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كبير  بتأييد  اللحظة حتظى  تلك  حتى  الصهيونية  تكن  لم  املكان. 

بني اليهود ولَم تنجح إال باستجالب عشرات اآلالف إلى فلسطني 

القيادة  بهذه  الدولي  ثم  البريطاني  أن االعتراف  إال  فقط ال غير. 

النقاش  حسم  وبالتالي  ممثال،  ونصبها  تّوجها  املؤسسات  وهذه 

الداخلي بني اليهود أنفسهم حول سؤال من ميثلهم على الساحة 

الدولية. اعترفت أوروبا الكولونيالية باليهود كشعب خارج أوروبا 

فقط وأنكرت عليهم هذه الصفة في أوروبا نفسها، فكان اخلروج 

من أوروبا شرطا مضمرا كي يتحول اليهود إلى شعب معترف به. 

إال أن الطريق من بلفور إلى التقسيم لم يكن معبدا، والتقسيم 

مقارنة ببلفور هو حتول لصالح الشعب الفلسطيني الذي لم يكن 

من أحد يعترف به كشعب وجرى التعامل معه على اعتباره مجموعة 

طوائف ال غير. إال ان املقاومة العنيدة للشعب الفلسطيني وثورة 

عام 19٣6 فرضت حسابات جديدة على بريطانيا ألزمتها بإعادة 

حساباتها. أسوق ذلك ليس ألقول أن قرار التقسيم عادل، فهو بعيد 

عن ذلك، إمنا للفت االنتباه لإلجناز الذي حققه الشعب الفلسطيني 

بني احلربني. وإذا كانت النكبة قد غيبت الفلسطينيني عن التاريخ 

لفترة ما، جاءت املنظمة أوال واالنتفاضة الحقا لتعلن حضور هذا 

اًو قضاء وقدرا، إمنا  التاريخ نصا مقدسا  الشعب مجددا. ليس 

ساحة صراع، وحني ناضل الفلسطينيون وقاوموا استطاعوا أن 

يغيروا شيئا في املشهد، وأن يتحولوا إلى العب مهم.  

في  لكن  وكثيرة،  كبيرة  عام  مئة  في  الصهيونية  إجنازات  إن 

واعني  فلسطيني  ماليني  ستة  يعيش  يزال  ال  التاريخية  فلسطني 

لتاريخهم ومدركني لهويتهم واملعركة على قضيتهم العادلة ال تزال 

التحرري  مشروعهم  يبدأوا  كي  اآلن  الفلسطينيني  ظروف  دائرة. 

الصهيونية  فيه  بدأت  الذي  الظروف  من  بأضعاف  أفضل  العادل 

مشروعها قبل مئة عام. فكرة للتفكر والتأمل.

افتتاحية

خمسون  التقسيم،  لقرار  سبعون  لبلفور،  عام  مائة  السنة: 

املؤمتر  على  عاما  مائة وعشرون  أن نضيف  لالحتالل. وميكننا 

الصهيوني األول في بازل. هناك ما يغري باعتبار األحداث الثالثة 

األخيرة مجرد جتليات ملشروع جرى التخطيط له في بازل، وما 

أحداث القرن العشرين على محطاته املتعددة سوى ترجمة النص 

املؤسس إلى وقائع، وحتول األسطورة إلى مستوطنات. األغراء 

كبير لكن يجب مقاومته.

بلفور هو انتصار لطريق رسمه هرتسل، لكنه هو نفسه كان قد 

فشل فيه متاما في حياته. اعتقد هرتسل أنه ال مستقبل للمشروع 

الصهيوني دون تبنيه من دولة عظمى. حاول مع الدولة العثمانية 

مع  اآلخرون  الصهاينة  القادة  وفشل متاما. وجنح  األملان  ومع 

بريطانيا مع نهاية احلرب الكونية األولى ألسباب تتعلق غالبيتها 

مبصالح بريطانيا وسياستها في املشرق. 

لم يكن وعد بلفور ليكون بهذه األهمية لوال حتوله إلى وثيقة 

معتمدة من قبل عصبة األمم ليتحول إلى سياسة رسمية دولية. 

تسميته  يجري  ما  كانوا ضحايا  الفلسطينيني  فإن  املعنى  بهذا 

بالشرعية الدولية، ألن الشرعية الدولية لم تكن حينها سوى تعبير 

عن إرادة الدول االستعمارية. إذا أراد الفلسطينيون أن ينظروا 

حلقوقهم املسلوبة، فإنهم لن يجدوها في ما يسمى القانون الدولي 

الذي ساد حينها، إمنا في مفاهيم احلق الطبيعي السابقة ملفاهيم 

احلقوق الوضعية حتى بصيغتها الدولية .

االنتداب،  كتاب  من  جزء  إلى  الذي حتول  بلفور،  وعد  حول 

واحدة مبشروع  قومية  ووعد  القومية،  ثنائي  بلد  إلى  فلسطني، 

أن  يجب  طوائف  إلى  يحولها  بأن  الثانية  القومية  ووعد  الدولة 

حتظى باملساواة املدنية. إال أن أهميته العظمى تكمن في اعترافه 

باملؤسسات الصهيونية باعتبارها ممثال لقومية يهودية تقيم فوق 



محور العدد: 100 عام على وعد بلفور

وعــد بلفــور بين عصبة األمم وصــك االنتداب/ 
أحمد غنيم

لم يكن لوعد بلفور حلظة صدوره أي قيمة قانونية، فهو عبارة عن 

تصريح فردي، موجه إلى شخص ال يتمتع بصفة التعاقد الدولي، 

ومعايير  الدولي  القانون  في  اآلمرة  للقواعد  مخالفته  إلى  إضافة 

اعتماد املعاهدات الدولية. إال أن بريطانيا عملت على تغليف الوعد 

إقرار صك  بعد   1919 باريس  مؤمتر  من  بدًءا  القانونية  بالقيمة 

االنتداب، ثم في معاهدات مختلفة دولية كثيرة.

المقدمات التاريخية والسياســية لوعد بلفور/ 
عبد الغني سالمة

فلسطني،  لنكبة  مّهد  الذي  هو  بلفور  وعد  إن  القول  ميكن 

قبل  فعليا  بدأت  قد  كانت  الفلسطينية  النكبة  مقدمات  أن  بيد 

عن  جــدا  بعيد  مكان  وفــي  طويل،  بزمن  إسرائيل  تأسيس 

عشر؛  التاسع  القرن  أواخر  في  أوروبا  في  حتديدا  فلسطني؛ 

حيث كانت أوروبا الكولونيالية في ذلك الوقت تصوب أنظارها 

أحشائه  في  غريب  جسم  لزرع  وتخطط  العربي،  الوطن  نحو 

يكون تابعا لها وأداًة بيدها، فالتقت هذه التوجهات مع مصالح 

الفئات اليهودية املستفيدة، في حني عارضتها قطاعات واسعة 

من اليهود ورفضت التورط في هذه املغامرة، بل وأطلقت على 

دعاتها تسمية الصهيونية الالسامية..

ردود الفعــل الصهيونية المختلفة تجاه »وعد 
بلفور«/ آفي شيلون

بلفور في تطور املشروع  لوعد  الهائلة  الرغم من األهمية  على 

الصهيوني، ومظاهر االنفعال والترحيب التي قوبل بها صدوره، إال 

أن ردود الفعل جتاهه لم تكن أحادية البعد. ففيما عدا اجلمهور 

اليهودي غير الصهيوني، الذي تخّوف من إمكانية أن يضر "الوعد" 

بعمليات ذوبان اليهود في دول الغرب، واجلمهور الديني - احلريدي، 

الذي رفض وعد بلفور، وذلك ألنه رفض مبدئيا املشروع الصهيوني 

الصهيونيني  صفوف  في  بلفور  وعد  أثار  فقد  العلماني،  القومي 

أيضا، الذين أيدوا صدوره، مخاوف وشكوكا. وقد نبع التحفظ في 

املقام األول جتاه وعد بلفور ذاته من دوافع عملية وغيرها، يحللها 

هذا املقال بعمق.

واإلمبريالية-عــن  الصهيونيــة  بلفــور:  وعــد 
تشابكهما الجدلّي وأثره المتبادل/ خالد عنبتاوي

محاولة حتليلّية للظروف العينّية التي أعقبت إصدار وعد بلفور 

مع التشديد على البعد الطبقي )املادي-واجلدلي( لهذه الظروف، 

اعتمادها  في  الفلسطيني  التحليل  بخل  التي  املستويات  من  وهو 

لفهم حقيقة األطماع االمبريالّية العينّية تزامنا مع صدور الوعد. 

ويقرأ هذا املقال النقاشات والصراعات داخل احلركة الصهيونّية 

بني التيارات املختلفة بخصوص االعتماد على القوى اخلارجّية، قبل 

الوعد وبعده، ويتطّرق إلى أثره على نشاط احلركة الصهيونّية في 

مرحلة االنتداب األولى.

العوامل واألسباب التي وقفت خلف صدور وعد 
بلفــور: حاييم وايزمــان، الحركــة الصهيونية 

واإلمبريالية البريطانية/ داني جوتوين

العوامل  هي  "ما  األول:  رئيسيني،  سؤالني  على  املقال  يركز 

بلفور"؟  وعد  إلصــدار  بريطانيا  حكومة  دفعت  التي  واألسباب 

رئيس  أول   - وايزمان  حاييم  لعبه  الذي  الدور  هو  "ما  والثاني: 

إلى صدور  أدت  التي  واملساعي  اخلطوات  في   - إسرائيل  لدولة 

النظر  وجهات  مختلف  جوتوين  يناقش  ذلك  بعد  القرار"؟!  هذا 

واالستنتاجات التي توصل إليها الباحثون، في هذا الصدد، وقد 

بـ"مدرسة  عّرفهما  مركزيتني،  مدرستني  إلى  رأيه  انقسموا حسب 

الربط" و"مدرسة التمركز". 

مقابلة خاصة مع المؤرخ إيالن بابه/

أجرى المقابلة: خلود مصالحة

ويعتبر  اإلسرائيليني،  التقّدميني  املثّقفني  أبرز  من  بابه  ُيّعد 

أحد "املؤّرخني اجلدد"، الذي يقاربون تاريخ املنطقة والبالد من 

منظار متحرر من األيديولوجية الصهيونية، ناقًدا لها وناقًضا 

السنوات  في  يخفت  بدأ  التيار  هذا  صوت  أّن  علًما  إّياها، 

الرواية  لنقيض  علمي  تأسيس  اعتبر سابًقا من  وما  األخيرة. 

وترهيبات  ألجندات  يخضع  اليوم  بات  إجنــاًزا،  الصهيونّية 

يقودها اليمني اإلسرائيلي.
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مقاالت

من العنف المؤسس إلى العنف الحافظ:

أو كيــف يتحول التطهير اإلثني من حدث إلى 
بنية؟ / هنيدة غانم

إسرائيل  في  احملسومة  غير  اجلوهرية  القضايا  ترتبط 

اليهودية  بني  العالقة  ومــيــزان  واملــواطــنــة،  الهوية  بحدود 

وحيد  ثابت  على  االتفاق  ظل  في  الدولة،  في  والدميقراطية 

التحوالت  ومع  قومية.  يهودية  كدولة  اإلسرائيلية  الدولة  لبنية 

التي تشهدها إسرائيل وانزياحها املستمر نحو اليمني، تتحول 

العالقة مع الفلسطينيني على جانبي اخلط األخضر إلى ساحة 

مهمة إلعادة ضبط هوية الدولة.

لــة"- مقاربة 
ّ

الشــركس بوصفهــم "أقلّية مفض
لفهم سياسات األثننة في اإلطار االستعماري 

للدولة اليهودية/ مالك سمارة
تقدمي  الشركس،  منــوذج  خالل  من  املقالة،  هذه  حتــاول 

مساهمة لدراسة سياسات خلق "األقلّيات املفّضلة" في سياق 

وراء  سعًيا  اإلسرائيلية.  والتجزئة  واإلقصاء  الضم  عملّيات 

ذلك، يتضّمن اإلطار التحليلي الذي تعتمده الدراسة دائرتني: 

الدائرة األوسع التي تشمل االستعمار االستيطاني، والدائرة 

األضيق التي تشمل إسرائيل بوصفها دولة يهودية دميقراطية/

دميقراطّية إثنية.

مالحظات حول أدب »االعتراف« اإلسرائيلي/ عز  
الدين التميمي

خربة  سميلنسكي،  يزهار  أقصوصة  أهمية  جتيء  »ال 

خزعة من كونها فقط أول نص إسرائيلي عن النكبة من وجهة 

نظر غير تقليدية، وال من كونها شهادة حقيقية كتبها مقاتل 

ولكن  اإلسرائيلي،  العام  الرأي  في  أثارته  ما  فأثارت  سابق 

واألهم، ألن فيها كشفا خاصا وجديا عن تناقض بنيوي في 

معنى األخالق الصهيونية. وال يقتصر التناقض املقصود هنا 

»املقاتل  شعارات  بني  الفجوة  على  أي  األولــي،  املعنى  على 

املنظمة  اإلبادة  عمليات  وبني  النظيف«  و«السالح  الشريف« 

على األرض، ولكنه ينسحب إلى تصورات شاملة عن احلرب 

والقتل واخلصم واألغيار.«

قضايا راهنة وتقارير

عامان على االنتخابات البرلمانية اإلسرائيلية-

أحــزاب االئتــالف والمعارضــة تتنافــس على 
أجندة اليمين المتطرف/ برهوم جرايسي

بعد عامني على االنتخابات البرملانية اإلسرائيلية، التي جرت يوم 17 

آذار 2017، جتد األحزاب نفسها أمام سؤال موعد االنتخابات البرملانية 

املقبلة، رغم أنه حتى نهاية العام 2016، كانت الصورة تشير إلى ثبات 

واضح لالئتالف احلكومي برئاسة بنيامني نتنياهو، على األقل حتى نهايات 

الستبعاد  لعامني،  العامة  املوازنة  إقرار  ضوء  على   .2018 املقبل  العام 

الضغوط احلزبية عن احلزب احلاكم وزعيمه. إال أن تفجر قضايا شبهات 

الفساد، وخضوع نتنياهو لسلسلة حتقيقات، أعاد سؤال موعد االنتخابات 

املقبلة إلى السطح. ولكن اعتمادا على جتارب السنني، فإن قضايا فساد 

أو  اتهام  تقدمي الئحة  وقتا طويال حتى حسم مسألة  مثل هذه، تستغرق 

عدمها. ولكن في كل األحوال فإن أي انتخابات مقبلة، ومهما كان موعدها، 

سيكون التنافس األبرز فيها على أجندة اليمني واليمني األشد تطرفا.

مراجعة كتاب: »جيش يربي شعبا: عالقة الجيش 
بجهاز التربية المدني«/ علي حيدر

يحاول كتاب »جيش يربي شعبا: عالقة اجليش مع جهاز التربية 

كبير  عدد  مع  التعاطي  ليفي،  ويغيل  غزيت  نير  حترير:  املدني«، 

من  األسئلة التي حتيط بعالقة اجليش واملجتمع في إسرائيل، عبر 

مقدمة أعدها احملرران وخمسة مقاالت علمية إضافية. 

من اجلدير بالذكر أن الكتاب هو خالصة ونتاج مؤمتر كان قد 

عقد في شهر تشرين األول عام 2014 في حرم اجلامعة املفتوحة.

من األرشيف

لقاء في شقة السيد بلفور، 32 رو نيتو، باريس، 
الساعة 54:4 عصًرا من يوم 42 حزيران 9191

تنسيق وتبادل لآلراء وتخطيط يبنّي أنه لم يكن مبقدور أي رجل دولة 

التي  الدفينة  الفلسفة واألهداف  بلفور مع  أن يكون أكثر تعاطًفا من 

يفوقه  برانديز، وال أن  القاضي  بينها  تقوم الصهيونية عليها حسبما 

السالم  مؤمتر  خالل  من  الضرورية  الشروط  تأمني  على  حرصه  في 

وبريطانيا العظمى لضمان إجناز البرنامج الصهيوني وجتسيده. 

المكتبــة- عــرض موجــز ألحــدث اإلصــدارات 
اإلسرائيلّية

76103
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123
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قواعد النشر في مجلة قضايا اسرائيلية

ترحب املجلة بالدراسات واملقاالت ومراجعات الكتب التي تكون مواضيعها ذات صلة بالقضايا االسرائيلية وباملشهد اإلسرائيلي على   

تنوعاته.

يشترط في املواد املرسلة االلتزام مبنهج البحث العلمي، ويشترط في املواد أن ال تكون  قدمت للنشر في اللغة العربية في أية مجلة   

أخرى، سواء أمت نشرها أم لم يتم.

تعرض البحوث على محكمني من ذوي االختصاص واخلبرة، للتقرير بشأن النشر.  

 madar@madarcenter.org :تقدم البحوث باللغة العربية وترسل مرفقة بتعريف موجز للكاتب إلى بريد مدار اإللكتروني  

يجب أال يتجاوز عدد الكلمات في الدراسات املرسلة إلى املجلة 6000 كلمة، مبا فيها امللخصات واجلداول واملراجع، وأن ال تتجاوز   

املقالة ٣500، ومراجعة الكتاب 2000 كلمة. 

على املواد املرسلة مراعاة قواعد التوثيق واالقتباس بحسب املنهج األكادميي املتعارف عليه، ووفق التالي:  

الكتب: اسم الكاتب )سنة النشر(. اسم الكتاب. مكان الصدور: اسم دار النشر.  

مقالة في كتاب حترير: اسم املؤلف )سنة النشر(. »اسم املقال«. عند: اسم احملرر )محّرر(، اسم الكتاب. مكان النشر: اسم دار النشر،   

الصفحات من – إلى. 

مقال منشور في مجلة: اسم املؤلف )السنة(. »اسم املقال«، اسم املجلة، املجلد )العدد(، الصفحات من – إلى.   

كتب مترجمة: اسم املؤلف )سنة صدور الترجمة(. اسم الكتاب. اسم املترجم، مكان النشر: اسم دار النشر.  

محور العدد القادم: خمسون عامًا على االحتاللمحور العدد القادم   
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أحمد غنيم*

وعد بلفور.. بين عصبة األمم وصك االنتداب
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قيادي مقدسي وباحث في التاريخ السياسي.   *

مقدمة

رسالة قصيرة من حوالي مئة كلمة، كان لها تأثير كبير ومصيري 

في تاريخ املنطقة العربية بشكل عام وفلسطني بشكل خاص، أدت 

إلى تغيرات هائلة في اجلغرافيا السياسية وفي التكوين االجتماعي، 

ليس في فلسطني فقط، بل في العديد من الدول احمليطة، وأنتجت 

تشريد  في  ساهمت  العشرين،  القرن  مآسي  أعظم  من  واحدة 

مئات آالف الفلسطينيني من وطنهم وألقت بهم إلى حياة اللجوء 

واالغتراب، وما زال ماليني الفلسطينيني يعانون البؤس واحلرمان 

ومواجهة املوت في مخيمات اللجوء،  على خلفية استمرار الصراع 

الذي أنتجته تلك الرسالة.  

  لم يتوقف اجلدل، على املستوى الفكري والسياسي والقانوني، 

حول الرسالة التي أرسلها اللورد آرثر جيمس بلفور وزير اخلارجية 

البريطانية سنة 1917 إلى اللورد ليونيل وولتر دي روتشيلد،  والتي 

في  لليهود  قومي  وطن  بإقامة  بريطانيا  حكومة  تضمنت وعد 

فلسطني. ومنذ بدأ سعي بريطانيا إلى إقرار الرسالة رسميًا من 

قبل مؤسسات الدولة في بريطانيا داخل البرملان واحلكومة، لقيت 

قياداتهم  أنفسهم، ومن  البريطانيني  اليهود  معارضة شديدة من 

التيار  قيادات  لها  تصدت  فقد  نفسها،  البريطانية  احلكومة  في 

االندماجي، ومنهم  دورين صموئيل مونتاجو وزير شؤون الهند في 

وزارة جورج لويد التي أقرت وعد بلفور، غير أن الرسالة قد تكون 

العامل األهم الذي حسم النقاش داخل احلركة الصهيونية حول فكرة 

الوطن القومي وموقعه اجلغرافي بني تيار الصهيونية السياسية 

والصهيونية العملية. 

بني هذا وذاك ،رفضت الدولة العثمانية املوافقة على منح اليهود 
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وطنًا في فلسطني ومنعت هجرة اليهود إليها، ورفض الفلسطينيون 

بشكل خاص والعرب بشكل عام وعد بلفور وقاوموا هجرة اليهود 

إلى فلسطني، لكن بريطانيا أنتجت بالقوة والنفوذ واقعا سياسيًا 

البنية  غّير  فلسطني،  في  ومعقدًا   صعبًا  جديدًا  ودميغرافيًا 

االجتماعية والسياسية بشكل دراماتيكي.

تتناول هذه الورقة موضوع تقييم إمكانية اعتبار رسالة بلفور 

في  القانونية  وقيمتها  دولية  وثيقة  املذكور  الوعد  تضمنت  التي 

القانون الدولي وأثرها في حق الشعب الفلسطيني في السيادة 

على أرضه،  وسوف تتضمن الورقة مراجعة حول فكرة االنتداب 

االنتداب  اعتمادها واملصادقة على صك  وأهلية عصبة األمم في 

البريطاني في فلسطني .  

نص رسالة آرثر بلفور إلى ليونيل روتشيلد

 وزارة اخلارجية  / في الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني سنة 1917 

التصريح  جاللته،  حكومة  عن  بالنيابة  أبلغكم  أن  جدا   يسرني 

التالي: الذي ينطوي على العطف على أماني اليهود والصهيونية، 

وقد عرض على الوزارة وأقرته:

 إن حكومة صاحب اجلاللة تنظر بعني العطف إلى تأسيس وطن 

قومي للشعب اليهودي في فلسطني، وستبذل غاية جهدها لتسهيل 

حتقيق هذه الغاية، على أن يفهم جليا أنه لن يؤتى بعمل من شأنه 

أن ينتقص من احلقوق املدنية والدينية التي تتمتع بها الطوائف غير 

اليهودية املقيمة اآلن في فلسطني، وال احلقوق أو الوضع السياسي 

الذي يتمتع به اليهود في البلدان األخرى،   وسأكون ممتنا إذا ما 

أحطتم االحتاد الصهيوني علمًا بهذا التصريح.

املخلص آرثر بلفور 

وعد بلفور: أسباب وخلفيات تاريخية

سعت بريطانيا وألسباب متعلقة بأزمتها أثناء احلرب العاملية 

املسألتني،   ملواجهة  الوعد  ذلك  استصدار  إلى  وبعدها،  األولى 

األولى عن مظاهر  رت  عبَّ اليهودية"،  و"املسألة  الشرقية"  "املسألة 

الدول  من  دولية  أطماع  وبروز  العثمانية،  الدولة  وانهيار  ضعف 

االستعمارية األوروبية في تركة "الرجل املريض"،  وتفاقم الصراع 

بريطانيا  وجدت  التي  األولى،  العاملية  واحلرب  حينه،  في  الدولي 

نفسها عشيتها وأثناءها مهددة بخسارة نفوذها في العديد من 

بلفور ووعده
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حلفائها  لصالح  بل  أعدائها  لصالح  فقط  ليس  مستعمراتها،  

مبصر  متعلقة  واضحة  أطماع  لها  كانت  التي  كفرنسا  أيضاً، 

دفع  ما  السويس،  وقناة  املياه  منابع  وفلسطني، خاصة  والشام 

بريطانيا إلى توقيع اتفاقية سرية مع فرنسا هي اتفاقية سايكس 

بيكو،  كشفتها الثورة البلشيفية بعد انتصاها على حكم القيصر،  

وكانت روسيا طرفًا في تلك االتفاقية، املسألة الثانية هي املسألة 

اليهودية ومتثلت بأفواج املهاجرين اليهود الهاربني من اضطهاد 

الدولة الروسية إلى أوروبا، والذين شكلوا تهديدا اجتماعيا وسياسيا 

بسبب منط احلياة الغريب الذي اتبعوه في حصر أنفسهم في 

الدول  في  اندماجهم  الغيتو،  صّعبت  مغلقة سميت  مجتمعات 

مجموعة  أصدرت  نفسها1  بريطانيا  وكانت  إليها،  هاجروا  التي 

من القوانني ضد الهجرة اليهودية من روسيا إلى أوروبا، مببادرة 

ما بني سنوات  للوزراء  رئيسا  كان  عندما  نفسه  بلفور  آرثر  من 

190٣ - 1905، ولم يكن أي من األسباب التي ادعاها بلفور بعد 

الديني  بالتعاطف  واملتعلقة  بفلسطني  لليهود  لوعده  ذلك كتبرير 

والنزوع لتأييد املطالبة بحقوق تاريخية لليهود في فلسطني يشغل 

بال بريطانيا أو بلفور، األمر الذي  رفضته غالبية يهود بريطانيا، 

مبن فيهم وزراء في حكومة جون ويلد التي أقرت الوعد، بل متكن2 

البرملان   إسقاط مصادقة  من  الهند  وزير شؤون  مونتاجو  إدوين 

املرة األولى حني عرضت على  بلفور في  البريطاني على رسالة 

البرملان، مستغال غياب بفلور وجون ويلد عن اجللسة،  كما ولم 

باكتشافاته  املتعلقة  وايزمان  حاييم  ادعاها  التي  األسباب  تكن 

العلمية عن فعالية األسيتون في الصناعات العسكرية لها أي وزن 

حقيقي في استصدار الوعد املشؤوم،  فقد كان اللقاء األول الذي 

جمع وايزمان ببلفور هو فاحتة التقاط بلفور لفكرة إنشاء جسم 

غريب حاجز ومانع يخدم أطماع بريطانيا وحلفائها في فلسطني 

والشام بشكل خاص وفي املنطقة العربية بشكل عام.   

كان قلق بريطانيا من حلفائها املنافسني لها في مستعمراتها 

يوازي قلقها من أعدائها، يقول  آرثر مكماهون في شهادته عن 

املتناقضة٣  بريطانيا  وعود  وعن  علي،  بن  مع احلسني  مراسالته 

إلعطاء  مستعدين  كنا  في خطر،  البريطانية  اإلمبراطورية  "كانت 

وعود متناقضة حتى ال نخسر أرضًا كسبناها بالقتال، ولوال أننا 

فعلنا ما فعلناه لقضِي علينا من حلفائنا الفرنسيني، إذا لم يهزمنا 

أعداؤنا االتراك واألملان".

وعد بلفور ومصالح  أطراف الصراع الدولي  

لم يتوقع أحد أن يكون للحركة الصهيونية الوزن والتأثير الذي 

أطراف  بعض  مصالح  مع  مصاحلها  تقاطع  بسبب  به  متتعت 

من  البعض  األولى، وسخر  العاملية  احلرب  الدولي خالل  الصراع 

غرور قادة احلركة الصهيونية4 حني انفجرت احلرب، وبدا مؤكدًا 

أن البناء الصهيوني الصغير سيتحطُم و تذروه الرياح.  افتخر 

زمالء هرتسل وتالمذته بإجنازاته وأهمها، جعل الصهيونية عاماًل 

سياسيًا تقر به دول العالم الكبرى،  وتبجح ماكس نوردو زميل 

هرتسل األقرب في خطابه أمام املؤمتر الصهيوني السادس في 

"بأن أربع دول هي أعظمها وتسيطر على  بال - 24 آب 190٣، 

الكرة األرضية أعربت عن عطفها إن لم يكن مع الشعب اليهودي 

فعلى األقل على احلركة الصهيونية: اإلمبراطورية األملانية أعربت 

العملي لتساعد  عن عطفها، بريطانيا قرنت عطفها باالستعداد 

الصهيونية،  احلكومة الروسية القيصرية  أعلنت خططها ملساعدتنا،  

والواليات املتحدة اتخذت خطوات دبلوماسية توحي باألمل بأنها 

ستكون عطوفة حني يحني الوقت".5 غير أن املواقف املتعاطفة مع 

احلركة الصهيونية لم تكن سوى تعبير عن مصالح مؤقتة ألطراف 

تلك  لذا خضعت  وأثناءها،  األولى  العاملية  احلرب  عشية  الصراع 

لم يتوقع أحد أن يكون للحركة الصهيونية الوزن والتأثير الذي تمتعت به 

بسبب تقاطع مصالحها مع مصالح بعض أطراف الصراع الدولي خالل الحرب 

العالمية األولى، وسخر البعض من غرور قادة الحركة الصهيونية حين انفجرت 

الحرب، وبدا مؤكدًا أن البناء الصهيوني الصغير سيتحطُم و تذروه الرياح. 



12

عدد ٦٥

املواقف لتغيرات وتبدالت وفقًا لتطورات الصراع الدولي ومصالح 

أطراف الصراع، ولم يكن موقف اليهود في دول الصراع أفضل من 

ذلك، فقد شابها الكثير من التناقضات خاصة بني يهود بريطانيا 

وأملانيا. حيث انقسم الصهيونيون جوهريًا بني هذين املعسكرين، 

والصهاينة  اإلمبريالية،  امبراطوريتهم  ناصروا  األملان  فالصهاينة 

البريطانيون ناصروا إمبراطوريتهم االستعمارية، "فالصهيونية في 

إجنلترا تكتسب نكهة متيل إلى أن تتحول إلى وطنية بريطانية 

دنيا، وطنية بريطانية قائمة على التصاق وهمي بقطر خيالي لم 

يره أحد ولم يعرفه أحد."6

معسكري  بني  واضح  بشكل  الصهيونية  احلركة  قادة  انقسم 

الصراع في احلرب العاملية. فقد عمل قادتها في أملانيا من مقر 

املنظمة الصهيونية عندما اندلعت احلرب العاملية األولى في برلني، 

على توظيفها في خدمة السياسة األملانية، وعلى الرغم من7 نقل 

مقرها الرئيس إلى  كوبنهاغن احملايدة،  ظلوا على صلة مع أملانيا 

أكثر مما كان مع احللفاء،8 والثابت أن جناح الصهيونيني املوالني 

لدول املركز كان قوياً،  ومن مؤيدي التعاون مع تركيا كان دافيد 

بن غوريون، وبن زفي،  اللذان كانا يؤيدان دمج يهود فلسطني في 

اإلمبراطورية التركية، وعارضا سياسة وايزمان جابوتنسكي القائمة 

على التحالف مع احللفاء باعتبار أنها تضر بيهود فلسطني. 

لم يكن الصراع بني الدول األوروبية على تركة "الرجل املريض" 

)اإلمبراطورية العثمانية- التركية( جديدًا . فقد احتدم في القرن 

هذه  بعض  واستطاعت  العشرين،  القرن  ومطلع  عشر  التاسع 

الدول أن تقضَم هذا اجلزء أو ذاك، لكن التركة كانت أصعب من 

الدول االستعمارية املتصارعة قبل احلرب  تتفق على توزيعها  أن 

العاملية األولى، إذ أزال نشوب احلرب وضع التوازن الذي حال دون 

املريض  الرجل  تركة  وأصبحت  العثمانية،   اإلمبراطورية  تداعي 

املتحاربتني.  الكتلتني  بني  القتال  حولها  يدور  التي  األسباب  بني 

وتواصل التنافس عليها بني دول التحالف، فقد كان معروفًا قبل 

احلرب العاملية األولى أن لكل من الدول احلليفة: روسيا القيصرية 

وبريطانيا وفرنسا مطامع في هذه التركة تصطدم بعضها ببعض،  

ولذلك لم يكن من املمكن أن تؤدي وحدة املصالح في محاربة دول 

املركز - اإلمبراطوريات في أملانيا والنمسا- املجر وتركيا-  إلى 

إلغاء تصادم املطامع، بل إلى محاولة تسويتها بشكل من األشكال 

وبطريقة ال متزق احللف بينها. لذلك عملوا من خالل مفاوضات 

سرية  في لندن وباريس وبتروغراد على الوصول إلى اتفاق بني 

بينهم.   العثمانية  التركة  تقسيم  على  الثالث  األساسية    الدول 

بتبادل   1916 وأيار  نيسان   في  بيكو  سايكس  اتفاقية  فكانت 

وثائق بني وزارات خارجية الدول الثالث تلك االتفاقية التي فضحها 

الثوار البالشفة بعد انتصارهم. 9 أظهرت اتفاقية سايكس بيكو 

أن نوايا الدول االستعمارية وعلى رأسها بريطانيا جتاه فلسطني 

سابقة لوعد بلفور وهي أكبر من أن حتصر بالتعاطف مع حقوق 

بشأن  احلليفة  الدول  نوايا  إن  فلسطني10"  في  لليهود  مزعومة 

فلسطني حتى عام 1916 جسدها اتفاق سايكس- بيكو، ومبوجبه، 

 كانت البالد ستشوه ومتزق إلى أقسام فال تبقى هناك فلسطني".

مع ذلك، لم يغب العامل الصهيوني في االستراتيجية االستعمارية 

البريطانية عن املنافسة مع فرنسا، سواء أكان ذلك يتعلق باستخدام 

مسألة الوطن القومي في حماية مصالح  بريطانيا في املنطقة، 

"في  بوضوح:  وايزمان  يقول  فرنسا.  مع  التنافس  مسألة  في  أم 

حال وقوع فلسطني في دائرة النفوذ البريطاني وفي حال تشجيع 

بريطانيا استيطان اليهود هناك،  فسوف نستطيع خالل عشرين 

فيطورون  إليها  أكثر  أو  يهودي  مليون  نقل  من  سنة  ثالثني  أو 

ملا  وفقا  السويس"،11  قناة  يحمي  فعااًل  حارسًا  ويشكلون  البالد 

يكون  أن  األمر  في  والغريب  الحقاً.12  بريطانيا  وزراء  رئيس  كتبه 

لويد جورج، وال حاجة  الوزارة   الوحيد اآلخر في  املشروع  نصير 

المريض"  "الرجل  تركة  على  األوروبية  الدول  بين  الصراع  يكن  لم 

)اإلمبراطورية العثمانية- التركية( جديدًا . فقد احتدم في القرن التاسع عشر 

ومطلع القرن العشرين، واستطاعت بعض هذه الدول أن تقضَم هذا الجزء أو 

ذاك، لكن التركة كانت أصعب من أن تتفق على توزيعها الدول االستعمارية 

المتصارعة قبل الحرب العالمية األولى.
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بي للقول إنه ال يهتم أبدا باليهود، ال مباهيتهم وال مبستقبلهم، 

األماكن  بانتقال  السماح  احلرمة  انتهاك  من  أنه  يعتقد  ولكنه 

أدرية  الال  فرنسا  أو حماية1٣"  إلى حوزة  فلسطني   في  املقدسة 

 امللحدة".  فغالبًا ما قام املستعمر بتغليف أطماعه بالنزعة الدينية. 

وعود  تكن  ولم  احلرب،  خالل  بسرعة   تتغير  االتفاقات  كانت 

بريطانيا أو غيرها من الدول االستعمارية  سوى حركات في اللعبة 

الدبلوماسية. وكانت بريطانيا على قناعة أن َمْنحها وعدًا  لليهود 

في فلسطني،  سوف يخدم مصاحلها على نطاق دولي أوسع في 

احلصول على تأييد الرأي العام األميركي من خالل قيادات صهيونية 

مؤثرة في محيط الرئيس األميركي ويلسون،  قد يساهم في انضمام 

أميركا إلى احلرب إلى جانب احللفاء، لذا حرصت بريطانيا على  

تقدمي نص وعد بلفور إلى الرئيس األميركي وودرو ويلسون الذي 

الكولونيل  أرسل14   1917/10/16 ففي  إعالنه،  قبل  عليه  وافق 

البريطانية  وزارة احلرب  إلى  برقية  األميركي  الدبلوماسي  هاوس 

على  األميركية  واحلكومة  األميركي  الرئيس  موافقة  فيها  يعلمها 

نص التصريح  وعلى إصداره باسم بريطانيا، ثم تبع ذلك إصدار 

الكونغرس األميركي قرارا في العام 1922  أيد إقامة وطن قومي 

لليهود  في فلسطني ، وسبق أن أعلنت فرنسا في 1918/2/14،  

تأييدها للتصريح  وفي 1918/5/9 أعلنت إيطاليا تأييدها له.

ولم تكن بريطانيا تتجاهل أهمية منحها ذلك الوعد  لليهود 

لتستبَق15 وعدًا أملانيا بنفس االجتاه، كما  صرح  لويد جورج16" 

إن قيادة أركان اجليش األملانية في 1916 أحلت على األتراك أن 

يلبوا مطالب الصهيونيني بشأن فلسطني"،17" وأن احلكومة األملانية 

كانت في أيلول 1917 تبذل مساعي جدية لالستيالء على احلركة 

الصهيونية ". ال شك أن املصلحة العليا البريطانية كانت العامل 

احلاسم في إعالن وعد بلفور بدون اهتمام مبقترحات الصهيونيني 

وغيرهم.

وعد بلفور لحظة صدوره: "تصريح فردي
من شخص غير ذي صلة" 

 لم يكن لوعد بلفور- الذي ما زالت آثاره ونتائجه تؤثر في 

حياة شعوب ودول عدة إلى يومنا هذا- أي قيمة قانونية  حلظة 

صدوره، من حيث كونه رسالة فردية من آرثر بلفور إلى ليونيل 

الرسالة  نصت  كما  فردي  تصريح  فهو  روتشيلد،  دي  وولتر 

يتمتع  نفسها في سطرها األول،  موجه إلى شخص عادي ال 

الوثيقة بني أطراف ذات مكانة  تكون   "18 الدولي  التعاقد  بصفة 

اعتبارية دولية" شخص دولي اعتباري، دولة أو هيئة أو منظمة 

دولية.  فلم متتلك الرسالة املذكورة القيمة الالزمة لتصبح وثيقة 

دولية حتى لو أخذنا باالعتبار أنها جاءت بالنيابة عن احلكومة 

الدولي.  التعاقد  يتمتع بصفة  البريطانية، ألن أحد  أطرافها ال 

أُخرجت  الدولية   املعاهدات  وتعريف  الدولي  للقانون  ووفقا 

كونها  من   unilateral declaration الطرف الوحيدة  التصريحات 

الوثائق  صفة  من  أيًضا  ويستثنى  معاهدة.19  أو  دولية  وثيقة 

 ،proposal االقتراح  ،memorandum املذكرة الدولية:  واالتفاقيات 

الكتاب الشفوي note verbale، احملضر process verbal، التسوية 

قناة السويس في صورة تعود للحرب العاملية االولى.

 
َ

لم تكن بريطانيا تتجاهل أهمية منحها ذلك الوعد  لليهود لتستبق

وعدًا ألمانيا بنفس االتجاه، كما  صرح  لويد جورج " إن قيادة أركان الجيش 

األلمانية في 1916 ألحت على األتراك أن يلبوا مطالب الصهيونيين بشأن 

فلسطين"، " وأن الحكومة األلمانية كانت في أيلول 1917 تبذل مساعي 

جدية لالستيالء على الحركة الصهيونية ". ال شك أن المصلحة العليا 

اهتمام  بدون  بلفور  وعد  إعالن  في  الحاسم  العامل  كانت  البريطانية 

بمقترحات الصهيونيين وغيرهم.
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 ،exchange of notes املذكرات تبادل   ،modus vivendi املؤقتة

التصريحات الوحيدة الطرف unilateral declaration، وهي بيانات 

تصدرها دولة من جانبها توضح فيها موقفًا معينًا من مسألة 

ما، "ال ميكن أن تكتسب صفة املعاهدة اجلارية"، ومن الواضح أن 

رسالة بلفور كانت تفتقد ألي من املصوغات التي متنحها القيمة 

القانونية الدولية سواء باملعايير الدولية املتبعة لنفاذ املعاهدة الدولية 

منذ معاهدة وستفاليا 1648 التي أرست مبدأ سيادة الدولة كأول 

اتفاق دبلوماسي في العصور احلديثة  أرسى نظاما للعالقات 

الدولية؛ أو في مرحلة  عصبة األمم، كما نصت20 املادة 18 من 

ميثاق العصبة في إجراءات  املصادقة والتسجيل أن "كل معاهدة 

أو ارتباط دوليٌّ تعقده دولة عضو في عصبة األمم من اآلن فصاعدا 

يجب تسجيله لدى األمانة العامة ونشره في أقرب وقت ممكن ولن 

تكون أي معاهدة ملزمة، كما لن يكون أي ارتباط دولي ملزم ما لم 

يسجل"، أو وفقا مليثاق األمم املتحدة كما نصت املادة 102: "كل 

معاهدة وكل اتفاق دولي يعقده أي عضو من أعضاء األمم املتحدة 

بعد العمل بهذا االتفاق، يجب أن يسجل في أمانة الهيئة وأن يقوم 

بنشره بأسرع ما ميكن ، ليس ألي طرف في املعاهدة أو اتفاق 

دولي لم يسجل وفقا للفقرة األولى من هذه املادة أن يتمسك بتلك 

املعاهدة أو ذلك االتفاق أمام أي فرع من فروع األمم املتحدة." 21 

كذلك تفتقد رسالة بلفور ألي من املصوغات التي متنحها القيمة 

القانونية الدولية، وفقًا للتطور الالحق في نظام الوثائق واملعاهدات 

الدولية، حسب معاهدتي فيينا لقانون املعاهدات عامي 1969 و 

1986. 22 تعرف املعاهدة الدولية على أنها "اتفاق مكتوب يتم بني 

أشخاص القانون الدولي بقصد ترتيب آثار قانونية معينة وفقا 

لقواعد القانون الدولي العام"، وتتطلب إجراءات محددة للمصادقة 

والتسجيل واالنضمام ، كما وتتطلب رضى األطراف ذات العالقة، 

حيث تبطل املعاهدة التي يشوبها اإلكراه أو التهديد  أو التدليس 

واخلداع . ومن املتفق عليه في النظم القانونية الداخلية أن العقد 

إلى  النفس  التي يفصح عنها األطراف من كامِن  قوامه اإلرادة 

معني،  قانوني  أثر  نتيجة إلحداث  والتي جاءت  اخلارجي  العالم 

واإلرادة املقصودة هي اإلرادة احلرة السليمة البريئة، ومع هذا فان 

الرضا تشوبه عيوب تعرف بعيوِب الرضا واملتمثلة في الغلط،، 

التدليس، اإلكراه، إفساد ذمة ممثل دولة، احملل". 2٣  لم  حتصل 

رسالة  بلفور على موافقة ورضى الشعب الفلسطيني صاحب 

العالقة األساس وال على موافقة الدولة  العثمانية صاحبة الوالية .

يتضح مما تقدم في هذا اجلانب أن وعد بلفور لم يتخط حدود 

ر عن موقف اجلهة التي  التصريح الفردي  حلظة صدوره ، فقد عبَّ

صدر عنها من موضوعة محددة،  ولم يكن لتلك اجلهة، بلفور نفسه 

وال احلكومة البريطانية، أي صلة  قانونية  باملكان الذي حتدث عنه 

الوعد "فلسطني" وال اجلهة املمنوح لها- "اليهود"، وال مبوضوع الوعد 

"الوطن القومي لليهود".  ولم حتصل بريطانيا على أي موافقة أو 

قبول من صاحب الوالية على فلسطني في ذلك الوقت وهو الدولة 

العثمانية، حيث كانت فلسطني حتى تاريخ الرسالة قانونيًا جزءا 

من والية بيروت طرابلس24 في الدولة العثمانية، ولم متنح الدولة 

العثمانية أي موافقة على ذلك الوعد أو الرسالة،25 بل رفضته في 

مؤمتر الصلح من خالل إصرارها على تعديل معاهدة سيفر 1920 

لليهود في فلسطني،  التي نصت على االعتراف بالوطن القومي 

ومت حذف البنود 92 و 94، 95، التي أجحفت بحقوق تركيا مبا 

واستبداله26  في معاهدة سيفر  بلفور،  بوعد  املتعلق   البند  فيها 

بالبند 16 في  معاهدة لوزان 192٣، وفقا لنص املادة الذي سيرد 

يكن  لم  بريطانيا  أن  إلى  املقال. هذا إضافة  آخر من  في مكان 

لها أي عالقة متثيلية باملكون االعتباري املختلق الذي نصت عليه 

الرسالة - الشعب اليهودي ، والصهيونية - لتنوب عن مصاحله 

في عصبة األمم.

يتضح مما تقدم في هذا الجانب أن وعد بلفور لم يتخط حدود التصريح 

ر عن موقف الجهة التي صدر عنها من موضوعة  الفردي  لحظة صدوره ، فقد عبَّ

محددة،  ولم يكن لتلك الجهة، بلفور نفسه وال الحكومة البريطانية، أي صلة  

قانونية  بالمكان الذي تحدث عنه الوعد "فلسطين" وال الجهة الممنوح لها- 

"اليهود"، وال بموضوع الوعد "الوطن القومي لليهود".  ولم تحصل بريطانيا 

على أي موافقة أو قبول من صاحب الوالية على فلسطين في ذلك الوقت 

وهو الدولة العثمانية.
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تحول وعد بلفور إلى وثيقة دولية  

في 1918/2/8 أرسل بلفور27 برقية إلى احلسني بن علي باسم 

احلكومة البريطانية ودول احللفاء جاء فيها "حكومة صاحب اجلاللة 

البريطانية تؤكد مرة أخرى وعودها السابقة بتأييد استقالل العرب 

ومساعدة البالد العربية التي لم تنل استقاللها بعد احلصول عليه 

بعد احلرب". أال يعتبر هذا وعدا من بلفور مبساعدة البالد العربية 

في احلصول على االستقالل،  فما الذي أعطى وزنًا وقيمة لوعد 

بلفور الذي قدمه لروتشيلد وهو شخص غير ذي صلة، ولم يعط أي 

قيمة قانونية لهذه الرسالة أو الوعد الذي منحه للعرب رغم صدوره 

عن نفس الشخص ممثاًل  لنفس اجلهة الرسمية، علمًا أن الرسالة 

املشار لها هنا ُقدمت لهيئات دولية ذات صلة، لكنها لقيت مصير 

وعود مكماهون للحسني بن علي. 

بقيت وعود بريطانيا املتناقضة بال أي قيمة قانونية، واعتبرت 

من سياسات التكتيك االستعماري خلداع الشعوب والدول احلليفة، 

إال ما صدر منها ضمن رؤية استراتيجية استهدفت خدمة املصالح 

البريطانية، فعملت على توثيق العهود التي خدمت استراتيجيتها 

الهيئات  من  املصادقة  لها  ونالت  مصاحلها  على  احلفاظ  في 

واملؤمترات الدولية،  التي نصت على إنهاء احلرب العاملية األولى،  

بقيت وعود بريطانيا المتناقضة بال أي قيمة قانونية، واعتبرت من 

سياسات التكتيك االستعماري لخداع الشعوب والدول الحليفة، إال ما 

صدر منها ضمن رؤية استراتيجية استهدفت خدمة المصالح البريطانية، 

الحفاظ  في  استراتيجيتها  خدمت  التي  العهود  توثيق  على  فعملت 

على مصالحها ونالت لها المصادقة من الهيئات والمؤتمرات الدولية،  

التي نصت على إنهاء الحرب العالمية األولى،  وفي مقدمة تلك الوعود 

كان وعد بلفور.

الشريف حسني و "مكماهون".
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لليهود في  بلفور بوطن قومي  الوعود كان وعد  تلك  وفي مقدمة 

فلسطني، الذي جعلته جزًءا من مقررات مؤمتر الصلح في باريس 

"مؤمتر فرساي" عام 1919، ثم جزًءا من وثيقة تأسيس عصبة األمم 

وميثاقها، ثم في مقررات28 سان رميو ومعاهدة  سيفر وصك االنتداب 

الذي  أقره ميثاق عصبة األمم.

جاء في مقدمة قرار مجلس عصبة األمم الذي أقر صك االنتداب 

ما يلي: "ملا كانت دول احللفاء الكبرى قد وافقت على أن ُيعهد بإدارة 

فلسطني التي كانت تابعة فيما مضى للمملكة العثمانية باحلدود 

التي تعينها تلك الدول إلى دولة ُمنتدبة تختارها الدول املشار إليها، 

تنفيذًا لنصوص املادة 22 من ميثاق عصبة األمم، وملا كانت دول 

احللفاء قد وافقت على أن تكون الدولة املنتدبة مسؤولة عن تنفيذ 

التصريح الذي أصدرته في األصل حكومة صاحب اجلاللة البريطانية 

في اليوم الثاني من شهر تشرين الثاني، قد وافقت أيضًا على أن 

تكون الدول املنتدبة مسؤولة عن تنفيذ التصريح الذي أصدرته في 

األصل حكومة صاحب اجلاللة البريطانية  في اليوم الثاني من شهر 

تشرين الثاني سنة 1917، و أقرته الدول املذكورة لصالح إنشاء وطن 

قومي لليهود في فلسطني، على أن يفهم جليًا أنه لن يؤتى بعمل من 

شأنه أن يضر باحلقوق املدنية والدينية التي تتمتع بها الطوائف غير 

اليهودية املوجودة اآلن في فلسطني، أو احلقوق  أو الوضع السياسي 

الذي يتمتع به اليهود في أي بالد أخرى." 29

بهذا النص حتول وعد بلفور من مجرد رسالة وتصريح فردي 

إلى وثيقة دولية، ضمن وثائق عصبة األمم، ثم استمرت بريطانيا 

في عملية ترسيخ احلالة القانونية الدولية لوعد بلفور،  وفكرة الوطن 

القومي لليهود في فلسطني في املعاهدات الالحقة التي تبعت مقررات 

مؤمتر الصلح في باريس، خاصة معاهدة سان رميو التي مت توقيعها 

في مؤمتر عقده املجلس األعلى للحلفاء بني 19 و 25 / 4 / 1920 م 

في مدينة سان رميو بإيطاليا،٣0 والذي عقد على عجل ملواجهة قرارات 

املؤمتر السوري األول٣1  الذي عقد 8 آذار 1920، واتخذ  قرارات تاريخية 

تنص على إعالن استقالل سورية بحدودها الطبيعية استقالاًل تامًا 

مبا فيها فلسطني، ورفض ادعاء الصهيونية في إنشاء وطن قومي 

لليهود في فلسطني، وإنشاء حكومة مسؤولة أمام املؤمتر الذي هو 

ولبنان  سورية  في  الشعب  انتخبهم  يضم ممثلني  نيابي،  مجلس 

وفلسطني، وتنصيب األمير فيصل ملًكا على البالد.  قرر مؤمتر سان 

رميو أن يأتي مندوب عن احلكومة التركية في 1920/5/10 ليستلم 

معاهدة سيفر وينقلها إلى حكومته في اآلستانة لتوافق عليها دون 

أن يكون لها احلق في االعتراض على ما جاء فيها.٣2

نصت  فبينما  التناقض،  من  نفسها  سيفر  معاهدة  تخل  لم 

املادة 94 من تلك املعاهدة على االعتراف بسورية كلها والعراق دوال 

لم تخل معاهدة سيفر نفسها من التناقض، فبينما نصت المادة 94 من 

تلك المعاهدة على االعتراف بسورية كلها والعراق دوال مستقلة بشرط أن 

مد بالمساعدة من دولة منتدبة،نصت المادة 92 من المعاهدة نفسها على 
ُ

ت

أن يعهد بفلسطين إلى دولة منتدبة وأن تكون الدولة المنتدبة مسؤولة عن 

تنفيذ وعد بلفور طبقًا  للمادة  22 لميثاق عصبة األمم. 

معاهدة الصلح في قصر فرساي.
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مستقلة بشرط أن مُتد باملساعدة من دولة منتدبة،٣٣ نصت املادة 

92 من املعاهدة نفسها على أن يعهد بفلسطني إلى دولة منتدبة 

وأن تكون الدولة املنتدبة مسؤولة عن تنفيذ وعد بلفور طبقًا  للمادة  

22 مليثاق عصبة األمم. مع ذلك لم يتسّن ملعاهدة سيفر أن حتظى 

لوزان٣4  تعديلها مبعاهدة  القانوني،  حيث  مت  االستمرار  بقيمة 

اتفاقية  إجحاف  على  الثورة  من  األتراك  القوميون  عندما متكن  

سيفر بحق بالدهم،  وشكلوا املجلس الوطني عام 1920،  الذي قرر 

بطالن املعاهدات التي ارتبطت بها احلكومة العثمانية بعد احتالل 

احللفاء لالستانة. ومتكن القوميون األتراك من تشكيل حكومة وشنوا 

معركة أزمير ومتكنوا من دخول االستانة مع املجلس الوطني في 

19 تشرين األول من العام نفسه. هرب السلطان محمد السادس 

في 17 تشرين الثاني،  وأصبح املجلس الوطني احلكومة الشرعية 

الوحيدة في تركيا، وبذلك أبطل األتراك  معاهدة سيفر و استعادوا 

أُنتزعت منهم في األناضول وتراقيا واجلزر التركية  األقاليم التي 

إيجه وشمال سورية، وعززوا ذلك من إصرارهم  الواقعة في بحر 

لوزان حتى موافقة احللفاء على  التوقيع على معاهدة  على عدم 

إبطال البنود املجحفة بحق بالدهم في اتفاقية سيفر، كما أسلفنا، 

واستبدالها باملادة 16 في معاهدة لوزان، التي نصت على ما يلي: 

"تتخلى تركيا مبوجب هذا عن جميع احلقوق، أي حق من أي نوع 

في مكان يتعلق باألراضي الواقعة خارج احلدود املرسومة في هذه 

املعاهدة، وسوف تتم تسوية مستقبل هذه األراضي واجلزر مبعرفة 

جميع األطراف". وعلى الرغم من تخلي تركيا عن جميع حقوقها 

في األراضي التي حتددت في اخلارطة املرفقة باتفاق لوزان، وخاصة 

األقاليم العربية، إال أنها حققت حذف البند اخلاص بوعد بلفور 

كما احتفظت لنفسها بدور في حتديد مستقبل تلك املناطق.  ومع 

املصادقة على معاهدة لوزان عاد وعد بلفور ليفتقد االعتراف والقوة 

التي اكتسبها من معاهدة سيفر التي جاءت مع خمس معاهدات 

أخرى لتنفيذ مقررات مؤمتر الصلح في باريس عام 1919، تنفيذا 

للفقرة اخلاصة بوعد بلفور من املادة 22 من عهد عصبة األمم . 

وعد بلفور: القيمة القانونية
في ضوء تزييف الوقائع 

يعتبر البعض أن النقاش املجرد استنادًا إلى تضمني وعد بلفور 

في وثيقة صك االنتداب التي صادق عليها مجلس عصبة األمم حّوَل 

الوعد، على نحو تام ونهائي، من مجرد تصريح فردّي إلى وثيقة دولية 

ذات قيمة قانونية، مبعزل عن أي حقائق أخرى مهما بلغت عدالتها، 

وبغض النظر عما حصل من تغيير في معاهدة لوزان، ودون األخذ 

بعني االعتبار عملية التضليل والتزييف التي قامت بها حكومة بريطانيا 

بشكل مقصود حلقائق الواقع على أرض فلسطني حلظة صدور وعد 

بلفور وأثناء املصادقة على صك االنتداب من قبل عصبة األمم، فقد 

تبنت عصبة األمم صك االنتداب مبا احتواه من إشارة إلى وعد بلفور، 

بل وكلفت دولة االنتداب بتنفيذه، دون أن يتوافق هذا مع إقرار املادة 

22 من ميثاق العصبة: اعتبار فلسطني والشعب الفلسطيني من الفئة  

" أ " اجلاهز لالستقالل بعد استرشاده من دولة انتداب.

قامت بريطانيا بواحدة من أكبر وأخطر جرائم تزييف احلقائق 

الدولية، بهدف نفي صفة الوجود عن الشعب الفلسطيني حتى ال 

يعتبر هو الشعب املقصود باالستقالل، ومنح تلك الصفة لشتات من 

األفراد ورمبا اجلماعات التي تنتفي عنها علة الوجود كشعب. شملت 

عملية التزييف حقائق الواقع الدميغرافي والسياسي والقانوني في 

كشعب،   الوجود  الفلسطيني صفة  الشعب  عن  لتنفي  فلسطني،  

وتصفه بالطوائف غير اليهودية،  كما ورد في نص وعد بلفور وفي 

مقدمة قرار مجلس عصبة األمم املتعلق بصك االنتداب "على أن يفهم 

جليا أنه لن يؤتى بعمل من شأنه أن يضر باحلقوق املدنية والدينية 

التي تتمتع بها الطوائف غير اليهودية املوجودة اآلن في فلسطني"، 

وباملقابل قامت باختراع ُمكون تنتفي عنه علة الوجود القانوني وهو 

الشعب اليهودي ، لتوحي أنه هو املقصود باإلشارة إليه ضمن الفئة 

املصنفة "أ"  في املادة 22 من ميثاق عصبة األمم، وهو األمة اجلاهزة 

لالستقالل في فلسطني والتي حتتاج إلى أن مُتد مبعونة ومساعدة 

االحتجاج الفلسطيني املباشر على وعد بلفور في القدس
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دولة انتداب، وأن غير هذه األمة مجرد طوائف غير يهودية.٣5 علمًا 

أن اليهود لم يكن لهم وجود بصفتهم شعب ال على أرض فلسطني 

وال في أي مكان في العالم، فعدد اليهود في فلسطني لم ٣6 يتجاوز 

8000 نسمة حتى عام  18٣8. بينما لم يتجاوزوا  56 ألف نسمة من 

السكان وصلوا إلى فلسطني بني األعوام 18٣8 - 1919، ولم يكونوا 

سوى أجانب دخلوا فلسطني بطريقة غير شرعية، حيث كان السلطان 

عبد احلميد قد اتخذ قرارا مبنع الهجرة إلى فلسطني، وهو صاحب 

الوالية القانونية في حينه.

