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 إشكاليات وموضوعات أساسية: الجزء األول

التعريف بالصيهونية: باب األولال   

 إشكالية التعريف : الصهيونية 

Zionism: The Problem of Definition  

  :بشكل مباشر لألسباب التالية يصعب تعريفها» صهيونية«كلمة 
 
وليس إىل الظاهرة الصهيونية، فتعرف الصهيونية، " لصهيويناألمل ا"تشري إىل   التعريفات الشائعة يف املعاجم الغربية 1

حسبما جاء يف الوعد اإلهلي  احلركة الرامية إىل عودة اليهود إىل وطن أجدادهم إرتس يسرائيل"سبيل املثال بأا  على
قعة ختتلف كثرياً عن الواقع الصهيوين أو املتتالية املفترضة أو املتو وغين عن القول أن األمل!" واآلمال املشيحانية لليهود

  .املتتالية املتحققة الصهيوين أو

 
حبيث ال متكن التفرقة بني الواحد واآلخر، فالصهيونية قد تكون   ختتلط التعريفات باالعتذاريات واملنظورات املختلفة 2

  . استيطاينحتقيق اآلمال املشيحانية، ولكنها من منظور البعض اآلخر خمطط استعماري من منظور البعض هي
 
متناقضة أحياناً، يف أهدافها ومصاحلها   يشري املصطلح إىل نزعات وحركات ومنظمات سياسية غري متجانسة، بل 3

  .الدينية أو الطبقية ورؤيتها للتاريخ، أو يف أصوهلا اإلثنية أو
 
الصهيونية «و» ونية العماليةالصهي«أو توسعه كأن نقول   قد يستخدم املصطلح مع صفة حتد من حقله الداليل 4

 وهم معارضو مشروع شرق أفريقيا باعتبار أن دعاة هذا املشروع هم» صهاينة صهيون» بل هناك أيضاً. »املسيحية

صهيون بال «هرتزل باعتبارها  كما أشار بعض دعاة الصهيونية اإلثنية العلمانية إىل صهيونية(صهاينة بدون صهيون 
  .)»صهيونية

 
 ، فبأي معىن إذن ميكننا"بعض أعضاء اجلماعات اليهودية إىل فلسطني وتوطينهم فيها جري"صهيونية تعين وإذا كانت ال

صهيونية اليهودي الذي يرفض أن  ،أي)اجلماعات اليهودية يف العامل(» الشتات«أو » صهيونية الدياسبورا«احلديث عن 
 يرى أن هذا االستيطان هو احلل الوحيد ملشاكل اليهود؟ نفسه يشترك يف عملية االستيطان الصهيوين وإن كان يف الوقت

 باملفكر الصهيوين العمايل بوروخوف إىل أن ينحت مصطلحاً يف غاية األمهية اختفى من ولعل هذا هو الذي حدا

ارية الوسطى اليت تم باجلوانب احلض ، ويعين صهيونية الطبقة»صهيونية الصالونات«األدبيات والتواريخ الصهيونية وهو 
بعد تأسيس الدولة (كما حنت آخر . وال تم كثرياً باالستيطان) »اليهودي الوعي«أي ما يسمى (والثقافية واإلثنية 
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عالية ولكنه  وهي صهيونية اليهودي الذي يحدث أصواتاً صهيونية» صهيونية دفتر الشيكات«مصطلح  (الصهيونية
الواقع ال تعدل داللة املصطلح وحسب، وإمنا   ولذا، فإن الصفة هنا يف.يكتفي بدفع مبلغ من املال للمنظمة الصهيونية

  .تغري معناه تغيرياً جوهرياً

 
هو من يدعو إىل جري اليهود إىل فلسطني " فإن قَبلنا بأن الصهيوين.  وهنا جيب أن نثري قضية تتصل باال الداليل 5

عوة املعادين لليهود بطرد اليهود من أوطام وتوطينهم يف فلسطني؟ املصطلح على د ، فهل ميكن أن نطلق"وتوطينهم فيها
ميكن احلديث عن النازيني  هل ميكن أن نطلق املصطلح على املشاريع النازية املختلفة للتخلص من اليهود؟ وهل بل

اره صهيونياً حياول فقد أشار إىل نفسه باعتب. حماكمته كصهاينة؟ وعلى كل حال، فإن هذا ما فعله أدولف أخيمان أثناء
باعتبار أن اليهود شعب بال أرض، أما األرض الراسخة فهي (حتت أقدام اليهود  أن يضع شيئاً من األرض الراسخة

  .)أرض بال شعب فلسطني،
 
 

 تاريخ المفهوم والمصطلح : الصهيونية 

Zionism: The History of the Concept and the Term  

لإلشارة إىل بعض الرتعات يف التاريخ  إال يف القرن التاسع عشر، ولكنه مع هذا يستخدم» الصهيونية«مل يسك مصطلح 
وسنحاول فيما يلي أن نرصد بعض استخدامات املصطلح . التاريخ الغريب، بل داخل النسق الديين اليهودي قبل هذا

سبقها، وإمنا  ديدة ال تنسخ بالضرورة مااملستطاع  يف تسلسلها التارخيي، مع العلم بأن كل داللة ج ونوردها  على قدر
  :تركيباً جيولوجياً تراكمياً تضاف إلىها فتزيد اال الداليل اتساعاً وتناقضاً وجتعل املصطلح

 
يف التراث الديين اليهودي إىل جبل صهيون والقدس، بل إىل األرض » صهيون» تشري كلمة:  الصهيونية باملعىن الديين 1

إىل اليهود كجماعة  كما تستخدم الكلمة لإلشارة. »بنت صهيون«شري اليهود إىل أنفسهم باعتبارهم ككل، وي املقدسة
اليهودي، إذ أن أتباع هذه العقيدة يؤمنون بأن املاشيح  والواقع أن العودة إىل صهيون فكرة حمورية يف النسق الديين. دينية

 ولكلمة. وحيكم العامل فيسود العدل والرخاء) األرض  العاصمة (ليقود شعبه إىل صهيون املخلِّص سيأيت يف آخر األيام

على لسان مجاعة  137/1 إحياءات شعرية دينية يف الوجدان الديين اليهودي، فقد جاء يف املزمور رقم» صهيون»
ت وقد ورد". وذرفنا الدمع حينما تذكرنا صهيون جلسنا على ضفاف أار بابل: "يسرائيل بعد جريهم إىل بابل

، وهو حب يعبر عن »حب صهيون«االرتباط بصهيون الذي يطلَق عليه عادةً  إشارات شىت يف الكتاب املقدس إىل هذا
فلسطني للعيش  الصالة والتجارب والطقوس الدينية املختلفة، ويف أحيان نادرة على شكل الذهاب إىل نفسه من خالل

يعملون ويعيشون على الصدقات اليت يرسلها  الذين يستقرون هناك الولذا، كان املهاجرون اليهود . فيها بغرض التعبد
 كان العيش يف فلسطني يعد عمالً من أعمال التقوى ال عمالً من أعمال الدنيا، وقد. أعضاء اجلماعات اليهودية يف العامل

الصهيوين، وخصوصاً أن اليهودية باالستيطان  وجزاؤه يكون يف اآلخرة أو يف آخر األيام، ولذا فإنه ال تربطه رابطة كبرية
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 دحيكات«العودة اجلماعية الفعلية إىل فلسطني وتعتربها جتديفاً وهرطقة ومن قبيل  تحرم حماولة) األرثوذكسية(احلاخامية 

الوقت الذي حيدده الرب  فاليهودية تؤمن بأن العودة إىل أرض امليعاد ستتم يف. »التعجيل بالنهاية«أي » هاكتس
ال ) اليت تؤكد عنصر جتاوز املادة(الرتعة الصهيونية الدينية  وهذه.  وأا ليست فعالً بشرياً يتم على يد البشروبطريقته،

  .الوقت احلايل يف» الصهيونية الدينية«الصهيوين الفعلي واملادي يف فلسطني وال حىت مبا يسمى  عالقة هلا باالستيطان
 
وخصوصاً يف األوساط الربوتستانتية يف (ظهرت يف أوربا  لى نظرة حمددة لليهودأيضاً ع» الصهيونية« يطلَق اصطالح  2

هلم ما  وترى أن اليهود ليسوا جزءاً عضوياً من التشكيل احلضاري الغريب،) القرن السادس عشر إجنلترا ابتداًء من أواخر
خمتاراً وطنه املقدس يف فلسطني ولذا جيب أن  لبقية املواطنني وعليهم ما عليهم، وإمنا تنظر إليهم باعتبارهم شعباً عضوياً

 املنادي بتوطني اليهود يف فلسطني حىت بعد أن مخد احلماس الديين الذي صاحب حركة وقد استمر هذا التيار. يهجر إليه

عثاً جديداً الواليات املتحدة اآلن ب ، وهي متارس يف»الصهيونية املسيحية«ويطلَق على هذه الرتعة اسم . اإلصالح الديين
  .املتطرفة) األصولية) وخصوصاً يف بعض األوساط الربوتستانتية

 
وال سيما (ظهرت نزعات ومفاهيم صهيونية يف أوساط الفالسفة   مع تزايد معدالت العلمنة يف اتمعات الغربية، 3

منبوذ   باعتبار أم شعب عضويالسياسيني واألدباء، تنادي بإعادة توطني اليهود يف فلسطني واملفكرين) الرومانسيني
صهيونية «على هذا الضرب من الصهيونية  ويطلَق". علمية"تربطه عالقة عضوية ا استناداً ألسباب تارخيية وسياسية بل

  .«صهيونية األغيار«أو » غري اليهود
 
م الصهيونية مفهوماً مفهو نفسه مل يكن قد مت سكه بعد، ومع هذا كان» صهيونية« يالحظ حىت اآلن أن مصطلح  4

ولكن مع تبلور اهلجمة اإلمربيالية . واملهووسني الدينيني متداوالً على نطاق واسع بني الفالسفة واملفكرين والشعراء
العلمانية  بسبب ظهور الدولة(الشرق اإلسالمي، ومع تبلور الفكر املعادي لليهود يف الغرب  الغربية على الشرق، وخباصة

بدأ مفهوم الصهيونية نفسه يف التبلور  ، ومع تصاعد معدالت العلمنة)شت اليهود كجماعة وظيفيةاملركزية اليت مهَّ
  .الرومانسية وانتقل إىل عامل السياسة واملنفعة املادية ومصاحل الدول والتخلص من كثري من أبعاده الغيبية الدينية أو

 
احلديث وواحد من أهم  ز غريب للشرق اإلسالمي يف العصرليس من الغريب إذن أن جند أن نابليون بونابرت أول غا  5

وواحد من أهم دعاة العلمانية الشاملة هو أيضاً ) فرنسا كما يدل على ذلك سجله يف(املعادين لليهود يف العامل الغريب 
  !"بالد أجدادهم"إذ دعا الصهاينة إىل االستيطان يف  صاحب أول مشروع صهيوين حقيقي،

 
بلورة مشروعها   مع جناح أوربا يف1841لصهيونية مفهوماً أساسياً يف اخلطاب السياسي الغريب عام ا  أصبح مفهوم 6

يف القضاء على مشروع حممد علي يف حتديث  االستعماري ضد العامل العريب واإلسالمي الذي حقق أول جناح حقيقي له
 الشرقية باملسألة اليهودية وساد التصور القائل بإمكان اليهودية التقت املسألة مصر والدولة العثمانية، ومع تفاقم املسألة

  .املسألتني من خالل دجمهما حل
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املشروع الصهيوين بشكل كامل يف الفترة بني منتصف القرن التاسع عشر   متت بلورة املفاهيم الصهيونية ومالمح 7
شافتسربي  وقد خلص.  أوليفانتاملفكرين الصهاينة غري اليهود لورد شافتسربي ولورانس  على يد1880وعام 

كلمات تقترب كثرياً من الشعار  يف(التعريف الغريب ملفهوم الصهيونية يف عبارة أرض بال شعب، لشعب بال أرض 
  .الصهيوين موضع التنفيذ وقد حاول أوليفانت أن يضع املشروع)). الصهيوين

 
لتاريخ الفكري والسياسي والعسكري الغريب، وال نعود إىل يف سياق ا  يالحظ أننا نضع تاريخ تطور مفهوم الصهيونية 8

من القرن التاسع  فحىت العقود األخرية). إال يف حماولة دراسة الديباجات(» التاريخ اليهودي«يسمى  العهد القدمي أو ما
اقتصادي أو مفهوم أو مشروع سياسي و عشر مل يكن يربط اليهود أو اليهودية عالقة كبرية بالصهيونية كفكرة

فأول تاريخ رمسي للصهيونية، كُتب . الصهيونية حىت عهد قريب وقد كان هذا هو الرأي السائد يف األوساط. عسكري
مكون من  (الذي توىل رئاسة املنظمة الصهيونية بعض الوقت(الصهيونية وكتبه ناحوم سوكولوف  بتكليف من املنظمة

  . اليهودجزأين كرس معظمها لتاريخ الصهيونية بني غري
 
املسألة اليهودية، وعبرت  الرتعات الصهيونية تظهر بني اليهود أنفسهم يف أواخر القرن التاسع عشر مع تفاقم  بدأت 9

أثرياء اليهود يف الغرب يدفعوا للجمعيات التوطينية املختلفة  عن نفسها يف بادئ األمر عن طريق املساعدات اليت كان
فيعرضوا  حىت ال يهاجروا إىل غرا) ويشمل ذلك فلسطني( يهود شرق أوربا يف أي بلد توطني اليت كانت دف إىل

  .مكانتهم االجتماعية وأوضاعهم الطبقية للخطر
 

إىل  الصهيونية يف شرق أوربا عن نفسها من خالل مجاعات أحباء صهيون اليت حاولت التسلل  عبرت الرتعة 10
  .اختالف الدوافع بني الفريقني األول والثاين رغم» صهيونية«ذه الرتعات أيضاً بأا وتوصف ه. فلسطني لالستيطان فيها

 
وشرح   يف جملة االنعتاق الذايت1890املفكر اليهودي النمساوي نيثان برينباوم يف أبريل   وقد حنت املصطلح نفسه 11

احلزب القومي السياسي  ظمة تضم قال فيه إن الصهيونية هي إقامة من1891 نوفمرب 6معناه يف خطاب بتاريخ 
يف املؤمتر الصهيوين األول (ويف جمال آخر . حالياً املوجود) أحباء صهيون(باإلضافة إىل احلزب ذي التوجه العملي 

داللة  الصهيونية ترى أن القومية والعرق والشعب شيء واحد، وهكذا أعاد برينباوم تعريف  صرح برينباوم بأن1897
باملعىن (يشري إىل مجاعة عرقية  الذي كان يشري فيما مضى إىل مجاعة دينية إثنية، فأصبح» يهوديالشعب ال«مصطلح 

وأصبحت الصهيونية الدعوة القومية اليهودية اليت جعلت . منه متاماً ، ومت استبعاد اجلانب الديين)السائد يف ذلك الوقت
اليهودي، وخلَّصت  قيمة ائية مطلقة بدالً من الدين) حقةمث السمات اإلثنية يف مرحلة ال(اليهودية  السمات العرقية

وهي احلركة اليت حتاول أن تصل إىل أهدافها من خالل  اليهودية من املعتقدات املشيحانية والعناصر العجائبية األخروية،
 من التنظيم ورغم أن برينباوم كان يهدف إىل الدعوة إىل ضرب جديد. الصدقات العمل السياسي املنظم ال من خالل

 .معاً مقابل جهود أحباء صهيون التسللية، فإن املصطلح استخدم لإلشارة إىل الفريقني السياسي
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يشري إىل الدعوة اليت تبشر ا املنظمة الصهيونية   يف بازل، حتدد املصطلح وأصبح1897وبعد املؤمتر الصهيوين األول 
 يف مقابل املرحلة السابقة على ذلك، أي مرحلة(ن يؤمن بربنامج بازل الصهيوين هو م وإىل اجلهود اليت تبذهلا، وأصبح

  )أحباء صهيون جبهودها التسللية املتفرقة

 
 الصهيونية«يشار إليها أحياناً بعبارة (» صهيونية سياسية«تتفرع وتتشعب، فهناك   بعد ذلك، بدأت دالالت الكلمة 12

توجهها وأسلوا اخلاص وإن  وكل صهيونية هلا. »يونية التوفيقيةالصه«، وتبعتها »عملية«، وأخرى )»الدبلوماسية
الصهيونية التوفيقية إىل أن كل االجتاهات الصهيونية غري متناقضة بل  وتذهب. كانت مجيعاً ال ختتلف يف اهلدف النهائي

  .منها اآلخر، ومن مث يسهل التوفيق بينها يكمل الواحد
 

 العرق"أُسقطت عبارة " (للشعب اليهودي"هيونية متاماً يف وعد بلفور الذي منح للص  تبلور املفهوم الغريب 13

شعباً بال أرض وفلسطني  والذي أشار للعرب باعتبارهم اجلماعات غري اليهودية، أي أن اليهود أصبحوا") اليهودي
  .أصبحت أرضاً بال شعب

 
  .)والعلماين الديين( أضافت إىل الصهيونية البعد اإلثين اليت» الدينية«و» الصهيونية الثقافية»  مث ظهرت بعد ذلك 14

 
  .»الصهيونية الراديكالية«و» الصهيونية التصحيحية«و «الصهيونية العمالية«و» الصهيونية الدميوقراطية« مث ظهرت  15

 
  .»صهيونية الدياسبورا«ظهرت  ،1948 وبعد عام  16

 
ومع هذا، ). صهيونية توطينية وصهيونية استيطانية(صهيونية واحدة   الوحنن نذهب إىل أنه يوجد يف الواقع صهيونيتان

خمتلفة وقيادات  وذلك برغم أما ظاهرتان خمتلفتان متاماً، هلما جذور. »صهيونية«: بدالٍّ واحد فإما يشار إليهما
  .وأهداف خمتلفة

 
 يف أمريكا، فهي أيديولوجيا (Puritanism يوريتانيزمب: باإلجنليزية(بالبيوريتانية   ويشبه يوري أفنريي الصهيونية 17

ويرى الكاتب اإلسرائيلي . هذا اتمع األصول اليت أدت إىل ظهور اتمع األمريكي، ولكنها ماتت ومل تعد هلا فعالية يف
وبذا، تصبح . انيةبالصهيونية أن يكون مثل األمريكي يف عالقته بالبيوريت بوعز إفرون أن على اإلسرائيلي يف عالقته

يف فلسطني أو (االستيطان  إىل) الصهاينة أو البيوريتان(األيديولوجية أو االقتصادية اليت دفعت الرواد األوائل  الدوافع
  .حمضة، وليس موضوعاً أساسياً موضوعاً ذا أمهية تارخيية أو أكادميية) الواليات املتحدة

 
الصهيونية بوصفها حركة إنقاذ عملية ظهرت حال للمأزق اليهودي  عنويتحدث الكاتب اإلسرائيلي أبراهام يهوشاوا 

الصهيونية كانت ومل  ، وهو يعتقد أن العملية قد وصلت إىل ايتها، أي أن)اليهودية يف شرق أوربا أي املسألة(منذ قرن 
  .تعد
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 الدين اخلالدي رئيس بلدية ورد يف رسالة بعث ا يوسف ضياء الذي» الصهيونية اجلغرافية« وهناك مصطلح  18
ال  يذكِّره بأن فلسطني جزء) الصديق املقرب لكلٍّ من هرتزل ونوردو(األكرب صادوق كاهن  القدس إىل حاخام فرنسا

ضد الصهيونية فيما لو استمرت احلال  يتجزأ من اإلمرباطورية العثمانية ويسكنها غري اليهود، ويتنبأ بقيام حركة شعبية
، أي الربط بني صهيون وفلسطني »الصهيونية اجلغرافية«عن   ولذا فقد نصح الصهاينة بالتخليعلى ما هي عليه،

ولعل هذا املصطلح هو احملاولة العربية الوحيدة لسك مصطلح مستقل . بالد أخرى وبضرورة البحث عن أرض أو
دينية أو علمانية، ويبني  ديباجاتوهو مصطلح دقيق إىل حد كبري، فهو يفصل بني الصهيونية وبني أية . الظاهرة لوصف

اجلغرافيا يبني أن عنصر التاريخ احلي قد استبعد، ولذا  كما أن التركيز على عنصر. أن املستهدف هو األرض الفلسطينية
ولكنه  ، مبعىن أن جزءاً من تارخيهم مرتبط ا،"تارخيياً"إىل أن فلسطني هي بالد اليهود  فقد أشار اخلالدي يف خطابه

تبني » جغرافية«والواقع أن كلمة . اإلسالمي خ متحفي بائد، إذ أن فلسطني أصبحت اآلن جزءاً من التاريخ العريبتاري
  .وإنكاره تاريخ املنطقة ووجود أهلها شراهة املشروع الصهيوين واستعماريته

 
 اين اإلحاليل يف فلسطني الذياالستعمار االستيط"تعين يف العامل العريب » صهيونية»  ويف الوقت احلاضر، فإن كلمة 19

املسيحيني الذين يرون أن  وحتمل الكلمة إحياءات دينية لدى كثري من العرب املسلمني أو". ترسخ بدعم من الغرب
  .اإلسرائيلي صراع ديين/الصراع العريب

 
الديباجات الصهيونية  الكلمة أي معىن ديين يف بالد العامل الثالث، وال تشارك شعوب العامل الثالث يف  ال حتمل 20

وحتمل الكلمة تقريباً الدالالت . األزلية بأرض امليعاد اليهود بسبب اضطهادهم يف أوربا أو عن الرابطة" حق"املختلفة عن 
  .العريب نفسها اليت حتملها يف العامل

 
حسب أحد قرارات هيئة الصهيونية حركة عنصرية   وحىت نبين مدى خلل اال الداليل، ميكن أن نشري إىل أن 21

  .األمم وأا ليست كذلك حسب قرارات أخرى

 
املصطلحات تناولناها يف الباب املعنون   يالحظ أن أزمة الصهيونية عبرت عن نفسها من خالل عدد ال ينتهي من 22

  .»أزمة الصهيونية«
 

الصيغة الصهيونية » يل من خالل ما مسيناهوجماله الدال» صهيونية«هذه املوسوعة أن حندد معىن لفظ  وقد حاولنا يف
الصيغة الصهيونية «واليت مت ويدها وأصبحت  «الصيغة الصهيونية األساسية الشاملة«اليت حتولت إىل » األساسية

  .للكلمة وقد عرفنا الديباجات واالنقسامات املختلفة اليت تعطي مضموناً. »املُهودة« أو» األساسية الشاملة اليهودية

 
ويستخدم املصدر من هذا  .(zionize زايونايز: باإلجنليزية) َ«صهين«فنقول » صهيونية«وميكن اشتقاق فعل من كلمة 

 مبعىن أن تسيطر العقيدة الصهيونية على بعض جوانب» صهينة يهود العامل«جمازي فيقال  الفعل عادةً بشكل شبه



 
6الد -تور عبد الوهاب املسريي  الدك-موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية                                                8  

القيمة احلاكمة داخل النسق  عىن أن الرؤية الصهيونية للكون تصبح هيمب» صهينة اليهودية«وجودهم ال كلها، ويقال 
 .الذي تتخذه عملية علمنتها وصهينة اليهود واليهودية هي الشكل اخلاص. الديين اليهودي

 

 تعريف : الصهيونية

Zionism: Definition  

فإن كانت الصهيونية هي حركة القومية . يةللصهيونية بضعف مقدرا التفسري تتسم التعريفات الشائعة يف املعاجم الغربية
الشعب اليهودي الساحقة  ، فكيف نفسر أن أغلبية هذا)كما تقول بعض املعاجم(وعودة اليهود ألرض األجداد  اليهودية

وكيف نفسر امتالء خميمات الالجئني مباليني  متمسكة به، تدافع عن حقوقها فيه؟» املنفى«ال تزال تعيش يف 
 به من مقاومة؟ ولذا البد من طرح تعريفات جديدة أكثر تركيبية ومشوالً وتفسريية نيني؟ كيف نفسر ما يقومونالفلسطي

وسنحاول إجناز هذا من . الكامنة لنصل إىل بعض الثوابت) الصهيونية والعربية(تتجاوز كل االعتذاريات والديباجات 
وبلورته مث نعيد التركيب ونطرح تعريفاً جديداً، له مقدرة  خالل عملية تفكيك ملا هو ظاهر واكتشاف ملا هو كامن

  .تفسريية أعلى
 

للصهيونية، ومثة عقد صامت بني احلضارة  وحنن نذهب إىل أن مثة صيغة صهيونية أساسية شاملة تشكل التعريف احلقيقي
 ء اجلماعات اليهودية خارج فلسطنيأعضا(الصيغة، ومثة مادة بشرية مستهدفة  الغربية واحلركة الصهيونية، كامن يف هذه

  .)والعرب الذين يعيشون فيها
 

  المادة البشرية المستهدفة

Targeted Human Material  

الصهيونية  اصطالح نستخدمه لإلشارة إىل املادة البشرية اليهودية اليت تشري إليها الصيغة «املادة البشرية املُستهدفة«
لتوظيفه، أي أن املصطلح يشري إىل اليهود  منبوذ نافع سيتم نقله خارج أوربااألساسية باعتبار أا شعب عضوي 

ليس من ابتداعنا فقد ورد يف كتابات هرتزل الزعيم » املادة البشرية» واصطالح. باعتبارهم مجاعة وظيفية استيطانية
  .تصرحيات أخيمان املوظف النازي الصهيوين ويف

 
ولكن مع هذا مل يأت هلم ذكر يف العقد الصامت بني . »العرب» هدفة هيويالحظ وجود مادة بشرية أخرى مست

املعروف  الصهيونية، ومن مث ال تشري إليهم التعريفات الصهيونية من قريب أو بعيد، ولكن من احلضارة الغربية واحلركة
  . اإلبادة أو الطردالغربية، هو عادةً أن السكان األصليني املغيبني يكون مصريهم، يف املخططات االستعمارية
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  الصيغة الصهيونية األساسية الشاملة

Underlying Zionist Premises  

النهائية الكامنة يف االجتاهات  مصطلح قمنا بصكه لإلشارة إىل الثوابت واملسلمات» الصهيونية األساسية الشاملة الصيغة«
وال ميكن وصف أي قول . ا وديباجاا واعتذاريااومقاصدها وطموحا الصهيونية كافة مهما اختلفت دوافعها وميوهلا

تشكِّل األساس الكامن  صهيوين إن مل يتضمن هذه املسلمات، فهي مبرتلة البنية العامة الكامنة وهي اليت أو اجتاه بأنه
  :وميكن تلخيصها فيما يلي. لإلمجاع الصهيوين

 
  .با ليتحول إىل شعب عضوي نافعاليهود شعب عضوي منبوذ غري نافع، جيب نقله خارج أور ) أ

 
على فلسطني بسبب أمهيتها اإلستراتيجية  استقر الرأي، يف اية األمر،[ ينقل هذا الشعب إىل أي بقعة خارج أوربا  )ب

ليوطَّن فيها وليحل حمل سكاا األصليني، ] بالنسبة للمادة البشرية املستهدفة للحضارة الغربية وبسب مقدرا التعبوية
 .]االستيطانية اإلحاللية املماثلة كما هو احلال مع التجارب االستعمارية[البد أن تتم إبادم أو طَردهم على األقل  الذين

 
الغريب الذي سيقوم بدعمه وضمان بقائه واستمراره، داخل إطار الدولة  يتم توظيف هذا الشعب لصاحل العامل) ج

  .فلسطني الوظيفية يف
 

. املتطرفني يف بعض حلظات الصدق النماذجية النادرة ملة مل يفصح عنها أحد بشكل مباشر، إال بعضوهذه الصيغة الشا

 غياا، فهي تشكل هيكل املشروع الصهيوين والبنية الفكرية اليت أدرك الصهاينة الواقع ولكن عدم اإلفصاح عنها ال يعين

  .من خالهلا
 

فيهود العامل الغريب قد . قد اختفى بفعل التطورات التارخيية يها الصيغة الشاملةويالحظ أن كثرياً من اُألسس اليت تستند إل
عملية  كما أن". عدم نفعهم"بشكل شبه تام يف جمتمعام، ومل يعد هناك جمال للحديث عن  تناقص عددهم واندجموا

بعد تأسيس الدولة أصبح عملية هجرة الترانسفري  نقْل اليهود ونفي العرب اكتملت معاملها إىل حد كبري، وخصوصاً أن
 1967، ولكن بعد عام 1948بالنسبة للسكان األصليني فقد مت نفي غالبيتهم عام  أما. تتم يف ظالل قانون العودة

وظيفية يدعمها الغرب  وما تبقَّى من الصيغة الصهيونية األساسية الشاملة هو دولة. الصعب التخلص منهم أصبح من
وراءها خلدمتها وخدمة العامل الغريب، وهذا ما يشكِّل   هي على خدمته وعلى جتنيد يهود العاملويضمن بقاءها وتقوم

  .أساس اإلمجاع الصهيوين
 

األساسية الشاملة، فهي أكثر صقالً، وتبدو أكثر  وعلى كلٍّ ما يتم اإلفصاح عنه هو الصياغة املهودة للصيغة الصهيونية
  .الذي ال ميكن أن حتققه الصيغة غري املهودة بسبب إمربياليتها وماديتها الشاملة لإنسانية، ولذا فإا حتقق القبو
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 تاريخ : الصيغة الصهيونية األساسية الشاملة

Underlying Zionist Premises: History  

 لكل مرحلةاألساسية الشاملة كاملةً بني يوم وليلة، وإمنا ظهرت بالتدريج، وكان يضاف  مل تظهر الصيغة الصهيونية

والواضح أن . األساسية الشاملة عنصر جديد إىل أن اكتملت مع صدور وعد بلفور وحتولت إىل الصيغة الصهيونية
  :وفيما يلي تاريخ موجز ملراحل تشكُّلها واكتماهلا. الغربية الصيغة الصهيونية األساسية تضرب جبذورها يف احلضارة

 
صهيوين  رة الغربية من اجلماعات اليهودية ويف وضعهم داخلها، وهو موقفجبذورها يف موقف احلضا  تضرب الصيغة 1

شعب شاهد  مجاعة (عضوي متماسك  فاليهود شعب خمتار. ومعاد لليهود يف آن واحد؛ أو صهيوين ألنه معاد لليهود
وحني يفقد الشعب . ليهذاته وإمنا مبقدار ما خيدم الوظيفة املوكلة إ ، ووجوده يف جمتمع ما ليس له أمهية يف حد)وظيفية

) العضوي املنبوذ الشعب(ومن هنا، فإن نقطة االنطالق ). أو رمبا إبادته(التخلص منه عن طريق نقْله  وظيفته، البد من

تصفوية إذ تطالب بإخراج اليهود من أوربا  هي الرقعة املشتركة بني معاداة اليهود والصهيونية، وهي صيغة خروجية
  .عداء اليهود وهو أيضاً املقدمة األساسية للصهيونية ول بشقيه هو جوهروتصفيتهم، فالعنصر األ

 
ومن مث  وهو اكتشاف نفع اليهود،) الكامن تارخيياً وبنيوياً يف العنصر األول(العنصر الثاين   وأضيف هلذه الصيغة 2

 من القرن السابع عشر، عصر ابتداًء وقد اكتشف هذا اجلزء أو مت تأكيده). وإصالحهم(إمكانية توظيفهم خارج أوربا 
 فكالمها يرى. ويالحظ أن ما مييز الصهيونية عن معاداة اليهود هو هذا اجلزء .ظهور الرؤية املعرفية العلمانية اإلمربيالية

 وبينما. للمشكلة إال بإخراج اليهود اليهود عنصراً غري نافع يوجد داخل احلضارة الغربية ولكنه ال ينتمي إليها وال حل

عن طريق طردهم أو إبادم دون ختطيط أو ترشيد، فإن الصهاينة  يلجأ أعداء اليهود إىل إخراج اليهود بشكل عشوائي
مكونات  كما يالحظ أن. ويرون إمكانية إخراج اليهود بشكل منهجي وحتويلهم إىل عنصر نافع يرشدون العملية كلها

ومن مث، فإن . األساسية للجماعة الوظيفية هي ذاا السمات) ن توظيفهماملنبوذين  النافعني الذين ميك(هذين العنصرين 
أن ذلك لصيق ببنية اجلماعة الوظيفية وهو سر وجودها وبقائها، إذ أا ال  اكتشاف نفع اليهود كان أمراً متوقعاً، إذ

  ."تلعب دوراً ضرورياً"و" نافعة"يكتب هلا البقاء يف جمتمع إال إذا كانت  ميكن أن
 

حركة منظمة بعد مرحلة هرتزل  تظل الصيغة الصهيونية حىت اية القرن التاسع عشر جمرد فكرة، ولكنها تتحول إىل  3
على أن تشرف على العملية إحدى الدول االستعمارية  وبلفور ومضموا أن يتم التوظيف من خالل دولة وظيفية

 ومع وعد.  بقاء واستمرار الدولة الوظيفية االستيطانيةللمستوطنني موطئ قدم وتضمن الكربى يف الغرب اليت تؤمن

  .األساسية إىل الصيغة الشاملة بلفور، يصبح املكان الذي ستقام فيه الدولة الوظيفية هو فلسطني وتتحول الصيغة
 

ضارة الغربية، الصيغة األساسية الشاملة يف الصهيونية الغربية مفهوم حموري يف احل ولنا أن نالحظ أن املفهوم الكامن وراء
كان يتم نقْل املساجني إىل أستراليا  يتم إدراك اليهود وحدهم من خالله وإمنا مت إدراك كل املنحرفني اجتماعياً، فمثالً فلم

  .صاحلة؛ أعضاء يف احلضارة اليت نبذم ونقلتهم وتوظيفهم هناك حبيث يتحولون إىل عناصر
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قد حييط ا من  ما ايدة متاماً، فهي صيغة علمانية نفعية مادية متاماً، رغم كلاألساسية الشاملة حم والصيغة الصهيونية

. التحليل األخري، باعتبارهم مادة نافعة ال قداسة هلا ديباجات مسيحية أو رومانسية، فهي ترى اليهود، يف اية األمر ويف

إاء  ولذا، فهي صيغة تدعو اليهود إىل.  لهالعامل الغرىب نظرة سلبية البد من وضع اية وهي تنظر لوجود اليهود يف
األمر الذي يتناىف مع العقيدة املسيحية (إهلي  السلبية الدينية والعودة املادية العلمانية إىل فلسطني دون انتظار أي أمر

  (الكاثوليكية واليهودية األرثوذكسية
 

، وتعلمن سكانه )فهو جمرد حيز(سينقَلون إليه  ان الذي، كما تعلمن املك)فهم مادة نافعة تنقَل(والصيغة تعلمن اليهود 
  )فهي اإلمربيالية(، وتعلمن وسيلة النقل )اإلبادة فمصريهم إما النقل أو(األصليني 

 
اليهود   صهيونية اليهود  صهيونية غري: الشاملة هي القاسم املشترك األعظم بني كل الصهيونيات والصيغة األساسية
املتمسكني بإثنيتهم  صهيونية اليهود غري اليهود،  تدينني  صهيونية اليهود العماليني  صهيونية اليهودصهيونية اليهود امل

 وال شك يف أا تصلح أساساً تصنيفياً للتفرقة بني. واالعتذاريات وزوايا الرؤية وذلك بغض النظر عن الديباجات

  .الصهيونية وغريها من احلركات اليت توجهت للقضايا نفسها
 

اقتصادية اجتماعية يف  تصلح أيضاً إطاراً لكتابة تاريخ عام للصهيونية، باعتبارها حركة فكرية سياسية والصيغة الشاملة
ال يتم الفصل بني صهيونية اليهود وصهيونية غري  ، حبيث)ال بني أعضاء اجلماعات اليهودية وحسب(احلضارة الغربية 

  .هما كمراحل مترابطة يف سياق تارخيي حضاري واحدإلي اليهود كما هو متبع، وإمنا ينظَر
 

واحلركة  العقد الصهيوين الصامت بني احلضارة الغربية«األساس الذي يستند إليه ما نسميه  والصيغة الشاملة هي
ريب حيققوا من خالل اخلروج من العامل الغ ، فهذا العقد يتيح الفرصة أمام يهود الغرب ألن»الصهيونية بشأن يهود الغرب

 وعلى املستوى السياسي، ميكن القول بأن الصيغة الشاملة تعين ربط حل املسألة. فيه ما فشلوا يف حتقيقه من خالل البقاء

وقد مت ويد ). لتوظَّف لصاحل احلضارة الغربية اال الذي ستنقَل فيه(باملسألة الشرقية ) املادة البشرية املستهدفة(اليهودية 
 ، وذلك حىت يتحقق لليهود»الصيغة الشاملة املُهودة«الديباجات حبيث أصبحت   خالل جمموعة منالصيغة الشاملة من

  .استيطاا
 

اليهودية يف الغرب، وبعد دجمهم وتناقُص أعدادهم  ويالحظ أنه يف الوقت احلاضر بعد أن استقرت أوضاع اجلماعات
دولة وظيفية يدعمها الغرب ( الشاملة هي العنصر األساسي الصهيونية األساسية أصبحت العناصر األخرية يف الصيغة

وأصبح هذا هو ). الغريب بقاءها وتقوم هي على خدمته وعلى جتنيد يهود العامل وراءها خلدمتها وخدمة العامل ويضمن
  .أساس اإلمجاع الصهيوين

 

  الصهيونية البنيوية
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Structural Zionism  

اجلماعة اليهودية إىل اهلجرة إىل فلسطني  نية اتمع وعالقاته حبيث يضطر أعضاءهي تشكُّل ب» الصهيونية البنيوية«
لليهود  بل إن املعاداة البنيوية. »املعاداة البنيوية للسامية«مرتبطة متام االرتباط ب  «الصهيونية البنيوية«و. واالستيطان فيها

الذي جيعل حيام مستحيلة داخل هذا اتمع  يهودية األمرأي أن تلفظ بنية اتمع نفسها أعضاء اجلماعات ال(واليهودية 
 ومن مث فالصهيونية البنيوية ال ختتلف. الشرط األساسي لظهور الصهيونية البنيوية هي") شعباً عضوياً منبوذاً"وجيعلهم 

هيونية البنيوية هي النموذج، فالص تشكل" الصيغة الشاملة"فإذا كانت . كثرياً عن الصيغة الصهيونية األساسية الشاملة
ولكن حينما . حىت تصبح اجلماعة اليهودية شعباً عضوياً منبوذاً غري نافع تحقُّق هذه الصيغة من خالل بنية اتمع نفسه،

من بنية اتمع وإمنا  جند أا ليست جزءاً) نقل اليهود خارج أوربا  توظيفهم لصاحل أوربا(الصيغة الشاملة  ننظر لبقية
  »معاداة اليهود واليهودية « صهيوين، أي أن البنيوي ليس الصهيونية وإمنانتيجة خمطط

 
لإلشارة ملا حدث يف كوبا بعد اندالع ثورة كاسترو فقد كان  «صهيونية بنيوية«وقد استخدم أحد املراجع مصطلح 

ومع . واإلثنية قوا ذام الدينيةجداً مع أعضاء اجلماعة اليهودية ويسروا هلم كل السبل ليحق القائمون بالثورة متعاطفني
وقطاع البغاء، وهي قطاعات كان يوجد فيها  هذا قامت حكومة الثورة بتأميم كثري من املصانع وإغالق الكازينوهات

ووصف . بدأ نزوح اليهود عن كوبا، حىت اختفت اجلماعة اليهودية متاماً ولذا. أعضاء اجلماعة اليهودية بشكل ملحوظ
تأميم نتج عنها  فما حدث هو عملية. صهيونية بنيوية، وهو ينم عن عدم فَهم للواقع وفشل يف إدراكه هذا الوضع بأنه

كما أن أعضاء اجلماعة اليهودية . أم غري يهود تصفية بعض القطاعات االقتصادية، وتصفية القائمني عليها يهوداً كانوا
 ه معظمهم إىل الواليات املتحدة، كما فعلت اآلالف غريهم مناحملتلة، وإمنا اجت إىل فلسطني" يعودوا"مل " خرجوا"الذين 

  .التوجهات االشتراكية للثورة املواطنني الكوبيني الذين رفضوا املشاركة يف الثورة أو ممن فقدوا وظائفهم نتيجة

 

  الصيغة الصهيونية األساسية الشاملة المهودة

Underlying Judaized Zionist Premises  

بعد أن اكتسبت ديباجات » األساسية الشاملة الصيغة الصهيونية«هي » يونية األساسية الشاملة املُهودةالصيغة الصه«
فالصيغة الشاملة تعلمن اليهود متاماً وتحوسلهم إىل . املستهدفة استبطاا ومسوغات يهودية جعل بإمكان املادة البشرية

على املرء قبول أن يتحول  وليس من السهل. ض اليت سينقَلون إليهاحد، وهي أيضاً تعلمن اهلدف من نقلهم واألر أقصى
ولذا، جند أن املقدرة التعبوية للصيغة الشاملة ). أي أرض) إىل وسيلة وأن ينقَل كما لو كان شيئاً ال قيمة له إىل أرض

  .حيل بطبيعة احلالتفترض أن ينظر اليهود إىل أنفسهم بشكل براين، وهذا أمر مست تكاد تكون منعدمة، إذ أا
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الديباجات اليهودية املتناقضة اليت غطت،  وقد طور هرتزل اخلطاب الصهيوين املراوغ الذي فتح األبواب املغلقة أمام كل
وأخفت إطارها املادي النفعي حىت حلَّت، بالنسبة ألعضاء اجلماعات  بسبب كثافتها، على الصيغة األساسية الشاملة

  . بالنسبة ملعظم قطاعات العامل الغريب، حمل الصيغة األساسية الشاملةبل اليهودية يف الغرب

 
اليت تلغي احلدود (احللولية الكمونية  بإسقاط ديباجات) الدينية والعلمانية(مت إجناز هذا بأن قامت الصهيونية اإلثنية  وقد

املة حبيث يتحول اليهود من مادة على الصيغة الش) ما هو يهودي بني اإلله واألرض والشعب وختلع القداسة على كل
. نبيلة وجتعل عملية نقله مسألة ذات أبعاد صوفية أو شبه صوفية. له هدف وغاية ووسيلة ورسالة نافعة إىل كيان مقدس

األساسية الشاملة وأصبح من السهل  لكل هذا أصبح من السهل على املادة البشرية أن تستبطن الصيغة الصهيونية
وخيتلفون حول مصدر القداسة ) ومطلقيته(على قداسة الشعب ورسالته  اجلميع يتفق: نيني والعلمانينيالتحالف بني الدي

األساسية  كثافة الديباجات وإغراقها يف احللولية، تظل الثوابت كما هي، وتظل الصيغة الصهيونية ورغم. وجتلياا
  .الشاملة كما هي

 
البد أن ينقَل من املنفى » شعباً عضوياً واحداً«وأن اليهود يشكلون » املنفى» وتذهب الصيغة املُهودة إىل أن العامل هو

الديباجات ختتلف، فالشعب  ورغم هذا االتفاق املبدئي إال أن. »أرض امليعاد«إىل فلسطني ) شعب عضوي منبوذ فهو(
وإمنا لعدد من األسباب تتغير بتغير دورها أو ألنه قاتل املسيح،  العضوي املنبوذ ال ينبذ بسبب كونه مجاعة وظيفية فقدت

) اإلثنية الدينية الصهيونية(منها أنه شعب مقدس مكروه من األغيار يف كل زمان ومكان بسبب قداسته  صاحب الديباجة

 هويته اإلثنية العضوية ال ميكن أن تتحقق إال يف أرضه أو ألن) الصهيونية العمالية(أو بسبب تركيبه الطبقي غري السوي 

 أو ألنه شعب ليربايل عادي يود أن يكون مثل كل الشعوب، وخصوصاً الشعوب]) الثقافية] الصهيونية اإلثنية العلمانية(

فريى كياناً عضوياً مطلقاً له  ومهما اختلفت األسباب، فإن هذا الشعب ينظر إىل نفسه). الصهيونية السياسة(الغربية 
  .)والكمون موضع احللولبل جيد أنه املطلق و(قيمة إجيابية ذاتية 

 
تقوم على خدمة الغرب وإمنا هو إصالح  أما اهلدف من النقل فليس التخلص من اليهود أو تأسيس دولة وظيفية

أو االستجابة للحلم ) الصهيونية العمالية(اشتراكية حتقق مثُل االشتراكية  الشخصية اليهودية وتطبيعها وتأسيس دولة
أو حتقيق ) الصهيونية الدينية) الة اليهود اإلهلية وتأسيس دولة تستند إىل الشريعة اليهوديةالعودة وحتقيق رس األزيل يف

الصهيونية اإلثنية (تكون مبرتلة مركز روحي وثقايف ليهود العامل  اهلوية اليهودية وتأسيس دولة يهودية باملعىن العلماين
الذي سينقل  كما اكتسب املكان). الصهيونية السياسية(غربية مثُل احلرية وتأسيس دولة دميوقراطية  أو حتقيق) العلمانية

املشيحاين أو االشتراكي أو (للخالص  إليه الشعب معىن داخلياً إذ تصبح األرض هي األرض الوحيدة اليت تصلُح
سه مشيئة الدينية أو العلمانية، بل إن خالص الشعب هو خالص األرض، وهو نف اإلثنية» أرض امليعاد«، فهي )الليربايل

  .اإلله
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يف (متمثالً يف وعد بلفور " القانون الدويل العام" وآليات االنتقال ليست االستعمار الغريب أو العنف واإلرهاب وإمنا هي
الذاتية  أو بسبب قوة اليهود) يف الصياغة الدينية" (تنفيذاً للوعد اإلهلي وامليثاق مع اإلله" أو) الصياغة الصهيونية السياسية

حتويل اليهود إىل مستوطنني صهاينة وطرد  كما أن النتيجة النهائية واحدة وهي). لصياغة الصهيونية التصحيحيةيف ا(
سواء بسبب (وعلى هذا، فإن عملية نقل اليهود من املنفى إىل فلسطني . مهاجرين الفلسطينيني من وطنهم وحتويلهم إىل

  .)إىل املنفى(سطينيني خارج وطنهم تؤدي إىل نقل الفل) اإلهلي أو بسبب وعد بلفور الوعد
 

تفصح عن االرتباط باالستعمار ووظيفية  ويالحظ أن الصهيونية التصحيحية هي أكثر التيارات الصهيونية صراحة، فهي
 من الصيغة الصهيونية األساسية الشاملة وال ختتفي إال وراء احلد األدىن من الدولة وضرورة اللجوء للعنف، فهي تقترب

  .اجاتالديب

 
االنتقال ) لعدة أسباب خاصة م(جمتمعام والذين ال ينوون  وقد اجتهت الصيغة املُهودة لقضية يهود الغرب املندجمني يف

والتفافهم حوهلا على أن تلزم  فقبلت قرارهم هذا نظري تلقِّي دعمهم. االشتراكية أو الرأمسالية أو اليهودية إىل أرض امليعاد
  .االستيطانية والتوطنيه: يهاجرون ومن هنا ولدت الصهيونيتان  الصمت جتاه فضيحة الصهاينة الذين الاحلركة الصهيونية

 
رغم أن أحداً منهم (نظرهم  من املفكرين الصهاينة إىل وجود الصيغة الشاملة املُهودة أو اليهودية من وجهة وقد تنبه كثري

وكل القيم "إىل أن الربنامج الصهيوين يدور حول فكرة ثابتة واحدة  ملثال،، فيشري حاييم النداو، على سبيل ا)مل يسمها
ليلينبلوم، وكان ملحداً،  وقد وافقه موشيه". األمة"، مث حيدد هذا املطلق على أنه "إال أداة يف يد املطلق األخرى إن هي
. األمور األرثوذكسية أو الليربالية يف الديناملتصلبة املتعلقة ب إن األمة كلها أعز علينا من كل التقسيمات: "على قوله هذا

أو كنا  ألننا كلنا مقدسون سواء كنا غري مؤمنني... فإن اجلميع أبناء إبراهيم وإسحق ويعقوب فال مؤمنني وكفار،
أما كالتزكني، . القداسة بشكل متوارث واملعىن أن الشعب كله هو مركز احللول، جتري يف عروقه هذه". أرثوذكسيني

حيث يبني أن اليهودية تعتمد على الشكل ال على املضمون » احلدود»  يوضح القضية مبا ينم عن الذكاء يف مقالهفإنه
األساسي  كما  وهذا الشكل). األمر بنية العالقات الكامنة وليس الشكل باملعىن الدارج للكلمة الشكل يعين يف واقع(

الفكرية، فهي ختتلف بشكل جذري، ولكن هذا  ني الروحية أوأما املضام. لألرض" الشعب اليهودي"يقول  هو ختليص 
وقد تنبه هؤالء املفكرون . سيصبح قومياً عندما تصبح أشكاهلا قومية (أي واقعها(ال يهم ألن مضمون احلياة نفسه 

على حد قول " قاًمطل"جوهراً ما،  وأوهلم ديين متطرف يف تدينه واآلخران علمانيان  إىل أن مثة فكرة ثابتة، الصهاينة 
كما تنبهوا إىل أن هذا اجلوهر هو الثابت . على حد قول املفكرين اآلخرين "قداسة معينة"أو " شكالً أساسياً"األول، و
  .وقد حددوه بأنه مفهوم األمة اليهودية. ما عداه ويحوره ويسمه مبيسمه وأنه يغير

 

  أرض بال شعب لشعب بال أرض

A Land without a People for People without a Land  
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بأن فلسطني هي  ولكن ميكن القول بأنه صياغة معلمنة للرؤية اإلجنيلية القائلة. معرفة تاريخ ظهوره شعار صهيوين يصعب
فالشعب املقدس البد أن يعود لألرض املقدسة،  أرض امليعاد واألرض املقدسة، وأن اليهود هم الشعب املقدس، ومن مث

  .و صاحبهافه

 
األرض القدمية " قام بعلمنة الصياغة هو اللورد شافتسربي الذي حتدث يف منتصف القرن التاسع عشر عن ولعل أول من
ويبدو أن إسرائيل . »بال شعب لشعب بال أرض أرض«مث اكتملت عملية العلمنة يف الصياغة احلالية ". للشعب القدمي

  .زاجنويل هو صاحب الصياغة األخرية
 
الغريب احلديث، الذي ينبع من الرؤية  هما كان األمر فهذا الشعار السوقي الساذج هو إفراز طبيعي للخطاب احلضاريوم

بعلمنة الرؤى اإلجنيلية وحولتها من صياغات جمازية تتحقق يف آخر األيام مبشيئة  املعرفية العلمانية اإلمربيالية اليت قامت
باعتباره مادة ) الطبيعة والبشر) وهذه الرؤية للكون. حقق اآلن وهنا بقوة السالحإىل شعارات استيطانية حرفية تت اإلله

يصبح العامل كله فراغاً بال تاريخ وبال بشر، وإن وجد بشر فهم مادة  استعمالية، تضع اإلنسان الغريب يف املركز ومن مث
استعمالية ال  ويصبح الفلسطينيون مادة. ال قيمة هلا، ومن مث تصبح فلسطني أرضاً مأهولة بال شعب استعمالية عرضية

  .قيمة هلا يف حد ذاا
 

 العملية فهم بدالً من أن يكونوا الشعب املقدس باملعىن اازي يصبحون الشعب وخيضع أعضاء اجلماعات اليهودية لنفس

 سوى الشعوب الغربية ومن تضم اليهودي باملعىن احلريف، وحيث إم شعب، فهم إذن ال ينتمون للحضارة الغربية اليت ال
  .مث ال أرض هلم

 
 حتريك اليهود من املنفى إىل األرض،: احلوسلة والتوظيف اليت تأخذ شكل ترانسفري مزدوج ال يبقى بعد هذا إال عملية

الغربية وخلدمة مصاحلها، وهذا هو  وحتريك السكان األصليني من األرض إىل املنفى، وكل هذا يتم حتت رعاية احلضارة
  .شروع الصهيوينامل

 
بتناسقه اللفظي الساحر، فهو ينقسم إىل قسمني متساويني يستخدم » شعب لشعب بال أرض أرض بال«ويتسم شعار 

املشترك، وما يتحرك هو  يف القسمني هي املركز الثابت والعنصر» بال«وكلمة . قسم القدر نفسه من الكلمات كل
  .سيتبادل اليهود والعرب مواقعهم  متاماً كمافيتبادالن مواقعهما» الشعب«و» األرض«كلمتا 

 
الكاملة، فال يوجد حرف زائد وال توجد كلمة ليست يف موضعها، وهو  ويتسم الشعار بالتماسك العضوي والوحدة

املتماسكة لفظياً،  العضوية املغلقة اليت تسم اخلطاب الغريب احلديث، الذي يفضل الصيغ اجلميلة تعبري جيد عن الرؤية
ينبهر املرء جبمال العبارة فينسى أا عبارة إبادية، تعين  وقد. يث تصبح الصيغة مرجعية ذاا مكتفية بذاا كاأليقونةحب

 اجلماعات غري«والترمجة السياسية للعبارة يف وعد بلفور هي اإلشارة للعرب باعتبارهم  .اختفاء العرب وتغييبهم

وحنن نذهب . الصهيوين العنصري يف اخلطاب» العريب الغائب«ا نسميه مقولة وقد عبر الشعار عن نفسه فيم. »اليهودية
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ومن هنا سلوكه الذي قد يبدو » أرض بال شعب«يف إطار مقولة  إىل أن إدراك العامل الغريب للفلسطينيني ال يزال يتحرك
  .ال عقالنياً بالنسبة لنا

 
فالشعب العضوي املنبوذ هو الشعب  .ى شعار أرض بال شعبوالصيغة الصهيونية األساسية الشاملة هي تنويع تفصيلي عل

طردهم، وبذلك يصبح الشعب املنبوذ شعباً نافعاً داخل إطار الدولة  بال أرض الذي سينقل ألرض يتم إبادة شعبها أو
  .الوظيفية

 
ن نزعتها العنصرية للصهيونية وتبي وغين عن القول أن هذه الصيغة الصهيونية السوقية اليت تكشف املضمون احلقيقي

احلقوق املطلقة «الصهيوين، وحل حملها صيغ أكثر صقالً وتركيباً، مثل  اإلبادية الشرسة، قد اختفت متاماً من اخلطاب
ويف اية  نسبية عرضية ومن مث ميكن ميشها،) العرب(اليت تعين يف واقع األمر أن حقوق اآلخرين  «للشعب اليهودي

الفلسطينية اليت حتوي كثافة بشرية عالية   وبعد ضم األراضي1967خلطاب الصهيوين بعد عام كما أن ا. األمر إلغاءها
فمفهوم احلكم . لعملية حتايل كي يفرض الشعار القدمي على الواقع اضطر أن يعترف بوجود شعب على األرض، فلجأ

أصبحوا شعباً  أي أن الفلسطينيني (يعين حقوق الفلسطينيني دون أن يكون هلم أي حقوق على األرض الذايت اإلسرائيلي
الشعب الفلسطيين الذي ال ميلك املستعمرون  كما أن الطرق االلتفافية هي تعبري عن اعتراف ضمين بوجود). بال أرض

  .حوله" االلتفاف"إال 

 

  القومية اليهودية

Jewish Nationalism  

. يشكلون مجاعة قومية أو شعباً يهودياً رض أن اليهودوهي تفت» الصهيونية«عبارة مرادفة ملصطلح » القومية اليهودية«

 جيولوجي، حيوي داخله تياراً قومياً قوياً جداً يرتبط ارتباطاً تاماً بالبنية فالنسق الديين اليهودي، من حيث هو تركيب

 مع اإلله الذي حيل فيهم يتمتع بعالقة خاصة «بنو يسرائيل«احللولية، إذ يرى اليهود أنفسهم كياناً دينياً متماسكاً يسمى 
. قيادم وتوجيه تارخيهم القومي املقدس الفريد الذي بدأ خبروجهم من مصر ومينحهم درجة عالية من القداسة ويتوىل

قومية دينية، وهي بذلك ال  ولذا، فإن اليهودية، من هذا املنظور،. اإلله التوراة إليهم باعتبارهم شعبه املختار وقد أرسل
وتتلخص . الدين واإلله على شعب واحد دون غريه من الشعوب اً عن األديان الوثنية احللولية حيث يقتصرختتلف كثري

  .املقدس يف أنه يقف شاهداً على التاريخ وعلى وجود اإلله أمام الشعوب األخرى مهمة هذا الشعب اليهودي
 

متزج الوجود التارخيي املتعين والتصور  ية مقدسةاليهودية، إذن، من هذا املنظور، هي دين قومي عرقي، أو قومية دين
تعرف ثنوية األنا واآلخر ولكنها ال تعرف الثنائية الفضفاضة النامجة عن اإلميان  ولذلك، فهي ديانة حلولية. الديين املثايل

 فإننا جند أن امللكوت ولذلك، .ولذا فاليهودية ال تفرق بني اإلله والتاريخ أو بني األرض والسماء. واحد مرتَّه بإله
طابعاً قومياً، فهما مرتبطان مبجئ املاشيح الذي يأيت ليعود بشعبه إىل  السماوي وآخر األيام يكتسبان يف اليهودية احللولية
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ود، وقد اعتمدت بذلك تعريفاً  وقد عرفت الشريعة اليهودية اليهودي بأنه من ولد ألم يهودية أو من. امليعاد أرض
  . دينياً للهويةقومياً

 
يهودية أو شعب يهودي وإمنا  أما من ناحية الواقع التارخيي املتعين، فنحن نرى أنه ال توجد قومية. الرؤية هذا من ناحية

  :حركيتان أساسيتان متكاملتان مجاعات يهودية منتشرة يف العامل حتكَّمت يف صياغتها
 
بشرية متماسكة تتبع مركزاً ثقافياً أو دينياً واحداً حيدد معايري مثالية أو   فاجلماعات اليهودية مل تكن قط تشكل كتلة 1

مرياث ثقايف أو ديين  يصوغ أعضاء هذه اجلماعات رؤيتهم ألنفسهم وأسلوب حيام تبعاً هلا، بل مل يكن لديهم واقعية
الت احلضارية املعروفة وداخل داخل معظم التشكي فاجلماعات اليهودية كانت منتشرة يف كثري من بقاع األرض. واحد

 فاليهودي يف األندلس كان. تتفاعل معها وتساهم فيها وترقى برقيها وتتخلف بتخلفها البنى التارخيية والقومية املختلفة،

ل وقد أدى هذا إىل حتو. الواليات املتحدة عربياً، واليهودي يف روسيا كان روسياً، ويف اليمن كان مينياً، وهو أمريكي يف
جيولوجي غري متجانس، وال خيتلف ذلك عن العقيدة اليهودية خباصيتها  أعضاء اجلماعات اليهودية إىل تركيب

  .اجليولوجية
 
على عزلتها وانفصاهلا، ويساعدها   وقد كان معظم اجلماعات اليهودية يشكل مجاعات وظيفية، وهي مجاعات حتافظ 2

فهي، إذن، ذات مسات إثنية خاصة متيز كل واحدة منها عن  .الوظيفي هااتمع على ذلك حىت يتيسر هلا أن تلعب دور
قومية عامة  ولكن هذه السمات اإلثنية مل تكن قط مسات. اتمعات اليت يعيش اليهود بني ظهرانيها أعضاء األغلبية يف

انت حتدد هويتها من خالله، حميطها، فإا ك فرغم أن كل مجاعة يهودية كانت منفصلة عن. تسم كل اليهود أينما كانوا
فاليديشية اجلرمانية كانت . بالضرورة اتصاهلا بأعضاء اجلماعات اليهودية األخرى كما أن انفصاهلا عن حميطها ال يعين

تكُن هلا أية عالقة بالالدينو  ولكنها، مع هذا، مل. أعضاء اجلماعة اليهودية عن حميطهم الثقايف الساليف يف بولندا تعزل
وهي اللغة (أما العربية . العريب اإلسالمي يف الدولة العثمانية اليت كانت تعزل يهود السفارد عن حميطهم) تينيةالال(

أن  فقد ظلت من ناحية األساس لغة الصالة واللغة اليت كُتبت ا النصوص الدينية وحسب، أي ،(الوحيدة املشتركة
بني أعضاء اجلماعات اليهودية  وظلت العالقة. دات وبعض املؤلفاتالعنصر املشترك مل يتعد يف جوهره الصلوات والعبا
الدينية نفسها أو أعضاء يف مجاعات تضطلع بالوظيفة نفسها يف كثري  عالقة دينية أو وظيفية باعتبارهم أعضاء يف اجلماعة

أن اجلماعة  اعية متاماً إذكلٍّ، مل تكن الرابطة الدينية مبعزل عن الوظيفة االقتصادية أو االجتم وعلى. من اتمعات
  .وتعد العقائد احللولية من أهم آليات العزلة .الوظيفية تضرب حول نفسها العزلة ويساعدها يف ذلك اتمع املضيف

 
 عن اجلماعات الوظيفية، وأخذ يف تصفيتها بعدة طرق منها مساعدة أعضاء هذه اجلماعات لكن اتمع الغريب استغىن

. تشجيعهم على االندماج على التخلص من خصوصيتهم اإلثنية، ويف دجمهم يف اتمع أو) ودومن هؤالء اليه)

» اهلوية اليهودية«اللتان قامتا بتعريف ما يسمى  واستجابةً لذلك، ظهرت حركة التنوير وحركة اليهودية اإلصالحية

  .تعريفاً دينياً
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الديين إىل مجاعة دينية  لى حتويل كلٍّ من اإلحساس باالنتماءعارضت الصهيونية هاتني احلركتني، وراحت تعمل ع وقد
. كما قامت الصهيونيةبعلمنة املفاهيم الدينية. وبرنامج سياسي واحدة واالرتباط العاطفي بأرض امليعاد إىل شعور قومي

» الشعب»  تعينتعين أن اليهود مجاعة دينية قومية، أصبحت الكلمة يف املعجم الصهيوين» شعب» فبعد أن كانت كلمة

وقد تأثر الفكر الصهيوين بفكرة الشعب  .باملعىن القومي والعرقي الذي كان سائداً يف أوربا يف القرن التاسع عشر
األرض والتراث (كشعب عضوي قوميته عضوية وعناصره كافة  العضوي، أي الفولك، فنظر الصهاينة إىل اليهود

الذين  قد تعمقت هذه الفكرة يف كتابات دعاة الصهيونية اإلثنية العلمانيةو. مترابطة عضوياً (إخل... والشخصية واللغة
، وما العقيدة اليهودية »التراث اليهودي«و «التاريخ اليهودي«نادوا بأن االنتماء القومي لليهود يستند إىل ما يسمى 

أن اليهودية دين قومي أو قومية دينية، الصهيونية اإلثنية الدينية، فإم يرون  أما دعاة. سوى جزء عضوي من هذا التراث
 .ما يربط اليهود كشعب هو دينهم القومي أو قوميتهم الدينية وأن

 
ولكن من . القومية اليهودية املشروع الصهيوين من هذا االفتراض، وأُسست الدولة الصهيونية حتقيقاً لفكرة وقد انطلق

إصالحي ليس له ما يسنده يف الواقع التارخيي، فقد كان اليهود  رنامجالواضح أن القومية اليهودية هي رؤية غري واقعية وب
ويهود  بينهم يهود اليديشية من اإلشكناز،: عند ظهور الصهيونية، خليطاً هائالً غري متجانس يف القرن التاسع عشر،

اءون واحلاخاميون الذين كان هناك القر كما. العامل العريب، ويهود العامل اإلسالمي من السفارد، واليهود املستعربة
. وإصالحيني، هذا غري عشرات االنقسامات الدينية واإلثنية والعرقية األخرى انقسموا بدورهم إىل أرثوذكس وحمافظني

طرحوا شعارهم،  لقد. حسب تعبري هرتزل» أين فولك«أو » الشعب الواحد«الصهاينة على كل هؤالء اسم  وقد أطلق
يف كثري من األحيان، مل تكن تتم ألسباب  بل إن اهلجرة. حمدودة وحسب إىل إسرائيلوجنحوا يف جري نسبة مئوية 

الصهاينة أزمة يف املصادر البشرية نتيجة ألن سلوك أعضاء اجلماعات اليهودية  ويواجه. قومية وإمنا ألسباب نفعية حمضة
اليهودية ما زالت متجهة إيل الواليات   اهلجرةومن هنا، فإن. »القومية اليهودية«العامل ال يصدر عن إميام مبقولة  يف

أغلبية أتباع القومية اليهودية ال يزالون يف املنفى يرفضون العودة إىل  وهكذا، فإننا جند أن. املتحدة من ناحية األساس
يف ما اليهودي، أي يف تعر يف فشل الدولة اليهودية يف تعريف» القومية اليهودية«ويتضح زيف مقولة . القومي وطنهم
اليهودية املختلفة إىل أمريكا الالتينية، فإم يكتشفون عدم  وحينما يهاجر أعضاء اجلماعات. »اهلوية اليهودية«يسمى 

أكثر من  األملاين يكتشف أن الصفات اإلثنية املشتركة بينه وبني املهاجر األملاين غري اليهودي جتانسهم، إذ أن اليهودي
القضية يف أمريكا الالتينية أكثر من  وقد ظهرت هذه.  أعضاء اجلماعات اليهودية اآلخرىنالسمات املشتركة بينه وبني

املتحدة، ويف دول اهلجرة األخرى مثل كندا وأستراليا، تطرح على املهاجرين  ويف الواليات. أية منطقة أخرى يف العامل
بشيء من يهوديتهم، ولكن  بكفاءة شديدة، واحتفظواوقد فعل املهاجرون اليهود ذلك . قومية جديدة عليهم تبنيها هوية

أما يف أمريكا الالتينية، فال توجد هوية . أمريكية واضحة هذه املالمح اتضح أا جمرد مالمح يهودية داخل شخصية
 وقد امتثل املهاجرون اليهود هلذا. فهي كاثوليكية أي استمرار للموروث األوريب للقارة قومية جديدة، وإن وجدت

تبعثر اليهود متاماً وانقسامهم إىل  النمط، فأكدت كل مجاعة يهودية مهاجرة مرياثها اإلثين السابق، األمر الذي أدى إىل
ويوجد يف املكسيك، على سبيل املثال، عشرات اجلماعات . حبدة عشرات اجلماعات وإىل ظهور انعدام جتانسهم
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ويف . مؤسساا لكلٍّ منهما! وري، إحدامها دمشقية واألخرى حلبيةمجاعتان سوريتان، أي من أصل س اليهودية من بينها
  .التيين ال داخل إطار يهودي اآلونة األخرية، بدأت احلواجز تسقُط، ولكن هذا يتم داخل إطار أمريكي

 
نسهم يف ولكن، مع هذا، يتضح عدم جتا. لدمج املهاجرين الوافدين إليها وحتاول الدولة الصهيونية بذل حماوالت جاهدة

هذه احملاولة لن تكون  وحىت لو قُدر النجاح حملاولة إسرائيل مزج أعضاء اجلماعات اليهودية، فإن مثرة .انقسامهم احلاد
القومية «و» الشعب اإلسرائيلي«كياناً جديداً ميكن تسميته  وإمنا ستكون» القومية اليهودية«وحتقيق » الشعب اليهودي«

  .«اإلسرائيلية
 

اليهودية، إما من منظور ديين أو من  ري من املفكرين اليهود، وكذلك التنظيمات اليهودية، فكرة القوميةويرفض كث
ليسوا شعباً وإمنا أقلية دينية، كما يرون أم ينتمون إىل الشعوب اليت  منظور ليربايل أو اشتراكي، فريون أن اليهود

اردة واملرتبطة  فكرة القومية اليهودية العاملية) دياسبوراال(ويرفض دعاة قومية اجلماعات . ظهرانيها يعيشون بني
انتماءات قومية خمتلفة متنوعة مرتبطة مبجتمعات  بفلسطني، ويرون أنه إذا كان مثة انتماء قومي يهودي فهو عبارة عن

اجلماعة « عن ومن مث، ميكننا أن نتحدث. أوربا أم كانت يف الواليات املتحدة سواء أكانت هذه اتمعات يف شرق
الشعب «ميكننا أن نتحدث عن  اليت ال ختتلف عن األقليات القومية األخرى، ولكن ال» القومية يف شرق أوربا اليهودية
يرفض فكرة ) نسبة إىل أرض كنعان(» احلركة الكنعانية» ومثة تيار فكري داخل إسرائيل يسمى. بشكل عام» اليهودي

  .»القومية اإلسرائيلية«ها فكرة من القومية اليهودية ويطرح بدالً
 

 الدينية عند اليهود، ولكن املقصود ذه الكلمة هو مجاعة دينية ذات عقيدة دينية يف الكتابات» الشعب«وتتواتر كلمة 

، وهي »الشعب املقدس«و» الروح أمة«و» الشعب املختار«كما جند مصطلحات دينية مماثلة، مثل . وانتماء ديين واحد
 ع ديين أو أخالقيمصطلحاتوحسب دف إىل اإلشارة إىل جتم.  

 
الشائع كدليل على أن اليهود أول شعب ظهر  ولكن الصهيونية تستخدم التشابه بني املصطلح الديين واملصطلح القومي

الشعب «فالبد أن يبتعد الباحث العريب عن استخدام مصطلحات مثل  ومن مث،. على األرض وأول قومية يف التاريخ
والقومية العربية  ألنه ال يوجد بني الدين اإلسالمي» الصراع العريب اليهودي«أو حىت » اليهودية القومية«و » يهوديال

مسلح، وإمنا الصراع عريب إسرائيلي، أي  من ناحية والدين اليهودي من ناحية أخرى أي صراع سياسي مسلح أو غري
  .نوا فلسطني عن طريق العنفاستوط صراع بني العرب واملستوطنني الصهاينة الذين

 
 فجميع املواطنني. املواطنة، والدين، والقومية: اإلسرائيليني، توجد ثالثة بنود ويف بطاقة حتقيق الشخصية عند

بالنسبة إىل املسلمني، واملسيحية  أما الدين، فيختلف فيه مواطن عن آخر، فهو اإلسالم. ومن ذلك العرب» إسرائيليون»
أما القومية، فهي عربية عند العرب، وبالنسبة إىل اإلسرائيليني اليهود . اليهود حيني، واليهودية بالنسبة إىلبالنسبة إىل املسي

 .حسب الرؤية الصهيونية) اليهود يف حالة(، إذ البد أن يتفق بندا الدين والقومية »اليهودية«أن تكون القومية هي  فالبد
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  الوطن القومي اليهودي

Jewish National Home  

الصهيونية واملعادية لليهود، ويعين أن اليهود ال ينتمون إىل أوطام وإمنا إىل  مصطلح يتواتر يف الكتابات» الوطن القومي«
أو » أرض امليعاد» أو» إسرائيل«، أو »إرتس يسرائيل«قومي واحد هو فلسطني اليت يشار إلىها أيضاً باسم  وطن

اليت يقيم اليهود فيها إمنا هي منفى أو مهجر أو  كما يعين املصطلح أن البالد. وحسب» األرض«أو » األرض املقدسة«
 ويعين املصطلح أيضاً أن اليهود يف حالة شتات). بإحياءات العودة واخلروج(أو مصر  (بإحياءات السيب البابلي(بابل 

املصطلح يف وعد بلفور، رغم  ردوقد و. يشكلون دياسبورا، وهي حالة يشعرون ا منذ هدم اهليكل على يد تيتوس
  .شرعية سياسية منذ ذلك التاريخ احتجاجات قيادة اجلماعة اليهودية يف إجنلترا، واكتسب

 
. مقدرة تفسريية عالية، إذ أن كثرياً من الوقائع التارخيية ال تسانده مصطلح ليست له» الوطن القومي«لكن مصطلح 

الثابت أن أكرب  كما أن من. فلسطني فاق عددهم داخلها قبل هدم اهليكلتارخيياً أن عدد اليهود خارج  ومن الثابت
ولو (التاسع عشر، اجتهت إىل الواليات املتحدة  اهلجرات يف تواريخ اجلماعات اليهودية، واليت بدأت يف أواخر القرن

 رين اليهود، بل مل يعدمن مجلة املهاج% 80وقد بلغت نسبتهم حنو ). الجتهوا إليها كانت فلسطني وطن اليهود القومي

إليها باعتبارها وطناً قومياً آخر  يشار يف األدبيات الصهيونية إىل الواليات املتحدة باعتبارها منفى وإمنا أصبح يشار
وال ندري هل . الذي حيقِّق تطلعات املهاجرين املادية) جولدن مدينا: باليديشية) «البلد الذهيب«لليهود، وباعتبارها أيضاً 

» الوطن القومي«مصطلح  وطن قومي ثان أم هي وطن قومي أول بالنسبة إىل اليهود؟ ففي اخلطاب السياسي يأيت هي

وعلى كلٍّ، فقد حسم يهود الواليات املتحدة القضية بأن . اجلمع دائماً يف صيغة املفرد إذ ال معىن له يف صيغة املثىن أو
فهي الوطن  الرأس والوطن األصلي السابق، أما الواليات املتحدةمن وطن قومي إىل مسقط ) فلسطني) حولوا إسرائيل

أمريكيني يهوداً على غرار األمريكيني العرب أو  القومي احلايل الذي يعيشون فيه بالفعل، وبذا أصبح األمريكيون اليهود
 إذ أن مسقط الرأس يعين أن أسطورة الذات اجلديدة تصفي األسطورة الصهيونية، ولكن هذا. األمريكيني األيرلنديني

  !هو البلد الذي يهاجر اليهودي منه ال إليه (إسرائيل(
 

  الدولة اليهودية

The Jewish State  

وحنن نفضل املصطلح األخري لدقته إذ يفترض . »الدولة الصهيونية» اصطالح مرادف ملصطلح» الدولة اليهودية«
كما أن ). األول الكومنولث(ربانية املتحدة اليت يشار إليها ب دولة إسرائيل هي استمرار للمملكة الع املصطلح األول أن

تعبر عن إرادم وتطلعام، وهذا أبعد ما يكون  االصطالح يفترض وحدة اليهود يف العامل، وأن هذه الدولة دولتهم اليت
  .من يهود العامل وحسب% 20هي دولة  عن الصحة إذ ال تزال دولة إسرائيل
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فالدولة . يهودية هذه الدولة، وهذا أمر حمل نقاش حىت يف إسرائيل نفسها ا، يفترض املصطلح أيضاًوعالوة على كل هذ
إمياا مبصلحتها  ولعل. ترتبط بأية قيم أخالقية يهودية، بل تسلك حسبما متلي عليها مصلحتها العملية الصهيونية ال

ويالحظ أن سكان إسرائيل من . باليهودية صفهاالعملية هو الذي جعلها حتول نفسها إىل ثكنات عسكرية يصعب و
ولعله أمر . اهلامشيني) الدياسبورا(بل إن بعضهم يكن االحتقار ليهود العامل  الصابرا ال يشعرون باالنتماء اليهودي،

  .حقاً أن هذه الدولة اليت تصف نفسها باليهودية مل تصل بعد إىل تعريف لليهودي طريف
 

الصهيوين، فهو يؤكد استيطانية الكيان القائم  أكثر دقة وحتدداً يف وصف الكيان» لة الصهيونيةالدو«ولذا، يظل مصطلح 
  .اإلحاللية، ويفصله عن أية تصورات دينية أو عاطفية اآلن يف الشرق العريب وطموحاته

 

  الصهيونية العالمية

World Zionism  

وقد شاع املصطلح يف اللغة  .«World Zionism ايونيزمورلد ز«ترمجة للمصطلح اإلجنليزي » الصهيونية العاملية«
عاملية، أي متارس نشاطها يف أحناء العامل بني مجيع أعضاء اجلماعات  ويفترض هذا املصطلح أن الصهيونية حركة. العربية

  :ومثة خلل أساسي يف املصطلح يعود إىل ما يلي. البالد اليهودية يف كل
 
يف شرق (العامل الغريب  يف بداية األمر، مث تبناها يهود) الربوتستانتية( البالد االستعمارية الغرب يف  نشأت الصهيونية يف 1

من يهود العامل كانوا %90ناحية النشأة، وخصوصاً أن  فالصهيونية ليست عاملية من. ألغراض خمتلفة) أوربا مث غرا
  .وهي املرحلة اليت نشأت فيها الصهيونيةالغريب مع اية القرن التاسع عشر  يوجدون داخل التشكيل احلضاري

 
واإلمربيالية الغربية هي اآللية األساسية   كانت الصهيونية وال تزال جزءاً من التاريخ االقتصادي والسياسي واحلضاري، 2

  .استيطانية لتحويل الصهيونية من جمرد فكرة إىل دولة
 

العاملي بشكل مطلق، أو حىت بني كل أعضاء  خل التاريخوعلى هذا، فإن الصهيونية مل تنشأ يف العامل ككل أو دا
ميكن  املتناثرة يف العامل، وإمنا هي إفراز تشكيل حضاري حمدد يف حلظة زمنية حمددة وال اجلماعات الدينية واإلثنية اليهودية

يت حيل ا هذه والطريقة ال دراستها خارج هذا التشكيل، وال ميكن فهمها دون الرجوع إىل مراحل تطوره وأزماته
  .اليت تشكِّل خصوصية احلركة الصهيونية الغربية لكن هذا ال يعين، بطبيعة احلال، إسقاط السمات. األزمات

 
  :على الصهيونية لألسباب التالية» العاملية«صفة  ولعل اإلنسان الغريب أطلق
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إطارها تاريخ العامل  ن الدراما الكونية اليت يتحرك يفإىل اليهود باعتبارهم شعباً خمتاراً وجزءاً م  ينظر اخلطاب اإلجنيلي 1
ومع هذا، يشكل هذا التاريخ . مستقل عن تاريخ األغيار والتاريخ اليهودي  حسب الرؤية اإلجنيلية  تاريخ. والعاملني

  .وهذا اخلطاب اإلجنيلي متغلغل متاماً يف الوجدان الغريب. العامل الركيزة األساسية لتاريخ

 
الدولة الصهيونية،  ظهرت الصهيونية بني يهود الغرب، قامت بصهينة معظم يهود العامل، خصوصاً بعد إنشاء  بعد أن 2

الغالبية الساحقة من يهود العامل توجد اآلن إما داخل  والبد أن نسارع بالقول بأن. ومن مث فهي حركة عاملية ذا املعىن
املتحدة   الواليات( أو داخل التشكيل االستعماري االستيطاين الغريب ) إجنلترا  روسيا فرنسا(التشكيل احلضاري الغريب 

، وعلى وجه التحديد داخل التشكيل االستعماري )إسرائيل كندا  أستراليا ونيوزيلندا  أمريكا الالتينية  جنوب أفريقيا 
  .االستيطاين األجنلو ساكسوين

 
عاملية رغم أصوهلا الغربية، فقد جعلت العامل  ن استيطاين هي حركة احلركة اإلمربيالية اليت حولت الصهيونية إىل كيا 3

حولت البشر  واإلمربيالية عاملية ال ألا حركة نشأت بني كل البشر وإمنا ألا. وافتراسها كله جماالً حلركتها والتهامها
  .يالية الغربية العامليةارتباطها باإلمرب وتكتسب الصهيونية صفة العاملية من. كلهم إىل مستعمر أو مستعمر

 

  .»غربي«بمعنى » عالمي«  يالحظ أن األدبيات السياسية الغربية، الصهيونية وغير الصهيونية، تستخدم كلمة 4

 ولعل هذا يعود إىل أن اإلنسان األبيض يف الغرب يف القرن التاسع عشر كان يتصور أنه مركز العامل 
ات متخلفة ستتطور لتلحق به وتصل إىل النموذج احلضاري وقمة رقيه، وأن احلضارات األخرى حضار

ويالحظ يف كتابات هرتزل أنه حينما يتحدث عن ضرورة إقامة املشروع الصهيوين . العاملي نفسه
ولذا، والتزاماً ). القانون الغريب(تعين هنا ) القانون الدويل العام(، فإن عبارة "بضمان القانون الدويل العام"

وحسب دون وصفها ليكون مفهوماً ) الصهيونية(أو عن ) الصهيونية الغربية(أن نتحدث عن بالدقة، جيب 
  .أا حركة غربية وليست عاملية

  

  

  

  

التيارات الصهيونية: الباب الثانى   
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 التناقضات األساسية الثالثة بين الحركات الصهيونية المختلفة 

Three Basic Contradictions between Different Zionist Trends  

والعقد الصامت بني احلضارة الغربية واملنظمة الصهيونية بشأن (األساسية الشاملة  قَبل كل الصهاينة الصيغة الصهيونية
جماالت عديدة للخالف بني  وقد ظهرت. مث مت ويد هذه الصيغة حىت ميكن جتنيد املادة البشرية املستهدفة) العامل يهود

سطحية إىل حد كبري، إذ أن رقعة االختالف تظل حمكومة  وهلة عميقة ولكنها يف واقع األمرالصهاينة قد تبدو ألول 
  .للصيغة األساسية الشاملة بالقبول املبدئي واجلوهري

 
الصهيونية املختلفة سنحاول حصر مصادر اخلالف وكيف تبدت يف  وحىت ميكننا طرح إطار تصنيفي جديد للتيارات

  .عدة نقاط حمددة
 

 : وفي تصورنا توجد ثالثة مصادر أساسية للخالف

 
  .«إشكالية الصهيونيتني«الصهاينة التوطينيني واالستيطانيني وهو ما نسميه   اخلالف بني 1
 
يف عدة نقاط أمهها اخلالف بشأن   اخلالفات األيديولوجية املختلفة بني الصهاينة، وهي اخلالفات اليت تعبر عن نفسها 2

  .(إخل.. األيديولوجي موقفها  حدودها  توجهها(نية الدولة الصهيو
 
  .العلمانيني  اخلالف بني الصهاينة اإلثنيني الدينيني واإلثنيني 3
 

 التوطينية واالستيطانية : الصهيونيتان

Two Zionisms: Settlement and Settler Colonial Zionism  

مجيعاً الصيغة الصهيونية األساسية الشاملة،   خمتلفة ميكن أن تضمهالإلشارة إىل عدة مدلوالت» صهيونية«تستخدم كلمة 
وتوجد داخل . صاحلة كإطار لكلٍّ من الصهاينة اليهود والصهاينة غري اليهود وهي الصيغة اليت مت ويدها حبيث أصبحت

ضربان أساسيان من  وجدفنحن نذهب إىل أنه ي. »الصهيونيتني«العامة عدة انقسامات لعل أمهها ما نسميه  هذه الوحدة
  :وتارخيه ومجاهريه صهيونية توطينية وأخرى استيطانية، لكلٍّ اجتاهه: الصهيونية
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وبني يهود الغرب ) من املسيحيني والعلمانيني(الصهاينة غري اليهود  وقد ظهرت يف بداية األمر بني.  صهيونية توطينية 1
الدبلوماسية وصهيونية  الصهيونية التوطينية عن نفسها يف الصهيونيةمث عبرت . وجه اخلصوص أثرياؤهم املندجمني، وعلى

يف العامل الغريب ويهود الغرب الذين يؤيدون املشروع  ومجهور هذه الصهيونية هم مؤيدو املشروع الصهيوين. الدياسبورا
 د غرب أوربا والوالياتاهلجرة، وهم يشكلون غالبية يهود وصهاينة العامل، وكذلك كل يهو الصهيوين ولكنهم ال ينوون

  .املتحدة تقريباً
 
صهيونية تسللية مث حتولت إىل صهيونية استيطانية بعد  وقد ظهرت يف بداية األمر على هيئة:  صهيونية استيطانية 2

  .ورباشرق أ التيارات االستيطانية التيار العمايل، ويأيت معظم الصهاينة االستيطانيني من يهود وأهم. مرحلة هرتزل وبلفور
 

ولنا أن نالحظ وجود . صهيوين ليمارس نشاطه ينصرف إىل اال الذي خيتاره كل» استيطاين/توطيين«وتقسيم 
). علماين/ديين(واملوقف من التراث واهلوية ) رأمسايل/اشتراكي(السياسي  انقسامات فرعية داخل كل تيار بشأن التوجه

قد ) التوطينية واالستيطانية) يقني، فثمة تشابك وتداخل بني الصهيونيتنينتصور أن هناك فصالً قاطعاً بني الفر وجيب أال
وايزمان الذي قضى معظم حياته يقوم بنشاط يف اخلارج نيابة عن  يتبدى يف الشخص الواحد نفسه، كما هو احلال مع

 عزلة نظراً ألن زعيموإن كان قد عاش يف (إعالن الدولة ليترأسها ويصبح من املستوطنني  الداخل، ولكنه عاد بعد

ويظهر هذا التداخل يف شخصية  .(الصهاينة االستيطانيني  بن جوريون  مل يكن يرغب يف أن يشاركه وايزمان السلطة
قام جبهود دبلوماسية مث استوطن فلسطني ائياً، ولكنه مع هذا  آحاد هعام، فيلسوف الصهيونية اإلثنية العلمانية، الذي

  !باحلنني إىل املنفى والشتاتو ظل يشعر بالغربة فيها
 

اهلجرة إىل ) االحتاد السوفييت سابقاً(يهودي من دول الكومنولث املستقلة  ويظهر التداخل يف الوقت احلاضر حني يقرر
املزعوم، مث حيصل على تأشرية على  فيبدأ باحلديث عن هويته اليهودية ورغبته العارمة يف اهلجرة إىل وطنه القومي إسرائيل
رأيه يف النمسا ويقطع مسار هجرته ويتجه إىل الواليات املتحدة بدالً من  ولكنه يغير. نيته الصهيونية االستيطانيةأساس 
االستيطانيون الذين يتركون  وهناك بطبيعة احلال الصهاينة. لينخرط يف صفوف صهاينة اخلارج التوطينيني إسرائيل

  .)ولكن من منظور توطيين هذه املرة(املشروع الصهيوين  يف تأييدإسرائيل ليستوطنوا الواليات املتحدة ويستمروا 
 

العمالية مثل املاباي  فهناك فروع لألحزاب. لالجتاهات الصهيونية املختلفة فروعاً يف الداخل واخلارج واجلدير بالذكر أن
الً، رغم أن التنظيم الذي يقال فمث. األساس الذي نقترحه واملابام يف الواليات املتحدة، ولكن األساس التصنيفي يظل هو

وظيفتني  بتنظيم املاباي يف الدولة الصهيونية من الناحية التنظيمية، فإن التنظيمني يؤديان له املاباي يف اخلارج مرتبط
ل مث(والعقائدية اليت تتسم بالعمومية الشديدة  خمتلفتني متاماً، وال يشتركان بالتايل إال يف االسم والديباجات السياسية

 .(التفريط يف شرب من أرض إسرائيل الكربى واإلميان باالقتصاد االشتراكي، وهكذا اإلميان بأزلية الشعب اليهودي وعدم

وبرقيات التأييد، كما حيضرون  ويكتفي أعضاء عمال صهيون يف الواليات املتحدة أو إجنلترا بإرسال األموال والتوقيعات
. احمللية وإىل أعضاء الكوجنرس دفاعاً عن الدولة الصهيونية ائل إىل الصحفكل املهرجانات الصهيونية ويرسلون الرس
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 يف إسرائيل فهم الذين يقومون بالنشاط االستيطاين من استيالء على األرض وقتال ضد وأما أعضاء احلزب املماثل

  .السكان األصليني وغزو أراضي الدول ااورة
 

تعبر  فقد ظلت التوترات. كاملة، بني التوطينيني واالستيطانيني، بل العكسأصبحت وحدة مت وال يعين هذا أن الصهيونية
وأهم هذه . الصهيوين املراوغ من خالل اخلطاب) وليس استيعاا(عن نفسها حبدة، وكل ما حدث أنه مت امتصاصها 

نة االستيطانيني بعد إنشاء بني الصهاينة التوطينيني والصهاي التوترات الصراع الذي نشب على قيادة املنظمة الصهيونية
فبعض  وحىت بعد إنشاء الدولة تظهر صراعات،. باستيالء االستيطانيني على املنظمة متاماً وقد حسم اخلالف. الدولة

بعينها على الداخل كما حدث يف  الصهاينة التوطينيني ال يقنع بالعمل يف جماله يف اخلارج وحياول أن يفرض توجهات
االستيطانيني ال يقنعون بالدعم املايل والسياسي ويطلبون من الصهاينة   أحياناً أن الصهاينةوحيدث. حالة برانديز
بعض الصهاينة  حينما تقدم1972(يتخذوا مواقف أكثر راديكالية كما حدث يف املؤمتر الثامن والعشرين  التوطينيني أن

يستوطنون يف إسرائيل بعد فترتني من اخلدمة يفقدون  االستيطانيني مبشروع قرار ينص على أن القادة الصهاينة الذين ال
أكرب تنظيم صهيوين يف العامل والذي ميثل أكثر من (كل مندويب اهلاداساه  فانسحب احلق يف ترشيح أنفسهم مرة أخرى،

لمانيني بني الدينيني والع وحدث الشيء نفسه تقريباً حينما وقعت األزمة. احتجاجاً على االقتراح) الوفد األمريكي نصف
يهودي، وقامت مجاعة من الدينيني برش اإلعالنات اإلباحية  يف إسرائيل مؤخراً إذ قامت مجاعة من العلمانيني حبرق معبد

اإلصالحيني  املفكر اإلسرائيلي العلماين شلومو أفنريي بالتبعة على يهود الواليات املتحدة، يف حمطات األتوبيس، فألقى
قائالً هلم إنه لو هاجر ) الديين يف إسرائيل والذين ال يكفون عن الشكوى من التزمت(نيني واحملافظني املندجمني التوطي

العلمانيني وسيتم تكوين احلكومة دون احلاجة إىل أصوات األحزاب   ألف وحسب، فإن هذا سريجح كفة100منهم 
  .الدينية

 
تسبب هلم كثرياً من احلرج يف  املستوطننيوالعكس حيدث أحياناً، إذ جيد الصهاينة التوطينيون أن سلوك حكومة 

وبعد الغزوات ) مثل مذحبة صربا وشتيال(املذابح الواضحة  جمتمعام الدميوقراطية، كما حيدث عادةً بعد ارتكاب
الباحثة  إسرائيل«أو » إسرائيل املُحاصرة«يصبح من الصعب احلفاظ على أساطري كثرية مثل  ، إذ)غزو لبنان(الفاضحة 
اليهودي الذي قام بالتجسس على حكومة  املواطن األمريكي(وكما حيدث بعد حادثة مثل حادثة بوالرد » معن السال

  .)بلده لصاحل الدولة اليهودية
 

وقد عاد . متسمة بالوفاق معظم هذه اخلالفات خالفات سطحية إذ تظل الصهيونية بشقيها التوطيين واالستيطاين ولكن
املؤمتر أن مشروع القرار املقدم مل يكن دستورياً، وال يزال   قاعة املؤمتر بعد أن قرر منظمووفد اهلاداساه املنسحب إىل

املؤسسة الصهيونية  وتتوىل. التوطينيني يؤيدون الدولة الصهيونية علناً ويقفون وراءها رغم كل توسعاا معظم الصهاينة
ذلك مع بريرا، وحتاول الشيء نفسه اآلن مع   فعلتالقضاء على معظم اجلماعات اليهودية والصهيونية املنشقة، وقد

  .الصهيونية األساسية الشاملة، أو توجه هلا بعض النقد التنظيمات اليهودية اليت ال تقبل الصيغة
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  بعض االختالفات الصهيونية بشأن الدولة الصهيونية

Some Zionist Disagreements Regarding the Zionist State  

يرى أن احلل الوحيد للمسألة اليهودية  واملشروع الصهيوين، يف أهم صوره،. مفهوم صهيوين حموري» يونيةالدولة الصه«
ويالحظ أن مثة ترادفاً يف اخلطاب ]). 1897املؤمتر الصهيوين األول  شعار" (دولة يهودية ذات سيادة"هو إنشاء 

األساسية صيغة أساسية  وقد أصبحت الصيغة الصهيونية. »الدولة اليهودية«و» الدولة الصهيونية«عباريت  الصهيوين بني
وقد قام هرتزل بصياغة املفهوم والعقد الصامت بني . التوظيف شاملة بعد أن مت حتديد الدولة الصهيونية إطاراً لعملية

وتأسيس دولة  طنيالصهيونية الذي تتعهد مبقتضاه احلضارة الغربية بأن تقوم بنقل اليهود إىل فلس احلضارة الغربية واحلركة
ومع . يقوم اليهود على خدمة مصاحل الغرب وظيفية هلم فيها، ورعايتها ومحايتها وضمان بقائها واستمرارها نظري أن

  .وتتحدد مالحمه وآليات تطبيقه صدور وعد بلفور، يستقر املفهوم متاماً
 

 اليهود من املفكرين والزعماء أصحاب املطامع التاريخ بني الصهاينة غري ومع هذا، بدأت الدعوة إلنشاء الدولة قبل هذا
ألم كانوا إما متدينني  وكانت هذه الدعوة غريبة على اجلماهري اليهودية وعلى املفكرين اليهود،. يف الشرق االستعمارية

 عن ، أو علمانيني يدافعون)دون أي تدخل بشري(الدولة  ينتظرون مقدم املاشيح املخلِّص ليعود م ليؤسس هو
 طرح املفكر الصهيوين موسى هس الفكرة يف منتصف القرن التاسع عشر يف كتابه ذي الطابع وقد. االندماج يف أوطام

. اليهودية ومل يكن معروفاً لديهم االستعماري الواضح روما والقدس، ولكن الكتاب مل يتداول بني أعضاء اجلماعات

االنعتاق الذايت، غري أن فكره ظل مقصوراً على بعض قطاعات املثقفني يف  وقد عاجل ليو بنسكر الفكرة نفسها يف كتابه
هرتزل حتمية  وقد أدرك. تعرض هرتزل للموضوع نفسه يف كتابه دولة اليهود وجعلها فكرة أساسية شرق أوربا، مث

 دولة وظيفية تابعة تستند تكون الدولة الصهيونية االعتماد على اإلمربيالية كآلية لتحقيق املشروع الصهيوين، وضرورة أن
  .وحتصل الدعم االستعماري بسببها شرعيتها إىل الوظيفة اليت تضطلع ا

 
وكما هو احلال عادةً، جند . جزءاً من الصيغة الصهيونية األساسية الشاملة وقد أصبحت الدولة بعد مرحلة هرتزل وبلفور

خالف وصراع  ية الشاملة، أما ما عدا ذلك فهو موضعالصهيوين ال ينصرف إال إىل هذه الصيغة األساس أن اإلمجاع
معارضة من اليهود اإلصالحيني، وبعض  وقد واجهت الفكرة. بسبب الطبيعة املراوغة للخطاب الصهيوين) دون قتال(

كما أن الصهاينة . البوند واالشتراكيني، وذلك ألسباب خمتلفة اليهود األرثوذكس ودعاة القومية اليديشية، وحزب
تتحقق إال  ومل يكتب للفكرة أن. الدولة يف بداية األمر خوفاً من أن يتهموا بازدواج الوالء ينيني عارضوا فكرةالتوط

  .االستيطاين على الواقع العريب حينما تبنت الدول اإلمربيالية املشروع الصهيوين مث فرضت التجمع
 

 فمع تزايد معدالت. الشاملة يف التشكيل احلضاري الغريب احلديثالعلمانية  والفكر الصهيوين يشبه يف بنيته بنية العقائد

، )بدالً من القيم الدينية(الوحيد  العلمنة، تزايدت أمهية الدولة حىت أصبحت الركيزة األساسية للمجتمع ومصدر متاسكه
ليا اإلطار املرجعي حمل الكنيسة واإلله وأصبحت مصلحة الدولة الع مث أصبحت الدولة املطلق موضع التقديس الذي حيل
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عن ذاته  ومع ظهور القومية العضوية، أصبحت الدولة اإلطار الذي يعبر الشعب العضوي من خالله .للمنظومة القيمية
أصبحت الدولة األداة اليت تتوسل ا  مث يصل هذا التيار إىل ذروته مع الفكر اهليجلي إذ. وحيقق متاسكه العضوي

  .الفكرة املطلقة يف التاريخ ا، بل أصبحت جتسدلتحقيق ذا» الفكرة املطلقة«

 
عن الفكر الغريب، فالدولة اليهودية هي اإلطار الذي سيعبر الشعب  والفكر الصهيوين ال خيتلف، إال يف التفاصيل،

اللة الصهيوين د وتكتسب الدولة يف الفكر. عن هويته من خالله) أي املادة البشرية اليت سيتم نقلها( العضوي املنبوذ
يف مرحلة هرتزل أم لن يتأتى هلم حتقيق  فقد أدرك الصهاينة من اليهود. أخرى هي فكرة الدولة الراعية الغربية

ومن هنا كان البحث عن دولة غربية عظمى تقوم بعملية نقل . غريب مشروعهم القومي إال من داخل مشروع استعماري
  .هم ضد السكان األصلينيوتأمني موطئ قدم هلم والدفاع عن اليهود وتوطينهم

 
وبعد . مركز احللول الدولة اليهودية أبعاداً دينية مطلقة وأصبحت هي آلية تحقُّق احللم املشيحاين بل وبالتدريج، اكتسبت

باعتبارها الكنيس املركزي وإىل رئيس وزرائها باعتباره احلاخام  إعالن الدولة الصهيونية بدأ كثري من اليهود ينظرون إليها
اآلن وهنا، فهي  الهوت موت اإلله بني اليهود، أصبحت الدولة حرفياً هي تجسد املطلق يف العامل، ومع انتشار. عظماأل

التيار حنو تقديس الدولة مع االنتفاضة وظهور  وقد تراجع هذا(» العجل الذهيب«على حد قول أحد املفكرين اليهود 
  .)الهوت التحرير بني اليهود

 

 : راعات بين الصهاينة حول عدة قضايا نوجزها فيما يليوقد نشأت عدة ص

 

 : ولةموقع الد  1

 
). قبل مرحلة هرتزل وبلفور(دار بني االستيطانيني والتوطينيني  دارت أوىل الصراعات حول موقع الدولة، وهو صراع

باليهود  ألن يلقوا" استعداد مههم التخلص من اليهود كانوا يف عجلة من أمرهم، ولذا كانوا على فالتوطينيون الذين كان
العريش  (املشاريع الصهيونية املختلفة  ومن هنا. سواء يف فلسطني أو خارجها) عبارة نوردو وجابوتنسكي" (يف أي مكان

وقد حسم األمر بعد بلفور فوضعت فلسطني حتت االنتداب ودخلت ). إخل ..شرق أفريقيا  األحساء  ليبيا  مدغشقر
  .تقرر حتويلها إىل مكان لتوطني اليهود ومن مث توقَّف احلديث عن موقع الدولةو الفلك االستعماري

 

 : ولةآليات إنشاء الد  2

 



 
6الد -تور عبد الوهاب املسريي  الدك-موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية                                                28  

ففي البداية كان هناك الصهيونية التسللية اليت وقعت أسرية وهم . إنشاء الدولة خيتلف الصهاينة فيما بينهم حول أسلوب
اختفى هذا التيار مع تأسيس  طان دون مساعدة اإلمربيالية الغربية وقدإذ تصور التسلليون أن بإمكام االستي كبري،

  .املنظمة الصهيونية

 
 فدعاة الصهيونية الدبلوماسية. وقبول املظلة اإلمربيالية اختلف الصهاينة فيما بينهم ولكن حىت بعد تأسيس املنظمة

أما دعاة . والتأكد من ضماا للدولة الستعماريةكانوا يرون أن الطريق األسلم هو التفاوض مع القوى ا) االستعمارية)
ضرورة اتباع أسلوب العمل الثقايف البطيء بني مجاهري اليهود يف العامل ويف  الصهيونية اإلثنية العلمانية، فقد كانوا يرون

. نية يف فلسطنياالستيطا أما الصهاينة العماليون االستيطانيون، فكانوا يرون أن خري وسيلة هي خلْق احلقائق .فلسطني

اليهودي يف املنفى جيدون أن خري وسيلة هي التحالف  ممن ضاقوا ذرعاً بالوجود) التوطينيني(وكان بعض التصحيحيني 
ضفيت ر  وفَرض أغلبية يهودية على الفلسطينيني بالقوة العسكرية إلنشاء وطن يهودي على الفوري مع القوى اإلمربيالية

واملكانية بتكوين جيش يهودي جرار قوامه  دور حيلم باختزال كل املسافات الزمانيةوكان جوزيف ترومبل. األردن
وأخذ يفكر يف جيش قوامه عشرة » الرهيبة«مث عدل عن خطته   ألف يهودي يقتحم فلسطني ويستوطن فيها،100
اإلشكالية  وال تزال. حتقيق حلمه العسكري الضخم األول وال حلمه العسكري اهلزيل الثاين لكنه مل يتمكن من. آالف

 .التعامل مع العرب تعبر عن نفسها وإن أصبحت تنصرف إىل آليات إدارة الدولة وإىل كيفية

 

 : ولةحدود الد  3

 
وهذا يعود إىل عدة أسباب، من بينها أن إرتس إسرائيل ليست . حول حدود الدولة ظهر خالف عنيف بني الصهاينة

الصهاينة من يدرك أمهية  وكان هناك من. انية القدمية مل تكن هلا حدود مستقرةمعروفة، كما أن الدولة العرب ذات حدود
ولكن كان هناك أيضاً من ال يدرك هذه املوازنات ويظل . الراعية املوازنات الدولية ويقنع حبدود تتفق مع قرار الدولة

. تحسم املسألة قط وبعد إنشاء الدولة، مل. والفراتاحللولية الدينية والتارخيية القدمية وأحالم النيل  يدور يف إطار الرؤى

تصاعد األزمة السكانية االستيطانية ظهر دعاة ما  ومع. فهناك من حياول ربط حدود الدولة بالكثافة البشرية اليهودية
 بون حبد أدىناملهتمون بالطابع اليهودي للدولة، وهم يطال» الصهيونية السكانية«أو  «الصهيونية السوسيولوجية«يسمى 

. يصرون على احلد األقصى ، فهؤالء»صهيونية األراضي«و» الصهيونية العضوية احللولية«على عكس دعاة ما يسمى 

عن احلدود اآلمنة للدولة، إذ تتغري الرؤية للحدود بتغير  وتعبر اإلشكالية عن نفسها يف الوقت احلاضر من خالل احلديث
  .هومقومات الرؤية ألمن الدولة

 

 : ولةالتوجه األيديولوجي للد  4
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الصهاينة التوطينيني  الصهيونية األساسية الشاملة بعد بلفور للتوجه األيديولوجي للدولة، إذ يبدو أن مل تتعرض الصيغة
 مل يكن توجه الدولة الصهيونية يعنيهم من قريب كما. كانوا واعني حبقائق املوقف يف فلسطني، وبصعوبات االستيطان

 املطلوبة منها، مثل إبعاد يهود شرق أوربا عنهم، والقيام بدور املدافع عن املصاحل أو بعيد مادامت تؤدي األغراض

ولعل . الصهيونية اليت ترتدي زياً اشتراكياً ولذلك، فإم مل ميانعوا قط يف تأييد بعض األفكار واملمارسات. اإلمربيالية
 نظمة الصهيونية العاملية بشأن االستيطان كانت حماولة للتوفيق بني كل الصهاينةامل الصيغة املراوغة اليت توصلت إليها

احلصول على أراض يف فلسطني كي  واجلمع بينهم وراء احلد األدىن الصهيوين، فقد حتدد هدف احلركة الصهيونية يف
ودي قائماً كلياً على تربعات وأن يكون الصندوق القومي اليه تكون ملكاً للشعب اليهودي وال ميكن التفريط فيها،

وال املُثل  فاهلدف هنا مل حيدد شكل الدولة الصهيونية، وال شكل ملكية األرض،. مجيع أحناء العامل تلقائية من اليهود يف
احلصول على أرض فلسطني كي تكون ملكاً للشعب  االجتماعية أو العقائدية الظاهرة أو الكامنة، وإمنا حتدث فقط عن

احلديث عن ميني أو يسار داخل احلركة الصهيونية، فمن الناحية البنيوية  وهلذا، يصعب. شكل مبهم وجمرداليهودي ب
  .على احلد األدىن يتفق اجلميع

 
أمر متروك لكل فريق حبيث يستمر احلوار بشأنه أو الصراع  أما الشكل االجتماعي واملضمون الطبقي هلذه الدولة، فهو

كثرياً من  أن الرأمساليني الصهاينة يقبلون بعض األشكال االشتراكية وأن االشتراكيني يقبلون  جندبل إننا. حوله دون قتال
وكثري من أعضاء . أعضاء النخبة اإلحلادية املمارسات الرأمسالية، كما أن املتدينيني يغضون الطرف عن كثري من ممارسات

  .اجلميع أن مثة صيغة أساسية تنتظمهم مجيعاًإحلادهم، إذ يدرك  النخبة يؤدون بعض الشعائر الدينية رغم
 

 :   التكوين السكاني للدولة5

 
الصهاينة منذ البداية إىل أن طبيعة الدولة الصهيونية كدولة  نشأ صراع حول التكوين السكاين للدولة، إذ تنبه بعض

القومية  مث ظهرت فكرة الدولة ثنائيةالسكان األصليني ضدها وجتعلها تعيش يف صراع دائم، ومن  إحاللية شاملة ستؤلِّب
الصهاينة أصروا على الطبيعة اإلحاللية الشاملة  ولكن معظم. اليت دعا إليها بوبر وماجنيس ومجاعة إحيود وحزب املابام

 بني الفريقني ولكنه عاد إىل الظهور يف أشكال أخرى، من بينها الصراع بني دعاة وقد مخد الصراع. للدولة الصهيونية

  .يونية السوسيولوجية ودعاة صهيونية األراضيالصه
 

 : ولةنطاق سيادة الد  6

 
بأسره، داخل حدودها وخارجها، أم  هل هي دولة الشعب اليهودي: طُرح سؤال بشأن نطاق سيادة الدولة الصهيونية

ستيطانيون أن يؤكدوا أن وحياول اال). بني التوطينيني واالستيطانيني وهو الصراع نفسه(أا دولة املستوطنني الصهاينة 
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اليهود،  الشعب اليهودي بأسره، ولذا مت إعالن قيام الدولة عن طريق جملس قومي يتحدث باسم كل الدولة هي دولة
  .سواء يف فلسطني أو يف خارجها

 
.  قائمكثرية، وأقامت هيئات خمتلفة دف ترمجة مفهوم الشعب اليهودي إىل واقع وقد أصدرت الدولة الصهيونية قوانني

". وطنهم القومي" هذه القوانني قانون العودة الذي مينح مجيع اليهود حق مغادرة مسقط رأسهم والعودة إىل ومن أهم

وحيدد . أية مراعاة للحدود الوطنية للدول املختلفة وتعمل املنظمة الصهيونية العاملية على تكريس الوحدة اليهودية دون
  ."مشل املنفيني يف أرض إسرائيل التارخيية، وتدعيم وحدة الشعب اليهودي ملُّ"ميثاق املنظمة مهمتها بأا 

 
العمل، فإن ميثاق املنظمة الصهيونية  اإلسرائيلي، وعلى أساس هذا األسلوب يف/وتأسيساً على هذا اهلدف الصهيوين

لتأييدها، " أي العام العامليتعبئة الر"، و"تقوية دولة إسرائيل"مثل  العاملية يتحدث عن واجبات املنظمة جتاه الدولة،
. من التوتر ، وقد أدى هذا املفهوم إىل درجة"األنشطة اليت تتم خارج إسرائيل"أيضاً إشارة إىل  ووردت بامليثاق

االستيطانيني جنحوا يف عزهلم واهليمنة على  فالتوطينيون حاولوا، من خالل املنظمة، فَرض سيطرم على الدولة، ولكن
االستيطانيني، إذ حياول التوطينيون أن يؤكدوا أن الدولة ليست هلا سيادة عليهم  استمر الصراع بعد انتصاروقد . املنظمة

الصهيونية هي دولة  وهذا اجتاه له صداه يف إسرائيل إذ توجد مجاعات ترى أن الدولة. على مواطنيها وحسب وإمنا
  .(احلركة الكنعانية وغريها(اإلسرائيليني وحسب 

 
واآلليات املتبعة يف إنشائها  أن االختالفات بني االجتاهات الصهيونية املختلفة إمنا ينصرف إىل موقع الدولة ىوهكذا نر

ولكن مثة اتفاقاً على املبدأ نفسه، . تكوينها السكاين أو نطاق سيادا أو حدودها أو توجهها األيديولوجي أو) وإدارا(
الصهيونية بشأن وظيفية  والً للعقد الصامت بني احلضارة الغربية واحلركةكما أن هناك قب. إنشاء الدولة أى ضرورة

  .ومن هنا كانت الوحدة األساسية بني كل الصهاينة. الدولة
 

الصهيوين بسبب املوازنات الدولية،  ومع هذا، جلأت احلركة الصهيونية إىل أسلوب التدرج لتعلن عن حدها األدىن
وميكننا متابعة هذا التدرج . والتوطينيني، وبسبب اخلوف من السكان احملليني ستيطانينيوبسبب العالقة املتوترة بني اال

 مث إىل قرارات 1897(األول  فإذا ما نظرنا إىل قرارات املؤمتر الصهيوين. قرارات املؤمترات الصهيونية املختلفة بتأمل
 لالحظنا 1968(شرين الذي عقد يف القدس السابع والع ، مث إىل قرارات املؤمتر الصهيوين)1942(مؤمتر بلتيمور 

فقد صيغت قرارات املؤمتر األول . احلركة صاعدة من احلد األدىن إىل احلد األقصى التباين الشاسع ولرأينا كيف أن
وال ) على أرضها املؤمتر اليت عقد(وال يزعج حكومة سويسرا ) املطلوب عوم يف ذلك الوقت(ال يزعج األغيار  بشكل

ولذلك طلب املؤمتر إقامة ). املطلوب تصفيتهم(األصليني  وال ينبه السكان) املطلوب دعمهم(ود الغرب املندجمني يزعج يه
 كما). وليس االستعمار الغريب وال العنف أو اإلرهاب(» القانون العام«فلسطني يضمنه  يف) وليس دولة(» وطن قومي«

ومل تصبح فكرة . يف الوالء سب دون أن يؤدي هذا إىل أي ازدواجدعا املؤمتر إىل تقوية الوعي والعواطف اليهودية وح
يف مؤمتر بلتيمور، غري أن املُؤمترين الصهاينة عبروا يف  1942 الدولة الصهيونية الشعار الرمسي للحركة الصهيونية إال عام
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العرب وبالبعث  حبوا بالتعاون مععن أملهم يف انتصار اإلنسانية والدميوقراطية وما شابه ذلك، كما ر قرارات هذا املؤمتر
فإن الصياغة ظلت دميوقراطية ليربالية إىل حد  وبرغم أن املطلقات احللولية بدأت يف الظهور،. العريب اليهودي املشترك

القدس على الطريقة الصهيونية " توحيد"والعشرين الذي عقد بعد حرب يونية وبعد  أما قرارات املؤمتر السابع. كبري
احلدود التارخيية أي   أراض عربية، فقد جعلت حدود الدولة الصهيونية تقترب بعض الشيء من تصورام عنضم وبعد

األهداف املعلنة قد قطعت شوطاً كبرياً يف رحلتها إىل  وحنن هنا جند احللولية العضوية تسفر عن وجهها وأن. املقدسة
من  ي، ومركزية دولة إسرائيل يف حياته، وجتميع املنفينيالصهيونية هي وحدة الشعب اليهود املطلق، فأصبحت أهداف

إسرائيل القائمة على مثُل األنبياء يف  الشعب اليهودي يف وطنه التارخيي عن طريق اهلجرة من مجيع البالد، وتدعيم دولة
ودية والثقافة اليهودية اليهودي بتنمية التعليم اليهودي واللغة العربية اليه العدل والسالم، واحملافظة على أصالة الشعب

 .الغربية التحالف اإلستراتيجي مع احلضارة وتقوية

 

 الصراع بين اإلثنيين الدينيين واإلثنيين العلمانيين 

Conflict between Religious and Secular Ethnic Zionists  

الصراع بإمكان القارئ أن يعود ولفهم طبيعة . العلمانيني نشب صراع حاد بني الصهاينة اإلثنيني الدينيني واإلثنيني
«الصهيونية والعلمانية الشاملة» :لألبواب التالية «الصهيونية اإلثنية الدينية»     .»اإلثنية العلمانية الصهيونية»  

 

  مواطن االختالف بين التيارات الصهيونية المختلفة

Points of Disagreement between Various Zionist Trends  

الصهاينة بشأا، وكل موضوع سيأخذ شكل سؤال  فيد حصر بعض املوضوعات األساسية اليت خيتلفقد يكون من امل
هل : ويالحظ أن طريقة اإلجابة على السؤال تحددها ثالثة عناصر أساسية .جييب عنه كل تيار صهيوين بطريقته

كان (إخل؟ ... رأمسايل ل الصهيوين اشتراكي أوتوطيين أو استيطاين؟ هل الصهيوين إثين ديين أو إثين علماين؟ ه الصهيوين
بعد وقد استبعدناها من قائمة األسئلة على قدر  هناك تساؤالت تطرح قبل مرحلة هرتزل وبلفور مت حسمها فيما

  .)املستطاع
 
  اليهودية؟  ما املوقف من 1

 
  .عقيدة الشعب اليهودي اليت جيب اتباعها *
 
  .ب احلفاظ عليهاليهودي الذي جي فلكلور الشعب *
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  .البد من التخلص منه تراث ميت يشكل عبئاً على الشعب اليهودي *
 
   من هو اليهودي؟ 2
 
  .إشكنازي وحسب *
 
  .كل يهود العامل *
 
  .من يؤمن باليهودية *
 
  .من ولد ألم يهودية *

 
  .)أى على يد حاخام أرثوذكسي(من ود حسب الشريعة  *
 
  .نفسه أنه يهوديقرارة  من يشعر يف *
 
  .من يكتشف أن جده كان يهودياً *
 
  املوقف من ظاهرة العداء لليهود؟  ما 3

 
  .ظاهرة حتمية أزلية *
 
  .سلبية ميكن القضاء عليها أو ختفيف حدا ظاهرة *
 
ذو وضع باعتبار أم شعب خمتار أو شعب طفيلي أو شعب يرفض االندماج أو شعب ) ظاهرة سببها اليهود أنفسهم *

  .)متميز طبقي

 
   ما طبيعة هذا الشعب اليهودي؟ 4
 
  .شعب مقدس *
 
  .شعب خمتار *
 
  .طبقة وسطى هرمها اإلنتاجي مقلوب *
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  .من الطفيليني جمموعة *
 
  .شعب مثل كل الشعوب *

 
  .قومية عضوية *
 
  ينبغي نقله من أعضاء هذا الشعب؟  من 5
 
  .)اوتصفى الدياسبور(كل اليهود  *
 
  .الفائض اليهودي البشري وحسب *

 
  .فقراء اليهود *
 
  .يهود اليديشية *
 
  .أي يهودي غري مندمج *
 
  ؟)نظرية احلقوق( ما سبب النقل  6

 
  .كي يعود الشعب املختار ألرض امليعاد ليؤسس دولته *
 
  .باخلالصإىل أرض امليعاد حيث يتم تنصريه تعجيالً ) الشاهد الشعب(كي يعود اليهود  *
 
  .)أي تطبيع الشخصية اليهودية(اليت البد من القضاء عليها  طفيلية اليهود *
 
  .من التخلص منه فائض بشري البد *
 
  .ضحايا دائمون لألغيار *
 
  .مادة استيطانية جيدة *
 
  .لالستعمار الغريب رسل احلضارة الغربية البيضاء الذين سيأتون بالتقدم ويشكلون قاعدة *
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  .إقامة جمتمع اشتراكي تثوير املنطقة على يد االشتراكيني اليهود عن طريق *
 
  .مساعدة اإلمربيالية الغربية *
 
  الدولة الصهيونية؟  ما طبيعة 7
 
  .وطن قومي وحسب *
 
  .دولة رأمسالية *
 
  .دولة اشتراكية *

 
  .دولة دينية *
 
  .دولة فاشية *
 
  .عن الغرب دولة مستقلة *
 
  .لة تابعة للغربدو *

 
   ما حدود الدولة؟ 8
 
  .التقسيم قرار *
 
  .48حدود  *
 
  .ضفتا ر األردن *

 
  .الفرات من النيل إىل *
 
  .حدود عملية تتحدد حسب عدد املهاجرين املستوطنني *
 
  .جغرافية آمنة حدود *
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  .حدود حتددها القوة الذاتية للدولة *
 
  الدولة؟  ما وظيفة 9
 
  . قومية للشعب اليهوديدولة *
 
  .واحة للدميوقراطية الغربية *
 
  .مكان لتطبيع اليهود وختليصهم من طفيليتهم *
 
  .(ضد الوحدة العربية ويف مواجهة القومية العربية والشيوعية(الغربية  قاعدة للمصاحل *

 
  .حيقق اليهود فيه هويتهم الدينية واإلثنية مكان *
 
  .معيشياً مرتفعاً  مستوىمكان حيقق اليهود فيه *
 
  .مركز ثقايف لكل يهود العامل *
 
  .)ضد اإلسالم(العاملي اجلديد  قاعدة للنظام *

 
   ما عالقة يهود العامل بالدولة؟ 10

 
  .هي الدولة اليت يستوطنون فيها واليت عليهم أن يستوطنوا فيها *
 
  .دعم االستيطان *
 
  .الدهم لدعم الدولةيف ب) لويب(تكوين مراكز قوة وضغط  *

 
  .التبعية للدولة اليهودية *
 
  .تبعية الدولة اليهودية هلم *
 
  .الدولة هي جمرد مركز ثقايف هلم *
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   ما فلسطني؟ 11
 
  .امليعاد أرض *
 
  .موقع إستراتيجي بني آسيا وأفريقيا *
 
  .لالستثمار بقعة جيدة *
 

   ما مصري العرب؟ 12
 
  .ل اإلقناعالبد من رحيلهم من خال *

 
  .البد من رحيلهم من خالل العنف *
 
  .دولة مزدوجة اجلنسية *
 

ومع هذا، تظل البنية الكامنة هي  .إن شقة اخلالف واسعة حيث جييب كل تيار صهيوين عن األسئلة بطريقة خمتلفة
دولة وظيفية مبساعدة االستعمار اليهودية سيتم نقلها إىل فلسطني إلقامة  الصيغة الشاملة اليت تفترض أن املادة البشرية

أو طليعة الطبقة  فاملادة البشرية ميكن أن تكون الشعب املختار. تضاف إليها أية ديباجات تروق للصهيوين مث. الغريب
  .إخل... العاملة

 

 إطار تصنيفي : التيارات الصهيونية

Zionist Trends: Framework for Classification  

ويالحظ أننا . الفكرية والتنظيمية داخل احلركة الصهيونية لإلشارة إىل التيارات» ت الصهيونيةالتيارا«نستخدم مصطلح 
 ألن هذه الكلمة قد توحي بأن مثة اختالفات عميقة وجوهرية بني تلك التيارات، وهو أمر «مدارس«مل نستخدم كلمة 

  .«اجتاهات» اعتبارهاأما الصراعات داخل التيارات املختلفة فنشري إليها ب. مناف للحقيقة

 
أا تدور يف إطار الصيغة الصهيونية األساسية بعد أن حتولت  وتعود الوحدة األساسية بني التيارات الصهيونية املختلفة إىل

األهداف  فمهما احتدم الصراع بني تيار وآخر، يظل هناك االتفاق املبدئي على. وبعد ويدها إىل صيغة أساسية شاملة
الصهيونية ميكن تصنيفها على النحو  ومع هذا، حتدث بعض االنقسامات داخل التيارات. ى آليات تنفيذهاالنهائية وعل

  :التايل
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 . التقسيم على أساس مجال النشاط الصهيوني: أوال

 
رج ميارسون نشاطهم يف فلسطني، وإىل آخرين توطينيني يف اخلا ينقسم الصهاينة من هذا املنظور إىل صهاينة استيطانيني

«الصهيونية التوطينية» » الصهيونيتان«: انظر(   .)»الصهيونية االستيطانية»  

 

 .  نيعلما/ديني التقسيم على أساس إثني : ثانيا

 
» الصهيونية اإلثنية الدينية«: انظر(صهيونية إثنية دينية وأخرى إثنية علمانية  :ينقسم الصهاينة من املنظور اإلثين إىل تيارين

مستويني خمتلفني، ومن مث فهما ال  والتقسيمان السابقان يتعامالن مع اليهود على). »ثنية العلمانيةالصهيونية اإل» 
اليت استوعبت (بينهما، فيمكن أن تبذل الصهيونية التوطينية  ومثة تكامل. يتداخالن وال يوجد بينهما أي تناقض

باحملاوالت الدائبة  اجلهود املكثفة وتقوم) غرب املندجمنيوالسياسية االستعمارية وصهيونية يهود ال الصهيونية الدبلوماسية
الدينية (وتصوغ الصهيونية اإلثنية . ونقْلهم خارجها لتأمني الدعم االستعماري وإجياد آليات إخالء أوربا من اليهود

وبربطها  عليها» يالشعب اليهود«إلثارة محاس اجلماهري املطلوب نقلها، وذلك بإطالق اسم  املصطلح الالزم) والعلمانية
االستيطانية، فإا تقدم املظلة العسكرية  أما الصهيونية العمالية. كما يسموا» إرتس يسرائيل«عاطفياً بفلسطني، أو 

 ويف تصورنا أن هذه الطريقة لتصنيف التيارات الصهيونية. االستيطان يف بيئة معادية والسياسية الواقعية والالزمة لعملية

  .فسريية عالية وتشكل اإلطار احلقيقي لالنقسامات الصهيونيةذات قيمة ت
 

 .  قيشر/سفاردي، وغربي/إشكنازي التقسيم على أساس إثني : ثالثا

 
بشقيها (الصهيونية، ورغم أن الصهيونية  فرغم عدم اشتراك يهود البالد العربية يف إفراز الفكر الصهيوين أو احلركة

تتوجه إليهم بشكلٍّ خاص ومل حتاول جتنيدهم بشكل عام وواسع قبل عام  مل) طيينالشرقي االستيطاين والغريب التو
بعد (بشرية  كما أن حاجة الدولة الصهيونية إىل طاقة. إنشاء الدولة قد خلق حركيات تتخطى إرادم ، إال أن1948

 وتفرض عليهم يف اية األمر م وجتندهم ، جعلها تم)عزل يهود الشرق أو اختفائهم، وبعد رفض يهود الغرب اهلجرة
قد ) فيما نسميه الصهيونية النفعية(كما أن رغبتهم يف احلراك االجتماعي  .مصرياً صهيونياً، أي اخلروج من أوطام

أعداداً أكرب قد  وقد استقرت أعداد كبرية منهم يف الدولة الصهيونية، وإن كان من امللحوظ أن. ذلك ساعدت على
  .استقرت خارجها

 
هو انقسام مهم وخطري، فرغم أنه مل يؤثر يف ) شرقي/وغريب سفاردي،/إشكنازي(النقسام على أساس إثين وا

  .الصهيونية األساسية إال أنه ترك أعمق األثر يف حركيات الدولة الصهيونية األطروحات الفكرية النظرية
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 . سيةالتقسيم على أساس العقيدة السيا: رابعا

 
. املشروع احلر ورأمسايل ليربايل من دعاة) عمايل(اشتراكي : ظور السياسي إىل قسمني أساسينياملن ينقسم الصهاينة من

الوظيفية وقيام اإلمربيالية الغربية بتمويلها  وهو تقسيم ذو قيمة تفسريية ضعيفة، وذلك بسبب طبيعة الدولة الصهيونية
رى مثل انقسام الصهاينة إىل دميوقراطيني وفاشيني، وهناك تصنيفات سياسية أخ .بكل قطاعاا الرأمسالية واالشتراكية

رأمسايل للسبب /اشتراكي لكن هذا التقسيم ال يقل يف ضعفه من ناحية مقدرته التفسريية عن التقسيم على أساس .وهكذا
 أيضاً االنقسام وهناك. العامل، مل تعد هلذا التقسيم قيمة كبرية ولعله، بعد تساقُط املنظومة االشتراكية يف. السابق نفسه

  .الدولة ومستقبلها على أساس حدود
 

الصهيونية إذا نظرنا إليها من منظور الصهيونية ككل ال من  وحنن نقترح هذا اإلطار كأساس تصنيفي لكل التيارات
  :فإننا نذهب إىل أن الصهيوين البد أن يكون واحداً من أربعة انتماءات حمتملة ولذا،. منظور إسرائيل وحسب

 
  .صهيوين توطيين ديين) أ 1
 
  .صهيوين توطيين علماين) ب
 
  .صهيوين استيطاين ديين ( أ2

 
  .صهيوين استيطاين علماين) ب
 

مشروع حر ) يف التجمع الصهيوين تعكس هذه االختالفات، فتقسم األحزاب حسب األيديولوجية وخريطة األحزاب
أحزاب دينية مثل مزراحي وأحزاب علمانية ) العلماين/اجية الديينوحسب ازدو). مثل املعراخ" عمالية"مثل الليكود و

وحسب ). حزب جيشر السفاردي وحزب إسرائيل بعاليا الروسي) وحسب ازدواجية الشرقي والغريب). مثل مريتز
 وميكن أن يعكس حزب واحد كثرياً من هذه). موليديت ومريتس(وتكوينها السكاين  املوقف من حدود إسرائيل

أحياناً ويتراجع عن ذلك  شاس السفاردي الديين الذي يؤيد التوسع وضم األراضي(جيات أو يتأرجح بينها االزدوا
البداية العقد االجتماعي الصامت واملرجعية النهائية اليت  ولكن الصيغة الصهيونية األساسية الشاملة تظل يف). أحياناً

  .يتقبلها اجلميع
 

  الصهيونية التوفيقية

Synthetic Zionism  
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 سينثيتيك زايونيزم: باإلجنليزية) «الصهيونية التركيبية«تعبري آخر عما يسمى » الصهيونية التوفيقية«مصطلح 

Synthetic Zionism). حني طالب الصهاينة 1907املؤمتر الصهيوين الثامن  وهو مصطلح استخدمه وايزمان يف 
 وقد أكد وايزمان أنه ال يرفض األساليب الدبلوماسية. العملمبزج أساليبهم يف  العمليني والصهاينة الدبلوماسيني

استيطاين، وهو بذلك يكون قد قَبل  ولكنه جيدها غري كافية يف حد ذاا إذ البد أن يساعدها نشاط) االستعمارية)
  .الصهيونية االستيطانية والصهيونية التوطينية

 
الصهيونية التوفيقية بشكل أدق  ، عن هذه1920حىت عام  و1911وقد عبر أتو ووربورج، رئيس املنظمة منذ عام 

بل . ال تأثري له وحده ويف حد ذاته على الدول الكربى... لفلسطني احلق التارخيي الذي تستند إليه ملكيتنا"إن : إذ قال
أو حقوقياً  وهذه الصيغة تقوم على برهنتنا، إن مل يكن شرعياً. صيغة عصرية لذلك احلق تضاف إليه يتوجب علينا إجياد

فلسطني ختضع اقتصادياً لنفوذنا، وأن  ، على أن(de facto دي فاكتو(فبحكم الواقع الفعلي  (de jure دي جوري(
وملموس يرجع يف األصل إىل مبادرتنا وقوة وسائلنا االقتصادية وفعاليتها ومل  مجيع ما أحرزته تلك البالد من تقدم كبري

الصهيونية االستيطانية وحسب،   يشري إىل الصهيونية الدبلوماسية التوطينية وحسب، أو إىلوهو هنا ال". بفضلها ينشأ إال
، كما أنه ينظر إىل فلسطني من منظور التيارات الصهيونية الثالثة )التارخيي احلق(وإمنا يشري أيضاً إىل الصهيونية اإلثنية 

  .يؤكد أمهية االستيطان وسياسة خلق احلقائق وإن كان

 
هي أدق التصرحيات، فقد اقترح العودة ال إىل صهيونية أحباء صهيون ) هرتزل بعد وفاة(لمات أوسيشكني ولعل ك

وإمنا إىل مزيج من ) التوطينية) وال إىل الصهيونية الدبلوماسية) الصهيونية اإلثنية(وال إىل الصهيونية الروحية  االستيطانية
وهي، إذن، دعوة إىل الصيغة . لسياسية كما نص عليها برنامج بازلا هذه التيارات الثالثة معاً، أي إىل الصهيونية

  .الوحدة األساسية الشاملة املُهودة وإىل وحدة كل التيارات الصهيونية داخل إطار هذه الصهيونية
 

لتوطيين يبذل احملادثات بشأن وعد بلفور، جند أن وايزمان ا فأثناء. وقد حقق الصهاينة قدراً كبرياً من الوحدة عرب تارخيهم
لعملية  استصدار ضمان دويل(عادية ويستفيد من التغريات الدولية من أجل حتقيق هدف استيطاين  جهوداً دبلوماسية غري

أستاذ وايزمان ومؤسس التيار ) ، ويف خلفية هذه النشاطات كان يوجد آحاد هعام)االستيطان الصهيوين يف فلسطني
باملشورة وينصحهم بأن يبحثوا عن موافقة وتأييد بريطانيا  1908منذ عام يزودهم ) الصهيوين اإلثين العلماين

املندجمني  مث يصدر وعد بلفور بالفعل على هيئة رسالة موجهة إىل أحد أثرياء الغرب. املختلفة ملشاريعهم االستيطانية
  .الذين غيروا موقفهم من رفض املشروع الصهيوين إىل قبوله

 
الصهيونية اليت متزج مجيع التيارات الصهيونية؛  لصهيونية احلقة، شأا يف هذا شأن إسرائيل، هيوميكننا أن نقول إن ا

اخلارج  راديكالية أو تصحيحية، دينية أو علمانية، توطينية أو استيطانية، ذلك أن صهاينة عمالية كانت أو رأمسالية،
العامل وراءه وجيمعون الضرائب  ون بتجنيد يهوديتحركون على الصعيد السياسي لصاحل املُستوطَن الصهيوين ويقوم

الصهيونية (ويقوم املستوطنون خبلق حقائق جديدة ). الصهيونية يف اخلارج الصهيونية التوطينية، أي كل التيارات(لدعمه 
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دية اهلوية اليهو وتصر الصهيونية يف الداخل على وحدة). أي التيارات الصهيونية املختلفة يف الداخل االستيطانية،
وفق أحد التيارات الدينية، أو ال عالقة هلا ) دينية صهيونية إثنية(، وهي هوية نابعة من التراث الديين )صهيونية إثنية(

هذه  ومع ذلك، وبغض النظر عن كل. حسب تصور التيار العلماين) صهيونية إثنية علمانية) بالدين وإمنا تنبع من التراث
الشاملة املُهودة، ويف االعتماد شبه  ات الصهيونية تشترك يف الصيغة الصهيونية األساسيةالتصنيفات، جند أن مجيع التيار

 ولذا، فيمكننا أن نزعم أن مجيع. الراعي اإلمربيايل واجلماعة اليهودية يف الغرب الكامل على الدعم اإلمربيايل من خالل

  .الصهاينة، يف اية األمر، توفيقيون
 

 اسية القيم السي: الصهيونية

Zionism: Political Values  

والعنصرية،  اليهودية اليت متت صهينتها،: النظري للصهيونية نظم أساسية وخمتلفة من القيم جيتمع يف اإلطار السياسي
كأساس للمشروعية " القوة"الذي جيعل مبدأ  والقومية السياسية، والقومية العضوية، واالشتراكية، والليربالية، األمر

ولذا . املبدأ األساسي الذي حيكم مدركات التعامل السياسي اإلسرائيلي - (املبدئية( وال نقول للشرعية -ة السياسي
طاقات أي من تلك النظم املختلفة  املبدأ يف احلياة واملستقبل اإلسرائيليني حتكُّماً يتجاوز يف مداه وعمقه تأثري يتحكَّم هذا

بتلك النظم من القيم، ومببدأ القوة كأساس للتعامل السياسي،  ا نعنيه هناوإليضاح هذا، يتوجب حتديد م. من القيم
فلسطني لتكوين وبناء  الصهيونية باعتبارها تلك العقيدة السياسية اليت تدعو يهود العامل للتجمع يف وذلك يف إطار تناولنا

  .الدولة اإلسرائيلية

 
 ارزة يف خطاب الصهيونية، ال ينهض اجلانب الدعوي من هذاهي السمة الب" التلفيقية" وميكن القول بأن املنهجية

اليهودية نفسها، أو يف بناء فكرها  اخلطاب بدوا، سواء يف التعامل مع القوى غري اليهودية، أو يف التعامل مع اجلماعات
 األخرى، من قيمة القيم السياسية إمنا يتكون، كغريه من نظم القيم ولبيان ذلك علينا مالحظة أن أياً من نظم. نفسه

يرتبط ا ويعبر عنها نسق  ،(احتراماً للكرامة اإلنسانية، يف نسق قيم احلضارة الغربية احلديثة: كالدميوقراطية) مجاعية عليا
  .من القيم السياسية الفردية

 
متيزاً ال يتحدد بالضرورة  ىمن القيم السياسية الفردية، يتميز أي نسق من القيم عن أنساق القيم األخر وعبر هذا النسق

فنسق القيم الشيوعي، يف رفضه نسق . نسق القيم الذي جيمعها ذه القيم كمفردات، بل يتحدد بالعالقة فيما بينها يف
يرفض  ال يرفض مفردات قيمه السياسية الفردية، من حرية ومساواة وعدالة، ولكنه يف األساس القيم الغريب الليربايل،

عليا يف نسق قيمه، جاعالً هلا األولوية على  حلرية على املساواة والعدالة؛ ويتبنى املساواة كقيمة سياسيةأولوية قيمة ا
 الشيوعية للعالقة بني الظاهرة السياسية والظاهرة االقتصادية، اليت تعترب مفهوم احلرية مثالً، منطلقاً يف ذلك من فهم

مرهون بتحقُّق " العدالة"حتقُّق  بل متضي أبعد من ذلك لتعترب أن. ياسيةأساساً للدميوقراطية الس" الكفاف االقتصادي"
  .املساواة الفعلية يف األوضاع االقتصادية
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تتداخل فيه أنساق من القيم، وليس جمرد  ولكن األمر جد خمتلف بالنسبة للصهيونية إذ جند أنفسنا أمام إطار من القيم

وهو ما جيعل حماولة تبين مسات نسق . غري منسجمة مع بعضها البعض خمتلفة،وهي بطبيعتها أنساق . مفردات من القيم
القيم وليس بني  عملية صعبة، بل قد تكون غري ممكنة، ما مل نلحظ السمة التلفيقية فيها بني أنساق من قيم الصهيونية

  .مفردات
 

اجات الدينية اليهودية، ونعين ا تلك الصهيونية ذات الديب وأول تلك األنساق هي اليهودية اليت متت صهينتها أو
التوظيف  وال نقصد بذلك أن هذا. اليت توظِّفها الصهيونية يف مشروعها لبناء الدولة الصهيونية املعتقدات من اليهودية

السياسي، وتقيم احلركة السياسية، بصورة  يتوافر على رؤية معرفية كلية، على درجة من الثبات املنهجي، تفسر الوجود
 تركيباً جيولوجياً تراكمياً عاجزة وعصية متاماً على االنصهار يف مثل تلك الرؤية فاليهودية بوصفها. منطقية ومتجانسة

أنساق وأفكار ومعتقدات ومفاهيم  غري أن هذه السمة اجليولوجية التراكمية نفسها، مبا تشتمل عليه من. املعرفية احملددة
الصهيونية أن ختتار اإلطار املعتقدي أو املنطلق القيمي املناسب   اليسري علىمتعددة وخمتلفة ومتناقضة، جعلت من

اجليولوجية  أي السمة التركيبية(حركة أو مرحلة سياسية أو تربيرها، والتعامل معها؛ كما أا  واملطلوب، لتقييم كل
 أو - وذلك كله تبعاً لتغير اإلطار نفسه، تسمح بتفسري أو تربير كل حالة سياسية، أو حىت الوجود السياسي) التراكمية

واالجتماعي، أو تبعاً الختالف طبيعة التوظيف املعتقدي املطلوب سواء كان دعوياً   التارخيي والسياسي-حىت الظرف 
كسب التعاطف والتأييد اخلارجي  إىل تأكيد رابطة الوالء واالنتماء اليهودي للكيان الصهيوين، أو دعائياً يرمي إىل يتجه

التلفيقي يعمل على صبغ الصهيونية وشحنها باملفاهيم واألطروحات  ومع أن مثل هذا التوظيف. هلذا الكيان) لدويلا(
يف ظل  يدفعها يف النهاية لالنفجار والتفتت الفكري، إال أنه يهيئ هلا من جهة أخرى، وخباصة املتناقضة األمر الذي

واهنة أو مسترخية فكرياً وسياسياً، كما  ما دامت تواجه بيئة سياسيةظروف وحتالفات دولية مواتية، استمراراً مرحلياً 
العربية الراهنة، وذلك بغض النظر عن الطاقات واإلمكانات الفكرية والسياسية  هو احلال يف البيئة الثقافية والسياسية

  .)العربية(هلذه البيئة  الكامنة
 

عبر يف توظيفها، الدعوي والدعائي، عن تلك املنهجية ت مثالً، إمنا» أرض بال شعب لشعب بال أرض«إن مقولة 
اإلطار  إحياء مفاهيم وتقاليد معينة يف هذا التراث وجتاهل أخرى، وذلك تبعاً ملا يتطلبه الصهيونية التلفيقية، حيث يتم

ى الدعوي املعين فعلى املستو. التلفيقية تلك التارخيي أو الظرف السياسي واالجتماعي، الذي جترى فيه عملية التوظيف
كما  وخباصة حنو املشروع الصهيوين، ميكن توظيف املفاهيم احللولية يف التراث اليهودي بتأكيد االنتماء والوالء اليهودي،

أرضاً مقدسة، وحيل يف يهود العامل  اإلله واألرض والشعب، فيحل اإلله يف فلسطني لتصبح: ميثلها الثالوث احللويل
للتمركز يف األرض املقدسة، من أجل خالصهم وخالص العامل بأن ويتولوا  اً، وخمتاراً من اإللهليصبحوا شعباً مقدس

املقدسة أرضاً بال شعب،  وميكن يف مستهل املشروع الصهيوين، وعبر هذا التوظيف، اعتبار األرض. حضارياً قيادته
، فيستوي بذلك وجودهم )الف الشعب املقدسخب(ومدنسني  ميكن اعتبارهم مستباحني) من عرب فلسطني(فاألغيار 

  .وعدمه
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هلذا (الدعائي  حقيقة عصية أمام التوظيف نضال عرب فلسطني إىل أن يصبح وجودهم وانتماؤهم ألرضهم وعندما يؤدي

ضة واحللويل الفج ملفهوم االختيار، واالستعا  ختفيف الطابع العنصري- وعند اللزوم -، فيمكن حينئذ )الطرح الدعوي
كما هو احلال (لليهودي الذي أختري منذ األزل لتأدية رسالة أزلية اشتراكية  كتصور» الربوليتاري األزيل«عنه مبفهوم 

االشتراكيني ومعسكرهم من جهة،  مث يوظِّف هذا املفهوم لكسب تأييد) املفكر الصهيوين االشتراكي حنمان سريكني عند
كما ميكن أيضاً توظيف مفهوم اليهودي . اليهودي وأرض فلسطني فعلية بنيومن جهة أخرى خللق وتأكيد عالقة انتماء 

الدميوقراطية  الذي حتدث عنه لويس برانديز باعتبار أن اليهودي هو اجلدير حبمل رسالة» األزيل الدميوقراطي«باعتباره 
.  معه دون باقي أمم األرضللحوار احلق ما دام اإلله قد اختار اليهود) وخصوصاً يف الوسط العريب الغريب عنها(

التركيب اجليولوجي التراكمي لليهودية، وذلك عرب إحياء فكرة  وبالطبع، ميكن أن جتد هذه املفاهيم سندها داخل
فجاجة  دعت إليها اليهودية اإلصالحية، إىل جانب حركة التنوير اليهودية، وكلتامها متردت على اليت" االختيار الرسايل"

 .ؤية اليهودية احللولية ملفهوم االختيارالطابع العنصري للر
 

التعبري عنه، دعوياً  على صعيد تربير وإضفاء املشروعية على الوجود الصهيوين السياسي نفسه، وهو تربير يتم هذا
أن بإمكاننا تتبع هذه السمة التلفيقية، على  غري. ودعائياً، على مستوى مفكري وقادة املشروع الصهيوين أنفسهم

الكيان الصهيوين، ملشروعية هذا الكيان، وذلك يف إطار مسريته السياسية ومدى  قييم تيارات وقوى يهودية يفمستوى ت
أو القوى للمشروع  وميكن أن نأخذ مثالً على ذلك رؤية مثل تلك التيارات. فَرض وجوده اإلقليمي والدويل جناحه يف

وجمعهم من الشتات إمنا يكون بقدوم املاشيح يف  الص اليهودالصهيوين، يف ضوء العقيدة املشيحانية اليت تؤمن بأن خ
  .آخر األيام

 
االنتظار (الصهيوين  أكثرية التيارات واجلماعات الدينية اليهودية حتافظ على موقف غري صهيوين من املشروع لقد ظلت

ريج للتعايش مع املفهوم الصهيوين الصهيونية تنقاد بالتد ولكن هذه التيارات بدأت بعد إعالن الدولة). ملشيئة اإلله
 إشارة"أحزاب دينية صهيونية عديدة تنظر إىل نتائج هذه احلرب باعتبارها معجزة و ، بدأت1967وبعد حرب . للعودة

املخلِّص، مضفية بذلك على دولة إسرائيل  إىل بداية اخلالص، وأن دولة إسرائيل ما هي إال مقدمة جميء املاشيح" ربانية
على حد تعبري احلاخام " (اإلرادة اإلهلية نفسها"استجابة لنداء الرب، بل هي  بل اعتربها البعض. ة مشيحانيةمسات ديني

  .(الروحي حلركة جوش إميونيم كوك األب
 

مبادئ وأُسس النظام السياسي واالجتماعي يف الكيان الصهيوين، وسواء  كذلك تتضح هذه املنهجية التلفيقية على صعيد
الصهيونية توظف فكرة العودة  وهكذا، فإن. بتصور الصهيونية هلذه املبادئ واُألسس أم تعلَّق بتعاملها معها أتعلَّق ذلك

من (فلسطني، بينما يظل التساؤل حول املعيار احملدد للهوية اليهودية  مثالً حلث أكرب عدد من يهود العامل على اهلجرة إىل
تبني معيار  -  كما رأت جولدا مائري مثالً- إسرائيل، لئال يقود بغري جواب حاسم من مؤسسة دولة (هو اليهودي؟

بينما يقود التشدد يف ذلك إىل عواقب وخيمة  متساهل لتحديد اهلوية اليهودية إىل اندماج يهود اخلارج يف جمتمعام،
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 ا جولدا مائري أحد أقطابالذي متارسه هن) العملي(فلسطني؛ وعرب مثل هذا التوظيف  على بنية الكيان الصهيوين نفسه يف

عن وعي وتصميم، العتبارات  الصهيونية العمالية ألطروحات الصهيونية اإلثنية، يظل حتديد من هو اليهودي خاضعاً،
  .لصفة اليهودي يف املشروع الصهيوين ظرفية غري عقائدية، وذلك رغم احملورية املركزية الطاغية

 
عية والسياسية يف الكيان الصهيوين لتوازن معقد بني التيارات والقوى االجتما وخيضع حتديد مبادئ وأُسس احلياة

ومع هذا ال ميكن . فيها من جهة، ومن جهة أخرى التيارات ذات الديباجات الدينية" علمانية"اليت يقال هلا  واألحزاب
نفسه، إىل غَلَبة " ملواطنةا"حموريتها، يمن على تعريف  االكتفاء بإرجاع غياب احلسم العقائدي، يف قضية مركزية يف

كما تعبر ) "اليهودية احلاخامية"فمن املعروف أن تشريعات . الديين يف مركز القرار اإلسرائيلي إرادة العلماين على إرادة
الكيان الصهيوين، وذلك رغم أن اإلحصاءات  ، تسيطر على تنظيم األحوال الشخصية يف)عنها التشريعات التلمودية

كما جنحت األحزاب . يهود هذا الكيان مل يطَّلعوا على التلمود قط من%84 إىل أن 1987عام (ري االستطالعية تش
التعليمي  على سبيل املثال، يف فرض إرادا يف أن تكون هلا اليد الطوىل يف اإلشراف على النظام ،(1950عام (الدينية 

تأثري داخلي جذري على مستقبل النظام  ه هذا منيف معسكرات املهاجرين اليهود يف فلسطني، وذلك بالرغم مما يفرض
  .السياسي واالجتماعي يف الكيان الصهيوين

 
للصهيونية، ليس إطاراً معتقدياً معيناً مستمداً من  إن ما سبق من أمثلة يظهر أن املعول عليه يف اية املطاف، بالنسبة

  يتم تبنيه والثبات عليه؛ وإمنا تفرض كل مرحلة حالًالتراكمي للعقيدة اليهودية، إحدى طبقات التركيب اجليولوجي

ولذلك، فحينما يعين التمسك . متيز وكفى مؤقتاً كل ما يشترط فيه أن يكفُل التميز، ولكنه متيز ال مضمون له وإمنا هو
آلخر، يصبح مصدر ديد، ، فإن التميز من حيث هو اختالف عن ا)اليهودي؟ حتدد مثالً من هو(للتميز ) صلبة(وية 

احلرية والصراع داخل  وهي ظاهرة تتبدى يف. العدول عنه، ويتم تبني تعريف للهوية يسمح بقدر من السيولة ومن مث يتم
القبول : قضية وثيقة الصلة بالصراع العريب الصهيوين الكيان الصهيوين، حول اخليارات املستقبلية ملضمون متيزه، وهي

 نقاء الكيان الصهيوين؟ أم السماح بالوجود العريب داخل إطار الدولة الصهيونية، يف  مستقلة يف سبيلبدولة فلسطينية

اليت تتمسك ) احللولية املادية الصلبة) سبيل إسرائيل الكربى؟ إن الصراع هنا هو صراع بني الرؤية الصهيونية التقليدية
التنازل عن  اليت ال تمانع يف) احللولية الشاملة السائلة(ئيلية الربمجاتية والرؤية اإلسرا مبفاهيم مثل إسرائيل الكربى جغرافياً،

وما بعدها، 1993(توجه اتفاقيات أسلو  وهو ما يعكسه. هذا املفهوم يف سبيل الوصول إىل إسرائيل العظمى اقتصادياً
إىل ) وخباصة عرب شيمون برييز(فاقيات اإلسرائيلية تنبه قبل عقود من هذه االت اليت متت بقيادة تيار فاعل يف املؤسسة

أوسلو إيذاناً بتكريس توجه  فكانت اتفاقيات. احلرية والصراع اليت تكتنف عملية حسم هوية املشروع الصهيوين عناصر
، على إرساء نظام شرق )1991(بعد حرب اخلليج الثانية  يعمل، وذلك بعد أن واتته الفرصة: إسرائيل كربى خمتلفة

 الكيان الصهيوين؛ أي أنه توجه يعمل، عن وعي وإرادة، على متييز الكيان الصهيوين مركز اقتصادياً حولأوسطي مت

  .الصهيونية العنصرية الصلبة بسطوة سائلة حلولية صهيونية اقتصادية، وذلك على حساب متيزه ويته احللولية
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ور الصهيونية ُألسس تربير مشروعية الوجود الصهيوين بالضرورة، على تص وباختصار، فإن املنهجية التلفيقية يمن
الكامن دوماً ) فضالً عن مبادئ وأُسس النظام السياسي واالجتماعي يف الكيان الصهيوين؛ واالصطدام السياسي نفسه،
هة أخرى، ال حقائق الواقع واحلقيقة الصلبة من ج ، الذي يقع بني هذه املنهجية التلفيقية من جهة، وبني)واملتفجر دورياً

اليهودية  متأثرة طبعاً حبلوليتها(؛ بل يدفعها )اليهودية احللولية التراكمية(رؤيتها املعرفية  يقودها إىل إعادة النظر يف عناصر
إا تلفيقية مسكونة دف البقاء املتميز، جتعل  .إىل إعادة تشكيل مبادئها وأُسسها بنفس املنهجية التلفيقية) التراكمية هذه

 ويربز وصف ديفيد. مشروعيتها وتقييم، مث إعادة تشكيل، مبادئ وأُسس حركتها ونظُمها دأ القوة املادية أساساً لتربيرمب

التلفيقية اليت كانت جتعل بن جوريون  ، هذه التلفيقية جبالء وهي"خري مفسر للتوراة"بن جوريون للجيش اإلسرائيلي بأنه 
إن قيم . والتاريخ، من خالل توظيف انتصارات جيش الدفاع اإلسرائيلي عن الواقعيفسر التوراة والتلمود، فضالً 

وقيمتها العليا  صهينتها كرافد أصيل يف تركيب إطار قيم الصهيونية، إمنا جتعل مبدأ القوة مثاليتها اليهودية اليت متت
  .احملددة

  

  

  

  

يونيةالعقد الصامت بين الحضارة الغربية والحركة الصه: الباب الثالث   

 

  

 

 العقد الصامت بين الحضارة الغربية والحركة الصهيونية بشأن يهود العالم 

Silent Contract between Western Civilization and the Zionist Movent 
regarding Western Jewry  

 مين غري مكتوب ال يتمفهو عقد ض» العقد الصامت«يلتزمان مبقتضاه تنفيذ بنوده، أما  هو اتفاق بني طرفني» العقد«

يعبر عن نفسه من خالل سلوك  والعقد الصامت يف أغلب األحيان غري واع ومع هذا فهو. اإلفصاح عنه أو التصريح به
  .األفراد واجلماعات واملؤسسات

 
ية اليت القَبل بأن كل جمتمع إنساين يستند إىل عقد صامت بني أعضائه ينطلق من بعض املقوالت األولية وميكن القول

العقد «واحلديث عن . واستمرارها من هذا العقد يؤمن ا أعضاء هذا اتمع، وتستمد السلطة احلاكمة شرعية وجودها
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هو حماولة من جانبنا لتسمية شيء كامن مهم متضمن مل يسمه أحد » الصهيونية الصامت بني احلضارة الغربية واحلركة
  .مصطلحقبل، رغم املقدرة التفسريية لل من
 

ظهور هرتزل وظلت الصهيونية فكرة غري قادرة على التحقق ألسباب عديدة من  وقد ظل تاريخ الصهيونية متعثراً قبل
الذي جعل أعضاء املادة البشرية  دعاة الفكر الصهيوين كانوا من الصهاينة غري اليهود أو من أعداء اليهود، األمر أمهها أن

كما أنه مل تكن هناك أية أطر تنظيمية تضم كل اجلماعات . فلسطني لدعوة إىل استيطانيرفضون ا) أي اليهود(املستهدفة 
وجودهم  هذا كان هناك يهود الغرب املندجمني الذين كانوا يرون أن املشروع الصهيوين يهدد وعالوة على. اليهودية

  .ومكانتهم وكل ما حققوه من مكاسب
 

ع العقد الصامت بني احلضارة الغربية واحلركة الصهيونية استناداً فقام بوض وقد حل هرتزل كل هذه اإلشكاليات،
. واالقتصادي والسياسي الصهيونية األساسية الشاملة اليت نبعت من صميم هذه احلضارة ومن تارخيها الفكري للصيغة

ميكن من خالله الصهيونية اليت طرحت نفسها كإطار تنظيمي  ومل يكتف هرتزل بوضع العقد وإمنا قام بتأسيس املنظمة
اجلماهري إىل  الغربية وفرض الصيغة الصهيونية الشاملة على اجلماهري اليهودية حبيث تتحول هذه توقيع العقد مع احلضارة

هرتزل اخلطاب املراوغ الذي جعل باإلمكان  كما طور. مادة استيطانية ويدخل املشروع الصهيوين إىل حيز التنفيذ
، بل استيعاب كل ما قد جيد من مشاكل يف )غرب أوربا وشرقها يف(امل الغريب إرضاء خمتلف قطاعات يهود الع

  .الباب أمام ويد الصيغة الصهيونية األساسية الشاملة املستقبل، األمر الذي فتح
 

كياً صحفياً ذ الصامت، مل يكن مفكراً من الطراز األول أو منظِّراً قادراً على التجريد وإمنا كان وهرتزل، واضع العقد
ومع هذا، فإن كتاباته تضم مادة . برمجاتياً عملياً سطحياً قليل الثقافة وخربته السياسية حمدودة، ولذا فإن توجهه كان

  .تضم كتابات من حلقه مواد تكميلية للعقد هذا العقد الصهيوين الصامت كما
 

ومع هذا ميكننا القول بأن هذه .  جمازاًهنا تستخدم» عقد«مكتوب، أي أن كلمة  وكما أسلفنا هذا عقد صامت، غري
وهذا أمر متوقع، فهي (اليهودية  فهي تتواتر يف األدبيات الصهيونية غري. اازية ليست من حنتنا إال بشكل جزئي الصورة

ر فقد أشا. مث انتقلت الكلمة إىل كتابات الصهاينة اليهود) توظيفه صهيونية كانت تنظر لليهود كعنصر نافع غريب ميكن
يتم احلديث عن   إىل ضرورة التفاهم التام مع الوحدات السياسية املعنية حىت1897(الصهيوين األول  هرتزل يف املؤمتر

كما أشار إىل أن هذا سيأخذ . مقابل ما يعطَى له حقوق االستعمار وعن املنافع اليت سيقدمها الشعب اليهودي برمته
وعلى أساس تعهدات قانونية ) اليت ستمنح لليهود(لى أساس احلقوق تصاغ ع شكل اتفاقية وإىل أن االتفاقية سوف

 تشارتر"هذا  وحينما طلب القيصر وهللم الثاين من هرتزل أن يلخص له مطالب الصهيونية، قال .معترف ا

charter" ثاق أو إىل وعد بلفور باعتباره هذا املي وكان الصهاينة يشريون. »عقد شركة«أو » براءة«أو » ميثاق«، أي
  .الصهيونية الرباءة أو العقد الذي منح للحركة
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اللغة التعاقدية ) فعالً أو ضمناً(من الالزم أن يستخدم  وقد كان هرتزل يهدف إىل حتديث املسألة اليهودية، ولذا فقد كان
  .الغربية النفعية اليت تفهمها احلضارة

 
الصهيونية األساسية الشاملة والصيغة الصهيونية األساسية  الصيغةوإذا حاولنا ترمجة هذا العقد الصامت الذي يستند إىل 

منتخب  كمتحدث غري(عقد بني املنظمة الصهيونية : تعاقدية بسيطة، فإنه سيأخذ الشكل التايل الشاملة املُهودة إىل لغة
 بني يهود غرب أوربا ويهود ، وتفاهم ضمين)لليهود وضمنه املعادون(وبني العامل الغريب ) باسم يهود شرق أوربا وغرا

 (أو على األقل الفائض البشري اليهودي(مبقتضى هذا العقد بإخالء أوربا من يهودها  تتعهد احلركة الصهيونية. اليديشية

  :يلي ، ويتحقق نتيجة ذلك ما)داخل دولة وظيفية(وتوطينهم يف منطقة خارج هذا العامل الغريب 
 

 :   الهدف األكبر1

 
 قاعدة لالستعمار الغريب، وتتعهد الصهيونية بتحقيق مطالب الغرب ذات الطابع توطنون، يف موقعهم اجلديد،يؤسس املس

  .اإلستراتيجي ومنها احلفاظ على تفتت املنطقة العربية
 

 : خرىأهداف أ  2

 
ض املهاجرين من يهود اجليب وحتويل في يتم بذلك ختليص العامل الغريب من اليهود الزائدين، باستيعام يف ذلك) أ 

  .اليديشية
 
 ستقوم احلركة الصهيونية بالسيطرة على الشباب اليهودي وتسريب طاقته الثورية من خالل عن طريق نقْل اليهود،) ب

  .القنوات الصهيونية
 
لغرب املشروع الصهيوين الغريب حبيث يصبحون عمالء ووكالء ل ستقوم احلركة الصهيونية حبشد يهود العامل وراء) ج

  .أينما كانوا
 
الغريب دون أن تطالبهم  ستقوم احلركة الصهيونية بتجنيد يهود الغرب املعروفني بثرائهم ليدعموا هذا املشروع ( د

  .باهلجرة
 
  .على معاداة اليهود يف الغرب عن طريق نقل اليهود، ستقضي الصهيونية) ه
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عمه، كما أنه سيساعد احلركة الصهيونية يف اهليمنة على املشروع ود برعاية هذا) ككل(ونظري ذلك، سيقوم الغرب 
  .)الذين يشكلون غالبية يهود العامل(الغريب  يهود العامل

 
تعهد  ملشكلة السكان األصليني وكيفية حلها، ومع هذا ميكن القول بأن احلل متضمن يف ومل يتوجه العقد بطبيعة احلال

الستخدام اآلليات املألوفة املختلفة ضد السكان  وظيفية، األمر الذي يعين استعدادهاالدول الغربية بضمان بقاء الدولة ال
  .حماصرة األصليني من طَرد أو إبادة أو

 
على حد قول " (خدمة اليهود واملسيحيني"الصهيونية ب  وأصبح قيام) جمازاً(وبرغم تناقض بنود العقد، إال أنه مت توقيعه 

من ] اليهودية[ ستقام الصلوات يف املعابد"البشرية اليهودية يف خدمة احلضارة الغربية، ولذا  دةممكناً وبتوظيف املا) نوردو
  .)حد قول هرتزل على" (أجل جناح هذا املشروع، وستقام الصلوات يف الكنائس أيضاً

 
نيني حبيث تكفَّل التوطينيني ويهود شرق أوربا االستيطا وقد أُضيف بعد ذلك عقد تكميلي أو تفاهم بني يهود الغرب

 بدعم املُستوطَن الصهيوين مالياً والضغط من أجله سياسياً شريطة أال تناقض مصاحل يهود الغرب باجلانب التوطيين

توحدهم العاطفي مع املُستوطَن  املُستوطَن الصهيوين مصاحل بالدهم، وحبيث يكتسبون شيئاً من هويتهم من خالل
على الصهاينة االستيطانيني أال يقوموا بشيء من شأنه إحراجهم أمام  م، كما يتعينالصهيوين مع بقاء والئهم ألوطا

اإلستراتيجية، فيقوم به  أما االستيطان والقتال والدفاع عن املصاحل. والئهم ألوطام موضع الشك حكومام أو وضع
  .أرض امليعاد والقتال: االستيطانيون يف صهيون

 
توقيع العقد بإصدار إجنلترا وعد أو  كما مت. يونية املراوغة دوراً أساسياً يف صياغة العقد وتروجيهلعبت الصياغة الصه وقد

الصهيونية من خالل مذكرات تفاهم واتفاقيات عسكرية وإستراتيجية  وقد عبر العقد عن نفسه عرب تاريخ. عقد بلفور
  .وسياسي فعلي ودعم عسكري ومايل

 

  الوعود البلفورية

Balfour Declarations  

جمموعة من التصرحيات اليت أصدرها بعض رجال السياسة يف الغرب  مصطلح نستخدمه لإلشارة إىل» الوعود البلفورية«
مصاحل  إلقامة وطن قومي هلم يف فلسطني ويعدون بدعمه وتأمينه نظري أن يقوم اليهود على خدمة يدعون فيها اليهود

  .واملنظمة الصهيونية ع العقد الصامت بني احلضارة الغربيةالدولة الراعية، أي أا دعوة لتوقي
 

وهي حضارة تنحو منحى عضوياً، . الغربية يضرب جبذوره فيها والوعود البلفورية تعبري عن منوذج كامن يف احلضارة
  سلبياًونظراً ألن التماسك العضوي هو املثل األعلى، فإن عدم التجانس يصبح. أعلى وجتعل التماسك العضوي مثالً
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واملسيحية (احلضارة الغربية  ومن مث، جند أن. وينتج عن هذه الرؤية للكون رفض اآلخر يف شكل األقليات. كريهاً
وحوسلتهم ) شعب شاهد(األقليات، وبالذات اليهود، وإمنا مهَّشتهم  مل تتوصل إىل إطار تتعامل من خالله مع) الغربية

وظهرت الصيغة  ة والثورة العلمانية الشاملة، بدأت أزمة اجلماعات اليهوديةومنذ عصر النهضة الغربي .(مجاعة وظيفية(
بني احلضارة الغربية واحلركة الصهيونية بشأن يهود  الصهيونية األساسية الشاملة اليت تعد جزءاً من فكرة العقد الصامت

  .ها يف إطار الدولة الوظيفيةينقَل خارج أوربا إىل فلسطني ليوظَّف لصاحل شعب عضوي منبوذ  نافع : العامل
 

، الذي حسم 1917بلفور عام  وقد صدرت معظم الوعود البلفورية يف القرن التاسع عشر واستمرت حىت صدور وعد
حتليل عدد من الوعود البلفورية وسنقسمها إىل ثالثة عناصر  وسنقوم مبحاولة. مسألة عالقة اليهود باحلضارة الغربية

  :أساسية

 
  الوعد  نص 1
 
  .الوعد نفسه أو يف جمال الدفاع عنه اليت عادةً ما ترد يف) أو األسباب املعلنة( الديباجة العلنية  2
 
 وهي عادةً ال ترد يف أي من الوعود، وعلينا أن نبحث عنها يف نصوص وحقائق) احلقيقية العميقة أو( الدوافع اخلفية  3

  . موضع البحثتارخيية تشكِّل السياق التارخيي للوعد البلفوري

 
أول غاز للشرق يف العصر  نابليون بونابرت من أوائل القادة الغربيني الذين أصدروا وعداً بلفورياً وهو أيضاً ويعتبر

  :وفيما يلي اجلزء املهم من نص الوعد. احلديث
 
  . فلسطني الشرعينيورثة نابليون القائد األعلى للقوات املسلحة للجمهورية الفرنسية يف أفريقيا وآسيا إىل من"
 

تستطع قوى الفتح والطغيان أن تسلبهم امسهم ووجودهم القومي وإن  أيها اإلسرائيليون، أيها الشعب الفريد، الذين مل
  .األجداد فقط كانت قد سلبتهم أرض

 
أدركوا ما تنبأ به مواهب املتنبئني مثل أشعياء ويوئيل  قد  إن مراقيب مصائر الشعوب الواعني احملايدين  وإن مل تكن هلم

وسيولَد  أدركوا أن عتقاء اإلله سيعودون لصهيون وهم يغنون،: من دمار وشيك ململكتهم ووطنهم هؤالء بإميام الرفيع
  .(35/10 أشعياء(االبتهاج بتملُّكهم إرثهم دون إزعاج، فرحاً دائماً يف نفوسهم 

 
مثيالً، ختوضها أمة دفاعاً عن نفسها بعد أن اعترب أعداؤها  هلا التاريخإن حرباً مل يشهد . اضوا إذن بسرور أيها املبعدون

للثأر  وجبرة قلم من جملس الوزراء تقوم. األجداد غنيمة ينبغي أن تقسم بينهم حسب أهوائهم أرضها اليت توارثوها عن
ية واخلزي الذي أصابكم منذ ألفي العبود ولقد نسي ذلك العار حتت قيد. وللعار الذي حلق ا وباألمم األخرى البعيدة
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للتصريح مبطالبكم أو التعبري عنها، بل وإرغامكم على التخلي عنها، فإن  ولئن كان الوقت والظروف غري مالئمة. عام
  .لكم إرث إسرائيل يف هذا الوقت بالذات، وعلى عكس مجيع التوقعات فرنسا تقدم

 
مقراً لقياديت، وخالل بضعة  ذي يقوده العدل ويواكبه النصر، جعل القدسالذي أرسلتين العناية اإلهلية به، وال إن اجليش

  .مدينة داود أيام سينتقل إىل دمشق ااورة اليت مل تعد ترهب
 

  :يا ورثة فلسطني الشرعيني
 

 ،(4/6يوئيل (بالرجال واألوطان، كما فعل أولئك الذين باعوا أجدادهم جلميع الشعوب  إن األمة اليت ال تتاجر
  .ضد كل الدخالء تدعوكم ال لالستيالء على إرثكم بل ألخذ ما مت فتحه واالحتفاظ به بضماا وتأييدها

 
هؤالء األبطال الذين كان تحالُفهم األخوي شرفاً  اضوا وأظهروا أن قوة الطغاة القاهرة مل تخمد شجاعة أحفاد

  .يت دامت ألفي عام مل تفلح يف إمخادهاوأن معاملة العبودية ال ،(12/15مكابيون (إلسربطة وروما 
 

حقوقكم ومكانتكم بني  هذه هي اللحظة املناسبة  اليت قد ال تتكرر آلالف السنني  للمطالبة باستعادة إن! سارعوا
وجودكم السياسي كأمة بني األمم، وحقكم الطبيعي  شعوب العامل، تلك احلقوق اليت سلبت منكم آلالف السنني، وهي

  .4/20يوئيل . (علناً وإىل األبد يهوه، طبقاً لعقيدتكم،يف عبادة 

 

 : وفيما يتعلق بوعد نابليون البلفوري، يمكن مالحظة ما يلي

 
... لليهود يف هذا الوقت بالذات، وعلى عكس مجيع التوقعات تقدم فرنسا فلسطني: " جوهر الوعد هو العبارة التالية 1

ما مت  ال لالستيالء على إرثكم بل ألخذ] فرنسا[تدعوكم ". "تتكرر آلالف السننياليت قد ال  وهذه هي اللحظة املناسبة
بني األمم، وحقكم الطبيعي يف  وجودكم السياسي كأمة". "فتحه واالحتفاظ به بضماا وتأييدها ضد كل الدخالء

  ."عبادة يهوه طبقاً لعقيدتكم، علناً وإىل األبد
 
وهو ما (اليهودية شعباً غريباً عن وطنه  لفور، فنابليون يعترب أعضاء اجلماعات ال خيتلف تصريح نابليون عن وعد ب 2

الذين " املبعدين"و" الشعب الفريد"وقد وجه نابليون نداءه إىل . بفلسطني وهو شعب مرتبط) يعين إسقاط املواطنة عنه
بأن يتبعوا ) املنبوذ الشعب العضويأي " (ورثة فلسطني الشرعيني"و" منذ ألف عام... قيد العبودية واخلزي حتت"عاشوا 

  .سيتم خروجهم من فرنسا وتوطينهم يف فلسطني فرنسا اليت ستقدم هلم إرث إسرائيل، أي أرض فلسطني، أي أم
 
االحترام  اخلفية احلقيقية، وليس من الصعب ختمينها، فنابليون مل يكُن يكن كثرياً من احلب أو  مث نأيت ثالثاً إىل الدوافع 3
واليت (فيه حل للمسألة اليهودية يف فرنسا  ولذا، فإن إرساهلم إىل فلسطني. هود، وهذا يظهر يف تشريعاته داخل فرنساللي
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نابليون يهدف إىل توظيف اليهود يف خدمة مشاريعه وحتويلهم إىل عمالء  ومع هذا، كان). كانت قد بدأت يف التفاقم
إىل التقاليد املكابية هو  ولعل إشارة نابليون). قه الزعيم الصهيوين على رأيهوقد واف(قاله ملك إيطاليا هلرتزل  له، وهذا ما

 .الدولة اليهودية املقترحة يف خدمة املصاحل الغربية الذي ميكن أن تلعبه) اململوكي(إشارة خفية للدور القتايل 

 
للحركة  د من أهم إسهامات هرتزلوميكننا هنا أن نتوقف قليالً عند واح. وعود بلفورية أملانية وقد صدرت أيضاً عدة

الغربية تود أن تتحقق، فلم يكن بإمكاا أن  الصهيونية وهو أنه إذا كانت الفكرة الصهيونية إمكانية كامنة يف احلضارة
 اليت) اليهودية(الوجود بالفعل إال من خالل آليات حمددة أمهها تنظيم املادة البشرية  خترج من عامل الوجود بالقوة إىل عامل

أصدر نابليون وعده البلفوري  وحينما. سيتم ترحيلها وتأسيس إطار تنظيمي يستطيع أن يتلقى الوعود وأن يقوم بتنفيذها
وهذا ما أجنزه هرتزل بعد . على تسخري املادة البشرية لتنفيذه مل يكن هناك تنظيم يهودي ميكنه تلقِّي هذا الوعد والعمل

فقرر . »الصهيونية العقد الصامت بني احلضارة الغربية واحلركة«ح فيه ما نسميه اليهود الذي وض أن نشر كتابه دولة
الصهيوين نصف ) الواعظ(يف مسعاه هذا القس  وقد ساعده. هرتزل أن يأخذ بزمام األمور وأن يتوجه للدول العظمى

 وكانت مثرة هذه االتصاالت. ملوضوعاملسئولني األملان الذي حتدث إىل القيصر عن ا انون هشلر إذ قدمه إىل أحد كبار

  :وجاء فيه1898سبتمرب  مؤرخ يف(وعد بلفوري ورد يف خطاب من دون إيلونربج باسم حكومة القيصر إىل هرتزل 
 
مع السلطان، وأنه سيسعده أن يستمع إىل مزيد ] توطني اليهود] إن صاحب اجلاللة على استعداد أكيد أن يناقش األمر"

  .القدس من التفاصيل منكم يف
 

  .وفدكم وقد أصدر جاللته أوامره بأن تذلِّل كل الصعاب اليت تواجه استقبال
 

وجاللته، . يف حالة تأسيسها] يهودية[مسئولية حممية  وأخرياً حيب جاللته أن خيربكم عن استعداده أن يأخذ على عاتقه
 وكم يسعدين أن أنقل لكم هذه. على الكتمانيعول، بطبيعة احلال، على مقدرتكم  حينما يكشف لكم عن نواياه، فهو

فشلك يف هذا سيسبب جلاللته  ويف احلقيقة، فإن. املعلومات، وأمتىن أن تنجح يف الوصول إىل القدس يف املوعد احملدد
تقرروا ما إذا كنتم تودون الوصول إىل إستنبول يف الوقت الذي  وأترك لكم، مبا تتميزون به من لباقة، أن. خيبة األمل

  ." أم ال يصل فيه جاللته إليها
 

 : ويمكننا مالحظة ما يلي

 
] يهودية] حيب جاللته أن خيربكم عن استعداده أن يأخذ على عاتقه مسئولية حممية: "العبارة  جوهر الوعد يوجد يف 1

  ."مع السلطان [توطني اليهود] على استعداد أكيد أن يناقش األمر"وأنه " يف حالة تأسيسها
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املعلنة، فإننا لن جند هلا أي أثر، فقيصر أملانيا مل يكن حتت أية ضغوط  ا انتقلنا بعد ذلك إىل الديباجة العلنية والنوايا وإذ 2
مسألة تعاطفه مع  مسوغات رومانسية، بل إن العكس يف حالته هو الصحيح، إذ كان عليه أن يربر أمام شعبه للبحث عن

سبتمرب 29وكما قال يف خطابه املؤرخ . محايته ستعداده ألن يضع الصهاينة حتتاملشروع الصهيوين وتأييده له، بل وا
فاليهود  كما . أعشار شعبه سيصدم صدمة عميقة إذا اكتشف هذه احلقيقة واملُرسل إىل دوق بادن، فإن تسعة1898

م العقاب على ما اقترفوه من  إن اإلله قد أنزل: "قتلة املسيح، وهو يعترف ذه احلقيقة، ولكنه يضيف قائالً يقول  هم
  ."هذا الشعب آثام، إال أنه مل يأمر املسيحيني بأن يسيئوا معاملة

 
موجودة وبغزارة، يف خطاب القيصر املذكور، ويف تعليقه على   وأما العنصر الثالث، أي الدوافع احلقيقية اخلفية، فهي 3

، يورد "املسيح قتلة" فهو، يف جمال تسويغ تعاونه مع 1897(ول سويسرا عن املؤمتر الصهيوين األ تقرير سفري أملانيا يف
  :األسباب التالية لتأييد أملانيا للمشروع الصهيوين

 
العثمانية، األمر الذي قد  عن توطني شعب إسرائيل رخاء للمنطقة، وال سيما أن املاليني ستصب يف األكياس سينتج) أ

  .يؤدي إىل شفاء الرجل املريض
 
  .اليهود ومواهبهم إىل أهداف أكثر نبالً من استغالل املسيحيني  طاقةستوجه) ب
 
  ."عراقيل يف طريقهم فلن أضع أية. ، كان ذلك أفضل..وكلما عجلوا بالذهاب"أملانيا من اليهود الذين فيها  إفراغ) ج
 
يد غاية االستفادة ألن رأس املال ، فإن أملانيا ستستف]األخالقية ال[إذا بحثت املسألة من منظور احلقائق السياسية ) د

  .بكل خطورته، سينظر بعني العرفان إىل أملانيا اليهودي العاملي،
 

مبا يتسم به من كره عميق هلم وترحيب شديد بالتخلص منهم واستعداد تام لتوظيفهم  ولعل موقف القيصر من اليهود،
  .بعده  من قبله أو موقف بلفور منخدمة املصاحل األملانية، ال خيتلف كثرياً عن موقف نابليون يف

 
مل يكن مدركاً مدى عمق الرفض العثماين  ورغم وعود القيصر، ورغم حرصه على تبني املشروع الصهيوين، إال أنه

ولذا، فحينما مت اللقاء يف اية األمر يف القدس، . إبان زيارته إلستنبول للمشروع الصهيوين، وهو األمر الذي أدركه
  .اخلالية من املعىن املتوقع أن يصدر القيصر وعده البلفوري العلين الكامل، تراجع واكتفى ببعض اامالت نحيث كان م

 
فقد قام هرتزل مبقابلة فون بليفيه، وزير . البلفوري الروسي القيصري ومن األمثلة األخرى على الوعود البلفورية، الوعد

يعبر عن  ، حىت يحصل على تصريح)1901( املؤمتر الصهيوين اخلامس املعادي لليهود، بتفويض من الداخلية الروسي
وبالفعل، صدر الوعد البلفوري القيصري على  .1903نوايا الروس يتلوه يف املؤمتر الصهيوين السادس املزمع عقده سنة 

  :وهذا هو منطوق الوعد). بليفيه إىل تيودور هرتزل يف شكل رسالة وجهها فون(النحو التايل 
 



 
6الد -تور عبد الوهاب املسريي  الدك-موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية                                                52  

 تأسيس دولة مستقلة يف فلسطني، وتنظيم هجرة اليهود الروس، فمن املؤكد أن تظل احلكومة ما دامت الصهيونية حتاول"

ساعدت اإلجراءات العملية  وتستطيع الصهيونية أن تعتمد على تأييد معنوي ومادي من روسيا إذا. الروسية حتبذ ذلك
  ."االيت يفكر فيها على ختفيف عدد اليهود يف روسي

 
احلكومة الروسية مساعيها احلميدة لدى تركيا  أنْ تبذل: وقد توصل هرتزل أيضاً إىل اتفاق مع املسئولني الروس مفاده

وستقدم مساعدات مالية للمهاجرين تجمع من مصادر يهودية، وستسهل تنظيم  .لتسهيل دخول اليهود إىل فلسطني
أسهمه يف روسيا شريطة أن  وقد سمح أيضاً لبنك االستيطان اليهودي ببيع. زلالصهيونية امللتزمة بربنامج با اجلمعيات

كذلك قام بليفيه بتزويد هرتزل برسالة موقعة منه، . البيع يفتح فرعاً له يف البلد لكي تستطيع السلطات مراقبة عمليات
هدفها إقامة  طف إىل الصهيونية ما داممع القيصر، أعلن فيها أن احلكومة الروسية تنظر بعني الع وبعد أن حبث حمتوياا

تتخذ شكل محاية املمثلني الصهاينة أمام  وهذه املساعدة قد. دولة مستقلة يف فلسطني، وأا على استعداد ملساعدا
وقد استغل . اهلجرة ومساعدا مالياً من الضرائب اليت تجىب من اليهود احلكومة العثمانية، وتسهيل نشاط مجعيات

  .الرسالة، يف أكثر من مناسبة، فيما بعد ههرتزل هذ
 

 رومانسية يف هذا الوعد، فهو مسألة تعاقدية جافة يتحدث فيها كل طرف عن الفائدة ويالحظ أنه ال توجد أية ديباجات

مة اهلدف هو التخلص من اليهود عا ولذا، فقد أكد فون بليفيه دون مواربة أو حياء أن. املرجوة وعلى العائد من الصفقة
إن جناح اليهود يف إقامة دولة مستقلة هلم تستوعب عدة ماليني  ..." :باستثناء األثرياء منهم، وجاء هذا واضحاً يف قوله

من املعدمني  إننا نريد فقط التخلص... إننا ال نريد التخلص من مجيع اليهود الروس... نقبله وندعمه منهم هلو أمر
سحبه إن كان هدف الصهيونية، غري املعلن، هو  التأييد الروسي القيصري سيتموحذر فون بليفيه من أن ". واملضطربني

  .فالدعم الروسي مشروط بالتخلص من اليهود حتقيق تركيز قومي لليهود يف روسيا،
 

ستستقطب مجيع "هرتزل الذي أكد يف مفاوضاته مع بليفيه أن احلركة الصهيونية  وقد كان ذلك مفهوماً متاماً لدى
أما إذا اارت ]. القيصرية أي العناصر الثورية اليت كانت تقض مضجع الدولة الروسية[منهم املتطرفون وض اليهود

الثورية إىل صفوفها أولئك الذين سينسحبون من  آمالنا، فإن الوضع سينقلب رأساً على عقب وستكسب األحزاب
 وهكذا فإننا جنده، يف املؤمتر الصهيوين. ر بليفيهكما أن هرتزل فهم متاماً حتذي ."الصهيونية اليت أمثلها أنا وزمالئي

الصهيونية، ما دام نشاطها  ، يؤكد للمجتمعني أن احلكومة الروسية لن تسبب أية مشاكل للحركة1903(السادس 
واستطاع هرتزل جبهد وتصميم ). اليهود وتفريغ روسيا منهم أي يف عملية التخلص من(منحصراً ضمن النظام والقانون 

 ..." :مناقشة مذابح كيشينيف، وقد علق على املوضوع يف رسالة بعث ا إىل بليفيه قال فيها ل بني املؤمتر وبنيأن حيو

، إال أنين )مذابح كيشينيف(املؤملة  رغم املصاعب اليت واجهتين يف إدارة جلسات املؤمتر جبوها املشحون نتيجة األحداث
وال شك يف أن الفضل يعود يف ذلك إىل رسالتكم اليت .. اجللسات إىلجنحت يف احملافظة على النظام وإعادة اهلدوء 

 ."األحداث أغسطس واليت كشفت حمتوياا ألمخد بذلك كل جدال ثار حول تلك1 2تكرمت بإرساهلا يف 
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فورية البلفورية وهو ال خيتلف كثرياً عن الوعود البل وميكن أن ننظر إىل مشروع شرق أفريقيا باعتباره أحد أهم الوعود
 كما أنه يشبه يف كثري من النواحي وعد بلفور الذي صدر يف. جدية وأكثر حتدداً منها اليت أشرنا إليها وإن كان أكثر

  .(«الصهيونية اإلقليمية«انظر الباب املعنون . (اية األمر

 
الصهاينة الوضع الدويل  لالوعود البلفورية عن أملانيا بعد صدور وعد بلفور نفسه عن إجنلترا، إذ استغ وقد صدر آخر

إىل حث احلكومة األملانية على إصدار بيان رمسي   واجتهوا1916الناشيء عن اجلمود الذي ساد جبهات القتال عام 
ولكن احلكومة األملانية كانت ال تزال مرتبطة بتحالف مع احلكومة . فلسطني يتضمن العطف على الصهيونية يف

صلح منفرد مع   تدهور الوضع العسكري إىل أن تسارع احلكومة العثمانية بعقدكما كانت ختشى أن يؤدي .العثمانية
مث . ترددت كثرياً يف االستجابة للمطلب الصهيوين وحيث إن أملانيا لن تضحي بتحالفها من أجل الصهاينة، فإا. احللفاء

اندفع الصهاينة "افظة، وحسبما جاء يف دراسة الدكتور حم. هذه النقطة ، وعند1917صدر وعد بلفور نفسه عام 
األملانية   وحاولت احلكومة1917برلني لتلبية مطالبهم مع تشكيل وزارة طلعت باشا يف عام  يلحون على حكومة

. 1917مجال باشا على اليهود يف فلسطني عام  إرضاء الصهاينة بتدخلها احلاسم إللغاء التدابري العسكرية اليت فرضها

طلعت (كما انتهزوا زيارة الصدر األعظم . إىل برلني إلستصدار تصريح مماثل جته الصهاينةوبعد صدور تصريح بلفور، ا
يف الدولة العثمانية  ، فقابله الزعيم الصهيوين ألفريد نوسيج الذي حبث معه موضوع اليهود1918مطلع يناير  يف) باشا

.  فيما بعد، كما وضع خطة إلبادة يهود أورباالنازي ومما جيدر ذكره أن هذا الزعيم الصهيوين أصبح عميالً للجستابو(

 وطلب نوسيج باسم الصهاينة إلغاء). وبعد حماكمة قصرية، نفِّذ فيه حكم اإلعدام .وقد قبض عليه ثوار جيتو وارسو

سوف يعيد تنظيم األوضاع  فوعدهم الصدر األعظم بأن الباب العايل. القيود املفروضة على هجرة اليهود إىل فلسطني
وقد نشر . تكفُل الرضا التام لليهود وحتقق أمانيهم كافة  تعود القدس وجنوب فلسطني إىل السيادة العثمانية بصورةحاملا

  .األملانية يف اليوم التايل للقاء هذا التصريح يف الصحف
 

 ذلك ميثل ومن الواضح أن. بلفورياً مبعىن الكلمة وإن كان يقترب من ذلك وال ميكن أن نسمي هذا التصريح وعداً
العثمانيون ناصيته نظراً  اليت كانت تستعملها الدولة العثمانية على ممثلي العامل الغريب، وهو فن تملَّك إحدى احليل

وقد استمر . يف أنه أعطى الضوء األخضر للدولة األملانية ولكن أمهية هذا التصريح ال تكمن فيه وإمنا. لضعفهم العسكري
األعظم  لوا على تصريح من وكيل وزارة اخلارجية األملانية يف اليوم التايل لتصريح الصدرحص الصهاينة يف ضغوطهم حىت

  :هذا نصه
 
فيها ثقافة متطورة، يف أن ختتط طريقها اخلاص ا، ومنيل إىل دعم  حنن نؤيد رغبة األقليات اليهودية، يف البلدان اليت هلم"

ترحب بالتصريح ] األملانية] أماين الصهاينة منهم يف فلسطني، فإن احلكومةبالنسبة إىل أماين اليهود، وخباصة  أما. أمانيها
يعبر عن عزم احلكومة التركية، املتفق مع نظرا الودية حنو  الذي أدىل به مؤخراً الصدر األعظم، طلعت باشا، والذي

قدرة  املُقيدة واالستيطان ضمنتنمية استقرار يهودي مزدهر يف فلسطني، عن طريق اهلجرة غري  اليهود بوجه عام، على
  ."حلضارا البالد االستيعابية وقيام حكم ذايت يتفق وقوانني البالد والتطور احلر
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حق اليهود املندجمني يف االستمرار يف اندماجهم، وهو  ويالحظ أن صياغة هذا الوعد متيل حنو اإلام الشديد، فهو يؤكد

 ، وهي"باستقرار يهودي مزدهر يف فلسطني"م أمان يف فلسطني حيث سيسمح هلم الذين هل مييز بينهم وبني الصهاينة

يتفق "خالل إضافة عبارة  ، مث عاد وعدهلا من"قيام حكم ذايت"عبارة غامضة حاول الوعد حتديدها عن طريق عبارة 
القانون "أو " القانون العام"رة حتل حمل عبا" قوانني البالد" ولنالحظ أن فكرة". وقوانني البالد والتطور احلر حلضارا

الغريب أو  حسب القانون"األدبيات الصهيونية، خصوصاً يف صياغتها اهلرتزلية، وهي عبارة تعين  اليت ترد يف" الدويل
ويضعه يف سياق عثماين، األمر الذي يعين  فكأن الوعد هنا يرتع املشروع الصهيوين من سياقه الغريب". االستعماري

معروضاً عليهم دائماً أن حيصلوا على املواطنة العثمانية ويستقروا يف  ، فاملستوطنون الصهاينة كانفقدانه كل معىن
ال وطن هلم، أو  والقضية مل تكن قضية عدة آالف يهودي. كعثمانيني ال كعنصر استيطاين تابع لدولة غربية فلسطني

م ويبحثون عن مأوى هلم، وإمنا هي قضية غَره  سمضطَّهدين يف أوطاوجعنصر بشري غريب يتحول إىل دولة ذات ت
  .احلل غريب استعماري استيطاين رفض هذا

 
وكلَّف الصدر األعظم، بعد . الدولة العثمانية وبعد صدور الوعد البلفوري األملاين، استمر الصهاينة يف الضغط على

انية لوضع التفاصيل العملية إلنشاء شركة ذات قاراصو بتأليف جلنة يهودية عثم عودته من برلني، النائب اليهودي التركي
طلعت باشا بدراسة اخلطة اليت  وأمر. يف إستنبول تتولَّى العمل يف املناطق املأهولة باليهود إلقامة حكم ذايت فيها امتياز

لوعد، إىل وسعى الصهاينة، انطالقاً من هذا ا. انتهاء احلرب وضعهتا اللجنة ووعد بتبنيها عند بحث شروط الصلح بعد
متكنوا من  وقد. التنازالت من اجلانب العثماين، وإصدار تصريح عثماين مماثل لتصريح بلفور احلصول على مزيد من

  .جاء فيه موضع التنفيذ ، وتشكلت جلنة عثمانية لوضع ما1918متوز 1 4احلصول على هذا التصريح يف 
 

 اإلشارة إىل الدوافع احلقيقية، فال توجد أية إشارة للشعب اليهودي أو وميكننا مالحظة اختفاء الديباجات العلنية املزخرفة
وحديث عن استقرار يهودي  "أماين الصهاينة"القومية أو ارتباطه األزيل باألرض، وإمنا هي إشارة روتينية إىل  أو أمانيه
حامية عسكرية يقطنون فيها الرغبة يف استخدامهم أو تأسيس  ومقابل هذا، ال توجد أية إشارة لكره اليهود أو. مزدهر

 فهم مل يتحمسوا قط للمشروع. وجود العثمانيني كطرف هو الذي أفضى إىل هذا الوضع وال شك يف أن. كمادة قتالية

هذا، فقد اضطروا كارهني للدخول  ومع. الصهيوين، بل كانوا يرونه جزءاً من احملاولة الغربية لتفتيت حكمهم ودولتهم
تدهور الوضع العسكري العام على اجلبهات كافة وفقدان معظم  قدمي بعض التنازالت بسببيف حوار مع الصهاينة وت
كان  العثمانية أن حتقيق بعض املطالب الصهيونية قد يحسن وضعها يف مؤمتر الصلح الذي فلسطني، واعتقاد الدولة

  .مقبالً
 

ريخ اجلماعات اليهودية يف العامل، كما أن أمهيته وتا وميكننا أن نقول إن وعد بلفور هو أهم حدث يف تاريخ الصهيونية
 .ال ختفى على أحد بالنسبة لفلسطني والفلسطينيني
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  وعد بلفور

Balfour Declaration  

 تعلن فيه عن تعاطفها مع األماين 1917عام  هو التصريح الشهري الذي أصدرته احلكومة الربيطانية» وعد بلفور«
فلسطني، وحني صدر الوعد كان عدد أعضاء اجلماعة اليهودية يف فلسطني ال  يهود يفاليهودية يف إنشاء وطن قومي لل

إىل  1917 نوفمرب 2وقد أخذ الوعد شكل رسالة بعث ا لورد بلفور يف . جمموع عدد السكان من% 5يزيد عن 
  :الةالكامل للرس وفيما يلي النص. اللورد إدموند دي روتشيلد أحد زعماء احلركة الصهيونية آنذاك

 
  :عزيزي اللورد روتشيلد"
 

الصهاينة اليت قدموها  إليكم، نيابةً عن حكومة جاللة امللك، التصريح التايل تعاطفاً مع أماين اليهود يسعدين كثرياً أن أي
العطف إىل إنشاء وطن قومي للشعب اليهودي يف  إن حكومة جاللة امللك تنظر بعني. ووافق عليها جملس الوزراء

وليكن مفهوماً جبالء أنه لن يتم شيء من شأنه اإلخالل . حتقيق هذا اهلدف وسوف تبذل ما يف وسعها لتيسريفلسطني 
اليت يتمتع ا اليهود يف أية  املدنية للجماعات غري اليهودية املقيمة يف فلسطني أو باحلقوق أو األوضاع القانونية باحلقوق

  .دولة أخرى
 

  .قمتم بإبالغ هذا التصريح إىل االحتاد الصهيوين وسوف أكون مديناً بالعرفان لو
 
  )إمضاء (
 

 : وفيما يتصل بهذا النص، نالحظ ما يلى

 
تؤكد أا تنظر بعني العطف إىل إنشاء ) حكومة جاللة امللك(حكومية   صيغة الوعد واضحة متاماً هنا إذ توجد هيئة 1

اهلدف  باليهود ال كالجئني أو مضطهدين مساكني، كما أن، أي أنه مت االعتراف "الشعب اليهودي" وطن قومي سيضم
اليت أصدرت الوعد لن تكتفي  كما أن هذه احلكومة). استعماري(من الوعد ليس هدفاً خريياً ولكنه هدف سياسي 

  .هذا هو اجلوهر الواضح للوعد. اهلدف باألمنيات وإمنا سوف تبذل ما يف وسعها لتيسري حتقيق هذا

 
دف إىل التغطية، فالوعد لن يضر مبصاحل اجلماعات غري اليهودية املقيمة يف  ذلك الديباجات اليت مث تبدأ بعد  2

االستمرار يف التمتع مبا  وال مبصاحل اجلماعات اليهودية اليت ال تود املسامهة يف املشروع الصهيوين، بل تود فلسطني
بكثري من الغموض إذ أن الوعد مل يتحدث عن  وسنالحظ أن الديباجات تتسم. حققته من اندماج وحراك اجتماعي

  .كيفية ضمان هذه احلقوق
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لتفسري إصدار إجنلترا لوعد  (الصهاينة أو املتعاطفون مع الصهيونية(اآلن لألسباب اليت يوردها بعض املؤرخني  مث نأيت
ه اليهود بسبب ما عانوه من عن إحساس عميق بالشفقة جتا فهناك نظرية مفادها أن بلفور قد صدر يف موقفه هذا. بلفور

تقوم احلضارة املسيحية بعمل شيء لليهود، ولذلك، فإنه كان يرى أن إنشاء دولة  اضطهاد وبأن الوقت قد حان ألن
لليهود، وأنه حينما توىل  ولكن من الثابت تارخيياً أن بلفور كان معادياً. هو أحد أعمال التعويض التارخيية صهيونية

املهاجرين إىل إجنلترا لرفضهم االندماج مع السكان   هاجم اليهود1905 و1903ليزية بني عامي رئاسة الوزارة اإلجن
  .اليهودية خلشيته من الشر األكيد الذي قد يلحق ببالده واستصدر تشريعات حتد من اهلجرة

 
قبلهما،  ثل تشامربلنيرئيس الوزراء ال يقل كرهاً ألعضاء اجلماعات اليهوديةعن بلفور، متاماً م وقد كان لويد جورج

الشخصيات األساسية األخرى وراء  وينطبق الوضع نفسه على. والذي كان وراء الوعد البلفوري اخلاص بشرق أفريقيا
  .دوراً أساسياً يف التشكيل االستعماري الغريب الوعد مثل جورج ملنر وإيان مسطس، وكلها شخصيات لعبت

 
أثناء  وعد تعبرياً عن اعترافها باجلميل لوايزمان الختراعه مادة األسيتون احملرقةأصدرت ال ويرى بعض املؤرخني أن إجنلترا

يف بعض الدراسات الصهيونية  احلرب العاملية األوىل، وهو تفسري تافه ألقصى حد ال يستحق الذكر إال ألنه ورد
ولذا، حينما توترت العالقات . عض الوقتقد تقبل هذا التفسري ب ويبدو أن وايزمان نفسه. والدراسات العربية املتأثرة ا

اإلمرباطورية، متصوراً أن  واملستوطنني الصهاينة يف األربعينيات، وضع وايزمان مواهبه العلمية حتت تصرف بني إجنلترا
نفسها وفيما يتصل جبهوده الدبلوماسية . يوفَّق وايزمان يف مساعيه وبطبيعة احلال، مل. بإمكانه ممارسة بعض التأثري عليها

الصهيوين أو لوحشية  القول بأنه كان شخصية حمدودة الذكاء، فلم يدرك األبعاد اإلمربيالية للمشروع أثناء احلرب، ميكن
وهذا هو وصف موظفي اخلارجية الربيطانية له يف ) املشروع اإلمربيايل، وغري مدرك حىت لدقائق السياسة الربيطانية

وحينما اندلعت احلرب العاملية األوىل، كان وايزمان قد وصل لتوه إىل ). مؤخراً تقاريرهم السرية اليت مت الكشف عنها
هربرت صمويل، فعبر عن  مث اضطر إىل العودة إىل بريطانيا، فطلب منه لويد جورج أن يقابل. يف إجازة صيفية سويسرا

. أن صمويل هذا صهيوين هو اآلخرللصهيونية، ولكنه فوجئ ب خوفه من أن يكون صمويل مثل سائر يهود إجنلترا معادياً

على مستوى  الصهيونية، أخربه صمويل بأن طلباته هذه متواضعة أكثر من الالزم وأن عليه أن يفكر وحينما تقدم بطلباته
والفشل يف إدراك عاملية الظاهرة اإلمربيالية  ويبدو أن هرتزل مل يشف التسلليني متاماً من ضيق األفق(أكرب من ذلك 

: الوزارة يفكرون يف أهداف صهيونية، ودون وايزمان بعد ذلك العبارة التالية مث أخربه صمويل بأن أعضاء). ووحشيتها

أظهر وايزمان شيئاً من  ومع هذا، وكما سنبين فيما بعد،". يهودياً متديناً لظننت أن عودة املاشيح قد دنت لو كنت"
ولعل . اإلمربيالية الصاعدة اليت ميكنها أن ترعى املشروع الصهيوين رها القوةباعتبا) ال أملانيا(الذكاء باكتشافه بريطانيا 

ولعله لو وجد . الربيطانية ذكاء بقدر ما ينبع من وجوده يف إجنلترا بالفعل وتحركه داخل إطار املصاحل األمر ال يدل على
  .يف فرنسا ملا أدرك شيئاً

 
 العام هو الذي أدى إىل صدور وعد بلفور، ولكن من) واليهودي(أن الضغط الصهيوين  وهناك نظرية تذهب إىل

وهم مل يكونوا من الشعوب  املعروف أن أعضاء اجلماعات اليهودية مل يكونوا كتلة بشرية ضخمة يف بالد غرب أوربا،
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بأن أعضاء وميكن القول . تعاديها، بل كان من املمكن جتاهلهم املهمة اليت كان على القوى العظمى أن تساعدها أو
 أما الصهاينة فلم تكُن هلم أية قوة. كانوا مصدر ضيق وحسب، ومل يكونوا قط مصدر ديد اجلماعات اليهودية

هذا، مل يكن مفر من أن تكون  ولكل). فأثرياء اليهود كانوا ضد احلركة الصهيونية(عسكرية أو سياسية أو حىت مالية 
 .العظمى اإلمربيالية  إحدى الدولاملطالب الصهيونية على هيئة طلب خلدمة مصاحل

 
ال يشكل عنصراً فعاالً يف عملية استصدار وعد بلفور وأنه عنصر  ولعل أكرب دليل على أن الضغط الصهيوين أو اليهودي

حممومة  فقد بذل صهاينة أملانيا جهوداً. هو جناح الصهاينة يف إجنلترا وفشلهم يف أملانيا ثانوي على أحسن تقدير،
  :يجد فتيال وعد بلفوري، وكانت توجد عندهم مقومات النجاح، ولكن كل هذا ملالستصدار 

 
مدى نفع اليهود للمشروع االستعماري األملاين، وقد   بذل صهاينة أملانيا قصارى جهدهم ليبينوا للحكومة األملانية 1

  .األملان غري اليهود يشاركون يف هذه الرؤية كان هناك كثري من املفكرين
 
  .الصهاينة يقف وراء أملانيا، وكانت برلني لوقت طويل املقر الرئيسي للمنظمة ن عدد كبري من الزعماء كا 2
 
  . كانت أملانيا حليفة لتركيا اليت كانت فلسطني تابعة هلا 3
 

  .أملانية كانت لغة املؤمترات الصهيونية هي األملانية، كما كانت ثقافة مؤسسي احلركة الصهيونية  4

 
األملانية، وكان كثري من أعضاء النخبة الثقافية األملانية من اليهود،  ت اجلماعة اليهودية يف أملانيا مشربة بالثقافة كان 5

  .على اليهود احلركة داخل اتمع األملاين وقد يسر هذا
 
  .يهودية وك األملانية يف أيدأملانيا ذات ثقل مايل وثقايف وسياسي كبري إذ كانت أهم البن  كانت اجلماعة اليهودية يف 6
 
  .أثناء احلرب بأعداد تفوق نسبتهم القومية  اشترك أعضاء اجلماعة اليهودية يف أملانيا يف القوات األملانية 7

 
الكثافة  مراكز(بولندا وليتوانيا وغرب روسيا » حترير«احلرب العاملية األوىل تقوم مبا مسته   كانت القوات األملانية يف 8

وقد أسس الزعيم الصهيوين ماكس بودامير جلنة  .واعتربت اليهود عنصراً بشرياً أملانياً تابعاً ألملانيا) ة اليهوديةالبشري
وقد مت إصدار نشرة بالعربية كتب ناحوم . بني أعضائها ليو موتزكني وكان. 1914لتحرير يهود روسيا عام 

يوجد معظم  القوات األملانية على غرب روسيا حيث كانوكان أمل الصهاينة أن تستويل . افتتاحيتها سوكولوف
  .التوسعية األملانية ومعىن هذا أنه كان مثة تالق بني اآلمال الصهيونية واآلمال. اليهود

 
من أصل أملاين، وقد كانت هذه األرستقراطية متعاطفة متاماً مع ) املمولني كبار( كانت أرستقراطية اليهود يف أمريكا  9

  .ومؤيدة هلا أملانيا
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إجنلترا، اليت كانت صغرية العدد ومندجمة ومعادية للصهيونية،  وميكن أن نقارن هذا الوضع بوضع اجلماعة اليهودية يف

وحينما  .ومع هذا، فشل صهاينة أملانيا يف استصدار وعد بلفوري من أملانيا. فيها ضعيفة للغاية وكانت احلركة الصهيونية
جنح صهاينة إجنلترا فيما فشل فيه صهاينة   متأخرة من احلرب وكان وعداً باهتاً للغاية، بينماجنحوا، كان ذلك يف مرحلة

  .أملانيا
 

الصهيونيني،  الفشل الصهيوين يف أملانيا والنجاح الصهيوين يف إجنلترا، ال بالقوة والضعف الذاتيني ويف الواقع، ميكننا تفسري
ويبدو . إىل املصاحل اإلستراتيجية الغربية ة ومهمة وحيوية، ولكن بالعودةوال حبجم الضغوط الصهيونية مهما كانت ضخم

 متاماً كما كان الوضع مع إجنلترا(تركيا، مل يكن بإمكاا أن تصدر مثل هذا الوعد  أن أملانيا، بسبب عالقتها احلميمة مع

ألن عالقتها مع الدولة   بعيد حينما أصدرت وعد شرق أفريقيا البلفوري ومل تذكر فلسطني من قريب أو1904عام 
ينجح يف احلصول على وعد بلفور، قطع عالقته مع  ومن املعروف أن وايزمان، كي). العثمانية مل تكن تسمح بذلك

ورفض موقف احلياد الرمسي  Entente ورفض التراسل مع زمالئه يف دول الوفاق اللجنة التنفيذية الصهيونية يف برلني
ويقال إن انقسام احلركة  .ا أنه مل خيرب املقر الرئيسي للمنظمة يف كوبنهاجن مبباحثاته مع إجنلتراكم. املنظمة الذي اختذته

إجنلترا، متاماً مثل الفشل الصهيوين يف أملانيا، ميكن تفسريه  والواقع أن جناحه يف. الصهيونية مل يعق جهوده بل ساعدها
ولعل ذكاء وايزمان يكمن . العريب سيم الدولة العثمانية واحتالل الشرقاإلمرباطورية اإلجنليزية اليت قررت تق بإستراتيجية

اإلمربيالية وصعود القوة الربيطانية فتبعها بكل قوته وقطع كل عالقاته  يف اكتشافه ذيلية الصهيونية وحتمية االعتماد على
  .الصهيونية ذات اجلذور األملانية والتوجه األملاين مع املنظمة

 

 : وعد تناول الديباجات واألسباب الحقيقية لصدور الويمكننا اآلن

 
 احلضارة الغربية تريد أن تتحقق لتوجد بالفعل، ولذا جيب أال ننظر لوعد بلفور مبعزل كان وعد بلفور إمكانية كامنة يف

ثناء احلرب العاملية الدولية اليت أُبرمت أ عن الوعود البلفورية السابقة عليه أو الالحقة له أو عن املعاهدات االستعمارية
الشرقية عن طريق تقسيم تركيا، وأهم هذه املعاهدات اتفاقية سايكس  بيكو  األوىل وكانت دف إىل حل املسألة

للشركات االستيطانية يف  كما ال جيب النظر إىل الوعد بعيداً عن الرباءات اليت كانت تعطَى. ماكماهون  حسني واتفاقية
، وال عن الرؤية 1917اإلمربيالية الغربية وإعادة تقسيمه عام  سيم العامل من قبل القوىآسيا وأفريقيا، وال عن تق

  .وال عن الصيغة الصهيونية األساسية الشاملة اليت كانت كامنة يف احلضارة الغربية املعرفية اإلمربيالية،
 

براءة الستعمار فلسطني، األمر الذي يتطلب ولذا، قد يكون من املفيد أن حناول فَهم وعد بلفور يف هذا اإلطار باعتباره 
منا أن نزيح الديباجات العلنية لنصل إىل لُب املوضوع، أي املصاحل اإلستراتيجية الغربية كما ختيلها أو توهمها أصحاا 

، وميكن أن نتحدث عن بعض الفوائد اجلانبية اليت سيجنيها أصحاب الوعد من إصداره ومن وكما قاموا بتحديدها
  :تأسيس الوطن القومي اليهودي



 
6الد -تور عبد الوهاب املسريي  الدك-موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية                                                59  

 
على  بني احلضارة الغربية واملنظمة الصهيونية عن حتويل يهود شرق أوربا عن غرا، حفاظاً  يتحدث العقد الصامت 1

وخصوصاً أنه قد سبق هلا إصدار وعد  والبد أن احلكومة الربيطانية كانت تأخذ هذا يف اعتبارها،. األمن القومي بالداخل
  .ا البلفوري هلذا السببشرق أفريقي

 
وهذه مسألة مل . الصهيوين يتحدث العقد الصامت عن تسريب الطاقة الثورية من شباب اليهود من خالل املشروع  2

، وهو العدد 1917 نوفمرب 8إصدار الوعد يف الصحف يف  وقد نشر خرب. تكن بعيدة عن أذهان أصحاب وعد بلفور
وأنباء   الثورة البلشفية، وقامت طائرات احللفاء بإلقاء ألوف النسخ من وعد بلفوراندالع نفسه الذي نشرت فيه أنباء

  .صدوره على يهود روسيا القيصرية وبولندا وأملانيا والنمسا
 
وعد بلفور سيلقى  مثة اعتقاد غالب بأن اإلعالن سيكون ذا قيمة دعائية على الصعيد الدبلوماسي، ذلك أن  كان 3

ضغط على احلكومة الروسية املؤقتة حىت ال  وس حبيث ميكن أن يصبحوا بشكل من األشكال أداةصدى لدى اليهود الر
  .أملانيا تتراجع عن رغبتها يف متابعة احلرب مع

 
الذين كانوا قد أصام شيء من خيبة األمل بسبب   كان من املتوقع أن يؤدي الوعد إىل عائد مماثل بني يهود أمريكا 4

القيصرية اليت كانت مكروهة عند أعضاء اجلماعات اليهودية، فكان من املؤمل  يق مع حكومة روسياحتالف احللفاء الوث
للحلفاء وعلى عدم  الوعد أصحاب األموال من أعضاء اجلماعات اليهودية على املسامهة يف اجلهود احلربية أن يشجع

ولكن مسار . تحدة كانت من أصل أملاينامل االرمتاء يف أحضان األملان، وخصوصاً أن أرستقراطية يهود الواليات
 وكانت. التقدير، فلم يكن يهود روسيا أو الواليات املتحدة مهمني إىل هذا احلد األحداث أثبت أن مثة خطأً فاحشاً يف

وقد أوقفت . صغرياً للغاية املنظمة الصهيونية منقسمة على نفسها، كما أن عدد الصهاينة من اليهود كان ال يزال
قبل وعد بلفور، مث استوىل البالشفة على احلكم وأوا   حىت1917الروسية كل عملياا العسكرية يف أكتوبر احلكومة 

 أية حال، كان يهود روسيا منقسمني ومل يكن بوسعهم أن حيملوا روسيا على االستمرار يف وعلى. النفوذ الصهيوين فيها

الدعم األمريكي املطلوب من  ودية دوراً يف احلرب ومت توفريأما يف أمريكا، فلم يلعب أعضاء اجلماعات اليه. احلرب
 .الصهاينة خالل احلكومة دون أي التفات إىل الصهيونية أو

 
الكربى، فهي تأسيس دولة وظيفية يف فلسطني توظَّف يف  أما الفائدة. ولكن كل هذه فوائد جانبية للحضارة الغربية

اإلمرباطورية الربيطانية يف  فالدافع احلقيقي لوعد بلفور هو رغبة. الستعمار الغريباليهودية يف خدمة ا إطارها املادة البشرية
جغرافياً حلماية مصاحلها االستعمارية، وخصوصاً يف قناة  زرع دولة استيطانية يف وسط العامل العريب يف بقعة مهمة

  .إىل اهلند السويس وحلماية الطريق
 

ال يهمهم اليهود وال اليهودية تحركهم دوافع  ن كل هؤالء اإلجنليز الذينوكان وايزمان يعرف، رغم بطء إدراكه، أ
وافقت  إن: ولذا، فقد صرح قائالً. تتلخص يف تقدمي املادة البشرية حىت ميكنهم توظيفها املصاحل اإلمربيالية، وأن مهمته
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قال وايزمان إنه مل حيلم قط  وقد. إجنلترا على منحنا فلسطني، فإننا سنحصل على وطن وستحصل هي على سند فعال
قد أعد نفسه ألن يبدأ نشاطه بعد انتهاء احلرب، ولكن  إذ كان. بوعد بلفور، وإنه جاء بكل صراحة بشكلٍّ مفاجئ

. الصورة ومن مث، مل يكن هناك مفر من إدخاهلم يف. قد قررت أن توظِّف اليهود ملصلحتها اإلمرباطورية اإلجنليزية كانت

اإلجنليزية وإمنا جند أن احلكومة الربيطانية هي اليت  املُتصور، مل يبادر الصهاينة باملفاوضات مع احلكومةولذا، وعلى عكس 
العرب  تقدم الصهاينة مبطالبهم، ولكن رئيس الوزراء إسكويث كان ملتزماً بسياسة إحالل وقد. بادرت باالتصال م

مستقبل فلسطني وتوصلت إىل خمطط  كومة الربيطانية قد درستولكن قبل استقالة إسكويث، كانت احل. حمل األتراك
 للحكومة 1915تقدم ا السري هربرت صموئيل يف مارس  وهناك حلسن احلظ املذكرة اليت. بشأن هذا املستقبل

تماالن الرابع االح وما يهمنا هنا. االحتماالت اخلمسة ملستقبل فلسطني بعد ايار الدولة العثمانية الربيطانية ووضح فيها
لكن هذا ". املبكرة لدولة يهودية وإنشاء حممية بريطانية اإلقامة"لقد كان االحتمال الرابع هو . واخلامس يف هذه املذكرة

 األمر الذي سيؤدي إىل تالشي حلم"كانوا ال يشكلون آنذاك سوى أقلية صغرية ال تذكَر  االحتمال مت رفضه ألن اليهود

  ."هلذه االعتبارات كانوا على إدراك تام"ضيف املذكرة أن زعماء احلركة الصهيونية وت". الدولة الصهيونية
 

وأما االحتمال الخامس فهو االحتمال األوحد القابل للتحقيق حسبما جاء في المذكرة، وهو يشكل في رأينا الدوافع 
 : الحقيقية والعامة إلصدار وعد بلفور

 
اإلمرباطورية الربيطانية اليت كانت مصر تشكل إحدى  أي سالمة املصاحل[مصر  يشكل إنشاء احملمية ضماناً لسالمة  1

 ]ركائزها األساسية أنذاك
 
  ]وسيتم بالتايل حتاشي الصدام مع اليهود]  سوف يقابل إعالن احلماية الربيطانية بالترحيب من السكان احلاليني 2
 
 تسهيالت البتياع األراضي وإنشاء املستعمرات وإقامةحتت ظل احلكم الربيطاين   ستعطَى املنظمات اليهودية 3

اهلجرة اليهودية مركز األفضلية حبيث  املؤسسات التربوية والدينية، والتعاون يف إمناء البالد اقتصادياً، وستنال مسألة
  .[أي توطيد دعائم االستيطان الصهيوين[البالد  يتحول السكان اليهود إىل أكثرية مستوطنة يف

 
لإلمرباطورية  شعور يهود العامل باالمتنان جتاه بريطانيا وسوف يؤلف اليهود كتلة متحيزة ي هذه اخلطوة إىل ستؤد 4

  .[اإلمربيالية الربيطانية توظيف اليهود يف الداخل واخلارج خلدمة املصاحل[الربيطانية 
 
يف دولة خاصة م، سوف تشكل هذه أنه، بعد أن يستقل اليهود  إىل) ويف أماكن أخرى( يشري صموئيل يف املذكرة  5

  .الغربية وتدافع عن مصاحلها الدولة جزءاً من احلضارة
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، وقد حل حمله لويد 1916خالله كان يتطلب استقالة إسكويث عام  وإذا كان هذا هو اإلطار العام، فإن التحرك من
  املهندس احلقيقي1919-1979(وهنا ظهر السري مارك سايكس . وبلفور وزيراً للخارجية جورج كرئيس للوزراء

ويكاد يكون هناك ما يشبه اإلمجاع  .لوعد بلفور الذي عين مستشاراً لوزارة اخلارجية الربيطانية لشئون الشرق األوسط
شديدة االهتمام بفلسطني، وقد أبرمت معاهدة سايكس  بيكو  بني املؤرخني على أن اإلمرباطورية الربيطانية كانت

يعرفوا ا حىت  ومل يشترك الصهاينة يف املفاوضات املؤدية، ومل يدعوا إليها، ومل. العثمانية م الدولةلتحديد طريقة تقسي
  .بعد توقيعها، أي أن مصري فلسطني تقرر دون مشاركتهم

 
ألن هذا . بتدويل فلسطني سايكس يقبل مبدأ تقسيم الدولة العثمانية، ولكنه كان معارضاً لذلك القسم اخلاص وكان
سيطرة فرنسية، األمر الذي كان يعين زيادة حجم نفوذ  بل كان يعين قيام" ينفي السيطرة الربيطانية عليها"كان 

. برمته الواقع، كما قد يؤدي إىل نسف املوقف اإلستراتيجي لربيطانيا يف الشرق األوسط الفرنسيني بشكل ال يتفق مع

السويس، ومن هنا برزت أمهية املشروع   للدفاع عن مشارف قناةوكان لويد جورج مقتنعاً حباجة بريطانيا إىل فلسطني
فهذا املشروع يعين ببساطة حتويل فلسطني إىل وطن . سايكس  بيكو الصهيوين كوسيلة لالنسحاب بلباقة من اتفاقية

رت بريطانيا قر الرعاية الربيطانية، وهذه الرعاية تعين يف الواقع احتالل بريطانيا لفلسطني، ومن مث قومي يهودي حتت
ومنذ أن اتصل الصهاينة ربرت . بيكو توظيف اليهود حىت تتخلص من البنود اخلاصة بفلسطني يف اتفاقية سايكس

يف حماولة تعديل االتفاقية وظلوا هم اجلانب املتلقي ملا تشاؤه  صموئيل، اكتشفهم سايكس الذي أراد أن يستخدمهم
احلكومة يف فرباير  تقرر توظيفهم، دعي الصهاينة ألول مرة لالجتماع مع ممثليوبعد أن . الربيطانية اإلرادة اإلمربيالية

وحينما متت صياغة الوعد . ومتت املوافقة عليها وتتالت األحداث، فقام سايكس بكتابة أوىل مسودات الوعد،. 1917
  .أعداء الصهيونيةااللتفات إىل مقترحات الصهاينة أو مقترحات  متت صياغته بدون) كما الحظ آحاد هعام(
 

وسري إدوين  الوعد بعض الوقت بسبب معارضة يهود إجنلترا املعادين للصهيونية، إذ قاد لوسيان وولف وقد تأخر صدور
واستجابةً هلذه . وجيعلهم مواطنني يف دولة أخرى مونتاجو محلة ضد الوعد وإصداره ألنه يسقط حق املواطنة عن اليهود

كما أضيفت عبارة أن الوعد لن يؤدي " الشعب اليهودي"وحل حملها عبارة " اليهودي نساجل"الضغوط، أُسقطت عبارة 
  .اإلخالل باحلقوق واألوضاع القانونية اليت يتمتع ا اليهود يف أية دولة أخرى إىل
 

وا اهلجوم أخرب وولف وأصدقاءه أن يوقف ولكن احلكومة اإلجنليزية مل تعامل أعداء الصهيونية برفق شديد إذ أن بلفور
  .من املشروع االستعماري الغريب وعليهم أن يعوا ذلك على الصهيونية، فاملشروع الصهيوين يشكل جزءاً

 
وحينما  .من الرباءات االستعمارية اليت كانت تمنح للمستوطنني الغربيني يف آسيا وأفريقيا ووعد بلفور صيغة جديدة

أكثر دقة من كثري من العرب ومؤرخي  وقد كانوا، يف ذلك،. »الرباءةامليثاق أو «أُصدر وعد بلفور، مساه الصهاينة 
وإن كان وعد بلفور أكثر التزاماً مبساعدة (الرباءة اليت منحت لرودس  الصهيونية، فوعد بلفور كان امليثاق الذي يشبه

ال ختتلف كثرياً عن  ريقةوقد منحت براءة بلفور لليهود بعد تقسيم تركيا بط). الرباءة اليت منحت لرودس اليهود من
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وقد أصدرت بريطانيا الرباءة بعد . أفريقيا يف مؤمتر برلني الرباءات اليت أُعطيت لبعض الشركات الغربية يف أعقاب تقسيم
وعداً إجنليزياً  ووافقت عليه مسبقاً كلٌّ من فرنسا وإيطاليا، مث أيدته الواليات املتحدة، فهو ليس التفاوض مع احللفاء،

تكون تابعة إلجنلترا وحسب وإمنا ستخدم املصاحل  ا هو وعد غريب، كما أن املستعمرة اليهودية اليت ستؤسس لنوإمن
 مثة مسافة بني الصهاينة واحلكومة الربيطانية رغم التزام إجنلترا بدعم املُستوطَن ولذا، فإن. اإلمربيالية الغربية كافة

متاماً كما هو احلال (الصهاينة أنفسهم  ع عبء العمل االستيطاين نفسه على عاتقالصهيوين، إال أنه كان من املتوقع أن يق
  .)مع شركات االستيطان

 
األصليني ودون أخذ  براءة بلفور االستيطانية، مثل الرباءات األخرى، صدرت دون استشارة السكان ويالحظ أن

 .مصريهم يف االعتبار

 

 عقد بلفور 

Balfour Contract  

علين واضح وقِّع بني احلضارة » عقد«فوعد بلفور هو مبرتلة . بلفور مصطلح قمنا بسكه لإلشارة إىل وعد» رعقد بلفو«
والصيغة الصهيونية  الصهيونية العاملية باعتبارها ممثلة للجماعات اليهودية يف العامل لوضع العقد الصامت الغربية واملنظمة

  .األساسية الشاملة موضع التنفيذ
 

   1930-1848  جيمس بلفور

James Balfour  

تارة أخرى، وميزج بينها مجيعاً ) واإلمربيالية العرقية(صهيوين غريب بريطاين يستخدم الديباجات املسيحية تارة، والعلمانية 
  .»وعد بلفور« ويسمى 1917الذي أصدرته احلكومة الربيطانية عام  وينسب إليه التصريح. تارة ثالثة

 
. تفسرياا احلرفية الربوتستانتية تعليماً دينياً من أمه يف طفولته، وتشبع بتعاليم العهد القدمي، خصوصاً يفبلفور  تلقَّى

االسترجاعية اليت تراهم باعتبارهم شعباً خمتاراً وجمرد وسيلة للتعجيل باخلالص،  ورؤية بلفور لليهود متأثرة بالرؤية األلفية
  .املنبوذ) املختار(ل اليهود إىل الشعب العضوي الرؤية اليت متت علمنتها فتحو وهي

 
كتبها ملؤلَف سولوكوف تاريخ الصهيونية  ويتجلى هذا املزيج من الكره واإلعجاب من جانب بلفور يف تلك املقدمة اليت

أديان، ولكنه فاملسيحية والبوذية يف رأيه مها جمرد . املُستوطَن املسيحي حيث يبدي معارضته لفكرة املُستوطَن البوذي أو
كما أن والءهم لدينهم  أمور مترابطة بالنسبة إىل اليهود" العرق والدين والوطن"املُستوطَن اليهودي ألن  يقْبل فكرة
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هذا الشعب العضوي يتميز أعضاؤه بالنشاط واحلركية،  إن. وعرقهم أعمق بكثري من والئهم للدولة اليت يعيشون فيها
  .راً يف اتمعباه ولذا فقد حققوا جناحاً

 
تؤمن بدين هو حمل كره متوارث من احمليطني ا، " معادية مجاعة أجنبية"ولكن هذا الشعب العضوي املختار هو أيضاً 

طَرد أو  وألن تلك احلضارة ال تستطيع". بؤس وشقاء استمرا دهراً من الزمان"الغربية إىل  أدى وجودها يف احلضارة
وقد أعلن ). اليديشية املهاجرون إليها كما فعل يهود(هم يتسببون يف كوارث حتيق بإجنلترا استيعاب هذه اجلماعة، ف

ضعيف إذا ما قُورن بوالئهم لدينهم وعرقهم، وذلك نتيجة طريقتهم يف " بلفور أن والء اليهود للدولة اليت يعيشون فيها
تندمج كما أا تعاين من  اام لليهود بأم مجاعة الوهذا ". عزلتهم، فهم ال يتزاوجون إال من بين جنسهم احلياة ونتيجة

  .»الشخصية اليهودية«دائماً الصهاينة ومعادو اليهود ملا يسمونه  ازدواج الوالء بل من انعدامه أحياناً، وهو اام يوجهه

 
عن اليهود ومتقبالً ) قاراملوسي ابنة(بلفور نفسه لوايزمان بأنه وجد نفسه متفقاً مع افتراضات كوزميا فاجنر  وقد اعترف

هذا، خلص بلفور إىل أنه ليس من مصلحة أي بلد أن يكون  لكل. هلا، وهي افتراضات معادية لليهود بشكل متطرف
صدر  وانطالقاً من كل هذا، فقد تبنى قانون الغرباء الذي. وانغماسهم يف احلياة القومية فيه يهود مهما بلغت وطنيتهم

وقد أدى موقفه هذا . إجنلترا لذي كان يهدف إىل وضع حد لدخول يهود اليديشية إىل وا1905 و1903بني عامي 
معاداة صرحية للشعب اليهودي "، حيث وصفت تصرحياته بأا 1905) إىل اهلجوم عليه من قبل املؤمتر الصهيوين السابع

  .الصحافة الربيطانية ، كما هامجته"بأسره
 

الذي يقترب من الشيزوفرانيا، ولكن أفكار بلفور  نه نوع من التناقض الواضحوقد يبدو األمر ألول وهلة وكأ
. تعبر عن رغبة يف التخلص من اليهود ويف حوسلتهم خلدمة احلضارة الغربية (علمانية كانت أم دينية(االسترجاعية 

متماسك،  ضوي خمتارمفهوم احلوسلة هو الذي يفسر تأرجحه بني احلب والكره، فاحلب هو حب لشعب ع والواقع أن
يف احلضارة الغربية، والكره هو أيضاً كره  ومن مث فإنه ال ينتمي إىل مسار التاريخ اإلنساين العادي وال ميكن استيعابه

والنتيجة . االنتماء ملسار التاريخ اإلنساين العادي أو احلضارة الغربية لشعب عضوي خمتار متماسك يرفض االندماج أو
فالشعب العضوي املنبوذ ال  .اً، وهي نقل اليهود خارج أوربا وتوظيفهم يف خدمة احلضارة الغربيةحباً أو كره واحدة،

االندماج يف اتمعات الغربية، وإمنا ميكنه حلها من  ميكن أن حيل مشكلته داخل التشكيل احلضاري الغريب عن طريق
بقعة يف  يف أية(نية نافعة بيضاء توطَّن خارج أوربا الغريب عن طريق التحول إىل مادة استيطا داخل التشكيل االستعماري

هرتزل وتفاوض مع وزير املستعمرات  وبالفعل، تعمق اهتمام بلفور باملسألة اليهودية حني حضر). آسيا أو أفريقيا
معهما مفاوضات بشأن توطني اليهود يف شبه جزيرة سيناء  جوزيف تشامربلني ووزير اخلارجية النسدون، حيث أجرى

 ويف هذا اإلطار، اقترح تشامربلني، الوزير. عن إجنلترا وتوطينه يف خدمة اإلمرباطورية لتحويل الفائض البشري اليهودي

  .إىل مشروع شرق أفريقيا يف وزارة بلفور، توطني اليهود يف إحدى املستعمرات اإلجنليزية، وترجم هذا االقتراح
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مانشستر وأُعجب به كثرياً، ولكنه نسي فكرته الصهيونية إىل حد  زمان يف، قام بلفور مبقابلة حاييم واي1905ويف عام 
الربيطانية  بعد أن كانت الوزارة( وناقش معه األهداف الصهيونية 1915مث قابله مرة أخرى عام  .كبري يف فترة احلرب

اد بلفور الهتمامه القدمي ، ع1916عام   وعندما عين وزيراً للخارجية يف وزارة لويد جورج1914قد ناقشتها عام 
اإلمربيايل الربيطاين وبسبب تصاعد اجلو الثوري الذي ساد أوربا  بالصهيونية بسبب تزايد أمهية فلسطني يف املخطط

املندمج قوة  كان بلفور يرى أن الصهاينة محاة جمتمع ذي تقاليد دينية وعرقية جتعل اليهودي غري وقد(والشرق العريب 
  .)السياسة العامليةحمافظة هائلة يف 

 
جانب   يف إطار حماوالت إجنلترا حث الواليات املتحدة على دخول احلرب إىل1917املتحدة عام  زار بلفور الواليات

العام نفسه، أصدر بلفور تصرحيه أو وعده  ويف نوفمرب من. احللفاء، وقابل الزعيم الصهيوين األمريكي لويس برانديز
شهد العام نفسه رفضه التدخل لدى احلكومة الروسية إلزالة القيود املتعلقة  وقد.  اإلجنليزيةاملشهور نيابةً عن احلكومة

  .اليهود حقوقهم املدنية بإعطاء
 

، ألقى خطاباً يف جملس اللوردات 1922ويف يونيه عام  وبعد ذلك، استمر بلفور يف دعم الصهيونية عدة سنوات
 االنتداب على فلسطني، وتقدم مبسودة قرار االنتداب لعصبة األمم، كما قبول فرض الربيطاين حيث فيه بريطانيا على

  1925يف افتتاح اجلامعة العربية عام  شارك

 
إن الصهيونية، سواء أكانت على حق أم كانت : فلسطني يف إحدى املذكرات حيث قال وقد بين بلفور تصوره ملستقبل

). غربية" (وآمال مستقبلية تعاليم قدمية وحاجات حالية" جذور متأصلة يف باطل، خيرة كانت أم شريرة، فإا ذات على

وقد أكد بلفور يف مذكرة أخرى أن . قاطين هذه األرض "تفوق رغبات وميول السبعمائة ألف عريب"ولذا، فإن أمهيتها 
  .استشارة سكان فلسطني العرب احللفاء مل يكن يف نيتهم قط

 
لفلسطني، طلب بلفور أن تكون فلسطني متاحة ألكرب عدد ) السياسية/اجلغرافية) جلغراسيةوانطالقاً من إدراك األمهية ا

  .الواقعة شرقي ر األردن وأن توسع حدودها لتشمل األراضي) الذين رفض من قبل دخوهلم إجنلترا(املهاجرين  من
 

تحدة، كما توجد شوارع يف القدس مستوطنون من الواليات امل أسسه» بلفوريا«ويوجد يف إسرائيل موشاف يدعى 
وقد . يهودياً مع أنه ليس امساً عربياً أو» بلفور«بامسه، ويطلق كثري من اليهود على أبنائهم اسم  وتل أبيب سميت مجيعها

: ، و أُسس االعتقاد الديين)1879(الفلسفي  دفاع عن الشك: ألَّف بلفور عدة كتب يف الفلسفة الدينية، من أمهها

  .)1923(دراسة يف العقائد املألوفة : اإلميان باهللا والفكر ، و)1893( أولية لدراسة الالهوت مالحظات

 

    1919-1879 مارك سايكس 

Mark Sykes  
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عمل يف اجليش الربيطاين بعض . وكمربدج دبلوماسي ورحالة بريطاين ولد يف لندن وتلقَّى تعليمه يف موناكو وبروكسل
وعين . والعراق، وعين ملحقاً فخرياً للسفارة الربيطانية يف إستنبول  وسافر إىل سوريا1902(الوقت يف جنوب أفريقيا 

الوزراء باملعلومات  الواسعة يف شئون الشرق مساعداً لوزارة احلرب الربيطانية، وكانت وظيفته تزويد جملس بسبب خربته
إال أنه كان مؤثراً جداً فيهم بسبب شهرته  لقرارومل يكن سايكس من صانعي ا. واملشورة حول شئون الشرق األوسط

بل يرى كاتب سرية حياته أنه كان القوة احملركة . أصحاب السلطة كخبري يف شئون الشرق األوسط وحظوته لدى
ومما جتدر  .اخلاصة بفلسطني اليت أدت إىل إصدار وعد بلفور مث االنتداب الربيطاين على فلسطني للسياسة الربيطانية

غري املسيحيني الذين يأتون من أوساط  ظته أن سايكس كان كاثوليكياً على عكس الغالبية الساحقة من الصهاينةمالح
  .بروتستانتية

 
 أما فرانسوا جورج. يف املباحثات اليت جرت يف لندن وكان ميثل فيها اجلانب الربيطاين اشترك سايكس، حبكم منصبه،

يمثل اجلانب الفرنسي فيما يتصل   ومستشار السفارة الفرنسية يف لندن، فكانبيكو، القنصل الفرنسي السابق يف بريوت
وتقسيم ممتلكات الدولة العثمانية يف ) وخصوصاً الشام(املنطقة العربية  ، أي مستقبل»املسألة السورية«مبا كان يسمى 

لتقسيم مناطق   بيكو الشهرية بتوقيع اتفاقية سايكس 1916عام (انتهت هذه املباحثات، بشكل مبدئي  وقد. آسيا
  .إشراف إدارة دولية وقد وضعت فلسطني مبقتضى االتفاق حتت. النفوذ بني إجنلترا وفرنسا

 
املذكرة اليت وزعها هربرت صمويل على أعضاء الوزارة  وبعد هذا التوقيع املبدئي، اطَّلع السري مارك سايكس على

 وقد اكتشف سايكس على التو أنه لو تبنت إجنلترا املشروع. ملشروع الصهيوينإجنلترا ا الربيطانية يقترح فيها أن تبنت

بوسعه استخدام الصهاينة  واكتشف سايكس أن. الصهيوين، فإن هذا سيوفر هلا موطئ قدم راسخاً يف الشرق األرسط
اللته، أن القيادة الصهيونية ومما له د). فرنسية إجنليزية أي(يف التخلص من اجلزء اخلاص بوضع فلسطني حتت إدارة دولية 

ومل يعرف ). الصهاينة أي أن القرار دائماً قرار استعماري يتم توظيفه الحقاً(االتفاق السري هذا  مل تكن تعرف شيئاً عن
وقد تقرر أن يعبر . حترير املانشستر جارديان  من تشارلز سكوت رئيس1917 أبريل 16وايزمان عن االتفاق إال يف 

 وبالفعل، قام الصهاينة مبا طُلب منهم،. فلسطني حتت حكم إجنلترا وحسب وأال تقسم ن رغبتهم يف أن تكونالصهاينة ع

. الصهيونية لن تضر مبصاحل فرنسا وقام سوكولوف مبقابلة بيكو وعبر له عن وجهة النظر الصهيونية، وأكد له أن الدولة

مل يكن الضغوط الصهيونية وإمنا وصول القوات الربيطانية حتت قيادة  ولكن العنصر احلاسم يف تغيري وجهة النظر الفرنسية
روسيا من  كما أن اندالع الثورة البلشفية وانسحاب. واستيالئهم عليها دون عون القوات الفرنسية أللنىب إىل فلسطني

ارك سايكس بشكل أساسي وقد ش. إلجنلترا وقد انتهى األمر بأن تنازلت فرنسا عن فلسطني. احلرب غير الصورة متاماً
  .يف الصياغة النهائية لوعد بلفور

 
عن مفهوم الشعب  سايكس  كما هي العادة مع الصهاينة غري اليهود  معادياً لليهود بشكل صريح ويصدر وكان

املتأجنلزون اليهود : اليهود  حسب تصوره  إىل قسمني وينقسم. فاليهودي بالنسبة له هو املمول العاملي. العضوي املنبوذ
، ومن مث ميكثون يف بالدهم وال يهاجرون منها، وكان سايكس )العضوية(عن هويتهم  الذين يتخلون) أي املندجمون(
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، وهؤالء كان حيبهم )بلده العضوي هذا الذي يترك إجنلترا ليستوطن يف(هلم احتقاراً عميقاً، وهناك العرباين احلقيقي  يكن
يف فلسطني، فتفرغ " وطنهم القومي"اليهود إىل " يعود"يف أن  ني وشأن كل من يرغبسايكس، شأنه يف هذا شأن النازي

  .ومن هنا، فال غرو أن يؤيد سايكس املشروع الصهيوين .أوربا من يهودها

  

  

  

وضع العقد موضع التنفيذ: الباب الرابع   

 

  

 

 تاريخ : العقد الصامت

Silent Contract: History  

بينهما، يقتضي » العقد الصامت«ة بني احلضارة الغربية واحلركة الصهيونية، وكيفية إبرام هذا إن فَهم ماهية العالق
استذكار قصة ظهور الفكرة الصهيونية يف ظل احلضارة الغربية  وهي قصة بدأت قبل ظهور احلركة الصهيونية بثالثة 

إىل اصطناع قومية لليهود وإقامة دولة هلم فالصهيونية  على صعيد الفكر  فكرة غربية استعمارية عنصرية دعت . قرون
وقد انطلقت . يف فلسطني العربية يتجمعون فيها على أساس استعماري استيطاين، بالتعاون مع قوى االستعمار الغريب

واحداً، وهم غري قابلني لالندماج يف " شعباً"هذه الفكرة يف دعوا هذه من الزعم بأن اليهود أينما كانوا يشكلون 
كما . ب اليت يعيشون بني ظهرانيها وهذا ما جيعلهم هدفاً دائماً الضطهاد هذه الشعوب هلم يف كل زمان ومكانالشعو

انطلقت من الزعم بأن اليهود كشعب هلم تاريخ متصل يف فلسطني انقطع لفترة مائتني وألف من السنني كانوا خالهلا 
أ يف الغرب األوريب احلديث خالل القرن السادس عشر كما أوضحنا أن ظهور هذه الفكرة بد. يتطلعون إىل العودة

" الكشوف األوربية"، وحركة "اإلصالح الديين الربوتستانيت"، وحركة "النهضة األوربية"امليالدي حني تضافرت حركة 

القومي وجاء تبلور هذه الفكرة من خالل تفاعل أفكار اهليمنة االستعمارية والسمو . يف إرساء التاريخ األوريب احلديث
 . والتفوق العنصري يف الغرب األوريب على مدى ثالثة قرون

 

وكان من النتائج الواضحة للربوتستانتية ظهور االهتمام الغريب بتحقيق النبوءات التوراتية املتعلقة بنهاية الزمان وتردد 
 سيقيم مملكة اهللا يف األرض لتدوم املستند إىل االعتقاد بعودة املسيح املنتظر الذي» العصر األلفي السعيد«احلديث عن 
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ألف عام، وتتايل ظهور علماء الهوت بروتستانت حتدثوا عن أمة يهودية وبعث يهودي، وعن كون فلسطني وطناً 
وكان من النتائج الواضحة للكشوف اجلغرافية األوربية بدء . لليهود، وانتشار هذه األفكار يف اجلزر الربيطانية وخباصة

ريب التجاري الذي تطور بفعل عوامل أخرى إىل حركة استعمارية واسعة بلغت ذروا يف القرن التاسع االستعمار األو
عشر مع حدوث االنقالب الصناعي يف أعقاب االنقالبني التجاري واآليل، وهو ما أدى إىل تسلُّط أفكار اهليمنة 

م خاص بفلسطني وبفكرة عودة اليهود إليها ألسباب االستعمارية على دول أوربا، ومنها إجنلترا اليت برز فيها اهتما
وقد تنامى االهتمام األوريب بفلسطني بسبب موقعها املهم بالنسبة لطرق التجارة الدولية وبرزت فكرة استعمارها . جتارية

ا باللغة استيطانياً باليهود، مث تضاعف هذا االهتمام مع نشوء ما عرف يف أوربا باملسألة الشرقية اليت جرى تعريفه
بأا مشكلة ملء الفراغ الذي ولَّده االحنسار التارخيي التدرجيي للدولة العثمانية عن احلدود اليت بلغتها يف "االستعمارية 
وقد بلغ التنافس أوجه بني إجنلترا وفرنسا القوتني االستعماريتني األكرب يف القرن الثامن عشر على مد ". أوج توسعها

وبادر بونابرت حني غزا مصر وفلسطني وارتد أمام أسوار عكا إىل خماطبة يهود فرنسا . لوطن العريبنفوذمها إىل قلب ا
مقترحاً عليهم إقامة دولة يهودية يف فلسطني، ومل تلبث الفكرة الصهيونية أن تبلورت يف املخططات االستعمارية 

وامتألت . عمارية الربيطانية يف الفترة نفسهاوحدث األمر نفسه يف املخططات االست. الفرنسية يف القرن التاسع عشر
ومل تلبث املخططات االستعمارية األوربية عامة أن تبنت فكرة . وزارة اخلارجية الربيطانية مبعتنقي الفكرة الصهيونية

 . توطني يهود أوربا يف فلسطني وإقامة دولة هلم تكون قاعدة استعمارية

 

وا الفكرة الصهيونية على توظيف املعتقدات اليهودية إلقناع يهود أوربا بفكرة عمل االستعماريون األوربيون الذين بلور
وهكذا شهد النصف الثاين من القرن التاسع عشر تطوراً يف مفهوم املاشيح ". عودم إىل فلسطني وإقامة دولة هلم فيها"

 إىل فلسطني الستعمارها كخطوة على متثَّل يف فتاوى حاخامات اليهود القائلة بضرورة هجرة أعداد كبرية من اليهود
وألبس هؤالء االستعماريون األوربيون ومنهم يهود الفكرة الصهيونية . طريق حتقيق مملكة اخلالص وظهور املخلِّص

وحني احنرف بعض . الثوب القومي، يف وقت شهد ازدهار الفكرة القومية يف أوربا، وعملوا على اصطناع قومية لليهود
ني بفكرة القومية ونادوا بالسمو القومي والتفوق العنصري انساقت الفكرة الصهيونية مع ادعائهم املفكرين األوربي

 . وسقطت يف مهاوي العنصرية مرددة مقولة شعب اهللا املختار

 

أن دعاة الفكر الصهيوين كانوا من "، من أمهها "غري قادرة على التحقق"ومثة أسباب عديدة جعلت الفكرة الصهيونية 
يرفضون الدعوة إىل ) أي اليهود(نة غري اليهود أو من أعداء اليهود، األمر الذي جعل املادة البشرية املستهدفة الصهاي

وعالوة على هذا كان هناك . كما أنه مل يكن هناك أية أطر تنظيمية تضم كل اجلماعات اليهودية. استيطان فلسطني
". لصهيوين يهدد وجودهم ومكانتهم وكل ما حققوه من مكاسبيهود الغرب املندجمون الذين كانوا يرون أن املشروع ا

وجاء تيودور هرتزل ليحل كل هذه اإلشكاليات بوضع العقد الصامت استناداً للصيغة الصهيونية األساسية الشاملة اليت 
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إطاراً تنظيمياً نبعت من صميم احلضارة الغربية ومن تارخيها الفكري واالقتصادي والسياسي وبتأسيس املنظمة الصهيونية 
كما طور اخلطاب . ميكن من خالله توقيع العقد الصامت وفرض الصيغة الصهيونية الشاملة على اجلماهري اليهودية
 .املراوغ الذي جعل إرضاء خمتلف قطاعات يهود العامل الغريب يف غرب أوربا وشرقها أمراً ممكناً

 

حماولة إجياد حل "تاب الدولة اليهودية مضمناً إياه  ك1896 لينشر عام 1904-1860لقد جاء تيودور هرتزل 
 القس اإلجنليكاين امللحق بالسفارة الربيطانية يف فيينا، 1931  1845وتلقَّفه وليام هشلر ". عصري للمسألة اليهودية

، "حنن شعب"وصاغ هرتزل شعارات احلركة الصهيونية 1897وعاونه يف عقد املؤمتر الصهيوين األول يف بال عام 
ووضع خطة لتحقيق املشروع الصهيوين، وحوهلا املؤمتر إىل برنامج سياسي، ". فلسطني وطننا التارخيي الذي ال ينسى"و

ووضعت احلركة الصهيونية . وقاد التحرك الصهيوين مع قوى االستعمار الغريب وخباصة يف بريطانيا لتنفيذ هذا الربنامج
استعمار فلسطني، وحماولة خلق شعب يهودي واحد : يام مبهام ثالث هينصب عينها بعد انعقاد مؤمترها األول الق

وتضمن هذا الربنامج تشجيع . متجانس، وإنشاء حركة تكون مبرتلة رأس الرمح يف الربنامج الصهيوين االستعماري
قاً لقانون كل االستعمار الصهيوين يف فلسطني، وتأسيس منظمة تربط يهود العامل عن طريق مؤسسات حملية أو دولية طب

إنشاء "دولة، وتقوية الشعور القومي اليهودي، واحلصول على موافقة حكومية لبلوغ األهداف الصهيونية، وصوالً إىل 
 ". وطن للشعب اليهودي يف فلسطني حيميه القانون

 

استغلت هذه احلركة و. باشرت احلركة الصهيونية جري يهود أوربيني إىل فلسطني اليت كانت جزءاً من الدولة العثمانية
وكثَّف هرتزل يف هذه املرحلة جهوده . ما كانت تعانيه الدولة من فساد إداري لتمكِّن آالف اليهود من التسلل

تضمن أي كيان صهيوين يقام يف فلسطني، فحصل على نوع من االعتراف األوريب " براءة"الدبلوماسية للحصول على 
وقد استخدم . ة يهود غري صهاينة رأوا يف الصهيونية خطراً عليهم يف أوطامباملنظمة الصهيونية العمالية رغم معارض

 . يف جوابه عن سؤال القيصر وهللم الثاين أن يلخص له مطالب الصهيونية» الرباءة«هرتزل مصطلح 

 

اسم يهود كمتحدث غري منتخب ب(إن هذه الرباءة هي يف واقع األمر العقد الصامت الذي أبرم بني املنظمة الصهيونية 
وهو تفاهم ضمين بني يهود غرب أوربا ويهود ). وضمن ذلك املعادون لليهود(وبني العامل الغريب ) شرق أوربا وغرا

) أو على األقل من الفائض البشري اليهودي(اليديشية، تتعهد احلركة الصهيونية مبقتضاه بإخالء أوربا من يهودها 

، ويتحقق نتيجةً لذلك أن يؤسس املستوطنون يف )داخل دولة وظيفية(يب وتوطينهم يف منطقة خارج هذا العامل الغر
موقعهم اجلديد قاعدة لالستعمار الغريب وتتعهد الصهيونية بتحقيق مطالب الغرب ذات الطابع اإلستراتيجي وضمنها 

يهود وختلِّص العامل الغريب هذا فضالً عن أهداف أخرى متكِّن الصهيونية من التحكم بال. احلفاظ على تفتت املنطقة العربية
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ومل يلتفت هذا العقد ملشكلة شعب األرض املستهدفة وكيفية حلها، بل عمدت احلركة الصهيونية . من نسبة كبرية منهم
وقد جاء . منكرة وجود شعب متتد جذوره يف وطنه إىل فجر التاريخ اإلنساين" فلسطني أرض بال شعب"إىل الزعم بأن 

سطني لعدة أسباب يف مقدمتها موقع فلسطني يف قلب دائرة الوطن العريب ويف موقع إستراتيجي استهداف طريف العقد فل
 . من دائرة العامل اإلسالمي واحلضارة العربية اإلسالمية

 

والعقد الصامت بني احلضارة الغربية واملنظمة الصهيونية هو اإلطار الذي متت من خالله عملية االستعمار اإلحاليل 
وقد مارست دول أوربا االستعمارية ضغوطاً على الدولة العثمانية لتمكِّن الصهيونية من التسلل .  فلسطنيالصهيوين يف

 1914(إىل فلسطني يف مطلع القرن، وعملت احلركة الصهيونية طابوراً خامساً هلذه الدول إبان احلرب العاملية األوىل 

ريح بلفور الذي مثَّل اعترافاً رمسياً بريطانياً باهلدف  بأصدار تص1917 نوفمرب 3مث قامت بريطانيا يوم ). 1918
الصهيوين اخلاص بتحويل فلسطني إىل وطن قومي لليهود والتزاماً بريطانياً رمسياً بالتعاون مع املنظمة الصهيونية العاملية 

 استيطانية فيها تفصل وكان هدف بريطانيا منه استعمار فلسطني واغتصاا وإجياد قاعدة استعمارية. لتحقيق هذا اهلدف
 . مشرق الوطن العريب عن مغربه، ومتكِّن بريطانيا من اهليمنة على املنطقة

 

تتالت األمثلة الواقعية على هذا العقد الصامت يف فلسطني إبان فترة ما بني احلربني وأثناء احلرب العاملية الثانية اليت 
ومكَّنت بريطانيا والواليات املتحدة األمريكية، . رب مع احللفاءليحا" الفيلق اليهودي"شكلت خالهلا احلركة الصهيونية 

 1948اليت أصبحت قائدة االستعمار الغريب بعد احلرب، احلركة الصهيونية من إقامة دولة إسرائيل يف فلسطني عام 

وثائق وقد كشفت ال.  عملت إسرائيل ملصلحة املخططات الغربية يف املنطقة1967وخالل العدوان الثالثي وحرب 
الربيطانية عن نظرة ونستون تشرشل أحد رموز االستعمار الغريب يف اخلمسينيات لدور إسرائيل يف الضغط على مصر 

العقد «وقد جاء جتسيد . واألمر نفسه كشفته الوثائق األمريكية يف الستينيات وما بعد. لتقبل الشروط الربيطانية
 الذي استهدف فلسطني والدائرة العربية 1981كي اإلسرائيلي عام صارخاً يف االتفاق اإلستراتيجي األمري» الصامت

وهكذا عبر العقد عن نفسه من خالل مذكرات تفاهم واتفاقيات عسكرية وإستراتيجية ودعم . والدائرة اإلسالمية
 . عسكري ومايل وسياسي فعلي

 

 املُستعمرة من أجل التحرير يف الدائرة لقد واجه طرفا العقد مقاومة قوية استمرت هي األخرى يف مراحل نضال الشعوب
وقد برزت بفعلها أسئلة عن مستقبل القاعدة االستعمارية االستيطانية . وال تزال هذه املقاومة مستمرة. العربية واإلسالمية

ة من الصهيونية، وعن مدى صواب إستراتيجية العداء الغريب للعروبة وحضارة اإلسالم، وعن ما تسببه الصهيونية العنصري
 .تداعيات دد يهوداً كثريين فضالً عن الشعوب العربية واإلسالمية املُستهدفة بالعقد الصامت
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 العقد الصامت والدعم السياسي واالقتصادي والعسكري الغربي للحركة الصهيونية وللدولة الصهيونية 

Silent Contract and Western Political, Economic, and Military Support of the 
Zionist Movement and State  

.  مث قامت بدعم الدولة الوظيفية بعدها1948قامت القوى االستعمارية الغربية بدعم احلركة الصهيونية حىت عام 

الدولة «وبإمكان القارئ أن يعود إىل الباب املعنون . وسنتناول بعض أشكال الدعم السياسي يف مداخل هذا الباب
 » .املعونات اخلارجية للدولة الصهيونية الوظيفية«دخل املعنون وإىل امل» الوظيفية

 

  لجنة كينج  كرين

King-Crane Commission  

يف سياق تصفية تركة احلرب العاملية األوىل بتقسيم مناطق النفوذ يف العامل بني البلدان االستعمارية املنتصرة، وانطالقاً من 
ستثمار تضارب املصاحل بني فرنسا وبريطانيا إلجياد موطئ قدم يف املنطقة العربية، رغبة الواليات املتحدة األمريكية يف ا

أمريكا  بريطانيا  ( على الس األعلى ملؤمتر الصلح بني دول احللفاء 1919اقترح الرئيس األمريكي ويلسون يف مارس 
سوريا ولبنان وشرق األردن متهيداً لتقرير إرسال جلنة حتقيق للوقوف على رغبات املواطنني يف فلسطني و) فرنسا  إيطاليا
ورغم التصديق على االقتراح، فقد امتنعت فرنسا وبريطانيا عن االشتراك يف اللجنة لعلمهما بأن نتائج . مصري املنطقة

: االتحقيق لن تكون يف صاحلهما، ولذا فقد اقتصرت اللجنة على العضوين األمريكيني اللذين سميت اللجنة بامسيهما ومه

 . هنري كينج وتشارلز كرين باإلضافة إىل بعض املستشارين

 

، واليت تضمنت مطالب 1919اطلعت اللجنة على املذكرة اليت قدمتها املنظمة الصهيونية العاملية للمؤمتر يف فرباير 
 وحق اليهود يف إقامة يف فلسطني،» احلقوق التارخيية للشعب اليهودي«احلركة الصهيونية املتمثلة يف االعتراف مبا يسمى 

مذكرة االحتجاج اليت : هلم، كما اطلعت على املذكرات املماثلة اليت قدمها الفلسطينيون للمؤمتر، ومنها" وطن قومي"
، واملذكرة اليت قدمها املؤمتر العريب الفلسطيين األول يف الشهر 1919بعث ا وجهاء وأعيان مدينة نابلس يف يناير 

 . رات العربية على رفض املطالب الصهيونية وعلى أن فلسطني جزء ال يتجزأ من سورياوقد شددت املذك. نفسه

 

، بدأت اللجنة عملها يف يافا فالتقت باجلمعيات الشعبية فيها وممثلي الطوائف الدينية 1919ويف العاشر من يونيه 
ة اإلسالمية  املسيحية الذين أكدوا ويف القدس، التقت اللجنة مبمثلي اجلمعي. ومندويب القرى، واستمعت إىل مطالبهم
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رفض اهلجرة اليهودية إىل فلسطني ألا ترمي إىل حتقيق املشروع الصهيوين بإقامة وطن قومي لليهود، كما أكدوا وحدة 
سوريا وفلسطني مع احتفاظ األخرية باستقالهلا الداخلي وحريتها يف انتخاب حكامها من الوطنيني وسن قوانينها وفقاً 

 . السكانلرغبات 

 

وواصلت اللجنة جولتها يف املدن والقرى الفلسطينية حيث تعرفت على مواقف خمتلف األطراف، مث سافرت إىل دمشق 
وأجرت فيها استفتاء مشل العلماء وممثلي الطوائف واحلرف وممثلي جملس الشورى وغريهم، وتسلَّمت مذكرة من املؤمتر 

ساسية، كما انتقلت اللجنة إىل شرق األردن وبريوت واطلعت على آراء السوري العام تضمنت املطالب العربية األ
مث توجهت بعد ذلك إىل األستانة حيث عكفت على دراسة املذكرات والوثائق اليت تلقتها وبلغت . السكان هناك

 ، ومل1922ولكنه مل ينشر إال بشكل موجز عام  (1919 مذكرة، وانتهت من وضع تقريرها يف أغسطس 1863

 . )1947ينشر رمسياً إال عام 

 

وذكرت اللجنة يف تقريرها أن العداء للصهيونية ال يقتصر على فلسطني فحسب بل يشمل املنطقة كلها، وأن هناك 
من سكان فلسطني  هم % 10إمجاعاً على رفض الربنامج الصهيوين متاماً، وأضافت أن اليهود  الذين يشكلون حنو 

ونية وإن كانوا خيتلفون يف بعض التفاصيل والوسائل املتعلقة بإقامة الدولة اليهودية ومدى وحدهم الذين يؤيدون الصهي
توافُقها مع تعاليم الدين اليهودي، كما أم وحدهم الذين يطالبون بفرض االنتداب الربيطاين على فلسطني ألنه 

لصهاينة على جري الفلسطينيني واعترفت اللجنة بأا ملست بوضوح إصرار ا. سيساعدهم على حتقيق مشروعهم
لليهود يف فلسطني بأا ال " احلقوق التارخيية"ووصف التقرير املزاعم الصهيونية بشأن . واالستيالء على األراضي بالقوة

وبينت اللجنة ما يف تعهدات وعد بلفور من ازدواجية . تستوجب االكتراث وال ميكن النظر إليها جدياً بعني االعتبار
". ال ميكن إقامة دولة يهودية دون هضم خطري للحقوق املدنية والدينية للطوائف غري اليهودية يف فلسطني" إذ وتناقض

 : وكانت أهم توصيات اللجنة

 

 .   ضرورة حتديد اهلجرة اليهودية إىل فلسطني والعدول ائياً عن اخلطة الرامية إىل جعلها دولة يهودية1

 

 . ا املتحدة لتكون قسماً منها  ضم فلسطني إىل دولة سوري2
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  وضع األماكن املقدسة يف فلسطني حتت إدارة جلنة دولية تشرف عليها الدولة املنتدبة وعصبة األمم، وميثِّل اليهود 3
 . فيها بعضو واحد

 

ة  اليت كان أما الواليات املتحد. وقد قوبل تقرير اللجنة بالرفض التام من جانب فرنسا وبريطانيا واحلركة الصهيونية
رئيسها صاحب فكرة إرسال اللجنة  فلم تعر انتباهاً هي األخرى لتوصيات اللجنة، رغم ما نص عليه تقريرها من أن 

وإذا وضعنا يف االعتبار أن . املشروع الصهيوين يناقض مبدأ الرئيس ويلسون بشأن حرية الشعوب يف تقرير مصريها
ر قبل إعالنه، فستتضح على الفور حقيقة املوقف األمريكي وحقيقة أن ويلسون نفسه كان قد وافق على تصريح بلفو

 . تلك املبادئ مل تكن يف الواقع إال ستاراً للمصاحل االستعمارية

 

  االنتداب

The Mandate  

 الدول طبقاً لقرار مؤمتر سان رميو لدول احللفاء يف احلرب العاملية األوىل، ويف سياق اقتسام مناطق النفوذ يف العامل بني
 حتت االنتداب الربيطاين، ورأت احلكومة الربيطانية أن حتصل على 1920االستعمارية الكربى، وضعت فلسطني عام 

، وضمنته بريطانيا نص 1922تصديق دويل هلذا القرار، فعرضته على عصبة األمم اليت أصدرت صك االنتداب عام 
وجتاهل صك االنتداب . انيا مسئولة عن تنفيذه أمام عصبة األمموعد بلفور، فأصبح بذلك وثيقة دولية، وأصبحت بريط

رغم . واقع فلسطني التارخيي والقومي، واألكثرية العربية الساحقة فيها اليت مل يأت ذكرها إال بشكل عرضي ومنقوص
ن م% 2فقط وال تتجاوز أمالكهم % 10من جمموع السكان، بينما ميثل اليهود %90أن عددهم كان يفوق عندئذ 

كما جاء الصك خمالفاً بوضوح مليثاق عصبة األمم نفسها الذي أعطى السكان األصليني حقهم يف اختيار . األراضي
 . الدولة املنتدبة طبقاً لرغبتهم

 

اتبعت سلطات االنتداب سياسة موالية للصهيونية، فعين الصهيوين السري هربرت صمويل مندوباً سامياً بريطانياً، ومت 
لس القومي: ال لعمل املؤسسات الصهيونية املختلفة، مثلإفساح االصندوق التأسيسي الفلسطيين، اهلستدروت، وا .

كما منحت عدة امتيازات للمستوطنني الصهاينة مكنتهم من السيطرة على كثري من املصاحل االقتصادية احليوية يف 
ويف ظل هذه األوضاع، تزايد النشاط الصهيوين . وديةفلسطني، وجرى تعاون واسع بني سلطات االنتداب والوكالة اليه

تشجيع انتقال األراضي من : تشجيع هجرة اليهود إىل فلسطني على أوسع نطاق، والثانية: األوىل: واجته إىل وسيلتني
. اتالعرب إىل اليهود بالطرق املختلفة؛ كشراء األراضي، ومنح القروض لليهود، وتقدمي املساعدات لتشييد املستعمر
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. اهلاجاناه، إتسل، وليحي: ومن ناحية أخرى، شجعت سلطات االنتداب تأسيس املنظمات العسكرية الصهيونية، مثل

 . وشاركت هذه السلطات يف تدريب أفرادها وتطوير وسائلها، وتسترت على نشاطها اإلرهايب ضد السكان العرب

 

 ولإلرهاب الذي متارسه املنظمات الصهيونية، وملواجهة وأمام تصاعد الرفض العريب للسياسة الربيطانية يف فلسطني
: االنتفاضات العربية املتتالية، أوفدت بريطانيا عدة جلان لدراسة األوضاع يف فلسطني واقتراح حلول ملشكلتها، وهي

، وجلنة وودهيد )1936(، اللجنة امللكية للتحقيق )1936(، جلنة بيل 1930(، جلنة شو )1921(جلنة هيكرافت 
 كما أوفدت بريطانيا أيضاً سري جون مسبسون إىل فلسطني هلذا الغرض، وشكلت مع الواليات املتحدة جلنة 1938(

وأوفدت عصبة األمم جلنة الرباق الدولية إىل فلسطني ). 1946(مشتركة لتقصي احلقائق هي اللجنة األجنلو  أمريكية 
 . 1929 لدراسة األوضاع إثر انتفاضة الرباق عام 1930(

 

ودرجت احلكومة الربيطانية أيضاً، خالل فترة االنتداب، على إصدار الكتب البيضاء ملعاجلة األوضاع املتفجرة يف 
وقد قوبلت هذه اإلجراءات بالرفض من اجلانب العريب الذي مل يأل جهداً يف سبيل التخلص من االحتالل . فلسطني

الصهيوين، فقد اتسمت عالقته مع سلطات االنتداب بالتعاون أما اجلانب . الربيطاين والتغلغل الصهيوين يف فلسطني
والتنسيق التام، عدا بعض الفترات القليلة اليت شهدت خالفات بينهما نظراً لرفض الصهاينة نصوص الكتب البيضاء 

 حد وقد وصلت اخلالفات إىل. ولرغبتهم يف الضغط على بريطانيا لدفعها إىل مواقف أكثر تأييداً للمشروع الصهيوين
 . الصدام املسلح بني الطرفني يف أعقاب احلرب العاملية الثانية

 

 بعد طرح القضية برمتها على األمم املتحدة وصدور قرار 1948 مايو 14وقد أت بريطانيا انتداا على فلسطني يف 
 . 1947تقسيم فلسطني عام 

 

  لجنة هيكرافت

Haycraft Commission  

االشتباكات بني املواطنني الفلسطينيني واليهود يف مدينة يافا إثر قيام اهلستدروت بتنظيم ، اندلعت 1921يف أول مايو 
مظاهرة للعمال اليهود رفعوا خالهلا الرايات الصهيونية، وهو األمر الذي استفز مشاعر الفلسطينيني إذ رأوا يف ذلك 

 القرى واملدن ااورة واستمرت حنو مخسة وقد امتدت االشتباكات إىل. إعالناً عن قيام حكومة يهودية يف فلسطني
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وإزاء . عشر يوماً تعرض املواطنون الفلسطينيون خالهلا لقمع السلطات الربيطانية واملستوطنني الصهاينة على حد سواء
عنف إحساس احلكومة الربيطانية بتفاقم العداء العريب هلا بسبب دعمها للمشروع الصهيوين، وخوفاً من امتداد أعمال ال

ضدها إىل مناطق أخرى من فلسطني، قرر هربرت صمويل  املندوب السامي الربيطاين آنذاك  تشكيل جلنة للتحقيق يف 
. لوك و ج. ه: مالبسات أحداث يافا، وأسند رئاستها إىل توماس هيكرافت  قاضي قضاة فلسطني  وضمت اللجنة

 . ستوبس

 

ت باجلمعيات واملؤسسات العربية وتلقت منها تقارير عن األحداث، ، فاتصل1921بدأت اللجنة عملها يف أواخر مايو 
، قدمت 1921ويف أكتوبر . كما استمعت إىل عشرات الشهود من اجلانب العريب ومن جانب املستوطنني الصهاينة

" وطن قومي"اللجنة تقريرها إىل جملس العموم الربيطاين أكدت فيه أن موقف بريطانيا املؤيد للمشروع الصهيوين بإقامة 

لليهود يف فلسطني هو السبب األساسي يف تصاعد مشاعر العداء من جانب الفلسطينيني جتاه السلطات الربيطانية 
: ونفت اللجنة مسئولية العرب عن تدبري أعمال العنف وأشارت إىل أن الذي أثار نقمة العرب هو. واملستوطنني اليهود

اآلداب العامة يف الشوارع، وعدم اعتدادهم بالعادات والتقاليد العربية، وعدم تبجح املستوطنني الصهاينة وخروجهم على 
اعترافهم بوجود تقاليد قومية عند العرب، كما أشارت إىل أن عدد اليهود يف الوظائف العامة غري متناسب مع نسبتهم، 

 . وإىل اتساع سلطة البعثة الصهيونية الزائد عن احلد

 

وأمجعت الشكاوى على خماطر اهلجرة . اطنني الفلسطينيني الذين ميثلون الطوائف كافةمث بسطت اللجنة شكاوى املو
اليهودية إىل فلسطني، وخماطر الدعم الربيطاين للحركة الصهيونية والذي مكَّن املنظمة الصهيونية من أن تصبح مبرتلة 

الوطن "إصرار الصهاينة على إقامة وأكدت اللجنة يف ختام تقريرها أا ملست بوضوح . حكومة داخل حكومة فلسطني
وانتقد التقرير الدكتور أور رئيس البعثة الصهيونية القتراحه . بالقوة، ورفضهم مساواة الفلسطينيني م" القومي اليهودي

 . بأن ال يسمح لغري اليهود حبمل السالح

يزمان هدية قُدمت إىل خصومه ليستغلوها يف وقد شنت الدوائر الصهيونية هجوماً عنيفاً على التقرير، فاعتربه حاييم وا
تشويه أغراض الصهيونية، بل ذهب إىل حد القول بأن هذا التقرير غرس بذور املتاعب اليت واجهها الصهاينة يف فلسطني 

 . خالل السنوات التالية

 

  دستور فلسطين

Palestine Constitution  
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وكان هذا . 1922 اليوم الرابع عشر من شهر أغسطس وثيقة صدرت عن البالط امللكي يف قصر باكنجهام يف
املندوب "الدستور امتداداً لصك االنتداب وحتدث عنه البعض باعتباره الئحة لتنظيم عملية ويد فلسطني، وإطالقاً ليد 

لتصرف يف وقد أعطى هذا الدستور للمندوب السامي حق رفْض القوانني وحق ا. يف فلسطني لتنفيذها" السامي الربيطاين
ومن مواد . األراضي وحق السجن واإلبعاد وحق قبول الشكوى إذا كانت نامجة عن تقصري يف تنفيذ صك االنتداب

 : هذا الدستور

 

للمندوب السامي أن يهب أو يؤجر أية أرض من األراضي العمومية أو أي معدن أو منجم، وله أن يأذن : 13 املادة 
ويشترط يف كل هذا أن جترى كل هبة كهذه أو . لشروط واملدد اليت يراها مالئمةبإشغال هذه األراضي بصفة مؤقتة با

كل إجيار أو تصرف كهذا وفقاً ملرسوم أو تشريع أو قانون معمول به يف فلسطني، أو سيعمل به فيما بعد، أو وفقاً ملا قد 
 .  تنفيذاً ألحكام صك االنتدابيصدر للمندوب السامي من التعليمات بتوقيع جاللته وختمه أو بواسطة الوزير

 

للمندوب السامي أن يعلن موافقته أو عدم موافقته على أي قانون مبحض إرادته مع مراعاة التعليمات : 25 املادة 
 . الصادرة إليه بتوقيع امللك وختمه

 

يها يف هذا الدستور يف فلسطني يشترط أال يطبق التشريع العام ومبادئ العدل واإلنصاف املشار إل: 3  الفقرة 46 املادة 
إال بقدر ما تسمح به ظروف فلسطني وأحواهلا، ومدى اختصاص جاللة امللك فيها، وأن تراعى عند التطبيق التعديالت 

 . اليت تستدعيها األحوال العامة

 

مة فلسطني بتنفيذ إذا كانت أية طائفة دينية أو كان فريق كبري من سكان فلسطني يشكو من عدم قيام حكو: 85 املادة 
صك االنتداب، فيحق للطائفة أو الفريق املذكور أن يرفع مذكرة بذلك إىل املندوب السامي بواسطة عضو من أعضاء 

 . الس التشريعي

 

 الكتاب األبيض 

White Paper  
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تصل مبوضوع ما واليت عبارة تطلَق على جمموعة الوثائق اليت تتضمن تقرير السياسة الربيطانية فيما ي» الكتاب األبيض«
وقد لعبت هذه الوثائق دوراً مهماً يف تاريخ االنتداب الربيطاين يف فلسطني إذ صدر . تقوم احلكومة بتقدميها إىل الربملان

 : 1939  1922منها ستة يف الفترة 

 

 : بيضكتاب تشرشل األ  1922الكتاب األبيض الصادر في يونيه   1

ت االنتقادات يف الصحف الربيطانية بعد اتضاح حماباة احلكومة الربيطانية للمؤسسة سادت فلسطني حالة من القلق وزاد
 . لذا، رأى تشرشل أن يضع حداً لكل هذا بإصدار بيان رمسي عن السياسة الربيطانية يف فلسطني. الصهيونية

 

فقد أكد هذا . يطانياً بالغ األمهيةحتتوي هذه الوثيقة اليت قدمها ونستون تشرشل، باعتباره وزير املستعمرات، تقريراً بر
، مث أعلن أن فلسطني لن تصبح يهودية مبثل ما تعتبر إجنلترا إجنليزية، أي أن 1917الكتاب ما تضمنه وعد بلفور 

ال "وأضافت هذه الوثيقة أنه . العرب عليهم أال يتخوفوا من طَرد السكان العرب يف فلسطني أو اختفاء ثقافتهم أو لغتهم
يهودي فقط، إن مثل هذا الوطن » قومي« يف وعد بلفور ما يشري إىل أن فلسطني بكاملها ستتحول إىل وطن يوجد

 ". القومي سيكون يف فلسطني دون أن يعين هذا فرض اجلنسية اليهودية على سكان فلسطني بالكامل

 

أن اهلجرة اليهودية ستستمر طاملا أا كذلك تضمنت هذه الوثيقة سياسة احلكومة الربيطانية فيما يتعلق باهلجرة، فذكرت 
ال تتجاوز ما تستطيع طاقة البالد االقتصادية استيعابه، وأن احلكومة الربيطانية ستشجع العمل على منح اإلقليم حكماً 

وقد رفض هذه السياسة . ذاتياً يديره جملس تشريعي من اثىن عشر عضواً منتخبني وعشرة خمتارين يرأسهم املفوض األعلى
ومع هذا، سارع . وقد استثىن الكتاب األبيض هذا منطقة شرق األردن من فلسطني. عرب واليهود على حد سواءال

ولكن العرب أصروا على رفضهم، ذلك أن الوفد الفلسطيين مل يكن مفوضاً . الصهاينة إىل املوافقة على الكتاب األبيض
أن تنظيم اهلجرة اليهودية كان يعين يف واقع األمر، خلق أكثرية كما . بقبول أية سياسة بريطانية مبنية على تصريح بلفور
 . يهودية تعين بدورها سيطرة الصهاينة على فلسطني

 

  : يضكتاب باسفيلد األب  1930الكتاب األبيض الصادر في أكتوبر   2

الدامية اليت شهدها  على إثر االضطرابات 1930وقد أصدر هذا الكتاب اللورد باسفيلد وزير املستعمرات يف أكتوبر 
وجاءت هذه الوثيقة . فقد أرسلت احلكومة الربيطانية جلنة شو لتقصي احلقائق حول أسباب هذه احلوادث. 1929عام 
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لتشري إىل أن إعالن وعد بلفور واالنتداب الربيطاين يف فلسطني كليهما يتضمنان نوعني من االلتزامات امللقاة على عاتق 
لليهود يف فلسطني، والثاين يتعلق مبوقف السكان غري " قومي"ول منها يتعلق بكفالة إنشاء وطن األ. احلكومة الربيطانية

لليهود هو الواجب األساسي لنظام االنتداب، " قومي"وقد رفضت الوثيقة وجهة النظر القائلة بأن إنشاء وطن . اليهود
 التطور الدستوري  التطور االقتصادي  التطور األمن : وصاغت السياسة الربيطانية املقترحة يف أربعة بنود أساسية

وأعلنت احلكومة أا لن تتحول عن هذه السياسة بتأثري أية ضغوط، وأا ستعاقب بشدة أية ديدات لألمن . االجتماعي
 . يف املنطقة وأا ستسري قدماً حنو إنشاء الس التشريعي الذي اقترحه كتاب تشرشل السابق

 

وثيقة وجهة النظر القائلة بأن مساحة األرض املزروعة يف فلسطني مل تعد تسمح باستيعاب مهاجرين جدد، وتتبنى ال
وتنتقد بشدة سياسة الوكالة اليهودية اخلاصة باالستيطان، إذ ترى فيها ديداً للوجود العريب يف فلسطني، كما أا 

وطالبت الوثيقة بإدخال موضوع . العيش يف سالم مع العربتتعارض مع مزاعم الصهيونية القائلة برغبة الصهاينة يف 
 . األيدي العاملة العربية اليت تعاين من البطالة يف التقدير عند احلديث عن الطاقة االقتصادية لإلقليم فيما يتعلق باهلجرة

 

 ختلِّي احلكومة الربيطانية وقد تعرضت هذه السياسة لنقد عنيف من بعض الساسة الربيطانيني الذين رأوا فيها اجتاهاً إىل
كذلك قدم وايزمان استقالته من رئاسة الوكالة اليهودية احتجاجاً على ما اعتربه . عن التزاماا الواردة يف صك االنتداب

 ". قومي"يف إنشاء وطن » الشعب اليهودي«إنكاراً حلقوق وآمال 

 

 اليهودية نتج عنها خطاب رامزي ماكدونالد رئيس وقد دخلت جلنة حكومية خاصة يف مفاوضات مع ممثلني للوكالة
 الذي وجهه إىل وايزمان واعترب وثيقة رمسية قُدمت لعصبة األمم وللمندوب السامي يف 1931 فرباير 13الوزراء يف 

غاء الكثري إال أنه من الناحية العملية تضمن إل. ومل يكن اخلطاب يف الظاهر سوى تفسري لكتاب باسفيلد األبيض. فلسطني
للشعب "من القيود اليت فُرضت على احلركة الصهيونية عندما أكد أن االلتزام الوارد يف صك االنتداب هو التزام 

تضمنت نص وعد (كما أكد ما تضمنته ديباجة صك االنتداب . وليس فقط للسكان اليهود يف فلسطني" اليهودي
كذلك وافق اخلطاب على تسهيل اهلجرة اليهودية إىل . ود يف فلسطنيلليه" التارخيية"، باإلضافة إلشارته للحقوق )بلفور

 .فلسطني وتشجيع االستيطان اليهودي ا

 

  : يللجنة ب  1937الكتاب األبيض الصادر في يوليه   3
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اللجنة امللكية «صدر هذا الكتاب متضمناً السياسة الربيطانية يف فلسطني يف الوقت نفسه الذي صدر فيه تقرير 
فذكر أن احلكومة الربيطانية قَبلت خطة التقسيم اليت وضعتها اللجنة من ناحية املبدأ، . املعروف بتقرير بيل» لسطنيلف

وحىت يتم إنشاء الدولتني العربية واليهودية، فإن احلكومة لن . وأا ستتخذ اإلجراءات الضرورية لوضعها موضع التنفيذ
وحىت يتم وضع اخلطة موضع التنفيذ، . ن والنظام العام يف سائر أحناء فلسطنيتتخلى عن التزاماا يف حفظ السلم واألم

 : فإن احلكومة قررت اختاذ إجراءين

 . حظر أي تغيري يف ملكية األراضي يكون من شأنه عرقلة تنفيذ الربنامج احلكومي) أ 

 .  بثمانية آالف مهاجر1938 حىت مارس 1937حتديد اهلجرة يف الفترة من أغسطس ) ب

 

  : لجنة وودهيد  1937  الكتاب األبيض الصادر في ديسمبر 4

وقد تضمن هذا اخلطاب . وتتضمن هذه الوثيقة خطاباً من وزير املستعمرات إىل ووشوب املندوب السامي يف فلسطني
ة أن املشروع تعيني جلنة وودهيد لدراسة تفصيالت وإمكانات مشروع التقسيم من الناحية العملية، فلو قدرت احلكوم

 . عادل وعملي، فإا ستحيله إىل عصبة األمم، وميكن بعدئذ أن تنشئ نظماً حكومية جديدة للمناطق اليهودية والعربية

 

  : يدتقرير لجنة ووده  األبيض 1938كتاب نوفمبر   5

، )لذي طالبت به غري جمدعلى اعتبار أن املشروع ا(بعد إصدار تقرير جلنة وودهيد الذي طالب بإلغاء توصيات جلنة بيل 
وحاولت احلكومة الربيطانية تقدمي وجهة نظر دف إىل احتواء الثورة الفلسطينية اليت نشبت آنذاك يف جبال فلسطني 

فانتهت إىل ادعاء رفض التقسيم حيث إن املصاعب اإلدارية والسياسية واملالية اليت تتضمنها عملية التقسيم من شأا أن 
م غري عملية، وعليه فقد قررت احلكومة الربيطانية بذل اجلهود خللق تفاهم أكرب بني العرب واليهود جتعل فكرة التقسي

عن طريق الدعوة لعقد مؤمتر حيضره ممثلو الوكالة اليهودية وممثلو عرب فلسطني والدول العربية ااورة للتباحث حول 
ا مل تتوصل األطراف إىل اتفاق خالل فترة معقولة، فإن فإذ"، وضمنها موضوعات اهلجرة إىل فلسطني "سياسة املستقبل"

 ". احلكومة الربيطانية ستتخذ قرارها اخلاص

 

  :  ضكتاب ماكدونالد األبي  1939الكتاب األبيض الصادر في مايو   6
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بنت سياسة جديدة أن احلكومة الربيطانية قد ت"أدى إخفاق املؤمتر املشار إليه سابقاً إىل صدور هذه الوثيقة اليت تضمنت 
غري سياسة التقسيم، وأن حكومة صاحب اجلاللة تعلن  حىت تزيل أية شكوك  أا ال تتبنى أية سياسة ترمي جلعل 

إذ أن هدف احلكومة " هذا يعد منافياً اللتزاماا جتاه العرب مبقتضى صك االنتداب"، ذلك أن "فلسطني دولة يهودية
ميكن فيها تأمني احلقوق األساسية لكل من العرب واليهود، ... قلة خالل عشر سنواتالربيطانية هو خلْق دولة مست

وستكون اخلطوة األوىل يف هذا االجتاه هي إلقاء مسئولية اإلدارات احلكومية على عاتق كل من اليهود والعرب وفقاً 
 ". لنسبتهم العددية

 

ة ال على أسس اقتصادية هذه املرة، ولكن على أساس مبدأ وقد قررت احلكومة يف هذه الوثيقة وقْف اهلجرة اليهودي
أو ... ذلك أن احلكومة ال تستطيع أن ترى يف وثيقة االنتداب أي دليل على أن اهلجرة جيب أن تستمر إىل األبد"سياسي 

ليهودية غري أن قدرة البالد االقتصادية على امتصاصها جيب أن تكون املعيار الوحيد، إذ أن خوف العرب من اهلجرة ا
 ". احملدودة جيب أيضاً أن يؤخذ بعني االعتبار عند وضع سياسة اهلجرة

 

فإن احلكومة الربيطانية قررت أال "، ولذلك "سيعين احلكم بالقوة"وقررت الوثيقة أن اتساع الوطن اليهودي دون ضوابط 
 العرب ذلك، وعليه فإن حجم اهلجرة الكلي تسمح باتساع هذا الوطن  عن طريق قبول املزيد من املهاجرين  إال إذا قبل

 مهاجر، وهو ما جيعل العدد الكلي لليهود يف فلسطني حوايل ثلث 75.000سيحدد خالل السنوات اخلمس التالية ب 
 ". وبعد اية السنوات اخلمس، لن يسمح باملزيد من اهلجرة يف حالة رفض العرب ذلك. إمجايل عدد السكان

 

كية األراضي، قررت الوثيقة رفض املزيد من عمليات حتويل امللكية يف بعض املناطق، وعملت على وبالنسبة لتحويل مل
 ". يعطَى املندوب السامي يف فلسطني الصالحيات الالزمة ملنع وتنظيم هذه العمليات"و. تقييدها يف مناطق أخرى

 

الذي قسم اإلقليم الفلسطيني » يقانون تحويل ملكية األراض«، أصدر المندوب السامي 1940 فبراير 28وفي 
 : اطقإلى ثالث من

 

وهذه حظر فيها نقل ملكية األرض ) من مساحة فلسطني% 64(، وتشمل التل وبعض املناطق ااورة )أ(  املنطقة 1
 . لغري العرب الفلسطينيني
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والنجف ) ة تل أبيبما عدا منطق(، وتشمل وادي جزريل واجلليل الشرقي ومعظم السهل الساحلي )ب(  املنطقة 2
 . وهذه أُبيح فيها انتقال امللكية يف ظروف معينة) من مساحة فلسطني% 31(

 

 . »منطقة حرة«، وقد بقيت )من مساحة فلسطني% 5(  املنطقة ج 3

 

عالن بلفور لاللتزامات الواردة يف إ» اخليانة النهائية«وقد اعتادت احلركة الصهيونية أن تنظر هلذه الوثيقة باعتبارها بداية 
وأعلنت احلرب ضد االنتداب الربيطاين على فلسطني منذ . ولالنتداب الربيطاين على فلسطني» للشعب اليهودي«

 .صدورها

 

  لجنة شو

Shaw Commission  

 يف فلسطني إىل تزايد خماوف بريطانيا من تصاعد الرفض العريب لسياستها املؤيدة للمشروع 1929أدت انتفاضة عام 
ين، وبدا هلا أن االشتباكات، اليت جرت خالل هذا العام بني املواطنني الفلسطينيني من جهة واملستوطنني الصهاينة الصهيو

وسلطات االنتداب الربيطاين من جهة أخرى، ميكن أن متتد إىل مناطق أخرى داخل فلسطني وخارجها بشكل يهدد 
وقف، سارع لورد باسفيلد  وزير املستعمرات الربيطاين آنذاك  ويف حماولة الحتواء امل. املصاحل الربيطانية يف املنطقة

بتشكيل جلنة للتحقيق يف أحداث االنتفاضة اليت فجرها ادعاء املستوطنني الصهاينة ملكية احلائط الغريب من احلرم 
 . )أحد القضاة اإلجنليز(، وتولَّى رئاسة اللجنة والتر شو )حائط الرباق(الشريف بالقدس 

 

، فاستمعت إىل شهادة عدد من كبار موظفي حكومة االنتداب، 1929جنة عملها يف أواخر سبتمرب بدأت الل
وحصلت على بيانات عن األوضاع االقتصادية للمواطنني الفلسطينيني ومعدالت اهلجرة اليهودية إىل فلسطني 

ت الوكالة اليهودية ممثِّلة مث بدأت اللجنة يف عقد جلسات استماع، واعترب. واملؤسسات املمثلة ملختلف الطوائف
  ممثِّلة 1927للمستوطنني اليهود واعتربت اللجنة التنفيذية  املنتخبة من املؤمتر العريب الفلسطيين السابع عام 

واستمر عمل اللجنة حنو شهرين توجهت بعدمها إىل لندن حيث عكفت على إعداد تقريرها الذي قدمته . للفلسطينيني
 . 1930ت الربيطاين يف مارس إىل وزير املستعمرا
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المت اللجنة العرب لبدئهم املشكلة، ولكن التقرير ذكر أن السبب احلقيقي لتفجر األحداث يكمن يف األعمال 
االستفزازية اليت يقوم ا املستوطنون اليهود، فضالً عن خماوف الفلسطينيني على مصاحلهم االقتصادية من جراء األنشطة 

مية إىل جري الفلسطينيني واالستيالء على األراضي اخلاصة م، وكذلك املخاوف من اتساع اختصاصات الصهيونية الرا
 : وكانت أهم توصيات اللجنة. الوكالة اليهودية يف ظل دعم سلطات االنتداب

 

كام صك االنتداب   أن تصدر بريطانيا بياناً صرحياً عما تنوي اتباعه يف فلسطني، وتفسر يف الوقت نفسه املقصود بأح1
 . وخباصة ما يتعلق منها حبقوق الطوائف غري اليهودية يف فلسطني

 

  أن يوضع تفسري دقيق للبند الوارد يف صك االنتداب بشأن مهام الوكالة اليهودية، حبيث يتم تأكيد أن االمتيازات 2
 .  فلسطنياليت حتظى ا الوكالة مبوجب هذا البند ال ختوهلا حق االشتراك يف حكومة

 

  وضع قيود على انتقال األراضي، واختاذ وسائل حلماية املزارعني الفلسطينيني واحليلولة دون إجالئهم عن األراضي 3
 . اليت يزرعوا لكيال يتسبب ذلك يف مزيد من االضطرابات يف املستقبل

 

رمام من احلكم الذايت، إذ أن استمرار   ضرورة دئة موجات السخط واالستياء بني املواطنني الفلسطينيني نظراً حل4
 . األوضاع على ما هي عليه سيزيد مصاعب سلطات االنتداب

 

 .   إصدار بيان صريح من جانب بريطانيا بشأن اهلجرة اليهودية إىل فلسطني ودراسة وسائل تنظيمها وحتديدها5

 

 . ني واملستوطنني اليهود يف حائط الرباق  تشكيل جلنة دولية بإشراف جملس عصبة األمم لتحديد حقوق الفلسطيني6

 



 
6الد -تور عبد الوهاب املسريي  الدك-موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية                                                82  

وقد قوبل تقرير اللجنة بالرفض من الدوائر الصهيونية بينما نظرت إليه األوساط العربية بارتياح مشوب باحلذر 
وقد تشكَّلت  طبقاً لتوصيات التقرير  جلنة حائط الرباق، كما كان التقرير سبباً من أسباب صدور الكتاب . والتحفظ
 . 1930ام األبيض ع

 

  لجنة حائط البرا ق

Buraq Wall Commission  

 بناء على توصية تقرير جلنة شو، وذلك للنظر يف الرتاع القائم بني 1930جلنة دولية شكلتها عصبة األمم يف يناير 
. دسالفلسطينيني واملستوطنني اليهود بشأن حائط الرباق الذي يشكل جزءاً من احلائط الغريب للحرم الشريف بالق

 فاستمعت إىل شهادة 1930وتألفت اللجنة من ثالثة أعضاء من السويد وسويسرا وأندونيسيا، وبدأت عملها يف يونيه 
وانتهت اللجنة من وضع تقريرها يف .  وثيقة متثل وجهيت نظر الطرفني61 شاهداً من اجلانبني وحصلت على 52

 وعصبة األمم، ليصبح بذلك وثيقة دولية تؤكد حق الشعب ديسمرب من العام نفسه، وحاز موافقة احلكومة الربيطانية
 : الفلسطيين يف حائط الرباق، وأهم ما خلصت إليه اللجنة من نتائج

 

  أن ملكية احلائط الغريب تعود إىل املسلمني وحدهم، وهلم فقط احلق العيين فيه، وينطبق ذلك باملثل على الرصيف 1
 . ااور له

 

ريها من األدوات اليت حيق لليهود وضعها بالقرب من احلائط  استناداً إىل تقرير اللجنة أو   أن أدوات العبادة وغ2
باالتفاق بني الطرفني  ال جيوز بأية حال من األحوال أن يكون من شأا إثبات أي حق عيين لليهود يف احلائط أو يف 

 . الرصيف ااور له

 

 مجيع األوقات مع مراعاة عدم جلب أية خيمة أو ستار أو ما شاهما   لليهود حرية إقامة التضرعات عند احلائط يف3
 . من األدوات

 

 .   ال يسمح لليهود بنفخ البوق بالقرب من احلائط4
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وكان من الطبيعي أن يثري تقرير اللجنة غضب الدوائر الصهيونية، إذ أكد مبا ال يدع جماالً للشك أن حائط الرباق من 
 . قدسة، كما بين بوضوح زيف االدعاءات الصهيونية يف هذا الشأناآلثار اإلسالمية امل

 

  لجنة موريسون

Morrison Commission  

 برئاسة وليم موريسون، وذلك للنظر 1933بناء على قرار وزير املستعمرات الربيطاين، تشكَّلت هذه اللجنة يف نوفمرب 
احتجاجاً على السياسة (ون الفلسطينيون يف أكتوبر من العام نفسه يف األسباب املباشرة للمظاهرات اليت قام ا املواطن

 . ووقعت خالهلا اشتباكات عنيفة مع سلطات االنتداب الربيطاين) الربيطانية املؤيدة للمشروع الصهيوين

 

لغضب وقد قاطع الفلسطينيون أعمال اللجنة إذ أدركو أا ليست سوى حماولة من بريطانيا الحتواء املوقف ودئة ا
العريب العام، فضالً عن أن املهام املوكلة للجنة تنصب على حبث األسباب املباشرة لألحداث وبالتايل متنعها من النظر يف 

وقد . جذور الرتاع احلقيقية واملتمثلة يف جممل سياسات بريطانيا االستعمارية ودعمها غري احملدود للحركة الصهيونية
 متجنياً بشدة على املواطنني الفلسطينيني إذ محلهم 1934 جاء تقرير اللجنة يف فرباير حدث بالفعل ما كان متوقعاً، فقد

وحدهم مسئولية أعمال العنف، دون أن يتطرق البتة إىل القمع الوحشي الذي واجهت به سلطات االنتداب مجوع 
 التحالف الربيطاين  الصهيوين، املتظاهرين وأسفر عن سقوط أكثر من ثالثني شهيداً، كما مل يذكر التقرير شيئاً عن

 وأكد أن مثة مغزى يف اجتاه 1929 و1920 وانتفاضة عامي 1933ولكنه الحظ االختالف بني أحداث 
 . الفلسطينيني للكفاح ضد بريطانيا بشكل مباشر، ويف إدراكهم العالقة احليوية بينها وبني احلركة الصهيونية

 

  لجنة بيل

Peel Commission  

 بغرض دراسة األسباب األساسية النتفاضة املواطنني 1936شكلتها احلكومة الربيطانية يف أغسطس جلنة حتقيق 
 وحبث كيفية تنفيذ صك االنتداب على فلسطني والتزامات بريطانيا جتاه كل من 1936الفلسطينيني يف أبريل 

شأن شكاوى الفلسطينيني واليهود عن الفلسطينيني واملستوطنني اليهود، كما طلبت احلكومة من اللجنة تقدمي توصيات ب
 . وقد ضمت اللجنة ستة أعضاء برئاسة اللورد بيل الذي شغل منصب وزير شئون اهلند. طريقة تنفيذ االنتداب



 
6الد -تور عبد الوهاب املسريي  الدك-موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية                                                84  

 

، واستمر عملها ستة أشهر عقدت خالهلا ستة وأربعني اجتماعاً منها 1936وصلت اللجنة إىل فلسطني يف نوفمرب 
اً واستمعت إىل أربعني شاهداً يهودياً، أما الفلسطينيون فقد قاطعوا أعمال اللجنة يف بداية واحد وثالثون اجتماعاً علني

األمر مث تغير املوقف فيما بعد، وقد أدىل بشهادته أمامها مفيت فلسطني احلاج حممد أمني احلسيين باإلضافة إىل أربعة 
 . وعشرين شاهداً

 

ذي أرجع انتفاضة املواطنني الفلسطينيني إىل رغبتهم يف االستقالل القومي ، قدمت اللجنة تقريرها ال1937ويف يوليه 
وإىل خماوفهم من إقامة الوطن القومي اليهودي واستمرار اهلجرة اليهودية إىل فلسطني واستيالء املستوطنني الصهاينة على 

قضيتهم أمام احلكومة والربملان يف األراضي العربية، فضالً عن عدم تكافؤ الفرص بني الفلسطينيني واليهود يف عرض 
 . بريطانيا وتشكَّك اجلانب العريب يف قدرة ورغبة احلكومة الربيطانية يف تنفيذ وعودها

 

وتوصلت اللجنة إىل أن استمرار االنتداب الربيطاين على فلسطني يعين مزيداً من التذمر إىل أجل غري مسمى، فهو الذي 
ود نظراً لتناقُض االلتزامات الواردة يف صك االنتداب واليت يستحيل معها حتقيق املطلب خلق العداء بني الفلسطينيني واليه

وهلذا، أوصت اللجنة بأن تتخذ احلكومة الربيطانية . الرئيسي لكل طرف دون اإلخالل بااللتزام جتاه الطرف اآلخر
مع بقاء القدس وبيت حلم والناصرة حتت اخلطوات الالزمة إلاء االنتداب وتقسيم فلسطني إىل دولتني عربية ويهودية 

 . االنتداب الربيطاين، وكانت تلك املرة األوىل اليت ترد فيها فكرة التقسيم

 

وقد تباينت ردود األفعال جتاه تقرير جلنة بيل، ففي حني رأت احلكومة الربيطانية يف مشروع التقسيم أفضل حل 
 أو التنازل عنها، وذلك من خالل مؤمتر بلودان يف سبتمرب للمشكلة، أعرب الفلسطينيون عن رفضهم تقسيم فلسطني

أما احلركة الصهيونية، فقد أمجع ممثلوها يف املؤمتر الصهيوين العشرين على رفض انتقادات جلنة بيل لنظام . 1937
 . االنتداب، ولكنهم اختلفوا فيما بينهم بشأن موضوع التقسيم وطالبوا مبزيد من الضمانات للدولة اليهودية

 

ورغم اعترافها مبساوئ االنتداب، إال أا اعتربت قيام . وقد درست جلنة االنتدابات التابعة لعصبة األمم تقرير اللجنة
دولتني مستقلتني عمالً غري حكيم قبل مضي فترة أخرى من إدارة االنتداب، وأوصت  يف حالة قبول مشروع التقسيم  

ويف سبتمرب . ظام انتداب انتقايل إىل أن تربهن كلٌّ منهما على أحقيتها باالستقاللببقاء الدولتني العربية واليهودية حتت ن
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، اتخذ جملس عصبة األمم قراراً بتخويل بريطانيا يف وضع خطة مفصلة لتقسيم فلسطني، وأُجل حبث جوهر 1937
 . املوضوع حلني تقدمي هذه اخلطة

 

اولة بارعة حلل مأزق السياسة الربيطانية االستعمارية يف املنطقة، فهو وميكن القول بوجه عام بأن تقرير جلنة بيل كان حم
وحياول يف الوقت نفسه امتصاص الغضب " وطن قومي لليهود"حيقق للحركة الصهيونية مطلبها األساسي يف تأسيس 

 . ارية الربيطانيةالعريب عن طريق منح الفلسطينيني نوعاً من االستقالل الشكلي الذي يضمن استمرار السيطرة االستعم

 

  لجنة وودهيد

Woodhead Commission  

 حول تقرير 1937 تنفيذاً لقرار جملس عصبة األمم يف سبتمرب 1938جلنة حتقيق شكلتها احلكومة الربيطانية يف مارس 
عة جلنة بيل، وكانت مهمة اللجنة العمل على تنفيذ مقترحات جلنة بيل بشأن تقسيم فلسطني، وقد ضمت اللجنة أرب

 . أعضاء برئاسة سري جون وودهيد

 

وقد عهد إىل اللجنة أن توصي برسم حدود فاصلة بني املنطقتني العربية واليهودية املقترحتني، وكذلك رسم حدود 
األراضي املزمع بقاؤها حتت االنتداب الربيطاين بصورة دائمة أو مؤقتة، على أن يكون من شأن هذه احلدود تقدمي 

سيس دولتني إحدامها عربية واألخرى يهودية مع األخذ بعني االعتبار ضرورة تقليل السكان العرب ضمانات كافية لتأ
كما طالبت احلكومة الربيطانية اللجنة بتقدمي . واملشاريع العربية يف املنطقة اليهودية ألقل حد ممكن والعكس بالعكس

تها احلرية الكاملة يف إدخال أية تعديالت على مشروع توصيات تساعدها على القيام مبسئولياا كدولة منتدبة، كما منح
 . التقسيم الذي اقترحته جلنة بيل بناء على دراستها لألوضاع االقتصادية والسياسية يف فلسطني

 

 أغسطس حيث قابلت شهوداً من املستوطنني 3، وصلت اللجنة إىل فلسطني ومكثت ا حىت 1938 أبريل 23ويف 
أما .  جلسة كانت اثنتان منها علنيتني والباقية سرية55يطانيني يف فلسطني وشرق األردن وعقدت اليهود واملسئولني الرب

الفلسطينيون فقد قاطعوا اللجنة إلدراكهم أن نقطة انطالقها هي مشروع تقسيم فلسطني الذي ترفضه اجلماهري العربية 
 . جبميع طوائفها واجتاهاا
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ن حيث عقدت عدة جلسات سرية أعدت خالهلا تقريرها الذي نشر يف نوفمرب من وقد توجهت اللجنة بعد ذلك إىل لند
العام نفسه وذكرت فيه أن الفلسطينيني يقفون موقفاً عدائياً من التقسيم أياً كان شكله األمر الذي جيعل اقتراحات جلنة 

اري أو االختياري أمراً مستحيالً، ويف بيل بشأن تفريغ الدولة اليهودية املقترحة من السكان العرب عن طريق النقل اإلجب
 . املقابل قدمت اللجنة عدة اقتراحات بديلة ملواجهة املشاكل النامجة عن التقسيم

 

وبعد نشر التقرير، أصدرت احلكومة الربيطانية كتاباً أبيض تعترف فيه بالصعوبات السياسية واإلدارية واملالية اليت 
مها على عقد مؤمتر يف لندن للتوصل إىل اتفاق ذا الشأن من خالل املباحثات يتضمنها مشروع التقسيم، وأعلنت عز

 . بني ممثلي العرب واليهود

 

  قرار التقسيم

Partition Resolution  

وميكن القول بأن هذا القرار يشكل .  أصدرت هيئة األمم املتحدة قرار التقسيم1947يف التاسع والعشرين من نوفمرب 
 .  لدولة إسرائيلالبداية احلقيقية

 

ومع مقاومة العرب يف مناقشات اجلمعية العامة لألمم املتحدة، انتوى الوفد األمريكي القيام خبطوة دئ حدة مقاومة 
العرب واعتزم رئيس الوفد السفري هريشل جونسون التقدم بتسوية تبنى على اقتطاع قسم من أراضي النقب، وضمنها 

غري أن وايزمان يذكر يف مذكراته أنه، عندما علم مبا انتواه املستر . لة العربية املقترحةالعقبة، وضمه إىل أراضي الدو
 ولقي 1947جونسون، سافر إىل الواليات املتحدة ملقابلة الرئيس األمريكي هاري ترومان يف التاسع عشر من نوفمرب 

 . من املستر ترومان لطفاً وعطفاً شديدين

 

 باإلبالغ عن عزمه بصورة رمسية لسكرتارية األمم املتحدة، أجرى الرئيس األمريكي وقبيل أن يقوم املستر جونسون
ترومان اتصاالً هاتفياً شخصياً مبندوب الواليات املتحدة الذي أصدر فيما بعد تعليماته للوفد األمريكي بإبقاء النقب 

 اجلمعية العامة على مشروع التقسيم وقد فتح هذا القرار األمريكي السبيل للتصويت يف. والعقبة ضمن نصيب اليهود
 .  صوتا13ً صوتاً مقابل 33فنال أكثرية 
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   1948  1895 فولك برنادوت 

Folke Bernadotte  

. ضابط سويدي ينحدر من أسرة ملكية عريقة، وقد تلقَّى تعليمه يف مدرسة التدريب العسكري للضباط يف كالبريج

 وحني 1943شغل منصب نائب رئيس هيئة الصليب األمحر السويدية عام ارتبط امسه باملسألة اليهودية حني كان ي
، ففي هذه األثناء قام بتنظيم عملية تبادل األسرى واجلرحى بني أملانيا النازية واحللفاء مث 1946تولَّى رئاستها عام 
كندنايف من  معتقل إس7000 بشأن إطالق سراح أكثر من 1945عام ) مسئول األمن األملاين(تفاوض مع هيملر 
وقد جنح برنادوت يف إطالق سراح عدة آالف من النساء اليهوديات من .  يهودي دامناركي400بينهم ما يزيد على 
 . معسكرات االعتقال

 

وكان قد .  قام جملس األمن باختيار برنادوت وسيطاً يف الرتاع العريب اإلسرائيلي لتنفيذ اتفاقية اهلدنة1948ويف عام 
 يونيه، متنقالً بني العواصم العربية للتعرف على وجهة نظر 11دنة األوىل بني الطرفني املتحاربني يف جنح يف حتقيق اهل

وأسفرت هذه . الزعماء العرب بشأن قضية فلسطني، كما اجتمع بالقادة الصهاينة واطلع على موقفهم بالنسبة للرتاع
قامت على أساس إدخال تعديالت على قرار » مقترحات برنادوت«االتصاالت عن عدد من املقترحات عرفت باسم 

 بتقسيم فلسطني إىل دولتني، وهو ما رأت فيه الدوائر الصهيونية إخالالً مبوازين القوى بني 1947األمم املتحدة عام 
ت ومن مث، دبرت منظمة شترين الصهيونية خطة الغتيال الرجل، وقام. الدولة الصهيونية الناشئة والبلدان العربية احمليطة

ويف البداية، أعلنت .  أثناء وصوله إىل القدس قادماً من دمشق خالل عمله كوسيط1948 سبتمرب 17بتنفيذها يف 
مسئوليتها عن احلادث، مث تبين فيما بعد أن االسم املزعوم ما هو " جبهة أرض األجداد"جهة مزعومة تطلق على نفسها 

 . مري كان أحد ثالثة خططوا وأطلقوا النار على برنادوتوجدير بالذكر أن إسحق شا. إال ستار ملنظمة شترين

 

. لذكراه" تكرمياً"ومما يستلفت النظر أن الصندوق القومي اليهودي قام بإطالق اسم برنادوت على إحدى الغابات 

 ).1951(، والثاين إىل القدس )1945(ولربنادوت مؤلفان أوهلما ويسدل الستار  أو  األيام األخرية للرايخ الثالث 

 

 مقترحات برنادوت 

Bernadotte Proposals  

مقترحات خاصة بالرتاع العريب اإلسرائيلي أعدها فولك برنادوت من خالل اتصاالته مع الزعماء العرب والقادة 
. 1948الصهاينة أثناء عمله كوسيط بني األطراف املتحاربة بتكليف من جملس األمن، وذلك لتنفيذ اتفاقية اهلدنة عام 
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 إىل اجلمعية العامة لألمم املتحدة اليت تلقتها وقامت بنشرها 1948رسل برنادوت مقترحاته يف أوائل سبتمرب عام وقد أ
 . بعد أيام قليلة من اغتياله

 

 الخاص بتقسيم 1947وتقوم هذه المقترحات على إدخال بعض التعديالت على قرار األمم المتحدة الصادر عام 
 : يليفلسطين، وتتلخص فيما 

 

وهي تتضمن شرقي  (1922  ينشأ يف فلسطني حبدودها اليت كانت قائمة أيام االنتداب الربيطاين األصلي عام 1
 . وذلك بعد موافقة الطرفني اللذين يعنيهما األمر. احتاد من عضوين أحدمها عريب واآلخر يهودي) األردن

 

 على أساس ما يعرضه هذا الوسيط من   تجرى مفاوضات يساهم فيها الوسيط لتخطيط احلدود بني العضوين2
 . وحني يتم االتفاق على النقاط األساسية، تتولَّى جلنة خاصة ختطيط احلدود ائياً. مقترحات

 

  يعمل االحتاد على تدعيم املصاحل املشتركة، وإدارة املنشآت املشتركة وصيانتها، وضمن ذلك الضرائب واجلمارك، 3
 . نشائية وتنسيق السياسة اخلارجية والدفاعيةوكذا اإلشراف على املشروعات اإل

 

 .   يكون لالحتاد جملس مركزي وغري ذلك من اهليئات الالزمة لتصريف شئونه حسبما يتفق عضوا االحتاد4

 

وألي عضو، بعد عامني من .   تكون اهلجرة إىل أراضي كل عضو حبسب طاقة ذلك العضو على استيعاب املهاجرين5
ق يف أن يطلب إىل جملس االحتاد إعادة النظر يف سياسة اهلجرة اليت يسري عليها العضو اآلخر؛ ويف وضع إنشاء االحتاد، احل

نظام يتمشى واملصاحل املشتركة لالحتاد؛ ويف إحالة املشكلة، إذا لزم األمر، إىل الس االقتصادي واالجتماعي التابع 
 . لألمم املتحدة

 

 . ملدنية وحقوق األقليات، على أن تكون األمم املتحدة ضامنة هلذه احلقوق  كل عضو مسئول عن محاية احلقوق ا6
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  تقع على عاتق كل عضو مسئولية محاية األماكن املقدسة واألبنية واملراكز الدينية، وضمان احلقوق القائمة يف هذا 7
 . الصدد

 

، احلق يف العودة إىل بالدهم دون قيد ويف   لسكان فلسطني، إذا غادروها بسبب الظروف املترتبة على الرتاع القائم8
 . استرجاع ممتلكام

 

 : وقد أتبع برنادوت مقترحاته السابقة بملحق تضمن اآلتي

 

باإلشارة إىل الفقرة الثانية من املقترحات، يبدو أن من األوفق عرض مقترحات تكون أساساً لتخطيط احلدود بني "
 : العضوين

 

 . و جزء منها إىل األراضي العربية  ضم منطقة النقب بأكملها أ1

 

 .   ضم منطقة اجلليل الغريب بأكملها أو جزء منها إىل األراضي اليهودية2

 

 .   إعادة النظر يف وضع مدينة يافا3

 

  ضم مدينة القدس إىل األراضي العربية، ومنح الطائفة اليهودية فيها استقالالً ذاتياً إلدارة شئوا، واختاذ التدابري 4
 . الزمة حلماية األماكن املقدسةال
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 .   إنشاء ميناء حر يف حيفا، على أن تشمل منطقة امليناء احلر مصانع تكرير البترول واية خط األنابيب5

 

 .   إنشاء ميناء جوي حر يف مطار اللد6

 

 . لشرقي األردنويبدو أن برنادوت اقترح احتاد شرقي األردن وفلسطني آخذاً بعني االعتبار الوضع اجلغرايف 

 

وقد رفضت البلدان العربية مقترحات برنادوت ألا تعترف بتقسيم فلسطني وبقيام الدولة الصهيونية كأمر واقع ال 
أما احلكومة اإلسرائيلية . مناص منه، كما أا تفسح اال لالستعمار االقتصادي الصهيوين يف الكيان الفلسطيين املقترح

ون، فقد رفضت املقترحات بشدة ألا  يف نظرها  ختل بالتوازن بني الدولة الصهيونية الناشئة املؤقتة، برئاسة بن جوري
ومن ناحية أخرى، مل حتصل املقترحات على . اختصاصات برنادوت كوسيط" تتجاوز"والبلدان العربية احمليطة، كما أا 

يطانيا والواليات املتحدة مقترحات برنادوت يف  حيث أيدت بر1948تأييد اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف نوفمرب 
 . حني عارضها االحتاد السوفييت

 

ويف ضوء ما تلقَّاه من مالحظات وردود على مقترحاته األوىل، وما الحظه من مشاهداته عند زيارته لفلسطني، أعد 
.  األمني العام لألمم املتحدةبعث به قبل اغتياله إىل» مشروع برنادوت«برنادوت صيغة معدلة القتراحاته عرفت باسم 

 : وتتلخص خطوطه العامة فيما يلي

 

  جيب أن يعود السالم العام الشامل إىل ربوع األراضي املقدسة حىت ميكن إجياد جو من اهلدوء تعود فيه العالقات 1
قاف األعمال العدوانية يف وينبغي على األمم املتحدة أن تتخذ كل ما من شأنه إي. الطيبة بني العرب واليهود إىل الوجود

 . فلسطني

 

وهي متارس » دولة إسرائيل«  جيب أن يعترف العامل العريب بأنه قد أصبح يف فلسطني دولة يهودية ذات سيادة تدعى 2
 . سلطاا كاملة يف مجيع األراضي اليت حتتلها
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  .سيم  جيب قيام هذه الدولة اإلسرائيلية ضمن احلدود اليت نص عليها قرار التق3

  

  

الصهيونية والعلمانية الشاملة: الباب الخامس   

 

  

 الرفض الصهيوني لليهودية 

Zionist Rejection of Judaism  

تصاعدت حدة العلمنة  لعلمنة اليهودية من الداخل من أمهها اليهودية اإلصالحية واليهودية احملافظة، مث متت حماوالت عدة
األيديولوجيات اليهودية يف العصر احلديث اليت أجنزت عملية   تصورنا، أهموالصهيونية، يف. يف اليهودية التجديدية

  .العلمنة من الداخل

 

 : وموقف الصهيونية من اليهودية يأخذ شكلين مختلفين مرتبطين

 

  .رفض العقيدة اليهودية على أساس علماين صريح وبشكل جذري وواضح  1

 

  .الديين من خالل احللولية الكمونية مع استيعاب املصطلحاليهودية من الداخل، أي صهينتها   علمنة 2

 

  .وسنتناول يف هذا املدخل موقف الرفض اجلذري والصريح لليهودية
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اليهودية والتاريخ اليهودي واإلنسان اليهودي  طرحت الصهيونية نفسها من البداية على أا رؤية كاملة وشاملة للحياة
 وقد أدركت الصهيونية. اخل، أي أا طرحت نفسها كرؤية للكون) اهلوية اليهودية) وبذاته) األرض(وعالقته بالطبيعة 

اإلميان بأية مطلقات أخالقية أو دينية  هويتها، منذ البداية، باعتبارها حركة علمانية شاملة ترفض العقيدة اليهودية وترفض
والعنوان الفرعي لكتاب هرتزل دولة اليهود هو . والطبقية والصراعات الفكرية متجاوزة لعامل املادة والقوى السياسية

وإيوجني دوهرنج اللذين كانا  متاماً مثل املفكرين العنصريني الغربيني وهللم مار(حلل عصري للمسألة اليهودية  حماولة
ين ولنا أن نالحظ أن مؤسسي احلركة الصهيونية الذ). واليهودية يصران على علمانية وعلمية رؤيتهم العنصرية لليهود

بعضهم  بل إن. وسط أوربا مل يعريوا اليهودية أي انتباه إال باعتبارها مشكلة تبحث عن حل أتوا أساساً من جمتمعات
الصهيونية عداًء واضحاً لليهودية، فتيودور  وقد أظهر بعض زعماء. اعترب العقيدة اليهودية نفسها مشكلة اليهود احلقيقية

الدينية اليهودية حني قام بزيارة القدس، وذلك لكي يؤكد أن الرؤية الصهيونية  ئرهرتزل تعمد انتهاك العديد من الشعا
كتاب هرتزل دولة اليهود  وكذا كان الوضع مع ماكس نوردو الذي كان جيهر بإحلاده، ويؤكد دائماً أن. الدينية رؤية

 دينياً من كثري من املفاهيم احملورية يف الصهاينة موقفاً ال وقد اختذ. سيحل حمل التوراة باعتباره كتاب اليهود املقدس
  .لألرض وميكن أن نأخذ أهم العناصر وهي املوقف من كلٍّ من األرض والشعب وآلية عودة الشعب العقيدة اليهودية،

 

مرتبطة باخلالص، وإمنا كانت جمرد أرض ينقَل  بالنسبة للصهاينة أرضاً ذات قداسة خاصة،) فلسطني( مل تكن صهيون  1
؛ أرض )على حد قوله(ومل يطالب هرتزل بالقدس وإمنا طالب باألرض العلمانية فقط  .ا اليهود ألسباب مادية علمانيةإليه

خدمة من يتكفل حبمايتهم  للتقسيم والتوزيع واالستيطان حىت ميكن إقامة قاعدة يجمع فيها اليهود ليقوموا على صاحلة
  .ودعمهم

 

فالشعب املختار، حسب املفهوم احلاخامي، يشري إىل . أو الشعب املقدس املختار وقد مت أيضاً رفض مفهوم الشعب  2
موقفاً مغايراً متاماً، فرتعوا  وقد أخذ الصهاينة. املؤمنني يرتبط انتماؤهم إىل هذه اجلماعة مبدى طاعتهم لإلله مجاعة من

مستخدمني يف نقدهم هذا مقوالت ) الدينية(الشخصية اليهودية  القداسة عن هذا الشعب ووجهوا سهام نقدهم إليه وإىل
. اليهود إدراكية استوردوها من كالسيكيات الفكر العرقي الغريب، وخصوصاً أدبيات معاداة حتليلية ونقدية وأمناطاً

تعريف اليهود على أساس عرقي أو إثين  وأعاد الصهاينة. ونقدهم يف جوهره هو نقد الفكر التنويري للشخصية الدينية
شعباً مثل كل الشعوب، فهم مادة بشرية نافعة ميكن نقلها وتوظيفها لصاحل  ومن مث، أصبح اليهود بالنسبة هلم. )مادي(

  .الثمن من يدفع
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مادة (املختار إىل شعب مثل كل الشعوب  والشعب) أرض لالستيطان( وبعد حتويل صهيون إىل مادة طبيعية  3
املاشيح والعودة فوصفها هرتزل بأا رؤية متخلفة، وومسها بن جوريون  دة، وجه الصهاينة سهام نقدهم لعقي)استيطانية

  .بدالً من ذلك فكرة العودة بقوة السالح ومبساعدة القوى العظمى لتأسيس دولة يهودية بالسلبية وطرح

 

علمانية اإلمربيالية وما يتبعها تبني الرؤية املعرفية ال وميكن القول بأنه مت استبعاد أي جتاوز معريف أو مطلقية أخالقية، ومت
 :والقوة، وطُرحت الصيغة الصهيونية األساسية اليت تشكل العمود الفقري لكل الصهيونيات من متجيد إلرادة البقاء

كاملة ال تعترف بقداسة أرض أو  شعب عضوي منبوذ نافع ينقَل خارج أوربا ليوظَّف لصاحل الغرب، وهي صيغة علمانية
ويف هذا اإلطار، ميكن فَهم مشاريع االستيطان الصهيونية املختلفة  . بأية أخالقيات تضبط عملية العودةإنسان وال تعترف

استعماري  ، فهي مشاريع استعمارية عادية، شأا يف هذا شأن أي مشروع)صهيونية دون صهيون) خارج فلسطني
السياسي الغريب عن طريق نقلها  ل احلضاريغريب يهدف إىل حل بعض املشاكل االجتماعية اليت ظهرت داخل التشكي

وكان حلها نقْل اليهود إىل أي مكان يف األرض وحتويلهم إىل  فاملشكلة كانت املسألة اليهودية. إىل آسيا وأفريقيا
  .مستوطنني غربيني

 

اليت تؤسس يف إطار الدولة الوظيفية  توظيف اليهود داخل(وحىت بعد أن ظهرت الصيغة الصهيونية األساسية الشاملة 
االستيطان الصهيوين يف فلسطني من خالل املنظور نفسه، أي باعتباره  ، ظل كثري من الصهاينة ينظرون ملشروع)فلسطني
  .استعمارياً غربياً مشروعاً

 

 املادة شكل تأسيس الدولة القومية العلمانية اليت قامت بعلمنة وإذا كانت املنظومة العلمانية يف العامل الغريب قد أخذت
االنطالقة  الدولة وبترشيدها حىت ميكن توظيفها، مث قامت بعد ذلك بتجييش اجليوش اليت حقَّقت البشرية داخل نطاق

متت أوالً علمنة املادة البشرية اليهودية من خالل  اإلمربيالية الغربية، فإن االختالف يف حالة الصهيونية اختالف فرعي، إذ
الدولة  ذلك نقْل املادة البشرية مبعاونة القوى اإلمربيالية الغربية، ومت أخرياً تأسيس  بعدالدول القومية الغربية، مث مت

اإلمربيايل الغريب، فاالختالف ال ينصرف إىل الرؤية  اليهودية القومية العلمانية اليت أصبحت جزءاً ال يتجزأ من التشكيل
 .اخلطوات وإمنا إىل ترتيب

 

 العلماين الرافض لليهودية قوياً، فمن املعروف أن الفكر الصهيوين كان يرفض استخدام وال يزال هذا التيار الصهيوين

وكانت النية تتجه حنو استخدام  .«الدولة اليهودية«، فكتاب هرتزل يسمى دولة اليهود ال »دولة يهودية«اصطالح 
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ومل يتم استخدام (» العربانيني«وإىل » يةالدولة العرب«اإلشارة إىل  ، ولذا كانت تتم»يهودي«بدالً من » عربي«اصطالح 
احلقيقيون، وهم  والصهاينة العلمانيون هم مؤسسوا املُستوطَن الصهيوين). إال يف مراحل متأخرة» يهودية دولة«مصطلح 

وكان فريق منهم . عام لإلعالن عن إحلادهم صهاينة إحلاديون متاماً، وكان املستوطنون األوائل ينظمون مسرية كل
ويلتهمون ) أكثر األيام قداسة يف التقومي الديين اليهودي(الغفران  ن على الذهاب إىل حائط املبكى يف يومحيرصو

