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كلمة العدد
محور هذا العدد هو الجذور الفكرية لليمني الصهيوني.
وليست فكرة الفصل بني اليمني واليسار يف مجتمع استيطاني-
قام ويقوم عىل االستحواذ عىل وطن شعب آخر  -فكرة مفهومة
ضمنا ،وهناك دومًا إغراء منطقي باعتبار كل املرشوع -
االستيطاني الصهيوني برمّته -مرشوعًا يمينيًا منذ بدايته وحتى
اليوم ،يقود إىل السيطرة والطرد واالحتالل والتفوّق العرقي.
وعىل الرغم من أهمية ورضورة رؤية العوامل املشرتكة بني
الصهيوني ،فإنه من األهمية بمكان
الصهيوني واليسار
اليمني
ّ
ّ
أيضا رؤية مساحات االختالف .ومساحات االختالف قد ال تكمن
يف النوايا ،إنما يف الربامج السياسية املعلنة.
ومن املمكن التعاطي مع خط املياه الفارق بني يسار ويمني
الصهيونيّة من عدة مداخل.
يتعلق املدخل األول بالجغرافيا السياسية للمرشوع
الصهيوني -أي يتعلق بالحدود التي يف داخلها سيتم بناء
املرشوع :فلسطني بكاملها ،جزء منها ،فلسطني وما يقع رشقها.
ويمكن تتبع تطور الفرق بني اليمني واليسار عرب تتبع املواقف
املختلفة لهذه التيارات إزاء مشاريع التقسيم ،من لجنة بيل ،إىل
قرار التقسيم ،إىل قرار  ،٢٤٢وحتى أوسلو.
مدخل آخر له عالقة بكيفية التعاطي مع العرب
الفلسطينيني أصحاب البالد األصليني ،وما إذا كان الحق يف بناء
الدولة والسيادة الذي تطالب به الصهيونية هو حق حرصيّ
لليهود دون غريهم ،أم أنه حق لليهود وللفلسطينيني ،من وجهة
نظرهم.
املدخل الثالث له عالقة بتوظيف العنف ودوره يف الرصاع.
فمنذ البداية ،آمن اليمني املتمثّل يف الحركة التصحيحية من بيت
يس يف
جابوتنسكي ،أنه ال بديل للعنف وأنه مكوِّن مؤسّ س وأسا ّ
الحركة ،وهو فهم تبنّاه بن غوريون يف فرتة الحقة ،لكنه عرض
املوضوع وكأنه رش ال بد منه .هذا يف حني مالت مجموعات

أخرى ،من ضمنها بريت شالوم ومارتني وبوبر ،إىل الرتويج
التوصل إىل تفاهمات مع العرب والفلسطينيني.
لرضورة
ّ
يقرتن مدخل رابع ،للتعاطي مع تصنيف يمني ويسار،
ّ
«حقها» املزعوم
بالطريقة التي تعرض فيها التيارات املختلفة
يف فلسطني .فهناك تيارات تعرض هذا األمر بصفته تعبريا عن
حاجة ملحة نتجت يف أعقاب مالحقة اليهود يف القرن العرشين،
وعليه ففلسطني هي ملجأ ومأوى أوال وأخريا .يف املقابل ،هنالك
تلك املواقف التي تعترب أن فلسطني هي أرض إرسائيل التي هي
ملك لشعب إرسائيل -الشعب اليهودي ،وعليه فالحديث يجري
عن تنفيذ استحقاق قديم ،يستند إىل مبادئ امللكية الجماعية؛
وما الفلسطيني سوى غاز أو ضيف يف هذه البالد.
مدخل خامس له عالقة بطريقة توظيف الدين يف املبنى
الفكري السيايس .هذا ال يعني بالرضورة أن اليمني ّ
وظف الدين
واليسار لم يوظفه ،ولكن هنالك فرق يف الطرق املختلفة لهذا
التوظيف عىل م ّر السنوات.
ويتعلق املدخل األخري بموضوع توزيع الثروة واملوارد يف
الدولة وقضايا الحقوق االجتماعية وقضايا البيئة والصحة
العامة.
ليست كل هذه املركبات خاصة بإرسائيل أو بالحركة
الصهيونية حرصيا ،إنما هي سمات تمييز اليسار واليمني
بشكل عام ،وال سيّما يف املجتمعات االستيطانية .لذلك نرى أن
جزءًا من األوراق يف هذا العدد الجديد من «قضايا إرسائيليّة»
والعاملي
األوروبي
التاريخي
يتعامل مع هذه األسئلة يف سياقها
ّ
ّ
ّ
أيضاّ .
يمكن وضع اليمني اإلرسائييل يف سياقات إقليمية وعاملية
أخرى -ومن ضمنها اليمني األمريكي الجديد املتمثل بحكومة
ترامب ،واليمني األوروبي اآلخذ يف النمو -من وضعه يف سياق
تاريخي وجغرايفّ مقارن ،وهذا أيضا ما سعينا إليه ،دون إغفال
ّ
أهمية التفاصيل يف كل حالة وحالة.

المحتـــويـــــات
محور العدد :جذور الفكر اليميني الصهيوني
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فريدريك نيتشــه والتيار اليمينــي الراديكالي
اإلسرائيلي/
دافيد أوحانا

تقف املقالة عىل جانب من تأثري نيتشه عىل األصول
التي تنبثق منها القومية اإلرسائيلية .فالقومية اإلرسائيلية،
ّ
بشقيها اليميني واليساري ،تأثرت جزئيًا ،يف مستهل نشأتها،
بهذا الفيلسوف األملاني .وتستعرض املقالة صورة مقتضبة
وملحة موجزة عن شخصيتني ّ
شكلتا مصدر إلهام للتيار
اليميني اإلرسائييل ،وهما مؤسس الحركة التصحيحية زئيف
جابوتنسكي ( )1940-1880والشاعر القومي أوري تسفي
خاصا
غرينربغ ( .)1981-1896كما تويل املقالة انتبا ًها
ً
للفيلسوف السيايس الذي ينتمي إىل التيار اليميني الراديكايل
اإلرسائييل يرسائيل (شايب) إلداد (.)1996-1910
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آبا أحيمئير/
توم بيسح

آبا أحيمئري ،هو للوهلة األوىل ،شخصية هامشية :صحايف
وعضو يف الحركة التصحيحية ،وكان يف موقف األقلية ضمن
صفوف حركته التي لم تشكل ،يف حينه ،التيار املركزي يف
الحركة الصهيونية .كانت فرتة نشاطه السيايس امله ّم قصرية،
امتدت من عام  1928حتى عام  ،1933لكنها تركت أثرًا جديًا
عىل الفكر اليميني املتش ّدد يف الحركة الصهيونيّة ويف إرسائيل.
ّ
فايش ،ممّا سهّل عىل بن
عرّف أحيمئري نفسه بوضوح ،بأ ّنه
غوريون والحركة العمالية الصهيونية التنديد به واالبتعاد
ظاهريًا عن مواقفه .لكن هذه الدراسة تحاول أن تثبت ّ
أن
دراسة أفكار أحيمئري القومية  -العسكرية أصبحت مركزيّة
يف الفكر الصهيوني ولدى الكثري من قادة الحكم يف إرسائيل،
بعد ذلك.
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نتنياهو األب ،واالبن :الكوارث كإطار فلسفي/
ّ
مهند مصطفى

تهدف هذه الورقة إىل الوقوف عىل السرية الذاتية والفكرية
لبنتسيون نتنياهو والد رئيس الحكومة الحايل بنيامني
نتنياهو ،يف محاولة لسرب غور فكره وتصوراته األيديولوجية
حول الصهيونية ،واليهود والرصاع يف فلسطني .كما يرمي هذا
البحث إىل تحليل تأثري هذه السرية وهذا الفكر عىل نتنياهو
الذي تجمع األدبيات عىل أنه ّ
تأثر بأبيه .تعود جذور بنتسيون
نتنياهو الفكرية إىل عاملني-فمن عالم اليهود يف القرون الوسطى
تأثر بنتسيون من تاريخ اليهود يف اسبانيا والكارثة التي حلت
بهم ،ونزعة اليهود لالرتهان اىل الفكر الخاليص املسياني .أما
من عالم التاريخ الحديث ،فقد تأثر بفكر جابوتنسكي وانتقد
الصهيونية االشرتاكية (وايزمان وبن غوريون) التي ارتهنت
إىل العمل الدبلومايس والسياسة الرباغماتية املفرطة برأيه ،عىل
حساب بناء قوة عسكرية يهودية واالعتماد عىل الذات الجمعية.

40

قــراءة جديدة لعقيــدة الجــدار الحديدي (نص
مرفق :النظرية األخالقية للجدار الحديدي)/
نبيه بشير

إىل جانب توفري ترجمة عربية ملقالة جابوتنسكي «النظريّة
األخالقية للجدار الحديدي» ،تسعى هذه املقالة إىل تقديم قراءة
بديلة لهذا «الجدار» بوصفه أداة إلدارة الرصاع مع املحيط
خصوصا ،استنا ًدا إىل ما جاء يف
العربي عمومًا ،والفلسطيني
ً
مقالتي جابوتنسكي تحدي ًدا .من ناحية ثانية ،ال يمكن مناقشة
هاتني املقالتني وفهمهما بعي ًدا عن طروحات جابوتنسكي
الثابتة وأفكاره املنترشة يف أعماله األخرى .فقد رأى جابوتنسكي
أن هدف الصهيونية الكالسيكية (التي أقرّها مؤتمر بازل لعام
 )1897يتمثّل يف فرض أغلبية سكانية يهودية عىل ضفتي
األردن (بوصفها «أرض إرسائيل») ،من خالل هجرة اليهود
واستيطانهم فيها ،عىل طريق إنشاء سيادة يهودية ،واالستعانة
بأجهزة نظام الحكم االنتدابي لتحقيق ذلك ،واالبتعاد كل البعد
للتوصل إىل أي ّ
حل مع
«يف الوقت الحارض» عن أي محاولة
ّ
املحيط العربي أو مع سكان فلسطني العرب.

52

موقف مناحم بيغن من الديانة اليهودية
وطــن مقــدس :مؤســس «الليكــود» وموقفه من
الديــن ،وتأثيــره على عالقته بـ «أرض إســرائيل
الكاملة» /
آفي شيلون

فيما لم يكن مناحم بيغن ملتزما بكل الفرائض الدينية
ّإل أنه اقرتح رؤية قومية قريبة يف روحها إىل تلك الخاصة
بالصهيونية الدينية التي تعترب املصادر الدينية الرتاثية التربير
لوجود الشعب ،وتعرتف بوجود الله كعامل غيبي خارق
يرافق مسرية الشعب .نشط بيغن طيلة عقود من قيادته
لحزب الليكود وللدولة ،يف زرع رؤيته وتوريثها ،وبموجبها
فإن املركب املؤسِّ س يف إنتاج ثقافة مشرتكة لإلرسائيليني غري
كامن يف تأسيس «يهودي جديد» منفصم عن الرتاث ،وال يف
إنتاج إطار أرض إرسائيل جديدة – بل يف توفري وعي مشرتك
يف نطاق فكري من قيم تقليدية مشرتكة لكل املتمسكني بها،
واملقصود هنا هو الدين اليهودي.

62

َّ َ
َّ
َّ
وجدليــة التن ُّوع الفكــري ..طبيعة
الصهيونيــة
الفكرية لليمين ُّ
َّ
الجذور
الصهيوني/
رائد دحبور

ي أساسيني من املناقشة،
يهدف هذا املقال ،ويف
سياقي اثنَ ْ ِ
ِْ
إىل البحث يف الجذور الفكريَّة لليمني الصهيوني يف اإلطار
العام للصهيونيَّة ،تاريخيَّا ً ومنهجيَّاً ،ولكن بإيجا ٍز ما أمكن،
من خالل تناول بعض األمثلة التاريخيَّة التأسيسيَّة ألطروحة
الستكشاف التّفرُّعات وفق منهج معاينة
الصهيونيَّة يف محاولَ ٍة
ِ
نقاط انطالق م ْ
ُش َتَكة ،وما تر َّتبَ عليها من ثيم ِة وجدليَّة التَّنَوُّع
وبعض التباينات .كما يهدف أيضا ً إىل مُعاينة الظروف التي
ازدادت فيها هيمنة مفاهيم اليمني الصهيوني عىل جدول أعمال
الدولة واملجتمع يف إرسائيل ،وكمحصلة متصلة عىل نح ٍو وثيق
كسبب ونتيج ٍة
بتطبيقات مفهوم التَّوسُّ ع اإلقليمي اإلرسائييل
ٍ
آن معا ً لحرب حزيران عام  67التي أعادتْ لفت االنتباه إىل
يف ٍ
اآليديولوجيا الدينيَّة واملسيانيَّة املتعلقة بالتدخل اإللهي من
أجل خالص الشعب اليهودي.

77

من األرشيف
ّ
ّ
للعنصرية
من النصوص المؤسســة
الصهيونية
 أرثور روبين وسوسيولوجيا اليهود/إعداد وترجمة وئام بلعوم

نرتجم يف هذا العدد من زاوية األرشيف مقتطفات من كتاب
«سوسيولوجيا اليهود» ألرثور روبني ،القيادي وعالم االجتماع
الصهيوني ،الذي ولد عام  1876يف أملانيا وتويف عام 1943
يف فلسطني .يعترب روبني أحد أهم قيادات الحركة الصهيونية
يف أوائل القرن العرشين ،ويسمّيه كثريون «أبو االستيطان
الصهيوني» يف فلسطني .يف هذا العدد نسلّط الضوء عىل كتابه
نصا ً مؤسسا ً للعنرصية
«سوسيولوجيا اليهود» الذي نرى فيه ّ
الصهيونية والنظرة العرقية الفوقية اتجاه العرب ويهود
املرشق والسود وشعوب عديدة.

80

ّ
المحامية طاليا ساسون/
مقابلة مع
أجرتها خلود مصالحة وخالد دغش

تشغل ساسون اليوم منصب رئيسة صندوق إرسائيل
الجديد ،وهو منصب بدأت به عام  ،2011ما يعني عاما بعد
الهجوم املمنهج واملكثف ،القائم حتى اليوم ،عىل الصندوق من
جهات اليمني.
بدأت ساسون طريقها كمدعية عامة يف النيابة ملدة 25
عاماً ،عينها أريئيل شارون عام  ،2005لتقيص مسألة البؤر
االستيطانية غري القانونية (باملعايري اإلرسائيلية) يف الضفة
والقطاع ،حيث ق ّدمت عىل أثر هذا التعيني تقريرا سمي الحقا ً
عىل اسمها «تقرير ساسون».
يف هذه املقابلة تتحدث ساسون عن تجربتها مع اليمني
اإلرسائييل ،والحملة عىل صندوق إرسائيل الجديد ،عن الفساد
واملعارضة الهزيلة واستهداف «املجتمع املدني» وتردي واقع
حقوق اإلنسان يف إرسائيل.
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مقاالت
كيف يعلم الطغاة أطفالهم؟
شرعنة إقصاء الفلسطينيين في الكتب المدرسية
اإلسرائيلية ًّ
ًّ
رمزيا
وماديا/
نوريت بيلد-إلحنان
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الحركة اإلسالمية في إسرائيل /
سهير ابو عقصه داود

ً
ّ
فصل يف بحث أطول عنوانه «من تعليم
تشكل هذه الورقة
املحرقة إىل تعليم السالم» يتناول خطاب الضحايا والسلطة
الذي َّ
يوظف يف الكتب املدرسية املتداولة يف إرسائيل ،والذي
يعمل عىل رشعنة احتالل فلسطني .ويغرس هذا الخطاب يف
النفوس الخوف من األغيار ،ويرسّ خ مبدأ سيادة األغلبية ويسهم
يف تشكيل الهوية اإلرسائيلية القائمة عىل السلب والنهب.
توظف هذه الدراسة املنهجية االجتماعية-السيميائية
يف التحليل املتعدد الوسائط ،حيث تتعامل مع إشارات من
قبيل الكلمات أو النحو ،واألنواع ،والصور واأللوان ،والتأطري
والتصميم باعتبارها تعكس األيديولوجيا واملصالح ووجهات
النظر والقيم السائدة يف ثقافة بعينها .وتعرّج الدراسة عىل
نصوص لفظية وبرصية مقتبسة من  30كتابًا من كتب
التاريخ والجغرافيا والدراسات املدنية (املدنيات) املتداولة يف
املدارس اإلرسائيلية واملنشورة يف الفرتة الواقعة بني العامني
 1994و.2017

يناقش املقال نشوء وتطور الحركة االسالميّة وانقسامها
ونهجها يف عدة سياقات ،ويستعرض الفروق واألمور املشرتكة
بني جناحي الحركة :الشمايل والجنوبي .وتعتمد الكاتبة عىل
مقابالت أجرتها مع عدد من قياديي الحركة ومن قياديي
التيارات األخرى ،ومع عدد من الناشطني والعارفني بتطوّرات
الشأن العام الفلسطينيني الستطالع آرائهم حول عدة مواضيع
يناقشها املقال.
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مراجعات كتب
من الواقعية الدينية إلى المسيانية :الصهيونية
الدينية وحرب األيام الســتة-آفي َســغي ودوف
شفارتس/
علي حيدر
كتاب جديد عن جورج حبش يصدر في إسرائيل/
مراجعة :وئام بلعوم
المكتبــة -عــرض موجــز ألحــدث اإلصــدارات
ّ
اإلسرائيلية/
إعداد :وئام بلعوم

قواعد النشر في مجلة قضايا اسرائيلية
ترحب املجلة بالدراسات واملقاالت ومراجعات الكتب التي تكون مواضيعها ذات صلة بالقضايا االرسائيلية وباملشهد
اإلرسائييل عىل تنوعاته.
يشرتط يف املواد املرسلة االلتزام بمنهج البحث العلمي ،ويشرتط يف املواد أن ال تكون قدمت للنرش يف اللغة العربية يف أية
مجلة أخرى ،سواء أتم نرشها أم لم يتم.
تعرض البحوث عىل محكمني من ذوي االختصاص والخربة ،للتقرير بشأن النرش.
تقدم البحوث باللغة العربية وترسل مرفقة بتعريف موجز للكاتب إىل بريد مدار اإللكرتونيmadar@madarcenter.org :
يجب أال يتجاوز عدد الكلمات يف الدراسات املرسلة إىل املجلة  6000كلمة ،بما فيها امللخصات والجداول واملراجع ،وأن ال
تتجاوز املقالة  ،3500ومراجعة الكتاب  2000كلمة.
عىل املواد املرسلة مراعاة قواعد التوثيق واالقتباس بحسب املنهج األكاديمي املتعارف عليه ،ووفق التايل:
الكتب :اسم الكاتب (سنة النرش) .اسم الكتاب .مكان الصدور :اسم دار النرش.
مقالة يف كتاب تحرير :اسم املؤلف (سنة النرش)« .اسم املقال» .عند :اسم املحرر (محرّر) ،اسم الكتاب .مكان النرش :اسم
دار النرش ،الصفحات من – إىل.
مقال منشور يف مجلة :اسم املؤلف (السنة)« .اسم املقال» ،اسم املجلة ،املجلد (العدد) ،الصفحات من – إىل.
كتب مرتجمة :اسم املؤلف (سنة صدور الرتجمة) .اسم الكتاب .اسم املرتجم ،مكان النرش :اسم دار النرش.
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دافيد أوحانا
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فريدريك نيتشه
والتيار اليميني الراديكالي اإلسرائيلي

عندما نبحث يف األصول الفكرية لليمني اإلرسائييل يربُز
طبيعي.
اسم فريدريك نيتشه ( )1900-1844عىل نحو
ّ
فقد اس ُتهلت الثورة النيتشوية التي اجتاحت الحياة الفكرية
والثقافية والسياسية يف أوروبا ،يف السنة التي مات فيها من أخذ
زمام املبادرة إلشعالها ،وهي السنة التي شهدت مولد القرن
العرشين .وقد كان هذا القرن ،يف جوانب عديدة منه ،بمثابة
ترداد لصدى بعض األفكار الفلسفية التي طرحها نيتشه،
وجرى بيانها وتفصيلها عىل وجه اإلسهاب وتبنّيها وتحريفها
وتحويرها بألف طريقة وطريقة .ويستطيع املرء أن يقف عىل
جانب من التأثري املذهل الذي خلّفه نيتشه وراءه يف األصول التي
ّ
بشقيها
تنبثق منها القومية اإلرسائيلية .فالقومية اإلرسائيلية،
اليميني واليساري ،تأثرت جزئيًا ،يف مستهل نشأتها ،بهذا
متخصص يف التاريخ األوروبي.
* محارض جامعي
ّ

الفيلسوف األملاني .ويف هذه املقالة ،سوف نستعرض صورة
مقتضبة وملحة موجزة عن شخصيتني ّ
شكلتا مصدر إلهام
للتيار اليميني اإلرسائييل ،وهما مؤسس الحركة التصحيحية
زئيف جابوتنسكي ( )1940-1880والشاعر القومي أوري
خاصا يف
تسفي غرينربغ ( .)1981-1896كما نويل انتبا ًها
ً
سياق املقالة للفيلسوف السيايس الذي ينتمي إىل التيار اليميني
الراديكايل اإلرسائييل يرسائيل (شايب) إلداد (.)1996-1910
املوضوعات التي تطرّق نيتشه إليها حارضة بنفس القدر
من االهتمام يف الحركة الصهيونية التصحيحية ،بما يف ذلك
لدى زعيمها زئيف جابوتنسكي ،والشاعر القومي أوري تسفي
ِّ
واملنظر األيديولوجي اليميني يرسائيل إلداد ،حيث
غرينربغ
يربُز اسم نيتشه بصورة متواترة يف النقاشات التي يخوضها
هؤالء األعالم .فقد أشار جابوتنسكي ،يف سرية حياته التي
ّ
خطها بيده ،إىل التأثري الهائل الذي تركته الثقافة األوروبية
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عليه وعىل «الدائرة العربانية» التي انخرط فيها وهو يف ريعان
شبابه ،حيث قال «اعتدنا عىل مناقشة نيتشه واملسائل األخالقية
 وليس مستقبل اليهودية» 1.ويف العام  ،1899اعرتفجابوتنسكي بإعجابه بماكسيم غوركي « -صدى لنظرية
نيتشه يف رداء رويس»  -وهي نظرية جلبت «املجد للرجال الذين
يتحلون باإلرادة والعمل ،واملهانة عىل أولئك الذين استعبدهم
االرتكاس العقيم الذي يحجّ م أي عمل يتسم بالجسارة ويفتّ
يف عضده ».ويستذكر جابوتنسكي كيف وجدت مجموعة من
أصدقائه ،الذين تجمعوا يف منتجع صيفي ،نفسها مضطرة
إىل أن تختار عرشة كتب إلنقاذها من حرقها يف النار .فقال
أحد أفراد هذه املجموعة« :أعرتف أنه يجب أن يكون من بني
الكتب العرشة التي ينبغي إنقاذها من النار كتاب ألّفه رائد
الشخصية القوية [ .]...ولذلك ،علينا أن ّ
نفضل غوركي» .وقد
ً
ذريعة إلطالق نقاش حول
اس ُتخدم انتقاء الكتب كما لو كان
الشخصيات التي اتسمت بقوتها« .فنحن كلنا نطلق العنان
ألحالمنا حول شخصية قوية ومهيمنة ،ونحن نتوق جميعًا
لوصولها إىل مرسح التاريخ [ ]...لكي يتمكن كل فرد ،عىل هذه
األرض الجديدة ،من االرتقاء إىل شخصية جسورة» 2.وغني عن
البيان أن اسم نيتشه أثريَ يف هذا الحوار وواكب النقاش الذي
تطرق إىل الشخصية القوية.
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ويمكن الوقوف عىل عدد وافر من األدلــة يف كتابات
جابوتنسكي حول تعلُّقه الشديد بالفلسفة التجديدية التي
جاء نيتشه بها .ففي مقالته التي ُنرشت تحت عنوان «حول

أمريكا» ،يطرح جابوتنسكي السؤال« :من كان ،ونحن يف ريعان
شبابنا ،املعلم والنبي الذي ألهم جميع املشاغبني ،والذي يوجّ ه
إليه اللوم (أو يعود إليه الفضل) بسبب جميع الحرائق التي
تحرق الجدران يف عاملنا اآلن؟» ويجيب جابوتنسكي عن سؤاله
عىل الفور« .إن اسمه هو نيتشه .فقد ظهر من حيز ضيق ليس
من ناحية الوجدان ،وإنما يف حيز األخالق والواجب والخري
والرش» 3.ويكتب جابوتنسكي يف مواضع أخرى« :لقد مهدت
طائفة كبرية من املفكرين واملثقفني الطريق وابتعدوا به عن
املوقف الذي يرى أن كل يشء ’عىل ما يُرام‘ (حيث يستعمل
جابوتنسكي هذا االصطالح كما ورد يف لغته اإلنجليزية  al� -
 )rightإىل منهجية تقوم عىل التساؤل والتجريب والتغيري،
وهي منهجية باتت سائدة يف هذه اآلونة .وتشمل هذه الطائفة
عمالقة من أمثال نيتشه ،وإبسن وبريغسون» 4.ليس هناك
سوى حاالت قليلة يتب ّدى فيها احرتام جابوتنسكي لنيتشه،
ولكن الكتابات التي ألّفها أبو الحركة الصهيونية التصحيحية
تشمل بجالء موضوعات نيتشويّة ،من قبيل التوتر القائم بني
السلطة واملبادئ األخالقية ،والصفة املركزية التي يتبوأها
االحتفال واملرسح ،والتجربة الجمالية للقوة والرغبة يف رجل
جديد.
وكان أوري تسفي غرينربغ ،الشاعر العرباني الكبري الذي
هاجر إىل فلسطني يف العام  ،1924مريد آخر من مريدي
نيتشه .فبعد عامني من هجرته ،وعندما كان يبلغ  30عامًا
من عمره ،نرش غرينربغ كتابه « َه َغ ْبوت َهعُواله» (الذكورة
الصاعدة) .وباملقارنة مع ديوانه «الخوف العظيم والقمر»
( )Great Fear and Moonوأشعاره األوىل التي ألّفها باللغة
اليديشية ،والتي رفض فيها يهوديته ،يمثل ديوان «الذكورة
الصاعدة» مجموعة من القصائد الوجودية التي تمدح القيم
والرموز اليهودية« .يف حني َ
أشحْ تُ بوجهي عن إخواني اليهود
الذين يطلقون سوالفهم هناك [ .]...هنا ،وعىل بُعد مسافة،
وخالل األيام التي تشهد تطهري العربانيني عىل أرض هذا
ال ِعرق ،ويف خض ّم صفة األلوهية التي تكتسيها القدس ،هنا،
أقسم بالرب ،لن أدير ظهري إلخوتي الذين يرخون سوالفهم».
وكان أوري تسفي غرينربغ يحتقر أوروبا املسيحية ويكره
الحروف الالتينية« .ماذا لو أبرصتُ رؤية نيتشه للرجل األعىل
يف هذه الخطابات»؟» 5وأشعاره مشبَّعة بفلسفة الحياة (�Leb
 )enphilosophieالتي اعتنقها نيتشه ،ولكن عىل خالف
بريديشفسكي و«العربانيني الشباب» ،الذين سعوا إىل إضفاء

في العام  ،1937نشر إلداد مقالة قصيرة بعنوان «بيرديشفسكي الثائر» ،وكانت هذه
ً
المقالة عبارة عن شهادة ذاتية تضمنت طرحا مبكرا للمبادئ العبرانية المستقاة من نيتشه
أوجها ومرحلة كمالها في فكرة الوجودية القومية.
والتي بلغت َ

صبغة أوروبية عىل الثقافة اليهودية ،كان الزخم األسايس لدى
غرينربغ موجهًا ضد الثقافة األوروبية .ويف موضع آخر ،يف
قصيدته« ،شري َهعوغافار» (أغنية عازف األورغ) ،يسمو شوق
غرينربغ ويعلو فوق الجبال واألضواء ،حيث يسعى إىل تحويل
اليهودي إىل الكائن الذي يسمو عىل الكائنات ،بأسلوب نيتشه.
وُلد يرسائيل إلداد يف العام  1910يف غاليسيا الرشقية.
والتحق بالدراسات الدينية يف املدرسة الحاخامية يف فيينا ونال
درجة الدكتوراه عىل أطروحته «العمل التطوعي لدى إدوارد
فون هارتمان ،عىل هدي شوبنهاور» (The Voluntarism of
)Eduard von Hartmann, based on Schopenhauer
من جامعة فيينا .وانضم إلداد إىل الهيئة التدريسية يف معهد
املعلمني يف فيلنا يف العام  1937وارتقى عىل سلم الرتب يف
الحركة اليمينية للشباب اليهود «بيتار» إىل أن بلغ منصب
مديرها اإلقليمي .وعندما اندلعت الحرب العاملية الثانية ،ف ّر
شايب من وارسو مع مناحيم بيغني ،الذي تقلد منصب رئيس
الوزراء يف إرسائيل يف العام  .1977وصل إلداد إىل فلسطني
االنتدابية يف العام  1941وانضم إىل صفوف منظمة «ليحي»
الرسية (التي كان الربيطانيون يشريون إليها بمسمى «عصابة
شترين») والتي كانت تعارض السلطات الربيطانية .وكان
«إلداد» واح ًدا من عدة أسماء مستعارة اتخذها شايب لنفسه
بينما كان يعيش تحت غطاء من الرسية وبات هذا هو االسم
الذي ذاعت فيه ذكراه .وبعد أن لقي أبراهام شترين ،مؤسس
منظمة «ليحي» ،حتفه عىل يد الربيطانيني ،صار إلداد أحد
القادة الثالثة الذين يديرون دفة املنظمة .وعىل مدى السنوات
الست التالية ،كتب إلداد املقاالت يف مختلف الصحف الرسية،
التي توىل تحرير بعضها بنفسه .كما كتب بعض الخطابات
التي ألقاها املدعى عليهم من أعضاء منظمة «ليحي» أمام
املحاكم .وقد ألقى الربيطانيون القبض عىل إلداد بينما كان يفر
من شقة يف تل أبيب وسجنوه يف القدس.
ويف أعقاب حرب العام  ،1948أصدر إلداد مجلة ثورية،
هي مجلة «سوالم» (السُّ لَّم) ،كما أمىض نصف العام 1949
وهو يكتب مذكراته ،التي نرشها تحت عنوان «معسار
ريشون» (العُرش األول) 6.واش ُتهر إلداد بوصفه عميد القوميني

اإلرسائيليني .وقد حصل عىل وظيفة درّس فيها الكتاب املقدس
واألدب العرباني يف مدرسة ثانوية إرسائيلية إىل أن ّ
تدخل دافيد
بن-غوريون ،الذي كان يخىش من أن يغرس إلداد أيديولوجية
منظمة “ليحي» التي كان يعتنقها يف نفوس طلبته ،وعمل عىل
فصله منها .وكان إلداد يرى أن قلة من الناس كانوا يبدون
الرغبة يف توظيفه بعد أن وسمه بن-غوريون بأنه خطر عىل
الدولة .ثم تحول إلداد إىل األعمال األدبية ،حيث انكبّ عىل
تأليف تاريخ املعارك الرسية ،وكان يكتب يف مجلة تسمى
«سفر األخبار» ( )Chroniclesالتي تتقاطع مع الجرائد يف
أسلوبها ،كما ألَّف كتابًا يضم تعقيبات عىل التوراة (هيغيونوت
ميكرا) وغريه من الكتب واألعمدة يف الجرائد األسبوعية ومداخل
املوسوعات ،من جملة كتابات أخرى .ويف العام  ،1962ع ُِّي
ً
محارضا يف املعهد التقني يف حيفا ،حيث درّس فيه عىل
إلداد
مدى عرشين عامًا .ويف العام  ،1998مُنح إلداد جائزة «بياليك»
نظري إسهاماته يف الفكر اإلرسائييل ،وال سيما ترجمته الرائعة
ألعمال فريدريك نيتشه والتي أخرجها يف سبعة مجلدات.
ويف العام  ،1937نرش إلــداد مقالة قصرية بعنوان
«بريديشفسكي الثائر» ،وكانت هذه املقالة عبارة عن شهادة
ذاتية تضمنت طرحً ا مبكرًا للمبادئ العربانية املستقاة من
نيتشه والتي بلغت أوجَ ها ومرحلة كمالها يف فكرة الوجودية
القومية .فقد رأى إلداد الذي كان يخط مؤلفاته يف بولندا ،يف
هذه املرحلة املبكرة من مسريته املهنية وقبل أربعة أعوام من
هجرته إىل فلسطني ،يف الشعار الذي اعتنقه بريديشفسكي بشأن
«التحول يف تقييم ال ِقيم» ،بمثابة دعوة موجَّ هة لعموم اليهود يف
أوروبا الرشقية يف نهاية القرن« .لقد أخذ بريديشفسكي بيانه
ّ
يحض الشعب العرباني عىل الثورة من مدرسة املفكر
الذي
7
األملاني نيتشه» .وتتمحور نقطة البداية يف هذه املقالة حول
أهمية اإلرادة يف حياة الفرد وحياة األمة .فاإلرادة هي األسمى،
ألن الحياة تن ّم عن الحركة ،وكل الحركة تستنبط قوتها من
اإلرادة ،بينما يرتاجع العقل .فألفا سنة من املنفى قد أخلّت
بالتوازن القائم بني اإلرادة والعقل يف أوساط الشعب اليهودي
وثبّطت همة العربانيني .وكانت الحياة تتمركز يف الروح ،ويف
الفكر .ولكن الثورة يف الشعب اليهودي التي أنشأت الحركة
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تطرق إلداد إلى «ثورة العبرانيين» مرة أخرى في مقالته «ميخا يوسيف بيرديشفسكي:
بين مصر وكنعان” ( .)1971وكان إلداد يرغب ،من خالل إقامة رابطة بين نيتشه
وبيرديشفسكي ،في أن يبين مدى األذى والضرر الذي ألحقته فلسفة التاريخ التي اعتنقها
آحاد هعام بحياة اليهود ،ومدى النفع الذي عادت به فلسفة التاريخ التي اعتنقها
بيرديشفسكي على حياة العبرانيين.
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القومية اليهودية ،وهي الصهيونية ،كانت تدرك هذه الهيمنة
املقيتة التي يفرضها الفكر عىل اإلرادة.
وبعد ما يقرب من ثالثني عامًا ،تطرق إلداد إىل «ثورة
العربانيني» مرة أخرى يف مقالته «ميخا يوسيف بريديشفسكي:
بني مرص وكنعان» ( .)1971وكان إلداد يرغب ،من خالل
إقامة رابطة بني نيتشه وبريديشفسكي ،يف أن يبني مدى األذى
والرضر الذي ألحقته فلسفة التاريخ التي اعتنقها آحاد هعام
بحياة اليهود ،ومدى النفع الذي عادت به فلسفة التاريخ التي
اعتنقها بريديشفسكي عىل حياة العربانيني .وقد طور إلداد
موضوع الثورة التي استحوذت عليه يف مقالته األوىل .فبالنسبة
إللداد ،كان بريديشفسكي يمثل مبدأ الفردانية يف الثورة ،وثورة
الفرد يف وجه الجماهري ،حيث يتفوق الفرد عىل هذه الجماهري
ويكتسب األسبقية عليها ،حيث أن العالم ُخلق من أجله .وكان
بالعيني املح ّدد دون املجرد،
بريديشفسكي ،الذي كان يُعنى
ّ
وبالعامل املفرِّق دون العامل املوحِّ د ،ينتمي يف آرائه إىل التيار
الرومانطيقي يف اليهودية ،وهو التيار الذي ّ
شذ عن الهاسكاال
(وهي الحركة الفكرية اليهودية التي ظهرت يف أوروبا يف عرص
التنوير) ،الذي كان بحكم طبيعته تيارًا عقالنيًا .فالعقل يجرِّد
ويعمم :واإلرادة والشعور يحفزان ويخلقان ،وبالتايل تكون
َّ
مفضلة عىل قوة الفكر .ليس «أنا أفكر إذن أنا
قوة اإلرادة
موجود» ،بل «أنا أريد إذن أنا موجود» .فالحياة هي الحسم،
والحسم هو الشعور ،واملخيال ،واإلرادة والفردانية .ويخلص
إلداد إىل استنتاج مفاده« :ومن خالل ذلك ،يضع بريديشفسكي
نفسه يف مصاف التيار األحدث يف الفلسفة ،التيار الذي نسميه
8
الوجودية».
وقد تبنّى إلداد أفكار نيتشه من بريديشفسكي لكي يؤيد
نظرته القومية-الوجودية ويرسخها .وبذلك ،ال ُت َع ّد الوحدة
اليشء الذي يفوق غريه يف أهميته ،وإنما االنفصال ،والحماسة
يف مواجهة اآللهة األجنبية .فهناك رصاع دائم تدور رحاه بني
الجنة واألرض ،وبني الكتاب والسيف ،ولكن جميع املبادئ
املتناقضة مرشوعة يف اليهودية .فأولئك الذين يرغبون يف إسناد

اليهودية إىل مبدأ أو نظام بعينه يظلمونها وال ّ
يوفونها حقها.
وبنا ًء عىل ذلكّ ،
يشكل البديالن حرية فاعلة بوصفها التعبري
عن اإلرادة الذاتية لدى الفرد أو حرية سلبية ُتفرض من
الخارج :فلدينا هنا اإلرادة اإليجابية للقوة مقابل اإلرادة السلبية
يسها نيتشه إللداد تكمن
للقوة .وكانت نقطة االنطالق التي ّ
يف القومية ،ولم تكن مستنبطة من االستياء ()ressentiment
(وهو أحد املفاهيم التي طرحها نيتشه ،ويعني إحساسً ا
انطوائيًا ومكبو ًتا بالعداوة) ،أو من وعي باآلخرين ،ولكنه
يستند إىل «أساس إيجابي ومادي للغاية من الكينونة القومية،
ومن الشعب اليهودي بوصفه شعبًا ماديًا وفعليًا ،وليس مجرد
فكرة روحية أو أخالقية» .وعىل خالف هذا التوجه الهيغيل ،أقام
إلداد قومية عربانية تتسم بالوعي بذاتها وتحركها اإلرادة:
ليس بوصفها أمة منفية بني األمم ،وال بوصفها أمة الجئة،
وضحية للمجازر ،وليس ألن األمم ال تريد لها أن تكون ،بل
ألنها هي نفسها تريد أن يكون لها وجود وأن تعود لتحيا حياة
كاملة ،ال يمكن أن تقوم لها قائمة إال عىل ترابها وبسيادتها.
ولذلك ،ال يسلّم بريديشفسكي بالصهيونية بوصفها ’مشكلة
يهودية‘ تستدعي ً
’حل‘ وإنما بوصفها إرادة سيادية ومستقلة
لخالص شعب إرسائيل .و ُت َع ّد إرادة السيادة نتاجً ا إلرادة
السيادة ،وهي يشء استوحاه يف نفسه من الفلسفة الطوعية،
التي ترى يف اإلرادة القوة الدافعة للوجود بأكمله ،وإلنسان حر
9
باألحرى.
وتكمن الغاية من األطروحة الثورية التي وضعها
اآلخرين إىل «العربانيني
بريديشفسكي يف تحويل اليهود
ِ
األوّلني» .ويف رأي إلداد ،فإن هذه العبارة «صارت بمثابة
األصل الذي تفرعت منه األيديولوجيا العربانية الجديدة،
أو ،لنسبغ عليها اسمها الذي يتسم بقدر أكرب من التطرف،
’األيديولوجيا الكنعانية‘ يف إرسائيل» .فقد كانت األصول التي
تنحدر منها ’الكنعانية‘ العربانية املناهضة للصهيونية عند
الشاعر الكنعاني يوناتان راتوش ( )1981-1908والقومية
املسيحانية اليهودية-العربانية لدى منظمة «ليحي» هي

تكمن الغاية من األطروحة الثورية التي وضعها بيرديشفسكي في تحويل اليهود
اآلخرين إلى «العبرانيين األولين» .وفي رأي إلداد ،فإن هذه العبارة «صارت بمثابة األصل الذي
ِ
ّ
تفرعت منه األيديولوجيا العبرانية الجديدة ،أو ،لنسبغ عليها اسمها الذي يتسم بقدر أكبر
من التطرف’ ،األيديولوجيا الكنعانية‘ في إسرائيل».

نفسها ،بيد أن تفرعاتها وتشعباتها كانت تختلف عن بعضها
ً
بعضا .لقد كانت األيديولوجيا العربانية لدى أبراهام شترين
( ،)1942-1907زعيم منظمة «ليحي» صهيونية-مسيحانية،
ولم تكن «كنعانية» 10.ويف العام  ،1941انقطعت العالقات بني
راتوش وشترين ،ولكن بعد أن ُقتل شترين عىل يد الربيطانيني،
إبان حقبة االنتداب الربيطاني يف فلسطني ،رأى فيه راتوش
ً
بطل مأساويًا ضحى من أجل إحياء مملكة العربانيني .وكانت
منظمة «ليحي» توظف الخطاب العرباني إىل حد كبري ،وكانت
تتحدث عن «سيادة العربانيني» و«الشعب العرباني» و«حركة
حرية العربانيني».
هذه البدائية الرومانطيقية ،التي كانت ترفض اليهودية
املجردة وتبدي إعجابها بالعربانية العريقة وتميز بذلك بني
اليهود والعربانيني اجتذبت الكثريين ،بدءًا من تشرينيكوفسكي
مرورًا بالباحث يف شؤون الرشق القديم أدولف غوريفيتش
حورون ( ،)1972-1907الذي كان له تأثري حاسم عىل
األيديولوجيا العربانية لدى الشاعر اإلرسائييل يوناتان راتوش،
مؤسس جماعة «العربانيني الشباب» ،وانتها ًء بإلداد ومنظمة
«ليحي» بعموم دوائرها.
ويف لقاء عقدته اللجنة التنفيذية الصهيونية يف يوم 11
ترشين الثاني  ،1944ربط إلياهو غولومب (،)1945-1893
وهو كبري مهنديس قوات الدفاع اليهودية يف فلسطني ،محاولة
اغتيال املبعوث الربيطاني اللورد موين ()Lord Moyne
بالواقع الذي يقول إن جماعة «ليحي» ،وإلداد عىل وجه
الخصوص ،كانا مخلصني ملفهوم «اإلنسان املتفوق»(  (�Über
 )menschالذي ارتآه نيتشه .وقد برز اسم نيتشه يف الحوار
الذي دار يف «الييشوف» (وهو املجتمع اليهودي يف فلسطني
االنتدابية) حول اغتيال موين .كما قيل هذا األمر نفسه من ُ
قبل
عن آبا أحيمئري ،املفكر وقائد التيار اليميني الراديكايل 11.ويف
معرض الحديث عن «موقف املؤسسات القومية والسلطات من
محاولة اغتيال اللورد موين »،قال غولومب:
النازية والفاشية :ما زلتُ أذكر مقالة ظهرت يف سياق مدح

النازيني ،حيث ورد فيها أن خطأ واح ًدا فقط كان يشوبها ،وهو
أنها كانت معادية للسامية .ورأيتُ يف مجلة «الجبهة األخرية»
( )The Last Frontشيئًا مشابهًا ،ال عالقة له بالنازية وإنما
بفيلسوف يستند النازيون إليه :لقد أمست جماعة «شترين»
مفتونة بنيتشه [ .]...فهم يقولون ،ليس هناك يشء من قبيل
الجماهري .فالجماهري عبارة عن قطيع .يجب أن يكون هناك
«أناس أعىل» يملكون القدرة عىل فرض سلطتهم عىل هذا
12
القطيع.
ويف السنة نفسها التي ساق فيها غولومب هذا االتهام،
والتي صادفت الذكرى املئوية األوىل مليالد نيتشه ،كتب إلداد
يف مجلة «ليحي»« :هناك بيننا عدد ليس بالقليل ممن يُظهرون
ازدراءهم ،واألسوأ من ذلك يُعملون أقالمهم  -يف اجرتاح الحكم
التايل’ :لقد خلق نيتشه ،األب الروحي للنازية ومعاداة السامية،
ً
وحشا أشقر‘ ».ولم تحمل
مفهوم اإلنسان األعىل ،الذي يمثل
هذه املقالة ،التي جاءت تحت مسمى «مضمون تعاليم نيتشه
وأفكاره املبتكرة» اسم مؤلفها ،عندما ظهرت يف مجلة «ليحي»
الرسية 13.وقد ألّف إلداد هذه املقالة وهو قابع يف عيادة السجن
يف القدس .يف الفرتة نفسها ،ومع نهاية الحرب العاملية الثانية
عندما جرى تصوير نيتشه يف أوروبا والواليات املتحدة عىل أنه
أحد األسالف الفكريني للرايخ الثالث ،برز إلداد من بني األماكن
كافة يف إرسائيل بمقالة دافع فيها بحماسة عن ذلك الفيلسوف
األملاني وبرّأ ساحته من أي عالقة تجمعه باأليديولوجيا النازية.
ويف الوقت ذاته ،أجاب إلداد منتقديه يف إرسائيل« :ال بد أن أي
شخص يرى أدنى شبه بني فكرة الفوهرر وفكرة اإلنسان األعىل
أقرب إىل فهم روح الفوهرر وشخصيته من قربه إىل فهم روح
14
اإلنسان األعىل وشخصيته».
وقد حذر إلداد ،يف مقالته ،من أوجُ ه التحيز والتحامل التي
يمكن أن يكنّها القراء العربانيون تجاه نيتشه ،والتي يمكن أن
تعفيهم من قراءة فلسفية لإلنسان األعىل ومن فهم الطبيعة
الحقيقية التي َت ِسم «الالسامية» لدى نيتشه .فمن شأن دراسة
تتسم بعمق أكرب أن تبني لهؤالء أن نيتشه والقومية كانا عىل

13

عدد 69

ادعى إلداد أن سمعة الالسامية التي طغت على نيتشه يناقضها ويعارضها التقييم
اإليجابي الذي ساقه هذا الفيلسوف حول اليهودية بوصفها ديانة تؤكد على الحياة،
بخالف الديانة المسيحية.

طريفّ نقيض« :فلو كان القراء عىل جانب من الحكمة ولو كان
ُكتّابنا يتوخون الصدق ،فما من شك يف أن الدهشة ستتملّكهم
عندما يعلمون أن هناك طائفة قليلة من األمور التي كان نيتشه
يكرهها ،من جملتها النزعة العسكرية لدى بروسيا والقومية
الحديثة من النوع الذي كان قائمًا يف أملانيا القيرصية ،فما بالك
يف ما هو أكثر من ذلك بكثري  -يف أملانيا التي حكمها هتلر».
وكان إلداد يميز بني املفاهيم املجازية التي يسوقها نيتشه،
مثل «الوحش األشقر» ،و«أخالق العبيد» و«اإلنسان األعىل»
وتحريفها وتبنّيها من جانب االشرتاكية القومية« :إذا كان
نيتشه يزدري أخالق الجماهري بوصفها أخالق العبيد ،فإنه
كان يزدري أخالق هتلر ويمقتها بوصفها أخالق عبد العبيد.
ألنه لو كان القطيع خارج دائرة االعتبار لدى نيتشه بحكم
الضعف الذي يتسم [هذا القطيع] به ،فقد كان الرعاة خارج
نطاق االعتبار بسبب االشمئزاز منهم» .وكان النقد الذي يسوقه
إلداد ذا شقني :فقد كان موجهًا ضد الفتور الذي وسم استقبال
إدراك نيتشه للثقافة العربية ،وضد إضعاف نيتشه بحرصه
يف األيديولوجيا النازية .فتبنّي النازية ألفكاره حوّل نيتشه
إىل شخص غري مقبول البتة لدى قرائه من كال تياريّ اليمني
واليسار ،ويرس لهم سببًا لكي ال يواجهوا كتاباته ويتصدوا لها.
ً
فضل عن ذلك ،طلب إلداد إىل قرائه أن ينظروا إىل
«السامية» نيتشه من زاوية مغايرة وأن يميزوا بينها وبني
السامية «تلميذه» هتلر .فحسبما جاء عىل لسان إلداد ،ال ُت َع ّد
الالسامية التي اصطبغ بها نيتشه عاطفية كتلك التي صبغت
شوبنهاور ،أو عنرصية كتلك التي سادت يف نهاية القرن
التاسع عرش» .وادعى إلداد أن سمعة الالسامية التي طغت
عىل نيتشه يناقضها ويعارضها التقييم اإليجابي الذي ساقه
هذا الفيلسوف حول اليهودية بوصفها ديانة تؤكد عىل الحياة،
بخالف الديانة املسيحية .واقتبس إلداد ما يقوله نيتشه يف
سياق التأكيد عىل ادعائه هذا« :إن الخطيئة الوحيدة التي ال
ُتغتفر والتي وقعت فيها اليهودية هي أنها ولدت املسيحية».
14
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فقد كان يعتقد بأنه كان هناك يف تاريخ الشعب اليهودي عدد
من األفراد الذين يشبهون املثال الذي يجسّ ده اإلنسان األعىل
أكرب بكثري ممن كانوا يف أوساط األملان.

ومما يثري االهتمام أن نالحظ أن املصطلح الذي ّ
وظفه إلداد
هنا قد ُترجم غري مرة إىل «اإلنسان األعىل» (.)superman
ولكن بعد عرشين عامًا من ذلك ،باتت ترجمات نيتشه ّ
تفضل
مصطلح «اإلنسان املتفوق» ( .)overmanففي رأيه ،كان من
الخطأ أن يوضع اصطالح «اإلنسان األعىل» ()Übermensch
يف صلب تعاليم نيتشه .وبات هذا املفهوم مشهورًا بسبب
جاذبيته ،وبسبب الفرصة التي أتاحها للمنحطني لكي يروا
صورتهم يف مرآة ذلك املثال .وكان الهدف الجيل الذي سعى
إلداد إىل إنجازه يف تلك املقالة يكمن يف التمييز بني املضمون
ناحيتي النص واملبدأ يف تفسريه لنيتشه.
واألفكار املبتكرة من
ّ
وحسبما يراه إلداد ،يكمن املبدأ الجوهري يف فلسفة نيتشه
يف اإلعالن عن موت الرب ،وما يتمخض عنه من الخطر املاثل
بموت اإلنسان .فالديانة السماوية ،وال سيما املسيحية ،تكبّل
اإلنسان ،وعقيدة الخطيئة األصلية ُتض ِعف إرادة القوة.
ويناهض الرب الواحد الطبيعة ،ويحقق النرص عىل اإلنسان عن
طريق الخوف ،ونتيجة لذلك كله ،تفسح الديانة السبيل أمام
النفاق والكآبة .وبالنظر إىل هذا النقد الذي يتناول التوحيد،
فقد يكون من املعقول أن نفرتض أن نيتشه يسعى إىل إحياء
ً
منشغل بسطحية األشياء .لقد
اآللهة الوثنية ،غري أنه لم يكن
كانت الثورة التي أطلقها نيتشه موجهة ،يف املقام األول ،ضد
ً
مخلوقا يف صورة الرب»
دكتاتورية األلوهية .فلو «كان اإلنسان
يشكل حَ جْ رًا وقي ًدا ،فقد جعل نيتشه غايته أن يأتي عىل بنيان
هذا العائق من أساسه وأن يزيح هذه األلوهية« .ألنها تؤدي
إىل بؤس اإلنسان ،إىل بؤس الصورة» .فما كان مهمًا بالنسبة
لنيتشه يكمن يف «الحياة ،وليست الحياة مجردة ،بل الحياة
التي يملؤها اإلحساس بالغاية .فاملقدس فوق كل ذلك هو
املقدس ،هو الحياة ،والحياة نماء ،وحيثماال يوجد نماء يكون
هناك انحطاط وتحجّ ر وموت».
منذ البداية ،كان التفسري الذي انتهجه إلداد لنيتشه
تفسريًا وجوديًا .وكان نقده موجهًا ضد فكرة اإلنسانية التي
يجري إطالقها عىل وجه التجريد وكان يفضل الفهم املادي
لإلنسان .فاملجتمع واألمة واإلنسانية ليست سوى مراحل يف
تطور اإلنسان« .فالعالم كله يحمل صورة اإلنسان» :وحسبما

تيسر للقارئ أن
يضع إلداد اإلرادة في مركز المبادئ األخالقية التي يرعاها نيتشه .وقد َّ
يقف في هذه المقالة المبكرة إللداد على أولى اإلشارات التي تدل على العداوة التي كان
يكنها لكانط“ :من األفضل ألولئك الذين يريدون أن يجدوا مصدر النازية أن يبحثوا عنها
ّ
في كانط ،وليس في نيتشه.
ورد عىل لسان إلداد ،فإن تعريف إرادة القوة بوصفها مبدأ ً
أنثروبولوجيًا وبوصفها مبدأ كونيًا هو األساس الذي تقوم عليه
الوجودية لدى نيتشه ،وهي ترتكز عىل ثالث قواعد :فاإلنسان
يتماهى مع عامله ،ووجود اإلنسان يسبق جوهره ،واإلنسان
يعد ً
خلقا فري ًدا يخط كتاب حياته .ويخلص إلداد إىل استنتاج
مفاده« :ال يبدو أن األفكار التي يسوقها نيتشه حول اإلنسان
باعتباره مركز الخلق ُت َع ّد غري عادية يف أي جانب منها ،وإنما
ينبغي للمرء أن يتذكر أنه هو مركزها ،وليس غايتها» .فاملركز
هو الجرس الذي يصل ما بني اإلنسان واإلنسان الخارق .ال
يملك اإلنسان جوهرًا وحي ًدا ،وهذا ينفي صحة الفكرة الدينية
لإلنسان التي تقول إنه ال يزيد عىل كونه ترابًا ورما ًدا ،وينفي
النظرة املتفائلة التي تراه فيها الثقافة الغربية سيد الخلق.
ويقول إلداد إن تأثري داروين عىل نيتشه من شأنه أن ينقل
إلينا صورة زائفة عن نيتشه .فعىل سبيل املثال ،كان نيتشه
ً
عامل من عوامل التطور ،بل إنه
ينظر إىل الحرب باعتبارها
ْ
أعلن بطريقته النابضة بالحياة« :أنا أكره السِّ لم :أعطني
حربًا!» ،إذ أن جوهر الحرب ،بالنسبة لنيتشه ،يكمن يف أن
القوي يحل محل الضعيف ،والكامل يحل محل املشوب بالعيب.
ولكن هذا لم يكن شأ ًنا من شؤون العقل ،أو نتاجً ا من نتاج
التجريد الفكري ،بل من نتاج الخلق .ويفرس إلداد ذلك بقوله:
« إن علينا أن نؤدي بوعي كل ما يؤ َّدى دون وعي يف الطبيعة:
الخلق الواعي .ولكن العقل ال يخلق ،فهو ال يزيد عىل أن يشري
إىل الطريق ،الخلق الواعي يعني اإلرادة ».مذهب النشوء عند
نيتشه يعمل عىل تحويل الرضورة إىل إرادة ،وذلك هو أحد
ً
وفضل عن دكتاتورية
السبل التي تفيض إىل اإلنسان األعىل.
الرب ،فإن العدو العظيم لإلنسان األعىل يكمن يف النظرة املادية
واآللية .فالطبيعة تناوئ املادية وتناوئ السمة اآللية؛ الطبيعة
ً
خالقا .وهنا يرت ّدد صدى
تخلق ،وعىل اإلنسان كذلك أن يكون
ً
خالقا!» النابعة من خشية
رصخة نيتشه« :أعطني إنسا ًنا
تجانس اإلنسانية .فاملساواة تدنس صورة الرب يف كل إنسان،
وهي تستحرض فيه تحجّ رها وموتها املرو ْ
َّضي .وحيث تتالىش
الحرب واملنافسة ،ال يكون هناك تطور وال إرادة إلتيان الفعل.
فاملسألة ال تكمن يف «من أين أتيت؟» ،وهي املسألة التي تحدد

قيمة اإلنسان ،وإنما يف املسألة «أين أنت ذاهب؟» واملسألة ال
تتمحور يف قوة مدفوعة ،بل يف قوة دافعة ،وال يف الرضورة ،بل
يف اإلرادة.
يضع إلداد اإلرادة يف مركز املبادئ األخالقية التي يرعاها
تيس للقارئ أن يقف يف هذه املقالة املبكرة إللداد
نيتشه .وقد َّ
عىل أوىل اإلشارات التي تدل عىل العداوة التي كان يكنّها لكانط:
«من األفضل ألولئك الذين يريدون أن يجدوا مصدر النازية
أن يبحثوا عنها يف كانط ،وليس يف نيتشه .فالعقيدة األخالقية
القطعي‘ ()categorical imperative
التي تنصب عىل ’األمر
ّ
ُ
تتناسب معها ،وهي ،يف الواقع ،تستنبط إىل حد أبعد بكثري من
َّ
مرشبة بالروح الحربية ،بينما تع ّد تعاليم
مصادر بروسية
نيتشه نتيجة مبارشة ،ومتطرفة يف الوقت عينه ،لكال الفردانية
واملثالية ،وهي تمثل املبادئ األخالقية األنقى ».وقد تبنّى ألداد
النهج الجينيولوجي الذي يعتمده نيتشه يف املبادئ األخالقيّة:
وبنا ًء عىل ذلك ،ال تملك مفاهيم «الخري» و«الرش» أي قيمة
أخالقية يف حد ذاتها ،وإنما هي قيمة نفعية ووظيفية إىل حد
ما .فاملبادئ األخالقية هي نتاج إرادة اإلنسان ،وقد تكون املبادئ
األخالقية يف املستقبل هي املبادئ األخالقية لدى السادة ،حيث
يحفزها الشعور بأن «هذه هي إرادتي!» ،وتتحدد القيم بفعل
عمل اإلنسان وإرادته ،وليس بفعل طبيعة العمل .ولذلك ،تندمج
فكرة املبادئ األخالقية وتنصهر مع فكرة التطوّر :فما يهم ال
يكمن يف خري الجماهري ،وإنما يف تطور الفرد .وفيما يخص
املبادئ األخالقية ،فالخري هو أي يشء يظهر من أعماق إرادة
إنسان حر :إرادته يف الحياة واإلبداع والحرية .فاإلنسان األعىل
ً
وفقا ملا يراه إلداد الشاب هو نتاج ملفهوم اإلرادة الحرة.
وقد سعى «العرباني الجديد» الذي يراه إلداد إىل تحقيق
ً
مستحيل ،بني القومية وفق مذهب نيتشه والقومية
انصهار ،بدا
العربانية .ففي أيام منظمة «ليحي» الرسية ،وجّ ه إلداد دعوته
إىل العربانيني الشباب لكي يرقوا «إىل علياء زرادشت ،إىل ذلك
الجو الصايف واملنعش  -ليس من أجل التمتع بجمالية مفهوم
اإلنسان الحر فحسب ،بل من أجل تعلّمه كذلك ».ويف رأيه،
كانت األمثولة العربانية التي تجسد الفردانية التي يراها نيتشه
تتمثل يف بريديشفسكي ،الذي تتغلغل قوى الدافعية اليهودية
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ً
عميقا يف قلبه .فهذا الرجل الذي يحذو حذو نيتشه ويتبعه كان
ً
ً
ً
ً
وموغل يف
موغل يف األصالة
الج ّدة،
موغل يف القدم
وموغل يف ِ
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املعارصة يف الوقت عينه .فلم يكن النجاح من نصيب أحاد هعام
يف املساعي التي بذلها من أجل تطويع مذهب نيتشه وإنزاله
عىل اليهودية ،واستبدال فكرة الفرد بفكرة الشعب ،وإحالل
’الشعب األعىل‘ محل ’اإلنسان األعىل‘ ».وقد دأبت العادة عىل
الجمع بني إلداد والقومية املتكاملة ،ولكن من األنسب ربطه،
مثله مثل بريديشفسكي ،بـ«الوجودية القومية» :الجمع ما بني
النظرة الوجودية الشخصية والراديكالية القومية ،مع إيالء قدر
من الرتكيز عىل املبادئ التي وضعها نيتشه ،من قبيل اإلرادة،
واألسلوب ،والفرد والتجربة الوجودية .وبالتايل ،فقد ّ
فضل إلداد
«حكمة الحياة» لدى بريديشفسكي عىل «الحكمة األستاذية»
التي تميز أحاد هعام بها.
وقد تمثّل التوجه السيايس األسايس التي تبنته منظمة
«ليحي» ،قبل إقامة دولة إرسائيل ،يف أن الحكم الربيطاني
يف فلسطني كان حكمًا أجنبيًا ومعاديًا للصهيونية ،ولذلك،
«باتت محاربته حتى جالئه عنها يشكل جوهر وجود منظمة
«ليحي 15».وقد أفضت مشاركة إلداد يف الحركة الراديكالية
القومية التي افتأتها أبراهام (يائري) شترين-الذي وصفه هذا
العدو الكبري عىل أنه «حكم الرش املعادي للصهيونية» -أفضت
به إىل أن يخلص إىل بعض االستنتاجات العبثية« :ليس هتلر
هو من يكره مملكة إرسائيل وعودة صهيون ،وليس هتلر هو
من يُخضعنا للق َدر القايس الذي يطيح بنا مرة ثانية ومرة ثالثة
16
بني يدي هتلر ،وإنما هم الربيطانيون».
وقد بلور شترين األيديولوجيا األصلية التي تبنتها منظمة
«ليحي» يف بيان النهضة اليهودية« ،مبادئ االنبعاث»(  (�Prin
 17،)ciples of Rebirthولكن إلداد أخذ عىل عاتقه أن يأتي
بتفسري واسع ويسبغه عىل هذه األيديولوجيا .ففي هذا السياق،
أعطى شترين إلداد يف أحد اللقاءات التي جمعتهما يف ليلة من
ليايل العام  ،1941حيث لم يكن يُرى سوى ظل شترين ولم
يكن يُسمع سوى صوته« ،مبادئ االنبعاث» وطلب إليه أن
يعيد صياغتها 18.وعىل الرغم من هذا الجو الذي طغت عليه
الصعوبة ،ومع إغالق أبواب فلسطني أمام املهاجرين اليهود
واالنتصارات التي سجلها رومل ،كان شترين يسعى إىل أن
يرتك نربة متفائلة عىل بيان منظمة «ليحي» ،الذي كان يتألف
من ثماني عرشة نقطة ويهدف ،حسبما جاء عىل لسانه« ،إىل
تربية جيل من املحاربني الذين يؤمنون بفكرة إحياء مملكة
إرسائيل ».ويف وسع املرء أن يستشف اللمسة التي أضفاها إلداد
يف املبدأ السادس من هذه املبادئ:

أبراهام شترين

وكما هو الحال بالنسبة للشجاعة التي ضحوا معها بحياتهم
يف زمن الحرب ،وكما هو الحال بالنسبة للقوة التي تسلب
األلباب ،وتجديد املعنويات إىل أعماق الروح ،التي يخرجون بها
بغبطة ليلقوا حتفهم ،والعالم بأرسه ،والراقصون والشعراء،
ينتابهم الذهول وتعرتيهم الدهشة من إرادة الحياة القوية التي
توجد يف أولئك الذين حلت بهم النكبة وطاردهم االضطهاد.
فهي تحيا فيهم ولن تموت فيهم’ .ويختارون الحياة‘ :وصية
19
عليا لألمة.
وقد أعرب عدد ليس بالقليل من الناس عن نفورهم من هذه
العاطفة التي جاء بها إلداد 20.فبعد ما يقرب من خمسني عامًا،
علق إلداد بطريقته التي تشحنها العاطفة« :لقد أنتج عجزنا يف
هذه البالد ويف أرايض املنفى هذه النربة املشحونة بالعاطفة،
21
وقد مثلت نوعًا من الهروب إىل العاطفة».
وكان إلداد والراديكاليون القوميون يريدون ملبادئ
االنبعاث ،التي تنغمس يف املفاهيم التي يحملها نيتشه وتلك
التي اجرتحها بريديشفسكي والشاعر أوري تسفي غرينربغ
ذو النزعة القوميّة املتطرفة[ ،أرادوا لها] أن تشكل نقطة
تحول يف تاريخ الشعب العرباني الذي أفسده تأثري الهاسكاال
والكوزموليتانية والليربالية واالشرتاكية .وقد سعى إلداد إىل
تحويل الثورة التي أطلقها بريديشفسكي من أدب االبتعاث

وكان إلداد والراديكاليون القوميون يريدون لمبادئ االنبعاث ،التي تنغمس في المفاهيم
التي يحملها نيتشه وتلك التي اجترحها بيرديشفسكي والشاعر أوري تسفي غرينبرغ ذو
القومية المتطرفة[ ،أرادوا لها] أن تشكل نقطة تحول في تاريخ الشعب العبراني
النزعة
ّ
الذي أفسده تأثير الهاسكاال والكوزموليتانية والليبرالية واالشتراكية.

يف نهاية القرن إىل النضال القومي العرباني يف منتصف القرن
العرشين وتسييس دعوته إىل تحويل تقييم القيم .كان إلداد
يرغب يف العبور من النفاق والخنوع إىل إرادة قوة قومية
ً
فوفقا ملا يراه ،كان أبو
وإىل إحياء الصورة العربانية القديمة.
العرق العرباني (كان إلداد ّ
يفضل مصطلح «غيزع»  -العرق
 عىل مصطلح «الشعب املختار») ،أي النبي إبراهيم ،يتجسّ ديف فكرة االنتخاب .وكانت هذه هي املهمة التاريخية التي
أُنيطت بشعب إرسائيل من إبراهيم إىل يوسف إىل ديرسائييل
وتروتسكي .فإرادة الوجود هي الدافع الذي يقف وراء الحق
يف أرض إرسائيل .وسوف يربز ِعرق عرباني جديد يتّسم
بالقوة من رحم الحرب التي يخوضها ضد الغزاة الربيطانيني
الذين غزوا فلسطني ،حيث تنصب غاية هذا العرق عىل إحياء
اململكة .فالدولة هي بمثابة مفهوم غريب عىل اليهودية :حيث
يتطلع العرق العرباني إىل مملكة ،تفوق كونها إطارًا سياسيًا:
«اململكة الثالثة هي مملكة العرق العرباني ».ومملكة إرسائيل
مملكة مسيحانية يف جوهرها وهي نتاج لإلرادة ،وليست نتاجً ا
للرضورة 22.اإلرادة ّ
املنظمة للعودة إىل صهيون التي تكمن وراء
غزو الوطن .هذه هي املبادئ التي تقوم القومية الوجودية عىل
أساسها ،حسبما يرى إلداد.
ّ
لم يحصل «حزب املقاتلني» ،الذي تألف من عدد كبري
من األشخاص الذين كانوا ينضوون ضمن صفوف منظمة
«ليحي» ،إال عىل  5,363صو ًتا يف االنتخابات األوىل التي أُجريت
يف دولة إرسائيل ،يف شهر كانون الثاني  – 1949أي عىل نحو
 %1.5من مجموع األصوات التي أُديل بها .ويف خطاب ألقاه
إلداد أمام اجتماع خاص ُدعي إليه بعد االنتخابات من أجل
تشكيل لجنة الحزب ،عاد إلداد إىل االستشهاد بمبادئ االنبعاث
وطعّمها ببعض األفكار التي تبناها نيتشه .طلب إلداد من
أعضاء «حزب املقاتلني» أن ينظروا إىل دورهم بصفتهم يهو ًدا
ومقاتلني يف سبيل الحرية من زاوية قصة النبي إبراهيم الذي
أقدم عىل تحطيم األصنام .فعىل خالف الصهيونية السياسية،
التي جرى اغتصابها ،كانت القيمة الخاصة التي حظيت بها
هذه الحركة تكمن يف أنها كانت تقوم عىل اإلرادة .وكان هناك

رنني صدى لنيتشه يف كلماته« :اإلنسان هو ملك الكون []...
اإلنسان هو سيد الطبيعة .إن اإلنسان ال يملك القدرة عىل خلق
يشء من العدم ،ولكن يف عالم ما هو موجود ينعم اإلنسان
بالحرية التي تيرس له أن يخلق ،وليس هنالك ح ٌد لقدرته .وهذه
23
الفكرة التي ترى سيادة اإلنسان الخالق هي فكرة عربانية».
لقد فشلت الصهيونيّة يف مهمة تحويل «لقد اخرت َتنا» من مفهوم
ديني إىل مفهوم قومي .وكانت النتيجة التي خلص إليها« :لم
تصل اإلنسانية إىل املستوى الثقايف الذي بلغه من خلقوا الكتاب
املقدس حتى بعد آالف السنوات».
يف العام التايل ،يف  ،1950كتب إلداد مقالة بعنوان «جدلية
نيتشه :بني االنحطاط والجنون »،نرشها يف مجلة «سوالم» ،التي
كان يتوىل تحريرها .الفشل يف االنتخابات واملسافة املتنامية
التي باتت تعزله عن أيام املجد التي عاشتها الحركة الرسية
دفعا إلداد إىل أن يُعمل فكره يف نيتشه ويشغل نفسه به .فقد
سعى من خالله إىل أن يجد عزاءه وسلوته «يف رفقه املفكرين
العظماء ».وتمثّلت نقطة البداية التي انطلق منها يف محاوالته
املتكررة «لكي يثبت املرة تلو املرة بأن االدعاء الذي ساقه
النازيون بشأن كونهم ورثة نبي ’اإلنسان األعىل‘ كان كذبة.
فحتى لو كان هذا الزعم يقوم يف أساسه عىل تحريف – وكل من
يعرف نيتشه وكرهه للروح الربوسية التي يطغى عليها الطابع
الحربي ،ولـ’تعويذة الدولة‘ بصفة عامة لن يخالجه أدنى شك
بوقوع تحريف يف هذا املقام – [حتى عند ذلك] ،ليس هنالك
24
تسويغ يقف وراء تحويل تعاليمه إىل درس تربوي لنا».
يف مقالته «نيتشه والعهد القديم» ( ،)1985كان املوضوع
املركزيّ الذي أشار إليه إلداد هو أن الوفاق املتبادل بني اليهودية
والهلنستية كان محورًا أساسيًا يف فكر نيتشه .فحسبما ورد
عىل لسانه“ :مرة بعد مرة ،يقيم نيتشه جرسًا يثري الدهشة بني
اليهود واإلغريق 25».ولم يكن مفاجئًا أن إلداد قال «مرة بعد
مرة» بالنظر إىل أنه اقرتح العثور عىل تفسري ذلك يف الفصل
( )475من كتاب نيتشه «إنسان مفرط يف إنسانيته» .فهناك،
يرصح نيتشه بأن اليهودية ولدت الثقافة الغربية ويربط
أوروبا بالرتاث اإلغريقي .ويرد االرتباط باإلغريق يف معرض
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استحسان نيتشه لليهوديةً ،
وفقا ملا يراه إلداد ،من إرادة الوجود،
قوة الحياة التي يهبها ديونيس والتي تخلق قيمًا جديدة يجدها
فيها« :إن قوة الحياة هذه ذات قدر هائل من العظمة لدرجة
أن نيتشه ال يجد غضاضة يف أن يطرحها بوصفها نموذجً ا
حتى لإلغريق ».وبعبارة أخرى ،فقد تبنى إلداد املفهوم الذي
يراه نيتشه لحب الحياة حسب ديونيس ،إىل أقىص حد ،حيث
يؤمن بأن نيتشه كان يعتقد بأن اليهودية تفوق يف إغريقيتها
الهلنستية نفسها! وللتدليل عىل ذلك ،يقتبس إلداد الفصل
( )72من كتاب «الفجر» ،حيث يقول نيتشه« :اليهود ،وهم
شعب تشبث بالحياة [ ]...مثل اإلغريق ،بل أكثر من اإلغريق».
حتى اإلغريق يف وسعهم أن يتعلموا من الصورة البطولية التي
رسمها األنبياء العربانيون ،حسب الزعم الذي ساقه هذا املعجب
بالثقافة اإلغريقية واملعجب بفلسفة نيتشه .وربما يقدم افتتان
إلداد بالجمال والبطولة الهلنستية ،وما اقرتن به من إعجابه
بإرادة القوة التي جاء بها نيتشه ،تفسريًا جزئيًا النجذابه إىل
القومية املتكاملة.
يعب أون زايث (،)1959
عىل غرار يرسائيل إلداد من قبلهّ ،
وهو أحد سكان مستوطنة معاليه أدوميم يف األرض املحتلة،
عن تحمسه للحقيقة التي تقول أن نيتشه خلص ،يف كتابه
«يف جينالوجيا األخالق» ،إىل أنه وجد يف الكتاب املقدس أناسً ا
مميزين شكلوا أمة« :كل االحرتام للكتاب املقدس! فأنا أجد
فيه شعبًا عظيمًا ،ومشه ًدا من مشاهد البطولة وشيئًا ثمينًا
26
ونــادرًا أيما ندرة عىل وجه البسيطة ...إنني أجد أمة».
ويختلق زايث ،الذي ينحدر من خلفية دينية وكان من طاقم
العاملني يف «نيكودا»  -دورية للمستوطنني يف الضفة الغربية،
توليفة تجمع ما بني نيتشه والكنعانيني يف كتابه «الشعب
اإلرسائييل :الثقافة املفقودة» ( .)1991ففي هذا الكتاب ،يظهر
كال العنرصين اللذين يؤلفان الثيولوجيا السياسية التي تقوم
عليها أرض إرسائيل الكربى والعنارص الكنعانية الجديدة التي
تسترشف «دولة لجميع مواطنيها ».ويقدم التأريخ األسطوري
الذي يفرتضه زايث قضية أمة اإلرسائيليني القدماء ،التي جرى
استئصال شأفتها عىل يد الحضارة اليهودية .ويفرتض زايث
أن إعادة بناء صورة املايض البطويل الذي سطره اإلرسائيليون
القدماء كان رضوريًا من أجل التجديد القومي يف هذا اليوم:
«ج ِّددوا أيامنا مثلما كانت يف سالف الدهر» ،إذا جاز التعبري .ولم
يكن تحقيق انبعاث الشعب اإلرسائييل الحايل يف أوساط شعب
عادي عىل قطعة أرض عادية ،إذ يكمن رشط مسبق ينبغي
إنجازه لكي يتحقق هذا االنبعاث يف إعادة دب الحياة يف األمة
من خالل خلق شعب عرباني جديد يف املنطقة الشاسعة التي
ُفتحت بعد العام  .1967وسوف يتحقق تجديد األمة العربانية

بضم الجماعات السوسيولوجية من خارج املجتمع اليهودي،
التي توجد اآلن يف أرض إرسائيل الكربى .وال تقوم املطالبة التي
يسوقها زايث لـ«عربنة» السكان العرب وضم الضفة الغربية يف
أساسها عىل اعتبارات اقتصادية أو ديموغرافية .فحسب املخطط
الذي يراه زايث ،يصل التوجه الكنعاني الجديد لألمة ،والذي
يستنبطه من الراديكالية العربانية التي تستند إىل نيتشه قبل
ما يربو عىل قرن من الزمان ،إىل ذروته :وما يفعله زايث هو أنه
يضفي عليه لو ًنا سياسيًا يمينيًا .وحسبما جاء عىل لسان زايث،
سوف يُعاد خلق بروميثيوس العرباني يف حال وجدت الجغرافيا
وامليثولوجيا ما يلهمها يف املايض التليد لألمة اإلرسائيلية.
وكان زايث متأثرًا يف فكره بعمل من بواكري أعمال نيتشه،
وهو كتاب «مولد الرتاجيديا» ( .)1872فنيتشه كان يفضل
امليثولوجيا اإلغريقية عىل الفلسفة الكالسيكية ،وكان يرغب يف
أن يعثر فيها عىل مصدر إلهام لزمنه الذي يعيش فيه .ولم
ّ
يشكل حنينًا إىل اليونان العتيقة أو يمثل بحثًا عن
يكن ذلك
الحقيقة العلمية التي ألهمته يف مقالته التاريخية-امليثولوجية:
كان نيتشه يريد أن يفهم تلك الفرتة التي اعرتاها االنحطاط
من خالل بحثه عن الدالئل يف اليونان وإمكانية خلق أسطورة
ثقافية باعتبارها ً
حل لعرصه .وكانت هذه هي الغاية الرئيسية
ّ
املنظر السيايس الفرنيس جورج سوريل
التي سعى إليها
( ،)George Sorelعىل الرغم من أنها وردت يف سياق سيايس
أشمل 27.فاإلرسائييل الشاب الذي تتلمذ عىل سوريل ،ووجد
ما يلهمه يف الفيلسوف األملاني ،لم يُج ِر بحثًا توراتيًا عىل نحو
يتماىش مع املعايري العلمية ،وإنما حشد الرواية التوراتية لكي
يخلق خرافة سياسية تتناسب مع عرصنا.
وكانت الصورة التي ارتآها زايث للمايض البطويل والجمايل
الذي سطره اإلرسائيليون يف الكتاب املقدس مستوحاة من أفكار
نيتشه« ،أعظم الهراطقة» ،والذي أقام فكره عىل أساس القوى
الديونيسية التي وجدها عند اإلغريقيني القدماء ،ووجدها باملثل
لدى اإلرسائيليني القدماء 28.وقد استحوذ عىل انتباهه مشهد
ورد يف كتاب «مولد الرتاجيديا» ،حيث وصف املشاعر التي
غمرت خادمًا من خدم اإلله اإلغريقي ديونيس خالل موكب له.
ويعرب الرجل الذي يتحرر من العقالنية «الخادعة» عن نفسه
يف أغنية ورقصة تلتفان عىل العقل ،ومن ثم ينضم إىل إخوانه
الذين نعموا بالحرية .وهو اآلن فرد من أفراد مجتمع محظوظ
«وهو يحس بنفسه كما لو كان إلهًا [ .]...وما يعود هذا الرجل
29
فنا ًنا :بل يصبح ً
عمل فنيًا».
وينظر زايث إىل نيتشه بصفته املصدر الرئييس الذي ألهم
عرص التنوير لكي يصل إىل ما ييرس له فهم رس الحيوية لدى
اإلرسائيليني .ففي هذا املقام ،يقتبس زايث ،يف مستهل الباب

وكانت الصورة التي ارتآها زايث للماضي البطولي والجمالي الذي سطره اإلسرائيليون
في الكتاب المقدس مستوحاة من أفكار نيتشه« ،أعظم الهراطقة» ،والذي أقام فكره
على أساس القوى الديونيسية التي وجدها عند اإلغريقيين القدماء ،ووجدها بالمثل لدى
اإلسرائيليين القدماء

األول من كتابه ،اقتباسً ا من كتاب «هكذا تكلم زرادشت» حول
اإلرادة املهيمنة 30.ويوجه زايث قارئه إىل فقرة وردت يف كتاب «ما
وراء الخري والرش» ،وهي عبارة عن ترنيمة تكيل املديح لألسلوب
الراقي الذي يسم شعب الكتاب املقدس« :يف ’العهد القديم‘
اليهودي ،وهو سفر العدالة اإللهية ،هناك رجال وأشياء وخطب
عىل قدر عظيم من الرقي لدرجة أن األدب اإلغريقي والهندي
ليس لديهما من يشء يقدمانه إىل جانبه .فاملرء يقف موقف
إجالل وإكبار أمام هذه البقية الباقية مما كان عليه اإلنسان
وتتملكه الرجفة منها [ 31».]...ويبني زايث ،يف سياق استشهاده
بكتاب «عدو املسيح» ،أن نيتشه أفصح عن أفول تاريخ إرسائيل،
32
الذي يتحمل املسؤولية عنه الكهنة «األوغاد امللحدون».
ويطبق زايــث ،يف مقالة نرشها تحت عنوان «الحل
اإلرسائييل» يف مجلة «نيكودا» يف العام  ،1991وجهات نظره
33
املتصلة باإلرسائيليني القدماء عىل إرسائيل يف الوقت الراهن.
ً
ووفقا للمفاهيم العضوية التي تتبناها مدرسة أوزوالد
سبينغلر ( ،)Oswald Spenglerيشهد تاريخ الشعوب
ً
واضمحالل تمامًا مثلما هو حال النباتات والحيوانات.
نموًا
ويؤيد زايث هذه النظرية بدليل يستقيه من مكان بعيد كل
البعد كأمريكا وأسرتاليا ،اللتني مرّتا ً
أيضا يف مراحل التبلور
واالضمحالل ،لكي يؤكد عىل املذهب الكنعاني الجديد يف
تجديد األمة اإلرسائيلية« :عىل مدى السنوات املائة املنرصمة،
بزغ كيان قومي جديد يف بالدنا :دعونا نسمي هذا الكيان
’الشعب اإلرسائييل« 34».’The Israelite peopleوحسبما جاء
عىل لسان زايث :مع أن اليهود خلقوا األمة «اإلرسائيلية» ،لكن
هذه األمة ال تتطابق مع املواطنني اليهود يف إرسائيل .فالدروز
والبدو مشمولون يف الكيان القومي ،بينما يشعر بعض اليهود
املتزمتني بأنهم ليسوا جزءًا من هذا الكيان .ويهود العالم
الذين ال يشاركون يف الدفاع ال ينتمون إىل هذه األمة العربانية
الجديدة .وطاملا ال يذوّت وجود «الجنسية اإلرسائيلية» تكون
هذه السريورة ما زالت يف مراحلها األوىل.
ويقول زايث إن املستوطنني يف الضفة الغربية (يهودا
والسامرة) هم بالتحديد أول من قرر أن يجلب اليهود اإلثيوبيني

«املنصين» إىل البالد .وكانت كريات أربع ،وهي مستوطنة
َّ
حرضية تقع عىل مشارف مدينة الخليل ،وعىل الرغم من
طابعها الديني ،أول مستوطنة يهودية تفتح أبوابها أمام سكان
محليني غري يهود ليقطنوا فيها ،حيث ق ّدموا لها املساعدة يف
شؤونها األمنية .واضطلع املستوطنون يف الضفة الغربية الذين
أفسحوا املجال أمام استقبال هؤالء يف عداد األمة اإلرسائيلية
بدور الرواد الطليعيني يف هذا الجانب .وحسبما ورد عىل لسان
زايث ،يجب تطبيق «العربنة» عىل أرض إرسائيل برمتها .فبهذه
الطريقة وحدها ،والقول قول زايث ،يمكن إحداث «تغيري ذي
بال يف الرصاع املرير الذي نشب يف أوساطنا منذ العام 1967
بني أولئك الذين يرغبون يف التخيل عن يهودا والسامرة وأولئك
الذين يرغبون يف إرساء دعائمهم وتوطيد أركانهم فيها 35».ويف
هذا املقام ،يقرتح زايث توسيع نطاق بوصلة الشعب اإلرسائييل
بموجب ثالثة رشوط :الوالء للدولة وقبول الهوية اإلرسائيلية
القومية ،وقبول اللغة العربية ،والخدمة العسكرية أو غريها من
رضوب الخدمة.
ويسعى «الحل اإلرسائييل» إىل االلتفاف عىل مشكلة األرايض
التي وقعت تحت االحتالل يف العام  1967من خالل اجرتاح
تعريف جديد لألمة .اإلجراءات التي تعمل إرسائيل من خاللها
عىل ضم األرايض بسكانها الفلسطينيني جارية عىل قدم
وساق ،فلم ال ُتستغل هذه العملية باعتبارها وسيلة تفيض
إىل تجديد حقبة شعب إرسائيل العظيم؟ فبتلك الطريقة ،لن
ينشأ أي تعارض بني أرض إرسائيل ودولة إرسائيل .ويف ذلك
الحيز بعينه ،لن يكون هناك سوى شعب واحد ،وهو الشعب
العرباني ،دون أي طرد («العرباني» و«اإلرسائييل» مصطلحان
مرتادفان حسب قاموس املفردات التي يتبناها زايث) .وبنا ًء
عىل ذلك ،ستكون هناك «دولة لجميع مواطنيها» يف أرض
إرسائيل بكاملها.
ترجمه عن اإلنكليزية :ياسني السيد
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جذور الفكر اليميني الصهيوني

توم بيسح

*

آبا أحيمئير

آبا أحيمئري ،هو للوهلة األوىل ،شخصية هامشية :صحايف
وعضو يف الحركة التصحيحية ،وكان يف موقف األقلية ضمن
صفوف حركته التي لم تشكل التيار املركزي يف الحركة
الصهيونية .وكانت فرتة نشاطه السيايس امله ّم قصرية -
وامتدت ،يف األساس ،من عام  1928حتى عام  .1933وقد
ّ
فايش ،ممّا سهّل عىل بن غوريون
عرّف نفسه بوضوح ،بأ ّنه
والحركة العمالية الصهيونية التنديد به واالبتعاد ظاهريًا
عن مواقفه .ولكن ،سأحاول أن أثبت ّ
أن دراسة أفكار وآراء
أحيمئري القومية  -العسكرية ،توضح أنها أصبحت مركزيّة.
ومن الناحية العملية ،يصعب علينا أن نفهم ،فيما بعد ،ما هو
التجديد يف هذه املواقف واآلراء.
كان اسمه األصيل آبا شاؤول جيسينوفيتش ،وقد وُلد يف عام
* أكاديمي وباحث متخصص يف موضوع التطهري اإلثني وسوسيولوجيا الثقافة.