إن اجلدل حول أهلية عصبة األمم في اعتماد فكرة االنتداب 

أو املصادقة على صك االنتداب، لم يغير من الواقع السياسي 

والقانوني على أرض فلسطني شيئا حلظة اعتماد صك االنتداب، 

حيث كانت نسبة السكان الفلسطينيني تزيد عن 92% بينما كانت 

نسبة اليهود من شعوب ودول مختلفة في  فلسطني ال تتجاوز %8 

، األمر الذي يعني دون أن يطاله أي شك قانوني،  أن الصفة التي 

حتدثت عنها املادة 22 تنطبق على الفلسطينيني في فلسطني 

حصرا ، حتى وإن أبطنت بريطانيا- وأيدتها عصبة األمم- غير 

بلفور  لوعد  التي منحتها عصبة األمم  القانونية  والقيمة   . ذلك 

مختلف عليها بقدر االختالف على أهلية عصبة األمم مبنح تلك 

اتفاقية  الدولي هو  القانون  القيمة، ألن ميثاق عصبة األمم في 

ملزمة ألطرافه وال يترتب عليه أي قيمة ملزمة ألطراف أخرى، إن 

هذه القيمة املذكورة تتهاوى أمام أسس وقواعد ونصوص القانون 

الدولي وذلك لألسباب التالية:  

عدم انطباق أي من شروط  الوثيقة الدولية القانونية على   .1

رسالة بلفور.

وعد بلفور كان وما زال مجرد رسالة إلى شخص فاقد أهلية   .2

التعاقد الدولي، من وزير اخلارجية البريطاني آرثر بلفور 

إلى دونالد روتشيلد، وقد  أخرج  القانون الدولي  بشكل  

واضح ال  لبس فيه  التصريح  والبيان في باب املعاهدات 

من كونه وثيقة دولية. 

لم يكن لبلفور وال لبريطانيا أي صفة قانونية في فلسطني،   .٣

ليست دولة احتالل وال دولة انتداب وال دولة احتاد. 

جاء الوعد بنصه مخالفا ملبادئ ميثاق عصبة األمم نفسه،   .4

وهو مخالف أيضا مليثاق ومبادئ األمم املتحدة التي ورثت 

مهمة عصبة األمم في حفظ السلم واألمن الدوليني وحق 

الشعوب في  تقرير املصير .

هناك جدل قانوني حول أهلية عصبة األمم في إنشاء   .5

فكرة االنتداب وفي املصادقة على صك االنتداب،  وفي 

الوصاية أو اتخاذ قرارات تتعلق بحق دول وأمم وشعوب 

غير موقعة على ميثاق عصبة األمم وليست عضوة فيها. 

للقواعد  في مضمونه مخالفا بشكل خطير  الوعد  جاء   .6

في  بشكل خطير  مسَّ  وقد  الدولي،  القانون  في  اآلمرة 

حق شعوب أخرى وعلى رأسها الشعب الفلسطيني في  

حقه في تقرير املصير. 

ألطراف  منحتها  التي  بريطانيا  التزامات  الوعد  خالف   .7

أخرى خاصة التزاماتها في اتفاقية سايكس بيكو بوضع 

فلسطني ضمن حكم دولي،  رغم أن هذه االتفاقية نفسها 

أخلت بالقواعد اآلمرة للقانون الدولي ومتت في ظل غياب 

وعدم رضى األطراف املعنية من الدول العربية، كما يعتبر 

الوعد مناقضا للوعد الذي منحته بريطانيا للحسني بن 

علي في رسائل متعددة.

أعطت بريطانيا ذلك الوعد دون رضى الشعب الفلسطيني   .8

صاحب احلق بالسيادة على األرض الفلسطينية  

أعطي الوعد دون موافقة الدولة العثمانية صاحبة الوالية   .9

القانونية على فلسطني في ذلك الوقت. 

قامت بريطانيا بواحدة من أكبر وأخطر جرائم تزييف الحقائق الدولية، 

بهدف نفي صفة الوجود عن الشعب الفلسطيني حتى ال يعتبر هو الشعب 

المقصود باالستقالل، ومنح تلك الصفة لشتات من األفراد وربما الجماعات 

التي تنتفي عنها علة الوجود كشعب. شملت عملية التزييف حقائق الواقع 

الديمغرافي والسياسي والقانوني في فلسطين، 
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عصبة األمم ووعد بلفور 

ساد بعد انتهاء احلرب العاملية األولى مناخ معاد للحروب بعد 

مقتل املاليني من الناس والدمار الكبير الذي عمَّ معظم دول العالم، 

إلى تأسيس هيئة دولية حتفظ   العالم  بادر عدد من زعماء   لذا 

السلم واألمن وحتول دون حدوث حروب أخرى، ورغم النوايا احلسنة 

التي رافقت تأسيس عصبة األمم إال أن الدول املنتصرة باحلرب 

وحتديداً: بريطانيا، إيطاليا، فرنسا، واليابان،  جعلت مقررات مؤمتر 

وتقاسمت  وأطماعها،  مصاحله  خدمة  في  األمم  وعصبة  الصلح 

مناطق النفوذ في األقاليم والبالد التي خسرتها الدول املهزومة في 

احلرب،   خاصة األقاليم التي خسرتها أملانيا والدولة العثمانية 

وحلفاؤهم من األوروبيني والعرب، سواء بفصل أجزاء كبيرة من إقليم 

تلك البالد عنها وإحداث تغييرات هائلة في اخلارطة الدولية مبا 

يشمل إنهاء وجود دول وإقرار ظهور دول أخرى مثل بولندا وأرمينا 

اللتني ظهرتا فعال، ودولة لألكراد حالت عوامل متعددة دون ظهورها، 

ومنح االستقالل لشعوب ودول ومنع عن شعوب ودول أخرى، مبا 

يخدم مصالح الدول املنتصرة باحلرب،  األمر الذي جعل أحد أهم 

املبادرين إلى تأسيس عصبة األمم -وهو الرئيس ويلسون- يعجز 

الواليات  لعضوية  األميركي  الكونغرس  تأييد  على  احلصول  عن 

املتحدة في العصبة، رغم خطابه املهم أمام مجلس الكونغرس٣7" 

لقد ُألقي على عاتق هذه األمة العظيمة دور جديد ومسؤولية جديدة 

علينا أن نحترمها، ونتمنى لو أستطيع تأديتها بأعلى املستويات"، 

لكن هذا اخلطاب لم يلق تأييد الكونغرس،  الذي اعتبر أن النظام 

االستعمارية  األوربية  الدول  من  محاولة  هو  للعصبة  التأسيسي 

الكبرى لالستئثار بغنائم احلرب العاملية األولى.

في  استراتيجيتها  تنفيذ  في  االنتداب  نظام  بريطانيا  فت  وظَّ

مناطق عدة مبا فيها فلسطني، وحرصت على تضمني وعد بلفور 

ضمن مقررات مؤمتر فرساي في باريس  1919،  خالفا لغاية وفكرة 

تأسيس عصبة األمم كما نص  اجلزء األول من  مقدمة معاهدة 

فرساي أي "إنشاء منظمة عامة لألمم ذات مواثيق توفر ضمانات 

الكبيرة  األمم  تراب  وحدة  واحترام  السياسي  لالستقالل  متبادلة 

والصغيرة على حد سواء"،٣8 وبالرجوع للغايات واألهداف التي أُنشئت 

من أجلها عصبة األمم وعلى رأسها حماية حقوق الشعوب والدول 

الكبيرة والصغير والتخلص من مسببات احلروب ومنعها، ميكننا 

القول إن بريطانيا ومعها فرنسا وايطاليا واليابان حرفت مسار 

عصبة األمم من حلظة تأسيسها عن تلك املبادئ واألهداف، األمر 

الذي ساهم في ضعف عصبة األمم وانهيارها. فرضت بريطانيا 

والدول األربع إرادتها على مؤمتر الصلح الذي أقر إنشاء عصبة 

األمم وأقر ميثاقها، مستفيدة من استبعاد دول ذات وزن دولي كبير 

كما حدث في استبعاد روسيا وأملانيا، وامتناع دول كبرى أخرى 

عن االنضمام إلى عصبة األمم مثل  الواليات املتحدة. األمر الذي 

ن الدول األربع املذكورة من فرض هيمنتها على العصبة  وعلى  مكَّ

مقررات مؤمتر باريس 1919 .

متكنت بريطانيا من جعل وعد بلفور جزًءا من صك االنتداب 

ضمن مقررات عصبة األمم، حيث أُعلن مشروع الصك املذكور من 

في 24  عليه  بتاريخ 6 متوز 1921، وصودق  األمم  قبل٣9 عصبة 

متوز سنة 1922، ووضع موضع التنفيذ في 29 أيلول"،  وذلك في 

تناقض واضح مع ميثاق العصبة نفسها،   الذي أقر عدم جواز ضم 

األقاليم التي كانت تابعة للدولة العثمانية واحتلتها الدول املنتصرة 

فت   باحلرب إلى تلك الدول، وحق تلك األقاليم في االستقالل، فقد صنَّ

املادة 22 تلك األقاليم في ثالث فئات، واعترفت بشخصية الشعوب 

العربية بشكل عام وتقدمها، وانطبقت أحكام هذه املادة انطباقًا 

مباشرًا على األراضي العربية. كما جاء في نص املادة  22  التي  

سوف  يرد ذكرها معنا كثيرًا الرتباطها بجوانب متعددة مبوضوع  

ورقتنا هذه، 40" إن بعض الشعوب التي كانت من قبل تنتمي إلى 

تمكنت بريطانيا من جعل وعد بلفور جزًءا من صك االنتداب ضمن مقررات 

علن مشروع الصك المذكور من قبل عصبة األمم بتاريخ 6 
ُ
عصبة األمم، حيث أ

تموز 1921، وصودق عليه في 24 تموز سنة 1922، ووضع موضع التنفيذ في 29 

أيلول"،  وذلك في تناقض واضح مع ميثاق العصبة نفسها،   الذي أقر عدم جواز 

ضم األقاليم التي كانت تابعة للدولة العثمانية واحتلتها الدول المنتصرة بالحرب 

إلى تلك الدول، وحق تلك األقاليم في االستقالل.
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اإلمبراطورية التركية قد وصلت إلى درجة من التقدم ميكن معها 

املشورة  بتقدمي  رهنًا  مستقلة،  كأمة  بوجودها  مؤقتاً،  االعتراف، 

الوقت الذي  اإلدارية واملساعدة من قبل دولة منتدبة، حتى يحني 

تصبح فيه قادرَة على النهوض وحدها، ويجب أن يكون لرغبات هذه 

الشعوب اعتبار رئيس في اختيار الدولة املنتدبة" . 

لم تكن فلسطني مستثناة من هذه األحكام مثل بقية األقطار 

العربية، التي كانت واقعة حتت احلكم العثماني،  ومت تصنيفها 

التي  األردن41  وشرق  العراق  سورية  جانب  إلى  "أ"   الفئة  ضمن 

لفترة  انتداب  بدولة  تسترشد  أن  على  لالستقالل  اعتبرت جاهزة 

مؤقتة، أقرت املادة 22 نفسها صك االنتداب الذي تضمن تنفيذ 

وعد بلفور بإقامة وطن قومي  لليهود في  فلسطني.  

فكرة االنتداب  وموقف أطراف الصراع منها

االنتداب كلمة  ظهرت في عالم االصطالحات الدولية مع تأسيس 

عصبة األمم، وهي42 تعبير عن نظام سياسي خاص يحدد عالقات 

بعض الشعوب القوية املتمدنة مع بعض الشعوب الضعيفة التي ادعي 

لتخدم  الفكرة   بنفسها. جاءت  أنها ال تستطيع أن حتكم نفسها 

تفرض سلطتها  أن  لها  كان  ما  التي  االستعمارية،  الدول  مصالح 

املباشرة بشكل فج على البالد التي سيطرت عليها باحلرب، ألنها 

قدمت نفسها وهي تتقدم إلى تأسيس عصبة األمم، بثوب الراعي 

للسالم وحقوق الدول والشعوب الكبيرة والصغيرة،  وهذا ما  جاء في  

مقدمة ميثاق عصبة األمم الذي أشرنا إليه في غير مكان، وتنطوي 

التي يجب  فكرة االنتداب على4٣ أربعة عناصر ، هي: أواًل املهمة  

القيام بها،  وتختلف هذه املهمة بني مستويات االنتداب كما حددتها 

املادة 22 من ميثاق عصبة األمم الذي أقر موضوعة االنتداب واعتمدها 

كنظام خاص، فاملهمُة اجتاه الفئة املصنفة "أ"  تكون املساعدة في 

إدارة شؤونها حتى يصبح اإلقليم قادرا على إدارة شؤونه واالستقالل 

بنفسه،  وقد صنفت املادة 22  فلسطني ضمن هذه الفئة، أما اجتاه 

الفئة املصنفة "ب" فاملهمُة هي  استقاللها غير  مضمون، أما الثالثة 

االنتداب.  بدولة  اإلحلاق  أو  الضم  يكون  ويكاد  غامض،  فمصيرها 

والعنصر الثاني في فكرة االنتداب هي جهة املسؤولية، وهي وفق 

نص املادة 22 املشار إليها "العصبة"؛ وصفة املسؤولية  "وديعة بيد 

املدنية" وهذا يحدد طول الزمن أو قصره، وأن البالد أو اإلقليم  ليس 

الثالث فهو  العنصر  لديها.  أما  جزءا من أي كيان أو هيئة تودع 

يراعى  أن  يجب  شروط  الوكالة  ولهذه  املنتدبة"،  "الدولة  أي  الوكيل 

منها أن يكون الوكيل أو الدولة املنتدبة دولة متمدنة ولديها إمكانيات  

وموارد وخبرة بأمور احلكم تضعها في خدمة اإلقليم املنتدبة فيه. أما 

العنصر الرابع فهو ضمانات القيام باملهمة، وهي نوعني،  الضمانات 

املسبقة،  والضمانات التنفيذية. وتشمل الضمانات املسبقة وجوب 

تقدمي دستور يوضح سقف صالحيات الدولة املنتدبة التي ال يجوز 

تخطيها، واألعمال اإلصالحية التي ستقوم بها الدولة املنتدبة، مبا 

يؤهل لقياس مستوى التقدم باملهمة، يشمل تقدمي تقارير إلى جلنة 

االنتدابات الدائمة التي مت إنشاؤها لغرض متابعة عمل الدول املنتدبة،  

وتقيم تقدمها في مهمتها،44 غير أن تلك اللجنة افتقدت ملقومات القوة 

الالزمة،  األمر الذي جعل منها جلنة استشارية في أحسن األحوال،  

ُتقدم تقريرها للعصبة التي تتشكل أساسا من دول االنتداب نفسها، 

ما ترك لدول االنتداب اليد الطولي دون حسيب.

ال تستطيع دولة االنتداب أن تدعي سيادتها على إقليم االنتداب 

وال أن تستغله ملصلحتها خالفًا ملفهوم املستعمرات، حيث ميكنها أن 

تستغله بشكل كامل ملصلحتها دون أن تكون مسؤولة عن ذلك أمام 

أي دولة أخرى أو أن يكون هناك نهاية قانونية الستعمارها، إذ على 

دول االنتداب أن تستخدم نفوذها وقوتها لصالح  البلدان الواقعة 

حتت انتدابها وفقا للدستور احملدد سلفاً، ومن األهمية مبكان أن 

نؤكد على أن قبول الشعوب الواقعة حتت االنتداب يعتبر شرطا 

أساسيا من شروط  نظام االنتداب، بل إن اختيار دولة االنتداب 

حق لتلك الشعوب وفقًا للمادة 22 املذكورة،  األمر الذي لم يحصل 

في أي من االنتدابات التي فرضت على عدد من البلدان التي كانت 

حتت السيادة العثمانية حتى انتهاء احلرب العاملية األولى وتأسيس 

عصبة األمم وابتداع الدول االستعمارية لفكرة االنتداب.

 

 صك االنتداب البريطاني على فلسطين 

جاءت بنود صك االنتداب مبجملها لتخدم فكرة الوطن القومي 

لليهود في فلسطني،  وتنفيذ وعد بلفور بتغيير التكوين السكاني  

فيها لصالح اليهود، وذلك بالنص على فتح أبواب الهجرة اليهودية 

إلى فلسطني وفقًا للمادة السادسة من صك االنتداب 45" على إدارة 

فلسطني مع ضمان عدم إحلاق الضرر بحقوق ووضع فئات األهالي 

تشجع  وأن  مالئمة،  أحوال  في  اليهود  هجرة  تسهل  أن  األخرى 

بالتعاون مع الوكالة اليهودية املشار إليها في املادة الرابعة حشد 

اليهود في األراضي األميرية واألراضي املوات غير املطلوبة للمقاصد 

العمومية"،  وضمان حصول اليهود على اجلنسية الفلسطينية.46  

تتولى إدارة فلسطني مسؤولية سن قانون للجنسية يجب أن يشتمل 

على نصوص تسهل لليهود الذين يتخذون فلسطني مقاًما دائًما 

لهم اكتساب اجلنسية الفلسطينية. وإنشاء املؤسسات االقتصادية 

فلسطني،47   في  اليهود  مصالح  وتطور  حتمي  التي  والتنموية 
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يعترف بوكالة يهودية مالئمة كهيئة عمومية إلسداء املشورة إلى 

إدارة فلسطني والتعاون معها في الشؤون االقتصادية واالجتماعية 

وغير ذلك من األمور التي قد تؤثر في إنشاء الوطن القومي اليهودي 

ومصالح السكان اليهود في فلسطني، وتساعد وتشترك في ترقية 

البالد، على أن يكون ذلك خاضعا دوما ملراقبة اإلدارة."  

وتشير ثمانية بنود من البنود الثماني والعشرين التي يتألف 

منها صك االنتداب إلى  وضع آليات تنفيذ وعد بلفور بشكل مباشر 

ودون أي لبس، بدًأ من البند الثاني: " تكون الدولة املنتدبة مسؤولة 

عن وضع البالد في أحوال سياسية وإدارية واقتصادية تضمن 

إنشاء الوطن القومي اليهودي وفقا ملا جاء بيانه في ديباجة هذا 

الصك وترقية مؤسسات احلكم الذاتي، وتكون مسؤولة أيضا عن 

صيانة احلقوق املدنية والدينية جلميع سكان فلسطني بقطع النظر 

عن اجلنس والدين".48 وبينما خدمت املواد األخرى من صك االنتداب 

إنشاء الوطن القومي لليهود في فلسطني ضمن موضوعات ومهام 

االنتداب األخرى، لم يغفل الصك مصالح دولة االنتداب بريطانيا 

املباشرة العسكرية والسياسية إذ "يحق للدولة املنتدبة في كل وقت 

أن تستخدم طرق فلسطني وسككها احلديدية ومرافئها حلركات 

القوات املسلحة ونقل الوقود واملهمات".49  كما وخدم الصك مصالح 

والسياسية،  والدبلوماسية  لبريطانيا االقتصادية  الدول احلليفة 

حيث ورد فيه أيًضا: "يجب على الدولة املنتدبة أن تضمن عدم 

الداخلة في  الدول  دولة من  التمييز في فلسطني بني رعايا أي 

عصبة األمم ، ومن جملة ذلك الشركات املؤلفة بحسب قوانني تلك 

الدولة،  ورعايا الدولة املنتدبة أو رعايا أي دولة أجنبية أخرى في 

األمور املتعلقة بالضرائب أو التجارة أو املالحة أو تعاطي البضائع 

أو املهن أو في معاملة السفن التجارية أو الطائرات املدنية. وكذلك 

يجب أال يكون هناك متييز في فلسطني ضد البضائع التي يكون 

أصلها من بلدان الدول املذكورة أو تكون مرسلة إليها، وتطلق حرية 

مرور البضائع بطريق التوسط )الترانزيت( عبر البالد املشمولة 

باالنتداب بشروط عادلة". 50 وميكننا أن نقول دون أدنى شك أن صك 

االنتداب ضمن بشكل كامل إنشاء الدولة الصهيونية في فلسطني 

كما ضمن مصالح بريطانيا وحلفائها في املنطقة . على الرغم 

من ذلك تباينت مواقف أطراف الصراع قبل وبعد انتهاء احلرب 

العاملية األولى من مسألة االنتداب،  فقد كان املوقف األميركي  

بشكل عام وقبل رفض الكونغرس األميركي انضمامها لعصبة 

األمم يتلخص مبا يلي 51: 

أن يكون ألميركا رأي بخصوص أي منطقة كانت حتت   .1

سيطرة أملانيا سابقاً. 

مناطق  في  التجارية  الفرص  نفس  على  حتصل  أن   .2

االنتداب التي تتمتع بها دول احللفاء.

اقترحت أن تبقى االمتيازات لنفس احلكومات النافذة في   .٣

سوريا لبنان فلسطني. 

أن ال يعدل أي انتداب دون موافقة أميركا.   .4

 وتشير ثمانية بنود من البنود الثماني والعشرين التي يتألف منها صك 

 من 
ً
االنتداب إلى  وضع آليات تنفيذ وعد بلفور بشكل مباشر ودون أي لبس، بدأ

البند الثاني: " تكون الدولة المنتدبة مسؤولة عن وضع البالد في أحوال سياسية 

بيانه  لما جاء  اليهودي وفقا  القومي  الوطن  إنشاء  وإدارية واقتصادية تضمن 

في ديباجة هذا الصك وترقية مؤسسات الحكم الذاتي، وتكون مسؤولة أيضا 

عن صيانة الحقوق المدنية والدينية لجميع سكان فلسطين بقطع النظر عن 

الجنس والدين".

بلفور متحدثا في افتتاح اجلامعة العبرية في القدس.
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ومع ذلك انحسر تأييد صك االنتداب بأطراف مؤمتر الصلح، ولم 

يحظ على موافقة عدد كبير من دول العالم مبا فيها دول عظمى ذات 

وزن دولي كبير في حينه، فلم يحظ صك االنتداب على موافقة الواليات 

املتحدة األميركية التي كان من املفترض أن تكون خامس األعضاء 

الدائمني في عصبة األمم، غير أّن مجلس الشيوخ األميركي،  كما 

أشرنا، صّوت في 19 آذار 1920 على قرار ضد التصديق على معاهدة 

فرساي، ومن ثم حال دون مشاركة الواليات املتحدة في العصبة .

كما أن دول املركز مبا فيها أملانيا والنمسا واملجر وبلغاريا، لم تكن 

طرفًا في معاهدة فرساي، ولم تكن معنية بصك االنتداب؛ وأخرجت 

الثورة البلشفية روسيا من التحالف االستعماري ومن كل ما يتعلق 

مبؤامرة اقتسام األقاليم التي كانت حتت السيادة العثمانية مبا في 

ذلك منح اسطنبول لروسيا وفقا التفاق سايكس بيكو. من جهة ثانية، 

انتصرت تركيا على ضعفها بعد معركة أزمير وصعود القوميني األتراك 

إلى السلطة وإلغاء البنود املجحفة بحقهم في معاهدة سيفر وتبديلها 

لوزان  كما سنوضح الحقاً، مما أفقد صك االنتداب قيمة  مبعاهدة 

االعتراف الدولي التي يحتاجها لتأكيِد قيمته القانونية .  

 القيمة القانونية لصك االنتداب وأثره
في موضوعة السيادة

يستند االنتداب البريطاني على فلسطني من الناحية القانونية 

إلى املادة 22 من ميثاق أو عهد عصبة األمم الذي نص على ما 

يلي:"إن املستعمرات واألقاليم التي لم تعد بعد احلرب حتت سيادة 

الدول التي كانت حتكمها من قبل والتي تسكنها شعوب غير قادرة 

على أن توجه نفسها بنفسها وال سيما في ظروف مدنية العالم 

أمانة  يعتبران  الشعوب  هذه  وتقدم  رفاهية  إن  القاسية.  احلديث 

مقدسة في عنق املدنية، ويجب أن يحوي العهد احلالي ضمانات 

للوفاء بهذه األمانة. إن الطريقة الفضلى لتحقيق هذا املبدأ هي أن 

يعهد بالوصاية على هذه الشعوب إلى أمم راقية متكنها مواردها 

وجتاربها ومركزها اجلغرافي من حتمل تلك املسؤولية وتقّبل حتملها 

فوراً. وهي متارس تلك الوصاية منتدبة باسم العصبة".52

االنتداب  لدولة  الشعب  اختيار  حق  نفسها   22 املادة  اشترطت 

وفًقا ملا جاء فيه:"إن رغبات هذه الشعوب  يجب  أن تكون االعتبار 

الرئيسي في اختيار الدولة املنتدبة"، لكن ما جرى في حالة فلسطني 

كان طبًعا دون موافقة أو اختيار الشعب الفلسطيني،  وهكذا كان 

في حالة االنتداب األخرى.  ونصت الفقرة الرابعة من املادة 22 على أن 

اجلماعات "التي كانت تتبع الدولة العثمانية فيما مضى، قد وصلت 

في تقدمها إلى مرحلة تؤهلها أن تكون أممًا مستقلة"،5٣ وهذا ينطبق 

على الفلسطينيني بنص الفقرة نفسها، تتمثل  مهمة الدولة املنتدبة 

هذه  في  االنتداب  واعتبر  فحسب،  لها  واملعونة  النصح  تقدمي  في 

احلالة من الدرجة  "أ" ،  وملا كانت الفقرة األولى تنص على أن الدولة 

املنتدبة تستمر في تقدمي النصح واملعونة "حتى يأتي الوقت الذي 

تستطيع فيه اجلماعات التي كانت تتبع الدولة العثمانية أن تعتمد 

على نفسها"، ما يعني أن االنتداب هو حالة تفويض دولي مؤقت له 

بداية وله نهاية، وهي غير متعلقة بالسيادة ، التي لم تنقل إلى دولة 

االنتداب.  وقد حسم هذا النقاش النظري الذي ثار مع بدايات ظهور 

فكرة االنتداب الغريبة عن العالقات الدولية، في العام 1929 54 عندما 

أعلنت بريطانيا أنها سوف متنح العراق االستقالل عام 19٣2، ووقعت 

حول  اجلدل  انتهى  عندها  حزيران 19٣0،  في ٣0  اجلديدة  املعاهدة 

مسألة مدة االنتداب كتجربة غير مسبوقة في العالقات واملعاهدات 

الدولية،  وهذا بالضرورة أنهى اجلدل حول موضوعة االنتداب والسيادة 

والنظريات املختلفة التي تعاملت معها، وأقر بأن السيادة على أقاليم 

االنتداب لم تنقل إلى الدول الكبرى أو إلى عصبة األمم أو إلى الدولة 

املنتدبة،  بل ظلت ملكًا لشعب اإلقليم اخلاضع  لالنتداب صاحب 

خضعت فكرة االنتداب نفسها لجدل فقهي قانوني باعتبارها فكرة غريبة 

عن العالقات والمعاهدات الدولية. دار الجدل حول أهلية عصبة األمم نفسها 

في اختالق فكرة االنتداب ومنح نفسها السلطة على أقاليم ليس لها أي أهلية 

بالسلطة عليها، حيث أن تأسيس عصبة األمم جاء على صيغة تعاقدية55 بين 

أربع دول محددة أساسية، ثم توسعت لتضم 58 دولة، لم يكن بينها عدد كبير 

من الدول الكبرى مثل الواليات وغيرها من الدول التي اعتبرت العصبة تجمعا 

لدول فرضت إرادتها على مؤتمر فرساي خدمة لمصالحها.
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السيادة أصالً،  دون أي اعتبار ملا جاء في املادة 22 الفقرة الثالثة 

"إنها متارس تلك الوصاية منتدبة باسم العصبة".

خضعت فكرة االنتداب نفسها جلدل فقهي قانوني باعتبارها فكرة 

غريبة عن العالقات واملعاهدات الدولية. دار اجلدل حول أهلية عصبة 

األمم نفسها في اختالق فكرة االنتداب ومنح نفسها السلطة على 

أقاليم ليس لها أي أهلية بالسلطة عليها، حيث أن تأسيس عصبة 

األمم جاء على صيغة تعاقدية55 بني أربع دول محددة أساسية، ثم 

توسعت لتضم 58 دولة، لم يكن بينها عدد كبير من الدول الكبرى مثل 

الواليات وغيرها من الدول التي اعتبرت العصبة جتمعا لدول فرضت 

الدول  خدمة ملصاحلها وضد مصالح  فرساي  مؤمتر  على  إرادتها 

والشعوب األخرى. وبعيدا عن أي نقاشات ال جدوى منها حول فكرة 

االنتداب بشكل عام ومكانة صك االنتداب على فلسطني بشكل خاص، 

ميكننا القول مبا ال  يدعو للشك إن صك االنتداب على فلسطني هو 

جزء من ميثاق عصبة األمم ويستمد قيمته القانونية من ذلك  امليثاق، 

الذي هو معاهدة باملعنى القانوني وفقًا للقانون الدولي، إن الصيغة 

التعاقدية للدول املوقعة على عضوية عصبة األمم جعلتها هيئة ممثلة 

ألعضائها ولم متنحها صالحيات لدى الدول غير األعضاء، وأهم األدلة 

على ذلك عدم انضمام أو التزام عدد كبير من دول العالم بعصبة األمم 

وعدم اعترافها مبيثاقها، ومن ضمن تلك الدول الواليات املتحدة وروسيا، 

وأملانيا ثم خروج اليابان من عضوية العصبة سنة 19٣٣ ، علمًا أنها 

رت عصبة  كانت عضوًا دائًما في املجلس. وقد حصل ذلك بعد أن عبَّ

األمم عن رفضها للغزو الياباني ألراضي منشوريا الصينية.  كما أن 

إيطاليا، العضو الدائم في العصبة، انسحبت منها في سنة 19٣7. 

كذلك أملانيا التي انضمت الحقا  للعصبة في سنة 1926 ثم انسحبت 

بعد وصول أدولف هتلر إلى احلكم سنة 19٣٣. 

يعتبر العديد من فقهاء القانون الدولي أن عهد عصبة األمم ليس 

جزًءا من القانون الدولي، إال بصفته صيغة تعاقدية بني الدول املوقعة 

عليه، وبالتالي فإن أي مس بحقوق طرف غير موقع على ذلك العهد ليس 

ملزمًا له، وهو غير ُملزم بالتأكيد ألي طرف دولي أو جهة دولية "دولة، 

احتاد،  منظمة دولية"  أعلنت رفضها له، وهذا يشمل العرب بشكل 

عام والفلسطينيني بشكل خاص، خاصة أنه ميس حقوقهم األساسية.  

بناء على ما تقدم، فإن مسألة االنتداب التي استخدمت كشكل 

جديد من أشكال االستعمار،  ظلت محل شك فقهي ضمن القانون 

الدولي، مبا يشمل ميثاق عصبة األمم نفسه، الذي خرج عن معاهدة 

وستفاليا 1648 التي ميكن اعتبارها أول صيغة دولية أكدت على 

مبدأ حق الشعوب بتقرير املصير ومبدأ سيادة الدول. 

إن الغموض الذي احتوته فكرة االنتداب جعلته ال يصلح مكوًنا 

أو مرجًعا قانونًيا يهتدى به، سواء من حيث جهة التفويض أو املدى 

املنتدب  واألقاليم  االنتداب  دولة  العالقة بني  والصالحيات وطبيعة 

عليها،  كما في مسألة السيادة ومعايير ومستوى التطور والنمو 

والزمن الذي حتتاجه الشعوب لإلقرار ببلوغها قدرة االعتماد على 

نفسها.   فقد اعتبرت بعض النظريات أن كل ذلك متعلق بقرار دولة 

االنتداب، التي ميكنها أن جتعل االنتداب حالة مستمرة. مبا يعني 

دميومة صفة االنتداب وتبعية اإلقليم حتت االنتداب للدولة املستعمرة،  

وذهب البعض إلى أن اجلملة األخيرة في الفقرة الثالثة من املادة 

22، أن دولة االنتداب تنوب عن عصبة األمم، ما يعني أن السيادة 

عن تلك األقاليم نقلت لعصبة األمم نفسها ومنها للدولة املنتدبة . 

كل ذلك اجلدل أفقد موضوعة االنتداب القيمة املانعة اجلامعة للنص 

قانوني  ونقاش  جدل  موضوعة  بأكملها  املوضوعة  وظلت  القانوني، 

وفقهي ودولي، إلى أن حسم النقاش من قبل عصبة األمم نفسها ومن 

األمم املتحدة،  التي حلت مكان عصبة األمم ووضعت نظاًما مختلًفا 

سمي نظام الوصاية الدولية، مع أسس ومعايير أكثر دقة ووضوح، ومع 

أن األمم املتحدة ورثت عصبة األمم،  إال أنها لم ترث التزاماتها، ومع 

ذلك بقي نظام الوصاية، كما أن األمم املتحدة نفسها، مثل سابقتها، 

لم تنج لغاية اليوم من اجلدل القانوني حول األهلية والصالحيات في 

العديد من املجاالت املتعلقة  بالعالقات الدولية . 

الخالصة 

 لم يكن لوعد بلفور حلظة صدوره أي قيمة قانونية، فهو عبارة 

عن تصريح فردي، موجه إلى شخص ال يتمتع بصفة التعاقد الدولي، 

إضافة إلى مخالفته للقواعد اآلمرة في القانون الدولي ومعايير اعتماد 

املعاهدات الدولية.  عملت بريطانيا على تغليف الوعد بالقيمة القانونية 

خالل مؤمتر باريس 1919 بعد إقرار صك االنتداب الذي نص على 

تنفيذه، وأقرته عصبة األمم. وتابعت بريطانيا تعزيز قيمته القانونية 

خاصة في معاهدة سيفر وسان رميو، غير أن تغييرات محدودة في 

ظروف احلرب مع الدولة العثمانية وصعود القوميني األتراك إلى احلكم 

في تركيا، أجبر احللفاء على إعادة املفاوضات معهم، وتغيير بعض 

واستبدالها  معاهدة سيفر خاصة،  في  تركيا  بحق  املجحفة  املواد 

باملادة رقم 16 من معاهدة لوزان، مما أفقد وعد بلفور القيمة القانونية 

التي اكتسبها من خالل مصادقة عصبة األمم على صك االنتداب. 

وظلت أهلية عصبة األمم في املصادقة على ذلك الصك وعلى وعد 

بلفور محل شك وجدل قانوني،  حيث اعتبر معظم فقهاء القانون 

الدولي مقررات مؤمتر باريس كلها، مبا فيها قرار تأسيس عصبة 

األمم نفسها وميثاقها،  ليس أكثر من معاهدة دولية ملزمة ألطرافها 

وال يترتب عليها أي إلزام ألطراف دولية أخرى .
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المقدمات التاريخية والسياسية لوعد بلفور

مقدمة

قبل 100 عام، وحتديدا في الثاني من تشرين الثاني عام 1917، 

وّقع وزير اخلارجية البريطاني "آرثر جيمس بلفور" على وثيقة موجهة 

إلى اليهودي الصهيوني، اللورد "روتشيلد"، وهذا نصها: "إّن حكومة 

صاحب اجلاللة تنظر بعني العطف إلى تأسيس وطن قومي للشعب 

اليهودي في فلسطني، وستبذل غاية جهدها لتسهيل حتقيق هذه 

بعمل  يؤتى  لن  أنه  مفهومًا بشكل واضح  يكون  أن  على  الغاية، 

من شأنه أن ينتقص من احلقوق املدنية والدينية التي تتمتع بها 

املقيمة اآلن في فلسطني، وال احلقوق أو  اليهودية  الطوائف غير 

الوضع السياسي الذي يتمتع به اليهود في البلدان األخرى، وسأكون 

ممتنا إذا ما أحطتم االحتاد الصهيونى علما بهذا التصريح". 

ومن اجلدير بالذكر أن بلفور ليس هو من صاغ الوعد الشهير 

الذي اقترن باسمه، إمنا صاغته جلنة صهيونية مكونة من "ناحوم 

مت  وقد  وغيرهم،  وايزمان"  و"حاييم  و"هربرت صموئيل"  سوكولوف" 

تقدمي ست صيغ مشاريع للتصريح من قبل احلركة الصهيونية، 

إلى أن مت اعتماد الصيغة النهائية.1

بهذا التصريح املكون من 117 كلمة حسب النص اإلجنليزي، أو 

72 كلمة حسب النص العربي، غّير "بلفور" تاريخ وجغرافية منطقة 

بالكامل، حيث أّدت نتائجه إلى اقتالع شعب من أرضه من دون حق أو 

سند قانوني أو أخالقي، لُيزرع مكانه شعب آخر، ُعمل على استجالبه 

من كّل أصقاع الدنيا، برواية زُّيفت مبعنييها التاريخي والديني. وهذا 

ما دفع املؤرّخ الكبير "أرنولد توينبي" إلى اإلعالن إنه "كإنكليزي يشعر 

باخلجل والندم الشديدين على ازدواجية املعايير األخالقية التي حكمت 

سلوك حكومة بالده في اإلقدام على هذه الفعلة املنكرة".2 

عبد الغني سالمه*

* كاتب وباحث فلسطيني
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هي  وما  إسرائيل؟  ميالد  شهادة  بلفور  وعد  مّثل  فعال  فهل 

السياقات التاريخية والسياسية التي أدت إلصدار الوعد؟ وماذا ترتب 

عليه؟ في سياق هذا البحث سنحاول اإلجابة على هذه األسئلة.. 

المقدمات التاريخية لوعد بلفور

ميكن القول إن وعد بلفور هو الذي مّهد لنكبة فلسطني، بيد 

أن مقدمات النكبة الفلسطينية كانت قد بدأت فعليا قبل تأسيس 

إسرائيل بزمن طويل، وفي مكان بعيد جدا عن فلسطني؛ حتديدا في 

أوروبا في أواخر القرن التاسع عشر؛ حيث كانت أوروبا الكولونيالية 

في ذلك الوقت تصوب أنظارها نحو الوطن العربي، وتخطط لزرع 

جسم غريب في أحشائه يكون تابعا لها وأداًة بيدها، فالتقت هذه 

التوجهات مع مصالح الفئات اليهودية املستفيدة، في حني عارضتها 

قطاعات واسعة من اليهود ورفضت التورط في هذه املغامرة، بل 

وأطلقت على دعاتها تسمية الصهيونية الالسامية.

في  تعيش  اليهودية  اجلماعات  كانت  وقبلها،  األثناء  تلك  في 

أوروبا أوضاعا صعبة، في غيتوات مغلقة، وقد ظن الغرب املسيحي 

)الكاثوليكي( أنه بحربِه على اليهود وحصرهم في تلك الغيتوات 

يخدم الديانة املسيحية، وُيَخلَِّص أوروبا من مشاكلهم، ولكنه في 

على اخلصوصية  احلفاظ  في  يدري  ال  من حيث  أسهم  النتيجة 

اليهودية وسط التقلبات التي عصفت بأوروبا في تلك احلقبة، ومن 

ناحية أخرى فقد أدت املذابح التي تعرض لها اليهود في روسيا 

إلى خلق ما ُسمي باملشكلة اليهودية، وأمام هذه املشكلة انحصر 

طرح املفكرين اليهود في أربعة خيارات، هي باختصار: االندماج في 

املجتمعات التي يعيشون وسطها مقابل حصولهم على املواطنة، 

أو التنصر واعتناق املسيحية، أو انتظار املسيح املخلِّص، والذي 

لن يأتي - حسب اليهودية األرثوذكسية - إال عندما يكون اليهود 

في أسوأ وضع ممكن من االضطهاد، وأخيرا الهجرة إلى أميركا 

نفسه  هرتسل"  "ثيودور  أن  بالذكر  اجلدير  ومن  اجلديد.  والعالم 

عندما طرح فكرة الدولة اليهودية، لم تكن دوافعه دينية باألساس، 

فهو قومي علماني، بل أعلن استعداده لقبول استيطان اليهود في 

أوغندا أو األرجنتني، أما املسيحيون املتصهينون فقد آمنوا بأن 

فلسطني هي وطن اليهود، واعتبروا ذلك شرطا لعودة املسيح، لذا 

انتقدوا موقف "هرتسل" املتساهل.٣

وحتى أواخر القرن التاسع عشر لم يكن تقريبا من بني اليهود 

يقول  من  أو  القومي،  والوطن  الصهيونية  القومية  إلى  يدعو  من 

بأرض امليعاد، إلى أن تبّنى هذا الطرح بعض الزعامات اليهودية 

التقليدية التي فقدت مبررات وجودها وامتيازاتها مع تعاظم تيار 

االندماج، إلى جانب بعض الفئات البرجوازية اليهودية التي وجدت 

مصاحلها في االنخراط في املشروع االستعماري اجلديد.

 من جانب آخر، عمد النظام الرأسمالي في أوروبا، إلى إعادة 

إحياء املسألة اليهودية من منزع ديني، أي إعادة إحياء الطابع الديني 

للمسألة اليهودية، وتشجيع الفكر الصهيوني ورواده، على الرغم من 

تناقض هذا التوجه مع عقالنية عصر النهضة وفلسفته التنويرية 

واإلنسانية القائمة على الدميقراطية واملواطنة، ذلك ألن قوة املصالح 

الرأسمالية طغت على كل الشعارات واألسس الفكرية التي ميزت 

عصر النهضة، فذهبت صوب إحياء البعد الديني التوراتي الغيبي 

كذريعة تختفي وراءها تلك املصالح الرأسمالية. 4

في  "بازل"  في  األول  الصهيوني  املؤمتر  ُعقد   1897 عام  وفي 

سويسرا، وأُعلن عن تأسيس احلركة الصهيونية. وكان من املقرر 

أن يعقد في "ميونيخ"؛ إال أن اجلالية اليهودية هناك عارضت ذلك. 5

هي  العربي  الوطن  قلب  في  غريب  كيان  إنشاء  فكرة  تكن  ولم 

األولى من نوعها، إذ سبقتها دعوات عديدة أطلقها "نابليون" و"بسمارك" 

األولى  هي  العربي  الوطن  قلب  في  غريب  كيان  إنشاء  فكرة  تكن  ولم 

و"بسمارك"  "نابليون"  أطلقها  عديدة  دعوات  سبقتها  إذ  نوعها،  من 

و"بالمرستون" وغيرهم، إال أن الظروف الموضوعية حينها لم تكن لتسمح 

 عن رفض اليهود أنفسهم لها، أما في أواخر القرن 
ً
بنجاح هذه الفكرة، فضال

التاسع عشر فقد ازدادت أهمية هذا المشروع، حتى بات مطلبا حيويا، خاصة 

الدول االستعمارية فيما  النفط، وتنازع  بعد حفر قناة السويس واكتشاف 

بينها على مناطق النفوذ، وتقاسم تركة اإلمبراطورية العثمانية التي وصفت 

حينها ِبـ"الرجل المريض".
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و"باملرستون" وغيرهم، إال أن الظروف املوضوعية حينها لم تكن لتسمح 

بنجاح هذه الفكرة، فضاًل عن رفض اليهود أنفسهم لها، أما في أواخر 

القرن التاسع عشر فقد ازدادت أهمية هذا املشروع، حتى بات مطلبا 

حيويا، خاصة بعد حفر قناة السويس واكتشاف النفط، وتنازع الدول 

االستعمارية فيما بينها على مناطق النفوذ، وتقاسم تركة اإلمبراطورية 

ـ"الرجل املريض".6 العثمانية التي وصفت حينها ِب

ظهر االهتمام البريطاني بفلسطني مبكرا، فافتتحت أول قنصلية 

لها بالقدس في ظل احلكم العثماني عام 18٣8 حتت ذريعة العناية 

باليهود، حيث كانت حماية األقليات الدينية ذريعة للدول الكبرى 

لبسط نفوذها في املنطقة، فقد تبنت فرنسا املوارنة، فيما تبنت 

روسيا األرثوذوكس، وألنه لم يكن في املنطقة العربية مسيحيون 

بروتستانت فقد جلأت بريطانيا لليهود.7

ومن ناحية ثانية، وهي األهم، فإن اهتمام بريطانيا بفلسطني كان 

لغرض إنشاء كيان مواٍل لها في املنطقةـ، ألسباب عديدة، أبرزها 

الفصل جغرافيا بني جناحي الوطن العربي املشرقي واملغربي. وقد 

وضعت فلسطني على رأس أولوياتها إلحكام سيطرتها على املنطقة، 

سيما لقربها من قناة السويس، ولوجود موانئ مهمة فيها مثل حيفا 

لتصدير النفط من احلقول العراقية، وأيضا بعد أن الحظت منو 

العالقة األملانية العثمانية، وحصول أملانيا على امتياز خط سكة 

احلديد بني برلني والعراق، إْذ رأت بريطانيا في ذلك تهديدا للطرق 

املؤدية إلى مستعمراتها في اخلليج العربي والهند. 8 وهكذا، دخلت 

القوات البريطانية عن طريق غزة، ثم إلى القدس بقيادة اجلنرال 

أللنبي سنة 1917، ثم أعلنت فلسطني حتت االنتداب البريطاني في 

أيار 1921، واستمر انتدابها لها حتى أيار  1948. 9

العالقات الدولية قبل بلفور  

خالل القرن التاسع عشر، وفي أعقاب احلروب النابليونية، بدأ 

ظهور شكل جديد في العالقات الدولية، اتسم ألول مرة بالتعاون 

فيما بني الدول الكبرى، بهدف حتقيق األمن املشترك، وإقامة نوع من 

التوازن فيما بينها في محاولة لتجنب احلرب، وما ينجم عنها من 

أضرار. فشهدت هذه الفترة والدة القانون الدولي مع توقيع اتفاقية 

جنيف واتفاقيات الهاي، التي نّصت على منظومة قواعد تتعلق 

باإلغاثة اإلنسانية أثناء احلروب، واعتماد قواعد وقوانني معينة حتكم 

سير احلروب، وتتحدث عن التسوية السلمية للمنازعات الدولية. 

ـ"منظمة السالم الدولية"، أو االحتاد  تشكل في البداية ما ُيعرف ِب

البرملاني الدولي، وهي الهيئة الدولية التي سبقت "عصبة األمم"، 

على حل  احلكومات  في تشجيع  املنظمة  هذه  أهداف  وتلخصت 

املنازعات الدولية بالطرق السلمية، مثل املفاوضات والتحكيم.10

عسكريتان  كتلتان  ظهرت  العشرين،  فجر القرن  بزوغ  ومع 

في أوروبا، سرعان ما قامتا بجّر جميع القوى األوروبية إلى أتون 

احلرب العاملية األولى )1914 - 1918(. وهي األولى من نوعها بني 

الدول الصناعية. وبعد أن وضعت احلرب أوزارها، تبنّي مدى جسامة 

أو  االجتماعي  املستوى  على  سواًء  بأوروبا  حلقت  التي  األضرار 

السياسي أو االقتصادي؛ فبرز تّيار شعبي ورسمي مناوئ للحروب 

بعاّمة حول العالم. رأى أتباع هذا التّيار أن معاجلة أسباب احلرب 

ومنع نشوبها مرة ثانية، تتطلب إنشاء منظمة دولية قادرة على منع 

قيام حروب مستقبلية، عبر نزع السالح، والدبلوماسية املفتوحة، 

والتعاون الدولي، وتقييد حق الدول في إعالن احلرب، وتوقيع عقوبات 

الرئيس  كان  احلرب.  إعالن  على  تقدم  التي  الدولة  على  صارمة 

دولية  عصبة  إنشاء  لفكرة  املتحمسني  أكثر  األميركي "ويلسون" 

حتول دون تكرار سفك الدماء. 11

للسالم، الذي  باريس  األولى مؤمتر  العاملية  بعد احلرب  ُعقد 

أقر مبادئ احلفاظ على السالم العاملي الدائم، ووافق على تشكيل 

"عصبة األمم"، وبالفعل تأسست العصبة بشكل رسمي بعد أن نّص 

عليها في الفقرة األولى من معاهدة فيرساي، ثم صيغ ميثاقها 

من قبل جمعية مختصة عرفت بلجنة "هيرست ـ ميلر"، ثم قامت 

في  شاركت  دولة   ٣1 منها  امليثاق،  هذا  على  بالتوقيع  دولة   44

احلرب، بيد أن الكونغروس األميركي، رفض التصديق على ميثاق 

العصبة أو االنضمام إليها؛ فقد رأت الواليات املتحدة في النظام 

التأسيسي للعصبة محاولة من الدول األوروبية لالستئثار بغنائم 

احلرب العاملية األولى.12

وقد مثلت فلسفة الدبلوماسية التي أتت بها عصبة األمم نقلة 

في أوروبا والعالم  سائًدا  كان  الذي  السياسي  الفكر  في  نوعّية 

طيلة السنوات املائة السابقة على إنشائها، بيد أن سيطرة الدول 

االستعمارية على العصبة جعل منها في حقيقة األمر منظمة دولية 

الثالث  العالم  شعوب  على  السيطرة  وشرعنة  االستعمار،  لتنظيم 

ومقدراته، فقد هيمنت النزعة الكولونيالية على ميثاق العصبة، إذ قامت 

فلسفتها على سباق التسلّح، وإقامة التحالفات الدولية، والدبلوماسية 

السرّية، واالتفاقات واملعاهدات التي تهدف إلى ترسيم احلدود وتقاسم 

مناطق النفوذ بني الدول الكبرى، وحرّية الدول ذات السيادة في الدخول 

في أي حرب طاملا أنها ترى في ذلك حتقيًقا ملصاحلها. 

ولذلك، لم يكن غريبا أن تتبنى العصبة سياسات االنتداب، في 

محاولة منها للتغطية على مشاريعها االستعمارية، ولم يكن غريبا 

أيضا أن يتضمن صك االنتداب البريطاني على فلسطني وعد بلفور، 

بكل ما سيجره من ويالت على الشعب الفلسطيني.



28

عدد 65

إسرائيل - مشروع استعماري أوروبي

قد يكون "بلفور" صاحب الوعد املشؤوم، مهندس فكرة الوطن 

القومي لليهود، ومجسدها السياسي؛ ولكن هذا اليعني أنه أول من 

ابتدعها، فقد سبقه كثيرون ممن وضعوا وطوروا وبلوروا أفكارهم 

ـِ"الصهيونية املسيحية" التي وضعت املقدمات  في إطار ما سمي ب

األولى لظهور الصهيونية اجلديدة. فقد أدت حركات اإلصالح الديني 

في بدايات القرن السادس عشر إلى نشوب احلروب الدينية، وإلى 

انشقاق الكنائس البروتستانتية األصولية عن الكاثوليكية، وكان 

الكنيستني املوقف من  التي عمقت اخلالفات بني  من بني األمور 

إسرائيل ضرورة  دولة  قيام  بأن  البروتستانية  آمنت  فقد  اليهود، 

وبالتالي من  املقدس،  الكتاب  لنبوءات  حتمية، بوصفها جتسيدا 

واجبها الدفاع عن الشعب اليهودي، األمر الذي أدى فيما بعد إلى 

تشكل ما يسمى بالصهيونية املسيحية، التي ساهمت بشكل أو 

بآخر في تشكيل الصهيونية اليهودية اجلديدة. 1٣

بحسب بعض الوثائق، فإن أول من طرح فكرة "جتميع اليهود في 

فلسطني" هو "مارتن لوثر" نفسه، ثم جتددت الدعوات في عهد "آرثور 

كرومويل" عام 1655، الذي وعد اليهود مبنحهم وطنا قوميا، وتقول 

"ريجينا شريف" في كتابها "الصهيونية غير اليهودية.. جذورها في 

التاريخ الغربي"، إن البدايات املبكرة  لطرح فكرة "جتميع اليهود في 

فلسطني" كانت عام 1649، على لسان عدد من املبشرين، ومنهم 

الليدي "أستر سترانهوف"، التي دعت وبشرت بالوطن اليهودي ما 

بني 1819-1804. 14

وتذكر املصادر التاريخية، أن "نابليون" كان من أوائل السياسيني 

األوروبيني الذين نادوا عالنية بإقامة دولة لليهود على أرض فلسطني، 

عبر ندائه الشهير املوجه لليهود "ورثة أرض إسرائيل الشرعيني"، الذي 

صدر في نيسان 1799، وسرعان ما تلقف الرئيس األميركي "جون 

آدامز" الفكرة، فدعا في عام 1818 إلى "استعادة اليهود لفلسطني 

وإقامة حكومة مستقلة لهم"، ثم تلقف رئيس وزراء بريطانيا اللورد 

"باملرستون" الفكرة، فقام بتعيني "وليام يونغ" أول قنصل بريطاني 

في القدس عام 18٣8، وتكليفه مبنح احلماية الرسمية لليهود في 

القسطنطينية  في  البريطاني  السفير  من  طلب  كما  فلسطني، 

إلى  بالهجرة  لليهود  للسماح  العثماني  السلطان  لدى  التدخل 

فلسطني. 15 

مشروع  بإقامة  املطالبات  حمالت  أوروبا  عموم  في  تكررت 

استيطاني يهودي في فلسطني، وقد استغلت هذه املطالب املناخ 

السياسي السائد حول األطماع االستعمارية األوروبية في تقسيم 

حينئذ  عرفت  والتي  العثمانية(،  )الدولة  املريض  الرجل  ممتلكات 

باملسألة الشرقية. وأثناء عقد مؤمتر الدول األوروبية في لندن عام 

1840 قدم اللورد "شافتسبري" مشروعا إلى باملرستون أطلق عليه 

بالكاتب  الشعار  هذا  )اقترن  أرض"  بال  لشعب  بال شعب  "أرض 

تتبنى  أن  إلى  داعًيا  زنغويل" 1864-1926(؛  "يسرائيل  اإلجنليزي 

لندن "إعادة اليهود إلى فلسطني وإقامة دولة خاصة بهم"، وتبنى 

كومنولث  "خلق  إلى  يهدف  مشروًعا  املؤمتر  خالل  "باملرستون" 

التي  املساحة  فوق  أي  النصف اجلنوبي من سورية،  يهودي في 

شغلتها فلسطني التوراتية"، وفي عام 1844 ألف البرملان اإلنكليزي 

جلنة "إعادة أمة اليهود إلى فلسطني"، و ألفت في العام نفسه في 

لندن "اجلمعية البريطانية واألجنبية للعمل في سبيل إرجاع األمة 

اليهودية إلى فلسطني". وألح رئيسها القس "كريباس" على احلكومة 

البريطانية كي تبادر للحصول على فلسطني كلها من الفرات إلى 

النيل، ومن املتوسط إلى الصحراء. 16 

أنصار  من  كان  الذي  ميتفورد"،  "إدوارد  قدم   1845 عام  وفي 

"باملرستون"، مذكرة إلى احلكومة البريطانية يطلب فيها "إعادة توطني 

استيطاني  مشروع  بإقامة  المطالبات  حمالت  أوروبا  عموم  في  تكررت 

يهودي في فلسطين، وقد استغلت هذه المطالب المناخ السياسي السائد 

المريض  الرجل  األوروبية في تقسيم ممتلكات  حول األطماع االستعمارية 

)الدولة العثمانية(، والتي عرفت حينئذ بالمسألة الشرقية. وأثناء عقد مؤتمر 

إلى  مشروعا  "شافتسبري"  اللورد  قدم   1840 عام  لندن  في  األوروبية  الدول 

بالمرستون أطلق عليه "أرض بال شعب لشعب بال أرض" )اقترن هذا الشعار 

بالكاتب اإلنجليزي "يسرائيل زنغويل" 1864-1926(؛ داعًيا إلى أن تتبنى لندن 

"إعادة اليهود إلى فلسطين وإقامة دولة خاصة بهم"،
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اليهود في فلسطني بأي ثمن، وإقامة دولة خاصة بهم حتت احلماية 

البريطانية"، وفي عام 1880 تبّنى األسقف اإلنغليكاني في فَيّنا "وليم 

هشلر" النظرية التي تقول: "إن املشروع الصهيوني هو مشروع إلهي، 

وإن العمل على حتقيقه يستجيب للتعاليم التوراتية"، وألف "هشلر" 

كتابا عام 1882 بعنوان "عودة اليهود إلى فلسطني حسب النبوءات"، 

وفي عام 1887 أسس "باليستون" في شيكاغو منظمة "البعثة العبرية 

نيابة عن إسرائيل" لتشجيع اليهود على الهجرة إلى فلسطني، وال تزال 

هذه البعثة قائمة باسم الزمالة األميركية املسيحية.17

اليهودية  الصهيونية  فكرة  في جتسيد  املواقف  تلك  أسهمت 

السياسية الرسمية في أواخر القرن التاسع عشر، من خالل املؤمتر 

الصهيوني اليهودي األول الذي عقد في بال في سويسرا عام 1897 

والذي مت في إطاره خلق صلة ما بني  "ثيودور هرتسل"،  برئاسة 

أفكار الصهيونية املسيحية واملصالح اإلستراتيجية لبريطانيا، ثم 

تتابعت مواقف املسيحية الصهيونية لتصل إلى "آرثر جيمس بلفور" 

الذي خط اللمسات األخيرة على املشروع باستصدار وعد بلفور 

1917 ليضع األسس العامة "لعودة" اليهود لفلسطني كتمهيد لعودة 

املسيح، وخدمة املصالح البريطانية في املنطقة.18 

املصالح  اعتبارات  من  أساسا،  املواقف،  تلك  كل  انطلقت 

االستعمارية العليا، ومن منطلق ادراك الدول االستعمارية ألهمية 

فلسطني على وجه التحديد في مشروعها االستعماري الكبير، إْذ 

احليوي  الشريان  هو  املتوسط  األبيض  البحر  أن  أوروبا  اعتبرت 

لالستعمار؛ ألنه اجلسر الذي يصل الشرق بالغرب، واملمر الطبيعي 

إلى القارتني اآلسيوية واألفريقية، وملتقى طرق العالم، وأيضا هو 

مهد األديان واحلضارات. واإلشكالية في هذا الشريان هو أنه يعيش 

هم  واحد،  شعب  خاص  بوجه  والشرقية  اجلنوبية  شواطئه  على 

العرب، تتوفر لهم وحدة التاريخ والدين واللغة.. لذا، ووفقا للعقلية 

االستعمارية، سعى قادة أوروبا لإلبقاء على شعوب هذه املنطقة 

في حالة مفككة جاهلة متأخرة، والعمل على محاربة أي إجتاه من 

التقنية، ومنع أي توجه وحدوي بينها.  العلوم  هذه الدول المتالك 

ولتحقيق ذلك دعت أوروبا إلى إقامة كيان موال لها في فلسطني، 

يكون مبثابة حاجز بشري قوي وغريب ومعاد، يفصل اجلزء املشرقي 

عن املغربي، ويحول دون حتقيق وحدة هذه الشعوب، وأفضل من 

يقيم هذا الكيان هم اليهود. 19

في  البريطانية  السياسة  عماد  الرؤية  هذه  مثلت  الواقع،  في 

املرحلة الالحقة، التي توجت بإعالن وعد بلفور. فمجريات األحداث 

ويرجع سبب اقتناع عائلة "روتشيلد" وممثلها في بريطانيا بفكرة إقامة وطن 

قومي لليهود على أرض فلسطين لسببين مهمين: أولهما إن هجرة مجموعات 

كبيرة من اليهود إلى أوروبا، ورفض هذه المجموعات االندماج في مجتمعاتها 

برأيهم  الحل  فكان  تجاههم،  المشاكل  من  مجموعة  تولد  إلى  أدى  الجديدة، 

دفع هذه المجموعات بعيًدا عن مناطق المصالح االستثمارية لعائلة روتشيلد. 