حد كبري، ولكن  وقد توارت هذه الطفولية الثورية الرافضة إىل. اخلرتير تعبرياً عن رفضهم اليهودية ساندوتشات من حلم
من أمثال شالوميت آلوين ويائيل ديان حيملون بغضاً  يزال هناك صهاينةفال . اإلحلادية الصرحية ما تزال تعلن عن نفسها

 بل إن األوىل كانت وزيرة للتربية يف إسرائيل وكانت ال تكف عن التعبري عن. الدينية عميقاً للعقيدة اليهودية واملؤسسة

يان، فكانت تصر دائماً على أن امللك داود د أما الثانية، وهي كاتبة روائية وابنة موشيه. احتقارها للتقاليد الدينية اليهودية
وال ). وهناك مسرحية ذا املعىن تعرض يف إسرائيل(يوناثان تدل على ذلك  كان مصاباً بالشذوذ اجلنسي وأن عالقته مع

 )أعضاء النخبة احلاكمة العمود الفقري للمجتمع اإلسرائيلي، ويف صفوفها تجند أعداد كبرية من(الكيبوتسات  تزال

وتطور احتفاالت خاصة ا، وتعيد تفسري كثري من النصوص  مؤسسات علمانية متاماً ترفض االحتفال باألعياد الدينية
الذين يرون  ويصل هذا التيار إىل قمته ىف حركة الكنعانيني. القومي الزمين حمل اإلهلي املتجاوز الدينية والشعائر ليحل

الصهيونية من أكثر اتمعات إباحية واستهالكية على  وتعد الدولة.  العربية الساميةالعقيدة اليهودية احنرافاً عن اهلوية
 فيها طبعة عربية من جملة بنت هاوس اإلباحية وقد استقبل حمررها عند حائط املبكى وجه األرض، وكانت ستطبع

وتقام املسرحيات املهرطقة اليت ال تعرف   القدسوتنتشر حمالت األشياء اإلباحية يف مدينة. احتفاالً ذه املناسبة السعيدة
  .حرمة ألي شيء

 

يف إسرائيل، وهي على  الدينية، فهي أحزاب أقلية ال متارس نفوذها إال يف رقعة ضيقة جداً من احلياة العامة أما األحزاب
  .ة املظهر علمانية املخرب، ولذا فهي يهودي)صهينتها أي(كل أحزاب تعبر عن يهودية متت علمنتها على يد الصهاينة 

 

 يف تصعيد معدالت العلمنة بني يهود العامل حبيث حلت الصهيونية حمل اليهودية، وأصبحت وقد جنحت الصهيونية كذلك

الصهيونية «انظر الباب املعنون (هلا  املشاعر الدينية تعبر عن نفسها من خالل التظاهر من أجل إسرائيل وحترير الشيكات
  .)«التوطينية

 

مادية  أساسية وهي أن النقد العريب العلماين الثوري إلسرائيل والصهيونية يستند إىل أُسس وهنا البد أن نثري قضية
ماذا لو أصبحت إسرائيل : والسؤال هو .واقتصادية وحسب، باعتبار أن الدولة الصهيونية تقوم باستغالل املواطن العريب
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 إطار النظام العاملي اجلديد؟ ما أساس رفضها؟ أال يفسر ذلك سر اندفاع اخلمفيدة من الناحية االقتصادية واملادية د

  الكثريين اآلن حنو إسرائيل؟

 

  :يف علمانيتها، إال أا مل تكن لتستمر على هذا املنوال لألسباب التالية ورغم أن الصهيونية بدأت كحركة علمانية صرحية

 

أن عملية العلمنة ال ميكن أن تتم بشكل واضح  )ومتتالية العلمنة فيها( احلديثة  من املعروف يف تاريخ احلضارة الغربية 1
 العامل باعتباره مادة استعمالية خالية من(اجلماهري من وحشية النموذج املطروح  وصريح دفعة واحدة، حىت ال تفزع

كما هو احلال مع فلسفة (املرحلة األوىل   يف، ولذا جند أن اخلطاب العلماين يتبنى ديباجات دينية)القيمة وجمرد من الغاية
 مث تظهر تنويعات خمتلفة على هذا إىل أن نصل إىل. إحلادية اجلوهر إميانية املظهر لترويج أفكار) إسبينوزا والعقائد الربوبية

  .النمط والصهيونية وال شك، تنتمي إىل هذا. التعريفات العرقية أو اإلثنية الوثنية الصرحية

 

فاإلنسان موجود يف . القيمة األخالقية ومطلقيتها ظومة العلمانية املادية ترفض فكرة غائية الكون وفكرة ثبات املن 2
 .«أزمة املعىن«وكل هذا خيلق ما يسمى . واألخالق تتغري بتغري الزمان واملكان الكون بالصدفة دون هدف أو غاية،

التزام باألعباء األخالقية املرتبطة ذه  مصطلحات ومفاهيم دينية دون أيولذا، فإن املنظومات العلمانية كثرياً ما تستورد 
الربيطاين الذي كان يقتل األطفال يف أدغال أفريقيا ويأيت على األخضر  فاجلندي. املفاهيم، وذلك حلل مشكلة املعىن

احلضارة الغربية  قتل دفاعاً عنيف حاجة إىل ما يربر أفعاله الوحشية من خالل منظومة مرحية ختربه أنه ي واليابس، كان
  .وأخالق احملبة املسيحية وأن هذا هو عبء الرجل األبيض

 

ونقلتهم إىل أرض معادية داخل جمتمعات  والصهيونية، أيضاً، حركة قامت باقتالع مئات األلوف من اليهود من أوطام،
  .املعىن للمادة البشرية املنقولةللعقيدة اليهودية لتحل مشكلة  ولذا، جلأت الصهيونية. تكن هلم البغض

 

وقد كان هذا أمراً . وراءها الصهيونية، شأا شأن أية عقيدة سياسية، تود أن تكتسب شرعية، وأن تجيش اجلماهري  3
وسط أوربا بني مثقفني يهود غري يهود، مندجمني متاماً،  حتمياً بالنسبة للصهيونية، فقد كانت أيديولوجية نشأت يف

. اليديشية أما اجلماهري اليهودية، فقد كانت يف شرق أوربا، وهي مجاهري يهود. جمرد معجبني ا الثقافة األملانية التشربوا 

ومن مث، مل يكن هناك . صلة وثيقة برموزه وكانت قطاعات كبرية منهم إما عميقة اإلميان بالدين أو على األقل تربطها



 
6الد -تور عبد الوهاب املسريي  الدك-موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية                                                96  

لتضفي على نفسها صبغة دينية، فلجأت إىل تبني الرموز واألفكار الدينية  ديةمفر من أن تستغل الصهيونية العقيدة اليهو
وهذا ما . يف جتنيدها لدى هذه اجلماهري بعد علمنتها، إذ أن أية صيغة صرحية يف علمانيتها كانت ستفشل حتماً املألوفة

وقد كان ". ح القومية للشعب اليهودييف بلورة الرو إن الدين اليهودي ميكن أن يساهم: "عبر عنه كالتزكني حني قال
 ولذا، فعندما فكرا يف اختيار العراق مكاناً لالستيطان،. الدينية يف جتنيد اجلماهري نوردو وهرتزل يدركان أمهية العناصر

 األمر استقر األمر على فلسطني يف اية ولقد. املرتبطة به ويف إمكانية االستفادة منها» العناصر الصوفية«فكرا أيضاً يف 
على حد " ففلسطني هي صرخة عظيمة جتمع اليهود"االسم يف حد ذاته،  بسبب عدة عوامل من بينها قوة األسطورة، أي

  .قول هرتزل

 

بل وكثري (املستوطنني البيض أو النازيني  والصهيونية، يف هذا، ال ختتلف من قريب أو بعيد عن كثري من أيديولوجيات
فاملستوطنون البيض يف جنوب أفريقيا أصحاب أيديولوجية عرقية بيولوجية حتمية  .(مانيةمن أيديولوجيات القومية العل

فقد استخدموا ديباجات  ومع هذا،. السود من نطاق ما هو إنساين وهو ما يتناىف متاماً مع العقيدة املسيحية تستبعد
ية تستبعد السود وال تسمح هلم أسسوا كنيسة مسيح مسيحية لتسويغ كل أفعاهلم، ومن ذلك إبادة املاليني، بل

األملاين  النازيون الذين كانوا يؤمنون بأيديولوجية حلولية وثنية متاماً حتاول بعث التاريخ وهذا أيضاً ما فعله. باالنضمام هلا
ت ولكن النازية، مع هذا، أسس. اآلري قبل دخول املسيحية يف أملانيا وقبل تغلغل أخالق الضعفاء بني أعضاء اجلنس

  .هلذه األيديولوجية دون إفزاعها باإلحلاد الكامن والوثنية املتضمنة كنيسة مسيحية أملانية دف اجتذاب اجلماهري

 

العضوية واليت تستخدم  هذا، جند أن الصيغة الصهيونية اليت شاعت هي اليت تدور يف إطار احللولية الكمونية لكل
 .)املُهودة وهي الصيغة الصهيونية األساسية الشاملة(رابط  طها بالدين أيديباجات دينية أو شبه دينية رغم أا ال يرب

 

  المصادر العلمانية للفكر الصهيوني

Secular Sources of Zionist Thought  

قد و. الغربية يف مصادرها الفكرية املتنوعة واملتعددة واليت تنتمي كلها لألنساق الفكرية العلمانية تظهر علمانية الصهيونية
اليت ترى العامل بأسره » املعرفية العلمانية اإلمربيالية الرؤية«عبرت املنظومة العلمانية عن نفسها من خالل ما نطلق عليه 

إىل  لصاحل اإلنسان الغريب، وهذه هي الصيغة الصهيونية األساسية الشاملة، فهي صيغة تستند مادة نسبية ميكن توظيفها
باعتبارهم مادة بشرية ميكن نقْلها واستخدامها،  (والعرب(دف إىل توظيف اليهود ) املعرفيةمن الناحية (رؤية إمربيالية 

أما من . باعتبارها مادة طبيعية، إذ ال قداسة وال حرمة ألي شيء) أو فلسطني األرض(كما دف إىل توظيف الطبيعة 
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األصليني أو طَردهم من  لى العنف وإبادة السكاناألخالقية، فإن الصهيونية ممارسة علمانية إمربيالية تقوم ع الناحية
سواء يف نقْل اليهود من بالدهم أو يف طَرد الفلسطينيني من  أرضهم، وهي تستعني باإلمربيالية الغربية يف تنفيذ خمططها،

  .وطنهم

 

يت تركت أثراً عميقاً يف العلمانية احملددة ال ولكن، إىل جانب هذا اإلطار األساسي العام، توجد بعض األفكار الغربية
وفيما يلي املصادر األساسية للفكر الصهيوين، وسنذكر بعد . األساسية واملباشرة الفكر الصيهوين، كما شكلت مصادره

املدخل أو املداخل اليت جيد  عنوان) بني قوسني(مصدر العناصر اليت استقاها النسق الفكري الصهيوين منه، مث نورد  كل
  .ة مستفيضة للموضوعفيها القارئ معاجل

 

 اليهود كشعب خمتار  عودة اليهود  فلسطني كمركز جتمع هلم: الصهيوين االسترجاعي ذو الديباجات املسيحية  الفكر 1
«األلفية األحالم والعقائد«: انظر(منبوذ  توظيف الديباجات الدينية    .)»العقيدة االسترجاعية»  

 

دين اليهودي وغيبيته  رفض خنوع الشخصية اليهودية  اإلميان بالتقدم وبأن ال رفض سلبية:  فكر حركة االستنارة 2
  .)»االستنارة اليهودية«املعنون  انظر الباب(حملة التقدم للشرق  العودة لن تتم إال من خالل التخطيط البشري  اليهود

 

  .) »]فولك[الشعب العضوي «: رانظ(العضوية  أسبقية األمة على الفرد  الرؤية:  فكر حركة معاداة االستنارة 3

 

اإلطار الذي ستوظَّف من خالله  الدولة هي القيمة املطلقة والقيمة احلاكمة يف النسق الصهيوين وهي: الدولة املطلقة  4
 . )»بعض االختالفات الصهيونية بشأن الدولة الصهيونية« » الدولة اليهودية«: انظر(املادة البشرية املنقولة 

 

فالبد أن  اليهود يكونون شعباً عضوياً مرتبطاً بأرضه برابطة حلولية عضوية،: أو الشعب العضوي العضوية القومية  5
الشعب «: انظر(العضوي من خالله عن نفسه  ويالحظ أن الدولة القومية هي اإلطار الذي يعبر الشعب. يعود إليها

  .)«العضوي املنبوذ
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مقياساً  تفوق ) ال الدين(والوراثة  اعتماد العرق):  معاداة اليهود والفاشية والنازيةوخصوصاً(العرقي العلماين   الفكر 6
وانظر أيضاً الباب . »العنصرية الصهيونية«انظر الباب املعنون (املتفوق  اليهود على العرب  اخلضوع للعنصر اليهودي

  .)»اليهودية إشكالية العزلة واخلصوصية«عنون ، والباب امل»إشكاليات اإلبادة النازية ليهود أوربا بعض«املعنون 

 

واعتماد إرادة ) الدينية(حتمية للبقاء  رفض أخالق الضعفاء  العنف كآلية)  سوبر أمة(اليهود كأمة متفوقة :  النيتشوية 7
  .(«النيتشوية والصهيونية«: انظر(األخالقي الوحيد  القوة باعتبارها املطلق

 

باعتبارهم العنصر األصلح  هو القيمة الوحيدة املطلقة  سيحقق اليهود البقاء) املادي(البقاء : ةالتطوري  الداروينية أو 8
  .)»الداروينية االجتماعية«: انظر(أهم من اليهودية  واألقوى  بقاء الشعب اليهودي هو اهلدف من الوجود  اليهود

 

املعنون  انظر الباب(ر  كرامة العمل اليدوي لألرض كمطلق  عبادة الفعل اجلسدي املباش العودة:  الرومانسية 9
  .)»الصهيونية العمالية«

 

العرب، ولذا فإن األرض تصبح من حقهم، وعلى العرب الرضوخ لألمر الواقع  اليهود أكثر حركية من:  الربمجاتية 10
 )»كالن والربمجاتية هوراس«: انظر(

 

نفْع «: انظر(يطاين ميكن توظيفه  الدولة الصهيونية الوظيفية است اليهود كعنصر وظيفي:  النفعية أو نفْع اليهود 11
  .)»الدولة الصهيونية الوظيفية«أيضاً الباب املعنون  انظر»  اليهود

 

الشباب اليهودي  املشروع الصهيوين مشروع رأمسايل استعماري  املشروع الصهيوين سيصرف: والرأمسالية  الليربالية 12
«الصهيونية العامة«: نظرا(عن احلركات االشتراكية    .)»التصحيحية الصهيونية»  

 



 
6الد -تور عبد الوهاب املسريي  الدك-موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية                                                99  

 إسرائيل دولة اشتراكية ستقوم بتثوير املنطقة   املشروع الصهيوين مشروع اشتراكي تعاوين:  الفكر االشتراكي 13
  .)»الصهيونية العمالية«: انظر(أمراض الطفيلية  ستقوم الصهيونية بشفاء اليهود من

 

  .»إشكالية عالقة اليهودية بالصهيونية«الباب املعنون   إىلوبإمكان القارئ أن يعود

 

  الرؤية المعرفية العلمانية اإلمبريالية والصهيونية

Secular Imperialist Epistemological Outlook and Zionism  

ة والصهيونية من جهة والتشكيل االستعماري الغريب من جه مثة عالقة بنيوية بني الرؤية املعرفية العلمانية اإلمربيالية
  :أخرى

 

الواحدية املادية وترى أن هدف  املعرفية العلمانية اإلمربيالية منظومة تركز على هذه الدنيا فتراها يف إطار  فالرؤية 1
وتسخريمها، وهي تقوم بترشيد اإلنسان واتمع على هدي هذه  اإلنسان يف الكون هزمية الطبيعة واإلنسان وحوسلتهما

ورشدا  الصهيونية بفلسطني، واليهود والعرب، فقد فرضت الواحدية املادية على فلسطني  وهذا ما فعلته.املنظومة
رشدت اليهود والعرب وحولتهم إىل مادة  إىل مكان غري مقدس لالستيطان كما) صهيون(وحولتها من أرض مقدسة 

عة تنقَل من أوربا إىل فلسطني، أما العرب فهم مادة بشرية ال استيطانية ناف بشرية تنقَل من مكان إىل آخر، فاليهود مادة
  .ولذا فهي تطرد من فلسطني نفع هلا،

 

 اإلمربيالية أي إميان بأية حدود ويأخذ هذا شكل الرتعة املشيحانية يف الصهيونية وما  تستبعد الرؤية املعرفية العلمانية 2

  .«ةالتعجيل بالنهاي«، أي »دحيكات هاكتس«يسمى 

 

ومطلقية فهو صاحب  العلمانية اإلمربيالية جتعل اإلنسان الغريب مركز الكون وتسبغ عليه حمورية وقداسة  الرؤية املعرفية 3
مع اليهود الذين حتولوا إىل شعب خمتار باملعىن  وهذا ما فعلته الصهيونية. رسالة حضارية تسمى عبء الرجل األبيض

  .املادي العلماين
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اليهود إذ جعلتهم شعباً  وهذا ما فعلته الصهيونية مع. اإلنسان متنحه حقوقاً مطلقة وجتعله املرجعية الوحيدة ة مركزي 4
حقوقاً مطلقة يف هذه األرض ميكنه مبقتضاها أن ينقل سكاا  عضوياً يرتبط ارتباطاً عضوياً بأرضه وتراثه وهو ما يعطيه

من  ومينع عنها) املهاجرين السوفييت( إىل هذه األرض من يشاء من البشر خدمته، مث يستورد بعيداً عنها أو يوظفهم يف
  .)الفلسطينيني العرب(يشاء 

 

اآلخر وأىة منظومات قيمية أخالقية إال أخالق القوة وهذا يتضح يف الرتعة   املنظومة العلمانية اإلمربيالية تنكر 5
«والصهيونيةالنيتشوية «: انظر(القوية يف الفكر الصهيوين  النيتشوية   .)»للفكر الصهيوين املصادر العلمانية»  

 

ذا  واحلل الصهيوين. تصدير املشاكل للخارج حبيث يدفع بقية العامل فواتري التقدم األوريب  الرؤية املعرفية العلمانية اإلمربيالية مبنية على 6
أما على املستوى . أوربا وتوظيف العنصر البشري لصاحلها ل مشاكلاملعىن هو حل إمربيايل مبين على تصدير املسألة اليهودية إىل فلسطني حل

ببقائها وتقوم على خدمته  الغربية بتأسيس الدولة الصهيونية حبيث أصبحت قاعدة لالستعمار الغريب تدين له السياسي فقد قامت اإلمربيالية
 .الغربية فهي دولة وظيفية تابعة لإلمربيالية

  

  

  

صهيوني المراوغالخطاب ال: الباب السادس   

 
 
 

  سمات الخطاب الصهيوني المراوغ

Charactaristics of the Evasive Zionist Discourse 

كلمة مركبة » خطاب«وكلمة  .اإلجنليزية «discourse ديسكورس«العربية هي ترمجة لكلمة » خطاب«كلمة 
وقد . سينيات مع ظهور البنيوية وما بعدهاملحوظ منذ اخلم وخالفية وهلا معان عديدة إذ تطور حقلها الداليل بشكل

ولكن ". ملفوظاً كل كالم جتاوز اجلملة الواحدة سواء كان مكتوباً أو"بأنه ) املعجمي املباشر باملعىن(عرف اخلطاب 
ولذا عرف اخلطاب بأنه نظام من . واضحة للكالم دالالت غري ملفوظة يدركها املتحدث والسامع دون عالمة معلنة

 اجلمل وتتابعها والصور اازية واخلواص اللفظية ونوع األسئلة اليت تسأل ل له قواعده وخواصه اليت حتدد شكلالقو
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ويتم إنتاج . والتوقعات الداللية واملوضوعات األساسية الكامنة، وما يقال وما يسكت عنه، أي حتدد االستدالالت
تستمد هذه املعرفة مصداقيتها من القواعد اليت حتكمها وليس من مطابقة  ااملعرفة اإلنسانية من خالل اخلطاب، وكثرياً م

  .من ظاهره ولذا فإنتاج اخلطاب وتوزيعه ليس حراً أو بريئاً، كما قد يبدو. ملا هو حاصل أو واقع تلك املعرفة

 
 أي نسقاً فكرياً متكامالً النصوص لتشكل نصاً شامالً، ولكل جمتمع خطابه إذ تتآلف اجلمل لتشكل نصاً مفرداً، وتتآلف

هو جمموعة من املنظومات اليت تنتمي إىل تشكيل واحد، يتكرر ) من منظور فوكوه) ومن مث فاخلطاب. ورؤية للكون
وانقطاع يف التاريخ  دال يف التاريخ، بل على حنو يغدو معه اخلطاب جزءاً من التاريخ، جزء هو مبرتلة وحدة على حنو

الرغبة يف االستئثار بالقوة من قبل فئات اجتماعية  هو) عند فوكوه وغريه(وراء شكل اخلطاب واحملرك األساسي . نفسه
  .(لإلنسان ولسلوكه ودوافعه وهو تفسري دارويين نيتشوي(

 
التوقعات الداللية، ولذا يتشابك حتليل اخلطاب بالسيموطيقا أو علْم  وحتليل اخلطاب هو استنباط القواعد اليت حتكم

 ) .البازعي والرويلي(هو أيضاً حبث يف القواعد أو األعراف اليت حتكم إنتاج الداللة  من حيثالعالمات 
 

 : والخطاب الصهيوني له سمات محددة أهمها المراوغة النابعة من تعدد الجهات التي يتوجه لها هذا الخطاب

 
 اب الصهيوين يتوجه إىل الدول االستعماريةاالستعمار الغريب، ولذا فإن اخلط  الصهيونية حركة تابعة يدعمها وميوهلا 1

  .الراعية
 
للرأي العام غري اليهودي فيها الذي قد ال يدرك   ال تتوجه الصهيونية هلذه الدول وحسب أو لنخبها وحسب وإمنا 2

  .إسرائيل واحلضارة الغربية األبعاد اإلستراتيجية للتحالف بني
 
البشرية املُستهدفة، أي تلك اجلماعات اليهودية يف العامل اليت تنتمي إىل  ة البد أن يتوجه اخلطاب الصهيوين للماد 3

  .ثقافية وحضارية واجتماعية خمتلفة تشكيالت
 
 ودينية واجتماعية وطبقية متباينة، وهو ما جيعل لكل فريق صهيوين رؤية وأولويات  تعود الصهيونية إىل أصول ثقافية 4

فلم يتم االتفاق على هوية . اتفاق رات الصهيونية تركت بعض القضايا األساسية دونومما جيدر ذكره أن التيا. خمتلفة
  .كما مل يتحدد التوجه االجتماعي أو االقتصادي للعقيدة الصهيونية .اليهودي، بل مل يتم االتفاق على هوية الصهيوين

 
كان على  ات يف وقت واحد، إذاليت واجهها اخلطاب الصهيوين هي كيف ميكن التوجه لكل هذه القطاع واملشكلة

أيديولوجية ليربالية وتنتمي إىل احلضارة الغربية  دولة دميوقراطية تنبع من: الدولة الصهيونية أن تقدم نفسها باعتبارها
بطرد الفلسطينيني وهدم قراهم وديارهم وخوض حروب توسعية تذكِّر اإلنسان بدولة  العقالنية، وتقوم يف الوقت نفسه
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دولة علمانية متطرفة يف : باعتبارها وكان على الدولة الصهيونية أن تقدم نفسها. طة أو بروسيا ال بأثيناإسرب مثل
يف تدينها، ورأمسالية مغالية يف رأمساليتها، واشتراكية مغالية يف  علمانيتها، ولكنها يف الوقت نفسه دينية متطرفة

) البالد أو حكوماا حىت ال تثري حفيظة يهود هذه(يهود يف غرب أوربا واحلركة الصهيونية تقبل اندماج ال .اشتراكيتها

  .ولكنها يف الوقت نفسه تطالب بتهجري يهود شرقها
 

العامل لدعم مشروعها ومده باملادة البشرية  وإلجناز هذا، ولتحقيق هدفها يف اغتصاب فلسطني وطَرد أهلها وجتنيد يهود
هالمياً مبهماً غري متجانس بشكل متعمد يتسم بدرجة عالية من عدم االتساق  املطلوبة، طورت الصهيونية خطاباً

  .فجوات كثرية دف تغييب الضحية وتشويه صورته وحيتوي على
 

أي [املتطرفة  االحتاد الوطيد بني العناصر اليهودية احلديثة: حقق شيئاً يكاد يكون مستحيالً" وقد كتب هرتزل قائالً إنه
]  أي يهود شرق أوربا واليهود املتدينني[اليهودية احملافظة  ، والعناصر] يف غرب أوربا واليهود غري اليهوداليهود املندجمني

مبصاحلة أخرى  كما تباهى هرتزل". الطرفني دون أي تنازل من اجلانبني ودون أية تضحية فكرية وقد حدث ذلك مبوافقة
  .أجراها بني احلضارة الغربية ويهود العامل

 
التناقضات  جنح يف إخفاء كل) الذي وضع هو أساسه(متاماً فيما يقول، فاخلطاب الصهيوين املراوغ  زل كان حمقاًوهرت

جتاهل العرب متاماً، فلم يذكرهم خبري أو  كما أنه. ويف التوجه إىل كل القطاعات املعنية، إىل كل قطاع بصوت يرضيه
) واملهودة(ل التمسك بالصيغة الصهيونية األساسية الشاملة من خال وقد احتفظ هذا اخلطاب بتوجهه األساسي. شر

ر عن نفسها من خالل تنويعات عليها ختبئها سحابة كثيفة وإخفائها إىل حدمن  كبري يف آن واحد، على أن تعب
  .اخلطاب الصهيوين اإلستراتيجيات واحليل البالغية املتنوعة اليت سندرسها حىت ميكننا أن نفك شفرة

 

 : فها محاولة تجاهل األصول التاريخية أو تزيي 1

أصوهلا التارخيية واالجتماعية والثقافية حبيث  من احليل األساسية يف اخلطاب الصهيوين حماولة عزل الظواهر والدوال عن
ا سبب وإجراءات ليس هلا تاريخ واضح وال سياق تارخيي حمدد، ومن مث فليس هل يبدو الواقع كما لو كان جمرد عمليات

الصهيوين الصامت بني احلضارة  فالصراع العريب اإلسرائيلي، على سبيل املثال، ليس مثرة العقد. اجتاه حمدد معروف أو
اإلمربيالية مبقتضاه بغرس كتلة بشرية غريبة يف وسط العامل العريب  الغربية واحلركة الصهيونية، والذي قامت الدول

وجرياا لصاحل الراعي   دولة وظيفية حتتفظ بعزلتها وتقوم بضرب السكان األصلينيوحتولت هذه الكتلة إىل واإلسالمي،
اإلسرائيلي باعتباره نتيجة رفض العرب قرار التقسيم وهجومهم  إذ يتم تناسي كل هذا، ويقدم الصراع العريب. اإلمربيايل

استيطانية  هيونية ال باعتيارها حركة استعماريةوتقدم الص. املساملني، دون سبب واضح ومفهوم "اليهود"على " الغاشم"
بالعودة إىل صهيون أو أرض امليعاد، أو باعتبارها  إحاللية وإمنا باعتبارها تعبرياً عن احللم اليهودي املشيحاين اخلاص

 .األغيار حركة إنقاذ يهود العامل من هجوم
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العقالين وغري املفهوم، بينما تصبح هجمات إسرائيل  داخل هذا اإلطار، تصبح املقاومة شكالً من أشكال اإلرهاب غري
 وقد". جيش الدفاع اإلسرائيلي"ومن مث، فإن اجليش اإلسرائيلي هو . عن النفس على العرب جمرد دفاع مفهوم ومشروع

و صادقة مبعىن أن هجوم العرب ه ، فهي(true lies ترو اليز: باإلجنليزية(» األكاذيب الصادقة«سميت هذه احليلة 
ولكنها أكاذيب بال شك باعتبار أن هجوم العرب على إسرائيل  .حقيقة مادية ال مراء فيها، فهي واقعة قد وقعت بالفعل

الدولية  نتيجة عناد العقالين وإمنا هو دفاع مشروع عن احلقوق الثابتة اليت أقرا املواثيق ورفْضهم قرار التقسيم ليس
  .والقيم األخالقية

 
" املفاوضات وجهاً لوجه"فاإلصرار على . الصهيونية البالغية األخرى ، ميكن أن نفهم بعض احليلويف هذا اإلطار

أخالقية أو تارخيية،  الوحيد والناجع للصراع العريب اإلسرائيلي هو إصرار على إجراءات دون أية مرجعية باعتبارها احلل
  .التفاوت والظلم ناجتة عن الغزو  منوكأن الصراع أمر غري مفهوم ليس له أصل؛ وكأنه ليس هناك حالة

 
العرب والصهاينة إىل أن يظهروا ضبط النفس واالستعداد لتقدمي  وقل الشيء نفسه عن دعوة األمريكيني لكل من

الفلسطينيون  فقد أظهر الصهاينة االعتدال بقبول أكثر من نصف فلسطني، أما. املثل بقرار التقسيم ويضرب. التنازالت
السياق قد عرفا يف إطار جتاهل األصول التارخيية  فاالعتدال والتطرف يف هذا. تطرفهم برفضهم ما قُدم إليهمفقد أظهروا 

 مغتصبون جاءوا إىل أرض فلسطني حيملون السالح واحتلوا أجزاء منها، وما فعله قرار وهو أن املستوطنني الصهاينة

  .د من األرض ليؤسسوا دولتهم فيهاالتقسيم هو قبول حادثة االغتصاب بل منحهم املزي
 

الذي ميكن ترمجته " األرض مقابل السالم" ومنذ إنشاء دولة إسرائيل، استمر استخدام هذه احليلة إىل أن وصلنا إىل شعار
مت االستيالء عليها بقوة السالح الغريب تعاد مقابل السالم الذي يعين وقف  بعض القرى واملدن اليت كان قد"ببساطة إىل 

، أي أا تعين "تارخيية أرض بال شعب حي قادر على املقاومة وبال ذاكرة"وهذا يعين ببساطة ". ويعين االستسالم املقاومة
  ."الصهيونية نسيان الظلم الذي وقع يف املاضي وفرض السالم حسب الشروط"

 
الوطن "و" أرض"إىل " فلسطني"حول عنصر الزمان فتت ويرتبط ذا االجتاه حنو إنكار التاريخ تغليب عنصر املكان على

اإلسرائيلية  وتعبر نظرية األمن. اجلغرافية اليت ال تأبه بالتاريخ" احلدود اآلمنة"عن  وتبحث إسرائيل" منطقة"إىل " العريب
أية حركة من العرب تذكر الصهاينة بوجود  ولذا، فإن. عن هذا التحيز الشديد للجغرافيا والتجاهل الكامل للتاريخ

تولِّد ) وكحاضر وصراع وكمستقبل وإمكانية وجمال للحرية واحلركة كماض وتراث وخمزون للذاكرة(صر الزمان عن
  ."إرهاب"قلوب املستوطنني الصهاينة، وتسمى مثل هذه احلركة  الذعر الشديد يف

 

  :ربياستخدام مصطلحات محايدة هي في جوهرها عمليات تغييب للعرب وللواقع وللتاريخ الع  2

حمايدة حتل حمل املصطلحات ذات املضمون  من احليل الصهيونية البالغية استخدام مصطلحات تبدو كما لو كانت بريئة
". أرض بال شعب"احملاوالت بطبيعة احلال هو اإلشارة إىل فلسطني باعتبارها  ولعل أهم هذه. التارخيي واإلنساين العريب



 
6الد -تور عبد الوهاب املسريي  الدك-موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية                                                104  

وتتبدى نفس الظاهرة يف  .والسالم" أرض"أساساً وإمنا هي جمرد " فلسطني"حمايدة للغاية، ففلسطني ليست  فهذه عبارة
" جواز االستيالء على األرض بالقوة"مقدمته على مبدأ عدم   فينص يف242اخلالف بشأن قرار جملس األمن رقم 

اإلسرائيليون   ويدعو إىل االنسحاب منها، وهنا طرح1967الفلسطينية والعربية احملتلة عام  ويتعامل مع األراضي
وكانوا . كما يف النص بالفرنسية» األراضي» كما يف النص باإلجنليزية، أو» أراض«إشكالية األراضي املعنية وهي 

وقد . حييد األرض ويفقدها حدودها فتصبح كلها قابلة للتفاوض بشأا يفضلون بطبيعة احلال النص اإلجنليزي ألنه
أراض «والقطاع   يف الضفة1967األراضي الفلسطينية احملتلة عام "ليون أن األمر حني قرر اإلسرائي (تطور(تدهور 

وقد وافقهم  (occupied أوكيوبايد: باإلجنليزية) «حمتلة«وليست  (disputed دسبيوتيد: باإلجنليزية(» متنازع عليها
 أو جمرد" أحداث الشغب"ا باعتباره" االنتفاضة"الدعاية اإلسرائيلية أن تشري إىل  وقد حاولت. األمريكيون على ذلك

داخل الكلمات ) الساطع كالنجم(ولكن االنتفاضة جنحت يف اختراق املعجم الصهيوين واستقرت " عصيان مدين"
  .العربية واإلجنليزية

 
 إخل، دون أن.. يف املنطقة وحتويل الصحراء إىل مزارع خضراء" التقدم"الصهاينة عن  وتظهر عملية التحييد يف حديث

مماثلة يف خطاب أرسل به لغاندي إذ  وقد جلأ مارتن بوبر حليلة. حلساب من وعلى حساب من سيتم هذا التقدميحدد 
األرض ملن يزرعها، وكأن املستوطنني الصهاينة جمرد فالحني مساملني  كتب له حماوالً تربير الغزو الصهيوين قائالً إن

هذا إلغاء كامل  ويف! بالتنغيص عليهم] اللئام[بينما يقوم العرب فقاموا حبرثها وزرعها يف صرب وأناة  وجدوا أرضاً
  .ألصول الصراع واستخدام ملصطلحات حمايدة تلغي التاريخ

 

 : نيةاستخدام مصطلحات دينية يهودية في سياقات تاريخية زم  3

املفيد معاجلتها بشكل   يكون منالبالغية متضمنة يف كل احليل السابقة، ولكنها من األمهية مبكان حبيث قد هذه احليلة
وهذا . التاريخ الزمين والتاريخ املقدس وال بني املطلق والنسيب واخلطاب اليهودي احللويل الكموين ال يفرق بني. مستقل

وهو (» إسرائيل» أو» أرض امليعاد«أو » األرض املقدسة«الصهيوين حني يشري إىل فلسطني باعتبارها  ما يفعله اخلطاب
سياق زمين خيلق استمرارية ال زمنية، فالعربانيون  واستخدام املصطلحات الدينية يف). م يعقوب بعد أن صارع الرباس

وصعدوا إىل أرض كنعان ال خيتلفون كثرياً عن اليهود السوفييت أو يهود الفالشاه  الذين خرجوا من أرض املنفى يف مصر
اهلجرة االستيطانية إىل  ومن هنا تسمى). دولة إسرائيل(ض كنعان وصعدوا إىل أر) املنفى(خرجوا من بالدهم  الذين

ويؤدي استخدام . »االرتداد والكفر«مبعىن » يريداه» ، من العلو والصعود، بينما اهلجرة منها هي»عالياه«فلسطني 
مرتبط  يهود إىل عنصرالقداسة اليهودية على األرض الفلسطينية، األمر الذي يعين حتويل ال املصطلحات الدينية إىل خلع

 .القداسة ا عضوياً، أما العرب، فيتم ميشهم، فهم يقعون خارج نطاق دائرة
 

 : عربإخفاء دال معين تماما أو محوه من المعجم السياسي والحضاري أو استخدام دوال تؤدي إلى تغييب ال  4
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 ىت ميكن حمو املدلول وإخفاؤه من اخلريطةالدوال متاماً من املعجم السياسي واحلضاري ح يلجأ الصهاينة حملو بعض

الذي يستخدم ديباجات  وهذه اإلستراتيجية تضرب جبذورها يف اخلطاب االستعماري االستيطاين الغريب. اإلدراكية
سواء يف أمريكا (، والبالد اليت يفتحوا »املختار الشعب«أو » عربانيون«فاملستعمرون االستيطانيون هم . توراتية

 ،«الكنعانيني«، ويشار إىل سكان هذه البالد ب »إسرائيل«أو » صهيون«هي ) فلسطني و جنوب أفريقيا أوالشمالية أ
محلة مشعل احلضارة الغربية " مث متت علمنة هذا االجتاه وأصبح املستعمرون االستيطانيون. ولذا فمصريهم اإلبادة

اهلنود «أو » املتخلفون«أو » اهلمجيون«أو » البدائيون«أو » األصليون السكان«وسكان البالد املغزوة هم " واالستنارة
األباشي والتشريوكي  ومل تعد بالد» روديسيا«بالدهم أمساءها فزميبابوي أصبحت، على سبيل املثال،  وفقدت. »احلمر

مماثل يف وقد حدث شيء ). أمريجيو فيسبوتشي(البالد  هذه" مكتشف"نسبة إىل » أمريكا«تسمى بأمسائها وإمنا أصبحت 
وصلوا  يف املعجم العلماين، أي الرواد الذين» احلالوتسيم«و(» العربانيون«الصهاينة هم  اخلطاب الصهيوين، فاملستوطنون

ويف الصياغة البلفورية (» إمشاعيليني» أو» كنعانيني«أما سكان البالد األصليون فقد أصبحوا إما ) إىل األرض فاكتشفوها
وأصبحت عملية االستيالء على » إسرائيل«إعادة تسمية فلسطني فأصبحت  ومتت). »ليهوديةاجلماعات غري ا«العلمانية 

 ، فأصبحت أم الرشراش1948واستمرت هذه العملية بعد عام . »إعالن استقالل إسرائيل» فلسطني هي جمرد

اضر حبيث بدأ االجتاه الوقت احل وقد اتسع نطاق هذه العملية يف. »يهودا والسامرة«وأصبحت الضفة الغربية » إيالت»
بدالً من » السوق الشرق أوسطية«ومن هنا احلديث عن . وحدهم حنو تغييب العامل العريب بأسره وليس الفلسطينيني

وأن عروبتها مسألة  «املنطقة«فالسوق الشرق أوسطية تعين أن هناك بلداناً خمتلفة يف هذه . »العريب العامل«احلديث عن 
  .ت قيمة تفسريية أو تصنيفية عاليةومهية أو هامشية ليست ذا

 
حبيث يهيمن دال واحد هو كلمة  من املعجم السياسي» مقاومة«ويبدو أن هناك اجتاهاً يف هذه األيام حملو كلمة 

ليس هلا » هجمات انتحارية«أو » إرهاب«ومعىن حمدد جمرد  ، وتصبح أعمال املقاومة اليت هلا جذور تارخيية»إرهاب«
ومل يأت أي ذكر لكلمة » اإلرهاب«ولذا، جند أن مؤمتر شرم الشيخ حاول تعريف  .اه مفهومسبب واضح وال اجت

وإسرائيل، ) اهللا حزب(ومن هنا ميكن إدراك حجم اإلجناز الذي حققته اتفاقية وقف إطالق النار بني لبنان  .«مقاومة«
  .فهي اتفاقية قد نصت على حق الدفاع عن النفس، أي حق املقاومة

 

 : ط المتعمد بين بعض الدوال وفرض نوع من الترادف بينها  الخل5

أهم هذه العمليات حماولة اخللط بني مصطلحات  ومن. يعمد الصهاينة إىل اخللط بني بعض الدوال اليت هلا حدود معروفة
. الواضح، وذلك على الرغم من أن كل مصطلح له جماله الداليل »عرباين» وأحياناً» إسرائيلي«و» صهيوين«و» يهودي«

االستخدام  وقد شاع. بينها لتأكيد مفهوم الوحدة اليهودية الذي يشكل جوهر الرؤية الصهيونية وقد جرى اخللط
ممكناً باعتبارها » الدولة الصهيونية«و «دولة اليهود«و» الدولة اليهودية«الصهيوين يف العقول حىت أصبح احلديث عن 

  .عبارات مترادفة
 



 
6الد -تور عبد الوهاب املسريي  الدك-موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية                                                106  

 : لفةى مسميات مختاستخدام اسم يشير إل  6

التحدث عن  دون» إرتس يسرائيل«الشعب اليهودي، و دون تعريف هذا» الشعب اليهودي«يستخدم اسم مثل 
اخلاص، فإن االسم هنا يشري إىل مسميات خمتلفة ختتلف باختالف من  وحيث إن لكل صهيوين تعريفه. حدودها

الصهيوين ميكن أن يكون معتدالً  كان أم متديناً؟ وهذا اإلام يعين أنتوطينياً كان أم استيطانياً، علمانياً  :يستخدم الدالّ
، وميكنه أن يكون متطرفاً إن ذكر عكس ذلك )إىل إسرائيل فيصرح بأن الشعب اليهودي هو من هاجر بالفعل(إن شاء 

لنيل إىل  أو من ا1967 أو 1948، وحدود إرتس يسرائيل هي حدود )أينما كان الشعب اليهودي هو كل يهودي(
نفسه، فهو مصطلح  «صهيوين«والشيء نفسه ينطبق على مصطلح . واألمر متروك دائماً لالعتبارات الربمجاتية الفرات،

فاليهودي، الذي جيعل الواليات املتحدة  .مطلق يشري إىل كل من يرى نفسه كذلك بغض النظر عما يفعله بعد ذلك
إن كان ذلك (والرات للمنظمة الصهيونية، ميكن أن يعترب نفسه صهيونياً د وطنه ويقود سيارته مكيفة اهلواء ويدفع بضعة

  .ينتقل إىل الضفة الغربية وحيمل السالح ضد أهلها هو صهيوين كذلك ، ومن)يروق له
 

الصهيوين، فهي صورة جمازية  هنا اإلشارة إىل الصورة اازية العضوية احللولية الكمونية املتواترة يف اخلطاب وميكننا
وهذه الروح . مصدر التماسك العضوي بينهما تفترض أن األرض والشعب متوحدان من خالل روح حتل فيهما هي

وداخل هذا اإلطار، ميكن أن يشري الدالّ . يف اخلطاب العلماين» روح الشعب» يف اخلطاب الديين، وهي» اإلله«تسمى 
، »وثيقة إعالن استقالل إسرائيل» لدولة الصهيونية اليت يقال هلاوأثناء إعداد وثيقة إعالن ا. إىل مدلولني) الروح) الواحد

حيث أصر » واضعني ثقتنا يف اإلله«والصهاينة العلمانيني حول عبارة  نشب خالف بني الصهاينة اإلثنيني الدينيني
واليت تعين حرفياً  «تسور يسرائيل«وقد حلَّ اخلالف عن طريق تبني عبارة . تضمينها يف ديباجة الوثيقة الدينيون على

ميكن أن يؤدي معىن » صخرة إسرائيل«واحداً وهو  ومعىن هذا أن داال. »اإلله«ولكنها تعين أيضاً » صخرة إسرائيل«
متيناً  للمتدينني، فالصخرة قد تكون اإلله وقد تكون روح الشعب وقد تكون أساساً مادياً إحلادياً للعلمانيني ومعىن دينياً

  .الصهيونيةلتأسيس الدولة 

 

 : إلى مسميات مختلفة توجد رقعة عريضة مشتركة بينهااستخدام أسماء مختلفة تشير إلى مسمى واحد أو   7

» الصهيونية العمالية«و «الصهيونية التصحيحية«و» الصهيونية السياسية«الصهاينة اصطالحات كثرية مثل  يستخدم

صهيونية استيطانية وصهيونية : اختزاهلا يف نوعني اثنني  عديدة ميكنإخل، وهي تيارات صهيونية... »الصهيونية الدينية«و
  .»إسرائيل«أو » إرتس يسرائيل«أو » اليشوف«فلسطني احملتلة باعتبارها  كما يشار إىل. توطينية

 
ين استخدام املصطلحات يف التراث الدي واألسلوبان السابقان يف التعامل مع الدوال مسألة تضرب جبذورها يف طريقة

  .مسميات هلا عدة» التوراة«اليهودي حيث جند أن كلمة مثل 
 

 :كامن معنى معجمي مباشر ظاهر ومعنى آخر حضاري ,استخدام مصطلحات لكل منها معنيان  8
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حسب جماهلا الداليل املعجمي املباشر وحسب، ولكن معناها  يستخدم الصهاينة عبارات تبدو بريئة وساذجة إن عرفت
القانون » أو» القانون الدويل العام«جماهلا الداليل من خالل املعجم احلضاري، فتعبريات مثل   إن عرفاحلقيقي يتضح

يف املعجم احلضاري الغريب يف القرن التاسع  تعين يف املعجم اللفظي دالالا احلرفية، ولكنها» قانون األمم«أو » العام
 وينطبق الوضع نفسه على عبارة مثل. »القانون االستعماري الدويل«أو » االستعمارية قانون الدول الغربية«عشر تعين 

ولكنها يف املعجم احلضاري  حصلت على براءة ال أكثر وال أقل" شركة"، فمعناها احلريف أا »شركة ذات براءة»
 آسيا أو أفريقيا بنقل كتلة بشرية غربية وتوطِّنها منطقة يف شركة استيطانية تشبه الدولة تقوم«والسياسي الغريب تعين 

بعناية وراء الكلمات  لكثري من الدوال الصهيونية تتم ختبئته) االستعماري(ولذا، فإن املعىن احلقيقي  .«الستغالهلا اقتصادياً
قد تركت مبهمة » السالم«حتت هذا التصنيف، فكلمة  «عملية السالم«أو » السالم«وميكننا أن ندرج مصطلح . الربيئة

«الدائم السالم«: ن تعينعامة، وهي ميكن أ «السالم العادل»   ، ولكنها ميكن أن تعين »السالم املؤسس على العدل»  
يدل على أن املعىن  وسلوك اإلسرائيليني وحلفائهم األمريكيني. »األمريكية/ السالم حسب الشروط الصهيونية» أيضاً

  .األخري هو املعىن املقصود
 

 : ليه دون الحد األدنى الصهيوني المعلن ولكنها تشير إاستخدام دوال تعبر عن مدلوالت هي  9

فالصيغة الصهيونية األساسية مت  األمثلة على هذا الدال الذي استخدم يف مؤمتر بازل لإلشارة للدولة اليهودية، لعل أهم
ه الصيغة وهي جزءاً من هذ) الوظيفية(الشاملة حبيث أصبحت الدولة  تعديلها يف مرحلة هرتزل وبلفور وأصبحت الصيغة

): 1897(األول  وهذا ما عبر عنه شعار املؤمتر الصهيوين. لعملية نقْل اليهود وتوطينهم وتوظيفهم اإلطار املفترض

اليوم وضعت أساس دولة : "دون يف مذكراته وكان هرتزل قد". تأسيس الدولة هو احلل الوحيد للمسألة اليهودية"
يف » دولة«حاول اتمعون أن يبتعدوا قدر اإلمكان عن استخدام كلمة  ارات،ومع هذا، عند مناقشة القر". اليهود

تكن موافقة يف  كما أدرك واضعو الربنامج أن أكثرية اليهود مل. كيال يثريوا خماوف السلطات العثمانية اإلعالن النهائي
فقد اقترح الزعيم الصهيوين ماكس ولذا، . اليهودية ذلك الوقت على فكرة أمة يهودية ومن مث كانت ترفض فكرة الدولة

ولكنها ال تعين » االستقالل«وهي كلمة أملانية مبهمة قد توحي مبعىن  ،«Heimstatte هاميشتات«نوردو كلمة 
املذكورة  ويقول نوردو نفسه إنه استخدم طريقة املواربة أو الدوران حول املعىن واقترح الكلمة .«دولة«بالضرورة 

ولكننا مجيعاً فهمنا : "مث أضاف نوردو قائالً ،«دولة«كمرادف لكلمة ) ذ  مأوى  موطن  مرتلبيت  دار  مال: ومعناها(
  ."لنا على دولة يهودية كما هي اآلن وقد دلت آنذاك بالنسبة. املقصود ا

 
» ألممقانون ا«حبماية ) ملجأ(» بيت«االحتمال الوحيد أمامي هو إنشاء " : يوليه يقول9وكتب هرتزل يف دي فيلت يف 

وحني ". مكان آخر هلؤالء اليهود الذين ال ميكنهم احلياة يف (Volkerrechtlich فولكرشتليخ(» الشعوب قانون«أو 
النقاش، فالبعض أخذ على هذه العبارة ما تتضمنه من  أثناء املؤمتر، أثارت العبارة كثرياً من» قانون األمم«وردت عبارة 

» قانون«، أي «Rechtlich رختليخ«ولذا، اقترح نوردو كلمة . ة العظمىالغربي االعتراف بفكرة تدخل الدول

أي  «Offentlich Rechtlich أوفينتليخ رخيتليخ«وأخرياً، مت التوصل للصيغة املراوغة . فرفض االقتراح وحسب،
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ال حتمل معىن السيادة يفهم منها قوانني بلدية أو مدنية ولكنها  اليت قد» قانون«، فهي أوسع من كلمة »القانون العام«
  .منها القومية أو أي شكل

 
املعروضة عليهم حىت لو كانت ) أو احللول(الدوال  ويرتبط هذا اجلانب من اخلطاب الصهيوين مبقدرة الصهاينة على قبول

 احلد أن القبول أمر مرحلي مؤقت وأن املضمون احلقيقي للدال أو احلل يشري إىل دون احلد األدىن الصهيوين مع تأكيد
وحينما أصدرت سلطات  .الصهيوين الذي قد يكون من اخلطر اإلعالن عنه أو اإلصرار عليه يف مرحلة معينة األدىن

باإلجنليزية، ولكنها  «Palestine بالستني«وكلمة  بالعربية» فلسطني«االنتداب عملة كانت هذه العملة حتمل كلمة 
 ، فقد سجل احلرفان تأكيداً حلقوق)»إرتس يسرائيل«فني يف عبارة ومها أول حر) ي بالعربية. مل حتمل سوى حريف إ

قَبلت القيادة الصهيونية هذا احلل  وقد. املستوطنني الصهاينة واكتفي ما دون العبارة كاملة حىت ال يتم استفزاز العرب
) 1937لجنة امللكية عام الذي أصدرته ال(وايزمان قرار التقسيم  وحينما عرض على"). املتشددين"رغم اعتراض بعض 

إمكانية  وهو ما يعين" (لن جتري"صحراء النقب، ولكنه قَبل القرار ألن النقب باقية يف مكاا و فإنه مل يكن يشتمل على
رفض الكتاب األبيض األول وعلى  وقد تكرر املوقف نفسه من قبل حني أصر بعض الصهاينة على). ضمها فيما بعد

من مبدأ العمل مبا هو واقع بدالً من اإلحلاح على احلد األدىن  يهودي، فقال وايزمان انطالقاًعدم القبول إال مبيثاق 
  ."األبيض أمر واقع، ولكن امليثاق ليس كذلك الكتاب: "الصهيوين

 
ا االستعماريون اإلجنليز من قبل، فحني صدر وعد بلفور الذي ينص على أن فلسطني  وهذه حيل لفظية للمراوغة عمل

حيلة قَبلها لويد جورج  وهي. قومي للشعب اليهودي، قَبله الصهاينة كتسوية مرحلية مع اإلبقاء على احلد األدىن وطن
فلسطني مؤسسات نيابية ويصبح اليهود األكثرية املطلقة يف  حني يأيت الوقت ملنح: "رئيس الوزارة الربيطانية إذ قال
  ."كومنولث يهودياً السكان، فإن فلسطني ستصبح

 

 : ائج  ترك فراغات كثيرة ومساحات خالية بين العناصر المختلفة، وعدم ربط المقدمات بالنت10

 فجوات واسعة بني العناصر املختلفة وبني املقدمات والنتائج، فيذكر النتائج دون يعمد اخلطاب الصهيوين إىل ترك

حيال بعض النقاط عن عمد  التزام الصمتوقد تركت هذه املساحات خالية وجرى . املقدمات واملقدمات دون النتائج
وهذا (مبكرة قد ال يحسن الكشف عنها مرحلياً  ألن مألها واإلفصاح عنها قد يكشف أهداف الصهاينة يف مرحلة

ضمت بروسيا األلزاس واللورين، كان شعار أهل هاتني املنطقتني من  فبعد أن. تكتيك معروف يف عامل السياسة
الدولة  مؤرخ فكرة(وكما قال بن هالربن "). ث عنهما قط، وال تكف عن التفكري فيهما قطتتحد ال: "الفرنسيني هو

السيادة اليهودية والطرق السياسية  ، اتفق يهود اليديشية ويهود غرب أوربا على ضرورة الصمت بشأن فكرة)اليهودية
 النتائج وحسب أو ما قد حيتاج كل شيء للجمهور، جيب كشف جيب أال يكشف"وكتب هرتزل يف يومياته . لتحقيقها

 بشأن مستقبل فلسطني، فال يزال" آرائنا"وحذر آحاد هعام من اإلفصاح العلين عن  !"املرء لكشفه يف مناقشة ما

يف املؤمتر الصهيوين » الدولة«مصطلح  وحينما نوقشت قضية. يشكل خطراً ما دام مستقبل تركيا مل يتقرر بعد) حينذاك)
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دولة «ال داعي للقلق فسوف يقرؤه الناس : "هرتزل اجلميع قائالً ، طمأن»وطن قومي«طلح األول، واستخدم مص
مهمة  ال داعي لتوخي الدقة ألن الكل يعرف املطلوب يف املمارسة، وال يوجد أي مربر جلعل"و "على أية حال» يهودية

كلنا نعرف القصد الصهيوين الصامت،  : هوومعىن قوله". اللجنة التنفيذية أكثر صعوبة مما هي عليه باإلصرار على الدقة
 .املهودة، وقد قررنا االلتزام ما ولكن ال داعي لإلفصاح عنهما ونعرف الصيغة الصهيونية األساسية الشاملة

إبان فترة االنتداب حني  أحياناً بعملية الصمت وعدم اإلفصاح كما حدث مع جابوتنسكي" املتطرفني"يلتزم بعض  وال
وكان ال يكف عن املطالبة بأن يعلَن صراحةً أن هدف  كامالً على العملة،» إرتس يسرائيل«يكتب اسم أصر على أن 

 فهما .E.I ولكن القيادة العمالية احلصيفة اكتفت باحلرفني األولني. على ضفيت األردن الصهيونية هو إنشاء دولة يهودية

  .يشريان إىل احلد األدىن الصهيوين
 

ففي إحدى احلمالت االنتخابية . من يلتزمون الصمت ومن حياولون كشفه ة تبني التصادم نفسه بنيوهناك حادثة طريف
، وكل ما يف األمر "أعداؤه" وهو يعين يف واقع األمر أم" إخوته"إسحق نافون إىل العرب باعتبارهم  يف إسرائيل، أشار

ض بعض السامعني من اإلسرائيليني على إشارته اعتر وحني. أنه حياول خداعهم حىت حيصل على أصوام االنتخابية
 أال تفهمون؟ إا مسألة رياضية بسيطة، إن هدف الربنامج! أنتم دبلوماسيون! عباقرة أنتم: "األخوية للعرب صاح نافون

وهكذا، فالبد من التخلص  ."العمايل الصهيوين هو احلصول على أكرب قدر ممكن من األرض وأقل عدد ممكن من العرب
  .إفصاح، أما حكاية األخوة هذه فهي دعاية انتخابية العريب، هذا ما يقوله الربنامج العمايل دونمن 
 

 : صيص  التأرجح المستمر والمتعمد بين أعلى مستويات التعميم والتجريد وأدنى مستويات التخ11

حسبما متليه عليهم  لتخصيصالصهاينة أن يتحركوا من أعلى مستويات التعميم والتجريد إىل أدىن مستويات ا حياول
الرأي العام يف الغرب، فإنه يكون عن أرض امليعاد  فحني يكون احلديث موجهاً إىل اليهود وإىل. االعتبارات الربمجاتية

 وهناك احلديث عن النفي إىل بابل والعودة. والوعد اإلهلي الذي ورد يف العهد القدمي املقدسة وحق اليهود األزيل فيها

احلديث املوجه إىل العرب  ولكن، إىل جانب ذلك، هناك. إخل...  أزيل متكرر وعما حلق باليهود من اضطهادمنها كنمط
وعلى التفاوض وجهاً لوجه ودراسة التفاصيل املباشرة  عن ضرورة تناسي املاضي وحمو الذاكرة والتركيز على احلاضر

 يكون احلديث عن سنغافورة كمثل أعلى يحتذى، وبدالً من احلديث عن صهيون، .واإلجراءات والعائد االقتصادي
واألوطان يكون احلديث  احلديث عن رؤى األنبياء يكون عن مشاريع االستثمار، وبدالً من احلديث عن البالد وبدالً من

  .التركيز على آخر املوضات واملايوهات عن الفنادق والكازينوهات، وبدالً من ارتداء ثياب املعارك يكون
 

النفعي اإلجرائي حني يتوجه الصهاينة إىل احلكومات الغربية طلباً للمعونات إذ  احلال، ميكن استخدام اخلطابوبطبيعة 
اإلستراتيجي العسكري  احلديث عن صهيون واألراضي املقدسة بطبيعة احلال، ويكون احلديث عن العائد يسقط

التأرجح بني أعلى درجات التعميم وأقصى درجات هذا  ويظهر. واالقتصادي للدولة الصهيونية الوظيفية اململوكية
إىل  ، فرغم أن األرض أمر حمدد إال أا تدرجيياً حتولت"األرض مقابل السالم"ا شعار  التخصيص يف الطريقة اليت ينفَّذ
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ءات جمموعة حمددة من اإلجرا مفهوم شديد العمومية، على عكس السالم، الذي حتول من كونه مفهوماً عاماً إىل
  .االقتصادية واألمنية املادية الصارمة

 

 : رات  أيقنة بعض الدوال والعبا12

املصطلح أو العبارة، أي حتويل املصطلح إىل ما يشبه األيقونة، حبيث  «أيقنة«من احليل الصهيونية األساسية ما نسميه 
أو املراجعة أو الدراسة  اليت ال تقبل املناقشةمرجعية ذاته وتختزل احلقيقة املركبة إىل مثل هذه األيقونة،  يصبح املصطلح

". املفاوضات وجهاً لوجه"ولعبارة " لشعب بال أرض أرض بال شعب"وهذا ما حدث بعض الوقت لعبارة . أو التساؤل

  ».السالم مقابل األرض«و» عملية السالم «ويف الوقت احلاضر، ظهرت مصطلحات مثل

 اليت يفترض أا تشري إىل عدد ضحايا اإلبادة النازية من" ستة ماليني يهودي"عبارة  ولعل من أهم العبارات املتأيقنة

  ».إنكار اإلبادة «اليهود، وأصبح جمرد التساؤل عن مدى دقة هذا العدد شكالً من أشكال الكفر يسمى

 : اقع  إشاعة بعض الصور التي تختزل الو13

فرغم أن إسرائيل من . صهيونية  اليت ختتزل الواقع وتترمجه إىل أطروحةباأليقنة حماولة إشاعة بعض الصور اازية وترتبط
الصورة اليت تشاع جيب أن تكون صورة إسرائيل صاحبة احلق املساملة  أكثر الدول تسلُّحاً وشراسة وقوة عسكرية، إال أن

داود الصغري  صبحت إسرائيلوقد متت ترمجة هذا كله إىل صورة داود وجالوت اازية، حبيث أ. نفسها اليت تدافع عن
ومن الطريف أن (الصغري بشراسة  الذي ال يوجد معه سوى مقالع ضد جالوت املدجج بالسالح والذي يهاجم داود

الفلسطينيني كانوا هم املسلحون باملقاليع، أما اإلسرائيليون فكانوا هم  االنتفاضة قلبت األمور رأساً على عقب، إذ أن
  .(بالسالح جالوت املدجج

األمر الذي يتطلب إخفاء كل (الدميوقراطية الغربية  ومن الصور األخرى اليت متت إشاعتها صورة إسرائيل باعتبارها واحة
األمر الذي يتطلب إخفاء املساعدات الغربية اليت (ومنوذجاً لإلنتاجية والكفاءة  (ما تقوم به من عمليات قمع وإرهاب

  .)يف هذا اتمع تصب
 

 .انظر المدخل التالي: تذاريات وتنويعها حسب تنوع الجمهور المستهدف تغيير االع14

 

  االعتذاريات الصهيونية العنصرية ونظرية الحقوق اليهودية المطلقة

Racist Zionist Apologetics and the Theory of Absolute Jewish Rights  

 أو» اعتذر املذنب«ويقال » احلجة اليت يعتذَر ا«و ه» العذر«، و»رفع عنه اللوم» مبعىن» عذَر«من » االعتذاريات«

يسوقها املرء لريفع اللوم  هي احلجج اليت» االعتذاريات«و. »احتج لنفسه«و» أبدى عذره«مبعىن » اعتذر عن الشيء»
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ويف حالة االعتذاريات ). املفعول به(ورؤية اآلخر  (الفاعلة(واالعتذاريات تستند إىل رؤية للذات . عن نفسه
 نظرية للحقوق حياول الكيان الغازي أن يربر عن طريقها عدوانيته وأن يضفي شيئاً من االستعمارية، جند أا يف جوهرها

  .املعىن على فعلته

 
الفكر القومي العضوي والعنصري الغريب الذي يذهب إىل أن  وتنطلق االعتذاريات الصهيونية من االفتراض احملوري يف

املغزوة، وأن  (الشرقية(الغازية أكثر تفوقاً من الناحيتني احلضارية والعرقية من أعضاء احلضارات  (ةالغربي(أعضاء احلضارة 
اإلمربيالية مسألة منطقية وحتمية بل حيتمها منطق  ختلُّف هذه احلضارات الشرقية أمر وراثي حتمي، ومن مث تكون الغزوة

  !التقدم
 

واغتصاب األرض من  ي استعمار استيطاين إحاليل آخر، أي عن طريق العنفالصهيوين لفلسطني مثلما مت أ وقد مت الغزو
غري متجانسة وكان هلا انتماءات حضارية ودينية  لكن املادة البشرية الغازية يف حالة فلسطني كانت متنوعة. أصحاا

 للدول االشتراكية وليهودالصهيونية كان عليها أن تبيع صورا لالستعمار الغريب و وثقافية وسياسية خمتلفة، كما أن

يفوق االعتذاريات االستعمارية  العامل، ومن مث تنوعت االعتذاريات والتربيرات اليت يستند إليها الغزو الصهيوين بشكل
  :املألوفة، لكن هناك عناصر كثرية مشتركة

 

 : بيضعبء اليهودي األ  1

 العامة، أي اليت ال تصدر عن منطق أو تسويغ صهيوين أو االستعمارية من أهم االعتذاريات الصهيونية، تلك االعتذاريات
قامت بتقدمي  ومن املعروف أن اجليوب االستيطانية البيضاء. وإمنا تصدر عن منطق استعماري عام يهودي خاص،

يونية بعض األحيان، جند أن االعتذاريات الصه ويف. اعتذاريات مفصلة لتسويغ وجودها الشاذ يف كل من آسيا وأفريقيا
فاإلنسان األبيض يف هذه املنظومة هو مثل . عن نقاء الرجل األبيض وتفوقه من النوع التقليدي املألوف الذي يدافع

حوله ويكتسب  املتجسد أو موضع احللول ومركز اإلطالق والركيزة النهائية للكون والتاريخ والذي يدور اللوجوس
  .حقوق اآلخرين ا اإلنسان مطلقة وجتبوهلذا، فإن حقوق هذ. معىن من وجوده يف مركزه

 
تعبري عن حقوق وامتيازات األجناس األوربية، واعترب عدم  وقد وصف اللورد بلفور عملية االستعمار االستيطاين بأا

 يصدر أما ريتشارد كرومسان، فكان يرى أن االستعمار االستيطاين األوريب. تارخيية واضحة املساواة بني األجناس حقيقة

آسيا وأفريقيا، وذلك عن طريق احتالل  عن اإلميان بأن الرجل األبيض سيقوم جبلب احلضارة إىل السكان األقل حتضراً يف
وال شك يف أا طريقة غريبة ومدهشة أن تدخل احلضارة (السكان األصليني  القارتني فعلياً، حىت لو أدى ذلك إىل إبادة

مع نظرته العنصرية  حىت قبل تبنيه الرؤية الصهيونية ومتشياً(وردو، فقد اقترح أما ماكس ن). طريق إبادته إىل شعب عن
  .األجناس الدنيا اليت ال تستطيع البقاء خالل معركة التطور توطني العمال األوربيني العاطلني ليحلوا حمل) االستعمارية
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مؤكداً للقضاة  ءته خالل حماكمته يف نورمربج،واملفكر النازي ألفريد روزنربج حجة مماثلة إلثبات برا وقد قدم الزعيم
ألول مرة يف كتاب عن حياة » سوبرمان«لفظ  العالقة العضوية بني العنصرية واالستعمار، إذ أشار إىل أنه عثر على

 يف» العنصر املتفوق«أو » العنصر السيد«وبين روزنربج أيضاً أنه صادف عبارة  .اللورد كتشنر، الرجل الذي قهر العامل
هذا الضرب من التفكري  عامل األجناس األمريكي ماديسون جرانت والعامل الفرنسي البوج، مث أشار أخرياً إىل أن مؤلفات

عام وأن النظرية العنصرية، ونظريات  400 األنثروبولوجي ليس سوى اكتشاف بيولوجي جاء يف ختام أحباث دامت
واملشروع الصهيوين جزء من املشروع االستعماري . مانية احلديثةالعل التفوق العرقي، جزء من فكر احلضارة الغربية

انتماءهم إىل اجلنس  وليس غريباً أن جند الصهاينة يؤكدون. الصهيونية األساسية صيغة غربية غري يهودية الغريب، والصيغة
تمكنوا من املشاركة يف املزايا االستعماري املنتصر، حىت ي األبيض، صاحب الرؤية املعرفية العلمانية اإلمربيالية واملشروع

 فنجد أن عامل االجتماع. األبيض لنفسه، وحىت يسامهوا يف حمل عبئه احلضاري الثقيل واحلقوق اليت منحها الرجل

الشبه اجلسماين بني اجلنس  يؤيد يف دراسته يهود اليوم النظرية اليت تؤكد) 1943  1876(الصهيوين آرثر روبني 
أن يرى اليهود أعضاء يف اجلنس ) على حد قوله) الصغرى وال سيما األرمن، إذ أنه يفضلاليهودي وأجناس آسيا 

إىل توجيه الضربات للنظرية السامية اليت تنسب اليهود للعرق السامي أو  األبيض، ويرحب بأية حماوالت نظرية ترمي
إىل التشاؤم من مثار  رياً إىل درجة تؤديويرى أن االختالف العنصري بني اليهود واألوربيني ليس كب. السامية احلضارة

  .الزواج املُختلَط بني أعضاء اجلنسني

 
أفصح روبني عن  وقد. على اليهود البيض وحدهم، أي اإلشكناز» يهودي«التفكري الصهيوين يقصر لفظ  ومثة اجتاه يف

 يف وعي كثري من اليهود الغربيني، الصهيونية هذه الفكرة بصراحة بالغة يف كتابه آنف الذكر، حيث يناقش أثر احلركة
كانت تستهدف أساساً جتنيد اليهود األوربيني، ال اليهود الشرقيني، رغم أن  وكيف أن حماوالت االستيطان الصهيونية

الزراعية كان أكثر سهولة  يف املستعمرات) والقوقاز] سوريا[من اليمن واملغرب وحلب (وتوطني اليهود الشرقيني  جتنيد
  .ويسراً

 
 بسبب طبيعة حيام يف أوربا، وبسبب االضطهاد الذي تعرضوا له، اجتازوا عملية وقد ذكَّر روبني قارئه بأن اإلشكناز،

. سوى األكثر ذكاء واألكثر قوة طويلة من االختيار وصراعاً مريراً من أجل البقاء، وهو صراع ال يستطيع البقاء فيه

وقد سامهت عوامل . العظيمة اليت يتمتع ا اليهود، بل جرت تقويتها ية الطبيعيةولذلك متت احملافظة على املواهب العنصر
أكيداً للتقدم الفكري  تصفية غري املوهوبني، ويف اإلبقاء على األكثر موهبة، األمر الذي شكَّل ضماناً أخرى أيضاً يف

 .لى اليهود العربعلى السفارد وع لإلشكناز وتفوقهم يف النشاط والذكاء ويف املقدرة العلمية

 
اليت يدعيها الرجل األبيض لنفسه ال تنطبق على السفارد، وإمنا تنطبق على  لكل ما تقدم، يرى روبني أن احلقوق

  .(فهم وحدهم القادرون على محل عبء الرجل األبيض، وعلى اغتصاب آسيا وأفريقيا(وحدهم  اإلشكناز
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فتيودور . االعتذاريات الصهيونية  أبيض، موضوع أساسي كامن يفوهذه الرؤية للمستعمر الصهيوين، بوصفه رجالً
وكان يدرك متام اإلدراك ضرورة التنسيق بني اخلطة الصهيونية  هرتزل كان يؤمن متام اإلميان بتفوق الرجل األبيض،

 قرر الزعيمولذلك، فقد . االستعمارية املماثلة حىت ال تتعارض احلقوق املختلفة للبيض االستعمارية واملشروعات

يبني لوزير املستعمرات الربيطاين  الصهيوين، قبل أن جيتمع بتشامربلني، أن من الضروري قبل مناقشة اخلطة الصهيونية، أن
وقد بين الروائي اإلجنليزي واملفكر الصهيوين . حىت اآلن أناس بيض أن هناك بقعة ما يف املمتلكات اإلجنليزية ليس فيها

أفريقيا سيكون  أن االستيطان الصهيوين يف شرق) 1903(طابه أمام املؤمتر الصهيوين السادس يف خ إسرائيل زاجنويل
) وهم موضع احللول(أن املستوطنني البيض هناك  ولكن يبدو. وسيلة ملضاعفة عدد السكان البيض التابعني لربيطانيا هناك

  .فعارضوا االستيطان مل يقبلوا تعريف اليهودي بأنه رجل أبيض
 

وانطالقاً من هذا التصور، . إىل فكرة التفوق احلضاري الغريب حاول الصهاينة تسويغ االستعمار الصهيوين بالرجوعوقد 
تعيش يف ظالم  اإلمربيالية بوصفها نشاطاً نبيالً، يهدف إىل جلْب احلضارة لألجناس األخرى اليت تحدث هرتزل عن

املنظور الغريب حني كتب رسالة إىل دوق  ه الصهيوين من خالل ذلكوقد كان هرتزل ينظر إىل مشروع. البدائية واجلهل
إىل وطنهم التارخيي، سيفعلون ذلك بصفتهم ممثلني للحضارة الغربية، وأم  بادن يؤكد له فيها أن اليهود، عندما يعودون

الشرق، وأن الصهاينة  معهم النظافة والنظام والعادات الغربية الراسخة إىل هذا الركن املوبوء البايل من سيجلبون
السكك احلديدية يف آسيا اليت تعد الطريق الربي للشعوب  مبد) بصفتهم من املؤيدين املتحمسني للتقدم الغريب(سيقومون 
  .املتحضرة

 
ويف هذا . للدول اإلمربيالية ولشعوا واالعتذاريات اليت تنطلق من مقولة عبء الرجل األبيض موجهة بالدرجة األوىل

نظيفة متقدمة، قاعدة للدميوقراطية الغربية حتمي ) بيضاء(وظيفية غربية  إلطار طرحت إسرائيل نفسها باعتبارها دولةا
وضد احلركات ) القدمي يف عصر النظام العاملي(اإلستراتيجية الغربية وتقف حبزم وصرامة ضد القومية العربية  املصاحل

  .(يف عصر النظام العاملي اجلديد(اإلسالمية 
 

بل يعتربون أنفسهم  الكثري من تصرحيات الصهاينة أم ال يعتربون أنفسهم كياناً عنصرياً منفصالً فحسب، ويؤكد
" يف يهودا واجلليل"جوريون مقاالً حتت عنوان  ، كتب الزعيم الصهيوين بن1917ويف عام . أعضاء يف اجلنس األبيض

لقد كنا " عاملني يف هذه األرض فحسب، بل على أم غزاة هلا، ال بوصفهم وصف فيه املستوطنني الصهاينة يف فلسطني
بن جوريون بني  ، قارن1915كتبه عام " احلصول على وطن قومي: "ويف مقال آخر بعنوان". من الفاحتني مجاعة

ستوطنون صورة املعارك العنيفة اليت خاضها امل االستيطان الصهيوين واالستيطان األمريكي يف العامل اجلديد، مستحضراً
 ومما له مغزاه أنه ساوى بني الطبيعة وبني اهلنود، بل. اهلنود احلمر األكثر وحشية األمريكيون ضد الطبيعة الوحشية، وضد

إىل جتريد اإلنسان وحتويله إىل  والواقع أن هذه الواحدية الكونية تؤدي. وضعهم يف مرتبة أدىن إذ هم أكثر وحشية منها
أو نقْله أمراً مقبوالً بل مرغوباً فيه، أما وايزمان فقد فضل يف  ، األمر الذي جيعل إبادتهجمرد جزء من دورات الطبيعة
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واملستوطنني الربيطانيني  واخلطأ أن يقارن بني املستوطنني الصهاينة من جهة واملستوطنني الفرنسيني يف تونس كتابه احملاولة
  .ملحوظاً إزاء املستوطنني يف جنوب أفريقيا فاًيف كندا وأستراليا من جهة أخرى، كما أظهر أيضاً تعاط

 
الرئيس  يسوغ االستعمار والعنف واإلبادة باسم التقدم، يف مذكرة بعث ا وايزمان إىل ويتبدى االجتاه العنصري، الذي

وطبقة أساساً فالحني متعلمني  يشرح له فيها أن اتمع الصهيوين يف فلسطني يضم) 1947 نوفمرب 27يف (ترومان 
الصورة املشرقة والصورة الكئيبة للمجتمعات األمية الفقرية يف  صناعية ماهرة تعيش على مستوى عال، مث يقارن بني هذه

  .فلسطني
 

، الذي )وليس العرقي(للصهاينة  نظرنا إىل اجلانب اآلخر ألسطورة عبء اليهودي األبيض، وهو التفوق التكنولوجي وإذا
من املرحلة الدنيا التقليدية إىل املرحلة العليا احلديثة، فإننا جند أن  ومون بتطوير اتمع ودفْعهسيجعلهم رسالً للتقدم يق

وغريه، يف دفاعهم عن  (الصهيوين االشتراكي(وقد اقتبسنا بعضاً من كتابات بن جوريون . الصهاينة تزخر ا كتابات
يف أن املستوطنني الصهاينة كانوا عارفني بالتكنولوجيا  وال شك. االستعمار الصهيوين، باعتبارهم ممثلني للحضارة الغربية

املعاصرة إىل  السياسية املعاصرة، كما كانوا مجاعة معاصرة فعالً، وقد نقلوا قيمهم ومؤسسام وبوسائل التنظيم والقيم
. وت واحد لكل ناخباالنتخابات على أساس ص الوطن اجلديد، فنظموا النقابات العمالية واألحزاب السياسية، وأجروا

 االشتراكية، من حيث عدالة توزيع الدخل أو اإلميان بأمهية العمل اليدوي ومساواته بل إم مارسوا أحياناً أشكاالً من

واالشتراكية، ظلت مقصورة  ولكن كل هذه األشكال املعاصرة من التنظيم، وهذه القيم الدميوقراطية. بالعمل الفكري
ومل حياول الصهاينة حتديث اتمع . وليس على اتمع كله (امليكرو(بق على جمتمعهم الصغري على الصهاينة وحدهم، تط

النخبة  وهذا الدور يقف على الطرف النقيض من الدور الذي تلعبه(حاولوا أن يوقفوا تطوره  بأكمله بل على العكس
 .)املعاصرة ذات األصول القومية

 
اء السكان األصليني يف مستوى حضاري متخلف، ومنعهم من تنظيم أنفسهم داخل إبق وقد بذل املستوطنون جهدهم يف

ولذا، فقد . التقليدي وتنظيماته ، وفضلوا التعامل معهم داخل أطر اتمع)نقابات عمال، أحزاب سياسية(معاصرة  أُطر
السماح ) ستوطنني الصهاينةاحتاد العمال امل(رفض اهلستدروت  وقد. فضلوا التعامل مع كبار املالك وزعماء العشائر

 ترفض) العصرية الدميوقراطية(كما أن الدولة الصهيونية . يف صفوفه إال يف تاريخ قريب للعمال العرب باالنتظام

الصهيوين اجلديد عن طريق  االعتراف حبق تقرير املصري للسكان األصليني أو حقهم يف املشاركة يف النظام السياسي
دولة تضم كال من العنصر السكاين الدخيل والعنصر   يف االنتخابات، وترفض أيضاً تشكيلتكوين األحزاب واالشتراك

  .األصلي على قدم املساواة
 

تسرق من السكان األصليني أرضهم، أي  وإىل جانب هذا، هناك احلقيقة األساسية، وهي أن مجاعة املستوطنني الغزاة
). اإلطار االجتماعي الذي تتحقق من خالله ذوام التارخيية(حيام  طتسرق منهم األساس املادي ألي تقدم، ودم من

ولعل هذا هو . التقدم هو البقاء وليس) اجلزائري أو الفلسطيين(األولويات، ويصبح واجب املواطن األصلي  ولذا، تتغير
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 يف مرتل موشي 1936العذبة حني تقابال عام  الذي يفسر سر رفض موسى العلمي لكلمات بن جوريون احللوة
اليت أعدها عن املستنقعات اليت جيري ) القدمية(بدأ احلديث بترديد النغمة  فطبقاً ملا جاء على لسان بن جوريون. شاريت
امسع يا خواجه ! امسع: "قائالً ولكن العريب قاطعه. والصحارى اليت تزدهر باخلضرة، والرخاء الذي سيعم اجلميع جتفيفها،

مائة عام أخرى، أو ألف عام آخر، إىل أن نستطيع حنن  أفضل أن تظل األرض هنا جرداء مقفرةبن جوريون، إنين 
بأن العريب كان يقول احلقيقة، وأن ) فيما بعد(ومل يسع بن جوريون إال أن يعلق  ."استصالحها ونأيت هلا باخلالص

  .هو بدت مضحكة وجوفاء كلماته
 

 : الصعبء اليهودي الخ  2

وحدها يف  اليهودي األبيض وحقه يف استعمار فلسطني، فإن هذه األسطورة ال حتتل مركز الصدارة رغم شيوع أسطورة
يهود العامل، تستند بصفة جوهرية إىل  اخلطاب الصهيوين، ذلك أن االعتذاريات الصهيونية، وخباصة حينما تتوجه إىل

فهو يهودي مائة ( شرقية كانت أو غربية مرتبط بأي جنس أو حضارة، واليهودي اخلالص غري. فكرة اليهودي اخلالص
وليسوا  ، إذ أن اليهود حبسب هذا التصور يشكلون جنساً مستقالً أو أمة مستقلة،)قول بن جوريون يف املائة، على حد

اجلنس األبيض، هو نقطة احللول والركيزة  واليهودي، وليس. جمرد ساللة من سالالت اجلنس األبيض أو احلضارة الغربية
 اليهودي اخلالص عودة إىل احللولية العضوية اليهودية املنفصلة متام االنفصال عن ية للتاريخ والكون، أي أن مفهوماألساس

الصهيونية األساسية الشاملة، حني أسقطت  ويف الواقع، فإن اليهودي اخلالص ظهر يف إطار حماولة ويد الصيغة. األغيار
  .لولية اليهودية عليهااحل الصهيونية اإلثنية مصطلحات الصهيونية

 
الرجل األبيض املتفوق، متنح اليهود حقوقاً معينة مقدسة وخالدة ال  كما أن فكرة اليهودي اخلالص، مثلها مثل فكرة

أو حىت مماثلة  اعتبارات أو مطالب تارخيية، وال ميكن حىت للفلسطينيني أنفسهم أن يكون هلم حقوق أقوى تتأثر بأية
هاكوهني فيشمان ميمون، أول وزير للشئون  .ل. ويتضح هذا التصور يف كلمات احلاخام ج. سطنيحلقوق اليهود يف فل

الشعب اليهودي وأرضه مقدسة أو هي سر من األسرار الدينية، وهذا ما  الدينية يف إسرائيل، حيث أكد أن الصلة بني
سياسية علمانية ) روض، صلة ما ذه األرضوقد يكون لآلخرين، على أحسن الف. يدور يف إطار حلويل عضوي يبين أنه

صلة مساوية وأبدية، فهي صلة (صلة مباشرة ا  يف حني أن لليهود، حىت وهم يف حالة الشتات،) خارجية عرضية مؤقتة
  .)حلولية عضوية

 
 أن يصروا على  بأن1969الدفاع عن هذه األسطورة، نصح مناحم بيجني بعض املستوطنني الصهاينة عام  ويف جمال

إسرائيل، إذن فأنتم فاحتون ولستم  فلو كانت هذه األرض هي حقاً فلسطني وليست أرض"فلسطني هي أرض إسرائيل 
هذه األرض هي فلسطني فهي إذن تنتمي إىل الشعب الذي عاش  وإذا كانت. مزارعني يفلحون األرض، أنتم إذن غزاة

  ." إذا كانت أرض إسرائيليكون لكم حق العيش فيها إال لن.. هنا قبل أن تأتوا إليها
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فيصبح  األرض املقدسة أو أرض يسرائيل تصبح حقوق اليهود اخلالدة سارية املفعول فيها، وإذا أصبحت فلسطني
لقد . احللولية اليت تستبعد اآلخر باإلمكان االدعاء بأن فلسطني أرض بال شعب لشعب بال أرض ألا دخلت الدائرة

. فلسطني، وأن اليهود املشردين يعيشون يف األراضي اليت ولدوا فيها فلسطينيني يعيشون يفكان الصهاينة يدركون أن ال

بال جذور، رغم  األبدية بني األرض والشعب اليهودي هي اليت جتعل اليهود جمرد مشردين وشعباً رحال ولكن الرابطة
جود الفلسطينيني وجتعل مطالبهم القومية مسألة و وهذه الرابطة هي اليت تنكر. وجودهم يف أوطام يف كل أحناء العامل

: البد أن تتم إعادة صياغته على النحو احللويل التايل" شعب لشعب بال أرض أرض بال"وهلذا، فإن شعار . هامشية

شعب غري (الفلسطينيون  ويف هذه القداسة يذوب". مقدسة بال شعب مقدس لشعب مقدس بال أرض مقدسة أرض"
هامشياً وتافهاً، وقد حتقَّق كل ذلك دون اللجوء إىل أية نظريات  ، وتصبح مطالبهم أمراً)يتمتع باحللول اإلهليمقدس ال 

  .عرقية فاضحة

 
السكان األصليني، هي شكل من  إن أسطورة احلقوق األبدية لليهودي اخلالص يف أرض فلسطني، اليت تفترض هامشية

والالأخالقية تفوق غموض وال أخالقية االعتذاريات العنصرية  ن الغموضأشكال االعتذاريات يتسم بدرجة عالية م
التقليدية،  التفوق احلضاري والعرقي للمستغل وتنسب التدين احلضاري العرقي للمستغل؛ فاألساطري التقليدية اليت تنسب

. ية فهي ترفض االعتراف بوجودهباحلقوق اليهود يف اية األمر، تعترف بوجود اآلخر، أما األسطورة الصهيونية اخلاصة

 بلداً بال سكان، ألن امتالك فلسطني ليس من حق السكان) األرض املقدسة(فلسطني  ويف إطار احللولية العضوية، تصبح

القرار، ألن حمور مشكلة فلسطني، وفقاً  وليس بإمكان البشر، يهوداً كانوا أم عرباً أن يتساءلوا عن معىن هذا. األصليني
فاليهود هم موضع احللول اإلهلي، وهم اللوجوس (املشتتني يف العودة  ه بن جوريون، يتلخص يف حق اليهودملا قال

أساس وجودنا كله هو  إن"وكما قال وايزمان . ، وهو حق مطلق قائم منذ بداية التاريخ حىت ايته)التاريخ املتجسد يف
منذ آالف السنني، ومصدره وعد الرب  ق منلكهوهو ح] فلسطني[حقنا يف إقامة وطن قومي فوق أرض إسرائيل 
وقد وصلت نظرية احلقوق هذه إىل ذروا ". طوال حياة حافلة بالتقلبات إلبراهيم، وقد محلناه معنا يف أحناء العامل كله

اخلالص هو اليهودي  ، صهيونية جوش إميونيم وكاهانا حيث يصبح اليهودي»الصهيونية احللولية العضوية» فيما نسميه
 .املطلق

 
لألسطورة الصهيونية قد جعل كثرياً من الناس، وال سيما يف الغرب،  واجلدير بالذكر أن النطاق اإلقليمي احملدود

املثال مل تكن  وهم على حق يف هذا من بعض النواحي، فالنازية على سبيل. الصهيونية ليست عنصرية يعتقدون أن
فهي ليست سوى أيديولوجيا سياسية وضعها اليهود من  ية يف العامل الغريب،وكذلك الصهيون. عنصرية إزاء اليابانيني مثالً

بل لقد دافع بعض . أي متييز ضد أي شخص يف الواليات املتحدة أو إجنلترا أجل اليهود، ختصهم وحدهم وال تتضمن
. بالشعور بالترابط واالنتماء دهمالدور اإلجيايب البناء الذي تلعبه الصهيونية بني األمريكيني اليهود، حيث تزو الغربيني عن

مسرحها (الصهيونية حني نقلت من أوربا وأمريكا إىل آسيا  ولكن. وقد تكون هذه النظرة سليمة يف حدود هذه اجلزئية
جد خمتلف، وأفصحت الصهيونية عن وجهها العنصري القبيح وأخذت متارس أثرها اهلدام  ، فإن األمر أصبح)احلقيقي

ولكنه تناقض بني نظرية ونوعني من  والواقع أن التناقض هنا ليس تناقضاً بني النظرية واملمارسة،. لسطييناتمع الف على
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ويف تصوري أن احلكم على ). يف آسيا(واآلخر ضروري وجوهري  (يف الغرب(أنواع املمارسة، أحدمها عرضي مؤقت 
يف حيفا ويافا  يتم احلكم عليها يف جمال فعاليتها األساسية،يتم يف لندن أو باريس، وإمنا ينبغي أن  الصهيونية ال ميكن أن

يف طوكيو مثالً لوجدناها أيضاً جمرد أيديولوجيا  ولو أننا حكمنا على النازية. والضفة الغربية ومئات القرى اليت هدمت
  .األملاين قومية تدافع عن حقوق وأجماد الشعب

 
جبنوب أفريقيا، والذين ال يهتمون بالتجربة  كومة التمييز العنصريومما يدعو للسخرية أن بعض املتحدثني بلسان ح

فقد عنف فريوورد، رئيس وزراء . تقييماً واقعياً للتجربة الصهيونية يف آسيا الصهيونية العرضية يف الغرب، قد وضعوا
تنتهجها إسرائيل على أساس  أفريقيا السابق، بعض الصهاينة الذين أرادوا املقارنة بني سياسة النمو املنفصل اليت جنوب

إذا : "تنتهجها حكومة جنوب أفريقيا على أساس عنصري، فقال والسياسة املماثلة اليت) أو اليهودية اخلالصة(من الدين 
مهما بلغت من  والواقع أن االعتذاريات،". احلالة الثانية، فهو ال شك خاطئ أيضاً يف احلالة األوىل كان التمييز خاطئاً يف

احلقوق املقدسة اليت تجب حقوق اآلخرين، سواء  كما أن. دهاء، فإا ال تغير حقيقة التمييز العنصري يف شيءتركيب و
  .أساس إهلي أو إثين، فإا يف اية األمر تعد على حقوق الغري وإلغاء لوجوده استندت إىل أساس عنصري أو إىل

 
اخلالية من أية عناصر غري يهودية ويف التركيز   الدولة اليهودية اخلالصةوتعبر فكرة اليهودي اخلالص عن نفسها يف فكرة

وقد حاول وايزمان أن يبلور هذه الفكرة من خالل صورة . زمان ومكان املستمر على قضية اضطهاد اليهود يف كل
ها هي ): "أفريقيا  جنوبيف(واحليوانات اليت حتيا حياة سعيدة يف حديقة احليوان " اليهودي اخلالص" جمازية إذ قارن بني

باحلرية، وتقدم هلا الطبيعة هباا بسخاء، وال  ذي يف موطنها، الذي تقل مساحته قليالً عن مساحة فلسطني، تنعم
ال شك أنه أمر : "يترك أي جمال للشك لدى قارئه، يعمم القضية على كل اليهود وحىت ال". تواجهها مشكلة العرب

يكون يهودياً يف وارسو أو  فذلك أفضل له كثرياً من أن.  يف حديقة احليوانات جبنوب أفريقيايكون املرء حيواناً رائع أن
تدل على غبائه الشديد، ولكنها مع هذا ذات داللة، فاحليوان  والصورة اازية اليت يستخدمها وايزمان". حىت يف لندن

  !ما يفتقده اليهودي يف فلسطني ووارسو ولندناليهودي اخلالص يف دولته اليهودية، وهذا  يف حديقة احليوان يشبه
 

أو من ) اهلولوكوست  أفران الغاز(املباشرة  كما أن التركيز على قضية البقاء اليهودي املهدد دائماً إما من خالل اإلبادة
 ة يف املنفىوينبع النقد الصهيوين للشخصية اليهودي. عن مفهوم اليهودي اخلالص خالل االندماج وفقدان اهلوية هو تعبري

  .من مفهوم اليهودي اخلالص هذا) باعتبارها شخصية جيتوية هامشية طفيلية)
 

 : اكيعبء اليهودي االشتر  3

اخلالص فريدة مقصورة على الصهاينة، فإن االعتذاريات اليت  وإذا كانت االعتذاريات اليت تستند إىل فكرة اليهودي
انضم كثري  وكما أشرنا من قبل،.  فلسطني قد تكون أكثر تفرداً وطرافةاالشتراكي وحقوقه يف تستند إىل فكرة اليهودي

وقد باعت الصهيونية . لليهود املندجمني من الشباب اليهودي إىل صفوف احلركات الثورية، وقد سبب هذا حرجاً شديداً
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 أسطورة االستيطان العمالية برزت والواقع أن. الشباب اليهودي عن طريق الثورة نفسها باعتبار أا احلركة اليت ستحول
التقدم احلضاري  تقوم هذه األسطورة بتسويغ االستيطان الصهيوين ال باسم التفوق العنصري أو. ذلك اهلدف لتحقيق

واالشتراكية يف هذه املنظومة هي موضع احللول، وهي ) األزيل أو احلقوق املقدسة األزلية بل على أسس اشتراكية علمية
االشتراكية  ومن مث، فإن احلقوق اليهودية تستند  حسب هذه األسطورة  إىل املثل). التاريخ وجوس املتجسد يفأيضاً الل
الصهاينة وحده، فثمة اجتاه داخل احلركة  ومل يكن هذا املنطق مقصوراً على). ومنها نبل العمل اليهودي(العليا 

االشتراكيني الذين وجدوا أن من احملتم  ، وتضم أولئك»مربياليةاالشتراكية اإل» االشتراكية الغربية يطلَق عليه اصطالح
أعلى مراحل التطور االجتماعي (الغربية  تأييد اإلمربيالية الغربية ألا تعبري عن الرأمسالية) باسم التقدم واألممية) عليهم

 وأفريقيا، ستقضي على كل كانوا يرون أن اإلمربيالية، بغزوها آسيا كما أم). واالقتصادي الذي بلغه اإلنسان
املنطلق، شجع بعض  ومن هذا. التقليدية فيها، كما ستقضي أيضاً على التخلف وجتلب الصناعة والتقدم هلا اتمعات

اجلزائر، كما دافع كثري من االشتراكيني اهلولنديني  أتباع سان سيمون وكذلك فردريك إجنلز االستعمار االستيطاين يف
  .بالدهم على األندونيسيني اليت شنتها" اهلجمة احلضارية"عن 
 

اموعة من األفكار، فلم يكن املستوطنون الصهاينة جمرد يهود  وقد خرجت أسطورة الصهيونية العمالية من هذه
إن " :وقد كتب مارتن بوبر لغاندي يقول. رواداً زراعيني اشتراكيني وحارثني ألرض أجدادهم فحسب بل كانوا أيضاً

أهايل البالد أن يقوموا عنهم بكل   جييئوا إىل فلسطني كما يفعل املستعمرون الغربيون الذين يطلبون منمستوطنينا مل
وقد عاد ". قوم ودمهم من أجل أن تصبح األرض مثمرة األعمال، بل إم يشدون بأكتافهم احملراث ويبذلون

 وتقول النظرية. ل ما يف ذلك من شذوذ وطفيليةاألرض مثقلني مباضي يهود الشتات بك املستوطنون العربيون اجلدد إىل

نفسه مما علق ا من شوائب وأدران،  العمالية الصهيونية إن املستوطن اجلديد ميكنه، من خالل العمل العربي، أن يطهر
ا إن هذه األرض تعترف بنا أل"األرض، حبرثها والعمل على ازدهارها  فاملستوطنون إمنا حيررون أنفسهم حني حيررون

  ."تثمر من خاللنا

 
الزراعيون يرددوا يف املستوطنات  ولقد نقل الكاتب اإلسرائيلي عاموس إيلون سطراً من أغنية جذابة كان الرواد

، إىل احلقول امللتهبة واألرض املقفرة "مثل العصافري يف الربيع"وصل،  اإلسرائيلية، يصفون أنفسهم فيها بأم أول من
مببدأ املساواة، تظهر مجيعاً  اءة الكونية، وهذا اإلميان بقدرة العمل على الشفاء والتطهري، وهذا االلتزامالرب وهذه. اجلرداء

يف أرض ما، فهذا احلق ال ينبع من سلطة سياسية أو سلطة  يف كلمات بن جوريون حني حتدث عن مدى أحقية اإلنسان
مث أطلق بن . وإمنا ينبع من العمل) صهيونية العماليةذات شأن من وجهة النظر ال فكل هذه األمور ليست(قضائية 
بيد أن نقل ". احلقيقية والدائمة للعمال امللكية: "شعاراً ثورياً أمحر البد أنه القى هوى يف القلوب الثورية الربيئة جوريون

ر يتسم بالثورية احلقة وسياق آخرين يسفران عن نتائج خمتلفة، فمثل هذا الشعا املفاهيم من مستواها وسياقها إىل مستوى
بتطبيق الشعار نفسه يف  ولكن حينما يقوم العمال الفرنسيون. استخدمه العمال الفرنسيون يف األرض الفرنسية إذا

وخصوصاً إذا كانت املنافسة بني العمال الفرنسيني واجلزائريني  األراضي اجلزائرية، فإنه يصبح يف التو اغتصاباً لألرض،
  .حيث كان الفريق األول تسانده مؤسسة عسكرية متقدمة تكنولوجياً منافسة غري متكافئة،
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الصهيونية مل تستطع  إن: "الكاتب اإلسرائيلي عاموس كنان على هذا النوع من االعتذاريات االشتراكية قائالً وقد علق

مبثُلها (كما أن املسيحية ف. تنطوي عليه هذه االشتراكية حتقيق انتصاراا وإجنازاا دون االستفادة من النفاق الذي
  ."للصهاينة أدت هذه املهمة) مبثُلها ومثالياا(عذر معنوي للصليبيني، فإن االشتراكية  كانت مبرتلة) ومثالياا

 
االشتراكية يف العامل وللشباب االشتراكي من أعضاء  واالعتذاريات االشتراكية موجهة بالدرجة األوىل للقوى والدول

ويالحظ أنه  .اإلطار تطرح إسرائيل نفسها باعتبارها دولة اشتراكية ميقت سكاا الرأمسالية ويف هذا. ليهوديةاجلماعات ا
فطرحت . ضرورياً أن تتلون االعتذاريات الصهيونية يف الستينيات مع تصاعد قوى التحرر الوطين يف آسيا وأفريقيا، كان

 .وهو شعب صغري استعبد عرب تارخيه ويبحث عن احلرية) ممن؟(ليهودي حترر الشعب ا الصهيونية نفسها على أا حركة

العقائدي الثابت، وهو أمر متوقع من  وعملية تلون االعتذاريات الصهيونية دليل على مدى ذكاء الصهاينة وغياب البعد
 أية قوى على استعداد لتزويد دولة وظيفية خلدمة االستعمار الغريب أو أيديولوجية حتملها مجاعات هامشية تطالب بإنشاء

  .االستيطاين باألمن والدعم هذا اجليب
 

وميكن القول فيما يتعلق باحلقوق الصهيونية بأن نظرية . رؤية لآلخر وتعبر كل نظرية للحقوق عن رؤية للذات تكملها
فمن له حقوق   يقيمون فيها،يف فلسطني تعين يف واقع األمر أن اليهود ال حقوق هلم يف أوطام اليت احلقوق الصهيونية

 .مكان آخر مطلقة يف مكان ما ال ميكنه االدعاء أن له حقوقاً مطلقة أو نسبية يف

 

  كيفية فك شفرة الخطاب الصهيوني المراوغ

How to Decode the Evasive Zionist Discourse  

استخدام أمساء ذات  آليات أسلوبية عديدة مثلالصهيوين بعدم التجانس واإلام واملراوغة نظراً الستخدامه  يتسم اخلطاب
كلمات هلا معىن مبهم، ومثل ترك فراغات عديدة داخل  مسميات خمتلفة أو عدة أمساء هلا يف واقع األمر مسمى واحد أو

فنقرأ ما : تتطلب قراءة أي نص صهيوين، وكذلك فك شفرته، أن نفعل العكس لكل هذا،. إخل.. اخلطاب دون ملئها
  .واملسميات ومنأل الفراغات وحناول التوصل للمعىن الدقيق للمصطلحات وحندد العالقة بني األمساء طوربني الس

 
واملُهودة، فهي تشكل األساس الراسخ واملقوالت الثابتة  وأهم اخلطوات هو تذكُّر الصيغة الصهيونية األساسية الشاملة

 لدارس كذلك أن يتذكر كل احليل واإلستراتيجيات البالغيةوعلى ا. البالغية األخرى وراء كل الديباجات واحليل

أي أن جيعله ينطق مبا هو  ،«عملية استنطاق النص«ويستطيع الدارس بعد ذلك أن يقوم مبا نسميه . للخطاب الصهيوين
الت الثابتة العبارات الصهيونية املختلفة وصوالً إىل املقو فيتم تفكيك). املسكوت عنه(متخف وكامن فيه وال يفصح عنه 

الثابتة  وعلى كل مل تعد هذه املقوالت(العبارات والنصوص والتصرحيات يف ضوء هذه املقوالت  وراءها، مث يعاد تركيب
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الصهيوين، وبعد حوايل نصف قرن بعد تأسيس  أمراً حيتاج للتخمني أو قدح زناد الفكر، فبعد مائة عام من االستيطان
  .)متاماً ألة واضحةالدولة، أصبحت هذه املقوالت مس

 
نقترحها، مث نستنتج ما نتصور أنه املعىن املقصود من  وسنحاول قراءة بعض قرارات املؤمترات الصهيونية بالطريقة اليت

اليت ) 1897(وأول هذه القرارات هي قرارات املؤمتر الصهيوين األول . معقوفة خالل عبارات سنضعها بني أقواس
نقاط تقترح الوسائل  تكون من مجلة افتتاحية حتدد الغرض من احلركة الصهيونية، وأربعبرنامج بازل، وهو ي تسمى

  .الالزمة لتحقيق هذا الغرض
 
أرض [يف فلسطني ] أي الفائض اليهودي من شرق أوربا[للشعب اليهودي ] أي دولة] تستهدف الصهيونية إنشاء وطن"

  ."]حبماية الدول الغربية أي[حتت محاية القانون العام ] ستراتيجيأو األرض املقدسة أو األرض ذات املوقع اإل امليعاد

 

 : ويوصي المؤتمر بالوسائل التالية لتحقيق هذا الغرض

 
من خالل األطر املناسبة ] وطَرد العرب منها]  تطوير عملية توطني املزارعني واحلرفيني والعمال اليهود يف فلسطني 1"

  .[فلسطني عن طريق املكر أو العنف دي يفأي إقامة استعمار استيطاين يهو[

 
أي اهليمنة [تنظيمات وهيئات حملية وعاملية مالئمة وفقاً لقوانني كل دولة   تنظيم مجيع اليهود وتوحيدهم عن طريق 2

  .[اجلماعات اليهودية مع عدم إحراج يهود غرب أوربا على
 
 أي املزيد من اهليمنة والتخلص من اجليوب غري [اليهودي والوعي القومي وتدعيمهما  تقوية الشعور القومي 3

  .[والعلماين الديين: الصهيونية بني اليهود، وإرضاء يهود شرق أوربا من دعاة اخلطاب اإلثين

 
، باعتبار أن ذلك ضروري لتحقيق اهلدف الصهيوين ]الغربية]  اختاذ خطوات متهيدية للحصول على موافقة احلكومات 4
  ." [االستعمارية من خالل الدول الغربية عيةأي احلصول على الشر[
 

عن اخلطاب الصهيوين املراوغ، فلم يذكَر فيه ما هو مفهوم من اجلميع وميكن أن  إن صياغة برنامج بازل تعبري بليغ
وال حدودها، ومت  احلرج وتركت يف بنوده فراغات كثرية ليمألها كل صهيوين على طريقته، ومل يذكر الدولة يسبب

إىل ذلك عدم حتديد أعضاء الشعب اليهودي، ومل  ب العرب متاماً من خالل التزام الصمت الكامل جتاههم، ويضافتغيي
 الذي أصدره مؤمتر(األساسية الكامنة إال بعد نصف قرن تقريباً يف برنامج بلتيمور  يتم اإلفصاح عن أي من املفاهيم

وجاء فيه ) 1942فلسطني يف مايو   نيويورك مع ممثلي املستوطنني يفاستثنائي عقده الصهاينة األمريكيون واألوربيون يف
واالنتداب اليت تبين ارتباط الشعب اليهودي التارخيي بفلسطني  االعتراف بأن الغرض من شروط تصريح بلفور: "ما يلي
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  احلركةوكما يقول أالن تايلور أحد مؤرخي". يهودية هناك وجعل فلسطني حكومة يهودية هو إجياد حكومة

ومل جيانب ". رافق الصهيونية دوماً الذي] املقولة الثابتة[وهكذا ظهر على السطح اآلن وضوح اهلدف اخلفي : "الصهيونية
فقد وصف اتمعون يف فندق . متعسفاً على األحداث أو الكلمات هذا املؤرخ الصواب وال حاول أن يفرض تفسرياً

الفراغات قد  وكل ما حدث هو أن بعض". تطبيق كامل لربنامج بازل" بأنه نيويورك برنامج بلفور بلتيمور يف مدينة
ومع هذا استمر التزام الصمت جتاه (حتددت  ملئت، وبعض العبارات الصامتة قد استنطقت، وبعض العبارات اهلالمية قد

  .مت تعديله بعد إنشاء الدولةإىل أن ) مع تفسري بلتيمور(بازل ساري املفعول  وقد ظل برنامج). مصري السكان األصليني
 

. للصهيونية حيل حمل برنامج بازل دف التوصل إىل تعريف) 1951(وقد عقد املؤمتر الصهيوين الثالث والعشرون 

خالص الشعب اليهودي من خالل جتميع "يعرف هدف الصهيونية بأنه  فتقدم بعض الصهاينة االستيطانيني مبشروع قرار
كانت دد بتفجري  وهي صيغة متشددة ال تتسم بأية هالمية وال حتوي أية فراغات، ولذا فإا" إسرائيل املنفيني يف أرض

: الصهيونية بالطريقة املراوغة التالية قراراً حيدد مهمة ولذا، مت التغاضي عنها، واختذ املؤمتر بدالً من ذلك. التناقضات

 وبينما تتضمن الصيغة". رائيل، وتأمني وحدة الشعب اليهوديوجتميع املنفيني يف أرض إس تدعيم دولة إسرائيل،"

الوحيدة للخالص وأن الشعب  ال يكون إال من خالل الدولة وأن جتميع املنفيني هو الوسيلة"املرفوضة أن اخلالص 
» برنامج القدس«نرى أن الصيغة املراوغة اجلديدة ملا سمي  ،"اليهودي بأسره هو يف املنفى ما دام باقياً خارج إسرائيل

ميكنه  بسرد ثالث مهمات مستقلة عن بعضها البعض ومتناقضة، فمن سيقوم بدعم دولة إسرائيل تترك الفراغات وتكتفي
سيظل صهيونياً سواء هاجر أم مل يهاجر ما  أن يفعل ذلك من اخلارج، أي باعتباره صهيونياً توطينياً، األمر الذي يعين أنه

حالة عقلية ) على ما يبدو(نفسها عبارة مراوغة، فاملنفى » جتميع املنفيني» بل إن عبارة. نيةالدولة الصهيو" يدعم"دام 
مث فإن العبارة تعين  فيهود أمريكا يعتربون أمريكا وطناً قومياً ال منفى، على عكس يهود روسيا، ومن. فعلية وليست

وحدة الشعب اليهودي، فهو أمر هالمي عائم غائم إذ أما  ."مبساعدة املندجمني يف غرا"جتميع املنفيني من شرق أوربا 
أمريكا أو  التوطيين ذه الوحدة ويدافع عنها وهو جالس يف غرفته املكيفة يف مرتله الوثري يف ميكن أن يشعر الصهيوين

 .خبري أو بشر ورغم كل التحوالت والتغريات ال تذكر القرارات الصهيونية العرب. أستراليا
 

 5728برنامج القدس " السابع والعشرين مبقتضى  ام الصهيونية مرة أخرى يف املؤمتر الصهيوينوقد مت تعديل مه

 وسوف نورد مرة أخرى ما نتصور أنه املعىن املقصود من. املعتمد للحركة الصهيونية الذي ال يزال الربنامج) " 1968(

  :ونصه كما يلي. خالل عبارات سنضعها بني أقواس معقوفة
 

 :  هييونيةأهداف الصه 

 
واملركزية مسألة [ومركزية إسرائيل يف حياته  [سواء استمر يف احلياة يف نيويورك أم حيفا[ وحدة الشعب اليهودي 

  .]شديدة العمومية
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  .البلدان الشعب اليهودي يف وطنه التارخيي  أرض إسرائيل  عن طريق اهلجرة من خمتلف] يريد من من[ جتميع 
 

وهي رؤية ميكن تفسريها بطريقة حلولية [والسالم  ليت قامت على أساس رؤية األنبياء للعدل تدعيم دولة إسرائيل ا
  .]والعلمانيني كمونية عضوية ترضي الدينيني

 
سواء [اليهودية والعربية والقيم الروحية والثقافية اليهودية   احلفاظ على هوية الشعب اليهودي من خالل تشجيع التربية

  ."ومحاية احلقوق اليهودية أينما كانت] لواليات املتحدةا يف إسرائيل أو يف
 

أحدمها توطيين واآلخر  الربنامج هي التسليم باألمر الواقع، أي بانقسام احلركة الصهيونية إىل اجتاهني، والواقع أن صيغة
 ولتغطية تناقض حماولة للحفاظ على وحدة غري موجودة وهو يشكل". للشعب اليهودي"استيطاين، لكلٍّ تعريفه اخلاص 

  :ومثة افتراضان متناقضان كامنان يف برنامج القدس. ازدادت درجة املراوغة والصمت ولذا، فقد. يزداد تفاقماً
 
وبالتايل يكون هدف الصهيونية هو جتميع  هو أرض إسرائيل،" وطنه التارخيي" أن الشعب اليهودي شعب واحد وأن  1

  .اجلماعات اليهودية، وهذه هي صهيونية املستوطنني يةالشعب اليهودي عن طريق اهلجرة، أي تصف

مركزية إسرائيل " ، واحلديث عن"احلقوق اليهودية أينما كانت"ائية، ومن مث املناداة حبماية   أن حالة التشتت حالة 2
، » االندماجخطر«عليها فهو يشري وال شك إىل  أما القرار اخلاص باهلوية اليهودية وضرورة احلفاظ". يف حياة الشعب

الذي يعين أيضاً استمرار حالة الشتات، يف الوقت احلاضر على األقل، ونسيان  وخصوصاً يف الواليات املتحدة، األمر
  ."تصفية اجلماعات" مسألة

 
قد جلأ إىل صيغة مراوغة تسمح لكل صهيوين بأن يفسر  وجتدر مالحظة أن برنامج القدس الذي حدد أهداف الصهيونية

 إقامة الدولة على ضفيت ر األردن هو هدف"له، فلم ينص الربنامج صراحةً على أن  ئيل بالطريقة اليت تروقحدود إسرا

هلا دالالت كثرية يف العقل الصهيوين  وهي عبارة مطاطة" الوطن التارخيي  أي أرض إسرائيل"وإمنا حتدث عن " الصهيونية
). إذا انفتحت الشهية( شك ضفتا ر األردن وضفاف النيل والفرات وال من بينها") رؤية األنبياء"وخصوصاً يف إطار (

  .عنصر واحد ثابت ال يتغير، وهو عدم التوجه للقضية الفلسطينية وملصري العرب وال يزال هناك
 

 : وقد قدر للصيغة المراوغة االستمرار لألسباب التالية

 
يلجأ فريق إىل  اجر بصوٍت عال بشأن الديباجات دون أناملمكن ترك الفراغات والتسلح بالصمت أو التش  كان من 1

الشاملة والعقد الصهيوين الصامت الذي متت  تصفية اآلخر، وذلك لوجود اتفاق تام على الصيغة الصهيونية األساسية
  .وطرد أهلها واالستيطان فيها احتالل فلسطني: ترمجته إىل واقع تارخيي
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. حركتهم ودوافعهم ليس هلا استقالل حقيقي أو حركية مستقلة ذاتية  أن كان مجيع الصهاينة يدركون متاماً 2

 يعرف اجلميع، تدين بوجودها واستمرارها لتبعيتها للغرب الذي كان يقوم بتمويل املشروع فالصهيونية، كما كان

  .لفعليةيف احلركة ا الصهيوين، وبالتايل فإن االختالف على الديباجات هو اختالف على أمور فرعية ال تؤثر

 
، أصبح من )يهود الدياسبورا(اجلماعات اليهودية يف العامل   بعد أن كانت الصهيونية االستيطانية تطالب بتصفية 3

أصبحت الصيغة املراوغة  ولذا، فقد. الدياسبورا لتقدم الدعم السياسي والعون املايل للدولة الصهيونية صاحلها بقاء هذه
  .والتعايش مع التناقض كن من خالله االستمرار يف العملاإلطار الوحيد املمكن الذي مي

 
فشل العرب يف التمييز بني التيارات املختلفة داخل احلركة   وأخرياً، كُتب للصياغة املراوغة االستمرار بسبب 4

اليهود الذين  بنيالتمييز بني اليهود الصهاينة واليهود الذين ال يكترثون باحلركة الصهيونية، و الصهيونية، بل وفشلهم يف
واليهود الذين يناصبوا العداء صراحةً  يدعون الصهيونية على مستوى القول ويتملصون منها على مستوى الفعل،

قد خلَق تربة ) باستثناء االنتفاضة(يف إحلاق هزمية ضخمة بالكيان الصهيوين  كما أن فشل العرب. وعالنيةً، قوالً وفعالً
الصياغات املراوغة أن  وتستطيع. األساطري وتترعرع مبا يف ذلك ادعاء عدم وجود العربميكن أن تنمو فيها  خصبة

أما إن . وخداعه لذاته ولآلخرين إن كان هناك مثن يدفَع تستمر دون حتد، فاإلنسان يسائل نفسه بشأن أساطريه وأكاذيبه
دون  حيتاج إليه من اتزان داخلي وطمأنينة نفسيةللتعامل مع الواقع، فهي ستمنح املرء ما  ظلت الصياغة املراوغة صاحلة

 .هلا أن يزعجه هذا الواقع، ولذا فبوسعه أن يستمر يف استخدامها والترويج
 

  القانون الدولي العام

International Law  

اها يف معن» دويل«ومؤلفات هرتزل، وكلمة  عبارة تتواتر يف كلٍّ من الكتابات الصهيونية» القانون الدويل العام«
ولكننا إن قرأناها يف سياقها يف كثري من النصوص الغربية املكتوبة يف  ،«خيتص بكل الدول«أو » عاملي«املعجمي تعين 
القانون الغريب » تعين» القانون الدويل العام«، ومن مث فإن عبارة »غريب«عشر، فإننا سنكتشف أا تعين  القرن التاسع
ومن املصطلحات املرادفة، . العامل بني الدول الغربية اري الذي مت مبقتضاه تقسيم، وهو القانون االستعم»السائد آنذاك

القانون «، أي »قانون أمم الغرب«، وهو بدوره يعين »األمم املتحضرة قانون«، أو »قانون األمم«مصطلح 
  .«االستعماري

 
كحقيقة (يالية وواقع اإلمربيالية الغربية اإلمرب وقد كان هرتزل والصهاينة يتحركون يف إطار الرؤية املعرفية العلمانية

العامل،  ومن هذا املنظور، يصبح الغرب مركز. هي اليت قامت بتقسيم العامل فيما بينها ، وهذه اإلمربيالية)تارخيية سياسية
بية، حماوالت متعثرة للوصول للحالة الغر وتصبح احلضارة الغربية قمة التطور اإلنساين، وكل الظواهر والقوانني هي

ولذا، يصبح كل شيء غري غريب . هو اإلنسان الذي جيسد قمة التطور واإلنسان الغريب األبيض يف القرن التاسع عشر
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الغريب يكون  وحده هو احلقيقي والتارخيي واملركزي، وإذا كان العامل هو الغرب فإن القانون هامشياً، وما هو غريب
املغين «ومازلنا نتحدث عن (» الصهيونية العاملية» صهيونية تسمي نفسهاومن هنا كانت ال. بالتايل هو القانون الدويل

  .(وهكذا» الغريب مسعة يف العامل«وحنن نعين » له مسعة عاملية«، أو نقول »املغين الغريب«نعين  خوليو مثالً  وحنن»  العاملي

 
فهي تعين يف » صهيونية دبلوماسية«و أ» صهيونية سياسية» ومن أهم املصطلحات اليت ترتبط ذا االستخدام مصطلح

 ، أي الدول الغربية، واملناورة الدبلوماسية معها"الدول املتحضرة"جهود سياسية لدى  واقع األمر صهيونية تقوم ببذل

بينها، ومن مث فإن أي جهد سياسي  فهذه الدول هي اليت قسمت العامل. للحصول على موافقتها لالستيالء على فلسطني
  .أمر غري منطقي وغري سياسي أساساً فهو جهد رومانسي عبثي اسي يبذَل يدور يف إطارها، وأي جهد آخر هوأو دبلوم

 
الدولة العثمانية مل  قضية توجه هرتزل إىل السلطان العثماين طالباً منه براءة لشركة استيطانية، مع أن وميكن أن تثار هنا

ببساطة هو أنه مل يكن قد تقرر بعد تقسيم الدولة  إن تفسري ذلك. مارية، أي مل تكن غربية استع"متحضرة "تكن دولة 
األرثوذكسي  تقفان وراءها حىت تقف حاجزاً أمام النفوذ) إجنلترا وأملانيا(الربوتستانتيتان  العثمانية، وكانت القوتان

ألفق، فإجنلترا كانت قد تلوح يف ا ومع هذا، كانت مثة مؤشرات قد بدأت. الروسي والنفوذ الكاثوليكي الفرنسي
، وكانت أول دولة إسالمية تضمها )1882(على مصر  استولت على قربص، ولكن األهم أا كانت قد استولت

 صرحياً على الدولة العثمانية وعلى شرعيتها اإلسالمية، وكان يعين بالتايل أن الوقت إجنلترا، األمر الذي كان يعين تعدياً

متحضرة وإمنا باعتبارها منطقة  إلطار حترك هرتزل، فكان يتقدم لتركيا ال باعتبارها دولةويف هذا ا. قد حان للتقسيم
ولذا فإنه كان يلجأ دائماً إىل احلكومة األملانية عسى أن تتوسط له عند  وقد كان يعلم ذلك متاماً،. نفوذ أملانية مث إجنليزية

وار، اقتطعت  وصاً يف وسط أوربا والبلغاريني والصربولعل ما شجع هرتزل أن القوميات اجلديدة، خص .السلطان
كل من كاليشر والقلعي يكتبان ويفكران على هذا  وكان. أوطاا أساساً من الدولة العثمانية حتت رعاية الدول األوربية

أن  ولذا فقد كان عليهومل يكن هرتزل استثناًء من القاعدة، . الرتعات الصهيونية األوىل املنوال حينما بدءا يف التعبري عن
داخل إطار غريب وكان يسعى  يتقدم للدولة العثمانية مضطراً بسبب طبيعة الوضع القائم، ولكنه مع هذا كان يتحرك

الذي » القانون الدويل العام«متت هي األخرى يف إطار  للحصول على االعتراف الغريب به، أي أن مناوراته يف تركيا
  .وضعته الدول املتحضرة

 
 

 كة ذات براءة شر

Chartered Company  

قبل ظهور وعد بلفور، وال ميكن فهم  عبارة تتواتر كثرياً يف كتابات هرتزل وكتابات الصهاينة» شركة ذات براءة«
ومن املعروف أن هرتزل حينما بدأ يف حتديث حل . الدقيق داخل سياقها النصوص الصهيونية قبل بلفور إال بإدراك معناها

رودس عن  وقد رد عليه). سري سيسل رودس وستانلي(كتب إىل عدد من كبار االستعماريني يف العامل  وديةاملسألة اليه
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الصهيوين يتطلب أن يقوم هرتزل بتدبري مبالغ  ، أي أن تنفيذ املشروع"ضع نقوداً يف حافظتك: "طريق طرف ثالث قائالً
 شكلة اخلاصة باملشروع الصهيوين وهي أن املادة البشريةإجابته، فهو مل يفهم امل ورودس مل يكن ذكياً يف. لالستثمار

فهم أعضاء (غربية على وجه التحديد  االستيطانية املُستهدفة واليت سيتم توطينها ال تتمتع بعالقة عضوية مع أية دولة
مجعية  ":حينما قرر أن قوة احملفظة مسألة أساسية، ولكنه أضاف ولذا، فقد كان هرتزل حصيفاً). شعب عضوي منبوذ

  ."، واهلدف النهائي هو احلصول على الضمانات الدولية]الصهيونية أي املنظمة[اليهود 
 

الشركات  يعرف أن أحد أشكال العالقة بني مجاعات املستوطنني والتشكيل االستعماري الغريب هو كان هرتزل
: تزل أن يلخص له ما يريده قال األخريهر االستعمارية االستيطانية ذات الرباءة، ولذا فحينما طلب قيصر أملانيا من

فبدالً . ومرة أخرى، أظهر هرتزل براعته الفائقة وحسه العملي الزائد". األملانية شركة ذات ميثاق أو براءة حتت احلماية"
بأرض امليعاد، أو حىت عن  أن يقدم إىل القيصر ديباجة طويلة مملة عن حقوق الشعب اليهودي وعن ارتباطه األزيل من
على القيصر الذي كان يتحرك يف نطاق الصيغة  س يهود شرق أوربا وما شابه ذلك من شعارات ما كانت لتنطليبؤ

بدالً من كل ذلك، قال له هرتزل . اليهود ونفعهم وضرورة التخلص منهم الصهيونية الشاملة ويعرف جيداً مدى فائدة
البد من  ها ممثل الصهيونية وممثل الدولة الراعية،ولكي ندرك مدلول العبارة كما فهم. كل شيء عبارة واحدة تلخص

اإلجنليزية وهي مستقاة  «charter تشارتر» والكلمة األساسية هنا هي كلمة. وضعها يف سياقها التارخيي واحلضاري
خطاب أو ترخيص ينص على حقوق معينة متنحها «ومعناها ) أو خطاب ورقة) «charta كارتا«من الكلمة الالتينية 

وهي الكلمة نفسها اليت كانت تستخدم يف العصور الوسطى يف الغرب لإلشارة . »شركة أو حكام لشخص أوحكومة 
  .االتفاق املوقَّع بني اجلماعة اليهودية كجماعة وظيفية والسلطة احلاكمة إىل
 

 ابتدعها االستعمار إحدى الوسائل اليت ويبين جورج جبور، الدارس العريب لظاهرة االستيطان، أن هذه الشركات كانت
الشركات تقوم بتجنيد الفائض البشري يف أوربا وتؤمن هلم سفرهم أو  فقد كانت هذه. الغريب يف أواخر القرن املاضي

وكانت . ويوسعوا نفوذها املزايا يف البلدان املُكتشفة حديثاً مقابل أن خيدموا الشركة وينفذوا سياستها متنحهم بعض
. املنافسات الدولية وتنظم العالقة بني املستوطنني والسكان احملليني الرباءة، تقوم حبماية الشركة منالدول الراعية، ماحنة 

التجارية وحسب،  فهي مل تكن مشروعاً مدنياً يهتم بالشئون» شبه دولة«الرباءة متنح الشركة حق أن تكون  وقد كانت
نشاطات الشركة واسعاً متنوعاً، فمثالً كانت  د كان جمالوق. وإمنا كانت إحدى أدوات االستعمار يف مراحله التمهيدية

واالستيالء على األراضي وسك النقود وإدارة القالع والدخول يف أحالف  تقوم بشراء وإنشاء املصانع وبناء القالع
تلك ملخططات  ورغم هذه االستقاللية، فإن املشروع ككل كان يقع ضمن اإلطار العام. احلرب والسلم سياسية وإعالن

اإلمرباطورية ماحنة الصك من جراء مثل هذا الوضع مضمونة  والفائدة اليت جتنيها. اإلمرباطورية اليت قامت مبنح الرباءة
وهذا (تتأثر  أما إذا فشلت، فإن هيبة اإلمرباطورية ال. الشركة حتقِّق اإلمرباطورية أرباحاً كبرية متاماً، ففي حالة جناح

وتبني موسوعة الصهيونية وإسرائيل أن ). الوظيفية الغربية بالشعب العضوي املنبوذ والدولةمناسب جداً لعالقة احلضارة 
الربيطانية  فإنه كان يفكر أساساً يف امليثاق أو الرباءة اليت منحتها احلكومة» تشارتر» هرتزل حينما كان يستخدم كلمة

الربيطانية وأعطت مبوجبها احلكومة  ا إىل شركة سيسل رودس املسماة شركة جنوب أفريقي1889 أكتوبر 20يف 
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اليت يقع معظمها ضمن حدود روديسيا، أي زمبابوي (يف منطقة الزامبيزي  الربيطانية الشركة املذكورة حكماً ذاتياً كامالً
ار وقد أش. الربيطانية خيتص بإدارة املنطقة والنشاط السياسي جتاه السكان احملليني حتت إشراف احلكومة وذلك فيما) اآلن

كما أن مفهوم امليثاق استخدم لإلشارة إىل احملاوالت  ،(1889(هرتزل إىل فكرة امليثاق يف املؤمتر الصهيوين الثالث 
  .االستيطان يف العريش وشرق أفريقيا الصهيونية الرامية إىل

 
قول جبور، كان يبدأ فاالستيطان، كما ي. االستعماري االستيطاين السائد والواقع أن هرتزل، بذلك، كان يتبع النمط

مث تبدأ ) الترتيب أو بغريه ذا(االستكشاف اجلغرافية أوالً، مث يأيت عدد من اجلنود والبحارة واملبشرين  عادةً برحالت
الصهيونية ذات الديباجة املسيحية والصهيونية التسللية  وقد قامت ذه النشاطات كلٌّ من. هجرة املستوطنني

 هرتزل أن الوقت قد حان للحصول على الرباءة لدعم مشاريع االستيطان، وهي موافقة كوالقنصليات الغربية، وأدر

  .خمتلفة عن املوافقة اليت كانت تمنح عادةً للتجار واملستكشفني
 

اليت كانت تشرف  وقد كان تقسيمه للمشروع الصهيوين مياثل تقسيم شركة اهلند الشرقية. يفكر فيه هرتزل هذا ما كان
التخطيط واإلدارة، كما كان هناك جهاز تنفيذي خاص  اليت تقوم بعملية) مجعية اليهود( األربعة وعشرين عليها جلنة

  .التجارية بالشركة نفسها يقوم بتنفيذ األعمال
 

الدولة العثمانية وصدر وعد بلفور الذي زود الصهاينة  ولكن األمور تطورت بأسرع مما تصور الصهاينة، إذ مت تقسيم
إىل  وقد كان الصهاينة يشريون بالفعل. الشركات ذات الرباءة، فحل وعد بلفور حمل الرباءة اية أكثر مما توفرهبدعم ومح

أتباع الصهيونية الدبلوماسية  ، وكان»امليثاق أو الرباءة«وعد بلفور وإعالن االنتداب على فلسطني باعتبارمها 
  .(Charterites ترايتستشار :باإلجنليزية(» امليثاقيون«االستعمارية يسمون 

  دولة استعمارية موعة من املستوطنني ورغم أننا صنفنا وعد بلفور على أنه براءة منحتها

 :  فإن ثمة اختالفات بين وعد بلفور والبراءات األخرى، أوجزها الدكتور جورج جبور فيما يلي

 
األوربية،  ، إال أا ووفق عليها من قبل أهم الدولللحركة الصهيونية كانت بريطانية أساساً  مع أن الرباءة املمنوحة 1

  .االستيطان السابقة ومن قبل الواليات املتحدة األمريكية، بشكل أكثر صراحة من براءات
 
أتوا أساساً من القُطر الذي منح الرباءة، بل من أقطار أخرى   مل يأِت املستوطنون اليهود من قُطر أوريب واحد، وال 2

  .الشرقيةأمهها أوربا 
 
  .مفتوحة للجميع  كانت الرباءة املمنوحة للحركة الصهيونية ختص اليهود وحدهم، ومل تكن 3
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إذ تشمل كل الدول األوربية (جغرافياً أوسع مدى من جهة  وهكذا، فإن جتربة االستعمار االستيطاين الصهيوين كانت"
اليهود  إذ كانت تقتصر على(من جهة ثانية ) السكانية(عية ، وأضيق يف القاعدة االجتما)الحقة وغري األوربية يف مرحلة
إذ أن عدداً من الدول (حكومي  كما أن هذه التجربة جاءت نتيجة إمجاع إجيايب أوريب). وال تشمل مجيع السكان

  ."من جهة ثالثة) بلفور األوربية، باإلضافة إىل الواليات املتحدة، أيدت وعد
 

  الكومنولث

Commonwealth  

وقبل ذلك التاريخ (الكيان الذي ينوون تشييده يف فلسطني   لإلشارة إىل1944لمة استخدمها الصهاينة ابتداًء من ك
 وتستخدم كلمة). وليس دولة «Homeland هوم الند«، أي »وطن«باإلجنليزية هي  كانت الكلمة املستخدمة

وماساتشوستس، وبنسلفانيا،  كنتكي،(يات أمريكية يف الوثائق الرمسية األمريكية لإلشارة إىل أربع وال» كومنولث»
وتستخدم الكلمة أيضاً . الناحية الفعلية عن الواليات األخرى وهي واليات ليس هلا استقالل وال ختتلف من) وفريجينيا

لذي كان واملعىن ا .بورتوريكو، وهي والية حتكم نفسها حكماً ذاتياً ولكنها ال تتمتع باالستقالل الكامل لإلشارة إىل
» دولة مستقلة ذات سيادة«األحداث فيما بعد، يعين  يقصده الصهاينة، كما تدل املراسالت بينهم، وكما يدل تطور

  .قبيل املراوغة ولكن هذا املصطلح مت استخدامه من
 

فهو دولة سليمان أما األول، . والكومنولث الثاين أو الثالث ويشار أيضاً يف األدبيات الصهيونية إىل الكومنولث األول
دالٌّ ذو حقل  »كومنولث«ومن مث، فإن كلمة . دولة احلشمونيني، أما الثالث فهو الدولة الصهيونية وداود، أما الثاين فهو
  .داليل مضطرب متاماً

بكل ما » دولة«، وذلك لتحاشي استخدام كلمة »وطن قومي«مثل  وقد استخدم الصهاينة كلمات أخرى مراوغة
) قبل بلفور(االستيطانيني  االستقالل اليت قد تفجر الصراعات بني الصهاينة التوطينيني والصهاينة ءاتتتضمنه من إحيا

  .اإلحاليل احملدق م واليت كان ميكن أن تنبه العرب للخطر االستيطاين
 

  خلق الحقائق الجديدة

Creating New Facts  

وقد وردت العبارة يف أقوال وايزمان وجابوتنسكي . اخلطاب الصهيوين من العبارات املتواترة يف» خلْق حقائق جديدة«
اإلمربيايل  والعبارة جتسد مفهوماً أساسياً كامناً يف الفكر الصهيوين والفكر). 1967حرب عام  بعد(وموشيه ديان 

قعي مرن، ولكن معرفية، وهو فكر عملي وا فهو فكر ال يؤمن بأية قيم أخالقية، وال حيتكم إىل أية منظومات. عامة
  .)كما هو احلال مع الفكر الربمجايت(من العنف  مرونته تكمن وراءها إرادة القوة واحلد األقصى
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 فالصهيونية عقيدة تتضمن أطروحاا. »خلْق حقائق جديدة«اخلطاب الصهيوين يف عبارة  وتتبدى خاصية املراوغة يف

ولكن، ألسباب عملية . أراضيهم سألة طرد العرب واالستيالء علىم) الصيغة الصهيونية األساسية الشاملة(األساسية 
وأعلنوا أم ليست لديهم أية أطماع توسعية بل يرحبون بوجود  عديدة، مل يتمكن الصهاينة من اإلعالن عن أهدافهم،

القوة، وحني  وازينولكنهم كانوا يعلمون أنه حني تتغير م). وكأن هذا أمر ممكن بالفعل(الصهيونية  العرب داخل الدولة
فيغيرون الوضع القائم ) االستيالء على أراضيهم طرد العرب (حتني اللحظة، فبإمكام التحرك لتحقيق األهداف الكامنة 

 ويتم تعديل األهداف الصهيونية املعلنة مبا يتفق مع. القائم اجلديد املبين على العنف وخيلقون حقائق جديدة لدعم الوضع

  .الوضع اجلديد
 

ذلك التاريخ مل يكن أحد يتحدث عن ضم الضفة الغربية  فقبل. 1967وهذا ما فعله الصهاينة بالضفة الغربية، بعد عام 
ولكن، بعد أن مت . 1948كان اهلدف املعلن هو العيش يف سالم مع العرب داخل حدود  ، إذ)إال املتطرفون واانني(

. العامل اخلارجي بأمر واقع جديد طان خللق حقائق جديدة حىت يواجهالضفة الغربية، قام الصهاينة بتكثيف االستي ضم

  .من بعض أجزاء الضفة الغربية وحسب هو احلد األقصى املمكن ويتم حينذاك إعادة تعريف السالم، فيصبح االنسحاب
 

مليتافيزيقا احلقيقية، وهي يف ا يف كل املنظومة الصهيونية هو إرادة القوة، فهذه هي) الركيزة النهائية(احملوري  إن املدلول
  .اإلمربيالية الغربية عامةً هذا ال ختتلف عن الرؤية املعرفية العلمانية
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  تاريخ الصهيونية :الجزء الثاني

 

تاريخ الصهيونية: الباب األول   

 

 مقدمة : تاريخ الصهيونية

History of Zionism: Introduchion 

تارخيهم  حلركة الصهيونية بدأت مع التاريخ اليهودي نفسه وأا الزمت اليهود عبرأن ا يرى الصهاينة واملعادون لليهود
السليب، فهو ظاهرة العداء لليهود واملذابح واالضطهاد  أما. واحد سليب واآلخر إجيايب: بعد حتطيم اهليكل، وذلك لسببني

 أما السبب اإلجيايب،. ة من املنظور الصهيوينكل مكان وكل زمان، وهي ظاهرة حتمية أزلي اللذين تعرض هلما اليهود يف

واألسالف  الوطن القومي  أرض  أرض الوطن  أرض األجداد(فهو الرغبة العارمة لدى اليهودي يف العودة إىل فلسطني 
 وتعود هذه). األمر الذي أدى إىل إفساد الشخصية اليهودية(املنفى  حيث إنه يشعر باالغتراب العميق يف أرض) امليعاد

يتحدثون لغة واحدة  اليهود، من منظور صهيوين، يشكلون قومية رغم أم ال يوجدون يف مكان واحد وال الرغبة إىل أن
وقد بدأت املسألة اليهودية يوم أن . اقتصادية واحدة وال يتسمون بسمات عرقية أو نفسية واحدة وال خيضعون لظروف

 تضع اية هلذا الوضع، وهي ستفعل ذلك عن طريقة آلية جديدة، فهيوالصهيونية هي اليت س .ترك اليهود وطنهم قسراً

على العودة بأنفسهم إىل  ترفض سلبية اليهودية احلاخامية وخنوع الشخصية اليهودية، وبالتايل سوف حترض اليهود
ىل نفسها باعتبارها ولكل هذا، تنظر الصهيونية إ. اهلدف فلسطني ليحققوا تطلُّعهم القومي وستقوم بتنظيمهم لتحقيق هذا

  .مسار التاريخ اليهودي التعبري احلقيقي والوحيد عن

 
مقدرة تفسريية عالية إذ أا تفشل يف أن تفسر سبب ظهور  لكن هذه الرؤية الصهيونية لتاريخ الصهيونية ليس ذات

سبب  ولو كان.  مكان آخرأوربا يف أواخر القرن التاسع عشر ومل تظهر قبل ذلك التاريخ يف الصهيونية بني اليهود يف
أن تظهر الصهيونية إبان حروب  ظهور الصهيونية هو عداء األغيار لليهود ورغبتهم العارمة يف العودة، لكان األوىل

الصهيوين يف األوساط االستعمارية الغربية وهم ال يدينون باليهودية  وكيف نفسر ظهور الفكر. الفرجنة على سبيل املثال
  تطلُّع للعودة ومل يتعرضوا الضطهاد األغيار؟أي  وال يوجد عندهم

 السياق التارخيي«: انظر(تعود إىل مركب من األسباب التارخيية واحلضارية والفكرية  ويف تصورنا أن الصهيونية

«واالقتصادي واحلضاري للصهيونية  طراً هو ظهور اإلمربيالية كرؤية لعل أمهها) »املصادر العلمانية للفكر الصهيوين»  
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نظرياً وفعلياً إىل مادة ال قداسة هلا توظَّف يف خدمة الشعوب  معرفية وحركة سياسية اكتسحت العامل بأسره وحولته
. الشاملة والعنصرية هذا ظهور معاداة اليهود احلديثة اليت ارتبطت متاماً بتصاعد معدالت العلمانية وقد واكب. الغربية

التعريف الصيغة الصهيونية األساسية الشاملة اليت تنظر  ية، وسوف يتضمن هذاومن هذه النقطة سنطرح تعريفاً للصهيون
املادة  بني قوسني الديباجات الصهيونية اليهودية اليت هودت الصيغة ومن مث يسرت على إىل اليهود من اخلارج، وسنضع

  .البشرية املستهدفة استبطاا
 

 داخل التشكيل السياسي واحلضاري الغريب تنظر إىل اليهود من بأا حركة وميكن تعريف الصهيونية بشكل مبدئي
وظيفتها ونفعها وحتولت إىل شعب  باعتبارهم فائضاً بشرياً، فهم بقايا اجلماعات الوظيفية اليهودية اليت فَقَدت اخلارج

اعتبارهم الشعب حيث ينظر اليهود إىل أنفسهم من الداخل ب ويتم ويد هذا(عضوي منبوذ وفائض بشري ال نفع له 
 جيب أن) الشعب(هذا الفائض ). الشعب الذي فقد وطنه ولذا فهو ال ميكنه حتقيق رسالته املختار أو الشعب العضوي أو

صهيون أو (حتددت البقعة بفلسطني  مث. إىل خارج أوربا يف أية بقعة يف العامل) أرض املنفى(من أوطام ) يعود(يهجر 
وسيتم نقلهم حىت يتم توظيفهم وحتويلهم إىل عنصر استيطاين ). الصهيوين رائيل يف املصطلحإرتس يسرائيل أو أرض إس

اليهودية  وطن قومي يهودي   واحة الدميوقراطية الغربية  نور األمم  مركز الثقافة(خدمة املصاحل الغربية  قتايل يقوم على
  .اءه واستمراره داخل إطار الدولة الوظيفيةالغرب بق نظري أن يضمن) مكان حتقق فيه رسالة اليهود املقدسة

 
لن  فالعنصر السكاين اجلديد. تتضمن حركة أخرى ال تذكرها األدبيات الصهيونية إال نادراً وحركة النقل السكاين هذه

. عمالة رخيصة وإمنا سيحل حملهم يقوم باستبعاد السكان األصليني أو استغالهلم عن طريق سرقة أرضهم وحتويلهم إىل

على الطريقة (وبالتايل البد من التخلص منهم إما عن طريق اإلبادة  املستوطن الصهيوين يريد األرض خالية من السكان،ف
استعمارياً  أمر أصبح مستحيالً، أو عن طريق التهجري، ومن مث فإن املشروع الصهيوين ليس مشروعاً ، وهذا)األمريكية

استعماري غريب، استيطاين إحاليل، له  طانياً وحسب، وإمنا هو مشروعغربياً وحسب، وليس مشروعاً استعمارياً استي
  .ديباجات يهودية فاقعة

 
تصورنا ليست حركة  الديباجات، ومع أن هناك بعض مالمح خصوصية بل متفردة يف الصهيونية، فإا يف ورغم هذه

وإمنا مثرة قوى حضارية وسياسية واجتماعية العاملي  عاملية، فهي ليست مثرة تفاعل حركيات عاملية على مستوى التاريخ
نذهب إىل أن الصهيونية إشكالية كامنة داخل احلضارة الغربية وال ميكن فهمها  بل. داخل التشكيل احلضاري الغريب

واإلشكاليات الكربى اليت  سياق هذه احلضارة وتياراا الفكرية والقوى السياسية واالجتماعية اليت تعتمل فيها مبعزل عن
أطلقت على نفسها هذا االسم، وألنه حدث ترادف كامل  ألا» صهيونية عاملية«ولعل معظم الناس يسموا . تواجهها

  .غريب وما هو عاملي يف عقول معظم الناس بني ما هو
 

ارج ال يتجزأ من تاريخ احلضارة الغربية، وال ميكن فهمه خ ولكل هذا، فإن تاريخ الصهيونية هو بالدرجة األوىل جزء
خالهلا  وسنستخدم الصيغة الصهيونية األساسية الشاملة كوحدة حتليلية تبسيطية أساسية نقدم من .حركيات هذا التاريخ
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الصهيونية األساسية الشاملة مرتبط متاماً  ولنا أن نالحظ أن التاريخ الذي نقدمه من خالل الصيغة. تاريخ الصهيونية
وهو األمر الذي . إىل مجاعات وظيفية وبفقداا هذا الدور يف عصر النهضة غرببتاريخ حتول اجلماعات اليهودية يف ال

اليهود، فهو إطار تارخيي عام  تصاعد محى معاداة اليهود وتزايد وترية الدعوة الصهيونية بني غري اليهود مث بني أدى إىل
وحنن نصر دائماً على ما نسميه . ة اليهودواليهود وتاريخ معادا ينتظم تاريخ الغرب وتاريخ الصهيونية بني غري اليهود

ومصاحلها  أي أن هناك صهيونيتني، واحدة توطينية وأخرى استيطانية، لكلٍّ رؤيتها وتارخيها ،«نظرية الصهيونيتني«
فإن كل صهيونية ال تزال حمتفظة  ولكن، رغم هذا التحالف،. ومجاهريها، ولكنهما حتالفا بعد صدور وعد بلفور

  .اصدها ومجاهريهابتوجهها ومق
 

نقدم تارخياً موجزاً  واحلضاري للصهيونية، مث هذا الباب سنقوم أوالً بتقدمي السياق التاريخ واالقتصادي ويف مداخل
  .احلركة الصهيونية يف خمتلف بالد العامل ويف بقية مداخل الباب سنقدم تواريخ. للفكر واحلركة الصهيونية

 
 

 الحضاري للصهيونية السياق التاريخي واالقتصادي و

Historical, Economic, and Cultural Contexts of Zionism  

سنحاول أن ) بني غري اليهود واليهود(والتارخيية أدى إىل ظهور الصهيونية  مثة مركب من األسباب احلضارية واالقتصادية
التسامح "استبعدنا مفهوم  ويالحظ أننا. هذا املدخل، وبإمكان القارئ العودة للمداخل اخلاصة بكل عنصر نوجزها يف
كمفهوم تفسريي، كما أن مضمونه السياسي والتارخيي خيتلف  ألنه ال يصلح) »التسامح مع اليهود«: انظر" (مع اليهود

 ومن املعروف أن. يبدو تساحماً قد يكون بغضاً، وما يبدو وكأنه بغض قد يكون تساحماً من مرحلة ألخرى، كما أن ما

سري إدوين مونتاجو الذي وقف  لذي أصدر الوعد الشهري كان يكن بغضاً عميقاً لليهود، على حني أننا جند أنبلفور ا
وإذا كانت الصيغة الصهيونية األساسية الشاملة . االحترام لبين ملته ضده وضد املشروع الصهيوين برمته كان يهودياً يكن

يعبر عن البغض أو  النافع مث توظيفه لصاحل احلضارة الغربية، فهل هذابضرورة نقل الشعب العضوي املنبوذ  تتضمن اإلميان
  يدل على التسامح واحملبة؟

 

 : كما يجب مالحظة أن تاريخ الصهيونية تاريخ مركب ألقصى حد ويتضمن ساحات ثالثا هي

 
  .باعتبارها مصدر املادة البشرية والقوى اإلمربيالية الراعية :أوربا) أ 
 
  .باعتبارها املكان الذي تنقَل إليه املادة البشرية :فلسطني) ب

 
  .أعضاء اجلماعات اليهودية يوجدون يف العامل بأسره باعتبار أن: العامل) ج
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ورغم تعدد الساحات، إال أن سياق احلركة والفكر الصهيونيني يظل سياقاً غربياً متاماً، إذ أن حركيات الصهيونية مرتبطة 

فتاريخ الصهيونية جزء ال . عام للغرب،،وخصوصاً أن الغالبية الساحقة من يهود العامل موجودة يف الغربمتاماً بالتاريخ ال
مثل معاداة اليهود وتصاعد معدالت العلمنة (يتجزأ من تاريخ احلضارة الغربية وما صاحبه من ظواهر مرضية أو صحية 

التاريخ «أو حركيات ما يسمى » حب صهيون«د أو ، وليس ذا عالقة كبرية بالتوراة والتلمو)والثورة الصناعية
  .»اليهودي

  

 :  وميكننا أن نورد األسباب التالية لظهور الصهيونية

 
األقليات على وجه العموم، ورؤيتها لليهود على وجه   فشل املسيحية الغربية يف التوصل إىل رؤية واضحة لوضع 1

 ) يف الرؤية الربوتستانتية(وأداة اخلالص ) يف الرؤية الكاثوليكية(د الشعب الشاه اخلصوص؛ باعتبارهم قتلة املسيح مث

 . ) »اإلقطاع الغريب«انظر الباب املعنون )

 
: انظر) االسترجاعية والتفسريات احلرفية للعهد القدمي اليت تعبر عن تزايد معدالت العلمنة  انتشار الرؤية األلفية 2

«األحالم والعقائد األلفية«   . ) » االسترجاعيةالعقيدة»  
 
وهو ) صغار جتار ومرابني كأقنان بالط  يهود بالط  يهود أرندا (اليهود كجماعة وظيفية داخل اتمع الغريب   وضع 3

فاهتز ) املطلقة واملركزية(احمللية والدولة القومية العلمانية  وضع كان مستقراً إىل حد ما إىل أن ظهرت البورجوازيات
  . ) »اجلماعات اليهودية الوظيفية«انظر الباب املعنون (البحث عن وظيفة جديدة  موضعهم وكان عليه

 
  . ) »نفع اليهود«: انظر(للمجتمعات الغربية   مناقشة قضية إعتاق اليهود يف إطار فكرة املنفعة، ومدى نفع اليهود 4
 
الرؤية املعرفية » :انظر(مادة نافعة توظَّف وتحوسل العلمانية اإلمربيالية اليت ترى العامل بأسره   ظهور الرؤية املعرفية 5

   . ) »اإلمربيالية والصهيونية
 
أوربا،  اجلماعات اليهودية زيادة ملحوظة بشكل مل يسبق له مثيل يف التاريخ، وخصوصاًً يف شرق  تزايد عدد أعضاء 6

   . ) »إشكالية التعداد«انظر الباب املعنون (ابتداًء من القرن التاسع عشر 
 
 . ) »احلدودية» :انظر( وجود اليهود يف مناطق حدودية متنازع عليها بني الدول الغربية  7
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أوربا الغربية، وهو ما ولَّد الفزع يف قلوب حكومات   تعثُّر التحديث يف شرق أوربا األمر الذي دفع باأللوف إىل 8
 تاريخ صدور قوانني مايو اليت كرست (1882 أن عام وحنن نذهب إىل. اليهودية فيها غرب أوربا وأعضاء اجلماعات

   . ) »املسألة اليهودية«: انظر(اليهود  هو تاريخ ظهور الصهيونية بني) تعثُّر التحديث يف اإلمرباطورية القيصرية الروسية

 
  .ع األوضاع اجلديدةيف منطقة االستيطان وفشل قطاعات كبرية منهم يف التكيف م  عزلة يهود اليديشية ثقافياً وخباصة 9
 

   . ) »اليهودية أزمة«: انظر( أزمة اليهودية احلاخامية وظهور حركات اإلصالح والدمج  10
 

وظهور املثقف اليهودي الذي فقد ) وأثرياء اليهود احلاخامات( سقوط القيادات التقليدية للجماعات اليهودية  11
يهودي غري يهودي يصر عامل األغيار على تصنيفه يهودياً، ومثل غربية جديدة، فهو  هويته اليهودية ومل يكتسب هوية

   . ) »اجلماعات اليهودية قيادات«: انظر(املثقفني هم الذين أخذوا بالتدريج حيلون حمل القيادات التقليدية  هؤالء
 

 »العنصرية الصهيونية«انظر الباب املعنون (اتمعات الغربية   ظهور الفكر العنصري وهيمنته على قطاعات كبرية يف 12

( .   
 

مبعىن أن ساحتها ) أهم العناصر على اإلطالق هو ظهور اإلمربيالية الغربية كقوة عسكرية وسياسية عاملية  ولكن 13
وجدت اإلمربيالية الغربية يف أعضاء اجلماعات اليهودية  وقد. تجيش اجليوش وتنقل السكان وتقسم العامل) العامل بأسره
نفوذه إن  استيطانية تسبب مشاكل أمنية إن بقيت داخل العامل الغريب، ولكنها تستطيع أن تزيد بارهم مادةضالتها باعت

ووجدت القيادات الصهيونية . الوظيفية نقلت خارجه وحتولت إىل مادة قتالية حتوسل حلساب الغرب داخل نطاق الدولة
  .يذ من خالل تقبل الوظيفة القتالية املطروحةموضع التنف بدورها أن مثة إمكانية لوضع املشروع الصهيوين

 
 الصهيونية التوطينية ظهرت يف غرب أوربا حيث كان عدد اليهود صغرياً وحيث حقق أعضاء وجيب مالحظة أن

االجتماعية عن طريق االستعمار  اجلماعات اليهودية قدراً عالياً من االندماج والعلمنة يف جمتمعات كانت حتل مشاكلها
ظهرت أساساً يف شرق أوربا حيث توجد كثافة سكانية يهودية  أما الصهيونية االستيطانية فقد. ذلك من اآللياتوغري 

  .1917االجتماعية دون حل حىت عام  ضخمة، وحيث تفاقمت القضايا
 

 هود االحتاد، وبني ي1948بعد ذلك بني يهود الدول العربية منذ عام ) املرتزقة صهيونية(مث ظهرت الصهيونية النفعية 

النفعية يتفاوت من بلد  والسياق التارخيي للصهيونية. 1970، وتصاعدت وتريا بعد عام 1917السوفييت بعد عام 
  .آلخر، ومن مجاعة يهودية إىل أخرى

 

 تاريخ موجز : الفكر الصهيوني والحركة الصهيونية

Zionist Thought and Movement: Brief History  
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وسنحاول تقدمي هذا التاريخ املوجز من خالل . حد بسبب تداخل مستوياته وساحاته مركب ألقصىتاريخ الصهيونية 
  :أربعة مراحل أساسية الساحة  اخللفية  املادة البشرية املستهدفة، وسنقسم تاريخ الصهيونية إىل: عناصر ثالث

 
  .املرحلة التكوينية: أوالً

 
  . رينالوالدة يف مطلع القرن العش مرحلة: ثانياً
 

  . االستيطان ىف فلسطني: ثالثاً
 

  .أزمة الصهيونية: رابعاً
 

  .وسنقسم كل مرحلة إىل فترات خمتلفة
 

 . المرحلة التكوينية: أوال

 

  : شرحتى نهاية القرن السابع ع الصهيونية ذات الديباجة المسيحية   1

إذ هيمن اجليب التجاري . لالنقالب التجاري يف الغربالبدايات احلقيقية  شهدت هذه املرحلة من ناحية اخللفية العامة
تقريباً، وأعاد صياغة  1500على االقتصاد الزراعي اإلقطاعي عام ) منعزالً يف املدن يف أوربا اإلقطاعية الذي كان(

جيه وبدأ التجار يلعبون دوراً مهماً يف تو. احلاجة اإلنتاج وتوجيهه حبيث خرج به عن نطاق االكتفاء الذايت وسد
وقد شجع هذا االنقالب حركة االكتشافات . »االنقالب التجاري«عنه باصطالح  سياسات احلكومات، وهذا ما يعبر

أواخر القرن  ويف. وهي حركة استعمارية ضخمة كانت تأخذ شكل استيطان يف مراكز جتارية على الساحل اجلغرافية،
الكاثوليكية ونفضت النفوذ اإلسباين عنها،  ، بعد أن حتولت عنالسادس عشر وبداية القرن السابع عشر، أصبحت إجنلترا

وواكب كل هذا حركة اإلصالح الديين . على رقعة كبرية من األرض أهم قوة استعمارية، فراكمت الثروات وسيطرت
لنفسه  بنفسهاإلنسان باخلالق وبالكتاب املقدس حبيث أصبح يف إمكان الفرد أن حيقق اخلالص  اليت أعادت تعريف عالقة

  .يفسر الكتاب املقدس لنفسه خارج اإلطار الكنسي اجلمعي، ودون حاجة إىل رجال الدين، وأصبح من واجبه أن
 

الساحة، فلسطني، وجدنا أن اإلمرباطورية العثمانية يف هذه املرحلة كانت ال تزال  وإذا ما تركنا اخللفية جانباً وانتقلنا إىل
متماسكة، ومل يكن االستعمار  ، مسلمني ومسيحيني ويهوداً، وتشكِّل كتلة بشرية ضخمةشاخمة حتمي كل رعاياها تقف

ومع هذا جيب أن نسجل أن هذه الفترة شهدت بداية . حوهلا الغريب جيرؤ على مواجهتها، وكان يفضل االلتفاف من
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 ة األوربية تزداد قوة بتأثرييف الوقت الذي كانت فيه الدول القومي(عالمات ضعفها  مجود الدولة العثمانية وظهور

  .)االنقالب التجاري
 

عشر على شكل األحالم االسترجاعية يف األوساط  ظهرت الصيغة الصهيونية األساسية يف أواخر القرن السادس
إجنلترا، وقد ولدت كفكرة وحسب، كإمكانية تبغي التحقق ال يف أوربا وإمنا  الربوتستانتية االستعمارية، وخصوصاً يف

وكانت الصيغة  .وليس من خالل اإلنسان األوريب ككل، وإمنا من خالل اجلماعات الوظيفية اليهودية جها،خار
الصهيونية ترى اليهود باعتبارهم مادة بشرية  وقد كانت هذه. الصهيونية األساسية متدثرة بديباجات مسيحية بروتستانتية

) فمركز احللول هو املسيحيون الربوتستانت(يفية مستقلة يكون هلم دولة وظ ولذا، فلم يتصور أن. ميكن حوسلتها

ويالحظ أن . املسيحي واهلدف من نقلهم هو اإلعداد للخالص. سينقَلون إليه كان خيتلف من مفكر آلخر واملكان الذي
. مادة توظَّفإىل اليهود من اخلارج كعنصر يستخدم و ينظر) شأنه شأن أية صهيونية توطينية(هذا الضرب من الصهيونية ا

اليهودية من  الصهيونية هي بالدرجة األوىل حركة غري يهودية، مل يشترك فيها أعضاء اجلماعة وإن كان جيدر مالحظة أن
  .مقصوراً على األصوليني الربوتستانت كما يالحظ أن اخلطاب الصهيوين كان هامشياً جداً،. قريب أو بعيد

 

 :  شرحتى منتصف القرن التاسع ع   العلمانية صهيونية غير اليهود   2

على معظم أوربا، غرا ) بتوجهها املركنتايل(امللكيات املطلقة  شهدت هذه املرحلة تراكم رؤوس األموال وهيمنة
الطبقات  ورغم أن القوى السياسية التقليدية كانت ال تزال مسيطرة على دفة احلكم فإن. شرقها ووسطها، وإىل حد ما

وقد عبر هذا عن نفسه من . تؤثر فيه ادت قوة وثقة بنفسها وبدأت تطالب بنصيب من احلكم، بل بدأتالبورجوازية ازد
الكثرية عن الدولة والفكر العقالين، وأخرياً من خالل الثورة الفرنسية اليت  خالل الفلسفات الثورية املختلفة والنظريات

عدل تيف تاريخ أوربا بأسرهامثرة كل اإلرهاصات السابقة وتشكِّل نقطة حتو .  

 
والتكنولوجيا إىل حدوث  أدى تراكم رؤوس األموال والفتوحات العسكرية واالكتشافات اجلغرافية وتقدم العلم وقد

وكانت إجنلترا . بعض املؤرخني أن بدايتها تعود إىل هذه الفترة ، ويرى»الثورة الصناعية«النقلة النوعية اليت يطلَق عليها 
صناعية، مث حتولت إىل  التحول، فقد كانت أول دولة يف العامل تتحول من دولة جتارية إىل دولة رأمسالية مة يف هذايف املقد

ويف اية . 1713وبعد توقيع معاهدة أوترخت عام  قوة عظمى بعد انتصارها على فرنسا يف حرب السنوات السبع،
 ومع تصاعد املشروع االستعماري انزوى دعاة الديباجات. يف العاملقوة استعمارية  القرن الثامن عشر كانت إجنلترا أكرب

وقد دعا . والعضوية والنفعية والعقالنية الدينية وتدثرت الصياغة الصهيونية األساسية بالديباجات العلمانية الرومانسية
تخدماً خليطاً من الديباجات إىل إقامة دولة يهودية يف فلسطني مس) اليهود أول غاز يف الشرق اإلسالمي وعدو(نابليون 

  .والدينية والنفعية الرومانسية
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قد بدأ يظهر ويتضح، وكانت كل القوى الغربية ) أوربا املريض رجل(وكان الوهن الذي دب يف أوصال الدولة العثمانية 
 شر من روسياوقد أخذ هذا شكل اهلجوم املبا. من هذا الضعف لتحقق لنفسها بعض املكاسب تفكر يف طريقة لالستفادة

قررت إجنلترا، ومن بعدها  اليت ضمت بعض اإلمارات التركية على البحر األسود، مث هجوم نابليون على مصر، بينما
" إصالحها"حتقيق املكاسب من خالل التدخل يف شئوا و احلفاظ على هذه اإلمرباطورية مع) يف مراحل خمتلفة(أملانيا 

  .لروسي حمتم حىت تقف حاجزاً ضد أي زحف
 

فقد قلب . املفاجئ وقيامه بتكوين إمرباطوريته الصغرية ولعل أهم حقيقة سياسية يف هذه املرحلة هي ظهور حممد علي
االستعماري الغريب الذي كان يفترض أن العامل كله إن هو إال ساحة لنشاطه وسوق  موازين القوى وهدد املشروع

ولذا . املريض احملتضر  تترقب اللحظة املواتية القتسام تركة الرجلووضع حداً آلمال الدول الغربية اليت كانت لسلعه،
 وقررت فيه اإلجهاز عليه، فاضطرته إىل 1840عام  حتالفت الدول الغربية كلها، ومنها فرنسا، وعقدت مؤمتر لندن

 ود، وحتولت من جمردوعند هذه النقطة تبلورت الفكرة الصهيونية بني غري اليه. املشرق التوقيع على معاهدة لندن لتهدئة

اكتسبت الصيغة الصهيونية  فكرة إىل مشروع استعماري حمدد، إذ بدأت تطرح فكرة تقسيم الدولة العثمانية ومن مث
مع ) مسألة الشعب العضوي املنبوذ(باإلمكان دمج املسألة اليهودية  األساسية مضموناً تارخيياً وبعداً سياسياً، وأصبح

املسألة اليهودية  وطُرحت إمكانية توظيف الشعب املنبوذ وبدأ التفكري يف حل) سيم الدولة العثمانيةتق) املسألة الشرقية
أي أن تتم حوسلة اليهود باسم احلضارة الغربية ) عن طريق نقْل اليهود إىل فلسطني وإجياد قاعدة لالستعمار الغريب

 صهيونية قد بدأت تتحول إىل فكرة مركزية يف الوجدانوميكن القول بأن الفكرة ال .(ومصاحلها اليت هي مركز احللول

وظهر أهم مفكر . صهيونية توطينية ، وهي)العلمانية(وهذه املرحلة هي مرحلة صهيونية غري اليهود . السياسي الغريب
ولكن، حىت هذه املرحلة، مل تكن فكرة الدولة . أوليفانت ، كما ظهر لورانس)إيرل أوف شافتسربي السابع(صهيوين 

نفسها  وحىت فلسطني. التصور ال يزال أن يكون التجمع اليهودي حممية تابعة لدولة غربية اليهودية قد ظهرت، إذ كان
خارجية، فقد كان ينظَر إليهم كمادة  وكانت النظرة لليهود ال تزال. كمكان للتجمع كان ال يزال أمراً غري مقرر

وكانت ديباجات الصهيونية يف هذه املرحلة عقالنية مادية . متها من نفعهاقي استعمالية ال قيمة هلا يف حد ذاا تكتسب
 .)العقالنية مادية) ورومانسية

 

 : عشرالنصف الثاني من القرن التاسع  صهيونية أثرياء اليهود المندمجين في مجتمعاتهم الغربية   3

يف  فريقيا، بعد التطورات الصناعية املذهلةالتاسع عشر مل تعد احلروب ضد دول آسيا وأ يف النصف الثاين من القرن
وكانت إحدى مقوالت أعداء ) أوربا، أمراً يبهظ خزائن الدول االستعمارية، بل إن العائد أصبح يفوق التكاليف

ومما جتدر مالحظته كذلك أن الضغوط السكانية واألزمة  .(املشروع االستعماري أن تكاليف اإلمرباطورية تفوق عائدها
 ولكل هذا طرحت اإلمربيالية نفسها. الغربية جعلتها تبحث عن حل ملشاكلها خارج أوربا ة داخل اتمعاتاالقتصادي

  .باعتبارها املخرج من املأزق التارخيي
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نيو  «يف ظل نظريات التجارة احلرة، إذ سيطر فكر احتكاري جديد يسمى  ولكن املشروع اإلمربيايل مل يكن يتم
واحتكارات، كل  حبيث مت تقسيم العامل إىل مناطق نفوذ) »املركنتايل اجلديد«أي ) «neo-mercantile مركنتايل

الدولية املختلفة يف هذه الفترة لتقسيم العامل إىل  ومن هنا املؤمترات(منطقة منها مقصورة على الدولة اليت استعمرا 
فإنتاجها الصناعي كان قد وصل .  بال منازعالتاسع عشر كانت إجنلترا ورشة العامل ومع منتصف القرن). مناطق نفوذ

عسكرية ضخمة وأسطول  مستوى مل تعرفه البشرية من قبل، وإمرباطوريتها كانت مترامية األطراف حتميها قوة إىل
إمربيالياً أكثر حدة، وال سيما بعد حتطيم مطامع  وقد اختذت السياسة الربيطانية شكالً. يسيطر على كل حبار العامل

مشروعها االستعماري إىل أواسط آسيا وغريها من املناطق البعيدة عن أفريقيا   حرب القرم، وبعد أن حتولروسيا يف
شركة قناة السويس عام  فاشترت بريطانيا أسهم. األوسط اللذين تزايد االهتمام اإلمربيايل الربيطاين ما والشرق
ونتيجة كل هذا أصبح . 1882عام ) اهلند إىلالطريق (، واحتلت مصر 1878، واستولت على قربص عام 1876

الربيطاين، األمر الذي حدا بكتشنر أن يطالب بتأمني ضم فلسطني  مصري فلسطني جزءاً من املخطط االستعماري
وعد "اليت " الفرات من النيل إىل"كانت بريطانيا ال تزال ملتزمة بضمان ممتلكات الدولة العثمانية  ومع هذا. لإلمرباطورية

 قررت حكومة احملافظني أن من اخلري 1885عام  ولكن يف. ومن مث أصبحت منطقة نفوذ بريطانية"  ا إبراهيمالرب
  .)العثمانية(اإلمرباطورية  املوافقة على اقتراح القيصر بتقسيم

 
لدولة العثمانية، فزاد املشروع اإلمربيايل األملاين، وبالتايل العالقة مع ا  نشط1871ومع هزمية فرنسا على يد أملانيا عام 

فلسطني، ولذا ظل املشروع   وزار بعدها1898القروض األملانية هلا، وزار القيصر وليام الثاين القسطنطينية عام  حجم
  .احلني، الربيطانية واألملانية الصهيوين متأرجحاً بني أعظم قوتني إمربياليتني يف ذلك

 
. فكرة غربية تبحث عن املادة البشرية اليهودية املُستهدفة اليت ستوظَّف كانت الصيغة الصهيونية حىت هذه املرحلة جمرد

أوربا إىل غرا، األمر  التحديث يف شرق أوربا يف أواخر القرن التاسع عشر، تدفَّق املهاجرون اليهود من شرق ومع تعثُّر
د أدى هذا إىل تشابك مصري يهود غرب اليهودية فيها، وق الذي هدد أمن هذه الدول كما هدد مكانة أعضاء اجلماعات

 وحال هلذه املشكلة، اكتشف يهود الغرب احلل الصهيوين دون أية ديباجات قومية أو .أوربا ومصري يهود اليديشية

االهتمام بالدولة الراعية إذ ال  ومن هنا رفض فكرة الدولة اليهودية واالبتعاد عن فلسطني كمكان للتوطني وعدم(سياسية 
اجلماعات اليهودية يف غرب أوربا، وخصوصاً بني األثرياء منهم  وظهرت الصهيونية التوطينية بني أعضاء) هلاحاجة 

يشبه صهيونية غري اليهود  وعلى هذا، فهو يعترب أول اجتاه صهيوين يظهر بني اليهود، ومع هذا فهو. جمتمعام املندجمني يف
  .يف أنه ينظر لليهود من اخلارج

 
وتكتسب  تاريخ صهيونية غري اليهود يبدأ مع ظهور حركة االستعمار االستيطاين وتتبلور ديباجاته نقول إنوميكننا أن 

اليهودية ال عالقة هلم بتطور الفكرة  ويالحظ أن أعضاء اجلماعات(بعداً أساسياً مع ظهور حممد علي وسقوطه 
  .عثُّر التحديث وتعاظم اإلمربيالية، كرؤية وكممارسةاليهود إال مع ت وال يبدأ تاريخ الصهيونية عند). الصهيونية
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  .الصهاينة التوطينيني يف هذه املرحلة إدموند دي روتشيلد وهريش ومونتفيوري ومن أهم
 

 :  شرالعقود األخيرة في القرن التاسع ع إرهاصات التيارات الصهيونية المختلفة بين اليهود   4

وكانت أملانيا . فاإلمربيالية الغربية كانت قد قسمت العامل بينها رحلة كثرياً عن سابقتها،ال ختتلف اخللفية التارخيية هلذه امل
ورغم أن . بريطانيا وأملانيا ومن هنا استمرار تذبذب الصهاينة بني. التقسيم لتوسيع الرقعة اليت يمن عليها حتاول أن تعيد

العثمانية وأمالكها إال أن القرار بتقسيمها كان قد مت اختاذه  ةسياسة بريطانيا الرمسية كانت احلفاظ على اإلمرباطوري
 إىل) الساحة(عن كل هذه الصراعات هو احلرب العاملية األوىل اليت انتهت بضم فلسطني  وكان التعبري. بالفعل

  .اإلمرباطورية الربيطانية واختفاء الدولة العثمانية كقوة سياسية

 
يدركوا حتمية احلل  ود شرق أوربا الصهيونية كحركة استيطانية، ولكنهم ملاكتشف يه: الصهيونية التسللية (أ

إمربيايل، وحاولوا جتنيد أثرياء يهود الغرب املندجمني  ونظراً لقصور رؤيتهم، حاولوا االستيطان دون دعم. اإلمربيايل
 وهي أول صهيونية استيطانية) »ليةعم«اليت يقال هلا (» الصهيونية التسللية«ما مسيناه  لريعوا مشروعهم ويدعموه، وهذا

دعاة الصهيونية التسللية، كما أن فلسطني  ويظل مفهوم الدولة شاحباً بني. وتتسم بأا نابعة من املادة البشرية املُستهدفة
دعاة الصهيونية التسللية ليلينبلوم وبنسكر، مث ظهرت مجاعات البيلو  ومن أهم. ليست بالضرورة ساحة االستيطان

  .ويدها وميكن النظر إليها باعتبارها إرهاصات هلرتزل وللصيغة الصهيونية األساسية بعد .ء صهيونوأحبا
 
كاليشر والقلعي اليت تعترب إرهاصات الصهيونية  وظهرت كتابات: إرهاصات الصهيونية اإلثنية الدينية والعلمانية) ب

 ترى أمهية تأسيس دولة يهودية يف فلسطني، ولكن وظيفتها ملكتاباته الصهيونية اليت  اإلثنية الدينية، ونشر آحاد هعام

  .تكن اإلسراع بعملية دمج اليهود بل احلفاظ على هويتهم
 
مفكري  وقد ظهرت كذلك كتابات هس يف منتصف القرن التاسع عشر اليت ساعدت: الصهيونية العمالية إرهاصات) ج

  .الصهيونية العمالية على صياغة أفكارهم
 

 : رينالعقود األخيرة في القرن التاسع عشر وبداية القرن العش هرتزل مرحلة   5

 يهود الغرب املندجمني التوطينيني فاكتشف حاجة الغرب ويهود الغرب للتخلص وبسرعة من ظهر هرتزل بني صفوف

الية الغربية اليت إطار اإلمربي حتمية التحرك داخل: ولكنه اكتشف احلقيقة البدهية الغائبة عن اجلميع. يهود شرق أوربا
وقد اكتشف هرتزل . لصاحلها نظري أن تزودهم بالدعم واحلماية ميكنها وحدها أن تنقل اليهود خارج أوربا وأن توظفهم

اليهود من  اليت تستطيع أوربا العلمانية اإلمربيالية أن تدرك) فولك(العضوية والشعب العضوي  أيضاً فكرة القومية
نصوص العقد الصامت بني احلضارة الغربية  لتوصل إىل خطاب مراوغ وهو ما جعل وضعوقد جنح هرتزل يف ا. خالهلا

وهو عقد يرضي يهود الشرق وال يفزع يهود الغرب، وجيعل بإمكان  .واحلركة الصهيونية بشأن يهود العامل ممكناً
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الصهيونية األساسية  ة ويد الصيغةكما أنه فتح الباب أمام عملي. املشروع الصهيوين موضع التنفيذ اإلمربيالية أن تضع
شافتسربي وأوليفانت يف أنه هو نفسه يهودي ينظر  ويتميز هرتزل عن كل من. من خالل الديباجات اليهودية املختلفة

 ولكنه مع هذا يهودي غري يهودي، ولذا فهو ينظر إىل هذه املادة من اخلارج. الداخل إىل املادة البشرية املُستهدفة من

هذه، جنح هرتزل يف أن يكون  وبسبب ازدواجيته. باعتبارها مشكلة تبغي حال ال قيمة إنسانية تبغي التحققويراها 
ولذا ميكن القول بأن الصهيونية حتولت من فكرة إىل مشروع  جسراً بني التوطينيني واالستيطانيني وبني اليهود والغرب،

أثرياء  وقد فزع. ي ولدت فيه الصيغة الصهيونية األساسية الشاملةهرتزل يف مؤمتر بال الذ استيطاين استعماري على يد
 .واملنظمات اليهودية يف العامل الغرب اليهود من دعوة هرتزل يف بادئ األمر، كما رفضها معظم اجلماعات

 

 : هودتبلور الفكرة الصهيونية بين الي  6

 
  .من خالل هرتزل احلل اإلمربيايلأدرك قادة يهود شرق أوربا حتمية : حتمية احلل اإلمربيايل) أ

 
اليهودية الوظيفية باعتبارها اهلدف األساسي للحركة الصهيونية  مت قبول الدولة: استقرار الصيغة الصهيونية الشاملة) ب

 دعاة االستيطان وأدى تقسيم الدولة العثمانية إىل حسم األمور متاماً لصاحل. توظيف اليهود من خالله واإلطار الذي يتم

  .يف فلسطني
 
أوربا أن الصيغة الصهيونية األساسية، وصيغة هرتزل االستعمارية، ال  أحس قادة يهود شرق: ويد الصيغة الصهيونية) ج

دينية وعلمانية أدت  يهود اليديشية، ولذا فقد أثاروا قضية املعىن والوعي اليهودي وأضافوا ديباجات إثنية ميكن أن تجند
مركزاً للحلول ومجاعةً هلا قيمة يف حد ذاا، األمر   الصهيونية وجعلت الشعب اليهودي مرة أخرىإىل ويد الصيغة

 ويالحظ أن الصهيونية اإلثنية الدينية. استبطان الصيغة الصهيونية األساسية الذي جعل بإمكان يهود شرق أوربا

الذي يتجاوز ثنائية االستيطان  ستوى اهلوية والوعيوالعلمانية ال هي بالتوطينية وال هي باالستيطانية ألا تتوجه مل
  .وهي صهيونية تنظر إىل اليهود من الداخل ،(علماين/ديين(والتوطني وإن كان هلا ثنائيتها اخلاصة 

 
 أو اشتراكية) الصهيونية العامة(أدخل بعض الصهاينة العلمانيني ديباجات ليربالية  :الديباجات والتيارات السياسية) د

إقامتها، أي أم حددوا شكل  لتحديد شكل الدولة املزمع) الصهيونية التصحيحية(أو فاشية ) نية عماليةصهيو)
وحتددت مالحمها وصيغت كل الديباجات الالزمة لتسويقها أمام  االستيطان، وبذا تكون الفكرة الصهيونية قد اكتملت

 ىت ذلك التاريخ، كانت هناك صراعات كثرية داخلوح. اليهودية يف شرق أوربا وغرا قطاعات وطبقات اجلماعات

  :احلركة الصهيونية
 
  .صراع بني التسلليني والدبلوماسيني) أ 
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  .الدينيني والعلمانيني بني) ب
 
  .االعتماد على إجنلترا بني دعاة االعتماد على أملانيا يف مواجهة دعاة) ج
 
  .الشتراكيةودعاة ا صراعات أيديولوجية بني دعاة الليربالية) د 
 
الصهيونية التوطينية، أي بني دعاة االستيطان يف أي مكان ودعاة ما يسمى  صراع بني دعاة الصهيونية اإلقليمية ودعاة) ه
  .أي االستيطان يف فلسطني وحدها» صهيون صهيونية«
 

.  يوجد إطار تنظيميلم تكن بلورة الفكرة الصهيونية كافية، بل كان ضروريا أن:   تأسيس المنظمة الصهيونية7
 وتم  1897 وقد وضع هرتزل التصور األساسي في كتابه دولة اليهود ، ثم دعا للمؤتمر الصهيوني األول 

 . تأسيس المنظمة الصهيونية

 

 . رينمرحلة الوالدة فى مطلع القرن العش: ثانيا

 
فقد انتصر . سادت قبلها اختالفاً بيناً ختتلف خريطة العامل السياسية اليت ظهرت بعد احلرب العاملية األوىل عن اليت

األملاين والتهم النصيب األكرب من اإلمرباطورية العثمانية، مث ظهرت إرهاصات  االستعمار الربيطاين على االستعمار
الفترة العقود األوىل من هذه  ولكن حركة القومية العربية وحركة املقاومة العربية الفلسطينية، وخباصة يف(العربية  القومية

االستعمارين اإلجنليزي والصهيوين بتنظيمهما احلديث  كانت ضعيفة غري قادرة على تعبئة اجلماهري وتنظيمها ضد
 وقد تصاعدت املقاومة يف الثالثينيات، ولكن املؤسستني). الوثيق داخل فلسطني وخارجها وعالقاما العاملية وتعاوما

 مبوافقة 1948وأُعلنت الدولة عام  مر بطرد غالبية الفلسطينيني من ديارهماالستعماريتني جنحتا يف قمعها وانتهى األ
ومل تظهر املقاومة الفلسطينية مرة أخرى بشكل منظم إال عام (السوفييت  الدول الغربية العظمى كلها وموافقة االحتاد

غري منظمة طيلة  شكاالً تلقائيةفتح ومبشاركة الفصائل الفلسطينية األخرى رغم أا مل تتوقف إذ أخذت أ  بقيادة1965
  .(الفترة السابقة

 
 أما االحتاد السوفييت. املتحدة كقوة كربى هلا ثقل يعتد به على الصعيد العاملي ويف بداية هذه املرحلة ظهرت الواليات

دأ مركز اإلمربيالية ثالثينيات القرن ب ومع. فقد دخل مرحلة البناء والتحديث االشتراكي اليت فرضت عليه نوعاً من العزلة
ميكن القول بأا اكتملت بعد احلرب العاملية الثانية اليت خرجت منها  يف االنتقال من لندن إىل واشنطن، وهي عملية

  .املتحدة قائداً للمعسكر اإلمربيايل بال منازع الواليات
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توجه احلركة  لعنصرين أعمق األثر يف تعميقيهود العامل يف الواليات املتحدة وقد كان هلذين ا كما يالحظ تركُّز معظم
  .الصهيونية مث الدولة الصهيونية حنو أمريكا

 
الصهيونية هلا،  فبعد ظهور الصيغة الصهيونية األساسية الشاملة وقبول القيادات. حسمت كل األمور مع وعد بلفور،

وقع عقد بلفور باعتباره ممثالً للحضارة الغربية وي (ممثل اإلمرباطورية الربيطانية واحلضارة الغربية ككل(يظهر بلفور 
 التوطينيون من يهود الغرب املندجمني والصهاينة االستيطانيني اليهود ممثلي املادة ويوقعه عن الطرف اآلخر الصهاينة(

  .استيطانياً إحاللياً متكامالً فتصبح احلركة الصهيونية مشروعاً استعمارياً) البشرية اليهودية من شرق أوربا
 

 تعاقباً زمنياً صارماً، فالصهيونية ذات الديباجة املسيحية ال تزال مزدهرة رغم أن وجيب أال خنلق انطباعاً خاطئاً بأن هناك

ال تزال قائمة ) العلمانية( احلضارة الغربية قد تطورت بطريقة مهشت املسيحية ككل، كما أن صهيونية غري اليهود
 .)ويطلَق عليها صهيونية الدياسبورا(معظم يهود العامل  هي الصهيونية املنتشرة بنيوالصهيونية التوطينية ال تزال 

 
تغيرت  بلفور، وبعد اكتساب املنظمات الصهيونية الشرعية االستعمارية اليت كانت تسعى اليها، وبعد إعالن وعد

با، ومل تعد املسألة متصلة بإغاثة بضعة شرق أور الصورة متاماً، فلم تعد القضية قضية بعض قيادات الفائض اليهودي من
 املنظمة تابعة ألكرب قوة استعمارية على وجه األرض آنذاك، وأصبحت ذات وظيفة آالف من اليهود، وإمنا أصبحت

فلم يعد هناك جمال لالختالفات  ولذا. حمددة هي نقْل املادة البشرية اليهودية إىل فلسطني لتأسيس قاعدة هلذه القوة
كما مل يعد هناك أي مربر . بذل اجلهود الدبلوماسية مع الدولة الراعية ة بني دعاة االستيطان العمليني مقابل دعاةالصغري

التقسيمات الفرعية أو  ، وتساقطت بالتايل كثري من)أي توطني اليهود خارج فلسطني(الصهيونية اإلقليمية  لوجود دعاة
الصهيونية «اجلميع، وظهر ما ميكن تسميته  ى أساس جديد يقبلهأصبحت غري ذات موضوع، ومت تقسيم العمل عل

 اخلوف من ازدواج الوالء إذ أصبح تأييد الصهيونية: للصهيونية فقد دعامته األساسية كما أن الرفض اليهودي. »التوفيقية

 .أمراً ال يتناقض مع والء اإلنسان الغريب لوطنه وحضارته

 

 . طيناالستيطان في فلس: ثالثا

 
الصهيوين يف فلسطني حتت رعاية حكومة االنتداب ومقاومة  يخ احلركة الصهيونية بعد ذلك هو تاريخ االستيطانتار

أية  وهو توتر يسم عالقة(ظهرت بعض التوترات بني القوة االستعمارية الراعية واملستوطنني  وقد. العرب هلذا االستيطان
اختالف نطاقها، فمصاحل الدولة الراعية  د إىل تناقض املصاحل وإمنا إىلدولة راعية باملستوطنني التابعني هلا، وهو ال يعو

ولذا، فقد أصدرت احلكومة الربيطانية الراعية جمموعة من الكتب البيضاء  .(أكثر اتساعاً وعاملية من مصاحل املستوطنني
. إىل الواليات املتحدة ن إجنلتراوقد انتقل دور الدولة الراعية م. موقفها من املستوطنني الصهاينة ومن العرب لتوضح

  .اجتاه احلركة وال تؤثر يف املنظمة الصهيونية ولكن كل هذه العناصر ال تغير بنية الفكر الصهيوين وال
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يتعامل مع  الصهيونية، فبعد صدور وعد بلفور كان ضرورياً أن يكون هلا ذراعها االستيطاين الذي أما بالنسبة للمنظمة
املعروف باسم الوكالة اليهودية عام  وقد أسست املنظمة الصهيونية ساعدها التنفيذي. فلسطنيحقائق املوقف يف 

على االعتراف بوكالة يهودية مناسبة إلسداء املشورة إىل  ، إذ نص صك االنتداب الربيطاين على فلسطني1922
رئيس  ، جنح وايزمان 1929ويف عام . األمور املتعلقة بإقامة وطن قومي لليهود يف فلسطني سلطات االنتداب يف مجيع

توسيع الوكالة اليهودية حبيث يتشكل  املنظمة الصهيونية آنذاك  يف إقناع أعضاء املؤمتر الصهيوين السادس عشر بضرورة
وكان الغرض من ذلك استمالة أثرياء اليهود التوطينيني . غري أعضائها جملسها من عدد من أعضاء املنظمة وعدد مثله من

الوكالة متثل مجيع  الصهيوين دون إلزامهم باالخنراط يف صفوف املنظمة، واإلحياء يف الوقت نفسه بأن ل املشروعلتموي
اخلطوة أن تعطي دفعة قوية للحركة الصهيونية وتدعم  وكان من شأن هذه. يهود العامل وال تقتصر على أعضاء املنظمة

يف  يطانية اليت كان يقلقها تصاعد األصوات الرافضة للصهيونيةالصهيونية مع احلكومة الرب املوقف التفاوضي للمنظمة
الوكالة اليهودية /املنظمة الصهيونية :وقد ظلت املنظمتان تعرفان باالسم نفسه على النحو التايل(أوساط يهود بريطانيا 

 قانونياً ولكل إلعادة التنظيم حبيث أصبحت املنظمتان منفصلتني  حني جرت عملية مزعومة وشكلية1971حىت عام 
  .)منهما قيادة خمتلفة

 
الصراع يدور حول من يتحكم يف املنظمة  ، كان1948فحىت عام . ومل يهدأ الصراع متاماً بني التوطينيني واالستيطانيني

الديين (، فإن جمال الصراع أصبح تعريف اليهودي 1948عام  أما بعد. وحول حتديد أهداف املشروع الصهيوين
  .به التحكم يف املنظمة لصاحل املستوطنني متاماً، ومل يعد الصهاينة التوطينيون يهتمون  حسمت قضيةإذ) والعلماين

 
بشقيها (الصهيونية، ورغم أن الصهيونية  رغم عدم اشتراك يهود البالد العربية يف إفراز الفكر الصهيوين أو احلركة

، إال أن إنشاء 1948دهم بشكل عام وواسع قبل عام حتاول جتني مل تتوجه إليهم بشكل خاص ومل) الشرقي والغريب
أو  بعد عزل يهود الشرق(كما أن حاجة الدولة الصهيونية إىل طاقة بشرية . تتخطى إرادم الدولة قد خلق حركيات

ي ، أ»مصرياً صهيونياً«اية األمر  جعلها تم م وجتندهم وتفرض عليهم يف) اختفائهم وبعد رفض يهود الغرب اهلجرة
منهم يف الدولة الصهيونية، وإن كان من امللحوظ أن أعداداً أكرب  وقد استقرت أعداد كبرية. اخلروج من أوطام

  .استقرت خارجها
 

الرأمسايل احلر والنهج االشتراكي،  وقد ظهرت صراعات بني دعاة الدميوقراطية ودعاة الشمولية، وبني دعاة املشروع
احلركة الصهيونية فهي صراعات داخلية بني املستوطنني، وإذا شارك  لفكر الصهيوين والولكنها صراعات ال عالقة هلا با

املتحدة متول التجمع  وتعود هامشية هذه الصراعات إىل أن الواليات. التوطينيون فإن مسامهتهم تظل ثانوية فيها الصهاينة
فاحلقيقة األساسية هي وظيفية الدولة . اشتراكيني وقتلةوجمانني و الصهيوين بأسره، مبن فيه من رأمساليني وإرهابيني وعقالء

أما  .الصراعات ذات املضمون األيديولوجي العميق أو السياسي املسطح ليست ذات أمهية كبرية الصهيونية، ولذا فإن
، فهو الصهيوين أو احلركة الصهيونية الصراع بني اإلشكناز والشرقيني فهو صراع عميق ومهم ولكنه ال يؤثر يف الفكر

  .قضية إسرائيلية داخلية متاماً
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إىل  1967 إىل حرب 1956 إىل حرب 1948الدولة الصهيونية حروا املتعددة ضد العرب، من حرب  وخاضت

الرفض الفلسطيىن للدولة  وتزايد.  وما تبعه من توسع ومزيد من القمع1982 إىل اجتياح لبنان عام 1973حرب 
  .اومة هلااالستيطانية الصهيونية واملق

 

 . نيةأزمة الصهيو: رابعا

 
. أسباب من بينها انصراف يهود العامل عنها تواجه الصهيونية، كفكرة وحركة ومنظمة ودولة، أزمة عميقة لعدة

يفضلون إما االندماج يف جمتمعام أو اهلجرة إىل الواليات املتحدة، وقد تدهورت  فالصهيونية ال تعين هلم الكثري، فهم
وقد أدى . هلم احلرج الشديد ستوطَن الصهيوين إعالمياً بعد االنتفاضة إذ أن هذه الدولة الشرسة أصبحت تسبباملُ صورة

. اهلجرة، األمر الذي يسبب مشكلة سكانية استيطانية للمستوطَن الصهيوين هذا إىل أن املادة البشرية املُستهدفة ترفض

  .منها وعدم االكتراث ا بني يهود العاملتزايد حركات رفض الصهيونية والتملص  ويالحظ
 

احلداثة، أن كل النظريات تتقلص وخيتفي  وعلى املستوى األيديولوجي، يالحظ، يف عصر اية األيديولوجيا وما بعد
سرائيل أن إميان يهود العامل ا قد تقلَّص متاماً، ولذا فإن من يهاجر إىل إ املركز، والشيء نفسه يسري على الصهيونية إذ

الصهيونية بكثري من  ويف داخل إسرائيل، تظهر أجيال جديدة تنظر إىل. يفعل ذلك ألسباب نفعية مادية مباشرة إمنا
حيويتها وتصبح أداة يف يد الدولة الصهيونية، وتقابل  وعلى املستوى التنظيمي، تفقد املنظمة كثرياً من. السخرية

لعلها تسرع  ومل تغير اتفاقية أوسلو من األمر كثرياً، بل. مل واملستوطنني يف فلسطنييهود العا اجتماعاا باالزدراء من قبل
واستقراراً وستتحدد هويتها كدولة هلا مصاحلها االقتصادية  بتفاقم أزمة الصهيونية، باعتبار أن الدولة ستصبح أكثر ثباتاً

  .عضاء اجلماعات اليهودية يف العاملاليت ليس هلا بالضرورة عالقة كبرية بأ واإلستراتيجية املتشعبة

 
إستيطاىن إحالىل، إذ جنحت الدولة  وهذه املرحلة شهدت حتول الفكرة الصهيونية، االستيطانية اإلحاللية، إىل واقع

الشتتل أو / وأصبحت الدولة الصهيونية هى الدولة. من تبقى منهم الصهيونية ىف طرد معظم العرب من فلسطني واستبعاد
  .املرفوضة من السكان األصليني، أصحاب األرض جليتو،ا/ الدولة

 
من األراضى العربية مبن عليها من بشر، حتولت الدولة الصهيونية من دولة  ، مع ضم املزيد1967ولكن ىف عام 

والطرق يتبدى ىف املعازل  األمر الذى) األبا رايد(إحاللية إىل دولة استيطانية مبنية على التفرقة اللونية  استيطانية
املنظمة وتصاعدها، واندالع االنتفاضة املباركة، الىت استمرت ما  وشهدت هذه الفترة مولد املقاومة الفلسطينية. االلتفافية

 .التاريخ ومل تنطفأ جذوا بعد، وهى بذلك تكون أطول حركة عصيان مدىن ىف يزيد عن ستة أعوام،
 

 المؤتمرات الصهيونية 
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Zionist Congresses  

وقراراته هي اليت ترسم اخلطوط العامة لسياسات املنظمة  متر الصهيوين هو اهليئة العليا للمنظمة الصهيونية العاملية،املؤ
وتعاقُبها، يكون  ولذا، فإن رصد ما حيدث داخل هذه املؤمترات،). »للمنظمة الصهيونية العاملية اهليكل التنظيمي«: انظر(

  .الصهيونية أهم جوانب تاريخ احلركةيف واقع األمر مبرتلة رصد لبعض 
 

  :)1997(صدور املوسوعة  وفيما يلي عرض موجز للمؤمترات الصهيونية اليت انعقدت حىت وقت
 

 : المؤتمر األول

 مزمعاً عقده يف ميونيخ، بيد أن املعارضة الشديدة من قبل التجمع اليهودي هناك وكان. 1897بازل، أغسطس 

الذي حدد يف خطاب   برئاسة تيودور هرتزل1897وقد عقد يف أغسطس . حالت دون ذلكواحلاخامية يف ميونيخ 
وأكد أن املسألة اليهودية ال ميكن حلها من خالل  االفتتاح أن هدف املؤمتر هو وضع حجر األساس لوطن قومي لليهود،

  باملشروع االستيطاين من قبلمفاوضات سياسية أو ضمانات دولية أو اعتراف قانوين التوطن البطيء أو التسلل بدون

تنمية استيطان فلسطني بالعمال  :وقد حدد املؤمتر ثالثة أساليب مترابطة لتحقيق اهلدف الصهيوين، وهي. الدول الكربى
والثقافة اليهودية، مث أخرياً اختاذ إجراءات متهيدية للحصول على املوافقة  الزراعيني، وتقوية وتنمية الوعي القومي اليهودي

، )التسللية(العملية : الثالثة واألساليب الثالثة تعكس مضمون التيارات الصهيونية. على تنفيذ املشروع الصهيوين دوليةال
وقد تعرض املؤمتر بالدراسة ألوضاع اليهود الذين كانوا قد ). االستعمارية الدبلوماسية(، والسياسية )اإلثنية(والثقافية 
األرض الفلسطينية  ، واقترح شابريا إنشاء صندوق لشراء1882تسللية إىل فلسطني منذ اهلجرة االستيطانية ال شرعوا يف

وقد اعترض . يسمى الصندوق القومي اليهودي لتحقيق االستيطان اليهودي، وهو االقتراح الذي جتسد بعدئذ فيما
 حتفظاته كانت تنصب على توقيت احلاجة إىل مثل هذا املشروع، ويبدو أن هرتزل على هذا االقتراح رغم أنه مل ينكر

بازل، كما  ويف هذا املؤمتر أيضاً، مت وضع مسودة الربنامج الصهيوين الذي عرف بربنامج. جوهره املشروع وليس
وشهد املؤمتر ظهور األشكال اجلنينية . واملستوطنني ارتفعت الدعوة إىل إحياء اللغة العربية وتكثيف دراستها بني اليهود

 اليت قادها زعماء أحباء صهيون واصطدمت يف كثري من اجلوانب» الصهيونية العملية» ي عرف بعد ذلك باسمللتيار الذ

املستخدمة يف املؤمتر هي األملانية  ؟ وكانت اللغة»الصهيونية السياسية«املرحلية بتيار هرتزل الذي يطلَق عليه اسم 
  .واليديشية

 

 : المؤتمر الثاني

الصهيونية لدى اليهود، وذلك بعد  قد برئاسة هرتزل الذي ركَّز على ضرورة تنمية الرتعةع. 1898بازل، أغسطس 
وكانت أهم . الغربية عن معارضتهم للحل الصهيوين للمسألة اليهودية أن أعلن معظم قيادات اجلماعات اليهودية يف أوربا

خصيصة لصيقة  ة معاداة اليهود، والزعم بأاالصهيونية ملواجهة هذه املعارضة، هو التركيز على ظاهر أساليب القيادة
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نوردو تقريراً أمام املؤمتر عن مسألة دريفوس  وقد ألقى ماكس. اليهود كأقلية بكل أشكال اتمعات اليت يتواجد فيها
بعد  اليةاليهود وتعرضهم الدائم لالضطهاد حىت يف أوربا الغربية ويف ظل النظم الليرب باعتبارها منوذجاً لظاهرة كراهية

والتضامن مع املستوطنني اليهود يف فلسطني  كما جلأت قيادة املؤمتر إىل تنمية روح التعصب اجلماعي. ايار أسوار اجليتو
بدا واضحاً يف تقرير موتزكني الذي كان قد أُوفد إىل فلسطني الستقصاء  باملبالغة يف تصوير سوء أحواهلم، وهو ما

تستدعي املساعدة من يهود  شار يف تقريره إىل أم يواجهون ظروفاً شديدة الصعوبةمستوطنيها من اليهود، فأ أحوال
وهلذا الغرض، فقد مت انتخاب جلنة خاصة لإلشراف على  .العامل كافة لضمان استمرار االستيطان اليهودي يف فلسطني

  .االستيطان الصهيوين يف فلسطني تأسيس مصرف يهودي لتمويل مشاريع
 

 : ثالمؤتمر الثال

إستنبول  عقد برئاسة هرتزل الذي عرض تقريراً عن نتائج اتصاالته مع القيصر األملاين يف .1899بازل، أغسطس 
االقتصادية والسياسية على اإلمربيالية  وفلسطني، وهي االتصاالت اليت عرض فيها هرتزل خدمات احلركة الصهيونية

وطالب املؤمتر بتأسيس املصرف اليهودي . مرباطور املشروع الصهيوينيتبىن اإل األملانية الصاعدة يف ذلك الوقت مقابل أن
وتوفري الدعم املايل  ، وذلك لتمويل األنشطة االستيطانية الصهيونية»صندوق االئتمان اليهودي لالستعمار» حتت اسم

ؤمتر مسألة إعادة بناء اجلهاز اليهودي يف العامل، كما تناول امل كما ناقش املؤمتر قضية النشاط الثقايف. للحركة الصهيونية
  .للحركة الصهيونية ليحل حملها اجلهاز املؤقت اإلداري الدائم

 

 : المؤتمر الرابع

املؤمتر نظراً إلدراك قادة  عقد برئاسة هرتزل، وجرى اختيار العاصمة الربيطانية مقراً النعقاد. 1900أغسطس  لندن،
املنطقة، ومن مث فقد استهدفوا احلصول على تأييد بريطانيا   بريطانيا يفاحلركة الصهيونية يف ذلك الوقت تعاظُم مصاحل

 وبالفعل، طُرحت مسألة بث الدعاية الصهيونية. الرأي العام الربيطاين بأهداف حركتهم ألهداف الصهيونية، وتعريف

 مندوب  اشتداد 400ى يزيد عل وشهد هذا املؤمتر  الذي حضره ما. كإحدى املسائل األساسية يف جدول أعمال املؤمتر
وذلك عندما طُرحت املسائل الثقافية والروحية للمناقشة، إذ طالب  حدة الرتاع بني التيارات الدينية والتيارات العلمانية،

عملها على  تتعرض املنظمة الصهيونية للخوض يف القضايا الدينية والثقافية اليهودية، وأن تقصر بعض احلاخامات بأال
اجلميع إىل نبذ اخلالفات جانباً  وإزاء ذلك، دعا هرتزل. وخدمة االستيطان اليهودي يف فلسطنيالنشاط السياسي 

وقد . وضع خمطط املشروع املتعلق بإنشاء الصندوق القومي اليهودي وخالل املؤمتر، مت. والتركيز على األهداف املشتركة
املؤمتر لغري اليهود وجنح يف  جتاهله أثرياء اليهود، ولذا توجهمبعارضة أعضاء اجلماعة اليهودية يف إجنلترا، و ووجه املؤمتر

كانت تطرح حال ملشكلة املهاجرين من يهود اليديشية الذين  اجتذاب اهتمامهم إىل حد ما، وخصوصاً أن الصهيونية
بشهادته أمام  ى أن يديلولذا، حرص هرتزل عل. أوساط النخبة احلاكمة اإلجنليزية وأثرياء اليهود كانوا يثريون القلق يف

 .إجنلترا اللجان املختصة مبناقشة موضوع اهلجرة اليهودية إىل
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 : المؤتمر الخامس

الذي قدم تقريراً عن مقابلته مع السلطان العثماين عبد احلميد الثاين  عقد برئاسة هرتزل. 1901بازل، ديسمرب 
اإلمرباطورية   فلسطني اليت كانت وقتئذ إحدى والياتإقناعه بالسماح مبوجات هجرة يهودية واسعة إىل وحماوالته

اإلمرباطورية العثمانية اليت كانت تعاين ضائقة مالية آخذة  العثمانية، وذلك مقابل اشتراك اخلربات اليهودية يف تنظيم مالية
  .يف التفاقم

 
بوصفه مصرفاً » اليهودي  القوميالصندوق«وافق املؤمتر على االقتراح الذي تقدم به جوهان كرميينكس لتأسيس  وقد

  .فلسطني وسوريا للشعب اليهودي ميكن استخدامه على نطاق واسع لشراء األراضي يف
 

وايزمان وليو موتزكني وفيكتور جاكوبسون، ينتقد أساليب  وشهد املؤمتر بروز تيار صهيوين، بزعامة مارتن بوبر وحاييم
انتقد  كما.  أن تتحلى قيادة احلركة الصهيونية بقدر أكرب من الدميوقراطيةالقيادة ويدعو إىل هرتزل غري الدميوقراطية يف

ويف املقابل، ظلت التيارات الدينية . اليهودية هذا التيار عدم حرص قيادة املنظمة على القيام بنشاط فعال لبعث الثقافة
 ني هذه التيارات إىل انسحاب املتديننيوأدى احتدام اجلدل ب. بأية أنشطة ثقافية على موقفها املعارض لقيام املنظمة

ممارسة نشاطها يف إطار احلركة  بزعامة احلاخام إسحق رايرت، وقد أسسوا فيما بعد حركة مزراحي الصهيونية اليت آثرت
  .األم
 

 : المؤتمر السادس

خطابه  زل يفوقد ركز هرت. عقد برئاسة هرتزل، وكان آخر املؤمترات الصهيونية اليت حضرها1903 بازل، أغسطس
هذه املرة مع السياسي الربيطاين جوزيف  وقد كانت مباحثاته. االفتتاحي، كالعادة، على تقدمي تقرير إمجايل عن مباحثاته

وكان هرتزل قد أملح لربيطانيا ذا املشروع كوسيلة . شبه جزيرة سيناء تشمربلني بشأن مشروع االستيطان اليهودي يف
لربيطانيا  صرية اليت رآها هو وشيكة احلدوث، وهو ما يستدعي وجود كيان سياسي حليفالشعبية امل ملواجهة الثورة

لالستيطان اليهودي يف أوغندا عرف  إال أن بريطانيا مل تقبل هذه الفكرة وعرضت مشروعاً. على حدود مصر الشرقية
جه مبعارضة من أطلقوا على بقبول هذا العرض، إال أنه وو وقد نصح هرتزل املؤمتر. »مشروع شرق أفريقيا«باسم 

 بزعامة مناحم أوسيشكني رئيس اللجنة الروسية والذين رفضوا القبول ببديل الستيطان «صهاينة صهيون«أنفسهم اسم 

اقتراحاته وهو ما حدا  وقد جنح هرتزل رغم ذلك يف احلصول على موافقة أغلبية املؤمتر على. اليهود يف فلسطني
  .املؤمترباملعارضني إىل االنسحاب من 

 
. مالءمتها هلذا الغرض إيفاد جلنة للمنطقة املقترحة لالستيطان اليهودي لالطالع على أحواهلا ودراسة مدى وقد تقرر

  .»صندوق االئتمان اليهودي لالستعمار«لتعمل كفرع ل  يف يافا» الشركة الربيطانية الفلسطينية«كما تقرر إنشاء 
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أحناء   مجعية صهيونية يف1572 عضواً ميثلون 570ياً ملحوظاً يف أعضائه إذ حضره منواً عدد وقد شهد هذا املؤمتر

  .العامل
 

 : المؤتمر السابع

املؤمتر إىل ماكس نوردو بعد وفاة هرتزل، وكانت القضية األساسية اليت  انتقلت رئاسة. 1905بازل، أغسطس 
اللجنة اليت  وجاء تقرير. صاً يف شرق أفريقياهي مسألة االستيطان اليهودي خارج فلسطني، وخصو طُرحت للنقاش

بعض أعضاء املؤمتر دافع عن ضرورة قبول  إال أن. أُوفدت إىل هناك ليفيد بعدم صالحية املنطقة هلجرة يهودية واسعة
يف فلسطني، وسمي أنصار هذا الرأي الذي عبر عنه زاجنويل باسم  العرض الربيطاين بدون أن تفقد احلركة أطماعها

يف شرق أفريقيا على  غري أن من املُالحظ أن غياب هرتزل، واعتراض املستوطنني الربيطانيني. »اإلقليميون الصهاينة«
املندجمني على املشروع، رجح إىل حد بعيد وجهة  توطني أجانب يف إحدى املستعمرات الربيطانية، وكذا اعتراض اليهود

لسطني، األمر الذي جعل أغلبية املؤمتر تصوت ضد هذا املشروع، وهو ما خارج ف النظر الرافضة لالستيطان اليهودي
تأكيد ضرورة االستيطان يف  واستمرت األغلبية يف. إىل انسحاب اإلقليميني وتأسيسهم املنظمة اإلقليمية العاملية أدى

تضمنت قرارات املؤمتر أمهية قوة جديدة من هذا املوقف ف (االستيطانية(واكتسب أنصار الصهيونية العملية . فلسطني
 واسع النطاق يف فلسطني عن طريق شراء األراضي من العرب وبناء اقتصاد مستقل لليشوف البدء باالستيطان الزراعي

ضوء حقيقة أنه جاء عقب  االستيطاين داخل فلسطني، وهو أمر يكتسب أمهية خاصة يف تاريخ احلركة الصهيونية على
وهي اهلجرة اليت وضعت اُألسس احلقيقية لالستيطان  إىل فلسطني،) 1904(يهودية الثانية بداية وصول موجة اهلجرة ال

وأبنية الكيان  باالشتراك مع اهلجرة الثالثة يف حتديد معامله، وامتد تأثريمها معاً إىل فلسفة الصهيوين وأسهمت إىل حد كبري
» صندوق االئتمان اليهودي لالستعمار«قانون  ماً علىوقد أدخل املؤمتر تعديالً مه. اإلسرائيلي عقب تأسيس الدولة

يف فلسطني وسورريا وأي قسم آخر من تركيا اآلسيوية ويف شبه جزيرة سيناء  حبيث ينص على تنفيذ املشاريع الصهيونية
يادة انتقلت ق وقد. كما جرى انتخاب دافيد ولفسون لرئاسة املنظمة الصهيونية العاملية خلفاً هلرتزل .وجزيرة قربص

  .احلركة الصهيونية من فيينا إىل كولونيا بأملانيا حيث يعيش ولفسون
 

 : المؤتمر الثامن

وتركزت املناقشات فيه على برامج االستيطان وإنشاء  عقد برئاسة ماكس نوردو،. 1907الهاي، أغسطس 
 فلسطني لإلشراف على األنشطةوملا كانت املنظمة الصهيونية تفتقر إىل مركز يف  .املستعمرات الزراعية يف فلسطني

املهاجرين اليهود ودعم االستيطان  ليتوىل شراء األراضي ومساعدة» مكتب فلسطني«االستيطانية، قرر املؤمتر تأسيس 
واستثمار األراضي وهي اليت سجلت  فيما بعد  يف بريطانيا باسم  كما وافق املؤمتر على تأسيس شركة لشراء. الزراعي

  .»التوفيقية الصهيونية«وقد ظهر يف هذا املؤمتر التيار الصهيوين املسمى . »ضي يف فلسطنياألرا شركة تنمية«
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وكان سبب عقد املؤمتر يف الهاي ولندا هو تزامنه . العاملية وقد جدد املؤمتر انتخاب ولفسون رئيساً للمنظمة الصهيونية

  .ونية يف بؤرة االهتمام الدويلالثاين حىت توضع احلركة الصهي مع مؤمتر السالم الدويل
 

 : المؤتمر التاسع

وايزمان وناحوم سوكولوف، وهو أول  عقد برئاسة كل من مناحيم أوسيشكني وحاييم. 1909هامبورج، ديسمرب 
 يطانواضحاً لبحث النتائج املترتبة على الثورة التركية بالنسبة ملشاريع االست مؤمتر يعقَد يف أملانيا، وقد أوىل اهتماماً

فلسطني دون انتظار توافر الظروف  وشهد املؤمتر زيادة ثقل الصهاينة العمليني ورغبتهم يف ابتالع. اليهودي يف فلسطني
إنشاء مستوطنات تعاونية مثل الكيبوتس واملوشاف، كما تصاعدت  وهلذا، قرر املؤمتر. السياسية الدولية املناسبة

األنشطة  ته التجارية للنشاطات االستيطانية إذ كان ينظر إىل أمهية هذهولفسون بسبب نظر األصوات املعارضة لزعامة
 .للمنظمة الصهيونية طبقاً لقيمتها االقتصادية، إال أنه جنح مع ذلك يف االحتفاظ مبنصبه كرئيس

 

 : المؤتمر العاشر

لوجود  هيونية إطار يتسعبرئاسة مناحم أوسيشكني، وقد اتضح فيه متاماً أن املؤمترات الص عقد. 1911بازل، أغسطس 
ففي الوقت الذي أكد فيه املؤمتر أن  .االجتاهات والتيارات الصهيونية كافة، برغم ما يبدو عليها ظاهرياً من تناقضات

إىل فلسطني، وأن املهمة امللحة للمنظمة الصهيونية العاملية هي تشجيع وتنظيم  املسألة اليهودية ال ميكن أن حتل إال باهلجرة
العمليون خالل هذا  كما سجل الصهاينة. إىل فلسطني، فقد نوقشت أيضاً مسألة إحياء وتدعيم الثقافة العربية اهلجرة

أحد (املتنامية لالستقالة من منصبه ومت اختيار أوتو واربورج  املؤمتر انتصاراً جديداً، حيث اضطر ولفسون أمام املعارضة
سوكولوف حيث  كما أن هذا املؤمتر كان بداية صعود جنم ناحوم. يونيةرئيساً للمنظمة الصه) العملية زعماء الصهيونية

أوربا على املنظمة وأفول جنم يهود وسط  وكل هذا يعين استيالء يهود شرق. اختري لعضوية اللجنة التنفيذية للمنظمة
  .الصهيونية وأسسوا املنظمة وأداروها الذين طوروا األطروحات) األملان(أوربا 

 

 : عشرحادي المؤتمر ال

. احلرب العاملية األوىل وهو آخر املؤمترات الصهيونية قبل اندالع. عقد برئاسة ديفيد ولفسون. 1913سبتمرب  فيينا،

القدس، وجاء ذلك تأكيداً لنفوذ وايزمان املتزايد حيث  وقد متت فيه املوافقة بشكل مبدئي على إنشاء جامعة عربية يف
يف  كما أعلن املؤمتر تشجيعه للجهود الرامية لشراء وتنمية األراضي. ز دعاة املشروعأبر كان هو وأوسيشكني وبوبر من

والتزام صهيوين على كل من ميلك القدرة  كما أصدر املؤمتر قراراً يتناول اهلجرة اليهودية إىل فلسطني كواجب. فلسطني
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 كل يهودي جيب عليه أن يضع مسألة وأشار القرار إىل أن. فلسطني املادية على خلق مصاحل اقتصادية ملموسة يف
  .كجزء من برنامج حياته وسعيه لتحقيق مثاليته وكماله اخللقي االستيطان يف فلسطني

 

 : المؤتمر الثاني عشر

تعقده احلركة الصهيونية بعد جناحها يف  عقد برئاسة ناحوم سوكولوف وهو أول مؤمتر. 1921كارلسباد، سبتمرب 
واحتالل اجليوش الربيطانية لفلسطني، األمر الذي كان موضع ترحيب  1917طانيا عام استصدار وعد بلفور من بري

الصندوق التأسيسي  كما متت أيضاً مناقشة نشاطات. باعتباره خطوة يف طريق حتقيق املشروع الصهيوين شديد من املؤمتر
كما قرر املؤمتر تأسيس . ندنالعام يف ل  خالل مؤمتر استثنائي للمجلس الصهيوين1920اليهودي الذي أنشئ عام 

ومن . استشارية وليشرف على املؤسسات االقتصادية واملالية للحركة الصهيونية الس االقتصادي املايل ليعمل كهيئة
أجل العيش يف ظل عالقات  أن املؤمتر، برغم هذا التخطيط الصهيوين، قد أعلن أن الصهاينة يكافحون من الغريب

الس التنفيذي للمنظمة ناشد املنظمة أن حتقق تفامهاً صادقاً مع  ل مع الشعب العريب، كما أنانسجام واحترام متباد
أن يكون للمجلس  ونظراً الزدياد أمهية الدور الربيطاين بالنسبة للحركة الصهيونية، فقد قرر املؤمتر .الشعب العريب

واختري ممثل العمال اليهود يف فلسطني . يف القدس اآلخرالتنفيذي للمنظمة الصهيونية العاملية مقران؛ أحدمها يف لندن و
صدق  وقد. التنفيذية يف القدس بينما اختري سوكولوف رئيساً للجنة التنفيذية بأكملها جوزيف سربنزاك رئيساً للجنة

ا حسم وهكذ. للمنظمة الصهيونية  بانتخاب وايزمان رئيسا1920ًاملؤمتر على قرارات مؤمتر لندن االستثنائي عام 
بني صهاينة الواليات املتحدة بزعامة لويس برانديز وصهاينة أوربا  الصراع الذي دار يف املؤمتر حول أساليب االستيطان

  .لصاحل وايزمان بزعامة وايزمان
 

 : المؤتمر الثالث عشر

وقد أعلن . بعد موافقة عصبة األمم على فرض االنتداب الربيطاين على فلسطني عقد. 1923كارلسباد، أغسطس 
باالعتراف بوكالة يهودية تتمتع  (يف البند الرابع من صك االنتداب(ترحيبه ذه اخلطوة على ضوء التزام بريطانيا  املؤمتر

القيام بتنفيذ املشاريع االقتصادية واالستيطانية، وبذلك التزمت  بالصفة االستشارية إىل جانب حكومة االنتداب هلا سلطة
  .ع تلك الوكالة يف كل األمور املتعلقة بإقامة الوطن القومي اليهودي يف فلسطنيم بريطانيا بالتعاون

 
تضم يف جملسها األعلى وجلاا عدداً من  وقد ناقش املؤمتر اقتراح وايزمان الرامي إىل توسيع الوكالة اليهودية حبيث

ذلك تعزيز املصادر املالية للمنظمة الصهيونية وكان الغرض من . الصهاينة منهم املمولني اليهود يف العامل، وخصوصاً غري
هؤالء املمولون باإلضافة إىل  سرعة تنفيذ املشاريع الصهيونية اعتماداً على املراكز الرمسية احلساسة اليت يشغلها وضمان

ها بادعاء األوربية، والوقوف يف وجه الرفض اليهودي للصهيونية وسياست تدعيم املركز التفاوضي للمنظمة مع احلكومات
وهلذا، . جابوتنسكي وقد لقي االقتراح معارضة شديدة كان أبرز ممثليها. يهود العامل كافة دون متييز أن املنظمة متثل
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الوكالة اليهودية عمالً بنص املادة الرابعة من صك  اكتفى املؤمتر باختاذ قرار بتوجيه الدعوة إىل اجتماع لبحث توسيع
  .االنتداب

 

 : عشرالمؤتمر الرابع 

جابوتنسكي الذي طالب بتبين سياسة  حضر املؤمتر وفد من الصهاينة التصحيحيني برئاسة. 1925فيينا، أغسطس 
أكثر عنفاً ونشاطاً يف تنفيذ مشروعات االستيطان، كما عارض  صهيونية أكثر إجيابية، وهو يعين يف الواقع سياسة

اخلمس األوىل  وقد تناول املؤمتر بالتقييم جتربة السنوات. لة اليهوديةاليهود باالنضمام إىل الوكا السماح لغري الصهاينة من
كما أدخل املؤمتر تعديالً . الرابعة القادمة من بولندا من االنتداب، ومدى جناح مشاريع االستيطان املرتبطة مبوجة اهلجرة

 حد، كما رفع عدد دافعي الشيقلأبطل األساس احلزيب للشيقل وأحل حمله الشيقل املو إذ) الشيقل(على رسم العضوية 

  .املعارضة الذين حيق هلم انتخاب مندوب عنهم يف املؤمتر، إال أن ذلك مل يؤد إىل ختفيف حدة
 

 : المؤتمر الخامس عشر

املؤمتر بقضية أساسية هي حبث األوضاع االقتصادية السيئة اليت برزت يف املقام  عين. 1927سبتمرب /بازل، أغسطس
أدى إىل تصاعد موجة  فشي ظاهرة البطالة يف التجمع االستيطاين الصهيوين يف تلك الفترة، وهو مايف شكل ت األول

الصهيونية إىل هذه الظاهرة بانزعاج شديد، وجعلت هذا  وقد نظرت قيادة احلركة. اهلجرة من فلسطني إىل خارجها
 .الكفيلة مبنع تفاقمه املؤمتر ميداناً لبحث الوسائل

 

 : سادس عشرالمؤتمر ال

عليها  كان اإلجناز األساسي هلذا املؤمتر هو إعداد دستور الوكالة اليهودية اليت نص .1929 أغسطس/زيورخ، يوليه
من ضرورة توسيع هذه الوكالة لتشمل  صك االنتداب الربيطاين على فلسطني، وحتقَّق يف هذا الصدد ما نادى به وايزمان

كما كان املؤمتر بداية لربوز شخص ديفيد بن . جابوتنسكي بشدة ي عارضهاليهود غري الصهاينة، وهو األمر الذ
  .لسها التنفيذي املؤمتر جتدد انتخاب وايزمان رئيساً للمنظمة الصهيونية العاملية، وسوكولوف رئيساً ويف اية. جوريون

 

 : المؤتمر السابع عشر

 د أعلن املؤمتر احتجاجه على مقترحات اللورد الربيطاينعقد برئاسة ليو موتزكني، وق .1931يوليه /بازل، يونيه

اهلجرة اليهودية وعلى   بوضع بعض القيود على1929باسفيلد، الذي أوصى عقب املظاهرات العربية يف فلسطني سنة 
ضة اليت من رئاسة املنظمة الصهيونية أمام ضغوط املعار وقد اضطر وايزمان إىل االستقالة. عمليات شراء األراضي العربية
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 وقد انتخب سوكولوف رئيساً للمنظمة خلفاً. التحالف غري املشروط مع بريطانيا احتجت على سياسته الرامية إىل

يف قرار واضح ال لبس فيه أن إقامة  وأثار التصحيحيون بقيادة جابوتنسكي أزمة حينما طالبوا املؤمتر بأن يعلن. لوايزمان
الصهيونية، إال أن األحزاب الصهيونية العمالية قد رفضت أن يطرح  هائي للحركةدولة يهودية يف فلسطني هو اهلدف الن

وقد أيدت  .للتصويت خلطورة النتائج املترتبة على مثل هذا اإلعالن املبكر عن األهداف الصهيونية مثل هذا القرار
  .مة الصهيونية اجلديدةاملنظ األغلبية هذا الرأي، وهو ما أدى إىل انسحاب جابوتنسكي وأنصاره وتكوين

 

 : المؤتمر الثامن عشر

وقد درس . أملانيا تكمن أمهية هذا املؤمتر يف أنه جاء عقب وصول هتلر إىل احلكم يف. 1933سبتمرب /أغسطس براغ،
 الذين حضر املؤمتر بعض التصحيحيني بزعامة ماير جرومسان، وقد. املؤمتر برناجماً واسعاً لتوطني اليهود األملان يف فلسطني

كما  .وألفوا حزب الدولة اليهودية وأكدوا اعترافهم بسيادة املنظمة األم يف كل األحوال انشقوا على قيادة جابوتنسكي
التصحيحيني، وهو األمر الذي يعد   وبني1930شهد املؤمتر صراعاً واضحاً بني حزب املاباي الذي تأسس سنة 

وقد جدد املؤمتر ). مث بني املعراخ وليكود(بعد إنشاء دولة إسرائيل  ريوتاألساس التارخيي للصراع بني املاباي وحزب ح
يف مترير ) االستيطانيون) ويف هذا املؤمتر جنح الصهاينة العماليون. رئيساً للمنظمة الصهيونية العاملية انتخاب سوكولوف

  .توقيعها مع النازي اتفاقية اهلعفراه اليت كان يفكر قادة املستوطنني يف
 

 : لمؤتمر التاسع عشرا

 وقد. عقد برئاسة وايزمان، وكان ناحوم جولدمان أحد نواب الرئيس. 1935سبتمرب /أغسطس ،(سويسرا(لوسرين 

ترتيب إجراءات هجرم إىل  قاطع التصحيحيون هذا املؤمتر الذي انصب اهتمامه على أوضاع اليهود يف أملانيا وكيفية
رفض املؤمتر االقتراح الذي تقدمت به بريطانيا إلنشاء  وقد. ق القومي اليهوديفلسطني، وكذلك تنمية نشاطات الصندو

فخرياً  كما تقرر إعادة وايزمان لرئاسة املنظمة الصهيونية بينما انتخب سوكولوف رئيساً .الس التشريعي يف فلسطني
  .اللجنة التنفيذية للمنظمة الصهيونية والوكالة اليهودية، كما أُعيد انتخاب بن جوريون لعضوية

 

 : المؤتمر العشرون

جلنة حول تقسيم فلسطني والذي  وقد تناول املؤمتر تقرير. برئاسة مناحم أوسيشكني عقد. 1937زيوريخ، أغسطس 
حول املقارنة بني املزايا  وقد انقسمت اآلراء حول التقرير ودارت املناقشة. قد أُعلن قبل شهر من انعقاد املؤمتر كان

تصورت بعض قيادات احلركة الصهيونية أنه تضحية من جانبها باألقاليم  إلقامة الدولة الصهيونية املستقلة وبني ماالنسبية 
جوريون  فمن جانبهما، أعلن وايزمان وبن. وفقاً هلذا املشروع وخسارة للجزء األعظم من فلسطني املخصصة للعرب

 مكِّنتأييدمها إلجراء مفاوضات مع احلكومة الربيطانيةيهود فلسطني من تكوين دولة يهودية  دف التوصل إىل خطة ت
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وعلى اجلانب اآلخر، قاد كاتزنلسون وأوسيشكني . يف آن واحد مستقلة ومن حتسني أحوال اليهود يف البالد األخرى
جزء  قه يف أيمبدأ التقسيم أصالً، انطالقاً من أن الشعب اليهودي ال ميلك أن يتنازل عن ح املعارضة الصارمة، ورفضا

وقد توصل املؤمتر إىل حل . فلسطني كلها البد أن تشمل) أي الصهيونية(من وطنه التارخيي، ولذا فإن الدولة اليهودية 
مقبول، إال أنه فوض الس التنفيذي يف التفاوض مع احلكومة الربيطانية  وسط متثَّل يف اعتبار مشروع التقسيم غري

هو ممارسة الضغط  تراح الربيطاين اليت اعتربت غامضة يف ظاهرها، وكان اهلدف احلقيقيبعض عبارات االق الستيضاح
استغالل نشوء ظرف تارخيي جديد هو اشتعال الثورة  على بريطانيا لتبني موقف أكثر تعبرياً عن املصاحل الصهيونية مع

  .)1939  1936(الفلسطينية الكربى 
 

 : المؤتمر الحادي والعشرون

وكانت القضية األساسية املطروحة للمناقشة أمامه هي املوقف من  .عقد برئاسة أوسيشكني. 1939غسطس جنيف، أ
حجم اهلجرة  الربيطاين الذي كانت بريطانيا قد أصدرته لتوها السترضاء العرب بوضع بعض القيود على الكتاب األبيض

جنحت يف قمع الثورة الفلسطينية الكربى  ك بعد أناليهودية ومساحات األرض اليت جيوز شراؤها من جانب اليهود، وذل
وقد استند هذا الرفض الصهيوين . ومنظماا االستيطانية يف فلسطني بالتعاون مع احلركة الصهيونية) 1939  1936(

 احلركة بريطانيا ملساعدة العاملية الثانية اليت بدأت نذرها تلوح يف األفق مبا يعنيه هذا من شدة احتياج إىل مناخ احلرب
 .الصهيونية

 

 : المؤتمر الثاني والعشرون

وكان املناخ الذي انعقد يف ظله  .عقد برئاسة وايزمان، وقد حضر التصحيحيون هذا املؤمتر. 1946بازل، ديسمرب 
ني الصهيونية، ولذا فقد تزعم التصحيحيون االجتاه الداعي إىل تب املؤمتر هو حماولة الضغط على بريطانيا خللق الدولة

كما طالبوا بتدعيم  .إزاء بريطانيا انطالقاً من االعتقاد بأا مل تنفذ ما تعهدت به وفق نص االنتداب سياسة متشددة
مواجهة هذا املوقف، تبنى وايزمان رأياً يدعو إىل  ويف. حركة املقاومة العربية اليت هامجت بعض املنشآت الربيطانية

  على استمرار عالقات طيبة مع الدولة اليت متلك إمكانية فتح أبواب فلسطني هلجرةحرصاً الدخول يف حوار مع بريطانيا

. الصهيونية، وأخفق املؤمتر يف اختيار بديل له وإزاء هذا الصراع قدم وايزمان استقالته من رئاسة املنظمة. يهودية واسعة

  .لوكر رئيساً هلذه اللجنة يف القدسالتنفيذية يف نيويورك، وبريل  وقد اختري ناحوم جولدمان رئيساً للجنة
 

 : المؤتمر الثالث والعشرون

قيام الدولة الصهيونية، وكان برئاسة ناحوم  أول مؤمتر صهيوين يعقَد يف القدس بعد. 1951القدس، أغسطس 
قة بني تكون إحدى املسائل األساسية موضوع الدراسة يف املؤمتر هي العال ولذا، فقد كان من الطبيعي أن. جولدمان



 
6الد -تور عبد الوهاب املسريي  الدك-موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية                                                153  

العاملية، وكيفية حتديد اختصاصات  الصهيونية الناشئة واحلركة الصهيونية اليت خلقتها متمثلة يف املنظمة الصهيونية الدولة
على توصية املؤمتر بتنظيم هذه العالقة حيث أصدرت احلكومة  وقد ترتب. كل منهما تفادياً للتضارب أو االزدواج

جمع األموال   أعطت للمنظمة مبوجبه وضعاً قانونياً فريداً خيول هلا حق1952 يف نوفمرب الشأن اإلسرائيلية قانوناً ذا
واستيعاب املهاجرين داخل اتمع اإلسرائيلي  من يهود العامل ومتويل اهلجرة إىل إسرائيل بل حىت اإلشراف على توطني

 مجيعاً من التمتع حبقوق التعاقد وامللكية والتقاضي،تستدعيه ممارسة هذه الصالحيات  واملساعدة يف تطوير االقتصاد وما

دولية متارس صالحيات واسعة  وهو ما دفع بعض الفقهاء إىل اعتبار هذا الوضع منوذجاً شاذاً ملنظمة خاصة ذات صفة
ى برنامج وقد أدخل املؤمتر تعديالت جوهرية عل. األخرى نيابة عنها على إقليم دولة معينة مبوافقتها وعلى أراضي الدولة

الصهيونية،  األوضاع اجلديدة اليت ترتبت على حتقيق اهلدف الرئيسي هلذا الربنامج أي تأسيس الدولة بازل ملواجهة
  .»برنامج القدس«وعرف هذا الربنامج اجلديد باسم 

 

 : المؤتمر الرابع والعشرون

رتلة مظاهرة دعائية متهد للعدوان اإلسرائيلي املؤمتر مب وقد كان هذا. عقد برئاسة سري نيزاك. 1956مايو /القدس، أبريل
 جلسات املؤمتر خبمسة شهور، فقد أشار املؤمتر يف بيانه السياسي اخلتامي إىل أنه يدرك على مصر والذي أعقب انفضاض

وناشد . والغربتتلقَّى السالح من الشرق  متاماً املخاطر اليت دد دولة إسرائيل بسب النوايا العدوانية للدول العربية اليت
 مسئوليام التارخيية جتاه إسرائيل، وتعبئة كل اإلمكانيات لضمان قوا وأمنها املؤمتر يهود العامل مجيعاً اإلسراع بتحمل

نظام متكامل وحديث الستيعاب  ورخائها، وضمنه تدفُّق اهلجرات اليهودية واسعة النطاق إىل إسرائيل، وضمان توفُّر
تكريس املشروع االستيطاين الصهيوين على حساب الشعب  إسرائيل، وهو ما يعين يف النهايةاملهاجرين اجلدد يف 

اليهودية  مت انتخاب جولدمان رئيساً للمنظمة الصهيونية ورئيساً للمجلس التنفيذي للوكالة ويف اية املؤمتر،. الفلسطيين
  .1946بعد أن ظل هذا املنصب شاغراً منذ استقالة وايزمان عام 

 

 : لمؤتمر الخامس والعشرونا

برئاسة ناحوم جولدمان، وقد اتسم هذا املؤمتر بانفجار خالف واضح  عقد. 1961يناير /1960القدس، ديسمرب 
تبدو  وهنا. وجولدمان حول تكييف العالقة بني إسرائيل واملنظمة الصهيونية) الوزراء وقتئذ رئيس(بني بن جوريون 

أشار بن جوريون إىل ضرورة أن تكون  يلية وضع قبضتها على املنظمة الصهيونية، فقدحماولة الصفوة السياسية اإلسرائ
يف حتقيق اإلشراف على يهود العامل وتعبئة إمكانام لتدعيم الكيان  املنظمة إحدى أدوات السياسة اخلارجية اإلسرائيلية

حدود إسرائيل  ركة الصهيونية، سواء داخلكان جولدمان يرى أن املنظمة هي املسئولة دائماً عن احل الصهيوين، بينما
اهلجرة اليهودية إىل إسرائيل هي ميدان  وباإلضافة إىل هذا، كانت قضية. أو خارجها) الكيان الذي خلقته املنظمة(

اليهودية من أوربا الغربية وأمريكا إلسرائيل أن تتوقف نتيجة تصاعد  اخلالف الثاين، خصوصاً بعد أن كادت اهلجرة
ديين وقومي  وإزاء هذا الوضع، أكد بن جوريون أن اهلجرة إىل إسرائيل واجب. اليهود يف جمتمعام  اندماجإمكانات
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يعبر عن إميانه بالصهيونية إال بالوجود على  على كل اليهود، ذلك ألن اليهودي ال يكتسب كماله اخللقي ومثاليته وال
  رأى جولدمان أن مبقدور اليهودي أن يكون صهيونياً خملصاً معالصهيونية، على حني أرض الدولة اليهودية، أي الدولة

  .استمراره يف اإلقامة يف بلده األصلي

 
 يف ضرورة تدعيم التعليم اليهودي يف أحناء العامل وتنمية الثقافة اليهودية لدى يهود وقد انتهى املؤمتر إىل حل وسط يتمثل

املؤمتر انتخاب جولدمان رئيساً للمنظمة  كما أعاد. تمعام األصليةاتمعات الغربية للحيلولة دون انصهارهم يف جم
  .الصهيونية العاملية

 

 : المؤتمر السادس والعشرون

يف خطاب االفتتاح إىل ضرورة بدء عهد  عقد برئاسة جولدمان الذي أشار. 1965يناير /1964القدس، ديسمرب 
، كما أكد مسئولية دولة إسرائيل يف مكافحة )الدياسبورا(يف العامل اليهودية  جديد من التعاون بني إسرائيل واجلماعات

فيها، وهو اخلطر الذي اتسمت احلركة  اندماج يهود الدياسبورا فكرياً وثقافياً واجتماعياً يف اتمعات اليت يقيمون خطر
وملواجهة هذا . ظاهرة العداء لليهودوالذي رأت فيه ديداً هلا ال يقل عن  الصهيونية دائماً حبساسية دائمة ومفرطة جتاهه

تدعيم اللغة العربية والقيم القومية  أوصى املؤمتر بأن تويل املنظمة الصهيونية بالتعاون مع احلكومة اإلسرائيلية قضية اخلطر،
اً شديداً، شهد ونظراً هلبوط معدالت اهلجرة إىل إسرائيل يف تلك الفترة هبوط .التقليدية لدى يهود العامل اهتماماً متزايداً

املؤمتر انتخاب جولدمان رئيساً  وقد جدد. املؤمتر بداية الضغوط الصهيونية بشأن ما عرف بقضية اليهود السوفييت هذا
  .للمنظمة الصهيونية العاملية

 

 : المؤتمر السابع والعشرون

لية مرحلة متقدمة من مراحل التوسعية اإلسرائي أول مؤمتر صهيوين يتم عقده بعد أن دخلت. 1968القدس، يوليه 
وقد طُرحت قضية اهلجرة اليهودية إىل إسرائيل كقضية حمورية يف هذا املؤمتر  .1967التعبري عن نفسها يف حرب يونيه 

سياسة االستيطان  ، ولتشجيع1967عما استطاعت إسرائيل حتقيقه من توسع بالقوة املسلحة يف حرب يونيه  للدفاع
والواقع أن هذا يؤكد . »سياسة خلْق احلقائق اجلديدة» ولتطبيق السياسة اليت أعلن عنها ديان باسميف األراضي احملتلة، 

ويف هذا الصدد،  .األساسية اليت تواجه احلركة الصهيونية واليت كانت مسألة اهلجرة يف طليعتها ما اعتربه جولدمان املهام
 قد 1967وهنا يبدو أن توسع سنة . املهاجرين زارة الستيعابصدق املؤمتر على قرار احلكومة اإلسرائيلية بإنشاء و

جوريون وتالمذته ديان وبرييز، وجعل القضية املطروحة عليهم مجيعاً بإحلاح هي  اختصر املسافة بني جولدمان وبني بن
ؤمتر الشعوب العربية يناشد امل ومن املثري للدهشة بعد هذا أن. خلق واقع سكاين جديد يف األراضي العربية احملتلة كيفية

العريب، وأن يدعو بيانه اخلتامي الدول احملبة للسالم أن تقدم إلسرائيل  والقادة العرب التعجيل بإحالل السالم يف الشرق
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استقالته من رئاسة املنظمة  ويف اية املؤمتر، قدم جولدمان. دفاعية ضد العرب الذين يهددوا خبطر اإلبادة أسلحة
 .ومل يتم اختيار خلف لهالصهيونية 

 

 : المؤتمر الثامن والعشرون

وقد كان واضحاً منذ . أيضاً رئيساً للجنة التنفيذية عقد برئاسة أرييه بينكوس الذي انتخب. 1972القدس، يناير 
 ى االحتادوقد أعلن جولدمان اعتراضه على احلملة اإلسرائيلية عل. الرمسي يف املؤمتر البداية تصاعد النفوذ اإلسرائيلي

األساسية للمناخ الذي انعقد يف ظله  وميكن القول بأن السمة. السوفييت حول قضية هجرة اليهود السوفييت إىل إسرائيل
واالجتماعية يف إسرائيل، ولعلها املرة األوىل اليت يتطرق فيها مؤمتر  املؤمتر هي اإلحساس بتفاقم التناقضات العرقية

بعد ظهور  ية داخل الكيان الصهيوين، حبيث خصص إحدى جلانه لدراستها، وخصوصاًالناحية االجتماع صهيوين إىل
ولعل هذا هو السبب يف . واليهود الغربيني حركة الفهود السود، كأحد مظاهر احتدام التناقض بني اليهود الشرقيني

لك خشية ما ميكن أن حيدث من للفهود السود كي يتحدثوا أمام املؤمتر وذ رفض قيادات املؤمتر الصهيوين إعطاء الفرصة
حموريتها وتأكيد ضرورة  على قضية اهلجرة اليهودية إىل إسرائيل، وهي القضية اليت استمر املؤمتر يف تأكيد آثار سلبية

واحليلولة دون احتدام التناقضات االجتماعية والساللية  كفالة الظروف املالئمة لتشجيعها مثل االستيعاب واالستيطان
. يف العامل املؤمتر إىل ضرورة دعم التعليم اليهودي والثقافة الصهيونية لدى اجلماعات اليهودية وقد دعا. لداخل إسرائي

املؤمتر لتأكيد أمهية اهلجرة للمطالبة مبزيد من  (بنحاس سابري  إجيال آلون(وقد استغلت بعض القيادات اإلسرائيلية 
 أمني استيعاب موجات اهلجرة إىل إسرائيل عن طريق مشروعاتاليهودية، وذلك لت املساعدات املالية من اجلماعات

أا تسهم يف جتديد روح الريادة يف  االستيطان يف األراضي العربية احملتلة، وهي املشروعات اليت أشار إجيال آلون إىل
د، وخصوصاً بعد أن إضفاء الطابع الصهيوين على الصابرا واملهاجرين اجلد أوساط الشباب، وهو ما يعين حتقيق املزيد من

  .عزوف الشباب عن الصهيونية ومثُلها الحظ املؤمتر
 

 : المؤتمر التاسع والعشرون

. للجنة التنفيذية للمنظمة الصهيونية عقد برئاسة أرييه دولزين الذي انتخب رئيساً. 1978مارس /القدس، فرباير

االحتاد العاملي لليهود الشرقيني  : مات يهودية عاملية هيومراقبون من مخس منظ وشارك يف هذا املؤمتر  ألول مرة  ممثلون
  .احملافظة  املؤمتر العاملي للمعابد األرثوذكسية مكايب العاملية  الرابطة العاملية لليهود التقدميني  الس العاملي للمعابد منظمة

 
الصهيونية،  نته كقوة أوىل يف احلركةمكا» املعراخ«ليكود إىل احلكم، ففقد التجمع العمايل  وجاء املؤمتر عقب صعود

التقليدي بني العمل ومزراحي نتيجة انضمام  كما تغيرت التحالفات داخل املؤمتر لصاحل الليكود حيث انفرط احللف
 ويف. الكونفدرالية العاملية للصهيونية العمومية استعدادها لالنضمام لالئتالف اجلديد وأبدت. األخري إىل حتالف الليكود

على مناقشات املؤمتر، فشهدت  وقد انعكس هذا التحول. قابل، نشأ حتالف بني املعراخ وممثلي اليهود اإلصالحينيامل
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الكتلتني على توزيع مقاعد اللجنة، كما تفجرت اخلالفات بينهما  مداوالت تشكيل اللجنة التنفيذية خالفات حادة بني
  .ب يف أجهزة املنظمة الصهيونيةمتثيل اليهود الشرقيني بشكل مناس عند مناقشة مسألة

 
عدد من الظواهر البارزة لعل  مناقشات املؤمتر جو األزمة العامة اليت تعيشها احلركة الصهيونية واليت جتسدت يف وعكست

وتزايد معدالت الرتوح والتساقط، باإلضافة إىل اإلخفاقات املستمرة  أمهها تراجع معدالت اهلجرة إىل الكيان الصهيوين
نسبة الزواج  وارتفاع» التراث اليهودي«اليهودي وانفصال الشباب اليهودي بشكل متزايد عما يسمى   جمال التعليميف

  .يوماً بعد يوم املُختلَط، وهو ما اعتربه أعضاء املؤمتر كارثة سكانية تزداد حدا
 

لعمل على سرعة استيعاب املهاجرين يف بالغاً، وكذا ا وأوىل املؤمتر التوسع يف إقامة مستوطنات جديدة اهتماماً
متيزت املناقشات بالتكرار والصخب والتهديد باالنسحاب من جانب هذا التيار أو  وبشكل عام،. املستوطنات القائمة

  .مقرراته يف جلسته اخلتامية وهلذا فقد أُحيلت القرارات إىل حمكمة املؤمتر للبت فيها ومل يتمكن املؤمتر من إعالن ذاك،
 

 : المؤتمر الثالثون

احلكومتني املصرية  عقد برئاسة آرييه دولزين، وهو املؤمتر األول بعد توقيع معاهدة السالم بني .1982القدس، ديسمرب 
وما أسفرت عنه احلرب اللبنانية من تغيرات جوهرية يف  واإلسرائيلية، وقد جاء بعد أشهر قليلة من الغزو الصهيوين للبنان

 كما صاحب املؤمتر تصاعد الرفض داخل إسرائيل وخارجها لسياسات حكومة. الصهيوين العريبخريطة الصراع 

  .الليكود
 

الصهيونية وأمهها مشكلة الرتوح والتساقط وإخفاق جهود  وقد تركزت مناقشات املؤمتر حول املشاكل التقليدية للحركة
. اليهودي سرائيل، باإلضافة إىل عدم إقبال الشباب على التعليمجلْب املهاجرين اليهود إىل إ الدولة واملنظمة الصهيونية يف

دفع الكثريين من أعضاء املؤمتر إىل التعبري  وكالعادة، مل يتوصل املؤمتر إىل تعريف اليهودي وال تعريف الصهيوين، وهو ما
  .حة للحركة الصهيونيةالصهيونية املتوالية يف مواجهة أي من املشاكل املل عن خيبة أملهم إزاء فشل املؤمترات

 
على حق الشعب اليهودي يف أرض  وبالنسبة لالستيطان، تقدم مندوبو الليكود ومزراحي وهتحيا مبشروع قرار ينص

مندوبو املعراخ يف حتديد أفضلية مناطق االستيطان، حيث يرى  واختلف معهم. إسرائيل كحق أبدي غري قابل لالعتراض
ويف املناطق اليت  لتطور االستيطاين الواسع يف املناطق اليت ال توجد ا كثافة سكانية كبريةاألولوية ل هؤالء ضرورة إعطاء

  .تشكل أمهية حيوية ألمن إسرائيل
 

العمل  انشقاق يف احلركة الصهيونية عندما حاول الليكود تشكيل اللجنة التنفيذية بدون حركة وكاد املؤمتر أن يسفر عن
وتعرض املؤمتر هلزة أخرى . املؤمتر ندوبني باأليدي والكراسي وديد حركة العمل بتعطيلوهو ما أدى إىل تشابك امل

  .فيه كبار املسئولني بإساءة استخدام األموال اليت يتربع ا يهود العامل حني قدم املراقب املايل للمنظمة تقريراً ام
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الغربيني يف إسرائيل، وام احتاد اليهود الشرقيني كال  يني واليهودوتعرض املؤمتر لقضية الفجوة الطائفية بني اليهود الشرق

  .اللجنة التنفيذية للمنظمة الصهيونية بتجاهل ممثلي االحتاد عمداً من وزير اخلارجية ورئيس
 

  .املؤمتر انتخاب دولزين رئيساً للجنة التنفيذية للمنظمة وقد أعاد
 

 : المؤتمر الحادي والثالثون

وأصدر قراراً يف هذا الصدد مبنح تيارات » اليهودي تعريف«وقد ناقش املؤمتر كالعادة قضية . 1987سمرب القدس، دي
 وناقش املؤمتر أيضاً قضية حدود الدولة ومل يصل إىل أية. متساوية وهو قرار بال معىن الديانة اليهودية كافة حقوقاً

حركة العمل الداعي إلاء  على مشروع القرار الذي قدمتهومل يتم املوافقة . قرارات يف هذا الصدد كالعادة أيضاً
ومن . باألغلبية، مل يصدر القرار ألن اليمني هدد باالنسحاب وحىت بعد تعديله وفوزه.  مليون عريب1.3السيطرة على 

ملؤمتر إىل تدني ا وأشارت قرارات. العامل مل يعد هلم أي تأثري على سياسة احلكومة اإلسرائيلية الواضح أن قادة يهود
أي أن يكون ليهود العامل مركزان، واحد (ثنائية املركزية  وطرح البعض مبدأ. اهلجرة إىل إسرائيل وازدياد الرتوح منها

هو أن إسرائيل مل  والداللة العملية هلذا املبدأ. بعد فشل برنامج القدس يف حتقيق أهدافه) الدياسبورا يف إسرائيل والثاين يف
وناقش . فكرة املركز الروحي نفسها قد اشهرت إفالسها اً روحياً لليهود كما تدعي احلركة الصهيونية بل إنتعد مركز

 وكان التركيز يف القرارات على التربية اليهودية والصهيونية رغم أن القرارات. سوريا املؤمتر موضوع الفالشاه ويهود

الصهيونية بعد إجناز هدف إقامة   أخرى مربر استمرار بقاء املنظمةعكست أيضاً متزقاً شديداً، حىت أن البعض ناقش مرة
 .الدولة العربية

 
يف األرض  االحنسار األيديولوجي للصهيونية خصوصاً أنه جاء بعد نشوب انتفاضة الشعب الفلسطيين وقد عكس املؤمتر

  .العربية احملتلة وانكشاف األزمة العميقة يف الدولة الصهيونية
 

املهيمنة على حكومة املستوطنني هي نفسها القوة  كره أنه، خالل املؤمتر احلادي والثالثني، مل تعد القوةومما جيدر ذ
  إىل كتلة متثل التحالف بني بعض الصهاينة1948ميزان القوى وألول مرة منذ عام  املهيمنة على املنظمة، إذ انتقل

واحلركات الصهيونية  من جهة،) مابام وراتس وياحدحزب العمل وحزب (االستيطانيني وحركة العمل الصهيونية 
املتحدين واحلركة الصهيونية اإلصالحية وحركة احملافظني من  مثل الكونفدرالية العاملية للصهيونيني) التوطينية(العاملية 

وقد حدث هذا االنقالب .  مندوبا530ً مندوبني من جمموع 308التحالف على  جهة أخرى، حيث استحوذ هذا
الدينية، سيعمل على  ، املتحالف مع األحزاب)الليكود وغريه(اإلصالحيون واحملافظون بأن اليمني الصهيوين  أن شعربعد 

من ممارسات حكومة الليكود اإلسرائيلية نتيجة  ، ذلك إىل جانب االستياء املتراكم»من هو اليهودي«مترير قانون 
  .يتز رئيساً للجنة التنفيذية للمنظمة خلفاً آلرييه دولزينانتخب سيمحا دين وقد. سياستها الداخلية واخلارجية
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 : المؤتمر الثاني والثالثون

قد أوشك على االنفضاض، وأن املنظمة " املولد الصهيوين"إحساس عميق بأن   خيم على املؤمتر1992القدس، يوليه 
ميزانية الوكالة   مليون دوالر مقابل49 ميزانية املنظمة" (هيكالً بدون وظيفة"و" عظاماً جافة"أصبحت،  الصهيونية

" هل ما زالت هذه املؤسسة قائمة؟: "اإلسرائيلية وقد تساءل مراسل اإلذاعة).  مليون دوالر450اليهودية اليت بلغت 

التعيينات يف املناصب والصراع على الوظائف رغم أنه كان قد ووفق على معظمها  وقد استنفد معظم الوقت يف تدبري
  .ؤمترامل قبل
 

الكفاءة، كما لوحظ أن أعضاء املؤمتر مل يتم  وقد لوحظ أن معظم التعيينات متت على أساس سياسي وليس على أساس
 على أن املنظمة تعاين تضخم البريوقراطية واإلسراف وقد أمجع املراقبون. الصفقات انتخام إذ مت تعيينهم عن طريق عقد

الصهيونية غري السياسية يف  وقد فُسر ذلك على أساس تعاظم دور املؤسسات. يةواالبتعاد عن األيديولوجية الصهيون
ورغم احلديث عن ضرورة تشجيع اهلجرة، . الدينية املختلفة احلركة الصهيونية، وخصوصاً تلك اليت تنتمي إىل التيارات

يلقي كلمته،  مل يسمح له بأن") فاعد"رئيس املنظمة العليا ملهاجري االحتاد السوفييت سابقاً ) إال أن ميخائيل تشلينوف
االنتخاب، وقد انسحب أعضاء الوفد هلذا  وذلك ألن أعضاء الوفد السوفييت حضروا باعتبارهم مراقبني ليس هلم حق

  .السبب
 

 : المؤتمر الثالث والثالثون

وقد مت تأخريه . 1996املفروض أن يعقد يف  اجتمع هذا املؤمتر متأخرا عن موعده وقد كان- 1997ديسمرب : القدس
حواىل ثالثة أربعهم ( مندوبا من يهود العامل 750حضر املؤمتر ! الصهيوىن األول حىت يتزامن مع الذكرى املئوية للمؤمتر

عيزر وايزمان، رئيس الدولة،  وقد وصل.  مندوبا عن املستوطنني الصهاينة190و ) اليهود اإلصالحيني أو احملافظني من
ومل تعر الصحف اإلسرائيلية املؤمتر اهتماما كبريا، ونشرت  .، رئيس الوزراء، متأخرين عن موعدمهاوبنيامني نتنياهو

  !الوفيات أخباره ىف مقابل صفحة
 

نفى «تقوية الدميوقراطية اإلسرائيلية  حذف مفهوم  فصل الدين عن الدولة (وكاملعتاد كان هناك كثريمن االقتراحات 
أتون «مفهوم التعددية حيل حمل مفهوم »  مركزية إسرائيل ىف احلياة اليهودية» مفهومالدياسبورا على أن حيل حمله 

مبالحمها اإلثنية والدينية  ، مبعىن أن حتتفظ كل مجاعة يهودية مهاجرة إىل فلسطني احملتلة»مزج املنفيني«أو  «الصهر
االهتمام باملواطنني غرياليهود الذين )  دمييوري(من النازحني  األساسية الىت أتت ا من بلدان املهجر  تغيري املوقف

يقوم الشباب  ، أى أن»بعثات سالم اسرائيلية«االهتمام بأسلوب احلياة والبيئة ىف إسرائيل  إنشاء  هاجروا إىل إسرائيل 
  .)الشعب اليهودى ىف إسرائيل نيابة عن» القومية«اليهودى ىف العامل بأداء نوع من اخلدمة 

 



 
6الد -تور عبد الوهاب املسريي  الدك-موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية                                                159  

أن أى شخص يساهم ىف ) الكنيست ورئيس حزب مريتس عضو(فحينما قال يوسى ساريد : املعتادةكما نشبت املعارك 
للصهوينة ألنه يعرض عملية السالم للخطر، وحني قام باهلجوم على نتنياهو،  تسمني املستوطنات يرتكب فعال معاد

  !هأصوات عالية، تتهمه بأنه ليس يهوديا،بل وطالبه البعض بالذهاب إىل وطن قاطعته

 
الصهيونية وطالبت بإعادة  هامجت شوشانا كاردين، رئيسه النداء اإلسرائيلى املوحد، الطبيعة السياسية للحركة وقد

واجلماعات اليهودية ىف العامل، وأن تقوى أواصر العالقة  تعريفها حبيث تصبح مشاركة حقيقية بني الدولة الصهيونية
  .بينها

 
واحملافظة داخل  س جامعة يشيفا، من إعطاء ثقل غري حقيقى للحركتني اإلصالحيهاحلاخام نورمان رام، رئي وقد حذر

  .سبق نقاشها من قبل» قدمية«وهذه كلها موضوعات . احلركة الصهيونية

 
من إحساس أعضاء املنظمة الصهيونية  وكانت قرارات املؤمتر الصهيوىن كلها ذات طابع إدارى إجرائى، وتنبع معظمها

على أن تقوم احلكومة بالوصول (وأنه أصبح من املمكن االستغناء عنها   بأن املنظمة أصبحت ال قيمة هلاوالقائمني عليها
إسرائيل ويهود  وكان من ضمن القرارات إقامة مشاركة حقيقيه بني). اجلماعات اليهودية ىف العامل مباشرة إىل أعضاء

والنصف اآلخر من يهود العامل، وهو قرار يعكس  سرائيلالعامل ينعكس على اختيار املندوبني، حبيث يكون نصفهم من إ
  .الصهيونية أن تصبح هلا دور، ولكنه ىف ذات الوقت تعبري عن تآكل دورها احملاولة اليائسة من جانب املنظمة

 
رات والصراعات اليت قامت بني أنصار التيا واملالحظ، من متابعة سري املؤمترات الصهيونية املختلفة، أن االختالفات

وصهيونية عمالية أو عملية أو ثقافية أو دينية أو توفيقية، ال تعدو أن تكون  الصهيونية املختلفة، من صهيونية سياسية
األهداف النهائية اليت  حول أفضل األساليب وأكثرها فاعلية دون أن تتجاوز هذا إىل" األسرة الواحدة"داخل  خالفات

  .هي موضع اتفاق عام بني هذه التيارات
 

الصهيونية  حول جدوى املؤمترات  أُثريت يف اآلونة األخرية شكوك قوية  من جانب كثري من القيادات والتيارات وقد
املؤمترات حتولت إىل منتديات كالمية وأصبحت عاجزة عن مواجهة  إذ يرى الكثريون أن. الصهيونية ومدى فاعليتها

واندماج اليهود يف  ونية ودولتها، اليت تتمثل يف مشاكل الرتوح والتساقطلألزمة الشاملة للحركة الصهي املظاهر املتفاقمة
واليهود الغربيني، باإلضافة إىل انفضاض يهود العامل عن حركة  جمتمعام والزواج املُختلَط والتمايز بني اليهود الشرقيني

حىت اآلن يف  لصهيونية املتتالية مل تفلحومن أبرز الدالئل على تلك األزمة أن املؤمترات ا. عزلتها الصهيونية مبا يكرس
دائماً يف مقدمة املوضوعات املطروحة على  االتفاق على حلٍّ ملشكلة من هو اليهودي ومن هو الصهيوين رغم أا تأيت

 أن البعض حياول أن يرجع هذا العجز إىل أسباب فنية وتنظيمية إال أنه بات ورغم. جدول األعمال يف املؤمترات املختلفة

املشروع الصهيوين نفسه  مظاهر األزمة ذات طبيعة تارخيية وحتمية تتجاوز احلدود التنظيمية لتصل إىل جذور واضحاً أن
يضاف عجز املنظمة الصهيونية العاملية يئاا املختلفة، ومنها  وهلذا، فليس من قبيل املبالغة أن. وإىل طابع نشأته وتطوره

 .امة ألزمة احلركة الصهيونيةاملظاهر الع املؤمتر، إىل جممل
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   1968  5728برنامج القدس 

Jerusalem Program  

شرطاً  والذي تعد املوافقة عليه" برنامج القدس"، 1951والعشرون، املنعقد يف القدس عام  أقر املؤمتر الصهيوين الثالث
  .أساسياً لعضوية املنظمة الصهيونية

 
  جتميع الشعب اليهودي يف وطنه التارخيي  أرض إسرائيل"للحركة الصهيونية معترباً أن  وحيدد الربنامج األهداف الرئيسية

  .هو هدف الصهيونية األول" عن طريق اهلجرة من مجيع البلدان
 

" برنامج القدس"التالية إىل  ، إضافة الفقرة1968املؤمتر الصهيوين السابع والعشرون، الذي عقد يف القدس عام  وقد أقر

وحدة : توضح أهداف الصهيونية بالتفصيل كما يلي ، وهي)"1968 (5728برنامج القدس "الذي سمي اجلديد 
حياته؛ جتميع الشعب اليهودي يف وطنه التارخيي  أرض إسرائيل  عن طريق اهلجرة  الشعب اليهودي ومركزية إسرائيل يف

والسالم؛ احلفاظ على هوية الشعب  ؤيا النبوئية للعدلخمتلف البلدان؛ تدعيم دولة إسرائيل اليت قامت على أساس الر من
  .والقيم الثقافية والروحية اليهودية، ومحاية احلقوق اليهودية أينما كانت اليهودي من خالل تعزيز التربية اليهودية والعربية

 
جعل عملية تبنيه وهو ما ) »املراوغ اخلطاب الصهيوين«: انظر(وصياغة برنامج القدس صياغة مراوغة إىل أقصى حد 

  .مسألة سهلة جداً
 

املختلفة، باعتباره  من جانب االحتادات الصهيونية والتجمعات اليهودية» برنامج القدس«األولية على  ورغم املوافقة
نقاشات وخالفات حادة بني االجتاهات ) وحىت اآلن) شرطاً النضمامها إىل املنظمة الصهيونية، فقد أثار منذ إقراره

 وخصوصاً فيما يتعلق بتأكيده حمورية اهلجرة إىل إسرائيل كأساس لتحقيق الصهيونية، يف احلركة الصهيونية،املتعددة 

اعتبار من ال يعتزم اهلجرة إىل إسرائيل  وبالتايل إعطاء إسرائيل دور املركز بالنسبة ليهود العامل، وما يترتب على ذلك من
  .غري صهيوين

 
األساسية   إسرائيل عموماً، والتجمعات الصهيونية يف أمريكا بشكل خاص، املعارضةالصهيونية خارج ومتثل التجمعات

احلركة الصهيونية مع تقليص دور التجمعات  هلذه النصوص اليت تؤدي  يف نظرهم  إىل زيادة ثقل دولة إسرائيل داخل
رتبطة بوطن وتكتفي باحلديث عن م» أمة«املؤيدة هلذا االجتاه اعتبار اليهود  وترفض املنظمات. يف اخلارج وميشها

يف اخلارج على » الشتات» كما تطالب بتأكيد املشاركة بني الدولة ويهود. دون االرتباط بوطن واحد» يهودي شعب«
  .لتحقيق الصهيونية وإمنا كمثل أعلى قدم املساواة، وبالنظر إىل اهلجرة حنو إسرائيل ال كأساس
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  هاتيكفاه

Hatikva  

الصهيونية الذي أصبح النشيد القومي إلسرائيل، وفيما  ، وهو اسم نشيد احلركة»األمل«عربية معناها كلمة » هاتيكفاه«
  :يلي مقطوعتان من النشيد

 
  ما دامت روح اليهودي

 
  .يف أعماق القلب تتوق

 
  وحنو الشرق

 
  .تتطلع العيون لصهيون

 
  .أملنا مل يفقَد أبداً

 
  :عام أمل ألفي

 
  .اً يف وطنناأن نصبح شعباً حر

 
  .أرض صهيون وأورشليم

 
  .واملقطوعة الثانية يف النشيد الزمةٌ تتكرر

 
صهيون،  الوجوه اخلطاب الصهيوين املراوغ؛ فهو نشيد مليء بالفراغات، يتحدث عن التطلع إىل والنشيد يشبه من بعض

اه غالبية اليهود الذين يرفضون جت وعن أمل مل يفقَد بعد، وعن شعب واحد، وعن أرض صهيون، ولكنه يلتزم الصمت
وبطبيعة احلال، يلتزم النشيد الصمت ). فهم يرفضون اهلجرة(امساً  أن يكونوا جزءاً من الشعب اليهودي وإن قبلوا ذلك

  .إىل األرض وآلية التخلص من أهلها جتاه آلية العودة
 

تلحينه تبين عكس ذلك على طول اخلط، الواحد، فإن مالبسات تأليفه و ورغم حديث النشيد عن تطلعات هذا الشعب
 1909عام   واملتويف يف نيويورك1856بالعربية الشاعر نفتايل هرز إمرب املولود يف جاليشيا عام  فالقصيدة وضعها

فلسطني مل يطق العيش فيها وانتقل منها  وبعد استيطانه يف. والذي تنصر بعض الوقت وانتقل من شرق أوربا إىل غرا
 وكان نفتايل إمرب يكتب بالعربية واليديشية). املاليني من املهاجرين اليهود حيث استقر مع(اليات املتحدة إىل الو
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كما أا متأثرة بأنشودة وطنية بولندية  والقصيدة متأثرة ببعض املوضوعات اليت ترد يف بعض األغاين األملانية،. واإلجنليزية
أما فيما يتصل باللحن، فقد وضع موسيقاه "). بعد، ما دمنا على قيد احلياة عبولندا مل تض("أصبحت نشيد بولندا القومي 

، »العربة والثور» تسمى) مسقط رأسه(الذي اقتبسها من موسيقى أغنية شعبية رومانية من مولدافيا  صمويل كوهني
ستخدمه املوسيقار مسيتنا يف تشيكوسلوفاكيا، وقد ا وهو حلن شعيب شائع جداً يف وسط أوربا، ولذا فهو موجود أيضاً يف

  .إحدى سيمفونياته
 

عدة مسابقات، ولكن  ، فأعلنوا)غري يهودية(الصهاينة مبحاوالت عدة إلعداد نشيد قومي ليس له أصول غربية  وقام
من عشر رمسي للحركة الصهيونية يف املؤمتر الصهيوين الثا ومت تبني اهلاتيكفاه كنشيد. النتيجة جاءت دائماً خميبة لآلمال

مؤخراً يف  وقد أثريت. مع النازي) الترانسفري(فيه أيضاً املوافقة على اتفاقية اهلعفراه  ، وهو املؤمتر الذي مت)1933(
يتحدث عن أحالم اليهود، فكيف ميكن أن يعتربه  إسرائيل قضية بشأن مضمون النشيد القومي، فإذا كان نشيد اهلاتيكفاه

  نشيدهم الوطين؟ يةالعرب من مواطين الدولة الصهيون
 

   1909-1851 نفتالي إمبر 

Naftali Imber  

ومع هذا، كانت . جاليشا ألسرة حسيدية، وتلقَّى تعليماً دينياً ولد يف. شاعر يكتب بالعربية واليديشية وأحياناً باإلجنليزية
ويف  .وت أبيه من بلد آلخروقد جتول إمرب بعد م). 1870(عليها عن قصيدة وطنية منساوية  أول جائزة أدبية حصل

حركة استيطانية بني اليهود، فعمل  إستنبول، قابل لورانس أوليفانت الصهيوين غري اليهودي الذي كان حياول أن يبدأ
. حيث عاش ملدة ستة أعوام وكتب مقاالت للمجالت العربية 1882إمرب سكرترياً له وذهب معه إىل فلسطني عام 

 هاتيكفاه«القصائد العربية بعنوان جنمة الصباح، وهي اموعة اليت تضم قصيدة  ن جمموعة م1886ونشر إمرب عام 

نشيد احلركة الصهيونية مث  وقد أصبحت هذه القصيدة). أملنا(» تيكفاتينو«اليت كان عنواا يف البداية » )األمل)
 أوليفانت، وهو أهم الشخصيات يف جنمة الصباح مهداة إىل ومما له داللته أن جمموعة. أصبحت النشيد القومي إلسرائيل

على ر  حراسة«ومن قصائد إمرب األخرى اليت أحرزت شعبية بني املستوطنني، قصيدة . اليهود تاريخ الصهيونية بني غري
زاجنويل الذي رسم صورة كاريكاتريية  وبعد موت أوليفانت، ذهب إمرب إىل إجنلترا حيث تعرف إىل إسرائيل. »األردن

انتقل إمرب بعد ذلك إىل الشرق وجتول فيه حىت وصل إىل بومباي حيث  وقد. يف رواية أطفال اجليتو)  الشحاذالشاعر(له 
وانتقل ). زاجنويل ويقال إنه تنصر أيضاً بعض الوقت يف فلسطني، وهذه رواية يرويها صديقه إسرائيل) يقال إنه تنصر

وقد تعرف إىل امرأة مسيحية بروتستانتية  .اة بؤس وفقر وإدمانإمرب بعد ذلك إىل الواليات املتحدة حيث عاش حي
ونشر شقيق إمرب جمموعته الشعرية األخرى جنمة الصباح اجلديدة . بالفشل ودت بعد أن تزوجها، ولكن الزواج انتهى

يشينيف، ك  بعد مذابح1905مث نشر ديوان شعر ثالثاً له يف نيويورك عام . معظم نسخها احترق ، ولكن)1902(
  .وقد أهدى اموعة إلمرباطور اليابان اليت كانت يف حالة حرب مع روسيا
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أورييل وهي جملة ثيو صوفية كانت تصدر يف  وقد كتب إمرب كذلك عدة كتيبات باإلجنليزية عن القبااله، وحرر جملة
  .اخليام إىل العربية كما قام بترمجة رباعيات عمر. بوسطن

 

 : رة حياة إمبر ذات دالالت رمزية وواقعية عديدةوالواقع أن سي

استيطاين غري يهودي،ويرحل عنها بعد وفاة الصهيوين   فهو يهودي من شرق أوربا ويذهب إىل فلسطني مع صهيوين 1
  .غري اليهودي

عض الوقت مث رجوعه عن تنصره ب إمرب تلقَّى تعليماً دينياً، إال أن إميانه الديين تزعزع متاماً ويتضح هذا يف  رغم أن 2
 لكن ود هذه املرأة يبني مدى تداخل املسيحية واليهودية بعد أن. بالقبااله ذلك مث زواجه من امرأة مسيحية مث انشغاله

  .متت علمنتها من الداخل
 

  تاريخ الصهيونية في روسيا

History of Zionism in Russia  

كة الصهيونية االستيطانية، فقد كانت أوضاع اليهود يف روسيا تربة خصبة لنمو احلر لعبت روسيا دوراً مهماً يف تاريخ
العديد من دول شرق  ومثلها مثل. أفكار تبشر باخلالص، سواء الفردي مثل احلسيدية أو القومي مثل الصهيونية أية

  .عشرمثانينيات القرن التاسع  أوربا، بدأ التوجه الصهيوين فيها بنشأة حركة أحباء صهيون يف

 
حوله صهاينة روسيا، وقد انعكس هذا يف التمثيل الروسي يف املؤمتر  وحينما نشر هرتزل كتابه دولة اليهود، التف

هؤالء  ومن.  مندوباً روسيا66ً مندوباً كان هناك 197الذي وصل إىل الثلث، فمن بني  (1897) الصهيوين األول
وفالدميري تيومكني وهرمان شابريا  ما بعد مثل ليو موتزكنيشخصيات احتلت مراكز مهمة يف احلركة الصهيونية في

  .وغريهم
 

 ، اجتمع القادة الصهاينة الروس، ومنهم صهاينة اجلزء الروسي من بولندا يف(1898) وقبل املؤمتر الصهيوين الثاين

وقد كان . لصهيونية العامليةللمنظمة ا وارسو، وظهر يف هذا االجتماع أن مثة خالفاً يف الرأي بينهم وبني القيادة العامة
فبينما اجتهت القيادة العامة ذات املنحى التوطيين إىل التفاوض مع األتراك  هذا اخلالف يعبر عن اختالف يف التوجه،

االستيطانية بالقيام مبشاريع  على وثيقة تتيح لليهود استيطان فلسطني، طالب الصهاينة الروس ذوو االجتاهات للحصول
ورغم هذا، مل يصل اخلالف إىل حد . لتوطني اليهود يف فلسطني ة يف فلسطني وتنظيم برامج ثقافية متهيداًاستيطان فعلي

) التوطينيني) كانوا يف حاجة إىل الغربيني) االستيطانيون(كان كل فريق حباجة لآلخر، فالروس  القطيعة أو االنفصال، فقد

وعلى هذا، . للروس ألم ميثلون املادة البشرية اخلام ن كانوا حباجةإلمدادهم بالدعم املادي والسياسي الالزم، والغربيو
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 الثاين بينهم ياحيل تشيلينوف وحاييم وايزمان وناحوم سوكولوف ومشاريا ليفني وموتزكني حضر الصهاينة الروس املؤمتر

  .إىل فلسطني (1897) الذي قدم تقريراً مفصالً عن رحلته اليت قام ا بتكليف من املؤمتر الصهيوين األول
 

 أكثر 1900مبرور الوقت، فقد حضر املؤمتر الرابع يف لندن عام  وازدادت قوة الصهيونية الروسية وسط املنظمة العاملية
 برئاسة" العصبة الدميوقراطية" بتشكيل 1901وقاموا يف املؤمتر اخلامس يف بازل عام   مندوب روسي،200من 

الذي التزم الغربيون به عن طريق   تطلعات الروس االستيطانية مقابل املسعى التوطيينوايزمان وموتزكني اليت عبرت عن
  .العمل الدبلوماسي والضغط السياسي

 
خماوف املتدينني من سيطرة  اجلناح األرثوذكسي املتدين بقيادة احلاخام إسحق ريرت حركة املزراحي للتعبري عن وشكَّل

  .لعموم روسيا يف مدينة منسك ؤمتر الصهيوين األول، عقد امل1902ويف عام . العلمانيني

 
وقد عارضت حركة ". اليهوديتني"العلمانيني فيما خيص الثقافة والتربية  وقام أحاد هعام وناحوم سوكولوف بطرح فكر

يقبل جود  ووصلت احلركة الصهيونية إىل حل توفيقي. الفكر بشدة حتت قيادة ريرتو مشويل ياكوف املزراحي هذا
والواقع أن هذا احلل وتلك الطريقة التوفيقية التلفيقية  .اهني متعارضني يف الصهيونية فيما خيص التربية والثقافة اليهوديةاجت

 تكشف عن جانب مهم وخاصية أساسية يف الصهيونية االستيطانية أال وهي حمورية فكرة املستمرة حىت اليوم إمنا

  .األخرىاالستيطان نفسها اليت تتالشى معها الفروق 

 
يف   وحماولته مقابلة وزير الداخلية فون بليفيه ضجة استنكارية واسعة1903لروسيا يف صيف  وقد أثارت زيارة هرتزل

جالد اليهود واملسئول عن  صفوف الصهاينة الروس الذين عبروا عن رفضهم أسلوب التعامل مع من كانوا يعتربونه
  .املذابح اليهودية

 
 ، اتخذت تلك املسألة تكئة ملعارضة هرتزل يف مسألة أهم هي اقتراحه الرامي إىل(1902)  السادسويف املؤمتر الصهيوين

 مجعية حملية 1572تعدت  وقد كانت احلركة الصهيونية الروسية بشعبها اليت. وضع خطة التوطني يف شرق أفريقيا
ومن مث، مل يكن باإلمكان االستهانة . رية األهماخلام البش متثل القوة األوىل يف املنظمة ومتثل املادة) 1903عام (

أكتوبر عام  وميكننا أن نقول إن هذه املعارضة قد تصاعدت حىت بلغت ذروا يف. هلذا املشروع مبعارضة الصهاينة الروس
يد الروسية كافة وقُدم يف هذا املؤمتر د  وجتلَّت يف شكل مؤمتر كراكوف الذي حضرته القيادات الصهيونية1903

، 1905ويف مؤمتر بازل عام . أفريقيا أو مواجهة انسحاب شامل من املنظمة صريح هلرتزل بضرورة ترك مشروع شرق
وخصوصاً بعد موت  احلاد بني التوطينيني بقيادة إسرائيل زاجنويل وبني الصهاينة االستيطانيني الروس، حدث الصدام

  .الصهيونية اإلقليمية اً املنظمةوانتصر االستيطانيون وانفصل زاجنويل مكون. هرتزل
 

 ومل تكن 1905العمالية الصهيونية اليت كانت ال تزال وليدة عام  بيد أن التأثري األعظم لإلقليميني كان على احلركة
أي  العمالية يف روسيا يف هذا الوقت، حيث رأى القادة العماليون أن أية هجرة يهودية إىل ذات شأن بني احلركات
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وكان الداعية . اليهودية حال اشتراكياً يف النهاية حركة استيطان ذات طابع عمايل ومن مث تنحل املشكلةمكان ستشكل 
وقد تعرضت احلركة الصهيونية يف هذا الوقت إىل معارضة . بري بوروخوف األساسي هلذه احلركة هو الزعيم الصهيوين

االستقالل الذايت   كان يدعو إىل نبذ فكرة اهلجرة وإىلأعضاء اجلماعات اليهودية من حزب البوند الذي قوية يف صفوف
حركة اهلجرة الروسية الثانية اليت استمرت بني عامي  وقد سامهت احلركة العمالية الصهيونية يف. يف إطار روسيا الكربى

  .مستوطنات مثل داجانيا  واليت أقامت1914 و1904
 

، 1906ة ورحبت باهلجرة، إال أن مقررات مؤمتر هلسنجفورس عام االستيطاني وقد أيدت احلكومة الروسية االجتاهات
القيصرية، وهو ما حدا  تقوية احلركة داخلياً والدفاع عن حقوق اليهود القومية، أثارت شكوك احلكومة اليت دعت إىل

ان ولفسون رئيس املنظمة الصهيونية العاملية س ، زار ديفيد1908ويف عام . 1907ا إىل منع احلركة عام 
. باالعتراف بالنشاطات الصهيونية اخلاصة بالصندوق القومي والصندوق االستعماري بطرسبورج وحصل ثانيةً على وعد

تأثري املنظمة الروسية  ورغم هذا، استمر. احلكومة القيصرية رفضت التصريح بإعادة املنظمة للمجال الشرعي بيد أن
 ويف 1911املؤمتر العاشر عام  التنفيذية للمنظمة العاملية يف  يف اللجنةعاملياً، فحصل الصهاينة الروس على مقاعد أساسية

  .1913فيينا عام  املؤمتر احلادي عشر يف
 

املعوقات اليت كانت تضعها احلكومة القيصرية أمام احلركة   يف روسيا، انتهت كل1917ومع اندالع ثورة فرباير عام 
روسيا يف  وعقد مؤمتر صهيوين لعموم. الذين شردم احلرب وأضرت مأعداداً ضخمة من اليهود  الصهيونية، فاجتذبت

 حيث كان 1913باملقارنة بعام   ألف شيقل140 مندوباً ميثلون 552 حضره 1917 مايو عام 24بتروجراد يف 
 مقررات مؤمتر هلسنجفورس وصاغ برناجماً موحداً لكل وقد أقر هذا املؤمتر.  ألفاً فقط26عدد دافعي الشيقل 

 ودعيت اللجنة التنفيذية اجلديدة. انتخابات اجلمعية التأسيسية لعموم يهود روسيا اجلماعات الصهيونية للمشاركة يف

ودعا إىل إنشاء جيش من  وحينما عقد املؤمتر، حضره جوزيف ترومبلدور من فلسطني. للعمل على إعداد مؤمتر عام
مندوباً أفكار جابوتنسكي حول التعاون مع بريطانيا  20 أيد حوايلاليهود الروس الحتالل فلسطني مروراً بالقوقاز، و

 بيد أن الغالبية العظمى كانت تؤيد فكرة حياد اليهود اليت تبنتها املنظمة الصهيونية .من أجل تكوين الفيلق اليهودي

  .1917وقد انتهى هذا احلياد مع صدور وعد بلفور عام . العاملية
 

أُقيم أسبوع لفلسطني يف  ، مل تتأثر احلركة الصهيونية يف البداية، بل1917 أكتوبر 24ة يف الثورة البلشفي ومع قيام
اليت قاطعتها األحزاب االندماجية، ففي مؤمتر موسكو  وسيطر الصهاينة على االجتماعات اليهودية. 1918ربيع عام 

اينة هم الوحيدون املُمثَّلون، وحصل جتمعات يهودية حملية يف روسيا كان الصه  مندوباً من أربعة149الذي حضره 
السوفييت واستتباب األمر  ولكن، مع ازدياد قوة احلكم. من مقاعد االس اليهودية% 55يف أوكرانيا على  الصهاينة

إلغاء األحزاب واملنظمات الصهيونية وألُقي القبض على  للشيوعيني، أصبحت الصهيونية هدفاً لالامات احلكومية، ومت
 (االنعزالية والكهنوتية(اليهودي يف احلزب الشيوعي السوفييت اجلديد مبحاربة الروح  وقد قام القسم. ادةبعض الق

حماوالت للحصول على حق القيام  ويف العشرينيات، قامت احلركة الصهيونية بعدة. الصهيونية بني اجلماعات اليهودية
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مثلما حدث يف املفاوضات شبه (ل تشجيع اهلجرة لفلسطني جما بنشاط صهيوين علين، وخصوصاً يف اال الثقايف، ويف
بيد أن  .(1921 إدر أثناء زيارته ملوسكو عام. د.اللجنة التنفيذية للمنظمة الصهيونية العاملية م الرمسية اليت أجراها عضو

  .الحتاد السوفييتروسيا وأوكرانيا بعد سقوط ا وقد استؤنف النشاط الصهيوين العلين يف. هذه احملاوالت باءت بالفشل

 

  تاريخ الصهيونية في بولندا

History of Zionism in Poland  

فقد ارتبطت احلركة يف كل قطاع من قطاعات بولندا  .ال ميكن احلديث عن تاريخ متجانس للصهيونية يف عموم بولندا
األملان  اين تأثروا بنظرة اليهود االندماجيةالقطاع، مبعىن أن يهود بولندا يف القطاع األمل بتاريخ البلد الذي ينتمي إليه هذا
املرحلة األوىل : بولندا إىل مرحلتني لذا، سينقسم احلديث عن تاريخ الصهيونية يف. ومن مث كانوا يرفضون الصهيونية

 وتنقسم. ةواحملتلة، واملرحلة الثانية تشمل تاريخ الصهيونية يف بولندا املستقل تشمل تاريخ الصهيونية يف بولندا املقسمة

  :بعينه من قطاعات بولندا املرحلة األوىل بدورها إىل ثالثة أقسام حيث يعاجل كل قسم تاريخ الصهيونية يف قطاع

 

 : بولندا المحتلة المقسمة: المرحلة األولى

 

 : اني الصهيونية في القطاع األلم أ

مجيعاً بالفكر   بداية القرن العشرين، وقد تأثروا ألف نسمة يف50األملاين من بولندا ال يتعدى  كان عدد اليهود يف القسم
ومن مث، كان موقفهم من . ذاا مل يكن كبرياً االندماجي السائد بني اليهود األملان حىت أن اهتمامهم باليهودية يف

 مهمني، ورغم وجود داعيني صهيونيني. األفكار على وضعهم االجتماعي يف أملانيا الصهيونية معادياً وبشدة خلطورة تلك
صهيون يف كاتوفيتش عام  زيف هريش كاليشر وإليا جوتيماخر، يف هذا القطاع، وإقامة أول مؤمتر حلركة أحباء مها

  .(بل ميكن القول بأنه كان منعدماً(األملاين كان ضئيالً جداً  ، إال أن تأثري هذا على اجلماعة اليهودية يف القطاع1884

 

 : وسي الصهيونية في القطاع الر ب

وكان هذا .  مليون نسمة2بولندا، يف اية القرن التاسع عشر، حوايل  بلغ تعداد السكان اليهود يف القطاع الروسي من
والتجارة وحمطة مهمة  متقدماً اقتصادياً، بل من أغىن مناطق بولندا وروسيا كلها، وكان مركزاً للصناعة القطاع قطاعاً

متعاطفني يف البداية مع الصهيونية بل كان موقفهم، على  كن يهود هذا القطاعومل ي. بني روسيا القيصرية وباقي أوربا
 وذلك فضالً عن أن املذهب األرثوذكسي املنتشر بني يهود". معادياً ومضاداً للصهيونية" حد تعبري املوسوعة اليهودية،

ساسيون يف تلك املنطقة هم الليتفاك، أي األ وكان حملة لواء الصهيونية. هذه املنطقة كان معادياً بشدة لفكرة الصهيونية
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 والتفيا وفنلندا، أي دول البلطيق الروسية يف ذلك الوقت، والذين كانت الصهيونية اليهود القادمون من ليتوانيا وأستونيا

  .بالنسبة هلم وسيلة للخالص من القمع املزدوج من قبل الروس وأهايل البلطيق
 

استقبلت األفكار الصهيونية منذ البداية  طق أخرى من القطاع الروسي يف بولندا حيثبيد أن الوضع كان خمتلفاً يف منا
للخالص، وخصوصاً وسط القطاعات اهلامشية من يهود بولندا الروسية الذين  بترحاب شديد ألا كانت متثل طريقاً

  .بعيداً عن منطقة الوسط الصناعية املتقدمة كانوا يعيشون
 

والثورية،  باألفكار الصهيونية على أساس أا وسيلة ناجعة ملكافحة األفكار االشتراكية ة ترحبوكانت السلطات الروسي
كان رد فعل األغيار البولنديني : "الصدد وتقول املوسوعة الصهيونية يف هذا. وللتخلص من الفائض البشري اليهودي
ني باعتباره السبيل األمثل لإلسراع بطرد اليهود من نظروا لالستيطان يف فلسط إجيابياً جتاه احلركة الصهيونية حيث إم

  ."بولندا
 

" احلقوق املشروعة"املصاحل اآلنية و ، الذي تبنى مطلب الدفاع عن)1906(وقد أدى إقرار برنامج هلسنجفورس 

قليات والقوميات املؤيدة للصهيونية يف موقف عداء مباشر مع غريها من األ للقومية اليهودية إىل وضع اجلماعة اليهودية
وقد اختذ هذا العداء  .السلطات القيصرية اليت كانت تنادي بالقومية الروسية السالفية كقومية فوق القوميات وكذلك مع

شكل مقاطعة اليهود اقتصادياً، وخصوصاً يف  أحياناً شكل القمع السياسي ومصادرة الصحف، واختذ أحياناً أخرى
أيضاً جمموعة يهودية معادية للصهيونية هم اليهود الذين عملوا من خالل  ألعواموقد شهدت تلك ا. األوساط الشعبية

، وكانت احلركة »للسييم مؤيدو االنضمام«أو » السييميون«وقد سميت تلك اموعة . »السييم«البولندي أو  الربملان
لكن، مع التطورات السياسية وظهور تلك و). السييم(البولندية  أو) الدوما(الصهيونية تقاطع الربملانات سواء الروسية 

مل تنجح  ورغم هذا النشاط السياسي والدعائي،. الصهاينة يف انتخاب أحد ممثلي احلركة يف لودز اجلماعة املنافسة، جنح
  .احلركة الصهيونية يف جري عدد كبري من اليهود إىل فلسطني يف هذه الفترة

 
وبعد قيام دول الوسط باحتالل بولندا املؤمتر،  ت النشاطات الصهيونية يف بولندا،ومع اندالع احلرب العاملية األوىل، توقف

رعاية قوى الوسط اليت كانت تبغي توظيف النشاط الصهيوين يف مواجهة  بدأت حركة عمال صهيون يف احلركة حتت
  .الربيطانية يف الشرق العريب األطماع

 

 :  دابولنالقطاع النمساوي من   الصهيونية في جاليشيا  ج

فعلى جانب . األخرى من بولندا، اختالفاً بيناً اختلف منو وتطور احلركة الصهيونية يف جاليشيا، عنها يف القطاعات
ليربالية من احلكومة القيصرية يف روسيا، وكانت احلركة الصهيونية من جانب آخر  كانت احلكومة النمساوية أكثر

احلركة الصهيونية يف  وقد تطورت. ل حتقيق فكرة الوطن القومي اليهوديعون النمساويني واألملان من أج تطلب
تأثرت احلركة الصهيونية يف جاليشيا منذ البداية بالرؤية  ومبعىن آخر،. جاليشيا يف صفوف دعاة حركة التنوير اليهودية
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وكانت إمرباطورية  .دول الوسط يف أورباالكامنة يف التنوير وبالبعد القومي الرومانسي الذي نشأ يف  املعرفية اإلمربيالية
الصراع بني القوميات داخل اإلمرباطورية، حاول  ويف خضم. ار تعترب اليهود مجاعة دينية ال مجاعة قومية/النمسا

لصفوفهم من أجل التفوق على األوكرانيني عددياً، كما حاول األوكرانيون فعل  البولنديون ضم أعضاء اجلماعة اليهودية
نظروا هلذا االجتاه على أنه  بيد أن هذا االجتاه القى معارضة كبرية من جانب الصهاينة االستيطانيني الذين. نفسه الشيء

إىل فلسطني ومن مث أصروا على أن يقتصر دورها يف  تكريس لالندماج، وأصروا على أن هدف الصهيونية هو اهلجرة
من مث، فقد . لتحقيق اهلدف األساسي، أي االستيطان يف فلسطنيواملايل الالزم  البالد األخرى على اجلانب التثقيفي

القومي اليهودي   إىل نوع من احلل التوفيقي يف هذا املضمار حيث أنيط باحلزب1906مؤمتر كراكوف عام  وصل
مهمة ، بينما أنيط باملنظمة الصهيونية )والسياسية املدنية(الذي كان حديث النشأة مسئولية الدفاع عن حقوق اليهود 

 وقد كان مؤمتر كراكوف هذا حلبة خاصة لصهاينة جاليشيا رغم أنه كان، من الناحية .جمع املال والتثقيف الصهيوين

اليهودي الذي كان جمرد  ، جنح احلزب القومي1907ويف عام . النظرية، ميثل سائر االجتاهات الصهيونية يف النمسا
ويف خضم . ثالثة منهم من جاليشيا والرابع من بوكوفينا ان منساوي، كانواجهة يف إرسال أربعة من ممثليه إىل أول برمل

 الصهاينة يف إحكام قبضتهم على التجمعات اليهودية يف جاليشيا من خالل العديد من هذا الصراع السياسي، جنح

سطني ونشروا سلسلة من م يف فل املطبوعات اليديشية والبولندية، بل جنح الصهاينة يف جاليشيا يف إقامة مستوطنة خاصة
واجلدير بالذكر يف هذا . اليهودية وطردوا االندماجيني منها املدارس العربية وسيطروا على مدارس البارون دي هريش

القومي  أتباع فرانك الذي تأثر بالتنوير والفكر(من يهود جاليشيا كانوا من الفرانكيني  الصدد أن أعداداً كبرية
بولندا النمساوية بالشلل حيث احتلت  حلرب العاملية األوىل، أصيبت احلركة الصهيونية يفومع اندالع ا). الرومانسي

سنة، وأدى هذا إىل فرار ما يزيد على نصف السكان اليهود إىل داخل  جاليشيا ملدة) يف بداية احلرب(القوات الروسية 
يف حذر،   احلركة الصهيونية نشاطها ولكنومع تغير جمريات األمور يف احلرب، استعادت. التفيا النمسا وخصوصاً

  .وذلك حتسباً ملا ستسفر عنه احلرب

 

 : بولندا المستقلة: المرحلة الثانية

 

 : وتتميز تلك المرحلة بما يلي

 
إسرائيل  وكانت منافستها الوحيدة للسيطرة على يهود بولندا هي منظمة أجودات. الصهيونية  زيادة عضوية املنظمة 1

  .األرثوذكسية
 
) عمال صهيون(بولندا يف االندماج وسط احلركات العمالية   جناح مجيع احلركات الصهيونية يف خمتلف قطاعات 2

  .أخفقوا يف االندماج يف احلركات األخرى ولكنهم) مزراحي(والدينية 
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 ستيطانينيصراعات حزبية هي يف الواقع تعبري عن الصراع حول الرؤية بني اال  أدى هذا الفشل إىل ظهور 3

احلكومات، بيد أن االستيطانيني  فقد حاول التوطينيون دائماً إبعاد الصهيونية عن دخول مواجهات مع. والتوطينيني
وقد أدى هذا يف النهاية . اليهود إىل فلسطني وهو اهلدف األساسي كانوا يرون أن املواجهة مع احلكومة تدفع إىل هجرة

  .(العمومينيالصهاينة (التوطينيني  إىل هزمية
 
  .بولندا وازدادت أمهية اهلجرة اليهودية من بولندا إىل فلسطني  ازدادت أمهية اجلماعة اليهودية يف 4
 

املنظمة الصهيونية  االنقسامات اليت حدثت يف صفوف احلركة، فإن كل األحزاب الصهيونية استمرت داخل نطاق ورغم
وقد ارتبطت احلركة األوىل . التصحيحيني مال صهيون والصهاينةالعاملية عدا حركة اليسار العمايل املتطرف، ع

وساعد جناح البالشفة يف االستيالء على السلطة على تدعيم موقفها الرافض  باحلركات االشتراكية والعمالية يف العامل،
اليهود، اعتمد  وبينما اعتمد العماليون على جناح البالشفة لتدعيم حركتهم وسط العمال. البورجوازية للتعاون مع

وقد جنح التصحيحيون يف أن . الشباب التصحيحيون على عدوانيتهم وطابعهم القومي االستيطاين املتطرف الجتذاب
وقد . عن خطة ضخمة لتهجري اليهود من بولندا إىل فلسطني 1930 حيركوا الشباب اليهودي يف بولندا فأعلنوا عام

ولكنها  عات اليهودية ألا ترسخ املوقف البولندي املعادي لليهود،من قبل أعضاء اجلما قوبلت اخلطة برفض شديد
اليت كانت تضم عناصر معادية  جنحت يف دعم موقف التصحيحيني وسط احلركة الصهيونية ذلك أن احلكومة البولندية

ر بشكل متبلور التصحيحيني باعتبارهم العنصر الصهيوين الذي يعب لليهود استقبلت اخلطة بترحاب شديد، وقامت بدعم
  ."اليهودية القومية"االستيطانية وعن رفض أي شكل من أشكال االندماج أو االنتماء لغري  عن الروح

 
اليت كانت تنادي باندماج اليهود وسط اتمع البولندي  وقد تركزت املعارضة اليهودية للصهيونية، أساساً، يف احلركات

 بيد أن النواة األساسية للمعارضة يف األوساط اليهودية كانت من صفوف). الربملانيني أي(مثل البونديني والسييميني 

احلسيديني كانوا  رغم أن بعض(اليهود األرثوذكس يف حركة أجودات إسرائيل وغريهم من حاخامات احلسيديني 
  )مؤيدين للصهيونية

 
وقد . م اليديشية بوصفها لغة قوميةوالسييميني يعارضون العربية ويدعون الستخدا وكان االندماجيون من البونديني

واندماجياً يف آن واحد، وكذلك بسبب  عالقة هؤالء باحلكومة البولندية بالتوتر نظراً لطابعهم الذي كان قومياً متيزت
  .األيديولوجيا الثورية اليت كانوا ينادون ا

 
لنديني بني احلربني، حىت أن بولندا صارت املصدر البو وقد لعبت احلركة الصهيونية يف بولندا دوراً مهماً يف جري اليهود

 البشرية يف فلسطني بعد أن منع الشيوعيون اليهود من اهلجرة من روسيا، وكان معظم األول للمادة االستيطانية

النشاط الصهيوين بعد أن وصل  وقد جرم. املهاجرين من الشباب من الصهاينة العماليني ذوي التوجه االستيطاين
  .يون إىل احلكمالشيوع
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  تاريخ الصهيونية في ألمانيا

History of Zionism in Germany  

  :أنظار القادة الصهاينة وحمور اهتمامهم ألسباب عديدة نوجزها فيما يلي كانت أملانيا يف بداية احلركة الصهيونية حمط
 

واإلطار الذي حتركت من  ت منه الصهيونيةكانت أملانيا مهد الفكر القومي األوريب العضوي وهو الفكر الذي انطلق  1
  .خالله

 
 بعد، ومن مث كانت التطلعات اإلمربيالية األملانية حمتاجة إىل طالئع استعمارية  مل تكن أملانيا قد كونت مستعمراا 2

  .الدور استكشافية، وقد عرضت احلركة الصهيونية نفسها على احلكومة األملانية للقيام ذا
 
ومن مث، نظر الصهاينة إىل أملانيا على أا املعبر . قوية القة أملانيا بالشرق وباإلمرباطورية العثمانية عالقة كانت ع 3

 لكل هذا، ميكننا أن نقول إن مثة اعتبارات معرفية وسياسية وعملية جعلت العالقة بني .األساسي هلم حنو فلسطني

  .الصهيونية وأملانيا عالقة خاصة على مدى تارخيها
 

 يف أملانيا ذات توجه توطيين، وكان موقف معظم اليهود األملان من الصهيونية معادياً وقد كانت احلركة الصهيونية

ميونيخ، ولكن حماولته باءت  يف) 1897(وقد كانت خطة هرتزل األصلية هي إقامة املؤمتر الصهيوين األول . وبشدة
  .اليهودية ماعةبالفشل بسبب العداء الشديد الذي واجهه من اجل

 
مندوباً، إال أن معظمهم مل يكن أملانياً، فبعضهم كان  40ورغم أن عدد املندوبني األملان يف املؤمتر الصهيوين األول كان 

  .كان مهاجراً من دول أوربا الشرقية قادماً من فلسطني والبعض اآلخر

 
مثل  ميز هلذه احلركات مجيعاً هو استخدامها ديباجة علميةصهيونية املنحى، والطابع امل أُسست يف أملانيا أكثر من حركة

واجلمعية العلمية ليهود روسيا يف برلني  ،1883مجعية اإلسرائيليني ذات الطابع التارخيي اليت تأسست يف برلني عام 
سسها أوربا، ومجعية تنمية الزراعة واحلرف يف فلسطني واليت أ  وكان أعضاؤها من يهود شرق1889وتأسست عام 

  إىل اجلمعية اليهودية القومية1897، وقد حتولت عام 1892ولفسون يف كولونيا عام  ماكس بودامير وديفيد

خنبوية ثقافية كما يشري إىل طرق  والطابع العلمي هلذه اجلمعيات يدل على أا مجعيات. وطالبت بإجياد دولة يهودية
  .الصهيونية يف أملانيا  االتفكري املنطقية املنظمة الصارمة اليت تتسم

 
وقد منت تلك . األملانية لتنضم إىل اجلمعيات الصهيونية يف أملانيا  اجلمعية الصهيونية1897وقد تأسست يف أكتوبر 

 ، مث 20.000 إىل 1927 ، ووصل هذا الرقم عام 8.400، كان عدد أعضائها 1912عام  ففي. اجلمعية ببطء
تصدر صحيفة  وكانت اجلمعية. 35.000عد استيالء النازيني على السلطة وصار  ب1934إىل أقصى عدد عام  زاد



 
6الد -تور عبد الوهاب املسريي  الدك-موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية                                                171  

انعقاد املؤمتر اإلقليمي الصهيوين  1912 اليوديشر روندشاو، كما كانت متتلك مؤسسة دار النشر اليهودية، وشهد عام
وعلى الصهيوين أن " تهاهلجرة هي الربنامج األساسي للصهيوين يف حيا" :الذي أصدر قرار بوزن والذي نص على أن

نرى، فإن هذا  وكما. الشخصي وبني مصري الوطن القومي عن طريق الوسائل االقتصادية واملصاحل املادية يربط بني قدره
أمثال املايل الكبري ولفسون والعامل البيولوجي  الربنامج التوطيين يف األساس يتيح الفرصة للقادة الصهاينة األملان من

 يتيح هلم إمكانية أكرب داخل اتمع األملاين حيث تصري الصهيونية بالنسبة هلم نوعاً  املزدوج، وهو ماواربورج لالرتباط

  .من تأكيد االنتماء ألملانيا
 

 قوياً، وخباصة يف األعوام اخلمسة عشر اليت بقيت خالهلا رئاسة املنظمة الصهيونية وقد كان تأثري االحتاد الصهيوين األملاين

ولقد ساعد . أثناء فترة رئاسة أوتو واربورج  أملانيا سواء يف كولونيا أثناء فترة رئاسة ديفيد ولفسون أو يف برلنيالعاملية يف
 ومن مث، لعبت احلرب العاملية. عن اعتقال اليهود يف فلسطني) حلفاء األملان(األتراك  وجود املنظمة يف أملانيا على إحجام

. لعبته بريطانيا بعدها بإصدارها وعد بلفور تاريخ الصهيونية ال يقل أمهية عن الدور الذياألوىل يف أملانيا دوراً حامساً يف 

 األملانية والضغط الذي مارسته أملانيا على تركيا العثمانية هو الذي محى وقد كان النفوذ الصهيوين لدى احلكومة

اعتقاهلم على يد اإلجنليز بوصفهم  ريون جرىبل إن بعض االستيطانيني من أمثال ديفيد بن جو. االستيطانيني يف فلسطني
وإن  العاملية من أملانيا، احتل قادة صهاينة أملانيا مواقع مهمة يف املنظمة العاملية وحىت بعد انتقال املنظمة. رعايا دولة معادية

وقد احتفظت . وكورت بلومنفيلد كانت أقل مما كانوا حيتلون بالطبع، ومن هؤالء فليكس روزنبلوت وريتشارد خلتهامي
بطابعها التوطيين، فكانت حركة خنبوية ومل تكن حركة  (1933  1918(احلركة الصهيونية يف فترة مجهورية فاميار 

تعاونت  النازية فرصة هائلة الزدهار احلركة الصهيونية، فزادت العضوية زيادة هائلة، كما وكان ظهور. مجاهريية
ما عرف باتفاق اهلعفراه أو اتفاق التهجري   ترحيل اليهود من أملانيا داخل إطاراحلكومة النازية مع احلركة الصهيونية يف
 ليهود أملانيا حيث أُجربوا على الذهاب إىل فلسطني، أي أن احلركة الصهيونية الذي أصبح مبرتلة بوابة اخلروج الوحيدة

اليت خلقتها النازية ونتيجة تعاون احلكومة  يجة األزمةالتوطينية حتولت إىل حركة استيطانية ومت توفري املادة اخلام البشرية نت
، أي أن 1938استمرت احلركة الصهيونية يف العمل الشرعي يف أملانيا حىت عام  ولقد. النازية مع املنظمة الصهيونية

 كل منهما بعدم الرباط مع إحساس بني النازية والصهيونية ظل قائماً طاملا ظلت املصاحل املشتركة قائمة، مث انفض التعاون
  .حاجته لآلخر

 
 1954 بعد احلرب العاملية الثانية مباشرةً وأُعيد تكوين احلركة الصهيونية يف أملانيا عام وقد أُقيم احتاد صهيوين جديد

ودق ناقوس اجلرائم النازية، أي أا  وهي تلعب دوراً مهماً يف مجع املال. 1956واعترفت ا املنظمة العاملية عام 
  .دت الطابع التوطيين السالف للحركةاستعا

 

 تاريخ الصهيونية في فرنسا 

History of Zionism in France  
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والصهيونية غري اليهودية ظهرت وترعرت داخل (كاثوليكي  مل تكن الصهيونية غري اليهودية قوية يف فرنسا، فهي بلد
 غري يهودية داخل التشكيل االستعماريومع هذا، ظهرت شخصيات صهيونية ). باألساس التشكيل الربوتستانيت

  .الفرنسي من أمهها نابليون بونابرت وإرنست الهاران

 

 : أما بالنسبة للصهيونية بين يهود فرنسا، فيمكن أن نلخص مراحل تطورها فيما يلي

 

 :  أةمرحلة النش  1919  1880المرحلة األولى   1

وحينما بدأ النشاط . سا ال مبالية إن مل تكن معادية للربنامج الصهيوينفرن كانت الغالبية العظمى من اليهود املولودين يف
نشاطاً توطينياً، فقد قاما  يف فرنسا على يد البارون إدموند دي روتشيلد والتحالف اإلسرائيلي العاملي، كان الصهيوين

وقد . على الزراعة)  شرق أورباالذين أتوا أساساً من(املستوطنني  بإنشاء شبكة من املدارس يف فلسطني لتدريب اليهود
الغالب هو رفض  ميثلون يف األغلب األعم الشرائح املتوسطة يف الطبقة الوسطى، وبذا كان االجتاه كان اليهود يف فرنسا

وكان . والذهاب إىل أرض جيهلوا متاماً احلل الصهيوين الذي يطلب منهم التخلي عن الوضع املستقر الذي يعيشونه
يف املراحل (وألن احلكومة الفرنسية . حمافظاً ومسايراً حلكومة فرنسا بوجه عام  العام لليهود يف فرنساالتوجه السياسي

الصهيونية األوىل نفسها  كما أن القيادات. مل تكن مهتمة بفلسطني، فإن يهود فرنسا تبنوا موقفها) من الصهيونية األوىل
ومع هذا، القت الصهيونية يف فرنسا ترحيباً كبرياً من . أملانيا ا يفمل تكن مهتمة بالتوجه للحكومة الفرنسية حبكم نشأ

التاسع عشر، وهكذا  اليهود من شرق ووسط أوربا الذين بدأوا يف الوصول إىل فرنسا مع مثانينيات القرن قبل املهاجرين
وجوزيف فيشر، وكلهم من يفرويكني ومارك ياربلوم  إسرائيل: كان قادة احلركة الصهيونية يف فرنسا هم على التوايل

  .البشرية املطلوبة للفكر التوطيين وميثل هؤالء املادة. شرق أوربا

 
جتمع اليهودي األبدي الذي شكَّلته مجاعة من املهاجرين الروس على شاكلة  وكان أول جتمع يشكله هؤالء يف فرنسا هو

عام " صهيون بين"جمع مجاعة استيطانية امسها وأسست هذا الت. 1881الطالبية املماثلة يف روسيا عام  التجمعات
وعلى املنوال نفسه، نشأت . فلسطني  دومناً من األرض يف وادي حنني يف120 ، وقامت هذه اجلمعية بشراء 1886

وحاول الطالب الفرنسيون اليهود ذوو األصل الروسي أن يكون التجمع  .مجعيات طالبية صهيونية يف خمتلف أحناء فرنسا
وقد . بالفشل بيد أن هذه احملاولة باءت. متثل مجعيات أحباء صهيون كافة من بقاع األرض كافة نة مركزيةيف شكل جل

. مندوباً، ومل يكن معظمهم من يهود فرنسا 12) 1897(كان عدد املندوبني الفرنسيني يف املؤمتر الصهيوين األول 

دوك كاهن، قد أثَّر كثرياً يف احلركة الصهيونية رغم فرنسا، احلاخام زا وتذكر املصادر الصهيونية أن كبري حاخامات
مارموريك الذي ترأس االحتاد  وجند أن أبرز الصهاينة الفرنسيني يف تلك الفترة هو البيولوجي ألكسندر. املُعلَن هلا رفضه

 املدافعني ، والكاتب برنار الزار الذي كان من بني1923  وحىت وفاته عام1901الصهيوين الفرنسي منذ إنشائه عام 
ومجيعهم باختصار من مثقفي باريس املعارضني الذين . بري، والكاتبة مرييام شاخ عن دريفوس، والنحات فردريش
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وطوال الفترة املمتدة . يف فرنسا يف الفكر الصهيوين التوطيين وسيلة للتعبري عن الذات والتميز داخل اتمع الثقايف وجدوا
، مل يزد اليهود املنضمون للحركة الصهيونية 1918العاملية األوىل عام   اية احلرببني املؤمتر الصهيوين األول وحىت

  .اليت ظلت ترفض الصهيونية العديدة يف فرنسا عن بضع مئات من املثقفني ممن ال تأثري هلم يف اجلماعة اليهودية ومنظماا

 

 : طورمرحلة الت  1939  1914: المرحلة الثانية  2

الفرنسية واحلركة الصهيونية ومنو العالقة بني الصهاينة  رحلة بازدياد االهتمام املُتبادل بني احلكومةمتيزت هذه امل
أملانيا  املادة البشرية يف هذه املرحلة من يهود األلزاس واللورين أساساً مث من الفارين من وكانت. واحلركات املعارضة

  .التأييد الكبري ة باالهتمام والترقب دونومتيز املوقف العام للجماعة اليهودي. النازية

 
الفرنسي باملشرق العريب بعد أن كان مقصوراً على املغرب، ومع  ومع احلرب العاملية األوىل وازدياد االهتمام اإلمربيايل

لفرنسا، بدأت  الوسط وتفتت اإلمرباطورية العثمانية وسلْخ األلزاس واللورين من أملانيا وضمهما انتصار احللفاء على دول
وقد . السياسيني تظهر يف قائمة مؤيدي الصهيونية احلكومة الفرنسية تظهر اهتماماً خاصاً باحلركة الصهيونية وبدأت أمساء

لتكونا  قيادة احلركة الصهيونية وتوجهها حنو بريطانيا وفرنسا بدالً من أملانيا والنمسا توافَق مع هذا االجتاه التغري يف
احلربني العامليتني منواً مطرداً يف صفوف احلركة  ومن مث، فقد شهدت فترة ما بني. ربياليتني الراعيتني للحركةالقوتني اإلم

 الطبقة املتوسطة أن هذا التأييد يضمن هلم مكانتهم يف اتمع نظراً ألنه موقف الصهيونية يف فرنسا حيث وجد يهود

احلركة الصهيونية نوعاً من التحقق  و االرتباطات الثقافية األملانية يفاحلكومة الرمسي، ووجد يهود األلزاس واللورين ذو
االرتباطات الثقافية وال يتعارض يف الوقت نفسه مع انتماءام األملانية  القومي الرومانسي الذي ميثل استمراراً لتلك

باسم   شبابية عرفتحركة صهيونية) 1917عام (وقد شكَّل هؤالء يف ستراسبورج . اليت تغيرت الرومانسية
 .إسرائيل ، ومن هذه املنطقة أتى معظم املهاجرين اليهود إىل»هاتيكفاه«

 
هذه اجلماعة، أكدت اجلمعية الفرنسية  ويف إطار.  تأسست يف ستراسبورج أيضاً مجاعة مزراحي1921ويف عام 

وشهدت . خلق جمتمع صهيوينيف األراضي املقدسة وضرورة  أمهية االستيطان اليهودي) 1923عام (للحاخامات 
فتحت قيادة جوزيف فيشر . حمموماً يف احلركة الصهيونية، وعلى مستويات عدة  نشاطا1939ً  1919األعوام 

يف اجلزائر،  قام الصندوق القومي اليهودي بفتح فروع له) 1949صار سفرياً إلسرائيل يف بلجيكا عام  الذي(
وكان ممثل فرنسا يف جملس الوكالة هو  .1929 لوكالة اليهودية املوحدة عامواشتركت احلركة الصهيونية الفرنسية يف ا

أية حال، كان هذا مؤشراً على ازدياد أمهية احلركة الصهيونية سياسياً داخل  وعلى. السياسي الفرنسي الشهري ليون بلوم
غري صهيوين أو جمرد  كان يهودياًكما كان مؤشراً على ضعفها النسيب فلم يكن هذا املمثل صهيونياً قحاً بل  فرنسا،

  .واجهة مالئمة
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املنظمات الصهيونية اليت مشلت عضويتها كل الفصائل والتنظيمات  ، شكِّلت جلنة التنسيق بني1937ويف عام 
 ورغم كل هذا النشاط، أو باألحرى.  فردا250ًضمت منظمة صهيونية سفاردية بلغت عضويتها  الصهيونية حىت أا

اهلجرة من فرنسا هدفاً حقيقياً، ومل يتعد  النشاط كان تعبرياً عن آراء توطينية ال عن آراء استيطانية، مل تكنألن كل هذا 
منهم من الجئي أملانيا % 90وصل العدد إىل بضعة آالف من املهاجرين، كان  وحىت عندما. عدد املهاجرين بضع مئات

املنشودة ومادا البشرية اليت  نية الفرنسية وجدت يف هؤالء ضالتهاوبالتايل ميكننا أن نقول إن احلركة الصهيو النازية،
  .تسعى إىل توطينها

 

 :  ارمرحلة االستقر  1967  1939المرحلة الثالثة  3

التحريضي وشهدت دعماً مالياً معنوياً ضخماً للحركات الصهيونية يف  ومتيزت هذه املرحلة بغلبة الطابع السياسي
االشتراكيني  ويرجع هذا أيضاً لوصول(رائيل، وازدادت العالقة توثُّقاً مع احلكومة الفرنسية إس فلسطني مث لدولة

مناطق االحتالل النازي يف أوربا مث بعد احلرب من  وكانت املادة البشرية يف هذه املرحلة أساساً من الفارين من). للحكم
 ومتيز املوقف العام للجماعة اليهودية يف هذه. غرباجلزائر واستقالل تونس وامل يهود مشال أفريقيا بعد حرب حترير

  .اليهودية والصهيونية عسرية جداً املرحلة بالتأييد الضخم واملبالغ فيه أحياناً حىت صارت التفرقة بني املنظمات

 
 من املناطق النازي لفرنسا وازدياد عدد الالجئني من بولندا وهولندا وغريها وقد ازداد هذا الدور التوطيين مع الغزو

ويف عام . فيشى ولقد استقر النشاط الصهيوين يف منطقة جنوب فرنسا يف مجهورية. حتت االحتالل النازي الواقعة
وهو حفيد إسرائيل (جفروكن   أُنشئت يف فيشى حركة الشباب الصهيوين بقيادة سيمون ليفيت وجول1941

طانية حتولت إىل نزعات توطينية لدى احلفيد مع استقرار االستي وهنا نالحظ أن نزعات اجلد). يفرويكني الذي تفرنس
الطابع الساليف  بل تغير االسم ذو(إحساسها باألمان، ومن مث تغير حمتوى اخلطاب وكذلك أهدافه  األسرة يف فرنسا ومع
 عرب احلدود إىل إسبانيا بارزاً يف ريب اليهود الالجئني وقد لعبت حركة الشباب الصهيوين دوراً). إىل اسم التيين النربة

 ، ساهم الشباب الصهيوين يف تولوز يف1942ويف عام . بل شاركت يف املقاومة املسلحة وسويسرا ومنها إىل فلسطني،

الفارين يف فلسطني وشارك  تشكيل ما عرف باجليش اليهودي الذي لعب أيضاً دوراً مهماً يف توطني الالجئني اليهود
الدور، وكذلك لفكرة املذابح اليهودية على يد النازي،  وقد كان هلذا. رة حتت قيادة دجيولبعدئذ يف وحدات فرنسا احل

 فقد قدرت احلكومة الفرنسية. طرأ على احلركة الصهيونية يف فرنسا بعد احلرب أثر جديد مهم يف التحول الذي

  .املساعدات الصهيونية واعترب يهود فرنسا الصهاينة أبطاالً منقذين
 

من أتباع ليون بلوم   منظمة االحتاد الصهيوين الفرنسي اليت رأسها أندريه بلوميل وهو اشتراكي1947يف عام  لتوتشكَّ
عمليات اهلجرة غري الشرعية عبر املوانئ الفرنسية إىل  كما أنه قانوين شهري، ولعبت تلك املنظمة دوراً بالغ األمهية يف

 الستيطان الصهيوين يف فلسطني، وخصوصاً بعد صدور قرار التقسيم، حىتمالية هائلة ل كما قدمت مساعدات. فلسطني

دافع شيقل  63.248 ، كان هناك1950ويف عام .  مليون من الفرنكات2أن اهلاجاناه وحدها تلقت ما يزيد على 
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اعدة مس«عديدة إلسرائيل يف فرنسا حتت اسم  وتشكلت جلان تربع .فرنسي يف املؤمتر الصهيوين الثالث والعشرين
  .وغري ذلك» النداء املوحد«، و»إسرائيل

 
فرصة جديدة، فقد جاء تيار  ، وجدت احلركة الصهيونية يف فرنسا1954ومع اندالع حرب حترير اجلزائر عام 

بشرية جديدة ميكن توجيهها إىل إسرائيل اليت كانت يف حاجة  املهاجرين اليهود القادم من مشال أفريقيا إىل فرنسا مبادة
 وميكننا أن نقول إن كل احلركات اليهودية يف فرنسا حبلول. الدقيقة واألكادميية  لألفراد ذوي التخصصاتماسة

الرئيس الفخري حلركة مزراحي  الستينيات كانت مؤيدة للصهيونية وإسرائيل حىت أن احلاخام األكرب يعقوب قبالن كان
  .هود الصهيونية يف فرنسااجل ، وشاركت مشاركة فعالة يف كل)عمال مزراحي يف إسرائيل(
 

اهلائلة اليت قدمتها احلركة الصهيونية واملؤسسات اليهودية يف فرنسا إىل  وقد ظهر هذا التأييد الواسع يف املساعدات
مباشرةً أرسلت   مباشرةً، وأثناءها وبعدها، حىت أن محلة التربعات اليت حدثت بعد احلرب1967حرب  إسرائيل قبل

وقد عارضت احلركة الصهيونية . »إسرائيل تربعات التضامن مع«ليين إىل إسرائيل حتت اسم  جنيه إستر4000.000
» جلنة التنسيق بني املنظمات اليهودية يف فرنسا«وتشكلت مجاعة حتت اسم  املوقف الرمسي الفرنسي الدجيويل بعد احلرب

 .إسرائيل عام ضاغط على احلكومة ومساندة لتشكيل رأي
 

 ي إنجلترا تاريخ الصهيونية ف

History of Zionism in England  

). وخصوصاً اإلجنليزي(وهجرم بالتشكيل االستعماري االستيطاين الغريب  ارتبطت حركة أعضاء اجلماعات اليهودية

 إىل أعضاء اجلماعات الفكر الصهيوين قد ولد يف البداية يف األوساط اإلجنليزية الربوتستانتية قبل أن يصل ويالحظ أن

كل األطروحات الصهيونية قبل بنسكر وهرتزل  فمفكرون مثل شافتسربي وأوليفانت، كانوا قد توصلوا إىل. اليهودية
ومقابل ذلك، كان . كانوا قد بدأوا بوضع مشروعهم الصهيوين موضع التنفيذ كما أن أوليفانت وغريه. بعشرات السنني

مع هجرة يهود اليديشية يف   ومل تبدأ األفكار الصهيونية يف الظهور إال.للصهيونية بني يهود إجنلترا املندجمني هناك معارضة
  .أواخر القرن التاسع عشر

 

 : ويمكن تقسيم تاريخ الحركة الصهيونية في إنجلترا إلى أربع مراحل

 

 : 1914منذ نشأة الحركة حتى : المرحلة األولى
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اة أو الالمباالة حيث اعتربها معظم الرموز اليهودية يف إجنلترا باملعاد اتسمت عالقة احلركة الصهيونية باليهود الربيطانيني
الساسة غري  خيالية تضر مبصاحل اليهود، وكان األنصار األساسيون للحركة الصهيونية يف بريطانيا هم حركة خرافية

  .االستعمارية يف الشرق العريب اليهود الذين وجدوا فيها وسيلة جيدة لتحقيق األطماع الربيطانية

 
 ونشر 1895فيها هرتزل عن فكرته الصهيونية يف النادي املكايب يف عام  وكانت لندن أول العواصم األوربية اليت عبر

. كتاب دولة اليهود  قبل نشره) 1896يناير (الصهيوين لتوطني اليهود يف فلسطني يف جريدة جويش كرونيكل  برناجمه

، مل يقابل 1896وعندما وصل هرتزل إىل لندن عام  .الشكل التوطيينوكما هو متوقَّع أخذت الصهيونية يف بريطانيا 
 موجة احلماس اليت نتجت"وختربنا موسوعة إسرائيل والصهيونية بأن . اإلجنليز املندجمني اقتراحه حبماس كبري بني اليهود

  .)املادة البشرية من شرق أوربا: بعبارة أخرى" (عن ظهور هرتزل مل تتعد املهاجرين قط

 
ألربت جولد مسيد من أن تثري خطته  وقد أثارت كلمة هرتزل خماوف مجاعة أحباء صهيون اللندنية برئاسة الكولونيل

يف فلسطني، وهو ما حدا باجلماعة إىل رفض دعوة هرتزل هلا حلضور  السلطات التركية فتمنع إقامة املستوطنات اليهودية
معظمهم ليسوا من  (من بينهم إسرائيل زاجنويل(ة مندوبني بريطانيني الذى حضره مثاني) 1897(األول  املؤمتر الصهيوين

احلركة الصهيونية يف بدايتها النتقادات  وقد تعرضت. أصل بريطاين بل مهاجرون من أصول شرق ووسط أوربية
حيذر فيه من حىت أن احلاخام األعظم الدكتور هرمان أدلر أصدر مرسوماً  ومعارضة شديدة من قبل اليهود الربيطانيني

هرتزل، الذي كان يطمح إىل  وقد تطلَّب األمر من". اخلرافية واخليالية حول األمة اليهودية والدولة اليهودية األفكار"
وحبلول املؤمتر الصهيوين الثاين . حركة أحباء صهيون احلصول على تأييد بريطاين ملشروعه، أن يعمل جاهداً على ضم

 ويف عام.  مندوبا15ً مجعية، ومثل تلك اجلمعيات يف بازل 26هيونية يف بريطانيا الص ، كان عدد اجلمعيات)1898(

الداعية (مونتفيوري  ، تشكَّل احتاد صهيوين برئاسة السري فرانسيس مونتفيوري وهو ابن أخى السري موسى1899
وهو أول أداة مالية صهيونية اليهودي االستعماري،  ويف العام نفسه، جنح هرتزل يف تسجيل الصندوق). اليهودي الشهري

 وقد أدى هذا إىل القضاء متاماً على مجعية أحباء صهيون كجماعة. كشركة بريطانية لتمويل املشروع التوطيين يف لندن،

  .مستقلة حيث اشترك أغلب أعضائها البارزين يف الصندوق وبالتايل يف االحتاد الصهيوين
 

مجعية أعضاء يف االحتاد الصهيوين  38  مندوباً ميثلون28وحضره ) 1900(ابع وقد عقد يف لندن املؤمتر الصهيوين الر
العام السياسي الربيطاين للفكرة الصهيونية، وزع املؤمتر على النواب  ويف حماولة من املؤمتر لكسب الرأي. اإلجنليزي
وقد . هذا املوضوع داء آرائهم حوليف جملس العموم دوريات تشرح أغراض الصهيونية وتدعوهم إىل الرد وإب الربيطانيني

وقد أيد الصهاينة الربيطانيون مشاريع ". بعيدة أذكى فعل قامت به حركتنا منذ فترة"وصف هرتزل هذا الفعل بأنه 
  .سواء مشروع أوغندا أو مشروع العريش أو غريمها من املشاريع االستيطان الصهيونية خارج فلسطني،

 

 : 1939  1904: المرحلة الثانية
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الصهيونية وتالشي دور برلني الصهيوين، وازدادت العالقات  اتسمت تلك املرحلة بازدياد أمهية لندن كمركز للحركة
تتغلغل  وبني الصهاينة توثقاً، وشهدت مرحلة صدور وعد بلفور ومن مث أصبح بإمكان احلركة أن بني احلكومة الربيطانية

