املستوطنات املختلفة اليت يتم 
 . داخل معازلتشييدها ويتم تسمينها وتوسيعها لتطويق العرب 

 

والطريف أن هذا التصور الصهيوين ال خيتلف كثرياً عن التصور التقليدي لبعض احلاخامات اليهود الذين شبهوا األرض 
جبلد اإلبل الذي ينكمش يف حالة العطش واجلوع ويتمدد بالشبع والري، فاألرض املقدسة تنكمش إذا هجرها ساكنوها 

ويبدو أن القيادة الصهيونية، منطلقة من تصورات سياسية . ليهود من كل بقاع األرضمن اليهود وتتمدد إن جاءها ا
شبيهة، آثرت عدم إعالن دستور للدولة الصهيونية حىت يترك اال مفتوحاً أمام التوسع الالائي، ذلك ألن الدستور 

 .  يتطلب رمساً دقيقاً للحدود"الرمسي"

 

في أوري أفنريي قراءة ذكية لتاريخ الدولة العربانية يف املاضي وتاريخ الدولة ويقدم عضو الكنيست السابق الصح
الصهيونية يف احلاضر، فيبني أن قيامهما مل يكن يستند إىل قوما الذاتية وإمنا إىل ضعف الشعوب القاطنة يف فلسطني 

نة ويقرر حركتهم ليس الدافع العقائدي مث يذكر أفنريي أن ما يدفع الصهاي. "الكنعانيني يف املاضي والعرب يف احلاضر"
خلق "ومن مث، فإن العقيدة الصهيونية ليست سوى مسوغ يتلو .  وإمنا موازين القوى وحسب"اآلخذ يف الضمور"

ولذا، فإنه يتنبأ بأن التوسع الصهيوين لن يتوقف ما دام هناك فراغ بسبب الغياب العريب، ويتنبأ بأن ". احلقائق اجلديدة
ال "ع سيستمر حىت يتخطى حدود إسرائيل الكربى نفسها إذا سنحت الفرصة، أي أن القوة الذاتية الصهيونية هذا التوس

 .  هي اليت حتدد مدى التوسعية الصهيونية"األوهام العقائدية

 

الذرائع تصري إن كون إسرائيل كياناً توسعياً يف جوهرها جيعلها ال تعدم الذرائع واملربرات املختلفة للتوسع، بل إن هذه 
املتمثلة يف ميل موازين القوى "وعندما تلوح الفرصة . ضرورة لتسويغها التوسع وإضفاء نوع من الشرعية الشكلية عليه

 لتوسيع احلدود يتم اختاذ الوسائل اليت حتقق ذلك، فالفكرة الصهيونية قائمة على التوسع "مبعناها الشامل لصاحلها
 .واالستيالء على األرض

 

دولة " إن 1952 ديفيد بن جوريون يف املقدمة اليت كتبها لتتصدر الكتاب السنوي حلكومة إسرائيل عام وقد قال
وهو ما يؤكد كون التوسع الصهيوين يف طليعة األهداف اليت جتاهر ا " إسرائيل قد قامت فوق جزء من أرض إسرائيل
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يات اهلدنة تبقى يف نظر بن جوريون أشبه باحلدود بعد التوقيع على اتفاق" الوضع الراهن"إسرائيل، حيث كانت حدود 
فاخلريطة اليت رمستها الصهيونية ململكتها . االنتقالية أو املؤقتة، طاملا أن حدود الدولة مل تأت مطابقة حلدود األمة املنشودة

تقد بن جوريون افتراض وين. املوعودة ما زالت أوسع بكثري من املساحات اليت مت احتالهلا واالستيالء عليها بقوة السالح
ولذا البد من . وجود حدود تارخيية وطبيعية ثابتة للدولة، فاحلدود تتغير وفق تغير الظروف واملراحل الزمنية املختلفة

، فهو يرى أن الظروف الطبيعية قد جترب الدولة على إعادة النظر مرة أخرى يف »حدود طبيعية«إعادة النظر يف مصطلح 
ومما جيدر ذكره أن الصهيونية قد عرفت . طبيعية واستبدال حدود جديدة ا كلما دعت الضرورةتعيني حدودها ال

تيارات خمتلفة، ولكن قيادة املشروع الصهيوين تدور يف إطار نوع من اإلمجاع الصهيوين الذي ال خيتلف بشأن مبدأ 
 . التوسع نفسه وإمنا بشأن وسيلته وشكله

 

 مل تسمح بترسيخ السيطرة الصهيونية على املناطق احملتلة يف غزة وسيناء، 1956رب ورغم أن الظروف السائدة بعد ح
  وما ترتب عليها من احتالل األراضي العربية يف سيناء واجلوالن والضفة الغربية وغزة  شكلت 1967فإن حرب 

 . تساع له ووصل إىل احلدود اآلمنةمنعطفاً بارزاً يف تاريخ التوسع الصهيوين باعتبار أن الكيان الصهيوين حقَّق أقصى ا

 

وجيب التنبيه إىل أن التوسعية الصهيونية ليست مقصورة على األراضي العربية اليت تقع خارج حدود الدولة الصهيونية، 
»  تاريخ: 1948االستيطان الصهيوين قبل عام «: انظر". فهناك التوسع الداخلي من خالل مصادرة األراضي العربية

«تاريخ: 1967 و1948لصهيوين بني عامي االستيطان ا« :  وحىت الثمانينيات1967االستيطان الصهيوين منذ عام »  

 . "»تاريخ

 

ومثة خللٌ أساسي يف التوسعية الصهيونية، فالقاعدة السكانية ال ميكن أن تتسع بنفس القدر الذي تتسع ا قاعدا 
يضاً ضم عناصر عربية غري يهودية آخذة يف التكاثر وفشالً يف اجلغرافية إن صح التعبري، ولذا فإن ضم األراضي يعين أ

للكيان الصهيوين ويشكِّل خطراً " مشكلة سكانية"خلق الكثافة السكانية اليهودية اليت يتم التوسع بامسها، وهو ما خيلق 
إىل استعمار مبين على ولذا، فإن االستعمار الصهيوين يفقد إحالليته ويتحول . على الطابع اليهودي للدولة الصهيونية

ومعىن ذلك أنه قد ظهر تناقض عميق بني طابع الدولة الصهيونية اإلحاليل وبني طابعها . "األبارايد"التفرقة العرقية 
 . التوسعي

 

ومع تناقُص معدالت اهلجرة اليهودية إىل إسرائيل وزيادة معدالت الرتوح إىل اخلارج، ومع اندالع االنتفاضة وفشل 
 يف قمعها، ظهرت نواة داخل الكيان الصهيوين ترى أن التوسع وضم األراضي قد يضر بطبيعة الدولة اليهودية الصهاينة

أو الدميوجرافية أو "ومن هنا ظهر التناقض بني الصهيونية السكانية . ألن األراضي العربية تأيت معها كثافة عربية سكانية
ويرى أنصار الصهيونية السكانية أنه البد من الفصل بني . راضي من جهة، ومن جهة أخرى صهيونية األ"السوسيولوجية
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الفلسطينيني واإلسرائيليني، وهو ما يعين وقف املشروع الصهيوين التوسعي، والسماح بقدر من احلكم الذايت الفلسطيين 
لك مت طرح مشروع آلون إزاء ذ. يساهم يف واقع األمر يف عزهلم عن اإلسرائيليني وحيتوي القنبلة الدميوجرافية املتوقعة

" األرض"و" األمن"كنموذج لسائر املشاريع الصهيونية اليت كانت تسعى وراء حل وسط جيمع بني احلد األقصى من 

واحلد األدىن من السكان الفلسطينيني العرب الذين يعيشون حتت احلكم اإلسرائيلي حبيث تتم إقامة حكم ذايت 
 . ية وغزة، وتسلَّم املناطق اآلهلة بكثافة سكانية عربية إىل إدارة عربيةللفلسطينيني يف بعض مناطق الضفة الغرب

 

 تطبيقًآ لفكرة منح الفلسطينيني حكماً ذاتياً يف الضفة وغزة مع منو اجتاه متزايد "1993سبتمرب "ويعتبر اتفاق أوسلو 
محاصرة " كانتونات"نيني يف داخل إسرائيل حنو الفصل بني الفلسطينيني واإلسرائيليني، عن طريق عزل الفلسطي

وعلى الرغم من هذا ميكن القول إن اتفاقية . باملستوطنات والطرق االلتفافية اليت حتميها القوات العسكرية اإلسرائيلية
 . أوسلو قد فرضت حدودا على الدولة الصهيونية ألول مرة ىف تارخيها

 

ب الكامل، وعلى ضم أجزاء مهمة إىل إسرائيل بصورة ويوجد اتفاق عام بني مجيع هذه املشاريع على عدم االنسحا
ائية، يف حني أا تعترب ضم القدس أمراً مفروغاً منه وال رجعة فيه، وبالنسبة ملرتفعات اجلوالن، فهناك إمجاع شبه كامل 

 . على عدم االنسحاب منها أو االنسحاب بشروط تعجيزية تضمن التطبيع واألمن الكاملني إلسرائيل

 

اجلانب اآلخر هناك عدد من اإلسرائيليني،من اليمني الديين والعلماين، يرفض بصورة مطلقة التنازل عن أية منطقة وعلى 
ضمن حدود أرض إسرائيل التارخيية، أرض إسرائيل من البحر حىت النهر، ويعرض فكرة الترانسفري وطرد العرب كوسيلة 

مسي، وهذا ليس جبديد أو مبستعص على الفكرة الصهيونية، مع للتغلب على العقبة السكانية اليت تقف دون الضم الر
إمكانية قيام إسرائيل بشن حرب جديدة تدفع يف إطارها  كما فعلت يف احلروب السابقة  مئات اآلالف من العرب إىل 

 .مغادرة املناطق احملتلة إىل األردن خاصة

 

  الحدود التاريخية واألمنية واالقتصادية

His toric, Economic and Security Borders  

فهي حتاول إلغاء تواريخ اجلماعات اليهودية يف العامل . تتسم الصهيونية بأا أيديولوجية تنفي كالً من التاريخ واجلغرافيا
نقل اليهود من املنفى إىل فلسطني، ونقل الفلسطينيني من : وتاريخ الفلسطينيني يف فلسطني حىت حتقق الترانسفري املطلوب

وإذا كانت الصهيونية قد . "اجلغرافيا"ولكن الترانسفري ال يتم يف الزمان وحسب، وإمنا يتم يف املكان .  إىل املنفىفلسطني
فحدودها " بال حدود"ألغت احلدود التارخيية فهي قد ألغت أيضاً احلدود اجلغرافية حىت ميكن القول بأن إسرائيل دولة 
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وقد استخدمت إسرائيل نظرية األمن . تظار أن تتقدم إىل موقع جديدتقف مؤقتاً عند آخر موقع عسكري حتتله بان
. ، ولذلك ال يوجد دستور للدولة ينص على حدود سياسية معينة"احلدود اآلمنة"كوسيلة للتوسع من أجل الوصول إىل 

هلدنة لسنة وبصفة عامة مل يكن اإلسرائيليون، إمجاالً، راضني عن حدود الكيان الصهيوين، كما حددا اتفاقات ا
ومييز موشيه ديان بني . ، وهي االتفاقات اليت جاءت أصالً لتكرس األمر الواقع الذي فرضته القوة الصهيونية1949

، وهو "نوع احلدود وطبيعتها"، فالسالم يعتمد على "احلدود اآلمنة"أو " احلدود اليت تضمن السالمة"و" احلدود الدائمة"
" اآلمنة"و" الطبيعية"واحلدود " خطوط اهلدنة وخطوط وقف إطالق النار من جهة"ني ما يتفق يف التمييز الصهيوين ب

األجزاء "فالصهيونية نظرت إىل األراضي العربية اليت تطمع يف السيطرة عليها باعتبارها . من جهة أخرى" التارخيية"و
، وما أن استتب األمر للعدوان وتوطدت "يةاألقسام املتممة ألرض إسرائيل التارخي"أو " احملتلة من الوطن القومي اليهودي

، واملطالبة بتأمني حدود طبيعية تضمن السالم وتسد "املناطق احملررة"أقدام االحتالل حىت مت الترويج للحديث عن 
 . احلاجات االقتصادية

 

نويب واجلليل األعلى احتالل النقب األوسط واجل" 1949وقد نظر القادة الصهاينة إىل حدود اهلدنة اليت كانت قائمة عام 
 على أا تفتقر إىل العمق اإلستراتيجي حيث ال يتجاوز عرض إحدى النقط الدقيقة "]قرية أم الرشراش املصرية[وإيالت 

 .  ميل12بني الضفة الغربية حيث كان يتواجد اجليش األردين وساحل البحر املتوسط 

 

، وهو املصطلح الذي نشأ من حرص القادة "اآلمنةاحلدود " اعتربت إسرائيل أا وصلت إىل 1967وبعد حرب 
: ، ويعرفها إجيال آلون بأا1967الصهاينة على إجياد مسوغ لتربير السيطرة على األراضي العربية احملتلة إبان حرب 

ات الضيقة احلدود السياسية اليت تعتمد على عمق جغرايف وحواجز طبيعية كاحلواجز املائية واجلبلية والصحراوية واملمر"
وهو ال شك يقصد باحلواجز املائية قناة السويس ور األردن ور الليطاين، ". اليت حتول دون تقدم القوات الربية اآللية

ويقصد باحلواجز اجلبلية هضبة اجلوالن، وباحلواجز الصحراوية واملمرات الضيقة سيناء وممراا، فهذه احلواجز 
 . اً إستراتيجياً ميكِّنها من الرد املناسب على أي هجوم عريبالطبوغرافية توفر إلسرائيل عمق

 

وللداللة على أمهية هذه األراضي بالنسبة إلسرائيل صرح إسحق رابني رئيس أركان اجليش اإلسرائيلي بعد حرب 
أننا  "ويؤكد". إسرائيل سوف ترتكب غلطة تارخيية، فيما لو ختلت عن املكاسب اإلقليمية اليت حققتها" بأن 1967

والشرط األساسي الذي وضعه ". وصلنا يف حرب يونيه إىل خطوط عسكرية مثالية تعترب يف الوقت احلاضر أهم ما حققنا
ليس إال " 1967انسحاا إىل خطوط أكثر تقلصاً من حدود يونيه "رابني لتخلِّي إسرائيل عن بعض مكاسبها أو 

نسحاب الكامل مسألة غري واردة يف خمططات إسرائيل، ويعتربه ومن الواضح أن اال". اعتراف العرب بوجود إسرائيل
والسالم الذي حتدث عنه رابني ال خيتلف كثرياً عن التسليم باألمر الواقع واالستسالم لشروط . رابني غلطة تارخيية

 . بعض الشيء" احلدود احلالية"وإغراء تقليص " احلدود اآلمنة"إسرائيل ومطالبها التوسعية حتت ستار 
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 حيث كانت 1967وميكن القول بأن نظرية احلدود اآلمنة مل تكن مدرجة يف املفهوم اإلسرائيلي قبل حرب 
، ولكن انتصار "نقل احلرب إىل أرض العدو"و" احلرب االستباقية"أو " الضربة األوىل اهلجومية"إستراتيجيتها تعتمد على 

إستراتيجية "مع " الدفاع الثابت املرن أو اإلجيايب"اد إستراتيجية دفعها إىل اعتم" احلدود اآلمنة" وتبني نظرية 1967
 نسفت كل آمال إسرائيل وأحالمها حبدود آمنة، وثبت بشكل قاطع أن كل اخلطوط 1973ولكن حرب ". الردع

هو ما ، و1973الدفاعية اليت اعتمدت فيها إسرائيل على هذه احلدود واعتربا آمنة فشلت عند أول جتربة هلا يف حرب 
ذرائع "و" الردع"جعلها تعود إىل إستراتيجيتها القدمية واألصيلة القائمة على احلرب اإلجهاضية أو االستباقية ونظرية 

 ". احلرب

 

ظلت رغم فشلها حتتل يف اإلستراتيجية اإلسرائيلية مركزاً مهماً باعتبارها التربير الوحيد " احلدود اآلمنة"إال أن نظرية 
ويبدو بشكل واضح أن هذه النظرية أصبحت جزءاً من اإلستراتيجية السياسية . باألراضي احملتلةالحتفاظ إسرائيل 

آمنة، " حدود سياسية"اآلمنة إىل " احلدود اجلغرافية"اإلسرائيلية أكثر من كوا جزءاً من العقيدة العسكرية، فقد حتولت 
 سواء كان جماوراً هلا أو غري جماور ومن احمليط إىل فأصبح من املهم ألمن إسرائيل أن تتدخل يف شأن كل بلد عريب

وهكذا يصبح مفهوم األمن اإلسرائيلي مزدوجاً، فهو مفهوم سياسي مبعىن أن إلسرائيل . اخلليج، باعتباره بؤرة معادية هلا
وم جغرايف مبعىن أن احلق يف إبداء رأيها يف أية مشكلة ختص العامل العريب كله باعتبار أن هذه تؤثر يف أمن إسرائيل، ومفه

 . وأا وحدها حتتفظ حبق حتديد هذه احلدود ورسمها" حدود آمنة ومعترف ا"إلسرائيل احلق يف الوصول إىل 

 

وقد حلقت تطورات مهمة مبفهوم احلدود يف الفكر الصهيوين وتتمثل أهم هذه التطورات يف ازدياد أمهية الصواريخ 
ولكن أمهية هذا املتغري ليست حامسة لدى مجيع . مهية احلدود الطبيعية والعمق اإلستراتيجيالباليستية باعتبار أا تضعف أ

يف سيناء، " املنطقة مرتوعة السالح"يف جنوب لبنان، و" املنطقة األمنية"التيارات الصهيونية، كما برزت مفاهيم مثل 
 حجم ونوع اجليوش العربية، ويف الواقع واملفاوضات على جعل اجلوالن منطقة مرتوعة السالح، وذلك مقابل ختفيض

 . فليس هناك ما مينع اجليش اإلسرائيلي من اجتياز تلك املناطق إذا اقتضت االعتبارات األمنية اإلسرائيلية

 

وتكشف هذه التطورات عن وجود اقتناع إسرائيلي بأن إسرائيل لن تكون آمنة سواء احتفظت باألراضي أو ختلت عنها، 
وهذا ما مل يتم . لن تكون آمنة إن مل تكن نابعة من اعتراف وتسليم عربيني بوجود إسرائيل يف املنطقةوأن أية حدود 

 . حىت اآلن ألن إسرائيل قائمة على اُألسس واملبادئ الصهيونية

 

 ولذا .وقد حاولت إسرائيل قدر استطاعتها أن حتتفظ حبدودها األمنية اجلغرافية والدميوجرافية عرب بنود اتفاق أوسلو
 . أ، ب، ج: يقسم هذا االتفاق األراضي الفلسطينية إىل ثالثة قطاعات
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 يشمل املدن الفلسطينية الست الكبرية يف الضفة، وهي جنني ونابلس وطولكرم وقلقليلة ورام اهللا وبيت حلم "أ" القطاع 
ن، وقد مت االنسحاب من السكا% 20من مساحة الضفة الغربية وتضم % 3واخلليل، وتصل مساحتها إىل حنو 

ويف .  مستوطن صهيوين400من أرض اخلليل لتقيم فيها % 20اإلسرائيلي منها بعد تأخري وتأجيل، وبعد االحتفاظ ب 
 . هذه املناطق ستكون للمجلس الفلسطيين املسئولية الكاملة عن األمن الداخلي والنظام العام واملسئوليات املدنية

 

 بلدة وقرية تتولَّى إسرائيل مبوجبه سلطة األمن العليا 450األراضي الفلسطينية ويضم من % 27 ويشكِّل "ب" القطاع 
حلماية مواطنيها ومكافحة اإلرهاب، وتكون هلذه السلطة األسبقية على املسئولية الفلسطينية املدنية ومسئولية النظام 

 .  نقطة شرطة فلسطينية يف مدن وقرى حمددة25العام، وإقامة 

 

 ألف مستوطن، 136من األراضي الفلسطينية وفيه حوايل % 70 وهو حتت إدارة إسرائيلية منفردة ويضم "ج" القطاع 
 . فيشمل املناطق غري املأهولة واملستوطنات واملناطق ذات األمهية اإلستراتيجية إلسرائيل

 

نتخاب الس  شهراً من ا18وكان من املفترض أن يكتمل االنسحاب من القطاعني ب، ج حسب االتفاق بعد 
 . ، وهو ما مل يتم على أرض الواقع1997 أي ينتهي يف يوليه "1996يناير "التشريعي 

 

ويعترب التطور األكثر أمهية بروز فكرة احلدود االقتصادية لتمتد حدود الدولة الصهيونية فتشمل أية منطقة متثل هلا مصلحة 
 . اقتصادية

 

  ائيلي وما تبقى من االقتصاد الفلسطينيالعالقة الكولونيالية بين االقتصاد اإلسر

Colonial Relationship between the Is raeli Economy and What is  Left of the 
Pales tinian Economy  

العالقة الكولونيالية بني الدولة املستعمرة والدولة املستعمرة عالقة غري متكافئة إذ تقوم الدولة املستعمرة مبا متلكه من قوة 
وتشمل عملية النهب االستعماري استغالل . كرية، بنهب الدولة املستعمرة واستغالل ثرواا وقدراا االقتصاديةعس

املواد اخلام والثروات الطبيعية والطاقات البشرية، وخباصة األيدي العاملة، واعتبار البلد املستعمر سوقاً لتصريف املنتجات 
وتؤدي هذه العملية إىل تشويه اقتصاد البلد املستعمر وإضعاف هياكله . ستعمرةوالبضائع الفائضة عن حاجة الدولة امل

 . اإلنتاجية ليصري يف حالة تبعية كاملة القتصاد البلد املستعمر يستحيل عليه الفكاك منها
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، عالوة على أنه واالستعمار الصهيوين لألراضي العربية الفلسطينية منوذج بين وكاشف لطبيعة هذه العالقة الكولونيالية
استعمار استيطاين قائم على نقْل اليهود من مجيع أحناء العامل إىل األراضي احملتلة ليسترتفوا ثرواا وإمكاناا االقتصادية 

على حساب سكاا العرب األصليني، الذين يتم طردهم واالستيالء على أرضهم وموارد املياه اخلاصة م أو حماصرم 
وقد استهدفت . غالل طاقتهم البشرية كعمالة رخيصة وسوق مضمونة، مفتوحة أمام البضائع اإلسرائيليةيف معازل، واست

 . السياسة االقتصادية اإلسرائيلية احليلولة دون إمكانية قيام اقتصاد فلسطيين معتمد على نفسه

 

كرية واملؤسساتية من جانب، وقد متكَّنت إسرائيل من إخضاع اقتصاديات الضفة الغربية وغزة بسبب سيطرا العس
ولكون اقتصادها أكرب حجماً وأقوى من االقتصاد الفلسطيين من جانب آخر، فسنت من القوانني ما يكفل هلا اهليمنة 

فاحلكومة . والسيطرة على االقتصاد الفلسطيين، حيث جتري احلياة االقتصادية يف ظل االحتالل حتت قيود صارمة
 . وارد األساسية والبنية التحتية يف جماالت األرض واملياه والكهرباء والطرق وأنظمة االتصاالتاإلسرائيلية تسيطر على امل

 

لقد حتركت السلطات اإلسرائيلية من أجل حتقيق أهدافها املتعلقة بإضعاف االقتصاد الفلسطيين وإبقائه يف حالة تبعية 
ت من ناحية أوىل بتقليص سيطرة الفلسطينيني على املوارد فقام. كاملة عرب جمموعة من املمارسات واإلجراءات املتكاملة

%  15الطبيعية، فسيطرت السلطات اإلسرائيلية على مجيع مصادر املياه، حبيث إن الضفة الغربية مل تعد تستهلك إال 

م األراضي وسيطرت السلطات اإلسرائيلية على معظ. من مياهها، أما الباقي فيستخدم يف إسرائيل أو املستوطنات% 20
من أراضي % 68 على 1994الفلسطينية عري املصادرة املستمرة، حبيث إنه كانت إسرائيل قد سيطرت حبلول عام 

 . من أراضي قطاع غزة% 40الضفة الغربية و

فوضعت اإلدارة العسكرية لألراضي احملتلة يدها . وقامت الدولة الصهيونية من ناحية أخرى بعرقلة النشاط االقتصادي
مجيع مرافق النشاط االقتصادي، وعلى أساس ذلك اإلشراف، أصبح على كل من يريد إقامة منشأة اقتصادية أو على 

توسيع منشأة قائمة أن حيصل على رخصة اإلدارة العسكرية، اليت غالباً ما كانت متاطل يف منح التراخيص أو ترفضها 
وة على ذلك فقد قامت سلطات االحتالل بإغالق عال. كما مت مضاعفة الضرائب على النشاط االقتصادي. متاماً

املصارف العربية واألجنبية اليت تعمل يف األراضي الفلسطينية عقب االحتالل مباشرةً، ومل تسمح بالعمل إال لفروع 
وبذلك حتكمت إسرائيل يف العمليات املصرفية واملالية، وأصبحت العملة اإلسرائيلية هي النقد . املصارف اإلسرائيلية

 . لرئيسي املتداولا

 

ومن ناحية ثالثة متت عملية سلب املصادر املالية الفلسطينية عرب قنوات ثالثة متثلت يف الضرائب اجلمركية على السلع 
والعائد الذي حتصل عليه إسرائيل . املستوردة، وضرائب الدخل، والضمان االجتماعي على العمالة الفلسطينية يف إسرائيل

وقد بلغ . »ريع السيادة« عملة رمسية يف األراضي احملتلة أو ما يسمى ب "الشيكل"تها النقدية من جراء استخدام عمل
وتفيد . من حجم الناتج القومي اإلمجايل الفلسطيين يف العام الواحد% 20%  15جمموع هذه االقتطاعات حنو 



 
 324  7الد - الدكتور عبد الوهاب املسريي -موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية

 

 

ط الثمانينيات يفوق ما تنفقه إسرائيل يف تقديرات البنك الدويل أن ما دفعه الفلسطينيون من أموال الضرائب منذ أواس
 . األراضي احملتلة

 

وقامت السلطات اإلسرائيلية من ناحية رابعة بتخريب البنية التحتية لالقتصاد الفلسطيين وإمهال املرافق واخلدمات العامة، 
 1990 عام %8 إىل 1968عام % 15حيث اخنفض حجم اإلنفاق احلكومي كنسبة من الناتج القومي اإلمجايل من 

 . يف غزة يف الفترة نفسها% 10إىل % 14يف الضفة، ومن 

 

وعمدت السلطات اإلسرائيلية  من ناحية أخرى  إىل السيطرة على التجارة اخلارجية، ففرضت على األراضي احملتلة احتاداً 
 أسواق الضفة والقطاع، مجركياً أحادي اجلانب وغري متكافئ، حبيث تمنح حرية تامة لدخول البضائع اإلسرائيلية إىل

ونتج عن ذلك قيام املستورد الفلسطيين . مقابل فرض القيود على دخول البضائع الفلسطينية إىل األسواق اإلسرائيلية
باسترياد بضائع إسرائيلية بتكلفة تبلغ أضعاف ما هي عليه يف البالد ااورة، كما نتج عنها حالة تبعية واضحة، فإسرائيل 

 . من الوارادات إىل فلسطني% 90الصادرات الفلسطينية، وحتصل على من % 65تستوعب 

 

فاملنتجات اإلسرائيلية . وقد ظلت التجارة بني األراضي الفلسطينية احملتلة وإسرائيل يف األساس نشاطاً من جانب واحد
األمن  "ق بالتعريفة اجلمركية تدفقت إىل األراضي الفلسطينية احملتلة من غري أية إعاقة، يف حني فرضت قيود كثرية ال تتعل

 على الصادرات الفلسطينية إىل إسرائيل، ومل يكن مسموحاً للفلسطينيني أن "السالمة والصحة  احلظر على الواردات
 . يستوردوا إال من خالل إسرائيل

 

زه من خالل إن االقتصاد اإلسرائيلي مرهون بقيد السوق الذي يؤدي دور احملدد القسري الذي حتاول إسرائيل جتاو
السياسة، فهناك أزمة فَيض اإلنتاج النامجة عن التفاوت بني وترية منو الطاقة اإلنتاجية ووترية منو الطاقة االستهالكية، 

فسعت إسرائيل إىل ربط اقتصاديات الضفة وغزة ربطاً وثيقاً ا، مع بقائهما منعزلتني من بعضهما البعض، وتبنت سياسة 
 إقامة وحدة مجركية وحيدة اجلانب مع إسرائيل، ووضعت احلواجز والعراقيل إلضعاف القطاعات عرب" اجلسور املفتوحة"

 . "الزراعة والصناعة"اإلنتاجية الفلسطينية 

 

وظلت القطاعات االقتصادية خاضعة لثقل سيطرة القوانني والسياسات اإلسرائيلية، اليت استخدمت تحكُّمها يف منح 
وأدت . ناعي عن طريق رفْضها املتكرر منح التراخيص للفلسطينيني الراغبني يف إنشاء مصانعالتراخيص لعرقلة النمو الص

األسعار املرتفعة النامجة عن املصادرة املكثفة لألراضي الفلسطينية، والقيود املفروضة على استخدامها، وغياب النظام 
اعمة للمشاريع إىل وضع املزيد من العراقيل أمام منو قطاع املصريف الذي يؤمن التسليف، وفقر البىن التحتية واخلدمات الد

ويف قطاع الزراعة أدت مصادرة األراضي والتحكم يف موارد املياه إىل فرض قيود واسعة على الزراعة . الصناعة
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ما صارت الفلسطينية، وأدت املنافسة غري املتكافئة مع السلع اإلسرائيلية إىل إضعاف قطاع الزراعة الفلسطينية، ك
 .شركات السياحة الفلسطينية ملحقة بالشركات اإلسرائيلية أو الدولية

 

لقد أدى تراكم هذه التطورات إىل إحداث تشويه قطاعي يف االقتصاد الفلسطيين، حيث انكمش القطاع الصناعي 
من الناتج % 35وتراجع القطاع الزراعي، حىت أن حصة الصناعة والزراعة يف مطلع التسعينيات كانت ال تتعدى 

 %. 50القومي اإلمجايل، مع أن متوسط حصة هذين القطاعني يف البالد النامية تزيد عن 

 

وبذلك متكنت السياسة اإلسرائيلية من تغيري بنية االقتصاد الفلسطيين ليصبح تابعاً لالقتصاد اإلسرائيلي وغري قابل لتكوين 
 تتمكن من حتقيق هدفها اآلخر الذي يتمثل يف خلق ظروف ولكنها، مع هذا، مل. األرضية الضرورية لدولة مستقلة

فانبعثت سياسة تفكيك الصلة بني الدخل . اقتصادية يف األراضي احملتلة تساعد يف إضعاف حوافز مقاومة االحتالل
تلك الفلسطيين واإلنتاج الفلسطيين، ويف الواقع فإن زيادة الدخل مل تتناقض مع التخريب البنيوي لالقتصاد ما دامت 

بل إن زيادة الدخل بالطريقة اليت متت ا أثناء االحتالل شكلت آلية إلضعاف . الزيادة تأيت من مصادر خارجية
القطاعات اإلنتاجية، فالعمالة الفلسطينية يف إسرائيل تعمل بأجور أعلى من األجور املتاحة يف االقتصاد الفلسطيين وهو ما 

 . فة اإلنتاج وتغيري هيكل األسعار بصورة غري مالئمة لإلنتاجأضعف القطاعات اإلنتاجية عبر رفع تكل

 

لقد اعتمدت إسرائيل جمموعة من السياسات لتحقيق هدف إضعاف مقاومة االحتالل عرب زيادة الدخل، فقامت بتشجيع 
فلسطينيون من اليد العاملة الفلسطينية على العمل داخل إسرائيل، واتبعت سياسة اجلسور املفتوحة مع األردن ليتمكن ال

تصدير بضائعهم إىل األردن ومنه إىل العامل العريب، وكي يتمكن أصحاب اخلربات واملثقفني من السفر والعمل يف األردن 
 . وأقطار اخلليج العريب

 

ويعود سبب إقبال إسرائيل على االستعانة . وتعتبر العمالة الفلسطينية إحدى نتائج السيطرة على االقتصاد الفلسطيين
العمالة الفلسطينية إىل رفض اإلسرائيليني القيام باألعمال اليدوية واملتدنية، بسبب ارتفاع مستوى الدخل الذي يعود يف ب

وهو ما يشري إىل تراجع املفاهيم الصهيونية مثل العمل العربي "جانب كبري منه إىل االعتماد على املعونات اخلارجية 
وجلأ اإلسرائيليون إىل االستعانة بالعمالة . "تاج، وتصاعد الرتعة االستهالكيةواقتحام األرض والعمل واحلراسة واإلن

 . من العمال الفلسطينيني، وذلك بسبب تفشي البطالة% 35العربية اليت بلغت أكثر من مائة ألف فلسطيين، مبا ميثل حنو 

 

، إىل اخنفاض 1994  1993اً يف عامي وأدت العمليات الفدائية واالستشهادية وعمليات املقاومة املسلحة، وخصوص
ولتعويض هذا النقص يف األيدي العاملة جلأت . أعداد العمال الفلسطينيني بشكل حاد نتيجة سياسات احلظر واإلغالق

وأدى ذلك إىل وصول نسبة . احلكومة اإلسرائيلية إىل استرياد عمالة أجنبية من اخلارج خباصة من تايالند ورومانيا ومصر
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وتوصف السياسة . أحياناً% 60ة إىل معدالت كبرية جداً يف الضفة والقطاع، وصلت يف قطاع غزة إىل حنو البطال
إندفيديوال بروسربيت آند "االزدهار الشخصي والركود اتمعي"اإلسرائيلية جتاه االقتصاد الفلسطيين بأا تعتمد على 

،ويطلق عليها البعض " individual prosperity and communal stagnation"كوميونال ستاجنيشن 
، أي أا ممارسات تقود إىل نتائج معاكسة لعملية التنمية االقتصادية، ويطلق »de-developmentدي ديفيلومبنت«

الذي خيتلف عن » االستعمار الداخلي«أو » internal colonialismإنترنال كولونياليزم «عليها آخرون 
 أهدافه ليست عسكرية وسياسية فحسب، بل إنه يعمل بصورة رئيسية على حمور االستعمار اخلارجي على أساس أن

 . اقتالع السكان األصليني وترحيلهم عن وطنهم، وفرض عالقة تبعية تقزميية على أولئك الذين يبقون يف الوطن

 

ائيلية جتاههم بعدة  فقد مرت سياسة االقتصاد اإلسر1948أما فيما يتصل بالفلسطينيني يف األراضي احملتلة قبل عام 
 على أساس منع أي "1966  1948"فبعد أن كانت السياسة اإلسرائيلية تقوم خالل فترة احلكم العسكري . مراحل

نشاط اقتصادي يف املناطق العربية يهدف إىل إقامة اقتصاد عريب يعتمد على نفسه، أخذت هذه السياسة يف الفترة الثانية 
. ام بالوضع االقتصادي العريب وجتري حماوالت بسيطة لدجمه يف االقتصاد اإلسرائيلي تبدي بعض االهتم1974  1967

 اليت متيزت بتنامي الوعي الوطين عند األقلية العربية، أثبتت أن صانع القرار يف إسرائيل ال 1976لكن املرحلة منذ عام 
ففي الوقت الذي بدأ فيه رأس املال . ختراقهيفكر يف دمج االقتصاد العريب يف االقتصاد اإلسرائيلي، بل يعمل على ا

اإلسرائيلي يف دخول املناطق العربية وإقامة مشاريع مشتركة مع العرب، تعاظم االهتمام مبوضوع اخلطر السكاين 
 . وضرورة ويد اجلليل

 

مها يف أوائل وميكن القول بأن السياسة اإلسرائيلية ذات طبيعة احتوائية جتاه الفلسطينيني حيث صرفت جل اهتما
السبعينيات إىل مسائل وقضايا ثقافية واجتماعية بدالً من التركيز على البعد االقتصادي، حمتجة بأن قصور النمو يف 

وبصفة عامة فإن الوضع االقتصادي للفلسطينيني يف إسرائيل . القطاع العريب إمنا يعزى إىل ختلُّف الثقافة والقيم العربية
العنصري، حيث يتضح أن وجود العرب بشكل فعال يف قطاعي الزراعة والصناعة حمظور، فمن خيضع لسياسة التمييز 

غري املسموح هلم الوجود يف املؤسسات التعاونية الزراعية، كما أم ال يستطيعون العمل يف أية شركة صناعية إسرائيلية 
 .  املهمةهلا عالقة بصناعة السالح، كذلك ال حيق هلم العمل يف املنشآت احلكومية

 

أما من ناحية الدخل، فهناك فارق كبري بني معدل دخل األسرة اليهودية ومعدل دخل األسرة العربية، وتقديرات عام 
والعمال العرب ممنوعون من العمل . فقط من دخل الفرد اليهودي% 46 تبين أن معدل دخل الفرد العريب هو 1983

ئية وبناء السفن وصناعة األسلحة اليت تقع كلها حتت سيطرة امع يف صناعة اإللكترونيات واملصنوعات الكهربا
من عدد العمال غري املهرة يف % 25ويشكل العمال العرب حنو . الصناعي يف إسرائيل، وذلك ألسباب أمنية/العسكري
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لة بني العمال إسرائيل، ويعمل العامل العريب يف متوسطه مخس ساعات أسبوعياً أكثر من نظريه اليهودي، ونسبة البطا
 . العرب دائماً أعلى من نسبة اليهود

 

وقد حاول الشعب الفلسطيين  بنجاح جزئي  خالل االنتفاضة أن يفكِّك خيوط نسيج السيطرة االقتصادية عن طريق 
 مقاطعة البضائع اإلسرائيلية ومقاومة دفع الضرائب، وتشجيع اإلنتاج احمللي وهو ما أدى إىل حدوث حتسن ملموس يف

فمقاطعة السلع اإلسرائيلية عملت على إضعاف التأثري . القطاعني الزراعي والصناعي بسبب سياسة االعتماد على النفس
السليب للمنافسة غري املتكافئة، وتدعيم اإلنتاج الفلسطيين، وبذلك جنحت االنتفاضة يف جعل االحتالل اإلسرائيلي أكثر 

 . تكلفة من الناحية االقتصادية

 

ثت االنتفاضة تغيرياً جذرياً يف عالقة إسرائيل باألراضي احملتلة إذ انقلب االحتالل من عملية تعود على إسرائيل لقد أحد
باألرباح االقتصادية إىل عملية مكلفة سياسياً وعسكرياً واقتصادياً، وهو ما أدى بالسلطات اإلسرائيلية إىل انتهاج 

تدرج والبطئ يهدف إىل اإلنعاش االقتصادي عن طريق رفع بعض ، وهذا األسلوب امل1991أسلوب جديد منذ عام 
ولكن اهلدف . القيود املفروضة على حرية النشاط االقتصادي، وعن طريق مساعدة بعض املشاريع الزراعية والصناعية

سة اإلسرائيلية الرئيسي لالحتالل  وهو ربط االقتصاد الفلسطيين بعالقة التبعية لالقتصاد اإلسرائيلي  ما زال هدف السيا
فاهلدف مثلما كان يف . اجلديدة، فاالختالف بني السياستني القدمية واجلديدة ال يتعلق باهلدف وإمنا باألسلوب فقط

املاضي هو زيادة اعتماد الفلسطيين على مصادر خارجة عن اإلنتاج الفلسطيين، لكن بدالً من أن يتم ذلك عرب تشغيل 
مصانع يف املناطق احملتلة ال ميكنها أن تنتج إال باستخدام مواد أولية إسرائيلية، وال أن تبيع الفلسطينيني يف إسرائيل، تقام 

 . إنتاجها إال عن طريق وسائل التصدير اإلسرائيلية

 

كما حاول املفاوضون الفلسطينيون إعادة التفاوض بشأن العالقة االقتصادية بني األراضي الفلسطينية احملتلة وإسرائيل، 
اإلسرائيلي كرس واقع التبعية إلسرائيل، وذلك من خالل إعطاء جلنة /تفاق االقتصادي الفلسطيينولكن اال
فلسطينية مشتركة صالحيات واسعة تنتقص من السيادة االقتصادية يف مناطق احلكم الذايت، وأبقى االتفاق /إسرائيلية

عتماد الشيكل اإلسرائيلي وقبوله قانونياً لتسوية أسواق الضفة وغزة مفتوحة بالكامل أمام السلع اإلسرائيلية، ومت ا
املدفوعات، وأصبح إلسرائيل حق حتديد عدد العمال الفلسطينيني الذين يسمح هلم بالعمل لديها، وذلك رغم أنه أعطى 

 . الفلسطينيني هامشاً للحركة يف بعض ااالت االقتصادية

 

 فإن إسرائيل مستمرة يف التمتع بصالحية السيطرة على التطور وبذلك ميكن القول بأنه يف ظل اتفاق احلكم الذايت
 .االقتصادي، وكما كان األمر يف السابق فإا ستتصرف مبا ينسجم مع نظرا اخلاصة إىل الوضع النهائي للمناطق احملتلة
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  التوسعية الصهيونية والمياه العربية

Zionis t Expans ionism and Arab Waters  

وتنظر .  املياه العربية من أهم املوارد الطبيعية اليت من أجلها تصر إسرائيل على االحتفاظ باألراضي العربيةتعتبر مصادر
دول الشرق األوسط إىل املشكلة املائية بشكل عام من منطلق احلاجات القائمة ما عدا إسرائيل، حيث تنظر إىل املشكلة 

ولذلك قامت سلطات . حالياً لتلبية طموحاا يف جمال جري يهود العاملمن زاوية عدم كفاية املوارد املائية القائمة 
وبناًء على .  بوضع يدها على ما يتصل باستغالل موارد املياه وتوزيعها وإدارا1967االحتالل اإلسرائيلي منذ عام 

 الذي يتصرف فيها وفق ذلك، أصبحت موارد املياه السطحية واجلوفية كافة حتت سيطرة احلاكم العسكري اإلسرائيلي،
 . األهداف اإلسرائيلية

 

االجتماعية الفلسطينية؛ فهو بكل بساطة عملية نهب مستمر / شكَّل وضع املياه هذا أخطر عقبة أمام التنمية االقتصادية
 60غربية، و مليون متر مكعب يف الضفة ال700إن جمموع إيرادات املياه السنوي يبلغ . ومربمج ملوارد املياه الفلسطينية

 مليون 515وتنقل إسرائيل سنوياً إليها، أو إىل املستوطنات يف األراضي احملتلة، ما بني . مليون متر مكعب يف قطاع غزة
وقد أسفرت . من املياه الفلسطينية% 68 متر مكعب؛ وهذا يعين أا تقوم سنوياً بنهب ما نسبته 530متر مكعب و

ط شديد على موارد املياه الفلسطينيةهذه السياسة اإلسرائيلية عن حدوث ضففي قطاع غزة هبطت مناسيب املياه . غ
اجلوفية إىل أقل من منسوب إعادة التخزين الطبيعي، ونجم عن ذلك تردي نوعية املياه املتاحة من جراء املياه امللوثة 

 . وامللحية

 

 مليون نسمة، ومن املفترض  5.1 بلغ حوايل 1994وتشري اإلحصاءات اإلسرائيلية إىل أن عدد السكان يف إسرائيل عام 
يف ظل تزايد عدد السكان امللحوظ عما كان عليه يف السنوات السابقة عرب التهجري املستمر  أن يكون دائم البحث عن 

كما موارد مائية جديدة، وهو ما يعين إمكانية اللجوء إىل العمليات احلربية للسيطرة على بعض منابع املياه يف املنطقة 
وقد . ومن هنا ينظر اإلسرائيليون إىل مياه الضفة الغربية بوصفها مصادر أمن قومي ال جيوز التنازل عنها. حدث سابقاً

 . استمرت إسرائيل، يف املفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية، يف التمسك بالسيطرة على املياه

 

فإا ما زالت تصر على ضرورة البحث عن مصادر جديدة وبدالً من ختلِّي إسرائيل عن املياه يف مناطق احلكم الذايت 
خارجية لتزويد الضفة والقطاع، مشرية بذلك إىل أن حقوق املياه يف هذه املناطق إمنا أصبحت إسرائيلية حبكم االحتالل 

أن مياه : "زويؤكد رئيس جلنة املياه عن اجلانب اإلسرائيلي يف املفاوضات املتعددة األطراف كاتس عو. واألمر الواقع
  ".ية حىت بعد إقامة احلكم الذايتالضفة الغربية كانت وستبقى إسرائيل
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 إسرائيل الكبرى جغرافيا أم إسرائيل العظمى اقتصاديا

Greater Is rael: Geogaphically or Economically   

  

لني وبشكل علين يف كتابات مصطلح يتواتر يف األدبيات الصهيونية، بشكل كامن يف كتابات املعتد» إسرائيل الكربى«
مصطلح غري حمدد املعامل يضم بكل تأكيد األراضي الفلسطينية اليت » إسرائيل الكربى«و. »املتطرفون«من يقال هلم 
ولكن مبا أن حدود أرض امليعاد أو إرتس يسرائيل حمل خالف بني املفسرين، فإن املطالبني بضم . 1967ضمت عام 

ومفهوم إسرائيل الكربى مل يعد مفهوماً . ن فيما بينهم حول ما جيب ضمه وما جيب تركهكل أراضي إسرائيل خيتلفو
مهماً يف الفكر اإلستراتيجي الصهيوين يف إسرائيل، فظهور النظام العاملي اجلديد قد غير وظيفة إسرائيل وطبيعة دورها، 

فإسرائيل حتاول .  عنصراً سلبياً" نظر بعض الصهاينةمن وجهة"ومل يعد ضم األراضي مسألة حيوية بالنسبة هلا، بل أصبح 
اآلن أن تلعب دوراً وظيفياً جديداً يتطلب منها التغلغل يف العامل العريب بالتعاون مع بعض النخب الثقافية والسياسية 

ا يتطلب أن تتخلى وهذ. العربية احلاكمة كجزء من عملية تدويل املنطقة وضمها إىل السوق العاملية والنظام العاملي اجلديد
وإسرائيل الكربى جزء من . إسرائيل عن لوا اليهودي الفاقع وكل املتتاليات السياسية والعسكرية املرتبطة ذا اللون

املتتالية القدمية اليت طرحت إسرائيل كدولة يهودية غربية وقاعدة لالستعمار الغريب يف العامل العريب تلعب دور الشرطي 
إن : "وكما قال برييز. أما إسرائيل اجلديدة فهي جد خمتلفة. رض وطرد السكان أو تسخريهموحتاول اغتصاب األ

فعظمة . إنه يريد فقط أن يشتري ويبيع وأن يستهلك وينتج... الشعب اليهودي مل يكن هدفه يف أي يوم السيطرة
 ". إسرائيل تكمن يف عظمة أسواقها

 

ه بعض قادة حزب العمل واليسار اإلسرائيلي مثل شيمون برييز ويوسي بيلني وقد حدث حتول يف اللهجة الصهيونية مثَّل
" احلدود االقتصادية"واستبدال نظرية " احلدود اجلغرافية"حدث هذا التحول يف اجتاه التخلي عن نظرية . ويوسي سريد

 غري ممكن بدون التكلفة الباهظة ا، ويعود هذا التحول إىل استنتاجهم أن القدرة على احتالل املزيد من األرض العربية
لالحتالل املستمر وامتالك األقطار العربية أسلحة دد األمن اإلسرائيلي من جهة، ولعجزها عن إسكان األراضي احملتلة 

 . يف ظل عجزها عن توفري األمن هلم أوالً، ومتطلبات احلياة االستيطانية ثانياً. باملستوطنني اليهود من جهة أخرى

 

" إسرائيل العظمى"جغرافياً مبشروع " إسرائيل الكربى"وف الذاتية واملوضوعية تستلزم استبدال نظرية مشروع إن الظر

اقتصادياً وسياسياً وتكنولوجياً حبيث يستطيع النفوذ والسيطرة االقتصاديني أن حيققا األهداف الصهيونية بصورة أكثر 
مشروع إسرائيل الكربى جغرافياً عندما يضم الفلسطينيني فإن أما . رسوخاً وأطول عمراً، وأقل كلفة وخسارة بشرية
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جسمها يتلوث وتظل حبلى باملشاكل واالضطرابات، وتبقى عرضة للمجاات املسلحة مع اجلريان، وللتوتر يف عالقاا 
ر عرب احلروب فالطريق إىل إسرائيل الكربى مي. الدولية ولألوضاع االقتصادية املتقلبة والخنفاض عدد املهاجرين إليها

فيمر عرب الدبلوماسية والتلويح بالقوة، فإسرائيل العظمى تظل " إسرائيل العظمى"وااات العسكرية، أما الطريق إىل 
 . حمتفظة بتفوق عسكري نوعي قائم باألساس على الرادع النووي

 

واليت تعتربها حقاً تارخيياً وجزءاً من تقبل التنازل عن بعض األراضي العربية املكتظة بالسكان، " إسرائيل العظمى"إن 
أدت واجباً تارخيياً جتاه نفسها، وذلك حبماية طابعها "أراضي إسرائيل التوراتية ولكنها، كما يقول برييز، ستكون قد 

ائع ومقابل ذلك سوف ترفَع املقاطعة العربية عن إسرائيل وتفتح أسواق املنطقة أمام البض". اخلاص من اإلفساد والتشويه
وتقوم السوق الشرق أوسطية على أساس تكامل الطاقات وتقسيم العمل بني النفط العريب، واملياه التركية، . اإلسرائيلية

والكثافة السكانية والسوق املصرية، واخلربة واملهارة اإلسرائيلية، وتحل مشكلة املياه يف إسرائيل بإقامة مشاريع مشتركة 
" إسرائيل العظمى"وهذا املشروع هو الذي سوف حيقق األمن إلسرائيل وحيقق . ى يف املنطقةالستثمار مياه األار الكرب

اليت لن حتكم الفلسطينيني فقط بل ستحكم العرب مجيعاً، وتتحقق هلا السيطرة واهليمنة والتربع على كامل املنطقة 
املني العريب واإلسالمي، وهذا تأكيد وثرواا، وتدجني الشعب العريب وتطويعه، وختريب النسيج االجتماعي يف الع

 . استمرارية مشروعها األساسي القائم على التوسع

 

ومع هذا ال يزال جزء كبري من اليمني الصهيوين يؤمن يف قرارة نفسه ويتمسك بفكرة إسرائيل الكربى، فقد صرح 
إسرائيل الكربى من البحر إىل "وفييت بأن إسحق شامري يف حلظة تأثُّر وجداين عميق من تدفُّق املهاجرين املستوطنني الس

بدون هذا الكيان لن تكتمل اهلجرة وال الصعود إىل أرض امليعاد وال أمن "وأنه " النهر هي عقيديت وحلمي شخصياً
 . بإعادة احلياة إىل إسرائيل الكربى" احلدود التوراتية"؛ ونتنياهو ما زال يريد العودة إىل "اإلسرائيليني وسالمتهم

 

  وق الشرق أوسطيةالس

Middle Eas t Market  

ظهر اجتاه داخل النظام السياسي للدولة الصهيونية يتبىن مقولة أن اعتماد التفوق العسكري وحده ال يلبي مطامع إسرائيل 
اقات يف التحول إىل قوة إقليمية هلا دورها وحضورها الشرعي يف املنطقة، وأن على إسرائيل أن يئ نفسها لترتيب اتف

مع الدول العربية ااورة، تقوم على جتاوز القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيين، ألن املصاحل " سالم"
وهذه هي املقولة األساسية اليت يستند إليها النظام العاملي . االقتصادية اهلائلة املستجدة ستؤدي إىل تذويب هذه املشكالت

افعه اقتصادية ومطاحمه اقتصادية، وإن االختالفات االقتصادية ميكن حلها، وإن إن اإلنسان كائن اقتصادي دو: اجلديد
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وذه الطريقة . خلْق مصاحل اقتصادية مشتركة بني الدول جيعل شعوا تنسى أفكاراً بالية مثل السيادة والكرامة القومية
رف احلدود، متر فيها الشركات عابرة القارات حياول النظام العاملي اجلديد أن حيول العامل إىل سوق واحدة كبرية ال تع

والقوميات دون أن يعوقها عائق وتستطيع أن تبيع سلعها ملستهلكني يتسمون بالعمومية وال يكترثون باحلدود القومية أو 
وهذه "مل فكرة السيادة أو احلدود أو األحالم اإلنسانية املتجاوزة للمادة، أي أن يظهر اإلنسان الطبيعي يف كل أحناء العا

وذه الطريقة يقضي النظام العاملي اجلديد على كل أشكال املقاومة . "هي قمة الترشيد املادي وهذه هي العوملة احلقة
داخل العامل الثالث وميكن أن يقوم بتفكيك الشعوب دون أن يضطر إىل اللجوء للمواجهة، اليت أصبحت مكلفة بل 

 . مستحيلة

 

ال يعكس تراجعاً عن األهداف اإلسرائيلية اإلستراتيجية واهليمنة السياسية والعسكرية وفرض وهذا التحول حنو االقتصاد 
السالم حسب الشروط الصهيونية، وإمنا هو حتول يف التكتيك واإلجراءات لتحقيق هذه األهداف يف ظل التغريات 

يف املنطقة وفق شروط حتفز منوها االقتصادي، والتحوالت اجلديدة على املستويني العاملي واإلقليمي، فيتم إدماج إسرائيل 
القائم على تفوقها التكنولوجي والعلمي، فتصبح إسرائيل الكربى مفهوماً اقتصادياً ال جغرافياً، ويف هذه احلالة ال يعترب 

. يه وتوجيههقيام كيان فلسطيين حمدود الصالحيات خطراً على وجودها ألن اندماجه مع إسرائيل ييسر عملية اهليمنة عل

 . ليكون باإلمكان إدراج الكيان الصهيوين ضمن املنطقة العربية» الشرق األوسط«وقد مت استخدام مصطلح 

 

أن حتقيق السالم على أرض الواقع مرتبط بالتفاعل : ويقوم املشروع الشرق أوسطي على عدة مبادئ أساسية أمهها
 األطراف الداخلة فيه يؤدي إىل تسهيل التوصل إىل حل سياسي، االقتصادي، وأن خلْق مصاحل اقتصادية متبادلة بني

ويصبح هذا املشروع مفتاح حل مجيع مشكالت العامل العريب من خالل ترويج مقولة السالم الذي جيلب الرخاء 
عه املادي والتنمية، حبيث حيل حمل اإلنسان العريب واملسلم اخلاص، إنسان اقتصادي عام ال ميارس أية رغبة يف جتاوز واق

ويقوم هذا املشروع على . االستهالكي املباشر، حدوده حدود السوق، وأفقه أفق السلعة، وفضاؤه متعته، ومساؤه لذته
ألن صنع السالم يف الشرق » خصخصة صنع السالم«إعطاء دور كبري للقطاع اخلاص ورجال األعمال، أو ما يسمى 

لسياسيني والدبلوماسيني وحدهم، بل جيب أن تساعدها وتدعمها عالقات األوسط أهم وأكثر تعقيداً من أن يترك ل
 . جتارية واقتصادية يقوم ا القطاع اخلاص

 

وأهم آليات حتقيق الشرق أوسطية املؤمترات االقتصادية، اليت تتم قيادا عرب مؤسسات من خارج املنطقة ال من داخلها، 
 وجملس العالقات اخلارجية األمريكية يف نيويورك، كما أا مل "سويسرا"دافوس ممثَّلة يف املنتدى االقتصادي العاملي يف 

وقد مت . تعد مقصورة على ممثلي الدول بل تضم مستويات خمتلفة من احلكومات ورجال األعمال واملنظمات الدولية
 . "1996" والقاهرة "1995" وعمان "1994"عقد ثالثة مؤمترات للشرق األوسط ومشال أفريقيا يف الدار البيضاء 
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مجاعة "ودف هذه املؤمترات االقتصادية إىل زيادة نفوذ القطاع اخلاص وقطاع رجال األعمال حبيث يصبحون لويب 
ويف الوقت نفسه يزيد تفاعل أعضاء هذه الفئة بعضهم مع بعض ومع املستثمرين .  قوية داخل أي نظام سياسي"ضغط

وهو تفاعل سيتم يف إطار املصاحل االقتصادية اردة من القيم . يل من جهة أوربااألجانب والشركات ذات النشاط الدو
على "وستتصاعد عملية التعامل تدرجيياً إىل أن يتحول الشرق األوسط بأسره إىل سوق مشتركة . األخالقية أو القومية

تمويل الدولية ويتم ربط كل هذا بالسوق  تسوده جمموعة من املشاريع الضخمة متوهلا مؤسسات ال"غرار اجلماعة األوربية
 . " أي السوق الغربية"العاملية 

 

  :أما آليات إقامة المشروع الشرق أوسطي فتتمثل في

 

  عقد اتفاقات ثنائية بني إسرائيل وكل دولة من الدول العربية ااورة من جانب، وعقد اتفاقات متعددة األطراف من 1
لثنائية عالقات إسرائيل بكل دولة من دول احمليط العريب يف ااالت االقتصادية والتجارية وحتدد االتفاقات ا. جانب آخر

واألمنية والعسكرية، إضافة إىل االني الدبلوماسي والسياسي، وما يترتب على هذه من ترتيبات تنظيمية وإدارية وفنية 
 . وعسكرية مشتركة

 

ور ثالثي يأخذ، بصورة متدرجة، صيغة تشكيلة سياسية اقتصادية أمنية   التركيز يف املرحلة األوىل على تأسيس حم2
 تضم إسرائيل واألردن والكيان الفلسطيين، وترتبط الحقاً، وعلى حنو متدرج، بتشكيلة "شكل من أشكال الكونفدرالية"

 جمايل الطاقة ويتم يف الوقت نفسه توسيع العالقات االقتصادية مع مصر، وبالتحديد يف. أوسع تضم سوريا ولبنان
 . والسياحة وبعض الصناعات احملددة، كصناعة النسيج

 

 مع سائر دول العامل العريب وفق آليات "إضافة إىل العالقات السياسية والدبلوماسية"  تطبيع العالقات االقتصادية 3
لفلسطيين واألردن، أو مع السوق الرأمسالية، أي من دون اشتراط عالقات اقتصادية متميزة كما هي احلال مع الكيان ا

ويبدو أن اشتراط إقامة عالقات اقتصادية متميزة مع . سوريا ولبنان، لكن مع عدم إغفال االعتبارات األمنية أو جتاهلها
تنفي، أو تقلِّص إىل " مصاحل مشتركة"الدول العربية احمليطة يرتبط مبفهوم إسرائيل ألمنها القومي وحاجتها إىل توليد 

ترتيبات مائية مشتركة  بنية حتتية مشتركة  : نيا، إمكان نشوب حروب أو نزاعات أو عمليات عسكرية جديدةاحلدود الد
 .مشاريع اقتصادية مشتركة  تبادل جتاري غري مقيد  إضافة إىل إقامة هيئات مشتركة مقررة يف جماالت اختصاصها

 

 خلْق واقع اقتصادي جديد، يف مناطق ومواقع مفصلية، وهكذا، فاملسألة ليست مسألة سوق فقط، بل دف إسرائيل إىل
يتسع نطاقه بشكل مستمر حبيث يتم خلْق أحزمة اقتصادية جديدة ختترق البلدان العربية ويصعب الفكاك منها وتصبح 
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د أهداف وأح. معها تكلفة االنفصال يف حالة توتر األجواء باهظة الثمن، األمر الذي يعين زيادة أمن الكيان اإلسرائيلي
السوق الشرق أوسطية هو طرح تقسيم عمل جديد باملنطقة تتخصص مبوجبه الدول العربية يف إنتاج املواد األولية 

 والصناعات التقليدية مثل النسيج واملالبس، يف حني تتخصص إسرائيل يف الصناعات التكنولوجية ذات التقنية "البترول"
ية وشركة إنتل على إنتاج بعض منتجاما يف إسرائيل باستثمارات بلغت وقد تعاقدت شركة موتوروال العامل. العالية
ومما يعزز مسألة التقسيم السابق جناح إسرائيل يف إبرام أول اتفاق تعاون علمي وتكنولوجي مع .  مليار دوالر2.6

رك يف األحباث العلمية االحتاد األوريب، الذي ستصبح إسرائيل مبوجبه أول دولة غري أوربية وغري عضو يف االحتاد تشت
والتكنولوجية األوربية املتطورة وتنتفع ا، وسيفتح ذلك الباب على مصراعيه للعلماء اإلسرائيليني لالنتفاع مبزايا األحباث 

 . العلمية يف مجيع بلدان االحتاد األوريب، ما عدا تلك املتعلقة بالطاقة النووية

 

صادية العربية عن إسرائيل، اليت كلفت االقتصاد اإلسرائيلي طبقاً لتقديرات كما يهدف املشروع إىل رفع املقاطعة االقت
رغم أن جتربة " مليار دوالر، وإىل زيادة وترية التطبيع االقتصادي بني إسرائيل والدول العربية 40إسرائيلية أكثر من 

اقتصادي وتزييف عمالت، بل يقال جتسس وريب : التطبيع املصرية اإلسرائيلية كشفت عن حماوالت اختراق متثلت يف
 . "أيضاً نشر اإليدز

 

إن املشروع الشرق أوسطي ال يقتصر على كونه سوقاً شرق أوسطية مبضموا االقتصادي بل إنه مشروع لنظام إقليمي 
ام إقليمي جديد، أي أنه مشروع إستراتيجي له مقوماته السياسية واالقتصادية واألمنية واأليديولوجية، ومير عرب إقامة نظ

جديد يؤسس على إعادة تركيب النظام اإلقليمي العريب، حبيث ال يعود فاعالً كواقع أو كمشروع، ويستبدل به نظام 
ورغم أن هذا املشروع يعاين ثغرات كبرية، ورغم . حتتل فيه إسرائيل موقعاً حمورياً، وإن كان بصورة متدرجة ومرحلية

ه كتوجهات عامة يلقى دعماً دولياً وإقليمياً مبا ميلكه من مؤهالت مثل استناده إىل أنه ما زال يف طور التجريب إال أن
برنامج حيمل األيديولوجيا االقتصادية الليربالية اليت حتتفل ا مراكز االقتصاد العاملي ومؤسساته، وطبيعته اإلستراتيجية 

 . طويلة األجل، يف ظل غياب مشروع عريب بديل

 

بني العناصر اليت تركز على اعتبارات : ثغرات أساسية تتعلق بطبيعة الدولة الصهيونية وحتديداًولكن هناك توترات و
األمن، والعناصر اليت تركز على اعتبارات اندماج إسرائيلي يف املنطقة اقتصادياً؛ بني احلرص على اهلوية الصهيونية 

ليت ترغب يف تفاعل إجيايب مع ذلك اآلخر؛ وبني الرغبة مبضموا االستبعادي السليب لآلخر العريب، وطموحاا السلمية ا
، "اقتصادياً وسياسياً وثقافياً"يف احلفاظ على مسة وثقافة إسرائيل األوربية وعالقاا املتميزة بأوربا والواليات املتحدة 

 اآلراء بشأن بعض كما جند تباينات يف. وموضعها اجلغرايف الشرق أوسطي وادعائها االنتماء احلضاري إىل املنطقة
ومن الطبيعي . التوجهات األساسية للمشروع داخل حزب العمل بصورة خاصة، وداخل اليسار الصهيوين بصورة عامة
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، وصيغ "بشقيها"أن تتسع حدة تلك التباينات أو أن تتقلص بالتوازي مع تطورات مسار املفاوضات العربية  اإلسرائيلية 
 .، وأشكال ومشكالت وتناقضات تطبيقاا على أرض الواقعاالتفاقات اليت يتم التوصل إليها

 

  مشروع إسرائيل االقتصادي للشرق األوسط

Is rael's  Economic project for the Middle Eas t  

غزة  " بعد توقيع إعالن املبادئ 1993يتميز كتاب شيمون برييز الشرق األوسط اجلديد الذي صدر يف أواخر عام 
 سبتمرب 28" وجهة نظر رمسية، وقد قدم فيه ملخصاً ملا جاء يف هذا الكتاب يف خطابه أمام األمم املتحدة  بأنه ميثل"أرحيا

وما طرحه شيمون برييز مل يكن موجهاً إىل حكام العرب ومثقفيهم وحسب، . ، بصفته ممثالً حلكومة إسرائيل"1993
فهناك بالفعل تغير يف املفاهيم وأشكال العمل تدعو هلا حكومة . ولكنه موجه كذلك إىل الرأي العام الغريب وإىل الصهاينة

 . البد من ترشيد استخدام القوة وفقاً ملا طرأ عاملياً وإقليمياً وداخل إسرائيل. إسرائيل، وجيب أن يدركها اجلميع

 

نووية الصحوة اإلسالمية، وظهور الصواريخ، والقذائف ال: وقد لخص بيريز تحليله لهذه المتغيرات في
  :والكيميائية

 

إننا نشهد اآلن : "فيقول!   بالنسبة للنهضة اإلسالمية، يحذِّر برييز من اخلطر الذي متثله على إسرائيل وعلى العامل كله1
ضة إسالمية، وهي تتميز حالياً مبعارضة قيم الغرب وحضارته، وبالتراجع عن احلياة احلديثة، وبدعوة الستخدام القوة 

... إن احلركة اإلسالمية تتلقى توجيهات وأموالً من اخلارج: "مث يضيف". هورية إسالمية أتوقراطية ومستبدةإلقامة مج

 ". إن خطرها ميتد من مصر والسودان إىل تركيا ومجهوريات آسيا الوسطى

 

س أن عداء وهو يطلب من أنظمة احلكم العربية أن تقف مع إسرائيل يف هذه احلرب ضد الصحوة اإلسالمية، على أسا
. وما دام االثنان يهددمها اخلطر نفسه، إذن البد من تعاوما. هذه الصحوة ألنظمة احلكم أكرب من عدائها إلسرائيل

وهو حني يتكلم عن خطورة الدول اإلسالمية ااهدة واملعادية إلسرائيل، نراه يضع إيران إىل جانب العراق وليبيا يف 
ه إسرائيل يصبح وخيماً  كما يقول  إذا متكنت إحدى هذه الدول من امتالك قوة والتهديد الذي تواجه. سلة واحدة

 . نووية

 

فبعد حتطيم الشيوعية  كما يقول  بقي . إن الصحوة اإلسالمية  حسب تصوره  دد السالم واالستقرار يف كل املنطقة
ه الثوري يف إقامة مملكة اهللا، جيوز للفرد أن يرشو أو فمن أجل إجناز هدف". الغاية تربر الوسيلة"اإلسالم وحده يروج ملبدأ 
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فيندفعون للتضحية حبيام يف هذه . إن اإلسالم يضمن ملقاتليه اجلنة: " ولكنه خيتم كالمه هذا بقولة"!"يسرق أو يقتل 
 ". الدنيا طمعاً يف ثواب اآلخرة

 

: ستراتيجية العسكرية التقليدية قامت على ثالثة أبعادإن اإل: "  بالنسبة للصواريخ واألسلحة غري التقليدية، يقول برييز2

ولكن التكنولوجيا العسكرية احلديثة هزت كل هذه العناصر، فما أمهية الوقت الالزم . الوقت  املساحة  كمية السالح
وانع لالستعداد إذا كان الصاروخ أرض  أرض ينطلق من واشنطن إىل موسكو فيما ال يزيد عن ست دقائق؟ وما قيمة امل

 إذا كانت الصواريخ تتجاوز كل هذا حنو أهدافها احملددة؟ ما امليزة اليت يعطيها يف "جباالً أو أاراً أو صحاري"الطبيعية 
 ". هذه احلالة امتالك مئات من الدبابات أو املدافع أو الطائرات؟

 

 ذلك مثالً  كما يقول برييز  أن يقللوا قيمة من. إن هذه املتغريات تتطلب تعديالً يف املفاهيم اإلستراتيجية لدى إسرائيل
وإذا كانت التكنولوجيا العسكرية ذات تكلفة مالية تتسم !]. وإن كان هذا ال يعين االنسحاب منها[املناطق احملتلة 

وجيب . يدانباالرتفاع الشديد، والقدرة التدمريية املهولة، فالبد من جتنب هذا حىت لو كانت النتيجة النهائية نصراً يف امل
 . أن يضمن ذلك برنامج لرتع السالح، وخباصة األسلحة غري التقليدية

 

وتقضي الترتيبات اإلسرائيلية، يف هذا الصدد، بإقامة مراكز لإلنذار املبكر ترسل تقاريرها إىل إسرائيل عند أي حترك 
 تفتيشية ومن خالل األقمار الصناعية، وإضافة إىل هذا البد من رقابة منظمة من خالل بعثات. "كما يف سيناء"مشبوه 

وتشمل الرقابة مراكز األحباث والتطوير التكنولوجي، وأخرياً البد من إنشاء تشكيالت عسكرية قادرة على الرد املباشر 
أي إذا زاد الظلم على بلد عريب وأراد أن يدافع عن نفسه، تصدت له إسرائيل وحلفاؤها من . [يف حالة أي عدوان

وبرييز يؤكد هذا يف حالة ما إذا ثبت أن إحدى الدول تسعى للحصول على أسلحة غري !]. عربية األخرىالدول ال
ألن احلركة اإلسالمية هلا خمططات دد كل أحناء "تقليدية، فإذا كان مطلوباً أن يقام نظام دويل للدفاع ضد هذا اخلطر 

فهذا وحده الذي يضمن إنقاذ "طة التصرف والضرب ، فأهم من هذا أن ينشأ حتالف إقليمي سياسي له سل!"األرض
 !".الشرق األوسط من اللقاء املميت بني القوة النووية واإلسالم

 

ومل يذكر برييز أية كلمة عن األسلحة النووية اإلسرائيلية، أو عن خفض أسلحتهم التقليدية، بل قال إن كل شيء يف هذا 
 . ئيلية تؤكد هذا على أية حالاال سيبقى على حاله، وكل الدراسات اإلسرا

 

رغم كل هذا يرى برييز أن املستقبل مقلق وغري مضمون إذا مل تنتهز إسرائيل اللحظة احلالية، اليت حتتكر فيها التفوق 
إذا كان املطلوب . العسكري وامتالك أسلحة الدمار الشامل، وإذا مل تنتهز فرصة وجود أنظمة حكم عميلة أو متعاونة

م على العدو، فإن شن حرب شاملة حتقِّق هذا الغرض اآلن مستحيل، وبالتايل فإن احلرب تعين جمرد فرض االستسال
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واحلل أن يستفاد من التفوق العسكري احلايل يف التخويف، ويف حتقيق السيطرة وإجهاض . سقوط ضحايا بدون مقابل
 . فةالصحوة اإلسالمية بغري قتال ساخن، وبالتعاون مع النظم العربية احللي

 

، فرسم يف الكتاب صورة وردية تبيض وجه احلكام الذين »الشرق األوسط اجلديد«يف هذا اإلطار قدم برييز مالمح 
 . يقبلون التعاون مع الصهاينة لتدمري قدراتنا الدفاعية وحلرب اإلسالم

 

  :ويتحدث بيريز في سبعة فصول عن

 

 . "بفضل اخلربة الصهيونية"ا وحسن استثمارها عن إعادة توزيعه:  املشاريع املشتركة يف املياه

 

وقال . وأشاد باملشروعات املشتركة الناجحة مع مصر.  الزراعة، والتفوق التكنولوجي الساحق إلسرائيل يف هذا اال
 . إن العرب ينبغي أال حيرموا أنفسهم من نعمة التعاون الزراعي مع إسرائيل حىت تتم التسويات السياسية

 

أن التفوق التكنولوجي اإلسرائيلي الساحق يف جمال الزراعة أسطورة سخيفة، ولكن حىت لو كان هذا صحيحاً ومعروف 
أيهما أجدى وأيسر بالنسبة لنا أن نتعاون لتأمني الغذاء : يظل السؤال مشروعاً ومن وجهة النظر االقتصادية البحتة

 املصري والعريب مع السودان والعراق، أم مع إسرائيل؟ 

 

وقد أفاض املسئول اإلسرائيلي يف . "وإقامة مناطق حرة حول هذه املوانئ"لسكك احلديدية والطرق واملطارات واملوانئ  ا
ولكن يالحظ أن كل املشروعات اليت اقترحها يف . شرح الرواج والتقدم االقتصادي الذي يترتب على هذه املشروعات

ل مشروعات الطرق واملطارات واملوانئ اليت ال حتقق هذا، أي هذا الشأن جتعل إسرائيل عاصمة الشرق األوسط، وك
تلك اليت تربط البالد العربية بعضها ببعض، أو تربطها باخلارج مباشرةً دون مرور على إسرائيل، كل البىن التحتية اليت 

 . من هذا القبيل أُسقطت من احلساب واإلعداد

 

 لتتوىل إدارة املطارات واملوانئ "حتتل إسرائيل فيها الصدارة"يمية وإضافة إىل هذا اقترح برييز أن تقام مؤسسات إقل
وهو مل يدخل مصر ! والطرق املقترحة، أي أن هذه املشروعات احليوية ستنتزع السيطرة عليها من قبل الدول العربية

 . على أية حال يف سلسلة املشروعات هذه، رد تأكيد عزهلا عما جيري يف دول املشرق
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لسياحة، ويقول برييز عنها إا ستجلب الرخاء العظيم يف زعمه، وهو يطلب من أجلها فتح احلدود بال ضوابط،  بقيت ا
ويطالب بتنظيم إقليمي حلركتها، جيلب السياح وحيدد حصص الدول املختلفة منهم، وإذا كان هذا التنظيم خاضعاً هلم، 

م يضمنون ألنفسهم طبعاً نصيب األسد، إضافة إىل أم يتحكمون يف أرزاق األطراف األخرى حسبما يرونفإ . 

 

ومل ينس الكتاب طبعاً أن يبشر بأن التمويل جاهز لكل املشروعات اليت اقترحها بفضل الوساطة اإلسرائيلية، فبرييز نفسه  
ىل الشركات كما يقول  حصل على وعود مبساعدات كبرية من اجلماعة األوربية واليابان ومن البنك الدويل، إضافة إ

، وكل األموال واخلربات تأيت عرب القنوات »الشرق األوسط اجلديد«الدولية العمالقة اليت ستندفع لالستثمار يف مشروع 
 . اإلسرائيلية

 

  :وثمة أسئلة ونقاط كثيرة التزم بيريز الصمت تجاهها نذكر منها ما يلي

 

؟ فهل يكتمل حديث عن مستقبل املنطقة »األوسط اجلديدالشرق «  مل يشر برييز إىل قطاع الصناعة وهو يتكلم عن 1
وعن تكاملها بدون شرح دور الصناعة؟ وإذا مل يكن إمهال الصناعة على سبيل السهو واخلطأ، فهل هناك سبب آخر إال 

اخلوف من انكشاف الصورة البشعة اليت تكتب عنها الدراسات اإلسرائيلية األخرى؟ هل هناك سبب إال أن احلكومة 
سرائيلية ال ترىد أن تعترف رمسياً بأا تستهدف تقسيماً للعمل يفرض التخلف التكنولوجي على العرب وجيعل اإل

 الصناعات اجلديدة حكراً على إسرائيل، فتتبدد األحالم الوردية اليت أراد برييز أن يبيعها؟ 

 

، باعتبارها إرهابية تنشر "واألصولية اإلسالمية"لقد هاجم اإلسالم ". املتطرفني الصهاينة"  مل يشر برييز بكلمة إىل 2
اخلرافة وتعادي العلم، وإذا كان بقوله هذا يبدو علمانياً خياطب العلمانيني العرب، فهل مل جيد شيئاً مما يهامجنا به قائماً 

ا على أية مصداقية بني قومه؟ وإذا كان ال يعترف بضالل العقائد الفاسدة اليت تسود التجمعات الصهيونية، أال يقضي هذ
 اخلايل من األحقاد والصراع؟ » الشرق األوسط اجلديد«حلديثه عن 

 

الذي هو تقرير رمسي من احلكومة "لقد كشف برييز يف هذا الكتاب .   مثة ختطيط واضح لتفكيك األمة العربية3
عن دول املشرق، فتلحق اموعة  أم توصلوا إىل اتفاق مع اجلماعة األوربية يفصل دول املغرب العريب "اإلسرائيلية

وفضالً عن هذا فإن املشروع اإلسرائيلي يستبعد من . األوىل بأوربا، بينما تكون يد إسرائيل هي العليا بني دول املشرق
 . جنته ليبيا والسودان والعراق، ولبنان أيضاً إذا مل تتخلص من عالقتها اخلاصة مع سوريا
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 أوسطية بأن فلسطني قلب الصراع العريب اإلسرائيلي، وال ميكن كسب العرب   يعترف صاحب نظرية السوق الشرق4
وهو يرى  كما أوضحنا  أن التغيري يف وسائل القتال . إىل مشروع املستقبل إذا مل حيدث حل مرض لقضية الفلسطينيني

ة إىل ذلك فإن قطاع غزة بوضعه وباإلضاف. قلَّل أمهية استمرار االحتالل التقليدي للضفة الغربية من أجل تأمني إسرائيل
احلايل مركز دائم للثورة، ويقول برييز إننا ال ميكن أن نفعل يف غزة ما سبق أن فعله مششون حني حطَّم معبدها فوق 

ولكن هل خرج الصهاينة من ذلك كله بضرورة االنسحاب وإقامة دولة؟ كال، فاملستوطنات . رأسه ورأس من فيه
وإذا كانت هذه املستوطنات جتعل . كما يقول برييز  وإال قامت حرب أهلية داخل إسرائيلاملسلحة يستحيل تصفيتها  

ما بقي من أرض للعرب أشبه باجلزر املنعزلة عن بعضها البعض، وإذا كانت السيطرة على هذه اجلزر تظل يف يد إسرائيل 
ألي كيان فلسطيين، ولذا ال معىن " ية الطريةاملطاط"حتت قناع إدارة احلكم الذايت الفلسطينية، فإن برييز يضيف احلدود 

لتعيني حدود ثابتة مع األردن أو مع إسرائيل، تقيد الدخول أو اخلروج إىل املناطق العربية فيما بقي من غزة والضفة 
 . الغربية

 

 خالل إجياد  من خالل تصفيتها عملياً، وليس من"اليت هي قلب الصراع"باختصار، إم يرون عالج املشكلة الفلسطينية 
ومع ذلك، فحىت هذه األفكار الغريبة اليت أوردها برييز تعترب عظيمة بالنسبة ملا جيري اآلن، فغين . أي تنازل معقول فيها

ومع ذلك، فحىت هذا االتفاق مل يكن . عن البيان أن اتفاق غزة أرحيا أثار السخرية املرة، وكان يقل كثرياً عما كتبه برييز
املشكلة "باعتبار أن املشكلة اجلوهرية » الشرق األوسط اجلديد«يز يتحدث عن ضرورة االنطالق حنو ينفذ حني كان بري

 !  قد حلت فعالً"الفلسطينية

 

.   ومشروع برييز للشرق األوسط اجلديد يركِّز يف مرحلته األوىل على حمور إسرائيل  األردن  وما بقي من فلسطني5

، أي جمموعة "بينولوكس"وبرييز وصف هذا احملور بأنه مثل جمموعة . ا األمر بصراحةوقد نص اتفاق غزة  أرحيا على هذ
 . بلجيكا  هولندا  لوكسمبورج

 

ولكن العالقة احلميمة بني دول بينولوكس قائمة على الندية، فهل هناك أي قدر من الندية بني إسرائيل وبني الطرفني 
ليت تدعو هلا إسرائيل على أساس االحتالل العسكري والسيطرة؟ هل ميلك العربيني اآلخرين؟ أال تقوم العالقة اخلاصة ا

 وشيم مؤسسام أن يبدوا أي اعتراض على قرار إسرائيلي؟" خبزهم وعجنهم"الفلسطينيون بعد 

 

وحىت الفصل . ؟ يلفت النظر أن الكتاب مل يكد يذكر البترول»الشرق األوسط اجلديد«  مث أين البترول يف خمطط 6
وهذا . ي تكلَّم عن أمهية الشرق األوسط التارخيية مل تذكَر فيه األمهية اإلستراتيجية املعاصرة للبترول العريب اإلسالميالذ

التجاهل املتعمد قد يقصد رفع احلرج عن دول اخلليج صاحبة العالقة الوثيقة مع الترتيبات اليت كانت مقدمة للشرق 
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ي بالقطع أن الدور اإلسرائيلي يف محاية املصاحل األمريكية البترولية جزء ال يتجزأ األوسط اجلديد، ولكن التجاهل ال ينف
 . ، وهو ال ينفي كذلك ختطيط الصهاينة لكي يتولوا إدارة أموال النفط»الشرق األوسط اجلديد«من ترتيبات 

 

إسرائيل "منة الصهيونية على املنطقة   وجيرنا هذا إىل املالحظة اجلوهرية حول عالقة الترتيبات احلالية دف حتقيق اهلي7
إن إسرائيل كانت دائماً ضد التوسع واحتالل : كيف عاجل برييز هذه القضية؟ يف أكثر من موضع قال برييز. "الكربى

وأنقل هنا ما قاله أمام األمم املتحدة . والعالقات االقتصادية إذا مل تقم على التكافؤ فإن مصريها الدمار. أراضي الغري
أعلم أن هناك شكاً يف أن اإلشارة إىل سوق مشتركة يف الشرق األوسط، وإعالن إسهام إسرائيل : ""1993مرب سبت"

وأود أن أقول بكل إخالص وبأعلى صوت إننا مل نتخل عن . فيها، قد يعين حماولة للحصول على مزايا أو فرض سيطرة
ري يهودياً  إن فضيلة تارخينا  منذ عصر إبراهيم ووصايا وقد أقول  باعتبا. احتالل األراضي لكي منارس سيطرة اقتصادية

 ". موسى  قامت على معارضة متصلة عنيدة ألي احتالل، وألية سيطرة أو تفرقة عنصرية

 

إن . أن إسرائيل مل تبدأ يف تارخيها أية مواجهات عسكرية"وأرجو أال يندهش القارئ، فقد كتب برييز أيضاً يف كتابه 
واألردن  وحىت العراق اليت ال توجد هلا حدود مشتركة مع إسرائيل  هي اليت أعلنت علينا احلرب، مصر وسوريا ولبنان 

 ". وكان هذا هو السبب األوحد واحلقيقي لكل حروبنا الرهيبة

 

هل كانت حروبنا حنن ضد الغزو الصهيوين املسلح لفلسطني دفاعاً عن النفس أو هجوماً؟ وهل كان الغزو الصهيوين 
 توسعاً صهيونياً يف 1967 حرباً دفاعية أو سعياً عدوانياً للتوسع يف أرض مصر؟ وهل كانت حرب 1956ام لسيناء ع

 من أجل فلسطني وحدها أو دفاعاً يف األساس عن األراضي احملتلة يف 1973أرض العرب أو ماذا؟ وهل كانت حرب 
 مصر وسوريا؟ 

 

وسط اجلديد أكثر وضوحاً إذا اعتربنا الترتيبات اخلاصة مع على أية حال، قد تكون مقاصد الصهاينة حول الشرق األ
وميكن أن نكتفي هنا بقصة القناة بني البحرين األبيض . األرض والكيان الفلسطيين اهلالمي منوذجاً لعالقات املستقبل

ر الذي قد يهدد هذه القناة تؤدي إىل تبوير مساحات شاسعة من األراضي الزراعية على ضفيت ر األردن، األم. وامليت
املنشآت الصناعية العربية يف تلك املواقع، كما يؤدي إىل خفض نسبة املعادن يف البحر امليت، ويؤثر على استخراج امللح 

وإىل جانب هذا فإن زيادة ضخ املاء من . منه وعلى مشاريع أردنية حيوية مثل استخراج البوتاس والنحاس والكربيت
 ستؤدي إىل زيادة الضغط على قاعه، وهو ما يسميه اجليولوجيون "األقل منسوباً"امليت  إىل "األعلى سطحاً"املتوسط 

ويعين هذا خلخلة ديناميكية رمبا ولَّدت هزات أو انكسارات أرضية أو انفجارات بركانية، حيث . »الضغط العمودي«
 . » الكبرياألخدود االدامي«يقع البحر امليت يف منطقة قشرا األرضية مضغوطة وتسمى 
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ومعروف أن إسرائيل حاولت يف املاضي أن تستفيد من احتالهلا الضفة الغربية لكي تشرع يف تنفيذ مشروعها، فتصدت 
هلا اجلامعة العربية والوفود العربية يف األمم املتحدة حىت طالبت اجلمعية العامة بالتوقف فوراً عن تنفيذ املشروع، ألنه إذا 

. عب الفلسطيين واألردين ومصاحلهما احليوية املشروعة أضراراً مباشرة ال سبيل إىل إصالحهااكتمل سيلحق حبقوق الش

 .  اختذت اجلمعية العامة املوقف نفسه1984 و1983 و1982ويف األعوام 

 

ما رغم كل . ، البحر امليت"غزة"مث فجأة صدر اتفاق غزة  أرحيا، ونص يف امللحق الرابع على إنشاء قناة البحر األبيض 
هل كان ممكناً أن ينص االتفاق على هذا املشروع لو . رآه يف السابق اخلرباء العرب وصدقته اجلمعية العامة لألمم املتحدة

كانت العالقة ندية بني إسرائيل واألردن والفلسطينيني؟ أو إذا كانت القرارات تصدر بالتراضي لتحقيق املصاحل 
 املشتركة؟ 

 

أضف إليه ما أشرنا إليه . كُّم إسرائيل يف املشروعات والترتيبات وفقاً ملا حيقق مصاحلهاهذا مثال حمدد وصارخ ملدى حت
ودعك من "سالفاً يف حديثنا عن احتكارها القوة العسكرية، ومشروعاا يف املرافق التحتية ويف الزراعة والري والسياحة 

عدوان والسيطرة على مقدرات الغري كموقف  لنرى مدى الكذب يف حديث برييز عن أن اليهود يرفضون ال"الصناعة
 . تقليدي

 

أين أمريكا؟ لقد أخفى برييز متاماً طبيعة الدور األمريكي يف الترتيبات، ومل يذكر بكلمة هدف :   والتساؤل األخري8
قعة من دول وحىت حني تكلَّم عن املساعدات املتو. التحالف اإلستراتيجي بني الواليات املتحدة وإسرائيل يف هذه املرحلة

وواقع احلال أن برييز أراد أن جيمل مشروعه حبيث يبدو كل ما جيري جمرد . العامل املختلفة مل يأت ذكر أمريكا وإسهامها
ترتيبات صادرة بإرادة حملية ومن دول املنطقة دون دعم مباشر من قوة كربى خارجية، ولكن هذا االدعاء ال أساس له 

  .»سوق الشرق األوسط«ي دولة الوصاية اليت تفرض سلطاا وقراراا على ما يسمى من الصحة، فالواليات املتحدة ه

  

  النظام السياسي اإلسرائيلي: الثالث الباب

 

  النظام السياسي اإلسرائيلي

Israeli Political System 
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نه النظام الدميوقراطي الوحيد يف يدعي الصهاينة أن نظامهم السياسي نظام دميوقراطي برملاين مبين على تعدد األحزاب وأ
إن إسرائيل واحة الدميوقراطية يف أحراش  "1996وكما قال إيهود باراك أثناء زيارته للواليات املتحدة عام . املنطقة

 roughرف نيرب هود : باإلجنليزية"" حنن نعيش يف حي متخلف فظ"، وكما قال بنيامني نتنياهو "الشرق األوسط

neighbourhood" "ي عبارة يف اخلطاب اليومي األمريكي تشري عادةً إىل أحياء الزنوج اليت تتسم بوجود وه
ولكن الشكل الدميوقراطي للدولة والتعددية احلزبية إن هو إال جمرد شكل بال . معدالت جرمية وتفكك اجتماعي عالية

األخرى يف اجلزائر أو " اطيات االستيطانيةالدميوقر"مضمون، فالدميوقراطية اإلسرائيلية تستبعد العرب، شأا يف هذا شأن 
بل إن الدميوقراطية إن هي إال آلية من آليات االستيطان تستخدم من أجل ترغيب املهاجرين وتأطريهم . جنوب أفريقيا

مثيل أما مسألة التمثيل النسيب فهي ضرورية لتركيز القوة يف يد األحزاب الكبرية مث لت. واستيعام ضمن آلية عمل النظام
كما يستخدم غياب الدستور يف دعم املخططات التوسعية . القوى السياسية لضمان استمرار العمل يف اإلطار الصهيوين

 . للدولة واستيعاب مجيع الطوائف واالنقسامات بني اجلماعات اليهودية، عالوة على تكريس العنصرية ضد العرب

 

، من األجدى البحث عن أساس "نظاماً دميوقراطياً"باعتباره » رائيليالنظام السياسي اإلس«ولذا بدالً من احلديث عن 
تشكلت خصائصه حتت " نظاماً سياسياً استيطانياً"ولذا سنشري هلذا النظام باعتباره . تصنيفي له مقدرة تفسريية أعلى

أي أن الطبيعة االستيطانية ، "مثل األمن وتأمني اهلجرة واالستيطان واالستيعاب"ضغط متطلبات االستيطان يف بيئة معادية 
للتجمع الصهيوين هي احملدد األساسي لكل التكوينات االجتماعية والسياسية والجتاه التفاعالت والعالقات اخلارجية 

 . والداخلية

 

سياسي ولعل أكثر ما مييز النظام السياسي اإلسرائيلي هو املركزية القومية رغم الشكل الدميوقراطي الربملاين، فالنظام ال
وضع قيوداً على الدميوقراطية وحدد قواعد اللعبة الدميوقراطية اليت ال ميكن جتاوزها، وذلك من حيث أساليب التنافس 

 . السياسي وموضوعات النقاش والفئات اليت يسمح هلا بأن تشارك فيه

 

اقتصادية هائلة متمثلة يف تدفقات وقد ركزت احلكومة املركزية يف إسرائيل مصادر القوة يف أيديها فاستولت على موارد 
األموال من اخلارج، سواء من احلكومات الغربية أو تربعات الدياسبورا، كما استولت على ممتلكات الفلسطينيني، 

من األراضي الفلسطينية ومجيع الثروات الطبيعية، وأقامت الدولة % 94ومتتلك الدولة . وقننت االستيالء على أراضيهم
ماً اقتصادياً مركزياً واقتصاداً خمتلطاً يقوم على ثالث قطاعات هي احلكومي واهلستدرويت واخلاص، وتقوم االستيطانية نظا

وتفرض الدولة سيطرا على وسائل اإلعالم والنظام التعليمي، . الدولة بتمويل املشاريع االقتصادية بصورة مباشرة
 . وخيضع نظام التعليم لسيطرا
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الستيطاين يف عناصر أخرى مثل االزدواجية يف عالقة النظام بالسكان حيث االنفصام الداخلي وتربز خصائص النظام ا
وإذا كانت العنصرية تمارس بشكل غري قانوين يف كل . بني العالقة مع املستوطنني والعالقة مع السكان األصليني

اً مرجعياً، ألن املساواة دد وجود النظام اتمعات البشرية، فاتمعات االستيطانية تقنن للعنصرية وجتعلها إطار
مقولة قانونية يف النظام السياسي واالجتماعي اإلسرائيلي، واألرض ملكية » يهودي«ولذا جند أن مقولة . االستيطاين

 . وحدهم بالعودة، وهكذا" لليهود"يسمح " العودة"، وقانون "اليهودي"خالصة للشعب 

 

 باالعتماد املتزايد على الراعي اإلمربيايل، أي الواليات املتحدة، وهو ما يسلبه حرية ويتسم النظام السياسي اإلسرائيلي
ومن السمات األخرى للنظام السياسي ازدواجية املؤسسات وتعدد األدوار، حيث املهام . القرار وكثرياً من السيادة

وائر املنظمة الصهيونية العاملية كدوائر اهلجرة املشتركة بني العديد من أجهزة النظام وإدارته مثل الوزارات واألحزاب ود
اهلجرة : واالستيعاب والشباب والتعليم، حيث تعاجل مجيع مؤسسات الدولة نفس القضايا الثالث اليت تواجه اتمع وهي

 . واالستيطان واألمن

 

 1948اليهودية قبل عام ومن اجلدير بالذكر أن مؤسسات هذا النظام مل تكن سوى مؤسسات استيطانية تابعة للوكالة 

عام " الكنيست"مث أصبحت " جملس الدولة املؤقت"حتولت إىل " فاجلمعية املنتخبة. "1948مث مت تغيري أمسائها عام 
، وحتولت "جملس الوزراء" مث إىل 1948عام " احلكومة املؤقتة"حتولت إىل " اللجنة التنفيذية للوكالة اليهودية"و. 1949

وبعد إعالن الدولة تسلمت كل وظائف الوكالة اليهودية وأدوارها ووضعت ".  الدفاع اإلسرائيليجيش"إىل " اهلاجاناه"
احلد بينهما، مث مت حتديد نشاط الوكالة بواسطة قانون الوضع اخلاص للوكالة اليهودية، وذلك لتحقيق استقالل الدولة عن 

وجنحت الدولة الصهيونية، حتت قيادة بن . صة اهلستدروتاحلركة الصهيونية العاملية ومتييزها عن املؤسسات احمللية وخبا
جوريون، يف السيطرة على املؤسسات الرئيسية مثل التنظيمات العسكرية ومكاتب العمل، وممتلكات الالجئني 

 . الفلسطينيني، وكذلك يف السيطرة على جهاز التعليم واحتكار توزيع املوارد املالية اليت تدفقت من اخلارج

 

قول بأن قوة الدولة يف النظام السياسي اإلسرائيلي متثلت يف قوة السلطة التنفيذية، وأن الدولة وضعت نفسها وميكن ال
فمنعت الدولة أي نوع من املبادرات احمللية اجلماعية أو الفردية السياسية أو . فوق اتمع وكانت إىل حد كبري بعيدة عنه

وبناًء على سعي الدولة . اليت حتدد مهمات الفئات واملؤسسات واألفراداالقتصادية، فهي اليت ختطط وتنفذ، وهي 
الستيعاب اهلجرة وتوطني املهاجرين، رفضت االعتراف بشرعية التنظيم واالجتماع على أساس طبقي أو عرقي إثين أو 

خبة اإلشكنازية من وقد سيطرت على الدولة الن. على أساس قومي حيث يتم إفشال تلك احملاوالت بكل الوسائل املمكنة
مهاجري أوربا وحتكمت يف معايري توزيع املوارد وحتديد األهداف السياسية واالقتصادية باعتبار أا أهداف وقيم 

وكان لزاماً على املهاجرين اجلدد وخصوصاً السفارد، التكيف مع ذلك الواقع، وكان التربير الدائم هلذا . إسرائيلية عامة
 .سبب حتمية الصراع السياسي العسكري مع الدول العربيةالوضع تربيراً أمنياً ب
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. ، والسلطة التنفيذية"الكنيست"ويقوم نظام احلكم يف إسرائيل على ثالثة أعمدة هي رئيس الدولة والسلطة التشريعية 

 يف وسلطات رئيس الدولة حمدودة، إذ ليست له سلطات تنفيذية وليس له احلق يف حضور اجتماعات جملس الوزراء وال
ومدة الرئاسة هي . االعتراض على التشريعات اليت يصدرها الكنيست، وال حيق له مغادرة إسرائيل دون موافقة احلكومة

 . مخس سنوات جيوز جتديدها مرة واحدة، وال حيق له حل الكنيست أو إقالة احلكومة

 

 شئون الدولة، واختاذ القرارات املباشرة فيما خيص أما السلطة التنفيذية، ممثلة يف جملس الوزراء، فهي اجلهة املخولة لتسيري
ورغم خضوع . الشئون الداخلية واخلارجية السياسية واالقتصادية والعسكرية، فاحلكومة هي اليت تصدر قرار احلرب

انية متتلك احلكومة نظرياً للكنيست، فإا واقعياً هي اليت تسيطر أو متلك قوة القرار ألن احلكومة هي اليت متلك أغلبية برمل
ولعل القانون األخري . ورئيس الوزراء يتمتع مبكانة تفوق ما يتمتع به رؤساء احلكومات يف الدول األخرى. اختاذ قراراا

 ميثل زيادة أخرى يف قوة رئيس الوزراء حيث يتم انتخابه مباشرةً، وهو ما جيعل 1996الذي متت مبوجبه انتخابات عام 
ة إال بعد إجراء انتخابات عامة جديدة، أو موافقة ثلثي أعضاء الكنيست على خلعه،وهو خلعه من منصبه مهمة مستحيل

ومن هنا ميكن اعتبار النظام يف الكيان الصهيوين . نصاب من الصعب جداً أن تلتقي عليه األحزاب املمثلة يف الكنيست
زب صاحب األغلبية الذي هو رئيس نظاماً يقترب من الديكتاتورية حىت يف عالقته باملستوطنني، حيكمه زعيم احل

 . احلكومة بشكل آيل يف ظل القانون اجلديد بعد أن ينتخبه الشعب، ويعرف احلكم باستمرار باسم رئيس احلكومة

 

ويتبع مكتب رئيس الوزراء مكتب خدمات األمن الذي تتمثل فيه فروع االستخبارات الرئيسية املدنية والعسكرية 
والوزارات الصهيونية األساسية هي الدفاع واملالية .  يقدم تقاريره إىل رئيس احلكومة مباشرةًويرأسه رئيس املوساد الذي

 انسجاماً مع الدور 1968وخالفاً للدول األخرى توجد وزارة للهجرة واالستيعاب مستحدثة منذ عام . واخلارجية
 . طلع بتلك األدوار االستيطانيةاالستيطاين للدولة، إضافة إىل قيام وزارات أخرى مثل اإلسكان والدفاع تض

 

، وهم "جملس الوزراء املصغر"أو " الصفوة"ويف الواقع فإن قلة من الوزراء تشارك يف صنع القرار وهم من يسمون وزراء 
ويوجد يف احلكومة العديد من الوزراء بال حقائب . يف العادة وزراء الدفاع واملالية واخلارجية إضافة إىل رئيس الوزراء

 . ء األحزاب الصغريةإلرضا

 

 واخلالف الذي 1948ومن أهم خصائص النظام السياسي يف إسرائيل أا دولة بدون دستور، وذلك يعود إىل عام 
فرغم أن وثيقة قيام الدولة حددت موعد مطلع أكتوبر من عام . نشب بني املعارضني واملؤيدين لوضع دستور للدولة

وقد رأى مؤيدو وضع الدستور أن الدستور الدائم يعطي . لك مل حيدث كموعد أقصى لوضع الدستور، فإن ذ1948
أما معارضو . الكيان صفة الدولة العادية والطبيعية ويدعم استقرار نظامها السياسي، وحيول دون اغتصاب السلطة
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، وبني من كانوا الدستور فقد تراوحوا بني من يعترب الشريعة اليهودية دستور إسرائيل الدائم مثل حزب أجودات يسرائيل
يرون الدستور قيداً على حركتهم السياسية وتطلعام املستقبلية مثل بن جوريون الذي صرح بأن الدستور جيب أال 

 يناير 13وقد انتهت العاصفة يف . يوضع قبل هجرة من تبقَّى من يهود العامل وقبل أن تأخذ إسرائيل وضعها النهائي
، وهو ما يعين تأجيل املسألة إىل "كون إلسرائيل دستور مكتوب يوضع فيما بعدجيب أن ي" بقرار الكنيست أنه 1950

وعدم وضع دستور للكيان الصهيوين أكثر مالءمة للقادة الصهاينة إذ يتيح هلم استصدار ما يناسبهم من . أجل غري مسمى
نيست الذي يتمتعون فيه قرارات، وتكييف القوانني باستمرار حسب حاجام وحاجات الكيان الصهيوين بواسطة الك

 . باألغلبية، وبالتايل يتفادون املشاكل اليت تتعلق وية الدولة واالنقسامات الداخلية املتناقضة

 

أما بالنسبة للجيش واملؤسسات العسكرية فهي تلعب دوراً غري عادي يف حياة الكيان الصهيوين من خالل تسخري كل 
ه املؤسسة، بسبب الطبيعة االستيطانية والدور الوظيفي للدولة الصهيونية النشاطات األخرى يف هذا الكيان خلدمة هذ

 ."»املؤسسة العسكرية اإلسرائيلية وعسكرة اتمع اإلسرائيلي«: انظر"

 

  الديموقراطية اإلسرائيلية

Is raeli Democracy  

هو نظام خنبوي يقوم على سيطرة خنبة النظام السياسي اإلسرائيلي نظام عنصري قائم على التفرقة والتمييز بني السكان، و
ولكن مؤسسات هذا النظام وشكل عملها . معينة على عملية صنع القرار، وهذه خصائص مميزة للنظم االستيطانية

اعتمدت على الدميوقراطية الشكلية بغية توظيفها يف إغراء اليهود من مجيع أحناء العامل للهجرة إىل هذا الكيان، وخباصة 
وقد مت حتويل .  الذين يعيشون يف ظل نظم ليربالية، ويف خداع الرأي العام العاملي لكسب شرعية دوليةيهود الغرب

املؤسسات املقامة على أساس استعماري استيطاين قبل قيام الدولة إىل مؤسسات دولة ذات شكل دميوقراطي، بينما ظل 
 خدمت صياغة مؤسسات النظام يف شكل دميوقراطي وقد. حمتوى هذه املؤسسات ثابتاً من حيث الشخصيات املكونة هلا

 . عملية تأطري املهاجرين واستيعام ضمن آلية عمل هذا النظام دون إحداث خلل رئيسي يف اجتاهاته

 

ولعل غياب دستور مكتوب يشري إىل نقائص وعيوب هيكلية يف الدميوقراطية اإلسرائيلية، وال تصح بالتايل املقارنة 
فالنظام الربيطاين له تقاليد راسخة يف عملية املمارسة . م الربيطاين والنظام اإلسرائيلي يف هذه اجلزئيةالشكلية بني النظا

 . الدميوقراطية متتد إىل قرون عديدة على عكس النظام اإلسرائيلي
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والديين، أو ويعود عدم إقرار دستور مكتوب إىل ما سيؤدي إليه من نشوب خالفات بل انقسامات بني الفريقني العلماين 
ويف الواقع فإن عدم وجود دستور مكتوب يعطي احلكومة والكنيست . االختالف حول حتديد من هو اليهودي

حريةكبرية يف املمارسة السياسية دون قيود دستورية على حركتها،األمر الذي يؤدي إىل بروز مراكز قوى وخنب معينة 
 . ذات صالحيات واسعة 

 

اسية، وخباصة من قبل بعض القانونيني واألكادمييني، بالسعي من أجل وضع دستور وقد قامت بعض احلركات السي
 . للدولة، حيث إن وثيقة إعالن إسرائيل ليس هلا قيمة دستورية أو قضائية وال ميكن االستناد إليها يف احملاكم

 

وانني األساسية اليت ال جيوز تغيريها فقد وضع الكنيست هذه الق. وتعترب القوانني األساسية مبرتلة املصادر شبه الدستورية
أو إبطاهلا إال بأغلبية خاصة وغري عادية، بيد أا مل تصل إىل درجة دستور الدولة ،وهي التشمل نصاً صرحياً بأنه ال جيوز 

ودة قانون الكنيست، وقانون رئيس الدولة، وقانون األراضي، وقانون الع: ومن أهم هذه القوانني. ألي قانون أن يناقضها
 الذي مبوجبه يكون من حق كل يهودي يف العامل ايء إىل إسرائيل واالستقرار فيها والعمل 1950الصادر عام 

 . 1952والتملك، وكذلك قانون اجلنسية الصادر عام 

 

ية يعمل وفق آل" لنظام خنبة"وميكن القول بأن الشكل الدميوقراطي للنظام السياسي اإلسرائيلي ليس سوى قشرة خارجية 
تتالءم مع حاجات وأهداف هذه النخبة السياسية واالقتصادية واالجتماعية، مبا يضمن استمرار إمساك هذه النخبة بكل 

لذلك مل ميثل هذا الشكل الدميوقراطي عائقاً يف سبيل مواصلة القيادة الصهيونية العمل على حتقيق . العمليات واملؤسسات
فاختاذ . سجام مع الدور الوظيفي هلذا الكيان يف خدمة اإلستراتيجية اإلمربياليةأهدافها الداخلية واخلارجية، وال االن

القرارات الرئيسية املتعلقة بأهداف الدولة الصهيونية وأمنها، مثل قرارات احلرب والسالم، تقوم به القيادة الصهيونية دون 
دودة وضيقة ممثلة باألساس يف رئيس الوزراء أي تأثري ملؤسسات أو أبنية دميوقراطية، إذ حتتكر تلك املهمة جمموعة حم

 . ووزراء الدفاع والداخلية واخلارجية، بينما تنساق باقي املؤسسات وراء قرار القيادة

 

ودور . ويالحظ أن خنبة النظام يف إسرائيل تسيطر على النشاط االقتصادي واملايل، ويمن على املؤسسة العسكرية
. قوي جداً، وهي حتدد سلطة وسائل اإلعالم يف نشر األخبار واملعلومات املتعلقة باجليشاملؤسسة العسكرية يف النظام 

ويالحظ أن معظم عناصر القيادة السياسية واالقتصادية سبق هلا اخلدمة باجليش، فالنظام اإلسرائيلي هو نظام عسكري 
 وطابعه العدواين وعنصرية وحمورية العمل بل ميكن القول استناداً إىل عسكرة ذلك النظام. أيضاً ذو شكل دميوقراطي

الدعائي فيه، بأنه نظام إرهايب قائم على استخدام العنف غري املشروع أو التهديد باستخدامه إلجياد حالة من اخلوف 
والرعب بقصد حتقيق التأثري أو السيطرة على فرد أو جمموعة من األفراد أو اتمع أو دول جماورة بقصد الوصول إىل 
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ويكفي يف ذلك اإلشارة إىل التاريخ اإلرهايب للنظام الصهيوين ضد املواطنني .  معني يسعى النظام الصهيوين إليههدف
 . العرب واستخدام السالح النووي يف إرهاب وختويف الدول ااورة

 

فالتشريع . كان األصلينيوتربز طبيعة النظام السياسي االستيطاين يف إسرائيل ويف اعتماده سياسة التمييز العنصري ضد الس
السائد يف النظم االستيطانية يتحكم يف نطاق املشاركة السياسية عند املنبع، بالتحكم يف الشرط اجلوهري فيه واملتمثل يف 

. املُواطَنة، حيث توجد قيود رئيسية حتول بني أصحاب األرض األصليني من العرب وتمتعهم حبق املواطنة على أراضيهم

وقراطي للنظام وراءه أيديولوجية استيطانية استعمارية هي الصهيونية اليت حتدد حدود الدولة على حنو ال فالشكل الدمي
فالدولة الصهيونية أداة . يرتبط بالرقعة اجلغرافية اليت حتتلها الدولة، فتعتربها دولة اليهود، ال دولة املواطنني املقيمني فيها

وهذا ما . يعين حرمان العرب، أصحاب األرض األصليني، من حقوق املواطنةللتعبري عن القومية اليهودية، وهو ما 
، والسياسة التربوية اليت 1952، وقانون اجلنسية عام 1950تكرسه التشريعات والقوانني من ذلك قانون العودة عام 

 اليهودية، واكتساب تأسيس التربية االبتدائية يف دولة إسرائيل على قيم الثقافة" واليت تسعى إىل 1953وضعت عام 
والسياسة املتعلقة مبلكية األرض واملبنية على استمالك اليهود " العلم، وحب الوطن، والوالء للدولة والشعب اليهودي

لألرض وجتريد السكان الفلسطينيني من أراضيهم عرب جتميد ملكية األراضي ومصادرة األراضي عرب سلسلة من القوانني 
  .اجلائرة لتمليكها لليهود

 

ولعل من أكثر األمثلة تبلوراً ووضوحاً على التناقض اجلوهري بني ادعاءات الدميوقراطية واملمارسات العنصرية 
فلكي ينتمي املواطن اإلسرائيلي ألي كيبوتس البد أن يكون يهودياً ."االشتراكية"االستيطانية ما حيدث يف الكيبوتسات 

اليهودية ولذا على غري اليهودي الذي يود االنتماء لكيبوتس أن يتهود ألن الكيبوتسات توجد على أرض مملوكة للدولة 
لتسهيل عملية " دميوقراطية"وقد طورت دار احلاخامية الرئيسية وسائل . "حىت لو كان أعضاء الكيبوتس ملحدين"

 .التهود

 

صات املالية احلكومية للمجالس وتربز املمارسات العملية العديد من املؤشرات على طبيعة الدولة العنصرية منها أن املخص
كما أن املخصصات املالية إلعالة األطفال وقروض . احمللية اليهودية تتخطى مخسة أضعاف ميزانية االس احمللية العربية

ودعم . اإلسكان ونفقات الدراسة اجلامعية ترتبط مجيعها باخلدمة العسكرية املقصورة على املستوطنني الصهاينة اليهود
وبينما تتاح .  لتكلفة املياه اليت يستهلكها املزارعون اليهود يناهز مائة ضعف ما متنحه للمزارعني العرباحلكومة

للمهاجرين اليهود اجلدد دروس جامعية بلغام األصلية، يجبر الطالب العرب على الدراسة باللغة العربية، وبينما يبلغ 
 أكادميي، فليس بينهم إال عشرة من العرب، كما أنه ال يوجد 5000عدد األكادمييني يف اجلامعات اإلسرائيلية حنو 

 شخص حيتلون مراكز إدارة يف الشركات اليت متلكها احلكومة، وذلك رغم أن 2400سوى عريب واحد من جمموع 
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 وهناك تقديرات أخرى تصل بالرقم إىل مليون عريب. من السكان طبقاً لإلحصاءات اإلسرائيلية% 15.5العرب ميثلون 

 . من السكان%18بنسبة 

 

 عن 1997 هو ما اقترحه أحد نواب تكتل الليكود يف مطلع عام 48ولعل أقل املمارسات السياسية عنصرية ضد عرب 
مشروع قانون حيظر على غري اليهود ترشيح أنفسهم ملنصب رئيس احلكومة وهو ما جيد معارضة من بعض اليهود ألنه 

وال يفوتنا يف .  يف إمكان إسرائيل كدولة تم بشكلها الدميوقراطي أن تربرها للعاملعبارة عن عنصرية علنية لن يكون
هذا السياق أن نشري إىل املمارسات اإلرهابية ضد املواطنني الفلسطينيني يف الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس باتباع 

 "اليت دشنها إسحق رابني"ة تكسري العظام أساليب القتل والتعذيب حيث جييز القانون تعذيب املعتقلني، واتباع سياس

عالوة على ذلك هناك سياسة هدم املنازل ومعاقبة السكان باحلصار االقتصادي ومنع . لتستخدم ضد أطفال االنتفاضة
ولكن سياسة التمييز العنصري غري . الغذاء وأساليب الطرد والترانسفري مثل حالة املبعدين الفلسطينيني يف مرج الزهور

 . رة على العرب فقط بل متتد إىل اليهود السفارد أيضاًقاص

 

 فقط، بل هو حمكوم "خنبة النظام"وميكن القول بأن القرار يف إسرائيل ال تصنعه العوامل الداخلية ومكونات النظام وآليته 
يتها على الصعيد اإلقليمي بشروط ارتباط هذا الكيان باإلمربيالية العاملية ومصاحلها والدور املطلوب منه يف إطار إستراتيج