والسبب الثاني  إدراكهم بأن منطقة شمال إفريقيا وشرق البحر المتوسط هي 

الوريث المحتمل للحضارة الحديثة - حضارة الرجل األبيض - وبالتالي فإن إقامة 

دولة يهودية في فلسطين ستكون فرصة تاريخية لليهود في أوروبا. 

هربرت صاموئيل.
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برهنت على أن بريطانيا كانت لها مصلحة إستراتيجية في زُرع 

هذا الكيان الغريب في قلب املنطقة العربية، والواقع الذي نعيشه 

منذ قرابة املائة عام يؤكد على ذلك.

"هربرت صاموئيل"،  البريطاني  الوزير  قّدم   1908 عام  وفي 

وهو سياسي بريطاني يهودي، وأول مندوب سامي بريطاني في 

فلسطني، مذكرة اقترح فيها تأسيس دولة يهودية في فلسطني 

حتت إشراف بريطانيا، شارحًا ما ستجنيه بريطانيا من فوائد 

من قيام هذه الدولة في قلب العالم العربي، والقريبة من قناة 

السويس. 20 

وذكرت بعض املصادر أن  اللورد "ليونيل روتشيلد" )1868-

19٣7( وهو زعيم الطائفة اليهودية في إجنلترا، قد تقرب إليه كل 

من "حاييم وايزمان"  - أول رئيس إلسرائيل فيما بعد-  و"ناحوم 

سوكولوف"، وجنحا في إقناعه في السعي لدى حكومة بريطا

نيا ملساعدة اليهود في بناء وطن قومي لهم في فلسطني، ولم 

باإلضافة الستصدار وعد  بل سعى  ذلك،  في  روتشيلد  يتردد 

البريطاني خالل  يهودي داخل اجليش  فيلق  إنشاء  بلفور إلى 

احلرب العالية األولى. 21

بريطانيا  في  وممثلها  "روتشيلد"  عائلة  اقتناع  سبب  ويرجع 

لسببني  فلسطني  أرض  على  لليهود  قومي  وطن  إقامة  بفكرة 

مهمني: أولهما إن هجرة مجموعات كبيرة من اليهود إلى أوروبا، 

ورفض هذه املجموعات االندماج في مجتمعاتها اجلديدة، أدى إلى 

تولد مجموعة من املشاكل جتاههم، فكان احلل برأيهم دفع هذه 

املجموعات بعيًدا عن مناطق املصالح االستثمارية لعائلة روتشيلد. 

والسبب الثاني  إدراكهم بأن منطقة شمال إفريقيا وشرق البحر 

املتوسط هي الوريث احملتمل للحضارة احلديثة - حضارة الرجل 

األبيض - وبالتالي فإن إقامة دولة يهودية في فلسطني ستكون 

فرصة تاريخية لليهود في أوروبا. 22

هو مشروع  لليهود  قومي  وطن  إقامة  إن مشروع  القول  خالصة 

استعماري أوروبي بالدرجة األولى، وقد مت اختيار فلسطني قاعدة لهذا 

املشروع نظرا ألنها تقع في قلب الشرق األوسط، الذي يعتبر من بني 

أهم املناطق اإلستراتيجية في العالم، حيث املصالح احليوية للدول 

الكبرى، ومن املعروف تاريخيا أن من يحكم فلسطني يسيطر على 

املنطقة، وبالتالي يستطيع التحكم باملمرات املائية ومنابع النفط. وقد 

حددت اإلمبريالية دورا وظيفيا لهذا الكيان، ذا أبعاد محلية وإقليمية 

التجزئة  العربية، وتكريس حالة  ودولية، يتمثل مبنع حتقيق الوحدة 

والعسكرية  االقتصادية  املسارات  كافة  على  والسيطرة  والتخلف، 

والسياسية واألمنية في العالم العربي، ومحاربة كل التحوالت الثورية 

والدميقراطية في العالم الثالث، واستخدام موانئه ومطاراته في التجارة 

الدولية، إلى جانب دوره االستخباراتي كموقع عسكري متقدم، وحلماية 

املصالح الغربية في املنطقة كمنابع النفط واملضائق املائية.

وقد لعبت أوروبا، وبشكل خاص بريطانيا دورا رئيسيا في إخراج 

هذا الكيان إلى حيز الواقع، وتقدمي كل أسباب الدعم له، إال أنه مع 

بداية أفول جنم هذه اإلمبراطورية وقبيل انتهاء احلرب العاملية الثانية 

قرأت احلركة الصهيونية التحوالت والتغيرات املقبلة في بنية النظام 

الدولي اجلديد الذي سيولد من رحم احلرب، فما كان منها إال أن 

سارعت بتبديل حليفها القدمي بآخر جديد، وذلك في مؤمتر بالتيمور 

في نيويورك عام 1942 لتصبح إسرائيل احلليف الطبيعي ألميركا.

المقدمات والدوافع السياسية لوعد بلفور

اختلف احملللون في تفسير دوافع وعد بلفور؛ فبلفور نفسه برره بأنه 

ذو دافع إنساني، في حني رفض باحثون عرب هذا التبرير، مؤكدين أن 

بلفور لم يكن يفكر في مأساة اليهود اإلنسانية، بل على العكس من 

ذلك، فقد رفض التدخل لدى الروس ملنع  اضطهاد اليهود.

"حاييم  للباحث  مكافأة  الوعد  اإلسرائيلية  المصادر  بعض  اعتبرت 

العالمية  الحرب  أثناء  علمية  باكتشافات  بريطانيا  لخدمته  وايزمان" 

على  تتصرف  وال  النوع،  هذا  من  مكافآت  تقدم  ال  الدول  أن  بيد  األولى. 

هذا النحو، وال تمنح شيئا ألي جهة ما لم يكن لها مصلحة سياسية أو 

منفعة اقتصادية من ورائه، كما أن مساهمة اليهود في دعم بريطانيا 

في الحرب كانت محدودة ورمزية.
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اعتبرت بعض املصادر اإلسرائيلية الوعد مكافأة للباحث "حاييم 

وايزمان" خلدمته بريطانيا باكتشافات علمية أثناء احلرب العاملية 

األولى. بيد أن الدول ال تقدم مكافآت من هذا النوع، وال تتصرف 

على هذا النحو، وال متنح شيئا ألي جهة ما لم يكن لها مصلحة 

سياسية أو منفعة اقتصادية من ورائه، كما أن مساهمة اليهود 

في دعم بريطانيا في احلرب كانت محدودة ورمزية. أما "لويد جورج" 

رئيس احلكومة التي أصدرت الوعد فقد برره في كتابه "احلقيقة 

حول معاهدات الصلح" بعدة عوامل منها ما يتعلق بسباق بريطاني 

بعض  رأت  في حني  جانبهم،  إلى  اليهود  أملانيا حول كسب  مع 

الصحف البريطانية حينها في وعد بلفور إيجادا لقاعدة صهيونية 

في فلسطني حلماية مصالح بريطانيا في املنطقة، فضال عن مد 

نفوذها اإلمبراطوري إلى هناك. 2٣

سابقا،  إليها  أشرنا  التي  التاريخية  اإلرهاصات  إلى  باإلضافة 

وعد  أنتجت  التي  السياسية  والظروف  الدوافع  فهم  أيضا  يتوجب 

بلفور؛ أي فهمه في إطار احلقبة الزمنية التي صدر فيها، والفترة 

التي تلتها، وفي سياق احلرب العاملية األولى؛ بأسبابها وأهدافها، 

حيث ُعقدت خالل احلرب العاملية األولى عدة لقاءات سرية بني احلكومة 

البريطانية وزعماء احلركة الصهيونية للوصول إلى اتفاٍق بشأن منح 

فلسطني لليهود. وإلعطاء جرعة قوية لهذه احملادثات، وتشجيع ساسة 

بريطانيا االستعمارية نشر "حاييم وايزمان" مقالة في تشرين الثاني 

"إذا  فيها:  قال  "املانشستر غارديان"،  العام 1915 في صحيفة  من 

ووافقت احلكومة  البريطاني،  النفوذ  منطقة  فلسطني ضمن  دخلت 

البريطانية على تشجيع إسكان اليهود فيها، فإنه ميكن أن يصير 

لنا فيها خالل عشرين أو ثالثني عامًا نحو مليون يهودي، أو رمبا 

أكثر من ذلك فيشكلون حراسة عملية قوية لقناة السويس".24

دخلت  وتطوراتها،  األولى  العاملية  احلرب  مجريات  وخالل 

اإلمبراطورية العثمانية احلرب إلى جانب أملانيا ضد بريطانيا مع 

أولويات احلركة  تغييرات على  )فرنسا وروسيا(، وطرأت  حلفائها 

املنتظر، وألجل  الوطن  الصهيونية باجتاه أن تكون فلسطني هي 

لدى  وخصوصًا  االجتاهات  كّل  في  نشاطها  احلركة  كثفت  ذلك 

لندن،  في  وايزمان" عملها  "حاييم  فبدأت مجموعة  النافذة؛  الدول 

و"حاييم سوكولوف" في باريس وروما، والقاضي "لويس براندايس" 

ومجموعة الصهاينة املقرّبني من الرئيس األميركي "ويلسون". وبعد 

الثورة الشيوعية عام 1917 خرجت روسيا من احللف ومن احلرب؛ 

فحاولت بريطانيا جر الواليات املتحدة إلى احلرب، وكانت تعرف أن 

اليهود يتمتعون بنفوذ لدى الساسة والرأي العام األميركي، ورأت أنها 

ستكسب بإصدار الوعد احلركة الصهيونية ويهود العالم وخاصة 

في أميركا إلى جانبها، وهؤالء ميكن أن يدفعوا الواليات املتحدة 

ويشجعوها على خوض احلرب، أو على األقل دعم بريطانيا. 25

على أية حال، ال يمكن أن نفصل وعد بلفور عن المشاريع واالتفاقيات 

والمعاهدات الدولية التي سبقته والتي تلته، بوصفها تأتي في نفس 

اإلطار اإلستراتيجي للدول االستعمارية، ومن أهمها اتفاقية سايكس-

المناطق  قسمت  التي  االتفاقيات  وهي   ،1920 ريمو  وسان   ،1916 بيكو 

العربية التي كانت خاضعة لإلمبراطورة العثمانية بين فرنسا وبريطانيا، 

وأوجدت للعرب كيانات سياسية هزيلة خاضعة لالستعمار شغلتهم 

عن مواجهة الخطر الصهيوني.

حاييم وايزمان.
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على أية حال، ال ميكن أن نفصل وعد بلفور عن املشاريع 

واالتفاقيات واملعاهدات الدولية التي سبقته والتي تلته، بوصفها 

تأتي في نفس اإلطار اإلستراتيجي للدول االستعمارية، ومن 

أهمها اتفاقية سايكس-بيكو 1916، وسان رميو 1920، وهي 

االتفاقيات التي قسمت املناطق العربية التي كانت خاضعة 

للعرب  وبريطانيا، وأوجدت  العثمانية بني فرنسا  لإلمبراطورة 

كيانات سياسية هزيلة خاضعة لالستعمار شغلتهم عن مواجهة 

اخلطر الصهيوني.

وأيضاً، اإلعالن عن بريطانيا وفرنسا كدولتني منتدبتني على 

األقاليم التي حتتالنها، حيث أعلن مجلس السالم األعلى في نيسان 

عام 1920 هذا القرار دون الرجوع إلى رغبات وطموح الشعوب العربية، 

بريطانيا  قامت  ذلك  أثر  وعلى  السياسية.  االلتفات حلقوقهم  أو 

صموئيل  هربرت  ذكر  وقد  فلسطني،  على  صالحيتها  مبمارسة 

املندوب السامي البريطاني في متوز 1920 إن مهمته هي "اتخاذ 

التدابير لضمان إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطني بالتدريج".

كانت  بيكو،  اتفاقية سايكس  الشام حسب  بالد  تقسيم  بعد 

منطقة فلسطني )من بئر السبع جنوبا إلى عكا شماال( منطقة 

دولية، ولكن بعد انتهاء احلرب رغبت بريطانيا بتغيير هذا املبدأ 

من االتفاقية؛ إذ أرادت إنشاء معبر متواصل بني اخلليج العربي 

وميناء حيفا. فاجتمع في نيسان 1920 مندوبو الدول املنتصرة في 

احلرب العاملية األولى في مدينة "سان رميو" اإليطالية، ليقرروا الشكل 

النهائي لتقسيم األراضي العربية التي سقطت من قبضة الدولة 

لبريطانيا  فلسطني  منطقة  منح  على  األطراف  اتفقت  العثمانية. 

)رغم أن هذا يتعارض مع ما مت االتفاق عليه سابقاً(، ومت التوقيع 

البريطانية  النفوذ  على معاهدة "سان رميو"، التي حددت مناطق 

ولبنان حتت  العربي؛ بحيث تكون سورية  والفرنسية في املشرق 

البريطاني،  االنتداب  حتت  واألردن  وفلسطني  الفرنسي،  االنتداب 

باإلضافة إلى العراق، )مع االلتزام بتنفيذ وعد بلفور(. 26

هل وعد بلفور هو الذي أسس إسرائيل؟

أن  مفاده  املفكرين  من  كثير  لدى  مريح  اعتقاد سياسي  ثمة 

دولة إسرائيل قامت بسبب وعد بلفور؛ اعتقاد مريح، ألنه يصّب 

الغضب الشعبي جتاه بلفور وحكومته، وألنه يتجاهل أسباب الوعد 

التي سبقته وتزامنت مع صدوره،  التاريخية  وحيثياته، والظروف 

وألنه يتجاهل أهمية الدور والعامل الذاتي اليهودي في قيام دولة 

العربي  الرسمي  للتقصير  كاف  بوضوح  يشير  وال  إسرائيل، 

واإلسالمي في مواجهته.

ال نقلل من أهمية الوعد في قيام إسرائيل، ولكن علينا أن ندرك 

أن إسرائيل قامت نتيجة التقاء مصالح الدول االستعمارية الطامعة 

في املنطقة العربية، مع مصالح احلركة الصهيونية، ومت جتسيد 

هذا االلتقاء في املصالح وترجمته من خالل تخطيط وجهد يهودي 

صهيوني، ودعم غربي عسكري ومالي وسياسي وإعالمي، في ظل 

تخاذل وتواطؤ رسمي عربي وإسالمي.

فقد بذلت بريطانيا كل جهدها لتطبيق وعد بلفور، وقدمت 

قامت  الذي  الوقت  نفس  في  لليهود،  والتسهيالت  الدعم  كل 

فيه احلركة الصهيونية بكل ما من شأنه جتسيد الوعد، مبا 

يلزم من تخطيط ومتويل وجهد إعالمي ودبلوماسي وتشجيع 

للهجرة اليهودية.. فقد بدأت منذ نهايات القرن التاسع عشر 

بتنظيم هجرات جماعية لليهود، وإقامة مستوطنات زراعية، ومنذ 

مطلع العشرينيات أقام اليهود املؤسسات والبنى الالزمة، مثل 

نقابة العمال اليهودية "الهستدروت"، واجلامعة العبرية، ونظموا 

انفسهم في حركات سياسية عصاباتية، مثل منظمة )شتيرن( 

و)الهاجاناة( و )الباملاخ(، وقاموا بعمليات إرهابية ضد العرب، 

وحتى ضد اجليش البريطاني، وخالل حرب 1948 دفع اليهود 

العربية  اجليوش  مجموع  من  أكثر  املقاتلني  من  عددا  للحرب 

السبعة التي ذهبت للقتال في فلسطني.27

لويد جورج.
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بعد  وايزمان"  "حاييم  ومنهم  الصهيونية  احلركة  زعماء  عمل 

مؤمتر "بازل" وتبلور فكرة الدولة اليهودية، على ترويج الفكرة وكسب 

األصدقاء واملؤيدين لها في األوساط السياسية واحلكومية األوروبية. 

كان "وايزمان" عالم كيمياء حيوية ومحاضرا في جامعة مانشستر 

األسيتون  من  كبيرة  كميات  إلنتاج  طريقة  طور  وقد  البريطانية، 

املهمة في تركيب وانتاج مادة الكوردايت التي تدخل في صناعة 

اختراعه  براءة  شراء  البريطانية  احلكومة  منه  فطلبت  املتفجرات. 

مقابل أي ثمن يحدده. وافق "وايزمان" لكن ليس مقابل ثمن مادي، 

بإنشاء  البريطانية  وعد من احلكومة  على  مقابل احلصول  وإمنا 

وطن قومي لليهود. وافق رئيس احلكومة "لويد جورج" على طلب 

"وايزمان" وكلف وزير خارجيته "بلفور" الذي كان هو اآلخر صديقا 

ِل"وايزمان"، بأن يصدر وعده.28

رغم أن موضوع مكافأة وايزمان ليس بتلك األهمية، إال أنه مؤشر 

على اجلهود الذاتية التي بذلها اليهود في سبيل جتسيد وعد بلفور.

ظروف فلسطين والمنطقة العربية
إبان صدور وعد بلفور

عربيا

تخضع  العربية  الدول  بعض  كانت  بلفور،  وعد  صدور  قبل 

للحكم العثماني، وبعضها اآلخر خاضعا لالستعمار؛ فقد احتلت 

فرنسا اجلزائر عام 18٣0، ثم متددت شرًقا إلى تونس عام 1881، 

ثم غرًبا نحو املغرب األقصى عام 1912. كما احتلت إيطاليا ليبيا 

عام 1911، ثم احتلت إسبانيا الريف املغربي عام 1912، وكانت قد 

احتلت الصحراء املغربية فى اجلنوب منذ العام 1884. أما بريطانيا 

فكانت قد احتلت مصر عام 1882، ثم احتلت السودان عام 1898. 

في  والبرتغالي  الهولندي  النفوذين  على  قضت  قد  كانت  وقبلها 

اخلليج العربي، وأكملت إخضاع إمارات الساحل واجلزيرة العربية 

من خالل معاهدات سياسية مع أمراء وشيوخ املنطقة، حتى أحكمت 

سيطرتها على باقي اجلزيرة العربية.29 

من ناحية ثانية، في تلك األثناء كانت فكرة "االستقالل" و"القومية 

العربية" قد أخذت بالتشكل والتبلور، متأثرة باملوجة القومية التي 

كانت قد بدأت تتفتح بذورها في أوروبا منذ القرن التاسع عشر، 

والتي أينعت على شكل ما يعرف بالدولة الوطنية، فقد انتقلت عدوى 

القومية إلى البلدان العربية على يد عدد من النشطاء واملفكرين 

العرب، خاصة مع تصعيد تركيا من سياسات التتريك، وتهميش 

والترقي(؛ حيث  االحتاد  )بعد صعود حزب  لغًة وحضارة  العربية 

تنبهت بعض النخب  الليبرالية املثقفة ألهمية استنهاض القومية 

للقاعدة  أو  املنظم  العمل  إلى  افتقرت  النخب  تلك  لكن  العربية، 

الشعبية، بسبب خصوصية احلالة االجتماعية والسياسية املتخلفة 

في تلك املرحلة، ورغم ذلك؛ فإن تلك النخب مثلت حالة متقدمة في 

رؤيتها وأهدافها الوطنية والقومية. ٣0

ومع اقتراب القرن التاسع عشر من نهاياته كانت الدولة العثمانية 

تسرع اخلطى في طريقها نحو التفكك واالنحدار، وتتعرض ملشاريع 

التجزئه، وقد أخذت بعض والياتها باالنفصال، كما ازداد تدخل الدول 

األجنبية الكبرى بها، فلجأ السلطان "عبد احلميد" إلى تشديد الرقابة 

بتبني  حكمه  دعائم  تثبيت  وحاول  الغربية،  الواليات  على  سيما  وال 

حركة اجلامعة اإلسالمية التي نادى بها "األفغاني" و"عبده"، مستهدفا 

بذلك تقوية مركزه من الداخل واخلارج، وليلتف حوله املسلمون كرئيس 

روحي لهم ذي سلطة عليا عليهم. ومع أن خوف العرب من األخطار 

االستعمارية جعلهم يلتفون حول دولة اخلالفة، ويؤيدون السلطان، لكنهم 

لم يقبلوا بسياسته؛ لذا فقد استمرت الدعوة إلى اإلصالح والالمركزية، 

وكان من أشهر من سار في هذا االجتاه "عبد الرحمن الكواكبي".

للحكم  تخضع  العربية  الدول  بعض  كانت  بلفور،  وعد  صدور  قبل 

العثماني، وبعضها اآلخر خاضعا لالستعمار؛ فقد احتلت فرنسا الجزائر 

ا إلى تونس عام 1881، ثم غرًبا نحو المغرب 
ً

عام 1830، ثم تمددت شرق

األقصى عام 1912. كما احتلت إيطاليا ليبيا عام 1911، ثم احتلت إسبانيا 

الريف المغربي عام 1912، وكانت قد احتلت الصحراء المغربية فى الجنوب 

منذ العام 1884. أما بريطانيا فكانت قد احتلت مصر عام 1882، ثم احتلت 

الهولندي  النفوذين  على  قضت  قد  كانت  وقبلها   .1898 عام  السودان 

والبرتغالي في الخليج العربي.
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القومية  تبلور  برز رافدان مهمان أسهما في  تلك احلقبة  في 

النزاعات  جتاوز  إلى  الشام  بالد  مسيحيي  األول: نزوع  العربية؛ 

الطائفية مع املسلمني وغيرهم، واالندماج مبجتمعاتهم التاريخية 

على قدم املساواة، وحرصهم على تأكيد انتمائهم لألمة العربية. 

الثاني: حتول  القومية العربية من مجرد فكرة  إلى أداة سياسية 

للتخلص من االستبداد العثماني؛ حيث تشكلت جمعيتا "العربية 

البرنامج  وضع  في  كبيرا  دورا  لعبتا  اللتان  "العهد"،  و  الفتاة" 

السياسي لالستقالل العربي، الذي متثل في ميثاق دمشق )1914(، 

واالتفاق على إقامة دولة عربية مستقلة في العراق والشام واحلجاز، 

بدعم بريطاني.

مطالب  تطوير  إلى  القمعية  باشا  جمال  أدت ممارسات  وقد 

احلركات واألحزاب العربية من أسلوب التفاوض واحلوار مع االحتاد 

والترقي واملطالبة باإلخاء العربي العثماني ونظام الالمركزية إلى 

التمرد واملطالبة باالستقالل واالنفصال عن األتراك، ثم نفور العرب 

ل في إضرام نار الثورة العربية  من احلكم التركي، األمر الذي عجَّ

التي قادها الشريف حسني بن علي، والذي كان بحكم مركزه الديني 

وموقعه االستراتيجي في احلجاز، أفضل مرشح لقيادة تلك احلركة 

العربية الناشئة.٣1

باللورد  وفيصل  الله  عبد  احلسني وأوالده  اتصل الشريف 

يبد  لم  األخير  أن  إال  بريطانيا،  لدعم  طلبا  في مصر  "كيتشنر" 

"كيتشنر"  دفع  األولى  العاملية  احلرب  قيام  أن  بيد  لذلك.  حتمسا 

الذي تقلد منصب وزير احلربية في بريطانيا إلى إعادة التفكير في 

األمر، فأوعز بذلك إلى السير "هنري مكماهون" في مصر، الذي جرت 

مراسالت بينه وبني الشريف احلسني عرفت بـ "مراسالت احلسني/

مكماهون"، والتي بدأت عام 1915.

وبالفعل انطلقت الثورة العربية ضد األتراك في 1916، وسرعان 

ما جنح فيصل بن احلسني في اجتياح شمال اجلزيرة ثم سورية 

وصوال إلى دمشق 1918، بينما احتل اجليش البريطاني بغداد. 

الحقا أعلن املؤمتر السوري العام أول برملان سوري للمملكة السورية 

العربية في 1920؛ التي لم تدم طويال؛ إذ سرعان ما احتل اجليش 

الفرنسي دمشق بعد معركة ميسلون. على إثر ذلك، وفي مؤمتر 

وينستون  اجلديد  املستعمرات  وزير  عقده  الذي  القاهرة )1920( 

األردن،  على  احلسني أميرا  بن  الله  تنصيب عبد  تقرر  تشرشل، 

بينما نصب فيصل ملكا على العراق في )1921(، بينما خضعت 

احلجاز إلى آل سعود.٣2

أوضح الشريف حسني في الفترة األولى من قيام الثورة مطالب 

احلركة القومية العربية في مراسالته مع السير "هنري مكماهون". 

واملعادية  والغموض  باملماطلة  املتسمة  بريطانيا  لسياسة  ونظرًا 

لطموحات العرب، فقد رد مكماهون على مطالب الشريف حسني 

استثناء  العرب شرط  استقالل  على  باملوافقة  بالتعهد  لبريطانيا 

إن  يقال  أن  أنه ال ميكن  لذلك،  بريطانيا  تفسير  فلسطني، وكان 

هذه املنطقة عربية متاماً. ٣٣

فسرت احلركة الصهيونية وبريطانيا االستثناء املشار إليه في 

مراسالت احلسني/مكماهون بأنه موافقة ضمنية من العرب على 

استثناء فلسطني من املناطق املطالب باستقاللها. وعندما أثيرت 

املسألة من جديد بعد أحداث البراق )1929(، أعلن املستر "شليز" 

وكيل وزارة املستعمرات أن فلسطني لم تكن مشمولة بالوعد الذي 

قطعته بريطانيا للشريف حسني. ٣4

وما عزز من الرأي الذي يتهم الشريف حسني بالتقصير جتاه 

شعب فلسطني موقف ابنه فيصل، ففي أثناء وجود فيصل في 

باريس 1919 اجتمع مع الصهيوني وايزمان، بوساطة بريطانيا، 

وحسبما هو ثابت في محاضر اللقاء تعهد فيصل بتوثيق التعاون 

مع احلركة الصهيونية وفتح باب الهجرة أمام اليهود، واعترافه 

بوعد بلفور. وفي تصريح لتشرشل في 1922/7/11 )كان آنذاك 

أوضح الشريف حسين في الفترة األولى من قيام الثورة مطالب الحركة 

القومية العربية في مراسالته مع السير "هنري مكماهون". ونظرًا لسياسة 

بريطانيا المتسمة بالمماطلة والغموض والمعادية لطموحات العرب، فقد 

رد مكماهون على مطالب الشريف حسين لبريطانيا بالتعهد بالموافقة على 

استقالل العرب شرط استثناء فلسطين، وكان تفسير بريطانيا لذلك، أنه ال 

يمكن أن يقال إن هذه المنطقة عربية تمامًا. 
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ومنذ بدايات توضح معالم المشروع االستيطاني الصهيوني، وبدايات 

تسرب المجموعات اليهودية إلى أرض فلسطين، بدأت الجماهير الفلسطينية 

تناضل ضده، وضد الهجرة اليهودية، وقد أخذ التسامح بين الفلسطينيين 

واليهود يختفي تدريجيًا ليحل مكانه االشتباك والعداء، فمثال في عام 1886 

هاجم الفالحون العرب المطرودون من الخضيرة وبتاح تكفا )ملبس( قراهم 

الفلسطينيين  الثانية 1904-1914 اشتدت مقاومة  المغتصبة. وبعد الهجرة 

للحركة الصهيونية.

وزيرًا للمستعمرات( أكد أن فلسطني كانت مستثناة من تعهدات 

احلكومة البريطانية للعرب باالستقالل، وادعى بأن فيصل بن 

الشريف حسني كان قد اتفق  أثناء مباحثاته مع البريطانيني  

عام 1921 على ذلك. ٣5

خالصة القول، إن البلدان العربية التي خضعت طويال للحكم 

التركي، كانت قبيل صدور وعد بلفور تعيش مرحلة دقيقة وحساسة، 

الهيمنة  من  للتخلص  تناضل  ناحية  من  فهي  الصعوبة؛  وبالغة 

العثمانية، وإلعادة بلورة شخصيتها القومية من ناحية ثانية، لكنها 

في هذين املسارين كانت تخضع للشروط واإلمالءات االستعمارية، 

خاصة البريطانية. وحني صدر وعد بلفور، لم تكن أي دولة عربية 

قد نالت استقاللها بعد.

بينما كانت احلركة الصهيونية قد توفرت لديها كافة عناصر 

والتنظيم  العمل  وآليات  الذاتية  والدافعية  اخلارجي،  الدعم 

على  البريطاني  االنتداب  صك  جاء  ثم  أهدافها؛  لتحقيق 

فلسطني 1922/9/29 ليعطي قوة دفع جديدة ونوعية للمشروع 

الدولة  بريطانيا  تكون  أن  على  الصك  أكد  حيث  الصهيوني، 

البالد سياسيا وإداريا واقتصاديا  املنتدبة مسؤولة عن وضع 

مبا يضمن إنشاء الوطن القومي اليهودي. إذ أعلن "وينستون 

تشرشل" )رئيس وزراء بريطانيا آنذاك( قائالً: "يجب أن اليعتبر 

تصريح بلفور كوعد نابع من دوافع عاطفية؛ بل إنه إجراء عملي 

من أجل قضية مشتركة".

في املقابل، كان العامالن املوضوعي والذاتي، على الصعيدين 

فقد  والهشاشة،  الضعف  غاية  في  آنذاك،  والعربي،  الفلسطيني 

اقتصرت ردات الفعل على وعد بلفور على شعارات عامة عجزت عن 

تأطير نفسها ضمن عمل منظم وممأسس، بسبب تعمق مظاهر 

التخلف في ظل الهيمنة العثمانية من جهة، وبسبب الطبيعة املهادنة 

للشرائح الطبقية من أشباه اإلقطاعيني والقيادات العشائرية من 

املشروع  لنجاح  مهد  أساسيًا  عاماًل  كان  الذي  األمر  ثانية،  جهة 

االستعماري الصهيوني. ٣6

فلسطينيا

صحيح أن فلسطني معروفة بهذا االسم، وبحدودها الطبيعية 

منذ أقدم العصور التاريخية، وصحيح أن الشعب الفلسطيني 

ظل موجودًا على أرضه ولم يغادرها قط )إال بعد النكبة(، وأنه 

اقترن بأرضه تاريخيا بهويته الوطنية؛ إال أن فلسطني في فترة 

احلكم العثماني كانت جزءًا من بالد الشام، ولم تكن معروفة 

بنفس حدودها السياسية كما هي اآلن؛ إذ كانت التقسيمات 

اإلدارية لفلسطني تتشارك مع شرق األردن ومع جنوب لبنان، 

شأنهم  مستقلة،  سياسية  للفلسطينيني شخصية  يكن  ولم 

التي كانت حتت السيادة  العربية  البلدان  شأن بقية شعوب 

خاصة  والقرى،  والعشائر  القبائل  تتداخل  حيث  العثمانية، 

احلدودية منها.. ولكن، ومع بدايات القرن العشرين، وملواجهة 

وينستون تشرتشل.
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قد  الفلسطينية  الوطنية  احلركة  كانت  الصهيوني؛  املشروع 

بدأت تتبلور، وتتبلور معها الشخصية السياسية الفلسطينية، 

مبعنى أن الهوية السياسية الفلسطينية تشكلت ملواجهة خطر 

تصفية القضية الفلسطينية، وملنع تثبيت املشروع الصهيوني 

على أرض فلسطني.  

ومنذ بدايات توضح معالم املشروع االستيطاني الصهيوني، 

وبدايات تسرب املجموعات اليهودية إلى أرض فلسطني، بدأت 

اجلماهير الفلسطينية تناضل ضده، وضد الهجرة اليهودية، 

وقد أخذ التسامح بني الفلسطينيني واليهود يختفي تدريجيًا 

هاجم   1886 عام  في  فمثال  والعداء،  االشتباك  مكانه  ليحل 

الفالحون العرب املطرودون من اخلضيرة وبتاح تكفا )ملبس( 

اشتدت   1914-1904 الثانية  الهجرة  وبعد  املغتصبة.  قراهم 

مقاومة الفلسطينيني للحركة الصهيونية، خاصة بعد أن طبقت 

هذه احلركة مبدأ "احتالل العمل" وهو شعار العمل العبري في 

شكله اجلنيني.

الزمن  من  فترة  الفلسطينية  الوطنية  احلركة  أخذت  وقد 

تعبر  اجلنيني  طورها  في  بدأت  إذ  ونضجت؛  تبلورت  حتى 

عن نفسها بأكثر من شكل: عبر تشكيل الهيئات واجلمعيات 

الغرب،  ملخاطبة  رسمية  وفود  ابتعاث  شكل  وعلى  الوطنية، 

ومخاطبة السلطات العثمانية، وعلى شكل مظاهرات شعبية، 

البريطانية  والسياسات  اليهودية  الهجرة  ضد  ومواجهات 

وعد  صدر  وعندما  لليهود..  األراضي  بيع  وملنع  املتواطئة، 

بلفور اندلعت مظاهرات شعبية في عدد من املدن الفلسطينية 

تندد به.. لكن هذا احلراك اتسم عموما بالضعف والسلبية، 

على  والعشائرية  اإلقطاعية  شبه  القيادات  سيطرة  نتيجة 

ورخاوتها  الطبقية  القيادات  تلك  وعجز  الوطنية،  احلركة 

السياسية وتضارب مصاحلها، رغم التضحيات الغالية التي 

قدمها الشعب الفلسطيني عمومًا والفقراء من أبناء العمال 

والفالحني خصوصاً. مقابل تقدم واضح للحركة الصهيونية 

سياسيًا وعسكريًا واقتصاديًا )في الصناعة والزراعة( وعلميًا 

واجتماعيًا وأمنياً.. ٣7

متأخرة  مرحلة  في  الفلسطينية إال  األحزاب  تتشكل  ولم 

نسبيا؛ فمثال  تأسس حزب االستقالل العربي سنة 19٣2، حزب 

الدفاع الوطني )19٣4(، احلزب العربي الفلسطيني )19٣5(، 

حزب اإلصالح، )19٣5(، وهذه األحزاب تأسست في القدس، 

أما حزب الكتلة الوطنية فتأسس في نابلس سنة 19٣5، رمبا 

تأسس  إذ  األقدم،  هو  الفلسطيني  الشيوعي  احلزب  يكون 

يهودية مشتركة. عموما،  بقيادة عربية  لكنه كان  عام 1919، 

كانت هذه األحزاب ذات قيادات تغلب عليها النزعة القبلية، وال 

حتظى بقاعدة شعبية عريضة )باستثناء حزب املفتي احلاج 

أمني احلسيني(.. ٣8

وكذلك تأخرت نسبيا ردات الفعل الشعبية، والتي جاءت على 

شكل هّبات وانتفاضات جماهيرية، كانت أولها هّبة 1920، و 1921، 

ثم هّبة البراق 1929، ثم اإلضراب الكبير 19٣6، والذي تبعته ثورة 

الفعل  ردات  تأخرت  وأيضا   .19٣9 العام  حتى  استمرت  شعبية 

الشعبية املسلحة واملنظمة، فمثال حركة الشيخ عز الدين القسام 

ظهرت عام 19٣5، ثم ظهر في مرحلة الحقة جيش اجلهاد املقدس 

بزعامة عبد القادر احلسيني وحسن سالمة.

خالصة

الصراع  نقطة حتول مهمة في  قد أحدث  بلفور  وعد  كان  إذا 

العربي الصهيوني، إال أنه لم يكن نقطة حتول تاريخية في السياسة 

البريطانية؛ فلم يكن قطعا تاريخيا فجائيا، بل كان تتويجا لنهج 

سياسي دؤوب بدأ قبل ذلك بزمن طويل، ولم تكن بريطانيا أول دولة 

تعد اليهود بإقامة وطن قومي لهم، فقد سبقتها فرنسا وغيرها، 

وذلك في إطار التسابق االستعماري بني الدول الكبرى للهيمنة على 

املنطقة العربية، وتقسيمها وتكريس حالة التجزئة والتخلف فيها، 

من خالل زرع هذا الكيان الغريب في قلبها.

التي  والدينية  التاريخية  املقدمات  من  الكثير  وهنالك 

ما  نشوء  خالل  من  سواء  الوعد،  لصدور  ومهدت  سبقت 

خلفية  على  جاءت  التي  املسيحية،  بالصهيونية  يسمى 

الصراع الديني بني الكاثوليك والبروتستانت، وإميان األخيرة 

بأن اليهود شعب الله املختار، وأن عودتهم لفلسطني جتسيد 

السياسية  الظروف  أو من خالل  التوراة واإلجنيل،  لنبوءات 

التي حدثت قبيل احلرب العاملية األولى وأثناءها..  ورغم ذلك، 

ظلت اجلماعات اليهودية في أوروبا وروسيا وأميركا في منأى 

من كل الدعوات الصهيونية، وظلت الصهيونية تيارا هامشيا 

في أوساط اجلماعات اليهودية، إلى أن طرأت تغيرات كبرى 

وأوروبا حتديدا،  روسيا  في  التاسع عشر  القرن  نهاية  في 

أدت إلى بروز دور البرجوازية اليهودية، وحتالفها مع قيادات 

الدول االستعمارية والتقاء مصاحلهما عند نقطة واحدة: إقامة 

الكيان اإلسرائيلي.

في احملصلة، صدر وعد بلفور، وبدأت بريطانيا بعمل كل ما 

في وسعها لتنفيذه، وإخراجه إلى حيز الوجود.. غير آبهة بالظلم 

التاريخي الذي سيلحق بالشعب الفلسطيني..
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آفي شيلون* 

ردود الفعل الصهيونية المختلفة

تجاه "وعد بلفور"...

* مؤرخ وباحث أكادميّي في مجال العلوم السياسية

بلفور،  وعد  تصريح/  معزى  على  االستئناف  الصعب  من 

الثاني  1917، وأهميته  في  الثاني من تشرين  الذي صدر في 

تاريخ احلركة الصهيونية. شكل هذا الوعد ، الذي وجه إلى اللورد 

وقتئذ،  بريطانيا  في  الصهيونية  الهستدروت  رئيس  روتشيلد، 

احلديث،  العصر  في  مسبوق  غير  دعما  املقتضبة،  بصيغته 

البعد  اليهود في جتسيد  "حق"  ـ  ل عاملية،  قوة عظمى  من جانب 

إسرائيل /  أرض  في  إطار سياسي  في هويتهم ضمن  القومي 

باحلركة  اعتراف  على  أيضا  بلفور  وعد  انطوى  وقد  فلسطني. 

وأعطى  احلديث،  اليهودي  القومي  املمثل  باعتبارها  الصهيونية 

املتبلورة  الفلسطينية  القومية  على  جلية  أفضلية  للصهيونية 

 )تضمن وعد بلفور االعتراف بالفلسطينيني كـ "طائفة دينية" فقط(.

لذلك، وعلى الرغم من أن صيغة الوعد كانت، من ناحية احلركة 

)مع  بالتعاطف  اتسم  النص  ألن  ذلك  جدا،  غامضة  الصهيونية، 

اليهود واحلركة الصهيونية(  ولكن دون التزام واضح جتاه املشروع 

الصهيوني،1 إال أنها نالت استحسانًا ورضا كبيرين جدا . فضال 

عن ذلك ونظرا ألن بنيامني زئيف هرتسل ، مؤسس الصهيونية 

كحركة سياسية، تطلع منذ البداية إلى دفع فكرة إقامة دولة لليهود 

عن طريق كسب تأييد القوى العظمى ، فقد برهن وعد بلفور، بعد 

مرور ثالثة عشر عاما على وفاة هرتسل، على أن حلمه لم يكن 

مجرد طموح أو نبوءة وحسب، وإمنا برنامجا واقعيا راح يكتسي 

حلما وعظما. 

عكست صحيفة "هتسفيرا"، التي حظيت بتأييد الهستدروت 

الصهيونية منذ العام 1917، واعتبرت طوال سنوات عديدة لسان حال 

احلركة الصهيونية، الشعور السائد في صفوف الرأي العام عندما 
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العظمى  الدول  مع  التعاون  نحو  التطلع  على  هرتسل  رؤية  استندت 

كشرط ضروري لتوطيد وتجسيد المشروع الصهيوني. وعليه فقد كان وعد 

بلفور، كما قال دافيد بن غوريون، الذي كان في العام 1917 عضوا في حزب 

"بوعلي تسيون - عمال صهيون" ، "معجزة كبرى" ألنه برهن على أن مشروع 

هرتسل بدأ يتحقق بالفعل على أرض الواقع.

كتبت بحماس، في اعقاب صدور وعد بلفور: "...لقد حتققت بأكملها 

رؤيا هرتسل بإقامة  "دولة اليهود" التي نادى بها . اآلن أضحت 

املعضلة الصهيونية واحدة من املسائل السياسية األكثر أهمية 

لكل اإلمبراطوريات الكبرى في أرجاء املعمورة ... نحن واثقون من 

أن هذه املسألة لن تبقى دون حل مرغوب من ِقبل الشعب العبري."2 

سبقت إعالن وعد بلفور نشاطات وجهود صهيونية مكثفة، قادها 

حاييم وايزمان، في أروقة احلكم البريطاني، غير أن األسباب التي 

دفعت حكومة بريطانيا لالستجابة  لضغوط وايزمان وأتباعه في 

إصدار "الوعد"، قبل انتهاء احلرب العاملية األولى، ما زالت  مثيرة 

للجدل حتى يومنا هذا.  وقد وجد املؤرخون من جهتهم اعتبارات 

مختلفة ومتنوعة لتلك األسباب، يتعلق أحدها باعتقاد البريطانيني 

يهود روسيا  على  يؤثر  أن  للصهيونية  علني  تأييد  أن من شأن 

ويدفعهم للضغط على حكومة بالدهم كي ال تنسحب من احلرب 

ضد أملانيا، وذلك من أجل ضمان انتصار "دول الوفاق "، والعمل 

فيما بعد على مصادرة بقعة "أرض إسرائيل" من أيدي اإلمبراطورية 

يشجع  أن  في  أملوا  البريطانيني  أن  يعتقد  من  وثّمة  العثمانية. 

إصدار "وعد بلفور" يهود الواليات املتحدة األميركية  بالذات على 

ممارسة الضغط على اإلدارة األميركية كي تنخرط في احلرب إلى 

جانب "دول الوفاق" ضد األتراك واألملان .

على  السيطرة  في  البريطانية  الرغبة  على  يؤكد  من  وهناك 

سياسية  جيو-  لضرورات  وذلك  اليهود،  بواسطة  فلسطني، 

واقتصادية، وثمة مؤرخني يقترحون أيضا مسوغات أخالقية مجردة، 

ووزير  جورج  لويد  البريطانية  احلكومة  رئيس  على  بدورها  أثرت 

التاريخية  للضائقة  نظرا  اليهود  مساعدة  جلهة  بلفور  اخلارجية 

التي عانوا منها .

وهنالك توجه آخر يربط الدافعية البريطانية بالرغبة في إفهام 

العرب - في أعقاب املفاوضات التي أجراها البريطانيون مع احلسني 

بن علي، شريف مكة، خالل عامي 1915 -1916، بأن فلسطني لن 

تكون مشمولة في اطار اململكة العربية املزمع اقامتها. في املقابل، 

الثيولوجي  السياق  إلى  آخرون  ومؤرخون  توخمن  باربرا  تشير 

بالذات، مبعنى أن وعد بلفور عبر عن التطلع البروتستانتي، الذي 

راج في اجنلترا، نحو إعادة اليهود إلى وطنهم التناخي )التوراتي( 

العتبارات دينية. إذ إن عودة اليهود إلى بلدهم استهدفت متكينهم 

من "تصحيح" رفضهم للمسيح ، وإفساح املجال، في أعقاب ذلك، 

ـ "التجلي" من جديد.٣  ل

وفقًا لبحث جديد أعده  داني غودوين، والذي سعى إلى تشخيص 

سبب مركزي وحاسم في صدور وعد بلفو، فإن "الوعد نبع من خالف 

تيارين اختلفا في  البريطانية بني  شديد داخل صفوف احلكومة 

الرأي، عشية انتهاء احلرب العاملية األولى، فيما يتعلق مبستقبل 

اإلمبراطورية العثمانية. فقد سعى التيار الراديكالي من جهته إلى 

تقويض وتفكيك اإلمبراطورية العثمانية وتعظيم سيطرة البريطانيني 

في الشرق األوسط مكانها، فيما سعى التيار االصالحي إلى جتّنب 

"زعيما  بكونه  ببراعة،  وايزمان  لقد شخص  غودوين:  ويقول  ذلك. 

صهونيا وسياسيا بريطانيا على حد سواء"، املصلحة الصهيونية 

املتماثلة مع موقف الردايكاليني، وبذلك لعب دورا مهما في النقاشات 

واخلطوات التي جرت داخل أروقة احلكم في بريطانيا، والتي أدت 

إلى صدور وعد بلفور.4

على أية حال، وعلى الرغم من أن األسباب والظروف التي 

أدت إلى صدور وعد بلفور مثيرة  لالهتمام، وكان لها أثر أيضا 

على ردود الفعل اجتاهه، إال أن اهتمامنا هنا ال ينصب على 

وعد بلفور في حد ذاته، وإمنا على عرض شتى ردود الفعل التي 

تلت صدوره، في احليز اليهودي والصهيوني. فعلى الرغم من 

ـ "الوعد" كإجناز صهيوني، وقد أُستقبل  أنه من املألوف التطرق ل

حقا بارتياح شديد وساهم مساهمة كبرى في تطور املشروع 
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شكوكا  األولى   اللحظة  منذ  أيضا  أثار  أنه  إال  الصهيوني، 

ومخاوف وانتقادات، بل ومعارضة شديدة في صفوف أجزاء من 

العالم اليهودي والصهيوني. 

  تأييد ومخاوف 

نحو  التطلع  على  هرتسل  رؤية  استندت  فقد  أسلفنا،  كما 

التعاون مع الدول العظمى كشرط ضروري لتوطيد وجتسيد املشروع 

الصهيوني. وعليه فقد كان وعد بلفور، كما قال دافيد بن غوريون، 

الذي كان في العام 1917 عضوا في حزب "بوعلي تسيون - عمال 

صهيون" ، "معجزة كبرى" ألنه برهن على أن مشروع هرتسل بدأ 

يتحقق بالفعل على أرض الواقع. مع ذلك ، وعلى الرغم من سرورهما، 

فقد ادرك كل من بن غوريون ووايزمان على حد سواء  أن من شأن 

الصهيونية  ُيظهر  أن  الصهيونية،  الرواية  ناحية  من  بلفور،  وعد 

في صورة حركة ُشرعنت بقرار من إمبراطورية أجنبية. وفي هذا 

ما ميكنه أن يقوض اإلدعاء املركزي الذي ُأقيمت الصهيونية على 

أساسه، وهو الرابطة التاريخية و"الطبيعية" بأرض إسرائيل. ولعل 

ذلك هو السبب الذي دفع بن غوريون للتأكيد، بعد ثالثة أسابيع من 

صدور وعد بلفور، بأنه وعلى الرغم من أهميته، إال أنه ال "يعطي" 

للصهيونية احلق في األرض وإمنا "يعيدها " لهم. وعموماً، أوضح 

بن غوريون أن املشروع الصهيوني يتوقف على الهجرة اليهودية 

، وليس على وعود دبلوماسية فقط ، إذ قال : "يتعني علينا إعادة 

الشعب إلى البالد، فبعدما أعيد لنا احلق في البالد ... فإن التاريخ 

ال ينتظر. انتظرت أرض إسرائيل غير يهودية 1800 عام ]...[  وأرض 

إسرائيل التي وُِعَد بها الشعب اليهودي ال تستطيع انتظار ثمانية 

عشر عاما دون يهود ". وشدد بن غوريون على أن األوان قد حان 

خلق  وربط  كافة،  اليهود  أجندة  على  الصهيونية  "لطرح جتسيد 

الوطن املتجدد باملصير الشخصي جلموع اليهود."5

من جهته، سعى وايزمان أيضا إلى عرض وعد بلفور كمكون 

واحد فقط في التاريخ اليهودي والنشاط الصهيوني. لذلك، وعلى 

اليهودية  في  والقومية  الدين  بني  للعالقة  املركبة  السمة  أرضية 

واحلركة الصهيونية، كتب وايزمان، الذي كان علمانيا سافرا في 

أمناط حياته، في رسالة وجهها إلى بلفور، بعد أسبوعني فقط من 

صدور "وعده"،6 إن من املناسب املقارنة بني وعد بلفور وبني وعد 

كورش، امللك اإليراني الذي سمح بعودة اليهود إلى بلدهم في عهد 

الهيكل األول التناخي، وقدم بذلك خدمة خلطة إلهية. وبذلك ربط 

وايزمان بني النص التناخي املقتضب - وعد كورش الذي تضمن 

59 كلمة، وبني النص البريطاني، الذي تضمن 78 كلمة فقط . وقد 

أصبحت املقارنة بني وعد كورش ووعد بلفور متبعة منذ ذلك الوقت 

لدى كثيرين من الصهيونيني العلمانيني.

ليس كمنح ملكية على  بلفور  تناول وعد  الذي   ، املوقف  هذا 

البالد من قبل اإلمبراطورية ، وإمنا كمصادقة قانونية دولية على 

احلق التناخي املسبق، أضحى املوقف الصهيوني الرسمي، ففي 

البند اخلامس من "وثيقة االستقالل" مت التطرق إلى وعد بلفور، وُذكر 

بوضوح إنه منح نفاذا دوليا للعالقة التاريخية التي كانت قائمة أصال 

بني الشعب اليهودي وأرض إسرائيل . وبذلك فقد جرت محاولة جلية 

للتخلص من البعد الكولونيالي واالمبريالي الذي كان من شأنه أن 

ينعكس في متسك الصهيونية بوعد بلفور .

 ، عملية  أسباب  من  نبع  بلفور  وعد  من  آخر  حتفظ  ثمة 

ومن خيبة األمل من صيغته "اخلجولة " في نظر الصهيونيني 

قومي"   "وطن  مصطلح  معنى  ما  حتدد  لم  الوعد  فصيغة   .

بالتعاون مع  تتعهد  ولم  ؟ -  ذاتي  أم حكم  ؟  دولة  -فهل هو 

روتشيلد(.  إلى  الرسالة  ُعْنِوَنت  )لذلك  الصهيونية  الهستدروت 

ملزمة،  عينّية  ملصطلحات  الصيغة حتديدًا  تتضمن  لم  كذلك 

وإمنا تضمنت مصطلحات مجردة. كان ثمة صهيونيون أصيبوا 

البالد  على  ملكية  كمنح  ليس  بلفور  وعد  تناول  الذي   ، الموقف  هذا 

التناخي  الحق  على  دولية  قانونية  كمصادقة  وإنما   ، اإلمبراطورية  قبل  من 

المسبق، أضحى الموقف الصهيوني الرسمي، ففي البند الخامس من "وثيقة 

كر بوضوح إنه منح نفاذا دوليا للعالقة 
ُ
االستقالل" تم التطرق إلى وعد بلفور، وذ

التاريخية التي كانت قائمة أصال بين الشعب اليهودي وأرض إسرائيل . وبذلك 

فقد جرت محاولة جلية للتخلص من البعد الكولونيالي واالمبريالي الذي كان 

من شأنه أن ينعكس في تمسك الصهيونية بوعد بلفور .
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بخيبة أمل أيضًا نظرًا ألن صيغة الوعد لم حتدد صراحة مسألة 

ـ "الوطن القومي" )عمليًا ، لم تواجه احلركة  البقعة اجلغرافية ل

الصهيونية مسألة احلدود املطلوبة سوى بعد مرور عامني فقط 

على صدور وعد بلفور ، في العام 1919 (.7 

إدارة  أعضاء  باطالع  وايزمان  قام  حني  حصل  ما  هذا 

الهستدروت الصهيونية على التطورات التي سبقت صدور وعد 

بلفور ، فقد اصطدم حسب قوله بـ "شكوك وتساؤالت أكثر من 

التأييد الذي القاه "، بل وقيل أمامه بأنه "قدم تنازالت كبيرة جدًا 

للحكومة البريطانية"، لدرجة أنه "غادر احلجرة دامعاً."8 وهكذا 

قوبل وعد بلفور من ناحية عملية بشعور من إضاعة الفرصة. 

وكتب وايزمان أنه أصيب بخيبة أمل من الصيغة النهائية قائال: 

"... في الوقت الذي كان فيه املجلس الوزاري )البريطاني( املصغر 

منعقدًا في جلسة جرى فيها التصديق على الصيغة النهائية 

، كنت أنا انتظر في اخلارج ...وأظهر سايكس الوثيقة هاتفا 

نحوي: دكتور وايزمان، إنه مولود ذكر! أجل، في البداية لم ينل 

االبن إعجابي، فأنا لم أبتهل لهذا الفتى. لكنني كنت أعلم أننا 

في طريقنا إلى مسيرة طويلة. لقد ُدشن أمامنا عهد جديد، مليء 

بعراقيل جديدة، ولكن بدون حلظات كبيرة."9

رأى مؤيدو الوعد فيه اجنازا مهما، فقد جّسد شرعية طريق 

هو  األول  رئيسيني:  لسببني  قلقني  ظلوا  أنهم  غير  هرتسل، 

حقيقة أن التصريح )الوعد( لم يضمن صراحة العمل من أجل 

قيام دولة يهودية في حدود واضحة.  أما السبب الثاني فتمّثل 

باخلشية من أن يؤدي االرتهان بالوعد إلى إحلاق الضرر أو املس  

بالرواية الصهيونية التي أكدت احلق التاريخي والطبيعي لليهود 

في أرض إسرائيل/ فلسطني. لذلك حرص مؤيدو الوعد أيضا، 

ومن ضمنهم بن غوريون ووايزمان، اللذان مّثال التيار املركزي في 

الصهيونية في تلك السنوات، على عرضه بشكل مرتبط بوعد 

القومي،  بالبعد  حديث  دبلوماسي  كإقرار  أو  التناخي،  كورش 

اإلقليمي في التاريخ اليهودي.