 1896يف قرية دولهي يف روسيا القيرصية (بالقرب من مينسك،
وهي اليوم روسيا البيضاء) -وهي جزء من املنطقة التي أُرغم
اليهود عىل السكن فيها يف ذلك الوقتّ .
تلقى تربية صهيونية،
وهاجر إىل البالد عام  .1912مكث يف روسيا يف الفرتة ما بني
 ،1919- 1914وشاهد الدمار الذي ألحقته الثورة والحرب
األهلية .يف البداية كان سالميًّا وتماثل مع دعوة البالشفة إىل
الخروج من الحرب العاملية األوىل ،ولكن يف أعقاب تلك األحداث
ً
معارضا شدي ًدا لهم ،ويف نهاية األمر اعترب املاركسية
أصبح
1
حركة معادية للساميّة .ولكنه حتى بعد ابتعاده عن أهداف
االشرتاكيةّ ،
ظل يعترب لينني ثوريًّا ونموذجً ا للتقليد من ناحية
طرق العمل (إىل جانب الثوريني الروس السابقني الذين عملوا
ضد القيرص)ُ 2.قتل أخوه مئري أثناء الخدمة يف الجيش األحمر،
وسُ مي جيسينوفيتش نفسه عىل اسم أخيه امليت (وهكذا أصبح
اسم العائلة أحيمئري) 3.ويف عام  1924أنهى دراسة الدكتوراه

21

عدد 69

ّ
تذمر حتى نهاية سنوات العشرين جراء عدم استعداد البريطانيين
وكان أحيمئير قد ّ
لتطبيق إعالن بلفور بالكامل .وبسبب عدم حرصهم على أمن وسالمة اليهود خالل
ّ
أحداث عام  .،1929وعارض بشكل خاص الكتاب األبيض الصادر عام ( 1930الذي تراجع عنه
قيودا على الهجرة اليهودية إلى البالد وعلى شراء
تضمن ً
البريطانيون في ما بعد) والذي ّ
يشكل فيه
األراضي،
خطة إلقامة مجلس تشريعي ديمقراطي مشترك ّ
وتضمن كذلك ّ
ّ
أيضا انتقد البريطانيين ،ولكن أحيمئير كان من بين
اليهود ّ
أقلية .صحيح ّأن جابوتينسكي ً
ّ
ضدهم.
الصهيونيين األوائل الذين استنتجوا أنه يجب خوض الصراع ّ
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يف فيينا حول املفكر األملاني شبينغلر ،وبعد ذلك عاد إىل البالد.
عاش أحيمئري يف البداية عامالً يف كيبوتس جيبع ويف نهالل،
وكان عضوًا يف حركة «هبوعيل هتسعري» 4،وهي منظمة يسارية
صهيونية ،ولكنه انض ّم يف عام  1928إىل الحركة التصحيحية
التي حاولت منافسة الحركة العمالية عىل زعامة الحركة
الصهيونية ،وأصبح أحد الناشطني البارزين فيها .ويف عام
 1931شارك يف التأسيس الرسمي ملنظمة «بريت هربيونيم»،
وهي الجماعة الصهيونية األوىل التي ركزت جهودها يف الرصاع
ض ّد سلطات االنتداب الربيطاني ،وكانت قد بدأت قبل ذلك يف
تنظيم املظاهرات ض ّد سلطات االنتداب.
ويف عام  1933اع ُتقل أحيمئري لالشتباه به يف قتل الزعيم
الصهيوني االشرتاكي ،حاييم أرلوزوروف .وكان أحيمئري قد
نرش قبل ذلك مقاالت شديدة اللهجة ض ّد أرلوزوروف ،وذلك
عىل خلفية تورّط األخري يف اتفاق مع أملانيا النازية عىل نقل
ً
تحريضا أ ّدى إىل
اليهود .الشبهات أساسها اعتبار املقاالت
عملية القتل .وبالرغم من تربئته من التهمة ،فقد جرى تقديمه
للمحاكمة عىل خلفية تورّطه يف منظمة «بريت هربيونيم» ض ّد
الحكم الربيطاني .أمىض أحيمئري أكثر من سنتني يف السجن.
وبعد إطالق رساحه عام  ،1935خفض مستوى انخراطه يف
العمل السيايس واشتغل يف مجال البحث التاريخي ويف كتابة
5
املقاالت (أحيا ًنا بأسماء مستعارة) ،ويف تقديم املحارضات.
وبعد سنتني سُ جن مدة ثالثة أشهر يف أعقاب عملية نفذتها
منظمة «إيتسل» ،لم يكن له أيّ دور فيها .ويف عام  ،1951دعاه
صديقه يف الحركة التصحيحية ،املؤرخ بن تسيون نتنياهو،
إىل املساهمة يف كتابة املوسوعة العربية 6.تويف أحيمئري يف عام
 1962بشكل مفاجئ يف تل أبيب ،إثر نوبة قلبية ،وهو يف س ّن
الخامسة والستني .ابنه البكر يعقوب أحيمئري أصبح صحافيًا
يف سلطة اإلذاعة ،وكان ابنه األصغر ،يويس ،مديرًا ملكتب رئيس
الحكومة إسحق شامري ،وعضو كنيست يف حزب الليكود يف

العامني  1995و.1996-
ولكي نفهم التجديد يف مواقف أحيمئري يجدر بنا التطرّق
بإيجاز إىل زئيف جابوتينسكي ،الذي قاد يف أواسط سنوات
العرشين التيار التصحيحي يف الحركة الصهيونية .إىل
جانب رفضه اشرتاكية الحركة العمالية الصهيونية ،اعترب
ً
وانطالقا من
جابوتينسكي نفسه كولونياليًّا بشكل واضح،
هذا املوقف برّر استمرار الوجود الربيطاني يف البالد من أجل
تمكني استمرار بناء املرشوع الصهيوني .ويف املدى القصري
األمد برّر جابوتينسكي استخدام القوة إلرغام العرب عىل
قبول الصهيونية ،ولكنه يف املدى الطويل دعا إىل الديمقراطية
التي يتمتع فيها املواطنون العرب بحقوق متساوية يف الدولة
اليهودية ،وأعرب عن تأييده للنظام الربملاني الربيطاني .وقد
أيد حاييم وايزمان ،رئيس املنظمة الصهيونية (العاملية) ،أكثر
ّ
الخط املؤيد لربيطانيا ،وعارض الترصيحات
من جابوتينسكي
7
عن قوة عسكرية مستقلة.
وبما أن الصهيونيني شكلوا أقلية صغرية يف البالد حتى
موجة الهجرة يف أواسط الثالثينيات ،فقد كان من السهل أن
ندرك سبب اعتبار غالبية أعضاء الييشوف الربيطانيني حلفاء
وليسوا أعداء .وكان جابوتينسكي ،مثل قادة آخرين ،مستع ًّدا
إلقامة دولة يهودية تكون بمثابة دومينيون  -دولة خاضعة
للكومونولث ،ضمن إطار االمرباطورية الربيطانية ،عىل غرار
دولتي املستوطنني يف أسرتاليا وكندا؛ واعتقد أن يف مقدوره
تجنيد الرأي العا ّم الربيطاني لتأييد هذه الفكرة.
وكان أحيمئري قد تذمّر حتى نهاية سنوات العرشين جرّاء
عدم استعداد الربيطانيني لتطبيق إعالن بلفور بالكامل.
وبسبب عدم حرصهم عىل أمن وسالمة اليهود خالل أحداث
خاص الكتاب األبيض الصادر عام
عام  .1929وعارض بشكل
ّ
( 1930الذي تراجع عنه الربيطانيون يف ما بعد) والذي تضمّن
قيو ًدا عىل الهجرة اليهودية إىل البالد وعىل رشاء األرايض،

وتضمّن كذلك ّ
خطة إلقامة مجلس ترشيعي ديمقراطي مشرتك
ّ
أن جابوتينسكي ً
يشكل فيه اليهود أقلّية .صحيح ّ
أيضا انتقد
الربيطانيني ،ولك ّن أحيمئري كان من بني الصهيونيني األوائل
الذين استنتجوا أنه يجب خوض الرصاع ض ّدهم.
ّ
عي جابوتينسكي أحيمئري يف عام  1928عضوًا يف هيئة
تحرير الصحيفة التصحيحية «بريد اليوم» (دوآر هيوم) ،وعىل
ما يبدو فقد ّأثرت التقارير املهيِّجة التي كتبها أحيمئري ورفاقه
يف صيف عام  1929عىل األحداث العنيفة يف تلك السنة .لقد
رصّحت العناوين الرئيسية يف الصحيفة يف تموز من ذلك العام
حول «مؤامرة ض ّد حائط املبكى» وخطط الحكومة والوقف
اإلسالمي لبناء حائط يغلق طريق وصول املصلّني اليهود
ويحوّل عمليًّا حائط املبكى إىل مسجد .ويف املقابلُ ،نرشت يف
ً
انضباطا .وكانت
صحيفتي «هآرتس» و«دافار» تقارير أكثر
املظاهرة التي جرت يف شهر آب عند حائط املبكى ،التي أخذ
أحيمئري إليها أعضاء حركة الشبيبة التصحيحية «بيتار» من
بني العوامل املبارشة التي أ ّدت إىل اندالع االضطرابات .وا ّتهم
التقرير الربيطاني الصادر عام  1930حول األحداث صحيفة
«بريد اليوم» بالتهييج وإثارة االضطرابات؛ 8ويف أعقاب ذلك
ّ
التخل عن الصحيفة 9.وعىل هذه
اضط ّر التصحيحيّون إىل
الخلفية كان أحيمئري من بني مؤسّ يس «بريت هربيونيم»
(بمعنى :املقاتلون الشجعان ،عىل اسم أغنية من تأليف يعقوب
املتعصبني اليهود
كوهني كان قد كتبها عام  ،1903تناولت
ّ
الذين قاتلوا الرومانيّني) مع الشاعر أوري تسفي غرينربغ
والكاتب يهوشوع ييفني 10.وبوحي وإلهام الثوريني االشرتاكيني
من جهة ،والفاشية اإليطالية من جهة ثانية ،دعا أحيمئري إىل
«الصهيونية الثورية»  -طليعة تسيطر عىل البالد بشكل فوريّ
بقوّة السالح ،بدال ً من االنتظار إىل حني خلق أغلبية يهودية
بشكل تدريجي 11.وكان الهدف من ذلك «تحقيق الهدف
األسمى املتمثل يف إقامة مملكة إرسائيل يف أرض إرسائيل ،ليس
ضمن حدود يضعها هربرت صموئيل ،وإ ّنما ضمن الحدود
12
التي رسمها امللك داوود ويوآف».
ويف مقالة بعنوان «ليس كأبناء الزنوج» يوضح أحيمئري:
ال قيمة لكمية املستوطنني ،يف مقابل جودتهم .املثال األعىل
للصهيونية الحقيقية ليس قطعان البرش ،وليس تحوّل الشعب
القابع يف صهيون إىل ّ
سكان أصليني ،عىل غرار املرصيني
والصينيني والهنود ،تكفي قلّة من الربيطانيني إلخضاعهم
13
وحكمهم.
ويكتب يف مكان آخر:
يف حركات التحرّر ال قيمة لألغلبية ،ال قيمة للقطيع .هناك

آبا أحيمئري

قيمة لألقلية ،فقط للناشطني ،للشباب فقط .كل جيش مقاتل
14
مكوّن من الشباب.
دعا أحيمئري إىل تقدير مي ِكلس ،عالم االجتماع املنارص
للفاشيّة ،الذي يعتقد ّ
أن سيطرة النخبة عىل املنظمات السياسية
15
أم ٌر ال ب ّد منه.
ودعا أحيمئري إىل ا ّتباع عبادة شبه دينية لشخصيات
نموذجية قومية ،يستطيع الشباب بإلهام منها تنفيذ عمليات
شجاعة تؤ ّدي إىل تغيري عميق يف الوعي السيايس العامّ 16.وهو
يرى ّ
أن «أبناء الشبيبة ابتعدوا عن الصهيونية ألنها سهلة
ّ
ومملّة .الشباب يتوجّ هون إىل أماكن تتطلب منهم التضحيات -
17
الذهاب إىل السجون وأعواد املشانق».
«لدينا قوّة لش ّد الشبيبة اليهودية إىل حركتنا ،ولكن يجب
علينا أن نمنحهم األمور املطلوبة ّ
لكل حركة شبيبة :الرومانسية
العظيمة الرائعة ،والوعي بأنهم يخوضون حربًا دون تنازالت
من أجل مستقبل األمّة» 18.ويف مكان آخر يكتب عن رضورة
رعاية وتغذية الرغبة يف العظمة يف صفوف الشباب ،بروح
وهدف نيتشه 19.وهاجم أحيمئري الرتبية الليربالية التي تقود
حسب رأيه إىل االنتحار ،ودعا إىل استبدال هذه الرتبية بأخرى
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ّ
وبالروح نفسها أثنى أحيمئير على إعالن دكتاتورية في يوغسالفيا عام ،1929
العسكرتارية من
التسلط وتقدير
كانت قد اعتمدت على حراب الجيش .كان
ّ
ّ
كلها ،ولكن أحيمئير ،على النقيض من
العوامل
المميزة للحركة التصحيحية ّ
ّ
تحدث عن
جابوتينسكي ،لم
يتحدث عن كتائب عبرية تحت رعاية بريطانيا ،بل ّ
ّ
قوة مستقلة .إلى جانب تمجيد التضحية بالذات وتقديس األبطال التاريخيين
ّ
ّ
عدة مرات عن تأييده لالغتياالت
أحيمئير
ر
عب
التضحية،
تلك
بمثل
قاموا
الذين
ّ
ّ
عبر عن تقديسه للثورة العسكرية.
السياسية ،كما ّ

استبدادية.
أثنى أحيمئري ،بعد ع ّدة سنوات ،عىل أنصار فرانكو وعىل
استعداد أحدهم لرتك خصومه الجمهوريني يقتلون ابنه،
دون املوافقة عىل طلبهم باالستسالم .وقد بدا ألحيمئري ّ
أن
21
ّ
يستحق املحاكاة.
هذا االستعداد للتضحية نموذج مه ّم
ّ
املحل عرض أحيمئري الحشمونائيم وباركوخبا
ويف السياق
22
وترومبلدور كنماذج رائعة للتضحية بالذات .يندمج إبراز
مثل هذه العمليات باملقاربة الرومانسية العميقة لدى أحيمئري،
املفصلة ،يف
التي رفضت املناقشات املنطقية املجرّدة والربامج
ّ
23
مقابل اإلبداع التعبريي والعمليات الثورية.
وقد رفض أحيمئري ،بتأثري شبينغلر (الذي كتب عنه رسالة
الدكتوراة) ،الديمقراطية والليربالية باعتبارهما قوى آفلة،
وهاجم «املطالبة بحقوق زائدة للفرد» 24.ويف مقابل ذلك أعرب
عن تقديره لألنظمة االستبدادية التي انترشت يف الفرتة نفسها
يف إيطاليا وبولندا وتركيا ودول أخرى:
«يف مركز أوروبا قامت حركة قومية كبرية ،أنقذت أوروبا
من العقبة الربملانية ،املتجسّ دة بالثرثارين ،واألكثر أهمية من
ذلك هو :الدكتاتورية القومية أنقذت شعوب مركز أوروبا من
«التشيكا» (الرشطة الرسية السوفياتية) ومن الحرب األهلية
واليوتوبيا املاركسية .تنترش القومية الصافية اليوم يف صفوف
ّ 25
املجتمع البرشي كله.
وبالرّوح نفسها أثنى أحيمئري عىل إعالن دكتاتورية يف
26
يوغسالفيا عام  ،1929كانت قد اعتمدت عىل حراب الجيش.
كان التسلّط وتقدير العسكرتاريّة من العوامل املميّزة
للحركة التصحيحية كلّها ،ولكن أحيمئري ،عىل النقيض من
جابوتينسكي ،لم يتح ّدث عن كتائب عربية تحت رعاية بريطانيا،
بل تح ّدث عن قوّة مستقلة .إىل جانب تمجيد التضحية بالذات
وتقديس األبطال التاريخيني الذين قاموا بمثل تلك التضحية،
20

24

عدد 69

عب أحيمئري ع ّدة مرّات عن تأييده لالغتياالت السياسية 27،كما
ّ
عب عن تقديسه للثورة العسكرية ،ويف هذا السياق وعد ّ
بأن
ّ

«مسيحنا لن يجيء عىل هيئة فقري يركب حمارًا .سيأتي املسيح
28
 مثل ّكل مسيح  -راكبًا عىل ظهر دبّابة».
ّ
«املحتل األجنبي» ،وذلك
بدأ أحيمئري يسمّي الربيطانيني
بخالف غالبيّة الصهيونيني أبناء الفرتة نفسها (حتى سنوات
األربعني) ومن ضمنهم جابوتينسكي؛ ويشبّه السكان اليهود
يف البالد باإليرلنديني الذين عاشوا تحت الحكم الربيطاني ،كما
دعا إىل خوض نضال عنيف من أجل االستقالل بروح نضال
حركة «الشني فني» اإليرلندية 29.وقد ربط أحيمئري معنى اسم
حركة املقاومة اإليرلندية («نحن أنفسنا») بالقول التلموديّ
«إذا لم أعمل من أجل نفيس فمن سيعمل من أجيل!» ،حيث
كان يرفض اعتماد غالبية السكان اليهود عىل القوّة العسكرية
30
الربيطانية.
ّ
نظمت منظمة «بريت هربيونيم» عد ًدا من املظاهرات
الصهيونية األوىل ض ّد سلطات االنتداب ،من خالل التوجّ ه بشكل
خاص إىل الشباب .وقد شملت فعالياتها املركزية االحتجاج ضد
ّ
نائب وزير املستعمرات الربيطانية (يف العالم )1930؛ النفخ
ً
مخالفا للحظر
يف البوق عند حائط املبكى ،األمر الذي كان
ّ
الربيطاني؛ محاوالت عرقلة إجراء إحصاء سكاني إذ خشيت
املنظمة أن يح ّدد مكانة اليهود كأقلية يف البالد (يف العام
)1931؛ إحداث شغب خالل حفل إقامة كاتدرائية السالم يف
ً
عوضا عن إقامة كاتدرائية عسكرية تبعًا
الجامعة العربية،
ملطلب املنظمة ،التي ارتأت تربية وتعليم الجيل الجديد الشاب
بروح عسكرية (يف العام )1932؛ مظاهرات ض ّد طرد سيّاح
يهود استقرّوا يف البالد بدون ترصيح؛ إدخال عرشات املهاجرين
من أوروبا ،عن طريق لبنانً ،
أيضا بدون ترصيح رسمي؛ إنزال
أعالم أملانيا النازية عن القنصليات األملانية يف يافا والقدس ،يف

تجند الحاخام
خالل المحاكمة التي واجه فيها أحيمئير تهمة قتل أرلوزوروفّ ،
أبراهام يتسحاق هكوهين كوك (كوك األب) ،الذي كان في ذلك الوقت الحاخام
األكبر ،للدفاع عنه وعن رفيقه أبراهام ستافسكي (الذي أدين في البداية بالقتل،
ّ
تجند الحاخام كوك لمصلحة المتهمين أبعده
ثم جرت تبرئته في االستئناف)ّ .
التجند بداية تحالفه مع أوساط اليمين.
العمالية السائدة ،ويعتبر هذا
ّ
عن الحركة ّ

أعقاب صعود هتلر إىل س ّدة الحكم؛ ومظاهرة ض ّد عرض أفالم
31
أملانية.
وجّ ه أحيمئري النقد الشديد ألعضاء منظمة «بريت شالوم»
ولقيادة الحركة الصهيونية  -حاييم وايزمان عىل وجه
ُ
حي مبالَغ فيه
الخصوص ،متهمًا إيّاهم بتبنّي توجّ ه
تصال ّ
التوصل
وبقبول التنازل عن األغلبية اليهودية من أجل محاولة
ّ
إىل اتفاق مع الفلسطينيني .ويف مقابل هؤالء الذين اعتربهم
«خوَنة» مرارًا وتكرارًا ،اعترب أحيمئري نفسه الوريث الحقيقي
32
للصهيونية األصلية.
عىل الرغم من ترصيحاته ،عارض أحيمئري عمليًا املطالب
التي وُجّ هت إليه وإىل رفاقه بأن يستخدموا العنف 33.من
هنا اعترب إلحانان هلربين ،عضو منظمة «بريت هربيونيم»،
أن أحيمئري مجرّد ّ
ّ
منظر غري قادر عىل قيادة عمليات رسّية
34
حقيقية .غري ّ
أن التصوّرات القومية العسكرية التي حملها
وخاصة
أحيمئري ّأثرت بشكل تدريجي عىل أبناء الشبيبة،
ّ
أعضاء منظمة «بيتار» التصحيحية ،حيث كان قد ألقى أمامهم
محارضات يف البالد ويف بولندا 35.وهكذا ،كان من بني املشاركني
يف مظاهرات حركة «بريت هربيونيم» ض ّد الربيطانيني دافيد
ً
«إيتسل»؛ يئري
الحقا أحد مؤسّ يس منظمة
رزئيل ،الذي أصبح
ِ
ّ
شطرن ،من مؤسّ يس منظمة «ليحي»؛ ث ّم ّ
إن مناحيم بيغن،
ِ
الذي كان يف ذلك الوقت أحد قادة «بيتار» يف بولندا ،أعرب عن
تقديره الستعداد أحيمئري للتضحية بالنفس ودخول السجن،
36
ً
واصفا أيّاه بأ ّنه «أصبح اسطورة وهو ما زال حيًّا يُرزق»؛

كما ترك أحيمئري أثرًا كبريًا يف إسحق شامري الشابّ  ،الذي كان
37
الحقا ،طبّق ّ
ً
كل
هو اآلخر عضو منظمة «بيتار» يف بولندا.
من بيغن وشمري دعوة أحيمئري استخدام العنف يف النضال
ض ّد الربيطانيني ،وكالهما اعترب حركة «شني فني» يف إيرلندا
مصدر إلهام لهما .ومع ذلك ،ابتعد أحيمئري نفسه عن معظم
النشاطات السياسية بعد إطالق رساحه من السجن يف أواسط
الثالثينيات .ورغم أنه كان قد دعا إىل إقامة منظمة رسّية
ً
رشيكا
معادية للربيطانينيّ 38،إل أ ّنه لم يحمل السالح ،ولم يكن

يف تأسيس منظمتي «إيتسل» و«ليحي» الرسّيتني 39.لك ّن تأييده
لهاتني املنظمتني كان واضحً ا :يف عام  1937ألقى أحيمئري
خطابًا مدح فيه منظمة «إيتسل» يف أعقاب عملية ألقيت فيها
40
قنابل يف سوق خرضوات عربي أ ّدت إىل مقتل عدد من املارّة.
خالل املحاكمة التي واجه فيها أحيمئري تهمة قتل
أرلوزوروف ،تجنّد الحاخام أبراهام يتسحاق هكوهني كوك
(كوك األب) ،الذي كان يف ذلك الوقت الحاخام األكرب ،للدفاع
عنه وعن رفيقه أبراهام ستافسكي (الذي أدين يف البداية
بالقتل ،ث ّم جرت تربئته يف االستئناف) .تجنّد الحاخام كوك
ملصلحة املتهمني أبعده عن الحركة العمّالية السائدة ،ويعترب
هذا التجنّد بداية تحالفه مع أوساط اليمني .وفيما بعد ،يف
أعقاب عام  1967أصبح الحاخام كوك ،الحاخام تسفي يهودا
كوك ،النصري والراعي لحركة «غوش إيمونيم».
تأثر أحيمئري بدوره بالحاخام كوك ،الذي دمج ما بني الدين
والقومية .ورغم أنه جاء من خلفية علمانية ،ورغم انتمائه
لعائلة حاربت إىل جانب البالشفة خالل الحرب األهلية يف
روسيا ،فقد ن ّدد أحيمئري برفض الدين لدى ماركس .ورغم أنه
فس الرموز الدينية
لم يصبح ملتزمًا بالواجبات الدينية ،فقد ّ
من جديد وفق روح الصهيونية العسكرتارية التي نادى بها.
من ذلك أ ّنه ا ّدعى  -عىل سبيل املثال ّ -
أن البوق هو يف األساس
آلة قومية  -عسكرية؛ وأن قصة خروج اإلرسائيليني من مرص،
الخاصة بعيد الفصح ،جرى تأليفها يف فرتة الحكم الروماني،
وأ ّنها تهدف إىل إثارة التمرّد ض ّد هذا الحكم؛ ّ
وأن حائط املبكى
هو يف املقام األول رمز قويّ  .كذلك ،يرى أحيمئري ّ
أن الدين
حيويّ لرضورة التكتّل االجتماعي والحيلولة دون الفوىض،
ّ
تشكل حرّية التعبري ّ
اللمحدودة إحدى تجلّياتها .لكنّه
والتي
ّ
يح ّدد بأنه يجب تفسري الدين بأساليب قومية  -عسكرتارية
وليس بأساليب مهجريّة  -متحجّ رة كما يفعل اليهود املتزمّتون
41
(الحريديم).
«لقد ربحنا من ظروف املهجر إذ قام اآلخرون بعملنا.
لم تتح لنا ظروف املهجر إراقة الدماء .طمح قسم من األمّة
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ّأيد أحيمئير بشكل واضح وصريح إقامة دكتاتورية فردية في اللجنة التنفيذية
ولى زمنها .وكان
الفعالة ،التي ّ
بدال من الديمقراطية الداخلية غير ّ
الصهيونيةً ،
وجهها إليه أحيمئير يطالبه بأن يصبح
جابوتينسكي قد ّ
تحفظ من دعوة صريحة ّ
ّ
ّ
علني عن
دوتشي .وبالرغم من ذلك ،استمر الزعيم التصحيحي في اإلعراب بشكل
يتنصل منه.
تقديره ألحيمئير ،ولم
ّ
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بحياة عامّة عاديّة وبالخروج من املهجر وبإراقة الدماء عند
الحاجة… [ولكن] غياب العسكرية والروح القتالية هما من
42
عالمات انحطاط اليهودية وتدمري أصولها».
وكانت هنالك شخصيّة أخرى لها ارتباط بأحيمئري :أورئيل
هيلربين ،أو باسمه املستعار يوناتان رتوش .كان رتوش مق ّربًا
من حركة «بريت هربيونيم» يف بداية الثالثينيات ،وفيما بعد
عب عن وجهات نظر مشابهة فيما يتعلق بإمكانية تحقيق
ّ
السيطرة عىل البالد بدون تحقيق األغلبية العددية ،قائالً
43
املتأصل لدى املستوطنني اليهود.
بإمكان ذلك بفضل التفوّق
ّ
كذلك فقد مجّ د رتوش إيطاليا الفاشية ،مثله يف ذلك كمثل
أحيمئري .ويف عام  1939كان رتوش واح ًدا من مؤسّ يس حركة
الكنعانيني ذات التأثري الواسع ،والتي سعت إىل خلق أمّة عربية
منفصلة عن اليهودية.
ّ
ركز أحيمئري يف معظم كتاباته عىل تنمية القومية يف خض ّم
النضال ض ّد الربيطانيني والحركة العمالية الصهيونية .وقلّما
عُني بالتطرّق إىل الفلسطينيني ،علمًا أ ّنهم أغلبية ّ
سكان البالد؛
وقد يكون ذلك ناجمًا عن استخفاف بهم 44.وحني تطرّق إليهم
أعربت كتاباته عن مفاهيم وآراء استرشاقية ّ
فظة ،حيث وصف
العرب بعد مجزرة الخليل بأنهم «أناس متوحّ شون قادمون من
الصحراء ،يدمّرون ويعيثون فسا ًدا يف هذه البالد» 45.وكتب يف
وقت الحق عن مكوثه يف السجن الربيطاني يف عام  1933مع
القائد الفلسطيني عبد القادر املظفر« :هذه اإلقامة يف السجن،
مع املسلمني العرب والرشقيني النصارى ،ع ّززت لديّ النظرة
ً
مضيفا ا ّنه ال يرى أيّ أهمية أو معنى يف
السلبية تجاه الرشق»،
اللقاء مع العرب 46.ويف مقال ُنرش يف  15أيار  ،1948وصف
أحيمئري القوات املقاتلة الفلسطينية بأنها قروية يف األساس،
ووصف حركة الفلسطينيني بأنها «أنانية ،غوغائية ،وتستند إىل
النضال البدائي وإىل ا ّدعاءات روحانية بدائية» 47.استرشاقيّة
أحيمئري هذه تستند عىل نح ٍو حاسم إىل مفهوم العرق ،ويبدو
أنه ليس من قبيل الصدفة ّ
أن أنظمة الحكم التي اعتربها
نموذجً ا له أوروبيّة يف معظمها ،فقد كتب إىل الربيطانيني:

سعيكم إىل تحويل املائة وستّني ألف أوروبي يف هذه البالد
إىل ّ
سكان أصليني لم تنجح ولن تنجح .ال يمكن زرع روح
48
العبودية يف شعب هرتسل وأينشطاين».
كما ذكرنا ،كانت النماذج السياسية التي استلهمها أحيمئري
أنظمة أوروبية استبدادية .نرش يف نهاية العرشينيات مقاال ً يف
ّ
فايش» ،أعرب
صحيفة «بريد اليوم» تحت عنوان «من يوميات
تنصل
فيه عن تقديره لهتلر  -قبل صعوده إىل الحكم (ولكنه ّ
من املقال فيما بعد بسبب سياسة هتلر تجاه اليهود) 49.ويف
مقالة نرشت بعد مرور خمسة أيام عىل وصول جابوتينسكي
إىل البالد ،يف ترشين األول  ،1928كتب أحيمئري:
يجب ّأل ييأس الدوتيش الذي تجمّع تحت رايته عدد قليل
من األنصار .هذا هو نمط الحياة .األقلية تحكم األكثرية .تحكم
فعليًّا بقوّة السالح أو بقوّة اإليمان .يجب عىل الدوتيش أن ّ
ينظم
حفنة الرجال القادرين عىل االنصياع له ،وأن يع ّد جيل «الحرس
القومي»ّ ،
وأل يرصف من وقته من أجل جذب القطيع الكثري…
الحركة التصحيحية تعود أكثر فأكثر إىل السياسة األوروبية،
وإىل تمجيد الفرد ّ
الخلق ،يف الوقت الذي يوجد فيه لدى الحركة
شخصية مثل الدوتيش .يجب علينا  -نحن الذين ننصاع ألمره -
50
أن نتوجّ ه إليه بالكلمات التالية« :سمعًا وطاعة».
أيّد أحيمئري بشكل واضح ورصيح إقامة دكتاتورية فردية
يف اللجنة التنفيذية الصهيونية ،بدال ً من الديمقراطية الداخلية
غري الفعّالة ،التي ّ
ول زمنها .وكان جابوتينسكي قد ّ
تحفظ من
دعوة رصيحة وجّ هها إليه أحيمئري يطالبه بأن يصبح دوتيش.
وبالرغم من ذلك ،استم ّر الزعيم التصحيحي يف اإلعراب بشكل
51
يتنصل منه.
علني عن تقديره ألحيمئري ،ولم
ّ
ّ
ّ
استغل قادة الحركة العمالية ،وعىل وجه الخصوص دافيد
بن غوريون ،توصيف أحيمئري كمنارص للفاشية وا ّتهامه
بقتل أرلوزوروف (وهي تهمة التصقت به رغم تربئته منها يف
املحكمة) لكي يُظهروا أنفسهم كديمقراطيني ومعتدلني ،ومن
أجل الفوز بالسيطرة عىل املؤسسات الصهيونية طيلة عقود
عديدة .ذلك ،رغم ّ
أن الحركة العمّالية نفسها قد انخرطت يف

الرصاع العنيف ض ّد الفلسطينيني ،ورغم ضلوعها يف االتفاق
مع أملانيا النازية حول نقل اليهود  -وهي مسألة كانت خالفيّة،
ورغم انخراطها يف أعمال العنف ض ّد الربيطانيني بعد الحرب
العاملية الثانية .وقد استم ّر بن غوريون يشجب أحيمئري
ً
متطرفا ويحافظ عىل سمات ديمقراطية
باعتباره فاشيًّا
شكلية ،لك ّن الرّوح العسكرية التي تميّز بها أحيمئري أصبحت
هي السائدة ،ليس فقط يف صفوف الحركة التصحيحية وإ ّنما
ً
أيضا يف أوساط الجيل الشاب يف الحركة العمالية؛ كما أن بن
52
غوريون قد تبنّى عمليًّا هذه الروح العسكرية .وهكذا رعى

وطوّر زعيم املستوطنني اليهود الجيش باعتباره الوسيلة
ّ
حريصا عىل تحقيق
لحل القضايا السياسية ،وكان
األفضل
ً
53
وجود أغلبية يهودية بوسائل عنفيّة خالل عام ،1948
ق ّدست الدولة الجديدة الجيش ،وال تزال الرتبية فيها ترتكز

عىل تشجيع أبناء الشبيبة عىل الخدمة يف الجيش والتضحية
بالنفس ،وذلك بإلهام ووحي من التفسري القومي العسكرتاري
ّ
لكل من الدين والتاريخ اليهوديّني  -بالضبط كما كان يأمل

العضو يف «بريت هربيونيم».
لقد جرى تخليد ذكرى أحيمئري يف شوارع وساحات 13
رسمي؛ ويف مدينة رمات غان
مدينة ،وكذلك يف طابع بريد
ّ
أقيم متحف يحمل اسمه («متحف آبا») يحتفظ بأرشيف
يتضمّن كتاباته .ويف عام  2012نظمت فعاليات يف الذكرى
الخمسني لوفاة أحيمئري ،وكان من بني املهنّئني املشاركني يف
هذه الفعاليات رئيس الحكومة  -بنيامني نتنياهو ،ورئيس
54
الكنيست  -رؤوبني ريفلني.
ترجمه عن العرب ّية :محمد ك ّيال
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جذور الفكر اليميني الصهيوني

ّ
مهند مصطفى

*

نتنياهو األب ،واالبن:
الكوارث كإطار فلسفي

تهدف هذه الورقة إىل الوقوف عىل السرية الذاتية والفكرية
لبنتسيون نتنياهو ،والد رئيس الحكومة الحايل بنيامني
نتنياهو ،يف محاولة لسرب غور فكره وتصوراته األيديولوجية
حول الصهيونية ،واليهود والرصاع يف فلسطني .كما يرمي هذا
البحث إىل تحليل تأثري هذه السرية وهذا الفكر عىل نتنياهو
الذي تجمع األدبيات عىل أنه ّ
تأثر بأبيه ،ولكنها ال تحلل هذا
التأثري بعمق ،أو تحرصه يف الجانب السيايس فقط ،دون فهم
خلفياته األيديولوجية .وقد زاد االهتمام بفكر بنتسيون نتنياهو
يف ثمانينيات القرن املايض بعد صعود اليمني إىل لحكم ،حيث
بدأ بإعادة إنتاج الذاكرة التاريخية اإلرسائيلية التي أقصت يف
املايض فكر ودور الحركة الصهيونية التنقيحية (التصحيحية)،
* باحث ومحارض أكاديمي يف العلوم السياسيّة ،مدير عام مركز مدى
الكرمل يف حيفا

وكان لبنتسيون نتنياهو دور يف إعادة إنتاج هذه الذاكرة
من جهة ،ودخوله بذاته إليها من جهة ثانية ،ال سيّما أنه
كان أحد املقربني من زئيف جابوتنسكي قائد الصهيونية
ّ
ومنظرها .وقد اكتسبت شخصية بنتسيون مزي ًدا
التنقيحية
من االهتمام منذ سنوات التسعينيات تحديدا بعد صعود نجله
بنيامني نتنياهو إىل الحكم ،وتحوله إىل أحد أهم قيادات اليمني
اإلرسائييل ،وذلك يف محاولة لفهم تأثري األب عىل ابنه يف توجهاته
السياسية واأليديولوجية.

قراءة سياسية في سيرته الشخصية
ولد بنتسيون نتنياهو لعائلة كانت من رواد الحركة
الصهيونية ،ال سيما والده ،ولد والده نتان ميلوكوفسكي يف عام
 1880يف قرية «كريبو» يف ليتوانيا ،تعلم يف مدرسة دينية يف
بولندا وعمره عرشة أعوام ،وتأهل لدرجة حاخام وعمره ثمانية
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نتنياهو ووالده :التطرف وجذره
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عرش عاما .تأثر يف فرتة شبابه بصهيونية هرتسل ،وتنقل
بني املجموعات اليهودية يف أوروبا وروسيا والصني مبرشا
بالصهيونية ،ولكنه انقلب الحقا عىل هرتسل بسبب طرحه
مرشوع أوغندا ورضورة إيجاد حل مرحيل لليهود ،حينها تأثر
ميلوكوفسكي بشخصية زئيف جابوتنسكي الذي خرج ضد
طرح هرتسل ،وقد توطدت عالقات صداقة شخصية ورابطة
أيديولوجية بني الرجلني .ففي املؤتمر الصهيوني السابع عام
 ،1907قال ميلوكوفسكي إن «مرشوع أوغندا هو خيانة لكل
األجيال ،وسقوط أخالقي ونفيس» 1.يصف نتنياهو جده يف
كتابه «مكان تحت الشمس» ،عىل النحو التايل:
ّ
«كان جدي الحاخام نتان ميلوكوفسكي ،الذي تجند للحركة
الصهيونية يف شبابه ،يف عقد التسعينيات من القرن املايض،
واحدا من عدد ال يُعد وال يحىص من املتحمسني لهذه البرشى،
وأصبح أحد مبرشي هذه الحركة الرئيسيني ،ونرش مبادئها
بني اليهود يف رشق سيبرييا حتى مينوسوتا يف الواليات املتحدة
األمريكية ،وبعد فرتة من الوقت ،يف عام  ،1920أثبت أنه ليس
من الذين يقولون وال يفعلون ،إنما يقول ويفعل :حمل عائلته
الكبرية ،وأبحر من ترايست إىل حيفا ،واستوطن يف أرض
2
إرسائيل».
اعتقد ميلوكوفسكي أن أي طرح غري إقامة وطن قومي
لليهود يف فلسطني يعترب «خيانة ملاليني اليهود الذين ضحوا
3
بحياتهم عىل مدار مئات السنني من أجل هذا الهدف».
يف عام  1910ولد نجله البكر ،بنتسيون نتنياهو ،األول من

عائلة مكونة من ثمانية أخوة وأخت واحدة ،وعىل الرغم من
أنهم عاشوا يف بولندا ،كانت اللغة العربية لغة البيت الوحيدة.
هاجرت العائلة إىل فلسطني عام  ،1920عمل ميلوكوفسكي يف
الصندوق القومي اليهودي ،وبسبب قربه من جابوتنسكي ،بدأ
نجله بنتسيون نشاطه الصهيوني مبكرا إىل جانب جابوتنسكي.
انضم بنتسيون للحركة التنقيحية برئاسة جابوتنسكي عام
 ،1928وأصبح الحقا مساعده الشخيص يف الواليات املتحدة
األمريكية.
وكان الحاخام ميلوكوفسكي ،وقف إىل جانب اليهود الذي
اتهموا بقتل حاييم أرلوزوروف رئيس الشعبة السياسية
يف الوكالة اليهودية ،عام  ،1933والذي كان أحد القيادات
السياسية املهمة يف الحركة الصهيونية .وقد وقف ميلوكوفسكي
مع املتهمني اليهود ،والذين تمت تربئتهم ،وخاصة تربئة املتهم
الرئييس بالقتل بسبب وجود شهادة إدانة واحدة فقط (شهادة
زوجة أرلوزوروف) ،ولإلدانة بالقتل كان هنالك حاجة ألكثر
من شهادة .بعد وفاة الحاخام ميلوكوفسكي عام ( 1935عن
عمر  55عامًا) ،خصصت مجلة «هريدين» (األردن) والتي
كان يحررها نجله بنتسيون ،عددا خاصا لهذه املناسبة ،وقد
كتب عنه يوسف كلوزنر ،الكلمات التالية« :لم يكن الحاخام
ميلوكوفسكي حزبيًا تنقيحيًا .كان صهيونيا ،صهيونيًا دون أي
إضافة ،ويكفيه ذلك .لكنه كان معجبًا بجابوتنسكي ،فقد رأى
فيه مقاتال شجاعًا من أجل الفكرة املسيانيّة ،وداعمًا لتحقيق
الهدف القومي كامال ،ومع الخالص الكامل كما أوحى األنبياء

نشط بنتسيون في فترة االنتداب البريطاني على فلسطين في الكتابة والعمل
الصحافي ،كان يمينيا راديكاليا ،فقد آمن بفكرة أرض إسرائيل الكبرى (ضفتي
األردن) ،والكفاح العسكري ضد العرب واالنتداب البريطاني .تخصص بنتسيون في
هذه السنوات في الدراسات التاريخية ،وخاصة تاريخ اليهود في إسبانيا ،وحاول
االنضمام إلى الطاقم األكاديمي للجامعة العبرية ،إال أن المؤسسة األكاديمية
رفضت طلبه.

ومن جاء بعدهم» 4.يف مقال كتبه بنتسيون عام  ،1931يف
خضم املؤتمر الصهيوني السابع عرش ،هاجم فيه معاريض
جابوتنسكي بشدة ،ووصفهم بضيق األفق املستقبيل ،واعترب
أن الحركة الصهيونية بدون التنقيحيني ،هي حركة بال روح،
5
وال تحمل القيم املثالية ،فضال عن أن تأثريها سيكون معدوما.
نشط بنتسيون يف فرتة االنتداب الربيطاني عىل فلسطني يف
الكتابة والعمل الصحايف ،كان يمينيا راديكاليا ،فقد آمن بفكرة
أرض إرسائيل الكربى (ضفتي األردن) ،والكفاح العسكري
ضد العرب واالنتداب الربيطاني .تخصص بنتسيون يف هذه
السنوات يف الدراسات التاريخية ،وخاصة تاريخ اليهود يف
إسبانيا ،وحاول االنضمام إىل الطاقم األكاديمي للجامعة
العربية ،إال أن املؤسسة األكاديمية رفضت طلبه ،األمر الذي
ترك أثرا سلبيا عنده ومرارة شديدة ممزوجة بكراهية للتيار
اآلخر يف الصهيونية ،حيث زعم أن سبب رفضه يعود ملواقفه
6
السياسية واأليديولوجية.
هاجر بنتسيون بعد فشله يف الحصول عىل وظيفة يف
الجامعة العربية إىل الواليات املتحدة عام  1939ليكون
مساعدا شخصيا وسكرتريا لجابوتنسكي حتى وفاة األخري
عام  .1940بعد وفاة جابوتنسكي بقي بنتسيون يف الواليات
املتحدة ناشطا سياسيا يف الحركة التنقيحية وباحثا أكاديميا،
وعمل هنالك مسؤوال عن مكتب الحركة التنقيحية يف نيويورك.
هنالك ،ولد نجل بنتسيون البكر يوني يف عام  .1946هاجرت
العائلة مرة أخرى إىل فلسطني يف ترشين الثاني  ،1948بعد
اإلعالن عن تأسيس دولة إرسائيل ،وسكنت يف القدس .يف ذلك
العام ،أسس مناحيم بيغن-تلميذ جابوتنسكي ووريثه -حركة
«حريوت» ،كحركة سياسية تمثل التيار التنقيحي يف الدولة
الجديدة ،إال أن الحركة الجديدة وبيغن تحديدا تعاملوا مع
بنتسيون كمهاجر جديد ،لم يكن له دور يف الحرب ضد العرب
والفلسطينيني ،لذلك لم يقرتح بيغن عليه أي منصب يف الحركة
الجديدة ،حتى أنه لم يعرض عليه أن يكون له دور يف املجلة

الناطقة بلسان الحركة ،وذلك عىل الرغم من القدرات الفكرية
واألكاديمية لبنتسيون ،وهو الرجل الذي كان رائدا يف النشاط
الفكري والصحفي يف فرتة االنتداب ،واملقرب من جابوتنسكي،
وقد خلق ذلك رشخا بني الرجلني ،وهو الرشخ الذي سيعود
عىل نفسه بني أبناء الرجلني (بنيامني نتنياهو وبيني بيغن)
يف التسعينيات ،والرصاع بني نخب الليكود القديمة والشاب
الجديد يف الحزب الذي يريد السيطرة عليه .يف ترشين األول عام
 1949ولد االبن الثاني لبنتسيون ،بنيامني نتنياهو ،وكما يقول
كسفيت وكفري يف كتابهما ،ولد بنيامني يف واقع كان فيه بن
غوريون «عدوا» وبيغن ليس صديقا 7.تعّمق إحباط بنتسيون
خالل وجوده يف إرسائيل ،فكل محاوالته إليجاد فرصة عمل
يف املؤسسة األكاديمية اإلرسائيلية باءت بالفشل ،وعاد التهام
حزب «مباي» الحاكم بمالحقته سياسيا ومنعه من الحصول
عىل عمل يف الجامعات واملؤسسات األخرى.
وجد بنتسيون ضالته يف اقرتاح قدمه له أستاذ التاريخ
يوسف كلوزنر ،والذي كان قد ّ
عي محررا للموسوعة العربية،
حيث نصبه كلوزنر نائبا له .وبعد سنوات أصبح بنتسيون
محرر املوسوعة .لقد كان بنتسيون من أشد املعجبني بكلوزنر،
فقد عرفه خالل نشاطه يف الحركة التنقيحية خالل فرتة
االنتداب الربيطاني ،وكان يعتربه معلمه ،وأستاذه ،وكتب
الكثري من املقاالت مدحا له ،فقد كان كلوزنر من مفكري
الصهيونية التنتقيحية ،والذي عانى أيضا من إقصاء من
النخبة األكاديمية يف الجامعة العربية آنذاك ،وشارك بنتسيون
8
يف الكثري من مبادراته الصحفية والثقافية خالل هذه الفرتة.
توجهت نقابة العمال (الهستدروت) التابعة لحزب «مباي» يف
كانون األول عام  1957إىل داعمي املوسوعة العربية (وهي
عائلة بالي) ،بشكوى أن بنتسيون نتنياهو يقلل من دور حركة
العمل الصهيونية يف تأسيس الدولة ومحاربة اإلنجليز ،ويعطى
دورا أكرب للحركة التنقيحية بقيادة جابوتنسكي .وبعد
خمس سنوات ،من هذه الشكوى ،وبعد أن تم إصدار عرشة
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ّ
«نفي» بنتسيون على العائلة،
يشير الصحافي آري شبيط ،إلى األثر الذي تركه
فيقول "على الرغم من أنه (بن تسيون) نال الشهرة بوصفه خبيرًا في مجاله في
نهاية المطاف ،فإن المؤسسة األكاديمية اإلسرائيلية لم تعترف بقدراته على
نتيجة لذلك ،إلى العمل في سلك التعليم واألبحاث في
اإلطالق .وقد اضطر،
ً
الواليات المتحدة وتربية أوالده في الخارج .وقد ترك هذا الرفض  -هذه التجربة
تحظ باالعتراف -بصمته على العائلة.
القاسية التي اقترنت بالعظمة التي لم َ

مجلدات من املوسوعة العربية ،اختلف بنتسيون مع عائلة بالي
واستقال من منصبه ،وقد جاءت استقالته أيضا بعد حصوله
عىل منصب يف إحدى جامعات الواليات املتحدة األمريكية.
وبعدها عاشت العائلة يف الواليات املتحدة حتى العام ،1978
وبعد صعود الليكود للحكم عام  ،1977هاجرت العائلة مرة
أخرى واستقرت يف إرسائيل .تجند يوني خالل مكوث العائلة
يف الواليات املتحدة للجيش ،ولحقه بنيامني نتنياهو والتحق
بالخدمة العسكرية عام .1967
«نفي»
يشري الصحايف آري شبيط ،إىل األثر الذي تركه
ّ
بنتسيون عىل العائلة ،فيقول «عىل الرغم من أنه (بن تسيون)
نال الشهرة بوصفه خبريا ً يف مجاله يف نهاية املطاف ،فإن
املؤسسة األكاديمية اإلرسائيلية لم تعرتف بقدراته عىل اإلطالق.
ً
نتيجة لذلك ،إىل العمل يف سلك التعليم واألبحاث
وقد اضطر،
يف الواليات املتحدة وتربية أوالده يف الخارج .وقد ترك هذا
الرفض  -هذه التجربة القاسية التي اقرتنت بالعظمة التي لم
َ
تحظ باالعرتاف -بصمته عىل العائلة ،وبات يفرز تأثريا ً ال يُسرب
غوره عىل رئيس الحكومة حتى هذا اليوم .وهذا هو مصدر الثأر
املستمر الذي ينتهجه نتنياهو االبن ضد النخبة اليسارية يف
إرسائيل .لم يورث بنتسيون العقالنية البنه بنيامني فحسب ،بل
ترك له أيضا ً الشعور بأنه ينتمي إىل أخوية حرصية تلقى معاملة
9
يصبغها االزدراء من نفس اإلرسائيليني الذين رفضوا والده».

فكر بنتسيون نتنياهو:
بين القرون الوسطى والتاريخ الحديث
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كان بنتسيون نتنياهو أحد أهم الشخصيات التي تأثر
بها نتنياهو االبن ،فقد كان بنتسيون واسع االطالع عىل
تاريخ الشعب اليهودي يف القرون الوسطى ،وعىل فكر
الحركة التصحيحية-التنقيحية ،واعترب أكثر العارفني بفكر
جابوتنسكي 10.نشأ بنتسيون نتنياهو يف رحم املنظومة
األيديولوجية للحركة الصهيونية التنقيحية .كانت األيديولوجيا

التي آمن بها بنتسيون نتنياهو ،هي أيديولوجية الحركة
التنقيحية التقليدية ،التي تدعو إىل إقامة «إرسائيل الكربى»،
التي لم تكن تمتد عىل أرايض الضفة الغربية وحدها ،بل عىل
أرايض ما يُعرف اليوم باألردن ،حيث كانت ُتعترب أرضا ً
ً
موعودة
لليهود يف نظر الصهيونية التصحيحية ،حسب التسمية التي
كانت هذه الحركة ُتعرف بها .وكانت هذه الحركة قوية ،بل
كانت تنتهج نهجا ً عسكريا ً وتدعو إىل تشييد «جدار حديدي»
11
بني الدولة الوليدة والعرب الذين يحيطون بها.
وقد تطرق بن تسيون نتنياهو إىل العرب يف مقابلة أجرتها
معه صحيفة معاريف عام  ،2009أكد فيها أنه ال يؤمن بوجود
شعب فلسطيني .ويف هذا املقام قال «ال يجد الكتاب املقدس
(التناخ) أي صورة أسوأ من هذه الصورة للرجل القادم من
الصحراء .ملاذا؟ ألنه ال يحرتم أي قانون ،وألنه يستطيع أن
يفعل ما يحلو له يف الصحراء ...إن النزعة التي تميل إىل الرصاع
هي يف جوهرها نزعة العربي .فهو عدو يف جوهره .وشخصيته
لن تسمح له بالتوصل إىل أي تسوية أو اتفاق .وهو ال يلقي باال ً
لنوع املقاومة التي سيواجهها ،أو الثمن الذي يتحتم عليه أن
12
يدفعه .إن وجوده مرتبط بحرب أبدية».
كما أشار إىل أنه ينبغي إلرسائيل أن تكون عىل هذا املوقف.
وقال إن «حل الدولتني ال وجود له ...فليس هناك من شعبني
هنا ،بل هناك شعب يهودي وسكان عرب ...وليس هناك من
شعب فلسطيني .لذلك ،فأنت لن تقيم دولة ألمة متخيَّلة ...إنهم
ال يزيدون عىل أن يسموا أنفسهم أمة من أجل محاربة اليهود».
هنا سألته املراسلة «ما الحل إذن؟» أجاب والد رئيس الحكومة
بأنه "ليس هناك من ّ
حل سوى القوة ،والحكم العسكري القوي.
وأي انفجار سوف يجلب معاناة هائلة عىل العرب .ال ينبغي
لنا أن ننتظر نشوب تمرد كبري كي نبارش العمل ،بل علينا أن
نترصف عىل الفور وبقوة كبرية كي نمنعهم من االستمرار».
وقال إن األمر ذاته ينطبق عىل املواطنني العرب يف إرسائيل،
الذين تبلغ نسبتهم عرشين باملئة من سكان إرسائيل« :أعتقد

وقد وجد نتنياهو األب اإللهام في المشانق التي كانت اإلمبراطورية العثمانية
تعلقها في بالد الشام" :لقد تعرض العرب إلى الضرب المبرح ،بحيث أنهم لم
يتجرؤوا على الثورة .وبالتأكيد ،فأنا ال أوصي بنصب المشانق كاستعراض للقوة،
أبين أن الشيء الوحيد الذي يمكنه
مثلما كان األتراك يفعلون ذلك ،لكنني أريد أن ّ
أن يحول العرب عن موقفهم الرافض يكمن في القوة».
ّ

أنه يجب علينا أن نتحدث إىل العرب اإلرسائيليني بلغة يفهمونها
ويُعجبون بها  -لغة القوة .فلو ترصفنا بقوة تجاه أي جريمة
يرتكبونها ،فسوف يفهمون بأننا ال نظهر أي تسامح .ولو كنا
استعملنا هذه اللغة منذ البداية ،لكانوا يتوخون اآلن قدرا ً أكرب
من الحذر».
وشبّه الرصاع اإلرسائييل -العربي بقوله إن «العرب واليهود
مثل عنزتني تلتقيان عىل جرس ضيق ،بحيث أن إحداهما مضطرة
إىل القفز يف النهر ،لكنهما ال تريدان ذلك ألن القفز يعني خطر
املوت .ولذا فإنهما تتناطحان عىل الجرس وال تقفزان واملناطحة
مستمرة من دون توقف .وتؤمنان أحيانا أنه يف نهاية املطاف
س ُتنهك إحداهما وتضطر إىل القفز عن الجرس ،وعندها طبعا
يتقرر أي منهما هي األقوى التي سرتغم الضعيفة عىل القفز.
وسيتم الحسم يف هذه املرحلة من خالل حتمية البقاء .ويف حني
أن القفز بالنسبة إىل اليهود سيؤدي إىل ضياع الشعب اليهودي،
فإنه بالنسبة إىل الجانب العربي سيؤدي إىل إلحاق أذى بجزء
صغري منهم ،كون العرب منترشين يف مساحة كبرية للغاية.
لذلك فأنا مؤمن بأن عزيمة الشعب اليهودي يف البقاء ستكون
أقوى من عزيمة العرب».
وقد وجد نتنياهو األب اإللهام يف املشانق التي كانت
اإلمرباطورية العثمانية تعلقها يف بالد الشام« :لقد تعرض
العرب إىل الرضب املربح ،بحيث أنهم لم يتجرؤوا عىل الثورة.
وبالتأكيد ،فأنا ال أويص بنصب املشانق كاستعراض للقوة،
مثلما كان األتراك يفعلون ذلك ،لكنني أريد أن ّ
أبي أن اليشء
الوحيد الذي يمكنه أن يحوّل العرب عن موقفهم الرافض يكمن
يف القوة».
وتؤكد ترصيحات بنتسيون أن نجله بنيامني يخدع الجميع
بتأييده حل الدولتني ،حني رصح يف مقابلة مطولة معه بعد
خطاب بار إيالن عام  ،2009وكان ابنه بنيامني يجلس إىل
جانبه« :إنه [يقصد بنيامني] يضع ذلك النوع من الرشوط
التي لن يقبلوا بها يف أي حال من األحوال» .واستطرد نتنياهو

األب قائالً« :هذا ما سمع ُته منه ،وليس مني .لقد وضع هذه
الرشوط ،وهذه الرشوط لن يسلّموا بها عىل اإلطالق وال حتى
13
رجال واحدا منهم».
وشدد األب عىل أن رئيس الحكومة يدرس خطواته
السياسية عىل نحو جيّد ،وال يُعقل أن يُقدم عىل أفعال حمقاء.
وقد نرشت هذه الترصيحات يف حينه تحت عنوان ذي داللة
هو «والد نتنياهو يكشف الرسّ» .ولدى سؤال نتنياهو األب عن
موقفه إزاء إقامة دولة فلسطينية أجاب قائالً« :لم يستثمر كل
من بنيامني زئيف هرتسل وماكس نورداو جهودهما هنا من
أجل أن ُتقام دولة فلسطينية يف نهاية املطاف .هذا البلد هو
بلد يهودي وليس للعرب .ال مكان للعرب هنا ولن يكون لهم
مكان أبداً ،وهم لن يوافقوا عىل رشوطنا مطلقاً» 14.وقد أُعيد بث
هذه املقتطفات مرارا ً وتكرارا ً عىل التلفزيون اإلرسائييل طيلة
يوم وفاة بن تسيون ،بعد أن نرشت وسائل اإلعالم قبل يوم
من وفاته تأكيدات ليوفال ديسكني ،رئيس جهاز األمن العام
(الشاباك) السابق يف حكومة نتنياهو ،إن هذه الحكومة «لم
15
تكن تبدي أي اهتمام بحل أي يشء مع الفلسطينيني».
اعترب بنتسيون أن النخب القديمة ،تلك التي أقصته عن
املواقع األكاديمية ،ال تزال موجودة ،لذلك «ال توجد أي إمكانية
لالفرتاض أنه سيتم تحقيق أهداف الدولة كون اليسار تنازل
عنها» .وأضاف أن «مشكلة هذا اليسار أنه يعتقد أن الحرب مع
العرب شبيهة يف أساسها بجميع الحروب الجارية بني الشعوب
يف العالم .فهذه الشعوب تتوصل إىل تسوية ،إما بعد أن ينترص
طرف عىل آخر ،أو عندما يتوصل الطرفان إىل االستنتاج بأن
الحرب أنهكتهما والنرص مستحيل ،غري أن الحرب مع العرب
تجري برسم أنه وفقا ً لطبيعتهم وغرائزهم هم غري مستعدين
للتسوية .وحتى عندما يتحدثون عن تسوية فهم يقصدون
عملية مراوغة يتمكنون بواسطتها من التغرير بالطرف اآلخر
كي يوقف الجهود الكبرية التي يبذلها ويسقط يف سلة التسوية.
واليسار يساعدهم يف تحقيق هذا الهدف .لكن التسوية ليست
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يحاول بنتسيون ،بطريقة عرضة لفكر جابوتنسكي ،الربط بين الراهن اإلسرائيلي
وفكر جابوتنسكي ،ال سيما تحليله للموقف العربي من المشروع الصهيوني،
حيث يعتبر جابوتنسكي أن العرب ال يمكن أن يقبلوا المشروع الصهيوني في
فلسطين ،وال يمكن رشوتهم بامتيازات اقتصادية واجتماعية لقبول المشروع.
واعتبر أن كل محاوالت الصهيونية إلقناع العرب التنازل عن طموحهم بطرد
اليهود من فلسطين ،وتحقيق السالم معهم هي «هذيان صبياني».
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باألمر الواقعي .وهي تضعف مواقفنا وتعودنا عىل حالة ترهل
وتولد لدينا قناعة خاطئة ووهما ،وكل وهم يؤدي إىل الضعف».
بعيدا عن لقاءاته الصحافية ،ولسرب غور فكر بنتسيون،
هنالك حاجة للعودة إىل أهم مؤلفاته .ففي كتاب له بعنوان «آباء
الصهيونية الخمسة» 16،اعترب بنتسيون أن هنالك خمسة آباء
مركزيني للحركة الصهيونية ،ويف تعريفه الختياره لهم ،أشار
أنه اختار هؤالء الذين كتبوا عن املسألة اليهودية ،أي وقفوا عىل
املخاطر التي تهدد وجود اليهود بسبب صعود العداء للسامية،
واعتربوا أن حل املسألة اليهودية يجب أن «يكون من خالل إقامة
دولة يهودية يف وطن الشعب اليهودي ،وأشاروا إىل الطريقة
لتحقيق هذا الهدف من خالل حراك سيايس ودبلومايس ،يوفر
للصهيونية دعم القوى الكربى وضمانها ،إلزالة العوائق من
أمام مسرية بناء الدولة اليهودية» 17.يعترب بنتسيون نتنياهو
أن جابوتنسكي كان أقدر القيادات الصهيونية عىل فهم
«املشكلة العربية» يف فلسطني ،فقد أدرك جابوتنسكي أكثر
من هرتسل ،وحتى بشكل أفضل من نوردو وزنغويل ،جذور
املعارضة العربية [ال يسميهم الكاتب فلسطينيني] ،والتي
عززتها بريطانيا ،ألنها توقعت الحصول عىل استقاللها من
الدعم الربيطاني ،مما حولها إىل معارضة من الصعب السيطرة
عليها .ويشري بنتسيون إىل أن جابوتنسكي تنبه لألسس
الطبيعية لهذه املعارضة ،وعىل أساس إدراكه لهذه األسس
شخص أساس املشكلة .ويوضح نتنياهو أن جابوتنسكي
اعتقد أنه لو تم رضب املعارضة العربية بقوة من البداية لتم
القضاء عليها ،ولكن القيادة الصهيونية الرسمية لم تفعل
ذلك 18.عرض بنتسيون الجوانب املريحة له أيديولوجيا يف فكر
جابوتنسكي ،وسنالحظ يف عرض فكر بنيامني نتنياهو التشابه
بني فكرة الجذور الطبيعية للمعارضة العربية التي طرحها بن
تسيون يف سياق عرضه لفكرة جابوتنسكي ،وبني فكر نتنياهو
االبن حول جذور العداء العربي اإلسالمي إلرسائيل والغرب،
النابع من «الثقافة العربية-اإلسالمية» (الجذور الطبيعية يف
مفردات جابوتنسكي) ،وليس بسبب وجود مرشوع كولونيايل

استيطاني عمل عىل تأسيس دولة يهودية يف فلسطني.
يحاول بنتسيون ،بطريقة عرضة لفكر جابوتنسكي،
الربط بني الراهن اإلرسائييل وفكر جابوتنسكي ،ال سيما
تحليله للموقف العربي من املرشوع الصهيوني ،حيث يعترب
جابوتنسكي أن العرب ال يمكن أن يقبلوا املرشوع الصهيوني
يف فلسطني ،وال يمكن رشوتهم بامتيازات اقتصادية واجتماعية
لقبول املرشوع 19.واعترب أن كل محاوالت الصهيونية إلقناع
العرب التنازل عن طموحهم بطرد اليهود من فلسطني،
وتحقيق السالم معهم هي «هذيان صبياني» ،نابع من استهتار
بمشاعر الشعب العربي ،والتعامل معهم عىل أنهم مجموعة
من «الغوغائيني ،مستعدون لبيع وطنهم مقابل شبكة من
سكك الحديد املتطورة» 20.ويقتبس بنتسيون جملة أخرى من
مقالة جابوتنسكي حول الجدار الحديدي« ،كل شعب أصالني
سيستمر بقتال املستوطنني كلما كان لديه أمل التخلص من
خطر االستيطان الغريب» 21.ألول وهلة ،يعرب هذا املوقف عن
اعرتاف بالفلسطينيني كمجموعة أصالنية يف فلسطني ،كما فيه
اعرتاف بتشكل هوية قومية (عربية ،وليس وطنية فلسطينية)
يف صفوف الفلسطينيني ،ولكن يف الحقيقة كان جابوتنسكي
يهدف ،يف هذا املرحلة عىل األقل ،لالستئناف عىل نمط عمل
الصهيونية السياسية التقليدية التي مثلها حاييم وايزمان،
املتمثلة يف محاولة اسرتضاء العرب لالعرتاف باملرشوع
الصهيوني ،عالوة عىل املقولة األساسية لجابوتنسكي أنه ال
يمكن ّ
حل الرصاع مع املجموعة القومية العربية يف فلسطني،
ألنها لن تقبل بوجود استيطاني غريب يف بالدها ،كما ال يمكن
نزع اعرتاف منها من خالل «مسرية سالم» وتقديم تنازالت،
وإنما من خالل رضبها بقوة .وهكذا يُلخص بنتسيون موقف
جابوتنسكي حول العالقة مع الفلسطينيني عىل النحو التايل:
«وليس هنالك حاجة للمزيد مما يمكن قوله بالنسبة للمسألة
العربية .واضح ،بأنه رأى [أي جابوتنسكي] موقف العرب
كعنيد جدا ،وليس سهال للتسوية والقبول ،كما رآها الكثريون
من أبناء جيله .كما أنه واضح أن ما يمنع اليوم إبادتنا هو

في الفصل الذي يتطرق فيه بنتسيون إلى ثيودور هرتسل ،يؤكد في خالصته أن
هرتسل آمن بأرض إسرائيل الكبرى من العريش حتى نهر الفرات .وعندما فاوض
هرتسل في أيامه األخيرة للحصول على قضاء عكا ،كان ذلك نابعا ،برأي بنتسيون،
من أن هرتسل اعتبر أن عكا ،هي نقطة انطالق للحصول على الحكم في كل «أرض
إسرائيل» خالل الصراع على تقسيم تركيا [الرجل المريض].

فقط الجدار الحديدي ،الذي شيّدناه بقوتنا .من يجرؤ عىل
التخيل عن هذا الحائط الحديدي؟ من يجرؤ عىل إضعافه؟
لقد فكر جابوتنسكي بحائط سيايس ال يقل أهمية عن الحائط
العسكري ،وأدرك ما تعلمناه من درس مرّ ،أنه ال يوجد نرص
عسكري كامل بدون حمايته بنرص سيايس ،وال يوجد نرص
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سيايس كامل بدون حمايته من طرف الرأي العام».
يف الفصل الذي يتطرق فيه بنتسيون إىل ثيودور هرتسل،
يؤكد يف خالصته أن هرتسل آمن بأرض إرسائيل الكربى من
العريش حتى نهر الفرات 23.وعندما فاوض هرتسل يف أيامه
األخرية للحصول عىل قضاء عكا ،كان ذلك نابعا ،برأي بنتسيون،
من أن هرتسل اعترب أن عكا ،هي نقطة انطالق للحصول عىل
الحكم يف كل «أرض إرسائيل» خالل الرصاع عىل تقسيم تركيا
[الرجل املريض] .يرمي بنتسيون من ذلك إىل ربط فكر هرتسل
بفكرة املدرسة التنقيحية ،ففي خالصة فصله عن هرتسل،
يوضح بنتسيون أن من جاؤوا بعده لم يفهموا فكره ،بأنه ال
يمكن االستيطان بدون نظام سيايس ،وقوة عسكرية تحميه.
وانتقد كل من حاول أن يقلص مطالب هرتسل حول الحقوق
السياسية لليهود إىل تلك التي تضمنها االنتداب الربيطاني عىل
فلسطني ،وهو يلمح بكالمه إىل التيار االشرتاكي الصهيوني،
بقيادة وايزمان وبن غوريون وأرلوزوروف ،وهو طبعا فهم
قارص وسطحي وانتقائي لفكر هذا التيار واسرتاتيجيته
السياسية والعسكرية ،ولكنه فهم يخدم األجندات األيديولوجية
التي يحملها بنتسيون.
ساهم بنتسيون بكتابة مقال قصري يف الكتاب الذي حرره
بنيامني نتنياهو حول «اإلرهاب» عام  .1987يحاول بنتسيون
يف مقاله نفي صفة «مقاتلون من أجل الحرية» عن ما يسميه
ظاهرة «اإلرهاب» و«اإلرهابيني» .وهو يقصد بطبيعة الحال
املقاومة الفلسطينية ،التي يستذكرها عدة مرات يف مقاله.
يعترب بنتسيون أن ظاهرة اإلرهاب هي أخطر من النازية .حيث
يصف «اإلرهابي» عىل النحو التايل:
«يمثل اإلرهابي إنسانا من نوع جديد ،يعيد اإلنسانية إىل

فرتة ما قبل التاريخ ،إىل فرتة لم تكن فيها األخالق .وبما أنه ال
يعرتف بأي قيمة أخالقية وعديم كل شعور أخالقي ،فإنه عديم
الضوابط األخالقية .لذلك فهو قادر عىل فعل كل جريمة ،وكما
هي ماكينة القتل ،فإنه يقوم بأفعاله بال خجل وبال أخالق.
ولكنه أيضا كاذب مخادع بصورة كاملة ،ولذلك فإنه أخطر
بكثري من النازية ،التي كانت تعلن عن أهدافها بشكل علني.
24
عدمي كامل».
فيما يتعلق بالحقيقة ،فهو [أي اإلرهابي]
ّ
(نتنياهو ب ،1987 ،.صفحة  .)58إن تشبيه أعداء إرسائيل
بالنازية وهتلر ستكون إحدى املقوالت التي سريددها بنيامني
نتنياهو كثريا خالل مسريته السياسية .فإذا كانت املقاومة
إلرسائيل وهيمنتها أخطر من النازية ،بالنسبة لنتنياهو األب،
فإن مقوالت نتنياهو االبن ستكون «معتدلة» بالنسبة له ،فهو
يضعها فقط يف مستوى واحد مع النازية.
يرمي املقال القصري الذي كتبه بنتسيون حول «اإلرهاب»،
يف حينه ،إىل مقارعة األصوات يف الغرب التي تتفهم مقاومة
الشعوب ضد االحتالل واالستعمار ،عىل اعتبار أنها حركات
تحرر وطني للحصول عىل الحرية واالستقالل .وبشكل متماه
مع الجمهوريني يف ذلك الوقت (إدارة رونالد ريغن) يشري
بنتسيون أن هذا «اإلرهاب» مرتبط مع االتحاد السوفييتي،
حيث أن األخري يدعمه سياسيا وماديا« ،فاإلرهاب» يحتاج إىل
قوة دولية داعمة له لكي يستمر يف املقاومة ،مقولة سيكررها
نتنياهو االبن خالل فرتة الثمانينيات ،ويعيد إنتاجها يف
التسعينيات باستبدال االتحاد السوفييتي الذي انهار ،بصعود
دولة جديدة داعمة لإلرهاب ،برأيه ،تتمثل يف إيران.
عىل كل حال ،يشري بنتسيون أن هنالك سياسيني يف الغرب
يعتقدون أن «اإلرهابيني» يسعون إىل هدف سام ،ويمكن
محاورتهم ،وهذا األمر برأي بنتسيون نابع من قصور يف
فهم طبيعة اإلرهاب وأهداف اإلرهابيني .يشري بنتسيون إىل
أن استعمال «اإلرهابيني» ملبادئ الحرية والتحرر والعدالة
هي حيلة تهدف إىل خداع الغرب ،بينما هم يف الواقع عكس
كل ذلك .ويف هذا السياق ،يستحرض بنتسيون حالة منظمة
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ساهم بنتسيون بكتابة مقال قصير في الكتاب الذي حرره بنيامين نتنياهو حول
«اإلرهاب» عام  .1987يحاول بنتسيون في مقاله نفي صفة «مقاتلون من أجل
الحرية» عن ما يسميه ظاهرة «اإلرهاب» و «اإلرهابيين» .وهو يقصد بطبيعة الحال
المقاومة الفلسطينية ،التي يستذكرها عدة مرات في مقاله.

التحرير الفلسطينية التي تستعمل هذه الخديعة ،فهي
تمارس قتل املدنيني ،وكل من يعارض طريق املنظمة من
صفوف الفلسطينيني تقوم بقتله ،فهي تحل مشاكلها الداخلية
واختالف الرأي بني قياداتها من خالل االغتياالت والقتل.
ويستمر بنتسيون يف ادعاءاته ،بقوله إنه حتى يف حاالت أخرى
نجحت فيها حركات تحرر بالحصول عىل االستقالل ،فإنها
مارست القمع وانتهاك حريات اإلنسان بعد ذلك بحق شعوبها،
لذلك فإن وصف هذه الحركات بأنها حركات تحرر هو بعيد
عن الحقيقة.

تأثيره على بنيامين نتنياهو:
الكارثة الكامنة في المستقبل
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لم تكن دراسة اآلباء املؤسسني للصهيونية ،واملقاالت املبثوثة
هنا وهناك ،النصوص األهم التي ألفها بنتسيون ،وإنما كتابه
حول الحاخام «دون يتسحاق أباربانيل» (،)1508-1437
والذي اعتمد يف تأليفه عىل رسالته لنيل لقب الدكتوراه .يعترب
أباربانيل بنظر بنتسيون أهم شخصية يهودية يف القرون
الوسطى ،فقد كان حاخاما ومنظرا وقائدا لليهود يف األندلس.
وكما وصفه بنتسيون بأنه «رجل دولة ،دبلومايس ،ورجل بالط
ومرصيفّ ذو سمعة عاملية ،وكان يف الوقت نفسه ،عاملا موسوعيّا،
ومفكرا فلسفيّا وكاتبا عبقريّا» 25.بالنسبة لبنتسيون ،كان
أباربانيل شخصية دمجت بني العمل والفكر ،بني الحكم
والفلسفة ،وبني السياسة والكتابة.
عالوة عىل ذلك ،عايش أباربانيل فرتة م ّر بها الشعب اليهودي
(هكذا يسميهم بنتسيون يف تلك الفرتة -شعب) بتحوالت عميقة
عىل املستوى الفكري ،االجتماعي والسيايس .ومثلت فرتته عملية
االنتقال من العصور الوسطى إىل العرص الحديث .األهم يف هذا
السياق ،ما يشري له الكاتب عن هذه الفرتة ،أنها مثلت شيوع
التوجهات املسيانية الخالصية يف صفوف اليهود ،توجهات
مسيانية كانت تنذر بالكارثة ( .)Apocalyptic trendsوقد
مثّل أباربانيل يف كتاباته وأفكاره هذه التوجهات .وقد أثر

أباربانيل الحقا عىل صعود التوجهات الخالصية يف صفوف
اليهود يف القرنني السادس عرش والسابع عرش .حيث اعترب أن
قدوم املسيح املخلص هو أساس ثابت يف العقيدة اليهودية.
حمل أباربانيل توجهات فكرية ودينية وسياسية عديدة ،ولكن
يمكن اإلشارة إىل ثالثة توجهات مركزية كما تظهر يف كتاب
بنتسيون ،ونعتقد أنها أثرت عىل نتنياهو االبن ،كما سنبني ذلك
الحقا خالل تحليل فكر نتنياهو.
األوىل وهي املقولة املركزية يف فكر نتنياهو وأباربانيل،
أن الرصاع أو الصدام بني الحضارتني اإلسالمية واملسيحية
سيستمر ،وهو التأطري الذي يعتربه بنتسيون «اإلنجاز التاريخي
ألباربانيل» داخل املسيحية واليهودية 26.املقولة الثانية تتجسد
يف أن التاريخ يسري يف مسارين ،األول التاريخ العام والثاني
تاريخ اليهود 27،لذلك فإن نتنياهو االبن دائم االستحضار
للتاريخ يف الحارض ،فهو يعود للتاريخ من الحارض ،ويقرأ
املستقبل من التاريخ .بينما املقولة الثالثة سوف تدفع به لرؤية
املستقبل من أجل الحارض أيضا.
أثرت املقولة الثالثة عىل نتنياهو يف محاولة العمل كنقيض
لها ،أي منع كارثة مستقبلية من خالل فهم ديناميكيتها
التاريخية واالستعداد لها يف الحارض .فكما يشري بنتسيون
فإن أباربانيل رأى أن هنالك كارثة يف األفق تنتظر اليهود يف
إسبانيا ،ولكنه لم يعمل شيئا سوى االنتظار معتمدا عىل إيمانه
بقدوم املخلص .فكانت الشعوب األخرى -كما آمن أباربانيل -
تسري تحت إمرة أمراء الله (خلفاء الله عىل األرض) ،بينما كان
اليهود يسريون تحت عني وإمرة الله نفسه .من هذه الناحية،
مثلّت الصهيونية نقيضا ألباربانيل ،فمن جهة حملت مرشوع
«خالص» اليهود من خالل العمل داخل التاريخ وعىل األرض
وليس خارج التاريخ 28.ومن جهة أخرى ،مثلت الصهيونية
عملية إنقاذ اليهود من الحارض ،الناتج عن تاريخ متسلسل من
املالحقة التاريخية يف أوروبا .أما نتنياهو األبن فيعمل لخالص
اليهود من كارثة مستقبلية [املرشوع النووي اإليراني يف الوقت
الراهن] كما توقع أباربانيل الكارثة القادمة عىل اليهود ،ولكنه

«ليس من الصعوبة تمييز الخطوط المشتركة بين الفكر السياسي الذي حمله
أباربانيل والفلسفة السياسية لنتنياهو االبن -الصراع النهائي المدمر بين يأجوج
وأرميلوس ،بين اإلسماعيليين والمسيحيين ،فإن نتنياهو ترجمه كصراع الغرب
(المسيحي) ضد اإلرهاب (اإلسالمي) ،وتبنى من أباربانيل مفهوم استعمال القوة
العسكرية الذي قال «فقط قوة عسكرية حاسمة هي الضمانة الحقيقية الوحيدة
للسالم».
اختلف عنه بالعمل عىل منع حدوث هذه الكارثة وليس انتظار
حدوثها ،لذلك يكثر من الحديث عن الخطر اإليراني ككارثة
مستقبلية تهدد الوجود اليهودي يف فلسطني ،ويجب االستعداد
والعمل عىل منعها يف الحارض .وهكذا ،حاولت الصهيونية إنقاذ
الحارض اليهودي من التاريخ ،بينما يسعى نتنياهو إىل إنقاذ
الحارض اليهودي من املستقبل.
يلتفت املؤرخ اإلرسائييل بن-زكني إىل التأثري الذي لعبته
شخصية أباربانيل وفكره عىل نتنياهو االبن ،ال سيما تبنيه
لفكرة الرصاع الحضاري بني الغرب واإلسالم ،حيث يقول:
«ليس من الصعوبة تمييز الخطوط املشرتكة بني الفكر
السيايس الذي حمله أباربانيل والفلسفة السياسية لنتنياهو
االبن -الرصاع النهائي املدمر بني يأجوج وأرميلوس ،بني
اإلسماعيليني واملسيحيني ،فإن نتنياهو ترجمه كرصاع الغرب
(املسيحي) ضد اإلرهاب (اإلسالمي) ،وتبنى من أباربانيل
مفهوم استعمال القوة العسكرية الذي قال «فقط قوة عسكرية
حاسمة هي الضمانة الحقيقية الوحيدة للسالم» ،وأن «كل حرب
تحمل مخاطر كبرية ،ولهذا يجب االمتناع عنها قدر املستطاع،
ففي بعض األحيان تتناقض نتائج الحرب مع كل الحسابات
املنطقية» .ولكن أكثر ما أخذه بنيامني نتنياهو من أباربانيل
هو دمج الفكر السيايس داخل تاريخ الكوارث .ففي حني نظر
والده يف التاريخ من خالل مركبني للكارثة -التهجري من إسبانيا
والهولوكوست اليهودي -فإن نتنياهو االبن أضاف مركبا ثالثا،
من خالل وصفه إلرسائيل كحاملة ملكنون كبري أن تتحول إىل
الكارثة اليهودية األكرب يف التاريخ .خطاباته الهامة مركبة من
املبنى نفسه :يتحدث بداية عن تاريخ الكارثة اليهودية ،وبعد
ذلك يشري إىل الخطر الكامن لكارثة مستقبلية حقيقية (إيران،
الجهاد العاملي ،املواطنون العرب يف االنتخابات) ويف النهاية
29
يعلن حالة طوارئ».
ويكمل بن-زكني يف تحليله العميق والرائع لهذا التأثري
بالقول:
«ال يكتفي نتنياهو بوصف إرسائيل من خالل تسلسل

من الكوارث التاريخية ،طرد إسبانيا والكارثة اليهودية .قبل
سفره من أجل الخطاب يف الكونغرس [الخطاب الذي كان
يهدف إلقناع الكونغرس بخطورة االتفاق النووي مع إيران،
والذي ُنظم بدون تنسيق وموافقة من طرف إدارة أوباما] ،زار
نتنياهو قرب أبيه وقال هناك «والدي لم يخف يوما من الخروج
إىل العاصفة يف الخارج» ،وذلك من خالل استعمال الوصف
الذي كتبه والده عن أباربانيل .وكما حاول والده خلق ضجة
أمام اليهود يف أمريكا مع وصول األنباء عن الكارثة ،بهدف
تجنيد اإلدارة األمريكية للعمل ضد معسكرات اإلبادة ومن أجل
الالجئني [اليهود] ،فإن نتنياهو االبن يسافر لتجنيد الكونغرس
ليضغط عىل اإلدارة األمريكية بهدف إزاحة الخطر اإليراني عن
الوجود اليهودي يف البالد .السخرية التاريخية هي ،أن نتنياهو
األب اعتقد أن الحركة الصهيونية حققت نبوءة أباربانيل «ليس
بقوة الرب وإنما بقوة اإلنسان» ،بينما تعيد أعمال ابنه شعبا
كامال إىل الفكر األصيل ألباربانيل ،الذي ينطلق أن التدخل
اإللهي هو رضوري للوصول إىل الخالص السيايس للشعب
اليهودي ،وهنالك من يتحدث عن ذلك جهرا ،ومنهم تيارات يف
االرثوذكسية املسيانية ،الذين يدعون أن الحاخام قال لنتنياهو
«أنت ستكون رئيس الحكومة األخري وأنت من سينقل القيادة
30
إىل املسيح املنتظر».
يف سياق دراسة بنتسيون للتاريخ اإلسباني ،ال بد من
اإلشارة ،إىل تأثري هذا التاريخ عىل مقاربة نتنياهو االبن للحالة
الفلسطينية .ففي كتابه «مكان تحت الشمس» ،يناقش نتنياهو
مقولة الفلسطينيني والعرب بأن الحق عىل فلسطني للعرب
والفلسطينيني لكونهم عاشوا يف فلسطني ملئات السنني .هنا
يستحرض نتنياهو الحالة التاريخية اإلسبانية التي تخصص
فيها أبوه .حيث يزعم نتنياهو أن حكم العرب واملسلمني
إلسبانيا ملئات السنني لم يمنع اإلسبان من مقاتلتهم وطردهم
من بالدهم ،وذلك عىل الرغم أنهم شيّدوا هناك حضارة مزدهرة.
حيث بقيت قلوبهم متعلقة ببالدهم ،ويف النهاية استطاعوا
طرد العرب واملسلمني من هناك وأعادوا بناء دولتهم .ولم
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يمنعهم وجود العرب هناك ملئات السنني من التخيل عن هذا
الهدف ،لذلك فإن ما انطبق عىل اإلسبان ينطبق عىل اليهود،
فضال عن أن العرب يف فلسطني كما يشري نتنياهو (أنظر
الحقا بالتفصيل) لم ينتجوا ثقافة أو عمرانا يف البالد ،فكانوا
عابرين يف فلسطني ،حملتهم الرياح ،وسيعربون مع هبّة رياح
أخرى هناك 31.كان الدرس األسايس الذي أخذه نتنياهو االبن
من والده فيما يتعلق بالتاريخ اإلسباني ،أن اليهود عليهم أن
32
يكونوا مستعدين للقتال مئات السنني للحفاظ عىل حقوقهم.
كان يعتقد نتنياهو أن استمرار القتال واالستعداد له سوف
يلعب لصالح الشعب اليهودي ،ال سيما ديمغرافيا ،فهو كان
يؤمن بأن امليزان الديمغرايف سوف يصب لصالح اليهود يف
فلسطني ،هكذا كتب يف فصل «املسألة السكانية» يف كتاب مكان
تحت الشمس ،وفقط يف دورات حكمه األخرية بدأ نتنياهو
يعطي العامل الديمغرايف أهمية أكرب يف خياراته السياسية،
وذلك بتأثري نهج وتوجه اريئيل شارون .فبدل ضم كل الضفة
الغربية مع سكانها (نتنياهو القديم) ،فيمكن ضم غالبية
الضفة الغربية بدون سكانها.
ويشري أستاذ التاريخ افنري بن-زكني ،أن نتنياهو هو
أكثر القيادات اإلرسائيلية انغماسا بالتاريخ ،وذلك بتأثري أبيه
املؤرخ بنتسيون نتنياهو عليه .ويعارض بن-زكني محاوالت
ارجاع أفكار نتنياهو وسلوكه السيايس إىل التجربة األمريكية،
أو الليربالية االقتصادية واملحافظة السياسية ،بل تعود جذوره
الفكرية إىل التاريخ ،منه يستنبط مقوالته الفكرية وخالصاته
السياسية العملية ،فنتنياهو يملك «إطارا فلسفيا محكما ومنظما،
وتشتعل يف داخله نار اإلقناع الذاتي بصدقية طريقه» 33.ويشري
بن-زكني يف هذا الصدد:
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«أدرك نتنياهو االبن ،أنه من خالل ترميم ،وتصعيد وإدارة
الكارثة الكامنة يستطيع الحفاظ عىل وعي سيايس يهودي
جماعي ،كصمغ يحافظ عىل وحدة الكيان السيايس اليهودي.
لذلك فإن الرصاع اإلرسائييل الفلسطيني ال يمكن حله من خالل
اتفاق سالم ،وضم املناطق ،وانسحاب أحاديّ الجانب أو طرد
الفلسطينيني ،وإنما إدارته ،من خالل تصعيد الوضع وتحويله
إىل واقع غري قابل للحل .وال يمكن حل تهديد املرشوع النووي
اإليراني من خالل عملية عسكرية أو اتفاق ،وإنما من خالل
حفظه واحتوائه من خالل نظام عقوبات أبدي ،وحكم حماس
يف غزة ال يتم إسقاطه من خالل احتالل القطاع وتسوية دولية
جديدة ،وإنما من خالل حفظه ،واحتواء تساقط الصواريخ ،التي
تعترب حيوية لتجسيد خطر إقامة دولة فلسطينية ،وتهديد عرب
إرسائيل ال يتم ازالته بواسطة الطرد ،أو [منحهم] مساواة كاملة

يف الحقوق أو تبادل مناطق ،وإنما احتوائه وحفظ مكانتهم
كطابور خامس ،يهدد قلب الوجود اليهودي يف البالد .كمبدأ ،ال
يتم القضاء عىل التهديدات وإنما الحفاظ عليها وتصعيدها ،ألنها
تحمل خدمة كبرية لبلورة وعي سيايس وتاريخي مشرتك وناجع.
وهكذا يرقص نتنياهو االبن بحماسة بني الكارثة الكامنة [يف
األفق] ،والتي يقوم بتأجيجها ،وبني منع تحقيقها ،ويف الوقت
نفسه إبقاء الوجود اليهودي يف حالة طوارئ .فلسفة نتنياهو
34
السياسية هي كلها فلسفة منع كارثة [كامنة]».