والعاملي، فوظيفة الدميوقراطية اإلسرائيلية الشكلية من خالل لعبة االنتخابات والتعددية احلزبية، ليست سوى احتواء 
املستوطنني سياسياً وضبط حركام واجتاهام مبا ينسجم مع أهداف احلركة الصهيونية، ومع متطلبات عمل الكيان 

 .ة ومع الدور الوظيفي املناط به يف خدمة اإلمربيالية العامليةالصهيوين يف كل مرحل

 

  النظام الحزبي اإلسرائيلي

Is raeli Party Sys tem  

متتد جذور األحزاب اإلسرائيلية إىل ما قبل اإلعالن عن قيام الدولة الصهيونية، فقد ظهرت هذه األحزاب على شكل 
ع عشر وبداية القرن العشرين وتنظمت يف العقد الثالث بشكل حركات وجمموعات صهيونية يف اية القرن التاس

وميكن القول بأن األحزاب الصهيونية قبل اإلعالن عن قيام الدولة كانت أحزاباً فوقية، متيزت مفاهيمها . أحزاب
»  اشتراكيجمتمع«ونشاطاا بالتناقضات الكثرية بسبب افتقارها ألرضية طبيعية تنمو عليها، فبعضها سعى إىل حتقيق 

تقوم على تغييب » اشتراكية كولونيالية«، وكفلت احلركة الصهيونية بناء »جمتمع مييين ليربايل«واآلخر سعى إىل حتقيق 
 . العنصر العريب، وعلى توظيف الديباجات االشتراكية يف حتقيق أهداف االستعمار االستيطاين اإلحاليل
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استيعابية أسست الدولة وليست أحزاباً توجد داخل /أا مؤسسات استيطانيةوميكننا النظر إىل األحزاب اإلسرائيلية على 
أما الدولة فهي جمرد تعبري شكلي عن وضع استيطاين قائم بالفعل جوهره املؤسسات االستيطانية اليت تدعى . الدولة
حلزب ليس جمرد انتماء وتظهر استيطانية األحزاب يف عالقة األعضاء ا ويف الوظائف اليت تضطلع ا، فا. أحزاباً

فلألحزاب مشروعات اإلسكان اخلاصة ا وشركات البناء واملراكز . أيديولوجي، بل هو أيضاً انتماء اقتصادي وساليل
ولعل هذا . التعاونية واملستشفيات ونظام الضمان الصحي، كما أن هلا بنوكها ومكاتب التسليف والتوظيف التابعة هلا

 . ء باألحزاب يف إسرائيل، ويفسر أيضاً ظاهرة االنضباط واملركزية يف األحزاب اإلسرائيليةالوضع يفسر ارتباط األعضا

 

وهذه األدوار موجودة قبل تأسيس الدولة الصهيونية، عندما كانت األحزاب تتولَّى مباشرةً جلب اليهود وتوطينهم يف 
وهذه . م سياسياً، ودجمهم يف احلياة السياسيةفلسطني وتوفري فرص عمل وأماكن سكن هلم، ورعايتهم اجتماعياً وتثقيفه

 . األدوار مستمرة حىت اآلن رغم قيام الدولة بكثري من تلك املهام

 

وختتلف األحزاب السياسية الصهيونية اإلسرائيلية عن نظريا يف البالد األخرى، لذا سنحاول أن نصنف هذه األحزاب 
املوقف من االستيطان : مع االستيطاين، مستخدمني معيارين أساسينيمبا يتفق مع واقعها وممارستها داخل إطار ات

 . الصهيوين واملوقف من عالقة الدين بالدولة

 

 هو العنصر األساسي الذي يتحكم فيه، ولذا جند "واملوقف من الفلسطينيني والعرب"  لعل استيطانية الكيان الصهيوين 1
وينتج عن هذا . ع العرب وليس الصراعات اجليلية أو العرقية أو الطبقيةأن التناقض األساسي يف هذا الكيان هو الصراع م

أن نظامنا التصنيفي جيب أن ينطلق من تقسيم األحزاب اإلسرائيلية يف عالقتها بالتناقض األساسي اخلارجي، فهي إما 
اب غري صهيونية ترفض أحزاب صهيونية تدافع عن االستيطانية وتدعمها بدرجات متفاوتة من احلماس والفتور، أو أحز

وما . الكيان الصهيوين ولديها استعداد حلسم التناقض األساسي الذي يواجه اتمع اإلسرائيلي بطريقة مركبة رشيدة
 يف اتمع اإلسرائيلي، "العرقية والطبقية"حيدد ميينية ويسارية أي حزب يف إسرائيل هو عالقته ال بالتناقضات الداخلية 

إن "» ميينية«اإلحاليل هي أحزاب /فاألحزاب الصهيونية اليت تؤيد االستيطان. تناقض األساسي اخلارجيوإمنا عالقته بال
االقتصادي " برناجمها" ألا تؤيد املشروع االستعماري الغريب وممثلته الدولة الوظيفية الصهيونية،حىت لو كان "صح التعبري

أما . "راكية كما بينا إن هي إال ديباجات االقتصاد االستيطاينواالشت"يضمن املساواة " اشتراكياً"الذي تدافع عنه 
طاملا أن لديها استعداداً للتعامل بشكل عقالين حمدد » يسارية«األحزاب املعادية للصهيونية فهي أحزاب ميكن أن نسميها 

ولعل . ليربالياً/و العرقي ميينياًمع التناقض األساسي الذي يتحكم يف اتمع اإلسرائيلي، حىت لو كان برناجمها االجتماعي أ
وقد ظهرت جمموعة من األحزاب العربية يف .  هو احلزب اليساري املعادي للصهيونية"القسم العريب"احلزب الشيوعي 

 . التسعينيات ترفض صهيونية الدولة مثل احلزب الدميوقراطي العريب وحزب احلركة اإلسالمية
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وقد تناولنا هذا املوضوع بشيء من التفصيل "الديباجات الدينية باملشروع الصهيوين   املوقف من عالقة الدين بالدولة و2
 . "»أزمة الصهيونية«يف الباب املعنون 

 

  العنصر الساليل اإلثين وهو عنصر كان قوياً يف السنوات األوىل بعد إعالن الدولة مث عاود الظهور مرة أخرى يف 3
 .  بالعنصرين األول والثاينالتسعينيات، وهو عنصر فرعي باملقارنة

 

 املتشدد، "الديين والعلماين"املعسكر اليميين : انطالقاً من هذا ميكن القول بأنه يوجد معسكران صهيونيان أساسيان
واملعسكر العمايل الذي يدور يف إطار اإلمجاع الصهيوين ويتسم بدرجة أعلى من الربامجاتية تؤهله للتعامل بشكل أكثر 

 . يات املتحدة األمريكية ومع بعض احلكومات العربيةكفاءة مع الوال

 

يرى أعضاء هذا املعسكر ضرورة االحتفاظ بكل األراضي احملتلة وضمها إىل إسرائيل :   معسكر اليمني الديين والعلماين1
ويضم . ربويصل البعض إىل ضرورة ترحيل السكان الع. إن عاجالً أو آجالً باعتبار أا جزء من أرض إسرائيل الكربى

 . هذا املعسكر حزب تسومت رغم أنه يف تكوينه وأهدافه االقتصادية واالجتماعية أقرب إىل حزب العمل

 

ويضم القوى اليت ترى استحالة ضم األراضي العربية احملتلة يف ظل وجود أغلبية سكانية عربية، :   املعسكر العمايل2
تلة أو أجزاء منها، حبيث تقام كونفيدرالية أردنية  فلسطينية، وتدعو إىل سالم قائم على االنسحاب من األراضي احمل

 . ويضم هذا املعسكر حزب شينوي رغم أنه حزب ليربايل يف تكوينه وأهدافه

 

: وهو ما يعين أننا نصنف األحزاب الصهيونية إىل فريقني أساسيني» اليمني العلماين«و» اليمني الديين«وقد أشرنا إىل 

حزاب العلمانية، والفرق بني األحزاب الدينية والعلمانية ينحصر يف حتديدمها مصدر القداسة، فكال األحزاب الدينية واأل
الفريقني يؤمن بقداسة التراث اليهودي،ولكن القسم األول يرجع القداسة للخالق بينما يسند الفريق الثاين القداسة إىل 

ية بغض النظر عن حتديدها مصدر القداسة هي أحزاب وهلذا نرى أن كل األحزاب الصهيون. نفسه» الشعب اليهودي«
 . تؤمن بقدسية الشعب اليهودي وقدسية أرضه وبالعالقة املقدسة بينهما

 

أما بالنسبة للسياسة االقتصادية واالجتماعية فهناك شبه إمجاع على ضرورة قيام دولة الرفاهية واستمرار االقتصاد املختلط 
كومي واهلستدرويت واخلاص مع اختالف يف النظرة إىل احلجم والدور املرغوب فيه املكون من ثالثة قطاعات هي احل

 .لكل منهم مع ميل عام لتنمية القطاع اخلاص
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ومن السمات امللحوظة يف النظام احلزيب اإلسرائيلي اجتاهه املستمر حنو اليمني وهو أمر ملحوظ يف كل النظم االستيطانية 
فمن خالل الصراع املستمر مع السكان األصليني تتساقط الديباجات اإلنسانية . "لجنوب أفريقيا على سبيل املثا"

، يف املصطلح »املنفى«"واالدعاءات االشتراكية املراوغة اليت أحضرها املستوطنون معهم من وطنهم األصلي 
بطرد السكان األصليني أو ،وبرروا ا مواقفهم ليحل حملها اخلطاب العرقي االستيطاين املباشر الذي يطالب "الصهيوين

 . وهذا االجتاه حنو اليمني ينطبق على مجيع األحزاب، الدينية والعلمانية. وضعهم يف معازل

 

وتتسم األحزاب اإلسرائيلية بأا أحزاب ذات صبغة مركزية واضحة وأا أحزاب أوليجاركية حتكمها قلة رغم ما يبدو 
مبجموعة من الزعامات التارخيية أو الدينية وا أجهزة بريوقراطية مركزية من أشكال وإجراءات دميوقراطية، فهي ترتبط 

ومع هذا ميكن القول بأن تلك الصبغة املركزية القوية قد بدأت تخفُت نسبياً، فهناك مؤمترات عامة دورية تقوم . وقوية
 . فيذيةبانتخاب جملس أو جلنة مركزية وزعيم للحزب، وانتخاب املكتب السياسي واللجنة التن

 

ويترك العنصران الساليل والطبقي أثراً يف النظام احلزيب يف إسرائيل يتفاوت يف األمهية حسب اللحظة التارخيية، ففي 
وقد لوحظ عند . غياب الوعي الطبقي ومع تراجع فعالية األيديولوجية الصهيونية وتآكلها يزداد العنصر الساليل فعالية

وجد قائمة للسفارد وأخرى لليمنيني، وكان من املتوقع أن ختتفي ظاهرة األحزاب اإلثنية، بداية تكوين الدولة أنه كانت ت
ولكن لوحظ يف أواخر السبعينيات أا عاودت الظهور، وهو ما يعين فشالً جزئياً . وهو ما حدث بالفعل يف الستينيات

خرج مواطناً إسرائيلياً ينسى ماضيه اإلثين لبوتقة الصهر الصهيونية اليت كان يفترض فيها أن تقوم بصهر املهاجرين لت
ويرى عزمي بشارة أن عودة األحزاب اإلثنية إىل ساحة . وتتبدى من خالل الصفات اليهودية أو اإلسرائيلية احلقة

وهي . السياسة وتسامح النظام الصهيوين معها هو دليل ثقته بنفسه، فمثل هذه األحزاب تشكل االستثناء ال القاعدة
تحق أن ختترب،وخصوصاً أن األحزاب اإلثنية مل تلعب دوراً مهماً يف النظام السياسي اإلسرائيلي من قبل أطروحة تس

 . 1996انتخابات عام 

 

ويظهر . ومهما كان األمر البد أن نأخذ االنتماء اإلثين يف االعتبار إذ أنه يتداخل ويتصارع مع االنتماء القومي والطبقي
 بالعناصر الطبقية واأليديولوجية يف عديد من الظواهر السياسية، فيالحظ على سبيل املثال مدى اختالط العناصر اإلثنية

أنه حىت بداية التسعينيات كان اهلاربون من االشتراكية واملهاجرون السوفييت اإلشكناز ينضمون حلزب العمل صاحب 
 . لليكودالديباجات االشتراكية بينما ينضم املهاجرون من شرق أفريقيا إىل حزب ا

 

. ، التعدد احلزيب الكثري واملتطرف1948ومن أهم مسات النظام احلزيب يف إسرائيل، اليت الزمته منذ قيام الدولة عام 

فاألحزاب اإلسرائيلية ال تكف عن االنقسام واالندماج وذلك لعوامل تارخيية ترتبط بدور تلك األحزاب يف تنظيم وبناء 
والء للقيادات والزعامات الصهيونية املختلفة يف آرائها وأيديولوجيتها من أهم أسباب كما أن ال. املُستوطَن الصهيوين
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وميكن أن نضيف إىل كل هذا النظام االنتخايب الذي يسمح بوصول األحزاب الصغرية للربملان من خالل . االنقسام
جتماعية واالقتصادية بني سفارد كما ميكن تفسري كثرة األحزاب اإلسرائيلية بوجود االنقسامات اال. خفض نسبة احلسم

ويترتب على كثرة . وإشكناز، متدينني وعلمانيني، واالنقسام حول مستقبل األراضي احملتلة واالنقسام بني اليهود والعرب
األحزاب وتعددها وجود حالة دائمة من االنشقاقات واالندماجات وإنشاء كتل انتخابية خمتلفة، مما يؤدي إىل عجز أي 

 .  تشكيل احلكومة مبفرده وإىل ضرورة اللجوء إىل آلية االئتالف حكوميحزب عن

 

والنظام احلزيب اإلسرائيلي، رغم كل هذه االنشقاقات واالنقسامات، يدور بأسره داخل إطار اإلمجاع الصهيوين والصيغة 
لقومية اليهودية وحتقيق حلم الصهيونية األساسية الشاملة واإلميان بأن احلركة الصهيونية حركة تحرر قومي لبعث ا

الشعب اليهودي بالعودة إىل وطنه، بكل ما يترتب على ذلك من هجرة اليهود وجريهم واستيعاب املهاجرين وإفراغ 
ولعل أكرب دليل على هذه الوحدة الكاملة أن مجيع هذه األحزاب الصهيونية قد . إرتس يسرائيل من سكاا األصليني

كة الصهيونية العاملية واملنظمة الصهيونية وحتت إشرافهما، وكل األحزاب ممثلة يف هذه املنظمة أُسست بتشجيع من احلر
كما أن هذه األحزاب املتصارعة تتحالف . وممولة من قبلها وكل الصراعات بينها تتم يف إطار هذا االنتماء األيديولوجي

اليت تضم أحزاباً دينية "وداخل االئتالفات الوزارية وتتآلف داخل املؤسسات الصهيونية االستيطانية مثل اهلستدروت 
أما الصراعات األيديولوجية احلادة بني هذه . "وأخرى عمالية وثالثة رأمسالية ولكنها مجيعاً يف اية األمر صهيونية

ناء الصراع رمبا باستث"األحزاب فهي ال تتعدى بأية حال املستوى اللفظي وال حتدد سلوك هذه األحزاب أو ممارساا 
ولعل أكرب دليل على أحادية النظام احلزيب يف إسرائيل أنه بعد تأسيس الدولة خبمسة وعشرين عاماً وبعد . "الديين العلماين

خوضها ثالثة حروب مل يظهر حزب إسرائيلي جديد له أي ثقل يقف ضد املؤسسة الصهيونية احلاكمة إذ ال يزال رفض 
. "كما أسلفنا"فراد ومؤسسات صغرية هامشية وعلى األحزاب العربية واحلزب الشيوعي الصهيونية مقصوراً على بضعة أ

تالشت اخلالفات بني األحزاب ومت تشكيل أول حكومة وحدة وطنية بني األحزاب 1967ويالحظ أنه عشية حرب 
 . اليمينية واألحزاب العمالية تعبر عن اإلمجاع الصهيوين

 

وظهور . لثمانينيات اجتاهاً حنو تبلور النظام احلزيب يف حزبني أساسيني مها العمل والليكودوقد شهدت فترة السبعينيات وا
هذين احلزبني ليس مثل نظام احلزبني يف إجنلترا أو الواليات املتحدة، وإمنا هو تعبري عن عناصر خاصة باتمع االستيطاين 

يات عدة تطورات مهمة برزت بصفة خاصة يف انتخابات إضافة إىل ذلك، شهدت الفترة منذ منتصف الثمانين. الصهيوين
ولعل أبرز تلك التطورات هي النمو املتزايد يف مشاعر التطرف القومي واالجتاه حنو اليمني . 1996الكنيست عام 

 ومن جهة أخرى منو اليمني "تسومت وموليدت وهتحيا وجوش إميونيم وكاخ"العلماين ممثالً يف أحزاب أقصى اليمني 
 ممثالً يف اجلماعات األرثوذكسية وبروز الطوائف الشرقية وميثل حزب شاس يف احلياة السياسية هذين التطورين الديين

 . ومن جهة رابعة هناك منو يف دور األحزاب العربية وزيادة يف متثيلها يف الكنيست. األخريين
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ام السياسي اإلسرائيلي الذي بدات  عن مدى االستقطاب الذي يسود النظ1996وقد كشفت انتخابات الكنيست عام 
باعتباره كياناً ضعيفاً هشاً ومتشققاً آخذاً يف االيار وإن كانت مستودعاته مليئة بالرؤوس النووية، فاحلزبان الكبريان 

 مستمران يف التشقق والتراجع وهو ما تدل علىه خسارة املقاعد الربملانية، حيث قلَّ كل منهما عشرة "العمل والليكود"
ولذلك ختضع حكومة الليكود احلالية يف إسرائيل لضغوط األحزاب .  عن االنتخابات السابقة1996مقاعد يف انتخابات 

 اليمينية األمر الذي جيعلها عرضة للتقلبات واحتماالت االيار يف أية حلظة، فهي حكومة ضعيفة غري "العلمانية والدينية"
 .حزب الليكود نفسه وال خيتلف األمر كثرياً بالنسبة حلزب العملبل إن االنقسامات تفاقمت داخل . متجانسة

 

  اليمين العلماني

Secular Right  

وينقسم اليمني العلماين . معسكر اليمني العلماين ومعسكر اليمني الديين: تتألف أحزاب اليمني يف إسرائيل من معسكرين
 وميثل الليكود اليمني الربامجايت الذي حيتل موقعاً ميتد من الوسط اليمني الربامجايت واليمني الراديكايل،: بدوره إىل قسمني
 وحركة هتحيا، وهي "ومها حركتان علمانيتان"أما اليمني الراديكايل فيضم حركتا تسومت وموليدت . إىل أقصى اليمني

كاخ الصهيونية ومها كما يضم اليمني الراديكايل كالً من جوش إميونيم ومنظمة . حركة هجني تضم عناصر دينية وقومية
ورؤية هذه األحزاب السياسية مشوشة، شأا يف هذا شأن احلركات . "قوميتان"حركتان أصوليتان دينيتان إثنيتان 

 . ومع هذا ميكن القول بأن رؤية جوش إميونيم وكاخ تتسم بقدر من التماسك. الشعبوية الفاشية

 

ولذا فكل . ، بالوالء ألرض إسرائيل ويرفضان التنازل عن أي شرب منهاويدين االجتاهان اليمينيان، الربامجايت والراديكايل
 . منهما يؤمن بضرورة التخلص من العنصر البشري الفلسطيين إما بطرده أو حماصرته وعزله

 

وتعود جذور اليمني العلماين إىل احلركة الصهيونية التصحيحية، وفكر جابوتنسكي الذي رفض الديباجات العمالية 
ويشكل الفكر . نية وطالب بإقامة الدولة الصهيونية بالقوة يف كامل أرض إسرائيل وطرد الفلسطينينيواإلنسا
الشوفيين ركيزة أساسية ملفاهيم املعسكر اليميين ومواقفه السياسية من القضايا األساسية املتعلقة بالسياسة /القومي

 تلتقي من حيث "دينية والعلمانية، الراديكالية والربامجاتيةال"اخلارجية واألمنية واملوقف من العرب، فاألحزاب اليمينية 
 وعلى ضرورة 1967 وعلى رفض االنسحاب من األراضي العربية احملتلة عام "العرب"املبدأ على الشك يف األغيار 

 بالواليات االستيطان اليهودي الواسع فيها وشرعيته، وعلى دور إسرائيل يف املنطقة وانتمائها للغرب وعالقتها العضوية
 . املتحدة

 



 
 353  7الد - الدكتور عبد الوهاب املسريي -موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية

 

 

االجتماعية رغم تباين اجلذور الطبقية للشرائح االجتماعية اليت / وتلتقي أحزاب هذا املعسكر يف توجهاا االقتصادية
فجميعها تتبىن سياسة اقتصادية اجتماعية تقوم على مبادئ االقتصاد الرأمسايل، وعلى رفض . تشكل قاعدا االنتخابية

 . ورة تغليب املصلحة القومية العليا على املصاحل الطبقية والفئويةالصراع الطبقي، وضر

 

 اليت بينت مقدر األسطورة 1967وتعود أهم أسباب بروز دور اليمني العلماين يف النظام السياسي اإلسرائيلي إىل حرب 
ة حتمل يف طياا احتمال الصهيونية على فرض نفسها بالقوة على الواقع العريب، بل فسرها البعض على أا رسالة إهلي

كما أن تآكل الديباجات العمالية كان له . "مما يعين التقارب بني اليمينني الديين والعلماين"عودة مملكة إسرائيل التارخيية 
 . أعمق األثر

 

ال يشري متحدثو ولكن رغم هذا االتفاق على املسلمات النهائية مثة فارق بني اليمني الربامجايت واليمني الراديكايل، فبينما 
كما أن اليمني . اليمني الربامجايت إىل هذه املسلمات بشكل صريح، ال يتردد متحدثو اليمني الراديكايل عن اإلفصاح عنها

الربامجايت يدرك احلقائق والقيود السياسية واعتبارات السياسة الدولية ومصاحل القوى اخلارجية، ولذا فهو مستعد للجوء 
مثل الدخول يف مفاوضات "راوغ بل لتبين سياسات مرنة نوعاً، على األقل من الناحية التكتيكية للخطاب الصهيوين امل

أما اليمني الراديكايل فيتجاهل احلقائق والقيود السياسية، ويؤمن بقدرة . "تستمر إىل ما ال اية، كما صرح شامري
 . إسرائيل على مقاومة الضغوط الدولية

 

 السالم مع مصر مث غزو لبنان واندالع االنتفاضة أهم األحداث اليت ساعدت على متييز وتعد كامب ديفيد ومعاهدة
وميكن القول بأن . وإن كان ال ميكن إمهال االعتبارات الشخصية واالنتخابية. اليمني الربامجايت عن اليمني الراديكايل

ت مجيعاً جزءاً منه مث تشكلت كأحزاب  كان1977األحزاب واحلركات اليمينية اليت ظهرت إبان حكم الليكود منذ 
 . وحركات مستقلة

 

وقد منا وزن احلركات واألحزاب اليت تنتمي لليمني العلماين الراديكايل بصورة كبرية يف الوقت الراهن فهي نتاج مسار 
لية املتعاقبة منذ طويل من التطور اكتسبت خالله نفوذاً كبرياً مستمداً باألساس من الدعم الذي قدمته احلكومات اإلسرائي

كما أن مجاعات اليهود املهاجرين من الواليات املتحدة إىل . ، وال سيما دف تعزيز النشاط االستيطاين1967حرب 
 . إسرائيل مثلت مصدر إمداد متجدد هلا

 

جتاه السياسي وقد طورت هذه األحزاب واحلركات شكالً من الصهيونية جيمع بني االجتاهات الدينية أو شبه الدينية واال
وتدعو بعض . التوسعي وتشدد على ضرورة االحتفاظ بأرض إسرائيل التارخيية، وتكثيف االستيطان يف األراضي احملتلة
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 "الترانسفري"هذه احلركات واألحزاب إىل معاجلة قضية املواطنني العرب يف األراضي احملتلة عرب سياسات الترحيل 

 . املختلفة

 

مقابل » الصهيونية احللولية العضوية« اليمني العلماين واليمني الديين يدور يف إطار ما مسيناه وميكن القول بأن كالً من
صهيونية عصر ما بعد «األحزاب الصهيونية املعتدلة اليت تنطلق من إدراك حقيقة النظام العاملي اجلديد وما مسيناه 

 . »احلداثة

 

  اليمين الديني

Religious  Right  

ب الدينية إىل أوائل القرن العشرين حيث تأسست األحزاب الدينية خارج فلسطني مث أنشأت هلا تعود جذور األحزا
وينقسم معسكر األحزاب . فروعاً يف أعقاب موجات اهلجرة إىل فلسطني أصبحت مبرور الزمن املراكز األساسية لنشاطها

املتدينون الصهيونيون وميثله حزب املفدال، األول هو املعسكر الديين القومي أو : الدينية يف إسرائيل إىل معسكرين
واملعسكر الثاين هو املعسكر التورايت أو املتدينون املتشددون الذين يسمون . ومرجعه الديين هو دار احلاخامية الرئيسية

  وحزب"املتحدان حالياً يف كتلة يهدوت هتوراه"وميثله حزبا أجودات يسرائيل ودجيل هتوراه » ورعني«أي » حريدمي«

وال . وينتمي كال املعسكرين إىل التيار األرثوذكسي يف اليهودية. شاس ومرجعهم الديين هو جملس كبار علماء التوراة
وأغلبية يف "توجد أحزاب متثل التيارين اإلصالحي واحملافظ يف اليهودية، اللذين يشكل أتباعهما أقلية صغرية يف إسرائيل 

 . "الواليات املتحدة

 

الطرفني من الصهيونية، فقد أكد حزبا هامزراحي وهابوعيل هامزراحي، اللذان كونا حزب املفدال، وقد اختلف موقف 
أنه حزب صهيوين ديين قومي يرفض الفكرة الصهيونية العلمانية القائلة بأن الدين موضوع شخصي مرجعه الضمري، 

أما التيار غري الصهيوين يف احلركة . اس الدينويرى ضرورة قيام اتمع االستيطاين الصهيوين والدولة الصهيونية على أس
شعب «الدينية الذي ميثله أجودات يسرائيل فهو يرى أن الصهيونية العلمانية هي العدو األكرب لألمة اليهودية ألا تضع 

ألة خاصة على قدم املساواة مع باقي شعوب العامل يف سعيها إىل إقامة وطن قومي، وألا تعترب الدين مس» اهللا املختار
ولكن مع بداية الثالثينيات وبتأثري . وهلذا عارضت أجودات يسرائيل االنضمام للمؤسسات الصهيونية. مرجعها الضمري

اهلجرة انتهجت احلركة سياسة التعاون مع املؤسسات الصهيونية اليت وجهت االستيطان املنظم، وذلك ألا اعتربت بناء 
وعلى أثر ذلك انشقت جمموعة من أجودات . قي اليهود شر كوارث املهجروطن قومي لليهود مبرتلة ملجأ مؤقت ي
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 وأسست حركة ناطوري كارتا أو حراس املدينة وعارضت هذه احلركة قيام إسرائيل ورفضت 1933يسرائيل عام 
 . االعتراف ا، حيث اعتربت الصهيونية ومشروعات دولة إسرائيل أكرب كارثة أصابت الشعب اليهودي

 

ع الثمانينيات شكلت األحزاب الدينية جمتمعة القوة الثالثة يف الكنيست اإلسرائيلي من حيث وزا الربملاين، وحىت مطل
 23 صار هلا 1996 مقعداً يف االنتخابات العامة كافة، ويف انتخابات 18  15وعليه تراوحت قوا التمثيلية بني 

 . ات متحالفة يف إطار جبهةمقعداً يف الكنيست، غري أا نادراً ما خاضت االنتخاب

 

وقد اشتركت األحزاب الدينية يف احلكم منذ تأسيس الكيان الصهيوين، سواء جمتمعة أو على إنفراد، ألن موازين القوى 
داخل الكنيست اإلسرائيلي كانت تفرض، بصورة عامة، حتالف عدة أحزاب لتشكيل احلكومات من ناحية، كما أن 

على عدم استبعاد التيار الديين من احلكم لضرورات تتعلق بعالقات الدولة باجلماعات األحزاب الكبرية كانت حترص 
 . اليهودية يف اخلارج من ناحية أخرى

 

وحتاول األحزاب الدينية، وضمن ذلك األحزاب اليت كانت تعارض الدولة الصهيونية، صبغ اتمع اإلسرائيلي بصبغة 
كما تطالب بتعديل تعريف . قانوناً من قوانني الدولة» الوضع الراهن«قية دينية فاقعة ومن مث فهي تطالب جبعل اتفا

اليهودي حبيث ال يعد يهودياً إال من ود حسب الشريعة، أي على يد حاخام أرثوذكسي، مما يعين عدم االعتراف 
 . باحلاخامات احملافظني واإلصالحيني يف إسرائيل أو حىت خارجها

 

نع متثيل احملافظني واإلصالحيني يف االس الدينية يف إسرائيل،وبسن قانون مبنع اإلجهاض وتطالب األحزاب الدينية مب
وآخر مبنع حلوم اخلرتير ومنع استرياد حلوم أبقار غري مذبوحة وفقاً للشريعة، وتطبيق قوانني الطعام بشكل أكثر 

ذه املطالب تعمق من حدة الصراع الديين العلماين ومثل ه. صرامة،واحترام يوم السبت باعتباره يوماً مقدساً لدى اليهود
 . يف الدولة الصهيونية

 

الصهيونية احللولية «وميكن القول بأن األيديولوجية الكامنة وراء أفكار كل من اليمني العلماين والديين هو ما مسيناه 
 . »العضوية

 

  األحزاب اليسارية

Leftis t Parties  
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 إطار اإلمجاع الصهيوين ولذا فهي ال عالقة هلا مبجموعة القيم السياسية اليت تسمى تدور كل األحزاب اإلسرائيلية يف
ومع هذا تستخدم األحزاب الصهيونية العمالية . "من إميان بالعدالة واملساواة إىل إصرار على التخطيط"» يسارية«

ة اليت تستخدم ديباجات عنصرية ديباجات يسارية ختفي عنصرية الصهيونية البنيوية، على عكس األحزاب اليميني
 . واضحة

 

 . »أحزاب عمالية«وحىت منيز الواحدة عن األخرى نطلق على األحزاب الصهيونية ذات الديباجات اليسارية واالشتراكية 

 

  األحزاب العمالية

Labour Parties  

ليات انشقاق واحتاد متواصلة على إن تاريخ نشوء وتطور األحزاب العمالية الصهيونية يشري إىل أا وصلت عرب عم
ويشمل التيار العمايل احلركات مث األحزاب الصهيونية . امتداد سنوات املشروع الصهيوين إىل أشكاهلا التنظيمية احلالية

وقد انتظمت حركة . "العامل الفىت" وهابوعيل هاتسعري "عمال صهيون"ذات الديباجات االشتراكية مثل بوعلي تسيون 
 اليت شكلت مع روافد أخرى النواة األساسية 1919ونية يف فلسطني بتأسيس أحدوت هاعفوداة عام العمل الصهي

ويف الواقع فإن التباين بني .  بعد ذلك"العمل"حلزب املاباي أو حزب عمال أرض إسرائيل التارخيي مث تجمع املعراخ 
ج سياسي ومنطلقات وديباجات لفظية أيديولوجية األحزاب العمالية كان، يف بداية عهد الكيان الصهيوين، عبارة عن 

تفصل بينها هوة واسعة إىل حد ما، ولكن التطورات السياسية والفكرية، وخباصة بني حزيب املاباي واملابام، أدت إىل 
 . تضييق هوة تلك اخلالفات كثرياً

 

 حىت الوقت الراهن، وهو ما أدى "اإلشكناز"ربية وترتبط التركيبة اإلثنية والعرقية لتلك األحزاب باجلماعات اليهودية الغ
 ويهود "السفارد"إىل انتهاج الدولة اإلسرائيلية ومؤسساا العامة واحلزبية لسياسة التمييز الطائفي ضد اليهود الشرقيني 

 . العامل اإلسالمي

 

رائيلي وكتلة مريتس اليت ويف الوقت الراهن يندرج حتت تصنيف معسكر األحزاب العمالية كل من حزب العمل اإلس
وإذا كان حزب املاباي هو واضع أُسس الدولة وسياستها جتاه . تتألف من ثالثة أحزاب هي شينوي ومابام وراتس

العرب، فيمكن القول بأنه قد تبلور اجتاه نشيط داخل معسكر األحزاب العمالية قاد سياسة يف الصراع العريب اإلسرائيلي 
وفرض األمر الواقع، وانتهاز الفرص لتوسيع حدود الكيان الصهيوين، مث فرض السالم على مرتكزاً على منطق القوة 

 . الدول ااورة
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وفيما يتصل بطبيعة الكيان الصهيوين وحدوده فقد كان هناك اختالف بني تيارين داخل املعسكر العمايل وذلك رغم 
فالتيار األول وميثله املاباي كان . ساسية للمشروع الصهيويناالتفاق العام بني األحزاب الصهيونية كافة على املبادئ األ

ولذا كان يطالب بضرورة اتباع خط . يخضع تلك املبادئ لضرورات ومتطلبات املراحل اليت مير ا املشروع الصهيوين
ذلك فهو مل يعلن برامجايت يتعامل مع الوضع احمللي والدويل بشكل ميكِّنه من تسخريمها يف كل مرحلة خلدمة املشروع؛ ول

 على أن يتم تقوية 1947يف أي وقت حدود مشروعه اجلغرافية والسياسية أو السكانية، ووافق على قرار التقسيم عام 
أما التيار الثاين فيمثله املابام وقد رفض فكرة التقسيم، وطرح فكرة الدولة ثنائية . املستوطن الصهيوين وتوسيعه بعد ذلك

 . ليهودالقومية بني العرب وا

 

ويوضح تطور موقف حزب املابام ورؤيته لطابع الدولة اإلسرائيلية واملوقف من القضية الفلسطينية اجتاهه حنو التقارب مع 
ولذلك فالنهج . فقد وافق املابام، يف اية األمر، على قرار التقسيم، وقبل أيضاً بعدم حتديد حدود الدولة. رؤية املاباي

ابام هو ج واحد، جوهره رفض تعريف احلدود السياسية، متشياً مع النهج القائم على فرض السائد بني املاباي وامل
أما خبصوص املشكلة السكانية فقد تقبل املابام رؤية املاباي القائمة على اعتبار . سياسة األمر الواقع وتنشيط االستيطان

األردن يقوم على أساس قيام دولتني هي إسرائيل من القضية الفلسطينية قضية الجئني، يعتمد حلها على اتفاق سالم مع 
ولكنه مع هذا ظل خمتلفاً مع املاباي بدعوته إىل عودة نسبة معينة من . جهة ودولة أردنية فلسطينية من جهة أخرى
اً،  حنو تبني رؤية حزب العمل متام1967مث تطورت رؤيته بعد حرب . الالجئني وإىل توطني الباقني يف البالد العربية

، مع حمافظة املابام على حقه يف التصويت يف بعض 1969فتالشت الفوارق بينهما متاماً، واحتدا يف جتمع املعراخ عام 
 . القضايا املهمة بالنسبة له

 

أما على صعيد السياسة اخلارجية فيوجد إمجاع بني مجيع األحزاب الصهيونية على مبدأين أوهلما اإلميان حبتمية الصراع 
وثانيهما االعتماد على قوى خارجية والعمل . ل اجلوار العريب ومن مث حتمية اللجوء الستخدام القوة العسكريةمع دو

ومل تواجه سياسة االحنياز للمعسكر الغريب اليت اتبعها حزب املابام أية معارضة تذكَر من جانب . على خدمة مصاحلها
ن قيام الكيان، حيث كان املابام يدعو إىل انتهاج سياسة عدم األحزاب الصهيونية إال يف السنوات اخلمس األوىل م

 . االحنياز بني املعسكرين، ولكن ذلك النهج مل يدم طويالً، فالتحق املابام كلياً بنهج املاباي

 

وعلى صعيد القضايا الداخلية االقتصادية واالجتماعية فقد حدثت تغريات يف الديباجات اليسارية نفسها نابعة من 
صوصية الصهيونية، فالديباجات اليسارية القدمية كانت تعبر عن االشتراكية الدميوقراطية، ولكن اآلن التركيز على ما اخل

يطلَق عليه دولة الرفاهة مع االهتمام حبقوق اإلنسان الفردية واجلماعية مع االهتمام بالتطبيقات، وقد فَقَد اهلستدروت 
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ويتضح ذلك أكثر يف حركة مرييتس اليت . "أي االستيطانية اجلماعية"تراكية والكيبوتس الكثري من خصائصهما االش
 . تركز على احلقوق املدنية والسياسية وخدمات الرفاهية وااللتزام بعملية التسوية ودور القطاع اخلاص والسياسات األمنية

 

  البعد الصهيوني للسياسة الخارجية اإلسرائيلية

Zionis t Dimens ion of Is raeli Foreign Policy  

املسألة «اجتماعي معين عرف يف التاريخ األوريب باسم / ولد املشروع الصهيوين يف أوربا، استجابةً لواقع اقتصادي
 . ، أي مشكلة الفائض البشري اليهودي، أو بعض أعضاء اجلماعات اليهودية الوظيفية الذين أصبحوا بال وظيفة»اليهودية

 

وقد وجد بعض املفكرين .  اليهودية هو احلل اإلمربيايل لكل املشاكل، أي تصديرها إىل الشرقواحلل الصهيوين للمسألة
وتقرر أن يصدر . "تقسيم الدولة العثمانية"الغربيني أن املسألة اليهودية ميكن حلها من خالل توظيفها حلل املسألة الشرقية 

 إىل الشرق، أي فلسطني، حيث يصبحون مستوطنني صهاينة أعضاء الفائض البشري اليهودي الذين ال نفع هلم يف الغرب
وبذلك ينجح اليهود يف حتقيق االنتماء إىل العامل . نافعني يقومون على خدمة املصاحل الغربية يف إطار الدولة الوظيفية

  .الغريب من خالل التشكيل اإلمربيايل الغريب بعد أن فشلوا يف حتقيقه من خالل التشكيل احلضاري الغريب

 

وطوره بعض املفكرين الغربيني من أمثال شافتسربي وأوليفانت إال " اكتشفه"ورغم أن احلل الصهيوين كان حالً غربياً، 
مث تبنت بعض مجاعات صهيونية مثل أحباء صهيون . أنه ظل حالً ميتاً بسبب رفض املادة البشرية اليهودية املستهدفة له

ها مل تدرك حقيقة بسيطة هي أن أي مشروع يف أوربا يف القرن التاسع عشر كي احلل الصهيوين للمسألة اليهودية ولكن
ولذا ظلت اجلماعات الصهيونية يف شرق أوربا هامشية . حيقق النجاح البد أن يصبح جزءاً من املشروع اإلمربيايل الغريب

 "ة جيداً، على عكس يهود شرق أوربااألملاين الذي يعرف اإلمربيالية الغربي"مفتتة مفتقدة االجتاه، إىل أن ظهر هرتزل 

 "احلاخامات واألثرياء"فبعد فترة أولية توجه فيها هرتزل إىل القيادات التقليدية للجماعات اليهودية . واكتسح اجلميع

طالباً منهمتبين املشروع الصهيوين ووضعه موضع التنفيذ ، طرح هذه احللول التقليدية جانباً وطرح معها أوهام االنعتاق 
توقيع عقد بني احلضارة الغربية واملنظمة الصهيونية تقوم : مث تقدم إىل القوى االستعمارية الغربية مبشروع بسيط. الذايت

مبقتضاه املنظمة الصهيونية بتقدمي اليهود، املادة البشرية املستهدفة الالزمة لوضع املشروع الصهيوين موضع التنفيذ، أي 
. قابل هذا يقوم الغرب باإلشراف على تنفيذ هذا املشروع ودعمه مث استمراره وبقائهتأسيس الدولة الوظيفية، ويف م

ويف . ، ويف هذا اإلطار وقَّع عقد بلفور، أول انتصار حقيقي للحركة الصهيونية"العاملية"وأسس هرتزل املنظمة الصهيونية 
ولية املناسبة لتحقيق اهلجرة واالستيطان يف هذا اإلطار حترك زعماء احلركة الصهيونية وسعوا إىل توفري الظروف الد
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ولكنها كانت مجيعاً يف جوهرها حبثاً دائماً عن راع ". الدبلوماسية"وقد تباينت جهودهم . فلسطني وقيام الدولة الوظيفية
 . إمربيايل للمشروع الصهيوين وللجيب االستيطاين

 

وقد . ية تنفرد بكوا سابقة على قيام الدولة بل منشئة هلاويالحظ أن النشاط الدبلوماسي والسياسة اخلارجية الصهيون
أسفرت هذه السياسة اخلارجية عن قيام دولة إسرائيل حتقيقاً لتعهد دويل من وزير خارجية دولة استعمارية عظمى، 

ن عليها ومبساندة انتداب دويل يف فلسطني حتت إشراف احلاكم العام هربرت صمويل قررته عصبة األمم اليت كانت يم
 . الدول الغربية االستعمارية، واستناداً إىل قرار تقسيم صادر عن منظمة دولية

 

غري أن الوجه اآلخر ألسبقية السياسة اخلارجية على وجود الدولة متثل يف وجود نوع من املعضالت النابعة من خصوصية 
السياسة اخلارجية بعد قيام الدولة الصهيونية وطبيعة الظاهرة الصهيونية، على رأسها إشكالية تعدد الفاعلني الدوليني يف 

العالقة بني هؤالء الفاعلني، وهي عالقة شاا الصراع والتنافس أكثر من مرة، ولعل من أكثر هذه الصراعات حدة 
غري .  وحكومة جولدا مائري يف أواخر الستينيات"حتت قيادة ناحوم جولدمان"الصراع الذي نشب بني املنظمة الصهيونية 

 . أن هذا الصراع حسم تارخيياً ملصلحة مؤسسة الدولة

 

أو، ومل يكن منطق الدولة خمتلفاً دائماً عن /والواقع أن العالقة بني الدولة واملنظمة مل تكن يف مجيع األحوال عالقة إما
الية كإطار عام لتنظيمها فإسرائيل تبنت منذ نشأا منوذج الصهيونية العم. املنطق الصهيوين الصرف الذي متثله املنظمة

املرحلة األوىل هي : وميكن التمييز تارخيياً بني مرحلتني. السياسي واالقتصادي وقد وافقت على هذا املنظمة الصهيونية
مرحلة سيادة منوذج الصهيونية العمالية حىت منتصف السبعينيات، والثانية تبدأ مع استحكام أزمة هذا النموذج وظهور 

ع االقتصاد اإلسرائيلي، واليت كان من الطبيعي أن تنعكس على صياغة توجهات السياسة اخلارجية الدعوة إىل تطبي
 . اإلسرائيلية

 

ففي الثالثني عاماً األوىل بعد تأسيس الدولة، كانت السياسة اإلسرائيلية تصاغ يف ظل منوذج الصهيونية العمالية الذي قام 
وانعكس هذا النموذج على السياسة اخلارجية اإلسرائيلية يف جمالني . لصهيوينبإعطاء األولوية لالستيطان وبناء الكيان ا

 : أساسيني

 

 على السياسة الخارجية، فإسرائيل  حسب هذا المنطق  "نسبة إلى الجيتو"غلبة المنطق األمني الجيتوي : أوال
مثل "من تسول له نفسه دولة تدافع عن مصالح الغرب في المنطقة وتقوم بدور الخفير الذي يقوم بتأديب كل 

 أن يتمرد على الهيمنة الغربية ويبحث عن التنمية المستقلة ويحاول أن تدار المنطقة لصالح "القوميين العرب
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 "األغيار"ويتالزم مع هذا ديباجات جيتوية تركز على الجماعة اليهودية المحاصرة في محيط األعداء . أهلها
 . ضحايا اليهود باعتبارها ممثلهم الشرعي الوحيدوتكرس أحقية الدولة في تلقي تعويضات عن

 

 درجة مرتفعة من عسكرة "في إطار المنطق األمني الجيتوي"تتطلب العالقات مع المحيط العربي المعادي : ثانيا
وقد يكون . السياسة الخارجية، بمعنى تغليب األداة العسكرية على األداة الدبلوماسية في تنفيذ السياسة الخارجية

، "1967حتى ما بعد حرب عام "لمفيد هنا التذكير بأن إسرائيل لم تسع في البداية إلى التفاوض مع العرب من ا

ال يرى ضرورة .. أبا إيبان" حيث ذكر أن 1949 يوليه 14وهو ما عبر عنه بن جوريون في مذكراته في 
". فلننتظر بضعة أعوام.. هماحدودا أو عودة الجئين أو كلي: للركض وراء السالم، ألن العرب سيطلبون ثمنا

فإسرائيل  على حد تعبير األستاذ هيكل  لم تكن تريد السالم ال بالتفاوض وال بغيره، بعد أن نجحت في إقامة 
  .الدولة حربا، ألنها لم تكن مستعدة لدفع ثمن هذا السالم، بل كان التوسع طموحها

 

، بدأ اهتزاز 1973 اليت شهدا إسرائيل يف أعقاب حرب غري أنه ومنذ منتصف السبعينيات ومع األزمة االقتصادية
منوذج الصهيونية العمالية وتعالت األصوات منادية بتطبيع االقتصاد اإلسرائيلي، األمر الذي انعكس بطبيعة احلال على 

تغريات املتعلقة السياسة اخلارجية اإلسرائيلية، باعتبار أن هذه السياسة هي، يف التحليل األخري، دالة يف جمموعة من امل
 . بالقدرات الذاتية للدولة، والظروف الدولية، وإدراك النخبة احلاكمة هلذه القدرات وتلك الظروف

 

وتزامن ذلك مع حدوث جمموعة من املتغريات استوجبت أن تشمل عملية إعادة النظر يف منوذج الصهيونية العمالية 
غري النظامي ليطرح التساؤل حول كفاءة األداة العسكرية اإلسرائيلية فمن ناحية جاء التحدي العريب : السياسة اخلارجية

فإسرائيل يف لبنان قامت، ألول مرة يف تارخيها، بانسحاب منفرد من أراض احتلتها، واالنتفاضة . يف حتقيق األمن
شكل عام يف اليت جنحت ب"الفلسطينية طرحت الشكوك، يف ظل عجز اجليش عن إمخادها، حول قدرة األداة العسكرية 

 .  على مواجهة التحدي غري النظامي"مواجهة التحديات النظامية

 

ومنذ ذلك احلني، أو قبل ذلك بقليل، بدت الدبلوماسية أكثر كفاءة يف تنفيذ أهداف السياسة اخلارجية من األداة 
قالم اليت كتبته،  الذي اار قبل أن جتف األ1983فكان التفاوض والصلح مع مصر، وكان اتفاق مايو . العسكرية

واملثري هنا أن هذه االتفاقات، وخباصة االتفاق مع مصر، عكست . إخل... وكان اتفاق أوسلو، وكان االتفاق مع األردن
فاالنسحاب من سيناء، ذات األمهية التارخيية النسبية . انتصار منطق الدولة ودرجة من تطبيع السياسة اخلارجية اإلسرائيلية

 بإخضاعها للقانون اإلسرائيلي، كان 1981هيونية، والبقاء يف اجلوالن، بل حماولة ضمها فعلياً عام من وجهة النظر الص
ومن مث . يعين أن اإلستراتيجية هزمت األيديولوجية، وأن منطق الدولة قادر على إزاحة منطق األيديولوجيا إذا ما تعارضا

 . مع التطبيع الذي بدا آتياً ال حمالةأضحت مهمة منطق األيديولوجيا هي البحث عن صيغة للتعايش 
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وأخرياً فقد جاء ايار االحتاد السوفييت، مث حرب اخلليج اليت حتولت فيها إسرائيل من رصيد إستراتيجي إىل عبء 
إستراتيجي على الواليات املتحدة اليت اضطرت للحضور بنفسها للدفاع عن مصاحلها اإلستراتيجية، ليطرحا التساؤل 

 .  الدولة الوظيفية ويثريا قدراً ضئيالً من الشكوك حول العالقة التعاقديةبشأن كفاءة

 

ولعل املبادرة اإلسرائيلية بطرح أفكار حول دورها يف مواجهة اإلرهاب واألصولية يف املنطقة، والكيفية اليت ميكن أن 
 تعكس "ائيلي احلايل بنيامني نتنياهوعنوان أحد مؤلفات رئيس الوزراء اإلسر"" املعركة ضد اإلرهاب"يفوز الغرب ا يف 

 "بل نفس السياسي"حرص النخبة على تأكيد القيمة الوظيفية إلسرائيل، يف الوقت الذي بادرت فيه نفس النخبة 

بالتحدث عن إمكانية استغناء إسرائيل عن املعونة األمريكية، والتبشري بنجاح تطبيع االقتصاد اإلسرائيلي، بصرف النظر 
 . "»املعونة اخلارجية للدولة الصهيونية الوظيفية«: انظر" العملية هلذا التطبيع عن االستحالة

 

هذه السياسات املتناقضة قد تكشف أزمة الصياغة التلفيقية اليت بدأت تظهر يف إسرائيل كرد فعل ألزمة منوذج الصهيونية 
 تتبدى يف اخلطاب الصهيوين من جهة، وبعض فهي صياغة حتاول اجلمع بني ثوابت األيديولوجية الصهيونية كما. العمالية

غري أا تصطدم عند التطبيق بالتناقضات بني األجندة . املمارسات السياسية وتدويل املمارسة االقتصادية من جهة أخرى
ياغة السياسية األيديولوجية املتشددة واملناخ املالئم لعملية تطبيع االقتصاد اإلسرائيلي، األمر الذي يقتضي البحث عن ص

أكثر تركيباً وتلفيقاً على مستوى السياسة اخلارجية، صياغة جتمع بني اخلطاب التطبيعي املطمئن للمستثمرين والدافع 
للتعاون اإلقليمي، واملمارسة الصهيونية اليت تكرس أمراً واقعاً يضع حدوداً صارمة على هذا التطبيع حبيث ال يتجاوز بأية 

 . ىل التضحية مبكتسبات األرضحال حدود اخلطاب األيديولوجي إ

 

فهذا املبدأ يف صورته األصلية يشكل . وتبلورت هذه الصياغة من خالل التفسري اإلسرائيلي ملبدأ األرض مقابل السالم
ويستطيع طرف مثالً أن حيصل على . فاألرض كيان ملموس والسالم معنوي باألساس. معادلة غري متكافئة األطراف
لكن كيف ميكن أن حيصل الطرف اآلخر باملقابل على نصف السالم أو ربعه؟ وجاء احلل نصف األرض أو ربعها، و

أم من " أرض"فاألرض اختذت شكالً أكثر جتريداً، حبيث يطرح التساؤل حول االنسحاب من : التلفيقي ليقلب املعادلة
رتيبات احلل النهائي، ويقسم ؟ وتقسم األرض إىل مناطق ختضع لترتيب مؤقت وأخرى ال تناقَش إال مع ت"األرض"

ومن املثري أن مناحم بيجني حني كان وزيراً للدولة يف وزارة احلرب "االنسحاب من األرض إىل إعادة انتشار مث تفاوض 
أما السالم . "إخل"... إعادة متركز القوات"مطالباً باستبداهلا بتعبري " انسحاب"اعترض على مبادرة روجرز لتضمنها كلمة 

 مرادف لعالقات اقتصادية تفضيلية وتعاون إقليمي، وليس جمرد عالقات عادية أو طبيعية، وتعقَد مؤمترات فيتحول إىل
إخل، وتدار هذه التطورات بغض النظر عن ... وتنبثق جلان للتجارة والسياحة وجملس لألعمال ومشروع لبنك إقليمي

 ! التطورات على األرض
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لبها للمعادلة  تبث احلياة مرة أخرى يف منوذج الصهيونية العمالية، ليتعايش من جديد وغين عن البيان أن هذه الصياغة  بق
منطق الدولة ومنطق األيديولوجيا، حبيث ترسم األيديولوجيا حدود التطبيع السياسي الذي تقتضيه ضرورات منطق 

 . الدولة والتطبيع االقتصادي

 

 ضوء الصعوبات اليت تواجهها عملية تطبيع االقتصاد اإلسرائيلي، أما عن قابلية هذه الصياغة لالستمرار، وخصوصاً يف
فإا مرهونة بتحركات األطراف األخرى يف التفاعل اإلقليمي، حيث تصبح هذه األطراف وحدها القادرة، على األقل 

ى املستوى برفضها قلب املعادلة احلاكمة للتفاوض، على كشف هشاشة هذه الصياغة واحتدام أزمة الدولة ليس فقط عل
 .االقتصادي وإمنا أيضاً على مستوى السلوك اخلارجي

 

  اإلسرائيلية/الدعاية الصهيونية

Zioins t- Is raeli Propaganda  

ويتصل . يقصد بالدعاية نشاط يهدف إىل التأثري يف اآلخرين لدفعهم الختاذ مواقف ما كانوا ليتخذوها لوال هذا التأثري
اإلسرائيلية تشكل أحد /والدعاية الصهيونية.  األخرى مثل االتصال واإلعالم واحلرب النفسيةبالدعاية جمموعة من املفاهيم

الصراع املسلح  التخطيط الدعائي املنظم  الدبلوماسية "املرتكزات الثالثة اليت تقوم عليها إستراتيجية املُستوطَن الصهيوين 
 يعد لآلخر ويتابعه، فالدعاية متهد للصراع املسلح وتالحقه، والعالقة بني هذه املرتكزات متداخلة، فأي منها. "النشيطة

 بشكل منفصل عن "الدولة"وال ميكننا احلديث عن دعاية إسرائيل . مث تأيت الدبلوماسية لتؤكد ما حققه كل منهما
 الدعاية الدعاية الصهيونية، فالعالقة بينهما أكثر من تارخيية، فرغم وجود منظمات مستقلة خاصة بكل منهما فإن

اإلسرائيلية هي باألساس صهيونية، كما أن نشاط الدعاية الصهيونية هو باألساس حلساب إسرائيل، ويتضح هذا التداخل 
القريب من االندماج ليس فقط على مستوى املنطق الدعائي بل يف تداخل وتعاون أنشطتهما اليت تأخذ أحياناً شكل 

 . إسرائيلية/دعاية صهيونيةمؤسسات ومنظمات مشتركة، ولذا سنتحدث عن 

 

شعب عضوي منبوذ  ينقَل من الغرب إىل الشرق  "تنطلق الدعاية الصهيونية من الصيغة الصهيونية األساسية الشاملة 
ليتحول من عنصر طفيلي إىل عنصر نافع يقوم على خدمة املصاحل الغربية يف إطار الدولة الوظيفية ويقوم بتجنيد يهود 

وهذا يعين ضرورة التوجه إىل عدة قوى وضرورة تطوير مستويات خمتلفة من اخلطاب . "ة الغربية الراعيةالعامل وراء الدول
 . الدعائي
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  جيب أن يتوجه اإلعالم الصهيوين بالدرجة األوىل إىل الدولة اإلمربيالية الراعية يف غرب أوربا وأمريكا الشمالية اليت 1
وطئ قدم له مقابل أن تقوم الدولة الصهيونية على خدمة الدولة الراعية والدفاع ستقوم بدعم املشروع الصهيوين وتوفري م

 . عن مصاحلها

 

 لتجنيدهم خلدمة املشروع الصهيوين "أي اليهود "  جيب أن يتوجه اإلعالم الصهيوين إىل املادة البشرية املُستهدفة 2
 . الوظيفي

 

اينة حىت ميكنهم االستمرار يف حالة احلرب املستمرة اليت فرضها   جيب أن يتوجه اإلعالم الصهيوين للمستوطنني الصه3
 . عليهم املشروع الصهيوين

 

  جيب أن يتوجه اإلعالم الصهيوين إىل املادة البشرية األخرى املُستهدفة واليت ال يرد أي ذكر هلا، أي عرب فلسطني 4
 .  ضدهم أو تربيرهاوالعرب ككل، وذلك حىت ميكن هزميتهم نفسياً وإخفاء عمليات القمع

 

 .   جيب أن يتوجه اإلعالم الصهيوين إىل شعوب آسيا وأفريقيا والعامل بأسره لتربير املشروع الصهيوين5

 

فهرتزل كتب كتابه األرض القدمية . ومن الواضح أن الوظيفة الدعائية عنصر مشترك يف أداء زعماء احلركة الصهيونية
وكان وايزمان أحد .  ينتقل من جنوب أفريقيا إىل أمريكا الشمالية للسبب نفسهوكان جابوتنسكي. اجلديدة ذا اهلدف

". جيب أن نبين أعمالنا على أوسع جمال من عطف الرأي العام: "زعماء احلركة الصهيونية وأول رئيس إلسرائيل يقول

 . وقد لعب زعماء الدولة الصهيونية وقيادا دوراً مماثالً

 

صهيونية يف تلوا السريع، ففي مرحلة ما قبل بلفور، على سبيل املثال، كانت الدعاية الصهيونية وتظهر وظيفية الدعاية ال
ومع حتدد اإلستراتيجية اإلمربيالية الربيطانية، ومع قرار . تركز على حاجة اليهود لوطن قومي يف أي مكان يف العامل

 . البلد الذي ميكن أن يعيش فيه اليهودتقسيم الدولة العثمانية، أصبحت فلسطني، وفلسطني وحدها، 

 

وخيتلف اخلط اإلعالمي الصهيوين يف أملانيا النازية عنه يف أوساط املثقفني االشتراكيني أو يف أوساط الرأمساليني 
 تظهر أكثر ما تظهر يف الدعاية الصهيونية املوجهة "اليت تدل على الكفاءة"ولعل هذه الصفة احلربائية . األمريكيني

ولكن هذا احلديث خيتفي متاماً بعد . ، كان احلديث عن ضرورة اقتسام فلسطني مع العرب1948فقبل عام . بللعر
ومع هذا، يالحظ أن الدعاية . ذلك التاريخ، بل إن الدعوة إىل التقسيم أصبحت تطرفاً وإرهاباً وديداً للبقاء اليهودي

الدفاع عن الذات اليهودية وعن الدولة اليهودية، ويتمثل هذا يف ، موقف 1956اإلسرائيلية اختذت، حىت عام /الصهيونية
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أما بعد حرب . عدم تشويه الطابع القومي العريب، بل ال تتردد هذه الدعاية يف تذكري العرب باألصل املشترك مع اليهود
. ليهودي على العامل، فقد انتقلت الدعاية إىل موقع اهلجوم بتشويه الطابع القومي للعرب وتضخيم فضل العنصر ا1956

، انتقلت هذه الدعاية إىل أسلوب االستفزاز بتأليه الطابع اليهودي واحلديث عن السالم العربي 1967ويف مرحلة 
وضرورة فرضه على املنطقة، واإلحلاح على إسرائيل كدولة وظيفية قادرة قوية وكذراع للمصاحل الغربية باملنطقة ضد 

 . القومية العربية

 

 املمتدة من كامب ديفيد إىل أوسلو اليت واكبت سقوط االحتاد السوفييت وتقهقُر القومية العربية وظهور ويف املرحلة
منظميت محاس واجلهاد اإلسالمي، بدأت إسرائيل تتبىن منطقاً إعالمياً جديداً وهو الدفاع عن النظام العاملي اجلديد 

 واهلجوم على احلركات اإلسالمية "الدول العربية سابقاً"وسط وتأكيد الروابط االقتصادية بني إسرائيل ودول الشرق األ
وإعادة إنتاج صورة اإلسرائيلي باعتباره خبرياً اقتصادياً مرناً متفامهاً، وباعتباره فنياً ال يكترث كثرياً باألبعاد 

 . األيديولوجية، بعد أن كان مقاتالً يف جيش ذي ذراع طويلة متتد لتصل إىل اجلميع

 

  :ثمة موضوعات أساسية في الدعاية الصهيونية نوجزها فيما يليومع هذا، 

 

  إشاعة االعتذاريات الصهيونية املختلفة عن أن اليهود شعب عضوي غريب أبيض، أو شعب يهودي خالص، أو شعب 1
ولكن املوضوع األساسي يف كل هذه االعتذاريات هو أن اجلماعات . إخل... اشتراكي يدافع عن حقوق اإلنسان

واحدة البد من جمع مشل أعضائها لتأسيس دولة يهودية يف فلسطني، مع التزام " أمة يهودية"يهودية هي يف واقع األمر ال
 . الصمت الكامل حيال العرب لتغييبهم أو حماولة تشويه صورم إن كان مثة ضرورة لذكرهم

 

 على حماولة إعادة إنتاج صورة اليهودي حىت "وخباصة يف مرحلة ما قبل بلفور"  ركزت الدعاية الصهيونية يف الغرب 2
فاليهودي إنسان ال جذور له، طفيلي يشعر باالغتراب ما دام خارج أرض . ميكن توظيفه يف خدمة املشروع الصهيوين

داد ابتداًء من طَرد اليهود بعد هدم اهليكل على يد تيتوس إىل إبادم بأع"وهو مضطهد بشكل دائم عرب التاريخ . امليعاد
هذا اليهودي يصبح اإلنسان العربي، القوي، احملارب، الذي ميكنه أن يدافع عن نفسه وعن . "ضخمة على يد هتلر

 .مصاحل احلضارة الغربية

 

 "ويتهدد هويتها"  توجهت الدعاية الصهيونية إىل اجلماعات اليهودية تبين هلا أن وجودها يف عامل األغيار يتهددها 3

 الدعاية الصهيونية على دعوة ال يهود للخروج من اجليتو واهلجرة إىل إسرائيل للحفاظ على وركَّزت. باخلطر
 . خصوصيتهم وهويتهم اليهودية
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  ركزت الدعاية الصهيونية على قضية العداء األزيل لليهود وعلى اإلبادة النازية لليهود والستة ماليني يهودي، وهي 4
يب وتربير عملية اقتالع الفلسطينيني من بالدهم، كما أا تقوي التضامن اليهودي يف دف من هذا إىل ابتزاز العامل الغر

 . الوقت نفسه

 

  من املوضوعات األساسية اليت تطرحها الدعاية الصهيونية قضية البقاء، فالدولة الصهيونية ليست دولة معتدية وإمنا هي 5
 . ذا البقاء من حقبة ألخرى وحسب موازين القوىوختتلف طبيعة ه. حتاول احلفاظ على بقائها وأمنها وحسب

 

  أما بالنسبة للمستوطنني الصهاينة، فقد ركزت الدعاية الصهيونية على حقوقهم التارخيية املطلقة وعلى قضية الوعي 6
ل العرب كما طورت الدعاية الصهيونية رؤية مزدوجة للمستوطَن الصهيوين باعتبار أن بقاءه مهدد دائماً من قب. اليهودي

. ولكنه قوي جداً لدرجة أنه ال ميكن أن يتهدده أحد، فهو قادر على البقاء وعلى سحق أعدائه وضرم يف عقر دارهم

وقد ركزت الدعاية الصهيونية على قضية التنشئة االجتماعية حىت تضمن دمج املهاجرين واألجيال اجلديدة يف اتمع 
 . االستيطاين

 

. اإلسرائيلية حتويل مشاعر العداء للسامية من الفرع اليهودي إىل الفرع العريب/ة الصهيونية  وقد حاولت الدعاي7

واستبدلت بصورة اليهودي اليت سيطرت عليها صفات مثل اخليانة والبخل والعدوانية واخلداع صورة على النقيض، 
:  صفات سلبية عن العريب، فقد أصبحمساملاً  متحضراً  أميناً  ذكياً  صديقاً، وجنحت يف ترسيخ: فأصبح اليهودي

 . متخلفاً  بربرياً  جشعاً  عدوانياً بطبعه، ويف اية األمر غائباً ال وجود له

 

اإلسرائيلية املوجهة للعرب يف إطار احلرب النفسية اليت دف إىل حتطيم معنويات العرب بل /  تدخل الدعاية الصهيونية8
ر"س مفاهيم مثل حتطيم الشخصية القومية العربية وغَرقهوقد ". السالم العربي"و" جيش الدفاع اإلسرائيلي الذي ال ي

فخلقت حالة من . 1948 قبل عام "التابعة للوكالة اليهودية"أشرف على احلرب النفسية اإلدارة النفسية العسكرية 
شورات واستخدمت مكربات الذعر اجلماعي بني السكان العرب وروجت أخبار األوبئة الومهية واملذابح ووزعت املن

.  مايو باعتباره الوسيلة الوحيدة لتجنب مذحبة كربى16الصوت احملمولة على عربات مطالبة السكان باخلروج قبل 

وحىت حوادث العنف اليت ارتكبها الصهاينة ضد العرب خطِّطت بطريقة رشيدة جداً تراعي اجلانب الدعائي، وذلك 
 . ن من الفرار حىت يشيعوا الذعر يف املناطق ااورةبتعمد ترك شهود أحياء يتمكنو

 

. 1948وتشرف وزارة الدفاع وجهاز املخابرات اإلسرائيلية على األنشطة الدعائية يف املناطق العربية احملتلة بعد عام 

ة، والقسم ومن املؤسسات األخرى اإلذاعة اإلسرائيلية من القدس اليت تبث إرساهلا إىل عرب فلسطني والبالد العربي
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وتركز الدعاية الصهيونية املوجهة للعرب على إشاعة التقسيمات الطائفية وعلى تقويض املقاومة . العريب باهلستدروت
 . ضد االحتالل

 

ويتم هذا ال من خالل الكذب املباشر إمنا من خالل . اإلسرائيلية على مبدأ التضليل بصفة عامة/وتعتمد الدعاية الصهيونية
وقد بين أبا إيبان أن . عتماد على لغة اإلام والغموض، كما يلجأ الصهاينة أحياناً للغش املصقولاالختصار واال

الدبلوماسية اإلسرائيلية عادةً ما ختتار حال للصراع العريب اإلسرائيلي تعلم مسبقاً أن العرب ال ميكن أن يقبلوه، مث تبدأ آلة 
 مثل هذا االقتراح، فإن الصهاينة يتوجهون للعامل يعتصرهم األمل لرفض وحينما يرفض العرب. اإلعالم يف التهليل له

وملا كانت األهداف املتعددة تقتضي أساليب متعددة وأصواتاً متعددة فإن الدعاية اإلسرائيلية . العرب اقتراحهم السلمي
يين متطرف وصوت توظِّف األدوات حبيث ميكنها إصدار عدة أصوات خمتلفة، فهناك صوت يساري معتدل وآخر مي

وسط يقف بني االثنني ويسمح لكل األصوات بأن تظهر فيما يشبه اجلوقة على أن يصل لكل متلق الصوت الذي حيبه 
 . "»دبلوماسية اجلوقة«ولذا يطلَق على هذه اآللية "

 

ى محترفين في ومن اآلليات األساسية التي لجأت لها الدعاية الصهيونية اعتماد أجهزة الدعاية اإلسرائيلية عل
  .الحرب اإلعالمية يعلمون أسرار المهنة قلبا وقالبا

  

  :وتعتبر أهم وسائل اإلعالم اإلسرائيلي ما يلي 

 

 .   مراسلو وكاالت األنباء الغربية والصحف وشبكات التليفزيون يف إسرائيل ومجيعهم من اإلسرائيليني1

 

ة، سواء عن طريق الزيارات املتبادلة أو املراسلة وتوظيف   إقامة عالقات اتصال مع شخصيات ومجعيات أمنية مؤثر2
 . ذلك دعائياً مبا خيدم أهداف إسرائيل

 

  تقوم املنظمات الصهيونية يف كل أحناء العامل بنشاطات إعالمية من خالل جتنيد شخصيات ومؤسسات ومراكز 3
 . عاون مع امللحقيات الصحفيةإعالمية ومراكز أحباث تزود مبطبوعات ونشرات تتحدث عن إسرائيل بالت
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  تنشط املنظمات الصهيونية إلقامة مجعيات صداقة بني إسرائيل والدول اليت توجد فيها جاليات يهودية كجمعيات 4
 وتضم هذه اللجان شخصيات يهودية وأخرى غري يهودية مهمتها "إخل... طبية  اقتصادية  حقوقية"التضامن والصداقة 

 . الدعاية إلسرائيل

 

 .   شبكة واسعة من الدوريات الصهيونية يف أحناء العامل كافة5

 

وتقوم السفارات . وتعتبر إدارة اإلعالم التابعة لوزارة اخلارجية املشرف على ختطيط الدعاية اإلسرائيلية يف اخلارج
نس إيرس وزيورخ بتنفيذ  وأبرزها يف نيويورك وباريس وبيو"التابعة للسفارات"والقنصليات ومراكز اإلعالم اإلسرائيلية 

 . وتوجيه العمل الدعائي

 

 1969وكان عام . اإلسرائيلية/وتلعب املنظمة الصهيونية العاملية  كما أسلفنا  دوراً مهماً يف نشاط الدعاية الصهيونية

وبني املنظمة عاماً حامساً يف تاريخ الوظيفة الدعائية للمنظمة حني اتخذ قرار بتنظيم الوكالة اليهودية والفصل بينها 
وتضم املنظمة جمموعة من املكاتب واإلدارات . الصهيونية العاملية واختصاص األخرية بكل ما يتصل بالدعاية الدولية

وال تخفَى الصلة الوثيقة بني املنظمة الصهيونية ومئات . املركزية التابعة هلا لإلشراف على العمل الدعائي الصهيوين
رس الدعاية واملنتشرة يف أحناء العامل واليت تتخذ شكل منظمات مستقلة مثل النداء اليهودي املنظمات الصهيونية اليت متا

 . املوحد والصندوق االجتماعي بفرنسا

وباإلضافة إىل مئات املنظمات اليت تبدو مستقلة، متارس العديد من املنظمات اإلسرائيلية الدعاية باخلارج، ومنها فروع 
 تضم إدارتني واحدة للعالقات اخلارجية وأخرى للتعاون الدويل تلعبان دوراً دعائياً بارزاً األحزاب واهلستدروت اليت

 . باخلارج باجتاه اجلمهور العمايل واملنظمات العمالية األجنبية

 

  :ويرجع نجاح الدعاية الصهيونية إلى عدة عناصر

 

 . لتخطيط العلمي  تعدد املنظمات الدعائية وتنوعها وضخامة عددها واعتمادها ا1

 

  تقوم الدعاية الصهيونية بتوظيف أعضاء اجلماعات اليهودية يف الغرب فهم يشكلون جزءاً عضوياً داخل اجلسد الغريب 2
، ومن مث تبدو الدعاية الصهيونية كما لو أا ليست وجهة نظر دولة أجنبية وإمنا تعبري عن مصاحل "رغم استقالله النسيب"

 . أقلية قومية
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 . ياب الدعاية العربية وفجاجتها يف كثري من األحيان  غ3

 

ولكن السبب احلقيقي واألول هو أن إسرائيل دولة وظيفية أسسها التشكيل احلضاري واإلمربيايل الغريب لتقوم على 
ة خدمته، ولذا فهي حتظى بكثري من التعاطف ألن بقاءها كقاعدة لالستعمار الغريب جزء من اإلستراتيجية العسكري

 .والسياسية واحلضارية للعامل الغريب

 

  المؤسسة العسكرية اإلسرائيلية وعسكرة المجتمع اإلسرائيلي

Is raeli Military Es tablishment and Militarization of Is raeli Society  

بب رفض  جمتمعات ذات طابع عسكري بس"سواء يف أمريكا الشمالية أو يف جنوب أفريقيا"اتمعات االستيطانية 
وقد . وإسرائيل ال تشكِّل أي استثناء من هذه القاعدة، فهي جمرد حتقُّق جزئي لنمط متكرر عام. السكان األصليني هلا

 دجمت كلها يف مؤسسة واحدة، هي املؤسسة 1948ظهرت منظمات ومؤسسات وميليشيات عسكرية قبل عام 
ع االستيطاين الصهيوينالعسكرية اإلسرائيلية اليت أصبحت العمود الفقري للتجم . 

 

ويتميز اتمع اإلسرائيلي بصبغة عسكرية شاملة قوية، فجميع اإلسرائيليني القادرين على محل السالح رجاالً ونساًء 
كما يصف اإلسرائيليون » األمة املسلحة«، أو »اتمع املسلح«وينطبق على هذا اتمع وصف . يؤدون اخلدمة اإللزامية

 . أنفسهم

 

وتتشكَّل املؤسسة العسكرية اإلسرائيلية من العناصر العسكرية يف اتمع اإلسرائيلي، وتضم هيئة أركان اجليش 
اإلسرائيلي، والضباط احملترفني فيه، وأجهزة املخابرات املختلفة، ومعاهد الدراسات اإلستراتيجية، وخمتلف التنظيمات اليت 

لسابقني املنتشرين يف املناصب اإلستراتيجية يف خمتلف أحناء الدولة، باإلضافة ميتد إليها إشراف اجليش، وأفواج الضباط ا
ومع هذا فمن العسري جداً حتديد حدود . لرجال الشرطة، والسياسيني الذين ارتبطت حيام ومواقفهم بدور اجليش

تايل حتمية جلوئها للعنف لتنفيذ أي املؤسسة العسكرية اإلسرائيلية، بسبب استيطانية الدولة الصهيونية وال تارخييتها، وبال
وحيث إن معظم . عسكرية يف آن واحد/خمطط، هلذا جند أن إسرائيل هي دولة تأخذ معظم األنشطة فيها صفة مدنية

جيشها من قوات االحتياط يصبح من الصعب التمييز بني املدنيني والعسكريني، ويصبح يف حكم املستحيل العثور على 
ة العسكرية والنخبة السياسية، إذ يتبادل أفراد النخبتني األدوار ويقيمون التحالفات يف األحزاب حدود فاصلة بني النخب

 . واهلستدروت والكنيست وغريها من املنظمات
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وال متثل املؤسسة العسكرية اإلسرائيلية بالنسبة إلسرائيل جمرد آلة مسلحة لتحقيق أهدافها السياسية ومصاحلها احليوية، 
غل يف معظم أوجه احلياة السياسية، بدءاً بإقامة املستوطنات وتنظيم اهلجرة إىل إسرائيل، وحتقيق التكامل بني ولكنها تتغل

املهاجرين إليها، وتنظيم الربامج التعليمية ألفراد اجليش، ومراقبة أجهزة اإلعالم وتوجيهها،وتطوير البحث العلمي، إىل 
وم األحوال االقتصادية للدولة، والتأثري على جمال الصناعة وخصوصاً حتديد حجم اإلنفاق العسكري مبا يؤثر على عم

وتقوم املؤسسة العسكرية بدور مهم يف التأثري يف . الصناعات احلربية واإللكترونية، وجمال القوى العاملة والتنمية اإلدارية
ويضاف إىل . لعرب من هذه األراضيوضع األراضي العربية احملتلة وحتديد األراضي اليت يتم ضمها إىل إسرائيل، وطرد ا

ذلك أن املؤسسة العسكرية حتتفظ بصالت وثيقة، دف التنسيق واملتابعة، مع معظم أجهزة الدولة مثل وزارات 
وللمؤسسة العسكرية . اخلارجية واملالية والتجارة والصناعة والعمل والتربية والتعليم والشرطة والزراعة والشئون الدينية

ت اخلارجية تشمل االتصاالت من أجل احلصول على معلومات أو أسلحة، والقيام بعمليات سرية يف شبكة للعالقا
 . اخلارج، وتدريب أفراد من الدول النامية على القتال

 

وتشكِّل وزارة الدفاع اإلسرائيلية وقمة جيش الدفاع مركزاً لقوة سياسية واقتصادية واجتماعية ال مثيل هلا يف العامل 
فحجم التفاعالت . "قبل سقوط النظام العنصري"ء بعض أنظمة احلكم الديكتاتورية العسكرية مثل جنوب إفريقيا باستثنا

اليت تشترك فيها املؤسسة العسكرية اإلسرائيلية تقدم منوذجاً خاصاً ومتميزاً لدور العسكريني، وهو الدور الناجم عن 
 الكيان االستيطاين الصهيوين، وهو ما جعل عسكرة اتمع اإلسرائيلي يف البعد التارخيي للوظيفة العسكرية املصاحبة نشأة

وسنتناول يف هذا املدخل اجلانبني السياسي واالقتصادي وحسب، مع علمنا بأن العسكرة . مجيع ااالت مسألة حتمية
 . عملية أكثر مشوالً وعمقاً وبنيوية

 

  :عسكرة النظام السياسي  1

 

ة العسكرية يف النظام السياسي اإلسرائيلي تنطلق من أن أهم املسائل يف هذه الدولة هي مسائل إن هيبة ونفوذ املؤسس
احلرب والسالم، والوظيفة العسكرية للدولة تسيطر على الوجود السياسي سواء يف فترات السلم نتيجة تعدد الوظائف 

 .  للبالد وفرض سطوااليت تقوم ا، أو يف فترات احلرب بسبب ضرورة محاية البقاء الذايت

 

ولذا جند أن العسكريني الذين يعملون من خالل هيئة أركان عسكرية مركزية يهيمنون على التخطيط اإلستراتيجي بل 
وباستثناء العسكريني يف االحتاد . فهذه اهليمنة هي اليت تضع التخطيط اإلستراتيجي وتتخذ اخلطوات التكتيكية. حيتكرونه

كن أن يقال إن اجليش اإلسرائيلي هو املؤسسة العسكرية الوحيدة يف العامل اليت لديها سلطة تامة السوفييت السابق، مي
وقد حتولت وزارة الدفاع اإلسرائيلية إىل أهم مركز من مراكز القوى يف . تقريباً يف املسائل اإلستراتيجية والتكتيكية
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 واقترنت يف الغالب بقوة أعلى منصب رمسي يف ،1967وازدادت أمهية هذه الوزارة يف أعقاب عدوان . إسرائيل
إسرائيل، أي منصب رئيس الوزراء، حيث إن كثرياً من رؤساء الوزراء يأتون عن طريق وزارة الدفاع وغالباً ما حيتفظون 

ولعل مثال ذلك بن جوريون وتمسكه باملنصبني طوال حياته، وكذلك بيجني مث إسحق . ا إىل جانب رئاسة الوزارة
 .  الذي اغتيل وهو جيمع بني املنصبنيرابني

 

 حمور العالقات املدنية العسكرية، وأي ايار "رئيس الوزراء  وزير الدفاع  رئيس األركان"وتعد العالقات بني الثالوث 
 بني شاريت والفون وديان، ويف 1954وقد حدث ذلك مرتني يف تاريخ إسرائيل عام . فيها يؤدي إىل نتائج مأساوية

وهناك دالئل تشري إىل وجود توترات يف العالقة بني املؤسسة .  بني بيجني وشارون وإيتان1983  1981عام 
ولكن التنافس غالباً ما يكون بني وزير الدفاع ورئيس الوزراء، بينما يقوم . العسكرية ونتنياهو، كما سنبني فيما بعد

 . رئيس األركان بامليل لرأي أحدمها ليقويه أمام نده

، لضم القادة العسكريني الالمعني إليها دف 1967عت األحزاب اإلسرائيلية، وبصفة خاصة بعد حرب وقد س
. احلصول على أكرب قدر ممكن من األصوات، وهكذا كانت االتصاالت جترى مع هؤالء القادة قبل تركهم مناصبهم

بات ليتوج الدور السياسي للقادة  بإباحة اشتراك القادة العسكريني يف االنتخا1973وجاء قرار الكنيست عام 
 . العسكريني

 

وتعد املؤسسة العسكرية يف إسرائيل مصدراً رئيسياً للتجنيد للمناصب احلكومية العليا واملناصب السياسة احلزبية حيث 
من كبار الضباط % 10وتؤكد الدراسات أن . هذه املناصب احلزبية ممرات شبه إجبارية لتولِّي مناصب حكومية

 .سرحني يتفرغون للعمل السياسيامل

 أو بعد عملية إعادة االنتشار يف أعقاب أوسلو 1967كما أن إدارة الوضع األمين يف املناطق احملتلة سواء بعد حرب 
 جعلت وزارة "كحركيت محاس واجلهاد اإلسالمي" أو ملواجهة حركات املقاومة اإلسالمية اليت مل تضع سالحها بعد "2"

لعسكريني وجمموعة االستخبارات العسكرية وقوات الشرطة يف املناطق احملتلة مبرتلة حكومة عسكرية الدفاع واحلكام ا
 . مصغرة تقوم مبهام عسكرية وسياسية بارزة

 

فرئاسة األركان واجلهاز األمين مها اجلهتان . وحتمل السياسة اخلارجية هي األخرى بصمة املؤسسة العسكرية اإلسرائيلية
وكما يقول شلومو جازيت، رئيس االستخبارات . لتان تتولَّىان منذ سنوات مهمة تقومي الوضع األمينالوحيدتان ال

اإلسرائيلية السابق، إنه ال يوجد يف اجلهاز املدين هيئة مشاة لرئاسة األركان وشعبة االستخبارات قادرة على تفحص 
 . املعطيات األمنية وبلورة الوضع القومي
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  :دعسكرة االقتصا  2

 

، حيث حتول اإلنتاج العسكري إىل 1967اتسم اال االقتصادي اإلسرائيلي بالرتعة العسكرية وخصوصاً بعد حرب 
 . الفرع اإلنتاجي القائد يف بنية اإلنتاج والتصدير

 

 : ويؤكد ذلك مجلة من املؤشرات لعل من أمهها

 

 مع تزايد التزامات "%33" ثلث املوازنة املالية  إىل حوايل1986  1985عامي % 18تزايد اإلنفاق العسكري من * 
 . "صواريخ  أقمار صناعية  أسلحة نووية"إسرائيل العسكرية ومع زيادة تكاليف الصناعات العسكرية وتشعبها 

 

 حبيث أصبح أكرب قطاع صناعي يف "سواء قطاع الصيانة أو قطاع اإلنتاج"تزايد حجم قطاع الصناعات العسكرية * 
 . من إمجايل الصناعة يف إسرائيل% 40سواء استناداً ملعيار رأس املال الثابت أو اليد العاملة حيث أصبحت متثل إسرائيل 

 

دخول هذا القطاع يف عالقات مشاركة مع كربيات االحتكارات األجنبية اليت متتلك فروعاً هلا يف إسرائيل ومع * 
العسكريني من أول املستفيدين من العموالت، بل أصبح بعضهم الشركات اإلسرائيلية األخرى األمر الذي جعل القادة 

 . من كبار الرأمساليني يف اتمع اإلسرائيلي

 

تطور الصادرات العسكرية املطرد وتصاعد نسبتها يف الصادرات الصناعية، وهي حتتل يف الوقت احلاضر املرتبة الثالثة * 
 . س والسياحةمن مجلة عائد إسرائيل من العملة الصعبة بعد املا

 

تسريح كبار العسكريني ال يعين مالزمتهم للمنازل يف اتمع اإلسرائيلي، بل يعين تولِّيهم إدارة شركات صناعة * 
األسلحة أو إدارات املصارف واملؤسسات اخلاصة واحلكومية واهلستدروتية حيث يشكِّلون، حسب بعض التقديرات، 

 . ية على اختالف أنواعهاثالثة أرباع مديري الفعاليات االقتصاد

 

ومنذ قيامها تعطي إسرائيل األولوية لإلنفاق العسكري، طبقاً لإلستراتيجية اإلسرائيلية اهلادفة إىل احملافظة على بقاء اجليش 
اإلسرائيلي أقوى قوة عسكرية يف املنطقة، وهو ما يتطلب احلصول على أرقى األسلحة املتطورة، واستيعاب مستجدات 

فقد كانت نسبة اإلنفاق العسكري من الناتج . ا احلديثة، فازداد حجم اإلنفاق العسكري بصورة مطردةالتكنولوجي
% 32.8يف مطلع اخلمسينيات، مث أخذت يف التزايد مع كل حرب جديدة حىت بلغت % 10القومي اإلمجايل أقل من 



 
 372  7الد - الدكتور عبد الوهاب املسريي -موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية

 

 

ن الناتج القومي اإلمجايل كانت أعلى ، وهي أعلى نسبة يف العامل، كما أن نسبة اإلنفاق العسكري م1973بعد حرب 
ولكن من املهم . من نسبته يف سوريا أو يف مصر، ومها البلدان اللذان حتمال العبء األكرب يف الصراع العريب اإلسرائيلي

 اعتمد يف الدرجة األوىل على 1967مالحظة أن االزدياد اهلائل يف اإلنفاق العسكري الذي بدأ مباشرةً بعد حرب 
 . ت األمريكية اليت لوالها لعجز االقتصاد اإلسرائيلي عن تحمل أعباء هذا اإلنفاق اهلائلاملساعدا

 

 5وقد استمر معدل اإلنفاق العسكري عالياً، حىت أن حكومة نتنياهو مل تف بوعودها بتخفيض اإلنفاق العسكري بنحو 

، األمر الذي 1997ملياري شيكل عام  بل رفعت اإلنفاق العسكري بأكثر من " مليار دوالر1.6"مليارات شيكل 
وقد ترافق االرتفاع الكبري يف اإلنفاق العسكري مع منو صناعة . يعزز متحور الدولة الصهيونية حول املؤسسة العسكرية

السالح اليت أعطيت أولوية كبرية كي تصبح إسرائيل مكتفية ذاتياً على صعيد التسلح، وكان أحد أسباب ذلك احلظر 
 . 1967لى بيع األسلحة إلسرائيل بعد حرب الفرنسي ع

 

، وذلك يعود إىل أن »الصناعي/امع العسكري«إن منو صناعة السالح وتطورها الكبري قد أديا، أيضاً، إىل منو ما يسمى 
فاع، لذلك عدداً كبرياً من املنشآت الصناعية أصبح يعتمد اعتماداً أساسياً على العقود اليت حيصل عليها من وزارة الد

فالضباط يف اجليش اإلسرائيلي . أصبح من مصلحة هذه املنشآت تعيني جنراالت وضباط سابقني يف مراكزها القيادية
ومن الطبيعي أن تكون تلك . ، األمر الذي يفسح هلم جمال مزاولة مهنة جديدة" عاما40ً"يتقاعدون يف سن مبكرة نسبياً 

قة بصناعة السالح، ذلك أن هلم خربة بالسالح أوالً، ويستطيعون االعتماد على املهنة إدارة شركات صناعية تربطها عال
 .عالقام باجليش ثانياً

 

لكن . الصناعي موجودة يف كل الدول الصناعية، وخصوصاً الواليات املتحدة األمريكية/إن ظاهرة امع العسكري
السياسي املوجود منذ قيام دولة إسرائيل؛ /مع العسكرياملوضوع يف إسرائيل يكتسب أمهية إضافية ألنه مكمل لظاهرة ا

 كان "وايزمان"فرئيس الدولة احلايل . ذلك أن جنراالت اجليش اإلسرائيلي حيتلون، بعد تقاعدهم، مراكز قيادية سياسية
األركان  كان رئيساً ألركان حرب اجليش، وأربعة آخرون من رؤساء "رابني"قائداً لسالح اجلو، ورئيس احلكومة 

وقد تركت عسكرة .  أصبحوا فيما بعد وزراء دفاع"موشيه ديان  حاييم بار  بارليف  بيجال يادين  رفائيل إيتان"
اتمع اإلسرائيلي  إضافة إىل الدور الوظيفي للدولة  آثارها على السياسة اخلارجية للدولة،فأصبحت إسرائيل مصدراً 

غطي مساحة شاسعة من العامل مثل دول أمريكا الالتينية وبعض الدول اآلسيوية للخربات العسكرية واألمنية إىل مناطق ت
 . وحىت بعض الدول االشتراكية السابقة

 

ورغم عسكرة اتمع اإلسرائيلي على املستويني السياسي واالقتصادي إال أن مكانة املؤسسة العسكرية قد اهتزت قليالً 
تشكل وحدة متماسكة فإن العنصر اإلشكنازي هو العنصر املهيمن فيها، فرغم أن هذه املؤسسة . يف اآلونة األخرية
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فرغم أن بعض اليهود الشرقيني قد مت . أما السفارد واليهود الشرقيون فوضعهم مترد. هيمنته على الدولة الصهيونية ككل
كما أن . الدرجة األوىلتصعيدهم واحتلوا مناصب قيادية مهمة فإن معظم هذه املناصب القيادية تظل يف يد اإلشكناز ب

مثة أبواباً خاصة تفتح لليهود اإلشكناز والغربيني وحدهم يف أسلحة بعينها مثل املخابرات والطريان وغريها من األجهزة 
كما أن الترقيات ال تمنح بيسر لغري اإلشكناز والغربيني وهو . احلساسة اليت تفضي إىل وضع اجتماعي بارز بعد التسريح

 نوعاً من إغالق أبواب احلراك االجتماعي أمام السفارد، وهو ما يعين ترمجة التمييز العنصري لواقع طبقي، ما يعتبر
وحتول املؤسسة العسكرية من بوتقة للصهر وآلية كربى من آليات االستيالء على األرض الفلسطينية وقمع أهلها إىل 

 . حلبة أخرى للصراع بني السفارد واإلشكناز

 

مناخ احلرب يساعد على استمرار ومركزية املؤسسة العسكرية يف حياة اإلسرائيليني، فإن ظهور مؤسسات وإذا كان 
 خفَّف من انفراد املؤسسة العسكرية "مجاعات املثقفني  الشركات  معامل األحباث  اجلامعات"أخرى حتمل صور الريادة 

 ويف جنوب لبنان وعجزه أمام 1973رية يف أكتوبر وأدت هزمية اجليش اإلسرائيلي العسك. ذه الصورة الريادية
 . االنتفاضة، إىل اهتزاز مكانة املؤسسة العسكرية والكثري من رموزها، وضرب نظرية األمن اإلسرائيلي

 

. وسامهت عملية التسوية اجلارية للصراع العريب اإلسرائيلي إىل إضعاف مكانة اجليش اإلسرائيلي يف األوساط اإلسرائيلية

ن تصاعد معدالت التوجه حنو اللذة واالستهالك جعل كثرياً من الشباب ينصرف عن اخلدمة العسكرية ويهرب كما أ
 . منها

 

ويف اآلونة األخرية لوحظ تدهور وتأزم العالقات بني املؤسسة العسكرية ورئيس الوزراء اإلسرائيلي املنتخب بشكل 
ع إطار جديد لطبيعة الدور الذي متارسه املؤسسة العسكرية يف النظام مباشر بنيامني نتنياهو، ويعود هذا إىل سعيه لوض

السياسي اإلسرائيلي لتصبح إحدى أدوات القوة الشاملة للدولة، وليس الفاعل األساسي فيها، مبعىن أن يصبح اجليش 
" األمن قبل السالم"وهذا املوقف يتناقض مع إعالء نتنياهو شعار ". قوة ضغط سياسي"وليس " قوة احتراف"اإلسرائيلي 

ولكن نتنياهو يتحرك إلحداث تغيري يف جوهر النظام . الذي يفترض زيادة دور املؤسسة العسكرية يف احلياة السياسية
، فيقوم بالتشاور مع جمموعة موالية له "إنشاء بيت أبيض إسرائيلي"السياسي اإلسرائيلي ليكون أقرب إىل النظام الرئاسي 

وقد أدت . ات كافة دون أن يكون للمؤسسات املعنية أي دور وضمن ذلك املؤسسة العسكريةشخصياً، مث يتخذ القرار
 . أحداث نفق األقصى واتفاق اخلليل إىل اهتزاز ثقة اجليش يف قدرة القيادة السياسية على إدارة األمور

 

سوية وفق مبدأ مدريد، حيث وعندما جاء نتنياهو إىل احلكم كان اجليش اإلسرائيلي قد تكيف مع مقتضيات عملية الت
أعاد رسم مواقع متركزه وخطوط االتصال يف الضفة وغزة على حنو يتوافق مع عمليات إعادة االنتشار، ويعود ذلك إىل 

 . التوافق بني حزب العمل واجليش بشأن خطوات االتفاق األمين يف الضفة وغزة واجلوالن
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وافقة على زيادة اإلنفاق العسكري وتأكيده ضرورة االهتمام ببناء ورغم سعي نتنياهو ملصاحلة املؤسسة العسكرية بامل
 . وتطوير جيش الدفاع، إال أنه سيستمر يف سعيه جلعل اجليش اإلسرائيلي يتجه حنو االحتراف، وميش دوره السياسي

 

ل السياسي واالقتصادي لكن عسكرة اتمع اإلسرائيلي ال تعين هيمنة املؤسسة العسكرية عليه وتغلغل عناصرها يف اهليك
ومن يدرس الظواهر اإلسرائيلية ابتداًء من النظام التعليمي وانتهاًء بأكثر األمور . للدولة الصهيونية وإمنا هو أمر أكثر عمقاً
أي حماولة "فالبعد االستيطاين مرتبط متاماً بالبعد العسكري، واهلاجس األمين . تفاهة، سيالحظ األبعاد العسكرية خلفها

 يسيطر على السياسة العامة يف كل القطاعات، وعلى سلوك اإلسرائيليني، بل على أحالمهم "مع السكان األصلينيق
القلعة البد أن يكون جمتمعاً عسكرياً حياول أن حيتفظ باملادة البشرية يف حالة تأهب /وأمراضهم النفسية، فاتمع

 .ة قَهر العربعسكري دائم، إذ يحتم البقاء حسب الشروط الصهيوني

 

   والنظام السياسي اإلسرائيلي"السفارد"اليهود الشرقيون 

Oriental Jews  "Sephard" and the Is raeli Political Sys tem  

أسس صهاينة شرق أوربا اإلشكناز اجليب الصهيوين فهم الذين قاموا باالستيالء على أرض فلسطني وطرد سكاا وهم 
وحىت يتم تأسيس جمتمع متكامل، . ولكن الدولة شيء واتمع االستيطاين شيء آخر. الصهيونيةالذين أعلنوا قيام الدولة 

ومبا . كان ضرورياً ضم مادة بشرية من العمال والفالحني الذين يقومون باألعمال اإلنتاجية لشغل قاعدة اهلرم اإلنتاجي
الصهيونية بتهجري اليهود العرب بالوعد أحياناً أنه كان هناك أعمال استنكف اإلشكناز عن القيام ا قامت احلركة 

وقد جنح الصهاينة يف إجناز هذا اجلزء من خمططهم، إىل حد بعيد، بسبب . وبالوعيد أحياناً أخرى ليضطلعوا ذه املهمة
عد عمالة بعض احلكومات العربية وجهل بعضها اآلخر، وبسبب الوضع املبهم للجماعات اليهودية يف العامل العريب ب
 ! تأسيس الدولة الصهيونية اليت ادعت أا دولة يهودية تتحدث باسم كل يهود العامل ومتثلهم وتدافع عن مصاحلهم

 

وكان اليهود الشرقيون يشكلون يف أواسط القرن التاسع عشر األغلبية الساحقة من يهود فلسطني، لكن بعد تدفُّق 
 من بني جمموع السكان "%10أقل من "سبتهم فأصبحوا أقلية اهلجرة اليهودية الصهيونية من دول أوربا تقلصت ن

ولكن التحول يف االجتاه اآلخر مت بعد قيام إسرائيل حيث هاجر عدد كبري من اليهود الشرقيني . 1948اليهود قبل سنة 
ن  يف موجات شعبية واسعة، فازداد عددهم بصورة سريعة، وشكلوا يف أوائل السبعينيات حنو نصف سكا"السفارد"

. العراقيون واليمنيون واإليرانيون: وأكرب الطوائف الشرقية يف إسرائيل هم اليهود املغاربة يليهم بالترتيب. إسرائيل اليهود
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وال يزال أبناء هذه اجلماعات حيافظون، بصفة عامة، على كثري من عادات وتقاليد األقطار اليت جاءوا منها فهم يفهمون 
 . لعربيةلغاا إضافة إىل تكلُّمهم ا

 

أي وفقا لمكان والدة الشخص ومكان والدة "وتصنف اإلحصاءات اإلسرائيلية السكان اليهود وفقا لبلد األصل 
  : إلى ثالث جماعات إثنية رئيسية"أبيه

 

 . وهم املولودون يف أوربا وأمريكا واملولودون يف إسرائيل آلباء من مواليد أوربا وأمريكا:   اإلشكناز1

 

 . وهم املولودون يف آسيا وأفريقيا واملولودون يف إسرائيل آلباء من مواليد آسيا وأفريقيا:   السفارد2

 

 . "فلسطني احملتلة"وهم يهود ولدوا هم وآباؤهم يف البلد :   يهود أبناء البلد3

 

فوقت ، ولكن يف مطلع السبعينيات ت1961عام % 52.1وقد استمر اإلشكناز أغلبية حىت أوائل الستينيات بنسبة 
 . 1972من السفارد عام % 47.4من اإلشكناز مقابل % 44.2عليها نسبة السفارد فصارت النسبة 

 

وبقي األمر على ذلك حىت تدفُّق هجرة اليهود السوفييت حيث رجحت كفة اإلشكناز قليالً، كما أن اليهود املولودين 
ويعود ". 1993عام % 60.9السكان بنسبة  ارتفعت نسبتهم حىت أصبحوا أغلبية "فلسطني مث إسرائيل"يف البلد 

 . "التناقض ىف األرقام إىل االختالف ىف طريقة التصنيف واالحصاء

 

وقد ظهرت أزمة التفرقة بني اإلشكناز والسفارد فيما يتعلق بالتقسيم الطبقي أو التوزيع املهين، وبناء على ذلك املعيار 
درجات خمتلفة يف السلم الطبقي، وميكن ترتيب هذه الشرائح من ميكن التمييز بني مخس شرائح أو مخس مجاعات حتتل 

 : أعلى إىل أسفل كما يلي

 

 . "مواليد البلد آلباء من مواليد أوربا وأمريكا"  مواليد البلد الغربيون 1

 

 . ، ومتثل هاتان الفئتان الطائفة اإلشكنازية"مواليد أوربا وأمريكا"  يليهم املهاجرون الغربيون 2

 

 . "مواليد البلد آلباء من مواليد البلد"ء البلد   أبنا3
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 . "مواليد البلد آلباء من مواليد آسيا وأفريقيا"  مواليد البلد الشرقيون 4

 

 . وهاتان الفئتان األخريتان متثالن السفارد. "مواليد آسيا وأفريقيا"  مهاجرون شرقيون 5

 

فالتقسيم الطبقي يتأثر ببلد األصل أكثر من . حيتل اإلشكناز قمتهوبذلك فإن السفارد حيتلون مؤخرة السلم الطبقي بينما 
تأثره باألقدمية يف البلد، وذلك ألن اليهود الغربيني سواء كانوا من مواليد البلد أو من مواليد اخلارج هم أعلى طبقياً من 

 . لعرب فهم يشكلون الشرحية السادسةاليهود الشرقيني سواء كانوا من مواليد البلد أو من مواليد اخلارج، أما املواطنون ا

 

ومن املؤشرات اليت تربز التفاوت االقتصادي واالجتماعي أن املدن واألحياء الفقرية ما زال سكاا من السفارد وهي 
% 12.5 حوايل "سفارد"فنسبة البطالة يف مدينة يوروحام يف النقب . تعاين من البطالة أكثر من املعدل العام يف إسرائيل

% 68كما أن راتب اليهودي السفاردي يعادل %. 3.5 وهي "إشكناز"وايل أربعة أضعاف نظريا يف تل أبيب أي ح

فقط من اموع العام، ونسبة من % 25ويبلغ عدد الطالب يف اجلامعات من السفارد . من راتب اليهودي اإلشكنازي
 . لإلشكناز% 82مقابل % 18حيمل شهادة الدكتوراه من السفارد هي 

ومن جوانب التفرقة على الصعيد الثقايف أن من النادر أن تمنح جائزة إسرائيل يف فروع املعرفة ألي سفاردي، ففي عام 
فمنذ البداية رفض اإلشكناز ثقافة السفارد الشرقية، .  شخصاً ليس بينهم سفاردي واحد15 منحت اجلوائز ل 1997

لذلك حيتج السفارد بأن تارخيهم الذي ميتد لقرون طويلة .  االرتباط موألصقوا م أحكاماً مسبقة سلبية، وحتفظوا على
يف البالد الشرقية ال يدرس وإن درس فهو ال شيء بالنسبة إىل تاريخ اإلشكناز يف الكتب املقررة يف املدارس اليت تركز 

 . خصوصاً على تاريخ اليهود احلديث

 

ولة واتمع على النمط األوريب العلماين ليس للدين والتقاليد مكان فيها، واليهود اإلشكناز كانوا يريدون تأسيس الد
ولذلك عندما أُدين زعيم حزب شاس الديين إرييه درعي يف فضيحة بارعون دون غريه من السياسيني اإلشكناز يف مايو 

ونية حركة هرطقة، دف إن الصهي: " قائالً"فاهلجوم عليها هو هجوم على اإلشكناز" هاجم احلركة الصهيونية 1997
 ". إىل خلق يهودية جديدة، وهي مصممة على تدمري التوراة وتدمري ديننا وتدمري تراث اليهود السفارد

 

مىت حتررون أنفسكم من كره الدين وكره السفارد؟ : "وقال عوفادياه يوسف الزعيم الروحي للحزب خماطباً اإلشكناز
تشبيه درعي بدريفوس، أي أن اإلشكناز  حسب هذه الصورة اازية  هم ومت ". وإىل مىت تستمر معاناة السفارد؟

على املدعي العام، ومت تنظيم املؤمترات واملظاهرات احتجاجاً على " نازي"األغيار، بل أطلق أحد احلاخامات صفة 
 . ليبينوا طبيعتهم العنصرية» اإلشكي نازي«ويشري كثري من السفارد إىل . القرار
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ارد يف احلياة السياسية اإلسرائيلية يف اخلمسينيات حني قاموا باملظاهرات واالحتجاجات ذات الطابع وقد ظهر السف
رغم وجود اإلشكناز "وكان انتخاب السفارد حلزب الليكود . السلمي، ولكنها يف السبعينيات اتسمت بشيء من العنف

. مة، ألن حزب العمل هو حزب اإلشكناز بامتياز وإيصاله إىل السلطة ألول مرة أحد أشكال االحتجاج امله"على قمته

وقد وصل االحتجاج ذروته يف الثمانينيات وهي الفترة اليت تأسس فيها حزب شاس، حيث تصاعدت قوته االنتخابية 
 . 1996 مقاعد يف انتخابات عام 10وحصل على 

 

  الحرس القديم

Old Guard  

ائيلي يشري إىل أعضاء النخبة احلاكمة اإلسرائيلية من بني أعضاء مصطلح يف اخلطاب السياسي اإلسر» احلرس القدمي«
وميكن النظر إىل التجمع الصهيوين يف فلسطني من منظور جيلي، فقد تعاقب على قيادة ذلك التجمع . اجليل املؤسس

وقد . ت رؤى خمتلفةثالثة أجيال بينها كثري من االختالفات والتشاات يف الفكر أو السلوك، وهو ما يفرز قيادات ذا
برز الصراع على السلطة بشكل واضح على أكثر من مستوى إثر قيام الدولة الصهيونية، وكان أحد هذه املستويات، 

احلرس « ممن يطلَق عليهم اسم "»الرواد«أو » اآلباء املؤسسني«أو "وال يزال، هو الصراع بني أعضاء اجليل املؤسس 
 ممن يطلَق عليهم اصطالح "»جيل بناء الدولة«أو "أعضاء اجليل الذي يليه، ، من جهة، ومن جهة أخرى، »القدمي

 . "»جيل القوة«ويطلَق عليهم أحياناً اسم "» النخبة اجلديدة«مث جاء أخرياً أعضاء . »احلرس اجلديد«

 

عقدين األولني التاليني تصدر احلرس القدمي احلياة السياسية يف املستوطن الصهيوين قبل إعالن الدولة الصهيونية ويف ال
 بصفات معينة - الذين أتى معظمهم مع موجيت اهلجرة االستيطانية الثانية والثالثة -ويتسم أفراد احلرس القدمي . لتأسيسها

فهم مجيعاً يعودون إىل أوربا الشرقية، من حيث األصل اجلغرايف، كما أن معظمهم حصل على تعليم . ومسات بعينها
ت هذه الشخصيات الدور احلاسم يف صياغة واختاذ كل القرارات اإلستراتيجية على امتداد ربع وقد لعب. متوسط فقط
، بينما "1956 - 1948من "فقد قام كل من ديفيد بن جوريون وموشي شاريت بدور حكومة االثنني . القرن املاضي

توىل مسئولية السياسة اخلارجية لعقد انفرد كل من إسحق سابري وليفي إشكول مبجال االقتصاد، أما جولدا مائري فظلت ت
وإىل جانب انتماء كل أفراد احلرس القدمي األول إىل موجة هجرة .  إىل أن خلفها أبا إيبان"1966 - 1956"كامل 

 . واحدة، فإن املالحظ أنه ليست هناك حدود فاصلة بينهم وأن تبادل األدوار ظل مستمراً
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ه قد ظهر حتالف يضم العسكريني والسياسيني احملترفني حل حمل احلرس لكن لوحظ يف منتصف السبعينيات أيضاً أن
 إن أمهية هذا التطور تكمن يف 1974القدمي، وهكذا قيل إثر استقالة جولدا مائري وتولِّي إسحق رابني رئاسة الوزارة عام 

كما يالحظ . ياسية اإلسرائيليةأنه يعد اية عصر بأكمله هو عصر اآلباء املؤسسني، حيث تواجدوا على سطح احلياة الس
. أنه مت استبعاد ممثلي الصهيونية التصحيحية متاماً، ومل تتح الفرص أمام ممثلي اليهود الشرقيني لالنضمام للنخبة احلاكمة

 . ومت ميش العناصر الدينية

 

ان وجودها، فالدولة اليت وميكن القول بأن النقطة األساسية يف رؤية وسلوك ذلك اجليل املؤسس هي حلم الدولة وضم
أسسوها ليست بالضرورة كياناً مضموناً مهما بلغت من قوة، ولذلك كانت تسيطر على أعضاء هذا اجليل هاجسيان 

اهلاجس األمين وهاجس التماسك الداخلي، فأي خلل يف تصورهم كان من املمكن أن يؤدي إىل زوال الدولة : أساسييان
 . بل إن حالة االستقرار ميكن أن تؤدي إىل تفكك اتمع الصهيوين. جديدوالعودة إىل الدياسبورا من 

 

وقد عبرت تلك اهلواجس عن نفسها لدى ذلك اجليل املؤسس يف سلوكيات سياسية معينة كاإلصرار على التوسع 
 . واإلبقاء على حالة احلرب الدائمة، وخلق عدو مشترك على الصعيد اخلارجي

 

  "1973 - 1886"ديفيد بن جوريون 

David Ben Gurion  

بن «مث غيره فيما بعد إىل » ديفيد جرين«زعيم صهيوين عمايل، وسياسي إسرائيلي من احلرس القدمي، كان امسه 
نشأ نشأة . ولد يف بلدة بلونسك ببولندا اليت تقع يف منطقة االستيطان اليهودي يف روسيا. »ابن الشبل«أي » جوريون

ويف . ى سين حياته األوىل يدرس التوراة والتلمود وكُتب الصلوات املختلفة يف املدارس احلاخاميةيهودية تقليدية، وقض
طفولته هذه، مسع عن ظهور املاشيح املخلِّص يف شخصية صحفي منسوي يسمى تيودور هرتزل سيعود بشعبه إىل أرض 

 . امليعاد، وكان أول كتاب عربي يقرؤه هو كتاب حب صهيون ملابو

 

قد بدأ بن جوريون نشاطه الصهيوين وهو بعد صيب يف سن الرابعة عشرة، إذ كان أبوه عضواً يف مجاعة أحباء صهيون، و
، وكان من بني معارضي مشروع 1904وقد تأثر بن جوريون بأفكار بوروخوف، فانضم إىل مجاعة عمال صهيون عام 

ر اجتاه احلزب من التركيز على اجلماعات اليهودية يف العامل وقد حاول بن جوريون أن يغي. شرق أفريقيا يف مؤمتر احلزب
مركزية إسرائيل يف حياة " إىل التركيز على املستوطنني الصهاينة يف فلسطني "مركز الدياسبورا" "خارج فلسطني"

وقد . شينيفوبعد عامني، انضم إىل إحدى مجاعات الدفاع اليهودية اليت نظِّمت يف روسيا بعد حادثة كي. "الدياسبورا
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 حيث بدأت أفكاره الصهيونية يف التبلور، فطالب بتأكيد مركزية املستوطنني اليهود يف 1906هاجر إىل فلسطني عام 
، التحق 1912ويف عام . وقد كان بن جوريون من دعاة بعث اللغة العربية وإمهال اليديشية. حياة اجلماعات اليهودية

نون على أمل أن يمكِّنه هذا من املسامهة يف حتويل فلسطني إىل وطن يهودي بن جوريون جبامعة إستنبول لدراسة القا
 . داخل اإلمرباطورية العثمانية، وبعد خترجه عاد إىل فلسطني حيث بدأ حياته عامالً زراعياً وحارساً ليلياً

 

. نه رعية روسية ومعاد للعثمانينيتجنس بن جوريون باجلنسية العثمانية مع نشوب احلرب العاملية األوىل لكيال يطرد أل

وحينما نفته السلطات التركية بسبب نشاطه الصهيوين االستيطاين، رحل إىل مصر وقابل جابوتنسكي يف اإلسكندرية، 
وعارض يف البداية فكرة الفيلق اليهودي على أساس أن هذا يعرض اليهود االستيطانيني يف فلسطني لغضب العثمانيني 

ب إىل الواليات املتحدة حيث أسس مجاعة الرائد وساهم يف تكوين الفيلق اليهودي التابع للجيش وذه. وانتقامهم
وقد اشترك مع . "ومعه جمموعة كبرية من االشتراكيني الصهاينة" 1918الربيطاين وعاد معه إىل فلسطني عام 

وقد . ب بل وسيلة استيطان كذلككاتزنلسون يف تأسيس اهلستدروت، واقترح أال يكون اهلستدروت نقابة عمال وحس
، ساهم يف إنشاء املاباي، كما 1930ويف عام . 1932 حىت 1921تولَّى بن جوريون رئاسة اهلستدروت من عام 

، تبنت املنظمة الصهيونية، مببادرة من 1942ويف عام . 1937انتخب عضواً يف اللجنة التنفيذية للوكالة اليهودية عام 
، أشرف على تكوين رئاسة 1948ويف عام . تيمور الذي كان هدفه املعلن إنشاء دولة إسرائيلبن جوريون، برنامج بل

وقد كان بن جوريون أحد الذين . احلكومة املؤقتة قبل إعالن اية االنتداب، وقام بنفسه بإعالن بيان قيام إسرائيل
فاجليش "اً ملطامع إسرائيل التوسعية نصحوا بعدم اإلشارة إىل حدود الدولة وعدم إعالن الدستور حىت ال يضع حد

 حىت ميكن إرضاء العناصر الدينية اليت تحالَف معها املاباي "اإلسرائيلي وحده  حسب تصوره  هو الذي سيعني احلدود
، استقال وأعلن عزمه االعتزال يف النقب 1953ويف عام . لتشكيل الوزارة، وطالب جبعل القدس عاصمة الدولة اجلديدة

، 1963ولكن بن جوريون تولَّى منصب رئيس الوزارة عدة مرات بعد ذلك كان آخرها عام . ة سدي بوكريف مستعمر
 . ، بل اضطرته إىل دخول معارك سياسية خمتلفة1955وقد كانت فضيحة الفون مسئولة عن عودته عام 