بالنسبة للمعسكر الديني القومي، كانت لوعد بلفور قيمة 

مهمة بشكل خاص، ذلك ألنه ساعد أعضاء هذا املعسكر في 

مواجهة إدعاء املتدينني "احلريديني" ،الذين عارضوا الصهيونية 

باسم وجهة النظر املعبر عنها في التلمود، والذي حظر على 

اليهود املخاطرة و"التمرد على أمم العالم" في إطار "األسابيع 

الثالثة" التي التزموا بها. وقد ادعت أوساط املعسكر الديني 

القومي، في أعقاب وعد بلفور، بأن النشاط الصهيوني ال يناقض 

التلمود ، ذلك ألنه مت احلصول اآلن على غطاء دولي رسمي 

للحزم اليهودي احلديث املتجسد في الصهيونية. مع ذلك، أدى 

تأييدهم لوعد بلفور إلى زج زعماء املعسكر الديني القومي في 

مشكلة تتعلق بالرواية. ونظرا ألن احلركة الصهيونية رأت في 

 - قانونيا  مسوغا  الدبلوماسية،  اتصاالتها  من خالل  الوعد، 

سياسيا لتكريس املطالبة بوطن قومي في أرض إسرائيل،10 فقد 

خشي املتدينون القوميون من إعطاء مغزى أو أهمية مبالغ بها 

لوعد بلفور، ذلك ألن االعتماد عليه كمبرر للصهيونية كان من 

شأنه إقصاء الرابطة الثيولوجية  بأرض إسرائيل. وقد جتلت 

محاولة السير على حبل رفيع، أو التعاطي بحذر شديد مع 

وعد بلفور، في الكلمة التي ألقاها احلاخام األكبر األشكنازي، 

إسحق هرتسوغ ، أثناء االحتفاالت التي جرت مبناسبة صدور 

الوعد، فقد أكد احلاخام هرتسوغ  قائال "نحن نستعني بوعد 

بلفور، لكننا لن نبدأ به، فبدايتنا تكمن في الوعد الذي أعطاه 

الله ألبينا إبراهيم قبل أكثر من ثالثني قرنا. سوف يقوم العالم 

من جديد على أسس الثقافة ونصرة احلقيقة  والسالم التي 

أرسيت قبل ثالثة آالف عام. لن تستطيع األمم جتاهل حقنا 

في أرض إسرائيل."11  

وكتب وايزمان أنه أصيب بخيبة أمل من الصيغة النهائية قائال: "... في 

الوقت الذي كان فيه المجلس الوزاري )البريطاني( المصغر منعقدًا في جلسة 

جرى فيها التصديق على الصيغة النهائية ، كنت أنا انتظر في الخارج ...وأظهر 

سايكس الوثيقة هاتفا نحوي: دكتور وايزمان، إنه مولود ذكر! أجل، في البداية 

أننا في  أعلم  لكنني كنت  الفتى.  أبتهل لهذا  لم  إعجابي، فأنا  االبن  لم ينل 

طريقنا إلى مسيرة طويلة. لقد ُدشن أمامنا عهد جديد، مليء بعراقيل جديدة، 

ولكن بدون لحظات كبيرة.".
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المعارضون : "يهود مندمجون" ومتدينون 
متزمتون )حريديين(

 ميكن ايجاد أبرز املعارضني لوعد بلفور في صفوف من أطلقت 

عليهم التسمية "يهود مندمجون"، أي اليهود الذين ظلوا غير مكترثني 

أو معارضني للفكرة الصهيونية، والذين آثروا االندماج في املجتمعات 

األوروبية  والتعاطي مع اليهود كإطار مجتمعي طائفي - ديني، وليس 

كإطار قومي. وقد اعتقد الكثيرون منهم، ال سّيما في بريطانيا وكذلك 

في بقية أنحاء العالم الغربي، أن من األفضل لليهود العمل من أجل 

االقتصادية  النشاطات  في  وإشراكهم  احلقوق،  في  كاملة  مساواة 

واملؤسسية في الدول التي عاشوا فيها، وذلك عوضا عن العمل من 

أجل الصهيونية. على هذه األرضية، فقد نبعت معارضتهم لوعد بلفور 

من خشية مزدوجة: األولى تكمن في أنه وفي أعقاب صدور وعد بلفور 

الذي يعترف باليهودية كقومية، وباحلركة الصهيونية كممثل للقومية 

اليهودية احلديثة، فإن ذلك ميكن أن يثير شبهات بوالء مزدوج. وعلى 

سبيل املثال فقد حّذر وزير شؤون الهند في حكومة بريطانيا، ادوين 

مونتغيو، أمام لويد جورج قائال: "إذا أصدرت تصريحا أعلنت فيه 

عن أرض إسرائيل كوطن قومي لليهود ، فسوف تسأل كل منظمة 

وصحيفة الساميتني، ما الذي يعطي لشخص بريطاني- يهودي، ال 

تعدو مكانته مكانة مواطن متجنس، احلق في تولي أو إشغال منصب 

مركزي في حكومة اإلمبراطورية البريطانية ...؟ إن البلد الذي عملت 

من أجله ... اجنلترا، البلد الذي حاربت عائلتي من أجله ، يقول لي 

إن وطني القومي ...هو أرض إسرائيل."12  

باإلضافة إلى "اليهود املندمجني" ، أبدى يهود متدينون متزمتون 

أيضا معارضتهم لوعد بلفور، وذلك ألنهم رفضوا الصهيونية كحركة 

تسعى إلى اقتالع الدين كمكوِّن مركزي في اليهودية، وألنهم انتظروا، 

أبناء شعبه  الله  بها  التي سيقود  املسيح  أيام  عقيدتهم،  حسب 

ليعودوا إلى وطنهم .

وعد بلفور واالمبريالية    

إذا كنا قد تناولنا حتى اآلن التحفظات واملواقف املعارضة لوعد 

بلفور ألسباب عملية، أي نتيجة خيبة األمل من خلو صيغته من 

تعهدات والتزامات صريحة، ونظرا للخشية من تكريس احلق على 

أرض إسرائيل بدعم وتأييد من جهة خارجية، فسوف نتطرق اآلن 

لرافضي صيغة الوعد بسبب الرابطة التي أقامها بني الصهيونية 

وبني الكولونيالية واالمبريالية . 

أحد البارزين في توجهه املعارض هذا، هو هاري ساكر، صهيوني 

بريطاني، عمل في البداية مع وايزمان في االتصاالت مع احلكومة 

البريطانية من أجل احلصول على " التصريح/ الوعد"، لكنه الحقا 

أعاد النظر في موقفه. اعتقد ساكر بأن النتيجة تربط "الصهيونية 

بصورة ال فكاك منها مع السياسة البريطانية"، وأن وايزمان  وناحوم 

سوكولوف "يجازفان بتفضيل االمبريالية البريطانية على الصهيونية." 

وخلص ساكر ادعاءاته قائال: "ال يجوز للحركة الصهيونية  املراهنة 

فقط على بريطانيا، وأنه "يتعني على الصهيونيني من ناحية علنية، 

الدعوة إلى صهيونية نقية خالصة والنأي بأنفسهم عن كل القوى 

في  حتفظ  ساكر  أن  على  هنا  التأكيد  اجلدير  ومن  العظمى."1٣ 

االمبراطورية  مع  اجللي  الصهيونيني  متاهي   إزاء  األولى  املرحلة 

البريطانية العتبارات براغماتية وليس أخالقية، واعتقد أن الصهيونية 

تقيد نفسها مبصالح دولة كبرى واحدة، وبذلك تقلص إمكانياتها 

وخياراتها املستقبلية. وقد رأى ساكر، طوال الوقت الذي كانت فيه 

احلرب العاملية األولى مندلعة، أن الصهيونية ميكن أن جتني جدوى 

أكبر من السعي أيضا إلى ابرام اتفاق مع تركيا.14 

مع ذلك، فقد عاد وأكد فيما بعد، على وجود اعتبار أخالقي 

أيضا ، يسعى للنأي عن العالم االمبريالي، وشدد قائال "إنني أرى 

خطرًا في أن نتلوث نحن الصهيونيني أيضا باالمبريالية في الوقت 

الذي أخذ فيه باقي العالم يتنصل منها".15

باإلضافة إلى "اليهود المندمجين" ، أبدى يهود متدينون متزمتون أيضا 

معارضتهم لوعد بلفور، وذلك ألنهم رفضوا الصهيونية كحركة تسعى إلى 

ن مركزي في اليهودية، وألنهم انتظروا، حسب عقيدتهم،  اقتالع الدين كمكوِّ

أيام المسيح التي سيقود بها الله أبناء شعبه ليعودوا إلى وطنهم .
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كذلك كان وايزمان نفسه أيضا ، في أثناء االتصاالت الستصدار 

"الوعد" ، مدركا خلطورة التماثل الصهيوني مع االمبريالية . فقد 

كتب في الثاني من حزيران 1917 ، في رسالة إلى الصهيونيني في 

روسيا تهدف إلى جتنيدهم في اجلهود الرامية لدفع فكرة االنتداب 

البريطاني )على فلسطني( قائال : "نحن نخشى، نتيجة املزاج العام 

السائد حاليا في روسيا، أنكم قد ترون في خطته مؤامرة من جانب 

امبريالية بريطانية"، غير أنه أكد مع ذلك أن االشتباه بوجود ارتباط 

بني الصهيونية واالمبريالية يشكل "ظلما كبيرا" ، نظرا ألن "اجنلترا 

ال تلهث وراء أرض إسرائيل. إن أهمية أرض إسرائيل بالنسبة لها 

مرتبطة فقط مبدى أن نكون فيها نحن أقوياء. ومن هنا فإنه ال ميكن 

لنا أن نحصل على احلد األقصى سوى بواسطة اجنلترا."16 مبعنى 

أن مسألة متاثل الصهيونية مع االمبريالية لم تكن من وجهة نظر 

وايزمان مسألة مبدئية أو أخالقية، وإمنا مسألة تكتيكية.  صحيح 

أن الصهيونية هي حركة لها حق أخالقي في "أرض إسرائيل"، غير 

أن الظروف تقتضي منها االستعانة بإمبراطورية، واستغالل حقيقة 

أن املعسكر الراديكالي في احلكم البريطاني، والذي ساند إيجاد 

وحتقيق نفوذ بريطاني في الشرق األوسط، كان يحتاج للصهيونية 

من أجل جتسيد التفويض أو االنتداب. أي أن عالقة الصهيونية 

باالستعمار الكولونيالي واالمبريالية كانت، من وجهة نظر وايزمان، 

عالقة تكاملية فقط . 

سياقه  بسبب  بلفور،  وعد  من  تام  حتفظ  لوحظ  املقابل،  في 

اعتبروا  الذين  السالم"  "حلف  اتباع  صفوف  في  الكولونيالي، 

القومية.  ثنائي  منوذج  إلى  تطلعوا  لكنهم  صهيونيني،  أنفسهم 

لنب  املنتقدين  أحد أشد  أن  إلى  السياق  وجتدر اإلشارة في هذا 

غوريون واإلدارة الصهيونية، كان غرشوم شالوم )1897-1982( الذي 

اعتقد أن ضعف الصهيونية األخالقي يكمن في جتاهلها لتطلعات 

الكولونيالية  على  واعتمادها  املشروعة،  الوطنية  الفلسطينيني 

االمبريالية من أجل حتقيق تطلعها نحو التحرر القومي؛ وبحسب 

قوله : "لقد رأت الصهيونية جناحها في دسائس احلرب ... وفي 

حتويل االنتداب إلى انتصار ... ولقد أضحى هذا االنتصار في 

... كثيرون من االشتراكيني في معسكرنا غضبوا  غير صاحلنا 

أنفسنا من أجلها  التي كرسنا  إزاء حديثنا عن االمبريالية  جدا 

وأصبحنا رهينة لديها في خامت وعد بلفور."17 وادعى شالوم أن بن 

غوريون يتصرف برياء حني يعارض، باسم االشتراكية، االمبريالية 

في الشرق ، لكنه ال يفعل ذلك فيما يتعلق بفلسطني.18 ورأى هنز 

السالم"،  "حلف  رجاالت  من  أيضا  وهو   ،  )1971-1891( كوهن 

أنه يتعني على الصهيونيني التعاون مع الفلسطينيني وليس مع 

البريطانيني ، في كفاحهم من أجل التحرر الوطني، ذلك ألن اليهود 

أن  معتبرا  لإلمبراطورية،  مبعوثني  وليسوا  "أصالنيون"  هم  أيضا 

املسار الصحيح للتاريخ الصهيوني يجب أن يكون من الغرب إلى 

الشرق وليس العكس.19

ردة فعل اليمين الصهيوني :
بين التعاطف التام والمعارضة المبدئية.

انقسمت اآلراء داخل التيار اإلصالحي فيما يتعلق باملوقف من 

االصالحي  احلزب  فيه مؤسس  أيد  الذي  الوقت  ففي  بلفور،  وعد 

زئيف جابوتنسكي بشدة جهود وايزمان  ومساعيه للحصول على 

"التصريح - الوعد"،20 ورأى فيه إجنازا كبيرا، وإعطاء شرعية قانونية 

دولية للحق الصهيوني في البالد، فقد ظهر في صفوف "ليحي"، 

املنظمة السرية التي انبثقت عن منظمة "إتسل" اإلصالحية، توجه 

التطلع  يعيب  "الوعد" كتعبير كولونيالي   مختلف متاما، يرفض 

األصلي نحو االستقالل واحلرية. فبعد مرور قرابة عام على صدور 

وعد بلفور كتب جابوتنسكي بغضب في رسالة إلى وايزمان، أنه 

في المقابل، لوحظ تحفظ تام من وعد بلفور، بسبب سياقه الكولونيالي، 

في صفوف اتباع "حلف السالم" الذين اعتبروا أنفسهم صهيونيين، لكنهم 

أن  إلى  السياق  هذا  في  اإلشارة  وتجدر  القومية.  ثنائي  نموذج  إلى  تطلعوا 

شالوم  غرشوم  كان  الصهيونية،  واإلدارة  غوريون  لبن  المنتقدين  أشد  أحد 

)1897-1982( الذي اعتقد أن ضعف الصهيونية األخالقي يكمن في تجاهلها 

الكولونيالية  على  واعتمادها  المشروعة،  الوطنية  الفلسطينيين  لتطلعات 

االمبريالية من أجل تحقيق تطلعها نحو التحرر القومي.
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وبسبب حقيقة أن البريطانيني ال يعملون مبوجب تعهدهم فـ"إنهم 

)أي العرب( أخذوا يؤمنون بأن وعد بلفور ُيعتبر عمليا الغيا وملغيا، 

وأن القوى العظمى ستكون مسرورة فقط ومدينة بالشكر إذا ما أدت 

أحداث محلية إلى إرغامها على إلغاء الوعد رسميا".21

لقد نبعت أهمية الوعد في نظر جابوتنسكي من أسباب شتى. 

يكمن أحدها في تقديره أن الصراع بني احلركتني القوميتني، اللتني 

تعتبران نفسيهما محقتني، ال ميكن له أن ُيحسم فيما بينهما وإمنا 

الشهير  أكد جابوتنسكي في مقاله  مبساعدة قوة خارجية. وقد 

"اجلدار احلديدي"، من العام 192٣، على أن "قيمة وعد بلفور" تكمن 

في أن "قوة غير محلية أخذت على عاتقها تعهدا بأن تخلق في 

السكان  قيام  دون  احليلولة  لها  ميكن  وأمن  إدارة  ظروف  البالد 

احملليني بأي محاولة لعرقلة جهودنا، حتى لو فكروا القيام بذلك"، 

وأضاف إنه ال ميكن للمشروع الصهيوني أن يتطور سوى "برعاية 

قوة غير مرتبطة أو مرهونة بالسكان احملليني، وخلف جدار حديدي 

ال ميكن للسكان احملليني اختراقه."22

وفي هذا السياق، فقد فضل جابوتنسكي )الكتيبة العبرية(، وهي 

قوة مؤلفة من جنود يهود عملت في إطار اجليش البريطاني، على 

منظمة "الهاغاناه"، التي )أي الكتيبة العبرية( أُقيمت لتكون خاضعة 

فقط إلمرة مؤسسات "الييشوف" )مجتمع االستيطان اليهودي في 

فلسطني قبل العام 1948(. وكتب جابوتنسكي قائال: "سوف يشكل 

اجلنود اليهود قوة إذا ما كانوا ينتمون للجيش البريطاني وميثلون 

القوة البريطانية التي تقف خلفهم. وإذا لم يكونوا في عداد اجليش 

البريطاني فإنني ال أثق بهم."2٣

ويجدر التأكيد هنا على أن تأييد جابوتنسكي وجود الرابطة 

نبع  الصهيوني،  للمشروع  كقوة إضافية  بريطانيا  مع  الصلة  أو 

بالذات من إدراكه، كما أوضح في مقاله املذكور، بأن رفض  العرب 

للصهيونية ومقاومتهم لها،  ُيعتبر أمرا طبيعيا، مبررا وأخالقيا 

من وجهة نظرهم، بل ويتالءم مع األحداث والتطورات التاريخية في 

كل ما يتعلق بالصراع بني السكان األصليني واملستوطنني. ولكن 

نظرا ألن الصهيونية تشكل أيضا مطلبا أخالقيا ومشروعا أكثر، 

وألن الفلسطينيني يعتبرون أنفسهم جزءا من األمة العربية التي 

ميكن لها استيعابهم في الدول العربية، بينما يقف اليهود معدومني 

من كل شيء.. وعليه - وباملقارنة مع الفلسطيني "الشبعان"، فإنه 

يتعني إعطاء أفضلية لليهودي "اجلائع" - فإنه ما من سبيل أمام 

الصهيونية سوى االستعداد لصراع عنيف، وإقامة جدار حديدي، 

ويجدر التأكيد هنا على أن تأييد جابوتنسكي وجود الرابطة أو الصلة 

مع بريطانيا كقوة إضافية للمشروع الصهيوني، نبع بالذات من إدراكه، 

كما أوضح في مقاله المذكور، بأن رفض  العرب للصهيونية ومقاومتهم 

ويتالءم  بل  نظرهم،  وجهة  من  وأخالقيا  مبررا  طبيعيا،  أمرا  ُيعتبر  لها،  

مع األحداث والتطورات التاريخية في كل ما يتعلق بالصراع بين السكان 

األصليين والمستوطنين. 

جابوتنسكي.
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ُيفضل أن ُيدار برعاية بريطانية، إلى أن يحل وقت التسوية. غير 

أن جابوتنسكي مضى شوطا أبعد حني أعطى أهمية لوعد بلفور، 

إذ أيده نظرا ألنه )أي وعد بلفور( يشير إلى الرابطة الثقافية بني 

الصهيونية وبني أوروبا. وهكذا، وفي الوقت الذي شرع فيه وايزمان 

نفسه مبرور السنوات "بإعطاء وزن متزايد للتناقض بني االمبريالية 

البريطانية وبني جتسيد الصهيونية... "24 ، فقد اقترح جابوتنسكي 

االمبراطورية  إطار  في  اليهودية  الدولة  إقامة   ، وفاته  حتى   ،

البريطانية، إذ كتب قائال: "بالنسبة لي فإن أرض إسرائيل يهودية 

مبكانة كنتاكي هي تعبير كاف للقومية. فقد تكون هذه شيئا يشبه 

كنتاكي في إطار اإلمبراطورية البريطانية أو في إطار مجتمع متعدد 

القوميات، ذي مستوى ثقافيا مالئما، أو ببساطة في إطار عصبة 

أمم حقيقية، بروح ماتزيني. سيكون كل ذلك كافيا بشرط واحد، 

وهو  أن تكون أرض إسرائيل ذات أغلبية يهودية".25 ويعود السبب 

في ذلك إلى وجهة نظر جابوتنسكي الذي أضاف قائال "فمن ناحية 

ثقافية، ]نحن أوروبيني[، مبعنى أننا لسنا جزءا من الثقافة القومية 

للحيز اجلغرافي الذي يوجد البلد فيه."26 

وبهذا املعنى فإن وعد بلفور لم يكن بالنسبة جلابوتنسكي مبثابة 

مكون سياسي وحسب، وإمنا كان أيضا تعبيرا عن الهوية الثقافية 

املشتركة لليهود واألوروبيني، وهي هوية تفصل بينهم وبني العرب.

السرية  "إتسل"  وقد وقع انشقاق في صفوف أعضاء منظمة 

،التي ُأقيمت في العام 19٣1، وعمل أفرادها في إطار عالقة ارتباط 

بجابوتنسكي واحلزب االصالحي، وذلك على خلفية اندالع احلرب 

العاملية الثانية. وفي الوقت الذي أدت فيه خيبة األمل من سياسة 

دفع  إلى  بلفور،  وعد  لصدور  التالية  السنوات  في  البريطانيني 

منظمة "إتسل" للعمل ضدهم )أي البريطانيني(، فقد أدت حقيقة أن 

البريطانيني عملوا، في ضوء احلرب، ضد العدو الرئيسي للشعب 

جابوتنسكي  جعل  إلى  بالنازيني،  املتمثل  أوروبا،  في  اليهودي 

يصدر أوامر ألعضاء املنظمة بالتوقف عن نشاطهم وعملياتهم ضد 

البريطانيني طاملا كانت احلرب جارية. غير أن أعضاء منظمة "إتسل" 

لم يتفقوا جميعا حول هذا املوقف. فبعد وفاة جابوتنسكي ، في 

شهر آب 1940، انسحب من املنظمة عدد من أعضائها ليقيموا 

ـ: "محاربون من أجل حرية إسرائيل"(. منظمة "ليحي" )اختصار ل

البريطاني،  االنتداب  استمر  طاملا  أنه  "ليحي"  أعضاء  اعتقد 

ووضع  البالد  إلى  الهجرة  تقييد،  في  األبيض"،  "الكتاب  مبوجب 

عراقيل أمام تطور "الييشوف" اليهودي ، فإنه ال مفر من العمل 

الرغم  وعلى  أوروبا.  في  يحدث  عما  مبعزل   ، البريطانيني  ضد 

في  كانوا إصالحيني  "ليحي"  منظمة  أفراد  من  الكثيرين  أن  من 

أصولهم السياسية، فقد تبلورت داخل املنظمة وجهة نظر مختلفة 

نظر  وجهة  وهي  جابوتنسكي،  انتهجها  التي  النظر  وجهة  عن 

السياسي، فصال  اليهودي من أجل االستقالل  النضال  رأت في 

في صراع عاملي معاد لالمبريالية، ُيناضل فيه السكان األصليون 

ضد محتلني ومستعمرين. بناء على ذلك، رأى اعضاء "ليحي" في 

البريطانيني أعداء  للصهيونية، بل وادعى بعضهم أن الصراع بني 

التي  اإلمبريالية،  للسلطة  إفراز  أيضا  هو  والفلسطينيني  اليهود 

متيل إلى إثارة النزاعات بني املجموعتني املنتميتني بصورة طبيعية 

إلى  البلد ذاته. وقد برز تعبير عن وجهة النظر هذه أثناء محاكمة 

إلياهو بيت - تسوري وإلياهو حكيم، عضوا "ليحي" اللذان قاما في 

صيف العام 194٣ باغتيال وزير املستعمرات البريطاني اللورد موين 

ر عضوا "ليحي" املذكوران،  في القاهرة، ففي أثناء تلك احملاكمة عبَّ

ال  عن موقف مفاجئ حني رفضا تعريفهما كـ "صهيونيني" وفضَّ

وصفهما كـ "إسرائيليني". من وجهة نظرهما فإن الصهيونية تكافح 

باسم الشعب اليهودي بأسره، وقد انبثقت في اعقاب ظهور الال 

سامية، في حني ُيكافح "اإلسرائيليون" من أجل حريتهم في بلدهم، 

مبعزل عن القصة اليهودية. وقد أعلن بيت - تسوري صراحة بأنه 

يرفض وعد بلفور، بقوله: "نحن ال ُنقاتل من أجل وجود وعد بلفور، 

وال من أجل وطن قومي مبوجب انتداب أو بغير انتداب. نحن نقاتل 

من أجل مبدأ جوهري هو: احلرية."27

هذا املوقف الذي رأى في وعد بلفور تعبيرا لالعوجاج الكولونيالي، 

الذي يسم املوقف الصهيوني، والذي فضل وصف الرابطة بالبالد 

احلرية  نحو  الوطن  أبناء  لدى  كتطلع طبيعي  إسرائيل"(،  )"أرض 

واالستقالل، وسم فيما بعد أيضا أعضاء "احلركة الكنعانية"، التي 

تبلورت في أربعينيات القرن املاضي، والتي اجتذبت الكثيرين من 

أبناء الشبيبة اليهود. وتعتبر الرواية "الكنعانية" مركبة، وال يتسع 

املجال للتحدث عنها، غير أنها أقيمت في األساس استنادا على 

نحو  التطلع  من  انطالقا  العالم،  ويهود  البالد  يهود  بني  التمييز 

اللورد موين.
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برمته.  اليهودي  الشعب  ألبناء  وليس  لسكانها  تعود  دولة  اقامة 

وقد احتوت احلركة الكنعانية هذه في احملصلة على تيارين ، إذ 

سعى التيار املعتدل نحو االندماج في "احليز السامي" والتعاون 

مع السكان العرب، وذلك من أجل خلق حيز شرق أوسطي مشترك، 

منفصل عن يهود العالم، وبروح الثقافة الكنعانية املشتركة التي 

فيما  هذا  التوراتية.  اليهودية  عهد  قبل  البالد  في  سائدة  كانت 

"هوية كنعانية عصرية" على  إلى فرض  الراديكالي  التيار  سعى 

الفلسطينيني، وهدد بطردهم من البالد إذا رفضوا ذلك، ذلك ألن 

هذا التيار لم يرفض "اليهودية" فحسب، بل ورفض أيضا "القومية 

العربية" كظاهرة تاريخية مصطنعة.

وقد ادعى اوري أفنيري ، الذي مثل التيار املعتدل في احلركة 

الكنعانية، حني كان عضوا في الكنيست في الستينيات، أن الرابطة 

الصهيونية بوعد بلفور تكشف اخلطأ األساسي للصهيونية، ذلك 

ألنها أشارت إلى ميل الصهيونيني للتحالف مع امبراطورية أجنبية 

عوضا عن التطلع إلى التحالف مع سكان البالد األصليني.28

      

تلخيص

على الرغم من األهمية الهائلة لوعد بلفور في تطور املشروع 

الصهيوني، ومظاهر االنفعال والترحيب التي قوبل بها صدوره، 

عدا  ففيما  البعد.  أحادية  تكن  لم  جتاهه  الفعل  ردود  أن  إال 

اجلمهور اليهودي غير الصهيوني، والذي تخوف من إمكانية أن 

يضر "الوعد" بعمليات ذوبان اليهود في دول الغرب، واجلمهور 

رفض  ألنه  وذلك  بلفور،  وعد  رفض  الذي  احلريدي،   - الديني 

مبدئيا املشروع الصهيوني القومي العلماني، فقد أثار ، مخاوف 

وشكوكا في صفوف الصهيونيني أيضا، اللذين أيدوا صدوره. 

وقد نبع التحفظ في املقام األول جتاه وعد بلفور ذاته من دوافع 

عملية، فقد اعتقد كل من وايزمان وبن غوريون بأن صيغة وعد 

بلفور كانت دون املستوى مقارنة بالتطلع الصهيوني. أما السبب 

الثاني فقد ارتبط مبسألة موقع وعد بلفور ومغزاه على امتداد 

الوجود التاريخي للشعب اليهودي واملشروع الصهيوني، اللذين 

ُكرِّسا نصا في الرابطة التاريخية والطبيعية للشعب في وطنه. 

لقد كان من شأن استخدام وعد بلفور كتعبيرعن حقوق اليهود 

في البالد أن يظهر احلركة الصهيونية كما لو أنها  تستمد 

حقوقها من قوة أجنبية. لذلك فقد أكد أيضا أشد مؤيدي وعد 

تاريخية  بحقوق  دوليا  إقرارًا  فقط  ُيشكل  بأنه  حماسا  بلفور 

طبيعية، واقترح كثيرون - ومن ضمنهم علمانيون - اعتباره 

استمرارا لوعد كورش، ملك ايران، الذي سمح لليهود بالعودة 

إلى بلدهم من بابل في عهد التناخ، ومن خالل ذلك دمج وعد 

بلفور في الرواية اليهودية الشاملة. لقد وسم التخوف من حدوث 

شرخ في التواصل التاريخي اليهودي، املعسكر الديني - القومي 

أيضا، والذي حرص على التأكيد بأن الوعد ال يعدو كونه حدثا 

سياسيا منفصال، وأن احلق في البالد يكمن في الوعد اإللهي 

ألبناء الشعب اليهودي.

في املقابل فقد استند زعيم اليمني الصهيوني بالذات، زئيف 

جابوتنسكي، على وعد بلفور كإثبات يبرر إعطاء أفضلية لليهود 

"أرض  على  بالصراع  يتعلق  فيما  الفلسطينيني،   / العرب  على 

الوعد  في  جابوتنسكي  رأى  فقد  فحسب،  هذا  ليس  إسرائيل". 

وهي  والبريطانيني،  لليهود  أوروبية مشتركة  ثقافية  لهوية  تعبيرا 

ثقافة تتفوق في قيمها، حسب رأيه، على الثقافة العربية. كذلك 

ارتباطا  اليهودية  الدولة  إلقامة  إمكانية  إتاحة  الوعد  في  رأى 

قسما  أن  إلى  السياق  هذا  في  يشار  البريطانية.  باإلمبراطورية 

من أتباع جابوتنسكي األصليني في احلركة اإلصالحية، هم الذين 

طوروا بالذات، وجهة النظر الكنعانية التي تركت تأثيرها أيضا على 

على الرغم من األهمية الهائلة لوعد بلفور في تطور المشروع الصهيوني، 

ومظاهر االنفعال والترحيب التي قوبل بها صدوره، إال أن ردود الفعل تجاهه 

لم تكن أحادية البعد. ففيما عدا الجمهور اليهودي غير الصهيوني، والذي 

تخوف من إمكانية أن يضر "الوعد" بعمليات ذوبان اليهود في دول الغرب، 

والجمهور الديني – الحريدي، الذي رفض وعد بلفور، وذلك ألنه رفض مبدئيا 

في  وشكوكا  مخاوف   ، أثار  فقد  العلماني،  القومي  الصهيوني  المشروع 

صفوف الصهيونيين أيضا، اللذين أيدوا صدوره.
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قسم من رجاالت وأتباع منظمة "ليحي"، التي نادت بالفصل بني 

يهود العالم وبني يهود "أرض إسرائيل"، الذين ُيكافحون من أجل 

حقهم باحلرية ضد احملتل البريطاني االستعماري، جنبا إلى جنب 

مع عرب البالد وليس بالضرورة ضدهم. على هذه األرضية  رفض 

هؤالء االعتماد على وعد بلفور الذي عبر في نظرهم عن الرابطة 

الصهيونية باالمبريالية  واالستعمار.

على اجلانب اآلخر، اجلانب اليساري في اخلريطة الصهيونية، 

أبدى أعضاء "حلف السالم" وأنصارهم، بدورهم أيضا، حتفظهم على 

وعد بلفور، ذلك ألنه أعطى أفضلية للتطلع القومي اليهودي، في 

الوقت الذي ميكن فيه للصهيونية، حسب قولهم، أن تبرر نفسها 

أخالقيا وعمليا فقط إذا ما أدركت ضرورة العمل من أجل صيغة 

ثنائية القومية، بشكل مشترك مع الفلسطينيني.

أخيرا من اجلدير بنا أن نضيف هنا، أن البريطانيني أصدروا، 

منذ وعد بلفور عام  1917، "الكتب البيضاء"، التي فرضوا فيها 

قيودا على هجرة اليهود إلى البالد )فلسطني( ووضعوا مصاعب 

وعراقيل أمام تطور "الييشوف" اليهودي، األمر الذي دفع عددا كبيرا 

من أعضاء احلركة الصهيونية إلى تصوير وعد بلفور كإثبات على 

تراجع البريطانيني بالذات عن نيتهم األصلية. 

في  جرت  التي  مة،  املَنظَّ االحتفاالت  أخذت  ذلك  على  بناء 

وعد  لصدور  السنوية  للذكرى  إحياًء  املاضي،  القرن  عشرينيات 

بلفور، تتقلص شيئا فشيئا إلى أن فقدت مكانتها، ولم يعد هناك 

التي  األهمية   بلفور  لوعد  يولون  قالئل  إسرائيليني  حاليا سوى 

اكتسبها فيما يتعلق بتطور املشروع الصهيوني والنزاع اإلسرائيلي 

- الفلسطيني على حد سواء.

)ترجمه عن العبرية: سعيد عياش(
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خالد عنبتاوي*

 وعد بلفور

 الصهيونية واإلمبريالية-عن تشابكهما الجدلّي وأثره المتبادل

مقدمة

ال نبالغ إن قلنا إن التحليالت التي تناولت وعد بلفور )وما 

حوله وبينه(، من املنظور الفلسطيني على األقل، ال تتناسب وحجم 

احلديث املتكرر حول أهميته، أو باألحرى خطورته ومفصلّيته في 

يتكرر حول  تارة،  والفلسطينية. فتجد احلديث،  العربية  املسألة 

اعتباره مرآة عكست األطماع اإلمبريالية في املنطقة بصفة عامة 

دون إخضاعها للتحليل املنطقي السليم، وتارة أخرى، تطفو على 

السطح حتليالت تؤسطر من مكانة اللوبي الصهيوني وسيطرته 

على مفاصل االقتصاد وتشابكه في السياسة األوروبية، وحتديدا 

في بريطانيا، حتى أن الكثير من التحليالت اعتبر وعد بلفور "رد 

جميل" على اخلدمات اجلّمة الذي قّدمها حاييم وايزمان لبريطانيا 

نافل  مادة اآلسيتون. ومن  واختراعه  األولى  العاملّية  أثناء احلرب 

القول إّن حتليالت "روائّية" كهذه ال تتناسب قّط مع ما شّكله وعد 

بلفور من مفصلّية في تاريخ احلركة الصهيونّية واحلركة الوطنّية 

الفلسطينية والعربّية عموما.

 حتاول هذه املادة تقدمي رؤية حتليلّية للظروف العينّية التي عقبت 

إصدار وعد بلفور مع التشديد على التحليل الطبقي )املادي-واجلدلي( 

لهذه الظروف، وهو من املستويات التي بخل التحليل الفلسطيني 

مع  تزامنا  العينّية  االمبريالّية  األطماع  لفهم حقيقة  اعتمادها  في 

صدور الوعد. كذلك، تقرأ املادة النقاشات والصراعات داخل احلركة 

القوى  على  االعتماد  بخصوص  املختلفة  التيارات  بني  الصهيونّية 

اخلارجّية، قبل الوعد وبعده.  كما يتطرّق هذا املقال إلى األثر الذي 

شّكله الوعد على نشاط احلركة الصهيونّية في مرحلة االنتداب األولى 

التي عقبت احتالل بريطانيا لفلسطني. 
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* طالب دراسات عليا في موضوع العلوم السياسية. 
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الحركة الصهيونّية، إّبان صدور الوعد

ال تنفصل موجات وظاهرة معاداة السامّية وقراءتها عن حتليل 

نشأة احلركة الصهيونّية وانتقال العالم للنمط الرأسمالي، فمنذ 

املجتمعات  في  اندمجوا  اليهود  أن  ورغم  الرأسمالّية،  انتشار 

املاركسي  املفكر  اعتبرهم  )حيث  االقطاع  فترة  بخالف  األوروبية، 

أي  "شعب-طبقة"  اسماه  ما  شكلوا  فترتها  أنهم  ليون  أبرهام 

شعبا يؤدي وظيفة طبقّية في النظام االقطاعي( نظرت قطاعات 

التّجار املسيحنّي(  واسعة من املجتمعات االوروبّية )خاصة طبقة 

إلى اليهود كمنافسني لهم في النظام اجلديد وبدأت تظهر حمالت 

"معاداة السامّية" على اعتبار اليهود منافسني يجب اإلطاحة بهم.1 

اتخذت هذه النظرة إلى اليهود أشكاال أكثر حّدة وعنفا في أوروبا 

الشرقّية، وذلك أن احلكومات استخدمت اليهود ككبش فداء فيما 

يتعلق باألزمات املعيشية واالقتصادّية.2  وميكن اإلشارة في هذا 

الصدد )أي معاداة السامّية( إلى حادثة درايفوس- العسكري في 

اجليش الفرنسي، الذي اتهم في 1895 بالتجسس لصالح أملانيا 

مما أشعل موجة شديدة من العدائّية جتاه اليهود.

والضرورات  األطماع  تعاظمت  الظروف،  هذه  مع  تزامنا 

التاسع  القرن  منتصف  بعد  الرأسمالية  توّسع  فمع  االمبريالية، 

عشر، بات من الواضح أن ثمة حاجة امبريالية لتوسيع السيطرة 

جديدة  أسواق  على  للسيطرة  وذلك  واستعمارها  مناطق  على 

احلركات  نشوء  تعاظم  كما  رخيصة،  خام  مواد  على  واحلصول 

القومّية في أوروبا. ومن جدلّية تعاظم املّد االمبرليالّي من جهة، 

جهة  من  أوروبا  في  القومي  الفكر  وانتشار  السامّية  ومعاداة 

لدى  القناعة  رسخت  بدايتها،  ومنذ  الصهيونّية.٣  ُولدت  أخرى، 

أوروبا،  من  اليهود  بترحيل  سوى  مفّر  هناك  ليس  أنه  هرتسل 

ملعاداة  "التفّهم"  إبدائه  مع  أوروبا،  خارج  اليهودية"  "املسألة  وحل 

السامّية في أوروبا، وقناعته التي شاركته فيها احلركة الصهيونية 

 بأنها "أزلية"، وقد عّبر عن تلك القناعة في مذكراته، حيث كتب:

" في باريس اتخذت تصرفاتي طابعًا متحررًا جتاه معاداة السامية 

التي بدأت أفهمها في سياقها التاريخي وأتفهمها. وفوق كل ذلك 

أدركت عبث محاولة مقاومة معاداة السامية".4 كما رأى هرتسل، 

وفق ما عبر عنه في كتابه "دولة اليهود"، حول صعوبة اندماج اليهود 

في املجتمعات األوروبّية، أن حل املسألة يكمن في ترحيل اليهود 

بوصفهم شعب وبناء وطن قومي خارج أوروبا يتمتع برعاية إحدى 

الدول األوروبية.5

وعليه، فمنذ اللحظة األولى للحركة للصهيونية، استقرت لدى 

الدول  أبواب  طرق  بضرورة  قناعة  الصهيونية  واحلركة  هرتسل 

االستعمارية ذات املصالح في املنطقة لتيسير أمر إنشاء "البيت 

القومي اليهودي"، وميكن هنا اقتباس ما قاله حاييم وايزمان ذات 

مرة أنه "لو لم توجد فلسطني لكان من الضروري خلقها من أجل 

مصلحة اإلمبريالية".6 ومن اجلدير بالتنويه أنه وفي املراحل األولى 

لم يكترث هرتسل ملوقع هذا "البيت القومي" ، كما لم يكترث مبوقف 

هذه الدول بشأن معاداة السامية، فمن املعلوم أنه طرق أبواب قادة 

فياشسالف  أمثال  الفكرة،  لتسويق  للسامّية  معاداة  الدول  أشد 

فون بليهف وزير داخلية روسيا القيصرية املعروف بتدبير إحدى 

أبشع املجازر ضد اليهود في كشينيف عام 190٣، إضافة ملفاوضة 

السلطان العثماني، قيصر املانيا، امللك اإليطالي اميانويل الثالت 

واحلكومة البريطانّية".7 وقد صرّح هرتسل عما يتعلّق  بهذا التناقض 

قائال:  "إن املعادين للسامية سوف يصبحون أكثر األصدقاء الذين 

ميكن االعتماد عليهم.. سوف يصبحون حلفاءنا."8 بناًء على ذلك، 

فإنه وعلى الرغم من موجات معاداة السامية، آنفة الذكر، فقد اتبعت 

احلركة الصهيونية نهجا مماثال لذات الدول االستعمارّية، وبدأت 

يهودي  مجتمع  لبناء  اجتهت  كما  االقتصادّية.  الشركات  بإنشاء 

في فلسطني منعزل متاما عن العرب في شتى املستويات وحتديدا 

وعليه، فمنذ اللحظة األولى للحركة للصهيونية، استقرت لدى هرتسل 

ذات  االستعمارية  الدول  أبواب  طرق  بضرورة  قناعة  الصهيونية  والحركة 

المصالح في المنطقة لتيسير أمر إنشاء "البيت القومي اليهودي"، ويمكن 

هنا اقتباس ما قاله حاييم وايزمان ذات مرة أنه "لو لم توجد فلسطين لكان 

من الضروري خلقها من أجل مصلحة اإلمبريالية".
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االقتصادي الذي إنتج فيما بعد ظاهرة "العمل العبري" وتأسيس 

"الهستدروت" واحتالل املنطقة واحلّيز في شتى املستويات.

المحاور داخل الحركة الصهيونّية
وظروف إصدار  الوعد

كما أسلفنا، فقد كان من الواضح للصهيونيني ضرورة االستعانة 

بقوى إمبريالية عاملية تشّكل دعما دوليا لفكرة إنشاء "البيت القومي 

للشعب اليهودي" الذي نادى به املؤمتر الصهيوني األول. وتشير 

الدراسات إلى أن احلركة الصهيونية كانت قد شهدت انقسامات 

شديدة فيما بينها بني احملاور املختلفة ليس على املوقع فحسب، 

بل على وجهة وهوية القوى االستعمارية التي عليهم اللجوء إليها. 

وميكن إجمال النقاش املبكر حينها بني تيار كان يرى في أملانيا 

احلليف والقوة احلامّية للحركة فيما رأى تيار آخر ، بزعامة حاييم 

وايزمان والبارون روتشلد، احلليف في بريطانيا، وحتديدا في تيار 

محّدد داخل بريطانيا. ومالت أجنحة أخرى إلى فرنسا وحتى إلى 

اإلمبراطورية العثمانّية ذاتها. وميكن اإلشارة إلى رسائل هرتسل 

كتعبير عن هذه النقاشات، وهو الذي حتّمس ألملانيا في البدايات، 

إذ كتب إلى دوق بادن الكبير رسالة يعرض فيها مخططه بتاريخ 

15/ 12/ 1898 قائال: " هل نحصل على حماية أملانية أو إجنليزية؟ 

أما حماية أي قوة غير هاتني فال نفكر فيها اآلن أبًدا. إن حركتنا 

باالتصال  حظيت  أن  منذ  األملانية  احلماية  لتقبل  مهيأة  اليوم 

ميولي  بسبب  بأملانيا  اهتمامي  من  انطالًقا  وأنا-   بسموكم، 

أكثر  أن جنتهد  يجب  بأنه  أفكر   - أملانًيا  أديًبا  وكوني  الثقافية 

حتى نحصل على حماية اإلمبراطورية األملانية والقانون األملاني . 

فهناك ميل في سياسة أملانيا للتوصل إلى موطئ قدم في الشرق 

اهتماًما  أجدادنا  بأرض  القيصر  اجلاللة  اهتمام صاحب  وهناك 

دينًيا وسياسًيا، وأخيرًا هناك احلقيقة القائمة وهي تأثير أملانيا 

على تركيا الذي أصبح متغلًبا اليوم.  كل هذه األمور تسند وجهة 

نظري في أن احلماية األملانية هي التي نريدهـا حلركتنا ال احلماية 

اإلجنليزية التي يريدها البعض."9

تذهب بعض التحليالت املتسرّعة لنسب أمر حسم النقاشات 

والنزاعات لصالح بريطانيا إلى قوة اللوبي الصهيوني في بريطانيا 

بهذه  نقّر  أن  ميكن  ال  هناك.  االقتصاد  مفاصل  على  وسيطرته 

القراءة أو ندعمها، بل على العكس، فمعظم الدراسات والقراءات 

تنفي هذا االدعاء إذ كانت احلركة الصهيونية في املانيا أقوى منها 

في بريطانيا، حيت أن املجتمع اليهودي وعلى صغر حجمه في 

ولم  البريطانييني  واملجتمع  االقتصاد  في  مندمجا  كان  بريطانيا 

يعرف عنه احلماس الشديد للحركة الصهيونية،10 )وحول النقاش 

بني الروتشلديني ووايزمان في بريطانيا سنتحدث الحقا(، على عكس 

وضع اجلماعة اليهودية في أملانيا التي كانت تعّد أقوى بكثير ،  وقد 

شغل أبناؤها حينها مناصب حكومّية وإعالمية وسياسية حزبية 

وسيطروا على ثالثة بنوك مركزّية، كما أن مقّر احلركة الصهيونية 

ذاته كان في أملانيا.11

في  بريطانيا  على  لالعتماد  األساسي  احلاسم  العامل  إن 

استصدار وعد بلفور، هو ما ترتب عنه من متوضع عاملي للقوى 

ديناميكيات  من  جرى  وما  وأثنائها  األولى  العاملّية  احلرب  بعد 

داخلية بريطانية في هذه الفترة، إذ إن مصالح أملانيا كانت في 

أملانيا كانت حليفة  تضاد مع املصالح الصهيونية حينها  كون 

لإلمبراطورية العثمانّية، أما بريطانيا ) التي كان من الواضح أنها 

تسعى القتسام واغتنام مناطق نفوذ اإلمبراطورية العثمانية بعد 

سيطرة تيار الراديكاليني(، فكانت قد بدأت ترى أهمّية وجود حماية 

ملصاحلها في املنطقة بعد منتصف القرن التاسع عشر حتديدا، 

لتأمني خط قناة السويس، أهم ممر يربط الشرق بالغرب، وضرب 

كان من الواضح للصهيونيين ضرورة االستعانة بقوى إمبريالية عالمية 

ل دعما دوليا لفكرة إنشاء "البيت القومي للشعب اليهودي" الذي نادى 
ّ

تشك

به المؤتمر الصهيوني األول. وتشير الدراسات إلى أن الحركة الصهيونية 

المختلفة  المحاور  بين  بينها  فيما  شديدة  انقسامات  شهدت  قد  كانت 

ليس على الموقع فحسب، بل على وجهة وهوية القوى االستعمارية التي 

عليهم اللجوء إليها.
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احلركة النهضوية الوطنّية الصاعدة في مصر والقومية في بالد 

الشام، كما أن وجود تلك الدولة ستساهم في ربط خطوط اتصال 

مستعمراتها.12 وميكن التأكد من صحة هذا االدعاء بالعودة إلى 

وهنري  حسني  الشريف  بني   ( ماكماهون   - حسني  مراسالت 

ماكماهون احلاكم العسكري البريطاني في مصر(، عشية احلرب 

العاملّية االولى، والذي أكد من خاللها البريطانيون وفيما بعد، أن 

احملادثات والوعودات حول إنشاء دولة عربّية بزعامة الشريف حسني 

تنظر  ما  وهو  الفلسطينّية،  األراضي  قط  تشمل  ولم  تتطرق  لم 

إليه الكتابات اإلسرائيلّية كمرحلة الوعد االولى،1٣ حيث يعتبر هذ 

التحليل أن اتفاقّية "ساكيس-بيكو" )نسبة ملهندسيها مارك سايكس 

البريطاني والفرنسي جورج بيكو(، هي مبثابة املرحلة الثانّية املمّهدة 

الستصدار وعد بلفور، والذي يقسم "غنائم الدولة العثمانّية" بني 

بريطانيا وفرنسا، حيث يتضح من االتفاق أن فلسطني لم تكن جزًءا 

من األراضي التي نوت بريطانيا تقدميها "للدولة العربّية" املزعومة 

بل إبقاءها حتت سيطرة احللفاء.14 كما عرف عن سايكس قربه 

حلاييم وايزمان، وقد تبادال عدة مراسالت قبل توقيع االتفاقية التي 

أظهرت انحياز سايكس للحركة الصهيونّية.15

الذي  الشيوعي  املّد  بني  الربط  إلى  التحليالت  بعض  وتذهب 

التي أطاحت  البلشفية  الثورة  وبعد  قبل  السطح  يطفو على  بدأ 

بالنظام القيصري في روسيا، حيث اعتبرت بريطانيا أن دعم احلركة 

الصهيونية قد يشّكل بديال واحتواء  لليهود الذين يلتحقون بصفوف 

احلركات االشتراكّية ويساهمون في تشكيل قاعدة لها في منطقة 

الشرق األوسط. ويذهب هذا التحليل إلى عدم اعتبار التزامن الزمني 

بني هذا املّد وبني إصدار وعد بلفور صدفة،16 حيث يستند مؤيدو هذا 

التحليل على تصريح لونستون تشرتشل يقول فيه: "إن إنشاء دولة 

يهودية حتت حماية التاج البريطاني يعد مفيدًا للغاية من جميع 

اجلوانب، ومتوائمًا مع مصالح اإلمبراطورية البريطانية ـ التي من 

أهمها  "تدمير مخططات الثوري الروسي ليون تروتسكي الرامية 

إلقامة دولة شيوعية عاملية يسيطر عليها اليهود".17 ويتفق مع هذا 

التحليل بعض الدراسات اإلسرائيلّية.18 وإن كان من الصعب اعتباره 

سببا مباشرا أو مركزيا في استصدار الوعد.

جدلّية النقاش الداخلي الصهيوني في بريطانيا 
والصراع الداخلي في الحكومة

إن احلذر الذي ترمي إليه القراءة املوجزة، آنفة الذكر، إزاء نسب 

استصدار وعد بلفور لقوّة اللوبي الصهيوني،  ال ينفي باملطلق 

األثر الذي لعبته قوة نفوذ التيار الصهيوني في بريطانيا، وعلى 

مع  وايزمان  التي نسجها  القوية  العالقات  وايزمان.  رأسه حاييم 

أثناء  البريطانية، تعززت  شخصيات مفتاحّية مهمة في احلكومة 

احلرب العاملّية األولى، لكن ما كان لهذه العالقات أن تثمر  في ظل 

انعدام العامل املركزي واألساسي وهو تقاطع مصالح القوى العظمى 

سابقا،  عرضه  أسلفنا  وما  الصهيونية  احلركة  مع  املنطقة  في 

وبدون حصول تغيير بنيوّي في النخبة احلاكمة البريطانّية؛ تغيير 

تشابك وتفاعل مع تيار وايزمان في احلركة الصهيونية، سنبّينه 

في األسطر القادمة.

قبيل اإلعالن عن التصريح أخذت قوة تيار حاييم وايزمان 

األعوام  فترة  أن  إلى  اإلشارة  وميكن  فشيئا،  شيئا  تزداد 

باألحداث  حبلى  كانت  الوعد  استصدار  حتى   1914 بني 

كثمرة  الفترة  هذه  نعنِون  أن  ونستطيع  الدراماتيكّية، 

والصراعات  جهة  من  الداخلّية  الصهيونية  النقاشات  جلدلية 

من  مركزيني  تيارّين  بني  البريطانّية  احلكومة  في  الداخلّية 

جهة ثانية. كان هذا الصراع الداخلي البريطاني وعالقته مع 

 النقاشات الصهيونية وحراك وايزمان عامال مركزيا دون شك.

وتذهب بعض التحليالت إلى الربط بين المّد الشيوعي الذي بدأ يطفو على 

السطح قبل وبعد الثورة البلشفية التي أطاحت بالنظام القيصري في روسيا، 

واحتواء   بديال  ل 
ّ

يشك قد  الصهيونية  الحركة  دعم  أن  بريطانيا  اعتبرت  حيث 

لليهود الذين يلتحقون بصفوف الحركات االشتراكّية ويساهمون في تشكيل 

التحليل إلى عدم اعتبار  قاعدة لها في منطقة الشرق األوسط. ويذهب هذا 

التزامن الزمني بين هذا المّد وبين إصدار وعد بلفور صدفة.
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كما أسلفنا، فإنه من الصعب تقدمي سبب واحد قاطع مباشر 

يجيب على سؤال سبب استصدار وعد بلفور، واستكفت عدة 

أبحاث باتباع النموذج الوصفي عاجزة عن تقدمي حتليل سببي 

داني  اإلسرائيلي  الباحث  دراسة  نراجع  أن  وميكن  مباشر، 

في  منشور  الدراسة  هذه  من  )جزء  املجال  هذا  في  جوتوين 

موقع آخر من هذا العدد من قضايا(. يقّسم جوتوين النقاش 

في الدراسات التي تناولت هذه اجلزئية إلى مدرستني: "مدرسة 

الربط" و "مدرسة التمركز". من جانبه فإن مدرسة "الربط" والتي 

كان رائدها ليونارد شطاين )من مقربي وايزمان(، تشدد على 

دور الصهاينة البريطانيني ووايزمان وتتعامل مع املسألتني ) أي 

الدور الصهيوني والدور البريطاني( كوحدة حتليل واحدة ترّجح 

من خاللها مصلحة بريطانيا في االستعانة باليهود الستمالة 

الرأي في روسيا للجم محاوالت اخلروج من احلرب وإقامة صلح 

اجلالية  داخل  الصراع  حسم  عامل  وكذلك  املانيا،  مع  منفرد 

البريطانية ملصلحة وايزمان(. بيد أن مدرسة "التمركز" والتي 

كان افرامي وواينري من أشهر روادها في البداية، تشدد على 

ضرورة الفصل بني العاملني ) الصهيوني من جهة والبريطاني 

من اجلهة األخرى(، وتناول كل منهما كعامل بحد ذاته، أي فصل 

اإلمبريالية  املصالح  مسألة  عن  الصهيوني  واحلراك  النشاط 

البريطانية، وقد متركز حتليل هذه املدرسة في اجلانب األخير 

)أي املصالح البريطانية من الوعد(.19

تشدد املدرسة الثانية، بخالف األولى، على السياسة البريطانّية 

واملصالح البريطانّية كسبب مركزي الستصدار الوعد، وهو ما يعّبر 

عنه مئير فارطا في كتابه قائال: " لو لم يكن الصهاينة موجودين في 

تلك الفترة ألوجدهم البريطانيون....ليس مهما ما فعله الصهاينة ولم 

تكن ثمة حاجة إلى  وايزمان أو سوكولوف  بوجه خاص أو أي قائد 

صهيوني".20 بهذا املعنى، يظهر تأكيد هذا التوجه على السياسة 

البريطانية بحد ذاتها وما جرى أثناء وبعد احلرب العاملية االولى، 

وعلى أن دور وايزمان أو سوكولوف او احلركة الصهيونية يقتصر 

على استثمار هذه السياسة وليس إنتاجها. كذلك ينضم الباحث 

يشعياهو فريدمان لهذا التوجه متمركزا في األسباب االستعمارّية 

البريطانّية الستصدار هذا الوعد، ويذهب دافيد يسرائيل أبعد من 

ذلك لتأكيد املقولة من خالل نقاش تأثير "الكتائب العبرّية" ومصلحة 

بريطانيا معها...21

التي  اخلاصة  الظروف  عند  نقف  ولكّي  آخر،  جانب  من 

أي  الوعد،  استصدار  عشّية  الصهيونية  باحلركة  أحاطت 

واملداوالت  النقاشات  في  التعّمق  من  بد  ال   ،1917-1915 بني 

والصراعات التي شهدتها احلركة في بريطانّيا ودور وايزمان في 

هذا السّجال وعالقته بالروتشيلدّيني. ولهذه العالقة واخلالفات، 

عشية استصدار الوعد وبعده مباشرة، موقع أساسّي ومركزّي 

في دراسة الباحث جوتويني.

قبيل اإلعالن عن التصريح أخذت قوة تيار حاييم وايزمان تزداد شيئا فشيئا، 

ويمكن اإلشارة إلى أن فترة األعوام بين 1914 حتى استصدار الوعد كانت حبلى 

باألحداث الدراماتيكّية، ونستطيع أن نعنِون هذه الفترة كثمرة لجدلية النقاشات 

الصهيونية الداخلّية من جهة والصراعات الداخلّية في الحكومة البريطانّية بين 

تيارّين مركزيين من جهة ثانية. كان هذا الصراع الداخلي البريطاني وعالقته مع 

النقاشات الصهيونية وحراك وايزمان عامال مركزيا دون شك.

جنود من "الكتائب اليهودية" في اجليش البريطاني مع أسرى أملان في احلرب العاملية الثانية.
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الصراع بين الراديكاليين واإلصالحيين
في الحكومة البريطانّية

 إن فهم هذه اخلطوات والدينامكية الداخلية الصهيونية في هذه 

الفترة بالذات يشّكل وفقا جلوتوين نقطة التالقي بني املدرستني، 

الصهيونية  الدينامكية  ربط  على  التحليل  ويقوم  الذكر،22  آنفتّي 

الداخلية بالديناميكية الداخلية البريطانية، أي صراع احملاور داخل 

احلكومة البريطانّية، ذلك الصراع الذي من املمكن فرزه بني تيارّين 

أساسيني في احلكومة البريطانية: التيار اإلصالحي بقيادة رئيس 

وبني   عام 1916( هربرت هنري إسكويث،  نهاية  ) حتى  احلكومة 

التيار الراديكالي الذي تزعمه لويد جورج وهو رئيس احلكومة الذي 

سيخلف إسكويث.2٣

يعود أساس الصراع الداخلي إلى تباين وتضاد الرؤى حول 

الذين يرون بعدم  العاملّية األولى بني اإلصالحيني  إدارة احلرب 

املغامرة وتفتيت اإلمبراطورية العثمانية إمنا السعي إلى إجراء 

صلح لصالح بريطانيا واإلبقاء عليها حتى بعد االنتصار في 

احلرب، بيد أن التيار الراديكالي كان يرى ضرورة ماسة بالقضاء 

وفقا  وتقاسمها  وتفتيتها  العثمانية  اإلمبراطورية  كلّية  على 

للمصالح االستعمارية البريطانّية. من نافل القول إن اخلالف 

والصراع رمبا يبدأ في سؤال العالقة مع اإلمبراطورية العثمانية 

أو التوجهات املختلفة بشأن مستقبلها، لكنه ال يقف عندها، 

بل ينسحب على قضايا أخرى مشتقة أو ذات عالقة، فقد كان 

اخلالف أيضا حول التوجهات العسكرية االستراتيجّية التي على 

بريطانيا اتباعها، بني اإلصالحيني الذين رأوا ضرورة التمركز 

في أوروبا وحسم املعركة فيها، وبني الراديكاليني الذين كانوا 

يشددون على أهمية االهتمام باجلبهة الشرقّية وتعزيزها )أي 

جبهة الشرق األوسط( ضد اإلمبراطورية العثمانّية كأحد أهم 

أهداف بريطانيا. وال شك أن محور العالقة مع احلركة الصهيونية 

كان موضع خالف واضح بني التيارين، حيث أصر الراديكاليون 

على ان مصلحة بريطانيا االستراتيجية تكمن في التحالف مع 

احلركة الصهيونية ودعمها.24

أطيح بحكومة إسكويث عام 1916 وترأس احلكومة البريطانية 

من بعده لويد جورج فيما عرف مبثابة حسم الصراع والنقاش 

لصالح التيار الراديكالي، الذي فتح ومّهد الطريق بعد أقل من 

بلفور، خاصة بعد تعزيز أواصر العالقة  عام الستصدار وعد 

إلى عامل  لويد جورج ووايزمان منذ كانون 1917، إضافة  بني 

دخول الدولة العثمانية احلرب، مما أثر بدوره على الصراع بني 

احملورين، فعلى سبيل املثال حتى هربرت صموئيل، وهو من 

املتحمسني للحركة الصهيونية، لم يكن يظن أن الوقت مالئم 

للحديث عن "بيت قومي لليهود في فلسطني" عام 1915 إال أنه 

رأى أن دخول الدولة العثمانية احلرب معناه تفككها احلتمّي.25 

لم يكن دخول الدولة العثمانية احلرب ضد بريطانيا عامال مؤثرا 

احلركة  وداخل  بل  البريطانّية  احلكومة  داخل  النقاشات  على 

تفاؤال وحتمسا  أكثر  بدا  وايزمان  فحتى  نفسها،  الصهيونية 

لتطبيق احللم الصهيوني بعدها. 