خاتمة
هدفت هذه الورقة إىل تحليل شخصية بنتسيون نتنياهو
وسريته الذاتية ذات الصلة بالواقع السيايس اإلرسائييل.
وقد بينت الورقة التأثري الكبري لبنتسيون عىل نجله بنيامني
نتنياهو ،حيث أوضحت معالم هذا التأثري عىل الخطاب
السيايس واأليديولوجي لالبن .تعوذ جذور بنتسيون نتنياهو
الفكرية عىل عاملني ،تاريخ اليهود يف القرون الوسطى ،وتاريخ
الحركة الصهيونية التنقيحية أو التصحيحية التي كان مرافقا
ّ
ومنظرها .وقد تأثر بنتسيون من
شخصيا ومقربا من قائدها
كال العالَمني بطريقة ساهمت يف بلورة فكره وتصوراته .فمن
عالم القرون الوسطى ،تأثر بنتسيون بتاريخ اليهود يف إسبانيا
والكارثة التي حلت بهم هناك ،ونزعة اليهود لالرتهان إىل
الفكر الخاليص املسياني ،كما أنه أخذ من هناك فوقية اليهود
عىل الشعوب األخرى ،ودورهم يف الفكر الحديث ،مستنتجا أن
عىل اليهود بناء قوتهم وكيانهم من خالل االعتماد عىل ذاتهم
الجماعية عرب تعزيز مصدر القوة األسايس ،القوة العسكرية
التي كان يمكن لها أن تمنع الكارثة التي حلت بهم بسبب
الطرد من إسبانيا .أما من عالم التاريخ الحديث ،فقد تأثر
بفكر جابوتنسكي وانتقد الصهيونية االشرتاكية (وايزمان
وبن غوريون) التي ارتهنت إىل العمل الدبلومايس والسياسة
الربغماتية املفرطة برأيه ،عىل حساب بناء قوة عسكرية يهودية
واالعتماد عىل الذات الجمعية .يمكن القول إن الفكر الخاليص
الديني املسياني يف القرون الوسطى الذي لم يمنع كارثة
اليهود (الطرد من إسبانيا) ،ينسجم برأي بنتسيون مع العمل
الدبلومايس واالعتماد عىل اآلخرين واستعطافهم ،الذي رأى
أنه يميز الصهيونية الوايزمانية والبن-غوريونية .انعكست
الحالتان عىل فكر نتنياهو االبن الذي يعترب نفسه قادرا عىل
منع كارثة مستقبلية باالعتماد عىل فكرة الجدار الحديدي يف
معناها املجرد ،بناء قوة عسكرية وعدم الثقة باآلخرين.
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جذور الفكر اليميني الصهيوني

نبيه بشير

*

قراءة جديدة لعقيدة الجدار الحديدي
مرفق نص :النظرية األخالقية للجدار الحديدي

ُتطلعنا العديد من الدراسات أن عقيدة «الجدار الحديدي»
كانت بمثابة عقيدة اسرتاتيجية ارتكزت إليها الحركة الصهيونية
منذ العرشينيات ،وجميع حكومات إرسائيل ،ال بل واعتربت أساسً ا
للعقيدة العسكرية التي ال تزال سائدة 1.كذلك ،يخربنا شموئيل
كاتس (جوهانسربغ ،)2008-1914 ،أحد أعضاء عصابة اإلتسل
ومن قيادات حزب حريوت ونائب يف الكنيست األوىل ،أن «عقيدة
الجدار الحديدي» ال تزال معتمدة يف إرسائيل 2.يتفق معه العديد
من الباحثني مثل آبي شاليم وإيان لوستيك 3والقيادات الصهيونية
4
ّ
واملنظرون العسكريّون ،مثل ليمور ليفنات ،وبنيامني نتنياهو،
وإسحق بن يرسائيل 5كما سنرى فيما ييل.
40

يف أعقاب فشل محادثات كامب ديفيد (تموز  ،)2000وانطالق
متخصص يف دراسة الثيولوجيا اليهوديّة
*محارض جامعي
ّ
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االنتفاضة الثانية ،استقال إيهود باراك من رئاسة الحكومة (10
كانون األول  ،)2000وان ُتخب أرئيل شارون رئيسً ا للحكومة
(حتى  .)2006تعترب هذه الفرتة يف رأي آيف شاليم ،كما جاء يف
مقدمة الطبعة الثانية لكتابه «الجدار الحديدي» ،الفرتة التي
شهدت عودة واسعة وعميقة يف املجتمع اإلرسائييل إىل املوقف
«األصويل» أو التقليدي يف كل ما يتعلّق بالفلسطينيّني ،إضافة إىل
أنها اتسمت بالتأكيد البالغ عىل املنظور القومي املتطرّف الضيّق
لفهم تاريخ إرسائيل 6.وقبل شهر ونيف من تعيني ليمور ليفنات
ً
وزيرة للمعارف يف آذار  ،2000نرشت مقالة يف جروزاليم بوست
تحمل عنوان «عودة إىل الجدار الحديدي» ( 26كانون الثاني
 .)2001استعرض شاليم تلك املقالة عىل النحو التايل :حملت
املقالة نق ًدا الذعًا لليسار اإلرسائييل «االنهزامي» الذي كذب عىل
الجمهور اإلرسائييل وخاض مفاوضات «رسية» مع منظمة
التحرير «بصورة غري قانونية أجراها يويس بيلني يف سنة .»1992

ساعات قليلة قبل إعالن إيهود أولمرت عن نيته االستقالة من رئاسة الحكومة
( 30تموز  ،)2008اعتلت ليفنات منصة الكنيست واتهمت مكتب رئيس الحكومة
إيهود أولمرت ،بامتناعه عن نشر نص دعوة رسمية إلحياء ذكرى جابوتنسكي،
ّ
ينظمها «المجلس العمومي لتخليد ذكرى ونشاط زئيف جابوتنسكي» ومقره في
ديوان رئيس الحكومة .حملت الدعوة العنوان التالي« :ال زال زئيف جابوتنسكي
مناسبا».
ً
لم توضح ليفنات ملاذا ترى يف هذه الخطوة الديبلوماسية التي
بادر إليها وزير الخارجية (شمعون برييس يف حينه) ،عضو
الحكومة املنتخبة بصورة ديمقراطية ،خطوة «غري قانونية»!
إالّ إذا كان قصدها أن ذلك ال ينسجم مع طروحات اليمني الذي
يرى كل ما هو مخالف لتصوّراته «غري رشعي» أو «غري قانوني».
تمحورت املقالة حول الثنائية املتناقضة :اليسار الحمائمي واليمني
الواقعي .تقوم اتفاقيات أوسلو ،وفق ما جاء يف املقالة ،عىل أسس
أيديولوجية مناقضة لعقيدة واسرتاتيجية «الجدار الحديدي» التي
«كانت بمثابة بوصلة ترشد صنّاع القرار اإلرسائيليّني منذ نشأة
الدولة» .تستطرد ليفنات قائلة« :هناك وهم خاطئ يستند إىل
مقولة إن الدعوة للسالم والتنازل عن الحقوق القومية الصهيونية
كافية لوضع ح ّد للرصاع العربي اإلرسائييل» .وتوضح ليفنات
عقيدتها بشأن أبدية الرصاع بصورة أكرب يف خالصة املقالة
إذ تضيف« :آن األوان إلرسائيل أن تعيد بناء الجدار الحديدي
الذي سيدفع بالعرب مرة أخرى إىل االستنتاج أن ال التهديدات
العسكرية وال اإلرهاب من شأنهما أن يضعفا عزيمة إرسائيل
لصيانة حقوق الشعب اليهودي وحريته» .يعلّق شاليم عىل هذا
االستنتاج بشأن اسرتاتيجية «الجدار الحديدي» بقوله إن استنتاج
وسطحي» ،ويضيف أن ليفنات ،أسوة بالعديد
ليفنات «غري متقن
ّ
من قيادات الليكود حاليًا ،لم تقرأ عىل ما يبدو كتابات جابوتنسكي
بتا ًتا .ويستطرد شاليم بقوله :لو أن ليفنات قرأت مقالة «الجدار
الحديدي» لجابوتنسكي ألدركت أن جابوتنسكي لم يقل بعقيدة
أزلية الرصاع بني الصهاينة والفلسطينيّني ،وإنما «دعا إىل
التفاوض من موضع قوة بغية وضع ح ّد للرصاع» .ويضيف« :كما
هو الحال مع األعضاء البارزين اآلخرين يف حزبها ،ترى ليفنات
الجدار الحديدي بوصفه ً
هدفا بح ّد ذاته ال وسيلة لتحقيق هدف
ما – يتمثّل يف الردع والوصول أخريًا إىل تسويات عرب املفاوضات
7
لتحقيق األمن للدولة اليهودية يف فلسطني».
وفق قراءتي التي سوف أعرضها يف مقالتي هذه ،أعتقد أن تفسري
ليفنات أقرب إىل الصواب من التفسري الذي يعرضه شاليم هاهنا.
ساعات قليلة قبل إعالن إيهود أوملرت عن نيته االستقالة من

رئاسة الحكومة ( 30تموز  ،)2008اعتلت ليفنات منصة الكنيست
واتهمت مكتب رئيس الحكومة إيهود أوملرت ،بامتناعه عن نرش
نص دعوة رسمية إلحياء ذكرى جابوتنسكي ،ينظمها «املجلس
العمومي لتخليد ذكرى ونشاط زئيف جابوتنسكي» ومقرّه يف
ديوان رئيس الحكومة .حملت الدعوة العنوان التايل« :ال زال زئيف
جابوتنسكي مناسبًا» ،وتضمن النص بعض الجمل واالقتباسات
املستم ّدة من كتابات وخطابات جابوتنسكي ،إمّا حرفيًا أو
تمس يد عرباني
مع إدخال بعض التغيريات الطفيفة ،مثل« :ال
ّ
ّ
حقنا عىل أرض إرسائيل الكاملة ،فهي أبدية ،بكاملها ،وال تخلّ
عنها» ،وكذلك «إن الطريق الوحيدة للوصول إىل سالم مع العرب
هو الجدار الحديدي ،أي القوة يف أرض إرسائيل» 8.تعترب الجملة
األوىل اقتباسً ا حرفيًا من خطاب لجابوتنسكي (ألقاه خارج البالد
يف سنة  9.)1937أما الجملة الثانية ،فهي إعادة صياغة لجملة
جابوتنسكي الواردة يف خاتمة مقالته «عن الجدار الحديدي» 10.يف

41
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يخبرنا يعقوب شفيط ،باحث الحركة التصحيحية بامتياز ،أن المقصود من «الجدار
الحديدي» إنما هو :السعي إلى «فرض سلسلة من الظروف السياسية التي تحرم
التدخل في المشروع الصهيوني ،وذلك عبر استعراض القوة ،وفي
العرب من
ّ
موضحا« :إن تحقيق
حاالت الضرورة ،استخدام القوة المادية الفعلية» .ويضيف
ًّ
مشروطا بالموافقة العربية،
الهدف القومي الصهيوني ال يمكن له أن يكون
ً
للشك في العقل العربي
ويتعين على السياسة الصهيونية أن ال تترك أي مجال
ّ
ّ
بأن اليهود ،واليهود فقط ،سيكونون أصحاب السيادة في أرض إسرائيل،
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نهاية خطابها املذكور ،رصخت ليفنات متسائلة« :مما يخافون؟
هل يخافون بأن ّ
يتذكر الجمهور أقوال جابوتنسكي؟ هل يخافون
من ترديد مويش تلنسكي بيت الشعر ’ضفتان لألردن‘ عند
11
التحقيق معه».
توقف نتنياهو مطوال ً ويف مناسبات عديدة عند التزام إرسائيل
بالجدار الحديدي .فها هو يخربنا يف معرض جلسة خاصة للهيئة
العامة للكنيست إلحياء ذكرى جابوتنسكي ( 3آب  )2016أنه
ّ
ويؤكد عىل
ينتمي إىل التيار الذي يستكمل طريق جابوتنسكي،
أنه «من العسري إدراك مساهمة جابوتنسكي للثقافة العربية
والوعي القومي  ...ومساهمته البالغة لتجديد قوة شعبنا للدفاع
وتعزيز مفهوم الجيش العربي وتجذير عقيدة الجدار الحديدي
األساسية التي تبنّاها املعارضون السياسيون له كذلك .إذ إننا
ال نجد أي أحد تقريبًا يف أيامنا ال يتفق مع فكر جابوتنسكي».
وحول مشارب التوجّ ه السيايس واأليديولوجي لجابوتنسكي
يخربنا نتنياهو« :أطلق (جابوتنسكي) تعبري القرن املخادع عىل
القرن العرشين ،ألنه القرن الذي خيّب آمالنا بدرجة كبرية .لقد
أشار إىل قوى الظلمة ،حسب وصفه ،التي خانت قيم القرن التاسع
عرش – كاإليمان بالتق ّدم ،والليربالية ،والتنوير ،والحرية ،وهذا هو
الخط الذي يربط فكر جابوتنسكي مع أيامنا» .ويضيف نتنياهو
أنه ورث سياسته ،يف مجاالت متع ّددة ،عن والده الذي أخذها
ّ
وتتلخص يف مفهوم «تعزيز القوة» .ويخلص
عن جابوتنسكي،
نتنياهو إىل القول إنه تلميذ جابوتنسكي ويسعى إىل ترجمة أفكار
12
ومفاهيم جابوتنسكي عىل أرض الواقع.
بعد هذا العرض ،أعيد طرح السؤال :ما هو هذا «الجدار
الحديدي» الذي قلَّما نجد باحثًا يف تاريخ الرصاع العربي
اإلرسائييل ،أو يف الثقافة السياسية الصهيونية ،إالّ وذكره وكأنه
مفهوم وواضح ال رضورة لتوضيحه؟ يجمع غالبية هؤالء عىل أن
املقصود بهذا التعبري هو بناء قوة عسكرية صهيونية/إرسائيلية
قوية ج ًدا؛ 13ويضيف البعض اآلخر أحيا ًنا عنارص أخرى كعدم
استناد إرسائيل يف وجودها إىل اعرتاف عربي عمومًا ،وفلسطيني

ّ
خصوصا،
بحقها يف الوجود وحق الشعب اليهودي بـ «أرض
ً
إرسائيل» عىل ضفتي األردن أو عىل الضفة الغربية أو يف حدود
الهدنة ()1947؛ 14بينما يرى البعض أن املقصود هو جدار نفيس
ال مادي يفصل بني الغالبية اليهودية الحاكمة وبني األقليات غري
اليهودية املحكومة؛ 15وهناك من يحذفه بالكلية يف سياق عرض
16
طروحات جابوتنسكي.
يف هذا السياق ،يخربنا يعقوب شفيط ،باحث الحركة
التصحيحية بامتياز ،أن املقصود من «الجدار الحديدي» إنما
هو :السعي إىل «فرض سلسلة من الظروف السياسية التي تحرم
ّ
التدخل يف املرشوع الصهيوني ،وذلك عرب استعراض
العرب من
القوة ،ويف حاالت الرضورة ،استخدام القوة املادية الفعلية».
ويضيف موضحًّ ا« :إن تحقيق الهدف القومي الصهيوني ال يمكن
ً
ّ
ويتعي عىل السياسة
مرشوطا باملوافقة العربية،
له أن يكون
ّ
للشك يف العقل العربي بأن اليهود،
الصهيونية أن ال ترتك أي مجال
واليهود فقط ،سيكونون أصحاب السيادة يف أرض إرسائيل ،وأن
ّ
مخطط له ،فيها بصفتهم
(العرب) سيقيمون هم أنفسهم ،كما هو
ً
أقلية قومية» .ويضيف شفيط أنه كان واضحً ا أن موقفا «واقعيًا
صارمًا» كهذا ال يمكن أن يتم تبنّيه «رصاحة» وجهارًا كقاعدة
17
سياسية يف املنظمة الصهيونية.
إىل جانب توفري ترجمة عربية ملقالة جابوتنسكي نفسه لألبعاد
األخالقية للجدار الحديدي ،تسعى هذه املقالة إىل تقديم قراءة
بديلة لهذا «الجدار» بوصفه أداة إلدارة الرصاع مع املحيط العربي
خصوصا ،استنا ًدا إىل ما جاء يف مقالتي
عمومًا ،والفلسطيني
ً
جابوتنسكي (عن الجدار الحديدي؛ والنظرية األخالقية للجدار
الحديدي) تحدي ًدا .ولكن ،ال يمكن مناقشتهما وفهمهما بعي ًدا
عن طروحات جابوتنسكي الثابتة وأفكاره املنترشة يف أعماله
األخرى .فقد رأى جابوتنسكي أن هدف الصهيونية الكالسيكية
(التي أقرّها مؤتمر بازل لعام  )1897يتمثّل يف فرض أغلبية
سكانية يهودية عىل ضفتي األردن (بوصفها «أرض إرسائيل»)،
من خالل هجرة اليهود واستيطانهم فيها ،عىل طريق إنشاء سيادة

خصوصا ،أسوة ببقية
عموما ،والفلسطيني
استنادا إلى فرضية أن الشعب العربي
ً
ً
ً
حقه في بالده وتحويلها إلى شعب آخر،
الشعوب األصالنية ،لم ولن يتنازل عن ّ
بغض النظر عن مساحة البالد وقوة استيعابها االقتصادية ،يخلص جابوتنسكي
ثمة مجال للحديث ،ال في الحاضر وال في المستقبل المنظور ،عن
إلى أنه «ليس ّ
يتحقق عن طيب خاطر».
تصالح بين سكان أرض إسرائيل العرب وبيننا
ّ

يهودية ،واالستعانة بأجهزة نظام الحكم االنتدابي لتحقيق ذلك،
للتوصل إىل
واالبتعاد كل البعد «يف الوقت الحارض» عن أي محاولة
ّ
أي ّ
حل مع املحيط العربي أو مع سكان فلسطني العرب .ولبلوغ
ذلك ،ال بد من إنشاء قوة قتال وردع عسكرية يهودية تسهر عىل
تأمني املستوطنات اليهودية واستمرار أفواج الهجرة اليهودية
إىل فلسطني ورشق األردن ،وكرس شوكة املحيط العربي وتحقيق
استسالمه ،بمساندة القوى اإلمربيالية العظمى.
كذلك ،وأسوة بالقيادات الصهيونية األخرى ،نادى جابوتنسكي
برضورة تبنّي الثقافة األوروبية بوصفها الثقافة املهيمنة عىل
الدولة اليهودية املزمع إقامتها .سكت جابوتنسكي عن هذا
املوضوع يف هاتني املقالتني ،ليس ألنه موضوع غري حيوي ،بل
ألنه أمر مفهوم ضمنيًا ،كان قد ّ
أكد عليه يف العديد من كتاباته
األخرى« .الجدار الحديدي» ،يف رأيي ،ليس مجرّد أداة لتحقيق
أهداف معينة ،بل هو األداة واألهداف معًا ،وهنا تكمن أهميته ورس
استمراريته حتى يومنا ،إضافة إىل غموضه طبعًا .برأيي ،يُضمِّن
جابوتنسكي كل هذا التصوّر بشموليته تعبري «الجدار الحديدي»،
ّ
يتشكل من أربعة مركبات أساسية .أوالً ،السعي إىل فرض
وهو
أكثرية يهودية عىل ضفتي األردن؛ ثانيًا ،التحالف مع القوى
اإلمربيالية العظمى لتعزيز وهن املحيط العربي عمومًا واالستعانة
بها إلنشاء دولة يهودية عىل كامل الرتاب عىل ضفتي األردن؛ ثالثًا،
اإلحجام عن أي محاولة للتفاوض مع املحيط العربي عمومًا،
خصوصا ،إىل حني فيه «ينعدم أي بصيص لألمل»
والفلسطيني
ً
لديهما بالتخلّص من الكيان االستيطاني الصهيوني؛ ورابعًا ،بناء
قوّة عسكرية جبارة ال يمكن للمحيط العربي وسكان البالد العرب
التغلّب عليها.
استنا ًدا إىل فرضية أن الشعب العربي عمومًا ،والفلسطيني
خصوصا ،أسوة ببقية الشعوب األصالنية ،لم ولن يتنازل عن ّ
حقه
ً
يف بالده وتحويلها إىل شعب آخر ،بغض النظر عن مساحة البالد
وقوة استيعابها االقتصادية ،يخلص جابوتنسكي إىل أنه «ليس
ثمّة مجال للحديث ،ال يف الحارض وال يف املستقبل املنظور ،عن
ّ
يتحقق عن طيب
تصالح بني سكان أرض إرسائيل العرب وبيننا

خاطر» ،إذ إنه «من غري املمكن أب ًدا الحصول عىل موافقة طوعية
من سكان أرض إرسائيل العرب عىل تحويل أرض إرسائيل من
بالد عربية إىل بالد ذات أغلبية يهودية» 18.وذلك ،ألن «كل شعب
يحارب املستوطنني طاملا بقي لديه بصيص أمل يف التخلّص من
خطر االستيطان ،هكذا فعل سكان أرض إرسائيل العرب ،وهكذا
سيفعلون طاملا بقي لديهم بصيص أمل»« 19.إن استيطاننا -إما أن
يتوقف وإما أن يتواصل ضد رغبة السكان األصليّني ،وبمقدوره أن
يتواصل ويتطوّر بحماية قوة مدافعة مستقلّة عن السكان املحليّني
20
– جدار حديدي لن يكون بمقدور السكان املحليّني اخرتاقه».
وعليه ،فمن الرضوري إخضاع السكان األصليّني إىل أن يفقدوا أي
«بصيص لألمل» يف التغلّب عىل الكيان الصهيوني الذي سيقام عىل
ضفتي األردن ،إن كان ذلك من خالل بناء قوة قهر ال تقوى عليها
شعوب املنطقة ،أو من خالل إضعافها ،أو كليهما معًا .ويخلص
جابوتنسكي إىل القول« :إن الطريق الوحيدة إىل مثل هذا االتفاق
هي الجدار الحديدي ،أي تعزيز الحكم يف أرض إرسائيل بحيث ال
ً
معرضا لتأثريات عربية أيًّا كانت ،وأقصد الحكم الذي يحارب
يكون
العرب ضده» .ويستطرد موضحً ا« :وبعبارات أخرى ،من ناحيتنا،
فإن الطريق الوحيدة نحو اتفاق مستقبيل تتجسّ د يف االبتعاد التام
التوصل إىل اتفاق يف الوقت الحارض» .وماذا
عن جميع محاوالت
ّ
بشأن اللحظة التاريخية املالئمة للدخول يف مفاوضات وإبرام
االتفاقيات؟ يخربنا جابوتنسكي إنها لحظة انكسار األمل وانعدامه
بني كافة العرب باالنتصار عىل الكيان اليهودي املزمع إقامته:
ليس معنى كل هذا أنه يجب عدم التفكري يف إمكانية عقد أي
اتفاق طوعي مع عرب أرض إرسائيل .ولكن طاملا بقي لدى العرب
بصيص من األمل بالتخلّص منّا فلن يقايضوا أملهم هذا ،ال مقابل
بضع كلمات حلوة وال مقابل رشيحة خبز ّ
مغذية مدهونة بالزبدة.
ولذلك تحدي ًدا ،ال يجوز اعتبارهم رعاعًا بل شعبٌ  ،وحتى لو كان
حي.
شعبًا متخل ّ ًفا إال أنه شعب ّ
ويردف قائالً ّ
موضحً ا طرحه هذا:
يوافق الشعب الحي عىل تقديم تنازالت يف قضايا مثل هذه
القضايا العظيمة واملصريية عندما ينعدم األمل فقط ،عندما
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تتمثل في
هناك ضرورة حيوية ال يمكن االستغناء عنها لتحقيق كل ذلك ،وهي ّ
التحالف مع القوى االستعمارية للحيلولة دون توحيد البالد العربية وتعزيز قوتها،
ّ
وإحداث اختراق في هذا «الجدار الحديدي».

ال يظهر للعيان أي ّ
شق يف الجدار الحديدي .عندها فقط تفقد
سحرها تلك املجموعات املتطرّفة التي تحمل الشعار «ال يف جميع
األحوال» ،وينتقل النفوذ إىل املجموعات املعتدلة .عندها فقط يأتي
إلينا هؤالء املعتدلون حاملني اقرتاحً ا للتنازالت املتبادلة ،وعندها
فقط يبارشون بالتفاوض معنا ،باستقامة ،حول قضايا عملية،
مثل الضمانات لعدم الطرد من البالد ،أو حول املساواة يف الحقوق،
أو بشأن حكم ذاتي وطني مستقل؛ وأنا أومن وآمل أننا سنقدر
حينها عىل منحهم ضمانات كهذه تهدئ من روعهم ،فيستطيع
21
الشعبان أن يعيشا جنبًا إىل جنب بسالم وبعالقات نزيهة.
هناك رضورة حيوية ال يمكن االستغناء عنها لتحقيق كل
ذلك ،وهي تتمثّل يف التحالف مع القوى االستعمارية للحيلولة
دون توحيد البالد العربية وتعزيز قوّتها ،وإحداث اخرتاق يف هذا
«الجدار الحديدي»:
نحن نستعني باالنتداب الربيطاني ،وقد ّ
وقعت فرنسا عىل وعد
بلفور يف سانت ريمو ( .)1920ال يمكننا أن نشارك يف مؤامرة
سياسية هدفها طرد اإلنجليز من قناة السويس ،ومن الخليج
العربي ،والتدمري الكامل لفرنسا كقوة استعمارية عظمى .إن هذا
اللعب املزدوج ليس محظورًا فقط ،بل إنه من غري الالئق التفكري
به أصالً ،إذ سوف يسحقوننا – ويلحقنا العار وبحق – حتى قبل
22
أن ّ
نتمكن من التحرّك يف هذا االتجاه.
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ويضيف ّ
موضحً ا بصورة رصيحة:
ملاذا نحتاج نحن إىل وعد بلفور ،وملاذا نحتاج إىل االنتداب؟
معناهما بالنسبة لنا كامن يف أن قوة خارجية قطعت عىل نفسها
التزامًا بأن ّ
تحقق يف هذه البالد ظروف إدارة وأمن يصبح بحسبها
السكان األصليون ،عىل الرغم من رغبتهم ،محرومني من أي فرصة
لعرقلة استيطاننا بطريقة إدارية أو مادية .ونحن جميعًا ،بدون
استثناءّ ،
نحث هذه القوة الخارجية ،يوميًا ،عىل تأدية دورها بحزم
23
ودون رأفة (أو :تر ّدد).
ويضيف جابوتنسكي يف مقالته «النظرية األخالقية للجدار
الحديدي»( ،املرفقة برتجمتها العربية ً
الحقا) ما ييل:
طاملا تنظر إلينا الحركة (القومية) العربية حاليًا بعدائية ،ال
يمكن أن نساندها طبعًا ،ال بل سنكون مرسورين ج ًدا بكل جوارحنا

(جميعنا ،وحتى أولئك الذين ير ّددون عبارات حبهم للعرب) بكل
فشل لها ،ال يف الضفة الرشقية املحاذية فقط أو سورية ،وإنما
حتى يف املغرب .هذا ما يجب أن يكون ،ألن البديل غري ممكن ،إىل
ُخض ُع الجدار الحديدي العرب فيتقبّلوا الصهيونية مرة واحدة
أن ي ِ
وإىل األبد.
تسعى مقالة «النظرية األخالقية للجدار الحديدي» إىل التأكيد
الصهيوني برمته ،وعىل طرح
عىل األبعاد األخالقية للمرشوع
ّ
«الجدار الحديدي» بصفته عقيدة اسرتاتيجية .وال زلنا نسمع
أصداء هذه النظرة «األخالقية» بني اإلرسائيليّني كافة ،علمانيّني
ومتدينني عىل حد سواء ،وخالصتها أن الشعوب العربية تقيم عىل
مساحات شاسعة ج ًدا من األرايض ،بينما ال يلقى الشعب اليهودي
ّ
ّ
ويحقق آماله بالحياة املستقلة
ليحقق كيانه السيايس
موطأ قدم له
بعي ًدا عن قوى وسلطات بقية الشعوب.
وعودة إىل تفسريي شاليم وليفنات ،التي تمثّل التفسري السائد
بني كافة التيارات اليمينية يف إرسائيل وربما خارجها كذلك .فمن
وجهة نظر ليفنات ،ال يزال الفلسطينيّون والشعوب العربية
يقاومون املرشوع الصهيوني ،واستنا ًدا إىل تصوّر عقيدة «الجدار
الحديدي» ،فإنه لم يحن بعد الوقت للتفاوض مع الطرف العربي
والفلسطيني ،ألنهم لم ينكرسوا ولم يفقدوا األمل بعد باالنتصار
عىل املرشوع الصهيوني .وعليه ،فإن تفسري ليفنات منسجم مع
هذه القراءة وال يخالفها .أما حسب تفسري شاليم ،فإن عقيدة
الجدار الحديدي ،كما عرضتها ،ال تزال وبحق ،إىل جانب أهدافها،
أداة إلدارة الرصاع عىل أمل الوصول يف النهاية إىل انعدام األمل
يف أفئدة الطرف العربي لالنتصار عىل املرشوع الصهيوني .ولكن
اإلشكالية يف تفسري شاليم تكمن يف أنه يفرتض أن انعدام األمل
قد ّ
تحقق فعالً ،لهذا فهو يرى أن تفسري ليفنات يختلف عمّا جاء
يف هذه العقيدة .ولكننا ،نرى أن الطرف العربي لم يصل بعد إىل
مرحلة فقدان األمل ،فها نحن نراه يقاوم وينتفض بني الفينة
والفينة .وعليه ،لم يحن الوقت املالئم بعد ،وفق عقيدة الجدار
الحديدي ،للدخول مع املحيط العربي يف مفاوضات ،إالّ إذا اعتقد
ً
خالفا لليفنات وكافة التيارات اليمينية يف إرسائيل ،أن
شاليم،
الجانب العربي قد رضخ كليًا وفقد األمل بتا ًتا فعالً.
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النظرية األخالقية للجدار الحديدي ( :)1923النص
1

تعالوا نعود إىل «خطة هلسنكي» (،)Helsingfors Plan
التي سبق ذكرها يف املقالة السابقة 26.وبصفتي أحد كاتبيها،
فإنني أميل بالطبع أكثر من أي أحد آخر إىل عدم التشكيك
ّ
الخطة عن املساواة يف الحقوق املدنية
تعب هذه
بعدالتهاّ .
ّ
(وتؤكد عىل) الحكم الذاتي القومي .وأنا عىل قناعة بأن أي
مراقب غري متحيّز سيعتربها أساسً ا مثاليًا لضمان حياة
مشرتكة ومساملة وعالقات جوار طيبة بني الشعبني.
ولكن ليس هناك حماقة أكرب من مطالبة العرب أنفسهم بأن
ّ
يتحل بها املراقب
يتحلّوا بقاعدة نفسية ،كالقاعدة النفسية التي
غري املتحيّز ،إذ إنهم أحد طريف النزاع يف هذا النقاش ،وليسوا
مجرد مراقبني .بداية ،حتى وإن افرتضنا أنهم يؤمنون بحياة
مشرتكة وبعالقات جوار طيبة ،فإن السؤال األويل واملركزي ال
يزال قائمًا :هل يرغبون هم بـ»جريان» ،حتى وإن كان هؤالء
الجريان طيّبني ،يف البالد التي يعتربونها لهم .إن وجود أمة
واحدة يف البالد أفضل من وجود أمم عديدة يعيشون فيها،
وال يمكن ألحد أن يتجرأ عىل نكران ذلك ،حتى أولئك أصحاب
الكالم املعسول من بني أمتنا الخرباء يف الهمس 27.ملاذا يوافق
شعب ،قانعًا بالتأكيد بخلوته ،أن يتيح ،عن رغبة طيبة ،دخول
جريان طيّبني بأعداد هائلة كهذه؟ «ال لشهدك وال للسعتك» –
28
هذا هو جوابه الطبيعي.
ولكن بمعزل عن هذه املعضلة األساسية ،فإن مطالبة
العرب تحدي ًدا بالتصديق عىل «خطة هلسنكي» – أو بصورة
عامة عىل خطة رسمية أيًّا كانت تستند إىل إقامة شعوب
تحت سقف واحد – يعني املطالبة باألمر املستحيل .إن عمر
نظرية شفرينغر 29بكاملها هو  30سنة بالحد األقىص .وحتى
ً
تحرضا ،بصدق عىل
اللحظة ،لم يوافق أي شعب ،حتى األكثر
تطبيقها فعليًا .حتى التشيكيون ،بقيادة ماساريك 30نفسه –

أستاذ جميع الداعني إىل الحكم الذاتي – لم يستطيعوا أو لم
يشاؤوا تطبيقها .أما بالنسبة للعرب ،فحتى فئة املثقفني منهم
لم تسمع أب ًدا بهذه النظرية .ولكن ،وبالرغم من ذلك ،فإنها
تدرك أن األقلية تعاني دومًا ويف كل مكان :املسيحيون يف تركيا،
املسلمون يف الهند ،اإليرلنديون تحت سلطة اإلنجليز ،البولنديون
والتشيك بداية تحت سلطة األملان ،واألملان حاليًا تحت سلطة
التشيك والبولنديّني وهكذا دواليك إىل ما ال نهاية .يجب عىل
اإلنسان أن يتالعب بنفسه من خالل العبارات إىل أن يبلغ بالدة
املشاعر ،لكي يطالب العرب بعد كل هذا أن يص ّدقوا أن اليهود
بالذات ّ
مؤهلون (أو قل عىل األقل إنهم ينوون بصدق) لتطبيق
خطة لم تنجح عند الشعوب األخرى املؤ ّهلة أكثر منهم بكثري.
إننا مرصّون عىل ذلك ،ليس ألننا وجدنا أنفسنا نحن ً
أيضا
ّ
التخل عن «خطة هلسنكي» ،بوصفها أساسً ا
مضطرين إىل
لتسوية مستقبلية للعالقات املتبادلة ( .)modus vivendiبل
العكس من ذلك ،فإننا – وعىل األقل كاتب هذه السطور – نؤمن
بها وبقدرتنا عىل تطبيقها بالرغم من فشل جميع التجارب
السابقة .ولكننا ال نجد أي منفعة من تبجيلها أمام العرب :فلن
يفهموا ،ولن يص ّدقوا ،ولن يق ّدروها ّ
حق قدرها.

2

إن ما ال يفيد يرضَّ 31.
َّ
إن السذاجة السياسية لليهودي بالغة
ج ًدا ،ال يمكن تصديق ذلك :إنه ال يدرك القانون البسيط الذي
مفاده أنه يمنع عليك أب ًدا أن تتنازل لشخص ال يرغب بالتنازل
لك.
هناك مثال نموذجي لهذا األمر ،فقد خرج أحد الشعوب
املستعبدة يف روسيا القديمة (روسيا القيرصية) ،كرجل واحد،
يف حملة صليبية ضد اليهود بهدف الدمار التام واقرتاف
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املجازر .يف الوقت نفسه ،سعى نفس الشعب إىل نيل الحكم
الذاتي لنفسه .وبالرغم من ذلك ،أعلن جهارًا أنه عازم عىل
استخدام الحكم الذاتي بغية قهر اليهود أكثر .رغم ذلك ،اعتقد
كتّاب مقاالت وسياسيون يهود ،بعضهم ينتمي إىل املعسكر
القومي ً
أيضا ،أن واجبهم يفرض عليهم دعم طموحات أعدائهم
بكافة السبل لنيل الحكم الذاتي ،إذ إن الحكم الذاتي إنما هو،
ً
سابقا يف تلك الصحف،
كما ترون ،أمر مق ّدس .وكما كتبت
فإننا نرى أنه ملجرد سماعنا لحن «المارسييز» (نشيد الثورة
الفرنسية) يجب علينا الوقوف بصمت والرتديد بصوت عال:
«يعيش» – حتى لو كان هامان الرشير 32نفسه هو من يطلق
هذا اللحن ،وحتى لو سُ حقت يف نفس اللحظة عظام اليهود عىل
إيقاع هذا اللحن .إننا نرى بذلك أخالقية سياسية.
ً
أخالقا بل انحالل أخالقي .تقوم املجتمعات
ليست هذه
البرشية عىل املعاملة باملثل؛ انزعوا عنها املعاملة باملثل فيتحوّل
العدل إىل كذب .السيد الذي يمر يف هذه اللحظة يف الطريق قرب
شباكي ،يستحق الحياة فقط حني يعرتف ّ
بحقي يف الحياة؛ أما
إذا كان يريد قتيل ،عندها لن أعرتف ّ
بحقه يف الحياة .كذلك األمر
يف ما يتعلّق بالشعوب .أما البديل لذلك فهو أن يتحوّل العالم
إىل منافسة وتنافس بني حيوانات .حينها ،ال يموت األضعف
فحسب ،وإنما َد ِمث األخالق واملسالم الخانع ً
أيضا .يجب عىل
ّ
العالم أن يكون عاملًا يقوم عىل التكافلْ .
إن حييتُ ،
فحق الحياة
يرسي عىل الجميع بالتساوي؛ ْ
وإن ُقتلتُ  ،فالقتل يرسي عىل
الجميع بالتساوي؛ ولكن ليس هناك نظرية أخالقية تقول
بأن يلتهم النهم الطعام التهامًا كما يشاء بينما يلفظ َ
الق ُ
نوع
أنفاسه بحكم القانون.
أما االستنتاج العميل من نظرية األخالق هذه (القائلة بمبدأ
املعاملة باملثل) ،التي هي النظرية الوحيدة املمكنة عىل الصعيد
اإلنساني ،يف حالتنا فهي :إضافة إىل «خطة هلسنكي» ،حتى
ْ
وإن كانت جيوبنا مليئة بتنازالت إضافية من أصناف أخرى
لبلوغ اتفاق يفيض إىل املشاركة يف كيان اتحادي (فدرايل)
عربي خيايل من «البحر إىل البحر»)od morza do morza( 33
– وحتى حينها سيتم الحديث عنه يف اليوم الالحق فقط حني
يُعرب الجانب العربي عن موافقته عىل أرض إرسائيل عربيّة.
لقد أدرك آباؤنا القدماء ذلك .ويستعرض التلمود 34حالة
قضائية خاصة تنطوي عىل عربة بالغة .يمسك شخصان بطريف
شال الصالة (طليت) .هذا يقول أنا وجدته ،وذاك يقول أنا
وجدته .هذا يقول كلّه يل ،وذاك يقول كلّه يل .بعد االستماع
الدعاء هذيْن العنيديْن ،أخذ القايض قراره :يتم تقسيم شال
ً
نصفا .ولكن ،تخيّلوا حالة
الصالة إىل نصفني ويأخذ كل منهما
قضائية مميزة يكون بموجبها أحد الطرفني املتنازعني عني ًدا،

والثاني بخالفه ،يقرّر أن يفاجئ العالم بلطافته ،ويقول :لقد
وجدنا شال الصالة سوية ،أطالب بنصفه فقط ،أما نصفه
اآلخر فهو لخصمي .يف املقابل ،يرصّ األول بحزم عىل رأيه:
أنا وجدته ،كلّه يل .يف مثل هذه الحالة ،يقرتح التلمود عىل
القايض أن يتخذ قرارًا حكيمًا ،ولكنه تعيس بالنسبة (للخصم)
«اللطيف» .يقرّر القايض :ال خالف عىل النصف األول .يعرتف
الخصم األول بنفسه أنه (للخصم) الثاني .وعليه ،فإن النزاع
يدور حول النصف الثاني فقط ،وعليه نقوم بتقسيم هذا
النصف إىل قسمني ،وبالتايل يحصل (الخصم) العنيد عىل ثالثة
أرباع ،بينما يحصل (الخصم) «اللطيف» عىل ربع واحد فقط.
ً
لطيفا ،ولكن ليس عليك أن
صحيح أنه من األفضل أن تكون
تكون غبيًا .أدرك آباؤنا القدماء ذلك ،ولكننا نحن نسيناه.
ّ
كان علينا أن ّ
نتذكر ذلك ،خاصة ألن قضية التنازالت املتعلقة
بحالتنا تقوم عىل حالة بالغة التعاسة .إن حجم التنازالت
لصالح القومية العربية ،التي يمكننا أن نوافق عليها من دون
أن نقيض عىل الصهيونية ،متواضع ج ًدا .فبخصوص هدف
فرض األغلبية اليهودية ال يمكننا أن نتنازل عنه؛ كما ال يمكننا
أن نسمح برقابة عربية عىل هجرتنا؛ كما ال يمكننا أن نسمح
بإنشاء برملان بأغلبية عربية؛ كما ال يمكننا أن نوافق أب ًدا عىل
نظام اتحادي (فدرايل) عربي .إضافة إىل ذلك ،ما دامت الحركة
(القومية) العربية تنظر إلينا بعدائية ،فلن يقترص األمر عىل
أال نساندها فقط ،وإنما سنكون مرسورين ج ًدا بكل جوارحنا
(جميعنا ،حتى أولئك الذين ير ّددون عبارات حب للعرب) لكل
فشل لها ،ال يف الضفة الرشقية املحاذية فقط أو سورية ،وإنما
حتى يف املغرب ،وكذا يجب أن يكون ،ألن البديل غري ممكن،
ُخض ُع الجدار الحديدي العرب فيتقبّلوا الصهيونية مرة
إىل أن ي ِ
واحدة وإىل األبد.
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لنتوقف لحظة عند منظور أولئك الذين يتوهمون أن كل
هذا يعترب غري أخالقي .تعالوا نوضح األمر .يكمن أصل الرش
بالطبع يف أننا نسعى إىل استيطان بالد رغم معارضة سكانها
الحاليّني ،أي أن نستوطنها بالقوةَّ .
إن جميع األمور األخرى
غري املريحة نابعة بالرضورة طبعًا من هذا األصل .وعليه ،ماذا
ّ
تبقى أمامنا أن نفعله؟
يكمن املخرج األبسط يف البحث عن بلد آخر لالستيطان،
ّ
ستتكشف أمامنا
أوغندا ،مثالً .ولكن إذا أمعنّا النظر عن قرب
معضلة يف هذه الحالة كذلك ،إذ تقيم ً
أيضا يف أوغندا فئة سكانية
أصالنية .وبالطبع ،فهم كذلك ،أسوة ببقية السكان األصالنيّني
عرب التاريخ ،سيقاومون ،بالفطرة أو عن وعي ،إغراق البلد

باملستوطننيَّ .
إن حقيقة كون هؤالء األصالنيّني ذوي برشة
تغي يف جوهر األمر شيئًا :إذ إنه إذا كان التوطني ضد
سوداء ال ّ
إرادة األصالنيّني يعترب أمرًا غري أخالقي ،حينها ترسي أخالقية
واحدة عىل السود وعىل البيض عىل السواء .بالطبع ،هناك دومًا
أمل بأن يكون ذوو البرشة السوداء هؤالء غري متق ّدمني إىل
درجة أن يرسلوا بعثة إىل لندن ،وهو أمل ضعيف ،ألن هناك
دومًا أصدقاء طيبني بني ذوي اللون األبيض يقومون بتعليمهم
(لفعل ذلك)؛ ولكن حتى يف مثل هذه الحالة ،فإذا اع ُترب هؤالء
األصالنيّون ،بحمد الله ،أطفاال ً عاجزين ،فسنكون أمام قضية
أكثر بؤسً ا .إذا اعتربنا االستيطان برغم معارضة األصالنيّني
فعالً رسقة ،حينها يكون الفعل األكثر فظاعة هو رسقة أطفال
عاجزين .ينتج عن ذلك أن أوغندا هي األخرى تعترب إغرا ًء
«غري أخالقي» .وعليه ،فإن تخصيص أي أرض أخرى ،وليكن
اسمها ما يكون ،يعترب هو اآلخر خطوة «غري أخالقية» .ليس
هنالك بعد جزر غري مسكونة يف العالم .فإىل أي واحة تتجّ ه
ستجد فيها الساكن األصالني ،املقيم هناك منذ األزل ،وال يرغب
بعدد كبري من الناس يأتون إىل الجزيرة من الخارج ،أو بمجرد
مجيء أفواج كبرية من الغرباء إليها.
ينتج من هنا ،أنه يف حال وجود شعب يف الدنيا ال أرض له،
َّ
فإن مجرد حلمه ببيت قومي يعترب حلمًا غري أخالقي .يجب
عىل الذين ال أرض لهم أن يبقوا إىل األبد بال أرض ،فقد ُقسِّ مت
جميع أرايض العالم وانتهت .هذا ما تفيض إليه نظرية األخالق!
يف حالتنا ،تعترب نظرية األخالق هذه مثرية بصورة خاصة.
يقولون َّ
إن عددنا يف العالم هو  15مليون (نسمة)؛ يعيش
ّ
نصفهم اآلن حياة كلب مطارَد وبال مأوى ،باملعنى الحريف .يصل

عدد العرب يف العالم إىل  38مليون (نسمة) ،يقيمون يف املغرب،
والجزائر ،وتونس ،وطرابلس ،ومرص ،وسورية ،وشبه الجزيرة
العربية ،وآرام النهرين - 35مساحة تبلغ (من دون احتساب
الصحاري) نصف مساحة أوروبا .يقيم عىل هذه املساحة
36
الهائلة ما مع ّدله  16عربيًا عىل كل ميل إنجليزي مربّع؛
ّ
نتذكر َّ
أن  352نسمة يقيمون عىل
وللمقايسة ،األجدر بنا أن
كل ميل يف صقليا – ويف إنجلرتا  669نسمة .وعلينا أن نتذكرّ
كذلكَّ ،
أن أرض إرسائيل هي الجزء املائتني تقريبًا من هذه
املساحة .ولكن حني يطالب اليهود ،الذين ال بيت لهم ،بأرض
إرسائيل لنفسهم ،يتضح َّ
أن هذه املطالبة «غري أخالقية» ،وذلك
َّ
ألن سكان البالد األصالنيّني يرون ذلك غري مريح لهم.
َّ
إن مكان مثل هذه النظرية األخالقية هو بني آكيل لحوم
ّ
املتحض .األرض ليست ألولئك
البرش ،وال مكان لها يف العالم

الذين لديهم أكثر من اللزوم ،بل هي ألولئك الذين ال يملكون
شيئَا منهاَّ .
إن مصادرة قطعة أرض من أيدي شعب يملك
مساحات شاسعة من أرايض املشاع (أو :اإلقطاعات الشاسعة
 ،)latifundiumبغية تحويلها إىل بيت لشعب دائم الرتحال،
إنما يعترب عمالً عادالً .وإذا لم يرغب الشعب صاحب املساحات
الشاسعة من أرايض املشاع بذلك – وهو أمر طبيعي ج ًدا –
ّ
يجب إرغامه عليهَّ .
تتحقق يف الحياة بفعل
إن الحقيقة التي
فرضها بالقوة ال ّ
تتوقف عن كونها حقيقة مق َّدسة .وضمن ذلك
تقع السياسة الوحيدة (التي يجب اعتمادها) يف وجه العرب،
السياسة الوحيدة املمكنة لنا بصورة موضوعية؛ وأما بشأن
االتفاق (معهم) فستكون أمامنا فرتة ملناقشته ً
الحقا.
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يف املقام األول ،ر ًدا عىل الذين يحاججون أن منظور «الجدار
الحديدي» غري أخالقي ،أقول إن ذلك كذب .فهي واحدة من
اثنتني :إما أن تكون الصهيونية ،عىل الصعيد األخالقي ،ظاهرة
إيجابية ،وإما أن تكون سلبية .وقد كان علينا أن ُّ
نبت يف هذا
ً
وحقا ،فقد حسمنا األمر
السؤال قبل تحوّلنا إىل صهيونيّني.
باإليجاب دون غريه ،أي أننا أدركنا أن الصهيونية هي ظاهرة
إيجابية عىل صعيد األخالق ،أي أنها حركة أخالقية تقف
العدالة إىل جانبها .وإذا كان األمر عادالً ،عندها يجب أن ينترص
العدل من دون االلتفات إىل موافقة أو عدم موافقة أي شخص.
وإذا سعى يوسف ،أو شمعون أو إيفان أو أحمد ،إىل إعاقة
انتصار األمر العادل ألنه غري مريح له 38،حينها يتوجب منع
إمكانية أن ُتتوّج عراقيله بالنجاح؛ وإذا سعى إىل تحقيق رغبته
عرب استخدام العنف ،عندها يجب استخدام العنف التنفيذي
الرسمي والدفاع عن النفس بغية تقويض مسعاه .هذه هي
39
األخالق يف كل مجتمع منصف ،وليس ثمة أخالق أخرى.
ُتستخدم يف معرض محاربة الصهيونية شعارات شعبوية
مختلفة :ديمقراطية ،حق األغلبية ،حق الشعب يف تقرير
ّ
يشكلون حاليًا
املصري .ويراد من هذا :بسبب كون العرب
أغلبية يف أرض إرسائيل ،فلهم الحق يف «تقرير املصري» – أي
الحق يف اتخاذ القرار بشأن تحويل أرض إرسائيل إىل دولة
عربية .إن الديمقراطية وتقرير املصري مبدءان مق ّدسان ،ولكن
املبادئ املق ّدسة تحدي ًدا ،مثلها مثل ذكر اسم الجاللة ،يجب أن
ال تذكر «عبثًا» – ألغراض الخداع وألجل أهداف رديئة وغري
ّ
احتل مرة قطعة أرض
عادلة .ال يعني مبدأ تقرير املصري أن مَن
يبقى مالكها إىل األبد ،وذلك الذي أُبعد عن أرضه أن يبقى أبد
الدهر مرتحالً .بل يعني تقرير املصري مراجعة ()revision
– مراجعة قسمة الكرة األرضية بني الشعوب ،لكي تقوم تلك
الشعوب التي تسيطر عىل أراض شاسعة بتقاسمها مع تلك
الشعوب التي تسيطر عىل مساحات ضيقة أو أنها ال تسيطر
عىل أرض بتا ًتا ،وذلك بغية منح جميع الشعوب إمكانية التمتّع
ّ
املتحض بحق اليهود
بحق تقرير املصري .وبعد أن اعرتف العالم
بالعودة إىل أرض إرسائيل  -أي أن هؤالء اليهود هم عىل الصعيد
املبدئي «مواطني» و«سكان» أرض إرسائيل التي ُطردوا منها،
والذين يجب أن تكون عودتهم عىل مدار فرتة طويلة من الزمان
– يُمنع حينها االدعاء أنه ّ
يحق حاليًا للسكان املحليّني منع ذلك
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منهم ،وأن هذا املنع هو «الديمقراطية» .تستند ديمقراطية
أرض إرسائيل إىل فئتني قوميتني :تلك املحلّية وتلك املُبعدة
قرسًا ،وهذه الثانية هي الفئة األكرب.
استشهدتُ يف أحايني عدة بقصة حول كيفية تحويل
املق ّدس إىل خداع :إنها قصة شخص كان ديمقراطيًا متحمّسً ا
إىل درجة أنه حني كان يسمع لحن «المارسييز» (نشيد الثورة
الفرنسية) كان يقفز من مكانه ،يش ّد جسده ليقف صامتًا
كجندي يف الطابور ،ويبقى ً
واقفا بال حراك .يف مرّة من املرّات،
دخل لصوص إىل غرفته ،ليالً ،وبارش أحدهم بإسماع لحن
«المارسييز» .إنها عادة يهودية غري حكيمة  -ش ُّد الجسد
كجندي مطيع مبارشة عند سماع «المارسييز» ّ
معي ،من دون
إثارة السؤال فيما إذا كنّا إزاء عملية خداع ،أو فيما إذا كان اسم
العازف هو ليس هامان الرشير 40،أو فيما إذا كانت مفاتيح آلته
املوسيقية ليست مصنوعة من عظام يهودية ّ
مهشمة.
إنها بذاءة ،وليست أخالقا .تقوم املجتمعات البرشية عىل
املعاملة باملثل؛ انزعوا عنها املعاملة باملثل فيتحوّل العدل إىل
كذبَّ .
إن السيد الذي يمر يف طريق ما يتمتّع بالحق يف الحياة
فقط حني يعرتف ّ
بحقي أنا بنفس الدرجة يف الحياة؛ وإذا سعى
إىل قتيل ،حينها ال ّ
حق له يف الحياة ،حسب اعتقادي .ترسي
هذه القاعدة عىل الشعوب كذلك .أما البديل عن ذلك فهو أن
يتحوّل العالم إىل حلبة منافسة بني حيوانات مفرتسة ،ال يباد
حينها األضعف فحسب ،وإنما أكثر الناس دماثة يف أخالقه
ً
أيضا .يجب عىل العالم أن يكون عاملًا يقوم عىل التكافلْ .
إن كان
ّ
فحق الحياة للجميع ؛ ْ
وإن كنّا أمام
الكالم يدور حول الحياة،
حكم اإلبادة ،فالحكم الواحد يرسي عىل الجميع .ولكن ليس
هناك أخالق تقول بأن يلتهم النَّه ُم الطعا َم التهامًا كما يشاء،
41
بينما يلفظ َ
الق ُ
نوع أنفاسه تحت الجدار.

2

لنتبنّى للحظة اعتقاد أولئك الذين يحاججون أن منهجية
«الجدار الحديدي» ليست أخالقية .إن األصل هو أننا نسعى
إىل أن نستوطن بل ًدا من دون موافقة سكانهاَّ .
إن جميع باليانا
«األخالقية» األخرى تصدر بالرضورة عن هذا األصل األساس
بصورة فورية بالتأكيد .وعليه ،ماذا علينا أن نفعل؟
املخرج األبسط يأخذ شكل البحث عن بلد آخر لالستيطان.
يف أوغندا ،مثالً .ولكن إن أمعنتم النظر عن قرب ،ستكتشفون

هاهنا البلية ذاتها كذلك :إذ تقيم يف أوغندا ً
أيضا فئة سكانية
أصالنية (نحو نيف ومليون) .وأسوة ببقية السكان األصالنيّني
عرب التاريخ ،بيض أم سود أم حمر البرشة ،سيحتجّ ون هم ً
أيضا
بالفطرة ،أو عن وعي ،ضد محاولة تحويل أوغندا خاصتهم إىل
بلد يهوديَّ .
تغي من
إن حقيقة كون هؤالء ذوي برشة سوداء ال ّ
األمر شيئًا :إذ إن كان االستيطان ضد إرادة األصالنيّني يعترب
أمرًا غري أخالقي ،حينها ترسي هذه األخالقية عىل السود وعىل
البيض عىل السواء .يف الحقيقة ،يمكن أن نفرتض أن السود
غري متطوّرين إىل درجة أن يرسلوا بعثات احتجاج ومقاومة إىل
لندن ،ويمكن كذلك أن يكون هؤالء عاجزين كاألطفال؛ ولكن
عرب املنظور األخالقي فإننا أمام قضية أكثر بؤسً ا بكثري .إذا
اعتربنا االستيطان رغم معارضة األصالنيّني نهبًا ،فإن النهب
األكثر فظاعة هو نهب األطفال .ينتج عن ذلك ،أن أوغندا هي
األخرى تعترب إمكانية «غري أخالقية» .وعليه ،فإن استيطان
أي أرض أخرى ،وليكن اسمها ما يكون ،يعترب هو اآلخر «غري
أخالقي» .منذ فرتة طويلة سبقت ال جزر غري مسكونة بعد
يف العالم .فإىل أي واحة تتجّ ه ستجد فيها الساكن األصالني،
املقيم هناك منذ األزل ،وال يرغب بأكثرية من الغرباء ،أو بمجرد
إضافة أعداد السكان الغرباء.
ينتج من هنا ،أنه يف حال وجود شعب يف الدنيا ال وطن له،
فإنه يُحرم من مجرد الحلم ببيت قومي ،إذ إن الحلم بذاته
يعترب غري أخالقي .يجب عىل األمة التي ال أرض لها أن تبقى
لألبد بال أرض خاصة بها .فقد تم تقسيم العالم نهائيًا .هذا ما
تفيض إليه نظرية األخالق!
يف حالتنا الخاصة ،فإن األمر يبدو نوعًا مثريًا ج ًدا من
«األخالق» .يقولون َّ
إن عدد يهود العالم يبلغ  15أو  16مليون

(نسمة)؛ يعيش نصفهم حاليًا بعبارات بسيطة حياة كلب
مطارَد وبال مأوى .يصل عدد العرب يف العالم إىل  38مليون
(نسمة) ،يحتلون املغرب ،والجزائر ،وتونس ،وطرابلس
والربقة ،ومرص ،وسورية ،وآرام النهرين 42،وجميع شبه
الجزيرة العربية  -مساحة تبلغ (من دون احتساب الصحاري)
نحو نصف مساحة أوروبا .يقيم باملع ّدل عىل هذه املساحة
مرتامية األطراف  16عربيًا عىل كل ميل مربّع؛ 43وللمقايسة،
يجدر التذكري َّ
أن  352نسمة يقيمون عىل كل ميل يف صقليا،
ويف إنجلرتا  669نسمة .وقياسً ا باملساحات الشاسعة التي
يحتلّها العرب ،تعترب أرض إرسائيل 44جزءًا واح ًدا من 170
من هذه املساحة .ولكن ،حني يطالب الشعب اليهودي ،املحروم
من الوطن ،بأرض إرسائيل لنفسه ،يتضح َّ
أن ذلك يعترب أمرًا
غري أخالقي ،وذلك َّ
ألن سكان البالد األصالنيّني يعتربون ذلك
غري مريح لهم.
َّ
إن مكان مثل هذه األخالق هو بني آكيل لحوم البرش وليس
ّ
املتحضَّ .
إن العالم ليس ألولئك الذين لديهم أكثر
يف العالم
من اللزوم فقط ،وإنما هي ألولئك الذين ال يملكون شيئًا
منها ً
أيضاَّ .
إن مصادرة قطعة أرض من أيدي شعب صاحب
اإلقطاعات الشاسعة ،بغية إنشاء بيت لشعب دائم الرتحال ،إنما
يعترب عمالً عادالً .وإذا لم يرغب الشعب صاحب اإلقطاعات
الشاسعة بذلك -وهو أمر طبيعي ج ًدا -يجب حينها إرغامه
ً
عىل ذلكَّ .
رضورة استخدام
إن الحقيقة املق ّدسة ،التي يجب
ّ
القوة لتحقيقها ،ال تتوقف عن كونها حقيقة مق َّدسة .وعىل ذلك
يعتمد حاليًا موقفنا الوحيد يف وجه الرفض العربي؛ وأما بشأن
ّ
فسيتحقق ذلك فقط حني يكونون مستع ّدين
االتفاق (معهم)،
ملناقشته.
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الهوامش
 ١أصدرت وزارة الدفاع اإلرسائيلية قبل سنني قليلة كتابًا يستعرض تطوّر
العقيدة العسكرية اإلرسائيلية ،جاء فيه أن «الجدار الحديدي» يعترب القاعدة
األساس التي اقتبسها بن غوريون عن جابوتنسكي وأقام عليها العقيدة
العسكرية منذ منتصف الثالثينيات وصياغتها بصورة رسمية واعتمادها يف
الحكومة يف منتصف سنة  .1953يُنظر إسحق بن يرسائيل .مفهوم األمن
يف إرسائيل( .بلدة بن شيمن :إصدار «مودين» ،وزارة الدفاع.)2013 ،
[بالعربية]
خصصه كسرية حياة جابوتنسكي
 2ورد اعتقاده هذا ضمن كتابه الضخم الذي ّ
واملنشور يف العربية سنة  ( 1993شموئيل كاتس .جابو :سرية حياة زئيف
جابوتنسكي( ،تل أبيب :دبري[ )1993 ،بالعربية] .وجاء هناك حرفيًا أن
جابوتنسكي قد «وضع تحليالً بشأن املوقف العربي (من الصهيونية وأهدافها)،
وهو التحليل ساري املفعول منذ قرابة سبعني سنة» (املصدر السابق ،ج ،2.ص
 .)611-610ينتج من هنا أن كاتس يقصد أن هذه العقيدة (التي وضعت سنة
 )1923سارية املفعول حتى لحظة كتابة هذه السطور (.)1993
 3يجدر التنويه إىل أن لوستيك أشار إىل ذلك بداية يف إحدى مقاالته املنشورة يف
سنة  ،1996جاء فيها أن ذلك صحيح حتى نهاية الثمانينيات .ويبدو أنه حتى
كتابة هذه السطور كان متفائالً مثل الكثريين منا بان اتفاقيات أوسلو قد
وضعت ح ًّدا لعقيدة «الجدار الحديدي» يف الثقافة السياسية وصناعة القرار
اإلرسائييل .يُنظر:

9
10

11

Lustick, Ian. “To Build and to Be Built By: Israel and the
Hidden Logic of the Iron Wall,” Israel Studies, vol. 1, no. 1
(1996), pp. 169-223.

عاد يف مقالة الحقة ،نرشت يف سنة  ،2008وقال إن ذلك صحيحً ا حتى نهاية
القرن العرشين! ويطلعنا عىل أن «هناك شهادات عديدة تدلل عىل أن إرسائيل
ّ
تتخل حاليًا عن هذه االسرتاتيجية»! ولكن من خالل قراءة دقيقة نكتشف
التخل عن ّ
ّ
مركب واحد فقط من «الجدار الحديدي» ،وهو املطالبة
أنه قصد
ّ
وبحقها بالوجود إىل أن وصلنا إىل املطالبة باالعرتاف
باالعرتاف بإرسائيل
ً
الحقا ،مع تصوّر الجدار
بها كدولة «يهودية» ،وهو ما يتعارض كما سنرى
الحديدي الذي ال يطلب من الجانب العربي أي اعرتاف باملرشوع الصهيوني
برمّته ،إال ّ إذ افرتضنا أن العالم العربي قد رضخ فعالً للمرشوع الصهيوني،
حينها تكون هذه املطالبة منسجمة مع تصوّر الجدار الحديدي (يُنظر مقالته
التالية ،ص :)30

Lustick, Ian. “Abandoning the Iron Wall: Israel and the Middle
Eastern Muck,” Middle East Policy, vol. 15, no. 3 (2008), pp.
30-56.

 4يُنظر :بنيامني نتنياهو ،مكان بني األمم :إرسائيل والعالم .ترجمة محمد
عودة وكلثوم السعدي( ،عمان :الدار األهلية)1997 ،؛

12

13

متوفر كذلك يف مقالته التالية (ص :)167

متاح عىل الرابط20%20War%The/http://users.ox.ac.uk/~ssfc0005 :
20Historians.html%20Israeli%20the%of
 5حاز إسحق بن يرسائيل عىل مرتبة لواء يف الجيش اإلرسائييل ،وكان نائبًا يف
الكنيست عن حزب كديما ( .)2009-2006بعد حصوله عىل درجة األستاذية
(بروفيسور دائم) يف جامعة تل أبيب ،شغل فيها وال يزال يشغل منصب مدير
برنامج الدراسات األمنية يف قسم العلوم السياسية ،ورئيس مركز الحرب
اإللكرتونية .إىل جانب عمله يف الجامعة ،يشغل بن يرسائيل منصب رئيس
وكالة الفضاء اإلرسائيلية يف وزارة العلوم والتكنولوجيا .انتخب يف سنة 2012
عضوًا دائمًا (طول العمر) يف األكاديميا الدولية لعلماء الفضاء ( )IAFوعضوًا
يف املجلس القومي للبحث والتجديد واملبادرة ( )RIECيف سنغافورة .يُنظر:
بن يرسائيل ،عقيدة إرسائيل األمنية( ،وزارة األمن :قسم النرش،)2013 ،
ص ( 25 ،19 ،17-15 ،13عىل سبيل املثال)[ .بالعربية]
6 … p. xviii. Shlaim, The Iron Wall
7 … p xix- xviii. Shlaim, The Iron Wall
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 8ورد الخرب يف القناة السابعة التابعة للمستوطنني يف الرابط التايلhttps:// :
.178012/www.inn.co.il/News/News.aspx
وحصل موقع واال عىل رد مكتب رئيس الحكومة بأن أوملرت شخصيًا لم
ير الخرب ،ولكن املستشار القضائي للحكومة رفض نرشه كمنشور رسمي
نصا سياسيًّا (يُنظرhttps://news. :
لديوان رئيس الحكومة ألن الدعوة تعترب ًّ
.)1321788/walla.co.il/item

Ami Pedahzur, The Triumph of Israel’s Radical Right, (Oxford:
Oxford University Press, 2012), pp. 22-27; Ilan Peleg,
“The Zionist Right and Constructivist Realism: Ideological
Persistence and Tactical Readjustment,” Israel Studies, vol. 10,
no. 3 (2005), pp. 127-153, 130; , Yaacov Shavit, Jabotinsky
and the Revisionist Movement, 1925-1948,( London: F. Case,
1988).

 14إضافة إىل مقالتي لوستيك املذكورتني أعاله ،يُنظر ،كذلك بصورة خاصة:

Ian Lustick, and, Matthew Berkman, “Zionist Theories of Peace
in the Pre-state Era: Legacies of Dissimulation and Israel’s
Arab Minority,” In Nadim N. Rouhana and Sahar Huneidi
(ed.), Israel and Its Palestinian Citizens: Ethnic Privileges in
the Jewish State, (Cambridge: Cambridge University Press,
2017), pp. 39-72.

Shlaim, Avi. The Iron Wall: Israel and the Arab World, 2nd
Updated and Expanded Edition, )New York and London: W.
W. Norton & Company, 2014(, pp. xviii-xix, 585-639.

Shlaim, Avi. “The War of the Israeli Historians,” Annales, vol.
59, no. 1 (Jan-Feb. 2004), pp. 161-67.

إيلون كبالن (محرّر) ،زئيف جابوتنسكي :دورة حياة ،سرية حياته
ومقتطفات من فكره( ،تل أبيب :معهد جابوتنسكي ،)2007 ،ص .7
[بالعربية]
جاء هناك« :ولكن الطريق الوحيدة إىل مثل هذا االتفاق هي الجدار الحديدي،
ً
معرضا لتأثريات عربية
أي تعزيز الحكم يف أرض إرسائيل بحيث ال يكون
أيًّا كانت ،وأقصد الحكم الذي يحارب العرب ضده .وبعبارات أخرى ،من
ناحيتنا ،فإن الطريق الوحيدة نحو اتفاق مستقبيل تتجسّ د يف االبتعاد التام
عن جميع محاوالت التوصّل إىل اتفاق يف الوقت الحارض».
وفق الخرب الذي ورد يف القناة السابعة أعاله .يرد بيت الشعر «ضفتان
لألردن» يف قصيدة جابوتنسكي «يسار األردن» (وضعها يف سنة ،1929
حني مكث يف باريس) .أما بيت الشعر الكامل فهو« :ضفتان لألردن ،هذه لنا،
وكذلك تلك» .ترد القصيدة ضمن عاري جابوتنسكي ،أعمال جابوتنسكي
الكاملة ،ج – 2القصائد( ،القدس ،)1947 ،ص [ 102 -199بالعربية].
أما مويش (بوريس) تلنسكي فهو رجل األعمال األمريكي الذي خضع
للتحقيق يف قضية تقديم رشاوى إليهود أوملرت .حاول تلنسكي أن يدافع
عن نفسه بحجّ ة أنه كان عىل يقني بأن بإمكان أوملرت أن يجمع الجميع
حول عقيدة «أرض إرسائيل الكاملة» ،لهذا أنطلق ير ّدد القصيدة يف التحقيق
وأمام القايض ،وكذلك أمام الصحافة (يُنظرhttps://www.ynet.co.il/ :
 .)html.3571386,00-L,0,7340/articlesأما استشهاد ليفنات يف هذا
السياق ،فيبدو أنه إشارة منها إىل أن أجهزة الدولة ،ومن ضمنها الرشطة
ودور القضاء ،ال تزال تعادي اليمني الصهيوني بالرغم من أنه هو الحاكم منذ
( 1977باستثناء بضع سنوات قليلة).
لقراءة خطابه بالغ األهمية كامالً ،يُنظر :خطاب رئيس الحكومة يف جلسة
خاصة للهيئة العامة للكنيست إلحياء ذكرى جابوتنسكي ( 3آب )2016
(موقع ديوان رئيس الحكومة) ،عرب الرابط التايلhttp://www.pmo.gov.il/ :
.aspx.MediaCenter/Speeches/Pages/speechJabotinsky030816
p. Shlaim, The Iron Wall ,…17-13

 15يُنظر:

Eran Kaplan, The Jewish Radical Right: Revisionist Zionism
and Its Ideological Legacy, (Madison: University of Wisconsin
Press, 2005), pp. 49-50.

 16يُنظر:

Shlomo Avineri, The Making of Modern Zionism: The
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زئيف جابوتنسكي« ،عن الجدار الحديدي» ،قضايا إرسائيلية ،عدد مزدوج
( 38-37رام اهلل  ،)2010ص .32-31
جابوتنسكي« ،عن الجدار الحديدي  ،...ص .33
جابوتنسكي« ،عن الجدار الحديدي  ،...ص .34
جابوتنسكي« ،عن الجدار الحديدي  ،...ص .35-34
جابوتنسكي« ،عن الجدار الحديدي  ،...ص .34
جابوتنسكي« ،عن الجدار الحديدي  ،...ص .34
نرش جابوتنسكي يف العدد السابق لصحيفة «رازسفيت» اليهودية الناطقة
النص املشهور «عن الجدار الحديدي» (يُنظر :زئيف جابوتنسكي،
بالروسية
ّ

25

26

27

28

29

30

«عن الجدار الحديدي» ،قضايا إرسائيلية ،العدد املضاعف  ،38-37لعام
 ،2010ص  .35-31لقد أدخلت بعض التغيريات الطفيفة عىل الرتجمة
النص الحايل ،الذي أُغفل لسبب ما ولم يرتجم إىل العربية
العربية) .يعترب
ّ
ً
سابقا برغم أهميته ،استكماال ً للنص السابق (عن الجدار الحديدي ،نحن
والعرب) ،وتوضيحً ا لبعض جوانبه ،ويسلّط الضوء تحدي ًدا عىل البعد
األخالقي لهذا «الجدار الحديدي» ،وهو البعد الذي ختم به الكاتب مقالته
السابقة .فقد جاء يف املقالة األوىل السابقة« :لم ُتستنفد هذه املسألة حتى
النهاية ،وسوف أعود إىل مناقشة بعض أوجهها يف مقالتي القادمة» ،وهي
إحدى الجملتني اللتني سقطتا سهوًا عىل ما يبدو من الرتجمة العربية للنص.
وقد نرش جابوتنسكي بنفسه صيغة ثانية باللغة العربية لهاتني املقالتني
يف سنة  ،1933األوىل قريبة ج ًدا من املقالة األوىل املنشورة بالروسية ،بينما
ً
الحقا) .أما بشأن
تختلف الثانية كثريًا يف أقسامها األوىل (يُنظر نص الرتجمة
مكان نرش هاتني املقالتني بالعربية يف سنة ( 1933يُنظر :عاري جابوتنسكي،
أعمال جابوتنسكي الكاملة  ،املجلد « :11عىل طريق بناء الدولة») ،القدس:
دار نرش ،(1953 ،ص 260-253؛ .)266-263
صحيفة «رازسفيت» (الفجر) :إحدى الصحف اليهود املركزية يف روسيا،
صدرت بني السنتني  1860و  1934باللغة الروسية ،توقفت بصورة متكرّرة
عن الصدور لسنني طويلة .حملت الصحيفة يف العقد األخري لصدورها شعار
الحركة التصحيحية وهيمن عليها جابوتنسكي ورفاقه« :هدف الصهيونية
هو :أرض إرسائيل بوصفها دولة واحدة عىل ضفتي األردن».
لالستزادة ،يُنظر املادة حول الصحيفة  Razsvetالواردة يف املكتبة اليهودية
الرقمية عرب الرابط التايل.http://www.jewishvirtuallibrary.org/razsvet :
تعتمد الرتجمة الحالية عىل النص العربي املرتجم والصادر ضمن :زئيف
جابوتنسكي ،الطريق نحو التصحيحية الصهيونية :مجموعة مقاالت
«رازسفيت» الصادرة يف السنتني  ،1924-1923يوسف ندبا (محرر)،
(تل أبيب :إصدار معهد جابوتنسكي ،)1984 ،ص ( 119 -115وتظهر
هناك ،ص  ،112-106مقالة «عن الجدار الحديدي»)[ .برتجمة للعربية]
أما بخصوص الرتجمة املعتمدة ،فتجدر اإلشارة إىل أن الكاتب يستخدم
أحيا ًنا ،بصفته أديبًا ،التعابري التصويرية والبالغية واملجازية ،وقد سعيت إىل
نقلها بما يستقيم مع ما هو سائد يف اللغة العربية ،ولهذا فقد ابتعدت أحيا ًنا
عن الرتجمة الحرفية ّ
وفضلت بدل ذلك الرتجمة التفسريية لتوضيح ما يرمي
إليه الكاتب إىل جانب إشارات التوضيح يف الحوايش ،وذلك من دون االبتعاد
عن روح النص وعباراته.
جابوتنسكي« ،عن الجدار الحديدي  ،...ص .31
ّ
تشكلت من أعضاء يهود ينتمون إىل
خطة هلسنكي :خطة وضعتها لجنة
املنظمة الصهيونية ،ومن بينهم جابوتنسكي ،اتخذت اللجنة مدينة هلسنكي
السويدية مقرًا لها ،وسعت إىل صياغة برنامج سيايس يضمن الحقوق املدنية
والجماعية لليهود ضمن البلدان املقيمني فيها وخاصة يف بلدان رشق أوروبا
عمومًا وروسيا خصوصًا.
التوصل إىل تفاهم مع
يريد الكاتب هنا القيادات الصهيونية الداعية لرضورة
ّ
العالم العربي ومع القيادات الفلسطينية ،كحاييم وايزمان رئيس املنظمة
الصهيونية ،ولكنها يف ذلك الوقت تتعمّد عدم الترصيح بأهداف الصهيونية
الحقيقية (إنشاء الدولة اليهودية عىل ضفتي األردن) ،وترى يف مفاوضات
القيادات العربية كالسعودية (امللك فيصل) وملك األردن (عبداهلل) رضورة
لتحقيق األهداف الصهيونية .ولكنها تعتمد ،يف الوقت ذاته ،منهج الكتمان
والهمس يف النقاشات الداخلية (بني اليهود) يف سلوكها السيايس والديبلومايس
خشية عدم استفزاز الشعوب العربية واإلسالمية عمومًا والفلسطينيّني
خصوصا .كما أنه يرمي إىل الحركة العمالية التي تعتمد عدم الترصيح جهرًا
ً
بأهداف الصهيونية ،وتعمل بهدوء لبلوغ نفس األهداف الصهيونية التي يشري
إليها جابوتنسكي.
يعود مصدر التعبري «ال لشهدك وال للسعتك» إىل ما جاء يف مدراش (تنحوما،
قصة بالق) يف املوضع الذي يناقش الجملة التوراتية «فقال اهلل لبلعام :ال
تذهب معهم وال تلعن الشعب ألنه مُبارَك» (العدد  .)12 :22حني أمر اهلل بلعام
بقوله «ال تذهب معهم « ،أجابه بلعامً :
«إذا ألعنهم من مكاني» .أجابه اهلل« :ال
تلعن الشعب» ،فأجابه بلعام« :بل أباركهم» .فأجابه اهلل« :هم ال يحتاجون
لربكتك ’ألنه (الشعب) مُبارَك‘ ،كما نجيب الدبّور’ :ال لشهدك وال للسعتك‘«.
أما املراد منه فهو أن رشيرًا أو مخادعًا حني يعرض مساعدته يقال له :ال،
لسنا بحاجة ال لخريك وال لرشّك.
َ
للمنظر والسيايس النمساوي كارل
رودولف شفرينغر هو االسم املستعار
رينر ( ،)1950-1870ترأس الجمهورية النمساوية األوىل ،وزعيم الحزب
االشرتاكي الديمقراطي النمساوي .نادى بالحكم الذاتي الثقايف لألقليات
القومية ضمن األنظمة االشرتاكية والشيوعية.
توماس ماساريك ( :)1937-1850 ,T. Masarykأستاذ جامعي وسيايس
ّ
ومفكر تشيكي .زعيم الحزب الشعبي ،طالب بالحكم الذاتي للتشيك خالل
الحرب العاملية األوىل ،وأفضت نشاطاته إىل توحيد التشيك وسلوفاكيا

واستقاللها كدولة موحدة هي تشيكسلوفاكيا (.)1918
 31كان األفضل لو أن هذه الجملة جاءت يف خاتمة القسم األول ،ولكنها تقع هنا
يف النص .يرمي الكاتب من ورائها ،تكملة ملا جاء يف خاتمة القسم األول ،القول
إن العرب لن يفهموا «خطة هلسنكي» ولن يص ّدقوا ما جاء بها ،ولن يق ّدروها
حقّ قدرها ،لهذا فإن عرضها أمامهم سوف يرض بالقضية.
 32هامان :وفق سفر إستري ،هو أحد كبار وزراء أحشويروش ملك فارس ،الذي
حرّض امللك عىل قتل اليهود.
 33هو تعبري بولندي يشري إىل «جمهورية بولندا العظمى» التي امتدت حدودها
من البحر البلطيق وحتى البحث األسود منذ القرن الـ  14وحتى سنة .1772
أما يف السياق الحايل ،فرييد كما يبدو حدود فلسطني التاريخية واألردن الحالية
واملعروفة يف املعجم الصهيوني يف حينه باسم «أرض إرسائيل الكاملة» .يشري
الباحث يوناتان شابريو ,إىل أن تعبري «إرسائيل الكربى» أو الكاملة ،كما بلوره
جابوتنسكي ورفاقه من بعده (عىل ضفتي نهر األردن) ،إنما هو ترجمة
صهيونية للمفهوم القومي البولندي .يُنظر الفصل األول من الكتاب التايل:
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Yonathan Shapiro, The Road to Power: Herut Party in Israel,
R. Mandel (trans.), (New York: State University of New York
Press, 1991).

التلمود البابيل ،بابا متسيعا (الباب األوسط) ،الورقة  ،2الصفحة أ (املشناه .)1 :1
بالد ما بني النهرين :دجلة والفرات (أو الفرات والخابور) التسمية الواردة
يف سفر التكوين يف التوراة (10 :24؛ 5 ،2 :28؛ التثنية 5 :23؛ القضاة 8 :3؛
أخبار األيام األول 6 :19؛ املزامري .)1 :60
يبلغ امليل اإلنجليزي املعتمد يف قياس األرايض 1609.344 :مرتًا.
نرش جابوتنسكي بنفسه صيغة ثانية باللغة العربية ملقالة «النظرية األخالقية
للجدار الحديدي» يف سنة  ،1933تختلف كثريًا يف أقسامها األوىل عن الصياغة
ً
سابقا بالروسية يف سنة ( 1923يُنظر :عاري جابوتنسكي،
األوىل التي نرشها
أعمال جابوتنسكي الكاملة  ،املجلد « :11عىل طريق بناء الدولة») ،القدس:
دار نرش ،(1953 ،ص .266-263
لقد استخدم الكاتب يف هذه الجملة صيغة الجمع ،ولكنني آثرت لرضوريات
اللغة العربية تحويلها إىل صيغة املفرد.
يعود مصدر بعض هذه الفقرة إىل الصيغة الروسية ملقالة «عن الجدار
الحديدي» ،التي حذفها جابوتنسكي من الصياغة العربية ونقلها إىل مقالته
هذه مع إدخال بعض التغيريات الرضورية لوضعها يف املكان الجديد.
هامان :وفق سفر إستري ،هو أحد كبار وزراء أحشويروش ملك فارس ،الذي
حرّض امللك عىل قتل اليهود.
استخدم الكاتب هنا اللفظة العربية «غدير» بمعنى جدار ،ولكنها تحمل معنى
آخر يفيد معنى القانون.
يريد :بالد ما بني النهرين :دجلة والفرات (أو الفرات والخابور) التسمية
الواردة يف سفر التكوين يف التوراة (10 :24؛ 5 ،2 :28؛ التثنية 5 :23؛
القضاة 8 :3؛ أخبار األيام األول 6 :19؛ املزامري .)1 :60
القصد :ميل إنجليزي .ويبلغ امليل اإلنجليزي املعتمد يف قياس األرايض:
 1609.344مرتًا.
تضم «أرض إرسائيل» من منظور جابوتنسكي ،وبقية القيادات الصهيونية
حتى سنة  1921عىل أقل تقدير ،ضفتي األردن الغربية والرشقية.
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جذور الفكر اليميني الصهيوني
بقلم :آفي شيلون

*

موقف مناحم بيغن من الديانة اليهودية
وطن مقدس :مؤسس «الليكود» وموقفه من الدين،
وتأثيره على عالقته بـ «أرض إسرائيل الكاملة»

مقدمة

52

بعد وقت قصري من انقالب أيار  ،1977سئل مناحم بيغن
(األب املؤسس لحركة «الليكود») قبيل تويل رئاسة الحكومة
الجديدة :ما هو أسلوب القيادة الذي سيعتمده ،فأجاب بإيجاز:
1
«هو األسلوب االعتيادي ،أسلوب يهودي».
وتجىل بعض من ذاك «األسلوب اليهودي» بأسبقيتني
سياسيتني جوهريتني أنتجتهما حكومة بيغن األوىل (-1977
 )1981صاغتا شكل النظام السيايس يف إرسائيل ،وأيضا طيلة
عقود قادمة .ترتبط األوىل بكتلة «أغودات يرسائيل» الحريدية،
التي غابت عن االئتالف الحكومي منذ ( 1952خالل استقالتها
من حكومة بن غوريون نتيجة القرار بتجنيد النساء للجيش
* أكاديمي وباحث يف «تاريخ الشعب اليهودي».
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اإلرسائييل) 2وانضمت ثانية الئتالف حاكم علماني فقط بعدما
اعتىل «الليكود ،سدة الحكم .باملقابل حازت «أغودات يرسائيل»،
للمرة األوىل بتاريخ الكنيست ،عىل منصب رئاسة اللجنة املالية
الربملانية التي تسيطر عىل ميزانية الدولة(شلومو لورنس
3
أشغل ذاك املنصب).
ترتبط األسبقية الثانية بإسناد وظيفة وزير التعليم،
للمرة األوىل يف تاريخ الدولة أيضا ،لوزير من الحزب الديني –
الوطني(املفدال) .واصل حزب «املفدال» إشغال هذا املنصب يف
كل مرة استوىل «الليكود» عىل الحكم بمفرده حتى عام 2000
(كذلك األمر يف فرتات طويلة خالل والية حكومات نتنياهو
ً
أيضا).
ساهمت حكومات بيغن طيلة سنواته كرئيس وزراء
( )1983-1977بإحداث تغيريات غري قليلة يف عالقات الدين-
الدولة .تم يف نطاق االتفاق املوقع مع «أغودات يرسائيل» تعديل

ساهمت حكومات بيغن طيلة سنواته كرئيس وزراء ( )1983-1977بإحداث
تغييرات غير قليلة في عالقات الدين -الدولة .تم في نطاق االتفاق الموقع مع
«أغودات يسرائيل» تعديل االتفاق بين بن غوريون والقيادة الدينية الذي قضى
بإعفاء  400من طالب المدارس الدينية من الخدمة العسكرية كحد أدنى ،ومن
وقتها ارتفع عدد هؤالء إلى آالف.