 

ضم رايف للحكومة دخل بن ، وحينما ان1965وقد استقال بن جوريون من املاباي وكون حزب رايف هو وأعوانه عام 
جوريون هو ومجاعة من أتباعه االنتخابات حتت اسم القائمة الرمسية، وقد فاز احلزب بأربعة مقاعد يف الكنيست شغل 

 . بن جوريون أحدها، ولكنه استقال بعد سنة واحدة واعتزل السياسة

 

ض الصيغة االندماجية ويصفها بأا حل مضلل ورغم ما عرف عن بن جوريون يف الغرب من ليربالية واشتراكية، فإنه يرف
وتتسم كل أفكار بن جوريون بالتبسيط املتطرف والوضوح الشديد، فهو مثالً يرى تاريخ اليهود . »الوباء«ويائس يشبه 

االستقالليني الذين يقاومون خطر املؤثرات األجنبية، واالندماجيون الذين يرضخون : على أنه عبارة عن صراع بني قوتني
أما االندماجيون فكان نصيبهم النسيان والذوبان يف األمم األخرى، ومل يبق سوى كتابات وتنبؤات أولئك الذين . هلا
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أحد " ينس"هذا تبسيط خمل، فلم "حافظوا على إميام بإسرائيل، ورفضوا االستسالم للقدر الذي أنزله م التاريخ 
أو املنفى هو نقطة بدء عند بن جوريون، ففي رؤيته » اجلالوت«ورفض . "أينشتاين أو فرويد وكافكا أو حىت فيلون

امليلودرامية األسطورية للواقع والتاريخ، واليت ال يوجد فيها سوى خري خالص يتصارع مع شر خالص، جند أن املنفى 
 . "ا اليهوديوالتشتت مها اجلحيم، وأن أرض امليعاد هي بالطبع الفردوس املفقود أو الدائرة اليت جيب أن يعود إليه

 

تدل الوقائع التارخيية [اليهود من فلسطني " طرد"الذي وقع بعد ثورة بركوخبا وبعد "ومرض املنفى أو اجلالوت اخلبيث 
ثورة " قبل"واإلحصاءات السكانية أن عدد اليهود يف حوض البحر األبيض املتوسط يفوق عدد اليهود يف فلسطني، 

ومن الذي " ال يصيب اليهود يف أجسادهم فحسب "] مبلء رغبتهم وإرادمبركوخبا، أي أن اخلروج من فلسطني مت
؟ لقد صدر كتاب هاوارد ساخار، املؤرخ األمريكي اليهودي الصهيوين، بعنوان الدياسبورا، أي "مرضى"يقرر أم 

ولذا فقد . وسهم أيضاً، بل يصيبهم يف أرواحهم ونف"املنفى وال يوجد فيه فصل عن أمريكا الشمالية، أم أا ليست املنفى
ظن يهود الواليات املتحدة احلاصلون على حقوقهم السياسية واملدنية كاملة أم مواطنون أسوياء، ولكنهم يف الواقع 

بل إن بعض اإلسرائيليني الذين يعيشون داخل حدود الدولة اليهودية هم أيضاً منفيو . مرضى منفيون يف داخل دولتهم
 . الروح

 

، "يف إحدى حماوراته مع موشي بريملان الكاتب اإلسرائيلي"» مرض املنفى« بشيء من التفصيل ويصف بن جوريون
وأوىل مسات احلياة يف الدياسبورا  حسب تصور بن جوريون  هو أن اليهود يعيشون كأقلية تعتمد بشكل أو بآخر على 

ا، شقاؤهم مل يبدأ بالنازيني ومل ينته بسقوطهم إرادة األغلبية، عاجزين عن اختاذ أي قرارا يتعذبون يف أوربا وغري أورب
وهم يعيشون حياة اقتصادية . "إشكالية العجز وانعدام السيادة واملشاركة يف السلطة اليت تزعمها األدبيات الصهيونية"

ة، وأم هامشية، إذ ال جتد بينهم عماالً وال فالحني، بل يشتغل معظمهم يف املدن بعيداً عن مراكز احليوية يف أي حضار
وأخرياً يقع يهود املنفى الراغبون يف احلفاظ على يهوديتهم يف . أمة من البقالني واملوظفني الذين يعملون باألعمال الفكرية

صراع بني والئهم حلضارة األغلبية السائدة، ووالئهم حلضارم اليهودية اليت متتد جذورها إىل املاضي، ولذا يعيش يهود 
 .ماملنفى يف ازدواج دائ

 

ويشري بن جوريون إىل التلمود الذي جاء فيه أن أي يهودي قادر على العودة ألرض امليعاد ويستمر يف احلياة خارجها 
يعد كافراً ويكون كمن هجره اهللا، كما أنه يشري حلكماء اليهود القدامى الذين قالوا إن املكوث خارج أرض إسرائيل 

احلياة "يون من كل هذا إىل أن حياة اليهود يف الدياسبورا مستحيلة وأن وخيلص بن جور. طواعية يعد خطيئة دينية
اليهودية الكاملة لن تتحقق إال يف دولة يهودية مستقلة، حيث ميكن للشعب اليهودي أن يصوغ حياته حسب حاجاته 

 ". وقيمه، خملصاً لشخصيته وقيمها، ولتراثها املاضي ولرؤيتها للمستقبل
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فاليهودي يف . حالة االتكال والسلبية اليت تتسم ا حياة اليهود يف الدياسبورا» الثوري«برناجمه ويهاجم بن جوريون يف 
الدياسبورا، كما هو حال معظم اليهود، بطل، ولكن بطولته مع هذا بطولة سلبية تأخذ شكل االستسالم للقدر، كما أنه 

إن املنفى بالنسبة لنب جوريون يعين .  عن طريق اخلالقيتملكه إحساس بالعجز اإلنساين، وإميان بأن اخلالص لن يأيت إال
ذلك ألننا غرباء وأقلية حمرومة من الوطن ومقتلعة "االتكال، االتكال السياسي واملادي والروحي والثقايف والفكري 

اد ومبعثرة عن األرض وعن العمل والصناعة األساسية، واجبنا هو أن ننفصل كليةً عن هذا االتكال وأن نصبح أسي
ويلخص بن جوريون برناجمه الثوري يف أنه ال يرفض االستسالم للمنفى فحسب، بل حياول ". قدرنا، علينا أن نستقل

القضية احلقيقية هي اآلن كما كانت يف املاضي تتركز فيما : "أيضاً إاءه على التو، وهو يعتقد أن هذا هو حجر الزاوية
على اليهودي من اآلن فصاعداً أال ينتظر التدخل اإلهلي لتحديد ". أم على قوتناإذا كان علينا أن نعتمد على قوة اآلخرين 

 . "مثل الفانتوم والنابامل مثالً"مصريه، بل عليه أن يلجأ للوسائل الطبيعية العادية 

 

 املتحدة ولكن ماذا لو رفض يهود املنفى أرض امليعاد، وقرروا البقاء يف منفاهم كما فعل هاورد ساخار ويهود الواليات
والغالبية الساحقة من يهود العامل؟ هنا يتحرك الزعيم الصهيوين ويقرر أنه لو كان األمر بيده ألرسل بعض الشباب 

اليهودي متنكرين لريمسوا الصلبان املعقوفة على املعابد اليهودية، حىت يلقوا الرعب يف نفوس اليهود الذين يتمتعون باحلياة 
وحينما كان بن جوريون وزيراً للخارجية وعضواً يف املنظمة الصهيونية قام عمالء .  امليعاديف املنفى ليهاجروا إىل أرض

ولكن مىت متت عودة اليهود للفردوس، إلسرائيل، . املنظمة بإطالق النار على يهود العراق حىت يهاجروا منها إىل إسرائيل
وقد خلق . لعلمية اليت تدرس طبيعة األرض يهوديةالكتب يهودية، والعمل يهودي، واألحباث ا: سيكون كل شيء يهودياً

الصهاينة بالفعل يف الفردوس الصهيوين احلقل اليهودي، والطريق اليهودي، واملصنع اليهودي، واملنجم اليهودي، واجليش 
عرف حنمان ". بل إن كل القيم يهودية وكل األفراد يهود يف كل عضو يف جسمهم، وكل خلجة يف قلوم. اليهودي

 . "!ياليك، الشاعر الصهيوين، بأن تطبيع الشخصية اليهودية يعين ظهور البغي اليهودية والشرطي اليهوديب

 

إن أية أمة مستقلة البد أن : "واالنعتاق الذايت من املنفى الداخلي واخلارجي يكون عن طريق العودة للطبيعة ولألرض
وهذا هو الفكر القومي ""  كل عمل يتطلبه وجودهاتضرب جذورها يف أرض اآلباء، تزرعها بأصابعها وتشارك يف

ولن . ويف الطبيعة وحدها ميكن لليهودي أن يستعيد إنسانيته املهرقة، كما أنه ميكنه أن يسترجع قواه اخلالقة. "العضوي
يقضي على شخصية اليهودي اهلامشية التجارية، شخصية السمسار، سوى العمل العربي يف الزراعة، ولذا يتخيل بن 

يق احلمري يف احلظائر، : "جوريون أن العودة ألرض امليعاد هي عودة للطبيعة تنم عن الرغبة يف االحتاد بالوجود يقول
نقيق الضفادع يف الربك، رائحة الزهور املتربعمة، مهس البحر البعيد، ظالل البيارات اآلخذة يف اإلظالم، سحر النجوم يف 

. آه إنين يف أرض إسرائيل. كل شيء أصابين بالنشوة... بعيدة واملتألقة يف نعاسالسماء العميقة الزرقة، السماوات ال

وكل يهودي يبتعد عن تلك األرض وعن هذه الطبيعة حيمل يف قلبه ذكرى هذه ". طوال الليل جلست وناجيت السماء
 . ونيةبل إن بن جوريون يعتقد أن هذه العودة للطبيعة وللرباءة هي املعىن األساسي للصهي. األرض
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ولكن هل هذه الطبيعة حقاً بدائية؟ وهل هي حقاً أرض فراغ تنتظر الفيلسوف الصهيوين الرومانسي ليذهب إليها، 
لتشحذ قواه اخلالقة وليفرض إرادته عليها ولريغمها أن متنحه مثارها؟ وهل هي  يف حقيقة األمر  أرض بال شعب؛ طبيعة 

لى التركيز، وتدفعه إىل أن يفكر بشكل بسيط وواضح؟ كل هذه األسئلة عذراء متكنه من التأمل يف هدوء وتساعده ع
جييب عليها بن جوريون باإلجياب نظرياً، ولكن عملياً يعرف بن جوريون، كما يعرف غريه من الصهاينة، أن أرض 

 الزراعة امليعاد متور بالعرب وأن على كل حجر توجد بصمة عربية ولذا كان البد من التأمل ولكن البد أيضاً من
 . الرواد: املسلحة البد من احلالوتسيم

 

 يف تصور بن جوريون ال تعمل حساباً للتاريخ بل تتجاهل الزمان متاماً وتنساب إىل "أي االستيطانية"اهلجرة الشعبية 
ون  وهكذا حتل صهيون االستيطانية حمل صهي"أي مكان االستيطان"املكان الذي خلقت فيه ظروف مواتية الستيعام 

إن عدم أخذ التاريخ أو الظروف القائمة يف احلسبان مسألة جوهرية بالنسبة لنب جوريون فهو يتحدث بإسهاب . القلب
 . عن اإلرادة ودورها ويصف احلالوتسيم بأم حماربون بناؤون يكرسون كل قواهم لتحقيق أهدافهم

 

أي املستوطنني "رن بن جوريون الرواد الصهاينة وتكتسب هذه العبارات الرومانتيكية معىن واضحاً للغاية، حني يقا
 باملستعمرين األول يف أمريكا الذين ذهبوا إىل العامل اجلديد مسلحني برؤية ظنوها إهلية، متاماً مثل "الصهاينة األول

لطبيعة مث يتحدث بن جوريون عن أحزام ومتاعبهم اليت حتملوها، مث عن املعارك الضارية اليت خاضوها ضد ا. الصهاينة
. واالستيطان" للهجرة الشعبية"الوحشية واهلنود األكثر وحشية، وعن التضحيات اليت قدموها قبل أن يفتحوا القارة 

والطريقة اليت حتدث ا بن جوريون عن العامل اجلديد تبين أنه يعترب أن اهلنود إن هم إال مجادات أو جزء من اخللفية 
 . تها وتعديلها لتالئم احتياجات املهاجرين من أنصاف األنبياءالطبيعية اليت جيب على الرواد هزمي

 

ويعترف بن جوريون نفسه أنه منذ بدأ االستيطان يف أرض امليعاد، اخلاوية الطبيعية البدائية، وهو مرتبط متام االرتباط 
ليالً واراً، ومل يكن لنا كنا ننتظر جميء األسلحة : "ويكتب بن جوريون واصفاً حياة الرواد يف هذه الكلمات. بالدفاع

حديث إال األسلحة، وعندما جاءتنا األسلحة، مل تسعنا الدنيا لفرط فرحتنا، كنا نلعب باألسلحة كاألطفال ومل نعد 
ويبين بن جوريون أنه حىت اآلن يف إسرائيل يتخذ ". كنا نقرأ ونتكلم والبنادق يف أيدينا أو على أكتافنا... نتركها أبداً

واحد زراعي واآلخر عسكري، كما أنه يعلن الدور الذي يلعبه اجليش : لزراعي طابعاً عسكرياً إذ أن له هدفنيالتعليم ا
لقد أثبت اجليش كفاءته يف عملية الريادة، فقد درب آالف الشبان والشابات : "اإلسرائيلي يف عملية الريادة واالستيطان

 ".احلدود مع قطاع غزة ويف النقب واخلليلعلى احلياة يف املزارع كما شيد الكيبوتسات على 
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بالدم والنار : "والعنف عند بن جوريون يكتسب بعداً خاصاً ويصبح غاية يف حد ذاته، بل وسيلة بعث حضاري إذ يقول
وعبارة بن جوريون مبنية على تصور جديد للشخصية اليهودية على أا ". سقطت يهودا وبالدم والنار ستقوم ثانية

، ومن هنا يكون الربط "إن موسى أعظم أنبيائنا هو أول قائد عسكري يف تاريخ أمتنا: "ربة منذ قدمي األزلشخصية حما
بني موسى النيب وموشي ديان مسألة منطقية بل حتمية، كما أنه ال يكون من اهلرطقة الدينية يف شيء أن يؤكد بن 

ساعد الشعب على االستيطان على ضفاف ر األردن جوريون أن خري مفسر ومعلق على التوراة هو اجليش، فهو الذي ي
 "البطل اليهودي"وكتابات بن جوريون تزخر بإشارات إىل بركوخبا . مفسراً بذلك وحمققاً لكلمات أنبياء العهد القدمي

بل إن خطابات بن جوريون اخلاصة تعبر عن . واملكابيني والغزو اليهودي ألرض كنعان وبطوالت اليهود عرب العصور
 . أحالمه العسكرية فهو يذكر يف رسالة إىل ابنه أن الدولة اليهودية املزمع إنشاؤها يف فلسطني سيكون فيها أحسن جيش

 

وكمحاولة لتحقيق هذه األحالم حينما جاءت الساعة، بذل بن جوريون قصارى وسعه إلنشاء القوة العسكرية 
 وأسس لذلك مجاعة احلارس مث "والعمل والزراعة واإلنتاج"الصهيونية، فقد كان من املنادين بفكرة اقتحام احلراسة 
ولكنه كان حياول دائماً أال يصطدم بالقوة اإلمربيالية احلاكمة . اهلاجاناه، وكان من بني املنادين بتسليح املواطنني اليهود

 لتيقُّنه من أن العرب هم وحينما اضطر إىل أن يفعل ذلك، حاول أن يبقي االصطدام عند حده األدىن. الراعية، أي إجنلترا
وحينما أُنشئت الدولة، قام حبل املنظمات العسكرية الصهيونية كافة، مثل اإلرجون والباملاخ، وضمها . العدو األساسي

وقد شغل بن جوريون منصب وزير الدفاع يف مجيع الوزارات . إىل اهلاجاناه وحوهلا مجيعاً إىل جيش الدفاع اإلسرائيلي
ما ساهم يف صياغة سياسة إسرائيل اخلارجية وتأكيد دورها كحارس للمصاحل اإلمربيالية نظري احلماية اليت رأسها، ك

 ليضرب 1956 وجهز حلرب عام 1955ويف إطار هذا، عقد حتالفاً مع فرنسا عام . اإلمربيالية اليت حتصل عليها
وقد استمر هذا خط أساسياً للسياسة اخلارجية . احلكومة املصرية اليت كانت آنئذ متد الثوار يف اجلزائر باملساعدة

 . اإلسرائيلية حىت وقتنا احلاضر

 

وقد لعب بن جوريون دوراً مهماً يف مسألة املطالبة بالتعويضات األملانية مثل الدور الذي لعبه إىل جانب غريه من 
 الصهيونية العاملية واحلكومة النازية، وقضى أيام العماليني يف إفشال املعارضة اليهودية التفاقية اهلعفراه املربمة بني املنظمة

 . حياته األخرية يف كيبوتس سدى بوكر يكتب تارخياً لليهود يف العصر احلديث، وشرحاً للتوراة

 

واملُالحظ أن بن جوريون كان متأرجحاً يف أفكاره السياسية إذ كان يصرح أحياناً بضرورة التنازل عن كل األراضي 
سالم مع العرب، ولكنه يف أحيان أخرى، بعد رؤية االنتصارات العسكرية اإلسرائيلية، كان يصرح بوجوب احملتلة نظري ال

وتفسري ذلك أنه كان يستمد رؤيته للواقع والتاريخ والتوراة والتلمود من انتصارات اجليش . االحتفاظ بكل األراضي
الصهيوين مأل " االشتراكي"اكيني الصهاينة وأن فكره وينسى الكثريون أن بن جوريون كان من أكرب االشتر. اإلسرائيلي

عدة جملدات، ولكن اشتراكيته تنبع يف الواقع من إميان عميق بتفوق الشعب اليهودي ومن أحالمه املشيحانية، وهي 
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 للتعامل أحالم عنصرية تستبعد غري اليهود وجتعل االشتراكية وسيلة طيعة لالستيطان، ال مصدراً للقيم اإلنسانية أو وسيلة
، و "1952"ولنب جوريون عدة مؤلفات، من أمهها بعث إسرائيل ومصريها . مع الواقع بكل أبعاده الطبيعية والتارخيية

 ."1963"سنوات التحدي : إسرائيل

 

  "1992-1913"مناحم بيجين 

Menahem Begin  

د، وسياسي إسرائيلي من زعيم صهيوين تصحيحي، تلميذ هرتزل وجابوتنسكي، وزعيم حزب حريوت وحتالف ليكو
ولد يف بولندا، وتخرج يف كلية احلقوق بوارسو مث . احلرس القدمي، وهو عضو الكنيست وزعيم منظمة اإلرجون السابق

وعند .  مث أطلقت سراحه وانضم إىل اجليش البولندي1940انضم إىل منظمة بيتار، وقد اعتقلته السلطات السوفيتية عام 
 تولَّى قيادة اإلرجون اليت 1943ويف أواخر عام . ، تولَّى قيادة فرع منظمة بيتار هناك1942م وصوله إىل فلسطني عا

 . اشتهرت مبذاحبها ضد املدنيني الفلسطينيني

 

وقد شكل بيجني منظمة اإلرجون اليت متيزت عملياا بالسعي املتعمد إلرهاب العرب وإخراجهم قسراً من فلسطني، أما 
وقد سببت . ا فكانت حمدودة، ولكن بيجني، مع هذا، يضخمها وجيعل منها أساطري ومالحمعملياا ضد بريطاني

 فهؤالء كانوا "ورجال اهلاجاناه"تصرفات اإلرجون بقيادة بيجني ضد حكومة االنتداب بعض احلرج للوكالة اليهودية 
فالوكالة اليهودية . ء على فلسطنيعلى اتصال حبكومة االنتداب الربيطاين يتلقون مساعداا وينسقون معها لالستيال

كانت ال متانع يف ممارسة ضغوط ضد حكومة االنتداب ولكن بأساليب أخف مما كان بيجني يريد، وبشكل أكثر 
 . مراوغة وصقالً

 

ولكن التناقض احلقيقي بني اهلاجاناه واإلرجون مل يبدأ إال حينما حاول بيجني إنشاء سلطة موازية لسلطة بن جوريون، 
خدم بن جوريون القوة العسكرية املباشرة ضد اإلرجون، مث قام بضم مقاتليه إىل القوات النظامية للجيش فاست

 . اإلسرائيلي

 

، قام بيجني بتشكيل حزب حريوت الذي ورث شعارات بيتار واإلرجون وليحي وفحواها أن احلد 1949ويف عام 
سكرية هي الوسيلة الوحيدة لتحقيق هذا احلد األدىن، فهذه هي األدىن ألرض إسرائيل هو ضفتا ر األردن، وأن القوة الع

وقد . ودعا احلزب إىل االقتصاد احلر وعدم تدخل الدولة يف االنشاط االقتصادي. اللغة الوحيدة اليت يفهمها العرب
 انتخابات اعتمد احلزب على شخصية زعيمه مناحم بيجني وقدراته اخلطابية الذي قاد املعارضة يف إسرائيل وحصل منذ
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الكنيست الثالثة على املرتبة الثانية من حيث القوة العددية، وأتيح له دخول الوزارة االئتالفية برئاسة ليفي إشكول عشية 
 ليشغل منصب وزير الدولة، ولكنه 1969مث انضم بيجني ثانيةً إىل حكومة جولدا مائري االئتالفية عام . 1967حرب 

. ، وعاد من مث إىل قيادة املعارضة مسجالً تقدماً مطردا1970ًجرز يف أغسطس عام انسحب منها حني قبلت مبادرة رو

 1973بسبب تداعيات حرب " 1977، إىل املرتبة األوىل عام 1973مث صعد تكتل الليكود، الذي أسسه عام 

ليت احتلتها يف حرب وقد استمر يف معارضته انسحاب إسرائيل من أي من األراضي العربية ا. "وأصوات اليهود الشرقيني
 . 1967عام 

 

، إذ أدانته الدوائر اإلعالمية فيها 1972وقد ظهر جبالء رفض العامل لتارخيه الدموي أثناء زيارته إلجنلترا يف يناير عام 
ومع هذا، تعلَّم العامل الغريب احلديث املرن كيف يتعامل مع بيجني، فقد . نظراً للدور الذي لعبه يف مذحبة دير ياسني

وأثناء رئاسته، قام . "على عكس ما حدث مع فالدهامي" 1977استقبلته كل الدول بعد أن فاز حزبه باالنتخابات عام 
وقد تبادل هو والرئيس السادات الزيارات، ومت . بتغيريات اقتصادية نتج عنها تصاعد املعدالت االستهالكية يف إسرائيل

سالم وتقاسم مع السادات جائزة نوبل للسالم بعد عامني من بلوغه سدة توقيع اتفاق كامب ديفيد وصار بيجني بطالً لل
إن السادات وبيجني يستحقان جائزة أوسكار للتمثيل ال جائزة : يف نكتة شهرية جلولدا مائري قالت"الزعامة يف إسرائيل 

وهي أن الصلح مع الدول العربية لقد التزم بيجني الفكرة الرئيسية اليت التزمها القادة الصهاينة من قبل، . "نوبل للسالم
وفقاً للشروط اإلسرائيلية مطلب إسرائيلي دائماً، وأن أساس هذا الصلح اعتراف العرب باألمر الواقع ضمن ميزان القوة 

فوافق بيجني على االنسحاب من سيناء مقابل . العسكرية القائم، ومضمون التعامل مع إسرائيل ككيان أصيل يف املنطقة
وأثناء حكومة بيجني مت ضرب . من املواجهة مع إسرائيل واالعتراف ا اعترافاً كامالً وتطبيع العالقاتانسحاب مصر 

 . املُفاعل النووي العراقي أثناء توليه رئاسة الوزارة

 

على حد قول » املستنقع اللبناين«"وقد أصيب بيجني باالكتئاب مث استقال من الوزارة بسب تورطه يف حرب لبنان 
، إذ يبدو أن شارون قد أقنعه أن القوات املسلحة اإلسرائيلية ستقوم بعملية عسكرية صغرية من "ف اإلسرائيليةالصح

ولكن، كما هو معروف، مل تتمكن القوات املسلحة اإلسرائيلية من إجناز هدفها ! النوع اجلراحي اإلجهاضي الذي جتيده
 ووجدت نفسها متورطة يف حرب طويلة، وبدأت "ية واللبنانيةحتطيم البنية التحتية لكل أعمال املقاومة الفلسطين"

 . وقد خلَفه شامري يف الوزارة. حركات االحتجاج يف إسرائيل

 

واستقالة بيجني تذكِّر باستقالة بن جوريون وجولدا مائري اللذين استقاال مفجوعني بواقعهما وبالصراعات اليت دارت 
يف النهاية إىل استقالة بيجني متأثراً مبوجة اهلياج العام ضده، إضافة إىل حول خالفتهما، فتفاعالت حرب لبنان أدت 

استمرار الصراعات حول خالفته بني كل من إسحق شامري رجل االغتياالت القدمي، وأريئيل شارون، سفاح قبية وصربا 
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د املغاربة، وموشيه أريرت وشاتيال، وديفيد ليفي اليهودي املغريب الذي يشكل عامل االستقطاب الرئيسي ألصوات اليهو
 . الذي خلف شارون يف وزارة الدفاع

 

 الذي تناول فيه قصة اإلرجون وصرح فيه بفلسفته الداروينية "1951"ومن أبرز مؤلفات بيجني التمرد 
 . النيتشوية،العلمانية الشاملة

 

  الحرس الجديد

New Guards  

ن أغلبها من الصابرا من جانب، أي أم نشأوا يف املستوطن الصهيوين تعبري يطلَق على جمموعة تتميز بأ» احلرس اجلديد«
، كما أم من جانب آخر "»صابرا ما قبل الدولة«ولذلك يطلَق عليهم أحياناً اصطالح " 1948يف فلسطني قبل عام 

رابني وموشي ديان اجلنراالت جيال يادين وإسحق "يتميزون بأم تولوا صياغة مفهوم األمن القومي للكيان الصهيوين 
ولذلك فإن معظمهم أسسوا مكانتهم السياسية استناداً إىل جهودهم وإجنازام يف . "وجيال آلون وكذلك شيمون برييز
» مهندس«فشيمون برييز مثالً يوصف بأنه " على السياسة اخلارجية - من خالله -هذا اال، كما كان هلم تأثريهم 

واإلسرائيلية األملانية من خالل دوره يف صفقات السالح اليت أبرمت لتلبية احتياجات العالقات اإلسرائيلية الفرنسية 
 . "املؤسسة العسكرية

 

والتصور السائد هو أن احلرس اجلديد كان أكثر برمجاتية ومرونة من احلرس القدمي، وأن مثة صراعاً فعلياً قد نشب بينه 
موعتني تنتميان لنفس العقلية أو الذهنية، أي عقلية اهلجرة الصهيونية وبني احلرس القدمي، ولكن من املعروف أن كال ا

ورغم أن أعضاء احلرس اجلديد يعترفون بالوجود العريب نظرياً على عكس أسالفهم، فإم يتبنون . االستيطانية الثانية
ي للحرس القدمي بتغري ومل يرتبط الذبول التدرجي. نفس أسلوم يف اإلصرار على التعامل مع العرب من مركز القوة

ملموس أو ملحوظ يف تصورات النخبة السياسية، وما مواقف إسحق رابني وجيال آلون وشيمون برييز وياريف إال إعادة 
وكل هذا يؤكد أن احلرس القدمي قد صنع اإلطار . إنتاج ملواقف جولدا مائري وأبا إيبان وإسحق سابري يف ظروف جديدة

 وأن تأثريه يتجاوز جمرد اإلمساك مبقاليد السلطة وميتد إىل القيم والتقاليد واملمارسات العقيدي للدولة الصهيونية
 . املستمرة، ويرتبط بالطبيعة االستيطانية لذات الكيان الصهيوين

 

 شيمون - جيال آلون -موشي ديان "هذا ومييز بعض الباحثني بني جيلني أو فريقني يف احلرس اجلديد، اجليل الوسط 
الذي كان يتزعمه » جيل األمريكيني« الذي نبتت صهيونيته واستيطانيته حتت ظالل اإلمربيالية األوربية، مقابل "برييز
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وهو متييز ليس له . إسحق رابني رئيس الوزراء السابق الذي كان ينادي باالعتماد الكامل على اإلمربيالية األمريكية
 . ة، فقد عمل شيمون برييز بكفاءة عالية حتت املظلة األمريكيةمقدرة تفسريية عالية، كما بينت األحداث الالحق

 

وقد عاش أعضاء احلرس اجلديد منذ البداية يف الدولة وسامهوا يف بنائها سواء اقتصادياً أو حربياً ولكنهم مل يسامهوا يف 
صهيونية واحلفاظ على صناعة األيديولوجية الصهيونية، وإمنا تشربوها ورضعوها، فمحددات فكرهم وسلوكهم مها ال

 وانتخاب مناحم 1977وقد شهد هذا اجليل ظهور الصهيونية التصحيحية مرة أخرى من خالل انقالب عام . الدولة
وهذا . وقد صاحب هذا تصاعد صوت ممثلي اليهود الشرقيني ودعاة الصهيونية اإلثنية ذات الديباجات الدينية. بيجني

ع العرب، حيث وجد نفسه بني خيارين، إما التمسك باملبادئ العامة اجليل هو الذي دخل مفاوضات السالم م
واألساسية للصهيونية القائمة على التوسع وأرض إسرائيل الكاملة أو الدخول يف عملية سالم مع الدول العربية والشعب 

 فكرة أرض إسرائيل الفلسطيين، ولكن قيادات ذلك اجليل حاولت املزاوجة بني اخليارين مبعىن عدم التخلي الكامل عن
وحدث انقسام بني اليمني ودعاة الصهيونية العمالية، أو بني . مع االستفادة من االعتراف العريب ونيل الشرعية والقبول

صهيونية "من يتمسك بالصهيونية القائمة على نفي الشعب الفلسطيين والتمسك بأرض إسرائيل الكاملة من جهة 
ة العملية اليت ترى استحالة استمرار الكيان اإلسرائيلي يف حالة حرب مستمرة ضد ، ومن جهة أخرى الصهيوني"األراضي

وأهم أعضاء احلرس اجلديد . "الصهيونية الدميوجرافية أو السكانية"جريانه ومن مث وجوب التوصل إىل حل وسط إقليمي 
 . هم رابني وبرييز وشارون

 

  "1995-1922"يتسحاق رابين 

Isaac Rabin  

امسه األصلي إسحق رابينوفيتش، وهو من مواليد .  وعسكري بارز ورئيس وزراء سابق، من احلرس اجلديدزعيم سياسي
، ودرس 1940درس يف مدرسة زراعية، وتلقى دورات تأهيل عسكرية يف إطار الباملاخ الذي التحق به عام . القدس

 كضابط عمليات، مث قائد لواء 1948ك يف حرب شار. الحقاً مدة عام يف الكلية احلربية للقيادة واألركان يف بريطانيا
 شارك يف وفد إسرائيل يف حمادثات اهلدنة مع مصر 1949ويف عام . عسكري، مث ضابطاً للعمليات على اجلبهة اجلنوبية

 . يف رودس

 

، "1959  1956"قائد املنظمة الشمالية : شغل خالل األعوام العشرين التالية مناصب رفيعة يف اجليش اإلسرائيلي
 حيث قاد اجليش "1968  1964"، رئيس األركان "1964 1959"رئيس شعبة العمليات ونائب رئيس األركان 
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، وعني يف إثر ذلك سفرياً إلسرائيل لدى 1968لكنه تقاعد من اجليش يف مطلع عام . 1967اإلسرائيلي خالل حرب 
 . لغ األثر يف العالقات اإلستراتيجية بني البلدينالواليات املتحدة، وشهدت فترة خدمته سفرياً يف واشنطن حتوالً با

 

 انتخب وزيراً للعمل يف حكومة 1973ويف ديسمرب . ، ونشط يف صفوف حزب العمل1973عاد إىل إسرائيل عام 
ويف يونيه . ، انتخبه حزب العمل لرئاسة احلكومة1973وعقب سقوط حكومة مائري، بسبب نتائج حرب . جولدا مائري

واختار إسحق رابني شيمون برييز وزيراً للدفاع خشية انسحاب كتلة رايف من . ومته ثقة الكنيست نالت حك1974
واشتد اخلالف بني الرجلني واستفاد برييز من حالة التوتر واإلرهاق العصيب اليت أصابت رابني، وصارت . حزب العمل

 أمريكية إىل اتفاقات فصل القوات مع مصر ويف ظل هذه احلكومة مت التوصل بوساطة. السياسة صراع مزايدات بينهما
، توقيع أول مذكرة تفاهم 1975كما مت، خالل عام . "1975"، وإىل االتفاق املرحلي مع مصر "1974"وسوريا 

 . بني إسرائيل والواليات املتحدة

 

باستقبال طائرات حربية وقد انتهت حكومة رابني اية غري طبيعية عرب طرح الثقة يف احلكومة وسقوطها، إثر قيام رابني 
 قادمة من الواليات املتحدة يف يوم السبت، وهو ما اعتربه حزب أجودات يسرائيل خرقاً 15 -جديدة من طراز إف 

تدور حول احتفاظها حبساب بالدوالر يف الواليات "كما متكن برييز من كشف فضيحة مالية لزوجة رابني . حلرمته
 .  األمر الذي سد الباب أمام عودة رابني إىل رئاسة احلزب يف تلك الفترة" ذلكاملتحدة خالفاً للقوانني اليت حتظر

 

وتدل سرية اخلدمة العسكرية لرابني وشخصيته يف ظاهرمها على الثقة والتماسك بل الصالبة، ولذلك فإن اياره العصيب 
 هشاشة التركيب املعنوي حىت  وإصابته سترييا الذعر وهو يف قمة املناصب العسكرية، تدل على1967عشية حرب 

 . »اهلاجس األمين«للنخبة اإلرهابية اليت ربيت يف الباملاخ، وتبين األساس املوضوعي ملا يسمى 

 

وقد ظل رابني يف حزب العمل يف مقدمة الصف األول، وظل حمور استقطاب كبري يف أوساط احلزب، وإن استسلم أمام 
 ليحتل منصب رئيس احلزب ورئيس الوزراء مرة 1992حانت له الفرصة عام برييز قانعاً بأن يصطف وراءه حىت 

 عضو كنيست يف املعارضة وشارك يف عضوية 1977وقد بقي رابني بعد هزمية حزب العمل يف انتخابات عام . أخرى
ويف . ل شارون قدم دعمه العلين لوزير الدفاع آنذاك أريئي1982وخالل غزو لبنان عام . جلنة الشئون اخلارجية واألمن
 اقتراح انسحاب 1985 تولَّى رابني منصب وزير الدفاع، وقدم عام "1990  1984"ظل حكومة الوحدة الوطنية 

 انتهج رابني 1987ولدى نشوب االنتفاضة عام . اجليش اإلسرائيلي من لبنان، وإنشاء احلزام األمين يف اجلنوب اللبناين
 . ياسة تكسري العظام اليت قوبلت باستنكار دويل واسعضدها سياسة قمعية بالغة العنف، متبعاً س
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 1991وحانت الفرصة لرابني ليقود احلكومة اإلسرائيلية يف ظل أجواء عملية التسوية املنبثقة عن مؤمتر مدريد يف أكتوبر 

 موضوع ويقال إثر احتدام اخلالف بني حكومة الليكود بقيادة إسحق شامري واإلدارة األمريكية بقيادة بوش حول
 فاز رابني على منافسه شيمون 1992ويف االنتخابات احلزبية اليت جرت قبيل انتخابات الكنيست عام . االستيطان

برييز، وقاد حزب العمل إىل الفوز يف انتخابات الكنيست، وألَّف حكومة عمالية احتل فيها منصيب رئيس احلكومة 
، كما "اتفاق طابا" ومن مث االتفاق املرحلي "اتفاق أوسلو"ن املبادئ وخالل هذه الفترة أبرم اتفاق إعال. ووزير الدفاع

 على يد أحد 1995 نوفمرب 4وقد اغتيل رابني يف تل أبيب يوم .  معاهدة السالم مع األردن1994أبرم خالل عام 
 . أعضاء اليمني الديين،املعارض التفاقات التسوية

 

ية الفلسطينيني مبرتلة تطوير يف رؤيته للوجود العريب وإدراك منه لعمق ويبدو أن موافقة رابني على توقيع اتفاقات تسو
ومع هذا ميكن القول بأن االنتفاضة واملقاومة اليت أظهرها الشعب الفلسطيين جعلته . األزمة اليت تواجه املشروع الصهيوين

مية، فكانت فكرة احلكم الذايت اليت يدرك أزمة الصهيونية وعدم قدرا على االستمرار يف االحتالل بنفس األساليب القد
 - شأنه شأن معظم الزعماء الصهاينة من اليمني واليسار -فرابني . تقوم على سيطرة إسرائيل على األرض دون الشعب

وقد . كان يتمىن أن يستيقظ لريى قطاع غزة وقد غرق يف البحر من شدة أعمال املقاومة ضد اجليش اإلسرائيلي فيه
 . تسوية من احلصول على جائزة نوبل للسالم باملشاركة مع كل من برييز وعرفاتمكنته اتفاقات ال

 

  – "  1923"شيمون بيريز 

Shimon Peres  

ولد يف . رئيس وزراء عمايل سابق، ومن أبرز الشخصيات اليت تتلمذت على يد بن جوريون، وهو من احلرس اجلديد
، ودرس يف إحدى املدارس الزراعية، ودرس " العاشرة من عمرهوهو بعد يف" 1934بولندا مث هاجر إىل فلسطني عام 

، 1948  1947عينه بن جوريون، خالل فترة . الحقاً يف جامعة نيويورك مث يف كلية إدارة األعمال يف جامعة هارفارد
، ورئيساً 1948مسئوالً عن مشتريات األسلحة والتجنيد يف هيئة أركان اهلاجاناه، مث مسئوالً عن سالح البحرية عام 

، منصب نائب املدير العام 1953  1952وقد شغل خالل فترة . 1949لبعثة وزارة الدفاع يف الواليات املتحدة عام 
وخالل هذه الفترة أعاد تنظيم وزارة الدفاع، . "1959  1953"لوزارة الدفاع، مث مديراً عاماً هلا ملدة سبعة أعوام 

. ملشروع النووي اإلسرائيلي، وكان مسئوالً عن تطوير العالقات اخلاصة مع فرنساوبادر إىل إنشاء الصناعات اجلوية وا

، حيث 1965 - 1959 انتخب عضواً يف الكنيست مث عمل نائباً لنب جوريون يف وزارة الدفاع من 1959ويف عام 
العالقة بني الدولة الصهيونية وقد قام، كذلك، بتطوير . وضع األساس للبنية التحتية العلمية لألسلحة النووية يف إسرائيل

 . وأملانيا الغربية لتزويد إسرائيل بأسلحة أملانية
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وكان . ويالحظ أن برييز ظهر دائماً ضمن ثنائي يقف من ورائه بن جوريون، واألول يف هذا الثنائي كان موشى ديان
ان يستهدف أن يضمن الوالء الشخصي تعيني برييز يف منصب املدير العام لوزارة الدفاع راجعاً إىل أن بن جوريون ك

لقيادته، فبرييز ليس من العسكريني أساساً، وال من األمساء الالمعة يف املنظمة الصهيونية أو الوكالة اليهودية، ولكنه 
وقد تغلغل نفوذ برييز يف كل من . استمد خرباته من احلقل النقايب الطاليب ومن العمل احلزيب يف نطاق حركة العمل

 العسكري واملؤسسة العسكرية وصارت كلمته نافذة يف اجليش، كما صارت له مكانة خاصة لدى بن جوريون اتمع
 . وحزب املاباي أيضاً، األمر الذي أثار ختوف القادة املخضرمني مثل ليفي إشكول وإسحق سابري وجولدا مائري

 

حة الفون، شارك برييز مع بن جوريون ، بسبب تداعيات فضي1965وإثر انسحاب بن جوريون من حزب املاباي عام 
ولكن احلزب فشل يف احلصول على أغلبية نسبية . وموشي ديان يف تأسيس حزب رايف، وعين سكرترياً عاماً للحزب

ولكن شخصية وطموحات كل من برييز وديان . "1965 مقاعد يف انتخابات عام 10"متكنه من تشكيل احلكومة 
 مت تشكيل حكومة وحدة وطنية 1967ومع تصاعد نذر حرب عام . صفوف املعارضةجعلتهما يرفضان االنتظار يف 
 قرر كل من ديان وبرييز أن يعودا إىل حزب العمل بعد أن أعلنا 1967ويف أواخر عام . عين ديان فيها وزيراً للدفاع

بية من أجل االندماج من وعكف برييز على العمل الدؤوب داخل اآللة احلز. حل رايف تاركني بن جوريون يف الفراغ
 . جديد يف احلزب والتعبري عن والئه جبهد يعوض اهتزاز ذلك الوالء سابقاً

 

 منها وزير استيعاب وهجرة، مث وزير املواصالت 1977 - 1969شغل برييز مناصب وزارية خمتلفة يف فترة 
 1974 حكومة رابني يف فترة ، مث وزير الدفاع يف1974، مث وزير اإلعالم يف مارس 1974 - 1970واالتصاالت 

مث . ، وقد شارك برييز يف املفاوضات املؤدية إليه1975 اليت شهدت توقيع االتفاق املرحلي مع مصر عام 1977 -
شهدت هذه الفترة بداية الصراع بني برييز ورابني منذ انتخاب رابني زعيماً خلفاً جلولدا مائري، وهو املنصب الذي كان 

 . د تضعضع سلطة موشي ديانبرييز يطمح إليه بع

 

، توىل برييز فيها 1984ولدى تأليف حكومة الوحدة الوطنية عام .  انتخب برييز رئيساً لتجمع املعراخ1977ويف عام 
 - 1986" مث منصيب نائب رئيس احلكومة ووزير اخلارجية 1986 - 1984منصب رئيس احلكومة مدة عامني 

، وطبقت "1985"كومة انسحبت إسرائيل من جزء من اجلنوب اللبناين وخالل فترة واليته كرئيس للح. "1988
 تولَّى برييز منصيب نائب "1990 - 1988"ويف حكومة الوحدة الوطنية الثانية . خطة لتثبيت االقتصاد اإلسرائيلي

 . 1992وبعد انسحاب حزب العمل من احلكومة قاد املعارضة يف الكنيست حىت عام . رئيس احلكومة ووزير املالية
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 نافس إسحق رابني شيمون برييز على رئاسة حزب العمل يف االنتخابات 1992وقبيل انتخابات الكنيست عام 
وشهدت الفترة التالية هدوءاً داخلياً أسهم يف فوز . ، ولكن الفوز كان من نصيب رابني1992الداخلية يف فرباير عام 

، 1992وزيراً للخارجية يف حكومة رابني اليت ألفها يف يونيه حزب العمل يف انتخابات الكنيست، ومت تعيني برييز 
وإثر . وأدى دوراً أساسياً يف إبرام اتفاقي أوسلو وطابا مع منظمة التحرير الفلسطينية ويف توقيع معاهدة السالم مع األردن

. يس احلكومة ووزير الدفاع، شكَّل برييز حكومة جديدة برئاسته واحتفظ فيها مبنصيب رئ1995اغتيال رابني يف نوفمرب 

 استمرت طموحات برييز يف التمسك بالسلطة وذلك عرب 1996ورغم هزمية حزب العمل يف انتخابات الكنيست عام 
 1996ومع إجراء االنتخابات الداخلية للحزب يف يونيه . مقترحات تشكيل حكومة وحدة وطنية بني العمل والليكود

وما يزال برييز مصراً على .  احلزب منتصراً على يوسي بيلني الذي يدعمه برييزمتكن إيهودا باراك من الفوز برئاسة
االستمرار يف الساحة السياسية وعدم اعتزال العمل السياسي، ولتحقيق هذا اهلدف أسس معهد برييز للسالم ضم يف 

 . جملس أمنائه كالً من كارتر وجورباتشوف

 

 أوسطية وفكرة إدماج إسرائيل يف املنطقة عرب إنشاء نظام إقليمي للتعاون ويعد برييز املُنظر األساسي للسوق الشرق
وقد طرح تلك اآلراء يف كتابه الشرق األوسط اجلديد، معترباً فيه أن السالم والتعاون االقتصادي . األمين واالقتصادي

الفات بني إسرائيل والنظم العربية كفيالن حبل بنية حتتية ومشاريع اقتصادية مشتركة تكفل األمن إلسرائيل، حبيث تتم حت
 . ملواجهة خطر اإلرهاب وصعود احلركات اإلسالمية

 

، 1996ولكن التناقضات الداخلية لتلك الرؤية أسفرت يف النهاية عن فشل برييز يف الفوز يف انتخابات الكنيست عام 
، ورغم الدعم اخلارجي من قبل 1996رغم ارتدائه بزة احلرب وتنفيذ عملية عناقيد الغضب ومذحبة قانا يف مارس 

 . الواليات املتحدة له وحلزب العمل

 

  –"  1933"أرييل شارون 

Ariel Sharon  

درس التاريخ وعلوم االستشراق يف اجلامعة العربية يف القدس، . زعيم صهيوين من احلرس اجلديد من مواليد كفار مالل
امسه األصلي أريئيل . 1996 حصل على شهادة جامعية عام وأكمل حتصيله اجلامعي يف كلية احلقوق يف تل أبيب،مث

صموئيل مردخاي شرايرب، وهو من يهود بولندا أصالً، وقد عاش أبوه بعض الوقت يف القوقاز أيضاً، مث هاجر إىل 
وقد . فلسطني وعمل مزارعاً يف مزارع املوشاف، وأرسله والده إىل الكلية الزراعية ولكنه مل يكن راغباً يف الدراسة

 وكاد يقتل لوال أن "بينما كان حيرق أحد احلقول" وأصيب يف بطنه 1948اشترك يف احلرب الصهيونية ضد العرب عام 
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وقد أصبح والؤه أثناء القتال ال يتجه إىل الوطن ككل وإمنا إىل املقاتلني معه "قام جندي شاب بنقله إىل مكان آمن 
 . "يف اجليش اإلسرائيليوقد صارت هذه إحدى العقائد األساسية . وحسب

 

 كضابط يف الوحدات اخلاصة اليت تعمل بإمرة االستخبارات العسكرية للقيام 1948مل يربز شارون إال بعد عام 
باألعمال االنتقامية ضد خميمات الالجئني والقرى الفلسطينية احلدودية حيث عهد ذه الغارات إىل وحدة خاصة أُنشئت 

كما كانوا » شياطينها«"وقد اختار شارون أفراد الوحدة . »101الوحدة « اسم  وأطلق عليها1952يف أغسطس 
 بنفسه من جمرمني وأصحاب سوابق ولصوص وقتلة، فاجته إىل قرية قبية العربية الفلسطينية اليت تقع مشال القدس "يدعون

 املدفعية فدكت القرية دكاً على ، مث طوقت قواته القرية وغمرا بوابل من نريان1967على بعد كيلو مترين من حدود 
وقد دلت مواضع اإلصابات يف أجسام الضحايا الذين . من فيها، مث تقدم املشاة وأجهزوا على الباقني على قيد احلياة

كما يقول تقرير قائد مراقيب هيئة األمم مما "سقطوا قرب أبواب بيوم من الداخل على أم مل يعطوا فرصة مغادرا 
وقد استعمل يف هذا اهلجوم مجيع أسلحة املشاة من بنادق ورشاشات برن وسنت وقنابل يدوية . "قريبة من قاناجيعل قبية 

 : شارون يف هذه املذحبة فيما يلي» جناح«ويتلخص . وقنابل حارقة ومتفجرات

 

 .  داراً للسكىن41 نسف - 1

 

 .  شخصاً نصفهم من النساء واألطفال69 قتل - 2

 

 .  من املاشية بينها بقر وخراف وماعز رأسا20ً قتل - 3

 

 علمه بالعملية وأكد أنه قام بتحقيق دقيق أسفر مبا ال يقبل - رئيس الوزراء اإلسرائيلي آنئذ -وقد أنكر بن جوريون 
العسكري " النجاح"وقد تنصل بن جوريون من هذا ! الشك عن أن مجيع وحدات اجليش اإلسرائيلي كانت يف ثكناا

اليت » الناجحة« مل يتردد يف التباهي ذه العملية 1969ه، ولكن كتاب املظليني اإلسرائيلي الصادر عام نظراً لدمويت
 . غسلت عار اهلزائم اليت حلقت جبيش إسرائيل يف غاراته االنتقامية السابقة

 

الواحدة تلو " ناجحة "عملية قبية الباهر مل يؤت أُكله إذ أننا جند أن اجلنرال يشترك يف حروب" جناح"ولكن يبدو أن 
احلروب "ولكن أال يثري تكرار "". عديدة متتالية"األخرى دون توقف، وكأنه آلة حرب دقيقة الصنع حترز جناحات 

حقاً هي احلرب اليت حتقق السالم والطمأنينة واألمن " الناجحة"بعض الشك عن مدى جناحها ألن احلرب " الناجحة
 . "الدائم للمحارب وأهله وشعبه؟
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ن شارون قائد لواء مدرع يف العدوان الثالثي على جبهة سيناء، واحتل ممر متال خمالفاً بذلك اخلطة العامة اليت كانت عي
فمن عادة شارون "دف إىل ترك حامية املمر تسقط من تلقاء نفسها حينما يتم جتاوزها وتصبح قوات العدو خلفها 

، "1964  1962"، مث مت تعيينه قائد لواء مدرع 1956يف فرنسا بعد حرب مث تلقى تعليماً عسكرياً . "خمالفة األوامر
وكان قائد القوات . "1973  1968"، وقائد املنطقة اجلنوبية "1969  1964"ورئيس هيئة أركان املنطقة الشمالية 

تحت ثغرة الدفرسوار  قناة السويس من سيناء إىل الضفة الغربية للقناة وف1973اإلسرائيلية اليت عربت يف حرب أكتوبر 
ال ميكنك أن تعرف إن كنت حتبه أو ... شيء هادئ األعصاب« وقد وصفه زمالؤه بأنه . وهو ما أكسبه مسعة عالية

 . »تكرهه، وإن كنت تعجب به أم ختاف منه

 

 600يف طرد " ينجح" جند أن شارون "القوات اإلسرائيلية على القوات العربية" انتصرت"حني " 1967" جناح"وبعد 

 ومت دمج هذه الوحدة بقوات "فقد كان قائد املنطقة اجلنوبية"بدوي من ديارهم يف رفح ليحقق بعض األمن يف غزة 
 . املظليني

 

ومل يكد شارون يحال إىل االحتياط عقب احلرب حىت سارع إىل استثمار السمعة العسكرية اليت جناها من احلرب 
فشرع يشكل حركة سياسية بزعامته يتقدم ا إىل . ن اجلنراالت اإلسرائيلينيلدخول الساحة السياسية، شأنه شأن كثري م

ويف ظل . ، مع مالحظة أنه كان يف شبابه عضواً غري نشيط يف حزب املاباي مث احلزب الليربايل1977انتخابات عام 
يت تتبىن أفكاراً سياسية صعوبة حصوله على أصوات كثرية عمد إىل إجراء اتصاالت مع مجيع القوى السياسية حىت تلك ال

خمتلفة متاماً مثل يوسي ساريد، وأشار هلم بأنه مستعد ملمارسة مرونة كفيلة بأن تدهشهم إذا هم قبلوا االنضواء حتت لواء 
، وأن سفاح صابرا وشاتيال 101وتشري جتربة الغزو اللبناين إىل أن وزير الدفاع شارون مل يتغري عن قائد الوحدة . قائمته

 . ه سفاح قبية، وعليه فإن تلوحيه باملرونة واالعتدال جيب أن يفهم يف سياق املناورة السياسيةهو بعين

 

 لتفوز قائمة شارون مبقعدين، مث انضم إىل تكتل الليكود شاغالً مقعد وزير الزراعة مث 1977وجاءت نتيجة انتخابات 
وقد اضطر شارون إىل االستقالة من منصبه . 1982وقد كان هو احملرك الرئيسي وراء غزو لبنان عام . وزير الدفاع

وقد استمر .  إثر تقرير جلنة حتقيق رمسية محلته املسئولية غري املباشرة عن مذحبة صابرا وشاتيال1983كوزير للدفاع عام 
، مث "1984 - 1982"شارون يف الوزارات اليت شارك فيها الليكود بعد ذلك، حيث شغل منصب وزير بال حقيبة 

 . "1992 - 1988" ووزير البناء واإلسكان "1988 - 1984"الصناعة والتجارة وزير 

 

ويكشف صعود شارون إىل مراكز السلطة ذه السرعة، ومكوثه يف الوزارة بعد أن حتمل خسائر حرب لبنان، وجناحه 
ية اليت يتمتع ا يف تثبيت مواقعه داخل الليكود، بل منافسة شامري نفسه على زعامة احلزب، يكشف ذلك عن الشعب

تولَّى شارون منصب وزير البنية التحتية يف حكومة الليكود برئاسة نتنياهو . العسكريون املتشددون يف الكيان الصهيوين
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، واستمر يف السعي من أجل لعب دور أساسي يف القضايا اإلستراتيجية، حيث 1996اليت مت تشكيلها إثر انتخابات عام 
ديفيد ليفي وإسحق "لس الوزاري املصغر إىل جانب نتنياهو ووزيري اخلارجية والدفاع ضغط من أجل ضمه إىل ا

 .، واعترض األخريان على ذلك"مردخاي

 

 لريد على منتقديه الذين رأوا أن دخوله جملس الوزراء املصغر 1997 يف يوليه "أبو مازن"التقى شارون مبحمود عباس 
وقد تنازل عن . اً إىل أنه الوحيد الذي يعرف كيف يتعامل مع الفلسطينينيسوف يعقد املفاوضات مع الفلسطينيني مشري

يعتقد "ذلك الذي ظل ينادي به لسنني طويلة، وهو حرمان الدولة الفلسطينية املستقبلية من أي استمرارية جغرافية 
ضي الفلسطينية ميكن أن تتم شارون أن احملافظة على االستمرارية واالتصال الدائم بني املستوطنات اليهودية داخل األرا

خالل بناء األنفاق حتت األرض واجلسور والطرق االلتفافية بدالً من البقاء على االتصال اجلغرايف املباشر بني تلك 
أن يعرف الفلسطينيون " ألنه أراد كما قال 1997 يوليه 16وقد عرض شارون خريطة على أبو مازن يف . "املستوطنات

إسرائيل من اتفاقية الوضعية النهائية، وما الذي ميكنها أن تفعله، وما الذي ال ميكنها أن تفعله وآلخر مرة ما هو موقف 
هذه أمور البد للفلسطينيني أن يفهموها ألنين أعتقد أن هذه هي املرة األوىل اليت : "ومضى شارون ليقول". أبداً، وملاذا

 ". يسمعوا منا

 

 حتت 1981ويف مقال له جبريدة معاريف يف اية عام . م التدرجيي للضفة الغربيةويعد شارون من أهم أنصار نظرية الض
يتطلع شارون إىل وجوب أن تتخطى فكرة املصلحة " املشكالت اإلستراتيجية إلسرائيل يف الثمانينيات"عنوان 

 : رافيني آخرين هلما تأثريمها األميناإلستراتيجية إلسرائيل اال املتمثل تقليدياً بالدائرة احمليطة بإسرائيل إىل جمالني جغ

 

 الدولة العربية البعيدة اليت يضيف تعاظم قدراا العسكرية بعداً بالغ اخلطورة للخطر املباشر الذي يتهدد إسرائيل، - 1
سواء عن طريق إرسال قوات خاصة إىل منطقة املواجهة، أو عن طريق القيام بعمليات جوية وحبرية مباشرة ضد خطوط 

 . واصالت اجلوية والبحرية اإلسرائيليةامل

 

 تلك الدول اليت يؤثر التوجه السياسي اإلستراتيجي فيها على األمن القومي اإلسرائيلي مثل إيران وتركيا وباكستان - 2
 . ومناطق اخلليج الفارسي وأفريقيا، وال سيما دول أفريقيا الشمالية والوسطى

 

غزة إال خطاً خلفياً يقع يف قلب إسرائيل، األمر الذي يتطلب املزيد من مصادرة وهذه اإلستراتيجية ال ترى يف الضفة و
 . األراضي وتفريغها من السكان العرب
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فهو مصمم على تقرير الضرورات األمنية واجلغرافية يف . ومن الواضح أن شارون سيكون له دور حاسم هذه األيام
وقد أصبح شارون أهم دعاة املشاركة اإلستراتيجية بني . لفلسطينينيقطاع غزة والضفة الغربية من خالل احملادثات مع ا

إسرائيل واململكة األردنية اهلامشية ملغياً بذلك اخليار الذي طاملا نادى به كثريون يف إسرائيل وهو إقامة دولة فلسطينية يف 
. "من دون القدس بالطبع"قطاع غزة كذلك قَبل شارون مبدأ السيادة الفلسطينية على أجزاء من الضفة الغربية و. األردن

والتحدي الذي يراه شارون يف التعامل مع الفلسطينيني هو إجياد إطار سياسي ودبلوماسي ناجح يساعد على حتديد 
 . واحتواء صالحيات الدولة اجلديدة ومساحتها اجلغرافية

 

ة مبنطقة أمنية يف الشرق ال يقل عرضها جيب على إسرائيل أن حتتفظ يف أي تسوية ائي: "وتنقل مصادر عن شارون قوله
وفوق ".  كيلو مترات10 و7عن عشرين كيلو متراً وحزام أمين يف األجزاء الغربية من الضفة الغربية يتراوح عرضه بني 

ذلك جيب أن تبقى القوات اإلسرائيلية بصورة دائمة يف غور األردن، وأن يمن على مجيع الطرق واملمرات اجلوية 
 . يف األراضي الفلسطينيةوالبحرية 

 

  :ومن الواضح أن شارون يسعى إلى تحقيق ثالثة أهداف أساسية هي

 

 . مع إبداء رغبة يف فهم املطالب الفلسطينية» اخلطوط اإلسرائيل احلمراء«يريد شارون من اجلميع أن يفهموا : أوالً

 

 . ةإعادة املصداقية والثقة إىل املواقف التفاوضية اإلسرائيلي: ثانياً

 

 . حتقيق تنسيق ناجح بني املوقف اإلسرائيلي واملوقف األمريكي: ثالثاً

 

وقد مت االتفاق بني نتنياهو وشارون على تسوية مؤقتة حيق مبوجبها لنتنياهو التشاور مع شارون يف الشئون السياسية 
ال أنه مل يصعد من خالفاته معه، ورغم هجوم شارون على نتنياهو إ. واألمنية دون أن يدخل جملس الوزراء املصغر فعالً

 .مقابل تزايد دور شارون يف احلكومة

 

- 1937"ديفيد ليفي   "  

David Levy  
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وزير اخلارجية السابق، ورئيس حزب جيشر، من أعضاء جيل احلرس اجلديد من الناحية التارخيية، ولكنه من الناحية 
 .  أدى به إىل االستقالةالفعلية مت استبعاده من صنع القرار، ولعل هذا هو الذي

 

 1957ولد ألبوين حمدودي الدخل، هاجر إىل إسرائيل عام . وديفيد ليفي زعيم يهودي سفاردي، وهو من أصل مغريب

 وعمل كعامل زراعي أجري يف الكيبوتسات القريبة من بيت شان وبعد "أي يف سن العشرين"مع من هاجر من السفارد 
ويقال إن .  ينتمي إىل هذا اجليل الذي يتحدى هيمنة اإلشكناز على تأكيد األموروهو. ذلك عمل يف جماالت البناء

انتخب لس بلدية بيت شان . أصوله الطبقية املتواضعة والسفاردية حتد من رغبته يف تبوء زعامة حزب الليكود
 1969ل الكنيست عام دخ. وكان رئيساً حلركة حريوت يف اهلستدروت يف نفس الفترة.  مث رئيساً للمجلس"1967"

 وتطلع لرئاسة احلزب ولكنه "وزير اهلجرة مث وزير البناء واإلسكان" 1977مث أصبح وزيراً يف حكومة الليكود عام 
 . فشل يف مساعيه وانتهى به األمر باالنشقاق عن الليكود وتأليف حزب جيشر

 

 يف قائمة واحدة مع الليكود، حيث ، فقد خاض حزب جيشر االنتخابات1996ولكن نظراً لظروف انتخابات عام 
 مقعداً منها مخسة مقاعد حلزب جيشر، وتولَّى على أثرها ليفي 32 على " تسومت- جيشر -الليكود "حصل تكتل 

 . 1998وزارة اخلارجية حىت استقالته منها يف يناير 

 

 مثل باقي -ية تتمثل يف خشيته وكان ليفي متردداً يف اخلروج من احلكومة رغم ميشه الواضح وذلك حلسابات انتخاب
 من إجراء انتخابات برملانية جديدة غري مستعد هلا يف الوقت الراهن، مما زاد من ازدراء -أعضاء االئتالف احلكومي 

بعد أن صرح بأن . ولكنه استقال يف اية األمر. نتنياهو له وجتاهل مطالبه فيما يتعلق باملوازنة لصاحل حركة شاس
 . اليني الشيقالت على القطاعات احلزبية املختلفة وتترك الطبقات الفقرية دون أموالاحلكومة توزع م

 

ويف موضوع امليزانية حدث تنافس حاد بني حركة ليفي وحزب شاس، فاألخري رسخ قواعد انتخابية وسط اليهود 
، وإرسال حزب إىل الكنيست الشرقيني يف إطار التشديد على هوية يهودية شرقية تقليدية ذات مالمح دينية أرثوذكسية

يتصرف كأنه جمموعة مصاحل متثل قطاعاً سكانياً معيناً، وتستمد لدخول أي ائتالف بشروطها طاملا كان ذلك يف 
مصلحة اموعة السكانية اليت متثلها، ويف املقابل مل تنجح حركة جيشر يف تأسيس هذا النوع من القواعد اجلماهريية، 

يفي لصاحل شاس، وتبني لليفي أن وجوده يف حكومة نتنياهو لن يساعده على تثبيت وضعه فتجاهل نتنياهو مطالب ل
 . مجاهريياً بل قد يعوقه

 

  النخبة الجديدة
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The New Elite  

 يشري إىل جيل "»جيل القوة«وميكن أيضاً تسميته "مصطلح يف اخلطاب السياسي اإلسرائيلي » النخبة اجلديدة«
حلرس القدمي واحلرس اجلديد، وذلك بعد أن تفاقمت التناقضات يف اتمع اإلسرائيلي يف السياسيني الذي ظهر بعد ا

خمتلف ااالت واملستويات السياسية واالجتماعية واالقتصادية، وظهرت التناقضات واضحة يف عالقة الفرد باتمع 
تمع إىل مرحلة جديدة تتميز بالتحرر من األيديولوجيا الصهيونية والسياسة والدولة، وحياول جيل النخبة اجلديدة نقل ا

وهذا اجليل تطغي عليه اهلوية اإلسرائيلية، فهو عندما يعمل سواء يف االني املدين أو العسكري . املتصلة باألعباء اجلماعية
، ولكن بناء "داحلرس القدمي واحلرس اجلدي"فإنه ال يعمل بناء على دوافع أيديولوجية واضحة، كما كان اجليل السابق 

على ضرورات احلياة وضرورة التعامل مع الواقع السياسي، فإذا كانت األجيال السابقة حتكمها عقدة الضياع أو اخلوف 
 . على الدولة، فإن ذلك اجليل قام ونشأ يف ظل وجود الدولة وعاش فيها

 

االستعمار االستيطاين اإلحاليل من وأعضاء هذا اجليل، شأم شأن أعضاء احلرس اجلديد، واجهتهم مشكلة التمسك ب
جهة، وصعوبة استمرار الكيان الصهيوين يف حالة حرب وعداء دائم مع جريانه يف ظل حقيقة وجود الشعب الفلسطيين 

 الذي مل يدم 1967وقد عاش أعضاء هذا اجليل يف الفترة اليت أعقبت انتصار . واستحالة نفيه أو تغييبه من جهة أخرى
، كما عاش ما مرت به إسرائيل من تطورات دعمت التناقضات داخل اتمع مثل غزو لبنان 1973طويالً مع حرب 

 . وقد شاهد أعضاء هذا اجليل تفاقم التناقضات داخل التجمع الصهيوين وأزمة الصهيونية. واالنتفاضة الفلسطينية

 

ن عملية التسوية وإاء حالة احلرب وحلم ولذلك ينقسم أعضاء ذلك اجليل اجلديد إىل فريقني رئيسيني يف املوقف م
إسرائيل الكربى، فريق مندفع مع هذه العملية دون خوف حبافز من الثقة بالنفس ورسوخ الدولة من ناحية والرغبة يف 

 ، وفريق يرفض هذه العملية رفضا"ممثلو الصهيونية العمالية"التمتع مبزايا السالم واألمن ومغريات احلياة من ناحية أخرى 

مطلقاً ويعتربها ديداً للدولة اليت ثبتت أركاا، وتنازالً عن حلم أرض إسرائيل الكاملة، وهو تنازل عن حق ينبغي عدم 
ويرتبط بذلك الفريق األخري تصاعد ومنو . "ممثلو الصهيونية التصحيحية والصهيونية ذات الديباجات الدينية"التفريط فيه 

وهناك متايزات داخل كل فريق . ية ممثلة يف كل من اليمني العلماين واليمني الديينالروح القومية الصهيونية والدين
 . وخصوصاً الفريق األول

 

 على 1993وكانت بداية التحول إىل اجليل اجلديد يف الليكود حيث انتصر السياسي اجلديد بنيامني نتنياهو عام 
وقد تأخر . 1996وزراء بعد انتخابات الكنيست عام خصومه واستطاع أن حيصل على لقب زعيم املعارضة مث رئيس ال

األمر بعض الشيء يف حزب العمل، فرغم صعود اجليل اجلديد ممثالً يف إيهود باراك وحاييم رامون ويوسي بيلني، إال أن 
سحابه من قيادات احلرس اجلديد ممثلة يف رابني وبرييز استطاعت اهليمنة على مقاليد األمور رغم مترد حاييم رامون وان



 
 398  7الد - الدكتور عبد الوهاب املسريي -موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية

 

 

 وهزمية "1995نوفمرب "ولكن اغتيال رابني .  وتشكيله قائمة مستقلة يف انتخابات اهلستدروت1994احلزب عام 
 1996 عجلت بإاء سيطرة احلرس اجلديد، ليفوز إيهود باراك برئاسة احلزب يف يونيه 1996احلزب يف انتخابات 

 . وميكن أن نضم هلما إسحق مردخاي. زع مها باراك ونتنياهووأهم أعضاء هذا اجليل دون منا. مطيحاً بشيمون برييز

 

  –"  1944"إسحق مردخاي 

Isaac Mordechai  

من أصل عراقي كردي، وهو مطلق وأب الثنني من األوالد، كان أبوه يعمل . رئيس أركان اجليش اإلسرائيلي السابق
 فأقام هو ووالدته يف أحد املعابر ملدة عشر "السادسةأي وهو بعد يف " 1950هاجر إىل الدولة الصهيونية عام . حاخاماً
اليت يسكنها عدد كبري من يهود " مث انتقل إىل طربية "وهو أمر طبيعي بالنسبة ليهود العامل اإلسالمي وحدهم"سنوات 

خترج درس التاريخ يف جامعة تل أبيب وحصل على الدكتوراه يف العلوم السياسية من جامعة حيفا و. "كردستان العراق
 . من كلية القيادة والتوظيف بإسرائيل

 

شأنه شأن كثري من اجلنراالت اإلسرائيليني مثل إيهود باراك وأريئيل "اخنرط مردخاي عند تقاعده يف سلك السياسة 
 يكونان جناحاً داخل "قبل استقالة هذا األخري"كان مردخاي وليفي . وقد عرف بطموحه وعناده واستقالليته. "شارون

وإثر استقالة . ئتالف احلاكم من أجل االلتزام باتفاق أوسلو، وتنفيذ مراحل إعادة االنتشار كما نصت عليها االتفاقاتاال
ويرى مردخاي حتريك املسار اللبناين وفصله . ليفي أشار مردخاي إىل أنه سيستقيل من احلكومة إذا مل يتم إعادة االنتشار

، ويف حماولة من 425رائيل باالنسحاب من جنوب لبنان انسجاماً مع القرار عن املسار السوري، حيث أعلن التزام إس
 . طرف مردخاي وشارون لبلورة خريطة مشتركة للتسوية الدائمة يف الضفة الغربية

 

والبعد األساسي الذي انطلق منه شارون ومردخاي خبصوص االنسحاب يعتمد على فكرة عدم اقتالع أي مستوطنة 
 مستوطنة يسري عليها هذا الشرط، 12وكان حزب العمل قد قرر إزالة . ادة السلطة الفلسطينيةيهودية تقع حتت سي

لذلك حرص شارون يف خريطته على إجياد تواصل جغرايف ودميوجرايف بني املستوطنات، إضافة إىل خلق كتل استيطانية 
تكون مجيع املستوطنات حتت السيطرة س» خريطة املصاحل القومية«ونتيجة ملا وصفه شارون ب . حماذية للخط األخضر

ويبدو من مراجعة تفاصيل . من مناطق الضفة الغربية% 62اإلسرائيلية الكاملة، األمر الذي يسمح له باهليمنة على 
اخلريطتني أن شارون ومردخاي يتفقان على األمهية اإلستراتيجية لغور األردن وصحراء النقب، ويعتربان السيطرة عليها 

ومها يتحدثان عن هذه املنطقة كعازل أو فاصل بني األردن والكيان الفلسطيين حبيث تبقى فلسطني .  عليامصلحة أمنية
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 معتمدة اعتماداً كلياً على إسرائيل، كما يريان أن الدفاع اإلسرائيلي "كما يسموا»  فلسطني-ميين «أو "الصغرية 
 .  تدريب ومناورةحباجة دائمة لقطاع بعرض عشرين كيلو متراً يستخدم كمنطقة

 

ولعل أهم ما مييز خريطة مردخاي هو خلق تواصل بني الكانتونات الفلسطينية، وطرق حتقيق إلمكانية نقل مناطق 
وعلى صعيد الوزن السياسي تشري استطالعات الرأي العام طوال عام . صحراوية للسلطة الفلسطينية وهو ما رفضه شامري

وفر حظاً للفوز برئاسة احلكومة اإلسرائيلية إذا أُجريت انتخابات عامة جديدة،  إىل أن مردخاي هو املرشح األ1997
 . وبإمكانه التغلب على كل من نتنياهو وباراك ذوي األصل اإلشكنازي

 

  –"  1942"إيهود باراك 

Ihud Barak  

قيام دولة إسرائيل ببضع أي قبيل " 1942ولد عام . وهو من زعماء النخبة اجلديدة» الربق«بالعربية تعين » باراك«
ولد يف كيبوتس هيشمار هاشارون، القريب من منتجع نتانيا، وهي " وهو من خرجيي الكيبوتسات "سنوات وحسب

وال خيتلف باراك كثرياً عن نتنياهو يف التوجهات السياسية واالقتصادية ولذا يسمى . "مكان لتركز الصفوة اإلشكنازية
 . »توأم بييب«

 

 يف اجليش بادئاً من أسفل السلم، لكنه ارتقى "تلك السنوات اليت تتشكل فيها الشخصية"هم سنوات حياته قضى باراك أ
 سنة من اخلدمة العسكرية كان قد حصل على أومسة شجاعة أكثر من أي 35وعندما تقاعد بعد . درجات الرتب سريعاً

. املختارة» سايرييت ماتكال«اعتباره قائداً لفرقة كانت شهرته داخل إسرائيل هائلة، فقد كان بطالً ب. إسرائيلي آخر

ويف العام التايل وضع .  يف عملية إنقاذ الرهائن من الطائرة البلجيكية اليت اختطفت إىل تل أبيب1972وقد شارك عام 
د يوسف وكان جزءاً من فريق أطلق النار وقتل حمم. على رأسه شعراً مستعاراً وارتدى ثياب النساء ليتسلل إىل بريوت

ويف األشهر األوىل لالنتفاضة يف الضفة . النجار وكمال عدوان وكمال ناصر من قادة منظمة فتح الفلسطينية وهم نيام
الغربية وقطاع غزة، كان باراك قائداً جليش إسرائيل يف الوقت الذي كان إسحق رابني وزيراً للدفاع، وقد أشرف باراك 

 بإعادة بعث 1988دم حملاولة القضاء على االنتفاضة الفلسطينية حيث قام عام على اخلطط التكتيكية اليت كانت تستخ
اليت دف إىل التسلل متنكرة يف أزياء عربية إىل األوساط الفلسطينية النشيطة يف الضفة » أي املستعربني«فرق املستعرفيم 

ة حتمل لوحات خاصة بالضفة وكان أعضاء هذه الفرق يستقلون سيارات غري عسكري. والقطاع واغتيال قياداا
والقطاع ويرتدون مالبس مدنية أو ألبسة عربية عريقة، وبعد االنتهاء من عمليام كانت عربات األمن اإلسرائيلي تصل 
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لدوره " 1988وكان باراك هو القائد الرئيسي واملوجه لعملية اغتيال القيادي الفلسطيين البارز أبو جهاد عام . متأخرة
 . "فاضةيف قيادة االنت

 

 ونال درجة الدكتوراه يف الفيزياء والرياضيات "أثناء غزو لبنان"عمل باراك نائباً لقائد اجليش يف منطقة البقاع يف لبنان 
 وعمل رئيساً هليئة أركان اجليش 1993، وعين رئيساً لقسم االستخبارات يف اجليش عام "1986"من اجلامعة العربية 

وبصفته قائداً للجيش شارك يف مفاوضات السالم سواء . 1995إىل حني تقاعده يف يناير  1990اإلسرائيلي يف أبريل 
 . مع الفلسطينيني أم السوريني أم األردنيني

 

كان باراك يلقى االحترام الشديد خالل عمله يف اجليش من الضباط األقل مرتبة، وقد اشتهر بأنه يتمتع بأسلوب التفوق 
، عندما عين 1995دخل ساحة العمل السياسي يف يوليه . »نابليون الصغري«كسبه لقب وبقدر كبري من الغطرسة مما أ

 وبعد تسلُّم برييز زعامة حزب العمل ورئاسة 1995 نوفمرب 4وبعد اغتيال رابني يف . "يف وزارة رابني"وزيراً للداخلية 
 يونيه 3كرية، مت انتخابه زعيماً حلزب العمل يف احلكومة، عين باراك وزيراً للخارجية، وبعد عامني من تركه البزة العس

 .  هذا املنصب"إسحق رابني وشيمون برييز" منهياً بذلك ثالثة وعشرين عاماً من احتكار احلرس اجلديد 1996

 

ويعبر انتخاب باراك عن تعطُّش حزب العمل إىل زعيم ميلك شباب بنيامني نتنياهو وخربة إسحق رابني العسكرية ليعيد 
. زب إىل قيادة إسرائيل على طريقة رابني قبل اغتياله، فباراك هو الشخص القادر على إعادة حزب العمل إىل احلكماحل

وأحد » مهندس عملية السالم«الذي يسمى " ضد يوسي بلني "من األصوات% 50.33"وقد فاز برئاسة احلزب 
 . ق أوسلو والذي يقف وراء اتفا"%28.51املقربني من برييز الذي حصل على 

 

ومن املعارضني لقيادة باراك والذين رشحوا أنفسهم ضده هناك حاييم رامون زعيم اهلستدروت، وشلومو بن عامي 
السفاردي الذي ينتمي حلزب العمل والذي يربط بني السالم والرفاه االجتماعي واالزدهار االقتصادي والذي حصل "

نريد زعيماً جديداً، ولكن ليس ممن كانوا : لة الناخبني واضحةوكانت رسا. "من أصوات الناخبني% 14.11على على 
أي نريده شخصاً "يدورون يف فلك إسحق رابني، ونريده سياسياً قوياً له سجل عسكري مشهود، أكثر منه منظراً ليربالياً 

من النواحي "لة وقد انتخب باراك جمموعة غري متماسكة أو متماث. "اليت يفتقدها برييز» الشرعية السياسية«اكتسب 
فعوزي برعام، الرجل الثاين يف الكتلة اليت انتخبت باراك، يعترب من محائم احلزب وأقرب يف . "السياسية واأليديولوجية

 دعما "نائبان عن الكنيست عن الوسط العريب"وجهة نظره إىل معارضي باراك، كما أن نواف مصاحله وصاحل طريف 
ثريين من حزب العمل العتبار واحد، وهو أم يعتقدون أنه األكثر قدرة على هزمية باراك يف معركته االنتخابية مثل ك

أعلن باراك أن الفرصة الوحيدة لعودة حزب العمل تكمن يف ". نتنياهو يف أية انتخابات مباشرة على رئاسة الوزراء
 . "كسب ناخيب الوسط يف اخلريطة السياسية
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القائم على التفوق » السالم اإلسرائيلي« العام اإلسرائيلي ال يزال يؤمن مبا يسمى إن كل هذا يعد دليالً على أن الرأي
ومما جتدر مالحظته أن باراك مل يكن ذا صبغة حزبية حمددة . العسكري والتوازن اإلستراتيجي الذي مييل لصاحل إسرائيل

متساوية إىل حد كبري، وقد راهن على الغموض أثناء عمله يف اجليش اإلسرائيلي، فقد كانت فرص انضمامه إىل أي منها 
ورغبةً منه يف أن يصبح الزعيم األوحد للحزب وقف باراك بشدة ضد . يف حتديد التزامه احلزيب ومواقفه السياسية

ولكن . مشروع قرار بانتخاب برييز رئيساً فخرياً للحزب، وقد حظى موقفه هذا مبوافقة األغلبية داخل مؤسسات احلزب
تصاره هذا فليس هناك ما يشري إىل احتمال أن يفرض باراك برناجمه السياسي بسهولة داخل احلزب، فما زال رغم ان

ومن جهة أخرى فإن جيل القيادات الشابة الذي صار مسيطراً . شيمون برييز يصر على القيام بدور ما داخل احلزب
مع حزب الليكود إلجياد حد أدىن من »  إيتان-يلني ب«وقد وقَّع باراك اتفاق . على احلزب ال يقف موحداً خلف باراك

 . "»اإلمجاع الصهيوين القومي«: انظر"االتفاق بني احلزبني 

 

وبالنسبة آلرائه السياسية يشدد باراك على موضوع األمن وله حتفظات على اتفاق أوسلو، وأثناء زيارته إلحدى 
ويتبنى باراك مشروع آلون . 1967 فكرة االنسحاب إىل حدود  رفض"يف رام اهللا"املستوطنات الصهيونية / املستعمرات

، وذلك Allon Plusوإن كان يرفض اخلطة اليت طرحها نتنياهو للحل النهائي على الفلسطينيني واملسماة آلون بلس 
 إىل زيادة "بدوره"، األمر الذي سيؤدي "يف تصوره"ألن الفلسطينيني يرفضوا مما قد يؤدي إىل ايار عملية السالم 

أعمال العنف واإلرهاب ضد إسرائيل، وزيادة موازنة اجليش، وزيادة التقلص يف السياحة، وإىل هروب االستثمارات 
وقد أدىل بصوته يف الكنيست ضد آخر اتفاق رئيسي توصل إليه إسحق رابني . األجنبية، وإىل تعميق الركود االقتصادي

عن تأييده النتقادات أريئيل شارون أحد صقور الليكود ضد االتفاق يف وأعرب . 1995مع الفلسطينيني يف سبتمرب 
وقد حتاشى، متعمداً، أي .  بسحب القوات اإلسرائيلية من معظم أحناء مدينة اخلليل يف الضفة الغربية1997يناير عام 

 .ينينياتصال مع ياسر عرفات، ورفض أن يجر إىل اإلعالن عن األراضي اليت يفضل إعادا إىل الفلسط

 

يستخف باراك ببنيامني نتنياهو ألنه يرى إسرائيل محالً وسط ذئاب بينما يرغب هو يف أن يرى إسرائيل حيواناً مفترساً 
. وهو يرى أن احلل الدائم للمشكلة الفلسطينية يتلخص يف إنشاء دولة للفلسطينيني. "أو ذئباً بني اجلريان، إن صح التعبري"

 إىل إقرار صيغة تعترف حبق الفلسطينيني يف تقرير مصريهم مل "فس باراك على رئاسة احلزبمنا"ولكن بينما دعا بيلني 
ولكنه مل يعارض يف إقرار صيغة تعترف حبق الفلسطينيني يف تقرير . »دولة فلسطينية«يوافق باراك على ذكر كلمة 

ى أن يعترف حزب العمل حبق ، وضعها شلومو بن عامي، تنص عل"صيغة وسط"وقد وافق مؤمتر احلزب على "مصريهم 
كما يرى باراك ضرورة أن يشمل احلل . تقرير املصري للفلسطينيني، وال يعارض إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة حمدودة

النهائي القدس املوسعة واملوحدة حتت السيادة اإلسرائيلية، وكذلك معظم املستوطنات يف الضفة الغربية، فضالً عن 
 يف غور األردن، وضرورة عدم مرابطة جيش أجنيب غرب ر األردن، وبقاء معظم املستوطنني وجود استيطاين وأمين



 
 402  7الد - الدكتور عبد الوهاب املسريي -موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية

 

 

. حتت السيطرة اإلسرائيلية، وأن تكون هناك سيطرة على املياه، وأال يكون هناك تطبيق حلق عودة الالجئني الفلسطينيني

ن مساحة الضفة الغربية وهو بذلك يكاد م% 30ويقدر باراك املناطق الواقعة خارج جمال السيطرة اإلسرائيلية ب 
 . يقترب متاماً من خطط نتنياهو للحكم الذايت يف الضفة اليت طرحها أيضاً حتت اسم مشروع آلون املوسع

 

ويرفض باراك قيام دولة فلسطينية كاملة السيادة، ولكنه قد يوافق على دولة ناقصة السيادة مرتوعة السالح ترتبط 
، ويعترب باراك أن "وهذه هي نقطة االختالف األساسية ورمبا الوحيدة بني املتطرفني واملعتدلني"ردن كونفيدرالياً مع األ

كما يؤمن باالرتباط احلميم بني القوة والدبلوماسية وال . إسرائيل الدولة الدميوقراطية الوحيدة يف غابة مملوءة باألحراش
عارض االنسحاب الكامل من األراضي الفلسطينية احملتلة، بل يربط وهو ي. خيفي نفوره من أساليب السياسيني التقليديني

هذا االنسحاب اجلزئي مبدى جناح ياسر عرفات يف قمع املقاومة الفلسطينية، كما يعترض باراك على االنسحاب من 
احلنا حنن نرغب يف السالم، لكن ليس بأي مثن، وجيب حتقيق السالم مع الدول ااورة دون تعريض مص""اجلوالن 

فسياسة التخويف اليت يتبعها اليمني املتطرف، وسياسة العجز واالزامية اليت يتبعها أقصى اليسار ال . األمنية للخطر
من النيل إىل "وال يؤمن باراك بإسرائيل الكربى جغرافياً . "حسب قوله" يعربان عن واقع إسرائيل ووضعيتها الراهنة

 اليت ميكنها حتقيق اهليمنة دومنا حاجة إىل الدبابة "من احمليط إىل اخلليج" اقتصادياً  ولكنه يؤمن بإسرائيل العظمى"الفرات
 . واملدفع، فالبقاء لسالح االقتصاد وحده

 

اإلحساس بالذنب إزاء "ويف تقييمه للمشروع الصهيوين من أجل االستيالء على فلسطني يؤكد باراك أنه متحرر من 
أن كل ما حدث كان ضرورياً، أؤمن من أعماق قليب بأن العمل الصهيوين كان عمالً فأنا على يقني من ". "الفلسطينيني

مهماً جداً وصحيحاً، وأنا أدرك أن تمسكنا باألرض هنا هو يف أساسه حفاظ على الوجود، وينتج عنه نوع من الظلم، 
من العدل الذي حصلنا عليه، أو لنقل أقل ] أي بالفلسطينيني[لكن على املستوى التارخيي، يبقى هذا الظلم الذي حل م 

وبذلك يبدو أن . "العدل هنا االستيالء على فلسطني"". أقل من الظلم الذي كان سيلحق بنا لو حرمنا من هذا العدل
انتخاب باراك يعبر عن تمسك إسرائيل باملشروع الصهيوين ومبادئه القائمة على االستيالء على األرض، ويثبت أن 

 . الستيطاين يف فلسطني يتجه بصفة عامة حنو اليمنيالتجمع ا

 

أطلب بامسي وباسم حزب ""الرمسي لليهود السفارد ويهود العامل اإلسالمي » اعتذارمها«قدم باراك وحزب العمل 
ء، نعم ارتكبت أيضاً أخطا: "وقد علق برييز على ذلك بقوله. ""العمال الصفح عن هؤالء الذين سببوا هلم هذه املعاناة

وقد ". ولكنين أشعر بفخر حقيقي للجهود اليت بذلتها إسرائيل يف تلك السنوات األوىل الستيعاب موجة املهاجرين
وصف بعض اإلشكناز هذا االعتذار بأنه اعتذار ضمين عن جرم مل يرتكبوه، واالعتذار حماولة من جانب باراك للتقرب 

 ال ندري مدى جناحها أو " الكتل االنتخابية يف الدولة الصهيونيةمن أكرب"من اليهود السفارد ويهود العامل اإلسالمي 
 .فشلها، وإن كانت قد أدت إىل غضب بعض اإلشكناز منه
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  –"  1949"بنيامين نتنياهو 

Benjamin Netenyahu  

 يف املعمار ولد يف تل أبيب، وحصل على شهادة. زعيم صهيوين من أبرز زعماء النخبة اجلديدة إن مل يكن أبرزهم مجيعاً
، وهو يتباهى "معهد ماساشوستس للتكنولوجيا يف الواليات املتحدة". M. I.Tوماجستري يف إدارة األعمال من ال 

تزوج ثالث مرات، األخرية منهن من سارة، وهي . دائماً بالشهادات اجلامعية اليت حصل عليها من الواليات املتحدة
 وسلوك سارة نفسها أصبح موضوعاً متداوالً يف " خبياناته الزوجية املتكررةوقد اعترف"مضيفة قابلها يف إحدى سفرياته 

عينه موشيه أريرت، حينما كان وزيراً للخارجية، الرجل الثاين يف الوزارة، مث سفرياً إلسرائيل يف . الصحف اإلسرائيلية
د الواليات املتحدة وأثريائها مثل الواليات املتحدة، حيث أصبح شخصية تليفزيونية معروفة لإلعالم األمريكي وليهو

رونالد الودر، صاحب بيزنيس أدوات التجميل، وإرفنج موسكوفيتش، بليونري البنجو الذي يبين اآلن املستوطنات 
فكر نتنياهو أن ينخرط يف . "من يهود أمريكا نتنياهو حسب بعض اإلحصاءات% 85يعارض "حول القدس " احملظورة"

 هاجر إىل إسرائيل وخدم يف إحدى وحدات الكوماندوز "وعند موت أخيه"بدالً من ذلك سلك رجال األعمال، ولكنه 
 ومنها أصبح رئيساً 1993مث أصبح نائباً لوزير اإلعالم يف مكتب رئيس احلكومة عام . العسكرية حتت إمرة إيهود باراك

 ! حلزب الليكود ورئيساً للوزراء

 

يقال إنه "در بنا أن نذكر أوالً موت أخيه يوناثان يف الغارة على مطار عنتييب وعادةً ما تثار قضية أسرة نتنياهو، لذا جي
الذي بلغ السابعة "وكان يوناثان هذا هو كبري األسرة وحامل لوائها، أما أبوه برتيون نتنياهو . "كان قائد احلملة

م التصحيحي الفاشي فالدميري  فكان شخصية حمافظة متسلطة، من أتباع الزعي"والثمانني وال يزال نشيطاً ثقافياً
 يف الواليات املتحدة حيث "بشكل طوعي"ولكنه اختلف مع بيجني ومجاعته وقضى بقية حياته شبه منفي . جابوتنسكي

أصول التفتيش : عنوان كتابه هو"عاش بالقرب من فيالدلفيا وقضى حياته يكتب دراسته عن حماكم التفتيش اإلسبانية 
وجوهر أطروحة دراساته هو أن اليهودي الذي حياول االندماج يقابل دائماً بكراهية . " عشراإلسباين يف القرن اخلامس

فاليهودي هو اهلدف األزيل لكره األغيار، وألنه ال ميلك اهلروب من . عميقة حنو شخصه وحنو اجلنس اليهودي ككل
 .  وأال يعهد بأمنه لآلخرين"كما قال جابوتنسكي"" حبائط فوالذي"هذا الوضع، لذا جيب عليه أن حييط نفسه 

 

كل هذه احلقائق الذاتية يف سرية نتنياهو هي أيضاً حقائق موضوعية، وميكن إثارة قضية خلفيته العائلية ومدى تأثريها 
. "بعد موت يوناثان نظم نتنياهو مؤمتراً عن اإلرهاب وكتب عدة كتب عن املوضوع". على تركيزه الزائد على اإلرهاب

يوري درومي، "وكما يقول أحد أعداء نتنياهو . بأن أباه، التصحيحي الكاره لألغيار، قد شكل رؤيتهأال يوحي هذا 
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كيف ميكن أن تتكيف مع عملية السالم، إن كنت قد نشأت وترعرعت مع  ""املتحدث الرمسي باسم احلكومة أيام رابني
 نتنياهو أن يتملص من ماضيه دائماً، وأن ينكر رغم كل هذا حياول". أفكار الصراع؟ إن اختفى الصراع، ماذا يبقى إذن؟

 . أن هذا املاضي قد ساهم يف تشكيل آرائه بشكل جذري

 

الكاتب جبريدة "ونتنياهو هدف لنكت الكثري من أعضاء اليسار اإلسرائيلي واملؤسسة الليربالية، فقد قارنه شاليف 
أما يوئيل . ته على االحتيال واهلروب يف الوقت نفسه بالرئيس األمريكي ريتشارد نيكسون، يف مراوغته، ومقدر"معاريف

استغىن نتنياهو " فهو يرى أن نتنياهو قد بدأ يتجه بإسرائيل حنو الكارثة، يساعده يف ذلك معاونوه "من هآرتس"ماركوس 
 . "عن خرباء الليكود وكون جمموعة صغرية من املستشارين

 

وهي نكتة أُطلقت أول ما أُطلقت على . أي الذي ال يلصق بعقله شيء"" رئيس الوزراء التيفلون"وهناك من يتحدث عن 
أخذت من » فرتشوال«وكلمة . virtual prime minister، وهناك من يسميه "الرئيس األمريكي رونالد رجيان

، ، فهو ليس برئيس وزراء حقيقي»ما يشبه احلقيقة« أي virtual realityعامل الكمبيوتر، وتستخدم لإلشارة إىل 
ولعل أسوأ األوصاف هو . »رئيس الوزراء بالكاد«أو » يكاد يكون رئيس الوزراء«أو » يشبه رئيس الوزراء«وإمنا 

الوصف الذي أُطلق عليه بعد فشل عملية عمان، أي حماولة اغتيال خالد مشعل إذ أطلق عليه أحدهم عبارة سرييال 
 أي ارم الذي يقتل حسب خطة serial killerكيلر  وهي تنويع على عبارة سرييال serial blundererبالندرر 

اجلرائم الواحدة تلو /يرتكب األخطاء" خمطئاً"ونتنياهو ذا املعىن ليس جمرماً وإمنا . مسبقة وتتبع جرائمه منطاً حمدداً
 أمساء وال ندري أي". األخرى، متاماً مثل ارمني، وإن كان تصور أن هناك خطة حمكمة لألخطاء أمر مشكوك فيه

 . "جديدة حصل عليها رئيس الوزراء املنكود بعد فشل عملية سويسرا؟

 

ما هذه األخطاء من وجهة نظر اليسار الليربايل اإلشكنازي؟ أهم هذه األخطاء هي إيقاف عملية أوسلو، األمل الوحيد 
 هل فعل نتنياهو ذلك عمداً، : يسأل هؤالء املعلقونserial blundererواستمراراً لصورة . يف سالم دائم بالنسبة هلم

 . "على حد قول يوري أفنريي"أم من خالل اخلطأ املستمر؟ هل هو ثعبان أم غيب؟ 

 

ولكن من نتنياهو هذا؟ ينطلق نتنياهو يف كتابه مكان حتت الشمس وغريه من الدراسات من الرؤية الصهيونية القائمة 
ويساندها رؤية صهيونية داروينية تؤكد أن إسرائيل »  التارخييةأرض إسرائيل«على أحقية اليهود املطلقة فيما يسمى 
مث يأيت نتنياهو بالشواهد التارخيية . "الذين فقدوا التخلف الدويل القدمي"انتصرت يف كل احلروب ضد العرب 

ر اجلميع مبأساة مث وعلى عادة الصهاينة ال يكتفي نتنياهو بذلك بل يذكِّ. واجليوسياسية والتلمودية اليت تساند وجهة نظره
ويعلن نتنياهو بال مواربة . الشعب اليهودي واهلولوكوست، مث يؤكد، يف الوقت نفسه، قدرة هذا الشعب على النهوض

أن العرب ال يفهمون سوى لغة القوة، وعقد سالم مع العرب مثل وضع مسك يف صندوق من الزجاج، مث تنتظر أن 
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واستخدام الصور اازية املستمدة من الطبيعة للحديث . صندوق الزجاجييتعلم هذا السمك أال ترتطم رأسه حبائط ال
عن العرب هو مسألة مألوفة يف اخلطاب الصهيوين بكل ما حتمل هذه الصور من حتمية وكل ما تنطوي عليه من تغييب 

ح الردع، فالسالم ويرى نتنياهو ضرورة إجبار العرب على اإلذعان لالعتراف بوجود إسرائيل عرب استخدام سال. للعرب
الذي ال يصلح مع العرب، » سالم الدميوقراطيات«مقابل » سالم الردع«الوحيد الذي ميكن أن يقام مع العرب هو 

وهذا مياثل كالم إيهود باراك عن دميوقراطية إسرائيلية وسط "فإسرائيل دولة دميوقراطية غربية يف بيئة إقليمية معادية بدائية 
عبارة جابوتنسكي اليت اقتبسها "» الستار الفوالذي«ستقبل إسرائيل يكون بالتحصن داخل ، وم"غابة من األحراش

 وإعادة األولوية لفكرة العمق اإلستراتيجي اجلغرايف وعدم االنفتاح على هذه البيئة، مع ضبط التفاعالت "برتيون نتنياهو
 . يف احمليط اإلقليمي على النحو الذي حيقق مصاحل إسرائيل احليوية

 

  األسباب: أعراض نتنياهو

The Netenyahu Syndrome: Causes   

 ؟ لإلجابة على هذا السؤال البد أن حنيط بالقضية 1996ما الذي أتى بنتنياهو إىل سدة احلكم يف الدولة الصهيونية عام 
 .  قد تكون مرحية للغايةإحاطة كاملة وأن نأيت مبركب من األسباب، ألن اإلجابة أحادية البعد لن تفي بالغرض، رغم أا

 

 ال ميكن يف البداية جتاهل األسباب اإلجرائية، أي تغيري طريقة االنتخاب ذاا، فنتنياهو هو أول رئيس وزراء - 1
 81إسرائيلي ينتخب باالقتراع املباشر، وحسب طريقة االنتخاب املباشر هذه ال ميكن تنحية رئيس الوزراء إال إذا وافق 

 على قرار عزله، على أن تجرى انتخابات جديدة لرئيس احلكومة فقط " عضوا120ًمن جمموع "ت عضواً يف الكنيس
 عضواً يف الكنيست على أن تجرى 61وميكن سحب الثقة من رئيس احلكومة وجملس الوزراء بأغلبية .  يوما60ًخالل 

ولذا يرى . "لضرورة استقالة رئيس الوزراءوهذا اإلجراء األخري ال يتطلب با" يوماً 60انتخابات برملانية جديدة خالل 
وكان اهلدف الذي ترمي . البعض أن النظام السياسي اإلسرائيلي أصبح نظاماً شبه ديكتاتوري، قزم األحزاب والكنيست

ة  اليت مررت القانون اخلاص باالنتخاب املباشر هو حتييد األحزاب الصغرية وتقوي"العمل والليكود"إليه األحزاب الكبرية 
كان هذا هو الظن، ولكن الذي حدث هو العكس . "يف ظل التراجع املتزايد يف قوة احلزبني الكبريين"رئيس الوزراء 

فاألحزاب الصغرية ازدادت قوة، وخصوصاً أن رئيس الوزراء أصبح غري مسئول أمام هيئة حزبه أو الربملان، األمر . متاماً
على األحزاب الصغرية، اليت تشكل القوة اجلديدة » أكثر اعتماداً«فسه ولكن يف الوقت ن. من حزبه» حراً«الذي جعله 
 9 منها لشاس، و10:  مقعد لألحزاب الصغرية36 مقعد يف الكنيست، يستند إليها نتنياهو، هناك 68من "يف اتمع 

ب الصغرية سعيدة وهذه األحزا. "للحزب الديين القومي، أي أن أكثر من النصف يف حزبني اثنني، ومها حزبان دينيان
. جداً ذا الوضع وال تريد عقد انتخابات أخرى بعد أن حققت هذا النصر، وبعد أن وقع رئيس الوزراء يف قبضتها
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مما يدور من إشاعات حول % 10ألنه قال إنه لو ثبت أن %" 10األستاذ "فشارانسكي، على سبيل املثال، يسمى اآلن 
ولكنه .  صحيحة فإنه سيقدم استقالته على الفور" طريقة تغييبه كبار املوظفنيخبصوص"نتنياهو وحول فضيحة بار أون 

وغين عن القول أن األحزاب الدينية هي األخرى . اكتشف أن ناخبيه، الذين صوتوا لصاحله، ال يهتمون مبثل هذه األمور
وكما . يكف نتنياهو عن رشواال تود إعادة االنتخابات فهي قد حصلت على املقاعد الوزارية اليت تطمح إليها وال 

 إن جوهر املسألة ليس األخطاء اليت يرتكبها نتنياهو، وإمنا شركاؤه يف "املعلق السياسي اإلسرائيلي"يقول جدعون سامت 
أما الوحيدون الذين ال خيشون ". التحالف الذين حياولون احلفاظ عليه بأى مثن، ودون اخلوض يف أية مشاكل اجتماعية

أبناء مؤسسي "حزب الليكود » نبالء«أو » أمراء«وقد طرد نتنياهو بالفعل . " فهي األحزاب العربيةسقوط نتنياهو
ابن مناحم " أمثال داين زئيف بيجني "يف االصطالح األمريكي» king makersكينج ميكرز «احلزب صانعو امللوك 

ه أحد إزاء هذا الوضع، هناك مبادرة  طردهم دون أن يتزعزع أو يردع"ابن يعقوب مرييدور" ودان مرييدور "بيجني
 صوتاً مع عدم التسبب يف حل 61مطروحة لتعديل قانون االنتخابات حبيث ميكن عزل رئيس الوزراء من منصبه بأغلبية 

 يف دخوهلا - كما أسلفنا -وحل الكنيست يستلزم إجراء انتخابات برملانية مبتكرة، ال ترغب األحزاب "الكنيست 
مث جتاوز شارون نفسه وعين يعقوب نئمان وزيراً للمالية وعضواً يف جملس . فاته اخلاصة مع شارون وعقد حتال"حالياً

 . الوزراء املصغر

 

 61إزاء هذا الوضع، هناك مبادرة مطروحة لتعديل قانون االنتخابات حبيث ميكن عزل رئيس الوزراء من منصبه بأغلبية 

 -كنيست يستلزم إجراء انتخابات برملانية مبكرة ال ترغب األحزاب وحل ال"صوتاً مع عدم التسبب يف حل الكنيست 

 . " يف دخوهلا حالياً-كما أسلفنا 

 

وهي احلالة العقلية لإلسرائيليني يف مواجهة » أعراض بركوخبا« البد من اإلشارة إىل ما مساه يهوشفاط هركايب - 2
وقد بعث . ية الشخصية اإلسرائيلية إبان االنتفاضة املباركةوقد توجه كثري من املفكرين اإلسرائيليني إىل قض. األزمات

بعض هؤالء قضية عجز اليهود وافتقارهم للسلطة وذهبوا إىل أن اإلسرائيليني، بل الشعب اليهودي بأكمله، يفتقرون إىل 
 الواقع دون أن ، ويتسمون برفض معطيات"وهذا يعين افتقارهم إىل احلس التارخيي"تقاليد الدولة، أي ممارسة احلكم 

يدركوا أن العدو له إرادة البد أن تؤخذ يف احلسبان، ويضعون سياستهم بشكل جمرد، حسب االحتياجات الصهيونية 
وكل . ويتجاهلون النظام العاملي واألمن ومتطلباما من اآلخرين] األسطورة املعادية للتاريخ[وكأم يعيشون يف فراغ 

 . التاريخهذا نابع من ضيق أفق يتعارض مع 

 

 إسرائيل مل تعرف نفسها كمجتمع حرب وال تعرف نفسها كمجتمع سالم وال تريد أن تدفع مقابالً للسالم - 3
. "كما يقول األستاذ حممد حسنني هيكل يف اجلزء الثالث من كتابه احملادثات السرية"وتدور يف إطار األسطورة التوراتية 
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، هل جنوا فجأة إذن؟ لو كانوا سعداء بأوسلو ملا "غلبية الناخبني اإلسرائيلينيلقد انتخبين أ: "وكما يقول نتنياهو نفسه
 . فأوسلو حتوي داخلها جرثومة هالكها، فهي ال متنح اإلسرائيليني ال السالم وال األمن. فعلوا ذلك

 

ة العسكرية وال  ولكن من املفارقات اليت تستحق التسجيل واملالحظة، أن هذا اجليل اجلديد الذي يفر من اخلدم- 4
ففي األيام . "أستاذ العلوم السياسية باجلامعة العسكرية"كما يقول أفنريي شاليط " أكثر عسكرية"يكترث ا، هو جيل 

، فاحلرب كانت مفروضة "فلتطلق النار مث تذرف الدمع"األوىل لالستيطان، كما يقول شاليط، كان الشعار السائد هو 
واحلرب، كما كان اجلميع . ، ومل تكن احلروب حروب اختبار"كان املستوطنون يظنونهكذا "على أبناء اجليل القدمي 

، أي " قمع االنتفاضة-غزو لبنان "كثرية » حروب اختيار«أما أعضاء اجليل اجلديد، فقد خاضوا . يعرف، شيء رهيب
 . حروب متت مبلء اختيار اإلسرائيليني

 

مسألة «ولذا فهم يعتقدون متام االعتقاد أن االحتالل بالقوة » إسرائيلأرض «وقد ولد أعضاء هذا اجليل فيما يسمى 
«occupiedوأن الضفة الغربية ليست أوكيوبايد » طبيعية وإمنا هى أرض قومية توراتية ومن مث هي أرض » أرضاً حمتلة 

ا وال حيق هلم التنازل  وعلى اليهود االحتفاظ "كما يقول املصطلح األمريكي" ديسبيوتيد disputed» متنازع عليها«
ال يشكل مشكلة أخالقية » خرق حقوقهم«، وبالتايل »عرب يهودا والسامرة«والعرب هنا هم . عنها أو التفاوض بشأا

 . بالنسبة هلم

 

ليس هناك أي ر أو حبر يفصل الضفة الغربية عن : "وأعضاء هذا اجليل ال خيتلفون كثرياً عن نتنياهو الذي صرح قائالً
إا فناؤنا اخللفي ... إن الضفة الغربية هي مركز البالد. إا جزء من دولة إسرائيل نفسها. ألراضي اإلسرائيليةباقي ا

إن املناطق غري املأهولة أو ذات الكثافة السكانية القليلة ستشكل يف إطار : "بل أضاف قائالً". وليست أرضاً غريبة عنا
غرايف وقرر ضرورة احلفاظ على ممرات أمنية وطرق تربط املستوطنات بعضها التسوية الدائمة مناطق أمنية ذات تواصل ج

وهو يف هذا ال "واستخدام الصور اازية املكانية يدل على ضمور اإلحساس بالزمان والتاريخ عند نتنياهو ". ببعض
 . قبل أو العرب من حوهلم الذين ال يرون إال األرض وأمن إسرائيل وال يدركون املاضي أو املست"خيتلف عن أبناء جيله

 

ومع هذا فهم جيل أكثر ميالً " من خصائص هذا اجليل أن أعضاءه مل يشعروا قط بالعداء للسامية،أي بالعداء لليهود - 5
وقد نشر مقارنة بني الشباب األملان والشباب اإلسرائيلي، وتبني أن الشباب اإلسرائيلي أكثر عنصرية جتاه . "لليمني

 وال يفهمون "أي يهود العامل"بل ال يفهمون يهود املنفى » عقلية املنفى«ان، وهم ال يهتمون مبا يسمى األجانب من األمل
واملفارقة النامجة عن هذا أن كثرياً من القضايا اليت م يهود املنفى ال م أعضاء هذا . لغتهم أو خطام أو شكواهم

ة أو هيمنة األرثوذكس على أمور الدفن والطالق والزواج والتهويد فهم ال يكترثون باليهودي. اجليل من قريب أو بعيد
 . "فهم علمانيون شاملون عامليون، ال يهتمون بالقضايا احمللية وال يكترثون مبثل هذه األمور"
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 عبارة مهس ا رئيس الوزراء يف أُذن أحد"" معىن أن يكون املرء يهودياً" ام نتنياهو اليساريني بأم نسوا - 6

ولكن هل يعرف جيل نتنياهو معىن اليهودية؟ هل تعين اليهودية شيئاً له؟ إن تصور أن التجمع الصهيوين . "احلاخامات
فهو يف واقع األمر قد أصبح .  تصور خاطئ- يف رأينا -بظهور نتنياهو، هو » أكثر تقليدية«و» أكثر يهودية«أصبح 

. تديناً، والربط بني الواحد واآلخر ليس بالضرورة له قيمة تفسريية كبريةدون أن يصبح أكثر تقليدية أو » أكثر انغالقاً«

فما حيدث يف التجمع الصهيوين، ليس حماولة للعودة للتقاليد باملعىن املتعارف عليه، وإمنا هي حماولة أعضاء هذا التجمع أن 
وهو أمر شائع يف كل "وف عليها تربر هلم وجودهم، وأرضية صلبة ميكنهم الوق» rootsروتس «جيدوا جذوراً هلم 

املصاحل « مل تكن انتخابات خاصة ب 1996ولذا قال كثري من املعلقني إن انتخابات . "اتمعات االستيطانية
وهو قول قد ال نتفق معه، ولكننا نقتبسه " وإمنا كانت انتخابات خاصة باهلوية "االجتماعية واالقتصادية"» السياسية

، فهم قد يشكلون األغلبية »غرباء يف بالدهم«ف أعضاء التحالف اجلديد املؤيد لنتنياهو بأم وقد وص. "بسبب داللته
العددية إال أم يعاملون معاملة األقلية من قبل اليسار اإلشكنازي، الذي يعترب املستوطن الصهيوين وطناً له، وأرض 

 . أجداده

 

  اليمين الرخو

Soft Right  

 ليصف القوى اليت تتحكم يف الدولة "أستاذ السياسة باجلامعة العربية" إيهود سربنزاك تعبري سكه» اليمني الرخو«
السياسة « نطلق عليه اصطالح "وبعض املعلقني السياسيني اإلسرائيليني بشكل مباشر أو غري مباشر"وحنن . الصهيونية

ويسميها . "صاحل القومية أو اليهودية العريضةأي السياسة اليت تستند إىل املصاحل اإلثنية الضيقة وليس إىل امل"» اإلثنية
هذه هي صياغة علمية، مهذبة مصقولة، ملفهوم آخر هو » القبلية الثقافية«وأعتقد أن . »القبلية الثقافية«شلومو هاسون 

، أي الرأس الصغرية املركبة على معدة كبرية، وهذا وصف جيد للمواطن اإلسرائيلي بعد عام »روش قطان«مفهوم 
 وهو أستاذ للجغرافيا "أي شلومو هاسون"ويتحدث نفس األستاذ .  بعد أن حتول إىل حيوان استهالكي حمض،1967

، أي أنه يرى أن اخلاصية Israeli archipelagoيف اجلامعة العربية عن األرخبيل اإلسرائيلي للهويات املنفصلة 
 هي مسة أساسية للحياة السياسية يف الكيان " اليهوديةاليت نرى أا إحدى مسات العقيدة واهلوية"اجليولوجية التراكمية 

 . الصهيوين

 

  :فيما يلي» اليمين الرخو«ويمكن تلخيص صفات 
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 اليمني الرخو اجلديد خيتلف عن اليمني الصلب القدمي يف أنه ال يلتزم بالقيم السياسية وال يعاين من املشيحانية - 1
 . تاريخ املستوطنني يف اجليب الصهيوين:  ليبدأ التاريخ احلقيقيالصهيونية اليت تطالب بإيقاف تاريخ املنفى

 

، ولكنه غري قادر على حتقيقه ألسباب "لتحقيق املكاسب االقتصادية" اليمني الرخو قد حيتاج للسالم وقد يطلبه - 2
 تشمل أية انسحابات  على قطع الطريق عن أية اتفاقات"حىت وهو يف املعارضة"عديدة من بينها أن اليمني املتطرف قادر 

رغم وجود قطاع هام يف الرأي "" األرض مقابل السالم"جوهرية، وال يوجد أية كتلة يف الداخل قادرة على فرض شعار 
كل هذا يعود إىل أنه مل حيدث تغيري جوهري يف الثقافة والتقاليد . "العام اإلسرائيلي يقبل بقدر من سالم وتنازالت

 . "وبالفلسطينيني على وجه التحديد"ونية فيما خيص دولة إسرائيل وعالقتها بالعرب السياسية املنبثقة عن الصهي

 

وهو مصطلح يضم كل » اليسار اإلشكنازي« ميارس أعضاء اليمني الرخو إحساساً عاماً بالسخط على ما يسمى - 3
 . من يؤيدون اتفاقية أوسلو والعلمانيني من خرجيي الكيبوتسات

 

 هذا اليمني من خالل عقيدة حمددة وإمنا من خالل هوية سلبية جوهرها اخلوف من العرب ومن  ال يتوحد أعضاء- 4
 . "الذي أيد أوسلو"اليسار اإلشكنازي 

 

 لكل هذا جند أن اليمني الرخو يتكون من قوى اجتماعية وإثنية ودينية ال يربطها رابط ولكنها مع ذلك متماسكة - 5
ولذا . على التماسك وأا قد تظل تتحكم يف احلياة السياسية اإلسرائيلية حىت القرن القادمتؤيد نتنياهو، ويبدو أا قادرة 

 . فرغم أخطاء هذه احلكومة املتعددة إال أا أثبتت مقدرة على االستمرار

 

  :ويتكون هذا اليمين الرخو من عدة قوى وأحزاب أهمها ما يلي

 

 "دو حزب ديفيد ليفي أعضاء حزب جيشرمؤي" اليهود السفارد الذين يضمهم حزب شاس - 1

 

 .  املستوطنون الصهاينة يف الضفة الغربية ومرتفعات اجلوالن- 2

 