عند تناول النقاش داخل احلركة الصهيونية ال بد من اإلشارة 

وايزمان-البارون روتشلد، حيث  بقوة وهو  يتعاظم  بدأ  إلى محور 

أوعز البارون روتشلد في أوائل 1915 لوايزمان أن السبيل الوحيد 

لتحقيق احللم يكمن بالتقرب إلى التيار الراديكالي في احلكومة 

البريطانية ومساعدته في فرض أجندته، وقد اقتنع وايزمان عند 

تلك النقطة مببدأين أساسيني: ضرورة تثبيت اليهود كقومية حيث 

اعتقد أن النقاش القومي سيأخذ حيزا في التأثير على القرارات بعد 

احلرب العاملية األولى، وثانيا اإلميان الراسخ بأن بريطانيا ونصرة 

التيار الراديكالي فقط هما ما ميكن للحركة الصهيونية االعتماد 

عليه في حتقيق حلمها.26

بهذا المفهوم، سعى وايزمان إلى مالءمة نشاط ووتيرة خطوات الحركة 

الصهيونية لعزف الراديكاليين، وقد كان هذا التوجه ومعه التحالف الوايزماني-

ناتي  انضم  أن  بعد  الصهيونية،  الحركة  داخل  النقاش  حسم  ما  الروتشلدّي، 

أواخر 1914 متحمسا لوايزمان ألنه اعتقد أن  روتشلد، وهو من لم يكن حتى 

تكثيف نشاط الصهيونية في فلسطين سيزعج السلطان العثماني، إلى أن 

دخلت الدولة العثمانية الحرب.
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بهذا املفهوم، سعى وايزمان إلى مالءمة نشاط ووتيرة خطوات 

احلركة الصهيونية لعزف الراديكاليني، وقد كان هذا التوجه ومعه 

النقاش داخل احلركة  الوايزماني-الروتشلدّي، ما حسم  التحالف 

الصهيونية، بعد أن انضم ناتي روتشلد، وهو من لم يكن حتى أواخر 

1914 متحمسا لوايزمان ألنه اعتقد أن تكثيف نشاط الصهيونية في 

فلسطني سيزعج السلطان العثماني، إلى أن دخلت الدولة العثمانية 

احلرب، وقّدم وايزمان مذكرة في كانون الثاني 1915، عندها بدأ 

ناتي يرى إمكانية حتقق احللم الصهيوني، وانسحب ذلك بعدها 

على مجمل العالقات الروتشلدّية مع لويد جورج. تلك العالقات التي 

لم تكن على أفضل حال في السابق، وذلك بسبب سياسة لويد 

جورج حني كان وزيرا للمالية قبل ذلك بسنوات، حيث طرح حينها 

الرفاه(  اقتصاد  إلى  )أقرب  الشعب"  "موازنة  بسياسة  عرف  ما 

التي لم تالمس األهواء الروتشلدية الرأسمالية، حتى عادت أواصر 

العالقات لتقوى على أثر احلرب العاملية األولى واألزمة االقتصادية 

التي عصفت ببريطانيا وخاصة بعد دخول الدولة العثمانية احلرب 

ضد بريطانيا. ومع وصول لويد جورج سدة احلكم في أواخر عام 

بدأت  التي  العالقة  تلك  وايزمان،  وبني  بينه  العالقة  تطّورت   1916

عمليا في 1914 من خالل صحافي بريطانّي مقرب من لويد جورج 

يدعى تشارلز سكوت.27

مسودات االتفاق الثالث وصوال للصيغة النهائّية

من اجلدير التنويه أن صيغة بلفور كانت قد مرت بثالث مراحل 

حتى وصلت للصيغة التي عرفت للجميع، إذ تقدم اللورد روتشلد 

بالنسخة األولى للورد بلفور )حيث عمل على النسخة باإلضافة له 

كل من ناحوم سكولوف وأشخاص من وزارة اخلارجية البريطانية(. 

ليطرح من بعدها الوزير ميلنر صيغة معّدلة على املجلس الوزاري 

البريطاني في 4 تشرين األول 1917 وهي معدلة عن املسودة األولى 

التي قدمتها احلركة الصهيونية في 18 متوز من العام نفسه. ومن 

بني هذه التغييرات استبدال عبارة " إسرائيل كبيت قومي يهودي" 

إلى " بيت قومي في إسرائيل"، وبدل "حكومة جاللته تتبنى املبدأ" 

أضيف  كما  العطف".   بعني  تنظر  اجلاللة  "حكومة صاحب  جاء 

التشديد على عدم إهدار حقوق غير اليهود املدنية وحقوق ومكانة 

اليهود في الدولة األخرى. لتصدر النسخة النهائية للوعد في 2 

تشرين الثاني1917. 

واالنتداب  بلفور  وعد  بعد  الصهيونّية  الحركة  توجهات  عنونة  يمكن 

على  فعلًيا  قانونًيا-  الدولة  مأسسة  بمرحلة  فلسطين  على  البريطاني 

األرض- وتركيز الطاقات في داخل فلسطين من أجل ذلك. يأتي هذا ضمن 

غطاء قانونّي سياسي من قبل االنتداب البريطاني والحاكم البريطاني األول 

لفلسطين هربرت صموئيل، الذي كان صديقا للجنرال اللنبي،.

ناحوم سوكولوف.
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الحركة الصهيونّية بعد وعد بلفور

كان لوعد بلفور أثر مفصلي في تاريخ احلركة الصهيونية 28 

واملسألة الفلسطينّية، بعد أن رسخت في الوعي البريطاني ضرورة 

استراتيجّية.  كمصلحة  فلسطني  في  لليهود  قومي  وطن  إنشاء 

تعتبر العديد من الدراسات أن االنتداب البريطاني، وحتديدا الفترة 

األولى لالنتداب- أي حقبة املندوب السامي األول هربرت صموئيل، 

التي سنتناولها الحقا- الترجمة الفعلية للوعد. أو بكلمات أخرى، 

كان تنفيذ روح وعد بلفور من وظائفها األساسّية، حتى أن حاييم 

وايزمان أعلن ذات مرة أنهم "من عّينوه".29 هذا على الرغم من أن 

التقرير الذي قّدمه مبعوثا الرئيس األميركي ويلسون إلى مؤمتر 

السالم في باريس، هنري كينغ وتشارلز كرين، أكد على أنه ما 

من طريقة لتحقيق فكرة احلركة الصهيونية إال بقوة السالح وأن 

املسؤولني البريطانيني يدركون ذلك جيدا.٣0

رزحت فلسطني، بعد احلرب العاملّية األولى، كما كان متوقعا، 

حتت االنتداب البريطاني، حيث دخل إليها اجلنرال ادموند اللنبي 

في كانون األول 1917.  كان عدد اليهود الذين سكنوا فلسطني في 

بداية االحتالل البريطاني للبالد نحو خمسني ألفا )أقل من عشر 

وخمسني  ستة  إلى  عددهم  يصل  أقصى  تقدير  وفي  السكان(، 

البريطاني  ألف يهودي.٣1  كما أن حقيقة تشابك فكرة االنتداب 

لفلسطني ووعد بلفور لم تكن محض حتليل فحسب، إذ إن معاهدة 

صّك االنتداب املُعلن من عصبة األمم املتحدة يشمل، فيما يشمل، 

االلتزام بوعد بلفور في فلسطني، كما جاء في البند الثاني لصّك 

حال سياسية  في  البالد  بوضع  بريطانيا  تكليف  حول  االنتداب 

وإدارية واقتصادية تسمح بإنشاء الوطن القومي اليهودي.  وعليه، 

فال ميكن قراءة االنتداب، فيما بعد، مبعزل عن هذه احلقيقة الدامغة.

ميكن عنونة توجهات احلركة الصهيونّية بعد وعد بلفور واالنتداب 

الدولة قانونًيا- فعلًيا  البريطاني على فلسطني مبرحلة مأسسة 

على األرض- وتركيز الطاقات في داخل فلسطني من أجل ذلك. 

يأتي هذا ضمن غطاء قانونّي سياسي من قبل االنتداب البريطاني 

كان  الذي  هربرت صموئيل،  لفلسطني  األول  البريطاني  واحلاكم 

صديقا للجنرال اللنبي،  وتدلنا املراسالت بينهما على أنهما كانا 

أجل  باالنتداب من  املنوطة  الوظائف  متفاهمني متاما بخصوص 

حتقيق الوعد وتهيئة فلسطني للدولة العبرية.٣2

كانت حقبة هربرت  أسلفنا،  كما  القانونّية:  والدفيئة  التغطّية 

خلفه  وما  بلفور،  وعد  عن  فصلها  يستقيم  ال  والتي  صموئيل 

سة الرئيسية للدولة العبرّية لتشكيل  وكشفه، كانت املرحلة املؤسِّ

البنّية الفوقّية-القانونية كدفيئة لتشكيل البنية التحتية املؤسساتية 

الصهيونية، أي خلق إسرائيل قانونيا كما يصفها الباحث سلمان 

مائة  حوالى  االنتداب  سلطة  أصدرت  احلقبة  هذه  في  ستة.  أبو 

تشريع متّكن من تسريب األراضي من العرب إلى اليهود، إضافة 

إلى إنشاء نظام تعليم منفصل لليهود، ونواة  لوزارة طاقة ووزارة 

أشغال ووزارة مياه. كما ُسمح لليهود بتشكيل جيش منفصل.٣٣ 

ولم تدعم بريطانيا إال املؤسسات العبرية اليهودية، ولم تدعم حكومة 

االنتداب البريطاني بناء مؤسسات فلسطينية في حني دعمت بناء 

املؤسسات الصهيونية، وحرصت على أن ال تقيم مؤسسات متثيلية 

منتخبة في البالد، وذلك خوفا من تأثير العامل الدميغرافي الذي 

لم يكن ليتالءم مع مصاحلها، كون األغلبية السكانّية هي عربية 

فلسطينية. ٣4

النقاش  كان  الوايزماني-التصحيحي:  الداخلي  الصراع  بداية 

والصراع الذي نشب بني تيار حاييم وايزمان من جهة وبني زئيف 

جابوتنسكي، مؤسس الصهيونية التصحيحّية، من اجلهة املقابلة، 

أحد املخلّفات الواضحة والظاهرة بعد إصدار الوعد. وميكن اختزال 

وعنونة هذا الصراع بالنقاش حول مفهوم "اجلدار احلديدي"، وُيعد 

مقال زئيف جابوتنسكي  الذي يحمل هذا العنوان ثمرة لهذا النقاش، 

الذي بدأ مباشرة بعد وعد بلفور. وتقوم فكرة اجلدار احلديدي على 

فهم أساسي حلقيقة أن النشاط الصهيوني لن يكون مقبوال على 

السكان احملليني ) أي الفلسطينيني(، وأن ذلك سيثير مقاومتهم 

له، وعليه يرى أصحاب هذا التوجه أن احلركة الصهيونية يجب أن 

تبني "جدارًا  واقيا"  لها يقف سدا أمام ذلك من خالل االعتماد 

على االمبريالية البريطانّية كي ال تنحصر املسألة بني الصهاينة 

والعرب. كذلك يرى أصحاب هذا التوجه أن ال رجاء يذكر من إجراء 

جابوتنسكي  أن  حتى  احملليني،  السكان  ملفاوضة  مبادرات  أي 

العبرية"  "الكتائب  دور  على ضرورة  ويشدد  ذلك  من  أبعد  يذهب 

كذراع للجيش البريطاني.٣5 ورمبا يعود مصدر الصراع املذكور إلى 

النقاش داخل تيار حاييم وايزمان واملقربني إليه، عشّية وعد بلفور. 

في  الراديكالي  التيار  من  اإلفادة  مبدأ  وايزمان  حاييم  اتبع 

احلكومة البريطانية لتثبيت أقدام احلركة الصهيونية في فلسطني، 

اآلراء  الوعد، أخذت  منذ منتصف 1917 وحتى استصدار  أنه  إال 

النقدية تلّف سلوك وايزمان حتى من أقرب مقربيه مثل هاري ساكر، 

سوكولوف وطولكفسكي وغيرهم. وقد متحور النقد حول ادعائهم 

أن وايزمان يقوم برهن احلركة الصهيونية لبريطانيا ويرهن جناحها 

باالعتماد الكلي على النوايا واملصالح االستعمارية البريطانّية، وهو 

بهذا مطابق لفكر جابوتنسكي. ٣6

بدأ حاييم وايزمان، في أعقاب وعد بلفور، شيئا فشيئا، بتغيير 

سياسته استراتيجيا، وبات، كما يصفه جابوتنسكي، متخلًيا عن 

فقط  االعتماد  يرى ضرورة عدم  بدأ  إذ  "اجلدار احلديدي"،  مفهوم 
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العبرّية"  "الكتائب  دور  حول  النقاش  كان  وقد  البريطانيني.  على 

انعكاًسا لهذا التغيير، إذ رأى جابوتنسكي أن الكتائب يجب أن 

تكون ملحقة، وذراعا للجيش البريطاني، مقابل فكرة "الهجانّية" 

املستقلة.٣7 وصل هذا الصراع ذروته لدى استقالة جابوتنسكي من 

اإلدارة الصهيونية عام 192٣، بعد أن كانت املواقف بينهما متقاربة 

جدا حتى صدور وعد بلفور.

إلى  الطريق  في  املؤسسات  وبناء  التنظيمات  مأسسة  حقبة 

الدولة: على أثر وعد بلفور، ازدادت الهجرة الصهيونية إلى فلسطني، 

لها.  األبواب  وشرعت  الهجرة  هذه  االنتداب  حكومة  سّهلت  حيث 

وباشرت احلركة الصهيونية بتأسيس البنية التحتية للدولة بكثافة 

أكبر، حيث أنشأت مؤسسة "الهستدروت" ) االحتاد العام لنقابة 

كانت  التي  العمالية  األحزاب  وّحدت  التي  إسرائيل(،  في  العمال 

كانون  في  ُعقد  وقد  منفصلة.  هيئات  ولها  بينها  فيما  منقسمة 

ـ "عمال أرض إسرائيل" وفيه أعلن عن  ل األول 1920 املؤمتر العام 

تأسيس "الهستدروت". 87 مندوب مثلوا 4 أحزاب منتخبة من قبل 

444٣ عامال. وكان لتأسيس "الهستدروت" أثر كبير ليس على تنظيم 

العمال اإلسرائيليني فحسب، بل على مستوى بعث الشعور القومي 

في صفوف الصهاينة، حيث تقاطع عملها على عدة مستويات: 

اجتماعي، سياسي وأمني.٣8

االستيطانّية  التجمعات   ( "اليّشوف"  مؤسسات  بناء  ويعد 

وعد  عقبت  التي  املرحلة  سمات  أهم  من  املستقلة،  األولى( 

العديد  تعتبره  ما  وهو  الصهيونّية،  احلركة  نشاط  في  بلفور 

من الدراسات تعبيد الطريق للدولة، فبني سنوات 1919-1918 

عقدت العديد من االجتماعات ملمثلي التجمعات االستيطانية 

" اليشوف" واتفق على انتخاب "مجلس منتخبني". وفي نيسان 

1920 عقدت هذه االنتخابات، وفي تشرين األول من العام نفسه 

الذي  وهو  إسرائيل"،  "كنيست  سمّي  الذي  املجلس،  اجتمع 

يحدد السياسات، حيث ُتنتخب منه "جلنة قومّية" تشّكل الذراع 

مؤسسة  املؤسسات،  هذه  إلى  يضاف  للسياسات.  التنفيذي 

احملكمة الشرعية اليهودية  و "احلاخامّية الكبرى"، التي حصلت 

على اعتراف حكومة االنتداب وأعطيت لها صالحية البت في 

أمور الدين واألحوال الشخصّية.٣9

تعزيز وتقوية حركة "الروّاد" )بالعبرية: هحلوتس(: وهي منظمة 

صهيونية شبابّية كانت قائمة من قبل، لكن بعد وعد بلفور سّجل 

ازدياد في عدد املنظمني لها، حيث هاجر ما يقارب 6000 منهم 

إلى فلسطني، بعد أن تلقوا التدريبات في عدة بلدان خاصة روسيا 

وشرق أوروبا- تدريبات وإعداد زراعي ومهني ودفاعي عن املستعمرات 

واملستوطنات املقامة.40

بناء االقتصاد اليهودي املنغلق و"العمل العبري": امتازت الفترة 

والزراعي  الصناعي  النشاط  بتكثيف  بلفور  وعد  أعقبت  التي 

اليهودي.   اليهودي الصهيوني في فلسطني وتوسيع االقتصاد 

على  املنغلق  القومي  االقتصاد  منوذج  بناء  الصهاينة  اعتمد 

املجتمع اليهودي، على خالف منوذج جنوب إفريقيا، حيث كانت 

الرأسمالية بيضاء وغالبية العمال من السود، ففي فلسطني أرادت 

والطبقات  والعمل  اإلنتاج  عالقات  تكون  أن  الصهيونية  احلركة 

منحصرة في الشعب اليهودي. لذلك قاموا بحمالت إغالق السوق 

اليهودي أمام العرب وأنشأوا ما اصطلح على تسميته "العمل 

اليهودي" وسيطرته على  القومي  "الصندوق  العبري"، مستغلني 

القاعدة على هذه األراضي. وقد قاطعوا  األراضي، وفرض هذه 

كل من يخالف هذا النهج. أقرّت احلركة والهستدروت نوعني من 

الضرائب على أعضائها: الدفاع عن العمل اليهودي وضريبة من 

أجل الدفاع عن املنتوجات اليهودّية، إضافة إلى تنظيم الهستدروت 

يوّظفون  اليهود ممن  األراضي  وإضرابات ضد مالك  مظاهرات 

عربا.41 كما دخلت احلركة الصهيونية في منافسة مع املقاولني 

امتازت الفترة التي أعقبت وعد بلفور بتكثيف النشاط الصناعي والزراعي 

اعتمد  اليهودي.   االقتصاد  وتوسيع  فلسطين  في  الصهيوني  اليهودي 

الصهاينة بناء نموذج االقتصاد القومي المنغلق على المجتمع اليهودي، على 

العمال  وغالبية  بيضاء  الرأسمالية  كانت  حيث  إفريقيا،  جنوب  نموذج  خالف 

من السود، ففي فلسطين أرادت الحركة الصهيونية أن تكون عالقات اإلنتاج 

والعمل والطبقات منحصرة في الشعب اليهودي.
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حظوا  وقد  طرقات  وشق  عامة  ومنشآت  أعمال  لتنفيذ  العرب 

الطرقات  شق  على  العمل  أن  إلى  دراسات  وتشير  مبعظمها. 

بنصب  بدأت  للشوارع،  محاذية  يهودية  جتمعات  لبناء  استغّل 

اجلماعية  "التضحّية"  و  اجلماعي  الشعور  من  وعززت  اخليام 

والتكافل االجتماعي. كما أقاموا كتائب، أشهرها كتيبة حتمل 

اسم "يوسف ترومبلدرو" متركزت أهدافها في االستيطان الزراعي، 

واستيعاب املهاجرين، وحماية املستوطنات، واحتالل العمل العبري 

والعمل الصهيوني "االشتراكي".42

التعامل مع املجتمع الفلسطيني: يشير الباحث هيلل كوهني 

وايزمان  تيار  وبقيادة  بلفور،  وعد  بعد  الصهيونية  احلركة  أن 

كما اسلفنا، لم تكتف بضمان العالقات اخلارجية اجليدة مع 

بريطانيا وأوروبا، بل اقتنعت بضرورة أخذ السكان احملليني في 

معهم  التعامل  وإمنا  منطلق حقوقهم،  من  ليس  االعتبار،  عني 

ضمن هذا املشروع، حيث شّكلت احلركة الصهيونية عام 1919 

مركزا استخبارًيا خاًصا مبسألة العالقات بني العرب واليهود، 

كان من مهامه األساسية جمع معلومات حول األجواء الشعبّية 

واآلراء السياسية في صفوف العرب، ورصد األماكن وأصحاب 

للمعلومات  إضافة  منهم،  الشراء  املمكن  من  الذين  األراضي 

توّصل  كما  ضدهم.  املوّجهة  األعمال  نوايا  حول  االستخبارية 

حاييم   وايزمان إلى اتفاق مع امللك فيصل )ابن احلسني( في 

مؤمتر باريس عام 1919 يضمن دعم أو عدم مناهضة فيصل 

ملشروع دولة يهودية في فلسطني، وكان  مهندس هذا االتفاق 

البريطاني املدعو "لورانس العرب". وّقع فيصل على االتفاق مع 

حاييم وايزمان ولكنه وّقع بخط يده على أن االتفاقية سارية وتتم 

لنسج  التوجه  كان هذا  وقد  استقاللهم.4٣  العرب  نال  إذا  فقط 

العالقات العربية-الصهيونية الذي دعمه وايزمان أحد أهم محاور 

الصراع الوايزماني-التصحيحي )من الصهيونية التصحيحية 

التي أسسها جابوتنسكي(، حيث رأى جابوتنسكي أن ما من 

داع لهذه املشاورات، وأن احلليف املركزي والعامل املركزي حلسم 

الصراع هو بريطانيا.44

أمناط استيطان جديدة : تشير بعض الدراسات أن ثمة شكلني 

جديدين لالستيطان ظهرا بعد احلرب العاملية األولى ) عقب وعد 

الكبيرة"  "املجموعة  عامر:  ابن  مرج  منطقة  في  خاصة  بلفور(، 

الهجرة  في  األول  النمط  وبخالف  العّمال".  "جتمع  و  )كيبوتس( 

الثانية، فإن املجموعة الكبيرة مالئمة لتجّمع سكاني كبير، ليس فقط 

ألصحاب املهن واملهنيني وإمنا جلميع من أراد االنضمام للمستوطنة. 

كما أن هذا النمط من )املجموعة الكبيرة( يشّكل سوًقا مشترًكا 

واسًعا ومتشّعبا  يشّكل وحدة مستقلة. إن الفكرة التي تقف وراء 

هذا النمط االستيطاني والبناء التجّمعاتي تساهم في استيعاب 

الهجرة اآلخذة في االرتفاع بعد وعد بلفور، وتلغي احلاجة للعّمال 

األجيرين كونها تطّور سوًقا ديناميكًيا، إضافة إلى تطوير التعليم.45 

أما النمط الثاني الذي جرى تطويره فهو "التجّمع العمالي" ) 

عمل  قومّية،  أرض  وصورته:  مبادئه  وكانت  العّمالية(،   التعاونّية 

عمومية  خدمات  تشاركية،  باألجرة،  لعّمال  احلاجة  دون  مستقل 

مشتركة، تعاونية شراء-بيع منتوجات االستهالك واإلنتاج ألعضاء 

"التجمع" أو "التعاونّية".46

ازدياد هجرة اليهود الشرقيني )اليمن حتديدا(: أدت أحداث احلرب 

العاملية األولى وما تالها من نتائج إلى بعث روح مسيحيانّية وتفاؤلّية 

لدى اليهود الشرقيني، وحتديدا منطقة اليمن، إذ تشير الدراسات 

إلى ارتفاع ملحوظ في هذه الهجرة. كذلك تأثر هؤالء بدعوات التحفيز 

التي وصلتهم من اليهود القاطنني في فلسطني وخاصة بعد انشاء 

جلنة ممثلني ليهود اليمن بدعم من  "الهستدروت". تدعم اإلحصائيات 

املسّجلة هذا التوّجه إذ إن عدد اليهود اليمنيني في فلسطني كان 

4500 إبان وعقب احلرب العاملّية األولى، ليصل إلى 28000 عشّية 

احلرب العاملّية الثانّية.47

للحكومة  تقرير  من  عرضه،  أسلفنا  بعض مما  تأكيد  ويأتي 

البريطانية لعام 1925 قّدم إلى مجلس عصبة األمم يلّخص الفترة 

لهذه  االنتداب  التي حققها  "اإلجنازات"  فيه  جاء  لالنتداب،  األولى 

احلقبة ومنها:

تسهيل هجرة أكثر ٣4000 يهودي ) أي ثالث أضعاف   -

العام الذي سبق(، وهو ما يقارب أكثر بـ 75% من العدد 

الكلي لليهود الذين تواجدوا في فلسطني منذ الهجرة 

األولى وحتى قبل بداية االنتداب. 

إنشاء 1٣ مستوطنة صهيونّية.  -

منح البلدة اليهودية "تل أبيب" استقالاًل ذاتّيا.  -

افتتاح اجلامعة العبرية، وقد حضره بلفور ووايزمان.  -

انشاء منظمة  "الهستدروت" ) نقابة العمال العامة في   -

إسرائيل(.

وليس   ، الذكر  آنفة  املؤسسات  بناء  النقاط  هذه  إلى  يضاف 

"الهستدروت" فقط؛ وكذلك أمناط االستيطان التي استحدثت لتعزيز 

الوجود الصهيوني واستيعاب الهجرات املتزايدة، وفرض توّجه "العمل 

العبري" واعتماد هذا العمل في كل البالد وفي مجاالت إضافية 

 على غرار: شّق الشوارع، سكك حديد، جسور ومنشآت وغيرها.48

لفلسطني  األول  البريطاني  احلاكم  "خدمات"  تعداد  اردنا  اذا  أما 

هربرت صموئيل وترجمة الهدف العام، سالف الذكر، الذي أعلن 
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عنه، فال بد من التنويه إلى سياسات فتح أبواب الهجرة باألساس 

سمح  كذلك  مهاجر.   16500 مبعدل  لهجرة  عهده  في  والسماح 

كلغة  باليهودية  واعترف  العرب،  من  لليهود  األراضي  ببيع  هذا 

رسمّية، وبكل املؤسسات الصهيونية، ودعم االقتصاد الصهيوني 

الكبيرة  املقاولة  عمليات  مبعظم  صهاينة  توكيل  خالل  من 

العبرّية.49 اجلامعة  إنشاء  ودعم  املنشئات،  وبناء  الشوارع   لشق 

استمرت معدالت الهجرة باالرتفاع حتى اندالع الثورة الفلسطينية 

الصهيونية سّجلت  الهجرة  أن  إلى  الدراسات  تشير  إذ  الكبرى، 

ارتفاعا مستمرا، ففي عام 19٣1 سّجلت أعداد املهاجرين 4000، 

لترتفع إلى 9000 عام 19٣2 ثم ٣0 ألفا عام 19٣٣ لتصل 62 ألفا 

للعام 19٣5. وسّجلت األرقام ما يقارب 450000 يهودي في فلسطني 

عشّية احلرب العاملّية الثانّية،50 أّي ما يقارب أكثر بـ 9 أضعاف 

العدد الذي ُسّجل قبل وعد بلفور.

واجلدير  املعلوم  من  الفلسطيني:  املجتمع  فعل  ردة  حول 

بالتنويه أن هذه السياسات رفعت منسوب القلق واخلطر لدى 

املجتمع الفلسطيني، وال نبالغ إن ادعينا أنها عزّزت وأثرت في 

الشعور الوطني الفلسطيني واحلركة الوطنية الفلسطينية، التي 

وإن أطبقت عليها وأعاقت تطورها بنيتها التقليدّية والعالقات 

املتوارثة، إال أن هذه الفترة ) أي التي عقبت وعد بلفور( شهدت 

العديد من االشتباكات واالحتجاجات العنيفة التي قوبلت بعنف 

شديد من قبل سلطات االستعمار البريطاني، كأحداث عام 1921 

ضد الهجرة الصهيونّية، وأحداث ثورة البراق صيف عام 1929 

التي قادها الشهداء: عطا الزير، محمد جمجوم وفؤاد حجازي، 

الهجرة  أمام  األبواب  بتوسيع  تنديدا   19٣٣ عام  ومظاهرات 

النشاط الصهيوني، والتي قوبلت كذلك بعنف  اليهودية ودعم 

شديد واستشهاد البعض من بينهم موسى احلسيني، رئيس 

بلدّية القدس سابقا.51

ص
ّ

ملخ

اسِتقاًء  مما جاء، فقد شّكل وعد بلفور مرحلة مهمة ومفصلّية 

سياق  في  مركزي  أثر  له  وكان  الصهيونية،  احلركة  تاريخ  في 

النشاط الصهيوني في فلسطني التاريخّية، وعلى مستوى عالقاتها 

اخلارجّية. بيد أن البحث واالستقصاء الفلسطيني، ورمبا العربي، ال 

يتناسب وهذه املفصلّية التي لطاملا خلصت إليها احلركة الوطنّية 

الفلسطينّية. وقد حاولت هذه املادة تناول جزئية جدلية الديناميكيات 

الداخلّية الصهيونية من جهة والتموضعات العاملّية االمبريالّية من 

هذه  وقراءة  الوعد،  استصدار  وعقب  وعشية  إبان  األخرى،  اجلهة 

رؤية حتليلية حول ظروف وحيثيات  لتقدمي  قراءة جدلّية،  اجلزئية 

صدور وعد بلفور، وكيف أّثر على ديناميكيات احلركة الصهيونية 

ونشاطها في فلسطني بعد صدوره مباشرة.

ترّكز املادة في حتليلها األطماع االمبريالية في املنطقة، ونشأة 

لدى  استقّر  قد  وعّيا  ثمة  أن  وترى   ، معها،  الصهيونية  وتشابك 

بديل وال مناص من  أن ال  الصهيونية منذ نشأتها  قادة احلركة 

االستعانة بالقوى االمبريالية لتحقيق املساعي الصهيونية، وكيف 

الرأسمالّية(،  تطّور  مع  تعاظمت  التي   ( السامية  معاداة  شّكلت 

التشابك  هذا  الختمار  ووقودا  محفزا  ومفارقة،  جدلية  وبصورة 

أوروبا،  خارج  اليهودية  املسألة  حلّل  وذلك  الصهيوني-االمبريالي 

الداعم  الداخلّية حول وجه  أنشأ معه الصراعات الصهيونية  مما 

والراعي، بني التيار املبكر الذي رأى بأملانيا احلليف األقوى مقابل 

تيار حاييم وايزمان وروتشلد الذي رأى بريطانيا هي األوفر واألكثر 

مصلحة باملشروع الصهيوني.

من حتليل واستقراء اجلدل بني الدينامكيات الصهيونية في مقر 

احلركة في بريطانيا حتديدا وقوى تيار وايزمان-روتشلد من جهة 

وحسم النقاش الصهيوني الداخلي بانتصار منهجهما من جهة، 

والديناميكيات الداخلية البريطانية التي أدت في النهاية إلى حسم 

هربرت  لفلسطين  األول  البريطاني  الحاكم  "خدمات"  تعداد  اردنا  اذا  أما 

صموئيل وترجمة الهدف العام، سالف الذكر، الذي أعلن عنه، فال بد من التنويه 

إلى سياسات فتح أبواب الهجرة باألساس والسماح في عهده لهجرة بمعدل 

واعترف  العرب،  من  لليهود  األراضي  ببيع  هذا  سمح  كذلك  مهاجر.   16500

باليهودية كلغة رسمّية، وبكل المؤسسات الصهيونية.
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النقاش لصالح الراديكاليني مقابل اإلصالحيني ومع التموضعات 

التي نشأت خالل احلرب العاملية األولى ُولد الوعد، أو على األقل 

ُفطم واستقّر في الوعي البريطاني. ال ميكن لقراءة الوعد وحتليله 

أن تستقيم بعيدا عن رؤية هذه الدينامكيات وحتليل تشابكهما معا.

احلركة  نشاط  على  والواضح  املباشر  األثر  بلفور  لوعد  كان 

الصهيونية داخل فلسطني وذلك تواؤما مع إدراج  بريطانيا لفكرة 

تهيئة  "البيت القومي اليهودي" كجزء أساسي من مهام االنتداب، 

بواسطة  الفوقية  والبنية  القانونية  األرضية  تأسيس  شكل  على 

استصدار قوانني الهجرة، دعم نظام التعليم اليهودي والشركات 

اليهودية وغيرها  كدفيئة للبناء التحتي الصهيوني على األرض، 

وإتاحة  والعسكرية،  واحلزبية  النقابية  املؤسسات  بقيام  السماح 

هذا  تلخيص  وميكن  اليهودية،  الهجرات  مضاعفة  أمام  الطريق 

األثر باملستويات التالّية: 

التغطّية والدفيئة القانونّية "للبيت القومي"؛ بداية الصراع الداخلي 

الوايزماني-التصحيحي؛ مأسسة التنظيمات وبناء املؤسسات في 

الطريق إلى الدولة: الهستدورت، مؤسسات الييشوف وغيرها؛ تعزيز 

وتقوية حركة "الروّاد" )بالعبرية: هحلوتس(؛ بناء االقتصاد اليهودي 

املنغلق و"العمل العبري"؛ محاوالت نسج عالقات صهيونية-عربية؛ 

الشرقيني  اليهود  هجرة  ازدياد  و  جديدة  استيطان  أمناط  اتباع 

)اليمن حتديدا(.

تكن  لم  واستراتيجيات حكمه  البريطاني  التعامل  أن  ال شك 

ثابتة خالل فترة االنتداب، وال ميكن تناولها بصفة كلّية.  فثمة ما 

هو ثابت وآخر متحول في هذه السياسة، وقد حاولت هذه املادة 

بلفور،  أثر صدور وعد  الثابت منها في فترة محددة على  تقدمي 

والتي خلصت إلى اعتبارها حقبة مؤسسة نسجت مالمح املرحلة 

التي تلتها "بتفان" و "إتقان"، و "وفاء" بريطانيا لوعدها.  
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بقلم: داني جوتوين

العوامل واألسباب التي وقفت خلف صدور وعد بلفور: 

حاييم وايزمان، الحركة الصهيونية واإلمبريالية البريطانية

ننقل هنا جزءا من مقاٍل للمؤرخ اإلسرائيلي داني جوتوين، 

املختص بالشؤون االجتماعية - االقتصادية واخلبير في الشؤون 

حيفا  في جامعتي  ومحاضرا  استاذا  يعمل  وهو  الصهيونية، 

وتل ابيب.  نشر هذا املقال في العدد األخير من مجلة " يريد 

همزراح - َمْعرُض الّشرق"، وهي مجلة فصلية تعنى بـ "دراسة 

والنص    ." ومجتمع  ثقافة  تاريخ،   : إسرائيل  ودولة  الصهيونية 

املنقول هنا هو عبارة عن مقدمة ملقال جوتوين املطول الذي نشر  

في العدد األخير للمجلة الدورية املذكورة ) رقم 24،خريف العام 

2016 ، والذي صدر كـ"عدد خاص" حتت عنوان " إسرائيل- عهد 

اإلنتداب: بريطانيون، يهود وعرب"، وُكرس ملناسبة مرور 100 عام 

على صدور وعد بلفور( .

يتناول جوتوين في مقاله بالنقاش والتحليل املسهبني ما قال أنه 

"بعض األسئلة املهمة التي بقيت حتى اآلن في محور جدل مستمر 

بني سائر الباحثني" الذين تناولوا  السياق التاريخي والسياسي  

للشعب  قومي  وطن  إلقامة  املؤيد  بلفور"   وعد  تصريح/  لصدور" 

اليهودي في فلسطني / أرض إسرائيل".

ويركز كاتب املقال بصورة خاصة على سؤالني رئيسيني، األول: 

التي دفعت حكومة بريطانيا إلصدار تصريح  "العوامل واألسباب 

/ وعد بلفور"؟ والسؤال الثاني : " ما هو الدور الذي لعبه حاييم 

وايزمان - أول رئيس لدولة إسرائيل - في اخلطوات واملساعي التي 

يناقش جوتوين  مختلف وجهات  القرار"؟!   هذا  إلى صدور  أدت 

العديد  الصدد،  اليها، في هذا  التي توصل  النظر واالستنتاجات 

من الباحثني، الذين إنقسموا حسب رأيه إلى مدرستني مركزيتني، 

عرّفهما بـ" مدرسة الربط" و" مدرسة التمركز". وينطلق جوتوين في 

ـ" نقطة اللقاء بني اإلخفاقات التي وقعت  مقاله التحليلي مما وصفه ب

فيها املدرسة األولى وبني تلك التي وقعت فيها الثانية"، مستخدما  
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بقي هناك سؤاالن، طوال األعوام الخمسين الماضية، يقفان في 

محور جدل مستمر بين الباحثين في هذا الصدد، األول: ما هي األسباب 

التي دفعت حكومة بريطانيا إلصدار  هذا "الوعد"؟ والسؤال الثاني:  ما 

هو الدور الذي لعبه حاييم وايزمان في الخطوات والمساعي التي أفضت 

إلى اتخاذ هذا القرار؟

في هذا السياق " مساعي وجهود وايزمان"  و"الدور املزعوم" الذي لعبه 

في صدور وعد بلفور كـ" مفتاح لتفسير بديل للعوامل واألسباب 

التي دفعت حكومة بريطانيا إلى إصدار وعد بلفور".

 ويخلص جوتوين بناء على ذلك في خامتة حتليله إلى استنتاج 

مؤداه أن " إصدار وعد بلفور وصيغته كانا نتاج صراع دار داخل 

كتلتني  بني  األولى  العاملية  احلرب  إبان  البريطاني  احلكم  نظام 

متخاصمتني " الكتلة الراديكالية والكتلة اإلصالحية"، وليس نتيجة 

دور  لعبه قادة احلركة الصهيونية في حينه، وخاصة حاييم وايزمان، 

حسب ما شاع فيما مضى، ورمبا حتى اآلن، السيما لدى باحثي 

األكادمييا وأوساط املؤسسة الرسمية اإلسرائيلية. 

هستريوغرافيا وعد بلفور: التفسير الناقص !

قرر املجلس الوزاري احلربي البريطاني املصغر)الكابينيت(، في 

٣1 تشرين األول 1917 ، إصدار تصريح يؤيد إقامة "وطن قومي 

للشعب اليهودي في أرض إسرائيل " ويتعهد ب"تسهيل حتقيق هذا 

الهدف"، وهو تصريح سيدخل التاريخ الحقا حتت اسم "وعد بلفور".

يقفان  املاضية،  اخلمسني  األعوام  طوال  سؤاالن،  هناك  بقي 

في محور جدل مستمر بني الباحثني في هذا الصدد، األول: ما 

هي األسباب التي دفعت حكومة بريطانيا إلصدار  هذا "الوعد"؟ 

والسؤال الثاني:  ما هو الدور الذي لعبه حاييم وايزمان في اخلطوات 

واملساعي التي أفضت إلى اتخاذ هذا القرار؟

 تنقسم التفسيرات السائدة، وفقا ملنطق احلجج التي تستند 

إليها، إلى مدرستني مركزيتني، وميكن تعريفهما على النحو األتي:" 

مدرسة الربط "، و"مدرسة التمركز".

يعتبر ليونارد شتاين مؤسس أو صاحب مدرسة الربط، والذي 

ق لوعد بلفور.1  دشن كتابه "وعد بلفور"، عهد البحث التاريخي املوثَّ

وادعى شتاين، احملسوب على املنتدى الداخلي للموالني لوايزمان،2 

أن إصدار التصريح/ الوعد في خريف العام 1917 كان نتاج لقاء 

بني اعتبارات مختلفة وجهت السياسة البريطانية في احلرب العاملية 

األولى. ومن بني االعتبارات التي أوردها شتاين: ضمان السيطرة 

البريطانية في أرض إسرائيل/ فلسطني، وجتنيد يهود روسيا في 

الرأي  واستمالة  املانيا،  مع  منفرد  إبرام سالم  إلمكانية  التصدي 

العام اليهودي في الواليات املتحدة األميركية ضد سياسة الرئيس 

وودرو ويلسون املؤيدة لتركيا.

احلكم  إدارة  على  أثر  آخر،  عامال  ثمة  فإن  شتاين  رأي  وبحسب 

البريطاني، وهو تغلب الصهيونيني على خصومهم في الصراع الذي 

نشب في صفوف اجلالية اليهودية - اإلجنليزية حول مسألة " الوطن 

القومي في أرض إسرائيل". أّكد شتاين ايضا على الدور اخلاص الذي 

لعبه وايزمان في إقناع البريطانيني بإصدار التصريح/ الوعد، وهو دور 

استند إلى صلة املعرفة التي جمعت بينه وبني رئيس الوزراء البريطاني 

لويد جورج ووزير اخلارجية آرثور بلفور، والتي أخذت تتوطد في ضوء 

ألغراض  واستخدامه  األسيتون  إنتاج  في  العلمية  وايزمان  مساهمة 

املجهود احلربي البريطاني. وقد ركز شتاين على ما حتول إلى سمة 

أدت  التي  الربط، وهي وصف مجمل اخلطوات واجلهود  بارزة ملدرسة 

إلى إصدار وعد بلفور-  غير أنه لم يعط تفسيرات مفصلة بشأنها.وقد 

أثار هذا التوجه التفسيري انتقادات من جانب عدد من الباحثني الذين 

أكدوا مرارا على قصور هذا التوجه. في هذا السياق، أخذ دافيد فيتال 

على شتاين  امتناعه التام عن "طرح رأيه في أي موضوع"؛٣ وأشار آفي 

شالمي من جهته إلى أن شتاين "ال يتوصل إلى أي استنتاجات واضحة"، 

فيما يتعلق باألسباب واالعتبارات القابعة وراء إصدار التصريح /الوعد؛4 

فيما أكد كرستوفر سايكس من جهته بأنه: 

ليونارد  السيد  لقد كرس  بلفور.  يعلم ملاذا صدر وعد  ال أحد 

شتاين سنوات طوال لبحث وتقصي مصادر وأسباب هذا الوعد، 
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َفُه املطول، والذي  ومع ذلك ال ميكن للقارئ، بعد االنتهاء من قراءة ُمَؤلَّ

يعتبر "حتفة فنية" في حد ذاته، أن يتوصل بصورة مؤكدة ودقيقة 

ملعرفة ما الذي جعل حكومة لويد جورج االئتالفية تفوض آرثور بلفور 

بأن يكتب إلى اللورد روتشيلد ما كتب. ثمة أسباب وتفسيرات كثيرة 

أُعطيت لذلك، مما يجعل من الصعب الوثوق بسبب أو تفسير بعينه 

من مجمل هذه  األسباب والتفسيرات.5

جاءت إحدى احملاوالت للوقوف على "الدوافع الدقيقة" إلصدار وعد 

بلفور، والتي جرت في نطاق توجيهات مدرسة الربط، من جانب جون 

والذي  بلفور"،  العظمى ووعد  القوى  "الالرومنسيني:  كمحي في كتابه 

يعطي وزنا كبيرا لرأي / تفسير يسرائيل زيف، احملسوب أيضا على 

املنتدى الداخلي للمقربني من وايزمان. غير أن كمحي أيضا يكرر جملة 

الدوافع التي أوردها شتاين دون أن يجزم في شأن أي منها. ويقترح 

ـ"سبب واضح"، لصدور وعد بلفور، الوضع  كمحي كتفسير ممكن بديل ل

العسكري الصعب واملعقد الذي واجهه البريطانيون في العام 1917 في 

وايزمان على  اقترح  الوضع،  املختلفة. ففي ضوء هذا  القتال  جبهات 

البريطانيني ، كما قال كمحي، العمل على دفع املصالح البريطانية 

في الواليات املتحدة وروسيا. ويقول كمحي أن البريطانيني متسكوا، 

في غياب مخرج آخر، باقتراح وايزمان، الذي حتول حسب وجهة نظرهم 

من "قصبة قش" إلى "انبوب أكسجني"، أدى إلى صدور وعد بلفور.6

ساهمت هذه االنتقادات التي وجهت  ملدرسة الربط، وال سّيما 

فيما يتعلّق بالدور املركزي الذي نسبته للصهيونيني بصورة عامة، 

ولوايزمان بصورة خاصة، في صدور وعد بلفور، في نشوء وتطور 

املدرسة الثانية "مدرسة التمركز". ففي حني ربطت "مدرسة الربط" 

بني السياسة البريطانية واجلهود والنشاطات الصهيونية، فصلت 

الصهيونية،  اجلهود  وبني  السياسة  تلك  بني  "التمركز"  مدرسة 

وركزت فقط على االعتبارات البريطانية، وأقصت إلى الهامش تأثير 

الصهيونيني، وال سّيما دور ومساهمة  وايزمان في صدور الوعد .

التمركز،  تبنوا مدرسة  الذين  الباحثني  أنه نشب خالف بني  غير 

حول مسألة ماهية تلك االعتبارات التي أدت إلى صدور الوعد، ولذلك 

لم تورد مدرسة التمركز أيضا "سببا واضحا محددا" في هذا الشأن.

وردت تعليمات مدرسة التمركز للمرة األولى في مقالة كتبها 

مائير فارتا حتت عنوان "عن وعد بلفور وصانعيه"، وبحسب قوله 

فقد ُنِسَجت حول وعد بلفور روايات وأساطير، ولكن وعلى الرغم من 

ذلك فإن "البحث التاريخي لم يبذل جهدا كافيا في سبيل النفاذ 

إلى العمق وكشف نواة هذا املوضوع  برمته"، وعليه: 

سوف أُحاول هنا، في مناسبة مرور مئة عام على 

وعد بلفور)...( أن أثبت أن اإلجنليز أرادوا االحتفاظ بأرض 

إسرائيل، بل وكانت لديهم رغبة شديدة بذلك، انطالقا من 

مصاحلهم، وليس الصهيونيني هم الذين اجتذبوهم اليها؛ 

وأن الصهيونيني لم يكونوا أول من طرح أمام احلكومة 

أرض  موضوع  األولى،  العاملية  احلرب  إبان  اإلجنليزية، 

أرض  في  اليهودي  الشعب  مستقبل  ومسألة  إسرائيل 

إسرائيل، وأن الصهيونيني ليسوا هم الذين بادروا إلى 

املفاوضات مع احلكومة )البريطانية( وإمنا احلكومة هي 

التي بادرت إلى إجراء مفاوضات معهم.7

بناًء على ذلك، أكد فارتا أنه "لو لم يكن الصهيونيون موجودين 

بلفور  وعد  والدة  ففي حتليل  اإلجنليز؛  ألوجدهم  السنوات  تلك  في 

ليس املهم هو ما الذي فعله الصهيونيون، كما لم تكن هناك حاجة 

إلى وايزمان وسوكولوف بالذات، أو ألي زعيم صهيوني آخر، ولذلك ال 

ميكن القول أن حاييم وايزمان هو الذي جاء بالوعد لشعب إسرائيل."8

من جهته، واصل دافيد فيتال، الذي أشار إلى أن مقالة فارتا "امللهمة" 

هي أول من بدد غيوم األسطورة والغموض التي لفت وعد بلفور، ]واصل[ 

تعّقب تاريخ وعد بلفور، مستندا في ذلك على تعليمات مدرسة التمركز. 

ففي كتابه " الثورة الصهيونية:مرحلة احلسم"، تساءل فيتال بشأن ما 

ال أحد يعلم لماذا صدر وعد بلفور. لقد كرس السيد ليونارد شتاين 

سنوات طوال لبحث وتقصي مصادر وأسباب هذا الوعد، ومع ذلك ال 

ُه المطول، والذي يعتبر "تحفة 
َ

ف
َّ

ل
َ
يمكن للقارئ، بعد االنتهاء من قراءة ُمؤ

فنية" في حد ذاته، أن يتوصل بصورة مؤكدة ودقيقة لمعرفة ما الذي 

جعل حكومة لويد جورج االئتالفية تفوض آرثور بلفور بأن يكتب إلى 

اللورد روتشيلد ما كتب.
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إذا كان ميكن تفسير والدة تصريح وعد بلفور، "مبثل هذه السهولة، وهي 

في الكثير من األحيان }...{ تفسيرات مختلفة، بل ومتناقضة". وقد ركز 

التفسير البديل الذي اقترحه فيتال على اإلدعاء بأن وعد بلفور عكس " 

األهمية املفرطة " التي أولتها بريطانيا للتواجد العسكري اإلمبريالي في 

الصغيرة"،  ـ"الشعوب  ل البريطانية  السياسة  واستغالل  األوسط  الشرق 

ومن ضمنها اليهود، بغية حتقيق هذا الهدف. وبحسب رأيه، فإن العامل 

"احلاسم" في القرار البريطاني بإصدار التصريح/ الوعد متثل في " حصول 

تطورين الحقني هما: طرح مسألة مستقبل أرض إسرائيل على األجندة 

السياسية الدولية، واملنظور اجلديد الذي تبّناه حلف القوى العظمى، وإن 

كان لفترة قصيرة من الوقت، في رؤية اليهود". بناًء على ذلك، أضاف فيتال 

قائال: بحكم طبيعة األمور السياسية والعسكرية خالل احلرب العاملية األولى 

فقد كانت املساهمة املباشرة لليهود، ومن ضمنهم وايزمان، في صياغة 

السياسة البريطانية في الشرق األوسط "أقرب إلى الصفر". وهو يعتقد أن 

دور وايزمان في صدور وعد بلفور لم يكن "ثمرة مبادرة من جانبه، وإمنا 

إستغالال للفرصة التي أتاحها الساسة البريطانيون. ومن أجل الوقوف 

والتكهنات  الوقائع، اإلفتراءات  "عقدة  ينبغي حل  الدور  على ماهية هذا 

الغامضة التي انضفرت فيما بعد في الشهرة اجلماهيرية "لوايزمان"9 

وعلى خطى فيتال، أشار كل من افرامي كارش وايناري كارش في 

على  الصراع  اإلمبراطورية:  "رمال  عنوان  نشراه حتت  الذي  بحثهما 

ضد  الصراع  أن  إلى   ،" األوسط،1787-192٣  الشرق  في  السيطرة 

املكتسبات التي حققتها فرنسا في معاهدة سايكس - بيكو كان سبًبا 

مركزًيا إلصدار وعد بلفور. ويعتقد هذان الباحثان أن البريطانيني طرحوا 

في إطار هذا الصراع "املوضوع اليهودي" في أرض إسرائيل و"املعارضة 

نوا ذلك إدعاءات وحجج بشأن "النفوذ  اليهودية" املتوقعة للمعاهدة، وَضمَّ

الدولي لليهود"، والتعاطف البروتستانتي مع اليهود وتطلعاتهم القومية. 

وهكذا فقد خلقت "الرغبة البريطانية في إلغاء معاهدة سايكس - بيكو 

فرصة خاصة" سارع وايزمان إلى "إستغاللها".10

إلى ذلك، قدمت أبحاث يشعياهو فريدمان، الذي وضع النقاش 

حول وعد بلفور في السياق الرحب للسياسة البريطانية في الشرق 

مساهمة  وبعدها،  وخاللها  األولى  العاملية  احلرب  عشية  األوسط 

مهمة في تعزيز مدرسة التمركز.  فقد أشار فريدمان إلى مسألة 

دفع املصالح البريطانية، باعتبارها الغاية التي تقف خلف إصدار 

وعد بلفور. غير أن فريدمان، خالفا لفارتا وفيتال، نقل التركيز من 

االعتبارات العسكرية والسياسية الناجتة عن  أحكام وضرورات فترة 

احلرب، إلى إستراتيجية التوسع اإلمبريالي التي اتبعتها بريطانيا 

بعد احلرب. ونسب فريدمان أهمية ثانوية فقط جلهود ومساعي 

الصهيونيني، وأكد في كتابه "مسألة أرض إسرائيل 1914-1918" أن 

دوافع بريطانيا إلصدار التصريح - الوعد كانت "كثيرة ومختلفة".

غير أن املهم هو أن هذه الدوافع أدت إلى إحباط إمكانية قيام تركيا 

وأملانيا ببسط حمايتهما على "أرض إسرائيل اليهودية" املزمع إقامتها 

بعد إنتهاء احلرب. وفي العام 1917 لم يكن انتصار دول احللف مضمونا 

على اإلطالق، وكان رأي األكثرية السائد هو أن احلرب ستنتهي في أحسن 

احلجة  فحوى  من شأن  كان  وقد  اتفاق سالم.  إلى  بالتوصل  األحوال 

الصهيونية في مؤمتر السالم املزمع عقده - وفقا لرأي الكثيرين - أن 

ح الكفة في صالح هذا الطرف أو ذاك، وذلك في ضوء التصريحات  ترجِّ

املتكررة املؤيدة ملبدأ حق تقرير املصير، خالفا لعمليات الضم واإلحلاق، من 

جانب األطراف املتحاربة. ولعله تكمن في ذلك بالذات  قوة الصهيونيني، 

غير أنهم لم يصروا على املبدأ املذكور بأكمله.11

"الصراع  العنوان  يحمل  الذي  يسرائيلي  دافيد  مقال  وّسع 

حول ضلوع الصهيونيني في احلرب العاملية األولى، 1918-1917"، 

تفسير مدرسة التمركز ليشمل حلبة أُخرى هي الصراع حول 

يسرائيلي   رأى  إذ  البريطاني،  اجليش  في  العبرية"  "الكتائب 

في إقامة الكتائب العبرية وصدور وعد بلفور مظهرين مكملني 

يبدأ  لم  البريطاني  احلكم  فإن  قوله  وبحسب  واحدة.  لسياسة 

بناًء على ذلك، أكد فارتا أنه "لو لم يكن الصهيونيون موجودين في تلك 

السنوات ألوجدهم اإلنجليز؛ ففي تحليل والدة وعد بلفور ليس المهم هو ما 

الذي فعله الصهيونيون، كما لم تكن هناك حاجة إلى وايزمان وسوكولوف 

بالذات، أو ألي زعيم صهيوني آخر، ولذلك ال يمكن القول أن حاييم وايزمان 

هو الذي جاء بالوعد لشعب إسرائيل."
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هذه  تنفيذ  في  الصهيونيني  استخدام  بإمكانية  باالهتمام 

السياسة  على  طرأ  الذي  التحول  أعقاب  في  سوى  السياسة 

أن  على  يسرائيلي  وأكد   .1917 العام  ربيع  في  البريطانية، 

البريطانيني لم يصوغوا سياستهم مبعزل عن الزعامة الصهيونية 

فحسب ودون أن يحتاجوا إلى وايزمان، بل أن الصهيونيني هم 

الذين تبنوا في نهاية املطاف السياسة البريطانية. وهكذا بلور 

العبرية "دون  الكتائب  البريطانيون، حسب رأيه، موقفهم جتاه 

معرفة الزعامة الرسمية للحركة الصهيونية"، كما أن وايزمان لم 

الكتائب سوى بعدما حثه رئيس  بتأييد فكرة إقامة هذه  يبدأ 

احلكومة البريطانية لويد جورج على القيام بذلك.12

اقترح رونالد ساندرس في كتابه "األسوار العالية للقدس: تاريخ 

وعد بلفور ووالدة االنتداب البريطاني  في أرض إسرائيل"، اجتاها 

جديدا  في نطاق مدرسة التمركز. فقد رفض ساندرس التفسيرات 

السائدة القائلة أن البريطانيني أصدروا التصريح /الوعد إنطالقا من 

االفتراض بأنه "ميكن ليهود روسيا، بتأثير تصريح مؤيد للصهيونية، 

منع إضفاء الطابع الراديكالي على الثورة هناك "، أو أنه كان من 

املتوقع أن يساعد التصريح في "جتنيد دعم وتأييد يهود الواليات 

املتحدة األميركية لصالح احللفاء". وفي املقابل، أكد ساندرس على 

أنه "مما يثير االستغراب أن "املثالية"، بالذات، هي التي حركت، أكثر 

من أي شيء آخر، صانعي  التصريح الرئيسيني".1٣   

حتدث ساندرس في مقدمة كتابه عن ماهية هذه املثالية مشيرا 

الى أن أهداف احلرب املعلنة من جانب دول احللف " مزجت بني 

مصالح ذاتية  وُمثل حقيقية. متّثل أحد هذه املُثل - الذي تبنته 

احلكومة البريطانية على نحو خاص - في التصميم على تشجيع 

على  العثماني  احلكم  جانب  من  للقمع  تعرضت  التي  القوميات 

ثّمة  كان  األوسط  الشرق  وفي  املصير.  تقرير  في  جتسيد حقها 

ثالث من هذه القوميات هي العرب واليهود واألرمن."14

وعليه، فبواسطة حتويل "املثالية" إلى العامل الذي سبق كل عامل 

آخر في حّث وحتريك صانعي وعد بلفور، سعى ساندرس، إذن، إلى 

التغلب على احلاجة للحسم بني التفسيرات املختلفة التي قدمتها مدرسة 

التمركز، غير أنه كشف بهذه الطريقة عن الصعوبة التي واجهتها هذه 

املدرسة في تقدمي "سبب ما واضح" لصدور التصريح/الوعد.

في مقاله " وعد بلفور:حالة هوية مغلوطة " قام مارك لفني بنقل 

وتغيير مركز ثقل مدرسة التمركز، فهو يقول إن السياسة البريطانية 

في الشرق األوسط لم تكن العامل املوّجه في سيرورة إصدار وعد 

بلفور، وإمنا اعتبارات مرتبطة باستمرار مشاركة روسيا في احلرب. 

وأشار لفني إلى أن البريطانيني كانوا، في فترة إصدار الوعد، في أوج 

عملية إحتالل أرض إسرائيل، وبالتالي كان من شأن تقدمي أي تعهد 

جتاه الصهيونيني أن يثقل فقط على عالقاتهم )أي البريطانيني( 

مع املسلمني واملسيحيني في املنطقة.