االتفاق بني بن غوريون والقيادة الدينية الذي قىض بإعفاء
 400من طالب املدارس الدينية من الخدمة العسكرية كحد
أدنى ،ومن وقتها ارتفع عدد هؤالء إىل آالف 4.عارض بيغن أيضا
تشغيل ّ
بث الربامج التلفزيونية اإلرسائيلية خالل يوم السبت،
5
بدعوى أن األمر مهم لطابع «الدولة اليهودية» ،ثم قاد عملية
إلحباط اقرتاح بتشغيل رشكة الطريان الوطنية« ،الـ  -عال»
خالل أيام السبت واألعياد 6.وهذه هي مجرد أمثلة .باإلضافة
لعمليات الترشيع ،امتاز بيغن أيضا بميوله للمشاركة يف األوجه
الفولكلورية للدين .كان بيغن رئيس الوزراء األول الذي توجه
للصالة يف «حائط املبكى» بعد تشكيل الحكومة (منذ قام بذلك
تحولت الصالة يف حائط املبكى لطقس لم يجرؤ أحد من رؤساء
الحكومات الالحقني عىل تفويته) .لقد التقطت له صورة وهو
يجلس عىل أرضية الكنيس خالل صالة «يوم خراب الهيكل»،
يقبل أيدي كبار الحاخامات وأكثر من تطعيم خطاباته بمواد
من املصادر الدينية .ويبدو أن قالئل فقط سيتحفظون من
قول خليفته إسحق شمري بأن بيغن كان رئيس الوزراء األكثر
7
يهودية يف إرسائيل.
8
يزعم هذا املقال أن تعامل بيغن الحنون مع الديانة
اليهودية ،يف نموذجها األورثوذوكيس ،لم ينعكس فقط باتفاقات
ائتالفية وبتكلفه الشخيص كرئيس وزراء .رغم أنه لم يكن
ملتزما بحياته الشخصية بفرائض اليهودية ،فقد كان تعامله
مع الديانة  -وليس األيديولوجيا التنقيحية األصلية من نتاج
زئيف جابوتينسكي -هو الذي بلور نظرته ألرض إرسائيل
الكاملة وملرشوع املستوطنات ،كما هو الحال مع الكثري من
قراراته الحاسمة يف الشؤون الداخلية والخارجية ،منذ أن كان
قائدا ملنظمة «االيتسل» وحتى رئاسة الحكومة.
لقد رضع تعامله مع اليهودية باألساس من سريته املميزة.
بخالف كثر من أبناء جيله لم يضطر بيغن للتمرد عىل القيم
التقليدية ألرسته حينما تبنى الفكرة الصهيونية ،بل واصل
املزج الذي اقرتحه والده بني الدين وبني القومية .كذلك
التضييقات الالسامية التي كابدها منذ كان صغريا وشملت

طالء شفتيه بدهن الخنزير ع ّززت لديه نظرته ملؤرشات الدين
كتعبري عن التشخيص القومي لليهودية.
فور إطالق رساحه من السجن السوفياتي يف 1941
علم بأن أفراد عائلته -عدا شقيقته راحيل  -قد قتلوا عىل
يد النازيني ،ما عزز رؤيته التشاؤمية وعربها تأمل بمكانة
اليهود ،ودولة إرسائيل الحقا ،يف العالم  :بهذا املفهوم تميزت
نظرته وتوجهاته الدينية بروح أن «الشعب يواجه مصريه
وحيدا» .عالوة عىل تحليل مضامني ما كتبه بيغن ،فإن املقال
معد لكشف أيديولجيته الدينية ،أيضا من خالل أدوات تفكري
وتحليل اقرتحها الباحث اليهودي -األمريكي ماكس كدوشني
الذي درس العالم الثقايف للحكماء السابقني بواسطة «مفاهيم
9
قيمية»(.(Value Concepts
إن استخدام «مفاهيم قيمية» مقبول يف مجال دراسات
الثقافة واأليديولوجيا من منطلق الفرضية بأنه من أجل االطالع
عىل الخصوصية الثقافية لفلسفة ما ينبغي الكشف عن مفاهيم
أساسية ومصطلحات ال تتجسد بالرضورة عالنية وبوضوح
إنما بواسطة مصطلحات لغوية ،رموز ،طقوس وتوجهات
فكرية .هذه األداة معدة الكتشاف «مقدرات روحية أساسية،
ّ
تشكل بتبلورها كـ «مجموع شارات تمييز للثقافة واملجتمع»
فـ«مفاهيم قيمية «غري معرفة ،أحيانا ،بأسمائها املصطلحية
الواضحة بالذات ،بل تتجىل بأنماط عملية وعادات حياتية
10
ومبطنة داخل نتاجات أدبية يف مجتمعها».
بخالف أي مصطلح علمي -نظري واضح ،فإن «مفاهيم
قيمية»ليست معطاة لتعريفات رسمية ولتحديدات قاطعة،
ولكن انكشافها ينبع من أنه بطبيعة الحال «لن ننجح أبدا
باالطالع عىل جودة وخبايا هذه الثقافة أو غريها دون معاينة
مصطلحات القيمة التي نحتت عىل يدها ،ومصطلحات القيمة
11
التي وجهّت وقادت شخصيتها وتطورها».
وحقا ،عندما نضيف استخدام هذه األداة البحثية ملعاينة
مجمل سلوكيات بيغن ،ترصيحاته ومواقفه السياسية
والدبلوماسية يتم قبول الزعم التايل  :رؤيته األمنية -السياسية
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بخالف كثيرين من جيل بيغن ممن ولدوا ألهل متدينين واختاروا التمرد على
عالمهم التقليدي القديم عند تبنيهم الفكرة الصهيونية لم يكن مطلوبا منه
التمرد .والده لم يكن متزمتا وبنفس الوقت ليس علمانيا مطلقا :كان يريد المزج
بين الفكرة الوطنية وبين الحفاظ على التراث ،بل درس خالل فتوته داخل المدرسة
الدينية الخاصة بالحاخام حاييم سولوبيتسكي الذي عارض الصهيونية رغم دعمه
للفكرة القومية الحديثة.
الصلبة التي تجسدت بمواقفه يف شؤون الخارجية واألمن (التي
انعكست من جملة أمور بشكل واضح بقراره مهاجمة املفاعل
النووي العراقي يف حزيران  1981دون الحصول عىل رشعية
وموافقة دولية ،إحالة السيادة اإلرسائيلية عىل هضبة الجوالن
يف كانون األول  ،1981واملبادرة لحرب لبنان األوىل يف حزيران
 ،)1982تنقل صدى توجهات فكرية عىل شاكلة «الشعب يواجه
مصريه وحيدا» و«الشعب املختار» 12،كمصطلحات أساسية
يف الثقافة اليهودية التقليدية .هذا يعني أنه من وحي فهمه
بأن إرسائيل تواجه رصاعا دائما عىل وجودها ،أنتج أنماطا
قيادية تعكس تواصال قيّميا بينها وبني رواية مصادر التقاليد
وكتب الرتاث اليهودي املتميزة بقصص املالحقة والخالص
بيغن وخلفه جابوتنسكي
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بشكل منهجي حتى عندما لم يعلل بيغن ذلك برابطة مبارشة
لفرائض الديانة .سأعاين يف هذا املقال العالقة بني األيديولوجيا
الدينية لدى بيغن وبني املوتيف املركزي يف األيديولوجيا
السياسية عنده -العالقة مع أرض إرسائيل الكاملة ،من أجل
تبيان كيف تعامل مع املوروث الديني بصفته أمرا يؤسس
للقومية اليهودية الحديثة ،ويصيغ القول الفصل يف قضايا
13
الخارجية واألمن.

عالقته بالدين في فترة «بيتار» واالستيطان األول
ولد بيغن يف  16آب  1913كولد وحيد أهله ألرسة تقليدية
– صهيونية يف بريسك البولندية .سمي مناحم بيغن ألنه يف
أسبوع والدته كانوا يقرأون داخل الكنيس فصل «ناحمو «من
التوراة.
تبلورت نظرته لهويته اليهودية لحد بعيد بتأثري أبيه ،زئيف-
دوف ،الذي كان ناشطا صهيونيا يف البلدة .ويف شهادتها تقول
شقيقته ،راحيل «كنت أسمع يف البيت حديثا يقول إنه إذا رغب
أحد الزوجني الهجرة إىل صهيون والثاني ال يريد فإن الطالق
14
مسموح ألن اليهودية فوق كل قصص الحب».
بخالف كثريين من جيل بيغن ممن ولدوا ألهل متدينني
واختاروا التمرد عىل عاملهم التقليدي القديم عند تبنيهم الفكرة
الصهيونية لم يكن مطلوبا منه التمرد .والده لم يكن متزمتا
وبنفس الوقت ليس علمانيا مطلقا :كان يريد املزج بني الفكرة
الوطنية وبني الحفاظ عىل الرتاث 15،بل درس خالل فتوته داخل
16
املدرسة الدينية الخاصة بالحاخام حاييم سولوبيتسكي،
الذي عارض الصهيونية رغم دعمه للفكرة القومية الحديثة.
نشب نزاع يف  1904بني زئيف دوف وبني الحاخام .رغب
زئيف دوف بإحياء ذكرى هرتسل داخل الكنيس املحيل لكن
سولوبيتسكي عارض .كرد فعل قام زئيف دوف بكرس قفل
باب الكنيس بواسطة بلطة كي يقيم فيه طقس إحياء الذكرى.
عب هذا العمل عن طريق الوسط التي اختارها للمسري يف
ّ
تعامله مع التوتر بني الدين وبني القومية :من جهة واحدة هو

وحسب شهادة يسرائيل الداد ،صديق بيغن ،فإن األخير تميز بنظرته المؤيدة
للعالم الديني وهو شاب ،ولم ير في الصهيونية حركة ثورية تتطلع للتمرد على
العالم اليهودي القديم ،بل مرحلة طبيعية متقدمة ضمن مسلسل التاريخ
اليهودي المتصل اتصاال وثيقا بالدين والقومية.

أص عىل أن إقامة
قد خرق حظر الحاخام ومن جهة أخرى ّ
احتفالية إحياء الذكرى للقائد الصهيوني ينبغي أن تتم داخل
الكنيس .استعاد بيغن يف فرتة مراهقته هذه القصة كقدوة
17
لرؤية جديرة للعالقة بني الدين وبني القومية.
كابد بيغن يف فرتة الفتوة مضايقات السامية ،ويف إحدى
املرات حاولوا كما قال بشهادته «حاولوا طيل شفتي بدهن
خنزير .حاربتهم بقوة ونجحت» 18.منذ ذاك الوقت تعمقت
وازدادت األهمية التي أوالها للشارات الدينية اليهودية وكأنها
تعكس الخصوصية القومية  :حرص بيغن يف املرحلة الثانوية
ويف الجامعة عىل عدم التدخني وأال يدرس أيام السبت 19.يف
الـ  16من عمره انضم لحركة «بيتار» بعدما أصغى لخطاب
زئيف جابوتنسكي («بيتار» مأخوذة من رؤوس أقالم عربية
تعني «بيت يوسيف ترومبيلدور» أحد قادة الصهاينة الذي قتل
يف الجليل األعىل يف عرشينيات القرن املايض).
وحسب شهادة يرسائيل الداد ،صديق بيغن ،فإن األخري تميز
بنظرته املؤيدة للعالم الديني وهو شاب ،ولم ير يف الصهيونية
حركة ثورية تتطلع للتمرد عىل العالم اليهودي القديم ،بل
مرحلة طبيعية متقدمة ضمن مسلسل التاريخ اليهودي
املتصل اتصاال وثيقا بالدين والقومية 20.باإلضافة الستكمال
دراسة الحقوق يف جامعة وارسو  ،كثف بيغن نشاطه يف حركة
«بيتار» ،وتم يف  1939تعيينه كممثل «بيتار» يف بولندا .عندما
اندلعت الحرب العاملية الثانية هرب بيغن من وارسو لفيينا
سوية مع قاة «بيتار» الكبار .يف أيلول  1940ألقت املخابرات
السوفييتية القبض عىل بيغن حينما كان يختبئ داخل قرية
قريبة من فيينا ،والحقا حكم عليه بالسجن ثماني سنوات
إلدانته باملشاركة يف عمل رسي كيدي – صهيوني .يقول بيغن
يف مذكراته إنه أخذ معه الكتاب األقرب لقلبه ،التوراة 21.هذا
رغم أنه حسب بروتوكوالت التحقيق التي كشف عنها بسنوات
التسعني بعد تفكك االتحاد السوفييتي فقد كان بحوزة بيغن
22
كتاب السرية للدكتور يزراعئييل ،وقاموس أملاني – إنجليزي.
بني هذا وذاك ،وفيما يتعلق بموضوع هذا املقال ،فإن املهم
هو حاجة بيغن للتشديد عىل أن التوراة هو الكتاب األعز عىل

قلبه .حرص بيغن داخل السجن عىل الصوم يف يوم الغفران
واالحتفاء باألعياد اليهودية 23.أطلق رساح بيغن يف العام
( 1941بعد اتفاق بني الجيش البولندي والجيش السوفييتي
يتم بموجبه تجنيد األرسى البولنديني للجيش البولندي يف إطار
وحدة «جيش أندروز» بهدف القتال املشرتك ضد النازية).
علم بيغن عندما كان يف طريقه ملعسكر الجيش البولندي بأن
أبناء عائلته -عدا شقيقته راحيل -قتلوا عىل يد النازيني .من
وقتها صارت املحرقة عربة شخصية وقومية بالنسبة له لفهم
عالقات األغيار – اليهود .وقال بيغن ليرسائيل وباتيا الداد إنه
عقب قتل أبناء عائلته رأى بذاته وكأنه صاحب رسالة حتمية
بقضاء الله وقدره  ) . . .(« :ساعدته القدرة االلهية .لم ننج
هكذا عبثا .لدي رسالة» 24.يف نيسان  1942،وصل مع وحدته
ألرض إرسائيل 25.بموازاة وظيفته العسكرية ،كتب مقاالت يف
صحيفة الحركة التنقيحية «هامدريخ» ،والتقى مع ناشطي
حركة «االيتسل» وأعضاء «بيتار» .عندما التقى بيغن مع عضو
«بيتار» مناحم بوخفيتس فوجئ األخري باكتشافه أن األول
26
حرص عىل إقامة الشعائر الدينية ولم يسافر أيام السبت.
وبعد ضغوط تعرض لها يف نهايات  1943من قبل رجاالت
الحركة التنقيحية مئري كاهن ويوحنان بادر  ،اللذين حصال
عىل شهادة قانونية لترسيحه من الجيش ،تم تعيني بيغن قائدا
لـ منظمة «االيتسل» -التي كانت تواجه وقتها مفرتق طرق
من ناحية قدراتها التنفيذية 27.رغم أن أغلبية قراراته كقائد
للمنظمة المست بطبيعة الحال األبعاد السياسية والعملياتية،
فإن أنماط قيادته تميزت أيضا بالتعامل اإليجابي مع الدين.
يف قراره املبكر يف كانو الثاني  1944باإلعالن عن إطالق تمرد
عنيف عىل الحكم االنتدابي 28،حدد يف دستور الحركة أنه بعد
إنجاز الهدف ،إقامة دولة ،تعمل الحكومة اليهودية عىل تجذير
قدسية رموز التوراة يف حياة الشعب املحرر داخل وطنه 29.بل
إن بيغن غالبا ما أمر رجاله االمتناع عن نشاط عسكري ميداني
(عملياتي) خالل أيام السبت ،وعرّف يف مذكراته جنود املنظمة
الرسية بـ «املؤمنني» وقد جاء يف كتابه« :وكانت املحافظة عىل
الرتاث تقليدا قديما يف منظمة االيتسل منذ أيام دافيد رازئيل
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بيغن :تدشني رئاسة الوزراء بصالة يف حائط الرباق
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الذي كان مؤمنا ابن مؤمن .كلنا آمنا .لقد آمنا بمالذ إرسائيل
ومخلصها .آمنا برسالتنا وبعدالتنا .دون اإليمان الكبري الذي
عشش يف قلوبنا ملا كنا قادرين عىل القتال .ونحن أيضا كنا
مؤمنني أبناء مؤمنني ،ورغم أننا عرفنا أن حربنا هي حرب
فريضة دينية متاحة بالسبت أيضا ،فضلنا بشكل عام إسكات
سالحنا يف أيام السبت ،ألن مبادرة الهجوم كانت باألصل بيدنا.
30
عرف الربيطانيون ذلك أو تعلموه».
( يشار أنه حسب كتاب «يزكور» الصادر عن منظمة
«االيتسل» (وهو كتاب صدر لتخليد مقاتيل املنظمة الذين
سقطوا قبيل  – 1948املرتجم) فإن ربع جنودها انتسبوا
للجمهور املتدين الوطني أو الحريدي ،وإن كانت هذه املعطيات
تتطرق أيضا إىل الجنود الذين جاءوا من عائالت دينية تركت
31
تديّنها).
شدد بيغن كقائد عىل عمليات عربّت عن أهمية الرموز الدينية
حتى عندما كانت قيمتها العملياتية قليلة .هكذا عىل سبيل
املثال العمليات األوىل يف واليته« ،عملية الجدار» التي تطلعت
لتمكني املصلني اليهود من ممارسة طقس النفخ بالبوق يف يوم

الغفران (عملية أراد الربيطانيون منعها خوفا من أعمال شغب
32
ومواجهات بني عرب ويهود عىل خلفية دينية).
اعتقد قسم من أعضاء قادة «االيتسل» أن هذه عملية رمزية،
ولذا فهي زائدة ،لكن بيغن قرر أنها معدة ( ) . . .لـ «إزالة
العار الذي فرضته حكومة القمع عىل آخر بقايا استقاللنا يف
33
املايض ،عىل حائط املبكى -رمز قدسية البالد».
34
ترمز هذه العملية إىل ميل بيغن إىل فكرة «التفسري الجديد»
لرموز الدين ،ألنه من جهة واحدة هو أمر بالقيام بعملية هدفها
السماح بإقامة طقس ديني ،ولكن من جهة أخرى وأمام
كمعب عن طموح
ّ
أعضاء القيادة تطرق بأقواله للطقس الديني
للسيادة القومية .هذا يعني أن بيغن لم يتطرق لحائط املبكى
كتعبري عن فرائضه العبادية الطقوسية بل كرمز للسيادة
اليهودية يف فرتة الهيكل الثاني ،وبذلك هو شحن واحدا من
ّ
تشكل نظرة
أسس الواقع اليهودي التقليدي بمضمون وطني.
بيغن لحائط املبكى مثاال واضحا عىل الطريقة التي رغب بيغن
بها تأسيس موروث وطني جامع من خالل توثيق العالقة بني
علم اآلثار ،الدين والقومية .وتطابقت بذلك نظرته مع نظرة
قادة حركات قومية آخرين ،يف القرنني التاسع عرش والعرشين،
الذين استعانوا بمكتشفات أثرية بغية بنائها كمورد ثمني
35
لتربير القومية.
استغل بيغن خالل  ،1944بسبب الحاجة لالختباء من
الربيطانيني إملامه بصلوات اليهودية عندما اختار تبني الصورة
املزورة للحاخام يرسائيل سسوبر ،ومكث بهذا القناع أياما كثرية
داخل كنس 36.يف نهاية  ،1944عندما قرر رؤساء املؤسسات
القومية بقيادة دافيد بن غوريون البدء بخصومات مع بقية
املنظمات اليهودية الرسية «سازون» 37وهي عملية استهدفت
تحطيم قوة االيتسل والليحي ،أمر بيغن رجاله باالمتناع عن
الرد وعدم مهاجمة أفراد «البلماح» (القوى الضاربة التابعة
للهغاناه) .وبرر بيغن قراره هذا بالقول عىل مسمع أعضاء
القيادة  ) . . . .(«:من شأنه أن ينتج وضعا جديا ال نعرف كيف
نترصف فيه بحكمة وحذر فنجر لحرب أهلية» 38.إن مجرد
تعريفه للنزاع بني املعسكرات داخل املرشوع االستيطاني
اليهودي كخطر لـ «حرب بني أشقاء» ال كحرب بني مواطنني-
يف نهايات عمره اعترب القرار كأهم قرار يف حياته –39يدلل عىل
فهمه للشعب اليهودي كوحدة عضوية ال يجوز انتهاكها ،وذلك
وفق مفهومه للقومية اليهودية من منظار الرؤية التي تويل
قيمة وأهمية لعراقة األمم ،بتأثري القومية «االندماجية» التي
تضع ذاتها فوق كل القيم وتشدد عىل الوحدة والطاعة كقيمة
عليا.

رضعت هذه القومية من الحركة الرومانسية خالل القرن
الثامن عرش 40،التي نتجت كرد فعل عىل حركة التنوير
والعقالنية ،وشددت عىل العودة للمايض القديم ،للطبيعة
وفضلت العاطفي عىل العقالني -وعىل خلفية هذه السمات
رغبت بإيجاد الخاص واملختلف واملتميز بكل قومية .ورأى
منظرو القومية االندماجية بالتفاصيل املكونة للقومية وحدة
واحدة مرتبطة برباط غري منفصم مع املايض ،الحارض
واملستقبل املشرتك وأرادوا تنمية شعور باالنتماء عىل أساس
األصل ،الوطن والتاريخ املشرتك ،ووجدوا باألساس البيولوجي،
41
العرقي املشرتك ألفراد األمة مركبا مهيمنا يف صياغة القومية.
عالوة عىل االعتبارات السياسية (باألصل طبعا لم يكن
بمقدور منظمة االيتسيل التغلب عىل قوات البلماح ،وقد زادها
ضبط النفس شعبية لدى اليهود يف املستوطنات) 42،يمكن
قراءة قرار بيغن االمتناع عن الرد عىل رجال البلماح كانعكاس
لرؤيته اليهودية التقليدية عىل شاكلة «إرسائييل يبقى إرسائيليا
حتى لو أخطأ» 43.هذا يعني أن اليهودي باق جزءا من األمة
ومن الجمهور الديني حتى وإن كانت أفعاله تيسء لها .يشار
أن التفسري الديني لهذا املوقف متعلق بيهود استبدلوا دينهم
عنوة وصدر حكم بأنهم يبقون يهودا بكل األحوال بينما بيغن
منح لهذا الحكم الديني تفسريا قوميا حديثا عندما تطرق لخطأ
اليهودي الذي سلم ابن شعبه للربيطانيني ،وعدم اإلساءة للدين
بالتايل .وهذا أيضا مثال للمزج الذي ساد يف نظره بني املعنى
الديني وبني املعنى القومي .حتى الناحية االصطالحية لدى
بيغن كانت مشبعة بمصطلحات مأخوذة من املصادر الدينية
اليهودية ،فقارن بني من الحق أعضاء االيتسل وبني خطيئة
44
قايني مقابل هابيل.

مكانة الوطن في السياق الديني:
قبل حرب 1967
مبكرا ،منذ بدء االستيطان ومن بني مجمل كافة معاركه
السياسية واأليديولوجية ،كان مطلبه بالحفاظ عىل بقاء
الوطن كامال موتيفا مركزيا يف فعالياته ،ويجسد هذا املطلب
استخالصه الراسخ جدا املرتبط بموقفه من الدين .صحيح
أنه طيلة سنوات نشاطه علل حق الشعب اليهودي عىل أرض
إرسائيل املمتدة عىل ضفتي نهر األردن بتسويغات سياسية
واحتياجات أمنية 45،لكن التسويغ املركزي واملنترش جدا يف
ما يتعلق بنظرته للبالد منغرس بالحق الديني للشعب عىل
بالده املثبت بالتحالف الذي أبرمه الله مع شعبه كما جاء يف
املصادر الدينية .رغم أنه عقب جابوتنسكي ،تطابقت حدود
الوطن الجغرافية مع قرار عصبة األمم يف أيلول ( 1920ولذلك

شملت الضفة الرشقية من األردن) -46فقد طالب بها باسم
الوعد االلهي الذي منح للشعب اإلرسائييل كما جاء يف عهد
47
«البيتاريم».
تحت عنوان «قدسية سالمة الوطن» رشح موقفه يف مقاله
حينما كان قائدا لـ االيتسل :
«( ) . . . .باسم الوعد االلهي الذي منح ألب األمة ،باسم
مقدسات إرسائيل من جيل إىل جيل ممن ضحوا بأرواحهم من
أجل بالد صهيون وخالصها ،باسم أبطال إرسائيل من جيل
إىل جيل ممن قاتلوا وسقطوا من أجل تحرير الوطن من نري
الغرباء ،باسم الشعب املعذب عىل أجياله ممن أخلصوا لبالدهم
يف سبعني جالية ،بسريهم بالنار وباملاء -باسم قتىل اململكة
ممن أعدموا وهم يغنون للوطن وعيونهم ترنو للخالص الكامل
للوطن . . .باسم حقه التاريخي غري القابل لالستئناف. . .
فإن تقطيع أوصال الوطن هو غري رشعي . . .حيل املستعبد
الربيطاني الخائن ،حسابات الدول العظمى الغريبة ،أفعال
الخيانة للمصابني باالنبهار بعيونهم -كل هؤالء نرفعهم لله،
48
والعدل التاريخي سيتم ويتحقق».
هذا يعني أن الله وعد الشعب بأرض إرسائيل وهذا وعد
مقدس وغري قابل لالنتهاك وكل محاولة للمساس به تشكل
«خيانة» إلرادة الله .أيضا يف خطابه بمناسبة إقامة الدولة يف
 15أيار  1948تطرق للوطن كحق طبيعي وأبدي ،ينبع من
الوعد االلهي ) . . . .(« .والوطن تكامل تاريخي وجغرايف .من ال
يعرتف بحقنا عىل هذا الوطن كله ال يعرتف بحقنا عىل أي قسم
منه .ونحن لن نتنازل عن حقنا الطبيعي واألبدي .سنحمل
حلم الخالص الكامل ونحققه .ألن الناموس العاملي هو  :إذا
مر خط فاصل أو قام أحد بتمريره بني دولة قومية وبني وطن
49
واحد فإن هذا الخط االصطناعي محكوم عليه باالندثار».
بهذه الكلمات تكشف بعد الهوتي عميق يتمثل بالتعبري
«ناموس العالم» الذي يدلل عىل إيمان أن أرض إرسائيل تعود
للشعب اليهودي استنادا لرشعية موجودة خارج التاريخ
«الواقعي» ،ولذا كما جاء يف أقواله السابقة فإن تطورات
تاريخية وسياسية تسببت بسلب حق الشعب عىل بالده هي
مؤقتة ولن تقوى عىل مواجهة «الناموس العاملي» 50.كقائد
حرية طالب الحكومة العمل من أجل توسيع حدود السيادة،
وكما نفى حق الربيطانيني برتسيم حدود الوطن فإنه نفى
رشعية قيام حكومة بن غوريون بأن تحسم لوحدها موضوع
حدود البالد ) . . . . .(« -من خولكم ملنع الجيش اإلرسائييل من
51
احتالل كل أرض إرسائيل ؟ تساءل يف الكنيست.
تجىل مثال آخر للبعد الالهوتي يف نظرته لحدود البالد
يف خطابه بعد عملية سيناء(العدوان الثالثي عام .)1956
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في الواقع ،ضمن تعامله مع أرض إسرائيل تجلى أن بيغن تمسك بالالهوت
السياسي» عبر استخدام وإنتاج تشكيلة قيم تشمل كل رموز الدين وطقوسها
من أجل منح الشرعية لموقفه السياسي ،فيما تكون النتيجة هي تحول المزاعم
العلمانية لمقدسة ،وقيم دينية تدمج في الخطاب العلماني.

زعم بيغن مقابل انسحاب إرسائيل من سيناء تحت ضغط
الدول العظمى أن أنه ال مكان لالكرتاث بالرأي العام الدويل
وبضغط الدول العظمى ألن الحق عىل البالد يستند عىل أمر
إلهي أبدي ) . . . . .(«:الحكومة الجديدة التي ستتشكل عىل
يد تالميذ زئيف جابوتنسكي ستمثل أمام الربملان وتطلب من
معظم أعضائه منحها الثقة وتعلن باسم املكان واسم آبائنا
املقدسني وأبنائنا األبطال . . .عىل مسمع كل شعوب املعمورة
أن حق شعب إرسائيل عىل أرض إرسائيل الكاملة تاريخيا لن
ينتهك وليس قابال لالستئناف عىل يد أي احتالل أجنبي .هذا
52
حق الهي ،حق أبدي وبعون الله سنحققه.» . . .
يف الواقع ،ضمن تعامله مع أرض إرسائيل تجىل أن بيغن
تمسك بالالهوت السيايس» 53عرب استخدام وإنتاج تشكيلة قيم
تشمل كل رموز الدين وطقوسها من أجل منح الرشعية ملوقفه
السيايس ،فيما تكون النتيجة هي تحول املزاعم العلمانية
ملقدسة ،وقيم دينية تدمج يف الخطاب العلماني.

نظرة بيغن لـ «المناطق» بعد 1967

58

عدد 69

نتج خالل أيار  1967وخالل أيام االنتظار لحرب األيام
الستة تضافر أحوال وظروف سياسية وجماهريية للمرة
األوىل ،هي ليست من ضمن االهتمامات املبارشة لهذا املقال،
أتاحت انضمام «جاحل» (كتلة أقيمت يف  1965نتيجة توحيد
بني حريوت وبني الحزب الليربايل) للحكومة .يف /06 /05
 1967تم تعيني بيغن وزيرا بال حقيبة يف حكومة الوحدة
الوطنية برئاسة ليفي أشكول .لم يكن بيغن مشاركا يف
الخطط العسكرية ولكن خالل جلسات الحكومة ربط ربطا
بارزا بني الحرب وبني الرتاث اليهودي .كان احتالل املناطق قد
ّ
شكل لحظة مؤسسّ ة يف املسرية السياسية لبيغن ،فهي منحت
الرشعية السياسية ملواقف اعتربت راديكالية أو غري ذات صلة
يف النظام السيايس يف إرسائيل حتى .1967
اقرتح بيغن يف نهاية الحرب تسميتها «حرب الخالص»،
حسب االصطالحية التقليدية ،بدال من تسميتها «حرب األيام
الستة» 54،وقد نعت جنراالت الجيش اإلرسائييل كـ مكميل

طريق يهودا همكابي 55،ونعت الضفة الغربية بتسميتها
التوراتية (يهودا والسامرة) ،وبخطاباته تطرق للمناطق
املحتلة كـ «موروث اآلباء» وليس فقط كمنطقة جغرافية تمتاز
56
بأهمية اسرتاتيجية -أمنية.
ردا عىل استجواب قدمه عضو الكنيست أوري أفنريي حول
إقامة املستوطنات يف املناطق ،شدد بيغن عىل «( ) . . . .الحاجة
لبناء بلدات يف كل أرض إرسائيل» ،وهذا دون عالقة العتبارات
أمنية – سياسية إنما من منطلق االعرتاف بأنها «( ) . . .مدن
57
أرض إرسائيل التي وعدت بها ذرية إبراهيم».
يف جلسة خاصة لكتلة «غاحل» يف القدس بعد الحرب نعتها
بيغن باملصطلح املستعار من فكرة الخالص املسيائية «حرب
الفداء والخالص» ،وأوضح أنه ال يتخيل «( ) . . . .ولو للحظة
أو بكلمة واحدة تسليم شرب واحد من بالدنا التي منحت آلباء
58
آبائنا لألبد ،لحكم أجنبي أيا كان».
كذلك استلهم بيغن الدين يف رده عىل االدعاء بتعرض
إرسائيل ملشكلة ديمغرافية بحال بسطت سيادتها عىل كل
أرض إرسائيل (بعد شمل السكان العرب يف نطاق املنطقة
السيادية إلرسائيل) .من أجل دحض القلق الديمغرايف استخدم
الوعد االلهي لتجميع الجاليات بتحديده أن «( ) . . . .وعد الله
تعاىل بتجميع اليهود من كل أرجاء الدنيا وهذا ما سيحدث يف
جيلنا» ( 59ومع ذلك ال بد من اإلشارة إىل أنه باملفهوم العميل قد
تطرق لإلمكانية املشتهاة وقتها بفتح باب االتحاد السوفييتي
60
لليهود).
لم تتغري القدسية التي أوالها بيغن ألرض إرسائيل حينما
صار رئيسا للحكومة .يف خطاب العرش يف حزيران  1977قال
بيغن يف الكنيست ) . . . .(« :تلقينا الحق عىل بالدنا من إله
آبائنا . . .أرض إرسائيل هي تحفة اآلباء ،بالدنا الوحيدة التي
تشبثنا بها جيال بعد جيل .لم نربحها ولم نقطع عالقتنا بها
يوما .صلينا عليها واشتقنا لها وأحببناها «من كل قلبنا «. .
61
جلينا عنها وعدنا لها مؤمنني.» . . .
علل بيغن بهذه الروح يف الكنيست العارشة االلتزام بأرض
إرسائيل ) . . . .(« :من أين جاء حقنا عىل منطقة من مناطق

أرض إرسائيل؟ أسوأ كارهي إرسائيل ينفون حقنا عىل أرض
إرسائيل أو عىل كل قسم منها .هل نمكنهم من محو ماضينا
62
الذي يعترب األساس ،أساس أسس حقنا ؟».
تعترب هذه القطعة من خطابه ذات أهمية موجزة لفهم
نظرته للوطن كتعبري عن نظرته للدين ،بسبب اختياره
مصطلح «أساس األسس».
يرتبط هذا املصطلح مع الجملة االفتتاحية يف الكتاب العلمي
األول للعالمة «الرمبام «مشنيه لتوراه» (تفسري التوراة) الذي
يستخدم مصطبح «أساس األسس» من أجل التعبري عن الحاجة
لالعرتاف بالواقع وبحقيقة الله .يدلل هذا التوظيف الذي يقوم
به بيغن لهذا املصطلح يف سياق النظرة للوطن إذن عىل قدسية
63
الوطن الالهوتية والرشعية بسبب وعد الرب به للشعب.
يمكن تعريف قدسية أرض إرسائيل عىل طريقة النفي أيضا
– هذا يعني أنه تنازل عن كل طموح جغرايف يف مناطق لم ترد
يف خريطة أرض إرسائيل التوراتية.
نبع اتفاق السالم مع مرص الذي وقع يف آذار  1979من
جملة أسباب وظروف ليست من ضمن اهتمامات هذا املقال،
لكن أحد تسويغات بيغن البارزة لالستعداد لالنسحاب من
سيناء كان مرتبطا برؤيته الدينية التي رضع منها الفهم
بأن سيناء ليست جزءا من أرض إرسائيل كما وعد بها شعب
64
إرسائيل من قبل الله.
وأوضح بيغن ملستشاره هاري هوروفيتس أن استعداده
التنازل عن سيناء يضعف الضغط الدويل عىل إرسائيل من
أجل إعادة أقسام من تراب الوطن التي وردت يف الوعد االلهي-
65
يهودا والسامرة وغزة -وبذلك هو يساهم يف العدل التاريخي.

تلخيص  :الثيولوجيا السياسية
لدى مؤسس الليكود
لم تكن الصهونية بالنسبة لبيغن حركة ثورية إنما حركة
استمراريةّ ،
تشكل فصال ال ينفصل عن الرتاث اليهودي .وفيما
لم يكن ملتزما بكل الفرائض الدينية -بل باألساس بتلك التي
تجسد التعبري القومي -فقد اقرتح رؤية قومية قريبة بروحها
لتلك الخاصة بالصهيونية الدينية التي تعترب املصادر الدينية
الرتاثية التربير لوجود الشعب ،وتعرتف بوجود الله كعامل
غيبي خارق يرافق مسرية الشعب .نشط بيغن طيلة عقود
من قيادته للحزب وللدولة لزرع رؤيته وتوريثها ،وبموجبها
فإن املركب املؤسس ضمن إنتاج ثقافة مشرتكة لإلرسائيليني
غري كامن بتأسيس «يهودي جديد» منفصم عن الرتاث ،وليس
بإنتاج إطار أرض إرسائيل جديدة – بل بتوفري وعي مشرتك

يف نطاق فكري لقيم تقليدية مشرتكة لكل املتمسكني بها ،أي
الديانة اليهودية.
تمت ممارسة بيغن لهذه التوجهات يف واليته كرئيس
حكومة بواسطة تغذية متكررة بني مؤسسات الدولة العلمانية
وبني املؤسسات الدينية وبواسطة خطابات وقرارات يف مجاالت
داخلية وخارجية مزجت فيها تسويغات ومصطلحات من
الديانة اليهودية مع الحياة اإلرسائيلية العامة خاصة يف ما
يتعلق بالنظرة ألرض إرسائيل الكاملة ،والتي تحولت أيضا ألمر
يعرّف الهوية التقليدية واليهودية.
باملجمل ،يمكن القول إنه مقابل الخيارين السياسيني
املركزيني اللذين صاغا الحركة الصهيونية منذ ثالثينيات
القرن العرشين ،خيار معسكر العمال بقيادة بن غوريون،
وخيار املعسكر التنقيحي بقيادة زئيف جابوتنسكي ،فإن
بيغن ورغم طرح نفسه كمكمل طريق جابوتنسكي واعتباره
«مرشدنا ومعلمنا» 66فقد اقرتح نمطا قياديا استقالليا ومميزا.
لقد نفى بيغن املحاولة املعروفة لدى بن غوريون لوضع خط
فاصل مبارش بني «البلماح» وبني التوراة ،وسعى لدمج قيم
الدين القديمة وصهرها يف الشعب اإلرسائييل املتجدد ،وأيضا
كما تبلورت يف املنفى ،ولكن بنفس الوقت ّ
شذ عن الفكرة
التنقيحية األصلية يف النظرة للدين .رغم كونه علمانيا فإن
تعريفه إقامة الدولة كـ «بداية الخالص» 67ساعد بتثبيت نمط
قياديته بوصفها ترضع من «النصوص الدينية (الثيولوجيا)
السياسية» بما يشبه الفهم الصهيوني -الديني لـالحاخام
68
أفرهام كوك.
بذلك ،هنالك فرق بني األيديولوجيا التي أرشدته ،وبني تلك
التي اقرتحها جابوتنسكي .فمع أن دعمه لفكرة أرض إرسائيل
الكاملة عرب سياسات خارجية وأمن متصلبة هو استمرار للفهم
التنقيحي األصيل ،فقد منحه تسويغات ثيولوجية.
هكذا مثال ،فيما كان جابوتنسكي يطالب بأرض إرسائيل
التاريخية بفعل قرار عصبة األمم يف أيلول( 1920ولذا فقد
شملت الضفة الرشقية من األردن) 69،طالب بيغن بذلك بفعل
الوعد االلهي ،حيث تم هذا الوعد لشعب إرسائيل بالعهد بني
«البيتاريني» 70.بشكل عام ،يمكن القول إنه فيما كان تثبيت
املواقف السياسية املتصلبة لدى جابوتنسكي وإرساؤها بالفكر
الهوبسياني كما جاء يف مقاله «اإلنسان لإلنسان ذئب» ،فإن
توجهات «اعتماد الشعب عىل ذاته وقوته» لدى بيغن قد بلورت
رؤيته الخاصة باألرض والجغرافيا.
(ترجمة من العرب ّية :وديع عواودة)
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مناحم بيغن ،مقابلة مع يعقوب أحيمئري ،أرشيف التلفزيون اإلرسائييل
1977/٥/30
«أغودات يرسائيل» ،كانت كتلة مشاركة يف الحكومة املؤقتة ويف الحكومة
األوىل ،الثانية والثالثة (.)1948-1952
أرييه ناؤور ،بيغن يف الحكم( ،تل أبيب :يديعوت أحرونوت ،)1993 ،ص .51
حتى صعود بيغن إىل الحكم ،لم يثبت ترتيب «توراته شغله» يف االتفاقيات
االئتالفية ،وإنما يف قرارات الحكومة ووزير األمن فقط .وكانت بداية هذا
النظام ،رسميا ،بأمر صدر عن يرسائيل جلييل يف  48/3/9إىل وحدات
الجيش ،يتم بموجبه إعفاء طالب املدارس الدينية من الجندية .القرار بمنح
رفض لتجند طالب املدارس الدينية بشكل منظم صدر عن رئيس الحكومة
ووزير األمن بن غوريون ،وذلك نزوال عند طلب ممثيل األحزاب الدينية داخل
الحكومة وممثيل جمهور الحريديم .وكان التعبري الرسمي لهذه السياسة قد
تجىل يف ّ
مذكرة أرسلها بن غوريون ،يف  ،51/1/9إىل مدير وزارة األمن وقائد
الجيش .وقد ُكتبت فرضيات كثرية حول استعداد بن غوريون ملنح إعفاء من
الخدمة العسكرية ليست من شأن هذه الدراسة هنا ،ولكنه من املرجح أنه لم
يكن ينوي أن يتوسِّ ع اإلعفاء ،مع مرور األيام ،ليشمل آالفا من الشباب .أ ّدت
االتفاقات االئتالفية الخاصة بحكومة بيغن األوىل إىل خرق «توراته شغله» من
خالل ثالثة بنود أساسية تم توقيعها مع «أغودات يرسائيل» وهي :أ .أُلغيت
الحصة املح ّددة لعدد املنضمني سنويا إىل ترتيب «توراته شغله» من بني طالب
املدارس الدينية؛ ب .منح خريجو املدارس الدينية املهنية واملؤسسات التعليمية
املشابهة ،ولكل طالب استكمل امتحان التوجيهي يف التلمود بمستوى خمس
وحدات ،إمكانية االنضمام إىل ترتيب «توراته شغله»؛ ت .منحت الفرصة ملن
ديني متش ّدد لالنضمام إىل ترتيب «توراته شغله» .أنظر :
يتبِّع نمط حياة
ّ
دولة إرسائيل« ،اللجنة لبلورة الرتتيب الجدير يف موضوع تجنيد أبناء املدارس
الدينية -تقرير» ،نيسان  ،2000ص  .25-19موقع الكنيست ،مركز بحث
ومعلومات،

متيم بذكريات نمط الحياة الديني يف بيت والده .يوحنان بادر ،الكنيست
وأنا( ،القدس« :عيدانيم» ،)1979 ،ص .284 .وأنظروا أيضا :

Avi Shilon, Menachem Begin: A Life, (New Haven: Yale
University Press, 2012), pp 8-14.
Shilon, Menachem Begin … , p. 3 16
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أفيعيزر غوالن ،وشلومو نكديمون ،بيغن( ،تل أبيب :يديعوت أحرونوت،
 ،)1978ص .13
حاييم كورفو ،أرشيف مركز بيغن ،وحدة الشهادات 2000/6/21
حاييم كورفو ،أرشيف مركز بيغن ،وحدة الشهادات 2000/6/21
يرسائيل الداد ،أرشيف الدولة  1993/12/8وثيقة رقم .32/15540
مناحم بيغن ،يف الليايل البيض( ،تل أبيب :دفري  ،)1995ص 12
ملف التحقيق الخاص بمناحم بيغن ،أرشيف جابوتنسكي ،وحدة ف .20-/14
بيغن ،يف الليايل البيض  ،ص.67-71
باتيا الداد ،أرشيف الدولة 1994/1/9 ،وثيقة رقم 32/15540
لرشح مسهب أنظر :بيغن ،يف الليايل البيض  ،ص .134-171
شهاداة مناحم بوخفيتس ،هعري .1992/4/17
يعقوب ماركوبيتسكي ،القائد -مناحم بيغن كقائد منظمة غوريال
مدينية( ،القدس :كرمل وتراث بيغن ،)2012 ،ص 37-43
مناحم بيغن ،املرشد ،أيار  1943جزء ج ،رقم .14
حول إعالن التمرّد الذي أصدرته منظمة االيتسل بعنوان« :إىل الشعب
العربي املقيم يف صهيون» ،انظروا ماركوبيتسكي ،القائد -مناحم بيغن
كقائد ،...ص ،61-77 .ويرد اإلعالن يف الصحيفة الرسية حريوت ،العدد ،26
.1944/2/6
مناحم بيغن ،الثورة( ،تل أبيب :أحي اساف ،)1977 ،ص145 .
يعقوب هاطمان (محرر) ذكراهم مخلدة  :كتاب ذكرى ألبطال االيتسل،
(تل أبيب  :دار النرش شيلح ) .1958يشار إىل أن طريقة تصنيف املقاتلني
تمت بشكل مستقل وليس بحثيا .هكذا عىل سبيل املثال ،أُدرج املقاتلون الذين
ولدوا ألهل متدينني تحت التصنيف «متدينون» ،وكذلك أيضا من تعلّم يف
طفولته يف «الكتّاب» تم تصنيفه كمتدين ،حتى وإن لم يحافظ عىل فرائض
الدين يف بقية حياته -ولكن مع ذلك ،يمكن التعلم حول العالقة بني املتدينني
الكثر وبني العمل الرسي بقيادة بيغن.
بيغن ،الثورة، ...،ص .136 -133
بروتوكوالت قيادة االيتسل ،تموز -ترشين الثاني  ،1944معجم تاريخ
الصهيونية ،الجزء الرابع( ،تل أبيب  :جامعة تل أبيب والكيبوتس املوحد،
 ،)1976ص.396-395 .
حول توجه «التفسري من جديد» لرموز الدين كجزء من ّ
تجذر الديانة املدنية
يف إرسائيل أنظر :
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( 39-38شتاء  ،)2011القدس :فان لري ،ص .65-100
مئري كاهان ،أرشيف الدولة 1994/1/9 ،وثيقة رقم 32/15540
حول فرتة الخصومات بني املنظمات الصهيونية يف فرتة االنتداب ُكتبت
دراسات وكتب كثرية .أنظر :يهودا لبيدوت ،موسم الصيد  -اصطياد
اإلخوة( ،تل أبيب :معهد جابوتنسكي )1994؛ يعقوب شافيط ،موسم
الصيد -ه َـسازون( ،تل أبيب :هدار ،)1976 ،ورشح يف كتاب بيغن ،الثورة،
تل أبيب :أحي أساف  ،)1956ص.189-211 .
«بروتوكوالت قيادة االيتسل ،تموز – ترشين الثاني  ،»1944يف الصهيونية،
الجزء الرابع( ،تل أبيب :جامعة تل أبيب والكيبوتس املوحد ،)1976 ،ص
.429
هآرتس.1982/2/9 ،
حول الحركة الرومانسية وتأثرياتها ُكتبت كتب كثرية ،أنظر مثال :يعقوب
طلمون ،الرومانسية والتمرد ،أوروبا ( ،1848-1815تل أبيب ،دار نرش
عام عوفيد)1973 ،؛ يشعياهو برلني ،جذور الرومانسية( ،تل أبيب :عام
عوفيد.)2001 ،
Frederic P. Miller, Agnes F. Vandome, John McBrewster, Integral
.)2010 ,Nationalism, (Germany: VDM Publishing
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اسحق شامري ،أرشيف الدولة  ،1995/1/3وثيقة رقم 32/15540
املستند عىل فصل من أطروحتي لنيل لقب الدكتوراه وعنوانها «موقف قادة
الحركة التنقيحية من الديانة اليهودية» ،1925-2005 ،وقد ت ّم تقديم
األطروحة يف شباط  2014إىل كلية العلوم السياسية يف جامعة بار إيالن.
,Max Kadushin, The Rabbinic Mind, New York: Binghamton University
 84-76 pp ,1972ومن املهم التذكري بأن موطي زاعريا أيضا استخدم هذه
األداة يف دراسته حول عالقة رجاالت االستيطان العمايل مع الثقافة اليهودية
(موطي زاعريا ،ممزقون نحن :عالقة االستيطان العمايل يف سنوات
العرشين بالثقافة اليهودية( ،القدس :بن تسفي.)2002 ،
كما أن أفرهام هولتس استخدم هذه األداة .أنظر  :أفرهام هولتس ،يف عالم
فكر حكماء إرسائيل( ،تل أبيب :مكتبة العمال ،)1978 ،ص .23
هولتس ،يف عالم فكر حكماء إرسائيل ،...ص.93 .
الشعائر الدينية اليهودية مليئة بإشارات إىل مبدأ الشعب املختار :مثال،
يف التقديس ،يف تربيكات «الصعود إىل التوراة» ([« ]...الذي اصطفانا من
كل الشعوب») ويف تربيكات الفجر([« ]...الذي لم يخلقني من األغيار»)
ويف صلوات «علينا املديح» ([« ]...الذي لم يخلقنا كأغيار البلدان . . .ممن
يسجدون لألباطيل ويصلون إلله غري مخَلِّص.)»....
مردخاي كرنيال ،بيغن -صورة قائد( ،القدس :رؤفني ماس ،)2000 ،ص.
 .22-21يصف كرنيال كيف طلب بيغن استيضاح مكانة التسوية السياسية
يف التوراة ،ومنها استخلص أن اإلنسانية تتطور بفضل هؤالء الذين لم
يساوموا وحاربوا من أجل مبادئهم.
راحيل هلفرين ،أرشيف مركز تراث بيغن ،وحدة الشهادات ،حزيران
 .2000من املرجح أن أقواله ،يف هذا السياق ،استمدت من موقف الحاخام
يهودا هليفي الذي حدد يف كتابه “كتاب الخوزاري” أنه من املسموح الطالق
يف حال أن أحد الزوجني يرفض الهجرة إىل أرض إرسائيل .من هنا يمكن
االستنتاج فيما يتعلّق بالرتبية عىل مركزية أرض إرسائيل يف املفهوم القومي
لدى بيغن .أنظر :الحاخام يهودا هليفي ،كتاب الخوزاري (ترجمه إىل
العربية يهودا بن تيفون)( ،القدس  ،)1970فقرة .22
ينسب يوحنان بادر ،يف مذكراته ،تأثريا عظيما لعدم االكرتاث الذي ساد يف بيت
والدي بيغن حيال الدين عىل نظرة بيغن إىل الدين يف سنوات قيادته الحزب.
ويقول أن عقالنية بيغن خضعت إليمانه العميق ،الصويف تقريبا .وكان جوابه
عن السؤال من هو اليهودي قاطعا ومختلفا عن جواب جابوتنسكي ،وهو
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Charles S. Liebman and Eliezer Don-Yehiya , Civil Religion
of Israel: Traditional Judaism and Political Culture in the the
Jewish State, (University of California Press, 1983).
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«أنت تثور غضبًا يا قايني؛ يف شوارع القدس ،يف أزقة تل أبيب ،يف املدينة ،يف
املستوطنة والقرية يتجوّل آالف من رسلك . . .ونحن جنود صهيون عيوننا
ترنو اليوم أيضا -خاصة اليوم – إىل محبة اإلخوة ،إىل خالص األمة ،إىل
سالم داخيل وإىل حرب خارجية» .كتب بيغن هذا املنشور ،أنظر :مناحم
بيغن ،يف العمل الرسي ،الجزء األول( ،تل أبيب  :هدار ،)1958 ،ص.
.221-223
آرييه نأور ،أرض إرسائيل الكاملة -اإليمان والسياسة( ،حيفا :جامعة حيفا
ودار النرش زمورا بيتان ،) 2001 ،ص.80 .
نأور ،أرض إرسائيل الكاملة ، ...ص 81-80؛ وأيضا عاري جابوتنسكي،
زئيف جابوتنسكي /خطابات ،ب( ،القدس ،)1957 ،ص .258-257
وحول نظرة الحركة التنقيحية إىل حدود أرض إرسائيل كما تم تحديدها
يف اتفاق سايكس بيكو يف  1916بني فرنسا وبريطانيا وصودق عليها من
قبل عصبة األمم عام  ،1920أنظر أيضا آيف شاليم ،الجدار الحديدي( ،تل
أبيب:يديعوت أحرونوت ،)2005 ،ص.344 .
نأور ،أرض إرسائيل الكاملة ،...ص .67-66 .حسب عهد «البيتاريم «قال اهلل
إلبراهيم «لذريتك منحت هذه البالد ،من نهر مرص حتى نهر الفرات الكبري
(سفر التكوين إصحاح  ،15آية .)18
بيغن ،يف العمل الرسي ،...ص80-79 .
بيغن ،الثورة، ...،ص.510-509 .
أرييه نأور« ،أيديولوجيا مناحم بيغن يف فرتة تأسيس حركة حريوت» ،يف
أبراهام ديسكني (محرر) من ألتيلينا حتى اآلن( ،القدس :كرمل وتراث بيغن،
 ،)2011ص .55
حريوت« ،أرض إرسائيل الكاملة لنا».1949/04/30 ،
حريوت« ،1956/10/5 ،نص الخطاب الكامل الذي ألقاه بيغن يف مستهل
املؤتمر الرابع لحركة حريوت».
املصطلح «ثيؤولوجيا سياسية «يعكس جاهزية الستيعاب تشكيلة قيم دينية
يف املفهوم السيايس والقيام بتوظيف رموز الدين وقيمه لغرض منح الرشعية
للموقف السيايس .هكذا يحولون مزاعم علمانية إىل مزاعم مقدسة ،و ُتدمج قيم
دينية يف الخطاب العلماني .أنظر رشوحات:

دنيوية ،وبذلك أبطلوا البعد املقدس بالذات من خالل استخدام أدوات
ثيولوجية .أنظر:
Amos Funkenstein, Theology and Scientific Imagination,
)(Princeton: Princeton University, 1986

ولإلطالع عىل دراسة حديثة إضافية عن الثيولوجيا السياسية ،أنظروا:
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J.Milbank Theology and Social Theory: Beyond Secular
Reason, (Oxford: Blackwells, 1990).

يعرّف دافيد أوحانا ،باالعتماد عىل كريستوف شميدت « ،الثيولوجيا السياسية
«كاستخدام مقصود ملصطلحات دينية من أجل وصف تحرير اإلنسان،
بالذات ،من قيود الدين لصالح قيم وطنية ومدنية .ويشري إىل بن غوريون كمن
استخدم مصطلحات دينية بهدف تغليب تفوّق الدولة ومؤسساتها وقيمها
عىل قيم الرتاث الديني لليهود .بهذا املفهوم ،تكون الثيولوجيا السياسية لدى
بيغن مختلفة من تلك لدى بن غوريون ،ألنه لم تكن لديه نيّة لـ «استغالل
«قيم الدين لصالح القومية بل خلق نوع من االنسجام بينها» .للتوسّ ع
حول بن غوريون ،أنظروا  :دافيد أوحانا« ،املسيحانية العلمانية كثيولوجيا
سياسية :حالة بن غوريون ،يف كريستوف شميدت (محرر) ،اهلل لن يخرس
 :الحداثة اليهودية والثيولوجيا السياسية( ،القدس :معهد فان لري،)2009 ،
ص.220-204 .
ومن املهم التذكري بأن باحثني آخرين ،من بينهم عاموس فونكينشطاين،
يصفون هذه الظاهرة كـ «ثيولوجيا علمانية» ،ألن رجاالت الثقافة والعلم
الحديث استخدموا الرموز الدينية الفلسفية منذ فرتة العصور الوسطى -ال
سيّما ما يتعلق بحضور الرب يف كل مكان يف العالم -وصبوا فيها معاني
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توم سيغف( ،1967 ،القدس :كيرت ،)2005 ،ص .473
يحيئيل كديشا ،أرشيف مركز تراث بيغن2002/2/2 ،
توم سيغف ،...1967 ،ص .381
هآرتس1969/1/9 ،
هآرتس1967/6/15 ،
هآرتس1968/11/21 ،
أنظر ،مثال ،خطاب بيغن يف املؤتمر العاملي من أجل يهود االتحاد السوفييتي،
القدس 19 ،آذار  ]...[»1983لدينا مربر لالعتقاد بأنه كما حدث يف املايض،
ستفتح األبواب وسينضم يهود االتحاد السوفييتي إلينا يف دولة إرسائيل.
العدالة ستنترص .هذا معتقدي .شأن يهود االتحاد السوفييتي الذين يتطلع
مئات اآلالف منهم إىل العودة للبيت ،سينترص يف نهاية املطاف .أرشيف
االيتسل وثيقة .467/67
أرشيف الكنيست ،1977/6/20 ،الجزء  80ص15 .؛ نأور ،أرض إرسائيل
الكاملة، ...ص.173 .
نأور ،أرض إرسائيل الكاملة، ...ص.205 .
ق ّدم هذا التشخيص مشكورًا أرييه نأور .وقد ورد املصطلح لدى العالمة
الرمبام ،يف كتاب «مشنيه توراة» ،رشائع توراتية أساسية  ،أ ،أ.
شموئيل كاتس ،أرشيف الدولة 20.8.1993 ،وثيقة رقم  .32/15540عىل
الرغم من موقف بيغن ،ال بد من التذكري بأن قضية حدود أرض إرسائيل
يف املصادر اليهودية هي قضية مركبة وليس لها وجهة واحدة متجانسة.
األدبيات الحاخامية ،عىل سبيل املثال ،تميز بني «حدود مهاجري مرص»أي
اململكة يف فرتة الهيكل األول» وبني «حدود مهاجري بابل» يف فرتة الهيكل
الثاني .ولكن ،يف جميع األحوال فإن األهم هو الشكل الذي طلب فيه بيغن
تعريف الحدود بموجب التقاليد .أنظر ،عىل سبيل املثال ،املصطلح «أرض
إرسائيل» يف املوسوعة التلمودية( ،القدس :ياد هراف هرتسوغ،)1946 ،
هاري هوروفيتس ،أرشيف الدولة 1993/11/15 ،وثيقة رقم .32/15540
تمار بروش ،خطاب لكل وقت( ،تل أبيب :يديعوت أحرونوت ،)1993 ،ص
.153-162
أرشيف الكنيست http://www.daat.ac.il/daat/ezrachut/ /1958/4/22
.5.2013/1 , begin/tohen.ht
نأور« ،أيديولوجيا مناحم بيغن يف فرتة تأسيس حركة حريوت ،»...ص.45 .
نأور« ،أيديولوجيا مناحم بيغن يف فرتة تأسيس حركة حريوت ،»...ص-81 .
80؛ وأيضا عاري جابوتنسكي ،زئيف جابوتنسكي /خطابات ،ب( ،القدس،
 ،)1957ص  .258-257وحول نظرة الحركة التنقيحية إىل حدود أرض
إرسائيل كما تم تحديدها يف اتفاق سايكس بيكو يف  1916بني فرنسا
وبريطانيا وصودق عليها من قبل عصبة األمم عام  ،1920أنظر أيضا آيف
شاليم ،الجدار الحديدي( ،تل أبيب :يديعوت أحرونوت ،)2005 ،ص.344 .
نأور ،أرض إرسائيل الكاملة ،...ص .67-66 .حسب عهد «البيتاريم «قال اهلل
إلبراهيم «لذريتك منحت هذه البالد ،من نهر مرص حتى نهر الفرات الكبري(
سفر التكوين إصحاح  ،15آية .)18
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جذور الفكر اليميني الصهيوني

بقلم :رائد دحبور

*

َّ َّ َ
َّ
وجدلية التن ُّوع الفكري -
«الصهيونية
َّ
الفكرية لليمين ُّ
الصهيوني»
طبيعة الجذور

تقديم

62

َّ
إن البحث يف موضوع الفكر الصهيوني ،بما هو عام
وكجدليَّ ٍة َّمعقدة من التَّنوُّعات واالنشطارات – وكذلك البحث
الصهيوني عىل نح ٍو خاص بكونه أحد
يف الجذور الفكريَّة لليمني ُّ
تلك التَّفرُّعات -وربَّما أهمُّها لجهة الفعل السِّ يايس واالجتماعي
عىل جدول أعمال الدولة واملجتمع ،كما يبدو املشهد اإلرسائييل
يقودان إىل مراجعاتٍ منهجيَّة لجمل َ ٍة كبرية من النقاشاتاآلن
ِ
األكاديميَّة واملجادالت التاريخيَّة املتشعِّبة والطويلة وامل ُ ْشبَعة
باآلرا ِء املتباينة.
لذا َّ
ي أساسيني من
فإن هذا املقال يهدف ويف
سياقي اثنَ ْ ِ
ِْ
املناقشة ،إىل البحث يف الجذور الفكريَّة لليمني الصهيوني يف
اإلطار العام للصهيونيَّة ،تاريخيَّا ً ومنهجيَّاً ،ولكن بإيجا ٍز ما
* كاتب وباحث
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أمكن ،من خالل تناول بعض األمثلة التاريخيَّة التأسيسيَّة
الستكشاف التّفرُّعات وفق
ألطروحة الصهيونيَّة يف محاولَ ٍة
ِ
منهج معاينة نقاط انطالق م ْ
ُش َتَكة ،وما تر َّتبَ عليها من ثيم ِة
وجدليَّة التَّنَوُّع وبعض التباينات.
وهو يهدف أيضا ً إىل مُعاينة الظروف التي ازدادت فيها
هيمنة مفاهيم اليمني الصهيوني عىل جدول أعمال الدولة
واملجتمع يف إرسائيل ،وكمحصلة متصلة عىل نح ٍو وثيق
كسبب ونتيج ٍة
بتطبيقات مفهوم التَّوسُّ ع اإلقليمي اإلرسائييل
ٍ
آن معا ً لحرب حزيران عام  67التي أعادتْ لفت االنتباه
يف ٍ
إىل اآليديولوجيا الدينيَّة واملسيانيَّة املتعلقة بالتدخل اإللهي
من أجل خالص الشعب اليهودي ،فبعد احتالل ما َّ
تبقى من
فلسطني يف حرب حزيران عام  67طرأ تحول عىل موقف معظم
األحزاب ال َّدينيَّة الصهيونيَّة وغري الصهيونيَّة من اعتبار هذه
الحرب معجزة وإشارة ربَّانيَّة ،إىل اعتبارها بداية الخالص..

المتحدة موطن زعيم حركة «حاباد» الحاخام
انطلق الصوت الجديد من الواليات َّ
«إنه
الملقب بالحاخام لوبافيتش،
شنيئرسون،
ويتلخص الموقف الجديد بالقولَّ :
َّ
َّ
َّ
ُّ
َّ
والتمرد على
صحيح أن دولة إسرائيل بوصفها كيانًا صهيونيًا هي تعبير عن الكفر َّ
ناحية أخرى؛
إرادة الله ،ولذلك فهي بالتأكيد ليست تعبيرًا عن الخالص ،لكن ،ومن
ٍ
َّ
َّ
َّ
َّ
معان دينية ذات أهمية».
مغاز أو
فإن أرض إسرائيل بسيادة يهودية تنطوي على
ٍ
ٍ
ٍّ
احت َّل ْت سنة
التنازل عن أي من األراضي التي ُ
ولذلك تدعو هذه الحركة إلى عدم َّ
َّ
الدينية.
الشريعة ِّ
 ،1967وذلك من منطلق أحكام َّ

يف األوساط ال ِّدينيَّة غري الصهيونيَّة ،انطلق الصوت الجديد
من الواليات املتَّحدة موطن زعيم حركة «حاباد» الحاخام
َّ
َّ
ويتلخص املوقف
امللقب بالحاخام لوبافيتش،
شنيرئسون،
أن دولة إرسائيل بوصفها كيانا ً
الجديد بالقول« :إ َّنه صحيح َّ
صهيونيَّا ً هي تعبري عن الكفر والتَّمرُّد عىل إرادة الله ،ولذلك
فهي بالتأكيد ليست تعبريا ً عن الخالص ،لكن ،ومن ناحي ٍة
أخرى؛ َّ
فإن أرض إرسائيل بسيادة يهوديَّة تنطوي عىل مغا ٍز
معان دينيَّة ذات أهميَّة» .ولذلك تدعو هذه الحركة إىل عدم
أو
ٍ
َّ
َّ
ُ
التنازل عن أيٍّ من األرايض التي احتلتْ سنة  ،1967وذلك من
ِّ
منطلق أحكام َّ
سنركز عىل نتائج مرحلة
الشيعة ال ِّدينيَّة 1،لذا
التَّوسُّ ع اإلقليمي اإلرسائييل بفعل حرب حزيران عام  67وما
انطوت عليه من مضامني لجهة زيادة نفوذ املفاهيم اليمينيَّة
اللِّيرباليَّة والقوميَّة وال ِّدينيَّة املُتحالفة براغماتيَّا ً – سياسيا ً
واجتماعيَّا ً  -عىل قاعدة جملة من القواسم املشرتكة؛ وذلك يف
محاولة لفهم منطلقات وطبيعة اليمني؛ َّ
ألن معاينة النتائج عرب
املثال السيايس واالجتماعي َ -كتِجَ ٍّل واقعي وموضوعي ملفاهيم
اليمني  -يُعطي رؤي ًَة أكثر وضوحا ً لطبيعة الجذور الفكريَّة
وسياقاتها املنهجيَّة وأسانيدها.

َ
ُ َ َّ ٌ
اقات البحث»:
«ملخص في ِسي ِ

سنميض يف مالحظة بعض املالمح العامَّة النبثاق ظاهرة
الصهيونيَّة يف اإلطا َر ْي ِن التاريخي والفكري العام؛ وما تفرَّع
عنها من تيَّاراتٍ فكريَّة –ومنها تيَّارات اليمني– وكذلك سنميض
يف معاينة املثال العميل لظاهرة اليمني ،من خالل ما تحظى به
من دو ٍر مهيمن عىل جدول أعمال الدولة واملجتمع يف إرسائيل،
يف ِس َ
ي من املناقشة ،هما:
ي اثنَ ْ ِ
ياق ْ ِ

السياق َّ
ِّ
األول:

يُل ْ ِمحُ هذا السياق من البحث إىل اإلطار التاريخي والفكري
العام للصهيونيَّة وما يظهر فيه ِممَّا يمكن تسميته بجدليَّة
التَّنَوُّع الثقايف والسِّ يايس ،لكن القائم عىل قاعدة األسطورة
التَّأسيسيَّة املشرتكة للصهيونيَّة الَّتي هي :نفي املنفى ،والعودة
إىل أرض إرسائيل ،والعودة إىل التاريخ 2بدءا ً بمرحلة طالئع
ف بظاهرة ِّ
الصهيونيَّة ،أو ما ُع ِر َ
املفكرين األوائل ما قبل ثيودور
هرتسل .وكذلك َّ
فإن هذا السياق يتناول ما يف الفكر الصهيوني
بوجه عام من تباينات فرعية ،وببعض ما دار يف إطاره وحوله
من مجادالت ومناقشات.
سنالحظ يف هذا السِّ ياق – عىل سبيل املثال – َّ
أن بعض
الجذور الفكريَّة لليمني الصهيوني القومي وال ِّديني تمتد إىل
أفكا ٍر كان قد طرحها عدي ٌد من الحاخامات يف مرحلة انبثاق
الصهيونيَّة ،وتتَعلق بتحقيق الفرائض املنصوص عليها يف
التعاليم ال ِّدينيَّة لجهة عالقة اليهود بأرض إرسائيل وواجب
االستيطان فيها .وقد تبلور هذا التيار وازداد قوة ،و ُع ِر َ
ف
فيما بعد باسم الصهيونيَّة املتديِّنة ،التي استمر مؤيِّدوها يف
حني آلخر عند الرضورة؛ بشك ٍل
إصدار الفتاوى ال ِّدينيَّة ،من
ٍ
سه ََّل عىل اليهود املتدينني التعامل مع الصهيونيني العلمانيني،
يف مساعيهم إلقام ِة دولة يهوديَّة يف فلسطني ،خالل كل فرتات
النشاط الصهيوني ،بل وحَ مَلَهُم عىل مُجارا ِتهم يف ِّ
كل مجاالت
نشاطهم.
ٍّ
لدفع كل منهم إىل عرض
وقد كانت تلك الفتاوى كافية
ِ
آرائه
َّ
الخاصة؛ ِممَّا أسهم يف تعميق األسس الفكريَّة لنظرياتِ
3
أن نلحظ – عىل سبيل املثال َّ
الصهيونيَّة املتديِّنة .ويمكننا ْ
أنكثريا ً من الجذور الفكريَّة للصهيونيَّة وما تفرَّع عنها تكمن يف
كتاب (التَّحرير َّ
الذاتي) للدكتور يهودا ليف بينسكر (– 1821
 )1891قبل أن يكتب ثيودور هرتسل كتاب دولة اليهود؛ وقد
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َّ
أفكار كان
والديني تمتد إلى
بعض الجذور الفكرية لليمين الصهيوني القومي ِّ
ٍ
َّ
وتتعلق بتحقيق
قد طرحها
عديد من الحاخامات في مرحلة انبثاق الصهيونيةَ ،
ٌ
َّ
الدينية لجهة عالقة اليهود بأرض
الفرائض المنصوص عليها في التعاليم ِّ
وع ِر َف فيما
إسرائيل وواجب االستيطان فيها .وقد تبلور هذا التيار وازداد قوةُ ،
ِّ
ِّ
َّ
َّ
الدينية،
بعد باسم الصهيونية المتدينة ،التي استمر مؤيدوها في إصدار الفتاوى ِّ
سه َل على اليهود المتدينين التعامل مع
حين آلخر عند الضرورة؛
ٍ
بشكل َّ
من ٍ
الصهيونيين العلمانيين.

مذكراته :أ َّنه لو كان َّ
كتب هرتسل يف َّ
اطلَع عىل كتاب التحرير
َّ
الذاتي؛ ملا أقدم عىل كتابة دولة اليهود عام  4.1896لك َّن إملاحنا
ُ
سيكون موجزاً ،وبما يُفي ُد فقط يف مالحظة
إىل هذا املرحلة
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مالمح عامَّة يف اإلطار الفكري العام ألطروحة الصهيونيَّة.
ويف هذا السِّ ياق املتصل ،سنتناول الجذور الفكريَّة لليمني
الصهيوني املرتبط بأفكار زئيف جابوتنسكي (–1880
 )1940ورؤاه املُل ْ ِهمة لليمني الصهيوني حتَّى اآلن؛ فقد طوَّر
خاصة تحفظتْ عىل
جابوتنسكي أفكارا ً اجتماعيَّة وسياسيَّة
َّ
املفاهيم الطبقيَّة التي كانت مُتداوَلة لدى حركة العمل العربي
يف عرشينيَّات القرن املايض ،وسجَّ لت انتقاداتٍ لالعتماد بصورة
كبرية عىل الييشوف االستيطاني كوسيلة أساسيَّة من وسائل
إقامة ال َّدولة التي كانت تتبنَّاها الصهيونيَّة االشرتاكيَّة يف ذلك
الوقت؛ مُناديا ً باعتماد وسائل سياسيَّة أكثر نجاع ًَة من خالل
االعتماد عىل التحالف مع بريطانيا ومن خالل املزيد من القوَّة
تان بمقدورهما وحدهما إرغام العرب عىل
وهما الوسيلتان الل َّ ِ
التسليم باملرشوع الصهيوني كواقع موضوعي .فقد توَّج
جابوتنسكي نشاطه بإقامة إطا ٍر سيايس سنة  1925عىل شك ِل
حزب يحمل اسم «ا ِّتحاد الصهيونيني التَّصحيحيني» بهدف
ٍ
تصحيح املسار الصهيوني ،ومن بني أهداف الحزب ،العمل عىل
ض ّفتَ ِّي نهر األردن بإقا َم ِة دولة
تحقيق املرشوع الصهيوني عىل ِ
ً
فرصة إلَّ
يهوديَّة بأكثريَّة يهوديَّة .حيث لم يرتك جابوتنسكي
واغتنمها ِّ
لبث دعوته بخصوص الجيش العربي عىل سبيل املثال
– باعتباره ركيزة أساسيَّة من ركائز بناء املرشوع الصهيوني
وامليض فيه -ومن أشهر مقاالته حول ذلك ،مقال يحمل عنوان:
«الجدار الحديدي» ويعني به الجيش العربي الذي سيضمن،
حسب اعتقاده ،تحقيق املرشوع الصهيوني يف فلسطني ورشق
األردن ويكون بمقدوره منع العرب من عرقلة سري بناء
5
املرشوع الصهيوني.

فقد تبنى جابوتنسكي خط هرتسل يف الفكر الصهيوني
ال َّداعي إىل تحضري الظروف السياسية لكل عملية استيطانية،
وأخذ ينادي إىل توضيح رصيح للهدف الصهيوني ،وتبنى أيضا ً
ٍ
ٍ
شعار «ضفتي األردن» ما أثار غضب حكومة االنتداب الربيطانية
وما حدا بسلطات االنتداب إىل منعه من دخول فلسطني إىل
مسمى عام  .1930وقد واجه جابوتنسكي الحركة
أجل غري
ً
العمَّالية التي اتهمها بأنها حجر عثرة أمام تحقيق الفكر
الصهيوني ،أمَّا الحركة العمالية فوجَّ هَتْ إليه تهما ً شديدة ،بأ َّنه
ديماغوجي وفايش وعدو للعمال ،وساءت العالقات بينه وبني
الحركة العمالية يف مطلع الثالثينيات وباألخص يف أعقاب مقتل
6
أورلوزروف عام .1933
يف عام  1939كتب جابوتنسكي« :يجب ْ
أن يُخيل العرب
املكان لليهود يف أرض إرسائيل .وما دام أمكن نقل «»transfer
شعوب البلطيق؛ يمكن أيضا ً نقل الفلسطينيني العرب7”.وقد
كان الهدف مما ذهب إليه جابوتنسكي من أفكا ٍر وآراء؛ هو
إقامة الدولة يف فلسطني بأغلبيَّة يهوديَّة عرب وسائل الهجرة
املكثَّفة والقوَّة والتحالف التام مع بريطانيا.

الثاني:
ِّ
السياق َّ
َ
الصهيونيَّة – تبقى -ظاهرة جدليَّة لجهة األفكار
ِبكو ِْن ُّ
وألن إرسائيل ظاهرة صهيونيَّة موضوعيَّا ً
َّ
واملنهج العميل،
وعمليَّاًَّ ،
باملحصلة هو ظاهرة إرسائيليَّة
وألن اليمني الصهيوني
ِّ
أكثر من كونه أيَّ يش ٍء آخر؛ وضمن ما تفرضه أفكاره ومفاهيمه
من حضور وهيمنة عىل جدول األعمال السيايس واالجتماعي يف
إرسائيل؛ َّ
فإن املناقشة يف هذا السياق تستهدف:
معاينة الظروف واألسباب وكذلك النتائج السياسيَّة العمليَّة
– وليس التجريديَّة – لظاهرة زيادة هيمنة اليمني الصهيوني
ذات األصول املتنوِّعة آيديولوجيَّاً .وهنا ينبغي اإلشارة إىل

الداعي إلى تحضير الظروف
تبنى جابوتنسكي خط هرتسل في الفكر الصهيوني َّ
صريح للهدف
توضيح
السياسية لكل عملية استيطانية ،وأخذ ينادي إلى
ٍ
ٍ
الصهيوني ،وتبنى أيضًا شعار « ضفتي األردن « ما أثار غضب حكومة االنتداب
البريطانية وما حدا بسلطات االنتداب إلى منعه من دخول فلسطين إلى أجل غير
ً
العمالية التي اتهمها بأنها
مسمى عام  .1930وقد واجه جابوتنسكي الحركة َّ
حجر عثرة أمام تحقيق الفكر الصهيوني.

مالحظة أساسيَّة يُراعيها البحث ،وهي :حقيقة ْ
أن ليس كل
اليمني الصهيوني ،يمني ديني أُصويل ،لكننا ومع ذلك؛ نجد
َّ
أن تيَّا َر الصهيونيَّ ِة القوميَّة الليرباليَّة والعلمانيَّة ،يتحالف
– ربَّما إىل ح ِّد التطابق  -يف الواقع املوضوعي اإلرسائييل مع
الصهيونيَّة القوميَّة ال ِّدينيَّة ،واليهوديَّة األرثوذكسيَّة ،وفق جُ مْل ٍة
من القواسم املشرتكة آيديولوجيَّا ً وسياسيَّا ً وعىل قاعدة املصالح
املشرتكة ،ونجد يف الواقع املوضوعي أيضاً؛ َّ
أن ما يُعرف
باليسار الصهيوني  -وتحت العنوان َّ
الشهري املعروف بمسائل
اإلجماع القومي – يتحالف هو اآلخر مع مختلف تيَّارات اليمني
العلمانيَّة وال ِّدينيَّة.
وإن لم ُت َغ ِّط َّإل جزءا ً
ً
ومع َّ
معاينة من هذا النَّوع – ْ
أن
َّ
املركبة
يسريا ً وجانبا ً صغريا ً ج َّدا ً من واقع العالقات الجدليَّة
بني مكوِّنات السِّ ياسة واملجتمع يف إرسائيل َّ -إل أ َّنه ربما يُفيد
يف معاينة وفهم َبعْض من طبيعة ومنطلقات اليمني الفكرية
والثقافية وأسانيده اآليديولوجيَّة؛ ْ
إذ بدأت بواكري ومفاعيل
تلك الهيمنة منذ أربعة عقود خلت من ال َّزمن ضمن توليف ٍة من
األحزاب والقوى والعوامل السِّ ياسيَّة واالجتماعيَّة واآليديولوجيَّة
– وبما ينبغي ْ
ومتخصصة
أن يُف َر َد لها مساحاتٍ بحثيَّة عميقة
ِّ
ومُسْ هَبة وهي موجودة بال شك – فقد بدأتْ هيمنة اليمني
وتجلِّياتها – وكما هو معروف وشائع  -منذ عام 1977؛
حيث حمل االنقالب السيايس الذي جرى حينها بفعل نتائج
ِّ
املتأثر بأفكار زئيف جابوتنسكي -
االنتخابات ،حزب الليكود -
وتكتل األحزاب اليمينيَّة إىل جانبه إىل س َّدة الحكم ،وأر ََّخ لبداية
التحالف بني اليمني القومي العلماني أو الليربايل الصهيوني
أن ا ِّتجاها ً
وبني اليمني القومي ال ِّديني .مع رضورة املالحظة؛ َّ
يمينيَّا ً كان قد بدأ ويف وقتٍ ِّ
مبكر من عرشينيَّات القرن املايض
حتِّى يف أوساط الصهيونيَّة االشرتاكيَّة والحركة العمَّاليَّة
يميني ارتبط من حيث ال َّدوافع
بقيادة بن غوريون ،وهو ا ِّتجا ٌه
ٌّ
بتفضيل الرُّؤى واألهداف القوميَّة املتطرِّفة ،لكن يف بيئ ٍة ثقافيَّة
مختلفة عن بيئة اال ِّتجاهات اليمينيَّة امل ُ ِّ
تأثرة بأفكار زئيف

جابوتنسكي وحركة بيتار ثالثينيَّات القرن املايض .فقد كان
ينمو يف داخل الحركة العمَّاليَّة الصهيونيَّة نفسها أيضا ً ا ِّتجا ٌه
يميني عىل أساس تفضيل األفكار واألهداف القوميَّة عىل األفكار
ٌّ
املتصلة بتحقيق املساواة االجتماعيَّة.
َ
َّ
إن قرار تفضيل األهداف القوميَّة عىل االجتماعيَّة عَكسَ ُه
َّ
تاريخ الحركة العمَّاليَّة منذ نهاية الهجرة الثانية إىل تأسيس

حزب العمل سنة  .68وتاريخ الحركة العمَّاليَّة -من ع َّدة
ٌ
اندفاع متواصل نحو اليمني،
أوجه -قد يتم النظر إليه عىل أ َّنه
يف عمليَّ ٍة جَ ر ََفتْ باستمرار مبادىء راديكاليَّة هي األكثر قربا ً
من طموحات مجتمع أكثر مساواةَّ .
إن سلسلة التوحيدات
التي قادت أوَّال ً إىل تأسيس حزب ماباي ،وبعد ذلك بأربعني
سنة إىل تأسيس حزب العمل ،كانت لها النَّتيجة ذاتها :التزا ٌم
متزايد باألهداف القوميَّة بدال ً من تلك األهداف التي تعكس
ُّ
الطموح للمساواة .كان تأسيس أحْ دوت َهعفوداه ،بعد ذوبان
حركة بوعايل تصيون يف فلسطني – حزب العمال الديمقراطي
االجتماعي اليهودي تأسس نهاية عام -1905قد ختم املرحلة
األوىل من االندفاع نحو اليمنيَّ .
إن تأسيس الهستدروت
بالرشاكة بني أحدوت هعفوداه وهبوعيل هتسعري واإلعالن عن
شخصيتها العامَّة -الشاملة وغريالحزبيَّة – قد شكل املرحلة
الثانية يف عملية توكيد األولويَّة لألهداف القوميَّة .بعد عرش
سنوات ق َّدم تأسيس ماباي مشهدا ً فريدا ً يف العالم االشرتاكي.
ُضعَتْ أركان اململكة ويف
الحقيقة أ َّنه يف نهاية العرشينيَّات و ِ
الثالثينيَّات بدأ النِّظام يف العمل ..لقد شكلت االشرتاكيَّة البنَّاءَة
أسس اململكة؛ فمنذ نشاطه كقائد سيايس ،رأى بن غوريون
نبي مُسَ لَّح ،وليس كمرشد اجتماعي.
نفسه كمؤسس ململكةٌّ ،
لقد فهم زئيف جابوتنسكي ،قائد الحركة التصحيحيَّة ،ذلك
تماما ً – خاصة لجهة التعاون بني اليسار االشرتاكي ومركز
الربجوازيَّة – فلم ينظر إىل الربجوازيَّة اليهوديَّة يف فلسطني
كقاعدة نفوذ لحركته .توجَّ هت أنظاره إىل الجماهري اليهوديَّة
يف بولندا ،الذين لم يتفقوا دائما ً مع طليعة الحركات الريادية،
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َّ
َّ
َّ
مبكر من عشرينيات
مع ضرورة المالحظة؛ أن ِّاتجاهًا يمينيًا كان قد بدأ وفي ٍ
وقت ِّ
َّ
َّ
َّ
العمالية بقيادة
القرن الماضي ِّ
حتى في أوساط الصهيونية االشتراكية والحركة َّ
ُّ
ٌّ
الدوافع بتفضيل الرؤى واألهداف
بن غوريون ،وهو ِّات ٌ
جاه يميني ارتبط من حيث َّ
ِّ
َّ
َّ
َّ
االتجاهات اليمينية
القومية المتطرفة ،لكن في ٍ
بيئة ثقافية مختلفة عن بيئة ِّ
َّ
تأثرة بأفكار زئيف جابوتنسكي وحركة بيتار ثالثينيات القرن الماضي.
ُ
الم ِّ

ومع احتقارها لثقافة الييديش التقليدية.

8

( - )1اإلطار التاريخي والفكري العام .جذور اليمين
َّ
الت َن ُّوع الفكري والمنهجي:
وجدلية َّ
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لم تكن الفكرة الصهيونيَّة بمفهومها ال َّداعي إىل «إرجاع»
اليهود إىل فلسطني وإقامة دولة لهم فيها حيث يتم االعرتاف
نشاط سيايس واستيطاني يقومون
بها دوليَّاً ،من خالل
ٍ
ً
َّ
نظرة أعمق إىل
بالضبط ،لك َّن
به وليدة القرن التاسع عرش
الوقائعُ ،تظهر أ َّنه ليس هناك أي عالقة موضوعية واضحة
بني الفكرة الصهيونيَّة ،ومفهومها ال َّداعي إىل إقامة دولة
يهودية يف فلسطني ،وبني املحاوالت التي كانت تبذلها بعض
الفئات اليهودية ،أو األشخاص ،لـ«العودة» إىل فلسطني،
والعيش بالقرب من األماكن املقدسة فيها ،من خالل نزعات
دينيَّة رصفة ،ودون أن تكون لها أيضا ً عالقة مع الدعوات
التي يطلقها بعض املغامرين – من رجال الدين والسياسيني
األوروبيِّني  -من غري اليهود؛ ولهذا َّ
فإن تاريخ الصهيونيَّة التي
أنجبت دولة إرسائيل ،بمفهومها السيايس واالجتماعي ،وعىل
الصعيد النظري عىل األقل ،يبدأ مع نهاية الثالثينيَّات من القرن
9
التاسع عرش .
ِّ
ثمَّة أمثلة كثرية ِممَّا يمكننا تسميته بظاهرة املفكرين األوائل
أو بظاهرة طالئع الفكرة الصهيونيَّة ،وهذه الظاهرة و ُِج َدت
قبل املؤتمر الصهيوني األوَّل املنعقد يف بازل عام  1897بع َّد ِة
عقو ٍد من ال َّزمن ،خصوصا ً ما بني أعوام  1862و  ،1884وقد
كان ذلك قبل ْ
أن يكتب ثيودور هرتسل أوىل كتاباته املعربة
عن الفكرة الصهيونيَّة املتمثِّلة بمرسحية “ الغيتو الجديد “ أو
رواية “األرض القديمة الجديدة “ اللتني أفصح من خاللهما
الصهيونيَّة لجه ِة إيجاد الحلول للمسألة اليهوديَّة
عن ا ِّتجاهاته ُّ
ومواجهة ظواهر َّ
اللساميَّة يف أوروبا ،وقد كان ذلك قبل أن
يكتب كتاب ال َّدولة اليهوديَّة عام .1896

كانت أوىل َّ
الشخصيات التي نادت بإقامة دولة يهودية يف
فلسطني الحاخام يهودا الكلعي ( )1878 – 1798السَّ فاردي
األصل ،وهو حاخام الطائفة اليهودية يف زيمون بالقرب من
بلغراد يف يوغسالفيا ،والكلعي رغم أ َّنه دعا إىل استيطان اليهود
يف فلسطني منذ بداية نشاطه ،يف أواخر الثالثينيَّات من القرن
التاسع عرش ،ونرش سنة  1839كتابا ً يرشح فيه آراءه ،لكنه
كان غارقا ً يف غيبيَّات الكابااله؛ حيث توصل بنا ًء عىل حساباتٍ
أجراها بموجب ذلك العلم إىل نتيجة مفادها َّ
أن سنة  1840هي
سنة خالص اليهود .وملَّا لم يحدث ما َّ
غيَ رأيه ،مُعلِنا ً َّ
توقع َّ
أن
الخالص ال يمكن أن يتم فجأة ومرَّة واحدة؛ بل ينبغي العمل
10
بجد يف سبيله.
ِّ
وكأحد املبشين بالحل الصهيوني للمسألة اليهوديَّة،
وكرائ ٍد من روَّاد الصهيونيَّة ،و ُدعاة «العودة» إىل صهيون
و«أرض إرسائيل» ،سبيالً للتعجيل بخالص الشعب اليهودي؛
نالحظ أن الرُّؤى والتَّعاليم التي ق َّدمها يهودا الكلعي كانت قد
جمعت بني أفكا ٍر قوميَّة ومسيانيَّة ،ويف وقتٍ ِّ
مبك ٍر من املراحل
األوىل النبثاق الصهيونيَّة؛ فنجده يقول:
«لقد أمر الله تبارك اسمه ْ
بأن تتم توبتنا عن طريق
يقظتنا؛ لكي نزيد من قيمتنا لديه ،وعندما يرى الله رغبتنا
بالتوبة تمجيدا ً السمه ،ولو ت َّم ذلك بحجم ُخرم إبرة؛ سريسل
لنا نجدته ويفتح الباب عىل مرصاعيْه ،ث َّم يزيدنا ويرسل إلينا
املسيح امللك .وبعدها سنعود إىل صهيون الذي ا َّتخذ منه إلهنا
منزال ً له» .يُعترب الحاخام يهودا الكلعي ،بسبب كتاباته؛ واحدا ً
الصهيوني؛ فقد استطاع خالل فرتة نشاطه
من روَّاد الفكر ُّ
التأثري عىل زمالئه ومنهم «الحاخام تسفي هريش كليرش»
الذي أصدر سنة  1862كتابا ً بالعربيَّة بعنوان «دريشات
تسيون» أو «البحث عن صهيون» طوَّر فيه اآلراء التي دعا إليها
الكلعي .ويف السنة نفسها صدر كتاب آخر باألملانية بعنوان
«روما والقدس» ملؤلفه موشيه هس ،يروج آلراء مماثلة .ويمثِّ ُل
ُ
فان التَّيَّا َر ْي ِن الرَّئيسني ،من حيث الثقافة والبيئة الفكريَّة،
املؤلَّ ِ

الشخصيات التي نادت بإقامة دولة يهودية في فلسطين الحاخام
كانت أولى َّ
السفاردي األصل ،وهو حاخام الطائفة اليهودية
يهودا الكلعي (َّ )1878 – 1798
في زيمون بالقرب من بلغراد في يوغسالفيا ،والكلعي رغم َّأنه دعا إلى استيطان
َّ
اليهود في فلسطين منذ بداية نشاطه ،في أواخر الثالثينيات من القرن التاسع
َّ
عشر ،ونشر سنة  1839كتابًا يشرح فيه آراءه ،لكنه كان غارقًا في غيبيات الكابااله؛
َّ
حسابات أجراها بموجب ذلك العلم إلى نتيجة مفادها أن
بناء على
ٍ
حيث توصل ً
سنة  1840هي سنة خالص اليهود.