 .  غالة املتدينني من األحزاب األرثوذكسية- 3
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 . "احلزب الديين القومي" القوميون املتدينون - 4

 

ومعهم "ى اتمع اإلسرائيلي، ويرى اليساريون بأم خرقوا كل الشعائر أثناء هيمنتهم عل" اليساريني"ويتهم املتدينون 
 .  أن املتدينني يودون نزع الشرعية عن النظام السياسي اإلسرائيلي، وما قوانني التهود سوى بداية هذه العملية"الليرباليون

 

 ودان مرييدور "جنيابن مناحم بي"داين بيجني :  القوميون العلمانيون يف الليكود الذين رفضوا أمراء الليكود بالوراثة- 5
 ومل يصوتوا لصاحل إيهود أوملريت عمدة القدس الذي "انضم إليهم شامري وقدامى الليكود ليكونوا حتالفاً ضد نتنياهو"

 . 1994اختطف منه نتنياهو رئاسة الليكود عام 

 

. ن إسرائيل ألف مهاجر، أي حوايل خمس سكا700 املهاجرون الروس من الصهاينة املرتزقة البالغ عددهم - 6

 "وهي اامات يف معظمها حقيقية"ويتهمهم اليسار اإلشكنازي بأم أتوا باجلرمية املنظمة والبغاء إىل الدولة الصهيونية 

ومن املفارقات األخرى أن . فمن املعروف أن اجلرمية املنظمة جعلت من إسرائيل حمطة انتقالية ومركزاً لغسيل األموال
ويعاين كثري منهم من البطالة، إذ يعمل يف وظائف هو غري .  م يهوداً حسب الشريعة اليهوديةاملؤسسة الدينية ال تعترف

  .مؤهل هلا
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 نظرية األمن : الباب الرابع

 

  مشكلة التعريف: اإلستراتيجية واألمن القومي

Strategy and National Security: Problem  of Definition 

وتشكِّل هذه املصطلحات طيفاً أو . حتديد مدلوهلا بدقة نظراً لتداخلها وتشابكهامثة عائلة من املصطلحات اليت يصعب 
وإذا كانت ". اإلستراتيجية العسكرية"والطرف اآلخر " السياسة العليا للدولة"متصالً بني نقطتني أقصى أحد طرفيه 

تيجية العسكرية متثل العسكري السياسة العليا متثل أعلى درجات السياسي والقومي وأكثرها جتريداً، فإن اإلسترا
 . واإلجرائي

 

للدولة هي السياسة اليت تعبر عن العقد االجتماعي » السياسة العليا«وإذا حاولنا تصور نقط الطيف املختلفة لقلنا إن 
 "ء اتمعاليت تقبلها غالبية أعضا"السائد يف اتمع وعن ثوابته وأيديولوجيته وأهدافه الكربى ورؤية النخبة احلاكمة 

 . لألرض والشعب واحلدود وهوية العدو وهوية الصديق

 

وهي اخلطط العامة املدروسة اليت تعاجل الوضع الكلي للدولة من خالل االستخدام » اإلستراتيجية العليا«تأيت بعد ذلك 
ع إمكاناا االقتصادية األمثل جلميع مصادر القوة املتاحة حىت يتسىن حتقيق األهداف الكربى هلذه الدولة، وتنسيق مجي

 لتلبية أهداف األمن القومي، كما حددته السياسة العليا، ضمن كل الظروف املمكن "أي القوة القومية"والبشرية 
ففي حالة السلم يكون هدف اإلستراتيجية العليا دعم القوى املعنوية، وتنظيم . تصورها، سواء يف حالة احلرب أو السلم

ظاهرة "لف املرافق، واحلفاظ على متاسك اتمع ضد الظواهر الداخلية اليت قد دد هذا التماسك توزيع األدوار بني خمت
 . "املخدرات يف الواليات املتحدة  اهلجرة غري الشرعية يف كثري من اتمعات األوربية

 

ت سيطرة دولة أخرى أو ألية دولة فهو دفاع ووقاية ضد األخطار اخلارجية مثل وقوع الدولة حت» األمن القومي«أما 
ويف حالة . معسكر أجنيب أو اقتطاع جزء من حدودها أو التدخل يف شئوا الداخلية لتحقق دولة خارجية صاحلها

احلرب هو الذي حيدد أعضاء التحالف املشترك يف احلرب بقصد حتقيق اهلدف السياسي للحرب وهو الذي خيطط للسلم 
 . وم األمن القومي مفهوم متعدد األبعاد ميثل نواحي عسكرية واقتصادية واجتماعيةوذا املعىن فمفه. الذي يعقب احلرب
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العسكرية العليا لطبيعة /وهي تعرب عن تصورات القيادة السياسية» العقيدة العسكرية«ويتفرع من كل هذا ما يسمى 
ومن مث فالعقيدة . جراءات العسكريةاحلرب اليت تتوقع خوضها يف املستقبل سواء من ناحية النتائج السياسية أو اإل

العسكرية تشمل تصور الدولة املعنية ألسلوب االستعداد للحرب اقتصادياً ومعنوياً، وكذلك كيفية إنشاء وجتهيز القوات 
ويف . وهي تعتمد بصورة مباشرة على البنية االجتماعية للدولة وعلى حالتها السياسية. املسلحة وطرق إدارة احلرب

 . »نظرية األمن«باعتبارها » العقيدة العسكرية« يذهب كثري من العسكريني إىل اإلشارة إىل إسرائيل

 

 وهي اإلستراتيجية أو السياسة اليت "أو سياسة احلرب"» اإلستراتيجية العسكرية«وتتفرع عن العقيدة العسكرية ما يسمى 
 وتضع املخططات الالزمة لتحقيق النصر العسكري "بمقابل اإلستراتيجية العليا اليت حتكم هدف احلر"توجه احلرب 

 . مهتدية يف ذلك مببادئ العقيدة العسكرية

 

وبدالً من أن نتوه يف فوضى املصطلحات فإننا سنتصور أا كلها تكون متصالً أو كالً غري عضوي، أي مليئاً بالثغرات، 
وحنن .  ومن الناحية األخرى اإلستراتيجية العسكرية"عوالعقد االجتماعي للمجتم"أقصى أطرافه السياسة العليا للدولة 

. سنستبعد السياسة العليا للدولة الصهيونية باعتبار أن هذا الد يف معظمه يتناول الثوابت األيديولوجية الصهيونية

سياسي واإلستراتيجية يف تصورنا ستقترب من ال. اإلستراتيجية واألمن القومي: وسنفترض وجود نقطتني أساسيتني
ورغم الفصل بني املصطلحني فإما متداخالن، . واأليديولوجي، أما األمن القومي فسيقترب من العسكري واإلجرائي

 . فنحن سنتعامل هنا مع السياسي يف عالقته بالعسكري، وكذلك مع العسكري يف عالقته بالسياسي

 

  إستراتيجية إسرائيل المستقبلية

Is rael's  Future Strategy  

األول شل املخاطر اليت تواجهها، والثاين : إستراتيجية إسرائيل املستقبلية تدور حول منطقني كالمها يكمل اآلخرإن 
العمل على حتقيق أهدافها الصهيونية الباملعىن الذي وضعه آباء الصهيونية األوائل،ولكن باملعىن الذي يفرضه الواقع 

 . املعاصر

 

  :ز في األهداف القومية إلسرائيل بين ستة مداخل أساسيةمن هذا المنطلق علينا أن نفصل ونمي

 

 .   جتزئة الدول العربية وبلقنة الوطن العريب1
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 .   متكني الدولة اليهودية النقية من التكامل2

 

 .   حتويل إسرائيل إىل قلعة صناعية ودولة خدمات سياحية3

 

 . سيطرة ومبدأ التبعية  ربط االقتصاد العريب باالقتصاد اإلسرائيلي من منطلق ال4

 

 .   جتزئة دول املنطقة غري العربية5

 

 . مصرفية وصناعية:   حتويل القدس إىل عاصمة عاملية6

 

 . إن إسرائيل تواجه جمموعة من املخاطر اليت ال جيوز االستهانة ا وهي لن تقف صامتة إزاء تلك املخاطر

 

فالقناعة اإلسرائيلية هي أا لن حيميها يف .مة هو بلقنة املنطقة العربيةوأول أهداف السياسة اإلسرائيلية يف األعوام القاد
فهي تعلم أنه يف . األيام القادمة إال جتزئة الدول العربية، أي ضمان أمين أو اتفاقية مع الدول العظمى لتكون هلا قيمة

. أن جتد مصاحلها مهددة يف املنطقةاألمد البعيد إذا ظل الوضع على ما هو عليه، فإن الواليات املتحدة سوف تنتهي ب

وهي كدولة عظمى ال تستطيع أن تضحي مبصاحلها كليةً حلساب دولة أياً كانت أمهيتها العاطفية،كذلك فإن اجلانب 
ومصر يف األمد .وقد أثبتت مصر قدرا على ذلك. العريب يف طريقه ألن يضع حداً للتخلف الذي يفصله عن إسرائيل

ومن مث ولضمان أمنها ليس أمامها سوى تفجري .  الصف العريب ألا تعلم أن هذا هو انتماءهاالبعيد سوف تعود إىل
مثل هذا التفجري سوف يسمح إلسرائيل .العامل العريب وحتويله إىل العديد من الكيانات ذات الطابع الطائفي أو الديين

وده مفهوم الدولة الطائفية،فإسرائيل نفسها من جانب سوف جتد تربيراً هلا يف عامل يس: بتحقيق هدفني يف آن واحد
ليست دولة علمانية وهي من مث سوف ختلق التجانس بني منطق وجودها واملنطق السياسي الذي سوف يسود املنطقة يف 

تلك اللحظة،وهي من جانب آخر سوف تلهي القيادات ملدة مخسني عاماً يف خالفات حملية حول احلدود واألطماع 
ويف خالل ذلك تستطيع أن تؤمن لنفسها التطور الذي سوف . ات املائية والثروات البترولية وما عداهااملتعلقة باملمر

يسمح هلا بأن حتقق أهدافها البعيدة املدى واملتعلقة بالسيطرة الكاملة والتحكم يف املنطقة املمتدة من احمليط اهلندي حىت 
 . احملبط األطلسي

 

. أا الدولة الوحيدة يف املنطقة اليت ظلت ستة آالف عام متثل متاسكاً قومياً ثابتاًوال يستثين هذا التصور مصر، رغم 

فإسرائيل تعلم أن املخاطر اليت يتعرض هلا الكيان الصهيوين إن ظلت مصر يف متاسكها أوالً،ويف تضخمها الدميوجرايف 
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ا تستطيع، إذا قدرت هلا القيادة الصاحلة على تعبئة فمصر وحده. ثانياً، ويف تقدمها التكنولوجي ثالثاً هي خماطر قاتلة
وهي لذلك أكثر إحلاحاً يف تطبيق مفهومها للتجزئة .القدرات واالستخدام األمثل لإلمكانيات، أن تقضي على إسرائيل

 . على مصر

 

رتيب تعامله إن الفكر اإلستراتيجي اإلسرائيلي ذا اخلصوص واضح وال يعرف أي غموض، ولكن التساؤل املطروح هوت
مع املنطقة من هذا املنطلق، كما أنه حياول أن يطوع اإلدراك األمريكي ليجعل السياسة األمريكية إن مل تقف موقف 

 . املساندة ملثل هذه اإلستراتيجية فعلى األقل أن تتجنب الرفض

 

ا وأال تلهث وراء حتقيق أهدافها ومما ال شك فيه أن السياسة اإلسرائيلية تسري بوعي حقيقي أساسه أال تتسرع يف خطوا
وأن تنتظر اللحظة املناسبة عندما يصري املوقف ناضجاً لتدفع عجلة التطور، وهي تعلم أن اقتطاف مثرة سياستها يف حاجة 

 . بدوره إىل حنكة معينة

 

ية الدولة اليهودية ذا والواقع أن املتتبع للدبلوماسية الصهيونية  وليس السياسة اإلسرائيلية  يلحظ أا أعدت لدبلوماس
اخلصوص بكثري من بعد النظر عندما عملت على حتويل النظام القومي العريب إىل نظم داخلية متعددة ولو يف النطاق 

 . االقتصادي

 

إن مفهوم إسرائيل للسلم هو أنه وسيلة ألن تستوعب يف النظام اإلقليمي حبيث يصري الوجود الصهيوين جبانب الوجود 
 كل ما له صلة بإدارة املرافق اإلقليمية حقيقة قائمة وثابتة ودائمة، حبيث يتعود العامل العريب على التعامل املباشر العريب يف

هذه هي املقدمة األوىل إلمكانية التغلغل يف االقتصاد اإلقليمي وتوجيه خريات املنطقة حنو املصاحل . مع العنصر اإلسرائيلي
 اليت تفسر كيف تسري السياسة اإلسرائيلية ذا اخلصوص بتدرج متتابع من مبدأ ولعل هذه الناحية هي. الصهيونية

والواقع أن إسرائيل تعلم بأن مستقبلها من حيث التقدم االقتصادي يتوقف على . خطوتني إىل األمام وخطوةإىل اخللف
ليمية تقوم على مبدأ التعاون فهي لذلك تسعى خللق سوق مشتركة إق. فتح أبواب التعامل املباشر مع املنطقة العربية

 . املباشر بني التكنولوجيا اإلسرائيلية والعمالة املصرية ورأس املال العريب

 

  :هذه السياسة ستحقق ثالثة أهداف في آن واحد

 

  هي مقدمة الستيعاب النظام اإلقليمي العريب، ومن مث فبدالً من أن يبتلع اجلسد العريب الكيان الصهيوين تستوعب 1
 . ائيل اجلسد العريب من خالل التحكم يف شرايينه احليويةإسر
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فعقب السيطرة الوظيفية من خالل التحكم يف الشرايني واملفاصل .  كذلك فإن هذه السياسة منطلق أساسي للسيطرة2
يع هذه تأيت السيطرة االقتصادية بفضل االستجابة ملتطلبات احلياة اليومية من حيث االستهالك وتقدمي اخلدمات، ومج

 . املداخل البد أن تفرض التبعية السياسية

 

  هذه السياسة لن حتدث نتائجها يف التعامل مع اجلسد العريب فقط بل كذلك مع كل من يريد التعامل مع ذلك 3
ومن مث تصري هذه السياسة، وقد أضحت قوة ضاغطة،ال يف مواجهة أوربا الغربية فقط بل كذلك يف مواجهة .اجلسد

ملتحدة، وهو ما سوف خيلق وضعاً يفرض على أية قوة كربى تريد أن تتعامل مع املنطقة أن تتعامل أوالً الواليات ا
 . وأساساً من خالل اإلرادة اإلسرائيلية

 

  اإلسرائيلية/اإلستراتيجية الصهيونية

Zionis t- Is raeli Strategy  

ب عضوي منبوذ ال نفع له، يتم نقله خارج أوربا شع"تنبع اإلستراتيجية اإلسرائيلية من الصيغة الصهيونية الشاملة 
ليتحول إىل عنصر نافع يقوم على خدمة املصاحل الغربية يف إطار الدولة الوظيفية، نظري أن تقوم الدول الغربية بدعمه 

 من نقْل بعض أعضاء اجلماعات اليهودية: ويتطلب تطبيق هذه الصيغة عملييت نقْل سكاين. "وضمان بقائه واستمراره
 . املنفى إىل فلسطني، ونقْل العرب من فلسطني إىل أي منفى

 

السكان " ورؤية لآلخر "الوافد املستوطن"وتترجم هذه الصيغة نفسها على مستوى اإلستراتيجية إىل رؤية للذات 
فعلى مستوى الذات تنبع الرؤية اإلستراتيجية .  وطبيعة العالقة بينهما وكيفية حسم الصراع"األصليني

اإلسرائيلية من اإلميان بأن اليهود شعب واحد، وأن املستوطنني الصهاينة هم طليعة هذا الشعب، وأن مركزه /صهيونيةال
 . هو الدولة الصهيونية يف فلسطني احملتلة

 

هذه الدولة ستنصب نفسها احلامية والراعية للشعب اليهودي بأسره أينما كان، وهي ملجأ هلذا الشعب حينما يضيق 
ولكن الشعب اليهودي يف املنفى هو جمرد هامش وجزء، فالكل واملركز هو املستوطن الصهيوين .  اخلناقعليه

من السكان األصليني، والبد أن تتم تنشئة أبنائهم " األرض القومية"واملستوطنون الصهاينة فهم الذين سيقومون بتخليص 
 وبذلك تتبلور شخصيتهم القومية، ويتخلَّصون من أدران تنشئة قومية صارمة تستند إىل وعي عميق باملشروع الصهيوين،
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املنفى ومن طفيلية الشخصية اليهودية اجليتوية، وحيققون قدراً كبرياً من التماسك احلضاري والعرقي، وحيافظون على 
 . سيادم كشعب يهودي مستقل

 

 منهم حامالً هوية حضارية خمتلفة، ورغم أن أعضاء هذا الشعب اليهودي منتشرون يف أحناء األرض وسيأيت كل واحد
وهذا اجلانب من اإلستراتيجية الصهيونية هو جمرد "فإم سيتم صهرهم يف بوتقة واحدة ليصبحوا شعباً واحداً حبق 

وقد مت إسقاطها متاماً من اخلطاب الصهيوين يف السبعينيات ومل يعد هلا . ادعاءات أيديولوجية براقة تستخدم يف الدعاية
 . "دى إال يف كتابات بعض املتزمتني اهلامشينيمن ص

 

صناعياً "ومبا أن املستوطنني الصهاينة سيعيشون يف بيئة معادية هلم، فإم كجماعة بشرية البد أن حيققوا تفوقاً اقتصادياً 
ستوى معيشي والبد أن يتمتع املستوطنون مب.  وأن يؤسسوا قاعدة تكنولوجية عصرية لتحقيق االكتفاء الذايت"وزراعياً

 "داخل حدودها اليت مل يتم حتديدها"مرتفع لضمان بقائهم حسب الشروط الصهيونية ولضمان بقاء الدولة الصهيونية 

ويتطلب املشروع الصهيوين توثيق العالقة مع يهود العامل باعتبارهم . وحىت ميكن إغراء املزيد من املهاجرين للقدوم إليها
 .  السياسي واملايل واملادة البشرية االستيطانيةمصدراً أساسياً من مصادر الدعم

 

هذه هي رؤية الذات، أما بالنسبة لرؤية اآلخر، فالعامل بالنسبة للصهاينة يشكِّل دائرتني حضاريتني أساسيتني متعارضتني 
هذا العامل الغريب هو ورغم أن . أما الدائرة األوىل فهي العامل الغريب الذي يضم غالبية يهود العامل. وإن تداخلتا جغرافياً

إال يف جمال زيادة ما يسمى "الذي اضطهد اليهود عرب تارخيهم، ونكَّل م وبآبائهم، فإن الصهاينة يتناسون هذا متاماً 
 "وحماولة تعميق اإلحساس بالذنب يف الوجدان الغريب حىت يتسىن توظيفه يف خدمة الصهاينة» الوعي اليهودي«

 .  أملانيا النازيةوحيصرون عداءهم للغرب يف

 

والتشكيل اإلمربيايل . ويؤكد الصهاينة أن الدولة الصهيونية تنتمي للحضارة الغربية بكل قيمها وتوجهاا ومصاحلها
الغريب هو الذي قام بتبين املشروع الصهيوين من البداية، فساعد على نقل الكتلة البشرية وقام بتغطية املُستوطَن 

مث استمر يف دعمه مالياً . عسكرية واالقتصادية، أثناء مرحلة التأسيس، أي قبل قيام الدولةالصهيوين، من الناحية ال
وهو ال يزال يضمن، من خالل هذا الدعم املستمر، بقاء الدولة الصهيونية واستمرارها . واقتصادياً وعسكرياً بعد قيامها

 كل اتمعات الغربية ومع الواليات املتحدة على ولذا حترص هذه الدولة على اإلبقاء على عالقات وثيقة مع. ورخاءها
إن "والدولة الصهيونية ترى مصاحلها اإلستراتيجية باعتبارها متفقة متاماً مع املصاحل اإلستراتيجية الغربية . وجه اخلصوص

يل أولوياا ولذا حتدد إسرائ.  ومن مث فهي قادرة على خدمة أهداف الغرب اإلستراتيجية"مل تكن جزءاً عضوياً منها
وهي دائماً مستعدة لتغيري وتبديل أولوياا يف ضوء ما قد يطرأ من . اإلستراتيجية يف ضوء األولويات اإلستراتيجية الغربية

فالدولة الوظيفية الصهيونية، إن مل تفعل ذلك، وجدت نفسها بال وظيفة . تغيرات وتعديالت على األولويات الغربية



 
 417  7الد - الدكتور عبد الوهاب املسريي -موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية

 

 

وعلى سبيل املثال فإن العدو األكرب للحضارة الغربية يف الستينيات كان القومية العربية، فهي اليت . تؤديها وال دور تلعبه
وسقوط مث "كانت حتمل لواء املقاومة ضد اإلمربيالية الغربية، ومع احنسار التيار القومي العريب والتيار املاركسي نسبياً 

ولذا .  أصبح العدو األول للغرب هو اإلسالم واحلركات اإلسالمية وظهور احلركة اإلسالمية،"اختفاء الكتلة االشتراكية
أما يف الوقت الراهن فقد أصبحت األصولية اإلسالمية هي . كان عدو الدولة الصهيونية األول آنذاك هو القومية العربية

طى، باعتبار أن هذا هو اخلطر اجلديد الزاحف، املمتد من منطقة الشرق األوسط إىل اجلمهوريات اإلسالمية يف آسيا الوس
وأصبحت مواجهة اإلرهاب متثل الركيزة األساسية يف اإلستراتيجية الصهيونية . اخلطر الذي يتهدد الدول الغربية وروسيا

وإسرائيل بذلك ختلق لنفسها دوراً جديداً تقوم من خالله بأداء وظيفتها جتاه الغرب والواليات املتحدة وهو . اإلسرائيلية
ا يف إطار النظام العاملي اجلديد، إذ ميكنها أن تبين اجلسور لتتواصل من خالهلا مع بعض النخب العربية اليت يتفق مع دوره

 . وبذلك تعوض الدولة الصهيونية ما فَقَدته من مكانة إستراتيجية متميزة عقب انتهاء احلرب الباردة. مت تغريبها

 

لى البقاء والعمل على أداء وظيفتها القتالية واالقتصادية دون أن يتحمل وحترص الدولة الصهيونية على أن تبني مقدرا ع
وهذا يتطلب وجود مؤسسة عسكرية ضخمة معبأة بشرياً ومادياً تشرف على كل . الراعي اإلمربيايل تكلفة عالية

 . النشاطات يف اتمع

 

، وميكن ختيل هذا الشرق باعتباره عدة دوائر "رقالش"مث نأيت للرؤية الصهيونية لآلخر الذي يقع خارج العامل الغريب، أي 
ويهتم الفكر اإلستراتيجي اإلسرائيلي بالدول . متداخلة أوسعها دول آسيا وأفريقيا، وتتفاوت هذه الدول يف أمهيتها

وتوجد داخل هذه الدول دول . الواقعة على سواحل البحرين األمحر واملتوسط والدول اليت توجد يف أعايل النيل
أو دول ميكن شراؤها تدور يف فلك الغرب ومتثل جماالً حيوياً إلسرائيل ميكن أن يساعدها على التغلغل يف آسيا " يقةصد"

. وأفريقيا وااللتفاف حول العامل العريب وكسر طوق احلصار الذي يفرض على إسرائيل، بل ميكن من خالهلا الضغط عليه

 . مبصاحل الدول العربية أو بسبب توجهها األيديولوجيكما توجد دول معادية إما ألن مصاحلها مرتبطة

 

ولكن أشد الدول عداًء وأكثرها خطراً داخل هذه الدائرة األوىل هي الدول اإلسالمية مثل باكستان وإيران اليت تشكل 
لدول العربية ويوجد داخل هذه الدائرة العريضة دائرة ا. مبكانتها وتوجهاا اإلستراتيجية خطراً على األمن اإلسرائيلي

كما ميكنها أن تشكل أداة ضغط . الواقفة وراء دول املواجهة واليت تساند دول املواجهة سياسياً واقتصادياً وعسكرياً
ويف مركز الدائرة . مث تأيت أخرياً دول املواجهة وهي مصر وسوريا واألردن. على الصعيد العاملي لصاحل دول املواجهة

 . توجد إسرائيل

 

وإسرائيل على كل هي نتاج "راتيجية اإلسرائيلية إىل أن اللغة الوحيدة اليت يفهمها العرب هي لغة القوة وتذهب اإلست
 وأن صاحل إسرائيل والعامل الغريب هو إبقاء العامل العريب يف حالة "املنظومة الداروينية الغربية، ووجودها مثرة القوة والعنف
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وميكن حتقيق حالة . " اإلستراتيجية الغربية منذ منتصف القرن التاسع عشروهذا على كل، بعد أساسي يف"جتزئة وفرقة 
التجزئة هذه من خالل اتفاقيات السالم املختلفة، وخلق مصاحل اقتصادية متضاربة ومتناقضة بني الدول العربية، على أن 

ادية، فتصب فيها التكنولوجيا متسك إسرائيل باخليوط األساسية وأن تصبح النقطة اليت تتفرع منها كل القنوات االقتص
 . الغربية ورأس املال الغريب وتقوم هي بتوزيعها مبا يتفق مع مصلحة الغرب اإلستراتيجية

 

  :ويقسم العالم العربي، من المنظور اإلستراتيجي الصهيوني اإلسرائيلي، إلى أربعة أقسام

 

 .   دائرة اهلالل اخلصيب وتتناوب كل من سوريا والعراق قيادا1

 

 .   دائرة وادي النيل ومتثل مصر الدولة الرائدة فيها2

 

 .   دائرة شبه اجلزيرة العربية ومتثل السعودية الدولة القائدة فيها3

 

 .   دائرة املغرب العريب وعلى رأسها املغرب واجلزائر4

 

أو تعاوا ملا يشكله مثل هذا التعاون وتتمثل اإلستراتيجية اإلسرائيلية للتعامل مع هذه الدوائر يف العمل على منع التقائها 
ولذا تصر . من خطورة على األمن اإلسرائيلي، نظراً لإلمكانات الضخمة اليت متلكها كل دائرة إذا ما تعاونت مع غريها

ومن هنا تصور إسرائيل للعامل . إسرائيل على ضرورة مواجهة كل دولة عربية على حدة سواء يف احلرب أم يف السلم
، أي منطقة جغرافية ال يربطها رابط تارخيي تنقسم إىل دويالت صغرية تتنازعها االنقسامات "املنطقة"باعتباره العريب 

واخلطط . الطائفية حبيث تصبح هذه الدويالت الطائفية فاقدة لكل عناصر القوة وبشكل تقع فيه حتت السيطرة اإلسرائيلية
 . اإلسرائيلية املستقبلية ذا الشأن

 

  :"الهالل الخصيب"مل مع الدائرة األولى التعا  1

 

 كانت اإلستراتيجية اإلسرائيلية يف املاضي دف إىل احتالل األردن وجتزئته ونقل السلطة فيه للفلسطينيني وجري "أ
ولكن اإلستراتيجية اآلن هي حتييد . عرب الضفة وغزة للسكن فيه للتخلص من الكثافة العربية يف األرض الفلسطينية

ردن وكسبه لصف إسرائيل والتلويح باملكاسب االقتصادية حىت يشارك األردن يف عملية حصار الفلسطينيني األ
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واستيعام داخل أي إطار سياسي اقتصادي، ليتحولوا من قوة ذاتية داخل التشكيل احلضاري العريب إىل جمموعة بشرية 
 . مشتتة ذات توجهات اقتصادية ضيقة مباشرة

 

درزية يف الشوف، ومارونية : راتيجية اإلسرائيلية يف املاضي ترى ضرورة جتزئة لبنان إىل مخس مقاطعات كانت اإلست"ب
وستكون هذه التجزئة . يف كسروان، وشيعية يف اجلنوب والبقاع، وسنية يف طرابلس، ودولة سنية أخرى يف بريوت

 . كسابقة للعامل العريب وبداية املسرية يف هذا االجتاه

 

ن التصور اإلستراتيجي اإلسرائيلي يذهب إىل ضرورة تقسيم سوريا والعراق يف مرحلة الحقة إىل مناطق  كما كا"ج
عرقية أو دينية خالصة، فتقسم سوريا إىل دولة شيعية علوية على طول الساحل السوري، ودولة سنية يف حلب، ودولة 

ما العراق فإنه ميثل  بسبب الثروة النفطية  مصدر ديد أ. سنية معادية هلا يف دمشق، ودولة درزية يف حوران واجلوالن
إلسرائيل ولذا فيمكن متزيقه إىل أجزاء تتمحور حول املدن الكربى، دولة شيعية يف اجلنوب حول البصرة، ودولة سنية 

ي اجلديد، ولكن العتبارات إستراتيجية حملية وعاملية، ومع ظهور النظام العامل. حول بغداد، ودولة كردية حول املوصل
أصبحت اإلستراتيجية اإلسرائيلية ال دف إىل تقسيم هذه البالد وإمنا االستفادة من بعض الثغرات املوجودة يف بعض 

 . البلدان العربية مثل الرتاعات الطائفية يف لبنان أو مصر والرتعات االنفصالية يف العراق والسودان

 

 "وادي النيل"الدائرة الثانية   2

 

صر، دف اإلستراتيجية اإلسرائيلية إىل حتطيم فكرة أن مصر الزعيمة القوية للعامل العريب وإىل تشجيع بالنسبة مل
الصراعات بني املسلمني واألقباط وإضعاف الدولة املركزية والسعي إىل قيام عدد من الدول الضعيفة ذات قوى حملية 

صريها هو التقسيم، وعزل اجلنوب، الذي يضم منابع النيل، وأما الدول ااورة مثل السودان فم. وبدون حكومة مركزية
 . ليشكل ذلك نقطة ضغط على مصر

 

  "الجزيرة العربية"الدائرة الثالثة   3

 

أما فيما يتعلق بشبه اجلزيرة العربية فهي من وجهة نظر إسرائيلية يسهل اختراقها وترويضها وإغواؤها باحلديث عن مظلة 
 وعن املكاسب االقتصادية اليت حيققها من يتحالف مع إسرائيل وعن "ان الفقراء املتربصنيضد اجلري"إسرائيل األمنية 

 . توثيق العالقة مع الواليات املتحدة من خالل الدولة الصهيونية
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  "المغرب العربي"الدائرة الرابعة   4

 

 عن طريق عزله عن بقية العامل العريب أما فيما يتعلق باملغرب العريب فهو من وجهة نظر إسرائيلية ميكن حتييده بسهولة
 . وعن طريق املكاسب االقتصادية وربطه باالحتاد األوريب

 

ولذا إذا . وإذا كانت إسرائيل يف وسط الدائرة، فالفلسطينيون يوجدون يف نفس دائرا ويف صميمها، يتحدون وجودها
وإذا كانت . ا إىل صفها وضرب البعض اآلخركانت اإلستراتيجية الصهيونية دف إىل كسب بعض دول آسيا وأفريقي

دف إىل كسر شوكة العرب وتفريقهم واستيعام داخل تنظيمات اقتصادية وسياسية خمتلفة، فحينما يكون األمر 
متصالً بالفلسطينيني فإنه يتجاوز كل هذا، إذ أن اإلستراتيجية الصهيونية تؤكد أن الوجود الفلسطيين يف إرتس يسرائيل 

ي، ولذا فمصري الفلسطينيني الوحيد هو التغييب التام، إما عن طريق الطرد أو اإلبادة أو التفكيك والتذويب، أمر عرض
وإن ظهروا إىل الوجود فالبد من ميشهم وإخضاعهم واستعبادهم من خالل حكم ذايت حمدود وعقد صفقة تارخيية 

ويل يف عصرنا وحتول الصراع القوي الفلسطيين إىل شاملة تزيل القضية الفلسطينية من جدول اإلعمال السياسي الد
 .حرب أهلية فلسطينية ال عالقة ألحد ا، وبذا تصبح فلسطني أرضاً بال شعب

 

  الهاجس األمني وعقلية الحصار

Is raeli Feeling of Insecurity and Siege Mentality  

ياسي العريب لوصف إحدى جوانب الوجدان عبارتان تردان يف اخلطاب الس» عقلية احلصار«و» اهلاجس األمين«
ألنه ال يتناسب بأية حال مع » مرضي«وقد وصف هذا االنشغال بأنه . اإلسرائيلي، وهو االنشغال املرضي بقضية األمن

فالشعب الفلسطيين شعب موضوع حتت حكم عسكري قاس، وموازين القوى العسكرية بني "عناصر التهديد املوضوعية 
كما أن أكرب قوة عسكرية يف العامل، الواليات املتحدة، تقف بكل .  والدول العربية يف صاحل إسرائيلالدولة الصهيونية

 . "صرامة وراء الدولة الصهيونية

 

ويف حماولة تفسري هذا الوضع، يذهب بعض الدارسني إىل أن جتربة اإلبادة النازية قد تركت أثراً عميقاً يف الوجدان 
 تجذَّر اخلوف من اإلبادة يف الوجدان وأصبح شيئاً من قبيل العقدة التارخيية أو العقد النفسية اليهودي واإلسرائيلي حبيث

وقد يكون هلذا التفسري بعض املصداقية، . اجلماعية املتجذرة يف العقل اجلمعي اليهودي رغم زوال العناصر املوضوعية
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زية ليهود الغرب إىل ما يشبه األيقونة اليت ال عالقة هلا بالزمان وخباصة أن الصهاينة واإلعالم الغريب قد حولوا اإلبادة النا
ويرى البعض أن عقلية احلصار هي بعض بقايا ورواسب . »التاريخ اليهودي«أو املكان وجعلوها مركز ما يسمى 

دة هلم وال  عاشوا عرب تارخيهم ال سيا"وخباصة شرق أوربا"الوجود يف اجليتو اليهودي يف أوربا، وأن يهود أوربا 
 . يشاركون يف أية سلطة، معرضني دائماً هلجوم األغيار عليهم

 

وبسبب هذا اهلاجس األمين وعقلية احلصار تؤكد إسرائيل دائماً أا قلعة مسلحة ال ميكن اختراقها، قوة ال تقهر، قادرة 
ومن هنا أسطورة ماسادا "ناء على الدفاع عن نفسها وعلى البطش بأعدائها، ولكنها مع هذا مهددة طيلة الوقت بالف

 . "ومششون

 

. وحنن نرى أن كل هذه األسباب قد تفسر حدة اهلاجس األمين وعقلية احلصار ولكنها ال تفسر سبب وجوده وجتذره

واع أو غري "وحنن نذهب إىل أن اهلاجس األمين قد يكون حالة مرضية ولكنه يف اية األمر مثرة إدراك عميق وواقعي 
 .  املستوطنني الصهاينة لواقعهم من جانب"واع

 

لقد أدرك هؤالء املستوطنون أن األرض اليت يسريون عليها ويدعون ملكيتها منذ آالف السنني هي يف واقع األمر ليست 
أرضهم وليست أرضاً بال شعب كما كان الزعم، وأن أهلها مل يستسلموا كما كان متوقعاً منهم، ومل تتم إبادم كما 

بل إم يقاومون وينتفضون ويتزايدون يف العدد والكفاءات ومل يكفوا عن املطالبة بشكل .  أن حيدثكان املفروض
وقرارات هيئة األمم املتحدة اخلاصة حبق العودة ال . صريح بالضفة والقطاع، وبشكل خفي بكل فلسطني وحبق العودة هلا

ويساندهم يف هذا . ولية إال بعد تعهدها بتنفيذ هذه القراراتومل تقبل إسرائيل عضواً يف املنظمة الد. تزال سارية املفعول
ومسألة العجز العسكري العريب والتفوق العسكري اإلسرائيلي ليسا مسألة أزلية، وقد أثبتت حرب . كل الشعب العريب

 املستعمر  مث املقاومة يف لبنان، وبعدها االنتفاضة أن العرب قادرون على أن يعيدوا تنظيم أنفسهم ويهامجوا1973
 . ويلحقوا به خسائر فادحة

 

مثة إحساس عميق بأن العريب الغائب مل يغب، وهو إحساس يف جوهره صادق، فالكيان الصهيوين محاصر بالفعل ومهدد 
، ألن اجلماهري العربية لن تقبل حالة الظلم باعتبارها حالة ائية رغم "الثقة م"دائماً، والعرب يف واقع األمر ال ميكن 

. وأقصى ما يطمح إليه املستوطنون الصهاينة هدنة مؤقتة تنتهي عادةً مبواجهات عسكرية! توقيع معاهدات السالم الكثرية

فالصراع مع الكيان الصهيوين صراع شامل على الوجود، ألن وجود الشعب الفلسطيين ال يهدد حدود الدولة الصهيونية 
كل هذا يعمق إحساس املستوطنني الصهاينة بأن . إمنا يهدد وجودها كلهأو سيطرا على أجزاء من األرض الفلسطينية، و

دولتهم كيان مشتول، فُرض فرضاً على املنطقة بقوة السالح، وهم أول من يعرف أن ما أُسس بالسيف ميكن أن يسقط 
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كل هذا يولِّد اهلاجس . ةومما يعمق خماوفهم إحجام يهود العامل عن اهلجرة والتكلفة املتزايدة للتكنولوجيا العسكري. به
 . األمين املرضي وعقلية احلصار املرضية وهي حالة ال عالج هلا داخل اإلطار الصهيوين

 

واهلاجس األمين وعقلية احلصار حيددان كثرياً من جوانب السلوك اإلسرائيلي، فبسبب هذا اهلاجس البد من زيادة القوة 
وبسبب حجة األمن يطالب . ي واملزيد من السيطرة على األراضيالعسكرية والدعم االقتصادي والتفوق التكنولوج

وباسم هذا اهلاجس . اإلسرائيليون باالحتفاظ بالضفة الغربية وقطاع غزة وإنكار حق الشعب الفلسطيين يف تقرير مصريه
ضات مع العرب ويف أية مفاو. األمين حيق لإلسرائيليني اللجوء لإلغالق األمين للقرى الفلسطينية وحصارها وجتويعها

وعندما . يطرح اإلسرائيليون دوماً بند األمن واألخطار اليت تتهددهم وضرورة وجود حمطات إنذار مبكر ومناطق فصل
تعقد أية اتفاقية مع العرب يصر اإلسرائيليون على ضرورة امتحام للتأكد من نيتهم خوفاً من اخلديعة دون أن يكون من 

يف هذا اإلطار يتم التمييز بني املستوطنات السياسية اليت ميكن التخلي عنها . ل املثلحق الفلسطيين أو العريب أن يفع
ومتت عملية غزو لبنان . "وبالتايل بقسم كبري من أراضي الضفة والقطاع"واملستوطنات األمنية اليت جيب االحتفاظ ا 

بل إن الدولة الصهيونية بسبب . ائيلوتنعقد املفاوضات مع سوريا بسبب أمن إسر. »السالم من أجل اجلليل«باسم 
أما "اهلاجس األمين تسمح وبشكل قانوين بدرجة من اإلجبار والضغط البدنيني للحصول على معلومات من الفلسطينيني 

 . "ممارسة اإلجبار والضغط البدنيني بشكل غري قانوين فهذا أمر مفروغ منه

 

قتصادي إذ يضع اإلسرائيليون االعتبارات األمنية قبل اعتبارات واهلاجس األمين يقف أيضاً عقبة كأداء يف اال اال
اجلدوى االقتصادية ومن مث فهو يعوق عمليات اخلصخصة اليت تتطلب جواً منفتحاً يسمح بتدفُّق رؤوس األموال 

، إذ أن بل إنه ميكننا القول بأن اهلاجس األمين يشكل عائقاً ضخماً يف جمال التطبيع. واخلربات والعمالة والسلع
اإلسرائيليني حينما تتدفق عليهم العمالة العربية والبضائع تبدأ خماوفهم األمنية يف التهيج فيخضعون كل شيء لالعتبارات 

 . األمنية مبا حيول دون تدفق العمالة والبضائع

 

  البعد الصهيوني لنظرية األمن القومي في إسرائيل

Zionis t Dimens ion of the Is raeli Concept of National Security  

فاملشروع الصهيوين مشروع . تعد نظرية األمن القومي يف إسرائيل ذات مركزية خاصة بالنسبة للكيان الصهيوين
 وتلغي تارخيهم "»العريب الغائب«فيما نسميه مبقولة "استيطاين مبين على نقل كتلة بشرية لتحل حمل الفلسطينيني وتغيبهم 

 ما لن يتحقق إال من خالل العنف والقوة العسكرية وخلق احلقائق االقتصادية والسياسية وتستويل على أرضهم، وهو
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وما عقلية احلصار سوى نتاج هلذا . واالستيطانية، وهذا هو اإلطار احلقيقي الذي تدور داخله نظرية األمن اإلسرائيلي
 .  الصراع حالة دائمةالوضع البنيوي، أي أن نظرية األمن اإلسرائيلي واهلاجس األمين يفترض أن

 

هذا اإلدراك يعبر عن نفسه يف كثري من املفاهيم اليت تشكل ركائز نظرية األمن يف إسرائيل اليت تدور مجيعها حول فكرة 
فهناك فكرة األمن السرمدي، أي أن أمن إسرائيل مهدد دائماً، وأن حالة احلرب مع . إلغاء الزمان واالرتباط باملكان

وقد عبر حاييم أرونسون عن . ه أزلية، وأن البقاء هو اهلدف األساسي لإلستراتيجية العسكرية اإلسرائيليةالعرب حالة شب
، أي احلرب الدائمة بني "1982  1882"» حرب املائة عام«هذه الرؤية يف إحدى دراساته باإلشارة إىل ما مساه 

، ويفسر هذا االستمرار على أساس أن إسرائيل بلد وهو يذهب إىل أن هذه احلرب ال تزال مستمرة. العرب والصهاينة
غريب حديث يعيش يف وسط عريب ال يزال خيوض عملية التحديث ومن مث فهو معرض للقالقل وال ميكن عقد سالم 

وقد حتدث موشيه ديان . ويتوقع أرونسون أن تستمر احلرب لفترة أخرى إىل حني االنتهاء من حتديث العامل العريب. معه
وأسطورة ماساداه الشمشونية تعبري عن "، فعلى املستوطنني أن يستمروا يف الصراع إىل ما ال اية "ال خيار"عن إين بريرا 

 . "هذه الرؤية املظلمة

 

لوصف العالقة القائمة بني إسرائيل واحمليط العريب، كما استخدم الكثري " احلرب الراقدة"وقد استخدم إسحق رابني تعبري 
، حيث تشري كلها إىل غياب احلدود "احلرب منخفضة احلدة"ات اإلسرائيلية تعبريات مشاة مثل تعبري من القياد

 . الواضحة بني حالة احلرب وحالة السلم يف عالقة الدولة الصهيونية مبحيطها

 

لتقط العرب فيها ويرى كثريون من أعضاء املؤسسة العسكرية اإلسرائيلية أن التوجه حنو السالم جمرد مرحلة انتقالية ي
ومن مث يصبح من الضروري حماصرة . "وهو ما أثبته تاريخ الصراع عرب األعوام املائة السابقة"أنفاسهم ليعاودوا القتال 

كما حدث أثناء االنتفاضة، وكما يتبدى يف املفهوم اإلسرائيلي للحكم "العنصر البشري الفلسطيين وقمعه بضراوة 
 فالبد من ضرم باستمرار لبث روح اليأس فيهم وإقناعهم بأن االستمرار يف تبني الصراع أما بالنسبة للعرب. "الذايت

 . العسكري كوسيلة الستعادة احلقوق غري جمد

 

وإذا كان الزمان تكراراً رتيباً ال يأيت بالسالم أو بالتحوالت اجلذرية، ال يبقى إذن سوى املكان، الثابت الذي ال يعرف 
د أن األرض تشكل حجر الزاوية يف األيديولوجية الصهيونية ويف نظرية األمن اإلسرائيلية، فاألرض وبالفعل جن. الزمان

، أي من الزمان العريب، هي اال احليوي الذي ميكن توطني "Arabreinأراب راين : باألملانية"اخلالية من العرب 
وبدون األرض . صاحل الغربية يف إطار الدولة الوظيفيةالشعب اليهودي فيه وحتويله إىل عنصر استيطاين يقوم على خدمة امل

واألرض اليت يستويل عليها الصهاينة البد أن . سيظل الشعب اليهودي شعباً شريداً طريداً، بال سيادة سياسية أو اقتصادية
 . تعقَّم من زماا التارخيي العريب، لكي تصبح أرضاً بال زمان، أي أرضاً بال شعب
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 بشكل مبالغ فيه ومل "اجلغرايف  الالتارخيي  الالزمين"ن نظرية األمن اإلسرائيلية تؤكد البعد املكاين لكل هذا جند أ
 وإن قبلته فإا تفعل ذلك صاغرة وحتاول االلتفاف حوله متاماً مثلما تلتف الطرق "الزماين  اإلنساين"البعد التارخيي 

ذات "نظرية األمن اإلسرائيلي تدور داخل فكرة احلدود اجلغرافية اآلمنة ولذا ف. االلتفافية الصهيونية حول القرى العربية
وقد . "ر األردن  هضبة اجلوالن  قناة السويس" اليت تستند إىل معطيات جغرافية مثل احلدود الطبيعية "الطابع اجليتوي

وهي .  حتميه األسلحة النووية، أي أن تقبع إسرائيل داخل حزام مسلح»احلائط النووي«اقترح حاييم أرونسون ما مساه 
القالع / وال ختتلف فكرة املستوطنات. فكرة بسيطة جمنونة، تتجاهل العنصر البشري امللتحم باجلسد الصهيوين نفسه

احملصنة كثرياً عن احلائط النووي، وهي سلسلة من املستوطنات اليت حتيط حبدود إسرائيل يف الضفة الغربية وقطاع غزة 
وهذه " والنقب، وهي مستوطَنات أمنية خمتلفة عن تلك اليت أقيمت ألسباب دينية أو اقتصادية ومرتفعات اجلوالن

اليهود كي حيتموا ] أرنداتور[للملتزمني ] شالختا[املستوطنات تذكِّر املرء متاماً بالشتتالت اليت أقامها النبالء البولنديون 
توطنات على العمق اإلستراتيجي للمراكز البشرية واالقتصادية وحتافظ هذه املس. "ا ضد هجمات الفالحني األوكرانيني

وحتول دون تعرض إسرائيل للهجمات العربية، كما أا حتقق النصر يف حالة اهلجوم بأقل قدر ممكن من اخلسائر يف 
 . ول العربية ااورةاجلانب اإلسرائيلي، وتوفر الفرصة للقوات اإلسرائيلية للقيام بأعماهلا االنتقامية والتوسعية يف الد

 

وتأكيد عنصر األرض يظهر يف انشغال التفكري العسكري اإلسرائيلي مبحدودية العمق اإلستراتيجي للدولة الصهيونية، 
. فإسرائيل يف التصور الصهيوين كلها منطقة حدودية، ومن مث ال ميكن السماح مطلقاً بأن تدور احلرب يف أرض إسرائيل

يدة دفاعية يف الفكر العسكري اإلسرائيلي، نظراً ألن أي فشل يف العقيدة الدفاعية سيؤدي حتماً ولذا ال يوجد مكان لعق
ومما عمق هذا اإلحساس إدراك القيادة اإلسرائيلية ضعف القاعدة السكانية اإلسرائيلية . إىل اختراق إسرائيل نفسها

فجائية وضرورة حتصني احلدود بعدد من املُستوطَنات ومن هنا ضرورة تفادي احلرب ال. بالنسبة للقوة البشرية العربية
 وضرورة السبق لتوجيه الضربة األوىل من خالل حرب خاطفة لتجنب احلرب الطويلة واحلرب االسترتافية "كما أسلفنا"
 ، وضرورة إحلاق خسارة فادحة سريعة بالطرف العريب"ألن إسرائيل ال تتحمل التعبئة العسكرية الشاملة لفترة طويلة"

 .املهاجم لئال تجبر إسرائيل على تقدمي تنازالت سياسية أو إقليمية

 

» ذرائع احلرب«وإزاء مشكلة غياب العمق اإلستراتيجي للكيان الصهيوين يحدد الفكر العسكري اإلسرائيلي ما يسمى 

لق من أراضيها، وازدياد هذا فالدولة الصهيونية تعترب كل دولة عربية مسئولة عن أي نشاط فدائي ينط. على حنو فريد
 : ويضاف إىل هذا الذرائع التالية. النشاط يعد ذريعة من ذرائع احلرب

 

 .   قيام حشود عسكرية عربية على أي جانب من حدود إسرائيل1
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ة   تغيري ميزان القوى العسكرية على حدود إسرائيل الشرقية نتيجة دخول قوات دولة أخرى إىل األردن، أو قيام وحد2
 . سورية الطبيعية أو إنشاء أو قيام دولة فلسطينية معادية على حدود إسرائيل

 

 . "مثل التسلح النووي"  ديد األمن اإلسرائيلي بسبب حصول األطراف العربية على أفضلية نوعية يف سباق التسلح 3

 

 .   إغالق املضائق أو املمرات املائية، أو أية خطوط حبرية أو جوية4

 

 .  مصادر املياه يف لبنان أو يف اجلوالن أو األردن بطريقة ترى إسرائيل أا دد األمن اإلسرائيلي  حتويل5

 

لقد حددت احلركة الصهيونية فكرة األمن بشكل جغرايف وأسقطت العنصر التارخيي، وتصورت أنه عن طريق االستيالء 
و ذاك وعن طريق التحالف مع الواليات املتحدة والقوة على قطعة ما من األرض أو على هذا اجلزء من العامل العريب أ

ولكن االنتصارات اإلسرائيلية اليت كانت ترمي لتحقيق األمن . العسكرية فإا حتل مشكلة األمن وتصل إىل احلدود اآلمنة
أن ، وكان البد 1967كانت تؤدي إىل نتيجة عكسية على طول اخلط، حىت وصلت التناقضات إىل قمتها مع انتصار 

مث اندلعت .  جزءاً منه1973 أكتوبر 6تحسم هذه التناقضات، وهو األمر الذي أجنزت القوات املصرية والسورية يوم 
 . االنتفاضة لتبين العجز الصهيوين

 

وميكن القول بأن . ومع هذا جتدر اإلشارة إىل أنه مثة اختالفات داخل املعسكر الصهيوين يف مدى هيمنة مقولة األرض
أما الصهيونية .  تعبري عن هذا التمركز الشرس حول األرض وإمهال الزمان والتاريخ"الليكودية"نية األراضي صهيو

 فهي تعبري عن إدراك الوجود العريب والزمان العريب ورمبا استعداد للتعامل معه، وإن "العمالية"الدميوجرافية أو السكانية 
، وهي أن أرض فلسطني، أي إرتس يسرائيل يف املصطلح الصهيوين، هي كان التعامل يظل يف إطار املطلقات الصهيونية

ولكن . "كما تنص على ذلك لوائح الوكالة اليهودية والصندوق القومي اليهودي"ملك خالص للشعب اليهودي وحده 
 هلا، إن اختلف الصهاينة بشأن بعض التفاصيل فثمة إمجاع صهيوين راسخ بأن أمن إسرائيل يتوقف على الدعم الغريب

 . وخباصة الدعم األمريكي، ولذا ال يوجد أي اختالف بشأن هذه النقطة

 

واحلقيقة اليت فاتت الزعامات الصهيونية أن أمن إسرائيل ميثل مشكلة كيانية ألن إسرائيل كيان مزروع بال جذور، ممول 
ولكي تدافع .  التارخيي العريب احمليط بهمن اخلارج من قبل يهود الغرب والدول اإلمربيالية الغربية، ال يتفاعل مع الواقع

إسرائيل عن أمنها، أي كياا، يضطر الكيان االستيطاين الشاذ إىل أن يعسكر نفسه عسكرة تامة ليتحول إىل 
وما تنساه الزعامات . القلعة الذي جتري العسكرية يف عروقه والذي ال توجد فيه أية فواصل بني الشعب واجليش/اتمع

أنه بغض النظر عن مقدار األمن الذي سيصل إليه هذا اتمع وبغض النظر عن حجم انتصاراته فإن عليه أن الصهيونية 
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لقد بدأ االستيطان الصهيوين . وذلك بسبب احلركة الطاردة يف املنطقة" املهدد"خيوض احلرب تلو احلرب ليدافع عن أمنه 
. املستوطنون داخل هذا األمن املؤقت حيلمون باألمن النهائيمستنداً إىل أسلوب املستوطنات ذات السور والربج وعاش 

وخاض املستوطنون، ومن بعدهم الدولة " السالم سيحل عن قريب"وقد صعدت املؤسسة الصهيونية آماهلم بأن 
ن  وكانوا ال يزالو1973 أكتوبر 6الصهيونية، عدة حروب ليصلوا إىل األمن النهائي واحلدود اآلمنة إىل أن وصل يوم 

. الذي كان حييط باحلدود اآلمنة املفترضة» خط بارليف«واقفني وراء قناة السويس خلف سور وبرج كانا يعرفان باسم 

مث حتولت إسرائيل بأسرها إىل أسوار وأبراج وطرق التفافية حييط ا حزام أمين يف لبنان وسلسلة من املستوطنات يف 
 . اجلوالن، ومعابر مسلحة مع السلطة الفلسطينية

 

وال تزال "وعبور القوات املصرية والسورية يف أكتوبر وانتفاضة الفلسطينيني اليت استمرت بشكل حاد حوايل ستة أعوام 
 واستمرار املقاومة اللبنانية بدرجات متفاوتة من احلدة "مستمرة يف صور أخرى يف اتمعات وبعض النقاط الساخنة

ا املؤسسة العسكرية، ال أساس هلا وال سند، فسقطت أجزاء كبرية من أثبت أن نظرية األمن اإلسرائيلي، كما حدد
 . العقيدة الصهيونية وانكشف الغطاء عنها

 

إن التعريف الصهيوين لألمن شجرة عقيم، فاحلدود اجلغرافية اآلمنة ال ميكنها أن زم التاريخ، واألمن ال يتحقَّق داخل 
ولوجي، وإمنا يتحقَّق داخل الزمان، فاألمن الدائم والنهائي واحلقيقي املكان وحسب، عن طريق اآلالت والردع التكن

والدولة . عالقة بني جمموعات بشرية تعيش داخل الزمان وليس أسطورة ال تارخيية تفرض عن طريق الردع التكنولوجي
احلاكمة اجلماهري ومع هذا جنحت يف إقناع املؤسسة . الصهيونية غري قادرة على حتقيق األمن لشعبها أو لآلخرين

اإلسرائيلية أا ال ميكن أن تتعايش إال داخل الكيان الصهيوين الشاذ، وعلينا أن نثبت أن العكس هو الصحيح، فصهيونية 
هذا الكيان هي السبب يف انعدام أمنه وهي السبب يف الزج باجلماهري اإلسرائيلية يف حروب متتالية، فال أمن إال من 

أما األمن الذي يتجاهل الواقع فهو أمن . ان املنطقة وال يستبعد اإلسرائيليني أو الفلسطينينيخالل إطار ينتظم كل سك
 . مسلح مؤقت، هو سالم مبين على احلرب يهدف إىل فرض الشروط الصهيونية

 

إن الصهيونية تصدر عن رؤية تفترض انفصال اليهودي عن األغيار ووحدته مع كل يهود العامل، وحتاول الدولة 
فإسرائيل حتاول أن تظل مبعزل عن حركة التاريخ يف منطقة الشرق العريب . لصهيونية أن تترجم هذا االفتراض إىل حقيقةا

، ولذلك فهي متنع الفلسطينيني من العودة إىل ديارهم ولكنها يف الوقت »التاريخ اليهودي«وتتحرك يف إطار فكرة وحدة 
وعلى العرب أن . بعد هذا" األمن"، مث تبحث عن "سابقاً"االحتاد السوفييت نفسه تقوم باحلمالت املسعورة لتهجري يهود 

يثبتوا لإلسرائيليني أن السري عكس االجتاه الصهيوين هو املخرج الوحيد، أي دولة تعبر عن حركة التاريخ يف املنطقة 
» التاريخ اليهودي« ديناميات وتنتظم كل سكان فلسطني بغض النظر عن انتمائهم الديين أو العرقي، دولة منفصلة عن

 . يف كل زمان ومكان» وحدة الشعب اليهودي«الومهية متحررة من التصورات اخلاصة ب 
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 الذي رقص حوله "الشيء  املكان"وقد شبه أحد الكتاب اإلسرائيليني نظرية األمن بأا عبادة وثنية للعجل الذهيب 
 .اهللا احلق، املتجاوز للطبيعة واملادة واملكاناليسرائيليون والعربانيون مهملني عبادة 

 

  تطور مفهوم األمن القومي اإلسرائيلي

Development of the Is raeli Concept of National Security  

ينطلق األمن القومي اإلسرائيلي من مقولة يف غاية البساطة والسذاجة وهي أن فلسطني أو إرتس يسرائيل هي أرض بال 
إن وجد مثل هذا الشعب فالبد أن يغيب، أي أن مفهوم األمن القومي اإلسرائيلي ينطلق من إنكار شعب، ومن مث 

وهذا يعين ضرورة فرض الوجود الصهيوين والشروط . الزمان العريب والوجود العريب، والفلسطيين على وجه التحديد
لألمن القومي اإلسرائيلي، وأن على الصهيونية بكل الوسائل املتاحة،أي أن ردع العرب وإضعافهم هوهدف أساسي 

اجليش اإلسرائيلي أن حيتفظ بقدرته العسكرية، وأن على الدولة الصهيونية أن حتتفظ بعالقاا املتينة بالعامل الغريب الذي 
 . يدعمها وميوهلا ويضمن تفوقها العسكري الدائم

 

يجة احلروب العربية  اإلسرائيلية، واملتغريات ومع هذا طرأ على مفهوم األمن القومي اإلسرائيلي بعض التعديالت نت
واملعطيات اجلغرافية والسياسية النامجة عنها، وما تغير عرب هذه السنوات فقط أدوات حتقيق هذا األمن ولكن ليس مبعىن 

 : وقد تطور مفهوم األمن القومي اإلسرائيلي عرب عدة مراحل. التغير الكامل أو اإلحالل

 

، الذي كان يرتبط "الضربة املضادة االستباقية"ن القومي اإلسرائيلي يف مرحلته األوىل على مفهوم قام مفهوم األم* 
وينطلق هذا املفهوم من مقولة مفادها أن من احليوي عدم السماح مطلقاً بأن تدور . بانعدام العمق اإلستراتيجي إلسرائيل

العدو، وطورت مفهوماً للردع مث استبدلته مبفهوم لذرائع احلرب يف أرض إسرائيل، بل جيب نقْلها وبسرعة إىل أراضي 
 التصرف يف أرضه على حنو يقلق إسرائيل مثل "العريب"احلرب االستباقية يقوم على شن حرب استباقية إذا حاول العدو 

لية تأميم قناة ولذا كانت عم. املساس حبرية العبور أو حشد قوات على احلدود اإلسرائيلية أو حرماا من مصادر املياه
 . »العدوان الثالثي«السويس تستدعي عمالً عسكرياً متثَّل يف عملية قادش أو ما نسميه 

 

 لكنها 1967وهي نظرية وضعت أُسسها قبل ". احلدود اآلمنة"تطور مفهوم األمن القومي اإلسرائيلي لتظهر نظرية * 
ة آنذاك بأا نظرية تقوم على حدود ميكن الدفاع عنها ، وقد شرحها آبا إيبان وزير اخلارجي1967تبلورت بعد حرب 
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ويالحظ يف هذه النظرية غلبة املكان على الزمان بشكل تام، إذ ينظَر للشعب العريب . دون اللجوء إىل حرب وقائية
 . "العريب"باعتبار أنه جيب القضاء عليه متاماً أو ميشه، فنظرية احلدود اآلمنة إعالن عن اية التاريخ 

 فشل معظم نظريات األمن اإلسرائيلي املكانية وهو ما استدعى تكوين نظرية جديدة هي نظرية 1973أكدت حرب * 
، وتذهب هذه النظرية إىل أن إسرائيل لن تتمكن بأي شكل من األشكال من االمتناع عن تبني »ذريعة احلرب«

 . تعرضها لتهديد عريبإستراتيجية احلرب الوقائية وتوجيه الضربات املسبقة يف حال 

 

وأضافت إسرائيل إىل هذا التصور مفهوم حرب االختيار، ومفهوم ذريعة احلرب كمربرات لشن حرب من أجل حتقيق 
لذا شهدت هذه الفترة عقْد اتفاق . كما مت تطوير إستراتيجية الردع النووي. مكاسب سياسية أو أمنية مزدوجة املعايري

 من ناحية والذي توافَق من ناحية أخرى مع صعود 1891 إسرائيل والواليات املتحدة عام التعاون اإلستراتيجي بني
وقد شن يف تلك الفترة اهلجوم على العراق . اليمني األمريكي الذي كان يسعى إىل تصعيد املواجهة مع االحتاد السوفييت

 اخلارجية وجهاز االستخبارات اإلسرائيلية اللذين مث لبنان مث تونس، يف حني أوكلت باقي املهام األمنية جلهاز السياسة
قاما جبهودمها إلجهاض الكفاءات العسكرية العربية كما قاما بأنشطة مشبوهة يف أعايل النيل والقرن اإلفريقي وغريها 

 . "»البعد الصهيوين يف السياسة اخلارجية«: انظر"

 

حرب " األنظار عن مفهوم احلرب اخلاطفة إذ طرحت إمكانية "واملقاومة يف اجلنوب اللبناين"وقد حولت االنتفاضة 
ولذا فقد نظر الصهاينة إىل . تعتمد على االحتكاك املباشر على األرض اليت يفترض أا ال شعب هلا وال تاريخ" طويلة

 فك االنتفاضة باعتبارها حرب عصابات شعبية غري مسلحة دف إىل حتقيق أهداف سياسية معادية إلسرائيل، هي
بل إن االنتفاضة هددت البعد الوظيفي، . اجليب االستيطاين الصهيوين، األمر الذي يعين طَرح قضية شرعية الوجود وحبدة

إذ أن اجليش الصهيوين فَقَد هيبته وأثبت عجزه عن خوض احلرب الطويلة وهي نقطة قد تكون فاصلة يف حالة نشوب 
ية قد فَقَدت مقدرا على قمع املواطنني األصليني داخلها، فكيف سيمكنها وإذا كانت الدولة الوظيف. صراع مع العرب

 أن تضطلع بوظائفها القتالية األخرى؟ 

 

  األمن القومي اإلسرائيلي في التسعينيات

Is raeli National Security in the Nineties  

قة العربية وعلى مقومات مفهوم األمن تضافرت جمموعة من العوامل تاركة آثاراً مهمة على جممل األوضاع يف املنط
القومي اإلسرائيلي، حيث شهد عقد التسعينيات حتوالت وتطورات غيرت مفاهيم كثرية كانت راسخة، وقلبت موازين 
كانت مستقرة، فقد اختفت الدولة السوفيتية من اخلريطة السياسية العاملية، وأدى انتهاء احلرب الباردة إىل فقدان العديد 
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لدول العربية الفاعلة حليفها اإلستراتيجي القدمي، وإىل انعدام هامش املناورة أمامها، األمر الذي قلَّص إىل حد بعيد من ا
قدرا على شن حرب ضد إسرائيل، ولكنها أدت إىل تقوية املوقف اإلسرائيلي يف امليزان اإلستراتيجي، فضالً عن اتساع 

من العلماء وذوي الكفاءات واخلربات، وتنامت العالقات الروسية اإلسرائيلية حىت نطاق هجرة اليهود السوفييت وخباصة 
ويف ظل انفراد الواليات املتحدة باهليمنة يف الساحة . 1995توجت بتوقيع اتفاق للتعاون الدفاعي واألمين يف ديسمرب 

 جمال أنظمة التسلح الكربى اليت تعتمد يف العاملية، مت توطيد التحالف اإلستراتيجي األمريكي  اإلسرائيلي، وامتد إىل
األساس على الثورة التكنولوجية، كما أبرزت تلك التطورات العاملية علو شأن االقتصاد واالجتاه حنو التكتالت 

ورغم ذلك فلم تعد اخليارات السياسية أمام إسرائيل باالتساع الذي كانت عليه سابقاً، وهذا ما يفسر مقولة . االقتصادية
، ألن حتقيق ذلك اهلدف يتطلب أن يكون لدى "إن إسرائيل الكربى فكرة ليست واقعية وليست ممكنة"يمس بيكر ج

إسرائيل قوة تمكِّنها من فَرض سيطرا على املنطقة دون دعم خارجي تتحمل الواليات املتحدة تكلفته السياسية واملالية 
 . عربيةوتتحمل معها مزيداً من العداء من قبل الشعوب ال

 

وعلى صعيد البيئة اإلقليمية، أثبتت خربة احلروب العربية  اإلسرائيلية فشل احلرب يف تأمني السالم إلسرائيل وعجزها عن 
توفري األمن هلا، يف حني رأى عدد كبري من أعضاء املؤسسة الصهيونية أن التفاوض مع العرب بضمانات دولية قد يليب 

ل تزايد إدراكها أا رغم تفوقها العسكري مل تتمكَّن من فرض استسالم غري مشروط احلاجة إىل األمن وخصوصاً يف ظ
وأثبتت حرب . على العرب، بل على العكس فقد متكَّن العرب من جتاوز العديد من مضاعفات وآثار هذا التفوق

 .  حمدودية القوة اإلسرائيلية وعجزها1982 وغزو لبنان 1973

 

كن القول بأن أقوى ضربة وجهت لنظرية األمن اإلسرائيلي هي االنتفاضة اليت أصبح بعدها مث جاءت االنتفاضة، ومي
، كما يف صيغة مدريد »الفلسطينيني«ومن هنا كان االعتراف م بوصفهم . إنكار وجود الشعب الفلسطيين غري ممكن

إذ أصبح الداخل هو > رجي وبذلك مل تعد نظرية األمن اإلسرائيلي ختتص باألمن اخلا. واتفاقية أوسلو
وبذلك . اآلخرمصدرديد، وهو ما ال تستطيع إسرائيل حياله شيئاً فهي ال تستطيع أن حترك جيوشها لقمع االنتفاضة

أسقطت االنتفاضة الدور الوظيفي للجيش اإلسرائيلي، ولو مؤقتاً، كما أا غيرت مفهوم األمن لديها من كونه ديداً 
ولعل . اجساً أمنياً داخلياً ال ميكن السيطرة عليه مهما بلغت قوة إسرائيل العسكرية من بأس وشدةخارجياً إىل كونه ه

هذا هو الذي دفع اإلسرائيليني باملطالبة بأن يتزامن توقيع اتفاق أوسلو مع إعالن الفلسطينيني وقف االنتفاضة، وهو ما مل 
 . ينجح أبداً

 

دد من الفجوات يف مفهوم األمن القومي اإلسرائيلي، حيث أوضحت أوالً أن وأدت حرب اخلليج الثانية إىل إبراز ع
وأدى . اجليش اإلسرائيلي ال ميتلك قدرة مالئمة مضادة للتهديدات الصاروخية ال سيما التهديدات القادمة من بعد

 اإلسرائيلية مبا فيها من القصف الصاروخي العراقي  رغم حمدودية تأثريه املادي  للعمق اإلسرائيلي إىل انكشاف املؤخرة
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جتمعات سكانية كثيفة، وازداد إدراك اخلطر الصاروخي يف ظل سعي دول املنطقة إىل امتالك قدرة صاروخية بإمكاا 
كما أن حرب اخلليج من ناحية ثانية أظهرت استحالة قيام اجليش اإلسرائيلي بتنفيذ . إصابة أهداف إستراتيجية إسرائيلية

قليدي القائم على نقل احلرب بسرعة إىل أرض اخلصم، وخصوصاً أن عنصر البعد اجلغرايف قلَّل كثرياً مفهومه األمين الت
 . قدرة السالح اجلوي اإلسرائيلي على توجيه ضربات عنيفة إىل العراق

 

 يفترض يضاف إىل ذلك أن عملية تسوية الصراع العريب اإلسرائيلي سوف تكون هلا انعكاسات إستراتيجية بارزة، حيث
أن تفضي هذه العملية إىل قيام إسرائيل بتقدمي تنازالت جغرافية إقليمية وهو ما يعين تآكل العمق اإلستراتيجي، والتخلي 
عن مفهوم احلدود اآلمنة باملعىن اجلغرايف، وإقامة تعاون اقتصادي يكفل إقامة شبكة عالقات اقتصادية متداخلة بني مجيع 

 . دول املنطقة

 

مث مع سقوط االحتاد السوفييت وظهور النظام العاملي اجلديد . رب اخلليج انعدام جدوى دور إسرائيل القتايللقد أثبتت ح
بدأ مفهوم األمن القومي اإلسرائيلي يتشكل حسب ألوان جديدة، هي جمرد تنويعات جديدة على النغمة األساسية 

، ولكنها " وتوظيف الدولة يف خدمة املصاحل الغربيةالبقاء حسب الشروط الصهيونية"فالثوابت ستظل كما هي . القدمية
والعدو هنا مل يعد النظم . ستكتسب أشكاالً جديدة مثل التعاون العسكري مع بعض الدول العربية واحمليطة بالعامل العريب

 . العربية احلاكمة وال جيوشها، وإمنا أشكال املقاومة الشعبية املختلفة

 

سرائيلية بعد ايار االحتاد السوفييت وتدمري القوة العسكرية العراقية ختلُص إىل التهوين من والتقديرات اإلستراتيجية اإل
مع عدم استبعادها على املدى "احتمال نشوب حرب عربية شاملة ضد إسرائيل على املستويني القصري واملتوسط 

. الف اإلستراتيجي األمريكي اإلسرائيلي، مع حتول الدول العربية حنو الشكل السلمي للصراع، ويف ظل التح"الطويل

ورغم انكماش التهديدات الفعلية واسعة النطاق املاثلة أمام إسرائيل، فإن هناك طائفة واسعة من التهديدات احملتملة 
والكامنة واملقصورة، فمن ناحية أوىل طرأت نوعيات جديدة من التهديد العسكري ليس من اليسري إجياد حلول عسكرية 

وأبرز مثال على ذلك . ا، بل أصبح من الصعب تشخيصها وما إذا كانت ذات طبيعة دفاعية أم هجوميةواضحة هل
 . االنتفاضة الفلسطينية، وانتشار األسلحة الكيميائية والبيولوجية والنووية ووسائل إيصاهلا وخباصة الصواريخ البالستية

 

التهديد "تهديدات اخلارجية واسعة النطاق إىل بدء تبلور ومن ناحية ثانية أدى تطور العملية السلمية وانكماش ال
الناتج عن ضعف التماسك االجتماعي والتكامل القومي فتفاقمت التناقضات الداخلية الناجتة عن طبيعة " الداخلي

 . بنيالسياسي للدولة الصهيونية، وهو ما بلغ أخطر مراحله باغتيال رئيس الوزراء السابق إسحق را/التركيب االجتماعي
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  مفهوم األمن القومي اإلسرائيلي وعملية التسوية السلمية

Is raeli Concept of National Security and the Process  of Peaceful Settlement  

تسود رؤية إسرائيلية أمنية ألبعاد السالم مع احمليط العريب، فحاجة إسرائيل للسالم ترتبط باخلوف متعدد املصادر 
، لذلك توضح الترتيبات واملقترحات األمنية اليت تطرحها إسرائيل يف املفاوضات واالتفاقات مع الدول "ميناهلاجس األ"

العربية احمليطة أا تعتمد إستراتيجية دف إىل مواصلة أوسع قدر من السيطرة العسكرية على حميطها، وهذا ما تعكسه 
السالم القائم على "، وحديث نيتنياهو عن"يب سيكون سالماً مسلحاًالسالم اإلسرائيلي العر"بدقة املقولة اإلسرائيلية 

، أي على قوة إسرائيل العسكرية، وهي تكشف عن تأثري األيديولوجية الصهيونية وهيمنة الشأن األمين على الشأن "األمن
املياه والسكان واحلدود السياسي وأبعاد التسوية السياسية اليت تتطلبها، وضمن ذلك رؤيتها للترتيبات املتعلقة بشئون 

والعالقات االقتصادية، ولذا فإن نظرة أحادية اجلانب وصيغاً لترتيبات غري متكافئة تسيطر على أطروحات إسرائيل مع 
 : اإلقليمي يف مرحلة ما بعد التسوية، وهو ما يتمثل يف" إندماجها"جوارها العريب كجزء من تنظيم شروط 

 

العسكرية حيزاً مهماً من اتفاق أوسلو واتفاقات القاهرة الالحقة مع منظمة التحرير   احتالل الترتيبات األمنية و1
الفلسطينية، واإلصرار على تضمني االتفاقات مع الدول العربية بنوداً تفرض على اجلانب العريب مناطق مرتوعة السالح 

النظر يف بنية اجليوش العربية وختفيض واسعة نسبياً، وإدخال تعديالت على احلدود ملصلحة توسع إسرائيل، وإعادة 
 . أحجامها، وتقليص قدراا اهلجومية

 

فلسطيين يرتبط الحقاً، عرب إسرائيل بنظام أمين /أردين/  وجود توجه واضح إلقامة نظام أمين إسرائيلي2
 .  رصيد أمين هلالبناين وذلك لتحويل أي انسحاب تقوم به إسرائيل من أية أراضي عربية حمتلة إىل/سوري/إسرائيلي

 

  حتويل مرحلة احلكم الذايت الفلسطيين املنصوص عليها يف اتفاق أوسلو إىل مرحلة اختبارية ملنظمة التحرير والسلطة 3
 . الفلسطينية، يكون مقياسها أمن مستوطنات إسرائيل وجيشها داخل مناطق احلكم الذايت واملناطق احملتلة

 

ة يف الدول العربية ويف إسرائيل نفسها من منظور أمين، وتشترط أن تقبل الدول العربية   النظر إىل التجمعات الفلسطيني4
 . اليت تستضيفهم املوافقة على مبدأ توطينهم

 

  النظر إىل األردن من زاوية الوظائف األمنية اليت ميكن أن يؤديها كعازل بني إسرائيل وبني الدول العربية ااورة 5
 . لألردن
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 : فهوم األمن الال متكافئ يف  اعتماد م6

 

اعتماد مقولة أن التفوق العسكري اإلسرائيلي ومقدرة إسرائيل على الردع هو الذي أرغم الدول العربية على التفاوض * 
 . معها، وأن احلفاظ على هذا التفوق أحد ضمانات السالم

 

دعامة من دعائم أمنها، أي قوة ردع مساندة هلا يف استخدام العالقة املتميزة اليت تربط إسرائيل بالواليات املتحدة ك* 
 . مواجهة حميطها العريب

 

اعتبار أن احتفاظ إسرائيل بتفوقها العسكري النوعي يف جمال األسلحة التقليدية واألسلحة غري التقليدية لفترة مفتوحة * 
ى تسلُّحها، وضمن ذلك معاهدة منع انتشار زمنياً أمر ال بديل عنه، وبالتايل البقاء خارج أية معاهدات قد تضع قيوداً عل

 . األسلحة النووية

 

واليت جيري توسيع حدودها لتشمل، إضافة للدول العربية، "اعتبار أن وجود حالة عدم استقرار يف الشرق األوسط * 
جراءات ميكن أن  يشكل ديداً ممكناً ألمن دولة إسرائيل ومناقضاً ألية إ"كالً من إيران ودول آسيا الوسطى، وباكستان

 . تتخذ للحد من األسلحة

 

بناء الثقة بني الطرفني العرىب واإلسرائيلى، يعىن اإلجراءات الىت يقوم به الطرف العرىب لكبح مجاح املقاومة * 
 . الفلسطينية،بل والقضاء علىها

 

 :   مفهوم املنطقة العازلة مرتوعة السالح أو شبه املرتوعة7

 

، وعلى أساسه متت ترتيبات فصل القوات املصرية اإلسرائيلية مث اتفاق السالم 1973جة حلرب تبلور هذا املفهوم كنتي
كبديل عن مفهوم العمق اإلستراتيجي بقي  من منظور األمن " املنطقة العازلة مرتوعة السالح"لكن مفهوم . 1979سنة 

ط، وغري قابل للتطبيق على اجلبهات األخرى بدون اإلسرائيلي  قابالً للتطبيق على أوضاع اجلبهة املصرية  اإلسرائيلية فق
 : وإزاء موضوع العمق اإلستراتيجي برزت يف إسرائيل مدرستان. إدخال ترتيبات إضافية

 

تعترب املدرسة األوىل  اليت تسود أوساط حزب العمل واليسار الصهيوين  أن نزع سالح الضفة الغربية وقطاع غزة أمر 
على العكس .  واحلدود األمنية"حدود دولة إسرائيل"وتميز بني مفهوم احلدود السياسية حيوي يف أية تسوية سياسية، 

 على عموم "املباشرة"تصر املدرسة الثانية، اليت تسود أوساط الليكود وأحزاب اليمني، على أن إبقاء السيطرة العسكرية 
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وتفترض .  مفهومي السيادة والسيطرة العسكرية ال بديل عنه، وترفض الفصل بني1967املناطق الفلسطينية احملتلة عام 
املدرستان كلتامها مواصلة سيطرة إسرائيل على السفوح اجلبلية للضفة الغربية وغور األردن، وتفترض املدرسة األوىل أن 

 . نزع سالح الضفة الفلسطينية يفترض استمرار سيطرة إسرائيل على املعابر والطرق

 

يارية كبديل للحرب الدفاعية أو اإلجهاضية، ويقصد ا تلك احلرب اليت ختوضها إسرائيل   تأكيد مفهوم احلرب االخت8
مبحض اختيارها وبدافع من رغبتها يف حتقيق مصاحلها القومية كما تراها وحتددها، وهي حرب تستجيب لتطور دور 

 دورها السياسي واإلستراتيجي يف إسرائيل يف الشرق األوسط، من دولة تبحث عن االعتراف والقبول إىل دولة تؤكد
 . املنطقة

 

  ميثل البعد النووي يف األمن اإلسرائيلي أحد املظاهر املهمة لسيطرة هاجس األمن السرمدي الذي فرض ضرورة انفراد 9
 . عسكريةإسرائيل بامتالك مقدراا اخلاصة بصرف النظر عن االرتباط العميق بدولة عظمى توفِّر هلا املساندة السياسية وال

 

والبعد النووي احتل موقعاً خاصاً يف الفكر اإلستراتيجي الشامل للساسة اإلسرائيليني انطالقاً من اعتباره مظلة أمنية 
اليت تعين منع دول » عقيدة بيجني«ومن هنا ظهور ما يسمى . مستقلة ال تعتمد على حمددات وعوامل حاكمة خارجية

وكانت عملية قصف املفاعل النووي العراقي .  نووية ومن امتالك التكنولوجيا النوويةالشرق األوسط من التسلح بأسلحة
 .  فاحتة تطبيقات تلك العقيدة1981

 

وموقع اخليار النووي يف املنظومة األمنية مل يكن مرتبطاً بركيزة إضعاف اخلصوم، وإمنا احملافظة على البقاء، األمر الذي 
غري مطروحة لالستخدام املباشر الفعلي إال يف حاالت خاصة جداً هي على وجه يتضح من كونه ذخرية إستراتيجية 

احلصر تعرض الدولة لتهديد حقيقي بالفناء، فاستخدامه الفعلي لن يكون إال بعد اختالل امليزان التقليدي لصاحل العرب 
ية فيها، فالسالح النووي هو ونشوب حرب شاملة تتعرض فيه الدولة لتهديد فعلي بإاء وجودها أو ضرب مواقع حيو

أما االستخدام الفعلي للبعد النووي فكان االستخدام السياسي سواء من خالل الضغط النفسي على الدول . املالذ األخري
العربية بفَرض ستار من الغموض حول حدود وطبيعة اخليار النووي يؤدي إىل حتسني وضع إسرائيل التفاوضي أو من 

از اليت تقوم ا مع الواليات املتحدة لتقدمي مساعدات اقتصادية وسياسية وعسكرية ضخمة تغنيها عن خالل عملية االبتز
  .اللجوء للقوة النووية
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  يليةئوالمسألة اإلسرا الصهيونية أزمة :الجزء الخامس

 

   الصهيونية أزمة: الباب األول

 

  تعريف: أزمة الصهيونية

Crisis of Z ionism: Definition  

اصطالح نستخدمه لإلشارة إىل املشاكل اليت تواجهها الصهيونية كعقيدة تستند إليها الدولة » الصهيونيةأزمة «
  .الصهيونية، وتدعي لنفسها الشرعية على أساسها، وتؤسس عالقتها بيهود العامل والعامل الغريب من خالهلا

 

، مثل احتالل األرض الفلسطينية بالقوة وطرد ومن املعروف أن املشروع الصهيوين قد حقق جناحات كثرية ال شك فيها
كما جنح . أعداد كبرية من الفلسطينيني من ديارهم ووضع الباقني منهم حتت قبضته اإلدارية والعسكرية احلديدية

املشروع الصهيوين يف نقل كتلة بشرية ضخمة استوطنت يف هذه البقعة وأسست بنية حتتية زراعية صناعية عسكرية 
وحيصل املشروع الصهيوين على الدعم غري املشروط من التشكيل . دة حروب ضد جيوش الدول العربيةوانتصرت يف ع

  .احلضاري والسياسي الغريب، وخباصة من الواليات املتحدة، اليت تقف يف الوقت احلاضر على رأس هذا التشكيل

 

د أصحاب املشروع الصهيوين أنفسهم أن ولكن رغم كل هذه اإلجنازات املهمة، اليت ال ميكن التهوين من شأا، يرد
أصبحت مصطلحا أساسيا يف اخلطاب السياسي، وال » أزمة الصهيونية«مشروعهم يواجه أزمة حقيقية، حىت أن عبارة 

  .»احنسار الصهيونية«و» صهيونية بدون روح صهيونية«ختلو صحيفة إسرائيلية من عبارات مثل 

 

وحنن نذهب إىل أن أسباب هذه . مر يف املؤمترات الصهيونية الواحد تلو اآلخروتناقش األزمة الصهيونية بشكل شبه مست
، ومل 1882ولذا بدأت األزمة مع بداية هذا االستيطان عام . األزمة بنيوية، أي لصيقة ببنية االستيطان الصهيوين نفسه

، وزادت حدا 1967ح عام حيلها إنشاء الدولة بل زادها تفاقما وإن ظلت يف حالة كمون إىل أن تبدت بشكل واض
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، ووصلت إىل حلظة حرجة مع هزمية الدولة الصهيونية يف لبنان مث مع اندالع 1973مع حرب االسترتاف وحرب 
  .االنتفاضة

 

، وتطبيع الشخصية اليهودية، ومشكلة اليهود "من هو اليهودي؟"قضية اهلوية اليهودية : وعناصر األزمة كثرية من أمهها
 الدولة اليهودية، واألزمة السكانية واالستيطانية، وحتجر الثقافة السياسية الصهيونية، وتصاعد معدالت الشرقيني، وهوية

  .العوملة واألمركة يف املستوطن الصهيوين

 

، فمشكلة اهلوية والصراع بني "كما سيتضح لنا أثناء التعرض جلوانبها كل على حدة"وعناصر األزمة الصهيونية متشابكة 
، وكالمها مرتبط بأزمة اهلجرة واالستيطان وبقضية تطبيع "الدميوغرافية"العلمانيني مرتبطة باألزمة السكانية الدينيني و

 اخلارج، وتتبلور "ويهود"كما أن أزمة صهاينة الداخل مرتبطة من بعض النواحي بأزمة صهاينة . الشخصية اليهودية
ورغم علمنا ذا التشابك، إال . " العرب ويهود البالد اإلسالميةمن السفارد واليهود"العناصر يف قضية اليهود الشرقيني 

  .أننا فصلنا العناصر بعضها عن بعض كضرورة حتليلية

 

وكل القضايا السابقة تشكل حتديا للصهيونية وتقوض شرعيتها أمام يهود العامل ويهود املستوطن الصهيوين والدول 
الشرعية الصهيونية مقابل شرعية الوجود، أي شرعية النظام االستيطاين وهذه هي "الغربية الراعية للمشروع الصهيوين 

  ."أمام السكان األصليني، أي الفلسطينيني

 

فقد كان هناك اتفاق على بعض املقوالت . وقد أدت األزمة إىل انفراط العقد االجتماعي الصهيوين أو على األقل تآكله
، وهو شعب يطمح "يني والالدينيني واإلشكناز والسفارد وغريهميضم الدين"األساسية، مثل أن اليهود شعب واحد 

لقد فشلت الصهيونية يف . للعودة إىل أرضه لالستيطان فيها، وأن الصهيونية ستنهي حالة املنفى وستقوم بتطبيع اليهود
و شعب  مل يعرف بطريقة ترضي كل األطراف، وه"هذا املكون األساسي هلذا الشعب اليهودي"كل هذا، فاليهودي 

وهلذا، مل يعد هناك اتفاق على املكونات األساسية . يرفض العودة لوطنه القومي، األمر الذي خيلق أزمة سكانية استيطانية
  .للصهيونية وأهدافها املبدئية، فالرؤية ليس هلا ما يساندها يف الواقع، والواقع صلب ال يود أن خيضع للرؤية

 

كتراث باملشروع الصهيوين الذي ترجم نفسه بدوره إىل عدم اإلميان بالقيم وقد ترجم هذا التآكل نفسه إىل عدم ا
وبدال من ذلك، ظهر السعار االستهالكي والرتوع حنو . املبنية على التقشف وتأجيل اإلشباع» الريادية«الصهيونية 

 إىل االجتاه وال حيل األمركة والعوملة واخلصخصة، وهي حالة ال تصيب الصهاينة وحدهم وإمنا تصيب أي جمتمع يفتقر
ولكن رغم كل هذا التآكل يظل هناك إمجاع صهيوين مل يتآكل وهو رفض االعتراف بالفلسطينيني . مشكلة املعىن

  .وحقهم يف هذه األرض اليت مت اغتصاا
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عيش يف حالة ولكن قبل أن نعرض لعناصر األزمة الصهيونية املختلفة جيب أن نشري إىل أن بوسع اتمعات اإلنسانية أن ت
والتجمع الصهيوين ليس . ، إن مل توجه هلا ضربة من اخلارج"تنهار من الداخل"أزمة مستمرة لعشرات السنني دون أن 

استثناء من هذه القاعدة، وخصوصا أن كميات املساعدات اليت تصب فيه من الواليات املتحدة تزيد عن مثانية باليني 
االستيطاين "ددهم حوايل أربعة ماليني، األمر الذي جيعل التجمع اإلسرائيلي دوالر موع عدد السكان الذي يبلغ ع

فالتجمع الصهيوين ال حيوي مكونات .  من أكثر اتمعات تلقيا للمساعدات اخلارجية بالنسبة لعدد السكان"الوظيفي
  .بقائه واستمراره داخله، فهو يستمدها من دولة عظمى تكفله وترعاه

 

وقد أدى هذا إىل استقطاب . رائيل مدركة متاما ألبعاد أزمتها وأنه ال حل هلا داخل إطار ما هو قائمومن الواضح أن إس
األول، الصهيونية احللولية العضوية، ويتسم بالصالبة، والثاين، صهيونية عصر ما بعد احلداثة، : شديد، فطرح حالن

  .ويتسم بالسيولة

 

  األزمة البنيوية للصهيونية

Structural Crisis of Z ionism   

عبارة نستخدمها لإلشارة إىل طبيعة األزمة الصهيونية وهي أزمة لصيقة ببنية الصهيونية » األزمة البنيوية للصهيونية«
فاملواجهة مع السكان األصليني ليست كما يظن البعض مسألة عرضية، وإمنا هي نتيجة حتمية ومالزمة لتحقق . نفسها

  .الفلسطينيةاملشروع الصهيوين على األرض 

 

وحنن نذهب إىل أن األزمة تفاقمت بعد . وأزمة الصهيونية، رغم بنيويتها، تزداد حدة وانفراجا حسب الظروف التارخيية
وألن طبيعة األزمة بنيوية فال ميكن حلها إال عن طريق تغيري البنية .  وهو ما حوله إىل عملية انتشار1967" انتصار"

 هي أساس "أو يهوديتها املزعومة"وحنن نذهب إىل أن صهيونية الدولة . ست يف الواقعنفسها، أي العالقات اليت تأس
عنصريتها وبنية التفاوت والظلم اليت تأسست يف فلسطني، ومن مث فال سبيل حلل األزمة إال عن طريق نزع الصبغة 

  .الصهيونية عن الدولة الصهيونية

 

  ةاألزمة الصهيونية وبنية األيديولوجية الصهيوني
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Crisis of Z ionism  and the Structure of Z ionist Ideology  

ولكن مثة . تعود األزمة الصهيونية إىل عدة أسباب بنيوية تنصرف إىل صميم املشروع الصهيوين االستيطاين اإلحاليل
  :مسات تتسم ا بنية األيديولوجية الصهيونية نفسها ساعدت على تفاقم األزمة نذكر منها ما يلي

 

ولكن .   مثة مسافة بني أقوال أي إنسان وأفعاله، فالقول اإلنساين بطبيعته ال يتفق متاما وال يتطابق مع الفعل اإلنساين1
 ديباجة ال عالقة هلا "أحيانا"يف حالة القول الصهيوين جند أن املسافة اليت تفصله عن الواقع شاسعة حىت يصبح القول كله 

ويعود هذا إىل أن الصهيونية مل تنبع من واقع أعضاء اجلماعات . ا إىل التربير والتسويغبأي واقع، فهي دف أوال وأخري
اليهودية يف العامل وإمنا هي صيغة أساسية توصلت هلا احلضارة الغربية يف عصر ضتها وبداية جتربتها االستعمارية 

ه اجلماعات، أي أن حالة التبعية أو الذيلية االستيطانية للتعامل مع اجلماعات اليهودية ففرضتها عليها مث تبنتها هذ
الصهيونية للعامل الغريب ليست مسألة تنصرف إىل أمور السياسة واالقتصاد وإمنا إىل بنية األيديولوجية نفسها وأصوهلا 

  .احلضارية والفكرية

 

العامل العريب عن طريق   قامت احلضارة الغربية بنقل بعض أعضاء هذه اجلماعات ككتلة بشرية مستقلة توطن يف وسط 2
  .القوة العسكرية، فهي صيغة ال عالقة هلا بالواقع العريب الذي زرعت فيه

 

  لكل هذا جند أن الفكر الصهيوين فكر اختزايل يتجاهل معطيات الواقع سواء أكان األمر يتعلق بواقع أعضاء 3
 االختزالية يف إنكار التاريخ والتفكري يف وضع اية وتتضح هذه. اجلماعات اليهودية يف العامل أم واقع الفلسطينيني العرب

ففلسطني تصبح . كما يتضح يف إنكار اجلغرافيا. تواريخ أعضاء اجلماعات اليهودية والتاريخ العريب يف فلسطني: له
  .إسرائيل، وهي بلد ال حدود هلا، إذ أن حدودها توجد داخل مفهوم إرتس يسرائيل الديين

 

 "أرض امليعاد"لعقيدة الصهيونية أيديولوجية فاشية، نسق عضوي مغلق خيلع القداسة على األرض   لكل هذا جند أن ا4

ومثل هذه األيديولوجيات تكسب . "الصراع مع األغيار والعقلية اجليتوية" وينكر اآلخر "الشعب املختار"والشعب 
ومن مث فكثري من التناقضات الكامنة . قحاملها قوة ومناعة وصالبة، ولكنها يف الوقت نفسه تتسم باجلمود واالنغال

  .داخل األيديولوجية أو يف واقعها حينما تتبدى يف الواقع، تظهر بشكل عنيف إن مل يكن فجائيا

 

وقد حدثت داخل الدولة الصهيونية وخارجها تطورات عميقة من أمهها ظهور النظام العاملي اجلديد وتصاعد معدالت 
ويستمر التجمع الصهيوين .  املعسكر العريب خطابا برمجاتيا بل انكماش املطالب العربيةالعلمنة بني يهود العامل وتبين
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وخنبته احلاكمة يف استخدام نفس اخلطاب الصهيوين القدمي ويدركون العامل من خالل املقوالت القدمية للثقافة السياسية 
  .وهو وضع يهدد بتصعيد األزمة. الصهيونية

 

لصهيونية إىل فكرة اهلوية وإىل تعريف عضوي ضيق هلما، ولذا فإن أية حتديات هلذه الفكرة   تستند األيديولوجية ا5
  .تسبب شرخا عميقا يف اتمع

 

  مثة تناقضات عديدة داخل القول الصهيوين نفسه، فالتناقض ليس بني القول والفعل وحسب وإمنا بني قول صهيوين 6
ا بينهم على احلد األدىن فيما يتصل بكثري من القضايا النظرية األساسية وآخر، فدعاة القول الصهيوين مل يتفقوا فيم

نقل بعض يهود " وإمنا اتفقوا على احلد األدىن من الفعل وحسب "حدود الدولة  اهلوية اليهودية  موقفهم من يهود العامل"
  ."العامل إىل فلسطني وتوظيفهم داخل إطار الدولة الوظيفية

 

ية يف األيديولوجية سامهت يف تفاقم األزمة، إال أن السبب األساسي هلا يظل أنه حني وضعت كل هذه السمات البنيو
هذه العقيدة الصهيونية موضع التنفيذ أفرزت الكثري من املشاكل بعضها خاص باملستوطن الصهيوين ويهود العامل، 

تصورنا ال يوجد حل داخل إطار األمر وحسب . "»املسألة الفلسطينية«فيما نسميه "والبعض اآلخر خاص بالفلسطينيني 
 أو يسارية "الصهيونية احللولية العضوية"وقد تفرز الصهيونية حلوال ميينية صلبة . الواقع الصهيوين ألي من هذه املشاكل

  .، ولكنها حلول ال تتوجه إىل جذور املشكلة"صهيونية عصر ما بعد احلداثة"سائلة 

 

ومع هذا . ها أسباب مع األخرى وكذلك األسباب والنتائج واأليديولوجية والواقعوأزمة الصهيونية متشابكة تتداخل في
 إىل أربعة أقسام نتناول كل قسم يف مدخل "يف إطار الشرعية الصهيونية"لضرورات حتليلية سنقسم أوجه هذه األزمة 

  :مستقل أو يف عدة مداخل

 

  .  إشكالية الديني والعلماني1

  .  أزمة الهوية2

  .مة السكانية واالستيطانية  األز3

والعلمنة واألمركة والعولمة "  تفكك األيديولوجية الصهيونية من خالل تصاعد النزعات االستهالكية 4
  ."والخصخصة
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  العلمانية الشاملة والدولة الصهيونية

Com prehensive Secularism  and the Z ionist State  

نية األساسية الشاملة، ولكنها مت ويدها، أي إدخال ديباجات يهودية عليها، تصدر احلركة الصهيونية عن الصيغة الصهيو
كان خيتلف من تيار » يهودية«ولكن مضمون كلمة . »دولة يهودية«واتفق اجلميع على أن تكون الدولة الصهيونية 

 دولة يهودية تعرب صهيوين آلخر، فهرتزل كان يتحدث عن دولة علمانية لليهود، بينما حتدث احلاخام إسحق كوك عن
ورغم اختالف الديباجات إال أن العلمانية الشاملة، سيطرت على الدولة . عن حلول اإلله يف الشعب وامتالئه بالقداسة

  .الصهيونية، شأا يف هذا شأن معظم البالد الصناعية املتقدمة

 

وهو » دايت«أما املصطلح األول، فهو . ويالحظ أنه توجد ثالثة مصطلحات يف إسرائيل لوصف االنتماء الديين أو غيابه
ولكن هناك مصطلحني يصفان اليهود . مصطلح يستخدم عادة لإلشارة إىل املتدينني األرثوذكس ورثة اليهودية احلاخامية

من فعل "» علماين«فيعىن » حيلوين«أما مصطلح . »ماسوراتى« و » حيلوىن«: الذين انسلخوا عن اليهودية احلاخامية
ومصطلح . "»حتول من حال إىل حال«الشيء أي » حال«أو » صادف«أو » جرى«أو » حدث«مبعىن » حل«
يف اللغة اإلجنليزية ومصطلح » secularسكيوالر «يف اللغة العربية ومصطلح » علماين«شأنه شأن مصطلح » حيلوين«
كن أن يؤمن أو ال يؤمن مي» حيلوين«فالشخص الذي يوصف بأنه . يف اللغة الفرنسية خمتلط الداللة» laiqueالئيك «

  .باإلله

 

ولكن املصطلح يف املعجم احلضاري اإلسرائيلي يزداد اختالطا واضطرابا بسبب وجود مصطلحات أخرى مثل 
والكلمة تشري إىل اليهودي االنتقائي يف ممارساته الدينية، والذي يؤدي بعض . »حمافظ«أو » تقليدي«أي » ماسورايت«

، "1997عام % 60زادت النسبة إىل "» حيلوين«كان إسرائيل يصفون أنفسهم بأم ونصف س. الشعائر دون البعض
والباقي من أعضاء العبادات اجلديدة » متدينون«منهم أنفسهم بأم % 17ويصف %. 30وتبلغ نسبة املاسورايت 

  ."اآلخذة يف االنتشاريف إسرائيل"

 

 بسبب ما قد يوحي به املصطلح من اإلحلاد ويفضلون "»نيعلماني«أي "» حيلوين«وكثريون يترددون يف تسمية أنفسهم 
يف إطار يهودي قد » التقليدي«ولكن، مع هذا، جتب اإلشارة إىل أن . "»ماسورايت«"» حمافظني«أو » تقليديني«صفة 

ون إميان تعين أيضا شيئا قريبا من اإلحلاد، إذ ميكن أن يقيم اليهودي التقليدي الشعائر ويعطيها مضمونا وثنيا قوميا د
، »اليهودي احملافظ«باإلله، كما هو احلال مع الصهاينة، واتباع اليهودية احملافظة وإن كان االستخدام األكثر شيوعا هو 
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يكاد يكون داال دون » يهودي«وبطبيعة احلال مما يزيد األمر اضطرابا أن مصطلح . أي من يقيم بعض الشعائر وحسب
  .قال هلا يهوديةمدلول، يف الدولة العلمانية اليت ي

 

ويالحظ، يف إسرائيل، أن من السهل على اليهودي تأدية شعائر دينه إذ أن إيقاع احلياة وقوانني الدولة تساعده على 
» متدينون«أو » متدينون جدا«أنفسهم بأم % 55، وصف 1975ومع هذا، ففي استطالع للرأي أجري عام . ذلك

ولكن حني طبق على املتدينني ستة معايري للتدين، . ينني على اإلطالقأنفسهم بأم ليسوا متد% 45فحسب، ووصف 
منهم فقط هم املتدينون حسب املعايري الستة ومت % 15مثل عدم قيادة السيارة يوم السبت والذهاب إىل املعبد، ظهر أن 

سهم حيث مل من هؤالء على أم يقيمون الشعائر بشكل عام، مع مالحظة أن هذه هي رؤيتهم ألنف% 15تصنيف 
بأم ليسوا متدينني على % 30أنفسهم بأم تقليديون أو حمافظون، يف حني صرح % 40ووصف . خيترب قوهلم

، تنبغي اإلشارة إىل أن األغلبية العظمى من اإلسرائيليني صرحوا بأم ال »تقليدي«ولتوضيح مضمون صفة . اإلطالق
ومع هذا، قال . الت يوم السبت، األمر الذي يتناىف مع الشريعةمانع لديهم من الذهاب إىل السينما وركوب املواص

إم يوقدون الشموع يف منازهلم يف ذلك اليوم، وهو ما يعين أم اختاروا من الشعائر ما يتناسب مع احلياة % 70
لذات وال إذ أن إيقاد الشموع عمل رومانسي لطيف ال يكلف كثريا وال يشكل قيدا على احلرية أو على ا. العلمانية

ومن املمكن . يتطلب أية تضحية، وإىل جانب ذلك فهو ذو قيمة رمزية ترفع معنويات الشخص الذي يؤدي هذا الطقس
  .بطبيعة احلال افتراض أن عددا كبريا من هؤالء يوقد الشموع ألسباب إثنية ال عالقة هلا بالدين

 

طعام الشرعي أمر مهم ولكنه ليس أمرا ضروريا أو  بأن تناول ال1975عام % 70وفيما يتصل بالطعام الشرعي، صرح 
ويقال إن نصف اللحم املستهلك يف إسرائيل حلم . 1988يف عام % 56وقد اخنفضت هذه النسبة إىل . مفروضا

ولعل الباقني يستهلكونه ولكنهم ال . فقط يأكلون حلم خرتير% 27ومع هذا تشري إحدى اإلحصاءات إىل أن . خرتير
، وتنخفض النسبة %66 بينت إحدى الدراسات أن عدد من يقيم شعائر الطعام يف مرتله وحسب وقد. يصرحون بذلك

  !يف البيت وخارجه% 55إىل 

 

وفيما يتعلق بالذهاب إىل املعبد، جند أنه أصبح عادة سنوية ال أسبوعية أو يومية، متاما كما هو احلال بني يهود الواليات 
% 10وتنخفض النسبة إىل أقل من . يذهبون كل عيد% 23إىل املعبد وبأم يذهبون % 63وقد صرح . املتحدة

ومن الضروري تأكيد أن الذهاب إىل املعبد يف العيد ال يكون ! حينما يكون السؤال عن الذهاب للمعبد كل سبت
ا عن التمسك بالضرورة تعبريا عن توجه ديين بل قد يكون على العكس تعبريا عن تزايد العلمنة إذ أن املعبد يصبح تعبري

  .باهلوية اإلثنية
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ومل تعد تل أبيب وحدها مركزا لإلباحية، بل . وقد أدى تزايد معدالت العلمنة يف اتمع اإلسرائيلي إىل انتشار اإلباحية
وصلت اإلباحية إىل القدس أيضا حيث توجد حمالت لبيع األشياء اإلباحية على بعد خطوات من حائط املبكى، كما 

ويقال إن اتمع اإلسرائيلي أصبح من أهم مصادر البغايا يف العامل، . ملحوظ خرق شعائر الدين اليهودييتزايد بشكل 
  .وأن لغة القوادين يف أمستردام هي العربية

 

وهذا يعين أن العقيدة اليهودية أصبحت من أهم . وقد أدى كل هذا إىل االصطدام بني العناصر الدينية والعناصر الالدينية
الشقاق والتوتر بني اليهود، سواء بني أعضاء التجمع الصهيوين يف إسرائيل أو بني أعضاء اجلماعات اليهودية يف مصادر 

للمزيد عن النقد اليهودي الديين للدولة الصهيونية "وتتزايد التناقضات حدة مع تزايد معدالت العلمنة بينهم . العامل
  ."» اليهودية من الصهيونيةموقف اجلماعات«: باعتبارها دولة علمانية، انظر

 

  الديني والعلماني في الدولة الصهيونية

The Religious and the Secular in the Z ionist State  

فالكيان الصهيوين . رؤية الصراع يف إسرائيل على أنه صراع بني املتدينني والعلمانيني هو شكل من أشكال التطبيع املعريف
أيضا " علمانيني"فمعظم املتدينني فيه ليسوا متدينني باملعىن املألوف، ومعظم العلمانيني ليسوا كيان له خصوصيته وقوانينه، 

وإذا حاولنا إعادة . "فهم ليسوا علمانيني جزئيني وإمنا هم علمانيون شاملون بدرجة متطرفة"باملعىن املألوف للكلمة 
 عن كل من الدين اليهودي واأليديولوجية الصهيونية، تقسيم أعضاء اتمع الصهيوين من منظور االقتراب أو االبتعاد

  :فيمكننا تقسيمهم إىل أربعة أقسام وليس إىل قسمني اثنني

 

  :  المتدينون1

 

وهؤالء يؤمنون باليهودية دينا توحيديا ويرون أن اليهود هم شعب باملعىن الديين للكلمة أساسا، وأن العناصر القومية 
.  هي يف جوهرها مفاهيم دينية ال يتم حتقيقها إال مبشيئة اإلله"مثل العودة واالرتباط باألرض"اإلثنية يف الدين اليهودي 

وال تزال مجاعة الناطوري . وهذا الفريق معاد للصهيونية رافض للدولة الصهيونية، بل يرى فيها فعال من أفعال الشيطان
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 وتطالب باالنضمام حلكومة فلسطينية يف املنفى، وهي  من أهم اجلماعات اليت متثل هذا التيار"نواطري املدينة"كارتا 
  .تكافح ضد الصهيونية وهلا نشاط داخل وخارج الكيان الصهيوين

 

  :، أي الصهاينة من أصحاب الديباجات الدينية"أو اإلثنيون الدينيون"  الصهاينة المتدينون 2

 

دحيكات هاكتس، " إىل صهيون فعال من أفعال اهلرطقة إذا كان املتدينون يرون أن على اليهودي االنتظار، ويرون العودة
ومع هذا . نفي  انتظار  عودة مبشيئة اإلله:  فإن مسار التاريخ املقدس بالنسبة هلم يأخذ الشكل التايل"أي التعجيل بالنهاية

 حبيث مت "عظمىيف الواقع الغالبية ال"قطاعات كبرية منهم " صهينة"تغلغلت الصهيونية يف صفوف املتدينني وجنحت يف 
طرح تصور مفاده أنه جيب العودة قبل ظهور املاشيح دون انتظار ملشيئة اإلله لإلعداد لعودته وذا يأخذ التاريخ الشكل 

  .نفي  عودة لإلعداد ملقدم املاشيح  انتظار  مقدم املاشيح: التايل

 

ح العودة فعال من أفعال البشر يتم حتت ومن الواضح أن الشكل اجلديد يسقط العنصر الديين إىل حد كبري حبيث تصب
مظلة املنظمة الصهيونية، وبالتايل استطاع هذا الفريق املسامهة يف مشروع االستيطان الصهيوين واملشاركة يف كل 

  .النشاطات الصهيونية  االستيطانية والعنصرية واإلرهابية

 

فاالنقسام .  ليس معسكرا واحدا"ت الدينيةأي صاحب الديباجا"والبد من إدراك أن املعسكر الصهيوين الديين 
بل ميكن القول بأنه سفاردي أكثر من . السفاردي اإلشكنازي جيد أصداءه داخله، فحزب شاس حزب ديين سفاردي

وهناك أيضا االنقسام بني ممثلي . كونه دينيا، إذ ينضم له املهاجرون من البالد اإلسالمية بغض النظر عن مدى تدينهم
 من أتباع احلاخام "املتنجدمي" وممثلي اجلناح الديين الليتواين "دجييل هاتوراه"سيدية من أتباع شنريسون حركة حبد احل

وهناك احلزب الديين القومي أقدم األحزاب الدينية وقد تعاون مع املؤسسة الصهيونية منذ . "أجودات إسرائيل"شاخ 
  .ون عادة بالتطرف الصهيوىنوهناك املتدينون العاديون واحلريدمي الذي يوصف. البداية

 

  " من الصهاينة"  العلمانيون الشاملون 3
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كانت اليهودية كنسق ديين يف أوائل القرن التاسع عشر مع ظهور اتمع احلديث يف أوربا يف حالة أزمة عميقة، إذ يبدو 
 نفسها على أا ستحل وقد ظهرت الصهيونية وطرحت. أا جتمدت وحتجرت حبيث أصبح من العسري عليها أن تتطور

، "على طريقة املشروع القومي يف الغرب"حمل اليهودية كمصدر للهوية، حبيث تصبح اليهودية انتماء إثنيا بالدرجة األوىل 
ولكن هذه اإلثنية اليهودية ال تستند إىل تراث تارخيي طويل كما هو احلال مع اهلويات الغربية كالفرنسية واإلجنليزية، 

ىل التراث الديين اليهودي، كما تستند إىل اعتذاريات، هي يف جوهرها مطلقة مستمدة من املنطق الديين مثل وإمنا تستند إ
ولذا من املمكن أن جند شخصا ملحدا موغال يف اإلحلاد مثل بن جوريون يقتبس . حق اليهود األزيل يف أرض امليعاد

ب الديين اليهودي بكل ما فيه من إطالق ديين، فهم علمانيون وقد استوىل الصهاينة على اخلطا. التوراة بل يقوم بتفسريها
وهذا الفريق العلماين الشامل هو الذي . شاملون وليسوا جزئيني، باعتبار أن العلمانية اجلزئية تفترض التعددية والنسبية

مالية يف إسرائيل بأحزاا وأهم ممثل له املؤسسة الع. أسس املنظمة الصهيونية العاملية، وهو الذي شيد املستوطن الصهيوين
  .ومستوطناا وتنظيماا

 

  "أو اإلنسانيون"  العلمانيون الجزئيون 4

 

وهذا فريق صغري من اليهود الذين يرفضون الدين اليهودي، وال يقبلون الصهيونية، أو يقبلون صيغة صهيونية ميكن 
سوغات لنفسها يف الدين اليهودي وال ختلع على نفسها تصنيفها على أا صيغة علمانية جزئية، مبعىن أا ال تبحث عن م

وأهم من ميثل هؤالء يف إسرائيل مجاعات صغرية . أي إطالق ومن مث فهي تقبل بقدر من املشاركة من العرب
  .وشخصيات هامشية مثل حركة حقوق املواطن وأوري أفنريي وآربيه إلياف وشالويت ألوين

 

لفريق األول متاما وتستبعد األخري بدرجات متفاوتة وتتوجه للفريق الثاين والثالث، وقد واأليديولوجية الصهيونية تستبعد ا
  .»الوضع الراهن«نشأ بينهم حتالف أو تفاهم منذ املؤمتر الصهيوين األول، يستند أساسا إىل ما يسمى 

 

  اهتزاز الوضع الراهن

Destabilization of the Status Q uo  
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فعلى سبيل . تخدم لإلشارة لألمر الواقع الديين بني املستوطنني الصهاينة إبان حكم االنتدابعبارة تس» الوضع الراهن«
املثال، تتوقف املواصالت العامة يوم السبت، ولكن ميكن استخدام السيارات اخلاصة أو التاكسيات، وتغلق الشوارع يف 

أما يف جمال الزواج والطالق فقد وضعت . ىاألحياء اليت تقطنها أغلبية متدينة وتترك مفتوحة يف األحياء األخر
وهو استمرار لنظام امللة العثماين والذي "الصالحيات املطلقة يف يد مؤسسة القضاء احلاخامي اليت يسيطر عليها املتدينون 

وقد " وقد مت االعتراف بالتعليم الديين املستقل، وهو ما يعين أن الدولة عليها أن متوله. "أبقت عليه سلطات االنتداب
وال تعرض أفالم سينمائية ابتداء . "أصبح فيما بعد هو العمود الفقرى لتطور التطرف الصهيوىن، ذى الديباحات الدينية

وقد أرسل . "على أن تباع التذاكر يف اليوم السابق"من يوم اجلمعة مساء، وإن كان يصرح بلعب كرة القدم يوم السبت 
 خطابا إىل زعماء أجودات إسرائيل وعد فيه باحلفاظ على "وكالة اليهوديةباعتباره رئيس ال" 1947بن جوريون عام 

  .وقد مت أيضا اعفاء طلبه املعاهد الدينية من اخلدمة العسكرية. الوضع الراهن

 

باعتباره اإلطار املرجعي لكل العناصر اليت تقبل املشروع » الوضع الراهن«والعقد االجتماعي الصهيوين يستند إىل قبول 
والتفاهم العملي ميكن أن ينصرف إىل . "1955ولذا ترفق اتفاقية الوضع الراهن بكل اتفاق ائتاليف منذ عام "يوين الصه