كذلك فإن حقيقة كون الفرنسيني لم يعارضوا وعد بلفور، تدل 

هي أيضا، وفقا للفني، على أن إصدار التصريح لم يكن مرتبطا 

بسياسة بريطانيا في الشرق األوسط. وعليه، ادعى لفني أن "ثمة 

حاجة لعامل آخر من أجل تفسير اهتمام )...( احلكومة البريطانية 

بالصهيونية، والوتيرة احلثيثة )...( التي أفضت إلى إصدار الوعد، 

عامل قوي جدا من شأنه أيضا أن يضمن تأييد فرنسا لوعد بلفور، 

والتغلب، في الوقت ذاته، على املواقف املعارضة التي أثارها األمر 

داخل مجلس الوزراء البريطاني واملؤسسة اإلجنليزية اليهودية. وقد 

متّثل هذا العامل، وفقا ملا أكده لفني، في الرغبة مبنع انسحاب 

روسيا ما بعد القيصرية من احلرب، فهو يعتقد أن " جميع الالعبني 

الرئيسيني في مبادرة وعد بلفور تأثروا بأفكار ال أساس لها، مفادها 

أن اليهود، كعامل أو طرف ذي وزن في احلركة الثورية الروسية، 

يسعون من أجل إقامة سالم منفرد مع أملانيا من شأنه أن يؤدي 

أن  الصهيونيني  وأنه من شأن  احلرب،  من  روسيا  انسحاب  إلى 

إلى ذلك، قدمت أبحاث يشعياهو فريدمان، الذي وضع النقاش حول 

وعد بلفور في السياق الرحب للسياسة البريطانية في الشرق األوسط 

عشية الحرب العالمية األولى وخاللها وبعدها، مساهمة مهمة في 

المصالح  دفع  مسألة  إلى  فريدمان  أشار  فقد  التمركز.   مدرسة  تعزيز 

البريطانية، باعتبارها الغاية التي تقف خلف إصدار وعد بلفور. 
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يكبحوا هذا التوجه، وأنهم سيتجندون فعال من أجل ذلك مقابل 

احلصول على تصريح يعبر عن التعاطف والتأييد ألهدافهم في 

أرض إسرائيل. وأكد لفني أن وايزمان  "كان الصهيوني الوحيد في 

بريطانيا الذي قدر بصورة صحيحة ما تتوقعه أو تنتظره وزارة 

اخلارجية )البريطانية( من احلركة الصهيونية، ولذلك فقد رعى ومنا 

هذه األفكار عدمية األساس. وصّور لفني الصهيونيني على أنهم 

يشكلون قوة مركزية في أوساط اجلالية اليهودية في روسيا، وقال 

إن إصدار التصريح من شأنه أن يقويهم أكثر أمام معارضيهم 

في صفوف جتار املال والثوريني اليهود على حد سواء. وأكد على 

لألهداف  مؤيد  تصريح  إصدار  في  األملان  فكر  السبب  لهذا  أنه 

الصهيونية. ويضيف لفني أن وايزمان نفسه كان مرتابا جتاه هذه 

التقديرات، غير أنه عمل على ترويجها، نظرا ألن ذلك شّكل مضمون 

الرسالة التي انتظر مهندسو تصريح وعد بلفور سماعها. لذلك، "لنّي 

وايزمان احلقيقة" خالل اتصاالته مع وزارة اخلارجية البريطانية.15

رينتون  جيمس  مقالة  محور  لفني  تفسيرات  انتقاد  كان 

انتقد  فقد  األسباب"،  متعدد  إطار  بلفور:نحو  وعد  "هستريوغرافيا 

التي  الفرضية  على  بذلك  مستأنفا  األحادي،  لفني  تفسير  رينتون 

تنطلق منها مدرسة التمركز بصورة عامة، واقترح العودة إلى تبني 

س الرائد الذي قام به  فرضيات مدرسة الربط: العودة إلى البحث املؤسِّ

شتاين و"رفضه تبسيط " مسألة العوامل واألسباب التي وقفت خلف 

إصدار الوعد، وتبني توجهه " احلذر" و"احملكم" الذي سبب " إحباطا" 

لدى املؤرخني الذين فتشوا عن "دافع واضح وقاطع إلصدار التصريح". 

وأشار رينتون إلى القصور املركزي ملدرسة التمركز  بقوله: ان مختلف 

الباحثني - فارتا، فريدمان ولفني- ركزوا على الدوافع املختلفة التي 

دمجها شتاين في التفسير املركب املقترح من جانبه. وأوجز رينتون 

قائال: إن تصريح بلفور كان نتاج تشكيلة مركبة من الظروف، ينبغي 

أن تؤخذ كافتها في احلسبان في أي تفسير للسياسة التي أفضت 

إلى صدور التصريح". غير أن رينتون، وعلى الرغم من دعوته للرجوع 

إلى مدرسة الربط، بقي عمليا يراوح في إطار فرضيات مدرسة التمركز. 

وقد كان إصدار التصريح، من وجهة نظره، جزءا من مساعي وجهود 

لصالح  وجتنيده  األميركي  العام  الرأي  الستمالة  البريطاني  احلكم 

سياسته، سواء بسبب تعلق بريطانيا املتزايد بسوق املال األميركية، 

أو بسبب الدور املركزي الذي كان من املتوقع أن يلعبه الرئيس ويلسون 

في تشكيل وصوغ صورة التسويات ما بعد احلرب.16 

وعلى غرار ما أورده في كتابه " القناع الصهيوني:والدة احللف 

األجنلو - صهيوني، 1914-1918"17 فقد طرح رينتون اعتبارات الدعاية 

البريطانية في روسيا والواليات املتحدة كعامل رئيسي في صدور وعد 

بلفور، وهو تفسير أتاح له اإلدعاء من جهة أن "تشكيلة مركبة من 

الظروف أفضت إلى التصريح، ومن جهة أخرى، أنه )التصريح( كان 

نتاج أغراض الدعاية "وهو دافع وقف "فوق كل شيء".18  بهذه الطريقة 

سعى رينتون إلى التوفيق بني مدرسة التمركز ومدرسة الربط: فاإلدعاء 

بشأن "األغراض الدعائية" إستجاب لتعليمات مدرسة التمركز، في 

حني عكس النقاش في مظاهرها وأسبابها )أي الدعاية( املختلفة في 

روسيا والواليات املتحدة منطق مدرسة الربط.

ويشير تبني تعاليم مدرسة الربط، وسط انتقاد استنتاجاتها، 

هذه  إليها  وصلت  التي  املسدودة  الطريق  إلى  رينتون،  فعل  كما 

املدرسة. فقد اقترحت تفسيرات أُحادية السبب، لكن هذه التفسيرات 

يلغي أحدها اآلخر، حيث ميكن القول عن اإلطار البحثي، الذي نشأ 

بوحي منها، بأنه اقترح أسبابا كثيرة إلصدار التصريح/ الوعد، 

ولكن من دون أن يشير إلى " سبب واضح" لذلك. هذا اإلخفاق، 

أوالقصور، ميكن أن يفسر العودة التدريجية إلى فرضيات مدرسة 

الربط، التي برزت خالل العقدين األخيرين.

مبثل هذه الطريقة استهل يهودا راينهيرتس املجلد الثاني لسيرة 

قام  حيث  سياسي"،  رجل  وايزمان:صعود  "حاييم  وايزمان،  حياة 

في مقاله " وعد بلفور:حالة هوية مغلوطة " قام مارك لفين بنقل 

وتغيير مركز ثقل مدرسة التمركز، فهو يقول إن السياسة البريطانية 

وعد  إصدار  سيرورة  في  الموّجه  العامل  تكن  لم  األوسط  الشرق  في 

الحرب.  في  روسيا  مشاركة  باستمرار  مرتبطة  اعتبارات  وإنما  بلفور، 

أوج  الوعد، في  البريطانيين كانوا، في فترة إصدار  أن  إلى  لفين  وأشار 

عملية إحتالل أرض إسرائيل، وبالتالي كان من شأن تقديم أي تعهد 

تجاه الصهيونيين أن يثقل فقط على عالقاتهم )أي البريطانيين( مع 

المسلمين والمسيحيين في المنطقة.
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راينهيرتس، حسبما يقتضيه الطابع البيوغرافي لبحثه، بتوسيع 

رقعة النقاش حول مساهمة وايزمان في دفع صدور وعد بلفور.19 وفي 

كتابه "وعد بلفور: مصادر النزاع اليهودي العربي"، تبنى جوناتان 

شانير نهج شتاين، لكنه توسع في املوضوع الذي أقلَّ باحثون آخرون 

في التطرق اليه وهو: تأثير السياسة التي اتبعتها بريطانيا جتاه 

تركيا على اخلطوات التي أدت إلى صدور وعد بلفور.20 

وثمة نهج تفسيري مشابه لنهج شتاين، لكنه أُتبع لغاية معاكسة هي 

إنتقاد وعد بلفور ومراميه، شّكل صلب مقال  ويليام ماثيو "طوارئ فترة 

احلرب ووعد بلفور 1917، تراجع غير محتمل".21 ادعى ماثيو في  املقال 

ه ملدرسة الربط، أن وعد  املذكور،  في معرض تأكيده على املنطق املوجِّ

بلفور كان والدة غير ضرورية للقاء بني أحداث كثيرة وقعت إبان احلرب 

العاملية األولى، ولتطورات في جبهات القتال املختلفة، ولتنحية هربرت 

واستبداله  احلكومة،  رئاسة  عن  بلفور،  وعد  املعارض  أسكويث،  هنري 

بلويد جورج الذي أيد الوعد/التصريح. و تناول ماثيو، مبوجب تعاليم 

مدرسة الربط، الدور املركزي الذي لعبه وايزمان في دفع إصدار التصريح.

من جهته، اقترح ولتر ريد في كتابه"رمال اإلمبراطورية: كيف شكلت 

ثه ملدرسة الربط، إذ رفض توجه  بريطانيا الشرق األوسط"، صيغة ُمحدَّ

عدة  إلى  شتاين،  فعل  كما  وأشار،  عموما،  التمركز  ومدرسة  فارتا 

اعتبارات رمبا ميكنها أن تفسر األسباب والعوامل التي أدت إلى إصدار 

الوعد /التصريح. وقد ناقش ريد بشكل رئيسي، استمرارا لنهج أُتبع 

في أبحاث العقدين األخيرين، االعتبارات العملية والدعاية واالمبريالية، 

في مقابل العاطفة واملثالية، كتفسيرات ممكنة، غير أنه على الرغم من 

تفضيله لالعتبارات املثالية،  جتنب احلسم بينها.22

وقامت ماريان رت في بحث نشر حتت عنوان "التاريخ العاملي 

لوعد بلفور" بتوسيع أُفق االعتبارات التي أدت إلى صدور وعد بلفور 

مبا يتجاوز الساحات التي ركزت عليها حتى اآلن مدرسة الربط. 

لهدفهم  التأييد  على  يحصلوا  لم  "الصهيونيني  إن  رايت  وقالت 

في حالة من الفراغ، مبعزل عن اعتبارات هندية أو ايرلندية لدى 

بريطانيا"، أو مبعزل عن إعتبارات كونية أخرى.2٣

وهكذا فإن أبحاث راينهيرتس، شانير،ماثيو، ريد ورت، تعيد إذن 

نسخ املشكلة التي شخصها سايكس في مدرسة الربط قبل ما يزيد 

عن خمسني عاما: اإلشارة إلى "أسباب كثيرة" إلصدار وعد بلفور دون 

اقتراح "سبب واضح محدد". وفي احلقيقة فقد أكد راينهيرتس في العام 

1992،بعدما رفض وجهة نظر- الصيغة التي اقترحها فيتال ملدرسة 

التمركز، على أن "األسباب والعوامل خلف صدور وعد بلفور معقدة جدا 

ن من القول أن  ومتداخلة، أو منضفرة، في بعضها البعض، لدرجة متكِّ

التفسير القاطع أحادي البعد )...( هو، دون ريب، تفسير غير دقيق".24 

ومبعنى آخر، فقد حتول القصور الذي شخصه سايكس في تفسير 

شتاين، إلى منوذج التفسير  الذي اقترحه راينهيرتس.

لقد حتول التخلي عن كشف املنطق السياسي لوعد بلفور إلى 

سمة لوجهات النظر أو الصيغ املتأخرة ملدرسة الربط. وأوضح دافيد 

األوسط  الشرق  تشكل  األخير: هكذا  "السالم  كتابه  في  برومكني 

احلديث، 1914-1922"، أن االقرار باجلدوى أو الفائدة الكامنة في 

"التحالف مع الصهيونيني في رسم سياسة بريطانيا جتاه أرض 

إسرائيل/ فلسطني، متّثل  لدى أعضاء حكومة وسياسيني وموظفني 

بريطانيني بصورة مستقلة وبطرق مختلفة"، و"لم يكن له مغزى واحد 

ووحيد". وبروح منهج مدرسة الربط، يضفر برومكني األسباب املختلفة 

بلفور في سرد شامل ومترابط،25 تخفي وحدته  لتصريح / وعد 

املتخيلة تناقضاته السياسية. أما املؤرخ توم سيغف، الذي وصف 

املساعي واخلطوات املختلفة التي سبقت صدور وعد بلفور، فقد 

قطع شوطا أبعد حني ذكر في كتابه " موسم شقائق النعمان: أرض 

إسرائيل في عهد اإلنتداب" إن وعد بلفور " لم يكن نتاج مصلحة 

سياسية أو عسكرية، وإمنا نتاج آراء مسبقة، وقناعات دفينة وخداع". 

وبحسب قوله فقد شقت احلكومة طريقها بشكل بدهي واتخذت 

الحلف  والدة  الصهيوني:  "القناع  كتابه  في  أورده  ما  غرار  وعلى 

الدعاية  اعتبارات  رينتون  طرح  فقد   "1918-1914 صهيوني،   - األنجلو 

صدور  في  رئيسي  كعامل  المتحدة  والواليات  روسيا  في  البريطانية 

وعد بلفور، وهو تفسير أتاح له اإلدعاء من جهة أن "تشكيلة مركبة من 

الظروف أفضت إلى التصريح، ومن جهة أخرى، أنه )التصريح( كان نتاج 

أغراض الدعاية "وهو دافع وقف "فوق كل شيء".
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قراراتها استنادا إلى اعتبارات واهية ال أساس لها في الواقع"، أدت 

إلى إقامة الكتائب العبرية وصدور وعد بلفور.26

تبنى آفي شالمي أيضا توجه توم سيغف واستند إليه حني ادعى 

أن " تأييد لويد جورج للصهيونية لم يستند إلى املصالح البريطانية 

وإمنا استند إلى جهل وانحياز".27 وعليه، فقد ألغى كل من سيغف 

وشالمي، نهائيا، احلاجة إلى كشف املنطق السياسي لوعد بلفور 

بدعوى أن الساسة البريطانيني لم يعملوا مطلقا بتوجيه مثل هذا 

املنطق، وإمنا نتيجة جلهل وانحياز . 

إلى  تقدمت خطوة  بلفور  وعد  "هستريوغرافيا  أن  زعم شالمي 

األمام" بعد "التفسير التنقيحي" الذي قدمه سيغف.28 غير أن هذا 

إنه  بل  اعتقد شالمي،  إلى األمام"،  كما  لم يكن "خطوة  التفسير 

يشكل تراجعا عن نتائج البحث التاريخي لوعد بلفور.

هكذا، وبعد خمسة عقود من البحث التاريخي، الذي وسع قاعدة 

املصادر واألفق التفسيري، عاد النقاش حول األسباب التي دفعت 

البريطانيني إلصدار وعد بلفور، والدور الذي لعبه حاييم وايزمان، 

إلى املربع األول. وتكمن أسباب هذه الطريق املسدودة إلى حد كبير 

في القاسم املشترك - ومن ناحية عملية في اإلخفاق أو القصور 

املشترك- الذي يربط بني مدرسة الربط ومدرسة التمركز. لقد فصلت 

في  منخرطني  كانوا  الذين  البريطانيني  اعتبارات  بني  املدرستان 

النقاشات املتعلقة بإصدار وعد بلفور، وبني دوافع اليهود الذين سعوا 

للتأثير على قرارات احلكومة البريطانية، ونتيجة لذلك فقد واجهت 

ـ"البريطانيني"  املدرستان صعوبة في تقدمي اطار تفسيري مشترك ل

و" اليهود"، و"احلكومة" و" الصهيونيني". هذا االخفاق يبرز بصورة 

خاصة لدى محاولة ايضاح دور وايزمان، الذي عمل كجزء من احلكم 

البريطاني وكجزء من الزعامة الصهيونية على حد سواء.

في املقابل، قلّل  املنطق األحادّي ملدرسة التمركز من أهمية دور 

وايزمان ومساهمته، وذلك ألنه )أي منطق املدرسة املذكورة( ال يحتاج 

إلى شخصية ودور وجهد وايزمان كإطار أو كهمزة وصل بني اجلهود 

واخلطوات املختلفة التي أدت إلى صدور وعد بلفور.

تشكل صعوبة تفسير الدور الذي لعبه وايزمان في اخلطوات 

التي أدت إلى صدور وعد بلفور نقطة اللقاء بني االخفاقات التي 

وقعت فيها مدرسة الربط وبني تلك التي وقعت فيها مدرسة التمركز.

مساعي  ويستخدم  املقال  هذا  ينطلق  هذه  اللقاء  نقطة  ومن 

وجهود وايزمان  كمفتاٍح لتفسيٍر بديٍل للعوامل واألسباب التي دفعت 

حكومة بريطانيا إلى إصدار وعد بلفور. ويقضي جوهر هذا التفسير 

بأن إصدار الوعد/ التصريح وصيغته كانا نتاج صراع دار، إبان 

احلرب العاملية األولى، بني كتلتني متخاصمتني داخل نظام احلكم 

البريطاني حول مسألة مستقبل اإلمبراطورية العثمانية. وميكن أن 

نسمي هاتني الكتلتني "الكتلة الراديكالية" و" الكتلة اإلصالحية".

سعت الكتلة الراديكالية إلى حل وتفكيك اإلمبراطورية العثمانية 

وتقسيمها إلى دول تابعة بني دول" الوفاق الثالثي"، كسبيل إلحلاق 

 - إسرائيل/فلسطني  أرض  ضمنها  ومن   - أراضيها  من  أجزاء 

باإلمبراطورية البريطانية؛ بينما عارضت الكتلة اإلصالحية استمرار 

التوسع اإلمبريالي البريطاني في الشرق األوسط، وطالبت باحملافظة 

على الوحدة اإلقليمية لالمبراطورية العثمانية والعمل على دعمها 

وتقويتها عن طريق إجراء إصالحات سلطوية.

"وطن  إنشاء  أي   - بلفور  لوعد  السياسي  املغزى  فإن  وعليه، 

قومي للشعب اليهودي في أرض إسرائيل" - يتلخص في تأييد 

حل اإلمبراطورية العثمانية وتوسيع اإلمبراطورية البريطانية. وبهذا 

املعنى، فقد شكل وعد بلفور، من وجهة نظر مؤيديه ومعارضيه على 

الراديكالية قدما، وحلسم  الكتلة  حد سواء، وسيلة لدفع سياسة 

الصراع بني الكتلتني لصالح الكتلة الراديكالية ذاتها . 

)عن العبرية( ترجمة وتقدمي : سعيد عياش 

العالمي  "التاريخ  عنوان  تحت  نشر  بحث  في  رت  ماريان  وقامت 

بلفور  وعد  صدور  إلى  أدت  التي  االعتبارات  فق 
ُ
أ بتوسيع  بلفور"  لوعد 

بما يتجاوز الساحات التي ركزت عليها حتى اآلن مدرسة الربط. وقالت 

رايت إن "الصهيونيين لم يحصلوا على التأييد لهدفهم في حالة من 

الفراغ، بمعزل عن اعتبارات هندية أو ايرلندية لدى بريطانيا"، أو بمعزل 

عن إعتبارات كونية أخرى.
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أجرت المقابلة: خلود مصالحة

مقابلة خاصة

إيالن بابه: ما يرتسم أمامنا اليوم 

دولة أبارتهايد واحدة والحل تغيير نظامها!

"جهاز التربية والتعليم اإلسرائيلي سياسي ال يتوقف عن التحريض، وأغلب المثقفين جبناء، لكن 

يوجد جيل ُمكمل لمسيرة التغيير* حتى تنجح سيرورة تغيير نظام الدولة المسيطرة نحتاج لوحدة 

"BDS فلسطينية واستمرار الضغط المجدي من قوى خارجّية، وهو العمل الذي بدأته حركة

صة
خا

ة 
ابل

مق
"غًدا سأقوم بإجراء مقابلة صحافّية مع البروفسور إيالن بابه، 

إلى  توجهت  الكلمات  بهذه  اللقاء"-  محاور  بعد  أحّضر  لم  لكن 

مبواقفه  ومعروف  األوسط  بالشرق  ُمختص  إسرائيلي  أكادميي 

اليسارية، وسرعان ما رد علّي قائال: "بابه قدير جًدا، لكن إذا التقيته 

لن أسأله عن فكره، ألنه ميكن قراءة فكره من خالل مقاالته وكتبه. 

كنت سأكتفي بسؤال واحد فقط: كيف استطاع، والقصد نفسًيا، 

اإلسرائيليني،  قبل  من  به  التي حتيط  العدائية  هذه  كل  مواجهة 

الرافضني بطبيعة احلال االقتناع أن أبحاثه مهنّية وذات مصداقية 

عالية إال أنها ال تتماشى مع الرواية الصهيونّية التي طاملا حاولوا 

حقننا بها في املدارس ومؤسسات اجليش؟". 

كان هذا التقييم كافًيا للتأكيد أّن بابه جنح من خالل أبحاثه 

أن يقنع زمالءه األكادمييني بصدق أبحاثه إال أنه ورغم ذلك سيخاف 

خارج  املطاف  بهم  ينتهي  أّن  خوًفا  ذلك  إعالن  من  األكادمييون 

األكادميية اإلسرائيلية التي تعتبر حلًما بالنسبة لعدٍد كبير منهم، 

وهو املصير الذي القاه بابه بعد عام 2005. 

ُيّعد بابه من أبرز املثّقفني التقّدميني اإلسرائيليني، وهو يعتبر 

أحد "املؤرّخني اجلدد"، الذي يقاربون تاريخ املنطقة والبالد من 

منظار متحرر من األيديولوجية الصهيونية، ناقًدا لها وناقًضا 

السنوات  في  يخفت  بدأ  التيار  هذا  صوت  أّن  علًما  إّياها، 

األخيرة. وما اعتبر سابًقا من تأسيس علمي لنقيض الرواية 

الصهيونّية إجنازًا، بات اليوم يخضع ألجندات وترهيبات يقودها 

اليمني اإلسرائيلي، ويكفي للتأكيد على ذلك أن نذكر في هذا 

السياق مقابلة سابقة أجريناها مع أكادميي معروف مبواقفه 

اليسارية فَضل عدم التطرق إلى موقفه من حركات املقاطعة 
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األكادميية العاملية لألكادميية اإلسرائيلية مما ُيظهر الفجوة ما 

بني املوقف واإلشهار به!

إلتقينا بالبروفسور بابه في حي األملانية في حيفا، وحتديًدا شارع 

أبو النواس، الذي سمي الحًقا جادة بن غوريون، ولرمبا هذا سيّذكر بابه 

بأنه "ُمَقسم" إلى نصفني، نصف يعيش في "فلسطني احمُلتلة" كما يؤكد، 

ونصف آخر يعيش صخب لندن وضبابها، بسبب ما كشفه بابه عن 

مخططات بن غوريون الذي الحًقا قام بتسميته "مهندس التطهير العرقي 

في فلسطني عامي 1948 و 1949". وللعلم فإن بن غوريون، املُعلن عن 

قيام دولة إسرائيل في 14 أيار 1948، علق على وعد بلفور في تشرين 

الثاني 1917 بالقول: لم تعد بريطانيا البالد إلينا، لن يكتسب الشعب 

األرض، إال بواسطة العمل املضني واإلنتاج بجهود البناء واالستيطان. 

ويجب على الشعب العبري بنفسه أن يحول هذا احلق إلى حقيقة حية 

وقائمة... ولذا يعتبر رمزًا وطنًيا )إسرائيلًيا( ال ميكن املس به، أو مبثابة 

اخلط األحمر الذي جتاوزه بابه ودفع ثمن ذلك باهًظا. 

كان بابه الذي سمع في صغره كلمة نكبة عدة مرات إال أنه لم يفهم 

معناها، قد اجتهد خالل دراسته األكادميية للتوصل إلى فهم املصطلح، 

أغلبية  بخالف  الفلسطيني،  الشعب  رواية  تصديق  أكثر  ساعده  مما 

اإلسرائيليني، رغم أّن بابه نفسه يخالف هذا التقدير مؤكًدا أّن الشعب 

اإلسرائيلي يعي احلقيقة إال أنه ال يرغب تصديقها، هو سماح إسرائيل 

بفتح األرشيف الوطني اإلسرائيلي لالطالع عليه، حيث أُتيح للباحثني 

دولة  تأسيس  عاًما على  أكثر من 40  بعد مرور  ألول مرة عام 1988 

إسرائيل، اإلطالع عليه، واستغل بابه ذلك وبعد معاينة مكثفة لألرشيف 

خلص لالستنتاج أن عملية التطهير العرقي في فلسطني كانت مبرمجة 

ومخططا لها بصورة مسبقة وبوعي تام وتعتمد على الفلسفة التي بنيت 

عليها احلركة الصهيونية التي ترجمت على أرض فلسطني األسس التي 

ـ"مشكلة اليهود".  بنيت عليها عاملًيا كجزء من احلل املقترح ل

ـ  واكتشف بابه، بعد اطالعه على األرشيف، وخاصة ما سمي ب

"خطة داليت"، وهي خطة انتهجتها الوحدات العسكرية بقيادة بن 

غوريون، أّن بن غوريون هندس طرد 800000 فلسطينّي بني عامي 

1948 و1949 عبر تدمير مئات القرى وإخالئها من سكانها وطرد 

مئات اآلالف من السكان العرب.

لألسس  املتجاوزة  بابه،  إليها  توصل  التي  النتيجة  كانت 

األيديولوجية التي تأسست عليها الصهيونية، بداية عدائية   املجتمع 

األبحاث  أكدتها  التي  النتيجة،  هذه  وأّن  خاصًة  له،  اإلسرائيلي 

الفلسطينية، تأتي على لسان مؤرخ وباحث إسرائيلي من أصول 

أوروبية، وللدقة أكثر من أصول أملانية. 

واضطر بابه عام 2007 إلى مغادرة البالد إلى لندن، بعد أّن احتد 

الهجوم وتضييق اخلناق عليه، مجتمعًيا وأكادميًيا، وهو هجوم تطّور 

بعد أن دعم وبشدة املؤرخ تيدي كاتس )في حينه كان ال يزال طالًبا 

في جامعة حيفا(، الذي قدم رسالة املاجستير إلى جامعة حيفا عن 

مجزرة الطنطورة التي سقط فيها 2٣0 شهيًدا، موضًحا أّن ما حدث في 

الطنطورة ليس "حتصيل حاصل" ونتيجة "احلرب"، كما تسّوق إسرائيل 

ذلك، إمنا إبادة جماعية وتطهير عرقّي حيث قام اجلنود بجمع سكان 

أّن كاتس حصل على عالمة 97% عن هذه  الطنطورة وقتلهم. ورغم 

تناقضات مع  ملا حتمله من  الواسع  اثارت اجلدل  أنها  إال  الوظيفة، 

الرواية اإلسرائيلية، ما اضطره الحًقا إلى التراجع عنها. 

ووقف بابه إلى جانبه ودعمه أمام األكادميية اإلسرائيلية مما 

طّور العدائية جتاهه أكثر، العدائية التي تفاقمت الحًقا، وحتديًدا 

عام 2005، بعد أّن دعم بابه مقاطعة إسرائيل مبا في ذلك املقاطعة 

األكادميية معلال ذلك بأنه يجب الضغط على إسرائيل من اخلارج 

كأحسن وسيلة إلنهاء أفظع احتالل عرفه التاريخ احلديث، ونتيجة 

لذلك دعا رئيس جامعة حيفا بابه لالستقالة مؤكًدا أنه يجب عليه 

أن يذهب مبحض إرادته! 

اإلسرائيلي حلق  املؤمتر  بابه  أطلق  السنة، 2005،  نفس  وفي 

العودة والذي يدعم عودة الالجئني الفلسطينيني الذين مت تهجيرهم 

سنة 1948، األمر الذي بلّور نقطة التحّول في مسيرته األكادميية 

ودفعه إلى مغادرة البالد إلى جامعة "إكستير" في لندن، وهي إحدى 

أفضل 10 جامعات في بريطانيا، ويدرس فيها بابه إلى اليوم. 

قبل مغادرة بابه البالد، شارك أحد أصدقائه املقربني مخاوفه، 

من  مجموعة  مع  مصعد  إلى  الدخول  يخاف  بات  أنه  موضًحا 

بقتله تطارده بشكل  الرغبة  العدائية حد  اإلسرائيليني، فالنظرات 

كبير. وكنا في هذه املقابلة قد بدأنا من هذا احملور حتديًدا. 

)*( سؤال: عام 2007 قررت ترك البالد، لكن سبقت هذه 

الخطوة مخاوف كنت قد عبرت عنها لزمالئك، شاركتهم في 

مدى خوفك من الخطر الُمحدق بك، لدرجة الخوف من الدخول 

ايالن بابه.
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إلى مصعد مع أشخاص لربما من المحتمل أن يقوموا باالعتداء 

عليك. حدثنا عن قرار مغادرة البالد، المخاوف، ومدى تصالحك 

مع القرار والضغوط النفسية التي مررت بها... 

بابه: القرار لم يكن بالسهل، عام 2007 كان التحّول األكبر في 

مسيرتي املهنّية واألكادميية. بعد الهجوم املمنهج علّي قررت املغادرة 

إلى بريطانيا، حيث بدأت بالتدريس في جامعة "إكستير"، وهي من 

أفضل اجلامعات في اململكة املتحدة، ومصنفة بأنها من أفضل 10 

مؤسسات تعليمّية. ما دفعني لهذا القرار هو خوفي على عائلتي 

وليس خوفي على ذاتي، فأوالدي في حينها كانوا صغارًا والتهديدات 

كانت مخيفة وجدية، عليه قررت املغادرة حلمايتهم باألساس. 

وما ساعدني على التصالح مع هذا القرار والتعامل معه بصورة سهلة 

هو التفكير أّن أصدقائي الفلسطينيني يعانون بصورة أكبر، مما يعني 

أنه ال مجال للتراجع والتخاذل في املوقف، على العكس، هذا شجعني 

على التمسك مبوقفي، أضف إليه سمعتي األكادميية التي ُبنيت على 

مدى  عن  النظر  بغض  الصحيحة  االستنتاجات  ونشر  البحث  صدق 

توافقها أو عدمه مع اإلجماع اإلسرائيلي، أو للدقة اإلجماع الصهيوني. 

يوجد جيل مكمل لمسيرة التغيير

في  تغيير  إحداث  ضرورة  إلى  مراًرا  تطرقت  سؤال:   )*(

المجتمع اإلسرائيلي، ومع ذلك قررت ترك كل شيء والسفر 

المجتمع  مع  للعمل  أّن هناك حاجة  أال تعتقد  البالد.  خارج 

اإلسرائيلي، من أجل تغيير وعي وعقلية اإلسرائيليين؟

بابه: قبل كل شيء كان واضًحا لدي بأن ترك البالد كان قسرًيا 

ومؤقًتا، فلم تكن لدّي احتماالت أو خيارات أخرى مطروحة خاصة في 

ظل الوضع الذي وصلت إليه وما حتدثنا عنه سابًقا من تهديدات.  

العشر  السنوات  نصف  أمضيت  حقيقة،  وأقولها  املقابل،  في 

األخيرة التي تواجدت فيها في اململكة املتحدة،  في البالد، كنت 

هنا فكرًيا وكنت هناك ممارسة، وعلى ما يبدو هذه معادلة سهلة 

لي وكفيلة بحماية استقالليتي الفكرية وعملي البحثّي. إلى ذلك، 

من املهم اإلشارة إلى والدة جيل إسرائيلي جديد، واٍع أكثر، عدده 

قليل لكن إصراره كبير، وهذا دافع للتغيير، التقيت هذا اجليل في 

عدِة مناسبات وعندي قناعة أنه مستمر في اإلجنازات نحو التغيير، 

الذي قد ال نلمسه اليوم، لكن من املؤكد أننا سنلمسه مستقبال. 

يتعرض  مقابل جيل  تعمل  فأنت  ليست سهلة،  التغيير  إن مهمة 

ملساعي تلقني وتدجني بصورة يومّية، من الوالدة حتى املمات، هذا اجليل 

ال يسمح له أّن يرى الفلسطينيني كبشر، متساوين، إمنا فقط كتهديد 

دائم على حياتهم. من املؤسف القول إنك تعمل أمام جهاز تربية مشوه، 

جهاز سياسي ال يتوقف عن التحريض، ومثقفني جبناء. لكن، نعم يوجد 

جيل ُمكمل ملسيرة التغيير، وأنا ايضا عائد كي أستمر بهذا العمل. 

)*( سؤال: في البداية أّيدت حل الدولتين، بعد ذلك حل 

الدولة الواحدة للشعبين، ما هو برأيك الحل األكثر واقعية 

للوضع الراهن؟ ما هو السيناريو المحتمل للوصول لهذا الحل؟ 

ّي إلى أنه توجد لدينا دولة واحدة مهيمنة،  بابه: يشير الواقع احلال

تسيطر بوسائل متنوعة على مجموعات فلسطينية مختلفة. هذه 

السيطرة ممكنة فقط بالتنازل الذي ال ميكن منعه عن الدميقراطية، 

)أبارتهايد( واحدة  اليوم هو دولة متييز عنصري  يرتسم  ولذلك ما 

واحلل هو تغيير نظامها. تغيير كهذا هو سيرورة طويلة ُيبنى من 

األسفل بواسطة تشبيك العالقات بني اليهود والعرب وحتدي التمييز 

العنصري االسرائيلي. حتى تنجح هكذا سيرورة نحتاج إلى وحدة 

فلسطينية، وقيادة فلسطينية مُمثلة واستمرار الضغط املجدي من 

 .BDS قوى خارجّية، وهو العمل الذي بدأته حركة

)*( سؤال: العالم يعرف أنه كانت هناك نكبة، واليوم 
يوجد احتالل. الفلسطينيون مشغولون بمصطلح نكبة، 
لكن حلقة التأييد إلسرائيل تتسع كل يوم. لماذا؟ كيف 

الخروج من هذا إذا كان ممكنا أصال؟ 

بابه: ال أعتقد أن هذا دقيق. يوجد تغيير واضح وكبير في عالقة 

النضال  دعم  الفلسطينية.  القضية  مع  العالم  في  املدني  املجتمع 

بأن  يحلم  كان  من  اليوم.  هو  كما  االتساع  بهذا  يكن  لم  الفلسطيني 

يخشى الدبلوماسيون اإلسرائيليون زيارة حرم جامعي أميركي وان يتم 

تهريب نتنياهو الى داخل حرم جامعي كهذا في كندا؟ الذي لم يتغير هو 

عالقة النخبة السياسية بإسرائيل، وهذه ال تزال-ألسباب تاريخية وبسبب 

احملرقة واخلوف واللوبي الصهيوني القوي والناجح ومصالح الليبراليني 

اجلدد- ترى في إسرائيل ثروة وال تهتم كثيرًا بسياستها الداخلية. لكن 

هنا أيًضا توجد ثغرات في اجلدار: بيرني ساندرس في الواليات املتحدة 

مؤيدان  في اجنلترا رجال سياسة  العمال  زعيم حزب  كوربني  وجيرمي 

للفلسطينيني وهما صاحبا مراكز مهمة في حزبيهما. نحن في حالة 

فوضى سياسية في الغرب منذ العام 2008 األمر الذي يستقطب قوى من 

اليمني مؤيدة إلسرائيل إلى املركز السياسّي، وقوى مضادة من اليسار 

معروفة بدعمها للجانب الفلسطيني من حيث املوقف. 

)*( سؤال: سبق أّن تحدثت عن اللغة والخطاب الفلسطيني، 

على  أثر  ا 
ً

أيض وهذا  أقل  لنا  ينصت  بات  العالم  أن  مدعًيا 

القضية، هل لك أن توضح النقطة؟ 

بابه: مسألة اللغة ودورها في التعبير عن القضية الفلسطينية 

مهمة جًدا في التأثير، وهناك ضرورة إلعادة النظر وجتديد معجم 

املفاهيم املتعلقة بها، خاصة بعد اندالع الثورات العربية. فلسطني 
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عاملنا  تشغل  التي  املواضيع  قاربنا  إذا  األحداث،  قلب  في  اليوم 

بيكو  سايكس  معاهدة  و"اهتزاز"  القومية،  الدولة  تفّكك  املعاصر: 

واالتفاقات الكولونيالية بعيد احلرب العاملية األولى، مرورًا باألحداث 

بها  التي مير  االقتصادية  األزمة  رأسها  على  تقبع  والتي  الراهنة 

العالم منذ العام 2008، وصواًل إلى حركات الشعوب ضد األنظمة 

االقتصادية الرأسمالية الظاملة، وليس انتهاًء بدور الغرب في إدارة 

ـ "دميوقراطية انتقائية" تشرعن  املشهد السياسي العاملي، وتطبيقه ل

له دعم أنظمة قمعية وسياسات احتالل حتت حجج الدميقراطية.

بالقضية  املعقدة  واألحداث  الشائكة  القضايا  هذه  ربطه  ميكن 

ي عن "اللغة اخلشبية"، التي طاملا  الفلسطينية، لكن ذلك مرهون بالتخلّ

رددناها، ملصلحة لغٍة جديدة، معاصرة ومرتبطة أكثر بقضايا اليوم. 

من األمثلة على تلك اللغة اخلشبية، والتي ال تخرج عن كونها تكرارًا 

الشرق األوسط،  السالم في  القول: عملية  ملفاهيم قدمية ميكن  مماًل 

اقتراب حتقيق معاهدة السالم، صراع التيارات القومية في املنطقة، وعدم 

وجود قادة فلسطينيني ميكن التفاوض معهم... وغيرها من املصطلحات 

التي تشرعن بصورة أو أخرى أحقية إسرائيل في البالد وتسقط حل 

الدولة الواحدة مقابل تعزيز حل الدولتني. ولتجاوز هذه اللغة اخلشبية 

القضية  وجود  بتكريس  تسمح  مصطلحات  ثالثة  استعمال  أقترح 

الفلسطينية على خارطة السياسة العاملية، وهي: مصطلح االستعمار 

العنصري  الفصل  ومصطلح   ،)settler colonialism( االستيطاني 

)apartheid(، ومصطلح التطهير العرقي )ethnic cleansing(. من املهم 

لغة شائعة بني األكادمييني  السياق جعل هذه املصطلحات  في هذا 

الذين يدرسون الصراع العربي اإلسرائيلي، واحملركات األساسية للغة 

الناشطني من أجل فلسطني، ما قد يسمح بتسللها تدريجًيا إلى لغة 

أصحاب القرار املعنيني بالقضية الفلسطينية. 

)*( سؤال: هذا العام تمر ذكرى 100 سنة على اعالن بلفور، 

أين تقف بريطانيا من الحديث الجاري اليوم؟

بابه: ال تختلف بريطانيا من حيث التوجه عما سبق من حتليل. 

فاملجتمع املدني مؤيد أكثر فأكثر للفلسطينيني، ولذكرى 100 عام 

باعتذار  تطالب  املتحدة  اململكة  داخل  حركة  نشأت  بلفور  على 

بريطانيا وحتمل مسؤولية سياسية أكبر عن مصير الفلسطينيني. 

وتريد النخبة السياسية مقابل هذه احلركة أن حتتفل باإلعالن من 

منطلق اخلنوع للوبي املؤيد إلسرائيل في اجنلترا.  

ملزمون بتدويل الصراع

)*( سؤال: إنك تكّرر أن إسرائيل دولة ابرتهايد. هل من الجدير 

 باتجاه تدويل النزاع؟ 
ً
إزاء ذلك أن ينشط المجتمع الفلسطيني عامة

بابه: أصبحت إسرائيل دولة عنصرية منذ اعوام عديدة. ينقلنا  

موت حل الدولتني من وضع األبارتهايد بحكم األمر الواقع ألبارتهايد 

بحكم القانون. في وضع كهذا وعلى ضوء اختالل موازين القوى نحن 

ملزمون بتدويل الصراع. جتنيد املجتمع املدني في العالم هو خطوة 

مهمة لكننا لم ننجح بعد في الوصول إلى أروقة القوة السياسية 

واالقتصادية في الغرب. 

من املهم  - خالل تدويل القضية الفلسطينية- أن نبرز الفوارق 

العلمّية بني االستعمار العادي، كما هي حال فرنسا في اجلزائر 

مثالً، واالستعمار االستيطاني، كما في حالة نظام الفصل العنصري 

في جنوب أفريقيا. 

نظرت احلركة الوطنية الفلسطينية إلى املشروع الصهيونّي في 

فلسطني في اخلمسينيات والستينيات كمشروع استعماري عادي، 

وبالتالي كان مطلبها إجالء املستوطنني. بينما في جنوب أفريقيا 

ناضل املؤمتر الوطني األفريقي من أجل إسقاط نظام األبارتهايد 

واستبداله بنظام دميقراطي للسود والبيض على حٍد سواء.

ارتفع،  العرب  المشتركة... وزن  للقائمة  )*( سؤال: صّوت 

مع ذلك هناك ارتفاع حاد في عدد القوانين العنصرية، كيف 

يمكن تفسير هذا وهل عموًما من المجدي االشتراك في "اللعبة 

السياسية" خاصة على ضوء حقيقة ان تأثيرك... صفر؟ 

من  الكنيست  ألعضاء  كبير  احترام  لدي  ممتاز.  سؤال  بابه: 

باجتاه  يسير  نظام  امام  بشجاعة  يقفون  هم  املشتركة.  القائمة 

الفاشية من يوم آلخر وهذه ليست باملهمة السهلة. يبدو لي أن 

تاريخ الدولة الواحدة الدميقراطية يبنى من األسفل بسيرورة بطيئة، 

لكنه بدأ. تاريخًيا، بسيرورة كهذه فإن أجساما متثيلية مثل السلطة 

التشريعية وأعضاء الكنيست االسرائيليني سيخلون أماكنهم بنهاية 

املطاف ألجسام متثيلية أخرى، قسم منها قائم وقسم منها جديد. 

تلك املوجودة،  للبدائل اجليدة، يتوجب علينا دعم  ما دمنا نفتقد 

امنا كأكادمييني علينا ان نبحث يومًيا وبشجاعة عن بدائل ورؤى 

جديدة إلنهاء مشروع االستعمار على فلسطني كلها. 

حالة  في  إسرائيل  في  العرب  وضع  هو  ما  سؤال:   )*(

الدولتين وحالة الدولة الواحدة؟ 

بابه: لن يكون مختلفا عن مركز الفلسطينيني في كل مكان. 

إن فكرة الدولة الواحدة هي أّن هويتك القومية ال متس بحقوقك. 

في حالة الدولتني، الفلسطينيون في اسرائيل يبقون مواطنني من 

الدرجة الثانية عندما يتعامل العالم مع قضيتهم كقضية داخلية 

وامكانية تغيير مركزهم ضئيلة جًدا. 

)*( سؤال: "حرية اكاديمية".. هل ثمة أمر كهذا بشكل 

العالمية ان تؤثر على  المقاطعة  عام؟ هل تستطيع حركة 
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االكاديمية في إسرائيل وأن تعيدها لبداية سنوات الـ-90، 

حيث لمسنا عمال أكاديميا جديا وغير خاضع لإلمالءات، األمر 

الذي تغّير مع مرور الوقت؟

عامة هي شأن أخالقي وقضائي وهذا يشمل  بابه: احلريات 

ايًضا حرية التعبير واحلرية االكادميية. ال توجد حرية مطلقة، لكن 

الطموح في مجتمع سوّي هو احلفاظ على احلريات قدر املمكن، 

مما يساهم ايًضا في احلفاظ على االستقاللية األكادميية.

ُيدار جهاز أكادميي  ان  املناطق احملتلة، مثال صعب جًدا  في 

مستقل حتت االحتالل، مما دفع املجتمع الفلسطيني إلى الدعوة 

االسرائيلية  االكادميية  بينما  اإلسرائيلية،  االكادميية  ملقاطعة 

والعلوم  احلقوق  كليات  التكنولوجية،  الكليات  )مثل  مبعظمها 

السياسية( تؤيد االحتالل، سواًء بشكل مباشر أو غير مباشر. في 

العموم، غالبية األكادميية اإلسرائيلية صامتة ومن املعلوم أّن حكم 

الصمت هو كاملوافقة مع االضطهاد. حركة املقاطعة أدت الى ازدياد 

عدد األكادمييني االسرائيليني الذين يعملون ضد االحتالل واالضطهاد 

وقطًعا تشكل سببا للتفكير مجدًدا في أوساط املجتمع اليهودي 

)كما حصل مع االكادميية البيضاء في جنوب افريقيا(. 

كتاب قريب عن الخلفية  التاريخّية الحتالل 1967

)*( سؤال: نشرت عددا من الكتب، فما هي برامجك في 

المستقبل القريب، هل هناك كتب أخرى؟ 

بابه: في شهر حزيران القريب )2017(، من املُتوقع واملُخطط له 

أّن انهي كتابا عن اخللفية التاريخّية الحتالل عام 1967. في الكتاب 

حتليل للعالقة بني االحتالل والنكبة وبني قرارات ما بعد االحتالل 

حتى وصولنا للوضع الذي نتواجد فيه اليوم. يحمل الكتاب العنوان 

"السجن األكبر في العالم". إلى ذلك، اقوم ايضا بالعمل على كتاب 

تعليمي جلهاز التربية والتعليم البريطاني عن الصراع، وأبحث في 

مستقبل اليسار العاملي بكتاب مشترك مع الباحث والسينمائي 

الباكستاني طارق علي.

من إصدارات إيالن بابه 

"التطهير العرقّي في فلسطني": صدر عن مؤسسة الدراسات 

الفلسطينية، ترجمة أحمد خليفة. يكشف هذا الكتاب كيف جرت 

كان  وكيف   ،1948 عام  فلسطني  في  العرقي  التطهير  عمليات 

الترحيل والتطهير العرقي جزءًا جوهريًا من استراتيجيا احلركة 

 1948 حرب  عن  اإلسرائيلية  الرواية  املؤلف  وينقض  الصهيونية. 

ليؤكد أن طرد الفلسطينيني لم يكن مجرد هروب جماعي وطوعي 

للسكان بل خطة مفصلة جرى وضع اللمسات النهائية عليها في 

اجتماع عقده دافيد بن - غوريون في تل أبيب يوم 10/٣/1948 

بحضور عشرة من القادة الصهيونيني، وتضمنت أوامر صريحة 

اخلطة  هذه  لتنفيذ  األساليب  شتى  باستخدام  الهاغناه  لوحدات 

ومنها: إثارة الرعب، وقصف القرى واملراكز السكنية، وحرق املنازل، 

وهدم البيوت، وزرع األلغام في األنقاض ملنع املطرودين من العودة 

إلى منازلهم. وقد استغرق تنفيذ تلك اخلطة ستة أشهر. ومع اكتمال 

التنفيذ كان نحو 800 ألف فلسطيني قد ُأرغموا على الهجرة إلى 

الدول املجاورة، ودمرت 5٣1 قرية، وأخلي أحد عشر حيًا مدنيًا من 

ـه، تعتبر، من  اب ـ سكانه. وهذه اخلطة، بحسب ما يصفها إيالن ب

وجهة نظر القانون الدولي، "جرمية ضد اإلنسانية".

إسرائيل": صدر  والفكري في  األكادميي  القمع  اإلطار-  "خارج 

عام 2010 عن "دار قدمس"، ترجمة مها حسن بحبوح. يفضح بابه 

عبر الكتاب ممارسات املؤسسة األكادميية اإلسرائيلية ضد كل من 

مييط اللثام عن حقيقة األيديولوجيا الصهيونية التي سعت إلى 

تعميم رواية مزّيفة وملّفقة عن النكبة الفلسطينية، وكان هو أحد 

ضحايا هذه األيديولوجيا بامتياز.

خالل الكتاب، ينقل بابه إلى القارئ الضغوطات التي مورست 

عليه والهجوم حتى اضطر إلى مغادرة البالد قسرًا. 

املؤسسة  عن  صدر  واملعرفة":  السلطة  تاريخ  إسرائيل-  "فكرة 

العربية للدراسات، 2015، ترجمة محّمد زيدان. يقدم بابه من خالل 

اتكأت  التي  اإلسرائيلية  املعرفة  إنتاج  آلليات  عاًما  تاريًخا  الكتاب 

فكرة  وترسيخ  التاريخية،  سردياتها  إثبات  في  الصهيونية  عليها 

الدولة اإلسرائيلية، متعرًضا لدور املناهضني لتلك الرواية في فضح 

املغالطات التاريخية واملزيفة لفكرة إسرائيل، في حتدٍّ علني للتيار 

السائد من األكادمييني املوالني، ومحاولة لتقويض شرعية اخلطاب 

الرسمي، مستلهًما فكرة الكتاب من مقالة املفكر الفلسطيني الراحل 

إدوارد سعيد عام 198٣ عقب احلرب اإلسرائيلية على لبنان، الذي 

أكد فيها ضرورة نشر الرواية الفلسطينية عن الصراع.

"الفلسطينيون املنسيون.. تاريخ الفلسطينيني في إسرائيل": 

صدر عن جامعة ييل، عام 2011. يتطرق بابه من خالل هذا 

ـ 48، فرغم مضي عشرات السنوات  الكتاب إلى فلسطينيي ال

على حصولهم على مواطنة في إسرائيل إال أنهم لم يندمجوا 

إسرائيل  سياسة  منها؛  أسباب  لعدة  كلًيا  املجتمع  في 

التمييزية، وايًضا التشبث بهويتهم الفلسطينية التي تتعزز 

أكثر وسط مساعي التهميش والتدجني التي تنتهجها املؤسسة 

اإلسرائيلية جتاههم.



76

عدد 65

هنيدة غانم*

من العنف المؤسس إلى العنف الحافظ:
أو كيف يتحول التطهير اإلثني من حدث إلى بنية؟ 1

ت
اال

مق
1.   اآلن : عن االنزياح نحو  اليمين

تشهد إسرائيل منذ أكثر من عقد ونصف العقد، انزياحا مستمرا 

اليمني عامة، واليمني اجلديد واالستيطاني خاصة،  ومثابرا نحو 

وينعكس هذا االنزياح بشكل مباشر على السياسات اإلسرائيلية 

جتاه فلسطينيي الداخل من جهة، وفلسطينيي األراضي احملتلة من 

جهة أخرى. وتظهر متابعة هذه السياسات محاولة مثابرة لضبط 

مواطنة الفلسطينيني داخل إسرائيل وتطويعها لتتالءم مع يهودية 

الدولة، توازي ذلك مساعي ترسيخ السيطرة على األراضي احملتلة، 

خاصة مناطق ج، والعمل على حسم الصراع من خالل فرض وقائع 

على األرض من خالل تصعيد االستيطان والدفع بـ«السيادة« لدمج 

املستوطنات في الدولة اإلسرائيلية دون إعالن ضمها رسميا، بل 

عبر دمجها الفعلي بكل منظومات الدولة وأجهزتها.2 

كتغيير  دميغرافية  سوسيولوجية  بعوامل  االنزياح  هذا  يرتبط 

قماشة املجتمع اإلسرائيلي من مجتمع أكثر علمانيًة إلى مجتمع 

واحلريدمي  املتدينني  نسبة  كانت  حيث  وتدينا،  محافظة  أكثر 

حوالي  مقابل   %60 ـ  ل مقاربة   2016 عام  إسرائيل  في  واحملافظني 

اإلسرائيلي  للمعهد  استطالع  وبحسب  العلمانيني.  من   %40

للدميقراطية، يظهر تزايد مستمر في من يعرّفون أنفسهم كمتدينني 

وحريدمي، وبحسبه: في 1999، عرف 16% من املستطلعني أنفسهم 

كحريديني أو متدينني مقابل 22% عام 2009 ٣ ال بد هنا من األخذ 

بعني االعتبار أن نسبة اخلصوبة عند النساء احلرديات في ارتفاع 

عام  ارتفعت  ولكنها   5.6 كانت  الثمانينيات  بداية  ففي  مستمر، 

2009 لتصل إلى 7.5 أما بني املتدينني فهي 4.٣، فيما تصل بني 

إسرائيل  أن  إلى  اإلشارة  إلى  بالبعض  أدى  ما   4 العلمانيات 2.1 

في طريقها لتكون دولة دينية حريدية.5 ترفد هذه التغيرات أيضا  * املديرة العام ملركز "مدار". 
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ترتبط القضايا الجوهرية غير المحسومة في إسرائيل بحدود الهوية 

والمواطنة، وميزان العالقة بين اليهودية والديمقراطية في الدولة، في ظل 

االتفاق على ثابت وحيد لبنية الدولة اإلسرائيلية كدولة يهودية قومية. 

ومع التحوالت التي تشهدها إسرائيل وانزياحها المستمر نحو اليمين، 

تتحول العالقة مع الفلسطينيين على جانبي الخط األخضر إلى ساحة مهمة 

إلعادة ضبط هوية الدولة.

مقابل  االشكنازية،  العمالية  التقليدية  للنخب  التدريجي  االنزياح 

دخول نخب من قوى كانت تعتبر هوامش املجتمع لتحل محلها، 

في هذا السياق خاصة النخب الدينية والدينية االستيطانية، نشير 

بشكل خاص هنا إلى عملية ثقرطة اجليش6 وتزايد سيطرة النخب 

 الدينية االستيطانية على عملية اتخاذ القرار العسكري والسياسي. 

 ويرتبط بهذه التغيرات صعود ظاهرة اليمني اجلديد7 وحتوله فعليا 

الدولة. ويتألف هذا  إلى صاحب قوة مركزية في توجيه سياسات 

املتدينة  واألحزاب  دينًيا(،  )املتشددة  احلريدية  األحزاب  من  اليمني 

القومية، واملستوطنني، وأعضاء الكنيست املتطرفني في حزب الليكود، 

واجلماعات القومية املتطرفة املنضوية ضمن حزب »إسرائيل بيتنا«، 

وحركات مثل »إم ترتسو« وغيرها. يشار إلى أن اليمني يحكم إسرائيل 

منذ2001، وهو مستمر في احلكم حتى يومنا هذا )2017( مع تنويعات 

في احلكم بني حكم اليمني الوسط واليمني اجلديد.8

٢.  االنزياح يمينا وعالقته بالثابت والمتحول

تتقاطع هذه التغيرات مع عاملني أساسيني: عامل الثابت في 

الذي  املتحول  وعامل  القومي-استعماري،  ومشروعها  الدولة،  بنية 

يحيل إلى القضايا غير احملسومة القائمة في لب النقاشات اليومية 

السياسية، والتي يؤدي عدم حسمها إلى حتولها إلى قضايا خالفية 

للمناكفة واملماحكة السياسية وتصعيد اخلطاب الشعبوي والفاشي 

جتاهها. ال بد من التوضيح هنا- كما سأظهر الحقا- أن تعمق 

الشعبوية والفاشية جتاه الفلسطينيني في فلسطني التاريخية  ال 

تعكس تغيرا باراديجماتيا أساسيا في املنظور االستعماري املؤسس 

القومي  الوطن  إقامة  مشروع  بحكم  معهم  تعامل  الذي  جتاههم 

اليهودي على أرضهم بوصفهم عدوا، حيث تخصصت عداوتهم إلى 

عداوة داخلية، بعد 1948 )فلسطينيو الداخل( متت صياغة مواطنتهم 

كمواطنة مهددة وغير مرغوبة ويجب ضبطها مقابل املواطنة الطبيعية 

اليهودية التي أقيمت الدولة كإطار حاضن لتطويرها، وعدو خارجي 

يتشكل من باقي الفلسطينيني والعرب ويتم التعامل معهم ضمن 

منظور أمني وأدوات العسكرة من أجل تأكيد وجود الدولة وبنيتها 

كدولة يهودية. وعلى الرغم من احتالل 67 وإعادة توحيد الفلسطينيني 

حتت »سيادة إسرائيل« إال أن التمييز بني العدو اخلارجي والداخلي 

استمر في توجيه العالقة بني الدولة وبينهم، وقد تعزز هذا املنظور 

بشكل خاص جتاه سكان األرض احملتلة بالتقاطع مع مقاومتهم التي 

يتم اليوم بترها عن أسباب الصراع واالحتالل والبنى االستعمارية، 

واعتبارها عداوة جوهرية مرتبطة ببنى ثقافية عرقية كما عبر عن 

ذلك نتنياهو في أكثر من مناسبة، وذلك رغم ما يوازيها من تزحيف 

للمشروع االستعماري إلى ما وراء اخلط األخضر.  ترتبط القضايا 

اجلوهرية غير احملسومة في إسرائيل بحدود الهوية واملواطنة، وميزان 

العالقة بني اليهودية والدميقراطية في الدولة، في ظل االتفاق على 

ثابت وحيد لبنية الدولة اإلسرائيلية كدولة يهودية قومية. 