اللذين كانا سائدين بني اليهود؛ فالحاخام كليرش من اليهود
ِس إىل اليهود املثقفني « َهمَسْ كيليم»
التقليديني ،بينما ينتمي ه ْ
إذ أصبحا كلّ
ويُعترب الكتابان من الكتب الصهيونيَّة األساسيَّةْ ،
يف بيئته ،فاتحة لتيَّارات فكرية صهيونيَّة ،رسعان ما وجدت من
يتبنَّاها ،ويعمل عىل تطويرها ،ثم ينتقل بها إىل حيز التنفيذ.
كان الحاخام تسفي هريش كاليرش ()1874 – 1795
حاخام َّ
الطائفة اليهوديَّة يف مدينة تورين بأملانيا ،خالل األعوام
الخمسني األخرية من حياته ،من أوائل الصهيونيني املتدينني،
الذي جاهروا بآرائهم وحاولوا العمل عىل تنفيذها.
بدأ كاليرش نشاطه منذ مطلع الثالثينيات من القرن التاسع
عرش؛ ويف عام  1862نرش كتابه «البحث عن صهيون» الذي
يدعو فيه لعقد مؤتمر عام لوجهاء اليهود؛ بهدف تأسيس
جمعية الستيطان أرض إرسائيل ،تكون مهمتها الرئيسيَّة
تمويل عملية استيطان اليهود يف فلسطني ،وإقامة كيان لهم
فيها .ويُشدد كاليرش ،يف دعوته هذه ،عىل اقتفا ِء اليهود أثر
الشعوب األخرى .وعلينا َّأل نخجل من أنفسنا؛ أل َّننا نعمل عىل
إحياء ذكرى آبائنا ،وتمجيد إلهنا الَّذي ا َّتخذ من صهيون مسكنا ً
له “ .ال تختلف كثريا ً آراء الحاخام كاليرش – التي ينطلق منها
لتقديم مقرتحاته لحل املسألة اليهوديَّة ،بواسطة توطني اليهود
يف فلسطني ،وإقامة كيان لهم فيها -يف منطلقاتها عن اآلراء
التي كان يحملها حاخامو عرصه ،أو االجتهادات الدينيَّة التي
توصلوا إليها ،بشأن عالقة اليهود بأرض إرسائيل؛ فكاليرش
َّ
يرى ،مثل باقي الحاخامني َّ
أن «العالقة بني اليهود وأرض
إرسائيل والتوراة ،هي عالقة أزليَّة ،ال يمكن فصمها».
َ
ُ
َي «كاليرش والكلعي» وآراؤهما
كانت اجتهادات
الحاخام ْ ِ
بمثاب ِة مرحلة أوىل لتيَّا ٍر فكري داخل اليهوديَّة ،يستمد قوَّته
من التعاليم ال ِّدينيَّة التَّقليديَّة ،ويمزج بينها وبني الوسائل
السياسيَّة َّ
الضوريَّة؛ لتحقيق ما يعتربونه الفرائض املنصوص
عليها يف تلك التعاليم ،من حيث عالقة اليهود بأرض إرسائيل

وواجب االستيطان فيها .وقد تبلور هذا التيار وازداد قوة،
و ُع ِر َ
ف فيما بعد باسم الصهيونيَّة املتديِّنة ،التي استمر مؤيِّدوها
حني آلخر عند الرضورة؛ بشك ٍل
يف إصدار الفتاوى ال ِّدينيَّة ،من ٍ
سه ََّل عىل اليهود املتدينني التعامل مع الصهيونيني العلمانيني،
يف مساعيهم إلقام ِة دولة يهوديَّة يف فلسطني ،خالل كل فرتات
النشاط الصهيوني ،بل وحَ مَلَهُم عىل مُجاراتهم يف ِّ
كل مجاالت
نشاطهم.
َ
لم َتحْ ظ آراء كاليرش والكلعي ،عىل أيِّ حال ،بتأيي ٍد كام ٍل من
ِقبَ ِل الحاخامني الصهيونيني الذين جاؤوا بعدهما ،ولكنَّها كانت
كافية لدفع ٍّ
الخاصة؛ ِممَّا أسهم يف
كل منهم إىل عرض آرائه
َّ
ِ
تعميق األسس الفكريَّة لنظرياتِ الصهيونيَّة املتديِّنة ،ومن بني
تلك الجماهري اليهودية املتدينة وتحديدا ً من روسيا ،جاء معظم
املهاجرين اليهود الذين قدموا إىل فلسطني خالل العرشين سنة
األخرية من القرن التاسع عرش ،وهم الذين أنشأوا املستوطنات
اليهوديَّة التي أُقيمت يف البالد خالل تلك الفرتة ،واضعني
بذلك أسس االستيطان الصهيوني ،ومُمهدين لنشاط الحركة
الصهيونيَّة العامليَّة فيما بعد.
ويف الوقت الذي صدر فيه كتاب الحاخام كاليرش – البحث
عن صهيون – كان موشيه هس ( )1875 – 1812يكتب
الفصول األخرية من كتابه «روما والقدس» باألملانيَّة ،تحت
تأثري انتصار حركة التحرير والوحدة يف إيطاليا ،والنظر إىل
أوضاع اليهود يف ضوء تلك االنتصارات ،ومن هنا جاء عنوان
الكتاب .و ُن ِ َ
ش هذا الكتاب سنة  1862أيضاً ،بعد نرش كتاب
كاليرش ببضعة أشهر ،وبحسب «هس» استطاع اليهود الحفاظ
عىل قوميَّتِهم بواسطة ديانتهم ،وتوحيد االثنتني بصورة غري
قابلة لالنفصام ،مع ِّ
صنني
الذكريات عن
أرض آبا ِئهمُ ،متَحَ ِّ
ِ
ورا َء غايتهم العريقة ،ورسالتهم الثقافيَّة والتَّاريخيَّة لتوحيد
اإلنسانيَّة باسم خالِ ِقهم األزيل.
وعندما ينتقل لتقديم حلول للمسألة اليهوديَّة ،يُعل ِ ُن هس
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قام بينسكر بنشر آرائه في كراس باللغة األلمانية بعنوان “ التحرير الذاتي” ُطبع
في برلين سنة .1883
كان “التحرير الذاتي” أول منشور من نوعه يتصدى لطرح حلول جذرية للمسألة
اليهودية ،وسرعان ما أحتل مركز الصدارة بين المؤلفات الصهيونية الكالسيكية،
وحظي بردود فعل واسعة في الصحافة اليهودية في روسيا .وقد قام “ آحاد
هعام “ بترجمة هذا الكراس إلى العبرية ،بينما كتب هرتسل في مذكراته ،بعد
قراءته له ،أنه لو اطلع عليه من قبل ،لما كتب “ دولة اليهود “.
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أن الشعوب األوروبيَّة اعتربت دوما ً وجود اليهود بينها شيئا ً
َّ
َّ
فإن ُكره تلك ُّ
شاذاً؛ ولهذا َّ
الشعوب لهم سيبقى عىل حاله،
مهما حاول اليهود تغيري أنفسهم ،وأ َّن ُه« :إذا كان صحيحا ً َّ
بأن
تحرير اليهود يف املنفى ال يتالءَم مع القوميَّة اليهوديَّة؛ فإ َّنه من
الواجب التضحية باألوَّل يف سبيل الثَّاني» ،واستنادا ً إىل هذه
الفرضيات؛ يرى «هس» َّ
أن الطريق العميل للوصول إىل حل
املسألة اليهوديَّة ،يكمن يف إقامة دولة يهوديَّة .التي ستلتقي
فيها كل َّ
الطبقات اليهوديَّة ،األرثوذكس والتَّق ُّدميُّون ،األغنياء
أن الساعة قد َّ
والفقراء« ،ويعلن هس َّ
دقت إلعادة االستيطان
َ
الحاخام َْي
ض َّفتَ ِّي األردن» .وعىل كل حال ،بقيت تعاليم
عىل ِ
الكلعي وكاليرش وأتباعهم من جهة ،وآراء هس من جه ٍة أخرى
كامنة يف حالة ركود ،خالل ما يقرب من عرشين سنة ،إىل
ً
أن ُق ِّد َر لها ْ
ثانية ،وتجد من يتبنَّاها ويضيف عليها
أن ُتبعث
ويطوِّرها ،مع بداية الهجرة اليهوديَّة من روسيا ،يف مطلع
11
الثَّمانينيَّات من القرن التاسع عرش.
وبذا نرى أ َّنه قد رافق انبثاق الصهيونيَّة مجادالت
ومناقشات جرت بني روَّادها ما قبل ثيودور هرتسل؛ وهو األمر
الذي سوف يستمر ما بعد املؤتمر الصهيوني األول سنة 1897
وابتدا ًء بمطلع القرن العرشين وحتى األربعينيَّات منه؛ يف إطار
ٍّ
كحل
السعي إىل إقامة دولة قوميَّة تجمع شتات الشعب اليهودي
للمسألة اليهودية ،ومواجهة ظواهر عداء السَّ اميَّة التي سادت
12
أوروبا منذ أواسط القرن التاسع عرش عىل نح ٍو خاص.
ويف هذا السياق من الجدل الذي كان قائما ً ما قبل هرتسل
والذي استمر فيما بعد وبقي يشكل قاعدة ملا بدا من تنوُّع يفِّ
املفكرين
األطروحة الصهيونيَّة -سنأخذ مثاال ً آخرا وأخريا من
األوائل ما قبل هرتسل ،وهو ال ُّدكتور يهودا ليف بينسكر
( )1891 – 1821مؤلِّف كرَّاس التَّحرير َّ
الذاتي ،الذي قال
اطلع عليه :أ َّنه لو كان َّ
أن َّ
هرتسل بخصوصه ،بعد ْ
اطلَع عىل
كرَّاس التَّحرير َّ
الذاتي لبينسكر؛ الكتفى بما ورد فيه من أفكار،

ولَمَا أقدم عىل كتابة «دولة اليهود».
قام بينسكر بنرش آرائه يف كراس باللغة األملانية بعنوان
«التحرير الذاتي» ُطبع يف برلني سنة .1883
كان «التحرير الذاتي» أول منشور من نوعه يتصدى لطرح
حلول جذرية للمسألة اليهودية ،ورسعان ما أحتل مركز
الصدارة بني املؤلفات الصهيونية الكالسيكية ،وحظي بردود
فعل واسعة يف الصحافة اليهودية يف روسيا .وقد قام «آحاد
هعام» برتجمة هذا الكراس إىل العربية ،بينما كتب هرتسل يف
مذكراته ،بعد قراءته له ،أنه لو اطلع عليه من قبل ،ملا كتب
«دولة اليهود».
يستهل بينكرس «التحرير الذاتي» بقوله إن املشكلة التي
نجابهها تتلخص يف «أن اليهود ،يف الحقيقة ،عنرص متميز عن
الشعوب التي يعيشون بينها ،وغري قابل للذوبان يف كيان أيِّ
أمة ،ولهذا ال تستطيع أي أمة أن تتحمله بسهولة .واملطلوب،
إذن ،إيجاد وسيلة يمكن بواسطتها تهيئة ذلك العنرص
االنفصايل للتحالف مع تلك الشعوب ،بطريقة تحل معها املسألة
اليهودية إىل األبد» .وهذا لن يتم إال عندما «تصبح املساواة بني
اليهود وباقي الشعوب أمرا واقعا ،وعندئذ فقط يمكن القول إن
املسألة اليهودية قد حُ لَّتْ ».
أما أسباب هذا الوضع فتكمن ،بحسب رأي بينكرس ،يف عدم
وجود دولة لليهود ،أو حكومة أو وكالة خاصة بهم ،بحيث لم
تتعامل الشعوب األخرى أبدا ً مع أمة يهودية ،وإنما مع يهود
أفراد فقط ،رغم أن األمة اليهودية بقيت قائمة دائما ً كأمَّة
روحيَّة .وكان من نتيجة ذلك أن «سيطر الخوف من الروح
اليهودية عىل الجنس البرشي بأكمله ،وسبب مرض كراهية
اليهود» .ولهذا «فإن كراهية اليهود هي أحد األمراض النفسية،
وبصفتها مرضا ً نفسيا فإنها تنتقل باإلرث ،وبما أنها تنتقل
باإلرث منذ ألفي سنة فال عالج لها» .كذلك فإن تحرير اليهود،
ومنحهم حقوقهم املدنية يف دول عدة ،كان تحريرا قانونيا،

وليس اجتماعياً ،وإن كان ذلك التحرير قد مُنح بسبب تطورات
نفسية لدى الشعوب التي أقرته ،أو من خالل موقف مسؤول،
فإنه ليس إال بمثابة «هدية من أغنياء لشعب فقري ومسحوق».
ويختم بينكرس عرضه ألوضاع اليهود يف عرصه معلنا“ :خالصة
القول :بالنسبة لألحياء يُعترب اليهودي ميتا ،وللمواطنني-
أجنبيا ،وللسكان-متجوال ،ولألغنياء-شحاذا ،وللفقراء-غنيا
مستغال ،وللمواطنني-ال بالد له ،وبالنسبة للجميع-مُنافسا ً
مكروهاً”.
ويستمر بينكرس ،يف عرضه لحلوله ،فيشري إىل أن حركات
الهجرة اليهودية من روسيا ،التي ظهرت يف البلد ،بعد مذابح
سنتي ،1882-1881قد تكون الخطوة األوىل عىل الطريق
نحو بداية حل املسألة اليهودية ،ويدعو زعماء تلك الحركات
إىل العمل عىل توحيد صفوفهم ،والبدء يف تنفيذ املشاريع التي
قدمها.
عاد بينكرس ،بعد نرشة «التحرير الذاتي» إىل روسيا ،حيث
وجد نفسه يتزعم حركة هواة صهيون ،رسا ثم علنا ،بعد إجازة
الحركة من قبل السلطات الروسية ،حيث انتخب رئيسا للجنتها
التنفيذية .واستمر بينكرس يحتفظ بمنصبه هذا ،عدا فرتة
13
قصرية ،ويعمل جاهدا يف خدمة تلك الحركة ،حتى وفاته.
يف التحليل األخري – وكمثا ٍل من األمثلة عىل جدليَّة التَّنَوُّع
والتباين الذي رافق انبثاق الصهيونيَّة –كان حل هرتسل
للمسألة اليهودية هو الهروب أو الخالص يف وطن ...بالنسبة
له ،لم يكن معنيا بمدى املعاداة التي يمكن أن يكون عليها
املسيحي ،بل كان حقا يفكر أنه كلما ازدادت ال سامية أحد ما،
كلما أصبح أكثر تقديرا ملزايا الخروج اليهودي من أوروبا !!.
من جه ٍة أخرى ،وبالنسبة إىل آخرين ومنهم – برنارد الزار
عىل سبيل املثال -كانت مسألة اإلقليم ثانوية ...كانت نتائج هذا
الرأي هي ،أ َّنه ليس رضوريَّا ً النَّظر هنا وهناك بحثا عن عدد
أكرب أو أقل من الحماة الالساميني ،وإنما كان يبحث عن رفاق
درب تأم ََّل أن يعثر عليهم بني الجماعات املضطهدة يف أوروبا
املعارصة.
يف آذار  ،1899قدم الزار استقالته من اللجنة القضائية،
التابعة للمؤتمر الصهيوني ،وبشكل أو بآخر ،انسحب
من املنظمة الصهيونية .كان الزار رافضا ألسلوب هرتسل
األوتوقراطي واالستعالئي .رأى كيف نسف هرتسل مناقشة
ديمقراطية حول البنك القوي يف املؤتمر الثاني ،واعرتض عىل
صميم فكرة صندوق االستعمار اليهودي .ولم يستطع تحمل
منهاجية ال ُّدبلوماسية املتعالية التي تجاهلت حاجات اليهود
الحقيقيني مقابل أولئك الذين سوف يتم تطبيعهم يف فلسطني
يف وقت الحق ما ،كما لم يستطع أن يغفر ذلك االستعداد

لتجاهل الفظائع التي ارتكبت ضد اليهود الروس واألرمن من
أجل تسهيل املفاوضات مع املنفذين ،وهما القيرص الرويس
والسلطان العثماني .غري أنه يف األساس يمكن عزو ذلك الصدع
إىل ما يمكن تسميته بالتفرُّع – داخل إطار أطروحة الصهيونيَّة
بوجه عام.
فقد انشطر الزار – عىل سبيل املثال -نحو قومية ثورية
شكلت أساسا ملرشوع إنساني عاملي ،بينما تبنى هرتسل
استيطانية برجوازية ترمي إىل خلق دولة يهودية يف إقليم مأهول
بسكان أصليني غري بيض .يف شباط وآذار من العام،1899
كتب الزار إىل هرتسل سلسلة رسائل وضعت نهاية عالقته مع
املؤسسة الصهيونية الوليدة وزعيمها .يف إحدى تلك الرسائل،
لم يرتك الزار مجاال للشك يف أين تقع مسؤولية الصدع الذي
حدث؛ فكتب مخاطبا ً هرتسل:
«أنت برجوازي يف تفكريك ،برجوازي يف مشاعرك ،برجوازي
يف آرائك ،وبرجوازي يف نظرتك للمجتمع .ولذلك فأنت تريد
أن تقود الناس ،شعبنا الفقري والتعيس ،الطبقة العامة ...أن
تترصف خارج نطاقهم ومن فوقهم ،أنت تريد أن يتبعوك مثل
قطيع غنم .مثل كل الحكومات ،أنت تريد إخفاء الحقيقة ،تريد
أن تكون أنت الحكومة الخاصة التي يتلخص واجبها الرئيس
يف إخفاء العار القومي .ولكنني أريد أن أفضح ذلك ،لكي
يرى كل فرد من هو أيُّوب املسكني الجالس فوق كومة الرَّوث
الخاصة به ،والذي يحك قروحه بقطعة زجاج مكسورة».
ث َّم يُتابع« :حني يقول اليهودي اليوم أنا قومي فهو ال يعني
تماما وبشكل خاص أنا رجل يريد دولة يهودية يف فلسطني
ويحلم باالستيالء عىل القدس .إنه يقول :أريد أن أكون رجال
كامل الحرية ويل مكان تحت الشمس ،ويل الحق بأن أعامل
كإنسان لديه كرامة .أريد أال أتعرض لالضطهاد ،أال أتعرض
لالنتهاك ،أريد أال أتعرض لالحتقار املك َّدس فوقي .ففي أوقات
معينة من التاريخ ،يكون معنى القومية لبعض الجماعات هو
14
الحرية».
الصهيونيَّة وما رافقها
باإلجمال ،فقد قامت مجمل أطروحة ُّ
من مجادالت عىل قاعدة األسطورة التأسيسيَّة املستندة إىل:
نفي املنفى ،والعودة إىل التاريخ ،والعودة إىل أرض إرسائيل
– فلسطني 15،فنفي املَنْفى يقتيض تجاهل تاريخ املنفى
والشتات؛ عىل اعتبار أ َّنه مجرد ذاكرة تجربة مشوَّهة ،ال تصلح
ً
تجربة تاريخي ًَّة للشعب اليهودي ،بل عىل
وال يصح اعتبارها
ً
العكس من ذلك ينبغي اعتبار تاريخ املنفى باعثا عىل املرارة
واأللم مع االحتفاظ بصورته الوجدانيَّة كواقع من ِّ
االضطهاد
والنَّبذ والحرمان وضياع هويَّة الشعب القوميَّة يف مرحلة
الشتات أو ال ّدياسبورا اليهوديَّة املمت َّدة إىل عرشات القرون
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َّ
َّ
لقد قامت األسطورة التأسيسية في مناخ ما عرف بالمسألة اليهودية وضرورة
َّ
َّ
إيجاد حل صهيوني لها ضمن توليفة قومية قائمة على أساس يوتوبيا دينية
َّ
َّ
عالقة وثيقة
مسيانية ،كإحدى روافع ودوافع الصهيونية ومشروعها وبما له
ً
َّ
َّ
َّ
بمفاهيم مسيانية مسيحية بروتستنتية؛ قامت على أساس التفسير الحرفي
َّ
َّ
للعهد القديم ،حيث تبنتها ولفتت االنتباه إليها البروتستنتية المسيحية في
القرنين الثامن والتاسع عشر.

70

عدد 69

املاضية «وبمجيء القرن التَّاسع عرش كان ذلك َّ
الشتات يتو َّزع
يف مساح ٍة تمتد من اليمن وحتَّى نيويورك»–
بحسب تعبريٍ
ِ
إلرسائيل شاحاك يف كتابه «الديانة اليهوديَّة وتاريخ اليهود،
وطأة 3000عام».
أمَّا العودة إىل التَّاريخ؛ فتعني العودة إىل املفهوم التَّوراتي
للتاريخ كمكو ٍِّن من مكوِّناتِ الشعب اليهودي ووجدانه،
باعتبار َّ
أن تمسُّ ك اليهودي بيهوديَّته هو العامل الذي أسهم
يف بقاء هوية الشعب القوميَّة ومنعها من االندماج َّ
والذوبان
الصهيوني القائل:
يف املجتمعات األخرى املغايرة ،وفق املفهوم ُّ
بأ َّنه ال يمكن فصل القوميَّة عن ال ِّدين وال ال ِّدين عن القوميَّة
باعتبارهما شيئا ً واحدا ً بالنِّسبة لليهود ،والعنرص األسايس
األوَّل من عنارص ُّ
تشكل القوميَّة اليهوديَّة واملحافظة عليها.
أمَّا العودة إىل أرض الشعب اليهودي – أرض إرسائيل
–(وفق التعبريات الصهيونية) فتعني الهجرة إىل فلسطني
واالستيطان فيها؛ كون ذلك عنرصا ً أساسيَّا ً ثانيا ً من عنارص
تشكل القوميَّة وبلورتها؛ فالقوميَّة كهويَّة جامعة لليهود وحتَّى
يتم بلورتها كواقع موضوعي ال بد لها من العامل ُّ
التابي،
بمعنى العودة إىل وطن الشعب اليهودي األصيل ،كوعد إلهي
وكرشط من رشوط التعجيل بالخالص.
لقد قامت األسطورة التأسيسيَّة يف مناخ ما عرف باملسألة
اليهوديَّة ورضورة إيجاد حل صهيوني لها ضمن توليفة
قوميَّة قائمة عىل أساس يوتوبيا دينيَّة مسيانيَّة ،كإحدى
ً
عالقة وثيقة
روافع ودوافع الصهيونيَّة ومرشوعها وبما له
بمفاهيم مسيانيَّة مسيحيَّة بروتستنتيَّة؛ قامت عىل أساس
التفسري الحريف للعهد القديم ،حيث تبنتها ولفتت االنتباه
إليها الربوتستنتيَّة املسيحيَّة يف القرنني الثامن والتاسع عرش؛
وحيث تحالفت كل من الصهيونيَّة والربوتستنتيَّة املسيحيَّة
املؤمنة بتلك األفكار يف سبيل التمهيد للخالص ضمن مفهوم
وعىل قاعدة رضورة التَّعجيل بعودة الشعب اليهودي إىل أرضه
املوعودة الهوتيَّا ً
كرشط من رشوط تحقق الخالص اإللهي
ٍ
بعودة املسيح يف نهاية التَّاريخ .و ُتمثِّ ُل هذه الرُّؤى األرثوذكسيَّة

اليهوديَّة والربوتستنتيَّة املسيانيَّة َّ
بالذات جذرا ً من جذور الفكر
املؤثر حاليا ً يف ٍّ
اليميني الصهيوني ِّ
كل من إرسائيل والواليات
املتحدة عىل وجه الخصوص.
ُ
وتحت تلك األسطورة املؤسِّ سَ ة انبثقت الكثري من الرُّؤى
واألفكار التي أسست لظواهر يمينيَّة أكثر تطرُّفاً ،ومنها ما
ق َّدمه جابوتنسكي ،حيث أسست أفكاره نظريا ً ومنهجيَّا ً
سلسلة من التَّفرُّعات اآليديولوجيَّة والحزبيَّة اليمينيَّة.
وقد ولد زئيف فالديمري جابوتنسكي عام  1880يف «مدينة
أوديسا-عىل البحر األسود» بروسيا و ُي َع ُّد جابوتنسكي مؤسس
وزعيم ما اصطلح املؤرخون اليهود عىل تسميته بـ «الحركة
التصحيحية الصهيونية».
ً
وتعرف هذه الحركة أيضا بـ «التنقيحيَّة» ،التي ظهرت
داخل املنظمة الصهيونية عام  1923بهدف تصحيح السياسة
الصهيونية ،وهذا التيار أساسا ً من رشق أوروبا ،ونادى
برنامجها بإنشاء دولة صهيونية عىل ضفتي نهر األردن ورفع
القيود عن الهجرة الصهيونية إىل فلسطني ،ومصادرة جميع
األرايض املزروعة والعامة يف فلسطني ،وتأجيل الرصاع الطبقي،
وسحق التمرد العربي دون حاجة للجوء إىل بريطانيا بشكل
مبارش – ولكن يف نفس الوقت االعتماد عىل التحالف معها يف
إمضاء املرشوع الصهيوني  -وإنشاء وحدات عسكرية ،ويف عام
 1935انفصل التصحيحيُّون عن املنظمة األم وأسسوا «املنظمة
الصهيونية الجديدة» ،ولعبت املنظمة دورا ً مهما يف تأسيس
املنظمات العسكرية.
انقسمت الحركة التصحيحية عىل نفسها يف املؤتمر
الصهيوني الثامن عرش الذي عقد يف براغ عام  ،1933وخرج
الجناح الديمقراطي منها ،ولهذا شهد املؤتمر التاسع عرش الذي
عقد يف لوسرين يف سويرسا سنة  1935غياب التصحيحيني
عن املنظمة الصهيونية األم لكي يشكلوا «املنظمة الصهيونية
الجديدة» ,وقرر املؤتمر إعادة وايزمان إىل رئاسة املنظمة
الصهيونية العاملية.
لقد كان الغرض األساس للحركة الصهيونية بصفة عامة

تولى جابوتنسكي قيادة الوحدة رقم  38في
ولم يمض وقت طويل حتى َّ
ُ
الجيش البريطاني ،وكان ذلك في عام  1917ورقي إلى رتبة ليفتينانت ،وكان من
ولما وضعت الحرب العالمية األولى أوزارها دعا
أوائل الجنود الذين عبروا األردنَّ .
إلى االستمرار في التجنيد للكتائب العسكرية بحجة حماية المستوطنات في
فلسطين ،ولهذا اصطدم مع زعامة الحركة الصهيونية وعلى رأسهم حاييم
وايزمان.
السعي الدائم واملستمر لجمع أكرب عدد من اليهود يف العالم،
وتجميعهم يف فلسطني لتتم عملية انقالب ديمقراطي إلحالل
اليهود محل أهل البالد ،فالهجرة اليهودية إىل فلسطني كان لها
ُص َد لها
الجهد األكرب ،واألهم يف عمل الصهيونية العاملية ،وقد ر ِ
القدر األكرب من األقوال ،بل كانت الهجرة هي املحور األساس
الذي تدور حوله املؤتمرات الصهيونية ،وهذا ما َّ
رك َزتْ عليه
الصهيونيَّة التصحيحيَّة َ
بالذات أكثر من أيِّ يش ٍء آخر-دولة
ذات أغلبيَّة يهوديَّة كاسحة.
درس جابوتنسكي الحقوق يف جامعات سويرسا وإيطاليا
وكانت بداياته يف العمل العام يف الكتابة الصحافية لبعض
الصحف الروسية ،وظهرت عليه عالمات التقرب من الصهيونية
يف أعقاب بعض األعمال املضادة لليهود يف أوديسا – مدينة
روسية عىل البحر األسود -عام  ،1903فأخذ ينادي برضورة
محاربة التوجهات َّ
اللسامية يف روسيا خاصة ويف أوروبا عامة.
وتوصل جابوتنسكي إىل قناعة بأن مصري الصهيونية
مرتبط إىل حد كبري بمسألة «انتزاع فلسطني من أيدي األتراك»،
وأنه من الرضوري املساهمة يف املجهود الحربي لتحقيق هذه
الغاية إىل جانب الحلفاء خالل الحرب العاملية األوىل.
ولم يمض وقت طويل حتى َّ
تول جابوتنسكي قيادة الوحدة
رقم  38يف الجيش الربيطاني ،وكان ذلك يف عام  1917ورُقي
إىل رتبة ليفتينانت ،وكان من أوائل الجنود الذين عربوا األردن.
وملَّا وضعت الحرب العاملية األوىل أوزارها دعا إىل االستمرار
يف التجنيد للكتائب العسكرية بحجة حماية املستوطنات يف
فلسطني ،ولهذا اصطدم مع زعامة الحركة الصهيونية وعىل
رأسهم حاييم وايزمان.
ِّ
واعترب جابوتنسكي أن توجُّ ه الصهيونية لي ومرن أكثر
من الالزم ،وألقي القبض عليه إثر قيامه بعمليات اعتداء عىل
فلسطينيني يف نيسان  1920يف القدس ،ضمن سلسلة العمليات
اإلرهابية التي نظمتها الهغناه ،وحُ كم عليه بالسجن مدة خمسة
عرش عاما ً مع األشغال الشاقة يف سجن عكا.
ويف عام  1920أصدرت حكومة االنتداب الربيطانية يف

فلسطني حكما ً بالسجن  15عاما ً عىل جابوتنسكي النخراطه يف
القتال ضدها ،وكان قد َّ
شكل عصابة األلوية اليهودية املسلحة
لقتال العرب يف فلسطني عام .1915
وقد أثار الحكم عليه ضجة واسعة يف املستوطنات وخارج
فلسطني ما دفع بعض القيادات الصهيونية إىل وضعه عىل
رأس قائمة املرشحني لحزب «أحدوت هعفودا» ،استعدادا ً
النتخابات جمعية املندوبني األوىل ،وملا أُفرج عنه من السجن يف
صيف  1920إثر نيله عفوا ً عاما ً تقرب من وايزمان ُ
وض ّم إىل
اإلدارة الصهيونية العامة ،وكان من بني املوافقني عىل التنازل
عن املطالبة باألردن ،وهكذا قبل «الكتاب األبيض» الذي أصدره
ترشتشل عام .1922
وبعد إطالق رساحه يف أيلول عام  1921من سجن عكا ،عاد
إىل لندن ،ويف العام نفسه ،ا ْن ُت ِخبَ يف اللجنة التنفيذية للحركة
الصهيونية ،لكنه استقال عام  1923احتجاجا ً عىل سياسات
املفوض األعىل هربرت صموئيل ،داعيا ً إىل سياسة أكثر جذرية
إلجبار الربيطانيني عىل تنفيذ وعودهم يف تحقيق مطالب
الصهاينة بإقامة «وطن قومي لليهود يف فلسطني» .ولكن
تقارب جابوتنسكي مع وايزمان لم يدم فرتة طويلة ،إذ إنه قام
عام  1923باالنسحاب من اإلدارة الصهيونية العامة وأعلن عن
تأسيس حركة (بيتار) وأصبح رئيسا لها.
تبنى جابوتنسكي خط هرتسل يف الفكر الصهيوني الداعي
إىل تحضري الظروف السياسية لكل عملية استيطانية ،وأخذ
ينادي إىل توضيح رصيح للهدف الصهيوني ،وتبنى أيضا ً شعار
(ضفتي األردن) ما أثار غضب حكومة االنتداب الربيطانية وما
حدا بسلطات االنتداب إىل منعه من دخول فلسطني إىل أجل غري
مسمى عام .1930
وقد واجه جابوتنسكي الحركة العمَّالية التي اتهمها بأنها
حجر عثرة أمام تحقيق الفكر الصهيوني ،أما الحركة العمَّالية
فوجهت إليه تهما ً شديدة بأنه ديماغوجي وفايش وعدو
للعمال ،وساءت العالقات بينه وبني الحركة العمالية يف مطلع
الثالثينيات وباألخص يف أعقاب مقتل اورلوزروف عام .1933
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جرى تقارب بينه وبني بن غوريون؛ َّ
تمخض عن اتفاق
بينهما عام  ،1934ولكن الهستدروت العامة رفضت املصادقة
عىل هذا االتفاق ،ما أ َّدى إىل عودة تأزم العالقات بينه وبني
الحركة العمالية وقيادتها السياسية.
ً
أصدرت اللجنة التنفيذية الصهيونية أمرا قىض بمنع
أي عمل مستقل لألحزاب ضمن املنظمة الصهيونية ،ما دفع
جابوتنسكي إىل االنسحاب من املنظمة الصهيونية ،وإقامة
املنظمة الصهيونية الجديدة ،وتوىل رئاستها وحاول من خالل
هذه املنظمة الجديدة العمل ضد فكرة تقسيم فلسطني إىل
دولتني ،ورشع يف إقامة عالقات مع حكومات أوروبية مثل
بولندا من أجل تشجيع عمليات التخلص من اليهود فيها بهدف
تقوية وتعميق هجرتهم إىل فلسطني.
وكانت عصابة «األرغون» التي تأسست عام  1937وارتكبت
أبشع املجازر بحق الفلسطينيني ذراعا ً عسكريا ً لحركته .تويف
عام  1940يف نيويورك ،ونقل رفاته إىل فلسطني عام 1964
ويعترب من رموز التطرف يف الحركة الصهيونية.
وكان مخططه يشمل عمليات تهجري منظمة من الدول
األوروبية الرشقية إىل فلسطني ،ووضع رقما ً – ينبغي الوصول
إليه من خالل موجات الهجرة -وهو مليون ونصف املليون
يهودي ،مهاجر إىل فلسطني .كان جابوتنسكي من ال َّداعني
واملشجعني لتنفيذ عمليات هجرة غري رشعية لليهود نحو
فلسطني ابتداء من العام  1933ورغم أنه نادى التنظيمات
العسكرية الخاضعة له أو املؤيدة لفكره إىل عدم مواجهة
القوات الربيطانية أثناء اندالع الثورة الفلسطينيةَّ ،إل أ َّنه عاد
ودعا عصابة (اإليتسل) إىل تنفيذ عمليات إرهابية وتخريبية
ضد مواقع ومؤسسات بريطانية.
نادى جابوتنسكي بإقامة جيش عربي داخل الجيش
الربيطاني خالل الحرب العاملية الثانية ،بهدف العمل املشرتك
يف مواجهة النازيني وما يقومون به ضد اليهود يف املانيا،
ومناطق أخرى يف أوروبا.
وأنشأ عام « 1925منظمة اإلحياء الصهيوني» كبديل
سيايس وأيديولوجي عن املنظمة الصهيونية العاملية التي كان
يرأسها حاييم وايزمان.
وبعد فشله يف السيطرة عىل الحركة الصهيونية ،أنشأ عام
« 1935املنظمة الصهيونية الجديدة» ،وانتقل لالستيطان
يف فلسطني ،حيث أصبح رئيسا ً لتحرير صحيفة «دوأر
هيوم»(بريد اليوم) ،إال أن السلطات الربيطانية انتهزت سفره
للخارج ومنعته من العودة إىل فلسطني.
وكانت عصابة «األرغون» التي تأسست عام  1937وارتكبت
أبشع املجازر بحق الفلسطينيني ذراعا ً عسكريا ً لحركته ،تويف

عام  1940يف نيويورك ،ونقل رفاته إىل فلسطني عام .1964
ويعترب من رموز التطرف يف الحركة الصهيونية ،وهو األب
الروحي لليمني اليهودي خصوصا ً الليكود.
ويف محارضة ألقاها بتاريخ  25أيار عام  1933يف فيينا،
ق ّدم جابوتنسكي ،خطة خماسية لفلسطني ،تلحظ يف تفاصيلها
حربا ً عربية أوروبية قادمة يقف فيها اليهود إىل جانب أوروبا
ضد العرب.
أسس جابوتنسكي اتحاد اإلصالحيني الصهاينة والحركة
الشبابية التابعة لها ،حركة بريت ترومبلدور سنة 1925
كمرشوع مضاد للصهيونية العادية وقد سعوا يف حينه إىل
«ضم رشقي األردن والبادية السورية إىل فلسطني».
رفض جابوتنسكي قرار تقسيم فلسطني واقرتح إقامة
«جدار حديدي» وقد كتب سنة :1923
«إذا أراد املرء أن يستوطن بلدا ً يقطنه شعب ،فعليه أن
يجد من ينفذ له هذا األمر ،فإذا لم تكن هناك قوة مسلحة
تقيض عىل كل حركة تعارض االستيطان أو تمنعه أو تعرضه
للخطر ،فسيكون االستيطان غري ممكنَّ .
إن الصهيونية مرشوع
استعماري استيطاني يرتبط تقدمه وتراجعه بقوة سالحه،
صحيح أ ّنه من املهم أن نتكلم العربية ،ولكن األهم بكل أسف،
أن نتقن استخدام السالح ،وإال ّ فال استيطان».
وهكذا راح جابوتنسكي برجاله ذوي القمصان البنية،
يحطم املنظمات الصهيونية الكبرية ،ففي سنة  1932أمر
بعملية ضد حركة النقابات الصهيونية الهستدروت ،التي كان
يسميها «ورما ً رسطانيا ً كبرياً» يف جسد الجالية اليهودية يف
فلسطني« ،يزداد خطرا ً يوما ً بعد يوم وسنشن الحرب عىل هذا
الورم الخبيث حتى نقيض عليه «.
أمّا دافيد بن غوريون ،أحد مؤسيس حزب العمل االجتماعي
الديمقراطي اإلرسائييل والذي أصبح الحقا ً أحد أهم السَّ اسة
اإلرسائيليني ،فقد ّ
حذر من جابوتنسكي يف حفل شعبي كبري
سنة ّ ,1933
وحذر من خطره عىل املسرية اليهودية الصهيونية،
ويف  15أيار  1933قال بن غوريون يف مناسبة احتفالية أخرى
«إن علينا أن نعلن الحرب عىل – جابوتنسكي  -ونحن نقرتب
رسيعا ً من حرب حياة أو موت» .وقد بلغ الخصام أش ّده بني
بن غوريون وجابوتنسكي يف  16حزيران  1933حينما اغتال
أبراهام ستافسكي ،أحد عمالء الحزب اإلصالحي ،رئيس
املكتب السيايس للسلطة اليهودية وحليف بن غوريون ،حاييم
أرلوزروف .ويمكن القول إن حزب الليكود قد خرج من رحم
هذه الحركة التي أسسها جابوتنسكي ،والتي تعترب الشعب
اليهودي شعبا ً يقوم عىل خصائص عرقية وقد عقد اتفاقا ً مع

َّ
جاء ت به من نتائج جيو-سياسية
شكلت مرحلة ما بعد حرب حزيران عام  1967وما َ
َّ
َّ
َّ
بداية تأسيسية لحضور اليمين في السياسات اإلسرائيلية ،وازداد حضوره في
ً
المشهدين السياسي واالجتماعي على ضوء نتائج انتخابات  ،1976وازدادت
َّ
َّ
َّ
تأثير مفاهيم اليهودية األرثوذكسية أو الكالسيكية على المستوى االجتماعي
وبالتدريج كنتيجة من نتائج االنقالب السياسي.
والثقافي والسياسي َّ

الرَّب ،كنوع من امللكية العقارية ألرض إرسائيل مع حقهم
بطرد العرب الفلسطينيني من هذه األرض.
ِّ
ولذا نجد َّ
املتأثرة بأفكار جابوتنسكي
أن تيارات اليمني
تسعى إىل «الحصول عىل أوسع ما يمكن من األرايض» .وتشدد
عىل مطالب جابوتنسكي املتعالية ،بأن تضم إرسائيل الكربى
كل فلسطني ،بما يف ذلك رشقي األردن والبادية السورية ،كما
ورد ذكر ذلك يف صحيفة «الجبهة القومية» سنة .1931
وال تزال تعليمات جابوتنسكي ،مؤسس «الصهيونية
اإلصالحية» ،تمثل إيديولوجيا كتلة الليكود .وقد سار بنيامني
نتنياهو -إبان رئاسته للحكومة -يف سياسة االستيطان عىل
خطى والده املؤرخ واملتشدد ،بنتسيون نتنياهو ،الذي أجرى
دراسات واسعة حول اليهود يف إسبانيا يف القرن الخامس عرش
وكان من املقربني إىل جابوتنسكي.
وقد تويف جابوتنسكي يف شباط 1940يف الواليات املتحدة
ونقل رفاته إىل القدس العام  1964بعد سنوات طويلة من
معارضة بن غوريون لذلك.
أجاد جابوتنسكي عدة لغات وقام برتجمة بعض األعمال
األدبية ،من بينها بعض أشعار بياليك إىل اللغة الروسية،
وترجم أيضا ً فصوال ً من الكوميديا اإللهية لدانتي اإلليجريي
إىل العربية .يعترب جابوتنسكي األب الروحي والسيايس لحركة
حريوت التي تزعمها مناحيم بيغني ،وتركت أفكاره أثرا ً بالغا ً
عليه وعىل كثريين من أتباعه.
م َّرتْ ثمانية عقود من ال َّزمن ،فصلت بني تأسيس فالديمري
جابوتنسكي مؤسس (اتحاد الصهيونيني اإلصالحيني) لـ
«حركة بيتار» ،وبني تشييد مستوطنة «بيتار عليت» التي
تعترب ثاني أكرب مستعمرة عىل أرايض الضفة الغربية باعتبارها
ملحقا ً ملخطط «ايهود أوملرت» ،وصورة طبق األصل ملستوطنة
16
«معاليه أدوميم» امللحق اآلخر يف خارطة القدس الكربى.

(( - ))2تطبيقات مفهوم الجدار الحديدي؛ النتائج
َّ
السياسية واالستنتاجات المتصلة بالمثال الواقعي
َّ
للصهيونية:
َّ
شكلت مرحلة ما بعد حرب حزيران عام  1967وما جاءَت
ً
بداية تأسيسيَّة لحضور اليمني يف
به من نتائج جيو-سياسيَّة

السياسات اإلرسائيليَّة ،وازداد حضوره يف املشهدين السيايس
واالجتماعي عىل ضوء نتائج انتخابات  ،1976وازدادت تأثري
مفاهيم اليهوديَّة األرثوذكسيَّة أو الكالسيكيَّة عىل املستوى
االجتماعي والثقايف والسيايس وبالتَّدريج كنتيجة من نتائج
االنقالب السيايس ابتدا ًء بشهر أيَّار عام  –1977تاريخ َّ
تول
مناحم بيغني رئاسة الحكومة – وما رافق ذلك من تراجع لقوى
وأحزاب اليسار التقليدي.
لقد أ َّدى ذلك التحالف بني اليمني القومي اللّيربايل الصهيوني
بقيادة الليكود منذ منتصف سبعينيَّات القرن املايض وبني
األصوليَّة ال ِّدينيَّة إىل إزاح ٍة منهجيَّ ٍة متواصل ٍة نحو دينيَّ ٍة أكث َر
ويمينيَّ ٍة أكث َر عىل مستوى املجتمع والدولة ومؤسساتها؛ وحيث
مثَّ َل ذلك سياقا ً لتطوراتٍ منهجيَّ ٍة متالحقة أسهمت يف والد ِة
ُختلف يف إرسائيل واملنطقة؛ فقد أ َّدى ذلك إىل
يس م
ٍ
مناخ سيا ٍّ
ٍ
ُّ
ُّ
وتغي موقع
تغي بيئة العالقات ال َّداخليَّة يف املجتمع اإلرسائييل
مراكز القوى وهو ما يمكن رصده وتصنيفه ضمن النتائج
البنيويَّة ال َّداخليَّة اإلرسائيليَّة ،هذا من جانب ،ولجهة صريورة
العالقات اإلشكاليَّة بني الفلسطينيني واإلرسائيليني – سوا ًء من
هم داخل أرايض عام  48أو من هم يف املناطق املحتلة عام -67
وطبيعة السياسات اإلرسائيليَّة العامَّة واإلقليميَّة ومستقبل
القضية الفلسطينيَّة ،وهو ما يمكن تصنيفه ضمن النتائج
جانب آخر.
السياسيَّة من
ٍ
فقد باتت إرسائيل اليوم أكثر دينيَّة ويهوديَّة – من حيث
اإلفصاح عن نفسها  -من السَّ ابق إذا ما قو ِرنتْ بمرحلة هيمنة
كتلة اليسار والوسط يف املرحلة املمت َّدة من عام 1948حتَّى
عام 1977؛ وينسحب السِّ ياق عمليَّا ً وليس تجريديَّا ً فحسب،
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إىل ما هو أبعد من ذلك ،لجهة امليض يف تكريس مفهوم إرسائيل
خاصة َّ
بالشعب اليهودي حرصاً؛
كدولة يهوديَّة قوميَّة خالصة
َّ
وحيث يبقى تعريف مفهوم َّ
الشعب اليهودي ورسم حدود
ومعالم هويَّته القوميَّة أحجية من األحجيات املفعمة َّ
باللهوت
والتي تحرص الصهيونيَّة بشك ٍل عام عىل التمسك بها كمتال ِز َم ٍة
من متالزمات مرشوعها القومي ،و َت ْع ِر ُ
ضها الصهيونيَّة
األرثوذكسيَّة والقوميَّة ال ِّدينيَّة أمام اليهود وأمام العالم كأحجيَة
مق َّدسة مفعمة باليوتوبيا ال ِّدينيَّة املسيانيَّة ،وبما يدفع باملزيد
من عوامل التَّفجُّ ر وغياب احتماالت الوصول إىل تسوياتٍ
سياسيَّة شاملة يف املنطقة من أيِّ نوع؛ وهذا بطبيعة الحال
واق ٌع يرتبط بدرج ٍة كبرية بالنتائج السياسية لهيمنة اليمني.
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كان تأثري الحرب – حرب حزيران عام - 67داخليَّا ً بعيد
املدىَّ ،
وأث َر عىل تفكري إرسائيل وسياستها عىل مدار العقود
الثالثة الالحقة ،وال تزال نتائج تلك الحرب بعيدة األثر
عىل مفاوضات السالم وعىل صيغة التعامل اإلرسائييل مع
الفلسطينيني.
َّ
وإذا عدنا إىل الوراء ،إىل عام  ،1931لوجدنا أن جابوتنسكي
وأتباعه ق َّدموا اقرتاحا ً إىل املؤتمر الصهيوني السَّ ابع ،يشرتط
قيام الدولة اليهوديَّة عىل ضفتي نهر األردن ،وقد رفضت القيادة
الصهيونيَّة ذلك بش َّدة؛ َّ
ألن هدفهم كان التمسك بما يمكن
أهداف غري قابلة للتنفيذ،
تحقيقه ،وعدم تعامل الحركة مع
ٍ
وجرى جدال مشابه قبل قبول مرشوع تقسيم فلسطني ،ويف
هذه املرة أيضا ،دعم الصهيونيون الرباغماتيون(الواقعيون)،
بقيادة بن غوريون ،ووايزمان ،مرشوع التقسيم وفازوا
بأغلبية ساحقة ،وبفضل هذا املوقف أعلن عن قيام الدولة .بعد
انضمام األردن إىل مرص يف حرب األيام الستة ،فرضت إرسائيل
سيطرتها عىل الضفة الغربية بأكملها .فبعث هذا الوضع
الجديد أتباع جابوتنسكي ،وقاد الحملة ،اليمينيون املتطرفون
يف إرسائيل ويف مقدمتهم حزب الحريوت برئاسة مناحم بيغن.
فالكثري من مواقع الضفة الغربية ،له داللة توراتية دينية ،مثل
الخليل ومدفن اآلباء .من هنا يدعم اليهود املتدينون التيارات
الوطنية العلمانية يف التمسك بالضفة الغربية وعدم التفريط
بها .الكثريون أقاموا املستوطنات يف هذه املناطق وشكلوا مع
العلمانيني املتضامنني معهم نواة االستيطان .ومع ذلك ،امتنعت
الحكومات اإلرسائيلية وبما يف ذلك الحكومات التي ترأسها
بيغن ،إسحق شمري ،ونتنياهو ،عن ضم الضفة الغربية ،بغية
عدم صد الجهود السلمية .لقد أدركوا أن املسألة ،ليست مجرد
األرض ،إنما هو أيضا السكان الفلسطينيون الذين يعيشون
عىل هذه األرض ،والذين تضاعف عددهم خالل ثالثة عقود.

إذ ال بد من أن يكون أمرهم جزءا من أي تسوية متفق عليها.
نتيجة لذلك ،فإن اإلجماع الذي كان سائدا حول فكرة السالم
مع األمن بني عام 1948و 1976قد تضعضع ،ليحدث انقساما
ً حادا يف املجتمع اإلرسائييل .وهكذا أصبحت مفاهيم مثل ،حدود
اسرتاتيجية ،وحدود قابلة للدفاع عنها ،والعمق االسرتاتيجي،
17
وأرض اآلباء واألجداد ،مدار جدل محيل ملتهب.
إن التَّمعُن يف حاصل نتائج الصهيونيَّة سياسيَّا ً
وبمعنى ماَّ ،
ً
وموضوعيَّا ً حتَّى اآلن ،واملاثلة أمامنا يف املشهد اإلرسائييل يمكنها
أن ُتجمل وتحسم كثريا ً من املجادالت الطويلة بخصوص

مؤ َّديات أفكار الصهيونيَّة وتياراتها التقليديَّة املعروفة .لكن
ينبغي مالحظة َّ
أن مختلف تلك التيارات وباملجمل كانت
انبثقت عىل أساس نقاط ارتكازيَّة متجانسة ،كانت منسجمة
من حيث املضمون األسايس ومن حيث ا ِّتجاهاتها املركزيَّة
أو لجهة املجادالت املحوريَّة التي دارت فيما بينها عىل ذات
القاعدة التأسيسيَّة األسطوريَّة للصهيوني ًَّة ،وهي نفي املنفى،
ً
إضافة إىل
والعودة إىل الوطن اليهودي ،والعودة إىل التَّاريخ،
اإلجماع عىل تعريف ال ِّدين بالقوميَّة وتعريف القوميَّة بال ِّدين
الصورة االنشطاريَّة
وكأ َّنهما يش ٌء واحد ،واالتفاق عىل إِبقا ِء ُّ
– بطبيعتها َّ
الظاهريَّة – متماسكة األجزاء داخل إطار
الصهيونيَّة بواسطة خطوط ما يسمَّى باإلجماع القومي ،تلك
الصورة االنشطاريَّة التي تجمع بني موزاييك اليمني واليسار
واملتدينني والعلمانيني واملُثَبَّتَة داخل إطار القلق من اختالل
امليزان ال ِّديمُغرايف والحفاظ عىل مزايا التوسع اإلقليمي بمنطق
االحتالل واالستيطان ،واملعلَّقة اآلن  -عىل ما يبدو  -عىل جدار
جابوتنسكي الحديدي.
وحتَّى بالعودة إىل املايض نجد َّ
أن رؤية بن – غوريون
لتحقيق املرشوع الصهيوني لم تكن تختلف يف جوهرها عن
مجاز «الجدار الحديدي» لجابوتنسكي الذي تح َّدث عنه يف
مقالته املعنونة بنفس االسم يف العام  ،1923والتي أق َّرتْ
َّ
للسكان املحليني ملخاطر تجريدهم من
باملقاومة الحقيقيَّة
ِّ
ُ
ُ
ممتلكاتهم ،والحل املماثل املتمثل يف نصب جدار حديدي –
وبتعبري بن غوريون-حكومة يف فلسطني ال يكون فيها أي
عربي .يكمن اختالف بن غوريون عن جابوتنسكي يف رايه
القائل بعدم الحكمة يف ْ
أن تصف الواقع يف فلسطني عىل أ َّنه
نزاع بني حركة قوميَّة استيطانيَّة مقابل حركة محليَّة ،إىل
حني يكون الييشوف قد أصبح بنيانا ً صلبا ً غري قابل لالنهيار.
فقد كانت الصيغة الطبقيَّة مجرَّد ذريعة منطقيَّة لإلفشال،
َ
صيغتْ بلغة مناسبة تماما ملكانة بن غوريون املؤسسية
وقد
كسكرتري عام للهستدروت .فمثل هذه اللغة كانت بالنسبة لبن

غوريون ،ذرائعية إىل درجة رسعان ما قذف بها بعيدا كحبة
بطاطا ساخنة .وحيث ِّ
تبي مقالة أرلوزورف لعام  ،1927التي
دشن فيها مساهمته يف املناقشات الخاصة بالتنظيم املشرتك
بطريقة مبتكرةَّ ،
أن القياديني يف الصهيونيَّة العمَّاليَّة اكتسبوا
18
وعي املستوطن األبيض.
تدفع النتائج املوضوعيَّة والتطبيقيَّة ألمثولة إرسائيل ما بعد
مرحلة هيمنة اليمني؛ إىل استنتاجاتٍ جديدة مؤسَّ سة عىل ق َّو ِة
دالالت املثال الواقعي ،وبما قد يُقيص أو يُطيحُ بمجموع ٍة من
االستنتاجات السياسيَّة السابقة حول أهميَّة وصحَّ ة الرِّهان عىل
قوَّة تأثري التباينات الفكريَّة يف اإلطار العام للصهيونيَّة لجهة
ترجمة ذلك إىل نتائج سياسيَّة مغايرة عن تلك التي رأيناها
حتَّى اآلن .تلك التباينات التي طبعت األطروحة الصهيونيَّة
بطابع من التَّمويه أو التأويالت الربغماتيَّة املختلفة منذ
ٍ
انبثاقها وطيلة عقود طويلة من ال َّزمن ،وفق منهج ميكا ِف ِّلٍّ
مُالحظ بوضوح ،وليس بعيدا ً عن االستفادة من إيحاءَات منطق
ذرائعيَّة األصوليَّة اليهوديَّة الكالسيكيَّة يف مختلف مجاالت
وتطبيقات الحياة ومنها السِّ ياسيَّة يف هذا الصدد.
َّ
إن تلك االستنتاجات الخاطئة قادت إىل تركيز مقدا ٍر كبريٍ
ُ
من املجادالت واالهتمام يف سبيل تعريف وتفسري أحجيَة وجدليَّة

التَّنَوُّع يف الفكر الصهيوني وتيَّاراته لصالح نظريَّة االستثمار
السيايس لتلك التَّباينات؛ دون اإلدراك َّ
بأن تلك الجدليَّة من
ُ
التنوُّع كان فيها مقدار كبري من َّ
يكفل
الذرائعيَّة واالنسجام بما
إلقا َء َّ
كل حَ بِّ التَّنَوُّع والسياسات املتباينة ظاهريَّا ً إىل رحى
الصهيونيَّة ،بدأت
طاحون ٍة يمينيَّة قوميَّة ودينيَّة واحدة من ُّ
منهجي مختلف يف أعقاب حرب حزيران عام
تدو ُر عىل نح ٍو
ٍّ
 1967و َتعم ََّق دورانها وتسارع بعد عام  1976وهي مرحلة
صعود قوى اليمني القومي وال ِّديني إىل الحكم ،ونهاية الهيمنة
السياسية واالجتماعيَّة ملا ُع ِر َ
ف بأنماط الصهيونيَّة اليساريَّة
واالشرتاكيَّة.
يبدو التمسك بمفهوم التوسع اإلقليمي وما جلبه من مزايا
سياسية وإسرتاتيجيَّة واقتصادية إلرسائيل كنتيجة من نتائج
وكمحصلة الستمرار االحتالل وامليض
حرب حزيران عام 67
ِّ
ُ
بمشاريع االستيطان يف قلب األرض التَّوراتيَّة املشتهاة يف
ِّ
الضفة الغربية جزءا ً أساسيَّا ً من آيديولوجيا اليمني ،تلك األرض
التَّوراتيَّة املُشتهاة التي بات من الواضح َّ
أن إرسائيل استثنتها
من حربها عام  48لسببني اثنني فقط ،األوَّل يتعلَّق بمحدوديَّة

طاقاتها االستيعابيَّة للجغرافيا كدولة وكقوَّة عسكريَّة ناشئة
حديثاً ،والثَّاني يتعلَّق بعوامل ال ِّديمُغرافيا؛ ْ
إذ لم يكن باإلمكان
استيطان تلك املناطق عىل ضوء نتائج موجات الهجرة العددية
املحدودة حتَّى ذلك الحني ،بمعنى َّ
أن نقص املخزون البرشي

اليهودي الرضوري لتحقيق مفهوم التوسع يف ذلك الحني هو
ما أجَّ ل امليض يف مرشوع إقليمي أريض يتسع باتساع القوَّة
ووسائل السيطرة  -فبحسب إحدى التعبريات الصهيونيَّة
َّ
التقليديَّة القديمة َّ :
السكان اليهود تعني
إن أعدادا ً إضافيَّة من
أرضا ً أوسع .وسيَّما َّ
أن االستيطان يف مرحلة موجات الهجرة
وألسباب متعددة يف ْ
أن يكون واقعا ً يف
اليهودية األوىل لم يفلح
ٍ
منطقة الجبل املركزي – الهضاب رشق السَّ احل الفلسطيني أو
ِّ
الضفة الغربيَّة – عىل النَّح ِو الَّذي جرى فيه يف منطقة السَّ احل

يف املرحلة التي سبقت حرب عام .48
وبالتَّوازي مع زيادة هيمنة اليمني يتزايد حضور اليمني
ال ِّديني الصهيوني يف الخارج ويمثل اآلن رافعة أساسيَّة لجهة
دعم سياسات إرسائيل االستيطانيَّة واألكثر يمينيَّة يف ٍّ
كل من
الواليات املتَّحدة وكندا بشك ٍل خاص  -مع عدم استثناء نشاطات
من هذا القبيل يف أوروبَّا بشك ٍل عام ْ
وإن كان يبدو بصو َر ٍة أقل
تأثريا ً مما هو عليه يف الواليات املتحدة وكندا – وينطلق هذا
التَّحالف عىل قاعدة اإليمان املشرتك بأفكا ٍر يوتوبيَّة وميسيانيَّة
دينيَّة تجمع بني رؤى األرثوذكسيَّة اليهوديَّة وبني اليمني
املسيحي املتطرِّف وفق استمرار منهج التَّفسري الربوتستنتي
الحريف لكتاب العهد القديم كما أسلفنا سابقاً.
فهل يمكننا اعتبار تزايد هيمنة قوى اليمني عىل املشهد
السيايس واالجتماعي يف إرسائيل ولدى الشتات اليهودي
يف الخارج يف هذه املرحلة وبما يَيش باملزيد يف هذا السياق
مستقبالً وكأ َّنه مرحلة ُتضاف إىل السياق املتدرِّج لجهة إفصاح
الصهيونيَّة عن ذاتها ،وفق رؤى جابوتنسكي عىل سبيل
ُّ
ً
املثال؟َّ .
إن جانبا من هذا اإلفصاح يُرتجم اآلن وكأكثر من أيِّ
وقتٍ مىض يف تعميق األنشطة االستيطانيَّة وزيادة قوَّة ووترية
تأثري مجتمع املستوطنني والنخب اليمينيَّة وال ِّدينيَّة التي تقوده
َّ
والذهاب يف خطواتٍ قانونيَّة وإجرائيَّة
معياريَّا ً وفعليَّاً ،بل
متق ِّدمة نحو ضم الكتل االستيطانيَّة إىل إرسائيل بشك ٍل نهائي،
وهو األمر الذي يجعل من النظرية السياسية ،التي جُ رِّبت
طويالً عىل املستوى الفلسطيني والعربي واإلقليمي وال َّدويل ،
واملتصلة بمنطق الرِّهان عىل تحوالت ممكنة قد تجري لجهة
إزاحة هيمنة اليمني لصالح يسار صهيوني متجدد مُفرتض
الوجود والتأثري؛ مشكوك يف صحَّ تها؛ أمام واقع إرسائيل
منهجي
االجتماعيَّة والثَّقافيَّة والسِّ ياسيَّة املتحوِّلة يمينا ً بشك ٍل
ٍّ
متزايد مع مرور الوقت كما هو واضح.
َّ
هنا ،ويف سياق اإلشارة إىل الرِّهانات املبنيَّة عىل التكهُنات غري
الصحيحة وعىل القليل من املعرفة بميكانيزم التَّحوُّالت الجارية
َّ
َّ
لصالح تكريس واقع إرسائيل أكثر يهوديَّة وبالتايل أكثر يمينيَّة؛
ال بأس من اقتباس رأي بارز كان أدىل به الربوفسور إرسائيل
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شاحاك ،وهو الربوفسور يف ما َّدة الكيمياء العضويَّة يف الجامعة
العربيَّة يف القدس سابقا ً يف كتابه بعنوان« :ال ِّديانة اليهوديَّة
وتاريخ اليهود :وطأة 3000عام» ،وهو كتابٌ ق َّدم له إدوارد
سعيد يف طبعته العربيَّة الثَّانية الصادرة يف بريوت عام .1997
يقول إرسائيل شاحاك بهذا الخصوص -ومن َّ
اللفت َّ
أن ما
يقوله شاحاك يف كتابه يعود إىل عام  1993وهو األمر الذي
ع َّززته الوقائع بشك ٍل جيلٍّ منذ ذلك التَّاريخ وحتَّى اآلن:
َّ
إن املواقف املستمرَّة لليهوديَّة الكالسيكيَّة تجاه األغيار،
ً
ً
تؤثر تأثريا شديدا عىل أتباعها ،اليهود األرثوذكس ،هؤالء
الصهيونيون الذين يمكننا اعتبارهم استمرارا ً لها ،وهذه
ُّ
املواقف ِّ
الصهيونيني عىل سياسات دولة
تؤثر أيضاً ،من خالل ُّ
إرسائيل .وكانت إرسائيل ،منذ عام  ،1967كلَّما أصبحت
أكثر يهوديَّة؛ كلَّما َّ
تأث َرتْ سياساتها باالعتبارات اآليديولوجيَّة
اليهوديَّة أكثر من ُّ
تأث ِرها باملصالح االمربياليَّة املُبَلْوَرة بدون
ً
عادة ،الخرباء
انفعاالت .وهذا التَّأثري اآليديولوجي ال يدركه
األجانب ،الَّذين يميلون إىل تجاهل تأثري ال ِّديانة اليهوديَّة
ُفس
عىل سياسات إرسائيل ،أو التَّقليل من أهميَّته؛ وهذا ما ي ِّ
ملاذا كانت تكهناتهم تكهنات غري صحيحة .ويف الواقع َّ
فإن
األسباب ال ِّدينيَّة ،التي غالبا ً ما تكون أسبابا ً تافهة ،هي التي
سبب آخر.
تخلق األزمات الحكوميَّة اإلرسائيليَّة ،أكثر من أيِّ
ٍ
والحيز الذي تخصصه الصحافة العربية لبحث الخالفات التي
تنشب دائما ً بني الجماعات الدينيَّة املختلفة أو بني العلمانيني
موضوع آخرَّ ،إل
واملتدينني أكرب من الحيز الذي تخصصه أليِّ
ٍ
يف أزمنة الحرب أو التوترات املتعلقة بالقضايا األمنيَّة ويف وقت
كتابة هذا الكتاب ،أي يف آب ،1993 ،كانت بعض املواضيع التي
تستحوذ عىل اإلهتمام األكرب لقراء الصحف العربية ،هي :هل
يدفن الجنود الذين يقتلون أثناء الخدمة ،يف مناطق منفصلة
ضمن املدافن العسكرية اإلرسائيلية إذا كانوا أبناء أمهات غري
19
يهوديات؟
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الهوامش
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

عزمي بشارة ،من يهوديَّة الدولة َّ
حتى شارون( ،رام اهلل :املؤسسة
الفلسطينيَّة لدراسات الدِّ
َّ
يمقراطية ،)2005 ،ص.53 .
يمكن العودة إىل :غبريييل بيرتبريغ ،املفاهيم الصهيونية للعودة .ترجمة
سالفة حجَّ اوي (رام اهلل :املركز الفلسطيني للدراسات اإلرسائيليَّة – مدار،
 ،)2009ص.122 – 119 .
انظروا :صربي جريس ،تاريخ الصهيونيَّة ،الجزء األوَّل( ،مركز األبحاث –
منظمة التحرير الفلسطينية ،)1976 ،ص.76-75 .
َّ
الصهيونية ،...ص.)92 ،91 ،71 .
جريس ،تاريخ
عبد الحفيظ محارب ،العالقات بني التنظيمات الصهيونية املسلحة
( ،1948 – 1927مركز األبحاث – منظمة التحرير الفلسطينية،)1981 ،
ص .صفحة .31 ،30
ً
تعريفا بـ «فالديمري جابوتنسكي» عىل موقع النكبة:
انظروا
http://www.nakba.ps/criminal-details.php?id=10

(آخر مشاهدة آذار .)2018
إيالن بابيه ،التطهري العرقي يف فلسطني( ،بريوت :مؤسسة الدراسات
الفلسطينيَّة ،)2007،ص.321 .
زئيف شترينهل ،األساطري املؤسسة إلرسائيل ،ترجمة ع َّزت الغ َّزاوي،
(راماهلل :املركز الفلسطيني للدراسات اإلرسائيليَّة -مدار ،)2001 ،ص.49 ،48 .
َّ
الصهيونية ،...ص.72 ،71 .
جريس ،تاريخ
َّ
الصهيونية ،...ص.72 .
جريس ،تاريخ
َّ
الصهيونية ،...ص.79 – 73 .
جريس ،تاريخ
َّ
الصهيونية ،...ص.80 .
جريس ،تاريخ
َّ
الصهيونية ،...ص.94 – 91 .
جريس ،تاريخ
بيرتبريغ ،املفاهيم الصهيونية  ،...ص39 ،38 ،37 ،36 ،30 ،29 ،28 .
بيرتبريغ ،املفاهيم الصهيونية  ،...ص. 310 ،309 ،138 ،137 .
ً
تعريفا بـ «فالديمري جابوتنسكي» عىل موقع النكبة:
انظروا
http://www.nakba.ps/criminal-details.php?id=10

(آخر مشاهدة آذار .)2018
 17موشيه رفيف ،إرسائيل يف الخمسني ،ترجمة محمود عبَّايس( ،شفاعمرو:
دار املرشق للرتجمة والطباعة والنرش ،)1999 ،ص.159 ،158 .
 18بيرتبريغ ،املفاهيم الصهيونية  ،...ص.100 .
 19يرسائيل شاحاك ،ال ِّديانة اليهوديَّة وتاريخ اليهود ،وطأة  3000عام،
َّ
الطبعة الثانية ،ترجمة رىض سلمان( ،بريوت :رشكة املطبوعات للتوزيعوالنَّرشْ ،)1997-ص173 .

 زاوية األرشيف -(إعداد وترجمة وئام بلعوم)

من النصوص المؤسسة
ّ
ّ
الصهيونية
للعنصرية
أرثور روبين وسوسيولوجيا اليهود

نرتجم يف هذا العدد من زاوية األرشيف مقتطفات من كتاب
«سوسيولوجيا اليهود» ألرثور روبني ،القيادي وعالم االجتماع
الصهيوني ،الذي ولد عام  1876يف أملانيا وتويف عام 1943
يف فلسطني .يعترب روبني أحد أهم قيادات الحركة الصهيونية
يف أوائل القرن العرشين ،ويسمّيه كثريون «أبو االستيطان
الصهيوني» يف فلسطني .يف هذا العدد نسلّط الضوء عىل كتابه
نصا ً مؤسسا ً للعنرصية
«سوسيولوجيا اليهود» الذي نرى فيه ّ
الصهيونية والنظرة العرقية الفوقية اتجاه العرب ويهود
املرشق والسود وشعوب عديدة.
ي ّدعي روبني يف كتاباته أن تحقيق أهداف الصهيونية يحتاج
لنقاء عرقي عند اليهود ،ومن الالفت ّ
أن كتاباته مستوحاة
من كتابات مفكرين فاشيني ونازينيَ .
مال علماء التأريخ يف
إرسائيل يف أعقاب الهولوكست للتقليل من حجم روبني ،وحتى
إىل إخفائه تماما ً عن األعنيّ ،إل ّ
أن دراسة دكتوراه كشفت قبل

عدة سنوات عن أدوار روبني املخفية ،منها تأثري كتاباته عىل
اعتبار اليهود عرقا ً يف أملانيا النازية ،كما كشفت عن دور أبحاثه
يف العنرصية تجاه يهود املرشق ،وتعامله مع بعضهم أنهم غري
يهود بسبب اختالطهم مع شعوب أخرى وبعدهم عن يهود
أوروبا.
يشري ايتان بلوم ،كاتب رسالة الدكتوراه عن روبني ،أن
العنرصية ال تنم عن «عدم فهم حضاري» للرشقيني ،بل إنها
تنم عن نظريات عنرصية لها عالقة باألعراق ،متأثرة بالفكر
النازي االوروبي.
يف كتاب «سوسيولوجيا اليهود» الذي صدر عام ،1943
باإلضافة الستعمال نظريات عرقية-عنرصية لتفسري ظواهر
اجتماعية ،يقوم روبني بالتقاط صور ليهود مختلفني ويقوم
بتصنيفهم بحسب أحجام جماجمهم ،بصمات أيديهم،
ومساواة أشكال وأحجام أنوفهم (الحظ ملحق الصور الحقاً)،
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يقوم روبني بتقسيم اليهود لعدة أنماط ،منها «أنماط أصلية»
و«أنماط مميزة» و«أنماط أجنبية (أو غريبة)».
ومما جاء يف الكتاب:
«ب .أنماط مميّزة
ّ
باإلضافة لألنماط األصليّة التي تشكلت يف ثالثة مراكز
يهودية كبرية (البابيل ،السفاردي ،االشكنازي .و.ب).
هناك أنماط مميّزة من مجموعات اليهود ممن لم يمروا
يف طريق التطوّر التي مرّت بها املراكز اليهودية الثالثة.
نسبتهم ال تصل  %1من مجمل اليهود .أصلهم هو من
يهود أرض إرسائيل ،لكن فرتة تطورهم املتأخرة مرت
عليهم يف مساحات جغرافية خارج مسارات هجرة
اليهود الكربى .هم لم يأتوا إىل أوروبا ،وبسبب تشتتهم
(عن املركز اليهودي يف أوروبا .و.ب) انقطع اتصالهم
مع جموع اليهود .انعزلوا ،استقطبوا إىل داخلهم ،عىل
1
نحو كبري ،دمًا غريبًا وأدوا إىل ّ
تشكل أنماط مميزة».
يضيف روبني:
«يهود اليمن يختلفون عن إخوانهم األشكناز والسفارديم
بلون جلدهم األكثر غمقاً ،بجماجمهم الطويلة ،بصدرهم
الضيق ،بأنفهم املستقيم ،بشعرهم األشد سواداً ،وبأعينهم
الكبرية الالمعة .وبسبب تواصل ثقايف ما مع يهود مرص ويهود
أرض إرسائيل حافظوا عىل معرفة اللغة واألدب العربيني ،وهم
2
أيضا ً عىل درجة كبرية من الذكاء».
وأما عن اليهود األفارقة أصحاب البرشة السوداء كتب روبني:
«كنا قد ذكرنا يف السابق ،أنه مثلما اعتنق العبيد اليهودية
يف القرون الوسطى فإنه يف أيامنا هناك إشارات الختالط دم
زنجي يف جسم اليهودية ،وهو ما يمكن استدالله من أولئك
(اليهود .و.ب ).أصحاب الشفاه العريضة والشعر املسماري
لبعضهم .أعداد هؤالء ،القليلة أصالً ،آخذة بالنقصان من جيل
إىل جيل ،وذلك ألن مجموع اليهود ّ
توقف عن استيعاب دم
زنجي.
ليس هكذا هو األمر بالنسبة الختالط دم مغويل وشمال
أوروبي .ليس فقط الخزر (من الشعوب الرتكية القديمة.
و.ب) الذين كانوا من املغول بحسب عرقهم اختلطوا باليهود،
بل الشعوب السالفية اختلطت أيضا ً  ،حيث استوطن اليهود
يف بالدهم قبل ألف سنة تقريباً ،وهم بحسب أصلهم العرقي
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 1ارثور روبني ،سوسيولوجيا اليهود( ،برلني-تل ابيب :أ .ي .شطيبل،
 ،)1943ص .16
 2املصدر نفسه ،ص .17

يرتكبون من  3أصول :أصحاب الشعر األسود والرأس القصري،
األوروبيون الشماليني ،صفر اللون وطوال الرأس ،واملغول.
كان من املستحيل ،يف أثناء فرتة أجيال متعاقبة من عيش اليهود
بني هذه الشعوب ،أن ال يترسّب القليل من دمها إىل الجسد
اليهودية .لكن طاملا بقيت درجة استقبال هذا الدم منخفضة
ونادرة ،فسوف يتم محو أثرها خالل عدة أجيال ،حتى يبطل
بالكامل .يظهر فقط يف حاالت نادرة عىل بعض األفراد آثار
3
العرق األجنبي ،وهذه الحاالت نسميها «أنماط أجنبية».
كما يقوم روبني برشح أسباب «التفوق العرقي» لليهود
األشكناز عىل باقي اليهود عىل هذا الشكل:
«ألن اليهود األشكناز يشكلون اليوم حوايل  %92من كل
يهود العالم ،فهم بالطبع مؤثرون بشكل حاسم عىل الصورة
الشاملة للكينونة الروحية اليهودية .عندما ننظر إىل باقي
مجموعات اليهود ،نعرف بشكل فوري كم هم مختلفون
عن األشكناز بصفاتهم النفسية .يعود ذلك للرتكيبة العرقية
لألشكناز والسفارديم ويهود الرشق ،باإلضافة لألحداث
التاريخية املختلفة التي مرّت بها كل مجموعة ومجموعة.
ً
ً
ً
وسياسية
اجتماعية
ظروفا
عاش اليهود السفارديم يف أوروبا
أفضل من اليهود االشكناز يف رشق أوروبا ،كما أن عملية
التكيّف واالختيار لديهم لم تكن صعبة .لذلك ،وألن اليهود
السفارديم لم يكونوا متحمسني لتزويج بناتهم لطالب التوارة
(بالعربية تلميدي حاخاميم) مثل إخوتهم األشكناز ،نتج أن
اليهود األشكناز يف زمننا يفوقون الرشقيني يف رشاقتهم ويف
نزعتهم نحو العلوم ...نيمتسك ،الذي فحص عام  1915طالب
أكاديمية التجارة الجديدة يف فينا يشري إىل الدرجة الخاصة من
الحيوية والرشاقة يف عمليات إعمال الخيال عند الطالب أبناء
اليهود األشكناز ،يف حني ظهر لدى الطالب أبناء الرشقيني
«طبع مضبوط جداً ،متأثر من االسرتخاء الرشقي».
يستحيل بسبب عدم وجود أرقام دقيقة يف هذا املجال
التوصل إىل استنتاجات كبرية .لكنني أسمح لنفيس بالقول،
ّ
بحسب تجربتي ،إن القدرة عىل إجراء عمليات حسابية و مهارة
التبسيط أكرب لدى النمط اليهودي من غربي آسيا ،وأن عملية
التفكري عندهم أرسع من أنماط يهود آخرين .يتميز اليهود من
النمط الرشقي (البدوي) بدرجة كبرية من تقبّل الواقع والنظر
إىل األمور بطريقة صارمة ،وبينما يتميّز أبناء النمط الغربي
(األوروبي -الجنوبي) بمؤهالت فنّية ،وال سيّما موسيقية،
وبمؤهالت يف الرياضيات (فهم وإدراك املوقع) وبموهبة يف
4
لعبة الشطرنج».
3
4

املصدر نفسه ،ص .18
نفس املصدر ،ص .41

مجموعة صور ليهود مختلفين التقطها أرثور روبين
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مقابلة خاصة
أجرى المقابلة :خلود مصالحة
والمحامي خالد دغش

ّ
المحامية طاليا ساسون:
ال بديل لـ «حل الدولتين»

*المعارضة في إسرائيل ضعيفة للغاية منذ سنوات ،ومن يقوم
بمناهضة سياسات الحكومة باألساس فيما يتعلق باالحتالل،
ّ
الحقوقية*
مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات
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ً
فعادة
لم يكن اللقاء مع املحاميّة طاليا ساسون سهالً،
تكون املقابالت مع النساء أكثر شفافيّة وسالسة ،وحتما ً سيتم
طرق الجانب الشخيصّ فيها .التقينا بها يف مقهى قريب من
بيتها يف القدس ،لنجد أنها امرأة قوية ،متمرسة ،وأكثر من هذا
مناورة جدا ً يف أجوبتها.
قبل ّ
أن نتطرق إىل هوية املحاميّة ساسون من املهم القول
إنها تشغل اليوم منصب رئيسة صندوق إرسائيل الجديد ،وهو
منصب بدأت به عام  ،2011ما يعني عاما بعد الهجوم املمنهج
واملكثف ،القائم حتى اليوم ،عىل الصندوق من جهات اليمني،
وما يعني أنها شغلت منصبها وهي تعي بصورة كبرية أنها
دخلت إىل حق ِل الغام ،ومنصب ليس بالسهل تقلده ،خاصة
المرأة ،ما يعزز أكثر الصورة التي وصلت إىل أذهاننا بأنها
امرأة قويّة ومتمرسة.
انتهى اللقاء األول ،والذي استمرت مدته ساعة ونصف

من األحاديث ،التي ممكن وصفها بمباراة «بينغ بونغ» ،دون
ّ
أن نعرف أي تفصيل عن حياتها الشخصيّة ،وكأنها مصممة
عىل ترك هذا الجانب الخاص من حياتها لها فقط .حتى يف
لقائنا الثاني ،والذي اتسم أكثر بالحميميةّ ،
فضلت الحديث عن
ساسون الحقوقية والسياسية ،وأقل عن املرأة.
ّ
هي عىل قناعة تامة ّ
أن هويتها الجندرية لم ولن تشكل أي
عائق لتقدمها مهنياً ،فحققت ما حققته بحكم خربتها ورغبتها
يف التقدم والتطور ،لم تشعر للحظة – عىل حد تعبريها -أنها
تنافس الرجال ،ولعل هذا ما دفع بصندوق إرسائيل الجديد إىل
االستعانة بها لتخطي األزمة التي خلقها اليمني له.
من خالل املقابلة ،تؤكد املحاميّة ساسون عىل أنها ،وبخالف
ما يعتقده اليمني ،إرسائيلية فخورة ،هي مختلفة عن اليمني
بقراءة الطريق الصحيح ملصلحة إرسائيل والحفاظ عليها.
وطنيتها ،باملفهوم اإلرسائييل ،أضف إىل معرفتها وخربتها

واجتهادها يف القانون اإلرسائييلّ والقانون الدويلّ ،دفعت
برئيس الحكومة السابق ،أريئيل شارون ،إىل تعيينها عام
 ،2005لتقيص مسألة البؤر االستيطانية غري القانونية يف
الضفة والقطاع ،حيث ق ّدمت عىل أثر هذا التعيني تقريرا سمي
الحقا ً عىل اسمها «تقرير ساسون».
شقت املحاميّة ساسون طريقها املهني من مكاتب االدعاء
العام يف القدس ،والحقا ً انتقلت إىل مكتب املدعي العام ،وكانت
مقربة إىل عد ٍد من التحقيقات الحساسة واملهمة ،وحتى ّ
أن
هنالك تحقيقات مشهورة ،تطرقنا لها يف املقابلة ،رافقتها
بشكل شخيصّ .
بالنسبة إىل ساسون ،وصل هجوم اليمني اليوم عىل صندوق
إرسائيل الجديد ،إىل حد اصدار حمالت إعالميّة م ُّكثفة حشدت
وجندت الجماهري يف إرسائيل ،وقسما من رجال اإلعالم ،استنادا
الدعاء أنه يموّل مشاريع تقوض يهودية إرسائيل ،وبلغت
الحملة درجة نرش صور لرئيسته السابقة ،نعومي حزان ،مع
قرنني وكأنها شيطان ،وهدر دم موظفيه.
كإرسائيلية ،ونشدد مرة أخرى «إرسائيلية فخورة» ،كان لنا
هذا اللقاء معها..

بطاقة تعريف
(*) سؤال :املديرة العامة لصندوق إرسائيل الجديد،
محامية يف قسم املهام الخاصة يف النيابة العامة،
الحكومي بموضوع البؤر االستيطانية
ومقدمة التقرير
ّ
غري القانون ّية واملسمى الحقا ً تقرير «ساسون» ،بطاقة
تعريف...
ولدت يف كيبوتس «كريات هنايف» ،لعائلة وصلت إىل البالد
قبل  100عام ،وأسست هذا الكيبوتس مع عائالت أخرى.
عائلتي مثاليّة الفكر ،لطاملا حلمت ببناء دولة للشعب
اليهودي ،ديمقراطيّة وتضمن املساواة لجميع الفئات السكانيّة
عىل أرضها.
شغلت سابقا ً منصب مدعية عامة يف النيابة ملدة  25عاماً،
منها  12عاما ً يف النيابة العامة يف القدس ،و 13عاما ً ممثلة
النيابة العامة يف املحكمة العليا ،شغلت عدة مناصب إضافية
ومثلت الدولة يف ملفات متنوعة منها الجنائيّة ،واألمنيّة وما إىل
ذلك .مثلت أمام قضاة املحكمة العليا بمختلف الرتكيبات وحتى
يف تركيبات خاصة.
(*) سؤال :كيف تم التحوّل من النيابة العامة إىل
حقوق اإلنسان ،علما ً ّ
أن هذا التحوّل غري مفهوم ضمناً؟
أعي ّ
أن هذا ُيعّد تحوال للكثريين ،وكأني تحوّلت من موقف

طاليا ساسون

إىل موقف مغاير تماماً ،لكني ال أرى أي تحوّل باملوضوع ،عىل
العكس أرى أ ّنني أقوم بتطوير موضوع من خالل آخر ،فكل
ما أقوم به هو ملصلحة إرسائيل.
من املهم اإلشارة إىل ّ
أن إرسائيل عرفت نفسها عىل أنها
ديمقراطيّة ويهوديّة ،وأنا من خالل عميل أهتم بتطوير الحفاظ
الديمقراطي من التعريف.
عىل الجانب
ّ
الديمقراطي نجد أنه يحمل أيضا ً
وإن تمعنا بالتعريف
ّ
التعامل بمساواة مع كافة املواطنني ،التعامل بتسامح وتقبل
وتفهم اآلخر ،هو يضع اإلنسان يف صلب اهتمامه ،ويعمل عىل
تطويره يف كافة املجاالت سوا ًء االجتماعيّة ،أو االقتصاديّة أو
السياسيّة ،عليه ما قمت به سابقا ً وما أقوم به الحقا ً ما هو
إال إتمام للمشوار الذي بدأته يف الحفاظ عىل هذه الديمقراطيّة
وتطبيقها باملفهوم الصحيح.