التفاصيل والفروع ولكنه غري قادر على حل املشاكل املبدئية، ولذا فالعقد االجتماعي الذي يستند إليه اتمع الصهيوين 
وقد أشرنا إىل أن الصيغة الصهيونية األساسية الشاملة تفترض أن اليهود . ظةعقد واه جدا مهدد بالتمزق دائما ويف أية حل

وقد ولدت الصهيونية على . شعب عضوي منبوذ ونافع ميكن توظيفه خارج أوربا لصاحلها داخل إطار الدولة الوظيفية
مث انضم إليهم صهاينة . انيةيد صهاينة غري يهود ال يكترثون باليهود وينظرون إليهم من اخلارج باعتبارهم مادة استيط

مث ظهر دعاة الصهيونية اإلثنية العلمانية الذين هودوا الصيغة عن طريق . يهود غري يهود يشاركوم عدم االكتراث هذا
لكن . إدخال مصطلحات احللولية اليهودية العضوية على الصيغة الصهيونية األساسية الشاملة، ونادوا بالقومية اليهودية

تثبت وجود شعب يهودي » التاريخ اليهودي«لنسبة إليهم، تستند يف اية األمر إىل قراءة صهيونية ملا يسمونه القومية، با
ولذا، فإن . وال تعد كتب اليهود املقدسة من هذا املنظور سوى جزء من فلكلور هذا الشعب وتارخيه. متميز مستقل

مث كان هناك اجليب . اليهودي ومستقلة عنه، بل معادية له أحياناالقومية اليهودية قومية مقدسة، ولكنها خمتلفة عن الدين 
وهكذا، . الصغري من الصهاينة اإلثنيني الدينيني، وقد افترض هؤالء منذ البداية أن الدين هو القومية وأن القومية هي الدين

، أو القومية بدال من الدين "والغرب عامة بعد عصر اإلعتاق واالستنارة"فبدال من القومية بال دين على طريقة هرتزل 
، نصل إىل القومية كدين والدين كقومية على طريقة الشرق "والقومية العضوية األملانية السالفية"على طريقة آحاد هعام 

ولعل أهم مفكري هذا التيار هو احلاخام كوك صاحب الفكر الصهيوين احللويل الذي . "احللولية الوثنية"األدىن القدمي 
  .، أي الذين يفصلون الدين عن القومية»االنشطاريني«هم هاجم من مسا

 

وقد حاولت اليهودية احلاخامية حماصرة الرتعة املشيحانية احللولية بأن جعلت العودة منوطة باألمر اإلهلي، فكأا 
مت السدود احلاخامية ولكن الصهيونية اإلثنية الدينية حط. استعادت شيئا من الثنائية التوحيدية بدال من الواحدية احللولية
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ورغم أن مارتن بوبر يعد من أتباع الصهيونية اإلثنية العلمانية، إال أن مصطلحه . األرثوذكسية وبعثت الرتعة احللولية
الصهيوين ديين صويف حلويل عضوي إىل أقصى درجة، إذ يلغي االزدواجيات واحلدود ويؤكد أن إسرائيل شعب وأن 

ولقد تلقى إسرائيل الشعب وحيا دينيا يف سيناء، ولكن روح هذا الدين . الته تداخال تاماالقومي واملقدس يتداخالن يف ح
وهكذا يذوب الشعب يف . وال خيتلف الوحي الذي تلقاه موسى من الرب عن الروح القومية للشعب. هي روح قوميته

ا ابتلع النسيب املطلق ابتالعا كامال، اإلله ليكونا كال واحدا غري متمايز، فلقد حل املطلق يف النسيب حلوال كامال، كم
إن روح إسرائيل وروح اإلله مها : "ولذلك فإن يف وسع اليهودي أن يعي اإلله بأن يعي نفسه، أو كما قال احلاخام كوك

  ".شيء واحد

 

ر احللويل ، والتيا"القومية كدين والدين كقومية"التيار احللويل الديين : وكما أسلفنا تعايش التياران جنبا إىل جنب
، وتقبال سياسة الوضع الراهن، وكان من املمكن أن يستمر التياران يف التعايش إىل ما ال اية، "القومية كدين"العلماين 

ولكن قبول الوضع الراهن كان جمرد تفاهم عملي، ومل يكن مبدئيا بأي . فاخلطاب الصهيوين املراوغ كان كفيال بذلك
  .نات القوى بني الفريقني الديين والعلماين والالديينشكل من األشكال تتحكم فيه تواز

 

وقد ظل الوضع الراهن قائما ملدة سنوات طويلة، ودخلت األحزاب الدينية كل االئتالفات الوزارية اليت حكمت 
لعامل ولكن مع تزايد علمنة اتمع الصهيوين وعلمنة يهود ا. إسرائيل، وقنعت بدور التابع الذي يقنع بقطعة من الكعكة

وتصاعد اخلطاب الديين وزيادة عدد الصهاينة من دعاة الديباجات الدينية وظهور مشكلة اجراءات اليهود زادت حدة 
ومن األمثلة على ذلك املوقف من طلبه املعاهد الدينية، فعند . االستقطاب يف اتمع الصهيوين بني الدينيني والعلمانيني

 كان عددهم 1997، ولكن عام 400خلدمة العسكرية، كان عددهم ال يتجاوز إعالن الدولة، وحني مت اعفاءهم من ا
وهذه األلوف ال تعمل، فهم طلبه وحسب، أى أن نسبة كبرية من املستوطنني أصحاب الديباجات . 29.000يزيد عن

، »طفيليني« بأم ولذا أشار هلم أحد كبار العلمانيني يف إسرائيل. الدينية يعيشون على نفقة دافع الضرائب اإلسرائيلي
وقد قال شيمون برييز . وهي كلمة هلا مدلول خاص يف املعجم اإلسرائيلي، فكان يستخدمها أعداء اليهود لإلشارة هلم

يهود «: ، كما لو كان هناك فريقان يتصارعان يف إسرائيل»لقد هزم اليهود اإلسرائيليني«: حني هزم يف االنتخابات
  .»يهوديا«، والفريق األخري ليس »نينيإسرائيليني علما«ضد » متيدينون

 

وعدد كبري منهم "فاملهاجرون اليهود السوفييت . واحتكار املؤسسة الدينية لعمليات الزواج والدفن يثري حفيظة العلمانيني
، ال ميكنه أن يتزوج ىف إسرائيل أو يدفن حسب الشريعة اليهودية فيها وقد "حسب التعريف األرثوذكس» غري يهودى«

كما أن أحد املستوطنني من . ج جثمان أحدهم بعد مخس أعوام من دفنه حني شكت املؤسسة احلاخامية ىف يهوديتهأخر
  .أصل سوفييىت لقي حتفه بعد إحدي اهلجمات االستشهادية الفلسطينية، ومع هذا مل يتم دفنه يف مقربة يهودية
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ملتأزم من العلمانيني واملتدينني سيؤدى إيل نشوب حرب كل هذا أدي إيل أن حوايل نصف اإلسرائيليني يري أن املوقف ا
  .وقد قال احلاخام حاييم ميلر إن احلل هو الفصل بني الفريقني منها لالشتباك بينهما. أهلية

 

  األصولية اليهودية

Jewish Fudm entalism  

من كلمة فاندمنت ، وهي مأخوذة Fundamentalismهي ترمجة حرفية لكلمة فاندا منتاليزم » أصولية«كلمة 
Fundament فاندا منتم«من اللغة الالتينية، كلمة "» األصل«أو » األساس« اليت تعين «Fundamentum تعين 

 . "»أساس«

 

دف » حركة بروتستانتية أمريكية«اإلجنليزية استخدمت أول ما استخدمت يف سياق مسيحي وتعين » أصولية«وكلمة 
بل قد " عقائد ثابتة وأصلية مسيحية مثل قدسية الكتاب املقدس وأنه صائب متاما إىل إعادة تأكيد بعض ما يتصور أنه

وخصوصا احلمل بال "، واإلميان باملعجزات "بالتفسري احلريف واملباشر لنصوص الكتاب املقدس» أصولية«ارتبطت كلمة 
الم مث احلركات الدينية مث طبقت هذه الكلمة على االجتاهات التجديدية يف اإلس.  والبعث اجلسدي للمسيح"دنس

  .الثالث خمتلفة متام االختالف يف مضموا واجتاهها» األصوليات«و. املتطرفة يف اليهودية

 

تستخدم يف اخلطاب السياسي العريب والغريب لإلشارة إىل شكل من أشكال التطرف الديين » األصولية اليهودية«وعبارة 
مما يعين ترادف » متطرف«أو » متشدد«أو » متزمت«يانا إىل كلمة أح» أصويل«وتترجم كلمة "» األرثوذكسي«عادة 

وهذا خلل ناجم عن تطبيق مصطلح ديين، مث اقتراضه من نسق ديين ما . »أرثوذكسي«كل هذه املصطلحات مع لفظ 
  ."مث تطبيقه على نسق ديين آخر

 

الذي كان يشغل منصب احلاخام " ويرى مستخدمو هذا املصطلح أن هذه األصولية تعود إىل احلاخام أبراهام كوك
، بل إا آخذة يف "على يد ابنه احلاخام تسفي كوك وغريه" وأا مستمرة حىت هذه األيام "اإلشكنازي يف فلسطني

 23 "املفدال ودجييل هاتوراه وشاس"، أي ممثلي األحزاب الدينية »األصوليني«فقد بلغ عدد أعضاء الكنيست . التنامي

وتعد هذه أكرب نسبة يف تاريخ إسرائيل .  عضوا120 من جمموع "ا يف الكنيست السابق عضو16مقابل "عضوا 
  .السياسي
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وال ميكن تشكيل أية حكومة دون . وهذا التيار الديين أصبح مبقدوره التحكم يف رئاسة احلكومة وإسقاط احلكومات
 "للكلمة فهم يهتمون مبيزانيتهم بالدرجة األوىلرغم أن أعضاء هذا التيار غري معنيني بالسياسة باملعىن الضيق "مشاركته 

 ويتحكمون يف وزارة حيوية مثل "التعليم  اإلسكان  األراضي  املهاجرون  األديان"وهم يستأثرون بوزرارات املستقبل 
فهناك حاخامية عسكرية تتوىل مهمة التوجيه الفكري . وزارة التعليم، ويقال إم أصبح هلم نفوذ كبري داخل اجليش

والديين داخل القوات املسلحة، وهي تباشر كل شئون األحوال الشخصية املتعلقة بالعسكريني، وتشرف على املدارس 
العسكرية الدينية، وخترج أجياال مسكونة بالكراهية املطلقة للعرب، كما تتوىل احلاخامية إصدار الفتاوى اليت تضفي 

وقد أوصل هذا التغلغل داخل اجليش عددا غري قليل . نود ضد العربالقداسة على املمارسات واجلرائم اليت يرتكبها اجل
  .من الضباط األرثوذكس إىل مراتب عليا

 

من اإلسرائيليني أم يتوقعون حدوث حرب أهلية بني % 47ويف استطالع أجرته صحيفة يديعوت أحرونوت قال 
ودعاة األصولية اليهودية . "إن صح التعبري» غة دالةمبال«وقد تكون هذه مبالغة، ولكنها "املتدينني والعلمانيني اليهود 

يقفون اآلن مبنتهى احلزم والشراسة ضد أي انسحاب من الضفة واجلوالن ومع االستيطان وطرد العرب، وهم مستعدون 
وال تنس أم يعتربون باروخ جولدشتاين منفذ جمزرة احلرم . للذهاب يف سبيل الدفاع عن موقفهم هذا إىل أبعد مدى

  .إلبراهيمي قديسا ومثال أعلى جيب االحتذاء بها

 

  :حسب تصور من يستخدمون هذا المصطلح  كما يلي»  األصولية«واألطروحات األساسية لهذه 

 

  إنشاء دولة إسرائيل هو جتسيد للحلم التورايت اليهودي القدمي، رغم أن احلركة الصهيونية نفسها، املؤسسة للكيان 1
 مثل "احلرس القدمي"ة دينية، وإمنا كانت أيديولوجية سياسية علمانية، ورغم أن اآلباء املؤسسني الصهيوين، مل تكن حرك

وعد ديين "ويسمي كوك هذه الظاهرة . بن جوريون وإجيال آلون، كانوا ملحدين يف حيام، علمانيني يف طرق تفكريهم
«"يتحقق على يد علمانيني  هذا الطابع العلماين للدولة، فإم يقبلون بفكرة ولذا بينما يرفض األصوليون. »االنشطارية 
  ."على عكس ناطوري كارتا اليت ترفض فكرة الدولة من أساسها"الدولة اليهودية نفسها 

 

  ال ميكن الثقة يف األغيار، بأي شكل، وأرض إسرائيل الكربى هي أرض يهودية، والبد للدولة اليهودية أن تعتمد على 2
ولذا ال يفهم أعضاء هذا اليمني الديين املوازنات . "ملساعدات اخلارجية اليت تصب فيهارغم كل ا"نفسها وحسب 

ولذا جند أن األغلبية . وهم يتصورن أنه ال ميكن عقد سالم مع العرب، بل جيب طردهم أو جريهم. الدولية حق الفهم
  .ل عن األرض اليهوديةالساحقة هلؤالء املستوطنني من أصحاب الديباجات الدينية يقضون ضد أى تناز
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املؤيد "وبالفعل جند أن اليمني . وهذه املقوالت ليست بالضرورة مقوالت دينية وميكن ألي حزب علماين أن يتبناها
 أحزاب دينية مثل حزب املفدال وشاس "كما أسلفنا"فهو يضم .  يضم يف صفوفه متدينني قوميني وعلمانيني"لنتنياهو

وحزب إسرائيل بعالياه هو حزب . أيضا أحزاب موليديت وإسرائيل بعالياه وتسوميتودجييل هاتوراه، ولكنه يضم 
الصهاينة املرتزقة، أي املهاجرين السوفييت الراغبني يف حتسني مستواهم املعيشي، أما حزب تسوميت، فهو حزب 

هذا جند صعوبة بالغة يف ولكل . وال ميكن احلديث عن نتنياهو أو عن جيله بأسره، باعتباره متدينا. صهيوين ال ديين
  .استخدام هذا املصطلح، نظرا لعدم داللته وتفسرييته

 

والبد من القول بأن اخلاصية اجليولوجية التراكمية لليهودية تربر الشيء وعكسه، فهي على سبيل املثال تربر االستيالء 
كما ميكن القول بأن . ""يفيشبيكوح ن"يف سبيل احلفاظ على النفس اليهودية "على األرض وعلى إعادا للعرب 

اليهودية احلاخامية حاولت، بشكل عام، حماصرة الرتعة املشيحانية ولذا جعلتها منوطة مبشيئة اإلله، والعودة الشخصية 
ولذا » التعجيل بالنهاية«، أي »دحيكات هاكتس« يعد ارتكابا خلطيئة "دون انتظار أوامر اإلله وتعاليمه"الفعلية 

ورغم التأييد األرثوذكسي لالستيالء على األرض فقد أحجم . وحترمها يف آن واحد» العودة«ر فاألرثوذكسية ترب
يف السماء شهودي، لو كان األمر بيدي حلثثت اخلطى إىل هناك : "احلاخام شنريسون عن إمتام رحلته إىل فلسطني قائال

ر الصهاينة رحلته هذه على أا قبول ولكنه مل يفعل، خشية أن يفس" كالسهم حينما خيرج من قوسه] إىل فلسطني[
لرؤيتهم، كما أن احلاخام هريش، زعيم الناطوري كارتا، امتنع عن زيارة حائط املبكى، رغم أنه كان يعيش على بعد 

  .خطوات منه

 

  التطرف اليهودي

Jewish Extrem ism  

أو » األصولية اليهودية«إلشارة إىل مصطلح يستخدم، خطأ، يف اخلطاب السياسي العريب والغريب ل» التطرف اليهودي«
  .»اليهود األرثوذكس«مبعىن » املتطرفني اليهود«ويتحدث اإلعالم أحيانا عن . »اليهودية األرثوذكسية«إىل 

 

  اليهودية المتزمتة

Rigid Judaism   
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أو إىل » صولية اليهوديةاأل«مصطلح يستخدم، خطأ، يف اخلطاب السياسي العريب والغريب لإلشارة إىل » اليهودية املتزمتة«
  .»اليهود األرثوذكس«مبعىن » املتزمتني اليهود«ويتحدث اإلعالم أحيانا عن . »األرثوذكسية اليهودية«

 

  اليهودية المتشددة

Rigid Judaism   

 أو »األصولية اليهودية«مصطلح يستخدم، خطأ، يف اخلطاب السياسي العريب والغريب لإلشارة إىل » اليهودية املتشددة«
  .»اليهود األرثوذكس«مبعىن » املتزمتني اليهود«ويتحدث اإلعالم أحيانا عن . »األرثوذكسية اليهودية«إىل 

 

  أزمة الصهيونية اإلثنية العلمانية وتصاعد الديباجات الدينية

Crisis of Ethnic Secular Z ionism  and the Escalation of Religious 

Apologetics  

ت العلمنة يف اتمع اإلسرائيلي ورغم اهتزاز الوضع الراهن إال أنه لوحظ تصاعد الديباجات الدينية يف رغم تزايد معدال
ولتفسري هذه الظاهرة ميكن أن نشري إىل ما قاله هارولد فيش أستاذ األدب اإلجنليزي، أحد أهم منظري . إسرائيل

، حيث درس يف جامعة بار إيالن وأسس معهد 1958م الصهيوين اإلثنية الدينية اجلديدة الذي هاجر إىل إسرائيل عا
  .اليهودية والفكر احلديث

 

  يرى هارولد فيش أن من أهم التحوالت اليت طرأت على اتمع اإلسرائيلي تآكل املؤسسات املختلفة اليت يقال هلا 1
فالكيبوتسات نفسها انكمش . ائيلواليت كانت يمن على احلياة االقتصادية والسياسية واالجتماعية يف إسر» اشتراكية«

حجمها بالنسبة إىل االقتصاد القومي وحتولت عن الزراعة إىل الصناعة واستخدمت العمالة العربية، وحتول أعضاء 
كما أن الطبيعة االستعمارية للدولة الصهيونية، وحتالفها مع . الكيبوتس أنفسهم إىل ما يشبه املديرين ورجال األعمال

وقد أدى هذا إىل تآكل الديباجة االشتراكية، إذ أصبحت فارغة . ربية وجنوب أفريقيا، زادا وضوحا وذيوعااإلمربيالية الغ
من املعىن يتمسك ا اإلشكناز وأوالدهم وهم يتمتعون مبستويات معيشية عالية داخل الكيبوتسات االشتراكية اليت يتم 

  ! إىل جنوب أفريقيامتويلها من الواليات املتحدة واليت كانت تصدر منتجاا
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  مما زاد عملية التآكل، وصول يهود البالد العربية الذين مل حتقق هلم الصهيونية العمالية مستوى معيشيا مرتفعا بقدر ما 2
  ."!فوق العرب مباشرة"سلبتهم هويتهم احلضارية ودفعت م إىل أدىن درجات السلم االجتماعي 

 من النظام االشتراكي، الباحثون عن النعيم االستهالكي، الذين مل يكونوا على أدىن   مث جاء اليهود السوفييت اهلاربون3
  .استعداد ألن ميضوا يف اللعبة الصهيونية االشتراكية

 

  كان املعسكر العمايل الالديين هو املعسكر املهيمن على املشروع الصهيوين منذ العشرينيات، إذ كانت مؤسساته 4
 أفقدته كثريا من شرعيته، وأصبح بإمكان 1973ولكن هزمية .  هي املهيمنة"وت والكيبوتساهلستدر"القوية الضخمة 
مث جنح بالفعل يف الوصول إىل احلكم عام .  أن يطرح نفسه كبديل"الصهيونية ذات الديباجة اليمينية"معسكر الليكود 

العتذاريات الدينية الصهيونية حىت ورغم أن زعماء الليكود هم أنفسهم ال دينيون، إال أم زادوا جرعة ا. 1977
  .ميكنهم اجتذاب اليهود السفارد واليهود العرب الذين ال يزال الدين يلعب دورا كبريا يف حيام

 

.   أصبح اتمع الصهيوين جمتمعا متسيبا من الناحية األخالقية ويعود هذا بغري شك إىل أنه جمتمع مستوطنني مهاجرين5

ولعل اعتماد اتمع . سم بالتفكك والتسيب اخللقي ألسباب كثرية ليس هنا جمال حصرهاومثل هذه اتمعات تت
ويف تصوري أن السائح باعتباره شخصا مقتلعا باحثا عن املتعة العابرة لقاء أجر، عنصر مدمر "اإلسرائيلي على السياحة 

مث كان للسياسات االقتصادية اليت تبناها . سيب ساهم هو اآلخر يف زيادة التفكك والت"من الناحية األخالقية واالجتماعية
 واليت تشبه من بعض الوجوه سياسات االنفتاح يف مصر  "كجزء من محلته االنتخابية"الليكود يف أوائل الثمانينيات 

بتشجيعه االسترياد االستهالكي  أعمق األثر يف زيادة حدة السعار االستهالكي وما يصاحبه من توجهات اجتماعية 
 مهما كان السبب فاحملصلة النهائية هي أن اتمع اإلسرائيلي  كما يقول أمنون روبنشتاين يف كتابه العودة للحلم .ضارة

  .الصهيوين  أصبح من أكثر اتمعات احنالال يف العامل، وال يوجد أي نوع من أنواع االحنرافات اجلنسية إال وميارس فيه

 

 مت ضم أراض شاسعة كان على الصهاينة 1967وضم األراضي، وبعد عام   ال ميكن فصل الصهيونية عن التوسع 6
فمعظم املستوطنني يف . وقد متت حركة االستعمار االستيطاين يف الضفة الغربية حتت رايات الديباجة الدينية. استعمارها

العلمانية، وقد اسبغ هذا الكثري من الضفة الغربية من املتدينيني ألن العلمانيني فقدوا الرغبة يف الدفاع عن املثل الصهيونية 
  .الشرعية على املؤسسة الدينية

 

الصهيونية كحركة حترر وطين للشعب اليهودي  الصهيونية كحركة بعث "  استخدام االعتذاريات الصهيونية العلمانية 7
دام اعتذاريات دينية  أصبح أمرا صعبا جدا مع تزايد قمع الشعب الفلسطيين، ولذا مل يكن هناك مفر من استخ"اشتراكي

  .مغلقة
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  وأخريا هناك أزمة األيديولوجية الصهيونية العامة، فيجب أال نسقط من اعتبارنا األزمة العامة اليت تعيشها اتمعات 8
 "اليت تستند هلا فلسفة احلكم يف هذه الدول"العلمانية يف الغرب، فهي جمتمعات اكتشفت إفالس مبدأ اللذة واملنفعة 

 يطلق عليه أزمة املعىن، فالفرد يف جماة العزلة والشيخوخة واملشاكل الشخصية واملوت ال يقنع بالتفسري النفعي وظهر ما
ويبحث عن إجابات أكثر عمقا وإنسانية لألسئلة اليت تطرحها عليه جتربته . أو ما شابه من تفسريات مادية أخرى

  .الشخصية واحلياتية يف هذا الكون

 

: إفالس الصهيونية اإلثنية العلمانية وحسب تصور هارولد فيش، فإن املوقف يتلخص يف هذه الكلماتكل هذا أدى إىل 

كما ... مثة أزمة روحية مركبة تؤثر يف اتمع اإلسرائيلي العلماين، فكثريون من أتباع جوردون يبحثون عن الوظائف"
الرخيص حلضارة الغرب، والعدمية يف األدب والفنون، أن هناك بني أبناء الرواد االشتراكيني قدر متزايد من التقليد 

وبني أبناء اليهود األتقياء، الذين أتوا من األحياء اليهودية يف الدار البيضاء . والتالعب باملال العام من أجل الربح اخلاص
ينيات، حرمهم  يف بداية اخلمس"وهم أطفال"فعندما وصلوا . ومراكش، قدر متزايد من جرائم العنف وإدمان املخدرات

  ".اتمع العلماين من حقهم الطبيعي الروحي وأعطاهم بضائع رخيصة يف املقابل

 

لكل هذا، بدأت املؤسسة الدينية الصهيونية تطرح نفسها كبديل وتبدي استعدادها لإلمساك بزمام القيادة، ومل تعد تقنع 
قا كما تدعي، فمن أحق باحلديث بامسها بدور الشريك الضعيف، وعلى كل، إذا كانت إسرائيل دولة يهودية ح

وإدارا من املتدينني الصهاينة الذين يرفعون لواء الدين القومي والقومية الدينية ويعرفون اليهودي تعريفا حيل مشكلة 
فالشعب املختار  حسب تفسريهم  . املعىن بالنسبة له ويسوغ وجوده يف فلسطني يف خط النار داخل احلروب املتكررة

  ."اليت يبشر ا الالدينيون"تبت عليه جماة األغيار، وال ميكن أن يقنع باحلياة الرخوة اللينة شعب ك

 

  1967صهينة العناصر الدينية األرثوذكسية بعد عام 

Z ionization of the O rthodox Elem ents after 1967  

ف معظم األحزاب الدينية الصهيونية وغري ، طرأ حتول على مواق1967بعد احتالل ما تبقى من فلسطني يف حرب يونيه 
الصهيونية من اعتبار هذه احلرب معجزة وإشارة ربانية إىل اعتبارها بداية اخلالص، ويف األوساط الدينية غري 

ويتلخص املوقف . الصهيونيةانطلق الصوت اجلديد من الواليات املتحدة، موطن زعيم حركة حبد، احلاخام شنريسون
ه صحيح أن دولة إسرائيل بوصفها كيانا صهيونيا تعبري عن الكفر والتمرد على إرادة اهللا، ولذلك فهي اجلديد بالقول بأن
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بالتأكيد ليست تعبريا عن اخلالص، لكن، ومن ناحية أخرى، فإن أرض إسرائيل بسيادة يهودية تنطوي على مغاز ذات 
، وذلك من منطلق 1967 اليت احتلت عام ولذلك تدعو هذه احلركة إىل عدم التنازل عن أي من األراضي. أمهية

  .أحكام الشريعة الدينية

 

اليت جتلت باالنتصارات يف احلروب املختلفة، » املعجزات واإلشارات السماوية«لقد تأثر هذا املوقف منذ البداية مبا مسي 
، على الفارق وقد اعتمد قسم من هذا التيار، يف تأكيده عدم قدسية إسرائيل. 1967 وحرب 1948وخصوصا حرب 

لكن، . بني دولة إسرائيل وأرض إسرائيل، وعلى ذلك اجلزء بالذات الذي ال ميثل مكانا مهما يف التقاليد الدينية اليهودية
، زال الفارق عمليا، وأصبح هناك تطابق بني أرض إسرائيل وهي مفهوم ديين وبني دولة 1967بعد احتالل عام 

د اقتراب اتباع هذا التيار تدرجييا من األوساط اليمينية يف إسرائيل، أو لويب إسرائيل وهي مفهوم سياسي علماين،وزا
ومع أن هذا التيار ما زال غري صهيوين باملعىن التقليدي، إال أن حتول . أرض إسرائيل كما تسمي هذه األوساط نفسها

  .أرض إسرائيل إىل قيمة دينية يف نظره، جعله يقترب كثريا من مواقف جوش إميونيم

 

أما التيار الثاين القدمي اجلديد، فهو التيار الذي متثله املدارس الدينية الليتوانية بزعامة احلاخام إليعازر مناحم شاخ، وهو 
وقد ساهم احلاخام شاخ بعد انشقاقه عن جملس كبار التوراة، السلطة . اآلن شخصية متميزة يف عامل املتدينني اليهود

حركة شاس اليت قامسه زعامتها الروحية احلاخام الشرقي عوفاديا : قامة حزبني مهاالروحية ألجودات إسرائيل، يف إ
  . اليت ال ينافسه أحد يف زعامتها حىت اليوم"علم التوراة"يوسف، وحركة دجيل هتوراه 

فال هي بداية ينظر احلاخام شاخ إىل دولة إسرائيل نظرة برمجاتية مغالية يف برمجاتيتها، ألنه يرتع عنها أية قيمة مقدسة؛ 
اخلالص كما تعتقد جوش إميونيم، وال هي مقدمة لبداية اخلالص إذا أحسن استخدامها، كما تدعي أوساط من أجودات 

ويعتقد احلاخام شاخ بقدوم املاشيح، أي أن هناك جانبا مشيحانيا يف . إسرائيل، وليست أرض إسرائيل مقدسة حبد ذاا
والتوراة حافظت . اين يف الواقع، فالواقع التارخيي يتطور مبوجب منطقه الداخليإال أنه ال يرى أي عنصر مشيح. تدينه

على الشعب اليهودي آالف السنني، فهل نستبد ا شيئا آخر، ومباذا؟ التوراة هي اليت حتافظ على شعب إسرائيل، ال 
  .الدولة

 

عليك أال تعجل النهاية : "ولة التلمودية والتوراتيةواملق. "األمم"ينقسم العامل، يف نظر احلاخام شاخ، إىل يهود وغري يهود 
فالتمرد ضد األمم ال يعين أن على اليهود البقاء يف منفاهم . حتمل، لدى هذا التيار، معاين حمددة" وأال تتمرد ضد األمم

يها أن تكون اجلغرايف وأال يقيموا دولة يهودية، بل يعين أن تتعامل إسرائيل حبذر مع الدول العظمى ومع العرب، وعل
مستعدة لتقدمي تنازالت من أجل السالم، وهذا موقف يتبناه بشكل أكثر حدة احلاخام عوفاديا يوسف الذي يدعو إىل 

لكن، ومن ناحية أخرى، فإن احلاخام شاخ يطرح أمام الصهيونية ". سالمة اليهود على سالمة أرض إسرائيل"تفضيل 
فالصهيونية حتاول حتويل اليهود إىل أمة كباقي األمم، .  اليهود بريبة وحذرحتديا جديدا هو وطنية يهودية تنظر إىل غري
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مقولة من "" من البديهي أن يكره عيسو يعقوب: "لكنهم ليسو كذلك، فاألمم تترقب الفرصة لالنقضاض على اليهود
ر وأن يتقنوا إجراء وعلى اليهود أن يفوتوا الفرصة على غري اليهود؛ عليهم إذن أن يتصرفوا حبكمة وحذ. "املدراش

  .احللول الوسط

 

  أزمة الصهيونية اإلثنية الدينية

Crisis of Ethnic Religious Z ionism  

يرى دعاة الصهيونية اإلثنية العلمانية أن أزمة اتمع الصهيوين ليست كامنة فيه وإمنا يف وجود هذه الكتلة البشرية 
وما بعد "وهم يرون أن عصر النظام العاملي اجلديد . واآلخذة يف التكاثراليهودية املتمسكة بالعقائد الدينية اجلامدة 

 يتيح فرصة ذهبية أمام الدولة الصهيونية لتعقد حتالفات مع أعضاء النخب احلاكمة ضد األصوليات الدينية، "احلداثة
  .إسالمية كانت أم يهودية

 

 على سبيل املثال  ليست مقصورة على املتدينني وهذا املنطق ينطوي على خلل أساسي، فالدعوة إلسرائيل الكربى 
وإيريل شارون ونتنياهو قد . اجلامدين، وإمنا تضم عددا كبريا من املالحدة، أو اليهود اإلثنيني كما يسمون أنفسهم

م وحينما يفعلون ذلك فإ. يرتدون غطاء الرأس اليهودي ولكنهم ال يؤمنون باإلله وال يقيمون أبسط الشعائر اليهودية
وحروب إسرائيل ومشروعها االستيطاين متت حتت ألوية الصهيونية اإلثنية العلمانية، . يفعلونه من قبيل التمسك بالفلكلور

  .املتطرفة يف علمانيتها

 

  دار الحاخامية الرئيسية في إسرائيل

Chief Rabbinate in Israel  

، 1921أنشأا حكومة االنتداب الربيطاين عام . لدينيةأبرز املؤسسات الدينية يف إسرائيل إىل جانب وزارة الشئون ا
. لتحل حمل مؤسسة احلاخام باشي العثمانية، وعهدت إليها بتصريف أمور األحوال الشخصية لليهود املقيمني يف فلسطني

ائر السبت وهي تتمتع بصالحيات واسعة يف األمور املتعلقة بالزواج والطالق واإلرث والطعام واخلتان والدفن وإقامة شع
  .وكان أول رئيس للحاخامية احلاخام الصهيوين إسحق كوك
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إذ قسمت السلطة بني حاخام إشكنازي وآخر سفاردي . 1928وقد أعيد تعريف سلطات وصالحيات احلاخامية عام 
وكانت . أي األول يف صهيون، باعتبار أن وجوده يف فلسطني يسبق وجود اإلشكناز: حيمل لقب ريشون لتسيون

وقد عارض تأسيس احلاخامية كل من اليهود . ضوية يف جملس احلاخامية مقسمة بني اإلشكناز والسفارد بالتساويالع
فاألرثوذكس كانوا يرون أن احلاخامية تتلقى األوامر من الزعامات الصهيونية العلمانية . األرثوذكس واليهود العلمانيون

أما العلمانيون فكانوا خيشون من تعاظم نفوذ احلاخامية ومن أا قد . ومن مث فهي تشكل خضوعا لأليديولوجية العلمانية
  .تتدخل يف احلياة العامة وتفرض عليها طابعا دينيا

 

وقد أصبح احلاخامان األكربان مها أيضا رئيسا احملكمة . وقد استمرت احلاخامية يف ممارسة صالحياا بعد تأسيس الدولة
ومما يساعدها على مزيد من "ة اخلضوع للسلطات القضائية يف الدولة كاحملكمة العليا وترفض احلاخامي. احلاخامية العليا

وتسيطر على دار احلاخامية العناصر األرثوذكسية اليت قبلت التعاون مع . "اهليمنة أن إسرائيل ليس هلا دستور مكتوب
وتعد األحزاب الدينية يف إسرائيل مبرتلة . أما اليهود احملافظون واإلصالحيون فهم غري ممثلني فيها. املؤسسة الصهيونية

سياسة الوضع « داخل إطار ما يسمى "وكل املؤسسات الدينية"الذراع السياسية لدار احلاخامية، وتدور دار احلاخامية 
، أي العرف السائد يف فلسطني إبان حكم االنتداب الربيطاين فيما يتصل مبا جيب مراعاته من الشعائر الدينية »الراهن

  .ليهودية يف رقعة احلياة العامة، وما ميكن جتاهلها

 

. وتفجر دار احلاخامية من آونة ألخرى بعض التناقضات الكامنة يف األطروحات اليت تستند إليها الدولة الصهيونية

 أثيوبيا ولذا، فحينما تشكك احلاخامية يف يهودية بين إسرائيل من اهلند والفالشاه من. فالصهاينة يفترضون وحدة اليهود
وحني ترفض االعتراف باحلاخامات اإلصالحيني واحملافظني، وبعمليات التهود اليت . فإا ز هذه الوحدة من جذورها

يشرف عليها هؤالء احلاخامات، وحينما تصر على التحقق من األصول اليهودية للمهاجرين السوفييت فإا ختلق توترا 
قة من يهود العامل، وتعيد طرح السؤال الذي ال يريد أن يتوارى، أي من هو بني الدولة الصهيونية واألغلبية الساح

اليهودي؟ كما أا تعمق االنقسامات داخل إسرائيل نفسها بني أصحاب التعريف العلماين لليهودي وأصحاب التعريف 
اإلباحية املتزايدة يف الديين القومي، فهي تصر على التمسك بسياسة الوضع الراهن وعلى إقامة بعض الشعائر وحتارب 

اتمع الصهيوين، األمر الذي يثري حنق العلمانيني، وخصوصا أن اإلباحية واالنفتاح مرتبطان متاما بالقطاع السياحي وهو 
وحياول العلمانيون داخل إسرائيل، واليهود اإلصالحيون واحملافظون  داخلها . من أهم القطاعات يف اتمع الصهيوين

  . حتالف مشترك ضد احلاخامية األساسية واملؤسسة الدينية األرثوذكسيةوخارجها  تكوين

 

  أزمة الهوية اليهودية
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Crisis of Jewish Identity  

 

  : من هو اليهودي؟ 1

، ومن يقع »هم«ومن » حنن«حركة بعث قومي أو حركة حترر وطين هي حتديد ال  لعل أوىل اخلطوات اليت تتخذها أية
تربيرية وإمنا هي من  وهذه اخلطوة ليست أكادميية أو محاسية أو جمرد ديباجة. ية ومن يقع خارجهانطاق اهلو داخل

جبميع جوانبه احلضارية والسياسية واالقتصادية،  صميم الفعل السياسي، إذ أا خطوة ضرورية لصياغة املشروع،
، وحدود الدولة، وهويتها، وسكاا، ومن حيق استبعاده، وحتديد الصديق والعدو وللتعريف مبن سيتم جتنيده ومن سيتم

حركة حترير الشعب اليهودي ومرادفة للقومية اليهودية  نفسها باعتبارها الصهيونية وقد طرحت. اهلجرة إليها وهكذا له
 واحد يندرج داخله كل أعضاء اجلماعات اليهودية وأن مثة تارخياً يهودياً واحداً وبدأت من القول بأن اليهود شعب

  .وانطالقاً من هذا تقرر أن تؤسس الدولة اليهودية. دورون مجيعهم يف إطارهي

 

 ودعاة "الصهيونية الدينية"دعاة اإلثنية الدينية  وقد نشب الصراع حول هذه اهلوية اليهودية القومية الومهية منذ البداية بني
  هل هو التطور"اخلالص املقدس"هودية اليهودي  وكان مركز الصراع مصدر ي"الثقافية الصهيونية"اإلثنية العلمانية 

املقدس؟ كما نشب صراع بني يهود  التارخيي والتراث اليهودي واالنتماء العرقي، أم االختيار اإلهلي والتاريخ اليهودي
 اإلشكنازي األبيض وحده، أم أن مقولة اليهودي تشمل يهود هل اليهودي هو اليهودي: الشرق والغرب وطُرح سؤال

اجلماعات  السفارد والفالشاه؟ وأرجئ حسم اخلالف، واتفق اجلميع على اإلشارة مؤقتاً لكل العامل كافة متضمنة بذلك
بشكل عام مطلق مع " الشعب اليهودي"أو  "اليهود"اليهودية بكل تنوعها احلضاري وانعدام جتانسها العرقي على أم 

الالحرب والالسلم اهلالمية سائدة حىت إقامة الدولة حني أُصدر قانون  لةوقد ظلت حا. التزام الصمت جتاه رقعة اخلالف
وبذا مت وضع ! تعريفها اليت مل يتم" يهوديته"يعطي ألي يهودي احلق يف االستيطان يف فلسطني استناداً إىل  العودة الذي
  .ى احملك عل""الشعب اليهودي وحدة"و" الشخصية اليهودية"بل قضايا أخرى مثل "قضية اهلوية 

 

، وأا من األمور الشكلية غري العملية اليت ال متس اجلوهر، "املاضي خملفات"وقد يقول قائل إن هذه اإلشكالية هي من 
النسق السياسي  ولكن مثل هذا القول سيكون من قبيل تطبيع. سلوك املستوطن الصهيوين من قريب أو بعيد ولن تؤثر يف

كياناً استيطانياً إحاللياً له ظروفه اخلاصة اليت حتدد   كان نسقاً سياسياً طبيعياً وليسالصهيوين، أي النظر إليه كما لو
  :اليهودي مسألة أساسية للعقد االجتماعي الصهيوين لألسباب التالية فتعريف. طبيعته اخلاصة

 

الواليات املتحدة ال تبحث  كان تعريف املسيحي يف الواليات املتحدة مسألة شكلية، فإن هذا يعود إىل أن حكومة  إذا"أ
. الديانة املسيحية، بل رمبا خارج التراث املسيحي ككل ذلك أن مصادر شرعيتها تقع خارج نطاق. عن شرعية مسيحية
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 يهودية، وأا استمرار للدولة "أو علمانية إثنية دينية"فهي تدعي أا يهودية وأا جتسد قيماً  الصهيونية أما الدولة
من  الصهيونية وانطالقاً من هذا، تطلب. "»اهليكل الثالث«على إسرائيل اصطالح  ولذا يطلق الصهاينة"مية اليهودية القد

لكن الفشل يف تعريف . اليهودية املزعومة تقوم أيضاً بضم األراضي اليهود االلتفاف حوهلا ودعمها، وباسم هذه اهلوية
  . يف الصميممقدراا التعبوية ويضرب أسطورة الشرعية اليهودي يضعف

 

املؤسسة الدينية يف إسرائيل تصر على  ومن املعروف أن. أا دولة كل اليهود يف أحناء العامل الصهيونية  تدعي الدولة"ب
من يهود العامل % 80وهذا يعين يف واقع األمر استبعاد أكثر من  أن التهويد جيب أن يتم على يد حاخام أرثوذكسي،

السوفييت قد حتولوا  فأغلبية يهود االحتاد. لى أسس الدينية أو ال يقبلون اليهودية األرثوذكسيةاليهودي ع الذين يعرفون
يصلون إىل إسرائيل يواجهون الكثري من املتاعب بسبب  إىل يهود إثنيني، أو يهود غري يهود، واملهاجرون منهم حينما

 ، وبالتايل"أي من غري اليهود"ف يف زجيات مختلَطة كما أن كثرياً منهم طر. تعريفها إصرار املؤسسة األرثوذكسية على

أعداداً كبرية منهم من اإلصالحيني  أما يهود الواليات املتحدة، فإن. ال تعترف املؤسسة األرثوذكسية بأوالدهم يهوداً
  .واحملافظني الذين ال يعترف األرثوذكس بيهوديتهم

 

وهي يف هذا كانت متسقة . "أي اإلشكناز"ى أنه اليهودي األبيض عل اليهودي الصهيونية  يف أيامها األوىل، عرفت"ج
نظراً  ولكن،. كانت تقدم نفسها على أا جتربة تتم داخل إطار التشكيل االستعماري الغريب متاماً مع نفسها، فقد

 يعادل بني اليهودي هذا التعريف، الذي ملالبسات االستيطان نفسها ونظراً لطبيعة التكوين اإلثين للمهاجرين، مت إخفاء
 ال حيل املشكلة إذ أن القضية تثار "أي اللجوء إىل احلل املراوغ"األنظار  ولكن إخفاءه عن. واإلشكنازي، عن األنظار

ال تزال أوالً وأخرياً رؤية إشكنازية حتاول القضاء  الصهيونية فالرؤية الكامنة اليت توجه الدولة. متفاوتة يف احلدة بدرجات
العرب ويهود البالد  من السفارد واليهود"ال احلضارية الشرقية اليت أحضرها اليهود الشرقيون معهم األشك على

إذ مل تعترف دار احلاخامية بيهوديتهم وطلبت منهم  وقد أدى وصول الفالشاه إىل طرح القضية مرة أخرى،. "اإلسالمية
  . القدمية بني اإلشكنازقد أثار العنصرية البيضاء أن يتهودوا، كما أن لوم األسود

 

من  تعقيداً، ظهور هوية إسرائيلية جديدة بني جيل الصابرا من اإلشكناز تتسم بسمات عديدة  ومما يزيد مسألة اهلوية"د
ومن . يف القول الصهيوين» يهودية«يقال هلا   وعدم االكتراث بالقيم اليت"وعقلية املنفى"بينها احتقار عميق ليهود العامل 

، وجيد البعض صعوبة "أغيار يتحدثون العربية"جورج فريدمان للصابرا بأم  ن وصف عامل االجتماع الفرنسيهنا، كا
تصاعداً حاداً يف مستويات التهويد  الصهيونية هذا وتشهد الدولة". يهودية"تصنيف هوية هؤالء على أا  بالغة يف

  .يعمق من حدة التناقضات والعلمنة األمر الذي
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العسري على اليهود أنفسهم تصديق مقولة الشعب اليهودي الذي  عناصر والتوترات والتناقضات، جتعل منكل هذه ال
فالفعل  .الصهيونية ويتسم جبوهر عضوي يهودي أزيل، تلك املقولة اليت تنطلق منها األيديولوجيا يتجاوز األزمنة واألمكنة

عديدة متنوعة بتنوع التشكيالت احلضارية والتارخيية اليت وإمنا مسات  أثبت أنه ال يوجد جوهر واحد أو وحدة عضوية
  .اليهود عاش فيها

 

قضية مصريية تنصرف إىل رؤية العامل والذات  إن قضية تعريف اليهودي، إذن، ليست قضية دينية أو سياسية، وإمنا هي
  .ومصدر الشرعية فيه واألساس الذي يستند إليه تضامن اتمع

 

  :اليهود الشرقيون  2

عليها  الصهيوين من خالل خاليا زراعية عسكرية متناثرة على أرض فلسطني، مث قامت باالستيالء أسس اإلشكناز اجليب
وحىت يتم .  ولكن الدولة شيء واتمع شيء آخر الصهيونية وطَرد سكاا حينما سنحت الفرصة وأعلنت قيام الدولة

ليصبحوا عماالً وفالحني  رية جديدة لشغل قاعدة اهلرم اإلنتاجي،جمتمع متكامل، كان البد أن يضم مادة بش تأسيس
. "العراق" وبالوعيد أحياناً أخرى "اليمن"العرب بالوعد أحياناً  يقومون باألعمال اإلنتاجية  ومن هنا كان جري اليهود

بعضها  ات العربية وجهلإجناز هذا اجلزء من خمططهم، إىل حد بعيد، بسبب عمالة بعض احلكوم وقد جنح الصهاينة يف
  .اآلخر

 

وكان اهلرم املقلوب قد وقف على قاعدته  .1967 وقد كانت األمور مستقرة وهادئة داخل الكيان الصهيوين حىت عام
على قمته يهود البالد الغربية الذين كانوا يديرون األمور ويستخدمون اليهود  من خالل يهود البالد العربية، وتربع

اهلرم اليهودي مت  يني كعمالة رخيصة وأداة لضمان دوران دوالب العمل، وجعل هؤالء يهللون بأنوالشرق السفارد
، 1967ولكن، مع دخول العمالة العربية بعد عام  .تطبيعه مع أن قاعدته كانت سفاردية وشرقية وقمته إشكنازية غربية

يون شيئاً من احلراك االجتماعي، وتركوا قاعدة الصهيوين، حقق اليهود الشرق ومع تزايد الثروات اليت صبت يف التجمع
التعامل مع املادة البشرية  فهم جييدون"اإلنتاجي واألعمال الوضيعة للعمال العرب، بل حتولوا إىل مقاويل أنفار  اهلرم

ا طفيلية وقد زادت بسبب هذ. "حتولوا إىل مجاعة وظيفية وسيطة العربية بسبب خلفيتهم الثقافية املشتركة، وبالتايل فقد
املفارقة  ولكن. وقد بدأ الشرقيون يطالبون باملساواة مع اإلشكناز. يف االقتصاد اإلسرائيلي وهامشية القطاع اليهودي

اتمع الصهيوين تفاقماً، إذ أن العنصر  الكربى تكمن يف أنه كلما ازدادت مساواة الشرقيني بالغربيني ازدادت أزمة
صعوداً إىل قمة اهلرم وانعزاالً عن قاعدته اإلنتاجية األمر الذي يزيد تواجد   سيزداد"بشقيه الغريب والشرقي"اليهودي 

 .فيها العرب
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فاالستيعاب ال ينطوي على . دجمهم يف اتمع وحياول اإلشكناز حتاشي هذا املوقف عن طريق استيعاب الشرقيني دون
وهذا يعين أن الشرقيني . ة قد تصل إىل اهليمنةالسيطرة والتحكم لدرج صهر اجلماعات املختلفة بل يعين إمكانية

للتجمع الصهيوين  باملعىن العام للكلمة دون أن يصبحوا إشكنازاً، أي أم سيحلون األزمة السكانية سيصبحون يهوداً
عن طريق طرح إطار مرجعي ثقايف غريب  ويتم إجناز ذلك.  دون أن يهددوا مواقع اإلشكناز املتميزة"كيهود"

حينما حيكم على نفسه مبقاييس حضارية إشكنازية سيجد نفسه  رقيون داخله بدونيتهم بشكل دائم، فالشرقييشعرالش
نفسه  كما أن اإلحساس بالدونية جتاه اإلشكناز يترجم. "استعماري معروف يشكل جوهر التبعية وهذا تكتيك"ناقصاً 

خلق مسافة واسعة بينهم وبني  قيني حريصني علىإىل إحساس بالفوقية جتاه العرب وإىل كره عميق حنوهم جيعل الشر
وقد أدى ذلك إىل ميش الشرقيني . "توجد يف الوسط وهذه إحدى السمات األساسية لسلوك الطبقات اليت"العرب 

تنصرف إليهم شبهة اخليانة، يأخذون  فالشرقيون ليؤكدوا والءهم للدولة، وحىت ال .سياسياً وقطع جسورهم مع العرب
املتشدد هذا، يؤكد  ولكن، بسبب موقفهم. "وهم بذلك محائم حتاول أن تكون صقوراً"تشدداً من العرب م موقفاً

  ."أي أم صقور ال تصلُح أن تكون محائماً"العرب  أعضاء املؤسسة اإلشكنازية أن الشرقيني غري صاحلني للتفاوض مع

 

. باألرض لوجوه عملية تغييب العريب وميشه يف عالقتهوالثقايف للشرقيني تشبه من بعض ا إن عملية التهميش السياسي

احتفظوا بكل مؤسسات صنع القرار يف أيديهم  ويف الواقع فإن هذه العملية ساندا بنية القوة املتحيزة لإلشكناز الذين
 ويالحظ أثر هذا. "وبالدرجة األوىل املناصب القيادية يف اجليش. والسياسية العليا الوزارة والكنيست والوظائف اإلدارية"

مراحل التعليم ما عدا مرحلة  الوضع يف حدود احلراك االجتماعي الذي حيققه الشرقيون، فقد زادت نسبتهم يف مجيع
% 3ولكن نسبتهم تقل عند قمة اهلرم العسكري، فال يوجد سوى  .التعليم العايل، وجندهم يف اجليش يف مجيع مستوياته

د يشغل أحدهم منصب رئيس الدولة، أما منصب رئيس الوزراء صاحب القوة الفعلية فهو وق .من الشرقيني بني القيادات
أي املؤسسة اليت تفرخ  وهم قد يوجدون يف املوشافيم ولكن ال يسمح هلم بدخول الكيبوتسات،. نصيب اإلشكناز من

ليست فجوة طبقية اجتماعية باملعىن اإلشكناز والشرقيني  والفجوة بني. القيادات السياسية والعسكرية، إال بنسبة صغرية
على اغتصاب  تعبري عن الطبيعة اإلحاللية للمجتمع الصهيوين االستيطاين باعتباره جمتمعاً مبنياً املألوف، وإمنا هي أيضاً

كذلك حىت يظل عند قاعدة اهلرم  األرض وطرد سكاا واسترياد عنصر بشري يهودي شرقي فقري، عليه أن يبقى
  .اإلنتاجي

 

 الشرقيني هي، عن حق، بؤرة أزمات اتمع الصهيوين، فهي تعبر عن أزمة اهلوية لذا، ميكن القول بأن أزمة اليهودو

فإن قنع الشرقيون . "االستيطانية" الصهيونية واألزمة السكانية االستيطانية وأزمة اإلنتاجية والتطبيع، أي أزمة األيديولوجيا
اليهودي دون أن يكونوا  ا الصيغة املراوغة اليت جتعلهم يهوداً وطليعة قتالية للشعبقاعدة اهلرم، وتقبلو مبوقعهم عند
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عددهم، وزادوا معدالت استهالكهم دون أن يتحركوا إىل  إشكنازاً ودون أن يشاركوا يف صنع القرار مبا يتناسب مع
هذا شعب يهودي واحد، منتج  ذاك إنكانت قابلة للحل، وكان من املمكن أن يقال حين الصهيونية قمة اهلرم، فإن أزمة

االستمرار يف القتل والقتال واالستيطان باملادة البشرية  بطبيعته، له مؤسساته الدميوقراطية مثل كل األمم، وألمكن
إذا صاح  ولكن. املادة البشرية اليهودية الغربية، وبذا تستمر اإلمربيالية يف الدعم والتمويل اليهودية الشرقية توجهها

إن كنا شعباً واحداً حقاً، فلم ال : وقالوا لشرقيون، وبددوا الصمت ومألوا الفراغات، وطالبوا بأن يتحول القول إىل فعلا
العددية، وملَ ال نصعد حنن أيضاً إىل قمة اهلرم، إن صاحوا بذلك فيكون يف  نشارك يف صنع القرار مبا يتفق مع نسبتنا

  .هيونيةالص ديد حقيقي لألوهام صياحهم هذا

 

  :هوية الدولة اليهودية  3

فنشبت معركة بني الدينيني والالدينيني، . يهودية تفجرت قضية اهلوية اليهودية على مستوى الدولة اليت يقال هلا
 دولة علمانية مبعىن الكلمة ال تلتزم بأية قيم دينية أو أخالقية، ميارس فيها كل فرد فالالدينيون يودون أن يروا إسرائيل

واملوروث القومي وبالتايل  ريته كاملة حبيث تتحول شعائر الدين اليهودي إىل جمرد شكل لطيف من أشكال الفلكلورح
الدولة اليهودية البد أن تتبع القيم اإلثنية الدينية فتقيم شعائر  أما الصهاينة الدينيون فيذهبون إىل أن. فهي ليست ملزمة

اخلرتير الذي يستهلكه  مثل البغاء والصور الفاضحة وأكل حلم" املمارسات العلمانية ومتنع اإلباحية وتغلغل الدين اليهودي
اليهود املتدينون داخل وخارج إسرائيل كيف ميكن أن  ويتساءل. وهلذا السبب احتدم الصراع. "اإلسرائيليون بشراهة

مبحاولة  يهودية؟ وقام العلمانيون من جانبهمتعد من أكثر الدول إباحية يف العامل، دولة  تسمى الدولة الصهيونية، اليت
آن واحد، وقاموا حبرق أحد املعابد اليهودية وإلقاء رأس خرتير يف  دولة علمانية ويهودية يف الصهيونية تأكيد أن الدولة

  ."وقائع مرتبطة يف وجدان أعضاء اجلماعات اليهودية بالنازية ومعاداة اليهود وهذه"معبد آخر 

 

فاليهود اإلثنيون . أخرى فرعية  هذا االنقسام األساسي حول الدولة اليهودية هناك انقساماتولكن إىل جانب
يقولون كيف ميكن أن نسمي الدولة الصهيونية، اليت تتزايد فيها  املتمسكون بإثنيتهم، وخباصة املقيمون يف اخلارج،

ميكن أن نسمي دولة  هل: الثورية واليسارية فيقولونأما اليهود ذوي االجتاهات . والعوملة، دولة يهودية معدالت األمركة
أمريكا الالتينية باألسلحة، وكانت تتعاون مع نظام  تقوم بالتجسس حلساب الواليات املتحدة وتزويد النظم الفاشية يف

  دولة يهودية؟ األبارايد يف جنوب أفريقيا،

 

 إذ ظهرت عدة أحزاب "الىت تعرب عن نفس األزمنة" نيةقد شهدت االنتخابات اإلسرائيلية األخرية عودة السياسة اإلث
  إسرائيل بعالياه وهي ظاهرة اتسمت ا احلياة السياسية يف إسرائيل يف "جيشر شاس "ذات أساس إثين وليس عقائدياً 
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عمق التناقضات  وعودا ذه احلدة مرة أخرى بعد حوايل نصف قرن يدل على. األوىل بعد إعالن الدولة السنني
  .وبنيويتها وعلى الفشل يف تعريف اليهودي

 

  :الشعب اليهودي في الخارج  4

يهودية تكون مبرتلة املركز ليهود العامل وكان من املفروض أن اجر أغلبيتهم  ترى أا ستؤسس دولة الصهيونية كانت
حتافظ له على هويته اليهودية وحتفظها من وسياسياً نظري أن  مادياً الصهيونية أما من تبقَّى منهم فواجبه دعم الدولة إليها،

 ما حدث كان أبعد ما يكون عما هو متوقع، إذ مل يهرع الشعب اليهودي إىل وطنه اجلديد، ولكن. االنصهار والذوبان

أو لعل أعضاء هذا . متمتعاً مبنفاه وآثر البقاء خارج حدود أرضه ووطنه املزعوم دون أن حيرك ساكناً، منفياً بإرادته
أعضاء فيه وإمنا هم بشر عاديون يعيشون يف أوطام الفعلية ينتمون  عب، إذا ما نفضنا غبار القول الصهيوين، ليسواالش

 "كبشر"فإم  وحىت حينما يفكرون يف ترك أوطام،. يف اهلجرة ألنه ليس هناك ما يدعو إىل ذلك إليها وال يفكرون

يدل على أم أبناء عصرهم وأن حسابام  واليات املتحدة، وهو مايدرسون البدائل والفرص، وتتجه أغلبيتهم حنو ال
األمن واملستوى املعيشي املرتفع يف الواليات املتحدة ليستوطن حيث  دقيقة وسليمة، فمن ذا الذي يطيب له أن يترك

  االنتحارية وشظف العيش؟ احلرب واهلجمات

 

عبرت " اإلثنية"هؤالء  دالت االندماج بينهم، إذ أن يهوديةساعدت على تسارع مع الصهيونية بل لقد ثبت أن الدولة
 كما ظهر أن الدولة. خالل دعم إسرائيل وحسب عن نفسها ال من خالل أسلوب حياة يهودية متكامل وإمنا من

، اجلامدة وتفصح عن وجهها اإلرهايب الصهيونية هلم الكثري من احلرج حينما تتصرف يف إطار املقوالت تسبب الصهيونية
مل تنجح يف أن  هذا فضالً عن أن الدولة اليهودية. التليفزيون وأمام جريام الليرباليني العلمانيني وخباصة على شاشات

لكل هذا حياول أعضاء اجلماعات . يزالوا نتاج الدياسبورا تنتج فكراً دينياً يهودياً، فمعظم املفكرين الدينيني اليهود ال
اليهودية من  موقف اجلماعات«: انظر" داخل إطار جمتمعام "ومن ذلك مشكلة املعىن"هم مشاكل اليهودية يف العامل حل

  ."«الصهيونية

 

فلسطني  يف أرض الصهيونية املشروع الصهيوين تفككت أثناء املمارسة اليت تشكل حجر األساس يف" اليهودي"إن مقولة 
 .احملتلة

 

 1997من هو اليهودي عام 

Who is  a Jew 1997  
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اإلصالحية واحملافظة بدأت تصل إىل إسرائيل وقد تزايد عدد التابعني  زيد مشكلة اهلوية اليهودية تفاقماً أن اليهوديةمما ي
من عدد  %85 الوقت الذي وصل فيه عدد اإلصالحيني واحملافظني املتدينني يف الواليات املتحدة حوايل هلا، هذا يف

 يف الواليات املتحدة يصرون "وكثري من املتدينني" ذكر أن اليهود امللحدينوجيب أن ن. يهود الواليات املتحدة املتدينني
، "يف ذلك جمتمعهم منادين بذلك باعتبارهم أعضاء أقلية يرون أن ذلك يف مصلحتهم متبعني"على فصل الدين عن الدولة 

فهم ال ميانعون يف أن يسيطر  لذا و"وهم أعضاء أغلبية"اليهود امللحدون يف إسرائيل فهم ال يكترثون أساساً بالدين  أما
االستعراض الديين يزيد من شرعية الدولة وشرعية االستيالء  وخصوصاً أن مثل هذا"األرثوذكس على مجيع مناحي احلياة 

  ."على األراضي

 

على املنظمة اليت يمن "الدياسبورا  فبينما ترى أغلبية. أدى هذا الوضع إىل فقدان االتزان على مستوى يهود العامل وقد
املؤسسة األرثوذكسية يف إسرائيل أن يلعب الدين دوراً أساسياً يف   ضرورة فصل الدين عن الدولة، حتاول"الصهيونية

اليهودي  والعامة بل أن يتحكم الدين يف احلياة اخلاصة للمواطنني، وأن تقوم هي بتعريف من هو حياة الفرد اخلاصة
  . بني الفرد واتمعوالقوانني اخلاصة بالعالقة الدينية

 

للتيار اإلصالحي  مترير قانون يف الكنيست يلغي االعتراف بعقود الزواج اليت جيريها احلاخامات التابعون وقد جرى
فقد غضب اليهود اإلصالحيون واحملافظون بشدة  ،"من أربع مراحل"ومع أن القانون مر يف املرحلة األوىل . واحملافظ

يف "فاتصل نتنياهو شخصياً برؤسائهم ودعاهم للقائه يف مكتبه . عن إسرائيل اعدات والتربعاتوهددوا عالنية بقطع املس
إقامة جلنة تضم املسئولني من  وقال إنه قرر. وأخربهم أن مترير القانون يف القراءة التمهيدية ال يعين أنه سينجح ."القدس

  .رارات وحلول ترضي كل األطرافإىل ق كل التيارات الدينية يف إسرائيل لتبحث املوضوع وتتوصل

 

 املالية يعقوب نئمان إلنشاء حمكمة تفصل يف حاالت اعتناق الديانة اليهودية داخل وبالفعل مت تشكيل جلنة يرأسها وزير

أو القيام بأية إجراءات قبل أن  الصهيونية وقد وعد زعماء اإلصالح واحملافظة بالتوقف عن اهلجوم على احلكومة .إسرائيل
أن  نئمان قد اقترح إنشاء حمكمة مشتركة تضم ممثلني عن اليهود احملافظني واإلصالحيني على  اللجنة عملها، وكانتنهي

ووصف . رفضوا هذه املقترحات متاماً "يف احلاخامية الرئيسية"ولكن األرثوذكس . يرأسها حاخام من اليهود األرثوذكس
ثوذكس بأنه سيؤدي إىل انقسام خطري يف صفوف اليهود، ويهدد األر قادة اإلصالحيني واحملافظني قرار احلاخامات

  .الوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو مستقبل حكومة رئيس
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واحملافظون عن شعورهم بالصدمة، وقال احلاخام إيهود باندل، رئيس احلركة  ويف املقابل، أعرب اليهود اإلصالحيون
احلاخام يوري رجييف  وأكد. سوية مبرتلة إعالن حرب ضد الشعب اليهوديإسرائيل، إن رفض املتشددين للت احملافظة يف

  .وجه التسوية رئيس احلركة اإلصالحية أن احلاخامية الكربى قد أغلقت الباب يف

 

وهو . اإلصالحي، عضواً يف الس الديين ملدينة نتانيا مث وقعت مشكلة جديدة، إذ مت انتخاب امرأة، من التيار الديين
  ودينية"ممثلي الشعب" وشعبية "لكل حزب ممثلون حسب نسبته يف االنتخابات البلدية" لف من تركيبة حزبيةجملس مؤ

 عن "وهي بروفسري يف الالهوت" جويس برنر" احلاخامة" وجاء تعيني "مندوبني يعينهم جملس الرئاسة الروحية الرمسية"
  .حزب مريتس اليساري الصهيوين

 

اجلماعة يف املعبد وال  فاليهودية األرثوذكسية ال تقبل باشتراك النساء يف صالة"ألرثوذكس أثار جنون ا هذا االنتخاب
العليا واستصدرت أمراً جييز التعيني ويؤكد أنه قانوين   فرفضوه، فتوجهت احلاخامة اجلديدة إىل احملكمة"حباخامات إناث

نتنياهو،  للمحكمة وقرارها، وهو أمر خمالف للقانون، اتفقولكيال يعترب موقفه إهانة . عليه وبأمر وزير األديان باملصادقة
صالحياته ملدة ساعة، يوقع خالهلا بنفسه   ويأخذ"إيلي سويسا من حزب شاس"مع قيادة شاس، أن يقيل وزير األديان 
راحوا لكن هذا احلل مل يرض األرثوذكس وال حىت احلاخامني األكربين، ف .على كتاب التعيني، مث يعيد الوزارة إليه

األرثوذكس أن  يرى"وقرروا مقاطعة كل جملس ديين يضم امرأة أو يضم حاخاماً إصالحياً أو حمافظاً  يهامجون نتنياهو
  ."جيب أال يمثَّال أساساً يف االس الدينية" املذهبني"هذين 

 

 يهود الواليات املتحدة، واضح على ولعل تزايد النسبية األخالقية يف الواليات املتحدة، وهو أمر يترك أثره بشكل
فعلى سبيل . املختلفة سيزيد من تصعيد الصراع بني األرثوذكس وغريهم وانتماءام الدينية وشبه الدينية والال دينية

الطاليت ومحل  للمرء ختيل استجابة احلاخامات األرثوذكس لقيام بعض النساء من الواليات املتحدة بلبس املثال، ميكن
وميكن للمرء كذلك ختيل موقف . حاخامات لصالة جبوار حائط املبكى واإلصرار على أن يرمسنالتوراة وحماولة ا

بني زوجني،كالمها من الذكور، يف " ديين"اإلصالحيني بعقد أول قران  املؤسسة األرثوذكسية من قيام أحد احلاخامات
  !إسرائيل

 

  األزمة السكانية االستيطانية

Demographic and Settlement Cris is   
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الصهيوين كل مظاهر أزمة اهلوية ويستوعبها، أو على األقل كان ميكنه أن يتجاهلها،  كان من املمكن أن يتجاوز الكيان
اهلوية أو التطبيع لو أن الوقود  ففيم م قضية: كان يفعل يف املاضي، ما دامت املادة البشرية االستيطانية متوفرة كما

الصهيوين خللق حقائق جديدة، وأمر واقع جديد؟ ولكن األمر  ة احلرب واالستيطانالبشري ال يكف عن التدفق حنو آل
  .عميقة جتعل من املشروع الصهيوين أكذوبة عقيمة دخلت طريقاً مسدوداً ليس كذلك، فثمة أزمة سكانية

 

عن املُستوطَن الصهيوين املنظور قليالً ونتحدث ال  االستيطانية، علينا أن نغير الصهيونية هذا اجلانب من أزمة ولفهم
فاحلركة الصهيونية، منذ ظهورها يف . يف الغرب، وخصوصاً يف الواليات املتحدة وحسب، وإمنا عن اجلماعات اليهودية

استعماري وعد  ذلك أن املشروع الصهيوين مشروع. القرن املاضي، تعاين أزمة سكانية تتهددها يف الصميم أواخر
 حىت الوقت احلايل 1882قد حدثت منذ عام  بة لالستيطان والقتال، ولكن هناك تطوراتبتقدمي املادة البشرية املطلو

  :هي

 

 ، األمر الذي فصل الكتلة"عام توقيع وعد بلفور" 1917املتوقف يف شرق أوربا بعد عام   استؤنف التحديث املتعثر 1

حرم معاداة اليهود أتاح أمامهم   اجلديد الذيالبشرية اليهودية يف روسيا عن املشروع الصهيوين إذ أن اتمع السوفييت
كثريون تنبأوا بذلك وراهنوا عليه، واخنرطت أعداد كبرية من  وقد كان هناك مفكرون يهود. فرص احلراك االجتماعي

  . يف صفوف األحزاب الثورية االشتراكية يف روسيا وغريها"اليديشية" اجلماهري اليهودية

 

اإلبادة النازية ليهود  الكتلة البشرية اليهودية يف بولندا وغريها من دول أوربا من خاللأعداد كبرية من   اختفت 2
  ."مثل التنصري والتخفي"عناصر أخرى  أوربا وغريهم من اجلماعات اإلثنية والدينية، أو من خالل

 

وقد بدأ هذا . أحناء العاملجذب بالنسبة للمهاجرين اليهود من أوربا ومن كل   ظهر أن الواليات املتحدة تشكل نقطة 3
القليلة اليت اجتهت إىل فلسطني  ومن املعروف أن اآلالف. يف التبلور مع تعثُّر التحديث وتوقُّفه يف شرق أوربا االجتاه

ولكن، بعد أن فُتحت األبواب منذ الستينيات، . موصدة دوا لالستيطان فعلت ذلك ألن أبواب الواليات املتحدة كانت
  .قدماً حنو املنفى البابلي اجلديد اللذيذ اليهوديةتتجه اهلجرة 

 

 موت« فيما يسمى ظاهرة "خارج إسرائيل"أعداد أعضاء اجلماعات اليهودية يف العامل   يالحظ التناقص املستمر يف 4

  .واخنفاض اخلصوبة بسبب االندماج والزواج املُختلَط والعزوف عن الزواج واإلجناب» الشعب اليهودي
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 بأعداد غفرية كما كان متوقعاً، فهم صهاينة توطينيون، الصهيونية مل يهاجر أعضاء اجلماعات اليهودية إىل الدولة  5

  .حبماس ولكنهم ال يهاجرون الصهيونية يتحدثون عن

 

صدر األساسي امل"االستيطانية يف شرق أوربا  أفرغت اهلجرة اليهودية السوفيتية األخرية املصادر املتبقية للمادة البشرية  6
  ."للمستوطنني

 

النازحني آخذة يف  إذ يالحظ أن أعداد. املشكلة السكانية حدة، بالنسبة للكيان الصهيوين، ظاهرة الرتوح  ومما يزيد 7
وقد . "أو أكثر حسب اإلحصاءات غري الرمسية"  ألف700وقد بلغ عددهم ما يزيد على . التزايد يف اآلونة األخرية

ويظهر على شاشات التليفزيون اإلسرائيلي بعض النازحني ليتحدثوا عن قصص  ح مقبوالً اجتماعياً،أصبح قرار الرتو
شققهم استعداداً  الواليات املتحدة، كما تظهر يف الصحف اإلسرائيلية إعالنات عن إسرائيليني يودون بيع جناحهم يف

النازحني نفسها قد تغريت، فمعدل النازحني من  ةكما يالحظ أن نوعي. للهجرة، وهذه أمور كانت يف املاضي تتم سراً
 45  25 يف فئة العمر "احلركة الكيبوتسية املوحدة والكيبوتس القُطري"حركتني  بني أبناء الكيبوتسات التابعني ألكرب

وقد نزحت العناصر  .وهذا املعدل يساوي معدل نزوح هذه األجيال يف اتمع اإلسرائيلي. يف املتوسط %6 هو
  .عسكرية عن املُستوطَن الصهيوين بأعداد كبرية آخذة يف التزايدال

 

فالصهاينة . بشكل مباشر قضية االستيطان واألزمة السكانية تثري قضية اهلوية اليهودية ولكنها يف الوقت نفسه تثري
 عدداً وحجماً ولكن املستوطنات يف الضفة الغربية قائمة وتزداد يصرحون كل يوم بعزمهم على إنشاء املستوطنات،

الزيادة  وهو عدد أقل من" ألف 140  120فيها مل يزد بعد مرور ما يزيد عن ثالثني عاماً عن  ولكن عدد املستوطنني
 إحاللياً، 1967االستيطاين الصهيوين حىت عام  وكان اجليب. "الطبيعية السنوية للفلسطينيني العرب يف تلك املنطقة

 النوع الذي يستند إىل التفرقة اللونية على طريقة جنوب أفريقيا حيث يتم االحتفاظ نولكنه حتول إىل جيب استيطاين م

  .باألرض ومن عليها من سكان ويتم حتويلهم إىل مصدر للعمالة الرخيصة

 

يتجاوز نطاق فلسطني  النظام العاملي اجلديد فرصاً جديدة للنظام االستيطاين الصهيوين حبيث أصبح بوسعه أن وقد أتاح
سوق شرق أوسطية يلعب هو فيها دور الوسيط األساسي بني  تلة ليتغلغل يف البالد العربية وليحول السوق العربية إىلاحمل

  .عربية وأخرى العرب والغرب، بل بني كل دولة
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والقتال من املستوطنني، أي املادة البشرية، لالستيطان  وتكمن املفارقة يف أن توسع اجليب االستيطاين يتطلب املزيد
ديداً  املادة البشرية اليهودية غري متوافرة وإن مت استرياد مادة بشرية عربية فإن هذا يشكل ولألعمال التجارية، ولكن

  .«صهيونية األراضي«و» السكانية«أو » الدميوجرافية الصهيونية«وقد ظهر يف إسرائيل صراع بني ما مسي . هلوية الدولة

 

  1997تجميع المنفيين عام 

Ingathering of the Exiles  1997  

ولكن بعد مرور ما يقرب من مائة  .األساسية أن اليهود شعب واحد وأن إسرائيل هي دولتهم الصهيونية من االدعاءات
العامل مل  فيهود. هي دولة أقلية الصهيونية الدولة ال تزال الدولة عام على االستيطان الصهيوين ومخسني عاماً على تأسيس

 ولذا اضطرت الدولة. سعادة غامرة مبنفاهم  إليها ومل تنجح يف جتميع املنفيني، إذ يبدو أن املنفيني يف حالةيهاجروا

 خمتلفة -تسميتها كذلك   إن صح-ويهوديتهم "االستيطانية حلل أزمتها السكانية بأن تلجأ لتهجري الفالشاه  الصهيونية
املهاجرين اليهود السوفييت الذي تعلم مسبقاً أم ليسوا  ف من مث مسحت جرة مئات اآلال"عن اليهودية احلاخامية

  "باملاليني"1997يبين عدد اليهود يف إسرائيل والعام منذ تأسيس الدولة حىت عام  واجلدول التايل. يهود أصالً

 
  النسبة إىل يهود العامل/ إسرائيل / عدد يهود العامل / السنة 

 

1949 / 11 / 0.650 / 6% 

 

1955 / 12 / 1.590 / 13% 

 

1970 / 13 / 2.582 / 20% 

 

1975 / 13 / 2.959 / 23% 

 

1980 / 13 / 3.283 / 25% 

 

1985 / 13 / 3.517 / 27% 
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1990 / 13 / 3.947 / 30% 

 

1995 / 13 / 4.550 / 35% 

 

1996 / 13 / 4.637 / 36% 

 

  .1997اإلحصاء السنوي اإلسرائيلي لعام  كتاب: املصدر 

 
  :مالحظات

 

1 -   .«موت الشعب اليهودي«، وهذا يعود إىل الظاهرة املسماة 1970العامل ثابت منذ  عدد اليهود يف 

 

2 -   .هناك زيادة يف أعداد اليهود يف إسرائيل، ترجع إىل اهلجرة باألساس 

 

3 -   .كل زيادة يف يهود إسرائيل تعين نقصاً يف يهود املناطق األخرى 

 

4 -  - 2إىل يهود العامل تتراوح بني   كانت نسبة التزايد يف نسبة يهود إسرائيل1990م  وحىت عا1970منذ عام  

- %3 :75 - 70: كل مخس سنوات وهي كالتايل على الترتيب% 3  75 -  80: 2% -  80 -  85: 2% 

-  85 - بسبب هجرة اليهود السوفييت، أي % 5نسبة الزيادة   فقد كانت95 - 90أما الفترة من  .3% :90 
  .كل عام% 1مبعدل 

 

  . دولة أقلية، يرفض املنفيون اهلجرة إليها1997هذه الزيادة تظل إسرائيل عام  ورغم كل

 

  "أزمة الخدمة العسكرية" 1967جيل ما بعد 

Pos t 1967 ceneration "Cris is  of Military Service"  

أصحاب األرض   إىل التخلص منمعروف أن الوجود الصهيوين يستند إىل العنف واإلرهاب، إذ أنه يهدف مما هو
أن الوجود الصهيوين كيان غُرس يف املنطقة  كما. وهي عملية ال ميكن أن تتم بالوسائل السلمية. وإحالل آخرين حملهم
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وعلى مستوى من املستويات، ميكن القول بأن املشروع الصهيوين كان يهدف  .بسبب دوره القتايل ضد املنطقة العربية
مادة قتالية ختدم املصاحل   إىل فلسطني وحتويلهم إىل"وكل الفائض البشري اليهودي"و املتسولني اليهود الشنورير أ إىل نقل
ولذا، فإن وجود كل جيب . أسسها العامل الغريب يف آسيا وأفريقيا وهذا هو أحد أهداف اجليوب االستيطانية اليت. الغربية

وحتقق  ألصليني أو لتقمعهم، ولتنفذ املخطط العسكري الغريبقوة عسكرية ضخمة لتطرد السكان ا استيطاين يستند إىل
تنتمي هلذا النمط، وقد أحرزت  الصهيونية والقوة العسكرية. احلد األدىن من الطمأنينة جلماهري املغتصبني من املستوطنني

  .النجاح والشرعية أمام مجاهري املستوطنني قدراً ال بأس به من

 

إسرائيل دولة صغرية تدافع عن  جنحت يف أن ترسخ يف وجدان اإلسرائيليني فكرة أنقد  الصهيونية وكانت العسكرية
 عقالنيتها 1967ضد العرب حىت عام  الصهيونية نفسها ضد هجمات جرياا العرب، األمر الذي أعطى احلروب

األخالقي والقومي  ولذا، كان يتم جتنيد الشباب اإلسرائيلي بنجاح شديد، عن طريق التوجه إىل حسهم .ومشروعيتها
  .إنسانية أخالقية مشروعة والديين ورغبتهم يف البقاء باعتبار أن الدفاع عن الذات رغبة

 

 وختلع القداسة على كل "الديين والعلماين" اليت جتعل اليهود شعباً خمتاراً باملعىن احللويل الصهيونية بل إن األيديولوجية
وقد وصف بن . قداسة على اجليش حىت أنه وصف بأنه القداسة بعينهاال ممتلكات الدولة، وخباصة حدودها، خلعت

اكتسبت  ومن مث. خري مفسر للتوراة، فمفسر التوراة هو وحده القادر على تعريف حدود إسرائيل جوريون اجليش بأنه
في اتمع ف. لدخول النخبة احلاكمة إىل جانب هذا كانت اخلدمة العسكرية السبيل. اخلدمة العسكرية قداسة خاصة

ولذا كان يتم جتنيد الشباب اإلسرائيلي . فيصبح جديراً باحلكم وصنع القرار االستيطاين، البد أن يدفع الفرد ضريبة الدم
باعتبار أن الدفاع عن الذات  شديد، عن طريق التوجه إىل حسهم األخالقي والقومي والديين، ورغبتهم يف البقاء، بنجاح

ولذا قيل، عن صدق، إن كل شعب "البقاء اإلسرائيلي نفسه  روعة، وباعتبار أن العرب يهددونرغبة إنسانية أخالقية مش
 ومما دعم كل هذه االدعاءات انتصارات إسرائيل املتتالية احلامسة اليت. "جيش له شعب له جيش إال يف إسرائيل فهو

  .ضمنت للمستوطنني البقاء وتدفق املعونات من اخلارج

 

األمن   حني بدأت املشاكل، وبدأ إميان املستوطنني الصهاينة بنظرية1967السائد حىت عام  لوضعوقد ظل هذا هو ا
اإلسرائيليون خالهلا أن عمليات النصر  وكان أوهلا حرب االسترتاف اليت أحس. اإلسرائيلية ومشروعيتها يف االهتزاز
القوات العربية املصرية والسورية خط  حني اكتسحت 1973حرب  مث جاءت. السريعة ليست أمراً متيسراً وسهالً

، »اللبناين املستنقع«"مث كان هناك أخرياً حرب لبنان . العسكرية وأحلقت خسائر بالعدو الصهيوين بارليف والتحصينات
اهلدف الذي كانت تطمح إليه احلملة  وبفشل ملحوظ يف حتقيق.  اليت انتهت زمية ساحقة"يف املصطلح اإلسرائيلي

  ."واللبنانية ل ائي على املقاومة الفلسطينيةالقضاء بشك"
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آخرها وأمهها وتاجها عملية قبية اليت قا ا مواطنان  مث شهدت هذه الفترة عمليات فدائية مستمرة مل تتوقف البتة كان
 فقد استقال.  عاماً على مذحبة قبية31 مبناسبة مرور 1987 نوفمرب 25 يف "تونسي أحدمها سوري واآلخر"عربيان 

فقتل ستة  الصهيونية املستوطنات طائرتني شراعيتني فاستشهد أحدمها يف الطريق ولكن جنح اآلخر يف اهلبوط يف إحدى
 وقد بينت هذه العملية للمستوطنني. "ستة مقابل واحد: كان أحد شعارات االنتفاضة ولذا"إسرائيليني مث استشهد 

االستيطانية العسكرية القوية ال ميكن أن تضعهم يف برج  لصهيونيةا الصهاينة أن ذاكرة العرب حية وأن ذراع الدولة
 مث جاءت انتفاضة احلجارة لتبني مدى عجز العدو عن القيام بالعمليات. طول الوقت حصني وال أن تقدم هلم احلماية

  .اجلراحية والضربات اإلجهاضية اليت تسكت اآلالم مرة واحدة

 

اليت كان من " ألن احلروب املستمرة» عقم االنتصار«إحساساً عميقاً مبا يسمى لدى اإلسرائيليني  هذا الوضع ولَّد
وقد تبني اإلسرائيليون أم وصلوا . بالنصر  مل تأت ال بالسالم وال"املفروض يف كل واحدة منها أن تنهي كل احلروب

  .لقوة دون جدوىأم وصلوا ألعلى نقط استخدام العنف وا ، أي»نقطة الذروة«إىل ما ميكن تسميته 

 

حالة دفاع عن النفس كما يقولون وإمنا  ليست يف الصهيونية كثري من الشباب اإلسرائيلي أن الدولة إضافة إىل هذا أدرك
املثال أعلنت املؤسسة العسكرية أن اهلدف من عملية سالم اجلليل هو  ففي حرب لبنان على سبيل. هي دولة عدوانية

ظهر أن  مث.  كيلو متراً مربعاً من لبنان67نه اهلجمات الفدائية وتطهري مساحة لوقف ما يسمو هدف دفاعي حتمي
أي أا مل تكن حرب خيار فُرضت  اهلدف احلقيقي كان هو فرض حكومة وظيفية عميلة يف لبنان حتت محاية إسرائيل،

كما أن استمرار . قومي اإلسرائيليأدى هذا إىل تداعي اإلمجاع ال وقد. على املستوطنني وإمنا حرب دخلوها مبلء إرادم
  .النفس الغربية ملا يزيد على عشرين عاماً كان من الصعب الدفاع عنه باعتباره دفاعاً عن االحتالل يف الضفة

 

 أصبح احلديث عن "توقيع شىت معاهدات السالم بعد"ومع تراجع احتماالت احلرب بني العرب واملستوطنني الصهاينة 
 وال شك يف أن زيادة معدالت العلمنة والعوملة. دفاعاً عن النفس أمراً مستحيالً اإلسرائيلية باعتبارهاالعمليات العسكرية 

السائد يف إسرائيل يزيد  كما أن جو اخلصخصة العام. والسعار االستهالكي ال تساعد كثرياً على تصعيد روح القتال
  .متركز الفرد حول نفسه وجيعله يضع نفسه قبل اتمع

 

إسرائيل يف مهرجان اليوروفيزيون ممثلة تسمى  ميثل. كن هنا أن نورد هذه الواقعة مثاالً ملا حيدث للشباب يف إسرائيلومي
حقيقية أصالً، ولكنها كانت يف األصل رجالً شاذاً من أصل ميين يسمى بارون  ولكن دانا هذه ليست امرأة» دانا«

وحتول . كبرية غري عادية هي شخصية حتظى بشعبية/وهو.  بعدها إىل امرأةمث أجرى عملية جراحية يف لندن حتول كوهني
ولكن حني يتحول الفعل الفردي إىل رمز قومي هنا   مسألة حتدث اآلن يف جمتمعات كثرية،"والعكس"امرأة إىل رجل 

  .اجتماعية وليس سلوكاً فردياً جيب أن ندرس املسألة باعتبارها قضية
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الظواهر االحتجاجية، أي انصراف الشباب من املستوطنني الصهاينة عن   متام االرتباط بأهموكل هذه األحداث مرتبطة
على مستوى   إسحق مردخاي بأن اخنفاضاً حاداً طرأ"السابق"وقد صرح وزير الدفاع . بل الفرار منها اخلدمة العسكرية

جيل «يليون بقلق عن طبقة من الشبان تدعى اإلسرائ ويتحدث. االندفاع والرغبة القتالية يف صفوف الشباب اإلسرائيلي
 وأعضاء هذا اجليل ال يبدون اكتراثاً باألوضاع. ببث الغناء بشكل متواصل يف إسرائيل نسبة إىل قناة تقوم» .يف. يت. إم

عية اليت العام يف اتمعات الصنا وهذا على كل تعبري عن التوجه االستهالكي. العامة للدولة، ومييلون إىل الدعة والراحة
البعض أننا وصلنا مرحلة الراحة، والبعض اآلخر يرى أننا جيب أال  يعتقد: "وكما يقول مردخاي. »متقدمة«يقال هلا 

 ."الدفاع عن إسرائيل نساهم بكل جهودنا يف

 

ك ال ، وهي بذل26.6اإلسرائيليني يف سن الشباب فمتوسط العمر هو  معظم"ومما جيدر ذكره أن أعضاء النخبة اجلديدة 
 الصهيونية الدولة ، أي بعد أن دخلت1967 ولدوا بعد إنشاء الدولة ونشأوا بعد عام "الدول العربية ختتلف كثرياً عن

ولذا، شهدت القوات العسكرية اإلسرائيلية، . يعد مواطنيها مهتمني فيها بالتراكم املرحلة الفردوسية االستهالكية اليت مل
أبناء الكيبوتسات، العمود  تجاجية خمتلفة، جديدة عليها كل اجلدة، مثل زيادة نزوحمرة يف تارخيها، ظواهر اح ألول

كذلك نسبة النازحني من الضباط واخلرباء العسكريني  وقد زادت. الفقري للمؤسسة العسكرية واحتياطيها احلقيقي
  ."يفوبعد توقُّف العمل يف مشروع الطائرة ال"احلربية  واملهندسني والعاملني يف الصناعات

 

يقال إن ثُلث " تعاطي املخدرات وانتشار اجلرائم اجلنسية بني أفراد القوات اإلسرائيلية والشباب وكذلك، زادت نسبة
حىت أنه ورد يف أحد تقارير البنتاجون  ، وضعف مستوى األداء بشكل ملحوظ"الشباب يف إسرائيل يتعاطون املخدرات

  .مصدرها اإلسرائيليون أنفسهم، وتعد هذه نسبة عالية جداً  كاناخلسائر أثناء حرب لبنان من مجلة% 10أن 

 

حول رواتب  املادة العسكرية اإلسرائيلية فتزايد الفساد والرشوة يف صفوف القيادات ووزعت منشورات وقد لوحظ ختثُّر
ممن تلقوا رشاوي اجليش اإلسرائيلي  وقد اكتشفت شبكة كاملة من كبار الضباط يف. الضباط تسيء إىل هيبة اجليش

. واالحتياط، مقابل إعفاء هؤالء اجلنود من اخلدمة العسكرية ضخمة من جنود اجليش، العاملني يف اجلنوب اللبناين

  ضابطاً ومسئوالً، منهم طبيب نفسي كبري يف وزارة الدفاع اإلسرائيلية، اشتركوا15أن  أشارت صحيفة معاريف إىل"

كما يحقق . "باخلدمة العسكرية باب مزيفة جلنود لديهم املال لكنهم خيشون االلتحاقمعاً يف إصدار تقارير اإلاء ألس
. السابق، الامه بالفساد أثناء اخلدمة العسكرية يف شرائه معدات حبرية اآلن مع اجلنرال مي ميخارام، قائد سالح البحرية

اإلثيوبيني،  ن التمييز العنصري ضدالضباط الذين يسرحون خلفض النفقات وأولئك الذين ميارسو أضف إىل هذا
  .واإلثيوبيني اندون الذين ينتحرون
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هذه  وقد اضطرت.  يعترب من األعمال املرموقة"وحدة املظلمني"التطوع يف صفوف قوات النخبة  ويف فترة قريبة كان
غري أن الوضع اآلن تغير . رالعناص القوات يف السابق إىل االعتذارات لعدد من الراغبني بالتطوع لوجود ما يكفيها من

. من اخلدمة العسكرية مثل الزعم مبرورهم بأحوال نفسية مضطربة كما يبدو، فكثريون يستخدمون حيالً دنيئة للتخلص

من  من الشباب الذين بلغوا سن التجنيد يستبعدون% 18 ألفاً، كما أن 13اخلدمة العسكرية  بلغ عدد اهلاربني من
املعافني ألسباب دينية ما يزيد  يستبعدون ألسباب متنوعة، ويبلغ عدد% 15ية ونفسية، واخلدمة بسبب أمراض عضو

  .%6عن 

 

الشباب اإلسرائيلي أم إن أتيحت هلم فرصة حتاشي اخلدمة العسكرية  ويف إحدى استطالعات الرأي صرح ثلث
. لبنان  اهلروب من الشريط احملتل يفوقد لوحظ تصاعد معدالت.  لفعلوا ذلك"تستغرق ثالث سنوات اليت"اإلجباربة 

 حوايل 1996الذين بلغ عددهم عام " ويعتمد اجليش اإلسرائيلي على نظام االحتياط فيقوم باستدعاء جنود االحتياط
ولذا كان يقال إن الشعب اإلسرائيلي هو "إلعادة تدريبهم   مرة كل عام ملدة شهر حىت سن اخلمسني"429.000

 وأثناء الصدام الذي وقع بني اجليش. وقد لوحظ أن حوايل الثُلث يتغيبون. "شهر دى عشرجيش يف إجازة ملدة إح

، 340هلا والبالغ عددهم   استدعت إحدى فرق االحتياط اجلنود التابعني1996اإلسرائيلي وسكان نابلس يف سبتمرب 
عدد اندين الذين يرغبون "ية الذهاب للضفة الغرب وقد رفض أحدهم. ، ومل يبق منهم سوى ثالثني60فلم حيضر سوى 

 واألهم من هذا كله أن هناك قبوالً اجتماعياً. "من عدد اندين% 5يتراجع ليصل إىل  يف اخلدمة يف األحداث القتالية

 "حىت اية الستينيات"فيه  هلذا املوقف، وهو أمر جديد كل اجلدة يف التجمع الصهيوين الذي كانت اخلدمة العسكرية

 .املستوطن/املواطن رف األكرب الذي ميكن أن حيصل عليهتعد الش

 

مثريي املشاكل ويتركهم وشأم حىت ال تثار القضية وحىت ال  أمام هذا الوضع يفضل اجليش اإلسرائيلي أن يستبعد
 أبطال التهرب من اخلدمة العسكرية أفيف جيفني، ابن شقيقة موشي ديان، وهو من أشهر من"يناقشها الرأي العام 

ظهر قبل سنوات يف التليفزيون  وقد. املغنني الشباب يف إسرائيل ويقال إنه يشبه يف مالحمه وحركاته مايكل جاكسون
وقد انتهى به األمر إىل اهلجرة إىل بريطانيا بعد . ألسباب نفسية وهو يتحدث عن كيفية حصوله على اإلعفاء من اخلدمة

«سرطان االحتالل«ر بسبب للهجرة ذكر فيه أنه يهاج أن تقدم بطلب مسبب ".  

 

 على مدى عمق األزمة الصهيونية، فجيش الدفاع اإلسرائيلي هذا، وصورته اليت يذيعها عن إن كل هذه الظواهر تدل

سواء يف عالقة اتمع الصهيوين مع  الصهيونية نفسه، لبنة أساسية يف العقد االجتماعي الصهيوين، وسند أساسي لشرعية
  .واهتزاز الصورة هو اهتزاز اُألسس املهمة للشرعية. العامل اخلارجي نفسه أو عالقته مع
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العسكرية وال يكترث  املفارقات اليت تستحق التسجيل واملالحظة، أن هذا اجليل اجلديد الذي يفر من اخلدمة ولكن من
ففي األيام األوىل . "سكريةالسياسية باجلامعة الع أستاذ العلوم"كما يقول أفنريي شاليط " أكثر عسكرية"ا، هو جيل 

، فاحلرب كانت مفروضة على "فلتطلق النار مث تذرف الدمع"الشعار السائد هو  لالستيطان، كما يقول شاليط، كان
كما كان اجلميع يعرف،  واحلرب،. ، ومل تكن احلروب حروب اختبار"هكذا كان املستوطنون يظنون"اجليل القدمي  أبناء

«حروب اختيار«ل اجلديد، فقد خاضوا أما أعضاء اجلي. شيء رهيب ، أي حروب " قمع االنتفاضة-غزو لبنان "كثرية  
  .متت مبلء اختيار اإلسرائيليني

 

مسألة «متام االعتقاد أن االحتالل بالقوة  ولذا فهم يعتقدون» أرض إسرائيل«وقد ولد أعضاء هذا اجليل فيما يسمى 
وإمنا أرض قومية توراتية ومن مث هي أرض » أرضاً حمتلة» occupied يدوأن الضفة الغربية ليست أوكيوبا» طبيعية

«متنازع عليها«  disputed  ا وال حيق"كما يقول املصطلح األمريكي"ديسبيوتيد هلم التنازل   وعلى اليهود االحتفاظ
يشكل مشكلة أخالقية ال » خرق حقوقهم» ، وبالتايل»عرب يهودا والسامرة«والعرب هنا هم . عنها أو التفاوض بشأا

  .بالنسبة هلم

 

الغربية عن  ليس هناك أي ر أو حبر يفصل الضفة: "خيتلفون كثرياً عن نتنياهو الذي صرح قائالً وأعضاء هذا اجليل ال
إا فناؤنا اخللفي ... الغربية هي مركز البالد إن الضفة. إا جزء من دولة إسرائيل نفسها. باقي األراضي اإلسرائيلية

 إن املناطق غري املأهولة أو ذات الكثافة السكانية القليلة ستشكل يف إطار: "قائالً بل أضاف". ليست أرضاً غريبة عناو

وطرق تربط املستوطنات بعضها  التسوية الدائمة مناطق أمنية ذات تواصل جغرايف وقرر ضرورة احلفاظ على ممرات أمنية
وهو يف هذا ال "اإلحساس بالزمان والتاريخ عند نتنياهو  يدل على ضمورواستخدام الصور اازية املكانية ". ببعض

  .ال يرون إال األرض وأمن إسرائيل وال يدركون املاضي أو املستقبل أو العرب من حوهلم  الذين"خيتلف عن أبناء جيله

 

 هذا فهم جيل أكثر ميالً ومع"لليهود  ومن خصائص هذا اجليل أن أعضاءه مل يشعروا قط بالعداء للسامية، أي بالعداء
والشباب اإلسرائيلي، وتبني أن الشباب اإلسرائيلي أكثر عنصرية جتاه  وقد نشر مقارنة بني الشباب األملان. "لليمني

 وال يفهمون "يهود العامل أي"بل ال يفهمون يهود املنفى » عقلية املنفى«األملان، وهم ال يهتمون مبا يسمى  األجانب من
كثرياً من القضايا اليت م يهود املنفى ال م أعضاء هذا  واملفارقة النامجة عن هذا أن. طام أو شكواهملغتهم أو خ

والتهويد  فهم ال يكترثون باليهودية أو هيمنة األرثوذكس على أمور الدفن والطالق والزواج .اجليل من قريب أو بعيد
  "مبثل هذه األمور  احمللية وال يكترثونفهم علمانيون شاملون عامليون، ال يهتمون بالقضايا"

  

عبارة مهس ا رئيس الوزراء يف أُذن أحد "" معىن أن يكون املرء يهودياً"وقد ام نتنياهو اليساريني بأم نسوا 
ولكن هل يعرف جيل نتنياهو معىن اليهودية؟ هل تعين اليهودية شيئاً له؟ إن تصور أن التجمع الصهيوين . "احلاخامات
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فهو يف واقع األمر قد أصبح .  تصور خاطئ- يف رأينا -بظهور نتنياهو، هو » أكثر تقليدية«و» أكثر يهودية«بح أص
. دون أن يصبح أكثر تقليدية أو تديناً، والربط بني الواحد واآلخر ليس بالضرورة له قيمة تفسريية كبرية» أكثر انغالقاً«

عودة للتقاليد باملعىن املتعارف عليه، وإمنا هي حماولة أعضاء هذا التجمع أن فما حيدث يف التجمع الصهيوين، ليس حماولة لل
وهو أمر شائع يف كل "تربر هلم وجودهم، وأرضية صلبة ميكنهم الوقوف عليها » rootsروتس «جيدوا جذوراً هلم 

املصاحل « خاصة ب  مل تكن انتخابات1996ولذا قال كثري من املعلقني إن انتخابات . "اتمعات االستيطانية
وهو قول قد ال نتفق معه، ولكننا نقتبسه " وإمنا كانت انتخابات خاصة باهلوية "االجتماعية واالقتصادية"» السياسية

 ."بسبب داللته

 

  "واألمركة والعولمة والخصخصة والعلمنة"تقويض األيديولوجية الصهيونية من خالل االستهالكية 

Eros ion of Zionis t Ideology through Consumerism "and Americanization, 
Globalization, Privatization, and Secularization"  

تسببت األزمة الصهيونية يف ظهور أزمة أيديولوجية عميقة، فعبد أن طرح الصهاينة فكرة اليهودي اخلالص، كما أسلفنا، 
: الشذوذ، ومن وجهة نظرهم، له مظهران أساسيانوهذا . وجدوا أن يهود املنفى شخصيات مريضة شاذة غري سوية

أما املظهر االقتصادي فيتضح يف عدم إنتاجية اليهود واشتغاهلم بأعمال السمسرة . أحدمها اقتصادي واآلخر سياسي
هر أما املظ. واملضاربات واألعمال اهلامشية غري املنتجة مثل التهريب واألعمال املالية والعقارات وجتارة الرقيق األبيض

فالصهاينة يرون أنه بعد حتطيم . السياسي، فيتلخص فيما يطلَق عليه إشكالية العجز بسبب افتقاد السلطة أو السيادة
 ميالدية، أصبح اليهود مجاعات مشتتة تشتغل بالتجارة والربا وتوجد خارج نطاق مؤسسات صنع 70اهليكل الثاين عام 

 أية سيادة سياسية مستقلة، األمر الذي كان يعين  من وجهة نظر الصهاينة  القرار دون أن تساهم يف صياغته، وتفتقر إىل
 . توقُّف مسار التاريخ اليهودي

 

 كجزء من مشروع حضاري متكامل "أي التجمع الصهيوين"وقد طرح الصهاينة رؤيتهم للمجتمع اليهودي املثايل 
والتطبيع هنا . "ستخدام للمصطلح يف األدبيات الصهيونيةوهذا يف واقع األمر أول ا"يهدف إىل تطبيع الشخصية اليهودية 

يعين الشفاء من عقلية االستجداء االقتصادي من الغري أو األغيار ومن االعتماد السياسي عليهم، كما يعين عدم االنغماس 
لمة يسيطر على يف أعمال امسسرة واملضاربات واألعمال اهلامشية غري املنتجة والتحول إىل شعب يهودي منتج مبعىن الك

وقد عبر بوروخوف عن القضية نفسها بقوله . كل مراحل العملية اإلنتاجية، وبالتايل على مصريه االقتصادي والسياسي
، "يف قاعدة اهلرم"إن احلل الصهيوين هو أن يقف اهلرم اإلنتاجي على قاعدته فيتركز اليهود يف العمليات اإلنتاجية 

أما املهنيون والعاملون يف القطاعني التجاري واملايل، فإم . تهم من العمال والفالحنيويعملون بأيديهم، وتصبح أغلبي
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غزو «و» العمل العربي«وهذا ما يطلَق عليه اصطالحا . يصبحون قلة على قمة اهلرم، شأم يف هذا شأن أي جمتمع آخر
يعمل فيها بيده ويسيطر على مراحل اإلنتاج ، أي أن يستويل الصهيوين على األرض و»األرض والعمل واحلراسة واإلنتاج

كافة، وهو إن فعل هذا يكن قد أجنز الثورة الصهيونية احلقة، فاستوىل على األرض وزرعها، وعلى اهليكل االقتصادي 
وعمل فيه، وعلى اهليكل السياسي وتحكَّم فيه، وحتول هو نفسه من شخصية هامشية إىل شخصية منتجة، أي أنه يكون 

 ال فعالً "االستيالء على األرض وطرد سكاا والعمل فيها"ومن هنا، يكون االستيطان اإلحاليل . تطبيعه متاماقد مت 
خارجيا حيمل مدلوالً حمدودا وإمنا هو فعل شامل ذو أبعاد سياسية وقومية، ويف اية األمر نفسية، وهو أيضا حيل مشكلة 

 .  فلسطني اليت تلفظهم ويقاتل أهلها ضددهماملعىن بالنسبة للصهاينة ويعقلن وجودهم يف

 

لكن، وبعد مرور ما يقرب من مخسني عاما على تأسيس الدولة الصهيونية، ميكن القول بأا أبعد ما تكون عن قصة 
أما على مستوى السيادة السياسية، فاملستوطن الصهيوين يضطر دائما نتيجة وضعه لالعتماد على قوة . النجاح املوعود

جية تضمن له البقاء واالستمرار من خالل الدعم العسكري والسياسي املستمرين، وهو ما يفرغ مفهوم السيادة من خار
 . مضمونه متاما

 

والدعم االقتصادي للدولة الصهيونية حيل مشاكلها االقتصادية ولكنه تذكري يومي للمواطن اإلسرائيلي بأن الصهيونية مل 
فاملُستوطن الصهيوين أصبح شخصية استهالكية، ومل يتحول إىل . ئهم من أمراض املنفىتنجح يف تطبيع اليهود ويف شفا

فإنتاجية العامل اإلسرائيلي تعادل نصف إنتاجية العامل . شخصية منتجة يعمل بيديه ويتواجد يف خمتلف املراحل اإلنتاجية
ويتبدى تقلُّص اإلنتاجية اإلسرائيلية يف . "لياباستثناء إيطا"األمريكي، وهو أقل إنتاجية من عمال الدول الصناعية كلها 

، أي قبل إعالن 1945وقد الحظ أمنون روبنشتاين، أنه يف عام . تقلص القطاع اإلنتاجي وتضخم قطاع اخلدمات
وبعد إعالن الدولة، وقف اهلرم اإلنتاجي على قاعدته، %. 24الدولة، كان عدد اليهود املشتغلني بأعمال إنتاجية هو 

ولكن بعد مرور مائة عام على االستيطان الصهيوين واملمارسة %. 69غ عدد اليهود املشتغلني بوظائف إنتاجية وبل
 %. 23الصهيونية، هبطت النسبة مرة أخرى إىل 

 

وقد سامهت االنتفاضة ايدة يف فضح العدو أمام نفسه، إذ ثبت أن العمالة العربية املنتجة ال تزال قائمة على أرض 
ومل حياول اتمع الصهيوين أن حيل مشكلة العمالة من الداخل، أو حىت بالتوجه إىل . 1948 قبل بعد عام فلسطني

الضمري اليهودي العاملي، وإمنا حاول حلها عن طريق استرياد العمالة، وكأن احلديث عن زيادة اإلنتاجية والعمل العربي 
  .قد تبخر مجيعا حىت على مستوى الديباجات اللفظية

 

وقد ظهر أن املصارف األساسية يف . وتعبر أزمة اإلنتاجية عن نفسها يف تفشي املضاربات يف صفوف اإلسرائيليني
إسرائيل، وكذلك قطاع كبري من املواطنني العاديني، متورطون يف عمليات مضاربة تضمن هلم أرباحا ثابتة بضمان 
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وقد كُشف النقاب عن أن بعض .  هي عقلية الوسيط الطفيلياحلكومة دون بذل أي جهد ودون خماطرة كبرية، وهذه
وقد تزايدت معدالت اجلرمية يف إسرائيل بشكل . الكيبوتسات متورطة هي األخرى يف أعمال السمسرة واملضاربات

 . ويالحظ انتشار املخدرات واألمراض النفسية والبغاء. مذهل

 

وعادةً ما تؤدي أزمة املعىن إىل إحساس بالعدمية . »أزمة املعىن«ا يسمى والفشل األيديولوجيوتآكل األيديولوجية يولِّد م
 "شرب املخدرات  اإلباحية  االستهالك"حياول اإلنسان التغلب عليه من خالل االستغراق يف عنصر مادي بشكل كامل 

راق احلواس فيه يزيد لكن ما حيدث هو العكس إذ أن تصاعد االستهالك وإغ. يبحث اإلنسان فهي عن قدر من اليقني
 . أزمة املعىن بدالً من دئتها، ويزداد بذلك تآكُل األيديولوجية وتقويضها

 

 .  تصعد هذا االجتاه"االستهالكية"وتوجد عناصر أخرى يف بنية اتمع االستيطاين الصهيوين 

 

. "سائلة"خرى استلهاكية فردوسية ، وأ"صلبة"مرحلة تقشفية تراكمية :   لوحظ أن اتمعات العلمانية متر مبرحلتني1

. وتنتمي اتمعات االستيطانية إىل نفس النمط، بل إن حتقق النمط يف حالتها يتسم بقدر أعلى من احلدة والتطرف

فاتمعات االستيطانية تبدأ هي األخرى مبرحلة تقشفية حادة تتطلب التنظيم الصارم وضبط النفس وإنكارها بل 
، وهي مرحلة تتسم باألشكال االقتصادية اجلماعية "ضد الطبيعة املعادية والسكان املعادين"تمر التضحية والقتال املس

وهذه املرحلة . وامللكية اجلماعية أو شبه اجلماعية لألشياء وتضخم القطاع العسكري وتغلغله يف كل القطاعات األخرى
ألرض وكذلك طرد السكان األصليني وإبادم ومراكمة هي املرحلة التقشفية التراكمية اليت يتم فيها االستيالء على ا

  .رأس املال

  

 ولكن كل هذا يتم، منذ البداية، باسم اهلدف النهائي والقيمة املرجعية النهائية واملطلق العلماين األوحد، أي حتقيق 
وإذا كانت مرحلة التقشف . الذات وتعظيم اللذة، وكل ما يتم من إرجاء إلشباع الغرائز إمنا يتم باسم االستهالك اآلجل

ويعود هذا إىل أن املُستوطن إنسان . حادةً يف تقشفها، فاملرحلة االستهالكية يف اتمعات االستيطانية ال تقل عنها حدة
ترك وطنه واقتلع من جذوره ليحقق حراكًا احتماعياً ومزيدا من االستهالك، وانتقل إىل جمتمع استيطاين يظن أنه 

واملهاجر املستوطن يرفض تقاليد وطنه أو يتركها وراءه أو جيمدها، وهو يقوم عادةً بعملية . ي املوعودالفردوس األرض
االستيطان يف غياب أية مؤسسات دينية، وإن وجدت فهو عادةً يسيطر عليها ويوظفها لتقوم بعملية تسويغ عمليات 

ى التقاليد الدينية والثقافية واالجتماعية للسكان احملليني وهو، إىل جانب كل هذا، ال يتبن. اإلبادة والطرد اليت يقوم ا
والتجربة االستيطانية الغربية هي ذا املعىن جتربة "وإمنا يقوم بتحطيمها، ولذا فإنه يصبح كيانا عاريا متاما أمام املادة 

ثل هذه اتمعات يف حالة ترقُّب ويعين كل هذا، يف اية األمر، أن قيم املنفعة واللذة تكون يف م. "علمانية مكثفة
 .وانتظار لتتحقق وتكتسح املطلقات كافة يف طريقها مع تزايد معدالت العلمنة
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واملُستوطَن الصهيوين ال يشكل استثناء من القاعدة، فقد بدأ مبرحلة ريادة مسلحة تقشفية وانتهى إىل مرحلة استهالكية 
الثانية متت بسرعة أكثر من املتوقع ألن املستوطنني الصهاينة كانوا منذ البداية ولكن عملية االنتقال إىل املرحلة . فردوسية

.  من قبل املنظمة الصهيونية العاملية1917ممولني من اخلارج من قبل اللورد روتشيلد، مث زاد الدعم والتمويل بعد عام 

مية على اإلطالق، وكانت حتوي داخلها قدرا ولكن فترة الريادة املسلحة مل تكن تقشفية بالقدر الكايف ومل تكن تراك
وبعد إنشاء الدولة، زاد الدعم من اخلارج . عاليا من اللذة اآلنية والسعار االستهالكي والرغبة اجلاحمة يف حتقيق الذات

 املقدرة بدرجة مل يشهدها التاريخ اإلنساين من قَبل، وهو ما أدى إىل زيادة حدة التوقعات االستهالكية، وإىل إضعاف
  .على التقشف وعلى إرجاء املتعة

  

 عاما وحسب من تأسيس الدولة، تفجرت 20، أي بعد حنو 1967 ولذا، فحينما حققت إسرائيل انتصارا يف عام 
الرغبات االستهالكية وزاد الرتوع حنو اللذة وارتفعت التوقعات واخنفضت املقدرة على التحمل إذ شعر املستوطنون 

رحلة التقشفية قد انتهت وأن الوقت قد حان لدخول مرحلة االستهالك والسلع املستوردة، وهذا يعين أن الصهاينة أن امل
ارتفاع معدالت العلمنة يف اتمع أدى إىل اكتساح القيم، واملطلقات كافة، ومعها املطلق الصهيوين نفسه وسائر آليات 

ولذا، تزايدت . مع جبذوره وقبل أن يؤسس بنيته التحتيةضبط النفس اليت تتم يف إطاره، وذلك قبل أن يضرب ات
ومع تفجر االنتفاضة تصاعدت حدة أزمة . معدالت األمركة يف اتمع، وضعفت مقدرة املستوطنني على حتمل املشاق

 . اتمع الصهيوين

 

 وظهر منوذج روش قطان، " الكيبوتسعضو"لكل هذا تغيرت األمناط اإلدراكية يف اتمع فتراجع منوذج الكيبوتسنيك 
 . أي املواطن ذو الرأس الصغري واملعدة الكبرية

 

ونظرا للتوجه حنو اللذة يف التجمع الصهيوين جند أن املفهوم القدمي للمستوطن الصهيوين باعتباره رائدا ميسك احملراث بيد 
ين يبحثون عن احلراك االجتماعي وعن رفع مستوى والبندقية باألخرى قد تآكل، وظهر نوع جديد من املستوطنني الذ

ولذا يالحظ أن املستوطنات اجلديدة يف الضفة الغربية خمتلفة عن املستوطنات القدمية، فال توجد فيها أي مظهر . معيشتهم
 فيها ال والدعوة إىل االستيطان. من مظاهر التقشف وإمنا توجد فيها منازل فاخرة ومحامات سباحة وكل أشكال الرفاهية

 وإمنا هي دعوة سافرة "أو حىت شبه أيديولوجية"تأخذ شكل شعارات دينية أو حىت شبه دينية وال أيديولوجية 
 67لالستهالك، فإحدى اإلعالنات تتحدث عن فيال واسعة، يف موقع مجيل، بنصف مثن الفيالت املماثلة داخل حدود 

 . لقدس ونتانيا وتل أبيبولكنها مع هذا تقع على بعد ثالثني دقيقة من وسط ا
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ولذا . وهذه البيوت االستيطانية الفارهة ال يقوم املستوطنون حبراستها إذ يتولَّى اجليس اإلسرائيلي هذه املهمة بالنيابة عنهم
ولذا . بدالً من أن تكون املستوطنات هي املواقع العسكرية األمامية للقوات الصهيونية أصبحت تشكل عبئًا عسكريا عليه

، وهو يعكس واقع احلياة يف إسرائيل أكثر من »االستيطان مكيف اهلواء«د أطلقنا على هذا النوع من االستيطان فق
 . الشعارات الصهيونية الكاذبة الىت تطلقها أبواق الدعاية الصهيونية

 