تاريخ احلركة الصهيونية الربيطانية واحلركة   نقطة حتول مهمة يف1904عام وقد مثَّل . سريعاً وسط اليهود الربيطانيني
وعارضت مجاعة من الربيطانيني هذه القيادة اجلديدة . القيادة إىل ولفسون الصهيونية ككل، إذ مات هرتزل وانتقلت

التوجهات الربيطانية  تقويةكما ساعد على . ألملانيا، كما أن موت هرتزل أضعف التوجهات األملانية للحركة املوالية
من املثقفني اليهود الشبان من بينهم إسرائيل  ، وهي مجاعة»مجاعة مانشستر«ظهور وايزمان وتشكُّل ما عرف باسم 

وكانت تربط هذه اجلماعة عالقة قوية بشخصيات إعالمية . سيمون موسى سيف وسيمون ماركس وهاري ليون
 وعن طريق هذه الوسائل ازدادت أمهية. وصاحب جريدة جارديان مانشسترسكوت رئيس حترير  بريطانية مثل تشارلز

دعوته امللحة للتركيز على  مجاعة مانشستر وزادت أمهية وايزمان كقائد جديد للحركة الصهيونية، وخصوصاً من خالل
 يتبناها وكذلك فكرته حول اليت كان هرتزل" التركية األملانية الدبلوماسية"التأثري يف بريطانيا العظمى والتخلي عن فكرة 

وقد أدت . بريطانيا املهاجرين اليهود إىل فلسطني خللق جتمع يهودي استيطاين قوي يوظَّف لصاحل العمل على زيادة عدد
 .االحتاد الصهيوين الربيطاين  نائباً لرئيس1914هذه العوامل إىل أن ينتخب وايزمان عام 

 
بريطانيا، ازدياد اهتمام حكومة بريطانيا مبنطقة الشرق العريب ليس فقط جغرافياً،  ة يفومما زاد من أمهية احلركة الصهيوني

األوىل، أصبح االحتاد  ومع نشوب احلرب العاملية. اقتصادياً، مع ظهور البترول وازدياد أمهيته كمصدر للطاقة بل
يسي حيث فقدت اللجنة التنفيذية يف موقع رئ  مجعية50الصهيوين الربيطاين الذي كان يضم يف هذا الوقت حوايل 

 وقام ناحوم سوكولوف عضو اللجنة. وبالتايل انعزلت فعالً وقوالً عن العامل كله دورها القيادي ألا تقع يف برلني

ومما ساعد على . الربيطانيني أكثر رمسية التنفيذية باالنضمام إىل وايزمان، ومن مث أصبحت اتصاالت وايزمان بالساسة
ويف الوقت نفسه، عمل هربرت . رئيس اللجنة التنفيذية املؤقتة يف نيويورك وايزمان، تأييد لويس برانديزتقوية موقع 

ويف . فلسطني عضو يف الوزارة الربيطانية، على أن حيصل على وعد من احلكومة بإقامة دولة يهودية يف صمويل، وهو
تشيلينوف وموسى جاستر وحاييم وايزمان  احيل، كُونت جلنة استشارية من ناحوم سوكولوف وي1916يناير عام 

استقالة هربرت بنتويتش منها إلتاحة الفرصة لوايزمان ليصري رئيساً   بعد1917بيد أن عمل اللجنة انتهى عام . وغريهم
ين، االجتاه األملا األول مع اللجنة التنفيذية العاملية ذات: الذي كان خيوض معركة شرسة على جانبني لالحتاد الصهيوين

كانوا يرفضون الصهيونية بعنف، حىت أن مؤيدي  والثاين ضد قادة التجمع اليهودي الربيطاين من غري الصهاينة الذين
  .مجلة يهود بريطانيا يف هذا الوقت من% 5الصهاينة وبرنامج بازل مل يتعدوا 

 
مثل أحاد هعام وجابوتنسكي، ازدادت القادة الصهاينة يف لندن أثناء احلرب  ومع صدور وعد بلفور وتواجد العديد من

االعتراف الرمسي من قبل  ومن الواضح أن. الصهيوين سواء عددياً أو من حيث تأثريه وسط اجلماعة اليهودية قوة االحتاد
صهيونياً حسم املوقف لصاحل املنظمة الصهيونية وسط اجلماعة  احلكومة الربيطانية باحلركة الصهيونية وتبنيها موقفاً

مكمالً للروح  املشروع االستيطاين الصهيوين للمشروع الربيطاين االستعماري، صار الفكر الصهيوين ومع تبعية. هوديةالي
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املواطن اإلجنليزي اليهودي يهودياً وصهيونياً يف آن  االندماجية وغري متناقض معها، مبعىن أنه أصبح من السهل أن يكون
  .هر قليلةخمتلفاً قبل أش واحد، بعد أن كان املوقف

 
وايزمان رئيساً للمنظمة الصهيونية العاملية، وسوكولوف رئيساً   قام بانتخاب1920وقد عقد مؤمتر صهيوين يف عام 

وحظي االحتاد . األملاين ومبعىن آخر، كرس هذا املؤمتر سيطرة االجتاه الربيطاين وأى متاماً االجتاه .للجنة التنفيذية
ولورد ملنر ونشرت الصحف الربيطانية الصهيونية  يطانيني كبار من أمثال لويد جورجالصهيوين بتأييد سياسيني بر

  .االنتداب مقاالت تؤيد وضع فلسطني حتت حكم
 

، وأصبحت لندن مقره )الكريين هايسود(الفلسطيين  الصندوق التأسيسي) 1920(وقد أنشأ املؤمتر الصهيوين يف لندن 
وهي خطوة ارتبطت بتنامي قوة االستيطانيني وتأسيس مؤسسات . ىل فلسطنيإ  عندما انتقل1926الرئيسي حىت عام 

ويتبدى تنامي نفوذ  .، ومنها انتقلت إىل القدس1936انتقلت اللجنة التنفيذية إىل لندن وبقيت ا حىت عام  مث. خاصة
 كانت حتت سيطرة الصهاينة الوكالة اليهودية املوسعة اليت الصهاينة وسط اليهود الربيطانيني، وبكل وضوح، يف تكوين

  .متاماً
 

 : 1948  1939 المرحلة الثالثة 

على حياة ومقدرات اليهود يف بريطانيا وكذلك سياسة الشد  اتسمت تلك املرحلة بسيطرة احلركة الصهيونية متاماً
وسط القوى  ة األمريكيةواحلكومة الربيطانية، وميكن أن نعزو هذا الزدياد أمهية الواليات املتحد واجلذب بني الصهاينة

  .اإلمربيالية العاملية وازدياد ارتباط الصهاينة بالواليات املتحدة
 

منذ (استقر جابوتنسكي يف لندن  وكتعبري آخر عن حمورية الدور الربيطاين يف الشئون الصهيونية يف ذلك الوقت،
 وفرت النازية للصهاينة التوطينيني الربيطانيني وكالعادة،. أنشأها إلدارة أعمال املنظمة الصهيونية اجلديدة اليت) 1936

اليهود األملان، وكان  ومت تأسيس الصندوق الربيطاين املركزي ملساعدة. الضرورية للعمل التوطيين) اخلام) املادة البشرية
الدور وكما ساعدت تلك املادة على تقوية . فلسطني الغرض األساسي منه هو جري اليهود من أملانيا وتوطينهم يف

االستيطانيني على زيادة نفوذهم وسط احلركة الصهيونية العاملية بتزويدهم مبادة  الصهيوين التوطيين، فقد ساعدت أيضاً
التوطينيني من مشاكل التعامل  بشرية وأيضاً بإظهار قدرات االستيطانيني الكبرية على االستيعاب، وبالتايل ختليص خام

حتول االحتاد الصهيوين الربيطاين إىل أقوى املنظمات تأثرياً وسط  ظهرت هذه اآلثار يفوقد . املباشر مع املادة البشرية
. بعد، مثل أبا إيبان وإفرام هرمان الربيطانيني كما خترج من تنظيمه الشبايب العديد من القيادات اإلسرائيلية فيما اليهود

 اجلماعة اليهودية يف بريطانيا، وهو ما شجع على القطاعات بني وقد ساعدت النازية أيضاً على إثارة خماوف بعض
مع  ونقل هؤالء عند عودم آراء املستوطنني الصهاينة يف فلسطني وكيفية التعامل. فلسطني ذهاب بعض منهم إىل

كانت بريطانيا تلجأ  ،1929  1921، وقبل ذلك مع ثورات أعوام 1936ومع االنتفاضة العربية عام . العرب
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العرب، وخصوصاً أعضاء النخب العربية املرتبطة بإجنلترا،  بيضاء من أجل إدخال الطمأنينة على قلوبإلصدار الكتب ال
اإلمربيالية غري ممكن،  االستيطانيني الذين بدأوا يف التفكري يف أن االعتماد الكامل على بريطانيا وكان هذا يثري حفيظة

  .الربيطانية عن طريق التأثري املباشر يف االحتاد الصهيوين  الدولةومن هنا كانت زيارام املتكررة للندن دف الضغط على

 
اعتربت احلكومة الربيطانية  العاملية الثانية وضعاً صعباً لليهود اإلجنليز، فمع اشتداد األزمة يف بريطانيا، وقد خلقت احلرب

ت إليهم النظرة التقليدية على أساس أن للعدو، أي أا نظر كل اليهود األملان املوجودين يف بريطانيا جواسيس ممثلني
يدفع هلا أجرها،  املرايب األبدي، أي اجلماعة الوظيفية اليت تعمل دائماً يف خدمة من/اجلاسوس/اخلائن اليهودي هو دائماً

  .ومل تقم اجلماعات الصهيونية يف بريطانيا مبعارضة هذا العمل
 

انضمت إليه حركة عمال صهيون ذات  د الصهيوين الربيطاين، فقد تطوراً مهماً يف تركيبة االحتا1942وقد شهد عام 
اإلشارة إىل أن هذا يعد مؤشراً على ازدياد أمهية االستيطانيني وغالبيتهم  وجتدر. الصالت القوية حبزب العمال الربيطاين

املختلفة، فقد كانت  سيةعمال صهيون وأيضاً على توثيق الصلة بني الصهاينة يف بريطانيا وبني القوى السيا من حركة
اية احلرب العاملية وانتهى يف عهدها الصدام   قبل1945حكومة كلمنت إتلي العمالية هي اليت وصلت إىل احلكم عام 

، وأثناء انعقاد مؤمتر حزب 1948وقبيل تقسيم فلسطني عام . على أرض فلسطني املسلح بني االستيطانيني والربيطانيني
حضره كمراقب  الذي(، طالب مندوب حركة عمال صهيون يف كلمته املوجهة للمؤمتر 1947الربيطاين عام  العمال

االنتخابات الربملانية، أي اإلقرار حبق اليهود يف  باختاذ قرار بصدد قضية فلسطني يراعي روح وعود احلزب قبل) زائر
  .كامل فلسطني

 

 :   1948 المرحلة الرابعة 

ويعود هذا بالطبع . وانشغاهلا بأمور ثقافية وشكلية طقوسية كة الصهيونية نسبياًوتتسم املرحلة احلالية بضعف احلر
  .عليها السياسة الدولية وزيادة أمهية الواليات املتحدة بشكل ضخم واعتماد إسرائيل الكامل لتضاؤل أمهية بريطانيا يف

 
ويف خلق مؤسسات لرعاية مهاجري اليهود الدعائي  وبعد إنشاء دولة إسرائيل، استمر الصهاينة الربيطانيون يف عملهم

مادياً  وسامهت احلركة الصهيونية يف دعم إسرائيل. الصهيونية جسراً بني إسرائيل وأوربا إىل فلسطني، وقد مثلت املنظمة
هذه املساعدات تأيت يف  وكل. 1967 جنيه إسترليين خالل األيام األوىل حلرب 17000.000مببلغ يزيد على 
الربيطانية يف املسامهة الفعلية يف اهلجرة إلسرائيل حيث نقرأ يف  ويتضح الطابع التوطيين للصهيونية. اإلطار التوطيين

لقد صارت ". قليالً عدد اليهود الربيطانيني الذين استقروا فعالً يف إسرائيل كان عدداً"والصهيونية أن  موسوعة إسرائيل
ويتبدى . مقدسة يتطهر فيها يهود املنفى مما علق م من أدران ياً أو بقعةإسرائيل بالنسبة للصهاينة الربيطانيني مركزاً روح

يسافر   والقاضي بأن1950الذي تبنته منظمة احتاد الشباب الصهيوين عام " عام العمل"برنامج  هذا فيما يسمى



 
6الد -تور عبد الوهاب املسريي  الدك-موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية                                                180  

قبل كامل حلالة الدياسبورا تعبري عن ت الشباب اليهودي من بريطانيا لقضاء سنة من العمل التطوعي يف إسرائيل، وهو
 .ائية باعتبارها حالة

 

  تاريخ الصهيونية في الواليات المتحدة

History of Zionism in the U.S.A  

املتحدة باجلماعات الصهيونية غري اليهودية اليت طالبت بتوطني اليهود يف  يبدأ تاريخ احلركة الصهيونية يف الواليات
مستقلة، هذا   طالب جون آدامز رئيس الواليات املتحدة بأن يصبح اليهود أمة1818ام ويف ع). خارجها أو(فلسطني 

أو صهيوين، وهو ما يدل على أن الرتعة  يف وقت مل يزد فيه عدد اليهود عن أربعة آالف ومل يكن هناك لويب يهودي
 جمتمع استيطاين ميكنه التعاطف مع وهو على كلٍّ(يف اتمع األمريكي  الصهيونية يف الواليات املتحدة أصيلة متجذرة

الذي اشترك يف مؤمتر ) ومن أهم الشخصيات الصهيونية غري اليهودية وليام بالكستون). االستيطانية الصهيونية التجربة
وهو لقب تستخدمه بعض " أبو الصهيونية"بالكستون هو  وقد أعلن املؤمتر أن) احتاد الصهاينة األمريكيني يف فيالدلفيا

  .)«صهيونية غري اليهود«انظر الباب املعنون (ويلسون أيضاً   لإلشارة إىل الرئيس وودرواملراجع
 

احلركة  الصهيونية بني أعضاء اجلماعات اليهودية، فهو ال يبدأ إال يف مرحلة الحقة، وقد بدأت أما تاريخ احلركة
يف بداية مثانينيات القرن التاسع عشر  ورباالصهيونية يف الواليات املتحدة مع وصول ألوف املهاجرين اليهود من شرق أ

وحبلول عام . وتنظيمام ومجعيام اليت كان من بينها مجعية أحباء صهيون حاملني معهم تقاليدهم وأفكارهم ومعتقدام
وفالدلفيا  هناك فروع جلمعية أحباء صهيون يف نيويورك وشيكاغو وبلتيمور وبوسطن وميلووكي ، كان1890

أرض يف فلسطني واإلعداد لعودة  تكونت مجعيات العودة لصهيون على يد آدم روزنربج بغرض شراءو. وكليفالند
هاوبت من جامعة جون هوبكرت خطة ترمي إىل توجيه  ، طرح الربوفسري بول1896ويف عام . اليهود إىل هناك

  هذه اخلطة العديد من الشخصياتوأيده يف. أوربا إىل بالد بني النهرين وسوريا املهاجرين اليهود القادمني من شرق

قام هرتزل باإلعداد ملؤمتره  يف هذه األثناء،. اليهودية البارزة مثل سريوس أدلر وماير سولزبرجر وأوسكار شتراوس
  .األمريكيني وحضره أربعة من اليهود) 1897(الصهيوين األول 

 
د صهاينة نيويورك بغرض تكوين منظمة على احتا ، كونت اجلمعيات الصهيونية يف نيويورك1897 نوفمرب 13ويف 

  يف نيويورك ونتج عن املؤمتر تكوين1898 يوليه 4ملندوبني من منظمات مماثلة يف  وقد عقد مؤمتر. مستوى األمة كلها

عصبة «أخرى حتت اسم  وتكونت مجعية. وقد رأس منظمة نيويورك ريتشارد جويل. احتاد الصهاينة األمريكيني
مث احتدت املنظمات لتكوين احتاد صهاينة نيويورك  ،«صهيونية يف الواليات املتحدة األمريكية الشماليةاجلمعيات ال

  .االحتاد األمريكي، تولَّى رئاسته جويل، وكان أمينه األول هو ستيفن وايز وعندما تكون. الكربى وما حوهلا
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اإلصالحيون الذين أصدروا بياناً يف يوليه  ليا واحلاخاماتاليهود من الطبقات الع) يف البداية(وقد عارض الصهيونيةَ 
كما واجهت احلركة الصهيونية معارضة من قبل اليهود . دولة يهودية  أدانوا فيه احملاوالت الرامية إلنشاء1897

ينظرون  اخنرطوا يف احلركات النقابية األمريكية اليت كانت قوية يف بداية القرن، وكان هؤالء االشتراكيني الذين
ورفضوا أيضاً سيطرة من . الطبقة العاملة للصهيونية على أا أيديولوجيا رجعية دف إىل فرض سيطرة البورجوازية على

  .الشرقية أمسوهم باألملان على املهاجرين من أوربا
 

ري األول وشارك جويل يف الس االستشا  جريدة املكايب برئاسة لويس ليبسكي،1901وقد أصدر االحتاد عام 
إىل شراء أسهم يف الصندوق القومي اليهودي، كما قدم مساعدات مادية  ودعا االحتاد. للصندوق االستيطاين اليهودي

  .وساهم يف إنشاء املدرسة العليا رتزليا وختنيون حيفا ومدرسة بيزاالل وغريها ضخمة للمستوطنات

 
العاملية ليقوم بقيادة االحتاد الصهيوين يف الواليات  ة للمنظمة الصهيونيةوقد ارحتل دي هاس موفَداً من قبل اللجنة التنفيذي

واستقر دي هاس يف بوسطن ليعمل بدءاً من . األداء يف تلك اآلونة مرضياً للقيادة فعلى ما يبدو مل يكن. املتحدة
للحركة هو  ةكأول حمترف صهيوين، يعمل أميناً لالحتاد، وجنح دي هاس يف ضم شخصية يهودية مرموق 1902

عانت احلركة يف عهده من صعوبات مالية  وقد أدى انتقال دي هاس إىل استقالة جويل الذي. القاضي لويس برانديز
، استقال دي هاس من األمانة وتسلَّمها يهودا 1905ويف بداية . فردنفالد ضخمة، وأُسندت رئاسة احلركة إىل هاري

هي بعث وضة القيم  توجه التوطيين قوة حبيث رأت القيادات اجلديدة أن الصهيونيةهذا إيذاناً بازدياد ال ماجنيس، وكان
إسرائيل بيد أم مل تكن عندهم أية نية لالستيطان  ومل يكن هؤالء ينفون أمهية أرض. اليهودية القدمية وضبط لالندماج

  .فيها
 

عالقام ا، فقام كلٌّ من   للواليات املتحدة وبدأوا يف توثيقالصهاينة االستيطانيني رأوا األمهية املتزايدة والواقع أن القادة
قصرية وأحياناً طويلة للواليات املتحدة بغرض توطيد عالقام  مشاريا ليفني وبن جوريون وسوكولوف وبن زيف بزيارات

األمريكي  د الصهيوينهذا، وقد وصل عدد أعضاء االحتا. اليهودية وإشاعة األفكار الصهيونية بينهم مع أعضاء اجلماعات
لعدد أعضاء اجلماعات اليهودية يف   عضو، وهو عدد صغري للغاية بالنسبة21.000عشية احلرب العاملية األوىل إىل 

ماليني، خصوصاً أن كثرياً من األعضاء ال تتجاوز عضويتهم يف املنظمة  الواليات املتحدة البالغ عددهم حوايل ثالثة
ومتخصصة، ومن   مجعية صهيونية حملية88وكانت توجد حتت مظلة االحتاد ). الشيقل (رسوم العضوية الصهيونية دفع

الصهيوين اجلامعي، هذا غري منظمة اهلاداساه أو  هذه اجلمعيات منظمة أبناء صهيون والشباب اليهودي وعصبة التحالف
املنظمات الصهيونية الشبابية ومن رؤساء . برئاسة هنرييتا سيزولد1912عام  منظمة النساء الصهيونيات األمريكية

صهيونية يف أمريكا  وقد تأسست أول مجعية عمالية. نذكر فليكس فرانكفورتر وماكس هيلر وهوراس كالن واجلامعية،
، 1905وأُصدرت صحيفة باليديشية منذ عام  .، وكانت دف إىل إبعاد اليهود عن األوساط االشتراكية1903عام 

  .ييم جرينربجومن أهم وأبرز قياداا حا
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اليهود املهاجرون من شرق أوربا بكل   انتخابات االحتاد الصهيوين األمريكي، وقد فاز فيها1911وقد أُجريت عام 
ليبسكي وكان هذا إيذاناً بسيطرة التوطينيني العماليني متاماً وإاء تواجد  مقاعد اللجنة التنفيذية وترأس اللجنة لويس

بار إيالن وهي املنظمة   أيضاً تكوين منظمة مزراحي أمريكا على يد مائري1911وشهد عام . نيوالصهاينة الثقافي األملان
وهذا دليل على . العاملية نظراً لقوا املالية والعددية والتنظيمية اليت صارت مبرور الزمن األساس املادي ملنظمة املزراحي

على التوجه الديين لليهود  ونية العاملية، كما أنه أيضاً دليل مهماحلركة الصهيونية األمريكية يف احلركة الصهي تنامي أمهية
للمتدين األمريكي اليهودي حالً رائعاً ميكِّنه من البقاء يف أرض  األمريكيني يف اإلطار التوطيين، أي أن املزراحي أتاحت

املُتخيلة يف فلسطني واليت ال  ض امليعادوإرضاء تطلعاته الدينية والروحية حنو أر) أي الواليات املتحدة) امليعاد احلقيقية
  .ينوي الذهاب إليها

 
ويلسون تأييده  ، حدثت حتوالت مهمة يف احلركة الصهيونية نتيجة إعالن1914العاملية األوىل عام  ومع اندالع احلرب

ديد من الشخصيات هذه الشخصية املرموقة الع وجذبت. وعد بلفور وقبول برانديز رئاسة احلركة الصهيونية األمريكية
وأدى هذا إىل تحسن الوضع املايل لالحتاد وزيادة . فلكسنر ولويس كريشكني اليهودية البارزة للحركة مثل برنارد

املتحدة األمريكية هي جتسيد  وقد كان برانديز مؤمناً بفكرة أن الواليات. فيه وازدياد قوة الضغط السياسي له العضوية
تعارض بني األمريكية والصهيونية، أي ال تعارض بني االنتماء  األرض وهي أمة األمم، ومن مث فالللتعددية الثقافية على 

استمراره  وقد عبر برانديز بذلك عن الفكر التوطيين األمريكي وبلوره وساعد على. ألرض امليعاد ألمريكا واالنتماء
توليه منصب قاض يف احملكمة   بعد1916اد عام وقد استقال برانديز من منصبه كرئيس لالحت. وكسب األنصار له

خالل الشخصيات املؤثرة من حوله مثل دي هاس وكالن  الدستورية العليا، بيد أنه استمر يف قيادة االحتاد من
أعاد االحتاد تنظيم فروعه ومجعياته يف املنظمة الصهيونية األمريكية اليت أُقيمت  ،1917ويف عام . وفرانكفورتر وغريهم

للمنظمة، وكل من ستيفن وايز  وكان القاضي برانديز رئيساً فخرياً، والقاضي جوليان ماك رئيساً. أساس إقليمي على
الطريق لالتصاالت اليت متت على أعلى املستوىات بني الصهاينة  وقد مهد هذا التحول. وهاري فردنفالد نائبني للرئيس

 رو ويلسون، ومن مث حظي وعد بلفور فور صدوره مبوافقةحكومة الرئيس األمريكي وود وبني) من خالل برانديز(

 .وترحيب احلكومة األمريكية
 

)  ألفا150ًارتفع عدد الصهاينة إىل (اليهودية، ونتيجة تنامي قوة الصهاينة  ورغم معارضة كثري من أعضاء اجلماعات

أمريكي عن طريق  قامة مؤمتر يهوديبتأييد احلكومة األمريكية هلم، اقترح القادة األمريكيون الصهاينة إ وإحساسهم
وقد . ذلك إقامة وطن قومي يف فلسطني وغريها االنتخاب الدميوقراطي ملناقشة مشكالت اليهود فيما بعد احلرب وضمن

 فيالدلفيا، وقد تبنى قراراً يطالب عصبة األمم بتولية بريطانيا العظمى مهام  يف1918 ديسمرب 15عقد هذا املؤمتر يف 

فلسطني، بيد أن العدد احلقيقي مل  وتطوع عدة آالف من الشباب األمريكي اليهودي للسفر إىل.  على فلسطنياالنتداب
آخر على طبيعة الفكرة الصهيونية بالنسبة لليهودي األمريكي،  وهذا مؤشر.  فرداً هم الذين استقروا هناك50يتعد 

انتماءه  من تربعات هو الضريبة اليت على أساسها يكتسباليهودي حيس بأن ما يدفعه للصهاينة  فاملواطن األمريكي
وصاغ خططاً عديدة إلدارة االستيطان  وبعد احلرب، قام برانديز بزيارة فلسطني. الروحي والفكري وإحساسه باهلوية
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 تكنوقراطية، أي أنه كان حياول أن يفرغ االستيطان الصهيوين الصهيوين على أسس رأمسالية رشيدة، ومن خالل جلان

استحالته  وبالتايل حاجته للدعم املايل واملعنوي الدائم، وهو األمر الذي أدرك املستوطنون من خصوصيته اإلحاللية
يهودي لتمويل االستيطان اليهودي يف  وقد اقترح وايزمان إنشاء صندوق قومي. فحدث صراع بني برانديز ووايزمان

مة مؤسسات تربوية وتعليمية وعلمية هناك تدار مركزياً من املقر إلقا فلسطني وحتسني االقتصاد اليهودي هناك، وكذلك
  .الصهيونية، وقد رفض برانديز وجمموعته قبول هذه الرؤية الرئيسي للمنظمة

 
جولدبرج  وصار رئيساً للمنظمة ومعه كل من أبراهام) تلميذ دي هاس(هذه املرة لويس ليبسكي  وقد قاد املعارضة

األقربني من املنظمة األمريكية وركزوا  روزنربج، وأدى هذا إىل انسحاب برانديز وأتباعهوإميانويل نيومان وموريس 
وباملقابل، . اقتصادياً عن طريق مؤسسة فلسطني االقتصادية اليت أنشأوها جهودهم على تنمية اتمع اليهودي يف فلسطني

لكن . أونترماير رئيساً له ديراً له واحملامي صمويلبإنشاء فرع للكريين هايسود يف أمريكا واختري نيومان م قام ليبسكي
 عضو حبلول 800شيء حىت أن عضويتها اخنفضت إىل  خروج برانديز شكَّل ضربة قوية للمنظمة األمريكية رغم كل

 باخنفاض التربعات، وتدهور الوضع املادي للطبقة الوسطى األمريكية مع الكساد وقد ارتبط هذا أيضاً. 1929عام 

  .)الطبقة ومعظم أعضاء اجلماعات اليهودية يف الواليات املتحدة من أبناء هذه (العظيم
 

وقدرا املالية واالجتماعية، املساهم األول يف تطوير  وقد أصبحت اجلماعة اليهودية يف الواليات املتحدة، نظراً حلجمها
 ة الصهيونية األمريكية يف الفترة بني عاميوقد بلغت التربعات اليت قدمتها املنظم .اخلطط االستيطانية يف فلسطني

التهجري غري الشرعي  وساعد الصهاينة األمريكيون يف عملية.  مليون دوالر أمريكي100 مبلغ 1939و 1929
ويف عام . األوربيني والربيطانيني على وجه اخلصوص لليهود، وهو ما يعكس تنامي قوم يف احلركة العاملية وتناقص قوة

األبيض الذي حدد هجرة اليهود إىل فلسطني وقامت بالضغط من أجل فتح  واليات املتحدة الكتاب رفضت ال1939
  .)يف الوقت الذي أوقفت فيه اهلجرة اليهودية إىل الواليات املتحدة) أبواب فلسطني

 
نة أهم منرب سياسي هذه اللج اندالع احلرب العاملية الثانية، شكِّلت جلنة طوارئ برئاسة ناحوم جولد مان وصارت ومع

وقد أصدرت بياناً نوهت فيه بأن . »الطوارئ الصهيونية األمريكية جلنة«للصهيونية األمريكية، وأُعيدت تسميتها باسم 
  جيب أال يقتصر على االجتماعات واملؤمترات بل جيب أن يكون1939األبيض الربيطاين عام  االحتجاج على الكتاب

الصهاينة األمريكيون مؤمتراً يف  وهلذا الغرض، أقام.  لفلسطني يف فترة ما بعد احلربهناك موقف إجيايب لربنامج عملي
، وكانت نتيجة هذا املؤمتر املقررات اليت عرفت باسم 1942  مايو11  9فندق بيلتمور بنيويورك يف الفترة بني 

 ستيطان اليهودي حتت رعاية وسلطةالقاضي بوجوب فتح فلسطني أمام اهلجرة اليهودية واال مقررات أو برنامج بلتيمور

وجيب دمج الكومنولث يف  الوكالة اليهودية ووجوب حتويلها إىل كومنولث يهودي على أساس وجود أغلبية يهودية،
يستخدم مفردات لغة اخلطاب األمريكي حول العامل  وصار هذا الربنامج، الذي. بنية العامل الدميوقراطي اجلديد

  .الصهيوين الرمسي ملشكلة فلسطني ية، احللالدميوقراطي اجلديد واحلر
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جنم عنه داللة قوية على ارتباط احلركة الصهيونية بالتشكيل االستعماري الغريب،  ويعطينا مؤمتر بلتيمور والربنامج الذي
يل احلركة الواليات املتحدة وبالتا تغير مركز الثقل اإلمربيايل من بريطانيا وانتقاله إىل أمريكا، ازدادت أمهية فمع

ووضوح أن الواليات املتحدة يف سبيلها إىل وراثة كل القوى اإلمربيالية  ومع اندالع احلرب. الصهيونية التوطينية فيها
واحلركة الصهيونية اليت  هذا الربنامج مبرتلة تدشني للصداقة والعالقة الوثيقة بني القوة اإلمربيالية الصاعدة األوربية، كان

أمهية رؤساء احلركة الصهيونية يف أمريكا حىت أم صاروا  وقد شهدت تلك الفترة أيضاً ازدياد. يلتبحث عن راع إمربيا
أُنشئت  الدول ورؤساء احلكومات، وقد أعطاهم هذا انطباعاً موهوماً بأن هذا هو ما سيحدث لو يعاملون كرؤساء

  .الدولة
 

ألمريكية إىل إرسال مندوبني إىل مؤمتر متهيدي يف بتسربج يف ا اليهودية وقد دعا ستيفن وايز وناحوم جولدمان اجلمعيات
وطالب هؤالء بتشكيل جيش يهودي . عمل مشتركة بصدد مصري فلسطني بعد احلرب  لطرح خطة1943يناير 

احلكومة الربيطانية  جانب قوات احللفاء وأرسلوا عريضة إىل الرئيس روزفلت مطالبني إياه بالضغط على حيارب إىل
 أغسطس عام 23ويف . صالحيات االنتداب ى إنشاء وطن قومي لليهود بعد احلرب مبا يف سلطتها منللعمل عل
اللجنة األمريكية اليهودية وجلنة العمل اليهودية ومها منظمتان غري   عقد املؤمتر األمريكي اليهودي حبضور1943

إلثارة محاس  د استخدم سيلفر موهبته اخلطابيةوق. جلنة فلسطني يف املؤمتر احلاخام أبا هليل سيلفر ورأس. صهيونيتني
اهلجرة أمام اليهود إىل فلسطني لالستيطان هناك حتت  احلضور، ومتت املوافقة باإلمجاع تقريباً على قرار يطلب فتح أبواب

  .)أجل الوصول إىل أغلبية يهودية يف فلسطني خللق الكومنولث اليهودي املنشود وذلك من(إدارة الوكالة اليهودية 
 

للمشروع الصهيوين يف أحناء الواليات املتحدة كافة  وقامت جلنة الطوارئ بشن محلة مكثفة واسعة النطاق جلمع التأييد
برنامج بلتيمور  وظهر هذا النجاح يف تشكيل جلنة رأي عام أمريكية تؤيد. جناحاً منقطع النظري وقد أحرزت تلك احلملة

 عن طريق اندماج جلنة 1946مببادرة من الصهاينة عام   فلسطني اليت شكِّلتهي اللجنة األمريكية املسيحية من أجل
ألف فرد يف كل جمال  20والس املسيحي من أجل فلسطني، وقد مشلت هذه اللجنة يف عضويتها  فلسطني األمريكية
  .من جماالت احلياة

 
إىل  ليل سيلفر مبعارضة حماوالت وايزمان الرامية، قام بن جوريون وأبا ه)1946(والعشرين  ويف املؤمتر الصهيوين الثاين

وتبوأ بن جوريون رئاسة . استقالة وايزمان الرضوخ للسياسة الربيطانية وجنحا يف كسب تأييد املؤمتر، وهو ما أدى إىل
 تاريخ وهكذا بدأت مرحلة جديدة يف. سيلفر رئيساً للفرع األمريكي للوكالة الس التنفيذي للوكالة اليهودية وأصبح

بني الصهاينة   ومتيزت هذه املرحلة بالتعاون1948الصهيونية استمرت حىت تكوين دولة إسرائيل عام  احلركة
  .االستيطانيني يف فلسطني والصهاينة التوطينيني األمريكيني

 
بل إن . حقيقيةبدون سلطة  استمرت مرحلة التعاون هذه فترة عامني، فبعد إعالن الدولة وجد التوطينيون أنفسهم وقد

ومنهم غري الصهاينة، األمر الذي هدد املنظمة الصهيونية  بن جوريون طالب بأن تتسع دائرة التأييد لتشمل كل اليهود
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 سيلفر هذا بشدة وأصر على أن دور املنظمة بعد إنشاء الدولة ال يقل خطورة عن دورها وقد عارض أبا هليل. نفسها

وأبا هليل سيلفر من منصبيهما   عندما استقال إميانويل نيومان1949يف فرباير عام ووصل هذا اخلالف إىل ذروته . قبله
وهكذا أُحكمت قبضة االستيطانيني بالكامل على املنظمة اليت  .يف الوكالة اليهودية واملنظمة الصهيونية األمريكية

  .جمع املال ملصلحة دولة إسرائيل أصبحت مهمتها الوحيدة
 

احلركة الصهيونية واجهت معارضة شديدة يف البداية من أعضاء اجلماعات اليهودية،  عتبار دائماً أنوجيب أن نضع يف اال
واحد، أي أن صهيونية يهود  حتقق جناحها إال بعد أن تأكد يهود أمريكا من أن الصهيونية واملصاحل األمريكية شيء ومل

بأن احلركة الصهيونية يف الواليات املتحدة، رغم تشنجها القول  كما ميكن. أمريكا نابعة من أمريكيتهم ال من يهوديتهم
 .قليلة التوطيين وحسب، إذ ال يهاجر إال قلة الواضح، هي من النوع

 

  تاريخ الصهيونية في العالم العربي

History of Zionism in the Arab World  

الصهيوين  كس يف جمملها مراحل تطور املشروعالبلدان العربية بثالث مراحل تارخيية رئيسية تع مر النشاط الصهيوين يف
  :بوجه عام والتيارات املختلفة اليت متوج ا احلركة الصهيونية

 
وشهدت هذه الفترة بدايات هجرة . العاملية األوىل ومتتد منذ اية القرن التاسع عشر وحىت بداية احلرب: املرحلة األوىل

توطُّنهم هناك، وقد اختذت يف أول األمر طابع موجات منظمة تشرف فلسطني و مجاعات من يهود أوربا إىل خارج
احلنني إىل أرض " أحباء صهيون يف روسيا وحتيطها بدعاية تستند إىل ديباجات دينية روحية من قبيل عليها مجعيات

 احلصول على فلسطني زمخاً جديداً بنجاحها يف واكتسبت حركة االستيطان اليهودي يف". العودة إىل صهيون"و" امليعاد
األوربيني من أعضاء اجلماعات اليهودية، أمثال البارون دي روتشيلد  مساعدات مالية من بعض أقطاب الرأمساليني

 الذين رأوا يف ذلك فرصة لتوسيع نطاق نفوذهم واستثمارام من جهة والتخلص من الفائض والبارون دي هريش

  .البشري اليهودي يف أوربا من جهة أخرى
 

ذلك الوقت إىل إقامة مؤسسات اقتصادية لتمويل عملية االستيطان يف فلسطني؛  ف النشاط الصهيوين التنظيمي يفوانصر
إىل مد نشاط  وذلك باإلضافة. تنمية أراضي فلسطني ومجعية استعمار فلسطني، والصندوق القومي اليهودي مثل شركة

لإلشراف على عمليات االستيطان وتوفري سبل  كتب فلسطنياملنظمة الصهيونية العاملية إىل فلسطني، من خالل تأسيس م
جهة أخرى، بذلت مساع لتشكيل منظمات صهيونية يف بلدان عربية أخرى  ومن. االستقرار والعمل للمهاجرين اجلدد

حركة  ومن أبرز هذه املنظمات فرع. املادي واملعنوي ملشاريع االستيطان اليهودي يف فلسطني بغرض تقدمي الدعم
باركوخبا، ومجعيات أبناء صهيون،  دات صهيون يف تونس، وفرع الفيدرالية الصهيونية الفرنسية يف املغرب، ومجعيةأجو

  .يف سوريا ولبنان (حالوتسيم(وأندية املكايب يف مصر، ومجعيات الرواد 
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اً، عن مناطق أخرى كان يرى ضرورة البحث، ولو مرحلي كما شهدت هذه الفترة ظهور تيار الصهيونية اإلقليمية الذي

 فيها، وذلك متشياً مع مقتضيات املشاريع االستعمارية الغربية وما تتطلبه مصاحل القوى خارج فلسطني لتوطني يهود أوربا

العربية حيث قامت عدة حماوالت  وانعكس ذلك على توجه النشاط الصهيوين يف املنطقة. االستعمارية الرئيسية آنذاك
وكوسيت يف السودان، وبرقة يف ليبيا، واألحساء يف شبه اجلزيرة  ، أبرزها مشروع العريش مبصر،استيطانية خارج فلسطني

  .العربية
 

الدوافع الصهيونية لالستيطان اليهودي  واملُالحظ أن يهود البلدان العربية ظلوا خالل هذه الفترة بعيدين عن حساب
فحسب، » اإلشكنازي«يف بدايته كان يعرف اليهودي باعتباره الصهيوين  ولعل هذا يرجع إىل أن املشروع. خارج أوربا

ختليص أوربا من  مبنأى عن نطاق املخطط الصهيوين الرامي إىل) من السفارد والشرقيني(العامل العريب  ومن مث ظل يهود
عميق على غرار مل تواجه آنئذ حلظات تأزم  يضاف إىل ذلك أن أوضاع اجلماعات اليهودية يف العامل العريب. يهودها

  .»املسألة اليهودية«أوربا، واليت يطلَق على مساا عموماً اسم  تلك اليت شهدا اجلماعات اليهودية يف
 

وشهدت هذه الفترة  .1948 وحىت قيام دولة إسرائيل عام 1917ومتتد منذ صدور وعد بلفور عام : الثانية املرحلة
من جانب بريطانيا اليت كانت متثِّل القوة   بدعم سياسي ومايل كاملتكثيف أنشطة االستيطان اليهودي يف فلسطني،

: اتساع أنشطة املنظمات الصهيونية يف البلدان العربية بتياريها األساسيني وتبع ذلك. االستعمارية الرئيسية آنذاك

هناك، والتوطيين الذي  همالرامي إىل تشجيع هجرة يهود أوربا إىل فلسطني وبناء املؤسسات الالزمة الستقرار االستيطاين
ففي فلسطني، اتسع نشاط مكتب فلسطني . ودعائياً ينحصر دوره يف متويل عمليات االستيطان ودعمها سياسياً

حماوالت لعقد لقاءات بني ممثلي احلركة الصهيونية والقادة العرب احملليني،  والصندوق القومي اليهودي، كما بذلت
إال أن هذه . املخطط طط استعمار فلسطني ومن مث توفري مناخ مالئم ملواصلة هذاامتصاص الغضب العريب على خم بغرض

خطورة النشاط الصهيوين، وهو ما متثَّل يف مقررات  احملاوالت قُوبلت برفض كامل من اجلانب العريب الذي كان يدرك
 ة الزائفة عن املستوطنني اليهودالذي أكد عروبة فلسطني وكشف حقيقة الدعاية الصهيوني (1913(املؤمتر العريب األول 

ويف مصر، متثَّلت أهم أنشطة  .باعتبارهم رواد تنوير وحتديث وعن إمكان التعايش بني املستعمرين وضحاياهم من العرب
، واليت شكِّلت إثر اندالع احلرب »فرقة البغالة«املعروف باسم  املنظمات الصهيونية يف متويل وتدريب الفيلق اليهودي

باإلسكندرية،  من القوات الربيطانية املقاتلة، حيث كانت الفرقة تتلقى تدريبات يف معسكر القباري  األوىل كجزءالعاملية
ورافائيل هراري ومنسى وجاتينيو وقطاوي،  وساهم يف متويلها عدد من كبار التجار اليهود يف مصر؛ فيكتور النجار

جلمعيات الصهيونية يف مصر لتشكِّل فرعاً للمنظمة الصهيونية املنظمات وا ومن ناحية أخرى، اندجمت معظم. وغريهم
العراق، ساعدت  ويف. يشرف عليه ليون كاسترو، وتفرعت عنها عدة مجعيات وبصفة خاصة يف اإلسكندرية العاملية

 يف ظل الصهيونية اليت كانت متارس عملها سراً سلطات االنتداب الربيطاين يف إضفاء الصفة القانونية على املنظمات
أقامت » اللجنة الصهيونية يف بالد الرافدين« منظمة صهيونية باسم 1921عام  حكم الدولة العثمانية، إذ أُشهرت يف
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فيما عرف باسم ) 1929فروعاً يف عدة مدن عراقية، إال أن االعتداءات الصهيونية على عرب فلسطني يف عام  لنفسها
  .املنظمات الصهيونية هناك  حظر نشاط مجيعحدت باحلكومة العراقية إىل) »حادث الرباق«
 

جديد يف النشاط الصهيوين داخل البلدان العربية إذ بدأت مساع  وشهدت سنوات احلرب العاملية الثانية ظهور منحى
 نسبياً مثل العرب إىل فلسطني، وال سيما من البلدان اليت توجد ا مجاعات يهودية كبرية العدد لتهجري أعداد من اليهود

إىل املادة االستيطانية لتدعيم املخطط الصهيوين  وكان الدافع األساسي هلذا االهتمام هو احلاجة. العراق واليمن واملغرب
 شجعت هذا االجتاه من بينها اإلجراءات اليت اختذا بعض احلكومات العربية لكبح يف فلسطني، إال أن مثة عوامل أخرى

وباإلضافة  .1941العراق عام   ذلك من مصادمات من قبيل حوادث الفرهود يفالنشاط الصهيوين يف بلداا وما تبع
الصهيوين يف البلدان العربية إىل دعم جهود جري يهود أوربا إىل فلسطني  إىل عمليات جري اليهود العرب، اجته النشاط

  .إقامة مراكز لتجمعهم متهيداً لنقلهم إىل فلسطني عن طريق
 

 واتسمت هذه الفترة بتنامي. 1967 وحىت اندالع حرب عام 1948من قيام دولة إسرائيل عام  ومتتد: املرحلة الثالثة

انتهاج أساليب عنيفة لتحقيق املخطط  نشاط املنظمات الصهيونية يف جري يهود البلدان العربية إىل فلسطني واجتاهها إىل
أنفسهم لإليعاز بأم ليس مبقدورهم العيش يف احمليط البلدان العربية  الصهيوين استهدفت يف كثري من األحيان يهود

كثري من اليهود، وذلك  هذه األساليب، مثالً، إلقاء قنبلة على مقهى دار البدع يف بغداد والذي كان ملتقى ومن. العريب
ال خنلق وحىت  .األمريكي يف العراق بعد فترة وجيزة ، وتفجري قنبلة يف املركز الثقايف1950عشية عيد الفصح عام 

الصهيوين، البد أن  معظم أعضاء اجلماعات اليهودية يف العامل العريب كانوا منخرطني يف سلك النشاط انطباعاً خاطئاً بأن
أعضاء الطبقات الثرية املرتبطني مبصر اقتصادياً  نشري إىل وجود حركات يهودية معادية للصهيونية بني اجلمهور من

ومل  من أعضاء الطبقات األقل ثراًء كانوا متشبعني بالثقافة املصرية والعربية واإلسالمية ودوثقافياً، كما أن كثرياً من اليه
العامل العريب منذ القرن التاسع « وميكن أن يعود القارئ إىل الباب املعنون(تكن الصهيونية تعنيهم من قريب أو بعيد 

  )»عشر

  

  

الصليبيين نجة حمالت الفر: اإلرهاصات الصهيونية األولى: الباب الثانى    

  

 

   الفرنجة الصليبيون 

The Crusaders  
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. »صليب«ومعناها  ،«cross كروس«املشتقة من كلمة  «Crusaders كروسيدرز«ترمجة لكلمة » الصليبيون«

إىل الفرجنة الذين شنوا عدة محالت على العامل  وهي عبارة تستخدم يف اخلطاب السياسي والتارخيي يف الغرب لإلشارة
وحنن نستخدم يف هذه . عشر، وقد تبنى كثري من العرب احملدثني هذا املصطلح ريب واإلسالمي يف القرن الثاينالع

لنهبه، ومل تكن  لإلشارة إىل احلمالت الغربية اليت جردت ضد الشرق اإلسالمي» حروب الفرجنة«عبارة  املوسوعة
لإلشارة » محلة صليبية«للكون، ونستخدم عبارة  ة هلا برؤيتهماملسيحية سوى ديباجة سطحية استخدمها الغزاة وال عالق

الكنيسة ضد فرق املهرطقني يف جنوب فرنسا وغريها من املناطق، فهذه محالت كانت  إىل احلمالت اليت كانت تجردها
  .األوىل وحنن نعترب محالت الفرجنة تعبرياً عن اإلرهاصات الصهيونية. باسم املسيحية ولصاحلها تتم
 

  حمالت الفرنجة والجماعات اليهودية في غرب أوربا وفلسطين

The Crusades and the Jewish Communities in Western Europe and Palestine  

وهو مصطلح يطلَق على احلروب . الصليب نسبة إىل» احلروب الصليبية«يف اخلطاب الغريب » حروب الفرجنة«تسمى 
وهي حروب كانت تساندها حركة . الحتالل فلسطني إبان العصور الوسطى سيحية اإلقطاعيةاليت شنها حكام أوربا امل

الشعبية اليت  ووجدت صدى عميقاً لدى اجلماهري) الكنيسة والنبالء(ضخمة قادا النخبة احلاكمة  سياسية واجتماعية
  . انضمت إليها بأعداد ضخمة مل تضعها النخبة احلاكمة نفسها يف احلسبان

 
املسيحيني الغربيني الكاثوليك الذين  هم من مجوع» الصليبيون«سعيد عاشور أن الفرجنة أو من يقال هلم . ى دوير

واختذوا الصليب شعاراً هلم لغزو ديار اإلسالم، وخباصة منطقة الشرق  خرجوا من بالدهم يف شىت أحناء الغرب األوريب،
وأقباط وحنوهم ال  هذا أن املسيحيني الشرقيني من روم وأرمن وسريانومعىن . الشام حيث األراضي املقدسة األدىن وبالد

ربطتهم باألرض ) وليسوا وافدين عليها من اخلارج) ألن هؤالء من أهل البالد» الصليبيني«يدخلون يف دائرة مصطلح 
بية حتت مظلة وعاش معظمهم قبل احلركة الصلي. جذرية ترجع إىل ما قبل اإلسالم اليت ينتمون إليها روابط أصيلة

مث نفضل استخدام  ومن. يتمتعون مبا كفلته هلم هذه الديانة من حقوق ويؤدون ما فرضته عليهم من واجبات اإلسالم
أحياناً لإلشارة إىل » صليبيني«نستخدم مصطلح  ولكننا. »الصليبيني«يف هذه املوسوعة بدالً من » فرجنة«مصطلح 

  . ضد اهلرطقات املختلفة، أو للتعبري عن املنظور الغريب حلمالت الفرجنةالكنيسة احلمالت الصليبية اليت جردا
 

وهذا يعود إىل أن املكون البشري هلذه احلركة  .«الفرنج«أو » الفرجنة«وتشري املصادر املعاصرة إىل الصليبيني باعتبارهم 
 اليت عرفت فيما بعد باسم) غاليا(د الغال عرقياً، ورغم هذا فإن الفرجنة سكان بال االستيطانية الغربية مل يكن متجانساً

بعض املصادر اليهودية إىل الفرجنة  وتشري. كانوا أكثر إقباالً من غريهم على املشاركة يف احلركة االستيطانية» فرنسا»
  .بعد لإلشارة إىل يهود أوربا، خصوصاً أملانيا وبولندا وهي الكلمة اليت استخدمت فيما» إشكناز«بكلمة 
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جبذورها إىل  املواجهة التارخيية العامة بني احلضارة الغربية وحضارة الشرق األدىن واليت تعود ب الفرجنة جزء منوحرو
كريت وحبر إجية إىل ساحل مصر، مث  من) الفلستيون(بداية ظهور احلضارة الغربية نفسها حني وصلت شعوب البحر 

ينما هيمن الفرس على الشرق األدىن، أخذت املواجهة وح .استقروا يف ساحل أرض كنعان بعد أن صدهم املصريون
 مث قام اإلسكندر األكرب بغزو الشرق. الدول املدن اليونانية اليت صدت الغزو الفارسي شكل اشتباك عسكري بينهم وبني

معظم الرومان بعد ذلك على  كما هيمن. وأسس اإلمرباطورية اليونانية اليت انقسمت إىل ثالث امرباطوريات بعد موته
، واالمرباطورية )البيزنطية(اإلمرباطورية الشرقية : إىل قسمني وقد انقسمت اإلمرباطورية الرومانية. الشرق األدىن القدمي

حبرية عربية إسالمية،  وصول اإلسالم وقيامه بفتح املنطقة وتوحيدها، وحتويله البحر األبيض املتوسط إىل ومع. الغربية
بل إن اجليب البيزنطي املتبقي على أرض الشرق يف آسيا . األوربية صبح حمصوراً داخل القارةاحنسر نفوذ العامل الغريب وأ

البيزنطية،  يقع حتت هجمات السالجقة وهي اهلجمات اليت أدت يف اية األمر لسقوط الدولة الصغرى كان قد بدأ
مرباطور رومانوس دجيينيس هزمية ساحقة اإل وقد هزم جيش بيزنطي بقيادة. وكذلك القسطنطينية، على يد العثمانيني
مث استمر التوسع السلجوقي، فتم االستيالء على . مانزيكريت يف أرمينيا على يد السالجقة بقيادة ألب أرسالن يف

حيث مل جيد  ، األمر الذي اضطر اإلمرباطور أليكسيوس كومنينوس إىل أن يطلب العون من الغرب1085 أنطاكية عام
  :املادية واملعنوية ويعود هذا إىل مركب من األسباب. ب بل شهية مفتوحةآذاناً صاغية وحس

 
على أثر سقوط اإلمرباطورية الرومانية الغربية وتردى إىل حالة من   يالحظ أن االقتصاد الغريب مبعظم مؤسساته تساقط 1

اليت سبقت  ع امليالدي، فشهدت الفترةولكنه بدأ يصحو من كبوته ابتداًء من القرن التاس. والطبيعي االقتصاد البدائي
لزيادة الرقعة الزراعية عن طريق اجتثاث  حروب الفرجنة شيئاً من االنتعاش االقتصادي، وكانت هناك حماوالت ترمي

وقد ساعدت تلك احلروب بدورها على هذا االنتعاش . الدولية واحمللية األشجار وتسهيل حركة التجارة وتنظيم األسواق
وعاد بالسلع من  التاجر املسيحي تبع املقاتل الفرجني بعد أن ترك كثرياً من خوفه من الطرق اهولة ذلك أناالقتصادي، 

. شبكة االتصاالت الدولية اليهودية اخلاصة به الشرق بعد أن كان التاجر اليهودي حيتكر هذه العملية تقريباً من خالل

 بوا مذاق السلع الترفيهية الشرقية وهو ما كان يعين ظهور سوق هلا يفالعائدين استعذ كما أن امللوك والنبالء والفرسان

  .الغرب ونشاط للتجارة الدولية
 
خباصة البندقية وجنوا وبيزا، وأصبح هلا أساطيلها التجارية الضخمة اليت فكت   تزايد نفوذ املدن اإليطالية التجارية 2

قواعدهم يف جنوب إيطاليا  اجلنويون والبيزيون بطرد املسلمني منوقام . اإلسالمية على البحر األبيض املتوسط اهليمنة
بل حاولت . غريب املتوسط يف القرن احلادي عشر امليالدي وجزيرة كورسيكا يف القرن العاشر امليالدي، وهيمنوا على

 جم تونس عامقدم هلا على ساحل املتوسط ذاته، فعبأت كل من جنوة وبيزا أسطوالً ها املدن اإليطالية تأمني موطئ

ويعفي التجار اجلنويني  ، واضطر أمري تونس بعدها إىل أن يفرج عن األسرى املسيحيني وأن يدفع تعويضا1087ً
يف  أيضاً، فقد هيمنت على البحرين األدرياتيكي واإلجيي وكان ملدينة البندقية نشاطها. والبيزيني من ضرائب االسترياد

 وال شك يف أن حروب الفرجنة سامهت يف العملية. لت إىل البحر األسودامليالدي ووص بداية القرن احلادي عشر

اإليطالية موطئ قدم يف مواقع  املتصاعدة اهلادفة إىل فك احلصار الذي فرضه املسلمون على جتارة الشرق، وأعطت املدن



 
6الد -تور عبد الوهاب املسريي  الدك-موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية                                                190  

لك اخلاضعة وتسهيالت جتارية ضخمة داخل املما وقد حصلت هذه املدن على امتيازات. مهمة من شرق املتوسط
  .للفرجنة يف الشام وفلسطني

 
واستمر التزايد حىت القرن الثالث  يالحظ أن أوربا شهدت تزايداً يف عدد السكان مع اية القرن العاشر امليالدي  3

امتالك يف الرقعة الزراعية، ومن هنا بدأت السلطات الدنيوية يف حترمي  عشر امليالدي وهو تزايد مل تواكبه بالضرورة زيادة
  .الزراعية وهو حظر طُبق على الكنائس واألديرة اليهود لألراضي

 
يواجه  وكما بينا، كان النظام اإلقطاعي. الزراعة والقتال: الغريب حول نشاطني أساسيني  يدور النظام اإلقطاعي 4

 وحده هو الذي يرث الضيعة، أما بقية األكرب ومن القواعد األساسية يف اإلقطاع الغريب أن االبن. تناقُص الرقعة املزروعة
حماولة البحث عن وريثة غنية يقترن ا، أو أن ينخرط يف سلك الكنيسة أو  إخوته فلم يكن أمام أي منهم فرصة سوى

  .املهن األخرى مثل القتال يتوجه إىل
 
 أواخر القرن احلادي عشر وخصوصاً يف فرنسا، من القرن العاشر حىت  كان هناك ما يشبه ااعة يف غرب أوربا، 5

. الفالحني واألقنان كانت هذه ااعة وراء النشاط االقتصادي الذي شهدته الفترة، وكذلك سوء حال ورمبا. امليالديني

من نبالء (العناصر املشاغبة اليت ال مكان هلا يف اتمع  وتشكِّل احلروب واملشاريع االستيطانية وسيلة تقليدية للتخلص من
 وذلك حىت حيقق اتمع الغازي) عن مزيد من األرباح، وفالحني جوعى وجمرمني ولصوص رض، إىل جتار يبحثونبال أ

أوربا، وكانت حروب الفرجنة وسيلة  ويبدو أن عدد األطفال غري الشرعيني كان يتزايد يف. استقراراً اجتماعياً داخلياً
محلة األطفال غري « اسم 1269اجون عام أر للتخلص منهم، وقد أخذت إحدى احلمالت اليت خرجت من

 .«الشرعيني
 
بوضوح  من االستقرار السياسي، وتزايدت إمكاناا ومقدرا على جتريد محالت ضخمة كما بدا  متتعت أوربا بشيء 6

انيا وقد تزايدت حدة حركة استرداد إسب مع الفتح النورماندي إلجنلترا وإيطاليا وصقلية يف بدايات القرن احلادي عشر،
وابتداًء من . 1085باالستيالء على طليطلة عام ) من ليون(ألفونسو السادس  يف القرن احلادي عشر امليالدي حني قام

  .يف القرن الثالث عشر امليالدي العاشر امليالدي، بدأ التوسع األملاين حنو الشرق والشمال وهي حركة مل تتوقف إال القرن
 
وميكن القول بأن حروب الفرجنة تعود إىل ما يسمى . العاشر امليالدي ية القرن حدث بعث ديين حقيقي يف بدا 7
سلطة الكنيسة   يف مدينة كلوين بفرنسا، وأكدت تفوق910وهي حركة إحياء دينية بدأت عام » الكلوين اإلصالح«

، 1179، 1139، 1123عوام الالترانية األربعة يف أ وقد تزامنت حروب الفرجنة مع اامع. على السلطة الدنيوية
بلورت موقف الكنيسة من عدة قضايا، منها حترمي الربا وحتديد وضع اليهود  وهي اامع اليت.  على التوايل1215
الدنيوية، وأخذت تؤكد نفسها  ولعبت الكنيسة دوراً أكثر نشاطاً يف احلياة. عالقات الكنيسة بالسلطة الدنيوية وكثري من

ووجدت . ما مسح للبابوات بأن يلعبوا دوراً أكثر فعالية  أُعيدت صياغة البنية الكهنوتية وهووقد. بشكل أكثر جرأة
السالم  مواتية لزيادة نفوذها وتسريب طاقة األمراء وامللوك القتالية إىل الشرق، ولتحقيق الكنيسة يف حروب الفرجنة فرصة
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الذي اختذ القرارات اليت بدأت  ،(1095عام (مون ومما له داللته أن جملس كلري. واالستقرار يف الغرب املسيحي
وقد وجدت الكنيسة الرومانية أن جتريد محلة ! يف الغرب «هدنة الرب«محالت الفرجنة على الشرق، جدد ما يسمى 

  .البيزنطية، قد يسرع بتحقيق حلم روما القدمي بإخضاع الكنيسة البيزنطية حتت سلطتها، ملساعدة الدولة

 
يوجد ضريح لكلٍّ من  وكانت أهم املزارات روما حيث. ترة اليت سبقت حروب الفرجنة تزايد حركة احلجشهدت الف  8

ولكن أهم املزارات مجيعاً كانت هي . إسبانيا بطرس وبولس، وكذلك ضريح سنتياجو دي كومبوستال يف مشال غريب
حسب، وإمنا أصبح وسيلة للتكفري عن احلج عمالً من أعمال التقوى و ومل يكن. القدس حيث تضم كنيسة القيامة

احلجاج يرجعون  وكان. القساوسة يوصون، يف بعض األحيان، باحلج ملن يرون أنه اقترف إمثاً فاحشاً بل كان. الذنوب
وال شك . اليت جتشموها واألهوال اليت القوها بقصص عن مدى ثراء الشرق، كما أم كانوا يتحدثون أيضاً عن املتاعب

حيث إن املنطقة مل تكن تنعم باهلدوء أو االستقرار، وخصوصاً أن   هذا كان له أساس من الصحةيف أن حديثهم
مبالغة،  ولكن مما ال شك فيه أنه كان هناك عنصر. بدأوا يف شن هجومهم على الدولة البيزنطية السالجقة كانوا قد

القصص ويضخمها، وخصوصاً أن املستوى  هفالعائدون كانوا يريدون إبراز بطولتهم، وكان الوجدان الشعيب يتلقف هذ
  .أقصى حد الثقايف جلماهري أوربا آنذاك كان متدنياً إىل

املسيحيني مع املسلمني إبان حرب االسترداد، قد تركا أثرمها   يبدو أن حركة استرداد إسبانيا من املسلمني، وتفاعل 9
اتمع املسيحي،  اجلهاد اإلسالمي، فبدا أن احلرب للدفاع عنللحرب، إذ تأثر العامل املسيحي بفكرة  يف الرؤية املسيحية

ويبدو أن نشوء مجاعات من الرهبان احملاربني  .والسترداد القدس، ليست حرباً عادلة وحسب وإمنا حرب مقدسة أيضاً
  .هو صدى لفكرة املرابطني اإلسالمية) الداوية واإلسبتارية) مثل فرسان اهليكل وفرسان اإلسعاف

 
األفكار يف اإلميان بأن  املسيحية الشعبية الراسخة، ما يطلَق عليه العقائد أو األحالم األلفية، وتتمثل هذه  من األفكار 10

عام ألف أي بداية القرن احلادي عشر امليالدي سيشهد  الدورة الكونية أو التارخيية تستغرق ألف عام يف العادة، وأن
األفكار  وقد سادت هاتان الفكرتان أوربا يف العصور الوسطى، ومها من. عودة املسيحسيشهد  اية العامل والتاريخ، كما

ويقول العلماء إن تاريخ اية العامل مل . اجلماهري اليت ازدادت شيوعاً إبان تفاقم األزمات االجتماعية وازدياد البؤس بني
 .ادي عشر امليالدي كله وحىت بعد ذلك التاريخاألحالم األلفية استمرت خالل القرن احل يكن حمدداً ذه الدقة، وأن

شارملان، وأنه هو الذي سيقود  ومن األساطري األلفية اليت شاعت أن اإلمرباطور األخري سيكون هو ملك الفرجنة خليفة
، وما ليؤسس مملكة السالم والعدل وحيكم العامل من صهيون، أي القدس املؤمنني إىل القدس لينتظر العودة الثانية للمسيح

  !سوى رمز للقدس األخروية القدس الدنيوية

 
امليالدي، ظهور هرطقات يف جنوب فرنسا، فظهر الكاثاري يف   واجهت الكنيسة، ابتداًء من القرن احلادي عشر 11

 إله اخلري: وهذه اجلماعات كانت مجاعات ثنوية تؤمن بوجود إهلني. اهلرطقة األلبيجينية بداية األمر مث تبعهم أصحاب

، كما كانوا )الشرير(الصانع  وكان بعضهم يذهب، شأنه شأن الغنوصيني، إىل أن هذا العامل من خلق اإلله. وإله الشر
، وتبع 1208وقد جردت الكنيسة أول محلة صليبية ضدهم عام  .يرتعون مرتعاً واحدياً روحياً ينكر أية حقيقة للمادة
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 وال شك يف أن أحساس الكنيسة. 1233عام ) م التفتيش اإلسبانيةمقابل حماك(الرومانية  ذلك تأسيس حماكم التفتيش

  .بأا مهددة ساهم يف تصعيد محى احلرب
 

 إىل األسباب اليت أدت إىل حروب الفرجنة حىت ال نتوهم أن هناك بنية حتتية من لإلشارة» مركب«وقد استخدمنا كلمة 

فالنفس البشرية ال تتحرك ذه الطريقة  .ذيب أو التربيرات الدينيةالدوافع االقتصادية واالجتماعية تغطيها قشرة من األكا
الدوافع وأكثرها خسة يف آن واحد، فالفالح املسيحي الذي محل صليبه وفأسه  اآللية إذ تتداخل يف عقل اإلنسان أنبل

ذلك، كان   يفعلفهو حني كان. برغبة دينية حقيقية، وإن كان هذا ال ينفي أيضاً وجود دوافع مادية كان مدفوعاً
  .يهرب من الفاقة والدين وحيمل يف وجدانه أحالم الثراء واخلالص

 
 نوفمرب 18لس يف كلريمون يف  (أي من الفرجنة(، وكان فرنسياً )1118  1088(وحني دعا البابا إربان الثاين 

وألقى البابا خطاباً أشار . مشاهلا ومن أماكن أخرى ، حضره أساقفة من جنوب فرنسا، كما حضره آخرون من1059
وحث هؤالء الذين يعكرون . وديد احلجاج املسيحيني، وتدنيس األماكن املقدسة فيه إىل بؤس الكنيسة البيزنطية،

احلصول على الثروة من  يف الغرب على أن يوجهوا قواهم القتالية خلدمة غرض مقدس، كما أشار إىل إمكانات السالم
مث تتالت . »اهللا يريد ذلك«، أي «deus volt ديوس وولت«ل، فصاح اجلميع بالالتينية أرض تفيض باللنب والعس

أوربا، ولكنهم جاءوا أساساً من األراضي الفرنسية وشبه الفرنسية مثل اللورين  األحداث وجاء املتطوعون من كل أحناء
  هلجمات الفرجنة؟  هدفاً أساسياًولكن، ملاذا كان أعضاء اجلماعات اليهودية بالذات. إيطاليا وصقلية وجنوب

 
وقد أسلفنا اإلشارة إىل الطابع الشعيب حلمالت . األسباب ال ميكن تفسري هذه الظاهرة إال بالعودة ملركب آخر من

هو  فهذه العناصر الشعبية مل يكن من املمكن التحكم فيها وضبطها كما. املعدمون والفقراء الفرجنة وكيف انضم إليها
اليهودية داخل التشكيل  ولكن، وهذا هو األهم، البد أن نتذكر أن وجود اجلماعات. يوش النظاميةاحلال مع اجل

فهم، . من املزايا باعتبارهم أقناناً تابعني للخزانة امللكية احلضاري الغريب الوسيط كان يستند إىل مواثيق متنحهم الكثري
. اتمع عن طريقها يطة تابعة للحاكم متتص األموال الزائدة يفالطبقة احلاكمة أو مجاعة وظيفية وس إذن، كانوا جزءاً من

كانوا جيمعوا كانت تصب كلها يف اخلزانة امللكية  ورغم أن اليهود مل يراكموا ثروات حقيقية إذ أن األموال اليت
 واضحة، على األقل، إال أن آليات االستغالل يف اتمع الوسيط مل تكن )ملكية للملك باعتبار أم وكل ما ميلكون(

كما أن اليهودي، . يف عملية االستغالل بالنسبة إىل اجلماهري الشعبية، وكان اليهودي هو اجلزء الواضح واملباشر واملتعين
قريباً من هذه اجلماهري حيث ميكنها الوصول إليه يف اجليتو رغم أنه كان  على عكس النبيل اإلقطاعي أو اإلمرباطور، كان

ترفَع عنه ويلقَى به كبش فداء  كما أنه كان أحياناً مباحاً، مبعىن أن احلماية امللكية كانت. حلماية امللكيةا موضوعاً حتت
عنصراً غريباً ال من الناحية الطبقية أو الدينية وحسب وإمنا من  ويالحظ أن اليهود كانوا يشكلون أحياناً. للجماهري

 .أيضاً الناحية اإلثنية
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اجلمهوريات اإليطالية وقوى بورجوازية مسيحية   سبقت حروب الفرجنة بعث اقتصادي، وظهوروكما أسلفنا، فقد
 فمنعت البندقية، قبل حروب الفرجنة، نقْل التجار. اليهود وحتاول احلد من قوم بدأت تزاحم) دولية وحملية(أخرى 

وقبل أن حيل القرن الثاين عشر . اليهودية لتجارةاليهود على سفنها، كما اختذت العصبة اهلانسية إجراء مماثالً للحد من ا
  .التجاري يف الداخل امليالدي سنت قوانني حتد من نشاط اليهود

 
اليهود قد اشتركوا يف متويل بعض محالت الفرجنة عن طريق إقراض  ومن احلقائق اليت تستحق الذكر أن كبار املمولني

رهن ضياعهم  وقد اضطر هؤالء إىل. وا يف تلك احلمالت أو قاموا بتجريدهااإلقطاعيني الذين اشترك امللوك أو النبالء
النبالء بل بعض احلرفيني والتجار كانوا مدينني  كما أن كثرياً من صغار. لدى املرابني اليهود لتدبري األموال الالزمة

سيلة للتخلص من األعباء من القطاعات االقتصادية اهلجوم على اليهود كو لكل هذا، كان من مصلحة كثري. لليهود
يشترك يف احلملة  ذلك إيل أن الكنيسة كانت إما جتمد الفوائد على الديون أو تلغيها كليةً بالنسبة ملن املالية، ويرجع

الذي طرحه الفرجنة هو أن محالم البد أن تبدأ يف  ومن هنا، كان الشعار. وذلك كنوع من املسامهة يف عملية التعبئة
  .دأوربا ضد اليهو

 
الكنيسة بالطبقة احلاكمة كانت  ورغم أن عالقة. أشرنا إىل الصراع بني الكنيسة والسلطة احلاكمة الدنيوية من قبل وقد

باحلماية، فإن مثة مسافة كانت تفصل بني السلطة الدينية والسلطة الدنيوية،  وثيقة، ورغم أن الكنيسة كانت تزود اليهود
السلطة الدنيوية،  فكانت الكنيسة، لتزيد من شرعيتها وتقوض شرعية.  رقعة الصراعما كان اليهود يشكلون وكثرياً

الكنيسة الذي كان ينبع من مفهوم الشعب الشاهد  وهذا ال يتناقض بتاتاً مع موقف. اجم اليهود برغم محايتها هلم
 لعهد القدمي الذي يتنبأ مبقدم املسيح،كجماعة دينية عاصرت منشأ الكنيسة وحتمل ا الداعي إىل ضرورة محاية بقاء اليهود

أو رمبا بسبب ذلك، يف  ولكن أعضاء هذه اجلماعة جيب أن يظلوا، مع ذلك،. وبذلك تقف شاهداً على صدق الكنيسة
املسيحي احلقيقي قاده صغار رجال الدين من رهبان  لكن اهلجوم. حالة ضعة دائمة ليقفوا شاهداً على عظمة الكنيسة

الديين  املسيحية الشعبية الذين كانوا يتصرفون حسبما ميليه عليهم املنطق املطلق للخطاب لني، أي قادةفقراء ووعاظ جائ
احلمالت هو استعادة القدس والقضاء على  الذي صاغته املسيحية احلاكمة، ومن هنا سادت فكرة أنه إذا كان اهلدف من

   قتلة املسيح؟بتنظيف مرتلنا من الكفرة يف أقصى بالد األرض، فلم ال نبدأ
 

 األدبيات الغربية يف املوضوع، وهو ارتباط اليهود باملسلمني يف الوجدان الغريب ومثة عنصر مهم مرتبط بسابقه ال تذكره

أن ثقافة اجلماعات  كما. آنذاك، فأكثر من نصف يهود العامل كانوا موجودين داخل التشكيل احلضاري اإلسالمي
العقالين اإلسالمي قد ترك أثراً عميقاً يف الفكر   ثقافة عربية إسالمية، وكان الفكراليهودية داخل هذا التشكيل كانت
وقد وجدت هذه األفكار طريقها إىل كتابات اليهود . يف أعمال موسى بن ميمون الديين اليهودي الذي وصل إىل قمته

اعتربت الكنيسة أن  وقد. ى بن ميمونومنها إىل الفكر الديين املسيحي، وقامت مناظرات بشأا حىت قبل موس يف الغرب
كما أنه إبان . كان ينظَر إىل اليهود على أم أداة الفكر اإلسالمي هذه العقالنية دد اإلميان الديين من أساسه، وبالتايل

رت الفرجنة واستم وهي عملية بدأت قبل حروب(األندلس، مث بعد ذلك إبان استردادها على يد اإلسبان  عملية فَتح
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املسلمني، سواء مع الفتح اإلسالمي أو ضد  ، كانت هناك قطاعات كبرية من اجلماعة اليهودية تقف إىل جوار)بعدها
كما أن من الثابت اآلن أن بعض أعضاء ). والعكس صحيح أيضاً(املسلمني  الغزو املسيحي، وتعمل كجواسيس لصاحل

باملعلومات عن حجم  حل العامل اإلسالمي، وكانوا يزودونهاليهودية يف الغرب كانوا يعملون جواسيس لصا اجلماعات
وانتشرت االامات بأن اليهود . جلزء من احلقيقة لكن الوجدان الشعيب يروج دائماً. التجهيزات العسكرية الفرجنية

  كلٍّ من املسلموباإلضافة إىل كل هذا، كان ينظَر إىل. منذ القرن التاسع املبالدي خيونون املسيحيني لصاحل املسلمني

إن هناك كتابات مسيحية  بل. واليهودي، من منظور مسيحي مطلق، على أما كافران ألما يرفضان عقيدة التثليث
وهو ) عليه الصالة والسالم(وقد وقف النيب حممد  وهناك رسوم حلادثة الصلب. وسيطة تتهم املسلمني بصلب املسيح

الكنيسة القضاء على اهلرطقات يف جنوب فرنسا زادت احلمية والغرية ضد  وجيب أن نضيف أن حماولة. يضرب املسيح
  .واليهودية اليهود

 
اليهودية يف الغرب، وهذا ما حدث بالفعل يف فرنسا  لكل هذا، كان من املتوقع أن اجم قوات الفرجنة اجلماعات

 اليت دعا إليها) 1099  1096(لة األويل وقد جردت احلم. بوهيميا وأخرياً إجنلترا واللورين وحوض الراين، مث يف

. أخذت املسلمني على حني غرة إربان الثاين يف مؤمتر كلريمون، وهي احلملة الوحيدة اليت حققت بعض النجاح ألا

اليت قادها بطرس الراهب والفارس ولتر املفلس، وقد ضمت يف  «محلة الفالحني الشعبية«وقد بدأت احلملة مبا يسمى 
  ألفاً اجتهوا إىل القسطنطينية ومنها إىل20 و 15الفالحني وصغار الفرسان بلغ ما بني  حشداً كبرياً منصفوفها 

وقتل أعداداً كبرية منهم  1096ولكن جيشاً تركياً تصدى هلم يف آسيا الصغرى وسحقهم عام . األراضي املقدسة
مراء اليت استفادت من محلة الفالحني حيث توهم األ وقد جردت بعد ذلك محلة. وأسر أعداداً أخرى بيعت رقيقاً

 وقد جنحت احلملة األوىل يف تأسيس. جيش الفالحني، أن قدرات أوربا القتالية متدنية األتراك، بناًء على جتربتهم مع

  .أربع ممالك للفرجنة على النمط اإلقطاعي الغريب
 

باخلطر احملدق م  يف أملانيا، فقد شعر أعضاء اجلماعة اليهوديةأما . واألساقفة حبماية يهود فرنسا وقد قام اإلقطاعيون
ووقع اهلجوم . يستغيثون به، ولكن الغوث مل يصلهم وأرسلوا إىل اإلمرباطور هنري الرابع الذي كان يزور روما آنذاك

رقم مبالغ فيه جداً، ويقال إنه قُتل اثنا عشر ألف يهودي، وهو . وورمز وكولونيا عليهم يف عدة أماكن من بينها ميرت
ولكن، . التنصر يف أملانيا وبوهيميا مت حتطيم كثري من مراكز تجمعهم ونهبت ممتلكام، كما فُرض على كثري منهم وأنه

يف أحداث الشغب وعلى املسئولني الذين مل يزودوا اليهود  حينما عاد اإلمرباطور، فرض عقوبات على املشتركني
خطوة حامسة عام  بل إنه اختذ. ملن عمد من اليهود قسراً بالعودة لدينه، وأعاد إليهم ممتلكام رحباحلماية الكافية، وص

أما يف فلسطني، فقد قام الفرجنة . ا القساوسة  حني أصدر قراراً بأن يتمتع اليهود باحلماية نفسها اليت يتمتع1103
بعد استيالئهم على القدس، وإن كان قد سمح لليهود بعد ) ينيبل املسيحيني الشرق) بذبح اليهود احلاخاميني والقرائني

  .بأن يعيشوا داخل حدود ممالك الفرجنة ذلك
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اليت جردت لغوث ممالك الفرجنة واسترجاع ما استوىل عليه عماد الدين زنكي  (1147  1146(أما احلملة الثانية 
باهلجوم على جتمعات يهود  ور كونراد الثالث، فقد بدأت، واليت بشر ا القديس برنارد وقادها اإلمرباط1044 عام

ديون املتطوعني للقتال، األمر الذي أضر بالوضع املايل ألعضاء  وأعلن البابا إيوجنياس الثالث إلغاء الفوائد على. فرنسا
باحلماية املطلوبة،  وميكن القول بأن الطبقة احلاكمة جنحت هذه املرة يف تزويد اجلماعات اليهودية .اجلماعات اليهودية

وبعد . وقد فشلت احلملة فيما كانت دف إليه .ومل تقع سوى عدة مذابح قليلة راح ضحيتها أعداد صغرية ال تذكَر
ولكن بعد ذلك التاريخ، أخذ . 1174  1131توازن استمرت طوال أعوام  احلملة الثانية، شهدت املنطقة فترة

 .لى جيوب الفرجنةاملبادرة إىل أن قضوا ع املسلمون بزمام
 

 إمرباطور أملانيا، وفيليب الثاين) بارباروسا(، فكان على رأسها فريدريك األول (1192  1189(أما احلملة الثالثة 

وأدت إىل هجمات على أعضاء  وكان احلماس هلا كبرياً يف إجنلترا. ملك فرنسا، وريتشارد قلب األسد ملك اجنلترا
، فلم تصب أعضاء اجلماعات 1250اليت مت جتريد آخرها عام  النسبة إىل احلمالت األخرىأما ب. اجلماعة اليهودية فيها
الثاين،  هذا إىل تزايد سلطة اإلمرباطورية الرومانية املقدسة، وخصوصاً يف زمن فريدريك ويعود. اليهودية بأذى كبري

قد » محلة الرعاة«اليت يقال هلا  1320فنجحت يف فرض سلطتها ومحاية أعضاء اجلماعات اليهودية، وإن كانت محلة 
  .هامجت اليهود يف مشال إسبانيا وجنوب فرنسا

 
التقارير املعاصرة متيل إىل املبالغة والتهويل،  وال يعرف عدد الضحايا من أعضاء اجلماعات اليهودية على وجه الدقة ألن

يس بالعدد الذي يستهان به برغم صغر حجمه آالف واثىن عشر ألفاً، وهو ل ولكن ميكن القول بأنه كان بني مخسة
آالف، ومل يكن يزيد عدد  ففي بعض التقديرات، مل يكن يزيد عدد يهود إجنلترا بأسرها على أربعة. أيامنا هذه مبقاييس

 وقد كانوا متمركزين أساساً يف املدن أو يف البقاع اليت يهود أوربا املسيحية كلها على نصف مليون يهودي ورمبا أقل،

 فقد. ورمبا مل تكن املبالغة مقصودة وإمنا راجعة إىل خلل يف طريقة الرصد واملالحظة .كانت تكتسب طابعاً حضرياً

واقع األمر مؤقتاً، إذ أم  أعداد من اليهود بعض الوقت، فحسبوا يف عداد القتلى، بينما كان اختفاؤهم يف» اختفت»
وعاد أعضاء اجلماعة اليهودية يف سبري . عادوا إليها بعد سكوا بات، مثكانوا قد تركوا أماكن إقامتهم أثناء االضطرا

  .إجنلترا والوضع نفسه ينطبق على يهود. وغريها من املدن األملانية بعد أن كانوا قد تركوها وميرت وكولونيا
 

ومع حلول القرن الثالث . نيعشر والثالث عشر امليالدي بل يالحظ تزايد العدد الكلي ليهود أوربا خالل القرنني الثاين
تكن  ورمبا يعود هذا إىل أن نتائج املذابح مل. العامل تعيش يف أوربا ألول مرة يف التاريخ عشر امليالدي، كانت أغلبية يهود

ظاهرة تزايد أعداد اليهود باإلشارة إىل ما  وإن كان آرثر كوستلر يفسر(بالضخامة اليت تنسبها إليها روايات املعاصرين 
  .(يف أرجاء أوربا» الشتات اخلزري«يسميه 

 
اليهودية دون وضعها يف سياقها التارخيي  ومتيل التواريخ الصهيونية إىل تسجيل املذابح اليت تعرض هلا أعضاء اجلماعات

ر ارتكبت ضد قطاعات إثنية وطبقية أخرى يف اتمع، فيبدو األمر وكأن الش السليم، ودون ذكر املذابح األخرى اليت
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على يد النازي، حيث  وهذا ما فعلته التواريخ الصهيونية باهلولوكوست، أي إبادة اليهود. اليهود وحدهم موجه ضد
ولكن من الثابت تارخيياً أن عنف محالت . وحدهم تغفل الدراسات إبادة الغجر والسالف ويتم التركيز على اليهود

 أما بالنسبة إىل. تل الفرجنة سبعني ألف مسلم يف احلملة األوىل وحدهااليهود، فقد ق الفرجنة مل يكن قط مقصوراً على

أرقاء أرض، وفرضوا عليهم سلطة  املسيحيني الشرقيني الذين جاء الفرجنة لتحريرهم، فقد حوهلم الفرجنة إىل ما يشبه
ون بعني احلسرة إىل حكم أخذ سكان البالد املسيحيون ينظر إقطاعية أشد قسوة مما كان سائداً وقتئذ يف أوربا، حىت

يقال إم  بل. وقد ب الفرجنة القسطنطينية مث استولوا عليها. الذهبية اليت مرت بالبالد املسلمني ويعدونه من العصور
م ومل تسلَم مدن أوربا املسيحية ذاا من هجما. العثمانيني أكوا قواها متاماً وهو ما سهل سقوطها يف اية األمر يف يد

األطفال عام  بل جند أن الفرجنة أنفسهم وقعوا ضحية العنف السائد يف تلك احلقبة الزمنية، ففي محلة .وبهم وانتهاكام
للفرجنة، وتطوع تاجران من مارسيليا بنقلهم إىل  ، جتمع حنو ثالثني ألف طفل يف محلة)بعد احلملة الرابعة (1212

  !ذلك باعوهم لتجار العبيد األرض املقدسة، ولكنهم بدالً من
 

اجلماعات اليهودية ال يف املذابح اليت ارتكبت ضدهم، أياً كانت  وجيب أن نبحث عن األثر احلقيقي حلروب الفرجنة يف
وإن مل متس أعضاء  والواقع أا. بعض التطورات األخرى ذات الطابع البنيوي اليت حلقت باتمع الغريب قسوا، وإمنا يف

  .والقرون اليت أعقبت محالت الفرجنة  اليهودية مباشرة، فقد كان هلا أعمق األثر يف السنواتاجلماعات

 
فقد مت حتويل الطاقة العسكرية . قوة السلطة الدنيوية، وخصوصاًَ قوة امللوك ومن أهم نتائج محالت الفرجنة، أا زادت

أن السلطات الدنيوية  كما.  وأضعفهم داخل أوربا نفسهاوالنبالء إىل محالت الفرجنة األمر الذي أك قواهم للبارونات
الوسطى، واستمرت يف ذلك بعد انتهاء احلمالت  جنحت يف فرض ضرائب مباشرة على النبالء ورجال الدين والطبقة

ت ومن العوامل األخرى اليت زاد. امللك على حساب الكنيسة وعلى حساب النبالء األمر الذي كان يعد تعزيزاً لنفوذ
اللغة نفسها وهلم الثقافة نفسها،  السلطة الدنيوية، تزايد احلس القومي بني القطاعات البشرية املختلفة ممن يتحدثون نفوذ

  .القارة األوربية وكان هذا يعد تطوراً جديداً يف تاريخ جمتمعات
 

نطاقها، فقد أصبح ألوربا قواعد جتارية تشجيع التجارة واتساع  ومن النتائج املهمة األخرى أن محالت الفرجنة أدت إىل
على بناء  كما طورت أوربا مقدرا. األبيض املتوسط تصلُح نقطة انطالق لتجارة دولية كبرية وموانئ جديدة يف البحر

ومن خالل . الفرجنة وأرض املعركة سفن أكرب حجماً، فالطريق البحري هو الطريق األساسي الذي كان يربط بني
وميكن القول . املالية، األمر الذي شجع على نشوء نظام مصريف دويل زاد التعامل باألوراق واالعتماداتحروب الفرجنة 

وازدادت البورجوازيات  اإلنسان الغريب قد اتسع جغرافياً وتارخيياً نتيجة االنتقال من قارة إىل أخرى، أيضاً بأن أفق
  .املدن اإليطالية بشكل ملحوظ ورياتاملسيحية احمللية الوليدة جرأة، كما تزايد نشاط اجلمه

 
إىل انسحاب أعضاء اجلماعات اليهودية تدرجيياً من التجارتني الدولية  وقد أدت كل هذه التطورات االقتصادية املهمة

بقات األمر الذي زاد من كراهية الط اللتني كانتا مرتبطتني إىل حد كبري وإىل اجتاهها حنو االشتغال بالربا، وهو واحمللية
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ولكن السلطة الدنيوية كانت تزداد قوة كما بينا، وأدى . الغريب الوسيط الشعبية هلم وزاد من هامشيتهم داخل اتمع
إىل احلماية اليت تدعمهم ا  تزايد اعتماد اليهود على النخبة احلاكمة، وامللك بالذات، إذ أصبح وجودهم يستند ذلك إىل

معظم أعضاء اتمع إىل مجاعة وظيفية عميلة معزولة عن اتمع  مجاعة وظيفية وسيطة ختدمهذه الطبقة، فتحولوا من 
امليالد، حيث  وهذا الوضع خيتلف عن وضع اليهود يف األعوام األلف األوىل بعد. الطبقة احلاكمة تستخدم أداةً يف يد

جمرد مكان لإلقامة، بل إنه كان يعد إحدى  يتوكانت هناك درجة أعلى من االختالط بني اليهود واملسيحيني، وكان اجل
 ولكن، مع تغير وضعهم، زادت العزلة بني. ضمن ما حيصلون عليه من حقوق ومزايا املزايا اليت كان حيصل اليهود عليها

لث والرابع، الس الالتراين الثا وقد كرست هذا الوضع قرارات جممعي. الفريقني وأصبح اجليتو املكان الذي يعزلون فيه
اليت  «hep hep هب هب«ويقال إن صيحة . امليالدي  عصر اإلعتاق وهي عزلة ظلت تتعمق حىت القرن الثامن عشر

  وبعدها، هي نفسها الصيحة اليت كان يرددها الفرجنة وأن1819لليهود، يف اضطرابات عام  كان يطلقها املعادون

ومن نتائج حروب . »القدس لقد سقطت«: أي «Yerushal ت برديتايروشاليم إس«الكلمة اختصار للعبارة الالتينية 
أوربا الذي ظل يتزايد إىل أن أصبحت اجلماعة اليهودية  الفرجنة على اليهود أيضاً، بداية االستقرار اليهودي يف شرق

  .يف العامل هناك أضخم كتلة بشرية يهودية
 

أي (احلمى املشيحانية، أي الرغبة يف العودة إىل صهيون  ه تصاعدومن احلقائق األخرى اليت ينبغي اإلشارة إليها ما نسمي
العودة  إذ من املعروف أن الشريعة اليهودية حترم على اليهود. وحتويلها إىل وطن قومي يهودي واالستيالء عليها) فلسطني

ويرى كثري . يحق له حينئذ أن يعوداملاشيح، ف إىل فلسطني وعلى اليهودي أن ينتظر بصرب وأناة إىل أن يشاء اإلله ويرسل
االنتظار بدأت بني اليهود حبمالت الفرجنة ووصلت إىل قمتها مع احلركة الصهيونية  من املؤرخني أن محى العودة ورفْض

وما . نفسها حتت تصرفها حققت النجاح ألا جندت الرتعة االستعمارية يف اتمع الغريب وحتالفت معها ووضعت اليت
 إذ يبدو أن هجمات الفرجنة 1135املولود عام ) داود الرائي) نا من احلركات املشيحانية حركة املاشيح الدجاليهمنا ه

 .أعقبتها، طرحت إمكانية العودة وحترير القدس يف خميلة بعض أعضاء اجلماعات اليهودية على فلسطني، والفوضى اليت

املوصل بني مملكة اخلزر  على الطريق اإلستراتيجي) ردستانيف جبال ك(وقد تركزت دعوة داود الرائي هذا يف آمد 
إمرباطورية اخلزر وأجمادهم كان ال يزال عالقاً بذهن داود الرائي  ولعل شيئاً من ذكرى. اليهودية التركية وممالك الفرجنة

  .وأتباعه
 

) 1524(ن البابا كليمنت السابع يبدو أ وقد تصاعدت احلمى املشيحانية مرة أخرى يف القرن السادس عشر امليالدي إذ

يتصور أن بإمكانه دعم طريق الكنيسة مرة أخرى واستعادة شيء من  عاودته األحالم االستيطانية االسترجاعية، وكان
فادعى أنه ابن  وقد أدرك هذه احلقيقة ماشيح دجال آخر يسمى ديفيد رءوبيين،. جتريد محلة صليبية نفوذها عن طريق

. اليهودية يف خيرب بالقرب من املدينة املنورة عى سليمان وأخ مللك يدعى يوسف حيكم بعض اجلماعات والقبائلملك يد

يتبعه ثالمثائة ألف جندي مدربني على احلرب وأم لسوء احلظ ينقصهم السالح،  وقد أخرب رءوبيين البابا أن أخاه
البابا استقباالً حسناً يف بادئ  وقد استقبله.  املسلمني من فلسطنيالبابا تزويدهم مبا ينقصهم حىت ميكنهم طَرد وطلب إىل

ويف تصورنا أن هذه هي أول مرة يتحول فيها املشروع الصلييب . عليه األمر، بل جنح يف مقابلة ملك الربتغال ويف التأثري
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املقاتلة بدالً من املادة  هوديةمشروع صهيوين وتقبل فيها املؤسسات الغربية استخدام املادة البشرية الي للفرجنة إىل
يف إدراك الوجدان الغريب لفلسطني أو العرب، فأصبحت فلسطني  وقد تركت حروب الفرجنة تأثرياً عميقاً .املسيحية

الغرباء الذين  هم) أهل فلسطني(البد أن تسترجع ليوطَّن فيها عنصر مسيحي غريب، وأصبح العرب  األرض املقدسة اليت
 .فيما بعد لتصبح الصهيونية وقد أصبحت هذه الصيغة هي الصيغة اليت متت علمنتها. همجيب استبعاد

 

  التشابه بين حمالت الفرنجة والمشروع الصهيوني

Similarity between the Crusades and the Zionist Project  

قد سامهت هذه احلروب وبعمق يف العصر الوسيط، ف رغم أن حروب الفرجنة ظاهرة مرتبطة بالتشكيل احلضاري الغريب
وال ميلك الدارس إال أن يالحظ عمق التشابه بني املشروع الفرجني . والعرب يف صياغة اإلدراك الغريب لفلسطني

التشكيلني احلضاريني  الصهيوين اإلسرائيلي، وهذا أمر متوقع ألن كليهما جزء من املواجهة املستمرة بني واملشروع
نقطة انطالق أوربا حنو التوسع واإلصرار على بسط  ق العريب، كما أن محالت الفرجنة هيالسائدين يف الغرب والشر

محالت الفرجنة احتوت بذور كل أشكال اإلمربيالية األوربية اليت حكمت فيما بعد  والواقع أن. سيطرا على اخلارج
محالت الفرجنة صورة  ذا، أصبحتوهل). على حد قول أحد مؤرخي محالت الفرجنة الغربيني(مجيع شعوب العامل  حياة

وقد . هي نفسها ديباجة املشروع االستعماري الغريب جمازية أساسية يف اخلطاب االستعماري الغريب، وأصبحت ديباجاا
 املشروع الصهيوين، من اليهود وغري اليهود، أنه استمرار وإحياء للمشروع الصلييب أي رأى كثري من املدافعني عن

، وهو 1897كوندر عام  .آر. فقد ألَّف سي.  وضعه موضع التنفيذ من جديد يف العصر احلديثالفرجني وحماولة
اململكة الالتينية يف القدس أشار فيه إىل أن  صهيوين غري يهودي ومؤسس صندوق استكشاف فلسطني، كتاباً عن تاريخ

 والواقع أن تصوره هذا يشبه يف كثري.  الفرجنةأخفقت فيه احلمالت الصليبية أي محالت اإلمربيالية الغربية قد جنحت فيما

بريطانيا بأن هجوم أللنيب على  من الوجوه تصور الصحافة الربيطانية وكذلك تصور بعض أعضاء النخبة احلاكمة يف
رئيس الوزراء الربيطاين آنذاك، والذي أصدرت وزارته وعد  وقد صرح لويد جورج. القدس يساوي محلة صليبية أخرى

نفسه  وميكننا أن نقول إن املشروع الصهيوين هو. آخر احلمالت الصليبية وأعظمها انتصاراً ور، أن أللنيب شن وربحبلف
اليت مت حتديثها وتطبيعها وتغريبها  املشروع الفرجني بعد أن متت علمنته، وبعد أن مت إحالل املادة البشرية اليهودية

  . وعلمنتها حمل املادة البشرية املسيحية
 

الربيطاين، أوجه التشابه بني املشروعني  وقد الحظ روبرت برنارد سولومون، وهو ضابط إجنليزي رأس االحتاد الصهيوين
مستعمرات القرن الثاين عشر يف " حتت عنوان 1912جويش ريفيو عام  الفرجني والصهيوين يف دراسة له نشرها يف

كثرية تلك  ن الفرجنة وجنحوا يف التغلب عليها تشبه من نواحاملشكالت اليت واجهها املستوطنو حيث أكد أن" فلسطني
كما أشار إىل العوامل اليت أدت . النواحي املشكالت اليت تواجه املستوطنني الصهاينة يف فلسطني مث أخذ يف تعداد هذه

حصر  وسنحاول. ني اجلدد منهاليحذر املستوطن" املؤثرات الشرقية اليت أدت إىل االحنالل" إىل ايار ممالك الفرجنة بعبارة
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قد تكون متداخلة ولكنها مع هذا  جوانب الشبه بني التجربتني الفرجنية والصهيونية، وتصنيفها حتت رؤوس موضوعات
  .تيسر لنا عملية تقسيم هذه األوجه والتعامل معها

 
ل من املشروعني الفرجني يف ك ولعل نقطة التشابه األساسية ذات طابع جغراسي ففلسطني هي النقطة املستهدفة

اإلمرباطوريات إذ أا تعد مفتاحاً أساسياً آلسيا وأفريقيا، وتعد  ويبدو أن فلسطني مستهدفة دائماً من صناع. والصهيوين
وهي أيضاً معرب  البحرين األمحر واألبيض، وتقف على مشارف الطرق الربية اليت تؤدي إىل العراق وإيران، معرباً على
من ساحل طويل يضم سوريا ومصر،  وفلسطني يف واقع األمر ليست سوى جزء. لشطري العامل اإلسالميأساسي 

ويعد هذا املوقع، بالتايل، فاصالً بني مراكز النشاط . اهلندي يف الشرق يشكل فاصالً بني البحر املتوسط يف الغرب واحمليط
من جهة أخرى،  ري بني سوريا ومصر من جهة وفلسطنيكل هذا يبني تشابك املص. الغربية والشرق األقصى يف أوربا

. املنطقة بأسرها يف صراعها ضد الغزوات الغربية وخصوصاً أن كثافة مصر السكانية جعلتها دائماً املرشحة لقيادة

الفرجني والصهيوين اكتشف أنه حلسم الصراع لصاحله، فالبد من ضرب مصر أو على  ويالحظ أن كال من املشروعني
  .حتييدها األقل

 
تستقر اجليوب االستيطانية على الساحل أو حتتفظ  والواقع أن الغزاة االستيطانيني عادةً ما يسلكون طريق البحر، مث

 وكذلك، فإن الغزوتني الفرجنية والصهيونية سلكتا الطريق. جنوب أفريقيا واجلزائر بركيزا األساسية فيه كما حدث يف

الفرجنة أكثر طوالً من الشريط   نفس الشريط البحري، وإن كان الشريط الذي احتلهالبحري نفسه واحتلتا أجزاء من
  .الذي احتله الصهاينة

 
القرن احلادي عشر  التارخيية، فيمكن القول بأن مثة تشااً بني وضع العاملني العريب واإلسالمي يف أما من الناحية

فاخلالفة الفاطمية يف مصر كانت يف . وتراجع وجتزئة الة انقسامووضعهما يف أواخر القرن التاسع عشر، فقد كانا يف ح
والفاطمي  وكان النظامان العباسي. يف العراق، وقد اقتسمتا فيما بينهما العامل اإلسالمي حالة مواجهة مع اخلالفة العباسية

 املعاصر، املتجزئ، املنقسم السياسي العريب ومها، يف هذا، يشبهان النظام. يعانيان من الصراعات الداخلية واملؤامرات
  .على نفسه، املتصارع مع ذاته

 
فاتمع الوسيط . وختفيف حدة تناقضاته والغزوتان الفرجنية والصهيونية دفان إىل حل بعض مشاكل اتمع الغريب

وهذا يشبه من . شهيته لالستيالء على طرق التجارة املتجهة إىل الشرق الغريب كان خيوض عملية بعث اقتصادي فتحت
يهدأ له بال  كان بدرجة أقل، انفتاح شهية رجل أوربا الشره يف القرن التاسع عشر امليالدي الذي مل بعض الوجوه، وإن

الفرجني والصهيوين، يف التخلص مما أطلق  وقد استخدمت أوربا كال املشروعني،. إال بعد أن وقع العامل كله يف قبضته
، أي العناصر اليت مل تستطع أن حتقق احلراك االجتماعي داخل »البشري الفائض«يالدي عليه يف القرن التاسع عشر امل

سالماً اجتماعياً  كانت دد السالم االجتماعي ومل يكن هناك مفر من تصديرها للشرق حىت حيقق الغرب جمتمعاا ولذا
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لبشري الذي كان يهدد سالمها االجتماعي فائضها ا فاملشروع الفرجني كان يهدف أيضاً إىل ختليص أوربا من. داخلياً
  .حسب تصور البعض على األقل

 
. من النوع االستيطاين اإلحاليل ومن نقط التشابه األخرى أن املشروعني الفرجني والصهيوين مشروعان استعماريان

ولذا، مل .  للعامل الغريبغربية وممالك فرجنية تدين بالوالء الكامل فاملشروع الفرجني كان يهدف إىل تكوين جيوب بشرية
وهو . اإلسالمي وإمنا أتى معها العنصر البشري الغريب املسيحي ليحل حمل العنصر البشري العريب تأت اجليوش وحسب،

فلسطني مت أوالً على يد القوات الربيطانية، مث  فغزو. يف هذا ال خيتلف عن املشروع الصهيوين إال يف بعض التفاصيل
وقد كانت املؤسسات االقتصادية للفرجنة، . بوصفهم عنصراً يقوم بالزراعة والقتال صهاينة بعد ذلكحضر املستوطنون ال

. يكن جمهوالً لدى الفرجنة كما أن التنظيم االقتصادي التعاوين مل. مثل قرينتها اإلسرائيلية، تتسم بطابع عسكري مثلها

نية، كانت ترسانات عسكرية يف حالة تأهب دائم للدفاع الصهيو وميكن القول بأن دويالت الفرجنة، مثلها مثل الدولة
طبيعتها  ويالحظ أن كال من ممالك الفرجنة والدولة الصهيونية، بسبب. سنحت هلا الفرصة عن النفس وللتوسع كلما

الدولة وقود جند سكان املنطقة ضد  كما يالحظ أن هؤالء الالجئني حتولوا إىل. اإلحاللية، خلقت مشكلة الجئني
 . القلعة

 
ألا،  االستيطانية ال تفقد صلتها قط بالوطن األم بل تعتمد عليه اعتماداً يكاد يكون كامالً ومن املعروف أن الكيانات

من دعم عسكري ومايل وهوية ثقافية ومادة  بسبب تناقضها اجلوهري مع البيئة احمللية اليت تلفظها، تستمد مقومات احلياة
الكيانني الفرجني والصهيوين، مع تنويعات فرعية تنصرف إىل التفاصيل  وهذه مسة أساسية يف. صليبشرية من وطنها األ

فرنسا بالدرجة  فمثالً اعتمدت ممالك الفرجنة على كل أوربا كمصدر للدعم، ولكن اعتمادها كان على .ال اجلوهر
تراتيجية واعتمدت على معظم دول العامل الغريب اإلس وكذلك، فإن الدولة الصهيونية اليت اعتربت أوربا قاعدا. األوىل

. الستينيات واحد هو إجنلترا مث فرنسا لفترة قصرية وأخرياً الواليات املتحدة منذ منتصف الرأمسايل مع التركيز على بلد

كلها يف باعتبارها قاعدة للحضارة الغربية  ومع سقوط االشتراكية يف االحتاد السوفييت تطرح الدولة الصهيونية نفسها
 الدارسني اإلسرائيليني إىل أنه كان هناك جباية فرجنية موحدة متاماً مثل اجلباية ويشري أحد. مواجهة العامل اإلسالمي

  .اليهودية املوحدة
 

ولكنهما، مع هذا، مل حيققا التجانس العرقي املطلوب لتحقيق . الغريب وقد جاءت املادة البشرية لكال املشروعني من العامل
يف بادئ األمر  فممالك الفرجنة كانت تضم. داخل التجمع االستيطاين، فتولدت درجة عالية من التوتر يء من التوازنش

ولكن عناصر . جنوي وبندقي نسبة إىل جنوة والبندقية عنصراً فرنسياً غالباً باإلضافة إىل عنصر إيطايل انقسم بدوره إىل
كما أن . رمن وبعض العناصر املسيحية احمللية واملسلمني الذين تنصروااأل: مثل أخرى انضمت إىل هذين العنصرين،

ومع هذا، ميكن القول بأن ممالك  ولكن،. الفرجنة نفسها استوعبت، مبرور الزمن، العناصر الثقافية من البيئة احمللية ممالك
، كما أن )فرنسية(مالك ظلت فرجنية فهذه امل. حققه الكيان الصهيوين الفرجنة احتفظت بقدر من التجانس أعلى كثرياً مما

الثقافية مستمدة  احلاكمة اليت كانت عناصرها األساسية من الفرجنة ظلت متماسكة، وكذلك كانت اهلوية أعضاء النخبة
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كيانات قومية لكل منها لغتها، وكانت  ويالحظ أن أوربا يف ذلك الوقت مل تكن قد انقسمت بعد إىل. من فرنسا
احلضاري يتمتع بشيء من الوحدة الثقافية، على األقل، بالقياس إىل فترة  وكان التشكيل. ادة والفكرالالتينية لغة العب
  .اليت بدأت بعصر النهضة التفتت القومي

 
ولكن أوربا، يف القرن . متجانسة تستند إىل جتربة شرق أوربا وقد حاول التجمع الصهيوين أن حيتفظ وية إشكنازية

 كانت ذات تشكيل حضاري مقسم إىل كيانات قومية خمتلفة تتحدث لغات خمتلفة، فجاء يهود التاسع عشر امليالدي،

نفسها أنواع غري متجانسة، فثمة يهود  وجاء من شرق أوربا. من ار ورومانيا وأملانيا وإجنلترا وفرنسا، كلٌّ يتحدث لغته
دثون الرومانية، ومن روسيا جاء من يتحدث جاءوا من رومانيا يتح جاءوا من بولندا يتحدثون البولندية، وآخرون

وتراجع ومن مث جند أن  كما كان النسق الديين اليهودي يف حالة تفتت. األغلبية اليت تتحدث اليديشية الروسية إىل جانب
كانية مث اجتاحت التجمع الصهيوين الكثافة الس. إخل... قراءين هناك يهوداً أرثوذكس ويهوداً إصالحيني أو حمافظني أو

العنصر اليهودي  العريب واإلسالمي اليت غيرت بنيته السكانية وتوجهه الثقايف حبيث أصبحت أغلبية الوافدة من العاملني
أن حتتفظ بالتوجه اإلشكنازي للمجتمع، إذ يتضح  ولكن الدولة الصهيونية حتاول مع هذا. شرقية حتكمها أقلية إشكنازية

الكثري من  السوفييت ويف املناخ الثقايف الذي تفرضه املؤسسة احلاكمة، وهذا الوضع يولِّد ادهذا يف تشجيع اهلجرة من االحت
  .التوتر

 
التجمعني الفرجني والصهيوين تكون من ثالث طبقات ذات طابع  ويالحظ الصحفي اإلسرائيلي يوري أفنريي أن كال من

مث يأيت يف . الصهيونية ت الفرجنة يقابلها اليهود اإلشكناز يف الدولةمن املسيحيني الغربيني يف دويال الطبقة احلاكمة: عرقي
الشرقيني يف دويالت الفرجنة يقابلهم اليهود الشرقيون يف الدولة  املرتبة الثانية مواطنو الدرجة الثانية من املسيحيني

الفرجنة،  حيني العرب يف دويالتيأيت مواطنو الدرجة الثالثة وهم املسلمون واليهود وبعض املسي وأخرياً. الصهيونية
  .واملسلمون واملسيحيون العرب يف الدولة الصهيونية

 
ونشري له اآلن . القلعة االستيطاين جمتمع مزروع أو مشتول يف العادة، فهو يأخذ شكل الدولة اجليتو أو الدولة واتمع

يف أوكرانيا ألعضاء اجلماعات ) شالختا(لبولنديون النبالء ا والشتتل هي املدن الصغرية اليت أسسها. بأنه الدولة الشتتل
 الذي أوكل إليهم يف مجع الضرائب واإلجيارات واإلشراف على إدارة ضياع هؤالء النبالء اليهودية ليقوموا بدورهم

كبري من نشاطه إىل عملية  وهذا اتمع منعزل عن بيئته وينصرف جزء. حيث كانت حتميهم القوة العسكرية البولندية
والعامل الغريب . هي مسألة جوهرية وتنبع من الوظيفة نفسها وهذه مسألة ليست عرضية وإمنا. القتال ضد السكان احملليني
الوضع  وينطبق هذا. بالعون ومقومات احلياة حىت تظل ركيزة لنشاطاته اإلمربيالية والتوسعية يزود اجليوب االستيطانية

. يفوق الدعم الغريب للجيب الفرجني ن يبدو أن الدعم الغريب للجيب الصهيوينعلى اجليبني الفرجني والصهيوين، وإن كا

الصهيوين كاستثمار إستراتيجي يأيت بعائد اقتصادي غري مباشر عن  ولعل هذا يعود إىل أن الغرب أدرك وظيفة اجليب
الوسطى  دى أوربا يف العصورورمبا مل تكن ل. وليس كاستثمار اقتصادي يأيت بعائد اقتصادي مباشر طريق دئة املنطقة

  .الرؤية اإلستراتيجية الشاملة اليت ميتلكها الغرب يف الوقت احلاضر
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فيالحظ أن الكيان الفرجني كان يعاين من أزمة  .ويبدو أن أزمة التجمع الفرجني ال ختتلف عن أزمة التجمع الصهيوين

 بعد انتهاء 1300 نظراً الخنفاض عدد سكان أوربا عام املستوطن الصهيوين، وذلك سكانية ال ختتلف كثرياً عن أزمة
الكيان الفرجني يعاين من تناقص  تزايد السكان، األمر الذي أدى إىل عدم جميء املزيد من املادة البشرية، كما كان فترة

 األقنان الذين بل إن بعض. الفرجنة يزرعها سكاا األصليون العرب وكان كثري من األراضي اليت ضمها. نسبة املواليد
لتفتح فرص اقتصادية  الفرجنة اشتغلوا بأعمال أخرى غري الزراعة، نظراً لعدم درايتهم بالتربة ورمبا جاءوا مع محالت

التدرجيي على الزراعة داخل املُستوطَن الصهيوين  ويشبه هذا زحف العرب. أخرى حبيث أمكنهم العمل يف التجارة
  .ملستوطنني الصهاينة إىل مهام أخرى غري الزراعةا وضمن ذلك الكيبوتسات، وحتول

 
منهما، وال  بني املشروعني الفرجني والصهيوين يف الظروف االجتماعية واجلغرافية احمليطة بكل وال تنحصر نقاط التشابه

وعني ومت الدفاع فقد قُدمت تربيرات للمشر. والقصد يف بنية الكيانني فقط، وإمنا متتد نقاط التشابه هذه لتضم الديباجات
املستخدمة  والرموز الدينية. تستخدم الرموز الدينية وتوظفها يف عملية التعبئة العسكرية عنهما عن طريق ديباجات دينية

ويتبدى هذا يف واقع أنه ال محالت الفرجنة . الالمع هي يف واقع األمر رموز عرقية أو إثنية أو قومية رغم طالئها الديين
يقيم سلوك  القيم األخالقية املسيحية أو اليهودية، وال يوجد لدى أي منهما استعداد ألن هيونية حتتكم إىلوال احلملة الص

رمزاً للنسق » صليبية«احلروب اليت يقال هلا  فلم يكن الصليب يف. املقاتلني التابعني هلا من منظور مسيحي أو يهودي
 ية الغربية املغرقة يف الدنيوية، كما أن جنمة داود كان يستخدمها الصهاينةاإلثن الديين املسيحي وإمنا كان رمزاً للهوية

فاحلمالت اليت يقال هلا . اليهودي الذين ال يعرفون إال القليل عن الدين اليهودي والذين ال عالقة هلم بالنسق الديين
ستولت على الرموز الدينية ووظفتها إذن تعبري عن قوى غري دينية ا ، هي»صهيونية«، أو تلك اليت يقال هلا »صليبية«

  .بعد على األراضي وقتلت أصحاا مثلما استولت فيما
 

ومن هنا أيضاً كان متييزها احلاد بني البشر وتقسيمهم إىل أدىن . والصهيونية ومن هنا كانت عنصرية الديباجات الصليبية
خمتلف متاماً عن إميان  وهذا. إخل... لى اإلطالقأو حاضر وغائب، أو فئة هلا كل احلقوق وفئة ال حقوق هلا ع وأعلى،

 .عن اإلميان بأننا نولد مجيعاً من آدم وآدم من تراب الديانات التوحيدية الثالث باملساواة بني البشر واليت تصدر
 

 يسيطر وكان .الفرجنة والصهاينة ترى غزو فلسطني يف إطار فكرة أن الغزاة شعب مقدس أو خمتار ويالحظ أن ديباجات
أنفسهم على أم طالئع شعوم اليت ستحمل  على كل من الفرجنة والصهاينة تفكري خنبوي جيعل زعماءهم ينظرون إىل

احلملة العسكرية إن هي إال خروج ثان يشبه خروج العربانيني من مصر إىل  السالم لتخلِّص األرض املقدسة، وأن هذه
املسيح أو متهيداً  شروعني باألحالم األلفية يف استرجاع فلسطني بعد عودةارتبطت الديباجات يف كال امل وقد. كنعان
 .لعودته

 
 

 اإلسرائيلي /مركزية حمالت الفرنجة في الوجدان الصهيوني
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Centrality of the Crusades in the Israeli Zionist Imagination  

هما اختذ فلسطني ساحة لتنفيذ أحالمه، جند أن الوجدان ونظراً ألن كلي نظراً للتشابه بني املشروعني الفرجني والصهيوين،
سوى بعض  إىل أقصى حد باملشروع الفرجني، وخصوصاً أن الفرجنة قد رحلوا ومل يتركوا شيئاً خلفهم الصهيوين منشغل

ينظروا إىل وحياول الدارسون الصهاينة أن  .القالع اليت يزورها السائحون ويدرسها علماء اآلثار من اإلسرائيليني والعرب
وكأن محالت الفرجنة جردت بالدرجة األوىل ضد اليهود، » اليهودي التاريخ«مشروع الفرجنة من منظور ما يسمونه 

الصهيونية اإلسرائيلية عن  وتتحدث الكتابات. مينحون اجلماعات اليهودية مركزية يف كل األحداث التارخيية متاماً مثلما
بعضها دوراً يهودياً مستقال يف صد الفرجنة، وهو األمر  حايا الوحيدون، بل تدعىضحايا محالت الفرجنة وكأم الض

التويطلي، فإن  حقائق التاريخ، ومع ما ورد يف كتابات بعض الرحالة اليهود املعاصرين مثل بنيامني الذي يتناىف متاماً مع
من عكا وقيصرية تضم مائتني،  تضم مخسمائة يهودي على حني كانت كلٌّ) 1170يف عام (مدينة صور كانت 

التاريخ اليهودي إىل أن هذه هي اجلماعات اليهودية  وتشري موسوعة. وكانت عسقالن تضم مائيت يهودي حاخامي
 يهوديني اثنني 1267أنه وجد يف القدس عام ) حنمانيدس(اإلسباين موسى بن حنمان  ويذكر العامل اليهودي! الكبرية

  .فقط

 
منظور الصراع العريب اإلسرائيلي، مبعىن  تمام الصهيوين اإلسرائيلي بالكيان الفرجني هو دراسته منولكن أهم جوانب االه

ومشاكل املوارد البشرية والعالقات الدولية فضالً عن حماولة فَهم عوامل  عقْد الدراسات املقارنة يف مشاكل االستيطان
واالقتصادية والعسكرية للكيان  هتم بدراسة املقومات البشريةوهناك من ي. والفشل اليت أودت بالكيان الفرجني اإلخفاق

وقد وجه فريق من الباحثني اليهود اهتمامه . والكيان األوريب املساند له الفرجني، ومن يهتم برصد العالقة بني هذا الكيان
  .مشكالت االستيطان واهلجرة لدراسة

 
نجد أن شخصيات سياسية عامة مثل رابني وديان وأفنريي يهتمون ف ولكن االهتمام ال يقتصر على الدوائر األكادميية،

الصهيونية حيث  ، عقد إسحق رابني مقارنة بني ممالك الفرجنة والدولة1970ففي سبتمرب . واهلجرة مبشاكل االستيطان
ل الدولة هذا هو الذي سيؤدي إىل اضمحال توصل إىل أن اخلطر األساسي الذي يهدد إسرائيل هو جتميد اهلجرة، وأن

مقارنة مستفيضة بني ) 1968(يف كتابه إسرائيل بدون صهيونية  ويعقد أفنريي. بسبب عدم سريان دم جديد فيها
والذي استفدنا  الصهيونية ال ختتلف كثرياً عن املقارنة اليت عقدناها يف اجلزء اخلاص ذا املوضوع ممالك الفرجنة والدولة

يتعلم منه الصهاينة، فإسرائيل مثل ممالك الفرجنة  لص إىل أن املقارنة درس البد أنولكن أفنريي خي. فيه بتحليله الذكي
 كما يتصور بعض الصهاينة، وإمنا هي محاصرة) الذي ال مفر منه(املصري املوعود  محاصرة عسكرياً ال ألن هذا هو

  .العرب منذ مئات السنني نهاعسكرياً ألا جتاهلت الوجود الفلسطيين ورفضت االعتراف بأن أرض امليعاد يقط
 

ماذا "الصهيوين للبنان، يف مقال نشر يف هاعوالم هزه بعنوان  ، بعد الغزو1983وقد عاد أفنريي إىل املوضوع، عام 
الصهيونية، وأن  إىل أن ممالك الفرجنة احتلت رقعة من األرض أوسع من تلك اليت احتلتها الدولة فأشار" ستكون النهاية
الوسط والتعايش السلمي كانا غريبني على التكوين   قادرين على كل شيء إال العيش يف سالم، ألن احللولالفرجنة كانوا
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جديد يطالب بالسالم كانت جمهودام تضيع سدى مع قدوم تيارات جديدة من  وحينما كان جيل. األساسي للحركة
العسكرية االقتصادية  كما أن املؤسسة. االستيطايناألمر الذي يعين أن ممالك الفرجنة مل تفقد قط طابعها  املستوطنني،

مث بدأ . التوسع الفرجني على مدى جيل أو جيلني للفرجنة قامت بدور فعال يف القضاء على حماوالت السالم، فاستمر
املسيحيني الفرجنة من جهة وأبناء الطوائف الشرقية من جهة أخرى، األمر الذي  اإلرهاق حيل م، وزاد التوتر بني

نفسه، بدأ بعث إسالمي  ويف الوقت. جمتمع الفرجنة االستيطاين، كما ضعف الدعم املايل والسكاين من الغرب أضعف
املسلمون طرقاً جتارية بديلة عن تلك اليت استوىل عليها  جديد، وبدأت احلركة لإلجهاز على ممالك الفرجنة، فأوجد

يف املمالك، حل حملهم ورثة ضعفاء يف وقت ظهرت فيه سلسلة األوىل من أعضاء النخبة  وبعد موت األجيال. الفرجنة
وظل ميزان القوى مييل . بيربس القادة املسلمني العظماء ابتداًء من صالح الدين ذي الشخصية األسطورية حىت الظاهر من

ه وآثاره يف وعي وقد ترك هذا احلدث التارخيي بصمات. النهائية لغري صاحل الفرجنة، كما مل يكن هناك ما يوقف هزميتهم
  .اليوم شعوب املنطقة حىت

 
والواقع أن اهتمام املستوطنني الصهاينة مبمالك الفرجنة تعبري عن إدراك أويل لطبيعة دورهم يف املنطقة كدولة وظيفية 

تكون جمرد أداة يف يد قوى عظمى خارجية، وهو إحساس يشوبه قسط كبري من القدرية والعدمية النامجة عن إحساس 
 .داة بأا ال متتلك ناصية أمورها وال تسيطر على مصريها أو قدرهااأل

  

 

صهيونية غير اليهود المسيحية: الباب الثالث   

 

 

  الصهيونية الغربية

Western Zionism  

ة حركة ليست عاملية وإمنا حركة غربي مصطلح قمنا بسكه لنشري به إىل احلركة الصهيونية لنبني أا» الصهيونية الغربية«
والصهيونية الغربية تصدر عن الصيغتني الصهيونيتني األساسية . والغريب تضرب جبذورها يف التشكيل احلضاري والسياسي

  :وميكن أن نقسم الصهيونية الغربية إىل قسمني والشاملة،
 
مادة   لليهود باعتبارهمصهيونية الذين توصلوا إىل الصيغة الصهيونية األساسية وهم ينظرون وهي: صهيونية غري اليهود) أ

  .»صهيونية مسيحية«يطلقون عليها  ، وإن كانت ديباجتها مسيحية فإم»صهيونية األغيار«تنقَل، ويطلق عليها البعض 
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وهذه نقسمها إىل . اليهود الذين تبنوا الصيغة الصهيونية األساسية وهي صهيونية: صهيونية اليهود يف الغرب) ب
من الناحية  والصهيونية األوىل قد تنتمي.  التوطينية وصهيونية يهود شرق أوربا االستيطانيةأوربا صهيونية يهود غرب

  .البنيوية إىل صهيونية غري اليهود، فهي تنظر إليهم من اخلارج

 
املنظور والديباجات وال ينصرف قط إىل  وإذا كان مثة فارق بني صهيونية غري اليهود وصهيونية اليهود، فهو يكمن يف

الصهاينة اليهود وغري اليهود شعب عضوي منبوذ من أوربا جيب أن ينقَل  يغة األساسية نفسها، فاليهود بالنسبة إىلالص
جمرد مادة بشرية توظَّف  وبينما ينظر الصهاينة غري اليهود إىل اليهود من اخلارج باعتبارهم. ليوظَّف لصاحلها خارجها

، فإن الصهاينة اليهود ينظرون إىل اليهود من )يف حد ذاا  وسيلة ال قيمة هلاأي على أم جمرد موضوع أو(لصاحل الغرب 
مصطلحات  مقدساً، أي أم يهودون الصيغة الصهيونية األساسية الشاملة من خالل إسقاط الداخل باعتبارهم شيئاً

اإلله  روح الشعب  التوراة (ما  قوة  شعب  أرض: احللولية الكمونية اليهودية عليها والعودة إىل الثالوث احللويل
  .بينهما تسري يف العنصرين وحتل فيهما وتربط) والتراث

فهو من منظور الصهاينة اليهود وسيلة مهمة  ،(كما يرى الصهاينة غري اليهود(وإذا كان الشعب اليهودي جمرد وسيلة 
 نالحظ أن كثرياً من الصهاينة غري ولنا أن. مركزية الشعب اليهودي توظَّف يف إطار كوين أو تارخيي ضخم بسبب

يقبلون الرؤية النفعية، وأصبح من  تقبلوا الرؤية احللولية الكمونية اليهودية وأن كثرياً من الصهاينة اليهود اليهود قد
ثة حيث يحلُّ النفعية، وهذا ممكن يف إطار احلضارة الغربية العلمانية احلدي املألوف أن متتزج الرؤية احللولية بالرؤية املادية

بطريقة روحية وعن األمور  التعبري عن األمور املادية) من خالل الصيغة اهليجلية(يف املادة ويصبح من املمكن  املطلق
فلسطني باعتبارها أرض امليعاد وباعتبارها كذلك موقعاً ذا أمهية  ومثرة هذا املزج هو النظر إىل. الروحية بطريقة مادية

حجر الزاوية يف عملية  بالغة، وإىل الشعب اليهودي باعتباره شعباً خمتاراً يقف يف مركز الكون،وإستراتيجية  اقتصادية
وإسرائيل هنا هي أداة اإلله الطيعة، وهي يف . الغربية اخلالص، ويف الوقت نفسه باعتباره مادة استيطانية ختدم احلضارة

  .للحضارة الغربية الوقت نفسه العميل املطيع

 

 يار صهيونية األغ

Gentile Zionism  

، وهو مصطلح شائع يف اللغات األوربية «Gentile Zionism جنتايل زايونيزم«ترمجة ملصطلح » صهيونية األغيار»
، »صهيونية غربية«وحنن نفضل استخدام مصطلح . الصيغة الصهيونية األساسية الشاملة يشري إىل غري اليهود الذين يتبنون

صهيونية غري «وإىل » املسيحية الصهيونية ذات الديباجة«، ونشري إىل »صهيونية غربية«فقط، مبعىن » صهيونية» أو
بعض مواطين العامل الغريب ويدافعون عنها، إما من منظور مسيحي أو  مبعىن أا صهيونية غربية يتبناها» اليهود العلمانية

  .من منظور علماين
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 صهيونية غير اليهود 

Gentile Zionism  

 . »ونية األغيارصهي« انظر
 

  الصهيونية المسيحية

Christian Zionism  

وتسلَّل منها إىل اللغة العربية، حيث تتم ترمجة كل املصطلحات  مصطلح انتشر يف اللغات األوربية» الصهيونية املسيحية»
موقفنا   يعبر عنأشد دون إدراك مضامني املصطلح، ومن مث فإننا ال نعرف إن كان هذا املصطلح بأمانة شديدة وتبعية

يضفي على الصهيونية صبغة عاملية تربطها  «الصهيونية املسيحية«والواقع أن مصطلح . بالفعل وعن رؤيتنا للظاهرة أم ال
بل إن أوائل املعادين للصهيونية . للواقع، إذ ليس هناك صهيونية مسيحية يف الشرق باملسيحية ككل، وهو أمر خمالف متاماً

الصهيوين ومبدى عمقه هو  نوا من العرب املسيحيني، وأول مفكر عريب تنبأ بأبعاد الصراع العريب عرب فلسطني كا بني
كما أن الكنيستني الكاثوليكية واألرثوذكسية . عازوري جنيب) اللبناين األصل الفلسطيين اإلقامة(املفكر املسيحي 

، فإن ذلك )كما هو احلال مع الفاتيكان (وإن حدث تقارب ما. عقائدي ديين مسيحي تعارضان الصهيونية على أساس
هناك يف الغرب املسيحي  بل. دولة إسرائيل والعتبارات عملية خارجة عن اإلطار الديين العقائدي إىل حد كبري يتم مع

ولذا، فإن . الصهيونية على أساس ديين مسيحي أيضاً الربوتستانيت عشرات من املفكرين املسيحيني الذين يرفضون
ومن هنا، فإن احلديث جيري هنا، يف هذه املوسوعة، . علمي نظراً لعموميته ومطلقيته غري» لصهيونية املسيحيةا«مصطلح 

عن (استمدت ديباجتها  ، فهي صهيونية غري مسيحية بأية حال، بل صهيونية»الصهيونية ذات الديباجة املسيحية» عن
التراث بكل قيمه وأبعاده، ودون استعداد منها ألن يحكَم  ذامن التراث املسيحي دون االلتزام ) طريق احلذف واالنتقاء

). األساسية وميكنها أن تستخدم ديباجات إحلادية دون أن يتغير مضموا أو بنيتها الفكرية) عليها من منظوره األخالقي

ينية يؤمن مبجموعة من القيم فاملؤمن بعقيدة د ويف تصورنا أن هذا هو الفارق بني أية عقيدة دينية وأية عقيدة علمانية،
، ومن مث ميكن تقييمه وتقييم سلوكه من )من إبداعه وال من إبداع غريه من البشر فهي ليست(املطلقة املتجاوزة إلرادته 

أن يحاكَم اإلنسان العلماين من  أما العقيدة العلمانية، فهي جمموعة من القيم النسبية املتغرية، وال ميكن. هذه القيم منظور
 ويعدهلا مبا يتفق مع مواقفه املتغيرة واحتياجاته املتطورة وأهوائه املتجددة نظورها إذ بوسعه أن يرفضها ويتنكر هلام

  .ورغباته اليت ال تنتهي
 

  الصهيونية ذات الديباجة المسيحية

Zionism and Christian Apologetics  
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اليهود إىل  يف بعض األوساط الربوتستانتية املتطرفة إلعادةهي دعوة انتشرت » الديباجة املسيحية الصهيونية ذات»
العودة شرط لتحقيق اخلالص، وهي تضم  وتستند هذه الدعوة إىل العقيدة األلفية االسترجاعية اليت ترى أن. فلسطني

يونية عميق هلم، متاماً مثل الصيغة الصه يف واقع األمر كره داخلها هذا املركب الغريب من حب اليهود الذي هو
  .منبوذ نافع ينقَل خارج أوربا ليوظَّف لصاحلها شعب عضوي: األساسية

 
برفضه ) املتطرفة وخصوصاً يف أشكاله(الديباجة املسيحية جزء ال يتجزأ من فكر اإلصالح الديين  وأفكار الصهيونية ذات

دي خارج الكنيسة وللتفسري الفردي اخلالص الفر التفسري اازي للكتاب املقدس وفتحه الباب على مصراعيه لفكرة
هو نفسه الكنيسة والكتاب املقدس، يفرض عليهما ما يشاء من قيم ورؤى،  للنصوص املقدسة، حبيث أصبح املسيحي

وقد انتشر الفكر . »اإلمربيالية الرؤية املعرفية«عن تصاعد معدالت احللول والعلمنة وانتشار ما نسميه  وهو ما يعبر
السادس عشر؛ عصر الثورة العلمانية الشاملة والثورة التجارية واحلركة  ذو الديباجات املسيحية يف أواخر القرنالصهيوين 
. أسواق لتصريف سلعها الغربية ونشوء الرأمساليات األوربية الباحثة عن مصادر الثروات واملواد اخلام وعن االستيطانية

أن حتولت عن الكاثوليكية ونفضت النفوذ اإلسباين  يحية إجنلترا بعدوكانت أهم مراكز الصهيونية ذات الديباجة املس
  .)ومع هذا، يالحظ أن إجنلترا مل يكن فيها يهود تقريباً(االستعمارية  عنها وأصبحت واحدة من أهم القوى

 
فسرياً حرفياً للعهد فنش، الذين طرحوا ت وميكننا هنا أن نذكر بعض املفكرين الصهاينة، مثل توماس برايتمان وسري هنري

وقد ظهرت عشرات ). الفرنسي(كما ميكن اإلشارة إىل فيليب دي الجنالري  .القدمي وطالبوا بعودة اليهود إىل فلسطني
على احلكم ) البيوريتان) وزاد هذا املوقف عمقاً باستيالء املتطهرين. تعاجل هذا املوضوع وتتخذ موقفاً مماثالً املقاالت اليت

فالشتات . إلجنلترا وذلك حىت يتشتتوا يف كل بقاع األرض ن بيوريتانيان نداء يطلبان فيه إعادة اليهودفكتب إجنليزيا
 ولنتذكر هنا قانون" (سفن إجنليزية"شرط عودم ألرضهم، على أن تكون عودم على  الكامل  حسب األسطورة  هو

استبعاد السفن اهلولندية من  مويل والذي مت مبقتضاه، الذي أصدرته حكومة كرو1651املالحة املركنتايل، الصادر عام 
  .)أفريقيا أو آسيا غري ممكن إال على سفن إجنليزية حمل التجارة الربيطانية، ولذا أصبح حمل سلع من

 
 الوقت ذلك تاريخ العامل املسيحي اليت يطرح فيها بشر مشروعاً بشرياً إلجناز ما كان يعتقَد حىت وتعد هذه أول مرة يف

عودة اليهود إلجنلترا بسبب نفْعهم وإمكانية  وقد أدىل كرومويل بدلوه فدافع عن. أنه أمر سيتم بتدخل العناية اإلهلية
الصيغة الصهيونية األساسية هي النموذج األساسي الكامن يف كل هذه  ويالحظ أن. استخدامهم كجواسيس له

  .الكتابات

 
صرحياً وشكالً تبشريياً بني اليهود، وهي تنظر  لديباجة املسيحية تأخذ شكالً دينياً استرجاعياًويالحظ أن الصهيونية ذات ا

 ودعاة. ال يزالون جمرد أداة للخالص، وهم قتلة املسيح الذين جيب تنصريهم وهدايتهم لليهودية من اخلارج متاماً، فاليهود

ومع هذا، . صناعة القرار اً، معظمهم بعيدون عن مركزالصهيونية ذات الديباجة املسيحية شخصيات ليست سوية متام
  .يالحظ أن األبواب كانت دائماً مفتوحة أمامهم
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واسترجاعهم إىل فلسطني إعداداً  قامت مجعيات مسيحية تبشريية عديدة مهمتها نشر املسيحية بني اليهود وهدايتهم وقد
 املسيحية بني اليهود اإلجنليز ويهود الدولة العثمانية لنشر وأهم مجعية صهيونية مسيحية هي مجعية لندن. للخالص

 كما مت تأسيس مجعية .(«Jews' Society جوز سوسيايت«(إليها على أا مجعية اليهود  ، وكان يشار)1809(

 فرعاً يف لندن 32يتبعها  ، وكان1850ألف جنيه عام 26التبشري الكنسية اليت ازدهرت إىل درجة أن ميزانيتها بلغت 
  .من املسيحيني مثل لورد شافتسربي السابع لقدس وغريمها من املدن، وأصبحت املنرب األساسي للصهاينةوا
 

، بدأت الديباجات الدينية تبهت بالتدريج )احللولية العضوية(الرتعة الرومانسية  ومع تصاعد معدالت العلمنة وتزايد
جمرداً من كل الديباجات   إطار مفهوم الشعب العضوي املنبوذحتل حملها ديباجات علمانية عقالنية نفعية تدور يف وبدأت

توظيف الدولة العثمانية كي تصبح سداً ضد الزحف  ومع ظهور حممد علي يف مصر، وبداية التفكري يف. املسيحية
أن إذ جند ) رغم شعبيتها(أصبحت الصهيونية ذات الديباجة املسيحية هامشية  الروسي األرثوذكسي أو يف اقتسامها،

  .)صهيونية غري اليهود) النخبة احلاكمة يستخدمون الصيغة الصهيونية األساسية مع ديباجات نفعية علمانية أعضاء
 

أن الصهيونية ذات ) املادية الشاملة(العضوية أو العلمانية العقلية  وال يعين ظهور الصهيونية ذات الديباجة الرومانسية
يف التمتع  فالعكس هو الصحيح، إذ أن هذه الديباجة استمرت. ىت توارتاملسيحية الواضحة اختفت أو ح الديباجة

الرتعة الرومانسية قد أعطتها حياة جديدة  بذيوع ال تعادله أية ديباجة أخرى، رغم تزايد علمنة اتمع الغريب، بل إن
 أي املبشرة( يف احلركة اإلجنيلية القرن التاسع عشر شهد بعثاً مسيحياً متمثالً ويتضح ذلك يف أن. وزادا حيوية ودينامية

كما يتضح . والفقراء والتبشري بني اليهود اليت كانت دف إىل بعث القيم املسيحية بني صفوف الطبقة العاملة) باإلجنيل
بل ميكن القول بأن الديباجة . يف استخدام ديباجات مسيحية) العلمانيني) يف استمرار كثري من الصهاينة غري اليهود

 .وبلفور مزيج من الديباجتني العلمانية النفعية واملسيحية كما هو احلال مع شافتسربي ثر شيوعاًاألك
 

الذي قام بتقدمي هرتزل ألعضاء النخبة احلاكمة يف  ومن أهم الصهاينة الذين استخدموا ديباجات مسيحية وليام هشلر
 ، ونيبور رينهولد رجل الدين)هاب ضد العربالربيطاين الذي ساهم يف أعمال اإلر الضابط(أوربا، وأورد وجنيت 

  .الربوتستانيت
 

استخدم ديباجات صهيونية مسيحية ) فلسطني وغريها يف(وميكن القول بأن املشروع االستيطاين الغريب بشكل عام 
ن وأصبح سكاا األصليو) فلسطني(فأصبحت كل منطقة يتم غزوها هي أرض كنعان  توراتية لتربير عملية غزو العامل

  .أفريقيا وقد استخدمت هذه الديباجات يف استعمار األمريكتني وجنوب. ومن مث ميكن إبادم كنعانيني

 
وبدأت الفكرة . إنشاء الدولة الصهيونية وقد بدأت الصهيونية ذات الديباجة املسيحية تتمتع ببعث جديد بعد

ومنهم بعض رؤساء (يف الواليات املتحدة ) األصولية(ة الربوتستانتية املتطرف االسترجاعية تنتشر بشكل كبري يف األوساط
يف العصر احلديث وهي  واليت تصر على أن دولة إسرائيل هي حتقق النبوءة حرفياً) املتحدة مثل كارتر ورجيان الواليات

 واحدة وبشكل مؤقت يف التاريخ من منظور بشرى األلف سنة السعيدة، أي أن احللول أو التجسد الذي حدث مرة
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 لذلك، جند أن. ومادياً يف شكل الدولة الصهيونية ويف أحداث التاريخ احلديث كاثوليكي، أصبح حلوالً حرفياً ودائماً

جريي فالويل يشري إىل أن كتاب  وعلى سبيل املثال، فإن. االسترجاعيني املُحدثني يستغرقون يف التفسريات احلرفية
، وتصبح روش »ميشيسن وتوبال«أرض ا مدينتان مها  ، وهي»روش«حزقيال يشري إىل أرض معادية للماشيح هي 

، )حسب سفر حزقيال(وستقوم روش بغزو إسرائيل وبها . »تيبولسك«وتوبال  «موسكو«وتصبح ميشسن » روسيا«
ليزية يقابلها يف اإلجن «النهب«وكلمة . فالويل يفسر هذا بأن روسيا ستقوم بغزو إسرائيل للحصول على الغنائم ولذا فإن

، أي البترول، وهنا تصبح األمور شديدة «oil أويل«، فإن حذفنا أول حرفني فإا تصبح «spoil سبويل«كلمة 
 جذور قبالية، كما يالحظ هنا أيضاً الثنائية الصلبة اليت تتبدى يف التأرجح بني وهذه الطريقة يف التأويل ذات(البساطة 

ويقوم ). معىن على النص  معىن واحد مباشر والتأويل السائل الذي يفرض أيالتفسري احلريف اجلامد الذي يصر على
املليونري األصويل األمريكي (املثال، فإن تريي ريزوفر  وعلى سبيل. هؤالء االسترجاعيون حبوسلة إسرائيل بشكل حاد

فإن  وبصفة عامة،. لة مستحيلةيرى أن السالم بني إسرائيل وجرياا مسأ) إعادة بناء اهليكل الذي يقوم بتمويل عملية
االسترجاعيون ضرورة حتريك األمور باجتاه  بل يرى. الرؤية االسترجاعية ترى أن هرجمدون نبوءة حتمية البد أن تتحقق

ولذا، فإن موقفهم من مفاوضات السالم أكثر تشدداً من موقف أكثر صقور ) احلرب إلضرام الصراع والتعجيل بالنهاية
مقدس ال ميكن التفاوض  وال خيتلف األمر كثرياً بشأن حدود أرض امليعاد، فهذه احلدود معطَى ثابت). تشدداً إسرائيل

اتساعاً من حدود إسرائيل الكربى اليت يتخيلها أكثر  كما أن حدود إسرائيل اليت يتخيلها االسترجاعيون أكثر. بشأنه
وضمنها (ردن وأجزاء من مصر ولبنان ومعظم سوريا الرؤية االسترجاعية، تضم األ فحدودها، حسب. الصهاينة تطرفاً

  .املقدس أي أن االسترجاعيني يرون ضرورة سفك الدم اليهودي حتقيقاً لرؤيتهم لنبوءات الكتاب .(دمشق
 

الذي أرسل اليهود إىل فلسطني ) صاحب الوعد املشهور) والواقع أن هذا املفهوم ال خيتلف كثرياً عن مفهوم آرثر بلفور
االسترجاعية  وهكذا، فإن الرؤية. الغربية، ترتَف دماؤهم دفاعاً عن احلضارة اليت نبذم وا قاعدة أمامية للحضارةليكون

وغين عن القول أن الرؤية ! احلتمية النتشار املسيحية رؤية معادية متاماً لليهود وترى أن هالكهم طريق اخلالص والبوابة
تعبري  قة هلا بالرؤية املسيحية كما عرفها آباء الكنيسة ومفسروها الدينيون، وهيال عال االسترجاعية رؤية حرفية علمانية

 يف الصالة 1985األول يف أغسطس  وقد عقد املؤمتر الصهيوين املسيحي. عن ويد املسيحية أي علمنتها من الداخل
  . دولة27وباً أتوا من  مند589، وحضره )1897(بازل  نفسها اليت عقد فيها املؤمتر الصهيوين األول يف

 

 : ومن أهم المنظمات الصهيونية المسيحية في الواليات المتحدة

 
  .(ولعلها أهم املنظمات(وزعيمها الروحي القس جريي فولويل   منظمة األغلبية األخالقية، 1
 
  .روبرتسون  مؤسسة بات 2
 
  . منظمة السفارة املسيحية الدولية  القدس 3
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  .للقيادات املسيحية من أجل إسرائيلاملؤمتر القومي   4
 
 .الدينية  املائدة املستديرة 5

 

  األحالم والعقائد األلفية

Millenarianist Dreams and Doctrines  

 .«حتتوي على ألف«ومعناها » ميلينياروس«اإلجنليزية املأخوذة من الكلمة الالتينية  «ميلينرييانزم«ترمجة لكلمة » األلفية«

ومن مث، فقد ظهر . هندسي صارم نساين عام لفرض نظام عام على أحداث التاريخ، وهو عادةً نظام رياضيومثة نزوع إ
اية كل ألف من السنني، انتهاء دورة زمنية، وتصاحب هذه النهاية  اإلميان يف كثري من احلضارات بأن العامل يشهد، يف

متواترة يف  والفكرة األلفية. ه سيكون يف اية ألف معينةبل تذهب هذه الرؤية إىل أن التاريخ كل .عادةً أحداث ضخمة
وقد كتب الشاعر األيرلندي وليام . األلفية ويقال إن حروب الفرجنة كانت نتيجة تصاعد احلمى. كثري من احلضارات

) ة األمريكيةاملوظف بوزارة اخلارجي(ولعل آراء فوكوياما . ذات طابع ألفي بتلريتس يف اية القرن التاسع عشر قصائد

كما أن ). الثانية بعد امليالد مع انتهاء القرن العشرين، أي يف اية األلف(التاريخ، ذات طابع ألفي هي األخرى  عن اية
وللعقيدة األلفية جذور . بنهاية التاريخ يف إحدى الدورات األلفية العراف نوستراداموس من قبله وضع خمططاً يتنبأ فيه

باحلدود وعن نفاد  اماً مثل الرتعات املشيحانية املختلفة اليت تعبر عن تزايد معدالت احللولية وضيقمت شعبية يف العادة،
  .صرب بشأن العملية التارخيية وباخلالص التدرجيي

 
الربوتستانتية إذ يؤمن كثري من  األلفية تعود جذورها إىل اليهودية، ولكنها أصبحت فكرة مركزية يف املسيحية والعقيدة

الذي يشار إليه فيها ب ) (أو املاشيح حسب الرؤية اليهودية(املخلِّص  ملسيحيني الربوتستانت بأنه حينما يعود املسيحا
أيام «إليها أحياناً باسم  هو والقديسون ملدة ألف عام يشار) باعتباره امللك املقدس(سيحكم العامل ) »األلفي امللك«

  .والعدل يف عامل التاريخ والطبيعة ويف جمتمع اإلنسان واحليوان فترة سيسود فيها السالم، وهي »أيام املسيح«أو » املاشيح
 

العرباين ملؤسسة امللكية  املقدس هذه مل يأت هلا أي ذكر يف العهد القدمي ويبدو أا جمرد صدى يف الوجدان وعقيدة امللك
سة اختفت مع ايار الدويالت العربانية ومل تتم استعادا حىت املقد وما حدث هو أن مؤسسة امللكية. املقدسة العربانية

املستقبل أصبحت جزءاً من  فأسقط الوجدان العرباين فكرة امللك املقدس على. اليهود بأمر قورش الفارسي بعد عودة
اشيح بن داود امللكي، املاشيح بن هارون الكهنويت وامل): املشيحاين وتتحدث مجاعة قمران عن الزوج(األفكار األخروية 

  .بعد املاشيح بن يوسف واملاشيح بن داود مث ظهر فيما
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 بل إن كتب). أبوكريفا(ويف الكتب اخلارجية أو اخلفية ) تنائيم(كتابات معلمي املشناه  وقد ظهرت العقيدة األلفية يف

واألحالم األخروية، وسائر األساطري  ،(جرفاسيود إبي(، ومعظم األفكار األخروية، والكتب املنسوبة )أبوكاليبس(الرؤى 
وتظهر العقيدة األلفية يف العهد اجلديد يف سفر رؤيا . حول هذه العقيدة اخلاصة بآخر األيام واية الزمان، تدور مجيعاً

 ملدة الثانية وحكْمه العامل الالهويت الذي يشبه سفر دانيال يف كثري من الوجوه والذي يدور حول عودة املسيح يوحنا
والنص يتحدث . فيه صور احلشر األخروية وتتداخل والنص، مثل كل كتب الرؤى، مركب مضطرب تنثال. ألف عام

بيوم  ويبدو أن األلف عام هذه ال عالقة هلا(للعامل مع قديسيه لفترة متتد ملدة ألف عام  عن تقييد الشيطان مث حكم املسيح
سيتحقق اآلن وهنا قبل يوم  إذ هي نوع من الفردوس األرضي الذيالبعث أو يوم القيامة أو الفردوس السماوي 

: باإلجنليزية(ولعله عند هذه اللحظة يظهر املسيح الدجال  بعد ذلك يطلَق الشيطان من سجنه هلجمة أخرية،). احلساب

 ويالحظ أن. فتدور املعركة الفاصلة النهائية) ضد املسيح: وهي كلمة تعين حرفياً «anti-Christ أنيت كرايست«

مملكة األرض والذي يعرف  املسيح الذي يعود هذه املرة ليس هو مسيح األناجيل املعروف لدينا الذي يشيح بوجهه عن
متسربل بثوب "و" عيناه كلهيب نار"حصاناً أبيض و أنه سيصلَب فداًء للبشر، وإمنا هو مسيح عسكري جييئ راكباً

رؤيا يوحنا " (ضرب به األمم، وهو سريعاهم بعصاً من حديدلكي ي من فمه خيرج سيف ماض"و" مغموس بدم
البيئة  مسيح جدير بالرؤية املعرفية اإلمربيالية، يشبه جيوش أوربا اليت داست األرض ولوثت فهو إذن). 16  19/11

لذين هرجمدون، ضد ملوك األرض ا وهو مسيح سيقتحم التاريخ عنوة ويدخل املعركة النهائية، معركة. وثقبت األوزون
والنهائي، ويبعث كل البشر، احملسن ) الثاين(مث يبدأ املسيح حكمه  .يساعدهم الشيطان، فيلحق م مجيعاً اهلزمية النكراء

الزمان ويبدأ  وينتهي. وذلك حملاسبتهم وجمازام) يبدو أنه يف حكمه األول مل يبعث سوى القديسني إذ(منهم والسيئ 
ومأجوج وعالمات الساعة والنهاية، كما  وختتلط بكل هذا أقوال عن يأجوج.  األرضحكم مدينة اإلله وختتفي مدينة

  .تقل اختالطاً عن تلك اليت خلصناها أن هناك العديد من الروايات األخرى اليت ال
 

أم  املسيحمىت تكون النهاية النهائية، هل تكون بعد عودة : بني الروايات املختلفة هو وأهم النقط اليت يدور حوهلا اخلالف
والتقدم؟ ويقسم األلفيون، أي املؤمنون  قبلها؟ وما عالمات هذه العودة الثانية، أهي مزيد من الشر والتدهور أم اخلري

  :لزمن ظهور اململكة األلفية بالعقيدة األلفية، إىل قسمني حسب رؤيتهم
 
يأيت فجأة ويبدأ مملكة األلف عام اليت سيسود فيها امللك األلفي أي املسيح س وهؤالء يؤمنون بأن: أنصار ما قبل األلف) أ

. ايار احلضارة وتدهورها وعالمة النهاية عند هؤالء تكون عادةً. والسالم، وهذه الرؤية هي األكثر شيوعاً العدل

  .عادةً إىل العقيدة ما قبل األلفية دون إضافات أو حتفظات فهي تشري» ألفية« وعندما ترد كلمة 

 
امللك األلفي سيأيت بعد األلف عام اليت سيسود فيها السالم واحملبة وتعم فيها  وهؤالء يرون أن:  بعد األلفأنصار ما) ب

للمسيح هي ذروة هذه  وستكون العودة الثانية. بسبب أن املسيحيني سيتخذون موقفاً أخالقياً ويطيعون إهلهم النعمة
وعالمة النهاية هنا هي . يوم القيامة أو احلساب األخري م، وهذا هواملرحلة، فهو سيأيت ليبعث املوتى وحياسبهم على أفعاهل

  .يف األرض شيوع السالم واحملبة والرخاء
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فجائي ناجم عن تدخل أو جتسد إهلي يف التاريخ دون  واخلالفات هنا عميقة وبنيوية، فما قبل األلفيني يرون أن التغري

 أما ما بعد. الدراما الكونية، وسيصاحب تدخل اخلالق مذابح وحروبعنصر سليب يف  حماولة من جانب البشر، فهم

والذروة اليت . أنفسهم وحتسني دنياهم األلفيني، فريون أن التغير تدرجيي، وأنه ناجم عن أن املسيحيني سيقومون بتغيري
فاإلنسان . ائي لإلله يف التاريخفعل إنساين أخالقي وليس جمرد جتسد فج يصل إليها التاريخ تدرجيياً هي إذن تعبري عن

فيما بعد، مع فكر  وقد تزاوجت هذه الرؤية،. سلبياً يف الدراما الكونية، بل هو فاعل ال خيضع للحتميات ليس عنصراً
املسيحيني التدرجيي هو التقدم التدرجيي للعلوم،  عصر االستنارة وعقيدة التقدم، ومتت علمنتها حبيث أصبح تقدم

والواقع أن هذا الفكر يصل إىل قمته يف . هي هذه أو تلك النقطة يف التاريخ (واحلكم األلفي(ملسيح وأصبحت عودة ا
 .هيجل، بل يف كل املنظومات العلمانية اهليجلية منظومة

 
هذا  مملكة املسيح يف(األخروي اإلسكاتولوجي املسيحي األلفي يتأرجح بني احللولية املادية  ومن الواضح أن الفكر

فبينما تسد الصيغة األوىل أية ). خارج التاريخ اململكة السماوية(والتوحيد الذي يرتِّه اإلله عن الطبيعة والتاريخ ) الزمان
 ومع هذا تتم تصفيتها من خالل عقيدة(تؤكدها وحتتفظ بقدر من الثنائية الفضفاضة  ثغرات أو ثنائيات، جند أن الثانية

  .)يخالتقدم والتجسد التدرجيي من خالل التار
 

بالتفسري  منذ البداية، بظهور العقلية التجارية والعلمية واملادية، ومن مث فإا قد ارتبطت وقد اقترنت العقيدة األلفية،
اليت طورا الكنيسة عرب العصور الوسطى  احلريف لكل عبارات العهد القدمي ورفضت التفسريات الكاثوليكية اازية

وقد اضطرت الكنيسة إىل قبول هذا . القدمي، من العناصر املادية والوثنية فيه صوصاً العهدلتخلِّص الكتاب املقدس، وخ
باعتباره مجاعة مقدسة  أي الشعب اليهودي»  إسرائيل احلقيقية«أي » إسرائيل فريوس«ألا اعتربت نفسها  الكتاب

هد القدمي وعدم اعتباره ضمن الكتب القانونية، إذ إللغاء الع ويف بداية العهد املسيحي، كان هناك اجتاه). مجاعة يسرائيل(
االجتاه، إذ أن  ولكن الكنيسة رفضت هذا. مركزية وقدسية ومصداقية رؤية اليهود تارخيياً ودينياً أن تبنيه كان يعين إلغاء

 يتناىف مع يف أن ترث مجاعة يسرائيل، وهو ما حذْف العهد القدمي كان يعين يف واقع األمر حرمان الكنيسة من حقها
 ومهما يكن األمر، فإن الكنيسة حاصرت العناصر الوثنية يف العهد القدمي وحاولت .العقيدة املسيحية ومع رؤيتها لنفسها

الديين، بدأت التفسريات احلرفية  ولكن، مع عصر النهضة واإلصالح. حتييدها عن طريق التفسريات اازية والرمزية
األلفيون إىل أن ما ورد يف العهدين القدمي واجلديد نبوءات حرفية عن   تنتشر، وذهبللعهد القدمي) األلفية(والفردية 
أحداث وقعت يف  عكس الرؤية املسيحية التقليدية اليت تذهب إىل أن آيات الكتاب املقدس إما آيات عن على(املستقبل 

لعبارات اليت وردت عن خراب أورشليم أن ا فريى األلفيون، على سبيل املثال،). املاضي أو نبوءات وردت مث حتققت
أما الرؤية املسيحية التقليدية، فتذهب إىل أا حتققت بالفعل  .1948  أو عام1967تشري إىل حروب عام ) القدس(

  .على يد تيتوس  ميالدية70عام 
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 تدخله فيه حىت ميكن التاريخ بشكل فعلي فجائي، وحول والعقيدة األلفية، يف كل مفاهيمها، تدور حول جتسد اإلله يف
أي  ويف كل الشواهد املادية اليت ميكن إدراكها باحلواس اخلمس اآلن وهنا يف مملكة األرض، مشاهدته يف آثاره الفعلية،

. حبساب اية األيام وموعد وصول املاشيح وقد استفاد األلفيون من التأمالت القبالية اخلاصة. أا رؤية مادية للواقع

  .تعبرياً عن ويد املسيحية عىن، تكون العقيدة األلفيةوذا امل
 

اليت محلت راياا العناصر الغنوصية واليهودية (خطورة العقائد األلفية  وقد أدركت الكنيسة الكاثوليكية منذ البداية
أي تشبه " طريقة اليهودعلى  عقيدة"وقد وصفت الكنيسة العقيدة األلفية بأا . على العقيدة املسيحية) الشعبية والوثنية

حماصرة ذلك املفهوم الواحدي الكوين املعادي للتاريخ  وقد حاول القديس أوغسطني. الفكر املشيحاين اليهودي
حتققت يف  «حلولية مؤقتة شخصية منتهية«احللولية اليت يصدر عنها وحيوهلا إىل ما نسميه  واحلدود، وحاول أن حياصر

وقد بين . احللولية ويستأنف التاريخ اإلنساين االبن مث صلبه وقيامه، ومع قيامه تنتهي اللحظةحلظة نزول اإلله باعتباره 
 الكاثوليكية هي مملكة املسيح، وأا التجسيد التام للعصر األلفي، وأا حالة روحية القديس أوغسطني أن الكنيسة

الفوضى يف الطبيعة والتاريخ،   وهذا ال يعين انتهاء.وصلت إليها الكنيسة يف عيد العنصرة، أي بعد موت وبعث املسيح
ثانيةً، وهي العودة اليت سوف تتم يف وقت ال ميكن التنبؤ به،  بل إن الفوضى ستستمر إىل اية الزمان حىت يعود املسيح

تصبح كل  ثوقد واكب تلك الرؤية تقدمي التفسري اازي للعهد القدمي حبي). يف يوم القيامة) أي يتم خارج التاريخ
  .القصص واألحداث فيه رموزاً حلاالت روحية وأخالقية

 
غري أن مثل . األلفية الفرق الغنوصية املهرطقة، وهم من أعداء الكنيسة، استمروا يف الدفاع عن العقيدة ولكن كثرياً من

 يف روما واليت من اضطهاد من قبل الكنيسة هذه اجلماعات اضطرت إىل أن تكون سرية بسبب ما كان يقع عليها
من جديد مع اإلصالح الديين ومع استرجاع الرتعة احللولية الذي تزامن  وقد بعثت الفكرة. وصفت تعاليمها بأا كفر

متسكا بتعاليم أوغسطني  ورغم أن لوثر وكالفن. القبااله على اليهود وانتشارها يف األوساط الدينية الغربية أيضاً مع هيمنة
أعداداً كبرية منهم، مث صارت فكرة حمورية يف عقول  إا أخذت تتسرب إىل اجلماهري وتستقطبحول هذه الفكرة، ف

 أمر منطقي يتسق مع بنية الفكر الربوتستانيت ومع تصاعد معدالت احللولية والعلمنة كثري من غالة الربوتستانت، وهو

  .من أهم جتليات العقيدة األلفية قيدة االسترجاعيةوتعد الع. داخل النسق الديين املسيحي ملا بعد اإلصالح الديين
 

 بتأكيدها مركزية فكرة اية التاريخ قد تأخذ شكالً فاشياً متطرفاً، يطالب بتطهري ومما ينبغي ذكره أن العقائد األلفية

ظيفه وميكن االكتفاء وال داعي لتو النسق متاماً من العناصر الغربية، فترى اليهود باعتبارهم شعباً عضوياً منبوذاً وحسب
  .بالتخلص منه

 
كل ) إبادة بل(وهي مجاعة ألفية تنادي بنبذ » اهلوية املسيحية«لليهود عند أتباع حركة تسمى  وتظهر الكراهية العميقة

السود والكاثوليك : داخل اتمع األمريكي (أى غري البيضاء غري الربوتستانيتة(العناصر البشرية املختلفة األخرى 
أم هم إسرائيل احلقيقية وأن شعوب مشال أوربا هم قبائل يسرائيل العشرة  ويرى أتباع هذه احلركة األلفية. ليهودوا
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بشكل واضح يف أدبيات هذه  ويالحظ أن الرتعة الوثنية املادية الكامنة يف العقيدة األلفية االسترجاعية تظهر .املفقودة
الوقت الذي يقبلون فيه أتباع العبادات الوثنية النوردية، كما  ل الكاثوليك يففهم يرفضون املسيحيني السود وك. احلركة

زايونست أوكيوبيشن «وهي اختصار لعبارة  «ZOG زوج«حكومة الواليات املتحدة  يعادون إسرائيل ويسمون
حلركة ا ويعد أتباع هذه". حكومة االحتالل الصهيونية"أي  «Zionist Occupation Government جوفرمننت

فإن العداء الصريح الذي تبديه هذه  وعلى أية حال،. أنفسهم ملعركة هرجمدون فيتدربون على السالح ويقومون بتخزينه
احلركات القومية العضوية جتاه اآلخر، فهي حركات تدور يف إطار  احلركة لليهود هو العداء الذي تشعر به أي من

 يث حيل اإلله يف الشعب ويصبح الشعب يف قداسة اإلله أو أكثر قداسةإطار وحدة الوجود ح حلولية بدون إله أو يف

  .ولذا فهو مباح منه، فهو حيوي داخله ركيزته النهائية ومصدر قداسته، واآلخر يقع خارج دائرة القداسة،
 

فالدولة النازية يقع داخل هذا النمط، ) الذي سيستمر ألف عام) وقد الحظ املؤرخون أن الرايخ الثالث يف الفكر األملاين
الغجر  وكان. النهائية، أي أن املطلق ال يتجاوزها وإمنا هو كامن فيها ومتجسد من خالهلا حتوي داخلها ركيزا

  .والسالف وأعضاء اجلماعات اليهودية يقعون خارج دائرة القداسة العضوية
 

املسيحيني الشرقيني، كما أا ليست موضع  ومن املعروف أن األساطري والعقائد األلفية واالسترجاعية غري معروفة لدى
 .بينهم حوار أو مناظرة

 

  العقيدة االسترجاعية

Restorationism  

األلفي، وكيما تبدأ األلف السعيدة اليت  هي الفكرة الدينية اليت تذهب إىل أنه كيما يتحقق العصر» العقيدة االسترجاعية«
 ومن هنا، فإن العقيدة. م استرجاع اليهود إىل فلسطني متهيداً يء املسيحيت ، البد أن)امللك األلفي(حيكم فيها املسيح 

فلسطني هي بشرى األلف عام  ويرى االسترجاعيون أن عودة اليهود إىل. االسترجاعية هي مركز وعصب العقيدة األلفية
م شعب اهللا املختار القدمي أو كما يرون أن اليهود ه. العودة السعيدة، وأن الفردوس األرضي األلفي لن يتحقق إال ذه

اليت وعدهم  ولذا، فإن أرض فلسطني هي أرضهم). املسيحيني هم شعب اهللا املختار اجلديد أو الثاين باعتبار أن(األول 
ولذا، فإن كل من ). وصلبه(ورفض املسيح  اإلله ا، ووعود الرب ال تسقط حىت وإن خرج الشعب القدمي عن الطريق

  . اإلله ويقف ضد اخلالص املسيحي، فأعداء اليهود هم أعداء اإلله عودة يعتبر من أعداءيقف يف وجه هذه ال
 

وحتاشيهم الشر، فهي مسألة  هنا أن الفكر احللويل اليهودي جيعل اختيار اإلله لليهود ليس منوطاً بفعلهم اخلري ويالحظ
رتبطة باليهود، ومنح اليهود مركزية يف رؤيا اخلالص، مسألة م كما أن جعل اخلالص. عضوية حتمية تتجاوز اخلري والشر

  .خالهلم اللوريانية اليت جتعل خالص اإلله من خالص اليهود، إذ يستعيد ذاته املبعثرة من هو جوهر القبااله
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 اليهود يف تفترض استمراراً كامالً ووحدة عضوية بني ومن الواضح أن العقيدة االسترجاعية، شأا شأن العقيدة األلفية،
وهذا  واالسترجاعيون عادةً حرفيون يف تفسري العهد القدمي،. مث فهي تنكر التاريخ متاماً املاضي واحلاضر واملستقبل، ومن

  .مبدلول واحد ثابت ال يتغير أمر أساسي لتأكيد االستمرار، فهم ال يرون إال داالً واحداً ثابتاً مرتبطاً

 
هلم ورفضاً شامالً هلم ولوجودهم، ذلك أن بنية العقيدة االسترجاعية هي   كرهاً عميقاًولكن هذا التقديس لليهود يضمر

ولذا  فكرة الشعب العضوي املنبوذ، شعب خمتار متماسك عضوي يرفض االندماج يف شعب عضوي آخر، نفسها بنية
  :وميكن أن نلخص هذا الكره وذلك الرفض يف العناصر التالية! البد من نبذه

 
استرجاعهم إن هي إال جزء من عملية  االسترجاعيون إىل أن اليهود أنكروا املسيح وصلبوه، وأن عملية يذهب  1

فاليهود ليسوا مركز اخلالص بل هم مركز اخللل . من آثامهم تصحيح هلذا اخللل التارخيي وجزء من عملية تطهريهم
الديين  وهذا هو املعادل(ركز اخللل وسببه األساسي اخلالص ألم بإنكارهم املسيح أصبحوا م والواقع أم مركز. وسببه

ولعل هذا التركيز على أن اليهود . اخلطيئة واخلالص ال ميكن أن يتم إال بتطهري مركز). لفكرة الشعب العضوي املنبوذ
يح يف ، وأنه هو الذي سيقود ملوك األرض ضد املس)من سوريا(سيكون يهودياً  أصل اخلطيئة يفسر أن املسيح الدجال

  .(هرجمدون(األخرية  املعركة
 
اخلالص النهائي ستصاحبها معارك ومذابح تصل ذروا يف معركة   تذهب العقائد األلفية واالسترجاعية إىل أن عملية 2

 بل إنه كلما). القدس(وهي معارك سريوح ضحيتها ثلثا يهود العامل وستخرب أورشليم  ،(هرجمدون(واحدة أخرية 

خالل فعل أخالقي يقوم به املسيحيون  ادت حلظة النهاية اقتراباً، فكأن التعجيل بالنهاية ال يتم هنا منازداد العنف ازد
بل إن أبعاد هذه املذحبة ستكون أوسع . يشوى بأكمله) هولوكوست) وإمنا من خالل تقدمي قربان مادي جسدي لإلله

يأيت املسيح  ففي العقيدة املسيحية،.  العقيدة املسيحيةالنازية، فكأن العقيدة االسترجاعية هي عكس مدى من احملرقة
أما العقيدة . بأسرهم، قربان ال حاجة بعده إىل قرابني ويرتَف دمه ويصلَب ويهزم، فهو قربان يقدمه اإلله فداًء للبشر

 يهود هم الذينوال. املسيح قائد عسكري يدخل املعارك ويثخن يف األعداء مث ينتصر االسترجاعية فتذهب إىل أن

يشري إىل النهاية األلفية ) صلْبهم أو(سيرتفون، وهم قربان الرب الذي ال حاجة بعده إىل قرابني، ولذلك فإن ذَبحهم 
. التقليدية، كانوا دعاة القومية، على حني أن املسيح هو داعية العاملية كما أن اليهود، حسب الرؤية املسيحية. السعيدة

سيؤسس مملكته يف  و الصحيح، فاليهود هم مركز خالص العامل واملسيح هو القائد القومي الذيفإن العكس ه أما هنا،
  .صهيون

 
وصلبه، أما حياته الثانية فستنتهي بإعالن انتصاره وبالتدخل يف آخر حلظة   انتهت حياة املسيح األوىل بإنكار اليهود له 3

بألوهيته ويقابلونه باعتباره  ، فيخر اليهود أمام املسيح ويعترفون)هموإعادم إىل أرض(البقية الباقية من اليهود  إلنقاذ
ينشرون اإلجنيل يف العامل، أي أن املسيح سينجح يف إقناع اليهود مبا  املاشيح املنتظَر ويتحولون إىل دعاة تبشري باملسيحية

  .بأسره ملت ومتت هداية العاملوحينما حيدث ذلك، تكون الدائرة احللولية قد اكت. به أول مرة فشل يف إقناعهم
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إىل وسيلة أو أداة نافعة وأساسية خلالص املسيحيني   العقيدة االسترجاعية عقيدة تحوسل اليهود متاماً، أي تحوهلم 4
 فهم يستمدون قيمتهم من مقدار أدائهم لوظيفتهم ومقدار تعجيلهم بعملية اخلالص ولكنها ال قيمة هلا يف حد ذاا،

  .املسيحية

 
الصيغة الصهيونية األساسية، وعلى هذا فإن  هي نفسها) شعب عضوي منبوذ ميكن توظيفه(فبنية الصيغة االسترجاعية 

  .فكر استرجاعي الفكر الصهيوين يف شكله الديين والعلماين

  

  هرمجدون

Armageddon  

) »جميدو«(مدينة يف فلسطني  سما» جمدو«و» تل«مبعىن » هار«: كلمة مكونة من كلمتني) آرجمدون: أو(» هرجمدون«

وهو ما جعل املدينة حلبة لكثري من املعارك العسكرية يف العامل  واليت تقع بالقرب منها عدة جبال ذات أمهية إستراتيجية،
قوى ( املوضع الذي ستجري فيه املعركة الفاصلة والنهائية بني ملوك األرض حتت قيادة الشيطان وهرجمدون هي. القدمي
املسيح الدجال حيث سيكتب النصر يف  يف اية التاريخ، وسيشترك فيها) قوى اخلري( القوى التابعة لإلله ضد) الشر

مع املسيح على األرض ملدة ألف سنة، وبعدها ستأيت السماوات  النهاية لقوى اخلري وستعود الكنيسة لتحكم وتسود
 16/6 رؤيا يوحنا الالهويت( واحدة يف العهد اجلديد وقد ورد ذكر هرجمدون مرة. واخللود اجلديدة واألرض اجلديدة

بعودة اليهود إىل أرض امليعاد مرة أخرى، فهذا  ويرتبط كل هذا"). فجمعهم إىل املوضع الذي يدعى بالعربانية هرجمدون"
 ورة اازيةوهرجمدون هي الص). الك أعداد كبرية منهم تبلغ ثلثي يهود العامل وإن كان يرتبط أيضاً(شرط اخلالص 

خصوصاً يف (الغريب السياسي الديين  وهي تتواتر يف اخلطاب. األساسية يف العقائد األلفية االسترجاعية الربوتستانتية
لوصف املعارك بني العرب والصهيونية، أو لوصف أي صراع ينشب ) الصهيونية األوساط الربوتستانتية املتطرفة واليهودية

خالل هذه الصورة   أية بقعة يف العامل، كما يتم إدراك الصرع العريب اإلسرائيلي مناألوسط، أو حىت يف يف الشرق
الواليات املتحدة إىل هذه الصورة اازية يف تصرحيام  وكثرياً ما يشري بعض رؤساء اجلمهورية يف). هرجمدون(اازية 
متأصلة  يوين، فمثل هذه املصطلحات املشيحانيةهنا عن أي تأثري يهودي أو نفوذ للويب الصه وال ميكن احلديث. الرمسية

معدالت العلمنة واحللولية واحلرفية اليت  يف اخلطاب الديين الربوتستانيت منذ عصر النهضة الغربية، وذلك نظراً لتصاعد
اازية يف العهدين القدمي واجلديد كنبوءات تارخيية البد أن تتحقق  تصر على أن ترى كل التعبريات واألحداث

  .حبذافريها
 

  المسيح الدجال

Anti-Christ  
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وعقيد املسيح . »املسيح ضد«واليت تعين حرفياً » أنيت كرايست«هي الترمجة العربية للكلمة اإلجنليزية » الدجال املسيح»
أمهيتها مع اإلصالح الديين، وهي عقيدة صهيونية  الدجال عقيدة مسيحية أخروية ظهرت مع بدايات املسيحية، وزادت

 مركز الدراما الكونية اخلاصة خبالص العامل، وهي أيضا عقيدة معادية لليهود إذ أن صورة ملموسة إذ أا تضع اليهود يفب

  .شرط أساسي للخالص) التاريخ واية(مركزيتهم نابعة من كوم جتسيد للشر يف التاريخ، ومن مث فإن تنصرهم 
 

بل لعله هو نفسه الشيطان (كافرة قاسية طاغية، وهو ابن الشيطان  صيةوتذهب هذه العقيدة إىل أن املسيح الدجال شخ
طائر له أربعة أقدام  أما أبوه، فيصور على هيئة. عالماته أنه توجد يف أقدامه خمالب بدالً من األصابع ومن). املتجسد

  .ورأس ثور بقرون مدببة وشعر أسود كثيف
 

ثعباناً يف الطريق،  فاستناداً إىل نبوءة يعقوب، فإن دان سيكون(من قبيلة دان ابن امرأة يهودية، وسيأيت  واملسيح الدجال
اإلصحاح السابع يف رؤيا يوحنا مل يذكر قبيلة دان  كما أن. واستناداً إىل كلمات إرميا فإن جيوش دان ستلتهم األرض

. سوريا ملسيح الدجال سيكون يهودياً منويتواتر اآلن يف األوساط املسيحية احلرفية أن ا .(عندما ذكر القبائل العربانية

اللدود للمسيح وسيسبق ظهوره عدد من  ويقال إن املسيح الدجال سيظهر يف الشرق األوسط يف اية األيام وهو العدو
ولذا، فهو (الكثريون، وخصوصاً أنه قادر على اإلتيان ببعض املعجزات  الدجالني، وأنه سيدعي أنه املسيح ويصدقه

له بعض كنوز  وسيطيعه الرعد وحترس الشياطني) أي الذي سيقلد اإلله كما تقلد القردة البشر» اإلله قرد«يسمى 
  .(اليت سيستخدمها يف غواية البشر(األرض 

 
يقال إا  وسيحيي املوتى وسيحكم األرض مع الشيطان ملدة) مقر البابا(اهليكل وسيهدم روما  وسيقوم الدجال ببناء

ثالثة أعوام ونصفاً وسيساعده اليهود يف كل   عاماً، وإن كان الرأي األغلب أن فترة حكمه ال تتجاوزستصل إىل مخسني
سيتدخل اإلله فتنفخ املالئكة يف البوق معلنة حلول يوم القيامة وسيرتل املسيح  وعندما يصل البؤس إىل منتهاه،. أفعاله

هرجمدون ويلقَى ثُلثا اليهود حتفهم   وستدور معركة كونية هي معركة.لينقذ البقية الباقية الصاحلة) املسيح الثانية عودة(
بقتلهم، ولكنهم قبل أن يالقوا حتفهم سينصرون اليهود الذين سيقبلون  وسيعود إلياهو وإنوخ وسيأمر الدجال. أثناءها

وحيكم العامل   الدجالوسيخرج من فم املسيح سيف ذو حدين سيصرع به املسيح). ال شعباً(أفراداً  املسيح باعتبارهم
  .واإلجنيل يف العامل حيث ينتشر السالم) أو إىل ما ال اية(بالعدل ملدة ألف عام 

 
ويذهب احلرفيون إىل أن إنشاء دولة إسرائيل عالمة على أن . اليهود وكثرياً ما كان الدجال يقرن باملاشيح الذي ينتظره

روما وبأية   اليهود، كما يقرن الوجدان الربوتستانيت الدجال بباباقد دنت ومن مث حلظة هداية موعد عودة املسيح
  .)هتلر  مجال عبد الناصر دعاة االستنارة  قيصر أملانيا  لينني (شخصية تصبح جتسيداً لآلخر 

 
 متاماً وتلغي املسافة اليت تفصل بني اخلالق واملخلوق، مث تلغي اآلخر وعقيدة الدجال هي عقيدة حلولية تلغي الزمان

  .واآلخر هنا هو اليهود، والدجال هو رمزهم. دائرة القداسة والتوبة واهلداية وتخرجه من
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الشعب العضوي املقدس (الغربية تضع اليهود  والعقيدة هي بلورة لكثري من جوانب املوقف الغريب من اليهود فاحلضارة
أو (يف معركة هرجمدون ) اهلولوكوست(ما عن طريق اإلبادة إ: عليهم بطريقتني يف مركز الكون حيث يتم القضاء) املنبوذ

: املتحدة وغريها أو عمليات االندماج املكثفة يف الواليات(، أو عن طريق التنصري )الغاز واإلبادة يف معسكرات

  .)اهلولوكوست الصامت
 

  فرسان الهيكل

Knight Templars  

قت اجلمعية امسها من مجاعة فرسان اهليكل األوىل، وهم مجاعة من واشت .مجعية استيطانية صهيونية ذات ديباجة مسيحية
عاماً،   بعد وصول محالت الفرجنة ألرض الشام مبا ال يزيد على عشرين1118ظهروا يف فلسطني عام  الفرسان الرهبان

وقد كانت . مل الغريبمالية وسيطة يف العا وكونوا مجاعة وظيفية قتالية استيطانية يف العامل اإلسالمي، ومجاعة وظيفية
وقد دخل الفرسان صراعاً مع كل من . الوسطى ومجاعة فرسان اهليكل عالقة نفعية العالقة بني العامل املسيحي يف العصور

وبانتفاء . مثة وظيفة هلم والسلطة الزمنية، لكن كال منهما تحمل استقاللية الفرسان على مضض طاملا كانت الكنيسة
، 1292وظيفتها بعد سقوط عكا يف يد املسلمني عام  ن أجله مجاعة فرسان اهليكل، ومع فقدااالغرض الذي قامت م

 على الفرسان وامتهم باهلرطقة) بتشجيع من الكنيسة(العالقة فهجمت السلطة الزمنية  مل يعد هناك جمال لالستمرار يف

من فيليب اجلميل ملك   بأمر1312موالي عام وقامت بتعذيبهم ومصادرة أمواهلم وتشريدهم وقُتل رئيسهم جاك دي 
على ثروة فرسان اهليكل ومتكَّن من إضعاف سلطة  فرنسا ومبباركة من البابا كلمنت اخلامس، واستوىل فيليب اجلميل

  .النبالء وتقوية الدولة
 

 عشر كحركة إصالحية يف السابع مجعية فرسان اهليكل احلديثة إىل حركة األتقياء اليت ظهرت يف أملانيا يف القرن وتعود
وقد استمرت هذه احلركة حىت . اإلهلام الديين املباشر والذايت الكنيسة اإلجنيلية أكدت دراسة الكتاب املقدس وأكدت

 تيوزوفن بنجل الذي بشر بقيام مملكة الرب وعودة املسيح إىل األرض يف أعقاب كوارث  وتركزت حول19القرن 

ظهور املسيح الدجال متمثالً يف   بعد1836وتوقَّع بنجل عودة املسيح عام . روح املسيحيةمريعة سببها االبتعاد عن ال
، دعا بنجل أتباعه إىل اهلجرة إىل الشرق، 1817فورمتربج عام  وعندما حلت جماعة مبملكة. شخص نابليون بونابرت

  .ا ألكسندر األولهذه اململكة إىل جنوب روسيا حيث رحب م قيصر روسي فهاجر آالف الفالحني من
 

خاصة للمتدينني ذات  مملكة فورمتربج يف هجرة مواطنيها خطراً يتهددها، ولذا جلأت إىل إنشاء مجعيات وقد رأت
هوفمان والد كريستوف هوفمان مؤسس مجعية اهليكل  وكانت أوىل تلك اجلمعيات حتت رئاسة جوتليب. استقالل ذايت

سيطرة  الجتاهات الليربالية والثورية يف الربملان القائم يف فرانكفورت دليل قاطع علىا األملانية، الذي وجد أن ازدياد نفوذ
هوفمان إىل إقامة كنيسة جديدة مستقلة،  ولذا، دعا. االجتاهات الشيطانية بسبب فشل الكنيسة اإلجنيلية يف رسالتها

  .وعمانويل باولوس وساعده يف هذا صديقاه جورج ديفيد هارديج
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حان إلقامة مملكة الرب وسلْخ أرض امليعاد يف  ، اعتقد هوفمان أن الوقت قد1853حرب القرم عام ومع اندالع 

هوفمان  وقد فسر. املتداعية وجعلها موطناً لشعب اهللا املختار تنفيذاً للوعود التوراتية فلسطني عن اإلمرباطورية العثمانية
  . اإلجنيليهذه الوعود بأا ليست لليهود ولكن للشعب املسيحي

 
والتدابري لوضع   دعت إىل اختاذ الوسائل1854عام » أصدقاء القدس«شكَّل هوفمان مجعية حتت اسم  ومن مث،

األملاين يف فرانكفورت من أجل التأثري على السلطان  وطرح هارديج فكرة السعي لدى الربملان. مشروعه موضع التنفيذ
 استعمارها من أجل إجياد عمل للمتعطلني من األملان، وكان شعاره هوباستيطان فلسطني و العثماين للسماح لألملان

وقد تبنت ). وهو تصديرها للشرق أي أنه اكتشف احلل االستعماري ملشاكل أوربا،" (ينبغي إجياد عمل للشعب األملاين"
  .اجلمعية اقتراح هارديج باإلمجاع

 
وسميت اجلمعية  «مشروع دستور شعب اهللا«ة أمساه ذلك، كتب هوفمان مشروع دستور للجمعية اجلديد وبناًء على

عديدة يف أوربا للدعوة هلذه اجلمعية حيث  مث قام هوفمان وهارديج برحالت. »مجعية جتميع شعب اإلله يف القدس«
الثرية باألموال لشراء األراضي لتكون مواضع لتجميع شعب اإلله قبل  القت دعوم بعض القبول وتربعت بعض األسر

  .اجلمعية فورمتربج إىل انضمام العديد من األنصار إىل وقد أدت ااعة اليت أصابت. فلسطني نطالق الستعماراال
 

العثمانية كما توقَّع هوفمان، شنت الكنيسة اإلجنيلية محلة   وعدم ايار اإلمرباطورية1856ومع انتهاء حرب القرم عام 
  . تقلُّص عدد أعضائها تدرجيياًاألمر الذي أدى إىل شديدة على اجلمعية،

 
إىل طردهم  وأنصاره، نتيجة هذا اهلجوم الشرس، معركة كربى مع الكنيسة اإلجنيلية، وهو ما أدى وقد دخل هوفمان

وقد أدى انشقاق . »اهليكل الروحي» وهلذا، فقد أنشأوا طائفة دينية خاصة م دعاها هوفمان. 1859منها عام 
لكنها استطاعت أن تستمر وحتافظ . الذي أدى إىل انفضاض األتباع عنها  احلملة الكنسية عليها األمراجلماعة إىل اشتداد

 .روسيا بفضل وجود أتباع كثريين هلا بني املهاجرين األملان يف أمريكا الشمالية وجنوب على كينونتها،
 

من أجل جتديد احلياة الدينية "وكان شعارها » األملانية مجاعة اهليكل« حتت اسم 1861وقد أُعيد تنظيم اجلماعة عام 
خروج : وكان من الطبيعي أن تتم عملية التجديد هذه من خالل صيغة صهيونية واضحة ."واالجتماعية لشعب اإلله

دخول أرض )  األخالقية والبطالة أوربا اليت تسودها اآلثام(املختار، أو البقية الصاحلة، من أرض السيب واملنفى  الشعب
أن يكون طابعه أملانياً فاقعاً وسميت : يتسم بصفتني) صهيوين(مثايل  قيام جمتمع)  استعمار فلسطني(اد أو صهيون امليع

يقضوا يومهم يف احلرب والقتال،  ، أي قاعة اآلهلة التيوتون اليت يقيمون فيها الوالئم بعد أن»فاهلاال«املستعمرات  إحدى
، وأن يتسم اتمع املثايل )نسبة إىل فلهلم أو وليام قيصر أملانيا) «الوليامية« أي ،»فيلهلما«كما سميت مستوطنة أخرى 

وسيقوم اتمع . غري يهودي بأنه مستقل عن احمليط العريب، فيكون جمتمعاً صهيونياً استيطانياً ورمبا إحاللياً اجلديد أيضاً
  .ي أن اتمع اجلديد دولة وظيفيةحبمايته، أ اجلديد بتمثيل مصاحل أملانيا يف الشرق، وستقوم هي
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 وثيقة مع مجعيات صهيونية غري يهودية مماثلة يف أوربا بغرض استعمار فلسطني، من أمهها وقد أنشأت اجلمعية عالقات

مجعية العمل "اسم  العالقة بني هارديج وهنري دوتان السويسري مؤسس الصليب األمحر والذي أسس مجعية حتت
على فلسطني عن طريق ) االستعمار الغريب أي(وكانت تدعو إىل هيمنة املسيحيني " يد فلسطنيالدويل من أجل جتد
ولدى الوزير ) مجال باشا(سعى دوتان لدى السفري العثماين يف باريس  وهلذا، فقد). أي التسلل(االستيطان السلمي 
من مجعية   للسماح للمستعمرين األملانمن أجل الضغط على الباب العايل) املسيو بوريه(إستنبول  الفرنسي املفوض يف

دوتان إىل موافقة الباب العايل على هذا عام  وقد أدت ضغوط. فرسان اهليكل بشراء األراضي يف فلسطني واالستقرار ا
ومن مث، سافر هوفمان وهارديج مع أسرتيهما إىل فلسطني والتقيا . االنتصار ، وقام دوتان بإبالغ هارديج ذا1868

الباب العايل وبينوا هلما  مع العديد من الدبلوماسيني األوربيني الذين زودومها بنصائح عن كيفية التعامل مع لطريقيف ا
). كما فعل املستوطنون الصهاينة اليهود بعدهم(باحلماية األوربية  ضرورة عدم التجنس باجلنسية العثمانية حىت يتمتعوا

صدر يف  ديج على البدء مبشروعهما االستيطاين هو القانون العثماين الذياليت شجعت هوفمان وهار وكان أحد األسباب
  .كافة  مبيحاً لألجانب حق متلك األرض يف املدن والريف يف الواليات العثمانية1867

 
رفض الباب العايل املوافقة هلما على شراء  ، قام هوفمان وهارديج بالتحايل على1868وعند وصوهلما إىل حيفا عام 

 يف بناء أول مستعمرة أملانية يف فلسطني من البحر حىت 1869وبدأ عام  ضي يف حيفا عن طريق وسيط عثماين،األرا
  .)1870افتتحت رمسياً عام ) سفح جبل الكرمل

وقد . النسق األوريب مع احملافظة على عالقام بالوطن األم يف أملانيا وقد حرص هوفمان وأتباعه على بناء املستعمرة على
  . نسمة750 إىل 1914املستعمرة حىت وصل عدد سكاا عام   تلكمنت
 

تل أبيب   ومستعمرة سارونا على طريق) 1869(مستعمرة يافا : اهليكل األملان مستعمرات أخرى مثل وقد أنشأ فرسان
، )1892(، ومستعمرة فاهلاال (1878) اليت صارت مقر إدارة اجلمعية) 1872(، ومستعمرة ريفامي )1871(يافا 

املستعمرات زراعياً بالدرجة األوىل يف بداية األمر، ولكن املستوطنني  وقد كان نشاط .)1902(ومستعمرة فيلهلما 
واملعامل حىت أصبحوا حمور احلياة  بالتدريج حنو التجارة والصناعة وانصرفوا عن الزراعة، فأنشأوا العديد من الورش اجتهوا

مثل األمسيات املوسيقية واملسرح والنوادي الرياضية وأوجه الثقافة  افية متعددةاالقتصادية يف حيفا وأدخلوا أنشطة ثق
  .األوربية كافة

 
على أملانيا باجتاه تقدمي العون  ومثة عوامل كانت تضغط. وكانت عالقة املستوطنات بالوطن األم عالقة شد وجذب

. قيصري ، ووزارة خارجية فورمتربج، والبحرية األملانيةاألملاين، والبالط ال الرأي العام: للمستعمرين األملان يف فلسطني

الوطن األم عادةً ما تكون ذات  فمصاحل. العوامل األقوى هنا هي اليت أدت إىل ابتعاد الوطن األم عن املستوطنات ولكن
فمع عام . املستوطنات فتدور يف إطار مصاحلها الضيقة املباشرة نطاق عاملي، فمسرح نشاطها هو العامل بأسره أما

يف أوربا وبدأ  الوحدة األملانية اليت تلت انتصار أملانيا على فرنسا، حتولت أملانيا إىل دولة عظمى ، وبعد حتقُّق1871
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إىل التحالف مع العثمانيني يف مواجهة اإلجنليز  االهتمام باحلصول على مستعمرات أفريقية، واجتهت السياسة األملانية
ومن مث، أخذت الدعوة للهجرة من أملانيا تتوقف، وخصوصاً . فرسان اهليكل كثرياً انيا دعموالروس، ولذا مل حتاول أمل

أدرك املستوطنون هذا وتوقفوا  وقد. 1875تحسن األحوال االقتصادية يف أملانيا نفسها، وانتهت متاماً حبلول عام  بعد
 وإقامة مملكة الرب، وتركَّز اهتمامهم على حتسني يف القدس عن السعي لتحقيق غايتهم املنشودة وهي جتميع شعب اإلله

  .أحواهلم املعيشية
 

وكانت العالقة بني املستوطنني . اهليكل  وشكَّل رابطة1874ودبت اخلالفات بني املؤسسني حىت انفصل هارديج عام 
وقد حدثت ). صلينيدائماً بني أي مستوطنني غربيني وأصحاب األرض األ كما هو احلال(وبني السكان العرب متوترة 

إىل طلب محاية أملانيا  ومستوطن أملاين، فقتل املُستوطن العريب، وانتقم أهله له، وهو ما دعا املستوطنني مشادة بني عريب
ولكن التوتر بني املستوطنني والسكان . حتدث من قبل اليت سارعت بإرسال بارجة حربية لشواطئ فلسطني يف سابقة مل

 الدعم األملاين للمستوطنني، وذلك نظراً ألن أملانيا كانت تود حتسني عالقاا مع زيد من تقليصاألصليني أدى إىل م

ليسوا أملاناً، ما مل يرسلوا أبناءهم  وقد صدرت تعليمات مشددة من اخلارجية األملانية باعتبار املستوطنني. الباب العايل
ان، أكثر من مرة، لفت نظر احلكومة األملانية إىل أمهية فلسطني املستوطنون األمل وبعدئذ، حاول. ألداء اخلدمة العسكرية

احلكومة األملانية كان خميباً  الضرر الذي قد يلحق بأملانيا إن وقعت فلسطني حتت السيطرة الفرنسية، بيد أن موقف وإىل
عتبارات عدة دينية وسياسية موقفاً معادياً من املستوطنني اليهود ال وقد اختذت مجاعة فرسان اهليكل. آلمال املستوطنني

الناحية  الناحية الدينية، رفض هوفمان اعتبار اليهود شعب اإلله ألم غارقون يف الدنس، ومن فمن. واقتصادية
فرسان اهليكل من سيطرة اليهود على  االقتصادية اعتربهم فرسان اهليكل منافسني خطرين، ومن الناحية السياسية خشي

  .املالية  حلُسن تنظيمهم وقدراممقدرات احلياة يف فلسطني
 

بناء املستوطنات والتنظيم على النسق األوريب وطالبتهم  ويف املقابل، استفاد الصهاينة من جتربة فرسان اهليكل يف كيفية
ة، العالق وقد ساعد على حتسن. موقف متسامح ومتفهم للمصاحل املشتركة بني اليهود واألملان اجلرائد الصهيونية باختاذ

أملانيا والتزم فرسان اهليكل بالسياسة األملانية  ولو لفترة قصرية جداً، أن احلركة الصهيونية قبل وعد بلفور كانت تتطور يف
الصهاينة  ولكن احلرب العاملية األوىل جاءت واجته. حماولة منهم للتقرب من احلكومة األملانية الرمسية يف دعم الصهاينة يف

عالقة طيبة بني فرسان اهليكل  الوسط، وبعدئذ سقطت فلسطني يف أيدي اإلجنليز لتنهي كلإىل احللفاء ضد دول 
  . والصهاينة، بل لتنهي املستعمرات األملانية يف فلسطني

 
أصبحوا نواة احلزب النازي يف فلسطني  ومن األمور اليت قد تكون طريفة ودالة يف آن واحد أن بقايا فرسان اهليكل قد

  .النازية ت واختفوا متاماً مع سقوطيف الثالثينيا

الصهيوين بشكل مل يتحقق من قبل رمبا لن يتحقق من بعد  وأمهية مجعية فرسان اهليكل تكمن يف أا تبلور النموذج
  .)بسبب صغر حجم التجربة(
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ا  دخول يف فلسطني  خروج من أورب: الشاملة  فكما بينا، يدور فرسان اهليكل داخل الصيغة الصهيونية األساسية 1
  .الدولة الوظيفية  دولة راعية تقوم الدولة الوظيفية على خدمتها توظيف املادة البشرية املنقولة  إنشاء

 
كمونية يتداخل  الديباجات بني جتربة الصهاينة وجتربة فرسان اهليكل بشكل مدهش فهي ديباجات حلولية  تتشابه 2

  .عسكري بشكل شبه كاملفيها املقدس والنسيب والتورايت وال
 
  .لتجربة الفرجنة  كلتا التجربتني الصهيونية اليهودية والصهيونية األملانية ترى نفسها استمراراً 3
 
  .السكان األصليني رفضوا املستوطنني  العنف العسكري هو آلية حتمية لكلتا التجربتني ألن 4
 
  .لدولة الراعية هي عالقة نفعية هي عالقة املرتزق بويل نعمتهوا) والصهاينة اهليكليني( العالقة بني املستوطنني  5

 
وهي يف هذا تعبري عن أسبقية الصهيونية ) تسبق التجربة الصهيونية اليهودية) غري اليهودية( التجربة الصهيونية األملانية  6

  .)اليهوديةالعلمانية على الصهيونية ذات الديباجة  ذات الديباجات املسيحية وصهيونية غري اليهود
 
 التأمل التشابه الكامل بني الصهيونيتني رغم اختالف الشخصيات اليت قامت بتنفيذ كل  من األمور اليت تستحق 7

الصهيونية هي إشكالية كامنة  ولعل هذا يعود إىل أن إشكالية". يهود"والصهاينة " مسيحيون"ففرسان اهليكل : منهما
فهي منوذج ائي قادر على التهام أشكال اخلطاب الديين  ارة الغربية، ولذاعلى املستوى احلضاري واملعريف يف احلض

 .دينية لتعيد إنتاجه على هيئة مشروع ال ديين يستخدم ديباجات) مسيحياً يهودياً كان أم(املختلفة 
 

  المورمون

Mormons  Latter-Day Saints   

كنيسة « سولت ليك يف والية أوتاه، وامسها احلقيقي هو الرئيسي مدينة حركة دينية شبه مسيحية، مركزها» املورمون«
منفصلة من  وتوجد جمموعات متفرقة. وهي حركة ذات طابع حلويل كموين واضح. »قديس آخر األيام املسيح عيسى،

  .ويسكونسني املورمون يف مدينة إندبندانس يف والية ميسوري ومدينة بريليختون يف والية

 
عقائدهم، فقد بدأت يف عشرينيات القرن املاضي وهي  ارخيية لنشوء حركة املورمون مهمة لفهمواخللفية االجتماعية والت

 الواليات املتحدة األمر الذي خلق ردة فعل لدى ضحايا التقدم وتزايدت الدعوات فترة توسع اقتصادي ضخم يف

  .اإلجنيلية
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احلراك االجتماعي استقرت يف  مؤسس احلركة يف أسرة تبحث عن) 1844  1805(وقد نشأ جوزيف مسيث 
ويف ربيع . بدأ مسيث حبثه عن الكنيسة احلقيقية أو الصحيحة ويف هذا اجلو الذي يتسم بالسيولة. نيويورك هلذا السبب

) ا ومن هنا التسمية اليت اشتهروا(تلقَّى وحياً من الرب من خالل مالك يدعى موروين  ، يف سن الرابعة عشرة،1820

بأن الرب اختاره ليكون أداته الستعادة  مث تلقَّى وحياً آخر". خاطئة"ي من الكنائس القائمة ألا كلها بأال ينضم أل
فقد هداه املالك إىل أن . أفراد ال عصمة هلم احندروا إىل الشر والفساد الكنيسة احلقيقية أو الصحيحة بعد أن أفسدها

عنوان   حتت1830على صحائف ذهبية فترمجها ونشرها عام على مقربة من مزرعة أبويه حيث عثر  يذهب إىل تل
أي قبل صول كولومبوس، ) م.ق 600) كتاب املورمون وهو التاريخ املقدس لثالث قبائل هاجرت إىل أمريكا الشمالية

وهم أسالف  (Lamanite) والالمانايت (Nephite) النفايت: وبعد حروب طويلة انقسمت القبائل إىل قسمني
املورمون زار املسيح أمريكا بعد صلبه وعلمهم اإلجنيل وأسس كنيسة إلقناع  وحسبما جاء يف كتاب. مراهلنود احل

تصبح الواليات املتحدة  وهكذا(واألغيار أن عيسى هو املسيح، اإلله اخلالد الذي يكشف عن نفسه لكل األمم  اليهود
  .(موضع احللول والكمون

 
إليه  ومع هذا فإن املورمون ينظرون. و كتاب مكمل لإلجنيل وليس بديالً لهاملورمون ه وقد أعلن مسيث أن كتاب

  .باعتباره كتاباً مقدساً

 
كافية يف حد ذاا الستعادة احلقيقة املطلقة فاجلنس البشري حيتاج إىل  وقد كان مسيث يرى أن الكتب املقدسة ليست

مرة أخرى عام  ولكنها ظهرت. ة بعد األيام األوىل للمسيحيةوقد اختفت مثل هذه السلط) شرعية إهلية) سلطة إهلية
احلقيقية الصحيحة اليت يقودها جمموعة من  وهكذا عادت الكنيسة.  يف شخص مسيث ومساعده أوليفر كودري1829

 بعد  طور مسيث العقيدة املورمونية1833ويف عام . بقدر عال من العصمة الكهنة ذوي الصالحية اإلهلية الذين يتمتعون
مجاعات وبنوا هيكالً  أن يتجمعوا يف) أعضاء الكنيسة(الوصايا والعقائد واملواثيق وقد طلب من القديسني  نشر كتاب

اجلماعة ظهر عيسى وموسى وإلياس وإلياهو لسميث  وحسب ادعاءات. هو املركز احلريف واازي املقدس للجماعة
متاماً كما (لرب اليت ال تفرق بني املقدس والنسيب وحيكمها الكهنة مملكة ا  وبدأ تأسيس1836وكوردي يف املعبد عام 

وفكَّر يف ترشيح نفسه لرئاسة  وقد حقق مسيث جناحات كثرية يف حركته التبشريية) احلال يف مملكة يسرائيل القدمية هو
  .اجلمهورية

 
 لعقائد إميان املورمون بأن اإلله ليس ثالوثاًتبتعد يف جوهرها عن املسيحية ومن هذه ا وبدأت تتبلور بعض العقائد اليت

وكما . األيام إنساناً وصل إىل األلوهية وإمنا ثالثة آهلة، وأن اإلله األب كان يف يوم من) كما يؤمن املسيحيون(مقدساً 
اإلله اآلن كما هو اإلنسان اآلن، كان اإلله يوماً، وكما هو "و (1901 عام" أنبياء املورمون"أحد (يقول لورنزو سنو 

يصبح اإلنسان  وهي عبارة ال ختتلف كثرياً عن عبارة فتشينو اهلرمسي إن اإلله قد أصبح إنساناً كي ،"سيصبح اإلنسان
وكل من يتبع املورمونية يف اية األمر ) إهلاً يف العامل اآلخر ولذا فكل من يتزوج زواجاً توافق عليه الكنيسة، سيصبح(إهلاً 

اخلالق  ومن الواضح أن املنظومة املورمونية منظومة حلولية كمونية متطرفة ال تفرق بني. إهلاً سيصبح هو اآلخر
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االعتراف باخللق من العدم، أي أن اإلله خلَق  ، أي عدم»ميتافيزيقا املادية«وهنا جند ما مساه أحد الدارسني . واملخلوق
 وهم يؤمنون بنوع) ائماً على اإلميان باخللق من العدمالديانات التوحيدية اليت تصر د على عكس(العامل من مادة قدمية 

اإلنسان األزيل أو األول، وهو إنسان وجد  إذ يوجد ما يسمى) وليس بتناسخ األرواح(من الوجود الروحي قبل امليالد 
 العامل اآلخر إىل وينقسم). متاماً كما هو احلال يف النظم الغنوصية(اخلالق  قبل اخللق كجزء من اخلالق، بل إنه هو نفسه

. املؤمنني والثالث للشيطان وأتباعه قسم أعلى حيتله املؤمنون والثاين لغري) كما هو احلال يف الكاثوليكية(أقسام  ثالثة

اجلنة ميكنهم تعميدهم بأثر رجعي، ولذا يهتم املورمون بالسالالت  وأعضاء املورمون ممن يودون أن يدخل أسالفهم
  .وشجرة العائلة

 
وواحدية معادية للحداثة ونزعة ال تقل عمقاً  نزعة عميقة: حظ أن الرتعة املشيحانية حتوي داخلها تيارين متناقضنيويال

 لصاحل 1890ولكن هذا الصراع حسم عام . داخل املشيحانية املورمونية أو واحدية مؤيدة هلا، وهو تناقض يوجد
يعين التخلي  مانفستو مبنع تعدد الزوجات إذ كان هذا) دروفويلفورد وو(الرئيس الثالث للجماعة  التحديث إذ أصدر

وبدأ املورمون تأكيد عناصر أخرى . النسبية عن فكرة الكنيسة الصحيحة ودخول التيار األمريكي الذي يقبل التعددية
جلنسية والشاي والقهوة وارتداء أزياء معينة واالبتعاد عن املمارسات ا هي مصدر للتماسك مثل عدم شرب الكحول

وهذه القيم هي عبارة عن  .(واية التقدم أن يصبح اإلنسان إهلاً(أكدوا اإلميان بالتقدم الالائي لإلنسان  اإلباحية، كما
داخل الدنيا يساعد على االنضباط وتوحيد حياة اإلنسان  بعث األخالقيات والقيم الربوتستانتية اليت هي عبارة عن زهد

 رشيد حىت ميكن غزو العامل، كل هذا يعين يف واقع األمر التكيف مع مرحلة الرأمسالية كلوتكثيف طاقتها وتوجيهها بش

  .التنافسية يف الواليات املتحدة
 

موضع الكمون واحللول إال أنه مل يكن حيصره فيها، فقد كان يرى أن  ورغم أن مسيث كان يرى أن الواليات املتحدة
 كان يرى أن مثة ضرورة لتجميع اليهود يف فلسطني باعتبارها أرضموضع حلول وكمون ولذا  فلسطني هي األخرى

أرض امليعاد اجلديدة، مورمون يف  إسرائيل، وذلك من أجل حتقيق الوعد للمؤمنني اجلدد الذين جيب عليهم التجمع يف
، 1836اعه، عام بفكرة عودة اليهود كبرياً لدرجة أنه أنشأ مع أتب وقد كان اهتمام مسيث. أمريكا ويهود يف فلسطني

بلغتهم األصلية من أجل  اللغة العربية بدون معلم لدراسة التوراة بلغتها األصلية وأيضاً للتبشري بني اليهود مدرسة لتعليم
رحلة تبشريية دينية ألوربا وفلسطني لنشر دعوة  يف) أرسون هايد(وقد أرسل مسيث أحد أنصاره . إرساهلم لفلسطني

وأرسل . وقد قوبلت دعوة هايد بالرفض من قبل حاخام هولندا. 1841األوربية عام  وديةاملورمون يف األوساط اليه
الشعب اليهودي إىل أرضه،  لسميث رسالة خيربه فيها بضرورة استخدام القوة السياسية والضغوط احلكومية إلعادة هايد

عرب هايد عن تفاؤله ألن هذه األرض املباركة وأ. املشروع العظيم وأن إجنلترا مقدر هلا أن تلعب هذا الدور لتحقيق هذا
 .عندما ميتلكها أصحاا احلقيقيون ستصري خصبة وعامرة

 
، تصاعدت الرتعة الصهيونية بني )أتباعه ممن رفضوا آراءه املتطرفة على يد بعض (1844وبعد مقتل مسيث عام 

جتربة حممد  ة فبعد أن قضت الدول الغربية علىاحلال مع الصهاينة وغريهم من ذوي الديباجة املسيحي املورمون كما هو
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العثمانية يبدو وشيكاً وأن اليهود أصبح  ، ساد اإلحساس بأن سقوط الدولة1840علي يف التجديد احلضاري عام 
 وقد أصدر خليفة مسيث برجيهام يونج وجملس احلكماء اإلثىن عشر. العريب اإلسالمي مقدراً هلم أن يلعبوا دوراً يف الشرق

وشعوا، يدعون فيه إىل إصدار أمر  ناً لكل ملوك العامل ورئيس الواليات املتحدة األمريكية، ولكل حكام األرضبيا
وبإعادة بناء هذه ) فلسطني(بإعداد أنفسهم للعودة إىل القدس  باسم املسيح لليهود املشتتني بني كل شعوب األرض

 ولتهم اخلاصة وحكومتهم وذلك حتت إدارة قضام وحكامهملإلله، وكذلك تنظيم وإقامة د املدينة واهليكل املكرس

اليت سيعودون قريباً إليها، ولذا فإن  وليكن معلوماً لليهود أننا حنمل مفاتيح القداسة واململكة: "ومشرعيهم يف هذا البلد
  ."أنفسهم إلطاعة أحكام الرب عليهم أيضاً أن يندموا ويتوبوا ويعدوا

 
مهماً يف التبشري بالعقائد الصهيونية وبأفكار عودة اليهود وجتميعهم يف  الواليات املتحدة دوراًوقد لعب املورمون يف 

باستخدام ثروام لتجميع  وعبر ويلفورد وودروف عن إميانه باقتراب الزمان الذي يقوم فيه أثرياء اليهود .فلسطني
، وبعد املؤمترين 1899ويف عام . ينة املقدسة واهليكلاملد الشعب املشتت وشراء أراضي أجدادهم يف القدس وإعادة بناء

طويلة يف  تانر عميد كلية الزراعة جبامعة والية يوتاه مقالة افتتاحية. ، نشر د(1898، 1897) الصهيونيني األول والثاين
رأسها ال حمالة املشكلة االقتصادية ستطل ب جريدة املورمون حيث فيها أغنياء اليهود على رعاية احلركة الناشئة ألن

  .ويؤكد تانر أن العديد من اليهود لن ينتظروا قرار السلطان التركي .واالعتبارات العملية ينبغي عدم إغفاهلا

 
فلسطني وذلك لتحقيق  وعد بلفور، أعرب املورمون عن فرحهم الشديد لتحقيق الوعد وجمع مشل اليهود يف ومع صدور

مبناسبة الذكرى الرابعة لصدور وعد بلفور، وعبرا عن  ادة املورمون إىل فلسطنيوقد سافر اثنان من ق. ملكوت السموات
الرفض املسيحي واإلسالمي حلركة االستيطان اليهودي، كما أعلنا أن األمريكيني  دهشتهما مما شاهداه من مظاهر

  !عودة اليهود لفلسطني ألم مسيحيون خملصون حيبذون
 

 اإلله يف حركة املورمون واحلركة الصهيونية، فكلتا احلركتني تقومان على فكرة حلولومثة تشابه بنيوي ملحوظ بني 
. شعب أو مجاعة، سواء كانت هذه اجلماعة هي اليهود يف حالة الصهيونية أو األوربيني البيض الشقر يف حالة املورمون

ويف حالة املورمون، . تاً يبحث عن أرض امليعادوكلتا اجلماعتني تؤمن بفكرة العودة املقدسة أو بأن مثة شعباً تائهاً مشت
كانت هذه األرض هي والية يوتاه حيث تنص تعاليم مسيث، نيب احلركة، على أن أمريكا هي صهيون احلقيقية كما 

 ومعىن ذلك أا رؤية إبادية تغيب اآلخر، متاماً مثل. ومن مث، فإن رؤية املورمون تفترض غياب السكان األصليني. رأينا

وقد أفلت الفلسطينيون من اإلبادة ألسباب كثرية من بينها أم ينتمون لتشكيل حضاري . الرؤية الصهيونية للفلسطينيني
وهلذا، فإن الصهاينة مل يستطيعوا سوى طردهم من فلسطني، أما . مركَّب ويتمتعون مبستوى تعليمي عال وكثافة سكانية

ويتبدى التشابه البنيوي بني املورمون . تفلت من هذا املصري إذ أبيد معظمهمقبائل الساليش اليت كانت تقطن يوتاه فلم 
والصهاينة يف أجلى صوره يف عملية اختيار املورمون ليوتاه والبحرية املاحلة لبناء مدينتهم ومستوطَنهم، فلقد وجدوا يف 

لفور، رأوا التشابه الشكلي مع األردن والبحر وعلى ا. هذه البقعة حبرية ماحلة يغذيها ر حلو وينبع النهر من حبرية أخرى
 . امليت وحبرية طربية، حىت أم مسوا النهر باسم األردن
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وميكن القول بأن األفكار املشيحانية اليت توجه حركة املورمون تقود ال حمالة إىل تأييد الفكر الصهيوين من منطلق احتقار 

ية اخلالص املسيحية، ومن هنا الرغبة يف تنصريهم وإبادة جرثومة الشر اليهود، وحوسلتهم باعتبارهم جزءاً من متتال
 . املوجودة يف العامل إيذاناً حبلول السالم واية التاريخ

 
بيد أم ] أي الذهاب إىل فلسطني[مثة غريزة موروثة تقود اليهود حنو هذا اهلدف "ويف إحدى أدبيات املورمون نقرأ أن 

لإلعداد وللترحيب بعودة ابن "ولكن السبب واضح لنا، فهم سيذهبون ". يلة وليسوا غايةال يعرفون سبب هذا فهم وس
وعالقة املورمون ". الرب وملك امللوك وسيد األسياد وأمري السالم الذي سيضع قدمه على اجلبل فيقسمه شطرين

يف مكان واحد ليسهل إفناؤهم أو باحلركة الصهيونية تذكِّرنا بأولئك الصهاينة غري اليهود الذين يودون مجع اليهود 
 . فموقف املورمون املتعاطف مع الصهاينة يعبر عن رغبة عميقة يف التخلص من اليهود. تنصريهم

 
وإذا كان صهاينة أوربا من غري اليهود يفكرون يف التخلص من اليهود باعتبارهم عنصراً بشرياً فائضاً يهدد األمن 

فاملورمون . ربا وتوظيفه لصاحلها، فإن موقف املورمون من اليهود كان أكثر جذريةاالجتماعي وميكن نقْله خارج أو
ويف ) ومن مث فهم شعب خمتار(إله حيل يف املورمون : أصحاب رؤية حلولية كمونية يدورون يف إطار ثالوث مقدس

 . )أمريكا، أرض امليعاد(أرضهم 
 

ء الكنيسة من الذكور البد أن يقوموا خبدمة تبشريية تصل أحياناً ومجاعة املورمون هلا حركة تبشريية قوية إذ أن أعضا
 9 إىل 1984 مليون عام 5.6ولذا ارتفعت عضوية الكنيسة من )  ألفا48ًويبلغ عدد املبشرين املورمون (ملدة عام 

مريكا الالتينية ولكن قصة جناح املورمون احلقيقية يف أ.  مليون يف الواليات املتحدة وكندا4.6ويعيش منهم . مليون
 .  مليون دوالر8وتبلغ ميزانية الكنيسة ).  مليون2.7(
 

وقد حاول املورمون مؤخراً أن يؤسسوا جامعة يف إسرائيل لتكون مركزاً للتبشري برسالة املورمون وعقيدم، وقد اعترض 
 اية األمر، من خالل ضغوط على ذلك كثري من أعضاء املؤسسة الدينية اليهودية يف إسرائيل ولكن املورمون جنحوا يف

 . مارسوها على الكوجنرس األمريكي
 

ويرى الناقد األديب األمريكي اليهودي هارولد بلوم أن حركة املورمون حركة دينية غنوصية، وأا تعبر عن مجيع العقائد 
 .عقيدة اإلنسان املتألهالدينية السائدة يف الواليات املتحدة، أي أا العقيدة الدينية النماذجية األمريكية، 

 

  شهود يهوه

Jehovah's Witnesses  
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 Watchtower Bible and Tract Societyمجاعة دينية مسيحية بروتستانتية امسها األصلي هو » شهود يهوه«

يقي هو ويعود اسم اجلماعة الشائع إىل إمياا بأن اسم اإلله احلق. يؤمن أتباعها بعدد من األفكار املشيحانية الصهيونية
 يف 1872نشأت احلركة يف الواليات املتحدة األمريكية عام . »شهود«وأن االسم احلقيقي للمسيحيني هو » يهوه«

كان ينتمي جلماعة ) 1916  1852(مدينة بتسربج بوالية فيالدلفيا على يد رجل أعمال شاب يدعى تشارلز راسل 
) فهم األدفنتست أو املؤمنون بالعودة(طروحة عودة املسيح األدفنتست، وهي مجاعة بروتستانتية تدور أفكارها حول أ

 . وتنصري اليهود باعتبارهم أس الشر وجرثومة الفساد اليت منت يف العامل
 

ولقد واكب ظهور حركة شهود يهوه اية احلرب األهلية األمريكية اليت شهدت دمار اجلنوب وإخضاعه لسيطرة 
ألفكار املشيحانية عن اخلالص واية العامل يف جو اإلحباط والدمار الذي تال وبذا، وجدت تربة خصبة لنمو ا. الشمال
 . احلرب

 
 على نفقته اخلاصة كتيب غرض عودة الرب وكيفيتها الذي 1874وقد أسس راسل مجاعة لدراسة التوراة ونشر عام 

 . يزعم فيه كاتبه أنه كشف للعامل اخلطة اليت رمسها الرب للبشرية
 

 قامت اجلماعة بتأسيس جملة برج صهيون وبشري جميئ املسيح الشهرية اليت ازداد توزيعها مبرور ،1879ويف عام 
وقد اخنرط راسل يف حسابات معقدة مستمدة من التوراة ملعرفة وقت عودة املخلِّص وبداية العهد األلفي . الوقت

وقد حدد راسل عام . ية يف كل األنساق احللوليةوختليص العامل من الشر واية التاريخ وهي األفكار اليت متثل حجر الزاو
 . 1917وفيما بعد، أعلن أتباعه أنه كان يقصد اإلشارة لوعد بلفور الذي صدر عام .  لعودة اليهود1914

 
. وصاغ راسل نظرية دينية تقوم على منظومة مترد الشيطان وخداعه آلدم وحواء ودفعهما للخطيئة وحماربته للرب

املصطلح الذي يتواتر يف اخلطاب (» إمرباطورية الشر«شيطان أو قوة الشر على العامل فيما أمساه راسل وبعدئذ، سيطر ال
 . )السياسي األمريكي

 
كل هذا يعين يف واقع األمر أن حكم املسيح األلفي أصبح وشيكاً وأن معركة هرجمدون بني قوى اخلري والشر وشيكة 

هذا يعين أن هناك من . أما من يرضى عنهم يهوه فنصيبهم هو اخللود. ألبدوسيهزم الشيطان ويحطم األشرار إىل ا
يوجد "وكما قال أحد قادة شهود يهوه . األحياء اآلن الذين لن ميوتوا قط وسيحيون هذه احلياة اخلالدة يف العصر األلفي

لف من املؤمنني عميقي اإلميان  أ144وترى مجاعة شهود يهوه أنه يوجد ". ماليني من األحياء اآلن لن ينال منهم املوت
ومملكة املسيح ليست مفارقة . عرب التاريخ سيولدون كأبناء اإلله الروحانيني وسيشاركون يف حكم العامل مع املسيح

لألرض فاململكة األلفية ستؤسس هنا وهي مملكة كل ما فيها مثايل إذ ستمتلئ الدنيا عدالً بعد أن امتألت جوراً، بل إن 
 . ادية ذاا ستتغير، كما هو احلال يف الرؤى املشيحانيةالطبيعة امل
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وعلى عضو مجاعة شهود يهوه أن يظل مبنأى عن الدنيا الفاسدة وأال يطيع تلك القوانني واملمارسات العلمانية، وأن يتبع 
وار بني األديان وأال تفسري اجلماعة لإلجنيل، وبناًء عليه جيب عدم استخدام الصور يف العبادة وعدم املشاركة يف احل

وقد (يسمح عضو اجلماعة بنقْل دم له وأال يحيي العلم القومي ألية دولة وال يقسم ميني الوالء ألية أمة من أمم األرض 
 ). أدى هذا إىل اضطهاد أعضاء اجلماعة وإىل مقتل بعضهم

 
ومع هذا يشغل االبن مكانة . وق مكانة االبنويؤمن الشهود بالثالوث املسيحي، ولكن األب يهوه يشغل مكانة عالية تف

ورفع كروح ) ال الصليب(خاصة فهو أول خملوقات اإلله، دفع حياته تكفرياً عن خطايا البشر وقد مات على اخلازوق 
واالبن هو املركز الذي يتجمع حول الشهود يف صالم، فهم يصلون . خالدة، وهو موجود يف العامل على هيئة الروح

 . من خالل املسيحليهوه 

 
ورغم أن الشهود يؤمنون بامليالد بدون دنس إال أم ال حيتفلون بعيد الكريسماس باعتبار أنه من أصول وثنية وال 
وهم . يعترفون بالصوم الكبري وال عيد الفصح، والتعميد عن طريق شهود يهوه يتم من خالل إغراق اجلسد كله يف املاء

. لون إن إقامة شعائر السبت تنطبق على اليهود وحدهم وأنه مت نسخها من خالل املسيحال يصلّون يوم األحد إذ يقو

كمحاولة للتكيف مع املعايري االجتماعية السائدة وليس على أساس (ومع هذا يقبل الشهود يوم األحد كيوم راحة وتغيري 
للدراسة » صاالت اململكة«ما يسمى وال توجد طبقة كهنوتية عند شهود يهوه وجيتمع أعضاء اجلماعة في). عقائدي

 . والتعميد، كما جيتمعون يف منازل األعضاء
 

فقد تبنت احلركة . 1931 حدث تحول عميق يف احلركة ظهرت آثاره عام 1916ويالحظ أنه بعد موت راسل عام 
 هو جوزيف رذرفورد تبنى آراًء وتسنم رئاستها حمام بروتستانيت معمداين) شهود يهوه(يف هذه املرحلة امسها اجلديد 

إذ أعلن اية زمن األغيار وأن الشيطان قد أصبح احلاكم احلقيقي والفعلي لكل . أكثر تطرفاً من اتمعات العلمانية
 . حكومات األرض وأن عصبة األمم أصبحت ألعوبة يف يد الشيطان

 
ففي املرحلة األوىل كان راسل يذهب، . طَن الصهيوينوينعكس هذا التطور على موقف اجلماعة من اليهود ومن املُستو

وفقاً حلساباته، إىل أن اليهود سيلعبون دوراً حامساً يف صراع الرب ضد الشيطان حيث اصطفى الرب إسرائيل أو اليهود 
 النفي لكن اليهود عصوا الرب، فعاقبهم بالنفي والشتات، وسيستمر هذا. وأعطاهم حكماً دينياً ليكونوا شعبه املختار

وبعدئذ، يعود اليهود إىل أرض إسرائيل، وتعود . مدة من الزمان تساوي سبعة أمثال خطاياهم كما ورد يف التوراة
وقد دعا راسل اليهود إىل العودة ألرض إسرائيل كخطوة أوىل حنو إقامة . صهيون ألهلها، ويسامح الرب شعبه املختار

اسل بسرعة مع اية القرن واتصل بالقيادات الصهيونية وأبدى إعجابه وقد ازداد منو حركة ر. مملكة الرب على األرض
وقد زار راسل فلسطني عدة مرات وتقابل مع قادة الصهاينة االستيطانيني هناك، . »رجل األقدار«الشديد رتزل ومساه 

ف عدد اليهود يف وزاد دعايته للهجرة اليهودية إىل فلسطني وأعرب عن اعتقاده أن فلسطني تستطيع أن تستوعب ضع
هجرة الفقراء املخلصني باستخدام "األرض، ولكنه أعرب يف الوقت نفسه عن شكه يف إمكانية هجرم مجيعاً واقترح 
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وال خيفي الفكر االستيطاين التوطيين الذي يقدمه راسل وال تطابقه مع الفكر الصهيوين، وخصوصاً ". أموال األغنياء
وقد قابل جاكوب دي هاس حمرر جريدة اجلويش أدفوكيت يف بوسطن . نية العامليةالفرع األمريكي للمنظمة الصهيو

 . »أول حميب اليهود«راسل، وأعرب عن إعجابه به وأشار إىل أن آراءه تشبه كثرياً آراء اليهودية احلسيدية، بل مساه 

 
نة اجتهوا للتعاون مع املؤسسات هذا املوقف املتعاطف تراجع مع تسنم رذرفوره قيادة احلركة فقد أفزعه أن الصهاي

 بوصفه عاماً حامساً 1925وقد حدد رذرفورد عام . العلمانية، ولذا قام بتحذيرهم من خطر االبتعاد عن حظرية الرب
فالنسق (وعندما مر العام دون حدوث شيء يذكر، تذرع األتباع بواقعة إقامة اجلامعة العربية . يف بناء مملكة الرب

 . )وين ال يعدم العثور على الشواهد اليت يتم تأويلها من خالل يلّ عنق الواقع حىت يتفق مع النموذج املطروحاحللويل الكم
 

 حتوالً كامالً يف حركة شهود يهوه، فقد أعلن رذرفورد أن اليهود باجتاههم املستمر حنو العلمنة 1931وشهد عام 
هدهم مع الرب، وأصبح شهود يهوه هم الشعب املختار الروحي وختليهم عن احلكومة الدينية قد نقضوا، وإىل األبد، ع

وبعدئذ انقلب من حمب لليهود . ودعا رذرفورد اليهود إىل نبذ املؤسسات الدولية واالنضمام حلركة شهود يهوه. الوحيد
ر، إذ ال ميكن أن وعلى كلٍّ ال تقبل األيديولوجيات اليت تدور حول مركب الشعب املختار شعباً خمتاراً آخ. إىل معاد هلم

يوجد أكثر من شعب خمتار واحد، ومن هنا جذور الصراع بني شهود يهوه والصهاينة، وهو ال خيتلف كثرياً عن 
ال ميكن أن يكون : "وقد سئل هتلر مرة عن سبب عدائه لليهود، فكانت إجابته واضحة ومباشرة. معركتهم مع النازيني
ولذا عادى النازيون كال من ". املختار، فهل هذه إجابة شافية عن السؤال؟وحنن وحدنا الشعب . هناك شعبان خمتاران
، بل ام النازيون حركة شهود يهوه بأا ألعوبة يهودية يف إطار املؤامرة )باعتبارهم شعوباً خمتارة(اليهود وشهود يهوه 

 إسرائيل بالنسبة ألتباع شهود يهوه قلعة وبعد إقامة دولة إسرائيل، أصبحت دولة. اليهودية املستمرة من أجل حكم العامل
 . أخرى من قالع الشيطان على األرض

 
وقد وصل . وحركة شهود يهوه حركة تبشريية قوية هلا نشاط ملحوظ يف إسرائيل وحتارب احلكومة اإلسرائيلية ضدها

  . مليون فرد يف حوايل مائيت بلد2عدد أعضاء مجاعة شهود يهوه يف العامل إىل ما يزيد عن 
 

ومما جيدر ذكره أن اجلماعة بدأت تهدئ قليالً نزعتها املشيحانية فأعلن قادا أن كل النبوءات السابقة القائلة بأن 
 .هرجمدون واحلقبة األلفية وشيكة كانت جمرد نبوءات وليست عقائد مستقرة

  

  

  

  

صهيونية غير اليهود العلمانية: الباب الرابع   
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 نية صهيونية غير اليهود العلما

Gentile Secular Zionism  

حىت » علمانية«ونضيف أحياناً كلمة » صهيونية األغيار«اصطالح نستخدمه لإلشارة ملا يسمى » صهيونية غري اليهود«
صهيونية غري «منيزها عن صهيونية غري اليهود ذات الديباجة املسيحية، وإن كنا عادةً ال نفعل ذلك ونكتفي باحلديث عن 

وقد تدثرت الصيغة الصهيونية األساسية بديباجات مسيحية عندما . ن قبيل إطالق العام والشائع على اخلاصم» اليهود
ومع تزايد معدالت العلمنة، ابتداًء من القرن الثامن عشر، ومع انتشار . ظهرت يف الغرب يف القرن السابع عشر

ور والتواري ومت تسويغ الصهيونية انطالقاً من الرؤية الفلسفات النفعية والعقالنية، بدأت الديباجة املسيحية يف الضم
ومع هذا، فعادةً ما كانت الديباجات العلمانية والدينية ختتلط، ولذا كانت تطرح . املعرفية اإلمربيالية وأطروحاا املادية

 . ضرورة توطني اليهود يف فلسطني لتحقيق اخلالص وحلماية الطريق إىل اهلند
 

فترة املمتدة من القرن الثامن عشر حىت اية القرن التاسع عشر، بدأت صهينة الوجدان الغريب فبلور ويالحظ أنه يف ال
شعب عضوي «و » شعب عضوي أملاين«، وأصبح هناك )الفولك(الفكر األملاين الرومانسي فكرة الشعب العضوي 

كما تتواتر . اعتبارهم شعباً عضوياًويرد اليهود يف كتابات هردر وكانط وفخته ب. »شعب عضوي يهودي«و » إجنليزي
ولكن ). مثل بايرون وولتر سكوت مثالً(الفكرة نفسها يف كتابات املؤلفني الرومانسيني الغربيني، وخصوصاً يف بريطانيا 

وقد تبلورت . الشعب العضوي اليهودي ال ينتمي إىل أوربا وال للحضارة الغربية، فهو شعب عضوي منبوذ البد من نقْله
ائل هذه املرحلة فكرة نفْع اليهود وإمكانية إصالحهم وتوظيفهم، أي أن الصيغة الصهيونية األساسية زادت تبلوراً يف أو

 . وقد عبر فالسفة حركة االستنارة، مثل جون لوك وإسحق نيوتن، عن نزعة صهيونية أساسية يف كتابام. ووضوحاً
 

كياناً " هارتلي اليهود ضمن اهليئات السياسية باعتبارهم  صنف الفيلسوف ديفيد1749ويف كتاب له صدر عام 
وقد تبنى احلجج الدينية النبوئية الشائعة وأضاف هلا ". سياسياً موحداً ذا مصري قومي مشترك رغم تشتتهم احلايل

األتراك ولكنها غري مأهولة بالسكان، أمهلها مغتصبوها "كما أن جوزيف بريستلي صور فلسطني أرضاً . تفسريات دنيوية
ومل يكن الفكر الرومانسي أقل محاسة من الفكر االستناري، بل ميكن ". مشتاقة ومستعدة الستقبال اليهود العائدين

وقد . القول بأن الفكر الرومانسي أعطى دفعة جديدة للصهيونية فتزايد احلديث عن العبقرية اليهودية والعرق اليهودي
وكان الفكر األملاين الرومانسي، الذي . بإعادة اليهود لدولتهم احلرة)  بروتستانتيةالذي ينحدر من أسرة(نادى روسو 

كما يتضح يف كتابات هردر وكانط ) معادية لليهود(ولدت يف أحضانه فكرة الشعب العضوي، يتسم برتعة صهيونية 
 . كما توجد أصداء صهيونية يف أشعار بايرون وروايات وولترسكوت. وفخته
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زايد االهتمام باللغة العربية، كما بدأ الفنانون الغربيون يتناولون املوضوعات اليهودية والعربية بكثري من األلفة ويالحظ ت

، ومها روايتان هلما )1847(وتانكرد ) 1833(وقد نشر دزرائيلي روايتيه ديفيد الراوي . مل تكن معروفة من قبل
أهم وثيقة أدبية صهيونية غري يهودية ) 1876(دانيل ديروندا وقد ظهرت رواية جورج إليوت . نزعة صهيونية واضحة

ونشر يف الفترة بني . وهي اليت تعد أهم وثيقة أدبية صهيونية غري يهودية واليت وصفت بأا مقدمة أدبية لوعد بلفور
 كتاب من كُتب أصحاب الرحالت إىل فلسطني، وقد سامهت هذه الكتب 1600 ما يزيد على 1880 و1840

وأُسس . كمسئولني عن هذا اخلراب) املسلمني أو البدو(يف تدعيم صورة فلسطني كأرض مهملة، وصورت العرب 
ومن أهم العلماء األثريني فيه سري .  وكان مركزاً ملؤيدي االستيطان الصهيوين1865صندوق استكشاف فلسطني عام 

كما قام كلود كوندر . أ بقيام حكم اليهود يف فلسطنيتشارلز وارن الذي قام بالعديد من االكتشافات األثرية وتنب
 . بكتابة دراساته اجلغرافية اليت كانت تنشرها الصحافة الصادرة بالعربية) 1910  1848(
 

وقد ظلت الرتعة الصهيونية يف القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر تأخذ طابعاً فكرياً تأملياً أو عاطفياً ألن أوربا 
كما أن املشاريع االستعمارية املختلفة كانت متوقفة أو ال تزال يف حالة التفاف حول الدولة .  حالة انتقالكانت يف

 . العثمانية اليت كانت قد بدأت يف التآكل من الداخل، وإن كانت ال تزال قوية قادرة على محاية رعاياها
 

 للمشروع االستعماري الغريب ووضعه حداً آلمال الدول وميكن القول بأن ظهور حممد علي وقَلْبه موازين القوى وديده
الغربية اليت كانت تترقب اللحظة املؤاتية القتسام تركة رجل أوربا املريض، أي الدولة العثمانية، يشكِّل نقطة حتول يف 

ويشرح .  النفعيتاريخ فلسطني وتاريخ الصيغة الصهيونية األساسية، إذ تساقطت األردية الدينية وظهر الواقع املادي
معاهدة « اضطرت حممد علي إىل التوقيع على 1840الزعيم الصهيوين حاييم سوكولوف املوقف فيقول إن أوربا عام 

 : ، وبعد ذلك أصبح املنطق السائد يف أوربا آنذاك على النحو التايل»لندن لتهدئة الشرق
 
... واسترجاع اليهود هلا... ى أساس استقالل سورياإذا اتفقت الدول العظمى اخلمس على تسوية املسألة الشرقية عل"

حتت رعاية القوى األوربية ... حاملني معهم عدة احلضارة وأجهزا، حبيث يكونون نواة خللق مؤسسات أوربية
ومما ال شك فيه أن حالة سوريا حمفوفة بعديد من ... فإن ذلك سيساهم يف أن تسترجع الدولة العثمانية قوا... اخلمس

حىت يتم . »مادة جديدة«ولكن هذا ال يثبت سوى ضرورة إدخال . صاعب نظراً النقسام سكاا إىل قبائل منفصلةامل
وإذا ما سلمنا بضرورة إدخال مادة جديدة يف نسيج سوريا االجتماعي، . صهر الطبقات كلها يف مجاعة مترابطة متوازنة

. وسيتبع ذلك إقامة مؤسسات أوربية.  ستزودنا بأكثر املواد قبوالًفإننا سنسلِّم بالتايل بأن هجرة اليهود إىل سوريا

 ". وستجد إجنلترا حليفاً جديداً سيثبت أن الصداقة معه يف اية األمر ذات نفع هلا يف التعامل مع املسألة الشرقية
 

 يزداد حدة وحتدداً، بل أصبح الكامن للفكر الصهيوين بني غري اليهود أخذ) اجليوبوليتيكي(ويالحظ أن البعد اجلغراسي 
على حد قول [فالتطورات السياسية . "ومل يعد احلل الصهيوين جمرد فكرة فلسفية أو تطلُّع عام. البعد الرئيسي

إن قضية استرجاع إسرائيل اليت كانت قضية أثرية لدى العاطفيني . أدت إىل ظهور خلفية جديدة للصهيونية] سوكولوف
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على املستوى [وكل مؤمن باإلجنيل وكل صديق للحرية، أصبحت قضية حقيقية مطروحة ... األدباءوكُتاب املقاالت و
، فإن املسألة أصبحت مطروحة بشكل جدي، مبعىن أن الصهيونية مل تعد 1840وكما قالت التاميز عام ]". السياسي

 عام والدة املسألة الشرقية وهو أيضا عام  هو1840فكرة هامشية تتداول يف األوساط التبشريية اإلجنيلية وحسب، فعام 
يف روسيا وبولندا (وقد طُرحت مشاريع صهيونية عديدة يف كل مكان يف أوربا ! والدة احلل الصهيوين للمسألة اليهودية

 عام )الضابط يف احلرس امللكي الربوسي(، فمع بدايات املشروع االستعماري األملاين قام مولتكه )وفرنسا وأملانيا وإجنلترا
وقد وضع بندتو .  بنشر كتاب أملانيا وفلسطني يقترح فيه إنشاء مملكة صليبية هناك لتشجيع اليهود واملسيحيني1939

وشهد منتصف القرن التاسع عشر .  لتأسيس دولة يهودية يف فلسطني1851موسولينو، اإليطايل اجلنسية، خطة يف عام 
فقد حصلت فرنسا على امتياز شق قناة . تقل إبان حكم نابليون الثالثبعثاً مؤقتاً للمشروع االستعماري الفرنسي املس

 إىل جبل لبنان عقب احلرب األهلية بني 1861  1860 مث جردت محلة عسكرية فرنسية عام 1854السويس عام 
ال إن اهلدف من ويق. الدروز واملوارنة، وهي احلرب اليت كانت يف واقع األمر حرباً على النفوذ بني اإلجنليز والفرنسيني

ويف هذا اإلطار، ظهرت عدة كتابات . احلملة كان الضغط على السلطان العثماين للموافقة على امتياز قناة السويس
لليهود بالعودة إىل فلسطني حىت يكونوا مبرتلة الوسطاء ) سكرتري نابليون الثالث(فرنسية يف املوضوع، أمهها دعوة الهارن 

، مؤسس )1910  1820(وكان هنري دوتان .  لتأسيس دولة يهودية يف فلسطنيالذين سيفتحون الشرق للغرب
 إثارة اهتمام 1876 حىت عام 1863الصليب األمحر الدويل، مهتماً باملشروع الصهيوين، حيث حاول منذ عام 

بليون الثالث وقد أسس مجعية االستعمار الفلسطينية يف لندن، واتصل بنا. اجلماعات اليهودية باقتراحاته دون جدوى
 .واحلكومة العثمانية لعرض فكرته، كما حضر املؤمترات الدولية للدفاع عنها واشترك يف بعض املؤمترات الصهيونية

 
وبدالً من أن يبين . ويالحظ سوكولوف أن الكتابات الفرنسية يف موضوع الصهيونية تتسم بأا جمردة أكثر من الالزم

اإلجراءات اليت جيب اختاذها، فإم يكتفون بالتعبري عن اآلمال الفارغة ويصوغون أصحاب هذه الكتابات بشكل حمدد 
ولعل هذا يعود إىل أن الفكر الصهيوين يف فرنسا مل يكن وراءه ال تاريخ طويل وال مصاحل . اقتراحات ودعاوى غامضة

 برفضها التفسري احلريف للعهد القدمي، كما أن فرنسا الكاثوليكية،. حمددة كما كان احلال مع الفكر الصهيوين يف إجنلترا
 . مل تكن متعاطفة مع هذه الرؤية لليهود

 
وقد ) روسي  بولندي  أملاين  فرنسي  هولندي  إجنليزي(ويالحظ أن صهيونية غري اليهود صهيونية غربية مبعىن الكلمة 

هيونية غري اليهود تظل ظاهرة بريطانية أصدرت معظم هذه الدول وعوداً بلفورية أو ما يشبه الوعود البلفورية، ولكن ص
والواقع أن أكرب عدد من الصهاينة غري اليهود ظهر بني صفوفهم، مثل الكولونيل جورج . وبروتستانتية بالدرجة األوىل

جاولر وجيمس فني ووليام بالكستون وجوزيف تشامربلني وإيان مسطس وجوسيا ودجوود، ولكن لورد شافتسربي 
ويف حماولة تفسري ذلك، ميكن القول بأن إجنلترا كانت أكرب قوة استعمارية، وأا . عتربان أهم هؤالءولورانس أوليفانت ي

البلد الذي انتشر فيه التفسري احلريف للكتاب املقدس، وأا أخرياً البلد الذي مل يكن فيه يهود حىت أواخر القرن السابع 
كما يالحظ أن هجرة . إىل وسيلة) مث فعلياً(يهود وحتويلهم عقلياً عشر، فكان من املمكن  لكل هذه األسباب  جتريد ال

أعضاء اجلماعات اليهودية كانت تتم يف إطار االستعمار االستيطاين الغريب ككل، واألجنلو ساكسوين على وجه 
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 ساكسوين اخلصوص، ولذا جند أن معظم املهاجرين اليهود استوطنوا يف بالد مرتبطة باملشروع االستيطاين األجنلو
 ) .الواليات املتحدة  نيوزيلندا  جنوب أفريقيا  إسرائيل(
 

وازدادت الفكرة الصهيونية مركزية يف الوجدان السياسي الغريب، ولعل أكرب دليل على هذا أن املفكرين الصهاينة من غري 
الذي كتب (ربيطانية هنري إنس وميكن أن نذكر يف هذا املضمار وزير البحرية ال. اليهود أصبحوا قريبني من صانع القرار

 موجهة إىل كل دول مشال أوربا وأمريكا الربوتستانتية، قام اللورد باملرستون، رئيس الوزراء، 1839مذكرة عام 
وقد نشرت جريدة . كما ميكن أن نذكر يف هذا اال، جورج جولر حاكم جنوب أستراليا). برفعها إىل امللكة فيكتوريا

 تؤيد فيها مسألة حتييد سوريا 1839/1840جمموعة مقاالت عام ) بة من وزارة اخلارجيةالقري(جلوب اللندنية 
وقد نوقش يف . وقد حازت املقاالت موافقة اللورد باملرستون. وتوطني أعداد كبرية من اليهود فيها) وضمنها فلسطني(

 ذلك العام، كتب باملرستون ويف.  مسألة حتديد مستقبل مصر1840مؤمتر القوى اخلمس الذي عقد يف لندن عام 
وقدم الكولونيل . خطابه إىل سفري إجنلترا يف األستانة يقترح فيه إنشاء دولة يهودية محاية للدولة العثمانية ضد حممد علي

 مذكرة ملوسى مونتفيوري يقترح تأسيس حركة سياسية لدعم استرجاع اليهود لفلسطني إلقامة 1841تشرشل عام 
 . ) خدمة الدول الغربيةأي يف(دولة حمايدة 

 
، ظهر كتاب جورج جولر دئة سوريا والشرق حيث طرح خطوات عملية لعملية توطني اليهود يف 1845ويف عام 
 1852، بل أسس عام 1849كما أن جولد مسيد صاحب موسى مونتفيوري يف رحلته إىل فلسطني عام . فلسطني

 تشجيع االستيطان اليهودي يف فلسطني اليت قدمت املساعدة للقنصل واحدة من املنظمات الصهيونية األوىل وهي منظمة
كما نشر أيضاً اقتراحات عملية تتصل بتأسيس . اإلجنليزي يف القدس يف عملية تدريب اليهود احملليني على الزراعة

ت إىل مؤمتر ، قُدم)1856  1853(وبعد انتهاء حرب القرم . صناعات ترمي إىل زيادة النفوذ اإلجنليزي يف سوريا
الذي تقلَّد رئاسة (وقدم بنجامني دزرائيلي . القوى العظمى الذي عقد يف باريس مذكرة بشأن توطني اليهود يف فلسطني

 تتضمن اقتراحاً ذا 1878مذكرة غفالً من اسم واضعها موجهة إىل املندوبني يف مؤمتر برلني ) 1874الوزارة عام 
وقد قام املفكر الصهيوين (ية والشرقية، ولكن مل يتم توزيعها بسبب معارضة بسمارك طابع صهيوين حلل املسألتني اليهود

 . )الروسي بريتس مسولنسكني بترمجة املذكرة إىل العربية ونشرها
 

، قدم إدوارد كازالت اقتراحاً بتوطني اليهود حتت محاية إجنلترا، وقد دافع عن الفكرة يف كتابه وخطبه 1887ويف عام 
وميكن القول بأن املشروع الصهيوين كانت مالحمه وأجزاؤه قد تكاملت . ه االنتخابية حينما رشح نفسه للربملانأثناء محلت

يف عقل كازالت، ولذا جنده يتوجه للتفاصيل الدقيقة وإىل الطابع اليهودي اإلثين لالستيطان اليهودي، وإىل قضية الوعي 
ويف اية السبعينيات، قام هو وأوليفانت، وانضم إليهما . عة عربيةاليهودي ككل، فكان أول من فكَّر يف إنشاء جام

 . ممثلون عن مجاعة البيلو، بالتفاوض مع الدولة العثمانية بشأن مشروع االستيطان الصهيوين يف فلسطني
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اليهود مثل مانويل متور باملفكرين الصهاينة غري ) بتوجهها الربوتستانيت احلريف(ويف ذلك احلني، كانت الواليات املتحدة 
كما ظهرت فيها مجاعات صهيونية مسيحية بعضها متعاطف مع . ووليام بالكستون) صاحب مشروع أرارات(نواه 

كما كانت توجد مجاعة . اليهود والبعض اآلخر يكِّن له احلقد واالحتقار من أمهها مجاعة شهود يهوه واملورمون
 . املستقل هي مجاعة فرسان اهليكل األملانيةصهيونية مسيحية كان هلا مشروعها االستيطاين 

 
ومن األمور املهمة واجلديرة بالذكر أن كل هؤالء الصهاينة غري اليهود توصلوا إىل الصيغة الصهيونية األساسية، وأضافوا 

ويف ). فكرية أو غريها(هلا الديباجات لتربيرها، وخططوا املشروعات لوضعها موضع التنفيذ دون أية مؤثرات يهودية 
كثري من األحيان، كان ذلك يتم دون أي احتكاك باليهود أو أية معرفة م، ففكرهم ولد من داخل النموذج احلضاري 

وقد أعلن أحد املؤمترات . الغريب، وهو مثرة بنية احلضارة الغربية نفسها ونتاج حركياا وتطور مصاحلها اإلستراتيجية
هو الصهيوين غري اليهودي بالكستون، وهو وصف دقيق ومباشر وليس فيه أية ) قياحلقي(الصهيونية أن أبا الصهيونية 

ولنا أن نالحظ أن معظم املفكرين الصهاينة غري اليهود كانوا شخصيات غريبة األطوار، إن مل تكن شاذة . أبعاد جمازية
 يدل على أن هذه األفكار ومهزوزة، ومع هذا فإن أفكارهم كانت جتد صدى يف األوساط السياسية الغربية، وهو ما

 . تعبر عن شيء أصيل وكامن يف احلضارة الغربية آنذاك، يتجاوز شذوذ وغرابة أطوار حملة هذا الفكر
 

ورغم كل هذه النشرات واملقاالت واملذكرات، إال أن هناك إشكالية أساسية كامنة يف صهيونية غري اليهود وهي أا 
د وتبلور وحدة فهي ال تكترث بيهودية اليهود، فما يهمها هو املصاحل اإلستراتيجية للعامل الغريب مهما بلغت من حتد

ولذا، كان الصهاينة من غري اليهود ينظرون إىل اليهود من اخلارج . واالعتبارات العملية والنتائج امللموسة) املسيحي(
 اليهودي، ومل يكن بوسعهم بالتايل الوصول كأداة تستخدم وحسب، وكانوا يتحركون يف العامل الغريب ال داخل احمليط

إىل املادة البشرية املستهدفة اليت كانت تنظر بكثري من الشك إىل عامل األغيار الذي كان حياول أن يقضي عليها يف 
 . املاضي بالذبح، وحياول اآلن القضاء عليها باإلعتاق والعلمانية

 
 مل يلق صدى لدى أعضاء املادة املُستهدفة إذ أن اليهودية احلاخامية وحديث هؤالء الصهاينة غري اليهود عن عودة اليهود

األرثوذكسية قامت بتحويل فكرة العودة إىل أمر يتحقق يف آخر األيام، أي إىل ضرب من احللم الديين الذي ال يتحقق 
يهود العامل الغريب  يرفضون ولذا، كان اليهود  وخباصة . إال يف جمال التاريخ املقدس ال على مستوى التاريخ الزمين

ومل تلق دعوة نابليون إىل يهود الشرق . »مشاريع قومية«التورط يف مشاريع العودة اليت تطلق على نفسها اسم 
وقد رفض جملس مندويب يهود إجنلترا االقتراح الذي تقدم به الكولونيل تشارلز تشرشل لتوطني . باالستيطان آذاناً صاغية

 . والذي محله السري موسى مونتفيوري إىل الس نيابة عنهاليهود يف فلسطني 
 

وقد شهد منتصف القرن التاسع عشر ظهور اليهودية اإلصالحية بتأكيدها املُثُل االندماجية ورفضها فكرة العودة الفعلية 
 التوسالت  مؤمتر فرانكفورت الشهري الذي حذف من كتب الصلوات مجيع1845وعقد عام . إىل فلسطني رفضاً تاماً
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 لبحث مشكلة يهود 1872وحينما عقد املؤمتر اليهودي األول عام . للعودة إىل أرض اآلباء وإحياء دولة يهودية
 . رومانيا، مل يتطرق هذا املؤمتر إىل اهلجرة اليهودية إىل فلسطني باعتبارها حال للمسألة اليهودية

 
) ذات طابع اندماجي(ية غري اليهودية ما نشرته جملة يهودية أملانية ومن أطرف التعليقات اليهودية على املشاريع الصهيون

إذ قارنت املشاريع الصهيونية اإلجنليزية اليت نشرت يف اجللوب والتاميز باملشاريع الفرنسية، وبينت أن الشاعر المارتني 
نابع ر األردن، وأنه الذي كان يشغل منصباً حكومياً آنذاك يقترح تأسيس مملكة مسيحية عند م) 1869  1790(

ولكن الغريب يف املوضوع  كما تقول . ينوي، إذا ما وقعت القدس حتت اهليمنة الفرنسية، أن يترك العامل بأسره إلجنلترا
الة  أن اللورد باملرستون قد اختار البقعة نفسها إلنشاء دولة يهودية، فبينما كان الشاعر الشهري حيلم بإقامة دولة 

، وقد حذَّرت الة الشباب اليهودي )وحوهلا(قدس كان اللورد باملرستون ينوي إقامة مجهورية يهودية فيها مسيحية يف ال
 . من مثل هذه الدعاوى الصهيونية

 
ويبدو أن الصهاينة غري اليهود أدركوا أن املادة البشرية املستهدفة ملشاريعهم ترفض مثل هذه املشاريع اليت دف إىل 

فكتب الكولونيل . ام، ولذا فقد بذلوا جهداً يف التوجه إىل اجلماعات اليهودية ويف التقارب معهااقتالعهم من أوط
عدة ) كندي اجلنسية(ونشر هنري ونتورث مونك . كلود كوندر يشجع جهود أحباء صهيون على التسلل إىل فلسطني

تأسيس أوىل املستوطنات ، وأسهم يف 1896 و 1859مقاالت صهيونية ظهرت يف جويش كرونيكل بني عامي 
 ملناقشة مسألة توطني املهاجرين اليهود من 1882وعقد مؤمتر للمسيحيني البارزين يف مايو . اليهودية يف فلسطني

وشهدت الفترة نفسها كتابات األب إغناطيوس اليت نشرت على صفحات جملة دي فيلت . رومانيا وروسيا يف فلسطني
 . د االنضمام إىل احلركة الصهيونيةالصهيونية واليت ناشد فيها اليهو

 
فقد اتصل ) أكثرهم دينامية ونشاطاً(صديقاً ملونتفيوري، أما أوليفانت ) أهم الصهاينة غري اليهود(وكان شافتسربي 

ببعض اجلمعيات اليهودية االستيطانية لتشجيعها، وذهب بنفسه إىل فلسطني لالستيطان فيها بصحبة سكرتريه اليهودي 
مثل : وبدأت تظهر شخصيات تقف بني اجلماعتني اليهودية واملسيحية). مؤلف نشيد اهلاتيكفاه( إمرب نفتايل هرتز
وميكننا اإلشارة إىل الواعظ الربوتستانيت هشلر الذي كان من ). اليهودي الذي تنصر ليدخل احلضارة الغربية(دزرائيلي 

 . هم يف تقدميه للدوق بادن الذي قدمه بدوره إىل قيصر أملانياأكثر الناس محاسة إلرجاع اليهود، فقدم العون هلرتزل وسا
 

ولكن، ومهما ازداد التقارب بني الصهاينة غري اليهود واليهود، فإن ذلك مل يكن له جدوى وكان ضرورياً أن حيدث 
فُد اآلالف من شيء تارخيي ضخم يتجاوز حركات األفراد، وقد كان هذا الشيء هو تعثُّر التحديث يف شرق أوربا وتوا

يهود اليديشية على غرب أوربا، األمر الذي أدى إىل ظهور هرتزل الذي طور اخلطاب الصهيوين املراوغ وجعل بإمكان 
 . عقد بلفور/يهود الغرب قبول العقد الصهيوين الصامت وهو األمر الذي كُلِّل بإصدار وعد

 

 : ويمكن تلخيص إسهام صهيونية غير اليهود كما يلي
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ولذا، فإن املفكرين الصهاينة من اليهود حينما ظهروا كانت .  متت صياغة الفكرة الصهيونية مبعظم أبعادها وديباجاا 1

 . الصياغات األساسية جاهزة، وكذلك معظم الديباجات واملشاريع
 
 خارج التاريخ، فهي   صهيونية غري اليهود ذات الديباجة املسيحية والرومانسية حولت فلسطني ومن عليها إىل مكان2

وبالتايل، فقد أهدرت حقوق سكان فلسطني الفعليني، وأصبحت فلسطني . جمرد أرض ليس فيها أي أثر للتاريخ احلقيقي
 . يف الوجدان الغريب مكاناً خاوياً ينتظر سكانه األصليني

 
 . ألمهية اجلغراسية لفلسطنياملناخ السياسي املالئم لرؤية ا) الدينية والعلمانية(  خلقت صهيونية غري اليهود 3
 
 .   وضعت صهيونية غري اليهود األساس للحل االستعماري الغريب للمسألة اليهودية يف شرق أوربا4

 
وقد أثَّر ذلك يف .   طرحت صهيونية غري اليهود تفسرياً حرفياً ألحداث التاريخ وافترضت استمراراً حيث ال استمرار5

 . إىل مفاهيم استيطانية استعمارية) اازية(ويل املفاهيم اليهودية الدينية التقليدية رؤية اليهود لفلسطني وأسهم يف حت
 
  حينما ظهرت مشكلة املهاجرين اليهود من روسيا وبولندا ورومانيا يف أواخر القرن التاسع عشر مل ينظَر إليها 6

ليها باعتبارها مشكلة شعب عضوي خمتار أو كتلة باعتبارها مشكلة إنسانية تتطلب عملية التحديث السريعة، وإمنا نظر إ
بشرية مستقلة أو مادة بشرية فعالة ميكن توظيفها يف عملية اخلالص املسيحية أو املشاريع التجارية واالستعمارية الغربية 

 . املختلفة
 
ملشكلتني ميكن حلها   ربطت صهيونية غري اليهود بني املسألتني الشرقية واليهودية وطرحت تصوراً مفاده أن إحدى ا7

 . من خالل األخرى
 

الذي كان يستخدم كال من الديباجات الدينية ) صاحب الوعد املشهور(وأهم الصهاينة غري اليهود هو اللورد بلفور 
 . والديباجات العلمانية

 
يهود وغري اليهود، بل ومن األمور اجلديرة بالذكر أن تيودور هرتزل، مؤسس الصهيونية، مل يكن مييز بني الصهاينة ال

ولذا، فهو يشري إىل دزرائيلي وجورج إليوت وموسى هس وليو بنسكر . كان يرى اجلميع جزءاً من التاريخ الغريب
 .باعتبارهم صهاينة دون متييز أو تفرقة بني اليهود منهم وغري اليهود

 

  صندوق استكشاف فلسطين

Palestine Exploration Fund  
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وسامهت وزارة .  حتت رعاية امللكة فكتوريا ملكة إجنلترا، وكان رئيس اجلمعية أسقف يورك1864مجعية أُسست عام 
احلرب الربيطانية خبدمات بعض الضباط، وخصوصاً من املهندسني مثل الكابنت كلود كوندر والكابنت تشارلز وارين 

تشنر الذي عين فيما بعد معتمداً بريطانياً يف وهو اللورد ك(كتشنر . واملالزم ه) الذي اشتهر فيما بعد يف جنوب أفريقيا(
 . لورنس. إ. ، وت)مصر واشتهر يف السودان

 
وقد أعلن الصندوق أنه مؤسسة تم بالبحث الدقيق واملنظم يف اآلثار والطوبوجرافيا واجليولوجيا واجلغرافية الطبيعية 

، والعبارة األخرية مبهمة إىل أقصى حد »يح التورايتالتوض«والتاريخ الطبيعي وعادات وتقاليد األرض املقدسة دف 
األهداف اإلسترجاعية «ولكنها تعين يف اية األمر أن البحث العلمي قد وظِّف يف خدمة األهداف التوراتية، أي 

وهذا ما وضحه كتاب املدنية واألرض الذي أصدره الصندوق، وهو يتألف من جمموعة من الدراسات كان . »العسكرية
استعادة جمد فلسطني يف عهد هريود، ": االستعادة"أمهها دراسة لوولتر بيسانت بين فيها أن هدف الصندوق هو من 

وكذلك استعادة مكانة . واستعادة بالد داود حبيث ميكن استعادة أمساء املدن اليت دمرها القائد العظيم يوشع بن نون
 . )وكل هذا يبني مدى قوة العقيدة االسترجاعية(ذكورة يف التوراة القدس وجمدها وأتها، واستعادة أمساء األماكن امل

 
عندما وضعت األمساء يف : "ويظهر تالقي البعد التورايت والبعد العسكري يف اإلشارة إىل يوشع بن نون ويف قول املؤلف

جيوش الغزو اإلمربيايل  وأصبح بإمكان : وميكن أن نضيف" (أماكنها، أصبح يف وسعنا تتبع سري اجليوش يف زحفها
 . وقد ساهم كوندر مبقال يف الكتاب نفسه ذي طابع صهيوين ديين عسكري). الربيطاين والصهيوين  أن تعرف طريقها

 
وقد لَعب الصندوق بالفعل دوراً عظيم األمهية يف جمال تزويد الساسة والعسكريني الربيطانيني باملعلومات اجلغرافية 

ليت كانوا حيتاجون إليها ملد نفوذهم االستعماري يف املنطقة ولدراسة جدوى املشروع االستعماري والتارخيية والسياسية ا
وكانت . وقد اعتمد الصندوق يف ذلك على العديد من خرباء اآلثار والتاريخ واجلغرافيا واجليولوجيا واملناخ. يف فلسطني

وين إذ كانت تشري إىل أمهية فلسطني وضرورة عودة غالبية التقارير والدراسات الصادرة عن الصندوق ذات طابع صهي
فالكابنت وارين نشر عدة جملدات من أمهها إحياء . اليهود إليها وإقامة كيان استيطاين هلم فيها حتت احلماية الربيطانية

اهلند القدس ومذكرات عملية مسح فلسطني، وذلك باإلضافة إىل كتاب أرض الوعد الذي دعا فيه إىل أن تتولَّى شركة 
الشرقية تنمية موارد فلسطني، وخصوصاً مواردها الزراعية والتجارية، كما دعا إىل تدريب املستوطنني اليهود على إدارة 

وهو املخطط الذي نفِّذ فيما بعد من خالل حكومة االنتداب (شئوم متهيداً لتسلُّمهم حكم فلسطني وإدارة شئوا 
 ويلسون يف عدة عمليات بحث وتنقيب يف بعض املناطق السورية واللبنانية، ولكن وشارك الكابنت). والوكالة اليهودية

جهود الصندوق تركزت يف النهاية على مرج ابن عامر ونابلس والقدس واخلليل باعتبارها األماكن اليت شهدت تنقالت 
 . )كما ورد يف تقريره للصندوق" (شعب إسرائيل"واستقرار 

 
إحدامها لفلسطني الغربية : افة إىل العدد الكبري من الكتب والتقارير، خريطتني دقيقتنيوقد أصدر الصندوق، باإلض

وقد محلت اخلرائط األمساء احلديثة والقدمية باإلضافة إىل إبراز ). 1884(والثانية لفلسطني الشرقية ) 1880(
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حىت سهل استعماهلما يف عملية حتريك وقد بلغت اخلريطتان من الدقة حداً كبرياً . تضاريس البالد وطبيعتها املناخية
وللصندوق متحف يف لندن، وهو ينشر جملة . اجليوش الربيطانية وانتقاهلا عرب تلك األراضي يف احلرب العاملية األوىل

 . ، كما نشر مؤلفات كتشنر وكوندر وغريمها)1904أصبحت سنوية منذ عام  (1869علمية ربع سنوية منذ عام 

 
كشاف فلسطني الوحيد من نوعه، فبعد مخس سنوات من تأسيسه أسس األمريكيون اجلمعية ومل يكن صندوق است

اجلمعية : وأنشأ األملان مجعيتني. ويف العام نفسه، أُسست مجعية اآلثار التوراتية يف إجنلترا. األمريكية الستكشاف فلسطني
وأسس الفرنسيون أيضاً مدرسة ). 1877(الفلسطينية واجلمعية األملانية لألحباث ) 1897(األملانية للدراسات الشرقية 

 . )صهيونياً(وقد كان احلافز وراء الدراسة يف كل هذه اجلمعيات توراتياً . لدراسة اآلثار
 

   1625  1558 هنري فينش 

Herny Finch  

ماً جداً بالدراسات كان مهت. عضو يف الربملان الربيطاين، وقانوين بارع. صهيوين غري يهودي استخدم ديباجات مسيحية
 . الدينية ودرس العربية بتعمق

 
. »أورشليم اجلديدة«الذي ناقش فيه ما أمساه ) 1615عام (من كتاباته غري املتصلة بالقانون كتاب شرح نشيد األنشاد 

دعوة  أحد كالسيكيات الصهيونية املسيحية وهو كتابه املعنون ب االستعارة العظيمة للعامل أو 1621وكتب يف عام 
لليهود حيث دعا اليهود إىل التمسك حبقهم يف األرض املوعودة وطالب امللوك املسيحيني بأن يصغوا إىل مطالبهم 

 . واشترط لتحقيق هذا أن يتحول اليهود إىل املسيحية. ويرسلوهم إليها
 

املسيحي بأن إسرائيل هي وقدم فنش تفسرياً حرفياً لنصوص العهد القدمي وأعاد تعريف إسرائيل، فتخلى عن التفسري 
وقد أثارت تلك اآلراء انتقاداً شديداً "). إسرائيل اليت احندرت من صلب يعقوب("مفهوم روحي وطرح مفهوماً عرقياً 

وقد اعترب امللك جيمس األول أن هذا . وأدت إىل سجنه مع ناشر الكتاب حىت تنصال من هذه اآلراء واعترفا خبطئهما
ولنا أن نالحظ أن بنية أفكاره قبالية متاماً وتبحث يف كيفية ختليص العامل من اليهود من . مللكيةالكتاب إهانة للذات ا

 . أجل خلق العامل اجلديد والتمهيد لعودة املسيح والعهد األلفي الثاين
 

   1717-1656 فيليب دي النجالري 

Philippe De Langallerie  

وقد .  وعلمانية، وهو جنرال فرنسي مغامر كان حيلم بإقامة دولة يهوديةصهيوين غري يهودي استخدم ديباجات مسيحية
تقلَّب دي الجنالري يف اجليوش األوربية فخدم حتت إمرة النمساويني مث البولنديني بعد أن عمل يف جيش فرنسا، مث قدم 
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اج املتنكرين إىل روما مث بأن يقود جيشاً من احلج) من خالل سفريهم يف الهاي ولندا( عرضاً لألتراك 1716عام 
ومقابل ذلك، يأخذ أحد جزر البحر املتوسط اليت كانت . يقتحم الفاتيكان ويلقي القبض على البابا ويسلم روما لألتراك

من أجل توطني القبائل اليهودية املبعثرة والتائهة يف هذه ) أو فلسطني األرض املقدسة إن أمكن(حتت سيطرة األتراك 
 . األرض

 
اشد دي الجنالري التجمعات اليهودية يف أمستردام وهامبورج والطونا وغريها من املدن التجارية يف أوربا تعبئة وقد ن

وقد أُعجب القبايل ألكسندر سوسكند املتزي ذا املشروع وعرض على دي .  آالف رجل 10وجتهيز جيش من 
 . »ية للكلمة املقدسةاحلكومة الدين«الجنالري أن يصري أمني خزانة مشروعه املسمى 

وتوضح . ، أُلقي القبض على دي الجنالري بالقرب من هامبورج، وحوكم يف فيينا حيث مات يف سجنه1716ويف 
سرية حياة هذا الرجل فكرة االرتباط بني األفكار القبالية واملشيحانية من جهة والرتعات االستعمارية واملادية اليت كانت 

 . تلك الفترة من جهة أخرىقد بدأت تسود أوربا يف 
 

   1873-1796 جوزيف سلفادور 

Joseph Salvador  

ولد يف مونبييه حيث درس الطب، لكنه . طبيب ومفكر فرنسي ذي أب من أصل يهودي إسباين وأم كاثوليكية فرنسية
خيي يف دراساته الدينية استخدم سلفادور املنهج النقدي التار. استقر يف باريس حيث اشتهر بدراساته يف تاريخ األديان

وقد حاول سلفادور يف دراسته املعنونة باريس وروما والقدس أو املسائل . الكثرية، وخصوصاً يف دراساته عن املسيح
وقد . الدينية يف القرن التاسع عشر أن يضع فكراً تصاحلياً جيمع بني اليهودية واملسيحية يف نسق ديين إصالحي تقدمي

وقد . وكان سلفادور حيلم بأن تكون القدس مركز ديانته التجميعية اجلديدة. اثوليكية كال الكتابنيحرمت الكنيسة الك
أدى تأكيده أمهية القدس ومركزيتها إىل أن يعتربه عدد من املؤرخني الصهاينة، مثل ناحوم سوكولوف وغريه، من 

متثل مركزاً دينياً حلضارة كونية ال بؤرة بيد أن سلفادور كان يعتقد يف قدس روحية مساوية . أسالف الصهيونية
 . وقد تأثر سلفادور يف أفكاره بأفكار سان سيمون. خمتار يف آن واحد/استقطاب لشعب منبوذ

 
و تاريخ السيطرة الرومانية على ) 1822(شريعة موسى أو النسق الديين والسياسي للعربانيني : من بني كتبه األخرى
 (. 1846(يهوذا وتدمري القدس 

 

   1869-1796 جورج جاولر 

George Gawler  
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وهو قائد عسكري بريطاين أخذ على عاتقه نشر األفكار . صهيوين غري يهودي يستخدم ديباجات مسيحية وعلمانية
  1838(شارك يف معركة ووترلو وصار بعدها حاكماً ملستعمرة جنوب أستراليا . املرتبطة باستقرار اليهود يف فلسطني

1841( . 

 
 اخلطاب الديين خيتلط باخلطاب السياسي والعسكري يف وجدانه، فقد كان يرى أن فلسطني ملك لرب إسرائيل وكان

وأن اليهود هم شعبه القومي، وكان يذهب إىل أن العناية اإلهلية وضعت سوريا ومصر بني إجنلترا من جهة وبني أعظم 
املتميز لسوريا ومصر ) اجلغرايف السياسي( الوضع اجلغراسي مناطق إمرباطوريتها ومراكز جتارا يف اهلند والصني، أي أن

والذي يمكِّن اإلمرباطورية اإلجنليزية من توظيفه واالستفادة منه هو جزء من املخطط اإلهلي، وكأن اإلمرباطورية 
مادة استيطانية أو والوضع نفسه ينطبق على الشعب املختار إذ سيتحول إىل . اإلجنليزية امتداد للتاريخ التورايت املقدس

 ". مث يقف على جبال إسرائيل يف مستوطنات زراعية عسكرية مزدهرة حتميها ضد املعتدين"حرس يهودي قومي 
 

يف فلسطني ميثل احلل األمثل ملشكلة عدم االستقرار يف ") أبناء األرض احلقيقيني("وكان جاولر يعتقد أن توطني اليهود 
نبهت له بريطانيا بشدة بعد احلروب النابليونية، كما ميثل احلل األمثل للمشكلة الشرق اإلسالمي، وهو األمر الذي ت

وقد ربط جاولر بني هذه املستوطنات وبني املصاحل الربيطانية يف املنطقة يف كتيبه دئة سوريا . اليهودية يف أوربا
وهو العالج الناجع واملعقول مالحظات واقتراحات عملية لإلسراع بإقامة مستعمرات يهودية يف فلسطني : والشرق

ويف كتيبه اآلخر حترير اليهود ضرورة حلفظ الطبيعة الربوتستانتية لإلمرباطورية ومن ). 1845(ملآسي تركيا اآلسيوية 
 ). 1847(أهم دعائم األمة الربيطانية 

 
يف غضون ) ضاً بال شعباليت كان يراها أر(وكان جاولر يعتقد، بسبب جتربته األسترالية، يف إمكانية توطني فلسطني 

 وجنح يف احلث على املشروع ويف بناء 1849وسافر مع السري موسى مونتفيوري إىل فلسطني عام . بضعة أعوام
ويعتبر جاولر مثاالً . مستوطنات زراعية قرب يافا، وقد رفض معظم اليهود الربيطانيني أفكار جاولر االستيطانية

ليت انتشرت يف أوربا مع بداية عصر االستعمار، وخصوصاً مع ايات القرن الثامن كالسيكياً للصهيونية غري اليهودية ا
ومن الواضح أنه كان يهدف حلماية املصاحل الربيطانية يف اهلند ويف املستعمرات . عشر وبدايات القرن التاسع عشر

 . واجهة أعداء اإلمرباطوريةاجلديدة عن طريق خلْق منطقة دفاع من املستوطنني اليهود املوالني لإلمرباطورية مل
 

   1860-1798 واردر كريسون 

Warder Cresson  

كان كريسون شخصية قلقة، فهو باملولد من أتباع . صهيوين مسيحي يهودي، وشخصية حمورية يف تاريخ الصهيونية
ية بعد أن قابل احلاخام طائفة الكويكر مث أصبح من املورمون، وانضم إىل فرق بروتستانتية أخرى، وبدأ اهتمامه باليهود

 . اإلصالحي إسحق ليزر
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ولكن . ولكنه اتهم باجلنون فأُلغي تعيينه. بذل كريسون جهوداً كثرية حىت عين أول قنصل للواليات املتحدة يف فلسطني

 ! القرار مل يصدر إال بعد أن كان كريسون قد رحل إىل فلسطني
 

، مع اية خدمته كقنصل، اعتنق 1848ويف عام . صري اليهودكتب كريسون عدة مقاالت ضد مجاعة لندن لتن
 . اليهودية وغير امسه إىل ميخائيل بوعاز إسرائيل

 
 ليسوي أموره متهيداً لالستيطان النهائي يف فلسطني، حاولت 1849وحينما عاد كريسون إىل الواليات املتحدة عام 

 حيث حاول 1851واستوطن فلسطني عام . املرفوعة ضدهأسرته أن توقفه حبجة أنه جمنون، ولكنه كسب القضية 
وقد كان كريسون يرتدي . تأسيس مستوطنة يف وادي رفائيم مبساعدة موسى مونتفيوري وآخرين ولكنه فشل يف مسعاه

 . مالبس اليهود السفارد الشرقية وتزوج من يهودية سفاردية وعاش حسب التعاليم األرثوذكسية
 

وقد نشرت (وسى وإلياهو، وشجرة الزيتون الطيبة، والقدس مركز العامل بأسره ومصدر فرحه م: ومن مؤلفاته الشاهدان
وقد بين يف كل مؤلفاته أن . داود املاشيح احلق:  كتاباً بعنوان مفتاح داود1852كما نشر عام ). 1849مجيعاً عام 

سون بكثري من املشاكل اليت واجهها االستعمار وقد تنبأ كري. الوجود اليهودي يف فلسطني البد أن يكون ذا طابع زراعي
االستيطاين الصهيوين، مث الدولة الصهيونية، مثل معارضة احلاخامات األرثوذكس إنشاء دولة يهودية ومعارضة السكان 

 وهذا ما نفَّذه(وعلى هذا، اقترح إقامة مستوطنات زراعية مسلحة قادرة على القتال وعلى الدفاع عن نفسها . األصليني

 . )دالصهاينة فيما بع
 

  1855-1798 آدم مكيفتش 

Adam Mickiewicz  

ولد ) فرانكي(وهو شاعر بولندي من أصل يهودي . صهيوين نصف يهودي نصف مسيحي يستخدم ديباجات مسيحية
 ويف عام .اخنرط يف نشاط احلركات الطالبية القومية يف جامعة فلنا، فطُرد من البالد وأُبعد إىل روسيا. يف ليتوانيا
كتب كربى مسرحياته دزيادي . ، سمح له بالسفر إىل اخلارج وبدأ يف التنقُّل من بلد أوريب إىل آخر حىت وفاته1829

، وقد رسم فيها صورة ملنقذ )1928( حيث نشرت باإلجنليزية حتت عنوان ليلة األسالف 1832عام )  أجزاء3(
إذ رأت إحدى الشخصيات يف املسرحية يف الرؤيا أن املخلِّص ) فسهويقال إنه كان يشري إىل ن(بولندا يف املستقبل 

وكانت أم مكيفتش من أسرة من . »أربع وأربعون«سيكون ابن أم أجنبية وجيري يف عروقه دم األبطال القدامى، وامسه 
ا مكيفتش ال من وهذه مجيعاً أفكار قبالية تعرف عليه. 44هي (أتباع جيكوب فرانك، والقيمة الرقمية هلذا االسم 

من أعمال املتصوف املسيحي لوي كلود دي سان مارتن ومن كتابات (القبااله اليهودية وإمنا من القبااله املسيحية 
 ( سويدنبورج
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ولذا، . أن اليهود والبولنديني شعب خمتار) 1842(ويرى مكيفتش يف أحد أعماله كتب األمة البولندية واحلج البولندي 

وقد عبر . هو وطين بولندي مفعم باحلماس لبولندا) 1834(ملثايل يف ملحمة مكيفتش بان تاديوس فإن اليهودي ا
 . مكيفتش عن تعاطفه مع اليهود وعن تطلُّعهم للعودة يف موعظة ألقاها يف املعبد اليهودي يف باريس

 
ندجمون يف اتمع العلماين وال وكان مكيفتش حيلم بتنصري اليهود ولكنه الحظ أن يهود فرنسا يتركون اليهودية وي

. وحينما نشبت حرب القرم توجه مكيفتش إىل القسطنطينية ليساعد الفرق البولندية للحرب ضد الروس. يتنصرون

وحاول تنظيم فرقة يهودية تقيم الشعائر اليهودية، وكان مساعده األساسي يف ذلك طبيب فرنسي يهودي، وكان هو 
ولكن مكيفتش .  هذه الفرقة اليهودية قد تكون مبرتلة اخلطوة األوىل حنو بعث األمة اليهوديةومساعده يتصوران أن مثل
والواقع أن مكيفتش مثل جيد لتداخل التراث القبايل اليهودي والتراث املسيحي حبيث تصبح . مات قبل أن يكمل مهمته

لفرانكية املشيحانية العسكرية حتولت إىل مشروع التفرقة بني أي منهما مستحيلة، كما أنه يبني كيف أن الرتعة ا
 . استيطاين

 

    -    إرنست الهاران

Ernest Laharanne  

وكان حمرراً لصحيفة مجهورية الرتعة أيدت فكرة التجارة احلرة وعمل . صهيوين غري يهودي يستخدم ديباجات علمانية
عندما ) 1870  1852(هودية أيام إمرباطورية نابليون الثالث وقد انتعشت الصهيونية غري الي. كأمني لنابليون الثالث

وقد أقحم فرنسا . وكان لنابليون الثالث طموحات يف الشرق األوسط. جتددت النشاطات االستعمارية على نطاق أشد
ن الثالث كان وقد شاع أن نابليو. يف حرب القرم مع روسيا متذرعاً حبماية الرهبان الكاثوليك يف اإلمرباطورية العثمانية

ولكن رد فعل صحافة أعضاء اجلماعة اليهودية هلذه (يفكر يف تنصيب أحد أفراد أسرة روتشيلد ملكاً على القدس 
 ). الشائعة كان سلبياً إىل أقصى حد

 
 إعادة تكوين القومية اليهودية عام: كتب الهاران كتيبه املعنون ب املسألة الشرقية اجلديدة  إمرباطورية مصر والعرب

 خيرب فيه اليهود بأن فرنسا قد حررم وجعلتهم مواطنني وإخوة وخيربهم أيضاً أم شعب ذو شخصية عبقرية 1860
" أنوار أوربا"مستقلة، فهو شعب عضوي مل يندمج يف احلضارة الغربية ألنه مرتبط بالشرق حيث جيب أن يذهبوا حاملني 

ب عن طريق تكوين دولة يهودية يف األرض الواقعة بني مصر ليكونوا مبرتلة الوسطاء الذين سيفتحون الشرق للغر
وتركيا، حتت رعاية فرنسا، ومبؤازرة رجال البنوك والتجار اليهود يف العامل، وجيرى اكتتاب مايل يهودي عام يتيح لليهود 

لغرب من توطني اليهود يف وقد بين الهاران الفوائد اليت ستعود على ا. من الدولة العثمانية" لشراء وطنهم القدمي"اال 
وقد استمر الهاران يف الدعوة هلذه ". طريق جديد ومعبد للحضارة الغربية وأسواق جديدة للصناعة الغربية: "فلسطني
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الفكرة حبماس شديد وربط بينها وبني األفكار القومية اليت كانت تالقي إعجاب نابليون الثالث ورجال بالطه 
 . االستعماريني

 
ومع (ليربر عملية الغزو ) سكان فلسطني األصليني( شأنه شأن كل دعاة املشروع الصهيوين، يهاجم العرب والهاران،

 ). 1869هذا كان الهاران أحد ضيوف الشرف لدى اخلديوي إمساعيل يف حفل افتتاح قناة السويس عام 
 

ق العملية الوصول هلدفه األوحد وهو والهاران منوذج للمفكر االستعماري املليء باملتناقضات الذي حياول بشىت الطر
 . السيطرة والغزو وحتقيق أقصى منفعة مادية على حساب اآلخرين وباستغالل اآلخرين عرباً كانوا أم يهوداً

 
وهو أيضاً مثال لالرتباط بني الفكر القومي األوريب يف القرن التاسع عشر والفكر االستعماري، وللرؤية القومية يف إطار 

وقد قرأ املفكر الصهيوين العمايل موسى هس . زو واإلمرباطورية العظمى اليت كان ميثلها نابليون الثالثالتوسع والغ
 . كتاب الهاران وأُعجب به

 

  1885-1801 لورد شافتسبري 

Lord Shaftesbury  

 عشر، ومن أهم واحد من أهم الشخصيات اإلجنليزية يف القرن التاسع. هو أنتوين أشلي كوبر، لورد شافتسربي السابع
وقد . يقول عنه املؤرخ اإلجنليزي تريفليان إنه كان يعد أحد أهم أربعة أبطال شعبيني يف عصره. املصلحني االجتماعيني

وقد . كان شافتسربي، باإلضافة إىل هذا، شقيق زوجة رئيس الوزراء باملرستون الذي كان يثق فيه متاماً ويأخذ مبشورته
ولذا، فإننا جند أن اليهود كانوا أحد املوضوعات األساسية يف فكره كما كانوا .  اإلجنيلينيكان شافتسربي زعيم حزب

وكان خطاب شافتسربي خليطاً مدهشاً من العناصر االجتماعية واألساطري الدينية حيث تداخل يف . حمط اهتمامه الشديد
ا اخلطاب يصدر عن فكرة الشعب العضوي املنبوذ عقله الوقت احلاضر والزمان الغابر والتاريخ املقدس، وقد كان هذ

ينظر شافتسربي إىل اليهود من داخل ). يهودياً كان أم غري يهودي(بشكل مل يتحقق كثرياً يف كتابات أي صهيوين آخر 
نون بالنسبة إليه شعباً عضوياً مستقالوجنساً عربياً نطاق العقيدة األلفية واالسترجاعية بعد علمنتها متاماً، فاليهود يكو 

املتعجرفني سود القلوب املنغمسني ) املنبوذين(يتمتع باستمرار مل ينقطع، ولكنهم هلذا السبب أصبحوا جنساً من الغرباء 
ولكل هذا، عارض شافتسربي منح ". خطأ مجاعي"وهم ليسوا سوى . يف االحنطاط اخللقي والعناد واجلهل باإلجنيل

 . ية يف إجنلترااليهود حقوقهم املدنية والسياس
 

وهلذا، فإن بعثهم ال ميكن أن يتم إال . ولكن مثة عالقة عضوية بني هذا الشعب وبني بقعة جغرافية حمددة هي فلسطني
كما أن عودم إىل هذه البقعة أمر ضروري حىت تبدأ سلسلة األحداث اليت ستؤدي إىل العودة الثانية للمسيح . هناك

ات الدينية فإن شافتسربي، شأنه شأن مسيحيي عصره العلمانيني، كان يؤمن بأن الوسيلة وبرغم الديباج. وخالص البشر
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وقد عبر شافتسربي عن ). وهذا عكس املوقف املسيحي واليهودي التقليدي(اإلنسانية ميكن أن حتقق األهداف الربانية 
، وهي "رض القدمية للشعب القدميإن أي شعب البد أن يكون له وطن، األ: "هذه االزدواجية يف اخلطاب يف عبارته

وطن بال شعب لشعب بال "مث طور هذا الشعار ليصبح ". األرض املوعودة للشعب املختار"صيغة علمانية خافتة لشعار 
 . ، فهو إذن صاحب الشعار الصهيوين الشهري"وطن

 
عرضاً لكتب )  يف ذلك العصروهي من أكثر االت نفوذاً( يف جملة كوارتريل ريفيو 1838وقد نشر شافتسربي عام 
وقد بدأ املقال بالديباجة الدينية املعتادة عن قضية اليهود مث تناول بعد ذلك تربة فلسطني . أحد الرحالة إىل فلسطني

ويبني شافتسربي . ومناخها باعتبارها مناسبة لنمو حمصوالت تتطلبها احتياجات إجنلترا مثل القطن واحلرير وزيت الزيتون
طلوب إلجناز هذه العملية هو رأس املال واملهارة، وكالمها سيأيت من إجنلترا، وخصوصاً بعد تعيني قنصل أن كل امل

مث يقترح عند هذه النقطة توظيف اليهود على أن . إلجنلترا يف القدس إذ سيؤدى وجوده إىل زيادة أسعار املمتلكات
وهذا .  حىت يصبحوا، مرة أخرى، مزارعني يف يهوذا واجلليليكون القنصل الربيطاين الوسيط بينهم وبني الباشا العثماين،

شعب عضوي منبوذ  نافع  ينقل خارج أوربا  لتوظيفه (االقتراح حيوي بعض عناصر الصيغة الصيهونية األساسية 
 ( لصاحلها

 
بكل وضوح إذ تتضح فيها الصيغة الصهيونية األساسية (ولكن أهم وثائق الصهيونية غري اليهودية وأكثرها شفافية 

السترجاع اليهود وحل املسألة الشرقية ) 1840 سبتمرب 25(هي الوثيقة اليت قدمها شافتسربي إىل باملرستون ) وجالء
وهي البالد اليت وعد اإلله ا إبراهيم حسب أحد (وتطوير املنطقة املمتدة من جهة الرافدين حىت البحر األبيض املتوسط 

ؤكد شافتسربي يف مقدمة املذكرة أن املنطقة اليت أشار إليها آخذة يف اإلقحال بسبب وي). تفسريات الرؤية التوراتية
وهلذا، . ولكن رأس املال لن يأيت إال بعد توفري األمن. التناقص يف األيدي العاملة، ولذا فهي تتطلب رأس مال وعمالة

ال واجلشع والبخل ستتكفل بالباقي، فهي من فالبد أوالً من اختاذ هذه اخلطوة، مث يشري بعد ذلك إىل أن حب اختزان امل
ومثل هذه الضمانات (، ولذا فهي ستدفع به إىل أية بقعة ميكن أن حيقق فيها أرباحاً )الوظيفي(أهم دوافع اإلنسان 

 ( ستشجع كل حمب للمال عنده احلماس التجاري، أي أعضاء اجلماعات الوظيفية
 

باعتباره مجاعة (أو الشعب العضوي املنبوذ » العنصر العربي«احلديث عن كل هذه املقدمات العامة تقود شافتسربي إىل 
البد أن حتاول وضع أساس ) دون حتديد هذه القوة(مث يقترح أن القوة احلاكمة يف األقاليم السورية ) وظيفية استيطانية

هذه القوة على ضمانات الدول وحتصل . احلضارة الغربية يف فلسطني وأن تؤكد املساواة بني اليهود وغري اليهود فيها
العظمى األربع عن طريق معاهدة ينص أحد بنودها على ذلك، وسوف يشجع هذا الوضع الشعب اليهودي العضوي 

وهذا الشعب اليهودي . املعروف بعاطفته العميقة حنو فلسطني حيث حيمل أعضاؤه ذكريات قدمية يف قلوم حنوها
وأعضاء هذا اجلنس ميكنهم أن يعيشوا يف غبطة . ملختبئة ومثابرته الفائقةجنس معروف مبهاراته وثروته ا"العضوي 

وحيث إم ال يكترثون باألمور السياسية، فإن . وسعادة على أقل شيء، ذلك أم ألفوا العذاب عرب العصور الطويلة
ب قد غرست يف هذا الشعب إن عصوراً طويلة من العذا... اليت ميكنهم مراكمتها) باألموال(آماهلم تقتصر على التمتع 
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إذا رأينا عودم يف ضوء استعمار فلسطني، فإن هذه الطريقة هي : "ويضيف شافتسربي". عاديت التحمل وإنكار الذات
وهم سيعودون على نفقتهم اخلاصة . أرخص الطرق وأكثرها أمناً يف الوفاء حباجات هذه املناطق غري املأهولة بالسكان

، أي أم أداة آمنة كفء وسيخضعون للشكل القائم للحكومة، فهم مل " سوى أنفسهم  للخطردون أن يعرضوا أحداً 
وقد مت ترويضهم يف كل مكان تقريباً على اخلضوع الضمين . يصوغوا أية نظرية سياسية مسبقة يهدفون إىل تطبيقها

وسيعترف اليهود … عتماد على قوة ماللحكم املطلق وال تربطهم رابطة بشعوب األرض، ولذا البد هلم من اال) اهلادئ(
حيث سيكتفون باحلصول على الفائدة من خالل الطرق املشروعة مثل اإلجيار … مبلكية األرض ألصحاا احلقيقيني

والشراء، ولن يتطلب املشروع أية اعتمادات مالية من القائمني على املشروع، وهلذا فإن مثرا ستعود على العامل املتحضر 
 .بأسره) أي الغريب(
 

ورغم أن هذه املذكرة قد كُتبت قبل عشرين عاماً من ميالد هرتزل، فإن كل مالمح املشروع الصهيوين موجودة فيها، 
وخصوصاً فكرة توظيف وضع اليهود الشاذ داخل اتمعات الغربية خلدمة هذه اتمعات، وذلك عن طريق نقْلهم 

 . بية واحدة وإمنا الغرب بأسرهليصبحوا كتلة عضوية واحدة ال ختدم دولة غر
 

، كتب شافتسربي مقاالً آخر يطرح فيه مرة أخرى أفكاره الصهيونية بدقة ووضوح بالغني، فقد أكد 1876ويف عام 
وبعد احلديث عن . أن سوريا وفلسطني ستصبحان شديديت األمهية من الناحيتني اجلغرافية والتجارية بعد فترة وجيزة

من جتار العامل بالدرجة األوىل؟ والسؤال جمرد سؤال خطايب، لكن : ة، يتساءل شافتسربي فيقولاألجماد الغابرة القدمي
إن فلسطني يف حاجة إىل السكان ورأس املال، وبإمكان اليهود أن يعطوها الشيئني معاً، : "اإلجابة معروفة، مث يستطرد

لكل هذا، جيب أن حتتفظ . وضع منافسوها يف سورياوإجنلترا هلا مصلحة يف استرجاعهم ألا ستكون ضربة إلجنلترا إن 
إجنلترا بسوريا لنفسها كما جيب أن تدافع عن قومية اليهود وتساعدهم حىت يعودوا فيكونوا مبرتلة اخلمرية ألرضهم 

وهذه ... إن إجنلترا أكرب قوة جتارية وحبرية يف العامل، وهلذا فالبد هلا أن تضطلع بدور توطني اليهود يف فلسطني. القدمية
 ". إنه التاريخ... إا الطبيعة... ليست جتربة مصطنعة

 
موازين القوى  اإلمرباطورية  املوقع اجلغرايف  (ويالحظ أن الديباجة الدينية هنا قد اختفت متاماً وأن الديباجة اجلغراسية 

 . هي األهم) األمهية التجارية العسكرية
 

 صهيونيته الفكرية إىل صهيونية سياسية، فتحدث مع باملرستون عن استخدام وقد قام شافتسربي بعدة حماوالت لتحويل
) وهذه بداية الصهيونية االستيطانية(ففتح باملرستون قنصلية يف القدس . اليهود كرأس حربة لربيطانيا يف الشرق األوسط

فقد كانت فرنسا حتمي (ميه بناًء على إحلاحه على ضرورة مقاومة مصاحل الدول األخرى وحىت جتد بريطانيا من حت
وعين وليام ينج قنصالً لتقدمي احلماية لليهود والطوائف املسيحية، وهكذا ). الكاثوليك وكانت روسيا حتمي األرثوذكس

 1849 و 1847وقد وافق الروس بني عامي . ألي يهودي دون التثبت من أصله) أي التبعية إلجنلترا(قُدمت احلماية 
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وكما يقول سوكولوف، . ليز حبماية اليهود الروس، املادة البشرية اليت ستستخدمها الصهيونية الغربيةعلى أن يقوم اإلجن
 . فإن محاية اليهود جزء من اهتمام إجنلترا السياسي باملسألة الشرقية

 
قد حترك و. كما أن شافتسربي حث باملرستون على أن يكتب للسفري الربيطاين يف إستنبول عن فكرة الدولة اليهودية

وحىت بعد أن ترك باملرستون الوزارة، استمر شافتسربي . باملرستون بناء على نصيحة شافتسربي وأرسل خطاباً ذا املعىن
وبدأ يف وضع األساس العملي لتحقيق حلمه يف استرجاع اليهود إىل فلسطني حتت رعاية إجنلترا الربوتستانتية، . يف نشاطه

. وقد اختري حاخام يهودي متنصر أسقفاً هلا. ية أملانية إجنليزية دف إىل استرجاع اليهودفساهم يف جهود تأسيس أسقف

وكان شافتسربي يعد هذا تتوجياً جلهود مجعية اليهود، ذلك أن تأسيس األسقفية كان مبرتلة العالمة على ابتداء عودة 
 . اليهود

 
 ورغم أنه يؤكد يف كتاباته دائماً أن روح العودة موجودة .وقد أصبح شافتسربي رئيساً لصندوق استكشاف فلسطني

عند اليهود منذ ثالثة آالف عام، وأن األمة اليهودية أمة عضوية حتن إىل وطنها والبد أن حتصل علىه، إال أنه يالحظ أن 
وعلى . جنيلية احلرفيةاليهود احلقيقيني الذين يقابلهم يف احلياة تنقصهم الوحدة اليت يفترض هو وجودها حسب رؤيته اإل

غري متحمسني للمشروع الصهيوين، فاألغنياء سريتابون فيه "كلٍّ، فإنه يذكر يف أحد خطاباته إىل باملرستون أن اليهود 
ويستسلمون ملخاوفهم، أما الفقراء فسيؤخرهم جمع املال يف بالد العامل، وسوف يفضل بعضهم مقعداً يف جملس العموم 

وقد تكون هذه أحاسيس بعض اإلسرائيليني الفرنسيني، أما . د حتت أشجار العنب والتني يف فلسطنييف بريطانيا على مقع
 ". يهود أملانيا الكفار فيحتمل أن يرفضوا االقتراح

 
وعلى هذا، فإن شافتسربي قد اكتشف املشكلة األساسية يف الصيغة الصهيونية األساسية وهي أن املادة البشرية املُستهدفة 

 .ضع بسهولة ألحالمه اإلجنيلية احلرفية االستيطانية ولن تقبل ببساطة أن يتم انتزاعها من أوطاالن خت
 

   1872-1806 جيمس فين 

James Finn  

كان من رواد الدعوة لتوطني . 1862 حىت 1845صهيوين غري يهودي كان يعمل قنصالً بريطانياً يف القدس من 
 أقنع وزارة اخلارجية 1849ففي عام . ليهود ووضعهم حتت احلماية الربيطانيةاليهود يف فلسطني واعتاد مصادقة ا

وقد انفق أمواالً . باحلماية بعد أن رفضت الدولة الروسية أن تفعل ذلك) يف فلسطني(الربيطانية بأن تزود يهود روسيا 
اشترك يف نشاطات تبشريية وحاول كثرية على متويل مزارع ومشروعات استيطانية يهودية، ولكنه أفلس بعد فترة، كما 

 بسبب رفض اليهود املشاركة 1864توطني بعض اليهود املتنصرين يف قرية بيت حلم لكنه ختلى عن هذا املشروع عام 
وكانت زوجته هي األخرى متحمسة للمشروع الصهيوين، ولذا أسست مجعية تشجيع العمل . يف أي من هذه املشاريع

 .  املقدسةالزراعي اليهودي يف األرض
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، و مستعمرة )1849(، و يهود الصني )1876(ألَّف فني عدة كتب عن اليهود نشرا زوجته منها تقليب األزمنة 

 ( 1841(، والسفارد )1872(اليهود اليتيمة يف الصني 
 

  1869-1807 تشارلز تشرشل 

Charles Churchill  

وهو من أسرة تشرشل اإلجنليزية الشهرية اليت . هود إىل فلسطنيضابط إجنليزي صهيوين من أوائل من دعوا إىل عودة الي
 . عملت يف خدمة التاج الربيطاين فترة طويلة، سواء يف اجليش الربيطاين أو يف شركة اهلند الشرقية

 
يف وخدم يف الربتغال وإسبانيا ) 1827(، والتحق باجليش الربيطاين منذ شبابه املبكر 1807ولد يف مدراس باهلند عام 

 حيث شارك يف احلروب األهلية اليت اندلعت يف شبه جزيرة أيربيا، وترقَّى يف سلك 1836 و 1827الفترة بني عامي 
 . اجلندية سريعاً

 
شهدت تلك الفترة صعود قوة مصر إبان عهد حممد علي حيث ساعدت القوات املصرية السلطان العثماين على إمخاد 

. املصري حديث العهد للغرق يف نافارين بعد هجوم أساطيل الدول األوربية عليهثورة اليونان رغم تعرض األسطول 

 وتسليم فوزي باشا قائد األسطول العثماين سفنه حملمد 1838وبعد انتصار القوات املصرية على القوات العثمانية عام 
ضي العربية اليت كانت تابعة علي، اجتمعت الدول األوربية يف لندن وأرسلت إنذاراً حملمد علي لالنسحاب من األرا

وقد رفض حممد علي اإلنذار، فأرسلت الدول األوربية جمتمعة محلة على . لتركيا يف سوريا واحلجاز وكريت واليمن
، سقطت عكا، وكان تشارلز هنري تشرشل أحد الضباط املشاركني يف 1840 نوفمرب 3ويف . 1840بريوت عام 

ضية داخلية صغرية، إال أن ما يدور يف املنطقة نفسها جعلها قضية كبرية أال وقد تزامنت هذه األحداث مع ق. احلملة
فقد اختفى راهب كاثوليكي وخادمه، وقام القنصل الفرنسي املعادي . »قضية دمشق«وهي احلادثة اليت سميت ب 

الراهب وخادمه، ووجهت لليهود بإثارة حاكم دمشق ضد جمموعة من العائالت اليهودية على اعتبار أن اليهود قد قتلوا 
 . لليهود مة الدم

 
وقد أرسلت بريطانيا بعثة برئاسة سري موسى مونتفيوري ملصر . وقام شريف باشا حاكم دمشق بسجن هؤالء اليهود

 . حيث جنحت تلك البعثة يف حترير السجناء بالضغط على حممد علي، وخصوصاً مع وصول القوات األوربية إىل الشام
 

بالدعوة إلرسال اليهود إىل فلسطني، ) عضوا الربملان الربيطاين(ثناء أيضاً، قام روبرت بيل ولورد باملرستون ويف هذه األ
شعب إسرائيل إىل "وانتشرت يف إجنلترا الدعوة إىل إعادة . وخصوصاً بعد حترير األراضي املقدسة من أيدي املسلمني

 . حيث تعترب عودة اليهود بداية اخلالص) حريف( ديين أصويل سواء من منطلق استعماري أو من منطلق" أرض إسرائيل
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وأعرب تشرشل يف . ومع عودة مونتفيوري، تقابل الرجالن يف مالطة. وقد القت تلك الدعاوى هوى يف نفس تشرشل
سان محالت هذه املقابلة عن إحساسه العميق بأن األقدار قد رتبت هذا اللقاء يف هذا املكان بالذات يف إشارة واضحة لفر

ويف دمشق دعاه رئيس اجلماعة . وقد محله مونتفيوري رسائل وخطابات أمان إىل يهود دمشق. الفرجنة وغزوهم فلسطني
اليهودية التاجر واملايل الكبري روفائيل فارحي إىل حفل استقبال كبري حيث ألقى تشرشل كلمة عبر فيها عن رغبته وأمله 

السهول اجلميلة اليت يقطنها اآلن العرب اجلوالون وبسببهم تعاين من اخلراب بعد أن هذه الوديان و"بل يقينه يف أن 
كانت مثاالً للوفرة والرخاء ومتأل أرجاءها أغاين بنات صهيون، ستعود إلسرائيل يف ساعة قريبة حيث إن اقتراب 

 مكانتها بني الشعوب، وليثبت أحفاد فلتستعد األمة اليهودية. احلضارة الغربية من هذه األرض ميثل فجر ضتها اجلديدة
 ". املكابيني أم مثل أسالفهم العظماء

 
وقد كتب تشرشل خطاباً ملونتفيوري يف الفترة نفسها يطلب فيه أن يأخذ اليهود زمام املوقف يف أيديهم وأن يبادروا 

ان، وخصوصاً أن القوى األوربية باختاذ اخلطوات األولية حنو االستيطان وأن على مجيع اليهود تأييد مشروع االستيط
كما بين تشرشل يف خطابه أن مساندة إجنلترا للدولة العثمانية هو زيف كبري وأنه جيب إنقاذ . ستساعدهم يف مساعيهم

وميكن القول بأن خطاب تشرشل يشبه إىل حد كبري خطاب نابليون بونابرت لليهود عام . فلسطني من براثنهم
 كان الكولونيل الربيطاين الشاب معجباً للغاية بالكورسيكي املغامر وكان يرى يف نفسه ، وهذا طبيعي فقد1799

أحياناً املقدرة على حتقيق هذه الطموحات اليت مل حيققها نابليون، وخصوصاً مع إحساسه بأن الربيطانيني قد حققوا ما 
لة امللكة مستخدماً خطاباً قريباً من خطاب من مث، فقد تكلَّم باسم حكومة جال. فشل فيه الفرنسيون أال وهو غزو عكا

ومع هذا، ميكن القول بأن خطاب تشرشل أكثر علمانية من خطاب نابليون إذ يالحظ أن الديباجات الدينية فيه . نابليون
 .خافتة وباهتة للغاية

 
هودية أملانية ووصفها وقد أثارت كلمة تشرشل ضجة كبرية يف األوساط السياسية اليهودية األوربية نشرا جرائد ي

وكثُر ظهور أفكار مشاة يف كل أحناء أوربا داعية ". بداية حقبة جديدة وخامتة سعيدة مللحمة دمشق"البعض بأا 
 . شعب صهيون للنهوض وإقامة اهليكل يف شكل أفخم من ذي قبل

 
حامياً ) وهو القائمقام الربيطاين(وبدأ تشرشل على الفور يف اختاذ خطوات عملية تتعلق بتنفيذ رؤيته، فنصب نفسه 

وألنه مل يقابل جناحاً وسط صفوف يهود . لليهود يف دمشق حيث بدأ يعاملهم بوصفهم نواة األمة اليهودية املُتخيلة
سوريا والشام عامة، توجه إىل يهود أوربا فأرسل خطاباً للسري مونتفيوري طالباً منه املساعدة إلنقاذ اليهود من آالمهم 

ووضع يف هذا اخلطاب خطة توطينية استيطانية . بئتهم للهجرة إىل فلسطني باعتبار هذا حال سعيداً للمسألة الشرقيةوتع
كاملة حيث يساهم يهود أوربا األغنياء يف توطني أقرام الفقراء يف فلسطني، وأوضح أنه يف مثل هذه املشروعات 

ما أكد أن البدو واألعراب قاطين هذه املنطقة لن يشكلوا عقبة ك. الضخمة يضحي املرء بكل عزيز لديه من مال ونفس
 . كبرية يف وجه املشروع، بل إن املشروع سيمثل قلعة تدرأ خطر هجمات البدو أو أطماع الطاحمني أمثال حممد علي
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ثناء، انعقد ويف هذه األ. ورغم أن مونتفيوري حتمس شخصياً للمشروع إال أن جملس ممثلي يهود بريطانيا تغاضى عنه
مؤمتر لندن لتقرير مصري الشرق حيث قرر قصر حكم حممد علي على مصر فقط، وعودة الشام وباقي األراضي العربية 

. وكانت قرارات مؤمتر لندن خميبة جداً آلمال تشرشل الذي كان قد أصبح قنصل بريطانيا يف دمشق. للحكم التركي

داء دوره كحام لليهود ومدافع عنهم، األمر الذي أثار حفيظة حاكم دمشق ورغم خيبة أمله وإحباطه، إال أنه استمر يف أ
التركي، وظهر العداء بينهما بوضوح يف خطاب أرسله تشرشل للقنصل الربيطاين يف بريوت أعرب فيه عن اعتقاده بأن 

 . عودة الترك حلكم دمشق والشام هو انتصار للرجعية املسلمة
 

 بسوء السلوك وإثارة االضطرابات والتخابر مع الدروز، وقد أدى هذا إىل إعادته إىل وباملقابل، امه احلاكم التركي
ولكن هذا أتاح له فرصة أخرى للقاء السري مونتفيوري الذي اعتذر بأن مؤمتر لندن عرقل خطة عودة اليهود . إجنلترا

سل تشرشل للسري مونتفيوري خطاباً وأر. لكن تشرشل أخربه بأن مثة خطة بديلة هلا. لفلسطني اليت اقترحها تشرشل
مفصالً يتضمن هذه اخلطة اقترح فيه خلْق منصب خاص ملعتمد بريطاين لشئون اليهود، كما طالب يهود أوربا وبريطانيا 

. بالضغط خللق مثل هذا املنصب، ودعا إىل تكوين منظمة يهودية خاصة متثل الشعب اليهودي متثيالً دبلوماسياً وسياسياً

وكان رد مونتفيوري على هذه . ر تشرشل عن أمله يف أن يؤدي هذا إىل اإلسراع خبالص الشعب اليهوديكما عب
يف املقابل، عندما أبدى تشرشل رغبته يف العودة . املقترحات سلبياً جداً حىت أنه مل يذكرها يف مذكراته بل مل يشر إليها

لكن هذا الرفض املؤدب من قبل .  من املال ملساعدة يهود الشرقإىل الشام، سلمه مونتفيوري، وهو املايل الكبري، مبلغاً
 . مونتفيوري االندماجي خلطط تشرشل التوطينية كان اية املشاريع الصهيونية عند تشرشل

 
.  وتزوج سيدة لبنانية واستقر هناك حيث عمل بالتجارة واملضاربات العقارية1842وعاد تشرشل إىل بريوت عام 

 .  طيبة مع الدروز واملارونيني وتزوجت بناته من أفراد من أسرة شهاب الشهريةوكانت له عالقات

 دعا فيه احلكومة الربيطانية ملساعدة اللبنانيني على التخلص من 1852وألَّف تشرشل كتاباً بعنوان جبل لبنان عام 
 . احلكم التركي

 
دروز واملارونيني متقلِّباً بني الفرقتني حسب قوة كل وتدخل تشرشل يف السياسة الداخلية اللبنانية والصراعات بني ال

 1840، أصدر تشرشل كتاباً آخر بعنوان الدروز واملارونيون حتت احلكم التركي من 1860ومع مذابح عام . منهما

 وقد تعرف تشرشل.  ام فيه الدول األوربية بالتقاعس عن أداء مهمتها إلنقاذ املنطقة من حكم األتراك1860حىت 

يف هذه اآلونة إىل شخصية كان هلا أثر كبري فيما بقى له من أيام هي األمري عبد القادر اجلزائري الذي ساهم جبهد كبري 
 بإهداء 1867وألَّف تشرشل عنه كتابه األخري حياة عبد القادر الذي نشر عام . 1860يف إاء مذابح الشام عام 
اء حمرياً للجميع، فعبد القادر اجلزائري كان عدو فرنسا اللدود كما كان وكان هذا اإلهد. لإلمرباطور نابليون الثالث

ولكن يبدو أن خيبة أمل تشرشل يف مشاريعه التوطينية واالستعمارية على يد الربيطانيني هي اليت دعته . تشرشل نفسه
 .  يف لبنان1869وتويف تشرشل عام . هلذا اإلهداء
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 منوذج عصره أصدق متثيل، حيث اختلطت األحالم االستعمارية بالرؤى وتمثِّل شخصية تشرشل وحياته الصاخبة
 . املشيحانية

ولكن، مل يكن بإمكان تشرشل أن حيقِّق أحالمه وطموحاته املشيحانية االستعمارية والدولة اإلسالمية العثمانية ما زالت 
 واصلة حماولة لعب دور داخل يف سياستهإال أن هذا مل مينعه من االستقرار يف الشرق وم. موجودة وقوية إىل حد ما

 . 