«إسرائيل يمكن أن تكون
ّ
ّ
يهودية»!
ديمقراطية وأيضًا
(*) سؤال :كل املؤرشات والتغيريات األخرية ،منها
مرشوع قانون القوم ّية ،تؤكد ّ
أن إرسائيل بصدد تقوية
يهوديتها مقابل ديمقراطيتها ،أال تظنني أن هذا يع ّد مسا ً
باملبادئ التي حملتها وناضلت من أجلها؟!
بالطبع ال .برأيي هنالك أشخاص يحاولون إقناعنا أن هنالك
تضاربا وفجوة بني التعريفني ،اليهوديّة والديمقراطيّة .وكأن
«دولة الشعب اليهودي» ال يمكن أن تكون ديمقراطيّة .أنا لست
من هؤالء ،برأيي إرسائيل يمكن أن تكون ديمقراطيّة وأيضا ً
يهوديّة ،يمكن أن تكون الحاضنة لكل اليهود خارج البالد،
بمعنى أن كل يهودي يمكن أن يحصل عىل مواطنة إرسائيلية،

81

عدد 69

ولكن حال قرر العيش هنا عليه أن يعي أن هذه الدولة تمنح
املساواة لجميع املواطنني.
الديمقراطي التعامل بمساواة
يف النهاية ،يعني التعريف
ّ
مع كل املواطنني ،العرب واليهود ،وعليه يجب ّ
أن يركز تطلعنا
عىل تحصيل هذه املساواة وتطبيقها ،بدون أي مُفاضلة لديانة
معينة عىل أخرى.
أعي أنه ال توجد مساواة مطلقة ،وأحيانا من الصعب
الوصول إىل املساواة املطلقة ،كما صعوبة تطبيق كل القيّم
العامليّة بصورة مطلقة ،لكن وظيفتنا الدفع نحو تطبيقها
بصورة أفضل ،وهنالك الكثري مما نفعله من أجل ذلك ،وهذا ما
نقوم به أصال يف صندوق إرسائيل الجديد.
املبدآن ،اليهوديّة والديمقراطيّة ،ثقيال الحجم واملعنى ،إال
أنهما قادران عىل التعايش سوية ،حال كنّا عىل قناعة بعدم
تفضيل مبدأ عىل اآلخر ،عىل العكس ،يمكن تقوية كل منهما
بشكل منفصل.
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(*) سؤال :من خالل عملك يف االدعاء العام انشغلت
يف ملفات حساسة جداً ،منها التحقيق مع قياديني يف
الحكم ،كما الحال مع قض ّية «عمدي» ،والتحقيق مع
رئيس الحكومة بنيامني نتنياهو ،يف حينه أوصيت أن
يتم تقديم الئحة اتهام ضد نتنياهو ،إال أن املستشار
القضائي للحكومة ،الياكيم روبنشطاين ،قرر خالف
ذلك ،من خالل اطالعك عىل التحقيقات يف امللف يف حينه
( )1999هل من املمكن تقديم الئحة اتهام ضد رئيس
الحكومة اليوم ،واملشتبه بعد ٍد من ملفات الفساد؟
من املهم بداية القول ّ
إن املعلومات يف اإلنرتنت غري دقيقة،
ومغالطة ،فقضية عمدي تتطرق إىل استغالل رئيس الحكومة
بنيامني نتنياهو وزوجته عام  1999منصبهما وتحويل مبالغ
إىل املقاول أفنري عمدي إلجراء أعمال ترميم خاصة عىل حساب
مكتب رئيس الحكومة ،أنا شخصيا ً لم أعمل عىل هذا امللف ولم
أكن عىل اطالع عليه ولم أوص بتقديم رئيس الحكومة وزوجته
وآخرين إىل املحاكمة ،إنما كنت رشيكة يف قضية أخرى تماماً،
فقد كنت املدعي العام املرافق لقضية «بار أون -حربون»
(املحامي بار أون والخليل).
وهذه القضية ،ملن ال يعرف ،هي قضية التحقيق األوىل مع
رئيس الحكومة الحايلّ والسابق ،بنيامني نتنياهو ،وكانت عام
 ،1997يف حينه ،كان رئيس الحكومة نتنياهو يجب أن يقرر
قسم من الخليل ،كجزء من تطبيق
بالنسبة لالنسحاب من
ٍ
اتفاقية أوسلو ،التي ُطبق قسم منها يف عهد حكومة اليسار التي
ترأسها إسحق رابني ،والحقا ً شمعون برييس من أقطاب حزب

العمل ،لكن نتنياهو كان بحاجة إىل أغلبية يف الحكومة لتنفيذ
هذا االنسحاب عىل أرض الواقع ،وكان لحزب «شاس» القول
الفصل ،وعليه تصويته مهم جدا ً للمصادقة عىل االنسحاب.
كان القياديّ يف «شاس» ،ارييه درعي (اليوم يشغل منصب
وزير الداخلية) ،يف حينه يخضع للتحقيقات وقدمت ضده
الئحة اتهام يف شبهات فساد وخيانة األمانة يف املحكمة املركزية
يف القدس ،والذي يجب أن يقرر يف تقديم الئحة اتهام ضده كان
القضائي للحكومة ،ميخائيل بن يئري ،إال ّ
أن هذا كان
املستشار
ّ
يف نهاية خدمته ،واملستشار القضائي للحكومة التايل هو من
يتوجب عليه أخذ قرار يف هذا السياق.
يف حينه كانت هنالك محاكمة لدرعي ،وكان من املتوقع أن
يتم اتهامه والدخول إىل السجن ،واملستشار القضائي للحكومة
قد يمنع هذا الدخول إىل السجن.
وفق القرائن التي جمعتها الرشطة والنيابة العامة يف حينه،
يتضح أن رئيس الحكومة ،ومقابل تصويت «شاس» لصالح
الحكومي ،قرر تعيني
االنسحاب من الخليل ،وإنقاذ االئتالف
ّ
املحامي روني بار أون ملنصب املستشار القضائي للحكومة،
ولم يفصح عن العالقة التي جمعت بار أون بأرييه درعي ،فيما
كانت الصفقة التصويت لصالح االنسحاب الجزئي من الخليل
مقابل صفقة ادعاء يف ملف درعي ،ما يعني أن درعي لن يُرسل
إىل السجن.
أعلن نتنياهو -وبتواطؤ مع وزراء حكومته ،منهم وزير
كمحام
العدل تساحي هنغبي ،والذي اتضح الحقا ً أنه عمل
ٍ
متدرب يف مكتب بار أون ،الذي رشح نفسه لالنتخابات من
قبل الليكود -عن تعيني املحامي بار أون ملنصب املستشار
القضائي للحكومة ،علما ً أنه ال يملك مؤهالت وخربة كسابقيه
من املستشارين القضائيني للحكومة.
ج ّر التعيني سلسلة من الضغوطات الجماهريية ،التي لم
تهدأ حتى بدأت التحقيقات عن عالقة بار أون بدرعي ،األمر
الذي أدى إىل إعالن األول عن انسحابه من إشغال املنصب بعد
أن كشف أيضا ً عن إدمانه للقمار.
دفعت هذه الضغوطات برئيس الحكومة ،نتنياهو ،إىل فتح
تحقيق يف القضية التي كشفت الحقا ً عن نية رئيس الحكومة
وعن الصفقة التي تم إبرامها ،خفية مع «شاس» ،إلنقاذ زعيمها
ارييه درعي.
بخالف النتائج والقرائن ،قرر املستشار القضائي للحكومة،
الياكيم روبنشطاين ،يف حينه أ ّنه ال يمكن تقديم رئيس الحكومة
ووزرائه للمحاكمة ،بشبهة خيانة األمانة ،عىل الرغم من أن أحد
قضاة العليا لم يتفق مع قرار املستشار القضائي للحكومة.
أنا رافقت هذه التحقيقات من مكتب املدعي العام ،يف حينه

عدنا أربيل ،والتي كانت بصف املستشار القضائي للحكومة
من حيث املوقف.
بالنسبة للسؤال ،إذا ما كانت التحقيقات اليوم مع رئيس
الحكومة ،نتنياهو ،قد تؤدي إىل تقديمه للمحاكمة ،ال أستطيع
الجزم باملوضوع ،فأنا لست عىل إطالع عىل مجريات التحقيق،
واملعلومات التي تصلني هي من اإلعالم اإلرسائييل فقط.
آمل ،إذا كانت هنالك قرائن وأدلة كافية ،أن يقوم املستشار
القضائي واملدعي العام ،بوظيفتيهما ،وأن يقدماه للمحاكمة.
ما يمكنني قوله يف هذا السياق ،إنه ومن خالل خربتي يف
مجال القضاء عامة ،والنيابة العامة خاصة ،ال يوجد أي مواطن
يف إرسائيل فوق القانون ،وهذا يشمل رئيس الحكومة ذاته.
االعتقاد السائد أن رئيس الحكومة فوق القانون هو أيضا ً
غري صحيح ،وإذا كان بنيامني نتنياهو يظن أنه فوق القانون
فهو مخطئ تماماً.

«قانون التوصيات»
فاسد ّ
وملوث
(*) سؤال :بالطبع هو يظن أنه فوق القانون ،وقانون
التوصيات الذي يمنع الرشطة من تقديم توصياتها
عند نهاية التحقيق يؤكد عىل ذلك ،كيف يمكن ّ
أن يؤثر
القانون عىل التحقيقات مع نتنياهو؟
تعرّض قانون التوصيات لحادث طرق صعب ،خاصة بعد
أن نجح بإخراج آالف اإلرسائيليني من بيوتهم للتظاهرات أيام
السبت يف ساحة رابني .تواجد اآلالف مؤرش عىل ّ
أن الجمهور
اإلرسائييل يرفض الفساد الحكومي ،وهي رسالة ليست فقط
لرئيس الحكومة ،إنما لوزير املاليّة من حزب كلنا ،موشيه
كحلون ،والذي يحافظ عىل صمت حيال هذا القانون الفاسد.
مؤرش آخر لحادث الطرق نجده يف التحقيقات مع عضو
الكنيست دافيد بيتان ،ممن سعى إىل رشعنة القانون بشدة،
فهو اليوم منشغل بتحقيقات ضده قد تضع مسألة دعمه
للقانون يف خانة املشتبه به مرتني.
يمكنني القول إن هذا القانون فاسد ،غري مقبول يف نظام
ديمقراطي ،هو يوسخ كتاب القوانني يف إرسائيل.
ّ
(*) سؤال :كيف سيؤثر هذا القانون عىل عمل الرشطة
وعمل النيابة العامة؟
بالطبع سيؤثر عىل عمل الرشطة والنيابة العامة ،وأبسط
مثال عىل هذا املس أنه مخصص لنوع ّ
معي من األشخاص ،ما
يعني أنه يُفعّل يف حاالت تحقيق معيّنة ،ملاذا؟ ألن الحديث عن
تحقيقات مع سياسيني؟!

ّ
لنوضح قليال هذا املوضوع ،القانون يمنع الرشطة من
تقديم توصياتها للنيابة العامة ،يف التحقيقات التي ترافق فيها
ً
عادة ما
النيابة العامة الرشطة يف التحقيق .وهذه التحقيقات
تكون متعلقة بالتحقيق مع سياسيني أو قضايا جنائيّة مركبة
جداً.
ومجرد اقتصار القانون واختزاله عىل أشخاص معينني،
يمس بهيبة القانون ،فالقانون وجد ليطبق عىل الجميع،
وسلطته فوق الجميع.
إىل ذلك ،ماذا عن املس بحق الجمهور يف املعرفة ،وهو حق
مقدس أكدت عليه النظم والقوانني اإلرسائيلية ،يحق للجمهور
أن يعرف أي األدلة والقرائن قامت الرشطة بجمعها ،يف النهاية
يحق يل كمواطن االطالع عىل هذه القرائن واملوافقة أو نقد عمل
الرشطة ،ويحق يل ّ
أن أكتب يف الصحيفة مقاال بنا ًء عىل هذه
التوصيات.
ديمقراطي ،قمنا باختيار هؤالء األشخاص
نحن يف نظام
ّ
ليمثلونا يف العمل واملوقف ،وعليه يحق لنا أن نعرف ماذا
يفعلون مع الثقة التي منحناهم إياها ،ومن هذا الباب أعود
وأؤكد ّ
أخالقي ،غري دستوريّ  ،وال يتالءم مع
أن القانون غري
ّ
نظم تدعي الديمقراطيّة.
(*) سؤال :أقدمت الكنيست والحكومة يف اآلونة
األخرية عىل قوننة عرشات القوانني العنرص ّية ،التي
تمس بشكل مبارش وغري مبارش بالفلسطيني يف الضفة
الغربية وداخل إرسائيل ،وسبق ّ
أن ترشحت للكنيست
ضمن قائمة “مريتس” ،هل ستعيدين الرتشح مرة
أخرى ،وكيف يمكن التصدي إىل هذا الكم الهائل من
القوانني العنرص ّية؟
من املهم التوضيح بداية ّ
أن ليس كل من يتواجد يف الكنيست
متواطئ مع القوننة العنرصية ،فهذا فهم مغالط للعبة
الديمقراطيّة ،هنالك من يتواجد يف الكنيست ويرفض هذه
القوانني ،ويقوم بمواجهتها بالطرق الربملانيّة وأيضا ً خارج
الربملان ،وهذا ما يُسمى باملعارضة.
ومن غري املنصف أن نصف كافة األعضاء باملتواطئني
واملشجعني للترشيعات العنرصية ،فنحن نسمع األصوات
الرافضة لهذه القوانني ،ليس فقط داخل الكنيست إنما من عىل
كل منصة جماهريية ،حيث يقوم هؤالء بالدفاع عن قناعاتهم يف
كل مناسبة متاحة لهم.
ولو كنت يف الكنيست لترصفت باملثل ،وكنت ألحاول جاهدة
أن أمنع ترشيع مثل هذه القوانني ،وكنت ألرصخ كما أقوم
اليوم وأعلن رفيض لها ،وأحاول استغالل كل منصة وكل منرب
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للتعبري عن موقفي هذا ،وهو موقف ليس ترصيحيا فقط إنما
مبدئي ،وعن مبادئي لست مستعدة أن أتفاوض أو أن اساوم.
فيما يتعلق بالشق الثاني من السؤال ،نعم هنالك عدة قوانني
عنرصية تم ترشيعها مؤخراً ،وأتفهم كثريا ً نربة األلم والغضب
التي ظهرت يف سؤالك ،فهنالك قوانني من املُعيب التفكري أيضا ً
بقوننتها ،كما الحال يف قانون املقاطعة.
املثري يف قانون املقاطعة ّ
أن املحكمة العليا صادقت عليه،
وبهذا ليس فقط رشعت كم األفواه ومست بحرية التعبري ،إنما
مهدت الطريق إىل قوننة قوانني أخرى ال تتالءم مع النظم التي
تدعي الديمقراطيّة ،مثل مقرتح قانون القومية والذي يتم
الحديث عن قوننته مؤخراً.
برأيي ،قانون القوميّة غري دستوريّ  ،ألنه يبني درجة بني
تعريفني مهمني بُنيت وأسست عليهما ارسائيل ،وهو يهودية
الدولة وديمقراطيتها .كل طفل يف إرسائيل تعلم ودرس وذوّت
وثيقة االستقالل وتعريفها للدولة ،فال يعقل أن نقوم اليوم
بتغيري هذا التعريف وتحريفه ،وتفضيل مبدأ عىل اآلخر.
الحديث عن مبدأين يتماشيان مع بعضهما وال يوجد
بينهما أي تناقض وأي محاولة لتفضيل مبدأ عىل آخر قد يمس
بالتوازن القائم حتى اليوم ،وعليه ال يمكن قبول الحجة ّ
أن
يهودية الدولة لن تمس بديمقراطيتها إنما تؤكد أن ارسائيل
هي بيت الشعب اليهودي ،علما ً أننا تجاوزنا هذا التأكيد.
يف املحصلة ،أرفض هذا القانون ،فباإلضافة إىل كونه غري
أخالقي ،يمس بالتاريخ ،يمس بالقضاء
دستوريّ  ،فهو غري
ّ
اإلرسائييل أيضاً.
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(*) سؤال :برغم هذا االستياء ،هل يمكن وقف
هذه القوانني العنرص ّية ،فهنالك العرشات منها ما زال
مطروحا ً للنقاش والتصويت عليه؟
سؤال صعب ،باعتقادي ال يوجد جواب عليه ،ليس فقط
عندي إنما كل شخص قد توجهني له ذات السؤال .موجة
القوانني العنرصية تصل من الحكومة الحاليّة ،ومن االئتالف
أن يُضلل الجمهور بتفسري ّ
الحايلّ ،الذي يحاول ّ
أن يهودية
الدولة يف خطر مقابل ديمقراطيتها ،ويأتي هذا التفسري
للتضييق أكثر عىل املواطنني العرب ،وهذا ما أرفضه بالطبع،
الهرمي.
لكن رياح التغيري لن تهب إال يف حال غرينا الرأس
ّ
من املهم يف هذا السياق التشديد عىل ّ
أن غالبيّة الجمهور
يف إرسائيل ديمقراطيّة التوجه ،هذا ما ملسناه يف التظاهرات
األخرية يف تل أبيب ،وهذا ما يجب أن نعززه.
من الصعب إخراج الناس للشوارع ،لذلك خروج اآلالف إىل
الشوارع يحمل مقولة مهمة ،وهي أن الشعب يخالف الحكومة

يف رأيها وتوجهها الحايلّ.
(*) سؤال :هل الجمهور اإلرسائييل
ديمقراطي
ّ
التوجه فعال؟
أؤمن وبشدة أن أغلبية املجتمع يف إرسائيل مؤيدة
للديمقراطيّة ،وترغب بالسالم مع الشعب الفلسطيني ،هذه
قناعتي ،ولربما أنا ساذجة ،لكن يقال ّ
إن هنالك استطالعات
تؤكد عىل ذلك.
تحدثت إىل الكثري من فئات املجتمع ،حتى تلك التي ال
توافقني من حيث التوجه ،إال أنها راغبة فعال بإحداث سالم،
وأنا أُعد من األصوات املعتدلة ،يعني مؤكد ّ
أن أي يساري
ويميني من حيث املوقف قد يتفق مع توجهاتي.
أنا عىل قناعة تامة ّ
أن القيادة يف إرسائيل لو تغري توجهها
السيايس وتحاول إقناع الشعب برضورة إحداث تسوية
سياسيّة ،فإن الشعب سيتفق معها ويقوم بدعمها حتى تحقيق
هذه الرغبة.

المقارنة مع نظام األبرتهايد
غير مقبولة ّ
علي وحل الدولتين لم يمت!
(*) سؤال :املمارسات يف إرسائيل تذكرنا بنظام
األبرتهايد يف جنوب أفريقيا ،لكن لم نستعمل الكلمة...
أعي ّ
أن هنالك ادعاء كهذا ،لكن استعمال الكلمة ابرتهايد
ً
غري مقبول عيلّ .جاء هذا التعريف من واقع مغاير تماما ملا
يحدث هنا.
أتفق معكما ّ
أن الوضع يسء كفاية هنا ،إال أنه ال يصل حد
تسميته ابرتهايد ،هنالك فصل بني شعبني ،إال ّ
أن هذا الفصل ال
يتجىل يف كافة مناحي الحياة ،ناهيك عىل أنه قابل للتغيري وفق
النضال ومستوى النضال ،فالفرد هو املسؤول عن مصريه هنا.
الرقابة عىل املس بالحريات ،الفردية والجماعيّة ،ال زالت
موجودة ،واألصوات املناهضة لهذا املس ال زالت ُتسمع ،منها
الحكوميّة ،وعليه تسمية الوضع هنا بأبرتهايد غري مقبولة عيلّ،
ألنها غري دقيقة من حيث توصيف الوضع.
(*) سؤال :سمعنا كثريا ً عن تقرير "ساسون" حول
البؤر االستيطانية العشوائية ،إال أنه ومنذ ذلك الحني مر
أكثر من  12عاماً ،حتى أن رئيس الحكومة السابق اريئيل
شارون تويف ،عدد البؤر االستيطانية آخذ يف التوسع
واالزدياد ،حتى لو كان هنالك هدم ألي بؤرة استيطان ّية
فإنه يتم يف اليوم التايل إيجاد بديل ملكانها ،وترصيحات
رئيس الحكومة فيما يتعلق بحل الدولتني متضاربة

ومبهمة ،أال تعتقدين ّ
أن حل الدولتني قد دفن؟
من يدعي أن حل الدولتني قد انتهى أو دفن هو إما اليمني
اإلرسائييلّ ،وهو ال يرغب بهذا الحل وال يرغب يف أن تكون
إمكانيّة ذلك مطروحة أصال ،كونه يرغب بسيطرة إرسائيلية
عىل كل املناطق ،ما يعني إقامة مستوطنات إضافيّة ،أو أنه من
اليسار أو املركز اإلرسائييل والذي أصيب باستنزاف ويأس من
تغيري الوضع القائم.
يف كل األحوال ،ويف الحالتني ،هذا االدعاء ال يخدم إال اليمني،
ويخدم رؤيته املستقبلية يف السيطرة عىل كل األرض ،لذا يحاول
أن يقنعنا ّ
أن حل الدولتني ذهب إىل الجحيم.
انا ال أقبل هذا الحكم والطرح ،برأيي ،ال يزال حل
الدولتني إمكانيّة مطروحة ،فيمكن الوصول إىل تفاهمات مع
الفلسطينيني مع إبقاء  %75من املستوطنني يف أماكن سكناهم
وترحيل  %25من املستوطنني إىل داخل الخط األخرض ،وهو
ليس باألمر املستحيل ،يف حال رغبنا بذلك.
يف الضفة الغربية هناك حوايلّ  400ألف مستوطن ،يف حال
كانت هناك تسوية سياسيّة واتفاق سالم فإن ارسائيل ستضطر
إىل ترحيل من  120ألف مستوطن إىل  150ألف مستوطن إىل
داخل ارسائيل ويمكن إبقاء البقية حيث يتواجدون.
وأؤكد مرة أخرى ،الحل ليس بالسهل ،ولن يكون دفعة
ّ
للطرفي ،فال
واحدة ،إنما عىل مراحل ،لكنه الحل األفضل
يوجد حل بديل له برأيي ،وطرح دولة إرسائيل مع مواطنني
فلسطينيني دون حقوق غري مقبول عيلّ.
(*) سؤال :إذا أخرجنا  150ألف مستوطن ،يبقى 250
ألف مستوطن يف أرايض الـ  ،67عن أي تسوية سياس ّية
ممكن الحديث يف هذه الحالة ،وأي اقرتاح يقدم للجانب
الفلسطيني يف املقابل؟
لتوضيح األمر ،مهم تقسيم املستوطنني يف الضفة الغربية،
فهنالك  3أنواع مستوطنني ،الثلث يسكن يف مناطق متاخمة
للخط األخرض ،الثلث اآلخر يف مناطق جبلية قريبة من الخط
األخرض ،والثلث األخري يف بؤر عشوائية يف عمق األرايض املحتلة.
واقرتاحي هو إخراج الثلث األخري تماما من موقعه ،إبقاء
الثلثني األول والثاني مع إجراء تبادل أراض بني الفلسطينيني
واإلرسائيليني.
(*) سؤال :أي تبادل أراض تقرتحني ،تحويل أم الفحم
مثال للسلطة الفلسطينية؟
ال .أنا ضد إجراء أي تبادل سكاني مع العرب ،ألنهم عرب.
أنا قلت تبادل أراض وليس للسكان ،ما يعني أن السكان

واملواطنني يجب أن يبقوا لكن يف املقابل منح السلطة أرايض
ُمعّرفة عىل أنها إرسائيلية.
ال اعتقد أن هنالك مواطنا ،عربيا أو يهوديا ،يرغب بتغيري
مكان سكنه ،وال يمكننا إلزام أي مواطن بتغيري مواطنته ،وهذا
ليس ما قصدته.
كل مواطن بغض النظر عن قوميته له الحق أن يختار مكان
سكنه ،يف أم الفحم ،يف الضفة أو يف تل أبيب ،هو الوحيد املخوّل
باتخاذ هذا القرار.
(*) سؤال :إىل أي مدى أثر قرار األمم املتحدة رقم 234
( )2016والذي اعترب أن املستوطنات غري قانونية ،عىل
سياسة إرسائيل التوسعية واالستيطانية؟
ال أعرف ،فأنا مثل أي مواطن أستهلك اإلعالم وأقرأ عن
االستيطان من خالل اإلعالم.
فعليا ً يمكنني القول والتأكيد إن سياسة إرسائيل التوسعيّة
تتجه نحو بناء مستوطنات إضافية ،وهو قرار مؤسف،
وكإرسائيلية فخورة جدا ً بهويتي أقول ّ
إن هذه األجندة
السياسية خطأ ،وال تخدم مصلحة ارسائيل ،عىل العكس تماماً،
ترضها.
(*) سؤال :أي األدوات النضال ّية يمكن إتباعها إللزام
ارسائيل باحرتام هذا القرار الدويلّ؟  BDSمثال؟
ال ،أنا ال أؤمن باملقاطعة وبأنها آلية مؤثرة .التغيري الوحيد
يجب أن يأتي من الداخل ،تغيري سيايسّ ،وهذا يحدث بعد أن
يقتنع مواطنو إرسائيل ّ
أن هذه األجندة التوسعية ال تخدم
مصالحهم ومصلحة إرسائيل باألساس.
كان هنالك رؤساء سابقون ممن حاولوا تبني أجندة
مختلفة ،منهم رابني وإيهود أوملرت وحتى أيضا ً أريئيل
شارون ،املعروف بمواقفه اليمينية ،إال أن ما قام به هو تنفيذ
مخطط االنسحاب أحاديّ الجانب.
تتبنى الحكومة الحاليّة أجندة لن تدوم طويال ،ستنهك
املواطنني بسبب الرصاع ،وسيُحّ ُث املواطن عن تغيريها ،وهذا
ما يحدث يف النظم الديمقراطيّة.
(*) سؤال :إىل أي مدى كنت قريبة من رئيس الحكومة
السابق أريئيل شارون؟ وما الذي دفع إىل تغيري مواقفه،
وإن لم يكن بالتغيري الكبري؟
ً
ال يمكنني التحدث باسمه ،لكنني كتبت كتابا أصدرته دار
النرش “كيرت” يف كانون األول  ،2015حاولت أن أعطي إجابة عن
تعيني شارون يل لبحث مسألة البؤر االستيطانية ،ولم أجد إجابة.
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اإلجابة األقرب لتقديري كان الضغط الدويلّ ،فقد مورس
عىل شارون ضغط دويلّ كبري بسبب املستوطنات ،وهذا ما
دفعه إىل تعييني ،ناهيك عن أنه شعر أنه يفقد السيطرة
عىل البؤر اإلستيطانيّة ،مكانها ،عدد سكانها ،الخطورة
التي تحيط بها ،فقرر توكيل املهمة يل ،والحقا ً سمي التقرير
باسمي.
كان لدى شارون الكثري من الجرأة ،والقدرة عىل اتخاذ
قرارات حتى لو أنها خارج اإلجماع العام ،وأكرب مثال عىل
ذلك خطة االنسحاب أحادية الجانب من غزة.
اختلفت وال زلت اختلف معه يف املوقف ،ولم أكن من
داعميه سياسياً ،هو كان يفكر بمصلحة إرسائيل من وجهة
نظره ،وليس بالرضورة أنها صحيحة ،لكنه كان يملك القدرة
الكافية لفرض آرائه ومواقفه حتى عىل مخالفيه يف الرأي.
(*) سؤال :تطرقت أكثر من مرة إىل رضورة تغيري
الحكومة الحال ّية ،علما ً ّ
أن االنتخابات األخرية أفرزت
فوزا ً كبريا ً لليكود .هل برأيك هنالك احتمال لتغيري
الحكومة الحال ّية مع هذا الفارق؟
بالطبع .أنا عىل قناعة أن الحكومة ستتغري ،يبقى السؤال
متى سيتم ذلك .أعي جيدا ً ّ
أن معسكر الـ «وسط -يسار»
يعاني من أزمة قيادة وإيجاد بديل لنتنياهو ،لكن أنا عىل
قناعة ّ
أن هذا املعسكر سيقوى وسيقوم بالتغلب عىل الحكومة
الحاليّة ،ألن الشعب عاقل كفاية ليعرف مصلحته ،ولربما
يحدث هذا قريباً ،أيضا ً ال يمكننا أن نتنبأ أو نفرض أي
رشوط.
(*) سؤال :إىل أي مدى برأيك النظام القضائي
منصف مع الفلسطينيني يف الضفة الغربية؟
ال يوجد إنصاف ،فهناك نظام قضائي واحد ،إال أنّ
اإلرسائييل يعاقب بصورة مختلفة تماما ً عن الفلسطيني،
عرقي ،وهو مرفوض
والحديث يدور عن فصل عىل أساس
ّ
وغري مقبول عيلّ.
آمل أن تقوم مؤسسات تطبيق القانون بفرضه بصورة
متساوية من حيث العقاب عىل اإلرسائييلّ
والفلسطيني.
ّ

الهجوم على الصندوق
الجديد ٍإلسرائيل
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(*) سؤال :لنتحدث قليال عن الهجوم عىل الصندوق
الجديد إلرسائيل ،كيف تواجهون هذا الهجوم؟
تحوّل الهجوم عىل صندوق إرسائيل الجديد إىل أخبا ٍر

قديمة ،فعىل األغلب نحن تجاوزنا املوضوع ،ويف هذا السياق
عيلّ ّ
أن أوضح بعض النقاط املهمة جداً.
ً
بداية ،معظم أموال صندوق إرسائيل الجديد ،والحديث عن
حوايلّ الـ  %90من املوازنة ،تصلنا من رجال يهود يف املهجر

والشتات ،قسم منهم أمريكي إال أنه ليس فقط أمريكي ،هنالك
متربعون يهود من السويد ،أسرتاليا ،كندا ،بريطانيا ومؤخرا ً

يوجد لنا فرع جديد يف برلني.
هذا هو مصدر تمويلنا ،من متربعني يهود يؤمنون وبشدة
برضورة الحفاظ عىل إرسائيل كدولة للشعب اليهودي
وديمقراطيّة ويرغبون بشدة يف تقوية وتدعيم أسسها
الديمقراطيّة.
هم يرغبون ببناء مجتمع مدني قويّ يف إرسائيل يعمل من
وعربي وأي
أجل مصلحة املواطنني ،دون تفرقة بني يهودي
ّ
وسلمي.
صحي
خلق مجتمع
ّ
ّ
فرق آخر ،ويف النهاية يرغبون يف ِ
إن ذات املمولني واملتربعني يدعمون املساواة بني املواطنني،
السخي
والكلمتان «رفاهيّة واجتماعية» بوصلة تحرّك دعمهم
ّ
والكريم.
وفيما يتعلق بالهجوم علينا ،رغم ّ
أن مصادر تمويلنا
معروفة ،يمكن تفسريه :املعارضة يف إرسائيل ضعيفة
للغاية منذ سنوات ،ومن يقوم بمناهضة سياسات الحكومة،
باألساس فيما يتعلق باالحتالل ،هي مؤسسات املجتمع
املدني ،واملؤسسات الحقوقيّة ،ونظرا ً ألن هذه املؤسسات
ممولة من قبل صندوق إرسائيل الجديد فالحكومة تتبع مبدأ
«اتبع املال» ،وتبحث عمن يموّل هذه املؤسسات واملنظمات،
وعليه تقوم بالهجوم علينا.
نحن يف صندوق إرسائيل الجديد ،حسمنا املوضوع من
االحتالل ،نرفض االحتالل ونعتقد أنه يسء إلرسائيل وأمنها،
نحن مع حل الدولتني ،ونرى أن مصلحة إرسائيل يف هذا
االتجاه ،وعليه نعمل أيضا ً عىل تطبيق هذا املوضوع عىل
أمر الواقع ،ولن نتجاهل أنه يصب أيضا ً يف مصلحة الجانب
العاملي ،فالهدوء يف الرشق األوسط
اإلرسائييل وحتى السالم
ّ
وحل النزاع العربي -اإلرسائييل ستكون له تداعيات ليس
ً
عامة.
فقط عىل املنطقة هنا ،إنما عىل السالم العاملي
(*) سؤال :هل كانت هناك لحظات اضطررتم
خاللها إىل الرتاجع ،أو تخفيض سقف النضال ،بسبب
الهجوم؟
كال باملرة .بدأ الهجوم عىل صندوق إرسائيل الجديد
عام  ،2010ولربما يف البداية ،عانى الصندوق من صدمة،
لم يفهموا ملاذا يقومون بالهجوم عليهم ،حتى اآلن قاموا

بتجنيد أكثر من  350مليون دوالر ملصلحة املجتمع املدني يف
إرسائيل ،للحفاظ عىل أمن نسائنا من العنف ،لتعزيز املساواة
بني املجتمعني العربي واليهودي ،ملناهضة العنرصية ،لدعم
وتعزيز مناطق الضواحي ،فلماذا هذا الهجوم أصال؟!
شغلت منصب رئيسة الصندوق عام  ،2011ومنذ ذلك
الحني وحتى اليوم نحن ال نتخاذل ،عىل العكس ،نقوم
بالتفسري والرشح ملاذا عملنا مهم للمجتمع اإلرسائييل
وألمن املجتمع اإلرسائييل ،ومن املهم التشديد ،نقوم بالرشح
والتفسري وليس الدفاع ،أنا لست أدافع عن صندوق إرسائيل
الجديد ،هذا يضعه يف خانة املتهم ،برأيي عمل صندوق
إرسائيل الجديد يعترب وطنيا ً من الدرجة األوىل ومن يقوم
بالوطني ،هو ال يفكر بمصلحة إرسائيل
بالهجوم هو ليس
ّ
وأمنها.
(*) سؤال :االنطباع هو ّ
أن صندوق إرسائيل الجديد
ال يزال يف مرحلة الدفاع ،أو الرشح عىل ح ّد تعبريك...
فلماذا لم يتحول إىل مرحلة الهجوم ،علما ً أن مصادر
تمويل الجمعيات واملؤسسات التي تقوم بالهجوم
عليكم من مؤسسات وصناديق صهيو -مسيحية؟
خط عملنا هو الحفاظ عىل التعددية ،يضاف إىل ذلك أن
طريقة اتخاذ القرارات يف إدارة الصندوق الجديد ،قد تمنعنا
من التحول إىل الهجوم ،ففي إدارة صندوق إرسائيل الجديد
هنالك قرابة الـ  30عضواً ،ولنغري سياسة التعامل علينا أن
نقنع الـ  30عضوا ً وأن نتخذ قرارات باإلجماع ،وهذا ليس
باليشء ّ
الهي.
مع ذلك ،نحن لم نصمت حيال الهجوم ،عىل العكس فقد
قمنا بعدة حمالت مضادة ،إحداها كانت ناجحة جدا ً ووصلت
إىل آالف املشاركات والتفاعل.
(*) سؤال :ملاذا لم يتم توحيد كافة املنظمات التي
يدعمها صندوق إرسائيل الجديد للعمل عىل مواجهة
ً
سوية؟
الهجوم
ال نستطيع أن نفرض طرق عمل عىل املؤسسات واملنظمات
التي ندعمها ،هي تختار طريقة عملها ،نحن ندعم قناعاتها.
يف هذا السياق فإن الصندوق يموّل عددا من االئتالفات،
بينها االئتالف ملناهضة العنرصية ،والذي يضم قرابة 40
ً
سوية من أجل مناهضة العنرصية وتداعياتها
مؤسسة ناشطة
عىل املجتمع اإلرسائييل ،سوا ًء فيما يتعلق بمظاهر العنرصية
رشقي أو ضد اليهود من
ضد العرب أو ضد اليهود من أصل
ّ
أصول روسية أو أثيوبية.

شاكيد ُت ّ
عرض جهاز القضاء
اإلسرائيلي للخطر
(*) سؤال :يف أكثر من مناسبة قمت بالتهجم عىل
وزيرة العدل أييليت شاكيد ،بادعاء التدخل يف القضاء
اإلرسائييل..
نعم ،وقمت بكتابة هذا النقد يف سلسلة مقاالت ،فوزيرة
العدل تعرّض جهاز القضاء اإلرسائييل للخطر ،وأنا متخوفة
جدا ً من تدخالتها يف القضاء اإلرسائييل ،فللوزيرة مسؤولية
وزارية إلدارة الوزارة ،لكن يحظر عليها أن تتدخل وتفرض
قرارات عىل الوحدات الفاعلة يف الوزارة.
عىل سبيل املثال ،قامت الوزيرة بتعيني مفوض وظيفته ّ
أن
يويص للمحكمة العليا فيما يتعلق باملستوطنات ،هذا تدخل
سافر ،ومس باستقاللية الجهاز القضائي وتدخل يف عمل
النيابة العامة.
ّ
من غري املعقول أن نسمح لهذا بأن يحدث ،وعىل الوزيرة
أن تعي ّ
أن املستشار القضائي للحكومة غري خاضع لسلطتها.
(*) سؤال :هل برأيك املحكمة العليا مستقلة كفاية
اليوم ،أو قوية كفاية؟
ال توجد محكمة عليا قوية أو غري قوية ،لطاملا كان الخطر
يحدق باملحكمة العليا ،فللسياسيني قوة وتأثري عىل كافة
املؤسسات الحكومية ،وإذا لم يتم احرتام قواعد اللعبة ،والثقافة
الديمقراطيّة ،واستقاللية املؤسسات الحكوميّة ،فإن العليا
ومؤسسات أخرى يف خطر .وعلينا أن ّ
نحذر ونمنع الوصول
إىل هذه املرحلة.
(*) سؤال :هل تحرتم املحكمة العليا نص القانون
الدويلّ؟
باعتقادي ،دولة إرسائيل تحرتم املعاهدات واملواثيق
الدوليّة ،لكن السؤال هل تفسري إرسائيل لهذه املعاهدات
واملواثيق مطابق لتفسريات املحكمة الدوليّة يف «هاغ» ،جوابي
بالطبع ال.
املحكمة العليا ،امتنعت طوال السنوات ،عن تبني موقف
مبدئي فيما يتعلق بقانونية املستوطنات .يف العام ،1992
ويف قرار العليا يف «قضية برجيل» (سميت عىل اسم مدير
«السالم اآلن» يف حينه -جربئيل برجيل -التي تقدمت
بااللتماس إىل العليا) ،قدمت املحكمة ذرائع وحجج ملاذا
امتنعت عن تسجيل موقف مبدئي من قانونية املستوطنات،
وبهذا قررت العليا يف حينه ّ
أن مسألة املستوطنات غري
محسومة قضائياً.
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املحكمة الدوليّة يف «هاغ» قررت عام ّ 2004
أن كل
املستوطنات غري قانونية ،وأنها مخالفة للمواثيق الدوليّة،
وذلك عندما ناقشت قانونيّة جدار الفصل بني الضفة الغربية
وإرسائيل ،وآخذة بعني االعتبار قرار العليا يف «قضية برجيل»،
وغياب قرار يف العليا حول املوضوع ،فإن إرسائيل وحكومتها
تفرسان القانون الدويلّ بشكل مغاير ،ألن محكمتها امتنعت عن
البت يف املوضوع بشكل حاسم قضائياً.

تداعيات االعتراف األميركي بالقدس
عاصمة إلسرائيل ستكون سيئة
(*) سؤال :االعــراف األمريكي بالقدس عاصمة
إلرسائيل ،أال ترين أن هذه نهاية الحل السيايسّ ؟
إنه قرار مؤسف ،ويؤسفني جدا ً كيف تم اتخاذه ،هو
قرار خطر أمنيا ً بصورة كبرية ،وخطر عىل مسار املفاوضات
والسالم.
ّ
أنا أرغب باعرتاف دويل بالقدس عاصمة إلرسائيل ،لكن
عىل هذا االعرتاف أن يأتي من خالل اتفاق وتفاهمات مع
الفلسطينيني ،وضمن اتفاق للسالم ،وليس بصورة أحادية
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ومن خالل فرض عىل الجانب الفلسطيني .تداعيات القرار
ستكون سيئة.
(*) سؤال :لكن االعرتاف بالقدس كعاصمة إلرسائيل
يريض الجانب اليميني ،والذي يحاول أن يفرض قيما ً
دينية بقوة ،حتى يف جهاز الرتبية والتعليم ،كما يحدث
مؤخراً؟
هذا الفرض أيضا ً يسء ،ومن املهم توضيح هذه النقطة
جيداً ،هناك أشخاص يؤمنون بما يسمى القدرية ،ما يعني أن
هنالك شخصية محركة ألمورنا وهي اإلله ،أنا لست ضد هذا
التفكري ،يحق لهم أن يفكروا بهذه الصورة ،لكن أنا ضد فرض
هذا التفكري عىل أبنائنا ،فعلينا أن نربيهم عىل اختيار مسارهم
يف الحياة ،عىل العقالنية ،ومن يختار نهاية األمر التوجه الديني
يحق له ذلك.
التديني أو فرض الدين عىل جهاز الرتبية والتعليم ،يف الوقت
الذي نتحدث فيه عن أطفال صغار يف السن ،ويف مرحلة التطور
العقيل والذهني ،هو عملية تلقني مخالفة للتعددية والنظام
الديمقراطي ،ومرفوضة بالنسبة يل بشكل كبري.
ّ

مقــــــــــــــــــاالت

نوريت بيلد-إلحنان

كيف يعلم الطغاة أطفالهم؟
شرعنة إقصاء الفلسطينيين في الكتب المدرسية
ًّ
اإلسرائيلية ًّ
وماديا
رمزيا

ملخص
ً
ّ
فصل يف بحث أطول عنوانه «من تعليم
تشكل هذه الورقة
املحرقة إىل تعليم السالم»(  (�From Holocaust Educa
 .)tion to Peace Educationوتتناول هذه الدراسة خطاب
الضحايا والسلطة الذي َّ
يوظف يف الكتب املدرسية املتداولة يف
إرسائيل ،والذي يعمل عىل رشعنة احتالل فلسطني .ويغرس
هذا الخطاب يف النفوس الخوف من األغيار ،ويرسّ خ مبدأ
سيادة األغلبية ويسهم يف تشكيل الهوية اإلرسائيلية القائمة
1
عىل السلب والنهب.
توظف هذه الدراسة املنهجية االجتماعية-السيميائية يف
التحليل املتعدد الوسائط ( ،)Kress 2010حيث تتعامل
* محاضرة في علوم اللغة واألدب والتربية في اجلامعة العبرية في القدس.

مع إشارات من قبيل الكلمات أو النحو ،واألنواع ،والصور
واأللوان ،والتأطري والتصميم باعتبارها تعكس األيديولوجيا
واملصالح ووجهات النظر والقيم السائدة يف ثقافة بعينها.
وتعرّج الدراسة عىل نصوص لفظية وبرصية مقتبسة من
 30كتابًا من كتب التاريخ والجغرافيا والدراسات املدنية
(املدنيات) املتداولة يف املدارس اإلرسائيلية واملنشورة يف
الفرتة الواقعة بني العامني  1994و .2017وتوظف هذه
الكتب املدرسية وسائل متعددة الوسائط من أجل رشعنة
االستيطان الكولونيايل اإلرسائييل وحالة اإلقصاء الدائبة التي
تستهدف املواطنني الفلسطينيني وغريهم ممن يخضعون
صممت هذه الكتب عىل نحو تظهر
لحكم إرسائيل .وقد ُ
فيه كما لو كانت طبيعية وتتماىش مع حاجات البقاء التي
تلزم دولة إرسائيل ’الديموقراطية التي تدافع عن نفسها‘.
ويجري تمثيل الفلسطينيني بوصفهم مشكالت ينبغي إيجاد
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ويبدو أن أعمال الدولة وشرعنتها في الكتب المدرسية تتسم بأسلوب
منهجي عند تأطيرها ضمن نموذج االستيطان الكولونيالي .وتكمن اإلجابة
عن السؤال المطروح «لماذا ال تستطيع إسرائيل أن تتوصل إلى اتفاق سالم
مع الفلسطينيين؟» في «أن ذلك لم يكن ً
جانبا من الخطة على اإلطالق».

ّ
حل لها أو بوصفهم «العدو من الداخل»  -حيث يكونون
غري مرئيني يف العادة أو يجري تمثيلهم من خالل صور أو
رسوم كاريكاتورية نمطية .وال يجري تمثيل الفلسطينيني
ً
مطلقا بوصفهم أناسً ا نستطيع أن نتماهى معهم أو نرغب
يف التقارب معهم ،وال يشكل العدد الضئيل من الصور التي
تصورهم سوى «دليل» عىل اإلرهاب والتخلف .وال تلقى
2
روايتهم التاريخية من يرسدها عىل اإلطالق.
وتفرتض هذه الورقة أن تمثيل الفلسطينيني يف الكتب
املدرسية يُعنى برشعنة منطق االستيطان الكولونيايل
اإلرسائييل الذي يقوم عىل استئصال الفلسطينيني ،أو عىل
الحاجة النهائية املتمثلة يف إبعادهم وإقصائهم ّ
واطراحهم
من الناحيتني الرمزية واملادية .وليس هناك أفضل من إطار
استعارة البستنة 3لتفسري عملية الرشعنة هذه ،حيث تفرسه
وتبيّنه يف إطار املخطط الصهيوني العام الذي يرمي إىل
خلق مجتمع مصطنع عىل الوجه الذي ترغب فيه الصهيونية
وتتطلع إليه.

إسرائيل بوصفها دولة قومية تقوم على االستيطان
الكولونيالي
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يعرّف معظم املؤرخني النقديني إرسائيل باعتبارها دولة
استيطانية كولونيالية (Wolfe 2006/2012, Pappe
2017, Lloyd 2012, Piterberg 2008 , Kimmerling
 ،2001من جملة مؤرخني آخرين) ،أو باعتبارها ديموقراطية
إثنية(  ( )Smooha 2001أو باعتبارها إثنوقراطية (�Yifta
ً
بعضا .فقد
 .)chel 2006وتكمل هذه التعريفات بعضها
أسس إرسائيل مستوطنون ينحدرون من (رشق) أوروبا،
بعد أن احتلوا األرض بالقوة وارتكبوا جريمة التطهري العرقي
بحق سكانها املحليني واستولوا عىل أراضيهم وديارهم ،التي
لم يسخروها ألنفسهم فحسب ،بل آلخرين عىل شاكلتهم أو
من أبناء ديانتهم خارج فلسطني.
وقد ّ
بي املؤرخون أن أفضل تحليل للرواية اإلرسائيلية
املهي ِمنة يكمن يف أنها رواية استيطانية كولونيالية نمطية،

تتألف من ثالثة محاور رئيسية :أولها التشديد عىل تفرُّد األمة
املستوطنة وطابعها االستثنائي ،وثانيها خصوصية الصفة
ِ
َ
الذاتية التي ت ِسم املستوطنني ،وثالثها رفض االعرتاف بوجود
الشعب الذي يرزح تحت نري االستعمار (.)Pappe 2017
واالستيطان الكولونيايل عبارة عن «مرشوع حرصي يتمحور
حول األرض [ ]...بغية استئصال شأفة املجتمعات األصالنية»،
( ،)Patrick Wolfe 2006:24ويتألف من املستوطنني
الكولونياليني الذين لم يربحوا املستعمرات وحولوها إىل دول
قومية .ومع ذلك ،فحسبما جاء عىل لسان أبادوراي(  (�Ap
ُ « ،)padurai 2006: 11ي َع ّد الطريق من األمة إىل الجنسية
ً
ً
مبارشا.
طريقا
املقدسة إىل النقاء اإلثني ،وبالتايل التطهري،
ويعب
ّ
ويبدو أن الدم والقومية تجمعها عروة ال انفصام لها».
«الرصاع» اإلرسائييل-الفلسطيني يف واقع حاله عن االستيطان
الكولونيايل اليهودي يف فلسطني ،وعن املقاومة التي يخوضها
الفلسطينيون يف وجهه.
ويبدو أن أعمال الدولة ورشعنتها يف الكتب املدرسية
تتسم بأسلوب منهجي عند تأطريها ضمن نموذج االستيطان
الكولونيايل .وتكمن اإلجابة عن السؤال املطروح «ملاذا ال
تستطيع إرسائيل أن تتوصل إىل اتفاق سالم مع الفلسطينيني؟»
يف «أن ذلك لم يكن جانبًا من الخطة عىل اإلطالق».
ويف هذا املقام ،يالحظ بيرتبريغ ()Piterberg 2008:69
أنه «لم يُطرح منذ العام  1940ما يُسمى مقرتحً ا لبلوغ
السالم وال يقوم يف أساسه عىل منطق املستعمرة املزدوجة».
ّ
ويعقب رابينوفيتش ( )Rabinowitch 2001عىل ذلك

بقوله« :لم يسبق إلرسائيل أن شجعت عىل ’تعليم السالم‘
أو االختالط الرسمي بني الطلبة اليهود والفلسطينيني».
وحسب التأكيد الذي يسوقه بابيه (« ،)Pappeتشدد منظومة
التعليم الصهيونية عىل حالة التفرّد املزعومة التي َت ِسم األمة
اليهودية يف بحثها الدؤوب عن السيادة يف الوطن الذي حَ باهم
الكتاب املقدس به ،ومنح األفضلية وامليزة لوعي املستوطنني
الصهاينة عىل حساب الشعب املستعمَر ،وما يقرتن بذلك من
تركيز عىل نوايا املستوطنني دون الرتكيز عىل النتائج املرتتبة

عىل أفعالهم».
ويعتقد باتريك وولف ()Patrick Wolfe 2012:136
أن السياسة الصهيونية يف فلسطني تفيض إىل استرشاء
االستيطان الكولونيايل واستحكامه« :يف تناقض صارخ مع
النموذجني اللذين كانا سائدين يف أسرتاليا والواليات املتحدة
األمريكية ،فقد رفضت الصهيونية ،وهي ال تنفك ترفض ،أي
ً
رفضا قاطعًا.
اقرتاح بشأن استيعاب السكان األصالنيني
وحسب املالحظة التي يراها إدوارد سعيد (Edward Said
ّ
تشكل الصهيونية
« ،)1979: 29كانت جميع الطاقات التي
ترتكز عىل الوجود الذي جرى إقصاؤه ،وذلك هو الغياب
الوظيفي لـ’الشعب األصالني‘ يف فلسطني» .فالفلسطينيون
صوْن أو غائبون بينما هم جميعًا موجودون .فلم يفتأ
ُم ْق َ
الصهاينة يتطلعون إىل االستيالء عىل أكرب قدر ممكن من
األرض التي يقطنها أقل عدد ممكن من العرب .وحسب
التأكيد الذي يسوقه املؤرخ باروخ كيمرلينغ (Baruch
« ،)Kimmerling 2001: 44كانت املوارد املركزية التي
تتبوأ موقع الصدارة يف الرصاع تكمن يف األرض والشعب -
وكالهما كيانان محسوسان وقابالن للقياس ويمكن تمييزهما
بيرس وسهولة .فمنذ البداية ،كانت االنشقاقات األيديولوجية
والدينية واألولية بمثابة قضايا ثانوية ،ولم تدخل يف دائرة
الرصاع إال يف مرحلة الحقة ».وما تزال إرسائيل تتوسع خارج
حدودها الدولية ،وتتعامل مع املستعمرات التي تقع تحت
هيمنتها باعتبارها جزءًا ال يتجزأ من إقليمها ،وتمثلها بهذه
الصفة يف كتبها املدرسية ،حيث تكاد الخرائط ال تتضمن
مدينة أو جامعة أو مواقع ثقافية فلسطينية ،سواء داخل
إرسائيل أم داخل فلسطني املحتلة .وال يجري تصوير أي واقع
آخر عىل اإلطالق .وهذا هو السبب الذي يقف وراء تسمية كتب
الجغرافيا بعنوان أرض إرسائيل ،وليس دولة إرسائيل .ويف هذا
السياقّ ،
يبي عالم الجغرافيا يورام بار-غال (Yoram Bar
 )Gal 1993a: 125أن القائمني عىل إعداد املناهج التعليمية
ً
مطلقا بالحدود الدولية ،التي تبدو لهم
يف إرسائيل لم يسلّموا
ً
ً
عارضا نجم عن األوامر بوقف إطالق
«تسلسل
كما لو كانت
النار التي شلّت الزخم العسكري».
وترشعن الكتب املدرسية األعمال املتواصلة التي تستهدف
طرد الفلسطينيني من أراضيهم عىل أساس الحاجة إىل تهويد
البالد عن بكرة أبيها .فعىل سبيل املثال:
«[ينبغي لنا] أن نحافظ عىل أرض الوطن وأن نحميها من
غزو السكان غري اليهود عىل نحو يجانب القانون ،وأن نستملك
األرايض ونطورها بغية منع االمتداد اإلقليمي للمستوطنات

ً
خوفا من أن يتسبب االمتداد العربي يف فصل
غري اليهودية،
4
الجليل عن دولة إرسائيل».
ّ
ويبي وولــف ( )Wolf 2006: 24أن االستيطان
الكولونيايل يحول الشعب األصالني إىل االعتماد عىل اقتصاد
الدولة القائمة باالحتالل أو «يختزله إىل الغارات الجماعية
التي توفر الحجة الكالسيكية التي تسوغ عمل فرق املوت
الكولونيالية» .ومن الشواهد عىل ذلك أعمال القتل املنهجي
الذي طال «املتسللني» الفلسطينيني الذين ُفصلوا بصورة
تعسفية عن بيوتهم وحقولهم بعد ترسيم الحدود مع األردن
يف العام  .1948وتق ّر بعض الكتب املدرسية (مثل كتاب Bar
 )Navi 1999بأن غالبية هؤالء املتسللني كانوا يسعون إىل
بلوغ حقولهم وجمع محاصيلهم ،بيد أن هذه الكتب تشيد
ً
أبطال وقدوة يُحذى حذوها ،مثلما
مع ذلك بقتلتهم بوصفهم
ُ
يظهر ذلك يف الرواية الواردة حول مجزة قبية التي اقتفت
يف العام  ،1953والتي نعرّج عىل ذكرها فيما ييل من هذه
الورقة.

استعارة البستنة وتطبيقها على منظومة التعليم
في إسرائيل
ُت َع ّد استعارة البستنة التي وضعها زيغموت باومان( (�Zig
 )munt Bauman 1989:65أفضل ما يفرس السياسة التي
تعتمدها إرسائيل تجاه الفلسطينيني والطريقة التي تتوخاها
يف رشعنة هذه السياسة يف نظر األجيال الشابة.
وتنطبق هذه االستعارة عىل األنظمة التي ترغب يف تشكيل
مجتمع مصطنع يتسم بالنقاء ويبلغ درجة الكمال .فهذه
تعب عن «ممارسة تجمَع إسرتاتيجيات الهندسة
االستعارة ّ
املعمارية والبستنة مع إسرتاتيجيات التطبيب  -وتسهم يف
بناء نظام اجتماعي مصطنع ،من خالل قطع العنارص التي
تؤلف الواقع الراهن والتي ال تتواءم مع الواقع املثايل املتصوَّر
وال يمكن تغيريها بحيث تصبح متوائمة معه».
ّ
يبي تعريف املرشوع
ومن زاوية استعارة البستنة
االستيطاني الصهيوني والسلوك الذي تسلكه إرسائيل يف هذه
اآلونة ،وعىل نحو ال مواربة فيه ،أن اإلجراءات التي تستهدف
سلب الفلسطينيني وتجريدهم من ممتلكاتهم وإقصاءهم
وقتلهم ال ُتع ّد حوادث ال رابط بينها ،بل تشكل سلسلة متصلة
أ ُ ِع ّدت الخطط املحكمة إلنفاذها .وحسب املالحظة التي
يسوقها وولف (« ،)Wolfe 2012: 137تقدم الصهيونية
ً
مثال ال نظري له عىل التخطيط الرصيح واملتعمد .فلم يسبق أن
ُشنت حملة تستهدف سلب األرض عىل نحو يفوق هذه الحملة
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ويجري تحويل الفلسطينيين ،من أجل شرعنة إقصائهم واستئصالهم،
إلى مشاكل مجردة أو تمثيلهم في صور نمطية بغيضة تسوغ ضرورة
إبعادهم وعزلهم ضمن حدود واضحة المعالم ،أو طردهم والقضاء عليهم
ً
دفعة واحدة  -وهو ما يعد مفضل  -وكل ذلك لغايات تشكيل مجتمع نقي
أو مجتمع يحتضن أغلبية يهودية على األقل.

يف التمعن والتفكري».
وبما أن ً
كل من الكولونيالية واالضطهاد واالحتالل يع ّد
بمثابة جريمة يف العالم املتنور اليوم ،تحتاج منظومة التعليم
ّ
تحض
يف إرسائيل إىل وسائل بالغة التعقيد للرشعنة لكي
جنودها املستقبليني وتجهّزهم ملواصلة العمل عىل تنفيذ هذه
وتعب الرشعنة ،حسبما يعرّفها مارتني روجو وفان
ّ
املمارسات.
دايك ()Martin-Rojo and Van Dijk 1997: 560-561
عن ’عزو القبول للفاعلني االجتماعيني ،واألفعال والعالقات
االجتماعية ضمن النظام الطبيعي’ ،وذلك يف سياقات ‘األفعال
التي تثري الجدل ،أو االتهامات أو الشكوك أو النقد أو الرصاع
عىل مجموعات من العالقات والهيمنة والقيادة‘.

ويجري حتويل الفل سطينيني ،من أجل شرعنة إقصائهم
واستئصالهم ،إلى مشاكل مجردة أو متثيلهم في صور منطية
بغيضة ت سوغ ضرورة إبعادهم وعزلهم ضمن حدود واضحة
املعالم ،أو طردهم والقضاء عليهم دفعة واحدة  -وهو ما يعد
ً
مفضل  -وكل ذلك لغايات تشكيل مجتمع نقي أو مجتمع
يحتضن أغلبية يهودية على األقل.

طبيعة الكتب المدرسية
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الكتب املدرسية عبارة عن نصوص متعددة الوسائط
وتتألف من مقطوعات لفظية وبرصية .وتتمثل الوظيفة التي
تؤديها الكتب املدرسية يف إضفاء الصفة الرشعية عىل الدولة
وعىل اإلجراءات التي تنفذها ،من أجل إعادة إنتاج الرواية
القومية عىل حساب الدقة وتعليم األطفال كيف يكونون
مواطنني يشكلون محط اهتمام الدولة (.)J. Wertch 2002
و ُتعنى الكتب املتداولة يف املدارس اإلرسائيلية بغرس
الذاكرة الجمعية الصهيونية يف عقول الطلبة وتشكيل هوية
يهودية قومية-تقليدية ،تنطوي عىل رشعنة إرسائيل بوصفها
دولة استيطانية-كولونيالية وإقصاء الفلسطينيني من عالم
الحياة اإلرسائيلية (.)Peled-Elhanan 2012
و ُتعد الكتب املدرسية املتداولة يف إرسائيل كتبًا تجارية،
ويستطيع املعلمون اختيار الكتب التي يريدونها من طائفة

متنوعة وواسعة من الكتب .ولكن ينبغي الحصول عىل
موافقة وزارة الرتبية والتعليم عىل جميع الكتب لتأمني
السماح باستخدامها يف املدارس .ولهذه الغاية ،يجب أن
تلتقي هذه الكتب عىل أرضية أيديولوجية مشرتكة تتألف من
عدة افرتاضات أساسية ال جدال فيها (.)Fairclough 2003
وتشكل هذه االفرتاضات الخرافات التي تفرس الصهيونية
االستيطانية الكولونيالية ،وهي تق َّدم عىل أنها «حقيقة مسلَّم
بها وبديهية وبيّنة بذاتها ،وليس باعتبارها وجهة نظر
أيديولوجية.)Piterberg 2008: VII( ».
 -1االفرتاضات الوجودية :ترتبط املجموعة األوىل من
االفرتاضات بما هو موجود .وما من شك يف أن ما هو موجود
يف الخطاب االجتماعي والسيايس والتعليمي اإلرسائييل
يتمحور حول الحقوق «التاريخية» اليهودية يف كامل أرض
فلسطني التي تسمى «أرض إرسائيل» .وترتكز هذه الحقوق
التاريخية يف أساسها عىل الكتاب املقدس ،الذي يشكل
وثيقة تاريخية بالنسبة إىل الصهيونية العلمانية« .وقد ربط
الصهاينة تطلعاتهم الحديثة بتقليد مجتمعي بائد» (Pappe
 .5)2017: 31ويأتي ذلك عىل الرغم من أن الكتاب املقدس
ال يأتي عىل ذكر اليهود من قريب وال من بعيد ،وإنما يتحدث
عن أسباط بني إرسائيل االثني عرش ،والذين اندمج معظمهم
يف البيئة املسيحية أو اإلسالمية عىل مر العصور .ولكن هذه
ً
إرباكا لدعاة األيديولوجيا الصهيونية وال
الحقيقة ال تسبب
6
تثري حريتهم.
وعىل هدي من هذه الروح ،يطلعنا كتاب «بلدان حوض
البحر األبيض املتوسط للصف الخامس»(  (�The Mediter
 )ranean Countriesعىل أن «القدس كانت عاصمة الشعب
اليهودي عىل الدوام (باستثناء  2,000سنة لم نكن موجودين
خاللها هنا)( ».ص.)54 .
ً
ويتضمن الكتاب نفسه فصل بعنوان «بحر واحد بأسماء
عديدة» .ومع ذلك ،ال تشمل هذه «األسماء العديدة» املسميات
التي أطلقتها مختلف الشعوب التي عاشت عىل سواحل البحر
األبيض املتوسط عليه ،بل تقترص هذه األسماء عىل األسماء

العربية التوراتية التي كانت ُتطلق عىل هذا البحر والتي ورد
ذكرها يف الوعد اإللهي:
«إن البحر األبيض املتوسط مذكور ً
سلفا يف الكتاب املقدس.
فهل يُسمى بهذا االسم يف كتاب الكتب؟» سفر الخروج،
اإلصحاح  ،23اآلية  « :31وأجعل تخومك من بحر سوف إىل
بحر فلسطني ،ومن الربية إىل النهر» .سفر التثنية ،اإلصحاح
 ،11اآلية « :24كل مكان تدوسه بطون أقدامكم يكون لكم
[ .]...من النهر ،نهر الفرات ،إىل البحر الغربي يكون تخمكم».
سفر يشوع ،اإلصحاح  ،1اآلية« :4من الربية ولبنان هذا إىل
النهر الكبري نهر الفرات وإىل البحر الكبري  ...نحو مغرب

الشمس يكون تخمكم ».سفر التكوين ،اإلصحاح  ،28اآلية
ً
ً
وشمال وجنوبًا» .ويف هذا املقام ،يبني
ورشقا
« :14وتمتد غربًا
كتاب «بلدان حوض البحر األبيض املتوسط» أن «هذه العبارة
تعني أن بالدكم سوف تمتد يف املستقبل إىل الشمال والجنوب،
وإىل الرشق والغرب( ».ص.)11 .
ومن وجهة نظر سيميائية ،يضفي هذا التناص مع الكتاب
املقدس بصمة مقدسة عىل الكتاب املدريس املذكور وبصمة
علمية عىل صحة ما ورد يف الكتاب املقدس وصدقه (Lemke
.)1998
وبما أن الرواية اإلرسائيلية ترضب جذورها يف الفكرة التي

الصورة رقم ( :)1بلدان البحر األبيض املتوسط
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تقول إن الدولة تحظى بحق إلهي يف الوجود« ،يقوم العنف
والسيادة [ ]...عىل االدعاء باستنادهما إىل أساس إلهي.
ويُفرتض يف التاريخ والجغرافيا وعلم رسم الخرائط وعلم
ً
ً
وثيقا بني
رباطا
اآلثار أن يساندوا هذا االدعاء ،بحيث تقيم
الهوية والطوبوغرافيا ()Mbembe 2003
ومن جملة االفرتاضات الوجودية األخرى أن الفلسطينيني،
أو ’عرب إرسائيل‘ حسب التسمية التي تطلقها الكتب املدرسية
اإلرسائيلية عليهم’ ،هجروا‘ قراهم ،سواء أكان ذلك بدافع
خوف لم يكن له ما يوجبه أم بنا ًء عىل األوامر التي صدرت
إليهم من زعمائهم .ويف كل موضع تأتي فيه الكتب املدرسية
اإلرسائيلية عىل ذكر قرية فلسطينية جرى تطهريها ،ترتافق
الصفة «مهجورة» مع تلك القرية يف جميع األحوال .ويف هذا
السياقَ ،ي ِرد يف كتاب «األزمنة الحديثة :الجزء الثاني( (�Mod
( ،)ern Times IIص )239-238 .فصل بعنوان «خلق
املشكلة الفلسطينية» ،حيث نرى فيه أفراد عائلة من القادمني
الجدد اليهود الشباب ،وهم يجلسون عىل حقائب مرتجلة يف
منتصف شارع خا ٍل ال اسم له.

وحسب التعليق الوارد تحت هذه الصورة:
«عملت الدولة ،خالل السنوات األوىل من إقامتها ،عىل
استيعاب مئات اآلالف من «العوليم» [القادمني الجدد اليهود]
الذي أتوا إليها وهم ال يلوون عىل يشء .وقد أُسكن الكثري
منهم يف القرى العربية املهجورة ،إحداها قرية «ياهود» التي
ال ُتقطت هذه الصورة فيها يف العام ».1948
وترد هذه الصورة يف الزاوية اليمنى يف أسفل الصفحة
تحت عنوان« :املشكلة الفلسطينية ».وهذه الصورة خالية من
الناس وتبدو كما لو كانت تصور كارثة بيئية .ويقول التعليق
الوارد عىل هذه الصورة:
«لقد نضجت ’املشكلة الفلسطينية‘ وبلغت مبلغها من
الفقر والجمود واإلحباط الذي كان قدر الالجئني يف مخيماتهم
البائسة».
ويعترب فان لووين ( )Van-Leeuwen 1996: 60أن من
بني مالمح الخطاب العنرصي اإلحالة إىل الناس عن طريق
اسم ال يتضمن الخاصية الداللية ’ +إنساني‘ ،أو «تمثيل
الفاعلني االجتماعيني من خالل صفة ُتعزى إليهم ،كالصفة
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التي َت ِسمُهم بأنهم يمثلون مشكلة» .وحسبما يالحظ املرء،
تعمل هذه املشكلة بنفسها ،أو ُتع ّد مستقلة عن سبب إنساني
أو عن الضحايا من الناس.
ونرى يف الفصل ،الذي يأتي تحت عنوان «إرسائيل -
دولة جديدة» ،من كتاب «عالم من التغريات» (A World of
 ،)Changesالصورة نفسها لهؤالء املهاجرين اليهود وهم
يجلسون قبالة قرية مدمرة يجري العمل عىل إعادة بنائها
هذه املرة .ويرد يف التعليق الوارد عىل يمني الصورة« :أعمال
البناء يف قرية عني حوض املهجورة ،والتي أُعيدت تسميتها إىل
«عني هود. »1949 ،
ومرة أخرى ،ال يظهر أي فلسطينيني يف هذه القرية
ً
مفرتضا وال ’يثبته‘ سوى االسم
«املهجورة» .فوجودهم يع ّد
السابق للقرية ،وهو االسم الوارد يف التعليق املذكور .7ويقرر
النص:
كان ينبغي عىل إرسائيل ،يف السنوات األوىل من عمرها ،أن
تتعامل مع استيعاب موجة كبرية من القادمني الجدد ،وهي
موجة لم يسبق لها مثيل يف نطاقها باملقارنة مع البلدان األخرى
التي تشهد الهجرة إليها [ ]...وقد رفضت الحكومة املطالبة
بعودة عائالت الالجئني الفلسطينيني إىل ديارهم وقررت وضع
يدها عىل جميع املنازل املهجورة يف قراهم ومدنهم وتوطني
عدد كبري من القادمني اليهود الجدد الذين قدموا من أوروبا
الرشقية والدول العربية فيها( ،ص)177 .
ويخلق اإلحجام عن تمثيل الفلسطينيني يف قريتهم املدمرة
’بقعة عمياء‘ ،)(blind spot) (Barthes, 1980: 855
يُقىص الناس منها ،مع أن وجودهم كان قد خلف أثرًا فيها.
ويُع ّد هذا ’الهجران من جانب الفلسطينيني‘ ،والذي يجري
التعبري عنه يف مصطلحات من قبيل ’قرية مهجورة‘ و’منازل
مهجورة‘ ،إشكاليًا بسبب الصور التي ُتظهر ’مخيمًا يثري
الشفقة‘ وبيو ًتا مدمرة يجري العمل عىل إعادة بنائها .فالناس
الذين يهجرون منازلهم ويهربون بسبب الرعب والخوف ال
خصوصا
يدمرون قريتهم عن بكرة أبيها قبل أن يغادروها،
ً
عند يبيّتون النية للعودة إليها .وقد تشكل هذه املفارقة نق ًدا
8
مبطنًا ملؤلف الكتاب.
ويكرس كتابان ،وهما كتاب «خمسون عامًا من الحروب
واألمل» ( )Inbar 2004وكتاب «وجه القرن العرشين»
( - )Blank 2006اللذان تويص بهما وزارة الرتبية والتعليم
بشدة  -مساحة كبرية إلقناع القارئ بأن إرسائيل لم تضطلع
بأي دور يف فرار الفلسطينيني وبأن مشكلة الالجئني ليست

’مشكلتنا‘.
ويخصص كتاب «خمسون عامًا من الحروب واألمل»
( )Inbar 2004ثالث صفحات ونصف منه ()204-202
للحديث عن ’مشكلة الالجئني‘  -حيث يصفها باعتبارها
«فرارًا جماعيًا للعرب [ ]...لم تكن القيادة الصهيونية تتوقعه
ووجدت صعوبة يف فهم الدوافع التي كانت تقف وراءه’ (ص.
 .)202ومع أن هذا النص ال يدحض الرأي العام حول مجزرة
دير ياسني ( )1948التي شكلت الدافع وراء هذا الهروب
«الذي لفه الفزع» ،حيث يقول الكتاب يف هذا الصدد أنه
«من املحتمل أن الشائعات التي رست حول مجزرة (وليس
«املجرزة» عىل وجه التعريف) وقعت يف دير ياسني شجعت
الفلسطينيني عىل التخيل عن مساكنهم» .ويؤكد الكتاب
عىل أن «غزو دير ياسني لم يمثل أي سياسة ولم يعكس
أي إسرتاتيجية اعتمدتها املؤسسات الصهيونية أو قيادة
الهاغاناه (امليليشيا اليهودية)» .ويعرض الكتاب ،يف نوع من
التعريض« ،الرواية الفلسطينية للهروب الجماعي» ،ويؤكد أن
مروجي هذه الرواية ال يقترصون يف معظمهم عىل مؤرخني
غري يهود ،بل يضمون يهو ًدا من حقبة ما بعد الصهيونية ،قبل
أن يدعي بأن «هذا التفسري ال يحتمل اختبار التوثيق» (ص.
 .)202ويعيد الكتاب رسد الحجة التي كانت سائدة يف العقد
الخامس من القرن املايض ،حينما لم يكن من املمكن الوصول
إىل األرشيف العسكري أو أرشيف الدولة ،والتي تقول بأنه
«كانت هناك حاالت من تصفية الحسابات التي استهدفت
تسوية الضغائن السابقة ،والتي وجدت التعبري عنها يف طرد
الجريان غري املرغوبني ،ولكن هذه الحاالت كانت قليلة» .وفضالً
عن ذلك ،يستشهد الكتاب بقصة وردت عن رئيس الوزراء بن
غوريون الذي زار قرية «سالمي» القريبة من تل أبيب يف يوم
 30نيسان  ،1948حيث التقى امرأة عمياء متقدمة يف السن
ُتركت وحدها يف القرية .وبعد أن استفرس عن سبب ترك هذه
العجوز العمياء وحدها« ،أخربه ممثلو الوكالة اليهودية عن
الفرار» .و» ُزعم أن بن غوريون ،الذي كانت منارصته القوية
للتطهري العرقي معروفة وثابتة عىل مدى  20عامًا أو يزيد،
سأل «أين ذهب جميع العرب؟» ()Pappe 2007
وعىل الرغم من أن «أحد ممثيل الوكالة اليهودية قال إن أمرًا
وُجِّ ه إليهم ’من األعىل‘ باملغادرة» ،فقد كانت هذه الفرضية
«تستند إىل أسس واهية وكانت تنبع من الصعوبة التي اعرتت
تفسري هذه الظاهرة» .ويتابع الكتاب هذه القصة بطرح هذا
السؤال« :ما هي األسباب التي أدت إىل ’فرار‘ العرب؟» ويقدم
بعض اإلجابات املحتملة عن هذا السؤال :الخوف من فقدان
الحكومة والفوىض وانهيار االقتصاد والحرب .ويشدد النص
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عىل املساعي التي بذلتها الحكومة عىل مدى السنوات الخمس
والخمسني املاضية يف إقناع العالم بوجوب تسوية هذه املشكلة
يف الدول العربية ،وليس يف إرسائيل‘ ،التي استوعبت الالجئني
اليهود الذين ُطردوا من الدول العربية'.
ويلمح االدعاء األخري الذي يسوقه هذا النص إىل الرسالة
التي دأبت إرسائيل عىل بثها ،والتي تقول إن الالجئني
الحقيقيني هم اليهود دون غريهم:
«يدعي الزعماء العرب أنه ال يمكن وقف األعمال العدائية
قبل السماح بعودة الالجئني إىل ديارهم ،وذلك عىل الرغم مما
حدث يف أوروبا».
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 -2االفرتاضات املقرتحة :ما يمكن أن يكون عليه الحال
أو ما سوف يكون عليه:
ترصح الكتب املدرسية املتداولة يف إرسائيل بأن املواطنني
الفلسطينيني يمثلون مشكلة ديموغرافية قد تتحول إىل تهديد
ديموغرايف و «كابوس ديموغرايف» ( )Barnavi 1998ما لم
يج ِر التحكم بها.
والتهديد الديموغرايف هو السبب الذي يحول دون السماح
بعودة الالجئني الفلسطينيني:
[عقب صدور قرار األمم املتحدة رقم ( )194يف العام
 1948بشأن عودة ما يقرب من  60,000الجئ]
«لم يكن الوقت يف صالحهم .فالقرى كانت قد سُ وِّيت
باألرض ،والبيوت العربية التي بقيت بعد عمليات 'التدمري'
نالت التسمية القانونية «ممتلكات مهجورة» ،وجرى إسكان
املهاجرين اليهود يف املناطق «املهجورةBlank 2006:( ».
)347
ولذلك ،يتعلم الطلبة تجاهل 'الدراما األخرى'  -وهي تلك
الدراما املتعلقة بالضحايا  -والتغايض عن القوانني والقرارات
الدولية وغض الطرف عن الظلم الواقع والنظر إىل النتائج التي
تفضلها الدولة اإلرسائيلية-اليهودية .وحسب التفسري الذي
يسوقه باومان (« ،)Bauman 1989: 99ال يع ّد التخلص من
الخصم غاية يف حد ذاته .بل وسيلة تفيض إىل غاية :رضورة
تنبع من الهدف النهائي ،خطوة ينبغي للمرء أن يقدِم عليها
ً
أصل أن يبلغ نهاية الطريق .إن الغاية نفسها هي
إذا أراد
ً
اختالفا جذريًا».
رؤية شاملة ملجتمع أفضل ،ومختلف
وتشكل هذه االفرتاضات جانبًا من الرواية القومية
اإلرسائيلية أو مما يعرّفه الباحثون عىل أنه «األساطري
الصهيونية املؤسسة إلرسائيل» (Pappe, Piterberg,
 ،)Sternhalوالتي لم يطرأ عليها تغيري عىل مدى سني عمر
الصهيونية الذي يناهز مائة عام.

 -3افرتاضات القيمة :ما الذي يُع ّد جي ًدا ومرغوبًا .دولة
يهودية ،أغلبية يهودية ،سيطرة إرسائيلية؟
يكمن السؤال املطروح يف أنه كيف إلرسائيل أن تحافظ عىل
أغلبية يهودية يف الوقت الذي ّ
يشكل فيه السكان الفلسطينيون
الخاضعون لهيمنتها ما يقرب من نصف العدد الكيل للسكان
فيها؟ وهذا السياق هو ما تنطبق عليه استعارة البستنة أكثر
من غريه .فحسبما يرد عىل لسان باومان (Bauman 1989:
« :)92تعرِّف جميع الرؤى التي تنظر إىل املجتمع بوصفه
بستا ًنا األجزاء التي تؤلف املوئل االجتماعي كما لو كانت
أعشابًا ضارة برشية .ويجب عزل هذه األعشاب الضارة،
واحتواؤها ومنعها من االنتشار وإزالتها وإبقاؤها خارج
حدود املجتمع .ويف حال ثبت انعدام كفاية هذه الوسائل
بمجموعها ،فينبغي قتلها».

«األغيار» في إسرائيل
يف إرسائيل نوعان من األغيار :يشمل النوع األول األغيار
اليهود وغري العرب الذين ال يع ُّدون سكا ًنا أصالنيني
مستعمَرين ،وإنما مهاجرين لم تفتأ إرسائيل تستوردهم عىل
مدى السنوات السبعني املنرصمة من أجل املحافظة عىل التفوق
الديموغرايف ضمن 'حدود' الدولة .وحسبما جاء عىل لسان
باومان ( ،)Baumanيجب «تربية هؤالء بحب» ،أو قولبتهم
لكي يتناسبوا مع املجتمع اليهودي الديموقراطي الذي أُعدت
الخطط إلقامته .ويتعني عىل هؤالء أن يغريوا أسماءهم ،وأن
ينسوا لغتهم وثقافتهم وموسيقاهم وأعرافهم الدينية وكل
يشء آخر يندرج ضمن 'الرتاث الثقايف' .وال يشكل «ضحايا
الصهيونية» هؤالء ( )Shohat 1971موضوع هذه الورقة.
و»األغيار» اآلخرون هم العرب الفلسطينيون ،الذين يجب
إبعادهم أو استئصالهم .ويتعرض األغيار بشقيهم للتهميش
واإلقصاء من املجتمع اإلرسائييل الرئييس ،ويرد إقصاؤهم يف
تمثيل بليغ يف الكتب املدرسية اإلرسائيلية ،حيث يظهر ذلك
يف سلسلة الكتب املدرسية ،التي تحمل عنوان «العيش معًا يف
إرسائيل :كتاب درايس يف دراسات الوطن واملجتمع والدراسات
املدنية» (Living together in Israel a textbook in
 ،)Homeland Studies, Society and Civicsاملخصصة
للصف الثاني حتى الصف الرابع والــذي نرشه مركز
التقنيات الرتبوية يف العام  ،2006حيث يجري إقصاء أطفال
الفلسطينيني واألثيوبيني اليهود والبدو الدروز الذين يعيشون
يف إرسائيل بصورة تامة من النصوص الرئيسية التي تتناول
'الحياة اإلرسائيلية' وصورها ،ويُحرص وجود هؤالء األطفال يف

في إسرائيل نوعان من األغيار :يشمل النوع األول األغيار اليهود وغير
ً
العرب الذين ال ُّ
َ
مستعمرين ،وإنما مهاجرين لم
يعدون سكانا أصالنيين
تفتأ إسرائيل تستوردهم على مدى السنوات السبعين المنصرمة من أجل
المحافظة على التفوق الديموغرافي ضمن 'حدود' الدولة .وحسبما جاء على
لسان باومان ( ،)Baumanيجب «تربية هؤالء بحب» ،أو قولبتهم لكي يتناسبوا
ُ
مع المجتمع اليهودي الديموقراطي الذي أعدت الخطط إلقامته .ويتعين
على هؤالء أن يغيروا أسماءهم ،وأن ينسوا لغتهم وثقافتهم وموسيقاهم
وأعرافهم الدينية وكل شيء آخر يندرج ضمن 'التراث الثقافي'.

'نوافذ' (َّ )windows
مؤطرة بإحكام وتأتي يف ألوان مختلفة،
خاصا
كما لو كانوا عينة منزوعة من السياق وتحمل وسمًا
ً
من بني 'األقليات' أو 'اإلثنيات' التي تخضع للمالحظة .وليس
هناك من عالقة تربط األطفال املذكورين ببقية أفراد السكان،
فال نصيب لهم يف الحياة والعالم اللذين تستعرضهما سلسلة
الكتب تلك .ويُعرض عىل غالف كل كتيّب من هذه السلسلة
رسم ملون ألشخاص من جميع األعمار ،بحيث يمثلون سكان
إرسائيل .وال أحد من هؤالء األشخاص عربي أو أسود أو حتى
ذو برشة قمحية كاليهود 'الرشقيني' الذين يشكلون األغلبية
يف إرسائيل .ويقدم كل كتيب من كتيبات السلسلة املذكورة
'عصابة' من األطفال الذي يعملون بمثابة ّ
أدلء ويأخذون
القارئ يف رحلة يف ربوع إرسائيل لاللتقاء بالناس والتعرف
عىل األماكن فيها .وجميع األطفال الذين ينضوون يف هذه
العصابة وُلدوا يف إرسائيل ،باستثناء طفلة شقراء واحدة
اسمها ساشا  -وهو ما يلمّح إىل النجاح الذي حققته إرسائيل
يف استيعاب اليهود الروس .ويجري تمثيل األطفال العرب
والدروز واإلثيوبيون ،الذي ورد ذكرهم يف 'النوافذ' املؤطرة
بإحكام ،باعتبارهم أنواعًا 'أخرى' من الناس .ويف هذا املقام،
ً
مختلفا
يرسد فصل يرد تحت عنوان «من الصعب أن تكون
يف بعض األحيان» يف الكتيب املقرر للصف الثاني لقا ًء بني
ولد إرسائييل (يهودي ،أبيض) وولد فرنيس ،وهو ما يتضمن
يف معناه أن يسافر املرء إىل بلد آخر لكي يشعر 'باالختالف'.
ً
مبارشة 'نافذة' ملونة عنوانها «لقاء مع،»...
ويتلو هذا الفصل
حيث نقرأ قصة ترسد حياة سندس ،وهي فتاة من قرية
طوبا العربية يف وادي الحولة .وتتحدث سندس عن قريتها
وأرستها دون أن تأتي عىل ذكر أي ارتباطات بينها وبني
القرى اليهودية والكيبوتسات التي تقع حولها ،كما لو كانت
هذه القرية واألرسة عبارة عن جزيرة تقع يف حيز خارج عن

السياق .وترد هذه الرواية نفسها عىل لسان محمد ،الفتى
البدوي ،وغيال ،الفتاة اإلثيوبية التي ُفرض عليها تغيري اسمها
إىل اسم عربي عىل خالف الفتاة الروسية ،ومع ذلك فهي ال
تشكل جزءًا من املجتمع اإلرسائييل .وبهذه الطريقة ،يتعلم
األطفال اإلرسائيليون باللفظ والصورة أن كون املرء فلسطينيًا
ودرزيًا وبدويًا ويهوديًا إثيوبيًا يعني أنه مهمش ومقىص من
الحياة العامة يف وطنه.
ً
ووفقا ملا يفرتضه باومان (،)Bauman 1989: 191
تساعد هذه الكتب يف «تقسيم املجتمع بعمومه إىل قسمني –
قسم غري موسوم وقسم موسوم .فاملوسومون يشكلون فئة
مختلفة ،بحيث أن ما يرسي عليها ال يرسي عىل جميع الفئات
األخرى .فمن خالل فعل التعريف نفسه ،باتت هذه الجماعة
مستهدفة بمعاملة خاصة؛ فما يعد ً
الئقا بالنسبة إىل أناس
'عاديني' ال يعد ً
الئقا بالرضورة بالنسبة إليها».
وحسبما يبني هذا املثال ،ال ينتمي املهاجرون الروس إىل
الجماعة اليهودية عىل الرغم من 'غرييتهم' .وتثبت هذه امليزة
بجالء يف الرسم البياني أدناه ،الذي يستعرض الفئات العمرية
ويأتي تحت عنوان« :السكان اليهود مقابل السكان العرب»
يف كتاب «جغرافيا أرض إرسائيل» (The Geography of
 ،)the Land of Israelحيث نجد «اليهود واألغيار» يف الهرم
'اليهودي' .وبما أن املواطنني الفلسطينيني يُعرَّفون يف جميع
الكتب بصفة 'السكان غري اليهود  /القطاع غري اليهودي'،
يبقى السؤال :من هم هؤالء «األغيار» الذين يستحقون أن
يُدمجوا ضمن الجماعة اليهودية؟ وال ينبس هذا الكتاب ببنت
شفة عن ذلك ،بيد أن االستنتاج البسيط مؤداه أن هؤالء ليسوا
يهو ًدا وال عربًا ،وبالتايل فهم يستطيعون أن ينضووا تحت
راية 'جماعتنا' .ويف الواقع ،فهؤالء هم املهاجرون الروس غري
اليهود (الذين يقرب تعدادهم من  300,000نسمة) ،ويرد
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تعريفهم يف السجل املدني بوصفهم 'أغيارًا' .ومن الناحية
البرصية ،ففي الوقت الذي يجري فيه تصوير جماعة «اليهود
واألغيار» بوصفهم أنواعًا قوقازية بيضاء ليس لها صفات
يهودية ،يصوَّر العرب يف أيقونات عنرصية ،من قبيل شخصية
عيل بابا الخيالية مع جمله وزوجة له جاثمة عىل األرض .وعىل
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الرغم من أنه ال يوجد من العرب يف إرسائيل أو فلسطني من
يشبه هذا التوصيف ،فصورتهم النمطية تلك تظهر يف أي
موضع يأتي عىل ذكر املواطنني العرب.