تفد على اتمع   ال شك ىف أن كون اتمع الصهيوين جمتمع مهاجرين يعين أن هناك دائما مجاعات بشرية جديدة 2
 . وتصعد من سعاره االستهالكي، كما حدث مع وصول املهاجرين السوفييت

 

  مما يساعد على تفشي الرتعة االستهالكية ظاهرة األمركة، واألمركة هي أسلوب حياة جوهره اختاذ موقف برمجايت 3
عتمد العنف آلية أساسية من آليات حل ينصرف عن الكليات واملبادئ لريكز على التفاصيل وحل املشاكل املباشرة، وي

 . الصراع، ويركز على الفرد بالدرجة األوىل وتأكيد ضرورة اإلشباع الفوري

 

فكالمها جمتمع استيطاين مبين على حمو تاريخ اآلخر وإبادته . وعالقة إسرائيل بالواليات املتحدة عالقة خاصة وعميقة
وإىل جانب هذه العالقة احلضارية شبه . "صهيون اجلديدة"لغربية وكالمها يستند إىل أسطورة االستيطان ا. وطرده

الدينية، توجد العالقة السياسية العملية وهي أن الواليات املتحدة هي الراعي اإلمربيايل للدولة الصهيونية الوظيفية اليت 
جمه التجمع الصهيوين يفوق يف ح"تدعمه ومتوله وتضمن بقاءه واستمراره، وهي تضم أكرب جتمع يهودي يف العامل 

هذا بطبيعة احلال إىل جانب االحتاه العام يف . وهي بغري شك عالقة ختلق تبادالً اختياريا وتربة خصبة لألمركة. "نفسه
واألمركة تعين تآكل اجلذور . كل جمتمعات العامل حنو األمركة مع تصاعد معدالت العلمنة وتفشي النسبية األخالقية

 . مر الذي يصعد السعار االستهالكيوتساقط احلدود األ

 

  واألمركة مرتبطة متام االرتباط بالعوملة اليت هلا نفس األثر يف التجمع الصهيوين، فاإلنسان الذي يفقد جذوره اإلثنية 4
ويف إطار . والدينية مييل بشكل أكرب حنو االستهالك، ألن استهالك السلع يصبح السبيل إىل حتقيق الفردوس األرضي

 .  هي رمز هذه اجلنة اجلديدة"أي األمريكية"العوملة تصبح السلع العاملية 

 

وهذه الظواهر موجودة يف كل اتمعات ولكن أثرها السليب أعمق يف التجمع الصهيوين ألنه جمتمع يستند عقده 
 . االجتماعي إىل أيديولوجية تشكل اهلوية عصبها وعمودها الفقري

 

اه حنو اخلصخصة، فاخلصخصة تعين أن نقطة البدء هي الفرد وليس اتمع، وأن املشروع   ويرتبط بكل هذا االجت5
وللخصخصة أعمق األثر يف . ومثل هذا املوقف يزيد بغري شك حدة السعار االستهالكي. الفردي يسبق املشروع القومي
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مجاعيا ليضمن لنفسه البقاء واالستمرار أمام مقاومة التجمع الصهيوين باعتباره جتمعا استيطانيا البد أن ينظم نفسه تنظيما 
  .أصحاب األرض
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  اإلسرائيلية لألزمة/االستجابة الصهيونية: الثانى الباب

 

  التكاثر المفرط للمصطلحات الصهيونية

Excess ive Proliferation of Zionis t Terminology 

» الصهيونية الدبلوماسية«فهناك . لفكر الصهيوين منذ ظهورههو مسة أساسية ل» التكاثر املفرط للمصطلحات الصهيونية«

» الصهيونية الدينية«و» الصهيونية االشتراكية«و» الصهيونية العمالية«و» الصهيونية العامة«و» الصهيونية السياسية«و

» لصهيونية التوفيقيةا«و» الصهيونية التصحيحية«و» الصهيونية الروحية«و» الصهيونية الثقافية«و» الصهيونية العلمانية«و

» صهيونية األغيار«و» الصهيونية املسيحية«و» صهيونية صهيون«و» صهيونية بدون صهيون«و» الصهيونية اإلقليمية«و

 . وغريها من املصطلحات» صهيونية الدياسبورا«و

 

اء األحزاب اليت وقد استمرت الظاهرة بعد إنشاء الدولة وإن كان إسهال املصطلحات قد عبر عن نفسه من خالل أمس
 . تتغير مبعدل جنوين عند كل انتخابات وما بينها

 

، فإن األمور ازدادت سوءاً 1967وإذا كان التكاثر املفرط للمصطلحات مسة أساسية للخطاب الصهيوين قبل عام 
وألن األزمة . هود العاملبسبب تصاعد األزمة، فهناك األزمة البنيوية للصهيونية وتوتر العالقة بني املُستوطَن الصهيوين وي

ال حل هلا والتوتر يتصاعد فإن احللول املطروحة هي األخرى تتزايد بشكل مفرط، ومن مث تتكاثر املصطلحات وتتداخل 
 . فتضطرب

 

صهيونية اخلط األخضر  صهيونية احلد األدىن  الصهيونية "» معتدلة«وبعض التيارات الصهيونية اجلديدة توصف بأنه 
. "صهيونية األراضي  صهيونية احلد األقصى  الصهيونية املتوحشة"» متطرف«، ويوصف البعض اآلخر بأنه "الدميوجرافية

وحقيقة األمر أنه ال يوجد فارق جوهري بينهما، فكالمها يصدر عن الصيغة الصهيونية األساسية الشاملة وال خيتلفان إال 
أن تيار ] رائدة النظام العاملي اجلديد[ الواليات املتحدة ومع هذا ترى". فيما يتصل بطريقة التطبيق ونطاق التوسع

املعتدلني الصهاينة وصهيونية عصر ما بعد احلداثة مها األقرب ألهدافها، فالنظام العاملي اجلديد يفضل عدم املواجهة 
 . "وصهيونية األراضي تؤدي إىل مثل هذه املواجهة. املباشرة مع الشعوب املستغلة
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فهو قد أظهر صيغة صهيونية .  بني املصطلحات وعدم جدواها من الناحية التصنيفية يف حالة هرتزلويظهر التداخل
وقد حل التناقض بطريقة عملية .  وأبطن صيغة احلد األقصى املتوحشة"»صهيونية ليربالية إنسانية«وصفت بأا "معتدلة 

، وجعل الثاين مشروطاً باألول، فكأنه "وسيولوجيةالصهيونية الس" باهلجرة "صهيونية األراضي"ذكية إذ ربط التوسع 
ومع هذا، جند من أتباع هرتزل الليرباليني من يشجبون صهيونية ". كان ليربالياً قبل وصول املستوطنني، متوحشاً بعده

ها وحسب احلد األقصى وينعتوا بالوحشية، وهي الصهيونية اليت مل يرفضها املنظِّر األول والزعيم الروحي، وإمنا أخفا
 . "!العتبارات عملية

 

» الوطن القومي«يؤثر املنفى على » الشعب اليهودي«ويظهر اخللط يف املصطلح أيضاً يف إدراك احلركة الصهيونية أن 

ومما يزيد األمور اختالطاً أن هؤالء الذين . ولكنها مع هذا ترفض االعتراف باألمر الواقع. وأنه حيجم عن اهلجرة إليه
وقد طالب بن . ألسباب نفسية حمضة ال عالقة هلا بواقعهم أو سلوكهم» صهاينة«ة يسمون أنفسهم يرفضون اهلجر

ومن وجهة نظرنا، االستيالء على "، فالصهيونية  كما قال  هي اهلجرة واالستيطان »صهاينة«جوريون بعدم تسميتهم 
ولكن مثل هذه الراديكالية قد . وحسب» أصدقاء صهيون«وطالب بتسميتهم . "األرض وطرد سكاا والقتال من أجلها

، وهي سليلة مصطلح »الصهيونية التقنية«و» الصهيونية النقدية«تفضح املشروع الصهيوين ومن هنا مصطلحات مثل 
وهي مصطلحات تشري إىل ظاهرة رفض أعضاء اجلماعات اليهودية يف العامل اهلجرة . »صهيونية الصالونات«بورخوف 

  .دون تسميتها بشكل صريح

 

ويف حماولتنا وصف الظاهرة الصهيونية وتسمية بعض جوانبها اجلديدة النامجة عن التغيرات اليت طرأت عليها، حنتنا 
صهيونية عصر ما بعد «و» الصهيونية احللولية العضوية«و» صهيونية املرتزقة«جمموعة من املصطلحات من بينها 

وسنختمه مبدخلني يتناوالن ما نتصور أما االجتاهان . املصطلحاتويف بقية مداخل هذا الباب ستتناول هذه . »احلداثة
ويف املدخل األخري سنتناول الرؤية اإلسرائيلية املباشرة لألزمة الصهيونية خارج االعتذاريات . الصهيونيان األساسيان

 . والديباجات

 

  الصهيونية الجديدة

Neo- Zionism  

 : لفانمصطلح له معنيان خمت» الصهيونية اجلديدة«
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  يستخدم املصطلح لإلشارة إىل التيارات التوسعية املتشددة داخل إسرائيل اليت تطالب باالحتفاظ بكل األراضي اليت مت 1
 . »صهيونية احلد األقصى«و» صهيونية األراضي«واملصطلح، بذلك، يكون مرادفاً ملصطلح . 1967ضمها بعد عام 

 

لواليات املتحدة الذين يؤيدون إسرائيل حبماس شديد ويقبلون برنامج القدس،   يطلَق املصطلح أيضاً على صهاينة ا2
وهذه كلها تنويعات . 1967وقد ظهر املصطلح بعد عام . ولكنهم مع هذا يرفضون االنضمام إىل املنظمة الصهيونية

 خمتلفني يبني مدى واستخدام نفس الكلمة لإلشارة إىل مدلولني. »الصهيوينة التوطينية«على املصطلح الذي حنتناه 
 . اختالط املصطلح الصهيوين

 

  صهيونية الخط األخضر

Green Line Zionism  

وقد ذاع . 1967هي الصهيونية اليت تدعو إىل االنسحاب إىل فلسطني احملتلة قبل عام » صهيونية اخلط األخضر«
، كما أنه حني يتم التدقيق يف ودعاة صهيونية اخلط األخضر ليسوا كثريين. 1967املصطلح بعض الوقت بعد عام 

 ". أمنية"خطام يكتشف الباحث أم يدعون إىل االحتفاظ ببعض األراضي أو املواقع يف الضفة الغربية ألسباب يقال هلا 

 

  "السكانية"الصهيونية الديموجرافية 

Demographic Zionism  

 اإلسرائيلي شلومو أفنريي، وهي الصهيونية اليت تود مصطلح سكه عامل السياسة» "السكانية"الصهيونية الدميوجرافية «
، وهي 1967احلفاظ على الطابع اليهودي للدولة الصهيونية واليت ترى أن احلفاظ على األراضي اليت مت ضمها عام 

ا، إذ ويرى هؤالء أن تزايد عدد العرب يهدد الدميوقراطية اإلسرائيلية نفسه. مناطق مأهولة بالسكان، يهدد هذا الطابع
ولذا .  وتنكر عليها حق االشتراك يف صنع القرار"قد تصبح أغلبية"من الصعب على دولة دميوقراطية أن تضم أقلية كبرية 

 واالحتفاظ بالنقط اإلستراتيجية "كما حدث مع قطاع غزة"يطالب دعاة هذا االجتاه بتسليم املناطق املأهولة للعرب 
وفر إلسرائيل اجلو املالئم لتطور اقتصادها بطريقة تسمح هلا بقيادة منطقة الشرق لضمان األمن اإلسرائيلي األمر الذي سي

 . »الصهيونية السوسيولوجية«مرادف ملصطلح » الصهيونية الدميوجرافية«ومصطلح . األوسط

 

  الصهيونية السوسيولوجية



 
 481  7الد - الدكتور عبد الوهاب املسريي -موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية

 

 

Sociological Zionism  

 . »"السكانية"الصهيونية الدميوجرافية «: انظر

 

  "الهيومانية"ة اإلنسانية الصهيوني

Humanis tic Zionism  

، وهو يعين أن الصهيونية ال تستند إىل الغزو »صهيونية احلد األدىن«مصطلح قريب من مصطلح » الصهيونية اإلنسانية«
الفلسفة واملصطلح ليس له ما يسانده يف الواقع، ف. "اهليومانية"والقمع واإلرهاب وإمنا إىل جمموعة من القيم اإلنسانية 

ومن مث فإن تطبيق هذا على التجمع .  جتعل من اإلنسان مركز الكون وال تفرق بني إنسان وآخر"اهليومانية"اإلنسانية 
الصهيوين سيؤدي إىل إلغاء قانون العودة العنصري وفتح أبواب اهلجرة أمام الفلسطينيني ليعودوا لوطنهم ويستعيدوا 

.  االستقالل الكامل وحق تقرير املصري1967سطينيني يف األراضي احملتلة بعد عام أرضهم وديارهم، كما سيعطي الفل

 ! وغين عن القول أن كل هذا يعين اية التاريخ الصهيوين

 

  صهيونية الحد األقصى

Maximal Zionism  

ولئك الصهاينة الذين مصطلح شاع يف إسرائيل يف اآلونة األخرية، وهو عادةً يشري إىل عقيدة أ» صهيونية احلد األقصى«
فاألراضي احملتلة يف تصورهم جزء من أرض امليعاد . »أرض إسرائيل الكربى«يرفضون التنازل عن أي شرب مما يسمونه 

املقدسة وميكن االحتفاظ ا ومبن عليها من السكان دون التخلي بالضرورة عن الطابع اليهودي للدولة، فقمع العرب 
الصهيونية «و» صهيونية األراضي«ومن مث فاملصطلح مرادف ملصطلح "وهدوء املناطق املستمر سيضمن هدوءهم 

ومن مث، فهم يرفضون تقدمي أية تنازالت إقليمية أو أي انسحاب للقوات اإلسرائيلية أو أية تصفية ولو . "»التوسعية
 . جزئية للمستوطنات الصهيونية يف الضفة الغربية واجلوالن أو غريمها

 

ذكره أن دعاة صهيونية احلد األقصى ليسوا من أعضاء األحزاب الدينية وحسب، وإمنا يضمون يف صفوفهم ومما جيدر 
بكواح "كما أن هناك من الدينيني من ال ميانع يف التنازل عن األراضي، للحفاظ على أرواح اليهود . كثرياً من الالدينيني

 . "نفيش
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ويتأرجح . "اليت تبدي مرونة واستعداداً للتفاهم مع العرب"األدىن وصهيونية احلد األقصى كامنة يف صهيونية احلد 
ونظراً لذيلية إسرائيل . الصهاينة بني احلدين األقصى واألدىن بتغري املوازين الدولية والقوة الذاتية العسكرية اإلسرائيلية

وحنن .  سياسات الواليات املتحدةوتبعيتها شبه الكاملة للواليات املتحدة، ميكن فهم أمناط هذا التأرجح بالرجوع إىل
بغري قيم "نذهب إىل أنه مع ظهور النظام العاملي اجلديد، ورغبة الواليات املتحدة يف حتويل العامل بأسره إىل مصنع وسوق 

، سيتم الضغط على إسرائيل حىت تظهر مرونة أكرب ومقدرة على التعاون مع بعض النظم والنخب "أو خصوصيات
 . العربية احلاكمة

 

  الصهيونية المتوحشة

Brutal Zionism  

والصهاينة اإلثنيون والالدينيون لإلشارة إىل » صهيونية احلد األدىن«مصطلح يستخدمه دعاة » الصهيونية املتوحشة«
 . ، الدينية والالدينية وصهيونية جوش إميونيم وكاخ»صهيونية احلد األقصى«

 

  الصهيونية المشيحانية

Mess ianic Zionism  

وإن كان املصطلح يؤكد اجلوانب األيديولوجية والديباجات » صهيونية احلد األقصى«هي » الصهيونية املشيحانية«
فالصهيونية املشيحانية هي الصهيونية اليت تؤمن بأا أيديولوجية مرتبطة متام االرتباط بعقيدة املاشيح، . اليهودية األخروية

ورغم أن كثرياً من الصهاينة العلمانيني قد . م ليؤسس مملكة صهيون األزليةملك اليهود الذي سيقودهم يف آخر األيا
 إال أن املصطلح الصهيوين بأسره إن هو إال صيغة معلمنة للعقائد "باعتبارها متخلفة وغيبية"يرفضون العقائد املشيحانية 

 . من العقيدة املشيحانيةوغريها من املصطلحات ينبع » اهليكل الثالث«و» العودة«فاحلديث عن . املشيحانية

 

  صهيونية األراضي

Territorial Zionism  

 . »صهيونية احلد األقصى«: انظر
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  الصهيونية التوسعية

Expans ionis t Zionism  

 . »صهيونية احلد األقصى«: انظر

 

  الصهيونية الفورية

Immediate Zionism  

وكان اهلدف من املصطلح هو . الصهيونية يف الثمانينياتمصطلح استخدم يف بعض املؤمترات » الصهيونية الفورية«
. إىل فلسطني احملتلة ويستوطنون فيها" على الفور"شخذ مهة الصهاينة التوطينيني حىت ينفضوا عنهم غبار املنفى ويهاجروا 

 . وغين عن القول أن املصطلح مل حيدث اهلدف املطلوب منه

 

  "أو التجسيدية"الصهيونية الجسمانية 

Bodily Zionism  

وهو مصطلح استخدم يف بعض املؤمترات » تسيونيت جبشيم«ترمجة ملصطلح » الصهيونية اجلسمانية أو التجسيدية«
» عفوداه جباشيموت«ولعله حماولة لعلمنة مفهوم . »الصهيونية الفورية«الصهيونية يف الثمانينيات وال خيتلف كثرياً عن 

 . "» اخلالص باجلسد«أي "احلسيدي 

 

  لصهيونية االقتصاديةا

Economic Zionism  

مصطلح يعبر عن تقبل الفكر الصهيوين حلالة الدياسبورا النهائية وإحجام صهاينة العامل الغريب » الصهيونية االقتصادية«
عالقة  عن اهلجرة إىل فلسطني، وهو يعين أن العالقة بني يهود العامل والدولة الصهيونية ستكون "الصهاينة التوطينيني"
جمردة، فلن يطلَب من يهود العامل اهلجرة وسيكتفي مبطالبتهم باالستثمار يف إسرائيل، ولذا بدالً من احلديث " اقتصادية"

، »مركزية إسرائيل يف احلياة االقتصادية للدياسبورا«عن مركزية إسرائيل يف حياة الدياسبورا ككل ميكن احلديث عن 
 . لرؤية الصهيونية وحصرها يف الوجود االقتصادي ألعضاء اجلماعات اليهوديةوهو ما يعين املزيد من احنسار ا
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  الصهيونية النقدية

Monetary Zionism  

وإن كان يشكِّل مزيداً من االحنسار » الصهيونية االقتصادية«مصطلح ال خيتلف كثرياً عن مصطلح » الصهيونية النقدية«
واملصطلح جمرد تنويع على . »للدياسبورا] مبعىن املالية[ائيل يف احلياة النقدية مركزية إسر«والتسطح، فاملفهوم الكامن هو 

 . »صهيونية دفتر الشيكات«، وهو مرادف ملصطلح »الصهيونية التوطينية«مصطلحنا 

 

  صهيونية دفتر الشيكات

Check- Book Zionism  

 . »الصهيونية النقدية«: انظر

 

  صهيونية النفقة

Alimony Zionism  

وإن كان يشكِّل » صهيونية دفتر الشيكات«و» الصهيونية النقدية«مصطلح مترادف تقريباً مع » هيونية احلد األقصىص«
 وتطالبه "الدولة الصهيونية"فالصورة الكامنة هنا هي صورة اليهودي الذي تطارده طليقته . احنساراً شبه كامل للصهيونية

طاء حىت تكف عن مالحقته وفضحه أمام نفسه وأمام اجلريان، أي أن املصطلح بالنفقة فيضطر أن يدفع هلا بل جيزل هلا الع
 . جيعل العالقة بني يهود العامل والدولة الصهيونية عالقة برانية متاماً

 

  "أو اإللكترونية"الصهيونية التقنية 

High- Tech "or Electronic" Zionism  

وإن كان يشكل » الصهيونية االقتصادية«تلف كثرياً عن مصطلح مصطلح ال خي» "أو اإللكترونية"الصهيونية التقنية «
واملصطلح . »مركزية إسرائيل يف احلياة التقنية أو اإللكترونية للدياسبورا«مزيداً من االحنسار إذ يصبح الشعار الصهيوين 

 . »الصهيونية التوطينية«هو جمرد تنويع على مصطلحنا 
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  "فة الهواءأو الصهيونية مكي"الصهيونية اللوكس 

De Luxe "or Air- Conditioned" Zionism  

االستيطان « مصطلح قمنا بصياغته قياساً على عبارة زئيف شيف "»الصهيونية مكيفة اهلواء«أو "» الصهيونية اللوكس«
على عكس "حيث يشري إىل أسلوب حياة املستوطنني يف الضفة الغربية الذي يتسم بالرفاهية الشديدة » دي لوكس

قبل ظهور » االستيطان مكيف اهلواء«وقد حنتنا حنن مصطلح . "ونية املستوطنني األوائل اليت كانت تتسم بالتقشفصهي
 . بعدة سنني» االستيطان اللوكس«مصطلح 

 

  الصهيونية المكوكية

Shuttle Zionism  

« شتل ستلمنت : ليزيةباإلجن"مصطلح قمنا بنحته قياساً على مصطلح االستيطان املكوكي » الصهيونية املكوكية«

shuttle settlement" م لإلشارة إىل املستوطنني الذين يقطنون األراضي احملتلة بعد عامستخد1967 والذي ي 

.  فهم ينتقلون يومياً من املستوطنات ويعودون إليها يف حركة مكوكية1948ولكنهم يعملون يف األرض احملتلة منذ عام 

ية بدافع واحد وهو أن املساكن يف املستوطنات أكثر فخامة وترفاً وأقل تكلفة من وقد قطن هؤالء يف الضفة الغرب
ستلمنت : باإلجنليزية"» حمترفو االستيطان«ويقال إن كثرياً من هؤالء املكوكيني هم . املساكن خلف اخلط األخضر

 الضفة الغربية للحصول ، أي الذين اشتروا منازهلم هذه واستوطنوا يف"settlement professionalsبرفشينالز 
مناسبة إن اضطرت الدولة الصهيونية إىل نقْل بعض املستوطنات، كما حدث من قبل يف مستوطنة " تعويضات"على 

 . ياميت يف سيناء

 

  دال بال مدلول: الصهيونية

Zionism: A Signifier without Signified  

فروض فيها أن دي املستوطنني يف ممارستهم وأفعاهلم ولكنها تشري إىل جمموعة األفكار اليت كان امل» صهيونية«كلمة 
فقد أصبحت . بدالً من ذلك وضعتهم يف ورطة تارخيية، ولذا فَقَدت الكلمة كثرياً من جالهلا ورومانسيتها، بل داللتها

د إىل شعار يؤكد وهذا أمر كان متوقعاً، فالصهيونية بأسرها هي حركة تستن. داالً دون مدلول، كلمة فارغة من املعىن
هي أرض » بال شعب«فاألرض املشار إليها بأا . أرض بال شعب لشعب بال أرض: ضرورة فصل الدال عن املدلول 

. الفلسطينيني، وهو ما يعين ضرورة فصل األرض عن الشعب الذي يقطن فيها واليت مساها بامسه ومنحها اهلوية والداللة
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عات اليهودية اليت تقطن يف أحناء العامل،ال تبحث عن وطن جديد هلا، فهي قانعة أما الشعب الذي ال أرض له، فهو اجلما
بأوطاا، وهذا يعين أن الشعار الصهيوين حياول أن يفصل اجلماعات اليهودية عن واقعها املتنوع وعن أوطاا اليت تقطن 

 . اهلوية والداللة، كما متنحها "إخل... يهود أمريكا  يهود إجنلترا"فيها واليت متنحها امسها 

 

: بالعربية"» غري املكترث« و"tzioniتسيوين : بالعربية"» صهيوين«وقد الحظ أحد الكُتاب اإلسرائيليني أن الصيغتني 

فالصهيونية، هذه . ، أي زيرو"o"والفارق بينهما يف اإلجنليزية هو حرف .  ال يوجد فارق كبري بينهما"tziniتسيين 
 اليت تدعي أا القومية اليهودية، واليت تتطلب احلد األقصى من احلماس وااللتزام، فَقَدت داللتها األيديولوجية املشيحانية

من أسرهم يف " حتريرهم"وأصبحت شيئاً ال يكترث به اليهود أعضاء هذه القومية املزعومة الذين حتاول الصهيونية 
 "! املنفى"

 

» Zombieزوميب «الصهيونية و» Zionismزايونيزم «أن كلميت ويشري أحد الكُتاب الفكاهيني يف إسرائيل إىل 

وهو امليت الذي أُعيدت له احلياة بعد أن دخلت جسده قوة خارقة، ولذا ميكنه احلركة ولكنه مل يستعد ال القدرة على "
 على  تردان يف نفس الصفحة من املعجم اإلجنليزي، األمر الذي يدل  حسب تصوره "الكالم وال حرية اإلرادة

وهذا الكاتب الكوميدي مل . ترابطهما، وأن الصهيونية إن هي إال زوميب، أي جسد متحرك ال حياة فيه وال معىن له
جيانب احلقيقة كثرياً، فهناك العديد من املستوطنات الفارغة، تنعى من بناها، ال يسكن فيها أحد، ويطلَق عليها 

أو » مستوطنات األشباح« وقد آثرنا ترمجتها بعبارة .dummy settlementدمي ستلمنت : باإلجنليزية
 . ، فهي جسد قائم ال حياة فيه»مستوطنات زوميب«

 

اجلريوساليم "» كالم مدع أمحق« تعين "تسيونوت بالعربية"» صهيونية«ونظراً لكل هذه التطورات أصبحت كلمة 
، وتدل على االتصاف بالسذاجة " مبالَغ فيهالتباهي بالوطنية بشكل علين" وحتمل أيضاً معىن "1985 أبريل 26بوست 

ومن . "26وكتاب برنارد أفيشاي مأساة الصهيونية، ص 1984 يوليه 21اإليكونومست "الشديدة يف حقل السياسة 
صهاينة اخلارج، أي الصهاينة التوطينيني : الواضح أن حقل الكلمة الداليل أو منظورها يشري إىل جمموعتني من البشر

 إىل فندق صهيون وحيبون أن يسمعوا اخلطب اليت ال عالقة هلا بالواقع، ولذا فهي ساذجة، مليئة الذين حيضرون
وتشري يف الوقت نفسه إىل الصهاينة االستيطانيني الذين يعرفون أن اخلطب . باالدعاءات احلمقاء والتباهي العلين بالوطنية

 معىن هلا، ولكن عليهم إلقاءها على أية حال حىت جيزل اليت عليهم إلقاؤها إن هي إال خطب جوفاء ومبالغات لفظية ال
، »فلتتفوه بكالم ضخم أجوف ال حيمل أي معىن«هو » اعطه صهيونية«واملقصود اآلن بعبارة مثل . هلم الضيوف العطاء

هجص «فاملسألة » هجص«: أو كما نقول بالعامية املصرية. فهو صوت بال معىن، وجسد بال روح، ودال بدون مدلول
واألرزاق على الواليات «: أو فلنعلمن العبارة ونقول. »واألرزاق على اهللا«، وميكن أن نضيف لزيادة الداللة »يف هجص

 . »املتحدة ويهود الدياسبورا
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  منظور إسرائيلي: أرض بال شعب

Land without a People: Is raeli Perspective  

الساحقة، والتقدم االقتصادي املذهل، والقوة العسكرية املتزايدة إال أن رغم احلديث املستمر عن االنتصارات اإلسرائيلية 
أو كما قال املثقف . »عقم االنتصار«اإلسرائيليني يشعرون يف أعماق أعماقهم مبا مساه املؤرخ اإلسرائيلي يعقوب تاملون 

، وكما قال "نهائية احملتومةإن إسرائيل تركض من نصر إىل نصر حىت تصل إىل هزميتها ال: "اإلسرائيلي شلومو رايخ
، إنه حني ذهب يهنئ 1956اجلنرال الفرنسي بوفر، الذي قاد القوات الفرنسية يف العدوان الثالثي على مصر عام 

 بعد انتهاء املعركة بعدة أيام، وكانت القوات اإلسرائيلية املشتركة ال 1967إسحق رابني بانتصاره العسكري يف يونية 
ولكن ماذا سيتبقى من كل : " إىل قواعدها، فوجئ أن اجلنرال اإلسرائيلي يقول وهو يف قمة انتصارهتزال يف طريق العودة

فاالنتصارات اإلسرائيلية مل تؤد إىل اهليمنة اإلسرائيلية املرجوة ومل تؤد إىل تطبيع احلالة الصهيونية اإلسرائيلية، ". هذا؟
بالسالح يف حالة حرب نفسية مع كل جرياا، ويف حالة حرب شتتل، قلعة مدججة /فالدولة الصهيونية ال تزال دولة

اإلسرائيلية بدالً من " االنتشارات"ولذا نتحدث عن "فعلية مع بعضهم، وال يزال الشعب الفلسطيين يرفضها رفضاً كامالً 
دث تغيريات ذات اإلسرائيلية، فهو حتدد أفقي يف املكان ال معىن له، وليس تطوراً رأسياً يف الزمان حي" االنتصارات"

وإذا كانت الدعاية الصهيونية املصقولة تتحدث عن . ، ويف حالة اعتماد مذل على الواليات املتحدة األمريكية"معىن
الصابرا املتفائل املقاتل، فإن الوجدان اإلسرائيلي حيكي قصة مغايرة متاماً، فهو وجدان مدرك للورطة التارخيية اليت 

وهذا اإلحساس بالورطة . وطنني الصهاينة، وهي ورطة هلا أبعادها املختلفة، املترابطة املتعددةوضعت الصهيونية فيها املست
 . يعبر عن نفسه أحياناً بطريقة مأساوية، وأحياناً أخرى بطريقة ملهاوية حني يتحول اإلحساس بالنكبة إىل نكتة

 

كما زعمت الدعاية الصهيونية، وأن " ضاً بال شعبأر"واملشاكل اليت يدركها اإلسرائيليون متاماً هي أن فلسطني ليست 
وهذا اإلدراك يدمر شرعية . الفلسطينيني ليسوا جمرد عرب، وإمنا هم كيان حمدد داخل التشكيل احلضاري القومي العريب

الوجود الصهيوين ويسحب من حتته البساط، مهما كان حجم االنتصارات اليت حتققها إسرائيل ومهما كان صخب 
 وحىت إن غيرت منظمة التحرير الفلسطينية ميثاقها لتؤكد للمستوطنني أا ال تنوي حتطيم دولتهم الصهيونية .دعايتها

فهذا ال يغير احلقائق البنيوية، احلضارية واإلنسانية واملادية القائمة، فالفلسطينيون هناك يقرعون األبواب يف سالم غاضب 
 .  بالنار، ليذكِّروا اإلسرائيليني بأن كيام الصهيوين يستند إىل أكذوبة تارخييةأحياناً، وأحياناً أخرى باألحجار أو حىت

 

أصبحوا غري قادرين على ترديد احلجج البسيطة املصقولة وأنصاف "وهلذا، فإن اإلسرائيليني، كما يقول عاموس إيلون 
وقد عبر الشاعر اإلسرائيلي إيلي . "ال شعبتتصل بأن فلسطني أرض ب"" احلقائق املتناسقة اليت كان يسوقها اجليل السابق
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إن البعث التارخيي للشعب اليهودي، وأي شيء يقيمه اإلسرائيليون مهما كان مجيالً، إمنا : "إيلون عن هذه القضية بقوله
ولسوف خيرج شباب إسرائيل ليحارب وميوت من أجل شيء قائم أساساً على الظلم، إن . يقوم على ظلم األمة األخرى

 ".  الشك، هذا الشك وحده، يشكل أساساً صعباً للحياةهذا

 

اليت كتبها الروائي اإلسرائيلي أبراهام يهوشوا، اليت وصفت بأا هدامة وانتحارية، " يف مواجهة الغابة"وتتناول قصة 
د العقل وهذه جتربة تارخيية أخرى عقيمة وعاجزة تطار"بعض األحداث يف حياة طالب يكتب دراسة عن حروب الفرجنة 

وقد عين بطل القصة اإلسرائيلي حارساً لغابة . "اإلسرائيلي، فقد فشلت متاماً يف حتقيق وجودها وكان مآهلا االختفاء
غرسها الصندوق القومي اليهودي يف موقع قرية عربية أزاهلا الصهاينة مع ما أزالوه من قرى ومدن، وكانت كل شجرة 

ورغم أن البطل ينشد الوحدة، . املتحمسني من الصهاينة التوطينيني من يهود اخلارجيف الغابة حتمل اسم أحد املسامهني 
إال أنه يقابل عربياً عجوزاً أبكم من أهل القرية يقوم برعاية الغابة، وتنشأ عالقة حب وكراهية بني العريب واإلسرائيلي، 

 بصورة غري عادية، بل يكتشف احلارس املعين من فاإلسرائيلي خيشى انتقام العريب، ومع ذلك فإنه جيد نفسه منجذباً إليه
ويف النهاية، عندما ينجح . قبل الصندوق القومي اليهودي أنه حياول، بال وعي، مساعدة العريب يف إشعال النار بالغابة

 . العريب يف أن يضرم النار يف الغابة كلها، يتخلص البطل من كل مشاعره املكبوتة

 

ك النكتة العبثية اليت أطلقها يعقوب أمجون املسئول عن احتفاالت الذكرى األربعني لتأسيس ومن أكثر النكت داللة تل
إن املشروع الصهيوين كله يستند إىل سوء فهم وخطأ إذ كان من املفروض أن يتم يف كندا بدالً من : إسرائيل، إذ يقول

» كندا«ه أي بلد تريد كان من املفروض أن يقول ويرجع هذا إىل تعثُّر لسان موسى التورايت، فحينما سأله اإلل. فلسطني

فهاج عليه .  بدالً من كندا"أي فلسطني"» أرض كنعان«فأعطاه اإلله »  نانانا-كاكاكا «على التو ولكنه تلعثم وقال 
رق كان بوسعك أن حتصل على كندا بدالً من هذا املكان البائس، اخلرب، هذا الوباء الش: "بنو إسرائيل وماجو وقالوا له

والنكتة هنا تعبر عن إحساس عميق بالورطة التارخيية وبالطريق املسدود الذي ". أوسطي الذي حتيط به الرمال والعرب
 . يؤدي إىل العدمية الكاملة

 

 . وجند نفس اإلحساس يف هذه القصيدة القصرية اليت خطها مستوطن صهيوين على حائط دورة املياه يف اجلامعة العربية

 

 ارد إىل إسبانيا ليذهب السف

 

 واإلشكناز إىل أوربا 

 

 والعرب إىل الصحراء، 
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  -ولنعد هذه األرض إىل اخلالق 

 

 فقد سبب لنا من املتاعب الكفاية 

 

 . بوعده هذه األرض لكل الناس

 

 . والقصيدة مثل نكتة أمجون تعبري فكاهي عبثي عن رفض فكرة الوعد اإلهلي اليت يستند إليها اخلطاب الصهيوين

 

صالة على جرحى "وتظهر العبثية يف إحساس اإلسرائيليني حبالة احلرب الدائمة كما يتضح يف قصيدة الشاعر شاليف 
 : حيث خياطب الشاعر اإلله قائالً" احلرب

 

 رب املصابني الساكنني يف اجلبس، 

 

 رب املصابني ممن يتنفسون األوكسجني، 

 

 رب النفوس اليت فوق أسرا 

 

 وانية اللون أكياس الدم أرج

 

 ...معلقة،

 

أو كما قال بن جوريون إذا "ومن املعروف أن التصور الصهيوين يؤكد أن اإلله تربطه عالقة خاصة بالشعب اليهودي 
وكل "وهلذا جند أن كل املقدسات اليهودية ذات طابع قومي . "كان اإلله قد اختار الشعب فإن الشعب قد اختار اإلله

ودف استراتيجية . "ل ظهور دولة إسرائيل، حتيطها هالة من القداسة يف الوجدان الصهيوين، مث»القومية«الظواهر 
الشاعر يف هذه القصيدة إىل إزالة الغشاوة من على عيون اإلسرائيليني وإخبارهم أن اإلله ال تربطه م عالقة خاصة، 

ومن هنا كانت اإلشارات . تاجون إىل نقل الدموأم ليسوا شعباً خمتاراً وإمنا هم مثل بقية البشر ترتف دماؤهم وحي
املتكررة لآلالت واالصطالحات الطبية احلديثة، ومن هنا أيضاً كان االبتهال اخلتامي يف القصيدة الذي خيتلف عن 

 . االبتهاالت اليهودية التقليدية



 
 490  7الد - الدكتور عبد الوهاب املسريي -موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية

 

 

 

 جل يا رب النفوس اليت تعيش 

 

 ما بني عقاقري التهدئة وعقاقري التنومي 

 

 . ر على جتليته لألرواح سواكما ال يقد

 

ويظهر اإلحساس بالورطة التارخيية يف فقدان اإلسرائيليني إحساسهم باالجتاه كما يظهر يف قصة ران أدليسط املعنونة 
 . أغنية املوت، ويف كلمات هذين اجلندين اإلسرائيليني اجلالسني يف اخلنادق

 

  هل ستسقط قنبلة، -

 

 . على طريق اإلمدادات يشمل انتحاراً حقيقياً لقد مسعت أن املوقع البديل -

 

 !  ماذا إذن؟ هل سنظل هكذا لألبد-

 

  هل جننت؟ -

 

  هل ننسحب؟ -

 

  هل جننت؟ -

 

  حرب جديدة إذن؟ -

 

  هل املوقف جمرد من األمل إىل هذا احلد؟ -

 

  هل تعرف ماذا تريد؟ -

 

 وأنت؟ ..  كال-
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 ...  كال-

 

 . ن املوقع الثانويهيا بنا نفتش ع..  واحسرتاه-

 

 !  بوم-

 

 . إن حديث اجلنديني املتفلسف يتخطى حدود موقفها ليشمل وضع اإلسرائيليني ككل

 

ونفس اإلحساس بالعبث واحلركة الدائرية اليت تقود اإلسرائيليني من حرب إىل أخرى تظهر يف قصيدة الشاعر يعقوب 
 ": احلرب املقبلة"باسار 

 

  احلرب املقبلة -

 

 نربيها . .ننشئها

 

 ما بني حجرات النوم 

 

 .. وحجرات األوالد

 

 والنعاس 

 

 . آخذ يف االصطباغ بالسواد

 

ما بني حجرات "إن الشاعر يرى أن اجلهد اإلسرائيلي منصب على استنبات زهرات احلديد للحرب املقبلة 
 ". وحجرات األوالد/النوم

 

يف القصص » اخلوف من اإلجناب«ليني يتضح يف ظهور موضوع هذا اإلحساس بالعبثية وفقدان االجتاه عند اإلسرائي
فمن املعروف أن الدولة الصهيونية تشجع النسل بشكل مهووس ال حباً يف اإلخصاب واألطفال، وإمنا . اإلسرائيلي
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الت كوسيلة لتثبيت أركان االستعمار االستيطاين، ولكن من املعروف أيضاً أن معدل اإلجناب يف إسرائيل من أقل املعد
وكان رد . حىت أم فكروا يف أن يعلنوا لإلجناب عاماً ينصرف فيه اإلسرائيليون إلجناب أطفال أكثر. يف العامل

اإلسرائيليني، كما هو متوقع، سريعاً وحامساً وملهاوياً، إذ قال أحدهم إن على رئيس الوزراء أن يعود إىل مرتله فوراً 
إن : "ب وطين بالفعل، فكما يقول أرنون سابري أستاذ اجلغرافيا اإلسرائيليوهو واج. للقيام بواجبه الوطين مع زوجته

غرفة النوم واجلامعات، : السيادة على أرض إسرائيل لن تحسم بالبندقية أو القنبلة اليدوية بل ستحسم من خالل ساحتني
إلشارة إىل املرأة الفلسطينية النفوض، ومن هنا ا". وسيتفوق الفلسطينيون علينا يف هاتني الساحتني خالل فترة غري طويلة

تركُّز "وتعود ظاهرة العزوف عن اإلجناب إىل عدة أسباب عامة ". قنبلة بيولوجية"اليت تنجب العديد من األطفال، بأا 
إمنا هو لكن ال ميكن إنكار أن عدم اإلجناب . "إخل...  علمنة اتمع اإلسرائيلي والتوجه حنو اللذة-اإلسرائيليني يف املدن 

انعكاس لوضع خاص داخل اتمع اإلسرائيلي وتعبري عن قلق اإلسرائيليني من وضعهم الشاذ باعتبارهم دولة مغروسة 
ففي قصة احلاملة للكاتبة بنيناه عاميت جند أن البطلة سيطر عليها اخلوف والكوابيس، فهي حتلم بالقنابل . بالقوة يف املنطقة

والصمت هو "فإا تلوذ بالصمت " ملاذا ال يكون يل حفيد يف النهاية يا ابنيت؟"ا أمها واملعارك واحلرب، وحينما تسأهل
 . "االستجابة الوحيدة املتاحة لكثري من أبطال القصص اإلسرائيلية

 

ومن القصص اإلسرائيلية الطريفة قصة العلمني ليعقوب شافيت اليت تعاجل موضوع اخلوف من اإلجناب وتدور حوادثها 
 تثنيها عن عزمها عن طريق الوعد "العمة إيطة"ة أم إسرائيلية يف التخلص من اجلنني، ولكن إحدى الشخصيات حول رغب

 أنقذت 42يف أكتوبر "والوعيد والتهديد بالفضيحة، وراوي القصة هو الطفل الذي ولد فيما بعد، والذي يبدأها بقوله 
ولذلك تتخلل القصة فالشات "كانت تدور رحى معركة العلمني ويذكرنا الراوي أن يف هذا اليوم ". عميت إيطة البشرية

واألم حتس بوضعها كإنسان ضعيف داخل هذا اإلطار من الصراعات . "وصفية للمعركة والدبابات والدخان األسود
العاملية، ولذلك فهي تتساءل عن جدوى إجناب األطفال إذا كان مقدراً هلم أن يعيشوا حتماً داخل احلرب دون طعام 

". فلتلدهم البشرية إذن"ولكن العمة إيطة خترب األم أنه البد من اإلجناب من أجل البشرية، فترد عليها قائلة . حىت يقضون

ال تتحدث "، "تفيض بالعزم والتصميم"، "منهكة دائماً يف إلقاء موعظة أخالقية تربوية"والعمة إيطة شخصية ضيقة األفق 
 ". كأا حيوان مفترس يهاجم دجاجة"وهي اجم األم " إال لتصدر أوامر

 

ويظهر هذا . يف داخل هذا العبث وفقدان االجتاه، تسيطر السوداوية واحلتمية واإلحساس بأن حالة احلرب دائمة
فقد قال . االستسالم الكامل يف كلمات موشيه ديان يف جنازة صديقه روي روتربج، الذي قتله الفدائيون الفلسطينيون

إننا جيل من املستوطنني، وال نستطيع غرس شجرة أو بناء بيت، دون : "رجية اإلسرائيلي السابقوزير الدفاع واخلا
علينا أال . اخلوذة احلديدية واملدفع؛ علينا أال نغمض عيوننا عن احلقد املشتعل يف أفئدة مئات اآلالف من العرب حولنا

لنا، أن نكون مستعدين ومسلحني، أن نكون أقوياء إنه قدر جيلنا، إنه خيار جي. ندير رؤوسنا حىت ال ترتعش أيدينا
 ".وقساة، حىت ال يسقط السيف من قبضتنا وتنتهي احلياة
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وهو أن اإلنسان اإلسرائيلي » مركب إسحاق«ومنذ بضع سنوات الحظ الشاعر اإلسرائيلي حاييم جوري مبرارة ما مساه 
، فهو يطالب دائماً " ال يرتوي"أي إسرائيل"هذا التراب  "، كما بين جوري أن"ويف داخله السكني الذي سيذحبه"يولَد 

كما . ، كما لو كانت أرض إسرائيل آهلة ثأر بذيئة، ال جمرد قطعة أرض أو إقليم"باملزيد من املدافن وصناديق دفن املوتى"
هم باالشتراك مع الحظ الكاتب اإلسرائيلي بن عيزر أن اإلسرائيليني الشباب، الذي خيدمون يف اجليش، يشعرون أن أهل

الدولة يضحون م دون تعويض أو عزاء من عقيدة دينية تؤمن باحلياة بعد املوت، ولذا فهم يشعرون أن هذه احلروب 
 . ، أي أا تضحية بشرية ال هدف هلا وال معىن"تضحية علمانية بإسحق"هي 

 

م، ومن هنا ظهرت أسطورة ماساداه مث تظهر أساطري قومية تترجم هذا الوضع إىل بناء أيديولوجي أسطوري محكَ
ويف كال األسطورتني مثة حالة حصار ائية مغلقة، ال ميكن الفكاك منها إال بتدمري الذات وتدمري اآلخر، . ومششون

ومع هذا رغم كل هذا احلديث عن احلصار والدمار فإن الوجدان اإلسرائيلي . فنهايتها ليست سعيدة وإمنا إبادية للجميع
فيشري يهوشوفاط هركايب إىل أن اإلسرائيليني مييلون إىل متجيد الوهم وخيفقون يف . ساطري الصهيونية املصقولةيتجاوز األ

مث يشري إىل قصة صهيونية انتحارية أخرى هي قصة بركوخبا الذي حتالف مع . إدراك أن الواقع محدد حبدود املمكن
 اإلمرباطورية الرومانية دون حساب موازين القوى أو معرفة مدى بعض احلاخامات فأعلنوا أنه املاشيح وقرروا مواجهة

وبطبيعة احلال مت القضاء على . "م. ق125 - 132"قوة الرومان فيما يعرف بالتمرد اليهودي الثاين ضد الرومان 
نتحارية الشمشونية املتمردين وعلى متردهم وعلى البقية الباقية من الوجود اليهودي اهلزيل يف فلسطني، أي أن الرتعة اال

، فالرتعة االنتحارية "أعراض بركوخبا"هنا مل تؤد إىل القضاء على اآلخر وإمنا على الذات وحسب، ويسمي هركايب هذا 
 . مرض يصيب صاحبه وهي ليست بالضرورة ماساداه اليت تدمر الذات واآلخر

 

ييم حيفر اليت كتبها أثناء االنتفاضة، فبدالً من ونفس الرتعة حنو مراجعة أسطورة ماساداه توجد يف قصيدة الشاعر حا
ماساداه يتحدث عن الطائرة املروحية األمريكية، أي تلك الطائرة اليت ستأيت حينما حتني حلظة النهاية وحتط فوق سطح 

تصويت يف تبدأ القصيدة بال.  لتأخذ فلول املستوطنني وعمالء الواليات املتحدة"كما حدث يف فيتنام"السفارة األمريكية 
ال ""ويتدافع اجلميع دون نظام ". فلقد مللمنا حقائبنا وأمانينا/فلنرحل إىل أمريكا اآلن"الكنيست على اخلروج األخري ولذا 

ويتصور رئيس الوزراء عملية اخلروج السريع هذه وهو جيلس يف مقعده . ""عفواً ال تضغطوا هكذا/لكل مكانه.. تتزامحوا
إن ". حنن ومن بعدنا الطوفان"هنا، فلسان حاله وحال وزرائه هو " يعلن أنه ال مكان للباقني/امويروق له املق"يف الطائرة 

 : الصورة السائدة هنا عكس صورة البطل الشمشوين يف ماساداه الذي يهلك مع رفاقه

 

 تطري .. وبسرعة أخذت الطائرة
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 أما الدولة 

 

 فقد هجرت 

 

 . إسرائيل.. تركت.. وحيدة

 

 نكتشف أن "أم أننا لسنا مواطنني خملصني؟/أفال ميكننا أن حناول ثانيةً؟"يوت وعظية احتجاجية ركيكة وبعد بضعة ب
 : الطائرة قد طارت بالوزراء واألحالم

 

 . فإن كنا حقاً هكذا

 

 وعليه حزمت حكومتنا ألمريكا حقائب الرحيل 

 

 فإنا مجيعاً كذلك 

 

 . راغبني.. يف الرحيل إليها

 

اه املتهالكة، بعيداً عن صهيون اليت اشتعلت فيها النريان، إىل الواليات املتحدة الوطن القومي اآلمن ورمبا بعيداً عن ماساد
 . احلقيقي

 

ورنة احلزن الكامنة يف النكت والقصائد الفكاهية تصبح واضحة يف األغاين اإلسرائيلية فهي مليئة بالعدمية واحلديث عن 
 الحظ أفنريي أن من أكثر األغاين شيوعاً أغنية تقول 1967ففي أعقاب انتصار عام . الدمار والفقدان والضياع والعزلة

والفرح هنا تعبري عن إحساس املستوطن الصهيوين مبفارقة موقفه، فهو بعد انتصاره ". العامل كله ضدنا"وبفرح شديد، 
احلمد هللا فأنا مكروه متاماً من كل : "عبارة جيد نفسه معزوالً عن العامل، فاألغنية تشبه تلك ال""اختياره"الذي يعبر عن "

 !". الناس

 

، ولنأخذ على سبيل املثال أربيل زلرب، املغين الذي انضم إىل يهودا أدر 1973وقد ازداد اإلحساس بالضياع بعد عام 
رة الشاب والصورة العامة اليت تشيعها هذه اجلماعة هي صو. »متوز«وشالوم هانوخ وكونوا مجاعة غناء روك تسمى 

صار أو : حرفياً"» هوليخ باطل«وأهم أغانيه . وزلرب نفسه فقد ساقه وهو يلعب بقنبلة يديوية حني كان صبياً. الشريد
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 وتتحدث األغنية عن متشرد يبحث عن املخدرات "»مافيش فايدة«راح باطالً أو أصبح غري جمد أي بالعامية املصرية 
 . واجلنس وقطع غيار السيارات املسروقة

 

كما تتحدث األغاين عن أبطال العهد القدمي وأنبيائه بطريقة تنم عن االستخفاف الشديد، وهؤالء األبطال واألنبياء هم 
وخترج أسفار "ففي أغنية داين ساندرسون يتحدث عن داود يهزم طالوت . الرموز القومية اليهودية الصهيونية األساسية

وتسخر أغنية ".  ملكاً علينا، يف سن السادسة فلتصنع لنا حلبة صراعإن كنت تريد أن تصبح... موسى اخلمسة لتشجع
أما داود فهناك مسرحية تتحدث عنه باعتباره . »عامالً يف عربة قمامة«زلرب األخرى من مششون وتشري إليه باعتباره 

 . داية أزمتهم مع إدراك الصهاينة ب1973ومعظم املغنني من نتاج الكيبوتس وقد ظهروا بعد عام . شاذاً جنسياً

 

ومن أشهر األغاين يف إسرائيل يف الثمانينيات أغنية مائري باناي، وهي أغنية مجيلة حزينة تعبر بشكل دقيق عن تساقط 
 : الشرعية الصهيونية وإحساس املستوطنني بذلك

 

 كلهم ذاهبون إىل مكان ما، 

 

 يرنون للمستقبل العذب، 

 

 أما أنا، فأستيقظ يف الصباح 

 

  املتجهة للشاطئ، 5حلافلة رقم وأركب ا

 

 احلافلة مليئة بالدخان، 

 

 وعجوزان، 

 

 . والكمساري

 

 : وهناك كتابة على حائط أمسنيت

 

 ماذا حدث للدولة؟ 
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 ! انظر إىل الدولة وانظر إىل األمسنت

 

 » صباح اخلري«تغني الطيور 

 

 . لعله ميكنين أن أطري معها بعيداً، وال أسقط

 

للشعب «لعلهما رمزاً "رمز جيد ألزمة املستوطن الصهيوين السكانية، فليس فيها سوى عجوزان إن فراغ احلافلة 
مقابل . ويتساءل املغين عما حدث للدولة املكتوب امسها على األمسنت، وهو رمز للجمود واملوت. "املسن» اليهودي

ويود املغين أن يطري بعيداً، . واألمسنت الصلبكل هذا هناك غناء الطيور اليت تبشر ببداية جديدة، خارج احلافلة الفارغة 
أي أنه ال ! أن يرتح عن كل هذا، ولكن األغنية مع هذا تعبر عن عدم اليقني من إمكانية الفرار، فالسقوط احتمال وارد

 !مكان للتقدم لألمام وال التراجع للخلف

 

 وهي أحاسيس عبرت عن نفسها يف جمموعة مثة إحساس إذن بفشل املشروع الصهيوين وخيبة أمل وإحباط نتيجة هذا،
من النكت الساخرة، واألغاين احلزينة واليت حتاول كلها اإلفصاح عن وضع تارخيي مركَّب جداً ال خمرج منه، فالصهيوين 
غري قادر على اخلروج من وضعه وأثبتت األيام أنه قد يكون قادراً على إحلاق بعض األذى بالعرب ولكنه غري قادر على 

 . أي تفتت العرب، واختفاء الفلسطينيني: بيع موقف والوصول إىل النهاية السعيدةتط

 

 يف غرفة صالون جيلس فيه أربعة "اليت رفض التليفزيون اإلسرائيلي إذاعتها"وتدور أحداث قصيدة الشاعر إفرامي سيدون 
وقد .  خلية استيطانية سكانية مسلحةأشخاص، األب واألم والطفل، أما رابعهم فهو اجلندي الصهيوين، وبالتايل فهي

 وبدأ الدخان يدخل البيت عرب النافذة، إال أن "رمز االنتفاضة وظهور الشعب الفلسطيين"اندلع خارج املرتل حريق 
 : مث ينشد اجلميع. األربعة جيلسون دوء ويشاهدون مسلسلة تليفزيونية وال يكترثون بشيء

 

 هنا جنلس مجيعاً 

 

 اهلادئ، يف بيتنا الصغري 

 

 . جنلس يف ارتياح جذل
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 . هذا أفضل لنا، حقاً إنه أفضل لنا

 

 . جيد هو وضعنا العام:  األم-

 

 . أو باختصار إجيايب:  اجلندي-

 

 . لصاحلنا" عامل"والوقت :  األب-

 

 . فهو بالتأكيد عريب" عامالً"إذا كان الوقت :  الطفل-

 

 وتعليق الطفل إشارة فكاهية للحقيقة املرة اليت يدركها اإلسرائيليون ".أسكت يا وقح"حينئذ يصفع األب الطفل ويقول 
 . جيداً، أي تغلغل العمالة العربية يف الكيان اإلحاليل الصهيوين

 

 : مث تبدأ األسرة تتحدث عن احلريق، أو باألحرى تنكر وجوده

 

 . وإذا كانت هنا مجرة دد باحلريق:  األب-

 

 . حلريقطفلي سينهض إلطفاء ا:  األم-

 

 . وإذا اندلعت هنا وهناك حرائق صغرية:  األب-

 

 . سيسرع ابين إلطفائها باهلراوة:  األم-

 

 . اض يا بين اضرا قليالً:  األب-

 

وحينما تأكل . وخياطب األب النار فيخربها أا مسكينة، وأا لن تؤثِّر فيه من قريب أو بعيد، وأنه سيطفئها يف النهاية
، ]لعلها مستوردة من الواليات املتحدة" [قدم صناعية"ه ال تضطرب األم، فاألمر ليس خطرياً، إذ لديه النريان قدمي

 : ولكن الطفل ينطق باحلقيقة املرة، مرة أخرى". يعمل لصاحلنا "- كما يقول األب -فالوقت 
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 [. الزمن[بابا، بابا، لقد حرقنا الوقت :  الطفل-

 

 . أسكت:  األب-

 

 .  ينظر حولنا ويراقب، يرى كم أن األب ال ينطق إال بالصدق كعادتهإن من:  األم-

 

 . من هو الرجل هنا، ومن هو احلاكم.. لقد أثبتنا للنار بشكل واضح:  األب واألم-

 

 ... البيت... ولكن بابا:  الطفل-

 

 . ال تشغلنا باحلقائق:  األب-

 

 . إجلس يف صمت وال تتعب: شعاري:  الطفل واجلندي-

 

 . ال تتحرك، ال تتزحزح، ال تفقد أعصابك: لرجال ا-

 

 . فكهذا تحارب النار:  اجلميع-

 

الذي » الشعب اليهودي«وهذه القصيدة الفكاهية، شأا شأن النكت، ختبئ رؤية متشائمة بشأن مستقبل ما يسمى 
هم احلقيقة وهم جالسون يراقبون أصبح مستقبل املستوطنني الصهاينة الذين يستقرون يف املكان وينكرون الزمان فتحرق

 !مسلسلة تليفزيونية يف هدوء وسكينة أو يستمعون إىل الدعاية الصهيونية يف رضا كامل

 

  منظور إسرائيلي: شعب بال أرض

People without a Land: Is raeli Perspective  

وقد زعمت . لية واالستهالكيةترى الصهيونية أن اليهود يكونون شعباً، شعباً واحداً، ولكنه شعب يتسم بالطفي
الصهيونية أن مثل هذه الظواهر املرضية إن هي إال من ظواهر املنفى وحسب وأنه حينما تنشأ الدولة الصهيونية فسيعود 

اليهودي إىل أرضه املقدسة أو القومية ليزرعها فيخلصها من العرب وخيلِّص نفسه من أدران املنفى اليت علقت به وأعطت 
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اليت حتولت إىل » العمل العربي«وهذا ما يسمى عقيدة . داء اليهود واليهودية أن يطلقوا اامام املختلفةمربراً ألع
 . بعد أن فشل هذا اجلانب من احللم الصهيوين» عقدة العمل العربي«

 

اإلسرائيلي إحلاحاً  يلح على الوجدان "العمل العريب احلقيقي بدالً من العمل العربي املزعوم"ويبدو أن هذا املوضوع 
ويتصفح االثنان . ففي نكتة إسرائيلية جند عجوزاً إسرائيلياً جيلس مع حفيده وحيكي له عن ذكرياته يف املاضي. شديداً

هل كنت عربياً يف : "ألبوم الصور، ويشري اجلد إىل صورته يف الثالثينيات حني كان يبين بيته بنفسه، فيجيبه حفيده
ال يقوم ا سوى العرب، واستخلص الطفل نتائجه تأسيساً على جتربته ال تأسيساً على االدعاءات فمهنة البناء " املاضي؟

ملاذا تطالب منظمة التحرير : "ويقول اإلسرائيليون تعليقاً على تغلغل العمالة العربية يف القطاع الزراعي. الصهيونية
". يالحظوا أن الفلسطينيني قد استعادوها بالفعلالفلسطينية باسترجاع األرض الفلسطينية بكل هذا اإلصرار؟ أمل 

 . فاألرض كما يعرف الصهاينة جيداً ملن يزرعها

 

ولعل تغلغل العرب يف قطاعات مثل الزراعة والبناء يعين أم يقومون باألعمال اإلنتاجية األمر الذي حول املستوطنني 
. "حسب التصور الصهيوين"أم يف هذا شأن يهود اجليتو الصهاينة إىل وسطاء وطفيليني أو عاملني باملهن الفكرية، ش

 "الفكرية"كما أن عدد العاملني باملهن . فاإلنسان اإلسرائيلي منشغل متاماً باملضاربات وأسعار البورصة وأسعار التحويل

ت أخذ هو اآلخر يف التزايد، وقد تصاعدت معدالت االستهالكية بشكل ملحوظ، وقد أصبح كل هذا موضع نكا
وصاحب الرأس الصغري، يف ااز . »الرأس الصغري«أي » روش قطان«اإلسرائيليني، فهم يصفون املواطن اإلسرائيلي بأنه 

اإلسرائيلي، هو اإلنسان ذو املعدة الكبرية الذي ال يفكر إال يف مصلحته ومتعته واحتياجاته الشخصية وينصرف متاماً عن 
 -فسياسة الدولة الصهيونية . إنسان استهالكي مادي ال يؤجل متعة اليوم إىل الغدإنه . خدمة الوطن أو حىت التفكري فيه

 ,.T.V، وهي األحرف األوىل ل .T. V. C هي تزويد مجاهريها بال -حسب إحدى النكات اإلسرائيلية 

Video, and Cars ذات فولت عال " وحسب احللم الصهيوين كان من املفروض أن تصبح إسرائيل نوراً لألمم
. الفولفو والفيديو والفيال: "V" جمتمع الثالثة ف - حسب قول أحد الصحفيني اإلسرائيليني -، ولكنها أصبحت "جداً

 إىل أن اإلسرائيليني يعملون مثل شعوب أمريكا الالتينية "يف اجلريوساليم بوست"وأشار الصحفي اإلسرائيلي مكايب دين 
، ويدفعون الضرائب مثل "أي يتمتعون مبستوى معيشي عال"شمالية ، ويعيشون مثل شعوب أمريكا ال"أي ال يعملون"

 . "أي جبنون" ويقودون السيارات مثل املصريني "أي يتهربون منها"اإليطاليني 

 

وتتضح هذه االستهالكية يف التكالب الشديد على السلع األمريكية والرغبة يف اهلجرة إىل الواليات املتحدة، أرض امليعاد 
يف الوجدان الديين اليهودي تعين " خروج"، وكلمة "خروج صهيون" نشرت جملة عل مهشار مقاالً بعنوان وقد. احلقيقية

من " اخلروج"ولذا فاستخدامها للحديث عن . أي فلسطني" الصعود إىل صهيون أو إرتس يسرائيل"و" اخلروج من مصر"
وقد أشار املقال الذي كُتب .  املتضمنة يف املوقفصهيون حيمل قدراً كبرياً من السخرية النابعة من اإلحساس باملفارقة
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يف الواقع يقال إن العدد قد وصل إىل مليون " عام 12 ألف إسرائيلي بعد 800 إىل أن عدد النازحني سيبلغ 1987عام 
 أن إذا وضعنا يف االعتبار أن هيئة األمم قد قررت االعتراف حبق اليهود يف: مث علق كاتب املقال بقوله. "1997عام 

 ألف، فإننا سنفهم املغزى 600تكون هلم دولة خاصة م يف الوقت الذي كان عدد املستوطنني يف البالد يقدر حبوايل 
 ! هلذه املعلومة املفجعة

فقد أشار زئيف شيف املعلق العسكري . وال يسلم املستوطنون بطبيعة احلال من النكت اإلسرائيلية اخلاصة بالطفيلية
فاملستوطنون هناك استهالكيون وليسوا مقاتلني، " استيطان دي لوكس" االستيطان يف الضفة الغربية بأنه اإلسرائيلي إىل

ولذلك تشري الصحف اإلسرائيلية إىل هذا . يتأكدون من حجم محام السباحة ومساحة الفيال قبل االنتقال إىل املستوطنة
ستلمنت : باإلجنليزية"" حمتريف االستيطان"إم يشريون إىل ، بل "باعتباره الصنبور الذي ال يغلَق أبداً"االستيطان 
 وهم املستوطنون الذين يستوطنون يف الضفة الغربية انتظاراً للوقت الذي "settlement professionalsبروفشنالز 

ة كما حدث يف مستوطنة ياميت يف شبه جزير"تنسحب فيه القوات اإلسرائيلية ليحصلوا على التعويضات املناسبة 
 وهي "shuttle settlementشاتل ستلمنت : باإلجنليزية"كما يشري اإلسرائيليون إىل االستيطان املكوكي . "سيناء

إشارة للمستوطنني الذين يستوطنون يف الضفة الغربية بسبب رخص أسعار املساكن وحسب ولكنهم يعملون خلف 
أي أم ينتقلون كاملكوك . املستوطنون سحابة ليلهماخلط األخضر وهو ما حول املستوطنات إىل منامات يقضي فيها 

 . بني املستوطنات اليت يعيشون فيها يف الضفة الغربية ومكاتبهم اليت يعملون فيها يف املدن اإلسرائيلية وراء اخلط األخضر

 

ذلك يف ومن حق أي شعب أن يستهلك بالقدر الذي يريد طاملا أنه يكد ويتعب وينتج مث ينفق، ولكن الوضع ليس ك
ال ميكن أن توفر لنفسها البقاء واالستمرار وال أن توفر هلم هذا " املستقلة"إسرائيل فهم يعرفون أن الدولة الصهيونية 

املستوى املعيشي املرتفع إال من خالل الدعم االقتصادي والسياسي والعسكري األمريكي املستمر طاملا أا تقوم بدور 
وقد وصف أحد . أي أن الدولة الصهيونية دولة وظيفية، تعرف يف ضوء الوظيفة املوكلة هلااملدافع عن املصاحل األمريكية، 

، وهو وصف دقيق، "كلب حراسة، رأسه يف واشنطن وذيله يف القدس"الصحفيني اإلسرائيليني الدولة الصهيونية بأا 
 .صريح وقاس

 

وهي خطة "الشيكل أي ربطه بالدوالر » دولرة« خطة فعندما طرح يعقوب أريدور. ولكن هناك دائماً اإلحساس بالنكتة
 اقترحت جيئوال كوهني، عضوة الكنيست، أن توضع صورة إبراهام "رفضت نظرياً يف حينها وإن كانت نفِّذت عملياً

لنكولن على العملة اإلسرائيلية جنباً إىل جنب مع صور زعماء إسرائيل وجنمة داود، وأن يدرس التاريخ األمريكي 
 . »التاريخ اليهودي«لطالب اليهود بدالً من ل

 

 : وأوردت اجلريوساليم بوست احلوار اخليايل التايل بني وزير املالية وشخص آخر
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 . اخلطوة األوىل هي أن نخفِّض امليزانية، أما الثانية فهي حتطيم الشيكل واستخدام الدوالر: الوزير

 

 وما اخلطوة الثالثة؟ : اآلخر

 

 "أحد أحياء اليهود يف نيويورك" واضح جداً، ننتقل إىل بروكلني األمر: الوزير

 

وقد كتب أحد القراء جلريدة اجلريوساليم بوست معلقاً على طفيلية الشخصية اإلسرائيلية وعلى مدى اعتماد الدولة 
سة بليون دوالر  إىل أن الدولة الصهيونية طلبت مخ"1985يف يناير "يشري القارئ . الصهيونية على الواليات املتحدة

 : كمنحة من الواليات املتحدة، مث يقترح ما يلي

 

بدالً من نقل النقود للخزانة اإلسرائيلية اليت ستبددها يف دعمها لصناعات غري كفء وبالتايل مفلسة، ولتعويض "
سكان إسرائيل من أن املضاربني سيئي احلظ يف أسهم البورصة، ولدفع مبالغ من املال للصيارفة النهمني ويف حماولة متكني 

يستمروا يف أسلوب احلياة الذي تعودوا عليه ولدفع مصاريف بريوقراطيتنا الوقحة اليت حتتسي الشاي بشراهة، أرجو أن 
 : تسمحوا يل أن أقترح ما يلي على دافع املعونة

 

 أسرة اإلمجايل  أسرة، دخل كل1.160.000 مكونني من 4.235.000يبلغ عدد سكان إسرائيل يف الوقت احلايل 
 .  آالف دوالر6.120هو 

 

، فإننا سنحصل على املزايا 1985فإذا قامت احلكومة األمريكية بإرسال شيك لكل أسرة مبا يعادل هذا املبلغ عن عام 
 مليون دوالر، وبإمكان إسرائيل بأسرها أن متكث يف الفراش، 385.52سنوفر على دافع الضرائب األمريكي : التالية

وميكن أن نتخلص من البريوقراطيني الذين سيستفيدون . ولف أو الطاولة أو تذهب لصيد السمك طوال العاموتلعب اجل
 .  فعدم العمل واحلصول على راتب أمر طبيعي جداً بالنسبة هلم، وسينتهي العجز يف الصناعات-أيضاً 

 

 شيئاً على اإلطالق بأن تكف عن الطريان وشركة العال للطريان اليت ختسر الكثري ألا ال تطري يوم السبت، لن ختسر
يف الواقع .  حىت نعطي الناس شيئاً يفعلونه"دون دفع أي مقابل"وميكننا حينئذ أن نزيد مدة اخلدمة العسكرية . متاماً

ويف هذه احلالة "  سريقد مع الكبش"حيث ال يوجد عنده شيء آخر يفعله"فالفهد "سيكون العصر األلفي قد وصل 
 . "11/6أشعياء "" وسيقودهم طفل صغري"ورام أريدور يف طريق الدولرة وستتحقق النبوءة سنتبع خطى ي
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وبعد حادثة بوالرد واعتراض الواليات املتحدة على ترقية بعض الضباط اإلسرائيليني املتورطني يف احلادث وخضوع 
بوالرد نفسه سفرياً إلسرائيل لدى الواليات إسرائيل اقترح أحد الصحفيني اإلسرائيلني أن تنتقم الدولة الصهيونية بتعيني 

 . املتحدة، أي أن تنتحر الدولة الصهيونية متاماً

 

ويدرك اإلسرائيليني ورطتهم التارخيية كدولة استيطانية ليهود العامل الذين يرفضون احلضور إليها، فغالبيتهم الساحقة 
ارات الصهيونية امللتهبة عن الوطن القومي وأن يتظاهروا صهاينة توطينيون، أي أم على استعداد كامل ألن يطلقوا الشع

وقد وصف املفكر الصهيوين العمايل . من أجله وأن يدفعوا التربعات له، ولكنهم ال يظهرون أي استعداد لالستيطان فيه
. »تيطانصهيونية بدون اس«، كما أشار هلا آخر بأا »صهيونية الصالونات«بوروخوف هذا النوع من الصهيونية بأنه 

وهذه املفارقة ال ميكن أن يتعامل معها اإلسرائيليون إال من خالل النكتة، فدولتهم الصهيونية تؤسس مستوطنات يف 
 إذ ال يوجد فيها "dummy settlementsدمي ستلمنت : باإلجنليزية"» مستوطنات األشباح«الضفة الغربية تسمى 

دولة «يف العامل هي » دولة يهودية«ة ليهود الواليات املتحدة، إن أهم فيقول اإلسرائيليون يف إشارة واضح. مستوطنون
 اإلجنليزية Stateويف هذا لعب باأللفاظ، فكلمة . the Jewish State of New York» نيويورك اليهودية

 ،Jewish Waspsكما يشري اإلسرائيليون إىل يهود أمريكا باعتبارهم . يف الوقت نفسه» والية«و» دولة«تعين 
 أي white Anglo-Saxon Protestant، هي اختصار للعبارة اإلجنليزية »دبور«، واليت تعين »واسب«وكلمة 

، فكأن يهود أمريكا أمريكيون حلماً ودماً وقلباً وقالباً ولكنهم يتمسحون »بروتستانيت أبيض من أصل أجنلوساكسوين«
 . يف اهلوية اليهودية

 

يهودية، أي مدينة ماله » ديزين الند«واليات املتحدة ينظرون إىل إسرائيل باعتبارها ويرى بعض اإلسرائيليني أن يهود ال
يدخلونه ويقضون » متحف قومي يهودي«وقال آخر إا بالنسبة هلم مبرتلة . يهودية يقصدوا دف الترويح عن النفس

وقد استخدم أحد . وطام احلقيقيةفيه بضع سويعات وخيرجون مليئني باحلماس الوطين ويعودون بعدها إىل بيوم وأ
ليصف عالقة يهود العامل بإسرائيل، فهم ال حيضرون إىل إسرائيل إال حينما يكون » فندق صهيون«املثقفني اصطالح 

 ليغلقوا األبواب "من الصهاينة االستيطانيني"اجلو حسناً يف الربيع والصيف، ويتركوا يف اخلريف والشتاء لعمال الفندق 
وعلى " ويقوموا بأعمال الصيانة والتحسينات إىل أن يعود السياح من الصهاينة التوطينيني أحباء فندق صهيون والنوافذ

، حسب أحد التفسريات، ولذا إذا قام الصهاينة بأعمال الصيانة فإن هذا »يصون«لفعل » صهيونية«كل يعود اصطالح 
 . "أمر منطقي

 

يهودية دفتر «وقد أشار أحد املعلقني إىل ما مساه . ري من النكت التفكيكيةأما دفع املعونات للوطن القومي فهو هدف كث
وهو اليهودي الذي يعتقد أن بوسعه حتقيق هويته اليهودية بأن يدفع التربعات للمؤسسات اليهودية » الشيكات
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االستهالكية غري وهو يدفع هذا الشيك لرييح ضمريه وحىت ميكنه بعد ذلك أن يتمتع حبياته األمريكية . والصهيونية
 .اليهودية دون أي حرج وبشراهة بالغة

 

ومن هنا مسى احلاخام آرثر هرتزبرج . وهناك من يذهب إىل أن دفع املعونات للوطن القومي يتم خوفاً منه ال حباً فيه
ا اتقاًء لشرها ولشراء ، أي أم يدفعون التربعات للدولة الصهيونية ال حباً فيها وإمن»يهود النفقة«يهود الواليات املتحدة 

وقد استخدم إسرائيلي آخر صورة جمازية مغايرة متاماً، ولكنها تعبر عن نفس املعىن، أي االتصال املؤقت . سكوا عنهم
إن يهود اخلارج يغدقون األموال على إسرائيل مثلما يغدق الرجل األموال على عشيقته اليت : وعدم االلتزام، حينما قال

 !  احلقيقة الدائمة-ات من السعادة امللونة، ولكنه يعود يف اية األمر لزوجته األمريكية تعطيه بضع سويع

 

لكل هذا عرف الصهيوين بأنه يهودي جيمع املال من يهودي ثان إلرسال يهودي ثالث إىل أرض امليعاد، والصهيوين هنا 
التوطينيني بأعضاء فرق اإلنشاد العسكري الذين ينشدون وقد شبه أحد املفكرين اليهود الصهاينة . هو الصهيوين التوطيين

 . ولكنهم واقفون يف أماكنهم ال يربحوا وال يتقدمون خطوة واحدة!" تقدموا! تقدموا"حبماس شديد عبارات مثل 

 

فارد فعلى سبيل املثال هناك مشكلة الس. وحىت حينما يأيت اليهود من اخلارج لالستيطان، فاألمر ال خيلو من املشاكل
ويقولون إن " سود"أي " شفارتز"فيشري اإلشكناز للسفارد باعتبارهم . واإلشكناز الذين يتبادلون االامات والنكات

وهناك ". إشكي نازي"، ويرد السفارد بدورهم باحلديث عن "السفارد مرض"، أي إن "شحورمي"أو " الفرانك كرانك"
ومل خيتلف األمر "! إشكنازي" أن يصبح حينما يكرب فكان رده نكتة تبادهلا السفارد عن طفل سفاري سئل عما يود

فقد الحظ اإلسرائيليون أم صهاينة استيطانيون قالباً، أما قلباً فهم مرتزقة متاماً، . كثرياً مع حضور املهاجرين السوفييت
ىل صهيون ال بسبب فهم جاءوا إ. باحثني عن احلراك االجتماعي بأي مثن ويف أي مكان، حىت لو كان أرض امليعاد

وتتناقل الصحف اإلسرائيلية تصرحيام اليت تعبر عن موقفهم . قداستها وإمنا بسبب أسعارها والفرص املادية املتاحة هلم
. فواحد منهم يقول إنه مل يأت القتناء سيارة، فقد كان عنده سيارة يف روسيا، وإمنا أتى القتناء سيارة أكرب. النفعي متاماً

من أن أرض امليعاد حارة جداً، وثالث، رغم ادعاءاته اليهودية، يظهر أنه ال يعرف عن عقيدته املزعومة وآخر يشكو 
: بالعربية"الثالثاء أو السبت، ورابع يسخر من حائط املبكى : سوى أن اليهود يوقدون الشموع يف أحد أيام األسبوع

إلسرائيلية هؤالء املهاجرين بأم جيلسون على وقد وصفت إحدى الصحف ا. »ديسكوتيل« ويشري إليه بأنه "كوتيل
حقائبهم، أي أم يتحينون الفرصة الساحنة كي يفروا من صهيون، إىل أي مكان آخر حيقق هلم قدراً أكرب من احلراك 

 . االجتماعي
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ث كوالمن فف: باإلجنليزية"» العمود اخلامس«وقد كتب صحفي إسرائيلي خبيث، مقاالً فكاهياً يف باب كان يسمى 
Fifth Column" معلقاً على وضع "»الطابور اخلامس«وهي عبارة ميكن ترمجتها أيضاً إىل " يف اجلريوساليم بوست 

 . املهاجرين اجلدد

 

ماذا تعمل؟ فيقول : يبدأ املقال يف مكتب التوظيف يف إسرائيل ويدخل شاب تبدو عليه عالمات الذكاء فيسأله املوظف
وظف من إجابته هذه أنه من الوافدين ويسأله أي وظيفة تود أن تشغلها؟ فيجيبه الشاب فيفهم امل" مهاجر جديد"
 ". مهاجر جديد"

 

 ولكن ما نوع العمل الذي تود تأديته؟ " مهاجر جديد" نعم فهمت أنك -

 

 ". مهاجر جديد "-

 

 . فيبتسم املوظف إذ يتحقق من أن الشاب ال يفهم العربية ويتحدث معه ببطء شديد

 

  ن ن ت  أأ-

 

 م م ه ها ج ج ر 

 

 ج د ي ي د 

 

 حسناً أين ولدت؟ 

 

وعند مساع هذه العبارة تغمر الدهشة وجه املوظف متاماً، إذ أن بتاح تكفا هي أول ". بتاح تكفا: "فيجيبه الشاب
أن لغته األوىل مستوطنة صهيونية يف فلسطني واملولود فيها ال ميكن أن يكون وافداً فقد ولد على أرض فلسطني احملتلة، و

 : هي العربية، وحينما يطلب املوظف من الشاب تفسرياً جييب هذا بقوله

 

وقد مسعت .. ولذا قررت أن أكون مهاجراً جديداً. وأنا عاطل عن العمل. مسعت أن لديكم وظائف للمهاجرين اجلدد
هيلي حىت أصبح مهاجراً جديداً؟ فمثالً ملَ ال يعاد تأ. أن هناك مئات املاليني من الدوالرات لتأهيل املهاجرين اجلدد

وميكن أن أحتدثها بلهجة رديئة، وسأرتدي مالبس مضحكة مثل . ميكنين أن أتعلم كيف أحتدث بالعربية األساسية
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انظر، أنا مستعد أن أضحي بكل هذه األمور، لقد سرحت من اجليش منذ عام ومل أعثر بعد على . املهاجرين اجلدد
 من أصدقائي يرتحون عن هذا البلد وال أريد أن أفعل ذلك فأنا مؤمن بالصهيونية، وأحب هذا أمسع أن كثرياً. عمل

أعرف أن . حمترفاً حسناً إذن سأفعل ذلك" مهاجراً جديداً"البلد، وإذا كانت الطريقة الوحيدة للبقاء هنا هي أن أصبح 
إذا كان ! ال مانع عندي.. كل شيء.. وطين األصليهذا يعين أنين سأصبح عضواً يف أقلية حمتقرة وأن أشعر باحلنني حنو 

. سأقضي وقتاً قصرياً يف معهد تعليم العربية.. هذا هو املطلوب فأنا على استعداد للقيام به، سأكون مهاجراً جديداً مثالياً

ة قلق وسأتكيف متاماً يف اجليش، وأعدك أن أطلب كل شيء مثل املهاجرين اجلدد، وسأبقي هيئة االستيعاب يف حال
 . حيث أنين لن أكف عن الشكوى خبصوص كل ما أحتاج إليه

 

وقد رسم لنا الكاتب صورة فكاهية دقيقة للمهاجر اجلديد وموقفه االستهالكي وحبثه عن الترف وشكواه املستمرة، عند 
على أنه ولد هذه النقطة يظهر املوظف تعاطفاً حنو الشاب ولكن تظهر مشكلة وهي أن حفيظة النفوس اخلاصة به تدل 

، فيخربه الشاب أنه ال يوجد مشكلة البتة ويطلب ستكر "مهاجراً جديداً"يف بتاح تكفا وبالتايل من املستحيل تصنيفه 
وحينما يستفسر املوظف عن السبب خيربه الشاب أن وزارة الداخلية تصدر ورقات الصقة تقول إن . "ورقة الصقة"

عند هذه النقطة يرفض املوظف ويعرفه أن الورقات . دليالً قانونياً على القوميةاملعلومات الواردة حبفيظة النفوس ليست 
الالصقة اليت تصدرها وزارة الداخلية تشري إىل قضية من هو اليهودي، وتعين أن من يسجل نفسه يهودياً فيها ال يعين 

إىل التهود غري الشرعي، وهنا يقول  إمنا هي - كما يقول املوظف -بالضرورة أن قد ود حسب الشريعة فاإلشارة هنا 
 وماذا عن وصمة االنتماء إىل جيل الصابرا طيلة حيايت؟ : الشاب

 

 . والعبارة األخرية تلخص املوقف متاماً، وتبني الصراع املرتقب بني الوافدين واملستوطنني القدامى

 

وعنوان املقال هو .  ووضعها وما آلت إليهويكتب نفس الكاتب مقاالً فكاهياً آخر، يعلق فيه على مصري الصهيونية ككل
وحني يعلن األول عن موت الصهيونية يؤكد له الثاين . واملقال عبارة عن حوار بني متشائم ومتفائل» الصهيونية اخلالدة«

ل على قدم خلودها مث يقدم له األدلة الدامغة والرباهني القوية، مؤكداً له أن اهلجرة الصهيونية من الواليات املتحدة ال تزا
 إذ أن يهود أمريكا حيبون أن -إن القنصلية اإلسرائيلية يف نيويورك أرسلت مائة نعش "وبنربة كلها يقني يقول ". وساق

 -املهاجرون حيضرون إذن . "وهذه ليست نكتة وإمنا حقيقة تشكل استمراراً للتقاليد الدينية اليهودية"" يدفَنوا يف إسرائيل

كن يف قسم البضائع، والتظاهرات الصهيونية ال تزال تعقَد ولكن يف مكاتب اجلنازات، وهي  ول-كما يقول املتفائل 
وهذه معارضة ساخرة للشعار "" اعطوين املؤمن عليهم، املوتى، املوميات، اليت تود أن ترقد حرة: "تطرح الشعار التايل

د أمريكا أن يدفَنوا يف إسرائيل تقوم دليالً على أم ورغبة يهو. ""املكتوب على قاعدة متثال احلرية يف الواليات املتحدة
قد يعمدون بوجودهم الزمين أو الدنيوي للواليات املتحدة، ولكن حينما يتصل األمر باألبدية فإم يعرفون أن وطنهم 

ألشجار يف كان بوسعهم أن يدفَنوا يف إحدى املناطق كثيفة ا. "»الصهيونية اخلالدة«ومن هنا . احلقيقي هو إسرائيل
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ويا هلم من مهاجرين ... الواليات املتحدة، ولكنهم يفضلون الريادة يف أرض امليعاد بني شعبهم يف تابوت خشيب
يف إسرائيل، بل إنك ال » كنتاكي فرايد تشيكن«ال تراهم قط يتأملون من مفارقة أوطام وال من أنه ال يوجد .. خملصني

... ولكننا نعرف اآلن احلقيقة... نظن أن اهلجرة من الواليات املتحدة قد انتهتتراهم على اإلطالق، محداً للسماء كنا 

 ".إن األمريكيني ميوتون من أجل احلضور إلسرائيل

 

  االستجابة االسرائيلية لالنتفاضة: الحمائم والصقور والنعام والطيور اإلدراكية األخرى

Hawks, Doves, Os triches  and Other Cognitive Birds: The Is raeli Response 
to the Intifada  

االعتدال والتشدد اللذين يشار هلما : مت رصد استجابة املستوطنني الصهاينة لالنتفاضة من خالل مقولتني اثنتني وحسب
وهذه طريقة متعسفة جداً يف الرصد، ولعلها تعود إىل تبسيطات النموذج املادي اإلدراكي الذى . باحلمائم والصقور

ومتيل . ل اإلنسان املركب إىل مادة بسيطة مث ينظر هلا من اخلارج كما لو كانت جمرد حركة دون دوافع أو وعيحيو
 . التصنيفات املادية إىل تصنيف الواقع بأسره إىل سالب وموجب والنظر إليه بشكل كمي براين

 

 الصهيونية فتضم للحمائم والصقور طيوراً وقد يكون من املفيد توسيع النموذج اإلدراكي مبا يتفق مع تركيبية الظاهرة
واحلمائم كما يقال مساملة دئماً، والصقور يفترض فيها أا . "وتنويعات عليها"إدراكية أخرى مثل الدجاج والنعام 

والنعام هو أكثر أنواع . أما الدجاج فهو متخصص يف اهلرب، وجييد النعام فن دفن رأسه يف الرمال. عدوانية شرسة
ر اإلدراكية انتشاراً يف املُستوطَن الصهيوين وخباصة بعد االنتفاضة، وإن كنا ال نعدم عدداً كبرياً من الدجاج الذى الطيو

، وإن كان يوجد "على عكس ما تصوره الشائعات"يتحدث كالصقور، وتوجد قلة نادرة من احلمائم ليس هلا وزن كبري 
إن اليهود الشرقيني مثالً هم محائم تود أن :  الدكتور قدري حفينويقول. عدد كبري من الصقور الىت تتحدث كاحلمائم

وقد أسقط كثري من املعلقني السياسيني كل التدرجات . تكون صقوراً لتثبت إخالصها للنخبة احلاكمة اإلشكنازية
النعام وال والتداخالت من إدراكنا ألن منوذجهم املعريف قاصر ساذج حيوى مقولتني اثنتني، ولذا مل نر الدجاج أو 

 . عشرات الطيور اإلسرائيلية األخرى القابعة الىت تنتظر من يكتشفها ويرصدها

 

  :الحمائم  1
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. وجهت صحيفة حداشوت سؤاالً إىل عدد من اإلسرائيلني البارزين الذين ميثلون خمتلف التيارات السياسية والثقافية

بأم كانوا سيفعلون ما يفعله الفلسطينيون اآلن، أى ماذا كنت تفعل لو كنت فلسطينياً؟ فجاء رد معظمهم : يقول
. كان سيفعل أكثر من ذلك بعشرة أضعاف، وقبل هذا الوقت بكثري«بل أضاف أحدهم أنه . االنضمام لالنتفاضة

وهذا . »فهناك سيكون تأثريه أقوى.  بدالً من نابلس"أحد شوارع تل أبيب الرئيسية"وكنت سأفعل ذلك يف ديزجنوف 
املطالب العربية، وأن " لعدالة"املسامل ال يؤدي بالضرورة إىل سلوك محائمي، فموشي ديان كان مدركاً متاماً التصريح 

ولكن مثل هذا اإلدراك ال يؤدي بالضرورة إىل االحنياز للمظلومني . العرب سيثورون حتماً ويقاتلون ضد الصهاينة
ب، وإمنا موازين القوى أيضاً وجمموعة هائلة من العناصر املنتفضني، فما حيدد السلوك النهائي ليس اإلدراك وحس

مطالبه قد يؤدي إىل مزيد من التشدد ألن » عدالة«فإن كان العريب ضعيفاً خامالً، فإن إدراك . األخرى املادية واملعنوية
ن يصبح قوياً صاحب املطالب العادلة قد يتحرك يف أىة حلظة للحصول عليها، ولذا البد من ضربه بيد من حديد قبل أ

ولذا ميكن القول بأن . وهذا هو موقف بن جوريون وجابوتنسكي وشلومو أرونسون وغريهم. وقبل فوات األوان
باملعىن احلريف » هم محائم بالقوة«وإمنا » محائم بالفعل«املثقفني اإلسرائيليني الذى عبروا عن تفهمهم ملوقف العرب ليسوا 

مية حمصورة يف أوساط املثقفني وبعض الشخصيات السياسية اليت ليس هلا وزن كبري، وهذه االستجابة احلمائ. والفلسفي
 . وال أعتقد أا تؤثر يف الرأي العام اإلسرائيلي أو يف صنع القرار اإلسرائيلي

 

  :الدجاج  2

 

وال يذهب . ال يذهب اآلن إىل غزة سوى احلمقى املستوطنني«الدجاج موجود بكثرة، مثل يائيل إسكيد الذي قرر أنه 
املواطنني على يد جنراالت » تدجني«وعملية . »فنحن خائفون. أحد إىل الضفة إال لسبب وجيه، سبب وجيه جداً

وقد ذكرت الصحف اإلسرائيلية أن املستوطنني يف زمن االنتفاضة ال يسافرون . احلجارة ال تزال قائمة على قدم وساق
وشاهدت العائالت اليهودية جدالً حاداً إذا . وال خيرجون إال ألمور ضروريةإال فيما ندر، وال يتركون األطفال مبفردهم 

 . »جمنون«أما إذا اصطحب زوجته وأطفاله، فهو » مغامر«فإذا سافر مستوطن وحده، فهو . ما أرادت السفر

 

 "الفلسطيين"تا وأكدت مستوطنة صهيونية أن بريق املستوطنات قد خفت وحينما متر حافلة املستوطنني جبوار خميم عانا

وبدأ املستوطنون يسدلون الستائر ويغلقون املداخل بعد أن كانت . فإا تسرع بطريقة جمنونة لتتحاشي األحجار
فالوضع، كما تقول السيدة، خميف، وخصوصاً أا تعرف أن اجلنود اإلسرائيليني . املستوطنة تتمتع جبو انفتاحي يج

ماذا كان ميكن أن حيدث لنا لو أن اجلنود فشلوا يف : "هة حنو املستوطنة عريب كانت متج600أوقفوا مظاهرة من 
 ".إيقافهم؟ ماذا كان ميكن أن حيدث ألطفالنا؟
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من القدس " 25فسائق احلافلة رقم . للمستوطنني تبدت يف حماولتهم الظهور مبظهر الصقور» الدجاجية«واخلاصية 
يتوقعون : "عون من احلجارة وجييدون فن االستجابة فهم كما يقول يشيد بركابه من املستوطنني الذين ال يهل"للضفة

إذ " كاجلنود املدربني، على ما جيب عمله"وعندما يبدأ اهلجوم فهم يتصرفون ". اهلجوم يف أىة حلظة، معتادون عليه
 . والصورة الكامنة هنا هى صورة إنسان قلق يتوقع اهلجوم وجييد فن االختباء. ينبطحون يف أرض احلافلة

 

ولنأخذ املستوطن ليمودي جنيان، كمثال آخر، فهو، يهودي أرثوذكسي عجوز يعمل خياطاً، وهو صقر ال شك فيه 
فتلك ] يف املناطق احملتلة[واألمر ال خيتلف هنا . حنن نفعل ذلك عند احلدود: "يطالب بضرب العرب وحتطيمهم مث يقول

ا املُستوطن العجوز لفلسطني احملتلة كبلد كلها حدود هو وإدراك هذ". كل البلد حدود. حدود، وهذه أيضاً حدود
 . إدراك طريف جداً يبني مدى اهللع واإلحساس بانعدام األمن

 

وقد الحظ بعض علماء النفس . ومن أيسر الطرق لتحديد استجابة املستوطنني دراسات علماء النفس اإلسرائيلني
نود اإلسرائيليني، وهو اإلحساس باإلحباط لدخوهلم حرباً غري كرمية بني اجل» أعراض فيتنام«األمريكيني انتشار ما مسوه 

ال معىن هلا، ال ميكنهم كسبها أو االنسحاب منها، فيهامجهم اليمني اإلسرائيلي لتقاعسهم وألم ال يستخدمون مزيداً 
، ولكن ال اليمني وال اليسار من العنف، ويهامجهم يهود العامل وبعض احلمائم اإلسرائيليني ألم حيطمون عظام املنتفضني

وقد ذكرت صحيفة هآرتس أن نسبة املستوطنني الصهاينة الذين يرتادون العيادات النفسية قد . يطرح على اجلنود البديل
وقد عقد اجتماع يف بلدية القدس ملناقشة . ارتفع ثالثة أضعاف بسبب القلق الذى أصام من جراء استمرار االنتفاضة

بسبب خوفهم الشديد "شار مدير إحدى املدارس الثانوية إىل خوف املعلمني من الوصول إىل مدارسهم هذه الظاهرة فأ
كما عبر مدير مدرسة آخر عن خوفه من تسرب هذا ". "من تساقط احلجارة على احلافالت وعلى رؤوس الركاب

وعلى كل ليس من السهل رصد ".  احملتلةاخلوف واملرض النفسى من املعلمني والطلبة ليشمل الصهاينة كافة يف األراضى
استجابات املستوطنني وخماوفهم بالطريقة التقليدية فقد جاء يف اجلريوساليم بوست أن أحد علماء النفس اإلسرائيليني 

 عاماً من االحتالل مل تظهر أىة حاالت بني املرضى النفسيني تعبر عن قلقها من العرب، وكأن عملية 40صرح أنه بعد 
الكبت كاملة نظراً ألن التهديد العريب كامل، وال يستطيع اجلهاز العصيب للمستوطن الصهيوين أن يواجه العريب بشكل 

وعلى كل من حيب أن يعترف أنه دجاجة؟ ولذا فمن الواضح أن نتائج حبوث . مباشر ولو على مستوى الالوعي
ها من أقوال املرضي الذين أىب معظمهم أن يعين العرب الدراسات اإلسرائيلية هى نتائج استخلصها الباحثون وجردو

 . كمصدر ملخاوفه

 

  :النعام  3
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فهذه مسألة إرادية واعية، ولكن أن يتحول املُستوطَن إىل نعامة فهذا أمر يتم رغم » دجاجة«أن يرفض املرء أن يكون 
 . ارج إرادته، وال يالحظها هو وإمنا يالحظها الباحث الذي ينظر إليه من اخل

 

والنعام يف املُستوطَن الصهيوين كثري، مثل املدعو جاباى، وهو صاحب مطعم صغري يف أحد املستوطنات أسكت خوفه 
، وهو مل "أهم األشياء اآلن أن نوقف العنف من الطرفني وأن جنلس سوياً ونشرب القهوة وحنل مشاكلنا كبشر: "بقوله

 . "اجلريو ساليم بوست"ف سيمكن الوصول لتسوية ما يتحدث قط عن طريق التوصل هلذا السالم وكي

 

وقد حدد أحد الضباط اإلسرائيلني هذا املوقف النعامي بدقة بالغة حني صرح لصحيفة حداشوت بأن اختفاء ظاهرة 
نها  هو جمرد تعبري عن آمال وأوهام جيب أن يستيقظ م"أى على طريقة النعام"االنتفاضة الشعبية الفلسطينية بعصا سحرية 

 . "بدالً من دفن رؤوسهم يف الرمل أو يف أرض فلسطني"اإلسرائيليون 

 

 بأن االنتفاضة سوف 1988ولعل هذه العصا السحرية توجد يف أحد مباىن حزب الليكود، إذ أن شارون صرح عام 
ولكن . لدم غري السحريةولكن شارون يعىن بطبيعة احلال حمامات ا. تنتهى فور وصول الليكود إىل السلطة يف اية العام

حىت ال نصنفه نعامة كان عليه أن يقدم لنا اإلجراءات، ألن محامات الدم تؤدى أحياناً إىل تصعيد االنتفاضات والثورات، 
 . كما يعرف األمريكيون عن فيتنام والفرنسيون عن اجلزائر

 

ع االنتفاضة كما لو كانت املسألة جمرد وبعد االنتفاضة ترجم إدراك النعام نفسه إىل تركيز على اجلانب الفىن لقم
هل الرصاص املطاطي ". إجراءات يتم تنفيذها أو خطوات يتم اختاذها حبيث تتحول القضية برمتها إىل مسألة إجرائية

ة وقد اشتكى مشعون برييز من أن الوزار.  دون التوجه لألسئلة النهائية"ومدافع املياه كفيلة بالقضاء على االنتفاضة أم ال؟
اإلسرائيلية تتحلى بنفس املوقف الذي نسميه بالنعامي فهى تناقش النقط الدقيقة الفنية اخلاصة بإجراءات األمن وطريقة 

يف املستقبل حينما يقرأ أحد حماضر جلسات : "وأضاف. التصدي لالنتفاضة وتتجاهل متاماً احللول السياسية الالزمة
 ". الوزارة فإنه لن يصدق عينيه

 

: وصف فيه بشكل كوميدى إدراك النعام هذا، فقال» عيد ميالد سعيد«مايكيل يف هآرتس مقاالً بعنوان . وقد كتب ب

وقد اقترح الكاتب إصدار قانون ". احلمد هللا أصدرت احلكومة بياناً أكدت فيه أنه ال يوجد عصيان مدىن يف إسرائيل"
سه أن يدعي أو يكتب أو حىت أن يلمح بأن هناك يقضى مبعاقبة كل من تسول له نف» قانون غياب العصيان«باسم 

مث . ولكن مع هذا تبقى مشكلة صغرية وهى ماذا حيدث هناك إذن يف املناطق احملررة من أرض إسرائيل؟. عصياناً مدنياً
: حياول الكاتب أن يصف االنتفاضة بطريقة كوميدية تقرر ما حيدث وتنكره يف ذات الوقت، أى يقول الشيء وعكسه

 جمموعات من األطفال املدربني بعناية الذين يفتقرون إىل املبادرة، يتصرفون بتلقائية ويتم توجيههم من اخلارج من مثة"
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ولذا . قبل املنظمات اإلرهابية الىت مل تنجح يف اختراق املناطق بسبب املعركة املستمرة الىت خاضتها قوات األمن ضدهم
 هذه االنتفاضة التلقائية، الىت تظهر وراءها بوضوح اليد املوجهة الىت يدل ميكن أن نقرر أن هذه املنظمات وحدها وراء

وجودها على فشل منظمة التحرير الفلسطينية يف أن تكسب دعم اجلماهري احمللية القانعة باالحتالل اإلسرائيلي لو تركت 
 ". وشأا، فاالضطرابات ليست سوى حدث عابر مستمر، ولكنها ليست عصياناً مدنياً

 

إن إدراك النعام هو العنصرية الصهيونية مقلوبة حرفياً على رأسها، فالعنصرية الصهيونية تعبري عن الرغبة الصهيونية يف 
ولذا فهى دف إىل تغييب العرب، ولكن إن عاد العريب ذا العنف، وإن ظهر على . إحالل العنصر اليهودى حمل العرب

، وما احلل؟ احلل النعامي  بطبيعة احلال  أن يدفن املُستوطَن رأسه يف الرمل شاشة الوعي ورفض الغياب، فما العمل إذن
 . فيغيب العريب مرة أخرى

 

  :الصقور  4

 

ال املتظاهرون "والصقور، كما هو متوقَّع، كثريون، فرئيس الوزراء اإلسرائيلي شامري صرح بأنه ال توجد قوة يف العامل 
وغىن عن القول أن ". متنع إسرائيل من االستيطان يف كل أجزاء أرض فلسطنيوال اإلرهابيون وال الضغط ميكنها أن 

عملية االستيطان ال ميكن أن تتم عن طريق احلب واإلخاء واإلقناع اهلادئ، فالعرب وال شك غري موافقني أن تؤخذ 
وإن قال مثريو القالقل والقتلة إننا حنن اإلسرائيليني غزاة، : أما أولئك الذين يقولون: "وقد أضاف شامري قائالً. أراضيهم

أم : إم أصحاب احلقوق احلقيقية، فإننا نقول هلم من أعايل هذا اجلبل ومنظور آالف السنني من التاريخ: واإلرهابيون
وقد . وكلنا يعرف ماذا يفعل باجلراد، فالصورة اازية هنا حتوي داخلها مؤشرات حنو اإلبادة". جمرد جراد بالقياس لنا

ا صروحسب جتربة ". ستعيد فرض األمن حىت ولو كان موجعاً"ح رابني بأن إسرائيل مل تستخدم كل أسلحتها بعد وأ
وقد أشار رابني إىل بعض الطرق الىت جيب استخدامها لفرض . الفلسطينني العرب، جند أن األمن اإلسرائيلي دائماً موجع

 ". سيحطم رأسه على صخور هذه القلعة وحيطاا"تحدى إسرائيل فقد حذر املنتفضني أن كل من ي. هذا األمن املوجع

 

ولن . إن قوات األمن ستتخذ مجيع اإلجراءات الالزمة من أجل إعادة األمن إىل نصابه: "وصرح إسحق مردخاى بقوله
طالق النار وتلجأ القوات اإلسرائيلية لكسر العظام وإ". تتواىن يف استعمال مجيع الوسائل من أجل حتقيق هذ اهلدف

فهناك ما يسمى . بل إن اإلبداع الصهيوين يف القمع بدأ يأخذ أشكاالً جديدة. وترحيل قواد االنتفاضة خارج الوطن
ويتلخص يف اقتحام املنازل يف الظالم أثناء حظر التجول حيث جيرى اجلنود الصهاينة تفتيشاً » حبظر التجول النشيط«

 .رب على رب العائلة واالبن األكربعنيفاً داخل البيوت وينهالون بالض
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وقد علَّل قائد اجليش هذا األسلوب اجلديد يف القمع بأنه حماولة إلعادة بث الرعب من اجليش يف قلوب الفلسطينني، 
ويبدو . فاهلدف ليس النظام اخلارجى وحسب، وإمنا إعادة الثقة الذاتية للجنود، بعد أن أصبحوا أضحوكة طوال أسابيع

فقد وصفت الصنداى .  دف إىل نفس الشيء"كما يسميها اإلسرائيليون» عملية القانون والنظام«"لبنان أن اجتياح 
تاميز هذه احلملة بأا تشكل حماولة من جانب إسرائيل الستعادة زمام املبادرة بعرض عضالا وإظهار أا عادت إىل 

 ". راضي احملتلة بأن اجليش ليس مفككاًًسيذكِّر االجتياح سكان األ: "وقال مردخاي غور. مقعد السائق

 

 أنه جيب عدم االكتفاء دم مرتل اإلرهاىب كعقوبة، بل جيب هدم "رئيس املخابرات األسبق"وقد اقترح شلومو جازيت 
وحينما وقعت فتاة صغرية من إحدى املستوطنات الصهيونية الواقعة .  متر من مرتله400  200كل شئ يف حميط قطره 

 صريعة رصاص أحد املستوطنني وأُشيع أا رمجت باحلجارة طالب وزير "من قضاء نابلس" قرية بيتا العربية بالقرب من
 بأن تقوم قوات الشرطة االسرائيلية بإزالة قرية بيتا من على وجه األرض متاماً "املفدال"األديان وزعيم احلزب الديين 

تلت فوق أنقاضها، وجيب أيضاً طرد وإبعاد مئات املواطنني العرب من وإقامة مستوطنة حتمل اسم الفتاة اليهودية الىت قُ
 . سكان القرية

 

وقد أدرك رفائيل أيتان رئيس أركان القوات املسلحة اإلسرائيلية األسبق ومؤسس حزب أن االنتفاضة هى الطلقة األوىل 
ار أمام األحجار، وكيف ينظر العامل كله يف احلرب القادمة، وعلَّق على دجاجية اجلنود اإلسرائيلني وكيف يولون األدب

وقد قرر إيتان أن يقدم اقتراحاته للقضاء على ". منظر جيش ضعيف وحكومة ممزقة وال تعمل: "لريى ذلك املنظر
فإذا أشعل العرب إطاراً يف شارع رئيسى جيب جر هذا : "االنتفاضة، وهى تتسم بكل تبسيطات النماذج املادية العملية

وخالل ثوان خيرج سكان البيت ويطفئوا اإلطار؛ ألنه سيؤدي إىل . رب بيت يف املنطقة من مكان اشتعالهاإلطار إىل أق
واقترح أن تمنع سيارات العرب من السري يف الشارع املغلق بواسطة حاجز من احلجارة ". حرق بيتهم إذا مل يفعلوا ذلك

وأشار إيتان إىل حقيقة مهمة وهو أنه .  على حافة الطريقوهذا ال حيتاج جيشاً كامالً بل شرطيني يقفان. ملدة شهرين
  400 وجيب إبعاد "أثناء حكم املعراخ املعتدل" عريب حمرض، 800 "أى تغييب" مت إبعاد 1977و1967بني عام 

وعلى كل من يود أن . وال يوجد أي إبداع قمعى يف اقتراحات إيتان.  حمرض، بل إبعاد أمهام وأبناء عائالم500
صل على اقتراحات مماثلة أن يدرس تاريخ اإلرهاب النازي وسيجد أفكاراً أكثر إبداعاً وأكثر منهجية وأعلى كفاءة، حي

 . فمفهوم العقاب اجلماعي ليس من اختراع الصهاينة وإمنا هى ممارسه استعمارية غربية قدمية وتقليد راسخ

 

وكما قالت جريدة فرانكفورتر . ضم القطاع والضفة متاماًويغوص املستوطنون أيضاً يف التشدد، فمنهم من يرى ضرورة 
، وقعت إحدى »هدفهم إاء الوجود العريب يف فلسطني«، وإن "إن معظم اإلسرائيلني مع خط شامري املتشدد: "اجلماينة

ا وتسوية طالب املستوطنون اليهود بتدمري القرية على رؤوس سكا"احلوادث الفدائية بالقرب من إحدى القرى العربىة 
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ومن املستوطنني من يرى ضرورة تسوية احلساب مع ". وشطبها ائياً من اخلريطة حىت تكون عربة للغري. القرية باألرض
 . العرب كما سواه األمريكيون مع اهلنود احلمر، بشرط أن يتم ذلك بعيداً عن عدسات التليفزيون

 

فاألقوال ال تعبر . ، ولكن جيب أن نفرق بني األقوال واألفعاللقد اقتبسنا حىت اآلن كلمات الصهاينة املتشددة وحسب
. عن املوقف املتكامل وإمنا تعبر عن تشدد اإلنسان اللفظي وعن نيته وقصده وعن حالته العقلية، أى عن جزء من كل

لنرصد عناصر أخرى مركبة ولدراسة مدى تشدد اإلسرائيليني الفعلى ويف كليته، علينا جتاوز النية والقصد والديباجات 
تتجاوز إرادة القائل نفسه، فالتشدد اللفظي، أى املوقف الصقري الكالمي، قد يكون أحياناً مبرتلة غطاء لتغطية املوقف 

 . الدجاجي أو النعامي الفعلي

 

نية إلقاء احلجارة هل درس إمكا. خذ مثالً رغبة إيتان أن مينع مرور السيارات ويكتفي جبنديني يقفان على ناحية الشارع
عليهما واحتمال احتياجهما إىل فرقة عسكرية كاملة حلمايتهما؟ أما فيما يتصل برحيل مئات القيادات، أال حيتاج األمر 

آلليات معينة وآلة قمعية معينة ألن قاعدة هؤالء القادة يف حالة استنفار؟ ولكن هذه األسئلة تفترض أن صاحب اإلقتراح 
 واألمر ليس كذلك فالنموذج اإلدراكى املادى جيتزئ جمموعة من احلقائق ويستبعد احلقائق عنده الصورة الكلية،

خذ مثال رغبة هذا املستوطن الذى . اإلنسانية والتاريخ، ولذا يتحول الصقر اهلائج من منظور املمارسة إىل نعام مضحك
فعل األمريكان يف جتربة استيطانية مماثلة، وهذه هى يود ذبح العرب وإبادم بعيداً عن كامريات التليفزيون، متاماً كما 

ومع هذا بعد التدقيق جند أن موقفه هذا نعامى متاماً، فهو يعرف أن التجربة األمريكية االستيطانية . شهوة الصقور
من » أمم«اإلحاللية متت إبتداء من القرن السابع عشر يف منطقة مل تكن فيها الكثافة السكانية كبرية، تسكنها عدة 

اهلنود، تتسم حضارم بعدم التركيب، رغم مجاهلا ورقتها، ومن هنا كان من السهل إبادم بعيداً عن عني التلفزيون 
أما هذا املُستوطَن الصهيوين فقد متت جتربته االستيطانية ابتداًء من أواخر القرن . الشيطانية اليت مل تكن قد اخترعت بعد

وعالوة . كان الذين حتيط م ماليني من إخوام ينتمون لتراث حضاري قدمي مركبالتاسع عشر يف منطقة تعج بالس
على كل هذا أصبح يف وسعهم اآلن احلوار مع الكامريا بكفاءة غري عادية، فالتشدد هنا هو من قبيل ما ميكن تسميته 

 . ، واحللم باملستحيل اللذيد»العادة السرية السياسية«

 

د باعتباره تعبرياً عن أزمة حقيقية وعميقة، فالصهاينة  كما أسلفنا  على استعداد إلظهار قدر وجيب أيضاً أن نرى التشد
حينئذ ميكن أن . كبري من التسامح حيال العريب إذا قبل هذا بالتطبيع وبأن يكون قطعة غيار ميكنه استخدامها وتوظيفها

ة وميكنه أن يلعب ما شاء من الطاولة أو حىت تنس الطاولة، يمنح العريب كثرياً من احلقوق املدنية وبعض احلقوق السياسي
 . أى أن ميارس هواياته إذا كان بال هوية
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إن غاب العريب، وإن قنع وخنع ومل يتحد الشرعية الصهيونية، فبوسع الصهيوين أن يتخذ موقفاً معتدالً جتاه دجاج عريب 
ية يهاجم دفاعاًَ عنها فإن االعتدال خيتفي ويتخلى العدو عن مستأنس مت تطبيعه، أما إن حتول العريب إىل صقر ذي هو

 .دميوقراطيته الغريبة املزعومة، ويضرب بيد من حديد

 

  الصهيونية المسألة اإلسرائيلية والحلول: الثالث الباب

 

  المسألة اإلسرائيلية

The Israeli Q uestion 

التجمع االستيطاين يف فلسطني وحالة احلرب املستمرة مصطلح قمنا بسكه لوصف وضع أعضاء » املسألة اإلسرائيلية«
واملسألة اإلسرائيلية ال ميكن رؤيتها يف . 1882اليت يعيشون فيها منذ وصول دفعات املستوطنني الصهاينة األوىل عام 

فكار يف إطار يهودي خاص، وإمنا جيب النظر إليها يف إطار أكثر عمومية ومشوالً وهو االستعمار الغريب وتاريخ األ
 مث من الشرق بعد 1948من الغرب حىت عام "فهي مشكلة نامجة عن وصول كتلة بشرية يهودية . احلضارة الغربية

 دف االستيالء على األرض الفلسطينية ولتحل حمل السكان األصليني الذين يكون مصريهم عادةً، يف إطار "ذلك
وقد تسبب هذا يف ظهور املسألة الفلسطينية، وهي قضية أعضاء . داالستعمار االستيطاين واإلحاليل، هو اإلبادة أو الطر

حسب املخطط االستعماري "الشعب الفلسطيين الذي تعرضوا لعملية الغزو والطرد هذه والذين كان من املفروض فيهم 
بية والصهيونية، مل ولكنهم، على عكس التوقعات الغر.  إما أن خيتفوا أو يذعنوا حلالة الغزو والطرد"الغريب والصهيوين

خيتفوا ومل يذعنوا للغزو والقهر والطرد واستمروا يف مقاومة املستوطنني،بل تصاعدت مقاومتهم عبر السنني، وهو ما يثري 
 . وحبدة قضية شرعية الوجود

 

هو يف اية األمر تقبل ، إذ أن اخللط بينهما »املسألة اليهودية«وما يسمى » املسألة اإلسرائيلية«وحنن منيز بني ما نسميه 
للمقوالت الصهيونية اخلاصة بوحدة الشعب اليهودي ووحدة تارخيه وتراثه، وهي مقوالت ذات مقدرة تفسريية ضعيفة 

ولو حبثنا عن العناصر . وحماولة فرضها على الواقع هو الذي أدى إىل العنف املستمر. ليس هلا ما يساندها يف الواقع
 هي مشكلة يهود "بصيغة املفرد" اإلسرائيلية واليهودية الكتشفنا أا ال وجود هلا، فاملسألة اليهودية املشتركة بني املسألتني

شرق أوربا يف أواخر القرن التاسع عشر، وذلك أثناء مرحلة تعثُّر التحديث يف روسيا القيصرية وما جنم عن مشاكل 
الغريب وهو ما اضطرها للهجرة إىل غرب أوربا والواليات للجماعات اليهودية والشعوب واألقليات األخرى داخل العامل 
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وبدالً من أن حيل العامل الغريب مشاكله قام، انطالقاً من رؤيته اإلمربيالية للعامل، بتصديرها للشرق بعد تبني . املتحدة
 . الصيغة الصهيونية األساسية الشاملة

 

بل لعل كثرياً من املفكرين العرب . ظهر يف التشكيل احلضاري العريبوحنن العرب ال عالقة لنا باملسألة اليهودية، فهي مل ت
وعلى كلٍّ، فإن املسألة اليهودية، مل تعد مشكلة . مل يسمعوا عنها يف حينها إذ أا ال تنتمي إىل البنية التارخيية العربية

 . "ب أوربا مث الواليات املتحدة  اإلبادةالتصدير إىل الشرق  االندماج يف غر"مطروحة، فقد مت حلها بطرائق غربية خمتلفة 

 

أما املسألة اإلسرائيلية، فهي مشكلة أعضاء التجمع االستيطاين الصهيوين، وخصوصاً أعضاء األجيال اجلديدة، الذين 
وحنن العرب نشكل طرفاً . ولدوا على أرض فلسطني ونشأوا فيها وال يعرفون هلم وطناً آخر وال يتحدثون سوى العربية

شراً يف هذه املسألة فنحن الضحية، كما ال ميكن حلها دون تدخلنا إذ أا مسألة توجد يف صميم البنية التارخيية مبا
ورغم أن املسألة اليهودية هي اليت أفرزت املسألة اإلسرائىلية، ذلك أن الصهيونية يف حماولتها فرض حلها . العربية

ت يف التأثري على بعض اليهود املهاجرين إىل الواليات املتحدة وغريها من  جنح"مبساعدة اإلمربيالية"للمسألة اليهودية 
وعملية الربط . البالد لتحويلهم إىل فلسطني، إال أن املسألتني مع هذا تظالن منفصلتني متاماً وتنتميان إىل بناءين خمتلفني

يه أن من مصلحة الصهيونية افتراض وحدة ومما ال شك ف. بينهما هي حماولة للتعمية ولطمس املعامل اخلاصة بكلٍّ منهما
املسألتني، حىت تربط أمن الدولة الصهيونية بأمن اإلسرائيليني من ناحية، وبأمن اجلماعات اليهودية يف العامل من ناحية 

أخرى، وحىت تفرض على يهود العامل، من ناحية ثالثة، فكرة الشعب اليهودي الواحد وكل املقوالت الصهيونية 
 . األخرى

 

فهذا . وال يوجد حل للمسألة اإلسرائيلية طاملا ظلت مرتبطة باملسألة اليهودية، أي طاملا مت النظر إليها يف اإلطار الصهيوين
االرتباط يعين أن أعضاء التجمع االستيطاين هم جزء من الشعب اليهودي، واحلضارة الغربية، وأن املشاكل اليت حتدث 

فكل مهاجر يهودي حيضر إىل فلسطني حيل .  عن ذلك تعميق بنية االغتصاب والتفاوت، وينتج"هنا"جتد حالً هلا " هناك"
حمل مواطن عريب ويشغل حيزه العريب ويعمق هوية الدولة الصهيونية باعتبارها دولة استيطانية إحاللية يف حالة صراع مع 

 . العرب، ويعمق حدة املسألة الفلسطينية

 

قد . رائيلية املطروحة إلشكالية الصراع الدائر يف فلسطني احملتلة داخل إطار صهيوينومع هذا تدور كل احللول اإلس
ختتلف طبيعة احلل يف اعتداهلا وتطرفها من اجتاه آلخر، لكن كل االجتاهات ال تتنازل عن احلد األدىن الصهيوين، وحتاول 

 . الوصول إىل احلد األقصى حينما تكون الظروف مواتية
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  محاولة للتصنيف: تسعينياتالصهيونية في ال

Zionism in the Nineties: An Attempt at Class ification  

" املدارس"يف حماولتنا تعريف الصهيونية طرحنا الصيغة الصهيونية األساسية الشاملة كإطار للتعريف ومن مث مسينا كل 

نا أن إدخال ديباجات يهودية على هذه الصيغة قد وبي. ، باعتبار أا مجيعاً تتقبل الصيغة الصهيونية"تيارات"الصهيونية 
 . هودها دون أن يغير بنيتها، وأن التهويد يستند يف واقع األمر إىل احللولية اليهودية

 

ويف حماولتنا تصنيف االجتاهات الصهيونية اجلديدة املختلفة سنتبع نفس املنهج، وسنبدأ بالصيغة الصهيونية األساسية 
أما احللولية فهي اإلطار . ارها تشكِّل اإلمجاع الصهيوين أو احلد األدىن الصهيوين الذي ينطلق منه اجلميعالشاملة باعتب

ويف هذا اإلطار سنشري . الذي مت من خالله ويد الصيغة وعقد االتفاق بني الصهاينة دعاة الديباجات الدينية والعلمانيني
رات اليت حدثت داخل املعسكر الصهيوين ويف العاملإىل اجتاهني صهيونيني أساسيني يعكسان التطو . 