واجلدير بالذكر أن الصهاينة احملدثني يعتربون تشرشل أحد اآلباء األوائل للحركة الصهيونية، وهو بالفعل كذلك، فخطبه 
 وكتاباته تضم كل أبعاد الفكر الصهيوين، أما حتركاته الدبلوماسية فتحمل كل مسات التحركات الصهيونية فيما بعد، من

كما أنه أدرك الطبيعة . إدراك ضرورة البحث عن راع استعماري للمشروع الصهيوين إىل ضرورة ضرب الدولة العثمانية
الوظيفية للدولة الصهيونية، وضرورة حماولة االستفادة من األقليات يف املنطقة، وأدرك أيضاً ضرورة أن يكون هناك 

 .صهيونية استيطانية وصهيونية توطينية: صهيونيتان
 

  Benedetto Musolino 1885-1809 بنديتو موسولينو 

ولد يف . صهيوين غري يهودي يستخدم ديباجات علمانية، وسياسي إيطايل ورجل دولة تنبأ بعودة اليهود إىل فلسطني
ب ألَّف سبعة كت. 1861بيزو، وعاش شبابه منفياً، مث انضم جليش غاريبالدي وخدم كعضو يف برملان إيطاليا منذ عام 

زار فلسطني أربع مرات وحرر كتاباً بعنوان القدس والشعب العرباين . يف الفلسفة والقانون والعدالة االجتماعية
حث فيه بريطانيا على إقامة إمارة يهودية يف فلسطني حتت التاج العثماين، وذلك كحل للمسألة اليهودية يف ) 1851(

ذه اإلمارة حيث العربية لغتها الرمسية واليهودية ديانتها، وهو مينح حق وقام موسولينو بصياغة دستور نظام حكم ه. أوربا
االنتخاب ألولئك املتكلمني بالعربية فقط، كما تمنح اجلنسية لليهود الذين يستوطنون هذه اإلمارة، وكذلك لغري اليهود 

وقد حاول . توطني اليهود فيهاوتضمن اإلمارة حق العمل وحرية التعبري، وتشرف شركة قومية على . الذي يطلبون ذلك
 . موسولينو أن يثري اهتمام عائلة روتشيلد مبشروعه دون جدوى

 

  1880-1819 جورج إليوت 

George Eliot  

تدل كتابات جورج . صهيونية غري يهودية تستخدم ديباجات عضوية رومانسية، وامسها احلقيقي هو ماري آن إيفانس
لصهاينة غري اليهود، بدأت حياا الفكرية برفض اليهود وتراثهم، فهي ترى أن إليوت األوىل على أا، مثل معظم ا

إن كل شيء يهودي ... كثرياً من أساطريهم األوىل، وكذلك كل أحداث تارخيهم، تعاف النفس منها إىل أقصى مدى"
 ). 1848من خطاب هلا عام " (هو شيء وضيع على وجه اخلصوص
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ولذا، فقد نشرت رواية دانيل ديروندا .  من مفهوم الشعب العضوي املنبوذومن الواضح أن جورج إليوت تنطلق
أو بتعبري أدق ما يتصوره جذوره العرقية (وهي رواية ذات طابع صهيوين عن يهودي يكتشف هويته ) 1876(

تقدم و. ويرى أن ال خالص له إال من خالل احلل الصهيوين، أي من خالل اهلجرة وتأسيس دولة يهودية) اليهودية
الرواية صورة إدراكية جديدة لليهودي باعتباره بطالً لتحل حمل الصورة اإلدراكية القدمية لليهودي باعتباره تاجراً أو 

وقد جاء يف الرواية دعوة إىل مشروع صهيوين ميوله أغنياء اليهود ويتم اإلعالم عنه بكفاءة، حبيث ينظم اليهود . مرابياً
يتم ذلك عن طريق هجرة عظمى ثانية تتحرك ". مركز عضوي للعرق اليهودي... يهوديتأسيس كيان "أنفسهم دف 

وهذا هو املشروع الصهيوين إلفراغ أوربا من اليهود . من خالهلا روح اإلجناز السامية، ليصبح اليهود أمة مثل كل األمم
مت  على ما يبدو  رسم شخصيته وبطل القصة قد . عن طريق جريهم خارجها، وهو، يف جوهره، مشروع معاد لليهود

بوحي من شخصية الضابط الربيطاين جولد مسيد الذي اكتشف هويته اليهودية يف العشرينيات من عمره وذهب إىل 
 ! لشعبه" ليحيي املركز العضوي"فلسطني 

 
أوليفانت أرض  مؤلف والواقع أن دانيل ديروندا من أهم وثائق الصهيونية غري اليهودية، رمبا ال يعادهلا يف األمهية سوى

ومن األمهية مبكان أن نشري إىل أن كالسيكيات الصهيونية غري اليهودية تسبق كالسيكيات الصهيونية اليهودية . جلعاد
وقد أثرت هذه الرواية تأثرياً عميقاً يف رواد الفكر واألدب الصهيوين مثل بن يهودا وبرييتس ومسولنسكني . بسنوات

صفت . رمجت القصة إىل العربية وانتشرت بني يهود أملانيا وغريهم من اجلماعات اليهوديةوجوردن وليلينبلوم، وقد توو
لكن معظم النقاد يرون أن هذه الرواية ليست من أعظم روايات إليوت، وأن مضموا ". وعد بلفور األديب"بأا 

يف إجنلترا رفضوا فكرة العودة القومية، إذ كما أن كثرياً من أعضاء اجلماعة اليهودية . الصهيوين متضخم إىل حد كبري
 . كانوا يرون أنفسهم شعباً باملعىن الروحي وحسب

 

  1910-1823 جولدوين سميث 

Goldwin Smith  

كتب مسيث مقاالً عام . املعادي لليهود مؤرخ ومصلح تربوي بريطاين، وهو منوذج جيد لليربايل الصهيوين غري اليهودي
وأضاف أن هذا . منغلق، وأن متسك اليهود باليهودية يف شتام زادهم تعصباً هودية دين قَبلي بين فيها أن الي1878

. واقع األمر تعصب للعرق فَقَد مضمونه األخالقي ومل يبق منه سوى العنصر، أي أن متسك اليهود بدينهم هو يف الدين

وليس بإمكان اليهود أن يصبحوا . غض الشعوبب واليهود شعب عضوي متماسك، ولكنه شعب عضوي منبوذ فهو حمط
ولذا، يشكل وجودهم خطراً سياسياً على البلد . دول أوربا اليت تستضيفهم مواطنني صادقني يف انتمائهم ألوطام يف

  )وهذه أطروحة أساسية يف األدبيات الصهيونية واملعادية لليهود(فيه  الذي حيلون
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خالل ربطها  كان مسيث يرى أن املسألة الشرقية ميكن حلها من)  اليهودمن اليهود وغري(صهاينة عصره  وكمعظم
من شرق أوربا إىل ) أي يهود اليديشية(» العزلة شديدي«فهو يرى إمكانية أن يعود بعض اليهود . باملسألة اليهودية

  :أمرين وستنجز هذه العملية. فلسطني

دمج العنصر اليهودي األكثر اندماجية يف اتمع   الغربية على سيساعد انسحاب الفائض البشري اليهودي اتمعات 1
  .األوريب

سيخلقه حل الدولة  تقوم مبلء الفراغ الذي) كما هو احلال يف اليونان(اليهود كقومية منفصلة منعزلة   سيتحدد وضع 2
  .العثمانية

 
يطانية، وأنه وضع يده على كثري من الصهيونيتني التوطينية واالست ولنا أن نالحظ أن مسيث قد اكتشف ظاهرة

  .الصهيونية األساسية وذلك قبل أن ينشر هرتزل كتابه دولة اليهود األطروحات
 

  1883-1827 إدوارد كازالت 

Edward Cazalet  

مصانع يف روسيا القيصرية،  كان ميتلك عدة. صهيوين غري يهودي يستخدم ديباجات علمانية وهو رجل صناعة بريطاين
عالقتنا مع روسيا : فألَّف كتيباً بعنوان سياسة إجنلترا يف الشرق كان على معرفة مبسألة يهود شرق أوربا اليهوديةولكنه 

وقد بين . بينهما بين فيه كيف ميكن حل املسألة الشرقية واملسألة اليهودية من خالل الربط (1879) ومستقبل سوريا
وهذه هي احلجة . ألن يكونوا أسياد مصريهم احية احلضارية واخللقيةكازالت أن السكان العرب غري صاحلني من الن

 وبالفعل، اقترح. فراغاً يف الشرق العريب، ميكن أن متأله القوة اإلمربيالية مبعرفتها اإلمربيالية التقليدية إلثبات أن مثة

ماية الربيطانية باعتبارهم مادة بشرية احل كازالت أن تقوم اإلمرباطورية اإلجنليزية بتوطني اليهود يف فلسطني وسوريا حتت
  .ميكن من خالهلا تنمية املنطقة اقتصادياً

 
على إقامة خط سكك حديدية   يهودياً يدعى جيمس ألكسندر للقسطنطينية ليتفاوض1881وقد أرسل كازالت عام 

ستيطان، وكانت خطته هي ااورة للخط احلديدي لال من سوريا إىل بالد ما بني النهرين على أن تخصص األراضي
وقد حصل كازالت على دعم دزرائيلي ملشروعه دف تفويت الفرصة . األراضي استقدام عمال يهود وتوطينهم يف تلك

عدة أعوام، ولكنها مع  واستمرت املباحثات. األملان والفرنسيني الذين كانوا يطمعون يف القيام ذه املهمة على كلٍّ من
تعد هناك حاجة ملثل هذه اخلطة مع استقرار الطريق   انتهت إىل ال شيء حيث مل1882صر عام االحتالل الربيطاين مل

  .للهند بعد احتالل مصر
 

  1888-1829 لورانس أوليفانت 
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Laurence Oliphant  

عمل يف السلك . شافتسربي السابع وهو أحد أصدقاء لورد. صهيوين غري يهودي، ومفكر يستخدم ديباجات علمانية
وينطلق أوليفانت، شأنه . ، كما كان عضواً يف الربملان اإلجنليزي)اهلندية يف الشئون(دبلوماسي الربيطاين بعض الوقت ال

فاليهود جنس  الصهاينة، من فكرة الشعب العضوي املنبوذ ليدور داخل نطاق الفكر األلفي االسترجاعي، شأن معظم
املال، ولكن وجودهم داخل احلضارة الغربية أمر  وباملقدرة على جمعمستقل يتسم أعضاؤه بالذكاء يف األعمال التجارية 

  .سليب ألن جذورهم يف فلسطني

 
من السياسيني الربيطانيني يف عصره، ضرورة  يرى، مثل كثري) منطلقاً من الصيغة الصهيونية األساسية(وكان أوليفانت 

وميكن أن يتم ذلك عن طريق . اً ضد التوسع الروسياملستعصية حىت تقف حاجز إنقاذ الدولة العثمانية من مشاكلها
أوليفانت بريطانيا إىل  ولذلك، دعا. اقتصادي نشيط يف جسدها املتهاوي ووجد أن اليهود هم هذا العنصر إدخال عنصر

وكان املشروع يتلخص يف . الضفة الشرقية لألردن كذلك تأييد مشروع توطني اليهود ال يف فلسطني وحسب وإمنا يف
 وقد الحظ(اليهود برعاية بريطانية وبتمويل من اخلارج على أن يكون مركزها إستنبول  ء شركة استيطانية لتوطنيإنشا

بني هذه اخلطة واقتراحات هرتزل فيما  بن هالربن  وهو أحد مؤرخي الصهيونية املُحدثني وأحد املؤيدين هلا  أوجه الشبه
  )بعد
 

 ة واحلركية إذ مل يكتف بطَرح أفكاره، بل اجته إىل فلسطني للبحث عن موقعبالعملي وكانت صهيونية أوليفانت تتسم

يف العهد » جلعاد«هذه املنطقة  وتسمى(مناسب للمستوطَن املُقترح، واختار منطقة شرق األردن مشايل البحر امليت 
ع سكة حديد وادي الفرات، وقدما طلباً لعرض مشرو) املمول اإلجنليزي) مث اجته إىل إستنبول مع إدوارد كازالت) القدمي

  .بإعطاء اليهود قطعة من األرض بعرض ثالثة كيلومترات على حافيت الطريق املقترح إىل السلطان
 

أوربا مثل بريتس مسولنسكني وأهارون  وكانت تربط أوليفانت عالقة بعدد من الزعماء الصهاينة من اليهود يف شرق
 ملناقشة هجرة اليهود 1881 ديسمرب 30رومانيا، الذي عقد يف  وكساين يفوقد حضر مؤمتر ف. ديفيد جوردون

الواليات  وكان لظهوره فعل السحر، وانتشرت آراؤه بشأن توطني اليهود يف فلسطني بدالً من .واستيطام يف فلسطني
ه بعض أحباء صهيون باالتصال به، وكتب ل وقام أعضاء مجاعة البيلو. املتحدة حيث كان اليهود يتهددهم االندماج

. »قورش الثاين«أو » املخلِّص املاشيح«صوجلان قيادة اليهود، ومسوه  خيربونه بأن اخلالق وحده هو الذي وضع يف يده

السلطان العثماين  وقد قام أوليفانت بطرح مشروع مجاعة البيلو على. مل يكن بعيداً عن تأسيس مجاعة بيلو ويبدو أنه
صهيون، كما عارض اجلهود اليت كانت   فلسطني، وحضر أحد مؤمترات مجاعة أحباءللحصول على قطعة أرض يف

الواليات املتحدة إلنقاذهم، وقام جبمع توقيعات من اليهود على عريضة يؤكدون  تبذهلا مجاعة األليانس لتهجري اليهود إىل
جري سبعني يهودياً من  أوليفانت يفوبالفعل، جنح . رغبتهم يف اهلجرة إىل فلسطني ال إىل غريها من البلدان فيها

  .أصحاب احلرف إىل فلسطني
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أبعاد  أوليفانت كتابه أرض جلعاد الذي نادى فيه بضرورة توطني اليهود يف فلسطني، كما شرح ، نشر1880ويف عام 
. بالد من العربمشروعه اخلاص بسكان ال ومن القضايا األساسية يف الكتاب،. فكره الصهيوين الذي أسلفنا اإلشارة إليه

بدو : العرب باعتبارهم مسئولني عن إفقار فلسطني، قسمهم إىل قسمني فبعد أن عبر أوليفانت عن عدم تعاطفه مع
استخدامهم  طرد البدو ووضع الفالحني يف معسكرات مثل معسكرات اهلنود يف كندا، على أن يتم واقترح. وفالحني

 12 ووزع منه 1886العربية عام  وقد ترجم سوكولوف الكتاب إىل. هودكمصدر للعمالة الرخيصة حتت إشراف الي

العربية يف ذلك الوقت، بل يقال إنه كان أكثر الكتب املكتوبة  ألف نسخة، وهو رقم قياسي بالنسبة إىل املنشورات
، »هاتيكفاه» ؤلف نشيدعاد أوليفانت إىل فلسطني واستقر فيها مع سكرتريه اليهودي نفتايل إمرب م وقد. بالعربية شيوعاً

وكان أوليفانت يهدف إىل ). اإلسرائيلي فيما بعد وهو نشيد احلركة الصهيونية الذي أصبح النشيد الوطين(» األمل«أي 
 وقد ألَّف بالفعل كتاباً آخر. كتابة جمموعة من املقاالت عن املستوطنات الصهيونية مساعدة املستوطنني الصهاينة وإىل

أما سكرتريه الصهيوين ) 1888ياة يف فلسطني احلديثة، ومات يف هذه املدينة الفلسطينية عام بعنوان حيفا أو احل
  )الواليات املتحدة اليهودي فلم ترق له احلياة يف فلسطني وهاجر منها إىل

 
تبشري بني عن رغبته يف التخلص منه عن طريق التشهري به أو ال وال يعبر أوليفانت عن كرهه للشعب العضوي املنبوذ وال

كما أنه  .يفعل أحياناً، وإمنا عن طريق طَرح مشروع متكامل للتهجري يتبناه اليهود بأنفسهم أعضائه كما كان شافتسربي
العملية العلمية العلمانية، حبيث أصبح  عمل على ختليص صهيونية غري اليهود من ديباجتها الدينية وإعطائها ديباجاا

 كما أن أوليفانت جنح يف التمييز بني الرتعات. املسيحيني واليهود والعلمانيني دد ممكن منباإلمكان تداوهلا بني أكرب ع

والتخلص منهم وبني الرؤية الصهيونية  الصهيونية التوطينية اخلريية اليت قام ا يهود الغرب املندجمون إلنقاذ يهود الشرق
 تنطلق من فكرة الشعب العضوي املنبوذ الذي ال مكان له يف وأفراد وإمنا االستيطانية اليت ال حتاول إنقاذ اليهود كبشر

سنوات  وقد مر على هرتزل عدة(وميكن توظيفه وحوسلته لصاحل الغرب عن طريق توطينه يف فلسطني  العامل الغريب
  )وعلى يهود شرق أوربا عدة عقود قبل إدراك هذه احلقائق

 
ولعل ظروف . وجتنيدهم باقتراا من اليهود وحماولة التوجه إليهمصهيونية أوليفانت عن صهيونية شافتسربي  وتتميز

أوربا كانت يف أربعينيات القرن، حينما بدأ  املرحلة قد ساعدته على ذلك باعتبار أن حماوالت التحديث يف شرق
 صهيوين مع بداياتالناجحة ومل تكن قد تعثَّرت بعد، بينما بدأ أوليفانت نشاطه ال شافتسربي نشاطه، ال تزال يف بدايتها

  .قبل بني الصهاينة غري اليهود وجتدر مالحظة أن أوليفانت يتحرك يف صفوف اليهود بألفة شديدة مل نشهدها من. التعثر
 

  1905- 1830 دانييل موردوفتسيف 

Daniel Mordovtsev  

 كة القومية األوكرانيةوموردوفتسيف أحد قادة احلر. بشر بعودة اليهود لفلسطني كاتب روسي صهيوين غري يهودي

 يف وظائف 1866عمل حىت عام  .املعروفة بعدائها العميق لليهود ألسباب تارخيية من أمهها اشتغال اليهود باألرندا
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 وقابل عدداً من املهاجرين اليهود 1881زار فلسطني عام  .حكومية خمتلفة، وبعدئذ اخنرط يف كتابة األعمال األدبية
 وطالب دول العامل مراراً وتكراراً بإعادة اليهود إىل فلسطني، وقد ازدادت نشاطات ديساالذين هربوا من مذابح أو

موردوفتسيف عدة قصص عن  وقد ألَّف. موردوفتسيف يف هذا الصدد بعد مذابح أوائل الثمانينيات وتعثُّر التحديث
  .اً للحركة الصهيونية عند ظهورهاأبدى تأييداً شديد وقد. اليهود منها ملاذا؟ و بني املطرقة والسندان، و هريود

 

  1899-1841 فيليب نفلينسكي 

Philippe Newlinski  

ومن خالل عمله يف . ودبلوماسياً) األرستقراطية رغم أصوله(كان يعمل صحفياً . صهيوين غري يهودي، بولندي اجلنسية
 عاد إىل عمله. وضع يف تركيا ودول البلقانالقسطنطينية تعرف إىل العثمانيني وعرف ال السفارة النمساوية ارية يف

 وجنده 1896عام  وقد تعرف إلىه هرتزل.  وأسس يف فيينا جريدته اخلاصة رسالة الشرق1880الصحفي عام 
ولكنه بعدئذ حتمس للدعوة الصهيونية وأصبح  للدعوة إىل األهداف الصهيونية، وكان يدفع له لقاء جهوده وتعبه،

أن ينظم لقاًء بني هرتزل والسلطان العثماين لكنه فشل، وجنح فقط يف أن  حاول نفلينسكي. ق بهمستشار هرتزل املوثو
وهرتزل، وكذلك جنح يف مقابلة  ولكنه جنح يف تنظيم لقاء بني ويل عهد بلغاريا. العثماين يقلِّد هرتزل نيشاناً جيعل البالط

  . أن يكسب تأييد الفاتيكان وبسمارك للقضية الصهيونيةوحاول .ملك صربيا وإقناعه بفكرة توطني اليهود يف فلسطني
 

 وخصص) 1898(بسبب املرض، لكنه حضر املؤمتر الثاين ) 1897(املؤمتر الصهيوين األول  مل حيضر نفلينسكي

العثماين ولكنه مات أثناء عودته من   ملقابلة السلطان1899أرسله هرتزل عام . عموداً يف جريدته األخبار الصهيونية
الشخصيات األوربية املهمة وإقناعها باملشروع الصهيوين، إذ كانت  ومل يالق نفلينسكي أية صعوبة يف مقابلة. ملهمةا

. األفكار الصهيونية أواخر القرن التاسع عشر وبداية التقسيم اإلمربيايل للعامل على استعداد تام لتقبل أوربا والغرب يف

اليهود كانت آخذة يف التزايد، وكان االستعمار آخذاً يف  آخذة يف التفاقم وأعدادفاملشاكل االجتماعية الداخلية كانت 
  .العثمانية على وشك السقوط التوسع والتوحش وكانت الدولة

 

   1935-1841 ويليام بالكستون 

William Blackstone  

أنفق املاليني على . يكاغووعلمانية، وهو رجل أعمال أمريكي من ش صهيوين غري يهودي، يستخدم ديباجات مسيحية
وكان لكتابه . الذهيب محلة لعودة اليهود إىل فلسطني متهيداً لعودة السيد املسيح وبداية العهد األلفي التبشري، وتزعم

األمريكية اإلجنيلية، وكان من أكثر الكتب رواجاً إذ  أثر كبري يف األوساط الشعبية الربوتستانتية) 1878(يسوع قادم 
 وكان عدد الزعماء املسيحيني الذين أثار الكتاب.  لغة منها العربية84وترجم إىل  كثر من مليون نسخةبيع منه أ
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بالكستون إىل أنه نقل  وتعود أمهية. انتباههم يفوق عدد من أثَّر فيهم أي كتاب آخر نشر طوال عشرات السنني
  .عامل املمارسة السياسيةإىل  الصهيونية ذات الديباجة املسيحية من عامل التبشري والعقيدة

 
. اجتماعاً يهودياً مسيحياً من أجل نشر األفكار الصهيونية  ونظم بعدئذ1888/1889زار بالكستون فلسطني عام 

 حيثه فيها على إعادة فلسطني" فلسطني لليهود"إىل الرئيس هاريسون بعنوان ) التماساً)  مذكرة1891وأرسل عام 

القيصرية وتزاحم املهاجرين اليهود يف   الرئيسي ملشكلة مذابح واضطهاد اليهود يف روسيالليهود باعتبار أن هذا هو احلل
الرئيس األمريكي أن يستخدم وساطته مع الدول الغربية والدولة العثمانية لعقد  وقد طلبت املذكرة من. البالد األوربية

مرموقة يف   شخصية يهودية ومسيحية413وقد وقع على االلتماس . دويل ملناقشة حق اليهود يف فلسطني مؤمتر
الواليات املتحدة، ومما له داللته أن صهيونياً غري  ويعد هذا بداية تشكيل مجاعة الضغط الصهيونية يف. الواليات املتحدة

ني وقد احتج احلاخام اإلصالحي إميل هريش على هذا االلتماس وأعلن أن اليهود احملدث .يهودي هو العقل املدبر وراءها
هذا االحتجاج، ولذا ضمن  ويبدو أن بالكستون كان يتوقع مثل. يودون أن يعودوا إىل فلسطني ليكونوا أمة يهودية ال

عام (وقد أرسل بالكستون . يدعون لالندماج يف جمتمعام حتذيراً من اليهود االندماجيني الذين) التماسه(مذكرته 
  يف مؤمتر احتاد الصهاينة األمريكيني يف فيالدلفيا، الذي1918عام واشترك . ويلسون مذكرة مماثلة للرئيس) 1916

فنشاطه الصهيوين يسبق نشاط  وقد كان أعضاء املؤمتر حمقني متاماً يف ذلك،". أبو الصهيونية"أعلن أن بالكستون هو 
  .هرتزل ومؤلفاته كثرياً

 

  1931-1845 ويليام هشلر 

William Hechler  

 مبشراً يف نيجرييا، مث 1871عمل عام . إجنيلياً اهلند حيث كان أبوه يعمل مبشراً مسيحياًصهيوين مسيحي ولد يف 
اشترك هشلر عام . دوق بادن األعظم عم القيصر فيلهلم الثاين قيصر أملانيا معلماً ألطفال فريدريك1874عمل عام 
اليديشية يف فلسطني مث  هاجرين من يهوداجتماع عقده بعض املسيحيني املرموقني ملناقشة إمكانية توطني امل  يف1882

امللكة فيكتوريا تطلب فيها السماح بتوطني يهود روسيا يف  ارحتل إىل القسطنطينية حامالً رسالة إىل السلطان العثماين من
  .األراضي املقدسة

 
اباً إىل دوق بادن يوصيه فيه فيينا، فأرسل خط تعرف إىل هرتزل من كتابه دولة اليهود وهو واعظ بالسفارة الربيطانية يف

عملية وموضوعية وجادة لتعليم اليهود كيف يتحدون من جديد لتكوين أمة يف أرض  إنه أول حماولة: "ذا الكتاب قائالً
  .دوق بادن والقيصر وبعدئذ كرس هشلر جهوده إلقامة عالقة بني هرتزل وكلٍّ من". اليت وعدهم اإلله ا امليعاد

 
الرامية إىل حتديد اية العامل وبداية العهد الذهيب األلفي وحتول   لصهيونية هشلر، فقد كان مولعاً باحلساباتومثة بعد آخر

ومن ). 1884(األنبياء  وقد ضمن هذه احلسابات كتابه استرجاع اليهود لفلسطني حسب تعاليم. املسيحية اليهود إىل
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بعض النبوءات التوراتية والقبالية، توصل إىل أن عودة  ف الرقمية يفخالل حسابات األرقام وما تصوره من قوة احلرو
 وقد كتب مقاالً مطوالً يف جريدة دي فيلت الصهيونية حول استنتاجاته. 1898و  1897 اليهود ستكون بني عامي

  .صول إىل اخلالصالنهائي للو النهائية واحلامسة عن اخلالص األبدي الوشيك، وأكد اقتناعه بأن الصهيونية هي احلل

 
 1898هرتزل علناً على هذا مث سافرا سوياً إىل فلسطني عام  ، وشكره)1897(حضر هشلر املؤمتر الصهيوين األول 

بني  وقد فشلت جهود هشلر للوساطة. وقدم له هشلر ألبوماً مصوراً عن املستوطنات اليهودية حيث قابال قيصر أملانيا
ومن مث، فقد أراد إقامة جسر آخر . العثمانية واألملان وثيقة والتحالف القائم بني اإلمرباطوريةهرتزل وأملانيا نظراً للعالقة ال

من خالل ) اللدود عدو العثمانيني(احلكومات األوربية، فحاول تنظيم مقابلة هلرتزل مع قيصر روسيا  بني الصهاينة وبني
  .شقيق زوجة القيصر

 
من مقتنياته عربة مونتفيوري، وبعد موته أوصى باملتحف ملتحف أرض  كان هشلر حيتفظ يف مرتله مبتحف صهيوين

  .نقْل املتحف وعرض يف القدس وقد مت. إسرائيل
 

الصهيوين ذي الديباجة املسيحية، فتربيته املسيحية القبالية جتعله يعتقد يف  ونالحظ أن هشلر هو التجسيد الكامل للفكر
جمازية أو جماز، وإمنا هو نص  فيذ احلريف للنبوءة، فالعهد القدمي ال حيوي صوراًالسحرية لألفكار، وضرورة التن القدرة

من قبل اخلطوات التمهيدية للتخلص منهم، فالبد من عودم إىل  مقدس البد من تنفيذه حرفياً، وكان اهتمامه باليهود
  .املسيح ثانيةً وخيلِّصهم من الشر الكامن فيهم عضوياً أرض امليعاد ليأيت

 
هشلر، وقد كان من  عند) البلهاء(العام يف أوربا كان مهيئاً جداً لسماع األفكار الغيبية املشيحانية  ونالحظ أيضاً أن اجلو

ومن مث، فإننا نستطيع أن نرى . احلصول على وعود منهم السهل عليه مقابلة ملكة إجنلترا وقيصر أملانيا وقيصر روسيا بل
هيمنت فيها  يخ احلضارة الغربية اليت سادها خليط من األفكار العرقية والعلمية والقباليةتار بوضوح طبيعة هذه الفترة يف

  .الرؤية املعرفية العلمانية اإلمربيالية اليت جتعل اآلخر أداة وضحية

 

  1932-1846 تشارلز سكوت 

Charles Scott  

املانشستر جارديان ويعمل رئيساً  يفةصهيوين غري يهودي وصحفي بريطاين ولد يف اسكتلندا، وكان ميتلك صح
 وقدمه للويد جورج وهربرت 1914قابل ايزمان عام ). 1906  1895(لتحريرها، وكان عضواً ليربالياً يف الربملان 

 الربيطانيني، ومن مث فقد ساعد وايزمان وأصدقاءه يف مداوالم مع احلكومة الربيطانية صمويل وعدد آخر من الساسة

  . صدور وعد بلفوراليت أدت إىل
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وهو ما [جيب أن جنعل اليهودي يهودياً كامالً : "من الصهيونية فقال كتب سكوت خطاباً هلاري ساخر يشرح فيه موقفه
إجناز هذا  وال ميكن]. أي بلد خارج فلسطني جيعله يهودياً ناقصاً، فهو عضو يف شعب عضوي منبوذ يعين أن وجوده يف

صورته غري مرضية على اإلطالق بالنسبة للعامل  وهو ما يعين أن[ه يف عينيه ويف عيون العامل األمر إال بأن يحسن صورت
وبعد . ويرى سكوت أن الوقت قد حان لتنفيذ هذا املشروع]". بشكل موضوعي وبالنسبة لنفسه، أي أا غري مرضية

  )الدولة الوظيفية) صاحل الربيطانيةاحلرب العاملية األوىل، أكد سكوت أمهية فلسطني بالنسبة للم أن دخلت تركيا
 

   1910-1848 كلود كوندر 

Calaude Conder  

وكان يعد أحد (فلسطني بالنيابة عن صندوق استكشاف فلسطني  ضابط بريطاين كان مسئوالً عن عملية مسح مشال
العرب باهلجوم  وقد قام. الغربيةوقد ألَّفا معاً كتاباً من عدة أجزاء عنوانه مسح فلسطني . وارين مع تشارلز) مؤسسيه

على دراسة مصادر املياه فيها والتثبت  ويف دراسته السابقة ركز كوندر. 1875عليه وإصابته بالقرب من صفد عام 
  .مبسح منطقة اخلليل) اللورد كتشنر فيما بعد(كتشنر  من أماكن هذه املياه وحجمها، فقام هو واملالزم

 
صهيونية  علمياً حمايداً، ومل يقصر نشاطه على التنقيب، بل كانت له ميول)  تشارلز وارينسري أو(مل يكن نشاط كوندر 

وكان يذهب إىل . متاماً باملشروع االستعماري فقد أبدى اهتماماً مبشاريع السكك احلديدية املرتبطة. واستعمارية واضحة
وراة، وهي عبارة تعين عادةً التفسري احلريف هو توضيح ما جاء يف الت أن اهلدف من تأسيس صندوق استكشاف فلسطني

اليهود الذين  ومن أهداف الصندوق األخرى  حسب تصوره  مساعدة. املقدس الذي ورد يف التوراة العسكري للتاريخ
وقد تعاون . الثابتة عن طاقات وإمكانيات البالد سيكونون سكان البالد يف املستقبل، إذ سيزودهم الصندوق باحلقائق

 وساهم يف عملية بعث التسميات التوراتية القدمية وحتديد مواقعها. ولورنس أوليفانت وندر بالفعل مع أحباء صهيونك

أثر ازدياد هجرة يهود شرق   قام حبملة تأييد لالستيطان اليهودي يف فلسطني وذلك لتخفيف1892ويف عام . احلديثة
من (فلسطني تصلح الستيعاب عشرة ماليني مستوطن يهودي  دي بأنأما سري تشارلز وارين فكان ينا. أوربا إىل إجنلترا

  )فائض أوربا اليهودي وال شك

 
أي محالت (فيه بأن احلمالت الصليبية  كَتب كوندر عدة كُتب، من أمهها كتاب عن تاريخ اململكة الالتينيةُ ينوه

متاماً مثل احلكم الربيطاين يف (دل واملعتدل كانت منوذجاً للحكم العا محالت متحضرة وإىل أن مملكة القدس) الفرجنة
أكمل ما فشل  وكان يذهب إىل أن االستعمار اإلجنليزي قد. وضع محالت الفرجنة يف إطارها االستعماري ، أي أنه)اهلند

لويس األسد، وجنح اإلجنليز فيما أخفق فيه امللك  فيه الفرجنة، فقد عادت قربص إىل األمة اليت غزا أيام ريتشارد قلب
 قادراً على صد اهلجمات التجارية أو العسكرية الغربية، أي أن الوقت قد حان لعودة باحتالهلم مصر، ومل يعد الشرق

  !اليهود إىل فلسطني مع انتشار االستعمار الغريب األجنلو ساكسوين
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عنواا  ر بدراسةساهم فيه كوند) 1892(صندوق استكشاف فلسطني كتاباً بعنوان املدينة واألرض  وقد أصدر
الوحيد القادر على النهوض بفلسطني  يعرض فيها مشروعاً صهيونياً مؤكداً فيه أن العنصر الفعال» مستقبل فلسطني«

يهودية قد بدأت يف األرض املقدسة، فبعد أن كان عدد اليهود ال يتجاوز  وأشار إىل أن ضة. ومبدينة القدس هم اليهود
أصبحوا يسيطرون  ، ومل يعودوا أقلية مضطهدة جبانة وإمنا1892هم أربعني ألفاً عام أصبح عدد 1793 املئات عام

وكلما ازداد رأس املال األوريب واملستوطنون . اليهودية وتنبأ كوندر بزيادة املستوطنات الزراعية. على التجارة يف القدس
وهي  اعتبارهم عرقاً مستقالً يعتمد على نفسهفلسطني عن الدولة العثمانية وسيعود اليهود ب األوربيون ازداد استقالل

فينبغي حلها يف قرقميش وجمدو  وإن أعاق أحد هذه العودة. عودة ال تعارضها احلكومات الغربية وإمنا تنظمها
بالسيف، كما هو احلال دائماً يف اخلطاب الصهيوين ذي الديباجات  وهكذا تلتقي التوراة. ، أي بقوة السالح)هرجمدون(

  .ةاملسيحي

 

  1970-1870 إيان سمطس 

Jan Smuts  

مث شارك ) 1905  1904) شارك يف حرب البوير. صهيوين غري يهودي وسياسي وحمارب ومفكر من جنوب أفريقيا
عمل . صديقاً شخصياً حلاييم وايزمان وداعية صهيونياً كبرياً كان. يف حكومة احلرب الربيطانية يف احلرب العاملية األوىل

وكان مسطس يعترب . لتحويل فلسطني إىل وطن لليهود وعلى فرض االنتداب على فلسطني  وعد بلفورعلى استصدار
جلابوتنسكي عام  وقد ساعد على إنشاء الفيلق اليهودي وقال. بلفور أعظم ما خرجت به احلرب من إجنازات وعد

وكان مسطس يعتقد ". أرض إسرائيلمن أجل  إن أحسن فكرة مسعتها يف حيايت هي أن على اليهود أن حياربوا: "1917
وكان مسطس عنصرياً . 1904أفريقيا اليت حارب من أجلها عام  أن احلركة الصهيونية جتسيد جديد لدولة جنوب

 ، فطبق أشد قوانني)1948  1939، 1924  1919(رئاسة الوزارة يف جنوب أفريقيا  عنيفاً شرساً حني تولَّى

بال شعب، متاماً مثل فلسطني  فجنوب أفريقيا أرض(يه اآلالف من السود وامللونني العزل العنصري قسوة وذُبح على يد
وال نستطيع أن نقول إن مثة فكراً حمدداً لسمطس، ولكن . إعالا اعترف مسطس بدولة إسرائيل فور). بالنسبة للصهاينة

 تضرب جبذورها يف نسق) داسةالذي يقع خارج نطاق الق(اليت تترجم نفسها إىل رفض لآلخر  يالحظ أن عنصريته

الرجل األبيض يف أفريقيا  حلويل عضوي، فهو يأخذ بالتفسريات احلرفية للعهد القدمي ويوظفها يف تربير استيطان
  .واليهودي يف فلسطني

 

  1943-1872 جوسيا ودجوود 

Josiah Wedgwood  
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عضواً يف الربملان عن حزب األحرار منذ  نكا. سياسي بريطاين صهيوين غري يهودي، وهو أول بارون من أسرة ودجوود
شارك يف اجلهود السياسية اليت . وكان صديقاً جلابوتنسكي  عن حزب العمال،1919، ومنذ 1919 وحىت 1906

يفتقرون  تلك الثقة القومية اجلماعية اليت يبدو أم"يرى أن الصهيونية حركة ستعيد لليهود  أدت إىل وعد بلفور، وكان
  ."إليها
 
ورأى . فرساي وسافر بني احلربني يف عدة مهمات صهيونية أثَّر ودجوود يف البعثة األمريكية يف مؤمتر السالم يفو

 لو ختلت: وقال. تصري عضواً يف الكومنولث الربيطاين.. يهودية حدودية على ضفيت األردن ودجوود أنه ينبغي إقامة دولة

احلقيقية، وعلى اليهود أن حياربوا هذا  ، فسوف يكون هذا ضد مصاحلهااحلكومة الربيطانية عن الصهيونية إلرضاء العرب
  .غري مشروعة بكل الطرق املتوافرة لديهم، مشروعة كانت أم

 
الصندوق التأسيسي الفلسطيين، وقد نشر فيما بعد  ، قام ودجوود جبولة يف الواليات املتحدة من أجل1926يف عام 

:  نشر كتابه فلسطني1928ويف عام . احلرب من أجل احلرية واد اليهوديني :أحاديثه هناك يف كتيب بعنوان فلسطني

جزءاً من اإلمرباطورية  السابع دعا فيه إىل إقامة سلطة يهودية ذات إدارة ذاتية يف فلسطني، على أن تكون احلكم
  .ربملانانضم إليها عدد من أعضاء ال ، أسس جلنة احلكم السابع اليت1929ويف عام . الربيطانية

 
عنها يف جملسي العموم واللوردات، كما شجع اهلجرة غري الشرعية إىل فلسطني  عبر ودجوود األفكار الصهيونية ودافع

. بني الربيطانيني واليهود ومن أغرب اجلوانب يف فكر ودجوود نظرته للصلة. فيها" موسى واألنبياء"توطني أبناء  من أجل

بني الشعوب األخرى جتاراً، ويكنون االحتقار ملن يتعاملون " يتجولون" ، وأعضاء الشعبنيفكالمها  يف رأيه  يعمل بالربا
كل ما حيتاجون إىل  فهم ال يتمتعون مبحبة اآلخرين، وعلى استعداد دائم الستخدام كتبهم املقدسة لتربير ومن مث،. معهم

محاسها الشديد يف تأييد الصهيونية ال ختلو من  ويالحظ أن أفكار ودجوود رغم. تربيره يف عالقتهم باجلنس البشري
  .نظرة احتقار لليهود

 

  1940-1872 هربرت سايدبوثام 

Herbert Sidepotham  

سابقة بأي يهود، كان يعمل حمرراً يف املانسشتر  توصل إىل الصيغة الصهيونية األساسية دون معرفة. صهيوين غري يهودي
 حيث بين أمهية فلسطني، 1915 نوفمرب 22مقاالت يف الة كانت أمهها يف  نشر عدة. جارديان مع تشارلز سكوت

وقد اشترك يف تأسيس . فلسطني هذه املقاالت يف وقت بدأ فيه التفكري يف تقسيم الدولة العثمانية، فأبرز أمهية وقد كتب
ارت مقاالته يف اجلارديان انتباه وقد أث. إجنلترا بفلسطني جملة فلسطني اليت كانت دف إىل تعريف أعضاء النخبة يف

ويدور فكر سايدبوثام يف إطار فكرة الشعب العضوي املنبوذ، فهو يستخدم  .1916 وايزمان الذي التقى به عام
فلسطني ليس هلا وجود  والواقع أن هذا ينبع من تصوره أن. لإلشارة إىل فلسطني» السامرة« و » يهودا» اصطالحي
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ليست مهمة بالنسبة لليهود الذين يعيشون فيها  وبالنسبة إليه، فإن فلسطني.  اليهودقومي أو جغراسي مستقل عن
العامل  أي الشعب اليهودي  هذا الشعب القدمي العريق صاحب احلضارة  وحسب، وإمنا هي كذلك بالنسبة لكل يهود

هناك، األمر الذي   ميكن أن تنشأبل إن حضارة هذا الشعب هي احلضارة الطبيعية الوحيدة اليت. بفلسطني املرتبطة عضوياً
» وطن قومي«سايدبوثام إىل أن بلفور، حني أطلق مصطلح  ولذا، يذهب. يعين هامشية احلضارة العربية غري اليهودية

  .اليهود شيئاً خيص شعباً آخر على فلسطني، فهو مل يكن يعطي
 

فحضارته هي وحدها اليت ميكن أن . ذاملرتبط بفلسطني شعب منبو هذا هو الشعب العضوي، ولكن الشعب العضوي
فلسطني ذات األمهية  التركية، وهذا هو سر نفْع اليهود إذ ميكن توطينهم داخل إطار الدولة الوظيفية يف حتل حمل احلضارة

  .اإلستراتيجية والسياسية بالنسبة إلجنلترا

 
الصهيونية قوية  إن احلجة من أجل: "يلخص سايدبوثام مواقف صهيونية غري اليهود بشكل مدهش يف قوله ولكل هذا،

، وهو يعين هنا أن اليهود "لو مل تكن موجودة بيننا حىت أن الواجب ليدعونا أن نوجدها) اإلجنليزية(جداً بالنسبة ألمتنا 
  .أوربا ويف رؤيتها اإلمربيالية للكون واليهود كمادة استيطانية شيء يوجد يف عقل

 
 ويف حديثه عن. عرب؟ يالحظ تغييب العرب تغييباً تدرجيياً يف مصطلح سايدبوثامال وماذا عن السكان األصليني، أي

ما يسميه عرب فلسطني  عالقة الشعب العضوي بفلسطني تتقرر اية العرب احملتومة حينما يشري سايدبوثام إىل
، وعدم »عدم التجانس«عين هنا ت» تنوع«وكلمة " (واحلجاز عرب اليمن"فهم جنس أكثر ضعفاً وتنوعاً من ... البدائيني

  )أكيداً من منظور القومية العضوية التجانس كان يعد عيباً

  

  1971-1892 رينهولد نيبور 

Reinhold Niebuhr  

  1941صاغ نيبور أفكاره األخالقية والدينية يف الفترة هي . دراسات اجتماعية مهمة رجل دين بروتستانيت أمريكي له

  »حماضرات جيفورد«وحماضرات أمهها طبيعة ومصري اإلنسان أو ما عرف باسميف جمموعة مقاالت  1943

لقد عملت : "املشيحانية قد غذا قراءات أقوال األنبياء العربانيني، وقال وقد أعلن نيبور غري مرة أن واقعيته ذات الطبيعة
مفهومه لليهودية ورفضه  ر نيبور عنوعب". مسيحي على تقوية احملتوى العرباين النبوءايت للمنهج املسيحي كرجل دين

وقد دعا، ). 1958(من كتابه أمريكا التقية والعلمانية  احلاسم للنشاط التبشريي املسيحي بني اليهود يف الفصل السابع
. لليهود، وخصوصاً الالجئني األوربيني، وذلك رغم ترحيبه بالالجئني يف أمريكا ، إلقامة وطن قومي1941منذ عام 

منظِّر العنصرية "تشومسكي  ويطلق عليه. 1967 اجلامعة العربية يف القدس درجة الدكتوراه الفخرية عام منحته وقد
  ."األمريكية األول
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  1944- 1903 تشارلز وينجيت 

Charles Wingate  

 للجيش يف بعد انضمامه. اإلرساليات املسيحية ضابط بريطاين صهيوين مسيحي، ولد يف اهلند لعائلة ذات تاريخ يف عمل
، وتعلَّم أثناء ذلك اللغة العربية ولكنه مل 1933السودان حيث بقي حىت عام   إىل1927سن العشرين أُرسل عام 

نقل إىل فلسطني  ،1936ويف عام . قط التغلب على كراهيته العميقة لإلسالم والقرآن، وكان جده مبشراً يستطع
الشديد للصهيونية، ولكنه كان كمعظم  ، وهناك ظهر محاسهكضابط خمابرات، لدراسة املوقف السياسي والعسكري

على حد قول بن (القدمي تفسرياً حرفياً عسكرياً كأا حدثت باألمس  الصهاينة غري اليهود ممن يفسرون أحداث العهد
ليب بأسا على تنظيم وتدريب الفرق الليلية اخلاصة التابعة للهاجاناه وكانت له دراية خاصة وقد أشرف). جوريون

تطوير عمل املخابرات الصهيونية حيث  كما ساهم يف. التعذيب وحصل لقاء ذلك على وسام اخلدمة املتميزة الربيطاين
الفلسطينيني وأبرز قيادام املناهضة لالستيطان الصهيوين واالحتالل  أمد مصلحة املعلومات ببيانات وافية عن أوضاع

الفالحني  ر األساليب اليت استخدمها الصهاينة يف محالم اإلرهابية ضدوينجت بدور مهم يف تطوي وقام. الربيطاين
وبلغ اعتناقه . العسكري الصهيوين فيما بعد الفلسطينيني، وقد تركت أساليبه غري التقليدية بصمات واضحة على العمل

ها، وهلذا أطلق عليه الصهاينة احلركة الصهيونية مواقف أكثر حتقيقاً ألهداف الصهيونية درجة إعرابه عن ضيقه لعدم اختاذ
  .«لورانس يهودا«و» الصديق» اسم
 

ودهيد يف القدس فذكر أن أي تقدم قام به العرب يف فلسطني إمنا  ، أدىل وينجت بشهادة أمام جلنة1938ويف ربيع 
يف املنطقة،  وأن دولة صهيونية صناعية حديثة حتت احلماية الربيطانية سوف حتمي الوجود الربيطاين يرجع لليهود،

وعند عودته إىل بالده التقى بعدد من كبار  ،1939وقد نقل وينجت من فلسطني عام . وستمثل خري أمل للعامل الغريب
 عن رأيه بأن الطريقة الوحيدة أمام بريطانيا الستعادة السالم يف فلسطني هي أن القادة العسكريني الربيطانيني وعبر هلم

  .لصهيونيةتتبنى سياسة ممالئة ل
 

 60.000ومع نشوب احلرب العاملية الثانية، رغب وينجت يف تولِّي قيادة جيش يهودي وعرض تكوين جيش من 

 و 1940وقد عمل وينجت عامي . مقاتل يهودي يتولَّى طرد إيطاليا من مشال أفريقيا، إال أن عرضه مل يلق موافقة
اهلند لتنظيم فرقة تتولَّى القيام بعمليات خلف اخلطوط اليابانية يف  قائداً لقوات خاصة يف إثيوبيا، مث أُرسل إىل 1941

قرية لألطفال  كلية (وقد قُتل وينجت يف حادث طائرة ببورما، ويطلَق امسه اآلن على عدة أماكن يف إسرائيل . بورما
 ).التربية البدنية  ميدان يف القدس  غابة أقامها الصندوق القومي اليهودي
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الصهيونية التوطينية: مسالباب الخا   

 
  
 

 تعريف : الصهيونية التوطينية

Settlement Zionism: Definition 

 هي صهيونية اليهودي الذي يرفض اهلجرة إىل فلسطني واالستيطان فيها، ومع هذا يستمر يف »الصهيونية التوطينية«

وسياسياً واملسامهة يف توطني اليهود  هيونية مالياًاملزعومة شكل دعم الدولة الص" صهيونيته"االدعاء بأنه صهيوين وتأخذ 
وتاريخ الصهيونية التوطينية منفصل إىل حد . »الصهيونية االستيطانية» مقابل» الصهيونية التوطينية«وحنن نضع . اآلخرين

وترمجة كلمة . الثانية الصهيونية االستيطانية، كما أن مجاهري األوىل خمتلفون بشكل جوهري عن مجاهري كبري عن تاريخ
، »من يقوم بتوطني آخر«مبعىن  «Settling ستلنج» باللغة اإلجنليزية صعبة بعض الشيء وميكن أن تكون» توطينية«

نظراً لسالستها، ونظراً ألا استخدمت ذا املعىن يف أمساء  «Settlement ستلمنت«ولكننا ترمجناها بكلمة 
 Settler زايونيزم ستلركولونيال«ب » صهيونية استيطانية«جم كلمة الصهيونية التوطينية على أن نتر املنظمات

Colonial Zionism».  
 

 تاريخ : الصهيونية التوطينية

Settlement Zionism: History  

قْل بعض َ) مصطلح قمنا بسكه لنشري إىل الصهيوين الذي يؤمن بأن الصيغة الصهيونية األساسية »الصهيونية التوطينية«
وتقف صهيونية مثل هذا . هو شخصياً تنطبق على يهودي أو صهيوين آخر وال تنطبق عليه)  أوربا خارجهاأو كل يهود

االستيطاين دون اهلجرة بنفسه، أي أنه يتخلى عن التطبيق الفعلي  الصهيوين عند حد الدعم املايل والسياسي للمشروع
التوطينية هي أهم  ولذا، فإن الصهيونية. ه ودعمهدون التخلي عن تأييد) االستيطانية(الصهيونية  ألحد أهم جوانب

التوطينية مواز متاماً لتاريخ الصهيونية االستيطانية  والواقع أن تاريخ الصهيونية. أشكال التملص اليهودي من الصهيونية
  .مرحلة ما قبل هرتزل وبلفور وما بعدها :وينقسم إىل مرحلتني أيضاً

 

 . فورزل وبلمرحلة ما قبل هرت: المرحلة األولى

 
أن املادة البشرية املُستهدفة هي اليهود وهم مجاعة ال ينتمي  وهي صهيونية توطينية بطبيعتها، إذ:  صهيونية غري اليهود 1

  .اليهودي إليها الصهيوين غري
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يغة التوطينية دف تبنى بعض أثرياء الغرب الص: اخلريية  صهيونية األثرياء اليهود املندجمني وتسمى أيضاً الصهيونية 2

  .وقد أُسست مؤسسات توطينية هلذا اهلدف. املهاجرين إىل بلدهم إبعاد يهود اليديشية
 

يسمح  وطور اخلطاب الصهيوين املراوغ وطرح صيغته الصهيونية والعقد الصهيوين الصامت الذي مث ظهر هرتزل
رغم (باالخنراط يف حركة سياسية واحدة  ية من الشرقللصهاينة التوطينيني من الغرب واالستيطانيني من يهود اليديش

 الصهاينة اليهود والصهاينة غري اليهود التوطينيون(ويتبنى اجلميع . الغربية حتت مظلة اإلمربيالية) تباين األهداف

وقد . العضوياخلطاب احللويل الكموين  الصيغة الصهيونية األساسية الشاملة، ويسقط عليها اليهود منهم) واالستيطانيون
وحني أكد أن الوعد مل خيل باحلقوق » اجلنس اليهودي«أسقط كلمة  أخذ وعد بلفور يف االعتبار هذا االنقسام حني

  .اليت يتمتع ا اليهود يف أية دولة أخرى واألوضاع القانونية

 

 . فورمرحلة ما بعد هرتزل وبل: المرحلة الثانية

 
إذ حتولت الصهيونية التوطينية من صهيونية األثرياء إىل  ة الشتات أو الدياسبوراأصبحت الصهيونية التوطينية هي صهيوني

وقد  .(مالياً وسياسياً(الغريب، وأصبحت مهمتهم العمل من أجل دعم املُستوطَن الصهيوين  صهيونية كل صهاينة العامل
السطح بسبب حاجة املستوطنني   حتتكانت هناك توترات بني االستيطانيني والتوطينيني يف هذه املرحلة ولكنها ظلت

العرب وبسبب عجزهم عن احلركة بسهولة بني أعضاء  للتوطينيني، وبسبب انشغاهلم يف قضية االستيطان وطَرد
 ، تتغري)املؤمتر الصهيوين احلادي عشر (1913وبعد عام . أروقة احلكومات الغربية اجلماعات اليهودية يف العامل ويف

منازع وتكتسب صهيونية  قادة احلركة الصهيونية بال) من شرق أوربا( يصبح االستيطانيون الصورة بعض الشيء، إذ
يدعم الصهاينة التوطينيون املُستوطَن : العمل كما يلي الدياسبورا مضموناً جديداً وهو قضية اهلوية إذ يصبح تقسيم

  .للهوية اليهودية وركيزة أساسية هلا الصهيوين ويصبح هو مركزاً
 

الدعم  اإلشارة للصهيونية التوطينية، فإن اإلشارة تكون عادةً للمرحلة الثانية اليت تتضمن ه املوسوعة، حينما تكونويف هذ
وينقسم الصهاينة التوطينيون إىل اثنيني  .املايل والضغط السياسي من أجل املُستوطَن الصهيوين وتدعيم هوية يهود اخلارج

  .دينيني وإثنيني علمانيني
 

 اليهودي غير اليهودي الصهيوني 

Non-Jewish Jewish Zionist  
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زعماء احلركة الصهيونية يف مرحلة تأسيسها،  مصطلح قمنا بصياغته لوصف بعض» الصهيوين اليهودي غري اليهودي«
هو يهودي فقد » اليهودي غري اليهودي«و. الصهيونية يف الوقت احلايل كما ميكن استخدامه لوصف كثري من مجاهري

يتسم بأية مسات إثنية ميكن  ومن مث فإنه ال ميارس شعائر دينه، كما أنه اندمج متاماً يف جمتمعه حبيث مل يعد  الديين،اإلميان
قشرة رقيقة ال أمهية هلا، ولكنه رغم ذلك يصنف باعتباره يهودياً  إذ مل يبق من هذه اهلوية إال» يهودية«أن يطلَق عليها 
  .نيفه كذلك رغماً عنه أو ألنه يدعي ذلكيقومون بتص إما ألن اآلخرين

 
 هم يهود غري يهود) هرتزل ونوردو ونوسيج(احلركة الصهيونية من ذوي اخللفية األملانية  وحنن نذهب إىل أن مؤسسي

وبدأ . أُعيد تصنيفهم كيهود فقدوا كل ما يربطهم باليهودية، ولكنهم وجدوا أنفسهم، بسبب هجرة يهود اليديشية، قد
هؤالء يف البحث عن حل ملسألتهم اليهودية اليت فُرضت عليهم  لألمن القومي، ولذا فقد بدأ» اليهود« بشأن ديد اهلمس
كآلية  الصهيونية األساسية مطروحة يف أوربا، فقام هرتزل باكتشافها واكتشاف اإلمربيالية وقد كانت الصيغة. فرضاً

. قبول الصيغة األساسية الشاملة وويدها جعلت بإمكان يهود شرق أوربالتنفيذها وطور صياغته اهلرتزلية املراوغة اليت 

بسبب (يلعب هذا الدور ألنه كان يعد يهودياً يف نظر عامل غري اليهود  وكان بإمكان هرتزل اليهودي غري اليهودي أن
ولذا، أمكن هرتزل . شيئاً يهودياً فيه، كما كان يعد غربياً من ِقبل يهود شرق أوربا إذ مل يروا )اليهودية املتبقية القشرة

  .أن يقوم بدور اجلسر املوصل بني هذين العاملني

 
صهاينة يهوداً غري يهود وجدوا أنفسهم  ورغم االختالف بني هرتزل وأثرياء الغرب املندجمني، فإن هؤالء أيضاً كانوا

 ويالحظ أن القيادة الصهيونية اليهودية غري. ةومتورطني يف احللول الصهيوني مشغولني حبل املسألة اليهودية رغم أنفهم

إال قليالً بطبيعة الدولة  اليهودية كانت دائماً مشغولة بإفراغ أوربا من اليهود ويف أسرع وقت وكانت ال تكترث
  .العقائدي أو الوظيفية املزمع إنشاؤها بتوجهها اإلثين أو الديين

 
كثرياً عن صهيونية غري اليهود، فكالمها ينظر للمادة  ليهود ال ختتلفوميكن القول بأن صهيونية هؤالء اليهود غري ا

. ذاا وكالمها حياول ختليص أوربا منها وتوظيفها لصاحلها وال يرى هلا أية قيمة يف حد البشرية املُستهدفة من اخلارج،

قيادات من يهود شرق أوربا على استولت ال وحينما مت ويد الصيغة الصهيونية األساسية واستبطنتها املادة البشرية،
غري اليهود عن القيادة باالستمرار يف الدعم املايل واملعنوي، شأم يف هذا شأن  املنظمة الصهيونية وختلَّى الصهاينة اليهود

  .العامل الغريب دول
 

لغرب، حدث تطور من األمور بالنسبة للجماعات اليهودية وا وبعد تأسيس الدولة، وبعد استيالء الصهيونية على مقاليد
 وقد انضمت أعداد كبرية من هؤالء للحركة. اليهودي غري اليهودي مدعي اليهودية نوع آخر إذ ظهر يف الغرب

االستمرار يف ابتزازهم مالياً وتوظيفهم  وقد قبلتهم احلركة الصهيونية حىت ميكنها. الصهيونية للحفاظ على بقايا هويتهم
ومثل هؤالء الصهاينة اليهود غري اليهود على استعداد تام . السياسي من أجله وين ويف الضغطيف دعم املُستوطَن الصهي

إىل اهلجرة، وهو ما  ذه املهمة ما دامت ال تؤدي إىل وضع والئهم ألوطام موضع الشك وما دامت ال تضطرهم للقيام
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ولذا، ميكن القول بأن صهيونية . تماعي الغريباالج يعين أن نشاطهم الصهيوين يدور يف نطاق املصاحل الغربية والعقد
امتداد  مل تتغير، وهي) جذور اليهودية املزعومة من القسر اخلارجي إىل االدعاء الذايت رغم اختالف(اليهود غري اليهود 

  .غريب داخل اليهود واليهودية وليست امتداداً يهودياً داخل احلضارة الغربية

 

 صهيونية الصالونات 

Salon Zionism  

الطبقة الوسطى  اصطالح سكه املفكر الصهيوين العمايل بوروخوف، ويشري إىل صهيونية أعضاء» الصالونات صهيونية«
فهم يتحدثون عنها ولكنهم، بسبب موقعهم  اليهود الذين ال يوجد لديهم حافز قوي لتأسيس الدولة الصهيونية، ولذا

ومل جيد املصطلح رواجاً ومل يستخدمه أحد يف األدبيات . لتأسيسها الطبقي، لن يبحثوا بشكل جذري عن طريقة عملية
  .«الصهيونية التوطينية«أمهيته، وهو يكاد يرادف مصطلح  الصهيونية رغم

 

  لتوطينية صهيونية أثرياء الغرب اليهود المندمجين 

Settlement Zionism of the Assimilated Wealthy Jews of Western Europe  

ظهرت بني ) يف مرحلة ما قبل هرتزل وبلفور بني اليهود(شكل من أشكال الصهيونية التوطينية »  أثرياء الغربصهيونية«
هؤالء األثرياء مبرتلة قيادة ليهود العامل بسبب نفوذهم املستمد من ثروم  وقد كان. أثرياء الغرب اليهود املندجمني

) شتدالن) ريب، فهم كانوا ال يزالون يلعبون دور الوسيطيف مواقع مهمة داخل التشكيل احلضاري الغ وتواجدهم

ولعل حادثة دمشق وتدخل موسى . الرمسية التقليدي، ويتشفعون ألعضاء اجلماعات اليهودية عند احلكام والسلطات
  .مونتفيوري من أهم األمثلة على ذلك

 
على غرا وحتولت القضية بالتدريج من  أورباومع النصف األخري من القرن التاسع عشر، تدفَّق يهود اليديشية من شرق 

إىل قضية توطني اليهود يف أماكن متفرقة من العامل، أي أا أصبحت قضية  جمرد تشفُّع هلذا اليهودي أو تلك اجلماعة
أن طبيعة تناقض عميق، إذ  والواقع أن تبني أثرياء الغرب املندجمني أحد أشكال الصهيونية ينم عن. التوطينية الصهيونية

دينية وحسب ال يربطهم بأعضاء اجلماعات اليهودية  وضعهم يف جمتمعام كان يستند إىل تصور أم أعضاء أقلية
 اإلجنليزية أو(يتجه ألوطام بالدرجة األوىل واألخرية، وأن هويتهم القومية  األخرى سوى رباط واه، وأن والءهم

يعدون مثالً حياً النتصار املُثُل الليربالية  وهم يف اندماجهم هذا. الديين وال تتأثر بهال عالقة هلا بانتمائهم ) الفرنسية مثالً
 ، يقرون ضمناً بوحشية)حىت لو كان توطينياً(ولكنهم بتورطهم يف مشروع صهيوين  .وعلى مدى عظمة احلضارة الغربية

. الليربالية ومثُل االندماج والتحديث ها وبفشل املُثُلاحلضارة الغربية اليت تقتلع أعضاء األقليات اليت تعيش بني ظهراني

املأزق ألسباب خارجة عن إرادم، فرغم عدم تماثُل جتربة أثرياء الغرب مع  ولكن أثرياء الغرب املندجمون وقعوا يف هذا
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يات التارخيية تمعهم، باحلرك اليديشية احلضارية والسياسية، ورغم أن مصري أعضاء كل مجاعة كان مرتبطاً متاماً التجربة
خرج مئات ) انفجار سكاين حاد بني أعضاء اجلماعات اليهودية وهو تعثُّر صاحبه(ومع تعثُّر التحديث يف شرق أوربا 

وقد . بريطانيا اليهود الفائضني من شرق أوربا ووصلت جحافلهم إىل النمسا وفرنسا وشواطئ األلوف بل املاليني من
بل يقال إم كانوا . اليت كان يشغلها يهود الغرب املندجمون واقع الطبقية واملكانة املتميزة اجلديدةهدد هؤالء اليهود امل

يهود  يهود شرق أوروبا وأثرياء» مصري«وهنا حدث التشابك بني . للدول اليت يهاجرون إليها يهددون األمن االجتماعي
فيهود الغرب نظروا إىل القادمني على  ،(حدث عنها الصهاينةخيتلف عن وحدة املصري اليت يت» تشابك املصري«و(الغرب 

. إخوة يف الدين سيئو احلظ يستحقون اإلحسان) على أحسن تقدير) خطر يتهددهم أو على أم) على أسوأ تقدير(أم 

يف  منهممن خالل مشاريع صهيونية توطينية ميوهلا يهود الغرب إلغاثة يهود الشرق وللتخلص  وقد عبر ذلك عن نفسه
  .الوقت نفسه

 
ومونتفيوري، على استعداد لتمويل مشروعات لتوطني يهود  وقد كان أثرياء اليهود يف الغرب، مثل روتشيلد وهريش

اليهودية  وظهرت املؤسسات التوطينية) مثل األرجنتني(خارج أوربا ) أو يتصور أا خالية) شرق أوربا يف أية بقعة خالية
اليت كانت دف إىل توطني اليهود يف خمتلف  مثل األليانس ومجعية اإلغاثة(دعمها هؤالء األثرياء املختلفة اليت كان ي

 .(اجلماعات اليهودية، وخصوصاً يف شرق أوربا يف أوطام مبا يكفُل عدم هجرم أحناء العامل وإىل حتسني أحوال أعضاء

األوضاع االقتصادية  حىت ميكنهم إما التكيف معوكانت هذه املؤسسات تقوم بتدريب أعضاء اجلماعات اليهودية 
  .األوطان اجلديدة اليت وطِّنوا فيها اجلديدة يف أوطام األصلية أو العمل يف مهنة جديدة حتتاج إليها

 

صهيونية «أو » الصهيونية الخيرية«ويجب تأكيد أن هذه المشاريع والمساعدات التي يمكن أن نطلق عليها 
 : يليكانت تتسم بما » اإلغاثة واإلنقاذ

 
اهتمامها، فهي ال تم باليهود ككل، وإمنا بيهود شرق أوربا وحسب، وخصوصاً   قلّصت الصهيونية التوطينية نطاق 1

. إنقاذهم من يهود اليديشية أما يهود الغرب أنفسهم فيتم(الذين يتم توجيه عملية اإلنقاذ واإلغاثة إليهم وحدهم  الفقراء

  )معادية لليهود ن الصهيونية التوطينية تتضمن نزعةوقد الحظ هرتزل أ
 
قومي أو سياسي يهودي مستقل، فالصهيونية التوطينية   تتم عملية اإلنقاذ بشكل عملي برمجايت خارج أي مشروع 2

الدينية  ر، ولذا فإن مشاريعها مل تكن مرتبطة بفلسطني أو أرض امليعاد وال باألفكا»اليهودية القومية«معادية ملا يسمى 
 .تدافع عن استخدام الفرنسية) املثال على سبيل(اليهودية التقليدية وال باللغة العربية، وكانت األليانس 

 
صهيونية خريية، كانت تتبع يف نشاطها الدولة األوربية اليت تنتمي إليها،   يالحظ أن كل شخصية، وكل مجعية 3

اإلغاثة اليت كانت حتاول  املصاحل والثقافة الفرنسية، على عكس مجعيةكانت تتبع فرنسا وحتاول الدفاع عن  فاألليانس
  .الصهاينة التوطينيون انتماءهم الكامل ألوطام الدفاع عن املصاحل والثقافة األملانية، وذا يؤكد
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عالقتهم مع  يب ومنروتشيلد، أو غريه من أثرياء الغرب، استفادوا كأفراد من نفوذهم يف العامل الغر  ال ميكن إنكار أن 4

ولكن هذا ال يغير بتاتاً . اليهودي من شرق أوربا احلكومات االستعمارية املختلفة يف عملية شراء األرض لتوطني الفائض
  .اإلغاثي الذي ينفر من اإلطار العقائدي الصهيوين التوجه الكلي ذا الطابع اخلريي

 
ألرجنتني أو شرق ( بدون ديباجة قومية، فإا ستتم يف أية بقعة من العاملالتوطني عملية إنقاذ وإغاثة   ملا كانت عملية 5

صهاينة الغرب املندجمون مشكلة السكان األصليني  ومل يول. ، وبشكل قانوين عن طريق شراء األرض)أفريقيا أو فلسطني
لى ختليص أوربا من فائضها كثرياً، وألن اهتمامهم كان ينصب بالدرجة األوىل ع أي اهتمام ألن األمر مل يكن يعنيهم

مندوبو روتشيلد  جتدر اإلشارة هنا إىل أنه، على مستوى املمارسة، كان(وتوطينه يف أي مكان وبأية شرط  اليهودي
  )ويوطنون فيها اليهود ومجاعة أحباء صهيون يشترون األرض يف فلسطني ويطردون سكاا منها

 
وقد توجه إليهم . اليهود هي صهيونية األثرياء املندجمني يف غرب أوربا ة بنيوميكننا أن نقول إن أوىل االجتاهات الصهيوني

والبارون موريس  وميكن أن نضع داخل هذا اإلطار حماوالت السري موسى مونتفيوري،. أوربا التسلليون صهاينة شرق
ليهود يف األرجنتني وغريها مشروعات توطني ا دي هريش املليونري اليهودي الذي ساهم بتربعات سخية لألليانس ومول

هلذا الغرض، وإدموند جيمس دي روتشيلد، ومجعية اإلغاثة اليهودية ) إيكا(اليهودي  من البلدان وأسس مجعية االستيطان
  .األرجنتني والربازيل أملانيا، ومجعية األليانس، واحملاوالت املختلفة الرامية إىل توطني اليهود يف يف

 
بل ال يزال بعضها ميارس نشاطه يف . احلرب العاملية الثانية توطينية استمرت يف نشاطها حىتوقد ظهرت عدة مؤسسات 
  .املنظمة الصهيونية العاملية الوقت احلايل رغم اعتراض

 

ورغم أن يهود الغرب وأثرياءهم هم الذين مولوا عمليات التوطين األولى، فإنهم لم يكونوا قط مرشحين لقيادة 
 : بابلعدة أسالحركة الصهيونية 

 
  .يهود الشرق حياولون فرضه  مل يوافق هؤالء اليهود قط على املضمون القومي للتوطني الذي كان 1
 
. من املشروع االستعماري الغريب، رضخ يهود الغرب لألمر الواقع  بعد أن أصبح املشروع الصهيوين جزءاً ال يتجزأ 2

السائدة يف  بينه، فهم يف اية األمر مستفيدون من املُثُل الليرباليةاالحتفاظ مبسافة بينهم و ولكنهم آثروا، مع هذا،
  .الصهيوين جمتمعام، وهي مثُل تتناقض مع املُثُل اليت ينطلق منها املشروع

 
وهم، . يعنيهم أساساً هو إبعاد يهود شرق أوربا عنهم  مل يكترث يهود الغرب بيهودية املشروع الصهيوين، فما كان 3

  .اليهود منهم للصهاينة من اليهود، ولذا فهم صهاينة يهود غري يهود كانوا أقرب للصهاينة غرييف هذا، 
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نقْلها إىل فلسطني، كما مل تكن  تكن هذه القيادات تعرف شيئاً عن املادة البشرية اليهودية املستهدفة اليت كان يراد  مل 4
  .نظر إليها من اخلارج شأا يف هذا شأن صهيونية غري اليهودت تدرك لغتها وال طموحاا أو آالمها، ولذا فقد كانت

 
العثماين ليحسن أحوال  أثرياء الغرب يف اية األمر حمدودة، فقد كانوا ميلكون أن يتوسطوا لدى السلطان  كانت قوة 5

لة، كما أم مل يكن لليهود أرضاً ينشئون عليها دو اليهود أو ليمنحهم قطعة أرض، ولكن مل يكن بوسعهم أن يطلبوا
  .باإلمربيالية يف أية عملية توطينية عندهم أي إدراك حلتمية االستعانة

 
 أي أن(الصهاينة التسلل إىل فلسطني إلنشاء دولة يهودية دون مظلة إمربيالية  وحينما ظهرت الصهيونية التسللية، حاول

نفسه، فقد نظروا إىل قضية  غرب  وقعوا يف اخلطأالتسلليني  رغم اختالف مقاصدهم عن مقاصد أثرياء اليهود يف ال
ولذا، فقد توجهت الصهيونية التسللية إىل روتشيلد وغريه طالبة  .(االستيطان دون إدراك حتمية االستعانة باإلمربيالية

ركة بني املشت عدم إدراك حتمية االستعانة باإلمربيالية يف عملية االستيطان والتوطني هي الرقعة ولعل. منهم العون
مث ظهر هرتزل الذي أدرك . واألثرياء توطينيون التسلليني وأثرياء الغرب املندجمني، وذلك رغم أن التسلليني استيطانيون

 إلنشاء الدولة اليهودية، فتخطى يهود الغرب وأثرياءهم وتسلليي الشرق، وتوجه إىل حتمية االستعانة باإلمربيالية الغربية

  .رةً فسقطت القيادة يف يده منذ البدايةالدول االستعمارية مباش
 

يهود اليديشية من اخلارج  مع أثرياء الغرب التوطينيني يف عدم اكتراثه مبشاكل اهلوية والوعي، فهو ينظر إىل ويتفق هرتزل
 ليلقوا الصيغة املراوغة اليت تركت الباب مفتوحاً أمامهم ولكنه، مع هذا، طور. متاماً كما ينظر إليهم أثرياء الغرب

. ليهوديتهم دون أن تطأ أقدامهم أرض امليعاد نظري أال يهامجهم أحد أو يتهمهم بالتنكر بالصدقات على االستيطانيني

  .والواقع أن هذا جزء من العقد الصهيوين الصامت
 

ذ حتولت إ بلفور، دخلت الصهيونية التوطينية مرحلة جديدة متاماً، فقد سقطت مة ازدواج الوالء ومع صدور وعد
هذا املشروع ميكن أن ينبع من الوالء للوطن  الصهيونية نفسها إىل مشروع تابع للحضارة اإلمربيالية الغربية، وتأييد مثل

كي أصبح مواطناً أمريكياً صاحلاً، جيب أن أصبح : "كان يعنيه برانديز حني قال األم وال يتناقض مع وطنية املرء، وهذا ما
والوطنية األمريكية أمور  ، ذلك أن الصهيونية واليهودية"يهودياً أفضل جيب أن أصبح صهيونياًأفضل، وكي أصبح  يهودياً

أصبح باإلمكان اندماج الصهيونية الدبلوماسية االستعمارية  مترادفة بالنسبة له ولصهاينة الغرب التوطينيني، ومن مث
 .التوطينية املندجمني لتظهر صهيونية الشتات وصهيونية األثرياء

 

  1885-1784 موسى مونتفيوري 

Moses Montefiore  
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إجنلترا، ومن كبار املدافعني عن احلقوق املدنية لليهود يف إجنلترا  ثري ومايل بريطاين يهودي، زعيم اجلماعة اليهودية يف
وبدأ عمله . من عشرالثا بريطانيا ألسرة إجنليزية ذات أصول إيطالية سفاردية استقرت يف إجنلترا يف القرن ولد يف. والعامل

بعائلة روتشيلد املالية الثرية من خالل املصاهرة، األمر  وقد ارتبط. كسمسار يف بورصة لندن حيث حقق ثراًء سريعاً
املؤسسة  وقد كان مونتفيوري من أوائل املشاركني يف تأسيس البنوك الصناعية بالتعاون مع .الذي ساعده يف جمال أعماله

تأسيسها إرنست أوبنهامير اليهودي الثري رجل الصناعة  العاملة يف جمال املاس واملال واليت اشترك يفاإلجنليزية  األمريكية 
حقق مونتفيوري ثروة طائلة من خالل أعماله، وهو ما مكَّنه من اعتزال العمل عام  وقد. واملال يف جنوب أفريقيا

  .«سري«ل يهودي حيصل على لقب وقد كان مونتفيوري ثاين يهودي يتوىل منصب عمدة لندن وأو .1824
 

اليهودية يف شرق أوربا والعامل اإلسالمي،  وقد كرس مونتفيوري جهوده بعد ذلك للقضايا املرتبطة بأوضاع اجلماعات
 خطة لتوطني اليهود يف فلسطني تتضمن توفري وضع متميز 1838باشا عام  وزار فلسطني سبع مرات، وقدم حملمد علي

اليهود االعتماد على   من االستقالل الذايت وتنمية املشاريع الزراعية والصناعية يف فلسطني حىت حيققكبري لليهود وقدر
الرئيسية يف املنطقة لتقدم التسهيالت االئتمانية للمنطقة  ويف املقابل، اقترح مونتفيوري تأسيس البنوك يف املدن. الذات

خارج  وطنات الزراعية يف اجلليل ويافا، وأسس أول حي يهوديمونتفيوري يف تأسيس بعض املست وقد ساهم. بأكملها
علي مرة أخرى يف القاهرة عام  وقد التقى مبحمد. أسوار مدينة القدس القدمية، كما أسس بعض املشاريع الصناعية

بعد خروج حممد علي من فلسطني حتت ضغط القوى   لبحث قضية دمشق، إال أن مشاريعه يف فلسطني تعثرت1840
إقناع السلطان العثماين مبنح االمتيازات اليت كان يتمتع ا األجانب لليهود  ومع ذلك، جنح يف. ظمى يف تلك الفترةالع

منبت الصلة باملنطقة وذي  أرجاء اإلمرباطورية العثمانية، وهو ما ساهم بدون شك يف حتويلهم إىل عنصر أجنيب يف مجيع
  . يطانيةقابلية خاصة للتحول إىل مجاعة وظيفية است

 
 لبحث 1872 و1846روسيا عامي  وقد اهتم مونتفيوري أيضاً بأوضاع اجلماعات اليهودية يف شرق أوربا، فزار

  . للغرض نفسه1867ورومانيا عام  1863حالتهم مع احلكومة القيصرية، كما زار املغرب عام 
 

اسية، وقدرته على الوصول إىل احلكام ومهاراته وحنكته الدبلوم وقد اكسبته جهوده لصاحل اجلماعات اليهودية،
السياسات  واحتراماً كبرياً، خصوصاً لدى احلكومة الربيطانية حيث كان كثري من نشاطاته متفقة مع املناسبني، مكانة

شأن معظم األثرياء اليهود املندجمني يف  وكان تأييده لالستيطان اليهودي يف فلسطني، شأنه. االستعمارية الربيطانية
من شرق أوربا على غرا بعيداً عنها، ألن هذا التيار كان يهدد وضعه   يهدف إىل حتويل تيار اهلجرة املتدفقالغرب،

طريق ربطهم  ولذلك، كان من أهم اهتماماته حتويل اليهود إىل قطاع اقتصادي منتج، عن. يف إجنلترا الطبقي واحلضاري
  .العصرية يف املدارس اليهودية يف شرق أوربا  وإدخال العلومباألرض ومهنة الزراعة وإنشاء املستوطنات الزراعية

 
نشاط خاله يف فلسطني، وتولَّى منصب نائب ) 1903  1822(مونتفيوري  وقد واصل ابن أخته يوسف سيباج

  .1973وقد أُعيد دفن جثمان مونتفيوري وزوجته يف إسرائيل عام . أحباء صهيون رئيس حركة
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  1896-1831 موريس دي هيرش 

Maurice de Hirsch  

وقد . توطني اليهود على نطاق واسع ثري أملاين يهودي، ومؤسس مجعية االستيطان اليهودي، وأول من فكر يف إعادة
ويف . وقد تلقى يف صباه دراسة دينية وتعلَّم العربية. من يهود البالط ولد هريش لعائلة يهودية ثرية ومرموقة وكان والده

عائلة  ؤسسة مصرفية كبرية مملوكة لعائلة يهودية مالية ذات مكانة مرموقة يف بلجيكا، هييف م بروكسل، اشتغل
البدء يف مشاريع متويل بناء السكك  وقد ارتبط هريش ذه العائلة من خالل الزواج، وهو ما سهل له. بيسخوفشامي

دور مهم يف ) يف القرن التاسع عشر(ة عامة للممولني اليهود بصف وقد كان. احلديدية يف تركيا والنمسا ودول البلقان
إال . من اازفة احلديدية يف أوربا وهو جمال كان ال يزال يف بداياته، وبالتايل كان ينطوي على كثري متويل بناء السكك

قيق قدر املالية، أهلهم لدخول هذه ااالت اجلديدة وحت أن تراث اليهود كجماعة وظيفية، وتشعب خربام وعالقام
 هريش من خالل نشاطه يف هذا اال، وأيضاً من خالل نشاطه يف املضاربات على سلعيت وقد حقق. كبري من النجاح

وليس . األعظم من هذه الثروة ، وإن كانت الشبهات حتيط مبصادر اجلانب1890السكر والنحاس، ثروة طائلة يف عام 
 يف إبرام صفقة مع الدولة العثمانية 1869هريش عام  قب جناحأدل على ذلك من الفضيحة املالية اليت تفجرت ع

امللتوية  وتشغيل شبكة خطوط حديدية يف البلقان، حيث كُشف النقاب آنذاك عن األساليب للحصول على امتياز إنشاء
  .املشروع نفسه اليت جلأ إليها هريش للحصول على الصفقة، مث أشكال التالعب يف تنفيذ

 
بنشاط األليانس إسرائيليت يونيفرسل التعليمي، وتربع هلا  ياً باملسألة اليهودية يف شرق أوربا، فاهتموقد كان هريش واع

من  كما قدم للحكومة الروسية مبلغ مليونني. هلا صندوقاً يوفر هلا عائداً سنوياً كبرياً مببلغ مليون فرنك، مث خصص
فقام . الوصاية على هذا املشروع نظراً إلصراره على فرضاجلنيهات إلنشاء نظام تعليمي حديث، إال أن تربعه رفض 

وكانت اجلمعية دف . قدره مليونني من اجلنيهات دفعها كلها تقريباً برأمسال) إيكا(بتأسيس مجعية االستيطان اليهودي 
منتج عن طريق  دياليهود يف كندا والواليات املتحدة واألرجنتني والربازيل وحتويلهم إىل قطاع اقتصا إىل جري وتوطني

بتعليم يهود شرق أوربا أو بإعادة توطينهم يف ضوء  وميكن فَهم اهتمام هريش سواء. تعليمهم الزراعة واحلرف املختلفة
دد وضع يهود الغرب املندجمني، وهو ما دفع هؤالء إىل حماولة إبعاد هذه اهلجرة  أن اهلجرة من الشرق كانت: حقيقتني

تعليمهم حىت يكتسبوا   إعادة توطني اليهود يف دول أخرى، ومن ناحية أخرى عن طريق إعادةأوربا إما عن طريق من
كما أن حركة . يعد حباجة إىل اليهودي خبرباته القدمية خربات صناعية وزراعية تؤهلهم لالنضمام للمجتمع األم الذي مل

وأمريكا  انية يف الدول املختلفة يف آسيا وأفريقياإطار اهتمام أوربا بإنشاء جمتمعات استيط توطني اليهود كانت تتم يف
  .اجلنوبية كجزء من سياسة التوسع االستعماري

 
صهيونية يف  حماولة إنشاء دولة صهيون وهرتزل أن يطلبوا من هريش العون ملشاريعهم ولكنه اعترب وقد حاول أحباء

أحياء اجليتو يف شرق أوربا إىل شعب  يل يهودومع ذلك، فقد ظل على إميانه بإمكانية حتو. فلسطني جمرد وهم كبري
نشاطها بعد وفاته، لكن صندوقها حتول خلدمة االستيطان يف  وقد استمرت مجعية االستيطان اليهودي يف. زراعي
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) هيئة االستيطان اليهودي يف فلسطني(دمج مؤسسيت روتشيلد وهريش حتت اسم بيكا  ، مت1923ويف عام . فلسطني

ألف دومن، أو ثلث  45ما مساحته ) 1948  1922( امتلكته هذه املؤسسة املوحدة خالل ربع قرن جمموع ما وبلغ
  .ما كان حبوزة اليهود من أراض عند إعالن قيام إسرائيل

 

  1890-1834 بنيامين بيشوتو 

Benjaminn Peixotto  

اجرت إىل الواليات املتحدة يف أوائل القرن يهودية سفاردية ه ولد يف نيويورك لعائلة. حمام ودبلوماسي أمريكي يهودي
السياسة  عاش يف كليفالند، واشتغل يف جتارة املالبس، كما درس القانون ونشط يف. أمستردام التاسع عشر قادمة من

جمال شئون اجلماعة اليهودية يف  كما نشط يف. وساهم باالفتتاحيات السياسية يف إحدى صحف كليفالند احمللية
 وانتخب رئيساً للمحفل األعلى يف العام 1863عام ) بناي بريت) تحدة، فانضم إىل منظمة أبناء العهدالواليات امل

اليهود يف كليفالند  وكان بيشوتو وراء جهود احملفل إلقامة ملجأ لأليتام. املنصب ملدة أربع دورات نفسه واحتفظ ذا
وتعود أمهية بيشوتو إىل أنه . وجريدة منوراه منثلي ربيةكما كان من مؤسسي احتاد الطوائف األمريكية الع. 1869عام 

 1870رومانيا بعد أن رشحه الرئيس األمريكي يوليسس جرانت هلذا املنصب عام  اختري أول قنصل عام أمريكي لدى

ر وقد جاء ذلك بعد تدهو .بإيعاز من بعض أثرياء اليهود األمريكيني، وخصوصاً عائلة سليجمان املالية الثرية وذلك
ضدهم، فكان الغرض من إرسال بيشوتو الضغط على  أوضاع اجلماعة اليهودية يف رومانيا وتزايد حدة االضطهاد

املنصب،  ونظراً ألن احلكومة األمريكية مل توفر التكاليف املادية هلذا. وحتسني أوضاعهم احلكومة الرومانية إلعتاق اليهود
اإلسرائيلية وعدد من الشخصيات اليهودية الفرنسية  األمريكيني ومنظمامفقد تكفَّلت ا جمموعة من األثرياء اليهود 

 ويف رومانيا، جنح بيشوتو يف إقامة عالقة طيبة مع األمري. سري فرانسيس جولد مسيد واإلجنليزية البارزة وعلى رأسهم

د يهود رومانيا داخل إطار توحي كما حاول بيشوتو. وبادر بتأسيس مدارس يهودية ومجعيات ثقافية. شارل حاكم البالد
وخالل السنوات اخلمس ). بناي بريت(بعد مبنظمة أبناء العهد  اليت ارتبطت فيما» مجاعة صهيون«واحد، فأسس منظمة 
بيشوتو دوراً  كما لعب. رومانيا، تقلَّص عدد اهلجمات ضد اليهود وكذلك القوانني املناهضة هلم اليت أمضاها بيشوتو يف

 الذي 1872إىل انعقاد مؤمتر بروكسل عام  مع بعض الشخصيات اليهودية األوربية البارزة يف الدعوةمهماً بالتعاون 
  .البلقان حبث أوضاع اجلماعات اليهودية يف دول

 
والسياسي الذي توافر له من قبل كبار الشخصيات  والواقع أن إرسال بيشوتو إىل رومانيا وجهوده فيها، والدعم املادي

 يكن بدافع إنساين حمض أو بدافع إنقاذ بين جلدم من يهود رومانيا ودول البلقان، فقد مريكية واألوربية، ملاليهودية األ

بشكل عام يف ظل التدهور  كان الدافع األساسي واألهم حتسني أوضاع اجلماعات اليهودية يف رومانيا ويف شرق أوربا
تتدفق هجرم إىل غرب أوربا والواليات املتحدة مبا قد  ىت الاالقتصادي واالجتماعي الذي كانت تشهده هذه املنطقة ح

عندما اقترح  وتأكيداً لذلك،. لألوضاع الطبقية واملراكز االجتماعية ألثرياء اليهود املندجمني يسفر عنه ذلك من ديد
وعات اليهودية الغربية اليت جوم شديد من ام بيشوتو فَتح باب اهلجرة أمام يهود رومانيا إىل الواليات املتحدة قوبل
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كما أن يهود رومانيا أنفسهم عارضوا مثل هذا القرار . والقاطع هلذه السياسة كانت تدعمه مث أعلنت رفضها التام
الوحيدة اليت أيدت جهود  وبطبيعة احلال، كانت القوة. ألنه يضع حقوقهم السياسية يف وطنهم موضع التساؤل الصهيوين

  .الرومانية املعادية لليهودبيشوتو هي احلكومة 

 

  1934-1845 إدموند دي روتشيلد 

Edmond de Rothschild  

اليهودية، وهو أحد األبناء اخلمسة جليمس ماير دي روتشيلد  أحد زعماء الفرع الفرنسي لعائلة روتشيلد املالية
يف  ملشاريع االستيطانية اليهوديةترجع أمهيته ملسامهته الكبرية يف ا. العائلة يف فرنسا مؤسس فرع) 1868  1792(

  .فلسطني يف أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين
 

الثمانينيات من القرن  إدموند جيمس روتشيلد بقضية يهود اليديشية وبعملية توطني اليهود يف فلسطني يف بدأ اهتمام
ق أوربا إىل غرا وإىل الواليات املتحدة وغريها شر التاسع عشر، وهي الفترة اليت شهدت هجرة أعداد كبرية من يهود

أثرياء اليهود  وقد حتمس روتشيلد وغريه من. تعثُّر عملية التحديث يف شرق أوربا مث توقُّفها من الدول االستيطانية، عقب
هود شرق أوربا ذوي تدفُّق هذه األعداد الكبرية من ي املندجمني يف أوربا للمشروع الصهيوين نظراً لتخوفهم مما قد خيلقه

الواضح على  والتقاليد الدينية احملافظة ذات الطابع اليهودي) واملتخلفة يف نظرهم(املتميزة  الثقافة اليديشية الشرق أوربية
ديداً ملكانتهم االجتماعية ومواقعهم  فوصول مثل هذه اجلماعات من يهود اليديشية كان ميثل. غرب ووسط أوربا

 ، أي حماولة يهود العامل الغريب املندجمني توطني يهود آخرين»الصهيونية التوطينية»  فقد تبنوا ما نسميهالطبقية، وبالتايل

طريفة ذكية، إذ سئل مرة عن  وقد عبر روتشيلد نفسه عن هذه املفارقة يف مالحظة. يف فلسطني) عادةً من شرق أوربا)
  ."سفريها يف باريس بالطبع: "فقال ونيةالوظيفة اليت يود أن يشغلها عند تأسيس الدولة الصهي

 
 1896لصهيونية هرتزل السياسية، وقد اتسمت أول مقابلة بينهما يف باريس عام  ومل يكن روتشيلد مؤيداً أول األمر

أوربا الذين كانوا  الشديد، بل كان يرى أن هرتزل ليس إال شنورر، أي متسول مثل آالف املتسولني من شرق بالفتور
املشروع الصهيوين برمته مشروع غري عملي، وأن  كما أن روتشيلد كان يذهب إىل أن. لى وسطها وغرايتدفقون ع

وكان يرى أنه بالرغم من حاجة السلطان العثماين إىل النقود إال أنه . مجاعية ضخمة فلسطني لن تستطيع استيعاب هجرة
كما كان . اليت ال قيمة هلا اء بعض الوعود الغامضةمينح فلسطني للصهاينة لتأسيس دولة فيها، وأنه سيكتفي بإعط لن

. وتؤدي إىل املطالبة بطرد اليهود من البالد اليت يعيشون فيها خيشى من أن تثري إقامة دولة يهودية مشاعر معادية لليهود

 االستيطان توسع إال أنه مع. روتشيلد يفضل أن تتم عملية االستيطان يف فلسطني بشكل هادئ وتدرجيي لكل هذا، كان
اليت أسسها هناك، توطدت عالقته باملنظمة  اليهودي يف فلسطني، والذي مت حتت رعايته، وجناح املشاريع املختلفة

األوىل، حيث استخدم نفوذه للحصول على موافقة فرنسا على وعد بلفور  الصهيونية، وخصوصاً بعد احلرب العاملية
  .حتت االنتداب الربيطاين وعلى إدخال فلسطني
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بعدها السياسي، فروتشيلد كان مرتبطاً باملصاحل الرأمسالية اإلمربيالية  كما أن عملية توطني اليهود يف فلسطني كان هلا

سيتركها رجل أوربا  اليت كانت تريد توسيع رقعة نفوذها يف الشرق وكانت تفكر حبماس شديد يف التركة اليت الفرنسية
جزء من املخطط اإلمربيايل القتسام اإلمرباطورية   الصهيوين هو يف اية األمرواملشروع). الدولة العثمانية(املريض 
  .العثمانية

 
اليت كانت  اهتمامه بأعمال االستيطان اليهودي يف فلسطني بعد أن توجهت إليه حركة أحباء صهيون وقد بدأ روتشيلد

مستوطنة ريشون لتسيون اليت كانت تعاين أزمة  ماءتتوىل أعمال االستيطان يف فلسطني يف تلك الفترة، كما توجه إليه زع
وبالفعل، ما كان بوسع املستوطنات األوىل اليت أقيمت . املايل لنشاطهم يف فلسطني مالية حادة مطالبني إياه بتقدمي دعمه

 1899 و 1883بني  وقد وصل إنفاقه على املستوطنني خالل الفترة. فلسطني االستمرار لوال معونات روتشيلد يف

وقد . جنيه إسترليين فقط 87.000  جنيه إسترليين يف حني كان إسهام حركة أحباء صهيون1.600.000حنو 
إلقامة مستوطنة زراعية منوذجية حلسابه اخلاص أطلق عليها اسم  1883اشترى روتشيلد أرضاً يف فلسطني أواخر عام 

حيفا،  جاج وزيت الزيتون، وعدداً من املطاحن يفصناعات للمستوطنني الصهاينة مثل صناعة الز كما أسس عدة. والدته
أهم الصناعات اليت أقامها  إال أن. 1921ومالحات يف عتليت، كما ساهم يف تأسيس هيئة كهرباء فلسطني عام 

  .إىل ربطها بصناعة النبيذ اململوكة لعائلة روتشيلد يف فرنسا وأوسعها نطاقاً كانت صناعة النبيذ اليت كان يسعى روتشيلد

 
املُستوطَن  أي أبو» أبو اليشوف«رعاية روتشيلد ودعمه للمستوطنات إىل احلد الذي أكسبه لقب  وقد وصل حجم

زعماء ومفكري حركة أحباء صهيون، قائالً  وحينما اختلف املستوطنون الصهاينة، حذَّرهم ليو بنسكر، أحد. الصهيوين
روتشيلد حيكم املستوطنات من خالل جهاز بريوقراطي يشغله وكان ". باريس إن مفاتيح املُستوطَن الصهيوين توجد يف"

للمستوطنني  من اليهود وغري اليهود يراقب عمليات إنفاق أموال روتشيلد واستثمارها ويقدم اخلربات موظفون فرنسيون
ات احلادة نظراً مشاكل كثرية ومثاراً لالنتقاد وقد كانت هذه الرعاية البريوقراطية للمستوطنات مصدر. يف اال الزراعي

 وقد دفع ذلك زعماء أحباء. املستوطنني من ناحية واملوظفني الفرنسيني من ناحية أخرى ملا كانت تثريه من خالفات بني

روتشيلد قد حول إدارة  وكان. 1901صهيون وزعماء املستوطنات إىل مطالبة روتشيلد بإاء هذا النظام عام 
 فرنك من أجل 4000.000وقدم هلا منحة قدرها  عية االستيطان اليهودي إىل مج1899مشاريعه يف فلسطني عام 

، أسس مجعية االستيطان اليهودي يف فلسطني واليت ترأسها ابنه جيمس أرماند 1924 ويف عام. أن متول نفسها ذاتياً
لسطني، ووصل ف  مستوطنة يف مجيع أحناء30وقد أسس روتشيلد من خالل هذه اهليئة أكثر من ). 1957  1878(

  .فرنك ذهيب7.000.000حنو  1900حجم إنفاقه على هذه املشاريع بعد عام 
 

 للمدارس 1923قدم دعماً مالياً عام  وإىل جانب املشاريع االقتصادية، امتد نشاط روتشيلد إىل جمال التعليم حيث
اييم وايزمان باملعونة الالزمة إلنشاء اجلامعة تواجه أزمة مالية، كما أمد ح الصهيونية يف املُستوطَن الصهيوين واليت كانت

قد أُنشئت قبل ذلك  ، عين روتشيلد رئيساً فخرياً للوكالة اليهودية اليت كانت1929ويف عام . يف القدس العربية
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و اليهود للحركة الصهيونية، بصرف النظر عن النوايا أ وال شك يف أن دعم روتشيلد وغريه من األثرياء. بسنوات قليلة
 أساسية، لوالها ما قامت للحركة قائمة وملا استطاعت أن تضرب جبذورها يف أرض املصاحل الذاتية، كانت مسألة

  .فلسطني

 

 : ويعتبر روتشيلد نمطا متكررا له داللة عميقة

 
د اليديشية من جاءت أفواج يهو من يهود العامل الغريب الذين حققوا حراكاً اجتماعياً ووصلوا إىل قمة اتمع، مث  فهو 1

  .العامل الغريب إىل صهاينة توطينيني شرق أوربا فهددوا مواقعهم الطبقية، ومن مث حتول يهود

 
يكن تعبرياً عن هويته اليهودية أو جوهره اليهودي وإمنا هو تعبري عن انتمائه   تأييد روتشيلد للمشروع الصهيوين مل 2

الغريب وعن اندماجه يف  كما أن صهيونيته هي تعبري عن انتمائه.  الغريبللحضارة الغربية وللتشكيل االستعماري الكامل
حتد للمشروع االستعماري الغريب، فاألول هو اجلزء األصغر أما الثاين  احلضارة الغربية، فاملشروع الصهيوين ال ميثل أي

والواقع أنه، يف  .مر مث أيده بعد ذلكويالحظ أن روتشيلد كان يعارض املشروع الصهيوين يف بادئ األ .فهو الكل األكرب
  .ومن حماولة خدمة املصاحل الغربية معارضته مث يف تأييده، ينطلق من انتمائه للتشكيل احلضاري الغريب

 
ولكنه دعم مل يكن يهدف إىل تأكيد استقاللية هذا املشروع إذ ظلت املفاتيح   قام روتشيلد بدعم املشروع الصهيوين، 3

  .، بل يالحظ تزايد اعتماد املشروع على الغرب مث انتقال مفاتيحه إىل واشنطنولندن يف باريس
 

 صهيونية الشتات 

Diaspora Zionism  

  .بعد هرتزل وبلفور هي الصهيونية التوطينية يف مرحلة ما» صهيونية الدياسبورا«أو » صهيونية الشتات«
 

  الصهيونية التوطينية بعد بلفور

Settlement Zionism after Balfour  

 نستخدمه لإلشارة إلميان بعض الصهاينة أن اجلانب االستيطاين يف الصيغة الصهيونية مصطلح» الصهيونية التوطينية»

ما (أثرياء الغرب املندجمني  األساسية الشاملة ينطبق على يهودي أو صهيوين آخر غريه وهي تشري إىل كلٍّ من صهيونية
صهيونية «كما تشري إىل ما يسمى . االستيطان يف فلسطني لدبلوماسية الذين ال ينوونودعاة الصهيونية ا) قبل هرتزل
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فإننا  وحينما نستخدم املصطلح دون ختصيص،. ، يف مرحلة ما بعد هرتزل وبلفور»الدياسبورا صهيونية«أو » الشتات
  .«الصهيونية التوطينية يف مرحلة ما بعد بلفور«عادةً ما نشري إىل 

 
هناك فلسفة واضحة وراء صهيونية أثرياء  ومل تكن. »الصهيونية االستيطانية«مقابل » الصهيونية التوطينية«وحنن نضع 

حتويل سيل اهلجرة عن بالدهم ألية بقعة أخرى (ألسباب نفعية عملية واضحة  الغرب املندجمني، فقد تبنوا احلل الصهيوين
اعتذاريات أو أنساق فلسفية  ماً، ولذا فإم مل يكونوا يف حاجة إىل أيةوكان انتماؤهم ألوطام أمراً واضحاً متا (يف العامل

وينطبق . توطينيني يعيشون يف أوطام ويسعدون حبيام فيها أو فكرية لتربير التناقض الكامن يف موقفهم كصهاينة
  .الصهيونية الدبلوماسية املوقف نفسه على دعاة

 
التوطينيني بعد هرتزل وبلفور، وازداد األمر حدة بعد إعالن الدولة  لصهاينةولكن الوضع خمتلف متاماً بالنسبة إىل ا

باريس ولندن  مث يضرب خيامه يف) متشدداً يف بعض األحيان(يتأتى ألحد أن يسمي نفسه صهيونياً  الصهيونية إذ كيف
هم كصهاينة يرفضون اهلجرة، متكاملة لوضع ولذا، فقد حاول بعض مفكري الصهيونية التوطينية تطوير رؤية. ونيويورك

 اليت ترى اليهود شعباً عضوياً منبوذاً معرضاً لكراهية األغيار األزلية من جهة، وبني فحاولوا املزاوجة بني املُثُل الصهيونية

احملاولة هي حماولة الكتشاف  وهذه. مثُل حركة االستنارة اليت ترى أن كل الناس متشاون ومتساوون من جهة أخرى
به التوطينيون واملُثل العليا الليربالية اليت تسيطر على اتمعات  واسعة مشتركة بني املثل األعلى الصهيوين الذي يؤمنرقعة 

تقليص جماهلا لتحل حملها  ولذا، جند أن احملاولة تتلخص يف رفض الرؤية احللولية الكمونية العضوية أو. فيها اليت يعيشون
  .رى أن كل األمور متساويةأو تكملها رؤية نسبية تعددية ت

 
اليهودية وإمنا هي امتداد هلا، فالصهيونية  ينطلق مفكرو الصهيونية التوطينية من أن الصهيونية ال تعادي حركة التنوير

إن . علمانية، أي على األسس نفسها اليت تبنى عليها اتمعات الغربية دف إىل بعث احلياة اليهودية على أسس
اليهودية إن هي إال قومية  د االنعتاق الذي نادت به حركة التنوير األوربية وتطبقه على اليهود، والقوميةتؤي الصهيونية

إىل البعث القومي، واليهود إن هم إال شعب تارخيي مثل بقية  واحدة بني عديد من القوميات اليت هلا برنامج معين يهدف
  .أفضل منها الشعوب، ليس أسوأ وليس

 
إىل أن مكان اليهودية ووظيفتها يف احلياة اليهودية  ارس ماير كالن، أحد أهم مفكري الصهيونية التوطينية،ويذهب هو

 ويطالب كالن بضرورة حترير اليهودية من احللولية الوثنية. يف أية حياة قومية أخرى يشبهان مكان ووظيفة أي دين آخر

اليهودية املختلفة، أي أنه حياول اكتشاف  والكامنة وراء الطقوسوضرورة اكتشاف الدوافع األخالقية والروحية الدائمة 
وينظر كالن إىل التراث اليهودي نظرة تارخيية، كما يرى أن جوهر النمو . احللولية اإلنساين والعاملي وراء الطقوس الدينية

ولذا، جيب أن يظل اليهود  .يف استمرار التغري، وذلك على عكس الصهاينة الذين يؤكدون االستمرار أو حىت التكرار هو
فكرة اإلله، ويف القيم األخالقية اليت متيز عامل اإلنسان العصري  واعني بالتغريات اليت حدثت يف معرفة العامل الطبيعي، ويف

 اليهودي يتطلب حبثاً والواقع أن تأكيد كالن العنصر التارخيي يتبدى يف إصراره على أن البعث. القدمي عن عامل اإلنسان
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وجدت إسرائيل القدمية ضمنه، ويف ضرورة إعادة التركيب  يف اخللفية التارخيية، ويف مجيع جوانب العامل الفكري الذي
داخل إطار اتمع العصري، أي ) وليس مكانة خاصة(يتسىن لليهود أن حيتلوا مكاناً  االجتماعي للشعب اليهودي حىت

يعلمن أو يقلل من حرارة  وحياول احلاخام سيلفر أن. ل الشعوب األخرىيعلمن الشعب اليهودي ليصبح شعباً مثل ك أنه
الصهيونية االستيطانية، فيصف اليهود بأم شعب يواجه املستقبل  فكرة املاشيح والعودة يف اية التاريخ اليت تستند إليها

ويستطرد  .وقعات إنسانية حمددةمشيحانية، ولكن ليس بدون أمل أبداً، أي أن توقعام ستكون ت دون مركبات ومهية
ولكننا سنفكر يف ذلك بأمل يشبه فكرة  ...إن اليهود سوف يستمرون يف مقاومة قوى الظالم: "احلاخام سيلفر قائالً

سنتصرف كشعب نضج ائياً وال حياول أن يهرب إىل الوهم أو . والشك املاشيح بني شعبنا الذي هو مزيج من األمل
  ."الغرور الذايت

 
هلذه الظاهرة يبتعد عن املغاالة الصهيونية اليت  وموقف الصهاينة التوطينيني من معاداة اليهودية يتسم بالعملية، وحتليلهم

 احلاخام كابالن املفكرين التربويني اليهود الذين يتصورون أن معاداة اليهود ليست فينقد. تضفي صفة اإلطالق عليها

وهذه ظاهرة جديدة (معاداة اليهود  ا احلاخام هليل سيلفر فيميز بني نوعني منأم. جمرد جنون عابر وإمنا مرض مزمن
 املعاداة االستثنائية لليهود اليت مارسها النازيون كما أن هناك معاداة اليهود ، فهناك)أيضاً ألن املطلق ال يتحمل التصنيف

احلاخام سيلفر، أن مثل هذا  ويرى). ليديةوهذه هرطقة من وجهة نظر صهيونية تق(» تحامل«العادية اليت تسمى 
وميكن أن نضيف أن احلاخام سيلفر ساوى بني الضغوط اليت . أمريكا التحامل سيبقى عامالً ثابتاً يف احلياة اليهودية يف

ليهود بأن العامل، فيطالب ا كأقلية يف أمريكا والضغوط اليت تتعرض هلا أية أقلية عرقية أو دينية أخرى يف يتعرض هلا اليهود
التقسيم الثنائي الصلب للعامل كيهود وأغيار قد خفتت  يعتادوا مواجهة مشاكلهم كأقلية بشكل واقعي، ومعىن هذا أن

  .حدته
 

وحقق اليهود اندماجاً  الصهيونية التوطينية أن حركة االستنارة يف الواليات املتحدة حققت جناحاً كامالً، ويرى مفكرو
فظروفهم طيبة جداً، كما أم ليسوا ضحية لالضطهاد  .دفعهم للعودة إىل أرض امليعادواضحاً، وليس لديهم ما ي

بل إن التجار (هلا تاريخ مسيحي طويل يلعب فيه اليهود دور الشرير وقاتل الرب  العنصري، وكذلك فإن أمريكا ليس
اليهودية، ليجد بعض   اجلماعاتويبحث احلاخام سيلفر تواريخ). أسهموا يف حرب االستقالل األمريكية نفسها اليهود

وهو جيد . األسطورة الصهيونية املطلقة وقراءا املتحيزة للتاريخ السوابق التارخيية اليت ميكنه عن طريقها أن يعدل ويهذِّب
القرن األول قبل  ففي. والوقائع بالفعل، فيبني أن اليهود منذ قدمي األزل عاشوا داخل وخارج فلسطني هذه احلقائق

مخسة ماليني : أغلبية اليهود تعيش خارج فلسطني يالد، وذلك قبل حتطيم اهليكل الثاين على يد الرومان، كانتامل
ومع هذا، ظل اليهود الذين يعيشون . يهود الدولة يبلغ مليونني ونصف فقط ونصف يعيشون خارجها بينما كان تعداد

 .يهوداً خارج فلسطني
 

دولة إسرائيل، فيهود إسرائيل سيظلون   الذين سيتخذون املوقف نفسه منوالوضع نفسه يسري على يهود العامل
بل . وعلى كلٍّ، ال تستطيع إسرائيل أن تضم كل يهود العامل. أمريكيني إسرائيليني، أما يهود الواليات املتحدة فسيظلون
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بعد ظهور إسرائيل،  (اء العاملأحن(سيلفر حياول أن يضفي طابعاً صوفياً على ظاهرة بقاء اليهود يف الشتات  إن احلاخام
  .الترحيب ا وذلك بتأكيده أن املنفى ليس مصدر بالء خالص بل هو حقيقة ينبغي

 
دف إىل تنمية احلنني لدى الطفل اليهودي للهجرة وإىل  تربوية ويهاجم كابالن الصهاينة الذين حياولون فَرض نظرية

والواقع أن  .يا حياة سوية يف الدياسبورا وال ميكنه االحتفاظ وية مستقلةال ميكنه أن حي غَرس اإلحساس يف وجدانه بأنه
، فهي تطلب منه أن حييا حياة غري )كابالن كما يقول(هذه املفاهيم هلا نتائج هدامة على سعادة الطفل وعلى شخصيته 

 من املستحيل أن يشعر وكأنه كابالن إىل أن االفتراض الصهيوين بأن اليهودي ويشري. عادية دون أن تفسر له األسباب
فإن على اليهودي  ولذا،. ضمن بيئة غري يهودية هو افتراض مبين على اليأس أو على االستسالم والقدرية يف وطنه

متاماً مثل أي أمريكي يقوم بعمل تبشريي أو ثقايف  (حينما يذهب لزيارة أرض إسرائيل خلدمة شعبها(التوطيين أن يشعر 
  .األقصى يف الشرقخدمة ملختلف الشعوب 

 
). ويف إطار صورة جمازية ذرية آلية(الليربايل التعاقدي  تدور الصهيونية التوطينية حىت اآلن يف إطار فكر حركة االستنارة

مجاعي  العضوية تبدأ يف الظهور، فاالنعتاق ليس انعتاق أفراد وحسب وإمنا ينبغي أن يتم بشكل ولكن الصورة اازية
للفرد أن يعبر عن نفسه من خالل حياته  هو منح احلرية للفرد واجلماعة يف آن واحد، حىت يتسنىفاالنعتاق . قومي

ليست ضد االندماج وإمنا هي ضد االندماج الذي يؤدي إىل فقدان الذات  والصهيونية. املشتركة مع جمموعته القومية
اجلماعات العضوية  بنية على التنوع تؤيد انسجام وتنظيمولذا، فإن الرؤية النهائية هي رؤية م. لألقليات واالنصهار الكلي

والتأرجح هنا، بني . الفوارق لتزول وتصبح ذاتاً واحدة املختلفة بشكل تعاوين إلجياد حياة مشتركة، ولكنها ال تؤيد دمج
كل  يات عضوية تودوالرؤية العضوية، هو حماولة للتوصل إىل عقد اجتماعي بني أقليات أو قوم الرؤية التعاقدية اآللية

جزء من كل، وهي الرؤية اليت يستند إليها  واحدة منها االحتفاظ بإثنيتها مع انتمائها إىل اتمع األمريكي، فكأن اإلثنية
  .العقد االجتماعي األمريكي

 
ح باحلفاظ األمريكي يسم كل أقلية يف اتمع األمريكي إثنيتها من الوطن األصلي، كما أن العقد االجتماعي وتستمد

ولعل هذا هو ما يفسر إصرار الزعماء الصهاينة على أن ) ذه اإلثنية وتنميتها ما دامت ال تتعارض مع مصلحة الدولة
املوجودين يف  واإلسرائيلية متماثلة حىت يتسىن هلم استغالل األغلبية العظمى من يهود العامل تكون املصاحل األمريكية

مرفوضة إذا كانت الوالءات متعارضة، ولكنه  ، بأن تعددية الوالء1912 برانديز، عام وقد صرح). الواليات املتحدة
مث ذهب إىل حد التصريح بأن الوالء ألمريكا يتطلب أن يعتنق كل يهودي  .أكد أن هذا الوضع ال ينطبق على الصهيونية

فلسطني، وهذا أمر مفهوم  كن أن يعيشوا يفالعقيدة الصهيونية، مع أنه يعلم متاماً أنه ال هو، وال حىت نسله، مي أمريكي
  .والدولة األمريكية، وهو يف هذا ال خيتلف عن أي مواطن أمريكي آخر طبعاً يف إطار متاثل املصاحل بني الدولة الصهيونية

 
وية أقلية يهودية عض الصهاينة التوطينيون يف أن يعيدوا صياغة رؤيتهم إلسرائيل وعالقتهم ا، فقد أصبحوا وقد جنح

ومعىن هذا أنه مت . وباعتبارها مركزاً روحياً وركيزة للهوية تنتمي إىل أمريكا وتنظر إىل إسرائيل باعتبارها الوطن األصلي
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الواليات  أحدمها سياسي يف: ، ومن مث فإن الصهاينة التوطينيني هلم مركزان)العلمانية(اإلثنية  تبني الصيغة الصهيونية
الدولة يف الواليات املتحدة ولكن بعضهم حيتج  وهلذا، فإم يطالبون بفصل الدين عن. إسرائيلاملتحدة، واآلخر إثين يف 

 ولكن مشكلة مثل هذا الصيغة أن الوطن األصلي هو الوطن الذي يهاجر اإلنسان. اليهودية على انتشار العلمنة يف الدولة

  .ولتملصهم من الصهيونية اً لتوطينيتهممنه ال إليه، ولذا فالتوطينيون قد أعطوا أساساً فلسفياً تارخيي
 

تقبل هذا النوع من الصهيونية حىت يستفيدوا من دعم يهود الغرب  وقد أدرك الصهاينة االستيطانيون منذ البداية ضرورة
 ولذا، .يهود العامل هذا القبول جزءاً من العقد الصامت بني احلضارة الغربية واملنظمة الصهيونية خبصوص األثرياء، وأصبح

والئها للواليات املتحدة وأن هدفها هو دعم  عن) 1899عام (جند أن الفيدرالية الصهيونية يف نيويورك تعلن 
  .ساعدت الصياغة اهلرتزلية املراوغة على إجناز هذا وقد. الصهيونية، من قبيل التعاطف وحسب

 
النشاط  ، مهمتها األساسية دعم)خارج فلسطني (جمال نشاط الصهيونية التوطينية العامل كله وبعد وعد بلفور، أصبح

وتقوم الصهيونية التوطينية . الترغيب والترهيب االستيطاين سياسياً ومالياً، وضمان استمرار الدعم اإلمربيايل عن طريق
رضة تقوم بتحقيق املفهوم الصهيوين اخلاص بغزو اجلماعات والقضاء على أية معا بتجنيد يهود الغرب هلذا الغرض، كما

بعد احلرب  وخصوصاً(وحيث إن الغرب مل يعد يواجه مشكلة فائض يهودي ينبغي التخلص منه . يف صفوفها قد تنشأ
فقد أصبحت إحدى مهام الصهيونية التوطينية  ، وحيث إن املُستوطَن الصهيوين يواجه أزمة طاقة بشرية،)العاملية الثانية

  .البحث عن مهاجرين
 

والدينية اخلاصة باملُستوطَن  وطينية قدر استطاعتها أال تتدخل يف األمور السياسية واالقتصاديةالصهيونية الت وقد حتاول
الدولة (كما يالحظ أن الواليات املتحدة . قضية اهلوية اليهودية الصهيوين، وإن كانت تتدخل يف األمور اليت ختصها مثل

والتأثري على  تستخدم الصهاينة التوطينيني يف الضغط) نفوذاًأكرب مجاعة يهودية يف العامل وأكثرها  الراعية واليت تضم
وقد ). اشتراكية  ليربالية  فاشية(ديباجات سياسية  وبوسع هذه الصهيونية التوطينية أن تستوعب أية. الدولة الصهيونية

العموميني، ولكن   الصهاينةوال يزال هناك احتاد. االجتاه الذي يقوم بتنظيم الصهاينة التوطينيني كانت الصهيونية العمومية
كما أن . أمهها منظمة اهلاداساه يف الواليات املتحدة منظمات صهيونية أخرى تشاركه هذه املهمة يف الوقت احلايل، من

  .أحناء العامل تسهم بشكل أساسي يف نشاط الصهيونية اخلارجية فروع املنظمة الصهيونية يف
 

هلا، ولذا جند أن الصهاينة  لعلمانية كل يهود العامل داخل وخارج إسرائيل جماالًالصهيونية اإلثنية الدينية وا وقد جعلت
وإن كانت األغلبية الساحقة (شأن املستوطنني الصهاينة  التوطينيني ينقسمون إىل دينيني وعلمانيني، شأم يف هذا

  )علمانية للصهاينة التوطينيني
 

اختالف أهداف كلٍّ من الصهيونية التوطينية   من الصراع بسببوبطبيعة احلال، ورغم العقد الصامت، هناك حلظات
، حيث )النقل(اللحظات هي اليت شهدت الصراع بشأن معاهدة اهلعفراه  ولعل أشرس هذه. والصهيونية االستيطانية

و ما كان يعين وه أن من صاحلهم توقيع معاهدة مع أملانيا النازية لضمان تدفُّق رأس املال واملهاجرين، وجد االستيطانيون
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وبعد إنشاء الدولة، ظن . ضرورة االستمرار يف املقاطعة ضرب املقاطعة اليهودية للبضائع النازية، بينما رأى التوطينيون
كانوا يفعلون  سيستمرون يف إدارة دفة املنظمة الصهيونية العاملية ويف اإلشراف على الدولة كما الصهاينة التوطينيون أم

  .1948حىت عام 

  

االستيالء على األرض وطَرد سكاا، ولذا فقد دخلوا صراعاً مع   ولكن الصهاينة االستيطانيني كانوا قد فرغوا من عملية
ثانوي ألقصى  وقد استمرت عملية التهميش حىت أصبحوا يقنعون بدور. واستولوا على املنظمة متاماً الصهاينة التوطينيني

 .حد
 

دف إىل توظيفهم يف خدمة الصهيونية، ولذا فكثرياً ما حياول   إىل إنقاذ اليهود وإمناوالصهيونية االستيطانية ال دف
دوم حىت  إفشال حماوالت يهود العامل إنقاذ أنفسهم باهلجرة إىل أي مكان، وإغالق األبواب الصهاينة االستيطانيون

مرة أخرى أثناء االضطهاد النازي كقوة  ولذا، يالحظ أن الصهيونية التوطينية ظهرت. يضطروا للهجرة إىل فلسطني
جري العناصر البشرية القادرة على املسامهة يف بناء املُستوطَن الصهيوين  مستقلة إذ أن الصهيونية االستيطانية ركزت على

  .فلسطني وأمهلت اآلخرين إىل

  

املتحدة دوم هو تعبري عن التناقض وإغالقها أبواب الواليات   كما أن موقف الدولة الصهيونية من املهاجرين السوفييت
املؤمتر الصهيوين الثامن  الصهيونية أحياناً إحراج التوطينيني والتقليل من شأم، ولذا قُدم اقتراح يف وحتاول الدولة. نفسه

يهاجر إىل إسرائيل خالل أربع سنوات من انتخابه ال  بأن الزعيم الصهيوين الذي ال) 1972(والعشرين يف القدس 
ب مرة أخرىيعلىه االقتراح ما يشبه الثورة، وهددت منظمة اهلاداساه باالنسحاب إذا متت املوافقة وقد أثار هذا. نتخ.  

 

 : ويمكن إيجاز السمات األساسية للصهيونية التوطينية فيما يلي

 
  .شديد حبماس) قوالً( يتبنى اليهودي الشعارات الصهيونية كافة ويدافع عنها  1
 
  :ويطلَب منه أمران اثنان. ويستوطن يف فلسطني مستوى املمارسة، ال يتوقَّع من هذا اليهودي أن يهاجر بنفسه على  2
 
شرق أوربا  يهود(لدعم االستيطان الصهيوين وللمساعدة يف توطني اليهود ) املعفاة من الضرائب) دفْع بعض األموال) أ

وكثرياً ما يرفض الصهاينة التوطينيون الدفع، وهنا  .ات للجامعة العربيةمثل شراء سندات إسرائيل ودفع التربع): باألساس
ابتزازهم عن طريق تصعيد إحساسهم بالذنب وتوليد اإلحساس عندهم باحلاجة النفسية  تلجأ الصهيونية االستيطانية إىل

هودية على إسرائيل، قاعدا الي ومن املعروف أن الواليات املتحدة ال متانع يف تدفُّق هذه املعونات. الصهيونية إىل
  .تتكبد هي أي عناء أو تكاليف اإلستراتيجية األساسية يف الشرق العريب، دون أن

 



 
6الد -تور عبد الوهاب املسريي  الدك-موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية                                                281  

حكومته من أجل إقرار مصاحل الدولة الصهيونية، وال مينع األمر من  أن يقوم الصهيوين التوطيين بالضغط على) ب
ختدم  رس تطالبه بالتصويت لصاحل مشاريع القرارات اليتأو إرسال خطابات ملمثله يف الكوجن حضور بعض التظاهرات

األمريكية اليت ال تتعارض مع املصاحل القومية  ولكن كل هذا يتم يف إطار التعبري عن اإلثنية اليهودية. مصلحة إسرائيل
جزء   فالدولة الصهيونيةوعلى كلٍّ هذه مسألة حمسومة متاماً،. املصاحل القومية اليهودية األمريكية، أي أا ال تتم يف إطار

واقعة بوالرد، فإن يهود الواليات  وإن حدث تعارض يف املصاحل، كما حدث يف. أساسي من املشروع اإلمربيايل الغريب
  .املتحدة حيددون والءهم وبشكل واضح مع دولتهم

 
 ولكن هذه اهلوية ال تستبعد .أمريكي يهودي  يستمد اليهودي هويته املتعينة من جمتمعه العلماين االستهالكي، فهو 3

. العقد االجتماعي يف العامل الغريب ال يرفض مثل هذا التنوع السطحي بعض عناصر إثنية غري أمريكية، والواقع أن

، وكذلك من خالل )»الشيكات يهودية دفتر«وهلذا، فإا تسمى (اهلوية اليهودية من خالل دفْع التربعات  وتتحقق هذه
وهذه اهلوية . لليهودي املندمج وال تفرض عليه أية التزامات لزخارف اليهودية اليت ال تسبب احلرجاالحتفاظ ببعض ا

التوطينيون  والصهاينة. النظر إلسرائيل باعتبارها مركز الثقافة اليهودية وركيزا األساسية اليهودية ستتدعم من خالل
  .تآكل هويته وافتقاد املعىن بسرعة ث جيابه اإلنسانحيتاجون إىل مثل هذا املركز يف جمتمعام العلمانية حي

 
إىل مسقط رأس اليهود، متاماً مثل أيرلندا ) حوهلا احللم املشيحاين بالعودة اليت يدور( تتحول إسرائيل من صهيون  4

. سبة إىل األمريكيني العربالعريب بالن إىل األمريكيني األيرلنديني وإيطاليا بالنسبة إىل األمريكيني اإليطاليني والعامل بالنسبة

اليهودي منها ال إليها، وهو ما يعين أن األسطورة الكامنة يف الصهيونية  فكأن إسرائيل أصبحت الدولة اليت يهاجر
  .تقف على النقيض من الصهيونية االستيطانية التوطينية

 
 وميكننا أن نقول.  أي حزب داخل إسرائيليتبنى أية عقيدة سياسية تروق له وأن يؤيد  يستطيع الصهيوين التوطيين أن 5

أقصى تعبري عن هذا االجتاه هو ظهور  ولعل. إن معظم الرأمساليني اليهود يف العامل الغريب من أتباع الصهيونية التوطينية
فصل عن الواليات املتحدة وكندا، فهما وطنان قوميان لليهود أما  كتاب هوارد ساخار الدياسبورا الذي ال يتضمن أي

  .األم إسرائيل فهي الوطن
 

) فقط(ولعل أكرب أشكال التملص أن أقلية  .والصهيونية التوطينية شكل من أشكال التملص من الصهيونية االستيطانية

فعدد سكاا ال يزيد على أربعة ماليني من جمموع يهود العامل البالغ  .من الشعب اليهودي هي اليت تعيش يف إسرائيل
ليس بسبب اهلجرة وإمنا  وإذا كانت نسبة يهود املُستوطَن تتزايد بالنسبة إىل يهود العامل، فإن هذا. مليوناً 12عددهم 

بني املستوطنني بالقياس إىل نسبتها بني أعضاء  بسبب تناقص عدد يهود العامل، وكذلك بسبب تزايد نسبة التكاثر
  اليهود هي اليت ختتار، أو اختارت إسرائيل، وهو مامن) فقط(الفرنسيني، فإن أقلية  وكما قال أحد املثقفني. اجلماعات

إسرائيل بدون األعداد  ولعل هذا يفسر سبب بقاء. يكشف عن حقيقة مهمة، وهي أن األغلبية قد اختارت الشتات
  .الدولة الكبرية من املنفيني من أبنائها الذين من أجلهم أُنشئت
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، »ديزين الند«ينظرون إىل إسرائيل كما لو كانت   اليهود األمريكينيوقد تذمر أحد الزعماء الصهاينة البارزين من أن
، أي جمرد مكان يؤمه اجلمهور من أجل »فندق صهيون«يهودي، ومساه آخر  أي كمدينة ماله يهودية أو متحف

 ديزين الند تشبه صورة ، مستخدماً صورة جمازية)املشار إليه(وكما قال املثقف الفرنسي . واإلثارة والثرثرة االستمتاع
وتدل اإلحصاءات . إىل إسرائيل إال رد قضاء إجازة هناك اازية، فإن معظم اليهود ال يظهرون محاساً كبرياً للذهاب

أخرى  ولذا، فنسبة السياح اليهود اليت تذهب إىل بالد. صهيون مكان مسلٍّ بالقدر الكايف على أن اليهود ال جيدون أن
هذا الضرب من الصهيونية بأنه مثل  وقد وصف أحدهم. اً نسبة الذين يذهبون إىل إسرائيلغري أرض امليعاد تفوق كثري

، دون أن "إىل األمام، إىل األمام"وتغين بأعلى صوا ) أي مكان أو يف(فرق األنشاد العسكرية اليت تقف على املسرح 
  .تربح مكاا

 
على سبيل املثال، يقال إن البارون إدموند دي  فيقال،. طينينيوهناك بعض النوادر اليت تعبر عن موقف الصهاينة التو

 التوطينيني، الذي كان وعد بلفور خطاباً موجهاً إليه، سئل عن املنصب الذي يريد أن روتشيلد، وهو كبري أثرياء اليهود

مقابل (يوين التوطيين أحدهم الصه وقد عرف. منصب سفري الدولة يف باريس أو لندن: يتبوأه يف الدولة اليهودية فقال
واليهوديان األول والثاين . ويرسل بيهودي ثالث إىل أرض امليعاد بأنه يهودي يأخذ تربعات من يهودي آخر) االستيطاين

فيهود االحتاد  وال يزال هذا هو النمط السائد يف العامل،. الغريب، أما الثالث فهو من يهود اليديشية من يهود العامل
فيكتفون بالتصفيق والدعم املايل والسياسي ويلزمون   يهاجرون إىل إسرائيل، أما يهود العامل الغريبالسوفييت هم الذين
  .بيوم مكيفة اهلواء

 
بعد أن تفقد داللتها،  الحظ بن جوريون أن كثرياً من املفاهيم واملصطلحات يتم احلفاظ عليها واستخدامها حىت وقد

وصف الزعيم الصهيوين سلوك بعض اليهود الذين  وقد. ستثناء من القاعدةال ميثل أي ا» صهيوين«كما أن مصطلح 
الوقت الذي يتجاهلون فيه املقولة الصهيونية األساسية، أي اهلجرة، بأنه نوع  يف» صهاينة«يصرون على تسمية أنفسهم 

) العظمى من يهود العامل أي األغلبية(يهود الواليات املتحدة ) يف تصوره(وأصدق مثل على ذلك . التزييف من أنواع

ولكن مثل هذا املوقف  . على تسمية أنفسهم صهاينة ومع ذلك، فإم يصرون. الذين ال يبدون أي استعداد للهجرة
وصف ليفي أشكول الصهيونية التوطينية الوصف الذي تستحقه، باعتبارها قوالً  وقد. على حد قوله  شيء سخيف

جوريون أن هذه الصهيونية إن  بل قد اكتشف بن). أي صهيونياً(ي ثوباً لفظياً قومياً ترتد) أي الصهيونية(للقومية  معادياً
املتزايد الذي يتم على مستوى الفعل، فكأن الصهاينة  هي إال غطاء كثيف يغطي به الصهاينة التوطينيون االندماج

  .ادي للصهيونية االستيطانيةاللفظية اجلهورية اليت ختبئ النكوص احلقيقي املع التوطينيني يطلقون الديباجات

 
أصدقاء «نسلهم، االستيطان يف إسرائيل  وقد اقترح بن جوريون تسمية هؤالء الصهاينة الذين ال ينوون، ال هم وال

الصهيونية التوطينية قد بدأت جتتاح املُستوطَن الصهيوين نفسه، إذ  ويبدو أن حركة. »أصدقاء صهيون«أو » إسرائيل
وسوف ! الصهيوين  مهاجرة إىل الواليات املتحدة وتشكل دياسبورا إسرائيلية تنخرط يف النشاطمنه نزحت أعداد ضخمة

. العامل الغريب،يظهرون تعاطفاً مع الصهيونية التوطينية جند أن معظم املفكرين واملؤلفني والكُتاب اليهود، الذين يعيشون يف
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 ويعترب. وميكن أن نعترب ناحوم جولدمان واحداً منهم. نالتوطينية كالن وسيلفر وكابال ومن أهم مفكري الصهيونية

 .التوطينية برانديز من أهم القيادات السياسية
 

  1941-1856 لويس برانديز 

Louis Brandeis  

يف الواليات املتحدة ألبوين مهاجرين من تشيكوسلوفاكيا من  ولد. أحد زعماء الصهيونية التوطينية يف الواليات املتحدة
تعليم  مل يتلق برانديز أي). وكانت أمه من أسرة من أتباع يعقوب فرانك(اليهودية اإلصالحية  ملاين ومن أتباعأصل أ

وقد حقق برانديز، شأنه شأن معظم . هارفارد ديين تقليدي إذ دخل مدرسة أملانية يف الواليات املتحدة مث التحق جبامعة
، ولكن ترشيحه 1914ورشح للوزارة عام . ت عالية من االندماجمعدال األسر األمريكية اليهودية من أصل أملاين،

لالحتكار كانت ختشى  يهوديته وإمنا ألن بعض القوى املالية اليت كانت ال توافق على آرائه املعادية رفض ال بسبب
 رشحه الرئيس ويلسون ،1916تتحكم يف السياسة، ويف عام  ألف برانديز كتاباً بين فيه كيف أن املصاحل املالية. تعيينه

عاصفة، ال  وقد أثار ترشيحه). وكانت هذه أول مرة يرشح فيها يهودي هلذا املنصب(األمريكية  لعضوية احملكمة العليا
  .1939ليظل يف منصبه حىت تقاعد عام  وقد مت تعيينه يف اية األمر. ألنه يهودي وإمنا بسبب أفكاره الراديكالية

 
 االجتماعيني يف الواليات املتحدة، فقد شن حرباً ضد االحتكارات، وعمل من أجل حتديد  املصلحنيويعد برانديز من

وكان برانديز . صغرية متنافسة وكان يرى ضرورة أن يكون النظام الرأمسايل مكوناً من وحدات. ساعات عمل املرأة
ب أن يعاد تفسريه دائماً حسب املالبسات التارخيية، وال ائياً، وإمنا جي يؤمن بأن القانون جيب أال يكون أمراً ثابتاً أو

مت تطبيقه بعد عام  الذي New Deal فكره يف الواقع كثرياً عن الفلسفة اليت استند إليها برنامج نيو ديل خيتلف
1933.  

 
عمال النسيج من نيويورك حيث شهد بعض آثار االستغالل املوجه ضد  ويرجع اهتمام برانديز بالصهيونية إىل خربته يف

أن  ولكن يبدو. استغالل تتعرض له عادةً مجاعات املهاجرين الذي يتحولون إىل عمالة رخيصة يهود اليديشية، وهو
برانديز جبيكوب دي هاس، سكرتري  كما التقى. برانديز تصور أن معاداة اليهود لعبت دوراً يف عملية االستغالل هذه

من املؤمنني بأن هناك متاثالً كامالً بني املثل العليا األمريكية  وقد كان برانديز. هرتزل الذي عرفه بالفكر الصهيوين
إن تبنوا العقيدة  كالً منهما يغذي اآلخر، ولذا فال يوجد جمال الزدواج الوالء بالنسبة ليهود أمريكا والصهيونية وأن

وكي يصبح األمريكي اليهودي أكثر . رب تارخيهمع هي نفسها مثُل اليهود) على حد قوله(فمثُل أمريكا . الصهيونية
فعلى كل يهودي أمريكي أن يساعد املُستوطَن الصهيوين رغم أنه يعرف أنه ال  ومن مث. يهودية عليه أن يصبح صهيونياً

ال ) قوله على حد» أرض األجداد«(وقد طالب برانديز بإعادة صياغة فلسطني . نسله سيعيشون هناك قط هو وال
اليهودية وتعطي اليهود املبعثرين يف كل أحناء العامل هذا   مكاناً لالستيطان وإمنا باعتبارها مركزاً تشع منه الروحباعتبارها

 وببساطة شديدة، فإن كل هذه العبارات الرنانة تعين أن. ماض عظيم وأمل مستقبل عظيم الوحي الذي ينبع من ذكريات
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الوطن األم الذي يساعدهم على  جمتمعهم يف وطنهم القومي أما فلسطني فهييهود أمريكا أمريكيون حققوا االندماج يف 
  .أمر مقصور على اليهود اآلخرين، عادةً يهود اليديشية احلفاظ على هويتهم ولكنهم لن يهاجروا إليه قط، فهذا

 
أوربا  شت املنظمة يفأن احلرب العاملية كانت قد مهَّ  يف حلظة حرجة، إذ1912الصهيونية عام  انضم برانديز للمنظمة

. الواليات املتحدة بدأت تتبوأ مكان القيادة متاماً فاضطلع صهاينة أمريكا مبهمة دعم املُستوطَن الصهيوين، وخصوصاً أن

 وعين برانديز رئيساً هلا،) 1918  1914(الصهيونية العامة يف الواليات املتحدة  فتم تنظيم جلنة تنفيذية مؤقتة لشئون

وقد . 1921  1920يف الفترة  ض رئاسة املنظمة الصهيونية العاملية واكتفى بأن يكون رئيساً فخرياً هلاغري أنه رف
الصهيوين، كما ساهم يف توسيع املنظمة الصهيونية وزار  ساهم برانديز يف حتديد اجتاه عملية دعم وغوث املُستوطَن

، وهو 1920ي يف مؤمتر لندن الصهيوين عام وترأس برانديز الوفد األمريك .1919 و 1917فلسطني بني عامي 
  .للمنظمة الصهيونية بعد احلرب العاملية األوىل أول اجتماع

 
األمريكية  املؤقتة يف إدارة املُستوطَن الصهيوين ويف إرسال العون للمستوطنني، وقامت البحرية سامهت اللجنة التنفيذية
دائم باملُستوطَن الصهيوين بإيعاز من   القسطنطينية على اتصالوكان السفري األمريكي يف. أيضاً باملساعدة يف ذلك

 كانت اللجنة التنفيذية املؤقتة هي الدعامة 1917املتحدة احلرب عام  وميكن القول بأنه حىت دخول الواليات. برانديز
اً يف ذلك السياسة متبع وقد جنح برانديز يف االحتفاظ حبياد املنظمة الصهيونية أثناء احلرب. للمستوطَن األساسية
املتحدة آنذاك من أصل أملاين، ولذا كانت عواطفهم تتجه حنو  وكانت قيادة اجلماعة اليهودية يف الواليات. األمريكية

ولكن، مع  .املنظمة حنو اختاذ خط ممالئ للوطن األصلي، ولكن برانديز جنح يف وقف هذا االجتاه أملانيا وحاولوا دفْع
ويلسون الذي عبر عن تعاطفه مع الصهيونية، مث  رانديز تعديل السياسة الصهيونية واتصل بالرئيسانتصار احللفاء، قرر ب

وقد رتب الرئيس ويلسون . يف واشنطن وعرض عليهما املشروع الصهيوين اتصل بالسفريين الفرنسي واإلجنليزي
احلكومة األمريكية  ولعب دوراً يف حث. يهوديويف هذه اآلونة أيد برانديز إنشاء الفيلق ال. وبرانديز الجتماع بني بلفور

  .على قبول وعد بلفور
 

الذي دعا إىل امللكية العامة لألرض يف فلسطني ) 1918(» برنامج بتسربج«يسمى  قام برانديز بعد ذلك بإعداد ما
ويف .  تطوير الزراعة والصناعةيف وإىل املوارد الطبيعية واملرافق وإىل تشجيع اخلطوات التعاونية) السمسرة واملضاربة ملنع(

الربيطانية على فلسطني، جنح برانديز يف التأثري على ويلسون  ، عشية مؤمتر سان رميو الذي أعلن الوصاية1920عام 
 .الشمالية حبيث اختلفت عن تلك اليت نص عليها اتفاق سايكس بيكو لتعديل حدود فلسطني

 
من جهة، ومن جهة أخرى  انديز برتعته التوطينية واجتاهاته االندماجيةمؤمتر سان رميو، ظهرت التناقضات بني بر وبعد

العامل وال تتركهم وشأم، وكذلك ممثلي الصهيونية  ممثلي الصهيونية االستيطانية اليت حتاول أن تستفيد من كل يهود
األمريكية حنو  ناقض مع طموحاماليت حتاول أن تفرض على يهود العامل هوية يهودية حمددة تت)الدينية والعلمانية(اإلثنية 

  )«واشنطن ومنسك الصراع بني«وهو التناقض الذي مساه أحد الصهاينة (االندماج الكامل 
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بني صهاينة اخلارج التوطينيني وصهاينة الداخل املستوطنني  وقد قدم برانديز عدة اقتراحات جوهرها فك االشتباك متاماً
الرمسي  املمثل(اً عن اآلخر، على أن يتم التواصل بينهم من خالل حكومة االنتداب حراً متام حبيث يصبح كل فريق فيهم

التوطينيني واالستيطانيني يف تأييده مشروع  ويظهر مدى إحلاح رغبة برانديز يف فك االشتباك بني). لالستعمار الغريب
تمتع بعد قليل بالسيادة الكاملة على فلسطني خللق أغلبية سكانية فورية ت نوردو اخلاص بنقل عدد ضخم من اليهود إىل

  .العملية برمتها حتت إشراف حكومة االنتداب وداخل إطار املصاحل الغربية أن تتم
 

ويتلخص اقتراح برانديز في محاولة تحديد مهمة الصهاينة التوطينيين ونطاق عملهم على المستويين الدولي 
 : الخارجي والفلسطيني الداخلي

 
صدور وعد بلفور إذ  ، كان برانديز يرى أن مهمة الصهيونية السياسية أو الدولية قد انتهت متاماً معالدويل  يف اال 1

ولذا، يستطيع الصهاينة التوطينيون إسقاط هذا  .أن حكومة االنتداب ستستوعب كل مهام الصهيونية السياسية الدولية
ترك النشاط االستيطاين ) ستثناء سوكولوف ووايزمانبا(احلركة الصهيونية  وجيب على كل قيادات. اجلانب من نشاطهم

الصهاينة الذين  يركزوا على حماولة تأسيس منظمة صهيونية قوية ليس هلا طابع سياسي تضم اليهود غري والدويل وأن
  .املشاريع اليت ليس هلا عائد ينضمون إليها يف إطار حكومة االنتداب دف جمع رأمسال ميول

 
 برانديز أن متثل املنظمة الصهيونية يف فلسطني جمموعة تكنوقراطية بعيدة متاماً لصعيد الفلسطيين، فقد اقترح أما على ا 2

والصناعة، وتتخذ ) إصالح األراضي) عن السياسة، متخصصة يف املشاريع اليت ليس هلا عائد مثل الصحة العامة والزراعة
ويقوم املستوطنون من الناحية . مل داخل نطاق حكومة االنتداببالع قراراا خارج أي إطار عقائدي وال تلتزم إال

املباشرة مع يهود  أنفسهم من خالل جمالس متثيلية تشرف عليها حكومة االنتداب، وبذا تنتفي العالقة السياسية بتمثيل
وطنون مستقلني متاماً طالب برانديز بأن يصبح املست وال خيتلف األمر كثرياً من الناحية االقتصادية إذ. وصهاينة العامل

سليمة دف أن يصبحوا معتمدين على أنفسهم ومكتفني بذام ويشجعوا  يديرون شئوم على أسس رأمسالية
  .الفردية الرأمسالية االستثمارات

 
من املشروع االستعماري الصهيوين وحتويله إىل مشروع  إن جوهر اقتراح برانديز هو إسقاط اخلصوصية الصهيونية

 ومن مث ال يتحرك التوطينيون إال يف نطاق حكومة. أو بعيد عن املشاريع األخرى ي غريب ال خيتلف من قريباستعمار

  .االنتداب وال يتحرك االستيطانيون إال يف النطاق نفسه وال يلتقي الطرفان إال داخله
 

احات برانديز لألسباب ولم يوافق وايزمان وقيادات يهود اليديشية وممثلي الصهيونية االستيطانية على اقتر
 : ليةالتا
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طبيعة االستيطان الذي يتطلب الدعم الدائم، ومن مث فإن إدارة املشروع   ذهب وايزمان إىل أن برانديز ال يعرف 1
  .االستيطاين على أسس رأمسالية سيطيح به الصهيوين

 
 اجون إىل دعم الصهاينة التوطينيني سياسياًالدولة كان االستيطانيون يعرفون أم حيت  ما بني مؤمتر سان رميو وإعالن 2

  .ومالياً، وهو ما حياول برانديز وضع اية له
 
العامل، وهي  اليهودية كان يعد ضربة يف الصميم حملاولة تأكيد الصلة بني املستوطنني ويهود  إسقاط الديباجات القومية 3

االستيطانيون على أن تظل املنظمة الصهيونية العاملية  أصرولذا . صلة كان حيرص عليها املستوطنون لتوظيفها لصاحلهم
  .تعبر عن إرادة هذا الشعب ومن مث ميكنها أن تبتز أمواله منظمة للشعب اليهودي بأسره

 
 أي أنه مشروع استيطاين يف فلسطني ليست له خصوصية» صهيون بدون صهيونية«برانديز بأنه  وقد وصف مشروع

بأن االستيطانيني أدركوا أن  وميكن القول). وهي الصهيونية اإلقليمية» هيونية بدون صهيونالص«وهو خالف (يهودية 
ولذا، فقد مسحوا بدخول العناصر غري . التوطينيني ويهود العامل طبيعة املرحلة تتطلب استمرار التشابك بينهم وبني

وأُنفقت  (كريين هايسود( الصندوق التأسيسي اليهودية لكن داخل اإلطار الصهيوين، ومت تأسيس الصهيونية إىل الوكالة
استثمارية، فاعترض برانديز فيما يسمى  بعض أمواله املخصصة لألعمال اخلريية واملشاريع اليت ال عائد هلا على مشاريع

وقد رفضت اقتراحات برانديز وأُخذ بوجهة ). 1921(الصهيونية يف أمريكا  اليت قدمت للمنظمة» مذكرة زبالند«
ولكنه ظل ميارس ما مساه  وقطع عالقته باملنظمة الصهيونية،) هو وبعض الصهاينة(وايزمان، فاستقال برانديز  ظرن
ومعىن ذلك أنه استمر يف نشاطه اخلريي (اهلبات واملنح  وأسس شركة فلسطني االقتصادية لتصب فيها» النشاط التعاوين«

 وقد سميت.  يفهم منها رفضه الرؤية الصهيونية بقضها وقضيضهاببعض التصرحيات اليت وقد أدىل برانديز). التوطيين

  .جامعة برانديز بامسه
 

من البداية وأنه جزء من املشروع االستعماري الغريب، كما  وميكن القول بأن برانديز أدرك طبيعة املشروع الصهيوين
ولكن  .أنه طرح رؤيته يف مرحلة مبكرة للغايةاالستيطانيني والتوطينيني، وكل ما يف األمر  أدرك طبيعة العالقة بني

أثبتت صدق رؤيته، إذ أن الدولة الصهيونية  التطورات الالحقة سواء يف املُستوطَن الصهيوين أو بني الصهاينة التوطينيني
ت االستعماري الغريب، مدينة له بوجودها واستمرارها، وهي ال تعتمد على مساعدا أصبحت جزءاً أساسياً من املشروع

والعالقة بني الصهاينة . املتحدة العامل اليت ال تشكل سوى نسبة مئوية ضئيلة من املساعدات اليت تصلها من الواليات يهود
 .الغربية املصاحل واألولويات اإلستراتيجية املستوطنني والصهاينة التوطينيني تتم يف إطار

 

  1943-1864 فرانز أوبنهايمر 

Franz Oppenheimer  
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إقامة مستوطنات زراعية تعاونية للمستوطنني اليهود يف  ماع واقتصاد أملاين وصهيوين توطيين، ورائد فكرةعامل اجت
 مث حتول اهتمامه إىل 1896يعمل حاخاماً إصالحياً، ودرس الطب ومارسه حىت عام  ولد يف برلني ألب كان. فلسطني
  1909(برلني  اه فيها وعمل حماضراً يف جامعة على درجة الدكتور1908العلوم االجتماعية فحصل عام  دراسة

وقد استقر يف ). 1929  1919(فرانكفورت  مث أستاذاً لعلم االجتماع والنظرية االقتصادية يف جامعة) 1917
  . وحىت وفاته1938الواليات املتحدة منذ عام 

 
وسعى إىل تقدمي بديل جيمع بني  وقد عارض أوبنهامير نظرية مالتوس السكانية، وكذلك مفاهيم ماركس االقتصادية،

ويرى أوبنهامير أن . »االشتراكية الليربالية«االجتماعية وهو ما أمساه  األفكار االشتراكية اإلصالحية واألفكار الليربالية
 امللكية االحتكارية تاليف الصراع االجتماعي الناجم عن التفاوتات اجلائرة بني الناس يتمثل يف القضاء على السبيل إىل

ويقترح . املناطق احلضرية ومن مث إىل خلْق جيش من العمال لألرض الزراعية اليت تؤدي إىل تسارع هجرة الريفيني إىل
الفالحني  بامللكية االحتكارية نظام تعاوين يقوم على إعادة توزيع األرض على عدد أكرب من أوبنهامير أن يستبدل

  ."االشتراكية الليربالية" افس احلر وبالتايل حتقيقاملستقلني، وهو ما يؤدي إىل استعادة التن
 

 عندما التقى رتزل الذي طلب منه صياغة 1902فريجع إىل عام  أما اهتمام أوبنهامير بالصهيونية وشئون اليهود،
ىل املؤمتر الصهيوين باقتراحاته إ وقد نفَّذ أوبنهامير تلك املهمة وتقدم. والزراعية يف الربنامج الصهيوين اجلوانب االقتصادية

فلسطني التابع للجنة التنفيذية للمنظمة الصهيونية بإنشاء  ، قام مكتب1911ويف عام . الذي أقرها) 1903(السادس 
قامت  ورغم فشل املشروع، فإن مكتب فلسطني كان األساس الذي. استناداً إىل أفكار أوبنهامير مستوطنة تعاونية يف يافا
  .«املوشاف«واليت تعرف باسم  ة التعاونية اليت أقامها املستوطنون اليهود يف فلسطنيعليه املستوطنات الزراعي

 
القومية للحركة الصهيونية فهو صهيوين توطيين يرى املشروع الصهيوين  إال أن أوبنهامير مل يكن متحمساً للدعاوى

رمسية يف   ابتعاده عن أية مشاركةوقد أدى هذا إىل. للتخلص من الفائض البشري اليهودي وحسب باعتباره وسيلة
االقتصادية واإلصالحية وأبرزها الدولة  وقد وضع عدة مؤلفات تعرض أفكاره. 1913األنشطة الصهيونية منذ عام 

  )1935  1922(، و منهج علم االجتماع )1907(
 

  1933-1867 ليو موتزكين 

Leo Motzkin  

أرسلته أسرته ليدرس يف برلني يف . ثرية تنشئة يهودية تقليدية يف أسرةقائد صهيوين روسي ولد يف قرية كييف ونشيء 
مع فيكتور جيكوبسون ومشاريا ليفني وغريمها، اجلمعية األكادميية  ،1889ويف برلني، أسس عام . سن اخلامسة عشرة

، وساهم يف (1897) ين األولساعد هرتزل يف تنظيم املؤمتر الصهيو. اليت انضم إليها وايزمان فيما بعد اليهودية الروسية
املستوطنات اليهودية يف فلسطني قدمه للمؤمتر الثاين  صياغة برنامج بازل، وقد كلفه املؤمتر األول بعمل بحث عن
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 ، وترأس مكتب)ألنه كان يعتقد أن احللفاء سينتصرون(احلرب العاملية األوىل  غادر برلني مع اندالع). 1898(

  .اريس بعد احلرب إىل آخر أيامهوقد استقر يف ب. كوبنهاجن
 

ممن يعتقدون أن  املتحمسني للغة العربية ومن أوائل من حتدثوا ا يف املؤمترات الصهيونية وكان أيضاً كان من أشد
ولذا، فقد ساهم . واجبات احلركة الصهيونية الكفاح من أجل حقوق اليهود يف بالد الشتات أو الدياسبورا من أهم

  .جولدمان يف تأسيس املؤمتر اليهودي العاملي  من ستيفن وايز وناحومموتزكني مع كلٍّ
 

  Bernard Lazare 1903-1870 برنارد الزار 

وقد كتب عدة مقاالت يف جمالت دورية  .كاتب وصحفي فرنسي بدأ حياته مدافعاً عن احلركات االشتراكية والفوضوية
وقد تضمن هذا الكتاب فقرات . 1894ها وأسباا الذي صدر عام تارخي :كانت فيما بعد أساساً لكتابه معاداة اليهود

وكان الزار  .لبعض القطاعات اليهودية واعترب أن اليهود هم أنفسهم سبب العداء الذي يتعرضون له من النقد الشديد
ية اليهودية سيؤدي إىل وأن كُره الناس للرأمسال يرى أن معاداة اليهود ميكنها أن تلعب دوراً بناًء يف الفكر االشتراكي

  .أشكاهلا النفور من الرأمسالية يف مجيع
 

فهب لنصرة الضابط الفرنسي وحارب من . دريفوس لكن موقف الزار تغير متاماً بالنسبة للمسألة اليهودية بعد قضية
 يف جلنة العمل يف املؤمتروقد انتخب الزار نتيجة موقفه اجلديد . إظهار براءته أجل رد اعتباره، ونشر عدة كتب حماوالً

كما أنه، من ناحية ثانية، . املُقترحة الصهيوين الثاين، ولكن مل يكن لديه اقتراح مبكان معين تنشأ فيه الدولة الصهيونية
  .هاجم بشدة الداعني لالندماج كنوع من احلل

 
ويل االستيطان اليهودي يف فلسطني، لتم وقد اختلف الزار بعد ذلك مع هرتزل بشأن إقامة الصندوق القومي اليهودي

وقد مات . ، وأى عالقته باحلركة الصهيونية»العملية الرأمسالية«أمساه  معارضاً أن تتحول حركة البعث اليهودي إىل ما
  .منسي، وكتب مرثيته الكاتب الكاثوليكي شارل بيجي الزار شبه

 

  1937-1872 جيكوب دي هاس 

Jacob de Haas  

ومع صدور كتاب هرتزل . الصهيونية اخنرط يف شبابه يف احلركة. يوين ولد يف لندن من أصل هولنديكاتب وقائد صه
البداية أن هدف احلركة الصهيونية هو توطني اليهود يف فلسطني من  دولة اليهود، بدأ يف مراسلته، وكان واضحاً له منذ

الواليات املتحدة   إىل1902مث سافر عام ) 1897(ول عمل أميناً للمؤمتر الصهيوين األ. يهودية هناك أجل إقامة دولة
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األمريكيني حيث استمر يف ذلك املنصب من  بناء على طلب هرتزل حيث استقر هناك، وصار أميناً الحتاد الصهاينة
  .1905 إىل 1902

  

قابل  .ة جويش أدفوكيتالقيادة الصهيونية يف الواليات املتحدة وانتقل إىل بوسطن ليحرر جمل  استقال بعدئذ الختالفه مع
ومع . عالقتهما بعد ذلك قوية جداً برانديز وجنح يف ضمه للحركة الصهيونية وإقناعه بتويل قيادة االحتاد، وكانت

الدستورية العليا بالواليات املتحدة، أصبح دي هاس املنفذ الرئيسي   كعضو يف احملكمة1916انتخاب برانديز عام 
وحىت  1918 يف أمريكا، ومع تأسيس املنظمة الصهيونية األمريكية عمل قائداً هلا من عامالصهيونية  ألفكاره يف احلركة

، وكان من مناصري »العودة إىل هرتزل» ، ولكنه ترك قيادا مع هزمية الكتلة الربانديزية وتزعم حركة1921عام 
وتويف دي هاس يف . ة الصهيونية اجلديدة إىل املنظم1935فانضم عام  الصهيونية العامة ومعجباً بفالدميري جابوتنسكي،

  .1937نيويورك عام 
 

  1949-1874 ستيفن وايز 

Stephen Wise  

 17الواليات املتحدة وعمره  ولد يف بودابست وارحتل مع أسرته إىل. حاخام أمريكي إصالحي وقائد صهيوين توطيين

وعرض عليه عام . 1902كولومبيا عام جامعة  ، وحصل على الدكتوراه من1900أصبح حاخاماً عام . شهراً
الذي كان يعتبر أهم األبرشيات، ولكن ظهر نزاع بينه وبني لويس   منصب حاخام معبد عمانويل يف نيويورك1906

لقرارات جملس  األبرشية حول مدى حرية التعبري إذ أصر مارشال أن حاخام اجلماعة البد أن خيضع مارشال رئيس
املعبد احلر يف نيويورك وظل يعمل حاخاماً هلذا املعبد  وقد رفض وايز هذا الرأي وأسس. وية املهمةأمنائها يف األمور احلي

  .حىت وفاته
 

نظام اجللوس يف مقاعد  الذي انبىن عليه هذا املعبد هو أن يعرب احلاخام عن آرائه حبريته الكاملة، وأن يكون واألساس
املعروف أن مقاعد املعابد كانت تباع للمصلني وكانت قيمة  فمن.  تربع املصلياملعبد حراً متاماً أيضاً غري مقيد مبقدار

وقد . قيمته القرب أو البعد عن لفائف التوراة، وكلما ازداد املقعد قرباً من هذه النقطة ازدادت املقاعد تزداد مبقدار مدى
املقاعد اخللفية خمصصة للمعدمني ومقاعد الوسط  جنم عن ذلك أن املقاعد األمامية كانت دائماً خمصصة لألثرياء وكانت

  .اجللوس يف املعبد كانت تعكس البناء الطبقي للجماعة اليهودية ملتوسطي احلال، أي أن طريقة
 

حيث التقيا يف بازل  كان وثيق الصلة بتيودور هرتزل. النشاط الصهيوين لوايز يف تسعينيات القرن التاسع عشر وقد بدأ
ويف مؤمتر . أمني احلركة الصهيونية يف أمريكا وقد كان من قبل يشغل منصب). 1898(لصهيوين الثاين يف املؤمتر ا

، 1916وأسس، مع آخرين، املؤمتر اليهودي األمريكي عام . احلركة الصهيونية السالم يف فرساي، حتدث وايز بلسان
على  ويف هذه الفترة، عمل. 1949 و1936، مث ترأسه بني عامي 1925  1922لرئيسه يف الفترة  وكان نائباً
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األمريكي اليهودي أُنترماير، وقد كانا حياوالن تنظيم  إفشال املؤمتر اليهودي العاملي الثالث واملؤمتر الذي دعا إليه املمول
 وقد قام بذلك حىت تستطيع احلركة. للنازية يف وقت كانت احلركة فيه آخذة يف التنامي حركة املقاطعة اليهودية

  .الصهيونية االستمرار يف التعاون مع النظام النازي من خالل اتفاقية اهلعفراه

 
فبعد إعالن . توطينياً من الدرجة األوىل ورغم حربه الشرسة ضد يهود العامل لصاحل املستوطنني، كان وايز صهيونياً

 على نفوذه كما حدث مع بقية العمر الصطدم بنب جوريون ولتم القضاء الدولة مل يهاجر إليها، ولعله لو طال به
  .املنظمة التوطينية اليت كانت تتصور أن بوسعها التحكم يف املُستوطَن الصهيوين من خالل القيادات الصهيونية

 

  1963-1874 إدموند فليج 

Edmond Fleg  

ن يف سنوات الصهيوين، وقد ولد يف جينيف، وكا شاعر وكاتب مسرحي وقاص فرنسي، لعب دوراً مهماً يف الفكر
 نفسياً وفكرياً إذ نشأ يف أسرة مندجمة، وتعلَّم يف مدارس وجامعات غري يهودية يف تكوينه األوىل متباعداً عن اليهودية

لألجانب، واشترك يف احلرب العاملية  ، انضم إىل الكتيبة العسكرية الفرنسية1914ويف عام . أوربا ومن بينها السوربون
وكان فليج  . مث عاد إىل باريس والتحق باخلدمة املدنية وواصل دراسته لى اجلنسية الفرنسية،األوىل، وحصل بعد عامني ع

مستهل  املؤرخ جول إسحق  من مؤسسي إحدى احلركات من أجل اإلخاء املسيحي  اليهودي، وكتب يف باالشتراك مع
مث حدث التحول يف حياته نتيجة  .(1937(حياته عدة مسرحيات ناجحة شعبياً، ال عالقة هلا باليهودية، مثل فاوست 

، فانكب على دراسة جادة ملا يسمى )على حد قوله(بيهوديته  هزة نفسية تعرض هلا عقب قضية دريفوس، إذ شعر فجأة
  .وقدم للقارئ الفرنسي على مدى أربعني سنة أعماالً تدور حول موضوعات يهودية ،«التاريخ اليهودي«
 

ومن ). 1899(املؤمتر الصهيوين الثالث  نية وشارك يف بلورة فكرها والدعاية هلا بعد حضورهبدأ اهتمام فليج بالصهيو
وهو حتليل لعودته إىل اليهودية وصف فيه التجربة اليت مر ا، وإن كان  ،(1928(أهم أعماله األدبية ملاذا أنا يهودي 

  .اية األمر ال جييب على أي تساؤل وال حيل أي تناقض التحليل يف

 يعبر فليج عن أمله يف إحياء الروح اليهودية وإنشاء الدولة اجلديدة وإن كان يتساءل  ويف كتاب فلسطني أرض امليعاد

يف كل مكان، وهل  لليهود يف فلسطني ما دام مصريهم سيكون مهدداً فيها كما هو احلال عن جدوى إقامة وطن
الشعرية امسعي يا إسرائيل فهي ملحمة شعرية تقص تاريخ  اموعةيستطيع هذا اجليتو اجلديد أن حيل مشكلة اليهود؟ أما 

عام   واستمر يف كتابتها واإلضافة هلا عرب حياته ومل تنشر إال1906إسرائيل، بدأها عام  الشعب اليهودي حىت إعالن
  . وهي تعتبر صورة يهودية مطابقة لعمل فيكتور هيجو األديب أسطورة األجيال1954
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يف كتاباته إظهار التوافق بني الثقافة  يج تأثري يف األدب الفرنسي ذي الطابع اليهودي، كما حاول جاهداًوقد كان لفل
باليهودية والصهيونية، فإنه كان أساساً من الصهاينة التوطينيني الذين يدافعون  ورغم اهتمام فليج. الغربية والقيم اليهودية

  .شاكل اليهود اآلخرينالصهيونية كمثل أخالقي أعلى وحركة حلل م عن

 

  1965-1882 فيلكس فرانكفورتر 

Felix Frankurter  

، مث هاجر مع أبويه إىل 1882ولد يف فيينا عام . األمريكية صهيوين توطيين كان يعمل قاضياً باحملكمة الدستورية العليا
  وأصبح مساعد املدعي العام1906خترج يف كلية احلقوق يف جامعة هارفارد عام  .1894 الواليات املتحدة عام

للقانون اإلداري ارفارد  وكان أستاذاً. 1911وأصبح مساعداً لوزير احلرب األمريكي عام . األمريكي يف نيويورك
وأخرياً، كان املستشار القانوين للوفد الصهيوين األمريكي  .1939 حىت مت اختياره قاضياً باحملكمة الدستورية العليا عام

املشاركة يف  وقد ابتعد فرانكفورتر عن. وايزمان/ باريس، وشارك مشاركة فعالة يف مفاوضات فيصل  يفملؤمتر السالم
الصهيوين التوطيين واإلثين من خالل عضويته يف جملس  النشاطات الصهيونية بعد استقالة برانديز ولكنه استمر يف النشاط

  .1965وتويف يف نيويورك عام .  صديقاً شخصياً لروزفلتوكان فرانكفورتر. القدس مديري أصدقاء اجلامعة العربية يف
 

  1942-1883 أبراهام جولدبرج 

Abraham Goldberg  

هاجر إىل الواليات املتحدة . منذ شبابه  وشارك يف النشاط الصهيوين1883ولد يف روسيا عام . قائد صهيوين وكاتب
كان . ول مجاعة لعمال صهيون يف الواليات املتحدةمع آخرين أ ، أسس1903ويف عام .  واستقر هناك1918عام 

  .شرق أفريقيا ومن اإلقليميني االشتراكيني من مؤيدي خطة التوطني يف
 

وأصبح بعد احلرب عضواً . صهيونية واشترك يف تنظيم املؤمتر اليهودي األمريكي شارك يف تأسيس عدة جرائد يديشية
مع حاييم وايزمان عام  يكية وحارب ضد جمموعة برانديز أثناء معركتهماملكتب السياسي للمنظمة الصهيونية األمر يف

مجاعات يهودية لشرح فكرة توسيع الوكالة اليهودية،  وعمل مراسالً ومبعوثاً حلاييم وايزمان مرحتالً بني عدة. 1921
  .املكتب التنفيذي للوكالة  عضواً يف1937وصار منذ عام 

 

   1943-1888 فريدريك كيش 

Frederick Kisch  
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اهلند حيث كان أبوه يعمل يف اإلدارة املدنية اهلندية، وأمت دراسته يف  ولد يف. مهندس عسكري بريطاين وقيادي صهيوين
إصابته عين يف إدارة  وقد خاض احلرب العاملية األوىل، وبعد. العسكرية امللكية والتحق باجليش اهلندي األكادميية

وبعد . الفرع املختص بروسيا وإيران والصني واليابان تب شئون احلرب وكان مسئوالً عناالستخبارات العسكرية يف مك
  )1921  1919(الربيطاين إىل مؤمتر باريس للسالم  انتهاء احلرب، اختري ضمن الوفد

 
آنذاك   ة وقَبل دعوة حاييم وايزمان  زعيم املنظمة الصهيونية العاملي1923العسكرية عام  وقد استقال كيش من اخلدمة

ومن خالل . فرعية للمنظمة الصهيونية العاملية لالنضمام إىل عضوية اللجنة التنفيذية الصهيونية يف القدس وهي هيئة قيادية
. التعاون والتنسيق بني القادة الصهاينة وسلطات االنتداب الربيطاين يف فلسطني موقعه هذا، قام كيش بدور بارز يف دعم

االستخبارات، حيث عمل على  على املكتب السياسي التابع للجنة، وهو أداة جنينية ألنشطةتولَّى كيش اإلشراف  كما
ويف عام . اهليئات العامة كالنوادي واجلمعيات اخلريية تنظيم شبكة جتسس من املستوطنني اليهود كانت تتستر وراء

 ت جتارية يف حيفا، ولكنه واصل إمداديف احلركة الصهيونية وتفرغ إلدارة مشروعا ، ترك كيش منصبه القيادي1931

  .املستوطنني الصهاينة بنصائحه يف شئون األمن
 

 الثانية، عاد كيش إىل اخلدمة العسكرية يف صفوف القوات الربيطانية فتوىل مسئولية مد وعند اندالع احلرب العاملية

. يف إحدى العلمليات العسكرية د لقي مصرعهخطوط اإلمدادات املائية إىل املنشآت العسكرية يف منطقة مشال أفريقيا، وق

  )1938(على أرض فلسطني يف كتاب يوميات فلسطني  وقد سجل كيش تفاصيل عالقته باحلركة الصهيونية وأنشطته
 

بسماته  توطيين يرى املشروع الصهيوين باعتباره مشروعاً استعمارياً غربياً، وال يكترث ومن الواضح أن كيش صهيوين
  .اصةاليهودية اخل

 

   1963-1893 أبا هليل سيلفر 

Abba Hillel Silver  

 واخنرط يف سلك الصهيونية منذ صباه 1901ليتوانيا وهاجر إىل أمريكا عام  حاخام أمريكي وزعيم صهيوين ولد يف
 أوائل ويعد من .وعلى هذا األساس، شارك يف االحتاد الصهيوين األمريكي. نادياً ألحباء صهيون الصغار حيث أسس

االجتاهات املعادية هلا يف صفوف أتباع اليهودية  احلاخامات اإلصالحيني الذين انضموا للحركة الصهيونية وحاربوا
، لكنه ما لبث أن عاد )1921  1920(برانديز أثناء اخلالف بينه وبني وايزمان  وقد احناز إىل القاضي. اإلصالحية

الصهيونية وساهم يف تأسيس النداء  ينة األمريكيني يف عديد من املؤمتراتأحضان املنظمة الصهيونية ومثَّل الصها إىل
كثَّف جهوده أثناء املناورات الصهيونية إلنشاء الدولة الصهيونية  وقد. اليهودي املوحد والنداء الفلسطيين املوحد

دون أي  يلفر للضغط املكشوفالدبلوماسية والتقليدية والضغط عن طريق الرأي العام، وقد جلأ س مستخدماً الوسائل
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وقد ترأس املنظمة . باللويب الصهيوين  فيما عرف بعدئذ1943خوف من أن يتهم بازدواج الوالء، وشارك منذ عام 
  .رئيساً فخرياً هلا حىت موته  وظل1947 و1945الصهيونية األمريكية بني عامي 

 
 الذي كان يفضل دائماً أن ينظر إىل أعضاء اجلماعات وبن جوريون ومما يذكر أنه بعد قيام الدولة، اصطدم سيلفر

يرفضه سيلفر  وهذا تعريف: على أم جمرد وسيلة لتحقيق أنبل غاية يهودية، أي الدولة الصهيونية اليهودية يف العامل
 اليهودي األمريكي حبيث يكون والؤه وزعماء صهيونية الدياسبورا التوطينيون الذين يصرون على ازدواجية والء

  .إلسرائيل السياسي لبلده ووالؤه العاطفي الثقايف
 

التوطينيني الذين يرسلون الدعم املايل واالستيطانيني  وميكننا أن نرى عالقته مع بن جوريون يف إطار العالقة العامة بني
 ومما صعد. واحد، وهي عالقة جتمع بني احلب والكراهية يف آن )أي االستيطان(لالحتالل  الذين يؤدون املهمة األساسية

  .يعطوا أي دور للتوطينيني لكن االستيطانيني رفضوا بشدة أن. التناقض بينهما أن كليهما كان يطمع يف الزعامة
 

االقتصاد اإلسرائيلي األمر الذي كان ميثل ديداً كبرياً للبريوقراطية  وقد كان سيلفر من دعاة تدعيم القطاع اخلاص يف
االندماجي والرؤية املشيحانية،  واحلاخام سيلفر مشيحاين االجتاه جيمع بني الفكر اإلصالحي. ةالصهيونية احلاكم العمالية

  .ملشكلة الجئني وإمنا هي قضية روحية خلالص الشعب اليهودي وقد أعرب عن رأيه يف أن الصهيونية ليست جمرد حل
 

  .الديانات األخرى و مواطن اختالف اليهودية عنتأمالت حول املاشيح املنتظر يف يسرائيل القدمية،  ومن أهم مؤلفاته
 

  1982-1894 ناحوم جولدمان 

Nahum Goldman  

ليتوانيا ونشأ وتعلَّم يف أملانيا حيث حصل على الدكتوراه  ولد يف. زعيم صهيوين توطيين مؤسس املؤمتر اليهودي العاملي
 وقد حاول أثناء احلرب العاملية األوىل.  اخلامسة عشرةالنشاط الصهيوين وهو بعد يف سن يف القانون، واخنرط يف سلك

وقد كان مثل هرتزل من (رعاية أملانيا  وبعدها أن يثري اهتمام احلكومة األملانية بإقامة وطن قومي لليهود يف فلسطني حتت
ربية، وكان من وأسس مع كالتزكني يف برلني دار إشكول لنشر الكتب الع .(كبار املعجبني بالروح العسكرية الربوسية

املؤمترات الصهيونية منذ  العامل الفيت، ولكنه تركها وانضم إىل مجاعة الصهاينة الراديكاليني وحضر مجيع أعضاء مجاعة
وهي فكرة باركها الزعيم الفاشيسيت موسوليين يف ) 1936 ، وساهم يف تأسيس املؤمتر اليهودي العاملي عام1921عام 

  ). الفهم املُتبادل، وقد أبدى الدوتشي استعداده لدعم هذا املؤمتر هاجتماع بينه وبني جولدمان ساد
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املنظمة  ، كما تولَّى رئاسة1977 و1953رئاسة املؤمتر اليهودي العاملي يف الفترة بني عامي  وتولَّى جولدمان
ه مل يلعب دوراً ذا ، ولكن1964عام   وقد أصبح مواطناً إسرائيليا1968ً حىت عام 1956الصهيونية العاملية منذ عام 

  .بال يف احلياة السياسية هناك

 
األملانية اليت دفعت  مسامهات جولدمان يف دعم التجميع االستيطاين يف إسرائيل، إمتام اتفاقية التعويضات ومن أهم

وقد ذهبت معظم . ذووهم يف معسكرات االعتقال احلكومة األملانية مبقتضاها تعويضات ألسر اليهود الذين قُتل
وقد اعترف جولدمان نفسه (إسرائيل، هذا غري املبالغ اليت دفعت لألفراد   مليون دوالر إىل822لتعويضات اليت بلغت ا

  .( ألف مليون مارك، أي حوايل أربعة باليني دوالر40التعويضات الفعلي قد بلغ  بأن جمموع
 

اإلسرائيلية بشأن قضية السالم، ومل يعد  ، تزايدت االنتقادات اليت وجهها جولدمان إىل احلكومة1967وبعد عام 
وحاول زيارة مصر عام .  وأصبح بعد ذلك مواطناً يف سويسرا1968العاملية عام  انتخابه رئيساً للمنظمة الصهيونية

حيطم اللويب  وقد طلب جولدمان من كارتر أن. جولدا مائري، رئيسة الوزراء آنذاك، رفضت املبادرة  ولكن1969
  .ئيل يف الواليات املتحدةاملوايل إلسرا

 
حلويل كموين  املستوى الفلسفي والفكري، يوجد تياران متصارعان يف تفكري جولدمان، التيار األول ويالحظ أنه، على

جولدمان، يعبر عن تفرد الشعب اليهودي الذي  فالتاريخ اليهودي، حسب. صهيوين معاد للتاريخ من الناحية السياسية
 الروحية ووحدا، وهي مقدرات ختلع على تاريخ البشرية بأسره جالله ومغزاه، فكأن خ بسبب مقدراتهبقى عرب التاري

اليهودي يف عالقته مع األغيار  بل إن الشعب. الشعب اليهودي هو املطلق الكامن يف مركز التاريخ وركيزته األساسية
هذه األمة ذات عالقة . نها هي املسئولة عن عذاماليهود بي فالبشرية اليت يعيش. يشبه عالقة املسيح مع من صلبوه

 .الفلسطينية، ومن مث تصبح الدولة الصهيونية حتمية وتصبح حقوق اليهود يف األرض مطلقة حلولية عضوية باألرض

باحلقوق اليهودية املطلقة  وحىت لو سلمنا بأن العرب أصحاب حق يف فلسطني فيجب إدراك أن هذه احلقوق ال تقارن
  .فيها
 

الرؤية احللولية بأخرى أقل حلولية وأكثر تفتحاً، فهو يؤمن بأن اإلله ال  ولكن جولدمان كصهيوين توطيين يكمل هذه
للحرية  تعرجات ونتوءات التاريخ اليهودي وال يتدخل دائماً فيه، األمر الذي يترك مساحة واسعة يتجسد يف كل

منذ بدأ الكون، فإذا كان اإلله مسئوالً عن  خططه اإلله خصيصاً لليهوداإلنسانية، وال يوجد قَدر حمدد مرسوم لليهود 
أوشفيتس أيضاً، أي أن جولدمان يرى أن اإلله مرتَّه عن الطبيعة والتاريخ   فهو بال شك مسئول عن1967انتصار عام 
  .ال حيلّ يف املخلوق وال يذوب فيه، ومن مث فإن اإلنسان خمير وليس مسيراً وأن اخلالق

 
تقييمه وعلى التهكم على الرؤية املشيحانية  وألن جولدمان قادر على رؤية التاريخ اليهودي ذه الطريقة، فإنه قادر على

ختطوا  يف القرن املاضي فَقَد اإلجنليز إمرباطوريتهم ولكنهم: "اإلجنليز واليهود فيقول امليلودرامية، فهو يعقد مقارنة بني
عليه منذ ذلك الوقت بل خصصوا يوماً  قَدوا اهليكل منذ ألفي عام ومل يكفُّوا عن النواحأحزام، أما اليهود فقد فَ
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، أي أنه يرى أن املركزية اليت خيلعها اليهود على "يوماً من كل أسبوع للنواح، لو فَقَد اليهود إمرباطوريتهم لصاموا
  .عبئاً ثقيالً  إنسانيتهم وتضع على كاهلهمختلعها احللولية اليهودية عليهم ترهقهم متاماً وتفقدهم أنفسهم أو

 
ال حتمية يف الصراع العريب : اإلنسان، فال حتميات إذن وإذا كان التاريخ ليس موضع احللول اإلهلي وإمنا جمال حرية

ومعاداة اليهود ليست خالدة وال أزلية، . ليست أرضاً بال شعب كما ادعى الصهاينة اإلسرائيلي، واألرض الفلسطينية
  .إسرائيل أن يهود العامل ال يتمتعون بأية وحدة حلولية عضوية فيما بينهم أو بينهم وبني ماك
 

فمن حق ). كما هو احلال مع الصهاينة التوطينيني(متناقضتني  تتبديان يف رؤيتني) احللولية واإلنسانية(هاتان الرؤيتان 
أن يشعر   من حقه أيضاً أن يشعر بالوالء جتاه إسرائيل، دونجتاه البلد الذي ينتمي إليه، ولكن اليهودي أن حيس بالوالء

فإنه قد ترك إسرائيل أسرية دائرة القداسة،  بأي تناقض، ألن جولدمان كان قد حرر يهود العامل من عبء الرؤية احللولية
  .فهي تقبع داخلها

  

شخصياً  وحيس جولدمان(ء ديين حلويل اليهودي والء سياسي تارخيي، أما والؤه إلسرائيل فهو وال  ومن مث، فإن والء
مسألة حتمية أو مرغوباً فيها، فبإمكان  لكل هذا، فإن العودة لصهيون ليست). بالوالء جلنيف العلمانية والقدس احللولية

ولذا، جيب أال يتدخل املُستوطَن الصهيوين يف . والدفاع عن حقوقهم اليهود البقاء يف أوطام واالحتفاظ ويتهم
وضمان  الدعاية من أجل هجرة اليهود السوفييت وإحراجهم، جيب النضال من أجل حتسني أحواهلم وبدالً من. مشئو

بل إن جولدمان يطالب بأن . إسرائيل وبالطريقة نفسها، جيب أال يتدخل يهود العامل يف شئون. متتعهم حبقوقهم كاملة
  .وتأيت العالقة مع إسرائيل يف املرتبة الثانيةبلد  تكون مهمة املنظمة الصهيونية محاية اليهود يف كل

 
 فجولدمان يرى أن). فكرة آحاد هعام(حياة يهود العامل؟ هنا يظهر موضوع املركز الروحي  ما وظيفة إسرائيل إذن يف

روح مثل منفيي ال(خالل القلب  انفصال يهود العامل انفصاالً كامالً عن اليهود واليهودية هو نوع من أنواع املوت من
أن ينعما باحلرية، جيب ختصيص دولة تكون مركزاً روحياً  وحىت يتمكن القلب والروح اليهوديان من). عند بن جوريون

أو  ويشكِّل تضامن يهود العامل مع إسرائيل،. وتصبح مصدر إهلام للشعب اليهودي املشتت تولَد فيها أفكار جديدة
فهم مهددون (مستحيالً بدون الدولة  منهما، فإذا كان وجود يهود العاملاملركز الروحي، جزءاً أساسياً يف حياة كل 

  .، أي أن هناك مركزين لليهودية)يهود العامل(مستحيل بدون الدياسبورا  فوجود الدولة الصغرية) باالندماج واالنصهار
 

هلا بطريقة أكثر تركيباً يف   ينظرأن جولدمان يلقي عبء املطلقية على الدولة الصهيونية يف عالقتها باليهود، فإنه ورغم
تعتمد اعتماداً شبه كامل على الدول الغربية، مع أنه يرى أن  فقد الحظ جولدمان أن إسرائيل. عالقتها بالدول العربية

اإلسرائيلية  مع الواقع العريب احمليط ا، وخصوصاًً أن الزمن ال يعمل لصاحلها، فكل االنتصارات على إسرائيل أن تتعامل
  . تنجح حىت اآلن يف حسم املسألةمل
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 أن كل الشعوب، حىت أصغرها عدداً، تتمتع حبق تقرير املصري الذي جيب أن يشمل ويف العصر احلديث، جند

وعلى إسرائيل أن ). صهيونية بشروط(ولذا، فقد طالب جولدمان باالعتراف مبنظمة التحرير الفلسطينية . الفلسطينيني
كدولة يف الشرق األوسط، إذ ال يوجد أي مستقبل للدولة  طار ضمانات دولية، وأن تتصرفتقبل سالماً رمسياً يف إ

 دولة: سويسرا الشرق) املركز الروحي لليهود(بل إنه طالب بأن تصبح إسرائيل . العرب اليهودية دون تفاهم كامل مع

  .حمايدة متاماً وتتحرك خارج نطاق الصراعات والسياسات الدولية
 

احملايدة تتويج  فدولة إسرائيل. واحد حلويل مغلق واآلخر إنساين منفتح: حياد إسرائيل على أساسني مانويربر جولد
بني العرب وإسرائيل األمر الذي جيعل املنطقة  ملعاناة اليهود اليت استمرت ألف عام، وحيادها سيؤدي إىل تعاون هائل

ارخيي السياسي فهو يصدر عن إدراك جولدمان لعنصرين أساسيني أما التربير الت .تقترب من شيء يشبه املرحلة املشيحانية
  :إسرائيل يف
 
غري الواقعي تصور أن أكثرية اليهود ستتجمع يف   ال يسكن إسرائيل أكثر من عشرين باملائة من يهود العامل، ومن 1

 م تأسيس الدولة الصهيونية، وما كانأية حال، فبدون تضامن يهود العامل ما كان ليت وعلى. إسرائيل خالل العقود املقبلة

يوفر جلميع يهود العامل مركزاً ثقافياً  والواقع أن حياد إسرائيل املقترح ميكن أن. مبقدورها االستمرار يف الوجود حىت اآلن
  .زدوجوبذا، يتمكن يهود العامل من اخلالص من مة الوالء امل. السياسة الدولية أخالقياً ودولة غري متورطة يف مشكالت

 
يف إطار املصاحل الغربية ميكنها عرقلة  تدور) وظيفية( دولة إسرائيل تشبه الشوكة يف حلق العامل العريب فهي دولة  2

 إسرائيل حمايدة وغري ضالعة يف مسائل السياسة الدولية األساسية الستطاع العامل السياسة املشتركة هلذا العامل، ولو كانت

  .على حنو أسهل) أي وجود إسرائيل (العريب قبول األمر الواقع
 

. أضخم من أوشفيتس بثالثة أعوام، صرح جولدمان لة أملانية بأن إسرائيل متثل فشل جتربة، وأا كارثة وقبل موته

  .مبادرة إسرائيلية فلسطينية لالعتراف املتبادل وقبل موته بشهر واحد، نشر إعالناً يف جريدة ليموند يدعو إىل

 

   1922-  نسيم جعون

Nessim Gaon  

انتقلت إىل السودان حيث  أعمال ولد يف السودان لعائلة يهودية سفاردية ذات أصول تركية هاجرت إىل مصر مث رجل
وخترج جعون يف مدرسة . االستعمار الربيطاين يف املنطقة عمل والده يف احلكومة السودانية يف اخلرطوم يف ظل وجود

والعراق  خالل احلرب العاملية الثانية إىل اجليش الربيطاين حيث اشترك يف القتال يف سوريا مكومبوين يف اخلرطوم وانض
ويف عام . حيث التحق بتجارة األسرة وبعد تسرحيه من اجليش، عاد إىل السودان. وإيران وإيطاليا ومشال أفريقيا
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عن املنطقة، انتقل جعون إىل جنيف حيث االستعمار الربيطاين  ، بعد أن نالت السودان استقالهلا، وبعد رحيل1957
  .عاملية متخصصة يف جماالت االسترياد والتصدير واالستثمارات والعقارات شيد مؤسسة جتارية

 
ونائباً لرئيس اجلماعة اليهودية يف  ففي اخلرطوم عمل سكرترياً. ونشط جعون بشكل بارز يف جمال الشئون اليهودية

اإلشكنازية واجلماعة السفاردية وأصبح رئيساً للجماعة املتحد ة اليت  وحيد اجلماعةالسودان، ويف جنيف جنح يف ت
لالحتاد  واهتم جعون باجلماعة السفاردية بشكل خاص وعمل رئيساً. 1966اجلماعتني منذ عام  أصبحت متثل

  .1971السفاردي العاملي منذ عام 

  

وقدم جعون تربعات ومسامهات عديدة . 1973 عام العاملي منذ  كما احتل منصب نائب رئيس املؤمتر اليهودي
 ، أصبح رئيس جملس1973ويف عام . عضواً يف جملس إدارة جامعة بارابالن اإلسرائيلية 1971إلسرائيل، وأصبح عام 

  .إدارة جامعة بن جوريون يف بئر سبع
 

» الصهيونية التوطينية«ميكن تسميته ويأيت دعم جعون السخي إلسرائيل، مثل غريه من أثرياء يهود الغرب، يف إطار ما 

حيث يقوم هؤالء بدعم وتأييد إسرائيل مادياً وسياسياً وبتمويل النشاط االستيطاين ا دون أن يهاجروا هم بأنفسهم 
إال أن هذا الدعم يأيت يف املقام األول . ولذلك، يتخذ هذا الدعم شكالً محاسياً واستعراضياً ويتسم بنربته العالية. إليها

كتعبري عن مصاحل الرأمسالية العاملية ومصاحلها اإلمربيالية اليت خيضع أثرياء الغرب من اليهود آللياا، شأم شأن غري 
ولكن هناك بعداً آخر لدعم جعون للمستوطَن الصهيوين، إذ يبدو أنه . اليهود، ويشكلون جزءاً ال يتجزأ من نسيجها

دف أن تقوم هذه األحزاب بتمثيل مصاحله والقيام ) تامي مثالً(توطَن الصهيوين يقوم بدعم األحزاب السفاردية يف املُس
 .بتسهيل أعماله والدفاع عنها

  

  

  

  

  

المؤسسات التوطينية: الباب السادس   

 

 

 

  مؤسسات توطينية
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Institutions Promoting the Settlement of Members of Jewish Communities 

ويعود تارخيها إىل أواخر القرن التاسع  امل الغريب املندجمني، أساساً يف الواليات املتحدة،مؤسسات ظهرت بني يهود الع
بني يهود اليديشية وتدفُّق ماليني املهاجرين منهم على دول أوربا الغربية  عشر، وظهور املسألة اليهودية يف شرق أوربا

الطبقية واملكانة االجتماعية ليهود   األمر الذي هدد املواقعمث على الواليات املتحدة،) أملانيا(ووسطها ) وفرنسا إجنلترا(
 وقد قام أثرياء يهود الغرب املندجمني بتمويل هذه. وإثنياً ووظيفياً واقتصادياً العامل الغريب بسبب متيز يهود اليديشية دينياً

  .اجلمعيات اليت حاولت توطني هؤالء املهاجرين بعيداً عن أوربا

 
احلركة الصهيونية  ور املؤسسات التوطينية مع تنامي احلركة الصهيونية، كما أن هذه املؤسسات تتفق معظه وقد تزامن

الصيغة الصهيونية الشاملة، فكل من  وكالمها يتفق على بعض عناصر. يف بعض األهداف وإن اختلفت الوسائل
الفائض البشري اليهودي يف املُصطلَح (ية التخلص من يهود اليديش املؤسسات التوطينية واحلركة الصهيونية دف إىل

وإحالل  الصهيونية حتاول إجناز هذا اهلدف عن طريق االستيالء على أرض فلسطني وطَرد سكاا وكانت). الصهيوين
التوطينية، فكانت دف إىل إجناز اهلدف  أما املؤسسات. املستوطنني اليهود حملهم وتوظيفهم يف خدمة االستعمار الغريب

  : من خالل ما يلينفسه
 
األرجنتني على وجه (الالتينية  املهاجرين اليهود يف البالد االستيطانية اليت حتتاج إىل مادة بشرية مثل أمريكا  توطني 1

ويالحظ أن عملية . اجلديدة ويصبحوا جزءاً من أهلها وثقافتها وأستراليا، على أن يذوبوا يف اتمعات) اخلصوص
ويالحظ أن  .التشكيل االستعماري االستيطاين الغريب بشكل عام، وليس هلا مضمون يهودي حمدد رالتوطني تتم يف إطا

ولذا، فإن (للسكان األصليني فيها كانت قد اكتملت  البالد اليت كان التوطني يتم فيها تتسم بأن عملية اإلبادة واإلحالل
 ، وكانت املؤسسات التوطينية تشجع)هيمن وليس رغماً عنهاجلديدة والعنصر البشري امل التوطني هنا يتم مبوافقة السلطة

  .بل الذوبان يف جمتمعهم اجلديد اليهود املهاجرين على التخلي عن مرياثهم الثقايف والديين واالقتصادي وعلى االندماج
 
ن طريق حتويلهم بالدهم عن طريق حتديث مؤسسام التربوية والثقافية وع  مساعدة يهود اليديشية على االندماج يف 2

مواطنني عاديني، مندجمني  أي حتويلهم من مجاعة وظيفية، تقع خارج بناء اتمع الطبقي والثقايف إىل(منتجة  إىل عناصر
كان هذا يتم من خالل مشاريع توطينية تقوم ا احلكومات  وعادةً ما). يف مؤسساته الثقافية واالجتماعية واالقتصادية

وسامهت  ولعل أهم هذه املشاريع تلك املشاريع اليت قامت ا روسيا القيصرية مث السوفيتية .ة بكراملختلفة يف أرض زراعي
  .فيها احلركات التوطينية

 
  .إىل اتمعات الغربية على االندماج واكتساب هوية جديدة  مساعدة املهاجرين الذين وصلوا بالفعل 3
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إن مل ) يونيفرسل مثل األليانس إسرائيليت(ؤسسات الغوث اليهودية التوطني من أهم أهداف معظم م وميكن القول بأن
أجروجوينت وإميج ديركت وأورت  ولكن كانت هناك أيضاً مؤسسات توطينية خاصة مثل. يكن اهلدف الوحيد

  .وأوزت وإيكا وإيكور وكومزت وهياس وهيسم

 
معادية ) األحيان يف بعض(، بل كانت أسلفنا، فإن هذه املؤسسات مل تكن ذات توجه صهيوين استيطاين وكما

ومع هذا، فقد كان كثري من املؤسسات التوطينية  .للصهيونية ولألهداف السياسية الكامنة يف عملية التوطني يف فلسطني
كانت تساعد على توطني يهود اليديشية يف فلسطني باعتبار أن هذا هو إحدى  يقوم بنشاط صهيوين توطيين إذ أا

  .«الصهيونية التوطينية«من اليهود، وهذا ما نطلق عليه اصطالح  وسائل التخلص
 

. إطار صهيوين اجلمعيات مت استيعابه داخل الشبكة الصهيونية العامة حبيث أصبح ميارس نشاطه داخل وكثري من هذه

لنشاط الصهيوين بعد أن الغريب، فقد مت استيعاا داخل ا ولكن هذا هو النمط العام لكثري من النشاطات اليهودية يف العامل
  .مستقراً يف التشكيل االستعماري الغريب أصبحت الصهيونية جزءاً

 
 

  لجنة التوزيع المشتركة األمريكية اليهودية

American Jewish Joint Distribution Committee  

ة تأسست عام وهي منظمة أمريكية يهودي. وحسب «Joint جوينت«ويشار إليها أحياناً باسم  «JDC» اختصارها
وحتت رئاسة » لألموال األمريكية من أجل غوث ضحايا احلرب من اليهود جلنة التوزيع املشتركة« حتت اسم 1914

للغوث، واللجنة  اللجنة األمريكية اليهودية: هي(وقد قامت بتأسيسها ثالث منظمات أمريكية يهودية  .فليكس واربورج
مجع التربعات وغوث أعضاء اجلماعات  دف تنسيق وتوحيد عمليات) املركزية للغوث، واللجنة الشعبية للغوث

شبح احلرب يهدد باقتالع مئات اآلالف من اليهود وغري اليهود من  اليهودية يف اخلارج، وخصوصاً يف أوربا حيث كان
وليمان  ربورجأبرز مؤسسيها أثرياء اليهود األمريكيني ذوي األصول األملانية أمثال عائالت وا وقد كان من. بالدهم

ولذلك، . إىل الواليات املتحدة وروزنفالد وغريها واليت كانت ختشى من تدفُّق موجات جديدة من يهود شرق أوربا
وجمموعة من اخلدمات الطبية والصحية واالجتماعية واالقتصادية،  كانت املهمة األساسية هلذه املنظمة تقدمي الغوث

كما . أوطام األصلية ماعات اليهودية، األمر الذي يتيح هلم البقاء واالستمرار يفالتأهيل ألعضاء اجل وإقامة برامج إعادة
إىل حتويل جزء من هجرة يهود أوربا املرتقبة إىل  كان دعمها لالستيطان اليهودي يف فلسطني يهدف يف املقام األول

  .فلسطني
 

 14.937.783 حلرب العاملية األوىل، وأنفقتاملنظمة يف عمليات الغوث يف بولندا وأملانيا يف خالل ا وقد شاركت

أما بعد . حمملة بأطنان من املواد الغذائية  سفينة1915دوالراً لدعم التجمع اليهودي يف فلسطني، كما أرسلت هلم عام 
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ااعة اليت اجتاحت مناطق واسعة من أوربا الشرقية، وساعدت أعضاء  احلرب، فقد شاركت املنظمة يف مواجهة
هذه البالد،  يف روسيا وبولندا ورومانيا وار، وأقامت مؤسسات صحية ومجعيات لرعاية األطفال يف اليهوديةاجلماعات 

الرعاية الصحية لليهود يف  مجعية) «TOZ توز« منظمة صحية هي 1923وخصوصاً يف بولندا حيث أقامت عام 
ملت اجلمعية على إعادة فتح ورعاية ، كما ع«Cantos كانتوس« هي 1926وأخرى لرعاية األطفال عام ) بولندا

  .التعليمية اليت حطمتها احلرب املدارس واملؤسسات الدينية
 

إعادة تأهيل أعضاء اجلماعات اليهودية يف شرق أوربا اقتصادياً، وحتويلهم إىل  ولكن نشاطها األكثر أمهية تركَّز يف جمال
وإقامة املدارس الفنية  اض ومجعيات االئتمان التعاونية،اقتصادي منتج من خالل تأسيس شبكة من مجعيات اإلقر قطاع

  .والتجارية وإعادة توطني أعضاء اجلماعات يف األراضي الزراعية

 
معامالا السنوية أربعة ماليني   مجعية، بلغ حجم915 حنو 1939وقد وصل عدد مجعيات اإلقراض حبلول عام 

، أقامت املنظمة، بالتعاون مع 1924ويف عام . يهود بولندا  مندوالر، وأصبح يعتمد عليها اقتصادياً حوايل مليون
دوالر،  ، برأمسال قيمته مخسة ماليني»املؤسسة األمريكية املشتركة إلعادة البناء«، )إيكا) مجعية االستيطان اليهودي

 مجعية منتشرة 687 حنو 1939عددها عام  لتكون اجلهة املسئولة واملشرفة على مجعيات االئتمان التعاونية واليت بلغ
كما .  مليون دوالر581 مخسة ماليني قرض قيمتها 1939حىت عام  يف بولندا ورومانيا وليتوانيا والتفيا، قدمت

 منظمة أجرو  جوينت 1924إعادة توطني اليهود يف األرضي الزراعية، وأسست عام  سامهت املنظمة يف عملية
  .السوفييتلإلشراف على هذه العملية داخل االحتاد  خصيصاً

 
التأهيل  العاملة يف جمال» أورت«املشتركة بدعم بعض املنظمات اليهودية األخرى، مثل منظمة  كما قامت جلنة التوزيع

  .بولندا العاملة يف جمال الرعاية الصحية خارج «OZE أوزيه«املهين والفين ومنظمة 
 

وخصوصاً يف مكافحة مرض املالريا، وتعاونت عن  ويف فلسطني، قامت املنظمة بنشاط مهم يف جمال الرعاية الصحية،
 1.8، قدمت املنظمة مبلغ 1926ويف عام . ومنظمة هاساداه يف هذا اال كثب مع املنظمة الصهيونية األمريكية

يف فلسطني وتنمية  للمؤسسة االقتصادية لفلسطني اليت كانت قد تأسست حديثاً لدعم االستثمار االقتصادي مليون دوالر
ويف . أعادت املنظمة نفسها حتت امسها احلايل ،1931ويف عام . القاعدة االقتصادية للتجمع اليهودي االستيطاين ا

. املوحد منظمة النداء اليهودي املوحد لتوحيد عمليات جمع وتلقِّي التربعات ، كونت مع النداء الفلسطيين1939عام 

وجري وإعادة تأهيل اليهود األملان  ع احلرب العاملية الثانية، سامهت املنظمة يف غوثصعود النازية يف أملانيا، مث اندال ومع
 ألفاً من 250وبعد احلرب، قامت املنظمة بغوث . منظمة هيسم وغريهم من يهود أوربا، وتعاونت يف ذلك مع

  .شاركت يف نقْل كثري منهم إىل فلسطني الالجئني اليهود، كما
 

املنظمة بتشغيل ومتويل مؤسسة مالنب للمسنني يف إسرائيل، كما تقوم بدعم  الصهيونية، قامتوبعد إقامة الدولة 
للجماعات اليهودية يف  وقد أقامت برامج تعليمية ومهنية وصحية. التعليمية اليهودية داخل إسرائيل وخارجها املؤسسات
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ذين استقروا يف فرنسا والقادمني من دول مشال اليهود ال دول مشال أفريقيا وإيران كما قدمت مساعداا للمهاجرين
  .أفريقيا

 
النشاط توقَّف يف  ، إال أن هذا1957املنظمة نشاطها يف االحتاد السوفييت ويف دول شرق أوربا بعد عام  وقد عاودت

  . فيما عدا نشاطها مع رومانيا1967أعقاب حرب عام 
 

  ي فييناالتحالف اإلسرائيلي ف األليانس إسرائيليتش ذو فين 

Allianz Israelitische Zu Wien  

  دف الدفاع عن احلقوق املدنية والدينية للجماعات اليهودية وتنمية1873عام  منظمة يهودية تأسست يف فيينا

لألليانس إسرائيليت يف باريس  وكان مقرراً يف بداية األمر أن تعمل هذه املنظمة كفرع. جمتمعام من خالل التعليم
  .النمساوية اليت كانت ترتاب يف نوايا األليانس  تأسست كمنظمة مستقلة بسبب رفض السلطاتولكنها

 
 وقد اهتمت هذه املنظمة مبساعدة يهود رومانيا والصرب،. هلا جوزيف فون فريامير من أبرز مؤسسيها وأول رئيس

إسرائيليت يف جهودها  األليانس، كما أيدت )1877(واشتركت يف إغاثة ضحايا احلرب الروسية التركية اليهود 
كذلك اشتركت املنظمة يف . 1878مؤمتر برلني عام  للحصول على احلقوق املدنية ليهود البلقان وتبنت قضيتهم خالل

 وهجرة يهود رومانيا الكربى يف الفترة بني عامي 1882 و1881عامي  تنظيم هجرة يهود روسيا بعد أحداث
وقد قامت املنظمة . 1903ة ليهود روسيا بعد أحداث كيشينيف عام عمليات اإلغاث ، ونظمت1902 و1900

خصوصاً (معاداة اليهود  كذلك اهتمت املنظمة مبحاربة). إيكا(األنشطة بالتعاون مع مجعية االستيطان اليهودي  ذه
ركت األليانس وخالل احلرب العاملية األوىل، اشت .، كما أقامت مؤسسات تعليمية يف جاليشيا وبوكوفينا)مة الدم

وبعد ).  ألف الجئ من جاليشيا على وجه اخلصوص100أكثر من (اليهود  إسرائيليتش يف إغاثة ضحايا احلرب من
  .املنظمة يف تنظيم اهلجرة اليهودية عرب األراضي النمساوية احلرب، شاركت

 
  . بعد ضم أملانيا النازية للنمسا1938األليانس إسرائيليتش عام  وقد متت تصفية

 

  التحالف اإلسرائيلي العالمي األليانس إسرائيليت يونيفرسل 

Alliance Israelite Universelle  

للجماعات   يف باريس دف الدفاع عن احلريات املدنية والدينية1860توطينية تأسست عام  منظمة يهودية فرنسية
والواقع أن . املهين وإغاثة اليهود يف األزمات تدريباليهودية وتنمية اتمعات اليهودية املختلفة عن طريق التعليم وال

 يف أوربا آنذاك، قد أهل قيادات اجلماعة اليهودية يف فرنسا لتأسيس وقيادة أول وضع فرنسا، باعتبارها الدولة املهيمنة
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ومن ناحية . ياملستوى العامل منظمة يهودية يف العصر احلديث تعمل يف جمال الدفاع عن حقوق اجلماعات اليهودية على
وكان آلل . االستعمارية الفرنسية، من خالل نشر الثقافة الفرنسية أخرى، لعبت املنظمة دوراً مهماً يف خدمة املصاحل

وربطها  دور بارز يف هذا االجتاه حيث عملوا على حتويل سياسات األليانس وعلى التأثري عليها روتشيلد يف فرنسا
الفرنسي اليهودي الذي ترأس األليانس يف  كذلك عمل أدولف كرميييه رجل الدولة. ئذباملصاحل االستعمارية الفرنسية آن

  .املنظمة وبني اخلارجية الفرنسية والسلطات الفرنسية يف مستعمراا  على توثيق التعاون بني1880  1863الفترة 
 

وكان أول إجناز . والصرب يكااال السياسي، تدخلت األليانس للدفاع عن حقوق يهود روسيا ورومانيا وبلج ويف
، عملت املنظمة 1878ويف مؤمتر برلني عام  .1867 ناجح هلا يف ضمان احلقوق املدنية والدينية ليهود سويسرا عام

الدفاع عن حقوق يهود البلقان كما أهتمت بأوضاع يهود املغرب وتدخلت  بالتعاون مع بعض املنظمات األخرى على
يف  وبعد احلرب العاملية األوىل، نشطت املنظمة.  لتحسني أوضاعهم1880مدريد عام يف مؤمتر  لدى سلطان املغرب

الدول املُوقِّعة على معاهدات   من أجل حقوق يهود رومانيا وبولندا وار وغريها من1919مؤمتر فرساي للسالم عام 
  .فارس السالم، كما تدخلت لصاحل يهود املغرب العريب ويهود

 
الطبيعية من أعضاء اجلماعات اليهودية يف  س يف جمال إغاثة ضحايا احلروب وااعات والكوارثكذلك عملت األليان

، كما ساعدت ضحايا اهلجمات يف 1869أوربا خالل جماعة عام  فساعدت ضحايا يهود شرق. خمتلف أحناء العامل
املية األوىل وضحايا كما اشتركت يف إغاثة ضحايا احلرب الع. 1905و 1903  مث يف عامي1881روسيا عام 

واملغرب  ، كذلك ساعدت ضحايا الكوارث واالضطرابات الطائفية يف كلٍّ من رومانيا1922روسيا عام  ااعة يف
  .وتركيا ودمشق

 
، وخصوصاً 1869اليهودية من شرق أوربا منذ عام  كما شاركت األليانس يف تنظيم ومساعدة هجرة اجلماعات

، وأسست جلنة يف مدينة كونيجسربج لتنظيم عمليات اهلجرة بالتنسيق 1881 ى بعد عامخالل اهلجرة اليهودية الكرب
إمكانات  كذلك، اشتركت املنظمة يف عدة مؤمترات نظمتها املنظمات اليهودية لبحث. يهودية أخرى مع منظمات

اهلجرة بشكل خاص مع األليانس يف مسائل  وقد تعاونت. اهلجرة واالستيطان يف مناطق أخرى غري الواليات املتحدة
، كانت األليانس قد قررت إيقاف مساعداا لالجئني اليهود حىت 1891 وحبلول عام). إيكا(مجعية االستيطان اليهودي 

  .اهلجرة ال تشجع مزيداً من
 

الشرق أسست شبكة تعليمية واسعة يف دول البلقان و ومن أهم جماالت نشاط األليانس، ااالن الثقايف والتعليمي حيث
 تقدماً سريعاً يف هذا اال بفضل دعم البارون موريس دي هريش الذي قدم لألليانس وحققت. األوسط ومشال أفريقيا

هلا يف مدينة  وقد تأسست أول مدرسة. 1889 مليون فرنك ذهب مث عشرة ماليني فرنك ذهب عام 1874عام 
وطهران ) 1865(وبغداد  (1865) ودمشق) 1869( حلقتها مدارس أخرى يف طنجة 1862تطوان باملغرب عام 

 ومدارس يف اليونان 1897حاخامية يف إستنبول عام  كما أسست مدرسة. وفلسطني) 1878(وتونس ) 1898(
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 ، افتتحت يف باريس املدرسة اإلسرائيلية الشرقية العليا لتدريب املعلمني،1867عام  ويف. وبلغاريا ورومانيا والصرب

األليانس عدة  كما أرسل.  ألف طالب48 حنو 1914الب امللتحقني مبدارس األليانس عام وقد وصل حجم الط
وقد أُغلقت أغلب مدارس . 1908عام  ، ويف اليمن1868بعثات الستطالع أوضاع يهود الفالشاه يف إثيوبيا عام 

ذلك احلني يف مشال أفريقيا والشرق األوىل مث تركَّز نشاطها التعليمي منذ  األليانس يف دول البلقان عقب احلرب العاملية
تأثري التعليم الغريب  وقد واجهت هذه املدارس معارضة من اجلماعات اليهودية يف هذه البالد اليت كانت ختشى .األوسط

املدارس دوراً مهماً يف نشر الثقافة الفرنسية بني أعضاء  وبالفعل، لعبت هذه. العلماين على احلياة اليهودية التقليدية
الفرنسي واليت  العامل العريب واإلسالمي، وخصوصاً يف دول املغرب العريب اليت خضعت لالستعمار ماعات اليهودية يفاجل

حميطها العريب تعمل خلدمة مصاحل االستعمار  مت حتويل اليهود ا إىل مجاعات وظيفية منفصلة ثقافياً ووجدانياً عن
 االحتالل الفرنسي، إدراكاً منها ألمهية مدارس األليانس، عقدت معها اتفاقاًإدارة  ويف املغرب، جند أن. الفرنسي باملنطقة

وقد وصل حجم املدارس . هلا  مت مبوجبه وضع هذه املدارس حتت إشراف إدارة التعليم العام وضمان الدعم1928عام 
كما . 1952 ألف عام 28ارتفع عددهم إىل   طالبا15761ًتضم 1939 مدرسة عام 46يف املغرب وحدها حنو 

  .البيضاء لتدريب املعلمني اليهود مت افتتاح املدرسة العربية العليا يف الدار
 

 حيث بدأت يف تأسيس سلسلة من املدارس 1867أيضاً بدأ منذ عام  وقد كان لألليانس نشاط مهم يف فلسطني
مت تشييد مدرسة  ،1870ويف عام . نياًوحيفا ويافا وصفد وطربية تقدم تعليماً فرنسياً علمانياً ودي االبتدائية يف القدس

بعدها بعدة سنوات مدرسة يف القدس  مكفاه إسرائيل الزراعية بدعم من هريش وإدموند دي روتشيلد كما فُتحت
ومما يذكَر أن مدارس . باللغة الفرنسية باإلضافة إىل اللغة العربية وقد كان التدريس يتم. لتدريب اليهود على املهن

لتطبيق أساليبه اجلديدة يف  سطني هي اليت أتاحت الفرصة أمام إليعازر بن يهودا، أبو اللغة العربية احلديثة،فل األليانس يف
الثانوية، وكانت أكربها يف حيفا ومحلت امسي إدموند وموريس  وقد اهتمت األليانس أيضاً بفتح املدارس. تدريس العربية
 نس كانوا يف بادئ األمر معارضني للعقيدة الصهيونية، وذلك برغمأن مؤسسي وقادة األليا ومما يذكَر. دي روتشيلد

مث تركيزهم على التعليم والتدريب  الذي يلغي متاماً أية هوية أو أي انتماء يهودي، ومن" الذليل"رفضهم لالندماج 
 1911ملية عام ديفيد ولفسون رئيس املنظمة الصهيونية العا وقد ام. للحفاظ على شخصية اليهود وحتسني أحواهلم

تبنى سيلفيان  يف احلركات املناهضة للصهيونية بني اجلماعات اليهودية يف الدولة العثمانية، كما ممثلي األليانس باملشاركة
وقد . 1919يف مؤمتر فرساي للسالم عام   موقفاً معادياً للصهيونية1920ليفي الذي أصبح رئيساً لألليانس عام 

أما . اليهودية األخرى املعارضة للصهيونية مثل اجلمعية اإلجنليزية اليهودية نشاطها مع املنظماتكانت األليانس تتعاون يف 
الصهيونية يف فلسطني وطالب  احلرب العاملية الثانية فقد اختذت اللجنة املركزية لألليانس موقفاً مؤيداً لألهداف يف أعقاب

خلاصة بفلسطني السماح لليهود باهلجرة الواسعة واستغالل ا جلنة األمم املتحدة) 1947عام (رئيسها رينيه كاسني 
الفلسطينيني  وبرغم أن منظمة األليانس مل تدخل يف صراع مباشر ضد العرب. اليهودي يف فلسطني وتنمية الوطن القومي

ية وذلك األهداف السياسية للحركة الصهيون ألن نشاطها مل يأخذ شكالً سياسياً مباشراً إال أا ساعدت على حتقيق
صغار املالك العرب إىل أجراء واإلسهام يف استيعاب املهاجرين اليهود من  بشراء األراضي يف فلسطني وحتويل عديد من

  .مستعمرات زراعية شرق أوربا يف
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واشتداد الصراع حول فلسطني، أصبح وضع األليانس يف هذه البالد  ومع تنامي حركات التحرر الوطين يف العامل العريب

من   مث حصول دول املغرب العريب على استقالهلا من فرنسا وما أعقب ذلك1948إسرائيل عام  ومع قيام. رجاًح
سواء إىل إسرائيل أو إىل فرنسا أو  هجرة أغلب أعضاء اجلماعات اليهودية من املنطقة العربية خالل اخلمسينيات متجهني

. اق وسوريا ومصر، كما تقلَّص عددها يف دول املغرب العريبالعر غريها من الدول، أُغلقت أغلب مدارس األليانس يف

 8054 و1963 عام 13527 إىل 1959 عام 30123تالميذ مدارس األليانس من  ففي املغرب اخنفض عدد

أصبحت مدارس  أما يف إسرائيل، فقد. قامت احلكومة املغربية بدمج هذه املدارس يف نظامها التعليمي ، كما1968عام 
  .العربية اضعة للنظام التعليمي اإلسرائيلي وأصبحت لغة التدريس فيهااألليانس خ

 
وخصوصاً أن جزءاً كبرياً من يهود املغرب  وقد زادت األليانس من اهتمامها خالل الستينيات بالعمل داخل فرنسا،

داً من املخطوطات  ألف جملد وعد30مبكتبة مهمة يف باريس تضم أكثر من  العريب هاجروا واستقروا ا، كما حتتفظ
  .النادرة

 

  المؤسسة األمريكية اليهودية المشتركة للزراعة أجرو  جوينت 

 Agro-Joint  American Jewish Joint Agricultural Corporation  

ة وهي منظمة أمريكية أسستها اللجنة اليهودي. للزراعة أجرو  جوينت اختصار السم املؤسسة األمريكية اليهودية املوحدة
تأهيل أعضاء   لتكون مبرتلة وكالة هلا يف االحتاد السوفييت هدفها املسامهة يف إعادة1924عام  األمريكية املوحدة للتوزيع

وظائفهم الوسيطة والتجارية التقليدية، منذ ايات  الذين كانوا قد فقدوا) أساساً من الناطقني باليديشية(اجلماعة اليهودية 
وهو  الدولة السوفيتية، وكذلك توجههم حنو العمل املنتج يف القطاع الزراعي والصناعي، مع قيامالقرن التاسع عشر، مث 

  .ما يؤهلهم لالنضمام بشكل فعال إىل اتمع اجلديد
 

وبعد . الزراعية جوينت نشاطها مبشروع جترييب لتوطني عدة مئات من األسر اليهودية يف األراضي وقد بدأت أجرو 
بنشاط املنظمة، فقدمت هلا مساحات من  واهتمت احلكومة السوفيتية.  مت تطبيقها على نطاق واسعجناح التجربة،

كما تلقت املنظمة . االئتمانية وقدمت هلا أسعاراً خمفضة للسفر واالنتقال األراضي بدون مقابل وفرت هلا التسهيالت
اليهودية يف روسيا، وهي  مريكية للمستوطنات الزراعية ماليني دوالر من اجلمعية األ8 قدره 1928مالياً يف عام  دعماً

كما قدمت احلكومة السوفيتية، من . جوينت يف روسيا منظمة تأسست خصيصاً لدعم برامج االستيطان الزراعي ألجرو 
  .اجلمعية وأجرو  جوينت، مبلغاً مماثالً بالروبل خالل منظمة كوزمت وباالتفاق مع

 
 ألف شخص يف مستوطنات زراعية يف أوكرانيا والقرم بلغت 250ما يقرب من  نيوقد جنحت املنظمة يف توط

هذه  ، ترسخت أوضاع1937ويف عام ). اإلكر يساوي فداناً مصرىاً واحداً تقريباً(ماليني إكر  3مساحتها 
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لقدرة على استيعاب الذات أتاح هلا ا املستوطنات، حبيث أصبحت تتمتع بقدر كبري من االستقاللية املادية واالعتماد على
  .أعضاء جدد دون أية مساعدات خارجية

 
لإلقراض لتمويل املشاريع احلرفية  ثالثني مجعية) مجعية االستيطان اليهودي(أسست أجرو  جوينت بالتعاون مع إيكا  وقد

نيات يف  مت استيعاب هذه التعاو1927ويف عام . ألف شخص 300وقد استفاد من هذه املشاريع حوايل . التعاونية
نشاطهم  واملمول من قبل بنك احلكومة السوفيتية، وهو ما أتاح هلم فرصة االستمرار يف نظام التعاونيات العام للدولة

  .على نطاق أوسع
 

مدرسة جتارية وزراعية، حيث قامت هذه املدارس بتدريب  42 كما نظَّمت أجرو  جوينت، بالتعاون مع إيكا وأورت،
 وقد استوعبت هذه املدارس يف املؤسسات. الذين مت استيعام يف الصناعات احلكومية يهودياآلالف من الشباب ال

من الرجال والنساء من اليهود  ، كانت احلكومة هي اليت تتوىل تدريب آالف1937ويف اية عام . احلكومية السوفيتية
  .يف األعمال املهنية واحلرفية املختلفة

 
لتدريب عشرات اآلالف   مجعيات املعونة املتبادلة اليت كانت تنظم الورش التعاونيةأجرو  جوينت بدعم نشاط وقامت

، يف االحتادات الصناعية 1935اجلمعيات، منذ عام  وقد مت استيعاب هذه. من اليهود غري القادرين على العمل الزراعي
  .العام احلكومية أو يف نظام التعاونيات

 
 مجعية طبية لتوفري الرعاية 63أسست   يف جمال الطب والصحة العامة حيثكما لعبت أجرو  جوينت دوراً مهماً

  .األكرب من هذه اجلمعيات يف وزارة الصحة والصليب األمحر وقد مت استيعاب اجلزء. الصحية للفقراء من اليهود
 

أعضاء اجلماعة  يعاب بعد أن لعبت دوراً مهماً يف است1938جوينت نشاطها يف االحتاد السوفييت عام  وقد أت أجرو 
تبين أم أصبحوا يف غري حاجة إىل مساعدة املنظمات  اليهودية يف النسيج االقتصادي للدولة السوفيتية اجلديدة، وبعد أن

  .اخلارجية
 

  اللجنة المتحدة للهجرة اليهودية إميج ديركت 

 Emig Direkt  United Committee for Jewish Emigration  

«لعبارة اختصار . »اهلجرة اجتاه«، وهي عبارة إجنليزية تعين «Emigration Direction إميجريشن دايركشن 

 إثر املؤمتر 1921تأسست هذه املنظمة عام  وقد. »اللجنة املتحدة للهجرة اليهودية«ويستخدم االختصار لإلشارة إىل 
اولة دعم وتنسيق نشاط املنظمات واجلمعيات مسألة اهلجرة اليهودية وحم الذي عقد يف براغ يف العام نفسه ملناقشة

املهام األساسية هلذه  وقد كان من. العاملة يف جمال غوث ومساعدة املهاجرين اليهود القادمني من شرق أوربا املختلفة
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بيل ويف س. ااورة، مث إجياد مناطق جديدة لتوطينهم املنظمة، تأمني خروج املهاجرين اليهود من شرق أوربا عرب الدول
إىل  وبعد فَرض حدود على اهلجرة. املنظمات اليهودية املختلفة يف األمريكتني وأستراليا ذلك، أقامت املنظمة عالقات مع

يف أمريكا الالتينية وكندا  ، كثفت املنظمة اهتمامها لبحث اإلمكانيات االستيطانية1924الواليات املتحدة عام 
باالشتراك مع إيكا وهياس، منظمة هيسم يف حماولة لتوحيد  ، أسست،1927ويف عام . وأستراليا وجنوب أفريقيا

  .1934وقد انفصلت إميج ديركت عن هيسم عام . باهلجرة اليهودية وتنسيق اجلهود اخلاصة
 

  منظمة إعادة التأهيل والتدريب أورت 

 ORT  Organization for Rehabilitation and Training  

 يف 1880عام  ، وهي منظمة يهودية تأسست»منظمة إعادة التأهيل والتدريب«السم هي احلروف األوىل  »أورت«
أساساً من يهود (أعضاء اجلماعة اليهودية يف روسيا  روسيا القيصرية دف تنمية اخلربات واملهارات الزراعية واملهنية بني

 الت اهليكيلية العميقة اليت شهدهااالقتصادية قد تدهورت بشكل حاد نتيجة التحو الذين كانت أوضاعهم) اليديشية

منتصف القرن التاسع عشر واليت  االقتصاد الروسي إثر حماوالت التحديث والتنمية االقتصادية اليت كانت جارية منذ
وقد تفاقمت أوضاعهم بشكل أكثر . ألعضاء اجلماعة اليهودية شهدت ضياع الوظائف الوسيطة والتجارية والتقليدية

املثقفني ورجال  وقد أسس هذه املنظمة جمموعة من. التحديث يف الثمانينيات من القرن التاسع عشر ليةحدة بعد تعثُّر عم
. بالبورجوازية الروسية والدولة القيصرية الصناعة من اليهود الذين كانت ثقافتهم ومصاحلهم مرتبطة بشكل وثيق

  اليهودية ثقافياً واقتصادياً يف اتمع الروسي، وخصوصاًدمج واستيعاب اجلماهري وبالتايل، اجتهت جمهودام حنو حماولة

ناحية واألقليات غري السالفية من  أن تفاقم األوضاع االقتصادية كان يثري توترات حادة بني اتمع والدولة الروسية من
  .لبورجوازية من اليهودوهو ما كان يهدد مكانة ومصاحل املثقفني وا ،(ومن بينهم أعضاء اجلماعة اليهودية(ناحية أخرى 

 
داخل روسيا،  ، تركَّز نشاطها أساسا1920ً و1880ففي الفترة ما بني عامي . نشاط أورت بعدة مراحل وقد مر

مدرسي املدارس التجارية، وقدمت املعونة  فأقامت الورش الصغرية لتعليم احلرف واملهن املختلفة، واهتمت بتدريب
وبعد .  شعبة يف املراكز املهمة يف خمتلف أحناء البالد20، كان هلا 1912 ويف عام. للطلبة اليهود يف املدارس الفنية

دف إعادة » العمل املساعدة من خالل«العاملية األوىل، أقامت أورت برناجماً واسع النطاق حتت اسم  اندالع احلرب
% 80وبقيام الدولة السوفيتية، فَقَد . داخل روسيا تأهيل وإجياد فرص عمل جديدة لالجئني من اليهود يف مناطق جديدة

الوسيطة والتجارية التقليدية، وهو ما كان يستدعي إعادة تأهيلهم وإكسام  من أعضاء اجلماعة اليهودية وظائفهم
وقد . للمجتمع السوفييت اجلديد الصناعية واحلرفية والزراعية حىت يتم استيعام يف البنية االقتصادية واالجتماعية اخلربات

الذين أصابتهم خسائر كبرية خالل احلرب العاملية األوىل واحلرب  دمت أورت مساعدا للمزارعني من يهود أوكرانياق
  .مع كوزمت يف حتويل كثري من يهود روسيا البيضاء إىل الزراعة األهلية، كما تعاونت
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 بولندا: شرق أوربا، مثل، وسعت أورت نطاق نشاطها ليشمل دول 1945 و1920بني عامي  ويف الفترة ما

. ار وبلغاريا ورومانيا وأملانيا وفرنسا وليتوانيا والتفيا وبساربيا، واليت كانت جزءاً من اإلمرباطورية الروسية، وأيضاً

وقد أشرف على . »احتاد أورت العاملي«إىل منظمة دولية حتت اسم  1921 عام) يف برلني(ويف سبيل ذلك، مت حتويلها 
وجنوب أفريقيا وكندا  الفترة ما بني احلربني العامليتني، جلنة دولية أسست فروعاً هلا يف الواليات املتحدة نشاطها، يف

الفترة، يف شرق أوربا واالحتاد السوفييت، املدارس  وقد أسست أورت خالل هذه. وأمريكا الالتينية ومناطق أخرى
 كما عملت على توفري العدد واآلالت آلالف من. الورش التعاونيةالزراعية التعاونية و التجارية والزراعية واملستوطنات

، وكان 1924لندن عام  املزارعني واحلرفيني من اليهود، وذلك من خالل شركة أُسست خصيصاً لذلك الغرض، يف
ييت قيمتها يف إرسال آالت وأدوات إىل االحتاد السوف ،1928وسامهت، عام . هلا أفرع يف شرق أوربا واالحتاد السوفييت

  .مليون ونصف املليون دوالر

 
مساعدة وإعادة تأهيل اليهود األملان،  ، نشطت أورت يف جمال1933ومع وصول النازية إىل السلطة يف أملانيا عام 
وذلك من خالل إقامة مدارس صناعية وزراعية يف أملانيا ويف الدول اليت  سواء الالجئون منهم أو الراغبون يف الرحيل،

الالجئني  ، افتتحت يف الواليات املتحدة يف نيويورك أول مدرسة لتدريب1942ويف عام . بشكل مؤقت إليهاجلأوا 
  .اليهود

 
وانتقال أعداد كبرية من أعضاء اجلماعة اليهودية إىل  وبعد احلرب العاملية الثانية، توسع نشاط أورت مع هجرة

  . اجلماعات اليهودية يف آسيا وأفريقيا واملغرب وإسرائيلامتد نشاطها إىل كما. األمريكتني وأوربا الغربية
 

اجلدد يف املستوطنات   حيث بدأت برامج للتدريب املهين للمهاجرين1949بدأت أورت نشاطها يف إسرائيل عام  وقد
وقد عمل هذا الفرع منذ تأسيسه يف . للمنظمة أهم فرع» أورت إسرائيل«، أصبح 1970وحبلول عام . واملدن
، كان فرع أورت 1970ويف عام . املهرة والفنيني وغريهم من األخصائيني  ألفاً من العمال70يل على تدريب إسرائ

  .من التدريب املهين يف إسرائيل ويعمل عن كثب مع وزاريت التعليم والعمل% 40حنو  اإلسرائيلي يغطي
 

 حينما مت إيقاف 1967عام  حىت ألف شخص 16ومت تدريب . 1957وقد استأنفت أورت نشاطها يف بولندا عام 
بالتعليم الفين أكثر من االهتمام بالتعليم املهين والذي  وقد بدأت أورت، منذ السبعينيات، تأكيد االهتمام. نشاطها

  .بالكمبيوتر واألمتتة يتضمن اخلربات اخلاصة
 

 جانب خدمة أعضاء وإىل. أكثر من مليون يهودي ومنذ تأسيسها وحىت السبعينيات، استفاد من مدارس أورت
تلبية  أورت أيضاً برامج تدريبية يف الدول النامية يف آسيا وأفريقيا وأمريكا الالتينية، اجلماعات اليهودية يف العامل، تقدم

املتحدة وإسرائيل وسويسرا  لطلب حكومات هذه الدول وبناء على طلب حكومات دول أخرى، وخصوصاً الواليات
ويوجد املقر العاملي الحتاد أورت يف . السياسي لصاحل إسرائيل بد أا متارس شيئاً من الضغطوالدول اإلسكندنافية، وال

  .جنيف
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  جمعية االستيطان اليهودي إيكا 

ICA  Jewish Colonization Association  

 «Jewish Colonization Association كولونيزيشان أسوسيشن جويش«هو اختصار عبارة » إيكا«

مث » يكا«، فأصبحت »ياء«نطق  «J» ، ولكن حرف»جكا«املفروض أن تكون  ، فكانJCA ألوىل هيوحروفها ا
  الثري األملاين اليهودي البارون موريس دي هريش1891منظمة توطينية يهودية أسسها عام  وهي .«ICA إيكا«

والواليات املتحدة األمريكية  ةدف توطني املهاجرين من أعضاء اجلماعات اليهودية يف شرق أوربا من يهود اليديشي
هريش، وغريه من أثرياء يهود الغرب املندجمني، باملهاجرين اليهود  وينبع اهتمام. وكندا، ودمجهم يف جمتمعام اجلديدة

مكانة يهود  بعيداً عن أوربا، ألن وصول مثل هؤالء املهاجرين إىل غرب أوربا كان ميكن أن يهدد وحماولتهم توطينهم
إنقاذ الفائض البشري األوريب من : »إنقاذ مجاعات«وميكن تسمية مثل هذه اجلمعيات .  االجتماعية واالقتصاديةالغرب

 .وإنقاذ يهود الغرب، وإنقاذ أوربا من هؤالء اليهود بتصديرهم إىل أماكن أخرى يهود اليديشية بتوطينه يف أحناء العامل،

يهودي مستقل وال تكترث وية  لى أا صهيونية، فهي ال تم مبصريولذا، فإن من اخلطأ تصنيف مثل هذه اجلمعيات ع
  .يهودية وال تبغي بعثاً يهودياً

 
الذي كان  هذه اجلمعيات يف سياق غريب عام، فهي جزء من التشكيل االستعماري االستيطاين الغريب وميكن أن نضع

وأمريكا الشمالية كجزء من السياسة  لالتينيةيرمي إىل إنشاء جمتمعات جديدة يف دول أفريقيا وآسيا وأمريكا ا
فإن فلسطني، من منظور هذه اجلمعيات، ليست سوى مكان لالستيطان  لذا،. الكولونيالية، وحماولة اهليمنة على العامل

مجعيات  ومن مث، فاجلمعيات اليهودية التوطينية. االستعمارية الغربية وليست له أمهية خاصة يدخل ضمن الشبكة
تساعد املهاجرين يف جمتمعام  ية استيطانية بدون ديباجات صهيونية أو هي جمرد مجعيات رفاه اجتماعياستعمار
  .اجلديدة

 
 األرجنتني، املنطقة الرئيسية لنشاط إيكا االستيطاين حيث أسست أول مستوطنة هلا عام وتعد أمريكا الالتينية، وخصوصاً

والتسهيالت االئتمانية، إىل جانب توفري  الزراعية والتدريب الالزم للمستوطنني،وقد تولَّت إيكا توفري اآلالت  .1891
، وهي فترة الذروة بالنسبة لالستيطان اليهودي 1930اليهود عام  وقد وصل حجم املستوطنني من. شبكة من املدارس
 ،1938ويف اية عام .  ألف هكتار من األراضي الزراعية500ألف مستوطن يزرعون حوايل  20يف األرجنتني إىل 

اجلماعة اليهودية يف   أشخاص، مع العلم بأن تعداد26.110 أسرة يهودية أو 3215كانت املستوطنات تضم حوايل 
يوجد يف العاصمة بيونس أيرس ومدينة روزاريو   ألفاً يف حني مل يكن280 إىل حوايل 1940األرجنتني وصل عام 

ذه املستوطنات الزراعية مل تزدهر، بل تضاءل حجم املستوطنني ا حىت ه إال أن. سوى ألف يهودي قبل تأسيس إيكا
مرياث يهود  ويف احلقيقة، فإن السبب األساسي وراء ذلك كان، من ناحية،. إىل مثانية آالف شخص 1966وصل عام 

ق قدر أكرب األساسي من اهلجرة حتقي اليديشية كجماعات حضرية جتارية غري مؤهلة للعمل الزراعي، كما كان هدفهم
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ومن ناحية أخرى، كانت املستوطنات . متوافراً إال يف املدن الكربى من احلراك االجتماعي والتعليم، وهو ما مل يكن
وبالتايل، . مؤسسة إيكا مساحات األراضي الزراعية الواسعة وتزايد أعباء الديون، ومن بريوقراطية ممثلي تعاين من نقْص

  .الزراعية واالنتقال إىل بيونس أيرس وغريها من املدن الكبرية نني إىل هجر املستوطناتاجتهت أعداد كبرية من املستوط

 
املستوطنات مل تزدهر أيضاً  ، إال أن هذه1904أسست إيكا أيضاً مستوطنات زراعية يف الربازيل كانت أوهلا عام  وقد

لجنة األمريكية املشتركة للتوزيع، يف رعاية بالتعاون مع ال إال أن إيكا استمرت،. 1965ومت تصفية آخر مستوطنة عام 
  .واالئتمانية اليت كانت قد أسستها يف مناطق االستيطان اليهودي املؤسسات التعليمية

 
جتارية يف نيويورك  ، أسست مدرسة1891ففي عام . أيضاً يف توطني اليهود يف الواليات املتحدة وكندا وسامهت إيكا

ويف العام نفسه، أسس البارون دي هريش . اجلديدة ملهاجرين اجلدد من اليهود على احلياةمن أجل تدريب وإعادة تأهيل ا
وقد أسس الصندوق . املهاجرين اجلدد من اليهود وإقامة مراكز ريفية هلم دف مساعدة» صندوق بارون دي هريش«

والصناعية  ملعونة الزراعيةمجعية ا«، أسس الصندوق يف نيويورك 1899ويف عام . يف نيو جرسي مدرسة زراعية
. »النشاط الزراعي بني يهود الواليات املتحدة اجلمعية الزراعية اليهودية من أجل تنمية«اليت أصبحت فيما بعد » اليهودية

اهلجرة اليهودية إىل الواليات املتحدة، أسست إيكا، بالتعاون مع مجعية  وبعد أن تزايدت.  مزرعة78وقد مت تأسيس 
 (Removal Committee رميوفال كومييت: باإلجنليزية(» جلنة النقل«زراعية والصناعية اليهودية ما يسمى ال املعونة

املهاجرين اجلدد، وتوزيعهم يف أحناء البالد،   على استقبال1907 و1901اليت عملت يف الفترة ما بني عامي 
، كانت اللجنة قد ساعدت 1902وحبلول عام . ن قبلاستقروا يف الواليات املتحدة م وإحلاقهم بذويهم الذين كانوا قد

وتركَّز النشاط الرئيسي  ،1922وقد مت تصفية اللجنة عام . ألف مهاجر على االستقرار يف الواليات املتحدة 70 حوايل
ا يف وقد توقَّف نشاط إيك. للمهاجرين اجلدد من اليهود إليكا يف الواليات املتحدة يف توفري التسهيالت االئتمانية

 .بدء احلرب العاملية الثانية الواليات املتحدة متاماً مع

 
وقد عملت هذه املنظمة يف مونتريال، من خالل مؤسسة بارون  .1892 ويف كندا، أسست إيكا أول مستوطنة هلا عام

وقد . عشر اسعومساعدة املستوطنات اليهودية اليت كانت قد تأسست يف كندا يف ايات القرن الت دي هريش، على دعم
إال أن األوضاع االقتصادية . مستوطنات أشرفت اجلمعية الزراعية اليهودية على نشاط إيكا يف كندا ومت تأسيس عدة

 أسرة يهودية تعمل يف 120، كانت 1960ويف عام . العاملية األوىل املتدهورة أدت إىل تصفية بعضها بعد احلرب
  .حتت رعاية إيكا املستوطنات الزراعية

 
اليهودية من شرق أوربا، فأسست يف روسيا القيصرية يف  وقد أشرفت إيكا أيضاً على عملية هجرة أعضاء اجلماعات

. جلان للهجرة، وأقامت مكتباً مركزياً هلا يف بطرسربج مبوافقة احلكومة الروسية 507 حوايل 1914  1904الفترة 

املسموح به بعد احلرب  قيوداً على حجم اهلجرة) املتحدةوخصوصاً الواليات (أن فرض كثري من بلدان العامل  وبعد
 ملناقشة تنسيق وتوحيد 1922وآخر يف باريس عام  1921 العاملية األوىل، اجتهت إيكا إىل عقد مؤمتر يف بروكسل عام
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 «جالءاللجنة املوحدة لإل«، مت تأسيس 1925ويف عام . إال أن املؤمترين فشال اجلهود يف جمال اهلجرة اليهودية،

، أسست إيكا، 1927ويف عام  .بالتعاون بني إيكا ومنظمة إميج ديركت واللجنة األمريكية اليهودية املشتركة للتوزيع
، وذلك ملساعدة 1937 دولة عام 21 جلنة يف 57هلا  بالتعاون مع هياس، وإميج ديركت منظمة هيسم، اليت كان

 ، أسست إيكا يف روسيا السوفيتية مكتباً للهجرة لإلشراف على1928م ويف عا. العامل املهاجرين اليهود يف مجيع أحناء

ألف جنيه على  800 ، أنفقت إيكا حوايل1939  1933ويف الفترة . هجرة أعضاء اجلماعة اليهودية من روسيا
  .هجرة يهود أملانيا النازية

 
يضاً يف جمال إعادة تأهيل أعضاء وإعادة توطني يهود شرق أوربا، بل عملت أ ومل يقتصر نشاط إيكا على هجرة

واالستمرار يف  اليهودية يف شرق أوربا نفسها، ويف إكسام خربات زراعية وصناعية تؤهلهم لالنضمام اجلماعات
روسيا، حيث عملت خالل العشرينيات على توطني  فنشطت يف جمال االستيطان الزراعي اليهودي يف. جمتمعام األصلية

كما اهتمت . مستوطنة زراعية على أراض قدمتها احلكومة السوفيتية يف أوكرانيا 50يهودية يف عدة آالف من األسر ال
  .مدرسة زراعية وفنية  أربعني1914كما كانت قد أسست حبلول عام . التعاونيات وإدخال الزراعات اجلديدة بتأسيس

 
ومن أهم .  روسيا وبولندا ورومانيا وجاليشيااليهودية يف كما اهتمت بتعليم اليهود حيث دعمت املؤسسات التعليمية

 االئتمانية لصغار التجار واحلرفيني يف شرق أوربا حيث أسست شبكة واسعة من البنوك أنشطتها تقدمي التسهيالت

 680، حنو 1914عام  وقد وصل حجم هذه الشبكة،. التعاونية اليت قدمت القروض للفالحني والتجار واحلرفيني

  .اًبنكاً تعاوني
 

احلرب العاملية األوىل، إال أنه استؤنف مرة أخرى بعد احلرب، حيث تعاونت  وقد توقَّف نشاط هذه املؤسسات خالل
، 1924إلعادة البناء عام  اللجنة األمريكية اليهودية املوحدة للتوزيع يف تأسيس املؤسسة األمريكية املوحدة إيكا مع

كما أقامت .  دوالر3.550.000برأمسال قدره   بنكاً للتسليف760 على 1930واليت أصبحت تشرف بعد عام 
  .1951وقد صفيت هذه املؤسسة عام . الوسطى هذه املؤسسة بنوكاً جتارية خلدمة الطبقات

 
 بعد وفاة البارون دي هريش الذي مل يكن متحمساً 1896إال أنه مل يبدأ إال عام  وامتد نشاط إيكا إىل فلسطني أيضاً،

، 1900ويف عام  .وقد تولت إيكا اإلشراف على بعض املستوطنات اليهودية. مة دولة يهودية يف فلسطنيإقا لفكرة
، 1923ويف عام . روتشيلد، واليت كانت حتت رعايته تولَّت إدارة املستوطنات اليت كان قد أسسها البارون إدموند دي

 واليت بلغ جمموع ما)  االستيطان اليهودي يف فلسطنيمجعية(روتشيلد تأسيس منظمة بيكا  مت بالتعاون بني إيكا ومؤسسة

اليهود من أراض عند   ألف دومن، أي ثُلث ما كان حبوزة45ما مساحته ) 1948  1923(امتلكته خالل ربع قرن 
وهي اختصار إمريجنسي ) «EMICA إميكا»  يف تأسيس مجعية1933كما سامهت إيكا عام . إعالن قيام إسرائيل

اليت أشرفت على بناء ) أي صندوق الطوارئ لفلسطني ،Emergency Fund for Palestine فند فور بالستني
  .اليهودية يف فلسطني العديد من املستوطنات
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«1955وقد أصبحت إميكا عام  وقد . إسرائيل املركز الرئيسي لنشاط إيكا حيث أصبحت» إيكا يف إسرائيل 
 مستوطنة 30ليل األعلى يف فلسطني احملتلة، ويف إقامة أكثر من اجل اشتركت مع الوكالة اليهودية يف تطوير منطقة

  .التعليمية ا وهي تم بدعم املؤسسات. تقدمي تسهيالت ائتمانية يف اال الزراعي يف إسرائيل يهودية، وكذلك يف

 
ملت، بالتعاون مع جلنة التوزيع فع. اليهودية يف املغرب العريب وقد اهتمت إيكا أيضاً بعد احلرب العاملية الثانية باجلماعات

ويف عام . املغرب تسهيالت ائتمانية ليهود تونس واملغرب، ويف إقامة مراكز للتدريب الزراعي يف املشترك، على توفري
ومنذ عام . »اجلمعية الزراعية ليهود املغرب« ، قامت، بالتعاون مع األليانس إسرائيليت يونيفرسل، بتأسيس1952
من أجل نقْل املهاجرين اليهود » برنامج اإلنقاذ اخلاص«يف » املتحدة خدمة هياس« تعاون مع ، وهي تعمل يف1965

  .ومشال أفريقيا إىل أستراليا وكندا وفرنسا من شرق أوربا

 
 .الالتينية للمؤسسات اليهودية التعليمية والثقافية يف خمتلف بلدان أوربا وأمريكا وتويل إيكا اهتماماً خاصاً

 

  جمعية األمريكية للتوطين اليهودي في االتحاد السوفيتيال إيكور 

ICOR- Jewish American Association for Jewish Colonization in the Soviet 
Union  

وكلمة (باليديشية » األمريكية لالستيطان اليهودي يف االحتاد السوفييت اجلمعية«هي احلروف األوىل السم » إيكور«
الزراعي   من أجل دعم االستيطان1924وهي مجعية أمريكية تأسست عام ). بالعربية» فالح«أيضاً  تعين» إيكور«

دعم املستوطنات اليهودية يف القرم   يف1928وقد مارست إيكور أنشطتها، حىت عام . اليهودي يف االحتاد السوفييت
اختيارها كمنطقة لالستيطان الزراعي إىل بريوبيجان بعد أن مت  وأوكرانيا، إال أا وجهت مجيع جهودها بعد ذلك

  .النطاق دف حتويلها إىل إقليم يهودي ذي حكم ذايت الصناعي اليهودي الواسع
 

 12اليت كانت تضم يف تلك الفترة . اجلهات املؤيدة هلذا املشروع يف الواليات املتحدة وقد أصبحت إيكور من أكثر

قامت اجلمعية باالتفاق مع  وقد. شرة يف أحناء الواليات املتحدة جلنة من جلاا منت100ألف عضو، كما كان هناك 
. وسامهت يف إقامة املستوطنات الزراعية واملصانع التعاونية احلكومة السوفيتية باستكشاف إمكانيات املنطقة اجلديدة،

بريوبيجان وبحث  زيارةبعثة علمية من اخلرباء األمريكيني يف جمال الزراعة واالستيطان ل 1929 كما نظمت اجلمعية عام
  .إمكانيات تطويرها كمنطقة لتوطني اليهود

 
أقامت   وجهت إيكور نشاطها الرئيسي إىل اال الثقايف يف بريوبيجان حيث1938 و 1933عامي  ويف الفترة بني

ما أصدرت عام ك. ومكتبة ودار حضانة مؤسسة للطباعة احلديثة لنشر الصحف واالت حملياً وأقامت معرضاً للفنون
، ركَّزت إيكور نشاطها يف نشر 1939وبعد عام . اجلديدة  جملة شهرية باليديشية واإلجنليزية هي احلياة1935

  .يف االحتاد السوفييت ويف بريوبيجان املعلومات حول احلياة اليهودية
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  جمعية غوث اليهود األلمان

Hilfsverein Der Deutschen Juden  

للقيصر   جيمس سيمون تاجر األقطان اليهودي الذي كان صديقاً شخصيا1901ًية أسسها عام يهود منظمة أملانية
وقد تأسست اجلمعية على غرار  .دف غوث يهود شرق أوربا ويهود الشرق وحتسني أوضاعهم االجتماعية والسياسية

وتعليمي مهم إىل جانب تنظيم عمليات إذ قامت بنشاط ثقايف  األليانس إسرائيليت يونيفرسل وكانت منافساً قوياً هلا
 برناجمها الذي جاء فيه أن 1898اجلمعية مبذكرة للحصول على تصريح ونشرت عام  وقد تقدمت. اهلجرة والغوث

أقدامها يف الدول العثمانية،  احتكرت التعليم بني اليهود وأا مرتبطة بفرنسا رغم أن الصداقة األملانية قد ثبتت األليانس
أن اليهود الروس والبولنديني يتحدثون اليديشية ويفضلون اللغة  وذكر. مل يعد للبعثة الثقافية لألليانس أي مربرولذا 

أهداف السياسة  وبالفعل، مل يكن نشاط اجلمعية بعيداً عن. وهو ما يعطي اجلمعية فرصة لنشر النفوذ والتجارة األملانية
. البلقان والدولة العثمانية يتم فيها تدريس اللغة األملانية كة من املدارس يف دولاخلارجية األملانية إذ أسست اجلمعية شب

اإلمربيالية  فلسطني بعيداً عن التقارب الصهيوين األملاين ومساعي الصهاينة األملان لكسب تأييد كذلك مل يكن نشاطها يف
فاملشروع الصهيوين سيعمل من جهة على حتويل  .األملانية ملشروعهم وإظهار نفع اليهود للمشروع االستعماري األملاين

ومن جهة أخرى ستساهم هجرة اليهود الناطقني باليديشية إىل فلسطني يف نشر  هجرة يهود شرق أوربا بعيداً عن أملانيا،
بني عامي فلسطني يف الفترة  وقد نشطت اجلمعية يف. األملانية وازدهار التجارة األملانية وفتح أبواب الشرق أمامها الثقافة

 7000تأسيس مخسني مدرسة ختدم   قد أسست أو ساعدت يف1914، وكانت حبلول عام 1918 و1903

كما كانت اجلمعية وراء تأسيس معهد التخنيون يف . لغة التدريس طالب من بينها كلية لتدريب املعلمني، وكانت العربية
 وقد فجرت اجلمعية ما عرف باسم. قنصل األملاينمارك ومت افتتاحه برعاية ال106.500 حيفا واستثمرت فيه مبلغ

وقد . امللحقة به، باللغة األملانية  تدريس العلوم يف املعهد، وكذلك يف املدرسة1913عندما قررت عام » حرب اللغة»
 احلرب أما بعد. اجلمعية إىل تركها وتأسيس مدارسهم العربية اخلاصة دفع ذلك كثرياً من الطلبة واملعلمني يف مدارس

وتسلمت املنظمة  وهزمية أملانيا وانتصار االستعمار الربيطاين، فقد انتهى نشاط اجلمعية يف فلسطني العاملية األوىل
  .الصهيونية العاملية مجيع مؤسساا

 
 يف جمال غوث ضحايا احلروب والكوارث الطبيعية من أعضاء اجلماعات اليهودية يف أوربا وقد عملت اجلمعية أيضاً

نشاطها يف هذا اال بعد مذابح  اجلمعية وقد بدأت. ظيم هجرم إىل الواليات املتحدة وغريها من الدول االستيطانيةوتن
نفسه لتنظيم عملية غوث يهود روسيا، وكذلك مؤمتر لندن عام   فنظَّمت مؤمتر فيينا يف العام1903كيشينيف عام 

 سيا وفنلندا وغريها من الدول للمطالبة باحلد من التشريعاتلدى حكومات رومانيا ورو ، كما تدخلت اجلمعية1905

 1914  1905يف الفترة  وقامت بإصدار جريدة أسبوعية. اليت متيز ضد أعضاء اجلماعات اليهودية يف هذه البالد

رة، أسست اجلمعية ويف جمال اهلج. الغريب بأوضاع اليهود يف روسيا باللغات األملانية واإلجنليزية والفرنسية لتعريف العامل
أملانيا وجلنة  يف) البناي بريت(املركزي للهجرة اليهودية بالتعاون مع احملفل األكرب ألبناء العهد   املكتب1904عام 
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يف تنظيم هجرة عدة مئات من  1914  1904فرانكفورت لغوث يهود شرق أوربا املعذبني، وساعدت يف الفترة 
مروراً باألراضي األملانية، وتعاونت مع املايل األمريكي اليهودي  ات املتحدةاأللوف من يهود شرق أوربا إىل الوالي

ومما  .لتهجري يهود روسيا إىل جنوب الواليات املتحدة» خطة جالفستون«مشروعه املعروف باسم  جيكوب شيف يف
ا شاركت اجلمعية يف عمليات كم. أملانيا يذكَر أن احلكومة األملانية كانت ترفض توطني أي من املهاجرين اليهود داخل

الواقعة حتت االحتالل يف شرق أوربا وقامت بتوزيع أموال اإلغاثة  الغوث خالل احلرب العاملية األوىل يف املناطق
  .1921/1922ساعدت ضحايا ااعة من يهود روسيا عام  األمريكية، كما

 
شرق أوربا،  ضاع االقتصادية للجماعات اليهودية يفاإلغاثة واهلجرة، اهتمت اجلمعية بتنمية األو وإىل جانب عمليات

االستيطانية اليهودية يف جنوب روسيا اليت أشرفت عليها  فسامهت يف تطوير التعليم احلريف وشاركت يف املشاريع الزراعية
 جونظراً ألن بعض هذه األنشطة كانت تعمل من أجل دم). إيكا(االستيطان اليهودي  منظمة أجرو  جوينت ومجعية

حادة مع املنظمات الصهيونية  واستيعاب اجلماعات اليهودية يف أوطام الشرق أوربية، فقد دخلت اجلمعية يف خالفات
جلنة التوزيع املشترك األمريكية حتل حمل اجلمعية يف عمليات  وإزاء ذلك، بدأت. واجلماعات املعارضة ملسألة االندماج

  .يهودية أخرى كثرياً من أنشطة اجلمعية كان يتم بالتنسيق والتعاون مع منظماتومما يذكَر أن  .توزيع املوارد املالية
 

استمرت يف تنظيم عمليات اهلجرة حيث ساعدت يف الفترة  وقد تقلَّص دور اجلمعية بعد احلرب العاملية األوىل، لكنها
جميء النازي إىل احلكم، فقد أما بعد . ألف شخص من أملانيا أو عبر أراضيها 350  يف جري حوايل1936  1921

مساعدة يهود أملانيا، فاهتمت بتنظيم  تغيري اسم اجلمعية إىل منظمة غوث اليهود يف أملانيا وأصبح دورها مقصوراً على مت
إمكانيات اهلجرة إىل جنوب أفريقيا وروديسيا وكينيا، كما   باستطالع1933هجرم وقام سكرتري املنظمة عام 

ألف شخص إىل الواليات املتحدة وغريها من الدول فيما عدا فلسطني يف الفترة بني  90هجرة ساعدت املنظمة على 
. وجيسيم وغريها  وذلك بالتعاون مع بعض املنظمات األخرى مثل إيكا وجلنة التوزيع املشترك1941و 1933 عامي

لتابع ملنظمة احتاد اليهود اهلجرة ا قسم« باسم 1941 وإن استمرت تعمل حىت عام 1939وقد مت حل اجلمعية عام 
  .«يف أملانيا

 

 الجمعية األمريكية للمستوطنات الزراعية اليهودية في روسيا 

American Society for Jewish Farm Settlement in Russia  

نت يف االحتاد السوفييت والذي كا  دف متويل برنامج االستيطان الزراعي اليهودي1928منظمة أمريكية تأسست عام 
جنحت اجلمعية يف تدبري قرض قدره مثانية ماليني من الدوالرات  وقد. 1924منظمة أجرو  جوينت قد بدأته منذ عام 

  على1935 و1928يف الواليات املتحدة لتمويل نشاط أجرو  جوينت يف الفترة بني عامي  من جمموعة من األفراد

انتهاء نشاط أجرو  جوينت يف   مع1939جلمعية نشاطها عام وقد أت ا. أن تقدم كوزمت مبلغاً مماثالً بالروبل
  .االحتاد السوفييت
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  لجنة توطين اليهود الكادحين في أرض االتحاد السوفيتي كوزمت 

Kozmet  Committee for the Settlement of Toiling Jews on the Land of the 
Soviet Union   

وهي منظمة سوفيتية . باللغة الروسية» الكادحني على األرض وطني اليهودجلنة ت«هي احلروف األوىل السم » كوزمت«
اللجنة املركزية للحزب الشيوعي، كوكالة سوفيتية رمسية تعمل حتت رئاسة جملس  ، بقرار من1924تأسست عام 

دوا منذ ايات فق حيث كانوا قد(ودف إىل إعادة تأهيل أعضاء اجلماعات اليهودية يف االحتاد السوفييت  القوميات
، وكذلك إكسام خربات )وسيطة وجتارية تقليدية القرن التاسع عشر، مث قيام الدولة السوفيتية، وظائفهم كجماعة

  .البنية االقتصادية االجتماعية للمجتمع السوفييت اجلديد زراعية وصناعية تؤهلهم لالنضمام إىل
 

املخصصة  سر اليهودية على مساحات من األراضي الزراعيةكوزمت األساسية هي إعادة توطني األ وقد كانت مهمة
السوفيتية، كما تلقت مساعدات مهمة من  ولذا، فقد أسست لنفسها مكاتب يف عدد من اجلمهوريات. لتوطني اليهود

 1929 مليون روبل مت إنفاقها قبل عام 22.5فمن إمجايل . وأورت منظمات يهودية أجنبية مثل أجرو  جوينت وإيكا

  .منهم من اخلارج% 74.2 مليون روبل أو 16.7األراضي الزراعية، جاء  توطني اليهود يفعلى 
 

مبا يعمل على   يف إقامة قرى يهودية جديدة يف أوكرانيا، ومت توزيع األراضي اجلديدة1924كوزمت عام  وقد بدأت
ية، وبالتايل يعمل على خلْق منطقة األهل ربط ودمج املستوطنات الزراعية اليهودية اليت كانت قد دمرت خالل احلرب

ويف عام ). مثة ثالث مناطق قومية يهودية يف أوكرانيا مع ايات العشرينيات وبالفعل، كان(استيطانية يهودية متكاملة 
  . ألف هكتار يف أوكرانيا175كانت املزارع التعاونية اليهودية حتتل مساحة  ،1936

 
النطاق باعتباره احلل الوحيد   ضرورة إقامة استيطان زراعي يهودي واسعويف منتصف العشرينيات، دعت كوزمت إىل

وبالفعل، مت حتديد منطقة غري مأهولة مشال غريب القرم . للصهيونية للمشكلة اليهودية يف االحتاد السوفييت والبديل الوحيد
، مت 1930، ويف عام  ألف هكتار لتوطني أعضاء اجلماعات اليهودية342ختصيص مساحة  هلذا الغرض، كما مت

  .ألف هكتار للمنطقة القومية اليهودية يف القرم 240 ختصيص
 

إستراتيجية  خطة لالستيطان اليهودي واسع النطاق يف منطقة آمور اليت كانت تتمتع بأمهية ، مت تقدمي1927ويف عام 
ايل، كانت مسألة استيطان هذه املنطقة وبالت .لدى احلكومة السوفيتية نظراً لقرا من احلدود مع كل من الصني واليابان

وبالفعل، أرسلت كوزمت بعثة علمية يف العام نفسه إىل إقليم . كربى للدولة وزيادة الكثافة السكانية ا ذات أمهية
مشجعاً، وبرغم اعتراض بعض  وبرغم أن التقرير مل يكن. لتقصي إمكانيات املنطقة لالستيطان الواسع النطاق بريوبيجان

 تكليف كوزمت 1928رئاسة اللجنة التنفيذية عام  ، قررت)القسم اليهودي للحزب الشيوعي(ة اليفسكتسيا قاد
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ومنذ تلك . أن تمنح املنطقة صفة دائرة قومية يهودية يف حالة جناح التجربة مبسئولية توطني إقليم بريوبيجان، على
  .بريوبيجانأصبح اجلزء األكرب من نشاط كوزمت مرتبطاً مبشروع  اللحظة،

 
 أيضاً، ولكن على نطاق أضيق، يف مناطق روسيا البيضاء ومسولنسك، وكذلك بني اجلماعات وقد نشطت كوزمت

 مزرعة تعاونية ليهود 15أوزباكستان و  مزرعة تعاونية ليهود خبارى يف30اليهودية يف اجلمهوريات اآلسيوية، فأسست 
  .غستان وأذربيجان ومشال القوقاز والقرمدا جورجيا، ومزارع تعاونية ليهود اجلبال يف

 
ليشمل إعادة تدريب العمال اليهود وتوزيعهم على املؤسسات والشركات  1927وقد مت توسيع نشاط كوزمت عام 

اليهودية يف   إلعادة تشكيل البنية االقتصادية واالجتماعية للجماعة1928وضعت خطة مخسية عام  وقد. احلكومية
 ألف يهودي، إال 250 إىل 1933حبلول عام  واستهدفت هذه اخلطة أن يصل عدد العاملني بالزراعة. االحتاد السوفييت

وقد بلغ عدد الطلبة الذين يتلقون الدراسة يف املدارس الفنية . 1936عام   ألف حبلول200أن العدد مل يزد بقليل على 
توقَّف يف  إال أن نشاط كوزمت. ألف يهودي 200هذا، باإلضافة إىل تشكيل تعاونيات حرفية كانت تضم  . ألفا70ً

إعادة التوطني واالستيطان والدائرة الزراعية  ، وضمت أنشطتها إىل قسم1938منتصف الثالثينيات ومتت تصفيتها عام 
  .يف احلكومة السوفيتية

 

  خدمة هياس المتحدة هياس 

Hias  United Hias Service  

 «Hebrew Immigrant Aid Soiety هربو إميجرانت أيد سوسييت«ية هي احلروف األوىل السم مجع» هياس«

واندجمت مع اجلمعية العربية لإليواء اليت تأسست عام  1902 اليت تأسست عام) مجعية غوث املهاجرين العربانيني)
. خمتصراً هلا مساًظلت ا» هياس«، ولكن »اجلمعية العربية إليواء ومعونة املهاجرين«اجلمعية باسم  وقد سميت. 1884

املهاجرين من اليهود القادمني إىل الواليات   يف نيويورك ملساعدة1909وهياس هذه، منظمة أمريكية تأسست عام 
  .يف اتمع األمريكي املتحدة األمريكية وتسهيل استيعام

 
حدة، ويف توفري املأكل واملأوى املهاجرين اليهود إىل الواليات املت وقد تركزت مهام هياس يف استقبال وتسهيل دخول

كما عملت . ازدحاماً يف إيصاهلم إىل ذويهم يف الواليات املتحدة أو تشجيع استقرارهم يف املناطق األقل هلم، واملساعدة
األمريكي من خالل تعليمهم اللغة اإلجنليزية وإجياد فرص  هياس على مساعدة املهاجرين على التكيف الثقايف مع اتمع

 بتحويل املوارد املالية من 1920كما قامت عام . مكاتب هلا يف غرب وشرق أوربا وقد أقامت اجلمعية. معمل هل
  .انتقاهلم إىل الواليات املتحدة األمريكيني إىل أقربائهم يف أوربا إما بغرض اإلعانة والغوث أو لتغطية مصاريف اليهود

 



 
6الد -تور عبد الوهاب املسريي  الدك-موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية                                                316  

، بدأت هياس يف البحث عن مناطق أخرى لتوطني 1924دة عام الواليات املتح ومع إصدار قانون احلد من اهلجرة يف
اجلهود يف   مع إيكا وإميج ديركت يف تأسيس منظمة هيسم كمحاولة لتوحيد وتنسيق1927فتعاونت عام  اليهود،

ألف يهودي من أوربا، حيث مت  100، هاجر حوايل 1939و1925ويف الفترة بني عامي . جمال اهلجرة اليهودية
مستعمرات اإلمرباطورية الربيطانية يف الشرق األقصى، ويف أمريكا  اعدة هيسم يف الواليات املتحدة وبعضتوطينهم مبس

، 1933عام  كما شاركت هياس يف جري اليهود األملان بعد وصول النازيني إىل السلطة يف أملانيا .الالتينية وفلسطني
  .نقاذ ضحايا احلربكما نشطت بعد اندالع احلرب العاملية الثانية يف غوث وإ

 
اللجنة األمريكية اليهودية  ، بالتعاون مع1949وقامت يف عام . ، أت هياس مشاركتها يف هيسم1945ويف عام 

وقد نشطت هياس، بعد احلرب، يف . »املشردين من أوطام اللجنة املنسقة لألشخاص«املشتركة للتوزيع يف تأسيس 
  . الواليات املتحدةاهلجرة إىل حماربة القيود املفروضة على

 
، وقسم التهجري للجنة املشتركة »املتحدة لألمريكيني اجلدد اخلدمة«، اندجمت هياس مع كل من 1954ويف عام 

 وقد عملت هذه املنظمة على مساعدة املهاجرين اليهود من شرق أوربا ومشال. املتحدة للتوزيع، لتكوين خدمة هياس

وتوطينهم يف دول   يف الشرق األوسط،1967 و1956 وحريب 1956ام أفريقيا، وخصوصاً بعد أزمة ار ع
  .أخرى  وخصوصاً غرب أوربا والواليات املتحدة وأمريكا الالتينية

 
  .ميزانيتها من النداء اليهودي املوحد وللمنظمة مكاتب يف جنيف ونيويورك وريودي جانريو، ويأيت اجلزء األكرب من

 
 املهاجرين اليهود السوفييت يف الواليات املتحدة بل يف تشجيعهم على تغيري اجتاههم طنيوقد سامهت منظمة هياس يف تو

ولذا، فتحت هياس ). »التساقط» وهو ما يسمى يف املعجم الصهيوين(والتوجه إىل الواليات املتحدة بدالً من إسرائيل 
وقامت السلطات .  املتحدة وتقدمي معونة مالية هلمدخول للواليات مكتباً هلا يف فيينا ملساعدم يف احلصول على تأشريات

بطلب تأشرية قبل   بعدم السماح لليهود باهلجرة إىل الواليات املتحدة إال إذا تقدموا1989قرار عام  األمريكية بإصدار
جلمعية مكتباً وفتحت ا. االستيطانية إىل إسرائيل وحتييد هياس أن يغادروا االحتاد السوفييت، وذلك لدعم اهلجرة اليهودية

جيب  منو سرطاين"بأا ) رئيس جلنة اهلجرة يف الكنيست(، وقد وصفها ميخائيل كالينر 1990 هلا يف موسكو يف فرباير
وقد . املتحدة للمهاجرين السوفييت وذلك بعد جناحها يف استصدار مثانية آالف تأشرية دخول للواليات" استئصاله

يف سبيل محاية اليهود، أي أا تعطي ) ودولتها(الصهيونية  التضحية مبصلحةدافعت هياس عن موقفها بتأكيد ضرورة 
  .مصلحة الدولة الصهيونية أولوية ملصلحة اليهود على

 

  هيسم

Hicem  
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بتأسيس هذه املنظمة يف  هي احلروف األوىل ألمساء ثالث منظمات، هي هياس وإيكا وإميج ديركت، قامت» هيسم«
اجلهود اخلاصة جرة أعضاء اجلماعات اليهودية من  حملاوالت الرامية إىل توحيد وتنسيق يف إطار ا1927باريس عام 
وقد كان . ، إال أن هيسم استمرت يف نشاطها1934ديركت من هيسم عام  وقد انسحبت منظمة إميج. شرق أوربا

تدريب إلعادة  ليهود، وتقدمي برامجبلداً تقوم بتقدمي املشورة القانونية والفنية للمهاجرين من ا 32 هلا جلان منتشرة يف
املهجر، وتقدمي التسهيالت االئتمانية هلم، وكذلك  تأهيلهم حليام اجلديدة، واملساعدة يف إجياد فرص عمل هلم يف دول

إىل  اشتركت هيسم يف مساعدة الالجئني من اليهود الذين فروا من أملانيا بعد جميء النازي كما. تعليمهم اللغات اجلديدة
دول عديدة من بينها فلسطني يف   الجئاً يهودياً أملانياً يف اهلجرة إىل36.026 حيث ساعدت 1933سلطة عام ال

  .1940  1933الفترة 

  

  

  
 

العملية الصهيونية االستيطانية : الباب السابع   

 
  

 

 تعريف : الصهيونية االستيطانية

Settler Colonial Zionism: Definition 

إىل الصهيونية اليت يؤمن أصحاا بأن اجلانب االستيطاين يف الصيغة  مصطلح نستخدمه لإلشارة» نيةالصهيونية االستيطا«
واالستيطان . الوظيفة األساسية الشاملة البد أن يوضع موضع التنفيذ، وأم على استعداد لالضطالع ذه الصهيونية

يل ال يأخذ شكل جيش يقهر أمة وحيتل أرضها إحال واالستعمار الصهيوين هو استعمار استيطاين. جوهر الصهيونية
لصاحل البلد الغازي وحسب وإمنا يأخذ شكل انتقال الفائض البشري اليهودي من  ليستغل إمكاناا االقتصادية والبشرية

  .خمتلفة إىل فلسطني لالستيالء عليها وطرد سكاا األصليني واحللول حملهم أوطان
 

، فالصهيونية التوطينية هي صهيونية »االستيطانية الصهيونية«و» الصهيونية التوطينية«بني وحنن نميز يف هذه املوسوعة 
اليهود يف فلسطني لسبب أو آخر ولكنهم هم أنفسهم ال يهاجرون إليها قط، أما  يهود العامل الذين يشجعون استيطان

  .االستيطانية فهي صهيونية من يستوطن يف فلسطني بالفعل الصهيونية
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شرق أوربا، مل يتبنوا  االستيطانية بعد الصهيونية التوطينية إذ أن املادة البشرية املُستهدفة، أي يهود ظهرت الصهيونيةوقد 
األوساط املسيحية الربوتستانتية واألوساط االستعمارية  الصيغة الصهيونية األساسية الشاملة إال بعد قرون من تبني

  .العلمانية للصيغة الصهيونية

 
االستيطانية، مث أعلن بعد ذلك وعد بلفور واستمر  أول أنواع الصهيونية» الصهيونية التسللية« كان ما نطلق عليه وقد

: انظر(االستعمار الربيطاين، يف اهلجرات الصهيونية االستيطانية املختلفة  االستيطان وتصاعدت وتريته حتت رايات

  )»]تاريخ[الصهيونية االستيطانية  اهلجرة«
 

) االقتصادية والعسكرية(اليت تعمل يف فلسطني فتنشئ املؤسسات االستيطانية  هيونية االستيطانية هي الصهيونيةوالص

اخلطط الكفيلة بالقضاء على  املستوطنني داخل التنظيمات الزراعية العسكرية، وتتعاون مع الدولة الراعية، وتضع وتنظم
وال يتدخل الصهاينة . باملهام اليت توكلها إليها الدولة الراعية وممقاومة السكان األصليني بل سحقها متاماً، وتق

مستمراً وما  وسعهم عدم التدخل، يف شئون صهاينة اخلارج التوطينيني، ما دام الدعم املايل والسياسي االستيطانيون، ما
  .دام صهاينة اخلارج ال يتدخلون بدورهم يف شئون املُستوطَن

 
فهناك . أي مضمون سياسي أو ديين شأا شأن الصهيونية التوطينية، قادرة على امتصاصوالصهيونية االستيطانية، 

ولكن ميكن . وأخرى ذات ديباجات دينية أو ليربالية أو فاشية مؤسسات استيطانية ذات ديباجات اشتراكية إحلادية،
نظري، مث  شرق أوربا وزودم بإطارالعمالية هي اليت قامت بتجنيد أعضاء الفائض اليهودي من  القول بأن الصهيونية

وكانت مؤسساا االستيطانية  .زرعتهم يف فلسطني، وقادت عمليات اإلرهاب ضد العرب، إىل أن طردت غالبيتهم
وكانت مشاركة األحزاب األخرى  مثل . متاماً على عملية االستيطان املختلفة وتنظيماا الثقافية والعسكرية هي املهيمنة

مشاركة )  حريوت) أو الفاشية) الصهاينة العموميون(واألحزاب الصهيونية ذات الديباجة الليربالية  يةاألحزاب الدين
العماليون مسيطرين على الصهيونية االستيطانية، إىل أن  وبعد إعالن الدولة، ظل. ضئيلة بالقياس إىل ما أجنزه العماليون

  .وتوجهاته وبدأ يشارك مشاركة أكيدة وفعالة يف صياغة سياساتهوقاد املُستوطَن الصهيوين  استوىل الليكود على احلكم
 

والصهاينة االستيطانيني إذ ظن التوطينيون أم  وبعد تأسيس الدولة الصهيونية، نشب صراع بني الصهاينة التوطينيني
عب اليهودي وجزءاً أوليسوا هم أيضاً أعضاء يف الش(واالشتراك يف توجيه سياساا  سيستمرون يف اإلشراف على الدولة

القيادي الذي لعبوه كان  ولكنهم مل يدركوا أن الدور). قياداته؟ أوليست الدولة مدينة بوجودها هلم وجلهودهم؟ من
ومتتعهم حبرية احلركة، وبسبب انشغال االستيطانيني  (راعي املشروع الصهيوين(دوراً مؤقتاً بسبب وجودهم يف الغرب 

 وكان الصهاينة االستيطانيون يرون من البداية أن اجلماعات. ستيطانية وإرهاب العرباال بعمليات تأسيس املؤسسات

. مستعمرات توظَّف يف خدمته للوطن القومي، أو لبنات يف بنائه، أو حىت) جسر(اليهودية يف اخلارج مبرتلة كوبري 

ولذا، مل يعد . اليت استخدمت لبناء الدولةالصهيونية بأا كالسقالة  وانطالقاً من هذه الرؤية، وصف بن جوريون املنظمة
الدولة باملنظمة  لوجودها بعد إعالن الدولة، أي أنه عرف املنظمة الصهيونية كمجرد أداة وعرف عالقة هناك أي مربر
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بعد عضوياً من البناء، ولذا ميكن االستغناء عنها  فالسقالة ليست جزءاً. على أا عالقة نفعية مالية وليست عضوية
 الصهاينة االستيطانيون هذه املعركة وحتولت املنظمة الصهيونية إىل سقالة دائمة؛ وقد كسب. االنتهاء من عملية البناء

  .العامل وامتصاص أمواهلم خادم خاضع قانع بدور األداة الطيعة يف يد صاحبها الذي يستخدمها يف ابتزاز يهود

 
جوزيف ترومبلدور وبن جوريون، أما بعدها فقيادات االستيطان  1948 عام ومن أهم قادة الصهاينة االستيطانيني قبل

  .الصهيوين هم قيادات املستوطن
 

 الصهيونية العملية 

Practical Zionism  

هرتزل وبلفور، وهو مصطلح غري  اصطالح يطلَق على أحد االجتاهات الصهيونية يف فترة ما قبل» الصهيونية العملية«
والواقع أن كل احلركات الصهيونية . وحسب» الصهيونية التسللية» أو» لصهيونية العملية التسلليةا«دقيق، وسنسميه 

  .مييزها هو ما) مقابل إمربيالية االجتاهات األخرى(العملية، لكن تسللية هذا االجتاه  حركات عملية مغرقة يف
 

  المشاريع االستيطانية الصهيونية الخيالية

Zionist Utopias  

جمموعة من األعمال األدبية أو شبه األدبية اليت كتبها مؤلفون يهود  ت يف العقود األخرية من القرن التاسع عشرظهر
ومل يكن مثة حد  .روائي خيايل اتمع الصهيوين أو الدولة الصهيونية حيث يتم حل كل مشكالت اليهود تتناول بشكل

ر عن اجتاه أساسي داخل  ا مل تكن فريدة يففاصل بني اخليال والواقع يف هذه الكتابات، كما أال وإمنا كانت تعبهذا ا
  .احلضارة الغربية يف ذلك الوقت

 
بإمكانية التحكم يف كل شيء والتوصل حلل   فهي، ابتداًء، حضارة تصدر عن مفهوم التقدم الال متناهي وعن اإلميان 1

  . التاريخاية ائي لكل املشاكل وإقامة الفردوس األرضي يف
 
هذا الوهم حىت أصبحت اية التاريخ يف اعتقاد الكثريين   ساعد التقدم العلمي املذهل يف هذه املرحلة على تدعيم 2

  .توجد على بعد خطوات

 
إحساس اإلنسان الغريب بأنه قادر على حل كل   وميكن القول بأن انتصار اإلمربيالية الغربية وتقسيمها للعامل قد عمق 3
االستعمار االستيطاين اآللية الكربى لذلك، فكانت املستعمرات تقام  شاكله االجتماعية عن طريق تصديرها، وكانم
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والذين فشلوا يف حتقيق  (أستراليا(وارمني ) أمريكا الشمالية(دينياً وسياسياً البيوريتان والفوضويني  لتوطني املتطرفني
  )الدولة الصهيونية(والفائض البشري اليهودي  (يوب االستيطانيةمعظم اجل(احلراك االجتماعي يف جمتمعام 

 
 واملشيحانية للعهد القدمي، سواٌء يف األوساط املسيحية الربوتستانتية أو يف األوساط  سادت التفسريات احلرفية 4

بتصاعد احللولية اليت تسد مرتبطة  وهي(اليهودية، مع تصاعد الثورة العلمية وزيادة معدالت الترشيد والعلمنة يف اتمع 
 حبيث ال يقبل سوى التفسري احلريف املباشر وترفَض التفسريات الرمزية أو الثغرة بني الدال واملدلول وبني الظاهر والباطن

إرتس يسرائيل إذ بدأت تتحول  من) املسيحي واليهودي(ويظهر هذا أكثر ما يظهر يف موقف الوجدان الغريب ). اازية
إىل بقعة ذات أمهية ) ليخرج منها النور للعاملني(يف آخر األيام   روحي يتطلع إليه املؤمن ليؤسس فيه مملكة الربمن مكان

  .فيها بالفائض اليهودي وخترج منها اجليوش اليت تؤدب الدول ااورة إستراتيجية يلقى

 
التاريخ، وهي ذا تنتمي إىل الكتابات  ا إىل ايةيالحظ أن هذه األعمال شبه األدبية تتسم بنهاياا السعيدة ووصوهل  5

 واليت كانت ال تزال تدور يف إطار الرؤية السطحية التفاؤلية اليت طرحها فكر الطوباوية املماثلة يف القرن التاسع عشر

 يف ذلك الطبيعة تغيري كل شيء، مبا وإمكان) واحلتميات املختلفة(االستنارة واليت تصدر عن إميان تافه حبتمية التقدم 
فهي رؤية ترى إمكانية أن يتجسد املثل األعلى على هيئة حقيقة ! احلديث البشرية نفسها، مبا يتفق مع متطلبات العلم

التاسع عشر ويف القرن  هذا على عكس الطوباويات األوربية والغربية اليت ظهرت يف أواخر القرن. التاريخ اجتماعية يف
البشرية وإدراكها أن التحكم الكامل يف الكون أمر  الروح التشاؤمية نظراً لتعمق الرؤيةالعشرين واليت تغلب عليها 

  .الكارثة مستحيل، وأنه لو حتقق بالفعل لكانت
 

بقيمة أدبية كبرية، فهي ذات قيمة تارخيية أو حىت ذات  ويف هذا اإلطار، متت كتابة هذه األعمال األدبية اليت ال تتمتع
 وتسمي املراجع الصهيونية هذه األعمال. املشاريع االستيطانية الصهيونية بشكل خيايل  وتصفقيمة تأرخيية حمضة،

  :التالية وهي اسم على غري مسمى لألسباب) أي املدينة الفاضلة» يوتوبيا«مجع (باليوتوبيات 

 
طاين ال خيتلف كثرياً عن احملدد، فهي مشروع استي  تأخذ العديد من تلك الكتابات شكل الربنامج التفصيلي العملي 1

ولعل . التنفيذ بالفعل، أما العنصر اخليايل فهو ينصرف إىل بعض التفاصيل وحسب تلك املشاريع اليت مت وضعها موضع
من اليوتوبيات قبل  لقد ظهرت العديد. أستطيع أن أؤكد أن ما نراه ليس يوتوبيا: "الذي دفع هرتزل ألن يقول هذا هو

األفكار موضع التنفيذ، إا أفكار مسلية لكنها   يفكر أي شخص عقالين منطقي يف وضع هذهبعد توماس مور، لكن مل
جانب مهم من احلقيقة، وهو حرفية ما يسمى باليوتوبيات الصهيونية، إذ  وقد وضع هرتزل يده على". ليست عملية

أما . املشروعات املادية الصلبة ورها يف أرضهذه اليوتوبيات ال عالقة هلا بعامل احللم املتجاوز وإمنا تضرب جبذ أدرك أن
سري توماس مور ليست مسلية وإمنا هي عمل فين واع مبثاليته  اجلانب الذي فشل هرتزل يف إدراكه، فهو أن يوتوبيا

ااز، حياول  املدينة الفاضلة بطبيعتها يستحيل تنفيذها، وإمنا هي صورة جمازية، شكل من أشكال املتجاوزة، واع بأن
يتجاوز عامل املادة واحلسابات الضيقة واليت يعرف  كاتب عن طريقها التعبري عن تطلُّع إنساين إىل عامل من املثالياتال
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مثالياً،  هنا نربته املتهكمة أحياناً، ومن هنا إصراره على تقدمي هذا العامل باعتباره عاملاً ومن. الكاتب مسبقاً أا مثاليات
الصحفي النمساوي (وهذا ما فشل هرتزل  منا فردوس قليب يعبر عن شيء أزيل يف اإلنسان،فهو ليس فردوساً أرضياً، وإ

 .يف أن يدركه) من الدرجة الثانية

 
ماذا لو رفض اليهود االنتقال  : تلتزم هذه األعمال شبه األدبية اخليالية الصمت الكامل حيال كثري من املشاكل مثل 2

سيحدث لسكان األرض اليت ستقام عليها املدينة الفاضلة؟ هل سيمتد  هم من هذا، ماذاإىل املدينة الفاضلة املزعومة؟ واأل
ملثل هذه  أن السكني تنتظرهم؟ وميكن االحتجاج بالقول بأن األعمال األدبية اخليالية ال تتعرض العدل ليشملهم أم

ن هذه األعمال الصهيونية تتوجه إىل كثري أ ولكن الرد على مثل هذا القول هو. التفاصيل وال تتناوهلا بالسلب أو اإلجياب
اهلالمي املراوغ قد جلأ إىل احليلة نفسها فيما بعد، وهو عدم ذكر السكان  من التفاصيل، كما أن اخلطاب الصهيوين

  .قريب أو بعيد وتغييبهم متاماً األصليني من
 

وهو يهودي سلوفاكي ) 1942  1850(صورة العودة إلدموند أيسلر  ومن القصص الطوباوية الصهيونية األوىل قصة
 وتتحدث القصة عن هجرة مجاعية لليهود من أوربا بسبب. 1885ونشرها بدون اسم عام  1882كتب قصته عام 

وهو (حيكمها ملك هو ألفريد  وتقوم تلك اجلماعة املهاجرة بإقامة دولة يف فلسطني. اضطهاد عام ومجاعي لليهود فيها
حروباً مستمرة مع جرياا وتنتصر عليهم مجيعاً مث يستقر  وتدخل هذه الدولة. ذه اهلجرةالذي تنبأ ) اسم غري يهودي
  .السالم بعد ذلك

 
يتصور هرتزل أن اليهود ) . التنيوالند) وقد أهلمت هذه القصة تيودور هرتزل كتابة قصته األرض القدمية اجلديدة

وستبدأ التجربة . وسيدير اتمع اجلديد مؤسسة تعاونية. املقدسة  يف األرض1923سيؤسسون جمتمعاً مثالياً عام 
. م شركة استعمارية استيطانية تقوم بنقل اليهود من أوربا ومن أماكن أخرى إىل أرض خاصة اجلديدة بتأسيس

تعطي اليهود احلكم الذايت، ) براءة فهي شركة ذات(على ميثاق من السلطات التركية ) املسامهة(وستحصل الشركة 
إسترليين كل سنة، وربع الريع الذي حتققه الشركة االستعمارية، وتظل  لقى األتراك مقابل ذلك مبلغ مليوين جنيهوسيت

وتتفاوض مع  يف يد األتراك مث تقوم الشركة بعد احلصول على امليثاق حبملة دعائية ضخمة بني اليهود السيادة القومية
وسيكون شكل احلكومة دميوقراطياً  .وطام وتصفية ممتلكاماحلكومات املختلفة لضمان خروج اليهود بأمن من أ

وستزدهر مدن كثرية، وتصبح القدس على . ونظام كفء للري وتؤسس الدولة اجلديدة على أسس تكنولوجية متقدمة
باألشكال  التكنولوجيا، يوجد االقتصاد التعاوين حيث ختتلط األشكال الرأمسالية وحرية امللكية وإىل جانب. هيئة متحف

اجلديد جمتمع يضم أغلبية يهودية، إال أنه ال  ورغم أن اتمع. االشتراكية اليت تضع بعض احلدود على حركة رأس املال
حضارته أوربية يعتمد على التعددية اللغوية، وليس له أية مالمح يهودية خاصة  يستبعد غري اليهود، فهو جمتمع غريب،

وقد هاجم آحاد هعام  .يتفق متاماً مع رؤية هرتزل، فهو صهيوين يهودي غري يهوديوهذا ). صهيون بال صهيونية فهو(
  .هذه الرواية خللوها من املضمون اليهودي
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نفسها اليت تسم اخلطاب  القدمية اجلديدة ال ختتلف كثرياً عن دولة اليهود، فهي مكتوبة بالطريقة املراوغة ورواية األرض
أكثر صقالً وعمقاً، فبينما ) وخصوصاً بالنسبة للسكان األصليني(الرواية  املراوغة يفبل ميكن القول بأن . الصهيوين 

مذكراته الطرق اليت سيتم  هرتزل عن اشتراك السكان األصليني يف اتمع اجلديد وعدم استبعادهم، كان يدون يف يكتب
ودع األفكار احلقيقية واألمنيات اليت تعبر عن املذكرات مست ولكن الرواية كانت للنشر الواسع، بينما كانت. ا طردهم

  .الرؤية
 

املسمى ) 1898  1850) تأثرت معظم الكتابات الطوباوية الصهيونية مبؤلَّف الكاتب األمريكي إدوارد بيالمي وقد
اب ماكس الكُتاب الصهاينة الذين تأثروا ذا الكت ومن.  الذي يضع يوتوبيا اشتراكية2000  1887النظر للخلف 

ونشرها ) 2441 (6000أصل يهودي، كتب قصة امسها الدولة اليهودية عام  أوستربرج فرياكوف  وهو كاتب من
اليهود،  تتحدث عن إقامة دولة يهودية يف فلسطني وعالقتها بالدول اخلارجية اليت اضطهدت والقصة. 1893عام 

األمريكي هنري منديس برواية بيالمي وألَّف  خام اإلجنليزيوقد تأثر احلا. وعالقة اليهود يف تلك الدولة بيهود الشتات
حيث تصور الدولة اليهودية وعاصمتها القدس كمركز لسالم العامل  ) 1899(على منواهلا قصته النظر لألمام 

أوربا إىل  هجرة يهودية مجاعية من/وهي تتصور أيضاً حركة طرد. البشرية كيفية التصرف السليم وكمدرسة لتعليم
  .لسطنيف

 
األغيار يف صهيون لليهودي اجلزائري جاك باهار عام  ومن القصص الطوباوية الطريفة يف هذا الصدد قصة معاداة

يتخيل الكاتب ). 1897(للجماعة اليهودية اجلزائرية يف املؤمتر الصهيوين األول  وقد كان الكاتب ممثالً. 1898
الطابع املتسامح للدولة   متاثل مة دريفوس يف فرنسا، ويؤكددولة تتم فيها حماكمة شخص غري يهودي بتهمة وجود

  .اليهودية على عكس الدولة الكاثوليكية يف فرنسا
 

يف رواية (حيث تصور ) 1919  1868) ومثة قصتان مهمتان أيضاً، األوىل للكاتب البولندي اليهودي إسحق فروف
 إسرائيل كفكرة خيالية تعارض واقع اليهود البائس الذي عايشه دولة دولة يهودية يف فلسطني حتمل اسم) تسمى فكر
اللحظة اليديشية، واسم القصة  أما القصة الثانية فهي قصة مل تكتمل نشرت مسلسلة يف جملة. بولندا وأوكرانيا الكاتب يف

بدأ ) 1942  1871(اليهودي البولندي هيليل زيتلني  ، وكتبها املؤلف والصحفي2000هو يف دولة إسرائيل عام 
. اليت حدثت وسط اجلماعات اليهودية واملتعاطفني مع الصهاينة نتيجة وعد بلفور  حتت تأثري النشوة1919نشرها عام 

أهتم يف صباه بآراء  والكاتب من أسرة حسيدية وقد. العمل يتحدث عن دولة يهودية ويصف دستورها ومؤسساا وهذا
احللولية يف اليهودية، ومن مث فهو يبدي تعاطفاً واضحاً مع  الكاملة إىل الصوفيةإسبينوزا ونيتشه مث حتول من العلمنة 

  .اليهودية اجلانب الغنوصي يف
 

واخليالية بالعربية أثناء فترة االنتداب الربيطاين حتدثت  وقد ظهرت بعض املؤلفات اليت تدور حول املشاريع االستيطانية
املؤلفات  ومن بني هذه. وما إىل ذلك من أفكار الصهاينة االستيطانيني دابوالكفاح ضد االنت عن دور العمل الصهيوين
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مع إقامة الدولة اليت ستلغي كل  اليت تتحدث عن مشاكل املستوطنني وتتوقع حلها) 1924(قصة النحات بوريس شلتر 
لكن معظم . ية والفرنسية والعربيةاألملانية واليديش: ا هذه املؤلفات ونالحظ تنوع اللغات اليت كُتبت. القوانني الظاملة

احملرك األول لقصة أيسلر،  القصص كُتبت كرد فعل ألحداث حملية، مثل مذابح كشينيف يف روسيا اليت كانت هذه
 .لقصة باهار وقضية دريفوس اليت كانت احملرك األول والنموذج املثايل

 

  التسللية الصهيونية العملية 

Practical Zionism  

الصهيونية اليت وجدت قبل ظهور هرتزل وبلفور، وهو تيار  اصطالح يطلَق على أحد التيارات» العمليةالصهيونية »
 ولكن). شعب عضوي  منبوذ  نافع  ميكن توظيفه خارج أوربا لصاحلها(األساسية  يصدر عن الصيغة الصهيونية

ال ميكن أن يتم إال عن طريق  سألة اليهوديةديباجاا كانت تنطوي على بعض اخللل، إذ تصور التسلليون أن حل امل
أمر واقع يف فلسطني وذلك عن طريق التسلل إىل فلسطني  جهود اليهود الذاتية واالنعتاق الذايت والعمل على حتقيق

 أو عن طريق االستيطان القائم على الصدقات،) على حد قول هرتزل(اخلفية غري املباشرة  بالطرق السرية أو بالوساطات

مع الدول الغربية (الدبلوماسية  ساعدة أثرياء الغرب املندجمني دون اللجوء ملساعدة أية قوى عظمى أو املناوراتأي مب
وايزمان من أهم قادة هذه االجتاه العملي، ومن أهم مفكريه  وقد كان. وال عن طريق الضمانات الدولية) االستعمارية

حياولون استيطان  ملية هلذا االجتاه مجاعة أحباء صهيون الذين كانواوكانت الثمرة الع. ليلينبلوم ليون بنسكر وموشيه
  .واملثابرة فلسطني عن طريق التسلل وترسيخ أقدامهم فيها عن طريق العمل البطيء

 
وغري دقيق، ولذا فنحن نطرح بدالً منه  مثل معظم املصطلحات الصهيونية مضلل» الصهيونية العملية«واصطالح 
شرق (فاملتسللون كانوا يتحركون داخل إطار يهودي . »الصهيونية التسللية» أو» العملية التسلليةالصهيونية «اصطالح 

طريق  وينظرون لألمور من خالل منظار يهودي حمض ويتصورون وامهني إمكانية استيطان فلسطني عن حمض) أوريب
  .التسلل

 
 إطار اجلماعة الوظيفية اليت متارس قيادا السيطرة يف ومعظم التسلليني كانت جتربتهم تقليدية حمدودة وكانوا يدورون

دائماً  والقيادة اليهودية كانت. بني اجلماعة اليهودية والقوة احلاكمة) شتدالن(الوسيط  الكاملة عليها، وتقوم بدور
قع الغريب كانوا قد فقدوا كل صلة بالوا ولكن بات من الواضح للجميع أن احلاخامات. جمموعة من احلاخامات واألثرياء

ولذا، مل تعد احلكومات ختاطبهم يف أمور اليهود . بلغة البلد قد زادهم عزلة احلديث، وأن ثقافتهم التلمودية وجهلهم
ويف حالة هلع شديد  أما أثرياء شرق أوربا فكان عددهم صغرياً، وكانوا ضعفاء جداً. كان حيدث يف املاضي كما

على مسافة كبرية بينهم وبني اجلماهري اليهودية يف   ولذا كانوا يؤثرون احلفاظللحفاظ على مواقعهم الطبقية اجلديدة،
  .بالدهم
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اإلمرباطورية  اليديشية مل يدركوا أمهية اإلمربيالية ألم كانوا من شرق أوربا، خاضعني للرقابة يف وحيث إن يهود
إذ أخذ مشروعها االستعماري (سطني أو حوهلا فل القيصرية، وهي إمرباطورية مل يكن هلا مشروع استعماري استيطاين يف

وكان يف هذا ). مركز القوة(، لذا جندهم يتحركون حنو الغرب )املتامخة حلدودها شكل التوسع من خالل ضم املناطق
بدالً من أثرياء اليهود يف ) للحركة، ولكنهم كانوا ال يتوجهون إىل حكوماته وإمنا إىل أثرياء اليهود يف الغرب حتديث

ولعل توجههم لألثرياء بدالً من احلكومات هو نفسه نتاج  .كي يقوموا بتمويل نشاطهم االستيطاين والتسللي) شرقال
  .الغربية اليت مل تكن تتمتع بعد باملركزية واهليمنة اليت كانت تتمتع ا نظرياا يف أوربا جتربتهم مع الدولة الروسية

 
فكر أيديولوجي، وظل حمتفظاً بطابعه  ل هزيل وعملي، خارج نطاق أيوقد مت النشاط االستيطاين التسللي بشك

وقد استفاد التسلليون من نفوذ قناصل الدول . مزارع صغرية ال قيمة هلا الربمجايت اإلغاثي املباشر، ومل يتجاوز إقامة
إىل أن التسلليني   يشريوهذا). كانوا يتنافسون على محاية اليهود، أي حتويلهم إىل عنصر وظيفي عميل الذين(الغربية 

االستعماري االستيطاين للكلمة، حىت ولو مل يدركوا هم  كانوا يتحركون عملياً وموضوعياً داخل إطار صهيوين باملعىن
جعلوا  إذ) تسلُّل استيطاين  دعم األثرياء  إنشاء دولة(بطريقة أدخلتهم طريقاً مسدوداً  ولكنهم وضعوا أولويام. ذلك

فقد سقطوا يف اية األمر يف يد روتشيلد  ولذا،.  وهو يف واقع األمر نتيجة لآللية الكربى اإلمربياليةاالستيطان مقدمة
  .ويقوم هو بتمويلهم وزجرهم والتحكم فيهم وأصبحوا موظفني لديه، يقومون بابتزازه

 
 وبعملية إصالح اليهود) يديشيةال(يف شرق أوربا، يهتمون مبسائل اهلوية اليهودية  وكان التسلليون، بسبب طبيعة نشأم

التسلليني الصغرية طرح رؤيته اخلاصة مبا  مث جاء هرتزل وحدد األولويات بطريقة خمتلفة متاماً، فبدالً من جهود. واليهودية
والواقع أن هرتزل، من . القانون العام، أي الدول الغربية االستعمارية الكربى الذي يضمنه» االستيطان القومي«مساه 
للطريقة اليت حددا ا الصهيونية  صهيونيته الدبلوماسية االستعمارية، حدد أولويات احلركة بطريقة مغايرة متاماً خالل

صيغة تتفق مع الظروف التارخيية السائدة يف أوربا ويف العامل ومع موازين  موافقة استعمارية مث استيطان، وهي: التسللية
االستعانة بالقوى  (وعلى أي مشروع استيطاين آخر( على املشروع الصهيوين الفعلية اليت جعلت من احلتمي القوى

يف موقفه، فافتقاد املتسللني ألساس القوة جعلهم  وقد كان هرتزل حمقاً متاماً. اإلمربيالية حىت خيرج إىل حيز الوجود
 ضعاً لرمحة أو غضب أي باشاوالسيادة، األمر الذي جعل استيطام عدمي الفائدة، خا بالضرورة مفتقدين لالستقالل

كثرياً باملسائل اإلثنية ألا مل  كما أن هرتزل مل يكن يهتم). على حد قول نوردو(ويبقى دائماً عرضة لفرض القيود عليه 
  .يتوجه إليها طالباً الدعم والشرعية تكن تعنيه كثرياً، فهي ال تعين الدول الكربى اليت

 
 مسألة أوربا اليهودية بأن نزع القداسة عن اليهود وجعلهم مادة وظيفية استيطانية، ثوميكن القول بأن هرتزل قام بتحدي

وأخربها أا هي أيضاً صاحبة احلل واملستفيد  مث قام بتدويل املسألة اليهودية بأن توجه إىل أوربا بأسرها، صاحبة املشكلة،
 يهود أوربا بوصفهم شحاذين أو فقراء حيتاجون إىل وبدالً من النظر إىل .األول إن قبلت رؤية اليهود على طريقته

ينظروا هلم باعتبارهم  أن) وأثرياء اليهود يف الغرب(شخصيات غريبة ذات تراث إثين فريد، فإن على أوربا  الصدقات أو
يت ميكن ، كما أن له وظيفته ال)منها هو جوهر التحديث وحتويل كل شيء إىل مادة نافعة ميكن االستفادة(شعباً له نفعه 
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الدول  والدعم سيأيت من. حيتاج إىل الصدقات وإمنا إىل الدعم مقابل اخلدمات اليت سيؤديها أن يضطلع ا، ولذا فهو ال
ولعل حداثة الصيغة اهلرتزلية تظهر يف  ."وجودنا باملقابل"يف الشرق واليت ستضمن » إسفني«االستعمارية اليت حتتاج إىل 
وبدالً من مجاعات أحباء صهيون الصغرية املتفرقة يف . منطقاً تعاقدياً نفعياً ى أنه يستخدمالعبارة األخرية اليت تدل عل

الغربية ويهود الغرب  والغرب، طور هو صيغة مراوغة ورؤية متكاملة لعقد صهيوين صامت يوقَّع بني احلضارة الشرق
 .وإطار تنظيمي ينتظم اجلميع

 
 ، ولكن هرتزل اكتسح اجلميع بسبب)1897(ل يف املؤمتر الصهيوين األول التسللني وهرتز وقد ظهرت اخلالفات بني

إىل مجاعام الكثرية رغم أنه كان  دقة أولوياته وحداثة طَرحه، وخطابه املراوغ، فانضموا هم إىل املنظمة ومل ينضم هو
ثرياً من املفكرين وبضعة هم عدة تنظيمات يضمون يف صفوفهم ك جمرد صحفي كتب كراسة عن املسألة اليهودية وكانوا

. قيادا للمنظمة صدر برنامج بازل، وقد قبل التسلليون الصهيونية الدبلوماسية االستعمارية وقبلوا مث. آالف من األعضاء

االستعانة باإلمربيالية الغربية لوضع املشروع الصهيوين  ومنذ تلك اللحظة، سقطت عنهم الصفة التسللية بإدراكهم حتمية
  .تنفيذموضع ال

 
مقابل الصهيونية الدبلوماسية » )االستيطانية) الصهيونية العملية«ورغم هذا، استمر اخلالف بني ما ميكن تسميته 

 تبلور معارضة الصهاينة االستيطانيني الذين طالبوا 1905و1897بني عامي  ، فقد شهدت الفترة الواقعة)التوطينية(
اهتمام تيار   اخلاص بتشجيع عملية االستيطان يف فلسطني، بينما انصرفالبند األول من برنامج بازل بالتركيز على

باحلصول على ضمان أو اعتراف من الدول  هرتزل الدبلوماسي إىل حتقيق البند الرابع من الربنامج وهو اخلاص
) االستيطانيني(يني ومل تكن اخلالفات بني العمل. الكيان الصهيوين يف فلسطني االستعمارية الرئيسية حلماية مشروع إقامة

جانب العمليني الذين مل  من جهة أخرى، سوى خالفات نامجة عن سوء الفهم من) التوطينيني(جهة، والدبلوماسيني  من
للمشروع الصهيوين، رغم قبوهلم إياها، ومن جانب الدبلوماسيني  يكونوا قد أدركوا بعد أمهية الدولة االستعمارية الراعية

لتجنيد املادة البشرية  دركوا أمهية سياسة خلْق األمر الواقع يف فلسطني وضرورة تبني ديباجات إثنيةي التوطينيني الذين مل
االستيطانيون يدركون بالتدريج تفاهة فكرة االعتماد على الذات،  ومع هذا، بدأت عملية التقارب، إذ بدأ. املُستهدفة

أولوية اجلهود  ة ملنظمة هرتزل الصهيونية، كما بدأوا يدركوناالستيطاين يف مرتبة ثانوية بالنسب ولذا أصبح النشاط
ال نسمع كثرياً عن جهود استيطانية مكثفة يف هذه  ورمبا هلذا السبب. الدبلوماسية االستعمارية على اجلهود االستيطانية

 بت املنظمة الصهيونية عنفمن البداية أعر. مل يكن من العسري التوفيق بني االجتاهني ونظراً لسطحية االختالف،. املرحلة

وأعلنت عن استعدادها لتقدمي  استعدادها لالعتراف باالستيطان الذي يتم بناء على ترخيص مسبق من احلكومة التركية،
  .خاصة لشئون االستيطان املساعدة ملثل هذا االستيطان، بل أقامت املنظمة جلنة

 
الذي يعتمد (، فرفض االستيطان التسللي )1905(املؤمتر السابع  وقد مت، يف اية األمر، التوصل إىل صيغة توفيقية يف

الزراعي  ومع هذا، قررت املنظمة الصهيونية أن تشجع العمل. ائياً) احلصول على قطعة أرض على الصدقات وعلى
ة من العمليني االستيطانيني وثالث والصناعي االستيطاين هناك، ومت انتخاب جلنة تنفيذية جديدة تضم ثالثة من



 
6الد -تور عبد الوهاب املسريي  الدك-موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية                                                326  

، أكد وايزمان أمهية املزج والتوفيق بني االجتاهني وطَرح ما مساه (1907) ويف املؤمتر الثامن. الدبلوماسيني التوطينيني
  .االستعماري اخلارجي ، أي الصهيونية اليت جتمع بني النهجني العملي االستيطاين والسياسي»التوفيقية الصهيونية«
 

 أعضاء آخرين يف اللجنة التنفيذية، وكانوا من 4ووربورج ومعه  انتخب املؤمتر) 1911(ويف املؤمتر الصهيوين العاشر 
  .االستيطانيني، وظلت املؤسسات املالية يف يد العمليني االستيطانيني العمليني

 
وقد كان . الصهيونية أحكم االستيطانيون السيطرة على كل املؤسسات) 1913(املؤمتر الصهيوين احلادي عشر  ويف
بل كان "أوربا غري قادرين على قيادة احلركة الصهيونية  زل  شأنه شأن صهاينة الغرب عامة  يعتقد أن صهاينة شرقهرت

 ولكن مسار التاريخ قَلَب تقسيم. على حد قول وايزمان" منها احلركة الصهيونية الغربية يعتقد أننا سنكون أداة تستفيد

الصهيونية وتولوا قيادا، وهو أمر  ود اليديشية بزمام األمور يف املنظمةالعمل املقترح متاماً، فأمسك الشرقيون من يه
من شرق أوربا، واملشروع الصهيوين كان  حسب تصورهم  أمراً  كانوا) العمليون(فاالستيطانيون . منطقي ومتوقَّع

البشرية املرشحة   هذه الكتلةبالنسبة هلم، فهم ممثلو الفائض اليهودي والقادرون على التحدث باسم حيوياً، بل مصريياً
يهمهم التخلص من الفائض وإبعاده عن بالدهم  للنقل إىل فلسطني وبلُغتها، على عكس يهود الغرب الصهاينة الذي كان

  .لغته وآماله وحسب، وكانوا غري قادرين على تفهم
 

أن يعيشوا مع التناقض والصراعات ما فتعلَّم الصهاينة  وقد ساعدت صياغة هرتزل املراوغة على امتصاص كل اخلالفات،
  .الصهيونية األساسية الشاملة وعلى األولويات اإلجرائية دام مثة اتفاق على الصيغة

 
 الصهيوين الروسي مناحيم أوسيشكني هي أدق تلخيص لصهيونية ما بعد هرتزل مبقدرا ولعل كلمات الزعيم

وال إىل الصهيونية الدبلوماسية ) االستيطانية التسللية(نية أحباء صهيون االمتصاصية الفائقة، فقد اقترح العودة ال إىل صهيو
 هذه التيارات الثالثة، وبلغة أخرى إىل الصهيونية السياسية كما نص عليها برنامج ، وإمنا إىل مزيج من)صهيونية هرتزل(

  !بازل، أي أنه اقترح العودة إىل صهيونية هرتزل

 
اختاذ قرار تقسيم  فبعد.  بني الفريقني مل تكن املؤمترات الصهيونية وإمنا التطورات الدوليةمتاماً ولكن الذي حسم اخلالف

العمليني أو السياسيني أو (مل يكن أمام الصهاينة  تركيا، ومع اهتمام إجنلترا املتزايد بالبعد اجليوسياسي لفلسطني،
.  ستوفر هلم األرض والضمانات الدولية الالزمةاليت سترعى مصاحلهم واليت سوى انتظار الدولة الراعية) خالفهم

االستعمار الغريب يف واقع  اليت مل يكن لديها أية مجاهري مل تكن متلك سوى االنتظار والتلقي، وبذا يكون والصهيونية
  .األمر مصدر الوحدة بني االجتاهات الصهيونية املختلفة

 
زعيم الصهيونية العملية (أن وايزمان  ، إذ جند1917تلفة عام ويظهر التمازج الكامل بني االجتاهات الصهيونية املخ

وعد بلفور، قمة جهود الصهيونية الدبلوماسية االستعمارية، وكان آحاد  هو أيضاً الذي سعى إىل استصدار) االستيطانية
  .يقدم له املشورة) التيار الصهيوين اإلثين العلماين زعيم(هعام 
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 : ليةيهود شرق أوربا في النقاط التاويمكن تلخيص إنجازات صهيونية 

 
أن يبعث  املوقف الديين التقليدي الذي يطلب من اليهود االنتظار إىل) منهم والال دينيون الدينيون( رفض التسلليون  1

. لعودةبزمام املوقف واختاذ اخلطوات الالزمة لتحقيق ا اإلله املاشيح، وطلبوا من اليهود عدم انتظار مشيئة اإلله واإلمساك

 أن احلل ليس يف السماء، اكتشفوا أنه يف غرب أوربا متمثالً يف أثرياء الغرب وقناصل وبعد أن توصل التسلليون إىل

الصهيوين إىل حركة ومنظمة  دوهلم يف فلسطني، أي أم بدأوا يتحسسون الطريق حنو التحالف الذي سيحول احللم
  .واستيطان

 
داخل احلضارة الغربية وضع شاذ وهامشي، وأن الفائض اليهودي ال ميكنه أن  ضع اليهود قبل التسلليون مقولة أن و 2

وحولوا معاداة اليهود إىل  وقد خلصوا من ذلك إىل أن اليهود ال مكان هلم داخل اتمعات الغربية،. اتمع يندمج يف
وقد توصل التسلليون إىل واحد من أهم . يةالشخصية اليهود إحدى الدعائم النظرية للفكر الصهيوين، وركزوا على نقْد

 حل مسألة الفائض اليهودي عن طريق نقْله إىل خارج أوربا، وقاموا بأول حماولة فعلية مالمح احلل الصهيوين، وهو

  .لوضع احلل موضع التنفيذ

 
ا طبيعة املشروع لالستيطان يف أرض أجنبية معادية، كما أدركو  اكتشف التسلليون أن الزراعة وسيلة أساسية 3

  .الصهيوين اإلحاللية
 
العقائدية، فأدركوا إمكانية التعاون مع   اكتشف التسلليون إمكانية توظيف اخلطاب الصهيوين املراوغ حلل التناقضات 4

 كما. ما داموا ال يفرضون عليهم الصيغة القومية وال يشهرون م لرفضها أثرياء الغرب املندجمني وإمكانية ابتزازهم

  .املعىن الذي يراه إمكانية تعايش العلمانيني واملتدينني داخل صيغة مبهمة تسمح لكل فريق بأن يفرض أدركوا

 
وهو االجتاه الذي هود الصيغة ) الديين والعلماين(اإلثين   ظهرت طالئع املفكرين الذين صاغوا اخلطاب الصهيوين 5

. العلماين  أبعاداً تارخيية ودينية ونقاها من بقايا الفكر االندماجيالشعب اليهودي وأضفى عليها الشاملة، فعمق فكرة

العملية والنفعية اليت توصل إليها الصهاينة غري  وهذا االجتاه هو الذي أسبغ على الصهيونية شرعية يهودية تخفي األبعاد
  هذه الشرعية ضرورية للجماهريوقد كانت. اليهود الذين ال يكترثون مبشاكل اهلوية اليهود والصهاينة اليهود غري

  .عن هوية خاصة اليهودية املتدينة يف شرق أوربا، وللجماهري اليت فَقَدت إمياا التقليدي وظلت تبحث

 
فكر صهيوين ذي ديباجة يهودية حياول حل مشكلة  لكل هذا، ميكن القول بأن صهيونية شرق أوربا أسهمت يف تطوير

 املعبر عن آمال وآالم مجاهري شرق أوربا، وهي اموعة البشرية املطلوب جتنيدها وصفهاليهود واليهودية، ويطرح نفسه ب

مشكلة الصهيونية يف احلضارة  وبذا، تكون صهيونية يهود أوربا قد بدأت بالسري حنو حل. لتنفيذ املشروع الصهيوين
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رون إليها من الداخل، ويستخدمون اموعة البشرية ينظ الغربية، فألول مرة، يظهر مفكرون من داخل صفوف هذه
آالف منها، بل يقومون بتجارب استيطانية قد تكون متفرقة وهزيلة ولكنها متثل  مصطلحها ورموزها، وينظمون بضعة

 .اليهودي ممكناً نقطة البداية حنو نقْل اليهود من أوربا وتشكل إطاراً جيعل احلوار مع الغرب غري مع هذا

 

  أحباء صهيون

Hibbat Zion  

وبولندا ) تضم أكرب مجاعة يهودية اليت كانت(اسم يطلَق على جمموعة من اجلمعيات الصغرية يف روسيا » أحباء صهيون«
وكانت مجعيات أحباء صهيون يف غرب . وأملانيا وإجنلترا والواليات املتحدة ورومانيا، واإلمرباطورية النمساوية ارية

اليهودية، وكان هلذه   من شرق أوربا وبعض العناصر احمللية القلقة من هذه اهلجرةأساساً اليهود واملهاجرين أوربا تضم
كما كان هناك مجعيات حتمل أمساء مثل البيلو  اجلمعيات أمساء كثرية حتمل معىن حب صهيون أو الرغبة يف العودة،

ا اليت كان يترأسها بنسكر وكان أهم هذه اجلماعات مجاعة زروبابل يف أوديس .(السرية(وقدميا ومجعية بين موسى 
  )وميكن أن نضيف إليهما مسولنسكني(أهم مفكري احلركة  وليلينبلوم

 
اكتسحت  واجلمعيات، إال أن هذا جيب أال يؤدي إىل تصور أن أحباء صهيون كانت حركة مجاهريية ورغم تعدد األمساء

والبورجوازيني الصغار، وكانت كل مجعية  فنييهود شرق أوربا، فهي قد ظلت حىت النهاية تنظيمات صغرية من املثق
 مجعية بني عامي 138 ووصل إىل 1882مجعية عام  12 عضواً، وكان عددها 150 إىل 100تضم حوايل 

 من جمموع يهود العامل البالغ 1885آالف وأربعة عشرة ألفاً عام  ، وتراوحت العضوية بني تسعة1890 و1889
يفسر أن  آثر ما يقرب من مليونني منهم اهلجرة إىل الواليات املتحدة، ولعل هذاتقريباً، وقد  حينذاك عشرة ماليني

  .شديد وقرر توظيفهم يف خمططه هرتزل كان غري مدرك لوجودهم، وحينما أدرك وجودهم فإنه مل يعاملهم باحترام
 

 فرص احلراك الطبقي أمام التحديث يف روسيا وشرق أوربا، وإىل تناقُص ويعود ظهور هذه اجلمعيات إىل تعثُّر عملية
ويدها من خالل  وتصدر هذه اجلمعيات عن الصيغة الصهيونية األساسية الشاملة بعد. اليهود هناك بعض قطاعات

واإلميان بأن معاداة اليهود ظاهرة أزلية، ورفْض االنتظار  رفْض االندماج،: بعض املفاهيم اليهودية أو شبه اليهودية، مثل
األيام حل املسألة اليهودية، هنا يف األرض ويف هذه األيام وليس هناك يف السماء أو يف آخر ح، وكذلكالسليب للماشي.  