الصورة رقم ( :)3جغرافيا أرض إسرائيل ()Geography of the Land of Israel

الصورة رقم (« :)4يرفض العرب ال سكن في البنايات املرتفعة ويص ّر الواحد منهم على ال سكن في منزل من طابق واحد على
قطعة أرض مرتفعة».

التنميط
يرى لويد ( )Lloyd 2012: 271أن «العنرصية
الكولونيالية تتألف من ثالثة مكونات أيديولوجية رئيسية:
أولها الخليج الذي يفصل ثقافة املستع ِمر عن املستعمَر،
وثانيها استغالل هذه االختالفات ملصلحة املستع ِمر ،وثالثها
توظيف هذه االختالفات املفرتضة كما لو كانت معايري
الحقيقة املطلقة».
وعندما يُنظر إىل االختالفات املفرتضة عىل أنها معايري
الحقيقة املطلقة ،يُصار إىل تمثيل «املختلفني» من خالل
الصور النمطية.
ويسهم التنميط البرصي للمواطنني الفلسطينيني
ً
رحل بدائيني وأسطوريني يف
اإلرسائيليني بوصفهم بدوًا
تغذية اإلدراك الذي يرى أن املستعمَر لن يبقى هنا لفرتة
طويلة ،ناهيك عن التصور اإلرسائييل الذي يرى أنه طاملا كان
الفلسطينيون بدوًا ً
رحل عربًا ،فهم يستطيعون أن يذهبوا إىل

أي ُقطر عربي آخر ،مع إبلهم.
ويعزو بابيه ( )Pappe 2017: 46هذا التعريف الذي
تلصقه إرسائيل بصورة عربي ال وجود له إىل ما يسميه
االنطباعات األوىل:
«يبدو أن األبحاث يف علم النفس تتفق عىل أن االنطباعات
األوىل التي تتولد حول األحداث تفرز تأثريها عىل طريقة
تفسرينا لالنطباعات الالحقة واملعلومات الجديدة []...
ويبدو أنه عندما تتعلق االنطباعات األوىل بمسائل لها صلة
بـ'اإلثنية' أو 'العرق' ،فهذه االنطباعات تبقى ثابتة .أما
قاس وواقع يسوده العنف ،فمن
عندما يقرتن األمر برصاع ٍ
املؤكد أن الفرص املتاحة إلعادة تقييم تلك االنطباعات األوىل
تتضاءل .ويف هذا املقام ،لم تتحرك االنطباعات األوىل اليهودية
ً
ً
تحركا عىل اإلطالق .فما
ضئيل ،إن هي شهدت
سوى قدرًا
تزال االنطباعات األوىل التي تولدت لدى الجماعة الرئيسية
التي تؤلف املرشوع الصهيوني قائمة ،وهي ما تزال تهيمن
عىل الخطاب اإلرسائييل الراهن الذي يتناول ذات السكان

99

عدد 69

100

عدد 69

األصالنيني الذين التقوا بهم للمرة األوىل يف مطلع القرن
العرشين .وتتمسك إرسائيل الرسمية ،جنبًا إىل جنب مع رشائح
واسعة من املجتمع اإلرسائييل ،بهذه االنطباعات األوىل».
وبما أن أيًا من الفلسطينيني لم يَب ُد عىل هذا النحو عىل
اإلطالق ،ففي وسعنا أن نفرتض أن هذه «االنطباعات األوىل»
وُلدت من رحم الرسومات األوروبية التي صورت عيل بابا،
حتى قبل أن يحط الصهاينة رحالهم يف فلسطني .وما
تنفك منظومة التعليم اإلرسائيلية اليوم تعزز هذه الصورة
النمطية الخيالية وتروجها .ويشكل التمثيل النمطي جزءًا
مما يسميه املؤرخ إيالن بابيه املنطق الذي يقوم عىل نزع
السمات اإلنسانية والذي يربط منطق اإلقصاء ،أو باألحرى
يفعله .وال يعني نزع السمات اإلنسانية ،يف جميع األحوال،
إظهار مخلوقات متوحشة ورشيرة مثلما كان عليه الحال يف
تصوير اليهود يف الربوباغاندا النازية ،بل يعني ً
أيضا تعريف
«األغيار» وإظهارهم كجماعة مختلفة ينبغي التعامل معها
من خالل نظام بريوقراطي مختلف (Bauman 1989,
.)Berda, 2012
فمن خالل نزع السمات اإلنسانية« ،يجري تحويل
دوني» ( )Balibar 1990ويصار إىل
املستعمَرين إىل عرق
ّ
تمثيل هذه الدونية يف صور نمطية.
ً
وفضل عما تقدم« ،ال يمكن لألعيان التي تنتزع السمات
اإلنسانية عنها أن يكون لها 'قضية' ،ناهيك عن قضية 'عادلة'.
فليس لهذه األعيان 'مصالح' توضع يف عني االعتبار ،وليس لها
بالتأكيد أي ادعاء بالصفة الذاتية التي تسمها .ولذلك ،تتحول
األعيان اإلنسانية إىل 'عامل يثري اإلزعاج' (.)104 :1989
«وتمثل أي عالمات تبقى عىل الوجه عالمات تدل عىل
العضوية ،وإشارات تدل عىل االنتماء إىل فئة ما ،والقدر
املقسوم لصاحب ذلك الوجه ال يزيد وال ينقص يف الوقت
نفسه عن معاملة صاحب الوجه بوصفه عينة ال أكثر []...
والعجز الروحي أو «الرذيلة» التي تعزى إىل املستعمَر أو
الدوني يجري «التعبري عنها بوصفها سمة من السمات
العرق
ّ
الوراثية أو سمات الدم» ( .)227 :1989 Baumanويف هذا
السياق ،نستعرض فيما ييل أمثلة من كتاب الجغرافيا ذاته:
«املجتمع العربي مجتمع تقليدي من طبيعته مقاومة
التغيري ،ويعارض تبنّي التجديد [ ]...ويبدو أن التحديث يع ُد
خطريًا بالنسبة إليه [ ]...وهم يمانعون التنازل عن أي يشء
للصالح العام».
«ليس هناك من معارضة يف الوسط اليهودي لتخصيص
بعض األرايض الخاصة لغايات البناء العام .ويف املقابل ،يسود
يف الوسط العربي ُّ
توقع يرى أنه يجب تقديم جميع الخدمات

واالحتياجات العامة من احتياطي األرايض التي تملكها
الدولة( ».ص)303 .

توظيف الخطاب العنصري
حسبما يرى وولف (« ،)Wolfe 2006: 24دأب التطهري
العرقي واالستيطان الكولونيايل عىل توظيف القواعد الناظمة
للعرق ،حسبما جرت عليه ممارسة األوروبيني ».ويع ّد التمثيل
النمطي سمة من سمات الخطاب العنرصي الذي «يلخص
ويرمز إىل العالقة األساسية التي توحد املستع ِمر واملستعمَر».
فبموجب التفسري الذي يسوقه ألربت ميمي( (�Albert Mem
ً
ً
عارضا' ،وإنما 'محورًا
'تفصيل
 ،)miال يشكل هذا التمثيل
من محاور الكولونيالية ويتساوى يف جوهره معهاLloyd( '.
.)276 :2012
ويبني باومان ( )Bauman 1989: 66أن «العنرصية ال
تقوم بذاتها إال يف سياق تصميم املجتمع الكامل وإبداء النية
يف وضع هذا التصميم موضع التنفيذ من خالل مسعى أُعدت
خطته ويتسم باالنتظام ]...[ .ويف حال سمحت الظروف،
تشرتط العنرصية وجوب إقصاء الفئة املعتدية خارج حدود
اإلقليم الواقع تحت احتالل الفئة التي تعتدي عليها .ولو كانت
هذه الظروف غائبة ،تستدعي العنرصية استئصال الفئة
املعتدية ّ
واطراحها من الناحية املادية».
ويشدد باومان عىل أن «العنرصية تعلن أن فئة من الناس
تبدي مقاومة مستميتة ويائسة يف وجه السيطرة ،إىل حد
تكون فيه عصية عىل جميع املساعي التي ترمي إىل التخفيف
من حدتها .غري أن العنرصية تشكل سياسة يف املقام األول،
وأيديولوجية يف املقام الثاني .وهي تحتاج ،شأنها شأن
السياسة بعمومها ،إىل التنظيم ،واملديرين والخرباء».
ويف شأن العنرصية التي يمارسها االستيطان الكولونيايل،
يرى وولف ( )Wolfeأنه «فيما يخص الشعب األصالني،
فحيثما يكونون هو ما يشكل هويتهم ».وعىل هذا املنوال
نفسه ،يتحدث ثيو غولدبريغ ()Theo Goldberg 2008
عن عرقنة الفلسطينيني ،حيث يتعرضون لإلبعاد والقتل
ألسباب تتعلق باملكان الذي يوجدون فيه .فهم يقتَلون ألن
ّ
محط أطماع اآلخرين (أم الحريان 9)2017 ،أو بسبب
أرضهم
الوظائف التي يؤدونها يف املنظمات الفلسطينية (أحد املقاتلني
ً
طريقا
يف حركة حماس 26 ،آذار  10)2017أو ألنهم يجتازون
يقترص السفر عليه عىل اليهود دون غريهم (طفل وشقيقته
يف قلنديا 11)2016 ،أو ألن أحدهم يُزعم أنه يحمل سكينًا يف
يده (نوف 14 ،عامًا ،حزيران  12.)2017كما يوضع األطفال

ويشدد باومان على أن «العنصرية تعلن أن فئة من الناس تبدي مقاومة
مستميتة ويائسة في وجه السيطرة ،إلى حد تكون فيه عصية على جميع
المساعي التي ترمي إلى التخفيف من حدتها .غير أن العنصرية تشكل
سياسة في المقام األول ،وأيديولوجية في المقام الثاني .وهي تحتاج ،شأنها
شأن السياسة بعمومها ،إلى التنظيم ،والمديرين والخبراء».
يف األرس ويتعرضون للقتل والحرق والتشويه ،يف ظل اإلفالت
من العقاب ،بسبب ما سوف يصبحون عليه عندما يبلغون
13
أشدهم.
وحسبما تبيّنه الشواهد الواردة أعاله ،فما تفتأ الكتب
املتداولة يف املدارس اإلرسائيلية تكرر الخطاب العنرصي
بشقيه اللفظي والبرصي يف تصوير املواطنني الفلسطينيني.
فهذه الكتب «تضعهم يف هرمية تراتبية ترشعن التفوق
اليهودي ،الذي يسوغ استئصال املستعمَر أو استغالله
وترشعن املزايا التي يحظى املستع ِمر بها ،وعىل حد تعبري
ميمي (' )Memmiسلب' أرض األصالنيني وأمالكهم»
( ،Lloydاملصدر السابق).
وتفرتض يائيل بريدا يف كتابها «بريوقراطية االحتالل»
املنشور يف العا م Yael Berda (2012), The Bu�( 2012
 )reaucracy of Occupationأن البريوقراطية القمعية
اإلرسائيلية يف فلسطني املحتلة تقوم عىل العرق يف أساسها:
«تحدد الهرمية الرتاتبية للعرق األعمال القانونية واإلدارية
التي ترتكز السيطرة عىل السكان عليها».

كيف تمثل الكتب المدرسية األغيار الذين يجري
تصنيفهم على أساس العرق؟
1.1من خالل اإلحجام عن تمثيلهم عىل اإلطالق يف
السياقات التي يوجدون فيها عىل أرض الواقع،
وحيث يعيشون ويعملون.
2.2من خالل تصوير األشخاص بوصفهم عوامل مؤثرة
يف األفعال ،حيث يُنظر إليهم بالقليل من االحرتام
ويُعتربون خانعني أو منحرفني أو مجرمني أو أرشارًا.
3.3من خالل إظهار األشخاص بوصفهم جماعات
متجانسة ،وبالتايل إنكار سماتهم الفردية
واالختالفات املوجودة بينهم.
4.4من خالل اإلمعان يف إضفاء الدالالت الثقافية السلبية.
5.5من خالل الصور النمطية العرقية.

()Van Leeuwen 2001: 349

وتظهر اإلستراتيجية األولى بجالء في اخلرائط من خالل رسم
خرائط اإلقصاء (.)Henrikson 1994: 60
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ُتظهر هذه الخارطة «السكان العرب» 14داخل دولة
إرسائيل ،دون أن ُتظهر مدينة عربية واحدة ،بما فيها مدينتا
النارصة وعكا .وبنا ًء عىل ذلك ،يثور االنطباع بأن هؤالء
«العرب» يعيشون يف 'مدننا' ،وبني ظهرانينا ،وهم يعتدون
علينا ،وهذا أمر ال يمكن التسليم به يف إرسائيل .وترد صورة
الضفة الغربية ،التي تظهر بال لون ،باعتبارها «منطقة ال
تتوفر بيانات بشأنها» ،وهو ما يعني ،يف لغة خرائط توزيع
السكان ،أنه قد ال يكون للعرب أي وجود فيها.
ويف كتاب «الناس يف املكان» (( )People in Spaceص،)76 .
يستطيع رسم بياني أن يصور متوسط عمر الزواج بني النساء
عىل أنه أحد الخصائص املرتبطة بالتنمية ،ويضع هذا الرسم
إرسائيل يف آخر خانة يف سلسلة من 'البلدان املتقدمة' بفضل
الحاشية التالية التي تظهر بخط صغري« :يشري الرسم البياني إىل
السكان اليهود دون غريهم».

الصورة رقم ( :)5ال سكان العرب في إسرائيل( 2000 ،كتاب
«إسرائيل :اإلنسان في املكان» ())Israel-Man and Space
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الرسم البياني رقم ( :)6متوسط عمر الزواج بني النساء
في عدد من الدول1990 ،
بإذن من مركز التقنيات التربوية
()Centre for Educational Technologies

الصورة رقم ( :)7جباليا  -مخيم لالجئني في منطقة غزة .أحد أكبر مخيمات الالجئني ،التي تشهد االكتظاظ ويعيش سكانها
في فقر مدقع ،وحيث م ستويات النظافة العامة والتعليم متدنية.
ويظهر اإلحجام عن إظهار الفلسطينيني يف األماكن التي
يعيشون فيها بجالء يف الصور ،مثلما رأينا .ففي فصل عنوانه
ً
خوفا عىل حياتهم» من كتاب «الناس يف
«الجئون يفرون
املكان» ،يرى القارئ هذه الصورة التي ترد يف سياق قصص
وصور ترصد الجئني من جميع أنحاء العالم ،وصور أخرى
مقرَّبة لالجئني اليهود:
ولكن الناس ،الذين يجري تصوير بؤسهم كما لو كان واقعًا
طبيعيًا ،ال يمكن رؤيتهم .ويف هذا السياق ،يسمي فان لووين
( )Van-Leeuwen, 1992: 49هذا التصوير الجوي:
«زاوية الطيار الذي يطري عىل مسافة مرتفعة ج ًّدا ال
يستطيع معها أن يرى الناس الذين يرمي قنابله عليهم []...
فهذه هي زاوية 'املعرفة املوضوعية' التي تتسبب يف اختفاء
التفاصيل (والناس)  -وهذا هو النوع من املعرفة الذي ما يزال
التعليم معنيًّا بإنتاجه بصورة رئيسية».

تمثيل االحتالل
تكاد الكتب املتداولة يف املدارس اإلرسائيلية ال تناقش
االحتالل ،تمامًا كما هو حالها يف اإلحجام عن نقل أي معلومة
ّ
«امليض يف
عن عالم حياة الفلسطينيني .ومع ذلك ،يأتي كتاب
الطريقة املدنية» ( )2102( )Going the Civilian Wayعىل
ذكر بعض املمارسات السائدة يف هذا العالم بصورة مجردة،
حيث يجد ما يسوغها يف كوننا «ديموقراطية تدافع عن نفسها».
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وال تحوي الصفحة ( )186سوى نص لفظي يتضمن
ً
تعريفا إلرسائيل بوصفها دولة ديموقراطية تدافع عن نفسها
ويستعرض قائمة بالرتاخيص التي ينطوي هذا التعريف
عليها .ويبني النص أنه يجوز للدولة الديموقراطية التي تدافع
عن نفسها أن تستخدم أي تدبري تراه مناسبًا من أجل حماية
مواطنيها من اإلرهابيني املحتملني ومنارصيهم .وبنا ًء عىل
ذلك ،تعد املمارسات التي ينفذها االحتالل مرشوعة ،من قبيل
الحواجز العسكرية ،واالغتياالت املستهدفة ،واالعتقال اإلداري
(«اعتقال شخص دون تقديمه للمحاكمة ودون تمكينه من
بمحام له لفرتة غري معلومة من الزمن») ،وهدم املنازل،
االلتقاء
ٍ
ومصادرة األرايض ،وفرض حظر التجوال واستخدام الضغط
الجسدي والنفيس بقدر معتدل («وليس التعذيب») .وعىل
الهامش األيمن من الصفحة املذكورة ،يُطلب إىل التالميذ النظر
إىل الجرائد واملواقع اإللكرتونية عىل شبكة اإلنرتنت لالطالع عىل

املزيد من املعلومات حول «الرقابة األمنية» وذِكر فائدة واحدة
وعيب واحد يف استخدام هذه التدابري 15.وتظهر الهوامش التي
نراها عىل الجانب األيرس من الصفحة أعاله يف مظهر مبهج
وطفويل ،حيث القرد املاكر الذي يلعب باألزرار والبوم الحكيم
الذي يحاول أن يتعلم عن االعتقال اإلداري .وتظهر يف أعىل
الصفحة مجموعة من األطفال ،الذين يشبهون الغربيني يف
مالمحهم ،حيث البسمات تعلو محياهم ويبدون يف سعادة
غامرة وهم يتعلمون عن الدولة الديموقراطية التي تدافع عن
نفسها والتي يعيشون فيها.
ونرى يف وسط الصفحة صورة لحاجز عسكري 'مفاجئ'،
وهو نوع من الحواجز العسكرية التي تقام بصورة عشوائية
دونما تحذير مسبق .ويقع هذا الحاجز وسط مكان مجهول
بني موديعني والقدس :حيث تظهر عدة مكعبات إسمنتية لم
ُتر َّتب بعناية ومجموعتان من األشخاص الذين يتكئون عليها

الصورة رقم (:)8
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تقع هذه الصفحة على اجلانب األي سر .وبذلك ،فهي تشكل اجلزء اجلديد من نص مطبوع على صفحتني متقابلتني (ص)187-186 .
في فصل يرد حتت عنوان« :حق الدولة الدميوقراطية في حماية نف سها».

الصورة رقم ( :)9حاجز قلنديا .بإذن من تامار فليشمان ()Tamar Fleishman
بأريحية ويتجاذبون أطراف الحديث فيما بينهم .وبعض هؤالء
األشخاص أفراد من الرشطة وبعضهم جنود .ويرى القارئ
مركبة رشطة فارغة ،وعلم إرسائيل يرفرف فوق مقصف
ومنحدر جبيل مكشوف يف األفق .وليس يف وسع القارئ إال أن
يفرتض وجود الناس الذين أقي َم هذا الحاجز لعوق حركتهم.
وقد يكمن الدافع وراء اختيار هذه الصورة يف الرغبة يف تقديم
الحاجز كما لو كان تدبريًا وقائيا ال ينطوي عىل أي تهديد،
وطمأنة الجنود الذين ينضمون إىل الجيش يف املستقبل بأن
'إقامة الحواجز العسكرية' ليس باألمر اليسء .فالعدو غري
منظور ،أو قد يكون بعي ًدا أو يختبئ بني الصخور ،ولكن علينا
أن نتوخى الحذر.
ويف الحقيقة ،يختلف واقع الحواجز العسكرية الدائمة يف
إرسائيل تمام االختالف ،ولكن صور هذه الحواجز الدائمة،
من قبيل الصورة الواردة أدناه ،ال تظهر ال يف الكتب املدرسية
وال يف وسائل اإلعالم اإلرسائيلية ألسباب جلية .وقد يكمن أحد
األسباب يف أن مثل هذه الصور قد تثري اإلرباك يف نفوس الطلبة
عندما يرون 'العدو' كأناس مثلنا:

فقد يدرك الطلبة أنه عىل الرغم من االكتظاظ اليومي
والضغط الذي ال يطيقه أحد يف الحيز الضيق الواقع بني
األقفاص التي تشبه السجن والبوابات املعدنية الكهربائية،
يبدو الناس «عقالنيني ومتعلمني ،ويتمتعون بالصفات
اإليجابية التي يميل الطلبة اإلرسائيليون إىل ربطها بجماعتهم،
و[ ]...من أبناء السكان األصليني املتحرضين الذين يكرسون
الصورة النمطية السائدة عنهم» (Rabinowitch 2001:
 .)76فهم ال يبدون مثل أناس يُحتمل أن يكونوا «متعطشني
ً
للدماء ،ويتحرقون
شوقا لتنفيذ أعمال االنتقام العنيفة ،و ُي َزجّ
بهم للعمل بما يتعارض مع مصالحهم إال إذا ألحقوا الرضر
واألذى بأكرب عدد ممكن من اإلرسائيليني» (املصدر السابق).
ومن شأن مثل هذه الصور أن تثري أسئلة قد ال تبدي منظومة
التعليم اإلرسائيلية االهتمام يف طرحها :هل هذا ما يبدو عليه
اإلرهابيون؟ كيف لك أن تفرس ذلك؟ هل جميع الفلسطينيني
إرهابيون محتملون ،بمن فيهم األطفال والر ّ
ّضع؟
وبالعودة إىل الكتاب املدريس املذكور ،فالسؤال الذي يثور
لدينا هو :ما املعنى الذي يحمله هذا التصميم باعتباره إشارة
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إن تقديم ممارسات االحتالل كما لو كانت حلقة من المسلسل الكرتوني
ً
«ويني ذا بوه» ( ،)Winnie the Poohمع البوم والقرد (حيث ال يجوز مطلقا أن
يظهر خنزير صغير في كتاب مدرسي يهودي) ،واألطفال الذين ترتسم
الضحكات على وجوههم وتغمرهم السعادة وينعمون باألمان ،مع الجنود
'الرائعين' الذي يشعرون باالسترخاء ،يجعل كل ذلك يبدو مثل 'إجراء' معقول
ال يفرز أي تهديد كان.
مركبة واحدة؟ ملصلحة من يق َّدم نظام اإلغالق والحواجز
واالعتقال اإلداري الذي ال نهاية له والسجن املؤبد والتعذيب
واالغتياالت التي َّ
تنفذ خارج إطار القانون عىل هذا النحو
الظريف الذي يبعث عىل الرسور والبهجة؟ ما الذي تعلّمه هذه
الصفحة؟
إن تقديم ممارسات االحتالل كما لو كانت حلقة من
املسلسل الكرتوني «ويني ذا بوه» ( ،)Winnie the Poohمع
ً
مطلقا أن يظهر خنزير صغري
البوم والقرد (حيث ال يجوز
يف كتاب مدريس يهودي) ،واألطفال الذين ترتسم الضحكات
عىل وجوههم وتغمرهم السعادة وينعمون باألمان ،مع الجنود
'الرائعني' الذي يشعرون باالسرتخاء ،يجعل كل ذلك يبدو مثل
'إجراء' معقول ال يفرز أي تهديد كان.
ويفرس باومان ( )Bauman1989: 155ذلك بقوله« :كلما
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كان تنظيم اإلجراء أكثر عقالنية ،كان التسبب باملعاناة أيرس
وأسهل  -حيث يبقى املرء يف سالم مع نفسه».
وتتسم األسئلة التي تتلو هذا الفصل الفرعي بالعقالنية
وتقوم عىل معيار املنفعة يف أساسها:
•ما الغاية من هذا الحاجز يف رأيك؟
•كيف يمثل هذا الحاجز الدولة الديموقراطية التي
تدافع عن نفسها؟
•يسمى االعتقال اإلداري االعتقال الوقائيّ .
بي السبب
وراء ذلك.
•اذكر فائدة واحدة يؤتيها االعتقال اإلداري وعيبًا واح ًدا
ي َِسمُه.
•وغني عن القول أن الطلبة ال يملكون أدنى فكرة عما
يبدو عليه االعتقال اإلداري:

الصورة رقم (:)10

https://palsolidarity.org/2013/04/palestinian-childrens-day/
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ودون رؤية الناس الحقيقيني يف البؤس الحقيقي الذي
يعيشونه كل يوم ،يتحول الفلسطينيون إىل عنارص الشخصانية
ومجردة .ويع ّد التجريد ( )Abstractionالخطوة األهم يف
عملية رشعنة اإلقصاء 'التي تتسم بالعقالنية'.

ويبني باومان ( )Baumanأنه في هذه العملية:
«يجب طمس الوجه املادي للفرد [ ]...ويكمن األثر العام
الذي يفرزه التجريد يف أن [ ]...القواعد األخالقية واملهنية ال
تتدخل يف املواضع املرتبطة بالتعامل مع فئة من الفئات .فال
يجوز أن يشكل موضوعًا لالفرتاضات األخالقية سوى الناس.
ويُنظر إىل هذه األعيان اإلنسانية بالمباالة أخالقية حال نزع
السمات اإلنسانية عنها بصورة فعلية ،وبالتايل إلغاءها بوصفها
ذوات محتملة لها مطالبات أخالقية( ».املصدر السابق).
ويتيح التجريد «اإلحالة ( )Referenceإىل األشخاص بواسطة
صفة ُتعزى إليهم وتتجسد ،يف أحيان كثرية ،يف اسم مجرد ال
يتضمن الخاصية الداللية « +إنساني» ،كما لو كانت هذه اإلحالة
إحالة إىل مشكلة ً
مثل» (.)Van Leeuwen 2008: 46
يق َّدم الفلسطينيون ،يف العادة ،كما لو كانوا مشكلة:
مشكلة الالجئني ،و»مشكلة تطويرية» ،و»مشكلة ديموغرافية»
و»تهدي ًدا أمنيًا» .وغالبًا ما تشكل هذه املشاكل ظاهرة موجَّ هة
بذاتها ( )Self-directed phenomenonومستقلة عن الفعل
أو السبب اإلنساني ،Van Leeuwen( ».املصدر السابق) .فعىل
سبيل املثال:
«عىل الرغم من أن إرسائيل خرجت منترصة من حرب البقاء
التي ُفرضت عليها ،فسوف تسمم املشكلة الفلسطينية ،وعىل
مدى فرتة تتجاوز الجيل الواحد ،عالقات إرسائيل مع العالم
العربي ومع املجتمع الدويل ( .)Barnavi 1999: 184وترد
السطور التالية يف فاتحة فصل عنوانه« :الفلسطينيون  -من
الجئني إىل شعب»:
«يستكشف هذا الفصل التطور الذي طرأ عىل املشكلة
الفلسطينية ،التي تقع منذ بداية املرشوع الصهيوني يف قلب
النزاع القائم يف الرشق األوسط ،واملواقف التي تسود يف أوساط
الجمهور اإلرسائييل فيما يتصل بهذه املشكلة وطبيعة حلها.
(«القرن العرشون») ()Barnavi 1999: 244
فاملشكلة قائمة هناك بنفسها .ولم يضعها أحد هناك.
واألخطر من ذلك أن وسم شعب بأكمله عىل أنه 'مشكلة ينبغي
إيجاد حل لها' يف كتاب مدريس مقرر يف مدارس اليهود بعد
فرتة ال تزيد عىل  70عامًا من تسمية اليهود أنفسهم بـ'املشكلة
اليهودية' ووقوعهم ضحايا للحل النهائي الذي استهدفهم يع ّد
أمرًا يبعث عىل القلق واإلزعاج البالغني .فال يتسبب هذا التجريد

يف نزع السمات اإلنسانية فحسب ،بل إنه يذهب إىل أبعد من
ذلك بخطوة ،حيث يساوي بني وضع الفلسطينيني ووضع
اليهود وغريهم من الجماعات التي لم تكن مرغوبة يف أملانيا
النازية ،مما يفيض إىل رشعنة استئصالهم والقضاء عليهم.
وغالبًا ما ترد األسباب التي تقف وراء استئصال الفلسطينيني
والقضاء عليهم يف سياق لغة طبية« :يف وسع املرء أن يدرب
ّ
ويشكلها ،ولكن ال يمكنه ذلك
األعضاء 'السليمة' يف الجسم
عند نمو الرسطان فيه .فهذا األخري يمكن 'تحسينه' من خالل
تدمريه فقط .فالرسطان أو اآلفات أو األعشاب الضارة ال تملك
ً
وفضل عن
الخروج عما هي عليه.)Bauman 1989: 72( ».
ذلك ،تحتكم العنرصية اإلرسائيلية إىل الطب وتميل إىل وصف
الفلسطينيني 'الذي تصنفهم عىل أساس عرقي' كما لو كانوا
مشاكل صحية أو مخاطر تهدد البيئة .ويف هذا اإلطار ،يستذكر
بابيه ( )Pappe 2017: 35أن دافيد بن-غوريون ،وهو أول
من تقلد منصب رئيس الوزراء يف إرسائيل ،كان يصف العمال
واملزارعني الفلسطينيني بعبارة «بيت ميحوش» ('مرتع موبوء
يسبب األلم') وقد استحرض له دوا ًء شافيًا يتمثل يف العمالة
اليهودية .وغالبًا ما كانت ُتستخدم عبارة «راعا حوال» ('املرض
اللعني') يف املباحثات الرسمية لوصف األقلية الفلسطينية يف
إرسائيل عىل مدى سنوات الحكم العسكري [.]1967-1948
وكان الدواء الشايف الذي اس ُتخدم للقضاء عىل هذا املرض هو
نفسه الذي اس ُتخدم من قبل :البحث عن طرق تكفل التخلص
منهم 16.وكانت عبارة 'الرسطان يف قلب الشعب' عبارة ارتبطت
بمؤلف نرش تقريرًا رسميًا أوىص فيه بإنفاذ تدابري صارمة ضد
الفلسطينيني من أجل تهويد املناطق التي لم يزالوا يقيمون
فيها ».ومؤخرًا ،أوصت وزيرة العدل ،شاكيد ،بقتل األمهات
الفلسطينيات مع أبنائهن اإلرهابيني« :يجب أن يتبعن أبناءهن.
فال يشء أكثر ً
عدل من ذلك .يجب أن يذهبن ،كما يجب أن
تذهب املنازل التي ربني فيها األفاعي .وبخالف ذلك ،فسوف
ينشأ عدد أكرب من األفاعي الصغرية هناك 17».ويف هذا املقام،
يقول باومان ( )Bauman 1989: 90إنه ال مناص من قتل
ً
'عرقا'.
األطفال لكي تستأصل

اإلنحاء بالالئمة على الضحية
فيما يتصل باألسباب التي تقف وراء اإلقصاء والتمييز،
َ
توافق فريق خرباء األمم املتحدة إلدارة التنوع يف الخدمة املدنية
( )2001يف اجتماعه عىل االستنتاجات التالية بشأن املسببات
االجتماعية التي تثري التحيز العنرصي ،والتي تعكس الواقع
اإلرسائييل:
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«يف مجتمعات املستوطنني ،حيث تتوافر الظروف التي
تولّد تفاو ًتا كبريًا يف القوة واملمتلكات ]...[ ،فاألفراد
محرومون من الحصول عىل الوظائف واإلسكان
واملشاركة السياسية والتعليم وإدارة قطاع العدالة عىل
قدم املساواة [ ]...ويحرم التمييز إحدى الجماعات
من املعاملة املتساوية ويق ِّدم تلك الجماعة بوصفها
مشكلة .ومن ثم ينحي بالالئمة عىل هذه الجماعة
بسبب الظروف التي تعيش فيها ،مما يؤدي إىل ترسيخ
18
النظرية العنرصية».
كما يع ّد الفلسطينيون مذنبني بسبب التمييز الذي يطالهم،
باإلضافة إىل تحملهم الذنب عن تخلفهم:
«عندما تذهب إىل الحرب ،فليس لك أن تتحرس عىل هزيمتك».
()Diskin 2011: 200
أو« :لقد جلب العرب هذا األمر عىل أنفسهم ألنهم حاربوا
اليهود ودفعوا بأنفسهم إىل التهلكة.)Blank 2006: 323( ».

ّ
نحصن أنفسنا في الداخل ونعزلهم في الخارج
تكمن اإلجابة عن السؤال« :ملاذا تمعن إرسائيل يف حرصها
عىل استئصال الفلسطينيني والقضاء عليهم؟» فيما يسميه
أبادوراي(  (« )Appaduraiمبدأ سيادة األغلبية» (�Majori
 )tarianismوالقلق من النقص.
ويورد أبادوراي خمسة عنارص تسبب القلق من النقص
وتثريه:
•شعور قهري ومصطنع بنزعة «نحن».
•الضبابية االجتماعية.
•ازدهار نزعة النقاء القومي.
•مبدأ سيادة األغلبية.
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ً
ً
ارتباطا
وترتبط هذه العنارص الخمسة
وثيقا ببعضها
ً
بعضا وتسهم يف تشكيل ما يسميه أبادوراي الهوية القائمة عىل
السلب والنهب ( ،)predatory identityوال سيما يف إرسائيل
التي ال يجمع اإلثنيات اليهودية املختلفة فيها سوى قدر ضئيل
من القواسم املشرتكة ،عدا عن ديانتها وخوفها من «شوآه»
(محرقة) أخرى ،وبالتايل خوفها من «األغيار».
و«يزدهر مبدأ سيادة األغلبية يف الحاالت التي يستحوذ فيها
وهم النقاء القومي عىل األغلبية ،يف تلك املنطقة التي تلتقي
فيها الكمية مع النوعية ،وال تعرِّفها بصورة وافية ».ويتملك
هذه األغلبية هوس القلق من النقص ،الذي «يسبب اإلحباط

والغضب الذي يفرز أشكال االنحطاط الذي يصدمنا جميعًا،
من أملانيا إىل رواندا ،ومن كوسوفو إىل مومبايAppadu�( (»،
 ،)rai 2006: 59وقد يضيف املرء إرسائيل إىل هذه القائمة.
ويف إرسائيل ،يعادل الخوف من التحول إىل أقلية الخوف
من وقوع محرقة جديدة .ولذلك ،يجري طرح هذا الخوف يف
الكتب املتداولة يف املدارس .فعىل سبيل املثال ،تكفلت حرب
العا م  1982يف لبنان «بإنقاذنا من أوسفيتش آخر» (�Bar
 .)navi 1998ويكمن هذا الخوف يف أن األقلية الفلسطينية
قد تتعاظم بحيث تتحول إىل أغلبية تعمد إىل ارتكاب اإلبادة
الجماعية [بحق اليهود] .ففي فيلم وثائقي اسمه «املعمل»
( ،19)the Labيظهر الجنرال اإلرسائييل عمريام ليفني وهو
يلقي محارضة عىل جنود يف ريعان الشباب:
«إن أهمية الكمية تفوق أهمية النوعية بشوط بعيد .عليكم
أن تتوقفوا عن التفكري فيمن يستحق املوت ومن ال يستحقه.
فقد وُلد جميع هؤالء الناس ليموتوا عىل أي حال».
يوصف انشغال إرسائيل إىل حد الهوس
ويف هذا السياقِّ ،
يف التعداد واإلحصائيات التي ال تنفك تعقد املقارنات بني
السكان العرب والسكان اليهود ،الكمية باعتبارها نوعية.
«أعدادنا غفرية ،ولذلك فنحن ننعم باألمان .وباألحرى ،ما لم
نفوقهم عد ًدا ،فلن ننعم باألمان أب ًدا:2006 Appadurai( ».
 .)59وتقسم الكتب املدرسية جميع املعلومات التي ترد فيها إىل
العرب مقابل اليهود ،سواء أكان ذلك يف الخرائط أم يف الرسوم
البيانية أم يف النصوص اللفظية .فجميع الروايات الواردة حول
الزراعة والعمران الحرضي والزواج ومتوسط العمر واملهن
وغريها موزعة بني فريقني :اليهود مقابل غري اليهود ،عىل الرغم
من أن غري اليهود ال يظهرون يف أي موضع من تلك الروايات
عىل اإلطالق .فال يظهر وجودهم إال كما لو كان كابوسً ا ،أو
مرآة .ولذلك ،يجب إبعادهم ورضب الحراسة عليهم.
ويصف باومان ( )Bauman 1989: 68فائدة الحبس
(« :)confinementيجب إبقاء الغرباء بعيدين خارج الحدود
التي تخضع لحراسة مشددة أو وسيلة ما لرتسيم التخوم يف
سياق العبور إىل ثقافة حديثة 'تشبه البستان' [ ]...ويكمّل
االعتقال عملية اإلبعاد .فال تعود جماعة الضحايا ومن تبقى
منها لاللتقاء مع بعضهم ً
بعضا ،وال تلتقي عملياتهم الحياتية
معًا ،ويبلغ التواصل بينهم نهايته .فما يحدث إلحدى الجماعات
املعزولة اآلن ليس من شأن الجماعة األخرى ،وليس له من
معنى تسهل ترجمته إىل مفردات التواصل اإلنساني».
ويعمل اليهود يف إرسائيل عىل تحصني أنفسهم يف الداخل
وعزل الفلسطينيني يف الخارج .ويف هذا السياق ،يبني بابيه

ويعمل اليهود في إسرائيل على تحصين أنفسهم في الداخل وعزل
الفلسطينيين في الخارج .وفي هذا السياق ،يبين بابيه ( )50 :2017 Pappeأن
«المشكلة تكمن في وجود الفلسطينيين نفسه :فعلى الدوام ،كان إبعادهم،
أو إبعاد نفسك عنهم ،يمثل الحل الذي قد يتسم بقدر هائل من الوحشية
ً
ً
سلميا على نحو جذاب في المقام الثاني».
في المقام األول ،وحل
( )Pappe 2017: 50أن «املشكلة تكمن يف وجود الفلسطينيني
نفسه :فعىل الدوام ،كان إبعادهم ،أو إبعاد نفسك عنهم ،يمثل
الحل الذي قد يتسم بقدر هائل من الوحشية يف املقام األول،
ً
وحل سلميًا عىل نحو جذاب يف املقام الثاني».
وعندما زار الكاتب خوسيه ساراماغو(  (�Jose Sarama
 )guفلسطني ،نظر من جبال رام الله إىل مستوطنة بساغوت
وقال« :تمامًا مثل أوسفيتش» .ولكن عىل خالف االنتقادات
العامة والوافرة التي طالت كلماته ،فما كان يعنيه يتمثل يف
أن املستوطنات اليهودية تبدو من الخارج مثل معسكرات
االعتقال :أسيجة مرتفعة تغطيها األسالك الكهربائية وحراس
عسكريون وجدران .وتفرس هافيفا بدايا (Haviva Pdaya
 ،)2011وهي باحثة يف شؤون التصوف اليهودي ،هذه العبارة
بإحالتها إىل الصدمة التي طالت اليهود يف الفرتة املمتدة من
العصور الوسطى حتى القرن العرشين .وحسبما تقول بدايا،
كان العقاب الجماعي الذي يلقاه املرء لكونه يهوديًا يف العصور
الوسطى يتمثل يف الطرد يف العادة ،ولكن هذا العقاب تحول
يف مطلع القرن العرشين من طردهم إىل حبسهم .وصار
يتعني حبسهم يف الغيتوهات ً
أول ،ثم يف معسكرات االعتقال.
وعندما ّ
حط يهود أوروبا الرشقية رحالهم يف فلسطني بغية
استعمارها ،كانت الذاكرة الجمعية الزاخرة بالطرد والحبس
ماثلة بتفاصيلها يف أذهانهم وكان خوفهم من جميع األغيار عىل
درجة هائلة من القوة ،بحيث دفعهم ذلك إىل فعل ما تعرضوا
له بالضبط :طرد الشعب األصالني وحبسه.
ويسمي إيالن بابيه ( )Ilan Pappe 2012هذا الفعل
«كولونيالية القرى الصغرية» ( .)shtetel colonialismويف
هذا اإلطار ،يعقد لورانس دافيدسون(  (�Lawrence Da
 )vidson 2012مقارنة بني تقسيم فلسطني إىل غيتوهات
وما دأب عليه القيرص الرويس من عزل اليهود الروس يف
مناطق خاصة تسمى «تخوم االستيطان»(  (�Pale of Settle
 ،)mentوهي عبارة عن منطقة حدودية تابعة لإلمرباطورية
الروسية وخصصتها الحكومة يف العام  1794كمنطقة يُسمح
لليهود باالستيطان فيها .ويفرتض دافيدسون أن من أسسوا

دولة إرسائيل جاؤوا من هذه التخوم .ولذلك ،لم تكن هذه
املمارسة غريبة عليهم .ويؤكد بابيه عىل أن «الحاجة إىل إقصاء
الفلسطينيني من أجل تحويل فلسطني إىل مالذ آمن لليهود يمثل
الرسالة األقوى واألكثر شيوعًا ،حيث كانت [هذه الرسالة] من
بنات أفكار الصهاينة من وقت مبكر يعود إىل العقد الثالث من
القرن املايض».

حالة إقصاء الفلسطينيين
تقدم الكتب املتداولة يف املدارس اإلرسائيلية التمييز الذي
يستهدف الفلسطينيني والظروف الالإنسانية التي يعيشون
فيها من خالل إسرتاتيجية «تثبيت الوجود»(  (�existential
 - )izationوهذا ما تعنيه :تعليم الطلبة أن إرسائيل بصفتها
صاحبة السيادة تملك الصالحية التي تخولها الترصف خارج
إطار القانون .وتؤكد الكتب املدرسية للطلبة عىل أنه ليس هناك
من تناقض بني أن تكون ديموقراطيًا وأن تعتمد توجهًا يقوم
عىل اإلقصاء والتمييز.
«ليس هناك من تناقض بني الواقع الذي يقول إن إرسائيل
تتألف من شعب مدني من املواطنني والواقع الذي ينطوي عىل
عدة أقليات إثنية-ثقافية تعيش فيها ،ولكن الشعب الوحيد
الذي يتمتع بتقرير املصري هو الشعب اليهودي» (Diskin
.)2011: 165
ً
وفضل عن ذلك« :إن هزيمتهم املؤملة ،وامل ُ ُثل الصهيونية
وتعريف إرسائيل بوصفها دولة للشعب اليهودي تجعل من
الصعب عىل عرب إرسائيل أن يسلّموا بوضعهم كأقلية»( (�Sha
.)har 2013: 300
ّ
وتعني عبارة «أن يسلموا بوضعهم كأقلية» القبول بعيشهم
يف حالة دائمة من اإلقصاء.
ويف الوقت الذين ينبغي فيه لليهود أن يتقيدوا بطائفة
من القوانني املختلفة التي تعنى بمنعهم من االقرتاب من
أقرانهم وجريانهم من املواطنني الفلسطينيني والتعرف
إليهم  -مستوطنات منفصلة ،ونظام تعليمي مستقل ،وعدم
السماح بالعبور إىل املناطق الفلسطينية ،وخالف ذلك  -يعيش
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ومن وجهة النظر اإلسرائيلية ،تعني هذه الحالة أن كل ضابط يحمل رتبة
متدنية أو حتى كل جندي أن يتخذ ً
قرارا بشأن حياة الفلسطينيين أو موتهم،
في ظل اإلفالت من العقاب ،وأنه ال يمكن مقاضاته في المحاكم على اإلطالق.
وتندرج حياة الفلسطينيين ضمن أمر قضائي ال يأتي إال في صورة إقصائهم،
بمعنى «قدرتهم على التعرض للقتل» (.)Agamben 1987
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املواطنون والرعايا الفلسطينيون يف درجات متفاوتة من حالة
اإلقصاء املذكورة.
«وحالة اإلقصاء موجودة يف القانون ويضعها القانون يف
عني االعتبار يف الوقت عينه .ومع ذلك ،فهي تقع خارج القانون.
فال إجراء قضائيًا يحكم ،أو يستطيع أن يحكم ،حالة اإلقصاء
بالنظر إىل أنها تشكل حالة تشهد تعليق إنفاذ القانون»
(.)Lloyd 2012: 73
ومن وجهة النظر اإلرسائيلية ،تعني هذه الحالة أن كل
ضابط يحمل رتبة متدنية أو حتى كل جندي أن يتخذ قرارًا
بشأن حياة الفلسطينيني أو موتهم ،يف ظل اإلفالت من العقاب،
وأنه ال يمكن مقاضاته يف املحاكم عىل اإلطالق .وتندرج حياة
الفلسطينيني ضمن أمر قضائي ال يأتي إال يف صورة إقصائهم،
بمعنى «قدرتهم عىل التعرض للقتل» (.)Agamben 1987
ومع ذلك ،فلدى إرسائيل «رغبة ملحة يف تطبيع حالة
اإلقصاء التي ينطوي عليها نظام االحتالل الذي تعتمده»
( ،Lloydاملصدر السابق) .ولذلك ،تقدم الكتب املدرسية حالة
اإلقصاء هذه باعتبارها واقعًا وجوديًا:
«تسكن رشيحة من السكان البدو يف  45مستوطنة ال
تعرتف السلطات بها .ولذلك ،ال يتلقى هؤالء السكان الخدمات
االعتيادية ،من قبيل موازنات البلديات وخدمات املياه والكهرباء
والصحة والرفاه االجتماعي» (.)Shahar, 2013: 215
فمن خالل التأكيد عىل أن هذا الوضع هو ما هو عليه ،ودون
طرح أي نقاش أو أسئلة ودون بيان الطريقة التي يمكن من
خاللها أن ال يكون مواطنون يعيشون يف دولة ديموقراطية
ً
معرتفا بهم وكيف يحُ رمون من الخدمات كافة ،فإن
أناسً ا
الكتاب يقدم هذه األوضاع املزرية التي تل ّم بالسكان البدو
اإلرسائيليني كما لو كانت شيئًا ال يزيد عىل كونه موجو ًدا .ويف
الواقع ،تتمثل السياسة التي تنفذها إرسائيل يف النقب يف تجريد
البدو من ممتلكاتهم وحرمانهم وطردهم جميعًا .وتسعى
إرسائيل ،يف سياق تعصبها املتطرف ضد األقليات ،إىل إيجاد
طرق تيرس لها 'حل' 'مشكلة' البدو و'تعدياتهم' عىل أرايض
'الدولة' ،وهي أراضيهم التي كانوا يملكونها طوال تاريخهم،

خصيصا لهذه الغاية
وتحبسهم يف بلدات حرضية ُشيدت
ً
( .)Nassra 2012وتعني املقاومة التي يبديها البدو لهذه
السياسة نكرا ًنا للجميل والعقوبة املرتتبة عليها عقوبة شديدة
20
(ومن الشواهد عىل ذلك قرية أم الحريان ،حزيران .)2017
وترشعن الحاجة إىل تهويد األرض الحبس الدائم الذي نفذته
الحكومة العسكرية خالل الفرتة املمتدة بني العامني 1948
و .1967ويجري تسويغ هذه السنوات التي شهدت فرض
الحصار املتواصل تحت شعار الحاجة املطلقة إىل املحافظة عىل
أكرب مساحة ممكنة من األرايض واإلبقاء عليها يف أيدي اليهود:
«ساعدت الحكومة العسكرية االستيطان اليهودي يف جميع
أنحاء البالد وحالت دون استيالء العرب عىل األرايض الفضاء».
(.)Shahar 2013: 138
ويتكفل نظام معتمد إلصدار التصاريح واألوامر ،والذي
قد يشهد تغريًا بني لحظة وأخرى ،بتنظيم حياة الفلسطينيني
تحت الحكم اإلرسائييل .ويف الواقع« ،ال يشكل نظام التصاريح
هذا تهدي ًدا لحياة اإلنسان وجسده ،وإنما يحرمه من الظروف
ّ
يعرفها
التي يحتاج إليها يف حياته .فهو يخلق الظروف التي
أغامبني ( )Agambenعىل أنها «الحياة بحدها األدنى»
( ،Lloydاملصدر السابق) »،وهي بالتحديد الحياة اإلنسانية
التي ُتنتزع منها حقوق اإلنسان وتحرم صاحبها ،وعىل أساس
عرقه ،من الظروف األساسية الرضورية لإلبقاء عىل حياته.
ومن الشواهد عىل هذا الحال قانون املواطنة ،الذي يُشرتط
عىل األزواج الفلسطينيني بموجبه الحصول عىل ترصيح لكي
يعيشوا معًا .ويرشعن الكتاب املدريس هذا الرشط عىل أساس
قوانني الطوارئ التي تحكم إرسائيل.
«يحرم القانون الفلسطينيني الذين يعيشون يف يهودا
والسامرة أو غزة ويتزوجون من مواطنات إرسائيليات ،وكذلك
ّ
يقرتن بمواطنني إرسائيليني ،من املواطنة.
الفلسطينيات اللواتي
يدافع البعض عن هذا القانون تحت شعار ديموقراطية
إرسائيل التي تدافع عن نفسها وحق إرسائيل يف استئصال

الخطر الذي تشكله الهجمات اإلرهابية.
يشيد البعض بالقانون ألسباب قومية وللرضورة التي
تقتيض الحيلولة دون هجرة الفلسطينيني واملحافظة عىل
السمة اليهودية للدولة.
قضت املحكمة العليا بأن هذا القانون غري دستوري ،ولكنها
رفضت االلتماس الذي رُفع ضده ألنه كان من جملة قوانني
الطوارئ.)Shahar 2013( ».

األمر كما لو كان «معجزة» (.)Barnavi 1998: 184
َّ
توظف
وتشكل املنفعة والكفاءة املعايري الرئيسية التي
يف رشعنة املجازر .فهذا ما يجعلنا نقرأ يف أحد كتب التاريخ
املتداولة يف املدارس اإلرسائيلية السؤال التايل حول مجزرة قبية،
التي أقدم فيها أريئيل شارون  -الذي تبوأ منصب رئيس وزراء
إرسائيل يف مرحلة الحقة من حياته  -والوحدة ( )101السيئة
الصيت التي كانت تحت إمرته عىل هدم قرية عن بكرة أبيها
وعىل رؤوس سكانها يف فعل انتقام منهم:

يرى أبادوراي ( )Appadurai 2006: 65أن «الواقع
الذي يشهد نقصان النقاء القومي [قد] يصبح عرضة لرتجمته
وتطويعه لإلسهام يف بناء هوية افرتاسية [ألن] األنظمة التي
تعتمد مبدأ سيادة األغلبية تنطوي يف نفسها عىل بذور اإلبادة
الجماعية ،بالنظر إىل أنها ترتبط وبصورة ثابتة ودائمة
باألفكار التي تتمحور حول تفرد اإلثنيات القومية وكمالها
[ ]...فقد تميس األغلبيات افرتاسية وتنتهج نهج اإلبادة العرقية
[ ]...عندما ّ
تذكرهم بعض األقليات بالفجوة الصغرية القائمة
بني وضعها [ ]...واألفق املتاح أمام [ ]...اإلثنيات القومية
النقية التي لم يمسها تلوث».
ويبني املؤرخ إيالن بابيه ( )Ilan Pappeأن «صمود األفكار
التي تتمحور حول 'النقاء' اإلثني وثباتها ّ
شكل حجر األساس
يف السياسة الصهيونية منذ اليوم الذي نشأت فيه ،وهو ما يزال
يحول الوسائل ،التطهري العرقي ،إىل أيديولوجيا ورؤية».
«ويقول باومان ( )Bauman 1989: 92إن هذه الرؤية
هي رؤية بستاني ،جرى إسقاطها عىل شاشة كبرية .فبعض
البستانيني يكرهون األعشاب الضارة التي تتلف تصميمهم
[ ]...وبعضهم ال يبدون أي عاطفة البتة تجاهها؛ فما هي إال
مشكلة ينبغي إيجاد حل لها ،ومهمة إضافية يتعني إنجازها.
وال تكمن املسألة يف أن ذلك يُحدث ً
فرقا بالنسبة إىل تلك
األعشاب الضارة؛ فالبستانيون بشقيهم يستأصلونها]...[ .
ويتفق الطرفان :يجب أن تموت األعشاب الضارة ليس بسبب
ما هي عليه ،بل بسبب ما ينبغي أن يكون عليه البستان من
جمال وترتيب».
وفيما ييل أحد األمثلة التي يسوقها أحد الكتب املتداولة يف
املدارس اإلرسائيلية:
«عىل الرغم من أن مجزرة دير ياسني لم تتسبب يف دبّ
الفزع والذعر يف نفوس عرب إرسائيل وتدفعهم إىل الفرار
[ ،]...فقد رسّعت من وترية فرارهم إىل ح ٍّد بعيد .وقد أفىض هذا
شخصا
الفرار إىل إيجاد حل ملشكلة ديموغرافية مخيفة ،بل إن
ً
معتدال ً كوايزمان [أول رئيس لدولة إرسائيل] تحدث عن هذا

«هل تعتقد بأن أعمال االنتقام كانت كافية لردع العرب عن
مهاجمة إرسائيل؟» (.)Naveh et al. 2009: 205
وليست اللغة املستخدمة يف الكتب املدرسية ووسائل اإلعالم
لرسد املعلومات أو نقل األخبار عن موت الفلسطينيني هي اللغة
التي ُتستخدم يف معرض اإلشارة إىل البرش ،بل إىل الشحن .فال
يسمى الفلسطينيون 'ضحايا' عىل اإلطالق ،وعندما يتوجه
الجنود إىل قتلهم «يقال لهم أن يطلقوا النار عىل أهداف ،تسقط
عند إصابتها» ( .)Bauman 1989: 92فعىل سبيل املثال:
«كانت غالبية الهجمات تستهدف األعيان املدنية ،واشتملت
عىل عمليات مراقبة واجتياحات ُنفذت يف عمق األرايض الواقعة
خلف الحدود» (.)Inbar, 2004: 244
وتضفي الكتب املدرسية صفة رشعية تامة عىل التطهري
اإلثني (الخطة «د») الذي طال الطريق الواصل بني تل أبيب
والقدس:
«من وجهة نظر يهودية ،حققت الخطة (د) نجاحً ا منقطع
النظري .فقد عززت القوة العسكرية التي يتمتع بها املجتمع
ً
ً
'أصل
ترابطا إقليميًا [يهوديًا] باعتباره
اليهودي .وشكلت
إسرتاتيجيًا' .وتركت آثارًا إيجابية عىل املستوى الدبلومايس
ألنها أسهمت يف إقناع األمريكيني والروس بأن املجتمع اليهودي
قوي من الناحية العسكرية وأنه يستطيع الدفاع عن نفسه
(.)Blank 2006: 46
وليس لألسباب التي تقف وراء موت الفلسطينيني أهمية
ذات بال .فالكتب املدرسية املتداولة يف إرسائيل ال تجد عذرًا وال
تفرس قتل هؤالء الفلسطينيني ،بل ترشعنه من خالل تفسريات
تبعية ،وال سيما من خالل بيان التبعات اإليجابية بعيدة املدى
ً
الحقا إىل قضية .ومثلما
التي حققتها إلرسائيل والتي تحولت
شهدنا يف الخطاب السيايس خالل الهجمة الرشسة األخرية
التي شنتها إرسائيل عىل قطاع غزة يف العام  ،2014يموت
الفلسطينيون إما ألنهم ال يفعلون ما يُطلب منهم أو عن طريق
الخطأ.
وتقدم بعض الكتب تفسريات فنية ،وال تشمل أي من

شرعنة المجازر
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الصورة رقم (ُ « :)11وهب جنود الوحدة ( )101شجاعة فائقة وقدرة على االرجتال والصمود في أحلك الظروف ،ناهيك عن التماسك
والوالء ألصدقائهم املصابني ،بحيث أضحوا ميثلون خرافة اجلندي املقاتل في قوات الدفاع اإلسرائيلية» (.)204 :2009

الروايات التي ترسدها أي شهادة جاءت عىل لسان الضحايا
أو أقاربهم.
ففيما يتصل بمجزرة دير ياسني ،التي ارتكبت يف العام
:1948
ّ
«تعطل مكرب الصوت الذي كان املتحدث يحث سكان قرية
دير ياسني عربه عىل مغادرة قريتهم [ ]...ولم يغادر السكان
القرية ،وهذا هو السبب الذي يقف وراء ارتفاع عدد الضحايا
يف صفوفهم بدرجة كبرية» (.)Naveh et al. 2009: 113
وفيما يتعلق بمجزرة قبية ،التي ارتكبت يف العام :1953
«لم يكن الجنود عىل علم بأن العديد من أبناء القرية كانوا
يختبئون يف منازلهم يف تلك الليلة» (.)Inbar 2004: 244
وتكمن النتيجة املهمة التي أفرزها قتل هؤالء الفلسطينيني
األبرياء يف بيوتهم يف أنه «ولّد بعض الثقة لدى اليهود يف
منازلهم» (Avieli-Tabibian 2001, Domka et al.
« ،)2009, Naveh 2009واستعاد معنويات جيش الدفاع
اإلرسائييل وكرامته وساعده عىل التحول إىل جيش صارم يملك
قوة الردع وتستطيع يده الطوىل أن تصل إىل العد ّو يف عقر
داره» (.)Inbar 2004, Blank 2006
وعىل هذا املنوال ،نقرأ األسئلة التالية:
• ُقتل  50مرصيًا وأُرس  40آخرين  -أكرب عملية منذ
حرب االستقالل.
•كيف يؤثر مثل هذا العنوان عىل معنويات املواطنني
اإلرسائيليني؟ ()Domka et al. 2009: 161
وهذا هو ما يسميه مبيمبي ( )Mbemebeمنطق البقاء:
«كل عدو يُقتَل يُش ِعر الناجي بقدر أكرب من األمن».
ومن الناحية البرصية ،تضفى هالة من الغموض عىل
القتلة بوصفهم شخصيات أسطورية وقدوة يحذو الشباب
اإلرسائيليون حذوها .فعقب التقارير التي نرشت عن مجزرة
قبية ،نرى هذه الصورة التي تمجد القتلة تحت ملصق يرد
فيه« :النمو مقابل الحصار» ( )Barnavi 1999أو فوق أغنية
تمجدهم ( ،)Tabibian 2001وتمجيد لفظي للقتلة يف تعليق.
ويرد يف النص الذي يرافق الصورة نفسها يف كتاب (Naveh
:)et al.
فاملديح يكال للقتلة ملا هم عليه برصف النظر عما فعلوه.
فهم يتحلون باألخالق والطيبة والوالء ،عىل الرغم من أنهم
يقرتفون جرائم فظيعة ضد اإلنسانية عندما تتطلب مصلحة
الشعب ذلك .وتكمن العربة التي تدرسها هذه الرواية يف أن مثل
هؤالء الوطنيني الرشفاء لم يكن لهم أن يقدموا عىل اعتداء ال

يمكن تسويغه.
ويبني بيرتبريغ ( )Piterberg 2008: 199أنه «من وجهة
نظر املستوطن ،يع َد 'من نحن' شيئًا ،وما نفعله باآلخرين شيئًا
آخر ]...[ .فما نحن عليه يكمن فيما نجده يف الكتاب املقدس
ويف الطوباوية الصهيونية ،وما نقدم عىل فعله  -التطهري
العرقي يف فلسطني  -يمثل رواية مختلفة .وهاتان الروايتان
تتشابكان مع بعضهما ً
بعضا بصورة ال فكاك عنها ،ولكن ليس
ً
عميقا يف
بالنسبة إىل الصهاينة ».وترضب جذور هذه العقلية
منظومة التعليم اإلرسائيلية ويف سلوك قواتها املسلحة ،مثلما
21
يرى املرء ذلك يف شهادات الجنود.
وحسب الفرضية التي يسوقها باومان (Bauman 1989:
« ،)92يعزز نزع السمات اإلنسانية عن األعيان والتقييم الذاتي
األخالقي اإليجابي بعضهما ً
بعضا .فقد ينجز التابعون أي غاية
بإخالص يف الوقت الذي يبقى فيه ضمريهم األخالقي ال يختلجه
الفساد».
ويتمحور االدعاء العام الذي تسوقه الروايات التي تتناول
الطرد واملجازرً ،
وفقا لجيجيك ( :)Zizek 1989قد تتغاىض
ّ
يحل بهم) أو
النتيجة اإليجابية (لصالحنا) عن الرش (الذي
تشيح ببرصها عنه».

كلمة ختامية
تغرس الكتب املدرسية املتداولة يف إرسائيل يف نفوس الطلبة
املنطق االستيطاني الكولونيايل الذي يقوم عىل اإلقصاء بوصفة
املنطق الوحيد الذي يتصل بالعالقات القائمة مع أقرانهم
وجريانهم من املواطنني الفلسطينيني .وتعمل هذه الكتب عىل
تعزيز 'العنرصية النخبوية'  -العنرصية التي يجري إمالؤها
من األعىل وغرسها يف األذهان من خالل الكتب املدرسية
واألوراق والخطابات الربملانية وكتب التاريخ .وهذه العنرصية
«تثبت نفسها يف املمارسات (أشكال العنف ،واالحتقار،
والتعصب ،واإلذالل واالستغالل) ،ويف أشكال الخطاب والتمثيل
[تعب] عن الحاجة إىل تطهري الجسم االجتماعي ،من أجل
ّ
التي
املحافظة عىل 'النفس' أو عىل 'هويتنا من جميع أشكال االختالط
أو التزاوج أو الغزو والتي تتمحور حول سمات األغيار (االسم،
ولون البرشة ،واملمارسات الدينية)» (،)Balibar 1991: 17
أو وجود الناس يف مكان ليسوا مرغوبني فيه ،مثلما رأينا ذلك.
ترجمة ياسني السيد (عن االنجليزية)

113

عدد 69

الهوامش:
1

هذه املصطلحات مقتب سة من كتاب أبادوراي (:)Appadurai

10

2

لالطالع على املساعي التي تبذلها إسرائيل في سبيل محو التاريخ
الفلسطيني وطمسه ،انظر املوقع اإللكتروني:

11

3

وضع زيغمونت باومان هذا املصطلح في كتابه املنشور في العام 2006
(.)Zigmunt Bauman 2001

4

كتاب «جغرافيا أرض إسرائيل» ،ص.240 .

5

وقد ل ّوح الزعيم الصهيوني دافيد بن غوريون ،الذي تقلد منصب رئيس
الوزراء في إسرائيل ،بن سخة من الكتاب املقدس أمام جلنة بيل (،)1937
والتي كان من املقرر أن تتخذ قرا ًرا بشأن تق سيم فل سطني ،حيث قال:
«هذا هو كوشاننا (شهادة ت سجيل األراضي العثمانية)» .ويحمل ال ساسة
اإلسرائيليون املعاصرون هذه الرسالة نف سها ،التي ترى أن احلقوق
اليهودية ت ستند إلى الكتاب املقدس.

Appadurai: the fear of small numbers 2006

ht t p://www. haa retz.com /israel-news/.prem i( um-1.798565شوهد في تشرين األول)2017 ،

وكتبت وزارة التربية والتعليم في رسالة وجهتها إلى املعلمني والطلبة
في يوم  29تشرين الثاني ( 2014وهو اليوم الذي يصادف ذكرى إعالن
االستقالل) تقول« :يقيم الكتاب املقدس البنية التحتية الثقافية لدولة
إسرائيل .ففيه يرسو حقنا في األرض».
كما لوح داني دانون ،سفير إسرائيل لدى األمم املتحدة ،بالكتاب املقدس
في يوم  23كانون األول ً ،2016
قائل« :يضم هذا الكتاب ثالثة آالف سنة
من التاريخ اليهودي في أرض إسرائيل وال أحد ي ستطيع أن يغيره».

12

6
7

يع ّد هذا الكتاب ،الذي ُح ظر في نهاية املطاف ،الكتاب الوحيد الذي يذكر
األسماء الفل سطينية للقرى التي طالها التطهير واستوطنها اليهود.

8

تكمن احلقيقة التاريخية في أنه جرى االستيالء األراضي الفل سطينية
في قرية عني حوض ومصادرتها .ويقطن سكان القرية الذين متكنوا من
العودة إليها بطريقة أو بأخرى حتى هذا اليوم في بقعة صغيرة من
أرضهم بوصفهم ‘الجئني حاضرين’ ( ،)present absenteesوهم
محرومون من جميع احلقوق واخلدمات ،وذلك فيما بات يحمل الت سمية
القانونية ‘القرى غير املعترف بها’ .وفي يوم  31متوز ُ ،2007ربط أحد
املنازل في قرية عني حوض بشبكة الكهرباء .وهناك ما يربو على 100
قرية غير معترف بها في إسرائيل.

9

http://www.aljazeera.com/news/2017/01/palestiniankilled-israeli-home-demolition-170118043846949.html

(شوهد في تشرين أول)2017 ،
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https://electronicintifada.net/blogs/maureen-claremurphy/brother-and-sister-slain-checkpoint-were( executed-palestinians-sayشوهد في تشرين أول)2017 ،
�ht t p://www. haa retz.com /israel-news/.prem i
( um-1.794617شوهد في تشرين أول)2017 ،

13

http://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/JusticeMinistry-refuses-to-demolish-house-of-Abu-Khdeir( murderer-483074شوهد في تشرين أول)2017 ،

14

يشير اصطالح العرب إلى العرب املسلمني واملسيحيني ،ولكنه ال يشير
إلى اليهود العرب.

15

ترتبط الرقابة األمنية باألخبار الواردة عن مردخاي فعنونو ،الذي يرد ذكره
وس جن ،ثم ُوضع
بعد صورة احلاجز مباشرة .فقد باع فعنونو أسرا ًرا نووية ُ
رهن اإلقامة اجلبرية في منزله على مدى ال سنوات الثالثني املنصرمة.

16

شكلت مجزرة كفر قاسم التي اق تُرفت في العام  1956أحد محاور هذه
اخلطة .وكانت الفكرة تكمن في قتل عدد قليل من الفل سطينيني وترويع
اآلخرين لكي يفروا إلى األردن.

17

https://www.dailysabah.com/mideast/2014/07/14/
mothers-of-all-palestinians-should-also-be-killedsays-israeli-politician; https://www.washingtonpost.
com/news/worldviews/wp/2015/05/07/israels-newjustice-minister-considers-all-palestinians-to-be-the( enemy/?utm_term=.3b10cd2dea69شوهد في تشرين أول،

18

( http://bit.ly/2fJmSCeشوهد في تشرين األول)2017 ،

ومؤخ ًرا ،وبخ وزير التربية والتعليم اإلسرائيلي مراسل قناة اجلزيرة ،الذي
أجرى مقابلة معه ،وقال له« :إذا أردت أن تقول أن هذه األرض لي ست لنا،
فعليك أن تغير الكتاب املقدسِ .
مقدس ا آخر يقول إن
احض ر لي كتا ًب ا
ً
أرض إسرائيل ال تعود لليهود» ( 27شباط .)2017

نشكر د .دفورا غاملييل ( – )Dvora Gamlieliالباحثة في دراسات
التوراة والكاباال – على هذا التوضيح.

http://www.timesofisrael.com/as-israeli-forces-go-onhigh-alert-after-faqha-killing-hamas-may-be-looking( /to-avoid-a-warشوهد في تشرين أول)2017 ،

)2017

19

The lab - we sell weapons. Yotam Feldman 2013.
https://www.youtube.com/watch?v=iabky5rvsGk

(شوهد في تشرين األول)2017 ،

https://972mag.com/photos-israel-demolishes- 20
 /homes-in-umm-el-hiran-amid-violence/124583صور

من االعتداءات على أم احليران في النقب.

21

انظر منظمة كسر الصمت،

https://www.amazon.com/Our-Harsh-Logic-Testi�.
monies-Territories/dp/0805095373

http://www.breakingthesilence.org.il/protective-edge

(شوهد في تشرين أول)2017 ،
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مقاالت

سهير أبو عقصة داود

*

الحركة اإلسالمية في إسرائيل

يحتل الصدام بني حركات اإلسالم السيايس والدول التي
تتواجد فيها يف عدة دول يف الرشق األوسط وشمال أفريقيا
أهمية متجددة ،خاصة بعد ما سمي بـ «الربيع العربي»
الذي أفرز إىل السطح حركات إسالمية كانت قد قمعت عىل
يد األنظمة الدكتاتورية املختلفة يف املنطقة ،ويأتي هذا املقال
إللقاء الضوء عىل اإلسالم السيايس يف إرسائيل ،ومن ناحية
أخرى عىل خصوصية هذا العمل يف الدولة العربية.
سوف أناقش نشوء الحركة وتطورها وانقسامها
ونهجها يف عدة سياقات ،وأعرض الفروق واألمور املشرتكة
بني جناحي الحركة :الشمايل والجنوبي ،معتمدة عىل
مقابالت مع عدد من قياديي الحركة ومن قياديي التيارات
األخرى ،ومع عدد من الفلسطينيني ،الستطالع آرائهم حول
* محاضرة في العلوم ال سياسية جامعة كوستال في الواليات املتحدة.

عدة مواضيع يناقشها املقال.
يستطيع املهتم بالحركة اإلسالمية داخل  1948أن يجد
الكثري من املعلومات املكرّرة حول إنشاء الحركة يف السبعينات
من القرن املايض ،ولكن قلّما يجد الباحث أو املهتم مقابالت
مع قياديي الحركة واستطالع آراء من خارج الحركة من
فلسطينيي الداخل حول نهج الحركة ،وموضعة الحركة
كجزء من املجتمع الفلسطيني داخل إرسائيل ،أو ضمن
السياق الوطني السيايس الفلسطيني وتطورات املنطقة التي
تنعكس بشدة عىل أعضاء الحركة.
وقد حظي الجناح الشمايل منذ انشقاق الحركة عام 1996
باهتمام واسع من اإلعالم واألكاديميا واملؤسسة األمنية.
وانتقد مؤسس الحركة الشيخ درويش ،ورئيس الجناح
الجنوبي بعد االنقسام ،تركيز اإلعالم الكثيف عىل نشاطات
الجناح الشمايل ،وكان يوجه نقده إىل اإلعالم اإلرسائييل
1
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والعربي خارج الدولة خاصة «الجزيرة» والقناة اإلرسائيلية
الرسمية ،مرصحا يف إحدى املقابالت أن التغطية اإلعالمية
غري منصفة بحق الجناح الجنوبي ،وأن «الجزيرة» تهرع
ألي نشاط يقوم به صالح ،قائال إنه يعرف السبب ولكنه لن
يرصح عنه 2.وعىل األغلب يقصد عالقة صالح القوية بقطر
وحصوله عىل دعم منها.
ويتوجب دائما عند بحث أي موضوع أو تيار داخل
املجتمع الفلسطيني يف إرسائيل موضعة هذا التيار ضمن
إطار أشمل ،وهو عالقة هذا املجتمع مع الدولة .هذه العالقة
التي تشهد توترا متصاعدا ،يف نظري ،بالذات منذ حرب
 2006وفشل إرسائيل يف أي من أهدافها ضد حزب الله  .ويف
تحليل للحقوقي رائف زريق حول الوضع الراهن يف إرسائيل،
ناقش زريق أن الليربالية االقتصادية التي ميزت الدولة عن
االشرتاكية يف سنواتها األوىل ،والتي أفرزت فجوات كبرية
بني الطبقات ما زالت مستمرة ،بينما الليربالية السياسية
التي وسعت هامش الحريات يف سنوات الثمانني تراجعت
ومستمرة بالرتاجع خاصة بعد االنتفاضة الثانية 2000
وبعد سيطرة اليمني عىل الحكم  .لذلك ،نجد أن الدولة
تحوّلت اليوم من دور الدفاع إىل دور الهجوم يف عالقتها مع
املواطنني الفلسطينيني ،مطالبة إياهم بالوالء للدولة والتماهي
معها ،ويرى زريق حظر الحركة اإلسالمية (الجناح الشمايل)
وإبعاد العديد من النواب العرب عن جلساتهم يف الكنيست
3
خري دليل عىل هذه السياسة.
ففي ذكرى مرور عام عىل إخراج الحركة اإلسالمية
الجناح الشمايل يف إرسائيل خارج القانون ،قال نائب رئيس
الحركة ،الشيخ كمال خطيب ،إن الحركة اإلسالمية كانت
وسيلة لخدمة املرشوع اإلسالمي ،وأنهم يف الحركة «حتما»
4
سيجدون «ألف وسيلة « لخدمة هذا املرشوع.
وكانت السلطات اإلرسائيلية قد أخرجت الحركة اإلسالمية
الجناح الشمايل عن القانون يف ترشين الثاني  2015 ،17وذلك
استنادا لقانون «أنظمه الدفاع» من زمن االنتداب الربيطاني
عام  1945متهمة الحركة بالتحريض عىل العنف واإلرهاب.
ّ
ووقع وزير األمن اإلرسائييل السابق ،موشيه يعالون القرار،
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وتم بحسب القرار إغالق كافة مؤسسات الحركة ،وهي 17
5
مؤسسة تعمل معظمها يف األعمال الخريية والدينية .
بعد ذلك تم وضع رئيس الحركة الشيخ رائد صالح يف
السجن ليقيض عقوبة تسعة أشهر يف السجون اإلرسائيلية
بتهمة مهاجمة رشطي وخطبة ألقاها منذ عدة سنني 6.ورغم
عدة عقود تعاملت فيها حكومات إرسائيل املتعاقبة مع
الحركة بطرق مختلفة كاملالحقات والسجن واإلقامة الجربية

ومنع السفر واالعتقال اإلداري والتفتيش يف مكاتب الحركة
ومصادرة محتويات وإغالق مؤقت لصحف ومؤسسات ،إال
أن إخراج الجناح الشمايل من الحركة ،التي هي أحد املكونات
السياسية الرئيسية للفللسطينيني داخل إرسائيل ،يمثل
تحوال جذريا يف السياسة اإلرسائيلية ليس فقط نحو الحركة
اإلسالمية بل نحو الفلسطينيني يف إرسائيل منذ قيام الدولة
عام . 1948
وللحركة اإلسالمية جناح «معتدل» ما زال فاعال وممثال
7
يف الكنيست اإلرسائييل هو الجناح الجنوبي.
أما رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي جمال
زحالقة ،فقد وصف الحالة اإلرسائيلية ،يف توضيح حول
استقالته األخرية من رئاسة الحزب كالتايل « :تتعرض األحزاب
والحركات الوطنية يف الداخل لحملة مطاردة وتحريض دموي
غري مسبوقة ،وأشدها بشاعة حظر الحركة اإلسالمية وسجن
رئيسها ،الشيخ رائد صالح ،و حملة االعتقاالت الجماعية
لقيادات وكوادر التجمع الوطني الديمقراطي بعد منتصف
الليل يف أيلول املايض  .كل ذلك بهدف تجريد املواطنني العرب
من مصادر قوتهم ،من أحزابهم وحركاتهم الوطنية ،وإعادة
تشكيل الخريطة السياسية لفلسطينيي الداخل بحيث تكون،
يف اعتقادها ،أقل خطرا وإزعاجا ملرشوعها االستعماري
8
العنرصي».
ويقدر داعمو الحركة اإلسالمية بحوايل عرشين باملائة
من الفلسطينيني مواطني دولة إرسائيل .والفلسطينيون
املسلمون الذين يشكلون أكثر من ثمانني باملائة من املواطنني
العرب داخل الدولة 9،خضعوا كغريهم من املواطنني العرب
إىل عرصنة متسارعة بسبب املتغريات الجذرية والدراماتيكية
التي أدت إىل التغري يف بنية املجتمع الفلسطيني االقتصادي
واالجتماعي والسيايس بعد  ،1948تمثل ذلك بزيادة نسبة
التعليم بشكل ملفت ،خروج املرأة إىل العمل ،انخفاض نسبة
الوالدة ،تحسن املعيشة ونمو طبقه وسطى ،ورغم ذلك
ظل الفلسطينيون يعيشون عىل هامش املجتمع اإلرسائييل
اقتصاديا وسياسيا ويعيشون تناقضات يف دولة تتناقض مع
نفسها «كيهودية وديمقراطية» وتتكئ عىل أكثر من جهاز
قانوني :فحينا تتكئ عىل أنظمة الدفاع (الطوارئ) من زمن
االنتداب ،وحينا عىل القانون اإلرسائييل وحينا عىل قانون
الدفاع بتطبيق مختلف يف املناطق الفلسطينية املحتلة ،األمر
الذي يناقض جوهر الديمقراطية.
ومع هجمات  11أيلول وانعكاساتها عىل الرشق األوسط
وعامليا ،يشعر قسم كبري من املسلمني يف إرسائيل ،كغريهم
خارجها ،بأن هنالك هجمة عىل اإلسالم ،فتعاظم لديهم

لم تكن للدولة العبرية سياسة شاملة متعاقبة في كيفية التعامل مع
الفلسطينيين  1948أو سياسة رسمية في التعامل مع الحركة اإلسالمية-
الجناح الشمالي .وبهذا استعمل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أساليب
جديدة لحل مشكالت قديمة لتثبيت سطوته واكتساب شعبية انتخابية
مستغال التألب العالمي ضد ظاهرة التطرف اإلسالمي واإلسالم الجهادي.
شعور االستياء من سياسات إرسائيل ،وتزيد من اغرتابهم،
وبدون شك دفع ذلك الحركة اإلسالمية ،بالذات الجناح
الشمايل ،إىل تصعيد الخطاب الديني ،أكثر مما هو قومي،
واملمارسات يف مدينة القدس واألقىص خاصة التي سببت
قلقا متزايدا ومطالبات من عدة جهات إرسائيلية بإخراج
الحركة عن القانون.
لم تكن للدولة العربية سياسة شاملة متعاقبة يف كيفية
التعامل مع الفلسطينيني  1948أو سياسة رسمية يف التعامل
مع الحركة اإلسالمية -الجناح الشمايل .وبهذا استعمل رئيس
الحكومة بنيامني نتنياهو أساليب جديدة لحل مشكالت قديمة
لتثبيت سطوته واكتساب شعبية انتخابية مستغال التألب
العاملي ضد ظاهرة التطرف اإلسالمي واإلسالم الجهادي.
وقد برزت عدة حركات سياسية وطنية يف الداخل
ولكنها تالشت بعد مالحقة الدولة لها أو بسبب خالفات
داخلية وتنظيميه وعجزها عن رضب جذور لدى املواطنني
الفلسطينيني ،ولكن األمر مختلف بالنسبة للحركة اإلسالمية
بشقيها ،والتي ال شك أنبتت جذورا قوية ليس من السهل
اقتالعها .ويجدر هنا إعطاء ملحة تاريخية عن تأسيس
الحركة وجذورها قبل التطرق إىل مواضيع املقال األخرى.

ّ
وتطوره في فلسطين
نشوء اإلسالم السياسي
رأى البعض زيارة عبد الرحمن البنا ،أخي املرشد
املؤسس لجماعة اإلخوان املسلمني إىل فلسطني يف ثالثينيات
القرن املايض خالل الثورة العربية ضد االنتداب الربيطاني
( )1947-1919ومن ثم لقاء البنا بمفتي فلسطني الشيخ
أمني الحسيني ،بداية املرشوع اإلسالم السيايس لفلسطني.
بعد عقد من الزمان افتتح أول فرع لإلخوان والذي تحول
برسعة إىل  25فرعا ينتمي إليه أكثر من عرشين ألف عضو.
لكن النكبة الفلسطينية عام  1948وترسيخ الدولة العربية
أدى إىل هدم هذا املرشوع برمته كجزء من هدم جميع
املؤسسات السياسية الفلسطينية .فبعد إقامة الدولة أغلقت
جميع الفروع وقمعت الحركة يف ظل حكم عسكري قمع

الفلسطينيني الذين بقوا يف أرضهم بشكل عام .وقد استمرت
الدولة اليهودية يف استعمال قوانني الدفاع (الطوارئ) التي
صدرت يف عهد االنتداب الربيطاني ،ولم تقم إرسائيل بإلغائها
رغم عدة محاوالت ومطالبات بهذا اإلجراء .وأنظمه الدفاع،
يف حينه ،أعطت سلطة االنتداب صالحيات غري محدودة
تقريبا يف التضييق عىل الحريات واملالحقات ،وهذه األنظمة
نفسها هي التي استخدمت لفرض الحكم العسكري عىل
الفلسطينيني الذين بقوا يف الداخل بعد قيام الدولة ،منهم من
بقي يف أرضه وحواىل  %25-20تحولوا إىل الجئني داخليني،
وحولوا بلمح البرص من أصحاب األرض إىل أقلية عددية
واجتماعية كمواطنني يف دولة معادية ذات أكثرية يهودية
تحت حكم عسكري دام لحوايل عقدين من الزمن ،لم تقم
إرسائيل بإلغائه إال بعد أن تأكدت أنها كرست شوكة املواطنني
10
الفلسطينيني ،وأنهم لم يعودوا يشكلون خطرا عليها.
ويرتبط نشوء الحركة اإلسالمية يف إرسائيل بشكل وثيق
بحرب الـ 1967ـ واحتالل إرسائيل للمناطق الفلسطينية
التي ظلت خارج احتاللها بعد عام  1948وهي الضفة
الغربية ،القدس الرشقية وقطاع غزة .أدى هذا االحتالل
بشكل مثري إىل نتيجة عكسية للفلسطينيني داخل إرسائيل
الذين استطاعوا -للمرة األوىل منذ عزلهم عن بقية شعبهم
الفلسطيني والشعب العربي بعد النكبة -أخريا التواصل
من جديد مع أبناء شعبهم يف املناطق املحتلة بعد الحرب.
ومؤسسو الحركة طالب من منطقة املثلث املحاذي للضفة
الغربية ،والذين درسوا يف جامعات ومراكز دينية يف الضفة
الغربية التي احتلتها إرسائيل يف حرب  .1967وأثر هذا
التواصل والصحوة اإلسالمية يف املنطقة عىل هؤالء الطالب
بشكل عميق ،فقاموا بعد عودتهم بإنشاء خلية رسية حملت
اسم «أرسة الجهاد» ،لكن الخلية كشفت وتم اعتقال عدد
من أعضائها .بعد ثالث سنني خرج مؤسس الحركة الشيخ
عبدالله نمر درويش وهو يحمل خطابا معتدال متصالحا مع
الدولة ومؤسساتها وقوانينها ،وخرج معه أيضا الشيخ رائد
صالح ابن مدينة أم الفحم أكرب تجمع إسالمي يف إرسائيل،
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ويرتبط نشوء الحركة اإلسالمية في إسرائيل بشكل وثيق بحرب الـ
1967ـ واحتالل إسرائيل للمناطق الفلسطينية التي ظلت خارج احتاللها
بعد عام  1948وهي الضفة الغربية ،القدس الشرقية وقطاع غزة .أدى هذا
االحتالل بشكل مثير إلى نتيجة عكسية للفلسطينيين داخل إسرائيل الذين
استطاعوا -للمرة األولى منذ عزلهم عن بقية شعبهم الفلسطيني والشعب
العربي بعد النكبة -أخيرا التواصل من جديد مع أبناء شعبهم في المناطق
المحتلة بعد الحرب .ومؤسسو الحركة طالب من منطقة المثلث المحاذي
للضفة الغربية ،والذين درسوا في جامعات ومراكز دينية في الضفة الغربية
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وثاني أكرب املدن الفلسطينية بعد النارصة يف الداخل ،والذي
أصبح نائبا لدرويش يف الحركة التي حملت يف البداية اسم
«الشباب املسلم» ،ومن ثم اسم «الحركة اإلسالمية».
وتختلف الحركة اإلسالمية عن جميع الحركات واألحزاب
التي نتجت سابقا يف إرسائيل بأنها املنظمة الوحيدة من جهة
كونها ذات مرشوع إسالمي ،وكانت جميع الحركات السابقة
علمانية ،ماركسية أو قومية عربية أو خليطا من االثنني.
ولكن التدين ليس بالرضورة العامل الوحيد أو الحقيقي
وراء نشوء اإلسالم السيايس يف إرسائيل .وقد كتب العديد
حول أسباب نشوء الحركة ،فرأى البعض أنها جزء من نمو
اإلسالم السيايس يف الرشق األوسط بشكل عام والذي دعا إىل
العودة إىل الجذور اإلسالمية ،وهو ليس ناتجا بالرضورة عن
الرصاع العربي الفلسطيني .ورأى البعض اآلخر أنه نتيجة
انهيار املرشوع النارصي بعد حرب  1967وفشل القومية
العربية يف إيجاد حلول للقضية الفلسطينية  .يعترب املحلل
إرسائيل رفائيل مثال أن اإلسالم السيايس يف إرسائيل هو
امتداد لصحوة إسالمية عاملية ،ويف مكان آخر أنه رد فعل
عىل التهميش السلطوي والعداء تجاه العرب يف إرسائيل.
بينما يرى بعضهم اآلخر كتال نحما أن الحركة اإلسالمية
يف إرسائيل -مثلها مثل حركات اإلسالم السيايس املعارص-
ناتجة عن عوامل اقتصادية أيضا وفجوات اجتماعية وعدم
الثقة باملؤسسات وأجهزه الحكم.
أما سماح إرسائيل لبعض املسلمني بزيارة السعودية
نهاية السبعينات والحج إىل األماكن املقدسة فقد كان له تأثري
عميق عىل تسارع املد اإلسالمي يف الداخل .ويعترب العديد،
خاصة من مؤيدي وأعضاء الحزب الشيوعي اإلرسائييل -كما
رصحوا يف مقابالت معهم -أن سماح إرسائيل بهذه الزيارات
لم يكن بريئا ،وأن الدولة كانت وراء املرشوع اإلسالمي

لرضب الحزب الشيوعي اليساري يف إرسائيل كما فعلت
إرسائيل الحقا يف دعم تأسيس حماس للتصدي للحركات
الفلسطينية اليسارية ،كما قال النائب السابق عفو اغبارية
11
وغريه من أعضاء الحزب.
ومن املثري أن الحركة اإلسالمية يف إرسائيل لم تكن
امتدادا للحركة التي نشأت أيام االنتداب وقمعت يف حينه
عىل يد االنتداب الربيطاني وثم من ِقبل دولة إرسائيل ،وإنما
هي امتداد لإلسالم السيايس يف املنطقة خاصة يف مرص .ويف
مقابلة أجريتها مع النائب مسعود غنايم من الجناح الجنوبي
حول هذا املوضوع قال غنايم إن «الحركة اإلسالمية ليست
امتدا ًدا لإلخوان يف فلسطني .بل هي تأثرت من جماعة اإلخوان
12
املسلمني يف مرص يف أبياتها الفكرية والدينية».
ويتبني يف نظرة عىل مسرية الشيخ كمال خطيب نائب
الشيخ رائد صالح وأحد مؤسيس الحركة أنه تلقى تعليمه
الثانوي يف مدرسة مسيحية أهلية يف النارصة ،وكانت عائلته
تتبع الحزب الشيوعي اإلرسائييل والذي ينتقده الخطيب اليوم
باستمرار .أما الشيخ صالح فقد أتى من أرسة من أم الفحم
وخدم أحد أشقائه يف الرشطة اإلرسائيلية .وال شك أن تواصل
االثنني مع شخصيات دينية خالل تعليمهم يف الضفة الغربية
املحتلة ،وكم األحداث السياسية الكبرية التي شهدتها املنطقة
يف السبعينات قد تركت لديهم أثرا عميقا وشكلت لديهم نواة
املرشوع اإلسالمي يف إرسائيل .ومن كربيات األحداث التي
تأثروا بها :الغزو السوفييتي ألفغانستان واتفاقات «السالم»
املرصية مع إرسائيل والثورة اإليرانية ويوم األرض يف الداخل
عام  .1976وامللفت أن تشكل الحركة واكب انفتاحا إرسائيليا
وسياسة أقل تشددا مع الفلسطينيني داخل إرسائيل أواخر
السبعينات خاصة بعد صدام يوم األرض ،حيث سمحت
إرسائيل بعده بإقامة حركات وأحزاب سياسية عربية جديدة

أما سماح إسرائيل لبعض المسلمين بزيارة السعودية نهاية السبعينات
والحج إلى األماكن المقدسة فقد كان له تأثير عميق على تسارع المد اإلسالمي
في الداخل .ويعتبر العديد ،خاصة من مؤيدي وأعضاء الحزب الشيوعي
اإلسرائيلي -كما صرحوا في مقابالت معهم -أن سماح إسرائيل بهذه الزيارات
لم يكن بريئا ،وأن الدولة كانت وراء المشروع اإلسالمي لضرب الحزب الشيوعي
اليساري في إسرائيل
إىل جانب الحزب الشيوعي اإلرسائييل الذي كان الحزب الوحيد
الذي سمحت له الدولة بالنشاط القانوني ،وكان لعدة عقود
الحزب غري الصهيوني الوحيد املهيمن يف الساحة الفلسطينية
يف الداخل ،واملتنفس للفلسطينيني الذين رفضوا االنخراط يف
األحزاب الصهيونية.
نبذت الحركة العنف بعد أن اعرتفت بإرسائيل وقبلت
بالعمل ضمن رشوط القانون وديمقراطية إرسائيل وبمكانة
الفلسطينيني كأقلية يف دولة ذات هيمنة يهودية ،وباملقابل
استغلت األدوات والحقوق املمنوحة لها من قبل الدولة كحقوق
املواطن يف الرتشح واالنتخاب واإلقامة الدائمة وامليزانيات،
وأن كانت محدودة ،لخدمة املرشوع اإلسالمي الجديد .
وبحسب الباحث أسعد غانم فإن الحركة منذ البداية تبنت
أربع هويات :إسالمية ،عربية ،فلسطينية وإرسائيلية وهي
تنادي باملساواة 13.وناقش نديم روحانا أنه رغم االختالفات
بني التيارات املختلفة داخل الحركة اإلسالمية لكنها جميعا
تؤيد قيام دولة فلسطينية إىل جانب دولة إرسائيل بما يعني
أنها تقبل بوجود دولة إرسائيل .ومن ناحية أخرى رفضت
الحركة االيديولوجيات الغربية والعلمانية خاصة االشرتاكية
والشيوعية ،والحقا الحركات النسوية ،ما أدى إىل مهاجمتها
بقوه من قبل الحزب الشيوعي اإلرسائييل الذي رأى بها خطرا
عىل مكانته وشعبيته.
بعد تأسيسها ،تنافست الحركة ألول مرة يف االنتخابات
البلدية عام  ،1983ولكن النجاح املدوي حدث يف االنتخابات
التالية عام  1989عندما اكتسحت الحركة مدينة أم الفحم
بقيادة الشيخ رائد صالح الذي حصل عىل  %76من أصوات
الناخبني ضد رئيس البلدية السابق هاشم محاميد – العضو
يف الجبهة الديمقراطية للسالم واملساواة (الحزب الشيوعي)،
ومثل انتصاره امللقب بـ»الثورة الخرضاء» رضبة موجعة
للحزب الشيوعي اإلرسائييل وللربنامج العلماني الذي هيمن عىل
املجتمع الفلسطيني يف الداخل منذ قيام إرسائيل ،وأدى باملقابل
إىل تصاعد نجم التيار اإلسالمي والتفاف الكثريين حوله.