 

كانت األيديولوجية الصهيونية فيه تشكل دليالً للعمل، " بطولية"وميكننا القول بأن املشروع الصهيوين قد مر مبرحلة 
ذا  تتسم بالتماسك ووضوح الرؤية النسيب، وقد زاد الرفض العريب ه"48قبل أو بعد "وكانت مجاعة املستوطنني 

، مل يعد البقاء قضية ملحة وتصاعد االستهالك 1967ولكن بعد عام . التماسك، إذ أصبح البقاء اإلشكالية األساسية
 . وقد واكب هذا ظهور النظام العاملي اجلديد مع ما يتسم به من سيولة أيديولوجية. وتفاقمت األزمة

 

  :"عليهماوتنويعات كثيرة "استجابة لهذا الوضع ظهر تياران أساسيان 

 

 .   الصهيونية احللولية العضوية، اليت عمقت احللولية اليهودية الثنائية الصلبة1

 

 .   صهيونية عصر ما بعد احلداثة، واليت تدور يف إطار احللولية السائلة2

 

فإن الصيغة وبينما تتسم األوىل بالصالبة الشديدة تتسم الثانية بالسيولة الشديدة، ولكن رغم الصالبة أو السيولة 
وميكن القول بأن التيارين مها استمرار . الصهيونية األساسية الشاملة تظل اإلطار املرجعي الذي يدور اجلميع داخله

بشكل جديد ويف ظروف جديدة للصراع القدمي بني الصهيونية السياسية أو العامة والصهيونية التصحيحية، وأن كليهما 
 . ة، بل يزيدها تفاقماًال يقدم حالً للمسألة اإلسرائيلي
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  الصهيونية الحلولية العضوية

Organic Immanentis t Zionism  

ورغم أن الديباجات الدينية . مصطلح قمنا بسكه لوصف أحد اجتاهات الفكر الصهيوين» الصهيونية احللولية العضوية«
لية اليهودية حيث ختتفي احلدود بني اإلله اليت يستخدمها دعاة هذا التيار فاقعة إال أننا جيب أن نضعها يف إطار احللو

ويعرب . واإلنسان واألرض وحيل اإلله يف الشعب واألرض ويتوحد ما إىل أن يصبح اإلله هو الشعب والشعب هو اإلله
 يعين دعاة الديباجات الدينية بطريقة متبلورة عن هذه احللولية فهم أكثر مترساً فيها من الصهاينة العلمانيني، ولكن هذا ال

 . أن االجتاه الصهيوين احللويل العضوي مقصور عليهم، فهو يضم يف صفوفه كثرياً من الصهاينة العلمانيني امللحدين

 

يرى دعاة اخلطاب الديين أن الصهيونية وصلت إىل ما وصلت إليه من تدنٍّ متمثل يف وضع اتمع اإلسرائيلي بسبب 
 يف حماولتها تربير املشروع الصهيوين على "حسب رأي هارولد فيش"ثل خلل أساسي يف الصهيونية التقليدية، ويتم

وهو يرى أن مثل هذه الديباجة كانت مفيدة يف وقتها إذ أا . ""دولة مبوافقة القانون العام""الطريقة العلمانية الغربية 
وكان . افاً عن جوهر الصهيونيةجعلت الصهيونية مفهومة أو مقبولة لألغيار ولليهود أنفسهم، ولكنها مع هذا متثل احنر

ويظهر .  يعبر عن نفسه،بطريقة متعثرة، األمر الذي أدى إىل ظهور ازدواجية داخل الصهيونية"رغم ذلك"هذا اجلوهر 
أحدمها يهودي : ، أي أا تتبع تقوميني"1948 مايو 14" 5708 أيار 5ذلك يف وثيقة إعالن إسرائيل اليت صدرت يف 

 اليت وردت يف تلك الوثيقة "صخرة إسرائيل"» تسور يسرائيل«وتتبدى نفس االزدواجية يف عبارة . واآلخر غري يهودي
، كما أا »امللك املقدس الذي يتوجه إليه اليهودي املتدين«وقد تعين » األب«واختريت عن عمد إلامها، فهي قد تعين 

هارولد فيش أا ميكن أن تكون اإلرادة القومية اليت حتدث ويضيف " "الصلبة"هوية إسرائيل اجلمعية الصخرية "قد تكون 
نوعاً من اجلوقة اإلغريقية اليت متثل املاضي واحلاضر "، واليت توجه مصري األمم، "وآحاد هعام من بعده"عنها روسو 

 ". واملستقبل

 

يل، فقال إن ما جاء فيها ليس وقد قام مفكر ديين إثين آخر، هو جويل فلورشامي، بتحليل ديباجة وثيقة إعالن إسرئ
مث يقوم فلورشامي . مقصوراً على الشعب اليهودي وإا ليست إال تعبرياً عن رغبة الصهاينة يف تطبيع اليهود وتارخيهم

فالشعب اليهودي مل يولَد يف إرتس يسرائيل  كما جاء . بإظهار زيف مقوالت الديباجات العلمانية الواحدة تلو األخرى
  وإمنا يف مصر ويف الصحراء، وهويته الروحية والدينية والقومية متت صياغتها يف املنفى، خارج أرض يف الديباجة

ومثل هذه الديباجات، حسب تصوره، إن هي إال بقايا عصر االنعتاق واالستنارة، والبد من العودة إىل . إسرائيل
 وعن القيم "كما يفهمها هارولد فيش"ي عن اليهودية اجلذور، إىل اخلطاب اإلثين الديين، أي إىل اليهودية، ألن التخل

اليهودية والعقائد اليهودية، وإحالل الديباجة العلمانية حملها، مها اللذان أديا إىل فقدان اليهود احترامهم ألنفسهم وإىل 
 . فشل الصهيونية يف عالج الروح
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 وصوالً إىل "حسب تعبري كوك"واجية االنشطارية ولكن كانت هناك دائماً حماوالت داخل الصهيونية تتجاوز هذه االزد
 "منظِّرا الصهيونية العمالية"ويرى هارولد فيش أن مثة خطاً أساسياً جيمع كتابات هس وجوردون . الواحدية الصهيونية

احلقة ال تفرق بني هذا اخلط هو إميام بأن الصهيونية . "منظِّر الصهيونية الدينية" وكوك "منظِّر الصهيونية الثقافية"وبوبر 
الدين والتاريخ اللذين يصبحان يف كتابات هؤالء املفكرين شيئاً واحداً، واملنظور وغري املنظور ميتزجان يف وحدة مثالية 

. وجوهر الصهيونية، حسب تصور فيش، كامن وراء بعث مقولة القداسة يف احلياة اخلاصة والعامة. تتجاوز الواقع

 . ملنظور، هي شكل من أشكال الواحدية املقدسةفالصهيونية، من هذا ا

 

، فيبني أن هذه الصهيونية "الصهيونية اليت وعت ذاا احلقة"أيديولوجية الصهيونية اجلديدة /ويشرح فيش الهوت
كما "» التاريخ اليهودي«ستكتشف أن جذورها ليست يف التاريخ الغريب أو تاريخ الشرق األدىن القدمي أو ما يسمى 

وليس هذا امليثاق جمرد تفسري .  وإمنا يف امليثاق الذي عقد بني الرب والشعب، أي يف التاريخ املقدس"ره العلمانيونفس
ولنالحظ أن الواقع اآلن، "ممكن للواقع، وإمنا هو الواقع نفسه كما تعرفه إسرئيل، وهو مصدر احلياة األزلية هلذا الشعب 

قدسة اخلاصة، املقصورة على الشعب اليهودي، وال يستطيع غري اليهود التساؤل عن واقع إسرائيل، جمال له قوانينه امل
 . "معناه واالحتجاج عليه حىت إن سقطوا ضحايا له

 

 هو أدق فكرة لوصف الصهيونية اجلديدة، وأن مشكلة "احللويل العلماين"ويذكر هارولد فيش أن مبدأ احلوار عند بوبر 
رياً بعامل السياسة بسبب توجهه الوجودي، فقلَّص مبدأه وقصره على العامل الفردي رغم أن بوبر تكمن يف أنه مل يهتم كث

وهذا ما يفعله فيش والصهاينة اجلدد، فهم يطبقون مبدأ احلوار على كل . نسقه الفكري يتضمن عامل التاريخ والسياسة
ولكننا نرى أن . »الصهيونية احلوارية«أن نسميها ولعله كان ينبغي، انطالقاً من هذا، . جماالت احلياة العامة واخلاصة

، "كما عند آحاد هعام"أكثر دقة ألن الصورة اازية العضوية، بشكلها املادي » الصهيونية احللولية العضوية«تسميتها 
صهيونية ، ترد يف كتابات كل الصهاينة بشكل جزئي إىل أن تصل إىل حتقُّقها الكامل يف هذه ال"كما عند كوك"واحللويل 
كما أن هذه الصورة اازية حمورية يف كتابات بوبر، وما احلوار سوى شكل من أشكال الوحدة العضوية . اجلديدة

فإمنا نعين أا صهيونية صفّت كل » صهيونية حلولية عضوية«كما أننا حينما نصفها بأا . وتعبري عن احللولية
وسدت كل املسافات، وربطت بني املقدمات والنتائج، وطهرت االزدواجيات واالنشطارات، ومألت كل الفراغات، 

الصيغة الصهيونية متاماً من الشوائب، حبيث أصبح الشكل ملتحماً باملضمون وأصبحت القومية هي الدين وأصبح الدين 
منا تتخذ وهي، فوق هذا، ال تبحث لنفسها عن تربير خارج نفسها من خالل أية ديباجات غري يهودية، وإ. هو القومية

ويفسر هذا الوجود العضوي سر عزلة هذا . شكالً دائرياً ملتفاً حول نفسه مكتفياً بذاته، فالدال هنا هو نفسه املدلول
 الكاملة تظهر يف شعار اجلماعات السياسية اليت حتاول "واحللولية"ولعل العضوية . الشعب وسر نبذ الشعوب األخرى له

وهي عبارة كان " أرض إسرائيل لشعب إسرائيل تبعاً لتوراة إسرائيل: "يدة إىل ممارسةترمجة الفلسفة الصهيونية اجلد
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 مرتبطان بسبب التوراة اليت "التربة والدم"ولنتأمل العضوية واحللولية، فاألرض والشعب ! يرددها موشي ديان العلماين
 نكون قد بينا صلتها باحلركات وأخرياً، فإننا حني نصف هذه الصهيونية بالعضوية. هي مصدر قداسة كل منهما

 . السياسية املماثلة وبالفكر القومي العضوي املتطرف، كالنازية اليت تتسم ذه العضوية املتطرفة

 

فالتفسري احلريف يفترض أن الظاهر هو الباطن، . وتصل هذه الصهيونية العضوية إىل ذروا يف التفسري احلريف للعهد القدمي
ويف هذا . "كما عند الصهاينة املسيحيني متاماً" التاريخ، وأن الوعد اإلهلي هو رخصة باالستيطان وأن القصص الديين هو

املعروفة برجعيتها وحبها "اإلطار التورايت، بإمكان فيش أن يتوجه للجماعات املسيحية األصولية يف الواليات املتحدة 
املغزى الديين ألحداث التاريخ، وبداللة الصهيونية ، وأن يطلب منها أن تعترف ب"العميق وكرهها األعمق لليهود

 . والدولة

 

ويف داخل هذا اإلطار العضوي احللويل املتسق مع نفسه، املتناسق مع مقدماته، املكتفي بذاته، الذي ال يكلف نفسه 
اليهودي ليس تارخياً فالتاريخ . اإلشارة إىل ما هو خارجه، تكتسب األطروحات الصهيونية التقليدية بعداً مدهشاً جديداً

والشعب . ، وإمنا هو كيان فريد"كما كان يدعي هرتزل وأتباعه"عادياً، وكذلك القومية اليهودية ليست قومية عادية 
وحيلو ألتباع هذا االجتاه أن يقتبسوا كلمات . اليهودي ليس شعباً عادياً مثل كل الشعوب وإمنا هو شعب إهلي املصدر

هو ذا شعب يسكن : " ملك مؤاب ليلعن العربانيني القدامى عند اقترام من مملكته، فقالبلعام العراف الذي دعاه
هو ذا شعب عضوي مقدس ال خيتلط : "وميكن ترمجة ذلك إىل. "23/9عدد "" وبني الشعوب ال يحسب. وحده

الشيء الطبيعي، ففي فعزلة اليهود هي ". بالشعوب األخرى وال يندمج معها وال يحسب بني الشعوب، فهو منبوذ
 يشبه "كجسم غريب"أعماق اليهودي توجد جذور القلق، ولذا فهو يسبب القلق للعامل كله وال يعطيه أي سالم، وهو 

ومن مث فإن معاداة اليهود والرغبة العارمة يف نبذهم ليستا ظاهرتني . اخلمرية اليت توضع يف املادة فتغيرها دون أن تتغير هي
إما اعتراف . كن شفاء األغيار منهما، وإمنا مها تعبري طبيعي عن وجود إسرائيل الغريب الذي حيدده امليثاقاجتماعيتني مي

 .بسر إسرائيل وثناء عليها

 

:  أهداف الصهيونية كما حتددها الفلسفة اجلديدة بقوله"رئيس إحدى املدارس الدينية"وقد فسر احلاخام يهودا عميتال 

حث عن حل ملشكلة اليهود من خالل تشييد دولة يهودية وإمنا من خالل تشييد دولة هي أداة يف يد إن الصهيونية ال تب"
وليس هدف هذه العملية تطبيع شعب إسرائيل ليصبح أمة مثل كل األمم، ... اخلالق الذي يعد شعب إسرائيل للخالص
 ". وإمنا ليصبح شعباً مقدساً، شعب اهللا احلي

 

سطني ليس استيطاناً أو استعماراً أو احتالالً أو اغتصاباً وال حىت حلماية اليهود أو للحفاظ على ووجود هذا الشعب يف فل
أمن الوطن أو خلدمة االستعمار أو من أجل الدميوقراطية أو االشتراكية أو احلضارة الغربية، أو أي شيء من هذا القبيل، 
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واجب مقدس، وعبء ديين، حيمله اليهودي ويهدف إىل : يةكما يظن كثري من األغيار، وإمنا هو حتقيق للمشيئة اإلهل
. خالص الشعب املقدس وحتقيق الوعد اإلهلي وامليثاق بني اإلله وإسرائيل، هو جزء من احلوار األزيل بني الشعب واإلله

ملقدسة من ورسالة هذا الشعب املقدس تفرض عليه أن يفرغ األرض ا. هلا" حدود"ومن مث فهي عملية ال تنتهي وال 
 . سكاا األصليني العرضيني

 

انتقل بعد » املصري اليهودي«أما موضوع مركزية إسرائيل يف حياة الدياسبورا فيكتسب بعداً دينياً عميقاً إذ أن عبء 
فما حيدد الشعب اليهودي ليس ذكريات األسالف املشتركة بني إسرائيل وأعضاء . تأسيس الدولة إىل املستوطن

وقد استقر عبء التفرد هذا بكليته على . يهودية خارج فلسطني وحسب وإمنا حيدده أيضاً املصري الفريداجلماعات ال
 . أكتاف األمة اجلديدة اليت ظهرت يف أرض إسرائيل

 

فحينما . وهذه كلها كلمات كبرية حتتاج إىل تفسري فهي تنطوي يف واقع األمر على تصور للمسألة اإلسرائيلية وحللها
. حد عن قداسة شعبه الذي حيتل أرض شعب آخر، فالبد أن تكون هناك عالقة ما بني الديباجات والسلوكيتحدث أ

.  ألم كانوا يودون أن حيلوا حمل العريب"ال املقدس"ففي فترة ما قبل الدولة، كان الصهاينة يتحدثون عن العمل العربي 

فلم الديباجة احللولية العضوية اآلن؟ . خلالص شعارين مناسبنيولذا، فقد كانت الديباجة االشتراكية ومفهوم اليهودي ا
ومل تصعيد معدالت احللول؟ يضع جويل فلورشامي يدنا على املفتاح حينما يقول إنه بدون الوعد اإلهلي، بدون التسويغ 

 بسكان فلسطني العرب،  فعالً غري عقالين يوقع الظلم"أي استيالء اليهود عليها"احللويل، تصبح إعادة األرض إىل اليهود 
ويصبح من العسري شرح املطالبة اليهودية باألرض املقدسة، كما يصعب تربير أسبقية املطالب اليهودية على احلقوق 

 . وهكذا، فإن الصهيونية اجلديدة تسويغ للوضع اجلديد. العربية

 

ض بدون وجه حق، واحتلها واستعبد ويتلخص الوضع اجلديد يف أن االستعمار الصهيوين قد ضم رقعة كبرية من األر
وليس بإمكان أي منطق إنساين مهما بلغ من احلذق والصقل . أهلها، خارقاً بذلك كل األعراف الدينية واخللقية والدولية

أن يربر ذلك، وخصوصاً أن العرب يرفضون قبول األمر الواقع، كما أم مل خيتفوا بعد، كما كان من املفروض أن 
ولذا، فالبد من . وليس عند الصهاينة أية حلول، حىت ولو نظرية، هلذا الوضع. ر املشروع الصهيوينيفعلوا حسب تصو

اللجوء إىل منطق هو يف جوهره غري منطقي، منطق احللولية العضوية اليت ختلع على البشر وأفعاهلم قداسة ومطلقية حبيث 
والواقع . ستمد معياريته من ذاته، وال حيتاج إىل تربير خارجييشري العقل إىل نفسه ويصبح مرجعية ذاته، مكتفياً بذاته، ي

أنه حينما يتم ذلك، يفعل اإلنسان ما حيلو له فيضم اجلوالن وغزة والنيل والفرات، ويفسر هذا على أنه جزء من احلوار 
وهذا .  محله"املقدساليهودي املطلق "مع الرب وتعبري عن امليثاق وعبء فريد ال يطيق أحد غري املستوطن الصهيوين 

تسويغ فريد حلالة فريدة هي احلالة االنتشارية الصهيونية اليت ال حدود هلا، فهي هنا تصبح فعالً مقدساً، واألفعال املقدسة 
 . ال بداية هلا وال اية، وال سبب هلا وال تفسري
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فالشعب اليهودي .  هي األخرى بالطريقة نفسهاوميكن تفسري حالة العزلة الدائمة اليت يعاين منها املُستوطَن الصهيوين
ولذا، فبإمكانه أن . املقدس هو كما تقدم شعب يسكن وحده وبني الشعوب ال حيسب، فهو شعب عضوي منبوذ حقاً

يستوطن اجلليل ونابلس، يف جزيرة صغرية معزولة وسط احمليط العريب، ويرى أن وجود مرتله جبوار الربكان أمر طبيعي 
وقد قال . وأما حالة احلرب الدائمة، فهي األخرى حالة تستند إىل القداسة.  ومنصوص عليه يف التراث الديينمتاماً

إن جيش الدفاع اإلسرائيلي هو قداسة كاملة فهو ميثل حكم شعب اهللا  ""ابن احلاخام كوك"احلاخام تسفي يهودا كوك 
 وكما قال احلاخام يعقوب أرييل، فإن اليهودي املتدين .واليهودي العضوي حقاً ال يبحث قط عن السالم". فوق أرضه

فهو حيتفظ بوعي تارخيي دائم ال يدعه ينسى أحداث املاضي بل يولِّد يف وجدانه موقفاً حذراً جتاه . يعترض على السالم
 . لويف اية األمر، فإن من اخلري لنا أن ننعزل عن األمم، كما قال احلاخام أفرامي زميي. العامل اخلارجي

 

والصراع العريب اإلسرائيلي داخل إطار القداسة صراع ال ينتهي وال حل له، إذ جيب النظر إليه ال يف ضوء املصاحل 
املتصارعة وعمليات االستيالء على األرض وإمنا يف ضوء سر حب اليهودي لصهيون وسر الكره العريب إلسرائيل 

إذ " املرياث الشيطاين"والصراع إن هو إال جزء من . "ين احلريفهنا مستخدمة باملعىن الدي» سر«ويالحظ أن كلمة "
 بأبناء إسرائيل ليلحقوا م األذى ويدمروهم أينما "أي الشعوب ااورة للعربانيني، أي العرب"يتربص كل نسل عيسو 

. "املستوطنني األبرياءابتداًء من اهلجمات الفدائية وانتهاًء باألطفال العرب الذين يلقون احلجارة على "سنحت الفرصة 

وداخل هذه الدائرة . فقوى الشيطان لن تصرب على وجود شعب إسرائيل الذي يعيش داخل دائرة احللول والقداسة
العضوية احللولية املقدسة، يصبح العرب هم العمالقة واليبوسيون وشعوب أرض كنعان الذين ورد ذكرهم يف العهد 

ولذا، فقد أصدر احلاخامات أوامرهم الدينية بقتل املدنيني من العرب، فهذا . مالقدمي وهم شعوب جيب طردهم أو إباد
 . هو أمر الشريعة

 

وهكذا تكون الصهيونية العضوية احللولية قد زودت املستوطن الصهيوين بإطار إدراكي يعقلن عزلته الكاملة، ويربر 
.  كان واستعداداً ملا سيكون وحتقيقاً للرؤى التوراتيةبطشه وسطوته وغزوه ووحدته، حبيث جيعل حالته هذه استمراراً ملا

إن املستوطن الذي بىن بيته جبوار الربكان، وحييا يف خطر دائم، ميكنه أن يسوغ موقفه خبلع القداسة على نفسه، حبيث 
 الغريب يرى نفسه أداة من أدوات اخلالص وجزءاً من عملية إهلية ضخمة ال ميكنه التحكم فيها، بنفس طريقة اجلندي

الذي كان يعقلن وجوده يف غابات أفريقيا احلارة السوداء على أساس لون جلده األبيض واألعباء األخالقية النامجة عن 
وبذا، تكون الصهيونية العضوية قد صفّت أية ثنائية، وأسكتت أية تساؤالت، وجردت املستوطن الصهيوين من أية . ذلك

رمه من وجوده اإلنساين احلق، وبذا تكون الصيغة الصهيونية األساسية الغربية اليت إنسانية متعينة، وخلعت عليه قداسة حت
مل تر اليهودي إال على أنه شيء أو سلعة قد حتققت حتققاً كامالً، كما يكون أعضاء املادة البشرية قد استبطنوا الرؤية 

 . متام االستبطان
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ون سر القداسة وحلم اخلالص والتفرد ومغزى الوعد اإلهلي ويقول هارولد فيش إن الصهاينة أخرياً قد بدأوا يكتشف
وهو يرى أن مجاعة جوش إميونيم هي أول تنظيم سياسي حيمل أيديولوجية الصهيونية اجلديدة، . وامليثاق مع الرب

 بأن النموذج وقد يكون فيش حمقاً يف هذا من الناحية اإلمربيقية املباشرة، لكن ميكن القول. الصهيونية اليت أدركت ذاا
بغض النظر عن » اليمني اإلسرائيلي«الكامن وراء الصهيونية اجلديدة هو أيضاً النموذج الكامن وراء فكر ما يسمى 

االنتماء الديين، فما يهم يف اإلطار احللويل هو الشعب واألرض وليس اإلله، ولذا يستطيع شارون امللحد، ونتنياهو 
ن يتحركا يف إطار النموذج نفسه، منوذج احللولية الصلبة، حيث يقف اليهودي صاحب الفضائح العامة واخلاصة، أ

 .املقدس يف أرضه املقدسة ويواجه كل األغيار

 

  تعريف: ما بعد الصهيونية

Pos t- Zionism: Definition  

دد وعلماء االجتماع مصطلح سياسي يشري إىل جمموعة من العلماء اإلسرائيلييني تشمل املؤرخني اجل» ما بعد الصهيونية«
ومن أهم محلة خطاب ما بعد الصهيونية بين . وقد تأثر م عدد من العاملني يف حقول الثقافة والفن واألدب. االنتقادين

موريس وموشي مسيش وسيمحا فالبان وبار يوسف وأوري رام وسامي مسوحا وباروخ كيفرلنج وتامار كاتريال وسارا 
إزراحي وشلومو سويرسكي وتوم سيجيف ويوناثان شابيترو يورين بن إليعازر وباجيل كازير وجريسون شافري وبارون 

 . ليفي وإيال شوحات وآيف شالمي وإيالن باي وغريهم

 

لإلشارة إىل احنسار األيديولوجية الصهيونية ودخول التجمع الصهيوين عصر ما » ما بعد الصهيونية«ويستخدم مصطلح 
يف اخلطاب الفلسفي الغريب تعين أن النموذج املهيمن قد ضمر وذوي ومل يولد منوذج » بعد«كلمة ". بعد األيديولوجيات

ومن أهم . "»اية«جديد حيل حمله، أي أن مثة أزمة على مستوى النموذج مل يظهر هلا حل بعد ولعلها تعين أيضاً 
 . قياساً علىه» ةما بعد الصهيوني«الذي صيغ مصطلح » ما بعد احلداثة«مصطلحات املا بعد مصطلح 

 

ويرى البعض أن ما بعد الصهيونية معادية للصهيونية وأا تعيد النظر يف كل املقوالت الصهيونية األساسية، بينما يؤكد 
مثل بين "ويضيف بعض دعاة ما بعد الصهيونية أنفسهم . البعض اآلخر أن ما بعد الصهيونية إمنا هي امتداد للصهيونية

بل يرى بعض هؤالء أن ما بعد ". من خالل البحث عن احلقيقة التارخيية"م بعمل إجيايب  أنه صهيوين يقو"موريس
: وكما يقول بين موريس. الصهيونية هي حتقق للصهيونية، وأن السالم مع العرب هو الثمرة الطبيعية لإلجناز الصهيوين

لى امتداد احلدود يف اخلمسينيات، ، وأعمال إسرائيل ع1948إن الكشف عن أعمال الطرد وجمازر ضد العرب يف سنة "
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دعاية «، ليس 1948 بعد سنة "األردن وسوريا"وعدم استعداد إسرائيل للقيام بتنازالت من أجل السالم مع دول عربية 
، وإمنا هو إضاءة جلانب من مسارات تارخيية مهمة، عتمت عليه عمداً طوال عشرات من األعوام »معادية للصهيونية
 ".  خدمة للحكومة ولأليديولوجيا السائدة- مبن يف ذلك الباحثون والصحافة -يلية املؤسسة اإلسرائ

 

اليت أدت إىل إقامة الدولة، ولكنهم » القومية اليهودية«ال ينكرون شرعية ما يسمى " الصهيوين"وأعضاء هذا الفريق 
وحنن ال نأخذ موقفاً وسطاً بني "اليهودية خارجها يطالبون بإاء الرابطة النفسية والعائلية بني يهود إسرائيل واجلماعات 

 . "»ما بعد الصهيونية، أو صهيونية ما بعد احلداثة والنظام العاملي اجلديد«: انظر. الفريقني

 

فتحدي الرواية اإلسرائيلية . ومما جيدر ذكره أن ما بعد الصهيونية هلا جذور تسبق تاريخ ظهورها يف الثمانينيات
أما يوري أفينريي فقد أكد يف أكثر من مناسبة أن . به إسرائيل شاحاك من قبل بشكل منهجي شامللألحداث أمر قام 

الصهيونية مثل البيوريتانية هي أيديولوجية األصل اليت انتهى دورها، وهناك من قال إن الصهيونية إن هي إال حركة إنقاذ 
 الدولة الصهيونية، وعلى اجلميع تقبلها دون اخلوض يف  انتهى دورها مع إعالن"من الكارثة احمليطة م"ليهود أوربا 

 بفصل الدولة "حىت قبل قيام الدولة"وهناك بطبيعة احلال احلركة الكنعانية اليت نادت . النقاش خبصوص األصول
ي لوحظ وعلى مستوى التطور التارخي.  واليهود"الكنعانيني"الصهيونية عن يهود العامل وضرورة التفرقة بني اإلسرائيليني 

أغيار «مما دعا جورج فريدمان إىل اإلشارة هلم بأم » التراث اليهودي«أن جيل الصابرا كان قد بدأ يبتعد عما يسمى 
بل إن بن جوريون نفسه طالب حبل املنظمة الصهيونية بعد تأسيس الدولة، فقد وصفها بأا . »يتحدثون العربية

وأن مهمة يهود العامل هي اهلجرة إليها وحسب، وبإمكان الدولة . اء من البناءاليت تفقد وظيفتها بعد االنته" السقالة"
وهو موقف ال خيتلف كثرياً عن موقف الكاتب . الصهيونية الوصول إليهم مباشرةً، دون وساطة املنظمة الصهيونية

 . الربيطاين، من أصل جمري، آرثر كوستلر 

 

ابها شيئا من المركزية له أسباب عديدة يمكن أن نورد بعضها وظهور ما بعد الصهيونية في الثمانينيات واكتس
  :فيما يلي

 

 أن تعوق تأثري ما بعد احلداثة 1967وقد استطاعت إسرائيل حىت حرب .  انتشار العديد من مفاهيم ما بعد احلداثة- 1
اعياً، يكفل للمستوطنني كثرياً وما يصاحبها من نسبية مطلقة، فقد كانت دولة ريادية عمالية تؤسس اقتصاداً استيطانياً مج

 . من املزايا واحلقوق
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 الثورة املعرفية يف العلوم اإلنسانية يف الغرب ورفض املسلمات البديهية اليت سادت مثل مطلقات حركة التنوير - 2
 . والعقالنية والتقدم ورفض الرؤية التارخيية أحادي اخلط والتمركز حول الغرب

 

نية قد حققت أهدافها على الصعيد القومي إذ أسست دولة قومية عادية طبيعية، سكاا  يرى البعض أن الصهيو- 3
 . بل إن يهود العامل أنفسهم مت تطبيعهم من خالل وجود الدولة الصهيونية. طبيعيون

 

  متثل أقلية ال تتمتع بإمجاع عريض ولكن بعد قيام الدولة حدث إمجاع عليها1948 كانت الصهيونية قبل عام - 4

 "1973" وحرب أكتوبر "1970 - 1968"وبعد حرب االسترتاف . 1967وعلى املقوالت الصهيونية حىت حرب 

واحلرب يف لبنان، فاالنتفاضة، بدأت بأعداد غفرية من الصهاينة يف إعادة النظر يف املقوالت الصهيونية وبدأت ظاهرة 
 . الفرار من اخلدمة العسكرية

 

فاملستوطن . ل أن مثن احلروب املتكررة مرتفع للغاية وأم هم الذين يدفعون الثمن حيس املستوطنون يف إسرائي- 5
 . الصهيوين هو الذي يواجه يف الوقت احلايل كارثة مجاعية، لكل هذا بدأوا يبحثون عن بدائل للنموذج الصهيوين

 

د الشتات بالطمأنينة،  على عكس اخلوف من وقوع الكارثة الذي ميارسه سكان املستوطن الصهيوين حيس يهو- 6
 . فاخلوف مل يعد يطاوهلم وهم يعيشون حيام بشكل طبيعي، إن مل يكن أفضل من أقرام اإلسرائيليني

 

، "ما بعد صهيونية" يرى بين موريس أن دولة إسرائيل دخلت، يف األعوام األخرية، حقبة ما بعد أيديولوجية، أي - 7
 - يف اية األمر -وجمتمع الريادة الصهيونية . ردية تطغي على قيم اجلماعة بكاملهابدأت فيها املصاحل والقيم اخلاصة والف

 . هو جمتمع مؤجل فيه االستهالك، فكثري ممن استوطنوا يف فلسطني فعلوا ذلك لريفعوا مستواهم املعيشي

 

يف شوارع املدن وعلى الذي ينعكس يومياً " يرى بين موريس، كذلك، أن اإلحساس باالزدحام الشديد يف الدولة - 8
 بدأ حيتل مكاناً ما يف وعي إسرائيليني كثريين، وهذا أمر من املمكن، ومن الضروري، أن يؤدي إىل تقييد "أرصفتها

 . ال أيديولوجية" عملية"اهلجرة يف املستقبل غري البعيد، ألسباب 

 

أصوهلا "اهلوية اإلسرائيلية : ئل متنوعة مثلمسا» ما بعد الصهيونية«ويثري اجلدل الدائر يف إسرائيل بشأن ما يسمى 
بناء األمة واملوقف " ومنط الدولة واتمع اإلسرائيلي املرغوب فيهما "واملكونات الدينية والصهيونية الداخلة يف تكوينها

والسياسة "لية والدينيةمن الدميوقراطية الليربالية والقيم اإلنسانية العامة، والتعارض القائم بينها وبني القيم اليهودية القَب 
، "سواء األقلية الفلسطينية اليت حتيا يف إسرائيل، أم جتاه الشعب الفلسطيين القاطن يف املناطق احملتلة"اإلسرائيلية جتاه العرب 
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 وعالقة املستوطن الصهيوين باجلماعات "مستقبل املناطق احملتلة ومصريها"والسياسة اإلسرائيلية جتاه التوسع الصهيوين 
 . اليهودية يف اخلارج

 

عن كل أو بعض " نزع القداسة"وقد قام دعاة ما بعد الصهيونية مبراجعة املقوالت الصهيونية الرئيسية وانتقادها، وحماولة 
بوتقة "و" مجع املنفيني"فوجه محلة خطاب ما بعد الصهيونية النقد لبعض األفكار السائدة مثل . املقدسات الصهيونية

بل تناول بعضهم ". األمن فوق كل اعتبار"يعة العسكرية للمجتمع اإلسرائيلي ونزعته التوسعية وشعار والطب" الصهر
 . األيقونة الصهيونية والغربية الكربى، أي مسألة اهلولوكوست

 

داً أما علماء االجتماع االنتقاديون فقد قدموا نق. 1948وقد قام املؤرخون اجلدد مبراجعة الرواية الصهيونية حلرب 
الفلسطينيون والسود والسفارد "جذرياً للصهيونية فدرسوا حركات االحتجاج والفئات املضطهدة يف اتمع اإلسرائيلي 

 .  حبيث طبق بعضهم منظور كولونيايل على الدراسات التارخيية الصهيونية"والنساء

 

وم على يلّ عنق التاريخ والواقع من أجل وقد خرج محلة خطاب ما بعد الصهيونية على النهج الصهيوين السائد والذي يق
 . إرساء املزاعم واالدعاءات الصهيونية

 

  تعريف: المؤرخون الجدد

New His torians: Definition  

جمموعة من املؤرخني اإلسرائيليني الذين أخذوا يف الظهور منذ الثمانينيات وبدأوا يف مراجعة الرواية األكادميية اإلسرائيلية 
 اليت جرى صوغها ضمن إطار أيديولوجي صهيوين يعيد ترتيب 1948يب الصهيوين، وخباصة حرب للصراع العر

 وما بعدها حتاول بقدر 1948فالرواية اإلسرائيلية الصهيونية لوقائع حرب . الوقائع، واستبعاد ما ال يروق للصهاينة
. 1948 بعد "من هنا اإلكثار من ذكر البدوو"اإلمكان عدم ذكر الفلسطينيني، فال توجد مجاعة فلسطينية قائمة بذاا 

 للفلسطينيني فقد خرجوا تلقائياً أو هربوا بناء على دعوة صرحية من امللوك "ترانسفري"ومل حيدث أي جري قسري 
والرؤساء العرب حىت يتسىن للجيوش العربية اإلجهاز على الدولة الصهيونية الوليدة، احملاصرة من كل جانب، أي أنه مت 

 . ط البطولة متاماً عن الفلسطينيني وخلعها على الصهاينةإسقا

 

رسم املؤرخون اجلدد صورة أكثر واقعية تقترب إىل حد ما من الرواية الفلسطينية لوقائع تلك احلرب، واليت تبين أن 
وقد أظهر . املطامع الصهيونية قد مت حتقيقها على حساب السكان الفلسطينيني وأن العرب أُبعدوا عن طريق الطرد
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املؤرخون اجلدد أن العامل العريب مل يكن قوة عسكرية خميفة، بل كان مفككاً، يتكون من دول متخلفة، بعض حكامها 
كل هذا يؤدي إىل نزع البطولة عن . متواطئ مع الصهاينة، وجيوشها سيئة التدريب وقدراا القتالية شديدة التدين

وقد اعتمد هؤالء املؤرخون اجلدد املادة .  أن إسرائيل دولة متعنتة، ترفض السالمبل بين هؤالء املؤرخون اجلدد. اليهود
 . األرشيفية اليت رفعت عنها السرية بعد مرور ثالثني عاماً

 

  "صهيونية عصر ما بعد الحداثة والنظام العالمي الجديد"ما بعد الصهيونية 

Pos t- Zionism, " Zionism in the Age of Pos t- Modernism and the New 
International Order"  

انتقل . بعد حماولة التعريف املبدئية لظاهرة ما بعد الصهيونية واملؤرخون اجلدد، ميكن اآلن أن نقدم رؤيتنا للموضوع
: باإلجنليزية" تتسم بأن هلا مركزاً "مرحلة التحديث واحلداثة"التجمع الصهيوين من مرحلة بطولية تقشفية صلبة 

والصهيونية " تتسم بأا ال مركز هلا "ما بعد احلداثة" إىل مرحلة استهالكية سائلة "logo-centricريك لوجوسنت
 . "جزء من احلضارة العلمانية الشاملة الغربية وال تشكل استثناًء من القاعدة

 

. داخل التجمع الصهيوينوميكن القول بأن الصهيونية قد دخلت عصر ما بعد احلداثة بتصاعد معدالت احللولية والعلمنة 

 وكان من املفروض أن "الشعب اليهودي" يتجسد يف الفولك "املطلق الصهيوين" كان اللوجوس 1948فحىت عام 
العجل "يؤسس الصهاينة دولة يهودية تصبح هي واملستوطنني موضع احللول واملركز الروحي والثقايف ليهود العامل 

لوجوسنتريك "، أي أنه عامل متمركز حول اللوجوس "ت املعادين للصهيونيةالذهيب، على حد قول أحد احلاخاما
logo-centric"يتسم بالتماسك العضوي  . 

 

ولكن مع تأسيس الدولة متزقت الواحدية العضوية، فيهود الدياسبورا أصروا على أم هم أيضاً موضع احللول، ويهود 
ويف داخل إسرائيل نفسها . ية احلقيقية هي الواليات املتحدة األمريكيةأمريكا بالذات كانوا يرون أن أرض امليعاد العلمان

نشب الصراع بني اإلشكناز والسفارد إذ أن اإلشكناز كانوا يرون أن املطلق الصهيوين يعبر عن نفسه من خالهلم 
الصهاينة الدينيون أن مث بين . وحدهم، فاليهودي هو اإلشكنازي أما اليهودي السفاردي فهو جمرد صدى أو صورة باهتة

اللوجوس الصهيوين ليس هو الفولك وحسب وال هو الدولة وإمنا هو اإلله متجسداً يف كل من الشعب والدولة، فبدالً 
من حلولية بدون إله على طريقة العلمانيني، بعثوا مرة أخرى حلولية شحوب اإلله التقليدية، حيث حيل اإلله يف األشياء 

 . ا، ومع هذا يظل حمتفظاً بامسهويذوب فيها ويتوحد معه
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وقد جفت مصادر املادة البشرية اليهودية وهذا يعد كارثة بالنسبة تمع استيطاين يعرف أن من أهم أسباب ضمور 
وجفاف املادة البشرية يعين أيضاً تداعي الدور القتايل . ممالك الفرجنة وموا هو عدم تدفُّق املادة البشرية الفرجنية عليها

 . "»أزمة الصهيونية«انظر الباب املعنون "دولة وظيفتها األساسية هي القتال املستمر وبدونه قد ختتفي يف حلظات ل

 

 إفراغ األرض من سكاا ورحيل السكان من تلقاء -عودة واستيطان : لكل هذا اهتزت القصة الصهيونية الكربى
فال العرب .  اية التاريخ السعيدة-ني اليهود على أرض امليعاد  تدفُّق مالي- تأسيس الدولة اليهودية اخلالصة -أنفسهم 

. اختفوا وال اليهود تدفَّقوا، وبدالً من أن يتجسد اإلله اليهودي يف الدولة اليهودية، مل يعد له وجود وتفكَّك اللوجوس

ن تطارد اليهود بال هوادة فالدولة اليت مت تأسيسها بزعم إنقاذ يهود العامل من ذئاب األغيار وجدت أن عليها أ
والدولة اليت جاءت لتؤكد السيادة اليهودية وجدت أن عليها االستجداء واالعتماد املذل على الدول الغربية ". إلنقاذهم"

والدولة اليت أعلنت أا ستخرج اليهود من اجليتو وجدت نفسها حماصرة يف الداخل واخلارج من . لتضمن لنفسها البقاء
 . الشتتل/اجليتو أو الدولة/مل يستسلموا هلا، فتحولت هي نفسها إىل الدولةالعرب الذين 

 

ولكن بدأت تظهر .  هي االستيطان"على حد قول بن جوريون"وقد تبلور هذا الوضع يف االستيطان، فالصهيونية 
 أو التعاون العلمي معها أصوات تنادي بفصل الصهيونية عن االستيطان واالدعاء بأن الصهيونية هي االستثمار يف إسرائيل

والرواد الصهاينة الذين كان من املتصور أم سيقومون بغزو فلسطني وختليصها وختليص . أو حىت زيارا للسياحة
 أصبحوا مستهلكني بالدرجة األوىل "يد متسك بالبندقية واألخرى متسك باحملراث: عن طريق الزراعة املسلحة"أنفسهم 

باالستهالك وأصبحت اإلعالنات عن املستوطنات تتحدث عن حجم محام السباحة وعدد وأصبح االستيطان مرتبطاً 
. مكيفات اهلواء وطريقة الدفع بالتقسيط املريح ونسبة اخلصم عند الدفع، أي أن األسطورة الصهيونية ضربت يف الصميم

 وقوت من عضده اهلجرة  على هذا االنتقال من التقشف وإنكار الذات إىل االستهالك،1967وقد ساعد انتصار 
 . السوفيتية، حيث هاجرت مئات األلوف من الصهاينة املرتزقة، الباحثني عن حتسن مستواهم املعيشي

 

تعين يف واقع األمر » ما بعد الصهيونية«تعين اية األيديولوجيات فإن عبارة » ما بعد األيديولوجيا«وإذا كانت عبارة 
ونية الكربى األصلية قد حل حملها أثر أو صدى وقصص صغرية، إذ أن كل رأس صغري ، فالقصة الصهي»اية الصهيونية«
 .  يعيش داخل قصته الصغرية"روش قطان"

 

 "بقصصها الصغرى الكثرية"وقد عبر هذا عن نفسه يف التكاثر املفرط للمصطلحات اليت تستخدم لإلشارة إىل الصهيونية 

«-» الصهيونية التقنية«" املدلول، فهناك عدة دوال وهو ما يدل أيضاً على انفصال الدال عن  -» الصهيونية اللوكس 

«-» صهيونية الصالونات« ولعل اصطالح .  حتاول كلها أن تشري إىل املدلول دون جناح كبري"»الصهيونية الفورية 
 قد يكون من األفضل أن نشري قد يصلح داالً على احلالة الصهيونية، اليت مل يعد هلا مركز، ومن مث» الصهيونية املكوكية«



 
 527  7الد - الدكتور عبد الوهاب املسريي -موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية

 

 

، "deconstructedديكونستركتد : باإلجنليزية"» الصهيونية املفكَّكة«أو » الصهيونية اإلنزاالقية«هلا باعتبارها 
فالصهيونية حركة تفكيكية، قامت بتفكيك كل من العرب واليهود ونقلهم من أوطام األصلية إما إىل فلسطني أو 

يك اآلخر، تفكَّكت هي نفسها بفعل العوامل التارخيية، وهي على كل كانت حتوي جرثومة ولكنها بعد تفك. خارجها
 . أرض بال شعب لشعب بال أرض: فنائها وتفكُّكها من البداية حني استندت إىل دال بال مدلول

 

ث تصبح هي مصدر والصهيونية احللولية العضوية هي حماولة حلل األزمة عن طريق خلع القداسة على الذات اليهودية حبي
وتصبح األرض املقدسة، حبكم قداستها أرضاً بال شعب، . القداسة اإلطالق ومركز الكون، مكتفية بذاا ومرجعية ذاا

وال تكتمل احللقة إال بأن يعيش الشعب املقدس يف . ويصبح اليهود، الشعب املقدس، حبكم قداستهم شعباً بال أرض
اإلله وتسري القداسة يف كل شيء ويتجسد اللوجوس مرة أخرى ومن مث ميكن ممارسة العنف األرض املقدسة وحيل فيهم 

 . الصهيوين وتربيره على هذا األساس

 

فهي تقوم برتع . أما صهيونية ما بعد احلداثة فهي تتبع إستراتيجية خمتلفة متاماً، وإن كانت تؤدي إىل النتائج نفسها
وداخل حالة السيولة .  حبيث تصبح كل األمور متساوية ويصبح الكون ال مركز لهالقداسة عن اليهود والعرب وفلسطني

 .ميكن أن يصبح املدفع الدارويين هو اللوجوس، الذي حيدد مدلول الكلمات

 

ولكن يبدو أن صهيونية عصر ما بعد احلداثة هي اليت سترجح كفتها ألن ظهورها قد تزامن مع ظهور النظام العاملي 
ولعلها هي نفسها إحدى تبديات حالة السيولة يف "تقال العامل الغريب بأسره من حالة الصالبة إىل حالة السيولة اجلديد وان

 . "التجمع الصهيوين

 

والنظام العاملي اجلديد هو إعادة إنتاج للرؤية املعرفية العلمانية الشاملة يف أواخر القرن العشرين، ومن مث فهو ينطلق من 
 يف نطاق -وقد أدت هذه الرؤية .  باعتباره مادة استعمالية"اإلنسان والطبيعة"ادية ترى العامل بأسره مرجعية واحدية م

 إىل ظهور ثنائية األنا واآلخر، واملستعمل واملستعمل، اليت دفعت اإلنسان الغريب إىل غزو العامل -النظام العاملي القدمي 
نة واملركزية الغربية وظهور عوامل التماسك واملقاومة يف العامل الثالث ولكن مع تراجع اهليم. واهليمنة عليه واستهالكه

 -عوملة النخب السياسية والثقافية احلاكمة " وجنباً إىل جنب مع عوامل التفكُّك والتآكُل "حركات حترر داخلي"

 -ات متعددة اجلنسيات  السوق والشرك- تآكل الدولة القومية - تصاعد التطلعات االستهالكية -فسادها وإفسادها 

، وجد الغرب فرصة ساحنة ألن حيل إشكالية عجزه عن املواجهة العسكرية واهليمنة "إخل... تراجع اإلحساس باخلصوصية
الصرحية عن طريق اللجوء لإلغواء والتفتيت والتفكيك وااللتفاف، وأن يستمر يف تأكيد األنا الغربية على حساب اآلخر 

فطرح النظام العاملي . مهها استخدام النخب السياسية والثقافية احمللية كآليات للقمع واإلرهاببآليات جديدة خفية من أ
اجلديد جمموعة من الديباجات الرائعة اليت يكمن وراءها منوذج مادي واحدي ينكر التاريخ واإلنسان ويؤدي إىل اية 
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عاملي اجلديد، اليت حتاول أن تتغلغل وتفرض قصتها وصهيونية عصر ما بعد احلداثة هي صهيونية النظام ال. كلٌّ منهما
 . الصغرى على عاملنا العريب بقوة اإلغواء واإلغراء والسالح املخبأ بعناية فائقة، حبيث ال تراه عني

 

ا  يريد تصدير سلعه الترفية وأسلحته املتقدمة واإللكترونيات ورأس املال، ومب"يف عصر النظام العاملي اجلديد"واالستعمار 
بعض الشيء وأن " تتقدم"أن الدول املتخلفة غري قادرة على االستهالك وليست يف حاجة إىل سلع كان من الضروري أن 

حتقق شيئاً من التنمية حىت يتم تصعيد التوقعات، ولكن، مع هذا، جيب االبتعاد عن التنمية املستقلة، ألا تعين التماسك 
، وحتت إشراف "عاملية"ذا فإن التنمية جيب أن تتم داخل األطر اليت يقال هلا ال التفكيك، والتوحد ال التشرذم، ول

كما أن اإلنسان الذي ينمو جيب أن يفرغ من الداخل حىت ال يتحول إىل قوة اقتصادية ". دولية"املؤسسات اليت يقال هلا 
 . قومية مقاومة

 

 ليس القيمة النهائية يف حياة اإلنسان، وإذا "العام"صادي واملدخل ألية حركة مقاومة حقيقية هو تأكيد أن الربح االقت
 هو بالفعل القضية األساسية فإن كل شيء يصبح خاضعاً للتفاوض - كما يؤكد كثري من املاديني -كان الربح املادي 

ألنه إن كان . ولإلبقاء واإللغاء، وضمن ذلك اخلصوصية القومية واملنظومة القيمية واالمتداد التارخيي، بل أرض الوطن
، فينبغي تطويرها ومتجيدها والتغين ا، أما إذا "املادية"احلفاظ على مثل هذه األشياء فيه تعظيم للمنفعة االقتصادية 

والسوق الشرق أوسطية تصدر عن . فالبد من التخلص منها بال هوادة" التنمية االقتصادية"شكَّلت عائقاً يف طريق 
 وأنه ال شيء له قيمة وأن كل شيء له مثن، ومن مث فهو الترمجة املتعينة للنظام العاملي اجلديد، اإلميان بأن العامل كله مادة

 . التعبري املتبلور عن حالة السيولة

 

، "ينتخب اليابان"املرء سلعة يابانية فهو يف واقع األمر " يشتري"وقد بين مشعون برييز هذا االجتاه حني صرح بأنه حينما 
وقوة السوق هذه . تولِّد السياسة وتدافع عنها ""على حد قول هذا اإلنسان االقتصادي املسمى برييز"" مفأسواق اليو"

 ". األيام حمسوسة بشكل أكرب من قوة الدولة

 

والسوق ال تتحكم فيه العواطف أو القيم اإلنسانية، إذ تتحكم فيه آليات ال تمت إىل احلب أو الكُره بصلة وال يتم فيها 
.  تبادل إنساين وإمنا يفترض أنه سيتم تبادل السلع واخلدمات فيها يف حرية كاملة، فاألمر كله إنتاج واستهالكأي

واالستهالك واإلنتاج ال عالقة هلما باملطلقات املعرفية أو الثوابت األخالقية أو الوظيفية أو اخلصوصيات اإلثنية أو 
 . األخالقية

 

فيه اإلنسان العريب املسلم إىل إنسان طبيعي اقتصادي ورمبا جسماين يفهم مصلحته والسوق هو املكان الذي يتحول 
 . االقتصادية ومنفعته ولذته وال يكترث بشيء آخر، على استعداد للتفاهم بشأن أي شيء وأن يغير قيمه بعد إشعار قصري
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اإلنسان اإلنسان الذي حيوي العنصر "ه وإذا كان داخل كلٍّ منا جماهد على استعداد للدفاع عن شرفه وشرف أمته وقيم
، فهناك أيضاً يف داخل كلٍّ منا بقال على استعداد ألن يبيع ويشتري كل شيء وضمن ذلك الوطن، نظري عمولة "الرباين

ويف السوق . جمزية وسعر معقول، كما يوجد ذئب مستعد ألن يفترس من حوله وقرد مستعد ألن يقلد من ينتصر عليه
ولعل املوز اإلسرائيلي .  ويظهر البقال والذئب والقرد فتتحول البالد إىل فنادق وتتحول األحالم إىل سلعيتوارى ااهد

 هو رمز جيد ومتبلور لعملية التفكيك اجلديدة، فهو يتوجه "الذي قُدم للمستهلك املصري باعتباره بشرى مبا سيكون"
واهلوية والذات واملوضوع واحلق واحلقيقة، ويعلن ندية اإلنسان مباشرة إىل اجلهاز اهلضمي ليسقط الذاكرة والتاريخ 

 عامل السوق الشرق أوسطية -واملادة، والقومية العربية والصهيونية، فنرتلق مجيعاً إىل عامل خال من القيم واهلوية 
ة املباشرة والتوجه حنو وسنغافورة، عامل بال مركز وال قيم تتساوى فيه األمور مجيعاً، وال يبقى إال املصاحل االقتصادي

 . اللذة

 

إنه فقط يريد أن يشتري ويبيع ... الشعب اليهودي نفسه مل يكن هدفه يف أي يوم السيطرة"بل يؤكد لنا برييز أن 
، أي أن اللوجوس يف مرحلة موت اإلله ليس الفولك وإمنا "ويستهلك وينتج، فعظمة إسرائيل تكمن يف عظمة أسواقها

 . السوق

 

لسوق اجلديد لن جتد الشعب العريب أو الشعوب اإلسالمية صاحبة التاريخ والرؤية إذ سيتحرك على وعلى مسرح ا
مث يظهر على . املياه التركية واألموال اخلليجية والعمالة املصرية، وهي مجيعاً أشياء ال وعي هلا: خشبته عناصر جمردة

 . سرائيلية، الوعي احلقيقي على املسرحاخلربة اإل: املسرح العنصر الذي سيمسك بكل اخليوط وسيحركها

 

. ولكن السمة األساسية هلذه السوق أا سوق ال هوية هلا، ال تعرف الزمان أو التاريخ، فهي مرجعية ذاا، مكتفية بذاا

، أي أا ليست عربية أو »شرق أوسطية«وإن كان هناك أي سوء فهم فقد مت تبديده إذ وصفت هذه السوق بأا 
وهذا املكان هو الشرق األوسط، وهو مفهوم جغرايف غري حمدد، . مية، وإمنا تنتمي إىل مكان دون زمان أو تاريخإسال

والعالقة بني الدول هي عالقة تعاقدية، فقد تتفق قربص مع مصر . يضم قربص وفلسطني وإيران وتركيا وأحياناً اليونان
املهم أن االتفاق هنا بني بالد . ركيا مع لبنان مع فلسطني، وهكذامع إسرائيل، أو إسرائيل مع فلسطني مع األردن، أو ت

ومن هنا التبشري بسنغافورة باعتبارها . تنتمي إىل منطقة واحدة ال إىل تشكيل حضاري مشترك أو منظومة قيمية مشتركة
ها رؤوس األموال الغربية، أرض امليعاد اجلديدة، وهي بلد صغري جداً ال تاريخ هلا وال ذاكرة وال هوية حمددة، تسيطر علي

 .وليس هلا مشروع حضاري واضح أو كامن، فهي حيز للبيع والشراء وحسب
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واية اإلنسان ونزع القداسة عن كل شيء والتفكيك الكامل لكل ما هو إنساين، حني يعلن "ويؤكد برييز اية التاريخ 
وجه الفرص املتاحة أمامها اآلن، بل ينبغي تركيز االهتمام أن ماضي العالقات العربية اإلسرائيلية ينبغي أال يقف عقبة ىف 

ولذا، . فال داعي، على سبيل املثال، للحديث عن املاضي أو عن القيم إذ جيب التركيز على اآلن وهنا. كله على املستقبل
 ير له التاريخ العصر الذهيب لشعوب الشرق األوسط، عصر مل: "يتحدث برييز، شأنه شأن فوكوياما، عن اية التاريخ

، وهكذا يلتقى برييز بكلٍّ من فوكوياما ومفكري ما بعد احلداثة داخل السوبر "مثيالً، عصر مناسب للعهد اجلديد
 . ماركت وداخل ورش املصانع، هذا الفضاء املادي الذي ال يعرف الزمان أو التاريخ أو اإلنسان أو اإلله

 

 وتناسى السبب "وهذا هو جوهر ما بعد احلداثة"خيية بشكل واع ونشيط وهذا يعين يف واقع األمر حمو الذاكرة التار
أن التشكيل اإلمربيايل الغريب قد غرس كياناً استيطانياً إحاللياً على أرض فلسطني، وأباد من أباد من : األساسي للصراع

 . أهلها مث شرد من شرد، وها هو يضع البقية الباقية حتت حكم السالح

 

تاريخ والذاكرة يعين اختفاء القصة العربية واإلسالمية الكربى وظهور القصص القطرية والفردية والقَبلية واختفاء ال
 . واالستهالكية الصغرى، أي يعين تفتت العامل العريب وتشرذُمه، أي حتقُّق القصة الصهيونية الكربى، دون مواجهة وقتال

 

روع الصهيوين حيتم ضرورة أن يكون الشرق العريب مشتتاً مبعثراً ال يتمتع ويذهب املفكر العريب منري شفيق إىل أن املش
وأن ما حيدث للعراق ليس حالة . بدرجة متاسك عالية وال توجه حضاري واضح؛ شرقاً عربياً ال يتحكم يف ثرواته

فهذا .  العريب وللعامل اإلسالمي لوطننا"وصهيونية ما بعد احلداثة"استثنائية وإمنا هو منوذج لرؤية النظام العاملي اجلديد 
 "ويقوى األطراف"النظام يقوم بتجريد العراق من سالحه وقدرته العسكرية والعلمية، ويضعف دولته القومية املركزية 

حىت يظل العراق موحداً ولكن ضعيفاً، فاملطلوب هو عراق واحد متآكل داخلىاً، يشل بعضه بعضاً وال يستطيع أن 
ويرى منري شفيق أن هذا جزء مما أمساه . رات السنني القادمة حىت لو تغير النظام العراقي الراهنيستعيد عافيته لعش

، أي جتزئة كل جزء من األجزاء داخلياً حىت تصبح عملية اإلجهاض نابعة من الداخل، ولذا فهو "سايكس بيكو الثانية"
فلو ثبت أن إحدى الدول ". للكويت خيطئ خطأً فادحاًإن من يربط ما حيدث للعراق مبا حدث "يقول ىف مجلة دالة جداً 

العربية بدأت تنهض وتقف على قدميها وحتقق استقالهلا وتنمي نفسها خارج نطاق النظام العاملي اجلديد، فالبد أن 
 . يكون مصريها هو مصري العراق، حىت لو مل اجم الكويت، فالعراق هنا منوذج، ومل يكن اجتياح الكويت إال تكأة

 

 رقعة بال تاريخ وال ذاكرة وال "كما يشار إليه ىف الكتابات الصهيونية والغربية"" املنطقة"إن الوطن العريب جيب أن يصبح 
وجيب أن تكرس سياسة املصلحة الضيقة اخلاصة لكل دولة، وكذلك أمنها واستقرارها . هوية وال مصاحل مستقلة

لعليا أو اإلسالمية العليا أو األمن العريب واإلسالمي والسوق العربية وتنميتها، ونسيان شيء امسه املصلحة العربية ا
 ! املشتركة
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والبد من تقسيم املنطقة على أساس طوائف وأجناس وأصول قومية ومذاهب، أي إعادة صياغة املنطقة باعتبارها 
كم فيه من قبل النظام العاملي فسيفساء من أقليات إثنية ودينية يستمر بينها قدر من الصراع املعقول الذى ميكن التح

 .  الذى ال يقبل الفوضى الشاملة، إذ البد أن يستمر البيع والشراء واإلنتاج واالستهالك"وصهيونية ما بعد احلداثة"اجلديد 

 

 ومثة كتاب يتداوله أعضاء النخبة العسكرية يف الواليات املتحدة يسمى حتول احلرب كتبه املؤرخ العسكري اإلسرائيلي

واملوضوع األساسي يف الكتاب هو أن النقطة املرجعية لفهم احلروب يف املستقبل هي . "اجلامعة العربية"فان كريفيلد 
حرب الثالثني عاماً يف القرن السابع عشر يف أوربا، وحرب املائة عام قبلها، وهي حروب مل تتم بني دول قومية مستقلة 

 اليت أت "1649" يطالب مبفهوم للحرب يسبق توقيع معاهدة وستفاليا وإمنا بني ملوك ونبالء إقطاعيني، وهو هنا
ويرى فان كريفيلد أن مفهوم كالوزفيتز للحرب مل يعد صاحلاً كإطار نتحرك من خالله، فهو . حرب الثالثني عاماً

. اسة بطرق أخرىمفهوم نابع من الصراع بني الدول القومية ذات السيادة ويستند إىل مبدأ أن احلرب استمرار للسي

الدول وليس " داخل"ويذهب فان كريفيلد إىل أن عصر احلروب الكبرية بني الدول قد انتهى، فاحلروب املقبلة ستكون 
، ولن تكون احلروب بني جيوش نظامية باملعىن املعروف لدينا، وإمنا بني جمموعات خمتلفة من اجلماعات املسلحة، "بينها"

ي املنظم واجلندي املرتزق وعضو املافيا أو املليشيا سيختفي، إذ ستظهر جمموعات عسكرية ومن مث فإن الفارق بني اجلند
، أي أن احلروب يف "الشرعية أو اإلجرامية"خمتلفة متثل القبائل واجلماعات اإلثنية واالنتماءات الدينية واملصاحل االقتصادية 

ولعل ما يعبر عنه فان كريفيلد ليس نبوءة . البدائيةاملستقبل ستكون مثل احلروب يف العصور الوسطى يف اتمعات 
والعراق أيضاً منوذج جيد، فقد قُسم ومل . املخطط/مبقدار ما هو أمنية، ولعل ما حدث يف لبنان هو تنفيذ هلذه النبوءة

ضربون بعضهم يقسم يف الوقت نفسه، فهناك أكراد ىف الشمال تغري عليهم القوات التركية وتدعمهم قوى التحالف وي
بعضاً، وهناك شيعة ىف اجلنوب يثورون وينتفضون ليخلوا بالنظام، ولكن ال يسمح هلم ال باالنتصار وال باالزام، وإمنا 

وهذا درس لكل أقليات املنطقة، فهى األخرى "يسمح باالستمرار ىف استرتاف الدولة املركزية وىف استرتاف أنفسهم 
 . "فعة للنظام العاملي اجلديدستتحول إىل مادة استعمالية نا

 

هذا فيما يتصل بالدول اليت لعبت دائماً دور القيادة ىف املنطقة، أما بالنسبة للدول البترولية فإن املخطط األمريكي الغريب، 
ىف رأى األستاذ منري شفيق، لن يسمح مرة أخرى بتراكم تلك الثروة النفطية ىف اخلليج، وسيسعى بكل الوسائل إىل 

ها إىل أقصى حد، وسيعمل على التحكم فيها من حيث إعطاء املساعدات اخلارجية والتحكم يف اإلنتاج واألسعار تقليص
وال ميكن أن يفهم ما جرى ىف إعادة بناء الكويت، وما فُرض من . واالستثمار يف املشاريع الداخلية واخلارجية وغري ذلك

ولعل . ري لبنك االعتماد التابع لإلمارات، إال ضمن هذا السياقإتاوات لدفع تكاليف احلرب، وما جرى من ب وتدم
من أهداف اهلجوم الذى يشن على ليبيا اآلن السيطرة على سياسة النفط الليبية والثروة الليبية حىت تكتمل حلقات 

أيضاً من باب حماولة ولعل االنقالب املعادي للدميوقراطية ىف اجلزائر هو ". السيطرة على النفط العريب، ومن مث اإلسالمي
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إحكام السيطرة حىت ال تأيت للحكم نظم مؤمنة بالتنمية املستقلة وبعدم تبدىد مواردها الطبيعية واحلفاظ على ثروا 
لألجيال القادمة فال ترهنها للشركات متعددة اجلنسيات نظري بضعة ماليني من الدوالرات تتبدد ىف أشكال من الترف 

 .والعبث

 

أما . دة صياغة النخبة الثقافية والسياسية وإعادة تعليمها، وستأخذ هذه العملية شكل الترغيب والترهيبوالبد من إعا
الترغيب، فهو يأخذ شكل دعم ورشاوى ومراكز حبوث وصفقات وبرامج ثقافية تزيد معدالت األمركة والعلمنة ىف 

باشر يف هذا التعاون الدويل وستجين مثراته بشكل اتمع والتلويح للنخب السياسية والثقافية بأا ستشارك بشكل م
وقد جنح النظام العاملي اجلديد ىف هذا اال، . أما الترهيب فهو ختويف اجلميع من خطر اإلرهاب اإلسالمي. شخصي

بعد فكثري من املثقفني القوميني واالشتراكيني العلمانيني، ممن وجدوا أنفسهم بال أرضية وال قضية، بعد حرب اخلليج و
تراجع املنظومة القومية وبعد سقوط االحتاد السوفيىت وتساقُط املنظومة االشتراكية، يبحثون عن مربر وجيه وموضوعي 

اليت تدفع رواتب هي أقرب إىل الرشاوى منها إىل "للتوجه للسفارة األمريكية والسري يف ركاب املنظمات الدولية 
 االدعاء باخلوف على الداخل الدميوقراطى من الداخل اإلرهايب، ومن مث وقد وجدوا مثل هذا املربر أخرياً يف. "األجور

فليستعينوا باخلارج الدويل، هذا الذي ساند كل الدول اإلرهابية عرب تارخيه وال يزال يساند طواغيت األرض الذين 
وقراطية واملُدافع عن ينهبون شعوم أثناء عمليات النهب مث حيميهم بعدها، فهذا اخلارج قد أصبح فجأة نصري الدمي

، لتحل حمل املاضي "نسبة إىل متحف"جزء من املاضي املتحفي » حورس«وبدأت تظهر بينهم آهلة حملية مثل . العدالة
، كما كان احلال ىف "هذا، إذا مت بعث آشور، والالت والعزى"العريب اإلسالمي احلي، وحىت تتصارع اآلهلة احمللية الوثنية 

 .  قبل الفتح اإلسالمي، وهذه هى متاماً الرؤية الصهيونية للمنطقة يف عصر ما بعد احلداثةالشرق األدىن القدمي

 

: هذا هو اإلطار املعريف العام حلركة النظام العاملي اجلديد وصهيونية عصر ما بعد احلداثة يف الشرق العريب واإلسالمي

 قادر على التفاهم مع اجلميع حسبما متليه عليه -ن  مر- ينسى التاريخ واهلوية -إنسان اقتصادي مادي ال ذاكرة له 
وهو شرق عريب مرن، إجرائي، قادر على الدخول يف عالقة طبيعية مع إسرائيل وعالقة . احلسابات االقتصادية الرشيدة

يايل محيمة مع الغرب، ولكن إسرائيل هي األخرى البد أن تتعدل هويتها لتتحول من قاعدة نشيطة للنظام العاملي اإلمرب
ختدم مصاحل الغرب دون ااهرة بذلك وتنفذ املخطط : القدمي إىل قاعدة ال تقل نشاطاً للنظام العاملي اإلمربيايل اجلديد

ولذا جيب أن يتعاظم دورها السياسي . الغريب ال من خالل املواجهة العسكرية وإمنا من خالل عمليات اإلغواء
ها املقدرة على العمل داخل الوضع العريب برمته دف املشاركة يف والدبلوماسي واالقتصادي وجيب أن تكون لدي

ومن . لكل هذا عليها أن تتسم بقدر عال من املرونة. التفتيت والتجزئة ويف اقتسام الثروات املائية واألسواق واملشاريع
ى القضية الفلسطينية املمكن جداً أن يضغط الغرب عليها لتقدم بعض التنازالت على املستوى السياسي وعلى مستو

وبدالً من . فتعلن أا دولة تبحث بصدق عن السالم، تطلب الدخول يف مفاوضات عاجلة. وعلى مستوى الديباجات
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احلديث عن إسرائيل الكربى املسلحة سيكون احلديث عن األهداف املشتركة مثل التنمية االقتصادية، خارج عقد اهلوية 
 . والتاريخ

 

والصهيونية، على كلٍّ، . بالتخلي قليالً عن لوا اليهودي الفاقع وسياستها الشوفينية الواضحةوقد تنصح إسرائيل 
ولذا، فإن صهيونية عصر ما بعد احلداثة، حيث ال ترتبط الدوال . أيديولوجيا تابعة تبنت دائماً أحدث الديباجات الغربية

سم بسعة األفق، استبعادية مستعدة للدخول يف حوار، باملدلوالت، تصبح صهيونية عنصرية تتسم باملرونة، توسعية تت
مثل احلاجة إىل فرق مطافئ وفرق فنون شعبية وجمموعة "" املشروعة"وهي صهيونية قادرة على تفهم مطالب الفلسطينيني 

قة، وميكنها وإسرائيل ال دينية مرنة واقعية ميكنها أن تلعب دوراً فعاالً ىف املنط. "موتوسيكالت وبعض السلع االستهالكية
 دون أن "اليت يدعي بعضها العروبة ويدعي البعض اآلخر منها اإلسالم"أن تدخل حتالفات مع النخب احلاكمة العربية 

كما أن مرونتها، وما قد تقدمه من تنازالت حقيقية وشكلية، سيعطي مصداقية للنخب احلاكمة . تسبب حرجاً هلم
وأخرياً .  النظام العاملي اجلديد كآلية لنشر السالم والعدل ىف ربوع األرضولكل من يتحدث عن الشرعية الدولية وعن

ستمكِّنها مرونتها وتفكُّكها أن تلعب دوراً يف عملية حتويل العامل العريب إىل سنغافورة، وإن كان االحتمال األكرب أن 
 حيث سقطت األطر القومية والعقَدية القطار املسرع املتجه إىل سنغافورة سيتوقف يف الفلبني أو رمبا يف شرق أوربا

وأصبح . "أو اإلنساين فالربوتني هو الربوتني، ال تاريخ له، متاماً مثل السوق"فتحول اإلنسان إىل ما يشبه الربوتني احليواين 
 . قادراً على بيع كل شيء، والتفاوض بشأن أي شيء

 

يصبح معتدالً ، متقبالً لنفس املنظومة القيمية املعرفية، ، فاجلميع س"حل القضية الفلسطينية"ىف هذا اإلطار، سيمكن 
ولذا، البد من التركيز أيضاً على النخبة القائدة الفلسطينية . يعرف اهلدف من الوجود ىف الكون وحدود احلركة والتنمية

لسالم حتت رايات حىت تنبذ اإلرهاب، ولتظهر التعقل وحتاول أن توقف االنتفاضة وتركب القطار العريب املتجه حنو ا
 . الباكس أمريكانا، إىل أوسلو وسنغافورة

 

ولكن إسرائيل رغم أا ستمجد حالة السيولة وتدعو إليها بل وتتبنى بعض مساا إال أا جيب أال تسقط يف هذه احلالة 
ا الدور قوة كامنة على أن يظل هذ"متاماً، ولذا جيب أن يتم ضمان تفوقها الكاسح عسكرياً على كل دول املنطقة 

واحتياطية تستخدم إذا دعت احلاجة إىل قوة مستنفَرة على احلدود جاهزة للتدخل ىف كل حلظة كما كان احلال ىف 
 . ، وهذا ما يتم إجنازه من خالل ضرب العراق وأمثاله"املرحلة السابقة

 

اآلخذة ىف التراجع، وخصوصاً بعد سقوط الدول "ومن هذا املنظور، فإن العدو األول للنظام العاملي ليس القومية العربية 
 وإمنا هو كل من يقف ضد االستهالكية العاملية، أى اإلسالم كأيديولوجيا إنسانية عاملية "االشتراكية وبعد حرب اخلليج

نهي عن فمن املنظور اإلسالمي، حنن مل نأت إىل هذا العامل كي نبيع أو نشتري وإمنا لنأمر باملعروف ون. وكمنظومة قيمية
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املنكر، وقيم األمانة والكرامة هلا ثقل يف عقل هذا اإلنسان املسلم، فاإلسالم رؤية جتعل من العسري على اإلنسان أن يرد 
املادة، فاإلنسان /أي النشاط االقتصادي والنشاط اجلنسي، مث يردمها كليهما إىل الطبيعة: نفسه إىل النشاطني األساسيني

 وإمنا هو اإلنسان املركب الذي استخلفه اهللا يف الطبيعة كي يعمرها "ذي البعد الواحد"ي املسلم ليس اإلنسان الطبيع
ويف مواجهة هذه األيديولوجية اإلميانية، تستعيد إسرائيل دورها التارخيى . ويسخرها لنفسه ولألجيال القادمة بإذنه تعاىل

ريب الرأمسايل، فإا تصبح ممثلة للحضارة الغربية الذى كادت تفقده، وبدالً من أن تكون جمرد قاعدة لالستعمار الغ
 بشقيها الرأمسايل احلايل واالشتراكي السابق، حائطاً ضخماً ميثل الغرب يف الشرق ويقف ضد اهلمجية "احلديثة العلمانية"

مية مستقلة فهناك اآلن اجلمهوريات السوفيتية اإلسالمية السابقة اليت أصبحت هلا دينا. الشرقية، على حد قول هرتزل
األصولية اإلسالمية، وهناك كذلك بعض النظم العربية اليت ترى أن عدوها األساسي هو هذه األصولية " تتهددها"نوعاً و

 . اإلسالمية

 

وخالصة املوقف أن إسرائيل من خالل الديباجات النسبية املعتدلة حتاول أن جتعل املنطقة احمليطة ا ال مركز هلا، ال تدور 
ويف هذه احلالة يظهر .  وال عقيدة وال ذاكرة، ومن مث تتفتت وتصبح منعدمة االجتاه ويصيبها اخلور والوهنحول لوجوس

وعلى كل حال، يعلم اجلميع بوجود ". اجليش اإلسرائيلي باعتباره اللوجوس األكرب و املركز الوحيد يف عامل ال مركز له
 .  وتظهر األجندة اخلاصة باهليمنة االقتصادية والسياسية" أو احملبة أو النديةالقنابل النووية اإلسرائيلية اليت ال تتسم باألخوية

 

وال شك يف أن اتفاقية أوسلو ستساعد الدولة الصهيونية الوظيفية على االضطالع بوظيفتها اجلديدة كما عرفتها لنفسها، 
ولكن . ألخرى يف تدعيم الدور اجلديدكما أن أفكار مثل رفع املقاطعة العربية والسوق الشرق أوسطية ستساعد هي ا

 ال ميكن حلها إال بطريقة بنيوية - كما أسلفنا -كل هذا لن ينجح يف حل أزمة الصهيونية، فهي أزمة بنيوية عميقة 
كما أن اتفاقية أوسلو لن حتل بأية حال إشكالية شرعية الوجود، رغم أا أول انتصار حتققه إسرائيل على هذا . شاملة

 .املستوى

 

  اإلسرائيلي للصراع العربى اإلسرائيلى/المفهوم الصهيوني

Zionis t- Is raeli Concept of Arab-  Is raeli Conflict  

اإلسرائيلى للسالم قد يكون من املفيد العودة إىل أحد املؤمترات الصهيونية / إلدراك األبعاد احلقيقية للمفهوم الصهيوين
هل تريد احلركة الصهيونية احلرب : ح أحد املستوطنني الصهاينة السؤال التايل حني طر"يف عشرينيات هذا القرن"األوىل 

فهل السالم مسألة : مع العرب أم ال؟ وطرح السؤال على هذا النحو يلقي كثريا من الضوء على القضية موضع البحث
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ل من يقف يف طريقها، مبا ىف إرادة ورغبة، أم أا مسألة بنية تشكَّلت على أرض الواقع، هلا حركية مستقلة، تدوس ك
 ذلك دعاة السالم من املستوطنني الصهاينة؟ 

 

ومن الواضح أن املستوطنني الصهاينة، يف حلظات صدق كثرية، جتاوزوا االعتذاريات الصهيونية البلهاء وأدركوا أن 
 يولية 9في خطاب له يف ف. األرض مأهولة وأم جاءوا الغتصاا وأن أهلها لذلك سيشتبكون معهم دفاعاً عن حقوقهم

 أمام اللجنة السياسية حلزب املاباي عرف موشيه شاريت الثورة العربية بأا ثورة اجلماهري اليت متليها املصاحل 1936
القومية احلقة، وأضاف أن الفلسطينيني يشعرون أم جزء من األمة العربية اليت تضم العراق واحلجاز واليمن، ففلسطني 

ي وحدة مستقلة هلا وجه عريب، وهذا الوجه آخذ يف التغري، فحيفا من وجهة نظرهم كانت بلدة عربية، بالنسبة هلم ه
 سبتمرب من 28ويف . ورد الفعل  كما أكد شاريت  ال ميكن أن يكون سوى املقاومة. وها هي ذا قد أضحت يهودية

 ومقاومة قومية وأن القيادة اجلديدة ختتلف عن نفس العام، كان شاريت قاطعا يف تشخيصه للحركة العربية على أا ثورة
اشتراك املسيحيني العرب بل والنساء املسيحيات : كما الحظ وجود عناصر جديدة يف حركة املقاومة. القيادات القدمية

إنقاذ يف حركة املقاومة، كما الحظ تعاطف املثقفني العرب مع هذه احلركة، وبين أن من أهم دوافع الثورة هو الرغبة يف 
 . الطابع العريب الفلسطيين وليس جمرد معارضة اليهود

 

حنن هنا الجنابه إرهابا وإمنا جنابه « :  حني قال1938وقد توصل بن جوريون لنفس النتائج وبطريقة أكثر تبلورا عام 
غتصاباً لوطنهم من وما اإلرهاب سوى إحدى وسائل احلرب ملا يعتربونه ا. حرباً، وهي حرب قومية أعلنها العرب علينا

ووراء اإلرهابيني توجد حركة قد تكون بدائية ولكنها ليست خالية من املثالية والتضحية . قبل اليهود، وهلذا حياربون
جيب أال نبين اآلمال على أن العصابات اإلرهابية سينال منها التعب، إذ أنه إذا ما نال من أحدهم التعب، سيحل . بالذات

وحينما نقول إن العرب هم ... الذي حيارب ضد اغتصاب أرضه لن ينال منه التعب سريعافالشعب . آخرون حمله
ومن الناحية السياسية حنن البادئون بالعدوان . البادئون بالعدوان وندافع عن أنفسنا  فإننا نذكر نصف احلقيقة وحسب

يد أن نأيت ونستوطن، ونأخذها منهم، وهم املدافعون عن أنفسهم، إن األرض أرضهم ألم قاطنون فيها بينما حنن نر
 . »حسب تصورهم

 

ولكن السلوك الناتج . كان مثة إدراك واضح املعامل من جانب الصهاينة لطبيعة الغزوة الصهيونية وطبيعة املقاومة العربية
 العرب هذه فتنكر عن هذا اإلدراك كان متبايناً، فكان هناك منط من الصهاينة أدرك طبيعة اجلرم الكامن يف عملية تغييب

 عادوا إىل "عمال صهيون"وهناك كثريون من حزب بوعايل صهيون . لرؤية الصهيونية متاماً وختلى عنها، وعاد إىل أوربا
ولكن . االحتاد السوفييت بعد الثورة البلشفية حىت يشاركوا يف الثورة االجتماعية وحىت ال يشاركوا يف اإلرهاب الصهيوين

 ما يبدو، وعلى كلٍّ فإم خيتفون متاما من التواريخ الصهيونية ومن اإلدراك الصهيوين، ولذلك فهم هؤالء قلة نادرة على
 . ال يؤثرون من قريب أو بعيد يف الربنامج السياسي الصهيوين أو سلوك الصهاينة حنو العرب
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هيونية جانباً، وبذل حماوالت يائسة أن وهناك منط ثان من الصهاينة أدرك طبيعة املقاومة العربية ولكنه مل يطرح رؤيته الص
ولكن من املُالحظ أن مثل . يعيد صياغة املشروع الصهيوين بطريقة تستوعب وجود العريب احلقيقي وتأخذه يف احلسبان

هذه الشخصيات حتولت بالتدريج إىل شخصيات هامشية، من وجهة نظر صهيونية، تنتمي إىل منظمات هامشية وتدافع 
ولعل سرية يتسحاق إبشتاين وآرثر روبني . ال تؤثر يف املركز أو املمارسات الصهيونية األساسيةعن رؤى هامشية 

فهؤالء الصهاينة، نظراً الحتكاكهم .  وغريمها خري دليل على ذلك"وكالمها كان مسئوال عن االستيطان الصهيوىن"
ة نوعاً مثل الدولة ثنائية القومية وطالبوا بالتعاون الدائم بالواقع العريب، أدركوا مدى تركيبية املوقف فطرحوا صيغاً مركب

مع احلركة القومية العربية وأسسوا مجعية بريت شالوم مث مجعية إحيود إلجراء حوار مع العرب يعترف م ككيان قومي 
عذب أكثر ولكن احملاوالت كلها ظلت يف اية األمر تعبرياً عن ضمري م. وال يتعامل معهم كمجرد خملوقات اقتصادية

ولعل يهودا ماجنيس من أكثر الشخصيات املأساوية يف تاريخ الصراع العريب الصهيوين، فقد . منها ممارسات حقيقية
أدرك اخللل العميق ىف وعد بلفور منذ البداية بإنكاره وتغييبه للعرب، وأدرك مدى عمق الصراع احملتمل بني املستوطنني 

. ها حياول أن يصل إىل صيغة صهيونية تنريها حلظة اإلدراك النادرة دون جدوىالصهاينة والعرب؛ ولذا قضى حياته كل

 . وانتهى به األمر أن تنكَّر له جملس اجلامعة العربية اليت كان يترأسها

 

وميكن أن نذكر يف هذا السياق آحاد هعام الذي رأى الدماء العربية النازفة فولول وكأنه أحد أنبياء العهد القدمي، 
ومع هذا جنده بعد ذلك يف لندن مستشاراً حلاييم وايزمان، يف الفترة اليت . للعنات على شعبه مل اقترف من آثاميستمطر ا

سبقت إصدار وعد بلفور، يديل له بالنصيحة خبصوص كيفية االستيالء على فلسيطني، وال يذكِّره من قريب أو بعيد 
ملطاف أن يستقر هو ذاته على األرض الفلسطينية، بكل ما حيمل ذلك من وينتهي به ا. باملقاومة العربية  أو بالدماء النازفة

ولكنه حىت وهو يف فلسطني، بعد وعد بلفور، ظلت ختامره الشكوك خبصوص املشروع الصهيوين . معان اغتصاب وقهر
 . وظل موقفه مبهماً حىت النهاية

 

الذي يؤدي إدراكه حلقيقة املشروع الصهيوين وأبعاد وهناك أخرياً النمط الثالث، وهو أكثر األمناط شيوعا وهو النمط 
ولنضرب مثالً على هذا النمط الصهيوين بفالدميري جابوتنسكي  زعيم . املقاومة العربية إىل مزيد من الشراسة الصهيونية

رض والعرب احلركة الصهيوين املراجعة  الذي أدرك منذ البداية أن الصراع بني الصهيونية كحركة استيطانية مغتصبة لأل
أمر حتمي، فلم خيتىبء وراء السحابة الكثيفة من االعتذاريات الصهيونية عن احلقوق اليهودية األزلية، كما مل خيتىبء وراء 

وخالفه من » رجعية القومية العربية«فلسطني، أو وراء احلجج االشتراكية عن » شراء«احلجج الليربالية عن 
، وإمنا أكد دون مواربة أن الصهيونية جزء من التشكيل "»دراك الصهيوىن للعرباال«: انظر"االستراتيجيات اإلدراكية 

االستعماري الغريب الذي مل يكن مبقدوره أن حيقق انتشاره إال حبد السالح، ولذلك طالب منذ البداية بتسليح املستوطنني 
أي طالب بتعديل موازين القوى بطريقة ، "متاما مثلما يتسلح املستوطنون األوربيون يف كينيا ويف كل مكان"الصهاينة 
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 إال إذا وجدوا أنفسهم يف "وحتيزاا ورؤيتها"فالعرب  حسبما صرح  لن يقبلوا بالصهيونية . ختدم التحيز الصهيوين
 .مواجهة حائط حديدي

 

ة الصهيونية، ولذا توصل ونفس النتيجة توصل إليها بن جوريون، إذ أن إدراكه للمقاومة العربية كان حييده التزامه بالرؤي
ولذا مل يبحث الزعيم الصهيوين عن سالم مع . إىل أنه ال مناص من فرض هذه الروية عن طريق القوة وحد السيف

العرب، فمثل هذا السالم  على حد قوله  مستحيل، كما أنه مل حياول أن يعقد اتفاقية معهم، فهذا وال شك سراب، 
وسيلة وحسب، أما الغاية فهي اإلقامة الكاملة للصهيونية، هلذا فقط نود أن نصل إىل إن هو إال « بالنسبة لنب جوريون، 

. إن الشعب اليهودي لن يوافق، بل لن جيسر على أن يوافق، على أية اتفاقية ال ختذم هذا الغرض]. مع العرب[اتفاق 

ائيل إال بعد إن يستوىل عليهم اليأس لن يستسلموا يف إرتس يسر] فالعرب[ولذا فاالتفاق الشامل أمر غري مطروح اآلن، 
الكامل، يأس ال ينجم عن فشلهم يف االضطرابات اليت يثريوا أو التمرد الذي يقومون به وحسب وإمنا ينجم عن منونا 

ال يوجد مثل واحد يف التاريخ أن أمة فتحت : مث استمر يقول]. حنن أصحاب احلقوق اليهودية املطلقة يف هذا البلد[
ألنين أؤمن بالقوة، قوتنا ] مع العرب[إن تشخيصي للموضوع أنه سيتم التوصل إىل اتفاق ]. لآلخرين[نها بوابات وط

 . »السالم مع العرب«وهكذا مت عقد اتفاقيات . »الىت ستنمو، وهي إن حققت هذا النمو، فإن االتفاق سيتم إبرامه

 

لى الصهيوين البد أن تسانده القوة حىت ميكن فرضه على وال خيتلف شاريت عن هذه الرؤية اليت تذهب إىل أن املثل األع
ال أعتقد أننا سنصل « : الواقع، وهو أيضاً يتبنى سياسة احلائط احلديدي، شأنه يف هذا شأن بن جوريون وجابوتنسكى

ابتاً مع ولكين أعتقد أنه ستحني اللحظة حني نصبح أكثر قوة وسنربم اتفاقًا ث. إىل اتفاق مع العرب حىت تنمو قوتنا
لكن الشرط األساسي هو . بريطانيا العظمى، كقوة مع قوة أخرى، وسنصل إىل اتفاق مع العرب كقوة مع قوة أخرى

 . »أال ينظر لنا العرب باعتبارنا قوة حمتملة وإمنا باعتبارنا قوة فعلية

 

سطينيني كافة حقوقهم السياسية وقد أدرك وايزمان منذ البداية أن أي سالم مبين على العدل، أي يؤدي إىل إعطاء الفل
فلو مت تأسيس حكومة يف إطار هذا . »سيطرة العرب على األمور«والدينية واملدنية، عواقبه وخيمة، إذ أنه سيؤدي إىل 

السالم العادل، فإن العرب سيمثَّلون فيها، وهي حكومة ستتحكم يف اهلجرة واألرض والتشريع  وبذا سيحقق الصهاينة 
والصهاينة شأم شأن كل من يف موقفهم، كانوا ال يبحثون عن سالم . "على حد قوله"» سالم املقابر«السالم  ولكنه 

املقابر ألنفسهم، وإمنا لآلخرين، ولذا فاالتفاق الذي يتحدث عنه جابوتنسكي مث بن جوريون وشاريت ووايزمان ليس 
رخيي واجلغرايف إمنا هو اتفاق مع طرف آخر مت تغييبه أو اتفاقاً مع العرب باعتبارهم كياناً مستقالً له حقوقه وفضاؤه التا

وهذه رؤية وال . ترويضه عن طريق القوة واحلائط احلديدي، ولذا فهو يقنع بالبقاء حسب الشروط اليت يفرضها اآلخر
 إذ كيف ميكن أن يتوقع أحد من العرب أن يرضخوا طواعية لرؤية تلغي وجودهم؟ : شك واقعية
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ما أدركه العرب منذ البداية، فرغم كل البيانات الصهيونية املعقولة عن السالم واحلوار والتفاوض وهذا، على كلٍّ، 
واألخوة العربية اليهودية واألخذ بيد العرب، كان العرب يعرفون أن الصهاينة قد رفضوا أن يستقروا يف املنطقة 

ر اإلجنليزي ورماحه ومبساعدة جيوشه وبوارجه، وأن باعتبارهم رعايا عثمانيني وأصروا على أن يأتوا حتت راية االستعما
، أي أن الصياغة اللفظية نفسها »اجلماعات غري اليهودية«وعد بلفور قد منحهم فلسطني، وأشار بشكل عابر إىل حقوق 

ومل يكن العرب . لوعد بلفور قد قامت بتهميشهم وتغييربهم على مستوى املخطط، ومل يبق سوى التنفيذ واملمارسة
لني عن املفاهيم الصهيونية مثل العمل العربي أو عن املؤسسات الصهيونية مثل الكيبوتس واهلستدروت واهلاجاناه اليت غاف

ويف عالقام اليومية مع مؤسسات حكومة االنتداب كانوا يعرفون أن بوابات وطنهم . تستبعدهم وتستعبدهم وتغيبهم
ا فيه، كما كانوا يدركون أنه بغض النظر عن نوايا بعض الصهاينة قد فُتحت على مصراعيها ليهود الغرب ليستوطنو

الطيبة وبغض النظر عن إدراكهم لطبيعة املشروع الصهيوين وطبعية املقاومة العربية فإن الواقع الذى كان آخذاً يف 
وإىل إقامة كيان اقتصادي التشكُّل كان واقعاً صراعياً، فالصهاينة كانوا يهدفون دائماً إىل زيادة عدد اليهود يف فلسطني 

 .  منفصل، ويف اية األمر مهيمن"عسكري"اجتماعى 

 

بأن « وقد تنبأ جنيب عازوري، هذا املؤلف الفلسطيين العريب املسيحى الذي كانوا من أوائل من أدرك حقيقة ما حيدث 
ملثاليات، وإمنا هو رأى واقعى وهذا الرأي ليس رأياً متشائماً ينكر ا. »الصراع سيستمر إىل أن يسود طرف على اآلخر

 . تشكل يف ضوء الطموحات واملمارسة، ويف ضوء ما حدث يف الواقع بالفعل

 

وقد تنبه أحد زعماء حزب االستقالل يف فلسطني إىل أن الرؤية الصهيونية للسالم مع العرب، مهما بلغت من اعتدال، 
ولذا حينما . وأن أي حتقُّق هلا يعين سلب حقوق العرب" للكلمةأيديولوجية باملعىن السلبىي"هي يف اية األمر رؤية ومهية 

كتب له يهودا ماجنيس يقترح إمكانية التخلي عن فكرة الدولة اليهودية على أن يسمح جلماعة يهودية أن تتمتع حبكم 
، الذين لن ال أرى أي شيء يف اقتراحاتك سوى استفزاز صريح ضد العرب« : ذايت حمدود يف فلسطني، رد عليه قائالً

أما بالنسبة لليهود فليس لديهم أية حقوق سوى ذكريات روحية مفعمة . يسمحوا ألحد أن يقامسهم حقوقهم الطبيعية
 . »العريب واليهودي: ولذا من املستحيل عقد لقاء بني زعماء الشعبني. بالكوارث والقصص احملزنة

 

زراعي والصناعي وخالفه إمنا هو حديث عن التغييب وعن وكان العرب يدركون متاما أن احلديث العذب عن التقدم ال
إن التقدم يف إطار غري متزن من القوة لصاحل املغتصب يعين أن العريب سيفقد كل شيء، وخباصة إذا كان . سلب الوطن

ياا ولذا تغير كثري من الشعوب املقهورة إستراتيج. اآلخر ال يعترف بالعرب ككيان تارخيي وإمنا كمخلوق اقتصادي
 . التحررية وبدالً من البحث عن التقدم تفضل الدفاع عن البقاء من خالل التشرنق
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 يف مرتل 1936 حني تقابال عام "احللوة العذبة"ولعل هذا هو الذي يفسر رفض موسى العلمي لكلمات بن جوريون 
 اليت أعدها عن املستنقعات اليت "دميةالق"فطبقاً ملا جاء على لسان بن جوريون بدأ احلديث بترديد النغمة . موشي شاريت

امسع ياخواجه بن «: ولكن العريب قاطعه قائالً. مت جتفيفها، والصحارى اليت تزدهر باخلضرة، والرخاء الذي سيعم اجلميع
جوريون، إنين أفضل أن تبقى األرض هنا جرداء مقفرة مائة عام أخرى، أو ألف عام أخرى إىل أن نستطيع حنن 

وهنا مارس بن جوريون إحدى حلظات اإلدراك النادرة ومل يسعه إال االعتراف بأن . »يت هلا باخلالصاستصالحها ونأ
 . العرىب كان يقول احلقيقة، وأن كلماته هو بدت مضحكة وجوفاء أكثر من أي وقت مضى

 

ذي يعرضه الصهاينة هو وهكذا أدرك الصهاينة والعرب من البداية أن الصراع بينهما له طابع بنيوي وأدركا أن السالم ال
 . سالم املقابر، سالم مبين على الظلم واحلرب

 

فال يزال السالم املبين على العدل يعين، يف واقع األمر، مشاركة العرب الكاملة يف . واألمر ال خيتلف كثرياً هذه األيام
ىل السالم املبين على احلرب والظلم، ولذا حياول الصهاينة التوصل إ. حكم فلسطني، أي أنه سالم املقابر بالنسبة للصهاينة

 .وإىل األمن املبين على اإلكراه والعنف

 

  اإلسرائيلي للسالم/المفهوم الصهيوني

Zionis t- Is raeli Concept of Peace  

 مع هزمية العرب، ومنذ ذلك احلني بدأ احلديث عن 1967ظلت بنية الصراع العريب اإلسرائيلي واضحة حىت عام 
ويرى دعاة السالم أن الرغبة يف السالم من الطرفني العريب واإلسرائيلي . بة يف التسوية من جانب الطرفنيوالرغ" السالم"

ولكن األمر بالنسبة . "بعد اهلزائم املتكررة"أصبحت قوية وصادقة وحقيقية، وهو أمر قد يكون مفهوماً بالنسبة للعرب 
وميكننا أن ندرج األسباب التالية اليت ولَّدت لدى اإلسرائيليني . لإلسرائيليني قد حيتاج إىل قليل من الشرح والتفسري

 : الرغبة يف السالم

 

  مل تأت االنتصارات العسكرية بالسالم لإلسرائيليني رغم أن اآللة العسكرية اإلسرائيلية وصلت إىل ذروة مقدرا 1
ن أقصى ما يطمح له املستوطنون الصهاينة هو حالة احلربية، بل إا أتت هلم باملزيد من احلروب وحتققت النبوءة القائلة بأ

 ". احلرب الراقدة"من 
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 مل يعد ممكناً بالسهولة اليت كان عليها سابقاً وذلك بسبب مقتضيات "النظامي واالحتياطي"  منطق جيش الشعب 2
 . االقتصاد اإلسرائيلي يف إطار النظام العاملي اجلديد والتكنولوجيا املتقدمة

 

3عل احلرب الدائمة واالستنفار املتواصل، باعتبار أن احلرب اخلاطفة الساحقة، أي   مل يد اإلسرائيليون قادرين على حتم
 . احلرب بدون تكلفة بشرية واقتصادية عالية، مل تعد ممكنة

 

حدة حليف موثوق به والواليات املت.   تزايدت تكلفة احلرب وهو ما يعين تزايد اعتماد إسرائيل على الواليات املتحدة4
بضغط من "متاماً، ومع هذا بدأت تظهر عليه عالمات تثري القلق مثل تزايد املزاج االنعزايل الذي قد يتحول يف أية حلظة 

 إىل حترك سياسي يرفض التورط يف مغامرات خارجية وإىل ختفيض املعونات االقتصادية حللفائه "القوى الشعبوية
 . وعمالئه

 

أي اجلماعات اليهودية املنتشرة يف أحناء "لرغبة يف السالم عند املستوطنني الصهاينة أن الشعب اليهودي   ومما يزيد ا5
هذا يف الوقت الذي يتزايد فيه العرب يف "قرر عدم ترك منفاه وهو ما يثري قضية سبب بناء املستوطنات أساساً "العامل

 . "1967األراضي الفلسطينية اليت احتلت قبل عام 

 

قد بدأت تظهر عالمات اإلرهاق والتذمر بني املستوطنني الصهاينة ويظهر هذا يف أزمة اخلدمة العسكرية والتكالب   و6
 . على االستهالك

 

 .   بدأ العرب يطورون نظماً هجومية ودفاعية، صاروخية ورمبا ميكروبية تعادل القوة النووية اإلسرائيلية7

 

 . "من يستسلم ملَن؟"بالنسبة للفلسطينيني حىت بعد أوسلو، مل تعد واردة   مسألة التسليم واالستسالم، وخباصة 8

 

  رغم كل سلبيات اتفاقيات أوسلو إال أن قيام السلطة الفلسطينية يشكل أول اختراق للعمق اإلستراتيجي اإلسرائيلي، 9
ون يف األراضي احملتلة بعد عام ، ملي1967مليونا فلسطيين يف األرض احملتلة بعد عام "إذ توجد كتلة بشرية ضخمة 

 .  هلا مؤسساا وإرادا وطموحاا"1948

 

حنن نعيش اآلن كعقارب سامة وضعت : "  خلص املفكر اإلستراتيجي املصري أمني هويدي املوقف يف هذه الكلمات10
فح حتاول أن تصل يف أنبوب واحد ستلدغ بعضها بعضاً قبل أن متوت وتفىن، أو كراكيب سيارة أصبحت يف منتصف الس

وعليها  أي إسرائيل  أن تعرف سواء وهي حتت قيادة برييز أو . إىل القمة، فإن سقطت إىل القاع حتطمت مبن فيها
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نتنياهو أنه إن كان يف يدها األرض ففي يدنا السالم، وإن كان بيديهم عناصر القوة ففي يدنا عناصر القدرة من مياه 
. غاز ونفط، وإن كان يف قدرم اختراق احلدود ففي يدنا مقومات الوجودوأرض وسوق وقوة بشرية ورأس مال و

وعليها أن توقن أخرياً بأا إن كانت قد فشلت يف حتقيق اهليمنة اإلقليمية عن طريق استخدام القوة فإن مصريها لن 
 ". يكون أفضل حاالً لو أا حاولت ذلك عن طريق وسائل أخرى

 

ولكن بنية الصراع ال تزال قائمة، فالدولة الصهيونية هي . سرائيلية يف السالم حقيقية وصادقةال شك إذن يف أن الرغبة اإل
وال يزال املستوطنون الصهاينة متمسكني باألرض والسيادة . دولة استيطانية إحاللية، اغتصبت األرض وحاصرت سكاا

حدث هو أن الرؤية العدوانية القمعية ال تزال كما ولذا نرى أن ما . عليها ومبحاولة فرض سالم املقابر على الفلسطينيني
هي والسلوك العدواين والقمعي مل يتغير وما تغير هو الديباجة واخلطاب نظراً لتغير الظروف الدولية وظهور النظام العاملي 

 بدالً من دق طبول احلرب، ولذا. اجلديد املبين على التفكيك واإلغواء بدالً من املواجهة املباشرة مع شعوب العامل الثالث
 . فإن اإلعداد للحرب يستمر على أن تعزف نغمات السالم

 

وتبدأ معزوفة السالم اإلسرائيلية باملناداة بالبعد عن عقَد التاريخ وأن تتناسى كل دول املنطقة خالفاا ملواجهة اخلطر 
وهذا املفهوم يفترض أن إسرائيل . بد أن تكون األمر الواقعوأن نقطة البداية ال. "إخل... االحتاد السوفييت  اإلسالم"األكرب 

فهو أمر واقع مؤسس على . ليست التهديد األكرب، مع أن األمر الواقع الذي يطلَب منا أن نبدأ منه يقول عكس ذلك
وهذا . حلاضرالعنف ويؤدي إىل الظلم والقمع وهو ليس ابن اللحظة وإمنا هو نتيجة ظلم تارخيي ممتد من املاضي إىل ا

فاملسألة ليست عقَداً آنية أو تارخيية، وإمنا بنية الظلم اليت تشكلت . الظلم والقمع هو مصدر الصراع واحلروب واالشتباك
 . يف الواقع وال ميكن تأسيس سالم حقيقي إال إذا مت فكُّها

 

بل تسليم بعض املدن والقرى اليت ال بعد تناسي عقد التاريخ يطالب الصهاينة بوقف املقاومة واستسالم الفدائيني مقا
والقوات . »األرض مقابل السالم«، وهذا ما يسمونه "يعاد نشرها"منها القوات اإلسرائيلية الغازية، وإمنا " تنسحب"

اإلسرائيلية ال تنسحب، ألن أرض فلسطني هي أرض الشعب اليهودي، والقوات الوطنية ال تنسحب من أرض الوطن 
ولذا رغم اختاذ هذه اخلطوة الرمزية اإلعالمية فإن االستيطان سيستمر على قدم وساق . يه وحسبوإمنا يعاد نشرها ف

 والقدس ستظل "حتدث شامري عن استمرار التفاوض يف مدريد ملدة عشر سنوات واملضي أثناء ذلك يف االستيطان"
 . عاصمة إسرائيل األبدية

 

رض فلسطني هي إرتس يسرائيل، وأن اإلسرائيليني هلم حقوق مطلقة إن كل هذه التصورات للسالم تنبع من إدراك أن أ
وتتبدى هذه اخلاصية بشكل واضح . فيها، أما احلقوق الفلسطينية فهي مسألة ثانوية، فاألرض يف األصل أرض بال شعب

 عن ذلك، فاملركز هو وتصور إسرائيل ملستقبل املنطقة ال خيتلف كثرياً. ومتبلور يف املفهوم اإلسرائيلي للحكم الذايت
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وإسقاط عقَد التاريخ هنا يعين إسقاط . فهي مساحات وأسواق" املنطقة"إسرائيل وهي اليت متسك بكل اخليوط، أما بقية 
اهلوية التارخيية والثقافية حبيث يتحول العرب إىل كائنات اقتصادية، حتركها الدوافع االقتصادية اليت ال هوية هلا وال 

بلد ليس له هوية واضحة وال تاريخ واضح، :  سنغافورة كصورة أساسية للمنطقة وكمثل أعلىهنا تظهر. خصوصية
وحينما يتحول العامل العريب إىل سنغافورات مفتتة متصارعة فإن اإلستراتيجية . نشاطه األساسي هو نشاط اقتصادي حمض

 ! املستمر " فاوضالت"االستعمارية والصهيونية للسالم تكون قد حتققت دون مواجهة ومن خالل 

 

جاء يف جملة نيوزويك األمريكية أنه بعد أن قبل الرئيس السادات توقيع اتفاقية كامب ديفيد طلب ختصيص رقعة ما يف 
القدس ترفع عليها األعالم العربية، فاقترح أعضاء الوفد اإلسرائيلي أن ترفع األعالم على املقابر العربية، أي أنه اقترح 

، أي أنه اقترح سالم السادة "بقشيش"أما ديان فارتفع عن هذا قليالً ووصف طلب الرئيس السادات بأنه ". سالم املقابر"
 . وما بني املقابر والبقشيش يقع املفهوم اإلسرائيلي للسالم. والعبيد

 

  بيريز ونيتنياهو ورؤيتهما للسالم

Peres  and Netenyahu: Their Views  of Peace  

عدم جتانس املهاجرين اليهود  تزايد االستهالكية والعلمنة " اإلمجاع الصهيوين ألسباب عديدةحدثت تشققات عديدة يف
ولكن أهم األسباب هو اندالع االنتفاضة اليت فرضت على عدد كبري من املستوطنني أن يكتشفوا . "يف اتمع اإلسرائيلي

 إطار النظام العاملي اجلديد من الصعب التمسك به وأن أن احللم الصهيوين القدمي بتوسعيته املستمرة أمر مستحيل، وأنه يف
تزايد العرب وتناقص اليهود بسبب اإلحجام عن اإلجناب وبسبب جفاف املصادر البشرية يف "مشكلة إسرائيل السكانية 

 عن شرب لكل هذا انقسم الصهاينة فيما بينهم من دعاة التمسك باألرض احملتلة دون التنازل.  آخذة يف التفاقم"اخلارج
 مقابل من يطالبون بالتنازل عن بعض األراضي نظري االحتفاظ بالصبغة اليهودية "صهيونية األراضي"واحد من األراضي 

 أما الفريق الثاين "ال ميلك رؤية للسالم"ولذا ميكن القول بأن الفريق األول الذي ميثله نيتنياهو . اخلالصة للدولة الصهيونية
وقد فصل برييز رؤيته هذه يف كتابه الشرق األوسط اجلديد فهو يذهب إىل أن . رؤية حمددة للسالم فله "الذي ميثله برييز"

السالم البد أن ينطلق من نوايا مجاعية لدى أطرافه املعنية تدفع باجتاه الثقة وتزيل مشاعر الشك والقلق، ومن ترتيبات 
وبالتايل، فإن القضاء على . لسالم واالستقرار يف املنطقةومؤسسات مشتركة، فتصبح املنظمات اإلقليمية مفتاح األمن وا

من هنا، جيب أن تعكس السوق . مشكالت اإلقليم ال يتم باالتفاقات الثنائية، بل عن طريق ثورة عامة يف املفاهيم
اه أكثر مبقتض" السوق"اإلقليمية املشتركة توجهات جديدة يف املنطقة حبيث يسود منط احلضارة الغريب، الذي أصبحت 

وهلذا، ينبغي أال تؤجل العالقات . أمهية من الدول املنفردة، وأصبح اجلو التنافسي أهم من وضع احلواجز على الطريق
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االقتصادية أو ترتبط بعملية السالم؛ إذ يف اإلمكان الشروع يف تعاون اقتصادي المتصاص املعارضة السياسية، ويف 
 . قتصادية بتسويق العالقات الدبلوماسيةاإلمكان بالتايل أن تقوم العالقات اال

 

كما يسموا، » العقد التارخيية«"وهذه الرؤية تقتضي توفري مناخات اقتصادية تطبيعية مش الشأن القومي التارخيي 
 الشرق" وتلغيه وتحل حمله شأناً جيو اقتصادياً جديداً، وهذا ما دعاه برييز"كما نسميها حنن» الذاكرة التارخيية«و

إسرائيل "باعتباره وحدة متكاملة اقتصادياً وأمنياً وسياسياً، مبا حيقق اهلدف اإلسرائيلي املتمثل يف " األوسط اجلديد
عرب السيطرة على املنطقة ويضمن أمنها عرب موافقة معظم األنظمة العربية املشاركة يف مؤمتر شرم الشيخ على " العظمى

يف هذا اإلطار ميكن السماح بقيام دولة فلسطينية مستقلة على . "» أوسطيةالسوق الشرق«: انظر"ضمان أمن إسرائيل 
 . جزء من أرض فلسطني احملتلة على أن تظل هذه الدولة خاضعة لالعتبارات األمنية اإلسرائيلية

 

تها أما رؤية نتنياهو فترفض الفكرة السابقة وتعارض أسلوب برييز، باعتبار أا أضعفت السياسة اإلسرائيلية وشل
إستراتيجياً، فاملؤسسات واالتفاقات اليت ركزت عليها حكومة برييز فشلت مجيعها يف توفري األمن إلسرائيل، ولذلك 
البد من إجراءات أكثر حسماً، وإعادة ترتيب سلم األولويات وفق رؤية أخرى طرحها نتنياهو يف كتابه مكان حتت 

 : الشمس ليكون

 

 فالبد من وضع أسس "وهو ما يعين استمراراً لفكرة العمق اإلستراتيجي"الزمة لألمن   األمن قبل االقتصاد، واألرض م1
الذي أدى إىل تراجع " األرض مقابل السالم"بدالً من مبدأ " السالم مقابل السالم"جديدة للمفاوضات تستند إىل مبدأ 

محاية اإلسرائيليني يف أي مكان دون قيود أو وعلى اجليش اإلسرائيلي أن يتولَّى مباشرةً . مكانة إسرائيل اإلستراتيجية
والسلطة الفلسطينية مطالبة بتوفري األمن إلسرائيل، أما اجلوالن فهو غري قابلة للتفاوض يف هذه املرحلة ألا . حدود

 . تشكل العمق اإلستراتيجي إلسرائيل 

 

بح قوة اقتصادية تقود املنطقة، وتدخل   االقتصاد قبل السياسة، فإسرائيل القوية هي اليت جتذب االستثمار، وتص2
ال يلغي " األمن قبل االقتصاد"ولكن شعار . االقتصاد العاملي دون حاجة إىل جسر شرق أوسطي ألنه جسر الفقراء

. االقتصاد أو يغفله، ألن عنصر األمن الداخلي اإلسرائيلي هو الشرط األساسي جلذب االستثمار وازدهار االقتصاد

 فكرة أن تراجع عملية التسوية ميكن أن يؤدي إىل تراجع معدالت النمو االقتصادي يف إسرائيل، ألن وترفض هذه الرؤية
 . اهلجرة اليهودية ستواصل حتريك االقتصاد اإلسرائيلي جبانب التطور التكنولوجي واملساعدات اخلارجية

 

خة بصرف النظر عن القادة والزعماء، ألن   السياسة قبل السالم، فالسالم جيب أن يبنى على مرتكزات موضوعية راس3
وتنطلق هذه الرؤية . الفرق بني إسرائيل والعرب هو االختالف يف القيم السياسية املتعلقة بالدميوقراطية وحقوق اإلنسان



 
 544  7الد - الدكتور عبد الوهاب املسريي -موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية

 

 

أي الذي ميكن حتقيقه يف الشرق األوسط هو السالم املبين على األمن، " السالم"مما أشار نتنياهو إليه يف كتابه من أن 
الردع، إذ أن إسرائيل هي الدولة الدميوقراطية الوحيدة يف املنطقة، يف حني أن الدول العربية مجيعها ذات نظم استبدادية، 

هو البديل الوحيد املمكن، فكلما بدت إسرائيل قوية أبدى العرب موافقتهم على إبرام سالم " سالم الردع"وبالتايل فإن 
 . لردع املعتمدة على قوة احلسم، هو العنصر احليوي للسالم، وال بديل عنهلذا، فإن األمن، أي قوة ا. معها

 

إن الليكود يكتفي بطرح احلكم الذايت : "وكما يقول عزمي بشارة. ومثرة هذا املوقف هو غياب أية إستراتيجية للسالم
لة التوصل إىل اتفاق أمين يف لبنان ويكتفي يف احلالة السورية مبحاو. املوسع على الفلسطينيني يف ظل السيادة اإلسرائيلية

ويف احلالة الفلسطينية، ال . يف هذه املرحلة ال يقود بالضرورة إىل اتفاق سالم، بل يضمن األمن احلدودي كما يف اجلوالن
 يقبل الليكود األرض مقابل السالم، ويطرح مقابلها السالم مقابل السالم، أما يف احلالة اللبنانية، فإنه مستعد إلعادة

 ". األرض مقابل األمن فقط: األرض دون السالم

 

  أعراض بركوخبا

Bar Kochba Syndrome  

عبارة حنتها املفكر اإلسرائيلي يهوشفاط هركايب ليصف احلالة العقلية لإلسرائيليني يف مواجهة » أعراض بركوخبا«
وقد أعاد . رائيلية إبان االنتفاضة املباركةوقد توجه كثري من املفكرين اإلسرائيليني إىل قضية الشخصية اإلس. األزمات

بعض هؤالء طرح قضية عجز اليهود وافتقارهم للسلطة وذهبوا إىل أن اإلسرائيليني، بل الشعب اليهودي بأكمله، 
 . "وهذا يعين افتقارهم إىل احلس التارخيي"يفتقرون إىل تقاليد الدولة، أي ممارسة احلكم 

 

هت بالنقد للشخصية اإلسرائيلية يهوشفاط هركايب، فهو يذهب إىل أن اإلسرائيليني ومن أهم الشخصيات اليت توج
إن مشكلة إسرائيل ليست سياسية دائماً، وإمنا وراء سياسية : "مييلون حنو إضفاء طابع ذايت على عناصر النجاح فيقول

ك أن الواقع حتدد حبدود املمكن، وأن ما متجيد الوهم  القصور يف إدرا:  وتكمن يف تشوه تفكريها األساسي"ميتاسياسية"
حنن . هو غري واقعي ال يوجد ولن يوجد  متجيد اإلدارة الطوعية أو اإلرادية كما لو كان هذا كافياً لتحقيق األهداف

نرفض معطيات الواقع دون أن ندرك أن العدو له إرادة البد أن تؤخذ يف احلسبان، ونضع سياستنا بشكل جمرد، حسب 
ونتجاهل النظام العاملي واألمن ومتطلباما من ] األسطورة املعادية للتاريخ[ت الصهيونية كأننا نعيش يف فراغ احتياجا
 ". وكل هذا نابع من ضيق أفق يتعارض مع التاريخ. اآلخرين
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العربية فقد ذكر يف طي نقده للشخصية . جاهز عند هركايب" كتالوج"يبدو أنه " فقدان االرتباط بالواقع"هذا الوصف 
ولكن الطريف هذه املرة أنه ال يكتفي بانتقاد الشخصية اإلسرائيلية وال يكتفي بأن ينسب هلا هذا . أشياء من هذا القبيل

اإلغراق يف الذاتية واألسطورية وإمنا يرى أن الشخصية العربية ال ميكنها أن تسقط يف هذه الذاتية املعادية للتاريخ، 
ة اليت تعبر عنها أعداد العرب اهلائلة واتساع أرضهم قد أنقذم من االضطرار للجوء إن العوامل املوضوعي: "ويقول

إن االجتاه العريب هو دائماً حنو التمثل الزمين ... بكل ما يتضمن هذا من تشويه للواقع! للعناصر الذاتية لضمان النجاح
 . " شاسعة عما قاله عنا يف أواخر الستينياتوهذه األقوال تفصلها مسافة"". للعناصر املوضوعية اليت تضمن جناحهم

 

فالقضية اليت تواجههم . هذا االنغماس يف الذاتية يعبر عن نفسه  يف تصور هركايب  يف اجتاه انتحاري بني اإلسرائيليني
 يف األسطورة ، وإمنا القضية هي أم لن يكونوا إذا ما استمروا متخندقني»أبارايد«ليست أن دولتهم ستتحول إىل دولة 

. "م132  125"ويضرب هركايب مثالً مشااً وهو ما حدث لليهود إثر التمرد اليهودي الثاين ضد الرومان . اخلاصة

وقد أعلن بعض .  وشيكة"أو التاريخ"فأعضاء هذا التمرد دخلوا احلرب تدفعهم محى مشيحانية ترى أن اية األيام 
وبدون حساب موازين القوى أو معرفة مدى قوة الرومان أعلن . املاشيحاحلاخامات أن بركوخبا زعيم التمرد هو 

بركوخبا وأتباعه التمرد على روما فتم القضاء عليهم وعلى ثورم وعلى البقية الباقية من الوجود اليهودي اهلزيل يف 
و ينصح اإلسرائيليني ، وه»أعراض بركوخبا«ويسمي هركايب مرض الذاتية هذا الذي يؤدي إىل االنتحار . فلسطني

 . بتغيري هذا اجلانب من شخصيتهم القومية

 

  اإلدراك اإلسرائيلي للسالم في الوقت الحاضر: أعراض ننتنياهو

The Netentyahu Syndrome: Is raeli Perception of Peace at the Present  

 الراهنة كان جتاوزاً يف حق املعىن الذي يف الظروف القائمة يف الشرق األوسط ويف ظل املوازين» السالم«احلديث عن 
 . ذلك أن السالم مل يكن القضية املطروحة ال من جانب برييز وال من جانب نتنياهو! تدل عليه الكلمة

 

إن السالم  لكي ال ينسى أحد  يقيمه توازن يف القوى تشعر معه كل األطراف أن هلا مصلحة فيه تعطي من أجلها مبقدار 
أما حني متيل . فإن السالم قسمة متكافئة، وخصوصاً حني تلتحق به أوصافه الطبيعية كالعادل والشاملإذن . ما تأخذ

املوازين وترجح متاماً لصاحل طرف واحد، فإن هذا الطرف ال يكون مسعاه من أجل السالم، وإمنا يكون مسعاه من أجل 
  .تثبيت وترسيخ انتصاره، أي أن هدفه يصبح النصر وليس السالم
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كالمها يشعر أن . واحلاصل أن هذه النقطة هي مكمن االتفاق ومكمن اخلالف يف اللحظة نفسها بني برييز ونتنياهو
لكن برييز له رؤية يف تثبيت وترسيخ النصر تعتمد . إسرائيل يف وضع يسمح هلا بتجاوز حدود السالم إىل حدود النصر

له رؤية يف تثبيت وترسيخ النصر تعتمد على أولوية أن تكون أما نتنياهو ف. على حلم شرق أوسطي مركزه إسرائيل
! هي القاعدة اليت يتحلق حوهلا الشرق األوسط حبقائق القوة، وهذا هو إطار احللم الشرق أوسطي" كامل أرض إسرائيل"

ته وتسمح أي أن كالً من الرجلني ال يتحدث عن السالم باملعىن الذي يتصوره العرب، وإمنا يتحدث عن نصر جاء وق
ليس عن السالم وإمنا عن : ويف هذه النقطة وليس يف غريها ينحصر اخلالف بني الرجلني. املوازين اآلن بتثبيته وترسيخه

 ! أوهلما حبلم الشرق أوسطية يفتح األفق األوسع، والثاين حبلم كامل أرض إسرائيل يصنع املركز القاعدة! النصر

 

والتحليل التفصيلي . ائج أصواتهم، وكان انحيازهم واضحا لنتنياهووصوت الناخبون في إسرائيل، وظهرت نت
  :لمعنى األرقام التي حملت نتنياهو إلى رئاسة الوزارة في إسرائيل كاف إلظهار عدة حقائق

 

 .   أن إسرائيل تعرف نفسها كمجتمع حرب ولكنها ال تعرف نفسها كمجتمع سالم1

 

وهذا معناه ". السالم مقابل السالم"الً للسالم، وإمنا يريد  كما يقال  أن يعطي   أن هذا اتمع ال يريد أن يدفع مقاب2
 . بالضبط تثبيت وترسيخ النصر دون حاجة إىل تكافؤ يف املبادئ أو يف املصاحل، بعد أن بطَل التكافؤ يف موازين القوى

 

 . "املستوطنات  الالجئون  احلدود النهائية"  أن هذا اتمع ليس جاهزاً لكي يبت يف املؤجالت املعلقات وهي كثرية 3

 

مث إنه ليس مستعداً على اإلطالق إلعطاء شرب من األرض يف القدس مع العلم بأن أقصى ما كان يفكر فيه برييز هو رفع 
وحينما جرى . على املسجد األقصى، ورفع علم الفاتيكان على كنيسة القيامة!  علم عريب  أي علم عريب أو إسالمي

اح عليه يف أن الرأي العام العريب يريد القدس الشرقية، كان اقتراحه  جاداً  إنشاء مدينة جديدة بني رام اهللا والقدس اإلحل
 ! ، وذلك حيل املعضلة»القدس العربية«يطلَق عليها اسم 

 

راسة حركة اإلقبال   إن هذا اتمع يريد إسرائيل دولة يهودية، ولعل متابعة عدد األصوات طوال ار االنتخابات ود4
 : مع ساعات هذا النهار توضحان

 

 .  أن هذا اتمع يرفض أن ينجح رئيس وزرائه بأصوات عربية"أ
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 أن هذا اتمع يرفض  مع مالحظته الجتاه األصوات العربية ووزا  أن يقبل حتويل إسرائيل إىل دولة متعددة "ب
 . القوميات

 

ستطيع أن يعيش إال باألسطورة التوراتية رغم كل مظاهر التقدم يف حياته، والدليل أنه   أن هذا اتمع يف إسرائيل ال ي5
فكل األحزاب اليت تقول بالعصر  . يف هذه االنتخابات احلامسة كان املستفيد األساسي مبعايري القوة هو األحزاب الدينية

أما األحزاب اليت رحبت فهي . ليكود أو العملمهما كانت درجة استيعاا للعصر  فَقَدت من مقاعدها، سواء يف ذلك ال
وإليه "، وحزب املفدال " مقاعد7"، وإسرائيل بعاليا " مقاعد9"، واحلزب الديين القومي " مقاعد10"شاس : أحزاب

وهذه هي األحزاب املرجحة ألي ائتالف حكومي يف . "مقعدان"، وحزب موليديت " مقاعد4" "ينتمي قاتل رابني
تمع ال يأمتن حزباً واحداً بأغلبية كاملة، أو حزبني مع احتمال ائتالف صريح بينهماإسرائيل، ألن ا . 