 
يف العامل الغريب وبني أثرياء اليهود هناك  وقد اكتشف أعضاء أحباء صهيون أن احلل ليس يف األرض بشكل عام وإمنا

جهودهم " يهود شرق أوربا عن طريق ما يسمى تسعى إىل حل مشكلة وكانت هذه اجلمعيات. على وجه التحديد
وتوطينه فيها، مث استقر  االعتماد على الدول الغربية، وذلك لتهجري من يريد منهم إىل أية بقعة يف العامل ، أي دون"الذاتية

  .االختيار على فلسطني
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دعي  وقد. والذي تصدى هلرتزل) »ليالعم«الذي يسمى (ممثلي التيار الصهيوين التسللي  وحركة أحباء صهيون هي أهم
ولعل وظائف املدعوين تعطي  .1883 شخصية يهودية إىل اجتماع يف مرتل بنسكر يف أكتوبر 34بنسكر وليلينبلوم و

التجار، وكان هناك أيضاً صاحب بنك ومسسار يف  صورة عن التكوين الطبقي للجمعية فحوايل النصف كانوا من
حاخامات أوديسا، وكان اتمعون يعرفون أن أثرياء اليهود يف شرق أوربا   وكبريالبورصة وأربعة أطباء وصيديل

  .ولذا قرروا أن يكون التوجه للطبقة الوسطى). إذ أم كانوا من دعاة االندماج) سيعارضوم
 

 عن مساعدة بنسكر خطاباً حتدث فيه ، وألقى1884وقد عقدت مجعية أحباء صهيون أول مؤمتر هلا يف كاتوفيتش عام 
مجعية مونتفيوري لتطوير الزراعة بصورة خاصة بني املستوطنني يف  ، وطالب بإنشاء"أينما كانوا"املستوطنني اليهود 

يطلب  بنسكر قصارى جهده لالبتعاد عن أية ديباجة قومية حىت ال خييف يهود الغرب الذين كان وقد بذل. فلسطني
جلهد يفوق طاقة جيلنا، وهو جهد صعب  ل بالضرورة بعيدة املنال، وهي حتتاجال تزا... ففكرة الدولة اليهودية: "عوم

ولعله كان خيشى أيضاً ". اليت حتدد اإليقاع يف أوربا بأسرها] غرب أوربا أي بالد[بشكلٍّ خاص يف البالد املتحضرة 
  .من التوتر بني الدولة العثمانية واملستوطنني الصهاينة خلْق جو

 
يف   حيث ظهر اخلالف بني املتدينني والعلمانيني، وقد فشل الفريق األول1887يف دروسكينكي  رمث عقد مؤمتر آخ

وقد . قرارات هذا املؤمتر عن سابقه عزل بنسكر ولكنهم جنحوا يف تعيني ثالثة حاخامات يف اللجنة التنفيذية، ومل ختتلف
سبيت ال يباح فيه لليهود زراعة األرض، ولكن ألنه عام  1888/1889 ازدادت اخلالفات بني الفريقني اتساعاً عام

الديين فيه األمر   يف فلنا وزاد النفوذ الصهيوين1889وعقد مؤمتر ثالث عام . استمروا يف زراعتها املستوطنني مع هذا
  )احملافل املاسونية على غرار(الذي اضطر العلمانيني إىل تأسيس مجاعة بين موسى السرية 

 
وقد حصلوا على االعتراف من خالل . النظام القيصري باجلمعية  بعد اعتراف1890ع يف أوديسا عام وعقد املؤمتر الراب

 مجعية تقدمي املساعدات للمستوطنني«هلم لدى احلكومة، وسميت اجلمعية رمسياً باسم  بارون روسي يهودي توسط

العثمانية احلظر عن   رفعت السلطاتوبعد أن. »اليهود الزراعيني وأصحاب احلرف اليدوية يف سوريا وفلسطني
انقسام وخالف بني القيادة يف روسيا واللجان احمللية يف  وقد وقع. االستيطان اليهودي يف فلسطني مت فتح مكتب يف يافا

ومل تفهم . سبيل املثال يتطلب مناقشة جلان عديدة واحلصول على املوافقة من روسيا فلسطني، فكان شراء حصان على
املستوطنني إحساس بالعجز التام أمام  وقد متلَّك. ا الطبيعة اخلاصة للزراعة االستيطانية، والعالقة مع العربأوديس جلنة

 بعد أن أصيب خبسائر مالية 1891وقد أُغلق مكتب يافا عام . تنازالت العثمانيني وبأن الباب العايل لن يعطيهم أية
وقصرت  وتوقفت احلركة عن إنشاء مستوطنات جديدة،. تانةجنح العرب يف إيصال معارضتهم لألس فادحة، وبعد أن

  .جهودها على مساعدة املدارس العربية واملستوطنات القائمة بالفعل
 

بشراء قطعة أرض عام  فقامت. هذا، قامت اجلمعية باإلشراف على وضع بذور االستعمار االستيطاين الصهيوين ومع
الطبيعة (البدو اليت ميكن شراؤها يف املستقبل  وبالقرب من أراضي. )الطبيعة االستيطانية( على ساحل البحر 1882
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معارضة الوايل، تدخل نائب قنصل بريطانيا يف يافا فاشترى األرض وسجلها  وحينما مل تتم الصفقة بسبب). التوسعية
األول أو الطليعي يف «ين تع وهي عبارة توراتية» ريشون لتسيون«وسميت مستعمرة ) القوة اإلمرباطورية الراعية) بامسه

نفسه، قام مبعوث من مجعيات أحباء صهيون بشراء أراض  ويف العام). ويد الصيغة الصهيونية األساسية(» صهيون
 ويف العام نفسه أيضاً، مت شراء أراض مملوكة ملواطن فرنسي وذلك). حجر الزاوية رأس أو(وتأسيس مستوطنة روش بينا 

السفن الربيطانية ويشغل يف  هودي فرنسي يعمل وكيالً يف املواين السورية إلحدى شركاتمبساعدة إميل فرانك، وهو ي
زخرون «وأُسست املستوطنة الثالثة اليت سميت . اإلسكندرية الوقت نفسه منصب نائب قنصل أملانيا والنمسا يف

وقد ). التوطينية الصهيونية(ملالية للمستوطنة والد البارون روتشيلد بعد أن تعهد بتقدمي املعونة ا ختليداً لذكرى» يعقوب
استخدام النفوذ الغريب واالمتيازات املمنوحة  استمرت عملية شراء األراضي مبساعدة قناصل الدول الغربية، ومن خالل

  .لرعايا الدول الغربية

 
بضع مئات من اليهود  ريتقدم، مل تكن حركة أحباء صهيون حركة مجاهريية، ولذا فإا مل تنجح إال يف ج وكما

، وكانت مواردها املالية ضعيفة فقد كانت )املتحدة يف الوقت الذي هاجر فيه املاليني إىل الواليات(وبتكاليف باهظة 
وكانت تكاليف ). يعادل مخسة آالف جنيه إسترليين) (السنة على أحسن تقدير يف( ألف روبل 50ميزانية اجلمعية 
عشرين أسرة يف   آالف روبل أي أن اجلمعية بكل فروعها مل يكن يف إمكاا أن توطن سوىالواحدة ثالثة توطني األسرة

افتقارهم آلليات وضع املشروع الصهيوين موضع  السنة، وقد كان هذا راجعاً إىل خلل أساسي يف أحباء صهيون وهو
فيما بعد وقامت بالتغلب عليه عن طريق كانت تعاين منه أيضاً احلركة الصهيونية  الدعم اإلمربيايل، وهو خلل: التنفيذ
فترة عشرين سنة ما مقداره  أما أحباء صهيون  على عادة التسلليني  فقد جلأوا إىل روتشيلد الذي أنفق يف. بلفور وعد

ولذا، مل يكن من املستغرب أن يفرض . ألفاً فقط 87 جنيه إسترليين  يف حني أم مل ينفقوا سوى 1.600.000
 على مستوطنام ليتحولوا إىل مرتزقة يعيشون عالة عليه حياولون اعتصاره ويعتمدون نسي هيمنته بالتدريجاملليونري الفر

لكل هذا ). الصهيونية النفعية(أمريكا  على العمالة العربية الرخيصة  وتتجه أفكارهم جلمع املزيد من املال واهلجرة إىل
  .مشروع شرق أفريقيا كان املستوطنون من أحباء صهيون يف مقدمة مؤيدي

 
التيار «معظم مجاعات أحباء صهيون وحتولت إىل ما يسمى  ، انضم إليه)1897(وحينما عقد املؤمتر الصهيوين األول 

  .«العملي
 

حيث مت التوصل  1919  إىل عام1906واستمرت احلركة موجودة بشكل مستقل حتت قيادة أوسيشكني من عام 
، قامت احلكومة الشيوعية يف 1920ويف عام . ممكناً ية اليت جعلت التعايش مع اخلالفاتللصيغة الصهيونية التوفيق

  .روسيا حبل احلركة
 

األساسي هو إدراك  ولعل االختالف. عام، فإن تاريخ حركة أحباء صهيون هو تاريخ مصغر للصهيونية ككل وبشكل
الغربية لوضع املشروع الصهيوين موضع التنفيذ، يف الوقت  احلركة الصهيونية بعد هرتزل حتمية االعتماد على اإلمربيالية
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 ويالحظ وجود عدة تيارات داخل احلركة أصبحت من أهم. وهم االعتماد الذايت الذي سقط فيه أحباء صهيون يف

 أية املستوطنات وحسب دون اإلصرار على تيار عام يتزعمه ليلينبلوم يدعو إىل إنشاء: التيارات يف احلركة الصهيونية
 .أوهلما التيار اإلثين العلماين وميثله آحاد هعام، وتيار إثين ديين يتزعمه موهيليفر ديباجات، مث تياران ميثالن اخلطاب اإلثين

  .ويالحظ أن هذين التيارين، رغم تعارضهما الظاهري، استمرا يعمالن جنباً إىل جنب
 

  مؤتمر كاتوفيتش

Kattowitz Conference  

وقد طُرح اقتراح بأن ). اآلن يف بولندا)  يف روسيا مبدينة كاتوفيتش1884ت أحباء صهيون عقد عام مؤمتر جلمعيا
السلطات العثمانية بأن الصهيونية ليست تابعة للقوى الغربية، ولكن االقتراح  يعقَد االجتماع يف األستانة حىت يتم إقناع

االختيار على كاتوفيتش ألا  فوقع. لطات العثمانية على االقتراحاتضح للجميع أنه ليس من املتوقع أن توافق الس هزم إذ
  .حتكمه أملانيا يف الوسط بني الشرق والغرب يف جزء من بولندا كانت

 
مركزية تعمل على تنسيق أنشطة اجلمعيات املختلفة ألحباء  وكان الدافع لعقد املؤمتر هو اإلحساس بضرورة وجود هيئة

االنعتاق الذايت  الفضل األساسي يف الدعوة واإلعداد هلذا املؤمتر، وكان قد أشار يف كتابه احبويعد بنسكر ص. صهيون
  .إىل ضرورة عقْده

 
 اختيار جلنة مركزية، وعقد مؤمتراً 1883هيئة مركزية، فحاول موهيليفر عام  وقد سبقت املؤمتر عدة حماوالت لتشكيل

بناي بريت إىل تنظيم مؤمتر  نة املنتخبة كانت خاملة متاماً وهو ما دفع مجعيةهلذا الغرض يف بيالستوك، ولكن اللج حمدوداً
  .يذكَر آخر يف سبتمرب من العام نفسه، ولكنه مل حيقق جناحاً

 
خريية، لتشجيع املستوطنات الزراعية اليهودية، تسمى  وقد مت اإلعالن عن املؤمتر باعتباره مؤمتراً تأسيسياً إلنشاء مجعية

الذي مات بعد عدة أشهر (نسبة إىل موسى مونتفيوري » أحباء موسى«أو » موسى ذكرى«أي » ايت موشيهمزكري«
  )عقد املؤمتر، ومل يترك هلم أي دعم مايل أو معنوي، ومن مث فقد ختلوا عن االسم من تاريخ

 
 ولذا خفف املؤمترون متاماً أثرياء الغرب، وقد عقد املؤمتر يف جو من اإلحساس بالضعف واخلوف من الفشل أو من عداء

وحتدثوا عن ضرورة عودة اليهود إىل النشاط الزراعي يف فلسطني، ومل يذكروا  من أية ديباجة قومية وتبنوا صيغة إنقاذية
البعد القومي الكامن  ومع هذا، فقد اكتشف املؤرخ جرايتز. طموحات اإلحياء القومي أو االستقالل السياسي شيئاً عن

وقد تقرر أن يكون . يهود روسيا فانسحب من املؤمتر ا اكتشف أن املؤمتر ليس جمرد مؤمتر حلل مشاكلاملستتر، كم
 وتقرر تكوين جلنتني، إحدامها الستقصاء. على أن تكون أوديسا هي املركز مؤقتاً (يف الغرب(مركز اجلمعية برلني 

وتقرر تقدمي . أمام املستوطنني شأن فَتح أبواب فلسطنياملعلومات عن فلسطني واألخرى للذهاب للباب العايل للتفاوض ب
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وانتخب املؤمتر جلنة مركزية جلمعيات أحباء صهيون من تسعة  طلب رمسي للحكومة الروسية لتأسيس مجعية خريية،
 وتقرر عدم إنشاء أية مستوطنات أخرى واالستمرار يف دعم املستوطنات املوجودة. بنسكر عشر عضواً حتت رئاسة

املسألة اليهودية أو ال؟ ) التسللية على طريقتهم(هل سيحل االستيطان : ومل يناقش املؤمتر املسألة الكربى، وهي. الفعلب
، ) أملان، بريطانيان، ومندوب واحد من كل من فرنسا ورومانيا6روسياً،  22(وقد حضر املؤمتر اثنان وثالثون مندوباً 

وهل سيتوقف العمل يف   وقد أثريت يف املؤمتر عدة قضايا من بينها وضع الدين،.موهيليفر رئيساً فخرياً له ومت انتخاب
العمل فيما يتصل بالربيد واملواصالت اليت البد أن تعمل  الدولة اليهودية يوم السبت؟ وإذا ما تقرر ذلك  فماذا سيكون

   ساعة؟24
 

األملانية وختتلف عنها يف اللهجة  عربية إىل جانب النسخةنسخة : يف املؤمتر اقتراح بأن تصدر القرارات بلغتني وقد قُدم
وقد سقطت . ولكن بنسكر عارض الفكرة). استيطانية وأخرى أملانية توطينية أي أنه تقرر إصدار نسخة عربية(والتوجه 

ينكي دروسك وقد عقدت مؤمترات أخرى يف. احلركة من الغرب لعدم وجود محاس كاف بني أثرياء الغرب فكرة توجيه
  .1889 ويف فلنا عام 1867عام 
 

أن صهاينة شرق أوربا كانوا قد اكتشفوا عقم الصيغة التسللية بل عقم االتصال  وميكن القول بأن املؤمتر قد يدل على
: مث جاء هرتزل ومعه احلل .اليهود املندجمني وبدأوا ينتظرون املخلِّص من الغرب دون أن يعرفوا هويته أو خصائصه بأثرياء

وتؤسس هلم دولة وظيفية تابعة تقوم على خدمتها وتضمن القوة  العتماد على قوة إمربيالية تقوم بنقل اليهود إىل فلسطنيا
  .واستمرارها اإلمربيالية بقاءها

 

  البيلو

Bilu  

مبعىن » هخلي فنيلخا بيت يعقوب«استيطانية صهيونية حديثة اختذت امسها من األحرف األوىل للعبارة الدينية  أول حركة
فضلها أعضاء البيلو على الصيغة التوطينية اليت  ، وهي صياغة استيطانية)2/5أشعياء ) (أيا بيت يعقوب هيا نذهب(

وقد نشأت احلركة على أيدي بعض . حترض أبناء مجاعة يسرائيل على اخلروج  واليت14/15وردت يف سفر اخلروج 
قوانني   كرد فعل على املذابح الروسية وقتها وعلى1882ية عام من أحباء صهيون يف خاركوف الروس الطلبة اليهود

  . عضوا525ًبلغ إمجايل أعضائها  ومل تقتصر احلركة على الطلبة فقط بل انتشرت يف أماكن غري خاركوف حىت. مايو
 

قومي اليهودي عن حضارة أوربا ال مكان فيها لليهود، وأنه البد من اإلحياء ال وقد انطلق أعضاء البيلو من اإلميان بأن
للزراعة، أي أن أعضاء  اهلجرة إىل فلسطني والنهوض باليهود وحتويلهم إىل قطاع اقتصادي منتج عن طريق العودة طريق

وقد قررت . واليهودية) الروسية(الديباجات الشعبوية  البيلو اكتشفوا الصيغة الصهيونية األساسية وأضفوا عليها بعض
  )وفشلت يف حتقيق اهلدفني(وجريهم وجمع املال من أثرياء اليهود يف روسيا  ودياجلمعية جتنيد ثالثة آالف يه
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هلم، أي أن اخلالفات اليت ومست  وقد حتدث برنامج البيلو عن تأسيس مركز سياسي للشعب اليهودي ومركز روحي

واحد يرى أن : فريقنيإذ انقسم أعضاء البيلو إىل  كما حدث خالف آخر. احلركة الصهيونية ظهرت من البداية
 أما الفريق اآلخر فكان يرى ضرورة احلصول على موافقة الباب العايل. احلل الوحيد هو) التسللي(االستيطان املباشر 

  )الصهيونية الدبلوماسية)
 

الصهيوين غري اليهودي لورانس أوليفانت وطلبوا منه التوسط لدى  وقد وصل إىل إستنبول وفد ميثل احلركة وقابلوا
 14فاجته . مساعيه وقد بذل أوليفانت جهداً بالنيابة عنهم ولكنه مل يوفَّق يف. لتسمح هلم باالستيطان السلطات العثمانية

مباشرةً من روسيا، مل يزد اموع الكلي عن  ورغم وصوهلم ووصول غريهم ممن هاجروا. عضواً من الوفد إىل فلسطني
 يؤرخ 1882وميكن القول بأن عام . روسيا كان قد وصل إىل مخسمائة اخلمسني يف حني أن عدد أعضاء اجلمعية يف

  .الصهيونية االستيطانية لفلسطني لبداية اهلجرة
 

وأسسوا بعض املستعمرات الزراعية وتعلموا يف مدرسة مكفيه إسرائيل الزراعية  ويف فلسطني، عمل أعضاء البيلو بالزراعة
بالزراعة وعدم اعتيادهم  م مل يعتادوا العمل اليدوي الشاق، وجلهلهمعيشة مجاعية وواجهوا صعوبات مجة أل وعاشوا

ولكنهم التقوا بتشارلز نتر . الفظة من قبل مدير املدرسة الطقس، كما أم تلقوا مرتبات صغرية وعانوا من املعاملة
إىل  اً للبيلو، فنقل بعضهمعلى االستمرار، كما التقوا مبيخائيل باينس الذي انتخبوه رئيس مؤسس املدرسة الذي شجعهم

» شيفات هي حاريش يب هامسجر» احلروف األوىل لعبارة(» شيحو«القدس ليشتغلوا باحلرف وكونوا مجعية تسمى 

  .هذا املشروع فشل أيضاً وتبعثر أعضاء البيلو ولكن). 24/16لتعد إىل احلريف واحلداد، ملوك ثاين (
 

ولكن العالقات توترت .  لتسيون وعملوا كعمال أجراء عند جملس املستوطنةريشون مث انتقل بعض أعضاء البيلو إىل
أحباء صهيون ظنهم  وقد خيبت مجاعة. فاستمر أعضاء البيلو يف االنتقال من ريشون لتسيون ومكفاه إسرائيل .بينهم

سست مستوطنة أرض قرية عربية، وهكذا أُ وقد اشترى أعضاء اجلمعية بواسطة باينس. أيضاً فلم تزودهم بأي عون
  .جديرا

 
هلم  العون لبعض الوقت، ولكنهم حينما ضاقوا يمنته ومعاملة مدير مستوطنة ريشون لتسيون وقد قدم إليهم روتشيلد

  .مجاعة البيلو قاموا بطردهم، كما أنه سحب متويله ملستوطنة جديرا ألن أكثر سكاا كانوا من
 

  .الواليات املتحدة، كما بقي البعض يف فلسطني  البعض اآلخر إىلعاد بعض أعضاء البيلو إىل روسيا واجته

 
 األرثوذكس يف القدس مل يتحمسوا ألعضاء البيلو بل رأوا فيهم عامل إقالق وامتصاص جلزء واجلدير بالذكر أن اليهود

طات العثمانية ضد وقفت السل كما. املُرسلة من اخلارج، ولذلك فقد ناصبوهم العداء) الصدقة(من أموال احلالوقاه 
األراضي يف فلسطني، لكنهم حتايلوا على ذلك برشوة املوظفني  هؤالء املستوطنني وحرمت هجرة اليهود الروس وشراء
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باحلماية  بأمساء يهود من أوربا الشرقية ومن خالل بعض رعايا الدول األجنبية ممن يتمتعون األتراك وتسجيل األراضي
  .األجنبيةاليت تكفلها هلم االمتيازات 

 
الثانية  باملالحظة هي الصراع الذي ما لبث أن نشب بني البيلو وبني عناصر اهلجرة اليهودية على أن الظاهرة اجلديرة

باالندماج مع العرب واإلقامة يف املدن مع  الذين سموا الرواد، وهم الذين اموا عناصر املوجة االستيطانية األوىل
 وقد ترتب على هذا الصراع إثارة. التحدث باللغة العربية وارتداء األزياء العربية لزراعة بلاستخدام العامل العريب يف ا

  .العربي واحدة من أهم قضايا احلركة الصهيونية يف هذه الفترة وهي املعروفة بقضية العمل
 

 أعضاء احلركة الشعبوية يف أفكار كانت منتشرة بني وهي(كما أن أعضاء البيلو، برؤيتهم الرومانسية ومعادام للغرب 
 ويصبحون جزءاً منها، وقد كتب) العربية يف هذه احلالة(سيتبنون احلضارة الشرقية  ، كانوا يتصورون أم)روسيا

ويظهر أعضاء البيلو يف صورهم  .«املتوحش النبيل«بعضهم أعماالً أدبية متجد العريب وحتيطه الة رومانسية باعتباره 
  .يبمرتدين اللباس العر

 
مل تكتشف  البيلو مجاعة صهيونية جنينية اكتشفت معظم مكونات املشروع الصهيوين ومشاكله ولكنها والواقع أن مجاعة

هذا، ميكن القول بأن أعضاء اجلمعية بدأوا  ومع. حتمية االعتماد على اإلمربيالية لوضع املشروع الصهيوين موضع التنفيذ
وقد جاء هرتزل واكتشف اآللية الكربى لتنفيذ . الباب العايل وروتشيلد ويتحسسون طريقهم حنوها يف اجتاههم حن

 )أي اإلمربيالية(الصهيوين  املشروع
 

  قديما

Kadima  

قدميا تنتمي إىل مجعيات أحباء صهيون، أسسها يف  ومجعية. »إىل الشرق«أو » إىل األمام«كلمة عربية تعين » قدميا »
معظمهم من يهود اليديشية من ) فالغالبية مل تكن ذات توجه صهيوين(اليهود   عدد صغري من الطالب1882فيينا عام 

املنظمة والذي كانت تعد  وكان من بني املؤسسني ناثان برينباوم وبرييتس مسولنسكني الذي اقترح اسم. أوربا شرق
 عن مصاحل العرق اليهودي، كانت أهم تسمى االنعتاق الذايت للدفاع وأسس برينباوم جملة. كتاباته امللهم األساسي هلم

وهناك (اليهودي يف فلسطني  حماربة اندماج اليهود وتقوية الروح القومية اليهودية وتدعيم االستيطان: املعلنة أهدافها
  )1887إجنلترا عام  مجعية أخرى حتمل نفس االسم أسسها املهاجرون الروس يف

 
إىل فترة التكوين قبل أن تدرك الصهيونية حتمية االستعانة   وبلفور أووتنتمي مجعية قدميا إىل فترة ما قبل هرتزل

البعد  ولذا، فإننا جند تفكريها يتسم بالسذاجة الشديدة وعدم إدراك. الصهيوين موضع التنفيذ باإلمربيالية لوضع املشروع
  .السياسي االستعماري لعملية االستيطان وعدم فَهم طبيعة املوازنات الدولية
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يكون حال استعمارياً تساعده قوة إمربيالية  ينما ظهر هرتزل غير كل ذلك، وبين للجميع أن احلل الصهيوين البد أنوح

 ولذا، حني أخربه عضوان من قدميا أما يفكران يف تكوين فرقتني من ألفي. الذاتية عظمى، وقضى على وهم اجلهود

نصحهما باإلقالع عن هذه احليلة  ،(الجتذاب انتباه أوربا(غاريبالدي متطوع تذهبان إىل يافا الحتالهلا مثلما فعل 
ولعل إدراك هرتزل كل أبعاد .  ساعة24على العملية كلها يف  الصبيانية ألن السكان هناك لن يرحبوا م وسيقضى

الطريق، رغم أن  وم متاماً منوحتمية عداء السكان األصليني هلا هو الذي جعله قادراً على إزاحة برينبا العملية االستيطانية
  .األخري كان أكثر ثقافةً وعلماً وعمقاً

 

  1891-1821 ليو بنسكر 

Leo Pinsker  

مدرساً وعاملاً، كما كان  ولد يف روسيا، وكان أبوه. روسي صهيوين استيطاين تسللي وزعيم مجاعة أحباء صهيون طبيب
أعماله التجارية يف جاليشيا، وكانت أوديسا مدينة روسية  له يفيعمل بالتجارة وقد انتقل إىل مدينة أوديسا بعد فش

وعرفه  العلمنة واالندماج بني أعضاء اجلماعة اليهودية، فزود ابنه بثقافة روسية علمانية جديدة تتسم بارتفاع معدالت
. وتعلَّم قليالً من العربية) رتللغة احلديث يف امل وهي(بأفكار حركة االستنارة اليهودية، كما تعلَّم بنسكر اللغة األملانية 

 ، وإمنا أى دراسته الثانوية يف)كما هو احلال مع معظم املفكرين والزعماء الصهاينة) ومل يتعلم بنسكر يف مدرسة يهودية

كتب عدة مقاالت يف  وقد. مدرسة روسية مث درس احلقوق يف أوديسا ودخل جامعة موسكو لينال منها شهادة طبية
، وكتب أيضاً يف جمالت يهودية )1860عام  بدأ نشرها(أول جملة أسبوعية يهودية تصدر بالروسية راسيفيت وهي 

وخدم بنسكر يف . كعضو يف مجعية تنمية الثقافة بني يهود روسيا أخرى ذات طابع اندماجي، كما قام جبهود كبرية
  يرى أن اليهود إن تعلموا اللغة، وساهم يف حركة الترويس، وقد كان)1856(القرم  اجليش الروسي أثناء حرب

  .القومية فإن ذلك سيساهم يف دمجهم
 

، تغير موقفه 1882ومع تعثُّر التحديث وصدور قوانني مايو . إميانه  يف أوديسا زعزعت1871ولكن أحداث عام 
 . اليهودعن كثري من آرائه، وبدأ الشك يساوره يف مقدرة االستنارة وحدها على حل مشاكل بشكل جوهري وعدل

السياسة واقترح إعادة  ، ويف أحد اجتماعات مجاعة تنمية الثقافة، طالب بنسكر بالعدول عن هذه1881ويف عام 
أوربا للدعوة لفكرته بشأن الدولة الصهيونية، فقابل  وبدأ بنسكر يف التجوال يف عواصم. توطني اليهود يف وطن واحد

زعماء  وقابل. ديق أبيه، فأشار هذا عليه بإخضاع نفسه للعناية الطبيةفيينا األكرب وص احلاخام أدولف جلينك، حاخام
حتذير من يهودي : كراسة االنعتاق الذايت ومع هذا، فقد ألف باألملانية. األليانس وبعض القادة اليهود ولكنهم عارضوه

والكراس يأخذ .  الغرباملؤلف ألنه كان موجهاً أساساً إىل يهود الذي نشر دون ذكر اسم) 1882(روسي إلخوته 
  .ولذلك فإنه خال من أي عمق شكل املانفستو،
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كما يفعل بعض مثقفي يهود (من الداخل باعتبارهم مجاعة مستقلة  ويتميز كراس بنسكر بأنه ال ينظر إىل اليهود
غربياً وكان ذا هوية  ر تعليماًوقد تعلَّم بنسك. إليهم من اخلارج كما ينظر إليهم الصهاينة غري اليهود وإمنا ينظر) اليديشية

وعلى أية حال، . وهوية فرضت عليه فرضا من اخلارج غربية، واليهود واليهودية بالنسبة إليه موضوعا للدراسة أساسا،
  .يهودي غري يهودي فباإلمكان تصنيفه على أنه صهيوين

 
الصهاينة، من رفض اليهودية التقليدية مثله مثل معظم  يضع بنسكر املوضوع اليهودي يف سياقه الغريب وحسب وينطلق،

 يعلن ضرورة التخلص من موقف االنتظار وضرورة الثورة ضد الشعور الديين القدمي الذي فهو. والتفكري الديين اليهودي

 فشعب اهللا املختار إن هو إال شعب" يدفع اليهود إىل تقبل وضعهم ووجودهم يف املنفى باعتباره عقاباً أنزله اإلله م

 اليهود التخلي عن الفكرة املغلوطة القائلة بأن اليهود بتشتتهم هذا حيققون رسالة ولذا، جيب على". خمتار للكراهية العاملية

  .إهلية، فتلك الرسالة ال يؤمن ا أحد
 

 لغريب، ويف إطارللرؤية الدينية، فينظر لليهود يف سياق وضعهم اهلامشي يف اتمع ا ويقدم بنسكر طرحاً مغايراً متاماً

واليت أدت إىل ظهور املسألة  (التصنيع والتحديث والتنوير واإلعتاق والعلمنة(التحوالت اليت طرأت على هذا اتمع 
فهو يقول إن اليهود شعب عضوي ال ميكن أن يذوب . اتمع الغريب اليهودية يف إطار فكرة الشعب العضوي املنبوذ من

والساليف الفخور  و يعيش يف بالد ال تعترف به ابناً هلا، فاألملاين الفخور بصفاته التيوتونيةولذا فه يف األمم األخرى،
باملولد، فهذه القوميات العضوية جتعل االنتماء القومي  بصفاته السالفية وغريهم ال يعترفون بأن اليهودي يتساوى معهم

لغة ) يفتقرون إىل كثري من الصفات القومية العضويةواليهود، رغم أم شعب عضوي، إال أم  .مسألة عضوية موروثة
وهلذا حتولوا من أمة يهودية إىل  كما أم ليس هلم وطن أصلي وال حكومة متثلهم،) وعادات مشتركة وأرض مشتركة
.  املتكاسلوحتولوا إىل حالة التعفن اليت ال تستطيع مسايرة العضو احلي فقدوا استقالهلم: يهود، وأصبحوا بذلك شعباً ميتاً

مث تتري الصور ). عضوية ولنالحظ أن كل الصور اازية اإلدراكية هنا صور جمازية(يأيت من عامل األموات  "شبح"وهم 
إننا قطيع منتشر يف أرجاء املعمورة دومنا راع حيمينا وجيمعنا " :اازية اليت تدل على تقبل بنسكر مقوالت معاداة اليهود

، وإذا "اخليل يف إسطبالت) حسب التقليد الروسي(ظروف، فقد نصل إىل مرتبة املاعز اليت تبيت ال أما يف أحسن. معاً
وهذا هو أس البالء، فما دام ". بقية السكان فسنظل طفيليني نعتمد يف معيشتنا على"بقيت الظروف على ما هي عليه 

ط كراهية كل الشعوب ألن الناس ختاف من أمم مضيفة، فإم سيظلون حم اليهود عنصراً قومياً غريباً، ضيوفاً على
  .األشباح

 
فقد كانوا يعيشون يف مناطق  ومن الواضح أن وصف بنسكر متأثر بتجربة يهود شرق أوربا، وخصوصاً يف روسيا،

 فثمة .يطبق عليهم القانون العام باعتبارهم أغراباً مبعىن الكلمة ال... منبوذون: "االستيطان على هامش اتمع الروسي
أعضاء اجلماعات  وقد يكون يف هذا الوصف شيء من املوضوعية التقريرية املباشرة، ولكنه يعزل". باليهود قوانني خاصة

األخرى، وجيعل االضطهاد حكراً على اليهود يف كل  اليهودية عن الظواهر املماثلة يف اتمع الروسي ويف اتمعات
فاخلوف من . ي مكان وليس له حقوق املواطنة، فإنه منبوذ يف كل مكان وزمانأ وما دام اليهودي ال وطن له يف. مكان
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تظهر : "نفسه يقول كما أن بنسكر. أي معاداة اليهود، أمر أزيل ينتقل من جيل إىل آخر ويقوى عرب العصور األشباح،
  ."هذه الفكرة يف كل زمان ومكان

 
لكن  كافحنا عرب القرون جبهد كي حنيا: "ة مثل اهلجرة الفرديةمرة أخرى احللول التقليدي وما احلل اآلن؟ يرفض بنسكر

، )احلالوقاه(يمول بأموال الصدقة  كما يرفض بنسكر فكرة االستيطان الديين التقليدي الذي كان". كأفراد وليس كأمة
 مث سيضيعون يف التربعات من احلجاج واهلاربني الذين سينسون وطنهم ومن جبمع"فمشروعه الصهيوين املقترح ال يتم 

 ."جمهولة أعماق غربة أرض
 

حنن نرضى التخلي عن . "خالل التخلي عنها متاماً احلل هو التخلص من اليهود من خالل تصفيتهم، ومن اليهودية من
وقد ذكر بنسكر هذه الكلمات يف حلظة ". من ذاكرة اإلنسان» يهودي«اللقب املمقوت  إذا أمكن حمو) رسالتنا اإلهلية(

" تتعامل األمم مع أمة يهودية البد أن"كنه يهدأ ويبدأ يف اقتراح الطرق املنهجية الكفيلة بتحقيق هذا اهلدف ول غضب،

الصحيح إلصالح الوضع هو خلق قومية يهودية مؤلفة من شعب يعيش  الطريق الوحيد"و". خلْق مأوى دائم"والبد من 
عنوان (الذايت   أوالً لن يأيت من اإلله وإمنا سيتم باالنعتاقبالنسبة إىل آليات هذا احلل، فهو أما". على أرض ميلكها

فالفكرة القومية يف كل . مواتياً حلركة البعث القومي ويالحظ بنسكر أن اجلو العام يف أوربا قد خلق مناخاً). الكراسة
يهود خارج أوربا ولكن احلل الذي يطرحه بنسكر لنقل ال. بالبؤس يف كل مكان أيضاً مكان، كما أن اليهود يشعرون

وكانت تتكلم لغة  عدة مشاكل من بينها أن الشعوب اليت نالت استقالهلا مؤخراً هي أمم عاشت على أرضها يثري
  .هذه األرض أما اليهود فال أرض هلم، والبد من خلق. واحدة، فكان هلا بذلك أرض

 

 : نقل يهاجر إليها وآليات الوثمة عدة مؤشرات كامنة في كراسة بنسكر تحدد هوية هذه األرض وهوية من

 
 احلركة القومية، يفكر أيضاً يف تقسيم الدولة العثمانية، فهو يفكر يف الصرب وأهل  من الواضح أنه، حينما يفكر يف 1

  .ومن مث، فاألرض هي يف غالب األمر أرض فلسطني. رومانيا وحصوهلم على االستقالل
 
فإنه يضيف أن اليهود ينتمون إىل عرق  ومع هذا،. واجب حترير الزنوج وهو يضيف قائالً إن حترير اليهود واجب ك 2

  .أبيض متقدم وليسوا زنوجاً، أي أم عنصر استيطاين
 
إليها، أي أن الدول الغربية ستوقف سيل يهود اليديشية   ومعظم البالد املتحضرة سوف ال تقبل هجرة اليهود اجلماعية 3

  .إليها
 
وجود اليهود بينهم  هجرم إليها ألن) البيضاء(ود زنوجاً، ومع هذا ترفض الدول املتحضرة مل يكن اليه  ولكن إذا 4

، وكان املشروع )املسألة الشرقية(العثمانية آخذة يف التآكل  ، وإذا كانت الدولة)املسألة اليهودية(يسبب هلم املشاكل 
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اليهودية  ن احلل سيكون كامناً يف ربط املسألةعشوائي وإمنا سينشأ مبعاونة احلكومات، فإ الصهيوين لن ينشأ بشكل
  .باملسألة الشرقية فتحل املسألتان الواحدة من خالل األخرى

 
من الشعوب الغربية، كما  ، أي جيب جتنيد أعداء اليهود"أنظار الشعوب اليت متقتنا"ويرى بنسكر ضرورة أن نلفت   5

أي جيب االستعانة بالدول . فستظهر نتيجته املثمرة يف املستقبل اضرجيب أيضاً الضغط على السياسة الدولية يف الوقت احل
  .الدولية هي السياسة اإلمربيالية الغربية الغربية، فالسياسة

 
 االستقالل وامسحوا لنا أن نقرر مستقبلنا، وأعطونا قطعة من األرض، امنحونا تلك امنحونا متعة" وحينما يقول  6

نعرف أنه يتوجه للقوى العظمى  فنحن" وأهل رومانيا، أعطونا جمال وجود القومية احلرةاألشياء اليت منحتموها للصرب 
وهو يطلب . القادرة على توطني الفائض البشري خارج أوربا ، فهي وحدها)وإن مل يدرك هو ذلك متاماً(االستعمارية 

الغريب  ية، يعترف ا الباب العايل والعاملوالية كتلك اليت يقوم عليها باشاوات آسيا الترك رقعة يف الواليات املتحدة أو
  .العايل واحلكومات األوربية ذا املخطط وستكون مهمة اإلدارة الصهيونية املقترحة إقناع الباب: مث يضيف. كبلد حمايد

 
بالتنظيم واإلجراءات األخرى، مثل تأسيس جملس وطين أو مؤسسة وطنية تقوم  مث يطرح بنسكر عدة قضايا متصلة

وغري ذلك،  العامة مث تؤسس شركة لشراء قطعة األرض، واإلشراف على أمور االستيطان لشراء األراضي ع السياسةبوض
  .العودة بشكل حديث مل يألفوه من قبل وهي أمور كانت تعتبر جديدة كل اجلدة على اليهود، ألنه حديث عن آليات

 
 يكون احلديث عن األرض املقدسة وإمنا عن جمرد أرض فهو يقول جيب أال ولكن األهم من ذلك هو حديثه عن األرض

حتريات  ذات مركز جيد ومساحة كافية إلسكان عدة ماليني حتددها بعثة خرباء تعطي رأيها بعد منلكها، أرض
هذا، يتدارك بنسكر ويقول قد تعود  ومع. إن علمانية املصطلح وحداثته كان أمراً جديداً كل اجلدة. ودراسات عميقة

مبعىن أنه ال يرفض متاماً الصهيونية اإلثنية ويترك الباب مفتوحاً  ض املقدسة لنا، فإذا حدث هذا الشيء فهو أفضلاألر
  .أمامها

 
وضوحاً وتفصيالً إذ يفرق بني  وقد توقَّع بنسكر معارضة معظم اليهود، ولذلك حاول أن يكون برناجمه أكثر

أما بالنسبة للفريق األول فهم اليهود ). بؤساء(، وشرقيني )سعداء) ندجمنيالصهيونيتني، فقسم اليهود إىل غربيني م
األفضل هلم أال  يكونون نسبة قليلة من السكان، ولذلك فحاهلم يف البالد اليت يعيشون فيها أحسن، ومن الغربيون الذين

أي شرق (، ورومانيا ) كانت تتبعهاوبولندا اليت) أما البالد اليت بلغ اليهود فيها درجة التشبع مثل روسيا. يهاجروا
فاحلديث ليس عن ). وهكذا يبدأ تقسيم العمل إىل صهيونية استيطانية وأخرى توطينية) ، فمن األفضل هلم اهلجرة)أوربا
) الوطن القومي(إرساهلم إىل مكان آخر  اليهود وإمنا عن اليهود غري املندجمني يف اتمع والفائضني عنه، الذين جيب كل

 بل يضيف بنسكر بعداً آخر يبلغ الغاية يف األمهية إذ يقرر أنه. اتمعات املضيفة  كربوليتاريا تعيش عالة على أعضاءألم

  .وطبقياً وليس قومياً حىت أغنياء شرق أوربا بإمكام البقاء حيث هم، ومعىن هذا أنه يعرف الفائض إثنياً
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ومن هنا أمهيته يف . األساسية الشاملة قد ظهرت يف كراس بنسكر صهيونيةوميكن القول بأن كثرياً من عناصر الصيغة ال
الشرقية  فقد أسقط املقوالت الدينية التقليدية ونزع القداسة عن اليهود واقترح ربط املسألة تاريخ الفكر الصهيوين،

قترح أن يتم احلل داخل التشكيل أبيض، أي أنه ي باملسألة اليهودية باعتبارهم شعباً عضوياً منبوذاً وعنصراً استيطانياً
ويضع  ،(الصهيونية اإلثنية الدينية وغريها(مفتوحاً أمام األشكال الصهيونية األخرى  بل يترك الباب. االستعماري الغريب

  .يده على ضرورة وجود صهيونيتني؛ واحدة استيطانية واألخرى توطينية
 

فاألفق الثقايف يف روسيا القيصرية كان  تكوينه الثقايف الضيق،ومع هذا، ظلت صيغة بنسكر مترددة متعثرة، رمبا بسبب 
ولذا، فإنه مل يكن لديه إدراك كامل . املدن اليهودية ومواطن االستيطان ضيقاً إىل أقصى حد، وكان أكثر ضيقاً داخل

تعماري الروسي مل االس فاملشروع. االعتماد على اإلمربيالية الغربية لوضع أي مشروع استيطاين موضع التنفيذ حلتمية
كما أنه مل يكن مشروعاً عاملياً . منهم يف أسرع وقت يكن على استعداد لتوظيف اليهود لصاحله، بل كان يود التخلص

 والواليات املتحدة، إذ أن املطامع الروسية القيصرية كانت تتجه حنو دول البلطيق كما كان احلال يف إجنلترا وفرنسا

كان الروس ينظرون إليها باعتبارها  أما فلسطني فقد. يا واليابان والصني والدولة العثمانيةواملناطق اليت تفصل بني روس
ولذا، فرغم أن كل أفكار هرتزل األساسية موجودة يف االنعتاق . اليهود منطقة نفوذ أرثوذكسية، وهو ما يتطلب استبعاد

الغربية باعتبارها اآللية  تمية االعتماد على اإلمربياليةهرتزل قد حقق ما مل حيققه بنسكر ألنه كان مدركاً حل الذايت إال أن
  .الوحيدة لتحقيق احللم الصهيوين

 
لكن و .، وانتخب رئيساً للجمعية1884زعيم مجعية أحباء صهيون ودعي إىل مؤمتر كاتوفيتش  وقد أصبح بنسكر

أن تسيطر العناصر اليهودية   مث سحبها خشية1887حينما نشبت بعض اخلالفات داخل اجلمعية، قدم استقالته عام 
 إثر اختيار قيادة جديدة للحركة، 1889استقال ثانيةً عام  وقد. األرثوذكسية، حتت قيادة موهيليفر، على اجلمعية

جمع بعض  وخالل رئاسته، متكنت اجلمعية من .نشاء جلنة أوديسامساح السلطات الروسية بإ ولكنه عاد مرة أخرى بعد
مجعية تقدمي «الصهيوين، كما تأسست يف روسيا  األموال إلقامة مستعمرات يف فلسطني، ومهدت السبيل أمام االستيطان

 بلجنة اليت كانت تعرف» احلرف اليدوية اليهود يف سوريا وفلسطني املساعدات للمستوطنني الزارعيني وأصحاب
  .أوديسا

 
مجعتها مجاعة أحباء صهيون  زار بنسكر باريس وأقنع روتشيلد مبساعدة االستيطان اليهودي، ونظراً ألن األموال اليت وقد

املستوطنات كانت يف اية األمر قد أصبحت تابعة  ، فإن معظم)فهي مل تكن حركة مجاهريية(كانت قليلة جداً 
  .البارون موريس دي هريش لتوطني اليهود الروس يف األرجنتني باهتمام شديد اريعكما أن بنسكر تابع مش. لروتشيلد

 
الصهيونية «من النوع الذي يطلق عليه  ويعد بنسكر مفكراً صهيونياً أكثر من كونه منفذاً للمشروع، وصهيونيته هي

 إىل حد كبري، لكن هرتزل قد دون يف وأفكاره يشبهان أفكار وأسلوب هرتزل ، كما أن أسلوبه»التسللية«أي » العملية
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االعتماد على اإلمربيالية،  ولعل الفارق األساسي بينهما هو مدى إدراك حتمية. أنه مل يطَّلع على كتابات بنسكر مذكراته
 .التسللي إذ كان بنسكر يتحرك داخل وهم االنعتاق الذايت

 

  1878-1821 حاييم لورج 

Chaim Lorje  

ولد يف فرانكفورت وكان طوال . الغرض ستيطان اليهودي يف فلسطني، ومؤسس أول مجعية تقام هلذاأحد رواد فكرة اال
وقد عمل بالتدريس . بل زعم أنه ينحدر من ساللة املفكر القبايل إسحق لوريا حياته يبدي حتمساً شديداً ألفكار القبااله،

  .حل إىل برلني واستقر فيها بقية حياته، ر1864ويف عام . يدير مدرسة داخلية لألطفال حيث كان
 

. فيها برهاناً على اقتراب مقدم املاشيح  يف أملانيا أثراً كبرياً يف فكر لورج الذي رأى1848وقد تركت أحداث ثورة 

 دحيث اعترب أن استيطان اليهود يف فلسطني يع» البعث القومي اليهودي«يسمى  ومنذ ذلك احلني، تزايد اهتمامه مبا
نقطة البداية لتحقيق هذا اهلدف  يف  وكانت. حتقيقاً للنبوءة التوراتية بالعودة إىل أرض األجداد وتطهراً من رجس املنفى

 1860ولذلك، بادر عام . وتوفري األموال الالزمة لدعم مشاريع االستيطان نظره  هي إقامة منظمة تتوىل تنسيق اجلهود

يدخر وسعاً يف الدعوة  ، ومل)لذا فهي تعد أول مجعية استيطانية يهودية صهيونيةو(» استعمار فلسطني مجعية«بتأسيس 
وقد اتسعت شهرة اجلمعية يف . محالت للتربعات ألهداف اجلمعية واجتذاب شخصيات بارزة إىل عضويتها وتنظيم

 أمثال يهودا القلعي وموسى مدن أملانية وانضم إليها مفكرون بارزون من األوساط اليهودية وانتشرت فروعها يف عدة
كما  .(1862(جوردون فضالً عن تسفي كاليشر، الذي تولت اجلمعية نشر كتابه البحث عن صهيون  هس وديفيد

  .فلسطني لدوافع دينية جنح لورج يف التصدي حلجج خصومه، وعلى األخص يف أوساط الذين استوطنوا يف
 

فلم يفلح يف جري أي يهودي إىل فلسطني وال يف إقامة أية  ته،إال أن لورج فشل يف حتقيق اهلدف األساسي جلمعي
 حتولت اجلمعية نفسها إىل مشروع خاسر حيث أصبحت نفقاا والتزاماا تفوق مواردها مستوطنات هناك، وسرعان ما

ورغم . ةجمرد ذكرى عابر ، كانت اجلمعية قد غدت1864وحبلول عام . كثرياً، كما تنازعتها اخلالفات واالنشقاقات
بالرعونة والتسلط وافتقاد احلنكة التنظيمية، إال أن  أن هذا الفشل ميكن أن يعزى جزئياً إىل شخصية لورج اليت تتسم

يدرك ما أدركه هرتزل فيما بعد من ضرورة اللجوء إىل قوة استعمارية عظمى تكون  السبب األساسي يكمن يف أنه مل
  .وظيفهم يف إطار الدولة الوظيفيةآلية دولية تقوم بنقل اليهود وت مبرتلة

 

  1898-1840 هرمان شابيرا 

Herman Schapira  



 
6الد -تور عبد الوهاب املسريي  الدك-موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية                                                341  

ومؤسس فكرة الصندوق القومي . االستعمارية أحد القادة األوائل حلركة أحباء صهيون والصهيونية الدبلوماسية
ناء احلرب التركية الروسية عام وعمل ليمول دراسته، واشتغل كتاجر سالح أث ولد يف ليتوانيا يف أسرة فقرية. اليهودي
 يف قسم 1883عام  فكسب مبالغ طائلة، ومن مث عاد للدراسة يف أملانيا، وعين حماضراً يف اجلامعة 1878  1877

الثمانينيات من القرن التاسع عشر، وكتب  انضم حلركة أحباء صهيون بعد مذابح روسيا يف أوائل. الرياضة البحتة
وكان شابريا يعتقد أن . أرض إسرائيل وإىل إقامة جامعة لتدريس العلوم  مستوطنات زراعية يفمقاالت تدعو إىل إقامة

الوقت الذي تصبح  يف هذا املشروع ستكون األملانية مع دعوته لتدريس العربية بقدر اإلمكان حىت حيني اللغة املستخدمة
  .فيه العربية لغة منطوقة كذلك

 
وحاول  واخنرط بعد ذلك يف فلسفة دينية مشيحانية.  إثارة اهتمام اليهود مبشاريعهلفشله يف أصيب شابريا بيأس وإحباط

األمل وقدم أفكاره حول الصندوق القومي لليهود  بعد ظهور هرتزل، عاد إليه. التوفيق بني اآلراء القبالية والعلم احلديث
  .وكذلك حول إنشاء اجلامعة العربية (1897(للمؤمتر الصهيوين األول 

 

  1895-1841 إليم دافيجدور 

Elim D'avigdor  

فرنسا ودرس اهلندسة املدنية، وتولَّى اإلشراف على مد اخلطوط احلديدية يف  ولد يف. أحد رواد حركة أحباء صهيون
مستعار قبل أن يكرس  كتب عدداً من قصص الصيد باسم. ورومانيا، كما تولَّى إقامة املنشآت املائية يف فيينا سوريا

  .هوده لدعم احلركة الصهيونيةج

 
  فرعها يف باريس الذي أطلق عليه1894أحباء صهيون يف أوربا الغربية، ورأس عام  قام بدور بارز يف مد نشاط

الغرب ازدادت املسافة اليت  وعارض مشاريع هجرة اليهود إىل أمريكا ألم كلما اجتهوا صوب". اللجنة املركزية"
ودعا يف املقابل إىل اتباع خطة تنظيم وعمل مدروسة بعناية  ا يتصور أنه اهلوية اليهودية،، أي عم"صهيون"تفصلهم عن 

 كخطوة أوىل لتحقيق هذا اهلدف  إىل شراء مساحات من األراضي يف منطقة حوران  وسعى. لالستيطان يف فلسطني
دفع الضرائب خالل السنوات  إلعفاء منجعلها قاعدة لالستيطان الصهيوين، وتقدمي التسهيالت الالزمة، فضالً عن ا بغية

  ."السنوات االنتقالية"األوىل واليت أُطلق عليها اسم 
 

  Peretz Smolenskin 1885-1842 بيرتس سمولنسكين 

وتعلَّم يف املدرسة التلمودية، كما تعلَّم اللغة  ولد يف روسيا. من مؤسسي منظمة قدميا. كاتب روسي وداعية صهيوين
، ومكث فيها مدة مخسة أعوام سافر بعدها إىل 1862الثقافة الروسية اليهودية عام   يف أوديسا مركزالروسية واستقر

باللغة العربية عبرت عن  ، وهي أهم جملة تصدر1868عام ) الفجر(أصدر جملة هاشاحار . واستقر ائياً هناك فيينا
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ياته الفكرية، ومع هذا ظهرت الة يف املرحلة مستهل ح أفكار حركة التنوير اليت كان مسولنسكني من دعاا يف
مقاالته  وقد انتقد يف. حركة التنوير قد بدأت فيها يف التآكل والتحول إىل الفكر الصهيوين االنتقالية اليت كانت أفكار

وته موسى مندلسون باعتبار أن دع ولكنه، مع هذا، هاجم. الشخصية اليهودية املتخلفة اخلاضعة للتقاليد حسب قوله
  1875(مقاالته حان وقت الزرع  طرح مسولنسكني يف وقد. للتنوير كانت أيضاً دعوة لالندماج واالنصهار

 ومن الواضح تأثري أفكار جرايتز(الروحية اليت ال ترتبط باألرض وإمنا ترتبط بالتوراة  تصوره للقومية اليهودية) 1877

ألوطام حمتفظني بتضامنهم  اليهود أن يصبحوا مواطنني خملصنيوانطالقاً من هذا التصور بإمكان ). وكروكمال فيه
  .وليس مادياً الروحي فيما بينهم، وهم أمة عاملية ألن تضامنهم روحي

 
الذي طرأ على الشباب اليهودي نتيجة االضطهاد  اليت وصف فيها التغيري) 1881(وقد كتب قصة انتقام امليثاق 

 املترددة يف االنتقال إىل أفكار العصر احلديث، وهي رغبة يشوا خوف عميق من وتعبر كتاباته عن رغبته. الروسي

املتجول يف سبيل احلياة  االنصهار يف عامل األغيار، وهو انصهار ال يؤدي بالضرورة للسعادة، وهلذا تنتهي قصته
قف اليهود املأساوي مو) 1875(مكافأة األمني  وتصف قصته. اليت متثل سرية ذاتية بالعودة إىل الشعب) 1876(

تنظيمات اجلماعات ) 1873(وتنتقد روايته قرب احلمار . 1863عام  لوقوعهم ضحية الصراع بني روسيا وبولندا
وقد صدرت ترمجته ملسرحية جوته فاوست عام ). 1880  1876(األخرية فهي املرياث  أما روايته. اليهودية
1867.  

 
بالصهيوين غري اليهودي لورانس أوليفانت  عد تعثُّر التحديث يف روسيا، فاتصلوقد تعمقت رؤية مسولنسكني الصهيونية ب
ويبدو أن مسولنسكني كان يعرف جيداً أدبيات وجهود . يهودي يف فلسطني طالباً منه العون للبدء يف نشاط استيطاين

وبعض الباحثني   اليهود،إن اخلرباء من غري: "يقول) 1881" (فلنبحث عن طريقنا"اليهود، ففي مقاله  الصهاينة غري
استثمرت جبد ومهارة فباستطاعتها أن تستوعب  جيدة جداً وإذا] أي فلسطني[الربيطانيني املرموقني، قالوا إن األرض 

مسولنسكني الصيغة الصهيونية األساسية، ونادى بالعودة الفعلية إىل صهيون رافضاً  مث تبنى". أربعة عشر مليون يهودي
هذه الصيغة، بعد ويدها،  والواقع فإن مجيع مالمح.  الواليات املتحدة، مث انضم جلمعية أحباء صهيوناهلجرة إىل فكرة

وإدراك أن معاداة اليهود جزء من " اليهودية املتخلفة وللهوية"توجد يف كتابات مسولنسكني، من رفض للدين اليهودي 
أيضاً بأن  وهو يؤمن". ليهودي املتعلم منافس خطري للمسيحينيإذ أن ا"التنوير مل يقلل حدا  بنية اتمع الغريب، وأن

اهلجرة الفردية مستحيلة ألن الدول املتحضرة  اليهود شعب عضوي منبوذ على يد القوميات الغربية العضوية، ولذلك فإن
شعب املنبوذ من ويصبح احلل بذلك هو حتويل اهلجرة إىل استعمار، أي أن حيل ال .سترفض هجرة اليهود إليها) الغربية(

مادة استيطانية مث نقْلهم  أوربا مشكلته عن طريق أوربا، ويتم ذلك عن طريق تطبيع اليهود وتطويعهم وحتويلهم إىل قبل
واحدة استيطانية بالنسبة ليهود الغرب املندجمني، : صهيونيتني وقد توصل مسولنسكني إىل إدراك وجود. إىل فلسطني

  .يهود اليديشية يف الشرقبالنسبة ل واألخرى توطينية
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فهو يتحدث عن . إرتس يسرائيل الديين حبيث حتولت إىل جمرد أرض ومن أهم إجنازات مسولنسكني علمنته مفهوم
عملية  ألسباب صوفية حمضة مثل االرتباط األزيل بني اليهود واألرض املقدسة، مث يضيف مزايا ضرورة العودة لألرض

األمر الذي يساعد على ازدهار  يدة عن مساكن اليهود، وأن رماهلا ذات نوعية عاليةأخرى مثل أن األرض ليست بع
وهذه (أن التجارة والزراعة والصناعة ستزدهر فيها  االستيطان اليهودي وذلك بإقامة مصانع زجاج، ويضيف كذلك

 أوربا بآسيا وأفريقيا كما أن موقع األرض سيجعلها تتحول إىل مركز جتاري يربط كما). بدايات الديباجة االشتراكية
مصاحل االستعمار  وهذه أيضاً بدايات عرض الدولة اليهودية كدولة وظيفية تقام للدفاع عن(منذ زمن بعيد  كانت
» األرض«اخلطاب الصهيوين حبيث تصبح كلمة  وهذا اخلطاب املراوغ، متعدد الدالالت، هو إحدى مسات). الغريب

ولكن حني وصل إىل مستوى اإلجراءات والتنفيذ، مل . استثمارية ملن ينشدون الربح مةذات داللة دينية للمتدين وذات قي
للعامل الغريب االستعماري رغم  مسولنسكني على املستوى نفسه من احلداثة إذ توجه لألثرياء الروس ومل يتوجه يكن

ن توجهات أحباء صهيون التسللية اعتماداً بعد ذلك هو االنتقال م ولعل تاريخ الصهيونية. معرفته بالصهاينة غري اليهود
  .إىل االعتماد على االستعمار الغريب لوضع املشروع الصهيوين موضع التنفيذ على دعم أثرياء الغرب

 

  oshe Lilienblum 1910-1843 موشيه ليلينبلوم 

نشأ نشأة يهودية تقليدية ولد يف ليتوانيا و .صحفي روسي يهودي يكتب بالعربية، وأحد قيادات مجاعة أحباء صهيون
 وقد خطب له والده وهو بعد يف. الدينية ومتكَّن منها إىل أن أصبح من علماء التلمود متاماً، حيث درس يف طفولته العلوم

 عاماً، ولكنه ما لبث 22وعمره  وقد أسس ليلينبلوم مدرستني دينيتني. سن الثالثة عشرة، وتزوج بعدها بثالث سنوات
وكان فكراً نفعياً مادياً (اليهودية والفكر الوضعي الروسي   أفكار حركة االستنارة وحركة التنويرأن خضع لتأثري

 طالب فيه بإصالح اتمع والدين اليهودي) 1868" (طرق التلمود"مقاالت أمهها مقاله  ، فقام بنشر عدة)متطرفاً

قد يكون فيه بعض األفكار   وبين أن التلمودالذي أصابه األسى والركود حىت يتمكن اليهود من التكيف مع العصر،
احلاخامات، ونادى بأن التعليم هو السبيل األوحد  وهاجم. التقدمية، ولكن الشوحلان عاروخ كتاب جامد ضيق األفق

وقد واجه هناك مشكلة .  تاركاً زوجته األرثوذكسية وأطفاله1869إىل أوديسا عام  وانتقل ليلينبلوم. إلصالح اتمع
ملدة طويلة، فقرياً على  اليهود واليهودية إذ وجد نفسه معلم العربية والتلمود، ال مجهور لكتاباته، وبدون عمل نةعلم

أن ما يشغل اجلماهري اليهودية ليس القضايا الفلسفية  وقد بدأت الفلسفة النفعية تسيطر عليه إذ اكتشف. حافة اجلوع
 لى أية حال، فإن الفلسفات املادية تشغل نفسها دائماً مبشكلة البقاءوع. البقاء وحسب اليت تشغل باله وإمنا مشكلة

  .وتحل إرادة البقاء حمل معىن الوجود يف الفلسفات التقليدية
 

العمل الزراعي  طالب فيها بتطبيع اليهود من خالل) 1870(يف أوديسا جمموعة من املقاالت الساخرة  نشر ليلينبلوم
جملة يديشية كتب فيها جمموعة من املقاالت عن   يف حترير1871وبدأ عام . يماً حديثاًوتنظيم العمل يف الصناعة تنظ

 كما أثار فيما بعد قضايا). يشيفاه(ويف املدرسة التلمودية العليا ) حيدر(اخلريية  التعليم اليهودي يف املدرسة االبتدائية

أبراهام مابو، طالب ليلينبلوم بتبين   عرضه ألحد كتبويف. حترير املرأة وسوء إدارة اجلماعات اليهودية واحلرية الدينية
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حياته رؤية مادية مباشرة، تنكر أمهية املعىن واخليال وتؤكد املنفعة  وقد ظلت رؤيته طوال. رؤية مادية واقعية للحياة
 ، وتبنى االشتراكية كمذهب سياسي يف1876 و1873وكتب ليلينبلوم سرية حياته بني عامي  .املادية وحسب

  .1881  1874الفترة 

 
" طريق العودة"إيل الصهيونية وكتب يف ذلك العام مقاالً بعنوان  ، حتول ليلينبلوم1881ولكن، مع تعثُّر التحديث عام 

. 1883عام  وأصبح أحد قادة أحباء صهيون، فأسس جلنة أوديسا. النقطاعه عن املشاركة مع شعبه يلوم فيها نفسه

ليلينبلوم الطبيعة االستعمارية الغربية   هرتزل وإن كان قد اختلف معه بسبب عدم إدراككما أصبح من أكرب مؤيدي
ومع . أسلوب هرتزل الدبلوماسي االستعماري وأيد االستيطان التسللي للمشروع الصهيوين، ولذا فقد قلَّل من شأن

صهيونياً فهو ينطلق من  ه منذ ذلك التاريخوقد أصبح فكر. التوفيق بني توجهه والتوجه اهلرتزيل الدبلوماسي هذا، حاول
فهو ليس تيوتونياً "الشعب العضوي املنبوذ يف اتمع الغريب  ويرى أن قضية اليهود هي قضية. رفض اليهودية رفضاً تاماً

هو غريب شاء أم السالفية، ولذا ف األملانية، وال جمرياً عضواً يف األمة ارية، وال سالفياً عضواً يف األمة عضواً يف األمة
إطاراً، كما أدرك أن هذا التحول يعد تقدماً مع ) العضوية(قبلت القومية  وقد أدرك ليلينبلوم أن احلضارة الغربية قد". أىب

هيئة الشعب العضوي  فالشعب العضوي يعيد إنتاج اآلخرين على(اإلطار هو نفسه الذي ينتج العداء لليهود  أن هذا
وهو أمر عسري بل يكاد يكون (االندماج الكامل  يهود شعب البد أن خيتفي إما عن طريقومن مث، فإن ال). املنبوذ

خاصة م حيث يصبحون أمة عضوية مستقلة ودولة مستقلة، وهو ما يعين  أو عن طريق ترحيلهم إىل أرض) مستحيالً
وكان ليلينبلوم . اليهودية ماعاتالصيغة الصهيونية األساسية الشاملة، وأدرك أا صيغة سترضي أعضاء اجل أنه عثر على

الواليات املتحدة كما عارض الصيغة الدبنوفية اخلاصة بقومية  يرى أن فلسطني مكان مناسب لذلك، فعارض اهلجرة إىل
تلك الدول  يقوم زعماء شعبنا يف أوربا بالتوسط لدى زعماء"وطالب بدالً من ذلك بأن ) اليديشية القومية(الدياسبورا 

لشراء ... مليون روبل لبداية نشاطنا  بينما يقوم الثمانية ماليني يهودي وكبار أغنيائهم جبمع عشرة...ملساعدتنا
وحماولة احلصول على ترخيص، لتأسيس مجعية ... اليهود عليها مساحات كبرية من األرض، من حكومة تركيا، لتوطني

بآحاد  واصطدم ليلينبلوم كذلك. يهودي يف العاملوطالب ليلينبلوم بتصفية الوجود ال". وسوريا الستيطان أرض إسرائيل
يودون البقاء من أجل البقاء ويؤمنون باملنفعة وجيب  هعام وامه بأنه ال يزال يهوم يف عامل امليتافيزيقا واملطلقات، فاليهود

  عن اليهود، وجعلهموعلى هذا النحو، قام ليلينبلوم برتع القداسة متاماً. معىن حمدد أن يصبحوا نافعني ليس من أجل أي

  .مادة استيطانية نافعة
 

الصهيوين واحتمال انقسامه إىل إثين ديين وإثين علماين، ولذا  ومع هذا، كان ليلينبلوم متنبهاً لبعض مشاكل املشروع
إطاره و .أن يتنازل كل فريق بعض الشيء حىت ال تنقسم األمة إىل قسمني" من اخللط بني القضايا دعونا"طالب يف مقاله 

اليت تتجاوز الزمان واملادة وتتجاوز  املكتفي بذاته الذي له قوانينه اخلاصة) الفولك(املرجعي هنا هو الشعب العضوي 
اليهود مقدسون، املؤمنون منهم وغري املؤمنني، وإثنيتهم مصدر قداستهم  وعلى هذا، فهو يرى أن مجيع. اخلالفات الوقتية

إن هويتنا ... تضعف وحدتنا الوطنية فيجب أال أما.  أموره الشخصية حسبما حيلو لهفليتصرف كل فرد يف" :وقال أيضاً
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، أي أن اهلوية اإلثنية أصبحت "أجدادنا عن إمياننا وسنحميها بذاك اإلخالص الذي دافع به... القومية هي أعز ما منلك
  .احللول والكمون واملطلقية يف مرتلة الدين وأصبحت مركز

 
صهيونية استيطانية وأخرى توطينية، فاألغنياء املندجمون لن يرحلوا، ولذا فقد  لوم انقسام الصهيونية إىلكما أدرك ليلينب

وال داعي ألن  تعطَى ألحد املستوطنني" فليشتر كل منهم قطعة أرض يف أرض إسرائيل"دورهم التوطيين  حدد هلم
  ."سيهاجرون حيث سيحققون حراكاً اجتماعياً الذين] قةاملادة االستيطانية احل[فهؤالء هم "يهاجروا هم، أما الفقراء 

 
 تنظيم يانصيب يهودي، وفرض(التنظيمية ولكن مالحظاته يف هذا الشأن ساذجة ومتناثرة  مث يتوجه ليلينبلوم للجوانب

ندجمني أموال أثرياء الغرب امل ولكنه، مع هذا، وضع إطاراً الستثمار). إخل... ضرائب على حفالت الزفاف اليهودية
  .وتوظيفها يف خدمة املستوطنني

 
ليلينبلوم مقاالته عن اإلحياء  وقد مجع. ليلينبلوم عدة كتب نشرت بعد موته يف أربعة أجزاء، كما طُبعت خطاباته كتب

ة وكانت مبرتلة برنامج لإلحياء القومي واألوىل من نوعها باللغ القومي بعنوان الوالدة اجلديدة لليهود يف أرض آبائهم
 )كتابات بنسكر باألملانية وقد سبقتها(الروسية 

 

  1904 – 1846  ألبرت جولدسميد

 Goldsmid  
ولد يف اهلند لعائلة إجنليزية يهودية حتولت إىل املسيحية . الصهيونية صهيوين يهودي من أصل مسيحي ومن رواد احلركة

إىل اهلند، واشترك يف  لعسكرية امللكية، ونقل مع فرقتهالتحق بالكلية ا. نفسها من نسل املكابيني القدامى وكانت تعترب
، فاعتنق اليهودية "الدم اليهودي جيري يف عروقه" وقد اكتشف جولدمسيد بعد وفاة أبيه أن. احلرب يف جنوب أفريقيا

 1883ام انضم إىل مجعية أحباء صهيون يف بريطانيا، وزار فلسطني ع. والعشرين من عمره بصورة علنية وهو يف الرابعة

عودته إىل بريطانيا على تشكيل  وأخذ يلح بعد. برفقة لورانس أوليفانت لبحث وسائل تعزيز االستيطان اليهودي هناك
وقد انصرف بعد ذلك إىل العمل على توحيد . املساعدات املنظمة لتنشيط اهلجرة اليهودية عن طريق» جلنة فلسطني«

 فأخذ يف إضفاء الطابع. 1893وتولَّى رئاستها عام .  سلطة واحدةبريطانيا ووضعها حتت مجعيات أحباء صهيون يف

واستبدل بلفظ » الزعيم«رتبة  «الرئيس«واستبدل مبنصب » مقر القيادة«العسكري عليها؛ إذ سميت اللجنة التنفيذية 
 يدينون له حتت أمرة قادة عسكريني» خيام«تتألف من  ، وأصبحت حركة أحباء صهيون بالتايل»خيمة«لفظ » مجعية«

احلركة الذي ركز على استعمار فلسطني واألراضي ااورة هلا عن طريق التوسع  وقد وضع جولدمسيد برنامج. بالوالء
بقيام دولة يهودية تضمنها الدول  املستعمرات أو تدعيم املستعمرات القدمية، وأكد أن حل املسألة اليهودية لن يتم إال يف

  .خريطة عربانية لفلسطني  قام جولد مسيد بوضعكما. الكربى يف إرتس يسرائيل
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لتوطني اليهود يف األرجنتني، وأشرف على إدارة املستعمرات  وقد تعاون جولد مسيد مع البارون دي هريش يف مشاريعه
 كان من معارضي االستيطان اليهودي يف أي مكان غري فلسطني، وكان يرى أن مستوطنات اليهودية هناك، إال أنه

فلسطني وحدها "إن   مع هرتزل الذي قال له1895وقد التقى عام ". دار حضانة لفلسطني"ني ليست سوى األرجنت
استمالة عائلة روتشيلد يف لندن لصاحل الدعوة  ولكنه مل يتعاون معه بشكل فعال إال بعد". هي اليت تستحق االهتمام

ان سكرتريها، وحضر املؤمتر الصهيوين السادس بدراسة أوضاع العريش وك الصهيونية، فاشترك يف البعثة اليت قامت
عامي  (املندوب السامي الربيطاين يف القاهرة(مع هرتزل وجرينربج يف املفاوضات مع كرومر  ، كما شارك)1903(

يف رواية جورج إليوت  ويقال إن شخصية دانيال ديروندا.  بشأن االستيطان اليهودي يف العريش1903 و1902
  .وان هي صياغة أدبية لشخصية جولدمسيداليت حتمل هذا العن

 

  1918- 1863 يهيل تشيلنوف 

Jehiel Tschelenov  

 وصار 1888يف كلية الطب مبوسكو عام  خترج. قائد صهيوين روسي ولد يف أوكرانيا ألسرة ثرية حسيدية األصل
اشترك يف مجعية . 1881هيونية بعد مذابح اإلميان باألفكار الشعبوية إىل الص تغير اهتمامه السياسي من. طبيباً شهرياً

  .صهيون وشارك يف منظمة هرتزل بعد تردد أحباء
 

 وتزايد دوره مع تزايد. اهلدف السياسي الصهيوين واالستيطان يف أرض إسرائيل رفض مشروع أوغندا بشدة وربط بني

وقد اشترك . عضواً يف اللجنة التنفيذية (1911(دور الروس يف احلركة التوطينية الصهيونية وانتخب يف املؤمتر العاشر 
  .وعد بلفور ومات يف لندن تشيلنوف يف املفاوضات اليت أدت إىل

 

   1935-1867 شماريا ليفين 

Shmarya Levin  

كما . حركة أحباء صهيون منذ صباه، وكان أحد أتباع آحاد هعام شارك يف. قائد صهيوين ومؤلف بالعربية واليديشية
  .موسى، وانتخب للربملان الروسي ودافع عن حقوق اليهود مجعية أبناءاشترك يف 

 
وبعد أن . روسيا القيصر الدوما، وقَّع على بيان يدين احلكم القيصري املطلق، فأُجرب على مغادرة وبعد أن حلت حكومة

، عارض مشروع شرق 1920ويف عام . التسلليني وكان من الصهاينة. استقر يف برلني، أسس معهد التخنيون يف حيفا
  .1935وتويف ليفني يف حيفا عام . الدعاية يف الصندوق القومي ويف وقت الحق، ترأَّس قسم. أفريقيا بشدة
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تيودر هرتزل: الباب الثامن   

 

 

  1904-1860 حياته : هرتزل

Theodor Herzl: Biography  

وجهودها الطفولية، وجنح يف تطوير اخلطاب الصهيوين للصهيونية التسللية  وضع اية. هو مؤسس احلركة الصهيونية
باعتبارها ممثالً غري منتخب  كما جنح يف إبرام العقد الصهيوين الصامت بني العامل الغريب واملنظمة الصهيونية املراوغ،

هات وقد خرجت كل االجتا. تاريخ الصهيونية، ممكناً ليهود العامل، وهو ما جعل توقيع وعد بلفور؛ أهم حدث يف
  .ثنايا خطابه املراوغ الصهيونية من حتت عباءته أو من

 
يكون جسراً موصالً بني العامل الغريب واجلماعات اليهودية  والواقع أن شخصية هرتزل جتعله يف وضع مثايل يؤهله ألن

فهو  ى احلدود،فقد كان شخصية هامشية مثل يهود املارانو يقف عل. املندجمني ويهود اليديشية فيه، وبني يهود الغرب
هذا، فهو يصنف على أنه  ومع. يهودي غريب مندمج مل يبق من يهوديته سوى قشرة، أي أنه يهودي غري يهودي

فسطحية انتمائه . وأن يتحدث ليهود اليديشية باعتباره يهودياً يهودي، ولذا فهو ميلك أن يتحدث للغرب باعتباره غربياً
  .رحياًمثالياً ومعرباً م هو ما جعل منه جسراً

 
ال ) أي الغريب(يف روسيا أن هرتزل هو مثرة الوعي اإلنساين العاملي  وقد بين املفكر الصهيوين جيكوب كالتزكني املولود

لتقييماته  مع عدم قبولنا(، وكالتزكني محق يف ذلك إىل حد كبري )من شرق أوربا(يهودي منحط  مثرة وعي ثقايف
تكوين هرتزل، فهي اليت أكسبته الشرعية أمام  ، أمهل أمهية القشرة اليهودية السطحية يفولكنه، على أية حال). وحتيزاته

 مبظهر اليهودي الغريب العائد إليهم، وهلذا فقد اعتربوا عودته إحدى عالمات آخر مجاهري شرق أوربا اليهودية وأظهرته

  .األيام
 

مثل (كانوا يتنصرون إلعالن والئهم الغريب  الذينومل يكن هرتزل سوى واحد من جيل طويل من اليهود املغتربني 
مع ازدياد العلمانية يف احلضارة الغربية، أصبح بإمكام االنتماء إىل الغرب  ولكنهم،). دزرائيلي ووالد ماركس وهايين

  .تنصر، فالغرب نفسه كان قد بدأ يفقد مسيحيته بال
 

ن اجلسر املوصل، وإمنا نرى أن سطحيته الفكرية سامهت إىل هي اليت ترشحه ألن يكو ومل تكن هامشية هرتزل وحدها
الصهيونية الغربية وصهيونية  وألنه كان يظل دائماً على سطح األشياء، مل يدرك عمق التناقضات بني. كبري يف ذلك حد
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تنازل عن املراوغة اليت سترضي اجلميع دون أن يضطر أحد لل شرق أوربا، وهو ما جعله قادراً على أن يصل للصيغة
  .اليت تتحدث عنها التواريخ الصهيونية تكمن هنا وأعتقد أن عبقريته. شيء

 
 ، وثانيها امسه»تيودور«وكان حيمل ثالثة أمساء، أمهها امسه األملاين . ألب تاجر ثري 1860ولد تيودور هرتزل عام 

مبدرسة يهودية وعمره ست سنوات  الصغريوالتحق تيودور . »تيفا دارا«، وثالثها امسه اري »بنيامني زئيف«العربي 
ولذا، مل يقدر له أن يدرس العربية، بل مل يكن يعرف األجبدية . اليهودي ملدة أربعة أعوام انقطعت بعدها عالقته بالتعليم

ق أي أنه التح(سنة  15 وعمره 1876والتحق بعد ذلك مبدرسة ثانوية فنية، ومنها التحق بالكلية اإلجنيلية  .نفسها
وكانت أسرة هرتزل . 1878، وأى دراسته عام )مسيحياً هناك مبدرسة مسيحية بروتستانتية، ولعله تلقَّى تعليماً دينياً

بوالئها  واحتفظت) أي صبغها بالصبغة ارية(ضمن جمموعة من اليهود، قاومت عملية ارية  إال أا،. جمرية النسب
. 1878نزحت األسرة إىل فيينا عام  ولذا،). اكس نوردو وجورج لوكاش وغريمهام: مثل كثري من يهود ار(ألملانيا 

على عشرة آالف يهودي، ولكن تعثُّر التحديث يف شرق أوربا أدى  ال يزيد) 1881(وكان عدد اليهود يف فيينا آنذاك 
زادوا   ألف، أي أم100 ما يزيد على 1899اليهود إىل وسط وغرب أوربا حبيث بلغ عددهم عام  إىل دفْع جحافل

  .عشرة أضعاف خالل أقل من عشرة أعوام
 

 وعمل باحملاماة ملدة عام، ولكنه فضل 1884على دكتوراه يف القانون الروماين عام  التحق هرتزل جبامعة فيينا وحصل
 1885 من عام فنشر ابتداًء ومع هذا، ظلت عقليته أساساً عقلية قانونية تعاقدية،. يكرس حياته لألدب والتأليف أن

اليت ) 1894(جناحاً كبرياً من أمهها مسرحية اجليتو اجلديد  جمموعة من املقاالت، وكتب بعض املسرحيات اليت مل تالق
وتنتهي . الغرب بطلها، إال أا تقدم اليهود من خالل األمناط املعروفة يف تراث معاداة اليهود يف تقدم صورة متعاطفة مع
  .ولكنه يف الوقت نفسه يؤكد استحالة هذه العملية طل اخلروج من اجليتو العقلي املضروب حوله،املسرحية بأن يطلب الب

 
بعض الوجوه زعماء احلركة الصهيونية يف تلك املرحلة، هرتزل وبنسكر ونوردو  ولعل بطل املسرحية يشبه من

هويتهم اليهودية  تراثهم متاماً ونسيانوغريهم ممن حاولوا االندماج يف احلضارة الغربية وحاولوا ترك  وجابوتنسكي
يتمكنوا من العودة بسبب بعض مظاهر معاداة اليهود  ولكنهم تصوروا أم مل يوفقوا يف مساعيهم ومل). اإلثنية والدينية(

 وقد وصفهم نوردو هم وأمثاهلم. فهم يهود رغم أنفهم، يهود وغري يهود. أم يهود أو بسبب تصنيف اتمع هلم على

قَطْع خطوط رجعتهم وذلك بتأثري نشوة  يسرع اليهود املندجمون إىل): "1987(صفاً دقيقاً يف املؤمتر الصهيوين األول و
أصبح لديهم اآلن معارف جدد، . فلم يعودوا حباجة إىل عزلتهم لقد أصبح عندهم اآلن بيوت جديدة. وضعهم اجلديد

فقد هؤالء  لقد". حتول الشعور باالختالف إىل تعمد التقليد األعمىمع إخوام يف الدين، و فهم غري جمربين على العيش
قد يساعدهم على حتمل العذاب واعتباره جمرد  لقد فقدوا ذلك اإلميان الذي"املندجمون هويتهم اإلثنية وهويتهم الدينية 

وكلما حاولوا التهرب ". وم عجيبجميء املاشيح الذي سيوجههم إىل اد يف ي قصاص من اإلله، كما فَقَدوا األمل يف
أي " املارانو اجلدد"فإم يصبحون  ولذا،. اليهودية حىت عن طريق التنصر، تدفع م معاداة اليهود بعيداً عن هدفهم من



 
6الد -تور عبد الوهاب املسريي  الدك-موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية                                                349  

نوردو نفسه جيعلنا نعتقد أن يهوديتهم الداخلية ضعيفة هامشية،  ولكن منطق. مسيحيون من اخلارج يهود من الداخل
  .املارانو  يهوديةمتاماً مثل

 
يأمل هرتزل أن حيل من خالهلا بعض  ، تزوج هرتزل من جويل نتشاور وكانت من أسرة ثرية كان1889ويف عام 

ارتباط هرتزل الشديد بأمه اليت غذت أحالمه، فقد قامت نشأته على  ولكن الزواج مل يكن موفقاً بسبب. مشاكله املالية
األمور، عدم محاس  ويبدو أن مما عقَّد.  األمور وحيلم بأنه صاحب رسالة يف احلياةنفسه لتحقيق عظائم تصور من ينتدب

لعبت دوراً يف ذلك، إذ يبدو أنه أصيب مبرض  ولعل مشاكل هرتزل اجلنسية. الزوجة للتطلعات الصهيونية لدى زوجها
 .عدة مصحات لالستشفاء من هذا املرض وتنقَّل يف) شأنه شأن نيتشه معاصره(سري 

نويا فرايا براسا أوسع الصحف النمساوية انتشاراً، وأُرسل إىل باريس للعمل  ، التحق هرتزل بصحيفة1891 عام ويف
وبقى يف عمله حىت  حينما عين رئيساً لتحرير القسم األديب يف الصحيفة) 1895حىت عام (للصحيفة هناك  مراسالً

  .وفاته
 

هوية هرتزل اليت كانت تقف بني عدة انتماءات دينية إثنية متنوعة  ث عنوهنا قد يكون من املفيد التوقف قليالً للتحد
النتمائه اليهودي، فإننا جند  فإذا نظرنا. دون أن ينتمي ألي منها أو يستوعب فيها) يهودية  بل مسيحية أملانية  جمرية (

شكوكاً يف يهوديتها، وقد رفض حاخام والواقع أن زوجته كان م .أنه يرفض الدين اليهودي والتقاليد الدينية اليهودية
. ، أي مباحاً شرعاً»كوشري» كما أن هرتزل مل خينت أوالده ومل يكن الطعام الذي يقدم يف بيته. الزواج فيينا إمتام مراسم

 توحد اإلله بقدر استناده إىل فلسفة إسبينوزا برتعته احللولية اليت أما تصوره لإلله، فلم يكن يستند إىل العقيدة اليهودية
ومل يتنب ديناً  وقد طُرد إسبينوزا نفسه من حظرية اليهودية(حلولية وحدة الوجود أو حلولية بدون إله  والطبيعة، فهي

تأثر هرتزل بتعاليم شبتاي تسفي املاشيح الدجال وظل  وقد). آخر، وهلذا فإنه يعد أول يهودي إثين يف العصر احلديث
  .ث حياتهمشغوالً به وبأحدا

 
ويبني أحد مؤرخي . واإلجنليزية والفرنسية أما من الناحية الثقافية، فإن هرتزل كان ابن عصره، جييد األملانية وارية

 وتظاهره بأنه من األرستقراطيني هو) أي الوجيه الذي يبالغ يف األناقة(الداندي  احلركة الصهيونية أن اختاذ هرتزل دور

يف (وقد تساءل علناً وبسخرية  وكان هرتزل ال يعرف العربية،. ئ وراءه ليهرب من هويته اليهوديةالقناع الذي كان خيتب
وحينما قرر جماملة حاخامات مدينة بازل، اضطر إىل . »اليهودية الثقافة«عما يسمى ]) 1899[املؤمتر الصهيوين الثالث 
عربية  ، كما اضطر إىل تعلُّم بضع كلمات)1897(وين األول املدينة قبيل افتتاح املؤمتر الصهي تأدية الصالة يف كنيس

حسب (بذله يف إدارة جلسات املؤمتر بأسرها  وكان اهود الذي بذله يف تعلُّمها أكرب من اهود الذي. لتأدية الصالة
صر الذي دخل عامل يرى أنه دزرائيلي يهودي، ودزرائيلي هو اليهودي املُتن ومما له داللة عميقة أن هرتزل كان). قوله

هرتزل فقد فعل مثله متاماً  أما. خالل باب غريب وبشروط غربية بعد أن ختلَّى عن يهوديته أو اجلزء األكرب منها الغرب من
  .باستثناء التخلي عن القشرة اليهودية املتبقية
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، وجند أن ذكرها يتواتر يف مراسالته املخلّص ولكن، ورغم ابتعاده عن الثقافة اليهودية، جنده متأثراً بعقيدة املاشيح
وكان اهتمامه ينصب على .كان األمر ال خيلو من السخرية منها يف آن واحد ومذكراته بأسلوب ينم عن اإلميان ا وإن

االستيطاين، األمر الذي  التوراتية ليشري إىل مشروعه» اخلروج«وقد استخدم هرتزل كلمة . الدجال شبتاي تسفي املاشيح
وتتداخل األساطري احلديثة مع األساطري . اإلدراكي لى أن األسطورة التوراتية كانت تشكل جزءاً من إطارهيدل ع

وهذا ) ديليسبس مثَله األعلى يف احلياة، وجنده يرى أن الكهرباء هي املاشيح املنتظر اليهودية، وجنده يعترب أن فرديناند
كما هو احلال مع حاخامات احلسيديني ) كن القول بأنه كان يهودياً حقاًلكل ذلك، ال مي). امتداد لرؤية إسبينوزا لإلله

كما هو احلال مع إدوين (، وال هو مندمج متاماً )مع وايزمان وآحاد هعام كما هو احلال(وال حىت باملعىن اإلثين ) مثالً
الكمونية اليهودية باحللولية  ا احللولية، فهو معلَّق يف اهلواء يف منطقة حدودية تلتقي فيه)وأثرياء يهود إجنلترا مونتاجو

  .الكمونية العلمانية

 
 تقف على حافة اهلويات األخرى كانت أمراً مقبوالً حسب تعريف اهلوية يف اإلمرباطورية هذه اهلوية اهلامشية اليت

تعريفاً رحباً ) مرباطورياتدائماً مع اإل كما هو احلال(ارية، فهو تعريف مل يكن حمدداً أو ضيقاً وإمنا كان / النمساوية
كان من املمكن أن يسمح بوجود مثل هذه الشخصية اليت ال تنتمي  وهلذا، فقد. مسحاً يسمح بتعايش التناقضات

الضحك، كما  ومع هذا، كان بإمكانه التحدث عن نفسه كيهودي دون أن يثري. الدينية أو اإلثنية لليهودية من الناحية
  )هو شخصياً يتمتع باالندماج وقد كان(قومية اليهودية واالنفصال اليهودي كان بإمكانه أن يتحدث عن ال

 
وقد . آخر من شخصية هرتزل وهو ذكاؤه احلاد وسطحيته الشديدة ولعل هامشية االنتماء احلضاري هذا يفسر جانباً

أكثر  هو حاييم فيتال، يفووصفه مؤرخ آخر . وولتر الكري بأن تفكريه يتصف بالتبسيط الشديد وصفه مؤرخ الصهيونية
أما شلومو أفنريي، . السياسية لعصره من مكان، بأنه ذكي دون أن يكون عميقاً، وأنه مل يكن يدرك كثرياً من األبعاد

يف طبيعته، أي " اجلانب اخلفيف"ينقصها العمق الروحي، كما حتدث عن  فريى أن كتاباته قد تكون متألقة المعة ولكنها
  .سطحيته

 
مل يكن عندها مصادر مالية،  ، شخصية)رغم كل ذكائها(كيف تتمكن شخصية هامشية سطحية : السؤال نفسهويطرح 

  لديها تنظيم، أن تفرض نفسها ذا الشكل؟ تقف ضدها كل املؤسسات الدينية واملالية اليهودية ومل يكن
 

كفاح هرتزل البطويل الذي يكاد : هلماهذه األعجوبة بسببني أو) شلومو أفنريي) يفسر أحد مؤرخي احلركة الصهيونية
إن املشروع الصهيوين قد جنح " :بل يضيف قائالً. اكتشافه الرأي العام العاملي وأالعيب اإلعالم: جنونياً، وثانيهما يكون

ولعل هذا قد يفسر . ، بسبب الرأي العام"السياسة والتاريخ إىل حد كبري، حىت الوقت احلاضر، يف الوقوف ضد قوة
 ولكنه ال يصلح بأية حال لتفسري جناحه يف تخطِّي احلاخامات واألثرياء ومجعيات أحباء أسرار جناح هرتزل،بعض 

  .الصالحية ألن يفعل ذلك صهيون وأن يفرض نفسه فرضاً على اجلميع ويتحدث باسم يهود أوربا الذين مل يعطوه
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لسطحي، إذ تضافرت هذه العوامل وجعلته قادراً على وذكائه ا ولكننا نعتقد أن جناحه يكمن يف نقط قصوره وهامشيته
 .قد دخلته) بشقيها اليهودي وغري اليهودي(تفتح الطريق املسدود الذي كانت الصهيونية  أن يصل إىل الصيغة اليت

ذي املصطلح ال(» كمادة بشرية» فهامشيته جعلته قادراً على أن ينظر مثالً لليهود من اخلارج على طريقة العامل الغريب
ولعل هذا . ولذا، فإن اهتمامه باليهود كان اهتماماً غربياً. توظيفها جيب التخلص منها أو) استخدمه يف دولة اليهود

اليهود يف  األوىل اليت طرحها للمشكلة اليهودية تتسم بكثري من السوقية الفظة، كأن يقترح تعميد يفسر أن احللول
  .كاتدرائية القديس بول يف روما

 
يعرف شيئاً عن عامل اليهود ولكنه كان يعرف بعض الشيء عن شخصيات االستعمار  نا من قبل، مل يكن هرتزلوكما بي

املريض وعن  مثل بنجامني دزرائيلي وسيسل روديس وهنري ستانلي، وعن موازين القوى وعن رجل أوربا الغريب
  .التشكيل االستعماري الغريب

 
االستعماري  سات احلضارة الغربية، ابتداًء من العقلية األملانية وانتهاًء باملشروعمبؤس ورغم كل هذا ورغم إعجابه الشديد

دونه أو على األقل دون االندماج التام الذي  والتكنولوجيا الغربية، إال أنه اكتشف أن هذه احلضارة قد أوصدت أبواا
ول للحضارة الغربية واالندماج الكامل ولسخرية ألنه يهودي، فتذكرة الدخ كان يطمح إليه، فتعرض لتمييز عنصري

وهي مجاعة ذات مثُل  ولعل انتماءه إىل مجاعة شبابية للمبارزة،). كما اكتشف هايين(يزال اعتناق املسيحية  فيها كان ال
 بعدم ضم أعضاء 1881ولكن اجلمعية اختذت قراراً عام  .قومية أملانية عضوية، دليل على حرصه على االنتماء األملاين

 ولكن مما له داللته أن صاحب االقتراح كان هو نفسه شخصية(احتجاجاً على القرار  هود جدد فقرر االستقالةي

 .(هامشية، فهو منساوي من أصل يهودي
 

، ولذا كان بإمكانه أن يلعب دور اجلسر املوصل، فينظر »اليهودي غري اليهودي» إن هرتزل ذا املعىن مثال جيد على
شخصية هامشية حدودية يستطيع  وهو. ه رسوهلم إىل اليهود وينظر إليه اليهود على أنه رسوهلم للغربالغرب على أن إليه

لليهود فيفهمهم ويساعدهم، وبإمكان اليهود أن يروه الغريب  الغرب أن يراه على أنه اليهودي الذي حيمل مثالً غربية
  .وميكن أن يشرح حالتهم للعامل الغريباليهودية من الداخل ويعاين منها معهم  الذي يفهم املسألة

 
اليهود، فهو يف مذكراته يقرن موسى هس  ومما له داللته أن هرتزل مل يكن يفرق بني صهيونية غري اليهود وصهيونية

كان يعيش " رجل يدعى بنسكر"وإذا قرنا كل ذلك جبهله بفكر . الصهيونية بدزرائيلي جبورج إليوت كممثلني للفكرة
وأن أصوله  بكل ما هو يهودي، ألصبح من املمكن أن نتحدث عنه باعتباره نتاج صهيونية غري اليهود ديسا بليف أو

  .اليهودية مسألة عرضية
 

اليهود وصهيونية شرق أوربا فيها قد دخلت طريقاً مسدوداً، فالفريق  وقد ظهر هرتزل يف مرحلة كانت صهيونية غري
أردنا الدقة ال هو  وكان الثاين ال ينظر إىل اخلارج أبداً، أما هو فيهودي غريب، أو إنلليهود من اخلارج  األول كان ينظر

ورغم أنه يهودي كُتب عليه . وغرا املندمج من شرقها وال هو من غرا وإمنا من وسطها، يقف بني شرقها املتعثر
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وقد قال هو . ية كما كان يتحدث لغتهامنساوي يتحرك بكفاءة يف األوساط الغرب املصري اليهودي، إال أنه كان كصحفي
  . عاما35ًوعمره   عاماً وتركها31وكان قد ذهب إىل باريس وعمره ". تعلَّم يف باريس كيف يدار العامل" نفسه إنه

 
أوربا وإمنا باعتباره غربياً، واعتربت عودته هلا إحدى  وقد كانت مجاهري شرق أوربا تنظر إليه ال باعتباره من وسط

هرتزل من  أتى: "عبر وايزمان عن هذا اإلحساس خري تعبري، بأسلوبه املتورم دائماً حني قال وقد. آخر األيامعالمات 
الصورة الوثنية هنا، فالنسر عالمة القوة  ولنالحظ[عامل غريب مل نعرفه فركعنا أمام النسر الذي جاء من تلك البالد 

يعين يهود [ملا تبعه أحد من اليهود ) حيدر(تتلمذ يف مدرسة دينية هرتزل قد  ولو أن]. ورمز عامل األغيار بكل تأكيد
  ."لقد سحر اليهود ألنه ظهر يف قلب الثقافة األوربية] أوربا شرق

 
أو كما قال  إىل الشرق بشروطه الغربية، عاد ليخرج يهود اليديشية من نطاق يهوديتهم التقليدية، ولكن هرتزل عاد

، لقد عاد كما عاد هس من قبله وكما "الدينية صهيونية من إطار الكنيس واالجتهاداتليخرج كل جهودهم ال"نوردو 
  .يفعل الصهاينة من بعده

 
بكل تأكيد أحد األسباب  ندري بالضبط سبب العودة اليت تبدو فجائية، ولكننا نعتقد كما ذكرنا أن اهلامشية كانت وال

ولعل رفض . احللول الصهيونية املطروحة كانت سبباً آخر دية مع عقماليت أهلته للعودة، كما أن تفاقُم املسألة اليهو
عالقة ما باملوضوع، وهو أمر يصعب البت فيه، ولكننا نعرف أن مالمح احلل   له1895إحدى مسرحياته عام 

الدبلوماسية، السياسية أو  كانت قد بدأت ختتمر حينذاك يف عقله وأنه قرر يف شتاء ذلك العام أن يبدأ جهوده الصهيوين
تبدأ اليوميات باحلديث عن الدولة اليهودية كما لو  وهي جهود مل تكن بعيدة على كل حال عن جهوده األدبية، إذ

  .كانت رواية
 

أفكاره يف كتيب   وشتائه، اختمرت فكرة الدولة اليهودية يف عقل هرتزل، مث قرر أن يسجل1895عام  وما بني ربيع
حماولة :  بعنوان دولة اليهود1896فرباير  14نشر موجزاً يف جويش كرونيكل مث نشرها يف ففعل ذلك يف مخسة أيام و

 مخس طبعات 1904 و1896هرتزل الكتيب باألملانية ونشر منه بني عامي  وقد ألَّف. حلل عصري للمسألة اليهودية
وقد أصر هرتزل على أن . والبلغارية لرومانيةوثالثاً بالروسية وطبعتني بكلٍّ من العربية واليديشية والفرنسية وا باألملانية

وتقع يف ( ألف كلمة 30والكراسة مكونة من ). ليؤكد حداثة حله) جبوار امسه) دكتوراه يف القانون(يضع لقبه العلمي 
 وقد وصف هرتزل كتابه بأنه. وأسلوا واضح بسيط ال يتسم بأي عمق أو تفلسف) األصلية  صفحة يف طبعتها65

 نظَر إليه على أنه". احلل الوحيد املمكن"وحسب، وإمنا هو ليس حاليوتوبيا، فهو مشروع حمدد قوته  وطالب بأال ي
هوية التراث (أنه من البداية حدد جمال اهتمامه فهو ليس إجيابياً  الدافعة هي مأساة اليهود الذين يعاملون كغرباء، أي

اليت كانت  رية هرتزل بعد ذلك التاريخ هي سرية احلركة الصهيونيةوالواقع أن س). اضطهادهم(سليب  وإمنا) اليهودي
  .تدور حوله بالدرجة األوىل
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كانت خمتلة عقلياً وطُلِّقت من زوجها ) 1930  1890(بناته بولني  وقد اختفى نسل هرتزل ائياً، فكربى
خمالفة   خينت طيلة حياته،الذي مل) 1930  1891(أما أخوها هانز . للرجال ومدمنة للمخدرات وأصبحت صائدة

أما االبنة . املسيحية وانتحر يوم وفاة أخته للتعاليم اليهودية، فقد أصيب خبلل نفسي واكتئاب شديد مث تحول إىل
وقد نشأ ابنها  وحفيد هرتزل الوحيد  يف . 1936حىت ماتت عام  الصغرى، فقد ترددت على كثري من املصحات

وكان يعمل  ،(اسم ذو نكهة أجنلو ساكسونية(إىل نورمان ) اسم ذو نكهة يهودية(يومان امسه من ن إجنلترا حيث غير
اقتصادياً للبعثة الربيطانية يف واشنطن حيث انتحر بأن  وبعد أن ترك اخلدمة عين مستشاراً. ضابطاً يف اجليش اإلجنليزي

 .النهر ألقى بنفسه من على كوبري يف
 

  أفكارهرتزل

Herzl's Ideas  

يتسم معظمها بالذكاء أو التسلسل  تزل ليس صاحب فكر وإمنا صاحب أفكار وانطباعات متناثرة يف نصوص كثرية الهر
إىل أخرى مث يعود إليها، وال يتعمق يف أي من النقاط اليت  املنطقي أو الوضوح أو التماسك، فهو ينتقل من نقطة

وسنحاول  .بكل جراءة دون إدراك لتضميناته الفلسفية والعمليةيطرح حال للمسألة اليهودية  ولذا فيمكنه أن. يطرحها
فيه ارتباط كبري بني املقدمات والنتائج  يف هذا املدخل أن جنمع شتات أفكاره فيما يشبه النسق املتكامل، وهو نسق ليس

أ نصه بالطريقة اليت بالثغرات لعل هرتزل تركها عمداً كي ميألها كل من يقر وإمنا يتسم بالترهل واهلالمية، وهو مليء
الصهيوين األول  والنصوص اليت سنستخدمها هي دولة اليهود، واخلطاب الذي ألقاه هرتزل يف املؤمتر .تروق له

تصرحيات أصدقاء هرتزل املقربني، أمثال  كما سنشري إىل رواية األرض القدمية اجلديدة وبعض. ، ويومياته)1897(
  .يتضح متاماً يف كتابات هرتزل نفسها  كامن ملماكس نوردو، لتوضيح نقطة ما أو مفهوم

 
 األساسية الشاملة، ولكنه طور اخلطاب الصهيوين املراوغ وهو ما فتح الباب لتهويد يصدر هرتزل عن الصيغة الصهيونية

هيونية، الصهيوين واحلركة الص وقد يكون اخلطاب املراوغ أحد أهم إسهاماته يف عملية تطوير الفكر. الصيغة األساسية
من الصعب على أي طرف رفض الصيغة، إذ أا سترضي  فهرتزل يقدم حله لألطراف املعنية بصياغة مراوغة جتعل

وهي صيغة منفتحة جداً تسمح بكل التحورات والتلونات، كاحلرباء كل شيء  اجلميع وستتعايش داخلها التناقضات،
عصره الذين يتلونون  احلرباء اازية لإلشارة إىل يهود الغرب يفيستخدم هرتزل صورة (إال عمودها الفقري  فيها يتغير

أي شيء، ومها صورتان جمازيتان متقاربتان يف  ويف العصور الوسطى، كان يشار لليهود بأم إسفنجة متتص. ببيئتهم
"). خارج"و" داخل"الداخل واخلارج متماثالن أو متداخالن رغم وجود  أما يؤكدان عدم وجود حدود صلبة، حيث

الشاملة حىت تستطيع املادة  الصياغة اهلرتزلية املراوغة هي حماولة أولية لتهويد الصيغة الصهيونية األساسية وميكن القول بأن
لفتح الصيغة األساسية الشاملة املصمتة حىت ميكن استيعاب  البشرية املُستهدفة استيعاا، أو هي على األقل حماولة

  .ميكن ويدها ن مثالديباجات اليهودية وم
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العقد الصامت «الغرب والعامل الغريب، نشري إليه باعتباره  وقد ساعدته الصياغة املراوغة على وضع إطار تعاقدي بني يهود
املراوغة جزء من  ولكن. الذي يعبر عن الصيغة الصهيونية األساسية الشاملة» واحلركة الصهيونية بني احلضارة الغربية

اليهودية وحتديث احللول املطروحة وحماولة تقدمي حل  مشل يف كتابات هرتزل، فقد قرر حتديث فَهم املسألةاجتاه أهم وأ
 حماولة حلل عصري: احلقيقي لفهم كتابات هرتزل هو العنوان الفرعي لكتابه دولة اليهود والواقع أن املفتاح. رشيد

  .للمسألة اليهودية
 

ر وحسب وإنما تتبدى كذلك في النبرة الهادئة، وهو يصدر عن فكرة الشعب وال تتبدى حداثة هرتزل في األفكا
 : العضوي المنبوذ ويفسره ويطرح حلوال عملية للموضوع

 

 .   الشعب العضوي المنبوذ1

 
احلتميات العلمانية اليت  أن معاداة اليهود أساسية يف احلضارة الغربية ال جمال للتخلص منها، فهي إحدى يذهب هرتزل إىل

  :بكثري من اهلدوء والتجرد ويفسرها على عدة أسس تعلَّمها هرتزل من داروين وغريه، ولذا فهو يقابل الظاهرة
 

 . اعي أساس تاريخي اجتم أ

 
لن تتردد يف أن تلقي م لالشتراكية، فاليهود  تطور اليهود داخل اجليتو وأصبحوا جزءاً من الطبقة الوسطى املسيحية اليت

فليس مبقدورهم "ولذا، فإن الشعوب املسيحية تدفع عن نفسها هذه السيطرة  .تقلة ونفوذ اقتصادي رهيبقوة مالية مس
يستنتج مشروعية  وتتضح حداثة هرتزل يف هدوئه وهو". يف اجليش واحلكومة ويف مجيع جماالت التجارة أن خيضعوا لنا

لليهود بطردهم إياهم كانوا ببساطة يدافعون عن  واملعادون" شكل من أشكال الدفاع عن النفس"معاداة اليهود، فهي 
ولكن هرتزل . اليهود، إذن، سبب موضوعي اجتماعي بنيوي هو املنافسة التجارية السبب الكامن وراء معاداة. أنفسهم
أن املنافسة التجارية  ولعل هرتزل كان يعين بذلك. ، وهو سبب ذو بعد تارخيي"التعصب املوروث"سبباً آخر هو  يضيف

ولكن بسبب التعصب املوروث، أو . إىل معاداة اليهود  اتمعات الغربية البورجوازية كان جيب أال تؤدي بالضرورةيف
  .املوروثة عن العصور الوسطى، أدى جناح اليهودي يف اتمع البورجوازي إىل رفضه بسبب أمناط اإلدراك التقليدية

 

 .  أساس عرقي ب
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. فقد حتدث عن أنوفهم املعقوفة املشوهة وعيوم املاكرة املراوغة ليهود عرق مستقل، ولذاكان هرتزل يرى أحياناً أن ا

  .حتدث عنهم من خالل األمناط العرقية التقليدية الشائعة يف أدبيات اليهود وكثرياً ما
 

دو أنه اعتقد صحة ما ويب. عميقاً  فتركت فيه أثرا1882ًوقد قرأ هرتزل كالسيكية دوهرنج عن معاداة اليهود عام 
  .جاء فيها أو تقبلها بشيء من التحفظ

 

 . افيأساس إثني ثق ج

 
من خالل األمناط اإلثنية ألدبيات معاداة اليهود، فاليهودي  (يف عمله املسرحي اجليتو اجلديد(كان هرتزل ينظر لليهودي 
 واليهود شخصيات كريهة. املصلحة املاليةالبورصة وشخص يعقد زجيات من أجل املنفعة و متسلق اجتماعياً وتاجر يف

اليهود، مباديتهم املوغلة  وقد كان هرتزل يرى أن. خارجية طفيلية تشكل خطراً على القوميات العضوية يف أوربا
العضوية اليت تربط أعضاء الفولك األملاين بعضهم ببعض، وتزخر  ، يقومون بإفساد الروابط)اليديشية(وأملانيتهم الفاسدة 

  .اليت يعقدها بني الشخصية األملانية املنفتحة الصحيحة والشخصية اليهودية العليلة ته باملقارناتيوميا
 

» املادية اليهودية املفرطة«الرحب هرباً مما مساه  ويبدو أن ادعاء األرستقراطية كان من قبيل حماولة اللجوء إىل عامل األغيار

 ف أن التواريخ الصهيونية ترى أن واقعة دريفوس هي اليت هزت هرتزلومن الطري. اليهودي اليت زادت بتساقُط الدين

مقتنعاً بأن الضابط اليهودي   تدل على أنه كان1894وأعادته إىل يهوديته، ولكن املقاالت اليت كتبها لصحيفته عام 
ود واليهودية هو األساس فالكره العميق لليه. قاده إىل الصهيونية كان مذنباً، ولعل اقتناعه بوجاهة االامات هو الذي

 .للصهيونية العميق الكامن
 

لفكره وهويته، فمعاداة اليهود هي اليت حولت اليهود إىل  وقد أصبحت معاداة اليهود واليهودية اإلطار املرجعي الوحيد
لذا هكذا علمنا أعداؤنا سواء رغبنا يف ذلك أم مل نرغب، و" (Ein Volk أين فولك :باألملانية(» شعب واحد«شعب 

أو العقيدة كما هو احلال يف  إن عداء اليهود هو الرابط احللويل العضوي وليس اإلله". مصيبتنا تربطنا، توحدنا فإن
. األوىل تنمو بنمو الثانية: هويته اليهودية وبني واقع معاداة اليهود ولذا، فإن مثة عالقة عضوية بني. احللولية التقليدية

 ب قد نزعت القداسة عنه متاماً، فهو شعب مثل كل الشعوب، وهو مادة بشريةأن هذا الشع وجيب أن نالحظ

  .استيطانية

 
التعبري، فهي تعين حتمية خروج اجلسم الغريب  والواقع أن صيغة الشعب العضوي صيغة خروجية تصفوية، إن صح

 وقد بين هرتزل أن". احلل النهائي"و واختفائه متاماً، فاخلروج ه) احلضارة الغربية) من الكيان العضوي األكرب) اليهود(

ويعلمن هرتزل . قدمي بال مثة عالقة بني خروج موسى واملشروع الصهيوين، ولكن اخلروج على الطريقة املوسوية حل
ميكن أوالً أن يتم : تؤدي مجيعاً إىل اهلدف املنشود النهائي ومع هذا، فهي. اخلروج ويشري إىل طرق غري موسوية إلجنازه
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اليهود  ومن الواضح أن ازدياد قوة. املُختلَط، ولكن هذا يتطلب ارتفاع املستوى االقتصادي ج عن طريق الزواجاخلرو
وقد اقترح . سيزيد املسألة اليهودية حدة املالية وتزاوجهم مع املسيحيني سيزيد حتكُّم اليهود يف االقتصاد، األمر الذي

ولعل انضمام اليهود للحركات االشتراكية . ال ائياً للمشكلةح  تعميد اليهود وتنصريهم1893هرتزل كذلك عام 
وهي  ويشري هرتزل يف دولة اليهود إىل إحدى احملاوالت يف عصره،. احللول من وجهة نظر البعض كان يشكل أيضاً أحد

عمال الزراعية حبيث اهلامشية والربا إىل األ حماولة حتويل اليهود إىل قطاع اقتصادي منتج عن طريق توجيههم من التجارة
هذا االجتاه، فالطبقة الصاعدة هي العمال، كما أن اشتغال اليهود بالزراعة  ويعترض هرتزل على. يصبح اليهود فالحني

  .املشكلة فمراكز اشتغال اليهود بالزراعة يف روسيا هي مراكز حركة معاداة اليهود لن يزيل
 

ولعل هرتزل كان يشري هنا إىل ماليني  . الفردي أو اهلجرة الفرديةوبإمكان اليهود االختفاء أيضاً عن طريق اخلروج
اعتراضه على اهلجرة الفردية يدخل ضمن اعتراضه على الصهيونية  اليهود اليت هاجرت إىل الواليات املتحدة، ولكن

ولنالحظ . مجاعي شكلاألثرياء التوطينية، وهي يف الواقع جهود فردية، وال ميكن حتقيق اخلروج إال ب التسللية وصهيونية
هذا هو جوهر احلل الصهيوين، فهرتزل  تنطوي على فكرة اختفاء اليهود، وقد ظل" حلول ائية"أن كل احللول 

اعتراض على االندماج والذوبان واالنصهار واالختفاء، فهو يقرر يف دولة  مل يكن له) الصهيوين اليهودي غري اليهودي(
كما أن كل احللول  .اليهود لو تركوا وشأم الختفوا ولكنهم ال يتركون وشأمبشيء من االستحسان، أن  اليهود ،

النازيون إىل أن أكثر احللول رشداً يف جمال اخلروج أو  وقد توصل(النهائية املطروحة حلول يراها هرتزل غري رشيدة 
مذهلة، وهذا  للمادة البشرية يؤدي إىل نتائجاإلبادة، عن طريق السخرة وأفران الغاز، فهو توظيف  الترانسفري النهائي هو

وقدم هلم خطة تؤدي إىل اخلروج النهائي من خالل  ألفريد نوسيج الذي تعاون مع النازيني: ما توصل إليه صديق هرتزل
  .(اإلبادة

 

 . الينفع اليهود والحل اإلمبري  2

 
نهضة اكتشفت نفْع اليهود وإمكانية حوسلتهم لصاحل احلضارة منذ عصر ال إذا كان اليهود شعباً عضوياً منبوذاً، فإن أوربا

لصاحل أي راع إمربيايل  فهو أيضاً يكتشف إمكانية نفع اليهود وتوظيفهم. وهذا ما يفعله هرتزل يف دولة اليهود الغربية،
  .يقوم بوضع املشروع الصهيوين موضع التنفيذ

 
هذا شأن يهود   على الطريقة الصهيونية االستيطانية، شأنه يف»اخلروج«هرتزل كان يرفض يف بادئ األمر  ويبدو أن

تقارير تفصيلية عن أحوال االستيطان اليهودي يف  1892وقد نشر يف الة اليت كان يكتب فيها عام . الغرب املندجمني
كما أخاف ذلك يهود الذين أخافهم وصول يهود اليديشية، متاماً (عن يهود برلني  وقد سافر زميل له مندوباً. األرجنتني

اليهود يف الساحل  كما كان هرتزل يعرف عن مشروع توطني. ليدرس احتماالت توطني اليهود يف الربازيل (فيينا
: يرفض فيه فكرة عودة اليهود إىل فلسطني وقال 1892 ، فكتب مقاالً عام)األحساء(الشمايل الغريب يف اجلزيرة العربية 
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 يعد ذا قيمة بالنسبة هلم، ومن الطفويل أن يستمر اليهودي يف البحث عن موقع جغرايف إن الوطن التارخيي لليهود مل"

ولكن هذا . وحلول صهيونية كما سخر يف مقال له من إحدى مسرحيات ألكسندر دوماس ملا حتتويه من أفكار". لوطنه
  .كان قبل أن يكتشف االستعمار الغريب

 
الواحدة عن  رب متالزمة متاماً مع العملية االستعمارية، وال ميكن فصلأن عملية التحديث يف الغ وجيب أال ننسى

تشييد البنية التحتية اهلائلة يف الغرب ممكناً،  الذي جعل» التراكم الرأمسايل«فتراكم رؤوس األموال الذي يسمى . األخرى
 باالحتكار املركنتايل وانتهت بالتقسيمفهو نتاج العملية االستعمارية اليت بدأت  ،«تراكم إمربيايل«هو يف واقع األمر 

وسلع زائدة، مت حلها عن طريق  كما أن كثرياً من مشاكل التحديث الغربية من بطالة وانفجار سكاين. اإلمربيايل للعامل
الطريقة الغربية اإلمربيالية احلديثة حلل املشاكل، أي  االستعمار، أي عن طريق تصديرها للشرق، واكتشاف هرتزل

  .اآلخر، يشكل االنتقال النوعي يف فكره وحياته  وفَرضها بالقوة علىتصديرها
 

أوربا  حماولة التسلليني من شرق(وجه نقداً للمحاوالت االستيطانية الصهيونية يف عصره  قبل أن يطرح هرتزل حله،
ينتقل هرتزل بعد ذلك فريفض مث . مسدوداً ووصفها بأا رومانسية مستحيلة دخلت طريقاً) بدعم أثرياء الغرب املندجمني

حمددة يف حالة توزيع دائم، ويؤكد بدالً من ذلك أن العصر الصناعي الرأمسايل  الفكر املركنتايل الذي يدعي أن هناك قيمة
رؤيته القائلة بأن مثة تقدماً  مث يطرح هرتزل. الفين يؤدي إىل خلق القيم اجلديدة املستمرة ويسمح بالتوسع الدائم والتقدم

القطارات حتمل "و" جتارية حتملنا بسرعة وأمان عرب البحار الواسعة سفن"ائالً ودائماً يف مجيع جماالت احلياة فهناك ه
تكاثُف السكان  ومع هذا، فنحن نتذمر من مشكلة. العامل، فاملساحات الشاسعة ال تشكِّل عائقاً اآلن اإلنسان عرب جبال

ومن بينها ] الغريب[حتل مشاكل اإلنسان   وحركة املواصالت ميكنها أنإن االنقالب الصناعي). وخصوصاً اليهود(
الربيئة تعين يف واقع األمر االنقالب اإلمربيايل الذي » وحركة املواصالت االنقالب الصناعي«وعبارة ". املسألة اليهودية

 ."كانالس مشكلة تكاثف"العامل، والذي أمكنه، من خالل االستعمار االستيطاين، حل  هيمن على

 
املنبوذ هو احلل املطروح، فإنه يبني هلم منافع احلل الصهيوين  وبعد أن أكد هرتزل للدول الغربية أن نقْل الشعب العضوي

كما أن  .للدولة الراعية، ستكون اهلجرة هجرة فقراء وحسب، ولذا فإا لن تؤثر على اقتصادها فبالنسبة. املطروح
. ذلك البلد يف التخلص من اليهود ري، وستستمر اهلجرة من ذلك البلد حسب رغبةاخلروج سيتم تدرجيياً، دون أي تعك

ومدى ) الدور الذي سيلعبونه والوظيفة اليت سيؤدوا(اليهود  كما أنه يذكر بشيء من التفصيل الثمن الذي سيدفعه
  :الذي سيضع املشروع الصهيوين موضع التنفيذ نفعهم للراعي االستعماري

 
  .احلكومات املعنية ستستفيد من هذه اهلجرة استفادة كبرية  بالذكر أنومن اجلدير) أ

 
  :احلكومات املعنية هي السلطان العثماين، فإن الفوائد تكون بالغة الكثرة ولو كانت) ب
 
  .كاملة فلو يعطينا جاللة السلطان فلسطني لكنا نأخذ على عاتقنا مقابل ذلك إدارة مالية تركية 
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  .وستقيم مشاريع حنتاج إليها حنن أيضاً سلطات باملقابل إذ أا ستدفع قسطاً من دينها العام ستستفيد هذه ال

 
  .السلطان، كأن تقام محلة صحفية ضد األرمن الذين كانوا يسببون له املتاعب  ميكن وضع النفوذ الصهيوين يف خدمة

 
  .الثورية يف الغرب كي عن التياراتوميكن أن يؤسس الصهاينة جامعة يف إستنبول إلبعاد الشباب التر 

 
وهو مطلب أملاين إجنليزي يف ذلك الوقت " اإلمرباطورية العثمانية كلها القوة يف" وأخرياً، فإن هجرة اليهود ستبعث 

  )الروسي ضد الزحف(
 
  .أيضاً أن تقبلنا يف أراضيها أما لو مت اختيار األرجنتني كموقع لالستيطان، فمن مصلحتها) ج

 
فلسطني أو أية منطقة أخرى، فإن فكرة خلْق دولة يهودية أمر مفيد لألراضي  واٌء مت التهجري إىل األرجنتني أو إىلوس) د

يف تلك األراضي  ذلك ألن استثمار قطعة أرض ضيقة يرفع قيمة املناطق ااورة، وستبعث هجرة اليهود قوة ااورة،
  .الفقرية

 
املعنية هي يف الواقع القوى الغربية، لذلك فهو يقدم هلم قائمة كاملة  ف أن احلكوماتوألن هرتزل كما بينا كان يعر) ه

  :شاملة

 
  .الليربايل باحلرج بسبب عنصريته الواضحة  ذا اخلروج ستكون اية فكرة معاداة اليهود، وبالتايل لن حيس الغرب

 
 حدة االنفجار السكاين، كما ستفيد من كل املشاكل ستجين فوائد أخرى مثل ختفيف  ومما ال شك فيه أن الدول الغربية

  .عن وجود شعب عضوي غريب النامجة
 

عندما نسقط نصبح بروليتاريا ثورية، نقود كل حزب ثوري، وعندما " : ويف حتليله أسباب معاداة اليهود، قال هرتزل
طاقتها  أحد العناصر الثورية بتسريب، ولذا فإن الصهيونية ستقوم بتخليص الغرب من "املخيفة نصعد تصعد معنا قوتنا

  .الثورية يف القنوات الصهيونية
 
هذا  ستحول املادة البشرية اليهودية إىل عمالء للدولة الغربية ماحنة السيادة ويأخذ ولكن أهم منافع الصهيونية أا) و

  :أشكاالً كثرية
 

وسوف يكون هلذا احلل تأثري . املسألة اليهودية يف آن واحدالشرقية و ميكن حل املسألة:  فبالنسبة للصهاينة االستيطانيني
] دولة وظيفية[وآسيا  حائط حلماية أوربا] يف فلسطني[يقام هناك "بأسره ويكون ذلك بأن ] الغريب[املتحضر  يف العامل
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وربا اليت كدولة حمايدة أن نبقى على اتصال مع أ ويتوجب علينا. يكون مبرتلة حصن منيع للحضارة يف وجه اهلمجية
تدرك إجنلترا مدى القيمة والفائدة اليت ستعود عليها من وراء كَسبها الشعب  وهو يرجو أن". ستضمن وجودنا باملقابل

  .اليهودي

 
الرامية إىل تفتيت الشرق العريب إىل مجاعات دينية   وال ندري هل أدرك هرتزل منذ البداية اإلستراتيجية الصهيونية احلالية

 فهو بعد أن ربط مصري اليهود". وضع اليهود سيساعد على تحسن وضع مسيحيي الشرق إن تحسن: "يقولوإثنية، فهو 

  .بالغرب، يرى إمكانية طرح السيناريو نفسه بالنسبة ملسيحيي الشرق
 

 ماحنة السيادة، عمالء للدولة ، فيمكن حتويلهم إىل)الصهاينة التوطينيون(بالنسبة لليهود الذين ميكثون خارج فلسطني   أما
  .خدمة جالهلا ونفوذها فتحصل إجنلترا على عشرة ماليني عميل يضعون أنفسهم يف

 
اخلروج شكل هروب أو تسلُّل، وإمنا جيب أن يتم مبراقبة  جيب أال يأخذ: "وانطالقاً من كل هذا، يطرح هرتزل احلل

اليت ] طبعاً الغربية[عاونة صادقة من احلكومات املعنية وجيب أن تتم اهلجرة وفقاً للقوانني ومب هذا]. الغريب[الرأي العام 
وهكذا رفض هرتزل متاماً فكرة االنعتاق الذايت  ."جيب أن تضمن وجودنا ألن اليهود ال ميكنهم أن يفعلوا ذلك بأنفسهم

ه إليه أي مفكر وهذا هو مربط الفرس الذي مل يتنب(االعتماد على اإلمربيالية  باعتباره حلماً رومانسياً، وطرح حتمية
قول صادق وكاذب  ولذا، فإن القول بأن أفكار هرتزل كانت كلها يف كتابات أحباء صهيون). آخر من قبله صهيوين

فكرة الدولة اليهودية، فكرة وطن قومي لليهود،  :صادق إذا ما فتتنا األفكار إىل وحدات صغرية، مثل! يف آن واحد
  .ذا ما نظرنا إىل البنية الكامنة أو إىل اإلطار الكلي املبتكرإ إخل، ولكنه كاذب... فكرة االستيطان

 
على قطعة من األرض  امنحونا سلطة.. "األمور عند هرتزل، فإنه يتقدم مبطالبه للحكومات الغربية املعنية وعندما تتضح
هرتزل الفكرة نفسها يف ويكرر ". وحنن سنعمل ما يتبقى تكفي حاجاتنا القومية املشروعة،] غري الغريب[يف هذا العامل 
 [أي خارج أوربا[رغبة يف منحنا السلطة فوق قطعة أرض حمايدة ] الغربية[الدولية  مىت أظهرت القوى"موضع آخر 

احلكومة األرجنتينية أو غريها من  أي الدولة العثمانية أو[ستعمل مجعية اليهود مع السلطات املوجودة يف تلك األراضي 
دولة يهودية ذات : وذا، يكون هرتزل قد قدم احلل]". للسلطة املصدر الوحيد[وى األوربية وحتت إشراف الق] الدول

العظمى  أوربا، مصدر سيادا هو العامل الغريب، أي أنه سيحقق السيادة من خالل العمالة للقوى سيادة تؤسس خارج
الكربى لتنفيذ املشروع الصهيوين وهي   لآلليةوهو بذلك قد توصل. الغربية صاحبة القرار يف العامل يف ذلك الوقت

بل ستحل . الوظيفية اليت سيتم توظيف اليهود من خالهلا لصاحل العامل الغريب اإلمربيالية، ولإلطار األمثل وهو الدولة
لكنه يدخلهم ويخلِّص الغرب منهم، و اهلوية اليهودية حال عبقرياً، فهو يخرج اليهود من التشكيل القومي الغريب، مشكلة

الغريب، إذ يبدو أن الدولة الوظيفية سيتم استيعاا يف احلضارة الغربية  الغرب مرة أخرى عن طريق التشكيل االستعماري
استعداد لتقبل الشعب  مل يكونوا على) ويهود الغرب املندجمني(إن الغرب العنصري . مثل كل الدول الغربية وتصبح دولة
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يرفض الشعب اليهودي العضوي الذي حيقق هويته   داخل الغرب، ولكن من الذي ميكنه أناليهودي العضوي املنبوذ
  دولة وظيفية تقوم على خدمته وتظل تربطه به عالقة؟ اليهودية هناك بعيداً عن الغرب، داخل

 
الوسطى  منذ العصوراالستعماري ليس حتديثاً بقدر ما هو استمرار لوضع اليهود القدمي يف أوربا  قد يقال إن هذا احلل

ولكن أن ). على حد قول ماركس) كجسد غريب من املرابني والتجار، يف أوربا وليس منها ويعيشون يف مسام اتمع
كما أن الغرب احلديث . مسامه، ألن احلالة الثانية خطرة جداً يعيش اإلنسان على هامش اتمع خري له من أن يعيش يف

أحياناً  كما أن عملية التحديث تأخذ. رياً، ولذا فقد قام بتصفية معظم اجليوب اإلثنيةمسامه كث على ما يبدو قد ضاقت
وهذا أيضاً ما فعله . الواقع عملية تغيري شاملة يف الظاهر شكل العودة إىل الوراء، إىل القدمي وإىل األصول، ولكنها يف

ولكنه أعطاها مضموناً جديداً أو ) العودةعقيدة اخلروج وأسطورة الشعب و) هرتزل، فقد احتفظ باألشكال القدمية
 .مؤشر آخر على براعته حديثاً، وهذا

 

  موقف هرتزل من التيارات الصهيونية قبله

Herzl's Attitude to Preceding Zionist Trends  

قد الصامت حركة ومنظمة، وبلور الع لعل أمهية هرتزل يف تاريخ الصهيونية هي أنه حول الصهيونية من جمرد فكرة إىل
ممثلة ليهود أوربا وبني احلضارة الغربية، ومن مث فقد خلَق اإلطار الالزم  بني احلضارة الغربية واملنظمة الصهيونية باعتبارها

ميالده مدة طويلة، فقد تعثَّر  ولكن العقد الصامت مل يولَد مكتمالً بل استغرق. التوقيع اليت متت يف وعد بلفور لعملية
عصرية حلِّه وحداثته إال أن بصريته خانته، إذ بدأ نشاطه  وبرغم. يالً قبل أن يصل إىل هذه الصيغةهرتزل نفسه طو

الذين نظروا ) أصحاب النفوذ التقليدي) احلاخامات واألثرياء(فتوجه للقيادات اليهودية التقليدية  السياسي بطريقة تقليدية
) املليونري واملصريف األملاين اليهودي(مبقابلة هريش  ، قام هرتزل1895ففي يونيه ). إليه بنوع من الفتور أو االمشئزاز

هرتزل  حله للمسألة اليهودية، ولكن هريش مل يسمح له باالستمرار يف احلديث، فأرسل إليه ليقرأ عليه خطاباً حيدد فيه
) يف فرنسا(اب لعائلة روتشيلد كتابة خط وبدأ هرتزل يف كتابة مذكراته ويف. خطاباً يف اليوم التايل فقوبل بالفتور نفسه

، مث طلب من حاخام فيينا موريتز جودمان أن يكون مهزة الوصل بينه 1895 أو إىل جملس العائلة وأى اخلطاب يف يونيه
واملصادرة يف عامل  وقد كان منطقه أن ثروة روتشيلد حمكوم عليها باهلالك. روتشيلد زعيم العائلة يف فيينا وبني ألربت

  .ولذا فإن عليه أن يتبنى املشروع الصهيويناألغيار، 
 

التحديث، فهو مل يتقدم لألثرياء اليهود  ولكن جيب أن نالحظ أن هرتزل، حىت يف هذه املرحلة، كان قد بدأ يف عملية
الدين وإمنا جاء كمفكر يهودي غريب يطرح قضية حاجة اليهود إىل  كشحاذ يهودي يطلب الصدقات من إخوانه يف

اليهود بالتوسط  واألهم من ذلك كله أنه يطالب أثرياء. عقم االستعمار التسللي يف األرجنتني وفلسطني  وينبه إىلالقيادة،
وأن تقنع القيصر بأمهيتها، وذلك حىت تتم هذه العملية  لدى قيصر أملانيا وأن تقوم القيادة اليهودية بتمويل عملية اخلروج

  .يدومنهجي ورش على نطاق واسع وبشكل منظم
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 : ولكن روتشيلد رفض اقتراحه ألسباب بينها روتشيلد نفسه في تاريخ الحق

 
  )أي العرب( أن هرتزل سيثري عداوة البدو  1
 
وروسيا لن تسمح . لروسيا ، وخصوصاً أن تركيا معادية)أي الدولة املهيمنة على الشرق(سيثري شكوك األتراك   أنه 2

  )العظمى رك روتشيلد أمهية القوىوهنا يد(بسقوط فلسطني يف يد اليهود 
 
ورمبا تكون اإلشارة هنا إىل مستعمرات فرسان  ) املسيحيني( سيثري هرتزل غرية املستعمرات املسيحية واحلجاج  3

  .اهليكل وغريها من املستعمرات
 
رب واليت تضمن هلم يهود الغ أي جهود اإلنقاذ اليت يقوم ا( قد يؤدي هذا إىل هدم املستوطنات اليهودية هناك  4

  )اهليمنة
 
 أطروحته الصهيونية ستبني أن اليهود املندجمني منافقون يف ادعائهم حب أوطام، ولذا  سيثري هرتزل أعداء اليهود ألن 5

  .سيطالب املعادون لليهود بعودة اليهود لوطنهم القومي

 
  ن الذين سيصلون إىل فلسطني؟ ألف شحاذ م150إىل قضية التمويل، فمن سيمول   كما أشار روتشيلد 6
 

ولكنه مع هذا تعلَّم منها الكثري، ذلك . قادرة وعند هذا احلد أدرك هرتزل أن القيادات اليهودية الغربية غري جادة وغري
اليت (أما قيادات يهود شرق أوربا . ساعده يف تطوير اخلطاب الصهيوين املراوغ ولعل هذا. أن اعتراضات روتشيلد مهمة

العامل احلديث بعد، فكان  ، فقد كانت غري مطروحة أساساً ألا مل تكن قد دخلت)رتزل يعرف عنها الكثريه مل يكن
االندماج، فأخذ هرتزل بزمام املوقف وكتب مباشرةً لبسمارك، مث  الشرقيون غارقني يف اجليتو وكان الغربيون غارقني يف

بشرية، ولذا فقد كانت   احلال، ال تتعامل مع أفراد وإمنا مع كتلولكن الدول، بطبيعة. لقيصر أملانيا أعد مذكرة ليقدمها
والشعب هنا ال يعين اجلماهري . أن يتوجه إىل الشعب (على حد قوله(ولذا قرر هرتزل . االستجابات سلبية يف كل مكان
 ات املماثلة املتناثرةصهيون، اليت كانت تضم بضعة آالف من اليهود، كما يعين احلرك اليهودية وإمنا يعين حركة أحباء

ويكون . اليهودية، عامل االستعمار الغريب ذات األهداف املماثلة، واليت تدعم موقفه التفاوضي أمام عامل الصهيونية غري
) وهو الصحفي ذو الثقافة الغربية(قيادة اليهود يف الغرب، أو طرح نفسه  هرتزل ذا قد حطَّم اجليتو، وقام بتحديث

رؤية جديدة : ميلكون وقد كان هرتزل أكثر ذكاًء من اآلخرين ألنه كان ميلك ما ال. اء واحلاخاماتاألثري بديالً عن
لقد اكتشف حتمية االعتماد على . يرضي مجيع األطراف للمسألة اليهودية وعقداً جاهزاً للتوقيع مع احلضارة الغربية

 .الغربية اإلمربيالية
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السابقة عليه، فصهيونية أثرياء يهود الغرب املندجمني  ض الرتعات الصهيونيةتوجه هرتزل، إذن، للشعب ولكنه كان يرف
. غري صاحلة ألن املشروع الصهيوين مشروع ضخم يتجاوز اجلهود الفردية) شكل صدقات صهيونية اإلنقاذ اليت تأخذ(

وهي أحد عناصر (الدولة  سبالنسبة للتسلل، فقد ساهم الصهاينة التسلليون وال شك يف إلقاء الضوء على فكرة تأسي أما
. أثناء املمارسة قد تفيد يف تنفيذ املشاريع الضخمة املقبلة ، كما أن أخطاء التسلليني)الصيغة الصهيونية األساسية الشاملة

 بذَر الشك يف نفوس الناس بشأن املشروع الصهيوين ككل، كما أنه اتسم بالرومانسية، ولكن التسلل، مع هذا،

لكن األمر . يف الصحراء اء صهيون يظنون أن خروج اليهود سيتخذ شكل ترك احلضارة والسكىنفاملتسللون من أحب
شبه نوردو وهرتزل التسلليني بالبوكسرز الذين قاموا  وقد). الغربية(ليس كذلك إذ أن كل شيء سيتم يف إطار احلضارة 

يف  وتتجلَّى سطحية هرتزل وبرمجاتيته. تقليديةوأرادوا التصدي للزحف الغريب بالوسائل ال بثورة رومانسية يف الصني
، مث يبني بعملية )ال يهدأ له بال فالسمسار يف داخله(اعتراضه على التسلل باعتبار أنه سيؤدي إىل رفع أسعار األراضي 

 واقع كانوا عشرة ماليني يف[أن عدد يهود العامل هو تسعة ماليني  لو افترضنا: "حسابية عبث احللول التسللية قائالً
اليهودية  بإمكاننا إرسال عشرة آالف يهودي كي يستعمروا فلسطني سنوياً، فهذا يعين أن املسألة ، وإذا كان]األمر

  .احمليط بواسطة دلو ومن هنا، فقد شبه التسلليني مبن يريد نزح". ستحل بعد تسعمائة سنة
 

ية سيادة قومية، ولذلك فهم حتت رمحة الباشا العثماين، عندهم أ مث يثري هرتزل قضية مهمة أخرية، هي أن التسلليني ليس
استيطاناً  ولذا، فلن ميكنهم احلصول على االستقالل، وسوف يظل االستيطان التسللي. القوة كما أم يفتقدون أساس

 لو وهن إىل مستوى كاف من القوة، وحىت وكتب هرتزل لبودامير خيربه بأنه حىت لو وصل التسلليون". يائساً جباناً"
بإعالن استقالهلم، فإن هذه احملاولة لن تنجح ألن القوى العظمى الغربية لن  الباب العايل إىل احلد الذي يسمح للصهاينة

املتسللني، ومهما بلغوا من قوة،  ويثري هرتزل أيضاً مشكلة االستعمار اإلحاليل، فمهما بلغ عدد. بالكيان اجلديد تعترف
إذن، . يف وضع حد لتسلل اليهود) حتت ضغط السكان األصليني) بدأ فيه احلكومات املعنيةفسيأيت حتماً الوقت الذي ت

  ."]من قبل الدول الغربية[إال إذا كانت تأيت ضمن السلطة املمنوحة لنا " فاهلجرة ال فائدة منها

 
 من إطار املعبد اليهودي بالصهيونية وانطالقاً من كل هذا، طرح هرتزل رؤيته الصهيونية اجلديدة احلديثة اليت خرجت

، فطالب بأن ينظَر إىل املسألة اليهودية )احلديث(ا جو اإلمربيالية  واالجتهادات الدينية وجو شرق أوربا اخلانق ودخلت
تعين يف  «متحضرة«أو » دولية«كلمة (دولية جتتمع كل األمم املتحضرة ملناقشتها وإجياد حل هلا  كمشكلة سياسية

إن . حتلها األمم الغربية أو القوى العظمى  ومعىن ذلك أن املسألة اليهودية ستصبح مشكلة قومية غربية).»غربية«الواقع 
االستيطان «ليصبح » التسلل«الغربية، إذ جيب أن يتحول االستيطان من  هذه املسألة ميكن حلها من خالل املنظومة

أن ينظَر لليهود  أما العملية اإلدراكية، فهي. تعماريةيتطلب عملية إدراكية، تترجم نفسها إىل حركة اس وهذا. »القومي
أما احلركة االستعمارية . ولكن منبوذاً) فولك(عضوياً  ال باعتبارهم أعضاء يف طبقة طفيلية منبوذة وإمنا باعتبارهم شعباً

يهودية  ا لتأسيس دولةتضمن وجودن"ومبوافقة احلكومات املعنية اليت جيب أن ) الغريب(العام  فهي اخلروج مبوافقة الرأي
ويف إطار هذه . وإمنا احلكومات الغربية مصدر سيادا ليس القوة اليهودية الذاتية كما يظن التسلليون" ذات سيادة

املنبوذ إىل عنصر نافع ال ألنفسهم وحسب وإمنا للحضارة الغربية، إذ  الدولة، ميكن حتويل أعضاء الشعب العضوي
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وظِّفت توظيفاً  ، إذا ما)مأساة اليهود(بل إن معاداة اليهود . عمار الغريب وقاعدة لهتابعاً لالست سيصبحون عنصراً
وقد أدار . وهذا رمز جيد لالستعمار االستيطاين صحيحاً، ستكون قوة كافية إلدارة حمرك كبري حيمل مسافرين وبضائع،

 ادات أحباء صهيون حىت قبل انعقاد املؤمتروقد الحظ قي. وصياغة العقد الصامت هرتزل احملرك عن طريق خطابه املراوغ

للصهيونية تغير متاماً بعد  ، كيف حتول هرتزل إىل بطل أسطوري، وكيف أن املوقف العام)1897(الصهيوين األول 
وهكذا، وجدوا أم إن مل ينضموا إليه الكتسحهم النسيان، . ازداد ظهوره، وأن االهتمام بالصهيونية والتعاطف معها قد

: بلهاء فقال وقد عبر أوسيشكني عن هذا الوضع بطريقة. املميت» التسلل«يقدمونه للجماهري سوى  يس عندهم مافل

أن يقوله هو أن هرتزل كان ميلك رؤية  ولعل ما يريد". إن هرتزل عنده آمال وبرامج، أما حنن فعندنا برامج وحسب"
اكتشافه حتمية االعتماد على اإلمربيالية الغربية كآلية لتنفيذ بسبب  جتعل باإلمكان وضع الربامج امليتة موضع التنفيذ

 .الغريب الصهيوين، أما براجمهم التسللية فقد كانت ميتة ألم مل يكتشفوا االستعمار املشروع

 

 هرتزل والصهيونيتان 

Herzl and the Two Zionisms  

سب، وال يف اكتشافه حتمية االعتماد على اإلمربيالية املراوغ وح تتبدى براعة هرتزل ال يف تطويره اخلطاب الصهيوين
يهودي غري يهودي  وقد اكتشف هرتزل الصهيونيتني ألنه صهيوين. اكتشافه منذ البداية نظرية الصهيونيتني فقط، وإمنا يف

هم كياناً بشرياً ينظر أيضاً إليهم من الداخل باعتبار ينظر إىل اليهود من اخلارج، باعتبارهم مادة بشرية مستهدفة، ولكنه
  .وأفعاله حيتاج ألن جيد معىن حلياته

 

ولكنه واجه . يهود الغرب المندمجين التوطينيون، ويهود اليديشية االستيطانيين: وقد توجه هرتزل للطرفين
 : متاعب مع الطرفين في طرح حله الصهيوني ألسباب مختلفة

 

 : شيةيهود اليدي  1

 
والواقع أن  .واملسجونون هم يهود اليديشية".  دوماً، الذين ال يتركون سجنهم برضااملسجونني هؤالء"يشري هرتزل إىل 

قسمني؛ املشكلة االقتصادية واملشكلة  مسألة يهود شرق أوربا كانت مسألة متشعبة ومتشابكة، وميكن تقسيمها إىل
  :الثقافية أو اإلثنية

 
أي (الطبقة املضطهدة  ة للشق االقتصادي بسيطاً وهو حتويلكان احلل الذي طرحه هرتزل بالنسب: االقتصادية املشكلة) أ

ويؤكد هرتزل . وإتاحة فرص احلراك االجتماعي أمامهم إىل أمة عن طريق جري الفقراء الفائضني،) اجلماعات الوظيفية
 لك إمنا سنحافظلن نفقد ما من"إىل مرحلة متأخرة، إمنا سترتفع م إىل مرحلة أعلى  أن الصهيونية لن تعود باملستوطنني
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الذين هم يف حالة يأس مث يتبعهم  سيذهب أوالً أولئك... لن يغادر إال أولئك الذين ستتحسن أوضاعهم باهلجرة... عليه
أوالً سريفعون أنفسهم إىل مرتبة توازي مرتبة الذين سيلحقون م من  إن الذين يذهبون. الفقراء، وبعدهم يذهب األغنياء

يف شرق أوربا  ، أي أن مجاهري البورجوازية الصغرية اليهودية"خلروج سيكون طريقاً للرقي الطبقيفإن ا وهكذا. األغنياء
مرة أخرى أن حتقق أحالمها عن طريق املشروع  الذي أدى تعثُّر التحديث إىل القضاء على فرصها يف احلراك، سيمكنها

. ذا فإن هرتزل قد وعد بتسريب هذه الطاقة الثوريةصفوف يهود الشرق، وهل وهناك الكثريون من الثوريني يف. الصهيوين

نقْل العنصر الثوري  أبواب احلراك االجتماعي هو يف حد ذاته جزء من عملية التسريب هذه، كما أن عملية ولعل فَتح
  .الثورية من جمتمعه وطبقته إىل جمتمع جديد ستؤدي إىل تقويض التطلعات

 
كانت من أعمق ) الديين أو العلماين(اإلثين  تزل مع املدافعني عن اخلطابلعل مواجهة هر: مشكلة اإلثنية) ب

مسألة مفروضة عليهم من قبل أعدائهم، ولذا فهي ) يهودية اليهود(اليهودي  كان هرتزل يرى أن االنتماء. املواجهات
لثقافة  حسب تصوره  غري ا فارغة متاماً؛ شكل من أشكال الغياب، وليست تعبرياً عن ثقافة يهودية، فمثل هذه مسألة

ليس مسألة حفاظ على التقاليد أو تعبري عن هوية بقدر ما هو حل  ولذا، فإن احلل الصهيوين بالنسبة إليه. موجود إطالقاً
نقْلهم إىل  تفاقمت عن طريق الصيغة االستعمارية وهي نقْل اليهود خارج الغرب، وال يهم إن كان ملشكلة اجتماعية
وقد الحظ أحد أعضاء أحباء صهيون . يتحدث بلغته أما بالنسبة للغة الدولة، فلكل مواطن أن. األرجنتنيفلسطني أم إىل 

رفيعاً يفصل حزب هرتزل عن حزبه، فاألول كان ال يطلب سوى إفراغ أوربا من  أن مثة خيطاً) بعد املؤمتر األول(
ليعبر عن األشكال اإلثنية  أسيس مستوطَن إرتس يسرائيلاية ملعاداة اليهود، بينما كان الثاين يرغب يف ت اليهود لوضع

) وميكن أن نسميها أيضاً حركة إفراغ(الصهيونية كحركة إنقاذ  وقد فرق وايزمان بني. اليت عرفوها يف شرق أوربا

لتعبريي عن ا وقد رأى املدافعون عن الصهيونية اإلثنية أن هرتزل قد أمهل اجلانب. عن الذات والصهيونية كحركة تعبري
  .الصهيونية، أي أمهل اإلثنية اليهودية

 
 ومن هنا كانت أمهية سطحيته. يهمل شيئاً، فصيغته املراوغة تسمح بامتصاص أي شيء ولكن هرتزل يف الواقع مل

على األقل من وجهة نظر يهود ) وهامشيته يف صياغة احلل الصهيوين املقبول للجميع، فحينما كان يتناول قضية مصريية
بسبب خلفيته الغربية غري (لو كانت مسألة عابرة تفصيلية  ، مثل موقع الوطن املقترح، فإنه يتحدث عنها كما)لشرقا

يف  من الدول الغربية كما حدث[فلسطني أم األرجنتني؟ ستأخذ مجعية اليهود ما يعطَى هلا  أيهما أفضل،) "اليهودية
وقد ترك هنا مشكلة ". األمرين ستقرر اجلمعية كال من هذين. ديوما يفضله الرأي العام اليهو] مشروع شرق أفريقيا

ولكنه صحفي قادر على كتابة تقارير تتسم بالذكاء وإن كانت . يعنيه كثرياً اإلثنية برمتها مفتوحة، فهي يف الواقع أمر ال
ميكننا نسيانه، وجمرد االسم  إا وطننا التارخيي الذي ال"بالعمق، وحني يتحدث عن أمهية فلسطني يقول هرتزل  ال تتسم

أخصب بالد العامل ومتتد فوق مساحات شاسعة، سكاا  ولكنه ال ينسى األرجنتني، فهي من". هو صرخة جامعة عظيمة
  .غري كثيفني، كما أن مناخها معتدل

و الدينية أو رفض أشكال اإلثنية العلمانية أ إن الصيغة املقترحة صيغة منفتحة جداً، تركت اال مفتوحاً ألي شكل من
سهل األمور أن الصهيونية اإلثنية ال تكترث كثرياً بالنشاطات السياسية أو  ومما. اإلثنية، دينية كانت أم علمانية
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برناجماً سياسياً أو اقتصادياً  أو االستيطانية، ويقتصر نشاطها على أشكال التعبري، ولذا فإن دعاا مل يطرحوا االقتصادية
إسرائيل سيأيت من خالل األنبياء وليس من خالل الدبلوماسيني الذين  إن خالص: "آحاد هعام ذات مرةوقد قال . حمدداً

. الصهيوين ، وهي عبارة مضحكة تنم عن جهل املفكر الصهيوين بأبعاد املشروع"االستعمارية يتفاوضون مع القوى

ميكن أن تساعد اإلمربيالية على بنائها،  اليتفإسرائيل اليت يتحدث عنها ليست إسرائيل اليت كان يبشر ا هرتزل أو 
اية األمر أن يلحق باحلركة اليت أسسها الصحفي النمساوي وأن يقوم  ولذلك فقد اكتسحه هرتزل متاماً، واضطر هو يف

ة األمر، ويف اي. لندن وذلك أثناء وجوده يف) ال عالقة هلا كثرياً باألنبياء أو حىت الكهنة(استعمارية  جبهود دبلوماسية
  .فكرة دولة اليهود، أي الدولة اجليتو قدم هرتزل ألصحاب اخلطاب اإلثين أو الصهيونية اإلثنية

  

وذا الشكل، قدم هلم . نفسها كانت تطلَق على اجليتو يف مدينة براغ (يودين شتات(» دولة اليهود« والواقع أن عبارة 
  .يتهم، ويف هذا إشباع لبعض طموحامالذي ميكن أن تتحقق من خالله إثن هرتزل اإلطار

 
إىل إطار مستقل للتعبري  الدولة نفسها تتضمن فكرة الشعب العضوي الذي له إثنيته العضوية املستقلة اليت حتتاج وفكرة

يب األساسية الشاملة اليت كان يتحرك يف إطارها العامل الغر وهي على أية حال فكرة متضمنة يف الصيغة الصهيونية. عنها
  .وكذلك هرتزل

 
بضعة مصطلحات مثل ) يف خطابه(لديه  وماذا عن الدين اليهودي؟ لقد فَقَد هرتزل عالقته بالدين اليهودي وبقىت

هذا، مل يغلق هرتزل الباب، بل تركه مفتوحاً لإلميان الديين مثلما تركه  ومع. »املاشيح«، وبضع إشارات مثل »اخلروج«
أن يفهم معناها، كما  ا كان دائماً حياول أن خيطب ود احلاخامات ويقوم ببعض الشعائر دونأمام اإلثنية، ولذ مفتوحاً

عام ) ميمون فيما بعد(هرتزل باحلاخام فيشمان  بل قد كُشف النقاب عن اتصال. كان يستخدم ديباجات دينية أحياناً
  .عترضت على أسلوبه يف إدارة املنظمةليوازن العصبة الدميوقراطية اليت ا  حلثه على إنشاء حزب ديين صهيوين1902

  

هرتزل تكاليف  ودفع. فيشمان باحلاخام إسحق راينس ومت تأسيس حركة مزراحي بناًء على هذه االتصاالت  وقد اتصل
الصهيونية اإلثنية يف إسقاط ديباجام احللولية  وقد جنح دعاة. املؤمتر الذي أُسست فيه حركة مزراحي من ماله اخلاص

استبطاا  األساسية الشاملة فقاموا بتهويدها، األمر الذي يسر للمادة البشرية املُستهدفة  على الصيغة الصهيونيةالعضوية
 .أصبحت صيغة يهودية قلباً وقالباً حىت نسى اجلميع أصول الصيغة الصهيونية الربوتستانتية والعلمانية اليت

 

 : جونيهود الغرب المندم  2

 
يهودية ولكنها عاودت الظهور مع هذا، ال  فلم تكن لديهم مسألة. تاعب مع يهود الغرب املندجمنيواجه هرتزل بعض امل

 بسبب وصول جحافل يهود الشرق، وهو ما نجم عنه التشابك بني املندجمني نتيجة تطورات سلبية داخل جمتمعام وإمنا
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االندماجية إذ قَبلوا فكرة فشل املُثُل  س الكلي عن قيمهموهلذا، فقد اضطر يهود الغرب إىل التنازل اجلزئي ولي. واملنبوذين
وهلذا قرروا تقدمي يد العون للبؤساء من الشرق، . وإمنا بالنسبة ليهود الشرق االندماجية والليربالية ال بالنسبة ألنفسهم

دولة  عون كان يف إطار الصدقات وحسب وخارج أية أطروحات قومية أو أي حديث عن حركة منظمة أو ولكنه
استمروا يف ايء بأعداد متزايدة، األمر  ولكن يهود الشرق. وظيفية، ولذا رفض هؤالء األثرياء هرتزل يف بداية األمر

هي يف واقع ) التوطينية(هرتزل لذلك الوضع وذكَّرهم بأن صهيونيتهم اخلريية  وقد تنبه. الذي زاد تشابكهم وتوترهم
وهو يزيل ". ميكن ختلَّصوا من املعوزين بأسرع ما" أجلهم، ولسان حاله يقول اليهود املضطهدين وليس من األمر ضد

أي أنه سيخلصهم من املعوزين وبطريقة منهجية  عنهم احلرج خبطابه الزلق املراوغ، وخيربهم بأنه سيفعل ذلك بالضبط،
ولن يهاجر اليهود ". م لرايتناأن يبقى فليبق، ومن يريد الذهاب معنا فلينض فمن يرغب"لن دد مواقعهم وانتماءام 

احلل الصهيوين سيساعدهم على  فهؤالء الذين يستطيعون أو الذين يرغبون يف أن يندجموا فليبقوا أو يندجموا، بل إن" مجيعاً
بلون احمليط الذي ) كما يقول داروين(عملية تلوم  مزيد من االندماج ألم لن يتعرضوا بعد ذلك إىل ما يزعج

فالصيغة  ."اتمع اندماجهم، وذلك إذا ما فضلوا البقاء فيه حىت بعد قيام الدولة اليهودية وسيصدق. يه بسالمسيندجمون ف
فإذا اعترض أحد يهود "يراد منها  الصهيونية ليست صيغة مشولية كاسحة وإمنا هي صيغة مراوغة قادرة على إفراز ما

إم . إن األمر ال يعنيهم: فردي عليهم بسيط. قد اندجموا معلى هذه اخلطة أل] أو حىت كل يهود فرنسا[فرنسا 
 من يهود(ليس إال مسألة خاصة بالفائض البشري اليهودي ) الصهيوين القومي(األمر  ، فهذا"إسرائيليون فرنسيون

  )اليديشية
 

على حد قول (هود املندجمون وهي أا وعدت بتطبيع الي بل إن الصهيونية أخذت خطوة ما كان حيلم ا يهود الغرب
 وحتويلهم إىل شخصيات مفيدة منتجة ال تسبب احلرج ليهود الغرب، وهذا شكل من ، أي ومسهم مبيسم غريب)نوردو

مستوى األفراد يف الشرق، فقد  وأكثر من ذلك أنه إذا كان هرتزل قد أعلن فشل االندماج على. أشكال الدمج والصهر
سيوطِّن هؤالء الفائضني يف دولة اليهود اليت ستكون دولة عادية تندمج  وأنه. غراًبين مبا ال يقبل الشك أنه فعل ذلك صا

عن طريق التشكيل  وهكذا، سيحقق يهود شرق أوربا املتخلفون الفائضون،. عامل األغيار مع غريها من الدول متاماً يف
  .الغريب االستعماري الغريب، ما فشلوا يف حتقيقه عن طريق التشكيل احلضاري

 
تطالبهم باهلجرة ولن تفرض عليهم هم الشعارات  والصهيونية ستنقذ يهود الغرب من جحافل يهود اليديشية ولكنها لن

ولكن املشروع الصهيوين جزء من املشروع . املشروع الصهيوين باملال والنفوذ القومية رغم أا ستطالبهم بدعم
يتناقض مع والئه  ن دعم اليهودي الغريب للمشروع الصهيوين لنالغريب والغرب هو مصدر السيادة، ولذا فإ االستعماري

  .لوطنه، ألن الوالء للواحد يعين الوالء لآلخر
 

سيكون : قضية السيادة فلنأخذ على سبيل املثال. نفسها اليت تؤدي إىل إرضاء اجلميع يتسم ا شكل الدولة واملوازنة
كما كان يتوق بعض يهود اليديشية ممن سيطرت ) الغربية  الطريقةعلى(اجليب االستيطاين املُقترح دولة ذات سيادة 
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أي أا  هو الغرب الذي سريعى الدولة وحيميها،) كما هو متوقَّع(العضوية، ولكن مصدر السيادة  عليهم أفكار القومية
  .ستدور يف فلك الغرب، األمر الذي يقْبله الغربيون

 
تركوها، فسوف  وعندما يعودون لزيارة البالد اليت).  رعاية الدول الغربيةحتت(اليهود أصدقاء مكرمني  وهكذا سيترك

سيذهب أوالً األكثر فقراً : االستيطان على النحو التايل وسيتم. يستقبلهم أهلها حبفاوة توازي استقباهلم للزوار األجانب
على  واخلطوط الالسلكية وسيعملونلزراعة األرض، سيبنون الطرق واجلسور والسكك احلديدية  لتأسيس البنية التحتية

وسيؤدي ذلك إىل ). مجعية اليهود تضعها(تنظيم مياه األار ويهيئون ألنفسهم بيوتاً، كل ذلك وفقاً خلطة مدروسة 
وبالتايل، فسوف يتبع املهاجرين الفقراء . جتذب مستوطنني جدداً جتارة، والتجارة تؤدي بدورها إىل أسواق، واألسواق

  )أي الطبقة الوسطى واملمولون(هم أعلى منهم درجة   الذيناألوائل هؤالء

 
إال توجهه  بالتوجه االقتصادي للدولة، فرغم أن الغرب سريعى املشروع الصهيوين إال أنه لن حيسم وهناك قضية تتصل

 اإلشراف على كامل احلرية يف) االستيطاين شأا شأن شركات االستعمار(وسيترك للمنظمة الصهيونية . اإلستراتيجي
. سياسية واقتصادية، حىت يتمكن املستوطنون من التكيف مع وضعهم الفردي االستيطان، بكل ما يتطلب ذلك من حرية

  .اجلميع هرتزل للعملية االستيطانية وصف شديد التجرد يتجاوز أية تقسيمات طبقية بل يشمل ولذا فإن وصف
 

الدولة ختلى عن كثري من مثُله الليربالية وتبنى مثُالً   ولكنه يف حديثه عنفهرتزل  كما يقول شلومو أفنريي  كان ليربالياً
من  ذلك يعود إىل إدراكه العميق خلصوصية املشروع الصهيوين الذي يهدف إىل حتويل اليهود ولعل. اشتراكية عمالية

ده يشري إىل أن ملكية األراضي يف جن فمثل هذا التحويل ال ميكن أن يتم من خالل االقتصاد احلر، ولذا. طبقة إىل أمة
بل إن علَم الدولة اليهودية الذي . الفالحون أرضهم من الصندوق القومي الدولة اليهودية ستكون ملكية عامة، وسيؤجر

ذهبية رمزاً لساعات  رمزاً حلياتنا الصافية اجلديدة، ويتوسطه سبعة جنوم"علم عمايل صهيوين لونه أبيض  اقترحه هرتزل
  ."فنحن سندخل أرض امليعاد حنمل شارة العمل. السبعالعمل 

 
يتبنى لغة كان يفهمها شباب اليهود يف شرق أوربا، وأنه  إمنا" املُثُل االشتراكية"ويبدو أن هرتزل كان واعياً بأنه بتبنيه 

من  د يف الغرب الليربايلوضع بذلك إطار التعامل بني املنظمة الصهيونية اليت كانت توج بذلك كان يكسبهم لصفه، وأنه
املواطنني األصليني من جهة أخرى، وهو  جهة واملستوطنني الذين عليهم أن يتعاملوا مع الظروف الطبيعية القاسية ومع

  .خيدم مصاحله، وأن كل فريق جيب أال يتدخل يف شئون اآلخر إطار يفترض أن لكل فريق توجهه العقائدي الذي
 

وهلذا، حيق له  . رقعة كل من التوطينيني واالستيطانيني، وقسم العمل بينهم وهدأ من روعهمقد حدد وذا، يكون هرتزل
املندجمون يف الغرب [العناصر اليهودية احلديثة املتطرفة  االحتاد الوطيد بني: "أن يقول إنه قدم شيئاً يكاد يكون مستحيالً

ذلك مبوافقة  وقد حدث]. اإلثنيون الدينيون والعلمانيون يف الشرق [العناصر اليهودية احملافظة وبني] والثوريون يف الشرق
 .املراوغ يسمح بامتصاص كل شيء ، فاخلطاب"الطرفني دومنا أي تنازل من اجلانبني ودون أية تضحية فكرية
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  هرتزل والحركة الصهيونية

Herzl and the Zionist Movement  

واحلركة   جعل باإلمكان صياغة العقد الصامت بني احلضارة الغربيةالصهيوين املراوغ الذي طور هرتزل اخلطاب
االستعمار الغريب ال يتعامل مع أفراد، وإمنا  ولكن. وأصبحت كل األطراف جاهزة للتوقيع. الصهيونية بشأن يهود العامل

اقترح  وقد. العقد معهاملُستهدفة، أي جيب أن يكون هناك هيكل تنظيمي ميكن توقيع  مع مؤسسات متثل املادة البشرية
 Society of the أوف ذا جوز سوسيايت: باإلجنليزية(مجعية اليهود : هرتزل يف دولة اليهود إنشاء مؤسستني

Jews) جويش كومباين: باإلجنليزية(، والشركة اليهودية Jewish Company) وقد أورد هرتزل هذه التسميات ،
  :اإلجنليزية يف النص األملاين لكتابه

 
وهي القسم الذي يعىن بكل شيء ما عدا حقوق  وهي القوة اخلالقة للدولة يف نظَر القانون الدويل،: عية اليهودمج) أ

علمي وسياسي تضطلع مبسئولية الشئون القومية، وتتعامل مع احلكومات وحتصل  فتوجهها  كما يقول هرتزل . امللكية
إذن تقوم باجلانب  فهي(عة أرض تدير املنطقة كحكومة مؤقتة موافقتهم على فَرض السيادة اليهودية على قط على

  )التوطيين والتفاوض مع القوى االستعمارية

 
التجارة واألعمال املتعلقة ا  وتقوم بتصفية األعمال التجارية لليهود املغادرين والعمل على تنظيم: اليهودية الشركة) ب

اليهودية ذات االمتياز، وستؤسس كشركة مسامهة تسجل يف إجنلترا  وستكون هذه الشركة هي الشركة. يف البلد اجلديد
  )االستيطاين أي أا ستتكفل باجلانب(اإلجنليزي وحتت محايته وتكون خاضعة للتشريع اإلجنليزي  مبوجب القانون

 
 مندوباً 250 و200، فحضره ما بني )1897(األول  وقد وضع هرتزل أفكاره موضع التنفيذ وعقَد املؤمتر الصهيوين

وكان معظم املندوبني ). الصعب تقرير من حضر كمراقب ومن حضر كمندوب وهذه مشكلة خالفية باعتبار أن من(
الذين أتوا  ولكن حىت). كان ربع املندوبني من اإلمرباطورية الروسية(صهيون ونصفهم من شرق أوربا  من مجعية أحباء

الطبقي، فقد كان معظم املندوبني من أبناء  أما من ناحية التكوين. قيمن الغرب كانوا هم أيضاً من أصل أوريب شر
وتكون كل منها (وأما الفئات الثالث التالية . أعمال وصناعة وأعمال مالية الطبقة الوسطى املتعلمة وكان ربعهم رجال

. الباقون من مهن خمتلفةو  حاخاماً،11كما كان هناك . ، فقد كانت من األدباء واملهنيني والطلبة)املشتركني سدس

ومل يكن هناك أي يهودي . يضمون يف صفوفهم بعض االشتراكيني وكان بينهم املتدين وغري املتدين وامللحد، كما كانوا
اليهود يف  ومن اجلدير باملالحظة أن مشاهري(باستثناء نوردو الذي ما لبث أن خبا جنمه بعد ذلك  يتمتع بشهرة عاملية
الذي جيعلها تقع يف أيدي عقليات ال ميكن  ادة اجلمعيات اليهودية والتنظيمات الصهيونية، األمرالعامل ال يتولون قي

وقد حضر هشلر، ). موازين القوى القائمة الستشراف األبعاد التارخيية للواقع وصفها بسعة األفق أو املقدرة على جتاوز
  .الربوتستانيت، هذا املؤمتر الواعظ

 



 
6الد -تور عبد الوهاب املسريي  الدك-موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية                                                369  

بودامير الزعيم الصهيوين األملاين شارته، وهي درع أزرق ذو حواف محراء  متر، وصمم ماكسوأعد هرتزل برنامج املؤ
يهودا، وحوله جنمة  ، ويف وسطه أسد"تأسيس الدولة اليهودية هو احلل الوحيد للمسألة اليهودية: "عبارة كُتبت عليه

ووعد رئيس كانتون . اصة من جملة دي فيلتطبعة خ كما مت إصدار. داود واثنتا عشرة جنمة إشارة إىل أسباط إسرائيل
وقد . ويف اليوم الذي يسبق املؤمتر، ذهب هرتزل إىل املعبد اليهودي ألداء الصالة .بازل بأن حيضر أحد اجتماعات املؤمتر

 السابق الدعاء العربي الذي تكرميه بأن طولب بقراءة التوراة، وكان يعرف أن هذا سيحدث، ولذا فقد حفظ يف اليوم مت

أنه يقود جيشاً من الصغار والشحاذين واملغفلني ) كمالحظة(مذكراته  ودون هرتزل يف. كان عليه أن يلقيه ذه املناسبة
  )اليت استخدمها روتشيلد لوصفه حني قابله وهذه هي العبارة(
 

وأصر هرتزل أن .  يف صالة االحتفاالت التابعة لكازينو بلدية بازل1897أغسطس  29وافتتح املؤمتر يوم األحد 
للحضارة الغربية احلديثة،  معطفاً طويالً ورباط عنق أبيض رمبا لتأكيد انتمائهم(احلاضرون املالبس الرمسية  يرتدي

وصفه هرتزل بأنه كان املؤمتر، ومت وضع أساس تنظيمي  وألقى نوردو خطاباً). وابتعادهم عن اجليتو ويهود اليديشية
الصهيونية  الذي أصبح الوثيقة النظرية والعملية ألهداف» برنامج بازل«عرف اآلن باسم ت حديث، وأصدر املؤمتر قرارات

  )1950(حىت انعقاد املؤمتر الصهيوين الثالث والعشرين 
 

تتوىل حتقيق األهداف الصهيونية  هناك مفر، بعد حتديد األطر النظرية والتنظيمية، من تأسيس األداة التنظيمية اليت ومل يكن
مبرتلة هيئة رمسية متثل احلركة الصهيونية يف مفاوضاا مع الدول  سدها برنامج بازل وتكون يف الوقت نفسهاليت ج

تأسست املنظمة  وهلذه األغراض،. الرئيسية آنذاك من أجل استمالة إحداها لتبني املشروع الصهيوين االستعمارية
يقبلون برنامج بازل ويسددون رسم العضوية  اليهود الذينالصهيونية خالل املؤمتر الصهيوين األول كإطار يضم كل 

الدولة الصهيونية لتحقيق اخلالص ليهود العامل أمجع، وانتخب هرتزل أول  وقد أُنيطت باملنظمة مهمة إقامة). شيكل(
  .للمنظمة رئيس

 
ولكي يتسنى هلا تنفيذ خمططها . للمؤمتر الصهيوين األول وقد اتسع نشاط املنظمة الصهيونية يف السنوات القليلة التالية

 على إنشاء عدد من املؤسسات املالية لتمويل املشروع الصهيوين، وكانت أبرز هذه االستيطاين، عملت املنظمة

  :املؤسسات
 

النشاطات الصهيونية االستيطانية يف فلسطني،   لتمويل1899وقد تأسس عام .  صندوق االئتمان اليهودي لالستعمار
 ، أنشأ الصندوق فرعاً مصرفياً يف يافا حتت اسم1903ويف عام . إليها احلركة الصهيونية وارد املالية اليت حتتاجولتدبري امل

فروع أخرى يف هولندا وأملانيا   ألف جنيه إسترليين، كما أنشأ عدة40برأمسال قدره » الشركة الربيطانية الفلسطينية»
  )1951منذ عام » بنك ليئومي ليسرائيل«، مث سميت »الفلسطيين اينالبنك الربيط«وقد سميت الشركة فيما بعد (
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فلسطني لصاحل   دف توفري األموال الالزمة لشراء األراضي يف1901وقد تأسس عام . القومي اليهودي  الصندوق
ا ملكية أبدية للشعب اعتبار األراضي اليت يشتريه ونص قانون النظام األساسي هلذا الصندوق على. املستوطنني الصهاينة

  .فيها اليهودي ال جيوز بيعها وال التصرف

 
البداية اجلنينية ذات الطابع احمللي إىل مرحلة العمل  وبعد تأسيس املنظمة الصهيونية، انتقل النشاط الصهيوين من مرحلة

صاالت مع بعض ولكن هرتزل كان قد بدأ نشاطه قبل ذلك إذ كان قد قام بعدة ات .املنظم على الصعيد الغريب
  .االستعمارية، وساعده على ذلك الصهيوين غري اليهودي هشلر الشخصيات

 
اليهود ال يعتد ا،  تأسيس املنظمة، كان هرتزل يدرك أن منظمته ال متثل أحداً، أو أا متثل أقلية من ولكن، حىت بعد

د تجاهل منظمته وبدأ حبثه الدائب عن قوة غربية ترعى ولذا، فق .وأن العنصر احلاسم ليس املنظمة وإمنا هو الدولة الراعية
وخصوصاً أا مل تكن  يعلم متام العلم أنه لو حصل على مثل هذه املوافقة فسترضخ له املنظمة وتتبعه، فقد كان. املشروع

  .ىل طريق مسدوداملشروع الصهيوين كان قد وصل بقيادم إ متلك بديالً، كما أن الصهاينة التسلليني كانوا يعلمون أن
 

تفسري حياول  التفسري التقليدي لسلوك هرتزل بأنه زعيم دكتاتوري وشخصية أوتوقراطية أرستقراطية هو ومن هنا، فإن
باستخدام القواعد نفسها اليت تستخدم يف تفسري  تطبيع النسق الصهيوين، أي النظر إليه على أنه نسق طبيعي يتم تفسريه

 منهجي أساسي، فالصهيونية ظاهرة هلا قوانينها اخلاصة، وأحد قوانينها األساسية أا ذا خللويف ه. األنساق املماثلة

بالدكتاتورية، فقد كان عملياً أكثر  وهذا ما اكتشفه هرتزل منذ البداية، ولذا فال ميكن اامه. حركة سياسية بال مجاهري
اكه، كما كان يعرف كيف يتصل مبمثلي احلضارة الغربية الدميوقراطيون يف إدر من العمليني، مدركاً ملا فشل الصهاينة

  .يتحدث لغتهم وكيف يعرض عليهم العقد الصامت بني احلضارة الغربية واحلركة الصهيونية ويعرف كيف
 

وقد بدأ اتصاالته الدبلوماسية أو فلنقل ). أوربا اجلميع كانوا تقريباً من شرق(وانطالقاً من هذا، تخطَّى هرتزل اجلميع 
ومن الشخصيات اليت اجتمع ا لعرض مشروعه الصهيوين، . قام باتصاالت قبل ذلك إنه استمر فيها باعتبار أنه كان قد

ولكن . متاماً من يهود روسيا وكان شخصية مكروهة) فون بليفيه(ووزير داخلية روسيا ) عمانوئيل الثالث(إيطاليا  ملك
أملانيا وبريطانيا، ومها أيضاً القوتان اللتان كان : العظميني آنذاك ريتنيهرتزل ركَّز معظم جهوده على القوتني االستعما

يكن هرتزل منظِّراً  ومل. استعمارية يف الشرق األوسط، وكانتا تتنافسان على محاية ومساعدة الباب العايل هلما تطلعات
 ولذلك فإنه بعد أن قضى بضع حبس عملي فائق، من الدرجة األوىل، ولكنه كان صحفياً يرصد األحداث بذكاء ويتسم

اكتشف أن الطريق إىل فلسطني يبدأ يف لندن، فحمل أمتعته وذهب إىل هناك حيث  (والباب العايل(سنوات يغازل أملانيا 
متقبالً للفكرة املبدئية  شخصاً متفهماً ملشروعه،) وزير املستعمرات الربيطاين يف وزارة بلفور(تشامربلني  وجد جوزيف

ولكن وقت تقسيم الدولة العثمانية . نقْلهم إىل الشرق  يهود شرق أوربا على الطريقة االستعمارية، أيوهي حل مسألة
وزير املستعمرات على هرتزل أن يبحث عن أي أرض أخرى داخل اإلمرباطورية  مل يكن قد حان بعد، ولذا اقترح

على شرق أفريقيا  ت واتصاالت، استقر الرأيوبعد عدة دراسات واقتراحا). قربص  العريش  شرق أفريقيا) اإلجنليزية
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هذا، ميكن القول بأنه مت من خالهلا إجراء أول  ومع. بناًء على نصيحة تشامربلني، ولكن اخلطة مل يكتب هلا النجاح
أسيس لت احلضارة الغربية واحلركة الصهيونية بشأن يهود العامل واختاذ اإلجراءات األولية بروفة لتوقيع العقد الصامت بني

  .مستوطَن صهيوين

 

  جذور العنف الصهيوني في أفكار هرتزل

Roots of Zionist Violence in Herzl's Ideas  

لتوقيع العقد الصامت ) الغريب والشرقي العامل الغريب ويهود العامل بشقيه(طور هرتزل اخلطاب املراوغ ودعا كل األطراف 
  .بني احلضارة الغربية واحلركة الصهيونية

 
فقد ذكر هرتزل . التنفيذ، أال وهو العرب ولكن هناك طرفاً مل يدع للتوقيع، رغم أنه سيضار حني يوضع العقد موضع

العرب ورمبا (للصهيونية التسللية اليت مل تدرك أن املستوطنني األصليني  هذا الطرف بشكل عابر أحياناً يف معرض نقده
. احلكومات إليقاف التسلل ددون فيضغطون على احلكومات املعنية فتضطر هذهسيشعرون بأم مه) األرجنتني اهلنود يف

، أي يف الوثائق العلنية املوجهة )1897(أمام املؤمتر األول  وال يرد هلم ذكر يف دولة اليهود أو يف اخلطاب الذي ألقاه
صورة  دمية حيث يقدم هرتزلوثائق علنية أخرى موجهة للرأي العام مثل األرض اجلديدة الق ولكن هناك. للصهاينة

 1899وقد كتب هرتزل عام . باهلناء وردية ملصري العرب من مواطين الدولة اليهودية الذين سيزدادون رخاًء وسينعمون

ولكن، مهما كانت رقة قلب هرتزل، فإن . اليت ستعم والثروة اليت ستزيد خطاباً ألحد القادة الفلسطينيني يبشره بالرفاهية
املعنية ميكن أن  األصليني مل يدعوا لتوقيع العقد، فسيادة الدولة اليهودية مصدرها الغرب، واحلكومات كانالعرب والس

فريداً يف هذا، فتحديث الغرب على الطريقة  وهرتزل مل يكن. تسبب املضايقات، أما السكان األصليون فال أمهية هلم
وبالتايل، فإن السكان األصليني ليسوا ضمن عملية . الغريبفواتري التقدم  االستعمارية كان يفترض أن يدفع الشرق

الغريب احلديث لآلخر، ومن  ولذا، فإن اإلغفال والتغييب جزء من النظام اإلدراكي. وإمنا يقعون خارجها متاماً التحديث
  .قانون االستعماري الغريبتتحرك يف إطار القانون الدويل العام أي ال مث يصبح العنف هو اآللية احملضة لتنفيذ املشاريع اليت

 
للمكابيني يف دولة اليهود،  هرتزل، مبراوغته، ال يتحدث قط عن العنف يف الوثائق العامة، إال من إشارة عابرة ولكن

والتفسري نفسه ميكن أن . بالضرورة عنفاً ضد العرب وهي إشارة ميكن أن تفهم على أن املقصود بعث عسكري وليس
 املفكرين(حني ذكر خطته اليت دف ألن خيلق من الربوليتاريا اليهودية املثقفة  رون دي هريشينطبق على خطابه للبا

سيبحث عن األرض ويكتشفها  جنود وكوادر اجليش الذي"شيئاً نافعاً ) املتوسطني الذي يتحدث عنهم يف دولة اليهود
واألمر خيتلف قليالً يف اليوميات اليت . »يستويل«كلمة  وعلى أية حال، فإن العنف يطل برأسه يف". مث يستويل عليها

 الربوسية باحلديث عن كيفية االستيالء على امللكية اخلاصة للسكان األصليني وكيفية خيتلط فيها اإلعجاب بالعسكرية

، كتب 1902ويف عام  .(1885 كما دون يف مذكراته عام(استخدامهم لقَتل الثعابني وتأمني عمل هلم يف بالد أخرى 
: وقعت يف الدائرة الصهيونية احللولية املقدسة الفاتكة زل لتشامربلني عن مصري السكان األصليني يف قربص إنهرت
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، أي أن "كريت اليونانيون فسيبيعون أرضهم بكل سرور نظري سعر جيد مث يهاجرون إىل أثينا أو سيرحل املسلمون، أما"
كتاباته، فالعنف رابض بني السطور، يتحني الفرصة  فتراض الكامن يفاالستيالء على األرض وإخالءها من سكاا هو اال

ومما جيدر ذكره أن هرتزل ال يستبعد استخدام . كي ينهمر الرصاص ويسقط النابامل لكي يتحقق، وينتظر اللحظة املواتية
  .ياتاجلال كما يتضح يف مفهوم غزو) إن رفضوا اخلضوع للرؤية الصهيونية(ضد اليهود أنفسهم  العنف

 

  صهيون بدون صهيونية

Zion Without Zionism  

لإلشارة إىل تصور هرتزل وغريه ) الدينيون والعلمانيون(اصطالح استخدمه الصهاينة اإلثنيون » صهيون بدون صهيونية«
ية معامل من الصهاينة لدولة اليهود، فهي دولة كانت تشكل إطاراً يستوعب فيه الفائض اليهودي وحسب، ومل تكن له أ

والصهاينة اإلثنيون كانوا حمقني إىل حد ما يف موقفهم، فالصهاينة التوطينيون يف مرحلة ما قبل . أو قسمات يهودية مميزة
بلفور كانوا مهتمني بشيء واحد هو التخلص من الفائض البشري اليهودي اليديشي وبأسرع وقت ممكن بإلقائه يف أي 

قني بشكل مطلق إذ أن صياغة هرتزل اهلالمية تركت الباب مفتوحاً أمام سائر ولكنهم مل يكونوا حم. مكان متاح
 .الديباجات الصهيونية املمكنة، فهي مل ترفض الصهيونية اإلثنية وإمنا كانت غري مكترثة ا وحسب

  

  

  

  

الصهيونية السياسية: الباب التاسع   

 
 

 الصهيونية السياسية 

Political Zionism  

  »الصهيونية الدبلوماسية «اصطالح مرادف ملا يسمى» اسيةالصهيونية السي«
 

    االستعمارية الصهيونية الدبلوماسية 

Diplomatic  Colonial  Zionism 



 
6الد -تور عبد الوهاب املسريي  الدك-موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية                                                373  

 ، وحنن نفضل االصطالح األول ألنه أكثر»الصهيونية السياسية«اصطالح مرادف الصطالح  «الصهيونية الدبلوماسية«

العمومية يفترض أن الصهيونيات  مصطلح شديد» سياسية«كما أن كلمة . ضع الدراسةتفسريية وارتباطاً بالظاهرة مو
اجلهود «أي » املناورات السياسية«تعين يف واقع األمر  ، يف هذا املصطلح،»سياسية«وكلمة . األخرى ليست سياسية

  وحيث إن هذه اإلجراءاتاالصطالح يشري إىل إجراءات تؤدي إىل حتقيق اهلدف الصهيوين، ولذا، فإن. »الدبلوماسية

الصهيونية «املصطلح جيب أن يكون  تتحد يف السعي لدى القوى االستعمارية لضمان تأييدها للمستوطَن الصهيوين، فإن
املصطلح دون إضافة أية صفات، فهي أمر مفهوم، وخصوصاً أن  ولكننا سنكتفي باستخدام. »الدبلوماسية االستعمارية

  .ستعماريةا كل االجتاهات الصهيونية
 

للتفرقة بني اإلرهاصات الصهيونية األوىل اليت » الدبلوماسية الصهيونية«أو » الصهيونية السياسية«ويستخدم اصطالح 
واحلركة  ،(ونضيف هلا الصهيونية التوطينية ألثرياء اليهود يف الغرب(مجاعات أحباء صهيون  سبقت ظهور هرتزل، مثل

ومل تكن قيادة التنظيمات ). دولة اليهود تاريخ نشر (1896وتعود بداياا إىل عام الصهيونية اليت نظَّمها هرتزل، 
وحتمية االعتماد على اإلمربيالية لوضع املشروع الصهيوين موضع  الصهيونية يف مرحلة ما قبل هرتزل تدرك ضرورة

أثرياء  لى الصدقات اليت يقدمهاأن االستيطان يف فلسطني سيتم باجلهود الذاتية باالعتماد ع التنفيذ، وقد كانت تظن
على اإلمربيالية من البداية، ومن مث  أما هرتزل، فقد أدرك حتمية االعتماد. اليهود دون حاجة إىل ضمانات استعمارية

جهود دبلوماسية دف إىل تأمني الدعم الغريب االستعماري للمشروع  ضرورة أن تسبق اجلهود االستيطانية التسللية
عاملية، أي جزءاً من  بأا تعين جعل املسألة اليهودية) الدبلوماسية(عرف وايزمان الصهيونية السياسية  دوق. الصهيوين

  .املشروع االستعماري الغريب
 

ولكنها ال  ختتلف عن صهيونية غري اليهود يف أن املؤمنني ا من أعضاء اجلماعات اليهودية، والصهيونية الدبلوماسية
فالصهاينة . التخلص منه بإنشاء دولة وظيفية له ا تنظر لليهود من اخلارج باعتبارهم فائضاً بشرياً جيبختتلف عنها يف أ

 من أملانيا أو يهود ذوو خلفية أملانية أو غربية حديثة، ولذا فهم مبتعدون متاماً عن الدبلوماسيون هم عادةً إما يهود جاءوا

وجدوا أنفسهم متورطني يف املشروع  ولكنهم، مع هذا،. ، فهم يهود غري يهوداليهودية باملعىن اإلثين الديين أو العلماين
وصول يهود اليديشية هدد مواقعهم وتطلَّب منهم حتركاً سريعاً أخذ  الصهيوين ألن أعداء اليهود صنفوهم يهوداً، وألن

باعتباره مشروعاً لتخليص أوربا  الفالصهاينة الدبلوماسيون ال يهتمون باملشروع الصهيوين إ. الصهيونية التوطينية شكل
وهم، بسبب معرفتهم . السياسي أو االقتصادي أو الثقايف أي اهتمام من الفائض البشري، ولذا فإم مل يعريوا التوجه

يف شرق أوربا،  كانوا قادرين على أن يقوموا بدور اجلسر بني الغرب وبني املادة البشرية املُستهدفة بالعامل الغريب،
الصامت وبذْل اجلهود السياسية أو الدبلوماسية  ن مع كل عامل بلغته، ولذا فقد متكنوا من صياغة العقد الصهيوينيتحدثو

  .اليت أدت إىل عقد أو وعد بلفور
 

اختفت الصهيونية السياسية أو  ولذا، فقد. وبعد إصدار وعد بلفور، مل تعد هناك ضرورة لبذل مثل هذه اجلهود
الصهيونية «و» الصهيونية العمومية«صيغة توطينية أخرى هي  نى يهود العامل الغريب املندجمونالدبلوماسية وتب
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الصهيونية  وهرتزل هو املناور الصهيوين األكرب بال منازع، وواضع أُسس. »صهيونية الشتات» وما يسمى» التصحيحية
  .تزكنيالسياسية أو الدبلوماسية، ومن أهم أتباعه ماكس نوردو وجيكوب كال

 

  Johan Kremenesky 1934-1850 يوهان كريمنسكي 

ولد يف أوديسا واستقر يف . صناعة روسي صهيوين توطيين وأول رئيس للصندوق القومي اليهودي، وهو مهندس ورجل
، وكان قد أصبح من أهم 1920السليكات يف تل أبيب عام  أسس مع بوريس جولدبرج مصنع. 1880فيينا عام 

اشترك مع هرتزل يف املنظمة الصهيونية، . الصناعات الكهربائية على وجه اخلصوص اعة األوربيني يف جمالرجال الصن
وأسس كرميينسكي  .1905وظل عضواً ا حىت عام ) 1897(عضواً يف اللجنة التنفيذية منذ املؤمتر األول  وأصبح

ظل رئيساً للصندوق إىل أن انتقل ). 1901(اخلامس  الصندوق القومي اليهودي بناًء على توصية منه للمؤمتر الصهيوين
  .جعله هرتزل أحد منفذي وصيته، فأسس أرشيف هرتزل .من فيينا إىل كولونيا بأملانيا

 

  David Wolffson 1914-1856 ديفيد ولفسون 

دياً وانتقل إىل أملانيا عام ليتوانيا وتلقى تعليماً تقلي ولد يف. زعيم صهيوين، وثاين رؤساء املنظمة الصهيونية العاملية
 ، واستقر يف كولونيا بأملانيا حيث ختلَّى عن إميانه باليهودية1888األخشاب عام  شارك يف جتارة. 1872

كان حياضر عن التلمود  مارس نشاطه الصهيوين من خالل اجلمعية األدبية اليهودية يف كولونيا حيث. األرثوذكسية
مجعية لتوطني اليهود يف فلسطني على ) 1893عام (سوياً  قابل ماكس بودامير وأسساويف هذه اجلمعية، . والقبااله

  .مبادئ أحباء صهيون
 

فوراً إىل فيينا حيث قابل هرتزل  وبعد قراءة الكتاب، سافر. تعرف إىل أفكار هرتزل من خالل كتاب دولة اليهود
أحدمها ذو خلفية ليربالية اندماجية وسط أوربية علمانية اآلخر ف وقامت بينهما صداقة قوية، وقد كان كل منهما يكمل

املفكرين الصهاينة  وقد أخربه هرتزل جبهله التام مبن سبقه من. حمافظة أرثوذكسية شرق أوربية متدينة واآلخر ذو خلفية
طانية إلجناح اليهودية يف شرق أوربا كمادة استي وأكد ولفسون هلرتزل أمهية اجلماهري. وحبال اليهود يف شرق أوربا

  .هرتزل الفكرة الصهيونية اليت نادى ا

 
إدارته حيث كان هرتزل يرى الصندوق أداة  أسس ولفسون صندوق االئتمان اليهودي، واختلف مع هرتزل يف أسلوب

عمل ولفسون بشكل دءوب على توحيد احلركة الصهيونية بالعمل . مالياً سياسية بينما كان ولفسون يراه مشروعاً
منصب رئيس  وبعد موت هرتزل، ورغم معارضة الصهاينة العمليني، تسنم ولفسون. ومعارضيه يط بني هرتزلكوس

وقابل لفسون عدة شخصيات أوروبية . صفوفها املنظمة الصهيونية العاملية بعد امتناع، وحرص أثناء عمله على توحيد
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 رئيساً للمنظمة الصهيونية العاملية، لكنه ظل 1911م مل يجدد انتخابه عا .حاكمة لتسهيل حركة الصهاينة يف أوربا
  .لصندوق االئتمان اليهودي وهو ما يدل على جناح سياسته املالية العملية رئيساً

 

  Nahum Sokolov 1936-1859 ناحوم سوكولوف 

، وأبدى اهتماماً بقضية تعليماً تقليدياً تلقَّى. صحفي وكاتب بولندي، وأحد قادة احلركة الصهيونية واملؤرخ الرمسي هلا
 وكان ملماً بلغات أخرى مثل اليديشية واألملانية(وأشعاراً ومسرحيات بالعربية  إحياء اللغة العربية، وكَتب قصصاً

مل يكن . اليهود الدينيون والعلمانيون وكان سوكولوف يعد أول كاتب عربي يقرؤه). والفرنسية واإلسبانية واإليطالية
وقد ظل على موقفه الرافض للصهيونية، . مهامجاً بنسكر وكراسته متحمساً حلركة أحباء صهيون، فكتبيف البداية 

من  ، تغير جمرى حياته وأصبح)1897(ولكنه، بعد حضوره املؤمتر الصهيوين األول . اليهود فهاجم كتاب هرتزل دولة
. أوليفانت الصهيوين غري اليهودي م أعمال لورانسكما ترج) 1885(كبار املعجبني رتزل، وترجم أعماله إىل العربية 

. أسلوباً عربياً كان له أكرب األثر يف تطوير اللغة العربية نشر سوكولوف كتاباً سنوياً بالعربية طور من خالله

 .اخلالد حاول أن يشرح فيها وجهة النظر الصهيونية أحدها بعنوان الكراهية األزلية للشعب ولسوكولوف عدة مؤلفات

معاداة اليهود باعتبارها ظاهرة لصيقة  وكما هو واضح من عنوان الكتاب، يطرح سوكولوف الرؤية الصهيونية لظاهرة
سادتنا وأساتذتنا حياول أن يشرح فيه لليهود املتدينني ملاذا جيب عليهم أن  وله مؤلَّف آخر بعنوان إىل. بالنفس البشرية

  .صهاينة يصبحوا
 

حيلل فيه اجلذور الغربية للفكرة الصهيونية،  الذي) 1917(كتابه الشهري تاريخ الصهيونية ولكن أهم كتب سوكولوف 
والكتاب سرد نثري ممل يتسم بالتجميع املباشر دون حتليل أو . تارخيها الرمسي وهو يعد أول تاريخ للصهيونية ومبرتلة

دولة مستقلة هلم  اليهود إىل فلسطني وتأسيسإذ قام سوكولوف جبمع كل األقوال الغربية اليت تدعو إلرجاع  تفسري،
  :النحو التايل وذا الترتيب ويتجلى ضعف مقدراته التحليلية يف تعريفه أهداف الصهيونية على. فيها
 
  .الناحيتني املادية واملعنوية  وطن مادي لليهود الذين يعانون من 1
 
  .اليهودي  وطن للتعليم اليهودي والعلم واألدب 2
 
  .ذج مثايل لليهود يف كل العامل منو 3

 
  .اليهود أن يعيشوا فيه حياة يهودية صحية  مكان يستطيع 4
 
  . بعث لغة الكتاب املقدس 5
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  . بعث الوطن الذي أُمهل طويالً ودمر وذلك من خالل احلضارة واملثابرة 6
 
  . خلق طبقة زراعية يهودية صحيحة وقوية 7
 

وهذا التعريف ال يلقي . ضم كل شيء بدون أي ترتيب منطقي ويعطي لكل فرد ما يريدي وهو تعريف هالمي متاماً
كتبه عمل يدل  على مضمون فكر سوكولوف املُشوش وحسب وإمنا على شكله أيضاً، فتاريخ الصهيونية الذي الضوء

وقد كتب . هم أبعاد ما يقولوكثرياً ما ال يف على أن كاتبه ال يدرك داللة كثري من املعطيات واحلقائق اليت يوردها،
  )1934(سوكولوف كتاب أحباء صهيون 

 
صهيونياً بارزاً، ففي الفترة من عام  غري أن اهتمامات سوكولوف األدبية والفكرية مل تحل دون أن يصبح زعيماً

 إصدار العام للمنظمة الصهيونية العاملية كما كان مسئوالً عن  كان يشغل منصب السكرتري1909 حىت عام 1907
وحدها  ومل يكن سوكولوف مقتنعاً باألساليب الدبلوماسية. باسم احلركة الصهيونية باألملانية صحيفة دي فيلت الناطقة

إال أنه سرعان ما . 1909اعتزل عام  وعقب خالفه مع ولفسون،). التسللية(وإمنا كان من أنصار الصهيونية العملية 
واقترح تشجيع العرب على بيع أراضيهم يف فلسطني وأن يتوطنوا   الصهيوين عضواً يف الس التنفيذي1911عاد عام 

كما قام  احلرب العاملية األوىل، أُوفد إىل إجنلترا مع وايزمان للحصول على تأييدها للحركة، وبنشوب. يف أماكن جماورة
 مؤيد للحركة الصهيونية، مث فرنسي  على تصريح رمسي1917وبالفعل، حصل يف مايو . مبهام مماثلة يف إيطاليا وفرنسا

ويف أعقاب احلرب، ترأس سوكولوف الوفد الصهيوين إىل مؤمتر . نفسه على وعد بلفور من إجنلترا يف نوفمرب من العام
للمجلس  رئيساً) 1921(ومع صعود جنمه، اختاره املؤمتر الصهيوين الثاين عشر . 1919باريس عام  السالم يف

اليهودي يف عدد من البلدان ورئيساً للجنة  العاملية، كما عمل ممثالً للصندوق التأسيسيالتنفيذي للمنظمة الصهيونية 
. 1935 و1931ورئيساً للمنظمة الصهيونية العاملية يف الفترة بني عامي  (1929) التنفيذية للوكالة اليهودية املوسعة

 يس جلنة إيطالية لدعم حيث حصل على تصريح بتأس1933 وعام 1927سوكولوف مبوسوليين عام  والتقى

الصهيونية العاملية وساهم يف تأسيس  ، تولَّى القسم الثقايف يف املنظمة1935ويف عام . املشروع الصهيوين يف فلسطني
  .احتاد الكتاب العربيني يف إرتس يسرائيل

 

Abraham Uss 1941-1863 أبراهام أوسيشكين  ishkin  

، أسس يف جامعة موسكو مجاعة 1881 ويف عام. أ نشأة تقليديةزعيم صهيوين روسي، ولد ألسرة حسيدية ونش
زار فلسطني ووقف ضد آراء آحاد هعام املعارضة  .صهيونية للهجرة إىل فلسطني مع صديقه ياهيل تشيلنوف

اتصل . 1885صهيون واليت كان أوسيشكني عضواً يف جلنتها التنفيذية منذ  للمستوطنات اليت تقيمها حركة أحباء
حياد الصهيونية على  األتراك عقب ثورة تركيا الفتاة، وأثناء احلرب العاملية األوىل تبنى أوسيشكني فكرة ليهودبزعماء ا

وكان من أعضاء الوفد اليهودي يف مؤمتر السالم . بشدة ومع وعد بلفور، حتمس للربيطانيني. أساس التعاون مع املنتصر
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 يف اللجنة التنفيذية 1923ومل يجدد انتخابه عام . للجنة الصهيونيةحيث ترأس ا واستقر يف فلسطني بعدئذ. بباريس
وقد عارض أوسيشكني  .معارضته حاييم وايزمان، ولكنه انتخب يف العام نفسه رئيساً للصندوق القومي اليهودي بسبب

  .1941 ، وتويف يف القدس عام1937املشروع الربيطاين لتقسيم فلسطني عام 

 

  Max Nordau 1923-1849 ماكس نوردو 

األصلي سيمون ماكسيميليان سودفيلد، وقد غير امسه إىل ماكس  امسه. مفكر يهودي أملاين، وزعيم صهيوين سياسي
احلاخام  ولد يف ار حيث تلقَّى دروساً يف اللغة العربية ويف الالدينو على يد أبيه .نوردو أي ماكس النوردي

. وينغمس يف الثقافة األملانية مثل هرتزل  مع هذا، بدأ يبتعد عن التقاليد اليهوديةولكن نوردو،. األرثوذكسي السفاردي

، ظهر كتابه أكاذيب 1883ويف عام . جامعة بودابست مث يف باريس ، بدأ نوردو يف دراسة الطب يف1875ويف عام 
 ن هجومه على جمموعة منمحل على الدين واحلضارة باسم العلم والفلسفة الوضعية، مث ش حضارتنا التقليدية حيث

مفارقات و : يف الكتب التالية وذلك(متهماً إياهم بالنفاق واالحنطاط واملرض العقلي ) مثل إبسن وماتريلنك(الكُتاب 
ذروة حياته األدبية مواطناً أوربياً ال وطن له وال قومية، وقد  وقد اعترب نوردو نفسه وهو يف). مرض العصر واالحنطاط

، وقد دعا »اإلمربيالية الرؤية املعرفية العلمانية«فكريه بكل من نيتشه وفاجنر وزوال وإبسن، ومبا نسميه ت كان متأثراً يف
وذلك قبل تبنيه العقيدة (البشري إىل الشرق  إىل حل مشاكل أوربا االجتماعية بالعنف وعن طريق تصدير فائضها

  .(الصهيونية
 

أصبح بعدها ساعد هرتزل  ه يف فكرة الدولة الصهيونية فوافق عليها مثتعرف هرتزل إىل نوردو وفاحت ،1892ويف عام 
فضل كبري يف إظهارها مبظهر تقدمي أمام املثقفني اليهود يف العامل  وقد كان العتناق نوردو العقيدة الصهيونية. األمين
، )1897(الصهيوين األول  ؤمتروقد ألقى نوردو اخلطاب االفتتاحي عن وضع اليهود يف العامل، وذلك خالل امل .الغريب

لعب نوردو دوراً بارزاً يف صياغة برنامج بازل، كما أيد  وقد). 1911(واستمر على هذا املنوال حىت املؤمتر العاشر 
 قاصداً أنه" ملدة ليلة واحدة"وصف الوطن اليهودي الذي سينشأ هناك بأنه جمرد ملجأ  مشروع شرق أفريقيا، ولكنه

  .)«الشرق أفريقى«حاول شاب صهيوىن اغتيال نوردو (قدسةنقطة عبور لألرض امل
 

ذلك ألسباب عدة من بينها أنه كان  وبعد موت هرتزل، عرضت عليه رئاسة املنظمة الصهيونية العاملية، ولكنه رفض
ليت يطلَق عليها وقد بدأ جنمه خيبو باستيالء العناصر ا. حللفاء هرتزل متزوجاً من مسيحية وآثر أن يظل مستشاراً سياسياً

باملفاوضات  وهي العناصر املهتمة باالستيطان التسللي أكثر من اهتمامها) من شرق أوربا(» العملية العناصر«
، كان هذا "عمليني"جلنة تنفيذية من أعضاء  (1911(وحينما اختار املؤمتر العاشر . الدبلوماسية مع القوى االستعمارية

  .بعد وعد بلفور، حضر املؤمتر الصهيوين يف لندن ، أي1920ولكنه يف عام . آخر مؤمتر حيضره
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العهد  كتاب سيحل حمل"تلميذاً هلرتزل، ويصف كتابه دولة اليهود بأنه عمل عظيم ونبوءة وبأنه  كان نوردو يعترب نفسه
املسامهني يف الدبلوماسية، وهو من أهم  ، وميكن القول بأنه كان وريث هرتزل احلقيقي، أي وريث الصهيونية"القدمي

، وال إىل )دينية كانت أو علمانية(متطرفاً ال مييل إىل الصياغة اإلثنية  وقد كان نوردو صهيونياً دبلوماسياً. صياغتها
وكان يرى . الدبلوماسية العمالية االشتراكية، فقد كان صهيونياً يهودياً غري يهودي يؤمن بكفاية الصياغة الصياغة

وقد ظل طوال حياته يهاجم التيارات . ويف أقصر وقت با من اليهود بنقلهم إىل أي مكانالصهيونية حركة إلخالء أور
 احلال حركة أحباء صهيون االستيطانية التسللية، كما هاجم دعاة الصهيونية اإلثنية الصهيونية األخرى، فهاجم بطبيعة

وسخر من العصبة الدميوقراطية . العامل ود يفبشقيها الديين والال ديين، وبين أن إنشاء مركز روحي لن حيل مشكلة اليه
العدالة تتحقق من داخل الصهيونية، وال حاجة هلا بالصهيونية االشتراكية،  وأخرياً، فقد بين أن. وشعاراا ونشاطها

  .اليهود من خيبة األمل يف احلركات الثورية وحذر

 
 حجر الزاوية األساسي يف تاريخ اجلماعات اليهودية، فقدالقول بأن حركة االنعتاق هي  ينطلق فكر نوردو الصهيوين من

ولكنها مل تغير الواقع  وقد منحت هذه احلركةُ اليهود حقوقاً سياسية،. احلركة العقالنية يف الغرب كانت نتاج
) املتعينة(واألحاسيس الشعبية ) الشكل اخلارجي ارد(السياسي  وهلذا، فقد ظهر تناقض حاد بني االنعتاق. االجتماعي

تطور عضوي بطيء، ومل  هو الوضع يف العامل كله، باستثناء إجنلترا، ألن الدستور اإلجنليزي نابع من هذا. الرافضة لليهود
الوعي االجتماعي يف إجنلترا، وهلذا فال يوجد أي أثر ملعاداة  يفرض فرضاً من اخلارج، أي أن الشكل السياسي يتطابق مع

  .اليهود هناك
 
الذات اليهودية خالل عهود الظالم مبا يضم  نطالقاً من رفضه لالنعتاق، يرسم نوردو صورة إجيابية للجيتو الذي محىوا

االنعتاق، فتحطَّم اجليتو ومل يبق هناك إطار للهوية اليهودية، وفقد اليهودي  مث جاء عصر. من عناصر تضامن بني اليهود
: »املارانو اجلديد«اصطالح  ومن هنا، استخدم نوردو. د له مكانة يف العاملومل يكتسب اهلوية اجلديدة ومل تع هويته

يهوديته ليصبح عضواً يف أمة غري يهودية، فحىت التنصر مل يعد  يهودي ال ميكنه أن يصبح ما يريد، أي يهودي يود ترك
وهكذا يكون  .ن اإلنسان يولَد ويتهفدعاة القومية العضوية يف أوربا كانوا يرون أ. من اليهودية وسيلة مقبولة للتخلص

يرى نوردو أن اليهود املندجمني يبالغون يف ادعاءام  بل. حينما يرى نفسه أوربياً) مرائي(اليهودي املندمج منافقاً ومارانو 
دويتشر   يسميههو ما» املارانو اجلديد«والواقع أن ما يسميه نوردو . أكثر من بقية املواطنني الوطنية ويف االنتماء لبالدهم

  .«اليهودي غري اليهودي«
 

كائنات دقيقة : واستخدم صورة جمازية بيولوجية عضوية إذ شبه اليهود بالبكترييا وقد طور نوردو صورة املارانو اازية
أي إن مل (إن مل تعرض للشمس  تراها العني ولكنها يف واقع األمر تقوض اتمع من الداخل وتفُت يف عضده، وذلك ال

 )امليعاد ترحل إىل أرض
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هرتزل، ال يعرف عن  وكان، مثل. نوردو من أكثر املفكرين الصهاينة إمياناً بعدالة معاداة اليهود ووجاهتها وكان
ولذا، فإن احلل هو الصهيونية اليت . املسئولة عن مصيبة اليهود اليهودية إال القليل، بل كان يرى أا شيء مقزز وأا هي

املشيحانية،  والصهيونية ختتلف متاماً عن الدين اليهودي والتطلعات. ومتنحهم هوية مجاعية جديدة ريح أوربا من اليهودست
معاداة اليهود، وهي احلل احلديث ملشكلة حديثة  فهي نابعة من داخل اتمع الغريب، أي من املسألة اليهودية ومن ظاهرة

طريق  عن) أي اإلمربيالية(هيونية تعرض حل املسألة اليهودية يف إطار السياسة العاملية فالص .ال عالقة هلا باألوهام الدينية
الشعوب ويكتسبون هوية  نقلهم إىل فلسطني حيث سيتخلصون من صفام الطفيلية ويتحولون إىل شعب مثل كل

عن ) مادة استيطانية بيضاء(لغربية ال يتجزأ من احلضارة ا عادية، وبذا يتحول الشعب املنبوذ أو الطبقة املنبوذة إىل جزء
عالقة له  ويف اتمع الصهيوين، سيظهر اإلنسان اليهودي اجلديد الذي ال. االستيطاين الغريب طريق إحلاقها باملشروع

  .بيهود املنفى، فهذا هو اليهودي، ذو العضالت، الذي كان يبشر به هرتزل

 
يكونان القيادة التقليدية اليت ميكن أن تستغىن  ود، واحلاخامات، والفريقانأثرياء اليه: ويقسم نوردو اليهود إىل قسمني

 فيما يتصل بالتمويل، فيمكن االعتماد على الطبقات الوسطى والفقرية اليهودية وكذلك أما. الصهيونية عنها وحتل حملها

وهي اليت ال ميكن أن تعاديها الصهيونية  ديةيبقى بعد ذلك، الطبقة العاملة اليهو). أوربا االستعمارية(على العامل املسيحي 
ومعىن ذلك أن نوردو توصل إىل . املادة البشرية اليت ستستخدمها الصهيونية أو تتنازل عنها بأي شكل من األشكال، فهم

شر أكرب دعاة التخلص بشكل مبا وقد كان نوردو من. الصهيونية االستيطانية والصهيونية التوطينية: الصهيونيتني صيغة
ألف يهودي ويهودية لتوطينهم يف فلسطني بأي مثن   لنقل ستمائة1920فعرض خطة عام . وسريع من يهود أوربا

 وقد سبب". فهذه هي الطريقة الوحيدة إلقامة أغلبية يهودية يف فلسطني... مثة حاجة ليعملوا هناك، بل ليقاسوا إن كان"

عرضه مرة أخرى يف عشر   لندن، لكن نوردو أصر على موقفه مثاالقتراح صدمة للحاضرين يف املؤمتر الصهيوين يف
اقتراحه هذا تعبري عن صهيونيته النيتشوية اليت تعلي  ويف الواقع، فإن. مقاالت نشرت يف جملة يل بيبل جويف يف باريس

 لصهيوين جوزيفوكان الزعيم ا. وقد خيب الواقع ظن نوردو. احلدود واألوضاع التارخيية إرادة اإلنسان الفرد على

العدد بعد ذلك إىل   ألف يهودي، مث خفض هذا100ترومبلدور أكثر تواضعاً إذ اقترح تكوين جيش جرار قوامه 
وهي العمود الفقري » مشروع نوردو»  ومساها1936مث بعث جابوتنسكي الفكرة مرة أخرى عام . عشرة آالف

  .وتوطينهم يف فلسطنيأوربا  خلطة السنوات العشر اليت وضعها إلجالء اليهود من
 

العملية للدولة الوظيفية الصهيونية، ولذا فلم يكف عن احلديث عن فائدا  وقد أدرك نوردو متاماً الطبيعة االستعمارية
باعتبار أنه قادر على  وقد حاول يف بداية القرن أن يعرض املشروع الصهيوين. بالنسبة للقوى االستعمارية وجدواها

وكانت هذه أول مرة يتعرض فيها . القومية العربية  السلطان العثماين على فلسطني ملواجهة حركةاحملافظة على سيطرة
  )1905 املؤمتر الصهيوين السابع (للعرب 

وتوصل إىل أن إجنلترا هي القوة االستعمارية الكربى اليت   أدرك نوردو كذلك الطبيعة اإلحاللية للمشروع الصهيوين،
. وظيفية هلم شروع الصهيوين وتضعه موضع التنفيذ، واليت ميكنها أن تنقل اليهود وأن تشيد دولةامل تستطيع أن تتبنى

الصهاينة تفسري الثورة العربية تفسرياً يؤدي  وكان متيقناً من أن العرب سيعارضون املشروع الصهيوين فبدأ على طريقة
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ني وبعض املسلمني املتعصبني الذين أثاروا مشاعر الفالحني متت بقيادة املسيحي فالثورة العربية يف رأيه،. إىل تغييبها
قبائل وفالحني متنازعني،  والقومية العربية وهم وال توجد أمة عربية مبفهوم املدنية األوربية، والعرب جمرد .اجلهلة

 يوجد جمال للتفاهم ويف اية األمر، ال. بعيداً عن فلسطني وبإمكان الصهاينة التفاهم مع العرب لو وجهت اهتمامام
  ."مقاومتنا، فسوف يتضح هلم بسرعة أن قوتنا ال تقل عن قوم وإذا حاولوا"مع العرب، 

 

ورغم فهم نوردو كثيرا من جوانب المشروع الصهيوني، إال أنه لم يلعب دورا قياديا في الحركة الصهيونية بعد 
 : موت هرتزل، وذلك لألسباب التالية

 
يهودي  إطار الصيغة الصهيونية األساسية الشاملة قبل ويدها، أي أنه صهيوين يهودي غري  ظل نوردو يتحرك يف 1

عمومية الصيغة الشاملة أدخلها طريقاً  ومل يدرك نوردو أن. ينظر لليهود من اخلارج متاماً مثل الصهاينة غري اليهود
التوفيقية اليت  وهذا ما فعلته الصهيونية. فالبد من ويدهااملستهدفة لن تقبلها، وبالتايل  مسدوداً عقيماً وأن املادة البشرية

عليهما الديباجات الصهيونية اإلثنية، الدينية  استوعبت االجتاه الدبلوماسي التوطيين واالجتاه االستيطاين وأدخلت
  .والعلمانية

 
الفوري الشامل للمسألة   واحللفهو من دعاة احلد األقصى العلين. نوردو أبداً أمهية الصمت وعدم اإلفصاح  مل يدرك 2

يود أن يوطِّن الفائض البشري خارج أوربا ليستريح  اليهودية، ولعله كان يف عجلة من أمره ألنه يهودي غري يهودي
ولذلك، فقد عارض املنظمة الصهيونية حني وافقت على سلخ شرق . واندماجيته ويريح، مث يعاود بعد ذلك حياته

السكاين ميكن أن توطِّن  صة للوطن القومي اليهودي، فقد كان يرى شرق األردن جماالً للتوسعاملنطقة املخص األردن من
هي أيضاً تعبري عن ) بشكل جذري وفوري(السكاين لفلسطني  والواقع أن خطته لتغيري التركيب. فيه ماليني اليهود

 تصحيحية ذات الديباجة اليمينية الصرحية،وهو، ذا، يكون األب احلقيقي للصهيونية ال .املوقف نفسه والعجلة نفسها

يستريح اجلميع، وضمنهم اليهود  واليت دف إىل ختليص أوربا من اليهود وإىل تطبيع اليهود والدولة اليهودية، حىت
  !أنفسهم من وضع اليهود املتميز

 
إىل تل   ثالث سنواتوقد نقلت رفاته بعد.  بعد مرض طويل1923، ومات عام 1920إىل باريس عام  عاد نوردو

ابنته سرية حياته، كما نشرت  ، نشرت1943ويف عام . على قسم من املدينة» تلة نوردو«أبيب حيث أُطلق اسم 
 .بالعربية أعماله الكاملة

 

  Otto Warburg 1937-1871 أوتو ووربورج 

كامالً  تلقَّى تعليماً علمانياً. لعامليةمندجمة، وهو ثالث رؤساء املنظمة الصهيونية ا زعيم صهيوين أملاين األصل من أسرة
دراسته إىل عدة مناطق يف آسيا وأفريقيا  سافر أثناء. 1892وحصل على درجة الدكتوراه يف علم النبات من برلني عام 
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 صبحاألملان، أي أن اهتماماته االستعمارية االستيطانية كانت أملانية قبل أن ت ودرس إمكانية زراعتها واستيطاا من قبل

. هذه احملاوالت مباله اخلاص ، وساهم يف1900شارك يف حماوالت توطني اليهود يف األناضول بدءاً من عام . صهيونية

وقد . ماليني اليهود يف العراق، وأيد مشروع شرق أفريقيا مث درس إمكانية إقامة مستوطنات يف قربص، وخطط لتوطني
  .جلنة فلسطني) 1899( املؤمتر السادس التوطني هناك مث رأس منذ ترأس ووربورج جلنة

للمنظمة الصهيونية، ولكنه   رئيسا1911ًوقد انتخب عام . إجنازاته الصهيونية دفعه املشروع التوطيين بشكل كبري أهم
أوربا وعدم رغبة بريطانيا يف وجود أملاين على رأس   مع تنامي سيطرة يهود شرق1920تنحى عن هذا املنصب عام 

زيارات  قسم النبات يف اجلامعة العربية، ولكنه كان يعيش يف أملانيا ويزور فلسطني 1925 رأس منذ عام .املنظمة
  .1937وتويف عام  وقد عاش ووربورج أعوامه األخرية يف برلني منعزالً طريح الفراش،. متقطعة

 

  Jacob Klatzkin 1948-1882 جيكوب كالتزكين 

 ولد يف بولندا وحصل على الثقافة الدينية التقليدية، مث تلقَّى تعليماً. تلمودي وعامل كاتب روسي صهيوين وابن حاخام

. على الدكتوراه من جامعة برن علمانياً يف كلٍّ من سويسرا وأملانيا حيث درس الفلسفة على يد هريمان كوهني، وحصل

، واشترك 1911 و1909ني عامي ترأس حترير دي فيلت ب وقد. كان كالتزكني نشيطاً ككاتب يف الدوريات العربية
 إشكول لنشر الكتب العربية، وساهم يف حترير املوسوعة اليهودية، كما عمل مديراً مع ناحوم جولدمان يف تأسيس دار

. 1933بعد عام  ، مث استقر يف سويسرا1919 و1915للمكتب الرئيسي للصندوق القومي اليهودي بني عامي 

عاد إىل سويسرا حيث وافته ) بعد اية احلرب (1941معا( أملانيا، سافر إىل أمريكا وبعد أن تسلَّم النازيون احلكم يف
  .املنية
 

مقوالت الصهيونية  كالتزكني من أهم وثائق الفكر الصهيوين نظراً لوضوحها النسيب، وتظهر فيها معظم ولعل كتابات
ية مادية علمانية ال تقْبل أي جتاوز للمادة أو بيولوج وينطلق كالتزكني من أسس. الدبلوماسية االستعمارية بشكل واضح

 وهو يرى أن اجلماعات اليهودية. ينطلق من رفض عميق لليهود واليهودية يقترب من الكره التاريخ كظاهرة مادية، كما

اليهود اإلنسان وكرامته ويحول  ليست جديرة بالبقاء، فهي مشوهة تشويهاً مرعباً جسداً وروحاً، فاملنفى يفسد شخصية
  .إىل كائنات بشرية ممزقة ومحطَّمة

 
الدين الذي كان بالنسبة إليهم مبرتلة  ولعل اجلماعات اليهودية كانت تستطيع التماسك قبل حركة التنوير نظراً لوجود

 ويالحظ. دتحطَّم مثلما تحطَّم اهليكل األول، ولذا فالبد من بدء تاريخ جدي ، ولكن هذا اهليكل املتنقل»هيكل املنفى«

الدينية (الصهيونية اإلثنية  كالتزكني أن مثة حلوالً مطروحة إلعادة تعريف اهلوية اليهودية ويبدأ برفض مقاييس
) الذي يقال له الروحي(اليهودي بأنه املؤمن بالدين اليهودي، أما العلماين  فاملقياس الديين  يف تصوره  عرف). والعلمانية

الفرد وليس إىل صفة موضوعية  ه من يتبىن القيم اليهودية، وكال املقياسني ذايت يستند إىل إميانعرف اليهودي بأن فقد
إىل أن تحقُّق اهلوية اليهودية يكمن يف حتقيق املثل اليهودية  والواقع أن هذا النوع من التعريف يذهب. فيه) أي مادية(
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ولذا، فإن  . مركز روحي يف فلسطني أو يف أي مكان يف العاملاليهودية أو اجلوهر اليهودي من خالل املطلقة أو األخالق
ويطرح كالتزكني، بدالً من ذلك، صيغته . اإلثنية الدولة اليهودية ليست شيئاً جوهرياً أو أساسياً من منظور الصهيونية

ميلك  والذي) املعىن املاديب(، وهي أن اليهودي هو املشارك يف التاريخ اليهودي »العلماين التعريف«اهلرتزلية اليت يسميها 
  .الرغبة يف االستمرار يف ذلك التاريخ

 
 مث إنه يضيف إىل ذلك عنصرين موضوعيني آخرين يف طريقهما إىل. موضوعياً وذاتياً وهو بذلك يكون قد طرح مقياساً

ها إال من خالل الدولة حتقق نفس األرض القومية واللغة القومية، فبدوما ال معىن للقومية، وهذه القومية ال: التحقق
الدولة أو الشكل أو اإلطار، فهذا اإلطار هو الذي سيضفي لوناً  ويؤكد كالتزكني أن العنصر املهم هو إقامة. اليهودية

فإن  لكن مضمون حياة اليهود سيصبح قومياً عندما تصبح أشكاهلا قومية، ولذا. األخرى كافة قومياً على املضامني
اليهود بذلك شعباً طبيعياً ال ينغمس  حد ذاا وعن طريقها تتحقق احلياة القومية احلرة، ويصبحاستعادة األرض غاية يف 

حياته القومية على أرضه، فما حيدد حياة األمة هو األرض واللغة  بشكل متطرف يف الفكر والروحانية وإمنا يستمر يف
االنتماء اليهودي  ويتنبأ كالتزكني بأن.  من عالمات املرضأو الثقافية، فاالهتمام ذه األمور عالمة وليس األفكار الدينية

وسيموت اليهود يف سبيل األرض واللغة على طريقة أعضاء  سيصبح يف اية األمر انتماًء عادياً طبيعياً قومياً صرفاً،
  أو األخالقيداخل التشكيل احلضاري والسياسي الغريب، وليس يف سبيل املضمون الديين القوميات العضوية اليت ظهرت

  .اليهود" أسالفنا"لليهودية، أي على طريقة 
 

 الديباجات اإلثنية تشكِّل عائقاً مؤثراً، إن شخصية النيب اليت ميثلها آحاد هعام ال ويري كالتزكني أن الصهيونية ذات

  .تزال حتجب النور القومي الذي ميثله هرتزل
 

، كان يرى )ونوردو وجابوتنسكي( جند أن كالتزكني، مثل هرتزل يف العامل؟ هنا إذن، ما مصري اجلماعات اليهودية
املنفى مؤقتة وتستمد أمهيتها  متاماً، فحياة يهود) يهود العامل(إخالء أوربا من يهودها وضرورة تصفية الدياسبورا  ضرورة

اا وتستحق البقاء فقط إن املنفى ليست جديرة بالبقاء كغاية يف ذ لكن حياة. مبقدار ما ختدم احلياة الدائمة يف فلسطني
فيجب  والواقع أن اجلهد القومي من أجل يهود املنفى جيب أن يركز على استخدامهم، وبالتايل .كانت واسطة انتقال

املرحلة جمرد مرحلة انتقالية مؤقتة  ولكن هذه. إنشاء احلواجز بينهم وبني الشعوب األخرى حىت ميكن االستفادة منهم
الصهيونية، وسيضعف الوجود اليهودي يف العامل بالتدريج ويظهر منط  ة القومية من خالل الدولةيتم فيها بعث احليا
داخلي : قسمني اجلدة خيتلف متاماً عن منط يهود العامل، وهو ما سيؤدي إىل تقسيم اليهود إىل يهودي جديد كل

وقد الحظ كالتزكني . ذه املرحلة املؤقتةه بل إن كالتزكني يذهب إىل أن يهود العامل سيختفون بعد انتهاء. وخارجي
كانت قد بدأت وأخذت وتريا تتصاعد، كما أن عدوى االندماج كانت قد  أن عملية االندماج يف اتمعات الغربية

يطلق عليه  وهو ما(كبرية وبدا تأثريها أكثر عمقاً، وسوف تتكفل هذه العملية بتصفية يهود العامل  بدأت تصيب قطاعات
  .(«موت الشعب اليهودي«اآلن 
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 دقيقة، عالقة املستوطنني الصهاينة يف فلسطني باجلماعات اليهودية يف العامل، وحدد وقد بين كالتزكني بذلك، وبصورة

  .التصفية النهائية ليهود العامل دورهم كأتباع للدولة الصهيونية، ميدوا بالعون وال ينتظرون منها سوى
 

ويف اية إحدى املقاالت يف جمموعة احلدود ). واستيطانية شرقية توطينية غربية(ود صهيونيتني وقد أدرك كالتزكني وج
إنساين " عبارة" (هرتزل مل يظهر نتيجة وعي قومي يهودي وإمنا ظهر نتيجة وعي إنساين عاملي إن: "، يقول)1914(

عبه، ولكن الذي عاد  يف رأي كالتزين  مل ش وقد عاد هرتزل إىل"). غريب"تعين يف النصوص الصهيونية عادةً " عاملي
 فالصهيونية بني اليهود). فكأن مثة تناقضاً بني إنسانية اليهودي ويهوديته(اإلنسان  يكن هرتزل اليهودي وإمنا هرتزل

حلضارة غذائها على اليهودية وإمنا على ا الغربيني تتغذى بعدد من العوامل اإلنسانية العلمانية غري القومية، وال تعتمد يف
، أما صهيونية يهود الشرق فهي ليست كذلك، فالصهيونية )التوطينية) هذه هي صهيونية الغرب اخلارجية. بشكل عام

التقليدية ومعمرة  مدمرة لليهودية(اليديشية ليست حركة عاملية مدمرة من جهة ومعمرة من جهة أخرى  بالنسبة ليهود
فيما هم عليه، فقد جاءوا من وسط ثقايف منحط  بري عن رغبتهم يف االستمراروإمنا هي تع) لالنتماء القومي اليهودي

 إن. اليت مهدت الطريق للنهضة يف الغرب) الغربية(القيم األخالقية أو اجلمالية  وبالتايل فإم ال يقدمون أياً من تلك

وليس (التقدم العام للحضارة  علىوتعلق آماهلا ) وليس اليهود(صهيونية الغرب جاءت لتخلِّص اإلنسان داخل اليهود 
إمياناً باليهودية وإمنا إميان باإلنسان بشكل عام، إميان بقوة اخلري  ، فإمياا القومي ليس)على تطوير الذات اليهودية

  )بالقيم العلمانية اليت ال عالقة لليهودية ا أي(واجلمال 
 

 لغرب تعين مزيداً من التغريب واالنتماء العام للحضارةذروته، فالصهيونية بالنسبة ل وهنا، يصل تقسيم العمل إىل

ولعله، هلذا السبب، . صهيونيتهم مرفوضة أما بالنسبة للشرق، فهي استمرار ملا كان، ولذا فإن). أي الغربية(اإلنسانية 
ت يف وما) يف سويسرا والواليات املتحدة وأملانيا(خارج فلسطني  رغم كل حديثه عن تصفية املنفى ومرضه، مكث

  .يرفضها متاماً اليت كان يطمح إليها، وبعيداً عن القيم اليهودية اليت كان) أي الغربية(العاملية  سويسرا، عامل القيم

 
وجمعت أهم . وترجم كتابه األخالق إىل العربية وقد كتب كالتزكني دراسة يف أعمال هريمان كوهني وإسبينوزا

 أيضاً معجم للمصطلحات الفلسفية العربية، وخمتارات من الفالسفة الذين يكتبونأعماله  كتاباته يف كتابه ختوم، ومن أهم

  .بالعربية والفالسفة العرب يف العصر الوسيط

  

  

  

 )العمومية الصهيونية أو(العامة  الصهيونية :العاشر الباب
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  أو الصهيونية العمومية الصهيونية العامة 

General Zionism  

 األساسية الصهيونية حياول قدر استطاعته االلتزام بالصيغة تيار صهيوين» الصهيونية العمومية«أو » الصهيونية العامة«

وبالتعريف اهلرتزيل للصهيونية ) وظيفية شعب عضوي منبوذ  ينقَل خارج أوربا ليوظَّف لصاحلها يف إطار دولة(الشاملة 
صهيونية «و «الصهيونية الدبلوماسية«العامة هي  ةالصهيوني القول بأن وميكن). الذي ال خيتلف قط عن هذه الصيغة(

وألن ). »صهيونية الدياسبورا«لتصبح  واليت تطورت بعد ذلك(بعد مرحلة هرتزل وبلفور » أثرياء الغرب املندجمني
احي، بل فإن أتباع هذا التيار يرفضون التيار الديين املتمثل يف حركة مزر الصهاينة العموميني يلتزمون ذا احلد األدىن،

احلريات الشخصية، وخصوصاً يف  تطبيق التعاليم الدينية بقوة القانون وطالبوا بإلغاء القوانني الدينية اليت حتد من عارضوا
، كما أم يرفضون »اإلثنية اليهودية«ملشكلة ما يسمى  وهم ال يتوجهون على اإلطالق. مسائل الزواج والطالق

مستقبل  دي أو السياسي للمستوطَن الصهيوين أو اخلوض يف الربامج التفصيلية حولاالقتصا اخلوض يف مناقشة التوجه
. أو الدخول يف الصراعات السياسية النامجة عن العملية االستيطانية الصهيونية املشروع الصهيوين وشكل امللكية يف الدولة

وبطبيعة احلال، فقد عارضوا  .والثقافية والدينيةالزراعية والعسكرية : يهتموا كثرياً باملؤسسات االستيطانية كما أم مل
  .خاص أيضاً االجتاه العمايل املتمثل يف حركة عمال صهيون بشكل

 

اليت تعلو  الصهيونية العامة هي مبرتلة حزب الوسط، وأا الصهيونية إىل أن (أو املتأثرة ا) الصهيونية وتذهب التواريخ
) الطبقي وال تكترث بالتفاصيل بغض النظر عن االنتماء(ركز على املصلحة القومية اليت ت الصهيونية على األحزاب، وأا

 قبيل حماولة تطبيع النسق الصهيوين وتصوير التيارات ألن هذا سيكون على حساب الفكرة األساسية، وكلها من

  .واليسار املختلفة كما لو أا أحزاب متثل اليمني والوسط الصهيونية

تكمن يف عدم اكتراثها باجلوانب اخلصوصية، فهي ال تصر على خصوصية  العامة الصهيونية عموميةويف تصورنا أن 
هي جزء ال  وهذه العمومية. وال على خصوصية املشاكل اليت يواجهها املستوطنون الصهاينة يف فلسطني اهلوية اليهودية

 املشروع الصهيوين باعتباره مشروعاً يهودياً التورط الكامل يف العامة ورفضهم الصهيونية يتجزأ من توطينية أتباع
على (العامة  الصهيونية ولذا، ميكن القول بأن. أو على أن تأييدهم له ينبع من انتمائهم للغرب وإصرارهم على غربيته

فور قبل بل التوطينية بعد وعد بلفور، فالتوطينيون الصهيونية هي) اخلارج األقل بالنسبة إىل عدد كبري من أعضائها يف
حركة إنقاذ وإغاثة خارج  الصهيونية احلركة كانوا خيافون من أن يتهموا بازدواج الوالء، ولذا فقد أصروا على أن تظل

الوالء، بل  تبني الدول الغربية نفسها للمشروع الصهيوين مل يعد هناك أي خوف من مة ازدواج ومع. أي إطار قومي
ومن مث، (وطنيتهم والعكس بالعكس  لصهيونية، وأصبحت صهيونيتهم جزءاً منأصبح واجبهم الوطين هو االنضمام ل

ومع هذا، كان انتماء أعضاء ). »صهاينة الدياسبورا«يطلَق عليهم  فإن كثرياً من الصهاينة العموميني يف اخلارج هم من
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من بعض أشكال  رب األثر يف نفورهمالغريب، حيث تسود الدميوقراطية الليربالية واملشروع احلر، له أك هذا التيار للعامل
االبتعاد عن السياسة، فمثل هذه األشكال  وقد أظهروا معارضتهم له، رغم حماولتهم. االستيطان الصهيوين االشتراكية

  .جمتمعام الليربالية االشتراكية قد تسبب هلم احلرج يف

 

) الشيقل(رسوم العضوية  العاملية وسداد الصهيونية من الصهيوين سوى االنتماء للمنظمة العامة الصهيونية وال تتطلب

االستيطان الصهيوين يف فلسطني عن طريق مجع املال وتوظيف  وقد حاول هذا االجتاه تثبيت أركان. وقبول برنامج بازل
اسب مك وتوطني املهاجرين يف فلسطني، مث اتباع أسلوب املفاوضات الدبلوماسية لتحقيق رؤوس األموال لشراء األراضي

  .الصهيونية للحركة

 

كبرية من يهود الواليات  وبالتدريج، اتسع نطاقه ليضم قطاعات. يف صفوفه كبار املمولني اليهود يف اخلارج وقد كان هذا التيار يضم
 ينما كانتح 1929حىت عام  الصهيونية هذا التيار مسيطراً على احلركة وظل). أي معظم صهاينة العامل الغريب التوطينيني(املتحدة 

 ومع منتصف. االستعمار الغريب، فلم يكن قد مت تأسيس مؤسساا االستيطانية بعد ال تزال وليدة عاجزة، حتتاج حلضانة الصهيونية

) 1921(الوزن التنظيمي، فكانت نسبتهم يف املؤمتر الصهيوين الثاين عشر  العمومية يتراجع من حيث الصهيونية العشرينيات، بدأ تيار

مقابل % (53إىل  1931، مث اخنفضت تلك النسبة بعد عشر سنوات عام )للتيار العمايل% 8مقابل (املندوبني  جمموعمن % 73
، قرر الصهاينة العموميون تنظيم أنفسهم، وقد )1931(السابع عشر  وقبل انعقاد املؤمتر. ، واستمر التدهور بعد ذلك)للتيار العمايل% 29

  :التالية وكان يضم اموعات عشية املؤمتر، 1931ملي للصهاينة العموميني عام لالحتاد العا عقد أول مؤمتر

 

  .اليت تؤيد وايزمان وبرناجمه) أ( اموعة 

 

  .اليت تنتقد هذا الربنامج والسياسات االقتصادية للمنظمة االستيطانية) ب)  اموعة

 

 .جرونباوم ان ويتسحاقالصهاينة الراديكاليون بقيادة ناحوم جولدم) ج(اموعة  

 

هجرة بعض اليهود املوسرين من أملانيا ابتداًء من عام  ومما دعم نفوذ الصهاينة العموميني يف املُستوطَن الصهيوين،
  .تتناقض مع مصاحل البريوقراطية العمالية  حيث كانت هلم مصاحل1933
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 : تينمجموع، انشق االتحاد إلى 1935ولكن، مع المؤتمر العالمي الثاني عام 

 

خاص من فرع الصهاينة العموميني يف بريطانيا وجنوب أفريقيا وأملانيا ورومانيا  وكانت تستمد قوا بشكل) أ(اموعة 
ومثقفون كانوا يؤيدون سياسة وايزمان جتاه بريطانيا  ، وهم أساساً مهنيون)األمريكية الصهيونية من املنظمة وجزء(

 وقد أسست هذه اموعة حركتها االستيطانية. ظمات استيطانية ذات طابع مجاعيمن وكانوا ال ميانعون يف وجود

  .اخلاصة وتنظيمها الشبايب وأقامت عدداً من املستوطنات يف فلسطني

 

األهم من هذا أن هذه اموعة  ، ولكن)اليت تعد الركيزة األساسية(فقد استمدت قوا من جاليشيا ) ب(اموعة  أما
رئاسة  يف أمريكا، وخصوصاً بعد أن وصل أبا هليل سيلفر إىل الصهيونية مدت قوا من غالبية أعضاء املنظمةقد است
وقد كان هؤالء، بسبب ). مواقفه جتاه بريطانيا واالنتداب الربيطاين وكان متشدداً يف(يف أمريكا  الصهيونية املنظمة

  .ة مؤسسات عمالية مهما كان شكلهااألمريكية، يعارضون اهلستدروت بشدة وكذلك أي جذورهم

 

 : ورغم اختالف المجموعتين، تقول الموسوعة الصهيونية إن جهدهم تركز على النشاطات الثالثة التالية

 

  .يف اخلارج الصهيونية  تطوير 1

 

  .("النضال السياسي من أجل احلقوق اليهودية يف فلسطني")  الدفاع عن املستوطنني الصهاينة 2

 

  .نشاطام على اإلطالق هو مجع األموال لدعم االستيطان أهم ولكن  3

 

) توطيين) كال من الفريقني مل يهتم كثرياً بدعم التابعني له يف فلسطني، أي أنه تنظيم خارجي وتضيف املوسوعة أن

وتقول املوسوعة . إسرائيل أو خارجها  احتاد عام يضم كل الصهاينة العموميني سواء يف1946وقد تأسس عام . أساساً
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، وحىت بعد ذلك كانت 1948للموقف االستيطاين مل حيدث إال بعد  إن مواجهة الصهاينة العموميني داخل فلسطني
اليهودية، أكثر القطاعات  وال يزال الصهاينة العموميون، ألم ميثلون اجلماعات. الليربالية شديدة الضعف األيديولوجيا

.  مندوباً أو حوايل ثلث املندوبني180، كانت قوم (1968) هيوين السابع والعشرينففي املؤمتر الص. قوة يف اخلارج

هي  وهذه(املسيطرة األساسية يف عملية مجع األموال لدعم إسرائيل وعملية الدعم السياسي  كما أم يشكِّلون القوة
 الصهيونية كاملة على املنظمة شبهويسيطر احتاد الصهيونيني العموميني سيطرة ). مهمة صهيونية اخلارج التوطينية

  .األمريكية

 

احلزب الليربايل عام  يف إسرائيل يسمى حزب الصهيونيني العموميني اندمج مع احلزب التقدمي وكونا معاً ويوجد حزب
حريوت مكونني معه حزب جحال، مث انضم  ، وانضم العموميون حلزب1965 ولكن التقدميني انسحبوا عام 1961
العموميني يف اخلارج توطينيون، أما الصهاينة العموميون يف إسرائيل فهم  ولكن ميكن القول بأن الصهاينة. لليكوداجلميع 

التركيز على املشروع احلر،  :ولعل الرقعة املشتركة بينهما يشكلها أمران؛ أوهلما. ولكلٍّ توجهاته وأولوياته استيطانيون،
ساحة نشاط التوطينيني عن ساحة االستيطانيني، كما ختتلف  وختتلف. صهيونيةتأكيد ضرورة علمنة الدولة ال: وثانيهما

 .منهما مجاهري كل

 

  Hayyim Weizmann 1952-1864 حاييم وايزمان 

يف روسيا يف منطقة االستيطان، وكان أبوه تاجر  ولد. زعيم صهيوين، عامل كيميائي، وأول رئيس لدولة إسرائيل
عشرة،  ومع هذا، فقد تلقَّى وايزمان تعليماً دينياً تقليدياً حىت سن احلادية. اليهودية ارةأخشاب من مؤيدي حركة االستن

ولكن العنصر . تلقَّى بعد ذلك تعليماً علمانياً ، ولكنه»التاريخ اليهودي«فدرس العهد القدمي والنحو العربي وما يسمى 
الشتتل العاطفي واالقتصادي يستبعد األغيار من وعي الذي نشأ فيه، وبناء  األساسي يف طفولة وايزمان هو الشتتل

  .(على حد قول وايزمان نفسه(مل يكن من واقعهم أيضاً  اليهود، إن

 

 .(1904) مث أملانيا) 1901(، قام وايزمان بالتدريس يف سويسرا 1899الدكتوراه من أملانيا عام  بعد حصوله على

األساسية الشاملة، كما كان من املعجبني بآحاد  الصهيونية ة على الصيغةوقد كان من املطالبني بإدخال الديباجة اإلثني
ساهم يف تأسيس اجلامعة  .(ضد دعاة األملانية(وتأثر بأفكاره، وكان من الداعني الستخدام العربية يف التخنيون  هعام

وانطالقاً . هد وايزمان للعلومفلسطني الذي أصبح بعد ذلك مع العربية، كما ساهم يف تأسيس أحد أهم املعاهد العلمية يف
  .العلماين، وقف وايزمان ضد مشروع شرقي أفريقيا من موقفه اإلثين
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الذاتية التسللية وحتمية االعتماد على  الصهيونية والزعماء الصهاينة الذين أدركوا عبث اجلهود كان من أوائل املفكرين
وكان وايزمان مدركاً متاماً علمانية احلضارة الغربية ونفعيتها، . التنفيذ الدعم اإلمربيايل لوضع املشروع الصهيوين موضع

اإلمربيالية والصهيونية،  ليست مسألة تالق بني األحالم اليهودية واألحالم املسيحية وإمنا هو تالقي مصاحل فاملسألة
 على حد(اليهودية قاعدة رخيصة اإلمربيايل وإجنلترا حتتاج إىل قاعدة، ومبا أن الدولة  حتتاج إىل الدعم الصهيونية فالدولة

  )دولة وظيفية الصهيونية أي أنه أدرك أن الدولة(فال تستطيع إجنلترا أن جتد صفقة أفضل من هذا ) قول وايزمان

 

اليهود   وعين يف جامعة مانشستر، وقد مجع حوله جمموعة من الصهاينة1904إجنلترا عام  غادر وايزمان سويسرا إىل
، يف املؤمتر 1907ويف عام . يف إجنلترا الصهيونية أوا يف تكثيف النشاط الصهيوين وكونوا نواة احلركةالذين كانوا قد بد

الدبلوماسي التوطيين  اليت جتمع بني التوجه» الصهيونية التوفيقية«خطبته اليت اقترح فيها تبني ما مساه  الثامن، ألقى
واجلهد االستيطاين وتطوير اإلثنية ) االستيطان يف فلسطني ى براءةالتفاوض مع الدول االستعمارية من أجل احلصول عل(

وبعد  .الصهيونية احلركة التوفيقية منذ ذلك الوقت اإلطار الذي حتركت من خالله الصهيونية وقد أصبحت. اليهودية
  .زيارة لفلسطني اية املؤمتر قام وايزمان بأول

 

. ب. بيوم، فقطع رحلته وعاد إىل إجنلترا حيث قدمه س مان إىل سويسرااندلعت احلرب العاملية األوىل بعد وصول وايز

لبعض الشخصيات اإلجنليزية املهمة من بينهم لويد جورج وهربرت صمويل الذي كان  سكوت حمرر املانشستر جارديان
قد رفض ) وزراءرئيس ال) وكان إسكويث. مذكرة مببادرة منه إلقامة دولة يهودية يف فلسطني بعد تقسيم تركيا قد أعد

 ولكن تغيرياً حدث يف الوزارة، فأصبح لويد جورج رئيساً .الصهيونية املذكرة األمر الذي وضع حداً لكل اجلهود

وكان بلفور ) باكتشافه األسيتون وكان وايزمان قد ترك انطباعاً جيداً عنده(للوزراء، وكان من قبل زيراً لإلمدادات 
كانوا مؤيدين متحمسني ) مثل سري مارك سايكس(الوزارة  اً من املشاركني يفوزير اخلارجية، كما أن عدداً كبري

 لتقليص النفوذ الفرنسي يف الشام، أي أن اجلو كان مهيئاً لصدور وعد بلفور قبل صول للمشروع الصهيوين كمحاولة

اجو وكلود مونت ولكن معارضة اليهود اإلجنليز، وخصوصاً معارضة إدوين. وايزمان وبدون أن يبذل أي جهد
الصهاينة اإلجنليز، ولكن آحاد هعام نصحه بأال  مونتفيوري، جعلته يشعر باإلحباط لدرجة أنه فكر يف االستقالة من احتاد

 وكان وايزمان قد قطع عالقته. قبل أحد، ولذا فال ميكنه أن يقدم استقالته ألحد يفعل ذلك وذكَّره بأنه مل يعين من

كانت وثيقة الصلة باألملان واألتراك ومبكتب االتصال التابع هلا  العاملية يف برلني اليت الصهيونية باملكتب املركزي للمنظمة
  .صدر وعد بلفور يف كوبنهاجن، مث
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عليهم  الصهيونية أمام اليهود، ويفرض املؤسسة الصهيونية كان وايزمان يتوقع أن يقوي صدور وعد بلفور مركزه ومركز
لتحديد الطرق  اليت أُرسلت إىل فلسطني الصهيونية رئيساً للبعثة 1918 ث بالفعل، فقد عين عاموهذا ما حد. من أعلى

وايزمان إىل القاهرة وقابل فيصل ابن الشريف  وذهب. املمكن اتباعها لتطوير فلسطني مبا يتفق مع ما جاء يف وعد بلفور
 ليطالب 1919لصهيوين ملؤمتر السالم يف فرساي عام رأس وايزمان الوفد ا مث. حسني حماوالً الوصول معه إىل تفاهم

 الصهيونية رئيساً للمنظمة انتخب وايزمان. الدولية على وعد بلفور وبأن يوكل لربيطانيا االنتداب على فلسطني باملوافقة

 ملُستوطَنالصهيوين الثاين عشر، ونشب خالف بينه وبني برانديز بشأن طريقة إدارة ا  يف املؤمتر1921العاملية عام 

االستعمار االستيطاين وعن  الذي كان ال يعرف شيئاً عن طبيعة(الصهيوين ومتويل املستوطنات حيث طالب برانديز 
ورفض وايزمان الرضوخ لذلك ألن مثل هذا اإلجراء كان  بإدارا على أُسس نظام االقتصاد احلر،) الظروف يف فلسطني

 . ولذا، وقف وايزمان وراء أشكال االستيطان العمالية مثل املوشاف والكيبوتس.متاماًَ ميكن أن يودي باملشروع الصهيوين

والعماليني االستيطانيني، وانضم هلم  وقد جنح وايزمان يف عقد حتالف بني الصهاينة العموميني ومعظمهم من التوطينيني،
وأشرف على  الصهيونية احلركة ادوهذا االئتالف الثالثي هو الذي ق. اإلثنية الدينية الصهيونية حزب مزراحي ممثل

  .الربيطاين نشاطها خالل فترة االنتداب

 

األقصى ويصر على اإلفصاح عن اهلدف الصهيوين  كان وايزمان على خالف مع جابوتنسكي الذي كان يتبىن خط احلد
 نوردو لتغيري وكان جابوتنسكي يطرح تصورات مثل خطة. غري جمد أو مثمر النهائي، وهو األمر الذي وجده وايزمان

السكان  يف فلسطني بني عشية وضحاها، كما كان يلجأ إىل إصدار تصرحيات من شأا إثارة قلق الواقع السكاين
لغزو  الصهيونية صهاينة كجزء من السياسة وحينما وسع وايزمان الوكالة اليهودية، حىت تضم يهوداً غري. األصليني

 .اإلجراء ، عارض جابوتنسكي هذا1929لوكالة املوسعة عام وعقد أول اجتماع ل اجلماعات اليهودية،

 

وكان يهودياً نشأ وترعرع داخل تقاليد (فلسطني  وكان قد مت تعيني السري هربرت صمويل مندوباً سامياً لربيطانيا يف
 ن طبيعة عالقةوكان من املتوقع أن يتعاون مع وايزمان، ولك) املسيحية والعلمانية صهيونية غري اليهود ذات الديباجات

عالقة املستوطنني م، ومن هنا نشأ  مع السكان األصليني ختتلف عادةً عن طبيعة) مبصاحلها العاملية(الدولة اإلمربيالية 
وايزمان حياول حل هذه املشكلة عن طريق إطالق التصرحيات األخالقية  وكان. االختالف يف الرؤية وتولَّدت التوترات

تغييبهم   تمس شعرة يف رأسهم، ويف الوقت نفسه كان يضع اخلطط اليت دف إىلوضرورة أال عن حقوق العرب
االستيطانية اإلحاللية، وكان يرى أن أي  الصهيونية وإخالء فلسطني منهم لوعيه التام خبطورة العنصر العريب على الدولة

على  حتدث عن هذه العملية، 1948وحينما عرف بطرد العرب من فلسطني عام . هو سالم القبور سالم مع العرب
يف ) حلولية بدون إله(عضوي  ومن الواضح أنه يتحرك داخل إطار حلويل! أا معجزة أدت إىل تطهري أرض إسرائيل

عليه أن يقْبل اليهود وضع األقلية يف فلسطني وأن يتعايشوا  فحينما عرض. موقفه من الشعب اليهودي وعالقته باألرض
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ويرفع راية  الرب سيضع يده مرة ثانية ليستعيد بقية شعبه: "تماً بكلمات ذات طابع حلويل واضحمتم مع العرب، انفجر
  .وهكذا"! أركان األرض األربعة لكل األمم، وسيجمع املشردين من إسرائيل وسيجمع املشتتني من يهودا من

 

 1930 وعد بلفور، كما حدث عام تضطر من آونة ألخرى إلعادة تفسري وكانت إدارة االنتداب واحلكومة الربيطانية

قضاء على  املستعمرات يف وزارة العمال الربيطانية كتاب باسفيلد األبيض الذي اعتربه الصهاينة حيث أصدر سكرتري
وتراجعت احلكومة الربيطانية وأرسل رئيس  1930املشروع الصهيوين بأكمله، فاستقال وايزمان من رئاسة املنظمة عام 

  .تأكيده استمرار التزام حكومته باملشروع الصهيوين يزمان يعرب له فيه عنالوزراء خطاباً لوا

 

  بأن وجود1931العلنية ومقدرته على استخدام اخلطاب الصهيوين املراوغ يف تصرحيه عام  وتتبدى مرونة وايزمان

ه كان يؤمن بأنه ستكون ولكن أغلبية يهودية يف فلسطني ليست مسألة ضرورية، وقد صرح ذا من قبيل دئة اخلواطر
الذي خيلق حقائق جديدة، من خالل بناء مرتل وراء مرتل  هناك أغلبية يهودية يف اية األمر من خالل اجلهد البطيء

 والواقع أن خلق احلقائق اجلديدة أصبحت اإلستراتيجية املستقرة للصهيونية،. مستوطنة ودومن وراء دومن، ومستوطنة بعد

املراوغة كان أكرب مما يتحمل  ن يتم هذه املرة عبر اخلط األمحر دون أن يدري، وأن حجمولكن يبدو أن ذلك كا
ولكن، مع هذا، مت اختيار صديقه احلميم سوكولوف خلفاً له،  .الصهاينة، ولذا فقد كلَّفه هذا التصريح رئاسة املنظمة

  .وإمنا كان خطأ خاصاً بطريقة التعبري فاخلالف مل يكن جوهرياً

 

 وأعيد انتخاب. املهاجرين اليهود إىل فلسطني وزاد حجم رأس املال اليهودي فيها صعود هتلر للسلطة، زاد عددومع 

على أن يتركز اجلهد  وكان وايزمان من املؤمنني بضرورة ترك يهود أوربا ملصريهم. 1935وايزمان للرئاسة عام 
وتظهر مرونة وايزمان مرة أخرى . املُستوطَن الصهيوين ناءالصهيوين على جري بعض العناصر اليهودية اليت ستساهم يف ب

 تقسيم فلسطني إذ قبله رغم صغر حجم اجلزء املمنوح للدولة اليهودية ألن قبول احلد  حينما طُرحت فكرة1937عام 

 تكن جزءاً اليت مل" وصحراء النقب" األدىن علنياً ال يعين عدم املقدرة على العمل يف اخلفاء للحصول على احلد األقصى
  .حسب قوله، بل هي باقية ميكن االستيالء عليها فيما بعد ،"لن تفر"من الدولة اليهودية حسب خطة التقسيم 

 

حاول وايزمان جتديد  وقد. الصهاينة واحلكومة الربيطانية متعثرة، إىل أن نشبت احلرب العاملية الثانية وظلت العالقة بني
عرضه رفض ومت تأييد طلب جابوتنسكي بالسماح  ام احلكومة الربيطانية، ولكنجهوده العلمية حىت يزداد نفوذه أم
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ولتدعيم مركز املستوطنني، لكن هذا مل ) إىل جانب احللفاء(صهيونية مستقلة  بتشكيل اللواء اليهودي لالشتراك كقوة
  .عن مقابلة موسوليين شخصياً عدة مرات ليحصل منه على تأييده للمشروع الصهيوين يعقه

 

. للثقل اإلمربيايل، فبدأوا يف حتويل والئهم وظلت عالقة الصهاينة بربيطانيا متعثرة حىت ظهور الواليات املتحدة كمركز

  .ورك حىت ميكنه جتنيد القيادة األمريكية إىل جانب املشروع الصهيوين) 1942   1941(وقضى وايزمان وقتاً طويالً 

 

أمهيته من أنه أفصح عن اهلدف   وأصدر برنامج بلتيمور الذي تنبع1942 وعقد مؤمتر صهيوين يف بلتيمور عام
فقد كان ممثالً للمرحلة . وضع وايزمان داخل املنظمة خملخالً ومع اية احلرب، كان. الصهيوين النهائي يف إنشاء دولة

ة الدولية خارج ساحة الساح كما أن جمال حركته كان يف. واالستيطان الصهيوين الصهيونية الربيطانية يف تاريخ
املتحدة، مل يعد الشخص املناسب للمرحلة اجلديدة، وخصوصاً  ومع ازدياد قوة املستوطنني وظهور الواليات. االستيطان

تبني سياسة  الربيطانية رفضت السماح باهلجرة اليهودية غري املقيدة، وكانت القيادة اجلديدة تفضل أن حكومة العمال
وخصوصاً أنه كان قد بلغ السبعني وبدأ تصحته  لربيطانيني، لذا بدأ بن جوريون يتحدى قيادته،نشطة نوعاً ما ضد ا

ومع هذا، استمر .  لوجود إحساس عام بأنه فَقَد صلته بالواقع1946عام  ومل يجر انتخابه رئيساً للمنظمة. تعتل
املتحدة وراء قرار  وغريه حىت تقف الوالياتجهوده وسافر إىل الواليات املتحدة لالتصال بالرئيس ترومان  وايزمان يف

فور انسحاب الربيطانيني، بغض النظر عن قرار هيئة  الصهيونية وكان وايزمان من أنصار أن يعلَن قيام الدولة. التقسيم
منه الرئيس ترومان وحصل  وبعد إعالن الدولة، قابل ايزمان. املتحدة، وأن تعد الدولة نفسها للحرب مع العرب األمم

  .يف إسرائيل على وعد بأن تقوم الواليات املتحدة بتمويل مشاريع التنمية

 

فرانكفورتر وقال له إنه بإمكانه أن يقول ما مل يتمكن  وحينما قامت الدولة وعرضت عليه رئاستها هنأه القاضي فلكس
 ولكنه، مع). يزمان فقد وصل بالفعلاألخري قد مات قبل أن يصل إىل أرض امليعاد أما وا ألن هذا النيب(موسى من قوله 

بوظيفة رئيس الدولة ألا وظيفة  هذا، مل يضع امسه ضمن املوقعني على قرار إعالن إسرائيل، كما أنه كان يضيق ذرعاً
ومن أهم . جملس الوزراء، وذلك بناًء على أوامر بن جوريون شكلية شرفية حمضة، ومل تكن ترسل له حىت حماضر

 .الدات ، كما أن رسائله قد جمعت ونشرت تباعاً يف سلسلة من)1949(التجربة واخلطأ  كتابمؤلفات وايزمان 

 

  الصهيونية التصحيحية

Revisionist Zionism  
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من فكر جابوتنسكي  تيار صهيوين نابع» التنقيحيه«أو » املراجعة«وتترجم أحيانا بالصهيونية » التصحيحية الصهيونية«
إليها  ومن هنا يشار) الصهيونية تصحيح أو تنقيح أو مراجعة السياسة  دف1923عام هيونيةالص ظهر داخل املنظمة

من ) الصهيونية تعبري عن حماولة بعض العناصر وهذا التيار). »الصهيونية املراجعة«أو » الصهيونية التنقيحية«أحياناً باسم 
العمالية على عمليات  فكر السياسي الفاشي طرح اهليمنةاملتشبعة بالفكر االقتصادي الليربايل وال) أساساً شرق أوربا

وقد حاول دعاة هذا التيار أن ينتهجوا خطاً . الدبلوماسي جانباً االستيطان وهيمنة صهاينة اخلارج الليرباليني على النشاط
زل ونوردو هرت جديدين للعمل على الصعيد الدويل، حيث كانوا يرون أما يف واقع األمر استمرار خلط وأسلوباً

وقد كانت هذه احملاولة هي . مؤسسات استيطانية مستقلة وفلسفتهما، وأن يصوغوا فكراً استيطانياً مستقال، وأن يشيدوا
األصول الطبقية  ولعل هذا يعود إىل. من جانب أعضاء الطبقة الوسطى الصهيونية األوىل من نوعها داخل احلركة

املوجة األوىل والثانية أتوا أساساً من صفوف البورجوازية الصغرية، ومل   فأعضاءاملختلفة، الصهيونية ملوجات اهلجرة
األربعينيات، وصول  ولكن فلسطني شهدت، ابتداًء من عشرينيات القرن وحىت بداية منتصف. ميلكون شيئاً يكونوا

هاجر يف (اليني وأصحاب العمل كبرية من صغار الرأمس املوجات الثالثة والرابعة واخلامسة اليت ضمت يف صفوفها أعداداً
  .(ألف يهودي ميلك كل منهم أكثر من ألف جنيه إسترليين 25املوجة اخلامسة وحدها حوايل 

 

األساسية عن  الصهيونية التصحيحيني هو، يف اية األمر، فكر جابوتنسكي الذي يقبل كل األطروحات وفكر الصهاينة
غريباً يف أوربا تلفظه كل اتمعات، وعن الشعب اليهودي الرديء الذي جسماً  الشعب العضوي املنبوذ الذي يشكِّل

اليهود ليس تراثهم الديين  ويرى جابوتنسكي  شأنه شأن هرتزل وأستاذه نوردو  أن مصدر هوية. جريانه عن حق يكرهه
سألة اليهودية يف نظره هي يف ولذا، فإن امل. هو معاداة اليهود وإمنا) فهذا التراث ميكن االستغناء عنه متاماً(أو اإلثين 

اليهود، وضمن  ولكن جابوتنسكي يقرر، مع هذا، أن. أوربا لليهود، أي مسألة الفائض اليهودي األساس مسألة رفض
أطروحات الفكر العرقي الغريب بكل ما يتضمنه  وقد عرف جابوتنسكي الشعب انطالقاً من. ذلك السفارد، شعب أوريب

  .ت بني األجناسذلك من إميان بتفاو

 

احتاد «، وسميت اجلماعة باسم (1925) وأرسلت احلركة التصحيحية أربعة مندوبني إىل املؤمتر الصهيوين الرابع عشر
إنشاء دولة صهيون على ضفيت األردن  رفع أية قيود على اهلجرة : مبا يلي وكان برناجمها ينادي. »الصهاينة التصحيحيني

  .الصهيونية ادرة مجيع األراضي املزروعة والعامة يف فلسطني ووضعها حتت تصرف احلركةفلسطني  مص اليهودية إىل

 

ولزيادة . اليهود، وعلى جري أكرب عدد ممكن من اليهود يف أقصر وقت ممكن عمل التصحيحيون على تفريغ أوربا من
رأس املال اخلاص سيخلق  اص، ألن دخولفلسطني االستيعابية، طالبوا بتوطني الطبقة الوسطى وتطوير القطاع اخل مقدرة
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ونادى التصحيحيون . القطاع الصناعي والزراعة املكثفة ولذا، فقد طالبوا بالتركيز على تطوير. فرص عمل جديدة
 التحكيم اإلجباري حلسم اخلالفات بني العمال والرأمساليني ولسحق التمرد العريب دون بتأجيل الصراع الطبقي وقبول

  .يهودية مستقلة ربيطانيني، وقد شدد التصحيحيون على ضرورة إنشاء وحدات عسكريةاللجوء إىل ال

 

 األخرى، وخصوصاً التيار العمايل الذي كان يؤيد طريقة الصهيونية وقد وضع هذا الربنامج يف جماة كل التيارات

ينم عن عدم فهم للمشروع  حيوذا الشكل، فإن الربنامج التصحي. االستيطان التعاونية املالئمة لظروف فلسطني
املرحلة اليت كانت تتطلب التعاون واجلماعية يف االستيطان،  الصهيوين وأبعاده اخلاصة، أو على األقل عدم فهم لطبيعة

يكمن يف  كما أن مثة تناقضاً أساسياً يف هذا املشروع. الدولة الراعية، باإلضافة إىل السرية والبطء، والرضا مبا تقبله
املشروع الصهيوين اعتماداً على الدولة الراعية من  باالستقالل الصهيوين يف احلركة من ناحية وبالسرعة يف تنفيذاملطالبة 

املصاحل  إميان هذا التيار بأن مشروعه استعماري متاماً، وبالتايل فإن مثة متاثالً كامالً يف ولعل هذا يعود إىل. ناحية أخرى
  .يسمح برفع املطالب إىل احلد األقصى

 

من النشاط % 90التصحيحيون أنه مهما كان االستيطان يف فلسطني قوياً ويشكل  ولعل أهم األطروحات اليت أكدها
اية األمر بطيء  فاالستيطان يف. يظل الشرط املسبق للنجاح وللبقاء) االستعماري(السياسي % 10فإن ال  الصهيوين،

الذي يتلخص  طبقاً لتصورهم  يف الضغط على  ي أو الدبلوماسيولن يفي بالغرض، وهلذا فال غىن عن النشاط السياس
إلخالء أوربا من اليهود بشكل مجاعي وإلقائهم يف فلسطني، وذلك على حساب أية  الدول الغربية  وخصوصاً إجنلترا 

 وهلذا الغرض، مت .استيطاين خيالية أخرى، مثل الدين والبعد الثقايف والتربية وما شابه، إلنشاء نظام استعماري اعتبارات
 .اإلمرباطورية الربيطانية تأسيس رابطة الدومنيون السابع لتطوير فلسطني كجزء من

 

دت في أفكار  وج1935 و1925جذبت الحركة التصحيحية عدة حركات ومنظمات صهيونية بين عامي 
 : جابوتنسكي ضالتها المنشودة، ومنها

 

مع مرور الوقت التنظيم  ستقالهلا داخل معسكر اليمني، مث أصبحتوقد احتفظت با). بيتار(عصبة جوزيف ترومبلدور  
  .األساسي الذي يزود ذلك املعسكر بالكوادر اليت حيتاج إليها
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عام ) مع جابوتنسكي) الصهيونية للمنظمة  جمموعة ريتشارد ليشتهامي، وهو يهودي أملاين استقال من اللجنة التنفيذية
1923.  

 

سياسة وايزمان املهادنة لربيطانيا  وقد عارض شتريكر. هو أحد قادة الصهيونيني العمومينيجمموعة روبرت شتريكر، و 
  .بإقامة الدولة اليهودية مث انضم إىل احلركة التصحيحية الصهيونية وطالب بتحديد هدف

 . ر من مؤسسي الحركة التصحيحيةعتبة جوزيف شختار، وهو يهودي روسي وي مجموع

وعشرين مندوباً للمؤمتر السادس  وواحداً) 1927(ة مندوبني للمؤمتر الصهيوين اخلامس عشر أرسل التصحيحيون عشر
واموا القيادة العمالية بأا توزع شهادات  .(1931) واثنني ومخسني مندوباً للمؤمترالسابع عشر) 1929(عشر 

 ألرض واألعمال يتم بالطريقة نفسها،أتباعها وحسب وتتجاهل أتباع احلركة وبأن توزيع ا اهلجرة بطريقة ختدم مصاحل

وهلذا السبب، انسحبوا . عن طريق شراء الشيقل باجلملة الصهيونية كما اموا القيادة العمالية بتزييف انتخابات املؤمترات
توسيع الوكالة اليهودية عام  كما عارضوا. الصندوق القومي اليهودي ومن اهلستدروت وكونوا احتاد العمال القومي من

، رفض 1931ويف عام . األساسية السياسية اليت يدافعون عنها  ألن هذا يف تصورهم سيؤدي إىل متييع الصيغة1929
حاييم أرلوسوروف  بإعالن أن إنشاء الدولة اليهودية هو هدف الصهيونية، وأدى مقتل الزعيم العمايل طلب التصحيحيني

ابتعدوا عن ) مثل شتريكر وليشتهامي(صهيونية  املعتدلة مبقاييسإىل زيادة حدة اخلصومة، وخصوصاً أن بعض العناصر 
  .وكونوا حزب الدولة اليهودية جابوتنسكي وتركوا احلركة التصحيحية

 

  تقابل جابوتنسكي وبن جوريون في لندن بعد تبرئة ساحة المتهمين بقتل أرلوسوروف1934في أواخر عام 
  بنودفتوصال إلى اتفاق من ثالثة

  .للهجوم ع عن الصراع إال من خالل النقاش السياسي دون اللجوء االمتنا 1

  .يتصل بقضايا مثل اإلضرابات والتحكيم اإلجباري  التوفيق بني اهلستدروت وتنظيم التصحيحيني العمايل، وذلك فيما 2

 ل على شهاداتمقاطعة الصناديق اليهودية القومية وإرجاع حق أعضاء البيتار يف احلصو  توقُّف التصحيحيني عن 3

  .ولكن االتفاق رفض من جانب أعضاء اهلستدروت. اهلجرة

 

انفصل  ،1935ويف عام .  مندوبا45ًحوايل ) 1933(التصحيحيني يف املؤمتر الصهيوين الثامن عشر  بلغ عدد مندويب
 وانتخب جابوتنسكي وعقدوا أول مؤمتر هلم يف فيينا يف العام نفسه اجلديدة الصهيونية التصحيحيون وأسسوا املنظمة
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احلركة  وكان برنامج املنظمة هو ثوابت. 1940 و1936مقرها كما هو متوقَّع يف لندن بني عامي  وكان. رئيساً هلا
سياسة التحالفات مع كل النظم األوربية  كما بدأوا يف. التصحيحية مع تأكيد ضرورة تصفية الوجود اليهودي يف العامل

  .جابوتنسكي خطة السنوات العشر هود، وطرحاليت ستساعدهم يف إجالء الي

 

املوجودة يف فلسطني واليت كانت ) بريت هابرييونيم(عصبة األشداء  ومن أهم اجلماعات يف احلركة التصحيحية مجاعة
حتفُّظها  مع(وقد تبنت هذه اجلماعات صيغة صهيونية نازية ال تخفي إعجاا بالنازية . وغريمها تضم أشيمري وجرينربج

  )ى موقفها من اليهود وحسبعل

 

بيتار، شبكة ضخمة من مراكز التدريب العسكري يف العامل، إذ ركزوا على  وقد طور التصحيحيون، من خالل منظمة
  .اخلاصة بالزراعة املسلحة الصهيونية من املمارسة اجلانب العسكري

 

متطرفون، ولكن من يدرس فكرهم وتارخيهم  مويصف الصهاينة التقليديون كال من جابوتنسكي والتصحيحيني عامة بأ
البداية القانون األساسي الذي  فقد أكدوا من. واقعية واتساقاً مع الواقع الصهيوين الصهيونية جيدهم أكثر التيارات

لالرمتاء يف أحضان االستعمار والقيام على خدمته، حىت يسهل هلا  يتحكم يف احلركة الصهيونية، أي مدى استعدادها
وسيلة التعامل مع  وهم أخرياً كانوا متيقنني من أن العنف وحده هو. وتوطينهم يف فلسطني وإقامة الدولة جري اليهود

. بترك أرضهم لليهود هي مبرتلة أحالم ليربالية رخيصة الفلسطينيني، وأن أوهام بعض الصهاينة اخلاصة بإقناع الفلسطينيني

موضوعات  رمتاء يف أحضان اإلمربيالية واإلميان باملُثُل الرأمسالية احلرة هي مجيعاًواال ويف احلقيقة، فإن استخدام العنف
كانت ال  الصهيونية ليربايل رقيق، ألن تتواتر يف كتابات هرتزل والصهاينة الدبلوماسيني، ولكنها كانت مغلفة بغالف

الكشف   تزال حركة ضعيفة غري قادرة علىتكن قد أدركت هويتها متاماً بعد، كما أا كانت ال تزال يف بداياا ومل
تعلن عن أهدافها وعن هويتها، فالفرق إذن بني هرتزل  تزداد قوة، كانت الصهيونية وكلما كانت. عن أهدافها

 وقد قال جابوتنسكي مرة إنه خليفة هرتزل. واملصطلح وليس يف الرؤية وال الفلسفة وجابوتنسكي يكمن يف النربة

من هرتزل لشارون عرب  وافقه نوردو على هذا، وحنن نذهب أيضاً إىل أن مثة خطاً ممتداًووريثه احلقيقي، وقد 
 .جابوتنسكي وبيجني

 

  المنظمة الصهيونية الجديدة

New Zionist Organization  
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وهي (العاملية حول فكرة الوكالة اليهودية املوسعة  الصهيونية نشب اخلالف بني الصهاينة التصحيحيني واملنظمة بعد أن
رفض املؤمتر الصهيوين  املقترحة، وبعد أن الصهيونية ، وكذلك حول حدود الدولة)األول الفكرة اليت عارضها الفريق

العاملية  الصهيونية بأنه تأسيس الدولة الصهيونية، ونظراً الفتقاد املنظمة الصهيونية تعريف هدف) 1931(السابع عشر 
 املنظمة«جابوتنسكي عن املنظمة األم مكونني منظمة مستقلة تعرف باسم  ةالطابع العسكري، انشق التصحيحيون بزعام

االعتماد على حكومة االنتداب، وعلى منح  وكانت املنظمة اجلديدة تنادي بعدم. 1935عام » اجلديدة الصهيونية
ديدة كانت تنادي بضرورة اجلماعات اليهودية يف العامل، وكذلك فإن املنظمة اجل اليهود حق اهلجرة، كما طالبت بتصفية

لندن وترأسها  املنازعات بني العمال ورأس املال عن طريق جملس أعلى للتحكيم، وكان مقر املنظمة يف تسوية
  .جابوتنسكي

 

غري الشرعية، ومنحت تأييدها ملنظمة إتسل، كما كان هلا تنظيماا  وقد لعبت املنظمة دوراً بارزاً يف تنظيم اهلجرة
وقد عارضت . األخرى الصهيونية ستقلة، ولعبت أفكارها دوراً مهماً يف تأسيس املنظمات العسكريةامل االستيطانية

 اجلديدة إىل صفوف املنظمة الصهيونية ، عادت املنظمة1946ويف عام . اجلديدة فكرة التقسيم الصهيونية املنظمة

ويف احلقيقة، فإن االنشقاق واالندماج بني املنظمتني . القضايا العاملية بعد أن أصبح موقفهما متفقاً بشأن معظم الصهيونية
الصهيوين  فهو اختالف حول التكتيك واحلد األقصى، وال ميتد إىل اإلستراتيجية أو احلد األدىن كالمها صهيوين منوذجي،

  .بأية حال

 

  الصهيونية الراديكالية

Radical Zionism  

وقد نشأ . العمومية الصهيونية التصحيحية أو الصهيونية ساسه الطبقي عنخيتلف كثرياً يف رؤيته وال يف أ تيار صهيوين ال
للحكومة الربيطانية  خالل املؤمتر الصهيوين الثالث عشر كنوع من االحتجاج على مهادنة وايزمان 1923 هذا التيار عام

فسه، وكاد الفريقان أن التصحيحية يف الوقت ن الصهيونية وقد ظهرت. واستعداده للتخلي عن حقوق اليهود يف فلسطني
يتفقان يف االعتراض  وقد كان الفريقان. اختالف موقفهما من الطابع اجلماعي العمايل لالستيطان الصهيوين يتحدا لوال

  .يرون أن هذا هو األسلوب الوحيد املتاح على الطابع االشتراكي هلذا االستيطان، لكن الراديكاليني كانوا

 

وكان  .للصهاينة الراديكاليني لتحقيق اخلالص للشعب اليهودي عن طريق تغيري بنيان حياته اداًوقد أسس الراديكاليون احت
كما حاول االحتاد تقدمي العون  االحتاد ينادي بأن االستيطان جيب أن يتم من خالل امتالك األرض ملكية قومية،
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يني العموميني، انضم الصهاينة انقسام يف صفوف الصهيون ، حينما حدث1930ويف عام . لالستثمارات الفردية
  .الليربايل واحتدوا معه مكونني االحتاد العاملي للصهيونيني العموميني الراديكاليون للجناح

 

  منظمة شبابية بيتار 

Betar  

وهو . »ترومبلدور حلف«أو » عهد ترومبلدور«، أي »بريت يوسف ترومبلدور«اختصار العبارة العربية  »بيتار «
، إلعداد أعضائه للحياة يف 1923عام  (التفيا( صهيوين تصحيحي أسسه يوسف ترومبلدور يف رجيا تنظيم شبايب

. وتعليمهم، مع التركيز على العربية باإلضافة إىل التدريب العسكري فلسطني بتدريبهم على العمل االستيطاين الزراعي

فكانوا يتعلمون  عات الفاشية اليت سادت أوربا آنذاك،أعضاء التنظيم مقوالت تعكس التأثر الواضح بالرت وكان يتم تلقني
. كل الدول اليت هلا رسالة قامت على السيف وحده وأن" الغزو أو املوت"مثالً أن اإلنسان أمامه اختياران ال ثالث هلما 

عة لشباب الشائ وكانت إحدى اهلتافات. التصحيحية الصهيونية جابوتنسكي زعيم وبشكل عام، تمثَّل التنظيم أفكار
، كما كانوا يرتدون القمصان البنية "وفلسطني جلابوتنسكي إيطاليا ملوسوليين وأملانيا هلتلر"بيتار طوال فترة الثالثينيات 

العاملية إثر الرتاعات اليت نشبت بني  الصهيونية وقد انشق تنظيم بيتار عن املنظمة. الشبابية الفاشية اللون تشبهاً باملنظمات
  .1934عام » االحتاد القومي«مث » اجلديدة الصهيونية املنظمة«وزعمائها واليت انتهت بانفصاله وتشكيل  جابوتنسكي

 

  مركزاً للتدريب1934بولندا بل امتد إىل العديد من البلدان، فأقام التنظيم عام  ومل يقتصر نشاط تنظيم بيتار على

) 1939(وجنوب أفريقيا  (1938)  كما أقام فروعاً يف اللدالبحري يف إيطاليا وآخر للتدريب على الطريان يف باريس،

ظلت القاعدة األساسية للتنظيم وهيئته القيادية خارج فلسطني  وحىت بداية احلرب العاملية الثانية،). 1941(ونيويورك 
 وف بيتاروقد تشكلت يف صف. حيث كان بعض أتباع بيتار قد أسسوا عدة مستوطنات تعاونية مث انتقلت بعد ذلك إليها

ومن هذه القيادات، على سبيل املثال، . وقيادة حركة حريوت اإلرهابية الصهيونية القيادات األساسية ملنظمة اإلرجون
  .بيجني ومناحم) الداد(يسرائيل شيف 

 

ائه كان عدد أعض. ويف أواخر الستينيات. العامل وقد أصبحت الدولة الصهيونية، بعد تأسيسها، مركزاً لتنظيم بيتار يف
  . بلداً أخرى13احملتلة والباقي يتوزعون يف  حنو مثانية آالف نصفهم يف فلسطني
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  Vladimir Jabotinsky 1940-1880 فالديمير جابوتنسكي 

لعائلة من الطبقة الوسطى حل ا الفقر ) روسيا) ولد يف أوديسا. مفكر صهيوين وقائد حركة الصهيونيني التصحيحيني
 باليهودية ضئيالً للغاية، إذ كان ينظر إليها من اخلارج، ومل تكن له معرفة بالعربية وكان اهتمامه. )األب(ملوت العائل 

  .وقد أتقنها فيما بعد وطالب بأن تكتب حبروف التينية

 

صهيونية منذ  ومع هذا، يقال إنه كانت لديه نزعات. كثرياً حبركة أحباء صهيون عندما مسع ا مل يهتم جابوتنسكي
الرؤية املعرفية اإلمربيالية متاماً؛ فتبنى رؤية  درس القانون يف سويسرا وإيطاليا حيث تعلَّم اإليطالية واستوعب. اهصب

تأثر  املُثُل اإلنسانية، وأعلن أن العامل إن هو إال ساحة لصراع اجلميع ضد اجلميع، كما توماس هوبز للواقع ورفض كل
البريوال عن اإلرادة وعن قدرة اإلنسان   وتأثر على وجه اخلصوص بأفكار أنطونيوبالفكر الدارويين والنيتشوي والفاشي

أي أن تصبح الذات (» األنانية املقدسة«كله رؤية جابوتنسكي ملا مساه  وكانت مثرة هذا. على صياغة املستقبل بإرادته
دمج  أن جابوتنسكي كان حياولمن األغيار، أي ) ذبح اآلخرين(فطالب أن يتعلم اليهودي الذبح  ،(مركز احللول

وقد عمل جابوتنسكي . من هذا العامل اليهودي يف عامل أوربا اإلمربيايل حبيث يكتسب اليهودي أخالقياته ورؤيته وهويته
لصحيفة ليربالية تصدر يف أوديسا وكان ينشر مقاالته بامسه املستعار  مراسالً) 1901  1898(أثناء إقامته يف روما 

  .«التالينا«

 

، فاطَّلع على كتابات (1903)  حبضور املؤمتر الصهيوين السادس1903بدأ جابوتنسكي نشاطه الصهيوين عام 
وتعرف إىل أوسيشكني وبياليك، وحاول تنظيم بعض خاليا الدفاع  الصهاينة األوائل، مثل بنسكر وهرتزل وليلينبلوم،

ضد أعضاء   داخلية روسيا الذي يقال إنه دبر عدة مذابحكما أيد زيارة هرتزل لفون بليفيه وزير اليهودية يف روسيا،
إلدراكه القيمة اليت سيكتسبها املشروع  وكان جابوتنسكي من معارضي مشروع شرق أفريقيا، رمبا. اجلماعة اليهودية

  .مهمة للغرب مثل فلسطني الصهيوين إن مت تأسيسه يف منطقة إستراتيجية

 

 الصهيونية وعن الصحف الصهيونية رمسية عن أجهزة الدعاية ان مسئوالً بصورةانتقل جابوتنسكي إىل إستنبول حيث ك

وانتخب جابوتنسكي عضواً . ، وذلك بعد سقوط اخلالفة العثمانية)والالدينو اليت كانت تصدر بالعربية والفرنسية(هناك 
وصل بصفته هذه إىل اتفاق مع ت ،(1921(وأثناء املؤمتر الصهيوين الثاين عشر . 1921اللجنة الصهيونية عام  يف

وكان االتفاق يقضي بأن تلحق قوة يهودية غري . مذابح ضد اليهود مندوب حكومة بتليورا األوكرانية اليت قامت بعدة
). اليهودية وقد أثار ذلك احتجاج كثري من أعضاء اجلماعات(أثناء زحفها ضد احلكومة البلشفية  حماربة بقوات بتليورا



 
6الد -تور عبد الوهاب املسريي  الدك-موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية                                                399  

ينوه فيه ذه القومية وحيويتها   حيث كتب مقاال1911ًبوتنسكي بالقومية األوكرانية إىل عام ويرجع إعجاب جا
  .وتفجرها باعتبارها قومية عضوية

 

 الصهيونية التنفيذية للمنظمة ، إال أنه استقال من اللجنة1922جابوتنسكي الورقة البيضاء اليت طرحها تشرشل عام  قَبل

 االحتاد 1925هذه الورقة، وأسس يف العام نفسه منظمة بيتار، كما أسس عام  وهلا احتجاجاً على قب1923عام 
السياسة الصهيونية وتنقيحها،  للصهاينة التصحيحيني، وقد جاء االسم تأكيداً ملوقفهم الرامي إىل ضرورة تصحيح العاملي

قبل  األساسية الشاملة الصهيونية صيغةاهلرتزلية األصلية، وهي ال أي تصفيتها من أية شوائب، حىت تقترب من الصيغة
هو حتويل أرض  الصهيونية هدف"وقد أعلن التصحيحيون يف دستورهم أن . ويدها وقبل إدخال الديباجات عليها
، على أن يسود "حكم حملي وأكثرية يهودية ثابتة] يتمتع ب... [كومنولث يهودي إسرائيل، وضمنها شرق األردن، إىل

. العمال والرأمساليني ر ويتم تأجيل الصراع الطبقي وقبول التحكيم اإلجباري حلسم اخلالفات بنياالقتصاد احل الدولة

وكانت ( وضم عناصر يهودية غري صهيونية 1929بتوسيع الوكالة اليهودية عام  الصهيونية وبعد أن قامت املنظمة
، وبعد اغتيال الزعيم الصهيوين )لة اليهوديةالدو هو إقامة الصهيونية رفضت ألسباب تكتيكية إعالن أن هدف املنظمة قد

عن املتهمني باعتبارهم أبرياء، توترت العالقة بني جابوتنسكي من جهة  العمايل أرلوسوروف ودفاع جابوتنسكي
  .من جهة أخرى العمالية الواقعة آنذاك حتت هيمنة الصهاينة العماليني الصهيونية واملنظمة

 

عمالية صهيونية تنافس اهلستدروت وتسمى  تنسكي يف هذه الفترة منظمةوعلى صعيد االستيطان، أسس جابو
للتعاون مع مشاريع رؤوس األموال اخلاصة إلقامة جمتمع صهيوين طابعه  ، كان مستعداً»اهلستدروت القومي للعمال«

عن صهيونية  ه أبداً، ال ختتلف صهيونيت)يهودي غري يهودي(والواقع أن جابوتنسكي صهيوين دبلوماسي  .العام رأمسايل
وينطلق . باعتبارهم شعباً عضوياً منبوذاً الغرب االستعماري اليت تدور يف إطار فكرة الشعب العضوي وتنظر لليهود

كيان عضوي مستقل وقيمة مطلقة صافية ال تشوا أية شوائب وال  جابوتنسكي من الفكر القومي العضوي، فاألمة
الدين  فهي مطلق مكتف بذاته جيب أن تستبعد كل العناصر األخرى الدخيلة مثلمرجعية خارجها،  حتتاج إىل أية نقط

أي تربير أو منطق خارجي، ووجودها  شأا شأن القوميات يف العامل الغريب آنذاك اليت ال حتتاج إىل(واالشتراكية 
، أي القومية اليهودية » إضافيةالصهيونية بدون صفات«إىل ما مساه  وهلذا، جلأ جابوتنسكي). العضوي هو املربر الوحيد

  .تربيرات دون ديباجات أو

 

بدون إله، ولذا فقد صرح بأن الشعب اليهودي  ويرفض جابوتنسكي الدين اليهودي متاماً، فهو يدور يف إطار احللولية
أن تظل  جيب الصهيونية مل يكن يعرف اليهودية بقدر كاف، وكان يرى أن وهو على كلٍّ. هو املعبد الذي يتعبد فيه
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) 1932بعد عام (ميانع يف مرحلة الحقة  ولكنه، بطبيعة احلال، مل. مبنأى عن اليهودية وأال تبتلع إال أصغر جرعة منها

 عكس دعاة كما رفض جابوتنسكي املوروث اإلثين كمصدر للهوية على .الصهيونية يف توظيف الدين يف خدمة

بل إنه يذهب إىل أن املوروث احلضاري . تغناء عن هذا املوروث متاماًاالس اإلثنية، ولذا فقد ذهب إىل إمكان الصهيونية
 .الغربية ، فاليهود مستوعبون متاماً يف احلضارة"احلضارة الغربية نفسها هو"لليهود 

 

 : ولكن ما مصدر خصوصية اليهود يرى جابوتنسكي أن ثمة مصدرين أساسيين

 

بية، فهم جسم غريب تلفظه هذه اتمعات، ومن هنا فإن الشعب أوهلما وضع اليهود الشاذ يف اتمعات الغر) أ
 ومعىن هذا أن جابوتنسكي يقبل مقوالت معاداة اليهود). وهم على حق يف ذلك(جريانه  اليهودي شعب رديء يكرهه

للعداء أن اجلانب اإلجيايب  وجيدها استجابة معقولة للشخصية اليهودية وصفة لصيقة باحلضارة الغربية، كما أنه يرى
  .لليهودية هو أا تولِّد إحساس اليهودي بنفسه

 

بأن القومية والعرق كانا بالنسبة إليه  يرى جابوتنسكي أن العرق هو احملور األساسي للمجتمع، حبيث ميكن القول) ب
طلق هو العرق والدم أي أن امل(أكثر أمهية من األرض والدين واللغة والقومية  بل يرى أن السمات العرقية. شيئاً واحداً

جمتمع منوذجي "األحالم اإلثنية  ولذا، فهو، يف حديثه عن الصهيونية، يشري باستخفاف إىل مجيع). اهلوية اإلثنية وليس
يراه الضرورات الواقعية املادية، أي إنقاذ الشعب اليهودي العضوي  مقابل ما" وثقافة عربية ورمبا طبعة ثانية من التوارة

  .احملدق طراملنبوذ من اخل

 

من اليهود متاماً، وتصفية اجلماعات اليهودية يف  تترجم هذه املنطلقات نفسها إىل حل وإجراءات، واحلل هو إخالء أوربا
 وكان جابوتنسكي. فلسطني ليفرضوا أنفسهم بالقوة كأغلبية سكانية داخل دولة يهودية العامل ونقْل ماليني اليهود إىل

إىل النجاح دون الدعم الغريب للمشروع  اجلهود الذاتية للصهاينة ال جدوى من ورائها وأنه ال سبيليؤمن إمياناً قاطعاً بأن 
أشاد (اليت تقوم باضطهاد اليهود، باملساعدة يف هذه اخلطة  وستقوم احلكومات الغربية، ومنها تلك. الصهيوين

عصبة  كومة البولندية الرامية إىل لفت نظرأمام اللجنة امللكية لفلسطني جبهود احل 1937 جابوتنسكي يف شهادته عام
وهو يشعر . يبنوا فيها كيام االجتماعي األمم والبشرية مجعاء إىل واجب البشرية أن تقدم لليهود منطقة يستطيعون أن

ولكنه يرجو أال توضع مثل هذه االقتراحات موضع الشبهة بل جيب على  أن مثل هذه االقتراحات قد تثري الشكوك،
  .(ويعترف هلا بفضلها أن تشكَرالعكس 
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، وهناك متاثل كامل يف »حتالف عضوي«احلل احلقيقي، فهو  هو) أكرب قوة استعمارية(ولكن التحالف مع إجنلترا 
  يف تأسيس مجاعة بريطانية تطالب جبعل فلسطني دولة صهيونية وجزءا1928ًجابوتنسكي عام  ولذا، ساهم. املصاحل

نصيحة رئيسها الكولونيل ودجود   بناًء على1929حلَّت عام ( وهي مجاعة الدومنيون السابع من الكومنولث الربيطاين
بل لقد صرح يف إحدى املرات بأن مثة أساساً إهلياً ). من املستوطنني بعد أن أخذت احلكومة الربيطانية موقفاً متشدداً

اخلطة التاكتيكية عند  زام املبدئي جتاه بريطانيا، فإنورغم هذا االلت. بني بريطانيا وفلسطني اليهودية لتحالف يعقَد
أما . بريطانيا فاختذ سياسة تتسم بالذيلية الكاملة جابوتنسكي كانت ختتلف عن خطة وايزمان الذي راهن على حسن نية

 اتصليسميه الضغوط الدولية، وهذا يفسر حبثه الدائم عن حليف غري بريطانيا، ف جابوتنسكي، فكان يلجأ إىل ما

أوربا، وعارض مشروع  ، كما اتصل مبعظم حكومات شرق"بالفاشي جابوتنسكي"مبوسوليين الذي عبر عن إعجابه 
وكان . تشجيع اهلجرة غري الشرعية إىل فلسطني تقسيم فلسطني وسياسة بريطانيا فيما خيص مسألة اهلجرة، وعمل على

. انيا وليس استبداهلا، وقد فشلت كل مساعيه فلم حيقق شيئاًالضغط على بريط اهلدف من هذه التحالفات واملناورات هو

له إن وضعت يف  استمرار ألسلوب هرتزل الدبلوماسي، أي البحث عن راع مع توضيح فائدة الدولة اليهودية ولعل هذا
  .خدمته

 

 : إن نقل اليهود، كأغلبية سكانية، سيحقق عدة أهداف من وجهة نظر جابوتنسكي

 

  .تطبيع الشخصية اليهودية اهلامشية  إىل أمة مثل كل األمم، أو حتويل اليهود 1

 

وعلى حد قول نوردو أستاذ جابوتنسكي . الغربية يف املنطقة وتصبح قاعدة هلا  تقوم هذه األمة خبدمة املصاحل 2
  .يفيةستصبح دولة وظ الصهيونية ، أي أن الدولة"فلسطني لنوسع حدود أوربا ونصل ا إىل الفرات سنجيء إىل"

 

 الشعب العضوي اليهودي جزءاً من احلضارة الغربية، أي أنه سيحقق من خالل التشكيل  ذه الطريقة سيصبح 3

  .اإلمربيايل الغريب ما فشل يف حتقيقه من خالل التشكيل احلضاري الغريب
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الغريب، فهذا الشعب  يعن العرب؟ هنا يتضح اجلانب اإلحاليل من فكرة جابوتنسكي عن الشعب العضوي اليهود وماذا
واليهود سيصلون . التربير األساسي للعملية االستعمارية جزء من عرق سيد، فالتفاوت بني األجناس الراقية واملتخلفة هو

 ومن مث، فال حقوق للعرب، فهم متخلفون ولن يفهموا طبيعة املسألة. اجلنس املتفوق إىل فلسطني باعتبارهم هذا

صهيونية على ضفيت ر  ر من العنف العسكري لفرض أغلبية يهودية على العرب وإقامة دولةاليهودية، ولذا فال مف
ليصف الطريق الوحيد لالتفاق مع العرب؛ » احلديدي اجلدار«وقد استخدم جابوتنسكي صورة جمازية . األردن بالقوة

  .جدار حديدي من احلراب اليهودية

 

اليهودية العسكرية لكي حتارب على اجلبهة  ىل، بتجنيد فرقة من الكتائبنادى جابوتنسكي، خالل احلرب العاملية األو
، وأسس يف 1914ووصل جابوتنسكي إىل اإلسكندرية يف ديسمرب . لفلسطني الفلسطينية مع القوات اإلجنليزية الغازية

 على إنشاء 1917ة عام احلكومة اإلجنليزي وقد وافقت .الصهيونية مع جوزيف ترومبلدور، فرقة البغالة العام التايل،
وتطوع فيها جابوتنسكي وأصبح قائدها، وكان يظن أن هذه الوحدة   من الكتائب محلة البنادق امللكية38الفرقة 

يبين مدى ضيق أفقه وافتقاره إىل معرفة  هي من الدوافع األساسية وراء صدور وعد بلفور، وهو ما الصهيونية العسكرية
اإلمربيايل الربيطاين بشأن فلسطني وضع قبل احلرب، وكان جزءاً ال يتجزأ من  اسة، فاملُخطَّطالدوافع املركبة يف السي

إىل  الصهيونية عضواً يف البعثة وقد أصبح جابوتنسكي. اإلمربيالية الربيطانية يف املنطقة بعد تقسيم الدولة العثمانية السياسة
  .السياسي فيها فلسطني كما أصبح رئيس القسم

، وتبنى سياسة 1920املظاهرات العربية يف القدس عام  وتنسكي دوراً أساسياً يف تنظيم كتائب اهلاجاناه لقمعلعب جاب
 ولذا، فقد قامت منظمة األرجون، بوحي من. إلرغامهم على االعتراف بالوجود اليهودي ضد العرب» الردع النشيط«

اليت جاء ديان فيما بعد ليجعل منها حموراً  «الوقائع اجلديدة« مساه أفكاره، بإلقاء القنابل على املدنيني دون متييز خللق ما
واهلدف من هذه التنظيمات مزدوج، فهي دف إىل الدفاع عن املستوطنني ضد  .لسياسة املؤسسة العسكرية اإلسرائيلية

محاية لطرق إمدادات  األصليني، ولكنها على حد قول جابوتنسكي خري دفاع عن املصاحل اإلمربيالية كما أا السكان
 .العربية اإلمرباطورية حلماية املصاحل الغربية ضد القومية

 

 ومع هذا، كان جابوتنسكي يعد متطرفاً باملقاييس .الصهيونية وأطروحات جابوتنسكي ال ختتلف كثرياً عن أطروحات

ي فكرة مشولية تعرب عن نفسها وه» الواحدية«يسميه  فما مصدر هذا التطرف؟ يؤمن جابوتنسكي مبا كان .الصهيونية
  :كما يلي
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اجلماهري للقائد بعداً  بل إنه كان يرى يف خضوع. العقائد الصافية البسيطة الواضحة يف دفع اجلماهري  اإلميان بدور 1
  )الفلستيني الوثين وخضوعهم الكامل للكهنة ففي روايته مششون يعبر البطل عن إعجابه بنظام(مجالياً 

 

 اخلالص الذي ال تشوبه أية شائبة، فاليهود الذين حياولون االستيطان يف فلسطني ليسوا  بفكرة اليهودي اإلميان 2

  .بورجوازيني أو بروليتاريا وإمنا هم جمرد رواد ليس هلم انتماء طبقي

 

الديباجات، الديباجات، كل  الواحدية الصرحية هي ما يميز جابوتنسكي عن كل املفكرين الصهاينة، فهو يرفض وهذه
فالصهيونية مكتفية بذاا، ومن مث فال داعي للتاكتيكات واملناورات،  .ليربالية كانت أم عمالية، علمانية كانت أم دينية

السياسي، وخصوصاً  وموقف جابوتنسكي هذا ينم عن السذاجة واجلهل بطبيعة العمل. للمراوغة وعدم ااهرة وال مربر
  )اإلمربيالية الزراعية سطني  يهود العامل  الدولةفل(إذا كان مثة ساحات كثرية 

 

يريدها وبالطريقة اليت تروق  امتصاص التيار التصحيحي وتوظيفه يف ااالت اليت الصهيونية وكان يف وسع احلركة
طرح   طريقال عن الصهيونية جابوتنسكي وأعوانه تحدوا املؤسسة ولكن. لقادته، فاال كان دائماً مفتوحاً أمام اجلميع

برفض بعض القواعد اخلاصة بطريقة تناول  فكر مييين متطرف، فالفكر الصهيوين ابتدأ فكراً استعمارياً استيطانياً، وإمنا
  .قصر نظر جابوتنسكي وهو ما جعله يبدو متطرفاً من منظور صهيوين األمور، وهو حتد يدل يف اية األمر على

 

والعمل واالبتعاد عن  صهيوين املراوغ، إذ كان يرفض الشعار الداعي إىل الصمتاالختالف رفضه اخلطاب ال وأول نقط
فقد كان يؤمن بضرورة اإليضاح واإلعالن عن  ."بأننا نذهب إىل فلسطني رد حرث األرض"السياسة والتظاهر 

حينما اكتفت سلطات و. وال واقعية وال تعود على الصهاينة بأية فائدة األهداف دون مواربة، وهي مسألة غري عملية
على العملة يف  («Eretz Israel إرتس يسرائيل«ومها اختصار عبارة ) .E.Iالربيطاين مثالً بنقش حريف االنتداب

األمر وطالب بأن يكتب االسم كامالً  رفض جابوتنسكي) وهذا حل مراوغ(فلسطني بدالً من نقش الكلمتني كاملتني 
يهودية،  بكل وضوح أن هدفها هو إنشاء دولة الصهيونية تعلن احلركة ب بأنكما طال. أو أن ال يكتب على اإلطالق

يؤثرون عدم إعالنه، ألن الصياح  وهو هدف كان اجلميع متفقني عليه منذ أيام بنسكر، وهم يتحدثون عنه ولكنهم
، إذ ) أم سيتم طردهمأي(جابوتنسكي يطالب بأن توضح هلم األمور  أما العرب، فكان. واإلفصاح ال يفيدان يف رأيهم

عليه متاماً، وال  وهو أمر كان متفَّقاً. الصهيوين، سيتم بكل بساطة كما يتم أي مشروع استعماري كبري أن املشروع
  .النهائية ينصرف االختالف بني الصهاينة إال إىل جدوى اإلعالن عن األهداف
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ومرة . احلد األقصى الذي يتسم بالشمول والفورية ى حلوثاين أوجه االختالف بني جابوتنسكي واملنظمة هو إصراره عل
وعلى سبيل املثال، كان جابوتنسكي . اهلدف، فاالختالف كان على طبيعة املرحلة أخرى، مل يكن مثة اختالف على

ونقل اليهود وطرد  الدولة املزمع إنشاؤها جيب أن تتم دفعة واحدة عن طريق رفع قيود اهلجرة إىل فلسطني يرى أن
يقضي بتهجري مليون ) 1938(الثالثينيات  رب، ومن هنا كان جلوؤه إىل عقد اتفاق مع حكومة بولندا يف ايةالع

وكان . سنوات، وذلك دف خلق أغلبية يهودية فورية يف فلسطني ونصف مليون يهودي إىل فلسطني خالل عشر
يهودية يف  لندا اليت كانت تضم آنذاك أكرب مجاعةهذا ممكن مع تفاقم ظاهرة العداء لليهود يف بو جابوتنسكي يتصور أن

يصل الدعم اإلمربيايل دفعة واحدة وأن تقام  والرؤية الطفولية الساذجة نفسها تكمن وراء أوهامه املتعددة يف أن. العامل
 ف احلركةمجيع األراضي العامة املرترعة يف فلسطني وأن توضع حتت تصر الدولة على ضفيت ر األردن وأن تصادر

بضرورة تصفية اجلماعات اليهودية يف اخلارج  كما كان جابوتنسكي ينادي. وكلها أهداف صهيونية كامنة .الصهيونية
وهذه  .قومياً عضوياً يعبر عن الذات القومية ويؤدي إىل تطبيع اليهود تطبيعاً كامالً وعربنة التعليم، أي جعله تعليماً

اإلصرار عليها يف تلك املرحلة كان من  دبيات الصهاينة من كل االجتاهات، ولكنموضوعات قدمية ومطروحة يف أ
الغريب كان  والواقع أن التحالف مع االستعمار. وانشقاقات يف املنظمة الصهيونية املمكن أن ينتج عنه صدع يف القيادة

. فة وطبيعة ساحة القتال يف فلسطنياملُستهد قائماً بالفعل، ولكن هناك صعوبات خاصة بسبب طبيعة املادة البشرية

مصاحل عاملية ليست بالضرورة متفقة متام االتفاق مع مصاحل املستوطنني، من ذلك  فالدولة الراعية اليت يعتمدون عليها هلا
 ضرورياً أن تظهر القيادة ولذا، كان. اإلمرباطورية يف عدم الدخول يف صراع مع القومية العربية أثناء احلرب رغبة

وال أدركه  الرغبة وأن تأخذ احلساسيات يف االعتبار، األمر الذي مل يدركه جابوتنسكي حينذاك تفهماً هلذه هيونيةالص
. الدياسبورا، فهو تجاهل حلقيقة وجود صهيونيتني أما تصفية). وقد أدركه شترين وبيجني بدرجة أقل فيما بعد(أتباعه 

 االعتماد على الصهاينة التوطينيني يف اخلارج، وخصوصاً يف مرحلة ما قبليعتمدون كل  وقد كان املستوطنون الصهاينة

  .إنشاء الدولة

 

ومن هنا (احلر وتقوية البورجوازية اليهودية يف فلسطني  أما الوجه الثالث من أوجه االختالف، فهو إصراره على االقتصاد
للتعاون، فقد  انعون يف التعاون معه حني يكون مثة جمالومل يكن العماليون مي). فكراً ميينياً صنف فكره خطأً باعتباره

ولكن طبيعة . ومع يهود اخلارج البورجوازيني كانوا يف اية األمر يتعاونون مع السلطات االستعمارية غري االشتراكية
بالضرورة   ال يرتبطاإلحاللية هي اليت فرضت عليهم أسلوباً مجاعياً عمالياً، وهو أسلوب االستعمار الصهيوين االستيطانية

فاملستوطنون األوائل يف الواليات املتحدة  .بأي مضمون اشتراكي إنساين حىت لو استخدمت ديباجة اشتراكية لتسويغه
فلسفة فردية متطرفة، وكان ماكس فيرب يعتربها األساس الفلسفي لعملية  من طائفة البيوريتان، وفلسفتهم يف احلياة

هل ميكن حرث األرض   تبنوا أشكاالً مجاعية يف االقتصاد واحلياة كضرورة استيطانية، إذالرأمسايل، ومع هذا التراكم
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جمال للتعاون بسبب طبيعة املوقف نفسه ال بسبب  وقتل أصحاا األصليني يف إطاراملشروع احلر؟ وهكذا، مل يكن هناك
  .االختالفات على التوجه السياسي

 

يعين أنه شخص يصر على احلد  ، وهذا»تروتسكي احلركة الصهيونية«اسم ولقد أطلق بن جوريون على جابوتنسكي 
املرحلة متجاهالً أن من املمكن حتقيق الشيء نفسه ببطء مع  األقصى واحللول الشاملة وجياهر بذلك وال يدرك طبيعة

 فتاريخ. ابوتنسكيولعل هذا يفسر جناح العماليني فيما فشل فيه ج. عن األخوة والتضامن إطالق شعارات هادئة مجيلة

  .العمالية الصهيونية هو تاريخ) بشقيه الزراعي والعسكري(االستيطان 

 

الدولة، فقد استمروا يف جهودهم االستيطانية العسكرية اليت  وال يعين هذا أن أتباع جابوتنسكي مل يلعبوا دوراً يف تأسيس
عام  انشقاقهم طويالً على كل حال، فقد مات جابوتنسكيومل يدم . العمالية يف اية األمر كانت تستفيد منها املؤسسة

مرة أخرى مع العماليني، وعادت  ويف منتصف األربعينيات، بدأ التعاون.  وحل حمله بيجني يف قيادة هذا االجتاه1940
واشترك   بعد أن أصبح موقفهما متفقاً جتاه كل القضايا،1946إىل صفوف املنظمة األم عام  اجلديدة الصهيونية املنظمة

 ياسني، وهي من أكثر العمليات اإلرهابية وتعد مذحبة دير). 1946(اجلميع يف املؤمتر الصهيوين الثاين والعشرين 

بالتعاون مع  وجناحاً، مثرة هذا التعاون، إذ قام ا فريق من مجاعة األرجون ذات التوجه التصحيحي اتقاناً الصهيونية
هذه العملية اإلرهابية، ولكن من الثابت تارخيياً أنه  وقد استنكر الصهاينة العماليون. ماليوناهلاجاناه اليت يسيطر عليها الع
 وقد صدرت أعمال جابوتنسكي الكاملة بالعربية يف. االجتاهني الصهيونيني االستيطانيني مت التنسيق املسبق بشأا بني

 .إسرائيل

 

  Max Bodenheimer 1940-1865 ماكس بودنهايمر 

 نشر كتيباً دعا 1891ويف عام . بعض الوقت درس القانون يف جامعة شتوجتارت وعمل باحملاماة. صهيوين أملاينزعيم 
وبعد ذلك بعامني، أسس مع ديفيد ولفسون . لليهود الروس املضطهدين فيه إىل إقامة مستعمرات يف سوريا وفلسطني

أصبح من أشد  وبعد صدور كتاب هرتزل دولة اليهود،. »ميةاملنظمة اليهودية القو«كولونيا تدعى  مجعية صهيونية يف
الواردة يف  الصهيونية صياغة األهداف ، وساهم يف)1897(مؤيديه، وكان عضواً يف رئاسة املؤمتر الصهيوين األول 

  .العاملية الصهيونية لوائح املنظمة التالية، ووضع مسودة الصهيونية نائباً للرئيس يف املؤمترات مث عمل. برنامج بازل
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وهللم الثاين، وزار فلسطني  كان بودامير عضواً يف الوفد املرافق هلرتزل يف لقاءاته مع القيصر األملاين ،1898يف عام 
كان رئيساً  ، كما1910 و1897األملانية وتولَّى رئاستها بني عامي  الصهيونية شارك يف تأسيس املنظمة. وإستنبول

وأثناء احلرب العاملية األوىل، . التأسيسية  ووضع الئحته1914 وحىت 1907لفترة من للصندوق القومي اليهودي يف ا
وكانت هذه اللجنة مبرتلة حلقة االتصال بني ). »جلنة الشرق«سميت فيما بعد ) أسس يف برلني جلنة حترير اليهود الروس

باعتبارهم أملاناً، وذلك حىت تزيد  املتحدثني باليديشيةاليديشية وقوات االحتالل األملانية اليت كانت تود جتنيد اليهود  يهود
  .السالفية املختلفة من الكثافة السكانية األملانية يف املناطق

 

وقد استقر . العاملية الصهيونية معهم عن املنظمة ، ولكن مل ينشق1934 و1929تعاون مع التصحيحيني بني عامي 
بالعربية  كتابة يف عدد من الدوريات الصهيونية، ونشرت مذكراته يف فلسطني حيث شارك بال1935عام  بودامير

  . مسرحية عن حياة املسيح1933كما كَتب عام . واإلجنليزية واألملانية

 

  Yizhak Gruenbaum 1970-1879 يتسحاق جروبناوم 

ولد .  وزير داخلية يف إسرائيلالعامة، وأول الصهيونية أحد قادة االستيطان الصهيوين، وقائد اجلناح الرايكايل داخل تيار
منذ املؤمتر السابع  الصهيونية يف املؤمترات يف صدر شبابه، وصار عضواً الصهيونية وشارك بنشاط يف األنشطة يف بولندا

  .عدة صحف يف روسيا وبولندا ، وأصدر)1905(

 

) الربملان البولندي(تخب عضواً يف السييم بعد استقالهلا عن روسيا، وقد ان كان نشيطاً يف احلركة السياسية البولندية قبل

يف الربملان،  «كتلة األقليات«وخالل هذه الفترة، نظَّم .  حني هاجر إىل باريس1932وحىت عام  1918 منذ عام
باريس، أصبح عضواً يف املكتب التنفيذي  وبعد هجرته إىل. ودافع بشدة عن احلقوق االجتماعية والسياسية لألقليات

  .ومسئوالً عن النشاط التوطيين واالستيطاين هيونيةالص للمنظمة

 

وكان من املدافعني بضراوة عن علمنة . الوكالة اليهودية وضم غري الصهاينة هلا كان من أشد معارضي عملية توسيع
ان وأثناء اضطهاد النازي لألقليات وإبادته هلا، ك .األمر الذي جلب عليه عداء األحزاب الدينية الصهيونية احلركة

 أية جهود إلنقاذ يهود أوربا، فقد كان يرى أن الدياسبورا ال قيمة هلا وأن حياة أية جرونباوم من أشد املعارضني لبذل

  .بقرة يف فلسطني أكثر أمهية من حياة عشرات اليهود يف الدياسبورا
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، )انتخابات الكنيست األول توهي احلكومة اليت أجر (1949  1948عضواً يف احلكومة اإلسرائيلية املؤقتة يف  عين
يف احلياة السياسية، ولكنه ظل يكتب لفترة يف جرائد حزب  تضاءل دوره بعد ذلك. واشترك يف االنتخابات، ولكنه فشل

  .(1959  1953(األدبية إشرافه على حترير موسوعة الدياسبورا  ومن أهم أعماله. املابام

 

  Meir Grossman 1964-1888 ماير جروسمان 

منذ شبابه املبكر، وعاش لفترة يف وارسو حيث كتب  الصهيونية اخنرط يف احلركة. في وقائد صهيوين من التصحيحيني، ولد يف بروسياصح
 ومع بداية احلرب العاملية األوىل، دافع عن آراء. هناك الصهيونية درس يف برلني، ورأس حترير صحف احلركة الطالبية. الصحافة اليديشية يف

ورحل . أصدر صحيفة يديشية تدعو هلذا جابوتنسكي الداعية إلنشاء فيلق يهودي حيارب مع احللفاء وذهب إىل لندن حيثفالدميري 
سافر  وبعد ثورة أكتوبر،. ، عاد إلىها)1917عام (وبعد ثورة فرباير يف روسيا . كوبنهاجن جرومسان بعد فترة بسبب متاعب مالية إىل

 وبعد انتصار البالشفة على القوميني األوكرانيني بقيادة بتليورا، رحل جرومسان إىل .الصهيونية احلركةإىل أوكرانيا حيث شارك بنشاط يف 

. النداو يف إنشاء مكتب االتصاالت اليهودي ، شاركه جيكوب1919ويف عام . الواليات املتحدة ليدعو لنجدة اليهود من البالشفة

اشترك  .ليزية يف القدس بالستاين بوست، واليت حتولت فيما بعد إىل جريوساليم بوستاإلجن  نشرة كانت تصدر باللغة1925وأسس عام 
  وانشق1933اجلديدة عام  الصهيونية االنفصال عن املنظمة مع جابوتنسكي يف إنشاء احلزب الصهيوين التصحيحي، لكنه خالفه يف مسألة

وقد ألقَى هناك خطاباً فَضح فيه . يف بنك  وأصبح مديرا1934ً عام استقر جرومسان يف فلسطني منذ. ليكون حزب الدولة اليهودية
وهاجر جرومسان  .الصهيونية الربيطاين بشأن التقسيم، األمر الذي أدى إىل تعليق عضويته يف املنظمة مباحثات وايزمان مع وزير املستعمرات

عمله الصحفي منهياً  واستمر يف. سطني وشارك يف حزب الصهيونيني العمومينيالعاملية الثانية، مث عاد إىل فل إىل الواليات املتحدة أثناء احلرب
 اهتماماً بقضايا اليهود السوفييت وأصدر عدة مطبوعات بالروسية يف حياته السياسية باالنفصال عن احلزب الليربايل اجلديد، لكنه أبدى

 .إسرائيل

  

  

  

الصهيونية العمالية: الباب الحادى عشر   

 

 

 الشتراكية الصهيونية ا
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Socialist Zionism  

. وقد أخذنا باملصطلح الثاين ألنه أكثر حياداً. »الصهيونية العمالية«اصطالح مرادف الصطالح » الصهيونية االشتراكية«

وقد أثبتت ممارسات الصهاينة العماليني أن انتماءهم االشتراكي جمرد وهم، فقد قاموا باحتالل األرض الفلسطينية 
هلها بالتعاون مع قوى االستعمار، ويشكِّلون اآلن الصفوة احلاكمة يف إسرائيل، قاعدة االستعمار الغريب وطردوا بعض أ

 . يف املنطقة العربية

 

فهو على األقل يصف االنتماء الطبقي الفعلي لبعض قطاعات املستوطنني الصهاينة، » الصهيونية العمالية«أما اصطالح 
 . ستخدم لإلشارة إىل جمموعة من األحزاب اإلسرائيليةال تزال ت» عمايل«كما أن كلمة 

 

  الصهيونية العمالية

Labour Zionism  

تيار صهيوين يقْبل الصيغة الصهيونية األساسية الشاملة بعد ويدها وإدخال ديباجات اشتراكية » الصهيونية العمالية«
ة العمالية يف صفوف املثقفني اليهود يف شرق أوربا ممن وقد نشأت الصهيوني. عليها، وهو تيار استيطاين بالدرجة األوىل

 : ويتلخص إجناز الصهيونية العمالية فيما يأيت. سقطوا ضحية تعثُّر التحديث يف روسيا

 

فقد . جناحها يف التوصل إىل صيغة صهيونية مقبولة لدى الشباب اليهودي الثوري يف أواخر القرن التاسع عشر: أوالً
ة االستيطان اليهودي صراعاً طبقياً حاداً بني العمال والفقراء اليهود من جهة وأصحاب العمل شهد الشتتل ومنطق

وكتب .  من اليهود1900من مجلة املقبوض عليهم جلرائم سياسية عام % 30وكان . من جهة أخرى) اليهود أساساً(
أن احلمى قد أصابتهم، ولعله كان وايزمان يف خطاب له يشكو من أن شباب اليهود ينخرطون يف سلك االشتراكية وك

  1895وقد نظمت احتادات نقابات العمال اليهودية يف الفترة . يشري إىل أخيه الذي اخنرط يف صفوف الثوريني آنذاك

ومن هنا كانت شعبية .  إضراباً ضد أصحاب العمل، وانضم إليهم عمال غري يهود2276 ما ال يقل عن 1904
 . البوند وانتشاره

 

أسست فيه املنظمة الصهيونية وقد تومع هذا، جنحت الصهيونية العمالية يف ). 1897(س البوند يف العام نفسه الذي أُس
وساعد على ذلك وجود إحساس عام بني . خداع بعض هؤالء وأقنعتهم بإمكان حتسني مستواهم املعيشي يف فلسطني
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اعيني أو عمال صناعيني، أي أن االستيطان كان يشكل املستوطنني بأم سيصبحون مالكاً لألرض ال جمرد أُجراء زر
بل ميكننا أن نقول إنه لوال الصهيونية العمالية ملا قُدر للمشروع . صعوداً أكيداً يف السلم الطبقي وليس هبوطاً فيه

 . الصهيوين أي جناح، فهي اليت نقلت جزءاً من الكتلة البشرية اليهودية اليديشية إىل فلسطني

 

يف التوصل إىل صيغة تحل إشكالية خصوصية ) صهيونية ساحة القتال االستيطانية(جنحت الصهيونية العمالية : ثانياً
هي ) ذات الديباجة االشتراكية(وقد اكتشف الصهاينة العماليون أن الصيغة اجلماعية . االستيطان الصهيوين وإحالليته

فالدولة الراعية مل يكن لديها استعداد ملد . انبيه االستيطاين واإلحاليلالصيغة املُثلى الكفيلة بتحقيق االستعمار الصهيوين جب
املشروع الصهيوين مبا حيتاج إليه من ختطيط شامل وجهد بشري ومتويل كثيف لتوطني املهاجرين من أوربا وويد 

ن هنا، كان الشكل اجلماعي وم. واملادة البشرية املهاجرة من شرق أوربا مل تكن متلك رأس املال الالزم. فلسطني سكانياً
حيث تقوم املنظمة الصهيونية والصهاينة التوطينيون يف اخلارج جبمع رأس املال القومي الالزم من ) التعاوين االشتراكي(

يف الغرب، مث تقوم بإعطائه للوكالة اليهودية يف الداخل، اليت تقوم بتوظيفه ) وال سيما األثرياء(أعضاء اجلماعات اليهودية 
ويقوم العنصر البشري الدخيل بتنظيم نفسه على هيئة وحدات مجاعية .  تعاوين على أرض مملوكة ملكية مجاعيةبشكل

وهو أمر اكتشفه املستوطنون البيض األوائل يف (متارس الزراعة والقتال ألن اهود الفردي ال ميكن أن يكتب له النجاح 
 ). بدون مساعدة من أي فكر اشتراكيالواليات املتحدة أثناء حرب اإلبادة ضد اهلنود 

 

وقد نادت . أما الشق اإلحاليل من االستعمار الصهيوين، فقد تكفلت به املفاهيم االشتراكية اخلاصة بنبل العمل اليدوي
الصهيونية العمالية بأن يذهب يهودي املنفى إىل فلسطني ليعمل بنفسه ويزرع أرضها بيديه، فيزيل ما علق بذاته يف 

وهكذا، فإن اليهودي إذا استأجر عامالً عربياً فقد ). كما قال جوردون( ويكون آخر اليهود وأول العربانيني الشتات،
ومن هنا طرح جوردون فكرة اقتحام العمل، أي أن يعمل اليهودي بنفسه، مث . هدم الفكرة الصهيونية من أساسها

الزراعة «وهذا ما نسميه ( أي أن حيرسها بنفسه اقتحام األرض، أي أن يزرعها بنفسه، وأخرياً اقتحام احلراسة،
ورغم أن الديباجات املُستخدمة ديباجات ثورية شعبوية تتسم بشيء من اجلمال واجلاذبية، فإا يف واقع ). »املسلحة

الئها من فهذه املفاهيم تعين يف واقع األمر تغييب العريب، واالستيالء على األرض بعد إخ. األمر تترجم نفسها إىل إحاللية
سكاا العرب مصدر العمالة الرخيصة اليت كانت تتهدد املشروع الصهيوين من أساسه، وإحالل املستوطن الصهيوين 

وبذلك تكون الصهيونية العمالية قد جنحت يف التوصل إىل الصيغة اليت تسمح بترمجة أهم عناصر الصيغة الصهيونية . حمله
 . إىل برنامج عملي وممارسة فعلية) يهودي يف فلسطني بعد التخلص من العربأي توطني الفائض ال(األساسية الشاملة 
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واليت جاء من صفوفها كثري من (ويبدو أن أعضاء البورجوازية اليهودية املندجمة أو شبه املندجمة يف الغرب ووسط أوربا 
كما أم مل يكن . ت االستيطانكانوا واعني حبقائق املوقف وبصعوبا) زعماء الصهيونية السياسية مثل هرتزل ونوردو

يعنيهم، من قريب أو بعيد، شكل الدولة الصهيونية ما دامت تؤدي األغراض املطلوبة منها مثل إبعاد يهود شرق أوربا 
ولذلك، مل متانع هذه القيادات البورجوازية يف اختاذ قرارات . عنهم والقيام بدور املدافع عن املصاحل اإلمربيالية

فالنقطة األوىل يف برنامج بازل تدعو إىل توطني اليهود يف فلسطني بالوسائل الالزمة دون . ية عديدةثور» اشتراكية«
ومبرور الزمن، اكتشف مجيع الصهاينة بشكل برمجايت أن االستيطان . تأكيد أي حمتوى طبقي أو منط إنتاجي معين

 الصهيوين كان البد أن تتم بشكل مجاعي أو قومي، اجلماعي والعمايل هو أهم أشكال االستيطان، فعملية متويل املشروع
لكل هذا، جند أن املؤمترات . كما أن املستوطنني اضطروا إىل التجمع على هيئة جزر متماسكة يف وجه الرفض العريب

وافقت على مبدأ تأميم األرض باعتباره أهم ) اليت سيطرت علىها الطبقات الوسطى واحلاخامات(الصهيونية األوىل 
وكان وايزمان .  الدولة الصهيونية يف املستقبل، كما اختذت هذه املؤمترات كثرياً من القرارات الثورية األخرىأُسس

يعطف كثرياً على النشاط الصهيوين العمايل ومل يكن يأبه باعتراضات املمولني اليهود ) الصهيوين العملي البورجوازي(
 . يف اية األمر، املشروع الصهيويناعتقاداً منه أن الصهيونية العمالية ستخدم، 

 

وجتدر مالحظة أن الصهيونية العمالية االستيطانية ال ترفض اليهودية احلاخامية وحسب وإمنا تقدم نقداً عميقاً للشخصية 
دعم املايل اليهودية يف املنفى باعتبار أا تود أن تسبغ مركزية على املُستوطَن الصهيوين فتزيد من شرعيته وتضمن تدفُّق ال

وكان التصور أنه كلما زاد هذا النقد عمقاً زادت الشرعية وزاد الدعم، بل إن النقد العمايل االستيطاين . والسياسي عليه
متاماً واعتبارها من خملفات املاضي، ومن مث نشأت الدعوة إىل أن » اهلوية اليهودية«وصل إىل درجة رفض ما يسمى 

 .  وأول العربانيني، وأصبحت الدعوة للهوية اليهودية من أمراض املنفىيكون املستوطنون آخر اليهود

 

وتتلخص املشكلة، . وتؤمن الصهيونية العمالية بأزلية معاداة اليهود وإن كانت تعطي تفسرياً اجتماعياً مادياً هلذه الظاهرة
 عن التركيب االجتماعي حسب التصور الصهيوين العمايل، يف أن التركيب االجتماعي واحلضاري لليهود خيتلف

واحلضاري للشعوب اليت يعيشون بني ظهرانيها، فاليهود الذين يحرم عليهم ممارسة مهنة الزراعة كانوا يعيشون أساساً يف 
املدن، أما العمال منهم فهم ال يشكلون بروليتاريا صناعية وإمنا ينتمون إىل قطاع الربوليتاريا الرثة ومحرم عليهم ممارسة 

وهذا كله .  من احلرف واألعمال، أما أثرياء اليهود فإم يشتغلون بالتجارة والربا أو ببعض الصناعات االستهالكيةكثري
: وقد عبر بوروخوف عن هذه الفكرة بصورة اهلرم املقلوب. دليل على تشوه البناء الطبقي عند اليهود وعلى هامشيتهم

ل اهلرم الذي يتكون من قاعدة عريضة تسهم يف العمليات اإلنتاجية فكل شعب يتكون من فئات اجتماعية تأخذ شك
. األساسية، وكلما بعدت العمليات االقتصادية عن هذه العمليات األساسية قلَّ عدد العاملني حىت نصل إىل قمة اهلرم

واألطباء واملفكرين وغريهم، وجيد بوروخوف أن هذا اهلرم مشوه متاماً عند اليهود ففي صفوفهم عدد كبري، من احملامني 



 
6الد -تور عبد الوهاب املسريي  الدك-موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية                                                411  

يشاركون يف العمليات اإلنتاجية اهلامشية وينتمون إىل الطبقة الوسطى وإىل قمة اهلرم، مع قلة قليلة من الفالحني، إن 
 .وجدت، وبروليتاريا صغرية احلجم نسبياً ممن ينتمون إىل قاعدته

 

 : وقد نتج عن هذا الوضع المتميز شيئان

 

ت اليهودية يف اتمع  رأمساليني كانوا أو عماالً  كانت تشكل وحدة متميزة مرفوضة من بقية أن كل الطبقا: أوالً
وهذا يعين أن معاداة اليهود شيء موجه ضد كل ). وبسبب تراثها الفكري الديين القومي(اتمع بسبب هامشيتها 

راكية الال طبقية غري قادرة على حل هذه القضية اليهود جبميع طبقام، وهي تكاد تكون مرضاً أزلياً ألن اتمعات االشت
 . لعدم إدراكها خصوصية وضع اليهود

 

وقد ازداد . أُصيبت الشخصية اليهودية بالذبول والطفيلية ألا فقدت عالقتها باألرض الزراعية وبأي عمل منتج: ثانياً
تنافس الرأمساليني اليهود وترفض ) بولندايف روسيا و(هذا الوضع حدة وتفاقماً، بسبب ظهور طبقة رأمسالية حملية 

. استئجار العمال اليهود وذلك بسبب التعصب الديين وألن العامل اليهودي يف معظم األحيان كان ال ميتلك اخلربات

حىت ولقد راحت هذه الرأمسالية احمللية اجلديدة تؤلب اجلماهري املسيحية املُستغلة ضد كل من الرأمساليني والعمال اليهود، 
ال تعرف هذه اجلماهري مستغليها احلقيقيني، وحتليل أوضاع اليهود بعد سقوط اجليتو على هذا النحو فيه كثري من اجلدة 

ويشترك الصهاينة العماليون يف اإلميان بأن اليهود فقدوا كثرياً من الصفات القومية وإن كانوا مع هذا يشكلون . والصدق
 . ة، وبأا منبوذة يف الغرب لألسباب اليت ذُكرت آنفاًأمة مستقلة أو أمة هلا مسات الطبق

 

وإن كان بوروخوف يرى (وبالتايل، فإن احلل الذي يطرح نفسه هو إخالء أوربا من يهودها وتصفية اجلماعات اليهودية 
ل نقل وتتم عملية التصفية من خال). إمكان استثمار مثل هذه اجلماعات وبالتايل وجوب الدفاع عن حقوقها السياسية

إىل استعمار ) إىل الواليات املتحدة وغريها من البلدان(الكتلة البشرية اليهودية إىل فلسطني، أي حتويل اهلجرة التلقائية 
استيطاين يف فلسطني حيث ستؤسس دولة صهيونية تجسد القيم القومية اليهودية وتساهم يف تطبيع الشخصية اليهودية 

 . ى من خالل العمل اليدويوتطهرها من أدران املنف
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وقد طالب العماليون بأن تجسد هذه الدولة القيم االشتراكية والثورية وكل القيم التقدمية املطروحة آنذاك يف أوربا، وال 
ويف املاضي، كان العماليون يتحدثون كذلك عن . خيلو أي برنامج صهيوين عمايل من احلديث عن وحدة الطبقة العاملة

ولكن، داخل هذه الوحدة البنيوية األساسية، توجد بنى . لتضامن الربوليتاري العاملي وما شابه من شعاراتاألممية وا
ولعل أهم هذه البنى تيار بوروخوف الذي حاول توظيف املنهج املاركسي يف خدمة رؤيته الصهيونية، . فرعية خمتلفة

يله إىل حتمية احلل الصهيوين كوسيلة لتزويد كل الطبقات فأكد األساس الطبقي واالقتصادي للصهيونية، وخلُص من حتل
أما تيار سريكني، فقد ركز على العنصر األخالقي ووحدة الرؤية بني اليهود، ولذلك . اليهودية اهلامشية بقاعدة لإلنتاج

النفسي، ولذلك وقد انصرف جل اهتمام جوردون إىل اجلانب . فهو يؤكد التعاون واألخوة ويقلِّل أمهية الصراع الطبقي
فقد ركز على فكرة اقتحام األرض والعمل كوسيلة للتخلص من آفات املنفى وكوسيلة للوالدة اجلديدة وحتويل اليهود 

 . وقد كُتب ألفكار جوردون وسريكني الشيوع يف األوساط العمالية الصهيونية. إىل قطاع اقتصادي منتج

 

، لكنه قوبل برفض شديد من أغلبية املشاركني 1898وين الثاين عام ويعود ظهور االجتاه العمايل إىل املؤمتر الصهي
. بزعامة هرتزل وكان الرافضون يقدمون الصهيونية آنذاك على أا طريقة لتحويل الشباب اليهودي عن طريق الثورة

عات  جلماعات عمال صهيون بقيادة بوروخوف، مث انضمت هلم مجا1907وبعد ذلك، عقد مؤمتر يف الهاي عام 
 ( أحدوت هعفودا(واحتاد العمل ) هاشومري هاتسعري(والفيت احلارس ) هابوعيل هاتسعري(أخرى، مثل العامل الفيت 

 

هي اليت أتت باملادة البشرية االستيطانية ) 1914  1905(وميكن القول بأن املوجة الثانية من اهلجرة اليهودية 
ن اهلجرة كانوا يف معظمهم من أبناء الطبقة الوسطى، ولذا فقد استقروا يف فاملهاجرون اليهود يف املوجة األوىل م. العمالية

أما مهاجرو املوجة الثانية فكانوا  العتبارات تتعلق . فقط% 5املدن الفلسطينية، ومل يعمل منهم يف الزراعة سوى 
 مفتاحاً حلل املسأة اليهودية بانتماءام الطبقية واأليديولوجية على حد سواء  مصرين على العمل الزراعي الذي رأوه

 . وإصالح اهلرم االجتماعي املقلوب عند اليهود

 

من اهلجرة يف سنوات اهلجرة اليهودية الكربى من روسيا وأوربا الشرقية إىل أمريكا، " الثانية " لقد متت هذه املوجة 
ولقد كانت األقلية . ثُّر التحديثوازدياد معاداة اليهود يف روسيا القيصرية نتيجة تع1905وحدثت نتيجة فشل ثورة 

كانوا يف سن % 77(كانت هذه األقلية يف معظمها من الشبان . العقائدية هي اليت هاجرت إىل فلسطني بدالً من أمريكا
وباألفكار الثورية ) املعادية للصناعة(، وال ميلكون أية مدخرات، ومتشبعون باألفكار الشعبوية الروسية ) عاما25ًدون 

ولذا استخدموا هذه الديباجات يف تربير االستيالء على األرض العربية وطَرد سكاا، ولذا بدالً من املنطق . يةاالشتراك
االستعماري التقليدي الذي يقوم بطرد السكان األصليني وإبادم ألم من أجناس ملوثة جلأ هؤالء املهاجرون إىل تربير 
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فاستولوا على األرض حبجة أن األرض ملن يزرعها، وطردوا .  اشتراكية ملتهبةعمليات الطرد واإلبادة من خالل ديباجات
 . أصحاا منها حبجة أن إنتاجيتهم ضعيفة

 

إىل أكرب أجنحة املنظمة الصهيونية العاملية ) 1933(وقد حتولت الصهيونية العمالية يف املؤمتر الصهيوين الثاين عشر 
 : ويعود هذا إىل جناحها يف جمالني أساسيني. ي والعمليوأكثرها تأثرياً على الصعيدين السياس

 

جنحت الصهيونية العمالية فيما فشلت فيه كل االجتاهات الصهيونية األخرى، أي جتنيد املادة البشرية األساسية : أوالً
 . للعملية االستيطانية

 

االستيطان الصهيوين يف فلسطني احملتلة من جنحت الصهيونية العمالية يف تنفيذ القسم األكرب واألهم من عمليات : ثانياً
 . خالل صيغ وأشكال خمتلفة

 

فاهلستدروت . والبناء االقتصادي السياسي يف املُستوطَن الصهيوين نتاج نشاطات الصهيونية العمالية بالدرجة األوىل
ني إىل مستوطَن صهيوين والكيبوتس واهلاجاناه والباملاخ هي األدوات اليت استخدمها الصهاينة لتحويل جزء من فلسط

حتكمه دولة صهيونية وظيفية، وهي مؤسسات أوجدا وسيطرت عليها الصهيونية العمالية اليت ال تزال هلا اليد الطوىل يف 
 . إسرائيل

 

إن الصندوق القومي اليهودي الذي أسسه املمولون من أعضاء اجلماعات اليهودية كان سيصبح مؤسسة بال هدف بدون 
ولذا ليس من الغريب أن تعرف أن أموال . رية وبدون املؤسسات العمالية اليت حققت هلا البقاء واالستمراراملادة البش

 كانت تذهب، بصورة مباشرة أو غري مباشرة، إىل 1945 وسنة 1921الصندوق القومي اليهودي ما بني سنة 
ب واملؤسسات العمالية هو بند اإلسكان يف فالبند الوحيد الذي كان ال خيضع لسيطرة شبكة األحزا. االقتصاد العمايل

أما باقي املصاريف، فكان يذهب مباشرةً إىل العمال، كمصاريف . فقط من جمموع اإلنفاق% 6.8املدن البالغ 
املستعمرات الزراعية واهلجرة والتدريب واإلسكان، كما كان يذهب بصورة غري مباشرة إىل مؤسسات يشرف العمايل 

 . ملتعلقة بالثقافة واألمن والصحةعليها، كاملصاريف ا
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إىل أكرب أجنحة املنظمة الصهيونية العاملية ) 1933(يف املؤمتر الصهيوين الثاين عشر » الصهيونية العمالية«وقد حتولت 
ويالحظ أنه مع تزايد اعتماد الدولة . وأكثرها تأثرياً على الصعيدين السياسي والعملي اخلاصني باملشروع الصهيوين

لصهيونية على يهود العامل، ومع تزايد خفوت النربة االشتراكية يف صفوف الصهاينة العماليني، اختفى النقد الراديكايل ا
للهوية اليهودية، بل استوعبت الصهيونية العمالية ديباجات الصهيونية اإلثنية العلمانية وأصبحت اهلوية اليهودية الرقعة 

 .ة ويهود العاملاملشتركة بني يهود الدولة الصهيوني

 

   1875-1812 موسى هس 

Moses Hess  

وانتقل هس، وهو بعد يف التاسعة، إىل مرتل . ولد يف أملانيا من أب بقَّال وأم كان أبوها حاخاماً. رائد الصهيونية العمالية
لقضايا اليهودية إال يف مرحلة ورغم ذلك، مل يبد هس أي اهتمام با. جده حيث تلقَّى على يديه تعليماً دينياً وتعلَّم العربية

وقد اهتم هس بدراسة التاريخ وكان شديد اإلعجاب بالفيزياء واألدب الفرنسي ودرس الفلسفة يف . متقدمة من عمره
وقد استقر هس معظم حياته يف باريس حيث تزوج من فتاة أمية مسيحية . اجلامعة ولكنه مل حيصل على درجة علمية

لكي يضمن حقه يف املرياث1852ل الزواج إىل ما بعد وفاة والده بعام واحد أي عام تعمل بالدعارة، ولكنه أج  .

وكان هلس اتصال باألوساط وااالت االشتراكية، كما كان صديقاً لكارل ماركس وفردريك إجنلز، ولكنه اختلف 
وقد أظهر . ت يف االت املاسونيةمعهما بعد فترة قصرية، كما كان عضواً يف أحد احملافل املاسونية، وساهم بعدة مقاال

إعجاباً شديداً يف مقتبل حياته بالدين املسيحي واحلضارة الغربية، وخصوصاً يف أملانيا، ولذلك فقد كان يؤكد أمهية أملانيا 
وقد كان هس واقعاً حتت تأثري .  وحكم عليه باإلعدام1848مثل نوردو وجابوتنسكي، واشترك يف الثورة األملانية عام 

 . روسو وإسبينوزا وماتزيين، ولكن أهم مصادر تفكريه هي الرؤية املعرفية العلمانية اإلمربيالية

 

وتردده .  كتاباً كان عنوانه األصلي حياة إسرائيل، ولكنه عدل هذا االسم ومساه روما والقدس1862نشر هس عام 
د يهودي خالص، أما الثاين فهو حلويل غريب استعماريبني االمسني ذو داللة، فالعنوان األول ديين حلويل صريح وله بع .