وتركز الحركة عىل العديد من الفعاليات االجتماعية
الرتبوية الدينية ،كرياض األطفال ومراكز لتعليم األطفال يف
املساجد وتفعيل دور املرأة واألعمال الخريية والدينية ،يوازيها
باملقابل تحرك سيايس قومي لبناء اسرتاتيجية متكاملة
للحركة التي تهدف إىل إرساء مرشوع إسالمي اجتماعي
دعوي سيايس متكامل .ومن خالل هذه الفعاليات تم جذب
الكثري من أبناء األقلية الفلسطينية التي تعيش يف ظل تهميش
وتمييز مؤسساتي ممنهج ،وشعور باالغرتاب وعدم االنتماء
ليس فقط تجاه الدولة بل تجاه األحزاب العربية العلمانية
التي ال تتصل بثقافتها ،وبالذات الحزب الشيوعي اإلرسائييل.
وجّ ه الحزب الشيوعي إىل الحركة الكثري من االتهامات
كالرجعية يف قضايا املرأة ،وجاء رد الحركة رسيعا بتفعيل
دور املرأة يف معظم مشاريع الحركة االجتماعية -الدينية-
والسياسية .بل ودفعت الحركة بعدة نساء إىل الواجهة
السياسية املحلية ،ورغم أنها لم تدفع املرأة إىل مراكز يف قيادة
الحركة نفسها ،إال أنها ال شك خلقت جيال جديدا من النساء
املسلمات الفاعالت ألول مرة يف حياتهن يف مجاالت عدة،
وأعطت لهن فرصا جديدة والكثري من الثقة .ويظل السؤال
املطروح :هل تفعيل املرأة كاف أم أنه ليس إال قوقعة تعمل
فيها املرأة يف فعاليات للنساء ،ويعتقد البعض أنها يف أغلب
األحيان جاءت لغرس األفكار املحافظة ومهاجمة األفكار
والتيارات العلمانية والنسوية وجمعياتها  .وقامت الحركة
يف أم الفحم ببناء مدرسة «خديجة» للبنات تحت ذريعة أن
هنالك أهال ال يسمحون باالختالط ،وكون الحركة تشجع
14
تعليم البنات.
لم ترتكز اسرتاتيجية الحركة فقط يف العمل داخل حدود
الدولة ،وإنما تواصلت مع فلسطينيي األرايض املحتلة عام
 ،67عرب إقامة «لجنة اإلغاثة اإلسالمية» والتي تركزت يف دعم
األرامل واأليتام ضحايا االنتفاضة ،كما تواصلت الحركة مع
بعض الدول العربية.
عام  ،1996وبعد خالفات حادة داخل الحركة حول
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عام  ،1996وبعد خالفات حادة داخل الحركة حول اتفاقات أوسلو وموضوع
دخول الحركة للكنيست ،انقسمت الحركة إلى شقين أو جناحين .الجناح
الجنوبي بقياده درويش واعتبر «معتدال» والجناح الشمالي بقيادة صالح اعتبر
«متطرفا» أو «راديكاليا» .الصقت هذه التسميات من قبل الصحافة وسرعان
ما استعملت من قبل الباحثين والمهتمين والعاديين وحتى من قبل بعض
األعضاء في الحركة نفسها للتمييز بين الجناحين ،أما شمالي وجنوبي فيرجع
إلى جغرافيا بلدات القائدين في منطقة المثلث.
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اتفاقات أوسلو وموضوع دخول الحركة للكنيست ،انقسمت
الحركة إىل شقني أو جناحني .الجناح الجنوبي بقياده
درويش واعترب «معتدال» والجناح الشمايل بقيادة صالح
اعترب «متطرفا» أو «راديكاليا» .الصقت هذه التسميات
من قبل الصحافة ورسعان ما استعملت من قبل الباحثني
واملهتمني والعاديني وحتى من قبل بعض األعضاء يف الحركة
نفسها للتمييز بني الجناحني ،أما شمايل وجنوبي فريجع إىل
جغرافيا بلدات القائدين يف منطقة املثلث.
أدت العالقات التي توطدت مع حركة حماس بعد قيامها
 1987ودولة قطر إىل اتهام إرسائيل للحركة بالتعامل مع
اإلرهاب ،واعتربت تواصلها مع حركة حماس عمال معاديا
وخارجا عن القانون .وأناقش يف هذه النقطة بالذات أن الجناح
الشمايل بالذات الذي وطد عالقاته مع قطر وكثف تواصله مع
الحركات اإلسالمية يف املناطق املحتلة خاصة حماس ،كان
يسعى ألن يؤسس نفسه كمرشوع يتجاوز الحدود الجغرافية
للفلسطينيني داخل الدولة العربية ،ويسعى لدور اقليمي
إسالمي فاعل يؤسلم القضية الفلسطينية ويتجاوز قضية
الفلسطينيني السياسة والقومية يف الداخل ،بعكس الجناح
الجنوبي الذي رغم خطابه الديني ،إال أن خطابه القومي
السيايس ظل واضحا.
وكان صالح قد تحول يف السنوات األخرية إىل ما يبدو
الشخصية األوىل واألبرز يف الدفاع املستميت عن املسجد
االقىص .فإىل جانب مهرجان «األقىص يف خطر» السنوي الذي
نظمه وحرضه اآلالف ،نظم حمالت عديدة نقل فيها عرشات
املتطوعني واملتطوعات «املرابطني واملرابطات» إىل مدينة
القدس لرتميم مبان قديمة تحيط املسجد األقىص ،وكثريًا ما
اشتبك املتطوعون مع قوات األمن اإلرسائييل.
وبينما وجد صالح التفافا كبريا حوله ،كان له خصوم
ممن لم يحبذوا نشاطه ،كالدولة األردنية التي هي الجهة
الرسمية التي تدفع معاشات موظفي األقىص واملسؤولة

عن ترميمه بحسب اتفاقية السالم اإلرسائيلية األردنية من
15
عام .1995

الحركة والدولة — بين القبول والصدام
رغم املالحقات ،تلتزم الحركة اإلسالمية بشقيها بمبدأ
الحفاظ عىل القانون والعمل يف إطاره ،وتشدد عىل أن الحركة
لها خصوصيتها وتعمل يف ظروف خاصة معقدة تختلف
عن حركات إسالمية يف بلدان أخرى .يقول النائب غنايم:
«نحن حركة برملانية قبلنا بالوقع اإلرسائييل وخطابنا ال يشبه
الخطاب األفغاني ،ولهذا دخلنا الكنيست عام  1996لنلعب
اللعبة الربملانية ،ونقوم بخدمة أهلنا .لم نتقوقع يف فقه
متشدد يرى باملجتمع اإلرسائييل مجتمعا كافرا وجاهليا».
واضاف غنايم أن خطاب الحركة ال يشبه خطاب حماس
ألنه يعمل يف ظروف مختلفة  ،وشدد عىل أن الجناح الجنوبي
ملتزم بالديمقراطية وحرية االنسان واحرتام رأي األغلبية
داخل الحركة وخارجها  ،يف لجنة املتابعة العليا للجماهري
العربية مثالّ ،
وأكد عىل أن هذه الترصيحات ليست للدعاية بل
هي من صلب نهج الحركة.
أما الشيخ درويش فقد رأى يف تجربة اإلسالم السيايس يف
تركيا قدوة ومثاال عىل الرباغماتية السياسية ،فوراء أردغان
تجد صورة أتاتورك العلماني ،ويسأل درويش :ما الفائدة
من إزالة صورة أتاتورك؟ وهو يعتقد أن أردغان حقق الكثري،
فالجوامع يف تزايد واملرأة تذهب إىل محارضاتها محجبة
بدون أن يزعجها أحد واملدارس الدينية تتزايد واالقتصاد
16
يزدهر.
حتى يف الجناح الشمايل املحظور منذ أكثر من عام ،ظل
قياديو الحركة املحظورة يؤكدون عىل التزامهم بقوانني
الدولة  .فقد رصح الشيخ كمال خطيب ،نائب الشيخ صالح
أن نهج الحركة الوحيد هو  »:العمل السيايس واالجتماعي
والدعوي» قبل إخراج الحركة عن القانون وبعدها ،واستنكر

أما الشيخ درويش فقد رأى في تجربة اإلسالم السياسي في تركيا قدوة
ومثاال على البراغماتية السياسية ،فوراء أردغان تجد صورة أتاتورك العلماني،
ويسأل درويش :ما الفائدة من إزالة صورة أتاتورك؟ وهو يعتقد أن أردغان حقق
الكثير ،فالجوامع في تزايد والمرأة تذهب إلى محاضراتها محجبة بدون أن
يزعجها أحد والمدارس الدينية تتزايد واالقتصاد يزدهر.

زج اسم الحركة يف تحقيقات الرشطة مؤخرا يف خلية
تحريضية قائال إن الدولة تستمر يف استهداف املرشوع
اإلسالمي والفلسطينيني عموما 17 .وقد يدل هذا االلتزام عىل
نظرة واقعية براغماتية للحفاظ عىل سالمة أعضاء الحركة
والناشطني واملرشوع اإلسالمي أكثر مما هو موقف مبدئي
من الدولة نفسها.
وأكد الشيخ كمال خطيب يف مقابلتي معه أن الحركة
تتبنى الوسطية قائال« :كنا دائما يف الداخل الفلسطيني نعترب
أنفسنا وما زلنا ضمن املدرسة الوسطية .وعليه فكنا وال زلنا
نرفض الفكر والفتاوى التي تصدر عمن هم بعيدون عن واقع
وخصوصية ظرفنا يف الداخل الفلسطيني ».وأضاف« :يف
القضايا العامة فإن مجامع فقهية إسالمية كمجلس اإلفتاء
األوروبي كانت له بصمة علينا لتشابه الظروف االقتصادية
هناك مع ظرفنا يف الداخل ،وأما يف القضايا الخاصة فإن
فتاوى مجلس االفتاء يف مدينة النارصة هي األكثر اعتبارا
بالنسبة لنا ،خاصة وأنه ينسق مع مجلس اإلفتاء التابع
لدائرة األوقاف اإلسالمية يف القدس الرشيف».
ولكن هذه الوسطية ال تبدو كذلك يف العديد من املواقف
املتشددة خاصة للشيخ خطيب نفسه الذي تعرض للنقد
الشديد أكثر من مرة بسبب ترصيحات رُفضت من قبل
مجموع األحزاب العربية والناشطني السياسيني ،كترصيحه
مثال أن القدس ليست فقط عاصمة فلسطني بل هي عاصمة
الخالفة اإلسالمية .ويف مقال له يحمل عنوان «اتقوا عليكم»
هاجم الشيخ خطيب املثليني وتمنى لهم األمراض ،ما دعا
منظمات حقوقية للرد عليه بقوة .ومن الجدير بالذكر أنه
يف مقابلتي مع الشيخ كان اختياره للكلمات دقيقا جدا
واستعمال عنوان كهذا من قبل شيخ قيادي إن دل فلربما
يدل عىل أنه أراد إرسال رسالة قوية ليست فقط ضد املثليني
وإنما ملعارضة الثقافة واملجتمع الغربي العلماني وقيمه وكل
من يؤيده ،بشكل ال يوجد للوسطية فيه مكان.
ويف مقابلة أجريتها مع النائب السابق للجبهة الديمقراطية

للسالم واملساوة /الحزب الشيوعي ،عفو اغبارية ميز اغبارية
بني الجناحني معتربا الجناح الجنوبي جناحا معتدال بينما
الجناح الشمايل «يقوم» بأعمال تحريضية داخل أم الفحم،
متهما إياه بمهاجمه مقر الحزب الشيوعي ،حيث يعمل
ناشطون ونشيطات جنبا إىل جنب ،وأنه وراء فرض الحجاب
عىل نساء الحركة والضغط عىل األهايل بهذا املوضوع حتى أن
معظم نساء أم الفحم اليوم يرتدين الحجاب .ومن الجدير أن
اغبارية كصالح هو ابن مدينة أم الفحم أيضا.

نظرة مستقبلية
رغم محاوالت وصم الحركة باإلرهاب إال أن الدولة لم
تستطع إثبات أي تهمة جدية من هذا القبيل عىل الشيخ
صالح ،وقد تم مؤخرا اإلفراج عنه بعد عقوبة السجن ،لكن
يبدو أن هنالك محاوالت جديدة لتوجيه ملف تهم جديد ضده
يزجه يف السجن مرة أخرى ،ما يركز عىل أهمية هذا الفرد يف
الحركة ويثري األسئلة حول مستقبل الحركة يف غيابه.
ويف مقابلة يل مع الشيخ كمال خطيب الذي اعترب القرار
«ظاملا وجارفا» وأنه جاء صادما للمئات ولعائالتهم قال« :
وألن القرار ينص عىل عدم السماح بإقامة أي مؤسسة جديدة
يمكن أن تخدم أهداف هذه الحركة اإلسالمية فإن مجاالت
العمل وخدمة أهلنا انحرست كثريا وانحرصت يف العمل العام
الفردي واملبادرات الشخصية» ومن وفق ومن لم ّ
يوفق بقي
18
بال عمل.
وتقول ناشطة الحركة املحظورة عائشة حجار« :يف
أعقاب قرار الحظر ،أنا شخصيا أشعر أنني فقدت بيتي
وأن املستقبل مجهول وال يمكن توقعه ،ال سيما يف ناحيتني
أساسيتني :األوىل اقتصادية ،حيث فقد العديد من األعضاء
الذين عملوا يف مؤسسات الحركة وعوائلهم مصدر رزقهم،
والثانية سياسية حيث أن العديد من الشبان فقدوا اإلطار
الذين ينتمون اليه ،وبالنسبة لنساء الحركة املتعلمات اللواتي
فقدن عملهن االجتماعي كان هذا القرار مدمرا 19».وعلق

123

عدد 69

124

عدد 69

أحد نشطاء الحركة املحظورة -رفض ذكر اسمه -قائال إن
الحركة اآلن يف صدد مراجعة النفس وأن الشيخ صالح قد
«انتهى».
ولم يقترص رفض حظر الجناح الشمايل للحركة اإلسالمية،
عىل األحزاب العربية جميعها بدون استثناء ،التي عربت عن
قلقها من أن أحزابا أو حركات أخرى قد تلقى املصري نفسه،
بل إن العديد من الصحف اإلرسائيلية والكتاب وحتى أطرافا
من أذرعة األمن حذروا نتنياهو من خطوة كهذه ،ومن أنها
قد تدفع أعضاء الحركة إىل العمل الرسي والعنف .ويف سؤال
وجّ ه إىل بعض الفلسطينيني حول امكانية توجه أعضاء
الحركة إىل العنف نفى املحامي ربيع جهشان هذه االمكانية
قائال إن الحركة كدست األموال الطائلة وأنها لن تجازف
بهذه املكاسب.
وناقش ناشد عبد النور طالب املاجستري يف قسم دراسات
الرشق األوسط يف جامعة حيفا واملهتم بموضوع اإلسالم
السيايس أنه بغض النظر عن موقف الحركة من القضية
الفلسطينية فإن للحركة خطاب استفزازي أحيانا ومزدوج
ومتناقض ،فمن جهة يتعاطى مع الدولة يف بعض األحيان
ومن جهة ال يعرتف بها .ورغم ذلك استبعد عبد النور احتمال
لجوء الحركة للعنف معتربا أنه من املمكن أن تحدث أعمال
عنف فردية ،ولكنه يستبعد أن يكون هذا ممنهجا أو بقرار
من الحركة .واملثري أن الناشطة حجار هي التي أعلنت قلقها
من إمكانية كتلك قائلة« :ان الحركة كانت إطارا يستوعب
أعدا ًدا من الشباب ،ويف الكثري من األحيان هي التي منعتهم
من القيام بأعمال عنف ».كما وعزت حجار ارتفاع البسات
النقاب يف إرسائيل إىل تزايد الجماعات السلفية والتي تدعم
الدولة اإلسالمية ،وهي جماعات كما قالت تنتقد الحركة
اإلسالمية الجناح الشمايل ،بل وتتهمها بأنها غري إسالمية:
«هذه جماعات غري منظمة يف أحزاب وتعادي أيضا اإلخوان
املسلمني يف عدة مواضيع منها موضوع املرأة والعالقة مع غري
املسلمني .هم أيضا يدعون إىل استعمال العنف لحل املشاكل
ويرون يف البغدادي قائدهم .هؤالء يزدادون برسعة بسبب
20
األحداث يف املنطقة».
أحد أهم الخطوات التي قام بها أعضاء الحركة بعد
إخراجها عن القانون ،تحركات للضغط عىل الحكومة
اإلرسائيلية إللغاء القرار ،تمثل هذا بالقيام بحملة حقوقية
وإعالمية عاملية يف مؤسسات ترتكز يف بريطانيا وتركيا
وبلجيكا وجنوب إفريقيا إىل جانب فعاليات يف عدة عواصم
عاملية لرفض التضييق اإلرسائييل عىل الشعب الفلسطيني
بشكل عام ومنها التضييق عىل الحركة املحظورة .

ويؤكد النائب غنايم أن الجناح الجنوبي يتعرض أيضا
للعديد من املضايقات واملصادرات والتفتيش .وهذا ال ينطبق
فقط عىل الحركة اإلسالمية بل عىل جميع أعضاء الكنيست
العرب والحركات الفاعلة عىل الساحة العربية الداخلية
يف الدولة ،والذين يشعرون بتنامي العداء والعنرصية
تجاههم ،ويرون بأن الدولة تستهدفهم كممثلني للمواطنني
الفلسطينيني يف الداخل.
فشلت خالل العرشين عاما منذ انقسام الحركة جميع
محاوالت التوحيد ،ولربما لو كانت الحركة قد توحدت لكان
من األصعب عىل بنيامني نتنياهو اتخاذ قرار حظرها .من
ناحية ثانية ،االنقسام واإلبقاء عىل الجناح الجنوبي فاعالً
ّ
شكل متنفسا للمؤيدين واملتعاطفني مع املرشوع اإلسالمي
يف إرسائيل.
ّ
ومن بني ما يدل عليه قيام القائمة املشرتكة يف -2015
والتي تمثلت يف اتحاد جميع األحزاب الفلسطينية األساسية،
ما عدا الحركة الشمالية ،وكذلك ما تبقى من حركة أبناء البلد
املاركسية ،ألول مرة منذ قيام إرسائيل يف قائمة واحدة رغم
الخالفات الجوهرية والشخصية -قلق القيادات الفلسطينية
يف الداخل من أن األمور تتجه نحو تصعيد الدولة ليس ضد
حركة واحدة بل بصورة عامه ضد الفلسطينيني يف إرسائيل
ما لم يقبلوا االعرتاف بيهودية الدولة ،وهذا يفوق خوفهم
الشخيص من فقدان مقاعدهم يف الكنيست بعد رفع نسبة
الحسم.
وإزاء هذه املخاطر ،يقول الشيخ درويش :ال داعي لرفع
شعار اإلسالم هو الحل ،والجناح الجنوبي ال يستعمل هذا
الشعار يف الكنيست .ويؤكد درويش عىل أن «شعارنا هو
الوحدة» 21.هذه الوحدة بني جميع األحزاب العربية ،كما أكد
النائب غنايم ،هي اسرتاتيجية وليست آنية وتكتيكية بالنسبة
للجناح الجنوبي ،وهي «الجواب يف وجه التحديات الكربى
التي تواجه األقلية الفلسطينية يف إرسائيل اليوم».
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مراجعات كتب

علي حيدر

*

«من الواقعية الدينية إلى المسيانية:
الصهيونية الدينية وحرب األيام الستة»

اسم الكتاب« :من الواقعية الدينية إىل املسيانية :الصهيونية
الدينية وحرب األيام الستة»،
املؤلفان :آيف َ
سغي ودوف شفارتس،
إصدار دار النرش كرمل ،القدس ،ومعهد شالوم هارتمن ،2017
«سلسلة كتب التأويل والثقافة– السلسة الجديدة»،
عدد الصفحات210 :

مدخل
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واإلعالمي والقانوني يف إرسائيل ،يف السنوات األخرية ،أن يلحظ
بوضوح حضورًا مكثفا ألشخاص محسوبني عىل الحركة
الصهيونية الدينية املتطرفة يف مواقع ومناصب رفيعة ومهمة
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يف أجهزة الدولة املتع ّددة ،تجعلهم يتبوّأون مواقع صنع القرار،
وتخولهم اتخاذ قرارات حاسمة ،وتتيح لهم فرض قضايا
وموضوعات عىل جدول األعمال العام.
ومن الجدير بالذكر أن هذا التحول الخطري( ،ال سيّما نتيجة
لتعمق واتساع مميزات الحركة املسيانية والخالصية وقيادتها
للمرشوع االستيطاني االستعماري بعد نكسة حزيران عام
 1967واحتالل األرايض الفلسطينية يف القدس والضفة
والقطاع) أشغل العديد من الباحثني والصحافيني واملفكرين
اإلرسائيليني وغريهم ،محاولني فهم وتحليل التحوالت
والتغيريات التي شهدتها هذه الحركة وعرض أسبابها،
وتبعاتها ونتائجها ورموزها وديناميكياتها الداخلية وعالقاتها
مع الفئات واألحزاب األخرى داخل املجتمع اإلرسائييل.
من بني الكتب املهمة حديثة الصدور التي تبحث التحوالت
الدراماتيكية التي شهدتها الصهيونية الدينية عىل أثر حرب

وذيل لقوى أخرى ،وإنما أصبحت حركة مركزية ذات تأثير
لم تعد الحركة
ً
هامشا ً
سياسي واجتماعي وقومي ودولي وحاضرة في مجمل مجاالت الحياة ،في
الجيش والمنظومة األكاديمية والوظائف المركزية في القطاع العام.

حزيران ،1967كتاب املؤلفني بروفسور آيف سَ جي وبروفسور
دوف شفارتس « :من الواقعية الدينية إىل املسيانية:
الصهيونية الدين ّية وحرب األيام الستة» .يدرِّس بروفسور
سَ جي يف قسم الفلسفة يف جامعة بار ايالن وقد أسّ س فيها
برنامج دراسات التأويل والثقافة ،أما بروفسور شفارتس
فيدرِّس يف قسم الفكر اإلرسائييل يف جامعة بار إيالن وهو رئيس
معهد دراسة الصهيونية الدينية يف الجامعة نفسها .املؤلفان
باحثان زميالن يف معهد شالوم هارطمان يف القدس ،ولهما
مئات املقاالت والكتب يف مجاالت الفكر اليهودي والفكر عمومًا.
ومن الجدير بالذكر أيضا ،أنهما تتلمذا وعمال يف مؤسسات
محسوبة عىل التيار الصهيوني الديني ويحظيان بمكانه مهمة
يف املجتمع واألكاديميا اإلرسائيلية ،ويحمالن توجهات نقدية
بشأن التحوالت يف الحركة ولكن من داخلها .مع ذلك ،ال يود
الكاتبان كما يرصحان يف مقدمة الكتاب «تقديم شهادة ،وإنما
إجراء بحث نقدي».
يشتمل الكتاب عىل مقدمة وثالثة فصول وخاتمة وبعض
ّ
ويتلخص ادعاؤه املركزي يف أن حرب حزيران
امللحقات.
 1967أ ّدت إىل نضوج توجّ ه ناقض القيم املؤسسة واألساطري
األساسية للصهيونية الدينية الكالسيكية.
يستعرض الكتاب املواقف السياسية والالهوتية للقيادات
السياسية والروحية للصهيونية الدينية فيما يتعلق بالحرب.
غيت مجمل طرق تعاطي
ويزعم بأن حرب «األيام الستة» ّ
الصهيونية الدينية مع الواقع السيايس واالجتماعي ،إذ قادت
هذه إىل تحرّر الحركة من كونها محسوبة عىل قطاع أو وسط
معني ومن التصوّر املتدني لذاتها ،كما كان يف املايض .ففي
حرب حزيران ،جرى لقاء بني القوة ذات األساس املسياني
وبني جهاز التعويض عن السمعة املرت ّدية للصهيوني املتدين،
وأصبح ً
حدثا مؤسسً ا للحركة الصهيونية الدينية.
ميّزت الحرب املذكورة بني الجيل الشاب وبني مخرضمي
غيت
الحركة الذين قادوها منذ قيام الدولة ،أو قبل ذلك .كما ّ
الحرب الوعي الديني والسيايس للصهيونية الدينية .وكان من
نتائجها أن انهارت منظومة التاريخ الواقعي ،التي وجهت

الحركة منذ نشأتها ،وحل مكانها « التاريخ املقدس» .أصبح هذا
التوجه الجديد للتاريخ الربنامج العميل ،السيايس واملحسوس
للحركة ،وقد أسقط هذا التوجه ذاته عىل تخيّل الجسد وخطاب
التواضع واالحتشام والجنسانية يف إطار الصهيونية الدينية.
فمنذ تلك اللحظة ،تحوّل اليشء الذي كان محط قرار أو قيمة
ذاتية وشخصية إىل أمر إلهي -رباني ،ينفذ من قبل كهنة
ورجال دين  ،رعاة الطائفة.

ّ
التحول من حركة هامشية
متى ولماذا جرى
ّ
إلى حركة مركزية؟
يقرتح الكتاب تبرصات جديدة ملجمل املمارسة والسلوك
السيايس واالجتماعي والديني للصهيونية الدينية والتي لها
أبعاد وتأثريات واضحة عىل املجتمع اإلرسائييل اليوم .لقد كان
لحرب «األيام الستة» تأثري بالغ عىل املجتمع اإلرسائييل قاطبة
كما كان لها تأثري خاص وكبري وحاسم عىل الصهيونية الدينية.
وإذا ما أجريت مقارنة بني الصهيونيني املتدينني قبل الحرب
وبعدها ،يمكن القول بأنها أحدثت تغيريات جوهرية وجذرية،
فالفروق واالختالفات بني األجيال واضحة للعيان .كانت
شخصية اليهودي الصهيوني املتدين يف ستينيّات القرن املايض
هامشية وتابعة لحركة العمل ،وكان هدفها الوحيد املحافظة
عىل املصالح الدينية العينية الخاصة ألبناء هذه املجموعة ،ولم
يكن ألبناء هذه املجموعة تأثري سيايس ،ولم تساهم يف تشكيل
جدول األعمال العام يف إرسائيل .كانت سمعة ممثليهم سيئة،
اشخاصا متشبثني بمقاعدهم تورّط بعضهم
حيث كانوا
ً
بقضايا فساد ،وكان الوعي الصهيوني الديني يف الحضيض ،يف
تلك الفرتة .إضافة إىل ذلك ،كانت الصهيونية الدينية اإلرسائيلية
جزءًا من املجتمع اإلرسائييل من حيث امللبس واملوضة وشكل
الحياة ولم يختلفوا كثريا عن مجمل املجتمع اليهودي يف البالد،
ولم تكن «القبعة الدينية املطرزة» بارزة ،وكان لباس النساء
عاديا ،والجميع قرأوا نفس الكتب وسكنوا يف نفس البلدات
والضواحي والحارات ،وأحيانا غنى الرجال والنساء معا وزاروا
نفس املواقع الرتفيهية واملسابح ولم ينعزلوا ،وقد مثّلهم حزب
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ميزت بين جيل المخضرمين
ويصل الكاتبان إلى استنتاج مفاده أن الحرب ّ
المعتدل والمتردد والمتزن الذي ولد خارج البالد وهاجر إليها ونشط في السياسة
لفترة طويلة قبل اندالع الحرب ،وبين الجيل الشاب الذي استجاب إلى روح الالهوت
الجديد .كل واحد من المعسكرين اتهم اآلخر بتبني نموذج التقلص واالنحسار
وضيق الرؤية وغياب األفق
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املفدال يف الكنيست.
تغيت بشكل جوهري،
ولكن الحركة الصهيونية الدينية اآلن ّ
فقد اختلف طابعها وواجهت ثورات وتحوالت وتناقضات،
ونشأ جيل جديد مختلف تماما عن األجيال السابقة .لم تعد
ً
ً
وذيل لقوى أخرى ،وإنما أصبحت حركة
هامشا
الحركة
مركزية ذات تأثري سيايس واجتماعي وقومي ودويل وحارضة
يف مجمل مجاالت الحياة ،يف الجيش واملنظومة األكاديمية
والوظائف املركزية يف القطاع العام .ولم يكن هذا الحضور
هادئا ،وإنما حضورًا مدويًا ومسموعًا ،وتحاول الحركة وبقوة
فرض جدول أعمالها وأجندتها ورؤيتها .وحصل أيضا تحول
يف اللباس فهو متنوع ما بني اللباس الحريدي -املتزمت
واللباس الحداثي املتمدن ،وتنوّعت الكنس ،كما أصبحت قضايا
الجسد والجنسانية مواضيع مركزية وذات أهمية .لم يأت هذا
التغيري صدفة بل نتاج لسريورة استمرت أكثر من ثالثة عقود.
وهنا يُسأل السؤال :ملاذا جرى هذا التحول؟ من حركة
هامشية وتابعة إىل حركة تتصدر املشهد؟ ال تقترص أهمية
هذا السؤال عىل فهم التحوالت التي حدثت للصهيونية الدينية
فحسب ،بل هو مهم من أجل فهم مستقبل إرسائيل أيضا ،ألن
الحركة الصهيونية الدينية هي إحدى املجموعات املركزية إن لم
تكن األكثر مركزية لرتسيم حدود البالد.
يقول املؤلفان لإلجابة عىل هذا السؤال »:إن الوتد الذي
جرى حوله هذا التغيري هو حرب األيام الستة التي لم تكن
حربا عادية ،والتأويل الذي التصق بها وبنتائجها بلور وعيًا
ً
حدثا فقط
دينيًا وسياسيًا وثقافيًا جدي ًدا ،إذ لم تكن الحرب
وإنما تحولت أساسً ا لوعي جديد يُغذي حياة أبناء املجموعة
حتى اليوم» .ويضيف املؤلفان أنه «ككل حركة قومية سياسية
تحدث فيها تيارات وعي يف العمق ،تطفو أحيا ًنا عىل السطح
ويف أحيان أخرى ُتكبت ،فالعامل املسياني حارض يف الصهيونية
الدينية ،أحيانا يختفي من الحياة العادية وأحيانا عىل العكس
من ذلك».
يحاول املؤلفان تفسري حرب «األيام الستة» من وجهة نظر
بلورة الوعي الصهيوني الديني ،ويعتقدان أن الحرب أ ّدت إىل

«التحرر» الفجائي والفوري ملجموعة كبرية من أبناء املجموعة
وثبّتت ،عىل نحو حاد ووحيش ،الفجوة بني الجيلني يف قيادة
الحركة والحزب اللذين مثلهما (املفدال) وأزاحت الوعي من
تاريخ ُمعلمن إىل تاريخ مقدس ،وأولت اهتماما للحيز الجسدي
ومهّدت الطريق لتحول عميق يف الوعي الصهيوني الديني.
الكتاب متعدد املجاالت ويعرض تأثري الحرب عىل املجتمع
الصهيوني الديني بمستويات متعددة .يف املستوى األول :يصف
ردود فعل قادة املعسكر إبّان الحرب والشكل الذي استوعبت
فيه الحرب يف إرسائيل بعد انتهائها .يف املستوى الثاني :يعرض
أفكارًا حول معاني الحرب يف الوعي والفكر الصهيوني الديني،
ويف املستوى الثالث :يفحص الجوانب االجتماعية والثقافية
للمجتمع الصهيوني املتدين عىل إثر الحرب وخلفيتها.

ردود فعل قادة المعسكر الصهيوني الديني
إبان الحرب وبعدها
لقد جاء يف الفصل األول تحت عنوان »:ستة أيام عابرة
لألجيال :الحرب والقيم» أن الحرب لم تخلق خطابًا صهيونيًا
متدينًا جدي ًدا بالكامل ،وإنما ثبّتت وفتحت فرصة لتسارع كبري
للتوجهات التي تراكمت من قبل .فقد أبرزت الوعي باالضطهاد
واإلحباط الذاتي وعدم الرضا الذي شعر به املعسكر الصهيوني
الديني ،ويف املقابل أبرزت وعيًا مسيانيًا قويًا ومتحمسً ا .قادت
الحرب إىل رفع معنويات املعسكر وساعدت يف ترميم التصوّر
الذتي املرتدي واملنخفض للصهيونية املتدينة يف تلك املرحلة،
ويمكن القول إن الحرب أماطت اللثام عن جوانب كانت مخفية
قبل ذلك .ويصل الكاتبان إىل استنتاج مفاده أن الحرب ميّزت
بني جيل املخرضمني املعتدل واملرتدد واملتزن الذي ولد خارج
البالد وهاجر إليها ونشط يف السياسة لفرتة طويلة قبل اندالع
الحرب ،وبني الجيل الشاب الذي استجاب إىل روح الالهوت
الجديد .كل واحد من املعسكرين اتهم اآلخر بتبني نموذج
التقلص واالنحسار وضيق الرؤية وغياب األفق .ويف حني ادعى
الجيل املخرضم أنه مشغول باملصالح الروحية والدينية الشاملة
وأنه ق ّدم مصالح رضورية للدولة ،اتهم الجيل الشاب بأنه

منشغل بالسياسة فقط من خالل تقديم سياسات االستيطان،
وأنه يهتم بجمهور معني فقط .يف الوقت نفسه ،ادعى جيل
الشباب أن املخرضمني عملوا يف السياسة الضيقة فقط يف حني
أنه ،أي جيل الشباب ،يعمل من أجل خدمة سياسات صهيونية
دينية يف كل مجاالت الحياة ،وبأنه أحيى من جديد مفهوم «
دولة التوراة» .كما ادعى جيل الشباب أيضا أن املخرضمني
كانوا اتباعًا بينما جيل الشباب مبادر وقائد.
يقول املؤلفان بأن املخرضمني عرفوا التمييز بني االيمان
العميق وبني النشاط الذرائعي وكانوا حذرين ،ال سيّما ،تجاه
ردود فعل املجتمع الدويل ،بينما عمل جيل الشباب عىل تحقيق
وقائع استيطانية وتحقيق الصهيونية .إن الحرب ،عدا عن
كونها وسّ عت الفجوات بني الجيلني ،أسّ ست وخلقت رشعيه
لسلطة روحانية وسياسية متمثلة بشخصية الحاخام املتطرف
تسفي كوك ،الذي أصبح املفرس لألحداث ،وقد خضعت
لسيطرته وسيطرة تالميذه حركة «غوش ايمونيم» العنرصية
االستيطانية املتطرفة التي استمدت سلطتها الدينية والالهوتية
منه .ونستطيع أن نالحظ مما ذكرنا آنفا التوتر بني الجيلني
يف جدلية العالقة بني الرتاث والتج ّدد فيما يخص الالهوت
والسلطة الدينية املتطرفة.
أضف إىل ذلك أن الحرب كشفت عن تمايز عميق بني
الجيلني يف الوعي والرصاع بني الرؤى .فقد رأى الجيل الشاب
أن الحرب تحقيق للمسيانية ،بينما نظر إليها املخرضمون
ً
واعتدال
كمغامرة شعبوية .وما اعتربه الجيل املخرضم حذرًا
كان يف منظور الجيل الشاب ذال واذدنابا لحركة العمل ومباي
التاريخية .اعتقد الجيل املخرضم أنه يجب عدم ادخال اعتبارات
الهوتية عند بلورة املواقف السياسية ،فالسياسة منوطة
بتنازالت ومحادثات سالم ....إلخ ،ويجب القلق عىل وضع
الشعب اإلرسائييل الديني والروحي كله .من الناحية الثانية،
رأى الجيل الشاب أنه يجب عدم الخضوع للواقع امللموس وأن
الحرب أثبتت أن لحظة تحقيق املسيانية اليهودية للصهيونية
الدينية قد أتت ،وأنه يجب االنتقال من القلق إىل العمل والتأثري
وبلورة الواقع ،وبذلك برز تياران األول متصل والثاني متقطع.
ويف معرض فهم ردود املعسكرين عىل الحرب ،يمكن اإلشارة
أيضا إىل أن املخرضمني أكدوا عىل خطاب القيم الذي كان
ً
مشرتكا للعلمانيني واملتدينني ،ورأوا الحرب تعبريًا تراجيديًا عن
املصري اليهودي ،واعتربوا احتالل القدس و»توحيدها» قيمة
مؤسسة لشخصيتهم القومية .يف املقابل ،أراد الجيل الشاب
ترسيخ خطاب جديد مرتبط بالالهوت ،خطاب ال يمكن نقله
وتمريره ملن ال يؤمن باملسيانية.

بين التاريخ الواقعي والتاريخ المقدس
يف حني استعرض املؤلفان من خالل الفصل األول املواقف
املختلفة التي سادت لدى قيادة ومفكري الصهيونية الدينية
تجاه حرب حزيران ،1967فقد خصصا الفصل الثاني الذي
حمل عنوان «بني التاريخ الواقعي والتاريخ املقدس» لتحليل
املفاهيم واملباني العميقة التي ارتكزت عليها املواقف املذكورة.
فمن خالل هذا الفصل عمال عىل تحليل وفحص وتحري الدوافع
املتعلقة بالبنية التحتية للسريورات التي مرت بها الصهيونية
الدينية عىل أثر الحرب.
يقول الكاتبان إن حرب حزيران أدت إىل بزوغ إدراك بأن
الحرب أدت إىل إصالح الوعي لذاته ،فمنذ تلك اللحظة أصبح
بمقدور املؤمن ،وال سيّما املؤمن الصهيوني ،إدراك «عودة
الله إىل صهيون» .منذ تلك اللحظة أصبح الحدث التاريخي
الواقعي ال يعكس املعنى العميق للتاريخ بل أصبح التاريخ
ً
تاريخا مقدسً ا .وبذلك تشكل حرب األيام الستة الحد الفاصل
ً
تاريخا مقدسً ا ،يدار من قبل
الذي منه يعود التاريخ ليكون
الله وليس البرش؛ والبرش هم مجرد وسائل بيد القدرة اإللهية.
بعد الحرب ،حدث تحول دراماتيكي لدى الشباب وظهر
الخطاب املسياني .منذ اللحظة ،ال يعيشون تجارب تاريخية
واقعية ولكن هم رسل الله ومنفذو أوامره يف الواقع ،فالتاريخ
مقدس( .يف هذا السياق يعرض املؤلفان وجهة نظر مناقضة
لدى املتدينني املتزمتني –الحريديم حول التاريخ املقدس،
فحسب تاريخهم املقدس هم مطالبون باالنتظار حتى يأتي
الخالص والذي من خالله يعود شعب إرسائيل إىل أرضه).
تعمق املؤلفان من خالل هذا الفصل يف تفسري نظرة الصهيونية
الدينية تجاه التاريخ املقدس وعرضا وجهات نظر متنوعة
ملفكرين ورجال دين ،وخصوصا وجهتي نظر الحاخام كوك
االب والحاخام سلوبتشيك .وقد كان تأثري كوك أكرب .كما
تعمقا يف جهاز التعويض والتعددية الثقافية وشبكة العالقات
وتعقيدات ما بعد الطبيعة وتكوّن التاريخ املقدس والتبعات
األخالقية التي بموجبها تم تبني طرح جديد؛ ال يوجد له
سابقه يف الرتاث اليهودي؛ هو أن األخالق هي أمر إلهي .بمعنى
إن االخالق متعلقة بالله فقط وهو الوحيد الذي يؤسس لها.
وقد ربط بعض الحاخامات بني هذا النوع من األخالق وبني
االستيطان”.
ويخصص املؤلفان يف نهاية الفصل صفحتني فقط للخطاب
الراهن ،ويشريان بعكس ما قدماه إىل أن التاريخ املقدس يشهد
تراجعا ،وأن التاريخ من صنع اإلنسان ،وأن اإلنسان هو املفرس
للتاريخ وهو الذي يعطيه معنى .ويضيفان أن هنالك خيبة
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يفحص المؤلفان من خالل الفصل الثالث ،من زوايا مختلفة ،تطور الخطاب
ّ
الجسدي ،الجنسانية والتواضع واالحتشام في المجتمع الصهيوني الديني
حتى سنوات السبعينيات من القرن الماضي ،وباألخص مكانة الحرب في هذه
السيرورات.
أمل من التاريخ املقدس ،وأنه أخذ باالنحسار عىل الرغم من أن
األغلبية من أبناء الصهيونية الدينية ما زالوا يتغذون منه ،ولكن
دون «الباثوس» الديني الذي أنتجه .ويق ّر الكاتبان بعدم وجود
رؤية فلسفية فكرية توعوية تشكل بديال له.

الحيز الجسدي والمسيانية
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يفحص املؤلفان من خالل الفصل الثالث ،من زوايا مختلفة،
تطوّر الخطاب الجسدي ،الجنسانية والتواضع واالحتشام
يف املجتمع الصهيوني الديني حتى سنوات السبعينيات من
القرن املايض ،وباألخص مكانة الحرب يف هذه السريورات،
ً
نقاشا متعدد املجاالت العلمية -علم
وقد شمل هذا الفصل
االجتماع واألناسة والثقافة .يف هذا السياق ،يدعي املؤلفان أنه
حتى سنوات السبعينيات كان خطاب الجسد والجنسانية يف
ً
ً
وضئيل ،وبالرغم من ذلك شهد
ضعيفا
الصهيونية الدينية
انفتاحا وليس كبتا وتم قبول قيم سائدة يف املجتمع اإلرسائييل.
ولكن منذ أواسط السبعينيات بدأ يظهر خطاب يتقبل السلطة
الدينية والتشدد والتحريم وإنتاج أنظمة قمعية تدار من قبل
كهنة وحاخامات تتحكم بخطاب الجنسانية وتبغي إصالح
اإلنسان وتحقيق خالصه .هذا إضافة إىل ظهور شخصية
املتدين املحارب البطل الذي يريد الرتقي واالستيطان .ويف حني
أسست حركة العمل الدولة فإن الصهيونية الدينية أسست
املستوطنات ،أما السبب وراء هذا التحول فهو التفاعالت الذي
حدثت يف الحيز الالهوتي املسياني والسيايس العام.
تلخيص
يعالج الكتاب موضوعا غاية يف األهمية والراهنية ،فالتحوالت
التي جرت يف الحركة الصهيونية الدينية يف السنوات األخرية
خطرية جدا ،فهي حركة عنرصية متطرفة مسيانية استعمارية
تلعب دورا مركزيا يف السياسة واملجتمع اإلرسائيليني ،ولعل
التجسيد لهذا الوضع هو حزب البيت اليهودي الذي ورث
حزب املفدال ،وهو الذي يمثّل املستوطنني ويقود عمليات
االستيطان ويقوم مؤيدوه باالعتداء عىل الفلسطينيني .أضف
إىل ذلك أن الوزراء الذين يمثلونه يف الحكومة (وزراء الرتبية
والقضاء والزراعة) يقومون بشكل مكثف بتقديم مشاريع

قوانني وقرارات عنرصية ضد الشعب الفلسطيني عىل كافة
أجزائه ،كما أنهم رشسون يف نقدهم تجاه املحكمة العليا
ويعملون عىل إضعافها وتهديد مؤسسات املجتمع املدني،
كما أنهم يستخدمون سياسات القوة والسيطرة والعداء ضد
الشعب الفلسطيني وتجاه املجتمع الدويل ،فالحزب ال يعرتف
بحق الشعب الفلسطيني يف إقامة دولة مستقلة ،بل ال يعرتف
أصال بوجود شعب فلسطيني ويؤمن بمقولة «أرض إرسائيل
الكاملة».
وكنا نتوقع من الكتاب التعمق يف املرحلة الراهنة،
استعراضها وتحليلها بشكل أوسع وأعمق ،فإذا كان قارن بني
جيل املخرضمني وجيل الشباب يف املايض ،فإننا نشهد اليوم
بروز جيل أكثر تشددا وتعصبا وتطرفا ودموية .باإلضافة
إىل ذلك ،فإن جزءا من االستنتاجات التي استخلصها املؤلفان
حول الصهاينة املتدينني يمكن إسقاطها عىل املجتمع اإلرسائييل
قاطبة ،فهو ،بأغلبيته الساحقة ،يمر بتغيريات وتحوالت جذرية
وجوهرية تجعله أكثر فاشية وعنرصية بقيادة الصهيونيني
املتدينني.
وباملجمل ،يتيح لنا الكتاب الفرصة ملعرفة وفهم مجموعة
مهمة ومهيمنة يف املجتمع اإلرسائيل،ي من خالل عرض نظري
ملؤلفني ينحدران من هذا التيار.
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*

كتاب جديد عن جورج حبش يصدر في إسرائيل

مراجعة كتاب« :جورج حبش -سرية سياسية»
املؤلف -إييل جاليا
دار النرش -رسلينغ -تل أبيب
سنة النرش2018 :
عدد الصفحات446 :
كيف اعتنق جورج حبش القومية العربية؟ وملاذا انتقل
للماركسيّة اللينينية؟ وملاذا قبل فكرة الدولتني يف املؤتمر
الوطني الفلسطيني عام 1988؟
يتابع هذا الكتاب السرية السياسيّة للقائد الفلسطيني
الدكتور جورج حبش ،مؤسس الجبهة الشعبية لتحرير
فلسطني .املؤلف هو باحث إرسائييل متخصص يف تاريخ الرشق
(محام وناشط سيايس)
*
ٍ

األوسط ،ويبحث اآلن يف ما يجري يف سورية .يتأسّ س الكتاب
عىل أطروحة جاليا لنيل لقب الدكتوراه يف جامعة حيفا ،وهو
يستعرض األحداث السياسية األهم يف تاريخ جورج حبش،
من خالل البحث يف عدد كبري من الصحف واملقابالت واملواد
املختلفة.
ويخوض الكتاب ،املكوّن من  446صفحة مقسّ مة إىل 10
أجزاء ،بتوسّ ع حول ما يعتربه أهم ثالث محطات فكرية لحبش:
اعتناقه لفكرة القومية العربية وتأسيس حركة القوميني
العرب ،اعتناقه املاركسية-اللينينية وتأسيسه للجبهة الشعبية،
وتسلل الرباغماتية السياسية إىل نظرته للرصاع مع إرسائيل
منذ أواخر الثمانينات.
يف الجزء األول ،وعنوانه « :1951 - 1925بداية الطريق»،
ّ
املحطات األوىل يف حياة حبش ،مشريا ً إىل
يستعرض الكاتب
أهميّة هذه الفرتة يف تكوينه النفيس والسيايس ،بداية من مرحلة
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الشباب امل ُ ّ
بكر يف اللد ،التي شهدت حراكا ً ضد االنتداب الربيطاني
ُ
(يذكر منها أول مظاهرة شاهدها حبش وكانت يف سن الـ11
أثناء ثورة الـ ،).36وما تخلله ذلك من تعبئة وطنية تلقاها يف
املدرسة من قبل طاقم التدريس ،وعىل رأسهم مدير مدرسة أشاد
به حبش كثريا ً هو املربي توفيق أبو السعود.
يف أوائل فرتة النكبة ،يصف حكيم الثورة بأ ّنه تم ّزق من
الداخل بني إحساسه برضورة بقائه يف الجامعة األمريكية يف
بريوت من أجل التخطيط لتغيري الواقع ،وبني رضورة تواجده
يف فلسطني للمساهمة العسكرية مع الثوار وإىل جانب عائلته يف
اللد ،وهو ما قام به بالفعل يف حزيران  .1948ويشري الكاتب إىل
أثر النكبة والتهجري عىل جورج حبش ،وبالتحديد حادثة وفاة
اخته الكبرية أثناء عملية تهجري اللد ،والتي تم دفنها عىل عجل
دون إقامة الشعائر الدينية.
كما يرسد هذا الجزء عودة حبش إىل بريوت وتفاعله يف الحركة
الطالبية بدءا ً يف العروة الوثقى ّ
وتأثره بقسطنطني زريق ،ومن
ثم لقاءه األول بهاني الهندي ،انتقاال ً إىل كتائب الفداء العربي
عامي  ،1950-1949وحتى إقامة
والعمليّات التي قامت بها
ّ
«الشباب القومي العربي» التي ّ
شكلت نواة حركة القوميني
العرب ،أواخر أيام تعليمه الجامعي ،بمشاركة وديع حداد
وأحمد الخطيب وهاني الهندي وصالح شبل وحامد الجبوري.
ومما جاء عىل لسان الدكتور حبش حول فرتة الدراسة يف بريوت:

«عندما عدت إىل بريوت دراستي كانت سطحية .صحيح
أنني أنهيت دراستي بعالمات عالية ،لكن لم يخطر يف بايل
أن أحصل عىل شهادة الدكتوراه حتى أعمل بالحقل .يف
رأيس كان هناك شيئ واحد هو  :العمل من أجل تحرير
فلسطني» .عندما أنهيتُ تعليمي أحسست أني حققت
أماني أمّي .حصلت عىل الشهادة وقلت :مربوك يا أمي،
ابنك اآلن دكتور ،واآلن ،سأقوم بما أريد فعله حقاً؛ وفعالً،
1
هذا ما حدث»
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يف الجزء الثاني املعنون بـ « :1961 – 1952إنشاء حركة
القوميني العرب وترسيخ القومية العربية عند جورج حبش»،
يستعرض الكاتب فرتة رجوع حبش إىل عمان وما اعتربه بداية
اإلرشاقة لحركة القوميني العرب .ويعرض الكتاب بدايات
الحركة ،التي موّلها أعضاؤها ذاتياً ،ويذكر حبش منهم عىل
يحصل 100دينار يف
سبيل املثال ،أحمد الخطيب ،الذي كان
ّ
الشهر يخصص منها  90دينارا ً للحراك .ومما يذكره الكتاب عن
 1إييل جاليا ،السرية السياسيّة لجورج حبش( ،تل أبيب :رسلينج،)2017 ،
ص .41
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هذه الفرتة هو ّ
ترشح حبش وثالثة آخرين من رفاقه لعضوية
مجلس النوّاب األردني باسم «الشباب القومي العربي» ،ومع
يحصل عضوية املجلسّ ،إل أ ّنهم نافسوا بشكل
أن أيا منهم لم
ّ
قوي ،وحصل حبش عىل اكثر من  3000صوت ،ما اعترب يف
حينه إنجازا ً نسبة للظروف املحيطة ولفرتة ّ
ترشحه املتأخرة .أما
األهم من ناحية الحركةّ ،
فإن مجرّد املشاركة يف االنتخابات قوّت
التنظيم ،واعتربت فرصة للتواصل مع فئات الشعب املختلفة.
ورسد الكاتب يف الجزء الثالث وهو بعنوان «:1966 – 1961
جورج حبش يف ظل القيادة الراسخة لجمال عبد النارص» ،عالقة
حركة القوميني العرب بالرئيس املرصي جمال عبد النارص؛
مراحل التقارب والتباعد ،والنقاشات حول حل الحركة ودمجها
مع النارصية ،والنقاش حول أهمية تعجيل مرص بمحاربة
إرسائيل .ومما جاء عىل لسان الحكيم حول املوضوع:

«عارضت االندماج مع النارصية ،ألن معنى األمر هو حل
الحركة واإانهاء عليها ..مع كل االحرتام والحب لقيادة
عبد النارص ،علينا الوقوف بشجاعة أمام نواقص التيار
2
النارصي»..
وأما بخصوص العالقة الشخصية مع عبد النارص ،فيقتبس
الكتاب مقابلة لحبش مع صحيفة النهار من العام :1992

«لقد كان شخصا ً بسيطا ً ومتواضعا ً جداً ...كان بإمكانك
أن تحس رصاحته الكربى ...خالل عالقتي معه سألت
نفيس من مرة األخرى ،هل انت ،جورج حبش ،متأثر من
عبد النارص بسبب الهالة اإلعالمية حوله أم بسبب من هو
فعالً ،لكن اهتممت أن ال يتم أرسي يف سحر هذه الهالة
3
اإلعالمية».
واستعرض الكتاب يف جزئيه الرابع «يف أعقاب النكسة»
والخامس « :1970 – 1969حبش عىل رأس الجبهة الشعبية –
من القومية إىل املاركسية-اللينينية» التحوالت الفكرية التي م ّر
بها حبش القائد يف حركتي القوميني العرب والجبهة الشعبية،
باإلضافة للنقاشات التي رافقت تلك الفرتة .ومما اقتبسه الكاتب
عن الحكيم ،يف إحدى لقاءاته مع نايف حواتمة مؤسس الجبهة
الديمقراطية املنشقة عن الجبهة الشعبية:
«حتى لو خرجنا من نقطة انطالق تصنيفك للقيادة
(الجبهة) عىل أنها محافظة ويمينية ،وأنك معني بإقامة
حزب ماركيس-لينيني يف الساحة الفلسطينية – من
2
3
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سيقف أمامك؟ ال أحد .هل املبنى الطبقي للجمهور
الفلسطيني هو برجوازي؟ إن عدد الربجوازيني يف
حزبنا قليل جداً ،بمقابل األغلبية الساحقة من العمال
والفالحني ...الطريق مفتوحة أمامك وال يوجد حاجة
لالنشقاق .احرث الحزب ،ازرع فيه ويف مخيمات الالجئني
الوحدات والحسني مبادئك املاركسية اللينينية ونادي
4
بالتغيري الذي تريده»
ويشري الكاتب ،يف الجزء السادس للكتاب «:1970 – 1969
رجل الثورة» ،أن املنشورات األوىل لحبش ورفاقه لم تتسم
بالغزارة الفكريّة ،وأن اعتناق اللينينية املاركسية أثرى مكتبة
الجبهة وأدى النفتاحها عىل أدبيات عاملية مهمة من حيث الكيف
والكم .كما يشمل الكتابات اقتباسات من خطابات حبش ،نرشت
يف مجلة الهدف عام  ،1970فيها استخدام لألدبيات اليسارية
يف حينه ،مثل كتابات ماو تيس تونغ التي استخدمها يف مسعاه
لتعريف العدو.
إال ان الكاتب يشكك يف فهم حبش الكامل للماركسية –
اللينينية أو املاوية ويف تحليله للواقع االقتصادي االجتماعي
العربي ،ويشري إىل ّ
أن ا ّتجاهه نحو اليسار حدث بفعل أثر
النكسة عليه واستنتاجه بأن القومية العربية ال يمكنها أن
تكون عامل حشد قوي للجماهري للنضال ضد االمربيالية
واالستعمار وإرسائيل .ومن ناحية أخرى ّ
يؤكد الكاتب بأنه
ال يشكك بمصداقية حبش ،لكنه يشري إىل أن املحرك األساس
لتحوّالت حبش الفكرية هو تحرير فلسطني والعودة لها وحشد
الناس لهذا الهدف .ويتطرق الكاتب ألدبيّات القوميني العرب
والجبهة الشعبية يف حينه ،ويقول إن كتابات حبش ورفاقه لم
تشمل نقاشات معمّقة حول نظريّات اليسار التي تحدثوا بها،
ولم تتابع مثالً مستجدات لينني وستالني عليها وغريهما ،وإنما
اكتفت باقتباسات عشوائية ومختارة لكتاباتهم.
ويستعرض الجزءان السابع « :1981 – 1971االنتقال من
األردن إىل لبنان – تعمّق املنافسة مع فتح» ،والثامن «– 1982
 :1988من حرب لبنان وحتى االنتفاضة» مواضيع ع ّدة ،مثل
الخالف بني جورج حبش ووديع حداد ،ومحاولة اختطاف
طائرة حبش عام  ،1973وتأثري حرب اكتوبر  1973عىل
القضية الفلسطينية والخالف مع أنور السادات الذي وصل
أش ّده يف كامب ديفد ،باإلضافة إىل فصول من تعمّق الخالف
بني تيار جورج حبش وتيار يارس عرفات وإقامة جبهة الرفض
عام  1974والحرب األهلية اللبنانية وحرب إرسائيل عىل لبنان
وتبعاتها.
4
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وينقل الكتاب رسدا ً إلحدى أعنف الفرتات بني حبش وعرفات،
بعد أن اختار األخري أن ترسو سفينته يف مرص بعد الخروج من
لبنان ،ما اعترب يف حينه منح رشعيّة فلسطينية للنظام املرصي،
بعد سنوات من مقاطعته عىل أثر توقيعه التفاق سالم مع
إرسائيل .ومما جاء عىل لسان حبش عىل صحيفة الهدف يف
مطلع كانون الثاني :1984

«من ناحية رسمية عرفات ال يزال يشغل رئاسة اللجنة
التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية ،إال أنه ال يمثل
تطلعات شعبنا وال يخدم أهدافه ،وأظن أنه ال يستحق أن
5
يكون الرئيس منذ أن تحول إىل «سادات الفلسطينيني».
ويشري الكاتب أن حبش أعاد تقييم املصطلح بعد سنوات
يف مقابالت متأخرة ،ولم يستخدمه مجددا ً ألنه تم إساءة فهمه.
يحاول الكاتب يف نهاية الفصل الثامن اإلجابة عىل سؤال
التغيري يف موقف حبش وموافقته عىل مضمون إعالن استقالل
فلسطني وتبني قرار التقسيم الصادر عام  1947الذي تحدث
عن دولتني ،واحدة عربية وأخرى يهودية؛ أو بتسمية الكاتب
انتقاله من «الدوغمائية إىل الواقعية» .يشري الكاتب إىل مقالة
كتبها حبش عدة أشهر قبل إعالن استقالل فلسطني عام 1988
يف ذكرى  40عام عىل النكبة ،مدعيا ً أن فيها إشارات للتغيري الذي
سوف يحصل يف املستقبل القريب؛ ويورد الكاتب اقتباسات من
التغيات التي حصلت يف إرسائيل وعن قوّتها
ّ
حديث حبش عن
االقتصادية ،وعن حاجة الفلسطينيني للرشعية الدولية .كما يشري
الكاتب إىل إ ّنه بالرغم من محاوالت تفسري حبش الحقا ً للتغيري
يف املوقف عىل أنه تغيري تكتيكي يتعامل مع الواقع الجديد ،إال
ا ّنه تغيري ج ّديّ لم يكن ليقبل به حبش نفسه قبل عرش سنوات.
ويشري الكاتب أن التغيري عند حبش لم ينبع بسبب تخليه عن
مبادئه بل إنه أصبح يعطي مكانة أكرب للربغماتية والسياسة
العمليّة ،وأن منطلقه هو القلق الحقيقي عىل مستقبل الشعب
الفلسطيني.
وأما يف الجزئني التاسع والعارش يتناول الكتاب فرتة تراجع
التغيات اإلقليمية
ّ
الجبهة الشعبية وقائدها جورج حبش بفعل
وانتهاء الحرب الباردة ودخول منظمة التحرير يف عملية السالم
مع إرسائيل ،وتأثري ذلك عىل الجبهة .كما يتطرّق الكتاب إىل
مراجعات إضافية لحبش ،منها تقديره إلمكانيات النضال
بجانب الفلسطينيني يف الداخل والعمليّات االستشهادية يف
التسعينيات.
5
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خاتمة
عادة ما تقوم كتب السرية بكشف معلومات أو تحليالت
جديدة ،عىل املستوى الشخيص أو السيايس للشخص الذي
يتناوله الكاتب .هذا الكتاب ،ال يجدد من حيث املعلومات ،أو
التحليل املعمّق ،حول الحكيم ،إال أن أهميته بالنسبة للقارئ
والباحث العربي ،تكمُن يف جمعه ملئات املصادر واالقتباسات
واإلحاالت ،منها العربية والعربية واالنجليزية والفرنسية حول
ً
عامة.
حبش والجبهة الشعبية خاصة والثورة الفلسطينية
عىل املستوى البحثي ،ال يبدو أن هذه املصادر املدرجة
كافية إلعطاء صورة شاملة عن أحد أهم القيادات التاريخية
باحثة أو باحثا ً عربيا ً او أجنبيا ً
ً
للشعب الفلسطيني ،ولو ّ
أن
كتب هذه السرية وأجرى مقابالت مع أبناء عصور جورج
حبش والءمها مع املستندات والخطابات والتقارير الصحفية
التي حصل عليها الكاتب ،الستطاع إعطاء صورة وتحليالت
جديدة لشخصه ومواقفه .أما من جهة جليا ،مؤلف الكتاب،
فمن املرجّ ح أن يرُد ّ
أن هذا العمل هو بحد ذاته إنجاز لكونه
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األول الذي يستعرض السرية السياسيّة الكاملة لحبش يف كتاب
واحد.
عند قراءة هذا الكتاب ،من الرضوري عىل املستوى السيايس،
أن نتناوله بحذر .ليس أن هذا الكتاب يشوّه صورة حبش أو
يرسد معلومات كاذبة عنه ،بل ألن أي كاتب السري له ،عند
ّ
متأثرة بخلفيّته وقناعاته ،وهذه
الكتابة والبحث ،خيارات
الخيارات تبدأ ،بطبيعة الحال ،من الصفحة األوىل وحتى األخرية
للكتاب .ومن هذه الخيارات السياسية ،عىل سبيل املثال ،هو
الحديث عن تأثري النكبة عىل الجيل األوّل للقيادات الفلسطينية،
بشكل قد يوحي أن قضيّة النكبة هي قضيّة شخصيّة للقيادات
الفلسطينية التي ّ
تأثرت بشكل مبارش بمشاهد التهجري والقتل
والرتحيل ،وليس أ ّنها مبنيّة عىل قراءة معمّقة ملا حصل ملجمل
الشعب الفلسطيني ،أو ّ
أن الثبات والتمسّ ك بالحقوق الكاملة
الفلسطينية مؤسس عىل العاطفة واملشاعر الغاضبة وليس عىل
العقل والواقعية.

المكتبة
إعداد :وئام بلعوم

اسم الكتاب :دولة بأي ثمن – قصة
حياة دافد بن غوريون
تأليف :توم سيجف
النارش :كيرت
عدد الصفحات800 :
يعالج هذا الكتاب السرية الذاتية
لدافيد بن غوريون زعيم الحركة
الصهيونية ،ورئيس حكومة إرسائيل
األولّ .
يركز الكتاب عىل الجانب الشخيص
لبن غوريون وعىل حياته الجنسية
والعاطفية ،ويشمل رسدا ً موسّ عا ً ألربع
عالقات رسّية أقامها بن غوريون خارج
إطار زواجه من زوجته «بوال» ،من خالل
اإلطالع عىل أرشيفات تم االفصاح عنها
يف السنوات األخرية ،تشمل نسخا ً عن
رسائل بخط ي ّده باإلضافة إىل يوميّاته.
ويتضح مما جاء يف الكتاب أن إحدى
عشيقاته (التي اطلع كاتب السرية عىل
مذكراتها) الحظت أن بن غوريون ال
يعرف أي يشء عن حياتها الشخصية،
ويتعامل مع جسدها كجسَ د أي امرأة

أخرى ،وال يعري أي اهتمام الحتياجاتها.
كما ويرسد الكتاب املصاعب النفسية
التي كان يعيشها بن غوريون والتي
ّ
وثقها يف يوميّاته .وتبني إحدى خالصات
هذا الكتاب أن بن غوريون مال إىل
االنفصال عن الواقعّ ،
وأن كثريا ً من
قراراته غري قابلة للتفسري العقالني.
أما فيما يتعلّق بالعرب والفلسطينيني،
فيشري الكاتب إىل أن بن غوريون وصل
إىل «قناعة ّ
مبكرة» يف عام  1919مفادها
ا ّنه ال يوجد مجال ألي سالم معهم،
ويضيف أن فكرة التطهري
العرقي
ّ
(الرتانسفري) للفلسطينيني هي فكرة
قديمة لدى بن غوريون ،وقد وجد وثائق
تعب عنها تعود إىل سنوات الثالثينات.
ّ
كما يشكك الكتاب بأسطورة قوة بن
غوريون األمنية ،حيث ا ّنه تفاجأ بثورة
الرباق عام  1929ولم يستخلص منها
العرب ،كما تفاجأ مرة أخرى عند اندالع
ثورة .1936
--------------------

اسم الكتاب :نتنياهو – سرية ذاتية
تأليف :بن كسبيت
النارش :يديعوت للكتب
عدد الصفحات321 :
صدر هذا الكتاب مؤخرا ً محدثا ً
ضجّ ة عىل املستويني اإلعالمي والسيايس،

يف إرسائيل .تتبع الصحايف بن كسبيت،
مؤلف الكتاب ،حياة نتنياهو عىل
امتداد سنوات طويلة ،وأعطى مدخالً
مهما ً لفهم مسرية نتنياهو السياسية
واسرتاتيجية عمله وشخصيته وكيفيّة
بناء قيادته كزعيم اليمني األوحد .ويشري
الكتاب إىل حياة نتنياهو الشخصية
ويتطرّق لزيجاته الثالث ،ويتوسّ ع
بالحديث عن عالقته الضعيفة مع ابنته
املتديّنة الحريدية «نوعا» ،التي أنجبها
من زوجته األوىل وعن ابنائها الذين
يكادون ال يعرفون جدهم.
يتخذ الكتاب توجها هجوميًا ضد
ً
نتنياهو ،ما قاد
أوساطا إعالمية إىل
اتهام بن كسبيت (الذي قال يف مقابلة
معه عىل رشف إصدار الكتاب أنه قد
يفكر يف التصويت لليكود يف حال عدم
ّ
ترشح نتنياهو) بأنه مهووس بعائلة
نتنياهو .ويشري بن كسبيت إىل ش ّدة
بُخل نتنياهو وإىل أنه اعتاد أن يعيش
عىل حساب األغنياء أو عىل حساب
الدولة ،ولم يعتقد أن يف االمر إشكالية.
كما أنه اعتاد ان يُحَ مـل عبأ مصاريفه
العائلية والخاصة ألصدقائه من أباطرة
املال الذين أحاط نفسه بهم ،حتى أنه لم
يدفع مقابل والئم دعا أصدقاءه إليها يف
الفنادق.
ويزعم املؤلف أن أهم ما يميّز نتنياهو
هو الرتكيز عىل هدفه وتحقيقه بأي ثمن،
ّ
للتخل عن أقرب املقربني له
وأنه مستعد
من أجل ذلك ،وأنه يف أواخر سبعينيات
القرن املنرصم حدد هدفه يف الوصول إىل
رئاسة الحكومة وعمل عىل تحقيق هدفه
من خالل القضاء عىل كل خصم محتمل.
ويضيف أن القاعدة األساسيّة التي
تبّناها هي رضورة أن يثبت السياسيون
من حزبه والءهم الشخيص له وليس
للحزب .يشري الكتاب إىل أن نتنياهو غري
اسمه أكثر من مرة ليندمج يف املجتمع
األمريكي ويف مجتمع املال واألعمال،
واستبطن الثقافة النيوليربالية والسياسة
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الجمهورية األمريكية حتى كان أشبه
يس
يس جمهوريّ
بسيا ّ
أمريكي منه بسيا ّ
ّ
إرسائييلّ.
--------------------
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ّ
يوجهها
اســم الكتاب :حــروب
اإلعالم – مفارقة القوّة ومعضلة
االسرتاتيجية لدى الجيش اإلرسائييل
تأليف :يورام بريي
النارش :معهد دراسات األمن القومي
اإلرسائييل
يتناول هذا الكتاب الصادر عن
معهد دراسات األمن القومي اإلرسائييل
موضوع دخول اإلعالم الجديد ،بمنطقه
وطرق عمله ،إىل عالم الحرب وتغيريه
بشكل جذري .ي ّدعي الباحث ّ
أن النقطة
الفارقة هي الحرب عىل لبنان عام ،2006
حيث دخل اإلعالم ليكون عامالً فارقا ً
يف الحرب ،إذ أصبحت شاشات التلفاز
والحاسوب والهواتف النقالة بمثابة أداة
قتال .ومن خالل ّ
تعقب الكاتب لحروب
توصل الكاتب
إرسائيل منذ عام ّ ،2006
إىل استنتاج مفاده أن إرسائيل واجهت
صعوبات كبرية حتى فهمت طبيعة
الحروب يف عهد اإلعالم الجديد ،أو كما
يسميها الكاتب «حروب يوجهها اإلعالم»
 .Mediatized Warوأن للضحية ،أو
للطرف األضعف ،أفضلية إعالمية يف هذا
النوع من الحروب.

يقول املؤلف إن بحثه ،املستمد من
األبحاث التي تدرس تأثري اإلعالم عىل
مجاالت الحياة املختلفة ،هو األول من
نوعه ،ألنه يف السابق كان اإلعالم يغطي
الحروب ،أما اآلن فأصبح يوجّ هها.
ويستشهد الكاتب بحادثة حصلت يف
بنت جبيل لفتت انتباهه إىل مدى أهمية
األمر ،حيث قام قائد الجبهة الشمالية يف
الجيش بإرسال قوة عسكريّة إىل بيت
محدد يف القرية (هو البيت الذي ألقى
منه السيّد حسن نرص الله خطاب «بيت
العنكبوت») ورفع العلم اإلرسائييل عليه
من أجل تصويره ومن ثم الخروج من
القرية ،بالرغم من الخطورة التي قد
ّ
يشكلها األمر عىل حياتهم (وبالفعل
وقعت بينهم إصابات أثناء ذلك) .ويقول
الباحث إ ّنه يف الحروب السابقة كانت
تعب عن ما يحدث يف ساحة
صورة العلم ّ
ً
املعركة ولم تكن هدفا بحد ذاتها.
ومن الجدير بالذكر أن الكاتب يرأس
مركز جيلدنهورن لدراسة إرسائيل يف
جامعة مريالند يف الواليات املتحدة،
وله مجموعة من الكتب واألبحاث ،كما
ساهم يف إنشاء عدة مراكز بحث تختص
بالدراسات اإلرسائيلية.

صورة رفع العلم اإلسرائيلي في بنت جبيل

اسم الكتاب :خروج يهود اليمن –
ِّ
مؤسسة
عملية فاشلة وخرافة
تأليف :اسرت مئري-جليتسنشطاين
النارش :رسلينج
عدد الصفحات340 :
يعالج هذا الكتاب قضية هجرة
واستيطان يهود اليمن يف فلسطني،
ويقوم بتحطيم األسطورة الصهيونية
التي تقول ّ
إن يهود اليمن كانوا مجموعة
قديمة متديِّنة وجّ هت أعينها نحو «أرض
صهيون» عىل مدار َ
ألفي عام .كما يقوم
الكتاب بتفكيك الرواية القائلة ّ
إن إقامة
إرسائيل ّ
شكلت برشى ليهود اليمن ،حيث
قاموا بالهجرة إليها بشكل فوري بعد
اإلعالن عنها ،منتقلني من الظلمات إىل
النور ،عرب «قطار جوي» نقلهم مسافة
 25ألف كيلومرت يف غضون عدة ساعات.
يروي هذا الكتاب رواية أخرى مغايرة
ّ
للرواية اإلرسائيلية املعهودة ،إذ
يوضح
أن درب الهجرة (او «العلياه» بالعربية)
من اليمن كان محفوفا بدفع أثمان غالية،
ّأثرت عىل حياة يهود اليمن يف إرسائيل
لسنوات عديدة .ومن األسئلة التي
يطرحها الكتاب حول ما يسمى إرسائيليا ً
«عملية بساط الريح» التي ُنقل خاللها
يهود اليمن ،ما ييل :ملاذا تويف مئات من
يهود اليمن يف مخيم املهاجرين يف عدن؟
ملاذا كان غالبية املهاجرين ،الذين وصل

تعدادهم  30ألفاً ،مرىض ويتضورون
جوعا ً ساعة وصولهم؟ ومن املسؤول عن
ذلك ،أهي الحكومة اإلرسائيلية أم منظمة
الـ «جوينت» أم الوكالة اليهودية؟ وملاذا
يتم التعامل مع العمليّة عىل أنها قصة
نجاح مع أن األثمان التي ُدفعت تدل عىل
أنها قصة فشل؟
--------------------

اسم الكتاب :من الحياة املشرتكة
إىل املقاومة املشرتكة يف فلسطني
التاريخية
تأليف :مارسيلو سـﭬيرسكي
ورونني بن آرييه
اللغة :االنجليز ّية
النارشRowman & Littlefield :
International
عدد الصفحات206 :
ينظر الكتاب إىل السيطرة الصهيونية
عىل فلسطني كحالة استعمارية
استيطانية ،ويقيض بأ ّنه عند دراسة
مسار محو الحياة األصالنية يف فلسطني،
يجب عدم تجنّب حقيقة فقدان الحياة
املشرتكة بني الفلسطينيني واليهود حتى
عام  ،1948وهم الذين سكنوا بجوار
بعضهم البعض يف فلسطني يف الفرتة
العثمانية ،ويف فرتة االنتداب الربيطاني.
ويشري الكتاب إىل أن محاولة محو الحياة

األصالنية أدت إىل القضاء عىل املجتمع
الفلسطيني ،وعىل هيمنته الثقافية
وتفوقه الديمغرايف ،وأنه نتج عن ذلك
رفض للروابط الفلسطينية-اليهودية،
وللحياة يف مجتمع مشرتك كتلك التي
سبقت املرشوع الكولونيايل الصهيوني.
ِّ
ويبي الكتاب أن املسار االستيطاني
لنهب الفلسطينيني كان مصحوبًا بتدمري
البنية التحتية الثقافية ،األمر الذي حوّل
الحياة املشرتكة بني اليهود والفلسطينيني
إىل واقع
تاريخي منيسّ.
ّ
ويف ندوة عقدت يف مركز مدى الكرمل
بمناسة إشهار الكتاب ،قال رونني بن
ارييه (احد مؤلفي الكتاب) ما ييل« :يف
هذا الكتاب قمنا ،من ناحية ،بإلقاء
نظرة إىل املايض ،ومن ناحية اخرى،
ألقينا نظرة عىل الحارض واملستقبل،
انطالقا ً من فكرة مفادها أنه إذا فهمنا
كيف تم بناء الواقع يمكننا أن نفهم
كيف يمكن تغيريه .وأود أن أعطي
مثاال ً حول ما قصدناه باملقاومة؛ ففي
بداية القرن الــ  20كانت هناك قيادة
رشقية يهودية خاضت نقاشا ً مع يهود
أوروبيني حول احتمالية تأثري املرشوع
الصهيوني ،الجديد حينها ،عىل طريقة
حياتهم عىل عدة مستويات؛ من ناحيتنا،
قمنا بتعريف نقاش القيادات الرشقية
اليهودية للمرشوع الصهيوني وقياداته
الغربية عىل أنه فعل مقاوم (حتى لو
أنهم ،أي القيادات الرشقية،لم يعرّفوه
عىل أنه مقاومة للمرشوع الصهيوني بل
مجرّد مكاتبات أو مناقشات عاديّة .من
املهم أيضا ً التوضيح أننا ال نتعامل مع
هذا املايض بحنني ،أو نقول أنه يمكن
العودة إىل ذلك الزمان ،ألن الواقع هو
تغي الكثري مع مرور
واقع كولونيايل ،وقد ّ
الوقت ،وبالتايل ،فإن الحديث اليوم عن
العيش املشرتك ال يتّسم بالج ّديّة بسبب
اختالل موازين القوى بني الطرفني».
--------------------

ّ
تحطم – قصة انهيار
اسم الكتاب:
اليسار اإلرسائييل
تأليف :تسفيا جرينفيلد
النارش :يديعوت للكتب
عدد الصفحات318 :
يعالج هذا الكتاب قضية تراجع
قوة «اليسار» عىل الساحة السياسية
اإلرسائيلية منذ عام  .2001وت ّدعي
املؤلفة ،وهي عضو كنيست سابقة
عن حزب مريتس املنتمي لتيار اليسار
الصهيوني يف إرسائيل ،أن سبب الرتاجع
هو سيطرة الصوت الراديكايل (وأحيانا ً
غري الصهيوني) عليه .وتستعرض كيف
ابتعد اليسار الصهيوني عن الجماهري،
وملاذا أصبح اإلرسائيليون يتعاملون
معه بعداوة ،وما سبب وصمه بالتعايل
وباالنقطاع عن الجمهور وبالتمركز يف
«دولة تل أبيب» .ويف مقابلة مع الكاتبة
عىل القناة  13اإلرسائيلية أشارت إىل
أن انتخاب آبي جباي هو ر ّدة فعل ضد
هذا التيّار «الراديكايل» ،ودعت «اليسار
العقالني» إىل أن يعود الستالم زمام
األمور مجدداً.
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The Intellectual Roots of the Zionist Right Wing
The theme of this issue has its focus on the intellectual roots of the Zionist right wing. In
a settler community, the idea of separation between the right and left wing parties was,
and is still, grounded in the acquisition of the homeland of another people. This idea is
not impliedly perceived, however. A logically tempting argument views the enterprise settler Zionist enterprise - as a right wing one in its entirety, from the very beginning to the
very end. This is an enterprise that culminates in control, expulsion, occupation, and racial
supremacy.
To look into the common grounds between the Zionist right and left wing parties is both
important and necessary. Still equally important, differences should also been considered.
These may not lie in intentions, but in proclaimed political programmes. The difference
between Zionist right and left wing parties can be approached from several entry points.
Regarding the political geography of the Zionist project, the first entry point investigates the
boundaries, within which the enterprise is built: Palestine in whole or in part, or Palestine
and east of Palestine. Accordingly, the difference between the Zionist right and left wing
parties can be traced by a review of their different positions towards the partition projects,
starting with the Peel Commission, through the Partition Plan, Security Council Resolution
242, and ending with the Oslo Process.
Another entry point addresses how the Palestinian Arabs, the indigenous population, are
dealt with. Is the right to establish the state and enforce sovereignty, which Zionism claims,
exclusive to the Jews only? Is it a right for both the Jews and Arabs, from their perspective?
A third entry point concerns the use of violence and the role it plays in the conflict.
Represented by the Jabotinsky’s Revisionist Zionism, the right wing has believed from
the outset that violence is irreplaceable. It is a constituent and essential part of Revisionist
Zionism. This perception was later embraced by Ben-Gurion, despite the fact that he
presented it as a necessary evil. On the other hand, other groups, including Brit Shalom and
Martin Popper, were inclined to promote the need to reach understandings with the Arabs
and Palestinians.
The way which different parties adopt to present their right to Palestine is a fourth entry
point. Some parties introduce this issue as an expression of a pressing need following
persecution of the Jewish people in the 20th century. Accordingly, Palestine is first and
foremost an asylum and a shelter. By contrast, others are of the view that Palestine is the
Land of Israel, a property of the People of Israel - Jewish people. From this perspective, an
ancient right is fulfilled based on the principles of collective ownership. Palestinians are
just invaders or guests in this country.
A fifth entry point explores the way religion is employed in the intellectual political
structure. This does not mean that the right wing has necessarily used religion whilst the
left wing did not. It concerns the different methods of such utilisation over years.
The last entry point relates to the distribution of wealth and resources within the state,
social rights, environment, and public health.
All these components are neither exclusive to Israel, nor to the Zionist movement. They are
distinctive features of the right and left wing parties in general, and settler communities in
particular. Hence, in this issue, some papers contemplate these inquiries in their historical
context, both European and international. Israel’s right wing is also placed in other regional
and international contexts, including the new US right wing of the Trump government and
the rising European right wing. This perspective allows the viewer and observer to position
the Zionist right wing in a comparative historical and geographical context. While it does
not neglect the minute details of each case, this is what this issue seeks to achieve.
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من األرشيف

من النصوص المؤسسة للعنصريّة الصهيونيّة

أرثور روبين وسوسيولوجيا اليهود
إعداد وئام بلعوم

كيف يعلم الطغاة أطفالهم؟

شرعنة إقصاء الفلسطينيين في الكتب المدرسية
اإلسرائيلية رمز ًيّا وماد ًيّا
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