3.  الفلسطيني في 48 الفلسطيني في 67 :
      أو ساحات الضبط والتطويع 

ومع التحوالت التي تشهدها إسرائيل وانزياحها املستمر نحو 

اليمني، تتحول العالقة مع الفلسطينيني على جانبي اخلط األخضر 

إلى ساحة مهمة إلعادة ضبط هوية الدولة اإلسرائيلية كدولة قومية 

يهودية استعمارية، وذلك على  ثالثة مستويات، املستوى القانوني 

والتشريعي عبر مساعي ضبط مواطنة الفلسطينيني في الداخل مبا 

ال يهدد بنية الدولة كدولة قومية يهودية، وفرض القوانني والتشريعات 

التي تسهل السيطرة على األرض في املناطق احملتلة وتسهيل جترمي 

املقاومني ونزع الشرعية عن املقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية 

وقطاع غزة، ومستوى املالحقة األمنية والبوليسية السياسية لقيادات 

الداخل السياسية بهدف التضييق على احلركات واألحزاب والقيادات 
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والنشطاء ممن يتحدون منظومة وبنية الدولة الصهيونية، ومالحقة 

وسجن القيادات في الضفة الغربية مبن فيهم  أعضاء في املجلس 

التشريعي ونشطاء في احلراك الشعبي، وثالثا املستوى اخلطابي 

الذي يضم اإلعالم والصحافة املكتوبة واملرئية واخلطاب اجلماهيري 

والثقافي وغيره، من خالل بلورة صورة الفلسطيني على أساس 

ثنائيات التطرف واالعتدال على جانبي اخلط األخضر، ومساعي 

نزع شرعية  اخلطاب القومي في الداخل، واعتباره متطرفا، مقابل 

الترويج للخطاب املدني واملساواة واالندماج وسد الفجوات باعتبار 

قضية الفلسطيني هي مسألة متييز غير مقصود وليس بنيويا. 

الواقع  وحتسني  االقتصادي  السالم  خلطاب  الترويج  يتم  فيما 

املعيشي في الضفة وغزة باعتباره احلل املثالي لألزمة مقابل حتميل 

القيادات الفلسطينية مسؤولية األزمات والويالت املتالحقة لشعبها، كما 

حدث في احلرب على غزة بعد 2014. ال يعني هذا أن حدة املمارسات 

متشابهة، إذ ال ميكن أن نقارن ما يعانيه قطاع غزة من حصار خانق 

واحتالل مع سياسات إسرائيل جتاه املواطنني في الداخل، لكن الفكرة 

هي وجود منظور واحد يضبط العالقة وفق االحتياجات القومية للدولة 

اليهودية أوال، ووفق اخلير العام للمواطن اليهودي ثانيا، آخذين بعني 

االعتبار أن عملية التطهير االثني في إسرائيل متت عام 1948 جتاه 

من سكنها من فلسطينيني بشكل حّولهم من أكثرية إلى أقلية، فإن 

نوع املمارسات السياسية جتاههم ستكون باجتاه حفظ مكانتهم التي 

حققت عبر التطهير اإلثني كأقلية هامشية، لكنها سياسات بحكم 

األمر الواقع مختلفة عن سياسات إسرائيل في الضفة التي تقف في 

لب مشروع اليمني االستيطاني االستعماري الذي يهدف إلى حتويل 

بنية املكان وتركيبته الدميغرافية، وتلك التي متارس جتاه غزة التي 

عبر  وذلك  أساسي،  بشكل  أمنيا  املواطنني  سلوك  بضبط  تتلخص 

استخدام أدوات العنف املباشر كاحلرب واحلصار.

أنه مت خالل  إلى  هنا  نشير  والتشريعي  القانوني  املستوى  على 

السنوات املاضية  سن مجموعة من القوانني تستهدف الفلسطينيني 

على جانبي اخلط األخضر من بينها: قانون النكبة، قانون منع التسلل، 

قانون جلان القبول في البلدات اجلماهيرية اليهودية، قانون منع املس 

قانون  األذان،  قانون منع  للمقاطعة،  الدعوة  بدولة إسرائيل من خالل 

التسوية، قانون اإلقصاء،10 قانون اإلرهاب،  وفي هذا السياق، يشير 

تقرير ملركز »مدار« أعده برهوم جرايسي أنه منذ 2015، أي بدء عمل 

حكومة نتنياهو الرابعة، أدرج على جدول أعمال الكنيست 1٣6 قانونا 

ذات طابع عنصري أو مناهض حلل الصراع، أقر منها 25 قانونا بقراءة 

نهائية و15 قانونا موجودة في مراحل تشريعية مختلفة. أما على مستوى 

املالحقة السياسية ميكن أن نشير إلى قرار الكابينت السياسي- األمني 

اإلسرائيلي في 17 تشرين الثاني اعتبار احلركة اإلسالمية الشمالية 

» حركة غير مسموحة« وإخراجها عن القانون، وسبق ذلك بعدة أشهر 

حتريض واسع على أعضاء الكنيست من التجمع بسبب لقائهم مع 

عائالت أهالي الشهداء في القدس من  أجل الدفع باجتاه تسليم جثامني 

أبنائهم احملتجزة،11 وبعد ذلك بأقل من عام في أيلول 2016  قامت الشرطة 

اإلسرائيلية بحملة اعتقاالت بوليسية أغلبها ليلية اطالت عشرات من 

نشطاء وقيادات من حزب التجمع، على خلفية ادعاء وجود مخالفات 

فساد مالية في متويل االنتخابات للكنيست عام 201٣، وما كان الفتا 

لالنتباه في حالة التجمع حالة الترهيب والتوتير اإلعالمي التي رافقت 

حملة االعتقاالت، مقارنة معم حاالت مشابهة  ألحزاب يهودية مت التعامل 

معها بانضباط ومؤسساتية، كما في حالة »إسرائيل بيتنا« الذي طالت 

قياداته تهم رشاوى واحتيال وتالعب ضخمة.

وجاءت قضية اتهام عضو الكنيست من »التجمع« باسل غطاس، 

بتهريب الهواتف النقالة للسجناء السياسيني وما رافقها من حمالت 

اتهامه بدعم اإلرهاب واملس بأمن الدولة والتآمر، لتزيد الطني بلة من 

حيث تصاعد مشاعر التضييق على العرب وتعمق التعامل معهم 

كخطر أمني مستمر على الدولة. 

على المستوى القانوني والتشريعي نشير هنا إلى أنه تم خالل السنوات 

الماضية  سن مجموعة من القوانين تستهدف الفلسطينيين على جانبي 

الخط األخضر من بينها: قانون النكبة، قانون منع التسلل، قانون لجان القبول 

من  إسرائيل  بدولة  المس  منع  قانون  اليهودية،  الجماهيرية  البلدات  في 

خالل الدعوة للمقاطعة، قانون منع األذان، قانون التسوية، قانون اإلقصاء، 

قانون اإلرهاب.



79

عدد 65

على صعيد اخلطاب العام، تصاعد سياسيا وإعالميا اخلطاب 

نزع  رأسها خطاب  وعلى  الدولة،  قيادات  قبل  من  للعرب  املعادي 

الشرعية عن قيادات الداخل عبر ادعاء انهم ميشون خلف داعش، 

مبعارضة  مرتبط  حدث  كل  لتدعيش  مثابرة  سياسات  وتبني 

سياسات إسرائيل، كاملسارعة إلى اتهام الشهيد يعقوب أبو القيعان 

الذي سقط برصاص الشرطة خالل محاولة قرية هدم احليران بأنه 

االتهام سياسيا  بعملية دهس تخريبية، مت  قام  وأنه  من داعش، 

دون انتظار نتائج التحقيق الذي أثبت بطالن االدعاء كامال. كما 

سجنت الشاعرة دارين طاطور على خلفية قصيدة نشرتها على 

صفحة الفيسبوك اخلاصة بها، وفرض سجن إداري على نشطاء 

سياسيني آخرين في حاالت اعتبرت كسرا لقواعد اللعبة في الداخل. 

وبشاعة  عمق  لتوضيح  نحتاج  فال  احملتلة  األراضي  في  أما 

االحتالل الذي يستخدم منظومة احلكم العسكري املباشر وأدواته 

املبنية على أوامر عسكرية تصدر تباعا من أجل قمع مطالب التحرر، 

ناهيك عن مئات احلواجز، اجلديد هنا أن التصعيد الذي يشهده 

الداخل الفلسطيني يرفع من منسوب القمع، ما أدى بالبعض إلى 

االعتقاد بأن إسرائيل تعيد التعامل مع فلسطيني الداخل بأدوات 

احلكم العسكري الذي امتد من النكبة/ إقامة إسرائيل وحتى 1966.

4.  تحول األداة وثبات المنظور
     أو تنويعات العدو وثبات الصديق

تستوجب هذه املقاربة منا وألهميتها أن منيز بني مستويني في 

التعامل مع سياسات إسرائيل جتاه الفلسطينيني على جانبي اخلط 

األخضر: مستوى األدوات ومستوى املنظور. على مستوى األدوات، 

وعلى العكس من فلسطينيي الضفة الغربية وقطاع غزة التابعني 

لسيادة االحتالل العسكري، ال يعيش فلسطينيو الداخل اليوم فعليا 

ورسميا حتت حكم عسكري، وال يحتاجون إلى التصاريح للتنقل، 

بل يتمتعون بحرية التنقل داخل إسرائيل على األقل، وهم مختلفون 

بذلك عن فلسطينيي األرض احملتلة الذين يحتاجون التصاريح للتنقل 

والسفر والعمل في القدس، إلى جانب شبه استحالة تنقلهم بني 

غزة والضفة الغربية، وال يوجد عدد كبير من املعتقلني بينهم مقابل 

أكثر من سبعة آالف سجني في األراضي احملتلة 67،  بل أكثر من 

هذا، ميكنهم أن ينظموا مسيرات ضخمة في ذكرى النكبة رغم وجود 

قانون النكبة، وال تواجه مسيراتهم بالرصاص كحال إخوتهم في 

املسيرات على احلواجز وفي املظاهرات التي تقام مبواجهة اجليش، 

لهم أحزاب وطنية في الكنيست متثل جزءا كبيرا منهم، إضافة إلى 

ذلك استطاع فلسطينيو الداخل اقتحام سوق العمل اإلسرائيلي، 

بل يوجد متثيل واسع يفوق نسبتهم من السكان في املهن الطبية، 

شبابهم يعملون في املجمعات التجارية  اليهودية بحرية مع بعض 

التحفظات واملضايقات طبعا، وأغلب املطاعم يعمل فيها عرب، كما 

يكاد يختفي دور املخبر املدير في املدارس واملختار املخبر على األقل 

بصيغته الفجة التي سادت في فترة احلكم العسكري، مقابل تفشي 

ظاهرة املخبرين والعمالء في األراضي احملتلة، ولم يعد الفلسطيني 

في الداخل، بالضرورة، بحاجة السترضاء األحزاب احلاكمة لنيل حقه 

في العمل كما ساد فترة حزب مباي، وال عاد يخشى اإلفصاح عن 

دعمه للتجمع أو اجلبهة مخافة خسارة وظيفته!!

ميكن االدعاء بكل بساطة إذن أن أدوات احلكم العسكري خفتت 

اعتقلت  لو  حتى  العرب!  يظلل  مرعبا  ظال  تعد  ولم  الداخل  في 

دارين طاطور على قصيدة ولو اعتقل البعض إداريا ومنعت احلركة 

بل  الغربية  الضفة  في  استمرارها  مقابل  الشمالية،  اإلسالمية 

وعودتها بعد انتفاضة األقصى الثانية وتفعيل منظومات كاإلدارة 

املدنية مجددا رغم أنها تعود حلقبة ما قبل أوسلو.

مبنظورين  تتعامل  إسرائيل  أن  يعني  هل  هذا؟  يعني  ماذا 

على صعيد الخطاب العام، تصاعد سياسيا وإعالميا الخطاب المعادي 

للعرب من قبل قيادات الدولة، وعلى رأسها خطاب نزع الشرعية عن قيادات 

الداخل عبر ادعاء انهم يمشون خلف داعش، وتبني سياسات مثابرة لتدعيش 

كل حدث مرتبط بمعارضة سياسات إسرائيل.
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مختلفني جتاه أهل البالد وفق موقعهم من املواطنة واخلط األخضر؟

الصهيوني  املشروع  بثابت  السؤال  هذا  عن  اإلجابة  ترتبط 

الدائم الذي حتقق في إقامة الدولة اليهودية عام 1948، وبدا ثبات 

بوصفه  النكبة  بعد  العربي  مع  التعامل  توجه  التي  الباراديجما 

تعتبر  التي  القومية  اليهودية  للدولة  الدولة جتليا  عدوا، وبوصف 

دولة اليهود أينما كانوا وليست دولة مواطنيها.

 هل تغير دور الدولة -وبإحالة لكارل شميت- من كونها تتأسس 

على التمييز بني العدو والصديق وفق ثنائية عرقية فيها العدو الداخلي 

هو الفلسطيني )واخلارجي طبعا( في مقابل املواطن اليهودي- الصديق؟ 

هل تغيرت هذه البارديجما أم أنها هي ثابت املشروع الصهيوني املستمر 

منذ عمدت لتحقيق ذاتها بأدوات االستعمار االستيطاني على أرض 

فلسطني املأهولة منذ فترة الييشوف وحتى اليوم.

في سياق التقاطع بني فكرة الدولة اليهودية القومية وحتقيقها على 

أرض فلسطني املأهولة بسكان يسعون لتحقيق مصيرهم، انضفرت عملية 

بناء الدولة القومية اليهودية منذ بداياتها بأدوات االستعمار االستيطاني 

املبنية على ثنائية احملو واالنشاء، حيث يتم محو املوجود )الفلسطيني( 

بوصفه جماعة قومية تصبو للسيادة إلحالل اجلديد )اليهودي( ككينونة 

سياسية سيادية تصبو الستبداله، من هنا كانت املستعمرات الصهيونية 

منذ بداياتها خارج قانون أهل البالد، تشيد مؤسساتها اخلاصة وقوانينها 

اخلاصة وتشريعاتها اخلاصة التي مت حتويلها عام 1948 إلى مؤسسات 

وتشريعات، واألهم سيادة الدولة، بكلمات أخرى كانت عملية إقامة الدولة 

القومية اليهودية إحالل سيادة املستعمرة وفكرتها على كل فلسطني، 

ومبا أن فكرتها األساس هي إقامة الدولة اليهودية في أرض مأهولة كانت 

عملية تطويع أهل البالد وتهشيم وجودهم القومي والثقافي واالجتماعي 

جزءا بنيويا من مشروع التسييد. 

في عملية سيادة املستعمرة، كان الفلسطيني عقبة مرتني: مرة 

بوصفه عقبة مادية موجودة على األرض املرادة، ومرة بوصفه عقبة 

قومية أي بوصفة مجموعة قومية حتمل مشروعا قوميا معارضا. 

على  والسيطرة  الفلسطيني  مع  املعركة  حسم  سبيل  وفي 

الصهيوني  املستعمر  سياسات  توزعت  السيادة،  وعلى  األرض 

الحقا،  اجليش  ستصير  التي  العنف  ألجهزة  التأسيس  بني  ما 

وسيكون مطلوبا منها أن حتسم السيادة لصالح املستعمرة، وما 

بني سياسات السيطرة على األرض بكل ما أتيح من أدوات بهدف 

توسيع املستعمرة- حيز الدولة. 

5.  في الطريق لدولة عرقية يهودية:  
     أو في البدء كان التطهير اإلثني

حدثت املواجهة احلاسمة مع سكان البالد في عام 1948، وقامت 

أجهزة العنف املكونة من املليشيات الصهيونية وعلى رأسها الهغناه 

التي سرعان ما أعلنها بن غوريون »جيش الدفاع«، بتصدر املعارك 

والقيام مبجموعة من العمليات التي أدت إلى »تطهير« املكان من 

غالبية سكانه العرب وحتضير احليز بذلك إلحالل السيادة على كل 

األرض، وإعالن الدولة القومية اليهودية التي كانت نواها املؤسساتية 

وأجهزتها الدوالتية قد شيدت في فترة الييشوف  لتكون موجهة 

فعليا إلقامة الدولة العرقية اليهودية.

يتطلب مفهوم الدولة العرقية التوضيح هنا. إذ إن إسرائيل ال 

تشير في أي مستند رسمي أو غير رسمي أنها دولة عرقية، بل 

على العكس من ذلك، يثير مفهوم العرق في خطابها العام اشمئزازا 

والنازية  إلى إرث الالسامية أوال  واضحا ملا يكمن فيه من إحالة 

ثانيا، والرتباطه باحملرقة التي اتخذت من العرق ناظما لسياسات 

املوت والتقتيل، وحتاول إسرائيل أن تبتعد عن استخدام تصنيفات 

لها صدى عرقي عنصري بيولوجي وتخرجها إلى ما وراء جدران 

القومية  االيثوس اجلمعي. بدل ذلك حتاول أن تستخدم مفاهيم: 

في سياق التقاطع بين فكرة الدولة اليهودية القومية وتحقيقها على 

أرض فلسطين المأهولة بسكان يسعون لتحقيق مصيرهم، انضفرت عملية 

بناء الدولة القومية اليهودية منذ بداياتها بأدوات االستعمار االستيطاني 

المبنية على ثنائية المحو واالنشاء، حيث يتم محو الموجود )الفلسطيني( 

بوصفه جماعة قومية تصبو للسيادة إلحالل الجديد )اليهودي( ككينونة 

سياسية سيادية تصبو الستبداله.



81

عدد 65

واالثنية واجلماعة التاريخية والشعب الواحد، وهي مصطلحات لها 

شرعيتها الكاملة في اخلطاب الدولي واإلنساني، لكنها فيما وراء 

قشرتها اللغوية تعيد انتاج الهوية القومية على أسس حدود الدم 

املأصلة في أصل اجلماعة الواحد، وفي عملية البناء اجلوهراني 

للثقافة والدين والتاريخ واملوروث بوصفه فوق تاريخي.

وتعتبر إسرائيل نفسها دولة الشعب اليهودي الذي عاد إلى وطنه 

بعد أن نفي منه بالقوة، ليحيي القفار، وقد جاء في وثيقة االستقالل 

»نشأ الشعب اليهودي في أرض إسرائيل، وفيها متت 

صياغة شخصيته الروحانية والدينية والسياسية، وفيها 

أنتج  وفيها  ذات سيادة،  دولة  في  عاش حياة مستقلة 

ثرواته الثقافية الوطنية واإلنسانية العامة وأورث العالم 

أجمع سفر األسفار اخلالد.

َي الشعب اليهودي عن بالده بالقوة، حافظ  وعندما أُجِل

على عهده لها وهو في بلدان شتاته كلها، ولم ينقطع 

إلى بالده واستئناف  العودة  بأمل  والتعلق  عن الصالة 

حريته السياسية فيها.

 وبدافع هذه الصلة التاريخية والتقليدية نزع اليهود في 

كل عصر إلى العودة إلى وطنهم القدمي واالستيطان فيه. 

وفي العصور األخيرة أخذت آالف مؤلفة منهم يعودون 

إلى بالدهم، من طالئع والجئني ومدافعني، فأحيوا القفار 

وأقاموا  واملدن  القرى  وشيدوا  العبرية  لغتهم  وبعثوا 

مجتمًعا آخًذا بالنمو ذا سيادة اقتصادًيا وثقافًيا«.12

الشيفرات  كل  االستقالل  لوثيقة  االفتتاحية  الفقرة  هذه  حتمل 

اجلمعية املكونة للهوية الصهيونية: الشعب اليهودي، أرض إسرائيل، 

السيادة، املنفى الشتات، العودة، االستيطان، احياء القفار« لكنها أيضا 

ال تشير وال بأي شكل إلى مفاهيم كالعنصر والعرق، غير أنها بدل ذلك 

تضع مجموعة من احلدود فوق التاريخية التي تتحول في حّد ذاتها إلى 

جوهر غير قابل لالختراق، تتمازج مع مجموعة من القوانني والتصنيفات 

التي اجترحت بعد إقامة إسرائيل لتحدد من هو اليهودي وكيف يعرف 

وما هي عالقة الدم التي تسمح بتحديده، وما هي القبائل التي ميكن 

أن تعرف كيهودية، ناهيك عن شبكة األبحاث العلمية الواسعة التي 

حتاول التوصل إلى اجلني اليهودي وحتديده. اليهودية التي تطرح أنها 

قومية تبنى بتقاطع الشرائع اليهودية االرثوذكسية، والعلم والسياسة 

واملوروث الثقافي التاريخي، كمنتج عرقي مغلف بلغة اثنية، لتالفي 

حرج العرق الذي شرعن احملرقة واإلبادة!1٣

6.  من العنف المؤسس الى العنف الحافظ 
      أو التطهير االثني كبنية

عمليات  من  رافقها  وما  عام 1948  إسرائيل  إقامة  لقد شكلت 

تطهير إثني للشعب الفلسطيني وطرد للسكان وحرق للقرى ومنع 

عودة الالجئني وتدمير املؤسسات الثقافية والوطنية حلظة تأسيس 

الدولة اليهودية كدولة عرقية، فيما شكلت السياسات املختلفة التي 

اتبعت بعد ذلك جتاه أهل البالد مقابل املواطنني اليهود سياسات 

احلكم  فرض  وكان  الدولة،  قاعدة  إلى   48 في  حتقق  ما  لتحويل 

العسكري حتى 1966 على من بقى من سكان البالد العرب في حدود 

الدولة الصهيونية جزءا من هذه األدوات. مبفهمة والتر بنجامني14  التي 

استخدمتها أيضا الباحثة ارئيال ازوالي  في التحول من فلسطني 

إلسرائيل،15 ميكن القول إن إسرائيل استخدمت العنف املؤسس عام 

1948 الذي هو عنف شامل يهدف إلى محو النظام السابق وتأسيس 

منظومة جديدة، ما دعا بنجامني الى تسميته العنف اإللهي، وثم 

انتقلت إلى استخدام العنف احلافظ الذي هو عبارة عن استخدام 

شبكة النظم والتشريعات واألدوات القانونية ووسائل العنف من أجل 

حفظ نتائج العنف املؤسس، أي حتويل التطهير اإلثني الذي مت في 

النكبة وإحالل الدولة القومية اليهودية مكان فلسطني إلى بنية الدولة 

يتطلب مفهوم الدولة العرقية التوضيح هنا. إذ إن إسرائيل ال تشير في 

أي مستند رسمي أو غير رسمي أنها دولة عرقية، بل على العكس من ذلك، 

يثير مفهوم العرق في خطابها العام اشمئزازا واضحا لما يكمن فيه من 

إحالة إلى إرث الالسامية أوال والنازية ثانيا، والرتباطه بالمحرقة التي اتخذت 

من العرق ناظما لسياسات الموت والتقتيل، وتحاول إسرائيل أن تبتعد عن 

استخدام تصنيفات لها صدى عرقي عنصري بيولوجي.
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التي تتشكل باستمرار عبر أدوات مختلفة ومتبدلة وفق السياقات 

املتغيرة. احلكم العسكري هو بهذا املفهوم جزء من منظومة العنف 

احلافظ الذي جاء لتأكيد النظام الذي تشكل عبر العنف األول املؤسس 

الشامل الذي أزاح واقعا، وبنى فوقه واقعا آخر بديال!

العنف  أدوات  من  كجزء  العسكري  احلكم  منظومة  تأسست   

احلافظ على مبدأين : أوال مبدأ  متييز بني املواطن الصديق واملواطن 

العدو على أساس يهودي/ محلي، وثانيا استخدام الوسائل املختلفة 

من أجل تطويع »العدو« للهرمية التي تأسست ولروح الدولة التي 

أقيمت عام 1948، من خالل الترهيب مرة والترغيب مرة أخرى.

مع  إسرائيل  بعالقة  نفكر  كي  جدا  مهم  التوضيح  هذا 

االحتالل،  حيز  أو ضمن  املواطنة  دائرة  داخل  سواء  الفلسطيني 

ضمن سياق تاريخي استعماري يقوم على إعادة إنتاج العالقة مع 

أهل البالد وفق ثنائية العدو والصديق لتثبيت البارديجما املؤسسة 

للدولة كدولة يهودية عرقية. يساعدنا هذا الفهم على عدم التورط 

في التفتيش عن أوجه الشبه واالختالف في املمارسات العينية جتاه 

الفلسطيني طاملا ظل املنظر املؤسس ثابتا. 

7.  العداوة اإلجرائية
      أو الفلسطيني عدو بحكم األمر الواقع

ال ترتبط فكرة العداوة بعنصرية بدئية جتاه أهل البالد حتى 

والعنصرية  الفوقية  بالكتابات  الصهيونية  الكتابات  امتألت  لو 

عن  ناجتة   « إجرائية  »عداوة  لكنها  البالد،  ألهل  واالستشراقية 

احلاجة األساس للمستعمر في األرض التي يقف عليها ابن البالد 

الفلسطيني، وال يعني هذا أن هذه عداوة أقل دموية، بل إنها عداوة 

الدموية  نتائج االثنني  حتركها أطماع وليست بيولوجيا، علما أن 

ممكن أن تتالقى وتتقاطع. 

وإن  كانت فكرة الدولة القومية اليهودية هي الثابت املستمر في 

املشروع الصهيوني، فإنها بالضرورة الدينمو املصنع للفلسطيني 

كعدو داخلي دائم )أو غريب أو منبوذ ( يجب ضبطه كي ال يهدد 

هذه البنية وال بأي شكل، وهو ما يذكرنا بوثيقة الشاباك التي نشرت 

عام 2007 واعتبرت أن العرب في إسرائيل هم اخلطر االستراتيجي 

على إسرائيل16 كما أن منظور األمن القومي اإلسرائيلي منذ صيغته 

األولى على يد بن غوريون في خمسينيات القرن املاضي وحتى يومنا 

تتأسس على فكرة ضمان الدولة اليهودية كدولة الشعب اليهودي.17

8.  المتحول ضمن الثابت .. لكن يهدده

التي  املتغيرة  العوامل  من  مجموعة  الثابت  هذا  توجد ضمن 

تخضع لنقاشات كبيرة داخلية، والتي ميكن في تقاطعات معينة 

أن تؤثر على الثابت نفسه وتشكل حتديا له ما لم حتسم، وتضم: 

اليهودية  بني  والعالقة  املواطنة،  وحدود  الدولة  حدود  إشكاليات 

بشكل  حولها،  النقاشات  تأثرت  مسائل  وتلك  والدميقراطية، 

عميق، بالتغيرات التاريخية )احتالل 1967( واالجتماعية )التغيرات 

الدميغرافية( أو األيديولوجية )صعود اليمني واليمني االستيطاني(:

حدود الدولة اجلغرافية: ما زالت حدود إسرائيل غير واضحة وغير   .1

معروفة، وهي مصدر خالف سياسي-أيديولوجي مرة؛ وأمني مرة 

أخرى، وفي هذا اإلطار ما زال من غير الواضح هل سيتم ضم 

كامل فلسطني التاريخية )أرض إسرائيل(؟، أم إن إسرائيل هي 

تلك التي تقع فقط داخل اخلط األخضر؟ هل ُتضم املستوطنات 

كلها؟ أم فقط الكتل االستيطانية؟ ماذا بالنسبة لهضبة اجلوالن؛ 

هل هي جزء من إسرائيل؟ وأبعد من ذلك؛ هل ستظل منطقة 

املثلث داخل حدود إسرائيل في املستقبل أم ال؟

حدود املواطنة والتعامل مع غير اليهود: كيف يجب التعامل   .2

شكلت إقامة إسرائيل عام 1948 وما رافقها من عمليات تطهير إثني 

الالجئين  عودة  ومنع  للقرى  وحرق  للسكان  وطرد  الفلسطيني  للشعب 

اليهودية  الدولة  تأسيس  لحظة  والوطنية  الثقافية  المؤسسات  وتدمير 

ذلك  بعد  اتبعت  التي  المختلفة  السياسات  شكلت  فيما  عرقية،  كدولة 

تجاه أهل البالد مقابل المواطنين اليهود سياسات لتحويل ما تحقق في 

48 إلى قاعدة الدولة.



83

عدد 65

مع مفهوم املواطنة في الدولة التي تعتبر نفسها دولة اليهود 

مساحة  هي  ما  مواطنيها؟  دولة  وليست  العالم  كل  في 

الدولة:  في  مكانتهم  هي  وما  فيها؟  للفلسطينيني  املواطنة 

هي  ما  خصوم؟  أو  أعداء  أم  نظرّياً،  األقل  على  متساوون، 

شروط مساواتهم؟ وهل ميكن إعطاؤهم مواطنة كاملة ضمن 

الدولة اليهودية الدميقراطية كما تدعو ميرتس؟ أم اعتبارهم 

خطرًا دميغرافيًا يجب التخلص منه مستقباًل في االتفاقات 

في  الفلسطينيون  يكون  أن  ميكن  هل  ليبرمان؟  يدعو  كما 

إسرائيل مواطنني متساوين بالكامل مع اليهود في الدولة؟ 

ماذا عن سكان القدس واجلوالن من حملة الهوية الزرقاء؛ هل 

ستظل مكانتهم السياسية محّددة على أساس اإلقامة؟ 

كيف  اليهودية-الدميقراطية:  للدولة  القيمية  الرؤية  حتديد   .٣

ميكن أن تكون إسرائيل دميقراطية ويهودية؟ ما هي النسبة 

والتناسب األفضل بني القيم العاملية )التي تندرج حتت قيم 

الدميقراطية( والقيم احمللية-يهودية؟ وهل ميكن التوفيق بني 

الدميقراطية واليهودية وكيف؟

تشّكل الصراعات حول املتحول )حدود الدولة واملواطنة والرؤية 

القومية( محور النقاشات اإلسرائيلية، لكنها، في ظل عدم حسمها 

وحافاًل  مركبًا  استراتيجّيا  جيو-  واقعًا  تفرز  واستمراريتها، 

بالتناقضات التي قد حتمل أيضًا بذورًا لتغيير الثابت ذاته:

عدم وضوح حدود إسرائيل اجلغرافية الرسمية وعدم حسمها   .1

إسرائيليا بعد احتالل 1967، وعلى الرغم من أن اخلط األخضر 

السياسي  احلل  حدود  الدولي  القانون  ناحية  من  يشكل 

املقبل؛ إال أن املشروع االستيطاني خلق واقعًا جيو-دميغرافيًا 

متشابكًا وجديداً، يسمت فيه مواطنو إسرائيل اليهود في ما 

وراء اخلط األخضر؛ في املناطق املعرّفة وفق القانون الدولي 

في  التي  الدولة  لقانون  يخضعون  لكنهم  محتلة،  مناطق 

ذاتها  املناطق  سكان  يخضع  بينما  األخضر،  اخلط  حدود 

القانون  بني  يدمج  مختلف  آخر  لقانون  الفلسطينيني  من 

االحتالل  لكون  العسكري،  واإلسرائيلي  املدني  الفلسطيني 

هو صاحب السيادة العليا في نهاية األمر. هذه احلالة من 

شأنها أن تعيد قلب الواقع الدميغرافي، وتنتج واقع أبارتهايد 

واضحًا كما هو اليوم، لكنها أيضًا من املمكن أن تعيد الواقع 

السياسي على ما كان عليه قبل النكبة؛ مفتوحًا على كل 

اخليارات: الدولة الثنائية، والواحدة، واألبارتهايد.

بالسكان  املرتبطة  القانونية  واملكانة  املواطنة  حدود  سيولة   .2

الفلسطينيني في إسرائيل أو في أراضي )ج( أو القدس الشرقية، 

مقابل صالبة املواطنة اليهودية اإلسرائيلية. في هذا اإلطار، تتم 

األمن،  وزير  يقترح  كما  السكاني،  التبادل  مناقشة  اآلن  إلى 

أفيغدور ليبرمان، وكذلك مناقشة طروحات إلعطاء الهوية الزرقاء 

أو رئيس  اليهودي  البيت  يقترح حزب  لسكان مناطق )ج(، كما 

الدولة رؤوبني ريفلني،18 وحتى بعض رموز اليسار، مثل الصحفي 

جدعون ليفي،19 والكاتب ا.ب. يهوشوع.20 تنُتج هذه احلالة في ظل 

استمرار الصراع من جهة؛ وتزايد قوة اليمني الذي من شأنه أن 

يعزز الشعبوية جتاه الفلسطينيني من جهة أخرى، وخاصة في 

حاالت التصعيد التي قد تواكبها أجواء فاشية تشرعن استهداف 

املواطنني الفلسطينيني، وتعّمق املس بحقوقهم ومالحقتهم. ذلك 

ما ميكن أن نستشفه اليوم من تصعيد التحريض عليهم وعلى 

قياداتهم، ومن خالل عّدة شواهد تكرّرت العام املاضي حتديداً، 

كحملة التحريض على الفلسطينيني خالل موجة احلرائق التي 

اندلعت ما بني 22 و27 تشرين الثاني 2016، واتهامهم بافتعال 

»إرهاب احلرائق«، ثم التحريض الذي أعقب قضية أم احليران، 

ومسارعة وزير األمن الداخلي، جلعاد أردان، وقائد الشرطة، روني 

ينتمي  بأنه  القيعان، وخالل دقائق،  أبو  الشيخ، التهام الشهيد 

بالسكان  المرتبطة  القانونية  والمكانة  المواطنة  حدود  سيولة  حول 

مقابل  الشرقية،  القدس  أو  )ج(  أراضي  في  أو  إسرائيل  في  الفلسطينيين 

التبادل  مناقشة  اآلن  إلى  تتم  اإلسرائيلية،  اليهودية  المواطنة  صالبة 

السكاني، كما يقترح وزير األمن، أفيغدور ليبرمان، وكذلك مناقشة طروحات 

إلعطاء الهوية الزرقاء لسكان مناطق )ج(، كما يقترح حزب البيت اليهودي أو 

رئيس الدولة رؤوبين ريفلين.
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إلى »داعش«، من دون إجراء أي حتقيق، قبل أن يّتضح الحقًا بأنه 

اتهام كاذب. هذا التحريض، واستسهال استهداف الفلسطينيني 

في الداخل، ناجت عن بنية املواطنة التفاضلية اإلثنية، وعن التاريخ 

االستعماري للدولة الذي شرعن فعلّيًا هدم قرية عربية )أم احليران( 

من أجل إقامة قرية يهودية على أنقاضها، مع ترحيل أهلها ومنعهم 

من البقاء، ولو حتى في حي هامشي في القرية اليهودية املخططة.

بتصعيد  أعاله  القضايا  حسم  وعدم  الصراع  حالة  تسهم   .٣

حول  االجتماعية  الصدوعات  وتعميق  الداخلي،  االستقطاب 

ثقافة الدولة وقيمها ومستقبلها السياسي، وميكن أن نالحظ 

اجلديد  اليمني  قوة  تبعًا الزدياد  يتزايد  االستقطاب  هذا  أن 

واليمني االستيطاني، كما ميكن أن نرصد، في هذا اإلطار، 

الثقافية  النخب  لليمني نحو إعادة تشكيل  السعي احملموم 

الدميقراطية  قيم  في  التآكل  مقابل  والقضائية،  والسياسية 

وتصاعد املخاوف على مستقبل مؤسساتها، كمحكمة العدل.

وميكن القول إن ما يترّتب على حالة عدم احلسم حلدود الدولة   

االحتالل،  استمرار  في ظل  االستيطان  واستمرار  اجلغرافية، 

فضاًل عن عدم بلورة حدود املواطنة وبنية الدولة )دميقراطية أم 

يهودية(، هو تشّكُل منظومة حكم مركبة تدمج ما بني أدوات 

إذ  واألبارتهايد.  العسكري  واالحتالل  االستيطاني  االستعمار 

االستعمار  أدوات  خالل  من  الدولة  تشّكل  تاريخ  عن  ناهيك 

االستيطاني، وبناء كيانها على أنقاض الشعب الفلسطيني؛ 

اليوم، وبعد خمسني عامًا من االحتالل ومئة عام  الواقع  فإن 

من بلفور، لم يعد قاباًل للتحليل بوصفه حالة احتالل عسكري 

االحتالل  بأن  االدعاء  استخدمت  إسرائيل  مؤقتة؛ ألن  تقليدية 

مؤقت من أجل تغيير الواقع الدميغرافي على األرض، عبر القيام 

بنقل مئات اآلالف من مواطنيها إلى األرض التي احتلتها، ثم 

للرد، أي  قابل  الواقع غير  بأن هذا  باالعتراف  صارت تطالب 

أنها استخدمت حجة املؤقت لتخلق واقعها االستيطاني باعتباره 

ثابتاً، ثم سعت إلى إضفاء شرعية قانونية على هذا االستيطان، 

وآخر ما حتّقق في هذا اإلطار هو قانون التسوية الذي يشرعن 

قبله  ومن  الفلسطينيني،  أمالك  على  الفردية  السيطرة  عملّيًا 

تقرير جلنة ليفي الذي اّدعى أن االستيطان ال يخالف القانون 

الدولي ألن أراضي الضفة ليست محتلة بل »متنازع عليها«. 

وناهيك عن توسع املشروع االستيطاني املستمر، والتعامل مع 

أراضي الضفة الغربية مبفهوم »التخوم« االستعماري )كيمرلينغ(، 

لسيادة  يخضعون  زالوا  ما  وسكانها  الفلسطينية  األراضي  فإن 

مبادئ  وفق  حركتهم  ضبط  ويتم  ومؤسساته،  العسكري  احلكم 

جدوى خاضعة ألمن املستوطنني بشكل أساسي. 

إسرائيل  فإن  الفلسطينية،  السلطة  وجود  من  الرغم  وعلى 

ما  على  املمتّدة  )ج(،  املصّنفة  األراضي  على  سيطرتها  حتكم 

يقارب 60% من أراضي الضفة، والتي حتّولت إلى احلّيز األساسي 

يخضع  مزدوجًا  واقعًا  خلق  الذي  األمر  االستيطاني،  للتوسع 

فيه الفلسطيني ملنظومة احلكم العسكري والفلسطيني املدني، 

مقابل خضوع املستوطن ملنظومة القوانني اإلسرائيلية. باإلضافة 

إلى ذلك، فإن تقسيم أراضي 67 إلى مناطق  )A( )B( )C(، وقطع 

املناطق بجدار عازل، إضافة إلى خلق تصنيفات سكانية ما بني 

مواطني سلطة )هوية خضراء( وسكان دائمني في القدس )هوية 

زرقاء( ومواطني غزة؛ أنتج منظومة حكم معقدة تتعدى منظومة 

الفصل والتحكم العرقي التي ميزت األبارتهايد، ومطّعمة مبنظومة 

عسكرية ومشروع استعماري استيطاني إحاللي.

للتلخيص 

السياسية  الصراعات  الكبرى  املسائل  على  الصراعات  ترفد   

الداخلية، لكن الصراعات عليها )أي املسائل الكبرى غير احملسومة( 

االجتماعية  البنية  بني  العالقة  جدلية  من  جذرّي  بشكل  تتأثر 

والدميغرافية للمجتمع اإلسرائيلي من جهة؛ وبني بنية النظام السياسي 

اإلسرائيلي املرتكز على نسبية التمثيل من جهة أخرى، لكن كل هذه 

الصراعات ورغم ما يكمن فيها من بذور تهدد املشروع الصهيوني 

العلماني االشتراكي كما أراده قادة الصهيونية األوائل، إال أنها جتري 

الدولة  هو  الذي  الثابت  وليس  املتحول  على  الصراع  حدود  ضمن 

 ،1948 عام  االثني  التطهير  بفعل  التي حتققت  اليهودية«  »القومية 

والتي تدور النقاشات فيها ليس على مشروعية التطهير االثني الذي 

أسس للدولة القومية  اليهودية على انقاض الشعب الفلسطيني، بل  

فعليا على كيفية حفظ نتائج التطهير االثني، أي تثبيت بنية الدولة 

اليهودية العرقية باعتبارها بنية مشكلة للمشروع الصهيوني وليس 

حدثا استثنائيا، أو بإحالة إلى باتريك ووفل: التعامل مع االستعمار 

االستيطاني بنية وليس حدثا. وإن كنا أضفنا هنا أنه بنية في صيرورة 

من املمكن أن تتأثر أيضا بتغيرات وديناميات املتحول التي قد تؤدي 

إلى قلب أهدافها األولى كما يحذر بعض العلمانيني اليهود من توغل 

ما يحدث  فإن  لكن رغم هذا  اليمني االستيطاني21 وثقرطة اجليش، 

حتى اآلن هو استدماج نتائج التطهير اإلثني في بنية الدولة بوصفها 

مستعمرة الشعب اليهودي، ومنع عودة الالجئني وتفصيل قانون العودة 

الستجالب يهود العالم على جانبي اخلط األخضر، ومؤخرا، تطعيم 

هذه البنية العنصرية بشبكة من القوانني والتشريعات التي تتغطى 

باحلفاظ على األمن القومي املبني أساسا على فكرة تثبيت إسرائيل 

كدولة قومية للشعب اليهودي على انقاض الفلسطينيني!
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مالك سمارة *

لة"
ّ

الشركس بوصفهم "أقلّية مفض

مقاربة لفهم سياسات األثننة في اإلطار االستعماري للدولة اليهودية

ت
اال

مق

* باحث متخصص في الدراسات اإلسرائيلية.

ملخص

الالفت لدى القراءة عن الشركس في إسرائيل، على قلّة املصادر 

البحثّية املتوّفرة، هو حفاظهم على ذلك النمط الدقيق من العيش 

بني ثنائّيات متناقضة: العزلة واالندماج؛ الهوّية اإلسرائيلية والدين 

اإلسالمي؛ اخلصوصّية الثقافّية واالنتماء للدولة؛ اخلدمة "الطوعّية" 

في اجليش اإلسرائيلي رغم محدودّية العدد وقلّة التأثير؛ اإلصرار 

ّيًة محدودة ومغتربة، رغم البدائل املتوّفرة.  على البقاء في إسرائيل، أقلّ

انطالًقا من ذلك، ال تسعى هذه املقالة إلى دراسة الشركس في 

إرث حضاري  ذات  فئة  بوصفهم  اخلاص،  سياقهم  في  إسرائيل 

مشترك، ظلّت مغّيبة عن املجهود البحثي العربي، وحسب؛ فاإلجابة 

الشركس  مع  التعامل  مّنا  تستلزم  التناقضات  تلك  مثل  على 

كأقلّية مّتت صناعتها في السياق العام لالستعمار االستيطاني 

اإلسرائيلي، وهذا مكمن االّدعاء الرئيسي في هذه الورقة.

بكلمات أخرى، حتاول هذه املقالة، من خالل منوذج الشركس، 

في  املفّضلة"  "األقلّيات  خلق  سياسات  لدراسة  مساهمة  تقدمي 

وراء  والتجزئة اإلسرائيلية. سعًيا  الضم واإلقصاء  سياق عملّيات 

هذا  الدراسة، ضمن  ستعتمده  الذي  التحليلي  اإلطار  فإن  ذلك، 

السياق، سيتضّمن دائرتني: الدائرة األوسع التي تشمل االستعمار 

االستيطاني، والدائرة األضيق التي تشمل إسرائيل بوصفها دولة 

يهودية دميقراطية/دميقراطّية إثنية، على اعتبار أّن عمليات التجزئة 

والضم والفصل احليوّية، التي تقتضيها إثنية الدولة، متّثل بدورها 

أدوات ترانسفير استعمارية أيًضا.

تفترض هذه الدراسة أّن فكرة "األقلّيات املفضلة" كانت راسخة في 

فكر الصهاينة املؤسسني، وهي مستمّدة، باألساس، من اجلذور األوروبية 
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ا أّن إبراز الهوّية الثقافية الفريدة، 
ً

على المقلب اآلخر، تفترض الدراسة أيض

بالنسبة للشركس، لم يكن نتيجة عوامل ذاتية أنتجها السياق التاريخي 

بالسياق  ق 
ّ

متعل وهو  ا،  عاّمً ا  موضوعّيً ا 
ً

ظرف ثّمة  إّن  بل  الخاص؛  والثقافي 

االستعماري اإلسرائيلي، كان ذا أثر في تعزيز نزعة "العزلة" و"الفرادة" بالنسبة 

لتلك الجماعة.

احلديثة للمشروع الصهيوني: خلق دولة دميقراطية تراعي قدرًا معّيًنا 

من "التنوع الثقافي". لكن- وحتى يكتمل الوجه االستعماري للمشروع- 

ينبغي أن يدور هذا التنوع في فلك ثقافة معيارّية مهيمنة، وأن يساهم 

في تشظية الهوية اجلامعة للمكّون األصالني، وفي توفير أدوات حيوّية 

للفصل والضم وخلق التبعيات واالمتيازات، ومن ثّم اختالق حدود ممّوهة 

بني "أقلّيات صديقة" و"أقليات مشبوهة". 

على املقلب اآلخر، تفترض الدراسة أيًضا أّن إبراز الهوّية الثقافية 

أنتجها  ذاتية  عوامل  نتيجة  يكن  لم  للشركس،  بالنسبة  الفريدة، 

ا  ثّمة ظرًفا موضوعّيً إّن  التاريخي والثقافي اخلاص؛ بل  السياق 

ا، وهو متعلّق بالسياق االستعماري اإلسرائيلي، كان ذا أثر في  عاّمً

تعزيز نزعة "العزلة" و"الفرادة" بالنسبة لتلك اجلماعة.

مدخل

للمنتخب اإلسرائيلي ضّد أندورا، ضمن  خالل مباراة رسمّية 

التصفيات املؤّهلة لبطولة أمم أوروبا 2016، أصبح بيبرس ناتخو 

الوطني،  الفريق  في  القيادة  شارة  يحمل  شركسي  العب  أّول 

أمام  صامًتا  الوقوف  يقرر  بدير،  وليد  بعد  مسلم،  كابنت  وثاني 

أعني الكاميرات، واجلمهور اإلسرائيلي احلاضر في امللعب، بينما 

كان زمالؤه في املنتخب يرّددون نشيد "هاتيكفاه" الصهيوني. كال 

الالعَبني لم يشعرا أّن هذا النشيد ميّثلهما، غير أن السياق التاريخي 

والثقافي والسياسي املفّسر لهذا السلوك قد يكون مختلًفا بالنسبة 

لناتخو، الذي أمّت خدمته العسكرّية قبل أن يبدأ مسيرته االحترافّية، 

وظّل، رغم احترافه في الدوري الروسي- قريًبا من موطن أسالفه 

األصلي-معتّدًا بهوّيته اإلسرائيلية، وال يرى مستقبله إاّل هناك؛ في 

نادي "هبوعيل تل أبيب"، حيث نشأ؛ وفي جوار قريته كفر كما في 

اجلليل األسفل.

حينما سأل مراسل جريدة "يديعوت أحرونوت" ناتخو عن سبب 

لكنني  لي،  بالنسبة  جّدًا  مهّمان  والدولة  "الفريق  أجاب:  صمته، 

شركسي ومسلم، وليس بإمكاني ترديد بعض كلمات النشيد دون 

أن أشعر أنني جزٌء منها.. حينما بّت مدرًكا لكلمات النشيد، شعرت 

أّن غنائي لعبارات مثل )الروح اليهودّية ال تزال مضيئة(، و)أرض 

صهيون وأورشليم(، يقلّل من احترام النشيد".1

رمّبا توّفر لنا هذه "الصورة" مدخاًل مناسًبا إلى املوضوع، فهي، 

على خصوصّيتها، تختزل الكثير مما ميكن أن نعرّف به الشركس 

كجماعة، أو األيديغيني وفق التسمية األخرى. ناتخو ال يجد مشكلة 

ا في الوقت نفسه،  ا، وإسرائيلّيً في تعريف نفسه مسلًما شركسّيً

وأن يعّبر، دون مواربة، على أن بعض القيم الصهيونية ال متثل "جزًءا 

منه"، وهو يجّسد بذلك حال الكثيرين من الشركس، الذين ال يزالون 

محافظني على مكّوناتهم الثقافية واحلضارية الفريدة، وال يجدون 

التعبير عن أنفسهم بوصفهم مسلمني إسرائيليني،  مشكلًة في 

لكن دون االندماج في املجتمع اإلسرائيلي، أو املجتمع املسلم في 

الدولة على حّد سواء.

تشير املعطيات التاريخية إلى أن قدوم القبائل الشركسية األولى 

إلى فلسطني ترّكز في سبعينيات القرن التاسع عشر. كانت ثّمة 

ثالث هجرات محدودة وقليلة العدد، ُأوالها إلى كفر كّما عام 1872، 

وثانيها استقرّت في قرية الريحانية في نطاق منطقة صفد في 

قرب  الشركس  خربة  تسّمى  باتت  ما  إلى  وثالثها جلأت   ،1880

اخلضيرة.2 ورغم أن بعض املصادر التاريخية تتحّدث عن وفاة جزء 

من أهالي خربة الشركس حتت تأثير األمراض واألوبئة، قبل أن 

يغادرها القسم اآلخر من السكان؛٣ إال أن تعداد االنتداب البريطاني 

للسكان في فلسطني عام 19٣1 يتضمن معطيات عن وجود ٣8٣ 

ساكًنا في القرية، وقد كانوا، في ذلك الوقت، أكثر عدًدا من سّكان 

الريحانية، التي بلغ عدد أفرادها في التعداد 29٣ ساكًنا.4 ليس 
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واضًحا في التعداد ما إذا كان سكان اخلربة شركًسا أم غير ذلك، 

غير أن املؤرّخ اإلسرائيلي بيني موريس يذكر أّن عصابات "الهاغاناة" 

للمجتمع  نيسان 1948  أوامرها في اخلامس عشر من  أصدرت 

"الشركسي املسالم" في القرية باملغادرة.5 ليس ثّمة معطيات حديثة 

عن تعداد الشركس اليوم، لكن وزارة األمن اإلسرائيلية تقّدر وجود 

4800 شركسي في إسرائيل، ثلثاهم، تقريًبا، يعيش في كفر كما.6    

إذن، من املهّم املالحظة هنا أن الهجرات الشركسية األولى إلى دول 

املنطقة لم تكن "هجرات طبيعية"، بل كانت جزًءا من مشروع سياسي 

إقليمي جتاوز حدود فلسطني، وامتّد إلى أكثر من رقعة في أرجاء 

اإلمبراطورّية العثمانّية. الفارق هنا، بعد مرور قرن ونّيف على توطني 

الشركس في املنطقة، هو أن اندماج الشركس في األردن وسورية كان 

أكثر حّدة من اندماج الشركس في إسرائيل، فهؤالء، رغم قلّة عددهم، 

ما زالوا محافظني على لغتهم وتقاليدهم أكثر من الشركس في األردن، 

على سبيل املثال، الذين يشّكلون جماعة واسعة لها تأثيرها ووجودها 

ا لرؤية  الوازن في مؤسسات الدولة7. تلك االزدواجّية تقّدم منطلًقا إضافّيً

البحث، وهي أن محدودّية اندماج الشركس في إسرائيل، وحفاظهم 

على منط معنّي من الفرادة، لم يسيرا بدافع ذاتي/ ثقافي فحسب.

إطار تحليلي

إلى  النظر  مّنا  تستدعي  أيدينا  بني  املوضوعة  احلالة  دراسة 

تقوم  استيطاني،  استعمار  دولة  بوصفها  إسرائيل  أواًّل  جانبني: 

والضم؛  والّتجزئة  واالستيعاب،  الّنفي  من  حيوّية  سياسات  على 

ثانًيا إسرائيل بوصفها دولة دميقراطّية/إثنية، متزج في تعريفها 

لهوّيتها وكيانها بني الّدين والهوّية، ومتارس األداة ذاتها في تعاملها 

مع اجلماعات اإلثنية والدينية القابعة حتت نيرها، وذلك ما سنبّينه 

من خالل هذا اإلطار.

فإن  االستعمارّية،  إسرائيل  بطبيعة  يتعلّق  ما  في  أّواًل، 

تعريفهم  مسألة  هي  الشركس  حالة  في  املركزية  اإلشكالية 

هذا  إطار  في  وضعهم  ميكن  ال  ا؛  نظرّيً "أصالنيني".  بوصفهم 

التوصيف، فهم مهاجرون باألساس، ليسوا مستوطنني وال سّكاًنا 

أصليني، ووجودهم في فلسطني لم يكن بهدف تأسيس هيكلهم 

السيادّي اخلاص، كاملهاجرين اليهود األوائل، على سبيل املثال، 

هذا  في  الصهيوني.  االستعماري  املشروع  نواة  شّكلوا  الذين 

الّسياق، يقّدم محمود ممداني مساهمة نظرّية مهّمة للتفريق بني 

تعريف املهاجر وتعريف املستوطن، حينما يقول: "املستوطنون 

الهجرة".  الغزو، وليس فقط من خالل  تتّم صناعتهم من خالل 

املستوطنون، وفًقا لذلك، "يؤسسون نظامهم السياسي اخلاص، 

بالّنظام  فيقبلون  املهاجرون،  أّما  معهم"،  سيادتهم  ويحملون 

بعد مرور قرن ونّيف على توطين الشركس في المنطقة، هو أن اندماج 

الشركس في األردن وسورية كان أكثر حّدة من اندماج الشركس في إسرائيل، 

ة عددهم، ما زالوا محافظين على لغتهم وتقاليدهم أكثر 
ّ

فهؤالء، رغم قل

لون جماعة واسعة 
ّ

من الشركس في األردن، على سبيل المثال، الذين يشك

لها تأثيرها ووجودها الوازن في مؤسسات الدولة.

شركس في إسرائيل بالزي التقليدي.
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السياسي القائم، ويعيشون طبًقا لشروطه8. هذا التحديد مهّم 

ليس لتفادي الوقوع في مغالطة اعتبار إسرائيل دولًة قائمة على 

أقلية  بوصفهم  الشركس،  إحلاق  لتجّنب  بل  فحسب؛  الهجرة 

مهاجرة، في اجلسم السياسي )Body politic( لالستعمار.

دراسة  كيفّية  في  هي  ذاته،  اإلطار  األخرى، ضمن  اإلشكالية 

ما  لكن  استيطاني.  داخل مجتمع  مهاجرين  بوصفهم  الشركس 

يقترحه فيريتشيني يقّدم لنا أداة منهجّية ملقاربتهم ضمن اإلطار 

الواقعة حتت سيادة  فالفئات  التحليلي لالستعمار االستيطاني، 

األصالني  املكّون  تتضمن  ال  فيريتشيني،  بحسب  االستعمار، 

على  فيريتشيني  يصطلح  خارجية  فئات  ثّمة  فحسب.  للسّكان 

بني  هنا  فيريتشيني  ميّيز  اآلخرين".  بـ"اخلارجّيني  تسميتها 

"اخلارجيني اآلخرين" وبني املستوطنني حينما يبنّي أن اخلارجيني 

ميلكون،  ال  لكّنهم  لألصالنيني،  اجلغرافي  احلّيز  في  "يعيشون 

متاًما، إمكانية الوصول إلى حقوقهم السياسية كاملستوطنني، أو 

ال ميكنهم، كذلك، االنتماء إلى اجلسم السياسي للمستوطنني".9 

اجلسم السياسي هنا )Body politic( ال يعني النظام السياسي 

فحسب، بل منظومة القيم الثقافية والتاريخية والفكرية التي تأسس 

"هاتيكفاه"،  نشيد  أن  تذّكر  هنا  املجدي  )من  النظام،  هذا  عليها 

الذي رفض بيبرس ناتخو ترديده، يعتبر جزًءا من منظومة القيم 

املؤسسة تلك(. تبًعا لذلك، ميكن القول إن صفة "اخلارجيني اآلخرين" 

ميكن توظيفها كأداة نظرّية لدراسة حالة الشركس داخل املنظومة 

االستعمارية الصهيونية.

اجلسم  أن  مفادها  فكرة  على  فيريتشيني  أطروحة  تستند 

بهدف  ومتجّددة  حيوّية  "ترانسفير"  عملّيات  ميارس  االستعماري 

احلفاظ على سيادته، كلمة "ترانسفير" في هذا السياق ال حتيل 

إلى املضامني املاّدية املباشرة للعملّية فحسب، بل إلى مضامني 

معنوّية غير مباشرة وغير ملموسة، قد تتّم ممارستها على املستوى 

قائمة ما  تبقى  تلك  الترانسفير  اخلطابي واالجتماعي، وعملّيات 

بقي االستعمار قائًما، وهي تتداخل ويكّمل بعضها بعًضا أحياًنا، 

واألهّم أّنها ال تشمل القطاع األصالني من السكان فحسب؛ بل 

حّتى فئة "اآلخرين اخلارجيني".10

الترانسفير  أمناط  إن  القائلة  فيريتشيني  فكرة  على  اعتماًدا 

تتقاطع وتتشابك؛ فإن هذه الدراسة ستستعني بنمطي ترانسفير 

حالة  مقاربة  إلى  وصواًل  اآلخر،  يكمل  منهما  كل منط  محّددين، 

الشركس من خاللهما. الّنمط األول يسّميه فيريتشيني الترانسفير 

من خالل التعّدد الثقافي )Multicultural transfer(، ويحدث حينما 

"يتم تقويض املكّون األصالني للسكان في إطار جماعة املستوطنني 

اخلارجيني. في هذه احلالة، يبقى االستيطان محافًظا على معاييره 

من  ا  ملغّيً األصالنيني  وبني  بينه  الفصل  كان  لو  حّتى  السائدة، 

جانب واحد، وفي هذه احلالة، أيًضا، يتّم نفي األصالنيني إلى فئات 

وتقسيمات أخرى."11 عطًفا على اّدعاء فيريتشيني؛ ينبغي القول إن 

توظيف إسرائيل لنمط معنّي من "التنوع الثقافي" ال يلغي طابعها 

اليهودي بوصفه معيارًا سائًدا في الدولة، كما ينبغي القول أيًضا 

إن هذا الّنمط ال يستهدف الشركس بعينهم؛ هو باألحرى يستهدف 

جماعات  إلى  وحتويلها  ومهاجرين(،  )أصالنيني  السّكان  جماعة 

الشركس هنا  إذن يصبح  الثقافي"،  "التنوّع  متناثرة حتت شعار 

جزًءا من هذا الّنمط بوصفهم يغّذون حالة "التنوع" تلك.