وروما اليت يشري إليها هس هي روما الثالثة اليت كان يشري هلا ماتزيين واليت ستؤسس عن طريق بعث القومية اإليطالية، 
ة القومية العضوية فهو يرى أن مثة عالقة بني بعث روما يف أوربا وبعث القدس يف الشرق، ويرى أن مثة عالقة بني احلرك

ويتحدث الكتاب عن الثورة الفرنسية كمعلَم أساسي يف تاريخ الغرب، فهي تشكل بعثاً اجتماعياً . واحلركة الصهيونية
سيؤيد املشروع االستعماري الصهيوين يف الغرب، أي أن هس قام يف البداية بتصنيف الصهيونية تصنيفاً صحيحاً ال 

وإمنا باعتبارها ظاهرة تنبع من حركيات التاريخ الغريب » التاريخ اليهودي« ما يسمى باعتبارها حركة تنبع من داخل
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والكتاب عبارة عن اثنيت عشرة رسالة إىل سيدة حزينة على فَقْد إنسان حتبه، ولعل هذا يفسر عدم ترابط . االستعماري
 . ته ورؤيته السياسيةاألفكار كما يفسر العاطفية الزائدة، وهو كتاب سطحي بشكل عام يف أطروحا

 

وقد صرح يف بداية حياته بأن شريعة موسى . »الشخصية اليهودية«يتفق هس مع النقد املعادي لليهودية وملا يسمى 
ماتت وأن اليهود إذا كان عليهم أن خيتاروا ديناً فهو املسيحية فهي أكثر مالءمة للعصر احلاضر، فهي دين يهدف إىل 

ورغم أن هس مل يتنصر إال أنه مل يكن ). كما هو احلال يف اليهودية(توحيد شعب واحد توحيد كل الشعوب وليس 
معارضاً متاماً لفكرة التعميد، فالدين اليهودي أصبح، على حد قول هايين، مصيبة أكثر منه ديناً خالل األلفي عام 

 .  تعبري عن حالة مرضيةبل إن كل األديان إن هي إال خطأ إنساين مجاعي والدين إن هو إال. املاضية

 

ففي أول كتاب له التاريخ املقدس لإلنسانية، وهو كتاب ذو . وال خيتلف موقف هس من اليهود عن موقفه من اليهودية
وقد قدم تقسيماً . صبغة مسيحية رومنتيكية، يقول فيه إن اليهود قد أجنزوا مهمتهم الروحية بظهور املسيح برؤيته العاملية

، أما املرحلة الثانية )اليت سادا املسيحية(املرحلة األوىل هي مملكة اإلله األب : ريخ يدور يف إطار مسيحيملراحل التا
، وينشأ )وهي مرحلة اية التاريخ اليت سيتحقَّق فيها خالص اجلنس البشري بأسره(واألخرية فهي مملكة الروح القدس 

حق املرياث وحكم مامون إله املال ويؤكد التضامن اإلنساين نفسه دون جمتمع اشتراكي كامل تلغى فيه امللكية اخلاصة و
وليس بإمكان اليهود اآلن إال أن . أية عوائق، ومن مث فهو جمتمع حيقق رسالة اليهودية القدمية ولكن يف إطار علماين
 إن اليهود سيعودون حتت راياته بل. ينضموا كأفراد إىل احلضارة العاملية، متاماً كما فعل إسبينوزا نيب اليهودية احلقيقي
والقدس اجلديدة ذا املعىن ستبقى هنا . وسينفَخ يف الشوفار اليهودي الذي نفخ فيه حني طُرد إسبينوزا من حظرية الدين

 . يف قلب أوربا وليس يف فلسطني

 

ديني هلم مستقبل أما اليهود ، يرى أن البولن)1840(ويف خمطوطة أخرى بعنوان البولنديون واليهود تنتمي للفترة نفسها 
فال مستقبل هلم ألم يعانون من نقص مطلق يف الوعي القومي، والبولنديون لن يستسلموا قط حلقيقة تقسيم بولندا على 

ويذهب هس إىل أن اليهود والصينيني حفرية تارخيية هلا ماض . عكس اليهود الذين استسلموا حلقيقة طردهم من فلسطني
ولذا فهو يرى أن الشعب .  حبيث أصبح الصينيون جسداً بال روح وأصبح اليهود روحاً بال جسدوليس هلا مستقبل،

 . املختار البد أن خيتفي إىل األبد، فمن اختفائه قد تظهر حياة جديدة مثينة

 



 
6الد -تور عبد الوهاب املسريي  الدك-موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية                                                416  

 ويبدو أن ماركس قرأها قبل(، وهي تزخر باإلشارات املعادية لليهود )1845(وقد صدرت له كراسة عن رأس املال 

يقول هس يف هذه الكراسة إن أعضاء مجاعة يسرائيل كانوا شعباً من الوثنيني، رم األساسي هو ). أن تنشر وتأثر ا
إىل مرحلة ) دم: بالعربية(ولكنهم، مبرور الزمن، عربوا من مرحلة قرابني الدم . مولك الذي كان يطلب منهم دم الضحايا

ويف هذه . وهذه هي أصول عبادة اليهود للنقود إذ حلَّت حمل مولك) »مرسو«داميم أي : بالعربية(قرابني النقود 
ال " فرية دم مجاعية"ويصف شلومو أفنريي هذه العبارات بأا . الكراسة، يشري هس إلله يسرائيل باعتباره يهوه  مولك

 .نظري هلا يف أدبيات معاداة اليهود

 

د إحدى املقوالت األساسية الصرحية يف صهيونية اليهود وغري اليهود ويعد هذا الرفض املبدئي لكل من اليهودية واليهو
 . وبعداً أساسياً يف الصيغة الصهيونية األساسية الشاملة

 

إن حركة التنوير دعوة للعاملية واإلخاء : مث يذكر هس حقيقة ظهور القومية العضوية كإطار مرجعي يف الغرب، فيقول
ومصدر التماسك . وزيادة اإلحساس بأن األمة كيان عضوي متماسك) يف أوربا(مي ولكنها يصاحبها زيادة الوعي القو

فالتاريخ إن هو إال ساحة . العضوي للشعوب العضوية هو العرق، فهو القيمة احلاكمة الكربى، وهو حمرك التاريخ
ح ألا تتجاهل عنصر ولذا، تفشل كل حماوالت اإلصال. للصراع العرقي والطبقي، بل إن الصراع العرقي هو الغالب

وهذا التركيز على العرق أغلق أبواب الغرب متاماً أمام اليهود، إذ مل يعد بوسعهم احلصول على تأشرية دخول . العرق
 ). كما فعل هايين(احلضارة الغربية عن طريق التنصر 

 

ت وجود اليهود بينها شذوذاً، ولذا مث يذكر هس احلقيقة األساسية يف أوربا يف عصره وهي أن الشعوب األوربية اعترب
سيبقى اليهود غرباء أبداً ال ميكنهم االلتحام العضوي بأوربا، شعباً منبوذاً ومحتقَراً ومشتتاً؛ شعباً هبط إىل مرتبة 

اتر يف كتابات واملُالحظ أن الصور اازية العضوية تتو(الطفيليات اليت تعتمد يف غذائها على الغري؛ شعباً ميتاً ال حياة له 
 ). هس كما هو احلال يف معظم األدبيات الصهيونية والنازية واملعادية لليهود

 

املخرج من هذا الوضع هو الصيغة الصهيونية األساسية اليت تطرح فكرة الشعب العضوي املنبوذ، الذي ميكن حل 
ن اليهود عنصر حركي نافع، فمبدؤهم ويبني هس أ. مشكلته عن طريق توظيفه يف خدمة احلضارة الغربية اليت نبذته

هذا هو دينهم، وهو أعظم من كل ذكريام القومية إذ يرى أن اليهود متميزون ". موطن املرء حيث ينتفع"الرئيسي أن 
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وأصبحوا أمراً ال . ولذا، فقد أصبحوا مهمني لألمم املتحضرة اليت يعيش فيها اليهود. باجتهادهم الصناعي والتجاري
 ). وهذا هو وصفُنا للجماعة الوظيفية(ناء عنه لتقدم هذه األمم ميكن االستغ

 

ولكن اليهود ليسوا مجاعة وظيفية وحسب، إذ جيب أن يعاد إنتاجهم على هيئة شعب عضوي حىت تتمكن أوربا من أن 
ينقصهم الوعي ولذا، فهو يرى اليهود باعتبارهم قوماً . جتد هلم مكاناً يف األرض وتشرف على مشروعهم االستعماري

فالعرق هو (وحيث إن القومية والعرق أمران مترادفان يف عقل هس ويف وجدان أوربا يف القرن التاسع عشر . القومي
، وحيث إن االنتماء القومي هو يف جوهره انتماء عرقي، جند أن )مصدر الوحدة العضوية وهو القيمة احلاكمة املرجعية

باره من العروق الرئيسية يف اجلنس البشري اليت حافظت على وحدا رغم التأثريات هس يشري إىل العرق اليهودي باعت
السامي (وقد قسم هس العامل إىل جنسني أساسيني . املناخية عليها، كما حافظت السمة اليهودية على نقائها عبر العصور

وهو التقسيم الذي قبلته (اء اجلمال عليها يهدف األول إىل إضفاء األخالق على احلياة ويهدف الثاين إىل إضف) واآلري
 ). أوربا وقبله النازيون فيما بعد

 

والواقع أن مثة إشارات يف الكراسة تدل على أنه يرى . ولكن التعريف العرقي ليس التعريف الوحيد وإن كان هو األساس
قول إن هويته القومية ترتبط بتراث أسالفه أيضاً على طريقة القومية العضوية، فهو ي) ثقافية(أن الوحدة بني اليهود إثنية 

ويرى هس أن مثة ترابطاً عضوياً عميقاً بني اهلوية اليهودية والدين اليهودي، فالدين . وباألرض املقدسة وباملدينة اخلالدة
 اقترح هس ولذا، فقد. أهم أشكال التعبري عن هذه اهلوية، أي أنه يرى الدين مكوناً إثنياً وشكالً من أشكال الفلكلور

واستنكر حماوالت اليهود اإلصالحيني حتويل اليهودية إىل شيء عاملي أو إىل نسخة ثانية . عدم إدخال أية تغيريات عليه
من املسيحية، فهي حماولة حمكوم عليها بالفشل ألن اليهودية اإلصالحية ال تبدي أي شكل من أشكال االحترام 

على عكس (فاليهودية دين عقيدة ودين عبادة قومية .  تشكل جوهر الدينللمقومات األساسية للقومية الدينية اليت
، أي دين يتبدى يف احلياة القومية والتارخيية لليهود، والذي ال »دين اليهود التارخيي«، ولذا فهو يشري دائماً إىل )املسيحية

 . وجود له كمجموعة من القيم املطلقة املُتجاوزة هلذه احلياة املُرتَّهة عنها

 

وقد نبعت منها كل من احلياة . ويقرن هس بني الروح املقدسة والعبقرية اخلالقة للشعب ويوحدمها، فالواحد هو اآلخر
اإلثنية والعقيدة اليهودية، أي أن القومية العضوية أو روح الشعب أسبق من الدين، وما الدين سوى تعبري عن الروح 

 صورة جمازية حلولية عضوية ترى ترادفاً بني الدين والقومية، وجتعل الشعب القومية، وهذا يعين أن هس يصدر عن
وهكذا تكون قد متت إعادة إنتاج اجلماعة اليهودية يف . املركز الوحيد للحلول والكمون، ومن مث فهي حلولية بدون إله

 . الغرب على هيئة شعب عضوي ال تقبله أوربا، أي شعب عضوي منبوذ
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هذا النحو يشري إىل احلل وهو نقل الشعب الذي نبذه العامل الغريب وتوطينه يف الشرق ليقوم على وطرح املشكلة على 
خدمة الغرب ومن مث يصبح اليهود جزءاً من التشكيل االستعماري الغريب بعد أن فشلوا يف االنتماء إىل التشكيل 

راء حبفر قناة السويس ومد اخلطوط احلديدية ويشري هس إىل أنه قد مت تعبيد طريق احلضارة يف الصح. احلضاري الغريب
مث يشري إىل أن الظروف السياسية يف . اليت تصل أوربا وآسيا، أي أن طرق املواصالت جعلت الشرق مفتوحاً أمام الغرب

 ولذا، ميكن أن تقوم إحدى. بدأت تتهيأ لدرجة تسمح بتنظيم عودة الدولة اليهودية للحياة) أي املسألة الشرقية(الشرق 

بتشييد مستعمرات ) فرنسا احلبيبة مثالً، املُخلِّص الذي سيعيد لشعبنا مكانته يف التاريخ العاملي(الدول الغربية االستعمارية 
فاألمم املسيحية ال تعارض عودة الدولة اليهودية إىل احلياة ألم ذه الطريقة سيتخلصون من شعب . "يف أرض األجداد

والدولة اليهودية جيب أن تكون دولة مستقلة معترفاً ا من القانون ". شوكة يف جنبهمغريب يعيش بينهم بعد أن كان 
أي كدولة استيطانية وظيفية تدور يف فلك الغرب الذي (كدولة متحضرة ) أي القانون االستعماري الغريب(الدويل 

 )يضمن بقاءها واستمرارها وتدافع هي عن مصاحله

 

لكل . وظيفية، فاليهود سيذهبون إىل أرض األجداد داخل إطار احلضارة الغربية االستعماريةويتوصل هس لفكرة الدولة ال
هذا، يرى هس أن اليهود ينبغي علىهم أال يطالبوا اإلله بأرض األجداد من خالل الصالة، وإمنا جيب عليهم أن يتحلوا 

دية وينخرطوا يف التشكيل االستعماري الغريب بالشجاعة ويطلبوا هذه األرض من اإلنسان الغريب، وأن ينسلخوا عن اليهو
مركز "ويبني هس مدى نفع الدولة الوظيفية اجلديدة، فاليهود يكونون ). ذلك أن هس صهيوين يهودي غري يهودي(

الوسيط بني أوربا وآسيا البعيدة، وذلك ... محلة احلضارة إىل شعوب ال تعرفها] وهم... [اتصال بني القارات الثالث
كما أم سيعطون ". دوا الطرق اليت تقود إىل اهلند والصني، لكل املناطق املعزولة اليت جيب أن تعرض للحضارة كي ميه

  )وهو ما كان يهم فرنسا آنذاك(الدولة العثمانية بعض املال األمر الذي سيحد من تداعي اإلمرباطورية 

 

شرق ويهود الغرب، فاملشروع الصهيوين ال يعين أن يهاجر يهود ويتوصل هس إىل مفهوم الصهيونيتني، فيميز بني يهود ال
الغرب كلهم إىل فلسطني، ذلك أن أغلبية اليهود الذين يعيشون يف بلدان متمدنة يف الغرب البد أن يبقوا يف بالدهم بعد 

لن يتخلوا عن أي تأسيس دولة يهودية، فقد جنحوا يف شق طريقهم جبهد بالغ وحققوا ألنفسهم مركزاً اجتماعياً وسوف 
يف مهمته التارخيية، ) أي يهود اليديشية(ولكنهم، مع هذا، سيساندون الشعب اليهودي من شرق أوربا . جناح حققوه

أما يف تلك البالد اليت تؤلف اخلط الفاصل بني . "أي أنه حدد هلم دورهم يف احلركة الصهيونية باعتباره صهيونية توطينية
ولندا وبروسيا والنمسا وتركيا، فاملاليني من إخواننا يتضرعون إىل اإلله حبماس كي يعيد الغرب والشرق، أي روسيا وب

بإخالص أكثر من إخواننا يف ] احلياة اجليتوية[لقد حافظ هؤالء اليهود على بذرة احلياة اليهودية . اململكة اليهودية
 ". الغرب
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طلوبة للمشروع االستعماري قد ال تكون طيعة وقد ال اجر، لقد توجس هس خيفة من البداية من أن املادة البشرية امل
إن عدد اليهود الذين سيسكنون الدولة ليس أمراً مهماً، فاليهود عرب تارخيهم يعيشون يف كل مكان، : "ولذا فهو يقول

 . أي أنه ال يطالب بتصفية الدياسبورا" وكل دولة مستقلة هلا مواطنون يعيشون يف أرض أجنبية

 

ولكن هس كان مدركاً أا يف حد ذاا ال تكفي، ولذا فالبد من زيادة . الصيغة الصهيونية األساسية الشاملةهذه هي 
مقدرا التعبوية بإضافة ديباجات وأبعاد خمتلفة، يقول هس إن دولة اليهود اجلديدة ستوفر هلم الكرامة واالحترام 

 إىل أفراد، عمال نافعني، وسيسهم رأمساهلم وعملهم يف إعادة والشرف، وسيتم تطبيعهم إذ سيحوهلم حصوهلم على أرض
مث يستخدم هس ديباجات إثنية دينية، . احلياة لألرض القاحلة، أي أم سيتحولون إىل مادة استيطانية ناجحة بيضاء

رية اليهود فيؤكد أن هذا البعث القومي سيؤدي ال إىل إصالح اليهود وحسب وإمنا إىل إصالح اليهودية نفسها، فعبق
كما أن هذا اجلفاف الديين سيختفي عندما ). والقومية على كلٍّ أسبق من الدين(الدينية لن يعيدها إال ضة قومية 

وعندما يتغلغل تيار التطور الوطين القومي التارخيي احلر ثانيةً داخل تلك الشكليات الدينية . تستيقظ احلياة الوطنية املنطفئة
وميكننا ذه الروح الوطنية .... ا هذه اخلطوة الرئيسية ألمكننا التغلب على الصعوبات مهما بلغتفإذا حققن. "املتزمتة

بل إن البعث القومي سيغري شكل التعبري الديين ذاته يف املستقبل، ". حترير الشعب اليهودي من الشكليات املميتة للروح
بل إن هس يتنبأ . عليه يف احلاضر وعما كان عليه يف املاضيفمن املؤكد أن اليهود سيختلفون يف تعبريهم الديين عما هو 

بأنه بعد البعث القومي، وإنشاء دولة يهودية، سيقام سنهدرين منتخب يقوم بتعديل الشريعة اليهودية حسب احتياجات 
  )وهو األمر الذي حدث بالفعل(اتمع اجلديد 

 

واليهودية القومية ال تستبعد النظرة العاملية، بل "ة األممية اإلنسانية، وإىل جانب الديباجة اإلثنية، هناك الديباجة العمالي
ال يوجد شعب غري اليهود له دين "بل إنه ". العكس هو الصحيح، فالعاملية هي النتيجة املنطقية لصفات اليهود القومية

ولقد أصبح تاريخ اإلنسانية مقدساً ". يربط العناصر القومية والعاملية والتارخيية معاً، فاليهود إذن هم وحدهم شعب اإلله
وسوف ال يتم هذا التطور إال . فالتاريخ أصبح تطوراً عضوياً وموحداً يعود يف أصله إىل حب األسرة. من خالل اليهودية

والواقع أن هناك . إذا أصبحت اإلنسانية كلها أسره واحدة يتحد أعضاؤها بالروح القدس وبإبداع التاريخ العبقري
ية وراء اختيار اليهود لطريق العدالة يف جمتمعهم، فهم طفيليون منبوذون يشعرون باحلاجة إىل ظروف عمل عادلة حتم

ولذا، فهم حباجة إىل أرض حىت يتحولوا من طفيليني هامشيني إىل عمال نافعني، ووجود مثل هذه األرض . وصحيحة
وسيزداد حتقيق . بني رأس املال والعمل عند اليهوداليت ستشكل الوطن املشترك شرط أساسي إلدخال عالقة صحيحة 

العدالة يف اتمع إن اعتمد على استغالل اإلنسان للطبيعة بدالً من استغالل اإلنسان لإلنسان، وسيتحقق هذا من خالل 
تقدم ولذا، ومع حتقيق الوفرة من خالل . ففي املاضي، كانت الندرة مصدر الصراع الطبقي والعرقي. التقدم العلمي
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وسائل اإلنتاج والعلم، ستختفي هذه الصراعات وستزول احلاجة الستغالل اإلنسان ألخيه اإلنسان، وسيختفي العداء 
بني الطبقة الرأمسالية والطبقة املنتجة، بل ستختفي االختالفات بني النظرة الفلسفية والبحث العلمي، وسيتحد الذات 

ي هو نفسه القانون العلمي، أي أن التاريخ والطبيعة سيتحدان وتتحقق وسيصبح الفاعل الفلسف. واملوضوع متاماً
ومن الواضح أن املشيحانية حتولت هنا إىل . الواحدية املادية الكونية يف حلظة ائية مطلقة يف سبت التاريخ أي ايته

 . عقيدة هيجلية علمانية

 

، وحينما حتدث هس عن األعراق يف أوربا، فقد حتدث وفيما يتصل بالسكان األصليني، فهناك ما يشبه الصمت بشأم
عن اختالفها ال عن تفاوا، ولكنه حينما انتقل إىل الشرق فإنه يؤكد التفاوت فيما بينها حىت يكسب مشروعه الصهيوين 

يف القطعان العربية فاليهود سيجلبون احلضارة للمتخلفني وعليهم أن يعملوا على تثق. الشرعية الغربية اإلمربيالية الالزمة
 . املتوحشة والشعوب األفريقية وأن جيعلوا القرآن واإلجنيل يتحلقان حول التوراة

 

وقد مسع هس، قبل نشر كراسته، عن كتابات كاليشر فنوه ا وبين أا عالمة على البعث القومي اجلديد، كما كان 
 ). ية اليهودية احلديثةفرفْضها االندماج عالمة على حيو(يرى ذلك يف احلسيدية 

 

ليست الوالدة لعصر جديد، بل القرب املفتوح لعهد "وقد وصف الزعيم اإلصالحي أبراهام جاجير كتابات هس بأا 
وقد ساهم هس يف بعض األعمال التمهيدية لالستيطان، فاشترك يف حتقيق مشروع املدرسة الزراعية قرب يافا ". مضى

 . والذي تبنته األليانس

 

قلت رفاته إىل إسرائيل1875ويف هس عام وقد تب هس يف . ، ونوإىل جانب الدراسات اليت أسلفنا اإلشارة إليها، كَت
 .االشتراكية وله كتاب املادية الدينامية يضم آراءه العلمية املقتبسة عن النظرة احليوية

 

   1922-1856 أهارون جوردون 

Aharon Gordon  



 
6الد -تور عبد الوهاب املسريي  الدك-موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية                                                421  

يف بيئة زراعية ) روسيا(ولد يف بودوليا . ة وأحد أعمدة االستيطان الصهيوين يف فلسطنيأحد مفكري الصهيونية العمالي
ويف تلك الفترة، فَقَد إميانه . 1903تركت أثرها العميق فيه، وقد تلقَّى تعليماً دينياً مث علمانياً، وعمل حماسباً حىت عام 

لشعبوية الروسية، وتبنى رؤية آحاد هعام الصهيونية ووثنيته باليهودية وحبركة التنوير، وتأثر بأفكار تولستوي واحلركة ا
وحينما بيعت الضيعة اليت كان . وتعرف خالل ذلك إىل مجاعة أحباء صهيون وأصبح من أتباعها املتحمسني. الالدينية

ودية هناك ، هاجر إىل فلسطني حيث اشتغل عامالً زراعياً يدوياً يف املستوطنات اليه1904يعيش ويعمل فيها عام 
أجنب جوردون سبعة أطفال مل ).  سنة على عكس األكثرية الساحقة من مهاجري اهلجرة الثانية48وكان عمره آنذاك (

وقد حاولت أسرته أن تثنيه عن عزمه على االستيطان ولكنه جنح يف إحضارها إىل فلسطني إال ابنه . يبق منهم سوى اثنني
، نشر جوردون يف جملة العامل الفيت 1909ويف عام . هودي وانفصل عن أبيهاألكرب الذي عاد إىل حظرية الدين الي

 . جمموعة من املقاالت يشرح فيها أفكاره وهي جملة مجاعة عمالية معارضة جلماعيت عمال صهيون واحتاد العمل

 

مسجونةً داخل ينطلق جوردون من نقد عميق للجماعات اليهودية ولليهودية اليت قضت تارخيها معزولة عن الطبيعة، 
فالتلمود يقول إنه عندما ينفذ اليهود إرادة اإلله سيقوم اآلخرون بتنفيذ أعماهلم نيابةً . أسوار املدينة، ففقدت حب العمل

وإىل جانب هذا، فَقَد اليهود أيضاً مقومات الشخصية القومية . عنهم، وهكذا حتول اليهود إىل شعب طفيلي ميت
 العمل املادي وحسب وإمنا يف املنتجات الثقافية كذلك، فهم يعتمدون على اآلخرين مادياً فهم طفيليون ال يف. املستقلة
إن اجلماعات اليهودية يف العامل سلبية يف تلقِّيها واستهالكها حضارة اآلخرين، فكل الشعوب تعيش من مثرة . وروحياً

ولذا، فإن اليهود املندجمني يف .  يساهم فيها اليهودواحلضارة كما يرى نتاج عملية تطور طبيعية مل. عملها إال اليهود
حضارة غري يهودية سيكتسبون هوية غري يهودية جديدة ويتحولون بذلك إىل أشخاص غري طبيعيني ناقصني ومنشطرين 

 . داخلياً

 

ية، ولكنه واحلل الذي يطرحه جوردون هو احلل الصهيوين، أي إسقاط اليهودية كدين وحتويل اليهود إىل مادة استيطان
إما : يذهب جوردون إىل أن اليهود يوجد أمامهم طريقان ال ثالث هلما. يضيف إىل هذا املشروع ديباجته اخلاصة

االستمرار يف حياة املنفى املريضة أو اخلوض يف طريق احلياة القومية الصحيحة، والواقع أن اختيار أحدمها يعين استبعاد 
اد الصهاينة يف فلسطني أن يكونوا آخر اليهود وأن يصبحوا رواد أمة عربانية ولذا، يقترح جوردون على الرو. اآلخر

) اجلماعات اليهودية(وهو يدعو إىل تصفية الدياسبورا . جديدة تتكون من رجال ونساء تربطهم عالقة جديدة بالطبيعة

األم، يزودونه باملادة البشرية وإن مت االحتفاظ م، فيجب أن يكونوا مبرتلة املستعمرات يف عالقتهم بالوطن . متاماً
 . املطلوبة والدعم املايل والسياسي
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وينطلق جوردون من إميان بالواحدية املادية الكونية، ولذا فهو يرى أن مثة وحدة كونية بل متاثالً كامالً بني اإلنسان 
فالعقل مركز الذاكرة (فقد أمهيته غري أنه إذا كان اإلنسان جمرد جزء عضوي من الطبيعة، فإن العقل اإلنساين ي. والطبيعة

بل إن العقل  حسب تصور جوردون  يصبح حينئذ مصدر اغتراب اإلنسان عن ). ووسيلتنا للوصول إىل املعرفة التارخيية
وإذا كان ). وهنا يتضح تأثري نيتشه العميق(مصادر حياته، ألن املعرفة العقلية تقف على طرف النقيض من احلياة الكونية 

و مصدر اغتراب اإلنسان، فإن املعرفة احلدسية هي اليت تقلِّل غربته، وهي اليت جتعله قادراً على االمتزاج بالطبيعة العقل ه
لكن اإلنسان الذي ينبغي أن ). كما كان يزعم القباليون(إن حياة اإلنسان مرتبطة باحلياة اخلفية للكون . وبالقوة الكونية

خلى عن العقل وعن أية حدود تفصل بينه وبني الطبيعة والقوة الكونية اليت تسري فيها يعود جزءاً من الطبيعة عليه أن يت
وهنا جند أن الدين ال يعلو على الطبيعة وإمنا هو جزء ال يتجزأ . وفيه، وعليه أن ينغمس يف جتربة دينية صوفية حلولية

 اإلله واإلنسان والطبيعة ننتقل إىل قوة الكون فمن: وحنن، هنا، جند الثالوث احللويل وقد حتول إىل ثالوث عضوي. منها
 . اليت تسري يف كلٍّ من اإلنسان والطبيعة وتوحدمها

 

هذا احلديث الرومانسي عن الطبيعة والكون يخفي كل املفاهيم الصهيونية األساسية، فهو يعين أوالً رفض الدين 
لة الدين لليهودي الورع املخلص، أي أنه سيسقط املثل اليهودي، فاحلياة الطبيعية اجلديدة هي بالنسبة جلوردون مبرت

الدينية ويتبنى املثل اإلثنية املطلقة املكتفية بذاا، أي أا حلولية موت اإلله حيث تصبح الذات اإلثنية هي العبد واملعبود 
العقلية واجلسدية اليت تؤثر يف إنه االنتماء العرقي، وهو جمموعة من القوى : ويقول يف تعريفه العامل الكوين. واملعبد

والواقع أن هذا التعريف هو نفسه الفكرة اجلرمانية والسالفية للشعب . شخصية كل فرد من أفراد جمموعة هذا اجلنس
ولذا، فهو يؤكد أن هذا العنصر الكوين ال ميكن أن يتحقق بالنسبة لليهود إال يف فلسطني حيث يرتبط الدم . العضوي

 ". فالذات العرقية تنكمش على نفسها بدون أي مصدر للحياة"ملنفى بالتربة، أما يف ا

 

مث نأيت أخرياً للمفهوم احملوري، مفهوم دين العمل، وهي فكرة تستند إىل بعض أفكار الشعبويني الروس، كما أن هلا 
 جوردون عليها غاللة جذوراً يف الفكر احلسيدي وتراث القبااله وبالوضع االقتصادي يف منطقة االستيطان، وقد أضفى

إن دين العمل عند جوردون إن هو إال وسيلة من وسائل العودة للطبيعة . عصرية لتصبح إطاراً جيداً للمشروع الصهيوين
مثل عالقة الرسام بالصورة (الكونية واالحتاد ا، فعن طريق العمل اليدوي ينشئ اإلنسان عالقة عضوية مع الطبيعة 

. عمالً روحانياً وقيمة أخالقية يف حد ذاته) وحرث األرض بالذات(ويصبح العمل الزراعي ) وليس عالقة املشتري ا

ولكن األساسات الصهيونية توجد وراء احلديث الكوين، إذ يقول جوردون إن حياة اإلنسان اإلبداعية واألخالقية ال 
العنصر الكوين فينا، والطبيعة خلقت الشعب فالقومية هي . ميكن أن تتم على حنو فردي، بل البد أن تتم على حنو قومي

والبعث القومي، حسب . كحلقة وصل بني الكون والفرد، إذ أن الشعب هو مجاعة طبيعية تجسد عالقات كونية حية
تصور جوردون، ال ميكن أن يتم عن طريق إعادة التنظيم االجتماعي وال من خالل احلركات اجلماهريية وإمنا من خالل 
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فالصهاينة مل يأتوا للصراع الطبقي وكُره الطبقات وال من . حدة بشكل عضوي وذات عالقة عضوية بالطبيعةمجاعة مت
ولذا، فإن مضمون الصراع قومي صرف، باملعىن . أجل االشتراكية أو بامسها وإمنا أتوا باسم الشعب العضوي اليهودي

مقصورة ) إن صح التعبري(راكية، فهي اشتراكية عضوية وإن كان مثة اشت. العضوي للكلمة الذي يستبعد اآلخرين متاماً
لكل هذا، يرى جوردون أن البعث القومي اليهودي لن يتم إال عن طريق دين العمل اجلماعي على . على اليهود وحدهم

األرض اململوكة ملكية مجاعية حيث يعود الشباب اليهودي لألرض املقدسة ليحرثوها ويزرعوها بأنفسهم دون أن 
. حوا ألي عامل عريب بأن يدخلها ألن العامل اليهودي أو العربي سيعمل بشكل ذايت يف مزارعه أو مصانعه اخلاصةيسم

. أما إذا عاد ليعمل يف مصانع أو مزارع اآلخرين دون استقاللية، فإنه سيفشل يف حتقيق أهداف املشروع الصهيوين

م وتطبيعها وغَسل أدران املنفى عنها إن مل يعملوا بأنفسهم، والعمال اليهود، إىل جانب ذلك، لن يعيدوا بعث أنفسه
 . فالشخصية اليهودية اليت أحضروها معهم البد أن يتم التخلص منها

 

ولو حصل الصهاينة على كل سندات ملكية األرض اليت . وإن مل يعمل اليهود بأنفسهم، فإم لن حيلوا حمل الغريب
، أو براءة االستيطان الدولية اليت يطالب ا الصهاينة السياسيون، فإن )االستعماريون(يطالب ا الصهاينة الدبلوماسيون 

ولذا، ال ينبغي االكتفاء بشراء األراضي من العرب وإمنا جيب . البلد مع هذا سيظل يف يد من يعمل فيه، أي يف يد العرب
وهلذا، يرى جوردون أن الطبقة العاملة .  أيديهمإحالل اليهود حملهم، فبدون العمل العربي سيظل املُستوطَن الصهيوين يف

وال شك يف أن منطق جوردون الرومانسي يف جمال تأليه العمل لعب دوراً كبرياً . اليهودية هي عماد املشروع الصهيوين
ي يف جتنيد شباب اليهود الثائرين يف أوربا، ولكن جوردون يف معرض مواجهته مع العرب ال يكتفي باملنطق الرومانس

: وإمنا يتحدث كذلك عن حق اليهود األبدي يف األرض الفلسطينية، وهو حق ينسخ كل احلقوق األخرى، مث يضيف

وخصوصاً أن العرب مل خيلقوا أي شيء طوال فترة استيالئهم على األرض املقدسة، أي أنه ينظر إىل العريب من خالل 
 .  األرضمقولة العريب املتخلف كي يربر االستيالء الصهيوين على

 

وقد كان جوردون من أوائل من نظَّموا اإلضرابات ضد املزارع اليهودية اليت استأجرت عرباً، وكان من بني سكان 
وقد استجابت املنظمة ملطالب . مستوطنة داجانيا اليت نظمت إضراباً وطلبت عزل املدير الذي عينته املنظمة الصهيونية

 تعاوين وأخذت احلياة فيها شكالً مجاعياً، وكانت هذه بداية احلركة املضربني ومتت إدارة املزرعة على أساس
وبرغم أنه مل يشغل أي منصب رمسي يف احلركة الصهيونية، إال . وقد قضى جوردون آخر أيامه يف داجانيا. الكيبوتسية

 . أنه أثَّر فيها تأثرياً عميقاً
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طلق امسه على املتحف اإلقليمي للطبيعة والزراعة يف وقد أُ. جمعت آثار جوردون يف عدة جملدات حتت عنوان كتيب 
 . داجانيا، كما سميت بامسه حركة جوردونيا للشباب اليت تنتمي حلركة العامل الفيت واليت نشطت بني احلربني العامليتني

 

  Nachman Syrkin 1924-1868 نحمن سيركين 

ن الطبقة الوسطى عرفت بالتدين، وتلقَّى تعليماً تقليدياً مث دخل ولد يف روسيا لعائلة م. أحد مفكري الصهيونية العمالية
انضم يف شبابه جلماعة أحباء صهيون، وحضر املؤمتر الصهيوين األول . مدرسة روسية ودرس بعد ذلك االقتصاد يف أملانيا

 . 1909ولكنه ظل من دعاة الصهيونية اإلقليمية حىت عام ) 1897(

 

وقد هاجر إىل الواليات املتحدة حيث استقر وكتب . هيونية ممثالً عن حزب عمال صهيونرجع إىل أحضان املنظمة الص
العديد من املقاالت، كما أصدر جمالت باللغتني اليديشية والعربية للدعوة لألفكار الصهيونية، ونشر رسالته للدكتوراه 

د ساهم سريكني خالل احلرب العاملية األوىل وق.  يف كراس بعنوان املسألة اليهودية ودولة اليهود االشتراكية1898عام 
يف تأسيس املؤمتر اليهودي األمريكي ويف الدعوة له، وأيد فكرة الفيلق اليهودي وسافر كعضو يف جلنة الوفود اليهودية إىل 

 . 1917مؤمتر السالم يف فرنسا عام 

 

شتراكية، فطرح رؤية للتاريخ اليهودي تستند إىل تبنى سريكني الصيغة الصهيونية األساسية الشاملة وأدخل عليها ديباجة ا
ويبدأ التاريخ اليهودي سريته احلزينة من املنفى حني . افتراض أن اليهود كانوا يكونون دولة مستقلة ذات تاريخ مستقل

 ازدواج وجد اليهود أنفسهم يف اجليتو، ولكنهم مع هذا حافظوا على هويتهم القومية املستقلة داخله وهو ما أدى إىل
فهناك شخصية للخارج يتعامل اليهودي من خالهلا مع األغيار، وأخرى للداخل يتعامل من خالهلا . الشخصية اليهودية

 ( وازدواجية املعايري هي إحدى أهم مسات اجلماعات الوظيفية(مع اليهود 

 

هويتهم القومية، وأصبح اليهود جزءاً من مث فُرض االنعتاق فجأة على اليهود، األمر الذي أدى إىل اندماجهم وتنازهلم عن 
ولكن البورجوازية خانت الُمثل الليربالية بعد ذلك وتراجعت عنها، وزادت . احلركة الليربالية اليت تدافع عن حقوقهم

. حدة الصراع الطبقي، األمر الذي أدى إىل زيادة حدة كُره اليهود، وخصوصاً بني الفالحني والطبقات الوسطى

أما الطبقات . ن مهددون باالختفاء من اتمع اإلقطاعي ويرون اليهودي طليعة اتمع اجلديد الذي يتهددهمفالفالحو
الوسطى، فهي مهددة باهلبوط يف السلم االجتماعي، كما أا تنتمي إىل طبقات املالك ولكنها ال متلك شيئاً وال حىت 

ائها للرأمسالية تناضل نضاالً ثورياً يأخذ شكل كُره عنصري ولذا، فإا برغم عد. عملها، وهي طبقة ال شخصية هلا
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والطبقة احلاكمة والكنيسة ورأس املال على استعداد الستخدام هذا االجتاه بني الفالحني وأعضاء الطبقة الوسطى . لليهود
لفئات اليهودية ولصاحلهم، ومن هنا فإن معاداة اليهود كانت موجهة على الدوام من قبل معظم طبقات اتمع ضد ا

 . كافة وبدرجة واحدة

 

وقد كان احلل االشتراكي املنطقي يتمثل يف أن ينضم اليهود للربوليتاريا اليت ستنهي الصراع الطبقي فتنتهي بالتايل ظاهرة 
 : وهنا يطرح سريكني عدة أسباب صهيونية ذات ديباجة اشتراكية ليبين استحالة هذا احلل. معاداة اليهود

 

1ظ سريكني أن األحزاب االشتراكية ال تأخذ الظروف اخلاصة باملسألة اليهودية بعني االعتبار ولذلك فهي عاجزة   الح
 . بل إن بعض األحزاب االشتراكية تتبىن مواقف معادية لليهود. عن أن تطرح حلوالً هلا

 

كحل وحيد للمسألة )  يسميهاكما» االشتراكية اليهودية«أو (  يورد سريكني أسبابه األخرى لطرح الصهيونية 2
 . اليهودية وكلها تدور حول فكرة اخلصوصية أو التفرد اليهودي

 

ولكنه، .   ينتقد سريكني االشتراكيني اليهود الذين تبنوا املُثُل االندماجية أو األممية كما ينتقد طرحهم هلويتهم القومية3
ن اليهود سلبت منهم اخلصائص القومية الظاهرية، فهم مشتتون حني حياول حتديد هذه اهلوية القومية اليهودية، يالحظ أ

أمة مميزة ) يف املاضي(يتحدثون مجيع اللغات واللهجات ويعيشون بدون ملكية وطنية، مث يضيف أم مع هذا كانوا 
 ". كان جمرد وجودها سبباً كافياً ألن تكون"

 

 .  اإلنساين، وبذا تصبح القومية اليهودية قيمة يف ذاا  يذهب سريكني إىل أن الوجود اليهودي هو رمز الضمري4

 

ومن هنا، فإن االشتراكية اليهودية ليست معادلة لالشتراكية .   يرى سريكني أن اليهودي هو الربوليتاري األزيل5
 فإن الصهيونية ولذا،. املسيحية وإمنا هي معادلة لالشتراكية الربوليتارية، واخلصوصية اليهودية هي يف جوهرها اشتراكية

ومن وجهة نظره، يؤكد . بطبيعتها هي حركة احتجاج يهودية ثورية كربى يقوم ا كل اليهود، ولذا فهي ملك للجميع
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فهي ستفيد الطبقة العاملة أساساً ولكنها . سريكني أن الصهيونية ال تتعارض مع الصراع الطبقي وإمنا تتجاوزه وحسب
 . وصاً أن التاريخ اليهودي جيسد كثرياً من القيم الثوريةتتبنى الطبقات األخرى كافة، وخص

 

مث يتوجه سريكني إىل طبيعة اتمع الصهيوين االستيطاين ليبني أن مثة ظروفاً خاصة جتعل من الضروري أن يتخذ هذا 
 : اتمع شكالً اشتراكياً

 

 متجولون وحرفيون غري قادرين على التكيف مع   يشري سريكني إىل وضع املهاجرين اليهود الطبقي فهم بقالون وباعة1
األوضاع االجتماعية واالقتصادية اجلديدة يف روسيا، ولذا فإن هذه اجلماهري تفكر يف اهلجرة حبثاً عن عمل وعن بناء 

وجلذب هذه اجلماهري، ال ميكن أن يطرح عليها جمتمع مبين على التفاوت ألن هذا سيعين . اقتصادي اجتماعي جديد
وبالتايل، البد أن يكون اتمع اجلديد الذي يطمحون إليه مبنياً على . داً اجتماعياً للعبودية االجتماعية اجلديدةعق

املساواة، وخصوصاً أن هذه اجلماهري كانت متجهة إىل الواليات املتحدة حيث توجد الفرص االقتصادية النادرة ونوع 
 . من احلراك االجتماعي األكيد

 

ة اليهود االشتراكية ثقافة ال دينية تنبع من اإلثنية اليهودية، ولذا فستكون مبرتلة احلصن الذي حيمي   ستسود دول2
إن الثقافة الربوليتارية اليهودية ستمثِّل . القومية اليهودية املهددة بالتآكل يف اتمع االشتراكي والغريب باجتاهاته االندماجية

وهذه الثقافة العمالية ستربط بني ). ، مل يذكر سريكني شيئاً عن بعث اللغة العربيةومع هذا(حتدياً لليهودية اإلصالحية 
 . الطموح العاملي لدى العمال ورؤى األنبياء اليهود يف العهد القدمي

 

الصهيونية العمالية سبباً أخرياً هو أن اليهود املتأثرين » حتمية«  يضيف سريكني إىل كل هذه األسباب املؤدية إىل 3
ية األنبياء مل يصلُّوا طيلة حيام من أجل العودة ليؤسسوا دولة مثل كل الدول، أي أن حتمية االشتراكية الصهيونية برؤ

 . تضرب جبذورها يف أحالم اليهود عرب التاريخ وتصبح مثل العهد مع الرب عالمة متيز وانفصال

 

لب أن يتم هذا املشروع بالطريقة االشتراكية اجلماعية ألن   يبني سريكني أن طبيعة املشروع االستيطاين الصهيوين تتط4
مشروعاً ضخماً لتغيري اقتصاد فلسطني وتركيبها السكاين يتطلب وضع خطط بعيدة املدى، واملشروع احلر بطبيعته ال 

 . ميكنه أن يقوم بذلك
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ولذا نادى سريكني مبا . الصغري أن يقوم به  ويتطلَّب هذا املشروع الضخم متويالً كبرياً ال يستطيع رأس املال اليهودي 5
، أي أن تقوم املنظمة الصهيونية بتمويل املشروع االستيطاين عن طريق جتميع رأمسال قومي، »التراكم االشتراكي«مساه 

 . وتظل ملكية األراضي ملكية عامة وتوظَّف األموال ال للربح وإمنا لالستثمار االجتماعي وعلى أساس التعادل

 

 يقدم سريكني ديباجة اشتراكية أيضاً للطبيعة اإلحاللية للمشروع الصهيوين باعتباره مشروعاً استيطانياً غربياً   مث6
أبيض، فدولة يهودية رأمسالية تعين أن آليات السوق والعرض والطلب ستتحكم فيها، األمر الذي سيؤدي إىل اخنفاض 

أي (، ولذلك سيقوم العمال من املواطنني األصليني "ستحيالً إىل درجة جتعل قبول أي يهودي أوريب هلا م" األجور 
 . مبلء الفراغ، وسيقضي هذا على اجلانب اإلحاليل من املشروع الصهيوين) العرب

 

  يربط سريكني بني حركة التحرر القومي واالشتراكية، وبالتايل بني الصهيونية واالشتراكية، ويرى أن الصهاينة 7
طابع تقدمي وسيتصلون باحلركات القومية املماثلة بني الشعوب غري اإلسالمية يف الدولة سيشكلون حركة هجرة ذات 

" إرتس يسرائيل"كما يرى أن . العثمانية اليت جيب تقسيمها على أسس قومية حبيث تكون فلسطني من نصيب اليهود

وإذا قاوم . ول الغربية التخلص منهمقليلة السكان وميكن تفريغها من سكاا حىت يتسىن توطني اليهود الذين تود الد
العرب عملية التفريغ فسيكون هذا أكرب عالمات ختلُّفهم ورفضهم الوعي الربوليتاري ورفضهم أيديولوجيا تقدمية 

 . اشتراكية، األمر الذي يعين أحقية نقلهم

 

ذلك أن قبول ظاهرة معاداة وبرنامج سريكني هو نفسه الصيغة الصهيونية األساسية مع إضافة الديباجة االشتراكية، 
اليهود وحل املشكلة اليهودية عن طريق االستعمار، وتفريغ أوربا من يهودها، وتفريغ فلسطني من عرا، واالعتماد على 

األثرياء اليهود، والتحالف مع القوى اإلمربيالية وضرورة اللجوء للعنف، وغري ذلك من الثوابت، موجود بعد إضافة 
 . وإثنيةديباجات اشتراكية 

 

وقد قام سريكني بزيارة فلسطني يف العشرينيات، وكانت املقاومة العربية للغزوة الصهيونية قد بدأت، وقبل موته يف 
وقد أثَّر فكر سريكني يف كثري من الصهاينة االشتراكيني . 1924نيويورك مسع عن اإلضرابات العنيفة اليت وقعت عام 

 . واألحزاب الصهيونية العمالية



 
6الد -تور عبد الوهاب املسريي  الدك-موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية                                                428  

 

  Joseph Trumpeldor 1924-1880 يف ترومبلدور جوز

كان أبوه جندياً يف اجليش . زعيم صهيوين أصبح رمزاً للجيل القدمي من الصهاينة الرواد املقاتلني الذين جاءوا إىل فلسطني
فكار وأثَّرت فيه أفكار تولستوي، وامتزجت باأل. الروسي وقد التحق جوزيف مبدرسة دينية قبل أن يدرس طب األسنان

وقد جند يف اجليش الروسي عام . الصهيونية حيث بدأت تتبلور لديه فكرة املستعمرات الصهيونية املسلحة يف فلسطني
، وفَقَد ذراعه اليسرى يف احلرب الروسية  اليابانية، ورقِّي وحاز عدة أومسة مث أُعيد إىل اجلبهة بناء على طلبه 1902

وقد درس ترومبلدور الزراعة مث القانون، وأخذ يف . تنظيم جمموعة صهيونية من األسرىفأسره اليابانيون ويف األسر قام ب
عمل يف مستوطنة داجانيا مث .  حيث قرروا اهلجرة إىل فلسطني1911تنظيم جمموعة من الصهاينة يف أوكرانيا عام 

ت التركية إىل اإلسكندرية وعند عودته إىل فلسطني، رحلته السلطا). 1913(حضر املؤمتر الصهيوين احلادي عشر 
وبعد اشتراك هذه الفرقة يف القتال مع الربيطانيني، . حيث شارك يف تكوين فرقة البغالة الصهيونية وأصبح نائباً لقائدها

، سافر إىل روسيا إلقناع 1917ويف منتصف عام . سافر مع جابوتنسكي إىل لندن من أجل تكوين الفيلق اليهودي
وبعد جناح مبدئي، . وة عسكرية يهودية ترسل للقوقاز وتقاتل هناك حىت تصل إىل فلسطنيالسلطات هناك بتكوين ق

، سافر إىل فلسطني حيث 1919ويف . فشلت هذه املهمة وأُلقي القبض عليه فتحول إىل تكوين حركة الرائد يف روسيا
وكان قد . ، غري أن عرضه رفض آالف جندي بالقوات الربيطانية10عرض على أللنيب إحلاق قوات يهودية قوامها 

وقد أسس مكتباً لالستعالمات لقاعدة اليهود القادمني من !  ألف يهودي100اقترح من قبل غزو فلسطني جبيش قوامه 
وقد جاءت . 1920روسيا وشارك يف الدفاع عن املستعمرات الصهيونية يف اجلليل األعلى حيث قتله العرب عام 

وال تزال . بعد ذلك لتركز على النواحي العسكرية الصهيونية يف فكره) بريت ترومبلدور(حركة بيتار املسماة بامسه 
 . منظمات الشباب الصهيونية ترفعه إىل مرتبة املثل األعلى

 

  Dov Borochov 1917-1881 دوف بوروخوف 

قى تعليماً علمانياً، ولد يف روسيا وتل. أهم منظري احلركة الصهيونية العمالية ومؤسس حركة عمال صهيون وزعيمها
وكانت نشأته يف مدينة كان ينفَى إليها الثوريون الروس، وكان أبوه عضواً يف مجعية أحباء صهيون، األمر الذي ترك أثراً 

وكان عضواً يف . عميقاً فيه، فقد ظل طوال حياته حياول اجلمع بني الصيغة الصهيونية األساسية والديباجات االشتراكية
ويف العام نفسه، نشر .  ليكون حزب عمال صهيون1906كي الدميوقراطي، ولكنه استقال عام احلزب االشترا

وهذا احلزب هو أول (كما وضع برنامج احلزب باالشتراك مع إسحق بن تسفي ". برناجمنا"بوروخوف مقاله الشهري 
، 1907وقد قُبض عليه عام ). طانحزب صهيوين يصل للصيغة الصهيونية اليت جتعل االشتراكية األداة الوحيدة لالستي

وحينما أُفرج عنه ذهب إىل الهاي حيث أسس االحتاد الدويل ألحزاب عمال صهيون، وشغل منصب األمني العام 
وقد تنقَّل يف أحناء أوربا داعياً لصهيونيته ذات الديباجة االشتراكية، كما شرح معظم أفكاره يف . لالحتاد حىت وفاته
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وقد . ، أجرى أحباثاً يف اللغة اليديشية ودراسات اجتماعية عديدة)1918(لية اليهودية يف أرقام كتاب احلركة العما
انتقل إىل الواليات املتحدة بعد اندالع احلرب العاملية حيث قام بنشاط فعال ال يف صفوف حزبه وحسب بل يف صفوف 

وجابوتنسكي ) العمايل(لٍّ من بن جوريون وقد ساهم يف تأسيس الفيلق اليهودي مع ك. املؤمتر األمريكي اليهودي
 . ، وظل طوال حياته يتعاون مع كل الصهاينة بغض النظر عن انتمائهم الطبقي أو العقائدي)اليميين(

 

وعندما قامت ثورة كرينسكي، عاد بوروخوف ليشارك يف مؤمتر األقليات متخذاً موقفني متعارضني يعبران عن التناقض 
، طالب يف مؤمتر حلزب عمال صهيون يف روسيا بتوطني اليهود يف فلسطني 1917في أغسطس ف. املبدئي يف تفكريه

: روسيا«ولكنه يف سبتمرب من العام نفسه، قدم حبثاً أمام مؤمتر الشعوب يف كييف عنوانه ! على أُسس اشتراكية

 . »كومنولث األمم

 

نية األساسية الشاملة وديباجات اشتراكية ثورية ويتلخص إجناز بوروخوف الفكري يف أنه زاوج بني الصيغة الصهيو
ويقسم بوروخوف البشرية من . مستمدة من األفكار اليسارية السائدة يف شرق أوروبا بني صفوف املثقفني والعمال

وجهة النظر االجتماعية واالقتصادية إىل أمم مث طبقات، ويرى أن األمم ككيانات حضارية عضوية تتسم بقدر عال من 
وقد تعرضت األمم إىل تأثريات وتغريات شىت، . ولذا، فإن األمم باقية أما الطبقات فتتغري. ثبات وتوجد قبل الطبقاتال

 . واألمة العضوية هي النقطة املرجعية النهائية والقيمة احلاكمة الكربى وهي تظل دون تغير يذكَر يف أساسياا احلضارية

 

شر إىل أمم وطبقات على أساس وجود عالقات إنتاج تقسمهم إىل طبقات، ويفسر بوروخوف مسألة انقسام الب
وظروف اإلنتاج هي االختالفات اجلغرافية واألنثروبولوجية والتارخيية بني اموعات . وظروف إنتاج تقسمهم إىل أمم

 . بعاً الختالفات ظروف اإلنتاجكما أن عملية تطور قوى اإلنتاج نفسها ميكن أن تأخذ عدة أشكال ت. البشرية املختلفة

 

وسيالحظ يف هذه احلالة أن . ينتج عن هذا أن مثة أمماً ختضع لالضطهاد، فهي ال تسيطر على ظروف اإلنتاج اخلاصة ا
الرموز القومية واجلوانب الثقافية اخلاصة ذه األمة ستكتسب، مستقلة، أمهية بالغة، ويوجه مجيع أعضاء هذه األمة 

أي السيطرة على ظروف اإلنتاج اخلاصة م، وهذا طرح عمايل إلشكالية العجز بسبب (هم حنو تقرير املصري جهود
وكل طبقة، داخل األمة، هلا اهتمامها ). أي التناقضات داخل عالقات اإلنتاج(بدالً من الصراع الطبقي ) انعدام السيادة

حينئذ تظهر حركة ). دة اإلستراتيجية للصراع الطبقيفهي القاع(اخلاص بظروف اإلنتاج، وخصوصاً عنصر األرض 
قومية ثورية تستوعب التركيب الطبقي للمجتمع ولكنها ال تحجب بالضرورة الوعي الطبقي، ويسميها بوروخوف 
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دىن ، وتطرح برنامج احلد األ»قومية الربوليتاريا الثورية املنظمة للشعوب املضطهدة«أو » قومية الطبقة التقدمية احلقيقية«
 : الذي يهدف إىل ما يلي

 

 .   تأكيد ظروف اإلنتاج الطبيعية لألمة1

 

وبالتايل يظهر تركيب طبقي صحيح وصراع طبقي سليم، .   تأمني قاعدة طبيعية لعمل الربوليتاريا وللنضال الطبقي2
 . وبعدها تقوم الربوليتاريا بنضاهلا الثوري على أساس سليم داخل التشكيل القومي اجلديد

 

أو نصف شعب أو (مث ينصرف بوروخوف لتعريف املسألة اليهودية داخل هذا اإلطار، فيقرر أن ما مييز اليهود كشعب 
اهلرم «وكما يرى بوروخوف، فإن هذا الوضع الشاذ نتج عنه ما مساه بنظرية . »ال أرض له«هو أم شعب ) شبه شعب

خذ شكل اهلرم الذي يتكون من قاعدة عريضة تساهم يف ، فكل شعب يتكون من فئات اجتماعية وطبقات تأ»املقلوب
وكلما بعدت العمليات االقتصادية عن هذه العمليات األساسية، قلَّ عدد العاملني فيها . العمليات اإلنتاجية األساسية

فوفهم عدد وجيد بوروخوف أن هذا اهلرم االجتماعي مشوه متاماً عند اليهود إذ يوجد يف ص. حىت نصل إىل قمة اهلرم
كبري من احملامني واألطباء واملفكرين وغريهم ممن ينتمون إىل الطبقة الوسطى والعمليات اإلنتاجية اهلامشية، مع قلة قليلة 

وكل هذا يرجع إىل عدم وجود ظروف أو . من الفالحني باإلضافة إىل بروليتاريا صغرية احلجم نسبياً) إن وجدت(
 فهم يظلون مبعزل عن بعض قطاعات اإلنتاج اليت تظل حكراً على األمة اليت أحوال إنتاج خاصة باليهود، ولذا

وبظهور الرأمسالية وازدياد التطور الصناعي والتنافس الرأمسايل، بدأت اجلماهري اليهودية تتحول من حرفيني . تستضيفهم
 يف صفوف البورجوازية ولكن، بسبب وجودهم املنعزل، وبسبب ظاهرة معاداة اليهود املنتشرة. إىل بروليتاريا

والربوليتاريا املسيحية، كان العامل اليهودي ال جيد عمالً إال عند الرأمسايل اليهودي الذي كان يستثمر رأمساله عادةً يف 
 ( ألسباب أوضحها بوروخوف(الصناعات االستهالكية 

 

.  كان يتم ببطء شديد وأحياناً كان يتوقف كليةًولكل ما تقدم، فإن حتول احلرفيني اليدويني اليهود إىل بروليتاريا صناعية

ونظراً ألن الربوليتاريا اليهودية كانت تعمل يف الصناعات االستهالكية فحسب، فلم يكن بإمكاا أن تشل االقتصاد إن 
 . وبالتايل، مل يكن بإمكاا الدفاع عن نفسها أو املطالبة حبقوقها. قامت بإضراب عن العمل
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. وضع الشاذ، طُرحت حلول عديدة من بينها االندماج والدميوقراطية السياسية أو الثورة البورجوازيةواستجابة هلذا ال

ولكن بوروخوف بين أا عملية مركبة تؤدي إىل إعتاق اليهود يف املرحلة األوىل، مث تزيد من حدة املنافسة القومية يف 
 . ، رفض بوروخوف االندماج كحل للمسألة اليهوديةوهلذا. مرحلة الحقة األمر الذي يزيد حدة معاداة اليهود

 

 : ثم يقدم بوروخوف تحليله الستجابة الطبقات اليهودية المختلفة للمسألة اليهودية وللحل الصهيوني

 

وهي طبقة ال تحصر نفسها يف السوق احمللية، وليست هلا أية مشاعر قومية، :   طبقة البورجوازية الكبرية يف الغرب1
ومع هذا، يشكِّل تدفُّق يهود شرق أوربا الفقراء على . نظرة عاملية وميكنها حل مشكلتها عن طريق االندماجفهي ذات 

غرب أوربا مصدراً كبرياً لقلقهم، فهو يهدد عملية االندماج اليت يطمح إليها أعضاء هذه الطبقة بل يهدد مواقعهم 
لقوية متقت اجلماهري اليهودية الضعيفة ولكن معاداة اليهود تذكِّرها وهذه الطبقات الغنية ا. الطبقية ومكانتهم االجتماعية

ولذا، فهي تبذل جهداً غري عادي لتجد . بقرابتها هلا، وهو ما حول املسألة اليهودية بالنسبة هلا إىل عبء مفروض عليها
. يلة للتخلص من اجلماهري اليهوديةوتبحث عن حل يهودي للمسألة اليهودية كوس. خمرجاً أميناً يبعد هذه اجلماهري عنها

نفس األوريب املعتز بنفسه، ونفس اخوانه اليهود الشرقيني : ولكل هذا، تكمن داخل صدر اليهودي الغريب املندمج نفسان
 ). دون أن يكون هناك خيار يف ذلك(

الغرب ألم يتأثرون بشكل أكثر وهؤالء خمتلفون عن أقرام من أثرياء :   يهود أوربا الشرقية من البورجوازيني الكبار2
 . مباشرة حبالة اليهود الراهنة

 

وهي طبقة أكثر ارتباطاً بالدعوة القومية ألن مصاحلها تعتمد على السوق اليت تستطيع اجلماهري :   الطبقة الوسطى3
بر سنداً للصهيونية اإلثنية وهي اليهودية ارتيادها امتداداً للغة القومية واملؤسسات الثقافية، وعلى هذا، فإن هذه الطبقة تعت

ولكنها، . لذلك ال تبحث عن حل جذري بل تقْبل احللول الليربالية، وتدافع عن الثقافة اليهودية بل عن الدولة اليهودية
 .ما دامت حتافظ على مواقعها الطبقية، تبقى خارج الدائرة اليهودية

 

ذه طبقة معزولة وتبحث عن سوق حيررها من عزلتها، ومشكلتها هي وه:   البورجوازية الصغرية املنهارة والربوليتاريا4
، أي أن هذه الطبقة وحدها هي الشعب العضوي املنبوذ "مشكلة شعب منفي يبحث عن مكان جيد فيه أمناً اقتصادياً"

 . الذي يشكل جوهر املسألة اليهودية
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ولكن . ل اجر بأعداد كبرية إىل الواليات املتحدةوقد بدأت اجلماهري اليهودية بالفع. من هنا كانت اهلجرة اليهودية
اهلجرة، كما قال هرتزل من قبل، ال حتل املسألة اليهودية، فهي تترك اليهود عاجزين يف بالد غريبة وهم يضطرون إىل 

ولكن التجمع يعزهلم مرة أخرى ويعرقل عملية التكيف ويفرض . التجمع لتسهيل عملية التكيف مع البيئة اجلديدة
ويتركزون فيها، ويتحولون بسبب ذلك إىل ) مرياثهم االقتصادي(علىهم احملافظة على تقاليدهم االقتصادية السابقة 

أي أم يتحولون مرة أخرى إىل ما يشبه اجلماعة (املراحل األخرية من اإلنتاج وهو قطاع البضائع االستهالكية 
لى ظروف اإلنتاج ويكونون أول ضحايا األزمة الرأمسالية، ولذا ومن مث، فإم يظلون عاجزين عن اهليمنة ع). الوظيفية

فإن حاجة اليهود لتنمية قواهم اإلنتاجية املستقلة تظل مسألة قائمة تتطلب حال . 

 

ويقترح بوروخوف احلل، وهو يف جوهره الصيغة الصهيونية األساسية الشاملة حيث تتحول اهلجرة إىل استعمار واستيالء 
كن بوروخوف يضيف ديباجة اشتراكية إذ يصبح االستيالء على األرض هو حصول الشعب اليهودي ول. على األرض

على قاعدة إستراتيجية وعلى ظروف إنتاج مقصورة عليه وحده وخصوصاً األرض، األمر الذي سيمكِّنه من أن يتواجد 
وهذا املطلب تشترك فيه . ه الطبيعي على قاعدتهيف املستويات الدنيا من العملية اإلنتاجية وأن يعيد اهلرم املقلوب إىل وضع

 . كل الطبقات اليهودية من أعضاء األمة اليهودية العضوية اليت تعاين من عدم السيطرة على ظروف اإلنتاج

 

مث يورد بوروخوف املزيد من األسباب الدالة على حتمية احلل االشتراكي الصهيوين للمسألة اليهودية، أي ضرورة 
أما بالنسبة لالشتراكية، فيورد بوروخوف أن املشروع . لى أرض واستعمارها حىت تشكل قاعدة لإلنتاجاالستيالء ع

الصهيوين حيتاج إىل قوى تقوم بتنظيم حركة اجلماهري اليهودية املهاجرة وتوجيهها، وهو أمر ملقى على عاتق الربوليتاريا 
للصهيونية هدف بورجوازي، وهو إجياد حكم سياسي إقليمي ولكنه مع ذلك كان يعترف بأن اهلدف النهائي . اليهودية

ذايت، وإجياد دولة يهودية يتم دجمها يف اتمع الدويل، كما أنه كان يدرك أن بناء الدولة ال ميكن أن يتم إال بأموال 
.  حتصل عليهاال ميكن إال للبورجوازية اليهودية وحدها أن) إمربيالية(بورجوازية وتنازالت سياسية ومساندة دولية 

ولكنه، مع هذا، كان جيد أن ذلك يشكل خطوة حنو االشتراكية، على اعتبار أنه سيطبع ظروف اإلنتاج والصراع 
الطبقي بالنسبة للطبقة العاملة اليهودية، كما أن دور العمال ميكن أن يتركز يف محاية الدولة الصهيونية ويف حماولة فرض 

 . مسات تقدمية عليها

 

؟ )وكان بوروخوف من معارضي مشروع شرق أفريقيا(ا كان املطلوب هو األرض، فلماذا فلسطني بالذات ولكن، إذ
فالعمال اليهود  حسب قوله  ينظرون إىل استعمار . جييب بوروخوف عن هذا السؤال بديباجات اشتراكية مصقولة
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ال ينطلق من " لعمالنا"، فالوعي الطبقي فلسطني ومنو الربوليتاريا كظاهرتني متالزمتني ومرتبطتني إحدامها باألخرى
ويضيف بوروخوف . املصاحل األنانية الضيقة اليت تتعارض مع مصاحل األمة يف جمموعها، ولذا فهم طليعة الشعب اليهودي

 : األسباب التالية لضرورة االستيالء على أرض فلسطني دون أي أرض أخرى

 

رين من شعوب أخرى، ولذا فهو لن جيذب سوى املهاجرين الكادحني من   هذا البلد ال ميثل أي إغراء بالنسبة للمهاج1
 . اليهود

 

  جيب أن تكون األرض اليت سيتم االستيالء عليها مغرية بالنسبة للرأمسايل اليهودي الصغري واملتوسط حبيث جيد فيه 2
 . ويف البالد ااورة سوقاً ملنتجاا

 

 . راعي  جيب أن يكون هذا البلد متخلفاً شبه ز3

 

 .   جيب أن يكون البلد ذا مستوى ثقايف متدن وذا منو سياسي منخفض4

 

ومن وجهة نظر بوروخوف، فإن فلسطني تتوافر فيها هذه املواصفات املادية، فهي بلد شبه زراعي، كما أن الشعب 
روا يف كيان اجتماعي الذي يقطنها ليس ذا طابع اقتصادي أو حضاري مستقل فهم منشقون ومفتتون، كما أم مل يتبلو

كما ميكن . متماسك األمر الذي جيعلهم غري قادرين على التنافس مع رأس املال اليهودي والطبقة العاملة اليهودية
 . استيعام وصهرهم يف الشعب اليهودي، فبإمكام الوقوف أمام قوى التقدم االشتراكية

 

ثمانية وهو ما يعين أن املستوطنني اليهود سيدخلون حرباً تقوم وفلسطني، عالوة على كل هذا، جزء من اإلمرباطورية الع
بشكل " األرض" وقد كان بوروخوف يتصور أن رأس املال اليهودي سيهاجر إىل . ضد السلطان التركي املتخلف

 . عفوي، وذلك ليبين هناك صناعة راسخة، مث اجر يف أعقابه آالف مؤلفة من العمال اليهود
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. عند اليهود، مأساة الربوليتاريا اليهودية ومصدر عذاا" الطاقة الفائضة"ذه هي اليت ستحل مرض وعملية االستيطان ه

ويبدو أن موقف بوروخوف من اجلماعات اليهودية يف العامل يشبه موقف هرتزل، فهو يرى ضرورة إفراغ أوربا من 
ا، نادى بوروخوف بأن يقوم الصهاينة بالصراع ولذ. فائضها، ولكن ذلك لن يؤدي بالضرورة إىل تصفية الدياسبورا متاماً

ويف عام . ضد األتراك والسكان األصليني، ويف اخلارج لتحسني أحوال اليهود) أي يف فلسطني(يف الداخل : على جبهتني
، ويف خطبة له أثناء انعقاد مؤمتر الفرع الروسي لعمال صهيون يف كييف، عمق بوروخوف الديباجات اإلثنية، 1917

 . للبعث اليهودي" أساس النشاط اخلالق"و" العودة إىل أرض اآلباء" أمهية اجلوانب احلضارية اليهودية مثل فأكد

 

ورغم أن كتابات بوروخوف كانت تتسم أحياناً بشيء من الصدق والذكاء، وخصوصاً إذا كانت يف جمال الوصف 
املثال، مل يهاجر رأس املال اليهودي بشكل تلقائي إىل وعلى سبيل . املباشر، إال أن معظم حتليالته وتفسرياته غري دقيقة

، كما )كما هو احلال دائماً مع رأس املال(فلسطني وإمنا كان يهاجر يف فترات الركود االقتصادي يف أوربا وحسب 
وهذه اهلجرة مل تتم إال بعد سقوط فلسطني يف . كان يرتح عن فلسطني حينما تتاح له فرصة اقتصادية أفضل خارجها

ومل يهاجر العمال اليهود إىل . فلك اإلمربيالية اإلجنليزية، ولذا فقد كان رأس املال اليهودي جزءاً من رأس املال العاملي
فلسطني، كما تصور بوروخوف، فمعظم املهاجرين كانوا من البورجوازيني أو من البورجوازيني الصغار وهو ما اضطر 

واضح أن التطور يف روسيا وبولندا مل يكن حنو مزيد من انفصال الطبقة العاملة ومن ال. كثرياً منهم إىل التحول إىل عمال
كما أن اليهود جنحوا يف . اليهودية، فاشتراك اليهود يف الثورة البلشفية كان بنسبة عالية جداً تتخطى نسبتهم القومية

سيطرم على ظروف اإلنتاج اخلاصة االندماج يف اتمع األمريكي رغم تركُّزهم يف مستويات اإلنتاج العليا وعدم 
ولعل اخللل األساسي يف أطروحات بوروخوف يرجع إىل إصراره على وحدة اليهود القومية بدالً من . باتمع األمريكي

 . رؤيتهم كجماعات خمتلفة ختضع حلركيات تارخيية وظيفية ودينية خمتلفة

 

لعريب يف فلسطني واكتفاؤه باإلشارات العابرة إليه، وهو يف ولعل أكرب خطأ وقع فيه بوروخوف هو استهانته بالوجود ا
اليت ) أو األرض املقدسة أو إرتس يسرائيل(» األرض«هذا كان ضحية التجريد الصهيوين الذي كان دائماً يشري إىل 

تصور أا هينة وقد قُدر هلذه املشكلة اليت كان ي. تنتظر ساكنيها الغائبني آالف السنني وكأن التاريخ توقَّف كليةً
بل ميكننا أن نقول إن طريقة . وعرضية أن تترك أثرها العميق ال يف الدولة الصهيونية فحسب بل يف يهود العامل مجيعاً

 حسم هذه املشكلة العرضية هي اليت ستحدد مصري املستوطنني اليهود يف املنطقة

 

  Berl Katzenelson 1944- 1887 بيرل كاتزنلسون 
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وقع حتت تأثري اجلماعات اليهودية االشتراكية الروسية منذ شبابه، . يوين عمايل، وابن تاجر روسيصحفي وزعيم صه
كان من دعاة الصهيونية اإلقليمية، . وتأثر على وجه خاص بفكرة شذوذ اهليكل االقتصادي ألعضاء اجلماعات اليهودية

شتغل كعامل زراعي يف عدة مستوطنات، كما  إىل فلسطني ضمن أفراد اهلجرة الثانية حيث ا1909ولكنه هاجر عام 
وقد ). إمياناً منه بدين العمل الذي كان يبشر به صديقه جوردون(ساهم يف تأسيس عدة تنظيمات زراعية استيطانية 

وأثناء احلرب العاملية . أصبح من أهم الشخصيات الصهيونية بني املستوطنني ويف صفوف احلركة الصهيونية العاملية
، واشترك معه يف تأسيس »املعلم«وقد أثَّر كاتزنلسون يف بن جوريون ونال منه لقب . م إىل الفيلق اليهودياألوىل، انض

كما ساهم يف إنشاء اهلستدروت، وكان ممثالً للهستدروت والحتاد العمل . حزب احتاد العمل مث حزب املاباي فيما بعد
لهستدروت تتوجه إىل الواليات املتحدة، وشارك يف تأسيس  أول جلنة ل1921رأس عام . يف عدة مؤمترات حملية ودولية

، ورأَس حتريرها حىت وفاته، كما ساهم يف 1925بنك العمال ومركز شباب اهلستدروت، وأسس صحيفة دافار عام 
وقد عارض اقتراحات التقسيم إلصراره على إقامة دولة يهودية خالصة على . تأسيس دار النشر التابعة للهستدروت

وكان كاتزنلسون يؤمن بأن الصندوق القومي اليهودي هو أهم عنصر يف بناء اتمع العمايل، ). فلسطني(سرائيل أرض إ
 . وقد عين مديراً له

 

وتعبر معظم . 1939وقد ساعد كاتزنلسون على اهلجرة اإلحاللية غري الشرعية، وقاوم الكتاب األبيض الصادر عام 
وتقاليدها » القومية اليهودية«حيث حياول أن ميزج بني ما يسمى » لصهيوين االشتراكياالستيطان ا«كتاباته عن فكرة 

وكان كاتزنلسون من أكرب املدافعني عن ). وذلك انطالقاً من أفكار سريكني(من جهة واالشتراكية من جهة أخرى 
انني اخلاصة بالطعام ويوم السبت، أي أنه التقاليد اليهودية، كما كان من األصوات العمالية األوىل اليت نادت بتنفيذ القو

كان حياول املزج بني الصهيونية العمالية والصهيونية اإلثنية العلمانية والدينية، وهي الصيغة اليت قُدر هلا النجاح يف اية 
 . 1960  46 جزءاً يف الفترة 12وقد نشرت كتاباته يف . األمر

 

  Yetzhak Tabenkin 1973-1887 يتسحاق تابنكين 

ولد يف روسيا وتلقَّى تعليماً دينياً يف . زعيم صهيوين عمايل، وأحد مؤسسي حركة الكيبوتس املوحد ومن أهم منظريها
 وكان من أوائل منظمي الزراعة املسلحة 1912استوطن فلسطني عام . طفولته مث تلقَّى تعليماً علمانياً يف وارسو وفيينا

وقد عارض تابنكني االتفاق املربم بني بن جوريون ). 1930(واملاباي ) 1920(فيها وكان من مؤسسي اهلستدروت 
وحينما انقسمت احلركة . والتصحيحيني، كما عارض قرار التقسيم وطالب بأن يكون االستيطان يف كل إرتس يسرائيل

قد بعد احلرب وكان عضواً ىف كل مؤمتر صهيوين ع. ، كان تابنكني أحد مؤسسي حزب املابام1944العمالية عام 
، كان من املطالبني بأن حتتفظ إسرائيل بكل األرض اليت ضمت وأن 1967وبعد عام . 1959العاملية األوىل حىت عام 

 . له عدة مؤلفات عن الكيبوتس. تصبح جزءاً ال يتجزأ من دولة إسرائيل
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  Hayyim Arlosoroff 1933-1899 حاييم أرلوسوروف 

ولد يف أوكرانيا حيث كان جده حاخاماً بارزاً، وانتقل مع والديه . ركة الصهيونية العماليةزعيم صهيوين وأحد قادة احل
وقد حاول .  حيث درس االقتصاد يف جامعة برلني وساعد يف إنشاء مجاعة العامل الفيت1905إىل أملانيا عام 

، ولفت األنظار إليه )1919( اليهودية أرلوسوروف مزج األفكار االشتراكية بالصهيونية يف كتيب االشتراكية الشعبية
، ومثَّل صهاينة 1924وقد انتقل أرلوسوروف إىل فلسطني عام . بتقدميه أفكاراً جديدة لتمويل املستعمرات الصهيونية

فلسطني يف عصبة األمم، وزار الواليات املتحدة يف هذه الفترة وكتب عن اجلماعة اليهودية هناك واتصل جبماعات الطلبة 
وقد انتخب عضواً يف اللجنة التنفيذية للمنظمة ورئيساً لإلدارة . د األمريكية كممثل للمنظمة الصهيونية العامليةاليهو

، واشترك أرلوسوروف يف عقد اتفاق اهلعفراه بني املنظمة الصهيونية وحكومة أملانيا النازية 1931السياسية ا عام 
 اية حياته، دعا أرلوسوروف إىل اتباع سياسة متشددة يف فلسطني خشية ويف. لتسهيل هجرة اليهود األملان إىل فلسطني

وقد . أال يتم حتقيق قيام الدولة الصهيونية بسبب موقف بريطانيا املُتقلِّب وغري املأمون نتيجة ظروف احلرب العاملية الثانية
. حيحيني بقتله، فحوكموا وأُدين أحدهم بطريقة غامضة، فام الصهاينة العماليون بعض الصهاينة التص1933قُتل عام 

وقد تسبب احلادث يف املزيد من االنشقاق يف احلركة . غري أن الدفاع أصر على أن العرب هم الذين قاموا باحلادث
وقد ادعى التصحيحيون أن احلادث أُلصق . الصهيونية بني العناصر الصهيونية التصحيحية والعناصر الصهيونية العمالية

وقد نشرت أعمال أرلوسوروف بعد موته، وهي . الب مناحم بيجني بفتح باب التحقيق يف املوضوع من جديدم، وط
  .تتضمن حتليالت سياسية واقتصادية وتأرخياً لالستعمار يف العامل وقطعاً شعرية باإلضافة إىل مذكراته

  

  

  

الصهيونية اإلثنية الدينية: الباب الثانى عشر   

 

 

 

 ة الصهيونية الثقافي

Cultural Zionism  
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كثري من املصطلحات الصهيونية، غري دقيق  وهو، مثل .الصهيونية مصطلح شائع يف األدبيات» الثقافية الصهيونية«
  .«الصهيونية الروحية«ويرادف مصطلح 

 
). العلماين للكلمةباملعىن (البد أن يكون ذا بعد ثقايف إثين وروحي  الثقافية إىل أن املشروع الصهيوين الصهيونية وتذهب

أي (اإلثنية جتعل اإلثنوس اليهودي  الصهيونية بديالً هلذا املصطلح، ألن» صهيونية إثنية علمانية» ونقترح اصطالح
  .مبرتلة اللوجوس أو املطلق الكامن يف النسق) روحه الشعب اليهودي أو

 

 الصهيونية الروحية 

Sprititual Zionism  

وهو أيضاً، . »الصهيونية الثقافية«وهو مرادف ملصطلح  شائع يف األدبيات الصهيونية،مصطلح » الصهيونية الروحية«
املشروع الصهيوين البد أن يعبر  الروحية إىل أن الصهيونية وتذهب. الصهيونية، غري دقيق مثله مثل معظم املصطلحات

  .»يونية اإلثنية العلمانيةالصه«نشري إليها مبصطلح  ولذا، فنحن). أي إثنيتها(عن روح األمة اليهودية 
 

 الصهيونية العلمانية 

Secular Zionism  

وما نعنيه . االختصار من قبيل» الصهيونية اإلثنية العلمانية«بدالً من » الصهيونية العلمانية«مصطلح  نستخدم أحياناً
  .بطبيعة احلال هو املصطلح الثاين

 

  الصهيونية الدينية

Religious Zionism  

املشروع الصهيوين مشروع إحياء  مصطلح يشري إىل التيار الصهيوين الذي يرى ضرورة أن يكون» ية الدينيةالصهيون«
 ألن هذه» الصهيونية اإلثنية الدينية«، وحنن نفضل مصطلح )ال اليهود(إحياء اليهودية  هي الصهيونية ديين، وأن رسالة

يف ) واإلثنية اليهودية(الشعب واإلله، وجيعل الشعب  نيتنظر إىل الدين من منظور حلويل عضوي يساوي ب الصهيونية
 يؤكد العالقة بني هذا التيار الصهيوين» الصهيونية اإلثنية الدينية«فإن مصطلح  وعالوة على ذلك،. مرتلة اإلله

ف يف مصدر اجلوهرية، وينحصر االختال وتيارالصهيونية اإلثنية العلمانية، فهما تياران متشاان يف كثري من األطروحات
أحياناً من قبيل » الصهيونية الدينية«ومع هذا نستخدم مصطلح . اليهودي القداسة اليت يتمتع ا اإلثنوس أو الشعب

  .»الصهيونية اإلثنية الدينية«نعنيه بطبيعة احلال هو  وما. االختصار
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  الدينية والعلمانية الصهيونية اإلثنية 

Ethnic Zionism  Religious and Secular  

 وقد ساهم. يتعامل مع املادة البشرية اليهودية من منظور اهلوية والوعي ومعىن الوجود تيار صهيوين» الصهيونية اإلثنية«

طريق إسقاط املصطلحات احللولية العضوية عليها وهي تتفرع  األساسية الشاملة عن الصهيونية هذا التيار يف ويد الصيغة
إطار احللولية يف  والصهيونية اإلثنية الدينية تدور يف. ية إثنية دينية وصهيونية إثنية علمانيةصهيون :إىل اجتاهني أو تيارين

اإلثنية العلمانية فتدور يف إطار احللولية يف مرحلة وحدة الوجود املادية  الصهيونية مرحلة وحدة الوجود الروحية، أما
  )حلولية بدون إله فهي(
 

القومية اليهودية وال ميكن أن تقوم هلا قائمة بدونه، أما  ين اليهودي هو أساسويرى أصحاب التيار األول أن الد
يدعو إىل  وكال الفريقني. فيذهبون إىل أن الدين اليهودي إن هو إال أحد أبعاد القومية اليهودية أصحاب التيار الثاين

الثقافة «و» التاريخ اليهودي«ية أم ما يسمونه اليهود أهو العقيدة: اإلثنية اليهودية وال خيتلفان إال يف مصدر هذه اإلثنية
  .«اليهودية

 
ومتاثالً يف االجتاه، فكالمها جيعل الشعب اليهودي شيئاً  اإلثنية الصهيونية التنبيه إىل أن هناك وحدة بني تياري وجيدر

أساس  ماسك العضوي علىولكن، بينما يفسر التيار اإلثين الديين هذا الت. بالوحدة العضوية مطلقاً مقدساً يتسم
أو روح ) العملية التارخيية(مادي  ، يفسر الفريق العلماين التماسك على أساس)حلول اإلله يف الشعب(ميتافيزيقي 

جوريون فيما بعد إىل صيغة توفيقية حني صرح بأنه إذا كان  وقد وصل بن). أو ما نسميه حلولية بدون إله(الشعب 
 وعلى كل حال، فإن احلاخام إسحق كوك كان كثرياً ما ينسى صيغته. ب قد اختار اإللهالشع اإلله قد اختار الشعب فإن

ستتحقق عودتنا فقط إذا ما : "قائالً وقد اختتم إحدى مقاالته. احللولية ويستخدم الصيغة العضوية دون حياء أو ديباجات
، وهذه "قوية تغلف روحاً ملتهبةخلق جسم صحيح قوي وعضالت  رافقت عظمتنا الروحية العودة إىل اجلسد من أجل

  .هعام العبارات تليق بنيتشه وآحاد
 

الدبلوماسية مث  الصهيونية فتتركز مهمة. الثالثة األساسية الصهيونية وميكن القول بأن مثة تقسيماً واضحاً بني تيارات
 املُستوطَن الصهيوين وترحيل الفائضاإلمربيايل وجتنيد أعضاء اجلماعات اليهودية وراء  يف ضمان الدعم) التوطينية(العامة 

توطني هذا الفائض يف فلسطني من خالل مؤسسات استيطانية  هي) االستيطانية(العمالية  الصهيونية وكانت مهمة. منهم
. ونشاطاا وعلى هذا، فإن لكل صهيونية منها برناجماً سياسياً واقتصادياً يغطي جماهلا .خمتلفة ذات طابع زراعي عسكري

 والعلماين، فلم يكن يعنيها كثرياً التوجه االقتصادي أو السياسي، ذلك أا كانت اإلثنية، بشقيها الديين صهيونيةال أما

أينما كانوا يف الداخل واخلارج، فهم  "اليهود"وقد حددت جماهلا بأنه . تتعامل مع مستوى التعبري والوعي ومعىن الوجود
، )مشكلة املعىن(بأا اإلتيان بالعالج الناجع ملشاكل اليهود الروحية  ظيفتهاشعب متميز ذو تاريخ متميز، وحددت و
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اليهودي باإلصرار  اليهودي، وتطهري الفكر الصهيوين من املفاهيم االندماجية كافة، وتعميق مفهوم الشعب وخلق الوعي
اً مثل كل الشعوب، له دولة مثل يصبح اليهود شعب على هوية يهودية حمددة للمشروع الصهيوين حبيث ال يكون هدفه أن

اهلوية والوعي اليهوديني وإىل إضفاء معىن يهودي على الوجود اليهودي سواء يف  كل الدول، وإمنا يهدف إىل تعميق
  .أو خارجها فلسطني

 
يهودية تكون دولة  اإلثنية  جيب أال تكون دولة يهود وحسب وإمنا جيب أن الصهيونية والدولة اليت ستؤسس  من منظور

اليهود يف اخلارج حىت ميكن جتنيد أعضاء اجلماعات  ويهدف هذا التيار إىل فرض العزلة اإلثنية على. شكالً ومضموناً
الرموز  املستوطنني يف الداخل إطاراً عقائدياً ذا بعد زمين حبيث ميكن إضفاء القداسة على اليهودية وراء املُستوطَن وإعطاء

  )اإلثين العلماين باملعىن اإلثين الديين أو باملعىن(مركز روحي القومية فتتحول فلسطني إىل 

 
اإلثين الديين واإلثين العلماين، نظراً لتركيزهم على مشاكل اهلوية، مل  كما تجدر مالحظة أن دعاة اخلطاب اإلثين باجتاهيه

 روخوف وجابوتنسكيفقد تركوا هذه الصياغات لبنسكر وهرتزل وبو. سياسي أو اقتصادي مستقل يكن هلم فكر

السياسية أو االقتصادية، فهم  وغريهم من الصهاينة، وركزوا هم على الديباجات اإلثنية أكثر من تركيزهم على األمور
وعالقتها بالتراث اليهودي ومدى ) من منظور إثين(ستسود فيها  يتحدثون عن لغة الدولة القومية ونوعية القوانني اليت

الثقافية اليت توحد  وقد اهتموا كذلك باملشاريع. اليهودية) الدينية أو العلمانية(القيم اإلثنية  توافق سلوك مستوطنيها مع
 .تشييدها وعي يهود العامل، وبعالقة يهود العامل بالدولة املزمع

 
بفكرة الشعب أو وال باإلميان بأزلية معاداة اليهود أو ) وال يعين هذا أم مل يكونوا ملتزمني بالصيغة األساسية الشاملة

 وإذا كان آحاد هعام قد تذبذَب لفترة. فكل فكرهم ينطلق منه ويفترضه ويستند إليه .(االعتماد على الدول العظمى

أنه مل يعارض قط فكرة نقْل  قصرية بشأن ضرورة إنشاء الدولة الصهيونية، إال أن هذا التذبذب مل يدم طويالً، كما
العرب قد سبب له بعض القلق لبعض الوقت، فإنه استمر  وإذا كان ذبح. إىل فلسطنيالفائض اليهودي من شرق أوربا 

يف  وقد استوطن هو نفسه فلسطني. وإسداء النصح لوايزمان يف الفترة اليت سبقت وعد بلفور يف دعم املشروع الصهيوين
أما بالنسبة إىل املتدينني، فإن  .باية األمر دون أن يبني كيف ميكن تنفيذ املشروع الصهيوين دون التخلص من العر

فلسطني، ام كوك الربيطانيني بالتقاعس عن محاية اليهود، كما اختذ   يف1929وأثناء ثورة . األمر ال خيتلف كثرياً
  )حائط املبكى(أثناء االنتفاضة اليت قامت دفاعاً عن الرباق  موقفاً متشدداً

 
األخرى، فإننا جند أن معارك دعاة هذا  الصهيونية ثنية مع جماالت الصياغاتاإل الصهيونية عدم تعارض جمال وبالنظر إىل
الدبلوماسية فيما خيتص بالقضايا  الصهيونية تدور إما فيما بينهم، أو بينهم وبني قيادة أحباء صهيون ودعاة التيار كانت

  1888 دة مجاعة أحباء صهيون عاموقد وقع أحد التصادمات بني اإلثنيني الدينيني وقيا. وحدها الدينية والثقافية

وال يسري هذا التحرمي . الدينية اليهودية ، وهي سنة سبتية يحرم فيها على اليهود زراعة األرض حسب التعاليم1889
ولكن . واستعادم إياها، كما أنه ال يسري إن كانت األرض ملكاً لألغيار إال بعد عودة اليهود إىل أرض امليعاد
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وأفىت بإمكانية بيع األرض  وقد تطوع احلاخام موهيليفر. يهود استمروا مع هذا يف زراعتها رغم ملكيتهم هلاال املستوطنني
 وهو أمر استمر حىت الوقت احلاضر إذ تقوم الدولة(بالتايل زراعتها  إىل أحد األغيار، فتعود إىل غري اليهود، وحيل لليهود

اليهود مث تشتريها منه مرة أخرى بعد انتهاء السنة  ىل أحد املواطنني غريببيع أرض إسرائيل كل ست سنوات إ الصهيونية
، )1887(عزل بنسكر يف مؤمتر مجاعة أحباء صهيون الذي عقد يف دروسكينكي  وقد حاول املتدينون!). السبتية

  .ذلك ولكنهم جنحوا يف تعيني ثالثة حاخامات يف اللجنة التنفيذية ففشلوا يف
 

آحاد هعام إحدى  ار ساخن بني اإلثنيني العلمانيني وصهاينة أحباء صهيون التسلليني عندما كتبأيضاً حو وقد حدث
هويتهم اليهودية واستوعبتهم عملية البقاء املادي  ليبني أن املتسللني إىل فلسطني فقدوا" ليس هذا هو الطريق"مقاالته 

 وقد بلغ رفض. ىل نقد صريح ملشروع هرتزل وفكره فيما بعدتحول هذا احلوار الساخن إ مث. وأمهلوا عامل الروح واهلوية

االنشقاق عن ) 1902الروس عام  الذي عقده الصهاينة(آحاد هعام الصيغة اهلرتزلية مداه حينما اقترح يف مؤمتر منسك 
  .امنظمة صهيونية ثقافية مستقلة تدافع عن اخلطاب اإلثين بني اليهود أينما كانو لتأسيس الصهيونية املنظمة

 
العلمانيون حينما ازداد نفوذ الدينيني يف  ولذا، فقد اضطر. وقد احتدم الرتاع كذلك بني دعاة اجتاهي اخلطاب اإلثين

  .1897ولكنها حلَّت عام ) على غرار احملافل املاسونية(موسى  إىل تأسيس مجاعة بين) 1889(مؤمتر فلنا 
 

ومع استيالء . وعد بلفور نة الذين ال يهتمون كثرياً باإلثنية مع صدورالصراع بني الصهاينة اإلثنيني والصهاي وقد حسم
بني التوطينيني واالستيطانيني، وقد أصبحت اهلوية اليهودية  العناصر اليهودية من شرق أوربا على املنظمة، وتقسيم العمل

. والئهم ألوطام ما دامت ال تتعارض معاجلميع، وتقبل الصهاينة التوطينيون فكرة اهلوية اليهودية  الرقعة املشتركة بني

 الصهيونية إذ أن الصراعات األخرى بني التيارات) ولكن الصراع داخل التيار اإلثين استمر بني الدينيني والعلمانيني

الصراع بشأن اهلوية  ومن أهم الصراعات اليت تدور بني االجتاهني،). على املستوىني السياسي واالقتصادي األخرى تتم
  .(من هو اليهودي؟(هودية الي

 
يف برنامج  اخلالفات عدة مرات بني الفريقني اإلثين الديين واإلثين العلماين، ومت تعليق اخلالف وكما أسلفنا، فقد نشبت

، نشب خالف بني الصهاينة )»استقالل إسرائيل إعالن«اليت يقال هلا وثيقة (وأثناء إعداد وثيقة إعالن الدولة . بازل
 وقد حلَّ. اليت أصر املتدينيون على ذكرها يف الديباجة" واضعني ثقتنا يف اإلله" الصهاينة العلمانيني حول عبارةالدينيني و

، وهي »صخرة إسرائيل«حرفياً  اليت تعين» تسور يسرائيل«اخلالف عن طريق صياغة صهيونية مراوغة، أال وهي عبارة 
كذلك أن  ويبدو أن الدينيني حاولوا. الدينية الصهيونية دينياً لدعاة ىنعبارة غامضة تؤدي معىن ال دينياً للالدينيني ومع

إرضاؤهم، جاءت الديباجة مبهمة حتمل كل  ولكي يتم. تشري الديباجة إىل الوعد اإلهلي جلماعة يسرائيل ولكنهم أخفقوا
 هويتهم الروحية والدينية الذي ولد فيه الشعب اليهودي، وهنا اكتسبت إرتس يسرائيل هي املكان: "املعاين املمكنة

العامل كتاب  شكلها، وهنا شيدوا أول دولة هلم وخلقوا قيماً حضارية ذات مغزى قومي عاملي، وأعطوا والسياسية
  ."الكتب األزيل
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ميكن تعريفه دينياً أو علمانياً، وإىل هويته اليت ميكن تعريفها على أسس  واإلشارة هنا إىل ميالد الشعب اليهودي الذي
جتري اإلشارة إىل صهيونية آحاد هعام على أا  إذ» إثنية الدينية» الصهيونية والكلمة تعين يف األدبيات) روحية

يشار إليه » الكتاب املقدس«أي » كتاب الكتب األزيل«و. سياسية عامة أو على أسس دينية أو) »صهيونية روحية«
الشعب أو مرسل من  دون حتديد ما إذا كان جزءاً من فلكلور هذا(الكتاب الذي أعطاه الشعب اليهودي للعامل  باعتباره

نفسها، فإسرائيل قامت على أساس رؤية األنبياء  استمراراً للصيغ املبهمة) 1968(وجند يف برنامج القدس ). اإلله
  ضرورة احلفاظ علىكما يشري الربنامج إىل. مرسلة من اإلله أو تكون من صنع البشر للعدل والسالم اليت ميكن أن تكون

ولعل اإلشارة إىل . والثقافية اليهودية هوية الشعب اليهودي من خالل تشجيع التربية اليهودية والعربية والقيم الروحية
 .والعلمانية إشارة إىل التربية اإلثنية الدينية التربية اليهودية والعربية هي يف واقع األمر

 

  الصهيونية اإلثنية الدينية

Religious Ethnic Zionism  

بعد إدخال ديباجة إثنية دينية  األساسية الشاملة الصهيونية تيار صهيوين يتقبل معظم مقوالت »الصهيونية اإلثنية الدينية«
 األرثوذكس(برفضها العميق لليهود واليهودية تصدى هلا كثري من املتدينني  الصهيونية وحينما ظهرت. عليها

أعلنوا عزمهم غزو اجلماعات اليهودية،  وإذا كان الصهاينة قد. هرطقة وكُفراً وإحلاداً ونكوصاً، باعتبارها )واإلصالحيني
ولعل مما يسر هذه العملية . ويعلمنوها من الداخل حىت ولو مل يعلنوا عن ذلك فإم قد قرروا أن يغيروا اليهودية نفسها

. بعد خروجها من اجليتو  التاسع عشر كانت متر بأزمة حادةعوامل من أمهها أن اليهودية نفسها يف أواخر القرن عدة

اليهودية كانت قد أجادت التعامل مع العامل من داخل أسوار  فعامل األغيار يف الغرب قد أثبت جاذبيته الشديدة، كما أن
  .تكن بعد قد أجادت التعامل معه يف إطار اإلعتاق واالستنارة واملساواة اجليتو والعزلة، ولكنها مل

 
صعباً، وخصوصاً أن اليهودية  زيادة علمنة اتمع الغريب وانتشار العلم والتكنولوجيا قد جعال استمرار اليهودية ولعل

وقد اوت مع اليهودية املؤسسات التقليدية اليت ساعدت  .احلاخامية كانت قد جتمدت وأصبحت مثل القشرة اليابسة
 وقد سامهت حركة التنوير يف خلق جيل. هم على مجاهري اليهود، مثل القهالإحكام قبضت احلاخامات وأثرياء اليهود على

علوم الغرب، وأصبحت القيادة  جديد من شباب اليهود الذي كان يتحرك بيسر بني عامل اليهود وعامل األغيار وجييد
نقسمة حبدة إىل املؤسسة األمور سوءاً أن اليهودية نفسها كانت م ومما زاد. احلاخامية معزولة عن هذا الوضع اجلديد

وضع  واحلركة احلسيدية اليت اكتسحت شرق أوربا، وهي حركة حلولية متصوفة متثل احتجاجاً على احلاخامية التقليدية
ورمبا كان أكرب دليل . يف االيار وقد أحست املؤسسة الدينية بأن الوضع آخذ. اليهود، وعلى جفاف العقيدة التلمودية

من زجيات مختلَطة، حىت أن احلديث عن اختفاء اليهود كان  ودية اإلصالحية وما تبع ذلكعلى ذلك انتشار اليه
  .يف الغرب بني علماء االجتماع مطروحاً
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فهي، رغم هجومها على . بريقها) املتمثلة يف برنامج بازل(صياغتها املراوغة  يف الصهيونية يف هذا السياق، كان للعقيدة
ودولة . والشعب املقدس دمت كل الرموز التقليدية من عودة إىل صهيون واألرض املقدسةواليهودية، قد استخ اليهود

وكان أعضاء . والقهال من بعض الوجوه، فهي دولة بدون أغيار اليهود اليت حتدث عنها هرتزل تشبه يف اية األمر اجليتو
 .أكثر من هذا مدى خطورة االندماج والعلمانيةمدى حدة معاداة اليهود يف أوربا عامة، و املؤسسة الدينية يدركون

  )بعد صهينة اليهودية(األساسية الشاملة املُهودة  الصهيونية ولذا، فلم يكن من العسري عليهم أن يأخذوا بالصيغة
 

 نفسه مل ميانع يف إنشاء حزب ديين بل رحب به قبل فاته، وقام بتمويل حزب مزراحي، حيث وعلى كلٍّ، فإن هرتزل

. يهودها وبني اخلطاب اإلثين الديين ك أنه ال تعارض حقيقياً بني صهيونيته الدبلوماسية اليت دف إىل إخالء أوربا منأدر

 إزالة الفوارق بني الدبلوماسية وجدوا أنه قد يكون من املفيد استخدام الدين لتجنيد اليهود، بل الصهيونية كما أن دعاة

الصهيوين اخلامس  وقد اختذ املؤمتر. وصهينة اليهودية الصهيونية يتم ويد ر حبيثواليهودية يف اية األم الصهيونية
القومية اليهودية، أي تظهر التالحم الكامل بني  قراراً بتأسيس حركة دينية تسهم يف تثقيف اليهود بروح) 1901(

  .القومية والدين
 

تفريغها من بعدها األخالقي وتأكيد   الدينية التقليدية كافة بعدالصهاينة الدينيون هذا الربنامج، فطرحوا األفكار وقد طور
أو (بطريقة تتفق مع متطلبات االستيطان الصهيوين، فتم تفسري االستيطان  بعدها اإلثين، فأعادوا صياغة فكرة العودة

اعتباره جمرد إعداد لعودة ب الذي كان يعد هرطقة من املنظور الديين التقليدي) اجلسدية الفعلية إىل فلسطني العودة
عنها من خالل الصيغة احللولية، فالصهاينة الدينيون يرون أن  بل إن فكرة القومية العضوية نفسها مت التعبري. املاشيح

احللويل  ختتلف عن بقية األمم ألن اإلله هو الذي أسسها بنفسه، فهم يدورون يف إطار املفهوم اليهود أمة ولكنهم أمة
وأن هذه الوحدة، مع هذا، ال ميكن . التوراة  التوراة واألمة وأن اليهود كشعب ال ميكنه االستمرار بدوناخلاص بوحدة

األمة والكتاب واألرض البد أن تلتحم، : عناصر الثالوث احللويل أن تأخذ شكلها الكامل خارج فلسطني، أي أن
فيضه  جأة، والذي ال متلك البشرية اخلالص دونعبقرية األمة كالينبوع الذي تعود له احلياة ف وبالتحامها تنبجس

  .حلولية وهذه الفكرة هي فكرة القومية العضوية نفسها بعد أن اكتسبت ديباجة دينية. السخي
 

جمرد إطار ساهم  الظاهرة هي جمرد وهم، وأا الصهيونية املؤمنني بأن علمانية الدينية كانوا من الصهيونية بل إن مفكري
وأن املشروع الصهيوين سيسقُط يف يد الصهاينة  م قبضة القيم اإلثنية الدينية على الوجدان اليهودي،هو نفسه يف إحكا

للمتدينني ولكنها تكون يف الوقت نفسه قد قامت بصهينة  الصهيونية الدينية قد سوغت الصهيونية وذا، تكون. الدينيني
 إلثنية اليت طرحها آحاد هعام واليت ال تتعارض بأي شكل معخيتلف كثرياً عن الصياغة ا الدين اليهودي حىت أصبح ال

  .الصياغة الدبلوماسية اليت طرحها هرتزل
 

 الصهاينة اإلثنيني الدينيني والصهاينة اإلثنيني العلمانيني، فهم يتحركون يف اال وكما هو متوقَّع، نشب صراع حاد بني

البداية، منذ أحباء صهيون، واستقرت  وقد كان الصراع حاداً منذ. نفسه، منطقة الوعي وإدراك اهلوية ومعىن الوجود
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مناطق  املختلفة، وقد هدأت األمور قليالً بعد وعد بلفور وتقسيم الصهيونية حدته بعد ظهور هرتزل داخل املؤمترات
حت اإلشراف على املدارس اإلثنية العلمانية والصهيونية الدينية اليت من العمالية اليت تبنت الصيغة الصهيونية النفوذ بني

وظهور مشكلة الشرعية داخل املُستوطَن  الصهيونية ومع ظهور أزمة. احملاكم وبعض املؤسسات األخرى الدينية وعلى
الديين يتغلب على االجتاه اإلثين العلماين حىت بدأ كثري من أعضاء النخبة  ، بدأ االجتاه اإلثين1967الصهيوين بعد عام 

 الصهيونية من أكرب دعاة  يدعي التدين ويستخدم مصطلحاً إثنياً دينياً، وأخرياً ظهر مائري كهانا وهوإسرائيل احلاكمة يف

  .مفرغة متاماً من أي مضمون خلقي أو ديين اإلثنية الدينية وهي صهيونية
 

  االستيطان يف الضفةاحلاضر هي العمود الفقري لليمني الصهيوين، واألرثوذكس هم طليعة والصهيونية الدينة يف الوقت

عن أي شرب منها كفر  الغربية ودعاة صهيونية األراضي بعد أن أصبحت األرض هي مركز القداسة ، وأصبح التنازل
  )لألرض باعتبارها كفراً وهرطقة على عكس األرثوذكس يف املاضي الذين كانوا يرون العودة(وهرطقة 

 
الدينية اآلن على مجهور ثابت  الصهيونية وتسيطر املؤسسة. يليفر وكوكاإلثنية الدينية مها موه الصهيونية وأهم مفكري

واملعاهد الدينية  اإلسرائيلي عن طريق توليها شئون الدين والزواج والطالق وشبكة واسعة من املدارس يف الشارع
  .واملؤسسات املالية وحركات االستيطان التابعة هلا

 
الدينية اآلن أن أغلبية يهود العامل الساحقة ليست أرثوذكسية، كما أا  اإلثنية الصهيونية واملشكلة الكربى اليت تواجهها

اليت تصر على اخلطاب  جمتمعات علمانية حتقق هلا قسطاً كبرياً من احلرية، ولذلك يصدمهم سلوك هذه املؤسسة تعيش يف
  و اليهودي؟من ه: شكل سؤال اإلثين الديين وعلى تطبيق مقوالته، وتظهر املشكلة دائماً يف

  حركة مزراحي 

Mizrahi  

. تطابقان يف النطق واملعىن مثيلتيهما العربيتني ، ومها كلمتان عربيتان»روحاين«و» مركز«هو مزج لكلميت » مزراحي«

، كما لُخص الشعار يف عبارة "لشعب يسرائيل حسب شريعة وتوراة يسرائيل أرض يسرائيل"وقد طرحت احلركة شعار 
الشريعة اليهودية وأن يعمل  ، ومعناها أن على الصهيوين احلق املتدين أن يتعلم»التوراة والعمل«، أي »هوعفودا توراه«

  .بنشاط من أجل إعادة بناء إسرائيل
 

هو أن الدين مسألة ) العلمانية) وكان رد القيادة السياسية). 1898(أُثريت قضية الدين يف املؤمتر الصهيوين الثاين  وقد
مل  وقد كان هذا املوقف مقبوالً من املتدينني طاملا. العاملية ليس لديها موقف رمسي منه الصهيونية نظمةشخصية وأن امل

ولكن حينما . نطاق اإلثنية والعقيدة يتوجه املشروع الصهيوين إال للقضايا السياسية واالقتصادية، وهي قضايا تقع خارج
أن تشرف املنظمة على برنامج تربوي يقوم ) 1901(املؤمتر اخلامس  يف) بناًء على طلب العصبة الدميوقراطية(تقرر 

اإلثنية  الصهيونية اليهودية باملعىن العلماين الذي حدده آحاد هعام ودعاة) اإلثنية(روح القومية  بعملية تعليم اليهود
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 1902يعقوب راينس عام وهنا قرر احلاخام . القضاء على اليهودية العلمانية، شعر املتدينون بأن هذا قد يؤدي إىل

  .الصهيونية داخل املنظمة تأسيس حزب ديين قوي
 

. الديين والعلماين :مؤمتر منسك الذي نظمه اليهود الروس وقد مت فيه االعتراف باالجتاهني اإلثنيني ويف العام نفسه، عقد

. ثنية دينية واألخرى إثنية علمانيةمتوازيتني إحدامها إ وحينما اندلع اخلالف بينهما، مت حسمه عن طريق إقامة جلنتني

املنظمة ويف  وقد قررت مزراحي القيام بنشاط ديين داخل. املتدينون إنشاء منظمة تدعى مزراحي وعندئذ قرر الصهاينة
، وهذا مبقتضى القرار الذي صدر يف املؤمتر اخلامس )برنامج بازل(املتهودة  األساسية الشاملة الصهيونية إطار الصيغة

وعبر فيه بعض  ،1903وعقدت منظمة مزراحي أول مؤمتر هلا عام . بتكوين احتادات مستقلة داخل املنظمة لذي مسحا
  .بالصهيونية اإلثنية العلمانية املتدينني عن اعتراضهم على قرارات منسك اليت تضمنت االعتراف

 
ناك متت صياغة برنامج احلركة الذي  مندوب، وه100مزراحي ضم  ، عقد أول مؤمتر عاملي حلركة1904ويف عام 

 املنظمة بازل وبالتوراة وبتنفيذ األوامر والنواهي والعودة إىل أرض اآلباء والبقاء داخل نص على االلتزام بربنامج

، وهو العام الذي مت فيه 1905الرئاسة إىل فرانكفورت عام  مث مت نقل مقر. ونشر الوعي الديين اإلثين الصهيونية
  .الصهيونية مستقل داخل املنظمة ملزراحي كتنظيماالعتراف با

 
 .1908نشاطها التثقيفي الواسع فنقلت نشاطها إىل فلسطني، وأنشأت أول مدرسة دينية عام  وقد بدأت مزراحي

مزراحي منه، ولكن تقرر بعد  ، انسحب وفد)1911(وحينما أُثريت قضية النشاط الصهيوين الثقايف يف املؤمتر العاشر 
  .عارضة النشاط الثقايف دون االنسحاب من املنظمةذلك م

 
لبعض الوقت يف أوربا ولكنها  ، فتوقَّف نشاطها1914  1913وانتقل مركز مزراحي إىل الواليات املتحدة عام 

وقد مت تنظيم دار احلاخامية األساسية واحملاكم . استيطاين عاودت النشاط مرة أخرى بعد وعد بلفور وأصبح هلا فرع
، 1921 يف القدس عام) هابوعيل هامزراحي(تسيطر عليها مزراحي، مث مت تأسيس عمال مزراحي  نية اليهودية اليتالدي

 وأول 1925تابعة للحركة عام ) موشاف) وأصبح للحركة بالتايل منظمتها االستيطانية فأقامت أول مستوطنة تعاونية
 نفوذها عن طريق استيعاب أوالد املهاجرين وإيوائهم احلركة من مد ومتكنت. 1930عام ) كيبوتس(مستوطنة مجاعية 
الدينية، وهو ما أتاح  وتتميز حركة مزراحي باملقدرة على التنازل يف األمور. والزراعية التابعة للحركة يف املدارس الفنية

  .العمالية الصهيونية التعاون بسهولة بينها وبني
 

وترمجت احلركة نفسها يف الداخل إىل أحزاب  .م نسائي وآخر شبايبكل العامل، وهلا تنظي وحلركة مزراحي فروع يف
 (الذي ميثل يهود اخلارج(واملؤمتر العام للحركة يتكون من جملس مزراحي العاملي  .دينية تتبعها منظمات شبابية ونسائية

حلركة يف الداخل عدة ويتبع ا .(الذي ميثل يهود الداخل(واللجنة التنفيذية املشتركة ملزراحي وهابوعيل هامزراحي 
اجلماعية ومذابح شرعية ومؤسسات مالية مثل بنك  مدارس ومعاهد تعليمية وجامعة بار إيالن وعدد من املزارع

  .وشركات بناء مساكن هامزراحي وبنك هابوعيل هامزراحي
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شترك يف كل الذي ا) احلزب الديين القومي(املفدال  وقد اندمج حزبا مزراحي وهابوعيل هامزراحي وكونا حزب

، قد حصر اهتمامه يف استصدار التشريعات اليت متس 1967وكان احلزب،حىت عام  .احلكومات االئتالفية يف إسرائيل
بأرض إسرائيل  ولكن بعد ذلك التاريخ سيطرت عليه تلك العناصر اليت تدافع عن االحتفاظ. الدينية وحسب اجلوانب

يشمل كل السياسات الداخلية  ق اهتمام احلزب حبيث أصبحالكاملة، وهو األمر الذي أدى إىل توسيع نطا
 وأيد سياسات مناحم بيجني،أي أن احلزب 1981و 1977وقد انضم احلزب إىل وزارة الليكود عام .واخلارجية

  .اليمني الديين القومي الديين أصبح عنصراً أساسياً يف
 

 أجودات إسرائيل 

Agudat Israel  

الدينية األرثوذكسية يف أملانيا وبولندا   كتنظيم ديين يضم مجيع اجلماعات1912ئيل عام تأسست حركة أجودات إسرا
احلركة  كما تصدت. حملاولة تغيري بنية ومضمون احلياة اليهودية الصهيونية ضد احلركة) كمجموعة متحدة(وليتوانيا 

متعثرة اختذ املؤمتر الصهيوين العاشر   بدايةوبعد. للحركات العلمانية األخرى كافة، مثل البوند واليهودية اإلصالحية
ضمن براجمها، مما أدى إىل انسحاب بعض املندوبني األملان وانضموا  (علمانية(قراراً بضم مشاريع ثقافية ) 1911(

  .إسرائيل، األمر الذي أعطاها قوة دفع شديدة جلماعة أجودات
 

 : وقد تكونت الحركة من خالل ثالثة عناصر أساسية

 
هريش،وهؤالء كانوا حياولون تنفيذ كل التعاليم الدينية وإقامة كل  ألرثوذكسية اجلديدة األملانيةمن أتباع مسسون ا 1

  .التكيف مع البيئة غري اليهودية اليت يعيش فيهااليهود الشعائر مع شيء من
 
  .ارية  األرثوذكسية 2

 
  . األرثوذكسية البولندية 3
 

املعارف  يضمان العناصر احلسيدية وحاخامات األكادمييات الليتوانية،وكانا يعارضان تبين اناوهذان الفريقان األخريان ك
األرثوذكسية جيب أن تفصل نفسها متاماً عن  وكان أتباع األرثوذكسية األملانية وارية يرون أن اجلماعات. الغربية 

البولندية وبعض قيادات األرثوذكسية األملانية عكس أتباع األرثوذكسية  اجلماعات اليهودية غري األرثوذكسية، على
  .هذا املوقف فكانوا يرفضون
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التوراة جبميع مظاهر احلياة االقتصادية والسياسية  وقد أعلنت احلركة أن برناجمها هو توحيد شعب إسرائيل حسب تعاليم
أجودات  ه التأكد من عدم جنوح تنظيمالتأسيسي ما يسمى جملس القيادات التوراتية، مهمت وقد أسس املؤمتر. والروحية

 حركة عمالية 1922كما أقامت عام  ،1919وأقامت اجلمعية فرعاً هلا يف فلسطني عام . إسرائيل عن تعاليم التوراة
  حني افتتحت1927وقد أخذت احلركة شكالً عاملياً عام  .الصهيونية يف بولندا ملنع العمال من االنضمام لألحزاب

حتدياً لألوامر اإلهلية، ذلك أن  كما عارضت احلركة االستيطان يف فلسطني باعتباره. ك ولندن والقدسفروعاً يف نيويور
  .ويف الوقت الذي حيدده جتميع املنفيني ال ميكن أن يتم إال مبشيئة اإلله

 
د املتدينني، واإلجنليزي باالشتراك مع العرب واملستوطنني اليهو وقد قامت اجلمعية بنشاط ضد االستعمار الصهيوين

  .الصهاينة صريعاً برصاص) جيكوب دي هان(ضد االستعمار الصهيوين إىل أن سقط أحد قوادها  وقامت حبملة إعالمية

 
األساسية، وكان هلا حماكمها احلاخامية اخلاصة، وطالبت  ومل تعترف املنظمة باملُستوطَن الصهيوين وال باحلاخامية

  .كجماعة دينية يهودية مستقلة ولكن رفض هذا الطلبا  السلطات الربيطانية باالعتراف
 

الصعب  وقد وجد هؤالء أن من. شهدت فلسطني وصول أعداد كبرية من أعضاء اجلمعية من بولندا ومع الثالثينيات،
واالقتصادية، كما وصل يهود من األرثوذكس اجلدد ومن العناصر  السياسية الصهيونية عدم االشتراك يف النشاطات

  .انية من أملانياالعلم

 
يعارض عودة اليهود إمساً ولكنه يرى مع   يف مؤمتر اجلمعية إذ تغلَّب التيار الصهيوين الذي1937وقد مت التحول عام 

وتعاونت حركة أجودات مع املنظمة الصهيونية، فظهر مندوبوها . املاشيح هذا ضرورة العودة لفلسطني لإلعداد ملقدم
باخلالص، أي أا  وصرحوا بأن وعد بلفور واالنتداب يتفقان مع روح الوعد اإلهلي) نة بيل وشوجل(امللكية  أمام اللجنة

  .بعد إلباسها الديباجة األرثوذكسية األساسية الشاملة الصهيونية تبنت الصيغة
 

نضم بأموال الصندوق القومي اليهودي، وا) كيبوتس(مزرعة مجاعية  ، أقام حزب أجودات إسرائيل1944ويف عام 
املعروف باسم  مث تعمقت العالقة ذا االتفاق الذي صاغه بن جوريون وهو االتفاق. اهلاجاناه أعضاء احلزب إىل منظمة

 على تأييد الصهاينة املتدينني شريطة أن حتافظ الدولة الصهيونية الذي مبوجبه حصلت احلركة» اتفاق الوضع الراهن«

وعشية قرار التقسيم بدأت أصوات مؤيدة لقيام . الدينية  كما هو يف األمور"الوضع الراهن"اجلديدة على  الصهيونية
 وقد فسرت قرارات األمم املتحدة وتعاطف اتمع الدويل مع اليهود. معسكر األجوداه إسرائيل ترتفع أكثر وأكثر داخل

: ينتقل بالتدريج إىل موقف متوازن وبدأ التوجه العام يف أوساط اليهودية األرثوذكسية. بأا من مظاهر العناية اإلهلية

، أي الرفض «de jure دي جوري«بدون منحها اعترافاً قانونياً  بالدولة «de facto دي فاكتو«االعتراف الواقعي 
مل تعد هلا أية داللة دينية خاصة، فهي  الصهيونية والتعامل مع مؤسساا يف آن واحد، أي أن الدولة األيديولوجي للدولة

واشترك حزب أجودات يف الس املؤقت ويف . إىل اإلله والتوراة ة حيكم عليها مبقدار ما تقرب الشعبجمرد مؤسس
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 هذا، استمرت أجودات إسرائيل يف التمحك باملصطلح الديين الرافض للصهيونية، ورفضت ومع. العملية السياسية

  .«السلطات اليهودية يف فلسطني«التحدث عن الدولة فكانت تشري هلا بأا 
 

فلسطني وقيادا يف الواليات املتحدة، اليت  ويشري عزمي بشارة إىل أنه عندما ثار نقاش بني قيادة أجودات إسرائيل يف
كان تربير القيادة احمللية ملشاركتها منطلقاً من موقف الضعف، موقف األقلية  عارضت االنضمام إىل احلكومة املؤقتة،

القوة،منطق السلطة   لتأمني مصاحلها  لكن التطور استبدل منطق الضعف مبنطقإىل االنضمام إىل احلكومة املضطرة
فرض الشرائع الدينية على احلياة اليومية لألكثرية العلمانية،  والتأثري فيها فيما بعد، ال لتأمني احلريات الدينية وإمنا من أجل

  .ذلك ينية ومجعيات خريية ومراكز صحية وغرياملالية ملؤسسات احلركات الدينية من مدارس د ومن أجل تأمني املصادر
 

من غالة املدافعني عن االحتفاظ بأرض   حينما أصبح اليهود األرثوذكس1967مث تزايدت معدالت الصهينة بعد عام 
  )«1967صهينة العناصر الدينية األرثوذكسية بعد عام «: انظر) إسرائيل الكاملة ومن دعاة صهيونية األراضي

 
اهتمامها على  ركة نفسها إىل حزب أجودات إسرائيل وعمال أجودات إسرائيل يف الداخل، وينصباحل وقد ترمجت

فتم تأسيس حزب  الصهيونية االنقسامات داخل الدولة وقد شهد التيار الديين الصهيوين بعض. الشئون الثقافية والتربوية
وقد . شاس الذي ميثل السفارد ، ويوجد كذلك حزب)دمياملتنج(الذي ميثل الطوائف اللتوانية ) لواء التوراة(هتوراه  ديغل

حركة عنصرية ذات ديباجة دينية تلعب دوراً خطرياً يف تنشئة  حتولت حركة أجودات إسرائيل املناوئة للصهيونية إىل
 من وال يزال هناك جناح صغري. إسرائيل على كره العرب وتفرض عليها اخلطاب اإلثين الديين األجيال اجلديدة يف

  .أال وهو مجاعة الناطوري كارتا الصهيونية أجودات إسرائيل يتمسك مبوقفه الديين القدمي ويناوئ
 

  Elijah Guttmacher 1874-1795 إلياهو جوتماخر 

منذ عام (أماكن من بينها جراتز يف النمسا  درس القبااله وعمل كحاخام يف عدة. حاخام صهيوين ولد يف بوزن
وقد كان جومتاخر من احلاخامات القالئل . من اليهود كانوا حيجون إليه ، حىت أن العديد)ته إىل تاريخ وفا1840

  .بصهينة الفكرة املشيحانية الذين قاموا
 

توجيه كل اجلهود من أجل اإلسراع باخلالص وذلك عن طريق العمل  رفض جومتاخر فكرة انتظار املاشيح، ودعا إىل
يف فلسطني  جيب على األغنياء من شعبنا أن يشتروا األرض"وقد أعلن أنه . ئ املاشيحمتهيداً  البناء يف أرض إسرائيل

وقد كانت فكرة استخدام أموال األغنياء  ."لتوطني فقراء اليهود هناك، فتلك املسألة هي حجر األساس للخالص الكامل
ة أحباء صهيون اليت عارضت احلاخامات الفكرة اليت بنيت عليها مجعي اليهود لتوطني فقراء اليهود يف فلسطني هي

  .االندماجيني األرثوذكسيني
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  Tzvi Kalischer 1874-1795 تسفي كاليشر 

ومع أن  .ولد يف مدينة ليسا، وهي مدينة بولندية ضمتها بروسيا .الصهيونية حاخام بولندي روسي، ومن أوائل دعاة
وكانت السلطات الربوسية تصنف اليهود  .ملانية كانت مهيمنةغالبية السكان كانت تتحدث البولندية، فإن األقلية األ

وكان هذا مصدر غبطة لليهود الذين كانوا ينظرون . عدد األقلية األملانية الذين يتحدثون اليديشية على أم أملان لزيادة
فقد كانت حركات التحرير  ذاباعتبارها وطنهم الروحي، وقد أدى ذلك إىل التوتر بني اليهود والبولنديني، ول إىل أملانيا

وكانت املقاطعة أيضاً يف منطقة حدودية بني يهود أملانيا املندجمني  .البولندية القومية تنظر إىل اليهود باعتبارهم أقلية عميلة
ا السائدة يف شرق أورب ولذا فقد كانت حياة أعضاء اجلماعة اليهودية فيها خليطاً من احلياة التقليدية ويهود اليديشية،

احلياة الفكرية عند كاليشر مع بدايات اليهودية اإلصالحية،  وقد بدأت. واحلياة اليهودية العصرية السائدة يف غرب أوربا
  .التقليدية، وخصوصاً فكرة املاشيح وأرض امليعاد فهامجها مدافعاً عن القيم

 
ضوع االستيطان الزراعي هو أول كتاب ظهر يف شرق أوربا عن مو) 1862(لصهيون  وكتاب كاليشر السعي

  .وهو مكتوب بالعربية التقليدية اجلامدة وفلسطني،
 

بزمام  العضوية، فيقترح على اليهود أن يطرحوا الفكرة الدينية التقليدية جانباً ويأخذوا ينطلق كاليشر من الرؤية احللولية
العودة لن تتم جرة فجائية وخالص إسرائيل ف وبدالً من االنتظار السليب للماشيح عليهم أن يعودوا بأنفسهم،. األمور

احلديثة سيبدأ بعودة بعض اليهود واستيطام األرض املقدسة، على أن يتم ذلك  واخلالص على الطريقة. سيأيت بأناة
. من السلطان العثماين األمم ومبوافقتها وبدعم احملسنني من أثرياء الغرب الذي سيحاولون احلصول على براءة بدعم

، ولكن جيب أن تتكون مؤسسة )التقليدي يف فلسطني املُستوطَن الديين(لليشوف ) حالوقاه(كن أن ترسل الصدقات ومي
  .املقدسة ميوهلا أثرياء اليهود وتقوم بشراء املزارع والكروم وجين مثارها هدفها تشجيع االستيطان يف األرض

 
فبعد االستيطان سيتحمس املستوطنون للعمل  .هود يف جمتمع األممويثري كاليشر قضية تطبيع الشخصية اليهودية ودمج الي

االستيطان على كسب احترام األمم األخرى لليهود، فهم سيقولون إن أعضاء  يف األرض بأيديهم، كما ستعمل سياسة
اية املقال  مث يطلب كاليشر يف. لديهم اإلرادة أن ينقذوا أرض أجدادهم اليت أصبحت قاحلة ومهجورة مجاعة يسرائيل

من أجل أرض آبائهم وحنن ال نعمل شيئاً؟ لنقتد  ملاذا يضحي شعب إيطاليا وشعوب العامل"من اليهود أن يقتدوا باألغيار 
  ."الذين ضحوا بكل شيء من أجل االستقالل] أصحاب القوميات العضوية] باإليطاليني والبولونيني واريني

 
زمانية كتطبيع اليهود،  تتم يف الزمان وستستخدم آليات زمانية لتحقيق أهدافهنا زماين دنيوي، فالعودة س إن اإلطار

طريقة الصهاينة الدينيني، يتدارك ويضيف ديباجة  ولكن كاليشر، على. وحتسني صورم، واحلصول على أرض األجداد
سب وإمنا العمل على من أجل أرضهم ألن هدفهم ليس إحياء جمد األسالف وح إثنية دينية، فاليهود جيب أن يكافحوا

  .اإلله الذي اختار صهيون إحياء جمد
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ذه الطريقة الدنيوية، فسوف تظهر لنا عالمات اخلالص تدرجيياً  إذا قدمنا اخلالص لألرض: "ويقول كاليشر أيضاً
من البداية أدرك  وقد توصل كاليشر إىل صيغة الصهيونيتني، فقد". للمستوطنني وسيسرع بيوم خالصهم وسيسمع اإلله

بل . احملسنون األثرياء منهم بدعم املستوطنني أنه لن يهاجر سوى بعض اليهود وسيبقى الكثريون يف اخلارج، وسيقوم
وشكل االستيطان سيكون تعاونياً إذ سيتجمع يهود من : "العمالية إذ يقول يبدو أن كاليشر اكتشف أيضاً الديباجات

الزراعة حتت إشراف  ويتلقون أجورهم من الشركة اليهودية ويتعلمون] ب املندمجوليس من الغر[وأملانيا  روسيا وبولندا
قطعة من األرض يزرعها وستموله الشركة وستمول  وبعد أن يتعلم الفرد منهم الزراعة سيعطَى. معلمني تعينهم الشركة

  ."العملية كلها
 

فبعد أن استوطن فلسطني، اقترح أن يقوم . ربالع األوىل اليت حاولت تغييب الصهيونية كاليشر من الوثائق وكتاب
وجند يف كتابات كاليشر . بني العمل الزراعي والعسكري للدفاع عن النفس املستوطنون بتنظيم مجاعات حراسة جتمع

شكلة اإلثنية الدينية والعلمانية بل العمالية، ولكن امل األساسية الشاملة وجند املالمح األساسية للديباجة الصهيونية الصيغة
مشروع  أم كانوا خيلطون بني املشروع الذي يقترحونه، وهو) وبالنسبة لكل الرواد الصهاينة) األساسية بالنسبة له

مهتمني باملشروع الصهيوين إال كمشروع  فيهود الغرب مل يكونوا. استعماري، وبني مشاريع يهود الغرب لتوطني اليهود
كما أن كاليشر مل . السياسي هلذا املشروع، فقد كانوا يرفضونه متاماً مونأما املض. إلنقاذ شرق أوربا والتخلص منهم

عن اليهود أو  احلركة، فأثرياء الغرب ميكنهم التوسط لدى حكومام أو لدى الدولة العثمانية لإلفراج يدرك حدود
عايل ليأذن لليهود تتوسط لدى الباب ال رعاية أحواهلم، ولكنهم مل يكن يف مقدورهم أن يطلبوا من حكومام أن

  .باستيطان فلسطني
 

وقد . مباشرةً هذا اخلطأ يف البداية، ولكنه تدارك األمر وطرح مشروعه على الدول االستعمارية وقد وقع هرتزل يف
وقد قرأ هس عن كتاب كاليشر، بعد أن كان . تقسيمها ساعدته الظروف التارخيية إذ أن الدولة العثمانية كان قد تقرر

  .من مؤلفه، فنوه بهقد فرغ 
 

يف برلني ليشرح له ) روتشيلد(يف العامل   بالكتابة إىل عميد األثرياء اليهود1836بدأ النشاط العملي عند كاليشر عام 
وحني تأسست مجعية رعاية االستيطان اليهودي يف فلسطني يف أملانيا، . املاشيح نظريته اجلديدة عن اخلالص دون انتظار

مث ساهم . يف برلني ، كان كاليشر املسئول عن تأسيس اللجنة املركزية الستعمار فلسطني1864يف عام و. إليها انضم
مكفاه (نشاط األليانس حنو إنشاء مدرسة زراعية  يف إقامة بعض اجلمعيات الزراعية االستيطانية، كما ساهم يف توجيه

  .1870يف فلسطني عام ) إسرائيل
 

  Yehudah Alkalai 1878-1798 يهودا القلعي 
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واليت كانت جزءاً من الدولة العثمانية ) واهلرسك يف البوسنة(ولد يف سرياييفو . حاخام ورائد من رواد الفكر الصهيوين
وكانت  .جزيرة البلقان متور بالصراعات القومية احلادة بني الصرب والبلغار والرومانيني آنذاك، ويف وقت كانت فيه شبه

الدولة العثمانية على مقربة من اإلمرباطورية  طة اليت يلتقي فيها السفارد باإلشكناز، وتقع داخليوغسالفيا تعد النق
  .تتعدد فيها اجلماعات اإلثنية والدينية النمساوية وكلتامها كانت إمرباطوريات

 
، 1840املؤمنني بأن عام متأثراً منذ صباه بالرتعات الصوفية القبالية، فكان من  عمل حاخاماً للسفارد يف رميون، وكان

ولكن النبوءة مل . املشيحاين عام مؤمتر لندن الذي وضع حداً آلمال حممد علي يف االستقالل، سيكون بداية اخلالص وهو
  .املاشيح تتحقق، فاضطر إىل أن يعدل من موقفه من فكرة

 
بالعربية التقليدية، وهي لغة شديدة اجلمود، يكتب  وال تتسم كتابات القلعي بالتماسك أو التحدد أو التبلور، فقد كان

ومع هذا، فإن كتاباته هذه تشكل جزءاً من التراث الفكري . إىل أقصى حد كما أن إطاره الفكري كان تقليدياً
  .مرحلته اجلنينية الصهيوين يف

 
إلله حيل يف الشعب واألرض الدينيني، هي رؤية حلولية عضوية جتعل ا إن نقطة انطالقه، شأنه شأن كل الصهاينة اإلثنيني

إال إذا » يسرائيل» فاليهود ال يليق م أن يلقَّبوا. حبيث يصبح هو مصدر التماسك العضوي بينهما ومؤسساته القومية
بفكرة القومية العضوية السائدة يف أوربا خارج إجنلترا  كانوا يف أرض يسرائيل، وبذلك تكون الرؤية احللولية قد اقترنت

  .وفرنسا
 
يذهب القلعي إىل أن . الدينية القلعي صعوبة كبرية يف املزاوجة بني الرؤية العضوية العلمانية والرؤية احللولية ذا، مل جيدهل

من انتظار عودة املاشيح، ويقوموا بتحديد الطريقة املناسبة  اليهود جيب أن يتدخلوا بأنفسهم يف مسار األحداث بدالً
القلعي إنه كخطوة أوىل   بعض النصوص احللولية وطرق التأويل املختلفة مثل اجلماتريا، يقولواستناداً إىل .للعودة وزماا

فاخلالص ". فهذه يئة ضرورية حللول دالالت أخرى. املقدسة جيب أن نعمل على إعادة اثنني وعشرين ألفاً إىل األرض"
اجلديدة، فإنه يشري  وحىت يضفي شرعية على رؤيته. التدريجواألرض جيب أن تبنى وتعد وتجهز ب ال ميكن أن يتم فجأة،

يأجوج ومأجوج وسيحاول حترير أرض يسرائيل  الذي سيشترك يف حرب) املسيح بن يوسف(إىل عقيدة املاشيح األول 
سر وجود وهو يف). املسيح بن داود(هذا سيأيت املاشيح الثاين والنهائي  من الكفرة ولكنه سيسقُط يف املعركة، وبعد

يضيف أنه جيب النظر لرؤية  مث. األول بأنه يعين ضرورة أن يسبق العصر املشيحاين النهائي إعداد دنيوي إنساين املاشيح
األزمنة احلديثة شكل قيادة سياسية، ولذا سيبدأ اخلالص باليهود  املاشيح بن داود على أا جماز، فهي عملية ستأخذ يف

املنظور احلاخامي  وهذا املوقف يعد من(أن ميلكوا زمام أمورهم بأنفسهم ويعجلوا بالنهاية جيب  أنفسهم، هؤالء الذين
  )التقليدي شكالً من أشكال اهلرطقة والتجديف

 
العودة لإلعداد لوصول املاشيح  ) إىل متتالية جديدة) املاشيح  العودة  اخلالص(تغيري متتالية اخلالص التقليدية  وعملية

ومن مث أصبح  اإلثنية الدينية لصهينة أو حتديث اليهودية، الصهيونية إليها هي الطريقة اليت جلأت) شيًح  اخلالصاملا
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يف عملية االستيطان الصهيوين اليت أصبحت عملية  بإمكان الصهاينة امللحدين أن يسموا أنفسهم يهوداً إذ أم يشاركون
  .املاشيح دينية هدفها اإلعداد ملقدم

 
) صهيونية استيطانية(الفقراء سيهاجرون إىل فلسطني  وقد توصل القلعي لفكرة الصهيونيتني، فبين أن بعض اليهود

، أي أنه قام "ملساعدة املستوطنني األوائل يف فلسطني"أرض الشتات بعض الوقت  وسيبقى يهود عديدون يف اخلارج يف
كما أنه توصل إىل أمهية إدخال الصيغة اإلثنية  .الصهيونية يف احلركةيهود العامل حسب الدور الذي سيلعبونه  بتقسيم

تتكلم لغة ختتلف عن األخرى ولكل منها  ويواكب ذلك بعث اللغة العربية، فكل جالية يهودية .الصهيونية على الصيغة
غة الدنيا ال لغة الدين كما تكون أساس عملنا التعليمي مبعىن أا ستكون ل وهو يرى أن العربية جيب أن. عادات خمتلفة

  .املتدينون كان يصر

 
جملس يهودي عاملي أو منظمة يهودية عاملية لإلشراف  شكل مث يقترح القلعي تعيني جملس من الوجهاء أو احلكماء يأخذ

ويقترح أيضاً تنظيم شركة على غرار شركات التأمني . تصريح من السلطان على عملية اهلجرة وللحصول على
فلسطني  وال شك يف أن هذه الشركة، بعد أن يعاد تسمية. احلديدية الستئجار فلسطني من السلطان لسككوشركات ا

  .، ستثري محاس يهود العامل فيساعدون هذه الشركة بكل وسيلة»إسرائيل«باسم 
 

  1851(ة إىل العواصم األوربي وبعد إدراك ضرورة احلصول على التأييد املايل والسياسي ملشروعه، سافر القلعي

أمثال مونتفيوري وأدولف كرميييه، ونشر يف لندن كتيباً حيمل أفكاره  ووجه النداءات إىل كبار املمولني اليهود) 1852
  .مجعية استيطانية مل تعمر طويالً وأسس فيها أيضاً

 
، زار 1871ويف عام . يف صفوفهااليت أسسها لورج يف أملانيا وقام بنشاط بارز  والتحق القلعي جبمعية استيطان فلسطني

وقد قام بعض أتباعه  .1874 مث استقر ائياً يف فلسطني عام. وأسس هناك مجعية استيطانية ما لبثت أن توقفت فلسطني
ويالحظ أن القلعي . مستعمرة يهودية زراعية يف فلسطني بعد وفاته مباشرة بشراء أرض بتاح تكفا حيث أُقيمت أول

والعلمانية، ولكن فكره مل يكن حديثاً بقدر  األساسية، وإىل معظم الديباجات اإلثنية الدينية الصهيونية صيغةتوصل إىل ال
ولذا، فقد تحرك داخل  موضع التنفيذ، الصهيونية باإلمربيالية الغربية لوضع الفكرة كاف، فلم يكتشف حتمية االستعانة

  .وبعض الساسة اليهود يف الغرب  أثرياء اليهودنطاق اجلماعات اليهودية وحسب، كما توجه إىل
 

  Samuel Mohilever 1898-1824 صمويل موهيليفر 

 وتعمق يف دراسة القبااله واحلسيدية وتواريخ. تلقَّى ثقافة دينية. صهيون حاخام روسي، وأحد مؤسسي حركة أحباء

وقد اشتغل بالتجارة . والبولندية ات الروسية واألملانيةاجلماعات اليهودية، كما كانت له معرفة أيضاً بالرياضيات واللغ
وهو من أهم املدافعني عن . قَبلْها كارهاً، مث ذاع صيته كعامل تلمودي بعض الوقت قبل قيامه بأعماله ومهامه الدينية اليت

لسطني، وأقنع كال من ف وقد ساهم موهيليفر يف تنظيم اهلجرة إىل. اليهودي وممارسة األعمال اليدوية والزراعة التعليم
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التوجه إىل أغنياء اليهود هو دائماً اخلطوة (اليهودي لفلسطني  هريش وروتشيلد بأن يسامها يف متويل ومساعدة االستيطان
  )صهيوين األوىل يف أي عمل

 
لمانيني من الواضحة، وحينما نشب اخلالف بني الع وقد استمر موهيليفر نشيطاً يف حركة أحباء صهيون رغم علمانيتها

ومنه جاءت » املركز الروحاين«بأن يعمل يف أوساط املتدينني، ومسى مكتبه آنذاك  أحباء صهيون ومناوئيهم، عهد إليه
قيادة أحباء صهيون دون  وقد كان من الداعني ملؤمتر كاتوفيتش، وحاول أكثر من مرة االستيالء على. »مزراحي» كلمة

  .جدوى
 

ولكنه بعث رسالة تؤيد برنامج املؤمتر وتوجهه ) 1897(األول  ور املؤمتر الصهيوينمل يتمكن موهيليفر من حض
استيطانية إلنقاذ بعض اليهود إىل حركة  قد تحولت من جمرد حركة الصهيونية مل يكن يدرك أن ويبدو أنه. الدبلوماسي

 خطابه يتحدث عن ضرورة التدخل لدى ولذلك، فإن. االستعماري الغريب استعمارية استيطانية، أي جزء من املشروع
العلمانيني ألن  وهو يرى ضرورة التعاون مع". لكي تسمح لشعبنا بأن يشتري األرض ويبين البيوت " احلكومة التركية

وقد طلب من املؤمتر . مساعدة كل من ميد له يد العون ولذا، فهو يقْبل. وضع اليهود يشبه حال من تلتهم النريان بيته
 وطالب. الذي أنفق عشرة ماليني فرنك على االستيطان" البارون إدموند دي روتشيلد للمحسن الكبري"كر تقدمي الش

وهو، مبوقفه هذا، كان يعبر تعبرياً . الدينية املؤمتر بأال ميس أموال الصدقة اليت تعطَى لفقراء اليهود والقدس بدافع التقوى
درك قط حتمية االعتماد على اإلمربيالية الغربية لوضع املشروع اليت مل ت دقيقاً عن مشاكل حركة أحباء صهيون

  .موضع التنفيذ الصهيوين
 

فطالب بالتعاون مع الالدينيني ودعا إىل العودة لإلقامة  ولكنه، مع هذا، بدأ يساهم يف عملية التحديث بترويض اليهودية،
  األرض، بل يشري إىل أن العودة إحدى الوصاياوتعمري البيوت وزرع البساتني وفالحة يف فلسطني وشراء األراضي

وجد موهيليفر سنداً لرؤيته التوفيقية هذه  وقد. األساسية يف التوراة وأن احلكماء اعتربوا هذه العودة مبرتلة الناموس اإلهلي
 راة، على أن يعيشوا يفيعيش أبناؤه يف أرضهم، حىت ولو مل ينفِّذوا تعاليم التو يف التلمود الذي جاء فيه أن اإلله يفضل أن

  )يف التلمود ومل يذكر احلاخام الصهيوين أن عكس هذا القول أيضاً ورد(املنفى وينفِّذوا تعاليمها 
 

املاشيح، فاملاشيح سيأيت وجيمع إسرائيل املشتتة ليسكن أبناؤها  ويذكر يف خطابه كذلك أن القومية ال تتناقض مع عقيدة
  .ا هائمني على وجه األرض يتنقلون من مكان إىل آخرمن أن يظلو يف بلدهم بدالً

 
الصعاب أمام عملية  موهيليفر تلك السلسلة الطويلة من احلاخامات الصهاينة الذين أصدروا الفتاوى لتذليل وقد بدأ

" ينيالتقدم"السبتية، كان موهيليفر ضمن احلاخامات  وحينما واجه املستوطنون اليهود مشكلة حلول السنة. االستيطان

  .لألغيار بيعاً صورياً حىت يتمكن اليهود من زراعتها الذين أفتوا بإباحة بيع األرض
 

Moses 1924-1856 موسى جالزنر   Glazner  
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هاجم األرثوذكس بشدة يف املؤمتر  .حاخام صهيوين أرثوذكسي وأحد القادة املؤسسني حلركة مزراحي يف ار ورومانيا
  .اليهودية بني الدوائر األرثوذكسية، وألَّف عدة كتب يف الشريعة الصهيونية  نشر األفكارالتأسيسي حلركة مزراحي، كما

 
  .1924حلركة مزراحي، وتويف هناك عام   ليشارك يف النشاطات التعاونية والتربوية1923هاجر إىل القدس عام 

 

  Abraham Kook 1924-1865 أبراهام كوك 

ولد يف مشال روسيا، وتلقى تعليمه . فلسطني نية وأول حاخام أكرب لليهود اإلشكناز يفاإلثنية الدي الصهيونية أهم مفكري
 وقد تعرف كوك إىل تقاليد.  واستقر فيها1904العليا، مث هاجر إىل فلسطني عام  الديين يف إحدى املدارس التلمودية

قبالية وإميان باحللول الرباين يف  ا مفعمة بروحالقبااله وسعى وراء جتارب اإلشراق الداخلية، والواقع أن كتاباته كله
وتقريب  إىل املتدينني الصهيونية القومية الدينية يف حماولة تقريب وتتلخص سرية حياته ونشاطاته. الشعب اليهودي

  .الصهيونية املتدينني من
 

فهو . باجته الدينية الصوفية احللوليةدي األساسية الشاملة ويقوم بتهويدها متاماً من خالل الصهيونية ويأخذ كوك بالصيغة
 عكس الرؤية التقليدية اليت ترى املنفى جزءاً ال يتجزأ من التجربة الدينية عند أوالً يرى أن املنفى حالة غري طبيعية، على

ي أن تصوره، ال يستطيع اليهود وحسب. اليهود فهي أمر اإلله والعقاب الذي حاق باليهود نتيجة الذنوب اليت اقترفوها
  .فاليهودية يف أرض الشتات ليس هلا وجود حقيقي. أرض الشتات يكون خملصاً وصادقاً يف أفكاره وعواطفه وخياالته يف

 
الداخل من  ال يرفض كوك اليهودية التقليدية بشكل صريح، فهو يقوم بترويضها وحتديثها وعلمنتها من وكما هو متوقَّع،

اليهودية اجليولوجي التراكمي وجتَاهل   تغليب الطبقة احللولية داخل تركيبخالل الديباجات الدينية وذلك عن طريق
حلولية (لألمة اليهودية  ويطرح كوك رؤية حلولية .الصهيونية قلباً ورمبا قالباً مع الطبقة التوحيدية متاماً حىت تتفق اليهودية

الشعب (، فاإلله حيل يف اإلنسان واملادة )هاتترادف مع بدون إله تقترب إىل حد كبري من فكرة القومية العضوية بل
األمر القومية  فيوحدمها يف وحدة حلولية عضوية، والقومية الدينية والدين القومي مها يف واقع (اليهودي واألرض اليهودية

  .العضوية بعد أن حيل اإلله يف املادة ويصبح كامناً فيها متاماً

ولكنه شعب من نوع خاص،  .(واحدية كونية(كوحدانية الكون يؤكد كوك أن اليهود شعب، شعب واحد، واحد 
روح الشعب "أو " روح األمة"العضوية الذين يتحدثون عن  ولذا، فهو يهاجم دعاة. فاليهودية دين قومي وقومية دينية

ا ويقول إم خيدعون أنفسهم، فم) رواح ها أما: ، وبالعربية Volksgeist جايست فولكس: باألملانية" (العضوي
أيضاً املتدينني التقليديني  ولكن كوك يهاجم. يف األمة ليس قوة طبيعية عضوية وحسب، وإمنا روح اإلله نفسه يسري

يسمي . عالقة له بالتعريفات القومية العلمانية الغربية اجلديدة الذين ينادون بأن مفهوم األمة حسب العقيدة اليهودية ال
العنصر القومي متاماً  م حياول إسقاط العنصر الديين متاماً، والثاين حياول إسقاط، فريق منه»االنشطاريني» كوك هؤالء

كامالً بني املطلق والنسيب وبني اخلالق واملخلوق وبني  أيضاً، أما كوك نفسه فيزيل كل الثنائيات ويرى أن مثة متازجاً
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ومن . جوانب نفسية الشعب اليهوديعوامل الروح اليهودية يضم بشكل حتمي مجيع  القومية والدين، فكل عامل من
روحها ملتصقة بروح  فصل القومية عن الدين تزييف لكليهما، فثمة مادة إهلية تسري يف مجاعة يسرائيل جتعل مث، فإن

هذا اإلله الذي يكمن داخل الشعب هو ). واحدة فهما من مادة(اإلله، بل إن روح يسرائيل وروح اإلله شيء واحد 
أعضاء هذا الشعب أن يدركوا حقيقة اإلله املوجود داخلهم، ويدركوا من مث   ولذا، جيب على.مصدر روحهم القومية

وهو نفسه الثالوث  وهنا يكتمل الثالوث احللويل(قوميتهم، فروح اإلله تسري يف األرض سرياا يف الشعب  حقيقة
ية من أرض ولغة وتقاليد وتاريخ هي اليهود القوم وكل ممتلكات). األرض والشعب والرابطة العضوية بينهما: العضوي

أرض إسرائيل ليست شيئاً منفصالً عن روح الشعب اليهودي، إا جزء من  ولذا، فإن. عروق جتري فيها روح اإلله
  .اليهودي القومي ومرتبطة حبياة الوجود وبكيانه الداخلي ارتباطاً حلولياً عضوياً جوهر الوجود

 
). املنفى، فهو مشوش وملوث وغري نقي أما خارجها، يف( نقياً إال يف أرض إسرائيل ال ميكن أن يكون والوحي املقدس

ويف هذا عودة للوثنية القدمية وللعبادة (يتم إال على األرض املقدسة  فالتجسد اإلهلي من خالل الشعب ال ميكن أن
هنا هي نتيجة التعلق  كاره طهارة، والطهارة، وكلما ازداد تعلُّق الشخص بأرض إسرائيل، زادت أف)املركزية القربانية

  .بشيء مادي وهو األرض وليس نتيجة فعل اخلري
 

اليهودية وال أمل ليهود املنفى  تصبح العودة إىل األرض املقدسة هي حل املسألة اليهودية، فهذا هو مصدر متيز لكل هذا،
وإن . ياة احلقيقي املقدس املوجود يف أرض إسرائيل وحدهاينبوع احل إال بإعادة زرع أنفسهم يف فلسطني واالعتماد على

اخلطاب  وهكذا يتحول(ظهرت قدسيته احلقيقية، فهذا هو الطريق الوحيد إلعادة والدة هذا الشعب  عاد هذا الشعب
 )حلويل جتسدي االسترجاعي الربوتستانيت واخلطاب االستيطاين اإلمربيايل إىل خطاب صهيوين

والنسيب، والكل واجلزء، واخلالق واملخلوقات، ترجح كفة   املنظومات احللولية، فبعد أن يتعادل املطلقوكما هو احلال مع
إشارة إىل  اخلالق، فينسى كوك الروح اإلهلية ويتحدث بدالً من ذلك عن القومية العضوية دون أية املخلوقات املادية على

أدارت ظهورها للحياة الطبيعية ولتطوير  تات باعتبارهم مجاعةولذلك فهو يشري إىل اليهود يف أرض الش. إله أو دين
اجلسد، ينقصها اإلميان بقدسية األرض اليت ال ختتلف عن قدسية  األحاسيس، وأمهلت كل ما له عالقة حسية حبقيقة

 قوميوالبعث ال). وليالحظ أن املرجعية النهائية هنا هي الطبيعة واجلسد(بشكل خميف  اجلسد، فأخذوا يتحللون

 .الذي بدأ ينال منه التعب مرة أخرى، وسينشط احللم) الطبيعية(هو احلل، وبعدها ستقوم احلياة احلسية ) الصهيوين)
 

تتجاوزها، ومن مث فهي ال ختتلف عن القداسة اليت يبحث عنها أهارون  ولكن القداسة هنا قداسة كامنة يف املادة ال
اإلميان ميكن التعبري عنه  إن: "ويقتبس كوك من املشناه العبارة التالية. حدينالصهاينة العماليني املل جوردون وغريه من

مث ينهي كوك مقاله بعبارة ". باحلياة األزلية عن طريق الزراعة بقوة احلياة يف الزرع، فاإلنسان ميكن أن يربهن على إميانه
  من أجل جسم صحيح قوي وعضالت قويةفقط إذا ما رافقت عظمتنا الروحية عودة إىل اجلسد ستتحقق عودتنا: "دالة

أنه ال خيتلف عن الرؤية املعرفية  وهذا احلديث ال خيتلف البتة عن حديث داروين أو نيتشه، كما". تغلِّف روحاً ملتهبة
  .تتحول وحدة الوجود إىل علمانية إحلادية صرحية ويف مثل هذه األنساق،. العلمانية اإلمربيالية
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. املشيحاين املادي التجسيدي، يصبح البعث السياسي وإنشاء الدولة اليهودية هو نفسه العصر يف هذا اإلطار احللويل

، )وهي إشكالية العجز وانعدام السيادة(الدولية  ويقدم كوك تارخياً للدولة اليهودية والشتراك اليهود يف معترك السياسة
ك هذه احللبة، ولكن يبدو أن االنسحاب مت أيضاً جعلت اليهود يضطرون إىل تر (وليس اإلله(فيالحظ أن قوى خارجية 

ولكن اليوم الذي سيصبح فيه العامل  .تلقائي فقد كان العامل آمثاً وقذراً ويتخلل احلياة السياسية فيه الكثري من اآلثام برضاً
ذه الدولة طابعاً مث يعطي كوك ه. يهيئوا أنفسهم ليحكموا دولة خاصة م أكثر لطفاً قد دنا، ولذا جيب على اليهود أن

ومجيع احلضارات . اليهودية إن تأمني نظام العامل الذي متزقه احلروب اليهودية يتطلب بناء الدولة: "يقول مشيحانياً حني
  ".ستتجدد بوالدة شعبنا من جديد

  

ويف ) تيقون(إعادة إنتاج لفكرة مشاركة الشعب اليهودي للخالق يف إصالح الكون   ومن الواضح أن هذه األفكار
  .اخلالق لوجوده وكليته الروحية استعادة

 
 الصهيونية توليد اإلحلاد من وحدة الوجود، مل يعد من الصعب تبني وبعد ترويض اليهودية على هذا النحو، وبعد

د كان وق. اليهودية احللولية هي اليت ستحقق االنتصار النهائي كعقيدة، وعقد الزواج بينها وبني اليهودية، مع افتراض أن
 املستوطنني الصهاينة يف فلسطني هو اجليل الذي تتحدث النبوءة عنه وعن أنه ينتمي إىل كوك على يقني من أن جيل

. باستيطام األرض يف فلسطني كانوا ينفذون تعاليم الدين) بغض النظر عن علمانيتهم(عصر املاشيح، وأن الرواد 

 ميكن أن تتسع للمتدينني والعلمانيني، وحاول أن يصبغ يغ دينيةولتسهيل مهمة الرواد، حاول كوك أن يصل إىل ص

" الالدينيني"وقد نادى بالتحالف مع . األرثوذكس على األقل بالشرعية الدينية اليت كانت تفتقر إليها يف نظر الصهيونية

احللولية، ألن  للصيغةأن مجيع املستوطنني، الديين منهم والعلماين، سريضخون يف اية األمر  ألنه كان على ثقة من
كما أنه كان يرى أن كل . مقاومة تيارها األساسي قومية مقدسة ال يستطيع العلمانيون) على حد قوله(القومية اليهودية 

  .روح القداسة رغماً عنهم اليهود، ومنهم العلمانيون، تسري فيهم
 

حينما كان اهليكل املقدس قائماً، كان حمظوراً : هاتفسريية شهرية قال في وقد شرح كوك موقفه وتصوره يف صورة جمازية
املُصرح له  األجانب أو حىت على أي يهودي عادي أن يدخل قدس األقداس، وكان الكاهن األكرب وحده هو على

التشييد، كان بإمكان أي عامل مشترك يف  ومع هذا، فحينما كان اهليكل يف دور. بالدخول مرة واحدة يف يوم الغفران
  .املالبس العادية ناء أن يدخل احلجرة الداخلية مرتدياًالب

  

، أما )أو لعلهم الصهاينة العماليون(والرواد هم العمال   ومن الواضح أن اهليكل يف هذا التشبيه هو الدولة الصهيونية،
  .اليهود األرثوذكس الذين سيسيطرون على اهليكل بعد بنائه الكهنة احلقيقيون فهم وال شك
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 كوك أن يزيل املصاعب اليت تقف يف طريق النشاط االستيطاين ويذللها للمستوطنني  مهمة البناء، حاول ولتسهيل

فتوى تبيح زراعة األرض يف سنة  وعلى سبيل املثال أصدر. اليهود، فأصدر فتاوى متساحمة تسهل هلم احلياة يف فلسطني
وري لألغيار، كما صرح بلعب كرة القدم يوم السبت على بشكل ص مشيطاه أو السنة السبتية على أن تباع أرض امليعاد

  .اجلمعة أن تباع التذاكر يوم
 

فأثناء . مكاناً للعرب، فهم يقفون خارج دائرة القداسة ويبدو أن كوك، انطالقاً من رؤيته العضوية احللولية، كان ال يرى
دارت حول   واختذ موقفاً متشدداً أثناء املعركة اليتالربيطانيني بالتقاعس عن محاية اليهود، ، ام كوك1929ثورة عام 

مؤمترات أجودات إسرائيل ليعرض  وكان كوك قريباً من حركة مزراحي، ومع هذا فقد حضر مؤمتراً من. حائط املبكى
  .الدينية الصهيونية وجهة النظر

 
سويسرا مث يف لندن، وعاد إىل حاخاماً يف  ، لكن احلرب حالت دون رجوعه فعمل1914وسافر كوك إىل أوربا عام 

الفلسفة «لغة الدراسة فيها هي العربية وكان يدرس فيها ما يسمى   حيث أسس مدرسة تلمودية1917فلسطني عام 
اليهودي  وقد نشر كوك حبوثاً يف كل جوانب املعرفة احلاخامية والتصوف. جانب الشريعة اليهودية إىل» اليهودية

الفتاوى شرت رسائله يف عدة جملدات، كما أن له العديد منوالفلسفة والشعر، ون.  
 

يف أعمال كوك وتصبح صهيونية حلولية عضوية  وميكننا أن نقول إن اليهودية احلاخامية األرثوذكسية ختتفي تقريباً
ودية وقد جنحت صيغته يف اهليمنة على اليه. وباحلد األقصى الصهيوين تطالب بضم كل أرض إسرائيل وبطرد العرب

 .الصهيونية هي اليت تعارض) الناطوري كارتا(مل يبق سوى أقلية أرثوذكسية  األرثوذكسية حبيث
 

   1949-1880 برلين  مائير بار إيالن 

Meir Bar Ilan  Berlin  

ن ولد يف فولوج. »بار إيالن«غير امسه بعد قيام إسرائيل فصار يعرف باسم  زعيم صهيوين ديين، من عائلة برلني،
األوىل كمندوب  ، شارك للمرة1905ويف عام . وتلقَّى تعليمه الديين هناك، وساهم يف إنشاء حركة مزراحي (روسيا(

، اختري 1911ويف عام . أسبوعية بالعربية ، استقر يف برلني وأسس جملة1910ومنذ . يف املؤمتر الصهيوين السابع
 بعد أن افتتحت مكتبها املركزي 1912سكرترياً عاماً هلا عام العاملية مث  عضواً باللجنة التنفيذية حلركة مزراحي

  . األملانية بالعاصمة

  

وهناك قام بدور بارز يف النشاط الصهيوين ويف  وأثناء احلرب العاملية األوىل، سافر إىل الواليات املتحدة األمريكية،
 إىل عام 1916اسة منظمة مزراحي من عام اموعات احمللية ملزراحي وتوىل رئ األوساط اليهودية، فساهم يف تطوير

املشتركة للتوزيع  وعمل بار إيالن بنشاط من خالل اللجنة اليهودية األمريكية. أصبح رئيساً شرفياً هلا  حيث1926
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مث استقر يف فلسطني عام . يف شرق أوربا وغريها من املنظمات اليت عملت على مساعدة اليهود من الجئي احلرب
كما شغل . احلني وحىت وفاته، فيما عدا بعض االنقطاعات القصرية ركة مزراحي العاملية منذ ذلك، وتزعم ح1926

 1937والربيطانيني، فعارض عام  العاملية، وكان من دعاة التشدد مع العرب الصهيونية املنظمة عدة مناصب قيادية يف

 عندما ظهرت بوادر خطط 1939 عام سان جيمس بلندن املشروع الربيطاين لتقسيم فلسطني، وانسحب من مؤمتر
 ، نادى بسياسة املواجهة مع السلطات1939وبعد نشر الكتاب األبيض عام . نظره بريطانية معارضة للصهيونية يف

مظاهر عدم التدين بني  كما كان بار إيالن من أنصار احلرب على. الربيطانية يف فلسطني ورفض أي تعاون معها
  .املستوطنني الصهاينة

 
 بار إيالن بعدة جوالت وزيارات للمراكز اليهودية يف أحناء العامل من أجل إلقاء اخلطب صفه خطيباً مفوهاً، قاموبو

: نشر عدة مقاالت صحفية، وألف عدة كتب من بينها وقد .الصهيونية وعقد الندوات اليت تدور حول الدعوة لألفكار

وقد أسس بار إيالن صحيفة هاتسوفيه وكان .  معلم يف إسرائيليف جزءين، و من فولوجن إىل القدس، وهو سرية ذاتية
  .وقد أُطلق امسه على إحدى اجلامعات يف إسرائيل. لتحريرها أول رئيس

 

  Samuel Landau 1928-1892 صمويل النداو 

ا حيث تلقَّى بيئة حسيدية يف بولند نشأ يف. حاخام بولندي األصل، وزعيم صهيوين ديين، ومؤسس مجاعة عمال مزراحي
وأصبح حاخاماً يف سن الثامنة عشرة، مث قرأ بنفسه الكتب غري الدينية واخنرط  تعليماً دينياً تقليدياً يف املدرسة التلمودية

هاجم فيها موقف اليهود  وكتب النداو عدة مقاالت. حركة مزراحي يف بولندا بعد انتهاء احلرب العاملية األوىل يف سلك
  .، هاجر إىل فلسطني حيث تابع نشاطه الصهيوين1926عام  ويف .الصهيونية ناألرثوذكس السليب م

 
يف األرض  حلولية عضوية، ولذا فإنه يشدد يف كتاباته على أمهية االستيطان يف األرض، فاإلقامة وينطلق النداو من رؤية

عب اليهودي إال وهو يف أرضه، أي أنه الش ألن القبس اإلهلي ال يؤثر يف) متسفوت(املقدسة هي أحد األوامر والنواهي 
وهو يطعم هذه الفكرة احللولية العضوية بفكرة العمل ).  األرض  الشعب اإلله(يدور يف إطار الثالوث احللويل العضوي 

جود أا قيم مرتبطة يف اية األمر بالتوراة والو العمالية األخرى، ولكنه يبين الصهيونية األرض وبالديباجات وزراعة
  .اليهودي املنفصل

  

 كما أنه يشري إىل أن هذه القيم العمالية اليهودية ال عالقة هلا مبسألة النظام االقتصادي أو بالعدالة االجتماعية وإمنا ترمي 
  .إىل خلق البدايات األوىل للحياة القومية، فالبعث القومي هو القيمة املطلقة احلاكمة وما عدا ذلك جمرد جتليات هلا
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الصهيونية اإلثنية العلمانية: باب الثالث عشرال   

 

  

 

  الصهيونية اإلثنية العلمانية

Secular Ethnic Zionism  

الصهيونية «ونشري هلا أحياناً ب » الصهيونية الروحية«أو » الصهيونية الثقافية«هي » الصهيونية ااإلثنية العلمانية»
 اإلثنية ينطلق من الصيغة الصهيونية األساسية ويهتم بقضايا اهلوية وهي اجتاه صهيوين يف تيار الصهيونية. »العلمانية

والوعي ومعىن الوجود، ويرى أن املشروع الصهيوين مهما كان توجهه السياسي االقتصادي البد أن يكون ذا بعد إثين 
. املستوطنني الصهاينة ويهود العاملوجمال الصهيونية اإلثنية العلمانية هو كل يهود العامل، ولذا فهي ال تفرق بني . يهودي

وتنادي الصهيونية اإلثنية العلمانية بأن يتحول املُستوطَن الصهيوين إىل مركز إلحياء اإلثنية اليهودية، وترى أن الثقافة 
 أا وفيما يتصل بالعقيدة اليهودية، فإن الصهيونية اإلثنية العلمانية ترى. اليهودية ال ميكن أن تستمر دون هذا املركز

. قضت حنبها، وأن ما ميكن أن حيقق االستمرار هو اإلثنية اليهودية اليت ميكن أن تصبح موضع املطلقية ومصدر القداسة

وخلفية الصهيونية اإلثنية هي نفسها خلفية الصهيونية على وجه العموم من تعثُّر عملية التحديث يف شرق أوربا إىل 
ويضاف إىل هذا، الوضع .  الذي جعل استمرار حركة التنوير اليهودية صعباً، األمر1880وصوهلا إىل طريق مغلق عام 

ويضاف إىل . اإلثين اخلاص ليهود شرق أوربا املتمثل يف ثقافتهم اليديشية القدمية نوعاً ما ويف ثقافتهم العربية اجلديدة
رة القومية العضوية والشعب العضوي كما جيب أن نضع يف االعتبار فك. ذلك أيضاً وضعهم االقتصادي الوظيفي املتميز

 . اليت أثرت يف اليهود تأثرياً سلبياً عميقاً بنبذهم، وتأثرياً عميقاً إجيابياً بطرح منوذج احلركة هلم) الفولك(

 

 .ويعد املفكر اليهودي الروسي آحاد هعام أهم املفكرين يف هذا التيار، كما تعد أفكاره األفكار األساسية هلذه املدرسة

ضمن أتباع ) 1965  1878(كما يصنف مارتن بوبر ). 1922  1858(وميكن أن نضم إليه أليعازر بن يهودا 
هذا االجتاه بسبب تقديسه للشعب اليهودي، وبسبب رؤيته احلوارية احللولية، والستخدامه مصطلح الفكر القومي 

 . العضوي
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ة اإلثنية العلمانية والتيارات الصهيونية األخرى، كما أن وبسبب اختالف املستويات، ال يوجد تناقض بني الصهيوني
وميثل فكر الصهيونية اإلثنية العلمانية فريقان، أحدمها يف . الصراع ال ينشب إال بينها وبني أتباع الصهيونية اإلثنية الدينية

لصهيونية يف حياة الدياسبورا بل الدولة ا) أو أرستقراطية(أما الفريق اإلسرائيلي فيؤكد مركزية . إسرائيل واآلخر خارجها
أما . الدياسبورا أو اعتبارها جمرد جسر أو قنطرة» نفي«يتخطى أحياناً حدود الصيغة اآلحاد هعامية وينادي بإلغاء أو 

وهؤالء . ، وهم أكثر اقتراباً من الصيغة األصلية)الصهاينة التوطينيون يف اخلارج(الفريق الثاين فهم صهيونيو الدياسبورا 
ون ضرورة وجود مركز ثقايف يف إسرائيل حىت يستمد التراث اليهودي أسباب احلياة واالستمرار فيدعم هويتهم ير

واملشكلة بالنسبة . اليهودية اآلخذة يف التآكل يف جمتمعام العلمانية، ولكنهم ال يرون أية ضرورة لالستيطان يف إسرائيل
، كما أن الدولة بالنسبة إليهم وسيلة ثقافية وليست غاية، متاماً إليهم هي، إذن، مشكلة يهودية وليست مشكلة يهود

 . كما كان احلال مع آحاد هعام

 

من أتباع الصهيونية اإلثنية ) من أقصى اليمني حىت أقصى اليسار(والواقع أن أغلبية يهود املُستوطَن الصهيوين الساحقة 
عامل ممن يناصرون الصهيونية هم من أتباع هذا التيار، وخصوصاً وكذلك غالبية أعضاء اجلماعات اليهودية يف ال. العلمانية

 . يف صياغته اليت تتركهم وشأم يف أوطام وال تطلب منهم اهلجرة

  

  جمعية بني موسى

Bene Moses  

) أسست على غرار احملافل املاسوننة(وبين موسى مجعية صهيونية سرية. »بين موشيه«تقابلها يف العربية » بين موسى»

تاريخ مولد موسى حبسب تقاليد ( آذار 7 يف 1889تشكل إحدى مجعيات أحباء صهيون، أُسست يف روسيا عام 
ويعود الفضل يف تأسيسها إىل يهوشاوا . 1897واستمرت يف نشاطها حىت عام ) فلكلور بعض اجلماعات اليهودية

 من الناحيتني الثقافية واإلثنية، إذ يبدو أم كانوا بارزيالي الذي عاد من فلسطني وقد امتأل استياًء من أحوال املستوطنني
وتعود سرية اجلمعية إىل تفكري . مستوعبني متاماً يف األعمال االستيطانية ومل يطوروا الطابع اليهودي اإلثين يف املستوطنات

إن كان اخلطاب النيتشوي فآحاد هعام كان متأثراً متاماً بنيتشه و). الذي تولَّى رئاسة اجلمعية(آحاد هعام النخبوي 
ولذا، فقد وجد أن هذا البعث الثقايف ال ميكن أن يتم إال على يد جمموعة . يكتسب مصطلحات ونربة يهودية يف حالته

وهذه اموعة من الكهنة تصبح . من الكهنة اليت تكرس حياا لتحقيق هذا اهلدف سواء داخل فلسطني أو خارجها
من (أو خارجها لتثقيف األجيال الصاعدة ) بني املستوطنني(ا سواء داخل فلسطني مبرتلة املرشدين لألمة بأسره

 ). التوطينيني
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وكان كل فرع من فروع اجلمعية يتكون من مخسة أشخاص على األقل، كما كانت معرفة العربية أحد شروط االلتحاق 
بزعامة ليلينبلوم وكانوا يرون أن ) لتسللينيا(الصهاينة العمليني : وقد ووجهت اجلمعية مبعارضة من جانبني. باجلمعية

أما اجلانب اآلخر من . اهلدف املباشر والعامل األساسي هو نقل اليهود وتوطينهم، وتأيت األمور الثقافية يف املرتبة الثانية
ثنياً دينياً وليس مجاعات املعارضة، فقد كانت تشكلها األوساط األرثوذكسية إذ عرفت االنتماء اليهودي باعتباره انتماًء إ

وقد أسست اجلمعية مدارس لتعليم العربية وداراً للنشر يف وارسو وأصدرت جملة ). كما فعلت اجلمعية(إثنياً علمانياً 
 . هاشيلواح) عربية(

 

ومع هذا، فقد استمر آحاد هعام يف التعبري عن فكرها ويف معارضة . وبعد تأسيس املنظمة الصهيونية، احنلت اجلمعية
ينة الذين رفضوا ويد الصيغة الصهيونية األساسية بدرجة كافية وتركوها عارية من الديباجات حبيث ظلت احلركة الصها

 . جمرد حركة تنقل اليهود من أوربا

 

  العصبة الديموقراطية

Democratic Faction  

ا أن هرتزل ركَّز السلطة كلها وجدو. 1903 و1901مجاعة من املثقفني الصهاينة يف املنظمة الصهيونية يف الفترة بني 
يف يده وأنه ال يهتم إال باألمور السياسية وحدها، وطالبوا بتوسيع نطاق العضوية والقيادة، كما طالبوا باالهتمام 

وكان معظم أعضاء هذه العصبة من الطلبة اليهود الذين جاءوا من شرق أوربا وكانوا . باجلوانب الثقافية واالجتماعية
وقد تأثر هؤالء مجيعاً بآراء آحاد هعام وبصهيونيته اإلثنية العلمانية وباألفكار الدميوقراطية . انيا وسويسرايدرسون يف أمل
وقد كان أعضاء العصبة يدركون التحدي الذي تشكله احلركات الثورية، ولذا فقد وجدوا أن احلركة . الشائعة آنذاك

وقد بدأت العصبة بعد املؤمتر الصهيوين الرابع .  تستجيب هلذا التحديالصهيونية البد أن توسع قاعدا الدميوقراطية حىت
الذي حدث فيه التصادم بني الصهاينة اإلثنيني الدينيني والصهاينة اإلثنيني العلمانيني، حيث عارض الدينيون ) 1900(

 1901بة مؤمتراً عاماً يف أبريل وقد عقد أعضاء العص). باعتبار أنه سيكون نشاطاً علمانياً(قيام املنظمة بأي نشاط ثقايف 

عشية املؤمتر الصهيوين اخلامس يف بازل واشترك فيه حاييم وايزمان وليو موتزكني حيث وجه املشاركون النقد هلرتزل 
بسبب أسلوبه التسلطي وتركيزه السلطة يف دائرته الداخلية وتعامله مع األثرياء والطبقات احلاكمة بني اليهود وغري 

. يف النشاط الصهيوين) اإلثنية(واجلوانب التربوية ) االستيطانية(أشاروا إىل إمهال هرتزل اجلوانب العملية اليهود، كما 

وقد حتاشى هرتزل املواجهة معهم ألنه كان يدرك منذ البداية ما ال يدركونه، وهو أن الصهيونية لن تقوم هلا قائمة 
د على اإلمربيالية، ومن مث البد من التفاوض والسعي املستمرين، باالعتماد على اجلهود الذاتية وأنه البد من االعتما

ويتطلب هذا بالضرورة تركيز السلطة يف يد شخص أو جمموعة صغرية تتحرك بكفاءة وسرية لعقد الصفقة مع احلضارة 
ولذا فإنه مل ميانع وفيما يتصل باجلوانب اإلثنية، فإن هرتزل مل يكن يكترث ا ألنه مل يكن يعرف عنها الكثري، . الغربية
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والواقع أن صياغته املراوغة ساعدت كثرياً على تقبل اإلثنية، ولكن كان البد من التخفف منها قليالً . فيها ومل يشجعها
وقد حاول هرتزل منع مناقشة برنامج العصبة، ولكنه طرح الربنامج . يف البداية حىت ال يفزع يهود الغرب املندجمون

وحينما متت مناقشة الربنامج، صوت هرتزل شخصياً لصاحله . د أعضاء العصبة باالنسحاب من املؤمترللنقاش بعد أن هد
، فإنه كان يتضمن الدعوة إىل الدراسة العلمية 1902وحني نشر الربنامج يف صيف عام . ومت تبنيه من قبل املؤمتر

نة أنفسهم للمشروع الصهيوين بكل إخالص، وهي لألحوال الطبيعية يف فلسطني وإىل العمل النشيط وأن يكرس الصهاي
قرارات أقل ما توصف به أا مضحكة إذ ال متس العملية األساسية يف هذه املرحلة وهي التفاوض مع الدولة العظمى 

أحدمها (واعترفوا بوجود تيارين هلما حقوق متساوية ) 1902(وبعد أن عقد الصهاينة الروس مؤمتر منسك . الراعية
واخلالف بني هرتزل والعصبة الدميوقراطية خالف صهيوين مناذجي، . ، فقدت العصبة قوا الدافعة)خر علماينديين واآل

أي أنه اختالف بني تيارات ال توجد بينها أية خالفات حقيقية، وتظل الصيغة الصهيونية األساسية الشاملة كامنة بشكلٍّ 
 . صلب يف كل رؤاهم وأقواهلم

 

  1927-1856 آحاد هعام 

Ahad Ha-am  

وكان يكتب (هو االسم الذي اشتهر به الكاتب الروسي » آحاد هعام«و. »أحد العامة«عبارة عربية تعين » آحاد هعام»
ويعد آحاد هعام من أهم الكُتاب واملفكرين يف أدب العربية احلديث، كما يعد فيلسوف . آشر جيرتبرج) بالعربية

بل املؤسس احلقيقي للفكر الصهيوين والذي خرج من حتت عباءته ) صهيونية االثنية العلمانيةأى ال( الصهيونية الثقافية 
وقد نشأ آحاد هعام يف . كل املفكرين الصهاينة، خصوصاً العلمانيني، ابتداًء من مارتن بوبر وانتهاًء إىل هارولد فيش

تلقَّى تعليماً يهودياً تقليدياً حىت أن . ركة حبدعائلة حسيدية يف قرية صغرية بالقرب من كييف، وكان أبوه عضواً يف ح
ولكنه، مع هذا، التحق يف اية األمر مبدرسة . معلمه منعه من تعلم األلفبائية الروسية ألن هذا كان يعد ضرباً من اهلرطقة

ان ديين وإن كان قد عبر وقد دفعته دراسته اجلديدة إىل هجر احلسيدية، مث ختلَّى بعد ذلك عن كل إمي. ثانوية يف روسيا
وال شك يف أن ). أي اليهودية كفلكلور(عن إعجابه باحلسيدية يف إحدى مقاالته، وذلك بسبب طابعها اليهودي اإلثين 

 . الرتعة احللولية املتطرفة يف احلسيدية قد تركت أثرها فيه ويف بنيان فكره

 

رة، وأوديسا إحدى املدن اجلديدة اليت أنشأها القياصرة  يف أوديسا للعمل يف التجا1886وقد استقر آحاد هعام عام 
. على البحر األسود بعد ضمها من الدولة العثمانية يف اية القرن الثامن عشر وقد أصبحت مركزاً جتارياً مهماً ونشيطاً

كثافة سكانية وقد مت توطني أعضاء اجلماعة اليهودية، مع غريهم من الروس البيض، كعنصر استيطاين خيلق وجوداً أو 
وكانت أوديسا ختتلف كثرياً عن . روسية بيضاء، أي أن اليهود مت توطينهم كروس، ولذا فقد منحوا حقوقاً ومزايا كثرية
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جو الشتتل، كما كانت بعيدة عن مراكز الدراسة األرثوذكسية، وكانت مركزاً مهماً ألدب العربية والفكر الصهيوين 
 . يف روسيا

 

فتأثر . سه بنفسه، فدرس العلوم وقرأ أدب حركة التنوير وتعلَّم بعض اللغات األوربية ودرس الفلسفةثقَّف آحاد هعام نف
وقد . بالفلسفة الوضعية يف روسيا من خالل أعمال املفكر الروسي بيساريف الذي عرفه على أعمال جون ستيورات ميل

وفلسفته العضوية الداروينية كان هلما أبعد ) تبسيطىاملفكر االختزاىل ال(تأثر كذلك بفلسفة لوك، ولكن هربرت سبنسر 
كما تأثر بفلسفة . أقرب املفكرين إىل قلبه) املفكر االختزاىل التبسيطى(األثر يف تفكريه، وكان هو نفسه يعد سبنسر 

تأثر آحاد هعام ويتجلى عمق . نيتشه وهردر تأثراً عميقاً، شأنه يف هذا شأن كثري من املفكرين واملثقفني اليهود يف عصره
 . بنيتشه يف زعمه أن النيتشوية واليهودية صنوان

 

لقد خرجت إىل عامل حديث . ذهب آحاد هعام إىل أن الذي خرج من اجليتو ليس اليهود وحسب وإمنا اليهودية نفسها
هلوية اليهودية، ميثل قوة جذب هائلة رت اليهود، األمر الذي يشكل خطراً حقيقياً على االستمرارية اليهودية وعلى ا

 . كما يؤدي إىل فقدان اليهود إحساسهم بالوحدة والترابط وإىل ضعف متسكهم بقيمهم وتقاليدهم

 

كما خرجت اليهودية، عالوة على ذلك، إىل عامل مشبع بالروح القومية العضوية حيث يتعين على الغريب الذي يريد أن 
ولذا، فإن االندماج حل أتى من اخلارج . ينغمس يف التيار الغالبيندمج يف مثل هذه احلضارة أن يطمس شخصيته و

يهدف إىل خلْق حياة جديدة متاماً ال عالقة هلا باهلوية اليهودية، وبالتايل فإن الوحدة اليهودية ستتفتت وتنقسم اليهودية 
يف الواقع، فإن القومية و. إىل أكثر من نوع واحد، خيتلف كل نوع منها باختالف البلد الذي ينتمي إليه اليهودي

العضوية ترفض اآلخر حىت لو أراد االندماج والذوبان فيها، ولذا فإن حل الذوبان مل يكن مطروحاً أصالً يف الوسط 
أي أن فكرة الشعب العضوي تصنف اآلخر على أنه عضو يف الشعب (الساليف أو اجلرماين الذي كان يتحرك فيه اليهود 

 (  هنا هو اليهود يف احمليط اجلرماين والساليف أي يف كل أورباالعضوي املنبوذ، واآلخر

 

وقد خرج اليهود واليهودية من اجليتو يف حلظة كان الدين اليهودي فيها قد حتول إىل عبء حقيقي، فأهل الكتاب قد 
دى اليهود أصبحوا عبيداً للكتاب حىت أصبح عمل هذا الكتاب هو أن يضعف كل قوى اإلبداع الذايت والعاطفي ل

وحتول القانون إىل قانون مكتوب جامد، وتوقَّف تطور اليهود، واختفى العامل الداخلي متاماً، وأصيب اليهود . وحيطمها
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هل ميكن تطبيع اليهود وحترير الروح اليهودية من أغالهلا لتعود إىل االندماج : ولذا، كان السؤال هو. بالشلل احلضاري
 نية دون أن تضحي باهلوية اليهودية وبالطابع اخلاص هلا؟ يف جمرى احلياة اإلنسا

 

وقد جنحت املسألة . أحدمها يف الشرق، وثانيهما يف الغرب: حسب تصور آحاد هعام، تأخذ املسألة اليهودية شكلني
ة اليهود األمر اليهودية يف الغرب يف إعتاق اليهود مث يف إفقادهم هويتهم اليهودية، كما جنحت يف تعريضهم ملسألة معادا

ولكنه عند عودته وجد العامل اليهودي ضيقاً . الذي أعاد اليهودي لعامله اليهودي ال حباً فيه وإمنا هرباً من معاداة اليهود
ولذا، فهو يصبو إىل ). فهو يهودي غري يهودي(ال يشبع حاجاته الثقافية، بل إن العامل اليهودي مل يعد جزءاً من ثقافته 

يهودية يستطيع أن يعيش فيها حياة تشبه حياة األغيار اليت حيبها وحيقق فيها لنفسه كل ما يريد من أشياء إنشاء دولة 
وهو إن مل يستوطنها بنفسه وبقى حيثما يكون، فإن جمرد وجودها على . يراها اآلن أمامه وال يستطيع الوصول إليها

إن . احتقار باعتباره عبداً يعتمد على استضافة أهل البالد لهاألقل سوف يرفع مكانته أينما كان، فلن ينظَر إليه نظرة 
الدولة اليهودية، بل جمرد التفكري فيها، هو شيء يشفيه من مرض نفسي هو الشعور بالضعة، فمحور املشكلة يف الغرب 

يهود الشرق فهم على أما . هو الفرد اليهودي املندمج الذي تسبب له معاداة اليهود شيئاً من اإلحباط واإلحساس بالضعة
لكن دولة هرتزل لن تحل أياً من املشكلتني، . شق مادي وشق ثقايف: عكس ذلك، فاملشكلة بالنسبة إليهم ذات شقني

أما فيما يتعلق باجلانب املادي، فإن آحاد هعام كان يرى استحالة إخالء أوربا من . فهي ال تكترث أصالً باجلانب الثقايف
ولة اليهودية لن توطِّن سوى قسم من اليهود يف فلسطني، وبالتايل فإن حل املشكلة حال كلياً أمر اليهود الفائضني، فالد

زيادة عدد املزارعني والعاملني باملهن اليدوية : مثالً(وسيظل االعتماد على احللول األخرى املطروحة ضرورياً . غري ممكن
عتمد يف األساس على احلالة االقتصادية وعلى املستوى الثقايف ويف اية األمر، فإن حل الشق املادي سي). من اليهود

 .لألمم املختلفة اليت توجد فيها أقليات يهودية

 

وإذا كانت احللول املطروحة ال تجدي وحمكوماً عليها بالفشل، فما احلل إذن؟ جيد آحاد هعام أن الدواء يوجد يف الداء 
رى آحاد هعام أن الدين اليهودي رغم مجوده الذي سقط فيه كان مهيئاً وي. نفسه، أي القومية العضوية بعد ويدها

وليس كالدين املسيحي (أكثر من أي دين آخر لعملية التحديث، فهو دين عقالين مجاعي يؤكد أمهية العقل واجلماعة 
حدة الطبيعة كما أن عقيدة التوحيد يف نظره هي يف جوهرها اكتشاف مبكر لو). الذي يؤكد أمهية اإلميان والفرد

وما يتحدث عنه آحاد هعام هو يف واقع األمر . (ولفكرة القانون العلمي واملعرفة العلمية اليت تتجاوز اإلحساس املباشر
) دعاة الروح(، فهو يشري إىل أن الفريسيني الذين صاغوا اليهودية احلاخامية رفضوا كال من األسينيني )الواحدية الكونية

أي وحدوا الروح واملادة وألغوا الثنائية اليت تسم األنساق التوحيدية وأحلوا (وزاوجوا بينهما ) ادةدعاة امل(والصدوقيني 
، وهذا هو إجناز يفنه األكرب )حملها الواحدية احللولية الكونية الكامنة يف كلٍّ من العبادات الوثنية القدمية والعلمانية احلديثة

 . وهو أيضاً ما حفظ اليهودية على مر العصور
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» احلاخام الال أدري«لكن هذا ال يعين بطبيعة احلال العودة إىل الدين، فآحاد هعام كان ملحداً، وقد مساه آرثر هرتزبرج 

). وهذه مفارقة ال ميكن أن يوجد هلا مثيل يف املسيحية أو يف اإلسالم، ولكن التركيب اجليولوجي لليهودية يسمح ا(

 ورأى أحجار حائط املبكى، مل تتحرك أية مشاعر دينية داخله، بل وجدها رمزاً وحينما ذهب آحاد هعام إىل فلسطني
ومل يكن الدين بالنسبة إليه سوى شكل من أشكال التعبري عن الروح القومية . للخراب الذي حاق بالشعب اليهودي

ارجاً عنها، فالدين اليهودي اليهودية األزلية املتجسدة يف التاريخ، وهو وعاء كامن يف الذات وليس مقياساً مطلقاً خ
ولذا، فإن العودة تكون هلذا ). اليهودي(أو التاريخ ) اليهودية(جمموعة من األفكار اليهودية تضرب جبذورها يف الطبيعة 

املطلق وهلذا املطلق وحده، أي للذات اإلثنية اليهودية مصدر الدين اليهودي واليت ستحل حمله، واليت سيخلع القداسة 
وهو، يف هذا، كان متأثراً يجل وهردر . اً كما فعل مفكرو ودعاة القومية العضوية يف أملانيا وشرق أورباعليها متام

وكما هو واضح، فإن آحاد هعام يقف . واملفكرين السالف واألملان الذين كانوا يرون اإلثنية مطلقاً، وقيمة يف حد ذاا
وعلى سبيل املثال، فإن سعيد بن يوسف الفيومي ذكر أن اليهود . ييف هذا على الطرف النقيض من التراث الديين اليهود

شعب من أجل التوراة أو بسببها، وبذلك جعل الشعب أداة، أما آحاد هعام فريى أن كل شيء أداة لتأكيد هوية الشعب 
 . حىت الدين نفسه

 

فاللغة العربية مل تعد . اليهود يف شرق أورباويذهب آحاد هعام إىل أن مثة اجتاهاً عاماً حنو القومية العضوية بدأ يسود بني 
وقد ساهم هو . اللسان املقدس لليهود وإمنا أصبحت لغة األدب العربي العلماين وبدأت حتل حمل الدين كإطار للوحدة

سمى نفسه يف هذا التيار وأضفى صبغة علمانية على مفاهيم دينية، مثل الشعب املختار، لتصبح مصطلحاً نيتشوياً ي
 . ، اليت تعلي شأن القوة واإلرادة»األمة املتفوقة«أو » السوبر أمة«

 

اليت دف إىل بعث » الصهيونية الثقافية«وانطالقاً من هذه املفاهيم العضوية، طرح آحاد هعام نظريته اخلاصة مبا يسمى 
 وميكن إجناز ذلك من خالل إطار القومية .أو حتديث الثقافة اليهودية التقليدية حىت ميكنها التعايش مع العصر احلديث

ولذلك، اقترح آحاد هعام إنشاء مركز ثقايف يف فلسطني يسبق تأسيس الدولة اليهودية يكون مبرتلة مركز . العضوية
ففي . اليهودي ميكن أن تؤكد اهلوية اليهودية نفسها من خالله على أسس عصرية) أو الشعب العضوي(عضوي للفولك 
ومثل . اليهود أن يستوطنوا وأن يعملوا يف شىت فروع احلياة من زراعة وأعمال يدوية إىل علوم طبيعيةفلسطني يستطيع 

هذا املركز العضوي سيصبح مع مرور الزمن مركزاً لألمة تستطيع روحها أن تظهر وتتطور من خالله إىل أعلى درجات 
تشع الروح القومية اليهودية العضوية إىل سائر ومن هذا املركز س. الكمال اليت بوسعها الوصول إليها بشكل مستقل

ومن خالل . اجلماعات اليهودية يف العامل فتبعث فيهم حياة جديدة تقوي وعيهم القومي وتوطِّد أواصر الوحدة بينهم
ا نتيجة سنوات طويلة من الشتات وست لقتزال منها الشوائب اليت عولِّد هذا املركز ستنمو الشخصية اليهودية وست
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لكن عملية البعث العضوي هذه ال ميكن أن تتم دفعة واحدة، وبعملية سياسية . شخصية جديدة فخورة ويتها اليهودية
وال يعترض آحاد هعام على تأسيس دولة يهودية يف . بسيطة، فهي عملية حضارية طويلة بطيئة بطء النمو العضوي

ستكون تتوجياً لعملية النمو العضوية البطيئة والثمرة النهائية وليس فلسطني تضم أغلبية يهودية، ولكنه يرى أن الدولة 
بل إن املركز الثقايف سيؤدي إىل قيام رجال يف أرض إسرائيل نفسها يستطيعون، مىت حان الوقت، أن . بذرة البدء

والدولة يف هذا . علمانيةيؤسسوا دولة هناك، ال تكون دولة يهود وإمنا دولة يهودية باملعىن احللويل للكلمة؛ دولة عربية 
اإلطار ليست اية يف ذاا، وإمنا وسيلة للتعبري عن الذات القومية، وهي نتاج فعل حضاري بطيء وليس انقالباً سياسياً 

 . مفاجئاً

 

وقد كان موقف آحاد هعام من اجلماعات اليهودية يف العامل ينبع من موقفه العضوي نفسه، فقد رفض احلل الدبنويف 
مع تغير مركز اليهودية من بابل إىل (كرة البعث اليهودي يف أحناء العامل املختلفة أينما وجدت مجاعات يهودية ورفض ف

ويف الوقت نفسه، مل يأخذ آحاد هعام باملوقف الصهيوين . ، فمثل هذا الرأي تعددي تنوعي)األندلس إىل نيويورك
زه الروحي، ودولته اليهودية داخل اإلطار العضوي، ستعمق املتطرف املبين على تصفية اجلماعات، فقد رأى أن مرك

 . الوعي اإلثين عند أعضاء اجلماعات اليهودية وتزيد الفواصل بينهم وبني جريام األغيار

 

 : ويثير البرنامج الثقافي عند آحاد هعام مشكلتين أساسيتين

 

، كما مل يطرح برناجماً سياسياً، بل ترك املسألة )ديةالدولة اليهو(  فهو مل يتحدث قط عن آليات إنشاء املركز الروحي 1
ولعله ترك هذه األمور لدعاة الصهيونية العملية والصهيونية االستيطانية الذين كانوا سيتكفلون باإلجراءات . غامضة

ور رابضاً وراء كل سط) وكذلك داروين(وعلى كلٍّ كان نيتشه . كافة، وضمنها االستيالء على األرض وطرد سكاا
 . كتاباته

 

فقد رفض كل ثقافات اليهود املوجودة بالفعل، سواء الثقافة اليديشية يف شرق :   وهناك مشكلة الثقافة اليت يطرحها2
الثقافة «ولكن هذا أمر مل يسبب له أرقاً، فقد كان يطرح ما مساه . أوربا أو التراث السفاردي الذي كان ال جيهله

 . ذه الثقافات املتعينةاخلالصة بديالً لكل ه» اليهودية
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وقد نزل آحاد هعام إىل ميدان النشاط الصهيوين، فانضم إىل مجاعة أحباء صهيون وأصبح مفكرها األساسي، لكنه ما 
ليس هذا هو "لبث أن انتقد سياسة هذه اجلمعية الداعية إىل االستيطان التسللي يف فلسطني وذلك يف مقال بعنوان 

ومن أهم . 1893 و1891ألول بدراستني نقديتني كتبهما بعد زيارتيه لفلسطني عامي وقد عزز مقاله ا". الطريق
 ).1904" (اجلسد والروح"و) 1897" (الدولة اليهودية واملسألة اليهودية"مقاالته األخرى، 

 

  1937-1875 برتولد فايفل 

Bertold Feiwel  

وكان أحد الذين عاونوه على تنظيم املؤمتر ( إىل هرتزل تعرف. زعيم صهيوين ولد يف مورافيا ودرس القانون يف فيينا
، وقد أكد يف مقاالته أن الصهيونية 1901وأصبح فايفل رئيس حترير جملة دي فيلت عام ). 1897(الصهيوين األول 

را جيب أال تحصر نفسها يف النشاط الدبلوماسي، وإمنا جيب أن تعمل على جتديد احلياة الفكرية والروحية للدياسبو
وأسس يف العام نفسه مع آخرين، من بينهم مارتن بوبر وليو موتزكني وحاييم وايزمان، ). اجلماعات اليهودية يف العامل(

 ). 1901(العصبة الدميوقراطية، وذلك إبان املؤمتر اخلامس 

 

. 1903شينيف عام وأسس فايفل، مع بوبر وتريتش وآخرين، دار نشر يهودية أصدرت كتاباً عن مذحبة اليهود يف كي

وقد قام بترمجة عدة كتب ملؤلفني يهود من وسط أوربا، من بينها خمتارات من الشعر اليديشي نشرت بعنوان التقومي 
وقد أمضى فترة احلرب . مث دخل فايفل عامل املال والبنوك. اليديشي، ويعد أول من ترجم الشعر اليديشي إىل األملانية

وقد ترأس جملس مديري الصندوق القومي . قل إىل إجنلترا حيث أصبح من مستشاري وايزماناألوىل يف سويسرا، مث انت
 إىل 1933ولكنه استقال من منصبه بسبب املرض مث ارحتل عام . 1921 حىت 1919من ) كريين هايسود(

 . فلسطني حيث تويف

 

  1965-1881 ليون سيمون 

Leon Simon  

كان من تالميذ آحاد هعام ومن دعاة الصهيونية اإلثنية العلمانية، وهو الذي . يينرجل دولة بريطاين، وقائد صهيوين توط
زار فلسطني . وكان مسئوالً عن الدعاية الصهيونية يف بريطانيا. كتب سرية حياة آحاد هعام وترجم أعماله إىل اإلجنليزية

استقر يف . اهتم باجلامعة العربية، واشترك يف إصدار عدة صحف صهيونية يف بريطانيا مع هاري ساخر، و1918عام 
 . 1965، غادر إسرائيل، مث استقر يف لندن حيث تويف عام 1953وبعد عام . 1946القدس منذ عام 
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  1960-1888 لويس ناميير 

Lewis Namier  

ا منذ عام ولد يف جاليشيا الشرقية واستقر يف إجنلتر. صهيوين ومؤرخ بريطاين من دعاة الصهيونية اإلثنية العلمانية
 1915التحق باجليش الربيطاين مع اندالع احلرب العاملية األوىل، وعمل يف قسم الدعاية بني عامي . 1907

وعين عام . 1920 و1918، ويف االستخبارات بني عامي 1918 و1917، ويف اإلعالن بني عامي 1917و
ويف هذا . 1929لدراسات التارخيية حىت عام وقد اهتم ناميري با.  حماضراً يف التاريخ احلديث يف أكسفورد1920

وقد تسنى له أن يعمل مع . 1931العام، أصبح األمني السياسي للوكالة اليهودية وهو املوقع الذي احتفظ به حىت عام 
 ليعمل 1945 مث أخذ إجازة بدون مرتب حىت 1938 و1931عاد إىل التدريس يف مانشستر بني عامي . وايزمان

زار فلسطني وإسرائيل عدة مرات، وقد طرح نفسه غري . ياً للمكتب التنفيذي للوكالة اليهودية يف لندنمستشاراً سياس
لقد كان الشعب اليهودي بالنسبة إليه أمة، كما كان يعترب الدين مسألة شخصية ال عالقة هلا . مرة بوصفه يهودياً قومياً

إلطالق فقد كان صهيونياً علمانياً، وقد نال لقب فارس عام ومل يكن ناميري متديناً على ا) اليهودي(بالوالء للشعب 
1952. 

  

  

الصهيونية اإلقليمية: الباب الرابع عشر   

 

 

 

  محاوالت تضييق نطاق المشروع الصهيونى

Attempts at Setting Limits to the Zionise Project  

). اليهود املندجمون(وغرا ) يديشية والفائض البشرييهود ال(يف باب سابق بينا أن مثة صراعاً أساسياً بني شرق أوربا 

ومع تدفُّق يهود اليديشية على وسط وغرب أوربا، ظهر املشروع الصهيوين لتحويل سيل اهلجرة، مث ترجم الصراع نفسه 
ق تضييق والصهيونية التوطينية شكل من أشكال التملص من الصهيونية عن طري. االستيطانية والتوطينية: إىل الصهيونيتني

 . نطاقها حبيث تصبح جمرد دعم الدولة الصهيونية سياسياً واقتصادياً دون االستيطان يف فلسطني
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كانت األوىل دف إىل : والصهيونية التوطينية مل تكن احملاولة الوحيدة لتضييق نطاق الصهيونية، فهناك حماولتان أخريان
 طريق توطينهم يف أي أرض، دون أي اعتبار للديباجات اإلسراع بعملية ختليص أوربا من فائضها اليهودي عن

. أما الثانية فكانت دف إىل ختفيف حدة املواجهة مع السكان األصليني عن طريق تأسيس دولة ثنائية القومية. الصهيونية

 . الشاملةويالحظ أن حماوالت تضييق نطاق الصهيونية كان يعين التخلي عن بعض عناصر الصيغة الصهيونية األساسية 

 

  الصهيونية اإلقليمية

Territorial Zionism  

ضرب من ضروب الصيغة الصهيونية األساسية قبل أن تتحول إىل الصيغة الصهيونية األساسية » الصهيونية اإلقليمية»
لبشري الشاملة وقبل أن تدخلها أية ديباجات إثنية أو دينية أو أيديولوجية، فهي تذهب إىل ضرورة جري الفائض ا

وكان . اليهودي يف أوربا إىل أي مكان يف العامل حال للمسألة اليهودية، فهي إذن شكل من أشكال الصهيونية التوطينية
الصهاينة اإلقليميون يرون اليهود عنصراً استيطانياً أبيض يوطَّن يف أي مكان، وكانوا يرون املشروع الصهيوين مشروعاً 

أ من التشكيل االستعماري االستيطاين الغريب الذي يرمي إىل خلق مناطق نفوذ غربية يف أفريقيا غربياً متاماً وجزءاً ال يتجز
وآسيا وأمريكا الالتينية يبسط من خالهلا سيطرته الكاملة على العامل، كما يرمي إىل خلق بقع استيطانية تستوعب 

 أو ذاك هو مدى أمهيته يف سياق املصاحل وكان العنصر احلاسم يف اختيار هذا املكان. الفائض البشري اليهودي
ولذا، فإم مل يطالبوا بدولة يهودية مستقلة ذات سيادة، وتركوا هذه . االستعمارية للدولة الراعية للمشروع التوطيين

لكل هذا، كان الصهاينة اإلقليميون ال يرون . النقطة لتقررها الدولة الراعية اليت ستقوم بعملية نقل الفائض البشري
ضرورة حتتم إنشاء هذا اجليب االستيطاين اليهودي يف فلسطني، بل إن بعضهم كان يشري إىل أن فلسطني بالذات غري 

 . مناسبة بسبب وجود العرب فيها

 

وقد كان دعاة املشاريع املختلفة لتوطني اليهود خارج أوربا على وعي تام باستحالة حتقيق أي من هذه املشاريع إال إذا 
 قوة استعمارية كربى جتد فيه فرصتها لتحقيق مصاحلها االستعمارية بشكل أو آخر، ومن مث كان هؤالء حظي برعاية

الدعاة حيرصون على السعي لدى هذه القوة العظمى أو تلك لضمان أن يتم املشروع التوطيين مبوافقتها وحتت رعايتها، 
ممن كان ) املادة البشرية املُستهدفة(اء اجلماعات اليهودية ومل يكن يعنيهم يف كثري أو قليل أن حيظى املشروع مبوافقة أعض

 . يرجى توطينهم
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ودعاة الصهيونية اإلقليمية التوطينية، من أمثال دي هريش وترييتش وزاجنويل وأضرام، هم يف الغالب من اليهود غري 
ون بأي ضرورة ملسألة احلفاظ على ما يسمى ولذا، فإم مل يعودوا يشعر. اليهود الذين فَقَدوا هويتهم الدينية واإلثنية

كما أن يهود الغرب بينهم كانوا يرغبون يف حتويل سيل اهلجرة اليهودية من بولندا وروسيا بشكل . »اإلثنية اليهودية«
فوري ألي مكان ألنه يهز مواقعهم الطبقية ومكانتهم االجتماعية اجلديدة ويهدد وجودهم كجزء من النخب املتميزة 

 . قتصادياً وسياسياً وحضارياً يف جمتمعام األوربيةا

 

وإصرار هؤالء الصهاينة على بقعة ما دون غريها كان دائماً يف إطار حماولتهم تأكيد والئهم ألوطام وملصاحله 
لية ، كان يدافع يف واقع األمر عن املصاحل اإلمربيا)صاحب مشروع شرق أفريقيا(فزاجنويل الربيطاين . االستعمارية

ولقد انصرف اهتمام زاجنويل . اإلجنليزية اليت كانت تبحث عن مواطنني بيض لتوطينهم يف جزء من اإلمرباطورية
واإلقليميني عن فلسطني ألن بريطانيا كانت قد احتلت مصر يف مطلع القرن العشرين، ومل تكن تستطيع يف ظروف 

كان اهتمامها باملنظمة الصهيونية قائماً على رغبتها يف التوازن الدويل الدقيق أن ختطط لالستيالء على فلسطني، ف
ولكن بتغير األوضاع يف العامل إبان احلرب . تسخريها لتنظيم استيطان استعماري يف بعض أحناء اإلمرباطورية وحسب

املصاحل اإلمربيالية العاملية األوىل، وسنوح فرصة تقسيم ممتلكات اإلمرباطورية العثمانية، وقيام الثورة العربية اليت هددت 
الربيطانية، بعث مشروع توطني اليهود يف فلسطني ومنح وايزمان وعد بلفور، وتحول اإلقليميون عن موقفهم وعادوا إىل 

بعد أن أصبحت ) 1905(صفوف املنظمة الصهيونية بعد أن كانوا قد انسحبوا منها يف املؤمتر الصهيوين السابع 
 . مربيالية الربيطانيةمصاحلها متفقة مع مصاحل اإل

 

ومن األمور اجلديرة بالذكر أن بنسكر يف كتابه االنعتاق الذايت وهرتزل يف كتاب دولة اليهود مل يتقيدا ببقعة معينة إلقامة 
ويظهر يف يوميات هرتزل أنه مل يكن يتحمس كثرياً يف أواخر حياته لفكرة الدولة اليهودية يف فلسطني، . الدولة املقترحة

أن يثري هذا املكان، املشحون بالدالالت الدينية والتارخيية، رغبة لدى املستوطنني يف العودة إىل صور احلياة خشية 
اليهودية التقليدية اليت كانت موضع ازدراء من جانب هرتزل، وهو األمر الذي قد يبتعد م عن أساليب احلياة العلمانية 

 ". احلديثة"

 

 رج فلسطين مشاريع صهيونية استيطانية خا

Zionist Settlement Projects outside Palestine  
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ظهرت مشروعات عديدة لتوطني اليهود خارج فلسطني، وقد ظهرت هذه املشاريع مع التشكيل االستعماري 
 لتأسيس مستعمرة يهودية يف 1625وكان أول املشاريع التوطينية هو مشروع نونيزدا فونسيكا عام . االستيطاين الغريب

ومت توطني اليهود يف سورينام يف إطار مماثل، وقد جنحوا يف تكوين . راساو، وقد وافق جملس هولندا على املشروعكو
، منحت شركة اهلند 1659ويف عام . جيب استيطاين شبه مستقل قضى عليه الثوار من السود والسكان األصليني

 . دية يف كاينيتصرحياً لديفيد ناسي لتأسيس مستعمرة يهو) الفرنسية(الغربية 

 

التابعة لبولندا  وكان هذا أحد املطالب األساسية (، اقترح كاتب بولندي توطني اليهود يف أوكرانيا 1790ويف عام 
، قدم القس البولندي شاتوفسكي اقتراحاً بأن يوطَّن اليهود يف جيب يهودي صغري 1815ويف عام ). للحركة الفرانكية

 . لدولة الروسية ضد اخلالفة العثمانيةيف آسيا الصغرى يكون قاعدة ل

 

وظهرت مشروعات توطينية أخرى يف الواليات املتحدة من أمهها مشروع موردكاي نواه املعروف مبشروع جبل 
وهناك مشروعات صهيونية إقليمية كثرية مثل مشروع العريش وقربص ومدين وأجنوال وموزمبيق ). 1826(أرارات 

، ولكن أمهها كان مشروع شرق أفريقيا الذي كان يهدف إىل إنشاء حممية إجنليزية والكونغو واألحساء واألرجنتني
يهودية يف شرق أفريقيا كان من املفترض أن تكون تابعة متاماً، على مستوى األيديولوجية والديباجة، امساً وفعالً، 

 . لإلمرباطورية الربيطانية

 

ة قامت يف أملانيا لالستيطان يف اجلزء الربتغايل من أجنوال عام وقد ظهرت مجاعات صهيونية إقليمية أخرى، منها مجاع
لتوطني ) 1938(وقد قُدم اقتراح يف مؤمتر إفيان . ، ولكن املشروع فشل ألن احلكومة الربتغالية مل توافق عليه1931
وميكن أن نضع .  ألف يهودي يف مجهورية الدومينكان، ولكن الصهاينة أجهضوا العملية بعد البدء فيها بالفعل100

وقد كان للنازيني يف أملانيا والفاشيني يف إيطاليا مشاريعهم التوطينية خارج . مشروع بريو بيجان السوفيييت يف هذا اإلطار
كما قامت مجعية أخرى يف نيويورك وظلت باقية حىت بعد إنشاء الدولة، وذلك ألا مل جترؤ على أن تترك . فلسطني
وال . متوقفاً على إسرائيل وحدها وذلك بسبب صغر مساحتها وموقف جرياا املعادي منها" الشعب اليهودي"مستقبل 

 Territorialترييتوريال زايونيزم «وقد أصبح مصطلح . توجد بطبيعة احلال أحزاب صهيونية إقليمية يف إسرائيل

Zionism « ب من األراضي العربية ، وهي صهيونية من يرفض االنسحا»صهيونية األراضي«يعين يف الوقت احلاضر
 . ، ويرفض مقايضة السالم باألرض1967احملتلة بعد عام 
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  مشروع شرق أفريقيا

East Africa Project  

وهو االسم الذي يطلَق عادةً على االقتراح الذي تقدمت » مشروع أوغندا«أيضاً باسم » مشروع شرق أفريقيا«يعرف 
كينيا اآلن، وليس (لتنشئ هلم مقاطعة صهيونية يف شرق أفريقيا الربيطانية  لليهود 1903به احلكومة الربيطانية عام 

 .  ألف ميل مربع ليست صاحلة للزراعة18يف هضبة وعرة مساحتها ) أوغندا كما هو شائع

 

ويبدو أن اخلطأ يف التسمية يعود إىل أن تشامربلني، أشار أثناء حديثه عن املشروع مع هرتزل إىل سكة حديد أوغندا، 
وقد تقدمت احلكومة الربيطانية باالقتراح يف وقت تزايد فيه . تصور هرتزل أن أوغندا هي املوقع املقترح لالستيطانف

النشاط االستعماري األملاين واإليطايل، وكان اخلط احلديدي الذي يربط الساحل األفريقي وحبرية فيكتوريا على وشك 
ومن مث، سنحت الفرصة لوضع الصيغة الصهيونية . اليديشية إىل إجنلترااالنتهاء، ويف وقت تزايدت فيه هجرة يهود 

األساسية موضع التنفيذ بتحويل املهاجرين إىل مادة استيطانية توطَّن داخل حممية إجنليزية تقوم حبماية املوقع اإلستراتيجي 
دولة العثمانية كانت حليفة لربيطانيا وقد عرض الربيطانيون شرق أفريقيا ال فلسطني، مكاناً لالستيطان، ألن ال. اجلديد

اليت قررت احلفاظ على وحدة الدولة العثمانية لتقف ضد الزحف الروسي، أي أن تقسيم الدولة العثمانية مل يكن قد 
وقد كان املفترض أن تكون املقاطعة حممية خاضعة للتاج الربيطاين حيكمها حاكم يهودي، وكانت ستسمى . تقرر بعد

وكان هرتزل من بني . وقد أعد مكتب لويد جورج براءة الشركة اليت ستقوم بتنمية املنطقة. »جلديدةفلسطني ا«
 . ، وتزعم إسرائيل زاجنويل احلركة"ملجأ ليلي"املوافقني على املشروع، كما أيده نوردو الذي وصف املشروع بأنه 

 

 بتأييد اليهود الروس بدرجة تفوق كثرياً تأييد وقد كتبت جملة جويش كرونيكل يف ذلك الوقت أن املشروع كان حيظى
ولكن . قيادم الصهيونية له، كما يالحظ أن املستوطنني الصهاينة يف فلسطني كانوا من أشد املتحمسني للمشروع

، وكان من املعارضني )1903(املندوبني الروس عارضوا املشروع بشدة حينما عرض على املؤمتر الصهيوين السادس 
إلصرارهم على تشييد الدولة الصهيونية يف صهيون » صهاينة صهيون«وقد سمي املعارضون . وايزمان وأوسيشكنيأيضاً 

 . نفسها، أي فلسطني

 

وعلى عكس ما يرد دائماً يف . وقد أيد اليهود األرثوذكس املشروع ألن العودة إىل فلسطني شكل من أشكال اهلرطقة
 معارضاً، وامتنع 178 مؤيداً مقابل 295ق املؤمتر يف اية األمر على االقتراح بأغلبية املصادر واملراجع الصهيونية، واف
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" الشرق أفريقي" عن التصويت، فأحدث ذلك صدعاً يف احلركة الصهيونية، وحاول شاب يهودي اغتيال نوردو 143

 . يف باريس

 

اعتنق اإلسالم فيما ( وصحفي سويسري وقد تشكَّلت جلنة استطالعية مكونة من بريطاين مسيحي ومهندس روسي
وحينما وصلت اللجنة ضللهم املستوطنون البيض وزودوهم مبعلومات خاطئة، ووجهوهم إىل أراض غري صاحلة، ). بعد

وقد حسم الصراع بأن سحبت احلكومة الربيطانية اقتراحها يف العام نفسه بسبب . ولذا فقد كان تقرير اللجنة غري إجيايب
وطنني الربيطانيني يف شرق أفريقيا، فقد أرسلوا عدة رسائل إىل الصحف واالت الربيطانية، من بينها برقية معارضة املست

احتاد املزارعني ومالك البساتني، وأخرى من جلنة املستوطنني يف نريويب، وعريضة من أسقف مومباسا، حيتجون فيها على 
ن هلم أثر سيئ من الناحية األخالقية والدينية والسياسية على القبائل الذين سيكو" منحطي املرتلة"إدخال اليهود األجانب 

بشن محلة ضد املشروع، مبينني أن ) وعلى رأسهم السري هاري جونسون(وقد قام خرباء الشئون األفريقية ! األفريقية
لسطني كمكان منطقي وقد تطوع بعض معارضي املشروع باإلشارة إىل ف. هذه األرض مثينة مدت عليها سكة حديدية

ومما هو جدير بالذكر أن بعض اليهود االندماجيني يف بريطانيا عارضوا املشروع أيضاً بسبب داللته ! لالستيطان اليهودي
، رفضت كل )1905(وحينما انعقد املؤمتر الصهيوين السابع . السياسية وبسبب تأكيده مقولة ازدواج الوالء

 . ، وأسس احلركة الصهيونية اإلقليمية)ومعه أربعون مندوباً(شق زاجنويل مشروعات التوطني خارج فلسطني، فان

 

ويعد مشروع شرق أفريقيا أول بلورة للمشكلة اليت تواجهها اجلماعات اليهودية يف عالقتها بالصهاينة وهو ما ميكن 
يهود يف كل مكان هم الذين جيب وضعهم هل أُسست الدولة الصهيونية خلدمة اليهود أم أن ال: صياغته يف األسئلة التالية

يف خدمة الدولة؟ هل الصهيونية بالفعل حركة إنقاذ ليهود أوربا وغريهم أم رؤية أيديولوجية ال عالقة هلا بإغاثة اليهود أو 
 إنقاذهم؟ فبينما كانت القاعدة الصهيونية نفسها يف شرق أوربا، بل املستوطنون الصهاينة أنفسهم يف فلسطني، يؤيدون

 . مشروع أفريقيا، كانت أقلية من الصهاينة تصر على فلسطني دون غريها العتبارات عقائدية إثنية

 

وتشري التواريخ الصهيونية أن مشروع شرق أفريقيا فيه اعتراف ضمين باهلوية املستقلة للشعب اليهودي وأن املشروع 
وقد جاء يف مسودة اتفاقية . ع جدال على اإلطالقولكن هذه النقطة مل تكن موض. كان سيؤدي إىل إنشاء دولة يهودية

مشروع االستعمار اليهودي املقدمة من قبل الصهاينة صياغات غامضة قد يفهم منها أن املقصود إنشاء دولة يهودية، 
 عملياً إذا تملَّك اليهود املنطقة فسيعين ذلك: "فكتب أحد موظفي وزارة اخلارجية الربيطانية على هامش املادة املقدمة

كما أشار وزير اخلارجية الربيطاين ". إعطاءهم حكماً ذاتياً حملياً كامالً بشرط أن يبقى حتت سيطرة التاج الربيطاين متاماً
ومل تذكر املذكرة أي شيء عن منح اجلنسية . إىل أن انتخاب رئيس بلدية يهودي لكل مدينة هو أقصى ما ميكن إجراؤه
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ة إذ يبدو أن وزارة اخلارجية كانت قلقة من أن يستغلها اليهود الروس الذين سيستوطنون الربيطانية لسكان هذه املقاطع
شرق أفريقيا كنقطة انطالق وحسب، يقفزون منها وبواسطتها إىل بريطانيا جبوازات سفر بريطانية حيصلون عليها يف 

 . املستعمرة

 

إن االستيطان الصهيوين يف شرق أفريقيا : "ريقيا بقولهوقد حدد زاجنويل بوضوح شديد الطبيعة احلقيقية ملشروع شرق أف
 ". سيكون وسيلة ملضاعفة عدد السكان البيض التابعني لربيطانيا هناك

 

 صهاينة صهيون 

Zionei Zion  

اصطالح يستخدم لإلشارة للصهاينة الذين رفضوا مشروع شرق أفريقيا وأصروا على فلسطني » صهاينة صهيون»
 . ستحالة وجود صهيونية خارج صهيونباعتبار ا) صهيون(

 

  Joseph Chamberlain 1914-1836 جوزيف تشامبرلين 

والواقع أن . رجل سياسة بريطاين، واملُنظِّر احلقيقي ملشروع شرق أفريقيا، ومن مث فهو صاحب أول وعد بلفوري حمدد
، فكانت 1903 فيه حىت عام  وظل1895جوزيف تشامربلني هو الذي اختار لنفسه منصب وزير املستعمرات عام 

 . أطول مدة ألي وزير يف هذا املنصب

 

وقد كان جوزيف تشامربلني يتميز بسعة اخليال والقدرة على االبتكار، وقد حاول أن يخرج إجنلترا من عزلتها 
ولذا، مد . األخرىالدبلوماسية وأن يقوي اإلمرباطورية حبيث تصبح مهيمنة كقوة، وأن يزيد نفوذها جتاه القوى العظمى 

السكك احلديدية، وحاول إقامة الزراعة يف املستعمرات على أساس علمي، ونظَّم إدارة اإلمرباطورية، واجته حنو زيادة 
 . العنصر البشري الغريب بسبب ما تصوره من التفوق العرقي عند الغربيني

 

مثل معظم أعضاء النخبة السياسية يف العامل الغريب يف (ية وكان تشامربلني عنصرياً حىت النخاع، يؤمن بالنظرية الداروين
أي أنه كان يؤمن (فكان مؤمناً بأمهية العرق، وبأنه يحدد السمات األساسية للحضارات ). أواخر القرن التاسع عشر
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أن تستند ، ولذا فقد كان يرى ضرورة وضع السياسة اخلارجية على أُسس عرقية علمية واضحة، و)بالقومية العضوية
 . إليها التحالفات

 

، يليهم )اإلجنليز واألمريكان(وعلى قمة اهلرم كان يتربع األجنلو ساكسون . كانت رؤية تشامربلني للعرق هرمية
ومع هذا، كان تشامربلني يرى أن بعض األجناس الدنيئة أقل . التيوتون، أما اليهود فكانوا بطبيعة احلال يف قاع اهلرم

فاهلنود، على سبيل املثال، من األجناس الدنيئة، ولكنهم أقل دناءة من السود، ولذا ميكن تطوير الزنوج . دناءة من غريها
وإدخال احلضارة بينهم عن طريق عنصر أجنيب وسيط، ومن مث تستفيد األطراف كافة، إذ يستفيد الغرب ويستفيد 

 تشامربلني أن اجلو مل يكن مواتياً يف كثري من كما الحظ! الوسيط اهلندي، بل يستفيد املواطن األصلي األسود نفسه
. املستعمرات الستخدام اإلنسان األبيض يف بناء السكك احلديدية، ولذا مت استخدام اهلنود كمادة بشرية وظيفية يف بنائها

ن ينضوي حتت وأخرياً، الحظ تشامربلني أن العنصر األوريب غري اإلجنليزي قد ال يكون مطيعاً بالقدر الكايف وال ميكن أ
وكان الوضع، ). املستوطنون البيض من أصل هولندي يف جنوب أفريقيا(لواء اإلمرباطورية الربيطانية كما فعل األفريكانز 

من منظور العنصر البشري الغريب، سيئاً جداً، ولذا اكتشف تشامربلني أن اليهود قد يكونون العنصر الذي حيل حمل اهلنود 
 . ر وسيط، فهم عنصر أوريب ولكنهم ال يسببون القالقل مثل األفريكانزيف عملية االستيطان كعنص

 

، دعي هرتزل ليديل بشهادته أمام اللجنة الربيطانية للغرباء اليت أُنشئت للنظر يف مشكلة هجرة يهود 1902ويف عام 
شاهد الوحيد الذي قدم حال فاقترح حتويل اهلجرة إىل وطن يهودي معترف به قانوناً، وكان ال. اليديشية إىل إجنلترا

وبعد عدة أشهر دعي هرتزل ملقابلة تشامربلني الذي استمع . صهيونياً للمشكلة، وقد ترك ذلك أثراً عميقاً يف السامعني
لوجهة نظره وأدرك إمكانية توظيف الشعب العضوي املنبوذ يف املشاريع السياسية واإلقليمية اخلارجية للحكومة 

ومل يكن اسم هرتزل معروفاً، فقابل لورد الندسدون الذي كتب .  عليهم كال من قربص والعريشالربيطانية، وطرح
بيهود أوديسا واإليست إند يف " يلقى فيها"تقريراً عن مشروع العريش الذي اقترحه هرتزل باعتبارها البقعة اليت ميكن أن 

 . لندن، ولكن كرومر رفض املشروع

 

، مث استقبل هرتزل مرة أخرى وعرض عليه إنشاء مستوطَن يهودي مستقل يف شرق 1902 زار تشامربلني أفريقيا عام
 . أفريقيا، وقد مت ذلك مبوافقة بلفور الذي كان رئيساً للوزراء آنذاك والذي سمي وعد بلفور بامسه

 

   1926-1864 إسرائيل زانجويل 
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Israel Zangwill  

ولد يف لندن وكان على رأس النشاط الصهيوين يف إجنلترا حينما زارها هرتزل . ةروائي إجنليزي وزعيم الصهيونية اإلقليمي
وكان زاجنويل يدرك أن اليهودية ستتحول إذا خرجت من . واتصل به لريتب له اجتماعاً مع قادة األقلية اليهودية فيها

وتعاجل كثري من أعماله األدبية . هلا القدمياجليتو، وأن من غري املعقول االستمرار يف االدعاء بأن األمور ستسري على منوا
هو تاريخ أسرة يهودية، وهو يف واقع األمر تاريخ أسرته هو، وهي رواية ) 1892(هذه القضية، فكتاب أطفال اجليتو 

ومن أهم الشخصيات الشاعر بنحاس، وهو يف . بانورامية تتناول شخصيات يهودية عديدة كلها تبغي اهلروب من اجليتو
 . صورة كاريكاتورية ساخرة للشاعر نفتايل إمرب مؤلف نشيد اهلاتيكفاهالواقع 

 

الذي يصور بعض الشخصيات اليت ميزقها ازدواج االنتماء لعامل ) 1892(من أهم أعمال زاجنويل األخرى أبناء اجليتو 
دزرائيلي :  اليهودية، مثلوالكتاب دراسات يف شخصيات يهودية تترك العقيدة. اجليتو اليهودي وعامل األغيار املعاصر

املوضوع نفسه، فهي تزخر بشخصيات تبحث عن ) 1898(وتعاجل رواية حاملو اجليتو . وهايين والسال وشبتاي تسفي
فتحكي قصة يهودي تزوج من ) 1893(أما رواية مآس جيتوية . مهرب من اجليتو والقيم الدينية العتيقة اليت يمن عليه

فتتناول اليهود السفارد ) 1894(أما روايته ملك الشحاذين . ك إال أن يبقى يهودياً يف اخلفاءامرأة مسيحية ولكنه ال ميل
  )1907(ومن رواياته األخرى كوميديات جيتوية . يف لندن قبل صول يهود اليديشية

 

ياته، ولكنه من ويتميز موقف زاجنويل جتاه اليهود بازدواجية غريبة، فهو من ناحية معجب إىل حد ما باجليتو وبشخص
ناحية أخرى جيدها شخصيات ضيقة ومائلة للذوبان يف العصر احلديث، وهو فخور ببعض اجلوانب اليهودية يف حياته 

وميكن القول بأن رفضه لليهود واليهودية أكثر عمقاً بكثري من إعجابه ببعض . ولكنه يشعر باخلجل جتاه البعض اآلخر
 . جوانب الشخصية اليديشية

 

يهود واليهودية يتجلى يف كتابه الدين املقبل حيث يعبر عن أمله يف ظهور ديانة جديدة متزج الديانتني اليهودية ورفضه ال
يطالب فيه ) 1925(وله كتاب آخر ألفه يف أخريات حياته هو عقيديت . واملسيحية واحلضارتني العربية واملسيحية

 . ية لكل البشربيهودية غري يهودية، حىت يتم التوصل إىل عقيدة عامل

 

ومن أهم مسرحياته، مسرحية آتون الصهر اليت يتصور فيها الواليات املتحدة على أا آتون إهلي للصهر ستذوب فيه كل 
ومن أهم آليات الصهر، الزواج . أجناس أوربا وتندمج، وختتفي فيه كل اخلصوصيات، وضمن ذلك اخلصوصية اليهودية
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فكأن الواليات املتحدة هي الترمجة التارخيية النهائية ملثُل عصر ). متزوجاً من مسيحيةوقد كان زاجنويل نفسه (املُختلَط 
وقد صدرت لزاجنويل عدة روايات . االستنارة اليت ستريح اإلنسان من عبء التاريخ وتريح اليهود من عبء اهلوية

اجر من كندا ينجح يف أن وهي قصة صيب مه) 1895(أخرى ليس هلا عالقة كبرية باملوضوع اليهودي مثل السيد 
 . عن أحداث حرب البوير) 1900(يصبح فناناً شهرياً، وله أيضاً عباءة إلياهو 

 

وموقف زاجنويل يشبه متاماً موقف هرتزل ونوردو ويهود غرب أوربا عامة، وهو أن اليهود واليهودية ميثالن بالنسبة له 
 وقد ترجم هذا املوقف نفسه إىل صهيونية توطينية، فقام زاجنويل .مشكلة تتطلب حال ال انتماًء إجيابياً يرحب به املرء

 وحضر املؤمتر الصهيوين األول 1897 يف لندن، وذهب إىل فلسطني عام 1896بتقدمي هرتزل الجتماع املكابيني عام 
تبلورة، ولذا ولكن توطينية زاجنويل كانت عميقة جداً، ورغبته يف التخلص من الفائض اليهودي كانت م. يف العام نفسه

فقد ألقى بكل ثقله خلف مشروع شرق أفريقيا الذي وصفه بأنه سيكون وسيلة ملضاعفة عدد السكان البيض التابعني 
فاالستعمار االستيطاين بالنسبة إليه يشبه الزواج املُختلَط، وسيلة للتخلص من اليهود ولتذويبهم يف التشكيل . لربيطانيا

املشروع، انشق زاجنويل على املنظمة الصهيونية وأسس ) 1905( املؤمتر السابع ولذا، حني رفض. احلضاري الغريب
دف إنقاذ وإغاثة ) ليس بالضرورة يف فلسطني(املنظمة الصهيونية اإلقليمية اليت كانت دف إىل تأسيس إقليم يهودي 

ته التوطينية، فطلب العون من أثرياء وقد حترك زاجنويل حبماس يف إطار صهيوني. اليهود خارج أية تصورات قومية يهودية
وحاول توطني بعض املهاجرين اليهود، ولكنه مل ينجح إال يف توطني ) لورد روتشيلد ويعقوب شيف(الغرب املندجمني 

والواقع أن هذا الوعد جعل . وحينما أُعلن وعد بلفور، أصبح زاجنويل من كبار املتحمسني له. بضع عائالت يف تكساس
وطالب زاجنويل بتفريغ . وين جزءاً من التشكيل احلضاري أو على وجه الدقة التشكيل اإلمربيايل الغريباملشروع الصهي

فلسطني من سكاا يف أسرع وقت، فهو مثل نوردو وجابوتنسكي يف عجلة من أمره ويتمىن اختفاء اليهود حىت يستأنف 
ذع للحكومة الربيطانية لفشلها يف تنفيذ ما جاء يف وقد وجه زاجنويل النقد الال. حياته يف غرب أوربا كمواطن عادي

ولكنه، مع هذا، عاد واكتشف حقيقة املوقف يف فلسطني، ووجد أن املشروع الصهيوين سريتطم . الوعد بسرعة
 . وهلذا، فقد عاد مرة أخرى للحل اإلقليمي. بالسكان األصليني

 

، لكن هذه الكتابات )1937(مقاالت وخطابات ، خطب و)1920(من أهم كتبه اليت تضم مقاالته صوت القدس 
 . وقد قام زاجنويل بترمجة أعمال ابن جبريول من العربية إىل اإلجنليزية. نشرت بعد موته

 

  مشروع قبرص

Cyprus Project  
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، عندما فرضت بريطانيا سيطرا على اجلزيرة رغم 1878انطلقت الدعوة األوىل لتوطني اليهود يف قربص يف عام 
فقد نشرت صحيفة اجلويش كرونيكل آنذاك مقاالً أبرزت فيه املزايا . ائها، من الناحية االمسية، تابعة للدولة العثمانيةإبق

 . اليت تتمتع ا قربص واليت جتعلها مكاناً مالئماً لتوطني اليهود يكون مبرتلة قاعدة حتظى باحلماية الربيطانية

 

، ارتفعت يف بريطانيا أصوات تدعو إىل 1895دولة العثمانية حول اجلزيرة عام ومع تزايد حدة الرتاع بني بريطانيا وال
إنشاء كيان يهودي يف قربص يكون خاضعاً للحماية الربيطانية وخادماً للمصاحل االستعمارية الربيطانية يف البحر األبيض 

عى إىل عرض الفكرة يف املؤمتر ولقيت هذه الدعوة قبوالً لدى الداعية الصهيوين ديفيز ترييتش، الذي س. املتوسط
، ولكن هرتزل، الذي كان متحمساً للمشروع من حيث )1898(مث يف املؤمتر الثاين ) 1897(الصهيوين األول 

املبدأ، نصحه بالتريث حىت حتني فرصة مواتية للبدء يف اخلطوات العملية، وأشار عليه بعرض األمر على مجعية االستعمار 
إال أن ذلك مل يثن ترييتش عن مسعاه، فطرح الفكرة جمدداً يف املؤمتر .  هي األخرى للمشروعاليهودي، اليت مل تتحمس

، حيث قوبلت مبعارضة شديدة، على أساس أن االنشغال بتوطني اليهود يف قربص قد يعرقل )1899(الصهيوين الثالث 
من استفزاز حركة أحباء صهيون، اليت أما هرتزل فلم جياهر بتأييده للمشروع خوفاً . مشاريع االستيطان يف فلسطني

 . كانت تصر على االستيطان يف فلسطني

 

 جلنة 1899وكان من شأن هذه املعارضة أن تدفع ترييتش إىل االعتماد على جهوده الشخصية، فألف يف برلني عام 
قربص لدراسة األوضاع لرعاية املشروع كان من بني أعضائها ديفيد ولفسون وأوتو واربورج، وسافر يف العام نفسه إىل 

هناك، كما قدم مذكرة باملشروع إىل املندوب السامي الربيطاين يف اجلزيرة، ركز فيها على املكاسب اليت ستجنيها 
بريطانيا سياسياً واقتصادياً من وراء دعمها للمشروع والدور الذي سيقوم به املستوطنون اليهود يف خدمة املصاحل 

 . لبحر املتوسطالربيطانية يف منطقة شرق ا

 

، جنح ترييتش، بالتعاون مع مجعية االستعمار اليهودي، وصندوق االئتمان اليهودي لالستعمار، يف 1900ويف عام 
ولكنهم مل يطُل م املقام هناك، فسرعان ما سرى التذمر يف .  من اليهود الرومانيني والروس إىل قربص250جري حنو 

هم وإحساسهم بأم أصبحوا أشبه ما يكونون بالعبيد يف ظل نظام السخرة الذي فرضه صفوفهم نظراً لغياب التجانس بين
عليهم ترييتش دون أدىن اعتبار آلدميتهم أو لتقاليدهم الدينية أو الثقافية، وهو ما جعلهم يفضلون العودة إىل ديارهم 

رييتش حيث امه خصومه بالتغرير وأثار فشل احملاولة عاصفة من اهلجوم على ت. والعدول عن االستيطان يف قربص
 . باملهاجرين اليهود لتحقيق مآرب شخصية واإلقدام على مغامرة غري مدروسة
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، طُرحت جمدداً فكرة توطني بعض اليهود يف قربص، 1901ففي عام . إال أن هذا الفشل مل يقض على املشروع متاماً
 باهتمام مساعي ترييتش دون أن يورط نفسه يف تأييدها وجاءت املبادرة هذه املرة من جانب هرتزل، الذي كان يرقب

أو معارضتها علناً، ولكنه وجد فرصة ساحنة بعد ما سرت شائعات عن أن بريطانيا تنوي التخلي ألملانيا عن قربص مقابل 
اعها باملنافع احلصول على بعض املستعمرات األملانية يف شرق أفريقيا، فسارع بإجراء اتصاالت مع احلكومة األملانية إلقن

اليت ستعود عليها من جراء توطني اليهود يف قربص، حيث إن املستوطنني سيوفرون ألملانيا قاعدة للتوسع االستعماري يف 
املنطقة العربية، وسيضمنون تأمني الطريق إىل مستعمراا يف آسيا، فضالً عن استعدادهم للقيام بعمليات عسكرية للدفاع 

 . ذا دعت احلاجة إىل ذلكعن املصاحل األملانية إ

 

ولكن هرتزل مل يلبث أن تراجع عن هذا العرض بعدما تبني أن بريطانيا لن تتخلى عن قربص، فاجته مبساعيه مرة أخرى 
إىل احلكومة الربيطانية اليت حرص دائماً على إبقاء األبواب مواربة معها، وأسفرت هذه املساعي عن عقد اجتماع يف عام 

وزيف تشامربلني، وزير املستعمرات الربيطاين آنذاك، نوقشت خالله خطط توطني اليهود يف قربص  بينه وبني ج1902
إال أن الوزير الربيطاين أبدى تخوفه من أن االستيطان اليهودي يف قربص قد يثري حفيظة سكان اجلزيرة، . أو العريش

ر بدوره مشاكل مع كل من اليونان، اليت وأغلبهم مسيحيون أرثوذكس ذوو أصول يونانية، وهو األمر الذي قد يفج
. تربطها بسكان اجلزيرة وشائج قومية وتارخيية، وروسيا اليت تعد كنيستها األرثوذكسية املرجع الروحي هلؤالء السكان

ريب، وقد أملح تشامربلني إىل أن حكومته ال تقبل إحالل اليهود حمل سكان مسيحيني هلم ارتباطات وثيقة بالعامل األو
بقعة أخرى من املمتلكات الربيطانية ال يوجد ا سكان مسيحيون "واقترح بدالً من ذلك أن يكون توطني اليهود يف 

وال ختلو هذه النظرة العنصرية الصرحية من مغزى، فإذا كان فقراء اليهود يف أوربا يشكلون فائضاً بشرياً ينبغي ". بيض
، بل يلزم البحث "احلديث"نبغي أال تتم على حساب أحد أطراف العامل األوريب التخلص منه بتهجريه، فإن هذه العملية ي

 . لكي تصدر إليه أزمات أوربا" املتخلفة"عن كبش فداء من الشعوب األخرى 

 

ورغم أن بريطانيا رفضت عرض هرتزل، إال أن االتصاالت بني هرتزل وتشامربلني شجعت ترييتش على إحياء مشروعه، 
 إىل السعي لدى املندوب السامي الربيطاين يف قربص للموافقة على توطني بعض اليهود يف 1903ع عام فبادر يف مطل

اجلزيرة، ولكن بريطانيا كررت رفضها وأكدت جمدداً أن أقصى ما ميكن قبوله هو السماح لليهود بشراء مساحات 
يرة، وهو ما دفع ترييتش، واحلركة حمددة من األراضي يف قربص، على أن يتم ذلك بشكل فردي وبرضا سكان اجلز

 . الصهيونية عموماً، إىل صرف األنظار عن مشروع توطني اليهود يف قربص

 

avis 18701935 ديفيز ترييتش   Trietsch  
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ولد يف درسدن بأملانيا، وهاجر إىل نيويورك يف الثالثة والعشرين من عمره، وأقام بالواليات . صهيوين توطيين إقليمي
مث انتقل إىل أملانيا وساهم حبماس يف األنشطة .  حيث حصل على اجلنسية األمريكية1899مريكية حىت عام املتحدة األ

.  يف حترير الة الشهرية الشرق والغرب اليت كانت تعنى بقضايا اليهودية املعاصرة1901الصهيونية، فشارك منذ عام 

كما ساهم مع بوبر .   فرصة التعبري عن آرائه ومشاريعهوأتاح له مارتن بوبر  من خالل رئاسته لصحيفة دي فيلت
 . 1902وآخرين يف تأسيس دار نشر صهيونية يف برلني عام 

 

، وارتبط امسه جبهوده الكبرية يف هذا املؤمتر ويف املؤمترات التالية، )1897(اشترك ترييتش يف املؤمتر الصهيوين األول 
 حيث رأى فيه مقدمة 1895ربص الذي كان قد بدأ الدعوة له منذ عام حلمل احلركة الصهيونية على تبني مشروع ق

كما دعا ترييتش . لتحقيق هدفه األعظم وهو مشروع فلسطني الكربى اليت تضم قربص والعريش فضالً عن فلسطني
ما لتعديل برنامج بازل وتوسيعه ليتمشى مع مفهومه اخلاص عن هدف الصهيونية، ولكنه قوبل مبعارضة شديدة، وهو 

 . دعاه إىل مواصلة مساعيه اعتماداً على جهوده الشخصية

 

وعلى . وعلى الصعيد النظري، كرس ترييتش عدداً كبرياً من املقاالت والدراسات لبسط مشروع فلسطني الكربى
 كبرياً الصعيد العملي، سعى ترييتش إىل عرض مشروع توطني اليهود يف قربص على احلكومة الربيطانية اليت مل تبد محاساً

يف ذلك الوقت، فاجته إىل طلب املعونة من أثرياء اليهود، أمثال البارون دي هريش، ومجعية االستعمار اليهودي وصندوق 
 من يهود 250يف جري حوايل 1900ورغم أنه جنح عام . االئتمان اليهودي لالستعمار، ولكنه مل يلق استجابة تذكَر

اولة مل تلبث أن منيت بفشل ذريع، نظراً لعدم جتانس املهاجرين وإحجام بريطانيا إال أن احمل. روسيا ورومانيا إىل قربص
وأثرياء اليهود عن دعم املشروع، وهو ما عرض ترييتش هلجوم عنيف حدا به إىل االبتعاد عن الساحة السياسية 

 . واالنصراف إىل العمل الصحفي بل التنصل من مسئولية املغامرة الفاشلة

 

كما أسس . ، بالتعاون مع فرانز أوبنهامير، بتأسيس الشركة اليهودية الستعمار الشرق يف برلني1903 عام ولكنه بادر
كما واصل، من جهة أخرى، اتصاالته باملسئولني الربيطانيني . مع نوسيج جملة فلسطني لتكون لسان حال الشركة

 . ملشروع خوفاً من إثارة مشاعر املواطنني يف قربصإلقناعهم بتبني مشروع استيطان قربص، إال أن بريطانيا رفضت ا

 

، أسس ترييتش مكتب معلومات اهلجرة يف يافا جلمع املعلومات عن اهلجرة اليهودية واملناطق املالئمة 1905ويف عام 
اف ، سافر إىل العريش ضمن بعثة شكَّلها الكتش1906ويف عام . لالستيطان، إال أنه مل يستمر طويالً يف عمله هذا
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املنطقة ودراسة إمكانية توطني اليهود فيها متهيداً للتفاوض من جديد مع احلكومة الربيطانية للحصول على دعمها 
 . وتأييدها للمشروع، ولكن جهوده هذه آلت هي األخرى إىل الفشل

 

، نشر عدة 1915 ويف عام. وعندما اندلعت احلرب العاملية األوىل، عمل ترييتش يف قسم اإلحصاء يف اجليش األملاين
كتيبات تدعو إىل تعزيز التعاون بني أملانيا واحلركة الصهيونية، وكان من شأن دعوة كتلك أن تصعد محلة اهلجوم عليه 

 . من جانب خصومه يف احلركة الصهيونية الذين كانوا يرون بريطانيا احلليف األساسي للحركة

 

الرامية إىل التعجيل بتهجري أعداد كبرية من اليهود إىل فلسطني وإقامة وقد ظل ترييتش حىت اية حياته متمسكاً بآرائه 
مشاريع صناعية هناك بدالً من املشاريع الزراعية اليت كانت تنفذها املنظمة الصهيونية، وذلك لوضع أسس صلبة لقيام 

 . فلسطني الكربى

 

وعلى حد تعبريه، فإن . حل مشاكل إخوانه اليهودويعتبر ترييتش مثاالً واضحاً للصهيوين التوطيين الذي كان يرغب يف 
وهو ينطلق أساساً من خوفه من موجات ". على األغنياء من اليهود أن يبحثوا عن مكان ليستقر فيه إخوام الفقراء"

 قد هجرة اليهود الفقراء والعمال إىل موطنه الذي اختاره لالندماج، وبالتايل من خوفه من تفجر موجة عداء ضد اليهود
والواقع أن ترييتش مل يفكر قط يف االستقرار يف أي . تؤثر فيه هو شخصياً، فكأن صهيونيته دفاع عن اندماجيته احلقيقية

كذلك ال ميكن إغفال دافع الربح، فقد كان ترييتش صهيونياً نفعياً يرى مشاريعه الصهيونية وسيلة لكسب . من مشاريعه
 . يزه على أن يكون اليهود واملستوطنون من العمال القادرينومن مث، كان ترك. املال وزيادة ثروته

 

  مشروع مدين

Midian Project  

عن طريق نقل اليهود إىل بقعة » املسألة اليهودية«يف سياق تطبيق الصيغة الصهيونية األساسية املتمثلة يف حل ما يسمى 
ستعمارية، سعى الرحالة الصهيوين بول فريدمان إىل خارج أوربا إلقامة دولة يهودية فيها حتت رعاية إحدى القوى اال

» إقليم مدين«البحث عن بالد ضئيلة السكان لتكون مسرحاً لعملية االستيطان اليهودي، واختار هلذا الغرض ما يسمى 

واحلاخامات الواقع مشال غريب اجلزيرة العربية، واملتاخم ملدينة العقبة األردنية، وعمل على االتصال بالزعماء اليهود 
كما تقرب إىل مجعية قدميا واجلمعية األجنلو يهودية ومجعية األليانس يف باريس . والشخصيات البارزة لتدعيم املشروع
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ومن ناحية أخرى، سعى فريدمان إىل توفري مظلة دولية . وفيينا، وحاول استمالة البارون دي هريش لتمويل املشروع
 .  وأكد له األخري أن احلكومة الربيطانية لن تعرقل خطواته1889دن عام ملشروعه فقابل اللورد كرومر يف لن

 

، قام بزيارة مصر لدراسة أوضاع أرض مدين واحلصول على موافقة احلكومة املصرية على املشروع 1890ويف عام 
اً بعنوان  كتيب1891وبعد عودته إىل برلني، نشر عام . حيث كان اإلقليم خاضعاً إلشراف حاكم مصري يف السويس

أرض مدين وصف فيه أحوال اإلقليم واقتصادياته وطبيعة السكان واملناخ، وعدد مزايا االستيطان اليهودي يف تلك 
وعمل فريدمان على إرسال الكتيب إىل عدد . األرض اليت زعم أا كانت يف املاضي جزءاً من اململكة اليهودية القدمية

 .  حلثهم على ممارسة نفوذهم إلقناع أكرب عدد من اليهود باهلجرة إىل مدينمن السياسيني ورجال الدولة يف أوربا

 

 أيضاً، بدأ فريدمان جهوده العملية لتحويل املشروع إىل واقع، فقام بتجنيد عدد من اليهود الروس يف 1891ويف عام 
، وأحبر يف نوفمرب من العام »ئيلإسرا«وابتاع خيتاً حبرياً أطلق عليه اسم . فرقة عسكرية لتكون نواة جليش املستوطنني

نفسه مع اندين املسلحني الذين بلغ عددهم حنو مخسني شخصاً باإلضافة إىل حبارة اليخت التسعة، وكان معظم هؤالء 
 . من أعضاء حركة أحباء صهيون

 

. الصهيونيةوما أن وصل فريدمان وجيشه إىل مدين حىت بدأت املشاكل، إذ ظهرت معارضة شديدة يف أوساط احلركة 

وازدادت حدة . ويف الوقت نفسه، اندلع التمرد يف صفوف املستوطنني من جراء النظام الصارم الذي فرضه فريدمان
الغضب بعد العثور على جثة أحد املستوطنني ملقاة يف الصحراء، فجرى طرد املتمردين من الفرقة، حيث تاهوا يف 

ومع ذلك، كان حيلو لفريدمان . يتبق من األتباع سوى تسعة أشخاصويف آخر األمر، مل . الصحراء ولقي بعضهم حتفه
أن يرتدي الزي العسكري ويضع على رأسه التاج الذهيب ويزين صدره باألومسة والنياشني ممثالً دور ملك اليهود يف 

يا يف القاهرة وتضاعفت املشاكل عندما قررت احلكومة الروسية مقاضاة فريدمان أمام حمكمة قنصلية أملان(!). مدين 
وقد جلأ فريدمان إزاء ذلك كله إىل حماولة جتنيد بعض اليهود . بتهمة التسبب يف وفاة أحد رعاياها خالل هذه املغامرة

ويف اية األمر، تدخلت احلكومة . املصريني وإغراء بعض اجلنود السودانيني، إال أن حماولته مل تحقِّق جناحاً يذكَر
وهكذا . مغامرة االستعمارية إذ حتسست اخلطر من هذا املشروع الذي يتم حتت احلماية الربيطانيةالعثمانية لتضع حداً لل

وقد فشلت مساعيه لتحريض السكان على القتال ضد األتراك، كما . حتركت قوة عسكرية تركية لطرده من اإلقليم
 . 1895ادرة البالد فعاد إىل برلني عام وطُلب من فريدمان مغ. فشلت املساعي الربيطانية حلمل تركيا على االنسحاب
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واملالحظ أن هذه االنتقادات انصبت على شخص . وقد زاد فشل املغامرة من هجوم احلركة الصهيونية على فريدمان
وكان هؤالء املعارضون هم أنفسهم . فريدمان ومل تتعرض لعملية االستيطان نفسها أو لفكرة اغتصاب أرض ميلكها الغري

الوطن القومي "ا هرتزل فيما بعد كل تأييدهم حني بدأ الدعوة ملغامرة مماثلة دف الستعمار فلسطني وإقامة الذين أعطو
 . على أرضها" اليهودي

 

  Paul Friedmann 1900-1840 بول فريدمان 

وقد اعتنق املذهب . ولد يف أملانيا لعائلة يهودية كان أحد أفرادها زعيماً للطائفة اليهودية يف برلني. صهيوين توطيين
قام برحالت متعددة إىل العواصم األوربية، واهتم بأحوال . الربوتستانيت حيناً، ولكنه عاد إىل اعتناق اليهودية مرة أخرى

أعضاء اجلماعات اليهودية يف هذه البلدان وال سيما اليهود الروس، وتوصل إىل الصيغة الصهيونية األساسية الشاملة 
ى املسألة اليهودية لن يتم إال عن طريق نقل اليهود ومؤداها أن حل ما يإىل بقعة ) باعتبارهم شعباً عضوياً منبوذاً(سم

 مغامرة 1891مث مضى إىل أبعد من ذلك، فقاد يف عام . خارج أوربا إلقامة دولة يهودية فيها حتت رعاية دولة غربية
لشاطئ الغريب لشبه اجلزيرة العربية وإقامة دولة يهودية الواقع على ا» إقليم مدين«لتوطني عدد من اليهود الروس يف 

إال أن املغامرة منيت بالفشل الذريع نظراً ملعارضة الدولة العثمانية للمشروع . »مشروع مدين«هناك، فيما عرف باسم 
شروع لتشككهم خوفاً من عواقبه الوخيمة على مصاحلها، وإحجام زعماء احلركة الصهيونية واألثرياء اليهود عن دعم امل

يف جديته، فضالً عن انفراط عقد املستوطنني أنفسهم من جراء النظام الصارم الذي فرضه فريدمان عليهم، وهو ما أدى 
 . إىل مصرع بعضهم، وكذلك إىل عدم اقتناعهم بشخصية فريدمان نفسه الذي كان يغلب عليه اإلحساس جبنون العظمة

 

نس أوليفانت يف كثري من النواحي، فكالمها يدور داخل نطاق الفكر االسترجاعي والواقع أن بول فريدمان يشبه لورا
وكالمها صهيوين . بعد علمنته متاماً وبعد أن حتول املشروع االسترجاعي شبه الديين إىل مشروع استيطاين علماين متاماً

كالمها يسعى إىل جتنيد املادة البشرية اليهودية و. عملي ال يقنع بالتوصل للصيغ النظرية وإمنا حياول وضعها موضع التطبيق
 . اليت كانت ال تزال تفتقد القيادة اليهودية وإدراك حقيقة اإلمربيالية الغربية كظاهرة عاملية) اليديشية(

 

  مشروع أنجوال

Angola Project  

، تطلعت املنظمة الصهيونية بعد فشل مشروع االستيطان اليهودي يف ليبيا، إثر وقوعها يف قبضة االستعمار اإليطايل
اإلقليمية إىل مناطق أخرى تصلُح لتوطني اليهود فيها وسعت للبحث عن قوة استعمارية كربى تتولَّى توفري احلماية 
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، اقترح إسرائيل زاجنويل على احلكومة الربتغالية توطني عدد من يهود 1912ويف عام . والرعاية ملشاريع االستيطان
ية يف مستعمرة أجنوال، ووافق الربملان الربتغايل على االقتراح باإلمجاع، إذ رأى فيه فرصة لتوطيد روسيا وأوربا الشرق

النفوذ االستعماري يف تلك املنطقة اليت كان املستوطنون الربتغاليون حيجمون عن االستقرار فيها رغم أمهيتها احليوية 
ولكن الربملان اشترط أن يتوافد املستوطنون اليهود فرادي وليس . حبكم موقعها ااور ملناطق النفوذ األملاين والربيطاين

 . مجاعات، وأن تظل احلكومة الربتغالية صاحبة اليد العليا يف كل ما يتعلق بأمور املنطقة

 

، أوفدت املنظمة الصهيونية اإلقليمية بعثة من اخلرباء إىل أجنوال لدراسة األوضاع فيها ومدى قدرة 1913ويف عام 
وأعدت البعثة تقريراً لعرضه على املؤمتر العام للمنظمة الذي كان مقرراً عقده . عمرة على استيعاب مستوطنني يهوداملست

، إال أن اندالع احلرب العاملية األوىل أدى إىل إرجاء املؤمتر، كما أدت التطورات الالحقة 1914يف سويسرا يف عام 
 . شروع برمتهعلى الصعيد العاملي إىل صرف النظر عن امل

 

  مشروع ليبيا

Libya Project  

يرجع االهتمام الصهيوين بتوطني اليهود يف ليبيا إىل مطلع القرن العشرين، عندما اكتشف هرتزل ما كانت تبيته إيطاليا 
وإجياد من نوايا استعمارية إزاء ليبيا، يف إطار مساعيها للحصول على نصيب من تركة الدولة العثمانية يف مشال أفريقيا 

، مث 1881 و1830موضع لقدمها هناك، وخباصة بعد سقوط تونس واجلزائر يف قبضة االستعمار الفرنسي عامي 
 . 1882وقوع مصر حتت االحتالل الربيطاين عام 

 

 بتقدمي اقتراح إىل ملك إيطاليا، يرمي إىل جري عدد من يهود شرق أوربا إىل طرابلس الغرب 1904وبادر هرتزل عام 
وأفاض هرتزل، كدأبه مع زعماء القوى ". ظل القوانني واملؤسسات الليربالية اإليطالية"قيموا فيها حكماً ذاتياً يف لكي ي

االستعمارية الكربى، يف ذكر املنافع اليت ستعود على إيطاليا من جراء هذا املشروع واخلدمات اليت ميكن أن تؤديها 
يطايل آثر عدم االستجابة لالقتراح خشية افتضاح أمر األطماع اإليطالية يف احلركة الصهيونية إليطاليا، إال أن امللك اإل

ليبيا وما ميكن أن يسببه هذا من مشاكل مع بريطانيا وفرنسا والدولة العثمانية، فرد على هرتزل مبا يفيد عدم قدرة 
وال " ابلس الغرب وطن لآلخرينطر"إيطاليا على تقدمي الدعم للمنظمة الصهيونية العاملية يف هذا الصدد، واحتج بأن 

 . سلطان إليطاليا عليها
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. ويف أعقاب وفاة هرتزل، جددت املنظمة الصيهونية اإلقليمية بزعامة إسرائيل زاجنويل مشروع توطني اليهود يف ليبيا

. ك أوفد زاجنويل جلنة من اخلرباء الصهاينة إىل طرابلس الغرب لبحث إمكانية توطني اليهود هنا1906ففي عام 

وعادت اللجنة بانطباعات إجيابية ضمنتها تقريرها إىل زاجنويل الذي أشارت فيه إىل استعداد السلطات العثمانية يف ليبيا 
ويف الوقت نفسه، أوعزت احلكومة الربيطانية . لقبول فكرة إنشاء مستوطنات يهودية يف منطقة اجلبل األخضر بوالية برقة

السري هاري جونستون، بأن يقترح على زاجنويل فكرة إنشاء وطن قومي لليهود يف إىل قنصلها العام يف مدينة تونس، 
  1904(منطقة اجلبل األخضر وإرسال بعثة لدراسة أحوال املنطقة، مؤكداً له استعداد وايل ليبيا العثماين رجب باشا 

 . لتقدمي سائر التسهيالت ألعضاء البعثة) 1909

 

إىل إجياد قوة تستطيع مواجهة خطر التدخل اإليطايل احملتمل يف ليبيا، بينما وجد وكانت بريطانيا ترمي من وراء ذلك 
أما املنظمة الصهيونية اإلقليمية، . الوايل العثماين يف االستيطان اليهودي فرصة لتحسني األوضاع االقتصادية السيئة يف ليبيا

من الوجوه كافة، فهو أوالً مشروع حيظى بتأييد فقد نظرت إىل اقتراح توطني اليهود يف برقة بوصفه مشروعاً مرحباً 
كما أن . اثنتني من القوى الكربى، ومها بريطانيا والدولة العثمانية، وهو ما يضمن له احلماية والتمويل الالزمني لنجاحه

ها أمراً يسرياً، املنطقة املقترحة لالستيطان يف برقة تكاد ختلو من السكان األصليني، وهو ما جيعل غلبة النفوذ اليهودي في
وذلك عن طريق جلب أعداد كبرية من اليهود إىل املنطقة وإجبار السكان األصليني على اهلجرة باجتاه الصحراء، 

. وخصوصاً أن املنطقة تقع على ساحل البحر األبيض املتوسط، وهو ما يسهل عملية جلب اليهود من روسيا ورومانيا

توى الدعائي إجياد ذرائع جلذب اليهود إىل االستقرار يف برقة حيث كانت هذه وفضالً عن هذا، من املمكن على املس
مث إن هذه العناصر جمتمعة جتعل املشروع أمراً . املنطقة مأوى لعدد كبري من اليهود يف عصر اإلسكندر املقدوين والبطاملة

 .  قربص ومشروع أوغنداممكناً على عكس مشاريع االستيطان األخرى اليت كانت مطروحة آنذاك، مثل مشروع

 

وقد سعت املنظمة الصهيونية اإلقليمية، منذ البداية، إىل تقدمي نفسها بوصفها احلارس ملصاحل الدولة العثمانية يف املنطقة 
، فعرضت أن يحصل املستوطنون اليهود على اجلنسية العثمانية "بكل ما فيه خري البالد العثمانية"وأبدت استعدادها للقيام 

يقوموا بدفع ما يلزم من ضرائب ورسوم بشكل مجاعي، وأن تتوىل املنظمة إقامة ميناء على الساحل اللييب وإنشاء وأن 
 . سكة حديدية وتأسيس مالحة، على أن تعمل هذه املؤسسات مجيعها حتت سيطرة الدولة العثمانية ويف خدمتها

 

 طرابلس الغرب حيث التقى أعضاؤها بالوايل العثماين ، أوفدت املنظمة بعثة من اخلرباء الصهاينة إىل1908ويف عام 
وأمضت البعثة ثالثة أسابيع . الذي رحب م وكلف أحد معاونيه مبصاحبتهم إىل برقة لتذليل أية صعوبات قد تواجههم

 ايف برقة أجرت خالهلا أحباثاً مكثفة تركزت على أوضاع املنطقة ومواردها املائية وفرص إقامة مشاريع زراعية .
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 وأُطلق عليه اسم الكتاب األزرق تضمن عدداً 1909وأدرجت البعثة خالصة حبوثها تلك يف تقرير صدر يف مطلع عام 
من املقترحات العملية اليت دف إىل توفري احتياجات املنطقة من املياه، وإنشاء شبكة مواصالت حديثة تربط برقة بغريها 

وشدد التقرير على ضرورة حتاشي كل ما من شأنه إحراج السلطات . هناكمن مدن ليبيا، وتنظيم االستيطان اليهودي 
العثمانية الراعية للمشروع أو تعكري صفو العالقات معها، فاقترح أن يتم جلب اليهود على مراحل وبأعداد صغرية يف 

على غري ما كان يشتهي بيد أن األوضاع العاملية آنذاك سارت . أول األمر، وعدم املطالبة باحلكم الذايت منذ البداية
 وقوع انقالب يف الدولة العثمانية أطاح بالسلطان عبد احلميد الثاين ودفع 1909فقد شهد عام . واضعو املشروع

الدولة إىل دوامة من الصراعات واملشاكل الداخلية احلادة اليت شغلتها عن االهتمام مبشروع االستيطان اليهودي، فضالً 
 على غزو 1911وزاد املوقف تعقيداً إقدام إيطاليا عام . اين الذي كان من مؤيدي املشروععن وفاة وايل ليبيا العثم

ليبيا واحتالهلا، ومل يلبث العامل بأسره أن اندفع يف غمار احلرب العاملية األوىل، وكان من شأن هذا كله أن يؤدي إىل 
 . القضاء على املشروع يف مهده

 

  حساءالبحرين واأل مشروع الخليج العربي 

Arab Gulf Project  Al-Bahrain and Al-Ahsaa  

 يف سياق رسالة وجهها إىل احلكومة الربيطانية طبيب يهودي روسي مقيم يف باريس، 1917طُرح هذا املشروع عام 
روثشتاين، حيث اقترح إقامة دولة يهودية يف اجلزء الشمايل من منطقة اخلليج العريب تشمل البحرين . ل. ويدعى م

 ألف مقاتل يتم اختيارهم من شباب اليهود يف شرق 30األحساء، وذلك عن طريق تشكيل جيش يهودي قوامه و
أوربا، ويتخذ من البحرين قاعدة له، وتتولَّى بريطانيا بالتعاون مع حليفتيها فرنسا وروسيا تدريب اجليش وإمداده بالعتاد 

ي يؤهله لالنقضاض على منطقة اإلحساء وفرض السيطرة عليها واألموال واملستشارين العسكريني األكفاء، بالقدر الذ
وشدد روثشتاين على ضرورة إعداد اجليش يف سرية تامة دون أن يعلم أحد حىت أفراده . وإقامة نواة الدولة اليهودية فيها

 . حبقيقة املهام املنوطة به، وأن ينهض بتسيري أمور الدولة املقترحة مجمع من احلاخامات

 

دخر روثشتاين وسعاً يف إبداء فروض الطاعة والوالء لربيطانيا، فأشار إىل أن اجليش اليهودي املقترح سيتوىل محاية ومل ي
منطقة اخلليج من أي خطر يتهددها، سواٌء متثَّل ذلك يف شكل هجمات عسكرية تشنها الدولة العثمانية أو أملانيا أو متثَّل 

لعرب، وعرض روثشتاين استعداد اجليش للمشاركة يف القتال خالل احلرب يف شكل ثورات يقوم ا سكان املنطقة ا
كما أكد أن قيام هذه الدولة يضمن لربيطانيا . العاملية األوىل إىل جانب بريطانيا وحلفائها والنهوض بأية مهمة توكل إليه

 هؤالء عمالء خملصني يسعون إىل والء يهود العامل أمجع ويهود الدولة العثمانية وأملانيا على وجه اخلصوص حبيث يكون
وأوضح روثشتاين يف اخلتام أن نفقات إعداد اجليش اليهودي تعتبر ديناً تلتزم الدولة . تفتيت جبهة األعداء من الداخل

 . اليهودية بسداده فور قيامها وأنه يتعهد شخصياً بذلك
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بريطانيا، حيث ساق إدوين مونتاجو، وزير شئون ورغم هذه اإلغراءات املثرية، قوبل املشروع بالرفض التام من جانب 
املستعمرات يف احلكومة الربيطانية الذي كُلِّف بدراسة املوضوع، عدداً من االعتبارات اليت تدفع بريطانيا إىل عدم حتبيذ 

وهو ما الفكرة، من بينها أن توطني اليهود يف منطقة اجلزيرة العربية لن يكون موضع ترحيب من جانب السكان العرب، 
قد يؤدي إىل إثارة مشاكل معقدة لربيطانيا، فضالً عن عدم مالءمة األماكن املقترحة إلقامة الدولة، حيث كانت البحرين 

 حتت سيطرة 1913كما كانت األحساء منذ عام . 1820خاضعة للنفوذ الربيطاين ومرتبطة مبعاهدة معها منذ عام 
 بعقد معاهدة تحالُف مع بريطانيا تعهدت مبقتضاها حبماية بالده 1915 عبد العزيز بن سعود أمري جند الذي بادر عام

 . يف حالة تعرضها ألي هجوم خارجي

 

فقد أدت تطورات احلرب العاملية . إال أن هذه االعتبارات اليت أفصحت عنها بريطانيا كانت ختفي أسباباً أعمق للرفض
طر الغزو األملاين عن املنطقة، ومن مث فَقَد مشروع االستيطان اليهودي األوىل آنذاك إىل تفتيت الدولة العثمانية وإبعاد خ

أحد مربراته األساسية، حيث مل تعد بريطانيا يف حاجة إىل حارس ملصاحلها يف املنطقة بعد أن أحكمت هي سيطرا 
ش اليهودي املقترح، وهو كما أن بريطانيا كانت تتوجس خيفة من مغبة االستعانة بفرنسا وروسيا يف تدريب اجلي. عليها

وفضالً عن هذا وذاك، فقد كان اهتمام بريطانيا . ما قد يؤدي إىل فتح أبواب املنطقة للمنافسة االستعمارية من جديد
لليهود يكون قاعدة استعمارية يف تلك املنطقة " وطن قومي"آنذاك منصباً على فلسطني بوصفها مكاناً مقترحاً إلقامة 

، والذي كان إعالناً حامساً صرف النظر ائياً عن مشروع 1917ل يف صدور وعد بلفور يف نوفمرب احليوية، وهو ما متثَّ
 . روثشتاين

 

  مشروع موزمبيق

Mozambique Project  

بينما كانت املشاريع الصهيونية الرامية إىل توطني اليهود يف العريش أو شرق أفريقيا تواجه صعوبات مجة، كان هرتزل 
 للبحث عن مناطق أخرى لالستيطان من خالل عرض خدمات احلركة الصهيونية على القوى االستعمارية يسعى بدأب

 أجرى هرتزل اتصاالت مع رئيس وزراء النمسا، عن 1903ففي عام . املختلفة لضمان تأييدها للمشروع الصهيوين
 اليهود يف موزمبيق، وبالفعل عقد هرتزل طريق صديقه وليام هشلر، بغية التوسط لدى احلكومة الربتغالية للسماح بتوطني

اجتماعاً مع السفري الربتغايل يف فيينا عرض خالله اقتراحاً بإنشاء شركة استثمارية يهودية تعمل على مساعدة الربتغال يف 
وطني التغلب على أزمتها االقتصادية وتلتزم بتقدمي معونة سنوية هلا مقابل حصوهلا على حق استثمار أراضي موزمبيق وت

 . أعداد من يهود شرق أوربا فيها
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ورغم حدة الضائقة املالية اليت كانت تعاين منها الربتغال آنذاك، فقد آثرت جتاهل االقتراح خوفاً من عواقب التورط علناً 
ربى يف مشاريع مشتركة مع املنظمة الصهيونية العاملية اليت كانت تربطها عالقة وثيقة بربيطانيا، وهي إحدى القوى الك

 . املنافسة للربتغال يف جمال االستعمار

 

ومن الواضح أن هرتزل مل يكن ينظر إىل مشروع موزمبيق إال بوصفه إحدى األوراق اليت ميكن استخدامها حلث 
بريطانيا على تقدمي مزيد من الدعم ملخططات االستيطان األخرى يف قربص والعريش على املدى القريب، وملخطط إقامة 

فقد أملح هرتزل يف مذكراته، يف معرض حديثه عن مشروع موزمبيق، إىل .  يف فلسطني على املدى البعيددولة يهودية
على شبه جزيرة سيناء بأكملها مع مياه النيل صيفاً وشتاًء، ورمبا " احلصول"اعتزامه التنازل عنها للحكومة الربيطانية نظري 

 ". وذلك كله بال مقابل"معها قربص، 

 

  مشروع الكونغو

Congo Project  

يف إطار مساعي املنظمة الصهيونية العاملية لتنفيذ مشاريع االستيطان اليهودي يف ظل محاية إحدى القوى االستعمارية 
 بإجراء 1903الكربى، وبعد تعثُّر مشاريع التوطني يف العريش وشرق أفريقيا وأجنوال وغريها، بادر هرتزل يف يوليه عام 

يبسون، وهو مستثمر يهودي بلجيكي كان ميتلك احتكارات كبرية يف الكونغو، بغرض استمالته اتصاالت مع فرانتز فيل
وكعادته يف . لتأييد فكرة إقامة دولة يهودية يف الكونغو والتوسط لدى ملك بلجيكا لكي تتبنى بالده املشروع

جزية سنوية "صهيونية العاملية بدفع املفاوضات مع قادة القوى االستعمارية الكربى، عرض هرتزل أن تقوم املنظمة ال
واملشاركة يف ختفيف أعبائها املالية مقابل السماح بتوطني عدد من اليهود يف الكونغو واستثمار " للحكومة البلجيكية

 . خريات املنطقة يف إطار حكم ذايت خيضع إلشراف بلجيكا

 

رفض اقتراح هرتزل وأحجم عن القيام بأي دور يف ورغم محاس فيليبسون ملشاريع االستيطان اليهودي عموماً، إال أنه 
ويرجع ذلك، فيما يبدو، إىل ختوفه من أن يؤدي قدوم مستثمرين يهود إىل بروز منافسة تؤثر على مصاحله . هذ الصدد

 . الواسعة يف الكونغو
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  مشروع األرجنتين

Argentina Project  

عليها أول مستوطنة يهودية يف سياق جهود مجعية االستيطان وقع االختيار على األرجنتني لتكون البقعة اليت تقام 
اليت أسسها املمول اليهودي البارون دي هريش من أجل إعادة توطني يهود أوربا الشرقية يف أماكن شىت ) إيكا(اليهودي 

 . ختلفةمن القارتني األمريكيتني، وحتويلهم إىل قطاع اقتصادي منتج من خالل تعليمهم الزراعة واحلرف امل

 

 3500 ألف هكتار من أراضي األرجنتني، وجلب ما يقرب من 750 بشراء حوايل 1891وقد بدأ املشروع عام 

وأوكلت إىل الكولونيل جولد . أسرة يهودية لالستيطان هناك، مع إمدادهم باآلالت الزراعية واخلرباء الالزمني لتدريبهم
، رغم أنه مل يكن يخفي حتفُّظه على مشاريع توطني اليهود خارج مسيد مهمة اإلشراف على تلك املستعمرات اليهودية

 . فلسطني، وكان ينظر إليها بوصفها جمرد خطوات متهيدية إلقامة الدولة اليهودية على أرض فلسطني

 

وقد مرت هذه املستوطنات بفترات من االزدهار، وال سيما يف عقد الثالثينيات الذي بلغ فيه االستيطان اليهودي يف 
.  ألف هكتار من األراضي الزراعية500 ألف مستوطن يزرعون حوايل 20األرجنتني ذروته، حيث كان هناك حوايل 

إال أن العقود التالية شهدت تدهور أوضاع املستوطنات نتيجة نقص مساحات األراضي الصاحلة للزراعة وسوء إدارة 
 ما دفع أغلبهم إىل هجرة املستعمرات واالجتاه إىل االستقرار ممثلي مجعية إيكا وتزايد أعباء الديون على املستوطنني، وهو

 . يف املدن األرجنتينية الكربى

 

  مشاريع توطينية أخرى

Other Settlement Projects  

إىل جانب مشاريع التوطني الرئيسية، مثل تلك اليت استهدفت قربص والعريش وشرق أفريقيا واألرجنتني، تعددت 
، ويف أعقابه، من أجل توطني اليهود يف بقاع شىت حتت )1897( قبيل عقد املؤمتر الصهيوين األول املساعي الصهيونية،

 . محاية هذه القوى االستعمارية أو تلك

 

، وجه ماكس بودامير نداء إىل أثرياء اليهود إلنشاء شركة تعمل على توطني يهود شرق أوربا يف 1891ففي عام 
وقد أدرك بودامير مدى اهتمام بريطانيا ذه املنطقة، فتوجه إليها طالباً توفري الدعم . بنانمنطقة سهل البقاع يف مشال ل
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والتأييد هلذا املشروع مقابل قيام املستوطنني اليهود حبماية مصاحل بريطانيا احليوية وتأمني مواصالا املؤدية إىل مستعمراا 
 .  خشية أن يؤدي إىل مواجهة ال مربر هلا مع الدولة العثمانيةولكن بريطانيا مل تلق باالً للمشروع. يف اهلند

 

، قام هنري دي أفيجدور مبحاولة أخرى لشراء مساحات من األراضي يف منطقة حوران لتكون قاعدة 1893ويف عام 
يهود بالتايل لالستيطان اليهودي، ولكن احملاولة منيت بالفشل نتيجة معارضة الدولة العثمانية وعدم حتمس الزعماء ال

 . ملشروع ال حيظى حبماية قوة كربى

 

ويف العام نفسه، قدم أفيجدور التماساً إىل السلطان عبد احلميد نيابة عن مجعية أحباء صهيون، للسماح بتوطني اليهود يف 
ني أو منطقة شرق األردن، وذلك بعد أن قامت السلطات العثمانية مبنع أعضاء اجلمعية من شراء األراضي يف فلسط

ويف الوقت نفسه، قام العالمة بوهلندورف، وهو صهيوين أملاين، بوضع خطة لتجميع أكرب . االستقرار فيها بشكل دائم
عدد ممكن من اليهود يف شرق األردن لالستقرار فيها وشن غارات منظمة على سكان املنطقة حلملهم على الرحيل متهيداً 

 احملاوالت الثالث مل حتظ بقبول الدولة العثمانية اليت كانت تساورها خماوف إال أن هذه. لوضع أساس دولة يهودية هناك
 . عميقة من عواقب توطني اليهود يف احمليط العريب وما قد جيره ذلك من صراعات ال طائل من ورائها

 

فخالل عامي . اومع تأسيس املنظمة الصهيونية العاملية، تسارعت وترية املساعي التوطينية الصهيونية وتعددت وجها
، حاول هرتزل إقناع السلطان العثماين، عن طريق مستشاره، باملوافقة على توطني عدد من اليهود 1904 و1903

إال أن . يف جنوب العراق، مقابل ضع احلركة الصهيونية يف خدمة مصاحل الدولة العثمانية واملسامهة يف حل أزمتها املالية
ماعي، ملا ميكن أن جتره من عواقب وخيمة على عالقات الدولة بربيطانيا والعرب السلطان رفض فكرة االستيطان اجل

على حد سواء، ولكنه أبدى موافقته على االستيطان اليهودي بشكل فردي ويف مناطق خمتلفة داخل العراق أو خارجها 
 الصهاينة الذين كانوا يتطلعون إىل بشرط حصول املستوطنني على اجلنسية العثمانية، األمر الذي مل يلق ترحيباً يف أوساط

 . إقامة دولة يهودية وليس جمرد توطني عدة أفراد

 

، واصل ديفيز ترييتش حماوالته االستيطانية، بعد فشل مشروعي قربص والعريش، فطلب من السلطان 1905ويف عام 
بيد أن السلطان .  الشاطئ السوريالعثماين السماح لليهود باالستيطان يف القطاع الساحلي من منطقة أضنه الذي يتاخم

العثماين رفض الفكرة استناداً للمربرات نفسها اليت دفعته إىل رفض مشروع جنوب العراق، وهو ما حدا بترييتش إىل 
التفكري يف جزيرة رودس، اليت كانت تبدو بقعة مالئمة للمشروع الصهيوين نظراً ملوقعها على الطريق البحري بني شرق 
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، فضالً عن وجود حوايل مخسة آالف يهودي يف تلك اجلزيرة من جمموع سكاا الذي كان يبلغ آنذاك أوربا وفلسطني
 . غري أن هذه الفكرة قوبلت مثل سابقتيها بالرفض والتجاهل.  ألف نسمة30حوايل 

 

 إذ أن الواليات والبد من اإلشارة إىل مشاريع توطني بعض اليهود يف أمريكا الشمالية، وكانت مجيعها مشاريع عاطفية،
املتحدة كانت التجربة االستيطانية الكربى لإلنسان الغريب، وكانت يف حاجة إىل املهاجرين، ومل يكن هناك أي مربر ألن 

 . متنح املهاجرين من أعضاء اجلماعات اليهودية أرضاً خاصة م إلقامة دولة

 

وهي جتربة مل يبق منها . »جبل أرارات« نواه املسماة ومن أهم مشاريع االستيطان يف الواليات املتحدة جتربة موردكاي
 . سوى حجر األساس املوجود يف متحف يف مدينة بافالو األمريكية، يف والية نيويورك

 

 مشروع جبل أرارات 

Ararat Mount Project  

 . »موردكاي مائويل نواه«: انظر

 

  Mordecai Noah 1851-1785 موردكاي نواه 

وقد تيتم وهو . ودي من رواد الفكر الصهيوين من أصل سفاردي، وكان أبوه تاجراً جواالً مفلساًدبلوماسي أمريكي يه
فعين ) أي كسوة املعادن بالنيكل(بعد طفل، ولكنه علَّم نفسه بنفسه عن طريق القراءة كما تعلَّم حرفة النحت والتنكيل 

بالصحافة وأصبح حمرراً يف جريدة يف تشارلستون كتب فيها ، بدأ نواه يعمل 1800ويف عام . يف وزارة املالية األمريكية
 . سلسلة مقاالت حيض فيها على احلرب مع إجنلترا

 

 قنصالً يف تونس، وذلك دف حماولة حترير اجلنود األمريكيني الذين أسرهم القراصنة يف البحر 1812عين نواه عام 
وأثناء خدمته الدبلوماسية، أرسلت إجنلترا رسالة احتجاج إىل . األبيض املتوسط ولتقوية مكانة أمريكا يف بالد الشرق

وقد بينت الرسالة . الواليات املتحدة ألا قامت ببيع بعض الغنائم اليت حصلت عليها من إجنلترا يف إحدى موانئ اجلزائر
ى أا أمة مسيحية، وتعد هذه أن هذا أمر ال يليق بأمة مسيحية، فكان رد نواه أن الواليات املتحدة ال ميكن تصنيفها عل
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وعند عودته إىل الواليات املتحدة، عمل . استدعي إىل الواليات املتحدة بسبب بعض املخالفات املالية. سابقة ال مثيل هلا
وكتب عدة مقاالت . نواه يف الصحافة كما شغل عدة مناصب يف ميناء نيويورك، وضابطاً يف ميليشيا نيويورك

 . وأيد نواه ضم املكسيك إىل الواليات املتحدة، وهاجم الدعوة إىل إلغاء الرقيق. ها جناحاً كبرياًومسرحيات أحرز بعض

 

وقد قدم . يقام يف جراند أيالند يف شالالت نياجارا لتوطني اليهود» أرارات«يرتبط اسم نواه مبشروع صهيوين مساه 
، أرسل نداءه ليهود العامل بأن يتبعوه إىل 1825يف عام و.  للمجلس التشريعي اخلاص بالوالية1820التماسه هذا عام 

، ومن مث فإن نواه هو نوح الذي سيقود البقية الصاحلة إىل جبل »نوح«هو النطق اإلجنليزي لكلمة » نواه«(جبل أرارات 
 ( أرارات بعد أن جيتاح الطوفان العامل

 

سبق النداء الذي أطلقه ليهود العامل، فنواه كان يعرف ومما له داللته أن االلتماس الذي قدمه للسلطات األمريكية ي
فقد كان يدرك أن املشروع الصهيوين ال ميكن أن تقوم له قائمة بدون معونة املسيحيني، ولكن . األولويات جيداً

مهية ولذا، فقد كان دائماً يتحدث عن ضرورة أن يدرك األمريكيون أ. املسيحيني يف معجمه هم القوة األمريكية الصاعدة
ويف . مشروعه وأن يعرفوا أن النبوءات اإلجنيلية ال تشري إىل العودة الروحية لليهود وإمنا تشري إىل عودم الفعلية واحلرفية

، ومل يضع حجر )وليس يف أي معبد يهودي(، قام نواه بوضع حجر األساس يف كنيسة سان بول يف بافالو 1825عام 
ولكن دعوته مل جتد أي صدى بني . مكن من توفري عدد من القوارب حيمله إىل هناكاألساس يف اجلزيرة نفسها ألنه مل يت

 . اجلماهري اليهودية، ومل يبق من مشروعه سوى حجر األساس الذي يوجد اآلن يف مجعية بافالو التارخيية

 

وقد أرسل .  يطالب فيها بإنشاء دولة يهودية يف فلسطني1844ومل يتوقف نواه عن نشاطه، إذ ألقى حماضرة عام 
. رسالة إىل نواه عبر فيها عن أمله يف أن يعود اليهود إىل فلسطني) 1801  1797(الرئيس األمريكي جون أدامز 

ولكنه أحس أن أمنية صهيونية كهذه قد يشتم منها أا معادية لليهود، ولذا فإنه أضاف قائالً أنه يتمىن أن يرى اليهود 
  )وهذه دعوة معادية للصهيونية( مواطنني يف كل مكان يف العامل

 

  Isaac Steinberg 1957-1888 إسحق ستاينبرج 

ولد يف التفيا لعائلة جتمع بني احملافظة على التقاليد . »الصهيونية اإلقليمية«كاتب وسياسي روسي، وأحد قادة تيار 
دياً، مث درس القانون يف جامعة موسكو ولكنه تلقَّى يف صباه تعليماً دينياً تقلي. اليهودية والتحمس ألفكار حركة التنوير
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فُصل منها الخنراطه يف أنشطة اشتراكية ثورية، فتوجه إىل أملانيا وأكمل دراسته يف جامعة هايدلربج حيث حصل على 
 . »قانون العقوبات يف التلمود«درجة الدكتوراه يف القانون وكان موضوع أطروحته 

 

 عندما انضم وهو طالب إىل احلزب االشتراكي 1906الشتراكية الروسية إىل عام وترجع عالقة ستاينربج باحلركة ا
وقد تبنى ستاينربج الدعوة إىل استخدام العنف الفردي ملواجهة . الثوري الذي تركَّز نشاطه يف أوساط الفالحني الروس

. للطبقة العاملة والشروط املوضوعية للثورةالقيصرية انطالقاً من رفض املفاهيم املاركسية التقليدية بشأن الدور القيادي 

وبعد عودته، . 1910وبسبب أنشطته يف صفوف هذا احلزب، تعرض ستاينربج للسجن والنفي خارج روسيا حىت عام 
واصل أنشطته السياسية والصحفية فكان يشارك يف العديد من الدوريات العامة والقانونية فضالً عن املطبوعات 

، إال أن ذلك مل يدم )وزير العدل(، شغل ستاينربج منصب مفوض القانون 1917 ثورة أكتوبر وبعد. االشتراكية
طويالً حيث أُقصى من منصبه إثر احتدام الصراع بني االشتراكيني الثوريني والبالشفة، كما تعرض للسجن عدة مرات، 

نربج يف أنشطته متنقالً بني برلني ولندن حىت ويف اخلارج، استمر ستاي. 1923وهو ما دفعه إىل الرحيل عن روسيا عام 
وقد وضع ستاينربج عدة مؤلفات عن دوره يف احلركة االشتراكية الروسية . 1943استقر به املقام يف نيويورك عام 

، وكتاب ذكريات أحد مفوضي الشعب )1925باليديشية  (وتقييمه للثورة، وأبرزها كتاب اجلانب األخالقي للثورة 
 ( 1955  1953باإلجنليزية، (، وكتاب يف ورشة الثورة )1929، باألملانية(

 

فيعود إىل الفترة اليت شهدت وصول احلزب النازي بزعامة هتلر إىل » الصهيونية اإلقليمية«أما اهتمام ستاينربج حبركة 
سياسة الربيطانية بشأن السلطة يف أملانيا، حيث كان يرى أن محاية يهود أوربا أمر ال حيتمل التأجيل إىل أن تتغير ال

 بتشكيل عصبة األرض احلرة اليت تبنت فكرة إقامة وطن قومي لليهود يف أي مكان 1933ولذلك، بادر عام . فلسطني
وقد سعى ستاينربج إىل إقناع احلكومة األسترالية بإقامة مستعمرة يهودية تتمتع باحلكم الذايت يف مشال . خارج فلسطني

. مساعيه باءت بالفشل فتقدم خبطة مماثلة إىل سلطات سورينام قوبلت هي األخرى بالرفض التامغريب أستراليا، إال أن 

وقد سرد تفاصيل . وكان من شأن هذه اإلخفاقات املتتالية أن ابتعد ستاينربج تدرجيياً عن العمل العام وتفرغ للكتابة
 ( 1945 باليديشية (األرض غري املوعودة : مساعيه هذه يف كتابه أستراليا

 

والواقع أن سرية ستاينربج تقدم منوذجاً فريداً لتجاور املتناقضات الصارخة، فهو يهودي أرثوذكسي مل ينج من تأثريات 
خلفيته التقليدية احملافظة طوال حياته، وهو يف الوقت نفسه اشتراكي ثوري يشارك حبماس ملا يقرب من ثالثة عقود يف 

مبا » لقومية اليهودية«انية جذرية، وهو بعد ذلك من أشد أنصار دعوى ما يسمى حركة سياسية ذات منطلقات علم
 .وليس هناك ما يشري إىل تراجعه عن أي من تلك االنتماءات املتضاربة. تنطوي عليه من مضامني عنصرية رجعية
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الدولة مزدوجة القومية: الباب الخامس عشر   

 

 

 

  الدولة مزدوجة القومية

Bi-National State  

أدرك بعض زعماء االستيطان الصهيوين أن املشروع الصهيوين مشروع استعماري استيطاين ال يكترث كثرياً بسكان 
كما الحظوا تزايد املقاومة العربية لالستيطان الصهيوين، فاألرض، . البالد األصليني، شأنه يف هذا شأن أي مشروع مماثل

ء ختفيف حدة املقاومة والتوصل إىل حل سلمي مع العرب عن طريق طرح فحاول هؤال. كما تبين ليست بال شعب
ومن أهم هذه . مشروع الدولة مزدوجة القومية، حيث يقتسم العرب واملستوطنون الصهاينة فلسطني ويتعاونان سوياً

 . اجلماعات مجاعة بريت شالوم وإحيود

 

 .  تغفل الطابع االستيطاين اإلحاليل البنيوي للصهيونيةوميكن القول بأن هذه الدعوة، رغم ما فيها من إحساس طيب،

 

 

  بريت شالوم

Brit Shalom  

، وبريت شالوم منظمة يهودية يف فلسطني كان هلا عالقات وفروع يف »عهد السالم«عبارة عربية تعين » بريت شالوم»
أساساً من املثقفني واألعضاء وكانت املنظمة تتكون . دول أخرى وكانت تدعو لتعايش سلمي بني الصهاينة والعرب

وقد وصلت بريت شالوم إىل قمة نشاطها يف أواخر العشرينيات . البارزين يف التجمع االستيطاين اليهودي يف فلسطني
 مع افتتاح اجلامعة العربية يف القدس، حيث 1925وتعود بداية بريت شالوم إىل . وأوائل الثالثينيات يف القرن العشرين
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 عدة شخصيات مهمة دعت إىل تغيري يف النشاط الصهيوين من االعتماد على العالقات مع سلطات تكونت حلقة من
ومل تصل بريت شالوم إطالقاً إىل حتديد واضح . االنتداب الربيطاين إىل حماولة العمل خللق عالقات طيبة مع العرب

يها أن تلفت نظر احلركة الصهيونية إىل أمهية فبعض أعضائها كان يعتربها مجاعة حبثية عل. ألهدافها وبنيتها التنظيمية
. وهم، على أية حال، ليسوا مجاعة مجاهريية. ودعا البعض اآلخر إىل قيام نشاط دعائي واسع النطاق. املشكلة العربية

 . وقد ساعدت أفكار هذه املنظمة على خلق حوارات سياسية ولكنها مل تؤد أبداً إىل أنشطة فعالة

 

ي لربيت شالوم هو الدعاية خللق دولة مزدوجة القومية يف فلسطني بغض النظر عن التمثيل العددي، وكان اهلدف الرئيس
وأعرب بعض أعضائها عن اعتقادهم بوجوب تقييد اهلجرة . وكان هذا يعين التخلي عن خطة تكوين الدولة اليهودية

 . اليهودية إىل فلسطني

 

ضاء بريت شالوم، حركة ثقافية أكثر منها سياسية، ودعا البعض إىل ويبدو أن الصهيونية كانت متثل، بالنسبة إىل أع
وحاول أعضاء بريت شالوم إقامة مؤسسات . تقوية العالقات العرقية اليت تعود لألصل السامي بني العرب واليهود

ات العربية مبساعدة عربية من أجل التعاون يف اإلدارة البلدية واحلياة االقتصادية، وتطوير اخلدم/ للحكم الذايت يهودية
وقد انتقدت املنظمة بشدة سياسات . وكانت املنظمة تصدر جريدة عربية وكذلك مطبوعات بالعربية واإلجنليزية. اليهود

 . اهلستدروت جتاه العمال العرب

 

 ضئيالً وكان تأثري اجلماعة يف املستوطنني اليهود. وقد رفض العرب برنامج بريت شالوم بوصفه دعاية صهيونية متخفية
جداً رغم مشاركة شخصيات مثل صمويل هوجو برمجان وآرثر روبني وحاييم كلفارسكي وجرشوم شومل ومارتن بوبر 

 . وقد توقَّف نشاط اجلمعية متاماً مع أوائل الثالثينيات. ويهودا ماجنيس

 

  إيحود

Ihud  

دعت إىل إقامة دولة عربية يهودية مزدوجة وإحيود مجاعة يهودية . »الوحدة«أو » االحتاد«كلمة عربية تعين » إحيود»
، رأت جلنة بيل، اليت عينتها احلكومة الربيطانية لتقصي احلقائق بعد اندالع الثورة 1937ويف عام . القومية يف فلسطني

. ، أن خطة إقامة كومنولث مزدوج القومية قد صارت خطة مستحيلة التطبيق1936العربية الكربى يف فلسطني عام 
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وقد رفض أعضاء مجاعة إحيود، ومن بينهم يهودا ماجنيس ومارتن بوبر . ل، اقترحت اللجنة تقسيم فلسطنيوكبدي
واتفق معهم يف الرأي كلٌ من موسى سيمالنسكي وقادة مجاعة احلارس . وحاييم كالفارسكي وآرثر روبني، هذه اخلطة

ة إحيود أو الوحدة اليت دعت إىل إقامة فلسطني ، مت تكوين مجعي1942ويف عام . اليسارية) هاشومري هاتزعري(الفيت 
وقد انضمت مجاعة صغرية من العرب إىل اجلماعة، بيد أنه مت اغتياهلم الواحد بعد . مستقلة تضم العرب واليهود معاً

 . اآلخر

 

 وقد نشب خالف أساسي. وكانت اجلمعية تصدر دوريات باللغات الرمسية الثالث يف فلسطني، وكذلك جملة شهرية

ومع اية احلرب العاملية . بني أعضاء اجلماعة من العرب واليهود حول موضوع حتديد اهلجرة اليهودية إىل فلسطني
، وطالب 1947الثانية، دعت إحيود إىل املفاوضات مع العرب واستمرت يف جهودها من أجل احلل ثنائي القومية عام 

مع إعطاء ) مثل سويسرا( حول فلسطني، وطالب بتحييد فلسطني ماجنيس ذا احلل أمام اللجنة اخلاصة لألمم املتحدة
ومع صدور قرار التقسيم، قام كلٌّ من ماجنيس وإحيود . اليهود مقعداً خاصاً يف األمم املتحدة بوصفهم قومية خاصة

 . بالدعوة إىل إقامة احتاد سامي يشمل إسرائيل، بيد أن هذه احملاولة قد فشلت

 

  Yithak Epstein 1943-1862 إسحق إبشتاين 

 إىل 1886سافر عام . ولد يف بيلوروسيا وترعرع ونشأ يف أوديسا. كاتب صهيوين وتربوي ومتخصص يف اللغة العربية
مث صار .  سنوات يف مستوطنيت زخرون ياكوف وروش بينا6أمضى . فلسطني على نقفة البارون إدموند دي روتشيلد

وبعدئذ تنقَّل إىل مدارس ميتوال وروش بينا، مث سافر إىل سويسرا حيث . صفدمدرساً وناظراً ملدرسة عامة افتتحت يف 
وبعد حصوله على الشهادة من اجلامعة هناك، سافر إىل اليونان حيث . 1908 و1902درس يف لوزان بني عامي 

ام دراسة ، مث عاد بعد ذلك إىل سويسرا إلمت1915 و1908عمل مديراً ملدرسة األليانس يف سالونيكا بني عامي 
، عاد إىل فلسطني وعمل مديراً ملعهد لفنسكي للمدرسات يف تل أبيب 1919ويف عام . الدكتوراه يف التربية واألدب

بعد استقالته من منصبه، كرس . مث عمل بعدئذ مشرفاً عاماً على مدارس احلركة الصهيونية ومقره القدس. 1923حىت 
واستقال . وكان يدعو يف اية حياته إىل التعاون بني العرب واليهود. وتياتحياته لدراسة لغويات العربية، خصوصاً الص

 . من منظمة بريت شالوم رغم أنه كان أحد مؤسسيها

 

  Hayimm Kalvarsky 1947-1868 حاييم كالفارسكي 



 
6الد -تور عبد الوهاب املسريي  الدك-موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية                                                496  

 احلركة الصهيونية ولد يف بولندا ألسرة إقطاعية، وكان نشيطاً منذ الصبا يف. أحد قادة االستيطان الصهيوين يف فلسطني
، »مستقبل إسرائيل«درس العلوم الزراعية يف جامعة مونبييه وأسس هناك مجعية طالبية باسم . وحركة أحباء صهيون

وبعد عام . واستوطن فلسطني بعد تخرجه، وعمل يف يافا أميناً جلمعية أبناء موسى، مث صار مدرساً يف املدرسة الزراعية
 املستوطنات اليهودية يف اجلليل التابعة جلمعية االستعمار اليهودية حيث أسس عدة ، أصبح كبري إداريي1900

 .  وأقنعه بأمهية املستوطنات اليهودية يف فلسطني للحركة الصهيونية1902قابل هرتزل يف أوربا عام . مستوطنات

 

ل إدموند روتشيلد مدرسة أطفال وكان كالفارسكي من دعاة التفاهم والتقارب بني العرب واليهود، وقد أسس بأموا
ونظم لقاءات بني ناحوم سوكولوف وبعض القادة من القوميني العرب يف . عربية عربية يف قرية جاعوين قرب روش بينا

 حلضور مؤمتر عموم سوريا لتقدمي مقترحات بصدد العالقات 1919ودعاه امللك فيصل األول عام . دمشق وبريوت
 . اليهودية العربية

 

ويف أخريات حياته، ساهم يف تأسيس مجعية . ىل مجيع اجلماعات اليت كانت تدعو إىل إقامة عالقات عربية يهوديةانضم إ
 . فلسطني اجلديدة مع فوزي احلسيين الذي ترأسها

 

وقد كان كالفارسكي . وعارض كالفارسكي السياسات الصهيونية الرمسية لفشلها يف رؤية أمهية العالقات مع العرب
 . كانية قيام دولة فيدرالية كربى يف املنطقة تضم العرب واليهود معاًيعتقد إم

 

   1943-1876 آرثر روبين 

Arthur Ruppin  

ولد يف أملانيا لعائلة فقرية، وترك الدراسة . عامل اقتصاد واجتماع، وقائد صهيوين ومنظِّم املستوطنات الزراعية يف فلسطني
 . 1902حىت حصل على دكتوراه القانون عام لكنه عمل ودرس . يف سن الرابعة عشرة

 

. 1905، والتحق باملنظمة الصهيونية العاملية يف 1905 و1902اشترك يف عدة مجعيات يهودية يف الفترة بني عامي 

وكانت تلك املرحلة .  أن يذهب إىل فلسطني ليبحث حالة املستوطنات اليهودية1907وطلب منه ديفيد ولفسون 
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ته حيث كرس كل جهوده بعد ذلك لتطوير املستوطنات اليهودية، واستقر يف فلسطني حيث ترأَّس نقطة حتول يف حيا
 . املكتب الفلسطيين للمنظمة الصهيونية يف يافا

 

طرده أمحد باشا وايل الشام وقائد اجليش التركي يف سوريا لشكه يف أنه يعمل حلساب احللفاء لكنه رحل إىل إستنبول 
وعاد روبني إىل فلسطني عام . ل بني مكتب فلسطني واملكتب الصهيوين التنفيذي يف برلنيحيث عمل كحلقة اتصا

 واستقر هناك، حيث كان مسئوالً عن مكتب املستوطنات، وأسس عدة بنوك يف فلسطني لتمويل حركة 1920
 . االستيطان

 

وبعد . يف فلسطني) بية عربيةعر(ساعد يف تأسيس حركة بريت شالوم، وكان من دعاة تأسيس دولة مزدوجة القومية 
، حارب روبني بشدة من أجل زيادة اهلجرة إىل فلسطني وزاد نشاطه يف حركة االستيالء 1929الثورة العربية عام 

حماولة ضمان تنفيذ املشروع الصهيوين عن : وقد ظل يتأرجح بني موقفيه املتناقضني. على األراضي العربية بكل الطرق
ومع تصاعد الصراع مع ). ضحايا املشروع الصهيوين(تيطانية وحماولة التفاهم مع العرب طريق تصعيد اهلجرة االس
وتويف . أنه يعتقد أن مثة جنوناً كامالً قد سيطر على العامل بأسره) إبان احلرب العاملية الثانية(العرب، دون يف مذكراته 
 . 1943آرثر روبني يف القدس عام 

 

 

   1948-1877 يهودا ماجنيس 

Judah Magnes  

ولد يف الواليات املتحدة لعائلة يهودية من أصل أملاين . حاخام أمريكي إصالحي، صهيوين توطيين، ورئيس اجلامعة العربية
 - 1905(قام بنشاطات صهيونية فأصبح سكرترياً لفيدرالية الصهاينة األمريكيني . متأثرة بالتعاليم والرتعات الصهيونية

ولكن معظم نشاطاته كانت من النوع التوطيين، فأصله .  تأسيس اللجنة اليهودية األمريكية، كما ساهم يف)1908
األملاين، وكذلك توجهه اإلصالحي واندماجه يف اتمع األمريكي وانتماؤه للطبقة الوسطى، جعل تبنىه مثُل الصهيونية 

ي بالدرجة األوىل حركة إلنقاذ يهود شرق أوربا وجسر ولذا، فقد كان يرى أن الصهيونية ه. االستيطانية أمراً مستحيالً
وكان يصر دائماً على . يربط النخبة اليهودية ذات األصل األملاين يف الواليات املتحدة ومجاهري املهاجرين من يهود روسيا

ولذا، .  أورباوجوب تفسري الصهيونية بطريقة تالئم البيئة األمريكية خارج نطاق النظرية القومية اليت كانت سائدة يف
 . فإننا جنده يشترك يف مجع التربعات لضحايا مذحبة كيشينيف وينظم بعض التظاهرات لصاحلهم
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ومع اندالع احلرب العاملية األوىل، طالب بأن يترجم اإلميان الديين .  حاخاماً ملعبد إميانوئيل يف نيويورك1908عين عام 
ضب هذا الكثريين، ومنهم املؤسسة الصهيونية اليت كانت تسعى نفسه إىل رفض للحرب واختاذ موقف سلمي، فأغ

). 1915(للحصول على وعد بلفور، فاضطر إىل االستقالة من املعبد مث من الفرع األمريكي للحركة الصهيونية 

صبح يزداد بتأكيدها أولوية الدولة، كما أ) االستعمارية(وهكذا أصبح يزداد ابتعاداً عن الصهيونية الدبلوماسية والعامة 
ولذا، جند أنه على املستوى الديين يزداد اقتراباً . اقتراباً من الصهيونية اإلثنية العلمانية اليت تركز على مسائل اهلوية والوعي

كي تكون إطاراً إدارياً موحداً للجماعة اليهودية يف ) 1909(وقد أسس مؤسسة مساها القهال . من اليهودية احملافظة
وقد جنحت هذه املؤسسة إىل حد ما يف جمال التعليم ومكافحة اجلرمية بني . دة دف أمركة املهاجرينالواليات املتح

 . ، ومل تترك أثراً يذكَر إال يف جمال التربية1922ولكنها حلت عام . املهاجرين بالتعاون مع الشرطة

 

ومع اية احلرب العاملية األوىل، . افة واللغة العربيتنيويف إطار صهيونيته اإلثنية التوطينية، كان ماجنيس يطالب بإحياء الثق
دعا إىل تنظيم اجلامعة العربية فقام جبمع التربعات الالزمة ووضع اإلطار األكادميي، واستقر يف فلسطني ائياً عام 

 . ، عين ماجنيس رئيساً هلا1925وحينما افتتحت اجلامعة عام . 1922

 

لقومي اليهودي، كان ماجنيس من القلة الصهيونية النادرة اليت تنبهت إىل املخاطر اليت ورغم هذا احلماس لإلحياء ا
تنطوي عليها إقامة الوطن اليهودي، فقد كان يعرف أن هناك شعباً عربياً فلسطينياً سيقاوم وأن الدولة اليت أُنشئت رغماً 

ة التفاهم اليهودي العريب، ودعا إىل وضع وقد كرس ماجنيس نفسه للترويج لفكر. عنه ستعيش يف حالة حرب دائمة
مثل «ويف مقال حتت عنوان . نظام يتسم بالتكافؤ التام بني العرب واليهود، وطالب بتقييد اهلجرة اليهودية إىل فلسطني

وحيث إن الغاية . ، حذَّر الصهاينة من أن العرب يشكلون األغلبية املطلقة يف فلسطني1930كتبه عام » كل الشعوب
أن اليهود لن تسمح هلم ) أو عن أمله ىف(، فقد عبر عن اطمئنانه إىل)الدنيئة(ال ميكن أن تربر الواسطة )  مستمهما(

، والذي ثبت دعائم الوجود )وأباد سكاا(أنفسهم بغزو أرض امليعاد على طريقة يوشع بن نون الذي فتح كنعان 
تأسيس الوطن اليهودي بكبت طموح العرب السياسي "بأن لقد كان ماجنيس من املؤمنني . اليهودي عن طريق السيف

ولذلك، فقد اقترح التغلب على الصعاب ". أمر غري ممكن، ألن مثل هذا الوطن سيؤسس على رؤوس احلراب مدة طويلة
باستخدام مجيع األسلحة اليت وضعتها احلضارة حتت تصرفهم باستثناء احلراب، مثل األسلحة "اليت تواجه الصهاينة 

 ". واألخوة والصداقة... الروحية والثقافية واالجتماعية واملالية واالقتصادية والطبية 
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لتعزيز التفاهم والتعاون بني العرب واليهود ودرء ) عهد السالم(وقد ساهم ماجنيس ىف تأسيس مجاعة بريت شالوم 
، اليت 1942عام ) االحتاد( إحيود كما ساهم ىف تأسيس مجاعة. اخلطر الناجم عن تنفيذ برنامج بلتيمور الصهيوين

ضمت عدداً من األعضاء السابقني يف بريت شالوم باإلضافة إىل شخصيات يهودية بارزة مثل مارتن بوبر وإرنست 
وقد كانت اجلمعية . سيمون ومسيالنسكي ورؤساء مجعية احلارس الفىت، كما انضم إىل اجلمعية بعض العرب الفلسطينيني

زدوجة اجلنسية، ولكن جهودها ذهبت سدى بسبب الرفض الشعيب الفلسطيين ولعدم وجود آذان تنادي بدولة مستقلة م
، أصدر جملس اجلامعة العربية بياناً أعلن 1948ويف عام . صهيونية صاغية، وقد عارض ماجنيس قرار تقسيم فلسطني

وقد .  إلنشاء دولة تتسع لليهود والعربفيه أن اجلامعة وهيئة التدريس ال عالقة هلما بنشاطات ماجنيس السياسية الرامية
 - 1917وقد جمعت كتاباته وخطَبه يف عدة كتب من بينها خطب يف وقت احلرب . مات ماجنيس يف نيويورك

  )1946(، وحرية األزمنة )1923 (1921
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  الصهيونية الحركة: الجزء الثالث

 

المنظمة الصهيونية العالمية: الباب األول   

 

 تاريخ : ية العالميةالمنظمة الصهيون

World Zionist Organization: History  

» املنظمة الصهيونية«امسها يف البداية  كان.  يف املؤمتر الصهيوين األول1897العاملية عام  الصهيونية أُسست املنظمة

تأسيسها بأا  عندوعرفت املنظمة ). »العاملية الصهيونية املنظمة»  ليصبح1960ولكن االسم عدل عام (وحسب 
، وقد أنيطت ا )الشيقل(ويسددون رسم العضوية  اإلطار التنظيمي الذي يضم كل اليهود الذين يقبلون برنامج بازل

يضمنه "لليهود يف فلسطني  اليت جسدها برنامج بازل وعلى رأسها إقامة وطن قومي الصهيونية مهمة حتقيق األهداف
وكانت املنظمة مبرتلة هيئة رمسية ". القوى االستعمارية يف الغرب تضمنه: " واقع األمروهي عبارة تعين يف" القانون العام
أجل استمالة إحداها لتبني املشروع  يف مفاوضاا مع الدول االستعمارية الرئيسية آنذاك من الصهيونية متثل احلركة

لصهاينة التوطينيني، أي أن تأسيسها كان بداية الصهاينة االستيطانيني وا الصهيوين، وكانت إطاراً لتنظيم العالقة بني
  .الصعيد الغريب النشاط الصهيوين من مرحلة البداية اجلنينية التسللية إىل مرحلة العمل املنظم على انتقال

 
إنشاء عدد من املؤسسات املالية لتمويل املشروع الصهيوين،  ولتنفيذ خمططها االستيطاين والتوطيين عملت املنظمة على

 وقد أشار سوكولوف. 1899االئتمان اليهودي لالستعمار، وهو بنك صهيوين مت تأسيسه عام  ن من أمهها صندوقكا

كندا وشركات التعدين يف  إىل أن هذا البنك قد أُسس على منط شركة اهلند الشرقية وشركة خليج هدسون للفراء يف
 ألف جنيه إسترليين، كما أنشأ فروعاً 40برأمسال قدره  ، أنشأ الصندوق فرعاً مصرفيا1903ًويف عام . جنوب أفريقيا

 بنك ليئومي«مث عرف بعد ذلك باسم » البنك الربيطاين الفلسطيين«عرف فيما بعد باسم  وقد(أخرى يف هولندا وفرنسا 

  )1951منذ عام » ليسرائيل
 

توفري األموال الالزمة لشراء دف ) كريين كامييت(اليهودي  ، أسست املنظمة الصندوق القومي1901ويف عام 
 القانون األساسي هلذا الصندوق على اعتبار األراضي اليت يشتريها ملكية أبدية للشعب األراضي يف فلسطني ونص

  .لتكون لسان حال املنظمة كما حصلت املنظمة على امتياز جملة دي فيلت. اليهودي ال جيوز بيعها أو التفريط فيها
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األعضاء  ، بلغ عدد1903فمع انعقاد املؤمتر الصهيوين السادس عام . خالل سنواا األوىل ونيةالصهي وقد منت املنظمة
وقد وصل .  مجعية موزعة على بالد خمتلفة1572إىل  الصهيونية  عضو، وازداد عدد اجلمعيات600املشاركني فيه 

الشيقل  ، كان عدد دافعي1946ويف عام . إىل مليون عضو) 1939(عشية احلرب العاملية الثانية  األعضاء
تتجاوز حرفياً دفع الشيقل، وال  ولكن جيب مراعاة أن عضوية املنظمة بالنسبة لكثري من الصهاينة ال(2.159.840

  )تعين بالضرورة القيام بأي نشاط آخر
 

نا إىل املنظمة من فيي فبعد وفاة هرتزل، انتقل مكان وجود رئيس. انتقل مركز املنظمة من عاصمة إىل أخرى وقد
  1911(برلني يف ظل رئاسة أوتو واربورج  ، مث إىل1911  1905كولونيا، وهو مقر ديفيد ولفسون يف الفترة 

وكان ذلك يعين (مركز الثقل اإلمربيايل يف العامل : املنظمة إىل لندن وبعد صدور وعد بلفور، انتقل مركز). 1920
املنظمة يف لندن إبان رئاسة حاييم  وظل مركز). صامت مع احلضارة الغربيةباإلمربيالية الربيطانية وتوقيع العقد ال االرتباط
، وبعد استقرار املؤسسات 1936 يف عام )1935  1931(مث ناحوم سوكولوف ) 1931  1920(وايزمان 

، انتقلت املنظمة إىل القدس وإن ظلت لندن مقر 1921حتت حكم االنتداب عام  االستيطانية يف فلسطني اليت وضعت
  .املنظمة وبعض أعضاء اللجنة التنفيذية رئيس

 
 والصراعات بني التيارات املختلفة وكذلك االنقسامات واالنشقاقات، فمنذ املؤمتر ومل خيلُ تاريخ املنظمة من اخلالفات

الذين ) االستيطانيني التسلليني)  تبلورت معارضة الصهاينة العمليني1905وحىت عام ) 1897(الصهيوين األول 
اخلاص بتشجيع حركة االستيطان يف فلسطني، يف حني تزعم هرتزل  بوا بالتركيز على البند األول من برنامج بازلطال

الصهيوين اخلاص باحلصول  الذين ركزوا على حتقيق البند الرابع من الربنامج) االستعماريني(الدبلوماسيني  تيار الصهاينة
فلسطني القائم على القانون وحتت محاية الدول االستعمارية   اليهودي يفيتيح االستيطان) أي غريب(دويل » ميثاق«على 

تكتيكياً  أن اخلالف بني الفريقني مل يكن خالفاً مبدئياً أو إستراتيجياً بقدر ما كان خالفاً ومن اجلدير بالذكر. الكربى
 يف اية األمر إىل صيغة توفيقية جتمع التوصل وبالفعل، مت. يرى التركيز على بند دون اآلخر من بنود الربنامج الصهيوين

، )1907(املؤمتر الصهيوين الثامن  اليت طرحها وايزمان يف) أو التركيبية(التوفيقية  الصهيونية بني االجتاهني وتتمثل يف
   كافة خالل املؤمتر احلادي عشر الصهيونية على املؤسسات وقد جنح الصهاينة االستيطانيون يف إحكام سيطرم

بقيادة ) العصبة الدميوقراطية(الصهيوين  ظهرت خالفات عميقة حول إدارة املنظمة وبرز اجلناح الدميوقراطي1913(
جيكوبسون ومارتن بوبر وغريهم من الذين انتقدوا قيادة هرتزل ألا غري  حاييم وايزمان وليو موتزكني وفيكتور

  .وال تكترث بقضية بعث الثقافة اليهودية دميوقراطية

 
اليت قادها مناحم أوسيشكني من خالل اللجنة الروسية وعبر مؤمترها الذي عقد  ى الصعيد نفسه، وجهت املعارضةوعل
أفريقيا والتركيز على املشاريع  إنذاراً هلرتزل بالتخلي عن أسلوبه يف إدارة املنظمة وبإلغاء مشروع شرق 1903 عام

  .االستيطانية يف فلسطني
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أن رفض  قات مهمة، كان أوهلا انسحاب إسرائيل زاجنويل وأتباعه الصهاينة اإلقليميني بعدانشقا وقد شهدت املنظمة
وقاموا بتأسيس منظمة مستقلة عرفت  مشروع إقامة وطن قومي يهودي يف أوغندا) 1905(املؤمتر الصهيوين السابع 

  .اإلقليمية الصهيونية باسم املنظمة

 
الصهاينة التصحيحيني بزعامة فالدميري جابوتنسكي   حينما انشق غالبية1933كما شهدت املنظمة انقساماً آخر عام 

اإلعالن بصراحة عن أن اهلدف النهائي  بعد إخفاقهم يف محلها على تبني مطلبهم املتمثل يف الصهيونية عن املنظمة
 .«املنظمة الصهيونية اجلديدة«منظمة أخرى تدعى  وشكلوا. للحركة هو إقامة الدولة اليهودية

 
 وهم الصهيونيون(حركة عمال صهيون : كانت املنظمة منقسمة إىل اجتاهات سياسية متباينة وباإلضافة إىل ذلك،

 الصهيونية كذلك كان هناك تيار. والصهاينة العموميني) الدينية اإلثنية الصهيونية اليت متثل(وحركة مزراحي ) العماليون

  .ارهاإلثنية الثقافية وعلى رأسه آحاد هعام وأنص
 

. إطار من الوحدة وااللتزام املبدئي وجيب أن نذكر، مرة أخرى، أن هذا االنقسام أو هذه االنشقاقات كانت تتم داخل

حظرية املنظمة بعد بضع سنوات، كما أن أتباع املزراحي الذين  ولذلك، جند أن اإلقليميني والتصحيحيني عادوا إىل
 راينس وأسسوا حركة مزراحي ظلوا يعملون داخل إطار املنظمة معزعامة احلاخام إسحق   حتت1901انشقوا عام 

  .أعضاء عمال صهيون املاركسيني والصهاينة العموميني ذوي االجتاهات الليربالية

 
لتطبيق املشروع الصهيوين يف فلسطني بفرض  وقد شهد انتهاء احلرب العاملية األوىل صدور وعد بلفور والبداية احلقيقية

اختاذ اخلطوات لترمجة وعد بلفور على املستوى التنظيمي، فأكملت املنظمة  يطاين عليها، وبالتايل بدأاالنتداب الرب
نشاطات اهلجرة   املختص بتمويل1921عام ) كريين هايسود(املايل بإنشاء الصندوق التأسيسي الفلسطيين  جهازها

طور التكوين قامت باإلشراف على كل الشئون فلسطني إىل حكومة يف  يف الصهيونية كما حتولت اللجنة. واالستيطان
  .واالقتصادية والثقافية للتجمع االستيطاين اليهودي يف فلسطني االستيطانية

 
االنتداب الربيطاين  ، إذ نص صك1922عام » الوكالة اليهودية«املنظمة ساعدها التنفيذي املعروف باسم  كما أسست

إىل سلطات االنتداب يف مجيع األمور املتعلقة بإقامة  مناسبة إلسداء املشورةعلى فلسطني على االعتراف بوكالة يهودية 
، جنح 1929ويف عام  .هي هذه الوكالة الصهيونية واعترف صك االنتداب بأن املنظمة .وطن قومي لليهود يف فلسطني

رورة توسيع الوكالة اليهودية إقناع أعضاء املؤمتر الصهيوين السادس عشر بض آنذاك يف الصهيونية وايزمان رئيس املنظمة
استمالة أثرياء  وكان الغرض من ذلك(جملسها من عدد من أعضاء املنظمة وعدد مماثل من غري أعضائها  حبيث يتشكل

يف صفوف املنظمة، واإلحياء يف الوقت نفسه بأن  اليهود التوطينيني لتمويل املشروع الصهيوين دون إلزامهم باالخنراط
  ).وال تقتصر على أعضاء املنظمة اليهود يف العاملالوكالة متثل مجيع 
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مع  الصهيونية وتدعم املوقف التفاوضي للمنظمة الصهيونية  وكان من شأن هذه اخلطوة أن تعطي دفعة قوية للحركة
  .الرافضة للصهيونية يف أوساط يهود بريطانيا احلكومة الربيطانية اليت كان يقلقها تصاعد األصوات

 
اليهودية، وذلك  الوكالة/املنظمة الصهيونية: التنفيذي تعرفان بنفس االسم على النحو التايل مة وساعدهاوقد ظلت املنظ

التنظيم حبيث أصبحت املنظمتان منفصلتني  ، إذ جرت يف ذلك العام عملية مزعومة وشكلية إلعادة1971حىت عام 
وميكننا أن نستخدم اجلزء ). »املنظمة ذات الرأسني«مساها أحدهم (خاصة  قانونياً وتعمل كل منهما حتت قيادة هيئة

املنظمة بني اجلماعات اليهودية يف العامل من حيث  لإلشارة إىل نشاط) »العاملية الصهيونية املنظمة«أي (االسم  األول من
التوطينية  صهيونيةال وهو نشاط(وسياسياً، وذلك مقابل تعميق إحساسهم باهلوية اليهودية  جتنيدهم لدعم املُستوطَن مالياً

  ).األساسي

  

  .هي اليت تستخدم وحدها» الوكالة اليهودية«التنفيذي أو االستيطاين، فإن عبارة   أما حينما تكون اإلشارة إىل اجلانب
 

املشروع الصهيوين بشقيه االستيطاين  الوكالة اليهودية هي املسئول عن/، كانت املنظمة الصهيونية1948وحىت عام 
أي املرتبط (والتوطيين ) فلسطني وبنشاطه االقتصادي والعسكري ط بالتجمع االستيطاين اليهودي يفأي املرتب(

وضمان  العامل وبنشاط بعض عناصرها يف دعم النشاط االستيطاين يف فلسطني سياسياً ومادياً باجلماعات اليهودية يف
  ).استمرار الدعم اإلمربيايل له

  

ورغم وجود تناقضات . اإلثين العلماين وأيضاً للتيار الصهيوين اإلثين الديين ر الصهيوين كذلك ظلت املنظمة ممثلة للتيا
وذلك خبالف التناقضات ) بني الصهاينة االستيطانيني والتوطينيني، وكذلك بني االجتاهات الدينية والعلمانية أساسية

سبب احلاجة املاسة لدى املستوطنني إىل أضيق نطاق ب ، فقد ظلت هذه التناقضات حمصورة يف)الفرعية داخل كل فريق
 احلركة حبرية على الصعيد الغريب، فهم كمستوطنني يف فلسطني مل يكونوا ميلكون دعم يهود العامل وبسبب عجزهم عن

الدولة، كان الصهاينة االستيطانيون  ويف األعوام القليلة السابقة على إعالن. االتصاالت الالزمة للقيام ذه العملية
الصهاينة وتكون احملاور الوحيدة للدولة املنتدبة واألمم املتحدة وهو  وطينيون يشعرون بضرورة وجود هيئة متثل مجيعوالت

نفوذ الصهاينة  ومع تعاظُم نفوذ الواليات املتحدة داخل املعسكر اإلمربيايل، تصاعد. قامت به املنظمة الدور الذي
 وقبل ذلك بكثري، كان وايزمان قد اهتم ببناء جسور قوية .الصهيونية ملنظمةاألمريكيني وأصبحوا املهيمنني تقريباً على ا

حىت مت انعقاد مؤمتر صهيوين طارئ يف نيويورك عام  يف الواليات املتحدة األمريكية، وذلك الصهيونية مع احلركة
برانديز زعيم الصهاينة  العامة برئاسة القاضي لويس الصهيونية املؤقتة للشئون  تشكلت فيه اللجنة التنفيذية1914

الثانية إىل نقْل مركز ثقلها من لندن إىل واشنطن ومت عقد  وقد اجتهت املنظمة عقب احلرب العاملية. األمريكيني آنذاك
كومنولث   صدر عنه برنامج بلتيمور الصهيوين الشهريالذي نادى باستبدال1942بلتيمور عام  مؤمتر استثنائي يف

وقد ضغطت . الذي وعد به تصريح بلفور طاين يف فلسطني حىت ميكن حتقيق الوطن القومي لليهوديهودي باالنتداب الربي
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، مث قامت بتأسيس جملس وطين بعد ذلك ليكون 1947التقسيم عام  املنظمة داخل األمم املتحدة من أجل صدور قرار
  .املرتقبة ةاملزمع إنشاؤها وإدارة وطنية حلكومة الدول الصهيونية مبرتلة برملان للدولة

  

الوكالة اليهودية واإلدارة /الصهيونية ، قام ديفيد بن جوريون رئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة1948 ويف مايو عام 
) 1946عام  بعد أن استقال وايزمان خالل املؤمتر الثاين والعشرين الصهيونية حيث مل ينتخب رئيس للمنظمة(الوطنية 

  .الصهيونية بإعالن قيام الدولة
 

ولكن قيام الدولة الصهيونية فجر التناقضات الكامنة بني الصهاينة االستيطانيني والصهاينة التوطينيني، ودخلت العالقة بني 
بدأت مالمح تلك األزمة تتبني مع اقتراب . 1968الدولة واملنظمة يف أزمة طويلة ومتصاعدة مل ختف حدا إال عام 

  .يةقيام الدولة الصهيون

  

  

  

اللوبي اليهودي والصهيوني: الثانىالباب    

 

  

  أو جماعات الضغط الصهيونية اللوبي اليهودي والصهيوني 

Jewish and Zionist Lobby  

سأقابلك يف لويب : "مثالً ، ولذا يقال»الردهة األمامية يف فندق«أو » الرواق«كلمة إجنليزية تعين   Lobby »لويب«
وتطلَق الكلمة كذلك على الردهة الكربى يف . االستقبال  توجد عادةً أمام مكتب، أي يف الردهة األمامية اليت"الفندق

يقابلوا  الردهة الكربى يف جملس الشيوخ يف الواليات املتحدة، حيث يستطيع األعضاء أن جملس العموم يف إجنلترا، وعلى
وقد أصبحت الكلمة تطلَق . تبادل املصاحلويتم  الناس وحيث تعقَد الصفقات فيها، كما تدور فيها املناورات واملشاورات

اليت جيلس ممثلوها يف الردهة الكربى  («lobby لويب«للمعىن اازي لكلمة  الترمجة الشائعة(على مجاعات الضغط 
يعين أن  «to lobby تو لويب«وفعل . التأثري على أعضاء هيئة تشريعية ما مثل جملس الشيوخ أو جملس النواب وحياولون

أن يكسب التأييد ) مجاعة تشكل مركز قوة يستمده من ثروته أو مكانته أو من كونه ميثل(شخص ذو نفوذ حياول 
التشريعي يف ردهته الكربى، فيعدهم باألصوات أو بالدعم املايل  ملشروع قانون ما عن طريق مفاوضة أعضاء الس

ضدهم  ساعدوا على حتقيقها، ويهددهم باحلمالتأو بالذيوع اإلعالمي إن هم ساندوا مطالبه و حلمالم االنتخابية
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لويب أو مجاعة ضغط متارس  ويوجد يف الواليات املتحدة أكثر من. وحبجب األصوات عنهم إن هم أحجموا عن ذلك
مثل الرشاوي (بعض األساليب اخلفية غري الشرعية  معظم نشاطاا يف العلن بشكل مشروع، وإن كان هذا ال يستبعد

أو تسهيالت معينة أو منح عقود أو التهديد بنشر بعض التفاصيل أو احلقائق اليت  كل منح نقدية مباشرةاليت قد تأخذ ش
  )إخل... تسبب احلرج ألحد أعضاء النخبة احلاكمة وصانعي القرار قد

 

يرلندي، كما اللويب األ مثل اللويب اليوناين أو: وأنواع من مجاعات الضغط، فهناك مجاعات الضغط اإلثنية وتوجد أشكال
ويوجد مجاعات . فهناك لويب كاثوليكي وآخر علماين وهناك كذلك مجاعات الضغط الدينية،. يوجد اآلن لويب عريب

فيوجد لويب للمصاحل البترولية وآخر ملنتجي األلبان وثالث ملنتجي البيض ورابع  ضغط مهنية وجيلية ونفسية واقتصادية،
حياربون التدخني  ل وسادس ملنتجي التبغ وسابع لصانعي السجائر وثامن ملنالبطاطس وخامس لنقابات العما لزارعي

وقد ). الشذوذ اجلنسي ويدافعون عن قيم األسرة وهناك بالطبع لويب ملن حياربون(وتاسع للعجائز وعاشر للشواذ جنسياً 
«األمهية جعلت النظام السياسي األمريكي أصبح يسمى أصبحت مجاعات الضغط على درجة من دميوقراطية مجاعات  

لكل رجل (أعدادهم  أنه مل يعد هناك نظام دميوقراطي تقليدي يعبر عن مصاحل الناخبني مباشرةً حسب ، أي»الضغط
الضغط أن متارسها على املشرعني األمريكيني  ، بل أصبح النظام يعبر عن مقادير الضغوط اليت تستطيع مجاعات)صوت

 فاملواطن األمريكي مل. تصدر تشريعات وقوانني معينة وتحجب أو تعدل أخرى ما حبيثلتحديد قرارهم بشأن قضية 

  .يعد ميارس حقوقه الدميوقراطية مباشرةً وإمنا أصبح ميارسها من خالل هذه اجلماعات

 

اقتناء األسلحة النارية املواطن األمريكي يف  ويقال إن أهم مجاعات الضغط يف الواليات املتحدة مجاعة املدافعني عن حق
النفس، وهو حق يعود للجذور االستيطانية اإلحاللية للواليات املتحدة، ويشبه  واستخدامها للدفاع عن) دون ترخيص(
  ."النفس دفاعاً عن"املستوطنني الصهاينة يف الضفة الغربية يف استخدام األسلحة لقتل العرب  "حق"

 

. الضغط اليت تسجل نفسها رمسياً باعتبارها كذلك  والضيق للكلمة، إىل مجاعات، باملعىن احملدد»لويب«وتشري كلمة 

 جمموعة من املنظمات واهليئات ومجاعات املصاحل واالجتاهات السياسية اليت قد ال تكون ولكنها، باملعىن العام، تشري إىل

يف » اليهودي الصهيوين ويبالل«وعبارة . مسجلة بشكل رمسي، ولكنها متارس الضغط على احلكام وصناع القرار
  :معنيني اثنني تشري إىل) يف كثري من األحيان(األدبيات العربية والغربية 
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، )إيباك(هذا السياق إىل جلنة الشئون العامة اإلسرائيلية األمريكية  تشري كلمة لويب يف:  اللويب الصهيوين باملعىن احملدد 1
ويتم . الصهيونية ل امسه، الضغط على املشرعني األمريكيني لتأييد الدولةومهمته، كما يد. مجاعات الضغط وهي من أهم

اليهودية والصهيونية وتوجيه حركتها يف اجتاه سياسات  ذلك بعدة سبل، من بينها جتميع الطاقات املختلفة للجمعيات
اليهودية  ن أعضاء اجلماعاتكما أن اللويب حياول أيضاً أن حيول قوة األثرياء م. إسرائيل وأهداف حمددة عادةً ختدم

أصحاب ما يسمى (اليهودية على وجه العموم  ، وأعضاء اجلماعات)وخصوصاً القادرين على متويل احلمالت االنتخابية(
القرار يف الواليات املتحدة، فيلوح باملساعدات واألصوات اليت ميكن أن  إىل أداة ضغط على صناع) »الصوت اليهودي«

  .إن مل يفعل واليت سيفقدها ال حمالة الصهيونية  إن هو ساند الدولةعليها حيصل املرشح

 

تنظيمي عام يعمل داخله عدد من اجلمعيات والتنظيمات  وهو إطار:  اللويب الصهيوين باملعىن العام الشائع للكلمة 2
اليهودي  ة الكربى، واملؤمترمؤمتر رؤساء املنظمات اليهودي: تنسق فيما بينها، من أمهها واهليئات اليهودية والصهيونية

 .االستشاري القومي لعالقات اجلماعة اليهودية العاملي، واللجنة اليهودية األمريكية، واملؤمتر اليهودي األمريكي، والس

 

أن  ورغم. ممثلون يف واشنطن للتأثري على عملية صنع السياسة األمريكية جتاه الشرق األوسط وكل هذه املنظمات لديها
بشكل مباشر يف املوضوعات اليت  نظمات لديها أنشطة خمتلفة ترتبط باملوضوعات االجتماعية، فإا أيضاً تعملهذه امل

خالل إرسال اخلطابات إىل أعضائه، وغري ذلك من أشكال  ترضي إسرائيل حيث تسعى إىل الضغط على الكوجنرس من
  .الضغط

 

األمريكي مع إسرائيل، واليت  إىل كسب تعاطف الرأي العاماليت تسعى  الصهيونية من اجلماعات وهناك أيضاً عدد
 الصهيونية املنظمة: ومن هذه املنظمات. إسرائيل مث تأييدها بعد ذلك ظهرت يف بداية األمر من أجل السعي إلنشاء دولة

ماعات على وتعمل هذه اجل. ومنظمة النساء الصهاينة يف أمريكا ألمريكا، والتحالف العمايل الصهيوين، واهلاداساه،
وإنتاج  مشروعات متعددة تتراوح بني إنشاء املدارس اليت تعلِّم العربية وإنشاء املستشفيات كسب الرأي العام عن طريق

  .إسرائيل األفالم املوالية إلسرائيل ومتويل رحالت الباحثني والسياسيني األمريكيني إىل

 

نظرياا األمريكيات بكوا تضم عضوية كبرية، كما أن  ات عنومن الناحية التنظيمية، تتميز هذه اجلمعيات واملنظم
 كذلك فإا قادرة. متميزين ومدربني على العمل يف جماالت مجاعات الضغط والتأثري أجهزا تتميز بوجود موظفني

اعات متخصصة كما أا متلك مج حالياً على تشجيع برامج سياسية واجتماعية غري مرتبطة دائماً بالربنامج الصهيوين،
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وكذلك فإن لديهم بريوقراطية مركزية هلا القدرة على  .وقادرة على معاجلة مشاكل بعينها وتنمية شبكات لالتصال
 النشيطني سياسياً على مستوى أمريكا كلها عن طريق كل من مؤمتر الرؤساء وجلنة الشئون الربط الدائم بني اليهود

على الرد الفوري والتعبئة السريعة وبشكل منسق على  القدرة صهيونيةال هذا بدوره جيعل لدى اجلماعات. العامة
  .موضوعات تستحق التدخل من جانب هذه اجلماعات املستوى القومي، وذلك عندما تظهر

 

 جنح يف الرأي العام األمريكي، فإن اللويب الصهيوين باملعىن احملدد للكلمة، وباملعىن العام، ويف جمال الدعاية والتأثري على

املنظمة واملؤمترات وإمنا يرجع أيضاً لقدرة  وهذا النجاح ال يرجع فقط إىل الدعاية. جعله موالياً إلسرائيل بصورة عامة
مع مجاعات املصاحل األخرى مثل العمال واملرأة واملنظمات الدينية وتلك اليت  اللويب الصهيوين على عقد حتالفات دائمة

  .العام والكوجنرس ق اإلنسان، واستخدام هذه اجلماعات للتأثري على الرأياألقليات األخرى ومجعيات حقو متثل

 

 وعندما يثار. وإمنا ينسق معها الصهيونية مستقل عن احلركة بشكل) باملعىن العام الشائع(وال يعمل اللويب الصهيوين 

العاملني يف السفارة اإلسرائيلية يف  موضوع مهم، فإن قادة مؤمتر الرؤساء وجلنة الشئون العامة حيتفظون باتصال وثيق مع
 وباإلضافة إىل ذلك، فإن كلتا املنظمتني لديها القدرة على تنسيق. اإلسرائيلية واشنطن ومع املستويات العليا يف احلكومة

  .الصهيونية املنظمة على املستوى العاملي من خالل الصهيونية أنشطتها مع اجلماعات

 

 سنطرح معىن ثالثاً غري شائع إذ أننا نذهب إىل أن اللويب الصهيوين ال يتكون من عناصر هذا هو املعىن الشائع، ولكننا

االقتصادية الذين يرون أن تفتيت  يهودية وحسب وإمنا يضم عناصر غري يهودية أيضاً، وهو يضم كل أصحاب املصاحل
كما يضم اللويب . ن يتبنون وجهة نظرهمالنخبة السياسية والعسكرية مم العامل العريب واإلسالمي خيدم مصاحلهم، وأعضاء