 

ومبوت موشى ديان، واغتيال إسحق رابني، وسقوط شيمون برييز، .   إن هذا اتمع  رغم ذلك  يريد وجوهاً جديدة6
من الساحة، بينما يتقدم جيل جديد يف  قد اختفى "وايزمان  بن جوريون  بيجني"فإن اجليل األول بعد جيل املؤسسني 

فتلك هي القاعدة اليت تؤمن ا اتمعات اليت تعرف قيمة تعاقب األجيال، حىت إن كانت . اخلمسني من عمره أو أقل
من نوع هذا اتمع الغريب األقرب ما يكون بكتله وأفراده، وتصرفات الكل وسلوكهم، إىل اتمعات القَبلية رغم 

 . يا العاليةالتكنولوج

 

 كانوا، وبغري استثناء، من معسكر "اجليل الثاين بعد املؤسسني"ومن الالفت للنظر أن كل الذين بقوا من اجليل القدمي 
وهم مجيعاً . شارون، وموردخاي، وإيتان: وتكفي يف ذلك اإلشارة إىل اجلنراالت. احلرب وليسوا من معسكر السالم

ميادين القتال يف أكثر األحوال، وكلهم اقتحموا طريقهم إىل أهم املواقع يف الوزارة رجال مارسوا القتل بأيديهم خارج 
 ! اجلديدة عنوة يف معظم األحيان، وابتزازاً يف أحيان أخرى

 

أن العرب راجعوا :   إن املفارقة الكربى اليت تلفت النظر على ساحة الصراع العريب  اإلسرائيلي يف هذه الظروف هي7
وأن اإلسرائيليني مل يراجعوا أنفسهم  عمالً وفعالً  . و بغري حق  يف خطاب احلرب، وقبلوا خطاب السالمأنفسهم  حبق أ

 ! يف خطاب السالم، بل إم يف حلظة احلقيقة أعرضوا عنه وأثبتوا أنه ليس اختيارهم الطوعي أو الطبيعي

 

وال إشرافه على املشروع النووي اإلسرائيلي ال قربه من بن جوريون منشئ الدولة، : ومل يكن هناك ما يغفر لبرييز
حاميها النهائي، وال حصوله على اتفاق أوسلو وأبسط ما فيه حتقيق الشرعية القانونية النهائية لقيام الدولة اليهودية، وهي 

 ! إسرائيل: اعتراف صاحب احلق الفلسطيين بالرضا والقبول والتوقيع بأن ملكيته انتقلت إىل مالك آخر
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  اإلسرائيلي للحكم الذاتي/م الصهيونيالمفهو

Zionis t- Is raeli Concept of Self- Determination  

اإلسرائيلي للحكم الذايت داخل اإلطار الصهيوين االستيطاين اإلحاليل، الذي يرى أن فلسطني /يدور املفهوم الصهيوين
تمتع بنفس احلقوق املطلقة اليت يتمتع أرض بال شعب، وأنه إن وجد فيها شعب فوجوده عرضي، وأن هذا الشعب ال ي

 . ا املستوطنون الصهاينة

 

وقد تفرع عن هذا اإلطار الكلي عدة أفكار صهيونية خمتلفة بشأن الدولة الفلسطينية قد تبدو متضاربة ولكنها يف واقع 
 الصهيونية املختلفة إىل ثالثة، ولتبسيط الصورة حىت ميكن تناوهلا بشيء من التحليل سنقسم املواقف. األمر تتسم بالوحدة

يقترب أوهلا من احلد األقصى الصهيوين أي تغييب العرب ويكاد يلتصق به، ويبتعد ثالثها عنه حىت يبدو كأنه نقيض، 
وقد اخترنا مشوئيل كاتس  أحد مؤسسي حركة حريوت وقد شغل . ويقف ثانيها يف نقطة اعتبارية متوسطة بينهما

وليعبر كاتس عن وجهة نظره يف .  كممثل للنموذج األول1978ء مناحم بيجني عام منصب مستشار رئيس الوزرا
بالد امسها يهودا وهي اليت "وإىل » تاريخ اليهود«الدولة الفلسطينية يقتبس كلمات بن جوريون الذي يشري فيها إىل 

خالل مئات : " ويضيف كاتس".إن هذه البالد جعلت منا شعباً، وشعبنا خلق هذه البالد... نسميها أرض إسرائيل
السنني هذه اليت ختللتها عمليات قتل وطرد ومتييز ومستوى معيشي سيء مل يتأثر الوجود اليهودي يف فلسطني ومل يتخل 

 ". اليهود عن عادام وتقاليدهم

 

 بدأ استعماهلا يف القرن مل يتأثر التراث اليهودي كما مل تتأثر الثقافة اليهودية أي اللغة العربية اليت"وخالل هذه الفترة 
وحنن لن حناول تفنيد هذه األفكار الصبيانية أو الرد عليها فهي من التفاهة حبيث ال يصح أن ينشغل ". العاشر يف طربية

وكاتس ال يرى سوى حضور يهودي كامل وثابت عرب . املرء ا إال مبقدار كوا مؤشراً على حدود صاحبها اإلدراكية
وهذا هو احلد األقصى الصهيوين الذي ينكر العرب متاماً، فالبشر الذين وجدوا يف . ب عريب كاملالتاريخ يقابله غيا

 . "عناصر متحركة"فلسطني ليسوا فلسطينيني وإمنا جمرد مهاجرين من البالد ااورة 

 

. ديباجة اليساريةأما النموذج الثالث فيمثله مائري بعيل، وهو من نشطاء مابام، ومن املنادين بالصهيونية ذات ال

وأطروحاته العقائدية وإطاره التارخيي ال خيتلفان عن أطروحات وإطار كاتس، فهو يعرف احلركة الصهيونية بأا حركة 
بأا ضمت يهوداً من خمتلف االجتاهات وامليول "وقد امتازت الصهيونية . "أي حركة تغييب للفلسطينيني"حترر وطين 

ركاً هو مجع شتات الشعب اليهودي وبناء أمة يهودية متجددة على أساس العمل العربي يف أرض رأوا بأعينهم هدفاً مشت
مث يفسر وجود . فبعيل ينطلق إذن من اإلميان بأن للشعب اليهودي حقوقاً تارخيية كاملة يف أرض إسرائيل". إسرائيل

 الصهيونية ملا ظهر الفرع الفلسطيين التابع فلوال قيام احلركة"الشعب الفلسطيين يف أرض فلسطني على أساس صهيوين 
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وميكن االعتقاد بأن جميء اليهود إىل أرض إسرائيل واستيطام فيها كان احلافز الذي أدى إىل . للحركة القومية العربية
 من الصعب أن نتصور اليوم كيف كانت ستبدو األوضاع يف أرض إسرائيل"بل إنه يؤكد أن ". نشوء الكيان الفلسطيين

 ". لو مل يتحقق فيها الفكر الصهيوين

 

فوجود الفلسطينيني  حسب تصوره  عرضي وتابع للوجود الصهيوين، ولكنه  وهنا مصدر االختالف بينه وبني كاتس  
بصفته ميتلك حقوقاً طبيعية يف "ليس بالضرورة زائالً، فهو يرى أن بعض الصهاينة قد اعترفوا حبقوق الشعب الفلسطيين 

ال ندري ما الفارق بني حقوق اليهود التارخيية وحقوق العرب الطبيعية، ولكن ما يهمنا يف سياق هذا املدخل و". بالده
وهذا االعتراف نابع من خوف عميق من أن العنصر الفلسطيين داخل الدولة . أن مثة اعترافاً ما بوجود العرب وحبقوقهم

هناك : "لية للكيان الصهيوين، بل إن بعيل يطرح السيناريو التايلالصهيونية يهدد هويتها اليهودية ويهدد الطبيعة اإلحال
خماوف من أنه إذا استمرت سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية وقطاع غزة سوف تشتد حدة املقاومة الفلسطينية 

ليل حبيث يطلب لالحتالل اإلسرائيلي، لتصل محى املقاومة إىل العرب اإلسرائيليني املقيمني يف املثلث الصغري ويف اجل
 ". عرب إسرائيل بعد جيل أو جيلني االنضمام إىل املطالبني حبق تقرير املصري للفلسطينيني

 

أن ذلك يتم من خالل إقامة دولة فلسطينية إىل جانب "ولكن كيف ميكن التصدي هلذا التيار وتلك احلمى؟ يرى بعيل 
مث يأيت بعد ". املقترحة للشعب الفلسطيين كان أفضل هلاوكلما سارعت إسرائيل يف تقدمي مبادرة السالم ... إسرائيل

ذلك حبشد هائل من التفاصيل عن اجلمارك والكهرباء وعن ارتباط الدولة اجلديدة باألردن، إذ البد أن تولد الدولة 
 . مقيدة

 

شغل "إلسرائيليني وأفنريي من كبار املفكرين السياسيني ا". الوسط"أما شلومو أفنريي فهو مثال جيد للنموذج الثاين 
وهو يتحدث أيضاً عن أرض إسرائيل . "1977  67منصب مدير عام وزارة اخلارجية يف حكومة العمال بني عامي 

والصهيونية هي احلركة القومية اليهودية اليت ستقوم بعملية . ذات التراث اليهودي ايد وأرض اخلالص بالنسبة لليهود
وهو يرى أن املطالب . "يص األرض وتغييب أصحاا األصليني، أي العربوهو يف واقع األمر ختل"اخلالص هذه 

، أي أنه كان خضوعاً عملياً ال "أحداً يف العامل مل يكن يؤيد املطالب اليهودية"الصهيونية خضعت لقرار التقسيم ألن 
ة جتد صعوبة يف املطالبة حبق أن الصهيوني"مث يضيف إىل هذا ديباجات أخالقية عن . عالقة له باملبادئ الكلية والنهائية

ويسمي افنريي نفسه بأنه من أتباع الصهيونية ". تقرير املصري لنفسها، ومعارضة منح هذا احلق لفئة سكانية أخرى
 وهي صهيونيه تم بالطابع اليهودي للدولة، أما صهيونية كاتس فتركز "مقابل صهيونية األراضي"السوسيولوجية 

ولكن مهما كانت األسباب . عن األرض مقابل السالم» املعتدلني«ضي، ومن هنا حديث اهتمامها على ضم األرا
 فإن افنريي يطرح احلل التايل الذي "الضغوط الدولية أو عذاب الضمري الصهيوين أو اخلوف على الطابع اليهودي للدولة"

لضفة الغربية وقطاع غزة، بل استعداد بعيد ال دولة إسرائيل الكاملة وال دولة فلسطينية مستقلة يف ا: "يسميه حالً وسطاً
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ولعل هذه النماذج الثالث تغطي كل االجتاهات السياسية ". األثر لقبول احلل الوسط يف إطار حل أردىن  فلسطيين
اإلسرائيلية جتاه الدولة، مع اختالف طفيف يف الديباجات، فجوش إميونيم والليكود ينتميان للنموذج األول بينما تنتمي 

فالعمل يقبل التفاوض على . األحزاب الصغرية الليربالية ومابام للنموذج الثالث، وينتمي املعراخ للنموذج الثاينبعض 
 .األرض، ويطرح فكرة إمكانية تقدمي تنازالت إقليمية يف أراضي الضفة والقطاع

 

  :هم التي تتبدى فيما يليرغم كل االختالفات بين االتجاهات الصهيونية الثالث إال أنه يجب مالحظة الوحدة بين

 

  يالحظ أن مجيع الصيغ الصهيونية، املتطرف منها واملعتدل، اليميين منها واليساري، ال تتوجه البتة لقضية الفلسطينيني 1
 واستوطنوا سوريا ولبنان واألردن ومصر وأحناء أخرى متفرقة من أحناء العامل العريب، وال تذكر 1948الذين طُردوا عام 

 قضية الفلسطينيني الذين يطالبون حبقوقهم يف حيفا ويافا وعكا وكل بقعة يف أرض فلسطني احملتلة والذين صدر قرار بتاتاً
 . من هيئة األمم لتأكيد حقهم يف العودة إىل ديارهم أو التعويض ملن ال يريد العودة

 

التقسيم للفلسطينيني مثل اجلليل   ال يتحدث الصهاينة البتة عن األراضي خلف اخلط األخضر اليت خصصها قرار 2
وهكذا حول اخلطاب الصهيوين اخلط األخضر إىل مطلق صهيوين جديد ال يأتيه الباطل من بني يديه . وغريها من املناطق

وهذا أيضاً أمر منطقي ومفهوم، فالتفاوض بشأن األراضي فيما وراء اخلط . وال من خلفه، وعلينا قبوله واخلضوع له
 هو يف واقع األمر تفاوض بشأن فك الكيان 1948حق العرب يف السكىن يف فلسطني احملتلة قبل األخضر وبشأن 

 . الصهيوين

 

  يالحظ أن كل احللول مبنية على فكرة القسر واخلضوع، وأن أحد األطراف سيدفع الطرف اآلخر مضطراً للتسليم 3
وحيدة السليمة اليت ال ميكن التراجع عنها على مستوى فالصهاينة يرون أن رؤيتهم للتاريخ هي الرؤية ال. بوجهة نظره

: وقد خلص ذلك املوقف أهارون ياريف بقوله. العقيدة حىت لو مت التراجع عنها على مستوى اإلجراءات الربمجاتية

اصطدمت باحلركة القومية العربية عامة واحلركة القومية .. الصهيونية هي حركة التحرر الوطين للشعب اليهودي"
إن أقوايل هذه ال تنطوي على تنازل أو استعداد للتنازل عما نعتربه حقنا التارخيي يف : "ولكنه يضيف". لسطينية خاصةالف

هذا املوقف املبدئي السائد يف صفوف اجلميع خيلق استعداداً كامناً دائماً لدى ". إرتس يسرائيل ويف عالقتنا التارخيية ا
خريطة املُتصل اإلدراكي السياسي، أن يرتلقوا دائماً حنو تغييب العرب وإنكار كل الصهاينة، مهما كان موقعهم على 

حقهم يف إنشاء دولة حقيقية خاصة م إن سنحت الظروف، كما أنه يضفي صفة الشرعية على موقف دعاة إسرائيل 
ملرونة واالستعداد فاألصل يف املوقف الصهيوين هو ابتالع كل األرض وتغييب كل العرب، واالستثناء هو ا. الكربى

ولعل هذا يفسر كيف أن االستيطان الصهيوين . للتفاوض بشأن األرض خارج اخلط األخضر وبشأن الفلسطينيني خارجه
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يف الضفة الغربية قد بدأ إبان حكم العمال املعتدلني وأم اعتمدوا ماليني الدوالرات إلنشاء مستوطنات هناك يف األرض 
 . الن عن استعداده للتنازل عنها مقابل السالمنفسها اليت بدأ برييس باإلع

 

يف هذا اإلطار ظهر مفهوم احلكم الذايت الذي يرى أن احلقوق اليهودية يف فلسطني مطلقة، أما احلقوق الفلسطينية 
ولذا فإن أية حقوق تمنح للفلسطينيني . فاألرض ملك للشعب اليهودي وقد تصادف وجود شعب فيها. فليست أصيلة

 "العرضي الزائل"قبيل التسامح الصهيوين أو التكيف الربمجايت مع أمر واقع وتعبرياً عن هذا تقرر فصل الشعب هي من 

ولذا فاحلكم الذايت هو تعامل مع بشر وليس مع أرض ومنح السكان بعض احلقوق دون أن . عن األرض الصهيونية
ولذا فالسلطة الفلسطينية ليس . لشعب دون األرضيكون على األرض ظل من السيادة فاحلكم الذايت باختصار حكم ل

والفلسطينيون يعيشون . هلا سلطة على اال اجلوي أو موارد املياه يف األراضي وليس من حقها تشكيل جيش فلسطيين
عابر يف مدن وقرى أشبه باملعازل يف املناطق كثيفة السكان إذ تظل إسرائيل املسئولة عن األمن يف كل املناطق وحتديد امل

فاحلكم الذايت قد منح الفلسطينيني درجة من االستقالل على أن تبقى الصالحية يف أيدي . والشواطئ والطرق الرئيسية
 . الصهاينة

 

فقال أحد الكُتاب العرب إن احلكم الذايت . وقد وصفت السلطة الفلسطينية بأا أكثر من حكم ذايت وأقل من دولة
وقد شبهه نتنياهو بالنظام السياسي القائم يف أندورا . مية إسرائيلية ختدم املصاحل اإلسرائيليةيعين، يف واقع األمر، قيام حم

وهي دولة حرة تابعة للواليات املتحدة حيمل سكاا اجلنسية األمريكية دون أن يكون هلم حق التصويت "وبورتوريكو 
ألا جزيرة وليست جزءاً من األرض األمريكية، فهي ولعل بورتوريكو قد القت هوى يف نفس نتنياهو . "يف االنتخابات

 قرية ومثاين مدن رئيسية تفصل 500وقد وصف أحدهم احلكم الذايت بأنه يعرف فلسطني بأا . مبرتلة معزل لسكاا
اماً كما بينها طرق التفافية وتديرها إسرائيل وفق تصورها لألمن، أي أن الوطن الفلسطيين مت تفكيكه ليصبح معازل، مت

 . فُكِّك مفهوم الفلسطيين ليصبح كائناً اقتصادياً ال انتماء له

 

وحنن نرى أنه قد يكون هناك نقط تشابه كبرية بني التصور النازي والصهيوين للحكم الذايت، فالنازيون أسسوا جيتوات 
 إحدى املدن من غري اليهود فكان يتم إخالء رقعة من. كانت تأخذ شكل مناطق قومية تتمتع بقدر كبري من االستقالل

جملس «مث ينقَل إليها عشرات اآلالف من اليهود ويعاد نشر القوات النازية وتسلَّم لسلطة يهودية شبه مستقلة تسمى 
اليت كانت " طوابعه وشرطته "أهم املناطق القومية"وكان جليتو وارسو . "كانت السلطات النازية تعين أعضاءه"» الكرباء

وكانت الشرطة اليهودية متعاونة متاماً مع النازيني يف كبح مجاح . "اخل اجليتو مع الشرطة البولندية والنازيةحترس مد
فقد كان اجليتو يقوم . الذي كان يعتمد اعتماداً كامالً على النظام النازي" املستقل " وكان للجيتو اقتصاده . اليهود

ئية من سلطة االحتالل النازية على أن يسدد مثن الواردات باملنتجات باسترياد كل ما حيتاجه من مواد صناعية أو غذا
ولكن وضع التبادل مل يكن متكافئاً، فقيمة . الصناعية اليت كان اجليتو ينتجها، أو اخلدمات اليت كان يؤديها بعض أعضائه
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 الكفاف، وهو ما كان يعين السلع اليت كان اجليتو ينتجها واخلدمات اليت كان أعضاؤه يؤدوا كانت دائماً دون حد
 . سوء التغذية وتزايد الفقر ويؤدي إىل املوت جوعاً، وبذلك كانت تتم إبادة اليهود بالتدريج وببطء دون أفران غاز

 

ومع هذا البد أن ندرك أن مثة فروق قد ال تكون جوهرية ولكنها كبرية بني رؤية حزب العمل والرؤية الليكودية للحكم 
وهذه . صورهم لوضع إسرائيل الدويل واحمللي ومقدرا على قمع الفلسطينيني وحتقيق األمن لنفسهاالذايت تنبع من ت

ومع هذا من املالحظ أننا حينما ننتقل من عامل النظرية . الفروق تعبر عن نفسها يف الربامج السياسية لكال احلزبني
  .فسها على حساب نقط االختالفوالربامج إىل عامل املمارسة فإن نقط االتفاق واإلمجاع تؤكد ن
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   المسألة الفلسطينية: الرابع الباب

  المسألة الفلسطينية

The Palestinian Q uestion 

مصطلح قمنا بسكه لنشري إىل تلك املشكلة اليت جنمت عن وصول كتلة بشرية من املستوطنني » املسألة الفلسطينية«
وكان املفروض أن حتل هذه الكتلة حمل السكان . ا أرضاً بال شعبالصهاينة لتستويل على األرض الفلسطينية باعتباره

ورغم أن االستعمار . األصليني، الذين يكون مصريهم عادةً يف إطار االستعمار االستيطاين اإلحاليل، هو اإلبادة أو الطرد
 إال أنه طرد " الصهيونيةبسبب ظروف التجربة االستيطانية"االستيطاين اإلحاليل الصهيوين مل يقم بإبادة الفلسطينيني 

 استمر يف عملية الطرد إال أنه مل يوفَّق يف 1967وعندما احتل الضفة الغربية وغزة عام . 1948غالبيتهم الساحقة عام 
 . وقد رفض الفلسطينيون عملية االغتصاب وقاوموا كتلة املستوطنني الوافدة بأشكال خمتلفة. حماولته هذه املرة

 

العريب "وجلأوا إىل ما نسميه مقولة "اينة منذ البداية إما التزموا الصمت حيال املسألة الفلسطينية ومن املالحظ أن الصه
وحنن نذهب إىل أن الدولة . مثل طرد الفلسطينيني، هي ليست حلوالً وإمنا برنامج إرهايب" حلوالً"، أو طرحوا ""الغائب

، فمشروع السوق الشرق أوسطية حماولة أخرية لفرض حل صهيوين ولذا. الصهيونية مل جتد حال بعد للمسألة الفلسطينية
للمسألة الفلسطينية عن طريق تفتيت املنطقة ونزع الصبغة العربية اإلسالمية عنها حبيث ميكن تفكيك اإلنسان العريب 

نه ليس إنساناً  وحتويله إىل إنسان اقتصادي أو إنسان جسماين أو أي إنسان آخر، طاملا أ"الفلسطيين وغري الفلسطيين"
 . واملسألة الفلسطينية تثري، وحبدة، مشكلة شرعية الوجود. عربياً مسلماً

 

  الشرعية الصهيونية وشرعية الوجود: الشرعيتان

Two Types  of Legitimacy: Zionis t Legitimacy and Legitimacy of Exis tence  

د النخبة احلاكمة واملنظمات واحلركات والنظم السياسية واليت هي حالة الصالحية والقبول اليت يتمتع ا أفرا» الشرعية«
. ومن مث، فإن الشرعية الصهيونية هي حالة الصالحية والقبول اليت تدعيها لنفسها احلركة الصهيونية. ختول هلؤالء السلطة

النظم، أما النظم وجتابه النظم السياسية كافة مشكلة الشرعية جتاه مجاهري التشكيل السياسي الذي حتكمه هذه 
 . مستوى العنصر السكاين الوافد، ومستوى السكان األصليني: االستيطانية فهي جتابه مشكلة الشرعية على مستويني
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والوضع في حالة الدولة الوظيفية الصهيونية أكثر تركيبا إذ أن هذه الدولة تستمد شرعيتها كدولة صهيونية من 
  :مصادر ثالثة

 

باعتبارها القوة اليت أسست الدولة الصهيونية كي تكون دولة تضطلع بوظيفة الدفاع عن مصاحل : بية  اإلمربيالية الغر1
 . العامل الغريب يف املنطقة

 

باعتبارهم القوة اليت تدعم املُستوطَن الصهيوين ومتارس الضغط من أجله، على :   أعضاء اجلماعات اليهودية يف العامل2
بوظيفة محاية هويتهم وتنميتها على شرط أال تتدخل يف شئوم وأال تتسبب يف وضع أن تضطلع الدولة الصهيونية 

 . والئهم ألوطام موضع الشك

 

باعتبارهم مواطين الدولة الصهيونية الذين يطلبون من دولتهم أن تضطلع بوظيفة توفري األمن :   املستوطنون الصهاينة3
 . واخلدمات هلم كما هو احلال مع كل الدول

 

كن إذا كانت الدولة الصهيونية تستمد شرعيتها الصهيونية من هذه القطاعات الثالثة وحتافظ عليها مبقدار أدائها ول
فالدولة الصهيونية قد . لوظائفها، فإن مثة مستوى آخر خمتلفاً متاماً يقع خارج نطاق هذه الشرعية هو شرعية الوجود

ههم بأي شيء، فكل مهها أن تغيبهم متاماً حىت ال يهتز أساس وجودها أُسست على أرض الفلسطينيني، وهي ال تلتزم جتا
 . نفسه

 

وقد اهتزت الشرعية الصهيونية جتاه املستوطنني، وأعضاء اجلماعات اليهودية يف العامل ويف الواليات املتحدة، وذلك 
سكانية واالستيطان وفشل إسرائيل يف بسبب الفساد يف إسرائيل وأزمة النظام السياسي وأزمة اهلوية اليهودية واألزمة ال

أما شرعية الوجود، فقد أخذت يف االهتزاز التدرجيي مع بداية اهلجمات . تطبيع الشخصية اليهودية ويف إمخاد االنتفاضة
ومن املالحظ أن الشرعيتني مرتبطتان متام . الفدائية ولكنها وصلت إىل الذروة مع اهلزمية يف لبنان واندالع االنتفاضة

رتباط، فالدولة الصهيونية دولة وظيفية تكتسب قيمتها أمام الراعي اإلمربيايل من أدائها ملهمتها األساسية القتالية اليت اال
ولذا، فإن فشل الدولة الصهيونية يف تطبيع الشخصية اليهودية . تستند إىل مدى كفاءة املادة البشرية االستيطانية القتالية

تالية، األمر الذي يؤدي بدوره إىل تراجع مقدرا القتالية وسوء أدائها العسكري، فيقل عائدها يؤدي إىل تخثُّر املادة الق
كما أن فشل الدولة . ولكن تراجع مقدرا القتالية هو نفسه ديد لوجودها. ومن مث قيمتها وتفقد شرعيتها الصهيونية

راضي احملتلة هو أيضاً فشل على مستوى الشرعية الصهيونية يف حتقيق االستيطان وخلق كثافة بشرية يهودية يف األ
الصهيونية باعتبار أنه فشل يف حتقيق هدف أساسي من أهداف الصهيونية، ولكنه فشل على مستوى شرعية الوجود ألن 

 . ضم األراضي دون إفراغها من سكاا األصليني وملئها مبادة بشرية يهودية قتالية استيطانية يهدد وجود الدولة نفسه
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  شرعية الوجود

Legitimacy of Exis tence  

مصطلح قمنا بسكه لنصف مشكلة الشرعية اليت تواجهها اجليوب االستيطانية اإلحاللية يف مواجهة » شرعية الوجود«
السكان األصليني، على عكس الشرعية السياسية العادية اليت تواجهها هذه اجليوب جتاه السكان البيض أو اتمع 

فتطرح قضية الشرعية السياسية : جمع الصهيوين، باعتباره جيباً استيطانياً، يواجه مشكلة الشرعيتني أيضاًوالت. الدويل
 ويهود العامل واملستوطنني الصهاينة، وتطرح قضية شرعية "الواليات املتحدة"على مستوى العالقة مع الراعي اإلمربيايل 

 . الوجود يف مواجهة الفلسطينيني والعرب

 

، وحنن نتصور أنه يشري إىل شرعية الوجود، »عقدة الشرعية«ر الكاتب اإلسرائيلي عاموس إيلون إىل ما مساه وقد أشا
وقد حلت الصهيونية مشكلة شرعية . فالشرعية هنا هي شرعية الوجود يف فلسطني واالستيالء على أرضها وطرد سكاا

. ، ومن خالل أقصى درجات العنف على مستوى الفعلالوجود من خالل اخلطاب الصهيوين املراوغ على مستوى القول

وقامت مبساندته بترسانة عسكرية هائلة وجيوش " أرض بال شعب لشعب بال أرض"ولذا، فقد طرحت الشعار املراوغ 
 . مدربة وأجهزة إعالم عاملية

 

تحدى شرعية الوجود ولكن العريب الذي يغيبه الشعار مل يقبل عملية التغييب هذه وظلت حركته تؤكد وجوده وت
، وأن العمل »فلسطني«هي يف واقع األمر » إسرائيل«فوجود العريب وحركته تأكيد لكون ما يسمى : الصهيوين نفسها

العربي هو اإلحالل العربي، وأن اقتحام اإلنتاج هو طرد العرب منه، وأن استعادة السيادة السياسية اليهودية سلبها من 
أرض يطرد شعبها منها بال رمحة استناداً إىل "يعين يف واقع األمر "  شعب لشعب بال أرضأرض بال"العرب، وأن شعار 

 ". القوة اإلمربيالية الغامشة ليحل جمموعة من املستوطنني الغرباء حملهم

 

اءة حىت ال وكان البد أن تطلَق السحابة الكثيفة من األقوال عن الشرعية الصهيونية وعن اإلجناز الصهيوين والتقدم والكف
 . يواجه املستوطنون مشكلة الشرعية األعمق

 

وقد عاد الفلسطيين على املستويات املمكنة كافة؛ السكانية والثقافية والنضالية، وهو ليس كائناً اقتصادياً ال مالمح له 
بشكل يثري " تلد اجلند والشهداء واألغاين"وإمنا هو رجل يعمل ويقاتل، وطفل ميسك حبجر، وامرأة فلسطينية نفوض 

 . حفيظة املستعمرين
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، أا غزوة سكانية استيطانية "غري واع"ويبدو أن الفلسطينيني، منذ بداية الغزوة الصهيونية، يدركون، رمبا بشكل فطري 
 1948ويبلغ عدد سكان فلسطني احملتلة عام . إحاللية، ولذا تصل معدالت اإلجناب بينهم إىل أعلى معدالت يف العامل

. عرب% 18.6يهود و% 81.4 بنسبة 1996 ماليني نسمة عام 5.3 حنو "»اخلط األخضر« ما يسمى أي داخل"

، 1.40.498ويبلغ عدد الفلسطينيني ىف غزة . ، أى حواىل مليون953.497 بلغ العدد 1998وحسب احصاء عام 
يوجد معظمهم ىف . 7.788.186يبلغ عدد الفلسطينيني الكلى " 1.556.554أما ىف الضفة الغربية فعددهم هو 

، وإن كانت هذه اإلحصاءات "وتوجد قلة منهم ىف األمريكتني وأوربا. البالد العربية، خاصة األردن وسوريا ولبنان
 ألف 172اإلسرائيلية تشمل سكان القدس العربية وهضبة اجلوالن اللتني ضمتا إىل إسرائيل ويبلغ عدد سكاا حوايل 

 . يرات العربية إىل أن عدد العرب يصل إىل مليون نسمة بدون سكان القدس واجلوالنوتشري بعض التقد. نسمة تقريباً

 

ويالحظ أن نسبة السكان العرب من جمموع السكان بقيت ثابتة تقريباً، وذلك رغم اهلجرة اليهودية الكبرية، ويعود 
 لكل ألف، ولدى اليهود 34رب  كانت نسبة املواليد لدى الع1993ذلك إىل نسبة املواليد لدى اليهود، ففي عام 

 إىل ارتفاع معدل التكاثر "ميزان اهلجرة+ التكاثر الطبيعي = معدل النمو "ويعود منو السكان العرب .  لكل ألف18.5
الطبيعي نتيجة ارتفاع معدل املواليد، بينما يتفاوت معدل منو اليهود من فترة إىل أخرى، وذلك ألن معدل النمو يعتمد 

، ولكنه تدىن يف %9.2فبفضل اهلجرة اليت متت يف اخلمسينيات وصل معدل النمو إىل . زان اهلجرةأساساً على مي
 إىل حنو 1993  1990 فقط، ولكنه ارتفع بسبب هجرة اليهود السوفييت يف الفترة من 1.5الثمانينيات إىل حوايل 

 . م اهلجرة إىل إسرائيل يف الفترة األخريةفقط، ويبدو أنه أخذ يعود إىل االخنفاض بسبب االخنفاض الكبري يف حج% 3.9

 

يف العقد % 2وقد زاد اليهود مبعدل % . 4.5%  3.5أما معدل منو السكان العرب فهو ثابت تقريباً ويتراوح بني 
وإذا استمرت معدالت الزيادة على ما هي عليه، وهو أمر متوقع، فسيكون عدد %. 4املاضي بينما زاد العرب مبعدل 

وتضم األراضي اليت . "يف الوقت احلايل% 18.6باملقارنة ب "من جمموع السكان % 22 حنو 2000العرب عام 
فإذا حسبت .  ألف إسرائيلي على أحسن تقدير150  120 حنو مليوين عريب مقابل ما بني 1967احتلت بعد عام 

مرار املعدل احلايل يف الزيادة، ، األمر الذي يعين أنه، مع است%36.4األراضي احملتلة، فإن نسبة العرب ستزيد إىل 
فقد ورد يف . ولنحاول أن نرى ردود أفعال هذا التمدد العريب. 2015سيكون عدد اليهود وعدد العرب متساوياً عام 

 أن الطفل اليهودي الذي يولد اليوم يف إسرائيل ميكنه أن يتوقع أن "1987 سبتمرب 21"إعالن املؤمتر اليهودي األمريكي 
 يف أرض يكون فيها السكان العرب مساوين تقريباً للسكان اليهود، وذلك قريباً جداً  أي "الثانوية" العليا يدخل املدرسة

 يقابله دخول ابن البلد "وهو املصطلح الذي يستخدم لإلشارة إىل نزوح املستوطنني عن فلسطني"أن خروج صهيون 
 . وتكاثره
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تخلفة كما كان الصهاينة يروجون وإمنا هي متقدمة وقادرة على اكتساب واملادة البشرية الفلسطينية ليست بدائية أو م
كما أن عدد الطلبة الفلسطينيني من . "وحتت ظروف القمع والقهر"املهارات الالزمة لالستمرار يف العصر احلديث 

امعات من الفلسطينيني تعد نسبة خرجيي اجل"خرجيي اجلامعات يتزايد بشكل ال يدخل الطمأنينة أبداً على قلب الصهاينة 
، وهو ما حدا باألستاذ أرنون سافري أستاذ "من أعلى النسب يف الشرق األوسط إن مل تكن أعالها على اإلطالق

فالسيادة ستحسم "اجلغرافيا اإلسرائيلي على القول بأن السيادة على أرض إسرائيل لن حتسم بالبندقية أو القنبلة اليدوية، 
وسوف يتفوق الفلسطينيون علينا يف هاتني الساحتني خالل فترة غري .  النوم واجلامعاتغرفة: من خالل ساحتني

وليقارن القارئ هذا القول بالقول الصهيوين يف بداياته حينما كانوا يتحدثون عن طرد العرب البدائيني الذين ". طويلة
كما أم يعرفون متاماً أن . من املقاومة والسخطوالصهاينة يعلمون أن ازدهار التعليم يعين مزيداً . يشبهون اهلنود احلمر

بل بدأ العرب مؤخراً . ضحية العدوان يتعلَّم من املعتدي وأن املستعمر يتعلم من املستعمر كيف يستخدم السالح والقوة
. سية اإلسرائيليةيف استخدام الوسائل الدميوقراطية املتاحة داخل النظام السياسي اإلسرائيلي مثل االشتراك يف العملية السيا

وقد حذر رعنان كوهني، رئيس شعبة االنتخابات يف حزب العمل، من أن القوة الربملانية للعرب ستصل إىل عشرين 
 .، وأنه لن يكون باإلمكان إقامة حكومة دون أخذ هذه احلقيقة يف احلسبان2000مقعداً يف الكنيست عام 

 

يف الزمان :  متدد يف املكان واألرض، وإمنا كان متدداً رأسياً أيضاًلكن هذا التمدد العريب مل يكن أفقياً وحسب، أي
والبد هنا أن نشري إىل الدور الثوري املبدع حقاً . وقد أخذ التمدد الرأسي شكل متاسك وتضامن غري عادي. والتاريخ

ة اليت تتفاوت صداقتها فالفلسطينيون موزعون يف كل مكان داخل حدود الدول العربي. ملنظمة التحرير الفلسطينية
إن . "حسب درجة حرارة النخب احلاكمة وما متليه عليها مصاحلها املباشرة الضيقة"وعداوا للفلسطينيني بني يوم وآخر 

هناك أعداداً كبرية منهم يف العامل العريب، ومع هذا جنحوا، على اختالف انتماءام السياسية والدينية، يف أن يظلوا داخل 
ة واالنتماء الفلسطيين، أي داخل إطار اهلوية، فتحول كل فعل فلسطيين عادي إىل فعل ثوري، ابتداًء من تلك إطار الوحد

العجوز اليت جتلس داخل املخيمات تنسج املنسوجات امللونة اليت تباع يف أقاصي األرض باسم فلسطني، مروراً باملثقف 
ومن داخل . هاًء بذلك املقاتل الذي حيمل البندقية وينتصر ويستشهدالفلسطيين الذي يثري الفكر العريب واإلنساين، وانت

 . هذه اهلوية، ظهرت ثورة احلجارة؛ ظهرت االنتفاضة

 

إن عودة الفلسطيين بكل هذه القوة البد أنه يزيد أزمة الشرعية احلقيقية للمجتمع الصهيوين، أي أزمة الوجود، والبد أن 
وقد كان هذا اإلدراك الصهيوين املتحيز إدراكاً يسانده . زعم أنه ال يوجد عربذلك يفضح األكذوبة األساسية اليت ت

وحيث إن املؤسسة العسكرية الصهيونية جنحت طوال هذه األعوام يف قمع العرب، فإن عملية التغييب . العنف والقوة
«استمرت حيث كانت املؤسسة العسكرية تصدر التصرحيات املختلفة عن عدم وجود ما يسمى ، أو أن »الفلسطينيني 

ومن املفارقات أنه، مع جناح عملية التغييب، كان بوسع العدو . الفلسطينيني هلم دولة بالفعل هي اململكة األردنية اهلامشية
وعلى هذا، فإن االعتدال الصهيوين ليس تعبرياً عن التسامح أو حب اآلخر . إظهار شيء من املرونة واالعتدال حنو العرب
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عبري عن االطمئنان الصهيوين بشأن غيابه، فهو اعتدال يتم داخل إطار الشرعية الصهيونية اليت يقبل ا العريب وإمنا هو ت
ولكن، إذا ظهر العريب . املغيب وخيضع هلا، فيكافأ على ذلك مكافأة تتناسب طردياً مع مقدار غيبته ومدى قبوله هلا

ة واألعمق، أي قضية الوجود الصهيوين نفسه، فإن االعتدال الغائب وأكَّد نفسه، وطرح مشكلة الشرعية احلقيقي
 . الصهيوين املزعوم سوف خيتفي وتظهر بدالً منه سياسة القبضة احلديدية

 

إذ أن العريب الغائب ظهر ويف يده حجر يلقي به على الصهيوين وعلى أوهامه، فيشج . وهذا ما حدث مع االنتفاضة
أحد "وقد قال نسيم زفيلي . الصهيوين فجأة إىل أن أرض فلسطني أرض هلا شعبرأسه ويزلزل األسطورة، ويتنبه هذا 

وهذه هي احلالة " إن هناك حالة فزع وهلع بني املستوطنني يف الضفة الغربية "رؤساء قسم االستيطان بالوكالة اليهودية
ل هاريل هذا الوصف، وأعطى حتليالً وقد رفض يسرائي. "اليت تنتاب اإلنسان حينما يفقد الوهم فيصبح عارياً أمام احلقيقة

الذي شد أزر جوش ] أي األسطورة اليت تدور يف إطار الشرعية الصهيونية[إن اليقني القدمي : "أعمق وأمشل إذ قال
وهو قلق ال ينصرف إىل املستوطنات نفسها . فهناك قلق بشأن االحتماالت السياسية. إميونيم قد اهتز ألول مرة
لقد دخلنا مرحلة جديدة : "مث أضاف". إرادة األمة وجذورها وطبيعة رؤاها]: ما هو أعمق[إىل وحسب، وإمنا ينصرف 

واحلكومة تعطي . يف النضال من أجل إرتس يسرائيل، فالعرب ال يريدون الضفة الغربية وحسب بل عكا ويافا أيضاً
قد مهشت املستوطنني مث غيبتهم وطرحت فكأن االنتفاضة ". العرب إشارات إىل أن مكاننا هنا يف الضفة الغربية مؤقت

إن ثورة احلجارة تقول : "وقد عبر الفيلسوف اإلسرائيلي ديفيد هارمتان عن القضية إذ قال. قضية الوجود الصهيوين نفسه
 ". أنتم لستم هنا: حنن ال خناف منكم، وهي طريقة أخرى يقولون: للصهاينة

 

 تطبيع شخصية يهودية أو صورة جيش الدفاع أو متدد املستوطنني أو احلدود، مل تعد القضية، إذن، قضية هوية يهودية أو
وقد . وهي مجيعاً قضايا تفترض الوجود الصهيوين وتنطلق منه، وإمنا أصبحت القضية قضية الوجود نفسه مقابل الغياب

، ففي مقال له "لشرعيةدون أن يستخدم مصطلح ا"عبر أوري أفنريي عن هذه األفكار نفسها بشكل ينم عن الذكاء 
يحذِّر أفنريي من االدعاء بأن ما حيدث هو جمرد اضطرابات أو خمالفات نظام وأن الثوار هم " احلرب السابعة"بعنوان 

فكل األقوال السابقة تفترض أن الثورة . جمرد حمرضني أو مجهور حمرض غاضب، فمثل هذه األقوال تزور الصورة احلقيقية
: إنه يدور يف إطار خمتلف. ولة الصهيونية والشرعية الصهيونية، لكن ما حيدث قد ختطَّى هذا النطاقتدور داخل إطار الد

فالعدو هو . فهذه األحداث  على حد قول أفنريي  حرب بكل معىن الكلمة، إا مثل حرب فيتنام وحرب اجلزائر
ويقف وراء هذا اجلمهور . هؤالء األوالد الصغارالشعب الفلسطيين، إذ يقف اجلمهور الفلسطيين يف املناطق احملتلة وراء 

ولكن أفنريي، وهنا مربط الفرس، جيد . »احلرب السابعة«ولذا، فهو يسمي هذه احلرب . سائر أبناء الشعب الفلسطيين
 مث حرب االسترتاف، مث حرب لبنان، حروب خاضتها اجليوش العربية نتيجة الصراع العريب 67 مث 56أن حروب 

أما احلرب األوىل، اليت تدعى حرب . ي، على مستواه العام ال على مستواه اإلسرائيلي الفلسطيين املباشراإلسرائيل
وسواء أخذنا برؤيته . ، فقد كانت أساساً حرباً على هذا املستوى املباشر"أي حرب االستيالء على فلسطني"االستقالل 
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إن احلرب السابعة هي : "اليت خيلُص هلا بالغة األمهية، فهو يقولللحروب العربية اإلسرائىلية أم مل نأخذ، فإن النتيجة 
نتيجة حالة من املواجهة املباشرة بني املستوطنني والفلسطينيني، وكأننا يف حلقة مفرغة، عدنا من خالهلا إىل بداية حرب 

و الفشل الصهيوين، ، أي أن ما يوضع موضع التساؤل اآلن هو الوجود الصهيوين نفسه ال مدى النجاح أ"االستقالل
 . فاألسئلة تطرح من خارج نسق األيديولوجيا الصهيونية ال من داخلها

 

وإذا عدنا إىل قضية التشدد واالعتدال، فإننا نالحظ أن عودة العريب قد أدت إىل التشدد الصهيوين، والتشدد دائماً عالمة 
ن حديد، وأفالم التلفزيون تشهد العامل أمجع على أن من عالمات األزمة، فالتصرحيات تتواىل عن ضرورة الضرب بيد م

وهذا التشدد مفهوم متاماً إذا كان ما . »يهودية«حتطيم العظام ودفن األحياء هي أحداث يومية يف الدولة اليت تدعي أا 
 . يوضع موضع التساؤل هو وجود املرء نفسه ال شكل سياساته أو مضموا

إن من أهم حلقات . ية الوجود أثر املقاومة الفلسطينية يف يهود العامل وعالقتهم بإسرائيلوميكن أن نتناول يف إطار شرع
الوصل بني يهود العامل والدولة الصهيونية أن الدولة الصهيونية تشكل مركزاً ثقافياً حضارياً ليهود العامل وأم يستمدون 

م العامل بأسره، إذ أا تضع اية للصورة النمطية اإلدراكية فالدولة الصهيونية املنتصرة حتسن صورم أما. هويتهم منها
ولكن، مع االنتفاضة، تدهورت الصورة اإلعالمية للدولة الصهيونية وأصبح من . اخلاصة باليهودي كمراب جبان

إمكانيات مصلحة يهود العامل االحتفاظ مبسافة بينهم وبينها، وهذا يعين تزايد حماوالت التملص من الصهيونية وتصاعد 
 . رفضها

 

ففي احلوار بني املسيحيني واليهود، كان اجلانب . بل إن العقيدة اليهودية نفسها مل تسلم من أثر املقاومة الفلسطينية
وكأن الدولة اليهودية جزء من "اليهودي يصر دائماً على أن يكون االعتراف بالدولة اليهودية أساساً للحوار العقائدي 

وبعد االنتفاضة، طُلب من أحد الوفود اليهودية يف إحدى مؤمترات احلوار . ، كياناً مطلقاً مقدساً"العقيدة اليهودية
اليهودي املسيحي أن تتدخل لدى الدولة الصهيونية املقدسة لوقف كسر عظام األطفال، فتراجعت الوفود عن موقفها 

 .  أدى ذلك إىل نزع القداسة عن الدولةوقد. السابق وأعلنت أن الدولة اليهودية ال عالقة هلا بالعقيدة

 

وهنا، جيب أن نؤكد أن شرعية الوجود مرتبطة متام االرتباط بالشرعية الصهيونية، فعودة العريب تعين أن الطاقة العسكرية 
لراعي  سوف تستنفَد يف قمع االنتفاضة، ورمبا يعين هذا أن ا"الضطالعه بوظيفته القتالية"للكيان الصهيوين الالزمة 

وقد جاءت حرب اخلليج لتدعم من هذه الرؤية، إذ أثبت التجمع الصهيوين أنه . اإلمربيايل قد يعيد النظر يف قيمته وأمره
ورغم أن اتفاقية أوسلو هي حماولة لاللتفاف حول كل هذا وحتطيمه وتثبيت . يشكل عبئاً ثقيالً على الواليات املتحدة

هاد الفلسطيين ال يزال مستمراً حلسم قضية ال تريد أن متوت، مادامت النساء تنجب شرعية الوجود الصهيوين، فإن اجل
 .األطفال، وما دامت األرض تزودهم باحلجارة، وما دامت أحالم النبل والكرامة مكوناً أساسياً يف إنسانيتنا املشتركة
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  السالم الشامل الدائم

Comprehens ive Permanent Peace  

الذي ميكن وصفه بأنه سالم غري دائم مبين على الظلم ال حياول حتقيق » السالم اجلزئي«عكس »  الدائمالسالم الشامل«
ولذا فإن أحد . العدل من خالل إعادة صياغة بنية العالقات، وإمنا هو جمرد ترمجة ملوازين القوى القائمة يف أرض املعركة

 كما حدث "األستاذ هيكل"ص إلعادة تعديل موازين القوى لصاحله الطرفني يقبله إذعاناً وليس اقتناعاً ويظل يتحني الفر
والسالم اجلزئي هو سالم مبين على احلرب ولذا فهو يف واقع األمر . يف أملانيا بعد احلرب العاملية األوىل ومعاهدة فرساي

ة مؤقتة تتيح لألطراف الذي عادةً ما يستند إىل اتفاقي" وقف إطالق النار"حالة من الالحرب والالسلم قد خيتلف عن 
املتحاربة فرصة اللتقاط األنفاس وإجناز أمور إنسانية أساسية مثل قضاء عيد أو السماح مبرور معدات طبية أو مرور 

اليت تستند إىل اتفاقية ال ترقى إىل مستوى حالة السالم، ولكنها فترة " اهلدنة"بعض األطفال، ولكنها ال ختتلف كثرياً عن 
 أن بإمكاما اإلبقاء على حالة احلرب إىل أن تسنح هلما فرصة لتحقيق انتصار "أو أحدمها"طرفني يرى فيها كال ال

أما السالم الشامل الدائم فهو سالم دائم ألنه شامل، يتوجه جلميع القضايا ويهدف إىل تغيري حقيقي يف بنية . عسكري
والسالم الشامل الدائم . يرى الطرفان أن هلما مصلحة فيهالعالقات بني طرفني إلزالة أسباب التوتر بينهما فيسود العدل و

يف الشرق األوسط البد أن يتسم بنفس السمات، ولذا فالبد أن يتوجه لكل من املسألة اإلسرائيلية واملسألة الفلسطينية 
 . والبد أن جيد حلوالً هلما

 

اإلحاليل، فهو إطار يولِّد الصراع /ستيطاينوحنن نذهب إىل أن مثل هذه احللول غري ممكنة داخل اإلطار الصهيوين، اال
يف " يهود العامل"بطبيعته ألنه من ناحية، ينكر حقوق الفلسطينيني الذين طردوا من بالدهم، ومن ناحية أخرى يؤكد حق 

ع واحلل الوحيد املمكن يقع خارج هذا اإلطار، حني يقوم أعضاء التجمع االستيطاين الصهيوين برت. األرض الفلسطينية
 . اإلحاللية عن الدولة الصهيونية/الصبغة الصهيونية االستيطانية

 

 "املمالك الصليبية ىف املصطلح الغرىب"وحل املسألة اإلسرائيلية ميكن أن يأخذ شكلني متناقضني، ففى حالة ممالك الفرجنة 

بعد أن مكثوا حواىل قرنني من "ىف فلسطني وحوهلا، مت تصفية هذه املمالك بالقوة العسكرية ورحل أهلها إىل بالدهم 
ولكن هناك أيضا احلل السلمى، ففى اجلزائر، بعد ثورة امليلون شهيد، ظهرت حكومة قومية من سكان البلد . "الزمان

ولكنهم آثروا العودة إىل "األصيلني وأعطت املستوطنني الفرنسني حق البقاء واملواطنة واإلسهام ىف بناء الوطن اجلديد 
وهناك كذلك احلل الذى تطرحه جنوب أفريقيا، إذ مت تصفية اجليب االستيطاىن العنصرى . "أى فرنسابلدهم األصلى، 

دون تصفية جسدية للعناصر البيضاء ذات األصول الغربية الىت كانت يمن على النظام القدمي وحتافظ على بنية 
رية البيضاء أن يندجموا ىف النظام العادل اجلديد، مث عرض على أعضاء هذه الكتلة البش. االستغالل العنصرية وتستفيد منها

. وهذا ما فعله معظمهم. املبىن على املساواة بني األجناس، وأن يتعاونوا معه حىت ميكن االستفادة منهم ومن خربام
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 والعدل وليس هناك ما مينع من تطبيق منوذج جنوب أفريقيا ىف االنتقال السلمى من حالة احلرب والظلم إىل حاله السلم
 اخلاصة "وقرارات هيئة األمم املتحدة املختلفة . ىف فلسطني احملتلة، فهو حل ال يستبعد أحدا ويعطى كل ذى حق حقه

 تصلح كإطار دوىل قانوىن أخالقى حلل املشكلة، وهو "حبق الفلسطينني ىف العودة إىل وطنهم ورفض ضم األراضى بالقوة
 . يري األخالقية اإلنسانيةإطار تقبل به اجلماعة الدولية واملعا

 

  نزع الصبغة الصهيونية عن الدولة الصهيونية

Dezionization of the Zionis t State  

من إدراك أن الصراع القائم يف الشرق األوسط اآلن ليس » نزع الصبغة الصهيونية عن الدولة الصهيونية«ينطلق مفهوم 
كما يدعي "ني اليهود واألغيار، وأنه ليس نتيجة العقد التارخيية والنفسية بني العرب واليهود أو ب" كُره عميق وأزيل"نتاج 

وطاملا ظل هذا الوضع . ، وإمنا هو وضع بنيوي يولِّد الصراع نشأ عن تطور تارخيي وسياسي وبشري حمدد"الصهاينة
 . ذااوأنه ال سبيل إلاء الصراع إال من خالل فك بنية الصراع . قائماً يظل الصراع قائماً

 

غري صهيونية " إسرائيل أخرى"أو " إسرائيل جديدة"وقد يقول البعض إن هذه مقوالت قد عفى عليها الزمن وأن هناك 
وردنا على هذا هو أن إسرائيل القدمية مل تكن دولة مثل أية دولة أخرى ومل . إخل... وغري متلهفة على التوسع الصهيوين

 هي دولة وظيفية استيطانية إحاللية، مث حتولت إىل دولة استيطانية مبنية على التفرقة تكن جمرد شعارات لفظية رنانة، وإمنا
 مقابل الدعم الغريب هلا وضمان "محاية املصاحل الغربية"اللونية، زرعت زرعاً يف املنطقة العربية لتضطلع بوظيفة حمددة 

قد عبرت إسرائيل القدمية عن نفسها من خالل بنية و. فوظيفيتها هي ذاا استيطانيتها وعنصريتها. بقائها واستمرارها
 مفهوم - مفهوم السالم -نظرية األمن " واملفاهيم العدوانية "قوانني العودة واجلنسية"متكاملة من القوانني العنصرية 

ليت تتمتع  ومؤسسات القمع ا" الصندوق القومي اليهودي-الكيبوتس " واملؤسسات االقتصادية االستبعادية "احلكم الذايت
 . "إخل...  الشني بيت- املوساد -املؤسسة العسكرية اإلسرائيلية "بكفاءة عالية 

 

وال ميكن توقع أي سالم يف إطار بنية القمع والظلم والعدوان هذه، أي يف إطار الدولة الوظيفية الصهيونية االستيطانية، 
ونزع الصبغة . صبغة الصهيونية االستيطانية عنهابينما ميكن أن نتحرك حنو قدر معقول من السالم من خالل نزع ال

الصهيونية سيؤدي بال شك إىل فك اجليب االستيطاين الصهيوين، ومثل هذا األمر ليس خميفاً أو فريداً، فجميع اجليوب 
ة الوافدين االستيطانية األخرى بال استثناء قد مت فكها، وانتهت الظاهرة االستيطانية البغيضة إما برحيل املستوطنني الغزا

ونزع الصبغة الصهيونية الذي نقترحه ال يعين .  يف السكان من أصحاب األرض األصليني"هم وأبنائهم"أو استيعام 



 
 562  7الد - الدكتور عبد الوهاب املسريي -موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية

 

 

، وإمنا يعين خلق "كما حيلو للبعض أن يصور األمر"إبادة اإلسرائيليني أو القضاء على هويتهم اإلسرائيلية أو اليهودية 
 . ساين واألخالقي، الذي يزيل أسباب التوتر والصداماإلطار القانوين والسياسي، اإلن

 

فك اجليب االستيطاين بطريقة سلمية بعد أربعة قرون من الظلم واالستغالل والعنصرية "ولعل ما حدث يف جنوب أفريقيا 
تيطاين  ميكن أن يكون منوذجاً يحتذى، ومؤشراً على ما ميكن أن حيدث يف اجليب االس"واالستعمار االستيطاين الشرس

ولعل جوهر نزع الصبغة الصهيونية هو فصل املسألة اإلسرائيلية عن املسألة اليهودية، حبيث يرى اإلسرائيليون . الصهيوين
 . "يف املنطقة ولكن ليسوا منها: وليس كما يقول أبا إيبان"أنفسهم باعتبارهم جزءاً ال يتجزأ من املنطقة 

 

ضرورة دفعة واحدة وإمنا ميكن أن تبدأ بإعالن النوايا واختاذ خطوات قد تكون وعملية نزع الصبغة الصهيونية ال تتم بال
الصندوق القومي اليهودي " دستور"رمزية ولكنها ذات داللة عميقة مثل أن تلغي الدولة الصهيونية قانون العودة و

تنفيذ قرارات هيئة األمم " نيتها"وتوقف بناء املستوطنات وتعلن عن استعدادها للتمسك بالقوانني واملواثيق الدولية وعن 
كما ميكن جتاوز اهلاجس األمين وعقلية . املتحدة اخلاصة بإعادة الفلسطينيني إىل ديارهم واالنسحاب من الضفة الغربية

ويتبع ذلك خطوات أكثر عملية مثل إلغاء الصندوق . احلصار عن طريق اإلعالن عن نبذ العنف كآلية حلسم الصراع
فسه وفك املستوطنات وتعريف احلدود الدولية للدولة اجلديدة وتشكيل جلان للتحقيق يف املذابح اليت القومي اليهودي ن

مث ميكن بعد ذلك أن تبدأ الدولة اجلديدة يف السماح للفلسطينيني . ارتكبت ضد الفلسطينيني لتعويضهم مادياً ومعنوياً
 وهي وال شك عالية، فإسرائيل الصهيونية االستيطانية، قد بالعودة إليها والسكىن فيها يف إطار مقدرا االستيعابية،

جنحت يف استيعاب أكثر من نصف مليون مهاجر يهودي سوفييت يف العشر سنني األخرية، رغم أم ليسوا من أبناء 
على عكس . املنطقة، كما أن مؤهالت بعضهم كانت عالية لدرجة كبرية مل يكن التجمع الصهيوين يف حاجة إليها

فلسطينيني فهم أبناء املنطقة يعرفوا أرضاً وجواً وحبراً، وأعداد كبرية منهم تعمل بالفعل داخل االقتصاد اإلسرائيلي ال
وستكون القدس عن حق هي العاصمة املوحدة واألبدية . وعندهم من املؤهالت والكفاءات ما يسهل عملية استيعام

ويتوج . ا فهناك جمال للهوية الدينية اليهودية أن تعبر عن نفسها يف إطارهاللدولة اجلديدة، وهي دولة متعددة األديان ولذ
كل هذا باندماج الدولة اجلديدة يف نظام إقليمي نابع من مصاحل سكان املنطقة أنفسهم ومن منظومام احلضارية 

 يف فلسطني بل ومن استوطنوا وعلى اجلانب الفلسطيين البد من إعالن أن اإلسرائيليني ممن ولدوا ونشأوا. واألخالقية
فيها ويودون أن تكون فلسطني وطناً هلم، هلم حق املواطنة الكاملة يف هذه الدولة اجلديدة اليت تلتزم باملواثيق الدولية 

وذا ميكن أن حيل إمجاع إنساين جديد . اخلاصة حبقوق الشعوب واألفراد واليت تضم الطرفني الفلسطيين واإلسرائيلي
 .  حمل اإلمجاع الصهيوين البغيض، االستبعادي العنصري"ح جماالً لكل من الفلسطينيني واإلسرائيلينيإمجاع يفس"

 

وقبول " بالواقعية"يف كل احلروب مع العرب، ومن مث على العرب التحلي " انتصروا"وقد يقول قائل إن اإلسرائيليني 
بيل احللم املثايل من شأا هدم الدولة الصهيونية من الشروط الصهيونية، بدالً من تقدمي اقتراحات مستحيلة هي من ق
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ساعتها سنقول هلم بالفعل إن اقتراحاتنا دف إىل هدم إسرائيل االستيطانية العنصرية وإفساح اال أمام ! أساسها
هاد ال يزال أما خبصوص هزمية العرب، فاملقاومة واحلمد هللا مل تنته وباب االجتهاد خبصوص احلوار املسلح واجل. اجلميع

واحلرب ضد العنصرية هي واجب إنساين البد أن . مفتوحاً، وال يوجد أي مربر لقبول األمر الواقع باعتباره مطلقاً وائياً
نشارك فيه كعرب وكمسلمني، وال ميكن أن نكف عن مقاومة الظلم والظامل إال بعد أن يكف عن استبعادنا واستعبادنا، 

 .  واحتالل أرضنا وهدم منازلنا وضرب آبائنا وأبنائناوالتعايل علينا، واستغاللنا

 

واحلل الذي نطرحه قد يكون بالفعل جذرياً ومثالياً، ولكنه مع هذا قابل للتنفيذ وهو أفضل بكثري من األمر الواقع 
داروينية، وكل والوضع القائم، نتاج حالة احلرب الدائمة أو الراقدة واهلدنة املؤقتة، والذي يستند إىل موازين القوى ال

وهو وضع مل يأت ألحد بالسالم أو . أنواع األسلحة من السالح النووي واألبيض إىل احلجارة والعصيان املدين
ولعل تعود اإلنسان احلديث على منظر الدماء وإدمانه لصوت املتفجرات وتقبله للعنف والقوة كسبيل وحيد . الطمأنينة

ستخفاف الذي تقابل به احللول اإلنسانية احلذرية، ووراء اهلرولة حنو حلسم الصراعات هو السبب الكامن وراء اال
حماوالت السالم اليت دف إىل ترمجة الوضع القائم املبين على احلرب إىل وضع سالم دائم، وهو أمر مستحيل فهو ضد 

 . طبيعة األشياء، فمثل هذا السالم تقوضه بنية الظلم اليت تولِّد التوتر والصراع الدائم

 

  حق العودة الفلسطيني

The Pales tinian Right of Return  

وهو حق أساسي . عودة الفلسطينيني جزء ال يتجزأ من عملية نزع الصبغة الصهيونية عن الدولة الصهيونية االستيطانية
 تركها أو ويف امليثاق العاملي لتلك احلقوق مادة تنص على حق كل مواطن يف العيش يف بالده أو. من حقوق اإلنسان

وهو . وحق امللكية ال يزول باالحتالل. وهو مرتبط حبق امللكية واالنتفاع ا والعيش يف األرض اململوكة. العودة إليها
 . 1946مرتبط أيضاً حبق تقرير املصري الذي اعترفت به األمم املتحدة كمبدأ منذ عام 

 

ومثة . 1948بول إسرائيل عضواً باألمم املتحدة عام لقد اعترب السماح بعودة الالجئني أحد الشروط اليت وضعت لق
أن الالجئني الراغبني يف العودة "، قررت فيه 1948 لسنة 194إعالن صريح وشهري أصدرته اجلمعية العامة حتت رقم 

ين إيل أوطام، والعيش بسالم مع جريام، جيب أن يسمح هلم بذلك، يف أول فرصة عملية ممكنة، وأنه جيب تعويض الذ
ال يرغبون يف العودة عن ممتلكام، ودفع تعويض عن اخلسائر واألضرار اليت أصابت املمتلكات إلصالحها وإرجاعها من 

 . قبل احلكومات والسلطات املسئولة، بناًء على القانون الدويل والعدالة
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ا ال نعرف إنساناً ميكن أن ينسى وطنه إن مقولة نسيان املاضي والتطلع إىل املستقبل تزدري العقل اإلنساين وينه، ألنن
ويبلغ ذلك اإلزدراء ذروته إذا صدرت الدعوة من الطرف اإلسرائيلي . رد أن هناك من يدعوه إىل شطبه من ذاكرته

الذي يستمد كل شرعيته من املاضي، ويعترب قادته أن التوراة كتاب لتسجيل املدن ورسم اخلرائط على حد تعبري إسحق 
 . رابني

 

أما حكاية أن الفلسطينيني مل يعودوا راغبني يف العودة، فهي مسألة ينبغي أال يفترضها أو يفرضها أحد على أحد، وإمنا 
مث إا أكذوبة أخرى تعمد إىل التزييف والتضليل، وساكنو املخيمات منذ األربعينيات . يقررها كل فلسطيين بنفسه

 ألف شخص، فإن عددهم 805 كانوا آنذاك 1948وا وشردوا عام وإذا علمنا أن الذين طرد. شاهد عملي على ذلك
كل من امتلك منهم شيئاً .  ألف شخص600اآلن وحنن على مشارف العام اخلمسني للنكبة قد جتاوز أربعة ماليني و

ابه، يف فلسطني ال يزال حيتفظ بأوراقه الثبوتية حىت هذه اللحظة، ومنهم من ال يزال حيتفظ مبفاتيح داره وخزائن ثي
 . ويعتربها مقدسات حمرزة يف مكان أمني، حبسباا حبالً سرياً يصلهم بالوطن املنهوب

 

 القاضي بعودة الالجئني كياناً خاصاً لترتيب أمور العودة، عرف 1948 لسنة 194لقد أنشأ قرار األمم املتحدة رقم 
وبعد ذلك بقليل أنشأت . ية اقتراح تسوية ائية للقضية، أُنيطت بذلك الكيان أيضاً عمل»هيئة التوفيق يف فلسطني«باسم 

. ، اليت ال نظري هلا إىل اآلن، للعناية بأمر الالجئني الفلسطينني يف خميمام"األونروا"األمم املتحدة وكالة غوث الالجئني 

ن كل أنشطتها جممدة، حىت مل وال تزال هيئة التوفيق قائمة من الناحية القانونية، ومكاتبها موجودة يف األمم املتحدة، لك
 . يعد أحد يأيت هلا على ذكر

 

وكانت هيئة التوفيق هذه قد سعت منذ بداية اخلمسينيات إىل أداء املهمة املوكولة إليها، فعرضت مرة، بناًء على طلب 
مشروع التقسيم  ألف الجئ على األقل، إىل األراضي اليت احتلتها إسرائيل زيادة على 200العرب، العودة الفورية ل 

ويف وقت الحق، وبضغط أمريكي، وافقت إسرائيل من حيث املبدأ . لكن قادة الصهاينة رفضوا الفكرة. 1947لعام 
 ألف الجئ يف إطار معاهدة سالم شاملة مع العرب، وحينما أبدى العرب استعداداً لذلك، ردت 100على إرجاع 

إىل ديارهم، ووضعت حتفظات عدة على " تسللوا" ألفاً 35مت أن  ألفاً، وزع65إسرائيل قائلة إن العدد اخنفض إىل 
 . العدد الباقي، وهو ما أفرغ االقتراح من مضمونه، وأجهض الفكرة

 

مل يكن مستغرباً أن تسعى إسرائيل بكل وسيلة وحيلة للتهرب من التزامها بإعادة الالجئني واالستجابة للقرارات الدولية 
 . هيوين هو يف األساس مشروع طرد ونفي الشعب الفلسطيينيف هذا الصدد، فاملشروع الص

 



 
 565  7الد - الدكتور عبد الوهاب املسريي -موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية

 

 

وألن احلق مقدس، ال ميكن التنازل عنه أو تعويضه بأي مقابل، فال جمال للتساؤل عما إذا كان يتعين عودة الالجئني أم 
سخف منه وأقبح ، وأ»هل؟«ال، حيث األصل هو وجوب العودة، وال جيوز بأي معيار أن يفتح باب مناقشة السؤال 

 . »كيف؟«وإمنا السؤال املشروع هو » ملاذا؟«السؤال 

 

الدكتور سلمان أبو سنة اخلبري الفلسطيين البارز عكف على دراسة املوضوع طيلة السنوات العشر املاضية، وخرج بنتيجة 
 . نها ممكنة أيضاًخالصتها أن عودة مجيع الالجئني املنفيني إىل أوطام ليست حقاً قانونياً وشرعياً فقط لك

 

 1994 إقليماً طبيعياً، وطبقاً إلحصاء عام 36فهو يشري إىل أن إسرائيل مقسمة إىل . وهو يشرح النتيجة اليت انتهى إليها

 .  ألفا39ً ألفاً، بينما عدد العرب الفلسطينيني مليون و420 ماليني و4فإن عدد السكان اليهود يف إسرائيل 

 

من اليهود يعيشون يف عشرة % 80يع السكان، من واقع األرقام الرمسية اإلسرائيلية، تبين أن عند مراجعة بيانات توز
فقط من مساحة إسرائيل الراهنة، اليت % 12 إقليماً يف البالد، أي أن هؤالء يقيمون على 36أقاليم فقط من بني ال 

 .  كيلو متراً مربعا458.2ًتعادل 

 

 كيلو متراً مربعاً فقط عن مساحة األراضي اليت كان اليهود 841ساحة تزيد مبقدار واملالحظة املثرية هنا أن هذه امل
 ! ميتلكوا أيام االنتداب الربيطاين

 

األول أن منط معيشة أعضاء اجلماعات اليهودية يف اجليتو وااللتصاق والتجمع مل يتغير، رغم : هذه املقارنة تكشف أمرين
أما األمر الثاين فهو أن أعضاء اجلماعات اليهودية بعد أن أقاموا دولة ظلوا .  احملتلةتوافر مساحة كبرية من األراضي

يعملون يف املهن التقليدية اليت يضطلع ا أعضاء اجلماعات اليهودية مثل املال والتجارة والصناعة الدقيقة، وقلة منهم 
 . غيرت منط حياا وأقبلت على الزراعة يف جمتمع ريفي

 

، وتتفاوت نسبتهم من مكان إىل آخر، حىت 36 إقليماً من ال 26س من ذلك فإن الفلسطينيني يعيشون يف على العك
وقد ساعد على انتشارهم طبيعتهم الزراعية بالدرجة األوىل، فضالً عن أن احلكم .  إقليما17ًمن سكان % 30تصل إىل 

م من االنتقال إىل املناطق املكتظة باملستوطنني ، منعه1967 و48العسكري الذي طُبق عليهم يف الفترة بني عامي 
 . الصهاينة

 

اآلخرون؟  تشري % 20من مساحة إسرائيل، فأين يعيش ال % 12من املستوطنني الصهاينة يعيشون يف % 80ما دام 
 ألف مستوطن 586فهناك . البيانات اإلحصائية إىل أن معظمهم يعيش يف املدن، ولكنها مدن ريفية غري متالصقة
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وهؤالء هم الذين ينتفعون باألرض .  يهودي يعيشون يف الريف298.600ويبقى . قطنون حوايل عشر مدن ريفيةي
 . الفلسطينية

 

 ألف دومن من 445 مليوناً و17 مستوطن فقط يفلحون 600 ألفاً و298األمر املثري الذي تدل عليه هذه األرقام أن 
 !ف الجئ فلسطيين، وأرضهم وإرثهم التارخيي أل646 ماليني و4وهذه املساحة هي وطن . األرض

 

إن إسرائيل تعاين من اخنفاض الكثافة السكانية اليهودية يف األقاليم الستة اجلنوبية، وتكاد تلك الكثافة تكون معدومة يف 
هلم على وعندما أُجربوا لدى وصو. وقد فشلت احملاوالت اإلسرائيلية املكثفة لنقل املهاجرين إىل تلك املناطق. اجلنوب

واستبدلوا م مهاجرون جدد ال يعرفون البالد، . السكن يف الشمال واجلنوب، فإم نزحوا إىل الوسط بعد فترة التأقلم
 . ومل يتمكنوا من حتديد أفضليتهم

 

إن مناطق الكفاف السكاين يف إسرائيل اليت تتمدد بني الشمال واجلنوب تستوعب كل العرب املوجودين يف إسرائيل، 
فة إىل العشرين يف املائة من اليهود الذين يعيشون خارج منطقة الوسط، كما أا تستوعب أيضاً كل الالجئني إضا

 . العائدين إىل وطنهم

 

 كيلو متراً مربعاً، 350 ألفاً و18 ماليني ونصف مليون نسمة، نرشح إلقامتهم مساحة قدرها 6وعدد هؤالء مجيعاً 
 إقليماً من 22ربع، وهي كثافة معقولة جداً، أقل من الكثافة السكانية الكلية يف  شخصاً لكل كيلو متر م358بكثافة 
 . 36أصل 

 

ولن تشكِّل عودة الالجئني إىل ديارهم أي نزوح إسرائيلي كبري، رغم أن تصحيح آثار اجلرمية التارخيية حق وواجب 
فالفالحون . هماً من حيام على عكس الفلسطينينيوالسبب أن اإلسرائيليني فشلوا يف أن جيعلوا الزراعة جزءاً م. إنساين

وهم يف تناقُص مستمر، . من مساحة إسرائيل% 85 ألف نسمة فقط يف مساحة تساوي 298اليهود ال يتجاوز عددهم 
من الناتج القومي % 3.5ألن اهلجرة العكسية من األطراف إىل الوسط مستمرة بإطراد، حىت أصبحت الزراعة تشكِّل 

 . 1950من هذا الناتج عام % 11، بدالً من 1994 عام يف إسرائيل

 

النقد األساسي الذي ميكن أن يوجه إىل فكرة العودة من وجهة النظر اإلسرائيلية، أن ذلك سيؤثر على هوية الدولة 
تمسك إسرائيل ت أن اتمع اليهودي يف إسرائيل، وهو نقد غري قانوين وغري أخالقي، ويعين" بنقاء"اليهودية، وسيخل 

  .واهللا اعلم. بطابع الدولة العنصرية، وعند االختيار احلقيقي ترفض أن تكون دولة دميوقراطية لكل سكاا
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	  1993 ﺔﻴﺎﻬﻨﻭ 1948/11/8 ﻥﻴﺒ
	 ﻥﺎﻜﺴﻟﺍ ﻉﻭﻤﺠﻤ ﻥﻤ ﺏﺭﻌﻟﺍ ﺔﺒﺴﻨ / ﺏﺭﻋ / ﺩﻭﻬﻴ / ﻲﻟﺎﻤﺠﻹﺍ ﺩﺩﻌﻟﺍ / ﺔﻨﺴﻟﺍ
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	 ﻡﺎﻋ ﻲﻓ ،ﻥﻴﻴﻜﺍﺭﺘﺸﻻﺍ ﺔﻨﻴﺎﻬﺼﻟﺍ ﺩﺍﻭﺭﻠﻟ ﺎﻋﺎﻤﺘﺠﺍ ﻩﺭﻭﺼﺘ ﺎﻤ ﻲﻜﺴﻨﻼﻴﻤﺴ ﻲﺸﻭﻤ ﻲﻠﻴﺌﺍﺭﺴﻹﺍ ﺏﺘﺎﻜﻟﺍ ﻑﺼﻭ ﺩﻗﻭ
	 : ﺏﺭﻌﻟﺎﺒ ﺔﺼﺎﺨﻟﺍ ﺔﻠﺌﺴﻷﺍ ﺽﻌﺒ ﻪﻴﺠﻭﺘ ﻡﺘ ﺙﻴﺤ ،1891
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	 : ﺔﻴﻨﺎﺜﻟﺍ ﺔﺠﻭﻤﻟﺍ
	 : ﺔﺜﻟﺎﺜﻟﺍ ﺔﺠﻭﻤﻟﺍ
	 : ﺔﻌﺒﺍﺭﻟﺍ ﺔﺠﻭﻤﻟﺍ
	 : ﺔﺴﻤﺎﺨﻟﺍ ﺔﺠﻭﻤﻟﺍ
	  ﺦﻴﺭﺎﺘ :1948 ﻡﺎﻋ ﺩﻌﺒ ﺔﻴﻨﺎﻁﻴﺘﺴﻻﺍ ﺔﻴﻨﻭﻴﻬﺼﻟﺍ ﺓﺭﺠﻬﻟﺍ
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	  ﺡﻭﺯﻨﻟﺍ
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	  ﺕﺎﻴﻨﻴﻌﺴﺘﻟﺍ ﻲﻓ ﺕﻴﻴﻓﻭﺴﻟﺍ ﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺓﺭﺠﻫ
	 Soviet Jewish Immigration in the Nineties 
	 . ﺏﺫﺠﻟﺍﻭ ﺩﺭﻁﻟﺍ ﺭﺼﺎﻨﻋ1 - 
	 : ﻲﺘﻴﻓﻭﺴﻟﺍ ﻊﻤﺘﺠﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﺏﺫﺠﻟﺍﻭ ﺩﺭﻁﻟﺍ ﺭﺼﺎﻨﻋ "ﺃ
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	 Zionist Content of Israeli Discriminatory Practice 
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	 Zionist Massacres between 1947 and 1948 
	 " 1948 ﻝﻴﺭﺒﺃ 9" ﻥﻴﺴﺎﻴ ﺭﻴﺩ ﺔﺤﺒﺫﻤ
	 Deir Yassin Massacre 
	 " 1948 ﻪﻴﻟﻭﻴ ﻝﺌﺍﻭﺃ" ﺩﻠﻟﺍ ﺔﺤﺒﺫﻤ
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	 " ﺔﻤﻅﻨﻤ" ﺱﺭﺎﺤﻟﺍ
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	 " ﺔﻤﻅﻨﻤ" ﺭﺎﺘﻴﺒﻟﺍ
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	  ﻱﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﻕﻠﻴﻔﻟﺍ
	 Jewish Legion 
	  ﺔﻴﻨﻭﻴﻬﺼﻟﺍ ﺔﻟﺎﻐﺒﻟﺍ ﺔﻗﺭﻓ
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	  ﻡﻴﺭﻁﻭﻨﻟﺍ
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	  1967 ﻡﺎﻋ ﻰﺘﺤ ﺔﻴﻠﻴﺌﺍﺭﺴﻹﺍ/ﺔﻴﻨﻭﻴﻬﺼﻟﺍ ﺢﺒﺍﺫﻤﻟﺍ
	 Israeli-Zionist Massacres till 1967 
	 " 1953 ﺭﺒﻭﺘﻜﺃ 10" ﺔﻴﻠﻴﻘﻠﻗ ﺔﺤﺒﺫﻤ
	 Qalqilya Massacre 
	 " 1953 ﺭﺒﻭﺘﻜﺃ 15" ﺔﻴﺒﻗ ﺔﺤﺒﺫﻤ
	 Kibya Massacre 
	 " 1955 ﺭﻴﺍﺭﺒﻓ 28" ﻰﻟﻭﻷﺍ ﺓﺯﻏ ﺔﺤﺒﺫﻤ
	 First Gaza Massacre 
	 " 1956 ﺭﺒﻭﺘﻜﺃ 29" ﻡﺴﺎﻗ ﺭﻔﻜ ﺔﺤﺒﺫﻤ
	 Kafr Kassem Massacre 
	  ﺦﻴﺭﺎﺘ :ﺕﺎﻴﻨﻴﻨﺎﻤﺜﻟﺍ ﻰﺘﺤ1967 ﻡﺎﻋ ﺫﻨﻤ ﻲﻠﻴﺌﺍﺭﺴﻹﺍ/ﻲﻨﻭﻴﻬﺼﻟﺍ ﺏﺎﻫﺭﻹﺍ
	 Israeli-Zionist Terrorism from 1967 till the Eighties: History 
	  ﺕﺎﻴﻨﻴﻨﺎﻤﺜﻟﺍ ﻲﻓ ﺔﻴﻠﻴﺌﺍﺭﺴﻹﺍ/ﺔﻴﻨﻭﻴﻬﺼﻟﺍ ﺔﻴﺒﺎﻫﺭﻹﺍ ﺕﺎﻤﻅﻨﻤﻟﺍ
	 Israeli-Zionist Terrorist Organizations in the Eighties 
	  ﻡﻴﻨﻭﻤﻴﺇ ﺵﻭﺠ
	 Gush Emunim 
	  ﺔﻴﻠﻴﺌﺍﺭﺴﻹﺍ/ﺔﻴﻨﻭﻴﻬﺼﻟﺍ ﺥﺎﻜ ﺔﻤﻅﻨﻤ
	 "Kach "An Israeli-Zionist Organization 
	  ﺔﻀﺎﻔﺘﻨﻻﺍﻭ ﻲﻠﻴﺌﺍﺭﺴﻹﺍ/ﻲﻨﻭﻴﻬﺼﻟﺍ ﺏﺎﻫﺭﻹﺍ
	 Israeli-Zionist Terrorism and the Intifada 
	  1967 ﻡﺎﻋ ﺩﻌﺒ ﺔﻴﻠﻴﺌﺍﺭﺴﻹﺍ/ﺔﻴﻨﻭﻴﻬﺼﻟﺍ ﺢﺒﺍﺫﻤﻟﺍ
	 Israeli-Zionist Massacres after 1967 
	 " 1982 ﺭﺒﻤﺘﺒﺴ 18 -16" ﻼﻴﺘﺎﺸﻭ ﺍﺭﺒﺎﺼ ﺔﺤﺒﺫﻤ
	 Sabra and Shatila Massacre 
	 "ﻥﺎﻀﻤﺭ ﻲﻓ ﺓﺭﻴﺨﻷﺍ ﺔﻌﻤﺠﻟﺍ-1994 ﺭﻴﺍﺭﺒﻓ 25" ﻲﻤﻴﻫﺍﺭﺒﻹﺍ ﻡﺭﺤﻟﺍ ﺔﺤﺒﺫﻤ
	 Ibrahimi Mosque Massacre 
	 " 1996 ﻝﻴﺭﺒﺃ 18" ﺎﻨﺎﻗ ﺔﺤﺒﺫﻤ
	 Qana Massacre 
	  ﻭﻠﺴﻭﺃ ﺩﻌﺒ ﻲﻨﻭﻴﻬﺼﻟﺍ/ﻲﻠﻴﺌﺍﺭﺴﻹﺍ ﺏﺎﻫﺭﻹﺍ
	 Israeli-Zionest Terrorism after Oslo 


	  ﻲﻨﻭﻴﻬﺼﻟﺍ ﻲﻨﺎﻁﻴﺘﺴﻻﺍ ﻡﺎﻅﻨﻟﺍ :ﻊﺒﺍﺭﻟﺍ ﺀﺯﺠﻟﺍ
	ﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍﻭ ﻥﺎﻁﻴﺘﺴﻻﺍ :ﻝﻭﻷﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	  ﻩﺭﻭﻬﻅ ﺏﺎﺒﺴﺃ :1948 ﻡﺎﻋ ﻝﺒﻗ ﻥﻴﻁﺴﻠﻓ ﻲﻓ ﻲﻨﻭﻴﻬﺼﻟﺍ ﻲﻨﺎﻁﻴﺘﺴﻻﺍ ﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ
	 ﺔﻋﺯﻨﻟﺍ ﺕﻤﻋﺩ "ﺔﻨﻴﺎﻬﺼﻟﺍ ﻥﻴﻨﻁﻭﺘﺴﻤﻟﺍ ﻱﺃ" ﺎﻬﻠﻘﻨ ﻡﺘ ﻲﺘﻟﺍ ﺔﻴﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺔﻴﺭﺸﺒﻟﺍ ﺓﺩﺎﻤﻟﺍ ﺔﻌﻴﺒﻁﺒ ﺔﺼﺎﺨ ﺏﺎﺒﺴﺃ ﺩﺠﻭﺘﻭ
	 : ﺔﻴﻋﺎﻤﺠﻟﺍ
	  1948 ﻡﺎﻋ ﺩﻌﺒ ﺔﻠﺘﺤﻤﻟﺍ ﻥﻴﻁﺴﻠﻓ ﻲﻓ ﻲﻨﻭﻴﻬﺼﻟﺍ ﻲﻨﺎﻁﻴﺘﺴﻻﺍ ﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ
	 Zionist Settler Economy in Occupied Palestine after 1948 
	  ﻲﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ
	 Labour Economy 
	 " ﺏﻭﻜﺴﻤﻟﺍ  ﻡﻴﺴﺘﻭﻟﺎﺤ" ﺔﻨﻴﺎﻬﺼﻟﺍ ﺩﺍﻭﺭﻟﺍ
	 Zionist Pioneers "Halutzim; Maskoub" 
	  ﺩﺍﻭﺭﻟﺍ ﺕﺎﻤﻅﻨﻤ
	 Halutzim Organizations 
	  ﺔﻴﻨﻭﺎﻌﺘﻟﺍ ﺔﻜﺭﺤﻟﺍ
	 Cooperative Movement 
	  ﺝﺎﺘﻨﻹﺍﻭ ﺔﺴﺍﺭﺤﻟﺍﻭ ﻝﻤﻌﻟﺍﻭ ﺽﺭﻷﺍ ﻡﺎﺤﺘﻗﺍ
	 Conquest of Soil, Labour, Guarding, and Production 
	 : ﺽﺭﻷﺍ ﻡﺎﺤﺘﻗﺍ1  
	 : ﻝﻤﻌﻟﺍ ﻡﺎﺤﺘﻗﺍ2  
	 : ﺔﺴﺍﺭﺤﻟﺍ ﻡﺎﺤﺘﻗﺍ3  
	 : ﺝﺎﺘﻨﻹﺍ ﻡﺎﺤﺘﻗﺍ4  
	  ﻱﺭﺒﻌﻟﺍ ﻝﻤﻌﻟﺍ
	 Hebrew Labour 
	  ﺕﻭﺭﺩﺘﺴﻬﻟﺍ
	 Histadrut 
	  ﻲﻨﻭﻴﻬﺼﻟﺍ ﻲﻨﺎﻁﻴﺘﺴﻻﺍ ﺭﺎﻤﻌﺘﺴﻼﻟ ﺭﻐﺼﻤ ﺝﺫﻭﻤﻨ :ﺱﺘﻭﺒﻴﻜﻟﺍ
	 Kibbutz: Micro-Paradigm of Zionist Settler Colonialism 
	  ﺔﻴﺴﺎﺴﻷﺍ ﺕﺎﻤﺴﻟﺍ :ﺱﺘﻭﺒﻴﻜﻟﺍ
	 Kibbutz: Main Traits 
	  ﺔﻴﺭﻫﻭﺠﻟﺍ ﻪﺘﻻﻭﺤﺘ :ﺱﺘﻭﺒﻴﻜﻟﺍ
	 Kibbutz: Radical Changes 
	 : ﺓﺃﺭﻤﻟﺍ1  
	 : ﻑﺭﺘﻟﺍ2  
	 : ﺔﻋﺎﻨﺼﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﺔﻋﺍﺭﺯﻟﺍ ﻥﻤ3  
	 : ﻲﻗﺭﻌﻟﺍ ﻙﺴﺎﻤﺘﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﻲﻜﺍﺭﺘﺸﻻﺍ ﻥﻤﺎﻀﺘﻟﺍ ﻥﻤ4  
	  ﺔﻟﺯﻌﻟﺍﻭ ﺔﻤﺯﻷﺍ :ﺱﺘﻭﺒﻴﻜﻟﺍ
	 Kibbutz: Crisis and Isolation 
	 : ﺔﻴﻨﻭﻴﻬﺼﻟﺍ ﺔﻟﻭﺩﻟﺍ ﻡﺎﻴﻗ1  
	 : ﺔﻴﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺔﻤﺯﻷﺍ2  
	 : ﺔﻴﻓﺎﻘﺜﻟﺍﻭ ﺔﻴﻭﻴﻨﺒﻟﺍ ﺱﺘﻭﺒﻴﻜﻟﺍ ﺔﻟﺯﻋ3  
	 : ﺱﺘﻭﺒﻴﻜﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺎﻫﺭﺜﺃﻭ ﺔﻴﻨﻭﻴﻬﺼﻟﺍ ﺔﻴﺠﻭﻟﻭﻴﺩﻴﻷﺍ ﺭﺎﺴﺤﻨﺍ4  
	 : ﺱﺘﻭﺒﻴﻜﻟﺍﻭ ﻥﻭﻴﻨﻴﺩﻟﺍ ﺩﻭﻬﻴﻟﺍ5  
	 : ﺱﺘﻭﺒﻴﻜﻟﺍﻭ ﻥﻭﻴﻗﺭﺸﻟﺍ ﺩﻭﻬﻴﻟﺍ6  
	 : ﺔﻴﺭﻜﺴﻌﻟﺍ ﺔﻤﺩﺨﻟﺍ ﺽﻓﺭ7 
	 " ﻲﻟﺎﻤﻌﻟﺍ" ﻲﻠﻴﺌﺍﺭﺴﻹﺍ ﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻊﻴﺒﻁﺘﻭ ﺔﺼﺨﺼﺨﻟﺍ
	 Privatization and the Normalization of Israeli "Labour" Economy 
	 " ﻲﻟﺎﻤﻌﻟﺍ" ﻲﻠﻴﺌﺍﺭﺴﻹﺍ ﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻊﻴﺒﻁﺘﻭ ﺔﻴﻤﻠﺴﻟﺍ ﺔﻴﻭﺴﺘﻟﺍ
	 Peaceful Settlement and the Normalization of Israeli "Labour" Economy 
	  1997 ﻡﺎﻋ ﻲﻠﻴﺌﺍﺭﺴﻹﺍ ﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ
	 Israeli Economy 1997 

	؟ ﺔﻴﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺔﻨﻤﻴﻬﻟﺍ ﻡﺃ ﻲﻓﺍﺭﻐﺠﻟﺍ ﻊﺴﻭﺘﻟﺍ :ﻰﻨﺎﺜﻟﺍﺏﺎﺒﻟﺍ
	ﺔﻴﻨﻭﻴﻬﺼﻟﺍ ﻝﻼﻐﺘﺴﻻﺍ ﺔﻴﻨﺒ
	  ﻝﻴﺌﺍﺭﺴﻴ ﺱﺘﺭﺇ
	 Eretz Yisrael 
	  ﻲﻨﻴﻁﺴﻠﻔﻟﺍ ﻥﻁﻭﻟﺍﻭ ﺔﻴﻨﻭﻴﻬﺼﻟﺍ ﺔﻴﻌﺴﻭﺘﻟﺍ
	 Zionist Expansionism and the Palestinian Homeland 
	  ﺔﻴﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍﻭ ﺔﻴﻨﻤﻷﺍﻭ ﺔﻴﺨﻴﺭﺎﺘﻟﺍ ﺩﻭﺩﺤﻟﺍ
	 Historic, Economic and Security Borders 
	  ﻲﻨﻴﻁﺴﻠﻔﻟﺍ ﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻥﻤ ﻰﻘﺒﺘ ﺎﻤﻭ ﻲﻠﻴﺌﺍﺭﺴﻹﺍ ﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻥﻴﺒ ﺔﻴﻟﺎﻴﻨﻭﻟﻭﻜﻟﺍ ﺔﻗﻼﻌﻟﺍ
	 Palestinian Economy 
	  ﺔﻴﺒﺭﻌﻟﺍ ﻩﺎﻴﻤﻟﺍﻭ ﺔﻴﻨﻭﻴﻬﺼﻟﺍ ﺔﻴﻌﺴﻭﺘﻟﺍ
	 Zionist Expansionism and Arab Waters 
	 ﺎﻴﺩﺎﺼﺘﻗﺍ ﻰﻤﻅﻌﻟﺍ ﻝﻴﺌﺍﺭﺴﺇ ﻡﺃ ﺎﻴﻓﺍﺭﻐﺠ ﻯﺭﺒﻜﻟﺍ ﻝﻴﺌﺍﺭﺴﺇ
	  Greater Israel: Geogaphically or Economically 
	  ﺔﻴﻁﺴﻭﺃ ﻕﺭﺸﻟﺍ ﻕﻭﺴﻟﺍ
	 Middle East Market 
	 : ﻲﻓ ﻝﺜﻤﺘﺘﻓ ﻲﻁﺴﻭﺃ ﻕﺭﺸﻟﺍ ﻉﻭﺭﺸﻤﻟﺍ ﺔﻤﺎﻗﺇ ﺕﺎﻴﻟﺁ ﺎﻤﺃ
	  ﻁﺴﻭﻷﺍ ﻕﺭﺸﻠﻟ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻝﻴﺌﺍﺭﺴﺇ ﻉﻭﺭﺸﻤ
	 Israel's Economic project for the Middle East 
	 ﺔﻴﻭﻭﻨﻟﺍ ﻑﺌﺍﺫﻘﻟﺍﻭ ،ﺦﻴﺭﺍﻭﺼﻟﺍ ﺭﻭﻬﻅﻭ ،ﺔﻴﻤﻼﺴﻹﺍ ﺓﻭﺤﺼﻟﺍ :ﻲﻓ ﺕﺍﺭﻴﻐﺘﻤﻟﺍ ﻩﺫﻬﻟ ﻪﻠﻴﻠﺤﺘ ﺯﻴﺭﻴﺒ ﺹﺨﻟ ﺩﻗﻭ
	 : ﺔﻴﺌﺎﻴﻤﻴﻜﻟﺍﻭ
	 : ﻥﻋ ﻝﻭﺼﻓ ﺔﻌﺒﺴ ﻲﻓ ﺯﻴﺭﻴﺒ ﺙﺩﺤﺘﻴﻭ
	 : ﻲﻠﻴ ﺎﻤ ﺎﻬﻨﻤ ﺭﻜﺫﻨ ﺎﻬﻫﺎﺠﺘ ﺕﻤﺼﻟﺍ ﺯﻴﺭﻴﺒ ﻡﺯﺘﻟﺍ ﺓﺭﻴﺜﻜ ﻁﺎﻘﻨﻭ ﺔﻠﺌﺴﺃ ﺔﻤﺜﻭ

	ﻲﻠﻴﺌﺍﺭﺴﻹﺍ ﻲﺴﺎﻴﺴﻟﺍ ﻡﺎﻅﻨﻟﺍ :ﺙﻟﺎﺜﻟﺍﺏﺎﺒﻟﺍ
	ﻲﻠﻴﺌﺍﺭﺴﻹﺍ ﻲﺴﺎﻴﺴﻟﺍ ﻡﺎﻅﻨﻟﺍ
	  ﺔﻴﻠﻴﺌﺍﺭﺴﻹﺍ ﺔﻴﻁﺍﺭﻗﻭﻤﻴﺩﻟﺍ
	 Israeli Democracy 
	  ﻲﻠﻴﺌﺍﺭﺴﻹﺍ ﻲﺒﺯﺤﻟﺍ ﻡﺎﻅﻨﻟﺍ
	 Israeli Party System 
	  ﻲﻨﺎﻤﻠﻌﻟﺍ ﻥﻴﻤﻴﻟﺍ
	 Secular Right 
	  ﻲﻨﻴﺩﻟﺍ ﻥﻴﻤﻴﻟﺍ
	 Religious Right 
	  ﺔﻴﺭﺎﺴﻴﻟﺍ ﺏﺍﺯﺤﻷﺍ
	 Leftist Parties 
	  ﺔﻴﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﺏﺍﺯﺤﻷﺍ
	 Labour Parties 
	  ﺔﻴﻠﻴﺌﺍﺭﺴﻹﺍ ﺔﻴﺠﺭﺎﺨﻟﺍ ﺔﺴﺎﻴﺴﻠﻟ ﻲﻨﻭﻴﻬﺼﻟﺍ ﺩﻌﺒﻟﺍ
	 Zionist Dimension of Israeli Foreign Policy 
	  ﻕﻁﻨﻤﻟﺍ ﺍﺫﻫ ﺏﺴﺤ  ﻝﻴﺌﺍﺭﺴﺈﻓ ،ﺔﻴﺠﺭﺎﺨﻟﺍ ﺔﺴﺎﻴﺴﻟﺍ ﻰﻠﻋ "ﻭﺘﻴﺠﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﺔﺒﺴﻨ" ﻱﻭﺘﻴﺠﻟﺍ ﻲﻨﻤﻷﺍ ﻕﻁﻨﻤﻟﺍ ﺔﺒﻠﻏ :ﻻﻭﺃ
	 ﻝﺜﻤ" ﻪﺴﻔﻨ ﻪﻟ ﻝﻭﺴﺘ ﻥﻤ ﻝﻜ ﺏﻴﺩﺄﺘﺒ ﻡﻭﻘﻴ ﻱﺫﻟﺍ ﺭﻴﻔﺨﻟﺍ ﺭﻭﺩﺒ ﻡﻭﻘﺘﻭ ﺔﻘﻁﻨﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﺏﺭﻐﻟﺍ ﺢﻟﺎﺼﻤ ﻥﻋ ﻊﻓﺍﺩﺘ ﺔﻟﻭﺩ
	 ﺢﻟﺎﺼﻟ ﺔﻘﻁﻨﻤﻟﺍ ﺭﺍﺩﺘ ﻥﺃ ﻝﻭﺎﺤﻴﻭ ﺔﻠﻘﺘﺴﻤﻟﺍ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﻥﻋ ﺙﺤﺒﻴﻭ ﺔﻴﺒﺭﻐﻟﺍ ﺔﻨﻤﻴﻬﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺩﺭﻤﺘﻴ ﻥﺃ "ﺏﺭﻌﻟﺍ ﻥﻴﻴﻤﻭﻘﻟﺍ
	 "ﺭﺎﻴﻏﻷﺍ" ﺀﺍﺩﻋﻷﺍ ﻁﻴﺤﻤ ﻲﻓ ﺓﺭﺼﺎﺤﻤﻟﺍ ﺔﻴﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺔﻋﺎﻤﺠﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺯﻜﺭﺘ ﺔﻴﻭﺘﻴﺠ ﺕﺎﺠﺎﺒﻴﺩ ﺍﺫﻫ ﻊﻤ ﻡﺯﻼﺘﻴﻭ .ﺎﻬﻠﻫﺃ
	ﺩﻴﺤﻭﻟﺍ ﻲﻋﺭﺸﻟﺍ ﻡﻬﻠﺜﻤﻤ ﺎﻫﺭﺎﺒﺘﻋﺎﺒ ﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺎﻴﺎﺤﻀ ﻥﻋ ﺕﺎﻀﻴﻭﻌﺘ ﻲﻘﻠﺘ ﻲﻓ ﺔﻟﻭﺩﻟﺍ ﺔﻴﻘﺤﺃ ﺱﺭﻜﺘﻭ
	 ﺓﺭﻜﺴﻋ ﻥﻤ ﺔﻌﻔﺘﺭﻤ ﺔﺠﺭﺩ "ﻱﻭﺘﻴﺠﻟﺍ ﻲﻨﻤﻷﺍ ﻕﻁﻨﻤﻟﺍ ﺭﺎﻁﺇ ﻲﻓ" ﻱﺩﺎﻌﻤﻟﺍ ﻲﺒﺭﻌﻟﺍ ﻁﻴﺤﻤﻟﺍ ﻊﻤ ﺕﺎﻗﻼﻌﻟﺍ ﺏﻠﻁﺘﺘ :ﺎﻴﻨﺎﺜ
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