، وكثرياً من )سابقاً) من الليرباليني ممن كانوا يدعون إىل اختاذ سياسة ردع نشيطة ضد االحتاد السوفييت الصهيوين كثرياً
ممن ) احلَرفيني(وقاعدة ملصاحلها، كما يضم مجاعات األصوليني  احملافظني الذين يرون يف إسرائيل قاعدة للحضارة الغربية

  .إحدى بشائر اخلالص يرون يف دولة إسرائيل

 

والصهيونية وحسب، وإمنا يوظِّف عناصر ليست يهودية وال  وال يوظِّف اللويب اليهودي الصهيوين عناصر اليهودية
 دورولكنها مع هذا توظِّف نفسها دفاعاً عنه وعن مصاحله، بسبب ال) لليهود واليهودية بل قد تكون معادية(صهيونية 

 .املصاحل اإلستراتيجية الغربية والصهيونية يف الشرق األوسط وبسبب تالقي الصهيونية الذي تؤديه الدولة
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 األطروحة الشائعة : اللوبي اليهودي والصهيوني 

Jewish and Zionist Lobby: The Dominant Hypothesis  

وال يستطيع .  فعالة يف يد من ميثلون مصاحل الدولة اإلسرائيليةضغط أداة) باملعىن الشائع(يعد اللويب اليهودي والصهيوين 
  :قوة اللويب الذاتية اليت ميكن تلخيص مصادرها فيما يلي أي دارس أن ينكر

 

  .اليهودي والصهيوين إىل قاعدة واسعة من الناخبني من أعضاء اجلماعة اليهودية  يستند اللويب 1

 

بأكثر من نصف جمموع اهلبات الكربى للحملة  لية من األثرياء يقدر أم يتربعون توجد بني هؤالء الناخبني نسبة عا 2
  )«الصوت اليهودي«: انظر(مبالغ ضخمة حلمالت احلزب اجلمهوري  االنتخابية للحزب الدميوقراطي، إضافة إىل

 

  .أمهية هؤالء الناخبني بعد الزيادة اهلائلة يف كلفة احلمالت االنتخابية  ازدادت 3

 

  .اليهودية من أسباب قوة اللويب اليهودي والصهيوين ارتفاع املستوى التعليمي ألعضاء اجلماعات  4

 

جزءاً عضوياً من النخبة احلاكمة، فهم أبناء حقيقيون   يوجد عدد كبري من املثقفني األمريكيني اليهود الذين أصبحوا 5
 إمنا يف صلبه، وهو ما جيعلهم قادرين على ممارسة الضغطو" يف مسامه"هامشه أو  للمجتمع األمريكي ال يعيشون على

  .والتأثري بشكل مباشر

 

جيعلها قادرة على مضاعفة قوا وزيادة نفوذها لدرجة ال   اجلماعة اليهودية مجاعة منظمة لدرجة كبرية، وهذا 6
  .تتناسب مع أعداد أعضائها
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ملحوظاً يف االنتخابات بسبب تركُّزهم يف  يلعب اليهود دوراً ساعد نظام االنتخابات يف الواليات املتحدة على أن  7
  .(نيويورك  كاليفورنيا  فلوريدا(االنتخابات األمريكية  بعض أهم الواليات اليت تقرر مصري

 

 مثل اجلماعة اليهودية الناخب األمريكي كثرياً بقضايا السياسة اخلارجية وال يفهمها كثرياً، ولذا فإن أقلية  ال يهتم 8

ميكنها أن متارس نفوذاً قوياً يف حتديد السياسة اخلارجية  عندها هذا االهتمام بإسرائيل وسياسة الواليات املتحدة جتاهها
  .األمريكية

 

هو الذي يؤثر يف صناع ) باملعىن الشائع) واالفتراض الكامن يف كثري من األدبيات العربية أن اللويب اليهودي الصهيوين
سيطرة تامة على مراكز صنع السياسة األمريكية جتاه الشرق األوسط، وأنه  ل يرى البعض أنه يسيطرالقرار األمريكي، ب

وينسب ) الصهيونية الدولة السياسة يف اجتاه التناقض مع املصاحل القومية األمريكية احلقيقية مبا خيدم مصلحة يدفع هذه
 حلال أن اللويب الصهيوين هو لويب يهودي وأن اليهودوهذا يعين بطبيعة ا). رهيبة البعض للويب مقدرات بروتوكولية

ويتحركون وفق توجيهاا،  الصهيونية يشكلون قوة سياسية وكتلة اقتصادية موحدة خاضعة بشكل شبه كامل للسيطرة
  .من السكان أن تتحكم يف سياسة إمرباطورية عظمى مثل الواليات املتحدة %4.2وأن بإمكان أقلية قوامها 

 

إستراتيجية مستقرة، وأن   املفهوم أن العالقة بني إسرائيل والواليات املتحدة عالقة عارضة متغرية وليستيفترض كما
تقوم به قوة مستقلة هلا آلياا املستقلة " من اخلارج" تأييد الواليات املتحدة إلسرائيل ناجم عن عملية ضغط عليها

  .مصاحل الواليات املتحدة أو من إدراكها هلذه املصاحلاخلاصة، وليس نابعاً من  وحركياا الذاتية ومصلحتها

 

املقدمات املنطقية املعقولة اليت تكاد تكون  ويستند إدراك كثري من املنادين مبقولة قوة اللويب الصهيوين إىل جمموعة من
س من صاحل حكَّمنا العقل ودرسنا الواقع بشكل موضوعي لتوصلنا إىل أنه لي فنحن إذا. بدهية، ومن وجهة نظرهم

يف كل ااالت  املتحدة األمريكية أن تدخل يف معركة مع الشعب العريب، بل من صاحلها أن تتعاون معه الواليات
فالعامل العريب . وسيعود على الواليات املتحدة بالفائدة املمكنة، ألن مثل هذا التعاون سيؤدي إىل استقرار املنطقة العربية

 اً، فهو يقع يف وسط أفريقيا وآسيا، وله امتداد حضاري وسكاين يف كليهما، وهو شريكمهم يشغل موقعاً إستراتيجياً

الواليات املتحدة أن تكون  ولذا فمن صاحل. أوربا يف حوض البحر األبيض املتوسط، ويشكل نواة العامل اإلسالمي
عالوة على هذا، . ل هذه املكانةوأال يزامحها أحد يف مث عالقاا جيدة مع شعب يشغل مثل هذا املوقع اإلستراتيجي،

أمر  من بترول العامل ومن خمزونه اإلستراتيجي املعروف، وهذا البترول  كما هو معروف  يضم العامل العريب نسبة ضخمة
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األسواق من منظور تسويق السلع  كما أن األسواق العربية من أهم. حيوي بالنسبة للمنظومة الصناعية يف الغرب
العربية والواليات املتحدة ستؤدي حتماً إىل حتسني صورا ال يف  والعالقة الطيبة بني الدول. املالوكذلك استثمار رأس 

  .بل يف العامل الثالث بأسره العامل العريب وحسب

 

 الذي حتكمه معايري عملية عقالنية مادية باردة، ال تسلك حسب هذه املعايري ولكن الواليات املتحدة، هذا البلد العقالين

مثل هذا . نفسها عداء العرب عقولة البديهية، فهي تتمادى يف تأييد إسرائيل وتقف وراءها بكل قوة وتستجلب علىامل
قوة خارجية، ذات مقدرة ضخمة، قادرة على أن تضغط  الوضع شاذ وغري عقالين ال ميكن تفسريه إال بافتراض وجود

 ها مصاحلها املوضوعية، وإمنا حسبما متليه عليها مصاحل هذهال حبسب ما متليه علي على الواليات املتحدة حبيث تتصرف،

  )باملعىن الشائع(والصهيوين  القوة، أي املصاحل اليهودية والصهيونية واإلسرائيلية اليت ميثلها اللويب اليهودي

 

ه الطريقة اليت ذ" مصاحلها"احملتمل أن الواليات املتحدة ال تدرك  ولكن ما مل يطرأ ملثل هؤالء على بال هو أن من
 كونترولد إنستابيلييت :باإلجنليزية" (عدم االستقرار أو عدم االستقرار احملكوم"عقالنية بل لعلها ترى أن  يتصورون أا

Controlled instability) وأن إسرائيل "مصاحلها"التجزئة العربية هو ما خيدم  أفضل وضع بالنسبة هلا، وأن وضع ،
  ."ملصاحلها"االستقرار احملكوم هذه، واخلادم احلقيقي  مهي أداا يف خلق حالة عد

 

 تالقي المصالح اإلستراتيجية بين العالم الغربي والدولة الصهيونية : اللوبي اليهودي والصهيوني

Jewish and Zionist Lobby: The Convergence of the Strategic Interests of the 
Western World and the Zionist State  

 ومما ال شك فيه أن عملية اختاذ القرار السياسي يف العامل. بسيطاً أو عقالنياً ليس مفهوماً» املصلحة اإلستراتيجية«مفهوم 

، مبعىن "رشيدة"بطريقة  (تكنوقراط(الغريب مركبة ألقصى حد، فهي تتم من خالل مؤسسات يديرها علماء متخصصون 
ولذا ال يتخذ القرار إال بعد توفري املعلومات الالزمة  ع لألهواء الشخصية،أا تتبع إجراءات معروفة وحمددة ال ختض

 مث بعد ذلك تتم عملية موازنات صعبة ودقيقة بشأن حساب املكسب واخلسارة. واملتخصصني وإشراك املستشارين

لليندي يف تشيلي من حكم ا وعلى سبيل املثال، حينما قرر كيسنجر التخلص. وجدوى القرار وقوة العدو ونقط ضعفه
وحينما قررت . وأحل حمله حكماً عسكرياً شرساً الذي كان قد وصل إىل سدة احلكم من خالل انتخابات نزيهة،

يعين التدخل يف الشئون الداخلية لنيكاراجوا وإثارة حفيظة دول أمريكا الالتينية  الواليات املتحدة دعم الكونترا وهو ما
املتحدة وإمنا نظام وطين ينحو منحى  الساندنيستا ليس نظاماً شيوعياً كما تزعم الوالياتكانت تعلم متاماً أن نظام  اليت

تفعل ذلك، فإا كانت مدركة متاماً أن مثة خسارة ما ولكن حساب  نقول، حينما قررت الواليات املتحدة أن. يسارياً
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نطاق  اول أن حترز منواً اقتصادياً خارجالقضاء على نظم قومية حت(واضحاً، فالعائد السياسي  املكسب واخلسارة كان
تدعيم صورة اليانكي القبيح املستغل ) كان أعلى كثرياً من العادم) املنظومة الرأمسالية واهليمنة األمريكية والغربية

ينطبق على قرار غزو بنما والقضاء على عميل مهم للواليات املتحدة،  والشيء نفسه). وترسيخها يف الوجدان الالتيين
فإا كانت مدركة أن  وحينما أرسلت الواليات املتحدة قوا للقيام بعملية الغزو. خملوق أمريكا القبيح نروييجا كانف

املخدرات، وبالتايل حل مشكلة املخدرات اليت دد  القضاء على واحد من أهم مصادر(العائد االجتماعي السياسي 
 املؤسسة احلاكمة أمام مجاهريها، على أا مؤسسة جادة يف عمليةالقومي ودعم صورة  نسيج اتمع األمريكي وأمنه

دولة صغرية والقضاء على عميل  تدخل قوة عظمى يف شئون(كان أعلى كثرياً يف تصورها من العادم ) حماربة املخدرات
  )نافع مفيد

 

ضمن توظيف الوسائل على القرار حسب إجراءات موضوعية ومعايري حمسوبة ت ولكن، إذا كان التكنوقراط يتخذون
العملية تتم  خدمة األهداف، فإن األهداف اإلستراتيجية نفسها ال حتددها اللجان التكنوقراطية، فهذه أحسن وجه يف

اتمع ككل، كما أن تغيري هذه األهداف ال  على أعلى املستوىات وتصبح جزءاً من العقد االجتماعي الذي يستند إليه
مصلحة الدولة «املكسب واخلسارة والعائد والعادم يتم يف إطار ما يسمى  وحساب.  شاملةيتم إال بثورة اجتماعية

شخصي، فرؤية  وهذه املصلحة ليست قضية بسيطة ميكن حتديدها موضوعياً ورياضياً وبشكل إجرائي غري .«العليا
واإلطار الرمزي الذي يدركون من خالله عليها،  أعضاء النخبة احلاكمة ملصاحلهم، واملصاحل الفعلية اليت حياولون احلفاظ

 والدينية اليت تستند إليها شرعية النخبة، تساهم كلها، بشكل أو بآخر، يف حتديد هذه املصاحل، والعقيدة السياسية

مصلحتهم هم كجماعة أو طبقة وال  ، فما يرى أعضاء النخبة أنه مصلحة الدولة العليا قد يكون»مصلحة الدولة العليا»
وما قد يكون رشيداً من وجهة نظر إنسانية عامة قد ال . اتمع ضرورة صاحل الدولة ككل أو صاحل أغلبية أعضاءميثل بال

  .نظر أصحاب القرار يكون رشيداً من وجهة

 

املتحدة ليس مسألة تتم حسب قواعد رشيدة بسيطة، وإمنا هو  وما نود تأكيده هنا أن سلوك دولة عظمى مثل الواليات
الرشد  وعقائدية ومادية وغري مادية، قد ال تنضوي بالضرورة داخل إطار" ذاتية"فيها عناصر  ة مركبة تدخلنتيجة عملي

وإن مل ). إخل... اليهودي والذاكرة التارخيية وهنا يأيت دور الصور الذهنية وعامل الرموز والتراث املسيحي(كما نتخيله 
، )بعد هزمية فرنسا فيها(يات املتحدة حرباً ضروساً يف فيتنام دخول الوال يكن األمر على هذا النحو، فكيف نفسر

األمريكيني  هذه احلرب لعشرات السنني، وإنفاقها باليني الدوالرات وإهدارها دماء عشرات األلوف من وتورطها يف
برت بعد  مهندس احلرب احلقيقي رو والفيتناميني، يف حرب كان يعرف اجلميع أا خاسرة، واعترف بذلك  فيما

احلرب إال بعد تصاعد املظاهرات يف الواليات املتحدة ملا يزيد عن  ماكنمارا؟ وملاذا مل خترج هذه الدولة العقالنية من
  عشرة أعوام؟
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بطريقة جتعله ينظر للمنطقة العربية  وأعتقد أن الغرب قد عرف مصلحته اإلستراتيجية منذ بداية القرن التاسع عشر
وسوقاً ) اليت تعود عليه وحده بالربح(وجماالً خصباً لالستثمارات اهلائلة  (الرخيصة(الً للمواد اخلام باعتبارها مصدراً هائ

) بالنسبة ألمنه هو(واألمهية  ، أو قاعدة إستراتيجية شديدة اخلطورة)اليت ينتجها ويصرفها فيزداد هو ثراًء(لسلعه  عظيمة

باستخدامها ضده، ويعبر هذا املوقف عن نفسه ) السوفييت يف املاضي مثل االحتاد(إن مل يتحكم فيها قامت قوى معادية 
مساحة ال  الذي كثرياً ما يستخدم لإلشارة إىل شرقنا العريب وكأن وطننا رقعة أرض أو» الفراغ» يف مصطلح مثل

نا يف اإلدراك جمرد من التاريخ، أي أن يقطنها شعب عريق له امتداده احلضاري، وكأن أوطاننا هي وجود جغرايف رحب
 .االستعمال الغريب جمرد شيء قد يصلح لالستخدام أو

 

وهو إدراك حتدده مصلحته كما يراها هو (للمنطقة  وحىت حينما نتحول إىل أكثر من جمرد مساحة، فإن اإلدراك الغريب
 بشعوب وقبائل يرى وطننا العريب على أنه منطقة مأهولة) صنع القرار فيه أو كما تراها خنبته احلاكمة ومؤسسات

لكلٍّ مصلحته  معظمها يتحدث العربية وتدين بديانات خمتلفة ال يربطها رابط حضاري أو اجتماعي واحد وأقليات
وتكمن مصلحة الغرب ) حتويلها إىل مادة استعمالية وتفتتها يسهل عملية(االقتصادية ومستقبله السياسي املستقل 

 يف احلفاظ)  واالستثمار فيه مبا يعود عليه هو بالربح وبتوجيهه ملا خيدم أمنهالشرق كتشكيل حضاري م يود استغالل(

يدركها أهله، وهذا هو  وهذه هي مصلحة الغرب كما. على عدم الترابط احلضاري أو االجتماعي يف عاملنا العريب
  .اإلطار الذي يتم اختاذ القرار من خالله

 

أرضاً بال «فالصهاينة يشريون إىل فلسطني باعتبارها  م االتفاق مع املفهوم الغريب،واملفهوم الصهيوين لعاملنا العريب يتفق متا
إىل  وهم يشريون. ، وهي مصطلحات تلغي التاريخ العريب متاماً»يهودا والسامرة«باعتبارها  ، وإىل الضفة الغربية»شعب

، فكالمها يؤكد فكرة أن »الفراغ» حوهو اصطالح يشبه يف كثري من الوجوه اصطال» املنطقة«الشرق األوسط على أنه 
تاريخ، أو مساحة تسكنها شعوب عديدة متفرقة متناثرة، والصهيونية يف اية  عاملنا العريب مكان بال زمان، وجغرافيا بال

يف املنطقة، وقد بدأ  وليدة التراث الفكري االستعماري الغريب يف القرنني التاسع عشر والعشرين، وهي أداته األمر
االهتمام الفكري حتول إىل فكر سياسي مث إىل خطاب  مام الغريب بالصهيونية كفكرة منذ القرن السابع عشر، ولكناالهت

 ثابت بعد ظهور حممد علي الذي كان يهدد املصاحل الغربية ألنه كان قادراً على ملء سياسي مث إىل مخطَّط استعماري

العافية على رجل أوربا  أنه القوة اجلديدة، أو عن طريق إدخاليف املنطقة إما عن طريق طرح نفسه على » الفراغ»
الغريب  اليت ولدت داخل اخلطاب السياسي الغريب، ومن هنا الدعم الصهيونية ومن هنا كانت فكرة الدولة. املريض

عن أهل للدفاع عن أمن الغرب ال  احلاسم للمشروع الصهيوين، أداة الغرب يف خلْق الفراغ واحلفاظ عليه كوسيلة
ميكن إنكار دور الصهاينة يف ترسيخ هذا اإلدراك الغريب للشرق  وال. املنطقة، وعن مصاحل الغرب ال مصاحل العرب
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إطار املصاحل اإلستراتيجية الثابتة اليت  والتشكيل االستعماري الغريب تدور يف الصهيونية العالقة بني األوسط، ولكن تظل
  .اجلماعات اليهودية كقوة سياسية فاعلة يف الغرب ورتشكلت داخل احلضارة الغربية قبل ظه

 

 الصهيوين يف الغرب، فهو ال يعود إىل سيطرة اليهود على اإلعالم، أو لباقة املتحدثني هذا هو السر احلقيقي للنجاح

م املزعومة على ثراء اليهود وسيطر الصهاينة، أو إىل مقدرم العالية على اإلقناع واإلتيان باحلجج والرباهني، أو إىل
اجلديدة جزء من التشكيل االستعماري الغريب، وإىل أنه ال ميكن احلديث  التجارة والصناعة، وإمنا يعود إىل أن صهيون

دولة : أداة الغرب الرخيصة يهودية وصهيونية مقابل مصاحل غربية، وإىل أن اإلعالم واللويب الصهيونيني ميثالن عن مصاحل
مهام بنجاح وتنصاع متاماً لألوامر، وال توجد سوى مناطق  املتحدة تؤدي كل ما يوكل إليها منوظيفية عميلة للواليات 

األم  ال ختتلف كثرياً عن االختالفات اليت تنشأ بني الدولة اإلمربيالية(الواليات املتحدة  اختالف صغرية بينها وبني
اجلزائر، وبني إجنلترا من جهة  ني الفرنسيني يفواجليوب االستيطانية التابعة هلا، كما حدث بني فرنسا واملستوطن

وتنصرف هذه االختالفات أساساً ). الصهاينة يف فلسطني من جهة أخرى واملستوطنني اإلجنليز يف روديسيا واملستوطنني
كما حيدث  واإلجراءات ال إىل األهداف النهائية، اختالفات ميكن حسمها عن طريق اإلقناع والضغط إىل األسلوب

إسرائيل توسيع رقعة استقالهلا قليالً   تطلب السعودية صفقة أسلحة وال ترضى إسرائيل عن ذلك، أو عندما تريدعندما
فاالختالف . املؤسسة العسكرية الصناعية األمريكية عن ذلك عن طريق إنتاج سالح مثل طائرة الاليف وال ترضى

عليها وتتم  كن إدارة احلوار حسب قوانني اللعبة املتعارفوإدراكها، ومن هنا مي" املصلحة"إىل  ينصرف إىل التفاصيل ال
وجيب أال يثري هذا . النسق ال من خارجه ممارسة الضغط داخل إطار من التفاهم بشأن املبادئ األساسية ومن داخل

تلمود التوراة وال وال هو جزء من» تاريخ يهودي عاملي ومهي«ليس جزءاً من  الصهيونية الوضع دهشتنا فتاريخ احلركة
ولذا فالصهيونية مل تظهر بني . تاريخ اإلمربيالية الغربية وإمنا هو جزء من) رغم استخدام الديباجات التوراتية والتلمودية(

سبيل املثال،  املغرب وإمنا ظهرت بني يهود العامل الغريب، وهي مل تظهر يف العصور الوسطى ، على يهود اليمن أو اهلند أو
وبدايات استيطان اإلنسان الغريب يف العامل  السابع عشر مع ظهور التشكيل االستعماري الغريبوإمنا يف أواخر القرن 

  .أفريقيا وآسيا اجلديد ويف بعض املدن الساحلية يف

 

ولذا فهم ال يكفون عن احلديث عن أمهية إسرائيل كقاعدة  ويدرك الساسة اإلسرائيليون هذه احلقائق إدراكاً كامالً،
 حامالت طائرات 10للغرب، وأا، عالوة على ذلك، قاعدة رخيصة، أرخص بكثري من   وأمنيةعسكرية وحضارية

األبيض املتوسط وللبحر األمحر   بليون دوالر، كانت الواليات املتحدة ستضطر لبنائها وإرساهلا للبحر50تكاليفها  تبلغ
، )أو دولة وظيفية يف مصطلحنا" (كرت إستراتيجي"للواليات املتحدة  إن إسرائيل بالنسبة. األمريكية" املصاحل"حلماية 

إعالنات  وقد جاء يف إحدى. املتحدثون اإلسرائيليون يف واشنطن، قبل الدخول يف أية مفاوضات وهذا ما يؤكده
مصاحل الواليات املتحدة يف الشرق األوسط فإن  أنه إذا ما ددت) الذي مولته إحدى اهليئات الصهيونية(النيويورك تاميز 
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إن هذه العبارة ". أشهر، أما مع إسرائيل كحليف فإنه ال حيتاج إال بضعة أيام" ضع قوة هلا شأا هناك حيتاج إىلو
إجناز مهمتها، وال تتحدث  عن إجراءات القمع والتأديب ضد العامل العريب وتبني مدى كفاءة الدولة الوظيفية يف تتحدث

وهي أن مصلحة الغرب تتطلب مثل هذا القمع ألا مسألة  مع والتأديبعن نقطة االنطالق وال عن األسباب الداعية للق
 .اإلستراتيجي الغريب مستقرة مفروغ منها يف الفكر

 

 أوربا الغربية : اللوبي اليهودي والصهيوني

Jewish and Zionist Lobby: Western Europe  

الغربية وأنه يعرض   يف إطار املصاحل اإلستراتيجيةجناح اللويب اليهودي والصهيوين هو أنه يدور" سر"أن  نذهب إذن إىل
مصدر جناحه ال يعود لقوته الذاتية أو لعناصر كامنة فيه، وإمنا بسبب اتفاق  باعتبارها أداة، أي أن الصهيونية دولته

كس هو ع) والشعيب الرمسي(والنموذج السائد يف اخلطاب التحليلي العريب . مصلحة الغرب اإلستراتيجية مصلحته مع
يفسر تزايد الدعم الغريب إلسرائيل على أساس تعاظُم  هذا، فهو يفترض أن جناح الصهاينة يعود لقوم الذاتية ومن مث

مقدرا  والختبار هذه األطروحة الشائعة، ولتوضيح ضعف. والصهيوين، فإن زاد الثاين زاد األول النفوذ اليهودي
  :التارخيية واحلديثةالتفسريية، سنورد بعض الشواهد والقرائن 

 

أيضاً أول غاز غريب  أول من دعا إلنشاء دولة يهودية يف فلسطني يف العصر احلديث هو نابليون بونابرت، وهو  1
. معادياً لليهود، كما يدل على ذلك سجله يف فرنسا ومما جيدر ذكره أن نابليون كان. للشرق العريب يف العصر احلديث

يهودي أو صهيوين قوي أو ضعيف حني أطلق نابليون دعوته، فقد كانت نابعة من  ويبوال ميكن احلديث عن وجود ل
  .ملصاحل فرنسا اإلستراتيجية إدراكه

 

دعوا إلقامة دولة يهودية )  شافتسربي  أوليفانت  لويد جورج  بلفور باملرستون( هناك حشد من الساسة الربيطانيني  2
ومما جيدر ذكره أن كل . يهودي أو صهيوين بني اليهود أو يف غياب لويب يةالصهيون إما قبل ظهور احلركة يف فلسطني،

 ملنع 1950وخباصة بلفور، الذي كان وراء استصدار قانون الغرباء عام  هؤالء الساسة كانوا ممن يكرهون اليهود،
احلضارة الغربية  اً علىإجنلترا، والذي اعترف بعدائه للسامية، والذي كان يرى أن اليهود يشكلون عبئ اليهود من دخول

  .أسست دولة صهيونية ولكنهم مجيعاً وجدوا أن مثة فائدة إستراتيجية تعود على إجنلترا لو
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ولذا فهو . ودراسة الظروف احمليطة بصدوره الصهيونية  ال شك يف أن صدور وعد بلفور هو أهم حدث يف تاريخ 3
اجلماعتني " قوة" وإلجناز هذا سنعقد مقارنة بني. لصهيوينبلحظة نادرة الختبار منوذج الضغط اليهودي وا يزودنا

  :اليهوديتني يف أملانيا وإجنلترا من منظور مقدرما على الضغط

 

كان قوياً جداً، وكان اليهود يشغلون مناصب  فمن املعروف أن الوجود اليهودي يف أملانيا قبل احلرب العاملية األوىل) أ 
ذات طبيعة إستراتيجية، فكان أهم ثالثة بنوك ميلكها بعض أعضاء اجلماعة  ع اقتصاديةحكومية مهمة، ويوجدون يف مواق

. منهم كثري من املؤلفني والفنانني يف أملانيا، كما كانوا متغلغلني يف اإلعالم وقيادات األحزاب السياسية، وكان اليهودية

ية التحرك داخل اتمع األملاين، كما أن اليهود ما يسر هلم عمل وقد حققوا معدالت عالية للغاية من االندماج، وهو
حىت ذلك الوقت كانت حركة أملانية  الصهيونية واحلركة. بأعداد كبرية يف احلرب تفوق نسبتهم القومية األملان اشتركوا

وكان . العاملية الصهيونية برلني مقر املنظمة هي األملانية، كما كانت الصهيونية فكانت لغة املؤمترات يف توجهها الثقايف،
  .أمت استعداد ألن جيعلوا مشروعهم الصهيوين جزءاً من املشروع األملاين االستعماري الصهاينة على

 

القوة املالية أو الثقافية للجماعة اليهودية يف  مقابل هذا كانت توجد يف إجنلترا مجاعة يهودية صغرية للغاية ليست هلا) ب
  )أوربا من شرق الصهيونية كان وايزمان والقيادات(ومعادية للصهيونية  أملانيا، وكانت مجاعة مندجمة متاماً

 

وعزلتهم، بينما فشل صهاينة أملانيا يف ذلك رغم  مع هذا جنح الصهاينة يف إجنلترا يف استصدار وعد بلفور، رغم ضعفهم
 وإمنا. ين وما شابه من مناذج تفسرييةالعودة إىل الصورة اإلعالمية أو اللويب الصهيو وال ميكن. قوم وارتباطهم باتمع

أما اإلمربيالية . اإلستراتيجية اإلمربيالية األملانية علينا أن نعود إىل املصاحل اإلستراتيجية اإلمربيالية اإلجنليزية مقابل املصاحل
 لى حساب هذهالدولة العثمانية، ولذا مل يكن هناك جمال إلعطاء أي وعود للصهاينة ع األملانية فكانت متحالفة مع

قائماً بينها وبني الدولة العثمانية حىت  لكن الوضع كان خمتلفاً بالنسبة لإلمربيالية اإلجنليزية فقد ظل التحالف. الدولة
بلفوري إجنليزي وهو اخلاص مبشروع شرق أفريقيا فقد كان وعداً بقطعة  اندالع احلرب، ولذا حينما صدر أول وعد

أصبح من املمكن إصدار  لكن بعد أن قررت اإلمربيالية اإلجنليزية تقسيم الدولة العثمانيةو. الدولة العثمانية أرض خارج
املوجودين يف إجنلترا أن يقطعوا عالقتهم مع املنظمة  وكان على. وعد بلفور موعة من الصهاينة ليسوا من اإلجنليز

 إن وعد بلفور والدعم.  داخل الدولة العثمانيةوكان الوعد هذه املرة وعداً بقطعة أرض اخلاضعة لنفوذ أملانيا آنذاك،

  .الربيطاين للمشروع الصهيوين ال عالقة هلما بأي لويب يهودي أو صهيوين قوي أو ضعيف
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األوسط لوجدنا أا تتفق مع السياسة   إذا نظرنا إىل سياسة كل من إجنلترا وفرنسا يف الوقت احلايل جتاه الشرق 4
ويستطيع الباحث املدقق أن جيد أن سياسة . مع اختالفات طفيفة تيجي الغريب بشكل عاماألمريكية والتوجه اإلسترا

من (ورمبا اعتداالً  من السياسة األمريكية وأكثر دعماً إلسرائيل، وأن السياسة الفرنسية أكثر ابتعاداً إجنلترا أكثر اقتراباً
  :الصهيوين لباءت حماولته بالفشل ذولو حاول تفسري هذا االختالف على أساس النفو). وجهة نظر غربية

 

ألقصى حد من الناحية الكمية، أما من الناحية الكيفية فهي من أكثر اجلماعات  فاجلماعة اليهودية يف إجنلترا ضعيفة) أ 
اين جيد التليفزيون الربيط وعند وقوع مذحبة صربا وشاتيال مل). إن مل يكن أيضاً االختفاء(وهي آخذة يف التناقص  اندماجاً

الصهيوين، فاضطروا إىل إحضار نورمان بودوريتس رئيس جملة كومنتاري  مفكراً بريطانياً يهودياً واحداً يدافع عن املوقف
  .الصهيونية املتحدة لتقدمي وجهة النظر من الواليات

 

ياً نوعاً ما بعد قو  ألف، وهي مجاعة اكتسبت لوناً يهوديا700ًفرنسا فتوجد مجاعة يهودية يبلغ تعدادها  أما يف) ب
  .وغريه هجرة يهود املغرب العريب، وهي مجاعة ذات نفوذ قوي يف اإلعالم

 

اجلماعة اليهودية يف كلٍّ منهما وإمنا إىل موقف  وأعتقد أنه لتفسري موقف كال البلدين جيب أال نعود إىل قوة أو ضعف
ارتباطاً بالواليات املتحدة من فرنسا داخل هذا فإجنلترا أكثر . كل منهما له كليهما من التحالف الغريب وإىل رؤية

بالدرجة نفسها، ولعل هذا  بينما حتاول فرنسا أن حتافظ على مساحة من االستقالل األوريب ال تم ا إجنلترا التحالف،
  .هو مصدر اختالف سياسة البلدين جتاه قضية الشرق األوسط

 

إلسرائيل استناداً إىل مقولة اللويب اليهودي  ميكن تفسري تأييدها وإذا نظرنا إىل دول مثل هولندا وبلجيكا فال  5
  .هذه البلدان يكاد يكون منعدماً الصهيوين، فالوجود اليهودي يف كثري من

 

 االتحاد السوفيتي : اللوبي اليهودي والصهيوني

Jewish and Zionist Lobby: The Soviet Union  
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سيطروا على " اليهود"يذهب البعض أن  يف االحتاد السوفييت إذ) باملعىن العام(تثار قضية اللويب اليهودي والصهيوين 
  .والشيوعية العاملية والصهيونية العاملية حليفان" الثورة اليهودية"تصورهم هي  االحتاد السوفييت، فالثورة البلشفية حسب

 

فمن املعروف أن أعضاء . تأييد مثل هذا املفهوم كنهاوكما هو احلال دائماً مع النماذج االختزالية مثة عناصر يف الواقع مي
كانوا من أكثر اجلماعات وجوداً يف مؤسسات احلزب الشيوعي بالقياس إىل نسبتهم  اجلماعة اليهودية يف االحتاد السوفييت

 يف من اليهود كما ميكن أن نشري إىل وجود أعداد كثرية". اليهودي"ومهندس اجليش األمحر هو تروتسكي  القومية
ولكن هذا الوضع . اجلامعات واملؤسسات البحثية اإلعالم السوفييت ويف بعض املؤسسات املهمة مثل احتاد الكتاب ويف

  :يعادله عدة عناصر من أمهها

 

  .وآخذة يف التناقص  أن النسبة العددية ألعضاء اجلماعة اليهودية يف االحتاد السوفييت كانت صغرية جداً 1

 

فيهود جورجيا ال تربطهم رابطة كبرية بيهود أوكرانيا، . واحدة اجلماعة كتلة متماسكة هلا مصاحل مل يشكل أعضاء  2
  .دينية وحضارية عميقة بينهم بل إن مثة نقاط اختالف

 

عالية من االندماج جيد تجلِّىه يف الزواج املُختلَط ويف اختفاء اللغة   كان يهود االحتاد السوفييت يتمتعون بدرجة 3
  .اليديشية افةوالثق

 

تركُّزهم يف قطاعات اقتصادية مشبوهة، وخارجية مثل  من خالل عناصر داخلية سوفيتية مثل( اجته اليهود السوفييت  4
 وقد أدى هذا إىل ضعف نفوذهم. اخلروج من االحتاد السوفييت وليس البقاء داخله إىل) تدخل احلركة الصهيونية

  .كجماعة ضغط داخل النظام السوفييت

 

السوفييت عن التأثري يف القرار السياسي السوفييت، من داخل النظام أو من   من األمور اليت كانت تعوق اليهود 5
الغريب، وهو رفض  مثة رفضاً عميقاً لليهودي داخل التشكيل احلضاري الروسي باعتبار أن اليهودي هو خارجه، أن

  .السوق السوداء ف هامشية ويفيدعمه تركُّز نسبة كبرية من أعضاء اجلماعة يف وظائ
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مؤيدين إلسرائيل، فهناك اليهود املتدينون الذين ال ينظرون   من العناصر بالغة األمهية أنه ليس كل اليهود السوفييت 6
قومية شرق أوربية  كما أن هناك إحساساً، بني يهود شرق أوربا، بأم يشكِّلون أقلية. بعني الرضا إىل الدولة الصهيونية

  .يشية، وهي التقاليد اليت صاغها دبنوف وحزب البونديد

 

كجزء ) اجلماعات الدينية واإلثنية وكل(ويف اية األمر كانت هناك السياسات السوفيتية الرامية إىل تفكيك اليهود   7
  !وحكومتهم املركزية وطليعتهم احلزبية من الرتوع األممي وتركيز السلطة يف يد السوفييت

 

اإلستراتيجية للدولة السوفيتية  تبني أن املصاحل الصهيونية اجلماعات اليهودية والدولة  االحتاد السوفييت منودراسة موقف
«البالشفة واجلماعات اليهودية» :انظر(كانت دائماً العنصر األساسي يف حتديد موقفها    )«البالشفة والصهيونية»  

 

مثالً مصغراً  يف السبعينيات باعتبارها) سابقاً(الحتاد السوفييت حيوية مثل اهلجرة اليهودية من ا وميكن دراسة قضية
صهيوين أم نابعة من املصاحل السوفيتية؟  لتوجهات السياسة السوفيتية، وهل تتحدد هذه السياسة نتيجة ضغط يهودي

إلعالم أو اللويب يف اهلجرة مل تثر يف بداية السبعينيات بضغط من ا" وحقهم" ومن املعروف أن قضية اليهود السوفييت
السوفييت يف اية  وقد مسح). مبساعدة أعضاء اجلماعة اليهودية فيها(وإمنا مت بضغط من الواليات املتحدة  الصهيوين

التخلص من عناصر متمردة ساخطة وعناصر جتارية إن  :األمر جرة أعداد كبرية من اليهود بسبب ضغوط بنيوية داخلية
 كما أن الضغوط الغربية لعبت دوراً حامساً إذ ربط الغرب بني. العام الغريب عليه رأيجلأ للعنف يف ضرا أثار ال

من اهلجرة اليهودية من جهة  التسهيالت التجارية واالئتمانية املمنوحة لالحتاد السوفييت من جهة واملوقف السوفييت
يف أواخر الثمانينيات مع االنفتاح أبواا مرة أخرى  ولكن مع تراجع هذه السياسات توقفت اهلجرة لتفتح. أخرى

العارمة يف احلصول على مساعدات مالية وتكنولوجيا متقدمة، فالقرار قرار سوفييت  السوفييت على الغرب ومع رغبته
. املادة اليت سيتم نقلها استجابة حلاجات سوفيتية داخلية ومطالب غربية، وال يشكل اليهود يف هذه الصفقة سوى اتخذ

 سواء يف االحتاد السوفييت أو الواليات املتحدة الصهيونية أو فيه أن اإلعالم الذي تنشط فيه العناصر اليهوديةومما ال شك 

السوفييت يف السبعينيات مث وقفه  لعب دوراً ملحوظاً، ولكن ال ميكن تفسري سلوك االحتاد السوفييت ومساحه جرة اليهود
مرة أخرى يف أواخر الثمانينيات إال يف إطار مصاحل االحتاد السوفييت  هلجرةاهلجرة يف منتصف الثمانينيات مث فتحه باب ا

  .والضغوط األمريكية عليه املتشابكة
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ولكن هذا ال يعود إىل . حبرية أكرب يف احلركة والتعبري عن آرائهم ومع هذا، يالحظ أن أعضاء اجلماعة بدأوا يتمتعون
السماح لليهود باهلجرة  نيوي يف سياسة الدولة السوفيتية جعلها جتد أن من صاحلهاوإمنا إىل تغير مبدئي وب قوم الذاتية

 وبطبيعة احلال، فإنه مع تزايد هجرة اليهود من روسيا وأوكرانيا، ومع احنالل. بالتحرك الصهيونية والسماح للحركة

قدرة اجلماعات اليهودية على  داداالحتاد السوفييت وانقسامه إىل عدة دول ذات سياسات خمتلفة، فمن املتوقع أن تز
  .الضغط

 

 الواليات المتحدة األمريكية : اللوبي اليهودي والصهيوني

Jewish and Zionist Lobby: The United States of America  

وأن السابق مستمدة من تاريخ إجنلترا أو فرنسا أو االحتاد السوفييت  ميكن القول بأن كل األمثلة اليت وردت يف املدخل
ولذا فلنحاول  .حالة خمتلفة متاماً وأن النفوذ الصهيوين مسيطر عليها بشكل مل حيدث من قبل أو بعد الواليات املتحدة

هي اليت حتدد القرار ) األمريكية يف هذه احلالة) الغربية/إن املصاحل اإلستراتيجية: اختبار منوذجنا التفسريي األساسي
قد تؤخر القرار قليالً، وقد   من خالل اللويب أو اإلعالم  ذات أمهية ثانوية، فهي الصهيونية األمريكي، وأن الضغوط

  :وميكننا أن نذكر األحداث املهمة التالية للربهنة على مقولتنا. األساسي تعدل شكله ولكنها ال تحدده أو تعدل اجتاهه

 

يف فلسطني، حىت قبل أن   دعوا إلنشاء دولة يهوديةهناك عدد كبري من رؤساء اجلمهورية يف الواليات املتحدة ممن  1
وميكن أن نذكر  يف هذا املضمار  . أمريكا الشمالية توجد مجاعة يهودية ذات وزن من الناحية العددية والنوعية يف

دوراً أساسياً يف عملية اإلجهاز على البقية الباقية من السكان األصليني يف  الذي كان قد لعب(الرئيس جاكسون 
  )املتحدة األمريكية لوالياتا

 

هو وليام بالكستون ) باملعىن العام غري الشائع الذي نطرحه(املتحدة   املؤسس احلقيقي للويب الصهيوين يف الواليات 2
حيثه فيه   التماساً إىل الرئيس األمريكي هاريسون1891الصهيوين غري اليهودي، الذي أرسل عام  (1935  1841(

ولكن كان هناك . املسيحية واليهودية وقد وقَّع على هذا االلتماس عدد من الشخصيات. ني لليهودفلسط" إعادة"على 
وقد تصاعدت هذه . الصهيونية، إما من منظور ديين أو منظور اندماجي معارضة يهودية قوية ملثل هذه االجتاهات

. بالشرق األوسط د اهتمام الواليات املتحدةمع تزاي) الربوتستانتية(أعضاء النخبة احلاكمة األمريكية  االجتاهات بني

اخلاصة حبق تقرير املصري، ال خضوعاً ألي ضغط  فأيدت الواليات املتحدة وعد بلفور، وحنث الرئيس ولسون بوعوده
مصري الشرق األوسط ال ميكن أن يصاغ دون أن يكون للواليات املتحدة دخل  صهيوين أو يهودي وإمنا ألنه رأى أن
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اجلماعة  وقد فعل ذلك رغم احتجاج عدد كبري من أعضاء. (تأييده لوعد بلفور هو وسيلته لذلك د أنفيه، ووج
  )اليهودية

 

منتصف القرن التاسع عشر أقلية تؤمن باليهودية اإلصالحية اليت تشجع   كانت األقلية اليهودية يف الواليات املتحدة يف 3
شرق أوربا  مندجمة من أصل أملاين ولذا مل تكن متحمسة هلجرة يهوداألقلية كانت تشكل خنبة ثرية  وهذه. االندماج

األمريكي بفتح أبواب الواليات املتحدة  ومع هذا اتخذ القرار. املتحدثني باليديشية» املتخلفني«األرثوذكس السالف 
 شرق أوربا حىت أصبحوا املصاحل األمريكية، وبالفعل هاجر املاليني من يهود جلميع املهاجرين ألن هذا ما كانت تتطلبه

  .غالبية يهود أمريكا يشكِّلون

 

املهاجرين بسبب األزمة االقتصادية فأصدرت قانون   قررت الواليات املتحدة أن حتد من عدد1924 يف عام  4
 119من (، فاخنفض عدد املهاجرين اليهود اخنفاضاً ملحوظاً 1924عام  ، مث قانون جونسون1923النصاب عام 

وبعد أن كانت ). 1932عام 2.755، و1925 آالف عام 10 إىل 1924 ألفاً عام 49و ،1921 ألفاً عام
 .%10 وأحياناً عن% 25من املهاجرين اليهود أصبحت تستوعب ما يقل عن % 85املتحدة تستوعب  الواليات

ابع إستراتيجي، فالواليات قرارات ذات ط وجيب أن نذكِّر أنفسنا بأن القرارات اخلاصة باهلجرة يف الواليات املتحدة هي
 تزال يف طور التشكيل، وتشكل املادة االستيطانية اإلنتاجية القتالية بالنسبة هلا املتحدة دولة استيطانية، وكانت حينذاك ال

وحدها، وسواء سعد اليهود ذا القرار أم  عنصراً إستراتيجياً، وبالتايل فالقرارات كانت تتخذ يف ضوء املصاحل األمريكية
  .ابتأسوا له فهذه مسألة ثانوية متاماً

 

املتحدة ومعظم بالد أوربا فتح أبواا  رفضت الواليات) 1948  1933( أثناء ما ميكن تسميته باملرحلة النازية  5
ويفسر هذا الوضع على أساس حالة ). احلايل على ضحايا اإلبادة رغم كل التباكي يف الوقت(للمهاجرين اليهود 

إيزاور رفضت ضرب  املتردية واخلوف من تسلُّل اجلواسيس األملان، بل إن القوات األمريكية بقيادة ألمريكياالقتصاد ا
ويقال يف تفسري هذا إن أيزاور قائد . اليهود إليها قضبان السكك احلديدية املؤدية ملعسكرات اإلبادة لوقف عملية نقل

 ومهما كانت التفسريات اليت تساق فإن. عسكرية يف هذا العمل اجلانيبتبديد طاقته ال القوات األمريكية كان ال يريد

  .القرار كان أمريكياً واملصاحل كانت أمريكية
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  اعترفت الواليات املتحدة ا فوراً، ومل يكن اللويب الصهيوين قويا1948ًعام   حينما أُعلنت دولة إسرائيل 6

اللويب اليهودي املعادي  كما أن. ون ألسطورة قوته وأخطبوطيتهأخطبوطياً بعد، حىت باعتراف أولئك الذين يروج
أثرياء اليهود املندجمني، وهو ما يعين أن مسارعة الواليات  للصهيونية كان ال يزال قوياً إذ كان يضم عدداً كبرياً من

احلمالت   اليهودية أوميكن تفسريها إال على أساس املصاحل األمريكية وليس هلا عالقة بالضغوط املتحدة باالعتراف ال
  .اإلعالمية

 

وشنت العدوان الثالثي على مصر، دون موافقة الواليات  1956 حينما حتالفت إسرائيل مع إجنلترا وفرنسا عام  7
نشيطاً يف  أن اإلستراتيجية األمريكية حينذاك كانت أنْ تلعب اإلمربيالية األمريكية دوراً املتحدة، عوقبت أشد العقاب، إذ

. الناجم عن انسحاما منه" الفراغ" ومتأل هي) اإلجنليزي والفرنسي(األوسط وحتل حمل االستعمار التقليدي الشرق 

تأديبها، ومن هنا  باشتراكها يف هذه املغامرة وقفت ضد املخطط األمريكي ولذا كان من الضروري الصهيونية والدولة
  ."احملايد"و" العادل"و" الرتيه"موقف أيزاور 

 

صاحلها تصفية   إال مبوافقة صرحية من الواليات املتحدة اليت وجدت أن من1967تشن إسرائيل حرب عام   مل 8
تدخل أية مغامرة عسكرية إال مبوافقة  حكم عبد الناصر آنذاك، وعلى كلٍّ ليس بإمكان إسرائيل أن تشن أي حرب أو

  .واملظلة األمنية الواليات املتحدة اليت متدها بالسالح والدعم

 

إسرائيل والواليات املتحدة وذلك قبل أن يعاد تنظيم إيباك،   تنامي العالقة بني1974  1967 شاهدت الفترة من  9
  .الذي كان ال يكن حباً خاصاً لليهود ويف فترة حكم نيكسون

 

 اشنطن أال تتجاوزاستقالهلا النسيب يف اآلونة األخرية جاءا الرسالة واضحة من و  حينما حاولت إسرائيل أن تؤكد 10

  .حدودها

 

حادثة جوناثان بوالرد وهو موظف أمريكي يهودي  وأوىل احملاوالت اإلسرائيلية لتأكيد شيء من االستقالل كان يف) أ 
إسرائيل، وكان رد املؤسسة األمريكية احلاكمة حامساً، إذ قُبض على بوالرد  جتسس على الواليات املتحدة حلساب

اليهودية يف الواليات  شرين عاماً وأُجري حتقيق يف إسرائيل لتحديد املسئولية، كما أن اجلماعةالسجن ملدة ع وأُدخل
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زعماء يهود  وصرح جيكوب نيوزنر، أهم عامل تلمودي يف العامل ومن .الصهيونية املتحدة ثارت ثائرا ضد الدولة
املتحدة وأن عاصمتهم هي واشنطن  ياتالواليات املتحدة، أن يهود أمريكا يؤمنون بأرض ميعاد واحدة هي الوال

الذي ( عاماً سحب منه تصرحيه األمين 25اخلارجية األمريكية منذ  بل إن موظفاً مدنياً يهودياً يعمل يف وزارة. وحسب
وزيادة االحتياطات  ألن ثالثة من أوالده يعيشون يف إسرائيل بعد حادثة بوالرد) يطَّلع على وثائق سرية ميكن مبقتضاه أن

أي بلد آخر التهم هذا البلد على الفور  ، ولو حدث شيء مماثل يف)1989 فرباير 11جريو ساليم بوست (ألمنية ا
لزم الصمت ألن اجلميع يعرف أن هذا هو اخلط الذي ال يستطيع أحد عبوره،  ولكن اإلعالم الصهيوين. بأنه معاد لليهود

عن املتهمني يف  الصهيوين أن يستفيد من قرار بوش بالعفووقد حاول اللويب . إستراتيجي أمحر راسخ واضح فهو خط
وقد رفض كلينتون . بوالرد ولكن الطلب رفض قضية إيران  كونترا عند انتهاء مدة رئاسته وحاولوا استصدار عفو عن

  .أيضاً العفو عن بوالرد

 

كانت حريصة كل احلرص على  يونيةالصه فاملؤسسة احلاكمة. الواقعة الثانية فهي إلغاء مشروع طائرة الاليف أما) ب
 ألسباب عديدة من بينها حتقيق شيء من االستقالل اإلسرائيلي) بعون أمريكي(إسرائيل  إنتاج هذه الطائرة حملياً يف

. املذل على الواليات املتحدة وحتسني صورة إسرائيل القومية أمام املستوطنني الصهاينة الذين يشعرون باعتماد دولتهم

طائرات حملية ختلق عشرات الوظائف للمهندسني والفنيني  ئرة اليف كانت تعين أيضاً إنشاء صناعةكما أن الطا
. بعض الشيء من ظاهرة هجرة العقول من إسرائيل ونزوح عناصر النخبة الفنية منها اإلسرائيليني بأمل أن حيد ذلك

إلسرائيل بإنتاج الاليف  ن صاحلها السماحاملؤسسة الصناعية العسكرية يف الواليات املتحدة وجدت أنه ليس م ولكن
ومل ينجح اللويب الصهيوين أو غريه يف أن يؤثر على القرار  فأُلغي املشروع رغم احملاوالت اليائسة واملريرة ملدة عامني،

جرين للمها النازحني بالفعل عن الدولة الصهيونية، كما أنه قلل مقدرة إسرائيل االستيعابية وقد تزايد عدد. األمريكي
 .خطرية مع هجرة اليهود السوفييت اجلدد، وخباصة من ذوي املؤهالت العالية، وهو األمر الذي شكَّل مشكلة

 

 واليهود السوفييت املقيمني يف الواليات املتحدة قد أسسوا عصابات متارس اجلرمية  لوحظ أن بعض اإلسرائيليني 11

الكوجنرس األمريكي يف إجراء حتقيق يف  ومل يتردد. نس وتزييف النقودوهلا نشاط يف عامل املخدرات واجل) املافيا(املنظمة 
ولكنه ) 1988 أبريل 19جريوساليم بوست (لصورة اليهود اإلعالمية  املوضوع ونشر نتائج التحقيق، وهو ما أساء

  .الصهيوين مألن اجلرمية دد أمن الواليات املتحدة القومي، ومل خيش أحد من سطوة اإلعال فعل ذلك دون تردد

 

تتحرك داخل إطار املصاحل اإلستراتيجية  الصهيونية  مث جاءت حرب اخلليج فأثبتت مبا ال يقبل أي شك أن الدولة 12
قد أُعدت عرب تارخيها لالضطالع  الصهيونية فالدولة الومهية، الصهيونية وليس داخل إطار املصاحل اليهودية أو الغربية
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تبين للغرب أن اشتراكها يف  ولكن.  وقد موهلا الغرب هلذا السبب، وهذا السبب وحدهاألداة العسكرية الكفء، بدور
ال يزال كريهاً لدى اجلماهري العربية اليت تدرك بفطرا السليمة  القتال سيسبب خسارة للمصاحل الغربية، فاسم إسرائيل

) ضد العراق حىت ولو كان(نباً إىل جنب مع إسرائيل االستعمارية، ووقوف أي دولة عربية يف القتال ج طبيعة هذه الدولة

أن تتنحى عن دورها  الصهيونية الدولة كان سيؤدي إىل غضب هذه اجلماهري وثورا، ولذا طلبت الواليات املتحدة من
  الدولةامتثلت وقد. القوات اإلسرائيلية ثكناا وأن تتلقى الصواريخ العراقية دون أن حترك ساكناً التقليدي وأن تلزم

ذكاء أهل احلكم   مرة أخرى  يبين مدى الصهيونية وسلوك الدولة. »النفس ضبط«هلذه األوامر، وسمي هذا  الصهيونية
  .فيها ومعرفتهم متاماً بقوانني اللعبة

قم طا الذي قدمه األمريكيون لإلسرائيليني يف هذه احلالة هو اختيار كولونيل يهودي ليترأس ولعل التنازل الوحيد
! وكان ضمن الطاقم عشرون يهودياً صواريخ باتريوت الذي أُرسل حلماية الدولة الصعهيونية من الصواريخ العراقية،

  .لألهداف النهائية وهو تنازل له طابع رمزي وحسب وال ميتد بأية حال

 

 يفونية مع أحد املليونريات اليهود أناألمريكية ادعى مدير إيباك يف مكاملة تل  أثناء املعركة االنتخابية األخرية للرئاسة 13

ولكن املليونري كان ). اللويب وذلك دف تضخيم دور(كلينتون يقوم باستشارته بشأن املرشحني ملنصب وزير اخلارجية 
بنشرها، ويعد مثل هذا التصريح خرقاً للعقد االجتماعي األمريكي  قد قام بتسجيل املكاملة وسرا للصحف اليت قامت

وأن يأيت  األقليات بالتعبري عن هويتهم اإلثنية بشرط أال يتناقض هذا مع الصاحل األمريكي العام يسمح ألعضاءالذي 
منه وأكد أن ما قاله يف املكاملة التليفونية بشأن  وقد اعتذر مدير إيباك عما بدر. الوالء للواليات املتحدة يف املقام األول

املدير  يل الدعاية لإليباك حلث املليونري اليهودي على أن جيزل العطاء لإليباك، وقدممن قب تعيني وزير اخلارجية مل يكن إال
  .استقالته بعد ذلك

 

املرجعية النهائية هي املصلحة اإلستراتيجية الغربية، ميكننا أن نكتشف بعض  إىل جانب هذه الوقائع التارخيية اليت تثبت أن
  :املستقلة ى مدى عالقتها باملصاحل اليهودية والصهيونيةآليات الضغط اليهودي الصهيوين لنر جوانب

 

وتبعاً . الواليات املتحدة واحنيازها إلسرائيل  ميكن أن نطرح سؤالً بشأن مدى تأثري الصوت اليهودي يف سياسات 1
 لعالقة بنيولنا أن نالحظ أن ا. االحنياز مع تزايد قوة هذا الصوت، والعكس صحيح لألطروحة الشائعة، البد أن يزيد

قد توثقت عراها بشكل ) نيكسون  رجيان  بوش(اجلمهوريني  والواليات املتحدة أثناء حكم الرؤساء الصهيونية الدولة
وقد لوحظ يف انتخابات . من جممل األصوات اليهودية ذهبت للدميوقراطيني% 80  70مذهل، رغم أن ما بني 
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 41النواب من   وعدد9 إىل 10ود إذ اخنفض عدد الشيوخ من  تقلُّص يف عدد املمثلني اليه1994لعام  الكوجنرس

ومع هذا مل يتوقع أحد أن تتغير سياسة الواليات . املزعومة على الضغط الصهيونية ، وهو ما يعين تراجع املقدرة33إىل 
: انظر. (القرار إسرائيل، بل زادت درجة االحنياز كما زاد عدد أعضاء اجلماعة اليهودية يف مؤسسات صنع املتحدة جتاه

  .(«الصوت اليهودي«

 

ولنا أن نشري هنا إىل أن حجم رأس املال الذي يتحكم فيه . اليهودي وهيمنته  وميكن أن نثري قضية سيطرة رأس املال 2
واملنظومة . املتحدة اجلماعات اليهودية يشكل نسبة ضئيلة للغاية بالنسبة لرأس املال الكلي للواليات بعض أعضاء

قوانينها وآلياا اليت تتجاوز إىل حد كبري إرادة األفراد  ية  كما هو معروف  منظومة متكاملة متداخلة، هلاالرأمسال
  يهودي بني أكثر من140يوجد (نضيف هنا أنه على الرغم من ثراء يهود الواليات املتحدة  وميكن أن. وأهواءهم

، )احلديد  الصلب  السيارات) ودي يف الصناعات األساسيةفإنه ال يوجد رأس مال يه) شخص يعدون األكثر ثراء 400
وعلى املنادين بأطروحة السيطرة اليهودية أن يبينوا ). الربوتستانت) كما أن املصارف األساسية ال تزال يف أيدي الواسب

  .طردية بني تزايد رأس املال املتوافر يف أيدي اليهود واالحنياز األمريكي إلسرائيل أن مثة عالقة

 

ولكن هل تزايد . يف قطاع اإلعالم فثمة وجود يهودي ملحوظ.  وقل الشيء نفسه عن اإلعالم وسيطرة اليهود عليه 3
وهل زادت نسبة ملكية اليهود لوسائل اإلعالم أو قلت؟ وهل هناك  هذا النفوذ أو تراجع يف األعوام العشرين املاضية؟

اليهودية  عالم ومنحىن االحنياز؟ كل املؤشرات تدل على أن العناصر غرياهليمنة اليهودية على اإل عالقة واضحة بني تزايد
  .مل يتغير منحىن االحنياز املتزايد اليت دخلت جمال اإلعالم األمريكي أعلى بكثري من العناصر اليهودية، ومع هذا

 

 ويف. سسات األمريكية لصنع القراراجلماعة اليهودية يلعبون دوراً متميزاً داخل املؤ  وميكن أن نثري قضية أن أعضاء 4

من جمموع % 25.8اجلامعات و من كل أعضاء هيئات التدريس يف% 20.9تقرير كُتب يف السبعينيات، أُشري إىل أن 
وقد تزايد عدد اليهود . من اليهود% 11.4شخصية قيادية حوايل  545العاملني يف اإلعالم من اليهود، وأن هناك بني 

جملس األمن  وخباصة يف املراكز احلساسة مثل وزير اخلارجية ووزير الدفاع وعضوية) 1996(خرية األ يف إدارة كلينتون
عملية صنع القرار يف الواليات املتحدة  كما  ولكن. ويشار إىل كل هذا باعتباره دليالً على مدى سيطرة اليهود. القومي

 كما أن اليهود ال يشكلون األقلية. واحدة التحكم فيهاالتركيب، وال تستطيع أية أقلية  أسلفنا  عملية مؤسسية يف غاية

مجاعة الضغط  الوحيدة داخل مؤسسات صنع القرار، إذ توجد أقليات ومجاعات ضغط أخرى كبرية ومهمة مثل
  .الكاثوليكية
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األمريكية باملوظف احلركي النشيط يف إحدى الشركات الكربى  وميكن تشبيه اليهودي داخل مؤسسات صنع القرار
وحترك  أبدى ذكاًء غري عادي يف فهم أهداف املؤسسة اليت يعمل فيها وأخذ بزمام املبادرة فهذا املوظف إن. األمريكية

اية األمر حمكومة باهلدف املؤسسي  حنو تنفيذها، فالبد أنه سيترقى ويتحرك حنو القمة، ولكن حركته الصاعدة تظل يف
 .على فرد أو جمموعة أفراد تغيريه صعبالذي يتم حتديده بشكل مؤسسي، كما أن من ال

 

 ، أي)من منظور تاريخ الصهيونية(مستمداً من جتربة أهم اجلماعات اليهودية يف التاريخ  وميكننا أيضاً أن نستخدم تشبيهاً

نبالء لل) أرنداتور(الوكالء املاليني  يهود األرندا، وهم كبار املمولني من أعضاء اجلماعة اليهودية الذين لعبوا دور
وقد كان لألرندانور سلطة . فكانوا أدام يف استغالل الفالحني األوكرانيني يف أوكرانيا،) شالختا(اإلقطاعيني البولنديني 

ولكن . ملشورته ويأخذ بنصيحته وكان النبيل اإلقطاعي الغائب يف بولندا يستمع. داخل املزرعة اليت يقوم بإدارا مطلقة
األرنداتور كان يستمد قوته وسطوته ال من ذاته وإمنا من النبيل   النبيل اإلقطاعي، كما أنالقرار النهائي كان يف يد

  .هذه القوة والسطوة، كان استمراره، بل وجوده، يستند إىل رضا النبيل اإلقطاعي اإلقطاعي، ولذا رغم

 

ء اليهود؟ وهل يصدر يهود هؤال" صهيونية" نفسه، ومدى» يهودي« وحنب أن نثري قضية مبدئية وهي قضية مصطلح  5
تدل كل املؤشرات على أن . ألنفسهم، أم يصدرون عن رؤية أمريكية؟ الواليات املتحدة عن رؤية يهودية وصهيونية

اليهودية واجليتو  رغم كل الثرثرة عن الشخصية(املتحدة قد اندجموا إىل حد كبري يف اتمع األمريكي  يهود الواليات
اليهودية من أكثر األقليات اندماجاً وقبوالً للعقد  دراسات علم االجتماع األمريكي تعد األقليةوحسب ) . اليهودي

 ومنذ أمد طويل عرف أحد الزعماء الصهاينة يف الواليات املتحدة. اتمع الربمجاتية االجتماعي األمريكي وقيم هذا

  .اآلخر ه، حىت ال ينفصل الواحد عنالربنامج الصهيوين بأنه تداخل صهيونية اليهودي مع أمريكيت

 

حىت ) هارفارد  برنستون(األساسية يف أمريكا  ومن املعروف أن عدد اليهود يف كليات إدارة األعمال يف اجلامعات
اليت حتكم (أنه مل يكن بإمكان اليهودي أن يصبح مديراً يف الشركات الكربى  منتصف الستينيات كان صغرياً للغاية، إذ

 حدث تغير 1974عام  ولكن يف. ما أن املناصب الوزارية املهمة اليت كانوا يتقلدوا كانت دائماً هامشيةك ،(أمريكا
األمريكية، وعين شابريو مديراً لشركة دي بونت  جوهري إذ شهد هذا العام تعيني كيسنجر وزيراً للخارجية

 هود أمريكا أصبحوا أمريكيني هلم مصاحل أمريكية، أياحلاكمة يف أمريكا قد وجدت أن ي ويبدو أن النخبة. للكيماويات

جزءاً ال يتجزأ من اتمع األمريكي  ليسوا جمرد يهود هلم مصاحل يهودية، وأنه مت دجمهم وأمركتهم متاماً، حبيث أصبحوا
ا ال تؤثر يف والء ميانع يف احلفاظ على بعض معامل اهلوية اإلثنية، طاملا أ الذي ال(خاضعني حلركيات اتمع األمريكي 

  .(ويف سلوكه يف رقعة احلياة العامة الشخص
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الذي ال خيتلف ) الصهيونية فرغم اهلستريا الواضحة يف تأييد الدولة. احلاكمة وقد أثبت يهود أمريكا صدق حدس النخبة
وعن  الصهيونية ملنظمةفثمة انصراف واضح عن ا (يف واقع األمر عن تأييد املواطن األمريكي العادي هلا إال يف النربة

فيه  كما أسلفنا   وقد ظهر والء يهود الواليات املتحدة بشكل واضح ال مراء. حضور مؤمتراا وانتخاباا التربع هلا وعن
) مواطناً أمريكياً يهودياً للتجسس على الواليات املتحدة حيث جندت املخابرات اإلسرائيلية(يف حادثة جوناثان بوالرد 

  .باسم يهود أمريكا ضد إسرائيل ألا تعرض وضعهم داخل جمتمعهم للخطر ئرة املتحدثنيإذ ثارت ثا

 

الصهيونية، فالصورة  بل ميكن القول بأن هناك عناصر تسبب بعض التوتر بني يهود الواليات املتحدة والدولة  6
فاضة  التشدد الصهيوين  بناء حرب لبنان  االنت(رائعة طيلة الوقت  ليست صورة الصهيونية اإلعالمية للدولة

اإلنسان، أنه ليس  وكثرياً ما جيد يهود أمريكا، الذين يعيشون يف جمتمع ليربايل يدعي الدفاع عن حقوق .(املستوطنات
قيادات األمريكيني اليهود أحياناً موقفاً مستقال عن  من صاحلهم أن يوحد فيما بينهم وبني الكيان الصهيوين، ولذا تتخذ

إسرائيل حول املستوطنات انعكس على  ويالحظ كذلك أن سقوط اإلمجاع القومي يف. وناقداً له الصهيونية دولةال
فنجد أن حركة السالم اآلن هلا فروع . مل تكن متاحة هلم من قبل األمريكيني اليهود، إذ أن ذلك أعطاهم حرية حركة

 كما أن الصراع بني الدينيني. ندوق القومي اليهوديبل هلا صندوق جباية مستقل عن الص يف الواليات املتحدة

اليت تتحكم فيها املؤسسة  الصهيونية األرثوذكس والالدينيني جيد صداه بني األمريكيني اليهود ويقلل التفافهم حول الدولة
  .تعترف م كيهود األرثوذكسية اليت ال

 

اب األمريكيني اليهود من الفكرة الصهيونية، والبعض اآلخر اقتر إذن مثة عناصر، داخل اتمع األمريكي، بعضها يزيد من
أو  مهما كانت الصورة مركبة، فإن العنصر األساسي يف حتديد سلوك اليهود السياسي، سلباً ولكن،. يبعدهم عنها

ليت تفوق والءهم مصاحلهم اخلاصة واملباشرة ا إجياباً، اقتراباً أو ابتعاداً من الصهيونية، هو كوم مواطنني أمريكيني هلم
 األمريكيني اليهود لسياسة بالدهم يف الشرق األوسط ال ختتلف كثرياً عن تأييد بل إن تأييد. العقائدي للصهيونية

ومما جيدر . اليهودي تفسر علو النربة فقط ولعل يهودية األمريكي. األمريكيني الربوتستانت هلا ال يف النسبة وال يف احلدة
التظاهر السياسي لصاحل إسرائيل، وارتفاع النربة، هو شكل من أشكال  السياسيني يرون أنذكره أن بعض احملللني 

وميارس الضغط السياسي من أجلها  الصهيونية فاألمريكي اليهودي يدفع األموال للدولة .الصهيونية من التملُّص اليهودي
  .انية متاماًفهو يرفض اهلجرة االستيط) حىت يرضي ضمريه(فيها  خوفاً منها وليس حباً
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إسرائيل وليس  احملللني من يذهب إىل أن نفوذ اجلماعة اليهودية يف الواليات املتحدة يستند إىل قوة كما أن هناك من
األمنية وحاجتها إليها كقاعدة عسكرية وحاملة  فاعتماد الواليات املتحدة على إسرائيل يف كثري من األمور. العكس

مبا يف ذلك الرأي (األمريكي  حىت تقوم بعملية تعبئة الرأي العام الصهيونية املنظمات ركةطائرات، جيعلها توسع رقعة ح
دعمها الدائم واملستمر للكيان الصهيوين مبا يتضمنه ذلك من دعم  ليساند الواليات املتحدة يف) العام األمريكي اليهودي

األمر الذي  راتيجي جيد من منظور املؤسسة احلاكمة،من منظور اإلنسان العادي ولكنه استثمار إست مايل قد يبدو باهظاً
تساهم، عن  الصهيونية كما أن املنظمات. على أكمل وجه الصهيونية يتطلب عملية قومية سياسية تقوم ا املنظمات
والنفوذ الصهيوين، من هذا املنظور، ليس سبباً لسياسات الواليات  .طريق عمليات مجع التربعات، يف دفع الفاتورة

اجلماعات  والستيعاب هذه النقطة، ميكن مقارنة النفوذ الصهيوين ومدى جناحه بفشل. نتيجة هلما ملتحدة وإمنا هوا
األيرلندية، النوعية والعددية، ورغم أن  األيرلندية يف مجع الدعم واألسلحة جليش التحرير األيرلندي رغم قوة اجلماعة

 !صل أيرلنديأ كان من) كنيدي(أحد رؤساء الواليات املتحدة 

 

 لم ازدهرت األسطورة : اللوبي اليهودي والصهيوني

Jewish and Zionist Lobby: Why has the Myth Prospered ? 

حيدث يف الغرب هي أسطورة قد  ميكننا القول بأن تضخيم قوة اللويب واإلعالم الصهيوين وجعلهما مسئولني عن كل ما
ضعيفة لعدم إحاطتها ذا الواقع ولعجزها عن التمييز بني ما هو  مقدرة تفسرييةيكون هلا عالقة ما بالواقع، ولكنها ذات 

للرؤية التآمرية  بل ميكن القول بأن هذه األطروحة الشائعة يف أشكاهلا املتطرفة، هي امتداد. فيه جوهري وما هو فرعي
ود مسئولني عن كل شيء وجتعل الغرب جتعل اليه ، اليت)نسبة إىل بروتوكوالت حكماء صهيون(االختزالية الربوتوكولية 

تبسيط لألمور يعمي األبصار، فهل ميكن أن يتصور أحد أن التشكيل  وهذا. ضحية للتالعب اليهودي الصهيوين
عمالئه  واآلن من خالل(الذي حول العامل بأسره إىل ساحة لنشاطه من خالل جيوشه وخمابراته  االستعماري الغريب

إىل استغالل املصادر البشرية والطبيعية  كيالً حضارياً وبنية اجتماعية ونظاماً سياسياً يهدفوالذي أسس تش) وخمابراته
أن تحدد سياسات هذا الكيان نتيجة تدخل قوة سياسية مثل اللويب  للكون بأسره وتوظيفها لصاحله، نقول هل ميكن

اختفت من على خريطة العامل،  من أثر، ولو أن إسرائيلالصهيوين، هل لو أن اليهود اختفوا متاماً ومل يعد هلم  اليهودي
تتصاحل مع القوى القومية والداعية للسالم والبناء، أو أا كانت  هل ستتغري سياسة الواليات املتحدة وتصبح قوة مساملة

 آخرين وعن أشكال أخرى من التدخل؟ هذا هو السؤال الذي وجهته مرة للسناتور األمريكي ستبحث عن عمالء

أو الشرق األوسط بدون  وكان رده أنه ال ميكن ختيل العامل بدون يهود) من أصل عريب(السابق جيمس أبو رزق 
  .التخيل بقدر ما تدل على كفاءته النادرة يف املراوغة واإلجابة ال تدل على عجز السناتور أبو رزق عن! إسرائيل
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هيوني إال أنها تزدهر وتترعرع لعدة أسباب نورد ورغم ضعف المقدرة التفسيرية ألسطورة نفوذ اللوبي الص
 : يليبعضها فيما 

 

فكان وايزمان يتصور أن وعد بلفور قد منح لليهود . يف األذهان  يروج الصهاينة أنفسهم ألسطورة اللويب ويرسخوا 1
 ض االنتداب، سريوكان اليهود يتصورن أن أول مندوب سامي بريطاين يف فلسطني بعد فر بسبب اكتشاف األسيتون،

معبد يهودي يف  وقد ألقى أحد احلاخامات يف! ملك يهودي لفلسطني بعد هدم اهليكل هربرت صمويل، هو أول
بل هي إدارة ) أي غري اليهود(تعد حكومة لألغيار  الواليات املتحدة مل: "واشنطن مؤخراً موعظة بدأها بالعبارة التالية

وال شك يف أن الصهاينة يستفيدون من مثل هذه الشائعات ". ل املستوياتعلى ك يشارك فيها اليهود بشكل كامل
وقد . التفاوضي فهي تضفي عليهم أمهية ال يستحقوا، وتنسب هلم قوة تزيد وزم وهو ما يحسن وضعهم واألساطري،

م يحددون احلاكمة العربية، حىت أ عششت أسطورة اللويب اليهودي والصهيوين يف رؤوس بعض أعضاء النخب
  .سياسام انطالقاً منها وتأسيساً عليها

 

مهمتها باعتبارها قاعدة عسكرية رخيصة وحارساً للمنطقة العربية، وقد  الوظيفية يف إجناز الصهيونية  جنحت الدولة 2
لعرب، فكلما ا وميكن القول بأن مثة عالقة طردية بني قوة اللويب الصهيوين وضعف. رواج أسطورة اللويب دعم هذا من

ولكن لو  .الصهيونية تالحم املصاحل الغربية واملصاحل ازداد العرب ضعفاً وغياباً ازداد اللويب الصهيوين قوة وحضوراً وزاد
حساباا، وألصبحت هذه  ألعادت الواليات املتحدة) من خالل املقاومة واملقاطعة واجلهاد(تكلفة إسرائيل  زادت

املتحدة يف احنيازها، وملا ازداد منحىن التحيز احنناًء  وملا استمرت الواليات) هة نظرنامن وج( احلسابات أكثر رشداً 
  .لصاحل إسرائيل

 

لإلحياء بأا ترغب يف اختاذ مواقف  تروج احلكومة األمريكية ذاا ملثل هذه املزاعم الربوتوكولية عن اللويب الصهيوين  3
ال تستطيع ذلك بسبب اللويب الصهيوين، وبذا يصبح الدعم األمريكي السخي  نهاأكثر اعتداالً جتاه القضايا العربية ولك

الباطشة جمرد ضحية  إلسرائيل أمراً يتم رغم إرادة الواليات املتحدة وضد رغبتها، وتصبح هذه القوة العظمى واملستمر
  .ا أمام زبائنها من العربوهو يحسن صور. تقهر للنفوذ اليهودي وألعوبة يف يد القوة الصهيونية اليت ال

 

شيئاً متوقَّعاً ومفهوماً،  فهي تربر اهلزمية العربية إذ جتعلها. العربية من أسطورة اللويب اليهودي والصهيوين  تستفيد النظم 4
وشوارع واشنطن وباريس حىت يتسىن هلذه األنظمة العربية  كما أن ساحة القتال تنتقل من فلسطني إىل غرف الكوجنرس

  !اليهودي رسة ضغط يشبه الضغطمما
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إسرائيل اإلعالمي ومصدر قوة اللويب الصهيوين وليس  إن توافق املصاحل، وتوافق اإلدراك الغريب والصهيوين، هو سر جناح
 فاإلعالم واللويب الصهيوين ال يستمدان قوما من كفاءة. اية األمر السلوك الغريب العكس، وهي العوامل اليت حتدد يف

وألا جعلت نفسها أداة طيعة رخيصة  اينة وإمنا من أن إسرائيل وجدت لنفسها مكاناً داخل اإلستراتيجية الغربية،الصه
على هذا النحو يعين أننا ال نقلِّل من أمهية اللويب الصهيوين أو من مقدرته  وحتديد القضية. كفئاً لتحقيق هذه اإلستراتيجية

وخباصة يف أمور (القرار األمريكي  حل إسرائيل أو من فعاليته يف التأثري على صانعتعبئة الرأي العام األمريكي لصا على
ولكننا مع هذا ال نفسر كل سلوك الغرب على أساسه، إذ تظل  .(الشرق األوسط والصراع العريب  اإلسرائيلي

إدراكنا  ذه احلقيقة سيعمقوإدراكنا هل. اليت حددها صانع القرار الغريب هي اليت تفسر سلوكه األولويات اإلستراتيجية
الذي نطرحه ليس جمرد مترين أكادميي، وإمنا  إن النموذج التفسريي. للواقع وحركياته ويزيد مقدرتنا على التنبؤ والتصدي

  .إلسرائيل، ويف حتديد األولويات هو أمر أساسي يف حتديد إستراتيجية التصدي

 

الرئاسة األمريكية على مسألة أن كييت دوكاكيس زوجة املرشح انتخابات  وقد ركز اإلعالم العريب أثناء إحدى
شارك فيه بعض  والبد أن هذا املوقف. آنذاك يهودية، وأن هذا سيؤدي إىل تزايد نفوذ اللويب الصهيوين الدميوقراطي

ي عن رأيه فحني سئل املتحدث الرمسي الترك ويقف هذا على الطرف النقيض من املوقف التركي،. صانعي القرار العريب
أصل يوناين، ومدى تأثري ذلك يف املوقف األمريكي من تركيا إن مت  يف مسألة ترشيح دوكاكيس للرئاسة، وهو من

فهذه . كان أصله إن الواليات املتحدة هلا مصاحل إستراتيجية ثابتة سيتمسك ا الرئيس املنتخب أياً انتخابه، قال ببساطة
لتركيا وهي أيضاً وراء تأييد الواليات املتحدة  الكامن وراء دعم الواليات املتحدةاملصاحل الثابتة هي السبب احلقيقي 
وهذه مقولة غري مرحية ! أن كييت دوكاكيس ستؤثر يف ذلك املوقف بشكل جوهري للدولة الصهيونية، وال ميكن تصور

اليهودية اخليالية امليتافيزيقية اليت   ليس األفعىاستناموا ملقولة أخطبوطية اللويب الصهيوين، إذ أا تعين أن عدونا بالنسبة ملن
وإمنا هو العامل الغريب الذي يدافع ) وهذه دعوة مقنعة لالستسالم(كل مكان  ال ميكن اإلمساك ا ألا خفية رغم أا يف

  .اإلستراتيجية اليت ميكن تعريفها والتصدي هلا وحماربتها يف كل مكان عن مصاحله

 

 الواليات المتحدة الصوت اليهودي في 

The Jewish Vote in the U. S. A  

األصوات يديل ا أصحاا من اليهود يف االنتخابات األمريكية  مصطلح يفترض أن هناك عدداً من» الصوت اليهودي»
 أو حاكمها، سواء القومية النتخاب رئيس اجلمهورية، أو على مستوى الوالية النتخاب) الغربية أو غريها من البالد(

أن الناخبني اليهود يتبعون منطاً واحداً  كما يفترض املصطلح. على مستوى املدينة النتخاب العمدة أو غريه من القادة
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إىل جانب إسرائيل ويؤيدون املوقف الصهيوين، وهم بذلك يشكلون أداة ضغط  تقريباً يف التصويت، وأم دائماً يقفون
ومما . قوة» اليهودي الصوت«طلح أنه كلما ازداد عدد الناخبني اليهود ازداد كما يفترض املص. الصهيوين يف يد اللويب

 يستخدمونه لتفسري سلوكهم املمالئ إلسرائيل وللسياسات زاد هذا املفهوم شيوعاً أن بعض الساسة الغربيني أنفسهم

وال يعبر عن  الصهيونية الصوت اليهودي واملصاحل إذ يدعون أن سلوكهم إمنا هو استجابة عملية لضغوط الصهيونية
 وقد دأبت الدعاية. هلا إستراتيجي مبدئي متليه عليهم مصاحلهم األمريكية أو الغربية أو على األقل رؤيتهم موقف

  .الصهيونية وكأا حقيقة مسلم ا، وتلوح ا ضد معارضي على ترويج هذه املقولة الصهيونية

 

) أينما وجدوا(اجلماعات اليهودية  ومما ال شك فيه أن أعضاء. اقعأسطورة هلا أساس يف الو» الصوت اليهودي«و

ولكن، بعد تقرير هذه احلقيقة، . وخصوصاً يف الدول الدميوقراطية الغربية سيكون هلم أثر ما على صنع القرار السياسي،
االعتبار، أو هو   يفما حجم هذا األثر؟ هل هو من القوة حبيث جيب أخذه: كثري من القضايا األساسية مثل يظل هناك

قوي » الصوت اليهودي«مصادر أو أسباب قوته؟ هل  من التفاهة حبيث ميكن جتاهله متاماً؟ وإذا كان التأثري قوياً فما
الدولة الصهيونية؟ وهل قوة هذا الصوت اليهودي تعود إىل القوة االقتصادية  بسبب اتفاق مصاحل الدولة الغربية مع

آخر، فسنتناول يف   إىل أسباب أخرى؟ ونظراً الختالف وضع اجلماعات اليهودية من بلد إىلاليهودية أو تعود للجماعة
ونتناول أوربا الغربية وجنوب أفريقيا (الواليات املتحدة  هذا املدخل أهم اجلماعات اليهودية وهي اجلماعة اليهودية يف

  .(مستقل وأمريكا الالتينية يف مدخل

 

الضغط، أي أا ليست جمرد دميوقراطية حزبية على النمط  ريكية باعتبارها دميوقراطية مجاعاتيشار إىل الدميوقراطية األم
احلزيب،  برناجمه السياسي وينضم إليه الناخبون ويعبرون عن إرادم من خالل هذا اإلطار األوريب حيث يطرح كل حزب

ومجاعات الضغط اليت ينتمون إليها، وهي  من األحزابوإمنا هي دميوقراطية يعبر فيها الناخبون عن آرائهم من خالل كل 
الذين ينتمون إثنياً إىل أصل واحد، مثل األمريكيني من أصل إسباين  قد تكون مجاعات ذات طابع إثين تضم املواطنني

لقدامى واحملاربني ا وقد تكون مجاعات مصاحل مثل املعوقني واملتقدمني يف السن. إخل... أصل إيطايل واألمريكيني من
أعضائها وحتسني صورم يف اتمع عن طريق الضغط  وحتاول هذه اجلماعات محاية مصاحل. والعاملني يف صناعة السالح

عن طريق غريه من الوسائل، وإن كانت أهم أشكال الضغط هي االنتخابات  على السلطة إما عن طريق التظاهر أو
  ) األخري يقع خارج نطاق هذا املدخلولكن استكشاف هذا اجلانب(الكوجنرس  ورشوة أعضاء
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انتخابية صغرية نسبياً  من جمموع الناخبني األمريكيني، وهو ما جيعلهم كتلة% 2.4أن اليهود ال يشكلون سوى  ورغم
أيرلندي أو الناخبني السود، فإن مثة عوامل جتعل قوم االنتخابية  قياساً بالكتل األخرى مثل الناخبني من أصل إسباين أو

  :بكثري عددهم الفعلي تأثريام تفوقو

 

يوجدون بأعداد كبرية يف بعض املدن، مثل نيويورك وشيكاغو   فاليهود من أكثر األقليات تركيزاً يف املدن، فهم 1
 من كل سكان مااتن% 19وعلى سبيل املثال، يشكل اليهود . جيعل هلم ثقالً غري عادي ، وهو ما)فلوريدا(وميامي 

من كل % 3نيويورك و من كل سكان% 16وهم يشكلون ). ا أهم قسمني إداريني يف مدينة نيويوركومه(وبروكلني 
عليه أن يضع الصوت ) الصوت األسود واإلسباين مقابل(وبالتايل، فإن أي مرشح يتوجه للصوت األبيض . سكاا البيض

  .اليهودي يف االعتبار

 

أمهيتهم كجماعة ضغط  اً حامساً يف انتخابات الرئاسة، وهذا ما جيعلاليهود يف بعض الواليات اليت تلعب دور  يتركز 2
يف واشنطن % 4.8يف نيوجريسي و% 5.9و من مجلة الناخبني يف والية نيويورك% 10.6تتزايد فهم يشكلون 

سلفانيا كما يوجدون بأعداد كبرية يف والية بن. يف والية كاليفورنيا يف والية فلوريدا ونسبة كبرية% 4.7و) العاصمة(
  .وإلينوي

 

الواليات املتحدة، وهو ما يؤثر على سلوكهم   يالحظ أن أعضاء اجلماعة اليهودية يتمتعون بأعلى مستوى تعليمي يف 3
وهي أعلى % (92وتبلغ هذه النسبة بني اليهود . تفوق مبراحل النسبة القومية االنتخايب إذ أم يدلون بأصوام بنسبة

على وجه العموم، وهذا  وهي النسبة بني األمريكيني% 54مقابل )  أي أقلية يف اتمع األمريكياإلطالق بني نسبة على
من مجلة الناخبني البيض الذين هلم حق االنتخاب يف  %10.6 وعلى سبيل املثال، ذكرنا أن. يعين تزايد قوم االنتخابية
وهي  على اإلدالء بأصوام، جند أن نسبتهم الفعلية،ولكن، نظراً حلرص الناخبني اليهود  .والية نيويورك من اليهود

  .%20و% 16النسبة اليت يضعها املرشحون يف اعتبارهم، تصل إىل ما بني 

 

اختيار املرشحني لرئاسة  وتضاعف هذه النسبة فيما يتعلق بانتخابات مؤمترات الواليات اليت يتم عن طريقها  4
، بلغت نسبة عدد اليهود حنو )1984انتخابات عام (نيويورك  ميوقراطي يفففي انتخابات مؤمتر احلزب الد. اجلمهورية

أما يف انتخابات عمدة نيويورك، فإن . اليت أعطيت ملونديل من أصوات اليهود من األصوات% 41وكان %. 30
الشباب  ومع هذا لوحظ مؤخراً انصراف. (من األصوات اليت حصل عليها% 50اليهود كانت تشكل  أصوات
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أن عدد املمتنعني عن االشتراك يف  وقد بينت إحدى اإلحصائيات. ي يف الواليات املتحدة عن اإلدالء بأصواماليهود
وهو ما يضعف قوة الصوت اليهودي، وخصوصاً مع زيادة  1991االنتخابات قد وصل إىل ما يزيد على مليون عام 

  .(إقباهلم على االنتخابات عدد أعضاء األقليات األخرى وتزايد

 

اليهودية نشطاء سياسياً ويشتركون يف معظم احلركات السياسية،   وإىل جانب كل هذا، يالحظ أن أعضاء اجلماعة 5
  .واليسارية، ويؤثِّرون فيها بشكل يفوق عددهم وخصوصاً الليربالية

 

وأمهية  ذي يزيد من ثقلعدداً كبرياً من كبار املثقفني والفنانني ورجال السياسة، األمر ال  تضم اجلماعة اليهودية 6
  .الصوت اليهودي

 

ونظراَ لنشاطهم السياسي، فهم . يف العامل إن مل تكن أكثرها ثراء بالفعل  تعد اجلماعة اليهودية من أكثر األقليات ثراء 7
ط، اليهودية، كجماعة ضغ ورمبا كانت اجلماعة. للحمالت االنتخابية مببالغ كبرية حيسب املرشحون حساا يتربعون

يفوقون اليهود عدداً ولكنهم ال يقتربون بأية حال من  تنفرد ذه اخلاصية إذ أن أعضاء مجاعات الضغط األخرى قد
  .إمكانام املالية

 

ومثة صوت يهودي متاماً . األمريكي إذن، ال شك يف أن اجلماعات اليهودية متثل قوة ضغط مهمة داخل النظام السياسي
وهذا الصوت اليهودي متعاطف مع إسرائيل ). وبدايات صوت عريب) أو صوتاً إسبانياًكما أن هناك صوتاً أسود 

 الصوت اليهودي يظل خاضعاً حلركيات النظام السياسي األمريكي وللتناقضات اليت تتفاعل ولكن هذا. والصهيونية

ة اليهود، كأمريكيني أو كأمريكيني استجاب وما حيدد اجتاهه، ليس الوالء العقائدي ارد للصهيونية وإمنا. داخل اتمع
فأعضاء اجلماعة اليهودية يف الواليات املتحدة هم أمريكيون يهود أو  .يهود، ملا يواجههم يف جمتمعهم األمريكي

خيتلفون عن كل  وهم، يف هذا، ال. بالعقيدة اليهودية أو باهلوية اليهودية، وليسوا يهوداً أمريكيني أمريكيون يؤمنون
وهي اختصار لعبارة وايت أجنلو  WASP  الواليات املتحدة، فال يوجد أمريكي خالص سوى فئة الواسباملواطنني يف

وحىت (أي الربوتستانت من أصل أجنلو ساكسوين  ،White Anglo-Saxon Protestant ساكسون بروتستانت
و أمريكيون أيرلنديون أو أمريكيون بقية األمريكيني، فهم أمريكيون إيطاليون أ أما). هؤالء حيمل امسهم أصلهم العرقي

» أمريكيون بشرطة» أي «hyphenated Americans هايفنيتيد أمرييكانز«ويشار إليهم باإلجنليزية بتعبري  عرب،

 )وهكذا «عرب/يهود  أمريكيني/ أمريكيني«إذ يشار إليهم باعتبارهم (
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اين مكون أساساً من مهاجرين وال توجد فيه تقاليد استيط وهذا يعود إىل طبيعة تكوين اتمع األمريكي، فهو جمتمع
ليصبح  وكان على املهاجر أن يسقط معظم ثقافته القدمية ويندمج يف اتمع. دينية مستقرة حضارية ثابتة أو عقائد

نب اجلانب من شخصيته من خالل بعض جوا أمريكياً، وإن ظل به ولع لثقافته القدمية فإنه يستطيع أن يعبر عن هذا
، أو ما تبقَّى منها، جيب أن تظل )القدمية(لكن هويته األوربية . ببعض األعياد حياته غري املهمة مثل الطعام واالحتفال

أكثر املهاجرين تقبالً  ومن املعروف أن أعضاء اجلماعة اليهودية من املهاجرين كانوا من. النتمائه األمريكي خاضغة
وهذا يعود إىل عدم جتذُّر . األوربية، مبعدالت تفوق املهاجرين اآلخرين ثقافتهم القدميةللمثل األمريكية، وأكثر ختلياً عن 

الواليات املتحدة  مل يأتوا إىل) على عكس كثري من املهاجرين(الثقافة األوربية يف شرق أوربا، ولذا فهم  اليهود يف
ين إىل أوربا من بني املهاجرين اليهود هي أقل العائد ومن مث، فقد كانت نسبة. ليجربوا حظهم وإمنا ليستقروا ويقيموا

أنفسهم داخل  وبعد أن استقر يهود شرق أوربا، وضعوا). رمبا باستثناء األيرلنديني(املهاجرين  نسبة بني خمتلف مجاعات
النسبة إسرائيل بالنسبة إليهم مثل أيرلندا ب حبيث أصبحت) يهوداً/أمريكيني(اإلطار األمريكي وأصبحوا أمريكيني بشرطة 

مالحظة أن إسرائيل، بذلك، أصبحت البلد األصلي، أي البلد الذي يهاجر منه  وجيب. لألمريكيني من أصل أيرلندي
  .الصهيونية ال إليه، لكن فكرة أن إسرائيل هي البلد األصلي هي فكرة مناقضة للفكرة اإلنسان

 

يات املتحدة، على عكس ما هو شائع، من أكثر اليهودية يف الوال ويف الوقت احلاضر، يالحظ أن أعضاء اجلماعة
ميارسون شعائر  فقد لوحظ أن عدد اليهود الذين. وتأمركاً حيث يتبدى هذا يف تزايد معدالت العلمنة األقليات اندماجاً

ولذا، %. 50الواليات إىل ما يزيد على  ، ووصلت معدالت الزواج املُختلَط يف بعض%50عقيدم ال يزيد عن 
جوهري عن يهود أوربا ويهود عصر ما قبل االستنارة يف أواخر  ، فهم خمتلفون بشكل»اليهود اجلدد«ميهم فنحن نس

 سلوكهم االنتخايب والسياسي احلقيقي، البد أن نضعهم داخل سياقهم األمريكي خارج ولفهم. القرن الثامن عشر

  .اليت يرددها بعض العرب الصهيونية األساطري

 

والواليات املتحدة ازدادات عمقاً أثناء حكم الرئيسني  الصهيونية الحظ أن العالقة بني الدولةسبيل املثال، ي على
 ويالحظ كذلك أن سياسات احلزب اجلمهوري، اليت تتبىن سياسة. وخصوصاً األخري اجلمهوريني نيكسون ورجيان،

املستفيدة من  الصهيونية والدولة الصهاينةاملواجهة مع االحتاد السوفييت وتصعيد احلرب الباردة، تلقى صدى يف صفوف 
  يتسم بالتحيز الشديد1988ويالحظ كذلك أن برنامج احلزب اجلمهوري عام . واالستقطاب حالة التوتر الدويل

والوقوف ضد إنشاء دولة فلسطني  إلسرائيل من مطالبة بتقوية األواصر اإلستراتيجية معها وتعميق العالقة اخلاصة ا
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شخصية مثل جيسي  كما أن احلزب اجلمهوري ال يضم يف صفوفه. بالعنصرية الصهيونية اء قرار مساواةوتأييد إلغ
األمريكية، يف وضع فكرة الدولة الفلسطينية  جاكسون الذي جنح هو وأتباعه، وألول مرة يف تاريخ مؤمترات األحزاب

لصهاينة، فإن من املتوقع أن يصوت اليهود كأداة ضغط يف يد ا» اليهودي الصوت«فإن صدقت مقولة . موضع املناقشة
%  70الدميوقراطي، بنسبة  ومع هذا، فقد أدىل معظم اليهود بأصوام لصاحل احلزب. اجلمهوريني بأعداد متزايدة لصاحل

الوالء «تفسري هذا الوضع جند أن احملللني يسقطون  ويف حماولة. من جممل األصوات كما حدد بعض احملللني% 80
فيالحظ أن احلزب . لعالقة هؤالء األمريكيني اليهود مبجتمعهم األمريكي كعنصر حمرك ويتوجهون» الصهيوين

وحياول التعبري  كان دائماً حزب املهاجرين واألقليات وسكان املدن وهو أيضاً احلزب الذي ميثل مصاحلهم الدميوقراطي
احلزب الدميوقراطي على ما يزيد على  ني من، حصل خمتلف الرؤساء األمريكي1932ومنذ عام . عن هذه املصاحل

احملللني، ال تزال هذه النسبة هي النسبة القائمة، ففي انتخابات عام  وحبسب كثري من. من األصوات اليهودية% 70
 ويقال إن. من الصوت اليهودي، وقد حصل بوش على نسبة أقل% 40%  30رجيان إال على   مل حيصل1984

بالدرجة ) الواسب) فاحلزب اجلمهوري هو حزب البيض. من الصوت اليهودي% 85يل كلينتون قد حصل على حوا
من اليهود % 2، كان هناك 1988الرئاسة عام  من بني املندوبني ملؤمتر احلزب اجلمهوري الختيار مرشح(األوىل 
). لدميوقراطييف مؤمتر احلزب ا% 20من السود مقابل % 3وكان هناك  يف مؤمتر احلزب الدميوقراطي،% 6مقابل 

ويطالب  احلزب اجلمهوري مؤيد للصهيونية وإسرائيل، فإن الربنامج نفسه يقف ضد إباحة اإلجهاض ورغم أن برنامج
أن الربنامج يطالب بإعطاء خصم ضرييب  كما. بإدخال الصلوات يف املدارس ويؤكد ضرورة ترديد ميني الوالء يف املدارس

وهي سياسات حمافظة ال تروق للناخبني . خاصة حىت لو كانت دينية مبدارسألولياء األمور الذي يلحقون أوالدهم 
  .هي اليت حتدد سلوكهم االنتخايب اليهود واستجابتهم هلا

 

املراقب اخلارجي وكأا أمور تافهة، وهي حقاً كذلك من منظور السياسة  وقد تبدو كل هذه األمور بالنسبة إىل
يتبعه أعضاء  ر احلركيات الداخلية للمجتمع األمريكي ومنط التصويت الذيولكنها ليست كذلك من منظو اخلارجية،

وفصل الدين عن الدولة بشكل كامل ومطلق، بقيادة  فمنذ بداية الستينيات واملعركة مستمرة بني دعاة العلمانية. اجلماعة
رى معظم أعضاء اجلماعة وي. اجلماعات األخرى ذات التوجه الديين من جهة أخرى اجلماعة اليهودية من جهة، وبعض

وقد اكتسح . وجودهم أن مصلحتهم تكمن يف تزايد معدالت العلمنة، وأن هذا هو الضمان الوحيد حلريتهم بل اليهودية
بني الدين والدولة مراحل هستريية حىت أن ذكر كلمة  هذا التيار اتمع األمريكي يف الستينيات، ووصلت عملية الفصل

ومنعت الصلوات كما منعت نشاطات اجلمعيات الدينية يف املدارس حىت لو أرادت  سية منع،يف الكتب املدر» اإلله«
  !نفسها على أا من مجاعات اهلوايات أو كرة القدم تسجيل
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والطريف أن هذه  .السبعينيات، بدأ رد فعل ضد هذا االجتاه وبدأت حركة بعث ديين ذات طابع أصويل ولكن، مع بداية
أن يتم اخلالص املسيحي إال بعد عودة اليهود إىل  جه صهيوين مبعىن أن أتباع هذا االجتاه يرون عدم إمكاناحلركة ذات تو

  )فلسطني(صهيون 

 

اجلماعات مجاعات ضغط لصاحلها، بل إن بعض  من هذا الوضع، وهي تعترب هذه الصهيونية استفادت الدولة وقد
ر أمهية من مجاعة اليهود كجماعة ضغط باعتبار أن اليهود أقلية توجد أكث املعلقني السياسيني اإلسرائيليني يرون أا

ليست مندجمة فيه  أما اجلماعات املسيحية األصولية، فهي. حىت ولو كانت مندجمة فيه) املسيحي(األمريكي  خارج اتمع
 ة عن رؤية الدولةهلذا املوضوع خمتلف ولكن رؤية األمريكيني اليهود. وإمنا هي جزء عضوي منه تعمل من داخله

 اجلماعات األصولية، برغم صهيونيتها، دد حرية أعضاء اجلماعة وكل ما حققته من مكانة فهذه. له الصهيونية

بسبب اجتماع اإلفطار الذي  1984ويقال إن كثرياً من اليهود صوتوا لصاحل مونديل عام . اجتماعية وحراك اجتماعي
وقد حاول . انعقاد مؤمتر احلزب اجلمهوري يف داالس رجيان وذلك إبانأقيمت أثناءه الصالة املسيحية وحضره 
، فعقدوا اجتماع إفطار صالة تعددياً حضره بروتستانت )1988عام ) اجلمهوريون تصحيح خطئهم هذه املرة

 ألقى موعظة يف هذا االجتماع طلب فيها) وهو مسيحي أصويل(دونالد هودل وزير الداخلية  ولكن. وكاثوليك ويهود

وحياول بوش أن خيفف حدة ! بلة من مستمعيه، مبا يف ذلك اليهود، أن يدخلوا املسيح يف حيام الشخصية، فزاد الطني
يستطيع الطلبة » حلظة صمت«أن تأخذ الصالة شكل  برنامج احلزب اجلمهوري اخلاص بإدخال الصلوات ويدعو إىل

ولكن، مهما حاول احلزب اجلمهوري، فسوف . ن شاءوايف صمت دون صالة إ فيها أن يصلوا أو أن جيلسوا أثناءها
. الدولة بالقياس إىل موقف احلزب الدميوقراطي حيث طالب دوكاكيس بكل حدة بفصل الدين عن يظل موقفه باهتاً

دأ كلنتون ليعبر عن تزايد معدالت العلمنة ويب مث يأيت. ورمبا كان أكرب دليل على ليرباليته وعلمانيته أن زوجته يهودية
ونضيف إىل هذا أن سياسات . إدخال الشواذ جنسياً القوات املسلحة األمريكية فترة رئاسته بإباحة اإلجهاض وحماولة

حمافظة يف حني أن  اجلمهوري الداخلية بشأن اإلنفاق على مشاريع الرخاء االجتماعي والتعليم هي سياسات احلزب
أسلفنا، يتبىن معظم اليهود مواقف احلزب الدميوقراطي  وكما. سياسة احلزب الدميوقراطي يف هذا املضمار ليربالية

  .الليربالية

 

كمواطنني  يصوت معظم يهود أمريكا للحزب الدميوقراطي وليس للحزب اجلمهوري، تعبرياً عن وضعهم لكل هذا،
  . معهاأو متعاطفني الصهيونية أمريكيني هلم حركيام األمريكية اخلاصة وليس بوصفهم أعضاء يف احلركة

 

  :إىل بعض العناصر املهمة اليت قد تغير سلوك الناخبني اليهود يف املستقبل ومع هذا، جيب اإلشارة
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ورمبا يعود هذا إىل تزايد . واليسار وتبنيهم مواقف حمافظة  يالحظ، يف اآلونة األخرية، تزايد حتول اليهود عن الليربالية 1
االقتصادي  أصبحوا من أعضاء الطبقات الثرية األمريكية بعد أن فَقَدوا مرياثهماالجتماعي حىت  اندماجهم وحراكهم

اليهودية األمريكية، فقد كانت من أكثر االت  ويالحظ هذا يف جملة مثل كومنتاري التابعة للجنة. واحلضاري املتميز
» احملافظون اجلدد«ناك بالفعل مجاعة تسمى وه. تدافع عن التسلح واحلرب الباردة ليربالية، ولكنها أصبحت جملة حمافظة

ورمبا يعبر هذا . جديد ينادون بتحالف سياسي) رئيس حترير كومنتاري(بينهم إرفنج كريستول، ونورمان بودورتز  من
عن مزيد من تعاطف اليهود مع فلسفة احلزب اجلمهوري  التغيري يف الوضع الطبقي، والتحول يف التوجه السياسي العام،

  .لصاحله جتماعية واستعدادهم للتصويتاال

 

. جيسي جاكسون هو تعبري عن تزايد نفوذهم  يالحظ أن احلزب الدميوقراطي هو حزب السود، فظهور شخصية مثل 2

ومع تزايد نفوذ السود داخل احلزب . ابتداًء من منتصف الستينيات والعالقات بني اليهود والسود تتسم بالتوتر
أي  نتوقع تزايداً يف انكماش عدد اليهود ويف انصرافهم عن احلزب ليبحثوا عن بدائل أخرى،  أنالدميوقراطي، ميكن
  .احلزب اجلمهوري

 

ولذا، ال . صداه أيضاً يف صفوف اليهود األرثوذكس واحملافظني  يالحظ أن البعث الديين يف الواليات املتحدة جيد 3
يطالبون بأن  الليرباليون لزيادة معدالت العلمنة داخل اتمع األمريكي، بلاليت يقوم ا اليهود  يساير هؤالء احملاوالت

السلوك السياسي واالنتخايب هلذه القطاعات من الصوت  ورمبا يكون هلذا أثره أيضاً يف. تقوم الدولة بتمويل التعليم الديين
 يه ال له، وذلك باعتبار أا تعبري عنزوجة دوكاكيس اليهودية نقطة سلبية حمسوبة عل وهذا الفريق يرى أن. اليهودي

  .للمرأة اليهودية تزايد العلمنة بزواجها املختلط من مسيحي، وباعتبار أا ستكون قدوة ومثالً أعلى

 

. اليهود يصوتون للحزب اجلمهوري بأعداد متزايدة كل هذه االجتاهات داخل اجلماعة اليهودية قد جتعل الناخبني

لصاحل الدميوقراطي هيوبرت مهفري، أي % 38 صوت حنو 1968ففي انتخابات  اه بالفعل،ويالحظ مثل هذا االجت
 ،1976ويف انتخابات . 1972لصاحله يف انتخابات % 35صوتوا لنيكسون، يف حني صوت  وحسب% 17أن 

 العدد كان لصاحل فورد، لكن هناك إحصاًء آخر يرى أن% 45من اليهود وحسب، وصوت % 54صوت لكارتر 

ومع هذا تشري كل . طبيعة املوضوع لفورد والباقي لكارتر، وهو ما يبين أن اإلحصاءات غري دقيقة بسبب% 33
قد يطرأ عليه ) أقلية ليربالية تقطن املدن وتصوت للحزب الدميوقراطي املتمثل يف أن اليهود(الدالئل إىل أن النمط القدمي 

  .دالطفيف ولكنه سيظل النمط السائ بعض التغير
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لصاحلها،  ببساطة الصهيونية توظفه احلركة» صوت يهودي«احلديث عن  إن كل العناصر السابقة جتعل من املستحيل
 يتصرف يف إطار صهيوين وإمنا يف إطار فاملسألة أكثر تركيباً، فالصوت اليهودي قادر على التأثري دون شك، ولكنه ال

 .أمريكي

 

 يكا الالتينية الصوت اليهودي في أوربا الغربية وأمر

The Jewish Vote in Western Europe, and Latin America  

دول تؤيد إسرائيل من الناحية اإلستراتيجية،  ال يشذ الصوت اليهودي يف دول أوربا الغربية عن هذه القاعدة العامة فهي
لصاحلها ولكن داخل إطار  وتضغط الصهيونية ألوطاا، ومن مث فهي قد تؤيد الدولة وتضم مجاعات يهودية تدين بالوالء

وال ميكن تفسري سياسات احلكومة من منظور مدى . فيها انتماء أعضائها ألوطام وقبوهلم للعقد االجتماعي السائد
جتاه  ففرنسا، على سبيل املثال، حني اختذت موقفاً معادياً نوعاً ما. أو الصوت اليهودي تزايد أو تناقص النفوذ الصهيوين

بسبب ضعف نفوذ اليهود فيها وإمنا  يام اجلنرال دجيول وفرضت حظراً على تصدير السالح هلا، مل يكن هذاإسرائيل أ
وحينما رفعت فرنسا . مستقلة ألوربا بني الدولتني العظميني بسبب سياسة دجيول اليت كانت ترمي إىل إجياد شخصية

يف  وعلى كلٍّ، يالحظ أن أعضاء اجلماعة اليهودية. ديذلك بتعاظم الصوت أو النفوذ اليهو هذا احلظر، فال ميكن تفسري
أن اجلماعة اليهودية ال تتسم  كما).  مليونا54ً ألفاً من حنو 700(من جمموع السكان % 1فرنسا يشكِّلون أقل من 

 فرنسا كما أن يهود. شرقيني من جهة ويهود غرييني من جهة أخرى بالتماسك الشديد إذ أا مقسمة إىل يهود سفارد
وبضع مدن أخرى، وهو ما جيعلهم قريبني من مؤسسات صنع القرار، ولكنهم غائبون يف  مركزون أساساً يف باريس

اإلطالق، فهم وال شك ذوو أثر  وهذا ال يعين أن الفرنسيني اليهود غري مؤثرين على. نفسه عن معظم فرنسا الوقت
  .م فرنسينيكو عميق، وخصوصاً يف اإلعالم، ولكن أثرهم ينبع من

 

ولو . إسرائيل، وتؤيد املواقف األمريكية بشكل شبه كامل وميكن أن نضرب مثالً آخر بسياسة إجنلترا اليت تلتزم بتأييد
 من جمموع% 0.6لوجدنا أن اليهود ال يشكلون كتلة بشرية كبرية، فعددهم ال يتجاوز  نظرنا إىل الصوت اليهودي

ولذا ال ميكن احلديث (دوائر  النفوذ االقتصادي، كما أن أصوام موزعة بني عدةالسكان، وهم ليسوا أقوياء من ناحية 
 مثانية وعشرين عضواً من أصل 1983الربملان اإلجنليزي عام  ومع هذا، بلغ عدد األعضاء اليهود يف). عن دوائر يهودية

فيها   كانوا ميثلون دوائر ال يالحظولكن هؤالء النواب. تفوق نسبة اليهود إىل عدد السكان ستمائة ومخسني، وهي نسبة
وكان عدد النواب اليهود . بريطانية وجود يهودي غري عادي، أي أم انتخبوا باعتبارهم بريطانيني وأعضاء يف أحزاب

ولكن ال ميكن تفسري هذا االخنفاض يف إطار . كبرييف عددهم ، أي أنه حدث اخنفاض1974ستة وأربعني عضواً عام 
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االخنفاض ال  ولذا، فإن هذا. من العودة إىل حركيات اتمع الربيطاين واجلماعة اليهودية فيه  وإمنا البدحركيات يهودية،
وجود مخسة وزراء يهود يف إحدى وزارات  يصلح مؤشراً على تراجع النفوذ الصهيوين، متاماً كما ال يصلح احلكم على

فاملوقف الربيطاين من . على أساس تزايد هذا النفوذ) انيةحكومة بريط وهو أكرب عدد شهدته أية (1986تاتشر يف عام 
وهو األمر الذي ) إستراتيجي مبدئي لن يتغير بتراجع النفوذ اليهودي، بل لن يتغير باختفائهم الكامل إسرائيل موقف

  )يتوقعه بعض املراقبني

 

  إىل أن عدد أعضاء اجلماعة اليهودية ضئيلوجيب أن نشري ابتداًء. أمريكا الالتينية يبقى بعد ذلك الصوت اليهودي يف

يوجد معظم يهود أمريكا الالتينية  ورمبا يكون االستثناء الوحيد هي األرجنتني حيث. للغاية يف كل دول أمريكا الالتينية
املالحظ عدم وجود دور فعال هلم يف حتديد سياسية األرجنتني  ومن. فيها، وهم مركزون أساساً يف بوينس أيرس

انتخاب  كما مت. العسكرية كانت تؤيد إسرائيل وتشتري منها السالح وتضطهد أعضاء اجلماعة فاحلكومة. رجيةاخلا
الالتينية تتسم بعدم التجانس، ومن  هذا إىل جانب أن اجلماعات اليهودية يف أمريكا(!). رئيس مجهورية من أصل عريب 

ن النظام السياسي يف أمريكا الالتينية تسوده الرموز يالحظ أ كما. مث بعدم التماسك وتوزع الصوت اليهودي
نفسها يف أمريكا الالتينية  ولكن ضعف العملية الدميوقراطية. والالتينية وهو ما يضعف فعالية النفوذ اليهودي الكاثوليكية

 ، وعلى كلٍّ تتكفلنفسها اليت يتمتع ا يف الواليات املتحدة قد جيعل االنتخابات السياسية أمراً ال يتمتع باألمهية

  .االنقالبات املتكررة جبعل االنتخابات مسألة حمدودة األمهية

  

  

الحركة الصهيونية في الواليات المتحدة: الباب الثالث    

  

 

  المتحدة الصهيونية في الواليات

Zionism in the United States  

الصهيونية  كما أشرنا  «و. »العاملية الصهيونية نظمةامل«و» الصهيونية العاملية«على نفسها اسم  الصهيونية تطلق احلركة
. مجاعات يهودية بالدرجة األوىل، إذ ال يعرفها شعوب آسيا وأفريقيا لسبب بسيط هو أا ال توجد فيها ظاهرة غربية

هودية يف أن الواليات املتحدة تضم أكرب وأقوى مجاعة ي: األوىل لسببني ظاهرة أمريكية بالدرجة الصهيونية وقد أصبحت
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 الصهيونية سنتناول املنظمات ويف هذا الباب. الواليات املتحدة نفسها هي الراعي اإلمربيايل للجيب الصهيوين العامل، وأن

  .املختلفة يف الواليات املتحدة

 

  االتحاد الصهيوني األمريكي

American Zionist Federation  

يف الواليات املتحدة، وقد مت  الصهيونية كل املنظمات ة اليت تضمهو املظلة التنظيمي» االحتاد الصهيوين األمريكي»
 تقوية احلركة يدعو إىل) 1968( بناًء على قرار صادر عن املؤمتر الصهيوين السابع والعشرين 1970عام  تأسيسه

د إىل جلنة وتعود جذور االحتا. صهيونية قطرية يف مجيع بالد العامل من خالل إنشاء منظمات أو احتادات الصهيونية
للضغط على احلكومة  الصهيونية  لتوحيد جهود املنظمات1939اليت تأسست عام  الصهيونية الطوارئ للشئون

 «جملس الطوارئ الصهيوين« حتت اسم 1943وقد أُعيد تنظيمها عام . الصهيوين يف فلسطني األمريكية لصاحل املشروع

لتكون اجلهة املنسقة  1949  الس الصهيوين األمريكي عاماألمريكي حتت قيادة أبا هليل سيلفر، مث حتولت إىل
  .األمريكية الصهيونية للمنظمات

 

واهلجرة  يف ميادين الشئون الطائفية والعامة والتعليم والشباب الصهيونية ويساند االحتاد الصهيوين األمريكي اهودات
أعضاء اجلماعة اليهودية يف الواليات املتحدة  بني» ة اليهوديةالثقاف«إىل إسرائيل ويعمل على تنمية االهتمام مبا يسمى 

إىل اتمع  كما يعمل االحتاد على التوجه. كما جاءت يف برنامج القدس الصهيونية وعلى تعزيز التزامهم باألهداف
كل فعال على النقد األمريكية واإلسرائيلية، والرد بش األمريكي غري اليهودي للدعاية إلسرائيل، وتأكيد تطابق املصاحل

  .الصهيونية أعضائه من خالل احلمالت اإلعالمية فيما يتعلق بالقضايا اليت متس إسرائيل أو وأخرياً، توجيه. املوجه إليها

 

وتشمل هذه الربامج تبادل زيارات . اليهودية يف الواليات املتحدة بإسرائيل ويرعى االحتاد برامج دف إىل ربط اجلماعة
كما أن االحتاد يقيم  .ت والتعليم والصحافيني ورجال األعمال ورجال الدين وغريهم من فئات اتمعاجلامعا رجال

االحتاد بالقطاع األكادميي، فقد أسس جملساً أكادميياً  ويهتم. املؤمترات واألسواق واملعارض لتشجيع اهلجرة إىل إسرائيل
  .أحناء الواليات املتحدة حلساب إسرائيل والصهيونيةأساتذة اجلامعات يف مجيع  صهيونياً هدفه حماولة جتنيد
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يعد هناك  فلم. األمريكية، من تدهور أمهيته وفعاليته بشكل عام الصهيونية ويعاين االحتاد، مثله مثل غريه من التنظيمات
تنظيمية أكرب  تمتع خبربةبل إن األخرية ت. يف الواليات املتحدة الصهيونية وغري الصهيونية أي متييز حقيقي بني املنظمات

والدفاع عنها ومجع املال هلا والضغط من أجلها،  وقاعدة مجاهريية أوسع، ولذا أصبحت هي اليت تقوم بالدعاية إلسرائيل
 الصهيونية التوطينيني بسبب عدم هجرم إىل إسرائيل وما يدور حول ماهية ذلك إىل جانب تآكل شرعية الصهاينة

  .وجه عاموتآكل الفكر الصهيوين ب

 

املتحدة واحلركات   منظمة صهيونية يف الواليات61الصهيوين األمريكي منظمة معفاة من الضرائب وتضم  واالحتاد
والواقع أن  .الصهيونية للمنظمات واملؤسسات اليهودية غري وعضوية االحتاد الصهيوين مفتوحة أيضاً. الشبابية املنبثقة عنها

القدس مع أن أعضاءها  أوالً، املنظمات املنتسبة اليت تقبل برنامج:  من األعضاءتدخل ضمن جمموعتني إضافيتني هذه
باالحتاد، وهي مؤسسات قومية تعىن برعاية صهيونية، وقد  ثانياً، املنظمات ذات الصلة. ليسوا بالضرورة من الصهاينة

عضويته بأكثر من مليون  حتاد حجم، قدر اال1983ويف عام  .الصهيونية فعلية باحلركة كانت دائماً تربطها عالقة
  .عضو

 

جملس الشباب الصهيوين األمريكي، والعصبة األمريكية : الصهيوين هي واملنظمات الست عشرة األعضاء يف االحتاد
تقدمية، وبن  ، وأمريكيون من أجل إسرائيل)نساء مزراحي سابقاً(إسرائيل، ونساء عميت يف أمريكا  اليهودية من أجل

اهلجرة  ، واحللف الصهيوين العمايل، وحركة)مركاز(احملافظة  الصهيونية  إميوناه، وهاداساه، وحركة تأكيدتسيون، ونساء
اإلصالحيني يف أمريكا، والصهيونيون املتدينون يف  ، واحتاد الصهاينة)نعمات(يف أمريكا الشمالية، والنساء الرائدات 

  .الصهيونية ركة الطالبيةيف أمريكا، واحل الصهيونية أمريكا، وحريوت، واملنظمة

 

االحتاد السفاردي األمريكي، ورابطة آباء اإلسرائيليني األمريكيني، وعصبة  :وهناك ثالث منظمات منتسبة لالحتاد، هي
  .أجل إسرائيل النساء من

 

ويف . هودياألمريكية للشباب، والصندوق القومي الي الصهيونية املؤسسة: وهناك منظمتان تربطهما صلة باالحتاد، مها
  .«األمريكية الصهيونية احلركة«، قرر االحتاد أن يغير امسه إىل 1993 فرباير
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 الحركة الصهيونية األمريكية 

American Zionist Mevement  

 إىل املزيد من االسم لن يؤدي إال وهذا). 1993منذ فرباير (هو االسم اجلديد لالحتاد الصهيوين األمريكي » األمريكية الصهيونية احلركة«
  .السياسية ال تشري إىل تنظيم إقليمي بعينه يف كل األدبيات» حركة«الغموض والتعمية، ألن كلمة 

 

  المنظمة الصهيونية األمريكية

Zionist Organization of America  

قاد املؤمتر الصهيوين باسم احتاد الصهاينة األمريكيني، وذلك يف أعقاب انع 1898منظمة صهيونية أمريكية تأسست عام 
املنظمة ضعيفة وهزيلة  وقد ولدت. وقد انتخب ريتشارد جويل واحلاخام ستيفن وايز سكرترياً شرفياً .(1897) األول

 املنتمية هلا، وذلك نتيجة اخلالفات اليت نشأت بني الصهيونية ووجدت صعوبة يف فرض سلطتها املركزية على اموعات

والقاعدة اليت تألفت من املهاجرين اليهود الفقراء   البورجوازية اليهودية املتأمركة ذات األصول األملانيةالقيادة املنتمية إىل
 1901وقد اجتهت املنظمة إىل العمل الدعائي الصهيوين وأصدرت عام . الثقافة اليديشية القادمني من شرق أوربا ذوي

وقد . أنشأت معاهد صهيونية ، كما1909 جريدة يديشية عام أول جملة صهيونية أمريكية رمسية باللغة اإلجنليزية مث
الصندوق القومي اليهودي واالحتاد اليهودي االستعماري، كما  اهتمت بالشباب وبتعليم اللغة العربية، ونشطت لصاحل

  .هوديةالي األمريكية املناهضة للصهيونية واملُمثَّلة بشكل أساسي يف احلركة اإلصالحية تصدت للعناصر اليهودية

 

إىل الواليات املتحدة ومت تأسيس اللجنة التنفيذية العامة  ومع اندالع احلرب العاملية األوىل، انتقل مركز النشاط الصهيوين
األكرب من النشاط الصهيوين يف   حتت رئاسة لويس برانديز اليت تولَّت اجلانب1914عام  الصهيونية املؤقتة للشئون

لدعم التجمع االستيطاين اليهودي يف فلسطني ولغوث ضحايا   احلرب وأسست صندوقاًالواليات املتحدة خالل فترة
دمج  ومع انتهاء احلرب، تقرر. كما كانت صاحبة اقتراح تأسيس املؤمتر اليهودي األمريكي احلرب من اليهود يف أوربا،

مريكية حتت رئاسة لويس برانديز الشرفية لتكون األ الصهيونية هذه اللجنة مع احتاد الصهاينة األمريكيني لتأسيس املنظمة
الدور األساسي للمنظمة  وقد رأى برانديز أن. مركزية يهيمن عليها مكتب قومي وتعتمد على العضوية الفردية منظمة

مشاريع معينة يف فلسطني، كما تشكَّك يف مدى فعالية  هو جمع املال من خالل جذب رؤوس األموال اخلاصة لتمويل
وقد . حاييم وايزمان يفضلونه األوربية وعلى رأسهم الصهيونية اليهودي الذي كانت القيادات شاء الصندوق التأسيسيإن

حول مفهوم الصهيونية، إىل انسحاب برانديز ومناصريه من  أدى هذا اخلالف، إىل جانب خالفه الفكري مع وايزمان
 املنظمة اهتمامها بعد ذلك يف جمع املال وإن مل حترز جناحاًوقد ركَّزت . 1921عام  املنظمة خالل مؤمتر املنظمة

اليت كانت تعمل على توطني  ملحوظاً يف تلك املهمة، كما عارضت نشاط محالت منظمات اإلغاثة اليهودية األمريكية



 
6الد -تور عبد الوهاب املسريي  الدك-موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية                                                542  

  عمليات اجلبايةومن مث، شاركت املنظمة يف توحيد جهود. السوفييت اليهود الروس يف مناطق القرم وأوكرانيا يف االحتاد

ومع ذلك، ظلت جاذبية املنظمة ضعيفة وهبط  .1924حتت مظلة واحدة هي النداء الفلسطيين املوحد عام  الصهيونية
وبعد اندالع احلرب . 1929 ألفاً عام 18وعد بلفور بعام، إىل  ، أي بعد1918 ألفاً عام 149عدد أعضائها من 

تأسيس كومنولث يهودي يف  الرئيسية من أجل الصهيونية يد جهود املنظماتاملنظمة يف توح العاملية الثانية، شاركت
 اشتركت يف تأسيس جلنة الطوارئ للشئون ، كما1942فلسطني، مث يف تأسيس صندوق برنامج بلتيمور عام 

عام الس الصهيوين األمريكي  مث1943األمريكية عام  الصهيونية اليت أصبحت جلنة الطوارئ 1939عام  الصهيونية
 وقد زاد نشاط املنظمة وزادت. يف الواليات املتحدة الصهيونية لتكون هيئة منظمة ومنسقة لكربى املنظمات) 1949

للذين كانا أعضاء أيضاً (1949  1947(وإميانويل نيومان ) 1947  1945(عضويتها حتت رئاسة أبا هليل سيلفر 
، كما كانا يعمالن على حث احلكومة 1948و 1947 يف القسم األمريكي من الوكالة اليهودية خالل عامي

  .1947تقسيم فلسطني عام  األمريكية إلصدار موافقتها على قرار

الدولة نتج عنه  األمريكية بعد تأسيس الكيان الصهيوين، وخصوصاً أن إعالن الصهيونية وقد تضاءلت أمهية دور املنظمة
ومن . التوطينيني، وأثار اجلدل حول دور ومهام كل منهما الصهاينةتفجر التناقض الكامن بني الصهاينة االستيطانيني و

ساعدت يف  ، كما أكدت أا»احلد القاطع ليهود أمريكا«التارخيية، أعطت املنظمة نفسها لقب  أجل تربير استمراريتها
حتالف الليكود هذه املنظمة سياسات  وتتبنى. ويتحدد دورها اآلن يف الدفاع عن إسرائيل. تأسيس دولة إسرائيل

ويتركز نشاطها اآلن يف جباية األموال إلسرائيل والدعاية هلا والضغط  اإلسرائيلي وتتمسك بالسياسة اإلسرائيلية الرمسية،
احلكومية األمريكية  وهي ترصد نشاطات الكوجنرس األمريكي والبيت األبيض واملكاتب. الواليات املتحدة من أجلها يف

كذلك تم املنظمة بالتعليم الصهيوين وما . اإلعالم  بإسرائيل على موظفي الدولة ووسائلوتوزع املذكرات املتعلقة
 حركة شبابية تابعة هلا تنشط داخل املدارس واجلامعات األمريكية وتنظم زيارة الشباب ، وهلا»الثقافة العربية«يسمى 

 وجممع كفار 1953املنظمة عام  يث أسست بيتوللمنظمة نشاط يف إسرائيل أيضاً ح. اليهودي األمريكي إىل إسرائيل
  .ثقافية وتعليمية  ومها يقدمان خدمات1955سيلفر للمدارس يف عسقالن عام 

 

فمنذ عام  األمريكية، مثلها مثل غريها من التنظيمات الصهيونية، من تآكل أمهيتها وفعاليتها، الصهيونية وتعاين املنظمة
 من حيث العمل من أجل إسرائيل الصهيونية عن املنظمات غري الصهيونية املنظمات مل يعد هناك ما يميز 1967

تتمتع خبربة تنظيمية أكرب وقاعدة  بل إن املنظمات غري الصهيونية، اليت. والدعاية هلا وجباية األموال والضغط من أجلها
  .الكفاءة والفعالية مجاهريية أوسع، تقوم ذا الدور بقدر أكرب من

 

 ألف عضو بعد أن 45منظمة معفاة من الضرائب، ويقدر حجم عضويتها حالياً بنحو  األمريكية الصهيونية مةواملنظ
  .وهي تصدر جملة فصلية ونشرة أسبوعية إعالمية. 1950ألفاً عام  165 كان
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لصهاينة املتحدين الكونفدرالية العاملية ل األمريكية إحدى التنظيمات الصهيونية، وهي عضو يف الصهيونية واملنظمة
  .الصهيوين األمريكي ، كما ختتلف عن االحتاد)العاملية الصهيونية للمنظمة وهي خالف الفرع األمريكي(العموميني 

 

 هاداساه 

Hadassah  

وهاداساه . لإلشارة إىل اسم امللكة التوراتية إستري ، وتستخدم الكلمة»شجرة الرحيان«أو » شجرة اآلس«كلمة عربية تعين » هاداساه«
بنات صهيون   حني قررت هي وجمموعة من السيدات من أعضاء حلقات1912أسستها هنريتا زولد عام  منظمة نسائية صهيونية أمريكية

 ألف 370صهيونية يف العامل إذ يقدر عدد أعضائها بنحو  وهي تعترب اآلن أكرب منظمة نسائية. الدراسية أن تتوسع لتصبح منظمة قومية
جانب، وحتسني  منظمة اهلاداساه أهدافها بتنمية التعليم اليهودي والصهيوين يف الواليات املتحدة من عند تأسيسها، حددتو. عضو

وقد بدأت هاداساه، يف سبيل ذلك، بالتمريض وتدريب  .األوضاع الصحية للتجمع االستيطاين اليهودي يف فلسطني من جانب آخر
اشتركت   عندما1918، ومل يتسع نشاطها إال عام 1913طها يف فلسطني على نطاق ضيق عام نشا وقد بدأت. املمرضات يف فلسطني

األمريكية إىل فلسطني واليت  الصهيونية األمريكية للتوزيع املشترك يف إرسال الوحدة الطبية األمريكية واللجنة اليهودية الصهيونية مع املنظمة
واملستشفيات والوحدات  ومنذ ذلك احلني، سامهت اهلاداساه يف إنشاء املراكز الصحية. »ةمنظمة هاداساه الطبي» أصبحت تسمى فيما بعد

وكذلك وضعت هاداساه الربامج . 1936اهلاداساه الطيب باجلامعة العربية عام  العالجية ومراكز رعاية الطفل، كما قامت بافتتاح مركز
مع الصندوق القومي اليهودي حيث  ريب املمرضات، كما تعاونت بشكل وثيقوافتتحت املدارس واملراكز للتعليم املهين ولتد التعليمية

وسامهت هاداساه، بالفعل، يف استصالح وزراعة . للصندوق كل ثالث سنوات  برعاية عشرين مشروعاً خاصا1926ًتعهدت منذ عام 
، "للصندوق القومي اليهودي شريك أساسي "وقد وصفت اهلاداساه نفسها بأا. الدومنات ويف زراعة ماليني األشجار مئات اآلالف من

  ."العامل يف] فيه[أكرب مساهم فرد "كما أا تعترب نفسها 

 

 1935وقد أنفقت منذ عام . يف العامل، أكرب مساهم يف جمال جري الشباب الصهيونية وتعد هاداساه، بني املنظمات

 . ألف شخص يف فلسطني135على توطني واستقرار  مليون دوالر يف هذا اال وعملت 60حنو  1970وحىت عام 

من امليزانية % 40العاملة يف جمال جري الشباب وتوفر حنو ) املتحدة يف الواليات(الرئيسية  الصهيونية وهي تعد املنظمة
  .سنوياً الالزمة لذلك

 

يفي حيث تقوم بوضع برامج لتعليم ما التعليمي والتثق ويف الواليات املتحدة، يتركز نشاط منظمة اهلاداساه يف اال
باملعلومات عن  وكذلك تعليم اللغة العربية، كما تقوم بتزويد اجلمهور األمريكي» اليهوديان التراث والتاريخ«يسمى 

الدولة الصهيونية، جبوالت دعائية يف الواليات  وكان أعضاء اهلاداساه يقومون، قبل تأسيس. إسرائيل وتطورها وأمنها
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وراء اهتمام يهود العامل  وإقناع الناس باألسباب اليت تكمن الصهيونية لتقبل الفكرة تحدة يف حماولة لتهيئة األذهانامل
 إلسرائيل ومجع املال لربامج املنظمة ومشاريعها يف الدولة أما اآلن، فإم يقومون بالدعاية. بأرض فلسطني بالذات

من خالل التعليم  الصهيونية الذي يعمل على تنمية املصاحل الصهيونية  الشئونوتقوم هاداساه برعاية برنامج .الصهيونية
 وتم اهلاداساه بشكل خاص. اليهودية والصهيونية األخرى اليت تنتمي إليها اهلاداساه والدعاية والتنسيق مع املنظمات

عن اهلوية اليهودية يف إطار  متنوعةتقدم من خالهلا برامج ) الفجر(بالشباب، وهلا حركة شبابية تابعة هلا هي هشاحر 
وتنظم هاداساه حلقات التدريب على القيادة، كما تنظم . السنة صهيوين داخل خميماا الصيفية ونواديها املفتوحة طوال

األمريكية  وتقوم هاداساه بتدريب الشباب اليهودي يف اجلامعات. صيفية للشباب إىل إسرائيل برامج إسرائيلية ورحالت
إلسرائيل والصهيونية واملتعاطفة مع  وين مراكز صهيونية داخل حرم اجلامعات والتصدي للجماعات املناهضةعلى تك

  .القضية الفلسطينية

 

علين، وهي أيضاً  ، وهو ما يعفيها من تقدمي تقرير سنوي)رغم أا ال عالقة هلا بالدين(كمنظمة دينية  واهلاداساه مسجلة
اهلاداساه وجيتمع مرتني يف السنة للنظر يف القرارات السياسية  لس القومي اهليئة العليا يفويعد ا. معفاة من الضرائب

هيئة موازية  وحلماية وضع اإلعفاء من الضرائب، تقوم. السياسية الثانوية فيتخذها الس التنفيذي الكربى، أما القرارات
إىل املشاريع اإلسرائيلية، وذلك يف حني أن  وجيه األموالهلاداساه ومتحدة معها هي رابطة هاداساه لإلغاثة الطبية بت

 ومنظمة هاداساه عضو يف االحتاد الصهيوين األمريكي ومرتبطة. الواليات املتحدة منظمة هاداساه تتولَّى النشاط داخل

ا أا عضو يف مؤمتر العاملي غري احلزيب للصهيونيني املتحدين، كم العاملية عرب االحتاد الكونفدرايل الصهيونية باملنظمة
مراقب يف البعثة  اليهودية األمريكية الكربى وهلا صفة منظمة غري حكومية يف هيئة األمم املتحدة وصفة رؤساء املنظمات

  .األمريكية لألمم املتحدة

 

مر أن تصبح منظمة دولية بعد أن ظلت حىت ذلك التاريخ منظمة أمريكية، األ 1983 وقد قررت منظمة هاداساه عام
الطبية لتوجيه األموال عربها  يسمح هلا بإنشاء جمموعات خارج الواليات املتحدة يتم ربطها برابطة هاداساه لإلغاثة الذي

  . مليون دوالر49 إىل حنو 1982/1983عام  وقد وصل حجم ما تنفقه اهلاداساه من أموال. إىل إسرائيل

 

  رابطة الصهاينة اإلصالحيين في الواليات المتحدة

Association of Reform Zionists of America  

، «ARTZA أرتسا« واختصارها 1977أمريكية تأسست عام  منظمة صهيونية» رابطة الصهاينة اإلصالحيني يف الواليات املتحدة«
إذ متثل  الصهيونية املنظمة اريخويعد ظهورها يف الواليات املتحدة من أهم التطورات على اإلطالق يف ت. الوطن إىل: من عبارة عربية معناها
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). الدولة الصهيونية وهو موقف أخذ يتآكل بعد تأسيس(من املعادين للصهيونية منذ ظهور االجتاه اإلصالحي  اليهود اإلصالحيني الذين كانوا

أحد أهداف اليهودية اإلصالحية ) األعلى النابض للقيم اليهودية األزلية بوصفها املثل(، أصبح إثراء وتقوية دولة إسرائيل 1973ومنذ عام 
  .املتحدة يف الواليات

 

 الصهيونية إىل املنظمة) الدويل للحركة اإلصالحية الذراع(، انضم االحتاد العاملي لليهودية التقدمية 1973ويف عام 

لقيادات فكرت ا وعندئذ. أي أا ال تتمتع جبميع احلقوق واالمتيازات) غري حزبية(كهيئة يهودية دولية  العاملية
 اهتمامات احلركة اإلصالحية داخل املؤسسة اإلصالحية يف تكوين منظمة صهيونية حيق هلا العضوية الكاملة لتمثل

أن   وأصبح هلا عضوية كاملة يف املنظمة، أي1977تأسست رابطة الصهاينة اإلصالحيني عام  ومن مث، .الصهيونية
هلم حق التصويت إىل املؤمتر الصهيوين  ، وقد مت إرسال تسعة مندوبني عنهاالرابطة أصبحت احتاداً صهيونياً دولياً حزبياً

توجهاً صهيونياً غربياً توطينياً كامالً، ومن بني أهدافها الدفاع عن  وتتوجه هذه املنظمة). 1978(التاسع والعشرين 
دولة إسرائيل،  يع السياحة إىلومساعدة من يود اهلجرة من األمريكيني كأفراد ومجاعات صغرية، وتشج أمن إسرائيل

  .اإلصالحية اإلسرائيلية وحتسني منط احلياة يف إسرائيل، وكذلك تشجيع تطور اليهودية

 

اتصال دائم بالبيت األبيض ووزارة اخلارجية األمريكية  وحترص رابطة الصهاينة اإلصالحيني على أن يكون هلا
  .ل إسرائيل، كما تقوم بالدعاية لصاحل احلكومة اإلسرائيليةااللتزام األمريكي قب والكوجنرس، وذلك لكي تؤمن

 

األمريكية، وهي املنظمة األم لليهودية اإلصالحية،  وتنتمي رابطة الصهاينة اإلصالحيني إىل احتاد اجلماعات الدينية العربية
 عضو يف مؤمتر رؤساء املنظماتاألمريكي وممثَّلة يف جلنته التنفيذية، وهي كذلك  كما أا عضو يف االحتاد الصهيوين

 9500وقد زادت عضويتها من . العاملي اليهودية األمريكية الكربى، ويف القسم األمريكي الشمايل من املؤمتر اليهودي

  . ألف عضو يف منتصف الثمانينيات70 إىل 1977عام 

 

 ثلة، واليت تأسست يف كلٍّ من كندااإلصالحية املما الصهيونية وقد انضمت رابطة الصهاينة اإلصالحيني إىل الروابط

اإلصالحية  الصهيونية للمنظمات  الرابطة الدولية1980وبريطانيا وجنوب أفريقيا وأستراليا وهولندا، لتكون عام 
  .ا رمسياً الصهيونية وقد اعترفت املنظمة. »أرضنا«ومعناها بالعربية  «Artzeinu أرتسينو«واختصارها 

 

 أرتسينو 
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ARZENU; World Reform Zionists  

  .«رابطة الصهاينة اإلصالحيني يف الواليات املتحدة«: انظر

 

  مجلس االتحادات اليهودية وصناديق الرفاه

Council of Jewish Federations and Welfare Funds  

وصندوق رفاه  هوديأمريكية تعمل كهيئة مركزية تنسق جمع األموال والتخطيط ألكثر من مائيت احتاد ي منظمة مظلية
وقد بلغ . الواليات املتحدة وكندا من أعضاء اجلماعة اليهودية يف% 95 جتمع يهودي يضم أكثر من 800ختدم 

، 1981 مليون عام 581مليون دوالر أمريكي، زادت إىل  474 حنو 1978جمموع ما مجعه جملس االحتادات عام 
  .1987  مليون دوالر عام720ووصلت إىل 

 

تقوم ا االحتادات اليهودية احمللية املختلفة   لتنسيق عمليات جمع األموال اليت1932جملس االحتادات عام تأسس 
وإن ظل العمل (وكذلك الحتياجات اجلماعات اليهودية املنكوبة يف اخلارج  وختصيصها لالحتياجات احمللية للجماعة

لالحتادات تشرف  يات واخلمسينيات إىل وكالة ختطيط مركزيةوقد تطور الس خالل األربعين). األساس الداخلي هو
القيادة والنصح والتمثيل، وتعتبر منرباً لتبادل  وهي تقدم لالحتادات. على امليزانية وعلى ختصيص األموال والتفتيش

 يقدمها جملسومن اخلدمات املهمة اليت . العامة لالحتادات واحتياجاا وبراجمها اخلربات ووضع اخلطط لألهداف

والذي يقوم بتقدمي األموال ألغلبية   من أكرب االحتادات اليهودية29االحتادات، مؤمتر امليزانية للمدن الكربى الذي يضم 
، وذلك بعد حتليل )مثل اللجنة اليهودية األمريكية وعصبة مناهضة االفتراء) املنظمات اليهودية األمريكية احمللية والقومية

  .ميزانياا لتقدمي املخصصات لكل منظمةبراجمها و ودراسة

 

 اليهودية، منذ البداية، على ختصيص جزء من موارد االحتادات إىل التجمع االستيطاين وقد حرص جملس االحتادات

األربعينيات، يف تنسيق مث توحيد  وقد بدأ جملس االحتادات، منذ. 1948اليهودي يف فلسطني مث إىل إسرائيل بعد عام 
من أموال محالت اجلباية % 60و% 50يتلقَّى وحده ما بني  جلباية مع النداء اليهودي املوحد الذي أصبحمحالت ا

لدول أخرى  إسرائيل عرب النداء اإلسرائيلي املوحد مث الوكالة اليهودية، وخيصص بعضها أيضاً املوحدة ويذهب أغلبها إىل
الداخلية للجماعات اليهودية يف الواليات  موال اجلباية لالحتياجاتمن أ% 30وخيصص حنو . عرب جلنة التوزيع املشتركة

لدور جملس االحتادات اليهودية يف جمع مبالغ ضخمة من األموال وصلت  ونظراً. املتحدة وعلى رأسها التعليم والصحة
حقيقة تكرست منذ  وهذه، فإنه يعتبر يف واقع األمر شريكاً للوكالة اليهودية، 1987مليون دوالر عام  720إىل حنو 



 
6الد -تور عبد الوهاب املسريي  الدك-موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية                                                547  

 القيادية ملنظمات اجلباية اليهودية غري من املواقع يف أجهزا% 50 وختصيص 1971إعادة تنظيم الوكالة عام 

  .الصهيونية

 

فإنه يعمل أيضاً على تكريس الدعم  وإىل جانب أن جملس االحتادات يعد أحد أهم مصادر الدعم املايل إلسرائيل،
وينسق جملس االحتادات نشاطه يف هذا . الوحيد املعتمد ألمريكا يف املنطقة  والتأكيد على أا احلليفاألمريكي إلسرائيل

جملس االحتادات اليهودية  كذلك يقوم. بالدرجة األوىل مع الس االستشاري لعالقات اجلماعة اليهودية القومية اال
حيضرها رؤساء احتادات املدن الكربى لبحث القضايا اخلاصة  بعقد اجتماعات مع اإلدارة األمريكية وأعضاء الكوجنرس

  .اخلارجية بإسرائيل وغريها من الشئون

 

يشترك فيه أكثر من ألفني " للحياة اليهودية املنظمة يف أمريكا أكرب جتمع سنوي"وتعتبر اجلمعية العامة لس االحتادات 
مهم للنشاط السياسي املوايل  ى يف الواليات املتحدة، وهو منربالكرب الصهيونية واموعات من التجمعات اليهودية

األحباث اخلاصة بإسرائيل والشرق األوسط واللويب العريب يف الواليات  إلسرائيل تعقَد خالله احللقات الدراسية وتقدم
اليهودية، حرص  جلماعةومما يدل على أمهية هذا احلدث وثقل جملس االحتادات داخل ا. ذلك من املواضيع املتحدة وغري

  .العامة واالتصال بالقيادات اليهودية على حضور مجعيته) اإلسرائيليني واألمريكيني(الزعماء السياسيني 

 

مثل غريه من املنظمات اليهودية ومنظمات جباية األموال، مشكلة نضوب  ويواجه جملس االحتادات اليهودية، مثله
بالضغط من أجل أن  ا أحد األسباب األساسية وراء قيام جملس االحتادات اليهوديةاملالية، ورمبا كان هذ مصادر املوارد

وقد . اليهودية دور أكرب يف وضع سياستها والرقابة عليها يكون ملمثلي اجلماعات اليهودية ومنظمات اجلباية يف الوكالة
 تيار رؤساء الدوائر يف الوكالة على يدعو إىل اخ1986الوكالة بشدة وأصدر قراراً عام  انتقد جملس االحتادات أداء

وكان الس . واحلد من تسييسها أساس الكفاءة والتخصص دون اعتبار لالنتماءات السياسية أو احلزبية وترشيد أدائها
لتكون منرباً لزعماء االحتادات اليهودية األمريكية خاصاً مبناقشة  قد أسس قبل ذلك بعدة سنوات جلنة الوكالة اليهودية

  .الوكالة اليهودية قييم نشاطوت

 

  المجلس االستشاري القومي للعالقات الطائفية اليهودية

National Jewish Community Relations Advisory Council  



 
6الد -تور عبد الوهاب املسريي  الدك-موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية                                                548  

وأعمال الوكاالت واملنظمات يف جمال   كمجلس تطوعي لوضع سياسات1944منظمة يهودية أمريكية تأسست عام 
وكانت الفترة الواقعة قبل هذا العام قد . اليهودية يف الواليات املتحدة ق عالقات اجلماعةالدفاع عن اليهود وتنسي

ومع تزايد التنافس  .يف املنظمات اليهودية ملواجهة النشاط املنظم املعادي لليهود يف الواليات املتحدة شهدت تكاثراً
ومنسقة لنشاطها، ومت تأسيس الس االستشاري هلذا  ةوازدواجية املهام فيما بينها، أصبح من الالزم إجياد هيئة منظم

 منظمة يهودية قومية 11ويضم الس . 1968إىل اسم الس إال عام » يهودية» ولكن مل يتم إضافة كلمة. الغرض
ريت، األمريكي، والبناي ب اللجنة اليهودية األمريكية، واملؤمتر اليهودي: منظمة حملية ممثَّلة فيه، من بينها 111و

ازدواج املهمات، نظراً لقوة املنظمات القومية املُمثَّلة فيه  وقد وجد الس صعوبة يف تنفيذ مهامه، ويف منع. وهاداساه
األمريكية  وقد سبق أن انسحب من الس كلٌّ من اللجنة اليهودية. حريتها يف العمل املنفرد واليت ترفض التخلي عن

القانوين والتشريعي وإسناد ذلك إىل  اً على قرار الس بوقف قيامهما بالنشاط احتجاج1952والبناي بريت عام 
 إىل الس بعد أن مت تأكيد استقاللية املنظمات املُمثَّلة يف 1965عام  املؤمتر اليهودي األمريكي دون سواه، وقد عادتا

السنوية الكربى  وتضم الوثيقة. ضع هلاذلك، يلعب الس دوراً بالغ األمهية كمستشار للسياسة وكوا ومع. الس
كما تضم مجيع املوضوعات اليت تدرج يف  للمجلس االستشاري خطة الربنامج املشترك لعالقات اجلماعة اليهودية،

ومن بينها القضايا االجتماعية والسياسية والعالقات بني اموعات  برنامج أعمال وكاالت عالقات اجلماعة اليهودية
سياسات احلكومة  ويتبىن الس. وتعطي اخلطة أفضلية متزايدة للموضوعات والربامج املتصلة بإسرائيل .ودوالعداء لليه

أسلحة أمريكية هلا، كما أنه يؤكد توافق املصاحل األمريكية  اإلسرائيلية وينتقد أي حتالف أمريكي مع الدول العربية أو بيع
 بناء الرأي العام األمريكي على أساسه، وكذلك يعمل على التصديترسيخ هذا املفهوم و واإلسرائيلية ويعمل على

  .لألصوات املناصرة للعرب وللقضية الفلسطينية، وخصوصاً داخل اجلامعات

 

واملؤمتر اليهودي األمريكي  ، أقام جملس االحتادات اليهودية، ومعه اللجنة اليهودية األمريكية1973حرب عام  وبعد
لدعم الربامج اخلاصة بإسرائيل لدى وكاالت عالقات  قوة عمل تابعة للمجلس االستشاريوعصبة مناهضة االفتراء، 

  .الربامج املتصلة بوسائل اإلعالم اجلماعات اليهودية، وخصوصاً

 

عن االختالف يف الرأي بشأن السياسات اإلسرائيلية ألن ذلك يشكل  وحيذر الس من خطورة اإلفصاح بشكل علين
داخل منرب الس  درة على التأثري بصورة فعالة يف السياسة الرمسية، ويدعو إىل حصر هذه اخلالفاتالق عامل خطر يهدد

  .االستشاري
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 الربامج املشتركة، وتعتبر هذه املؤمترات منرباً للسياسيني اإلسرائيليني ويعقد الس االستشاري مؤمترات إلعداد خطط

  .واألمريكيني

 

اللجنة : االستشاري القومي لعالقات اجلماعة اليهودية هي مية اإلحدى عشرة األعضاء يف السواملنظمات اليهودية القو
اليهودية  وقدامى  واملؤمتر اليهودي األمريكي  وعصبة مناهضة االفتراء  وهاداساه  وجلنة العمال اليهودية األمريكية 

جلماعات الدينية العربية األمريكية  واحتاد اجلماعات الدينية ا احملاربني اليهود  والس القومي للنساء اليهوديات  واحتاد
لليهودية احملافظة  ومنظمة النساء  األرثوذكسية  واملعابد اليهودية املتحدة يف أمريكا  والعصبة النسائية القومية اليهودية

  .التدريب األمريكيات إلعادة التأهيل من خالل

 

  اللجنة اليهودية األمريكية

American Jewish Committee  

 بغرض الدفاع عن احلقوق املدنية والدينية 1906تأسست عام  .من أقدم املنظمات اليهودية يف الواليات املتحدة
واقتصادياً وتعليمياً مع  الواليات املتحدة، والعمل على حتسني أوضاعهم واملطالبة مبساوام اجتماعياً للجماعة اليهودية يف

كما اهتمت اللجنة بالدفاع . معاداة اليهود أو التمييز الديين  اليهودية، ومواجهة خمتلف أشكالاحتفاظهم بشخصيتهم
الكوارث  والدينية للجماعات اليهودية خارج الواليات املتحدة وباملسامهة يف إغاثة ضحايا عن احلقوق املدنية

  .واالضطرابات العرقية والطائفية واحلروب من اليهود يف العامل

 

ذات األصول األملانية أمثال لويس  أسس اللجنة اليهودية األمريكية خنبة من البورجوازية اليهودية األمريكية املندجمة وقد
وقد انصب اهتمامهم يف السنوات . وجوليوس روزنفالد مارشال وجاكوب شيف وأوسكار ستراوس ومايري سولزبرجر

 الفقراء الذين تدفَّقوا على الواليات املتحدة والعمل على سرعةيهود شرق أوربا  األوىل على مساعدة مئات األلوف من

اللجنة يف عمليات غوث  كما شاركت. استيعام داخل اتمع األمريكي وتعليمهم وصبغهم بالصبغة األمريكية
ريكية اليت يف تأسيس جلنة املعونة اليهودية األم 1914 اجلماعات اليهودية يف شرق أوربا ودول البلقان، وسامهت عام

 وقد كانت اللجنة أيضاً أهم عضو يف جلنة التوزيع املشتركة، كما. احلرب من اليهود كونت صندوقاً لغوث ضحايا

احتجاجاً على قيام روسيا بالتمييز ضد  1911قادت االجتاه الذي أدى إىل إلغاء اتفاقية التجارة الروسية األمريكية عام 
، انضمت املنظمة إىل املؤمتر اليهودي األمريكي بعد أن اشترطت 1916عام  ويف.  دخوهلااليهود األمريكيني الراغبني يف

فرساي للسالم، وذلك  هذا املؤمتر بصفة مؤقتة ولغرض حمدد هو متثيل يهود الواليات املتحدة يف مؤمتر أن يكون تشكيل
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ي األمريكي إىل منظمة دائمة ومنافسة هلا اليهود على أن يتم حله بعد ذلك حيث كانت اللجنة ختشى أن يتحول املؤمتر
السالم، ساهم ممثلو اللجنة بشكل فعال يف ضمان حقوق اجلماعات اليهودية وغريها  ويف مؤمتر. وهو ما حدث بالفعل

جريدة هنري فورد  وخالل العشرينيات، سامهت اللجنة يف احلملة الناجحة ضد. األقليات يف اتفاقيات السالم من
صهيون وروجت لفكرة املؤامرة اليهودية  دنت بعد أن قامت هذه اجلريدة بنشر بروتوكوالت حكماءديربورن إنديبن

  )1927يف انتزاع اعتذار علين من هنري فورد عام  وجنحت احلملة(الشيوعية ضد الواليات املتحدة 

 

إنساين فحسب  كرها مل يكن بدافعإىل أن نشاط اللجنة اليهودية األمريكية يف ااالت السابق ذ والبد لنا أن نشري هنا
البورجوازية من آثار هجرة يهود اليديشية على  بل كان نتيجة القلق املتزايد من قبل اليهود األمريكيني من أعضاء

حيث كانت املدن األمريكية تكتظ باملهاجرين اجلدد وكانت معدالت اجلرمية  مكانتهم االجتماعية وأوضاعهم الطبقية
إثارة قلق البورجوازية األمريكية  فة إىل ما جلبه املهاجرون اجلدد من أفكار اشتراكية وراديكالية أدت إىلباإلضا تزداد ا

اختالف املرياث الديين والثقايف اليديشي للمهاجرين عن مرياث  ، وذلك باإلضافة إىل)كما أثارت اامات هنري فورد(
اتمع  ومن هنا، كان حرصهم على سرعة استيعاب املهاجرين يف. انيةاملتأمركة ذات األصول األمل البورجوازية اليهودية

  .األمريكي من ناحية، ومن ناحية أخرى حتسني أوضاعهم يف أوطام األصلية

 

. واملشروع االستيطاين اليهودي يف فلسطني الصهيونية وقد حكمت هذه االعتبارات موقف اللجنة اليهودية األمريكية من

اليهودية هي  لت اللجنة تعرف بأا أبرز منظمة يهودية أمريكية غري صهيونية وتؤكد أن اهلويةظ ،1946وحىت عام 
أو فكرة إقامة دولة » الشعب اليهودي«أو » اليهودية القومية«هوية دينية أو هوية ثقافية على أكثر تقدير وترفض مقولة 

 ج الوالء بالنسبة لليهود األمريكيني وتشكِّك يف انتمائهماملقوالت تثري مسألة ازدوا يهودية، فقد كانت ترى أن مثل هذه

للمسألة اليهودية ويساعد على  ومع ذلك، أيدت اللجنة االستيطان اليهودي يف فلسطني باعتباره ميثل حال. األمريكي
يهودية األمريكية ومن هذا املنطلق، وافقت اللجنة ال. املتحدة حتويل جزء من هجرة يهود اليديشية بعيداً عن الواليات

يتمتع ا  ما نص عليه الوعد من أن إقامة وطن قومي لليهود يف فلسطني لن يهدد احلريات اليت على وعد بلفور مع تأكيد
دوراً مهماً يف تأسيس الوكالة اليهودية  كما لعب قادة اللجنة، وخصوصاً لويس مارشال،. اليهود يف الدول األخرى

إىل املستوطنني الصهاينة يف فلسطني من خالل جلنة املعونة اليهودية،   إرسال املساعداتواشتركت اللجنة يف. املوسعة
 إشراف املنظمة التوزيع املشتركة وعضو النداء اليهودي املوحد اليت كانت تتعاون يف العمل حتت أهم أعضاء جلنة

ويف الوقت نفسه، اختذت اللجنة . 1939األبيض الربيطاين عام  كما عارضت اللجنة الكتاب. العاملية الصهيونية
األمريكي واملؤمتر  موقفاً معارضاً ملفهوم قومية الدياسبورا املتضمن يف كلٍّ من برامج املؤمتر اليهودي اليهودية األمريكية

 من 1943، وانسحبت عام 1942بلتيمور عام  كما رفضت برنامج. اليهودي العاملي الذي عارضت اللجنة تأسيسه
ملناقشة األزمة يف أوربا بعد أن صوتت ضد إقامة كومنولث يهودي يف فلسطني،  ودي األمريكي الذي انعقداملؤمتر اليه
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األمم املتحدة، حبقوق  عن أملها يف تأمني مستقبل اجلماعات اليهودية عن طريق االعتراف العاملي من خالل وأعربت
 .اإلنسان ومحايتها

 

 اجلماعة اليهودية خالل األربعينيات نتيجة مواقفها وكذلك نتيجة انتهاجهايتقلص داخل  وقد وجدت اللجنة أن نفوذها

أملانيا وأوربا يف ظل السيطرة  أسلوب العمل اهلادئ البعيد عن اإلثارة والضجة يف مواجهة مصري اجلماعات اليهودية يف
نازية واسعة النطاق داخل الواليات اللجنة القيام حبملة مناهضة لل وعلى عكس املؤمتر اليهودي األمريكي، رفضت. النازية

يهود  عقب صعود النازية إىل أملانيا تنظيم حظر جتاري ضد أملانيا بدعوى أن ذلك قد يهدد وضع املتحدة كما رفضت
  .أملانيا

 

متاماً  إىل تأييدها الصهيونية األمريكية موقفها من التعاون مع ومع انتهاء احلرب العاملية الثانية، غريت اللجنة اليهودية
عن طريق إقامة الدولة الصهيونية، ومن  فمن ناحية، رأت أن املسألة اليهودية لن تحل إال. والعمل من أجلها بشكل علين

للمصاحل الرأمسالية واإلمربيالية الغربية يف تلك املنطقة احليوية من  ناحية أخرى أصبح إقامة كيان صهيوين ميثل قاعدة
اللجنة للمشروع  واليات املتحدة مركز الثقل اإلمربيايل اجلديد بعد احلرب، أي أن تأييدحيظى بتأييد ال املشرق العريب

. وهو يندرج حتت ما نصفه بالصهيونية التوطينية الصهيوين وإسرائيل كان من منطلق االنتماء األمريكي بالدرجة األوىل

ليهودية إىل فلسطني، ومساندا عمليات ، وتشجيعها اهلجرة ا1947التقسيم عام  ولذلك، وبرغم تأييد اللجنة قرار
إلسرائيل، إال أا   على كَسب الدعم املادي والدبلوماسي األمريكي1948الصهيونية، وعملها منذ عام  الدعاية

وقد أكدت اللجنة التمييز بني . إسرائيل رفضت دعوى بن جوريون بضرورة هجرة الشباب اليهودي األمريكي إىل
ومن هنا، . العامل، وأصرت على ضرورة وضع أُسس للعالقة بني الطرفني  اجلماعات اليهودية يفمصاحل إسرائيل ومصاحل

اليهودية  التصريح املشترك لنب جوريون والصناعي األمريكي جاكوب بالو ستاين رئيس اللجنة 1950صدر عام 
كما انسحبت . م وحدهمبامسه والذي أكد أن إسرائيل متثل مواطنيها فقط وتنطق) 1954  1949(األمريكية 

اليهودي املوحد بسبب معارضتها ختصيص قدر كبري من   مع عصبة مناهضة االفتراء من الصندوق1952اللجنة عام 
 ، فقد زاد نشاط التيار املناصر إلسرائيل بشكل حاد داخل اللجنة اليهودية1967 أما بعد حرب. املساعدة إلسرائيل

مسجلة ) لويب(ليست مجاعة ضغط  ورغم أن اللجنة. لب املنظمات اليهودية األمريكيةاألمريكية، وهو حتول طرأ على أغ
العمل اهلادئ واالتصال الفعال بالشخصيات البارزة واموعات  رمسياً إال أا تقوم بالضغط لصاحل إسرائيل عن طريق

منظمة صغرية نسبياً  ها، فرغم أن اللجنة تعدوتعتمد يف فعالية أساليبها على ثقل ونفوذ أعضائ. األمريكي املهمة يف اتمع
. دهاليز القوة حبكم ارتباطات قيادا ووضعها الطبقي كما أا قريبة من» خنبة«إال أا ال تزال منظمة )  ألف عضو50(

  حنينشاطها داخل الذراع التنفيذي للدولة، وخصوصاً البيت األبيض ووزارة اخلارجية، يف ومن هنا، فهي تركِّز جمال

ويعد . تقسيماً غري رمسي للعمل بني املنظمتني فيما يعد) إيباك(تترك الكوجنرس للجنة اإلسرائيلية األمريكية للشئون العامة 
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انضمام اللجنة إىل مؤمتر رؤساء كربى املنظمات اليهودية األمريكية حيث بقيت يف  هذا أحد األسباب اليت حالت دون
  .لى عن حرية العمل اليت منحتها هلا عالقتها بالفرع التنفيذيمراقب فقط حىت ال تتخ وضع

 

حتضرها شخصيات أمريكية ويهودية وإسرائيلية  ويتبني بأس اللجنة اليهودية األمريكية من خالل اجتماعاا السنوية اليت
 االجتماع براجمها وحتدد اللجنة خالل هذا. ووزراء وأعضاء يف الكوجنرس بارزة، من بينهم رؤساء أمريكيون سابقون

  .السياسية اليت توزعها على رجال السياسة ووسائل اإلعالم واملنظمات األخرى وقراراا

 

تقوم بإعداد الدراسات وإجراء استطالعات  للنشاط املناصر إلسرائيل حيث) بوتقة تفكري(وتعتبر اللجنة خزاناً فكرياً 
اداة اليهود، وكذلك لتبين اجتاهات الرأي العام األمريكي خالل مع الرأي العام بشأن عديد من املوضوعات وخصوصاً

وللجمعية شبكة . عربية القضايا اخلالفية اليت متس إسرائيل مثل حرب لبنان واالنتفاضة وبيع األسلحة لدول األزمات أو
ر دورياا و وهي أشه) تعليق) Commentary واسعة من االت واملنشورات واملذكرات من أمهها جملة كومنتري

 وهي جملة تصدر كتاباً سنوياً يسمى أمريكان جويش يري بوك (الزمن املضارع) Present Tense برزنت تنس

American Jewish Year Book (ر مرجعاً جامعاً عن حياة اجلماعة) الكتاب السنوي اليهودي األمريكيعتبي 

مبناسبات حمددة اليت تصدرها دوائر اللجنة  نشورات واملذكرات املرتبطةذلك باإلضافة إىل امل. اليهودية يف أمريكا الشمالية
 اللجنة إزاء األحداث والقضايا اجلارية ويتم توزيع بعضها على وسائل اإلعالم وعلى وأقسامها املختلفة واليت تقدم موقف

والكنائس وأعضاء ومناصري اللجنة  الالسياسيني واملنظمات اليت متثل األقليات واموعات النسائية وعلى نقابات العم
  .اليهودية األمريكي

 

كانت أميل إىل  فمجلة كومنتري اليت. ومطبوعات اللجنة مواقفها املتشددة إزاء قضايا الشرق األوسط ويتبين من جمالت
ورة التدخل العسكري املتحدة، تدعو على صفحاا إىل ضر الليربالية، وتعد اآلن منرباً للمحافظة اجلديدة يف الواليات

اجم  كما أا. الطاقة وإىل ضرورة استناد اإلستراتيجية اإلسرائيلية إىل أسلحة نووية األمريكي يف اخلليج كحل ألزمة
وأيدت اللجنة حبماس االجتياح . األمريكيني للسالم األفراد واملنظمات اليهودية اليت تنتقد إسرائيل مثل بريرا واألصدقاء

السالح مع  اللجنة املقاطعة العربية وتنبه إىل خطورا االقتصادية، واجم كذلك صفقات كما اجم. للبناناإلسرائيلي 
كثري من منشورات ومذكرات اللجنة  وتقدم). 1981(الدول العربية، مثل صفقة طائرات األواكس إىل السعودية 

  .صة بالشرق األوسطاخلا املواقف الرمسية للحكومة اإلسرائيلية جتاه القضايا
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اليهودية األمريكية وغريها من املنظمات اليهودية من جانب،  إال أن ذلك ال يعين غياب التوتر واخلالف بني اللجنة
وخصوصاً خالل حكم الليكود حيث تسببت بعض سياسات احلكومة اإلسرائيلية يف إحراج  وإسرائيل من جانب آخر،

وقضية اجلاسوس بوالرد اليت  مذابح صربا وشتيال خالل حرب لبنان،: استيائهم، مثلاجلماعة اليهودية ويف إثارة  أعضاء
إسرائيل يف فضيحة إيران كونترا وأسلوب معاجلتها لالنتفاضة  أثارت مسألة ازدواج والء اليهود األمريكيني، وتورط

يف الضفة   االستيطان اإلسرائيلية وثيقة تنتقد سياسة1980وكانت اللجنة قد أصدرت عام . السالح الفلسطينية وقضايا
  .الغربية وغزة وحتذِّر من آثار تلك السياسة على صورة إسرائيل

 

برعاية دراسات علمية واجتماعية مهمة  (اليت تتبع املؤسسة القومية للعالقات اإلنسانية(كذلك قامت اللجنة اليهودية 
كذلك سامهت يف تأسيس عدد من املعاهد .  األدياناحلوارات بني خارج الربامج اخلاصة بإسرائيل، كما تشارك يف

من إسرائيل  واللجنة اليهودية األمريكية منظمة معفاة من الضرائب وهلا مكاتب يف كلٍّ. والدراسات ومراكز األحباث
 .وفرنسا والربازيل واملكسيك

 

  المؤتمر اليهودي األمريكي

American Jewish Congress  

  دف محاية1918عن املؤمتر اليهودي األمريكي األول الذي انعقد يف فالدلفيا عام  قتمنظمة يهودية أمريكية انبث

وحماربة كل أشكال التمييز ضدهم،  احلقوق الدينية واملدنية للجماعات اليهودية داخل الواليات املتحدة وخارجها،
 حينما تزعم لويس 1915 عام وتعود فكرة تأسيس املؤمتر إىل .وكذلك مساندة إقامة وطن قومي يهودي يف فلسطني

الدعوة إىل تشكيل مؤمتر يهودي  الصهيونية وغريمها من اليهود األمريكيني الصهاينة أو املتعاطفني مع برانديز وستيفن وايز
بديالً عن اللجنة  مظلِّية ذات طابع دميوقراطي وقومي تتألف من املنظمات اليهودية القائمة وليكون أمريكي ليكون هيئة

النخبوية املناهضة للدميوقراطية وكذلك بسبب  هودية األمريكية اليت كانت موضع انتقاد بسبب هيكلها وسياستهاالي
األمريكية  الصهيونية فكرة أن يقوم املؤمتر اليهودي األمريكي بتأسيس املنظمات وقد أيد املؤمتر. رفضها للصهيونية

 املهاجرين اليهود القادمني من شرق أوربا واملتأثرين بالصهيونية مجاهري واليهودية املتعاطفة معها واليت كانت متثل
أخرى من  اخلاصة بالشعب اليهودي والقومية اليهودية، وذلك يف حني عارضت هذه الفكرة جمموعة وباملقوالت

كية املندجمة ذات البورجوازية اليهودية األمري املنظمات اليهودية وعلى رأسها اللجنة اليهودية األمريكية اليت كانت متثل
املؤمتر إال بعد أن مت االتفاق على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة وهلدف حمدد هو إرسال  ومل يتم تشكيل. األصول األملانية

األقليات يف معاهدات  إىل مؤمتر فرساي للسالم يعمل على ضمان حقوق اجلماعات اليهودية وحقوق غريهم من وفد
طبقاً لوعد ) فيما خيتص بفلسطني(ومبطالبه التارخيية  ف بتطلعات الشعب اليهوديالسالم، وكذلك املطالبة باالعترا

 ولكن أنصار املؤمتر اليهودي. إىل كومنولث يهودي، على أن يتم حل املؤمتر بعد ذلك بلفور، وتأكيد حتويل فلسطني
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ولكنها مل تتحول قط إىل  ، حتت زعامة احلاخام ستيفن وايز1922األمريكي جنحوا يف حتويله إىل منظمة دائمة عام 
  .كما كان يتطلع مؤسسوها مظلة واسعة القاعدة بديلة عن اللجنة اليهودية األمريكية

 

بني اجلماهري اليهودية خالل الثالثينيات واألربعينيات، حيث تزعم  وقد اكتسب املؤمتر اليهودي األمريكي شعبية واسعة
وقد هاجم . األملانية رك يف تنظيم احلظر التجاري ضد البضائع واخلدماتوالتظاهرات املناهضة للنازية وشا احلمالت

 الذي 1943يف تنظيم املؤمتر اليهودي األمريكي عام  ، ولعب دوراً مهما1939ًاملؤمتر الكتاب األبيض الربيطاين عام 
 1936يهودي العاملي عام فلسطني كما تزعم اجلهود الرامية إىل تأسيس املؤمتر ال أقر مبدأ الكومنولث اليهودي يف

والبد من اإلشارة إىل الدور الذي لعبه . األمريكية على الساحة الصهيونية  على فرض القضية1948حىت عام  وعمل
الصهاينة  اليهودية املنظمة والتلقائية للبضائع األملانية حىت يتم توقيع معاهدة اهلعفراه بني ستيفن وايز يف إفشال املقاطعة

  .والنظام النازياالستيطانيني 

 

قضايا احلقوق  وإقامة الدولة الصهيونية، فقد وجه املؤمتر اليهودي األمريكي جل اهتمامه إىل أما بعد احلرب العاملية الثانية
فقراء اليهود السود وغري ذلك من القضايا االجتماعية  واحلريات املدنية يف الواليات املتحدة وأصبح أكثر انشغاالً مبشاكل

تضاءل هذا  واستمر املؤمتر اليهودي األمريكي يف دفاعه عن إسرائيل وإن. الليربايل األمريكي ياسية اليت م التياروالس
 على ضرورة تنمية دعم 1983املؤمتر لعام  وينص برنامج. االلتزام مع انشغاله بالقضايا الطائفية واألهلية األخرى

 ة، والتصدي للدعاية العربية، وإظهار العرب باعتبارهم العقبة أمام السالم،األمني الواليات املتحدة الحتياجات إسرائيل

ويقوم املؤمتر . اليهود السوفييت وعلى ضرورة حماربة املقاطعة العربية وحماربة معاداة اليهود، والعمل من أجل هجرة
مهية إسرائيل بالنسبة إىل املصاحل السياسية واإلعالمية، كما يؤكد أ اليهودي األمريكي بالدعاية إلسرائيل يف األوساط

كما . مسئولني أمريكيني إليها وللمؤمتر برامج لتشجيع السياحة يف إسرائيل وترتيب سفر. اإلستراتيجية احليوية األمريكية
واإلسرائيليني تضم شخصيات سياسية وثقافية مهمة من كال  أن من براجمه عقْد ندوات حوار بني اليهود األمريكيني

إعداد كثري  اليهودي األمريكي عن كثب مع مؤمتر رؤساء املنظمات اليهودية األمريكية الكربى يف ويعمل املؤمتر. الطرفني
واموعات اليهودية وغري اليهودية املتعاطفة  كما يهاجم املؤمتر األفراد. من مذكرات الشرق األوسط والبيانات العامة

كما . لقومي، وناعوم تشومسكي، وجلنة األصدقاء األمريكيني للخدماتالكنائس ا جملس: مع القضية الفلسطينية، مثل
عصبة مناهضة االفتراء  ترويج فكرة التهديد العريب وسيطرة النفط العريب على الواليات املتحدة، ويتعاون مع يعمل على

ومع ذلك، فإن . ة العربيةعلى التشريع املناهض للمقاطع واللجنة اليهودية األمريكية من أجل دفْع الكوجنرس للموافقة
اإلسرائيلية إذا  يعد من املنظمات اليهودية األمريكية األقل ميالً إىل تكييف مواقفها مع املصاحل املؤمتر اليهودي األمريكي

د اجلدي) اإلجنيلي(مثالً، التحالف مع اليمني املسيحي  وقد رفض املؤمتر،. ما تعارض ذلك مع مبادئها وسياستها الليربالية
  .إسرائيل ويدعمها وهو ما أقدمت عليه منظمات يهودية أخرى يف الواليات املتحدة الذي يؤيد
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وتصل . علين األمريكي مسجل كمنظمة دينية معفاة من الضرائب، وهذا يعفيه من تقدمي تقرير سنوي واملؤمتر اليهودي
. عضوية املنظمات إىل العضوية الفردية  من1938وقد حتول املؤمتر عام .  ألف عضو50 و40عضويته إىل ما بني 

اجلماعة اليهودية وعضو فيه، ويعقد مؤمتراً كل عامني حتضره  وهو من مؤسسي الس االستشاري القومي لعالقات
على  وهي جملة فصلية تركز) اليهودية) Judaism وتشمل منشوراته جودايزم. وأمريكية مرموقة شخصيات إسرائيلية

للمؤمتر اليت تنشر مقاالت  وهي الة الشهرية Congress Monthly يهودية، و كوجنرس منثلياألحباث العلمية ال
  .اجلماعة اليهودية يف الواليات املتحدة عامة مع االهتمام باملوضوعات اخلاصة بإسرائيل ونشاط

 

  بناي بريت

B'nai B'rith  

 كهيئة 1843واحدة من أقدم وأكرب املنظمات اليهودية، تأسست عام بريت  وبناي. »أبناء العهد«عبارة عربية معناها » بناي بريت«
، وكان "العليا ومصاحل اإلنسانية توحيد اإلسرائيليني للعمل من أجل تنمية مصاحلهم"على غرار اجلمعيات املاسونية دف  يهودية أخوية

 دولة تضم حنو 45ي بريت منواً كبرياً حىت أصبح هلا فروع يف وقد منت بنا". اليهود املعاملة الطيبة واحلب األخوي والتوافق بني"شعارها 
  .ألف عضو 500

 

واإلنسانية إىل اجلماعات اليهودية داخل الواليات  وقد اهتمت بناي بريت منذ تأسيسها بتقدمي اخلدمات االجتماعية
ى الدفاع عن حقوق كذلك عملت املنظمة عل. املستشفيات ومالجئ لألطفال والعجزة املتحدة وخارجها فأسست

والعرقية من اليهود يف  اليهودية يف روسيا وشرق أوربا وعلى غوث ضحايا الكوارث واالضطرابات الطائفية اجلماعات
  .إسرائيليت يونيفرسل  بدعم نشاط األليانس1868هذه البالد، كما قامت منذ عام 

 

ين تدفقوا على الواليات املتحدة ابتداًء من عام أوربا الذ كذلك شاركت البناي بريت يف عمليات استيعاب يهود شرق
 وأنشأت املدارس التجارية واحلرفية كما أنشأت فصوالً لصبغ القادمني اجلدد بالصبغة  فوضعت برامج للغوث1881

توزيع املهاجرين اجلدد على  انضمت بناي بريت إىل صندوق البارون دي هريش يف جهوده الرامية إلعادة. األمريكية
. الزراعية، وذلك بعد أن اكتظت م املدن األمريكية الرئيسية أحناء الواليات املتحدة وتوطينهم يف املستعمراتخمتلف 

  عصبة مناهضة االفتراء1913ويف سبيل ذلك، أسست عام . جمال حماربة معاداة اليهود كذلك نشطت بناي بريت يف

  .كافةاليت عملت على حماربة أشكال التمييز الديين والعنصري 
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بناي بريت عام   ومنظمة شباب1897املنظمة بتنظيم النساء والشباب، فأسست نساء بناي بريت عام  كما اهتمت
خدمة دينية وثقافية واجتماعية للشباب  ، أنشأت املنظمة مؤسسة هليل للبناي بريت لتقدمي1923ويف عام . 1924

يضم برامج ) 1948عام (ست قسماً للتعليم اليهودي للكبار كما أس اليهودي داخل اجلامعات والكليات األمريكية؛
  )اليهودي التراث) Jewish Heritage وتعليم العربية ويصدر جملة فصلية بعنوان جويش هرييتيج لدراسة اليهودية

 

ع أخرى ، مث حلقتها فرو1882أوهلا يف برلني عام  ومع منو املنظمة، تأسست هلا فروع خارج الواليات املتحدة كان
، تأسس أول حمفل للبناي بريت يف فلسطني كان أول 1888ويف عام . وغريها يف أوربا وجنوب أفريقيا وأستراليا

فلسطني، بدأت بناي  وبعد تواجدها يف. إليعازر بن يهودا الذي ترجم دستور وطقوس بناي بريت إىل العربية سكرتري له
فأنشأت رياض األطفال واملكتبات واملستشفيات وأقامت  ودي يف البالد،بريت يف املسامهة يف النشاط االستيطاين اليه

 وبعد إعالن وعد بلفور، بدأت املنظمة تتحرك من. ضيافة الستقبال املهاجرين اجلدد مستوطنة بالقرب من القدس وبيت

لقومي حول فلسطني الذي املؤمتر ا باجتاه األهداف الصهيونية، فشاركت يف) رغم عدم االرتباط الرمسي(الناحية العملية 
 ، كانت بناي بريت وراء قرار املؤمتر األمريكي1943ويف عام . 1935األمريكية عام  الصهيونية دعت إليه املنظمة

لتعبئة الرأي العام األمريكي  الصهيونية كما تعاونت مع املنظمة. اليهودي الذي طالب بكومنولث يهودي يف فلسطني
 كما قامت املنظمة.  وضد فرض قيود على اهلجرة اليهودية إىل فلسطني1939عام الربيطاين  ضد الكتاب األبيض

ويف . معهد التخنيون يف حيفا مبعاونة الصندوق القومي اليهودي بشراء األراضي وإقامة املستوطنات يف فلسطني، وبدعم
دة اخلاصة بفلسطني بشأن بتأييد توصية جلنة األمم املتح ، طالبت بناي بريت الرئيس األمريكي ترومان1947عام 

 إسرائيل، فقد ساعدا املنظمة منذ السنوات األوىل وذلك بتقدمي إمدادات طبية ومالبس أما بعد إعالن قيام. التقسيم

قامت بتجنيد العمال الفنيني  ومعدات واملسامهة يف إنشاء املكتبات وتشجري الغابات وكذلك تشجيع السياحة هلا، كما
وتقوم املنظمة . إسرائيل وهي تساهم بنشاط بارز يف توزيعها ومنذ إصدار سندات.  وكندا إلسرائيلمن الواليات املتحدة

 كما أا تلعب دوراً أساسياً وخاصاً من خالل عصبة. الواليات املتحدة لصاحل إسرائيل بالضغط على صناع القرار يف

  .لليهود امها بأا معاديةمناهضة االفتراء يف خنق أية اجتاهات معادية للصهيونية عن طريق ا

 

 متهماً إياها بأا تقوم بأنشطة سياسة 1968عام  وأقام أحد كبار العاملني السابقني يف البناي بريت دعوى ضد املنظمة
اخلريية  إسرائيل فيما يعد انتهاكاً للقوانني الفيدرالية األمريكية اخلاصة باملؤسسات وشبه سياسية لصاحل دولة أجنبية هي

  .املعفاة من الضرائب وبالقوانني اخلاصة بالوكالة األجنبية
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، كما 1954عام  بناي بريت دوراً أساسياً يف تأسيس مؤمتر رؤساء كربى املنظمات اليهودية األمريكية وقد لعبت
  .كانت من مؤسسي املؤمتر العاملي للمنظمات اليهودية

 

  عصبة مناهضة االفتراء التابعة لبناي بريت

Anti-Defamation League of B'nai B'rith  

 لتكون ذراع بناي بريت يف حماربة معاداة اليهود وحماربة التمييز الديين 1913 منظمة يهودية أمريكية تأسست عام

التشريعات اليت حتمي اليهود من  وقد بذلت املنظمة جهودها منذ تأسيسها يف إصدار. والعنصري يف الواليات املتحدة
جماالت التعليم أو العمل أو السكن، وعملت أيضاً على حماربة السخرية  اإلساءة إىل حقوقهم املدنية، سواء يفالتمييز أو 
العنصرية يف  يف املسارح ووسائل اإلعالم، وكذلك حماربة التنظيمات واحلركات» الشخصية اليهودية» مما يسمى

املسيحية وتنمية العالقات بني اليهود والسود، كما  ت اليهودية واهتمت املنظمة أيضاً بتنمية العالقا. الواليات املتحدة
  .1964املدنية األمريكي عام  سامهت يف إصدار قانون احلقوق

 

  وأكدت ضرورة تعزيز موقف الواليات1948منذ تأسيسها عام  الصهيونية وقد تبنت العصبة موقفاً مؤيداً للدولة

ذلك، مل تتنب العصبة مفهوم الشعب  ومع. ب التماثل يف القيم والنشأة بني البلديناملتحدة املناصر هلا وضرورة إبراز جوان
تؤكد مركزية إسرائيل أو وجود رابطة عضوية بني اليهود  اليهودي الذي هو جوهر العقيدة الصهيونية، كما مل

الواليات املتحدة  اعة اليهودية يفدعمها إلسرائيل يتم يف إطار التمييز بني اإلسرائيليني واجلم األمريكيني وإسرائيل، وظل
ويف عام . ضمان املساواة للجميع يف الواليات املتحدة مع تركيز أولويات العمل على حماربة العداء لليهود والتمييز وعلى

من الصندوق اليهودي املوحد، وذلك بسبب معارضتها ) اليهودية األمريكية مع اللجنة(، انسحبت العصبة 1952
إىل أن أصبح هذا  وقد تآكل هذا املوقف تدرجيياً باجتاه الدفاع عن إسرائيل. ري من املساعدة إلسرائيلكب ختصيص قدر

األصلي وهو حماربة العداء لليهود يف الواليات  ، حىت أنه غلب على دورها1967حمور أعماهلا ولب براجمها بعد حرب 
إلسرائيل  لصهيونية يعادل العداء لليهود، ومن مث فإن أي انتقاداالفتراض بأن العداء ل املتحدة، بل أصبح التركيز احلايل هو

 وعام 1966برنامج وأهداف العصبة عام  ويتبني لنا هذا التحول من خالل مقارنة. يعد نوعاً من العداء لليهود
ية جاءت يف  إال يف عبارة تتعلق باملقاطعة العرب1966املطروحة عام   حيث ال يرد ذكر إلسرائيل يف األهداف1980

املكان الثاين  ، فإلسرائيل باب منفصل حيتل1980أما يف أهداف عام ". تأمني سالمة اليهود يف اخلارج" الباب السادس
  .)اليهود(حماربة العداء للسامية "يف سلسلة األهداف بعد 
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لصهيونية بل تلصقها أيضاً وا تكتفي العصبة بإلصاق مة معاداة اليهود بالعناصر واجلماعات املناهضة إلسرائيل وال
بل ذهبت العصبة إىل أبعد من ذلك خالل السبعينيات حينما  .بالعناصر املؤيدة للعرب أو املتعاطفة مع الفلسطينيني

  ."]لليهود] بصفة العداء اجلديد للسامية"واملشاكل اليت م اليهود، وعدم التعاطف معها،  وصفت عدم املباالة بالقضايا

 

أا أصبحت اجم اليسار األمريكي أيضاً بسبب  اليمني األمريكي هو العدو التقليدي للعصبة، إالورغم أن أقصى 
الفلسطينية، كما أصبحت تتهمه باالشتراك مع أقصى اليمني يف معاداة اليهود  انتقاده إلسرائيل وتعاطفه مع القضية

اجتهت العصبة يف  كما. كار والنظام الدميوقراطيويف العداء ضد مصاحل الغرب والواليات املتحدة وضد األف وإسرائيل
موقفه املدافع عن إسرائيل، وذلك برغم أن هذا  اجلديد بسبب) اإلجنيلي(الوقت نفسه إىل تأييد اليمني الربوتستانيت 

 كنيسةبالتيار الليربايل يف حني أا تتجه إىل مهامجة قطاعات مهمة من مؤسسة ال املوقف يتناقض مع ارتباطها التقليدي

كذلك اجم العصبة . الفلسطينية الربوتستانتية األكثر ليربالية، مثل الس القومي للكنائس، لدفاعه عن احلقوق
األحباث والدراسات اليت تناصر العرب أو تلك اليت تؤيد  اموعات السياسية أو املنظمات اإلنسانية أو مؤسسات

 املدير(وقد ذهب ناثان بريمليوتر . ألمريكية لبعض الدول العربيةصفقات السالح ا سياسات لصاحل دول عربية، مثل

  .ملعاداة اليهود يف الواليات املتحدة إىل اعتبار بيع طائرات األواكس للسعودية يف الثمانينيات انعكاساً) القومي للعصبة

 

ففي . إسرائيل وسياستها منتقديأو  الصهيونية املنظمات واألفراد اليهود من رافضي وتوجه العصبة هجومها أيضاً إىل
اإلسرائيلي يوري أفنريي عند زيارته الواليات املتحدة   مثالً، اختذت العصبة موقفاً مناهضاً من الصحفي1970عام 

 التقليدية للصهيونية واليهودية، كما حذَّرت املنظمات اليهودية واموعات الطالبية بسبب موقفه املعارض للمفاهيم

العصبة على التصدي للمواد  كما تعمل. امعات من التعامل معه أو دعم نشاطه خالل وجوده يف البالداليهودية يف اجل
، على سبيل املثال، هامجت العصبة 1983ففي عام . إىل إسرائيل اإلعالمية أو األعمال الفنية السينمائية اليت قد تسيء

 الذي» نساء حماصرات«، كما هامجت الفيلم الوثائقي الذي يعاجل القضية الفلسطينية» .ك حنه«فيلم كوستا جافراس 

مثل (بعض األفالم األمريكية  بل إا، يف بعض األحيان، اجم. يتناول حياة نساء فلسطينيات يف خميمات الالجئني
  .لليهود ألنه حييد عما تتصور أنه الصورة الدقيقة) »اختيار صويف«

 

اجلدل بني الرأي العام األمريكي مثل حرب لبنان  اإلسرائيلية اليت قد تثريوتعمل العصبة على تربير وتوضيح السياسات 
. ختدم صاحل إسرائيل وحسب وإمنا ختدم أيضاً املصاحل األمريكية يف اية األمر وإبراز أن هذه السياسات ال) 1982(

 ج للجماعة اليهودية يف الوالياتحينما تسبب احلر الصهيونية هذا، تقوم الرابطة أحياناً بتوجيه النقد إىل الدولة ومع

إن إعالن : "قال رئيسها آنذاك  مثالً، انتقدت الرابطة سياسة االستيطان اإلسرائيلية حيث1977ويف عام . املتحدة
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اجلماعة اليهودية يف الواليات املتحدة عن اجلماهري، وبذلك  حكومة الليكود عن إقامة مستوطنات جديدة ميكن أن يبعد
  ."بقدرا على التأثري يف اإلدارة األمريكية لحق الضرريضعها يف وضع ي

 

 مبراقبة ورصد األفراد واجلماعات واملنظمات املعادية لليهود واملعادية إلسرائيل ولتحقيق أغراضها، تقوم العصبة

لشرق األوسط يف املتصلة بإسرائيل وا والصهيونية، كما تقوم جبمع البيانات واملعلومات عنهم ومراقبة مجيع النشاطات
وتقوم بتزويد جهاز االستخبارات اإلسرائيلية بنتائج . مجيع أحناء البالد الواليات املتحدة من خالل مكاتبها املنتشرة يف

طريق مكتب  املراقبة عن طريق املستشارين والسفارة اإلسرائيلية، وكذلك االستخبارات األمريكية عن عمليات
  .(آي. يب. اف(التحقيقيات الفدرالية 

 

 مسجلة كمنظمة دينية، وهذا يعفيها من تقدمي تقارير سنوية علنية كما ينص القانون ومنظمة عصبة مناهضة االفتراء

القيادية ا، كما تعين أعضاء  وتعين بناي بريت أغلب أعضاء األجهزة. وهي، كذلك، معفاة من الضرائب. األمريكي
  .املتحدة، وهلا فرع يف كلٍّ من القدس وباريس تمكاتبها املنتشرة يف مجيع أحناء الواليا

 

  مؤسسات هليل نوادي هليل للطلبة 

Hillel Foundutions  

جامعات  املراكز والنوادي الطالبية اليت توجد يف معظم) أبناء العهد(جلمعية البناي بريت  تضم منظمة هليل التابعة
وفكرة نوادي هليل هي أساساً . بعض الطلبة يتقاضى راتباً ويساعدهوعادةً ما يدير هذه النوادي مدير . الواليات املتحدة

 مث رأى. بروتستانيت رأى ضرورة الوصول إىل الشباب املسيحي فكون هذه النوادي تقليد لفكرة مماثلة توصل إليها واعظ

نصرف عن عقيدته، اآلخر م أن الشباب اليهودي هو) وهو أستاذ دراسات إجنيلية مسيحي(الدكتور تشوتسي بولدوين 
وتنظم نوادي هليل برامج ثقافية واجتماعية . نوادي هليل فبدأ باالتصال باملؤسسة احلاخامية وحثها على ضرورة تأسيس

 معظم املنظمات اليهودية، أصبحت نوادي هليل واجهات يهودية للمنظمة الصهيونية، ولذا ومثل. ودينية وحواراً دينياً

اهلجرة والدفاع عن وجهة النظر  رأي العام األمريكي باإلبادة النازية لليهود وعلى تشجيعجند أا تركز على تذكري ال
  .اإلسرائيلية

 

  مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية األمريكية الكبرى
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Conference of Presidents of Major American Organizations  

 منظمة يهودية 37الرؤساء هذا هيئة متثيلية ل  ومؤمتر. »ءمؤمتر الرؤسا«منظمة يهودية أمريكية تعرف عادةً باسم 
وهي تنشط داخل . بشأن املسائل اخلاصة بإسرائيل وبغريها من القضايا الدولية أمريكية متثل وجهة نظر هذه املنظمات

  .الصهيونية السياسة األمريكية من أجل حتقيق األهداف األوساط

 

املنظمات اليهودية األمريكية الكربى  مع انعقاد مؤمتر ضم رؤساء) 1955عام (نشأت هذه املنظمة بشكل غري رمسي 
وكذلك تلك القضايا اليت حتظى باهتمام خاص بني أعضاء اجلماعة  من أجل فحص تلك املوضوعات اليت تتعلق بإسرائيل

نفسه على  ورية وأن ينظم، قرر املؤمتر تغيري طبيعته غري الدائمة والد1960ويف عام . املتحدة اليهودية يف الواليات
. جهاز إداري كما أدرجت له ميزانية ثابتة ومن مث، مت تكوين. أُسس مستمرة ومستقرة وأن يعطي إلجراءاته صفة الرمسية

هيئة متثيلية للمنظمات عوضاً عن هيئة لرؤسائها، فكان ناحوم جولدمان أول  ، قرر األعضاء أن يكونوا1966ويف عام 
  .رئيس هلا

 

إال أنه ميكن اعتباره مبرتلة ذراع  م أن مؤمتر الرؤساء ال يشكل مجاعة ضغط من الناحيتني القانونية والعملية،ورغ
 ويعمل املؤمتر على. يف الواليات املتحدة) اإلسرائيلية األمريكية للشئون العامة اللجنة(دبلوماسي للويب الصهيوين الرمسي 

  .يف هذا اإلطارحتقيق عدد من املهام والوظائف األساسية 

 

املطلقة يف قائمة  اليت حتظى باألولوية(مواقف أعضاء اجلماعة اليهودية يف العامل وبشكل خاص يف إسرائيل   التنسيق بني 1
  .ملعاجلة هذه القضايا ، وبذلك فإا توفر منرباً داخلياً ألعضاء اجلماعة)أعمال املؤمتر

 

مواقفهم من إسرائيل وجتاه غريها من القضايا الدولية بشكل هادئ  جتاه التخلص من اخلالفات بني أعضاء اجلماعة  2
اجلماعة اليهودية  اإلمجاع فيما بينهم، وخصوصاً أن شرعية ونفوذ املؤمتر نابعة من كونه ناطقاً باسم يسعى إىل حتقيق

ة األمريكية حول املوقف من بعض بني املنظمات اليهودي وممثالً سياسياً هلا، وهذه الوظيفة هلا أمهية عندما حيدث اختالف
وحيرص املؤمتر على عدم ). تلك اليت حدثت حتت قيادة الليكود، مثل حرب لبنان وخصوصاً(السياسات اإلسرائيلية 

املؤمتر تسهل هذا النهج  والواقع أن هيكيلية. العلين عن أي خالف أو انشقاق بل يعترب ذلك من عالمات اخليانة اإلفصاح
للمنظمات اليت تشترك يف املصاحل بشكل عام، وبالتايل ينشأ  عضويته من الزعامات الراسخة واملعروفةحيث تتكون 

وخصوصاً  انتقادات إىل املؤمتر باعتباره يعمل على خنق آراء املعارضة داخل صفوف اجلماعة، وقد وجهت. اإلمجاع
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الرئيس السابق للمؤمتر (ألكسندر شندلر  داللة املهمة أنومن املفارقات ذات ال. تلك اليت تنتقد السياسات اإلسرائيلية
احتجاج  وممن يرفضون أي الصهيونية الذي كان من أشد مؤيدي الدولة ،(األمريكي لرؤساء املنظمات اليهودية الكربى

هوية إسرائيل، إىل تبني هوية مستقلة عن  يهودي علين ضدها، حتول إىل منتقد علين إلسرائيل يف فترة حكم الليكود ودعا
  .إىل تابع للكنيست الصهيونية كما دعا إىل احلرص على أال تتحول احلركة

 

السياسة ووسائل اإلعالم  بتفسري موقف اجلماعة اليهودية وتبليغه إىل كلٍّ من احلكومة األمريكية وصانعي  يقوم املؤمتر 3
  .واحلكومة اإلسرائيلية والدول واهليئات الدولية األخرى

 

  .األمريكي وتبليغ هذا املوقف للحكومة اإلسرائيلية وم املؤمتر مبحاولة التأثري يف موقف احلكومة األمريكية واجلمهور يق 4

 

  .املفسر لآلراء اإلسرائيلية لدى احلكومة األمريكية  يقوم املؤمتر بدور 5

 

مفادها أن أمن وقوة إسرائيل  لى نشر وجهة نظرموقف احلكومة اإلسرائيلية جتاه القضايا الكربى، ويركز ع ويتبنى املؤمتر
وإلجناز ذلك، يقوم املؤمتر بنشر الوثائق وعقْد املؤمترات املؤيدة  .ميثل مصلحة كربى للسياسة واإلستراتيجية األمريكية

دول يف ال لقاءات خاصة مع القادة السياسيني األمريكيني والعامليني ومع قادة اجلماعات اليهودية إلسرائيل وعقد
كما يسعى املؤمتر، يف بعض . األمريكيني األخرى، وذلك باإلضافة إىل االحتفاظ بعالقات وثيقة مع رجال اإلعالم

من خالل املنظمات املشتركة يف (طريق استنفار اليهود األمريكيني  القضايا، إىل الضغط على الكوجنرس األمريكي عن
اختاذ مواقف   إىل نوام يف جملسي النواب والشيوخ حبيث يطلب منهمبإرسال اخلطابات والربقيات لكي يقوموا) املؤمتر

اإلعالمية والتحضري للتظاهرات، كما يشرف  كذلك يشرف املؤمتر على شن احلمالت. تتفق مع املصلحة اإلسرائيلية
  .على عقد املؤمترات الصحفية

 

املؤمتر على الفرع التنفيذي مبا يف ذلك  الكوجنرس، يركِّزحني تركِّز اللجنة اإلسرائيلية األمريكية للشئون العامة على  ويف
  .الرئيس األمريكي
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اموعات املنتمية إىل  للمؤمتر كل عامني تقريباً، وعادةً ما يكون املرشح هلذا املنصب رئيساً إلحدى ويتم اختيار رئيس
وقد بلغت ميزانيته عام . عضاء الفئات املنتمية إليهاليت يدفعها أ وجيري متويل مؤمتر الرؤساء من الرسوم والتربعات. املؤمتر

  .دوالر  ألف350 حنو 1982

 

 : والمنظمات المنتمية للمؤتمر األمريكي لرؤساء المنظمات اليهودية الكبرى هي

 

  واالحتاد إسرائيل  واللجنة اإلسرائيلية األمريكية للشئون العامة املؤمتر اليهودي األمريكي  وجملس االحتاد األمريكي لعمال
للعمال  الصهيونية اليهود  واملنظمة األمريكي  وبناي بريت  وهاداساه  وجلنة العمال اليهودية  وقدامى احملاربني الصهيوين

العربية األمريكية   مزراحي األمريكية  واللجنة االستشارية للعالقات الطائفية القومية  واحتاد الطوائف يف أمريكا  ومنظمة
 يف أمريكا، ونساء مزراحي الصهيونية يف أمريكا، واملنظمة  اليهودية األرثوذكسية، واملعبد اليهودي املتحدواحتاد الطوائف

للحاخاميني األمريكيني، ونساء  األمريكيات، وعصبة مناهضة االفتراء، ونساء بناي بريت، وبين تسيون، واملؤمتر املركزي
اليهودي، واملؤسسة اليهودية إلعادة اإلعمار، واالحتاد  قوميإميوناه يف أمريكا، وصهيونيو حريوت، والصندوق ال

إلسرائيل الفتاة،  القومية لعمال إسرائيل، والس القومي للنساء اليهوديات، والس القومي الصهيوين للعمال، واللجنة
ريكي الشمايل، والنساء وجملس الشباب اليهودي األم واالحتاد القومي ألخوات اهليكل، وجملس اإلنعاش اليهودي القومي،

خالل  احلاخامية، والس احلاخامي األمريكي، ومنظمة النساء األمريكيات إلعادة التأهيل من الرائدات، واجلمعية العامة
  .العاملية  القسم األمريكي الصهيونية التدريب، والعصبة النسائية اليهودية احملافظة، ودائرة العمال، واملنظمة

 

  ايباك لية األمريكية للشئون العامة اللجنة اإلسرائي

American Israel Public Affaris Committee  AIPAC  

 Americanريليشرت كومييت أمريكان إسرائيل بابليك: باإلجنليزية(» اإلسرائيلية األمريكية للشئون العامة اللجنة"

Israel Public Relations Committee  ايباك«واختصارها AIPAC») ست هي منظمة أمريكية يهودية تأس
 األمريكية جتاه الشرق األوسط حبيث تتفق هذه السياسة مع املصاحل اإلسرائيلية  بغرض التأثري يف السياسة1954عام 

إسرائيل باسم الطائفة  رمسية للقيام مبهمة الدعاية لدعم) لويب(وهذه املنظمة مسجلة كجماعة ضغط . والصهيونية
يف الواليات املتحدة ومن أكثرها تأثرياً على   يف تقدير البعض من أقوى مجاعات الضغطاليهودية األمريكية، وهي

  .اإلطالق
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التشاور مع   حينما قرر أشعياء كفن، عضو الس الصهيوين األمريكي، بعد1951املنظمة إىل عام  وتعود جذور هذه
زيادة ) آنذاك(تكوين لويب صهيوين هدفه املباشر  ،(أبا إيبان وموشيه شاريت وتيدي كولك(الزعماء اإلسرائيليني آنذاك 

األمريكية للشئون العامة مث تغير  الصهيونية ، تكونت اللجنة1954ويف عام . إلسرائيل املساعدة االقتصادية األمريكية
كثر تأثرياً لكي تعمل من أجل سياسات أمريكية أ» األمريكية للشئون العامة اللجنة اإلسرائيلية« إىل 1959امسها عام 
الكوجنرس األمريكي وفقاً  وقد سجلت هذه اللجنة يف. األدىن لتحقيق تسوية سلمية للصراع العريب اإلسرائيلي يف الشرق

تسمح للجماعات املختلفة اليت يكون هلا وجهات نظر أو  احمللية، وهي القوانني اليت) اللويب(لقوانني مجاعات الضغط 
  .نظرها على أعضاء الكوجنرس وجلانه مصاحل معينة، أن تعرض وجهة

 

للشئون العامة محالت الضغط من أجل دعم مواقف احلكومة اإلسرائيلية وتعمل على  وتقود اللجنة اإلسرائيلية األمريكية
 وهي .العريب ميكن أن تضر بإسرائيل التحالف اإلسرائيلي األمريكي ومنع قيام حتالفات بني الواليات املتحدة والعامل تقوية

بالنسبة للواليات املتحدة والغرب، وعلى تأكيد قدرا اليت ال تضاهى  تعمل أيضاً على تأكيد أمهية إسرائيل اإلستراتيجية
الدويل أو يف مواجهة  أو يف التصدي لإلرهاب) فيما سبق(املصاحل األمريكية سواء يف ردع التوسع السوفييت  على محاية

. احليوية من الشرق األوسط بعد سقوط املعسكر االشتراكي ليت قد تظهر يف هذه املنطقةأية أشكال جديدة من األخطار ا

شعوب  الواليات املتحدة دولة دميوقراطية، وبالتايل فهي موضع ثقة يف حني أن جرياا العرب كما تؤكد أن إسرائيل مثل
املنح ) مبقتضاها(تعطي الواليات املتحدة  يتوكذلك، فإا تؤيد التشريعات ال. متخلفة ومستبدة حتكمها نظم غري مستقرة

املعونات بشكل مطرد ومن أجل حتويل القروض واهلبات وكذلك من  واملعونات إلسرائيل وتضغط من أجل زيادة هذه
. التجاري حمل املساعدة االقتصادية بني إسرائيل والواليات املتحدة إىل مستوى الندية وإحالل التعامل أجل رفع العالقات

توجيه املساعدات أو املنح األمريكية إىل الدول املعارضة   جهة أخرى، فإا تعارض التشريعات اليت يتم مبقتضاهاومن
العربية وضد املقاطعة العربية وضد  كما أا تقود احلمالت ضد صفقات السالح مع الدول .الصهيونية ملصاحل الدولة

  .منظمة التحرير الفلسطينية

 

التصويت لصاحل إسرائيل  لها داخل الكوجنرس، تقدم االيباك تقريراً لكل عضو بالكوجنرس عن كيفيةآلليات عم وبالنسبة
تعرض على الكوجنرس واليت م إسرائيل وتدعم وجهة نظرها،  وتزود األعضاء بالبيانات والوثائق اخلاصة باملواضيع اليت

يقومون بدور  والتودد إىل معاوين أعضاء الكوجنرس الذينباملكاملات اهلاتفية والزيارات الشخصية  كما أا تعزز ذلك
وتركِّز االيباك . وإجراء اتصاالت ملمثليهم مهم وراء الستار من أجل سياسات معينة ومن أجل عرض مواقف خاصة

عضاء اللجان الرئيسية للمساعدات اخلارجية أو السياسية، وعلى غريهم من األ أيضاً على األعضاء الذين ينتمون إىل
لتعليمات اللويب الصهيوين  وهي حتتفظ بقائمة أمساء أعضاء جملس الشيوخ والنواب امللتزمني بالتصويت وفقاً .النافذين

تكرميهم يف املؤمترات ويف حفالت العشاء وتنشر عنهم  حيث ينال هؤالء الثناء الفوري يف منشورات اللويب كما يتم
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خالل جلان  وتساهم اللجنة بشكل غري مباشر يف متويل محالم االنتخابية من. يامناخبيهم يف وال التقارير اإلجيابية على
مهمة يف الواليات املتحدة  يف أعقاب  وقد برزت جلان العمل هذه  كقوة سياسية. العمل السياسي املؤيدة إلسرائيل

فردية للمرشحني السياسيني  والذي حدد مبلغ التربعات ال1976و 1974إصالحات قانون االنتخاب الفدرايل عامي 
مرشح   دوالر لكل5000جمموعات األفراد تكوين جلنة عمل سياسي هلا احلق يف التربع مببلغ  وتستطيع. بألف دوالر

 .يف انتخابات واحدة

 

يف تأسيس عدد كبري من جلان العمل السياسي تشكَّل أغلبها عام  ولذلك، أخذ العديد من موظفي االيباك وأنصارهم
القومية   جلنة، من أمهها اللجنة54 و33التقديرات حول عدد اللجان املؤيدة إلسرائيل ما بني  تتراوحو. 1980

أو إىل الشرق األوسط أو السياسة  وال حتمل هذه اللجان ما يشري من قريب أو بعيد إىل إسرائيل. للعمل السياسي
أو » املال اليهودي«دم إثارة التلميحات إىل اليهودية على ع والواقع أن ذلك يعكس حرص قادة اجلماعة. اخلارجية

مرشحي   مليون دوالر على4.25 حنو 1984أنفقت هذه اللجان خالل انتخابات عام (السياسيني  االامات بشراء
الكوجنرس الذين ال يؤيدون إسرائيل أو  وتقوم االيباك من خالل هذه اللجان أيضاً بالضغط على أعضاء). الكوجنرس

وقد جنحت االيباك، بالفعل، يف إسقاط . إحباط فرصهم يف االنتخابات لقضايا العربية، وهي تعمل علىيتعاطفون مع ا
  وبول فنديل الذي1982مثل شارلز بريسي الذي عارض صفقة بيع طائرات إلسرائيل عام  بعض أعضاء الكوجنرس

  .االتقى بياسر عرفات وتبنى موقفاً متعاطفاً مع القضية الفلسطينية، وغريمه

 

، كما أا تقوم )كتابة اخلطابات الرمسية مثل(وباإلضافة إىل ذلك، تقدم االيباك مساعدات أخرى ألعضاء الكوجنرس 
تقرير ) Near East Report اليت تصدرها اللجنة، نري إيست ربورت وتعتبر النشرة الدورية. بإجراء حبوث هلم

  .اء الكوجنرس فيما يتعلق بالشرق األوسطالنشرات نفوذاً بني أعض من أكثر) الشرق األدىن

 

املطروحة أمام الكوجنرس،  يف اجلماعة اليهودية عن املوضوعات) النشيط(االيباك بإعالم أعضاء القطاع السياسي  وتقوم
تنسق و. محلته االنتخابية إذا أثبت سلوكاً موالياً إلسرائيل وذلك لكي يقوم كل منهم بالكتابة إىل هذا العضو والتربع يف

باإلضافة إىل  اللجنة اليهودية األمريكية وعصبة مناهضة االفتراء واملؤمتر اليهودي األمريكي، االيباك محالت الضغط مع
يبدو قَدر من التوتر واخلالفات واملنافسة بني  ولكن هناك على ما. املؤمتر األمريكي لرؤساء املنظمات اليهودية الكربى

فقد امت . من ناحية، وااليباك من ناحية أخرى، حول حتديد املهام ورسم السياسات وىلاملنظمات اليهودية الثالث األ
تتفق وإمجاع اجلماعة  املنظمات منظمة االيباك يف خطاب نشر على صفحات النيويورك تاميز بتبني مواقف ال هذه

كما تردد أن . ا بشأن القضايا العامةاإلعالن عن مواقفه اليهودية املنظمة، وطالبوا بضرورة تشاور االيباك معهم قبل
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يف  وقد تعرضت االيباك كذلك للهجوم). ولكن ذلك مت نفيه(حنو تكوين جمموعة ضغط أخرى  املنظمات الثالث تتجه
التشريعية األمريكية أو فيما يتعلق  بعض وسائل اإلعالم األمريكية بسبب نفوذها السياسي املتزايد سواء يف االنتخابات

وقد أدى هذا اهلجوم إىل استقالة املدير التشريعي لاليباك وكذلك . األوسط ة اخلارجية األمريكية اخلاصة بالشرقبالسياس
  .حترير نري إيست ربورت، ورمبا يؤدي ذلك أيضاً إىل حتجيم نفوذها يف املستقبل مجيع هيئة

 

اموعات املستهدفة وعشرات السياسيني  ممثليوتعقد االيباك مؤمترات سنوية جتمع األعضاء العاملني وقادة اجلماعة و
وتبلغ . وتعرض من خالل املؤمتر مواقفها السياسية واألولويات الراهنة للعمل وكبار الشخصيات اإلسرائيلية واألمريكية،

للحزبني ) ميعلى املستوى القو) برناجمها للسلطتني التشريعية والتنفيذية يف احلكومة األمريكية وللمؤمترات السياسية ايباك
الرئاسة األمريكية كل أربع سنوات حيث حترص ايباك على أن يكون  اجلمهوري والدميوقراطي اليت تنعقد قبل انتخابات

  .احلزبني وذلك دف احلصول على تأييد أي منهما هلا موقف حمايد من

 

األمريكية  ري يف املؤسسات واجلماعاتنشاطها خارج النطاق التشريعي التقليدي حملاولة التأث وقد وسعت االيباك جمال
ففي حرم . الليربالية واألقليات وخصوصاً السود املتعاطفة مع القضية الفلسطينية مثل الطلبة والكنائس الربوتستانتية

الدراسية احلرة دف تدريب وتنظيم الطلبة املناصرين إلسرائيل وتنسيق نشاطهم  اجلامعات أعدت االيباك احللقات
بالتطرف والراديكالية  لعناصر اجلامعية املناهضة إلسرائيل أو املناصرة للفلسطينني، وذلك عن طريق نعتهما ملواجهة

كما أنشأت االيباك برنامج التقارب . اليهود واليهودية ومبناهضة الواليات املتحدة وكذلك عن طريق نعتهم مبعاداة
رض مشتركة مع منظمات السود ومع منظمات األقليات حتسني العالقات وإجياد أ املسيحي اليهودي وتعمل على

وملواجهة ذلك، . الثالث ختشى االيباك من أم آخذون يف امليل إىل معاداة إسرائيل نتيجة حتوهلم حنو العامل األخرى ممن
تأكيد أن اليت حتكمها نظم متخلفة ومستبدة، وعلى  تعمل االيباك على إظهار أن األقليات مضطهدة يف العامل العريب

وتنظر ايباك بقلق جتاه تزايد نشاط . إعطاء جهدهم ودعمهم ملساندة الفلسطينيني السود لن يكسبوا الكثري من وراء
بعدم فعالية اللويب العريب  ورغم أا تسلِّم. العريب، وذلك من خالل خمتلف أجهزته ومنظماته يف الواليات املتحدة اللويب

 موظفاً متفرغاً ليقوم مبهمة 1982واألصوات، إال أا عينت عام  ة والقاعدة الشعبيةبسبب افتقاره للقدرات التنظيمي
  .العريب بصفة دائمة وتطوير سبل جماته رصد وحتليل اللويب

 

كربى  للشئون العامة تضم يف جلنتها التنفيذية رؤساء مثان وثالثني منظمة يهودية أمريكية واللجنة اإلسرائيلية األمريكية
وجيري . دوالر لتمويل هذا اجلهاز  مليون1.3 مبلغ 1980وقد بلغت ميزانيتها املعلنة عام . ا جهاز دائم للعملوهل

وهي بوصفها لويب يتعني عليها أن تقدم . واهلبات) ألف عضو 44) متويل االيباك عن طريق الرسوم اليت يدفعها األعضاء
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هو  واملنصب الرئيسي داخل االيباك. ية وإىل رئيس جملس النوابثالثة أشهر إىل وزير اخلارج تقارير مالية فصلية كل
كما أنه حيظى باحترام اجلماعة اليهودية  .املدير التنفيذي، أما منصب رئيس اللجنة فيشغله يف العادة رجل ثري ذو نفوذ

 .مؤسساا أو منظماا املهمة يف الواليات املتحدة وينتمي إىل إحدى

 

 ية األمريكية عصبة الصداقة اإلسرائيل

American-Israel Friendship League  

املتحدة  ، وتعمل من أجل تعزيز العالقات بني الواليات1971تأسست عام . معفاة من الضرائب منظمة أمريكية
د املتباينة وإن كانوا يشتركون يف اإلميان بوجو وهي تضم جمموعة من األمريكيني من ذوي املصاحل واملعتقدات. وإسرائيل

  .مصاحل وقيم مشتركة بني البلدين

 

تنظيم الرحالت إىل إسرائيل، وإعداد برامج لتبادل الطلبة بني البلدين،  من خالل الصهيونية وتقوم املنظمة بالدعاية للدولة
ية ولعقد املدارس األمريك الكُتاب والعلماء والفنانني والرياضيني ورعاية الربامج الثقافية عن إسرائيل يف وكذلك لتبادل

بني الواليات واملتحدة وإسرائيل، كما تعمل املنظمة على  املؤمترات وإصدار وتوزيع النشرات اليت تربز أوجه التماثل
اإلسبانية  مثل األمريكيني ذوي األصول(اليهودية واجلماعات غري اليهودية يف امتع األمريكي  التقريب بني اجلماعات

 .كسب تأييدهم إلسرائيلو) واملؤسسة الدينية املسيحية

  

  

الجباية الصهيونية: الباب الرابع   

 

  

 

  الصهيونية  أو الجباية جمع التبرعات 

Zionist Fund-Raising  
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وألن هذه العملية . اإلجنليزية» fund raisingفند ريزنج «هو الترمجة العربية احلرفية واملباشرة لعبارة » مجع التربعات«
يف ) فيما يتعلق باألهداف(طة وإمنا تتسم بالقسر واإلكراه يف بعض األحيان، وبالغش واخلداع ليست عملية حمايدة أو بسي

ومن هنا، فنحن يف هذه املوسوعة . قد يكون أقرب للدقة وأكثر تفسريية» جباية«معظم األحيان، فإننا جند أن لفظ 
 . نستخدم االصطالح األول تارة والثاين تارة أخرى حسب ما ميليه السياق

 

وترى . وقد اعتمدت احلركة الصهيونية منذ نشأا على التربعات اليت جتمعها من أعضاء اجلماعات اليهودية للعامل
األدبيات الصهيونية أن عمليات اجلباية تقوي الروابط العاطفية بني إسرائيل واليهود األمريكيني، ومن هنا فإن شعار النداء 

فالتربعات ال ينظَر هلا . حيث اليهود على تأكيد تضامنهم بواسطة العطاء) حدحنن وا(اليهودي املوحد األكثر شهرة 
نوعاً من املشاركة يف دولة إسرائيل، وخصوصاً من قبل اليهود العلمانيني واملندجمني "باعتبارها جمرد إحسان بل بوصفها 

على حد تعبري إيرفينج برينشتاين " مركزيتهااليت متثل محلة النداء اليهودي الصلة الوحيدة بينهم وبني روحانية إسرائيل و
 . نائب الرئيس التنفيذي للنداء اليهودي املوحد

 

إن اليهودي العلماين املندمج هو اليهودي . وهذا اخلطاب الصهيوين املراوغ خيىبء داخله الكثري، ولذا فلنحاول فك شفرته
ولكنه يتمتع .  وهو يعيش سعيداً يف وطنه ال يود اهلجرة منهالذي يعيش يف العامل الغريب، وخصوصاً يف الواليات املتحدة،

، ولكنه يطرح حبذر شديد "حنن واحد"ولذا، يطرح الصهاينة شعار . بدخل مرتفع، والبد من االستفادة من هذا الوضع
 يبقي الصلة فاملطلوب من عضو الشعب اليهودي الواحد أن. وبكثري من التحفظات اليت جتعله شعاراً رناناً دون حمتوى

وذه الطريقة، يستطيع اليهودي املندمج يف الغرب أن يظل يف وطنه احلقيقي . مع إسرائيل دون اهلجرة إليها» الروحانية«
 . ويشعر باالنتماء إليه ويف الوقت نفسه يسمي نفسه صهيونياً، وذه الطريقة ميكن جمع التربعات منه

 

عات ال يفهمون املضمون السياسي لتربعام وإمنا يدفعون األموال باعتبار أا إحسان ولكن الكثري ممن يدفعون هذه الترب
ويلعب اخلطاب . ، أي عمل خريي، أو مسامهة يف مشروع ثقايف وليس مسامهة يف عملية استيطانية إحاللية)صدقة(

.  ال انتماؤهم أو إدراكهم السياسيالصهيوين املراوغ دوراً أساسياً يف ذلك، فما يهم الصهاينة هو تربعات يهود العامل

أن وايزمان مل يكن لليهود املندجمني سوى االحتقار، ولكن كان ) الزعيم العمايل الربيطاين(وقد ذكر ريتشارد كرومسان 
 . لديه استعداد دائم جلَمع أمواهلم من أجل مشروعه الصهيوين
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 الصهيونية، وبسبب اإلحساس بالذنب ألم ال يهاجرون ويدفع الكثريون التربعات خشية التشهري م من قبل احلركة
 ). »يهود النفقة«وهؤالء هم الذين يطلَق عليهم اصطالح (إىل الوطن القومي 

 

. ومهما كان األمر، فإن التربعات أصبحت القناة الوحيدة اليت يعبر معظم اليهود عن عالقتهم بإسرائيل من خالهلا

 . »متربعو صهيون«) التوطينيني(ينة اخلارج ولذلك، اقترح أحدهم تسمية صها

 

ومع هذا، لوحظ مؤخراً أن عمليات اجلباية تواجه مشكلة نضوب املصادر املالية فعلى سبيل املثال لوحظ أن حصيلة ما 
 2.5بالقياس إىل ( ألف دوالر 143 مل يزد عن 1995مجعه الصهاينة من تربعات يف الثالثة شهور األوىل من عام 

وقد اخنفضت التربعات يف الواليات املتحدة حبوايل ). 1993 مليون عام 6.5 و1994 الفترة نفسها عام مليون يف
40.%  

 :  وال يختلف الموقف كثيرا في بريطانيا وفرنسا وأمريكا الالتينية لألسباب التالية

 

ء اجلماعات اليهودية ، أي تناقص أعداد أعضا»ظاهرة موت الشعب اليهودي«  لعل من أهم األسباب ما يسمى 1
 . نتيجة اخنفاض التكاثر الطبيعي بينهم وتزايد معدالت االندماج، وهو ما يعين تناقص عدد املتربعني

 

  يساهم تزايد االندماج يف انصراف أعضاء اجلماعات اليهودية عن دفع التربعات أو دفعها ملنظمات غري يهودية ألن 2
 . قة له ماملشروع الصهيوين يصبح شأناً ال عال

 

 .   تركت مشاكل التضخم والكساد االقتصادي أثراً سلبياً يف املتربعني اليهود3

 

  أدى التضخم إىل تزايد االحتياجات الداخلية للجماعة اليهودية وخصوصاً يف جمال الرعاية الصحية والتعليم وبيوت 4
 . العجزة
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.  قطعت العون عن الربامج الصحية والتعليمية للفقراء واألقليات  مما زاد الوضع تفاقماً، سياسات حكومة رجيان اليت5

وقد ترك هذا أثراً سلبياً جداً يف عمليات متويل برامج الرفاه اليهودية يف الواليات املتحدة إذ أصبحت يف حاجة إىل 
ليهودية على نفسها يف الوقت وتبلغ نسبة ما تنفقه اجلماعات ا(اعتمادات أكرب حتتم استقطاعها من التربعات اليت تجمع 

  )احلاضر ثُلثي التربعات اليت تقوم جبمعها

 

% 80من كبار املتربعني يدفعون % 10وأن . من كل التربعات% 25من كباراملتربعني يدفعون % 1  لوحظ أن 6

وقد لوحظ أن كبار . منها، أي أن صغار املسامهني من اجلماهري اليهودية مل يعودوا يتربعون للدولة الصهيونية تقريباً
املتربعني هم عدة أفراد مت استئناسهم واستيعام، ولكن هذا يعين أيضاً أن املنظمات الصهيونية واليهودية أصبحت 
معتمدة عليهم متاماً الستمرار بقائها، ومن مث فإا تواجه أزمات مالية حادة حينما ميتنعون لسبب أو آخر عن دفْع 

أن هؤالء املتربعني من كبار السن ومن األجيال القدمية، أي أم يف الغالب ذوو خلفية أوربية، أو ومن املالحظ . تربعام
ويترجم هذا نفسه إىل . وباهلوية القدمية» بالوطن القدمي«من أبناء املهاجرين، األمر الذي يعين وجود رابطة عاطفية 

هذا على عكس أبنائهم . بر عن هذه اهلوية، وإىل تربعات هلاارتباط باملنظمات اليهودية والصهيونية باعتبارها منظمات تع
املتأمركني املندجمني الذين ال تربطهم رابطة قوية باملؤسسات اليهودية، ومن مث فإم لن يستمروا يف التربع للمنظمات 

. در املالية احلاليةوحيث إن كبار املتربعني مسنون، فإن رحيلهم سيؤدي إىل تسارع نضوب املصا. اليهودية والصهيونية

ومع . ويالحظ أن من أهم مصادر التمويل، يف الوقت احلايل، التركات اليت يوصي ا كبار املتربعني للمنظمة الصهيونية
 . لن تليه تربعات أخرى» تربع أخري«أن مثل هذه التركات حتل كثرياً من املشكالت، إال أا يف اية األمر 

 

تربعني شباب إما لتباعدهم عن حياة اجلماعة ومؤسساا أو نتيجة حتول نسبة متزايدة من   يالحظ عدم ظهور م7
 . الشباب اليهودي من األعمال التجارية املرحبة إىل املهن ذات الدخل احملدود

 

 .   تواجه صناديق اجلباية اآلن صعوبات يف جتنيد متطوعني للقيام حبمالت التربعات 8

 

فهناك حرب لبنان وتورط : إىل نفور كثري من املتربعني) وخصوصاً يف عهد الليكود(إلسرائيلية   أدت السياسات ا9
إسرائيل يف فضيحة إيران  كونترا وفضيحة بوالرد، وأسلوب إسرائيل يف معاجلة االنتفاضة، وقد أدى كل هذا إىل إحراج 

 . مهم عن التربعأعضاء اجلماعات اليهودية يف الواليات املتحدة، ومن ثَم إحجا
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وقد خلق ذلك مأزقاً حاداً حول كيفية تقسيم املوارد املتوافرة بني احتياجات اجلماعة اليهودية يف الواليات املتحدة اليت 
واآلن، تتجه النية إىل تقليص املبالغ املخصصة إلسرائيل وخصوصاً أن هناك . تشهد تزايداً مطرداً وبني احتياجات إسرائيل

اً بأن أمن إسرائيل أصبح مضموناً بعد معاهدة السالم مع مصر، كما أن هناك تزايداً يف اخلالفات حول شعوراً متزايد
السياسات اإلسرائيلية، وخصوصاً خالل حكم الليكود، وقد ظلت اجلماعة حترص على التربع بسخاء يف فترات 

 . األزمات

 

 نسبة مئوية ال بأس ا من نفقات الدولة الصهيونية، ومما جيدر ذكره أن تربعات يهود العامل يف املاضي كانت تغطي
من ناتج إسرائيل القومي، كما ال يتجاوز العائد من بيع % 1.5ولكن هذه التربعات ال تزيد يف الوقت احلايل عن 

 . سندات إسرائيل النسبة نفسها، وهو ما يعين تزايد اعتماد املستوطن الصهيوين على الواليات املتحدة

 

رات اجلديدة يف عامل التربعات الصهيونية ظهور صناديق جلمع التربعات لصاحل احلركات اإلسرائيلية اليت ومن التطو
بدرجات متفاوتة، ومن أهم هذه الصناديق الصندوق اإلسرائيلي ) الصهيونية(ترفض سياسة الضم والتوسع والقمع 

 . اجلديد

 

  كيرين كايميت الصندوق القومي اليهودي 

Jewish National Fund  Keren Kayemet  

وهو إحدى أقدم مؤسسات املنظمة الصهيونية العاملية وذراعها املايل لشراء األراضي يف » كريين كامييت«بالعربية 
حني اقترح عامل الرياضيات اليهودي احلاخام الليتواين ) 1897(ترجع فكرة إنشائه إىل املؤمتر الصهيوين األول . فلسطني

ولكن هذا . ء صندوق قومي يهودي قائم على التربع الطوعي دف شراء األراضي يف فلسطنيهريمان شابريا إنشا
إنشاء الصندوق ) وبتأييد من هرتزل(حينما تقرر ) 1901(االقتراح مل حيظ بأي دعم حىت املؤمتر الصهيوين اخلامس 

ملكاً "ليص األراضي يف فلسطني لتظل ال يستعمل إال لشراء أو خت" وديعة للشعب اليهودي"القومي اليهودي ليكون 
 عاماً قابلة 49ويقوم الصندوق باستصالح األراضي وتأجريها ملدة . ال جيوز بيعها أو رهنها" للشعب اليهودي إىل األبد

وقد حتدد مقر . للتجديد وال جيوز تأجريها لغري اليهود أو استخدام عمالة غري يهودية لزراعة هذه األراضي وصيانتها
 . ندوق يف فييناالص
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 1908، وبدأ أوىل جتاربه يف التشجري عام 1905قام الصندوق بشراء أول مساحة من األراضي له يف فلسطني عام 

وقد استدعى هذا . مث أقام الصندوق أول كيبوتس على أراضيه يف داجانيا جنويب طربية. »غابة هرتزل«بزراعة ما سمي 
الصندوق « كشركة بريطانية باسم 1907ولذلك مت تسجيله عام . سب للصندوقالنشاط وضع اإلطار القانوين املنا

، وسرعان ما حتول الصندوق إىل الذراع الوحيدة جلباية األموال من أجل شراء األراضي يف »القومي اليهودي احملدود
 . فلسطني

 

، 1920ويف عام . صندوقومع صدور وعد بلفور ووقوع فلسطني حتت سلطة االنتداب الربيطاين، اتسع نشاط ال
وضع املؤمتر الصهيوين الذي انعقد يف لندن خطة شاملة لتنظيم ومتويل اهلجرة واالستيطان اليهوديني يف فلسطني، حيث 

تقرر إنشاء الصندوق التأسيسي اليهودي كأداة لتمويل عمليات االستيطان يف فلسطني على أن يتفرغ الصندوق القومي 
ويف ذلك العام . من حصيلة الصندوق التأسيسي هلذا الغرض% 20وأن تخصص له نسبة اليهودي لشراء األراضي 

أيضاً، أصدرت إدارة االنتداب الربيطانية تنظيماً جديداً سهل عملية حتويل ونقْل ملكية األراضي وإزالة العقبات اليت 
، زادت ملكية الصندوق من 1922عام وإزاء هذه التطورات، ومع انتقال مقر الصندوق إىل القدس . كانت تعترضها

إىل )  سنة من تأسيسه19أي بعد  (1920 دومناً عام 16.366األراضي بشكل كبري حيث قفزت من 
من إمجايل % 3.55 أو حنو 1948دومن يف مايو 93.6000، ووصلت إىل 1930دومناً عام 278.627

اين اليهودي يف فلسطني واليت كانت تضم من إمجايل األراضي اململوكة للتجمع االستيط% 54مساحة فلسطني و
 . من مستعمراته ومؤسساته االستيطانية% 85

 

وقد أدى ذلك إىل حتويل كثري من املالك العرب إىل معدمني وأجراء، كما أدى إىل ازدياد سوء األحوال االقتصادية 
ة غري يهودية على أراضيه، وهذا للعرب الفلسطينيني، وخصوصاً أن قانون الصندوق كان يشترط عدم استخدام عمال

. الشرط العنصري كان ضرورياً لتفريغ فلسطني من سكاا األصليني وحتقيق أهداف االستعمار االستيطاين اإلحاليل ا

إننا سنحاول دفْع السكان إىل اخلروج عن طريق إجياد : " حينما قال1895كما كان تطبيقاً ملا دعا إليه هرتزل عام 
 ".  الدول ااورة، ويف الوقت نفسه إغالق أبواب العمل أمامهم يف بلدنافرص عمل هلم يف

 

وقد اهتم الصندوق القومي اليهودي يف بداية األمر بشراء األراضي ألغراض االستيطان الزراعي، مث أصبحت االعتبارات 
 اليت 1937قرير جلنة بيل عام األمنية والسياسية أكثر أمهية مع تزايد الرفض العريب لالستيطان اليهودي مث صدور ت

 والذي فَرض قيوداً على شراء اليهود 1939أوصت بتقسيم فلسطني وما أعقب ذلك من إصدار الكتاب األبيض لعام 
 1939ومع ذلك، جنح الصندوق يف زيادة ملكيته من األراضي مبقدار الضعف تقريباً خالل الفترة بني عامي . لألراضي
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 ألف دومن، أي أن نصف مساحة األراضي اليت كان ميتلكها 835ف دومن إىل  أل473 حيث زادت من 1946و
وقد تركَّزت أغلب هذه األراضي يف املناطق احلدودية وكذلك . عند إعالن الدولة حصل عليها خالل هذه الفترة وحدها

ك يف حتديد حدود وقد ساهم ذل. داخل املناطق املخصصة للعرب واليت كان حمظوراً على اليهود شراء األراضي ا
 . 1947الدولة اليهودية اليت نص عليها قرار التقسيم عام 

 

وإذا كان الصندوق القومي اليهودي قد جنح يف خلْق حقائق جديدة على أرض فلسطني تدعم املشروع الصهيوين إال أنه 
 من األراضي إال عن طريق ما تبقَّى" ختليص"ومل يتم . من أراضيها% 3.55مل ينجح يف اية األمر يف سوى امتالك 

 . القوة اجلربية واالحتالل العسكري املدعوم من قبل القوى االستعمارية واإلمربيالية

 

وبعد إقامة الدولة الصهيونية، انتقلت ملكية أغلب األراضي اليت مت إفراغها من سكاا ومالكيها العرب إىل الصندوق 
 مليون دومن عام 3.5دومناً وصلت إىل 2.373.676  حنو1950القومي اليهودي حبيث أصبح ميتلك عام 

، وافق الكنيست اإلسرائيلي على قانون الصندوق 1953ويف عام . من إمجايل مساحة الدولة% 17، أي 1960
، حصلت الشركة 1954ويف عام . القومي يف إسرائيل الذي أجاز تسجيل الصندوق يف إسرائيل كشركة مسامهة

يدة على مجيع املوجودات والديون اخلاصة بالصندوق القومي اليهودي الذي كان قد سجل يف اإلسرائيلية املسامهة اجلد
ومع ذلك، مل تتم تصفية الشركة الربيطانية حيث كانت هذه الشركة متتلك أراضي خارج حدود . 1907إجنلترا عام 

 1954 ولذلك، فإن هناك منذ عام .وقد كانت تصفيتها تعين ضياع هذه األراضي. الدولة أي يف الضفة الغربية وغزة

 . ملحقة باسم الشركة الربيطانية» حمدودة«شركتني حتمالن االسم نفسه تقريباً، والفارق الوحيد هو أن كلمة 

 

وقد حدد القانون األساسي للشركة اإلسرائيلية أهدافها بأنه شراء أو استئجار أو مبادلة أو تأجري األراضي والغابات 
احلقوق يف أراضي اآلخرين وأية حقوق مشاة، فضالً عن املمتلكات غري املنقولة من أي نوع يف وحقوق امللكية و

أو يف أي جزء منها دف ) وهذه إشارة إىل دولة إسرائيل وأية مناطق تقع حتت سلطة حكومة إسرائيل(املنطقة احملددة 
املنطقة احملددة كما جاء يف هذه الفقرة يضع يف ومن املالحظ أن وصف . توطني اليهود يف تلك األراضي واملمتلكات

االعتبار احتماالت التوسع اإلسرائيلي يف املستقبل ضم أراض عربية جديدة إىل الدولة، وهو ما حدث بالفعل بعد حرب 
 .  حيث امتد نشاط الصندوق إىل األراضي الواقعة حتت االحتالل اإلسرائيلي1967
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وقد مت .  الصهيونية العاملية، فقد كان من الضروري تنظيم عالقته مع احلكومة اإلسرائيليةونظراً لتبعية الصندوق للمنظمة
الصندوق سوف يواصل أعماله بني اليهود يف كلٍّ من إسرائيل وبالد " نصت على أن 1961هذا باتفاقية وقِّعت عام 

 األموال وختليص األرض والقيام بنشاطات الشتات كوكالة مستقلة تابعة للمنظمة الصهيونية العاملية وذلك دف جباية
 ". إعالمية وتربوية صهيونية وإسرائيلية

 

أي (وقد احتفظ الصندوق بشروطه العنصرية اخلاصة بتأجري األراضي لليهود فقط وحظْر استخدام عمالة غري يهودية 
بية يف كثري من املستوطنات وإن كان هذا الشرط األخري ينتهك بشكل مستمر حيث تستخدم العمالة العر) عربية

وحذر " سرطان" هذه االنتهاكات بأا 1974وقد وصف وزير الزراعة اإلسرائيلي عام . واألراضي اململوكة للصندوق
 . من استمرارها

 

وقد انتقل نشاط الصندوق بالتدريج من جمال شراء األراضي إىل استصالحها وبناء الطرقات ومساعدة املستوطنات 
 ذلك حفر اآلبار وبناء السدود وشبكات الري والتشجري، كما يتعاون مع املؤسسة العسكرية اإلسرائيلية اجلديدة وضمن

وقد تركَّز نشاط الصندوق بشكل . يف بناء قرى الناحال احلدودية وتطوير املناطق ذات األمهية األمنية واإلستراتيجية
قصوى بغرض تنفيذ اإلستراتيجية اإلسرائيلية الرامية إىل ويد خاص يف منطقة اجلليل حيث الكثافة السكانية الفلسطينية ال

وبعد حرب . 1981 و1977 مستوطنة يف اجلليل يف الفترة بني عامي 100وقد ساهم الصندوق يف إقامة . اجلليل
، قام الصندوق بشراء مساحات كبرية من األراضي يف الضفة الغربية، وذلك من خالل شركة هيمنوتاه التابعة 1967

ويشارك الصندوق يف املخطط الصهيوين . 1971 يف لندن وسجلت يف رام اهللا عام 1938له واليت تأسست عام 
وقد اعتمد الصندوق تارخيياً على أساليب شىت جلباية األموال مثل بيع األشجار يف . لتهويد القدس والضفة الغربية

وكذلك من خالل » الكتاب الذهيب«ني فيما كان يعرف باسم فلسطني، والطوابع الربيدية، وتسجيل أمساء كبار املتربع
أما اآلن، فإن . الذي كان يوضع يف بيوت أعضاء اجلماعات اليهودية ويستعمل جلمع التربعات» الصندوق األزرق«

ومن ". ليةمقابل إجيار عقارات ميلكها وأشغال تعهدا الوكالة اليهودية واحلكومة اإلسرائي"املصادر الرئيسية لدخله هي 
 . بني هذه املصادر، التربعات واهلبات العامة أو املعطاة ألغراض حمددة من قبل أعضاء اجلماعات اليهودية يف العامل

 

.  مليون دوالر148 بأكثر من 1980ويعد الصندوق مؤسسة مالية ضخمة حيث قُدر جمموع موجوداته عام 

 مبلغ 1981  1980 شركات خمتلفة، وقد بلغت ميزانيته عام وللصندوق شركات تابعة عديدة وله كذلك أسهم يف
 .  مليون دوالر474
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وللصندوق فرع يف الواليات املتحدة مسجل كشركة مسامهة معفاة من الضرائب وهو يعمل كذراع للصندوق يف جباية 
 . األموال اإلقليمية

 

  كيرين هايسود صندوق تأسيس فلسطين 

Palestine Foundation Fund  Keren Hayesod  

 عندما 1920أنشيء عام . وهو اإلدارة املالية الرئيسية للمنظمة الصهيونية العاملية» كريين هايسود«امسه بالعربية 
وقد تضمن قرار . واجهت احلركة الصهيونية مشكلة متويل مشروعها االستيطاين يف فلسطني بعد صدور وعد بلفور

ه من الصهيونية بدفع ضريبة سنوية حبد أدىن معني للمسامهة يف إقامة وطن قومي إنشائه التزام كل يهودي أياً كان موقف
لليهود يف فلسطني على أن يقوم الصندوق بتوظيف التربعات واملسامهات املالية املختلفة يف استثمارها يف مشروعات 

. دميري جابوتنسكي وإسرائيل سيفومن بني أهم مؤسسيه حاييم وايزمان وفال. إنتاجية ال تستهدف الربح يف املقام األول

ويف .  حني انتقل إىل القدس1926 كشركة بريطانية، وظل مقره يف لندن حىت عام 1921وقد سجل الصندوق عام 
 1929، انضم الصندوق التأسيسي إىل الصندوق القومي، ومع تأسيس الوكالة اليهودية املوسعة عام 1925عام 

 . لية األساسيةأصبح الكريين هايسود ذراعها املا

 

وقد ظل الصندوق املمول األساسي لنشاطات الوكالة اليهودية يف فلسطني يف ميادين االستيطان والتعليم واخلدمات 
الصحية واألمن وشراء األسلحة، كما مارس دوراً واضحاً يف متويل اهلجرة غري الشرعية بعد القيود اليت فرضتها بريطانيا 

كذلك شارك يف متويل عدد من املشاريع االقتصادية مثل شركات . اليهودية إىل فلسطني على حجم اهلجرة 1940عام 
 . 1948املياه والكهرباء واملالحة والطريان والبناء والبنوك اإلسرائيلية قبل عام 

 

 1948وبعد قيام إسرائيل، سخر الصندوق موارده لتمويل استيعاب املهاجرين اجلدد، وساهم يف الفترة بني عامي 

 .  مدينة تطوير27 مستوطنة زراعية و525 مليون مهاجر وكذلك تأسيس 1.4 يف استيعاب 1970و

 

 وبعدها، يف مجع التربعات اليهودية اليت امرت على إسرائيل حيث 1967وقد ساهم الصندوق أيضاً، أثناء حرب عام 
 أسفرت عن جمع 1973الل حرب كما قام حبملة مماثلة خ.  مليون دوالر150اسفرت احلملة الواسعة عن مجع 

ووصل حجم ما .  مليون دوالر150 و100وقد تراوح إيراده السنوي منذ ذلك احلني بني .  مليون دوالر273
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وقد استجاب الصندوق لنداء احلكومة اإلسرائيلية .  مليار دوالر199.3 حنو 1978 وحىت 1920جمعه منذ عام 
ل واسعة النطاق إلحياء املهاجرين الفقراء يف إسرائيل والتزم بتخصيص  للمشاركة يف مشروع إعادة تأهي1977عام 
 .  مليون دوالر هلذا املشروع مت جمعه خالل مخس سنوات200مبلغ 

 

وتواجه جبايات الصندوق التأسيسي مشاكل داخلية عديدة تؤثر يف أنشطتها وأعماهلا ونتائجها مثل االخنفاض الكبري يف 
مالت اجلباية نتيجة تزايد معدالت االندماج بني اجلماعات اليهودية، وتآكل الفكر الصهيوين، عدد املتطوعني للقيام حب

واخنفاض التعاطف مع إسرائيل نتيجة سياستها جتاه الرتاع العريب اإلسرائيلي، وخصوصاً بعد حرب لبنان ومذابح صربا 
سالم مع مصر قد خلق إحساساً بأن أمن إسرائيل وشتيال مث معاجلتها لالنتفاضة الفلسطينية، كما أن توقيع معاهدة ال

وباإلضافة إىل ذلك، هناك إحساس . مضمون وأن إسرائيل مل تعد حتارب من أجل مشاكل أساسية بل من أجل التوسع
كذلك . متزايد لدى اجلماعات اليهودية بأن مشاكل إسرائيل االقتصادية غري قابلة للحل وأن أموال اجلبايات لن تفيد

تغريات دميوجرافية مهمة وتزايداً يف مشاكلها ) مثل الواليات املتحدة(اجلماعات اليهودية يف الدول األوربية تواجه 
ويضاف إىل كل هذا ظهور مصاعب . واحتياجاا الداخلية، األمر الذي يستدعي تكريس جهود أكرب ملواجهتها

 لتقدمي التربعات، ذلك إىل جانب التنافس الشديد بني اقتصادية يف الدول املختلفة، األمر الذي يقلل استعداد األفراد
 . املنظمات املختلفة اليت جتمع أمواالً ألغراض خمتلفة

 

ويعمل . »)النداء اإلسرائيلي املوحد(كريين هايسود « باسم 1948والصندوق التأسيسي اليهودي يعرف منذ عام 
وقد اكتسب . ات املتحدة اليت تعد جماالً للنداء اليهودي املوحد دولة فيما عدا الوالي69الصندوق التأسيسي يف أكثر من 

ويعمل . 1956الصندوق صفة الشركة اإلسرائيلية مبوجب القانون التأسيسي للصندوق الصادر عن الكنيست عام 
رائيلي املوحد رئيس الصندوق التأسيسي كعضو يف اللجنة التنفيذية للوكالة اليهودية، يف حني يترأس رئيس النداء اإلس

 . الوكالة اليهودية) أمناء(اللجان التابعة لس حكام 

 

  النداء اإلسرائيلي الموحد

United Israel Appeal  Keren Hayesod  

مجاعة من الصهاينة الذين » النداء الفلسطيين املوحد« باسم 1925منظمة صهيونية جلمع التربعات، أسسها عام 
وظلت املنظمة . ع املشتركة اليت مل تكن ترسل أية تربعات إىل املستوطنني الصهاينة يف فلسطنيانسحبوا من جلنة التوزي

 حينما قررت الوكالة اليهودية أن يقوم الصندوق التأسيسي اليهودي 1929تقوم جبمع التربعات حىت أواخر عام 
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، انضم الصندوق التأسيسي إىل 1930 ويف عام .حبملته اخلاصة جلباية األموال حتت اسم احلملة الفلسطينية األمريكية
مث تكررت احلملة مرة أخرى . جلنة التوزيع املشتركة للقيام حبملة مشتركة باسم النداء اليهودي املوحد استمرت ملدة عام

ويف . إىل جمرد شبح ليس له وجود حقيقي) 1935منذ عام (، وبذلك حتول النداء الفلسطيين 1935 و1934عامي 
، تقرر بعث النداء الفلسطيين املوحد إىل احلياة مرة أخرى بعد أن توقَّف نشاط النداء اليهودي املوحد نتيجة 1935عام 

وقد تكون النداء الفلسطيين املوحد هذه املرة من الصندوق القومي اليهودي والصندوق . قلة التربعات اليت كان جيمعها
 .  يقتسم الصندوقان حصيلة التربعاتعلى أن) وحدمها(التأسيسي اليهودي 

 

وجلنة التوزيع املشتركة لتأسيس النداء ) 1939عام (وبسبب احلاجة إىل مبالغ أكرب، انضم النداء الفلسطيين املوحد 
وعندئذ توقَّف النداء الفلسطيين متاماً عن جباية . اليهودي املوحد ليكون املنظمة الرئيسية جلباية األموال لكل منهما
، غير النداء الفلسطيين امسه إىل النداء 1950ويف عام . األموال وأصبح املستفيد األكرب من أموال النداء اليهودي املوحد

، فقد استقل الصندوق القومي اليهودي عن النداء اإلسرائيلي املوحد، وأصبح 1953أما يف عام . اإلسرائيلي املوحد
الصندوق، مع جلنة التوزيع املشتركة، منظمة / ويشكل النداء. لصندوق التأسيسي اليهوديالنداء اإلسرائيلي املوحد هو ا

 . من األموال اليت جيمعها النداء اليهودي املوحد سنوياً% 80النداء اليهودي املوحد حيث حيصل على 

 

عات اليهودية يف العامل، أصبح النداء وبينما أصبح الصندوق التأسيسي اليهودي املنظمة الرئيسية جلباية األموال بني اجلما
 . اليهودي املوحد يتوىل ذلك الدور يف الواليات املتحدة

 

إىل الوكالة ) اليت يتلقاها من النداء اليهودي املوحد(ويقوم النداء اإلسرائيلي املوحد بتقدمي خمصصاته من التربعات 
وقد تلقَّى النداء اإلسرائيلي عام . للنفقات اإلدارية% 4تفظ بنحو اليهودية اليت حتوهلا بدورها إىل إسرائيل بعد أن حي

 .  مليون دوالر324 من النداء اليهودي املوحد 1985

 

وباإلضافة إىل ما يتلقاه النداء اإلسرائيلي املوحد سنوياً من النداء اليهودي املوحد، يتلقَّى أيضاً دعماً من احلكومة 
 مليون دوالر 121 ما يقرب من 1976 و1972يث تلقَّى منها يف الفترة بني عامي  ح1971األمريكية منذ عام 

 1985وقد بلغ إمجايل ما وصله من احلكومة األمريكية حىت عام . من أجل إعادة استيطان اليهود السوفييت يف إسرائيل

 .  ماليني دوالر308حنو 
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ومنذ إعادة تنظيم الوكالة اليهودية . ة كمنظمة معفاة من الضرائبوالنداء اإلسرائيلي املوحد مسجل يف الواليات املتحد
ويقوم باملشاركة يف وضع وحتليل ميزانية % 30، أصبح النداء اإلسرائيلي ممثَّالً يف أجهزا القيادية بنسبة 1971عام 

 . وبرامج الوكالة ومراقبة عملية إنفاق وختصيص املوارد املالية

 

ية األساسية للنداء اإلسرائيلي املوحد تضع املنظمة حتت سيطرة املؤسسة الصهيونية ، كانت البن1986وحىت عام 
ولكن، مع تزايد االنتقادات املوجهة للوكالة اليهودية بشأن أدائها وكفاءا، وكذلك الصعوبات املتزايدة يف . األمريكية

الواليات املتحدة وتزايد احتياجاا احمللية، أصبحت جباية األموال نتيجة التحوالت الدميوجرافية يف اجلماعة اليهودية يف 
وهي أكرب مصدر لألموال للنداء اليهودي املوحد ومن مث (هناك ضغوط لكي يكون ألعضاء اجلماعة واالحتادات اليهودية 

يري النداء  توسيع جملس مد1986ومن مث، تقرر عام . دور أكرب يف الرقابة على الوكالة اليهودية) النداء اإلسرائيلي
اإلسرائيلي املوحد وختصيص املقاعد اإلضافية ملمثلي االحتادات اليهودية ولقيادات اجلماعة اليهودية غري الصهاينة حبيث 

 . وسيزيد هذا بال شك قبضة رقابة النداء اإلسرائيلي على الوكالة اليهودية. أصبح هلم األغلبية داخل الس

 

وهو االسم . م. والنداء اإلسرائيلي املوحد ش) الصندوق التأسيسي(كريين هايسود /ائيليوجيب التمييز بني النداء اإلسر
 . اجلديد للوكالة اليهودية يف إسرائيل

 

  النداء اليهودي الموحد

United Jewish Appeal  Keren Hayesod  

ودي املوحد منظمة يهودية أمريكية تأسست والنداء اليه. »اجلباية اليهودية املوحدة«ويطلَق على هذه املنظمة أيضاً اسم 
 النداء 1948الذي أصبح عام ( لتكون األداة الرئيسية جلباية األموال لكل من النداء الفلسطيين املوحد 1939عام 

 واللجنة اليهودية األمريكية املشتركة للتوزيع، وذلك لصاحل الكيان الصهيوين والنشاط االستيطاين) اإلسرائيلي املوحد

 . اليهودي، وملساعدة اجلماعات اليهودية يف العامل  لكن جل نشاطها ينصب على القسم األول فحسب

 

، عندما قام كلٌّ من جلنة التوزيع املشتركة والصندوق التأسيسي اليهودي 1930وتعود بدايات هذه املنظمة إىل عام 
م النداء اليهودي املتحالف، ومل يستمر هذا اجلهد املشترك بتوحيد جهودمها جلباية األموال والقيام حبملة موحدة حتت اس

 حتت اسم النداء اليهودي املوحد 1935 و1934وتكررت احملاولة عامي . سوى عام واحد بسبب قلة ما مت مجعه
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ويف عام . ولكنها توقفت أيضاً بسبب قلة التربعات وفشل حماولة جتميع كل التنظيمات اليهودية يف تنظيم واحد
 هيئة تعمل حلساب النداء 992، وصل عدد اهليئات اليهودية اليت جتمع التربعات يف الواليات املتحدة 1938

.  صندوق إنعاش يهودي ختصص مواردها لتنظيمات أخرى156الفلسطيين املوحد وجلنة التوزيع املشتركة إىل جانب 

ة التوزيع املشتركة والنداء الفلسطيين املوحد وهيئة ، واستجابة لتصاعد األزمة يف أوربا، انضمت جلن1939وحبلول عام 
وهكذا . لتأسيس النداء اليهودي املوحد) اليت كانت تسمى آنذاك صندوق جلنة التنسيق القومية(خدمة الالجئني القوميني 

د ما يقرب من ، مجع النداء اليهودي املوح1948ويف عام . تشكلت أكرب هيئة جلباية التربعات يف الواليات املتحدة
وبعد تأسيس إسرائيل، أصبح النداء اليهودي املوحد يضم كال من النداء اإلسرائيلي .  مليون دوالر200
% 50ويتلقى النداء اليهودي املوحد ما بني . وجلنة التوزيع املشتركة) الكريين هايسود(الصندوق التأسيسي /املوحد

ملة املركزية املوحدة مع االحتادات اليهودية وصناديق اإلنعاش اليت تخصص من جمموع التربعات احملصلة عرب احل% 60و
 : وتقسم حصيلة التربعات على النحو التايل. النسبة املتبقية لالحتياجات واخلدمات احمللية للجماعة اليهودية

 

 التأسيسي، وخيصص من املبلغ الصندوق/من حصيلة التربعات للنداء اإلسرائيلي املوحد% 80خيصص النداء اليهودي 
 . لرابطة نيويورك لألمريكيني اجلدد وخدمة هياس املتحدة% 3للجنة التوزيع املشتركة و% 12أو % 10املتبقي 

 

ويقوم النداء اإلسرائيلي املوحد بتسليم حصته للوكالة اليهودية اليت ختصصه إلسرائيل كما تنفق جلنة التوزيع املشتركة 
 .  إسرائيل واجلزء اآلخر خيصص للجماعات اليهودية يف العاملمن حصتها يف% 32

 

وقد بلغ .  مجعية تابعة باسم صندوق الطوارئ اإلسرائيلي تذهب كل حصيلته إىل إسرائيل1967وقد تأسست عام 
 إسرائيل  مليار دوالر أرسل معظمها إىل5.1 حنو 1980جمموع التربعات اليت مجعها النداء اليهودي املوحد حىت عام 

وقد بلغ نشاط . وحتصل األحزاب على حصص بشرط أال يكون هلا جبايتها اخلاصة. إما مباشرة أو عن طريق غري مباشر
وحبلول عام .  مليون دوالر660 حيث مت جمع 1973النداء اليهودي ذروته يف جباية املال يف أعقاب حرب 

فصغار . ي تبلغ اآلن حوايل نصف مليار دوالر سنوياً، وه%27، اخنفضت جبايات احلملة املركزية مبقدار 1979
وقد لوحظ أن كبار املتربعني هم عدة أفراد مت . املسامهني من اجلماهري اليهودية ال يتربعون للدولة الصهيونية تقريباً

أي أن خلفيتهم استئناسهم واستيعام يف املنظومة الصهيونية ألسباب غري عقائدية، فمعظم كبار املتربعني من كبار السن 
). الصدقة(كما أن كثرياً منهم يظن أن تربعاته من قبيل اإلحسان . واهلوية القدمية" البلد القدمي"أوربية وعندهم حينئذ 

ويالحظ . ولكن ما يهمنا هنا أن كون املتربعني مسنني يعين أن رحيلهم سيؤدي إىل تسارع نضوب املصادر املالية احلالية
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ورغم أن هذه . مويل يف الوقت احلايل التركات اليت يوصي ا كبار املتربعني للمنظمة الصهيونيةأن من أهم مصادر الت
 . لن تليه تربعات أخرى" تربع أخري"التركات حتل كثرياً من املشاكل إال أا يف اية األمر 

 

ذلك رغم أا تعتبر بالفعل ذراع والنداء اليهودي املوحد هيئة خريية معفاة من الضرائب وفقاً للقانون األمريكي، و
وهذا دليل على العالقة اخلاصة بني الواليات املتحدة وإسرائيل، قاعدا يف الشرق . احلكومة اإلسرائيلية جلباية األموال

ومع ذلك، فإن أموال النداء تستخدم كأداة للضغط على إسرائيل إن أرادت أن تتخذ موقفاً مستقال عن اخلط . األوسط
 . ربيايلاإلم

 

 عضواً خيتار أغلَبهم جلنةُ التوزيع املشتركة والنداء اإلسرئيلي املوحد 43ويدير النداء اليهودي املوحد جملس أمناء من 
ولتعزيز قدرته على جباية األموال من قطاعات متخصصة من أعضاء اجلماعة، أنشأ النداء . وجملس االحتادات اليهودية

 ألف امرأة 200ويقال إن  (1946ناصر تنظيمية أساسية هي قسم النساء الذي أُسس سنة اليهودي املوحد عدة ع
 ويعمل على تنمية االنتماء الديين 1977، وجملس قيادة الشباب الذي أُسس عام )تشارك يف نشاطه جلباية التربعات

ائيل، وجملس احلاخاميني الذي تأسس عام الثقايف اليهودي لدى الشباب من خالل املؤمترات واحلوارات والبعثات إىل إسر
احلاخامية من خالل التربية وااللتزام ) احمللية والقومية( لتعزيز دعم القيادة احلاخامية حلمالت النداء اليهودي 1972

الشخصي والستغالل املوارد احلاخامية ملصلحة النداء اليهودي وإسرائيل، مث جملس اهليئة التعليمية الذي أُسس عام 
 وكالمها يهدف إىل بلورة التزام يهودي داخل اجلامعة 1970 ودائرة الربامج اجلامعية اليت أُسست سنة 1975
 . األمريكية

 

  الشركة االقتصادية اإلسرائيلية

Israel Economic Corporation  

رياء اليهود األمريكيني،  باسم الشركة االقتصادية الفلسطينية على يد جمموعة من أث1926شركة أمريكية تأسست عام 
على رأسهم لويس برانديز وهربرت ليمان ولويس مارشال وفليكس واربورج، بغرض تنمية البنية االقتصادية للتجمع 

االستيطاين الصهيوين يف فلسطني وتشجيع أثرياء اليهود األمريكيني وغريهم على استثمار أمواهلم يف مشاريع جتارية 
 احتجاجاً 1921وكان لويس برانديز قد انسحب من املنظمة الصهيونية األمريكية عام . وصناعية وزراعية يف فلسطني

على فكرة تكوين الصندوق التأسيسي اليهودي لتمويل املشاريع االقتصادية يف فلسطني بدالً من تشجيع االستثمار 
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وقد ضمت ). دف إىل جين األرباحوهلذا، فقد كان برانديز من أوائل املؤيدين لتأسيس هذه الشركة اليت (اخلاص ا 
 . الشركة األصول اليت كانت مملوكة للشركة التعاونية الفلسطينية واللجنة اليهودية األمريكية للتوزيع املشترك يف فلسطني

 

 مشروعاً يف فلسطني، مث يف إسرائيل فيما بعد، من بينها صناعات 90وقد سامهت الشركة يف تأسيس أكثر من 
كذلك سامهت الشركة يف متويل خط أنابيب إيالت  حيفا ومتويل . رق والبالستيك ومنتجات املواحلالكيماويات والو

 . عمليات التصدير واالسترياد

 

 مليون دوالر، وتشمل موجوداا مشاريع مالية ومصرفية 14.4 إىل 1982وقد وصل دخل هذه الشركة عام 
 .  مشاريع هندسية وإمنائية ومشاريع شحن وتسويقوصناعية وسياحية وتكنولوجية متقدمة، باإلضافة إىل

 

  منظمة سندات دولة إسرائيل

State of Israel Bonds Organization  

توفري األموال على نطاق واسع من أجل تنمية دولة إسرائيل اقتصادياً ببيع سندات دولة "منظمة يهودية دف إىل 
وقد كان الغرض املباشر من تأسيسها عام ". بية وغريها من دول العاملإسرائيل يف الواليات املتحدة وكندا وأوربا الغر

 تدبري املوارد املالية للحكومة اإلسرائيلية ملواجهة تدفُّق مئات اآلالف من املهاجرين اجلدد على الكيان 1951
ث وضع إسرائيل  مع تسعة ومخسني زعيماً يهودياً أمريكياً لبح1950وقد عقد بن جوريون اجتماعاً عام . الصهيوين

اليت مل تعد كافية ملواجهة حاجات إسرائيل االقتصادية "االقتصادي وضرورة إجياد قناة أخرى للتمويل غري التربعات 
وقد تقرر أن تقوم إسرائيل بإطالق محلة لقرض شعيب يف الواليات املتحدة كوسيلة للحصول على املبالغ ". بعيدة املدى

منظمة «تأسيس الشركة املسامهة األمريكية املالية واإلمنائية إلسرائيل اليت أصبحت تعرف باسم وإلجناز ذلك، مت . الالزمة
ومن بني الشخصيات اليهودية األمريكية اليت كانت مبرتلة القوة احملركة وراء تأسيس هذه . »سندات دولة إسرائيل

ئيس النداء اليهودي املوحد آنذاك والذي جنح يف وزير اخلزانة األمريكية األسبق ور) االبن(املنظمة، هنري مورجنتاو 
 . احلصول على موافقة احلكومة األمريكية على فكرة إنشاء املنظمة

 

وهي تبيع . ومنظمة سندات إسرائيل هي شركة استثمار تدار كمصلحة جتارية، ولذلك فهي غري معفاة من الضرائب
ويتم حتويل حصيلة بيع هذه . ديدها خالل مخسة عشر عاماًويستحق تس% 7و% 4سندات إسرائيل بفائدة تتراوح بني 
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وتعمل املنظمة عن كثب مع احلكومة . السندات إىل وزارة املالية اإلسرائيلية حيث تصبح جزءاً من ميزانية إسرائيل للتنمية
 . ملنظمة جبباية املبلغاإلسرائيلية اليت تقوم بإبالغ املنظمة حبجم احتياجاا، وخصوصاً يف حاالت الطوارئ، كما تتعهد ا

 

وقد ذهبت هذه املبالغ حنو . وقد مت حىت اآلن بيع سندات مبا قيمته ستة باليني دوالر وتسديد ما قيمته ثالثة باليني دوالر
تنمية القطاعني الزراعي والصناعي يف إسرائيل واستغالل املوارد الطبيعية وتطوير ميناءي إيالت وحيفا وبناء ميناء أشدود 

 . نابيب البترول وإقامة حمطات الكهرباء واملرافق السياحية وجممع للبترو كيماويات وغري ذلك من املشاريع اإلمنائيةوخط أ

 

بيعت يف الواليات املتحدة ) منذ تأسيس املنظمة(منها % 85 دولة، ولكن 35وقد بيعت سندات إسرائيل يف أكثر من 
وال تقتصر فقط على أعضاء اجلماعة اليهودية، وهي تعرض السندات واملنظمة تستهدف السوق األمريكية كلها . وحدها

أما لغري اليهود، فهي تؤكد . على املستثمرين اليهود بوصفها أقوى وأقصر وسيلة لالرتباط بإسرائيل وسكاا ومستقبلها
املبادلة التجارية لألمريكيني، ، وبالتايل فإا تؤمن األعمال وفرص "توسع مشتريات إسرائيل من املنتجات األمريكية"أا 

 . وذلك باإلضافة إىل أا تدعم اقتصاد إسرائيل

 

وتعتمد املنظمة يف بيع سنداا على نفس أساليب منظمات جباية األموال، أي احلفالت االجتماعية والبعثات إىل إسرائيل 
ر مشتري السندات حيث يتم تكرميهم كما أنشأت املنظمة نادي رئيس الوزراء الذي يضم كبا. واالجتماعات والندوات

كذلك حرصت املنظمة على التوجه إىل عامل الشركات، فأنشأت يف أوائل السبعينيات برنامج سندات . بتقليدهم األومسة
.  مليون دوالر من سندات املنظمة160 مبا قيمته 1982إسرائيل للشركات واشترت عدة شركات أمريكية عام 

 .  مدينة نيويورك، وهلا مكاتب يف مدن أخرىواملقر الرئيسي للمنظمة يف

 

  الصندوق اإلسرائيلي الجديد

New Israel Fund  

ويشكِّل هذا الصندوق حماولة من جانب العناصر . وهو معفي من الضرائب. 1979مت تأسيس هذا الصندوق عام 
تمويل اجلماعات ذات االجتاهات الساخطة واملعتدلة داخل احلركة الصهيونية إلنشاء شبكة تربعات خاصة ا تقوم ب

السياسية املماثلة داخل إسرائيل، وال ميول الصندوق أية نشاطات صهيونية خارج اخلط األخضر، ويرسل اعتمادات إىل 
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وميكن النظر إليه على أنه اجلباية . ويؤيد الصندوق مجاعة السالم اآلن. منظمات مثل هيئة احلقوق املدنية يف إسرائيل
 . وحدة اخلاصة باجلمعيات اليت حتاول التملص من الصهيونية مثل األجندة اليهودية اجلديدةاليهودية امل

 

  يهودية دفتر الشيكات

Checkbook Judaism  

مصطلح شائع يف األوساط اليهودية الدينية وغري الدينية يف الواليات املتحدة، وهو يشري إىل أن » يهودية دفتر الشيكات«
واليات املتحدة قد فَقَدوا انتماءهم الديين احلق، ومل يعودوا يؤمنون بالعقيدة الدينية وإمنا يتمسكون كثرياً من يهود ال

ببعض الرموز اإلثنية تعبرياً عن هويتهم الدينية، ويتصورون أن إسرائيل هي كنيسهم وأن رئيس وزرائها هو حاخامهم 
ء إىل املنظمات الصهيونية، ويصبح الطقس األكرب يف هذه العبادة وبالتايل، يأخذ اإلميان بالنسبة هلم شكل االنتما. األكرب

هو دفع املعونات والتربعات للدولة الصهيونية، أي أن هذا النوع من االنتماء اليهودي يعبر عن نفسه من خالل دفتر 
وهذا هو رأي كثري من (الشيكات، وهو أمر ال خيتلف كثرياً عن التحول عن عبادة اإلله الواحد إىل عبادة العجل الذهيب 

 ). احلاخامات الذين يرفضون هذا االجتاه

 

  يهود النفقة

Alimony Jews  

مصطلح وضعه أحد احلاخامات ليصف به يهود الواليات املتحدة الذين ابتعدوا عن يهوديتهم متاماً » يهود النفقة«
دية، أو على بقايا منها، وخيافون أن يشهر م واندجموا يف جمتمعهم، ولكنهم مع هذا حياولون اإلصرار على هويتهم اليهو

أو أن يشار إليهم على أم مندجمون منعدمو اهلوية، كما يرون أن الطريقة املُثلى العملية لتحقيق هذه األهداف هي دفْع 
التربعات ولكنهم، يف واقع األمر، مضطرون إىل دفع . تربعات للدولة الصهيونية اليت تطاردهم للحصول على أمواهلم

وبالتايل، فإن يهود الواليات املتحدة مثلهم مثل . حىت ال يشهر م، فالدافع إىل الدفع ليس احلب وإمنا خشية الفضيحة
ويود أن يكسب سكوا بدفع النفقة املفروضة عليه حىت ميكنه أن يستمر يف حياته ) أي يهوديته(من طلَّق زوجته 

 . اجلديدة

 

رج صورة عكسية متاماً، إذ قارن عالقة يهود الواليات املتحدة بإسرائيل بعالقة الرجل بعشيقته، وقد استخدم آرثر هرتزب
يغدق عليها األموال ويشتري هلا أحلى الثياب ويضاجعها، ولكنه ال يسكن معها ويعود إىل زوجته أم أوالده، أي 

طلقة أو النقود للعشيقة، فإن العالقة ليست كاملة وسواء أكان ما يدفعه اليهودي هو النفقة للزوجة امل. الواليات املتحدة
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وقد الحظ بن جوريون نفسه أن صهيونية يهود . بأية حال ويدخل فيها عنصر نفعي، األمر الذي يستبعد الوالء الكلي
 .الواليات املتحدة ليست إال غطاء ملعدالت االندماج املرتفعة بينهم
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يةالصهيونية والجماعات اليهود: الجزء الرابع  

 

 

موقف الصهيونية وإسرائيل من الجماعات اليهودية في العالم: الباب األول   

 

  العداء الصهيوني لليهود

Zionist Anti-Semitism  

 العلمانية الشاملة، وقد تبلورت األفكار الصهيونية، شأا شأن العداء لليهودية، هي إحدى جتليات الرؤية املعرفية

النظرية العرقية الغربية  يف أوربا يف القرن التاسع عشر، وهي احلقبة التارخيية اليت تبلورت فيهالليهود  واملعادية الصهيونية
خصائصهم التشرحيية والعرقية واإلثنية ومن مث جند أن الرؤية  اخلاصة بالتفاوت بني الناس بسبب االختالف بينهم يف

هي مقوالت عرقية معادية  الصهيونية اً من مقوالتوأن كثري. ومعاداة اليهود واحدة الصهيونية الكامنة يف كل من
  .لليهود

 

اتمعات  أن معاداة اليهود ظاهرة طبيعية ورد فعل طبيعي وحتمي لوجود اليهود كجسم غريب يف ويرى الصهاينة
ترف هذا حني اع) الزعيم العمايل الربيطاين) وقد نشأت صداقة عميقة بني حاييم وايزمان وريتشارد كرومسان. املضيفة

لو قال كرومسان غري ذلك فإنه يكون إما كاذباً : كان تعليق وايزمان على ذلك وقد". معاد لليهود بالطبع"األخري بأنه 
دفاع مشروع  وقد وصف املفكر الصهيوين جيكوب كالتزكني العداء لليهود بأنه. أو كاذباً على اآلخرين على نفسه
القدمي، ووصف هذا العداء احلديث بأنه  حلديث لليهود وبني التعصب الديينوقد ميز هرتزل بني العداء ا. عن الذات

بل يرى الصهاينة أن هذه . التخلص من شبح يطاردها من ماضيها حتاول من خالهلا" حركة بني الشعوب املتحضرة"
معاداة  ر شامري عنوقد عب. النفس البشرية، فهي تشبه املطلق األفالطوين أو املرض املستعصي املعاداة هي أحد ثوابت

بذلك بني الفعل األخالقي والفعل الغريزي  ويعادل شامري. البولنديني لليهود، فأشار إىل أم يرضعوا مع لنب أمهام
فقد وصف . احللولية بدون إله، وهذا ما يفعله أيضاً نوردو ووايزمان وهتلر البيولوجي، وهو ما يبني أنه يدور يف إطار

هلا الفرصة فإا تعود إليها  ليهود بأا مثل البكترييا اليت قد تكون ساكنة أحياناً، ولكنها حينما تسنحمعاداة ا وايزمان
املختلفة ملعادة اليهود وإمنا يروا كال عضوياً واحداً يتكرر يف كل زمان  احلياة، وهكذا ال مييز الصهاينة بني األشكال

  .الظاهرة باعتبارها أحد الثوابت وإحدى احلتمياتكما يرون عدم جدوى احلرب ضد هذه  ومكان،
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  :املعادين لليهود واملوقف الصهيوين من اليهود، كما أسلفنا، ال خيتلف يف أساسياته عن موقف

 

له عبقريته اخلاصة وأن مثة جوهراً يهودياً هو الذي مييز   فكال املوقفني يصدر عن اإلميان بأن اليهود شعب عضوي 1
فإن تصرف  ومن هنا،. وأن هذا اجلوهر ال يتغير بتغير الزمان واملكان، فاليهود دائماً يهود غريه من البشر،اليهودي عن 

. ومتثُّله قيمه وإمنا يعبر عن ازدواجية يف الذات اليهودي كاألغيار هو تصرف مصطنع ال يعبر عن اندماجه يف جمتمعه

ومن هنا حيارب الصهاينة وأعداء اليهود ضد . لوطنه، فهو والء مشكوك فيهوالء  ومهما يكن ما يبديه اليهودي من
اهلولوكوست "أو  "سم االندماج"وقد نادى الصهاينة بضرورة رفض . أعضاء اجلماعات اليهودية يف جمتمعام اندماج

 شخصية خطرة غري أصيلة األغيار كالببغاء، فهو وكذلك، فإن املعادين لليهود يرون أن اليهودي املندمج يقلد". الصامت
وهلذا كان النازيون يتعاملون مع الصهاينة فقط إلصرارهم على . يدري دد نسيج اتمع، وهو خطر حىت دون أن

  .هويتهم اليهودية

 

يستقر يف األرض اليت يرتبط ا برباط أزيل   يرى الفريقان أن اليهود شعب عضوي ال ميكن أن يهدأ له بال إال بأن 2
 لليهود، وكذلك الصهاينة، الكفاح من أجل إعطاء اليهود حقوقهم السياسية واملدنية من هنا، يرفض املعادونو. عضوي

ومهما كان املصطلح أو املسوغ، . إليها "طردهم"اليهود إىل فلسطني أو " هجرة"الكاملة يف أوطام، وبالتايل فالبد من 
والواقع أن .  من أوطام الفعلية إىل وطنهم القومي العضوي الومهياليهود فإن احلركة املثلى املقترحة واحدة، وهي نقل

واملعادين لليهود  ، وهي أساس حتالف الصهاينة»الشعب العضوي املنبوذ«حتوي أيضاً فكرة » العضوي الشعب«فكرة 
  .فكالمها يهدف إىل إخالء أوربا منهم

 

، فإم «Jewry جوري«يعبر عنه يف اإلجنليزية بكلمة يشكلون يف رأي الصهاينة، كال عضوياً   إذا كان اليهود 3
باعتبارها تعبري » العبقرية اليهودية«الصهاينة عن  ولذا، يتحدث. مترابطون ترابطاً عضوياً ال فرق فيه بني الكل واجلزء

 بغض النظر اهلجوم على أية مجاعة يهودية هو هجوم على الشعب اليهودي بأسره، وهم أيضاً يرون أن. اجلزء عن الكل
يرتكب جمموعة من  ويتبىن أعداء اليهود النظرة نفسها، فهم يرون متاثل اجلزء والكل، وحينما. التارخيية عن الظروف

ويف الواقع، فإن احلديث عن . أساساً للتعميم على كل اليهود اليهود جرماً معيناً أو ينتشر بينهم الفساد، فإن هذا يصلُح
  .احلديث عن عبقريتهممتاماً  جرائم اليهود يشبه
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 لليهود يف الغرب، وكثرياً من صورهم اإلدراكية النمطية، وتزخر الكتابات  تبنى الصهاينة كثرياً من مقوالت املعادين 4

. واهلامشية وغري املنتجة اليت ال جتيد إال العمل يف التجارة باحلديث عن الشخصية اليهودية املريضة غري الطبيعية الصهيونية

أنفسهم، فقد  بعده هتلر، طبق الصورة اازية العضوية ال على معاداة اليهود بل على اليهود ن ماكس نوردو، ومنبل إ
طاملا أا يف اهلواء الطلق، لكنها تسبب أفظع  شبههم بالكائنات العضوية الدقيقة اليت تظل غري مؤذية على اإلطالق

 هذا العامل العنصري ليحذر احلكومات والشعوب من أن اليهود ميكن أن مث يستطرد األمراض إذا حرمت من األكسجني،
أنه يعترف باحلقيقة، أي  وقد ذكر يهودا جوردون أن تفوق اليهودي املستنري يكمن يف. مصدراً ملثل هذا اخلطر يصبحوا

"  منذ بدء التاريخ حىت يومنا هذا اآلن هي أن نعترف بوضاعتنا إن مهمتنا: " وقد قال برنر. يقْبل اامات املعادين لليهود

 " يعيش بقيم السوق، ال ميانع يف حياة كحياة النمل أو الكالب، مصاب بطاعون التجول  فاليهود شعب نصف ميت

الصهاينة بضرورة تطبيع الشخصية  ومن هنا، يؤمن .الصهيونية وميكن أن جند عبارات مماثلة أو أكثر قسوة يف األدبيات
  . مع منط الشخصية غري اليهودية الطبيعية السويةحىت تتفق اليهودية

 

: انظر(من الداخل  الصهاينة لليهودية عن عدائهم لليهود، فقد رفضوا العقيدة اليهودية وحاولوا علمنتها  ال يقل عداء 5

 )«الرفض الصهيوين لليهودية«

 

اليهودي، أي أن  أدت إىل بقاء الشعبالصهاينة أن معاداة اليهود بني األغيار هي وحدها اليت  ومع هذا، يرى بعض
عداء : وإمنا شيء براين) اليهودية  التراث اليهودي اهلوية(عضوية الشعب أو مصدر متاسكه العضوي ليس شيئاً جوانياً 

 لتهجري» القومي«يعتربون أعداء اليهود حلفاء طبيعيني هلم وقوة إجيابية يف نضاهلم  ولكل هذا، فإن الصهاينة. اليهود

الداخلية الروسي، كما حتالف  ولذا، كان تيودور هرتزل على استعداد للتعاون مع فون بليفيه وزير. هود من أوطامالي
، وتعاون 1921 و1918ذحبت قواته آالف اليهود بني عامي  فالدميري جابوتنسكي مع الزعيم األوكراين بتليورا الذي

يف  لف الصهاينة يف الوقت احلايل مع اجلماعات األصولية املسيحيةويتحا. أملانيا وخارجها الصهاينة مع النازيني داخل
تستخدم أحياناً وسائل املعادين لليهود حلَمل  الصهيونية بل إن املؤسسة. الواليات املتحدة واملعروفة بعدائها العميق لليهود

املعبد اليهودي يف  ابل على حني ألقى العمالء الصهاينة بالقن1951على اهلجرة، كما حدث يف العراق عام  اليهود
إقامة مجعيات ملناهضة املعادين لليهود الذين يريدون  إنه بدالً من: "وعلى كلٍّ، فقد صرح كالتزكني بقوله. بغداد

  ."أن نقيم مجعيات ملناهضة أصدقائنا الراغبني يف الدفاع عن حقوقنا االنتقاص من حقوقنا، جيدر بنا

 

الصهيونية، بل يالحظ أا ازدادت حدةً وتبلوراً بني  لليهود بعد تأسيس الدولة نيةالصهيو استمرت ظاهرة معاداة وقد
يهود  أي(» يهود املنفى«فهؤالء ينظرون إىل ). املستوطنني الصهاينة املولودين يف فلسطني أي أبناء(أعضاء جيل الصابرا 
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اإلسرائيلي بأعمال أدبية تصدر عن رفض  بويزخر األد. من خالل مقوالت معاداة اليهودية وصورها النمطية) العامل
  .ثقايف وأخالقي بل وعرقي عميق ليهود اخلارج

 

إذ . قوة معاداة اليهود ومدى استمرارها ومع هذا، ميكن القول بأن الصهاينة، جبميع اجتاهام، قد أساءوا تقدير مقدار
وغين عن . عامل أو معظمهم للهجرة إىل فلسطنيحىت يضطر كل يهود ال تصوروا أن عداء اليهود سيستمر يف التفاقم

من يهود العامل  فاألغلبية العظمى. النبوءة مل تتحقق، وال يوجد احتمال لتحقُّقها يف املستقبل القريب القول أن هذه
 1930اليهود إىل فلسطني إال يف الفترة بني عامي  ومل يتجه. هاجرت إىل الواليات املتحدة وال تزال متجهة إىل هناك

، فقد 1960 إىل عام 1950أما يف الفترة من عام . موصدة دوم  حينما كانت كل األبواب األخرى1940و
التوتر مع  العربية يف ظل ظروف خاصة ال عالقة هلا بعداء اليهود ولكنها نامجة بالدرجة األوىل عن هاجر يهود البالد

العربية بقدر   تكن بالضرورة نتيجة حركة طرد من اتمعاتمل الصهيونية كما أن هجرم إىل الدولة .الصهيونية الدولة
والواقع أن عداء اليهود . االجتماعي ما كانت حركة جذب من جمتمع آخر يتاح هلم فيه حتقيق قدر أكرب من احلراك

د وقد الحظ أح. وبرغم أوهام بعض أعضاء اجلماعات اليهودية ظاهرة آخذة يف االختفاء برغم ادعاءات الصهاينة،
عددهم  أن املناصب املهمة كافة متاحة أمام يهود الواليات املتحدة، فإن ما يقدر بنحو ثلث املراقبني أنه على الرغم من
سارتر قال إنه حينما ال يكون هناك  وقد علق برنارد أفيشاي على هذا الوضع فذكر أن. جيهل هذه احلقيقة وينكرها

أما بالنسبة ليهود أمريكا، فقد انقلبت اآلية، فحينما ال يوجد أعداء  .ة ملحةيهود فإن أعداء اليهود خيترعوم كضرور
ارتفاع معدالت  ولعل أكرب دليل على ضمور ظاهرة معاداة اليهود،. اليهود خيترعوم كضرورة ملحة أيضاً لليهود، فإن

روسيا السوفيتية وأمريكا الالتينية وكندا املتحدة و الزواج املُختلَط واالندماج بني أعضاء اجلماعات اليهودية يف الواليات
  .أي يف أية بقعة من العامل يوجد فيها يهود وجنوب أفريقيا وإجنلترا وفرنسا،

 

املتحدة سيمرون بالتجربة نفسها  العمالية، فقد تنبأ بأن املهاجرين اليهود إىل الواليات الصهيونية أما بوروخوف، مؤسس
على قمة اهلرم اإلنتاجي، وبالتايل سيصبحون مرة أخرى حمط كراهية  ربية إذ سيتركزوناليت مروا ا يف اتمعات األو

ينجم عن ذلك أية  ورغم أن اليهود تركزوا يف الواليات املتحدة، يف قمة اهلرم اإلنتاجي، فلم. طردهم اجلماهري وقد يتم
لذي يتقبل بناؤه أية عناصر بشرية جديدة األمريكي ا معاداة لليهود وذلك بسبب الطبيعة الطبقية والسياسية للمجتمع

حبيث ال  وقد تغيرت طبيعة اهلرم اإلنتاجي نفسه يف الواليات املتحدة. اإلسهام يف اإلنتاج طاملا ثبت نفعها وقدرا على
حبيث أصبحت تتطلب مهارات  توجد سوى نسبة ضئيلة من العمالة يف الزراعة، كما أن الصناعة نفسها قد حتولت

ويالحظ . الطبقة العاملة اليت تتركز يف قاعدة اهلرم التقليدي ية عالية وجتعل العاملني فيها خمتلفني متاماً عن أعضاءهندس
من  االقتصادية أصبح ضخماً، األمر الذي يعين أن قاعدة اهلرم ليست بالضرورة أكثر أمهية كذلك أن حجم اخلدمات
  .قمته أو أكثر ضخامة منها
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ستشكل مركزاً يساعد اليهود على االحتفاظ  الصهيونية الثقافية، فقد تنبأ بأن الدولة الصهيونية  مؤسسأما آحاد هعام،
عالقة كبرية بيهود  ولكن ها هو ذا املركز قد تأسس وليست له. هجمات أعداء اليهود وإغراء االندماج ويتهم أمام

 االستهالكية العلمانية دون الرجوع إىل الدولة حبيامفيهود الواليات املتحدة يصوغون هويتهم ويتمتعون . العامل

أعضاء اجلماعات اليهودية ضد هجمات أعداء  ككل أا ستؤسس دولة حتمي الصهيونية وقد ادعت. العربية الصهيونية
 توطَنوحينما اقتربت قوات روميل من اإلسكندرية، مل يفكر أعضاء املُس. متاماً اليهود، ولكن ثبت أا عاجزة عن ذلك

ال ميكنها يف الوقت  الصهيونية والدولة. الصهيوين آنذاك يف كيفية محاية يهود اإلسكندرية، وإمنا فكروا يف االنتحار
 ، صرح شامري بأن1988 سبتمرب 8ويف ). االحتاد السوفييت سابقاً(الدول املستقلة  احلاضر محاية يهود كومنولث

إن االحتاد السوفييت ركز : العاملية قائالً  وقارن بني الشيوعية العاملية والصهيونيةإسرائيل ال ميكنها أن حتارب العامل بأسره،
يهتم ببناء االشتراكية يف العامل بالدرجة نفسها، وقد كان يفضل دائماً مصلحة  جل قواه على بناء الدولة االشتراكية، ومل

ستحارب ضد معاداة اليهود،   أن الدولة الصهيونيةوهو يرى. السوفيتية على مستقبل احلركة الشيوعية يف العامل الدولة
ومع . على حد قوله" فنحن بلد صغري"ا املنظمات اليهودية  ولكنها لن تصبح القوة العظمى يف تلك احلرب اليت ستقوم

بسبب جلوئها إىل العنف  تزيد من حدة ظاهرة عداء اليهود الصهيونية نضيف أن الدولة ذلك، فإن من الضروري أن
حنو اليهود ستتزايد بعد االنتفاضة، وبعد عمليات القمع  وال شك يف أن مشاعر االستياء. رهاب يف تصفية حسابااواإل

الدولة  ، وخصوصاً أن أعداداً كبرية منهم قد قرنوا أنفسهم ذه»يهودية«اليت تسمي نفسها  الرهيبة اليت تقوم ا الدولة
 .1967وتوحدوا ا منذ عام 

 

 سرائيل في حياة الدياسبورا مركزية إ

Centrality of Israel in the Life of the Diaspora  

وتضفي الرؤية اليهودية ). فلسطني(اليهودية يف العامل بأسره هو إسرائيل  عبارة تعين أن مركز احلياة» مركزية إسرائيل يف حياة الدياسبورا«
العام لتقدمي القرابني لإلله يف اهليكل  د، فكان على اليهودي أن حيج ثالث مرات يفإرتس يسرائيل صفة حمورية يف حياة اليهو الدينية على

حركية اجلماعات اليهودية يف  مركز الصهيونية هذه العقيدة فنادوا بضرورة أن تصبح الدولة وقد قام الصهاينة بعلمنة. القائم يف القدس
وقالوا إن احلروب اليت خيوضها املستوطنون  ، وبأن تقوم وحدها بالدفاع عنهم،امللجأ الوحيد لليهود الصهيونية العامل، وأن تكون الدولة

يهود العامل يف احلرب ضد خطر  هي اليت تساعد الصهيونية ويرى الصهاينة أن الدولة. العامل الصهاينة إمنا دف إىل الدفاع عن كل يهود
فبدالً   استمرار التراث اليهودي وتطوره، وحتسن صورة اليهود أمام األغيار،اليت تضمن االندماج ويف احلفاظ على اهلوية اليهودية، وأا هي

املقاتل الشرس وبذا يستعيد اليهودي احترامه لنفسه بعد أن فقده  من صورة اليهودي التاجر واملرايب واجلبان تأكدت صورة اليهودي باعتباره
مدى مشاركة اجلماعات اليهودية يف بناء إسرائيل ودعمها  عة هذه الرؤية فتبينبإشا الصهيونية وتقوم املنظمة. النفي بسبب آالف السنني من
إسرائيل وحىت يتعمق لديهم  تحمسهم أثناء احلروب اإلسرائيلية املتتالية، وذلك حىت يشعروا بأم جزء من وااللتفاف حوهلا، ومدى
  .اإلحساس بازدواج الوالء
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تعين ضرورة تساقُط األطراف  السياسية كانت الصهيونية ينة األوائل من دعاةعند بعض الصها وفكرة مركزية إسرائيل
إسرائيل هي  اإلثنية، الدينية والعلمانية، يذهبون إىل أن مركزية الصهيونية ولكن دعاة). أي تصفية الدياسبورا(متاماً 

، عارض )أو القومية اليديشية(» ياسبوراقومية الد» ولكن دبنوف، وبعده دعاة ما يسمى. مركزية ثقافية بالدرجة األوىل
 املركز الثقايف املتنقل من عاصمة إىل أخرى حبسب مدى ازدهار اجلماعات اليهودية هذه الفكرة طارحاً بدالً منها فكرة

املكان ليس بالضرورة فلسطني أو  ولكن هذا. حضارياً وثقافياً، فاملكان األكثر حضارة وثقافة هو الذي يشكل املركز
 حتارب مثل هذه الصهيونية ، غري أن)الواليات املتحدة فقد يكون األندلس أو بابل أو روسيا أو(يسرائيل  إرتس

  . التعددية

 

إحجام  وبعد. »صهيونية الدياسبورا«التوطينية اليت تسمى  الصهيونية وقد ازداد مفهوم مركزية إسرائيل أمهيةً بعد ظهور
بديالً لالستيطان الفعلي، فهو يشبع احلنني  رض امليعاد، يصبح اإلميان مبركزية إسرائيلاجلماهري اليهودية عن اهلجرة إىل أ

وقد أصبح تأكيد مركزية إسرائيل حجر األساس . العاطفة إىل سلوك أو فعل اليهودي إىل صهيون دون أن تترجم هذه
  . الربنامج الصهيوين يف الواليات املتحدة اآلن يف

 

 ولكن. أعضاء اجلماعات، وضرورة تصفيتها، أو على األقل حتويلهم إىل أداة تستخدم ل هامشيةوتفترض مركزية إسرائي

املفهوم ينتمي إىل عامل األحالم  واقع أعضاء اجلماعات اليهودية يف العامل يثبت زيف هذا املفهوم، كما يثبت أن هذا
والواقع . لألمريكيني اليهود  يف احلياة الثقافية أو حىت الدينيةال تؤثر كثرياً الصهيونية واألماين ورمبا األوهام، إذ أن الدولة

إسرائيل، ولكنهم يسلكون حسبما متليه مصلحتهم ورؤيتهم  أن أعضاء اجلماعات اليهودية قد يتحدثون قوالً عن مركزية
 أن تحسن صورم اليهودية وال ال ميكنها أن تدافع عن أعضاء اجلماعات الصهيونية الدولة وغين عن القول أن. علىهم

بل إن الدولة الصهيونية، بسبب مركزيتها اليت تزعمها . جمتمعام العامة، إذ أن ما حيدد هذه الصورة هو أداؤهم داخل
اجلاسوس جوناثان  اليهودية اليت تدعيها لنفسها، تلحق األذى والضرر باليهود كما حدث أثناء حادثة لنفسها ومرجعيتها

  .الدولة اليهودية وهم يكسرون أذرع األطفال  حالياً يف مواجهة االنتفاضة حيث يظهر جنودبوالرد وكما يحدث

 

 مركزية هذه الدولة يف حياة أعضاء اجلماعات اليهودية حقيقة ميكن أن يقبلها املرء، ولو كان القول الصهيوين بشأن

أيضاً أن يرى أن  م، ولكان من حقهلكان من حقه أن يرى سلوكها الشرس تعبرياً عن السلوك اليهودي بشكل عا
ومن هنا، حيرص كثري من أعضاء . تعبر عن طموحات اليهود أينما كانوا وصوالا وجوالا إمنا الصهيونية غزوات

  .تأكيد مركزية الدياسبورا ، بل على الصهيونية على االحتفاظ مبسافة بينهم وبني الدولة اجلماعات اآلن
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 ائيل في حياة الدياسبورا  إسر أو أولوية أسبقية 

Primacy of Israel in the Life of the Diaspora  

مركزية إسرائيل يف حياة «مؤخراً ليحل حمل مصطلح  مصطلح صهيوين جديد مت سكه» إسرائيل يف حياة الدياسبورا) أو أولوية(أسبقية «
فلسطني قد بدأت تشعر بضعفها يف  االستيطانية يف هيونيةالص من سابقه، وهذا ما يدل على أن ، وهو مصطلح أقل جذرية»الدياسبورا

اإلصرار على مركزية إسرائيل  ولذا، بدالً من. التوطينية بشكل عام الصهيونية ومع) املتحدة يف الواليات(مواجهتها مع اجلماعات اليهودية 
 وهذه العبارة مثل جيد على اخلطاب الصهيوين. أولويتهاالصهيوين بتأكيد أسبقيتها أو  ، يكتفي الفكر)وهو ما يعين تبعية األطراف للمركز(

ومهما يكن األمر، فإن ظهور . أخرى مركزاً وأطرافاً فاألسبقية أو األولوية تعين مرة. املراوغ وعلى حماولة إخفاء طبيعة اخلطاب وأهدافه
وعلى تغير موازين القوى  باجلماعات اليهودية يف العامل،التغيرات العميقة اليت طرأت على عالقة إسرائيل  املصطلح هو يف حد ذاته دليل على

  .لصاحل األخرية

 

 نفي الدياسبورا 

Negation of the Diaspora  

 «negation of the diaspora جنيشن أوف ذي دياسبورا» ترمجة عربية حرفية وشائعة للمصطلح الصهيوين» نفي الدياسبورا«

  .«تصفية الدياسبورا واستغالهلا«، ونفضل التعبري عنه باصطالح )»ليالت هجوالهش» وهو بدوره ترمجة للمصطلح العربي)

 

  تصفية الدياسبورا واستغاللها

Liquidation of the Diaspora  

 اليهودية يف العامل هو وجود مؤقت، هامشي ومرضي، جيب تصفيته، وأنه إن عبارة تعين أن وجود اجلماعات» تصفية الدياسبورا واستغالهلا«

والصهيونية . من اإلميان مبركزية إسرائيل يف حياة الدياسبورا انطالقاً الصهيونية ميكن على األقل توظيفه يف خدمة الدولة مل يتسن تصفيته
أم يعانون من شذوذ  اجلماعات اليهودية ال حييون حياة يهودية كاملة ألم يعيشون خارج وطنهم القومي، كما تفترض أن أعضاء

. ألم شعب عضوي ال تستطيع حضارة اآلخر أن تعبر عن جوهره املتميز امشية احلياة إذ ال جذور هلم يف احلضارات املختلفةالشخصية وه

رفض «حبسب تصور كالتزكني، هي  فالصهيونية،. الوحيد إىل التعبري عن هذا اجلوهر هو الوطن القومي والتربية القومية والسبيل
بريون، كبري حاخامات اجليش  من أكثر النغمات تكراراً؛ فاحلاخام موردخاي الصهيونية وهذه النغمة". ستحق البقاءال ت"ألا » الدياسبورا

كما أشار . ، ومل يستثن من ذلك حىت العصور الذهبية املختلفة ليهود الشتات»دائمة لعنة.. لعنة إىل األبد«اإلسرائيلي، وصف الشتات بأنه 
  .«واحنالل وضعف أبدي دمار«، ووصفه كالتزكني بأنه »غبار إنساين متناثر«أنه جوريون إىل الشتات على  بن
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اجلماعات على أا بال قيمة وال تستحق احلفاظ علىها، بل جتب  وانطالقاً من ذلك ينظر الصهاينة إىل موروثات أعضاء
مث، فإننا  ومن.  اليت جيب التخلص منها)غري العضوية(هامشية اليهود وشذوذهم وقيمهم غري القومية  تصفيتها ألا جتسد

يعيشون يف بابل عبيداً لشهوام . الكنعاين بعل جند إشارات إىل أعضاء اجلماعات اليهودية باعتبارهم من عبدة اإلله
  . هنا احلديث عن ضرورة غزو اجلماعات ، ومن)قدور اللحم(املادية الرخيصة 

 

هودي هو أساساً جمموعة من موروثات اجلماعات اليهودية املختلفة، وبدوا الي ولكن املشكلة األساسية هي أن التراث
القومي، واإلسرائيليون ال  بل إن هذه املوروثات قد وجدت طريقها إىل الوطن. توجد هويات يهودية من أي نوع ال

ابرا يبحث عن جذوره يف إعالن الدولة، بدأ كثري من جيل الص وبعد أربعني عاماً من. يزالون جيدون هويتهم من خالهلا
  . الصهاينة تراث إسبانيا وليس يف التراث اليهودي اخلالص الذي ال وجود له إال يف كتابات تراث يهود اليديشية أو يف

 

اجلماعات قد تكون له أمهية، ولكنها أمهية ثانوية بالقياس  ومثة صيغ صهيونية أقل حدة ترى أن املوروث الثقايف ألعضاء
اجلماعات  وانطالقاً من هذا، ميكن استغالل أعضاء. احلضارية يف فلسطني حتت حكم دولة مستقلة ليهودإىل إجنازات ا

بل إن املفكر الصهيوين العمايل . بدالً من نفيهم الصهيونية اليهودية بدالً من تصفيتهم، وميكن توظيفهم يف خدمة الدولة
مثل عالقة الدول االستعمارية باملستعمرات،  الصهيونية بالدولةديفيد جوردون اقترح أن تكون عالقة يهود العامل  أهاردن

جمرد وسيلة تستخدم  فاجلماعات اليهودية، من هذا املنظور، هي. يستفيد منها طرف واحد ويدفع اآلخر الثمن أي عالقة
  . الصهيونية اء الدولةامليعاد، أو لبنة تستخدم يف بن للوصول إىل الغاية الصهيونية، أو جسر يستخدم للعبور إىل أرض

 

ويف إطار ذلك، كانت الدعوة إىل . قريب هي السائدة حىت عهد) أي التصفية الكاملة(وقد كانت الصيغة األوىل اجلذرية 
كما مت التعاون مع النازيني وإبرام معاهدة اهلعفراه معهم، . القضاء علىها اللغة العربية ورفض اليديشية، ويف اية األمر

كل اجلماعات ) نفي(تصفية  وقد مت بالفعل. لدعوة إىل يهود العامل للهجرة بأعداد كبرية إىل املركز اليهوديا ووجهت
مجاعات يهودية صغرية يف أوربا ومجاعة واحدة كبرية يف الواليات  اليهودية يف العاملني العريب واإلسالمي، ومل يبق سوي

إجناز هذه العملية مل يكن  ينة لتصفية اجلماعات اليهودية يف الغرب، إال أناحملاوالت الدائبة من قبل الصها ورغم. املتحدة
ظاهرة تارخيية عاملية واسعة هي االستعمار االستيطاين الغريب، إذ  مثرة جهود الصهاينة وإمنا كان يف واقع األمر نتيجة

واجتهت قلة  صاً الواليات املتحدة،اليهودية املهاجرة تتجه إىل الدول االستيطانية اجلديدة، وخصو كانت كل العناصر
االستيطاين الغريب، ومل تكن الصهيونية أو اليهودية  منهم إىل فلسطني اليت مت االستيطان فيها من خالل آليات االستعمار

  .سوى الديباجة
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عتمادها على الدولة وتزايد ا ولكن بعد إنشاء. 1948ظلت الدعوة إىل نفي الدياسبورا واستغالهلا قائمة حىت عام  وقد
الصيغة املتطرفة ومت تبني صيغة معدلة مقلَّصة، ومن مث أصبحت  الواليات املتحدة وعلى يهود العامل ختلَّى الصهاينة عن

باعتبارها مصدر دعم مادي وسياسي ومعنوي،  ال دف إىل نفي اجلماعات وتصفيتها وإمنا تنظر إلىها الصهيونية الدولة
وقد زود  .تركز كل مهها على مجع التربعات الصهيونية ولذا، فإن اآللة .«يونية التوطينيةالصه«أي قبلت ما نسميه 

ولكن، مع زيادة . من كل مواردها املالية يف السنني األوىل %25 بنحو الصهيونية أعضاء اجلماعات اليهودية الدولة
كما أن مجع  .من مواردها% 3ودوا إال ب اإلسرائيلية، ومع التضخم، جند أن أعضاء اجلماعات ال يز حجم امليزانية

يف  الصهيونية بل إن املنظمات. ونوعاً من الضيق بالكيان الصهيوين الصهيونية األموال أصبح يسبب نوعاً من اجلفاء جتاه
 كما أن أعضاء اجلماعات بدأوا يثريون قضايا. جتمعها لتمويل نشاطاا هي اخلارج حتتفظ بقدر كبري من األموال اليت

احلرب، على حني أن فريقاً  إنفاق هذه التربعات، فيصر كثري منهم على إنفاقها يف الرفاه االجتماعي وليس يف مثل كيفية
 وقد طُرحت مؤخراً صيغة جديدة للتعاون بني. الضفة الغربية منهم يرفض أن تنفَق أية تربعات على املُستوطَنات يف

املشروع يركز على القدرات املهنية والفكرية  فهذا. كل تراجعاً صهيونياًوأعضاء اجلماعات اليهودية، تش الصهيونية
. العقول هي رأمسال عصر العلم، متاماً كما كانت النقود رأمسال عصر الصناعة ألعضاء اجلماعات انطالقاً من القول بأن

من الناحية  رها تركيباًهذا املشروع يهدف إىل أن تكون إسرائيل أول اتمعات يف عصر الفضاء وأكث ولذا، فإن
التكنولوجيا وتصدرها، فتحل مشكلة ميزان  التكنولوجية والعلمية والثقافية، وتتحول بذلك إىل قوة عظمى صغرية تنتج

اهلوة االجتماعية اإلثنية داخل اتمع الصهيوين، مث تضمن يف النهاية استمرار  املدفوعات وترفع مستوى مواطنيها، وتسد
  .الكيفية بينها وبني جرياااهلوة  وجود

 

 اليهودية أن يهاجروا وإمنا سيطلَب منهم إقامة مشاريع ذات طابع كيفي متميز يف ولذا، لن يطلَب من أعضاء اجلماعات

واملسامهة بكفاءم العلمية  وسيكون بوسع املسامهني يف هذه املشاريع قضاء أوقات أطول يف إسرائيل. إسرائيل
بل ميكن أن . أيضاً املسامهة يف استرياد وتسويق السلع اإلسرائيلية كما ميكنهم. ون أن يهاجروا بالفعلوالتكنولوجية د

ميكن أن  وغين عن القول أن هذه مهمة. يتقاضون عمولة كبرية تستخدم لتمويل املشاريع املختلفة يتحولوا إىل وكالء
باهلوية اليهودية أو بوحدة الشعب اليهودي كما  ل بالضرورةيقوم ا أيضاً أي إنسان يطمع يف حتقيق الربح، فهي ال تتص

  !يهودية يف املنفى ومركز يهودي يف فلسطني ال تتصل بالعالقة اخلاصة بني دياسبورا

 

  غزو الدياسبورا

Conquest of the Communities  Diaspora  

اليهودية يف العامل شاءت أم أبت، وذلك باعتبار أن  جلماعاتعلى كل ا الصهيونية صهيوين يعين ضرورة اهليمنة مصطلح» غزو الدياسبورا«
وبناًء على . »مركزية إسرائيل يف حياة الدياسبورا«يطلَق علىه  هي املركز واجلماعات اليهودية هي األطراف، وهذا ما الصهيونية الدولة
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والواقع أن . للجماعات اليهودية الصهيونية حلركةضرورة غزو ا) 1898(أعلن هرتزل يف املؤمتر الصهيوين الثاين  نصيحة ماكس نوردو،
. وإمنا دف أيضاً إىل جري اليهود من املنفى إىل فلسطني ال دف إىل جري العرب من فلسطني إىل املنفى وحسب، الصهيونية احلركة

، قوبلت الدعوة بالرفض من جانب مجيع جريهم برناجمها بشأن الوطن القومي وجتميع اليهود، أي الصهيونية ولكن حينما أعلنت احلركة
مع احلكومة  الصهاينة أنفسهم معزولني يف جزيرة صغرية، وذلك على حد قول وايزمان أثناء حمادثاته ووجد. املنظمات اليهودية يف العامل

ى الصهاينة إستراتيجية حل وحلل هذا الوضع، تبن. مجاهريية اإلجنليزية إلصدار وعد بلفور، أي أم وجدوا أنفسهم مفتقرين إىل قاعدة
أم قرروا غزو اجلماعات  ومعىن هذا). من ناحية اجلماهري اليهودية(وليس من أسفل ) ناحية املصاحل اإلمربيالية أي من(املشكلة من أعلى 

لقوى االستعمارية من جهة البداية باعتبار أن بإمكام لعب دور الوسيط بني ا فقدموا أنفسهم منذ. من خالل القوى االستعمارية العظمى
الذي كان (أخرب هرتزل القس هشلر  وقد. من جهة أخرى، وذلك لتجنيدهم وتوطينهم يف املوقع اجلغرايف الذي يهم تلك القوى واليهود

  يقبلهشروطه على اليهود إال إذا نال قسطاً من الشرعية من إحدى الدول العظمى حىت بأنه ال ميكنه فرض) يساعده يف جهوده الصهيونية

شرعية هائلة أمام اجلماهري اليهودية يف الغرب  الصهيونية اكتسبت) 1917(وبالفعل، فحاملا وافقت إجنلترا على املشروع الصهيوين . اليهود
معارضة اجتاهاً ممالئاً للصهيونية برغم  وهذا ما حدث أيضاً يف الواليات املتحدة حيث اجته النظام األمريكي. إىل االعتراف ا فاضطرت

ومن مث، يصر الصهاينة . على اجلماعة اليهودية الشرعية اليت حتتاج إليها وفرضت هيمنتها يف اية األمر الصهيونية اليهود، فاكتسبت املنظمة
يونية صه ضوء املصاحل اإلمربيالية ، وكان القاضي األمريكي اليهودي برانديز يؤكد لليهود أن على أن ينظَر إىل املشروع الصهيوين يف

متاثالً بني  ويالحظ أن مثة. أوىل خطوات عملية غزو اجلماعات الصهيونية وبذا حقَّقت. اليهودي األمريكي ال تتعارض البتة مع أمريكيته
ة وبني طريقتها يف غزو فلسطني، أي االعتماد على القوى االستعماري الطريقة اليت إتبعتها احلركة الصهيونية يف غزو اجلماعات اليهودية

  .مستعمرات للوطن األم إن األقليات يف اخلارج جيب أن تكون مبرتلة: الزعيم الصهيوين أهارون جوردون وقد قال. اخلارجية

 

فبعد عام ). حسبما متليه الظروف(أكثر دهاء أو أكثر إرهابية  وقد أخذت حماوالت فرض مركزية إسرائيل أشكاالً خمتلفة
وخارجها، بكل ما يفهم من  ا دولة للشعب اليهودي بأسره، داخل حدودهانفسه الصهيونية ، أعلنت الدولة1948

واإلسرائيليون من التصرحيات ما يفترض مركزية إسرائيل يف حياة  ويصدر املسئولون الصهيونيون. هذا من مركزية
ال  يهود أمريكافيصرح مندوب إسرائيل يف هيئة األمم بأن مستقبل يهود إسرائيل و. العضوي الدياسبورا وارتباطهما

رابطة احلياة ... اليهودي وجود رابطة ال تنفصم عراها بني دولة إسرائيل والشعب"وكتب بن جوريون عن . ينفصالن
فإن ذلك " حكومتنا"أنه عندما يقول يهودي ليهودي آخر  بل إن بن جوريون يدعي". ووحدة املصري والغاية... واملوت

  ."ود يف خمتلف الدول ينظرون إىل الشعب اإلسرائيلي باعتبار أنه يقوم بتمثيلهماليه عامة"يعين حكومة إسرائيل وأن 

 

حينما زرع عمالء صهاينة متفجرات  وتأخذ حماوالت فرض مركزية إسرائيل شكالً عنيفاً صرحياً كما حدث يف العراق
 حينما جنح 1990شيء مماثل عام وقد حدث . إىل املركز اإلسرائيلي يف املعبد اليهودي يف بغداد حىت يفر يهود العراق

اهلجرة للمركز  الواليات املتحدة بأن توصد أبواا دون املهاجرين اليهود السوفييت حىت يضطروا إىل الصهاينة يف إقناع
الصهيوين ألعضاء اجلماعات ] الترانسفري[التهجري » :انظر(اإلسرائيلي الذي اتضح انصرافهم عنه، وعدم إقباهلم عليه 

  )«اليهودية
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وهي عقيدة سياسية ) الصهيونية عملية غزو اجلماعات على اهليمنة على اجلماعات اليهودية نفسها، إذ أخذت وال تتوقف
 هي يف(وتتوحد ا، كما متت صهينة العقيدة اليهودية بشكل تام ) وهي عقيدة مساوية) تقرن نفسها باليهودية) ال دينية

أعضاء اجلماعات، وخصوصاً من  ه العملية بكفاءة عالية جداً حىت أن معظموقد مت إجناز هذ). جوهرها عملية علمنة
  .هي اليهودية وال فرق بينهما الصهيونية األجيال اجلديدة، يتصورون اآلن أن

 

والتربوي ويف  اجلهاز الصهيوين على معظم املؤسسات اليهودية يف العامل، إذ تغلغلت يف النشاط اخلريي ويهيمن اآلن
جهدها أن توظِّف إمكانات أعضاء اجلماعات لصاحلها، مالية كانت أو  قصارى الصهيونية وحتاول. ياة كافةأوجه احل

  .لتحوهلم إىل أداة هلا علمية أو سياسية

 

بينها إذعان  مع أنه مفهوم كامن فيها، ويرجع هذا إىل عدة أسباب من الصهيونية وقد اختفي املصطلح تقريباً يف األدبيات
 الصهيونية كما ظهر عقد صامت بني الدولة .جلماعات اليهودية واستبطام املصطلح الصهيوين بشكل شبه تامأعضاء ا

) صهيونية الدعم والضغط السياسي(اخلارج  التوطينية أو صهيونية الصهيونية مبقتضاه تقسيم العمل بني ويهود العامل مت

ولكن األهم من هذا أن االعتراف الغريب ). االستيطان والقتالصهيونية ) والصهيونية االستيطانية أو صهيونية الداخل
الصرحية للصهيونية تبدو وكأا معارضة  بني يهود الغرب املندجمني، وبدأت املعارضة الصهيونية مركز بالصهيونية دعم

  .احلكومات الغربية لسياسات احلرب العاملية األوىل اليت اتبعتها

الغريب،  أدت إىل حسم قضية ازدواج الوالء بالنسبة لليهودي الصهيونية ة اليت اكتسبتها والواقع أن الشرعية االستعماري
اإلستراتيجية لبالده، ومن مث فال يوجد فرق  وحينما يؤيد املواطن األمريكي اليهودي الصهيونية، فهو إمنا يساند املصاحل

  . الصهيوين إال يف الدرجة والشكلاليهودي الذي يؤيد املشروع كبري بينه وبني املواطن األمريكي غري

 

وإما بالتملص  أعضاء اجلماعات اليهودية يقاومون هذا الغزو إما بالرفض الصريح وهذه هي األقلية، ومع هذا، جند أن
والرد الصهيوين على ذلك يأخذ . التربعات هلا ورفض اهلجرة إليها ودفع الصهيونية عن طريق إعالن الوالء للدولة

يفرض عليهم  يتهم اليهود والرافضون للصهيونية بأم معادون لليهود كارهون ألنفسهم، أو أن  كأنأشكاالً حادة،
يف إطار مفاهيم صهيونية أخرى مثل نفي  وال ميكن إدراك املعىن الكامل ملفهوم غزو اجلماعات إال. اخلالص اجلربي

  .الدياسبورا وهامشيتها
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املنطقة، أن اجلماعات اليهودية بدأت تفصح  از الشرعية الصهيونية، وكذلك قيام إسرائيل بدور اخلفري يفبعد االنتفاضة واهتز هذا ويالحظ،
  .احلديث عن مركزية الدياسبورا بدالً من مركزية إسرائيل عن معارضتها إلسرائيل والصهيونية، وزاد

  

  

  الصهيونية موقف اجلماعات اليهودية من: الثاىن الباب

 

 

 اليهودية من الصهيونية موقف الجماعات 

Attitude of the Diaspora to Zionism  

 العامل تؤمن بالعقيدة الصهيونية، وتؤازر الدولة لصورة مفادها أن األغلبية العظمي من يهود الصهيونية الدعاية تروج

القول، فرغم أن  هذاوقد يكون هناك شيء من احلقيقة السطحية واملباشرة يف . وتقف وراءها صفاً واحداً الصهيونية
قد هيمنت  الصهيونية الثُلث بأية حال فإن احلركة يهود إسرائيل ال يشكلون إال نسبة ضئيلة من يهود العامل ال تتجاوز

واإلصالحية اليت يوجد بينها  املؤسسات اليهودية يف العامل، ومنها كثري من اجلمعيات اليهودية األرثوذكسية علي معظم
 فاليهودية األرثوذكسية تري أن اليهود شعب باملعين الديين وحسب وليس. ناحية العقيدة قُض منتنا الصهيونية وبني

ليسوا شعباً أساساً وإمنا مجاعة دينية يؤمن  أما اليهودية اإلصالحية فتري أن اليهود. باملعين العرقي كما يتصور الصهاينة
يعتد ا وال يسمع هلا  بشكل علين وعقائدي أقليةً هامشيةً ال يةالصهيون يرفضون وقد أصبح من. أفرادها بالعقيدة نفسها

  .صوت

 

 احلركة واملعروف أن. عالقة طيبة دائماً الصهيونية اليهودية واحلركة ولكن، رغم ذلك، ليست العالقة بني اجلماعات

غزو «امل واضطرت إيل أعضاء اجلماعات اليهودية يف الع القت مقاومة شديدة عند ظهورها من أغلبية الصهيونية
ولكن . من العنف لقهرها والسيطرة عليها، وهذا ما مت بالفعل مع منتصف اخلمسينيات ، أي جلأت إيل أنواع»الدياسبورا

اليهودية  يف املمارسة العملية  اخلضوع لألوامر  ذلك، رفض أعضاء اجلماعات الصهيونية بعد أن حققت احلركة حيت
 الومهي، وهم قد يقبلون» وطنهم القومي» لي سبيل املثال، يرفضون اهلجرة إيل إسرائيلفهم، ع .الصهيونية والنواهي

كما أن اهتمام  .«التملص اليهودي من الصهيونية«وهذا ما نسميه . وشكالً لكنهم يرفضوا فعالً وعمالً امساً الصهيونية
تمع الذي يعيشون يف كنفه، فيهود الواليات ا أعضاء اجلماعات اليهودية يف العامل ينصب علي موروثهم الثقايف من

 مبوروثهم األمريكي اليهودي ويتعلمون اللغة اإلجنليزية ويضعون مؤلفام الدينية املتحدة علي سبيل املثال يهتمون
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د يعاين خرجيوها من البطالة لعدم وجو والدنيوية ا، كما أم ال يدرسون العربية إال يف مراكز خاصة لدراسة اليهودية
الدياسبورا  اخلاصة بنفي الصهيونية عن رفض ضمين كامن للمفاهيم وهذا الوضع هو تعبري. اهتمام كاف ذه الدرسات

جمرد أداة لتحقيق اهلدف الصهيوين، وأم  ومبركزية إسرائيل يف حياة الدياسبورا، وهي مفاهيم تؤكد أن يهود العامل
  .الصهيونية يوين أي الدولةالصه «القومي«ميثلون هامشاً يدور حول املركز 

 

الصهاينة  الظاهري الكامل إلسرائيل، تنشأ مشاكل عدة بني يهود العامل من الصهاينة واليهود غري وحيت يف إطار اخلضوع
 عن مدي حق أعضاء 1948منذ عام  ولعل أهم هذه القضايا هي تلك اليت أُثريت. من جهة وإسرائيل من جهة أخري

العامل  حتاول أن تكون عالقتها بيهود الصهيونية فالدولة. إسرائيل لعامل، يف توجيه النقد إيلاجلماعات، علي مستوي ا
ولكنهم، يف اية األمر، . التدخل يف شئوا عالقة هيمنة، فتتلقي منهم العون واملساعدات والتأييد دون أن يكون هلم حق

 ه هو تكفري عن عدم مسامهتهم يف حتقيق رؤية اخلالص واملثل، وما يقدمون»املنفي» رفضوا اهلجرة إليها وآثروا البقاء يف

قبول قرارات سياسية إسرائيلية مل  أما يهود العامل، فريون املسألة بشكل خمتلف، إذ كيف يطلَب منهم. األعلي الصهيوين
نقودهم  د ألن تتلقياستعدا الصهيونية اعتراض؟ وإذا كان لدي الدولة يشتركوا يف صياغتها، أو تأييد هذه القرارات دون

  .الغالب علي مسائل حمددة بصدر رحب ومحاس زائد، فيجب أيضاً أن يتسع صدرها النتقادام اليت تنصب يف

 

بالتحكم يف  وعدم بأن تؤسس دولة يهودية تسمح لليهود الصهيونية أن وأويل املسائل املهمة اليت يثريها يهود العامل
مصابة بأزمة اقتصادية مزمنة وصل فيها  ولكن هؤالء، حني ينظرون، يرون دولة.  األغيارمصائرهم مستقلني عن جمتمع

ورغم أن التضخم متت السيطرة عليه، فإن حجم مديونية هذه الدولة  .التضخم يف وقت من األوقات إيل معدالت قياسية
. الواحد  دوالر بالنسبة إيل الشخص6.200أكثر املواطنني مديونية يف العامل، حيث تصل إيل  جيعل املواطن فيها من

  .االعتماد املتزايد واملذلّ علي الواليات املتحدة وقد أدي كل ذلك إيل. ويالحظ كذلك تناقُص معدل النمو االقتصادي

 

والطفيلية وانقالب اهلرم اإلنتاجي، وأا  أن اليهود مصابون بشيت أمراض املنفي، مثل اهلامشية الصهيونية وقد ادعت
الذين  الصهيونية ولكن هذه النبوءة مل تتحقق إذ أن عدد اليهود يف الدولة .ستقوم بتحويلهم إيل شعب منتج يعمل بيديه

وقد تزايد قطاع . 1948قبل عام % 24، وكانت النسبة %23 يشتغلون بأعمال إنتاجية يف الوقت احلايل يبلغ
  .هاإلسرائيلي ويف اجليش نفس اخلدمات وتضخم يف اتمع
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 املؤمنني باليهودية، مشكلة معدالت العلمنة املتزايدة يف الدولة اليهودية اليت ال ومن القضايا اليت يثريها يهود العامل من

التوراة يف حيام قط، ومل يذهبوا إيل  تسودها القيم اليهودية، فكثرياً ما جيدون أن بعض مبعوثي الدولة اليهودية مل يقرأوا
إيل أن تعطي دورات مكثفة يف الدين اليهودي لبعض مبعوثيها إيل » يهودية»  الدولة اليت يقال هلاوتضطر. معبد يهودي

السلوك الواجب اتباعه  حيت ال ينكشف السر، فهم ال يعرفون كيف تقام الصلوات اليهودية وال يدرون شيئاً عن اخلارج
  .يف املعبد اليهودي

 

 ولة اليهودية، اليت كان من املفترض أن تكون مثالً أعلي يحتذَي، أصبحت ذاتأن الد ويشري هؤالء املتدينون أيضاً إيل

علي هذا، دولة تنتشر فيها  وهي، عالوة. توجه استهالكي حاد يقبل سكاا علي استهالك السلع الغربية بشغف شديد
احلكومي ال يتمتع بسمعة طيبة املنظمة، وأصبح اجلهاز  اجلرائم واملخدرات والدعارة، كما أصبحت ترتع فيها اجلرمية

  .بسبب فضائحه املالية املتتالية

 

اليهودية بأم آخذون يف االندماج، بل يف االنصهار والتالشي، يشريون  أعضاء اجلماعات الصهيونية وحينما تتهم الدولة
بالتدريج، وأم  اليهوديةحياة إسرائيل العلمانية، ويؤكدون أن اإلسرائيليني هم الذين يفقدون هويتهم  هم بدورهم إيل

حيدث يف إسرائيل هو ظهور قومية جديدة  بل إن بعضهم يري أن ما. هم الذين سيندجمون متاماً يف حضارة األغيار
ويثري يهود العامل قضية أساسية أخري يبدو أا دون حل يف .ال عالقة هلا م إسرائيلية ال عالقة هلا باليهودية، وبالتايل

اإلصالحيني واحملافظني  هي أن املؤسسة الدينية األرثوذكسية يف إسرائيل ترفض االعتراف باليهوداحلاضر، و الوقت
من يهود العامل الغريب، يف حني ال يشكل % 80يزيد علي  كيهود، وهم يشكلون مع اليهود الال أدريني وامللحدين ما

  املؤسسة الدينية األرثوذكسية يف إسرائيل قضيةوتأخذ القضية شكالً حاداً، كلما أثارت .األرثوذكس إال أقلية صغرية

  .حاخام أرثوذكسي وحسب تغيري قانون العودة حيت يصبح تعريف اليهودي هو من ود حسب الشريعة، أي علي يد

 

الداخل،  قد أدي إيل ايار اليهودية وتآكُلها من الصهيونية ويري بعض املفكرين الدينيني اليهود أن ظهور الدولة
. »الدينية«التربعات من أهم الشعائر  صبحت الدولة هي دين يهود العامل، ومصدر القيمة املطلقة هلم، كما أصبح مجعفأ

شحنة دينية داخله عن طريق النشاط الصهيوين، وهو نشاط دنيوي  وهم يرون أن اليهودي العادي قد أصبح يفرغ أية
  .بالدرجة األويل
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ختدم مصاحلها بغض النظر عن مصاحل  هل الدولة اليهودية جمرد دولة: أخري، وهيويثري يهود العامل قضية أساسية 
يف االعتبار؟ وقد أثريت القضية مؤخراً بكل حدة بسبب التعاون  اليهود، أو هي دولة يهودية تضع مصاحل يهود العامل

ه وزيراً خلارجية إسرائيل، بزيارة باعتبار وقد قام شامري،. وحكومة األرجنتني العسكرية الصهيونية الوثيق بني احلكومة
 العسكري، وقد ثبت أن هذا النظام، املشهور مبيوله النازية املعادية لليهود، كان يقوم األرجنتني يف األيام األخرية للنظام

يف احلفاظ علي عالقاته  ومع هذا، فقد استمر النظام الصهيوين. بتعذيب معارضيه، واليهود منهم علي وجه اخلصوص
ومثة . ترفض التدخل لصاحل املعتقلني السياسيني اليهود وكانت السفارة اإلسرائيلية. ام العسكري يف األرجنتنيبالنظ

 إن أحد أهداف الدولة اليهودية هو توفري األمن واحلماية لليهود، ومع ذلك فإن أعضاء :حقيقة مهمة تدعو إيل التساؤل

اجلو الذي يعيش فيه اليهود  بب األحداث يف الشرق األوسط وأناجلماعات اليهودية يشعرون بأن أمنهم قد تزعزع بس
الواقع، فإن كثرياً من املؤسسات اليهودية حتتاج اآلن إيل  ويف. يف عدة بالد قد حتول من جو آمن إيل جو قلق مشحون

عضاء اجلماعات مبسئولية محاية أ ال ميكنها أن تضطلع الصهيونية شامري مؤخراً بأن الدولة وقد صرح. حراسة مسلحة
  .اليهودية إذ أا مشغولة حبماية وبناء نفسها

 

أمريكا الالتينية، فهي من أكرب موردي  ويشري اليساريون اليهود يف العامل إيل عالقات إسرائيل بالنظم العسكرية يف
يا حمل انتقادهم، إذ كيف واالقتصادية والثقافية والعسكرية مع نظام جنوب أفريق السالح إليها، كما أن عالقاا السياسية

العامل؟ ويضطر  لدولة يهودية متمسكة بالقيم اليهودية أن تتحول إيل حليف لكل قوي القمع واإلرهاب يف يتأيت
حينما يقوم بعمليات وحشية تفوح رائحتها مثل صابرا  الليرباليون أيضاً إيل االحتفاظ مبسافة بينهم وبني الكيان الصهيوين

هذه العنصرية وجعلتها  أن حتل مشكلة سلوكها العنصري واإلرهايب بأن قلَّصت جمال الصهيونية وقد حاولت. وشاتيال
علي الطريقة النازية بل عنصرية مقصورة علي  مقصورة علي مكان واحد فقط هو فلسطني، فهي ليست عنصرية كونية

يف االحتاد  خذ ديباجات اشتراكيةأن تت الصهيونية ولذا، تستطيع العقيدة .، وعلي شعب واحد)فلسطني(بؤرة واحدة 
يف أمريكا الالتينية، وميكنها يف النهاية أن متارس  السوفييت، وديباجات رأمسالية ليربالية يف العامل الغريب، وديباجات فاشية

ومع هذا، جند أن اندالع االنتفاضة قد . تسبب حرجاً كبرياً ملناصريها يف اخلارج وحشيتها كاملة يف فلسطني دون أن
األعمال الوحشية اليت متارسها  هذه الصورة، فقد أصبح االحتفاظ باالزدواجية صعباً واضطر يهود العامل إيل شجب غير

  .إسرائيل

 

 بني أعضاء اجلماعات اليهودية والدولة الصهيونية، هجرة عدد كبري من مواطين الكيان ومن القضايا اليت تثري بعض التوتر

من نصفهم من مواليد إسرائيل   ألف، أكثر600ويبلغ عدد املهاجرين . تحدة واستيطام فيهاالصهيوين إيل الواليات امل
هل من الواجب أن تقوم املؤسسات اليهودية بتقدمي : التايل ، أي من جيل الصابرا، ومن هنا يتم طرح السؤال)فلسطني(

  م خونةً مرتدين؟باعتبارهم يهوداً أم جتب مقاطعتهم باعتباره املساعدة هلؤالء املهاجرين
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الفعلية علي أعضاء اجلماعات اليهودية يف  يف اهليمنة الصهيونية واحداً من أكرب أشكال فشل الدولة وميكن القول بأن
علي االستيطان الصهيوين يف فلسطني، وبعد مرور حنو أربعة عقود علي إنشاء  العامل أنه بعد مرور ما يزيد علي مائة عام

اجلماعات باهلجرة إيل فلسطني  عد احلمالت املكثفة، بل اهلستريية، اليت دف إيل إقناع أعضاءالصهيونية، وب الدولة
هذه اهلجرة هي السبيل الوحيد إيل احلفاظ علي وطنهم القومي، أي  انطالقاً من إميام الديين القوي، واليت تؤكد هلم أن

كثرياً من النجاح، األمر الذي فرض عليهما أن  لصهيونيةا والدولة الصهيونية مل تقابل املنظمة إسرائيل، بعد كل هذا
. وتطرحا بدالً منها شعارات مادية استهالكية الصهيونية جانباً يف اآلونة األخرية تلك املنطلقات العقائدية تطرحا

 أسباب تتوافر فيه حسب احلمالت الدعائية اجلديدة، ليست أرض امليعاد وال مسرح اخلالص، وإمنا هي بلد فإسرائيل،
بشروط ائتمانية سهلة، وبالتقسيط املريح، أو ميكنه أن جيد  الراحة املادية للمهاجر حيث ميكنه أن ميتلك بيتاً واسعاً كبرياً

من اإلصرار علي اليهودي اخلالص،  نفسها، فبدالً الصهيونية بل مت تعديل األسطورة. االستثمار فرصاً أحسن للعمل أو
اليهودي، أي اليهودي الذي ينتمي إيل وطنه األمريكي انتماًء كامالً،   االعتراف باألمريكياليهودي مائة يف املائة، مت

اليهودي يف هذا عن  وال خيتلف األمريكي. اإلثين ما دام هذا االعتزاز ال يتناقض مع انتمائه األمريكي ويعتز بتراثه
» مسقط الرأس«إسرائيل مثل إيطاليا وبولندا أي  وداخل هذا اإلطار، تصبح. األمريكي اإليطايل أو األمريكي البولندي

الصهيونية، ألن  املفارقة تكمن يف أن هذه األسطورة تقف علي النقيض من األسطورة ولكن. الذي أيت منه املهاجر
فهي البلد الذي يعود » أرض امليعاد«أو » صهيون» هي البلد الذي يهاجر منه اليهودي، علي عكس» مسقط الرأس«

وهذا هو أحسن  .إيل نقيضها من خالل حماولتها التكيف مع الوضع األمريكي الصهيونية ا حتولت األسطورةوهكذ. إليه
الذي يتجاوز التصرحيات  الصهيونية املتعين من تعبري عن مدي ارتباط أعضاء اجلماعات بأوطام، وعن حقيقة موقفهم

 .والشعارات النارية الصهيونية الساخنة

 

 را مركزية الدياسبو

Centrality of the Diaspora  

فلسطني، وبأن عالقتهم  تعين اإلميان بأن احلياة احلضارية والسياسية ألعضاء اجلماعات اليهودية تتشكل خارج عبارة» مركزية الدياسبورا«
 عية املستقلة عن الدولةلديهم مصاحلهم وثقافتهم وحركيام االجتما بإسرائيل قد تكون مهمة ولكنها ليست أهم شيء يف حيام إذ أن

 الصهيونية وال يرد هذا املصطلح يف الكتابات. اجلماعات اليهودية عالقة متكافئة وبالتايل فالبد أن تكون العالقة بني الدولة وبني .الصهيونية

سلوك أعضاء اجلماعات وال ميكن تفسري . »قومية الدياسبورا«يستخدم مصطلح  أو اليهودية، ولكنه افتراض كامن يف كتابات دبنوف الذي
علي اإلميان مبركزية الدياسبورا وبانفصال أعضاء  وتعد استجابة يهود الواليات املتحدة حلادثة بوالرد دليالً جيداً. هذا املفهوم إال يف إطار

إذا : "الصهيونية  إيباككما أن املصطلح يتجلي يف بعض التصرحيات مثل تصريح مدير عام منظمة. املزعوم اجلماعات عن املركز الصهيوين
أما احلاخام جيكوب نيوزنر، فقد أكد بال مواربة أن أمريكا ". وجوده كانت إسرائيل هي مركز العامل اليهودي، فنيويورك هي إذن مصدر

بالفعل علي حنو األمريكيني يعيشون فيها  بالنسبة إيل يهود الواليات املتحدة، وأنه إذا كانت هناك أرض ميعاد فإن اليهود أفضل من القدس
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ومع . اليهود أن إسرائيل ال تلعب دوراً رئيسياً من الناحية الثقافية والدينية يف حياة األمريكيني ومن الثابت. ال ميكن أن يتاح هلم يف إسرائيل
 قدراً أكرب منوخصوصاً بعد االنتفاضة، فإن من املُتوقَّع أن حيقق أعضاء اجلماعات  وتراجع نفوذها، الصهيونية ضعف صورة الدولة

  .االستقالل ويؤكدوا بالتايل أمهيتهم ومركزيتهم بشكل أكرب

 

  قومية الدياسبورا

Diaspora Nationalism  

شعباً واحداً وقومية  واليهودية، وهو يشري إيل أن اجلماعات اليهودية تشكل الصهيونية مصطلح شائع يف الكتابات» قومية الدياسبورا«
. سائر اللحظات التارخيية، وإمنا كان ينتقل بانتقال القيادة الفكرية لليهود لكن هذا املركز مل يكن هو فلسطني يفو. يهودية هلا مركز واحد

  .املتحدة أو إسرائيل يف بابل، وأخري يف األندلس، وثالثة يف أملانيا أو يف روسيا، ولعله اآلن يف الواليات فهو مرة

 

عدة نقاط، من أمهها أن اليهود يكونون شعباً واحداً وأن له تراثاً  الصهيوين يفالدياسبورا مع الفكر  ويتفق مفهوم قومية
املركز، ويف رفض فكرة مركزية إسرائيل يف حياة  يف قبوهلا تعددية الصهيونية قومية الدياسبورا ختتلف عن ولكن. واحداً

 يف الواقع اختالف جوهري إذ أن تعددية وقد يبدو هذا االختالف سطحياً، ولكنه .الدياسبورا، أي اجلماعات اليهودية
كما . اليهود ميكنهم التعبري عن هويام أينما وجدوا ليست مسألة ضرورية أو حتمية أن الصهيونية تعين أن الدولة املركز

 اتراث يستحق احلفاظ عليه، وأن الشعار الصهيوين الداعي إيل تصفية الدياسبورا ونفيه أنه يعين أن تراث يهود العامل
الروسي اليديشي حاييم  ويعترب كلٌّ من املؤرخ الروسي اليهودي سيمون دبنوف والكاتب. شعار معاد لليهود

  .جيتلوسكي من أهم دعاة قومية الدياسبورا

 

يهود اليديشية أو القومية  البنية الفكرية الكامنة، تعين قومية الدياسبورا بالنسبة إيل هذين الداعيني قومية وعلي مستوي
علي منط (عنها من خالل إطار الدولة متعددة القوميات  يديشية باعتبارها قومية يهودية شرق أوربية ميكن التعبريال

أصبحت،  وبالفعل، جند أن قومية الدياسبورا). السوفيتية واإلمرباطورية النمساوية ارية اإلمرباطورية الروسية والدولة
احلفاظ علي تراثهم ولغتهم داخل إطار   يف التعبري عن هويتهم الثقافية ويفعلي مستوي املمارسة، هي حق يهود اليديشية

ليس دقيقاً البتة، وقد يكون من األدق اإلشارة إيل » قومية الدياسبورا» ولذا، فإن مصطلح. الدولة متعددة القوميات
هذا املفهوم بتزايد  قد اوي، وعلي كلٍّ ف»القومية اليهودية الشرق أوربية«أو » اليديشية الشرق أوربية القومية«

  .املتحدة معدالت االندماج بني يهود االحتاد السوفييت ويهود الواليات
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قومية الدياسبورا، إذ يذهب بعض الصهاينة إيل أن  ويوجد تيار داخل الفكر الصهيوين مييل إيل قبول صيغة معدلة من
ذا، علي أن مركز الثقافة اليهودية جيب أن يظل يف عليه ولكنهم يصرون، مع ه تراث الدياسبورا مهم وجيب احلفاظ

إسرائيل، فإسرائيل تقَبل اآلن  ولعل صيغة مثل هذه هي اليت حتكم العالقة بني اجلماعات اليهودية يف العامل ويف .فلسطني
 املقابل، يقَبل يهود ويف. إسهامام احلضارية كشيء يستحق احملافظة عليه وجودهم يف املنفي باعتبارها حالة ائية، وتقَبل

، »الصهيونية التوطينية«عليه  مركزية إسرائيل يف حيام الثقافية ويستمدون منها شيئاً من هويتهم، وهذا ما يطلَق العامل
علي هويته اليت يهددها اتمع االستهالكي باهلالك ودون أن  وهي صهيونية يؤمن ا اليهودي يف الغرب، حيت حيافظ

  .إسرائيل ستيطان يفيضطر إيل اال

 

 القومية اليديشية 

Yiddish Nationalism  

  .«قومية الدياسبورا«: انظر

 

  Simon Dubnow 1941-1860 سيمون دبنوف 

. لفكرة قومية الدياسبورا، ذلك املفهوم الذي طُرح كأحد حلول املسألة اليهودية مؤرخ روسي يهودي، واملُنظِّر األساسي

ممارسة الشعائر الدينية يف سن مبكرة،  ف يف روسيا، وتلقَّي تعليماً دينياً تقليدياً إال أنه ختلي عنيف مقاطعة موجيلي ولد
ويف الفترة . املرتل وأتقن العربية والروسية إيل جوار اليديشية لغته األصلية كما حصل علي قدر من التعليم العلماين يف

للبعث الثقايف للجماعة  يسا اليت كانت تعترب آنذاك مركزاً، انتقل بني عدة مدن روسية من أمهها أود1906  1880
 ، مث استقر يف)الثقافية، أي اإلثنية العلمانية الصهيونية فيلسوف(اليهودية يف روسيا وانضم هناك إيل دائرة آحاد هعام 

عدة أعمال يف وقد أصدر  .الذي أصبح اهتمامه الرئيسي» التاريخ اليهودي«بطرسربج حيث عمل بتدريس ما يسمي 
أوربا، ودراسة موجزة لتاريخ اجلماعات اليهودية وتاريخ  هذا اال مشلت دراسة يف تاريخ اجلماعات اليهودية يف شرق

  .احلسيدية

 

جون ستيورات  بكل من فكر االستنارة، والفكر املعادي لالستنارة؛ تأثر بوضعية أوجست كونت وليربالية تأثر دبنوف
والتفكري العلمي، وطرح جانباً مقوالت مثل  من حيث هي فكرة تتناقض مع الفردية واحلريةميل، فرفض اليهودية 

 إذ وجد أا ال تفسر وضع اجلماعات اليهودية يف العامل،» األزيل بأرض امليعاد االرتباط«و» رسالة الشعب املقدس«

ويؤكد التفاصيل واألشياء املتعينة والقراءة  (ئية واحلسيةالبي(وتبني بدالً من ذلك منهجاً يأخذ يف االعتبار املعطيات املادية 
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يتبدي  لكن تأثري الفكر املعادي لالستنارة. واليهودية باعتبارمها ظواهر اجتماعية وتارخيية املتعينة للتاريخ وينظر إيل اليهود
فلسفة فختة يف تأكيده العنصر دبنوف ب وقد تأثر. يف اهتمامه بالبعد اخلاص والعضوي والروحي يف الظواهر اإلنسانية

كما تأثر مبفاهيم املؤرخ الفرنسي فويل الذي . تأكيده العنصر الذايت فيها الروحي يف القومية، وبفكر إرنست رينان يف
أم أمة، وقال إن جوهر  جمموعة من األفراد الذين ينظرون إيل أنفسهم علي) أوالً وقبل كل شيء(القومية بأا  عرف

األديب تايني الذي اعترب القيم الروحية ألي شعب إمنا هي  وكذلك تأثر دبنوف بفكر املفكر واملؤرخ. عيهااألمة هو و
وتايني والذي  وقد تبني يف اية األمر املفهوم العضوي لألمة الذي طرحه كلٌّ من رينان. اخلاصة نتاج تطلعاته وظروفه

أن رفضه اليهودية انطالقاً من رؤيته العلمية  ولذا، فرغم. لتاسع عشرأصبح جزءاً من اخلطاب السياسي الغريب يف القرن ا
القومية للشعب  انطالقاً من الفكر املعادي لالستنارة باعتبارها تعبرياً إجيابياً عن الروح املستنرية، إال أنه عاد وقَبلها

  .اليهودي

 

قوميات، أي الدولة اإلمرباطورية اليت تضم جوهري فكرة دولة ال ومن األفكار األساسية اليت أثرت يف دبنوف بشكل
احلكم الذايت  هويتها ولغتها بل تارخيها املستقل، حبيث حتتفظ كل مجاعة أو أقلية قومية بقدر من عدة قوميات لكل منها

من خالل مؤسسات الدولة الواحدة والتمثيل  وتشارك يف صنع القرار السياسي) وخصوصاً يف األمور الثقافية والدينية(
اإلمرباطورية الروسية واإلمرباطورية النمساوية ارية كنموذج  وكانت هذه الفكرة مطروحة يف كل من. السياسي

 لإلمرباطوريات االستمرار دون أن يكون هذا االستمرار، بالضرورة، علي حساب الشعوب سياسي ميكن أن يضمن

املركزية الذي شاع يف إجنلترا وفرنسا  الدولة القوميةوالقوميات اليت تعيش داخل حدودها، وهو منوذج خيتلف عن منوذج 
  .وهولندا ويف أوربا الغربية بشكلٍّ عام

 

شعوب قومية قائمة بالفعل (متعينة  وقد القت دولة األقليات صدي يف نفس دبنوف ألا تستند إيل معطيات تارخيية
فهي، مع علميتها، تقبل قدراً من اخلصوصية . علي قبوهلااملستنري، قادراً  وهو ما جيعله، وهو املفكر العلمي) ودولة حديثة

اليديشية ال  وقد كانت هذه االزدواجية ضرورية لدبنوف، فقد الحظ أن خصوصية يهود. استدعاء للغيبيات دون أي
 كأقلية يف يديشيتهم اخلاصة والنابعة من وضعهم اليت تستند إيل عناصر ثابتة ومطلقة وإمنا" العاملية"تكمن يف يهوديتهم 

ولذا، فإن كل احللول اليت يطرحها نابعة من تصوره أن يهود شرق . أوريب داخل التشكيل السياسي واحلضاري الشرق
  .خصوصيتها يشكلون ظاهرة اجتماعية تشترك يف اخلصائص مع الظواهر املماثلة دون أن تفقد بالضرورة أوربا

 

من طرح رؤية للتاريخ اإلنساين تقسمه إيل  القرن التاسع عشر،ينطلق دبنوف، علي عادة كثري من مفكري أوربا يف 
يقسم  وهو. تطور من املادية إيل الروحية ومن البساطة اخلارجية إيل التعقيد الداخلي مراحل، فتطور اإلنسانية هو أساساً
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ي أو النموذج املستقل، والنموذج احلضاري اإلقليم النموذج القَبلي، والنموذج السياسي: النماذج القومية إيل ثالثة مناذج
 النماذج مترابطة بشكل عضوي، مبعين أن كل أمة البد أن متر من خالل املراحل أو وهذه. التارخيي أو النموذج الروحي

ي بالطبيعة، يف حني أن النموذج السياس والنموذج القَبلي، حسب تصور دبنوف، يرتبط ارتباطاً وثيقاً. النماذج الثالثة
وهذا االبتعاد التدرجيي عن الطبيعية يتضح أكثر ما . مستقل عنها إيل حد بعيد أما النموذج الروحي فهو. أقل ارتباطاً ا

جوهرياً من كيانه وبيئته، أما  فاألرض، بالنسبة إيل النموذج األول، متثل جزءاً. يف عالقة كل منوذج قومي باألرض يتضح
اإلطالق، ألن كيانه ووجوده يستندان أساساً إيل الوعي بالذات  هي ال تعين شيئاً عليبالنسبة إيل النموذج الثالث ف

 ينتمي إيل النموذج الثالث من القوميات، ولذا فهو يف» شعب روحي«بأن الشعب اليهودي  ويؤمن دبنوف. التارخيية

وإيل األرض، كما يصرون  يعةعلي عكس الصهاينة الذين يصرون علي عودة اليهود إيل الطب(غين عن األرض والدولة 
  )علي تأسيس الدولة اليهودية

 

يف فلسطني  فالقبائل العربانية جتمعت يف كيان قومي. حسب تصور دبنوف قد مر باملراحل الثالث والتاريخ اليهودي
 ذلك، ورغم. الدولة مث بعد ذلك األرض وقد فقد اليهود أوالً. علي رقعة واحدة من األرض وحتت حكم دولة موحدة

ولكن ملاذا حيتفظ اليهود . وعلي وعيهم بذام كجماعة مستقلة فقد حافظوا علي كيام احلضاري الروحي املستقل،
 إن هذا ليس معجزة تارخيية، فأوضاع اليهود الفريدة هي اليت خلقت كيام الفريد، فهم :باستقالهلم؟ يقول دبنوف

اللجوء للعنف والقسر، إذ أن  أُعفوا من مسئولية احلكم واالضطرار إيليشكلون أمةً ال دولة وال أرض هلا، ولذا، فقد 
بل علي العكس من هذا، وجد اليهود أنفسهم مرغمني  .الدولة احلاكمة هي وحدها اليت جتد نفسها مضطرة إيل ذلك

 علي حد قول(وح حضارم وتراثهم لتحررهم من عبء السلطة السياسية، فهم أمة الر علي تطوير العناصر الروحية يف

 )آحاد هعام

 

ويري أن القومية اليهودية جيب عليها أن تعرف حدودها وأال تطمع  ويفرق دبنوف بني األنانية القومية والفردية القومية،
دون  اآلخرين، ولكن جيب عليها يف الوقت نفسه أن تتخطي االندماجية بأن حتاول متجيد ذاا يف االستيالء علي أرض

اليهودية ال يتوقف علي أية رسالة  ولكن مستقبل األمة. ن حتاول تطوير الذات اليهودية ومالحمها املستقلةأنانية وبأ
وهذه الشخصية ليست . جناحها يف تطوير شخصيتها احلضارية املستقلة سرمدية تنقلها للعامل، بل يعتمد أساساً علي مدي

وتغير دائمني، أي  منا هي شخصية كانت وال تزال يف حالة تطورتعبر عن فكرة جوهرية أزلية، وإ شخصية ثابتة متقولبة
األزلية علي الشخصية اليهودية ويرون أا جتسيد  أن دبنوف يقف علي الطرف النقيض من الصهاينة الذين خيلعون صفة

  .حدود التطورات التارخيية وتعلو عليها لرسالة اليهود السرمدية اليت تتخطي
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ختتلف  التحليلية رغم ديباجتها اإلنسانية والتارخيية الواضحة، صهيونية حيت النخاع، وال قدمات دبنوفواملُالحظ أن م
فكلٌّ منهما، شأنه شأن كل صهيوين، يفترض وجود أمة . هعام الثقافية آحاد الصهيونية كثرياً عن مقدمات فيلسوف

مجيع اجلماعات  اً يهودياً عاملياً، وأن مثة وحدة عاملية بنيووضع فريد بني األمم، وأن مثة تارخي يهودية هلا شخصية متميزة
وهذه املقدمات هي نفسها مقدمات (هذه اجلماعات  اليهودية يف العامل تفصلها عن التشكيالت التارخيية اليت توجد فيها

واقع األمر عن ولكن دبنوف ال يتحدث يف ). من أن يصل إيل نتائج صهيونية الفكر الصهيوين، وبالتايل مل يكن مفر
الذين كانوا يشكِّلون ما  اليهودية وإمنا عن القومية اليديشية أو عن السمات القومية اخلاصة بيهود شرق أوربا القومية

تكن سوي جتربة تارخيية واحدة ضمن عشرات التجارب  من يهود العامل، لكن جتربتهم التارخيية مل% 80يقرب من 
 واخلطأ الذي يرتكبه دبنوف ال يكمن يف تزييف احلقائق وإمنا. اليهودية يف العامل تالتارخيية األخري ألعضاء اجلماعا

ولعل هذا يعود إيل أن ). العامل يهود(باعتباره الكل ) يهود اليديشية(يكمن يف مستوي التعميم، فهو يتحدث عن اجلزء 
يف كل زمان "، وعن اليهود "كلك"مطلق، وعن اليهود  كل أوربا، عرب تارخيها، تتحدث دائماً عن اليهود بشكل

 كما أن. ولذا، فإنه مل يستطع اإلفالت من اخلطاب الغريب  اليهودي وغري اليهودي ."التاريخ اليهودي"، وعن "ومكان

وحيت اآلن (بوصفه عاملياً  كانت تظن نفسها مركز العامل وكان يشار إيل ما هو غريب) يف القرن التاسع عشر(أوربا 
وميكننا أن نضيف إيل كل "). الرأي العام الغريب" واقع األمر   عن الرأي العام العاملي وحنن نعين يفنتحدث حنن أنفسنا
  .اليديشي مقابل ضآلة ما تبقَّي من الكل اليهودي هذا ضخامة اجلزء

 

 لتعميممثة عناصر أساسية يف رؤيته جعلته يعدل مستوي حتليله ويتخلي عن مستوي ا ولكن الدارس املدقق سيجد أن

خارج فلسطني، ال يشكل  فهو خيتلف عن الصهاينة يف أنه يري أن تراث يهود الدياسبورا، أي يهود العامل. اخلاطئ
وعلي هذا، فإنه ال يذهب إيل أن . تاريخ اليهود يف فلسطني ، أي"التاريخ اليهودي الواحد احلقيقي"احنرافاً عما يسمي 

وهلذا، فإن  .سطني، بل إنه يري أن التاريخ اليهودي إن هو إال تاريخ الدياسبوراواحد هو فل كل اليهود مرتبطون مبركز
فهو يؤكد وجود وحدة بني . والواحدية النسق الدبنويف نسق متعدد املراكز ال يتسم بالعضوية الصارمة والتجانس

رات اليهودية ختتلف باختالف الوحدة ال تعين عدم التنوع، فاحلضا اجلماعات اليهودية املتناثرة يف العامل، لكن هذه
وسيظل متغيراً  وهو هلذا، يري أن مركز هذه احلضارة أو احلضارات كان. واجلغرافية اليت تنشأ فيها الظروف التارخيية

األندلس، ويف املرة الثالثة يف روسيا، فالبلد الذي  فهو مرة يكون يف بابل، ومرة أخري يكون يف. ينتقل من بلد إيل آخر
 ومن هنا، فإنه ال يفترض وجود مركز. من البلدان األخري تنتقل إليه القيادة الفكرية ه احلضارة اليهودية أكثرتزدهر في

األمهية، وهو يتحدث يف واقع  يف فلسطني، بل يفترض وجود مراكز متغيرة متنوعة متساوية يف) أزيل ثابت(واحد وحيد 
البلد الذي توجد فيه، ولذا فيهود أوربا يف رأيه أوربيون أوالً   هواألمر عن أقليات يهودية مركز ديناميتها احلضارية

األقليات  وإذا أصر دبنوف بعد كل هذا علي أن هذا البلد هو مركز كل. خارج تراثهم األوريب وأخرياً وال وجود هلم
مل تركز قط علي تبعيتهم يف روسيا وبولندا  كما أن دراسته التارخيية ليهود. اليهودية، فإن هذا من قبيل اختالط اخلطاب
ومل تبين كيف تولوا قيادة كل األقليات اليهودية يف العامل، ذلك ألا دراسة  مرحلة من املراحل ليهود األندلس أو فرنسا،
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كما أن احللول اليت . الشرق أوريب أوضاعهم ومؤسسام الثقافية واإلدارية اليت ال ميكن فهمها إال يف إطارها الساليف يف
من فكرة القومية اليهودية العامة، وإمنا من فكرة القومية اليديشية  يطرحها ملسألة يهود شرق أوربا اليديشية ال تنبع

وإمنا باسم  ولذا، فهو حينما يرفض اندماج اليهود، فإنه ال يفعل ذلك باسم جوهر يهودي عاملي أزيل .الشرق أوربية
الدولة اليهودية املستقلة، كما يرفض إحياء  ومن هنا، فإنه يرفض فكرة. هوية يديشية متعينة توجد يف الزمان واملكان

ألا  (لغة يهود شرق أوربا(ويطالب بدالً من ذلك بإحياء اليديشية ) العاملية املزعومة لغة اهلوية اليهودية(اللغة العربية 
  .دولة متعددة القومياتال اللغة اليت عرفوها، وبأن حيقق يهود اليديشية هويتهم اخلاصة من خالل إطار

 

لقد . فكرة اليهودية العاملية، يف حتليله وضع اليهود يف عصره وتتجلَّي دقة مستوي التحليل لدي دبنوف، وختليه عن
املتحدة وإيل  اليهودية يف أوربا وروسيا بالذات، والحظ اهلجرة اليهودية املتجهة إيل الواليات الحظ تفكك اجلماعات

فإنه تنبأ بأن يهود اليديشية سيتحولون إيل  ولكل هذا. ا الحظ أخرياً معدالت االندماج املرتفعةغريها من الدول، كم
إيل الواليات املتحدة، حيث سيكون بوسعهم تطوير شخصيتهم اليهودية  يهود روس، ومعظم يهود العامل سينتقلون

تراثها احلضاري اخلاص  قليات مهاجرة لكل منهاالدياسبورا اجلديدة، ألن جمتمع الواليات املتحدة جمتمع أ األمريكية يف
  .ا واملستقل عن التراث احلضاري املشترك لألمة اجلديدة

 

 وتنظيماا العديدة، فإن التطور التارخيي أثبت زيف األطروحات الصهيونية ورغم الدينامية اهلستريية اليت تتصف ا

جمرد صيغة "بأا  الصهيونية ولذا فقد وصف  متاماً ذا،وقد كان دبنوف واعياً. وصدق حتليالت دبنوف الصهيونية
وقد تبني ". الساسيني انتظار املاشيح نقلت من عقول القباليني املنتشية إيل عقول الزعماء الصهاينة مجددة لعقيدة

يل البعث اليديشي فتم تأسيس الصيغة الدبنوفية الداعية إ (يف اية األمر وبعد ختبط لعدة سنوات(البالشفة يف روسيا 
كما اجته أكثر من . عملية دمج وترويس يهود اليديشية حيت حتولوا إيل يهود روس مقاطعة بريوبيجان، مث تصاعدت

األساسي حلركة هجرة  وال يزال هذا هو االجتاه. من املهاجرين الروس، مث السوفييت، إيل الواليات املتحدة 85%
يف االندماج يف جمتمعهم ) لبعض الوقت(اليديشية  تقرارهم يف الواليات املتحدة، جنح يهودوبعد اس. اليهود السوفييت

  .اجلديد دون أن يفقدوا هويتهم

 

تصاعد معدالت الدمج والزواج  تؤدي إيل) واتمع الغريب ككل(ولكن حركيات اتمعني األمريكي والسوفييت 
لكن دبنوف مل يتنبأ ذا التطور األخري، وكان من الصعب عليه  .اليهوديةاملُختلَط وانصهار واختفاء أعضاء اجلماعات 

احلديثة،  وعلي كلٍّ، فإن إحدي السمات األساسية يف اتمعات العلمانية. القرن التاسع عشر أن يفعل ذلك يف اية
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ي إيل تساقُط اخلصوصيات والعلمنة اليت تؤد جمتمعات ما بعد الصناعة واأليديولوجيا، هي تصاعد معدالت الترشيد
  .اجلميع يف حركة اتمع احملكومة اآللية حبيث يندمج) بل اإلنسانية(الدينية 

 

من النشاطات اخلاصة باجلماعة اليهودية يف روسيا، فأيد جهود العناصر  وقد اشترك دبنوف بشكل نشيط يف عدد
عن الذات بعد  ودية، وطالب بتشكيل نظام يهودي للدفاعمجعية تنمية الثقافة يف روسيا لفَتح مدارس يه اليهودية يف

 واشترك يف العام نفسه 1950انتخابات عام  ، كما أيد املشاركة اليهودية يف1950مذابح كيشينيف اليت وقعت عام 
حزب الشعب « أسس 1906واملتساوية للشعب اليهودي، ويف عام  يف نشاط اجلمعية من أجل احلقوق الكاملة

 وظل دبنوف معارضاً حلزب البوند بسبب سياسته. 1918العضوي الذي استمر حيت عام  ا التوجه القوميذ» اليهودي

الدعوة يف بداية الثورة البلشفية  وقد وجهت إليه. االشتراكية واملاركسية، وذلك برغم وجود اتفاق بنيوي يف الرأي
 1922وقد غادر دبنوف روسيا عام . ألة اليهوديةاملطبوعات حول املس لالشتراك يف اللجان املختلفة إلعداد بعض

 .ليتواين حيث قتل علي يد شرطي) عاصمة ليتوانيا(وباعتالء هتلر السلطة، رحل دبنوف إيل رجيا  .واستقر يف برلني

 

  Aharon Lieberman 1880-1849 أهارون ليبرمان 

، وكان من دعاة حركة )يشيفا( التلمودية العليا املدارس كاتب روسي يهودي ولد يف ليتوانيا، تلقَّي تعليمه يف إحدي
 داخل حركة االستنارة(وقد مثَّل ليربمان . عضواً يف احلركات الثورية السرية يف فلنا االستنارة اليهودية، كما كان

راً بالفكر باالنتماء القومي اليهودي متأث التيار املطالب باجلمع بني التحول االجتماعي واالقتصادي واالحتفاظ) اليهودية
وبرغم هجومه علي املدارس . التحديث ينطوي علي نفي ما هو قومي الشعبوي الروسي، فرفض املفهوم القائل بأن

روسي حديث  ومدرسيها، إال أنه رفض حماوالت القيصر نيقوال األول الرامية إيل فَرض نظام تعليمي اليهودية التقليدية
احلديثة اخلاصة م حيث يتم تدريس اللغتني  ء اجلماعة اليهودية مدارسهمعلي األطفال اليهود وطالب بأن ينظم أعضا

 وقد. العربية هي لغة اليهود القومية احلقة، أما اليديشية فما هي إال رطانة أملانية وقد اعترب ليربمان أن. الروسية والعربية

اليت دعا إليها كثري من دعاة التنوير  هي الفكرةهاجم ليربمان بشدة فكرة أن يتولَّي أثرياء اليهود قيادة عملية التغيري و
  .اليهودية اليهود ووجه هجومه الالذع للبورجوازية

 

لندن حيث انضم إيل دائرة الثوريني الروس،  ، اضطر ليربمان، بسبب نشاطه الثوري، إيل الفرار إيل1875ويف عام 
، ونشر ا مقاالت عديدة يف الفترة بني عامي )فيربيد (الثورية يف ذلك احلني والتحق بواحدة من أهم االت الروسية

يؤكد اجلانب اإلثين  ورغم أن نربته الثورية واألممية أصبحت أكثر وضوحاً وقوة، إال أن ليربمان ظل. 1876و 1875
يم اليهودية والتعال" التاريخ اليهودي"اليهودية واعترب أن  ، وطالب بتضامن اجلماهري)يف مصطلحه» قومي«الذي يقال له (
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الدينية أو التارخيية  وهذا اللجوء إيل الرموز. اليهود ليكونوا املمثلني الطبيعيني لالشتراكية الثورية قد مهدت الطريق أمام
. إيل تعبئة اجلماهري وكسب تأييدها للقضايا الثورية كان يف الواقع من مسات احلركة الشعبوية الروسية، وكان يهدف

 تنظيمي مستقل ألعضاء اجلماعة اليهودية يعمل داخل اإلطار األوسع للحركة الثورية اد إطاركما طالب بضرورة إجي

  .الروسية

 

خنبة منفصلة عن اجلماهري اليهودية وبعيدة عن حقيقة  وقد هاجم ليربمان املثقفني اليهود املتروسني بشدة، واعتربهم
هذه  ركة ثورية بني اجلماهري اليهودية هي العناصر القريبة منالعناصر قدرة علي تأسيس ح كما اعترب أن أكثر. أوضاعهم

وهذا . هم أكثر العناصر املؤهلة هلذا الدور (اليشيفا(اجلماهري واملرتبطة بعاملها، ورأي أن طلبة املدارس التلمودية العليا 
  طلبة املعاهد التلمودية وجتنيدهمباللغة العربية باعتبارها أفضل أداة للعمل بني أيضاً أحد األسباب اليت دفعته لالهتمام

أصدر بياناً بالروسية والعربية  ،1876ويف عام . للعمل الثوري وتدريبهم لكي يصبحوا من القيادات الثورية اليهودية
املدارس التلمودية العليا بشكل خاص هاجم فيه البورجوازية  موجهاً للشباب اليهودي يف روسيا بشكل عام ولطلبة

الشباب  الشقاء واالضطهاد اللذين تعاين منهما اجلماهري اليهودية، كما ناشد املثقفني من محلها مسئوليةاليهودية و
نادوا بالعمل الدعائي الثوري بني اجلماهري  وبالتايل، يعد ليربمان من أوائل من. اليهودي االنضمام للجماهري الكادحة
اليت أطلقتها احلركة الشعبوية الروسية يف أواخر الستينيات " الشعبإيل  الذهاب"اليهودية الكادحة علي غرار حركة 

اختذ ليربمان خطوات  وقد. السبعينيات من القرن التاسع عشر واليت كانت موجهة جلماهري الفالحني الروسية وأوائل
 أن يقوم هذا االحتاد االشتراكي العربي يف لندن علي  يف تأسيس االحتاد1876عملية يف هذا االجتاه حينما شارك عام 

إال أن هذا املشروع مل ينجح . من املهاجرين اليهود القادمني من روسيا وشرق أوربا بتنظيم نقابة عمالية تضم العمال
لندن يف ابتعاد كثري من اجلماهري  أن تسبب هجوم ليربمان علي املؤسسة الدينية اليهودية وقيادات اجلماعة اليهودية يف بعد

  .للخالفات الداخلية، إيل ايار االحتاد يف العام نفسه وقد أدي ذلك، باإلضافة. ن االحتادالعمالية ع

 

ولكنه تعرض  ليربمان جريدة باللغة العربية القت قبوالً كبرياً لدي دعاة التنوير الراديكاليني، ، أصدر1877ويف عام 
أن هجومه الشرس علي املؤسسة ) الراديكالية لدوائرداخل ا(أيضاً النتقادات حادة من جهات عدة حيث رأي البعض 

 تباعد اجلماهري اليهودية، بينما أكدت بعض اآلراء األخري أن جريدته بعيدة عن الدينية وتأييده فكرة األممية سيؤدي إيل

) تقراطية الدينيةلغة األرس(العربية  بدليل أن ليربمان اختار إلصدارها اللغة) أي صهيوين(االشتراكية وذات توجه قومي 

 كما أن اقتباساته الكثرية من التراث الديين اليهودي يف كتابة مقاالته). الكادحة لغة اجلماهري(بدالً من اللغة اليديشية 

نتيجة املشاكل املالية وتزايد االنتقادات  وقد أغلقت اجلريدة، قبل صدور العدد الرابع،. دليل آخر علي هذه الرتعة املتعالية
  .مجيع اجلهاتهلا من 
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مث . ورحل إيل خارج البلد ، أُلقي القبض علي ليربمان يف فيينا بتهمة اإلقامة يف البالد حتت اسم مستعار1878 ويف عام
حوكم بتهمة املشاركة يف تأسيس منظمة سرية وسجن ملدة   حيث1879عام (أُلقي القبض عليه مرة أخري يف أملانيا 

 وقد راودته يف هذه الفترة فكرة االنضمام إيل منظمة إرادة. انتقل إيل لندن مرة أخري ،1880ويف عام . تسعة أشهر

الثورة االشتراكية اليت ستتخطي  الشعب اإلرهابية ولكنه مل يقدم علي ذلك نظراً لشكوكه حول مدي التزامها مببدأ
  .املرحلة البورجوازية

 

املتحدة حيث  جة مل تبادله املشاعر نفسها، وسافر وراءها إيل الوالياتليربمان عاطفياً بسيدة متزو ويف تلك اآلونة، ارتبط
  .يف مرتهلا  بعد أن أطلق الرصاص علي نفسه أثناء زيارته هلا1880مات منتحراً عام 

 

ة األساس اليديشية، إال أن كثرياً مما طرحه مهد الطريق أمام بلور ورغم تأكيد ليربمان أمهية اللغة العربية قياساً إيل اللغة
إيل اجلماهري  ومع هذا، ميكن القول بأن تأرجحه بني اللغة العربية من جهة والتوجه. البوند فيما بعد الفكري حلزب

بني الرتعة االندماجية (حركة االستنارة  اليديشية من جهة أخري هو تعبري عن أحد التناقضات األساسية الكامنة يف
  .ورمبا لو عاش ليربمان مدة أطول حلسم التناقض لصاحل أحد الطرفني) الصهيونية أيالثورية والرتعة القومية االنعزالية، 

 

  Hayyim Zhitlowsky 1943-1865 حاييم جيتلوسكي 

ولد يف روسيا، . »قومية الدياسبورا«يسمي  كاتب يهودي كان يكتب باليديشية والروسية، وهو من كبار مفكري ما
وقد ظل جيتلوسكي بعيداً عن . سن مبكرة يف احلركات االشتراكية والثورية الروسية رط يفوتلقي تعليماً علمانياً، مث اخن

واالقتصادية بشكل حاد  اهتمام خاص بأوضاع اجلماعات اليهودية يف روسيا إيل أن تدهورت أوضاعهم االجتماعية أي
وضد غريهم من (ضطهاد املوجه ضدهم روسيا وتزايد اال يف الثمانينيات من القرن التاسع عشر، مع تعثُّر التحديث يف

صيغة  وقد دفعه ذلك إيل البحث عن حلول هلذه املسألة وإيل إجياد. »املسألة اليهودية«باسم  فيما أصبح يعرف) األقليات
حال ملشاكل يهود روسيا، أصبح  وبعد أن كان جيتلوسكي يري يف االندماج. جتمع بني االشتراكية واخلصوصية القومية

 دراسة 1887ولكنه مل يقبل احلل الصهيوين، وأصدر عام  وقد احتك حبركة أحباء صهيون وتأثر ا،. ضاً لهراف
وقد ذهب . للتاريخ الصهيونية املصري التارخيي لليهودية تضمنت نقداً كامالً للرؤية بالروسية عنواا أفكار حول

م، من أمة تناضل من أجل العدل 70اهليكل عام اليهود حتولوا، بعد سقوط  جيتلوسكي يف هذه الدراسة إيل أن
أن جيتلوسكي كان  ويف حني. والقيم اإلنسانية العليا إيل أمة من الوسطاء والطفيليني تستغل عمل اآلخرين االجتماعي

 ، فإنه كان يري أن األمر خمتلف بالنسبة إيل)ووسطها غرب أوربا(يري أن االندماج حل طبيعي بالنسبة إيل يهود الغرب 

 قومية(فهم يشكلون قومية شرق أوربية لغتها اليديشية ) روسيا وبولندا باألساس(أوربا  أعضاء اجلماعة اليهودية يف شرق
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ضمن الشعوب واألقليات القومية  ، وتتحدد هويتها علي هذا األساس اإلثين احمللي الروسي، أي أا أقلية قومية)يديشية
» الشتات«أو » الدياسبورا«البعث القومي اليهودي ممكن يف  وسكي مؤمناً بأنومن هنا، كان جيتل. يف روسيا القيصرية

  .داخل إطار اشتراكي

 

كما امته الصحافة، . املنطلقات وقد قوبلت دراسة جيتلوسكي باهلجوم الشديد من قبل دبنوف رغم اتفاقهما يف
  .وخصوصاً املكتوبة بالعربية، مبعاداة اليهود

 

، 1892درجة الدكتوراه عام   جيتلوسكي إيل برلني مث إيل زيوريخ وبرن حيث حصل علي، انتقل1888ويف عام 
املفكرين والقادة اليهود أن يتحالفوا مع اجلماهري ليحلوا  وأصدر يف العام نفسه كتابه من يهودي إيل اليهود يناشد فيه

اإلجراء  ض وإيل اشتغاهلم بالزراعة، فهذاودعا إيل إعادة توطني اليهود يف األر. أساس ثوري مشاكلهم االقتصادية علي
كما طالب بأن يسعي أعضاء اجلماعة  .علي حد قوله" سيضع اية الحنطاطهم األخالقي الناتج عن اشتغاهلم بالتجارة"

 حقوقهم"املدنية وحسب ولكن أيضاً إيل حتقيق املساواة يف جمال ما مساه  اليهودية ال إيل حتقيق املساواة يف جمال احلقوق

  .حقوقهم كأقلية قومية ، أي"القومية

 

، وشارك يف حترير جريدته، 1893الروسي يف املنفي عام  وقد ساهم جيتلوسكي يف تأسيس احلزب االشتراكي الثوري
  .اشتراكياً يصدر مطبوعاته باليديشية كما أسس احتاداً يهودياً

 

 أكد فيها ضرورة أن تكون اليديشية اللغة 1900اليديشية؟ نشرت عام   بعنوان ملاذا1897وكتب دراسة عام 
وقد رفض  .(1897(وقد أكد هذا الرأي أثناء حضوره املؤمتر الصهيوين األول . اجلماعات اليهودية القومية ألعضاء

. ذات ارتباط وثيق بالتيارات الدينية األرثوذكسية وبأثرياء اليهود باعتبارها حركة برجوازية رجعية الصهيونية جيتلوسكي

أكد فيه أن " أم االشتراكية؟ الصهيونية" ، كتب مقاالً يف صحيفة حتت عنوان1898البوند عام  بعد انضمامه حلزبو
اليهودية من خالله حتقيق ذاتيتها واستقالهلا الثقايف واحلضاري  االشتراكية هي اإلطار األمثل الذي تستطيع اجلماعة

 ، نادي جيتلوسكي)1903عام (مذابح كيشينيف يف روسيا وبعد . دولة متعددة القوميات كأقلية قومية يف ظل

  .بضرورة وجود مركز إقليمي
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ويف سلسلة من . شارك يف حترير جريدة داس فولك اإلقليمية ،(1904عام (ويف زيارته األويل للواليات املتحدة 
قومية  يات املتحدة يف بوتقةأي أن ينصهر كل املهاجرين إيل الوال(فكرة بوتقة االنصهار  احملاضرات، هاجم جيتلوسكي

املهاجرة إيل الواليات املتحدة بتراثهم  ، ودعا إيل ضرورة أن حيتفظ املهاجرون اليهود وغريهم من األقليات)واحدة
وأكد أن اللغة أساس احلياة الثقافية ألي شعب، وبالتايل فإن احلفاظ . القوميات احلضاري اخلاص يف إطار جمتمع متعدد

الدينية بقاءهم واستمرارهم  افة اليديشية سيحمي اليهود من االندماج، ولن يهدد ختليهم عن العقيدةاللغة والثق علي
  .القومي

 

نفسه لالنتخابات يف روسيا وانتخب بالفعل، لكن احلكومة ألغت   ورشح1906وعاد جيتلوسكي إيل أوربا عام 
 ويف العام نفسه، عاد. ر تشرينوفتس اليديشي، ترأس جيتلوسكي مؤمت1908ويف عام . الثوري انتخابه بسبب نشاطه

كما . شهرية عبر فيها عن آرائه مرة أخري إيل الواليات املتحدة حيث استقر بشكل دائم يف نيويورك، وقام بتحرير جملة
  .اليديشية بني العمال اليهود انضم إيل دائرة العمال دف نشر تعليم اللغة

 

غري أنه . شهرين بعد أن وجد هناك معارضة شديدة لليديشية كنه تركها بعد، ذهب إيل فلسطني، ل1914ويف عام 
 ، كما شارك يف احلملة الرامية إلقامة الفيلق اليهودي خالل احلرب1917إليها عام  تأثر حبركة عمال صهيون وانضم

  .1929نتفاضة العربية عام متاماً يف أعقاب اال الصهيونية ولكنه عاد لريفض. العاملية األويل ويف جتنيد املتطوعني له

 

السوفيتية يف أعقاب صعود النازية يف أملانيا،  وبرغم انتقاده للماركسية والبلشفية، اجته جيتلوسكي إيل التقارب مع الدولة
  .1936ودافع عن حماكمات موسكو عام 

 

يم اليهودي الذي يتيح للجماهري لفكرة اإلقل وقد أيد جيتلوسكي تأسيس إقليم بريوبيجان يف االحتاد السوفييت كتجسيد
  .اخلاصة يف إطار قومي وحمتوي اشتراكي اليهودية التعبري عن ثقافتهم وتقاليدهم

 

   -1932 جيكوب نيوزنر 

Jcob Neusner  
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، ودرس يف جامعة كولومبيا وجامعة )احملافظة(كلية الالهوت اليهودية  عامل ومؤرخ أمريكي يهودي تلقَّي تعليمه يف
عند  والتقاليد احلاخامية) 1970  1965مخسة أجزاء، (مؤلفاته كتاب تاريخ اليهود يف بابل  أهممن . براون

ويعد من أهم علماء . التلمود وله دراسات مهمة يف). 1970(، واليهودية يف عصر علماين )1971(الفريسيني 
  .التلمود يف العصر احلديث

 

فيما يسمي )  اليهود الذين يدافعون عن الوجود اليهودي خارج فلسطنيمن أهم املفكرين األمريكيني ويعد نيوزنر
وينطلق نيوزنر . باعتبارها املركز الروحي ليهود العامل ، ولذا فهو يرفض املفهوم الصهيوين إلسرائيل)»قومية الدياسبورا«

 دولة اليهودية قد يكون هلاوهو يري أن ال. أحدمها ديين وثقايف واآلخر سياسي وقومي من تعريفني للشعب اليهودي

يعيشون ويعانون، "املتعينة كأناس  ، ولكنها ال مركزية هلا يف حياة اليهود)الزمنية التارخيية(مركزية يف حياة اليهود 
فما دام اليهود بشراً يعيشون يف . ويقلقون عليهم، حييون ويعملون يولدون وميوتون، يفكرون ويشكون، يربون أطفاهلم

كما أكد احلاخام نيوزنر ". حمور حيام وال دولة إسرائيل ميكنها أن تكون الصهيونية مستقلة، فال يةظل ظروف إنسان
تثر قط مشكلة الوجود  مل) أي الصهيونية(لديها ما تقوله بالنسبة لقضايا احلياة الثابتة اخلالدة، ألا  ليس الصهيونية أن

  .اليهودي كما عبرت عنها اليهودية

 

أخذت  الصهيونية عميق للغاية إذ يري أن (1972) يف كتابه املعنون اليهودية األمريكية الصهيونية نيوزنر مورفض احلاخا
اليهودية الدينية، ولذا  بديالً زائفاً عن الدين اليهودي، فاستولت علي اخلطاب الديين اليهودي وعلي رموز تصبح تدرجيياً

ونتيجة هذا، يفشل كثري من يهود أمريكا يف ممارسة أي نوع . ء واحدواليهودية مها شي الصهيونية يعتقد الكثريون أن
علي قطعة أرض ال يعيشون  أنواع التسامي الديين والتجاوز الروحي للعامل املادي، ذلك ألم يركزون كل اهتمامهم من
ببلد بعيدة كل ما فيها خري السماء يف اية الزمان وأن حيلم  ومثة فارق شاسع بني أن حيلم املرء بأرض توجد يف.... فيها

دينياً وإمنا  ، أي أن صهيون بالنسبة ليهود أمريكا مل تعد حلماً"اإلنسان أن يذهب إليها إن أراد ولكن، مع هذا، بإمكان"
  .أصبحت تذكرة ذهاب وعودة إيل إسرائيل ملدة أسبوعني

 

التزايد كما يتضح يف مقاله الغاضب  يفعن مركزية إسرائيل آخذة  الصهيونية حدة رفض نيوزنر للفكرة ويبدو أن
فضيحة بوالرد، فقد أكد بال مواربة أن الوقت قد حان   بعد وقوع10/3/1987املنشور يف الواشنطن بوست يف

 بالنسبة لليهود، وإن كانت هناك أرض ميعاد فإن اليهود األمريكيني يعيشون فيها إن أمريكا أفضل من القدس"للقول 

  .من علي حنو ال ميكن أن يتاح هلم يف إسرائيلويشعرون بالسالم واأل
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سبعة أعضاء يف جملس  الواليات املتحدة طائفة مقبولة جتري مع التيار الرئيسي للحياة األمريكية، وينتمي  فاليهود يف
لكل ذلك، دعا نيوزنر اجلميع ". جمموع السكان من% 2من أعضاء الس لطائفة تشكل % 7الشيوخ األمريكي، أي 

فاملقال يقرر مبا ال يدع جماالً للشك . والسؤال خطايب استنكاري" اليهودي؟ أين يفضل أن يعيش: " املسألة وتساءللطي
ال تشكل مركزاً روحياً  اليهودي األمريكي يعيش حياة يهودية كاملة يف الواليات املتحدة، وأن الدولة اليهودية أن

  .بالنسبة له

 

يسمي نفسه صهيونياً، وال ندري بأي معين من املعاين ميكن أن يهاجم مفكر  وزنرورغم هذا املوقف احلاد، فإن ني
ولكن رؤية قومية الدياسبورا أو ما نسميه حنن . صهيونياً األساسية ذه احلدة ويستمر يف تسمية نفسه الصهيونية املفاهيم

الدياسبورا، وهذا   هي األخري داخل إطار صهيونيةمثلها مثل الرؤية االندماجية، قد مت استيعاا ،«الصهيونية التوطينية«
يف احلياة السياسية لليهود وحسب،  الصهيونية ما كان يعنيه احلاخام نيوزنر نفسه حينما حتدث عن مركزية الدولة

سطحي  قسم: حيام الروحية أو احلقيقية، فهو بذلك قد قسم حياة اليهود والشتات إيل قسمني وهامشيتها يف
اآلخر، وهو الكيان اليهودي احلقيقي،  والقسم. يعبر عن نفسه من خالل دفع التربعات والضغط السياسي» صهيوين«

  .ويشمل حياة اليهودي يف معظم أبعادها الصهيونية ويقع خارج نطاق الرؤية

 

يت تأخذ شكل سلوك التوطينية ال الصهيونية أن نقول إن الرؤية السائدة يف وجدان معظم يهود العامل هي هذه وميكننا
 حيايت عميق ال عالقة له بالصهيونية، وبالتايل بإمكان يهودي من نيويورك أن يذهب سياسي سطحي صهيوين، وسلوك

سيارته ويرسل شيكه إيل اجلباية اليهودية املوحدة وأن يضع  املختلفة وأن يرفع علم إسرائيل علي الصهيونية لالجتماعات
وهذا هو (إلسرائيل  طاباً ملمثله يف الكوجنرس األمريكي يطلب منه أن يتخذ موقفاً ممالئاًويرسل خ جنمة داود يف سترته

األمريكي اندماجاً كامالً ويتبني املُثُل األمريكية  ، ولكنه يف الوقت نفسه يندمج يف جمتمعه)اجلانب السياسي من حياته
 اليهودية داخل إطار احلضارة) األمريكية(ر هويته يف الضواحي، كما ميكنه أن يطو ويركب السيارة الفارهة ويعيش

قصيدة أمريكية ذات مالمح يهودية  وإن كان كاتباً، فإنه يكتب قصة أو. األمريكية نفسها فيدرس العربية أو اليديشية
  .حياته أمريكية حمددة دون أن تكون للصهيونية أية مرجعية يف

 

 

  I. F. Stone 1989-1907 ستون . ف. أ
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 ودرس 1922األمريكية منذ عام  صحفي أمريكي يهودي، عمل صحفياً ومراسالً لعدد من االت والصحفكاتب و
  .الفلسفة يف جامعة بنسلفانيا

 

احلضارية وبوجوب احلفاظ علي هذا الوضع  املؤمنني بأن اجلماعات اليهودية خارج فلسطني هلا تراثها وهويتها وإسهاماا ويعد ستون من
، وهي )الصهيونية أو(ويعين ا إسرائيل ) بالد األقزام يف رواية مغامرات جلفر(قومية ليليبوت  وهو ينظر نظرة قامتة إيل ما يسميه. وتدعيمه

يف مصطلحنا هي عبارة عن االنتماءات » قومية الشتات«و(العاملية  بنظرا» قومية الشتات«قومية ضيقة األفق إذا ما قورنت مبا يسميه 
ستون أن القومية األويل مثرة االهتمام  ويؤكد). املختلفة ألعضاء اجلماعات اليهودية واليت ختتلف باختالف الزمان واملكان إلثنيةالثقافية وا

اجلماعات اليهودية  أي أعضاء(وقد ألقَي ستون نظرة شاملة علي منجزات الشتات . من رؤية إنسانية الضيق باملصلحة القَبلية، أما الثانية فتنبع
 ،(يف اإلسكندرية(اليهود مرتبطة حبضارات ذات رؤية تعددية، سواء يف الفترة اهليلينية  ، فوجد أن الفترات اليت ازدهرت فيها حياة) العامليف

 أن وهو يري. يف العصر احلديث يف غرب أوربا والواليات املتحدة ، أو)ومشال أفريقيا(أو الفترة اليت سادت فيها احلضارة العربية يف األندلس 
ولذلك، فبدالً من املطالبة بتصفية . وتدعيمها حياة اليهود يف الشتات وإسهامام احلضارية ظاهرة إجيابية جديرة باحلفاظ عليها ازدهار

سوفييت االحتاد ال جري اليهود إيل أرض امليعاد، وبدالً من التهييج ضد االحتاد السوفييت، يقترح حث الوجود اليهودي يف االحتاد السوفييت أو
اخلاصة باالستقالل وحرية التعبري اليت مينحها لغريهم من األقليات  علي القضاء علي معاداة اليهود وعلي منح اليهود السوفييت احلقوق

 هلا تزدهر مع الكوارث اليهودية، فبدون هذه الكوارث لن تقوم الصهيونية ستون أن الصهاينة مل يتفقوا معه يف املنهج ألن ويؤكد. املختلفة
  .ومن أهم مؤلفات ستون كتاب حماكمة سقراط. حقوقهم الضطهادها الفلسطينيني وإنكارها الصهيونية ستون الدولة مث يهاجم. قائمة

  

  

  

الرفض اليهودي للصهيونية: الباب الثالث   

 

 

 

  الرفض اليهودي للصهيونية والتوحد الكامل معها

Jewish Rejection of Zionism and Total Identification with It  

-Jewish Antiجويش أنيت زايونيزم «هو املقابل العريب للمصطلح اإلجنليزي » الرفض اليهودي للصهيونية«

Zionism« ًف هؤالء اليهود الذين يرفضون الصهيونية قلباً وقالباصنوهو مصطلح أساسي، فعن طريقه ميكننا أن ن ،
اسية يف املصطلح وهو أنه يفترض أن اليهود ينقسمون إما إىل صهاينة ولكن مثة نقطة قصور أس. بشكل جوهري ومبدئي

ولذا قد . أو رافضني هلا، أي أنه يقودنا إىل ضرب من الثنائيات املتعارضة البسيطة، واليت تفصلنا ببساطتها عن الواقع
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 وتصنيفية أكثر دقة يكون من األفضل أن نتجاوز هذه الثنائيات فندرك الواقع من خالل مقوالت ومصطلحات حتليلية
 . وتركيبية

 

وميكننا إجناز هذا لو نظرنا إىل الرفض اليهودي للصهيونية باعتباره يشكِّل أحد أطراف متصل مستمر طرفه اآلخر هو 
. القبول اليهودي غري املتحفظ للصهيونية والتعاطف بل التوحد الكامل ا وتوجد بني الطرفني املتعارضني ظالل كثرية

عدم «فهناك .  رافضو الصهيونية أقلية واملدافعون عنها أقلية، فأغلبية يهود العامل الساحقة توجد بينهماوإذا كان
 . وهكذا» الصهيونية النفعية«منها وهناك » التملص«وهناك » االكتراث اليهودي بالصهيونية

 

من الصهيونية أو » ملص اليهوديالت«أما . »التعاطف اليهودي مع الصهيونية«هو عكس » الرفض اليهودي للصهيونية«و
: وهذا الرفض يستند إىل أساسني. ا، فهما أشكال إما خمففة أو كامنة من الرفض اليهودي» عدم االكتراث اليهودي«

 . أو أساس ديين) ليربايل أو اشتراكي أو إثين(أساس علماين 

 

 جاء يف موسوعة الصهيونية وإسرائيل أن وقد. وتاريخ الرفض اليهودي للصهيونية يبدأ مع تاريخ الصهيونية نفسها
). أي غري مكترث(قد اختذت من الصهيونية موقفاً معارضاً أو موقفاً غري صهيوين " كافة"املنظمات اليهودية الرئيسية 

وأعلنت . من ميونخ إىل بازل) 1897(وقد دفعت املعارضة اليهودية القيادة الصهيونية لنقل مقر انعقاد املؤمتر األول 
جنة التنفيذية لس احلاخامات يف أملانيا، عشية انعقاد املؤمتر، اعتراضها على الصهيونية على أساس أن فكرة الدولة الل

جملس مندويب (كما اختذت املنظمتان اليهوديتان الرئيسيتان يف إجنلترا . اليهودية تتعارض مع عقيدة اخلالص اليهودية
وأعرب مؤمتر احلاخامات األمريكيني املركزي عن معارضته . مواقف مماثلة) إلجنليزيةاليهود الربيطانيني، واهليئة اليهودية ا

فكرة ) مسقط رأس هرتزل(وعارض حاخام فيينا . التفسري الصهيوين لليهودية باعتبار أن الصهيونية تؤكد االنتماء القومي
وقد تبنت اللجنة اليهودية األمريكية . لقوميةإنشاء دولة يهودية ألا فكرة معادية لليهود وترجع كل شيء إىل العرق وا

وعندما صدر . 1940، مث انتهجت جاً غري صهيوين استمر حىت أواخر عام 1906موقفاً مناهضاً للصهيونية عام 
 يهودياً أمريكياً رفضهم يف احلال، يف عريضة موجهة إىل احلكومة األمريكية، وقعوا عليها، على 299وعد بلفور أعلن 

، بعث جوليوس كان، عضو الكوجنرس 1919 مارس سنة 4ويف .  ذلك يروج ملفهوم الوالء املزدوجأساس أن
 يهودياً أمريكياً بارزاً، رسالة إىل الرئيس وودرو ويلسون حيتجون فيها على فكرة 30األمريكي عن كاليفورنيا، ومعه 

رون عن رأي أغلبية اليهود األمريكيني، وكتبوا وأعرب أكثر املوقعني على هذا االحتجاج عن أم يعب. الدولة اليهودية
. إن إعالن فلسطني وطناً قومياً لليهود سيكون جرمية يف حق الرؤى العاملية ألنبياء اليهود وقادم العظماء: يقولون

د أن توحيد فيما يتعلق باجلنس، وأك) على غري اليهود(إن دولة يهودية البد أن تضع قيوداً أساسية : واستطرد البيان يقول
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ممن وقعوا (وأعرب جوليوس كان وغريه . الكنيسة والدولة يف أية صورة سيكون مبرتلة قفزة إىل الوراء تعود إىل ألفي عام
عن أملهم يف أن ما كان يعرف يف املاضي باألرض املوعودة جيب أن يصبح أرض الوعد لكل األجناس ) على االحتجاج

 . والعقائد

 

أو العداء لها يتسم » رفض الصهيونية«مصطلح مختلط الداللة، فإن مصطلح » يةصهيون«وكما أن مصطلح 
 : سهابالصفة نف

 

  ففي بعض األحيان، يطلَق على اليهودي الذي يقف ضد التوسعية الصهيونية أو ضد قمع الدولة الصهيونية 1
 . »معاد للصهيونية«للفلسطينيني مصطلح 

 

نعوم تشومسكي الذي قرر أن السياسات اإلسرائيلية والصهيونية ليستا بالضرورة   ويستخدم املصطلح نفسه لإلشارة ل2
مترادفتني، ومن مث يستطيع أي يهودي أن يشجب السياسات اإلسرائيلية والتصدي هلا دون أن يتخذ موقفاً معادياً 

 . للصهيونية بالضرورة، ومع هذا صنف تشومسكي معادياً للصهيونية رافضاً هلا

 

أالن سولومونوف، وهو شخصية أمريكية يهودية شهرية، فيطالب إسرائيل باالعتراف مبنظمة التحرير الفلسطينية   أما 3
معاد «أو » صهيوين«وأن تنشئ دولتني، واحدة فلسطينية واألخرى إسرائيلية، ولكنه رفض أن يتم تطبيق اصطالح 

يطالب باملطالب نفسها، ويسمي نفسه مع هذا ) شمؤسس مجاعة سري(بينما جند أن إدموند هاناور . عليه» للصهيونية
 . »معادياً للصهيونية«

 

 .   يرى الصهاينة أن العداء اليهودي للصهيونية إمنا هو شكل من أشكال كُره اليهودي لنفسه4

 

 .وحنن نذهب إىل أن اليهودي الذي يرفض الصهيونية هو اليهودي الذي يرفض الصيغة الصهيونية األساسية الشاملة

 

 : ديني وعلماني: والرفض اليهودي للصهيونية ينقسم إلى قسمين أساسيين
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 : ينيالرفض الد  1

 

أن العودة ) انطالقاً من رؤيتهم الدينية(يرى بعض اليهود األرثوذكس ورثة اليهودية احلاخامية : الرفض األرثوذكسي) أ
. ص يف آخر األيام على أن يقوم هو بقيادة شعبه اليهوديإىل أرض امليعاد ال ميكن أن تتم إال بعد ظهور املاشيح املخلِّ

إلقامة وطن قومي يهودي، ) مادية علمانية(وبناًء على ذلك، تكون احلركة الصهيونية، مبحاولتها اختاذ خطوات عملية 
ية يف إمنا تدخل يف أخص خصوصيات اإلرادة اإلهلية، أي أا نوع من التجديف واهلرطقة، وتأسيس أية دولة علمان

إن الشعب اليهودي ليس شعباً مثل كل الشعوب وإمنا هو أمة من . فلسطني على يد اليهود هو خرق للتعاليم التوراتية
ويرى . الكهنة، كما أن العهد املربم بينهم وبني الرب عهد ديين من نوع خاص وليس عهداً قومياً كما يتخيل الصهاينة

وقد قامت مجاعة . يشية لغةً للتعامل اليومي، فالعربية هي اللسان املقدسهؤالء األرثوذكس ضرورة اإلبقاء على اليد
ومن أهم الشخصيات األرثوذكسية املعارضة، جيكوب دي هان وناثان . أجودات إسرائيل بالوقوف يف وجه الصهيونية

الدينية اليهودية، ومل يبق لكن التيار الصهيوين، اكتسح مجاعة أجودات إسرائيل، شأا شأن كثري من اجلماعات . برينباوم
 . اآلن من ممثلي هذا التيار سوى نواطري املدينة ومجاعات أخرى متفرقة يف أحناء العامل

 

 : حي الرفض اإلصال ب

 

إذ يرون أن » حلولية شحوب اإلله«تصدر اليهودية اإلصالحية عن شكل جديد من أشكال احللولية، وهو ما نسميه 
ليهودية وال يف األرض اليهودية وال حىت يف التاريخ اليهودي وإمنا يف روح التقدم والعصر، ولذا اإلله قد حل ال يف األمة ا

فهم يرون أن اليهود ليسوا شعباً وإمنا أقليات دينية، وأن املاشيح ليس شخصاً وإمنا عصر مشيحاين تتحقق فيه كل قيم 
فإن اليهودية اإلصالحية تقف ضد الصهيونية بشراسة ألن ولذا، . التقدم والعدالة وهو ليس مقصوراً على اليهود وحدهم

 . الصهيونية تصر على أن موضع احللول هو الشعب اليهودي واألرض

 

وقد . ومن أهم الشخصيات اليهودية املعادية للصهيونية على أساس إصالحي، كلود مونتفيوري، واحلاخام إملر برجر
 اكتسحها التيار الصهيوين، ومتت صهينتها من الداخل، وأصبحت حدث تغير جوهري على اليهودية اإلصالحية، إذ

كما مت تعديل كتاب الصلوات اإلصالحي حبيث أصبح يضم إشارات وعبارات . ممثَّلة يف املنظمة الصهيونية العاملية
 . صهيونية
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الشعب مركز (وبنية الصهيونية وبسبب تماثُل بنيتها . وكان دعاة اليهودية احملافظة يف بداية األمر من رافضي الصهيونية
 . ، متت صهينة اليهودية احملافظة متاماً وبسرعة، وتشبهها يف ذلك اليهودية التجديدية)احللول

 

 . انيالرفض العلم  2

 

يؤمن الليرباليون مبثُل عصر االستنارة، ووجوب فصل الدين عن الدولة، وأن اليهود ليسوا شعباً وإمنا : الرفض الليربايل) أ
ية دينية، وأم ليسوا أمة من الكهنة وإمنا مواطنون عاديون يتجه والؤهم إىل الدولة اليت يعيشون فيها، وأن اليهود ليس أقل

فتارخيهم فرنسي يف فرنسا، . هلم تاريخ مستقل وإمنا يشاركون الشعوب اليت يعيشون بني ظهرانيها جتارم التارخيية
وعلى هذا، فإن حل املسألة . أن يتحدثوا ا هي لغة الوطن الذي يعيشون فيهوإجنليزي يف إجنلترا، واللغة اليت جيب 

بل إم يعتربون احلركة الصهيونية عقبة كأداء تقف يف طريق . اليهودية لن يتأتى إال عن طريق مزيد من االندماج
ا الغربية والواليات املتحدة ومعظم الذين يشكِّلون هذا التيار هم من أعضاء الطبقات الوسطى يف أورب. االندماج السوي

ومن أهم الرافضني للصهيونية على أساس ليربايل إدوين . والذين مل جيدوا صعوبة اقتصادية أو حضارية يف االندماج
 . مونتاجو وهانز كون وموريس كوهني

 

بر عن هذا االجتاه، ومل يبق وقد تسبب إعالن دولة إسرائيل وصداقتها للعامل الغريب الرأمسايل يف تساقُط اجلمعيات اليت تع
منها سوى مجعيات متفرقة مثل الس األمريكي لليهودية، الذي خيضع اآلن بعض الشيء للنفوذ الصهيوين، وهو ما 

 . »بديل يهودي للصهيونية«اضطر احلاخام برجر لالستقالة منه وتكوين مجعية صغرية مستقلة حتت اسم 

 

االشتراكي اليهودي للصهيونية عن تصور أن اليهود أقلية دينية وأن ما يسري يصدر الرفض : الرفض االشتراكي) ب
على كل األقليات يسري عليهم، وأن حل املسألة اليهودية يكون عن طريق حل املشاكل االجتماعية والطبقية للمجتمع 

 وبني صفوف العمال وقد كان هذا هو احلل األكثر شيوعاً بني صفوف الشباب اليهودي يف روسيا وبولندا. ككل
وقد أفزع (اليهود، األمر الذي جعل الوجود اليهودي يف صفوف احلركات الثورية يف شرق أوربا وروسيا أمراً ملحوظاً 

هذا أثرياء اليهود يف الغرب أمثال روتشيلد، فسامهوا يف متويل احلركة الصهيونية ليحولوا الشباب والعمال عن طريق 
يار يف األربعينيات واخلمسينيات بعد ظهور دولة إسرائيل، لكنه بدأ يف الظهور مرة أخرى يف وقد هزم هذا الت). الثورة

ويالحظ أن قطاعات كثرية من اليسار . الغرب خصوصاً بعد أن ظهرت بوضوح الطبيعة االستعمارية للدولة الصهيونية
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هودي الساخط على قيم اتمع الرأمسايل وجود كثري من الشباب الي) أو بسبب(اجلديد يف الغرب تعادي إسرائيل رغم 
 . االستهالكي الذي متثله الدولة الصهيونية يف العامل الثالث

 

روزا : وقد ضم تيار الرفض االشتراكي اليهودي للصهيونية عرب السنني عدداً كبرياً من املفكرين اليهود البارزين، مثل
ويف السنوات األخرية، ضمت القائمة ماكسيم . يلوكسمربج وليون تروتسكي وإليا إهرنبورج وكارل كاوتسك

وال يزال عدد كبري من املنظمات اليسارية يف أوربا والواليات املتحدة، . رودنسون وإسحق دويتشر وبرونو كرايسكي
 . اليت تضم يف صفوفها أعداداً كبرية من اليهود، تنتهج موقفاً مناهضاً للصهيونية واالستعمار

يرفض دعاة قومية الدياسبورا الصهيونية ألم يرون أن اليهود يكونون أقليات : ية الدياسبوراالرفض من منظور قوم) ج
وحني يتحدث دعاة قومية الدياسبورا عن اليهود، فهم يشريون ال إىل أقلية . قومية هلا هويات مستقلة خارج فلسطني

وحيث إن معظم دعاة هذا االجتاه كانوا . لية إثنيةقومية أو حىت إىل أمة قومية، ولكنهم يف واقع األمر يشريون إىل أق
يتحدثون باسم غالبية يهود العامل، وهم يهود اليديشية، فإم يتحدثون يف العادة عن القومية اليديشية اليت تكونت هوية 

 . أعضائها حتت ظروف خاصة

 

يتهم احلقيقية هي هوية أمريكية يهودية ولكن، إىل جانب هذا التيار، بدأ يظهر تيار مماثل بني يهود أمريكا يرى أن هو
 . تستحق احلفاظ عليها، ومن مث ينبغي عدم تصفيتها أو إخضاعها للدولة الصهيونية

 

وهناك أخرياً حبيب شيفر الذي يرفض الصهيونية باعتبارها مؤامرة شيوعية وعلى أساس أن الدولة الصهيونية هي أداة ) د
 . وغين عن القول أن مثل هذه الدعاوى قد اوت متاماً يف الوقت احلاضر.  احلريف يد االحتاد السوفييت لتخريب العامل

 

وميكن القول من ناحية التطور التارخيي بأن العداء اليهودي . هذه هي التيارات األساسية يف الرفض اليهودي للصهيونية
ضارة الغربية والصهاينة الذين ادعوا متثيل للصهيونية كان قوياً للغاية حىت إعالن وعد بلفور، حني مت توقيع عقد بني احل

ومع إعالن الدولة الصهيونية دولة وظيفية يف خدمة االستعمار . الشعب اليهودي، وقد أُزيل بالتايل احتمال ازدواج الوالء
ل اليهود يف الغريب، أصبح من العبث معارضتها بل أصبح من املنطقي تبني العقيدة الصهيونية باعتبارها العقيدة اليت تدخ

لكن املقاومة اليهودية . نطاق احلضارة الغربية وتوظِّفهم لصاحلها، وهذا ما حدث ملعظم يهود العامل الغريب ومنظمام
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للصهيونية، مع هذا، مل تنته متاماً، فقد بدأت تظهر شخصيات وتنظيمات جديدة معارضة للصهيونية أو متملصة منها، 
 .دية اجلديدةمن أمهها بريرا واألجندة اليهو

 

  االتحاد المركزي للمواطنين األلمان من أتباع العقيدة اليهودية

Central-Verein Deutscher Staats-Burger Judischen Glaubens  

 دف كفالة املساواة املدنية واالجتماعية بني اليهود وغريهم من 1893منظمة يهودية أملانية أُسست يف برلني عام 
وقد عملت املنظمة على توحيد اليهود األملان كافة يف إطار تنظيمي واحد بغض النظر عن تباين انتماءام . نالرعايا األملا

 . السياسية أو تصورام الدينية، كما سعت إىل تعزيز االنتماء األملاين يف أوساط اليهود

 

م جزء ال يتجزأ من األمة األملانية، كما وقد اعتربت املنظمة أن يهود أملانيا يشكلون مجاعة دينية ال مجاعة قومية وأ
ومن هذا املنطلق، . كانت ترى أن حل مشاكل اليهود األملان جيب أن يتم يف إطار الدولة األملانية وليس باالنفصال عنها

عارضت املنظمة الرتعات االنعزالية يف أوساط اليهود، واختذت موقفاً مضاداً من املشروع الصهيوين، وخطط جري 
إال أن هذا املوقف كان يفتقر إىل التماسك والصالبة حيث شاركت املنظمة يف . يهود إىل فلسطني وتوطينهم هناكال

أعمال الوكالة اليهودية، كما سامهت يف متويل مشاريع االستيطان اليهودي يف فلسطني من خالل منظمة التأهيل 
ولكن يالحظ أن ). إيكا(وزيع ومجعية االستيطان اليهودي واللجنة األمريكية اليهودية املشتركة للت) أورت(والتدريب 

نشاط بعض هذه اجلمعيات كان نشاطاً يهودياً توطينياً يهدف إىل حتويل هجرة يهود اليديشية من أوربا إىل أماكن 
هم متفرقة من العامل، وليس إىل فلسطني بالضرورة، ألن هؤالء املهاجرين كانوا يهددون مواقعهم الطبقية ومكانت

ولذا، فالنشاط التوطيين هنا ليس ذا مضمون صهيوين، وخصوصاً أن هذه اجلمعيات كانت حتاول أيضاً . االجتماعية
 . املسامهة يف عملية دمج املهاجرين اليهود يف جمتمعام

 

ية، كما وقد كرست املنظمة جل طاقتها ملواجهة محالت العداء لليهود، ونشر الكتابات الرامية إىل التعريف باليهود
وبعد وصول هتلر إىل السلطة عام . كانت تقوم بتمويل ومؤازرة الدعاوى القانونية ضد التشهري باليهود أو باليهودية

 . ، اجتهت املنظمة إىل تقدمي االستشارات القانونية واالستثمارية لليهود األملان1933
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 ليصبح 1936، مث تغير ثانيةً عام »يهود يف أملانيااالحتاد املركزي لل« ليصبح 1935وقد تغير اسم املنظمة يف عام 
 .  وجرى دجمها يف منظمة الس املوحد لليهود األملان1938، مث مت حلها يف عام »االحتاد املركزي اليهودي«

 

اجية إذ أن ويالحظ أن النازيني كانوا ال يفضلون التعامل مع االحتاد املركزي للمواطنني األملان بسبب اجتاهاته االندم
ولذا، ومن وجهة نظرهم، كان دعاة . النازيني يؤمنون بالشعب العضوي الذي ال ميكن أن يندمج فيه أعضاء الشعوب

االندماج بني األملان اليهود هم األعداء احلقيقيون الذين يزيفون الواقع ويودون التسلل يف صفوف األملان دف ختريبهم 
الذين يؤمنون مثلهم بفكرة الشعب العضوي اليهودي، ومن مث يقفون ضد من الداخل، هذا على عكس الصهاينة 

 . ولكل هذا، كان النازيون يؤثرون التعامل معهم. االندماج

 

  حاخامات االحتجاج

Protest Rabbis  

 ليصف به جمموعة من احلاخامات األملان الذين احتجوا 1897عام » حاخامات االحتجاج«استخدم هرتزل مصطلح 
وقد جنم عن االحتجاج . قاد املؤمتر الصهيوين األول وحذروا قيادات الطائفة اليهودية واحلاخامات من االشتراكعلى انع

وبعد أن فشل حاخامات االحتجاج . األول تغيري مكان انعقاد املؤمتر الذي كان قد خطِّط له أساساً أن ينعقد يف ميونخ
 . اه أن الصهيونية تناقض آمال اليهوديف منع انعقاد املؤمتر األول، نشروا مقاالً مؤد

 

عن الدين اليهودي، وعدم إدراكهم كثرياً من مفاهيمه، فإن هذا ) وبقية أعضاء القيادة الصهيونية(ونظراً النفصال هرتزل 
جيب أن "فكتب نوردو يتحدث عن خيانة احلاخامات وكيف أم . اهلجوم كان ميثل مفاجأة كاملة بالنسبة إليهم

وقد كان نوردو جيهل أن احلب التقليدي لصهيون هو حب ديين ". ى حب اليهود لشعبهم وإلرتس يسرائيلحيافظوا عل
ال يترجم نفسه إىل عودة جسدية حرفية بل حيرم مثل هذه العودة، وأنه خيتلف متاماً عن احلب القومي العلماين ألرض 

 . األجداد الذي يترجم نفسه إىل استيطان

 

 ية اليهودية االستيطان

Settler Judaism  
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مصطلح يعين أن اليهودية قد مت علمنتها متاماً واستيعاا يف املنظومة الصهيونية حىت أصبح أعضاء » اليهودية االستيطانية«
اجلماعات اليهودية يظنون أن اليهودية هي الصهيونية وأن أهم عمل ديين يهودي هو االستيطان، وخباصة يف الضفة 

ملصطلح بعض أعضاء اجلماعات اليهودية من املعارضني لعملية دمج اليهودية بالصهيونية والتوحيد وقد حنت ا. الغربية
 . بينهما

 

  المقاومة العربية اليهودية للصهيونية

The Resistance of Jewish Arabs to Zionism  

وإذا كان طبيعياً أن . هذه احلركةتباينت مواقف يهود األقطار العربية جتاه الصهيونية، ووصل األمر ببعضها حد مقاومة 
جتد الصهيونية من يؤيدها وسط هؤالء؛ فإن من الطبيعي، أيضاً، أن يعارضها آخرون منهم، وأن يناصبوها العداء؛ 

بعضهم بسبب فكره املاركسي، املعادي للصهيونية، أصالً؛ والبعض اآلخر لوعيه بأن الصهيونية ستجلب على اليهود 
 . احل اليهود يف األقطار العربية، اليت طاملا ظلَّلهم التسامح الذي سادهاعداء العرب، وتضرب مص

 

يف " عصبة مكافحة الصهيونية"لعل أهم املنظمات اليت أسسها ود من األقطار العربية، وعملت على حماربة الصهيونية، 
 . يف مصر" الرابطة اإلسرائيلية ملكافحة الصهيونية"العراق؛ و

 

، حىت صعدت اإلدارة األمريكية جهودها الرامية إىل )1945  1939( العاملية الثانية أوزارها وما أن وضعت احلرب
ويف العراق مسحت حكومته بتشكيل أحزاب سياسية؛ وهو ما حدا باللجنة املركزية . التعجيل بإقامة الدولة اليهودية

حزب التحرر "ب سياسي علين، باسم ، إىل طلب ترخيص حلز1945، أواسط سنة )السري(للحزب الشيوعي العراقي 
؛ فيما كلفت اللجنة املركزية أعضاء يهود يف احلزب الشيوعي بالعمل من أجل تأسيس منظمة مجاهريية ملكافحة "الوطين

وكان اليهود يشكلون يف العراق أقلية نشيطة، اقتصادياً وسياسياً وثقافياً؛ األمر الذي أهلهم الحتالل موقع . الصهيونية
تمع العراقيمتميز يف ا . 

 

يهودا صديق؛ ويوسف هارون زخلة؛ ومسعد قطَّان؛ : أما األعضاء الذين كلفوا من قبل اللجنة املركزية للحزب، فهم
حيث عقدوا عدة اجتماعات، صاغوا خالهلا برناجماً . وإبراهيم ناجي؛ ويعقوب فرامي؛ ونعيم شوع؛ ويوسف زلوف
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وما إن حصلوا عليه، حىت .  مكافحة الصهيونية، اليت طلبوا ترخيصاً هلا من احلكومة العراقيةسياسياً، ونظاماً داخلياً لعصبة
 . تألفت هيئة إدارية للعصبة، ترأسها يوسف هارون زخلة؛ فيما ترأس هيئة الرقابة يهودا صديق

 

م فيه، وإقناعه بانعدام الصلة وقد كان يهود العراق يف أمس احلاجة إىل توثيق صالم بالشعب العراقي، وحتقيق اندماجه
 . بني يهود العراق واحلركة الصهيونية

 

أصدرت العصبة عدة كراسات؛ كما عمدت إىل نشر برناجمها، مجاهريياً؛ وعقدت اجتماعات ومؤمترات مجاهريية 
ة للطباعة، حاشدة يف مقرها، بالكرخ، أحد أحياء العاصمة العراقية، بغداد؛ وأصدرت جريدا العصبة، عن دار احلكم

ونشرت هذه اجلريدة سلسلة مقاالت، شرحت أهداف العصبة، سرعان ما مجعتها قيادة . اململوكة للعصبة نفسها
وفيه فصلت اليهودية عن . العصبة، وأصدرا يف كتاب، محل عنوان حنن نكافح يف سبيل من؟ وضد من نكافح؟

ليس لليهود قضية منفصلة عن "مؤكدة أنه ". ستعمار األمريكياملرتبطة باالستعمار العاملي، وعلى رأسه اال"الصهيونية، 
الفاشية والصهيونية توءمني لبغي "؛ ورأت يف "عميالً لإلمربيالية، وأداة هلا" واعترب الكتاب الصهيونية". قضايا شعوم

رف هؤالء وأولئك وأكدت أن الصهيونية إمنا دف إىل دق إسفني بني اليهود والعرب، مبا يص". واحدة، هي العنصرية
يفرق بني اليهود ومواطنيهم يف الوطن "ويعلن الكتاب عداء العصبة للوطن القومي اليهودي، ألنه . عن النضال الوطين

ورغم أن الصهيونية تتلون ". الواحد، وألنه يستهدف شطر فلسطني العربية عن جسم البالد العربية، وإفناء شعبنا العريب
ورأى ". نفاق ورياء، وقوميتها عنصرية اعتدائية، واشتراكيتها انتهازية"فريقاً منهم، إال أن دينها أمام اليهود، مبا يرضي 

أما . الكراسة أن الصهيونية تطمع، فقط، يف إغراق األسواق بالبضائع، لتضرب الصناعة الوطنية، وتسيطر على التجارة
واعتربت العصبة غياب الدميوقراطية عن األقطار العربية . ريبتبني االستعمار للصهيونية، فألا أداته يف قلب الوطن الع

وطالبت بضرورة إشراك املنظمات الشعبية يف الكفاح من أجل طرد االستعمار . عامالً منشطاً للصهيونية يف هذه األقطار
 . الربيطاين، الذي أوجد الصهيونية يف فلسطني

 

، أصدرت العصبة بياناً، ضمنته استنكارها )2/11/1945(ور حني حلَّت الذكرى الثامنة والعشرون لصدور وعد بلف
االستعمار يستطيع أن يتكرم بفلسطني، مئات املرات، طاملا أا ليست بالده، وطاملا أنه "وأضاف البيان أن . هذا الوعد

نضال العرب، "، حتويل "وعد بلفور"واعترب البيان غاية االستعمار وعميلته الصهيونية من ". جيد يف ذلك رحباً له ومغنماً
املوجه ضد االستعمار، حنو مجاهري اليهود، وبذلك ختلق منهم حاجزاً خيتفي وراءه االستعمار، ولو كان املستعمرون 

أن حل املشكلة اليهودية يتم حبل "وأكد بيان العصبة ". على اليهود لعاملوهم معاملة طيبة يف أوربا"يعطفون، حقاً، 
فلسطني، فهو فضالً عن أنه ال حيل املشكلة اليهودية، فهو اعتداء صريح ] حل[أما . يش فيها اليهودمشكلة البلدان اليت يع
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إىل النضال من أجل استقالل فلسطني، "ودعت قيادة العصبة يف بياا املواطنني ". غاشم على حقوق الشعب العريب
ة الصهيونية إىل فلسطني؛ وإيقاف انتقال األراضي إىل استقالالً تاماً، وتأليف حكومة دميوقراطية عربية فيها، ومنع اهلجم

 . وهي أهداف احلركة الوطنية الفلسطينية نفسها آنذاك". الصهاينة

 

، تقرر إرسال جلنة حتقيق أجنلو  أمريكية إىل فلسطني، لبحث إمكانية استيعاا مئة ألف مهاجر يهودي 1946يف فرباير 
أن مشكلة فلسطني جيب أن تفصل عن املشكلة " فيه مبا كانت رددته، قبلئذ، من جديد؛ فأصدرت العصبة بياناً، ذكَّرت

فإذا : "وتساءل بيان العصبة". اليهودية، ألن املشكلة األوىل ما هي إال مشكلة شعب يناضل يف سبيل حريته واستقالله
بط مبشكلة الشعب الفلسطيين العريب كانت املشكلة اليهودية ال تربط مبشاكل الشعوب املناضلة األخرى، فلماذا  إذن  تر

وزود البيان بقرار سلطات االنتداب ". وأن قضية فلسطن ال حتتاج إىل حتقيق"... يردف البيان، مؤكداً !". املناضل؟
وشددت العصبة يف بياا . الربيطاين يف فلسطني القاضي بالسماح، شهرياً، جرة ألف ومخسمائة يهودي إىل فلسطني

 ال ميكن أن حيصلوا على حريام واستقالهلم، إال باالعتماد على أنفسهم، وبالتعاون مع قوى الشعوب أن العرب"على 
وطالب البيان رؤساء احلكومات العربية بالعمل على رفع قضية فلسطني إىل جملس األمن ". املعادية للظلم واالستعمار

 .الدويل، إللغاء االنتداب، ومنحها استقالالً تاماً

 

ت نفسه، بادرت العصبة إىل إرسال مذكرتني، أوالمها إىل رؤساء احلكومات العربية، وثانيتهما إىل األمني العام يف الوق
خيتفي وراءه االستعماران "جلامعة الدول العربية؛ نددت فيهما باللجنة األجنلو أمريكية، بعد أن اعتربا ستاراً مهلهالً 

جديد، لدعم الصهيونية، وتثبيت أقدام االستعمار يف فلسطني، وباقي البالد الربيطاين واألمريكي، بقصد القيام جوم 
 ". العربية

 

، نددت فيه بقرار الكوجنرس األمريكي السماح ملئة ألف "إىل اجلماهري العربية"يف السياق نفسه، أصدرت العصبة بياناً 
وأكدت عجز اللجنة األجنلو  . إىل تقسيم فلسطنيونبهت العصبة إىل مؤامرة بريطانية ترمي . يهودي باهلجرة إىل فلسطني

إلغاء االنتداب الربيطاين، وتأليف حكومة وطنية دميوقراطية يف ... عن إصدار حكم ميس جوهر القضية"أمريكية 
أن حل قضية فلسطني لن يتم إال عن طريق توحيد نضال الشعوب العربية، "وانتهى بيان العصبة إىل ". فلسطني

 ...". رجة األوىل  على كفاحها الوطين املشترك، وعلى رفع قضية فلسطني إىل جملس األمنواعتمادها  بالد
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 احلزب الشيوعي العراقي وحزب 1946مبجرد صدور بيان اللجنة األجنلو  أمريكية، شاركت العصبة، أواخر مايو 
عماري، واصطدمت بقوات اجليش ، يف تنظيم مظاهرة حاشدة، نددت ذا البيان االست]حتت التأسيس[التحرر الوطين 

فوجهت العصبة مذكرة إىل رئيس مجعية . العراقي، وهو ما دفع احلكومة العراقية إىل تعطيل صحيفة العصبة ملدة سنة
لغرض ... لالستعمار والصهيونية دخالً، قد محل السلطات على إصدار قرار التعطيل"الصحفيني يف بغداد، رأت فيها أن 

معناه . معناه تكميم أفواه الشعب"؛ وأن هذا التعطيل "ة املثارة، اليوم، يف سبيل فلسطني العربيةإيقاف احلملة الوطني
 . معناه ترك البسطاء من أبناء شعبنا فريسة الدعايات األجنبية. جتريده من أداة فعالة، توجه نضاله

 

صبة عميقاً يف احلياة السياسية والفكرية ، اعتقلت احلكومة العراقية قادة العصبة؛ لكن بعد أن حرثت الع1946يف يونيه 
للمجتمع العراقي، فكشفت أغراض اللجنة األجنلو أمريكية، وطالبت بانتزاع قضية فلسطني من أيدي احلكومات 

الربيطانية، ونقلها إىل جملس األمن، ودعت إىل إغالق احلدود يف وجه اجليش الربيطاين، املتنقل بني العراق وفلسطني، 
؛ ونبذ "يعتمد على قوانا الداخلية، وعلى حقنا الدويل"ن ينظَّم الدفاع عن فلسطني على أساس شعيب، وعملت على أ

كما ". جلام التحقيقية، وموائدهم املستديرة"، أو انتظار حل مشاكلنا الوطنية على أيدي "حسن الظن باملستعمرين"
من أجل حترير "قطار العربية إىل مؤمتر يوحد جهودها دأبت العصبة على دعوة املنظمات الشعبية الدميوقراطية يف األ

. ولطاملا جلأت العصبة إىل عقد مؤمترات مجاهريية حاشدة، لتعبئة الشعب العراقي يف هذا الصدد". فلسطني والبالد العربية

لذا كان طبيعياً أن . ةكما ألغمت االستعمار الربيطاين يف أهم قاعدة اجتماعية يستند إليها، وهي األقليات الدينية والعرقي
فضالً عن أن العصبة قدمت . حتتل صحيفة العصبة املكان األول بني الصحف العرقية، من حيث املادة وكمية املطبوع

؛ وعرت الصهيونية، وفضحت أغراض االستعمار، وروابطه "بشكل علمي واقعي"القضية الفلسطينية إىل الشعب العراقي 
 . بالصهيونية

 

 عراقية أصدرت حكمها بالسجن املؤبد على يوسف هارون زخلة، مدعية أنه إمنا يترأس عصبة للكفاح من بيد أن حمكمة
فيما كانت احلكومة العراقية تعجل بتهجري زهاء مائة وثالثني ألف يهودي من العراق إىل . أجل الصهيونية ال ضدها

 . دخل جيوب متنفذين يف احلكومة العراقيةفلسطني احملتلة، مقابل عشرة دنانري عن كل مهاجر يصل إىل هناك، ت

 

، مببادرة من منظمة "الرابطة اإلسرائيلية ملكافحة الصهيونية"، 1946يف السياق نفسه تكونت، يف مصر، أواسط سنة 
يف املنظمة بتأسيس هذه الرابطة، بعد تعاظُم اخلطر " قسم اليهود"الشيوعية املصرية السرية، حيث كلفت " إيسكرا"

ين، والتهاب القضية الفلسطينية، وهو ما تطلَّب تنظيماً مجاهريياً، يؤكد انفصال الدين اليهودي عن الصهيونية، الصهيو
كما يناضل . احلركة السياسية املوالية لالستعمار، ومن هنا عداء الصهيونية لليهود، فضالً عن عدائها للحركات الوطنية
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سيحصر نشاطه يف الوسط اليهودي املصري، لذا كان طبيعياً أن يقوم على هذا التنظيم ضد الصهيونية وألن هذا التنظيم 
  .أكتاف اليهود

يف حماربة العنصرية، ومكافحة االستعمار، "وخلصت أهدافها ". الرابطة اإلسرائيلية ملكافحة الصهيونية" هكذا تأسست 
تكتيل مجيع العناصر الوطنية " الرابطة إىل ودعت. وشددت على أن مجاهري اليهود تعادي الصهيونية". وربيبته الصهيونية

املخلصة، لتحطيم االستعمار، وقهر الصهيونية، وإجياد شرق عريب حر مستقل، يظلله التسامح، وجو األخاء املطهر من 
 ". العنصرية العصبية املقيتة، اليت لن يكسب من ورائها سوى الغاصب احملتل

 

؛ ومارسيل إسرائيل؛ وإدوار متالون؛ وهانزين )أمني السر(عزرا هراري : ضمت اللجنة التأسيسية للرابطة يف عضويتها
 . كاسفلت؛ وإدوارد ليين

 

وقد وقعت الرابطة بني مطرقة " ختدم املصاحل احلقيقية للطائفة اليهودية املصرية"رأت الرابطة أا مبناهضتها للصهيونية 
مع ذلك، جنحت الرابطة يف إصدار كراسة واحدة، يف .  مصراحلكومة املصرية املستبدة، وسندان الصهيونية النشيطة يف

 اعتقلت حكومة حممود فهمي النقراشي املصرية أعضاء اللجنة التأسيسية للرابطة، 1947ويف مايو . 1946يونيه 
 . ساعة48وأفرجت عنهم، بعد 

 

 : في الكراسة عددت الرابطة أهدافها، في

 

 . ارض مع مصاحل كل من اليهود والعربالكفاح ضد الدعاية الصهيونية اليت تتع) 1

 

 . الربط الوثيق بني يهود مصر والشعب املصري، يف الكفاح من أجل االستقالل والدميوقراطية) 2

 

 ". العمل على حل مشكلة اليهود املشردين) 3
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ميمة باالستعمار، رغم عمر الرابطة القصري، إال أا جنحت يف إلقاء حزمة أضواء على طبيعة الصهيونية، وروابطها احل
وخطرمها على احلركات الوطنية العربية وعلى مجوع اليهود؛ كما أوضحت الرابطة أن الدولة اليهودية ستساعد على 

تثبيت أقدام املستعمرين يف املنطقة، وتربط اليهود بعجلة االستعمار، وتصبح الدولة رأس الرمح االستعماري ضد شعوب 
بإخواننا "طة اهلجرة اليهودية إىل فلسطني، اليت تعارضها أغلبية الشعب الفلسطيين، وتؤدي وأدانت الراب". البالد العربية

فلسطني احلرة املستقلة ستشترك  "وأعربت الرابطة عن ثقتها يف أن ". اليهود إىل أن يعيشوا يف جو حرب أهلية يف فلسطني
واقترحت الرابطة حالً ملسألة املشردين ". شردينعن طيب خاطر  مع الدول الدميوقراطية األخرى، يف إيواء اليهود امل

 . ، واستقبال من يرفَض منهم يف سائر األقطار"إعادم إىل البالد اليت طردم منها الفاشية"اليهود، مؤداه 

 

كما نددت الرابطة باإلرهاب الصهيوين يف فلسطني، ووصفته بالفاشية، وبأنه موجه ضد اجلماهري اليهودية، وحلساب 
تكوين جبهة موحدة مع "ورأت الرابطة يف . املستعمرين؛ الذين وجدوا فيه ذريعة الستمرار قمعهم للشعب الفلسطيين

طريق اخلالص الوحيد للجماهري اليهودية يف ... احلركة التحريرية العربية يف سبيل فلسطني حرة مستقلة دميوقراطية
 ". فلسطني

 

ذلك أن أغلب يهود . نية يف أوساط اليهود املصريني، قدمت الرابطة تفسرياً طبقياًوفيما يتصل بالتأييد الذي تلقاه الصهيو
فصاحب اخلدمة اليهودي، والتاجر الصغري، واملستخدم، الذين يقاسون شظف "مصر ينتمون إىل الطبقات املتوسطة؛ 

... م الصعبة، ليعيشوا يف فلسطنيالعيش، كثرياً ما يقعون فريسة للدعاية الصهيونية، اليت جتعلهم حيلمون باهلرب من حيا

وال ترى الرابطة من سبيل أمام يهود مصر إال ". ضغط أصحاب األعمال الصهيونيني، أو اندين للصهيونية] إضافة إىل[
االنضمام إىل احلركة الوطنية املصرية، والتضامن التام معها، يف سبيل حتقيق مجيع أهدافها، إذ ال ختتلف مصاحل اجلماهري "
 ". ليهودية، بتاتاً، عن مصاحل الشعب املصري، عادةًا

 

وأن املشكلة اليهودية أصبحت، اليوم، ذات . أما العداء لليهودية، فترى الرابطة أنه سالح يف أيدي أعداء التقدم واحلرية
ها اليهود الذين ال أوهلا مشكلة األقليات اليهودية يف أرجاء العامل؛ وثانيها يهود فلسطني؛ وثالث: ثالثة جوانب متمايزة

وأكدت أن العداء لليهودية ال يتقدم إال حيث . وأنكرت الرابطة على اليهود حق إقامة دولة خاصة م. مأوى هلم
". بصرف اليهود عن الكفاح ضد عدوهم األول  أال وهو الفاشية"وامت الرابطة الصهيونيني . تتراجع الدميوقراطية

 لن يكفَل، إال بالتحالف مع القوى الدميوقراطية، اليت بتحقيقها للحرية والرفاهية لكل أن سالم األقليات اليهودية"ورأت 
 ". الشعب ستحقق ذا احلرية والرفاهية لليهود
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الطريق الوحيد الذي جيب أن يسلكه يهود فلسطني هو التفاهم مع العرب، واالحتاد "وانتهت الرابطة يف كراستها إىل أن 
أن فلسطني مستقلة دميوقراطية هي الوحيدة اليت تستطيع أن تضمن "ذلك ". من نري االستعمارمعهم، لتحرير فلسطني 

 ". للسكان اليهود حياة رغدة، حرة، ومثمرة

 

ما كان لنشاط الرابطة أن يستمر دون رد فعل عنيف من احلركة الصهيونية يف مصر، اليت استقرت بالبوليس املصري 
ويف السياق نفسه، اجتمعت اجلمعيات . الشيوعيني اليهود من نادي مكايب القاهرةوببعض البلطجية، وعمدت إىل طرد 

 . الصهيونية يف مصر، واعتمدت ميزانية مقدارها عشرة آالف جنيه، حملاربة الشيوعيني اليهود يف مصر وأنشطتهم املتزايدة

 

 مقاالت يف يومية صوت األمة القاهرية تصاعدت املواجهة بني الصهيونيني والشيوعيني اليهود، وجلأ األخريون إىل نشر
أوكار "كما ألقت هذه املقاالت الضوء على . الوفدية، ومنها كشف انتساب البورجوازية اليهودية يف مصر للصهيونية

حيث تعلو جدرانه . ، مقر النشاط التخرييب والدعوة للصهيونية"مكايب القاهرة"؛ ويف مقدمتها "الصهيونية يف مصر
 . ؛ وتشيد بالصهيونية، باعتبارها حركة وطنية"الوطن القومي لليهود"لهجرة إىل فلسطني شعارات تدعو ل

 

، "شركة اإلعالنات الشرقية"، نشرت صوت األمة حلقة أخرى، خصصتها لكشف "األوكار الصهيونية"يف جمال كشف 
؛ وصحيفتني أخريني )وجريهالبورص؛ و الرب(وكانت الشركة تصدر صحيفتني بالفرنسية . باعتبارها وكراً صهيونياً

وجعلت مهمتها . وعادت ملكية الشركة لبعض الصهاينة واإلجنليز)". اإلجبشيان جازيت؛ و اإلجبشيان ميل(باإلجنليزية 
ولطاملا ". بأم مجاعة من الرعاع"الدفاع عن االستعمار والصهيونية، ومهامجة الوطن والوطنيني املصريني، حىت وصفتهم 

احلركة الوطنية العربية يف فلسطني "وأدانت صحف هذه الشركة ". من احلركة الوطنية يف مصر"ب أثارت خوف األجان
وألقى مقال صوت األمة الضوء على احتكار هذه الشركة لإلعالنات يف مصر، وهو ما أوقع عدداً ". بأا حركة رجعية

 . كبرياً من الصحف واالت املصرية حتت سيطرة هذه الشركة

 

. اع بني اليهود الصهيونيني وخصومهم اليهود الشيوعيني إىل االشتباك باأليدي، غري مرة، وفيها سالت الدماءتطور الصر

ونفى الرأمسايل اليهودي املصري الكبري، رئيس مكايب القاهرة، كليمان شيكوريل، إىل صوت األمة أن يكون املكايب 
 . ية، على حنو ما فعل خصومه الشيوعيون اليهودوإن مل يعلن شيكوريل معاداته للصهيون. وكراً للصهيونية
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ونشرت صوت األمة مقاالً آخر، تناول استخدام املدارس األجنبية، والسفارة الربيطانية يف بث السموم االستعمارية، 
لشعب بينما يستخدم الصهاينة املدارس اليهودية يف نشر دعايتهم، وجمع التربعات، ويديرون من نواديهم املؤمترات ضد ا

وقد تبع هذا مقال آخر، كشف النقاب عن جلنة تكونت من كبار املاليني اليهود املناصرين للصهيونية يف . الفلسطيين
 . مصر، حتصل جنيهاً مصرياً واحداً من كل يهودي قادر، حلساب األنشطة الصهيونية

 

بعدم املوافقة على "رابطة، عزرا هراري ، أبلغت وزارة الشئون االجتماعية املصرية سكرتري ال1947يف أواسط يونيو 
كأن مكافحة الصهيونية ختل باألمن املصري، بينما النشاط الصهيوين يدعمه " تكوين الرابطة، ألسباب تتعلق باألمن العام

 . ويعززه

 

بة ، ألقت سلطات األمن املصرية القبض على كل اليهود املصريني املعادين للصهيونية، وأبعدت النس1948يف مايو 
 .األكرب منهم عن البالد، فاحنسر األساس اجلماهريي للرابطة، وكفت عن احلركة

 

  التملص اليهودي من الصهيونية

Jewish Evasion of Zionism  

هو حماولة أعضاء اجلماعات اليهودية التظاهر بالوالء للصهيونية وإعالن ذلك ودفع التربعات » التملص من الصهيونية«
لضغط من أجل إسرائيل، ولكن املوقف املعلن ليس له عالقة كبرية بسلوكهم السياسي أو الثقايف وكتابة اخلطابات ل

إن موقف أعضاء اجلماعات اليهودية من الشتات سليب من الناحية : وقد وصف آحاد هعام هذا املوقف بقوله. املتعني
يونية، بعد وعد بلفور، أحكمت قبضتها على وتعود هذه الظاهرة إىل أن الصه. الذاتية، إجيايب من الناحية املوضوعية

ولذا، فإن . أعضاء اجلماعات اليهودية حىت أصبحت كما لو كانت حركة شعبية كاسحة، بعد أن كانت حركة أقلية
هناك انطباعاً لدى الكثريين بأن كل اليهود صهاينة وأن حركات رفض الصهيونية بني اجلماعات اليهودية أصبحت 

 . ضعيفة كسيحة

 

 الصورة الحقيقية غير ذلك، فثمة مقاومة يهودية خفية للصهيونية تأخذ شكل تملص يأخذ بدوره عدة ولكن
 : كالأش
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  توجيه النقد للدولة الصهيونية واامها بعدم االلتزام مبنظومة القيم اليت يؤمن ا اليهودي الذي يوجه النقد 1
  )إخل... األرثوذكسية، العلمانية، االشتراكية(

 

 . ض املفهوم الصهيوين اخلاص مبركزية إسرائيل يف حياة الدياسبورا وطرح مفهوم مركزية الدياسبورا بدالً من ذلك  رف2

 

 . وهذا هو أهم أشكال التملص.   رفض اهلجرة إىل إسرائيل3

 

ني لبناء وقد رأى بن جوريون ضرورة التفرقة بني الصهاينة احلقيقيني االستيطانيني الذين يهاجرون ويستوطنون فلسط
حىت يظل » أصدقاء صهيون«الوطن القومي، والصهاينة الزائفني التوطينيني الذن يتظاهرون بالوالء، واقترح تسميتهم 

 . مصطلحاً ذا داللة» صهيوين«مصطلح 

 

  عدم االكتراث اليهودي بالصهيونية

Jewish Indifference to Zionism  

الال «، واليت تعين حرفياً »Non-Zionismنان زايونيزم « لعبارة هي ترمجتنا» عدم االكتراث بالصهيونية«عبارة 
وقد اخترنا هذه العبارة ألن اليهودي إن مل يكن ). »رفض الصهيونية«، و»التعاطف مع الصهيونية«مقابل (» صهيونية

قع األمر أنه يعتقد أن منتمياً إىل الصهيونية وال متعاطفاً معها، وال رافضاً هلا وال متملصاً منها، فإن هذا يعين يف وا
وحيث إن األمر ال يعنيه، فهو غري مطالَب بتحديد . الصهيونية ال تعنيه أصالً، شأنه شأن أي مواطن غري يهودي يف بلده

وميكن اعتبار ). وال باليهودية(والواقع أن كثرياً من كبار املفكرين واألدباء اليهود غري مكترثني بالصهيونية . موقف منها
 . راث بالصهيونية أحد أشكال التملص منهاعدم االكت

 

  نواطير المدينة الناطوري كارتا 

Naturei Karta  
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، وهي منظمة يهودية دولية معادية »ناطوري كارتا«ترمجة للعبارة اآلرامية » حراس املدينة«أو » نواطري املدينة«
ا إىل فلسطني للتأكد من أن كل مدينة من مدا للصهيونية، وقد جاء يف التلمود أن حاخامني من حاخامات اليهود ذهب

) ناطوري كارتا(تضم مدرسة وبيت عبادة حيث يتعلم األطفال الشريعة، وسأال أهل إحدى املدن عن حراس املدينة 

، )ماخريفي كارتا: باآلرامية(هذان ليسا حرس املدينة، هذان خمربا املدينة : "فأتى سكان املدينة بالشرطة، فقال احلاخامان
ونواطري ". فحراس ونواطري املدينة احلقيقيون هم الذين يصلُّون يف بيوت العبادة ويدرسون التوراة ويعلموا لألطفال

يف » أرثوذكسية«املدينة مجاعة دينية يهودية أرثوذكسية من أكثر اجلماعات عداًء للدولة الصهيونية، وقد ارتبطت كلمة 
يد التوسع واالستيطان والعنصرية الصهيونية، وهذا يدل على مدى سطوة اخلطاب الصحفي واإلعالمي الشائع بتأي

فاليهودية احلاخامية األرثوذكسية ظلت ترفض الصهيونية . اإلعالم الصهيوين الذي حيدد معىن الكلمات ويفرض الدالالت
 حدث هو أن العقيدة وما. جوهرية يف العقيدة اليهودية) أو عقائد(حىت عهد قريب، وهو رفض ينطلق من عدة أفكار 

اليهودية متت صهينتها من الداخل، بينما ظل أعضاء مجاعة نواطري املدينة متمسكني مببادئهم الدينية، والعقيدة الدينية 
ال تتغير وال ختضع ملوافقة أو رفض األغلبية، ولذا إن انضمت األغلبية الساحقة من ) على عكس العقيدة العلمانية(

 .  ذات الديباجة األرثوذكسية وذات املضمون العلماين، فهذا ال يغير من األمور شيئاًاألرثوذكس للصهيونية

 

» متعصب«أو » متشدد«مبعىن » أرثوذكسي«يصر على أن يستخدم كلمة ) العلماين(ولكن اإلعالم الغريب الصهيوين 

املعارضة الدينية وانضموا للمعسكر لإلشارة إىل هؤالء اليهود األرثوذكس الذين ختلوا عن أرثوذكسيتهم وانسحبوا من 
 . الصهيوين العلماين

 

ويرى أعضاء نواطري املدينة أن الصهيونية ال متثل استمراراً للتراث الديين اليهودي أو تنفيذاً للتعاليم اليهودية وإمنا رفضاً 
ؤامرات شيطانية ضد هلا وانسالخاً عن التراث الديين، بل إن الصهيونية من منظور الناطوري كارتا هي أخطر امل

ولعل الفكرة األساسية اليت يرتكز إليها الرفض األرثوذكسي للصهيونية هي فكرة الشعب اليهودي باملفهوم . اليهودية
الديين، فالشعب اليهودي بالنسبة ألعضاء هذه اجلمعية ليس شعباً باملعىن املُتعارف عليه، وإمنا هو أساساً مجاعة دينية 

ويستمد هذا الشعب وجوده من ميثاقه مع اخلالق وهو ميثاق دائم ال ميكن . ذ ثالثة آالف عامظهرت إىل الوجود من
ورغم أن . وحسب هذا امليثاق، يلتزم كل اليهود بالتوراة وتعاليمها اليت يقوم احلاخامات بتفسريها كلٌّ يف جيله. فهمه

 هذا االختيار  حسب أحد التفسريات الدينية  ليس ، إال أن اهلدف من"شعب اهللا املختار"عقائد اليهود تشري إىل أم 
متكني اليهود من السيطرة على العامل وإمنا العكس، فقد اصطفى اإلله اليهود ليقوموا على خدمته يف الدنيا، وهم ذه 

 وقد مت اختيار اليهود ال ألم شعب متعجرف أو مجاعة منتصرة،. الطريقة يقومون على خدمة اجلنس البشري بأسره

فترى . بل إن االختيار يفرض على اليهود واجبات أكثر مما مينحهم من حقوق. وإمنا ألم أكثر الناس تواضعاً وسالماً
، وهناك عشرة قوانني )شريعة نوح(الشريعة اليهودية أن هناك سبعة قوانني أساسية ملزمة لكل البشر كي يصبحوا بشراً 
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، ولكن اليهودي وحده عليه االلتزام باألوامر )اإلسالم واملسيحية(توحيدية ملزمة ألتباع الديانات ال) الوصايا العشر(
 . ، وهذه القوانني ملزمة لكل من ولد ألم يهودية أو اعتنق اليهودية)متسفوت(والنواهي 

 

ية تبغض انطالقاً من هذا اإلميان بإنسانية مشتركة وخصوصية دينية مستقلة يؤكد أعضاء مجعية نواطري املدينة أن اليهود
بل يؤكدون أن العقيدة اليهودية حتض اليهودي على عدم املشاركة يف . سفك الدماء بل تنادي بتحاشي ذلك بأي مثن

وهم . فعلى اليهود أن يتركوا مثل هذه األمور للدولة اليت يعيشون يف كنفها. السلطة الدنيوية وعلى رفْض محل السالح
خام اليهودي مؤسس حلقة يفنه التلمودية الذي آثر أن يستسلم للرومان أثناء يشريون إىل واقعة يوحنان بن زكاي، احلا

وكان بذلك يهدف إىل إنقاذ اليهودية، ومل يكترث من قريب أو بعيد بالدولة . حصارهم للقدس على أن يقاومهم
 اليهودية عقيدة وحسب رأي أعضاء مجاعة الناطوري كارتا، يعود االستمرار اليهودي إىل اإلصرار على أن. اليهودية

وتشري أدبيات اجلماعة إىل الصراع الذي نشب بني األنبياء والدولة العربية، وخصوصاً أثناء . دينية وليست حركة قومية
حصار البابليني للقدس، إذ كان النيب إرميا حيرض على االستسالم والتخلي عن السلطة السياسية حىت ميكن إنقاذ اهليكل 

وبعد السيب إىل بابل طلب إرميا من اليهود أن يعبروا عن والئهم للدولة . طة السياسية يف السجنمن اخلراب، فألقته السل
 . اليت يعيشون يف كنفها

 

على العكس من هذا يرى الصهاينة أن اليهود إن هم إال شعب مثل كل الشعوب جيب أن حيملوا السالح ويلجأوا 
م ا، وأن يكون عندهم جيوش وحبرية وطريان وعلم خاص م، كما للعنف حىت يستعيدوا احترامهم ألنفسهم واعتزازه

بل إن . يؤمن الصهاينة بأن اليهود جيب أال خيضعوا إال للقانون العلماين، أما القانون الديين فيجب أن يطويه النسيان
باعتبارها نوعاً من أنواع ) خرىوإىل الكتب الدينية اليهودية األ(الصهاينة ينكرون الطبيعة املقدسة للتوراة وينظرون إليها 

 . الفولكلور الذي جيب احلفاظ عليه باعتباره فلكلوراً وحسب

 

وتتحول فكرة االختيار الديين عند الصهانية إىل أفكار عنصرية سياسية، فيصري العنصر اليهودي عنصراً متفوقاً، ومينح هذا 
وبدالً . بح من حقهم االستيالء على فلسطني وطرد العربالتفوق اليهود حقوقاً معينة تجب حقوق اآلخرين، ولذا يص

من أن خيضع اليهودي لقوانني ديانته، فإن عليه أن خيضع للقوانني العلمانية السائدة بغض النظر عن اتفاقها مع القوانني 
 . األخالقية أو عدم اتفاقها
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الشعائر الدينية، فإن الصهاينة يرون أن اإلنسان وإذا كان نواطري املدينة يرون أن اليهودي يكتسب هويته من خالل أداء 
من املمكن أن يبقى يهودياً بشكل عام حىت لو مل ميارس أياً من هذه الشعائر مثل االمتناع عن العمل يوم السبت أو 

.  اإللهأو اتباع التشريعات اخلاصة بالزواج، بل حىت إن أنكر وجود) مثل عدم أكل حلم اخلرتير(االلتزام بقوانني الطعام 

واليهودي اخلير مل يعد هو اليهودي التقي الذي يتبع تعاليم دينه وينفذها وإمنا هو اليهودي الذي يدفع بسخاء للدولة 
وليس هناك ما يبعث على الدهشة من هذا الوضع فمؤسسو احلركة الصهيونية رفضوا الدين اليهودي ومل . الصهيونية

وإذا كان املتدينون ينظرون إىل اللغة العربية باعتبارها لغة دينية يحرم استخدامها . قيةيلتزموا قط بتعاليمه أو قيمه األخال
 . يف الشئون الدنيوية، فإن الصهاينة جعلوها لغة احلديث اليومية يف املُستوطَن الصهيوين مث جعلوها اللغة الرمسية للدولة

 

دينة أن اليهودي املتدين يتجه بعواطفه وقلبه هلذه األرض وفيما خيص عالقة اليهودي بأرض امليعاد، يؤكد نواطري امل
وخصوصاً مدينة القدس، فهم يذكروا يف صلوام عدة مرات ) صهيون، أو إرتس يسرائيل، أو أرض امليعاد املقدسة(

ة العودة ولقد تال اليهود هذه الصلوات آالف السنني، ولكن هذه الصلوات ال عالقة هلا بالصهيونية أو بفكر. كل يوم
فنفي اليهودي من أرض امليعاد هو من األوامر الربانية اليت ال ميكن خمالفتها أو التمرد عليها، ولذا ال ميلك . الصهيونية

 . اليهودي املتدين إال أن يستمر يف صلواته إىل أن يستجيب اإلله لدعائه ويأمر بعودة اليهود

 

أما الصهاينة فهم .  الدولة، وحني يعود سيؤسس مملكة الكهنة والقديسنيفاملاشيح املُنتظَر هو وحده القادر على إقامة
ولذا، فدولة . ويدعون إىل العودة بقوة السالح دون انتظار مشيئة اإلله) دوحيكات هاكتس(حياولون التعجيل بالنهاية 

 الذين متردوا على مشيئة اإلله، إسرائيل يف نظر نواطري املدينة مثرة الغطرسة اآلمثة ألا قامت على يد نفر من الكافرين
لكل هذه األسباب يرفض ). ال يف أرض امليعاد(وهي خيانة للشعب اليهودي الذي تأسس كجماعة دينية يف سيناء 

ألن القدس مت فتحها ) حائط املبكى(نواطري املدينة دولة إسرائيل وكل مؤسساا، بل يرفضون زيارة احلائط الغريب 
 .بالقوة

 

هيونية أا حتمي أمن اليهود بعد أن تعرضوا لإلرهاب يف الشتات آالف السنني، وأا بعثت الروح العسكرية وتدعي الص
وتبني أدبيات الناطوري كارتا أن عدد اليهود الذين قُتلوا يف األعوام القليلة املاضية  يف . يف اليهود مرة أخرى هلذا السبب

إن أمن اليهود يكمن يف إمكانية تصالُحهم مع . لذين قُتلوا يف أي مكان آخرحروب إسرائيل  يفوق كثرياً عدد اليهود ا
، وهلذا فإن تصور أن الدولة ) سنة2500كما قال النيب إرميا منذ أكثر من (الدول اليت يعيشون بني ظهرانيها 

 اجليتو الصهيوين الكبري بل إن. الصهيونية ذات اجليوش الصهيونية ميكنها أن حتمي اليهود هو تصور خاطئ من أساسه
 . حيتاج إىل دعم يهود املنفى حلماية أمنه أكثر من احتياج يهود املنفى إليه
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وتذهب أدبيات نواطري املدينة إىل أكثر من هذا، إذ يوجهون االام للحركة الصهيونية بأا حركة معادية لليهود، 
هودي يتوجه بوالئه للدولة اليهودية وحدها وليس للدولة اليت فالدولة الصهيونية تدعي أا دولة كل اليهود، وأن الي

وألن الصهيونية تزدهر . يعيش فيها، وبالتايل فهي ختلق لليهود مشكلة ازدواج الوالء وتدعم االامات املعادية لليهود
 وجدوا حىت تضطرهم بل إن الصهيونية حتاول أن تقوض وضع اليهود أينما. بازدهار معاداة اليهود، فهي تروج هلا

ومن احلقائق غري املعروفة اليت حياول نواطري املدينة تعريف الناس ا أن الصهاينة تعاونوا مع النازيني . للهجرة إىل إسرائيل
حىت يقضوا على يهود شرق أوربا باعتبار أن مجاهري شرق أوربا اليهودية كانت القاعدة العريضة اليت يستند إليها الرفض 

 . لصهيونية، ووجود مثل هذا الرفض على مستوى مجاهريي واسع كان سيسحب من الصهيونية أية شرعيةالديين ل

 

وقد جنحت مجاعة نواطري املدينة يف اإلفالت من براثن الصهيونية ألا غلَّبت الطبقة التوحيدية داخل العقيدة اليهودية 
وحدهم مركز اهتمام اإلله، ومتسكت باحلل احلاخامي ملشكلة على الطبقة احللولية التخصيصية الوثنية اليت جتعل اليهود 

 . احللول

 

  فعلى سبيل املثال، فصلت اليهودية احلاخامية العقيدة اليهودية عن األرض املقدسة، وهو ما يعين عدم حلول اإلله يف 1
 . أرض بعينها، فهو مفارق للعامل

 

هود أمر منوط بتنفيذهم الشريعة، وهو ما يعين أن الذات اليهودية مل   متسكت اليهودية احلاخامية مبسألة أن اختيار الي2
وإمنا تكتسب القداسة من خالل ما يقوم به ). وهو أمر مألوف يف األنساق احللولية(تعد مقدسة من خالل الوراثة 

 . اليهودي من أفعال أخالقية

 

 . منوطة باألمر اإلهلي وال دخل للبشر فيهامسألة ) وتأسيس الدولة(  جعلت اليهودية احلاخامية العودة 3

 

وقد أصر نواطري املدينة على هذه العناصر كلها، وهو ما يعين أم يؤمنون بفصل اخلالق عن املخلوق، كما أكدوا عنصر 
. اإلنسانية املشتركة بني اليهود واألغيار، وهو عنصر موجود يف التلمود وإن كانت بعض التفسريات تتعمد إغفاله
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سك نواطري املدينة بالطبقة التوحيدية هو الذي عصمهم من السقوط يف الوثنية الصهيونية العلمانية، أي الترمجة احلديثة ومت
 . للطبقة احللولية التقليدية

 

ومجاعة نواطري املدينة مجاعة دولية تضم اليهود املتدينني يف الواليات املتحدة ويف كل أحناء العامل الذين يعارضون 
 يف شرق 1912وكانت اجلماعة جزءاً من حركة أجودات إسرائيل األرثوذكسية اليت قامت عام . ونية ودولتهاالصهي

وبعد صدور وعد . أوربا حماولةً جتميع اليهود األرثوذكس من أجل معارضة االجتاهات العلمانية خصوصاً الصهيونية
نة الصهيونية على اليهود يف فلسطني، كما أم رفضوا بلفور قدمت أجودات إسرائيل احتجاجاً إىل عصبة األمم ضد اهليم

الكيان السياسي الصهيوين الذي كان من املفترض أن ميثل كل يهود (االنضمام إىل الفاعد ليومي أو اللجنة القومية 
ام ويف ع. وقد حاربت مجاعة أجودات إسرائيل الوكالة اليهودية واملنظمة الصهيونية العاملية بكل ضراوة). فلسطني
، طلبت بشكل رمسي من عصبة األمم أن تبلغ سلطات االنتداب الربيطاين يف فلسطني أن يكون لليهود املتدينني 1927

وقد قُبل طلبهم بشأن عدم االنضمام ورفض . احلق يف أال ينضموا هلذه اللجنة وأن يكون هلم كيام السياسي املستقل
 . الشق اخلاص باالستقالل

 

وقد . حتول بالتدريج إىل املصاحلة مع الصهيونية، وانتهى م األمر إىل مناصرا واالندماج فيهاولكن موقف األجودات 
نفي  انتظار املاشيح  عودة املاشيح إىل فلسطني يف آخر : مت هذا عن طريق تعديل متتالية اخلالص، فاملتتالية التقليدية هي

نفي  انتظار املاشيح  عودة جمموعة من اليهود : تتالية لتصبح كما يليوقد عدلت امل. األيام  عودة الشعب حتت قيادته
 . لالستيطان يف فلسطني لإلعداد لعودة املاشيح  عودة املاشيح يف آخر األيام  عودة الشعب حتت قيادته

 

وعد اإلهلي لليهود باعتبار أنه من وحي ال) بل عن االنتداب الربيطاين(وبدأت أجودات إسرائيل تتحدث عن وعد بلفور 
مث اعترفت بشرعية العمل الصهيوين وقامت جبمع التربعات لصاحل املنظمات العسكرية االستيطانية الصهيونية مثل 

 ). وفيما بعد شارك ممثلو أجودات إسرائيل يف أوىل حكومات املُستوطَن الصهيوين(اهلاجاناه 

 

 أجودات إسرائيل بعض األعضاء الذين قَدموا إىل فلسطني عام وبسبب هذه املواقف املوالية للصهيونية، انشق عن حركة
ومن . »ناطوري كارتا« وافدين من أملانيا وبولندا، وشكَّلوا تكتل حيفرات حاييم الذي أصبح فيما بعد يدعى 1935

هم مجاعة دينية، املعضالت اجلوهرية اليت يواجهها نواطري املدينة أم يعارضون فكرة التنظيم نفسها، فهم يرون أنفس
على عكس الصهاينة الذين قاموا (وبالتايل فهم ينظرون إىل فكرة التنظيم السياسي باعتبارها فكرة غريبة بل معادية هلم 
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ومع هذا، بدأت ). من البداية بتنظيم أنفسهم تنظيماً دقيقاً واستغلوا الضغوط الدولية واملناورات السياسية خري استغالل
، متالئ )الصهيونية الدينية(ألمر نشاطها فامت حركة أجودات إسرائيل بأا، مثل حركة املزراحي اجلماعة يف اية ا

صحيفتها اخلاصة وأخذت تشكل جمتمعها اخلاص املستقل عن الكيان ) 1944منذ عام (وأصدرت . الصهيونية
 .  من جهة أخرىالصهيوين والقائم على التدين والزهد من جهة، والقطيعة مع املُستوطَن الصهيوين

 

ونساء نواطري املدينة زاهدات يف امللبس واملظهر اخلارجي . ولنواطري املدينة منط حيام االجتماعي واالقتصادي اخلاص
فهن يكتفني بالطهارة الروحية، على حد قول احلاخام هريش  (واملساحيق، وهن ال يتربجن ويلبسن املالبس البسيطة 

أما الرجل، فإنه يدرس التوراة والتلمود ويرعى أسرته وميارس . سن حيان ألسرهنكما يكر) سكرتري عام اجلمعية
ويرتدي رجال نواطري املدينة القمصان البيضاء بدون أربطة العنق واملعاطف السوداء والقبعات ذات . احلرف املتاحة له
وتتقيد اجلماعة ككل .  الطويلةوال يشذبون حلاهم أو سوالفهم) اليت كانت شائعة يف شرق أوربا(احلواف العريضة 

املائة (واحلي الذي يقطنون فيه يف القدس هو حي مائة شعارمي . بأسلوب احلياة بني يهود اليديشية يف بولندا وروسيا
. أما يف تل أبيب، فهم يوجدون يف حي بناي براك، ويف نيويورك يتركزون يف بروكلني يف حي وليامز برج). بوابة

وخالل معركة . ، قامت اجلمعية بإرسال رفضها قيام الدولة إىل األمم املتحدة1948رائيل عام وغداة إعالن قيام إس
وبلغ األمر ببعض أعضائها أن . القدس، دعت اجلمعية إىل هدنة وإىل تدويل القدس حىت يتم فصلها عن الكيان الصهيوين

 هريش برقية إىل األمني العام هليئة األمم املتحدة وقد أرسل احلاخام. أعلنوا صراحةً رغبتهم يف العيش حتت احلكم األردين
 . يطلب مبوجبها أن تعلن األمم املتحدة أن حي املائة شعارمي إمارة مستقلة على غرار إمارة موناكو

 

وال تعترف مجاعة نواطري املدينة بالدولة الصهيونية حىت الوقت احلاضر، ويقوم أعضاؤها بتنكيس األعالم والصيام يف يوم 
وتتبنى مجاعة ناطوري كارتا . وهم ينظمون املظاهرات واالحتجاجات السياسية ضدها. ن تأسيس الدولة الصهيونيةإعال

موقفاً إجيابياً من منظمة التحرير الفلسطينية ومن حقوق العرب يف فلسطني وتعلن أن أعضاءها على استعداد ألن يعيشوا 
وتتعرض اجلماعة  كما هو متوقع  ملضايقات كثرية . قهم السياسيةكأقلية دينية حتت حكم حكومة فلسطينية تضمن حقو

بكالا (ومتواصلة من السلطات الصهيونية حيث تقوم الشرطة اإلسرائيلية بني الفينة واألخرى مبدامهة حي املائة شعارمي 
لصهيونية حتاول تقليص العتقال بعض أعضاء اجلماعة وخرق حرمات منازهلم، هذا باإلضافة إىل أن احلكومة ا) وهراواا

 . حدود احلي بقصد خنقه وحصر خطره

 

وقد بدأت مجاعة الناطوري كارتا يف اآلونة األخرية يف إعادة تنظيم نفسها وزيادة نشاطها وتكثيفه، كما بدأت تتعامل 
وقد قامت .  املتحدةمع وسائل اإلعالم واملنظمات الدولية املختلفة بشكل أكثر كفاءة، فأصبح هلا مراقب يف هيئة األمم
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بدور فعال أثناء مناقشة قرار هيئة األمم اخلاص باعتبار الصهيونية شكالً من أشكال العنصرية، كما أا تقوم اآلن بدور 
وهي تدعو إلسقاط دولة إسرائيل وإقامة دولة فلسطينية يف كل األراضي . تربوي واسع يف صفوف اليهود وغري اليهود

وجلمعية نواطري املدينة جملس إداري يتكون من سبعة رجال هلم القرار يف إدارة شئون اجلماعة . سالفلسطينية وتدويل القد
 ألفاً، وأكرب تجمع هلم يف بروكلني يف نيويورك، كما 60ويبلغ عدد أعضاء اجلمعية حوايل . يف احلياة الدنيوية والدينية

 .ستوجد مجاعات صغرية يف لندن وأنتويرب ومونتريال ويف القد

 

  بريرا

Breira  

مجاعة يهودية أمريكية حتاول التملص من الصهيونية، أطلقت على » بريرا«، و»االختيار«كلمة عربية تعين » بريرا«
وقد ازدهرت هذه اجلمعية ). »ال اختيار«أي (» ein brieraإين بريرا «نفسها هذا االسم للرد على الشعار اإلسرائيلي 

واليهود ) حمافظني وإصالحيني وأرثوذكس(تضم يف صفوفها حتالفاً بني اليهود املتدينني وكانت . يف منتصف السبعينيات
ورغم أن أعضاء بريرا كانوا يسمون أنفسهم صهاينة، ويتبنون كثرياً من املواقف الصهيونية، ويؤكدون حق . غري املتدينني

صهيونية اإلحسان واإلنقاذ (ونية توطينية خمففة إسرائيل يف البقاء، إال أن الصهيونية اليت كانوا يؤمنون ا كانت صهي
يف الواليات املتحدة ) اجلماعات اليهودية يف العامل(تؤمن مبركزية الدياسبورا ) واحلفاظ على اهلوية اليهودية أينما وجدت

منوا استقالهلم وهم، هلذا السبب، كانوا حياولون احلفاظ على مسافة بينهم وبني الدولة الصهيونية ليض. وغريها من الدول
كما أا كانت صهيونية دخلت عليها قيم دينية وأخالقية جعلت من املستحيل على أعضاء بريرا تقبل سياسات . الثقايف

وقد كان أعضاء هذه اجلمعية يشجعون االجتاهات املعتدلة داخل إسرائيل وينشئون عالقات مع . إسرائيل دون تساؤل
ولكل هذا، مل تكن املؤسسة .  أم كانوا يؤيدون حق تقرير املصري للفلسطينني، كما»احلمائم«من يطلَق عليهم 

 . الصهيونية سعيدة بوجود هذه املنظمة، بل قضت عليها يف اية األمر

 

  األجندة اليهودية الجديدة

New Jewish Agenda  

لصة من الصهيونية بعد أن حلَّت ، وهي من أهم املنظمات اليهودية املتم1980منظمة أمريكية يهودية تأسست عام 
، ولذا جند يف برناجمها كل السياسات »تقدمية«ومجاعة األجندة اليهودية اجلديدة من املنظمات اليت يقال هلا . مجاعة بريرا

، وهو مفهوم قبايل حلويل »إصالح العامل«أي » تيقون عوالم«وتزعم املنظمة أا تصدر عن مفهوم . التقدمية املمكنة
ومن . ال ميكن أن يتم إال مبساعدة الشعب اليهودي) أي ذاته(يعين أن إصالح العامل وجتميع شرارات اإلله املتناثرة 

يتصفح برنامج املنظمة يدرك على التو أنه ال عالقة له ال بالقبااله وال بالتراث اليهودي، وأنه إن كان يعبر عن أية حلولية 
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 اتمعات العلمانية، إذ أن حمرري برنامج أو أجندة اجلماعة قد حولوا أنفسهم إىل فهي حلولية بدون إله أي حلولية
والواقع أن القيم اليت قرروا تبنيها هي القيم السائدة يف األوساط اليسارية التقدمية يف الواليات . مطلق يقرر كل القيم

 . املتحدة

 

تادة اليت تضفي عليه الشرعية اليهودية الالزمة، فبعد احلديث عن ومع هذا، يبدأ الربنامج بالديباجات القومية اإلثنية املع
التيقون عوالم يتحدث أصحاب الربنامج عن إميام بوحدة التاريخ اليهودي ووحدة املصري اليهودي، مث يبدأ بعد ذلك 

ولكن من . دي وازدهارهفاألجندة اليهودية اجلديدة تم ببقاء الشعب اليهو. االبتعاد التدرجيي عن احللولية التقليدية
الواضح أا مل تحوله إىل مطلق، فهو شرط احلياة وحسب ولكنه ليس هدفها، وهو األساس املادي ولكنه ليس اهلدف 

اليهودية، ومن " أخالقياتنا"وبعد هذا التعريف املبدئي، يذهب الربنامج إىل ضرورة أن تتقرر األجندة من خالل . النهائي
وانطالقاً من هذه النقطة، تؤكد األجندة البعد ). ال من خالل أعدائنا(د الواليات املتحدة اإلبداعية خالل إمكانيات يهو

مث يؤكد الربنامج أمهية أال يتم جتنيد قيادات . الترامحية) حالوقة(الروحي يف حياة اليهود وضرورة بعث مؤسسة الصدقة 
والواقع أن طرح القضية على هذا النحو . ذا الوضع أمر معاد لليهوديةفمثل ه. اجلماعة اليهودية بناًء على وضعهم املايل

مث يتوجه الربنامج . هو رسالة موجهة للقيادة الصهيونية يف الواليات املتحدة اليت تضم كثرياً من رجال األعمال والصناعة
، )فاملسئولية متبادلة( عن اآلخر بعد ذلك إىل أساس العالقة مع إسرائيل، فيقرر أن كل اليهود مسئولون الواحد منهم

ومصري الشعب اليهودي يف أي مكان من العامل مرتبط مبصري اليهود يف املكان اآلخر لكن االرتباط هنا يعين االستقالل 
ومعىن ذلك أن يهود العامل . ومن هنا، جيب أن يهتم كل فريق مبصري وأمن اآلخر بل بتوجهه األخالقي. وعدم التماثل

ورغم هذا االرتباط، فإن الربنامج يؤكد . سرائيل جيب أن يتعاملوا، الواحد منهما مع اآلخر، على قدم املساواةويهود إ
االستقالل إذ أن القرارات اخلاصة بإسرائيل وسياستها البد أن يتخذها اإلسرائيليون أنفسهم، متاماً كما ينبغي أن تتخذ 

فهم، إذن، يرفضون مركزية إسرائيل . ودية من جانب أعضاء هذه اجلماعاتالقرارات اليت تؤثر يف حياة اجلماعات اليه
ولذا، فإن األجندة تؤيد حق . يف حياة الدياسبورا، ويرفضون املفهوم الصهيوين اخلاص بتصفية الدياسبورا واستقالهلا

 وجود اليهود السوفييت اليهود السوفييت يف احلصول على حقوقهم الثقافية، وهو مطلب غري صهيوين ينبين على استمرار
 . يف بلدهم وعدم هجرم

 

وترى األجندة ضرورة الدخول يف حوار دميوقراطي بل صراع بني يهود العامل وإسرائيل، وأن من واجب كل فريق أن 
بل إن األجندة ترى . ينبه اآلخر إىل نقط قوته ونقاط ضعفه، ومعىن ذلك أن من حق يهود العامل توجيه النقد إلسرائيل

 .  توجيه مثل هذا النقد ليس حقاً ولكنه واجبأن
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ويف جمال توجيه النقد إلسرائيل، أكدت األجندة حق اإلسرائيليني يف تقرير املصري وضرورة احلوار واالعتراف املتبادل بني 
 العامل أو يف(وبعد هذا، تطالب األجندة بكل شيء يوصف بأنه تقدمي على وجه األرض . اإلسرائيليني والفلسطينيني
  إاء االحتالل وسياسة الضم 1967انسحاب إسرائيل من األراضي اليت احتلتها عام ): الغريب على وجه التحديد

والتوسع  وقف االستيطان  املفاوضات املباشرة  إاء التمييز العنصري ضد السفارد والدروز واملزراحي والعرب  
ملؤسسة األرثوذكسية للحياة الدينية يف إسرائيل  إاء التمييز ضد الشواذ املساواة بني النساء والرجال  إاء احتكار ا

 . جنسياً وضد املسنني  حرية الصحافة  االهتمام بالبيئة  تأكيد أن دستور البالد مبين على االعتراف حبقوق كل املواطنني

 

 الفاشية يف أمريكا الالتينية وجنوب وعلى صعيد السياسة اخلارجية، وجهت األجندة النقد إلسرائيل ألا تدعم النظم
كما تطالب األجندة بضرورة نزع السالح على مستوى العامل بأسره وبوقف عسكرة . أفريقيا وألا تورد السالح هلم

وقد انضمت مجاعة األجندة اليهودية اجلديدة . إخل... االقتصاد العاملي، وتدين األسلحة النووية والكيماوية والبيولوجية
 .الفيدرالية اليهوديةإىل 

  

  

  

شخصيات ومنظمات يهودية معادية للصهيونية: الباب الرابع   

 
  
 

  عائلة مونتاجو

Montagu Family  

 الصهيونية مونتاجو تعارض احلركة وقد كانت عائلة. عائلة يهودية إجنليزية من رجال املال والسياسة، من أصل سفاردي

صمويل : البنك التجاري) 1911 - 1832( صمويل مونتاجو ، أسس1853 ويف عام. من منظور اندماجي
يف سوق  ساهم من خالل نشاطه يف جمال املبادالت املالية يف جعل لندن املركز الرئيسي للمقاصة مونتاجو وشركاه الذي

 على لقب 1907حصل صمويل عام  وقد. وقد ظلت اخلزانة تستشريه يف العديد من الشئون املالية. املال العاملي
  .، وكان عضواً يف الربملان»بارون«
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معارضاً للصهيونية  مونتاجو بالشئون اليهودية، فسافر إىل فلسطني وروسيا والواليات املتحدة، إال أنه ظل واهتم صمويل
 - 1879(وإدوين صمويل مونتاجو  (1927 - 1869(وقد كان ولداه االثنان لويس صمويل مونتاجو . بشدة

  .وقد عارض إدوين، الذي احتل عدة مناصب سياسية مهمة، وعد بلفور. أيضاً ونيةالصهي من معارضي) 1924

 
عليه وعد بلفور من كراهية لليهود وعداء  وقبل صدور الوعد بأسابيع قليلة، كتب إدوين مذكرة نبه فيها إىل ما ينطوي

الوقت قد بدأت  يف ذلك الصهيونية وقد كانت احلركة. يهودية أو جيش يهودي هلم، وبين أنه ال ميكن احلديث عن أمة
يهودي يضم املهاجرين اليهود من شرق أوربا، حتارب  حماولتها، اليت كُللت بالنجاح يف اية األمر، من أجل إنشاء فيلق

 وقد قال مونتاجو إن تأسيس مثل هذه الفرقة يعين أن أخاه. الوجود اليهودي املستقل إىل جانب القوات الربيطانية لتأكيد

). اإلجنليزية(الوحيدة اليت يتكلماا   أخيه سيضطرون إىل اخلدمة العسكرية جنباً إىل جنب مع أناس ال يفهمون اللغةوابن

وأضاف . عنها الدين اليهودي ال ميكن أن تتم إال حتت إشراف العناية اإلهلية مث أشار مونتاجو إىل أن العودة اليت يتحدث
حتتل مكانة خاصة يف  ويعترف مونتاجو بأن فلسطني. يسا مها املسيح املخلِّصمتهكماً أن بلفور وروتشيلد ل بعد ذلك

تلعب دوراً أكثر ) حسب تصوره(األراضي املقدسة  قلوب اليهود، ولكن هذا ينطبق أيضاً على املسيحيني ، بل إن
  ينظرون إىل فلسطني من زوايةبين مونتاجو أن أعضاء الوزارة الربيطانية والصهاينة كما. مركزية يف الرؤية املسيحية

املختلفة واليت تشمل اجلزء  ضيقة تركز على حقبة واحدة من تاريخ فلسطني، مبعىن أا تتجاهل احلقب غري اليهودية
ويف اية ). إىل عروبة فلسطني وإىل تارخيها العريب الطويل ويشري مونتاجو يف مذكرة، أخرى(األكرب من تاريخ فلسطني 

حينما يكون لليهودي وطن قومي، فسوف ينتج عن ذلك على : "النقط على احلروف فيقول ونتاجواملذكرة، يضع م
ومعىن ذلك ". إىل جيتو العامل ستتحول فلسطني. اليقني أن يزداد االجتاه حنو حرماننا من حقوق املواطنة اإلجنليزية وجه

قومي موسع، ولكنه جيتو حماط بأسوار عالية تفصل داخل جيتو  أن من يعادون اليهود والصهاينة حياولون حصر اليهود
حرمان  واقترح مونتاجو حرمان كل صهيوين من حق التصويت بدالً من. اليهودية عن عامل األغيار احلضارة والشخصية

ل ضد بوصفها منظمة غري شرعية تعم الصهيونية اليهود الربيطانيني من جنسيتهم، وأضاف أنه مييل إىل التعامل مع املنظمة
  .اإلجنليزية املصلحة الغربية

 
إىل تعديل النص األصلي لوعد بلفور، حبيث ال تصبح  على الوزارة الربيطانية) وغريه(وقد أدت ضغوط إدوين مونتاجو 

ال  كما أعرب شقيقه عن أنه. دولة كل يهود العامل وإمنا دولة من يرغبون يف اهلجرة إليها الدولة اليهودية املزمع إنشاؤها
تعبرياً عن بعض االجتاهات بني أعضاء  الصهيونية ويعترب موقف عائلة مونتاجو من احلركة. يعترب اليهودية أكثر ديانة

كما . اجليتو يف خلطها بني الدين والقومية واعتربا تعبرياً عن عقلية الصهيونية املندجمني اليت رفضت اجلماعات اليهودية
يعتنق أعضاؤها الديانة اليهودية وينتمون، مثلهم مثل غريهم من املواطنني،  ات دينيةرأت أن اليهود ال يشكلون سوى أقلي

تشكل عقبة يف طريق االندماج  الصهيونية وقد رأى هؤالء أن. القومية اليت هي مصدر ثقافتهم ومركز والئهم إىل دولتهم
  .السوي
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 الصهيونية اإلجنليزية اليت عارضت انيني واهليئة اليهوديةالعائالت كانت ممثَّلة يف جملس مندويب اليهود الربيط ومثل هذه

الوالء  املعارضة على أساس اندماجي بعد صدور وعد بلفور، إذ مل يعد هناك جمال الزدواج وقد اوت. ووعد بلفور
  .صاحل الوطن األمعلى وجه التحديد خيدم م ألن املشروع الصهيوين أصبح مشروعاً غربياً، بل مشروعاً استعمارياً إجنليزياً

 

  Moritz Gudemann 1918-1835 موريتز جودمان 

بارزة ضمن اإلسهامات الثقافية لليهود،  له أعمال. ، وهو كبري حاخامات فيينا1894حاخام وعامل أملاين منذ سنة 
بنية على أثر أعضاء اجلماعة اليهودية يف الغرب يف العصور الوسطى، م وبصفة خاصة يف تاريخ التربية والثقافة عند

  .اليهودية يف اجلماعات اليهودية البيئات غري

 
دولة اليهود، تصور أن ثالثة أشخاص قد يضعون فكرته موضع التنفيذ من  وحينما كتب تيودور هرتزل كراسته املعنونة

باره باعت 1895فأرسل هرتزل أول خطاب إىل جودمان عام ). دي هريش وروتشيلد: واآلخران مها) بينهم جودمان
املدافعني عن اندماج اليهود يف حضارات  واحداً من أهم املدافعني عن اليهودية، ولكن جودمان خيب ظنه إذ أنه كان من

وحينما ظهرت كراسة هرتزل، أصدر جودمان . يؤدي بالضرورة إىل االنصهار البلدان اليت يعيشون يف كنفها اندماجاً ال
. اليهودي  عليه، وفيه حاول جودمان أن يثبت عدم وجود ما يسمى بالشعبللرد) 1797عام(القومية  كتيبه اليهودية

حيتفظ بشعائر دينه ويندمج يف احمليط  اليهودي الذي: من األكثر اندماجاً: وقد طرح السؤال التايل على الصهاينة
د هامجه هرتزل ونوردو كلها ليحتفظ وية إثنية ال أساس هلا؟ وق الذي خيرقها) أي الصهيوين(احلضاري أم اليهودي 

باعتبارها وسيلة  يكونا يكترثان بالدين اليهودي بقدر ما كانا يهتمان باهلوية اليهودية وبتحقيقها بشراسة، فكالمها مل
  .إلفراغ أوربا من اليهود

 

  Hermann Cohen 1918-1842 هرمان كوهين 

. لسفية تسمى مدرسة ماربورج للكانطية اجلديدةكانط، ومؤسس مدرسة ف فيلسوف أملاين يهودي من أتباع الفيلسوف

  .بالتدريس يف جامعات أملانيا تعليماً دينياً حديثاً ليصبح حاخاماً، ولكنه عدل عن رأيه وحصل على الدكتوراه وقام تلقَّى
 

ة، فقد كان يرى أن العقالين، وكان اندماجياً قليل االهتمام بالعقيدة اليهودي كان كوهني متأثراً بتفكري موسى بن ميمون
ولذا، "). أمسيه أنا يهودية األنبياء ما تسميه املسيحية: "وقد قال ألحد أصدقائه مرة(ترادفاً بني املسيحية واليهودية  مثة

وكان كوهني يرى أن العالقة بني اخلالق . قراءة جديدة ألعمال كانط كان ينصب قدر كبري من اهتمامه على تقدمي
اإلله فَرض منطقي  وكان يذهب إىل أن. فاخلالق مصدر القانون، واإلنسان مصدر اإلحساس بالواجبتبادلية،  واإلنسان

  .يلزم عن القول بوجود مثَل أعلى للعامل ينبغي حتقيقه
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اليهود واليهودية بعد هجوم املؤرخ ترياتشكه على  وبعد أن عين كوهني أستاذاً يف اجلامعة، اضطر إىل أن يتخذ موقفاً من
 ذكر فيه أن اليهودية هي الديانة القومية لعنصر قَبلي قومي) 1879(عن يهوديتنا  اليهودية إذ نشر كتاباً بعنوان كلمة

يبشرون يف الواقع بتعاليم يهودية  غريب، وأن فالسفة اليهود الذين يبشرون بتعاليم تبدو حديثة، باصطالحات معاصرة،
. من خالل التعلق بالفلسفات الكربى، ويهامجون املسيحية من خالهلا دية اخلالصةخاصة، ويربزون املفاهيم الدينية اليهو

الكتاب أن يهود أملانيا  وقد أعلن كوهني يف هذا. اعتراف يرد فيه عليه: يف العام التايل بعنوان اليهودية فنشر كوهني كتاباً
ل إنه كان يرى أن مثة تبادالً اختيارياً بني العقيدة اليهودية ب. الوالء مت دجمهم متاماً يف اتمع األملاين، وليس مثة ازدواج يف

هي أداة هذا االجتاه حنو  بل كان يرى أن الدولة. األملانية، وهو االجتاه حنو العاملية وإسقاط اجلوانب الشخصية واحلضارة
وهو االجتاه الذي وصل إىل قمته . يعيفكر االستنارة األممي الطب وهو ذا يبين مدى استيعابه(العاملية واإلنسانية العامة 

األملان إن  ، قال أحد املدرسني1888ويف عام ). وإىل قمته التطبيقية عند هتلر يف الدولة النازية النظرية عند هيجل
اليهود، أي على العالقات بني بعضهم والبعض اآلخر  التلمود يقرر أن الشرائع التوراتية ال تنطبق إال على العالقات بني

 وهنا. اليهود واألغيار، ومن هنا فإن التلمود يصرح لليهود بسرقة اآلخرين وخداعهم يس على العالقات القائمة بنيول

صيغتها العاملية اليت تؤكد وحدة  حاول كوهني أن يوفق بني فكرة الشعب املختار االنعزالية وفكرة العصر املشيحاين يف
وقد وجد كوهني أن احللقة اليت تربط . بعنوان احلب األخوي يف التلمود اًالبشر ونزوع اإلنسان حنو الكمال فألَّف كتاب

أو مهمتها الروحية، تبدأ من  بالثاين هي ذلك املفهوم اخلاص باعتبار اخلالق حامياً للغرباء، فرسالة يسرائيل، املفهوم األول
 يهدف إىل عزهلم وإمنا هو شيء موجه حنو فإن اختيار يسرائيل ال وألن اإلله حمب من البداية للغرباء،. حقيقة اختيارها

إشاعة املُثُل  واهلدف األساسي من وجود الشعب اليهودي هو. البشري وإنشاء مملكة الرب يف األرض وحدة اجلنس
ن األنبياء اليهود الذين ساعدوا الدين على التحرر م وهي املُثُل اليت طورها. األخالقية للفكر التوحيدي يف العامل بأسره

 كوهني يرفض الرؤية احللولية، وبالفعل جنده يؤكد يف كتاباته أن اخلالق كيان فريد ومن الواضح أن. األسطورة والسحر

شريكاً لإلله يف عملية  ومع هذا يؤكد كوهني أن اليهودية تعترب اإلنسان(خيتلف بشكل مطلق عن كل املخلوقات 
  .(اخللق

 
 قَدرهم، إذ أم بذلك يصبحون أداة ربانية لتحقيق غاية التاريخ النهائية، وهي توحيد وميثل شتات اليهود جانباً إجيابياً يف

مث فهو ليس ذا مضمون قومي، كما هو  واملاشيح رمز انتصار اخلري وتحقُّق الرغبة اإلنسانية يف الكمال، ومن. كل البشر
الفكر الصهيوين باعتبار ) 1924عام ( والصهيونية يف مقاله الدين لكل هذا، عارض كوهني. احلال يف اليهودية احللولية

اليهودية من الطبقة احللولية مع  وميثل فكر كوهني حماولة مخلصة لتخليص. وردة عن الرتعة املثالية العاملية أنه ميثل نكوصاً
لطاً حمدوداً بني الرسالة اخلاصة جلماعة يسرائيل، كما أن مثة خ أا تركت رواسب خمتلفة يف كتاباته مثل حديثه عن

روزنزفايج ومارتن  وقد أثرت كتاباته يف فرانز.  من مصادر اليهودية-أهم أعماله كتاب دين العقل  ومن. املطلق والنسيب
  .بوبر وجوزيف دوف وسولوفايتشيك

 

  Yosef Sonnenfeld 1932- 1848 يوسف سوننفلد 
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ولد يف . 1932الربيطاين وحىت وفاته عام   االنتدابكبري حاخامات اليهود األرثوذكس يف فلسطني إبان فترة بداية
زوج أمه يف تعليمه تعليماً علمانياً يف صغره، وأصر على االخنراط يف سلك  وعارض رغبة. ار، ومات أبوه وهو صغري

لقة عمره، مث التحق حب وقد حصل سوننفلد على شهادة ترسيمه حاخاماً وهو يف السادسة عشرة من. اليهودية احلاخامية
  .فلسطني ليحيا ويستقر  مع معلمه إىل1873احلاخام الشهري أبراهام شاح وسافر عام 

 
. رفض منصب حاخام القدس بعد تنحية احلاخام مشويل ساالنت وقد. كان عدواً ال يهدأ للصهاينة ودعاواهم العلمانية

.  على التجمع اليهودي يف فلسطنياملدارس اليهودية، وحارب ضد سيطرة الصهاينة كما حارب النفوذ الصهيوين يف

الصادقة يف التعاون  لطمأنته، واإلعراب عن رغبة السكان اليهود) ملك احلجاز(احلاخام سوننفلد بامللك حسني  التقى
  .والسالم وحسن اجلوار مع أصدقائهم وجريام العرب

 
اليهود مؤكداً هلم   يف سالم وحب مع بياناً يدعو فيه السكان العرب إىل العيش1929احلاخام سوننفلد عام  وأصدر

األرض املقدسة ورفض املشاركة يف أية إدانة صهيونية عامة  رغبة اليهود يف التعبد بإخالص ويف احلياة الدينية اخلالصة يف
 حتياته 1931أرسل عام . سبب القالقل املُتعمدة للعرب هي الصهيونية مقتنعاً بأن االستفزازات لالنتداب ألنه كان

  .داعياً للعيش يف سالم على األرض املقدسة كالعادة إىل املؤمتر اإلسالمي املنعقد يف القدس
 

Is 1914-1850 إسرائيل فرومكين  rael Frumkin  

سنوات، تزوج ابنة مؤسس  9سافر إىل فلسطني مع أبويه وعمره . صحفي روسي يهودي ولد يف روسيا البيضاء
كان .  عاما04ًرئيساً لتحريرها، استمر يف هذا املنصب مدة  وبعد ما أصبح. العربيةصحيفة هافاتزيليت، ثاين الصحف 

ولكنه غير  اليهود األوائل، كما نقد فسادهم املايل واألخالقي مطالباً بإصالح حركة التوطني ناقداً الذعاً للمستوطنني
داً حلركة أحباء صهيون وكذلك لدو  إذ أصبح عدوا1882ًموقفه مع وصول دفعات جديدة من املستوطنني عام 

  .التوطينية مع إيضاح طابعها العلماين غري الديين هرتزل وآحاد هعام فيما بعد، وعارض بشدة احلركات
 

بدأ توزيع جريدته يف التراجع حىت  وجذا العديد من املؤيدين األوربيني والغربيني، الصهيونية ومع تزايد جناحات احلركة
 اختالف طبيعة اهلجرة اليهودية إىل فلسطني قبل بعد احلركة ف فرومكني يلقي الضوء علىوموق. 1910توقفت عام 

حتولت إىل معارضة كاملة لفكرة االستيطان اليهودية  فمعارضته احنالل املستوطنني اليهود املادي واألخالقي .الصهيونية
  .صهيونية تقلِّل الكالم عنه جداً، رغم أمهيته التارخييةوال ولذا، جند أن دوائر املعارف واملوسوعات اليهودية .الصهيونية مع
 

  Lucien Wolf 1930-1857 لوسيان وولف 

أي أن موقفه مع (يعيشون فيها  صحفي ومؤرخ بريطاين يهودي، كرس حياته للدفاع عن حقوق اليهود يف البالد اليت
 من املقاالت للمجالت الربيطانية اليهودية وغري كتب كثرياً .(احلقوق اليهودية كان موقفاً معارضاً للموقف الصهيوين
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مندويب يهود  عضواً يف اللجنة األجنبية املشتركة اليت أسستها اهليئة اليهودية اإلجنليزية وجملس وكان وولف. اليهودية
. مانياظهرت، وتركزت جهوده على روسيا ورو وقد حاول قصارى جهده أن جيد حال للمسألة اليهودية أينما. بريطانيا

ولذا، فقد كرس حياته . حل للمسألة اليهودية خارج إطار الصهيونية ولكن يالحظ أن وولف كان دائماً يبحث عن
العرقية  اتفاقية األقليات اخلاصة باحلقوق) 1919(وقد أصدر مؤمتر السالم . اليهود يف أوطام للدفاع عن حقوق

تعاون وولف . املدنية والدينية يف بالدهم دف إىل ضمان حقوق اليهودوالدينية لألقليات نتيجة جهوده، وهي معاهدة 
وقد استمر وولف يف نشاطه . السالم ما دامت تتحرك خارج أي إطار صهيوين مع كثري من الوفود اليهودية يف مؤمتر

  .ستعمار اليهودياال العاملية األوىل باعتباره ممثل اللجنة األجنبية املُشتركة واألليانس ومجاعة بعد احلرب

وقد تعاون .  نشرها يف جملة تاميز1904" (الصهيوين اخلطر"عارض وولف النشاط الصهيوين وكتب مقالة بعنوان 
إجنلترا، وكتب مؤلفاً يفند فيه  كما أسس مجعية التاريخ اليهودي يف. اإلقليمية الصهيونية وولف مع زاجنويل يف املنظمة
  .املارانو والت، وله كتاب عن يهوداحلجج اليت أتت يف الربوتوك

 

  Nathan Birnbaum 1937-1864 نيثان بيرنباوم 

تعرف إىل مثُل حركة االستنارة، فتخلَّى عن العقيدة  .ولد يف فيينا لعائلة حسيدية. كاتب سياسي منساوي يهودي
، 1884ويف عام ). 1882(ة قدميا الصهيونية، واشترك يف تأسيس منظمة شبابية هي منظم اليهودية وتبنى احللول

وقد بلور . وحمررها وطابعها ، وكان هو ناشر الة)مسيت باسم كراسة بنسكر(أول أعداد جملته االنعتاق الذايت  صدر
  بعنوان البعث القومي للشعب1893ظهور هرتزل ونشر كتاباً عن املسألة اليهودية عام  قبل الصهيونية برينباوم الفكرة

  .أرضه كوسيلة حلل املسألة اليهوديةاليهودي يف 
 

 ومن املعروف أنه 1897(الصهيوين األول  العاملية، وحضر املؤمتر الصهيونية األمر مع املنظمة تعاون برينباوم يف بداية
بأا  الصهيونية وقد عرف). 1890يف جملة االنعتاق الذايت عام ) مبعناها احلديث» صهيونية«أول من استخدم كلمة 

العرقية اليهودية قيمة ائية  ركة ترى أن القومية والعرق والشعب شيء واحد، وهي الدعوة اليت جعلت السماتح
 حركة للدفاع عن الصهيونية ولذا، فإن. املعتقدات املشيحانية مطلقة بدالً من الدين اليهودي، وخلَّصت اليهودية من

لألمة اليهودية، إذ أن  شاكل بينه وبني التعريف اهلرتزيل، ظهرت م1897ولكن بعد عام . مصاحل العرق اليهودي
أما برينباوم، . مصدر متاسك اليهود ومصدر هويتهم كان يرى أن العداء لليهود هو) وهو يهودي غري يهودي(هرتزل 

اليهودية  أن الثقافةقيمة يف حد ذاا وأن وجود اليهود يف أحناء العامل ليس أمراً سلبياً، و فكان يرى أن اهلوية اليهودية هلا
وهو، هلذا ). كحركة ثقافية الصهيونية ومن هنا كانت حماضرته يف املؤمتر الصهيوين األول عن(أمر يستحق التطوير 

. مندمج تعارض بني حماولته البحث عن وطن للفائض البشري اليهودي ووالئه لوطنه كيهودي السبب، كان يرى أنه ال

وقد تطور موقفه ). يف االنتخابات وخسر (1907نفسه للربملان النمساوي كصهيوين عام وهلذا السبب، رشح برينباوم 
للمسألة  كحل) قومية الدياسبورا(وأصبح من دعاة القومية اليديشية  الصهيونية هذا بالتدريج إىل أن أصبح من رافضي
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مقابل (اظ على هويتهم، فدافع عن اليديشية احلف ولذا، جنده يؤكد أمهية اإلسهامات احلضارية اليديشية وأمهية. اليهودية
  .الذي نادى بأن اليديشية هي اللغة اليهودية القومية، متاماً مثل العربية 1908 ودعا إىل مؤمتر تشرينوفيتس) العربية

 
 إذ الدعوة للقومية اليديشية أمر ال يكفي ولكنه كما جتاوز الصهيونية، واكتشف قصورها واختزاليتها، اكتشف أيضاً أن

. إثنية وإمنا هم مجاعة دينية، وأن جوهر الوجود اليهودي هو العقيدة اليهودية اكتشف أن اليهود ليسوا مجاعة عرقية أو

وقد كان . ووحشية الوثنية وأنانيتها ما يفرق بني اليهودي والوثين، ويفرق بني احلياة السعيدة يف العامل الرباين وهذا
وماديته اكتشافاً فجائياً غير جمرى حياته متاماً، فاكتشف ما تصور أنه  عامل احلديث ووحشيتهاكتشاف برينباوم حلقيقة ال

الغرض من الوجود اليهودي  كما اكتشف أن. نضال قوى اخلري الرباين هلزمية عامل الوثنيني: احلقيقي لتاريخ العامل املعىن
لكل هذا، . اليهودي نفسه خلدمته كما فعل منذ بداية التاريخ سولذا، جيب أن يكر. هو اإلبقاء على النور اإلهلي مشتعالً

  .األرثوذكسية وانضم جلماعة أجودات إسرائيل وأصبح رافضاً متاماً للصهيونية اجته برينباوم لليهودية
 

.  الوثيناجلماعات اليهودية عن العامل وقد تعمق هذا التيار عند برينباوم إىل درجة أنه كان يرى ضرورة عزل أعضاء

خارج املدن الكبرية، ميارس فيها اليهود ) »الصاعدون«أي » عوليم» مساهم(ولذا، نادى بإنشاء مستعمرات لليهود 
  .وميارسوا شعائرهم وحيافظوا على لغة اليهود وزيهم وثقافتهم الزراعة واحلرف،

كتاباته  برينباوم خمتارات من، كما نشر ابنه سولومون )1917(مؤلفات من أمهها االعترافات  ولبرينباوم عدة
  )1956(باإلجنليزية بعنوان اجلسر 

 

Yosef Dus 1948-1867 يوسف دوشينسكي  hinsky  

، وزار فلسطني للمرة 1895جاالنتا عام  أسس مدرسة حاخامية يف. حاخام أرثوذكسي معاد للصهيونية، ولد يف ار
 أثناء زيارته، فعرض عليه منصب حاخام القدس لكنه رفض سوننفلد وقد تويف احلاخام األكرب. 1932األوىل عام 

 وبدأ. 1933مث عاد وقَبل املنصب حتت ضغط حاخام فلنا وغريه من كبار احلاخامات عام  وعاد لتشيكوسلوفاكيا،

بيل ضد الصهاينة، وطلب رفع وصايتهم عن حياة   أمام جلنة1936شهد عام . فوراً الصهيونية نشاطه ضد الدعاية
 من اللجنة األجنلو أمريكية اخلاصة أن 1946طلب عام . باعتبارهم ممثلني لليهود ، وأدان نظرة الدول إليهماليهود

أمام اللجنة اخلاصة لألمم  ورفض،. لليهود بالعيش يف سالم ودعة للعبادة يف األرض املقدسة وليس إلقامة دولة يسمحوا
 حرة) على األقل(وطلب أن تترك القدس . طر األول على يهود العاملاليت اعتربها اخل الصهيونية املتحدة، إقامة الدولة

دعا كل النساء حىت لالنتحار  واحتج علناً على تصرفات الصهاينة غري األخالقية، وأدان جتنيدهم النساء، بل. مقدسة
ابل الكونت برنادوت يف وقد ق. حىت االعتراف بدولة إسرائيل وحرم على طالبه. بدالً من ارتكاب املعاصي األخالقية

  .الصهيونية املتحدة على رفض اليهود للدولة حماولة إلطالع األمم
 

Morris 1948-1880 موريس كوهين   Cohen  
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درس يف . وهو بعد يف الثانية عشرة ولد يف روسيا ولكنه هاجر مع أسرته إىل الواليات املتحدة. فيلسوف أمريكي يهودي
 ن أستاذاً للفلسفة ). فالسفة الربمجاتية(وليام جيمس وجوشيا رويس  ارفارد درس معسييت كوليج، وحينما التحقيع

يف جامعة   مث أصبح أستاذاً للفلسفة1938 واستمر يف التدريس فيها حىت عام 1912يف نيويورك عام  يف سييت كوليج
  .(1928) ، كما أصبح رئيساً للرابطة الفلسفية األمريكية1940 و1938شيكاغو بني عامي 

 
واكتشف أن املوقف . القضية درس فلسفة القانون تركَّز اهتمام كوهني على فقر الطبقات العاملة، وليعمق رؤيته هلذه

القضاة األمريكيني نابع من فكرة القانون الطبيعي بينما ذهب هو إىل أن القانون  الرجعي احملافظ الذي يتخذه كثري من
كما كتب ). 1931(العلمي  مقال يف معىن املنهج: لكن أهم كتبه هو العقل والطبيعةو. نتاج تطور تارخيي إنساين هو

أما . باالشتراك مع إرنست ناجل) 1934(العلمي  دراسة أخرى يف املوضوع نفسه بعنوان مقدمة للمنطق واملنهج
خالق، فكتب دراسة وقد امتدت اهتمامات كوهني لتشمل األ. املنطق بالعلوم ، فهو عن عالقة)1945(أساس املنطق 

وليس خطاً  حيث يقدم رؤية للتاريخ باعتباره دورات من النمو واالحنالل) 1947(التاريخ البشري  بعنوان معىن
نفسه من وقت آلخر، أي أن الدائرية ليست  وذهب إىل أن التاريخ دائري، إال أن احلق سينجح يف تأكيد. مستقيماً

  )1946(مقاالته عقيدة الليربايل  موعةوقد عبر عن آراء مماثلة يف جم. كاملة
 

، وكيف )اليت تقف على الطرف النقيض من القومية الليربالية(العضوية  وقد بين كوهني كيف هيمنت أفكار القومية
الفيلسوف  ويذهب كوهني إىل أن فلسفة االندماج الليربالية تعود إىل. من خالل الفكر الصهيوين عبرت عن نفسها

يرتبطون بوشائج املعاناة، وأن األمم كلما ازدادت  ذي بين أن اليهود، مثل سائر اجلماعات اإلنسانية األخرى،إسبينوزا ال
ولكن  .على اليهود، سيتبىن هؤالء عادات احلضارة الغربية، وبذا ستحل املسألة اليهودية استنارة وأزالت القيود املفروضة

تبنوا مثُل الليربالية العقالنية، إال أن  ورغم أن اليهود. يف القرن التاسع عشرعملية حترير اليهود وإعتاقهم مل تبدأ إال 
 حقوقهم كافة إال مع اية القرن التاسع عشر، ولذلك فقد اعتنق بعض اليهود مثُل حتريرهم الكامل مل يتم ومل يمنحوا

وقد أدى هذا بدوره . الليربالية العقالنية املستنرية نسيةالقومية الرومانتيكية اليت بدأت يف أملانيا كرد فعل ملُثُل الثورة الفر
اجلنس التيوتوين  ولكن الصهاينة، بدالً من أن ينصبوا. الذي يستند إىل مقوالت النظرية العرقية إىل انتشار الفكر الصهيوين

الفريدة اليت ال ميكن أن تعبر » روحه«الشعب الذي له  جنساً أمسى، يضعون اليهود يف املكانة املتفوقة نفسها باعتبارهم
  .خالل اللغة العربية عن نفسها إال يف فلسطني ومن

 
وهي جمموعة مقاالت قصرية عن ) 1950(تائه  وقد صدرت بعد وفاته جمموعة مقاالت بعنوان تأمالت يهودي

  .اليهودية
 

  1924-1881 يعقوب دي هان 

Yakov De Hann  
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األرثوذكس حيث كان والده  ولد ألسرة متوسطة متعلمة من اليهود. ي هولنديأستاذ قانون دويل ورجل دين يهود
يف الشعر ونشرت أشعاره يف العديد من الصحف اهلولندية  تخرج يف مدرسة املعلمني حيث أظهر مقدرة فائقة. معلماً

 من أسرة غنية، وحتول هذاأعجبته الطبيبة يوهانا فان مارسيفني، وهي غري يهودية و وقد. وقدرته األوساط األدبية

حيث عمل بعدئذ حماضراً يف  وقد قامت زوجته الغنية بتمويل دراساته اجلامعية حىت تخرج. اإلعجاب إىل حب فتزوجا
إىل روسيا ضمن وفد حزيب، وعند عودته ألف كتاباً عن  انضم دي هان لالشتراكيني الدميوقراطيني، وسافر. اجلامعة

فقد تأثر  وقد كانت رحلته تلك سبباً يف تحول جمرى حياته حتوالً عميقاً،. سجون القيصر سيني يفأحوال املعتقلني السيا
  .استهزاء من جانب املستشارين اليهود لكنه وجد. كثرياً مبذابح اليهود ورفع تقريره للقصر امللكي اهلولندي

 
 كتاب األنشودة اليهودية 1918 وأصدر عام زوجته وعاد إىل اليهودية تراجع دي هان عن االشتراكية وانفصل عن

وعمل . 1919عام  الدعاية الصهيونية، فهاجر إىل فلسطني باعتباره أول هولندي صهيوين يهاجر إىل هناك الذي تلقفته
وكان . عمل أيضاً جلريدة ديلي إكسربيس اللندنية دي هان يف فلسطني مراسالً جلريدة هولندية تصدر يف أمستردام، كما

 التابعة للحكومة يف القدس حني تعرف إىل احلاخام األرثوذكسي سوننفلد وعرف وجهة ي حماضرات يف كلية القانونيلق

وشيئاً فشيئاً غير دي هان انتماءه السياسي . العلمانية املتعصبة العنصرية الصهيونية النظر األرثوذكسية اليهودية املتدينة يف
اليت كانت حينذاك (وأجودات إسرائيل  واملتحدث باسم اليهودية األرثوذكسية نيةالصهيو من أعداء والعقائدي وأصبح

وقد أرسل عشرات العرائض . للدفاع عن حقوق العرب يف أرضهم ، وانربى)معادية متاماً للصهيونية من منطلق ديين
النهاية على  ة كلها وحصل يفرافضاً حق الصهاينة العلمانيني يف التحدث باسم اجلماعات اليهودي والدعاوى لعصبة األمم

  .حق رفض دفع الضرائب حق أن يعترب كل يهودي متدين نفسه خارج نطاق الوكالة اليهودية، وضمن ذلك
 

الصهيونية، فبدأت  ونشاطه الفعال ضد االستيطان الصهيوين استياء املؤسسة الصهيونية وقد أثارت مواقفه املتوالية ضد
بيد أن . بعنف، ودعته باخلائن، وأعلنت أنه عنصر خطر ينبغي التخلص منه هامجتهمثل هآرتس يف م الصهيونية الصحف

اخلطر األكرب على اليهودية  املادي واملعنوي مل يثنه عن عزمه وعن كراهيته وعدائه للصهيونية اليت كان يراها هذا اهلجوم
.  اجلامعة األمر الذي دعا دي هان إىل االستقالةشاملة حملاضراته يف ونظَّم الصهاينة مقاطعة. بل على القيم اإلنسانية كلها

ملك  على هذه االعتداءات قوياً وحكيماً، فقد نظم اجتماعاً شديد األمهية بني الشريف حسني وكان رد دي هان
. كبار احلاخامات اليهود األرثوذكس احلجاز واألمري عبد اهللا أمري إمارات شرق األردن وامللك فيصل ملك العراق وبني

وقد تلقى دي هان العديد . األرثوذكس عامة ودي هان على وجه اخلصوص  صعد هذا اهلجوم الصهيوين ضد اليهودوقد
سوف ترون، "فرنسيني  بل إنه تنبأ مبوته حني قال ملراسلني صحفيني. بالقتل ما مل يترك فلسطني فوراً من التهديدات

  ."سيقتلين الصهاينة، فهذا ديدم
 

ليخطب أمام  إن اخلائن دي هان سريحل إىل لندن: "، كتبت إحدى اجلرائد الصهيونية حمذرة1924  يونيه عام29ويف 
، مت اغتياله بالفعل، وثبت تقاعس 1924  يونيه عام30ويف ". جملس العموم الربيطاين وحيطم طموحات اليهود القومية
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ملُكلَّفة حبمايته عن القيام بواجبها، وكان فقد تغاضت قوات الشرطة ا املستشفى الذي نقل إليه عن إنقاذه، وكذلك
  .وبني أحد العرب الوقاحة حبيث إم اموا العرب بقتله وأرجعوا اغتياله إىل عالقة جنسية شاذة بينه الصهاينة من

 
اصر، رغم أمهيته األدبية الكربى يف األدب اهلولندي املع ومما جيدر ذكره أن موسوعة الثقافة اليهودية ال تذكر دي هان

. الداخلية جدالً واسعاً ألا دخلت منطقة حمرمة حول العالقات الشاذة بني الرجال يف املدارس فقد أثارت روايته األوىل

وبعد مرور . يف عالقات شاذة مع العرب وعلى أساس هذه الرواية، كان الصهاينة يبنون اامهم له بالشذوذ والتورط
بتدبري اغتياله، وبذا كان احلاخام دي هان أول الضحايا اليهود الذين  لصهاينةمخسني عاماً من مقتل دي هان، اعترف ا

  .الصهاينة اغتاهلم
 

  1979-1887 يوئيل تايتلباوم 

Joel Teitelbaum  

ولد يف رومانيا داخل أسرة . نواطري املدينة األرثوذكسية ومجاعة» سامتار«كبري حاخامات الفرقة احلسيدية املسماة 
) رومانيا) وقد أسس مدرسة حاخامية يف سامتار.  عاما17ًصغرياً، ورسم حاخاماً وعمره  وقد تيتم. قةحاخامات عري

وكان يرى أا مصدر كل املوبقات  كان احلاخام تايتلباوم، منذ البداية، عدواً لدوداً للصهيونية،. 1906عام 
د اعتقاله عدة مرات، وجنح يف النهاية يف اهلرب إىل وهرب وأُعي وقد سجن يف معسكرات االعتقال النازية. والشرور

وطرقها املخادعة والدنيئة  الصهيونية ويف فلسطني، طالب يهود العامل بإدانة. فلسطني لفترة قصرية سويسرا مث ذهب إىل
قرية   وأسس. وحىت وفاته1946مث ارحتل إىل الواليات املتحدة حيث استقر هناك منذ عام  .ودعا إىل التنصل منها متاماً

وقد القى احلاخام وفرقته  .حسيدية يف وليامزبرج وهي ضاحية من ضواحي نيويورك، وأطلق عليها اسم قرية يوئيل
 وكان احلاخام يدين. بإقامة قريتهم تلك حىت جنحوا يف ذلك األمرين من قبل سلطات نيويورك للحصول على التصريح

وبأا ستؤدي بيهود العامل إىل الدمار واهلالك املادي  يصفها باخلداع والكذبيف كتاباته دائماً، كما كان  الصهيونية
 الصهيونية احلاخام ال يعترف بالدولة وكان .الصهيونية احلروب العدوانية اليت تشنها الدولة وحذَّر غري مرة من. والروحي

 خر ولكنه كان يرفض أن يستقلوألنه حاخام القدس، فقد كان يزور فلسطني من وقت آل .وحيرض على مقاطتعها

  .الصهيونية القطارات اليت حتمل رموز الدولة
 

احملظورات اليت وردت يف التلمود ومن  خيتص اجلزء األول ببعض: أصدر احلاخام تايتلباوم كتاباً دينياً من ثالثة أجزاء وقد
واجلزء الثاين خيتص باحلياة يف األرض . دسةهجرة مجاعية إىل األرض املق أمهها أال يثور اليهود ضد األمم وأال يهاجروا

العربية كلغة تخاطُب،  واجلزء الثالث كان عن استخدام. وبين فيه أنه ال يوجد أي إصرار يف التوراة على ذلك املقدسة
  .وقد أدان ذلك بل حرمه معلناً أن هذا تدنيس للسان املقدس
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هو من قبيل  الصهيونية انتصارات القوات  فأداا وأنكر أن1967ول حرب وقد أصدر تايتلباوم كذلك كتاباً دينياً ح
  .ودخوله احلكومة والكنيست الصهيونية تايتلباوم حزب أجودات إسرائيل الديين لتخليه عن معارضة وقاطع. املعجزات

 

Hans 1971-1891 هانز كون   Kohn  

، مث 1934ولكنه تركها عام  1925 يف فلسطني عام مؤرخ أمريكي يهودي درس الدكتوراه يف جامعة براغ، واستقر
 ويف 1962 حىت عام 1949كلية مسيث كوليج من عام  استقر يف الواليات املتحدة حيث عمل أستاذاً للتاريخ يف

  .سييت كوليج يف نيويورك
 

، و )1962(و عصر القومية  ،(1944(فكرة القومية : ويدور اهتمام كون حول فكرة القومية، وأهم أعماله هي
وآحاد هعام، واختياره هلذه الشخصيات يدل على قلقه  وله كتاب عن بوبر وهايين). 1967(مقدمة للدول القومية 

 ال: "ويقول كوهن يف دراسته هذه. عبر عنه يف دراسته صهيون وفكرة اليهودية القومية من الفكرة الصهيونية، وهو قلق
يف جمال اللغة أو القوانني أو  خرى أو تقتبس منها، سواء يف جمال الدين أوتوجد حضارة عظيمة مل تتأثر باحلضارات األ

االمتياز بعد أن تركوا فلسطني واختلطوا بالشعوب األخرى،  وهكذا كان اليهود، فقد بلغوا درجة عالية من. العادات
 لعودة لألصل ليستوعلى حد قوله، فإن ا. املشاهري أمثال هايين وماركس وبرجسون ومن هنا ظهرت بينهم أمساء

عن لغتهم األصلية الغالية وتبنيهم لغة  فالفرنسيون مل يضرهم كثرياً ختليهم. بالضرورة شيئاً إجيابياً يزيد من درجة اإلبداع
كله هو القانون الروماين، وهو قانون فُرض فرضاً من اخلارج على أوربا  بل إن مصدر التشريع األوريب. الغزاة الرومان

  .اخلهامن د ومل ينبع
 

قومي وآخر معاد للقومية، وأن التوراة جاء فيها أن زعماء  تيار: ويبين هانز كون أن مثة تيارين متعارضني داخل اليهودية
مثل كل  النيب صمويل وطلبوا منه أن ينصب عليهم ملكاً، أي أم كانوا يطلبون أن يكونوا الشعب اليهودي ذهبوا إىل

النيب أن يفعل ذلك، أخربه اإلله  وحينما رفض.  مثل كل احلكومات ودولة مثل كل الدولاألمم وأن تكون هلم حكومة
كل الشعوب األخرى مل يرفضوا صمويل وإمنا رفضوا اإلله نفسه،  أن يساير اليهود ألم بإصرارهم على أن يكونوا مثل

ولكن األنبياء   أسس اليهود دولتهم بالفعل،وقد. خدماً للدولة بدالً من أن يقوموا على خدمة اإلله فهم يودون أن يكونوا
بإعادة تفسري فكرة الشعب املختار حسب أسس  أخذوا منها موقف املعارضة، فقام إرميا باهلجوم عليها كما قام عاموس

اإلله منح اليهود حقوقاً خاصة، وال يعين أن انتصارهم على اآلخرين أمر  جديدة، فاالختيار حسب تفسريه ال يعين أن
إياكم فقط عرفت من " يعين أن اإلله سيرتل م أشد العقاب إذا ارتكبوا أية خطايا حىت ولو كانت عادية يد، وإمناأك

بل إن عاموس كان راديكالياً يف تفسري فكرة  .(3/2عاموس " (مجيع قبائل األرض لذلك أعاقبكم على مجيع ذنوبكم
إن مساعدة اإلله لليهود . مجاعة يسرائيل واألجناس األخرىأي فرق بني  أرض امليعاد نفسها، فحسب رؤيته ال يوجد

وقد  .أرض مصر ليست مقصورة على اليهود، فاإلله يساعد كل الشعوب وال مييز بني شعب وآخر على اخلروج من
ر اليوم تكون سكة من مصر إىل آشو يف ذلك"جاء يف سفر أشعياء هذه الرؤية العاملية الشاملة ملستقبل يضم كل البشر 
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مبارك شعيب مصر وعمل يدي آشور ... املصريون مع اآلشوريني فيجيء اآلشوريون إىل مصر واملصريون إىل آشور ويعبد
  .(19/25 أشعياء" (ومرياثي إسرائيل

 
حادثة يفنه، وذلك حني قام احلاخام يوحنان بن زكاي  ويذكر كون أيضاً يف جمال تقدمي رؤية اندماجية للتاريخ اليهودي

 الرومان هلا وأقام مدرسة تلمودية يف يفنه وذلك حىت يضمن أال يباد كل الفقهاء ن القدس أثناء حصارباهلرب م

وروبه هذا، ختلَّى . القدس واحلاخامات، وال يبقى منهم أحد حيمل مشعل الشريعة وينقلها ويفسرها للشعب بعد سقوط
 تاريخ اليهود ليست سوى ظاهرة عرضية وأن اليهودية الدولة يف يوحنان بن زكاي عن فكرة الدولة اليهودية، وأثبت أن

ومن الواضح أن اهلدف من . فريدة مستمرة تضرب جبذورها يف عامل الروح اليهودية كدين وكتراث حضاري ظاهرة
ع القيم لليهود واليهودية متناقضة مع جتربة اليهود التارخيية وم الصهيونية القراءة للتاريخ اليهودي هو إثبات أن الرؤية هذه

  .اليت تدافع عنها اليهودية كدين األخالقية والدينية
 

فبينما يرى الصهاينة أنه مرض . بشكل جلي يف موقفهم من معاداة اليهود ويظهر التناقض بني الصهاينة واالندماجيني
ينظرون إليها  جينيحتمية خبيثة يصاب ا كل األغيار يف كل زمان ومكان، يؤكد هانز كون أن االندما أزيل أو جرثومة

إذا ازدادت اتمعات اإلنسانية استنارة وعقالنية  وبالتايل،. بشكل عقالين على أا مرض اجتماعي يتغير بتغري الظروف
  .خف خطر معاداة اليهود

 
طالب فالصهيونية ال تطالب باحلرية الفردية لليهود وإمنا ت مع حقوق اليهود، الصهيونية ويثري كون قضية تعارض
األفراد كأفراد وال  وحبقهم يف اهلجرة، وهذا أمر يتناىف مع التقاليد الليربالية اليت ال تتعامل إال مع باالستقالل اجلماعي هلم

الصهيوين لقضية احلقوق اليهودية يضر ذه احلقوق  وبالتايل، فإن الطرح. تتعامل إال مع حقوق األفراد داخل أوطام
  .يف وطنه ويف احلصول على حقوقه السياسية واملدنية  البقاءوحبقوق كل يهودي يرغب يف

 
ككل واكتفت باحلديث  الصهيونية املوسوعات اليهودية اليت تناولت مؤلفات كون وفكره إىل موقفه من ومل تشر أي من

  .(1964(نشر كون سريته الذاتية احلياة يف ثورة عاملية  وقد. عن كتاباته األكادميية العامة
 

Mos 1982-1893 شيه منوهين مو he Menuhin  

يف روسيا من عائلة  1893 ولد عام. مفكر يهودي مناهض للصهيونية ووالد عازف الكمان العاملي يهودا منوهني
تلقَّى تعليمه األوىل يف املدارس التلمودية بالقدس مث أكمل  .حسيدية شهرية، مث هاجر إىل فلسطني ليعيش يف كنف جده

دراساته اجلامعية هناك عام  مث ذهب إىل نيويورك حيث أمت. يف تل أبيب الصهيونية هرتزليا وي يف مدرسةتعليمه الثان
بوبر ويهودا ماجنيس، ومن مث أعلن معارضته وعد بلفور  وقد تأثر يف هذه الفترة بآراء آحاد هعام ومارتن. 1917

دائماً حبمامات  ليهودية، وخطراً دامهاً على البشرية ينذراليت رآها جمرد تزييف ل) االستعمارية) والصهيونية الدبلوماسية
  .ومن مث، فقد رفض العودة إىل فلسطني واستقر يف كاليفورنيا. دم
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بلدان خمتلفة، وعبر مراراً وتكراراً عن أسفه  وقد سافر منوهني مع أسرته لدول عديدة وتقابل مع عدة سياسيني مهمني يف

وعن حزنه آلالم ومتاعب سكان فلسطني من العرب الذين يطردون من . األوسط  يف الشرقوقلقه بشأن الوضع املتدهور
القومية اليهودية اليت  انضم منوهني إىل الس األمريكي لليهودية لعدة أعوام، وكان من حمركي فكرة معارضة .ديارهم

، ولكنه استقال من الس األمريكي )1969(يف عصرنا  قادها برجر وعبر عن هذه املعارضة يف كتابه احنطاط اليهودية
بدائل أمريكية " وشارك منوهني يف تأسيس منظمة. 1967عام  الصهيونية معارضة لليهودية بعد أن ختلَّى عن سياسة

واستمر مناهضاً شديداً . حيلتها على حد قوله  لضعف تأثريها وقلة1972، ولكنه استقال منها عام "يهودية للصهيونية
تتعارض  الصهيونية وأكد منوهني أن. بالعامل أمجع وباليهود، حيثما كانوا، بصفة خاصة ة اليت رآها خطراً حمدقاًللصهيوني

إليها، ومن مث فإا تشكل عقبة يف سبيل أن حييوا حياة طبيعية منتجة سواء  مع انتماء اليهود القومي يف البالد اليت ينتمون
  .(1974(اليهود  الصهيونية نفسي، وعبر منوهني عن هذه اآلراء يف كتابه نقاداملستوى العملي أو على املستوى ال على
 

: مقارنة الكاهن بالنيب حيث قال واليهودية مستخدماً التقليد اليهودي الشهري يف الصهيونية وقد شرح منوهني الفرق بني

على الدوام أبواق القوميني ] ثنيةدعاة احللولية الو[الكهنة  لقد كان لدى الشعب اليهودي كهنة وأنبياء، وكان"
العاملية والعدالة واإلنصاف  فقد كانوا يؤمنون بالرتعة اإلنسانية] دعاة الفكر التوحيدي[األنبياء وأتباعهم  أما. والسياسيني

  ."والرقي األخالقي

 

  Amram Blau 1974-1900 امرام بالو 

كوك منذ شبابه، وأدان  حارب ضد احلاخام الصهيوينمؤسس حركة ناطوري كارتا، ولد يف القدس ألسرة يهودية و
جنح باملشاركة مع احلاخام سوننفلد يف احلصول . والتعاليم العلمانية املدارس اليت أقامها الصهاينة لتعليم العربية احلديثة

بني حركة  وعندما الحظ أن مثة تقارباً. االنتداب على الفصل بني اليهود األرثوذكس والصهاينة على موافقة حكومة
املارقني الصهاينة من أجل املال واجلاه  أجودات إسرائيل والصهاينة، انفصل عنها وأدان قادا وامهم بالتواطؤ مع

 من 6000 مع 1948وتظاهر عام ). القدس(قداسة املدينة املقدسة  والسلطة، وأنشأ حركة الناطوري كارتا حلماية
املظاهرة، قامت  ويف هذه. وضد فكرة دولة إسرائيل اليت رفضها حىت قبل أن تنشأعلى قرار التقسيم  اليهود احتجاجاً

 وعندما قامت دولة الصهاينة، رفض احلاخام بالو. املتظاهرين فجرحت العديد منهم بإطالق النار على الصهيونية القوات

  .اعتقاله وسجنه عشرات املراتب االعتراف ا ورفض اخلضوع لقوانينها وتظاهر ضدها، وقامت احلكومة اإلسرائيلية

 
أجل فَصل القدس عن دولة الصهاينة أو على األقل إجياد حل ملشكلة   رسالة إىل الرئيس نيكسون من1974أرسل عام 

  .اليهود األرثوذكس
 

  icheal Weismandel 1957-1903 ميخائيل فيسمندل 
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رحلته إلنقاذ اليهود من االضطهاد النازي  بدأ. 1935زار فلسطني ألول مرة عام . حاخام أرثوذكسي شهري من ار
وكان قد عقد اتفاقاً مع . 1944-1942منقطع النظري طوال الفترة  ، فعمل يف هذا االجتاه بشكل1938منذ عام 

 كما أرسل رسائل عديدة.  ألف دوالر50إلنقاذ يهود سلوفاكيا مقابل رشوة تقدر مببلغ  فيسلنكي نائب أخيمان

فايسمندل أول من فضح للعامل أهوال  وكان احلاخام. شوة القيادة النازية كلها إلنقاذ اليهود من اإلبادةتضمنت خطة لر
. املعسكر والسكك احلديدية املؤدية له من أجل قصفها بالطريان معسكرات اإلبادة النازية بل أرسل للحلفاء خريطة

ستيفن وايز مبظاهرة دعائية يف  ما قام احلاخام األمريكيك. بإعاقة خطة احلاخام فايسمندل الصهيونية وقامت القيادات
الذي حدا ذه القيادات إىل إنكار تعاملها مع فايسمندل واملُضي  نيويورك أثارت قضية رشوة القيادات النازية، األمر

  .اإلبادة قدماً يف خطة
 

مع النازي  الصهيونية رباهني تواطؤ القياداتبالوثائق وال وقد أصدر فايسمندل كتابه الشهري من األعماق الذي أثبت فيه
وعارض . احللفاء أجل املساعدة على هجرة اليهود إىل فلسطني وكذلك من أجل احلصول على األموال من من

ويف وزارة اخلارجية األمريكية حيث كان قد  فايسمندل إقامة دولة إسرائيل بكل قوته وخطب ضدها يف األمم املتحدة
  .1946 املتحدة منذ عام استقر يف الواليات

 

  Elmer Berger 1996-1908 إلمر بيرجر 

ولد يف كليفالند . والرافضة هلا حاخام أمريكي ويهودي اندماجي إصالحي من أهم الشخصيات املعادية للصهيونية
 يف تكوين منظمة الس األمريكي 1943اإلصالحيني عام  وساهم مع غريه من. 1932ونصب حاخاماً عام 

 معاد للصهيونية رأسه يف البداية ليسنج روزنولد كان يهدف إىل تشجيع يهود الواليات لليهودية، وهو تنظيم يهودي

وعارض الس اجلهود الرامية إىل  .ال عالقة هلا باالنتماء القومي) فقط(املتحدة على االندماج واعتبار اليهودية عقيدة 
شغل بريجر منصب املدير التنفيذي للمجلس منذ إنشائه حىت عام  وقد. انإقامة دولة يهودية يف فلسطني أو يف أي مك

  .نائباً للرئيس 1955 مث انتخب عام 1955
 

وأعرب عن اعتقاده بأن الصهاينة قد استغلوا قلق اليهود  وقد عارض بريجر، بشجاعة، قيام الدولة اليهودية يف فلسطني،
دف إىل قلب الدين إىل  الصهيونية كما أنه يرى أن. وصول إىل أغراضهمعلى يد هتلر لل األمريكيني مما حدث يف أوربا

 عن الصهيونية إزالة الصبغة«الصهيونية، وقد صاغ مصطلح  وكان بريجر من أوائل من نددوا بالعنصرية. مبدأ سياسي

اخام بريجر بزيارات متعددة وقام احل .معرباً عن أمله يف إقامة دولة تضم اليهود واملسلمني واملسيحيني يف سالم» إسرائيل
انتصاراته يف إطار صراعه ضد الصهيونية، وذلك عندما حصل  ، أحرز بريجر أعظم1964ويف عام . لألقطار العربية

يف  وذلك" القومية اليهودية"ميليسون على رفض رمسي من وزارة اخلارجية األمريكية ملقولة  باالشتراك مع الربوفسور
  .نصوص القانون الدويل ت ينص على أن هذا املفهوم ليست له قيمة قانونية يف نطاقإطار خطاب من فيلبس تالبو
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. وام إسرائيل بأا املعتدية وبأا دولة عنصرية الصهيونية ، كثَّف احلاخام بريجر جهوده ضد1967وبعد حرب 

األمريكي لليهودية، فامه  لس قد غير موقف العديد من أعضاء ا1967االنتصار الذي حققته إسرائيل عام  وكان
وقد . 1968بريجر إىل تقدمي استقالته من الس عام  بعضهم بالتطرف يف مصادقة العرب األمر الذي حدا باحلاخام

يف  بيد أن احلاخام بريجر استمر. نفوذ الس وانتهائه فعلياً بعد فقدانه قوته احملركة أدت هذه االستقالة إىل تضاؤل
، 1969ويف عام . معه يف الرأي إىل تأسيس منظمة بديلة ودعاه بعض أعضاء الس الذين يتفقون هيونيةالص مناهضته

 وانتخب رئيساً هلا، وهي منظمة تؤكد القيم» بدائل أمريكية يهودية للصهيونية» أسس مع هؤالء األعضاء منظمة

اليت تقول بوجود الشعب اليهودي  بل الدعاوى العنصريةاإلنسانية العاملية املوجودة يف الديانة اليهودية، وتطرحها مقا
الكامنة خلف هذه " الوالء املزدوج"يف دعايتها على فضح فكرة  وتركز املنظمة. ووجود رابطة روحية بينه وبني إسرائيل

رر أمريكية يهودية للصهيونية حي  عضو وتصدر نشرة تقرير بدائل1500وتضم املنظمة حوايل  .الصهيونية املقولة
  .احلاخام بريجر معظم مادا باالشتراك مع مزفنسكي

 
وتنظم املنظمة املؤمترات املناهضة . للصهيونية كما يشارك احلاخام بريجر بانتظام يف مجيع املؤمترات الدولية املعارضة

العديد  وقد كتب بريجر. اسيةاحملدودة متنعها من التأثري الفعلي يف الساحة األمريكية السي للصهيونية، بيد أن قدرا املادية
  .من الكتب املناهضة للصهيونية

 
مؤسسة الرجل » يف الواليات املتحدة ما ميكن أن ندعوه الصهيونية مناهضي وميثل احلاخام بريجر وغريه من اليهود

 نشرات وتنظم ولني، وهي تلك املؤسسة اليت تصدر شيرب وهاناور: ، وهو املثال الذي نراه يتكرر مع غريه، مثل»الواحد
حمدود، وخلف كل هذا النشاط يقف فرد واحد يؤدي خروجه عنها أو موته إلاء  مؤمترات وتعقد ندوات حيضرها عدد

  .املؤسسة املنظمة أو
 

، من يعرف أفضل من هذا )1951(لليهودية  ، و تاريخ متحيز)1945(الورطة اليهودية : من أهم مؤلفات برجر
 ، السالم(1986) الصهيونية ، اليهودية أم)1976(للصهيونية   مذكرات يهودي معاد،)1955(فعليه أن يعلن ذلك 

  .واإلسرائيلية الصهيونية الرمسية ، والكتاب األخري هو أهم كتبه العلمية ويضم حتليالً لبعض الوثائق)1993(لفلسطني 
 

   -1913 حبيب شيبر 

Haviv Schieber  

للصهيونية ويعترب نفسه الجئاً  وهو مناهض عنيد. تحدة يف منتصف الستينياتمواطن إسرائيلي هاجر إىل الواليات امل
اليت » جلنة دولة األراضي املقدسة املعادية للصهيونية«منظمة  1968وقد أسس عام . سياسياً يف الواليات املتحدة

حتقيق  وألجل. ألديان يف سالممرتوعة السالح يف األراضي املقدسة بفلسطني تسمح بتعايش كل ا دف إىل إقامة دولة
والواقع أن شيرب هو املنظمة أساساً ومقرها يف فريفاكس بوالية  .من املنطقة الصهيونية ذلك، دف اللجنة إىل اجتثاث
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 منظمته هذه، يقوم بإرسال خطابات حتث احلكومة األمريكية على رفض املطالب اإلسرائيلية وعن طريق. فرجينيا

 الذي 1982أهدافها، مثل مؤمتر عام  وتعقد اللجنة املؤمترات من أجل حتقيق. مواقف ضد إسرائيلوتدعوها إىل تبني 
وشيرب يعترب نفسه متطرفاً ميينياً، وقد أعرب غري مرة عن اعتقاده . يف املنفى دعت فيه إىل خلْق حكومة األراضي املقدسة

األفضل إرسال األموال والدعم  وقال إن من. مريكية وتقويضهاإسرائيل ألعوبة يف يد السوفييت هلدم الدميوقراطية األ بأن
وغين عن القول أنه مع سقوط االحتاد السوفييت . السلفادور مثالً العسكري الذي ترسله الواليات املتحدة إلسرائيل إىل

  .لعله يبحث اآلن عن قضية جديدة يتبناها سقط شيرب نفسه، أو
 

   -1915 مكسيم رودنسون 

Maxime Rodinson  

، وكان أبوه أحد مؤسسي احتاد 1915ولد يف باريس عام  .مفكر ماركسي ومستشرق فرنسي من أصل يهودي
 تلقَّى تعليمه االبتدائي يف باريس مث عمل كصيب تشهيالت قبل التحاقه بقسم اللغات .نقابات العمال اليهود يف باريس

خدم يف اجليش الفرنسي يف سوريا  .اإلثنوجرافيا وعلم االجتماعالشرقية احلية يف السوربون حيث درس اللغات السامية و
لبنان حيث عمل كمدرس يف مدارس إسالمية ثانوية وكموظف يف   سنوات يف7أثناء احلرب العاملية الثانية، وبقي ملدة 

 انضم للحزب. ولبنان، ويف هذه الفترة قام بزيارات متعددة ملختلف دول الشرق األوسط اإلدارة الفرنسية يف سوريا

أصدر نشرة . إقامته يف املنطقة ، وتعرف إىل الشيوعيني واملاركسيني واليسار العريب إبان1937الشيوعي الفرنسي عام 
وترك احلزب . 1947بعد عودته لفرنسا عام  ، وذلك1951 و1950الشرق األوسط الشهرية السياسية عامي 

يسار املاركسي يعمل مديراً لقسم الشرق األوسط يف املعهد صفوف ال ، ولكنه استمر يف1958الشيوعي الفرنسي عام 
اإلسالم : بينها له مؤلفات عديدة حول اإلسالم والعروبة واملسألة اليهودية، من. العليات بالسوربون التطبيقي للدراسات

واقع ، و إسرائيل )1972(واملاركسية  ، و اإلسالم)1968(، و إسرائيل والرفض العريب )1966(والرأمسالية 
  .(1981(، و شعب يهودي أم مسألة يهودية (1979) ، و حممد)1979(، و العرب )1973(استعماري 

 
، )اليهود(بغريهم ) العرب(الصهيوين منطق إحاليل يقوم على اإلحالل القسري للسكان  ويذهب رودنسون إىل أن املنطق

 - كحركة -دولة خلدمة االستعمار ارتبطت  يونيةالصه مث فهو عدواين واستعماري وعنصري، وهذا يعين أن الدولة ومن

  .الربيطاين منذ نشأا مث باإلمربيالية األمريكية فيما بعد باالستعمار
 

القيم اإلسربطية أي قيم احملاربني الدائمني،  ودولة إسرائيل تؤدي إىل سيادة الصهيونية تقوم عليها الفكرة والعنصرية اليت
وهو يرى أن هذا املنطق نفسه قد أوصل املشروع الصهيوين إىل طريق مسدود،  .سرائيلوهو املنطق الذي حيكم قادة إ

حالة التهيج واالستنفار  وتلجأ إسرائيل إىل املغامرات العسكرية وذلك لتهدئة. ختيل بشر يف حالة استنفار دائم فال ميكن
 خيلق توترات جديدة ويزيد االستنفار والتهيج، وهذا، بدوره، .املستمرين بني املستوطنني وتنفيس الطاقة العدوانية لديهم
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 من الداخل واملنظمات الصهيونية ومن مث، فإن التناقضات الداخلية تأكل الدولة. مدمرة وهكذا يف حلقة مفرغة

  .تتخبط يف صراعات داخلية مدمرة الصهيونية
 

اليهود يف أوربا كانوا يف طريقهم  عظمهي نتيجة ظاهرة معاداة اليهود، ويشري إىل أن م الصهيونية ويرى رودنسون أن
  .وتبث الروح فيها الصهيونية للحركة لالندماج، مث جاءت النازية لتقدم فرصة نادرة

 
 دوراً مهماً يف تقريب وجهات النظر وتسهيل احلوار بني منظمة التحرير الفلسطينية وبعض وقد لعب رودنسون

بيد أنه ال يرى نفعاً كبرياً من . العامة  من منطلق إميانه بالقيم اإلنسانيةاجلماعات املعتدلة واليسارية يف إسرائيل، وذلك
فقط يف إطار اإلستراتيجية العامة للطرفني املتحاورين، لكن القادة  فاحلوار يفيد. هذا احلوار يف أحسن األحوال

يرفضون احلوار مع   من جانبهمأفهموا شعبهم أن الفلسطيين حيوان يسري منتصب القامة، وأن الفلسطينيني اإلسرائيليني
يف إسرائيل أكثر مما حيدث يف الدول العربية حيث ال  ويرى رودنسون أن الغربيني يتأثرون كثرياً مبا حيدث. اإلسرائيليني

تطغى  كثرياً أو ال يأون ا على اإلطالق، فال تزال املشاعر العنصرية وآثارها السياسية يأون مبا حيدث يف هذه البالد
والنازية يف الغرب األوريب، ولذا فهو ال  ويضرب رودنسون مثاالً لذلك بتزايد منو األحزاب العنصرية. لى حياة الغربينيع

 ألنه يرى أن املسألة أعقد كثرياً من ذلك. إخل... وتغيري احلالة الذهنية الغربية يعتقد يف أطروحات غياب اإلعالم العريب

  .اسية يف بنية احلضارة الغربيةوترجع إىل الطبيعة العنصرية األس

 

   -1916 ألفريد ليلينتال 

Alfred Lilienthal  

وحصل على درجة البكالوريوس من جامعة كورنل  ،1916ولد عام . حمام يهودي أمريكي معاد إلسرائيل والصهيونية
 عمل يف وزارة اخلارجية وقد. 1939كلية احلقوق جبامعة كولومبيا عام   ودرجة الدكتوراه يف القانون من1934عام 

  يف منطقة1945 - 1943، وخدم يف اجليش األمريكي يف الفترة من 1943 - 1941الفترة من  األمريكية يف

وكان ليلينتال مستشاراً  .1947 و1945الشرق األوسط، مث عاد ملنصبه يف وزارة اخلارجية يف الفترة بني عامي 
واستقال من وزارة . 1945اخلاص مبيثاق األمم املتحدة عام  سان فرانسيسكوقانونياً لوفد الواليات املتحدة يف مؤمتر 

  .1947باحملاماة يف العاصمة واشنطن منذ عام   وعمل1947اخلارجية عام 
 

فيه  عبر) 1949" (راية إسرائيل ليست راييت"مبقال له نشرته جملة ريدرز داجيست عنوانه  وقد جذب ليلينتال االنتباه
وكانت تلك . على اليهود األمريكيني ة الدولة اليهودية وأثار قضية الوالء املزدوج الذي تفرضه إسرائيلعن رفضه لفكر

  .(1954) الفكرة موضوع كتابه األول ما مثن إسرائيل؟
 

  :ومثة موضوعات أساسية متكررة يف أطروحات ليلينتال هي
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  .املستوى العملي  املستوى النفسي أو علىالوالء املزدوج وآثاره على اليهود األمريكيني سواء على - 1

 
التأييد األعمى للسياسات اإلسرائيلية وعدم االهتمام باملنظور  اخلطر الكامن على مصاحل الواليات املتحدة نتيجة - 2

  . العربية، وهي الفكرة اليت عبر عنها يف كتابه وهكذا يضيع الشرق األوسط العريب أو بوجهة النظر
 

القرار يف الواليات املتحدة ويف وسائل اإلعالم، وما يترتب  على صناع الصهيونية  غري احملدود الذي متارسهالتأثري - 3
 الوصل وقد عبر ليلينتال عن هذه الفكرة بوضوح يف كتابه حلقة. األمن والسالم العامليني على ذلك من خماطر على

وقد أصدر ليلينتال كتابني آخرين . 1978الذي صدر عام  (ما مثن السالم؟: وحيمل عنواناً فرعياً هو) الصهيونية
 ويدعو ليلينتال إىل اعتراف). 1961(، و هؤالء هم أصدقائي )1965(اآلخر للعملة  الوجه: باإلضافة ملا سبق مها

يف  الصهيونية من أجل إاء الواليات املتحدة مبنظمة التحرير الفلسطينية وإىل تدخل اليهود األمريكيني بشكل فعال
ولكن "يف فلسطني جتمع املسلمني واليهود واملسيحيني والعربانيني على حد تعبريه  الشرق األوسط وقيام دولة مساملة

  ."صهيونية بدون
 

   -1925 جيكوب بيتشوفسكي 

Jacob Petuchowsky  

 والواليات املتحدة األمريكية برلني وإجنلترا واسكتلندا ولد يف برلني وتعلَّم يف كلٍّ من. حاخام يهودي إصالحي اندماجي
 يف ويست 1955عمل حىت . حصل على درجة الدكتوراه يف الالهوت ورسم حاخاماً .1948اليت هاجر إليها عام 

تدريس كلية الفلسفة  عضواً يف هيئة1961وبنسلفانيا مث عاد للتدريس يف املعهد اليهودي للدين، وأصبح عام  فرجينيا
كحاخام أول ومدير للدراسات اليهودية  1964 - 1963 بوالية أوهايو، مث عمل يف الفترة منوالدين يف كلية أنطاكية 

  .للكلية اليهودية ا
 

وجهة نظر جديدة يف التوراة : سيناء وحىت اآلن ويعد بيتشوفسكي كاتباً الهوتياً شهرياً غزير اإلنتاج، ويف كتابه منذ
 -فاليهودية اإلصالحية .  اليهودية اإلصالحية والتقليد اليهودي األصيلالقوية بني ، أوضح الرابطة العضوية)1961(

احلاخام  وعلى هذا األساس، يعادي.  إن هي إال تشكيل متطور من أشكال هذا التقليد-وجهة نظره  حسب
 ى كتابه إعادة النظر يف صهيون حيث نبذ الدعاو1966عام  معاداة ال هوادة فيها، وأصدر الصهيونية بتشوفسكي
 التقاليد اليهودية ناطقة بلسان كل اليهود، وأكد أن الصهيونية حول القومية اليهودية، كما أنكر أن تكون الصهيونية

التأثري على البنية اإلمجالية للحياة اليهودية يف ) إسرائيل) ورفض بشدة حماوالت تلك الدولة الصهيونية احلقة ال تتفق مع
  .الواليات املتحدة
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   -1927 مارك لين 

Mark Lane  

نتيجة دعاواه بأن يل  اشتهر على مستوى الواليات املتحدة. يهودي، وعضو جملس نواب والية نيويورك سابقاً حمام
 بعد االنتحار اجلماعي 1978الضوء مرة ثانية عام  وعاد لدائرة. هاريف أوزوالد ليس القاتل احلقيقي للرئيس كنيدي

  .يف جويانا بأمريكا الالتينية، حيث كان لني حمامي جونز يةالذي قامت به حركة جيم جونز الدين
 

لني اهتمامه على الشرق األوسط وأسس منظمة الس القومي للشرق األوسط وذلك يف  ، ركز1980ومنذ عام 
 من أجل تغيري سياسة ودف املنظمة إىل تعريف اجلمهور األمريكي باملشكلة الفلسطينية، وذلك. بوالية تنسي ممفيس

عن إميانه بأن كفاحه من أجل احلقوق املشروعة  وقد أعرب لني. الواليات املتحدة إزاء منظمة التحرير الفلسطينية
 اليهود، ألن الدولة اليهودية هي أقل األماكن أمناً بالنسبة لليهود، ويرفض لني للشعب الفلسطيين هو كفاح ضد معاداة

فلسطني ويرى أن إسرائيل دولة توسعية إمربيالية طردت  ة والتوراتية يفحول حقوق اليهود التارخيي الصهيونية الدعاوى
  .اإلسرائيليني هم نازيون جدد ليس إال العرب من ديارهم، ومن مث فإن

 
الشخصيات السياسية املعتدلة مثل أندرو يونج سفري الواليات املتحدة السابق  وقد حاول لني أن جيتذب ملنظمته بعض

أنطاكية بوالية أوهايو  ورغم فشله يف هذا، فقد جنح يف أن يفتتح فرعني ملنظمته، األول يف كلية. املتحدة لدى األمم
  .واآلخر يف جامعة أنديانا يف مدينة أنديانا بوليس

 
التحرير يف مؤمتر السالم الدويل، ومن مث  ويدعو لني إىل إيقاف شحنات السالح األمريكية إلسرائيل ومشاركة منظمة

وقد أدان بشدة عدوانية وقسوة أرييل شارون ومناحم . التراب الفلسطيين ميوقراطية علمانية على كاملإقامة دولة د
إلسرائيل كدولة نازية  اليت ارتكبتها إسرائيل يف لبنان، وقارا مبا حدث على يد النازيني مؤكداً رؤيته بيجني واملذابح

  .احملتوى
 

الرافضني للصهيونية من منطلق أخالقي عقالين منطقي، مثله مثل ألفرد  ونستطيع أن نضع لني يف إطار أولئك اليهود
  .وميزفنسكي ليلينتال

 

   -1932 نورتون ميزفنسكي 

Norton Mezvinsky  
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وخترج يف جامعة أيوا مث أكمل دراساته العليا بوالية   بوالية أيوا،1932ولد عام . أستاذ تاريخ جبامعة كونتيكت
، أصبح عضواً مشاركاً يف 1983ويف عام . هارفارد وجامعات أمريكية أخرى دريس يفويسكونسني، وعمل بالت

  .الشرق األوسط ارفارد مركز دراسات

 
 مديراً تنفيذياً 1967 و1966عمل بني عامي . للصهيونية يعترب ميزفنسكي واحداً من أنشط اليهود املناهضني

 ويقوم ميزفنسكي بإلقاء. 1955إملر بريجر يشغله حىت عام وهو املنصب الذي كان  للمجلس األمريكي لليهودية،

وقد ساهم . للصهيونية احملاضرات ضد إسرائيل والصهيونية، ويهاجم بشدة أنشطة دولة إسرائيل واألسس النظرية
، و قراءات نقدية للصهيونية 1973و 1967 ميزفنسكي يف حترير املرجع املهم وثائق عن إسرائيل بني عامي

. الكتب والدوريات واالت واألحباث املهتمة بالقضية الفلسطينية ا شارك بعدة مقاالت يف العديد منكم). 1975(

االندماجية والدفاع عن القيم  تلميذاً للحاخام بريجر، فمعاداته للصهيونية تنبين على أساس القيم الدينية ويعترب ميزفنسكي
وقد اشتهر . صهيوين قوي ورغم تأثره يف شبابه بالفكر الصهيوين ماء وذلك على الرغم من أن عائلته هلا انت-اإلنسانية 

  .السبعينيات كمنظِّر معاد للصهيونية ميزفنسكي يف أواسط
 

   -1937 ليني برينر 

Lenni Brenner  

ونشرت مقاالته يف العديد من  1937ولد يف بروكلني عام . صحفي أمريكي يهودي ماركسي تروتسكي االجتاه
واملناهضة للصهيونية ومن دعاة احلقوق املدنية يف أمريكا وهو من العناصر النشيطة املعادية للحرب. التالصحف وا.  

 
وتنبع . 1985ترجم للعربية ونشر عام  يف عصر الديكتاتورية الذي الصهيونية برينر كتابه املهم ، نشر1983يف عام 

زية والفاشية وغريها من احلركات الشمولية يف أوربا بالوثائق النا أمهية الكتاب من أنه يوضح التواطؤ الصهيوين مع
كافة، كما يوضح  فإنه يثبت كذب االدعاء الصهيوين القائل بأن الصهاينة ميثلون اليهود يف أحناء العامل واألدلة، وبالتايل

رع مئات األلوف بل املاليني من وتصرفاا العملية النفعية اليت أدت إىل مص الصهيونية الطابع العنصري والعرقي للحركة
ويوضح الكتاب . االستيطانية أموال اليهود األملان ومادم البشرية: من اليهود وغريهم يف سبيل الوصول إىل غايتها البشر

 الصهيونية إسرائيل اليوم، ويبني للقارئ سهولة التوحد بني أن اإلرهابيني الذين تعاملوا مع النازي من قبل هم حكام

  .زية ألن األساس البنيوي واحدوالنا
 

هذا الكتاب  وهو يفضح يف. التصحيحية الصهيونية تاريخ: الستار احلديدي  كتابه الثاين1984ونشر برينر عام 
  .عالقات عصابيت إرجون وشترين بالنازي وتطورمها اإلرهايب احلقيقي
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حركة تعمل يف خدمة قوى  الصهيونية أنويرتكز رفض برينر للصهيونية على منظومة اجتماعية أيديولوجية ترى 
 ونرى يف كتب برينر أن اجلانب املعلومايت والوثائقي. أطروحات املاركسيني األساسية االستعمار العاملي، وهي إحدى

بيد أنه . يؤدي إىل حمدودية الرؤية متوفر بينما اجلانب التحليلي حمدود بعض الشيء بسبب هذا االلتزام العقائدي الذي
للصهيونية، رغم ارتكازها على أطروحات ماركسية تروتسكية، ال  هم أن نذكر يف هذا الصدد أن معاداة برينرمن امل

  .األمريكي التروتسكي يؤيد هذه األطروحات تعين أن كل اليسار
 

   - 1938 إدموند هاناور 

Edmund Hanauer  

كان أحد أعضاء الس األمريكي لليهودية . صهيونيةاألمريكيني املعادين لل أستاذ علوم سياسية سابق ومن أنشط اليهود
املشترك يف الس  عنه مع انفصال احلاخام إملر بريجر وكان قد تعرف إىل احلاخام بريجر أثناء عملهما مث انفصل

 عام ولكنه، مع. »بدائل أمريكية يهودية للصهيونية» وبعد االنفصال، اشترك مع بريجر يف منظمة. األمريكي لليهودية
واملعروفة اختصاراً باسم » البحث عن العدل واملساواة يف فلسطني«منظمة  ، أسس منظمته اخلاصة، وهي1972

. »فلسطني نشرة أخبار«، وهذه املنظمة مقرها يف بوسطن وتصدر نشرة شهرية تدعى )»البحث» أي(» سريش«

الواليات املتحدة وعرضها، ويكتب بكثرة  ونية على طولويشرك هاناور يف املؤمترات والندوات واللقاءات املعادية للصهي
  .يشرف على حترير نشرة مجعيته كما أنه. يف كل الدوريات املناهضة للصهيونية

 
ويدعو هاناور ومنظمته . عالقات جيدة مع منظمة التحرير الفلسطينية ، وهلا1975واملنظمة هلا مكتب يف واشنطن منذ 

األوسط من  ضغط على احلكومة األمريكية من أجل اختاذ سياسة غري منحازة يف الشرقأمريكا يف ال إىل اشتراك يهود
  .واهللا أعلم. أجل تسوية شكلية وعادلة للمشكلة
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	 :ﻲﻠﻴ ﺎﻤ ﺔﻅﺤﻼﻤ ﻥﻜﻤﻴ ،ﻱﺭﻭﻔﻠﺒﻟﺍ ﻥﻭﻴﻠﺒﺎﻨ ﺩﻋﻭﺒ ﻕﻠﻌﺘﻴ ﺎﻤﻴﻓﻭ
	 :ﻲﻠﻴ ﺎﻤ ﺔﻅﺤﻼﻤ ﺎﻨﻨﻜﻤﻴﻭ
	 ﺭﻭﻔﻠﺒ ﺩﻋﻭ
	 :ﻰﻠﻴ ﺎﻤ ﻅﺤﻼﻨ ،ﺹﻨﻟﺍ ﺍﺫﻬﺒ ﻝﺼﺘﻴ ﺎﻤﻴﻓﻭ
	 :ﺩﻋﻭﻟﺍ ﺭﻭﺩﺼﻟ ﺔﻴﻘﻴﻘﺤﻟﺍ ﺏﺎﺒﺴﻷﺍﻭ ﺕﺎﺠﺎﺒﻴﺩﻟﺍ ﻝﻭﺎﻨﺘ ﻥﻵﺍ ﺎﻨﻨﻜﻤﻴﻭ
	 ﻊﻓﺍﻭﺩﻟﺍ ﺎﻨﻴﺃﺭ ﻲﻓ ﻝﻜﺸﻴ ﻭﻫﻭ ،ﺓﺭﻜﺫﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﺀﺎﺠ ﺎﻤﺒﺴﺤ ﻕﻴﻘﺤﺘﻠﻟ ﻝﺒﺎﻘﻟﺍ ﺩﺤﻭﻷﺍ ﻝﺎﻤﺘﺤﻻﺍ ﻭﻬﻓ ﺱﻤﺎﺨﻟﺍ ﻝﺎﻤﺘﺤﻻﺍ ﺎﻤﺃﻭ
	 :ﺭﻭﻔﻠﺒ ﺩﻋﻭ ﺭﺍﺩﺼﻹ ﺔﻤﺎﻌﻟﺍﻭ ﺔﻴﻘﻴﻘﺤﻟﺍ
	 ﺭﻭﻔﻠﺒ ﺩﻘﻋ
	  1930-1848  ﺭﻭﻔﻠﺒ ﺱﻤﻴﺠ
	   1919-1879  ﺱﻜﻴﺎﺴ ﻙﺭﺎﻤ

	ﺫﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻊﻀﻭﻤ ﺩﻘﻌﻟﺍ ﻊﻀﻭ :ﻊﺒﺍﺭﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ 
	 ﺦﻴﺭﺎﺘ :ﺕﻤﺎﺼﻟﺍ ﺩﻘﻌﻟﺍ
	 ﺔﻴﻨﻭﻴﻬﺼﻟﺍ ﺔﻟﻭﺩﻠﻟﻭ ﺔﻴﻨﻭﻴﻬﺼﻟﺍ ﺔﻜﺭﺤﻠﻟ ﻲﺒﺭﻐﻟﺍ ﻱﺭﻜﺴﻌﻟﺍﻭ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍﻭ ﻲﺴﺎﻴﺴﻟﺍ ﻡﻋﺩﻟﺍﻭ ﺕﻤﺎﺼﻟﺍ ﺩﻘﻌﻟﺍ
	 ﻥﻴﺭﻜ  ﺞﻨﻴﻜ ﺔﻨﺠﻟ
	 ﺏﺍﺩﺘﻨﻻﺍ
	 ﺕﻓﺍﺭﻜﻴﻫ ﺔﻨﺠﻟ
	 ﻥﻴﻁﺴﻠﻓ ﺭﻭﺘﺴﺩ
	 ﺽﻴﺒﻷﺍ ﺏﺎﺘﻜﻟﺍ
	: ﺽﻴﺒﻷﺍ ﻝﺸﺭﺸﺘ ﺏﺎﺘﻜ  1922 ﻪﻴﻨﻭﻴ ﻲﻓ ﺭﺩﺎﺼﻟﺍ ﺽﻴﺒﻷﺍ ﺏﺎﺘﻜﻟﺍ  1
	 : ﺽﻴﺒﻷﺍ ﺩﻠﻴﻔﺴﺎﺒ ﺏﺎﺘﻜ  1930 ﺭﺒﻭﺘﻜﺃ ﻲﻓ ﺭﺩﺎﺼﻟﺍ ﺽﻴﺒﻷﺍ ﺏﺎﺘﻜﻟﺍ  2
	 : ﻝﻴﺒ ﺔﻨﺠﻟ  1937 ﻪﻴﻟﻭﻴ ﻲﻓ ﺭﺩﺎﺼﻟﺍ ﺽﻴﺒﻷﺍ ﺏﺎﺘﻜﻟﺍ  3
	 : ﺩﻴﻫﺩﻭﻭ ﺔﻨﺠﻟ  1937 ﺭﺒﻤﺴﻴﺩ ﻲﻓ ﺭﺩﺎﺼﻟﺍ ﺽﻴﺒﻷﺍ ﺏﺎﺘﻜﻟﺍ  4
	:  ﺩﻴﻫﺩﻭﻭ ﺔﻨﺠﻟ ﺭﻴﺭﻘﺘ  ﺽﻴﺒﻷﺍ 1938 ﺭﺒﻤﻓﻭﻨ ﺏﺎﺘﻜ  5
	 :  ﺽﻴﺒﻷﺍ ﺩﻟﺎﻨﻭﺩﻜﺎﻤ ﺏﺎﺘﻜ  1939 ﻭﻴﺎﻤ ﻲﻓ ﺭﺩﺎﺼﻟﺍ ﺽﻴﺒﻷﺍ ﺏﺎﺘﻜﻟﺍ  6
	 ﻲﻨﻴﻁﺴﻠﻔﻟﺍ ﻡﻴﻠﻗﻹﺍ ﻡﺴﻗ ﻱﺫﻟﺍ «ﻲﻀﺍﺭﻷﺍ ﺔﻴﻜﻠﻤ ﻝﻴﻭﺤﺘ ﻥﻭﻨﺎﻗ» ﻲﻤﺎﺴﻟﺍ ﺏﻭﺩﻨﻤﻟﺍ ﺭﺩﺼﺃ ،1940 ﺭﻴﺍﺭﺒﻓ 28 ﻲﻓﻭ
	 :ﻕﻁﺎﻨﻤ ﺙﻼﺜ ﻰﻟﺇ
	 ﻭﺸ ﺔﻨﺠﻟ
	 ﻕ ﺍﺭﺒﻟﺍ ﻁﺌﺎﺤ ﺔﻨﺠﻟ
	 ﻥﻭﺴﻴﺭﻭﻤ ﺔﻨﺠﻟ
	 ﻝﻴﺒ ﺔﻨﺠﻟ
	 ﺩﻴﻫﺩﻭﻭ ﺔﻨﺠﻟ
	 ﻡﻴﺴﻘﺘﻟﺍ ﺭﺍﺭﻗ
	  1948  1895  ﺕﻭﺩﺎﻨﺭﺒ ﻙﻟﻭﻓ
	 ﺕﻭﺩﺎﻨﺭﺒ ﺕﺎﺤﺭﺘﻘﻤ
	 ﻡﻴﺴﻘﺘﺒ ﺹﺎﺨﻟﺍ 1947 ﻡﺎﻋ ﺭﺩﺎﺼﻟﺍ ﺓﺩﺤﺘﻤﻟﺍ ﻡﻤﻷﺍ ﺭﺍﺭﻗ ﻰﻠﻋ ﺕﻼﻴﺩﻌﺘﻟﺍ ﺽﻌﺒ ﻝﺎﺨﺩﺇ ﻰﻠﻋ ﺕﺎﺤﺭﺘﻘﻤﻟﺍ ﻩﺫﻫ ﻡﻭﻘﺘﻭ
	 :ﻲﻠﻴ ﺎﻤﻴﻓ ﺹﺨﻠﺘﺘﻭ ،ﻥﻴﻁﺴﻠﻓ
	 :ﻲﺘﻵﺍ ﻥﻤﻀﺘ ﻕﺤﻠﻤﺒ ﺔﻘﺒﺎﺴﻟﺍ ﻪﺘﺎﺤﺭﺘﻘﻤ ﺕﻭﺩﺎﻨﺭﺒ ﻊﺒﺘﺃ ﺩﻗﻭ

	ﺔﻠﻤﺎﺸﻟﺍ ﺔﻴﻨﺎﻤﻠﻌﻟﺍﻭ ﺔﻴﻨﻭﻴﻬﺼﻟﺍ :ﺱﻤﺎﺨﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ 
	 ﺔﻴﺩﻭﻬﻴﻠﻟ ﻲﻨﻭﻴﻬﺼﻟﺍ ﺽﻓﺭﻟﺍ
	 :ﻥﻴﻁﺒﺘﺭﻤ ﻥﻴﻔﻠﺘﺨﻤ ﻥﻴﻠﻜﺸ ﺫﺨﺄﻴ ﺔﻴﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﻥﻤ ﺔﻴﻨﻭﻴﻬﺼﻟﺍ ﻑﻗﻭﻤﻭ
	 ﻲﻨﻭﻴﻬﺼﻟﺍ ﺭﻜﻔﻠﻟ ﺔﻴﻨﺎﻤﻠﻌﻟﺍ ﺭﺩﺎﺼﻤﻟﺍ
	 ﺔﻴﻨﻭﻴﻬﺼﻟﺍﻭ ﺔﻴﻟﺎﻴﺭﺒﻤﻹﺍ ﺔﻴﻨﺎﻤﻠﻌﻟﺍ ﺔﻴﻓﺭﻌﻤﻟﺍ ﺔﻴﺅﺭﻟﺍ

	ﻍﻭﺍﺭﻤﻟﺍ ﻲﻨﻭﻴﻬﺼﻟﺍ ﺏﺎﻁﺨﻟﺍ :ﺱﺩﺎﺴﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ 
	 ﻍﻭﺍﺭﻤﻟﺍ ﻲﻨﻭﻴﻬﺼﻟﺍ ﺏﺎﻁﺨﻟﺍ ﺕﺎﻤﺴ
	 :ﺏﺎﻁﺨﻟﺍ ﺍﺫﻫ ﺎﻬﻟ ﻪﺠﻭﺘﻴ ﻲﺘﻟﺍ ﺕﺎﻬﺠﻟﺍ ﺩﺩﻌﺘ ﻥﻤ ﺔﻌﺒﺎﻨﻟﺍ ﺔﻏﻭﺍﺭﻤﻟﺍ ﺎﻬﻤﻫﺃ ﺓﺩﺩﺤﻤ ﺕﺎﻤﺴ ﻪﻟ ﻲﻨﻭﻴﻬﺼﻟﺍ ﺏﺎﻁﺨﻟﺍﻭ
	 :ﺎﻬﻔﻴﻴﺯﺘ ﻭﺃ ﺔﻴﺨﻴﺭﺎﺘﻟﺍ ﻝﻭﺼﻷﺍ ﻝﻫﺎﺠﺘ ﺔﻟﻭﺎﺤﻤ  1
	 :ﻲﺒﺭﻌﻟﺍ ﺦﻴﺭﺎﺘﻠﻟﻭ ﻊﻗﺍﻭﻠﻟﻭ ﺏﺭﻌﻠﻟ ﺏﻴﻴﻐﺘ ﺕﺎﻴﻠﻤﻋ ﺎﻫﺭﻫﻭﺠ ﻲﻓ ﻲﻫ ﺓﺩﻴﺎﺤﻤ ﺕﺎﺤﻠﻁﺼﻤ ﻡﺍﺩﺨﺘﺴﺍ  2
	 :ﺔﻴﻨﻤﺯ ﺔﻴﺨﻴﺭﺎﺘ ﺕﺎﻗﺎﻴﺴ ﻲﻓ ﺔﻴﺩﻭﻬﻴ ﺔﻴﻨﻴﺩ ﺕﺎﺤﻠﻁﺼﻤ ﻡﺍﺩﺨﺘﺴﺍ  3
	 :ﺏﺭﻌﻟﺍ ﺏﻴﻴﻐﺘ ﻰﻟﺇ ﻱﺩﺅﺘ ﻝﺍﻭﺩ ﻡﺍﺩﺨﺘﺴﺍ ﻭﺃ ﻱﺭﺎﻀﺤﻟﺍﻭ ﻲﺴﺎﻴﺴﻟﺍ ﻡﺠﻌﻤﻟﺍ ﻥﻤ ﻩﻭﺤﻤ ﻭﺃ ﺎﻤﺎﻤﺘ ﻥﻴﻌﻤ ﻝﺍﺩ ﺀﺎﻔﺨﺇ  4
	 :ﺎﻬﻨﻴﺒ ﻑﺩﺍﺭﺘﻟﺍ ﻥﻤ ﻉﻭﻨ ﺽﺭﻓﻭ ﻝﺍﻭﺩﻟﺍ ﺽﻌﺒ ﻥﻴﺒ ﺩﻤﻌﺘﻤﻟﺍ ﻁﻠﺨﻟﺍ  5
	 :ﺔﻔﻠﺘﺨﻤ ﺕﺎﻴﻤﺴﻤ ﻰﻟﺇ ﺭﻴﺸﻴ ﻡﺴﺍ ﻡﺍﺩﺨﺘﺴﺍ  6
	 :ﺎﻬﻨﻴﺒ ﺔﻜﺭﺘﺸﻤ ﺔﻀﻴﺭﻋ ﺔﻌﻗﺭ ﺩﺠﻭﺘ ﺔﻔﻠﺘﺨﻤ ﺕﺎﻴﻤﺴﻤ ﻰﻟﺇ ﻭﺃ ﺩﺤﺍﻭ ﻰﻤﺴﻤ ﻰﻟﺇ ﺭﻴﺸﺘ ﺔﻔﻠﺘﺨﻤ ﺀﺎﻤﺴﺃ ﻡﺍﺩﺨﺘﺴﺍ  7
	:ﻥﻤﺎﻜ ﻱﺭﺎﻀﺤ ﺭﺨﺁ ﻰﻨﻌﻤﻭ ﺭﻫﺎﻅ ﺭﺸﺎﺒﻤ ﻲﻤﺠﻌﻤ ﻰﻨﻌﻤ ,ﻥﺎﻴﻨﻌﻤ ﺎﻬﻨﻤ ﻝﻜﻟ ﺕﺎﺤﻠﻁﺼﻤ ﻡﺍﺩﺨﺘﺴﺍ  8
	 :ﻪﻴﻟﺇ ﺭﻴﺸﺘ ﺎﻬﻨﻜﻟﻭ ﻥﻠﻌﻤﻟﺍ ﻲﻨﻭﻴﻬﺼﻟﺍ ﻰﻨﺩﻷﺍ ﺩﺤﻟﺍ ﻥﻭﺩ ﻲﻫ ﺕﻻﻭﻟﺩﻤ ﻥﻋ ﺭﺒﻌﺘ ﻝﺍﻭﺩ ﻡﺍﺩﺨﺘﺴﺍ  9
	 :ﺞﺌﺎﺘﻨﻟﺎﺒ ﺕﺎﻤﺩﻘﻤﻟﺍ ﻁﺒﺭ ﻡﺩﻋﻭ ،ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟﺍ ﺭﺼﺎﻨﻌﻟﺍ ﻥﻴﺒ ﺔﻴﻟﺎﺨ ﺕﺎﺤﺎﺴﻤﻭ ﺓﺭﻴﺜﻜ ﺕﺎﻏﺍﺭﻓ ﻙﺭﺘ  10
	 :ﺹﻴﺼﺨﺘﻟﺍ ﺕﺎﻴﻭﺘﺴﻤ ﻰﻨﺩﺃﻭ ﺩﻴﺭﺠﺘﻟﺍﻭ ﻡﻴﻤﻌﺘﻟﺍ ﺕﺎﻴﻭﺘﺴﻤ ﻰﻠﻋﺃ ﻥﻴﺒ ﺩﻤﻌﺘﻤﻟﺍﻭ ﺭﻤﺘﺴﻤﻟﺍ ﺢﺠﺭﺄﺘﻟﺍ  11
	 :ﺕﺍﺭﺎﺒﻌﻟﺍﻭ ﻝﺍﻭﺩﻟﺍ ﺽﻌﺒ ﺔﻨﻘﻴﺃ  12
	 :ﻊﻗﺍﻭﻟﺍ ﻝﺯﺘﺨﺘ ﻲﺘﻟﺍ ﺭﻭﺼﻟﺍ ﺽﻌﺒ ﺔﻋﺎﺸﺇ  13
	.ﻲﻟﺎﺘﻟﺍ ﻝﺨﺩﻤﻟﺍ ﺭﻅﻨﺍ :ﻑﺩﻬﺘﺴﻤﻟﺍ ﺭﻭﻬﻤﺠﻟﺍ ﻉﻭﻨﺘ ﺏﺴﺤ ﺎﻬﻌﻴﻭﻨﺘﻭ ﺕﺎﻴﺭﺍﺫﺘﻋﻻﺍ ﺭﻴﻴﻐﺘ 14
	 ﺔﻘﻠﻁﻤﻟﺍ ﺔﻴﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﻕﻭﻘﺤﻟﺍ ﺔﻴﺭﻅﻨﻭ ﺔﻴﺭﺼﻨﻌﻟﺍ ﺔﻴﻨﻭﻴﻬﺼﻟﺍ ﺕﺎﻴﺭﺍﺫﺘﻋﻻﺍ
	 :ﺽﻴﺒﻷﺍ ﻱﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺀﺏﻋ  1
	 :ﺹﻟﺎﺨﻟﺍ ﻱﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺀﺏﻋ  2
	 :ﻲﻜﺍﺭﺘﺸﻻﺍ ﻱﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺀﺏﻋ  3
	 ﻍﻭﺍﺭﻤﻟﺍ ﻲﻨﻭﻴﻬﺼﻟﺍ ﺏﺎﻁﺨﻟﺍ ﺓﺭﻔﺸ ﻙﻓ ﺔﻴﻔﻴﻜ
	 :ﺽﺭﻐﻟﺍ ﺍﺫﻫ ﻕﻴﻘﺤﺘﻟ ﺔﻴﻟﺎﺘﻟﺍ ﻝﺌﺎﺴﻭﻟﺎﺒ ﺭﻤﺘﺅﻤﻟﺍ ﻲﺼﻭﻴﻭ
	 :ﻲﻫ ﺔﻴﻨﻭﻴﻬﺼﻟﺍ ﻑﺍﺩﻫﺃ 
	 :ﺔﻴﻟﺎﺘﻟﺍ ﺏﺎﺒﺴﻸﻟ ﺭﺍﺭﻤﺘﺴﻻﺍ ﺔﻏﻭﺍﺭﻤﻟﺍ ﺔﻐﻴﺼﻠﻟ ﺭﺩﻗ ﺩﻗﻭ
	 ﻡﺎﻌﻟﺍ ﻲﻟﻭﺩﻟﺍ ﻥﻭﻨﺎﻘﻟﺍ
	 ﺓﺀﺍﺭﺒ ﺕﺍﺫ ﺔﻜﺭﺸ
	 :ﻲﻠﻴ ﺎﻤﻴﻓ ﺭﻭﺒﺠ ﺝﺭﻭﺠ ﺭﻭﺘﻜﺩﻟﺍ ﺎﻫﺯﺠﻭﺃ ،ﻯﺭﺨﻷﺍ ﺕﺍﺀﺍﺭﺒﻟﺍﻭ ﺭﻭﻔﻠﺒ ﺩﻋﻭ ﻥﻴﺒ ﺕﺎﻓﻼﺘﺨﺍ ﺔﻤﺜ ﻥﺈﻓ 
	 ﺙﻟﻭﻨﻤﻭﻜﻟﺍ
	 ﺓﺩﻴﺩﺠﻟﺍ ﻕﺌﺎﻘﺤﻟﺍ ﻕﻠﺨ


	ﺔﻴﻨﻭﻴﻬﺼﻟﺍ ﺦﻴﺭﺎﺘﻲﻨﺎﺜﻟﺍ ﺀﺯﺠﻟﺍ
	ﺔﻴﻨﻭﻴﻬﺼﻟﺍ ﺦﻴﺭﺎﺘ :ﻝﻭﻷﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ 
	 ﺔﻤﺩﻘﻤ :ﺔﻴﻨﻭﻴﻬﺼﻟﺍ ﺦﻴﺭﺎﺘ
	 ﺔﻴﻨﻭﻴﻬﺼﻠﻟ ﻱﺭﺎﻀﺤﻟﺍﻭ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍﻭ ﻲﺨﻴﺭﺎﺘﻟﺍ ﻕﺎﻴﺴﻟﺍ
	 :ﻲﻫ ﺎﺜﻼﺜ ﺕﺎﺤﺎﺴ ﻥﻤﻀﺘﻴﻭ ﺩﺤ ﻰﺼﻗﻷ ﺏﻜﺭﻤ ﺦﻴﺭﺎﺘ ﺔﻴﻨﻭﻴﻬﺼﻟﺍ ﺦﻴﺭﺎﺘ ﻥﺃ ﺔﻅﺤﻼﻤ ﺏﺠﻴ ﺎﻤﻜ
	 ﺯﺠﻭﻤ ﺦﻴﺭﺎﺘ :ﺔﻴﻨﻭﻴﻬﺼﻟﺍ ﺔﻜﺭﺤﻟﺍﻭ ﻲﻨﻭﻴﻬﺼﻟﺍ ﺭﻜﻔﻟﺍ
	 .ﺔﻴﻨﻴﻭﻜﺘﻟﺍ ﺔﻠﺤﺭﻤﻟﺍ :ﻻﻭﺃ
	 : ﺭﺸﻋ ﻊﺒﺎﺴﻟﺍ ﻥﺭﻘﻟﺍ ﺔﻴﺎﻬﻨ ﻰﺘﺤ  ﺔﻴﺤﻴﺴﻤﻟﺍ ﺔﺠﺎﺒﻴﺩﻟﺍ ﺕﺍﺫ ﺔﻴﻨﻭﻴﻬﺼﻟﺍ  1
	 : ﺭﺸﻋ ﻊﺴﺎﺘﻟﺍ ﻥﺭﻘﻟﺍ ﻑﺼﺘﻨﻤ ﻰﺘﺤ   ﺔﻴﻨﺎﻤﻠﻌﻟﺍ  ﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺭﻴﻏ ﺔﻴﻨﻭﻴﻬﺼ  2
	: ﺭﺸﻋ ﻊﺴﺎﺘﻟﺍ ﻥﺭﻘﻟﺍ ﻥﻤ ﻲﻨﺎﺜﻟﺍ ﻑﺼﻨﻟﺍ  ﺔﻴﺒﺭﻐﻟﺍ ﻡﻬﺘﺎﻌﻤﺘﺠﻤ ﻲﻓ ﻥﻴﺠﻤﺩﻨﻤﻟﺍ ﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺀﺎﻴﺭﺜﺃ ﺔﻴﻨﻭﻴﻬﺼ  3
	 : ﺭﺸﻋ ﻊﺴﺎﺘﻟﺍ ﻥﺭﻘﻟﺍ ﻲﻓ ﺓﺭﻴﺨﻷﺍ ﺩﻭﻘﻌﻟﺍ  ﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﻥﻴﺒ ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟﺍ ﺔﻴﻨﻭﻴﻬﺼﻟﺍ ﺕﺍﺭﺎﻴﺘﻟﺍ ﺕﺎﺼﺎﻫﺭﺇ  4
	: ﻥﻴﺭﺸﻌﻟﺍ ﻥﺭﻘﻟﺍ ﺔﻴﺍﺩﺒﻭ ﺭﺸﻋ ﻊﺴﺎﺘﻟﺍ ﻥﺭﻘﻟﺍ ﻲﻓ ﺓﺭﻴﺨﻷﺍ ﺩﻭﻘﻌﻟﺍ  ﻝﺯﺘﺭﻫ ﺔﻠﺤﺭﻤ  5
	 :ﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﻥﻴﺒ ﺔﻴﻨﻭﻴﻬﺼﻟﺍ ﺓﺭﻜﻔﻟﺍ ﺭﻭﻠﺒﺘ  6
	 .ﻲﻤﻴﻅﻨﺘ ﺭﺎﻁﺇ ﺩﺠﻭﻴ ﻥﺃ ﺎﻴﺭﻭﺭﻀ ﻥﺎﻜ ﻝﺒ ،ﺔﻴﻓﺎﻜ ﺔﻴﻨﻭﻴﻬﺼﻟﺍ ﺓﺭﻜﻔﻟﺍ ﺓﺭﻭﻠﺒ ﻥﻜﺘ ﻡﻟ :ﺔﻴﻨﻭﻴﻬﺼﻟﺍ ﺔﻤﻅﻨﻤﻟﺍ ﺱﻴﺴﺄﺘ  7
	 ﻡﺘﻭ  1897  ﻝﻭﻷﺍ ﻲﻨﻭﻴﻬﺼﻟﺍ ﺭﻤﺘﺅﻤﻠﻟ ﺎﻋﺩ ﻡﺜ ، ﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺔﻟﻭﺩ ﻪﺒﺎﺘﻜ ﻲﻓ ﻲﺴﺎﺴﻷﺍ ﺭﻭﺼﺘﻟﺍ ﻝﺯﺘﺭﻫ ﻊﻀﻭ ﺩﻗﻭ
	 .ﺔﻴﻨﻭﻴﻬﺼﻟﺍ ﺔﻤﻅﻨﻤﻟﺍ ﺱﻴﺴﺄﺘ
	 .ﻥﻴﺭﺸﻌﻟﺍ ﻥﺭﻘﻟﺍ ﻊﻠﻁﻤ ﻰﻓ ﺓﺩﻻﻭﻟﺍ ﺔﻠﺤﺭﻤ :ﺎﻴﻨﺎﺜ
	 .ﻥﻴﻁﺴﻠﻓ ﻲﻓ ﻥﺎﻁﻴﺘﺴﻻﺍ :ﺎﺜﻟﺎﺜ
	 .ﺔﻴﻨﻭﻴﻬﺼﻟﺍ ﺔﻤﺯﺃ :ﺎﻌﺒﺍﺭ
	 ﺔﻴﻨﻭﻴﻬﺼﻟﺍ ﺕﺍﺭﻤﺘﺅﻤﻟﺍ
	 :ﻝﻭﻷﺍ ﺭﻤﺘﺅﻤﻟﺍ
	 :ﻲﻨﺎﺜﻟﺍ ﺭﻤﺘﺅﻤﻟﺍ
	 :ﺙﻟﺎﺜﻟﺍ ﺭﻤﺘﺅﻤﻟﺍ
	 :ﻊﺒﺍﺭﻟﺍ ﺭﻤﺘﺅﻤﻟﺍ
	 :ﺱﻤﺎﺨﻟﺍ ﺭﻤﺘﺅﻤﻟﺍ
	 :ﺱﺩﺎﺴﻟﺍ ﺭﻤﺘﺅﻤﻟﺍ
	 :ﻊﺒﺎﺴﻟﺍ ﺭﻤﺘﺅﻤﻟﺍ
	 :ﻥﻤﺎﺜﻟﺍ ﺭﻤﺘﺅﻤﻟﺍ
	 :ﻊﺴﺎﺘﻟﺍ ﺭﻤﺘﺅﻤﻟﺍ
	 :ﺭﺸﺎﻌﻟﺍ ﺭﻤﺘﺅﻤﻟﺍ
	 :ﺭﺸﻋ ﻱﺩﺎﺤﻟﺍ ﺭﻤﺘﺅﻤﻟﺍ
	 :ﺭﺸﻋ ﻲﻨﺎﺜﻟﺍ ﺭﻤﺘﺅﻤﻟﺍ
	 :ﺭﺸﻋ ﺙﻟﺎﺜﻟﺍ ﺭﻤﺘﺅﻤﻟﺍ
	 :ﺭﺸﻋ ﻊﺒﺍﺭﻟﺍ ﺭﻤﺘﺅﻤﻟﺍ
	 :ﺭﺸﻋ ﺱﻤﺎﺨﻟﺍ ﺭﻤﺘﺅﻤﻟﺍ
	 :ﺭﺸﻋ ﺱﺩﺎﺴﻟﺍ ﺭﻤﺘﺅﻤﻟﺍ
	 :ﺭﺸﻋ ﻊﺒﺎﺴﻟﺍ ﺭﻤﺘﺅﻤﻟﺍ
	 :ﺭﺸﻋ ﻥﻤﺎﺜﻟﺍ ﺭﻤﺘﺅﻤﻟﺍ
	 :ﺭﺸﻋ ﻊﺴﺎﺘﻟﺍ ﺭﻤﺘﺅﻤﻟﺍ
	 :ﻥﻭﺭﺸﻌﻟﺍ ﺭﻤﺘﺅﻤﻟﺍ
	 :ﻥﻭﺭﺸﻌﻟﺍﻭ ﻱﺩﺎﺤﻟﺍ ﺭﻤﺘﺅﻤﻟﺍ
	 :ﻥﻭﺭﺸﻌﻟﺍﻭ ﻲﻨﺎﺜﻟﺍ ﺭﻤﺘﺅﻤﻟﺍ
	 :ﻥﻭﺭﺸﻌﻟﺍﻭ ﺙﻟﺎﺜﻟﺍ ﺭﻤﺘﺅﻤﻟﺍ
	 :ﻥﻭﺭﺸﻌﻟﺍﻭ ﻊﺒﺍﺭﻟﺍ ﺭﻤﺘﺅﻤﻟﺍ
	 :ﻥﻭﺭﺸﻌﻟﺍﻭ ﺱﻤﺎﺨﻟﺍ ﺭﻤﺘﺅﻤﻟﺍ
	 :ﻥﻭﺭﺸﻌﻟﺍﻭ ﺱﺩﺎﺴﻟﺍ ﺭﻤﺘﺅﻤﻟﺍ
	 :ﻥﻭﺭﺸﻌﻟﺍﻭ ﻊﺒﺎﺴﻟﺍ ﺭﻤﺘﺅﻤﻟﺍ
	 :ﻥﻭﺭﺸﻌﻟﺍﻭ ﻥﻤﺎﺜﻟﺍ ﺭﻤﺘﺅﻤﻟﺍ
	 :ﻥﻭﺭﺸﻌﻟﺍﻭ ﻊﺴﺎﺘﻟﺍ ﺭﻤﺘﺅﻤﻟﺍ
	 :ﻥﻭﺜﻼﺜﻟﺍ ﺭﻤﺘﺅﻤﻟﺍ
	 :ﻥﻭﺜﻼﺜﻟﺍﻭ ﻱﺩﺎﺤﻟﺍ ﺭﻤﺘﺅﻤﻟﺍ
	 :ﻥﻭﺜﻼﺜﻟﺍﻭ ﻲﻨﺎﺜﻟﺍ ﺭﻤﺘﺅﻤﻟﺍ
	 :ﻥﻭﺜﻼﺜﻟﺍﻭ ﺙﻟﺎﺜﻟﺍ ﺭﻤﺘﺅﻤﻟﺍ
	  1968  5728 ﺱﺩﻘﻟﺍ ﺞﻤﺎﻨﺭﺒ
	 ﻩﺎﻔﻜﻴﺘﺎﻫ
	  1909-1851  ﺭﺒﻤﺇ ﻲﻟﺎﺘﻔﻨ
	 :ﺓﺩﻴﺩﻋ ﺔﻴﻌﻗﺍﻭﻭ ﺔﻴﺯﻤﺭ ﺕﻻﻻﺩ ﺕﺍﺫ ﺭﺒﻤﺇ ﺓﺎﻴﺤ ﺓﺭﻴﺴ ﻥﺃ ﻊﻗﺍﻭﻟﺍﻭ
	 ﺎﻴﺴﻭﺭ ﻲﻓ ﺔﻴﻨﻭﻴﻬﺼﻟﺍ ﺦﻴﺭﺎﺘ
	 ﺍﺩﻨﻟﻭﺒ ﻲﻓ ﺔﻴﻨﻭﻴﻬﺼﻟﺍ ﺦﻴﺭﺎﺘ
	 :ﺔﻤﺴﻘﻤﻟﺍ ﺔﻠﺘﺤﻤﻟﺍ ﺍﺩﻨﻟﻭﺒ :ﻰﻟﻭﻷﺍ ﺔﻠﺤﺭﻤﻟﺍ
	 :ﻲﻨﺎﻤﻟﻷﺍ ﻉﺎﻁﻘﻟﺍ ﻲﻓ ﺔﻴﻨﻭﻴﻬﺼﻟﺍ  ﺃ
	 :ﻲﺴﻭﺭﻟﺍ ﻉﺎﻁﻘﻟﺍ ﻲﻓ ﺔﻴﻨﻭﻴﻬﺼﻟﺍ  ﺏ
	 : ﺍﺩﻨﻟﻭﺒ ﻥﻤ ﻱﻭﺎﺴﻤﻨﻟﺍ ﻉﺎﻁﻘﻟﺍ  ﺎﻴﺸﻴﻟﺎﺠ ﻲﻓ ﺔﻴﻨﻭﻴﻬﺼﻟﺍ  ﺝ
	 :ﺔﻠﻘﺘﺴﻤﻟﺍ ﺍﺩﻨﻟﻭﺒ :ﺔﻴﻨﺎﺜﻟﺍ ﺔﻠﺤﺭﻤﻟﺍ
	 :ﻲﻠﻴ ﺎﻤﺒ ﺔﻠﺤﺭﻤﻟﺍ ﻙﻠﺘ ﺯﻴﻤﺘﺘﻭ
	 ﺎﻴﻨﺎﻤﻟﺃ ﻲﻓ ﺔﻴﻨﻭﻴﻬﺼﻟﺍ ﺦﻴﺭﺎﺘ
	 ﺎﺴﻨﺭﻓ ﻲﻓ ﺔﻴﻨﻭﻴﻬﺼﻟﺍ ﺦﻴﺭﺎﺘ
	 :ﻲﻠﻴ ﺎﻤﻴﻓ ﺎﻫﺭﻭﻁﺘ ﻝﺤﺍﺭﻤ ﺹﺨﻠﻨ ﻥﺃ ﻥﻜﻤﻴﻓ ،ﺎﺴﻨﺭﻓ ﺩﻭﻬﻴ ﻥﻴﺒ ﺔﻴﻨﻭﻴﻬﺼﻠﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺒ ﺎﻤﺃ
	 : ﺓﺄﺸﻨﻟﺍ ﺔﻠﺤﺭﻤ  1919  1880 ﻰﻟﻭﻷﺍ ﺔﻠﺤﺭﻤﻟﺍ  1
	: ﺭﻭﻁﺘﻟﺍ ﺔﻠﺤﺭﻤ  1939  1914 :ﺔﻴﻨﺎﺜﻟﺍ ﺔﻠﺤﺭﻤﻟﺍ  2
	 : ﺭﺍﺭﻘﺘﺴﻻﺍ ﺔﻠﺤﺭﻤ  1967  1939ﺔﺜﻟﺎﺜﻟﺍ ﺔﻠﺤﺭﻤﻟﺍ  3
	 ﺍﺭﺘﻠﺠﻨﺇ ﻲﻓ ﺔﻴﻨﻭﻴﻬﺼﻟﺍ ﺦﻴﺭﺎﺘ
	 :ﻝﺤﺍﺭﻤ ﻊﺒﺭﺃ ﻰﻟﺇ ﺍﺭﺘﻠﺠﻨﺇ ﻲﻓ ﺔﻴﻨﻭﻴﻬﺼﻟﺍ ﺔﻜﺭﺤﻟﺍ ﺦﻴﺭﺎﺘ ﻡﻴﺴﻘﺘ ﻥﻜﻤﻴﻭ
	 :1914 ﻰﺘﺤ ﺔﻜﺭﺤﻟﺍ ﺓﺄﺸﻨ ﺫﻨﻤ :ﻰﻟﻭﻷﺍ ﺔﻠﺤﺭﻤﻟﺍ
	 :1939  1904 :ﺔﻴﻨﺎﺜﻟﺍ ﺔﻠﺤﺭﻤﻟﺍ
	: 1948  1939  ﺔﺜﻟﺎﺜﻟﺍ ﺔﻠﺤﺭﻤﻟﺍ
	:   1948  ﺔﻌﺒﺍﺭﻟﺍ ﺔﻠﺤﺭﻤﻟﺍ
	 ﺓﺩﺤﺘﻤﻟﺍ ﺕﺎﻴﻻﻭﻟﺍ ﻲﻓ ﺔﻴﻨﻭﻴﻬﺼﻟﺍ ﺦﻴﺭﺎﺘ
	 ﻲﺒﺭﻌﻟﺍ ﻡﻟﺎﻌﻟﺍ ﻲﻓ ﺔﻴﻨﻭﻴﻬﺼﻟﺍ ﺦﻴﺭﺎﺘ

	ﻥﻴﻴﺒﻴﻠﺼﻟﺍ  ﺔﺠﻨﺭﻔﻟﺍ ﺕﻼﻤﺤ :ﻰﻟﻭﻷﺍ ﺔﻴﻨﻭﻴﻬﺼﻟﺍ ﺕﺎﺼﺎﻫﺭﻹﺍ :ﻰﻨﺎﺜﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ  
	  ﺔﺠﻨﺭﻔﻟﺍ  ﻥﻭﻴﺒﻴﻠﺼﻟﺍ
	 ﻥﻴﻁﺴﻠﻓﻭ ﺎﺒﺭﻭﺃ ﺏﺭﻏ ﻲﻓ ﺔﻴﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺕﺎﻋﺎﻤﺠﻟﺍﻭ ﺔﺠﻨﺭﻔﻟﺍ ﺕﻼﻤﺤ
	 ﻲﻨﻭﻴﻬﺼﻟﺍ ﻉﻭﺭﺸﻤﻟﺍﻭ ﺔﺠﻨﺭﻔﻟﺍ ﺕﻼﻤﺤ ﻥﻴﺒ ﻪﺒﺎﺸﺘﻟﺍ
	 ﻲﻠﻴﺌﺍﺭﺴﻹﺍ/ﻲﻨﻭﻴﻬﺼﻟﺍ ﻥﺍﺩﺠﻭﻟﺍ ﻲﻓ ﺔﺠﻨﺭﻔﻟﺍ ﺕﻼﻤﺤ ﺔﻴﺯﻜﺭﻤ

	ﺔﻴﺤﻴﺴﻤﻟﺍ ﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺭﻴﻏ ﺔﻴﻨﻭﻴﻬﺼ :ﺙﻟﺎﺜﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	 ﺔﻴﺒﺭﻐﻟﺍ ﺔﻴﻨﻭﻴﻬﺼﻟﺍ
	 ﺭﺎﻴﻏﻷﺍ ﺔﻴﻨﻭﻴﻬﺼ
	 ﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺭﻴﻏ ﺔﻴﻨﻭﻴﻬﺼ
	 ﺔﻴﺤﻴﺴﻤﻟﺍ ﺔﻴﻨﻭﻴﻬﺼﻟﺍ
	 ﺔﻴﺤﻴﺴﻤﻟﺍ ﺔﺠﺎﺒﻴﺩﻟﺍ ﺕﺍﺫ ﺔﻴﻨﻭﻴﻬﺼﻟﺍ
	 :ﺓﺩﺤﺘﻤﻟﺍ ﺕﺎﻴﻻﻭﻟﺍ ﻲﻓ ﺔﻴﺤﻴﺴﻤﻟﺍ ﺔﻴﻨﻭﻴﻬﺼﻟﺍ ﺕﺎﻤﻅﻨﻤﻟﺍ ﻡﻫﺃ ﻥﻤﻭ
	 ﺔﻴﻔﻟﻷﺍ ﺩﺌﺎﻘﻌﻟﺍﻭ ﻡﻼﺤﻷﺍ
	 ﺔﻴﻋﺎﺠﺭﺘﺴﻻﺍ ﺓﺩﻴﻘﻌﻟﺍ
	 ﻥﻭﺩﺠﻤﺭﻫ
	 ﻝﺎﺠﺩﻟﺍ ﺢﻴﺴﻤﻟﺍ
	 ﻝﻜﻴﻬﻟﺍ ﻥﺎﺴﺭﻓ
	 ﻥﻭﻤﺭﻭﻤﻟﺍ
	 ﻩﻭﻬﻴ ﺩﻭﻬﺸ

	ﺔﻴﻨﺎﻤﻠﻌﻟﺍ ﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺭﻴﻏ ﺔﻴﻨﻭﻴﻬﺼ :ﻊﺒﺍﺭﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ 
	 ﺔﻴﻨﺎﻤﻠﻌﻟﺍ ﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺭﻴﻏ ﺔﻴﻨﻭﻴﻬﺼ
	 :ﻲﻠﻴ ﺎﻤﻜ ﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺭﻴﻏ ﺔﻴﻨﻭﻴﻬﺼ ﻡﺎﻬﺴﺇ ﺹﻴﺨﻠﺘ ﻥﻜﻤﻴﻭ
	 ﻥﻴﻁﺴﻠﻓ ﻑﺎﺸﻜﺘﺴﺍ ﻕﻭﺩﻨﺼ
	  1625  1558  ﺵﻨﻴﻓ ﻱﺭﻨﻫ
	  1717-1656  ﻱﺭﻟﺎﺠﻨﻻ ﻱﺩ ﺏﻴﻠﻴﻓ
	  1873-1796  ﺭﻭﺩﺎﻔﻠﺴ ﻑﻴﺯﻭﺠ
	  1869-1796  ﺭﻟﻭﺎﺠ ﺝﺭﻭﺠ
	  1860-1798  ﻥﻭﺴﻴﺭﻜ ﺭﺩﺭﺍﻭ
	 1855-1798  ﺵﺘﻔﻴﻜﻤ ﻡﺩﺁ
	   -    ﻥﺍﺭﺎﻫﻻ ﺕﺴﻨﺭﺇ
	 1885-1801  ﻱﺭﺒﺴﺘﻓﺎﺸ ﺩﺭﻭﻟ
	  1872-1806  ﻥﻴﻓ ﺱﻤﻴﺠ
	 1869-1807  ﻝﺸﺭﺸﺘ ﺯﻟﺭﺎﺸﺘ
	 Benedetto Musolino 1885-1809  ﻭﻨﻴﻟﻭﺴﻭﻤ ﻭﺘﻴﺩﻨﺒ
	 1880-1819  ﺕﻭﻴﻟﺇ ﺝﺭﻭﺠ
	 1910-1823  ﺙﻴﻤﺴ ﻥﻴﻭﺩﻟﻭﺠ
	 1883-1827  ﺕﻟﺍﺯﺎﻜ ﺩﺭﺍﻭﺩﺇ
	 1888-1829  ﺕﻨﺎﻔﻴﻟﻭﺃ ﺱﻨﺍﺭﻭﻟ
	 1905 -1830  ﻑﻴﺴﺘﻓﻭﺩﺭﻭﻤ ﻝﻴﻴﻨﺍﺩ
	 1899-1841  ﻲﻜﺴﻨﻴﻠﻔﻨ ﺏﻴﻠﻴﻓ
	  1935-1841  ﻥﻭﺘﺴﻜﻼﺒ ﻡﺎﻴﻠﻴﻭ
	 1931-1845  ﺭﻠﺸﻫ ﻡﺎﻴﻠﻴﻭ
	 1932-1846  ﺕﻭﻜﺴ ﺯﻟﺭﺎﺸﺘ
	  1910-1848  ﺭﺩﻨﻭﻜ ﺩﻭﻠﻜ
	 1970-1870  ﺱﻁﻤﺴ ﻥﺎﻴﺇ
	 1943-1872  ﺩﻭﻭﺠﺩﻭ ﺎﻴﺴﻭﺠ
	 1940-1872  ﻡﺎﺜﻭﺒﺩﻴﺎﺴ ﺕﺭﺒﺭﻫ
	 1971-1892  ﺭﻭﺒﻴﻨ ﺩﻟﻭﻬﻨﻴﺭ
	 1944 -1903  ﺕﻴﺠﻨﻴﻭ ﺯﻟﺭﺎﺸﺘ

	ﺔﻴﻨﻴﻁﻭﺘﻟﺍ ﺔﻴﻨﻭﻴﻬﺼﻟﺍ :ﺱﻤﺎﺨﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ 
	 ﻑﻴﺭﻌﺘ :ﺔﻴﻨﻴﻁﻭﺘﻟﺍ ﺔﻴﻨﻭﻴﻬﺼﻟﺍ
	 ﺦﻴﺭﺎﺘ :ﺔﻴﻨﻴﻁﻭﺘﻟﺍ ﺔﻴﻨﻭﻴﻬﺼﻟﺍ
	 .ﺭﻭﻔﻠﺒﻭ ﻝﺯﺘﺭﻫ ﻝﺒﻗ ﺎﻤ ﺔﻠﺤﺭﻤ :ﻰﻟﻭﻷﺍ ﺔﻠﺤﺭﻤﻟﺍ
	 .ﺭﻭﻔﻠﺒﻭ ﻝﺯﺘﺭﻫ ﺩﻌﺒ ﺎﻤ ﺔﻠﺤﺭﻤ :ﺔﻴﻨﺎﺜﻟﺍ ﺔﻠﺤﺭﻤﻟﺍ
	 ﻱﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺭﻴﻏ ﻱﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﻲﻨﻭﻴﻬﺼﻟﺍ
	 ﺕﺎﻨﻭﻟﺎﺼﻟﺍ ﺔﻴﻨﻭﻴﻬﺼ
	 ﺔﻴﻨﻴﻁﻭﺘﻟ  ﻥﻴﺠﻤﺩﻨﻤﻟﺍ ﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺏﺭﻐﻟﺍ ﺀﺎﻴﺭﺜﺃ ﺔﻴﻨﻭﻴﻬﺼ
	 ﺔﻴﻨﻭﻴﻬﺼ» ﻭﺃ «ﺔﻴﺭﻴﺨﻟﺍ ﺔﻴﻨﻭﻴﻬﺼﻟﺍ» ﺎﻬﻴﻠﻋ ﻕﻠﻁﻨ ﻥﺃ ﻥﻜﻤﻴ ﻲﺘﻟﺍ ﺕﺍﺩﻋﺎﺴﻤﻟﺍﻭ ﻊﻴﺭﺎﺸﻤﻟﺍ ﻩﺫﻫ ﻥﺃ ﺩﻴﻜﺄﺘ ﺏﺠﻴﻭ
	 :ﻲﻠﻴ ﺎﻤﺒ ﻡﺴﺘﺘ ﺕﻨﺎﻜ «ﺫﺎﻘﻨﻹﺍﻭ ﺔﺜﺎﻏﻹﺍ
	 ﺓﺩﺎﻴﻘﻟ ﻥﻴﺤﺸﺭﻤ ﻁﻗ ﺍﻭﻨﻭﻜﻴ ﻡﻟ ﻡﻬﻨﺈﻓ ،ﻰﻟﻭﻷﺍ ﻥﻴﻁﻭﺘﻟﺍ ﺕﺎﻴﻠﻤﻋ ﺍﻭﻟﻭﻤ ﻥﻴﺫﻟﺍ ﻡﻫ ﻡﻫﺀﺎﻴﺭﺜﺃﻭ ﺏﺭﻐﻟﺍ ﺩﻭﻬﻴ ﻥﺃ ﻡﻏﺭﻭ
	 :ﺏﺎﺒﺴﺃ ﺓﺩﻌﻟ ﺔﻴﻨﻭﻴﻬﺼﻟﺍ ﺔﻜﺭﺤﻟﺍ
	 1885-1784  ﻱﺭﻭﻴﻔﺘﻨﻭﻤ ﻰﺴﻭﻤ
	 1896-1831  ﺵﺭﻴﻫ ﻱﺩ ﺱﻴﺭﻭﻤ
	 1890-1834  ﻭﺘﻭﺸﻴﺒ ﻥﻴﻤﺎﻴﻨﺒ
	 1934-1845  ﺩﻠﻴﺸﺘﻭﺭ ﻱﺩ ﺩﻨﻭﻤﺩﺇ
	 :ﺔﻘﻴﻤﻋ ﺔﻟﻻﺩ ﻪﻟ ﺍﺭﺭﻜﺘﻤ ﺎﻁﻤﻨ ﺩﻠﻴﺸﺘﻭﺭ ﺭﺒﺘﻌﻴﻭ
	 ﺕﺎﺘﺸﻟﺍ ﺔﻴﻨﻭﻴﻬﺼ
	 ﺭﻭﻔﻠﺒ ﺩﻌﺒ ﺔﻴﻨﻴﻁﻭﺘﻟﺍ ﺔﻴﻨﻭﻴﻬﺼﻟﺍ
	 :ﻲﻠﻴ ﺎﻤﻴﻓ ﺔﻴﻨﻴﻁﻭﺘﻟﺍ ﺔﻴﻨﻭﻴﻬﺼﻠﻟ ﺔﻴﺴﺎﺴﻷﺍ ﺕﺎﻤﺴﻟﺍ ﺯﺎﺠﻴﺇ ﻥﻜﻤﻴﻭ
	 1941-1856  ﺯﻴﺩﻨﺍﺭﺒ ﺱﻴﻭﻟ
	 ﻲﻟﻭﺩﻟﺍ ﻥﻴﻴﻭﺘﺴﻤﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻡﻬﻠﻤﻋ ﻕﺎﻁﻨﻭ ﻥﻴﻴﻨﻴﻁﻭﺘﻟﺍ ﺔﻨﻴﺎﻬﺼﻟﺍ ﺔﻤﻬﻤ ﺩﻴﺩﺤﺘ ﺔﻟﻭﺎﺤﻤ ﻲﻓ ﺯﻴﺩﻨﺍﺭﺒ ﺡﺍﺭﺘﻗﺍ ﺹﺨﻠﺘﻴﻭ
	 :ﻲﻠﺨﺍﺩﻟﺍ ﻲﻨﻴﻁﺴﻠﻔﻟﺍﻭ ﻲﺠﺭﺎﺨﻟﺍ
	 ﺏﺎﺒﺴﻸﻟ ﺯﻴﺩﻨﺍﺭﺒ ﺕﺎﺤﺍﺭﺘﻗﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﻴﻨﺎﻁﻴﺘﺴﻻﺍ ﺔﻴﻨﻭﻴﻬﺼﻟﺍ ﻲﻠﺜﻤﻤﻭ ﺔﻴﺸﻴﺩﻴﻟﺍ ﺩﻭﻬﻴ ﺕﺍﺩﺎﻴﻗﻭ ﻥﺎﻤﺯﻴﺍﻭ ﻕﻓﺍﻭﻴ ﻡﻟﻭ
	 :ﺔﻴﻟﺎﺘﻟﺍ
	 1943-1864  ﺭﻤﻴﺎﻬﻨﺒﻭﺃ ﺯﻨﺍﺭﻓ
	 1933-1867  ﻥﻴﻜﺯﺘﻭﻤ ﻭﻴﻟ
	 Bernard Lazare 1903-1870  ﺭﺍﺯﻻ ﺩﺭﺎﻨﺭﺒ
	 1937-1872  ﺱﺎﻫ ﻱﺩ ﺏﻭﻜﻴﺠ
	 1949-1874  ﺯﻴﺍﻭ ﻥﻔﻴﺘﺴ
	 1963-1874  ﺞﻴﻠﻓ ﺩﻨﻭﻤﺩﺇ
	 1965-1882  ﺭﺘﺭﻭﻔﻜﻨﺍﺭﻓ ﺱﻜﻠﻴﻓ
	 1942-1883  ﺝﺭﺒﺩﻟﻭﺠ ﻡﺎﻫﺍﺭﺒﺃ
	  1943-1888  ﺵﻴﻜ ﻙﻴﺭﺩﻴﺭﻓ
	  1963-1893  ﺭﻔﻠﻴﺴ ﻝﻴﻠﻫ ﺎﺒﺃ
	 1982-1894  ﻥﺎﻤﺩﻟﻭﺠ ﻡﻭﺤﺎﻨ
	  1922-  ﻥﻭﻌﺠ ﻡﻴﺴﻨ

	ﺔﻴﻨﻴﻁﻭﺘﻟﺍ ﺕﺎﺴﺴﺅﻤﻟﺍ :ﺱﺩﺎﺴﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ 
	 ﺔﻴﻨﻴﻁﻭﺘ ﺕﺎﺴﺴﺅﻤ
	 ﺔﻴﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺔﻴﻜﻴﺭﻤﻷﺍ ﺔﻜﺭﺘﺸﻤﻟﺍ ﻊﻴﺯﻭﺘﻟﺍ ﺔﻨﺠﻟ
	 ﺎﻨﻴﻴﻓ ﻲﻓ ﻲﻠﻴﺌﺍﺭﺴﻹﺍ ﻑﻟﺎﺤﺘﻟﺍ  ﻥﻴﻓ ﻭﺫ ﺵﺘﻴﻠﻴﺌﺍﺭﺴﺇ ﺱﻨﺎﻴﻟﻷﺍ
	 ﻲﻤﻟﺎﻌﻟﺍ ﻲﻠﻴﺌﺍﺭﺴﻹﺍ ﻑﻟﺎﺤﺘﻟﺍ  ﻝﺴﺭﻔﻴﻨﻭﻴ ﺕﻴﻠﻴﺌﺍﺭﺴﺇ ﺱﻨﺎﻴﻟﻷﺍ
	 ﺔﻋﺍﺭﺯﻠﻟ ﺔﻜﺭﺘﺸﻤﻟﺍ ﺔﻴﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺔﻴﻜﻴﺭﻤﻷﺍ ﺔﺴﺴﺅﻤﻟﺍ  ﺕﻨﻴﻭﺠ  ﻭﺭﺠﺃ
	 ﺔﻴﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺓﺭﺠﻬﻠﻟ ﺓﺩﺤﺘﻤﻟﺍ ﺔﻨﺠﻠﻟﺍ  ﺕﻜﺭﻴﺩ ﺞﻴﻤﺇ
	 ﺏﻴﺭﺩﺘﻟﺍﻭ ﻝﻴﻫﺄﺘﻟﺍ ﺓﺩﺎﻋﺇ ﺔﻤﻅﻨﻤ  ﺕﺭﻭﺃ
	 ﻱﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﻥﺎﻁﻴﺘﺴﻻﺍ ﺔﻴﻌﻤﺠ  ﺎﻜﻴﺇ
	 ﻲﺘﻴﻓﻭﺴﻟﺍ ﺩﺎﺤﺘﻻﺍ ﻲﻓ ﻱﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﻥﻴﻁﻭﺘﻠﻟ ﺔﻴﻜﻴﺭﻤﻷﺍ ﺔﻴﻌﻤﺠﻟﺍ  ﺭﻭﻜﻴﺇ
	 ﻥﺎﻤﻟﻷﺍ ﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺙﻭﻏ ﺔﻴﻌﻤﺠ
	 ﺎﻴﺴﻭﺭ ﻲﻓ ﺔﻴﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺔﻴﻋﺍﺭﺯﻟﺍ ﺕﺎﻨﻁﻭﺘﺴﻤﻠﻟ ﺔﻴﻜﻴﺭﻤﻷﺍ ﺔﻴﻌﻤﺠﻟﺍ
	 ﻲﺘﻴﻓﻭﺴﻟﺍ ﺩﺎﺤﺘﻻﺍ ﺽﺭﺃ ﻲﻓ ﻥﻴﺤﺩﺎﻜﻟﺍ ﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﻥﻴﻁﻭﺘ ﺔﻨﺠﻟ  ﺕﻤﺯﻭﻜ
	 ﺓﺩﺤﺘﻤﻟﺍ ﺱﺎﻴﻫ ﺔﻤﺩﺨ  ﺱﺎﻴﻫ
	 ﻡﺴﻴﻫ

	ﺔﻴﻠﻤﻌﻟﺍ  ﺔﻴﻨﺎﻁﻴﺘﺴﻻﺍ ﺔﻴﻨﻭﻴﻬﺼﻟﺍ :ﻊﺒﺎﺴﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ 
	 ﻑﻴﺭﻌﺘ :ﺔﻴﻨﺎﻁﻴﺘﺴﻻﺍ ﺔﻴﻨﻭﻴﻬﺼﻟﺍ
	 ﺔﻴﻠﻤﻌﻟﺍ ﺔﻴﻨﻭﻴﻬﺼﻟﺍ
	 ﺔﻴﻟﺎﻴﺨﻟﺍ ﺔﻴﻨﻭﻴﻬﺼﻟﺍ ﺔﻴﻨﺎﻁﻴﺘﺴﻻﺍ ﻊﻴﺭﺎﺸﻤﻟﺍ
	 ﺔﻴﻠﻠﺴﺘﻟﺍ  ﺔﻴﻠﻤﻌﻟﺍ ﺔﻴﻨﻭﻴﻬﺼﻟﺍ
	 :ﺔﻴﻟﺎﺘﻟﺍ ﻁﺎﻘﻨﻟﺍ ﻲﻓ ﺎﺒﺭﻭﺃ ﻕﺭﺸ ﺩﻭﻬﻴ ﺔﻴﻨﻭﻴﻬﺼ ﺕﺍﺯﺎﺠﻨﺇ ﺹﻴﺨﻠﺘ ﻥﻜﻤﻴﻭ
	 ﻥﻭﻴﻬﺼ ﺀﺎﺒﺤﺃ
	 ﺵﺘﻴﻓﻭﺘﺎﻜ ﺭﻤﺘﺅﻤ
	 ﻭﻠﻴﺒﻟﺍ
	 ﺎﻤﻴﺩﻗ
	 1891-1821  ﺭﻜﺴﻨﺒ ﻭﻴﻟ
	 :ﻝﻘﻨﻟﺍ ﺕﺎﻴﻟﺁﻭ ﺎﻬﻴﻟﺇ ﺭﺠﺎﻬﻴ ﻥﻤ ﺔﻴﻭﻫﻭ ﺽﺭﻷﺍ ﻩﺫﻫ ﺔﻴﻭﻫ ﺩﺩﺤﺘ ﺭﻜﺴﻨﺒ ﺔﺴﺍﺭﻜ ﻲﻓ ﺔﻨﻤﺎﻜ ﺕﺍﺭﺸﺅﻤ ﺓﺩﻋ ﺔﻤﺜﻭ
	 1878-1821  ﺝﺭﻭﻟ ﻡﻴﻴﺎﺤ
	 1898-1840  ﺍﺭﻴﺒﺎﺸ ﻥﺎﻤﺭﻫ
	 1895-1841  ﺭﻭﺩﺠﻴﻓﺍﺩ ﻡﻴﻟﺇ
	 Peretz Smolenskin 1885-1842  ﻥﻴﻜﺴﻨﻟﻭﻤﺴ ﺱﺘﺭﻴﺒ
	 oshe Lilienblum 1910-1843  ﻡﻭﻠﺒﻨﻴﻠﻴﻟ ﻪﻴﺸﻭﻤ
	 1904 – 1846  ﺩﻴﻤﺴﺩﻟﻭﺠ ﺕﺭﺒﻟﺃ
	 1918 -1863  ﻑﻭﻨﻠﻴﺸﺘ ﻝﻴﻬﻴ
	  1935-1867  ﻥﻴﻔﻴﻟ ﺎﻴﺭﺎﻤﺸ

	ﻝﺯﺘﺭﻫ ﺭﺩﻭﻴﺘ :ﻥﻤﺎﺜﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ 
	 1904-1860  ﻪﺘﺎﻴﺤ :ﻝﺯﺘﺭﻫ
	 ﻝﺯﺘﺭﻫﺭﺎﻜﻓﺃ
	 ﺏﻌﺸﻟﺍ ﺓﺭﻜﻓ ﻥﻋ ﺭﺩﺼﻴ ﻭﻫﻭ ،ﺔﺌﺩﺎﻬﻟﺍ ﺓﺭﺒﻨﻟﺍ ﻲﻓ ﻙﻟﺫﻜ ﻯﺩﺒﺘﺘ ﺎﻤﻨﺇﻭ ﺏﺴﺤﻭ ﺭﺎﻜﻓﻷﺍ ﻲﻓ ﻝﺯﺘﺭﻫ ﺔﺜﺍﺩﺤ ﻯﺩﺒﺘﺘ ﻻﻭ
	 :ﻉﻭﻀﻭﻤﻠﻟ ﺔﻴﻠﻤﻋ ﻻﻭﻠﺤ ﺡﺭﻁﻴﻭ ﻩﺭﺴﻔﻴﻭ ﺫﻭﺒﻨﻤﻟﺍ ﻱﻭﻀﻌﻟﺍ
	 .ﺫﻭﺒﻨﻤﻟﺍ ﻱﻭﻀﻌﻟﺍ ﺏﻌﺸﻟﺍ  1
	 .ﻲﻋﺎﻤﺘﺠﺍ ﻲﺨﻴﺭﺎﺘ ﺱﺎﺴﺃ  ﺃ
	 .ﻲﻗﺭﻋ ﺱﺎﺴﺃ  ﺏ
	 .ﻲﻓﺎﻘﺜ ﻲﻨﺜﺇ ﺱﺎﺴﺃ ﺝ
	 .ﻲﻟﺎﻴﺭﺒﻤﻹﺍ ﻝﺤﻟﺍﻭ ﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﻊﻔﻨ  2
	 ﻪﻠﺒﻗ ﺔﻴﻨﻭﻴﻬﺼﻟﺍ ﺕﺍﺭﺎﻴﺘﻟﺍ ﻥﻤ ﻝﺯﺘﺭﻫ ﻑﻗﻭﻤ
	 :ﻕﺤﻻ ﺦﻴﺭﺎﺘ ﻲﻓ ﻪﺴﻔﻨ ﺩﻠﻴﺸﺘﻭﺭ ﺎﻬﻨﻴﺒ ﺏﺎﺒﺴﻷ ﻪﺤﺍﺭﺘﻗﺍ ﺽﻓﺭ ﺩﻠﻴﺸﺘﻭﺭ ﻥﻜﻟﻭ
	 ﻥﺎﺘﻴﻨﻭﻴﻬﺼﻟﺍﻭ ﻝﺯﺘﺭﻫ
	 ﻪﺠﺍﻭ ﻪﻨﻜﻟﻭ .ﻥﻴﻴﻨﺎﻁﻴﺘﺴﻻﺍ ﺔﻴﺸﻴﺩﻴﻟﺍ ﺩﻭﻬﻴﻭ ،ﻥﻭﻴﻨﻴﻁﻭﺘﻟﺍ ﻥﻴﺠﻤﺩﻨﻤﻟﺍ ﺏﺭﻐﻟﺍ ﺩﻭﻬﻴ :ﻥﻴﻓﺭﻁﻠﻟ ﻝﺯﺘﺭﻫ ﻪﺠﻭﺘ ﺩﻗﻭ
	 :ﺔﻔﻠﺘﺨﻤ ﺏﺎﺒﺴﻷ ﻲﻨﻭﻴﻬﺼﻟﺍ ﻪﻠﺤ ﺡﺭﻁ ﻲﻓ ﻥﻴﻓﺭﻁﻟﺍ ﻊﻤ ﺏﻋﺎﺘﻤ
	 :ﺔﻴﺸﻴﺩﻴﻟﺍ ﺩﻭﻬﻴ  1
	 :ﻥﻭﺠﻤﺩﻨﻤﻟﺍ ﺏﺭﻐﻟﺍ ﺩﻭﻬﻴ  2
	 ﺔﻴﻨﻭﻴﻬﺼﻟﺍ ﺔﻜﺭﺤﻟﺍﻭ ﻝﺯﺘﺭﻫ
	 ﻝﺯﺘﺭﻫ ﺭﺎﻜﻓﺃ ﻲﻓ ﻲﻨﻭﻴﻬﺼﻟﺍ ﻑﻨﻌﻟﺍ ﺭﻭﺫﺠ
	 ﺔﻴﻨﻭﻴﻬﺼ ﻥﻭﺩﺒ ﻥﻭﻴﻬﺼ

	ﺔﻴﺴﺎﻴﺴﻟﺍ ﺔﻴﻨﻭﻴﻬﺼﻟﺍ :ﻊﺴﺎﺘﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ 
	 ﺔﻴﺴﺎﻴﺴﻟﺍ ﺔﻴﻨﻭﻴﻬﺼﻟﺍ
	  ﺔﻴﺭﺎﻤﻌﺘﺴﻻﺍ   ﺔﻴﺴﺎﻤﻭﻠﺒﺩﻟﺍ ﺔﻴﻨﻭﻴﻬﺼﻟﺍ
	 Johan Kremenesky 1934-1850  ﻲﻜﺴﻨﻤﻴﺭﻜ ﻥﺎﻫﻭﻴ
	 David Wolffson 1914-1856  ﻥﻭﺴﻔﻟﻭ ﺩﻴﻔﻴﺩ
	 Nahum Sokolov 1936-1859  ﻑﻭﻟﻭﻜﻭﺴ ﻡﻭﺤﺎﻨ
	 Abraham Ussishkin 1941-1863  ﻥﻴﻜﺸﻴﺴﻭﺃ ﻡﺎﻫﺍﺭﺒﺃ
	 Max Nordau 1923-1849  ﻭﺩﺭﻭﻨ ﺱﻜﺎﻤ
	 ﺩﻌﺒ ﺔﻴﻨﻭﻴﻬﺼﻟﺍ ﺔﻜﺭﺤﻟﺍ ﻲﻓ ﺎﻴﺩﺎﻴﻗ ﺍﺭﻭﺩ ﺏﻌﻠﻴ ﻡﻟ ﻪﻨﺃ ﻻﺇ ،ﻲﻨﻭﻴﻬﺼﻟﺍ ﻉﻭﺭﺸﻤﻟﺍ ﺏﻨﺍﻭﺠ ﻥﻤ ﺍﺭﻴﺜﻜ ﻭﺩﺭﻭﻨ ﻡﻬﻓ ﻡﻏﺭﻭ
	 :ﺔﻴﻟﺎﺘﻟﺍ ﺏﺎﺒﺴﻸﻟ ﻙﻟﺫﻭ ،ﻝﺯﺘﺭﻫ ﺕﻭﻤ
	 Otto Warburg 1937-1871  ﺝﺭﻭﺒﺭﻭﻭ ﻭﺘﻭﺃ
	 Jacob Klatzkin 1948-1882  ﻥﻴﻜﺯﺘﻼﻜ ﺏﻭﻜﻴﺠ
	 ﺔﻴﻤﻭﻤﻌﻟﺍ ﺔﻴﻨﻭﻴﻬﺼﻟﺍ ﻭﺃ  ﺔﻤﺎﻌﻟﺍ ﺔﻴﻨﻭﻴﻬﺼﻟﺍ
	 :ﻥﻴﺘﻋﻭﻤﺠﻤ ﻰﻟﺇ ﺩﺎﺤﺘﻻﺍ ﻕﺸﻨﺍ ،1935 ﻡﺎﻋ ﻲﻨﺎﺜﻟﺍ ﻲﻤﻟﺎﻌﻟﺍ ﺭﻤﺘﺅﻤﻟﺍ ﻊﻤ ،ﻥﻜﻟﻭ
	 :ﺔﻴﻟﺎﺘﻟﺍ ﺔﺜﻼﺜﻟﺍ ﺕﺎﻁﺎﺸﻨﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺯﻜﺭﺘ ﻡﻫﺩﻬﺠ ﻥﺇ ﺔﻴﻨﻭﻴﻬﺼﻟﺍ ﺔﻋﻭﺴﻭﻤﻟﺍ ﻝﻭﻘﺘ ،ﻥﻴﺘﻋﻭﻤﺠﻤﻟﺍ ﻑﻼﺘﺨﺍ ﻡﻏﺭﻭ
	 Hayyim Weizmann 1952-1864  ﻥﺎﻤﺯﻴﺍﻭ ﻡﻴﻴﺎﺤ
	 ﺔﻴﺤﻴﺤﺼﺘﻟﺍ ﺔﻴﻨﻭﻴﻬﺼﻟﺍ
	 ﺭﺎﻜﻓﺃ ﻲﻓ ﺕﺩﺠﻭ 1935ﻭ 1925 ﻲﻤﺎﻋ ﻥﻴﺒ ﺔﻴﻨﻭﻴﻬﺼ ﺕﺎﻤﻅﻨﻤﻭ ﺕﺎﻜﺭﺤ ﺓﺩﻋ ﺔﻴﺤﻴﺤﺼﺘﻟﺍ ﺔﻜﺭﺤﻟﺍ ﺕﺒﺫﺠ
	 :ﺎﻬﻨﻤﻭ ،ﺓﺩﻭﺸﻨﻤﻟﺍ ﺎﻬﺘﻟﺎﻀ ﻲﻜﺴﻨﺘﻭﺒﺎﺠ
	 .ﺔﻴﺤﻴﺤﺼﺘﻟﺍ ﺔﻜﺭﺤﻟﺍ ﻲﺴﺴﺅﻤ ﻥﻤ ﺭﺒﺘﻌﻴﻭ ﻲﺴﻭﺭ ﻱﺩﻭﻬﻴ ﻭﻫﻭ ،ﺭﺎﺘﺨﺸ ﻑﻴﺯﻭﺠ ﺔﻋﻭﻤﺠﻤ 
	 ﻑﻭﺭﻭﺴﻭﻟﺭﺃ ﻝﺘﻘﺒ ﻥﻴﻤﻬﺘﻤﻟﺍ ﺔﺤﺎﺴ ﺔﺌﺭﺒﺘ ﺩﻌﺒ ﻥﺩﻨﻟ ﻲﻓ ﻥﻭﻴﺭﻭﺠ ﻥﺒﻭ ﻲﻜﺴﻨﺘﻭﺒﺎﺠ ﻝﺒﺎﻘﺘ 1934 ﻡﺎﻋ ﺭﺨﺍﻭﺃ ﻲﻓ
	ﺩﻭﻨﺒ ﺔﺜﻼﺜ ﻥﻤ ﻕﺎﻔﺘﺍ ﻰﻟﺇ ﻼﺼﻭﺘﻓ
	 ﺓﺩﻴﺩﺠﻟﺍ ﺔﻴﻨﻭﻴﻬﺼﻟﺍ ﺔﻤﻅﻨﻤﻟﺍ
	 ﺔﻴﻟﺎﻜﻴﺩﺍﺭﻟﺍ ﺔﻴﻨﻭﻴﻬﺼﻟﺍ
	 ﺔﻴﺒﺎﺒﺸ ﺔﻤﻅﻨﻤ  ﺭﺎﺘﻴﺒ
	 Vladimir Jabotinsky 1940-1880  ﻲﻜﺴﻨﺘﻭﺒﺎﺠ ﺭﻴﻤﻴﺩﻼﻓ
	 :ﻥﻴﻴﺴﺎﺴﺃ ﻥﻴﺭﺩﺼﻤ ﺔﻤﺜ ﻥﺃ ﻲﻜﺴﻨﺘﻭﺒﺎﺠ ﻯﺭﻴ ﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺔﻴﺼﻭﺼﺨ ﺭﺩﺼﻤ ﺎﻤ ﻥﻜﻟﻭ
	 :ﻲﻜﺴﻨﺘﻭﺒﺎﺠ ﺭﻅﻨ ﺔﻬﺠﻭ ﻥﻤ ﻑﺍﺩﻫﺃ ﺓﺩﻋ ﻕﻘﺤﻴﺴ ،ﺔﻴﻨﺎﻜﺴ ﺔﻴﺒﻠﻏﺄﻜ ،ﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﻝﻘﻨ ﻥﺇ
	 Max Bodenheimer 1940-1865  ﺭﻤﻴﺎﻬﻨﺩﻭﺒ ﺱﻜﺎﻤ
	 Yizhak Gruenbaum 1970-1879  ﻡﻭﺎﻨﺒﻭﺭﺠ ﻕﺎﺤﺴﺘﻴ
	 Meir Grossman 1964-1888  ﻥﺎﻤﺴﻭﺭﺠ ﺭﻴﺎﻤ

	ﺔﻴﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﺔﻴﻨﻭﻴﻬﺼﻟﺍ :ﺭﺸﻋ ﻯﺩﺎﺤﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ 
	 ﺔﻴﻜﺍﺭﺘﺸﻻﺍ ﺔﻴﻨﻭﻴﻬﺼﻟﺍ
	 ﺔﻴﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﺔﻴﻨﻭﻴﻬﺼﻟﺍ
	 :ﻥﺎﺌﻴﺸ ﺯﻴﻤﺘﻤﻟﺍ ﻊﻀﻭﻟﺍ ﺍﺫﻫ ﻥﻋ ﺞﺘﻨ ﺩﻗﻭ
	  1875-1812  ﺱﻫ ﻰﺴﻭﻤ
	  1922-1856  ﻥﻭﺩﺭﻭﺠ ﻥﻭﺭﺎﻫﺃ
	 Nachman Syrkin 1924-1868  ﻥﻴﻜﺭﻴﺴ ﻥﻤﺤﻨ
	 Joseph Trumpeldor 1924-1880  ﺭﻭﺩﻠﺒﻤﻭﺭﺘ ﻑﻴﺯﻭﺠ
	 Dov Borochov 1917-1881  ﻑﻭﺨﻭﺭﻭﺒ ﻑﻭﺩ
	 :ﻲﻨﻭﻴﻬﺼﻟﺍ ﻝﺤﻠﻟﻭ ﺔﻴﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺔﻟﺄﺴﻤﻠﻟ ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟﺍ ﺔﻴﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺕﺎﻘﺒﻁﻟﺍ ﺔﺒﺎﺠﺘﺴﻻ ﻪﻠﻴﻠﺤﺘ ﻑﻭﺨﻭﺭﻭﺒ ﻡﺩﻘﻴ ﻡﺜ
	 Berl Katzenelson 1944 -1887  ﻥﻭﺴﻠﻨﺯﺘﺎﻜ ﻝﺭﻴﺒ
	 Yetzhak Tabenkin 1973-1887  ﻥﻴﻜﻨﺒﺎﺘ ﻕﺎﺤﺴﺘﻴ
	 Hayyim Arlosoroff 1933-1899  ﻑﻭﺭﻭﺴﻭﻟﺭﺃ ﻡﻴﻴﺎﺤ

	ﺔﻴﻨﻴﺩﻟﺍ ﺔﻴﻨﺜﻹﺍ ﺔﻴﻨﻭﻴﻬﺼﻟﺍ :ﺭﺸﻋ ﻰﻨﺎﺜﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ 
	 ﺔﻴﻓﺎﻘﺜﻟﺍ ﺔﻴﻨﻭﻴﻬﺼﻟﺍ
	 ﺔﻴﺤﻭﺭﻟﺍ ﺔﻴﻨﻭﻴﻬﺼﻟﺍ
	 ﺔﻴﻨﺎﻤﻠﻌﻟﺍ ﺔﻴﻨﻭﻴﻬﺼﻟﺍ
	 ﺔﻴﻨﻴﺩﻟﺍ ﺔﻴﻨﻭﻴﻬﺼﻟﺍ
	 ﺔﻴﻨﺎﻤﻠﻌﻟﺍﻭ ﺔﻴﻨﻴﺩﻟﺍ  ﺔﻴﻨﺜﻹﺍ ﺔﻴﻨﻭﻴﻬﺼﻟﺍ
	 ﺔﻴﻨﻴﺩﻟﺍ ﺔﻴﻨﺜﻹﺍ ﺔﻴﻨﻭﻴﻬﺼﻟﺍ
	 ﺔﻜﺭﺤ  ﻲﺤﺍﺭﺯﻤ
	 ﻝﻴﺌﺍﺭﺴﺇ ﺕﺍﺩﻭﺠﺃ
	 :ﺔﻴﺴﺎﺴﺃ ﺭﺼﺎﻨﻋ ﺔﺜﻼﺜ ﻝﻼﺨ ﻥﻤ ﺔﻜﺭﺤﻟﺍ ﺕﻨﻭﻜﺘ ﺩﻗﻭ
	 Elijah Guttmacher 1874-1795  ﺭﺨﺎﻤﺘﻭﺠ ﻭﻫﺎﻴﻟﺇ
	 Tzvi Kalischer 1874-1795  ﺭﺸﻴﻟﺎﻜ ﻲﻔﺴﺘ
	 Yehudah Alkalai 1878-1798  ﻲﻌﻠﻘﻟﺍ ﺍﺩﻭﻬﻴ
	 Samuel Mohilever 1898-1824  ﺭﻔﻴﻠﻴﻫﻭﻤ ﻝﻴﻭﻤﺼ
	 Moses Glazner 1924-1856  ﺭﻨﺯﻼﺠ ﻰﺴﻭﻤ
	 Abraham Kook 1924-1865  ﻙﻭﻜ ﻡﺎﻫﺍﺭﺒﺃ
	  1949-1880  ﻥﻴﻟﺭﺒ  ﻥﻼﻴﺇ ﺭﺎﺒ ﺭﻴﺌﺎﻤ
	 Samuel Landau 1928-1892  ﻭﺍﺩﻨﻻ ﻝﻴﻭﻤﺼ

	ﺔﻴﻨﺎﻤﻠﻌﻟﺍ ﺔﻴﻨﺜﻹﺍ ﺔﻴﻨﻭﻴﻬﺼﻟﺍ :ﺭﺸﻋ ﺙﻟﺎﺜﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ 
	 ﺔﻴﻨﺎﻤﻠﻌﻟﺍ ﺔﻴﻨﺜﻹﺍ ﺔﻴﻨﻭﻴﻬﺼﻟﺍ
	 ﻰﺴﻭﻤ ﻲﻨﺒ ﺔﻴﻌﻤﺠ
	 ﺔﻴﻁﺍﺭﻗﻭﻤﻴﺩﻟﺍ ﺔﺒﺼﻌﻟﺍ
	 1927-1856  ﻡﺎﻌﻫ ﺩﺎﺤﺁ
	 :ﻥﻴﺘﻴﺴﺎﺴﺃ ﻥﻴﺘﻠﻜﺸﻤ ﻡﺎﻌﻫ ﺩﺎﺤﺁ ﺩﻨﻋ ﻲﻓﺎﻘﺜﻟﺍ ﺞﻤﺎﻨﺭﺒﻟﺍ ﺭﻴﺜﻴﻭ
	 1937-1875  ﻝﻔﻴﺎﻓ ﺩﻟﻭﺘﺭﺒ
	 1965-1881  ﻥﻭﻤﻴﺴ ﻥﻭﻴﻟ
	 1960-1888  ﺭﻴﻴﻤﺎﻨ ﺱﻴﻭﻟ

	ﺔﻴﻤﻴﻠﻗﻹﺍ ﺔﻴﻨﻭﻴﻬﺼﻟﺍ :ﺭﺸﻋ ﻊﺒﺍﺭﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ 
	 ﻰﻨﻭﻴﻬﺼﻟﺍ ﻉﻭﺭﺸﻤﻟﺍ ﻕﺎﻁﻨ ﻕﻴﻴﻀﺘ ﺕﻻﻭﺎﺤﻤ
	 ﺔﻴﻤﻴﻠﻗﻹﺍ ﺔﻴﻨﻭﻴﻬﺼﻟﺍ
	 ﻥﻴﻁﺴﻠﻓ ﺝﺭﺎﺨ ﺔﻴﻨﺎﻁﻴﺘﺴﺍ ﺔﻴﻨﻭﻴﻬﺼ ﻊﻴﺭﺎﺸﻤ
	 ﺎﻴﻘﻴﺭﻓﺃ ﻕﺭﺸ ﻉﻭﺭﺸﻤ
	 ﻥﻭﻴﻬﺼ ﺔﻨﻴﺎﻬﺼ
	 Joseph Chamberlain 1914-1836  ﻥﻴﻟﺭﺒﻤﺎﺸﺘ ﻑﻴﺯﻭﺠ
	  1926-1864  ﻝﻴﻭﺠﻨﺍﺯ ﻝﻴﺌﺍﺭﺴﺇ
	 ﺹﺭﺒﻗ ﻉﻭﺭﺸﻤ
	 avis Trietsch 18701935  ﺵﺘﻴﻴﺭﺘ ﺯﻴﻔﻴﺩ
	 ﻥﻴﺩﻤ ﻉﻭﺭﺸﻤ
	 Paul Friedmann 1900-1840  ﻥﺎﻤﺩﻴﺭﻓ ﻝﻭﺒ
	 ﻻﻭﺠﻨﺃ ﻉﻭﺭﺸﻤ
	 ﺎﻴﺒﻴﻟ ﻉﻭﺭﺸﻤ
	 ﺀﺎﺴﺤﻷﺍﻭ ﻥﻴﺭﺤﺒﻟﺍ  ﻲﺒﺭﻌﻟﺍ ﺞﻴﻠﺨﻟﺍ ﻉﻭﺭﺸﻤ
	 ﻕﻴﺒﻤﺯﻭﻤ ﻉﻭﺭﺸﻤ
	 ﻭﻐﻨﻭﻜﻟﺍ ﻉﻭﺭﺸﻤ
	 ﻥﻴﺘﻨﺠﺭﻷﺍ ﻉﻭﺭﺸﻤ
	 ﻯﺭﺨﺃ ﺔﻴﻨﻴﻁﻭﺘ ﻊﻴﺭﺎﺸﻤ
	 ﺕﺍﺭﺍﺭﺃ ﻝﺒﺠ ﻉﻭﺭﺸﻤ
	 Mordecai Noah 1851-1785  ﻩﺍﻭﻨ ﻱﺎﻜﺩﺭﻭﻤ
	 Isaac Steinberg 1957-1888  ﺝﺭﺒﻨﻴﺎﺘﺴ ﻕﺤﺴﺇ

	ﺔﻴﻤﻭﻘﻟﺍ ﺔﺠﻭﺩﺯﻤ ﺔﻟﻭﺩﻟﺍ :ﺭﺸﻋ ﺱﻤﺎﺨﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ 
	 ﺔﻴﻤﻭﻘﻟﺍ ﺔﺠﻭﺩﺯﻤ ﺔﻟﻭﺩﻟﺍ
	 ﻡﻭﻟﺎﺸ ﺕﻴﺭﺒ
	 ﺩﻭﺤﻴﺇ
	 Yithak Epstein 1943-1862  ﻥﻴﺎﺘﺸﺒﺇ ﻕﺤﺴﺇ
	 Hayimm Kalvarsky 1947-1868  ﻲﻜﺴﺭﺎﻔﻟﺎﻜ ﻡﻴﻴﺎﺤ
	  1943-1876  ﻥﻴﺒﻭﺭ ﺭﺜﺭﺁ
	  1948-1877  ﺱﻴﻨﺠﺎﻤ ﺍﺩﻭﻬﻴ


	ﺔﻴﻨﻭﻴﻬﺼﻟﺍﺔﻜﺭﺤﻟﺍ :ﺙﻟﺎﺜﻟﺍ ﺀﺯﺠﻟﺍ
	ﺔﻴﻤﻟﺎﻌﻟﺍ ﺔﻴﻨﻭﻴﻬﺼﻟﺍ ﺔﻤﻅﻨﻤﻟﺍ :ﻝﻭﻷﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ 
	 ﺦﻴﺭﺎﺘ :ﺔﻴﻤﻟﺎﻌﻟﺍ ﺔﻴﻨﻭﻴﻬﺼﻟﺍ ﺔﻤﻅﻨﻤﻟﺍ

	ﻲﻨﻭﻴﻬﺼﻟﺍﻭ ﻱﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﻲﺒﻭﻠﻟﺍ :ﻰﻨﺎﺜﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ 
	 ﺔﻴﻨﻭﻴﻬﺼﻟﺍ ﻁﻐﻀﻟﺍ ﺕﺎﻋﺎﻤﺠ ﻭﺃ  ﻲﻨﻭﻴﻬﺼﻟﺍﻭ ﻱﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﻲﺒﻭﻠﻟﺍ
	 ﺔﻌﺌﺎﺸﻟﺍ ﺔﺤﻭﺭﻁﻷﺍ : ﻲﻨﻭﻴﻬﺼﻟﺍﻭ ﻱﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﻲﺒﻭﻠﻟﺍ
	 ﺔﻴﻨﻭﻴﻬﺼﻟﺍ ﺔﻟﻭﺩﻟﺍﻭ ﻲﺒﺭﻐﻟﺍ ﻡﻟﺎﻌﻟﺍ ﻥﻴﺒ ﺔﻴﺠﻴﺘﺍﺭﺘﺴﻹﺍ ﺢﻟﺎﺼﻤﻟﺍ ﻲﻗﻼﺘ :ﻲﻨﻭﻴﻬﺼﻟﺍﻭ ﻱﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﻲﺒﻭﻠﻟﺍ
	 ﺔﻴﺒﺭﻐﻟﺍ ﺎﺒﺭﻭﺃ :ﻲﻨﻭﻴﻬﺼﻟﺍﻭ ﻱﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﻲﺒﻭﻠﻟﺍ
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	 :ﻲﻠﻴ ﺎﻤﻴﻓ ﺎﻬﻀﻌﺒ
	 ﺓﺩﺤﺘﻤﻟﺍ ﺕﺎﻴﻻﻭﻟﺍ ﻲﻓ ﻱﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺕﻭﺼﻟﺍ
	 ﺔﻴﻨﻴﺘﻼﻟﺍ ﺎﻜﻴﺭﻤﺃﻭ ﺔﻴﺒﺭﻐﻟﺍ ﺎﺒﺭﻭﺃ ﻲﻓ ﻱﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺕﻭﺼﻟﺍ
	 ﺓﺩﺤﺘﻤﻟﺍ ﺕﺎﻴﻻﻭﻟﺍ ﻲﻓ ﺔﻴﻨﻭﻴﻬﺼﻟﺍ
	 ﻲﻜﻴﺭﻤﻷﺍ ﻲﻨﻭﻴﻬﺼﻟﺍ ﺩﺎﺤﺘﻻﺍ
	 ﺔﻴﻜﻴﺭﻤﻷﺍ ﺔﻴﻨﻭﻴﻬﺼﻟﺍ ﺔﻜﺭﺤﻟﺍ
	 ﺔﻴﻜﻴﺭﻤﻷﺍ ﺔﻴﻨﻭﻴﻬﺼﻟﺍ ﺔﻤﻅﻨﻤﻟﺍ
	 ﻩﺎﺴﺍﺩﺎﻫ
	 ﺓﺩﺤﺘﻤﻟﺍ ﺕﺎﻴﻻﻭﻟﺍ ﻲﻓ ﻥﻴﻴﺤﻼﺼﻹﺍ ﺔﻨﻴﺎﻬﺼﻟﺍ ﺔﻁﺒﺍﺭ
	 ﻭﻨﻴﺴﺘﺭﺃ
	 ﻩﺎﻓﺭﻟﺍ ﻕﻴﺩﺎﻨﺼﻭ ﺔﻴﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺕﺍﺩﺎﺤﺘﻻﺍ ﺱﻠﺠﻤ
	 ﺔﻴﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺔﻴﻔﺌﺎﻁﻟﺍ ﺕﺎﻗﻼﻌﻠﻟ ﻲﻤﻭﻘﻟﺍ ﻱﺭﺎﺸﺘﺴﻻﺍ ﺱﻠﺠﻤﻟﺍ
	 ﺔﻴﻜﻴﺭﻤﻷﺍ ﺔﻴﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺔﻨﺠﻠﻟﺍ
	 ﻲﻜﻴﺭﻤﻷﺍ ﻱﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺭﻤﺘﺅﻤﻟﺍ
	 ﺕﻴﺭﺒ ﻱﺎﻨﺒ
	 ﺕﻴﺭﺒ ﻱﺎﻨﺒﻟ ﺔﻌﺒﺎﺘﻟﺍ ﺀﺍﺭﺘﻓﻻﺍ ﺔﻀﻫﺎﻨﻤ ﺔﺒﺼﻋ
	 ﻝﻴﻠﻫ ﺕﺎﺴﺴﺅﻤ  ﺔﺒﻠﻁﻠﻟ ﻝﻴﻠﻫ ﻱﺩﺍﻭﻨ
	 ﻯﺭﺒﻜﻟﺍ ﺔﻴﻜﻴﺭﻤﻷﺍ ﺔﻴﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺕﺎﻤﻅﻨﻤﻟﺍ ﺀﺎﺴﺅﺭ ﺭﻤﺘﺅﻤ
	 :ﻲﻫ ﻯﺭﺒﻜﻟﺍ ﺔﻴﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺕﺎﻤﻅﻨﻤﻟﺍ ﺀﺎﺴﺅﺭﻟ ﻲﻜﻴﺭﻤﻷﺍ ﺭﻤﺘﺅﻤﻠﻟ ﺔﻴﻤﺘﻨﻤﻟﺍ ﺕﺎﻤﻅﻨﻤﻟﺍﻭ
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	ﺔﻴﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺕﺎﻋﺎﻤﺠﻟﺍﻭ ﺔﻴﻨﻭﻴﻬﺼﻟﺍ :ﻊﺒﺍﺭﻟﺍ ﺀﺯﺠﻟﺍ
	ﻡﻟﺎﻌﻟﺍ ﻲﻓ ﺔﻴﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺕﺎﻋﺎﻤﺠﻟﺍ ﻥﻤ ﻝﻴﺌﺍﺭﺴﺇﻭ ﺔﻴﻨﻭﻴﻬﺼﻟﺍ ﻑﻗﻭﻤ :ﻝﻭﻷﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ 
	 ﺩﻭﻬﻴﻠﻟ ﻲﻨﻭﻴﻬﺼﻟﺍ ﺀﺍﺩﻌﻟﺍ
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	 ﺍﺭﻭﺒﺴﺎﻴﺩﻟﺍ ﺓﺎﻴﺤ ﻲﻓ ﻝﻴﺌﺍﺭﺴﺇ  ﺔﻴﻭﻟﻭﺃ ﻭﺃ  ﺔﻴﻘﺒﺴﺃ
	 ﺍﺭﻭﺒﺴﺎﻴﺩﻟﺍ ﻲﻔﻨ
	 ﺎﻬﻟﻼﻐﺘﺴﺍﻭ ﺍﺭﻭﺒﺴﺎﻴﺩﻟﺍ ﺔﻴﻔﺼﺘ
	 ﺍﺭﻭﺒﺴﺎﻴﺩﻟﺍ ﻭﺯﻏ
	 ﺔﻴﻨﻭﻴﻬﺼﻟﺍ ﻥﻤ ﺔﻴﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺕﺎﻋﺎﻤﺠﻟﺍ ﻑﻗﻭﻤ
	 ﺍﺭﻭﺒﺴﺎﻴﺩﻟﺍ ﺔﻴﺯﻜﺭﻤ
	 ﺍﺭﻭﺒﺴﺎﻴﺩﻟﺍ ﺔﻴﻤﻭﻗ
	 ﺔﻴﺸﻴﺩﻴﻟﺍ ﺔﻴﻤﻭﻘﻟﺍ
	 Simon Dubnow 1941-1860  ﻑﻭﻨﺒﺩ ﻥﻭﻤﻴﺴ
	 Aharon Lieberman 1880-1849  ﻥﺎﻤﺭﺒﻴﻟ ﻥﻭﺭﺎﻫﺃ
	 Hayyim Zhitlowsky 1943-1865  ﻲﻜﺴﻭﻠﺘﻴﺠ ﻡﻴﻴﺎﺤ
	   -1932  ﺭﻨﺯﻭﻴﻨ ﺏﻭﻜﻴﺠ
	 I. F. Stone 1989-1907  ﻥﻭﺘﺴ .ﻑ .ﺃ
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	 :ﻲﻓ ،ﺎﻬﻓﺍﺩﻫﺃ ﺔﻁﺒﺍﺭﻟﺍ ﺕﺩﺩﻋ ﺔﺴﺍﺭﻜﻟﺍ ﻲﻓ
	 ﺔﻴﻨﻭﻴﻬﺼﻟﺍ ﻥﻤ ﻱﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺹﻠﻤﺘﻟﺍ
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	 :ﻝﺎﻜﺸﺃ
	 ﺔﻴﻨﻭﻴﻬﺼﻟﺎﺒ ﻱﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺙﺍﺭﺘﻜﻻﺍ ﻡﺩﻋ
	 ﺔﻨﻴﺩﻤﻟﺍ ﺭﻴﻁﺍﻭﻨ  ﺎﺘﺭﺎﻜ ﻱﺭﻭﻁﺎﻨﻟﺍ
	 ﺍﺭﻴﺭﺒ
	 ﺓﺩﻴﺩﺠﻟﺍ ﺔﻴﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺓﺩﻨﺠﻷﺍ
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	 ﻭﺠﺎﺘﻨﻭﻤ ﺔﻠﺌﺎﻋ
	 Moritz Gudemann 1918-1835  ﻥﺎﻤﺩﻭﺠ ﺯﺘﻴﺭﻭﻤ
	 Hermann Cohen 1918-1842  ﻥﻴﻫﻭﻜ ﻥﺎﻤﺭﻫ
	 Yosef Sonnenfeld 1932 -1848  ﺩﻠﻔﻨﻨﻭﺴ ﻑﺴﻭﻴ
	 Israel Frumkin 1914-1850  ﻥﻴﻜﻤﻭﺭﻓ ﻝﻴﺌﺍﺭﺴﺇ
	 Lucien Wolf 1930-1857  ﻑﻟﻭﻭ ﻥﺎﻴﺴﻭﻟ
	 Nathan Birnbaum 1937-1864  ﻡﻭﺎﺒﻨﺭﻴﺒ ﻥﺎﺜﻴﻨ
	 Yosef Dushinsky 1948-1867  ﻲﻜﺴﻨﻴﺸﻭﺩ ﻑﺴﻭﻴ
	 Morris Cohen 1948-1880  ﻥﻴﻫﻭﻜ ﺱﻴﺭﻭﻤ
	 1924-1881  ﻥﺎﻫ ﻱﺩ ﺏﻭﻘﻌﻴ
	 1979-1887  ﻡﻭﺎﺒﻠﺘﻴﺎﺘ ﻝﻴﺌﻭﻴ
	 Hans Kohn 1971-1891  ﻥﻭﻜ ﺯﻨﺎﻫ
	 Moshe Menuhin 1982-1893  ﻥﻴﻫﻭﻨﻤ ﻪﻴﺸﻭﻤ
	 Amram Blau 1974-1900  ﻭﻼﺒ ﻡﺍﺭﻤﺍ
	 icheal Weismandel 1957-1903  ﻝﺩﻨﻤﺴﻴﻓ ﻝﻴﺌﺎﺨﻴﻤ
	 Elmer Berger 1996-1908  ﺭﺠﺭﻴﺒ ﺭﻤﻟﺇ
	  -1913  ﺭﺒﻴﺸ ﺏﻴﺒﺤ
	  -1915  ﻥﻭﺴﻨﺩﻭﺭ ﻡﻴﺴﻜﻤ
	  -1916  ﻝﺎﺘﻨﻴﻠﻴﻟ ﺩﻴﺭﻔﻟﺃ
	  -1925  ﻲﻜﺴﻓﻭﺸﺘﻴﺒ ﺏﻭﻜﻴﺠ
	  -1927  ﻥﻴﻟ ﻙﺭﺎﻤ
	  -1932  ﻲﻜﺴﻨﻓﺯﻴﻤ ﻥﻭﺘﺭﻭﻨ
	  -1937  ﺭﻨﻴﺭﺒ ﻲﻨﻴﻟ
	   -1938  ﺭﻭﺎﻨﺎﻫ ﺩﻨﻭﻤﺩﺇ


	  ﺱﺭﻬﻔﻟﺍ