قد يتقاطع هذا النمط أحياًنا، وفًقا لفيريتشيني، مع نوع آخر من 

الترانسفير، وهو "الّطرد املفاهيمي" )Conceptual Transfer(، واملقصود 

به هو وضع األصالني ضمن خانة أوسع لنفي أصالنّيته12. مثاًل؛ 

توصيف الفلسطينيني في إسرائيل على أّنهم عرب، تكريًسا للخطاب 

الصهيوني التاريخي حول كونهم مهاجرين ينتمون إلى حّيز جغرافي 

وحضاري آخر. هذا الّنوع من الترانسفير، في الواقع، يصبح أكثر 

قابلية للتطبيق من خالل تقسيم املجتمع إلى إثنيات وطوائف، وكّل 

تستند أطروحة فيريتشيني على فكرة مفادها أن الجسم االستعماري 

يمارس عملّيات "ترانسفير" حيوّية ومتجّددة بهدف الحفاظ على سيادته، 

كلمة "ترانسفير" في هذا السياق ال تحيل إلى المضامين الماّدية المباشرة 

للعملّية فحسب، بل إلى مضامين معنوّية غير مباشرة وغير ملموسة، قد 

تتّم ممارستها على المستوى الخطابي واالجتماعي، وعملّيات الترانسفير 

تلك تبقى قائمة ما بقي االستعمار قائًما،
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ذلك يجري حتت شعار "التنوع الثقافي".

إلى  باالستناد  النقاش،  هذا  في خضّم  سميث،  أندريا  تقّدم 

"االستعمار  أن  وهي  مهّمة،  مالحظًة  نيكوالس،  روبرت  أطروحة 

الدمّيقراطي" عادًة ما يخلق تلك الفجوات اإلثنية لكونها تعزّز صورته 

الّتعامل مع  له  "العاملية"، إذ إّن عملية التقسيم اإلثني تلك تتيح 

مجموعة السكان "كأقليات إثنية وليس كشعوب مستعَمرة".1٣ ما 

ميكن إضافته إلى ذلك؛ هو أنه في مثل هذه احلاالت، وحينما يغّيب 

املكّون اجلامع للسكان؛ يصبح باستطاعة الدول استعارة اخلطاب 

العاملي "الليبرالي" حول التعامل مع األقلّيات، وتصبح الفئات اإلثنية 

الطّيعة، مهما صغر عددها، فئاٍت "معيارّية" داخل الكيان السياسي 

ا في  ـ"االستعمار الدميقراطي"، وبقدر ما يكون وجودها هامشّيً ل

فا في اخلطاب العام، ويصير دورها  الدولة، يصبح حضورها مكّثً

في التعبير عن  "النموذج العاملي" للتعدد الثقافي الذي تتبّناه الدولة، 

أكبر من حجمها النسبي في النظام السياسي.

وحّتى نخرج من الدائرة األوسع لالستعمار االستيطاني، ونقترب 

أكثر فأكثر من الدائرة املتعلّقة بإسرائيل، يجدر بنا االنتباه إلى أن 

الصورة الرومانسّية التي لطاملا سٌوقتها إسرائيل عن "تعدديتها 

وتنوّعها الثقافي"، كانت تخفي وراءها سياسات طويلة األمد قائمة 

على الفصل واالحتواء والتبعية، كما يجادل إيان لوستيك.14 تلك 

السياسات، إذا أردنا أن نلّخص مقاربة لوستيك، كانت حيوية في 

احلفاظ على الطابع اليهودي/ الدميقراطي، من خالل اإلبقاء على 

اآلن  وفي  اإلثنيات،  متعدد  ملجتمع  جامعة  وحدة  اليهودي  الدين 

قيام وحدة  ملنع  إثنيات وطوائف  إلى  الفئات األخرى  تفتيت  ذاته؛ 

جامعة بينها.

على  مطّبقة  كانت  السياسات  هذه  مثل  إن  القول،  خالصة 

إسرائيل.  في  األقليات  كسائر  ّيًة  أقلّ بوصفهم  أيًضا،  الشركس 

السياسات وطبيعتها بني الشركس وبني  تتفاوت حّدة هذه  رمّبا 

"املجتمعات العربية" األخرى، لكن يبقى بوسعنا املجادلة أن الشركس 

كانوا أداة مهّمة في جتسيد سياسة "فرّق تسد" التقليدية، بصورتها 

الدوالنية "احلديثة" القائمة على الفصل والتصنيف، ومن ثم خلق 

التبعّية والوالء، وقبل كّل ذلك، ُسّخروا ليكّونوا أحد مالمح صورة 

إسرائيل "الدميقراطية، متعّددة الثقافات، اليهودّية، في آن مًعا". في 

اجلزء القادم من الدراسة، سأسعى إلى حتليل مالمح هذه الصورة، 

ضمن اإلطار التحليلي الذي اقترحته آنًفا، من خالل أخذ مناذج 

مختلفة للخطاب اإلسرائيلي حول األقليات عموًما، والشركس على 

وجه اخلصوص.

التجزئة في إطار التعدد الثقافي

مسألة  هي  اإلسرائيلي  اخلطاب  في  اإلشكالية  األمور  إحدى 

أنه في  إلينور ميرزا،  الباحثة الشركسية،  الهوّية. تالحظ  تعريف 

إسرائيل عادًة ما تختلط الهوية مبحّددات متباينة، كالدين، واإلثنية، 

والقومّية، وأن اخلطاب السوسيولوجي املهيمن في إسرائيل يستعير 

داخل  فئات  خمس  لتوصيف  بالعبرّية،   )Leom( "قومّية"،  مفردة 

والبدو  والعرب  والشركس  الدروز  املجتمعية هناك، وهي  التركيبة 

مهّمة  مقّدمة  الصدد  هذا  في  ميرزا  مالحظة  متّثل  قد  واليهود. 

للولوج إلى املوضوع.

في اخلطاب اإلسرائيلي، ثّمة عملّيات معّقدة ومرنة قائمة على 

آليات تقسيم مستمرة وغير محّددة بأساس ديني أو إثني ثابت، 

لذا، يصعب أن جتد خطاًبا متجانًسا في هذا السياق. على سبيل 

املثال؛ في اإلحصاء اإلسرائيلي ُتقسم الفئات اإلثنية في إسرائيل 

إلى ثالث: فئة اليهود، وفئة العرب، وهي تشمل املسلمني )ومنهم 

الشركس( والدروز واملسيحيني، وثالًثا فئة تسّمى "اآلخرون".15 نالحظ 

هنا أن الشركس، مثاًل، دخلوا ضمن نطاق العرب في التقسيم، 

إن توظيف إسرائيل لنمط معّين من "التنوع الثقافي" ال يلغي طابعها 

ا إن هذا 
ً

اليهودي بوصفه معياًرا سائًدا في الدولة، كما ينبغي القول أيض

جماعة  يستهدف  باألحرى  هو  بعينهم؛  الشركس  يستهدف  ال  مط 
ّ
الن

ان )أصالنيين ومهاجرين(، وتحويلها إلى جماعات متناثرة تحت شعار 
ّ

السك

مط بوصفهم 
ّ
الن الشركس هنا جزًءا من هذا  الثقافي"، إذن يصبح  "التنّوع 

ون حالة "التنوع" تلك.
ّ
يغذ
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رمّبا يكون هذا "ألسباب إدارّية"، كما يرد في بيان اإلحصاء، لكن 

األهم هو أن اليهود ُصّنفوا إثنًيا وفًقا لدينهم، بينما صّنف العرب 

إثنًيا وفًقا لقوميتهم. 

في املقابل؛ لو أخذنا خطاب مؤسسة التعليم منوذًجا للمقارنة؛ 

آخر  وجًها  يقّدم  العالي  التعليم  وزارة  عن  صادر  تقرير  فثمة 

للصورة. يتحّدث التقرير عن أن "القطاع العربي" يتألف من حوالى 

مليون ونصف مليون شخص، إال أنهم ميثلون "شريحة سّكان غير 

متجانسة إلى حّد كبير"، وعليه؛ يقّسمهم التقرير إلى أربع فئات 

تشمل املسلمني )مبن فيهم البدو(، واملسيحيني، والدروز، والشركس.16 

هنا، على سبيل املثال، نالحظ أن الشركس، على الرغم من أّنهم 

مسلمون، ُعرّفوا بإثنيتهم، بينما ُعرّف "املسلمون" اآلخرون بديانتهم، 

وبذلك مّت فصل الشركس عن طائفتهم الّدينية األوسع، وكأن هذا 

الفصل مورس عن قصد لتأكيد فكرة "عدم التجانس" التي وِصف 

بها التقرير "األقلية العربية".

على موقع وزارة السياحة بوسعنا أن جند مثااًل صارًخا يدعم 

االّدعاء الذي قّدمناه في اإلطار التحليلي آنًفا. املالحُظ للوهلة األولى 

عند الّنظر إلى الباب الذي تخّصصه الوزارة للحديث عن "اجلماعات 

اإلثنية" في إسرائيل؛ هو محاولة إيصال صورة ملتصّفح املوقع عن 

مجتمع "متعدد الثقافات"، يعيش بوئام ووّد ضمن دولة دميقراطية 

املوقع،  املتوّفرة على هذا  املاّدة  فئاتها.  لكل  الدينية  تكفل احلرّية 

االقتراب  لنا  تتيح  مهيمن،  إسرائيلي  عن خطاب  تعّبر  بوصفها 

أكثر من منوذجي الترانسفير اللذين يربط بينهما فيريتشيني.

تقّسم وزارة السياحة املجتمعات تلك إلى فئات كثيرة، يكفي أن 

نذكر منها املسلمني، والدروز، والشركس، والبدو، بوسعنا أن نالحظ 

هنا التناقض الكامن في تعريف كّل فئة، فاملسلمون هنا منفصلون 

عن الشركس، الذي أعطوا هوّية إثنية، ومنفصلون أيًضا عن البدو 

لو أردنا صياغة فكرة  الذين أعطوا هوّية ثقافّية جوهرانّية. هنا، 

الترانسفير متعدد الثقافات بكلمات أخرى، ميكننا القول إن هوّية 

هذه املجموعات جتزّأت بحيث مّت تقويض أي مكّون هوّياتي جامع، 

وذابت في نسيج إسرائيلي "متعدد الثقافات".

النبذة  على  فاحصة  نظرة  فإن  أكثر،  الصورة  تّتضح  حّتى 

توصلنا  قد  إثنية  جماعة  لكّل  املوقع  يقدمها  التي  التعريفية 

الستنتاجات أدّق. على سبيل املثال؛ الشركس، كما يعرّفهم املوقع، 

هم جماعة لها طابعها املميز الذي يزّين رونق "الفسيفساء الثقافي" 

في إسرائيل، واألهم، أنهم قادمون من مناطق القوقاز. احلال ذاته 

بالنسبة للبدو مثاًل، فهم جماعة ودودة تكرم ضيوفها دائًما، لكّنها، 

في األساس، دائمة احلّل والترحال، ولم تكن مستقرّة في هذا املكان 

قبل قيام إسرائيل، ووّفر لها قيامها إمكانية "االستقرار واالنخراط 

فأكثر". ال يختلف األمر كثيرًا عند  أكثر  املجتمعات احلديثة  في 

التي  أّنهم ال ميلكون "روح الضيافة"  تعريف املسلمني )باستثناء 

لدى الشركس والبدو، وهذا ما يغفل املوقع، عن قصد رمّبا، ذكره(، 

فهم أيًضا جماعٌة لها تقاليدها وموروثاتها املميزة، لكّن معظمها 

قدم إّبان فترات اخلالفة اإلسالمية، األموية حتديًدا، والبعض اآلخر 

جاء من مصر وأفريقيا خالل احلكم العثماني في القرن الثامن 

 إذا استحضرنا مقولة فيريتشيني، التي يجادل فيها أن 
عشر.17

الترانسفير من خالل التعدد الثقافي "ينتهي بنفي األصالنيني إلى 

فئات وتقسيمات أخرى"؛ يّتضح لنا، ضمن هذا السياق، أنها على 

املسلمون  أصبح  احلالة حتديًدا؛  هذه  ففي  الدقة،  من  كبير  قدر 

الشركس متاًما،  ، حالهم كحال   )Exogenous( "خارجيني"  والبدو 

وأصبحوا، جميعهم، مجرّد فسيفساء جّذابة ضمن مشهد أوسع 

يسيطر عليه املستعِمر. 

لسياسات  املوارب  التعبير  هو  الواقع،  في  الثقافي،  التنوّع 

االستعماري  اجلانب  متّثل  السياسات  تلك  واالحتواء،  التجزئة 

من إسرائيل، ومسألة التنوّع الثقافي هي الغطاء الدميوقراطّي 

الشركس  على  مطّبقة  كانت  السياسات  هذه  مثل  إن  القول،  خالصة 

هذه  حّدة  تتفاوت  رّبما  إسرائيل.  في  األقليات  كسائر   
ً

ّية
ّ

أقل بوصفهم  ا، 
ً

أيض

السياسات وطبيعتها بين الشركس وبين "المجتمعات العربية" األخرى، لكن 

يبقى بوسعنا المجادلة أن الشركس كانوا أداة مهّمة في تجسيد سياسة "فّرق 

تسد" التقليدية، بصورتها الدوالنية "الحديثة" القائمة على الفصل والتصنيف، 

روا ليكّونوا أحد مالمح صورة 
ّ

 ذلك، ُسخ
ّ

ومن ثم خلق التبعّية والوالء، وقبل كل

إسرائيل "الديمقراطية، متعّددة الثقافات، اليهودّية، في آن مًعا".



92

عدد 65

لها. ضمن هذا الّسياق، يبنّي باروخ كيمرلينغ أن نزعة التجزئة 

واالحتواء تلك كامنة في تعريف إسرائيل لهويتها الوطنية، حينما 

على  مبنية  إسرائيل  في  القومّية  أو  الوطنية  الهوية  "إن  يقول: 

سة، وعلى مكّونات عاملّية  خليط من الرموز الدينية والرموز املؤسِّ

البعض،  بعضهما  يكمالن  للصهيونية  املكّونان  وهذان  أيًضا. 

لكّنهما في الوقت نفسه يخلقان توّترات وتناقضات وتشّوهات 

إقصائي،  للهوية هو  املؤّسس  املكّون  الدميوقراطي.  النظام  في 

ويؤّكد املركزّية اإلثنية اليهودية، بينما املكّون املدني شامل ويعّبر 

عن املفهوم احلديث للمواطنة".18 ضمن هذه الثنائية التأسيسية 

للدميقراطية اإلسرائيلية، بوسعنا أن نقّدم تفسيرًا آخر لعملّية 

التجزئة واالحتواء، فالتجزئة مرتبطة "بالهوية اإلقصائية" للدولة، 

ا.  أّما الهوّية املدنّية فتفتح الباب أمام عملية "احتواء" محدودة نسبّيً

تتّم وفًقا  تبًعا لذلك، فإن االدعاء أن عمليات اإلقصاء واالحتواء 

ا في  خلضوع كّل فئة ومتاهيها مع النظام احلاكم قد يكون محّقً

ا في جوهره، فضمن ثنائية  ظاهره، إال أنه يبقى غير دقيق نسبّيً

الهوية اإلسرائيلية التي تقوم على اإلقصاء والشمول، قد يصّح 

القول إن كّل عملية احتواء هي، في جوهرها، عملّية إقصاء، أو 

بتعبير آخر: استيعاب من أجل الّنفي، ومن هنا يصبح بوسعنا 

في  أداة  يكونوا  لم  الشركس  أن  وهي  السابقة،  النقطة  تأكيد 

عمليات االحتواء والتجزئة فحسب، بل كانوا هدًفا لها. 

تعبير "األقلّية املفضلة" الذي تطلقه إلينور ميرزا على الشركس 

استعماٍر  دولة  داخل  املرّكب  لوضعهم  دقيًقا  توصيًفا  لنا  يقّدم 

التنوّع  حول  املرغوب  النموذج  إلسرائيل  يوّفرون  فهم  دميقراطي، 

والتعايش الثقافي، لكّنهم يظلّون ركًنا من سياسة أوسع، قائمٍة على 

التجزئة والضم وخلق التبعّيات، وهدفها الشريحة "غير اليهودية" 

هو  السياسات،  لهذه  أداة  كانوا  بأنهم  نقصده  ما  السكان.  من 

القائم، وبالقيم املؤسسة  أنهم - كجماعة - قبلوا أواًّل بوضعهم 

للدولة، وتصّوراتها عنهم كأقلية مسلمة تتماهى مع كونها تعيش 

في دولة يهودية، وتخدم في جيشها دون أن يشّكل لها ذلك "عقدة 

هوية". أحد الشواهد التي من املجدي استحضارها في هذا الصدد؛ 

هو أنه حينما قّدم مركز "عدالة" مقترًحا إلصدار دستور "متعدد 

الثقافات" في إسرائيل، كان رئيس منتدى رؤساء السلطات الدرزية 

والشركسية، نبيه ناصر الّدين، هو من اعترض على ذلك، مؤّكًدا 

على أن الدروز والشركس يؤمنون أن إسرائيل ينبغي أن تبقى دولًة 

"يهودّية ودميقراطية".19

أداًة  إرادة منهم،  غالًبا، عن غير  كانوا،  لذلك، هم  تبًعا  ثانًيا، 

إسرائيلية مهّمة في ترويج صورة "األقلّية الطّيعة"، ومن ثّم صوغ 

ثنائية "الوالءات واالمتيازات"، متى يصبح الوالء للدولة طريًقا للوصول 

إلى امتيازات أكثر، وهي امتيازات جزئية وضّيقة، ال تتجاوز حدود 

الطائفة أو اجلماعة أو العائلة، وهذه أيًضا تصّب، في احملّصلة، 

في زيادة حّدة التجزئة. تصبح املواطنة هنا، كما يالحظ كيمرلنغ، 

مقّسمة إلى درجات، وفًقا حلجم االندماج في املنظومة املهيمنة، 

وُيعاد توظيف مفهوم املواطنة في عملّية خلق وإعادة إنتاج الفئات 

االجتماعية، وبذلك تكون النتيجة هي "ابتكار وتعزيز أمناط جديدة 

من املواطنة، ومن الهويات السياسية والثقافية واإلثنية املتنوّعة."20

تعقيًبا على ذلك؛ تالحظ الباحثة الشركسية، إلينور ميرزا، أن 

ا بالدروز والشركس  إسرائيل تدأب دائًما على أن تبدي اهتماًما خاّصً

على وجه التحديد، وعادًة ما تصفهم "بالشجعان واملخلصني".21 لعّل 

املثال األقرب إلى ذلك، هو تصريح رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامني 

نتنياهو، تعليًقا على استثمار حكومته مبلغ 500 مليون شيكل 

لتطوير القرى الدرزية والشركسية مطلع العام احلالي، حينما أّكد 

من  وتّقدم تضحيات  "تقاتل  التي  املجتمعات  هذه  أّن  فكرة  على 

أجل الدولة" تستحق مثل هذه املشاريع من أجل إمنائها وحتقيق 

مستقبل أفضل لها.22

دة ومرنة قائمة على آليات 
ّ

في الخطاب اإلسرائيلي، ثّمة عملّيات معق

يصعب  لذا،  ثابت،  إثني  أو  ديني  بأساس  محّددة  وغير  مستمرة  تقسيم 

أن تجد خطاًبا متجانًسا في هذا السياق. على سبيل المثال؛ في اإلحصاء 

قسم الفئات اإلثنية في إسرائيل إلى ثالث: فئة اليهود، وفئة 
ُ

اإلسرائيلي ت

العرب، وهي تشمل المسلمين )ومنهم الشركس( والدروز والمسيحيين، 

ضمن  دخلوا   ،
ً

مثال الشركس،  أن  هنا  نالحظ  "اآلخرون".  تسّمى  فئة  ا 
ً
وثالث

نطاق العرب في التقسيم.



93

عدد 65

الخدمة في الجيش

كما يجادل فيريتشيني في أطروحته؛ فإن "االندماج الطوعي" 

)Selective inclusion( في النظام االستعماري، قائم على "عمليات 

تصنيف تتيح إدراج أفراد بعينهم ضمن بنية النظام االستعماري، 

وعلى وعي خاص يتيح لفئة معّينة من املهاجرين اعتناق روح اجلماعة 

)Ethos( املستعِمرة، وهذا االندماج يستلزم التعاون".2٣ إذا اعتمدنا 

مقولة فيريتشيني تلك؛ فيمكن القول إن عملّية اندماج الشركس 

ا،  في بنية النظام السياسي اإلسرائيلي، بوصفه نظاًما استعمارّيً

لم تكن وليدَة سياسات دمج واحتواء حيوّية من طرف واحد، بل كان 

ثّمة استعداد مسبق لدى تلك اجلماعة لالندماج، وهذا االستعداد 

مشفوٌع بالسياق التاريخي واالجتماعي الذي شّكل "الوعي اجلمعي" 

لديها. وقضية اخلدمة في اجليش، بوصفها أولى بوادر "التعاون 

الذي يحّتم االندماج"، كما يقول فيريتشيني، قد تقّدم أداة مهّمة 

الختبار صّحة تلك املقولة.

ميكن القول إن جذور التعاون العسكري بني الشركس وإسرائيل 

تعود إلى حرب عام 1948. القارئ ألحداث تلك الفترة يخلص إلى 

أن الشركس، كغيرهم، أدركوا في قرارة أنفسهم أنهم أمام مرحلة 

تاريخّية فارقة، وبات أمرهم على احملّك: فمن ناحية؛ هم مسلمون من 

املفترض أنهم ينتمون إلى محيطهم اإلسالمي األوسع، ومن ناحيٍة 

أخرى؛ كانوا يراقبون انتصارات القّوات الصهيونية املتوالية التي 

تنبئ بقيام كياٍن سياسي جديد سيعيشون في كنفه. هذه الوضعّية 

املرّكبة تفّسر وقوفهم في بداية األحداث على احلياد، لكّن ما يصعب 

إيجاد تفسير له؛ هو ملاذا قرّرت هذه اجلماعة، قليلة العدد، محدودة 

التأثير في مجريات احلرب، القتاَل إلى جانب القوات الصهيونية؟

اإلجابة على هذا السؤال تستدعي األخذ بعني االعتبار مجموعة 

عوامل: أواًّل العوامل الذاتية املتعلّقة بالّشركس أنفسهم، بوصفهم 

فريدة  اجتماعّية  خصائص  الشتات  في  جتربتها  أفرزت  جماعًة 

للتعامل  ا"  "وعًيا جمعّيً لديها، ورّسخت عندها ما ميكن تسميته 

مع وضعيتها احلساسة كأقلية وسط محيط قد ال يكون مؤاتًيا 

دائًما. ثانًيا؛ ثمة عوامل موضوعية/خارجية تتعلّق بالبيئة احمليطة، 

قادة احلركة  لدى  بالتصّورات املسبقة  وترتبط، على نحو خاص، 

الصهيونية جتاه "األقليات"، وهي التصّورات التي ساهمت، بشكل 

كبير، في رسم السياسة العامة للقوات الصهيونية جتاه الشركس 

إّبان احلرب، وفي رسم املالمح العريضة للسياسة اإلسرائيلية جتاه 

األقليات الحًقا بعد نشوء الدولة.

رمّبا توّفر لنا العودة إلى بدايات هجرة الشركس في فلسطني عام 

1872 مدخاًل ملقاربة تلك العوامل. الفكرة الشائعة عن الشركس في 

ذلك احلني هو أّنهم كانوا "حرًسا أوفياء" للسلطنة.24 السلطان عبد 

ى مقاليد احلكم في تلك احلقبة، كان ابًنا  احلميد الثاني، الذي تولّ

ألم شركسية، وقد عمل على نقل الشركس، الالجئني إلى عاصمة 

سلطنته بعد التطهير العرقي الذي حّل بهم، إلى مختلف أرجاء 

إمبراطورّيته.25 تبعّيتهم للسلطنة، باإلضافة إلى عاداتهم وتقاليدهم 

املتميزة عن املنطقة، جعلت السكان احمللّيني في فلسطني ينظرون 

إليهم بعني الريبة، لذا؛ كانت عالقاتهم بجيرانهم العرب محّل توتر 

دائم، عكس عالقتهم باليهود، التي كانت وّدية منذ البداية،26 أحد 

الشواهد على ذلك، بحسب مقال منشور في صحيفة "واشنطن 

كفر  مدرسة  مدير  آدم جرهاد،  يرويه  ما  هو  عام 1986،  بوست" 

جليرانهم  القرية  أهالي  مساندة  عن  حينها،  في  األساسية  كما 

اليهود إّبان ثورة عام 19٣6، وعن عمِل بعض أهالي القرية كحرّاس 

للمستوطنات اليهودية املجاورة.27

منذ شتاتهم؛ كانت خدمة الشركس العسكرية لصالح دولهم 

ا ال يتعارض مع هوّيتهم اخلاصة كفئة إثنية  املضيفة أمرًا اعتيادّيً

فريدة 28 عطًفا على ما سبق؛ يقول جرهاد إن أهل كفر كّما سبق 

وأن خدموا في صفوف القوات العثمانية، وقاتلوا في العراق والبلقان، 

أن  يكفي  كثيرة،  فئات  إلى  تلك  المجتمعات  السياحة  وزارة  تقّسم 

نذكر منها المسلمين، والدروز، والشركس، والبدو، بوسعنا أن نالحظ هنا 

عن  منفصلون  هنا  فالمسلمون  فئة،   
ّ

كل تعريف  في  الكامن  التناقض 

ا عن البدو الذين أعطوا 
ً

الشركس، الذي أعطوا هوّية إثنية، ومنفصلون أيض

هوّية ثقافّية جوهرانّية.
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وخدموا كذلك في صفوف القّوات البريطانية في حقبة االنتداب.29 

تعامل  ا" كان يحكم  "براغماتّيً ثّمة سلوًكا  أن  أن نالحظ  بوسعنا 

الشركس مع الّظروف الطارئة، ويدفعهم إلى التكيف مع الوضع 

القائم. إذا افترضنا أن الشركس في فلسطني قبلوا بالقتال في 

أن  االستنتاج  املمكن  فمن  سابًقا،  التقليديني  أعدائهم  صفوف 

إلى  االصطفاف  قبولهم  يفّسر  ما  هو  ذاته  البراغماتّي  السلوك 

جانب القّوات الصهيونية خالل احلرب، ال سّيما أّن رياح املعركة 

كانت تهّب في صاحلهم.

يذكر موقع وزارة األمن، أيًضا، أن أهالي كفر كّما، بعد صدور 

قرار التقسيم في التاسع والعشرين من تشرين الثاني عام 1947، 

تلّقوا نداءات من العرب املجاورين بالتعاون معهم في القتال، لكّنهم 

رفضوا ذلك.٣0 هذا ما يصفه راندال جيلر بوضعية "احلياد املتعاطف" 

مع الدولة الوليدة خالل الفترة املمتدة ما بني قرار التقسيم، وعملية 

القرية،  أهالي  إذ رفض  التالي،  العام  "ديكل" في شهر متوز من 

املجاورة من أجل  لوبيا  قرية  بحسب جيلر، اخلضوع لضغوطات 

االنضمام لهم في قتال املستوطنات اليهودية.٣1 لكن مع ميالن كّفة 

القتال لصالح العصابات الصهيونية، حتديًدا مع بدء عملّية "ديكل"، 

تخلّى شركس كفر كّما عن حيادهم، وانضّموا للقتال ضمن وحدٍة 

"مستقلّة وجريئة"، كما يصفها موقع وزارة األمن.٣2

تذكر بعض  العرب؛  قتال جيرانهم  عند  يتوّقف  لم  األمر  لكّن 

املعطيات التاريخية، مثاًل، أن بعض الشركس في املنطقة جتّندوا 

العربية، في األردن وسورية حتديًدا، وعليه؛  في صفوف اجليوش 

بات دخول تلك احلرب يعني وقوف شركس كفر كما على الّطرف 

النقيض، ليس مع أبناء دينهم فحسب؛ بل مع أبناء شعبهم من 

حينما  جرأة،  أشّد  خطوة  على  أقدموا  لكنهم  األخرى.  اجليوش 

قرية  إلى  املهاجمة،  القوات  كما، ضمن  كفر  أهالي  بعض  دخل 

ُيطرح  الذي  السؤال  الريحانية الشركسية خالل هجوم "حيرام".٣٣ 

هنا، هل كانت العوامل الذاتية املتعلّقة بشركس كفر كما كافيًة 

ا كهذا كان بحاجة إلى  الّتخاذ مثل هذا القرار؟ لعّل قرارًا مصيرّيً

مجموعة عوامل مكّملة.

قبل اإلجابة على هذا السؤال؛ يجدر بنا العودة إلى الوراء قلياًل.  

يذكر بيني موريس في النسخة األحدث لكتابه "والدة مشكلة الالجئني 

الفلسطينيني" أن دافيد بن غوريون كان قد وضع تصّورًا مسبًقا 

عام 1941 عن الفئات التي من املمكن أن تكون قابلًة للتهجير في 

تقطن  بدوية  ومجموعات  والدروز  الشركس  منها  وذكر  فلسطني، 

في األغوار.٣4 السؤال األّول الذي يتبادر إلى الذهن هنا هو ملاذا لم 

يحصل ذلك أثناء احلرب؟

خالل هجوم "حيرام"، الذي بدأ في آخر تشرين األول عام 1948، 

ـ"تنظيف" املنطقة احلدودية من العرب،  كان ثّمة قرار إسرائيلي ب

وفي سبيل ذلك، ارتكبت مجازر وعملّيات اغتصاب في أكثر من 

قرية عربية في اجلليل األعلى. غير أن إحدى القرى غير العربية 

)إلى  الشركسية  الريحانية  قرية  كانت  التهجير  من  جنت  التي 

جانب قرى عربية أخرى(.٣5 إحدى التفسيرات التي يسوقها بيني 

التي تقوم على اإلقصاء والشمول،  الهوية اإلسرائيلية  ثنائية  فضمن 

أو  إقصاء،  عملّية  جوهرها،  في  هي،  احتواء  عملية   
ّ

كل إن  القول  يصّح  قد 

في، ومن هنا يصبح بوسعنا تأكيد النقطة 
ّ
بتعبير آخر: استيعاب من أجل الن

السابقة، وهي أن الشركس لم يكونوا أداة في عمليات االحتواء والتجزئة 

ا لها. 
ً

فحسب، بل كانوا هدف

قرية كفر كما الشركسية.
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موريس لسلوك القوات اإلسرائيلية في تلك العملية هو أن اجليش 

أخذ بعني االعتبار "تاريخ كّل قرية فيما إذا كانت معادية أو مساملة 

مع الييشوف املجاور".٣6 لكّن مثال الريحانية وحده يكفي لالّدعاء 

أن هذا التفسير ليس دقيًقا متاًما.

باالستناد إلى بحث راندال جيللر، ميكن القول إن الريحانية، 

احملاطة بقرًى فلسطينية، كانت لها جتارب مسبقة جديرٌة بأن تدفع 

قيادات اجليش للشّك. فخالل ثورة عام 19٣6، على سبيل املثال، 

استخدمت القرية من قبل بعض القرويني الفلسطينيني كقاعدة لشّن 

هجمات على املستوطنات ووسائل النقل اليهودية، وخالل حرب عام 

48، انخرط بعض أبناء القرية في جيش التحرير العربي، وقاتلوا 

ضّد القّوات اإلسرائيلية في صفد واملناطق املجاورة. منهم إدريس 

بولوك، الذي، بحسب جيللر، عمل لصالح االستخبارات السورية 

في جنوب لبنان بعد انتهاء احلرب.٣7 

رغم ذلك، ظلّت القرية من ضمن قرى قليلة لم ُتهّجر. في الواقع؛ 

الوصول  على  يعيننا  قد  الريحانية  من  وضوًحا  أكثر  مثال  ثّمة 

القّوات  وكّبدت  قاتلت  التي  الدرزية،  يانوح  قرية  وهي  إجابة،  إلى 

الصهيونية املهاجمة خسائر كبيرة، ولم يرّحل أهلها بالرغم من 

ذلك. وكما يالحظ عادل مناع، فقد كان قرار اإلبقاء عليها نابًعا في 

األساس من وجود "أوامر عليا بهذا الشأن"،٣8 وعليه، ميكن االّدعاء 

أن ثّمة قرارًا مماثاًل يخّص الريحانية أيًضا.

لظروف  تبًعا  يكون،  قد  موريس  يقّدمه  الذي  اآلخر  التفسير 

ا  ا-إثنّيً العملية ونتائجها، أكثر دّقة، إذ يستنتج أن ثّمة اجّتاًها دينّيً

حكم مسارها، فقد ُهّجر معظم املسلمني وبقي معظم املسيحيني، 

إلى جانب الدروز والشركس.٣9 بحًثا عن جذور هذه االجّتاه، يجدر 

بنا أن نتأّمل أوامر بن غوريون لقيادات اجليش أثناء العملية، فخالل 

اجتماع للقيادة العامة في العاشر من كانون األول من ذلك العام، 

ي/ إثني،  قال باحلرف إن "الدروز يجب أن ُينّظم لهم مجلس محلّ

وإن املارونيني يجدر معاملتهم بوّد، وإن الشركس ينبغي أن يتم 

االقتراب أكثر منهم وعناقهم كأصدقاء."40

لسياسات  التأسيس  هو  ذلك،  وراء  من  األبعد  الهدف  يبقى 

"أقلّيات صديقة". فالحًقا؛ وفي  التجزئة واالحتواء من خالل خلق 

عام 1949،  العسكرية صيف  قانون اخلدمة  النقاش حول  خضم 

للوزراء،  رئيًسا  حينها  في  أصبح  الذي  نفسه،  غوريون  بن  كان 

ووزيرًا للدفاع، أشّد املدافعني عن كونه "يفّضل الدروز والشركس" 

يكتمل  أن  قبل  حتى  الشركس،  كان  لقد  األخرى.  األقلّيات  عن 

اندماجهم في اجليش من خالل اخلدمة اإلجبارية، "أقلّيًة مفّضلة" 

في ذهن بن غوريون.41

استنتاجات

استناًدا على ما ُقّدم في الفصل السابق من الدراسة؛ ميكن 

القول إن فكرة الدولة "الّدميقراطية متعددة الثقافات" كانت حاضرًة 

في ذهن اآلباء الصهاينة املؤسسني منذ اجلذور، وميكن، من خالل 

متقّدمة  محاوالت  مالحظة  اجليش،  في  الشركس  انخراط  حالة 

للوصول إلى هذا الهدف من خالل تكريس "أقلّيات مفّضلة" منذ 

على ضّمها ضمن  معها، واحلرص  مبّكرة  روابط  وإقامة  البداية، 

الكيان السياسي للدولة الوليدة. الّنمط اإلثني- الديني الذي يتحّدث 

ا على ذلك. عنه موريس قد يقّدم لنا دلياًل إضافّيً

املؤّسسة  القيم  إحدى  الدميقراطية"  "الدولة  فكرة  كانت  لقد 

للصهيونية كما يجادل سامي سموحة،42 وهي، منذ اجلذور األولى، 

ال تتعارض مع كون الدولة يهودّية في الوقت نفسه، ولعلّنا جند بن 

غوريون يعّبر عن ذلك بشكل واضح قبل قيام الدولة حني يقول: "لن 

تكون هنالك دولة يهودية، صغيرة أو كبيرة، إذا لم نحّقق في أرض 

األنبياء هذه أهدافنا األخالقية العظيمة األبدية، والتي حملناها في 

وفي خضم النقاش حول قانون الخدمة العسكرية صيف عام 1949، 

كان بن غوريون نفسه، الذي أصبح في حينها رئيًسا للوزراء، ووزيًرا للدفاع، 

ل الدروز والشركس" عن األقلّيات األخرى. 
ّ

أشّد المدافعين عن كونه "يفض

لقد كان الشركس، حتى قبل أن يكتمل اندماجهم في الجيش من خالل 

لة" في ذهن بن غوريون.
ّ

 مفض
ً

الخدمة اإلجبارية، "أقلّية
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قلوبنا وأرواحنا عبر األجيال. قانون واحد للغريب واملواطن. حكم 

عادل. حّب اجلار. مساواٌة حقيقية. الدولة اليهودية ستكون مثااًل 

رائًدا للعالم في تعاملها مع األقليات وشعوب اخلارج".4٣

قد تقّدم لنا هذه اخلالصة مفتاًحا لإلجابة على السؤال؛ كيف 

حافظت هذه األقلية على هوّيتها املمّيزة رغم انخراطها في اجليش 

ومتاهيها مع الّنظام السياسي القائم؟ ولعّل قضّية االنخراط في 

اجليش، التي عاجلناها ضمن سياق تاريخي في القسم السابق، 

تزيل أمامنا الكثير من الغموض فما يتعلق بهذه املسألة، فإسرائيل، 

منذ البداية، سعت إلعادة إنتاج مثل هذه "األقلية املفضلة" ضمن 

سياق يهودّي متعدد الثقافات، وعليه؛ ميكن القول إن احلفاظ على 

تلك األقلية، وعلى خصائصها الفريدة، ال يزال يخدم تلك املصلحة، 

أو الهدف، حّتى اليوم، لذا؛ ال غرابة في أن يتحدث إمام مسجد 

كفر كما، فاروق زين الدين، عن أن وزارة الداخلية دأبت على إرسال 

موفدين لتعليم أهالي القرية كيفية احلفاظ على أواصرهم األسرية 

املجتمع  وحدة  على  "احلفاظ  أجل  من  متماسكة،  واملجتمعّية 

الشركسي".

الشركسية  كما  كفر  قرية  إعمار  إعادة  عملّية  مثال  يوّفر  قد 

البناء  وزارة  أرسلت  فحينما  االدعاء،  هذا  لتبرير  كافًيا  برهاًنا 

يعّبر  كما  سعت،  القرية،  لترميم  موفديها  اإلسرائيلية  واإلسكان 

املهندس املسؤول، إلى إعادة إنتاج املكان بإرثه القدمي، وبحجارته 

السوداء التي كانت متّيز القرى الشركسية في أيامها األولى. 44 لكن، 

وألن إحدى السمات الدامغة لالستعمار االستيطاني، كما يجادل 

باتريك وولف، هي أن متّثل كّل مجموعة فيه دورًا متناقًضا في 

عملّية تشكيل املجتمع45، فإن فكرة استلهام التاريخ الثقافي تلك 

لم تكن واردًة ببال أولئك الذين خّططوا مدن التجميع في النقب، 

وال الذين يخّططون القتالع البدو من مضاربهم وإسكانهم في مدن 

أبواب االستنتاج،  الكثير من  التناقض يفتح أمامنا  حديثة. هذا 

فحجارة البيت الشركسي السوداء قد تعزّز شعور الشركسي بهوّيته 

األديغّية املمّيزة، األمر ذاته ميكن أن يحصل بالنسبة للبدوي لو 

بنت له إسرائيل خيمة أمام أفق مفتوح وصحراء ممتّدة، سوى أّن 

ذلك قد يهّدد نهم االستعمار الدائم نحو األرض. طبًقا لذلك، تسبق 

األصالة والتحديث، ضمن هذا السياق، ممارستان تخدمان هدًفا 

واحًدا: الترانسفير، وإن كان بأشكال مختلفة.

خالصة القول: إذا كان ثّمة عامل ذاتي يدفع الشركسي للعزلة 

ا مرتبًطا  واحلفاظ على هوّيته الفريدة، فإن ثّمة أيًضا عاماًل موضوعّيً

أخرى:  بكلمات  االجّتاه.  هذا  عزّز  اإلسرائيلي  االستعمار  بسياق 

الشركسي مطالب أن يحافظ على دينه وتقاليده ولغته وثيابه حّتى 

يحقق النمط املتخّيل، منذ اجلذور األولى، للدولة متعددة الثقافات؛ 

أن يكرّس هوّيته وخصوصّيته احلضارّية ال لكي يحافظ على إرثه، 

بل ليضفي ملسًة "أصيلة" على فسيفساء دولة إسرائيلية حديثة، 

ا، بل بوصفه مسلًما  وأن يخدم في اجليش ليس بوصفه إسرائيلّيً

يستطيع أن ينسجم مع إرثه احلضاري وهو يحمل الهوّية الزرقاء 

ويرتدي بزّة الشرطة احلدودّية، وبوسعه، كذلك، أن يفتخر بإسالمه 

وهو جندّي في جيش دولة "يهودّية دميقراطية".

يجادل  كما  االستيطاني،  لالستعمار  الدامغة  السمات  إحدى  وألن 

ا في عملّية 
ً

 مجموعة فيه دوًرا متناقض
ّ

ل كل
ّ
باتريك وولف، هي أن تمث

 
ً

تشكيل المجتمع45، فإن فكرة استلهام التاريخ الثقافي تلك لم تكن واردة

طون 
ّ

طوا مدن التجميع في النقب، وال الذين يخط
ّ

ببال أولئك الذين خط

القتالع البدو من مضاربهم وإسكانهم في مدن حديثة. 
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عز  الدين التميمي *

مالحظات حول أدب »االعتراف« اإلسرائيلي

ت
اال

مق

* صحافي وباحث في الشأن اإلسرائيلي.

بدال من المقدمة:

 يزهار سميلنسكي... بين السيرة والرواية

يزهار سميلنسكي، خربة خزعة1،  أقصوصة  أهمية  ال جتيء 

من كونها فقط أول نص إسرائيلي عن النكبة من وجهة نظر غير 

تقليدية، وال من كونها شهادة حقيقية كتبها مقاتل سابق فأثارت 

ما أثارته في الرأي العام اإلسرائيلي، ولكن واألهم، ألن فيها كشفا 

خاصا وجديا عن تناقض بنيوي في معنى األخالق الصهيونية. وال 

يقتصر التناقض املقصود هنا على املعنى األولي، أي على الفجوة 

بني شعارات »املقاتل الشريف« و«السالح النظيف« وبني عمليات 

اإلبادة املنظمة على األرض، ولكنه ينسحب إلى تصورات شاملة 

عن احلرب والقتل واخلصم واألغيار. واألهم أن األقصوصة ال تكشف 

تناقضا منفصال عنها فحسب، ولكنها تكشف تناقضا يتمثل فيها،  

ويعبر عن أصناف كاملة من األدب اإلسرائيلي.

كتب النص سردا ليوميات مجموعة من اجلنود املنظمني في 

العصابات اليهودية، في أواخر »حرب االستقالل«، أثناء اقتحامهم 

لقرية فلسطينية، يسميها خربة خزعة، وهو اسم افتراضي. يصف 

الكاتب الذي كان جنديا في املعركة، سلوك العصابات وإجرامها 

من خالل عرض انفصالهم عن اجلرمية، وانشغالهم أثناءها وأثناء 

التحكم مبصير سكان قرية كاملة، بنقاشات تافهة وبقضايا يومية. 

إنه سيرة حقيقية، عن  الذي يقول عنه كاتبه  زمنيا، كتب النص 

مرحلة تهجير القرى الفلسطينية األخيرة. 

وكما هي حال معظم النصوص النقدية في األدب اإلسرائيلي، 

الفلسطينيون،  الضحايا  فيها  يظهر  التي  النصوص  وحتديدا 

يجيء نص سميلنسكي على احلد الفاصل بني السيرة والرواية، 



99

عدد 65

وكما هي حال معظم النصوص النقدية في األدب اإلسرائيلي، وتحديدا 

النصوص التي يظهر فيها الضحايا الفلسطينيون، يجيء نص سميلنسكي 

على الحد الفاصل بين السيرة والرواية، وفي المساحة التي تتقاطع فيها 

الحكاية/التجربة الشخصية مع الشأن الفني الموضوعي. وهي سنة ال ينفك 

األدب اإلسرائيلي يلتزم بها، كأنها تأكيد على أن ذكر الضحية الفلسطينية 

واالعتراف بوجودها، سيبقى مرتبطا بندم اإلسرائيلي وبعذابات ضميره في 

أحسن األحوال. وهو على أي حال، سيبقى الفاعل الوحيد، سواء مجرما أو 

نادما، وستبقى الضحية الفلسطينية موضوعا، لعقده النفسية.

وفي املساحة التي تتقاطع فيها احلكاية/التجربة الشخصية مع 

الشأن الفني املوضوعي. وهي سنة ال ينفك األدب اإلسرائيلي يلتزم 

بها، كأنها تأكيد على أن ذكر الضحية الفلسطينية واالعتراف 

ضميره  وبعذابات  اإلسرائيلي  بندم  مرتبطا  سيبقى  بوجودها، 

في أحسن األحوال. وهو على أي حال، سيبقى الفاعل الوحيد، 

سواء مجرما أو نادما، وستبقى الضحية الفلسطينية موضوعا، 

لعقده النفسية، من عقدة »الضحية الوحيدة وصاحبة االمتياز«، 

النصوص  في  الفلسطيني  يظهر  ال  لذلك،  الذنب.  عقدة  إلى 

ندر.  ما  إال  السيرية،  غير  أو  الذاتية  غير  اإلسرائيلية،  األدبية 

وحتى النصوص غير السيرية التي تتحدث عن الفلسطينيني، 

فإن معظمها يصر على تقنية السيرة في القص. أي أنها تعتمد 

على راو واحد، ال يحتاج النص إلى سواه على أي حال، يسرد 

عن اجلميع ويحدد مشاعر اجلميع ونواياهم.  

وللمفارقة، يتكرر السؤال بشكل خاص في املجتمع اإلسرائيلي 

عن عالقة الراوي بالروائي. وهو نقاش ابستملوجي في األدب، يأخذ 

سياقا خاصا في إسرائيل حسب إسحق الؤور مثال،2 إذ حتتاج 

الرواية الرسمية إلى إسكات كل األصوات األخرى، وإلى راو عليم 

ووحيد يقوم بهذه املهمة.

وإذا كان هناك إضافة ممكنة، إلى مجادلة الؤور، فإنها ستتعلق 

بالنصوص »غير التقليدية حتديدا«، التي ال متارس إسكاتا فقط 

للفلسطينيني كما يفعل األدب التقليدي، ولكنها متارس نوعا من 

سرقة ألسنتهم، أي احلديث عنهم فوق منعهم من احلديث. إنها من 

خالل اعتمادها على السيرة وعلى الراوي الوحيد، ال تصادق فقط 

على إسكات هؤالء، لكنها تأخذ أصواتهم وحتتكر الطريقة التي 

 ميكن من خاللها التعير عن املجزرة، من وجهة نظر شخصية وجزئية. 

عن الفرق بني التذكر والذاكرة.

»كل واحد يعرف أنه كانت هناك قرية، لكن ما من أحد يعرف أنه 

من بني 600 قرية مت تدمير 400. املعرفة ليست قائمة. إنها مرتبطة 

بذاكرة شخصية داستها الذاكرة العامة«.٣ 

على  لالؤور، إضاءة  املمزقة«،  »اللغة  االقتباس من  يعطي هذا 

الذاكرة الشخصية  مجادلتني تدور حولهما هذه املداخلة. أوال أن 

مصدر كل حديث عن املجازر، التي ال يشار إليها بالضرورة من 

خالل الذاكرة العامة املائلة إلى الصمت. والتفريق بني الذاكرة العامة 

والذاكرة الشخصية، في األدب، ينزاح إلى التفريق بني السيرة وبني 

الرواية أو القصة مثال. بني النص الذي يتحدث فيه الكاتب عن ذاكرته 

التي تنفصل عن حياته اخلاصة،  النصوص  أو بني  الشخصية، 

من خالل شخصيات مجردة وموضوعية تتحدث عن نفسها. وهو 

سبب من أسباب أخرى جتعل احلديث عن الضحايا الفلسطينيني 

كما قلنا، مرتبطا بالسيرة أو بأمناط سردية شبيهة. وهو سبب 

تتقاطع فيه املركبات الفنية واأليدولوجية.

اإلضاءة الثانية في االقتباس، متعلقة بالفرق بني التذكر والذاكرة. 

هناك حائل مستمر أمام حتول تذكر املجازر إلى ذاكرة. وهو حائل ال 

يرتبط فقط بسطوة الرواية اجلماعية وسياسات النسيان، وإبطالها 

لتأثير الذكريات الشخصية. لكنه يرتبط بكون املجازر تعطى غالبا 

طوابع جزئية. ميكن فعال أن يتذكر اإلسرائيلي جتربته مع مجزرة 

معينة، في قرية معينة، وفي وقت معني، لكن نادرا ما يتم إعطاء 

هذه املجازر، أو هذه »األخطاء« على أكثر تقدير، أي طوابع عامة. 

مثل خطأ شخصي،  فيها  لكثيرين شاركوا  بالنسبة  تبقى  إنها 

كأن تتذكر أنك قمت في وقت ما بسرقة أو بقبول رشوة. غالبا، لن 

يخبرك أحد أنه ارتكب هذا اخلطأ ألنه كان جزءا من مشروع كامل، 

يقوم وجوده أصال على هذا »اخلطأ«.

باجلرمية  تعترف  أن  أسهل  سيكون  الطبيعية،  احلالة  في 

باعتبارها خطأ عاما، ال يتعلق شخصيا مبرتكبه، ويتعلق بالسياق 

العام. في هذا النوع من األدب، يسير االعتراف إلى نزعة عكسية، 



100

عدد 65

املشروع  أو  السياق  جلد  على  ذواتهم  جلد  املعترفون  يفضل  أي 

الذي ينتمون إليه.

محاوالت  الشخصية،  التذكر  محاوالت  ستظل  الطريقة.  بهذه 

للتطهر النفسي، ما لم تتحول إلى ذاكرة عامة. وستبقى مجرد 

شواهد منزوعة من سياقها، كأنها من زمن غير هذا الزمن، وكأنها 

التذكر  يترتب على  تعد موجودة. عندما  لم  عن مخلوقات غريبة 

استحقاقات واضحة، وهذا ال يحدث مع كل ما سبق، فإنه سيتحول 

إلى ذاكرة، بغض النظر عن سطوة اإلنكار اجلماعي لها.

الحاجة إلى االستثناء للتأكيد على القاعدة

بعد سنوات، كتب الشاعر اإلسرائيلي، نتان ألترمان قصيدته 

فيها  يصف  دفار،  صحيفة  من  اخلامس  العامود  في  املعروفة 

مشهدا من مجزرة اللد. )احلديث سيكون دائما عن مشاهد. إنها 

تقنية االقتطاع الدائم من السياق التي تكتفي بأخذ »اسكتشات« 

جزئية من املجزرة(. األهم أن بن غوريون احتفى بها، وقام بتوزيع 

القصيدة على اجلنود. من هنا ميكن احلديث عن السلوك الذي 

انتهجته إسرائيل مع النقد، والذي جنح في أن يكون سلوك دولة 

طبيعية على أي حال. هذا ما يجعل حتى الؤور عندما أراد تفسير 

تصرف بن غوريون، يقول إن كل السلطات )وإسرائيل جزء من هذا 

الكل( تصمت حيال اجلرائم التي ترتكب باسمها، وتطالب على األقل 

مبحاكمة اجلرائم التي ال ترتكب باسمها )هل هناك جرائم وقعت 

خارج اسم إسرائيل؟ هنا يتم التجزيء مجددا(. وهو هنا يستعير 

حتليل فيبر املشهور عن كون الدولة جسما يحتكر العنف الشرعي. 

وعلى ما يبدو، صار كل نقد لسلوك إسرائيل مضطرا للمصادقة 

أنها تتصرف كدولة.

النظر،  القصيدة، بغض  تعامل مع  بن غوريون هنا،  أن  املهم 

إن كانت كتبت بطلبه أم ال، تعامل إدارة سياسية في دولة حديثة 

فعال. هذا قد يفسر ملاذا ال يكون نقد مثل هذا ألهم رموز الوطنية 

اإلسرائيلية، أي اجليش، مزعجا؟ ببساطة ألنه حتول من نقد مفترض 

أن يكون أخالقيا وبنيويا، أي ميس األخالق والقيم، وميس شرعية 

وجود الدولة، إلى نقد بيروقراطي، يرتبط بطريقة أداء األشياء. بالتالي 

فإن »اجلندي املجرم« هو موظف سيء على أكثر تقدير، وال يعبر 

أبدا عن الفكرة الكبرى.

وهي  ذاتيا،  نقدا  باعتبارها  القصيدة  فهم  فإن  العموم،  على 

كذلك، يأتي في سياق التأكيد على التفاصيل، والهروب من الطابع 

العام. في هذا الفهم، هناك تأكيد على كون العجوز الذي قتل في 

القصيدة، واجلندي »صاحب أسنان احلليب« الذي قتله، هما حالة 

استثناء. وهنا تبدو املقولة عن كون القصيدة كتبت بإيعاز من بن 

غوريون مقنعة، ألن هناك حاجة دائما إلى التأكيد على القاعدة، 

من خالل التأكيد على االستثناء، وهذا ال يتم إال من خالل ذكره 

بالضرورة. هناك اعتقاد مختل منطقيا، مفاده أن التأكيد على كون 

قتل العجوز هو سلوك غريب، من خالل نقده، يؤكد على طبيعة 

السلوك »السوي«، أي اجلندي اخللوق والسالح النظيف. 

خوف من الدم أم خوف عليه؟ 

قصيدة  عن  احلديث  في  واستمرارا  خزعة«،  »خربة  إلى  عودة 

وعلى  النصني،  أن  على  عديدة،  مؤشرات  القارئ  يجد  ألترمان، 

كلها  تتعلق  ال  إلخ.  باخلطأ،  واالعتراف  والندم  فيهما  القلق  أن 

بالفلسطينيني أنفسهم وال مبصيرهم وبإنصافهم. إنه على ما يبدو 

نوع من اخلوف على الصورة اإلسرائيلية املزعومة والنظيفة. ليس 

في اخلوف الظاهر في النصني من »خطأ« إراقة الدم، أي مسؤولية 

إزاء الضحية، وال خوفا عليها، بقدر ما هو خوف منها، أي خوف 

هناك حائل مستمر أمام تحول تذكر المجازر إلى ذاكرة. وهو حائل ال يرتبط 

فقط بسطوة الرواية الجماعية وسياسات النسيان، وإبطالها لتأثير الذكريات 

الشخصية. لكنه يرتبط بكون المجازر تعطى غالبا طوابع جزئية. يمكن فعال 

أن يتذكر اإلسرائيلي تجربته مع مجزرة معينة، في قرية معينة، وفي وقت 

معين، لكن نادرا ما يتم إعطاء هذه المجازر، أو هذه »األخطاء« على أكثر تقدير، 

أي طوابع عامة. إنها تبقى بالنسبة لكثيرين شاركوا فيها مثل خطأ شخصي، 

كأن تتذكر أنك قمت في وقت ما بسرقة أو بقبول رشوة.
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من أنها تتعارض مع القيم اإلسرائيلية ومع قيم اجلندي الشريف، 

ومن كون السالح اإلسرائيلي سيتسخ، حرفيا، بالدم الفلسطيني. 

خوف من »االنحراف« ال على ضحاياه.

األخالق  ادعاءات  تلغي  التي  اجلرائم  كل  عن  النظر  وبغض 

املزعومة، ميكن القول إن احلرص  نفسه على األخالق حتول في 

هذه احلالة إلى سلوك غير أخالقي، ال يرى اإلسرائيلي من خالله إال 

نفسه وال يأبه إال بها. وتقييم اآلخرين وسلوكه ضدهم يرتبط فقط 

برؤيته لنفسه وباتساقها مع املعايير املثالية والكبرى. 

صحيح إن إلغاء الفلسطينيني ورد في النصني أكثر من مرة، في 

نص يزهار  كان هناك إشارة إلى أن املستقبل العبري املوعود قائم على 

تهجيرهم، أو إلى خلو املكان منهم )في املشهد النهائي من النص(، 

وكذا في القصيدة، التي تطرق إلى القتل بصورة مباشرة، لكن كل هذه 

اإلشارات ترافقت مع إحساس بالقلق من أن اجلنود يفقدون أخالقهم 

السامية، وكان القلق املتعلق مبصير الفلسطينيني مثال ضئيال جدا، 

لم يكن مختفيا. وحتى في املشهد األخير من األقصوصة، فقد  إن 

انشغل الكاتب وهو يرى الناس يغادرون، مبستقبل هذا املكان الذي 

سيبنى على التهجير والقتل، ال أين سيذهبون أو كيف سيعيشون.

وعلى عكس االنطباع األول والرائج، فإن عدم ذكر اسم القرية 

بالتحديد في خربة خزعة مثال، واالكتفاء باسم افتراضي، قد ال يفهم 

باعتباره إشارة إلى أن اجلرمية عامة ومتشابهة في كل املواضع، 

كما ذهبت بعض القراءات، )فكل أحداث الرواية تريد أن تقول إن ما 

وقع قد وقع في ظرف خاص(. ولكن ميكن فهمه باعتباره تقليال من 

شأن الضحية مجددا. ميكن أن يذكر الروائي اإلسرائيلي بالتفصيل 

اسم الوحدة املخصصة للعملية، وأسماء الزمالء، وحوارات سخيفة 

قريتهم  وستبقى  الفلسطينيون  وسيبقى  بينهم،  صارت  وطويلة 

خلفية مجردة حتى لألخطاء اإلسرائيلية. والنص بالتالي ميثل رواية 

القاتل عن نفسه، رواية ال تترك أي مكان للضحية.

حول  اإلسرائيلي  اإلسرائيلي  النقاش  على  يترتب  ما  أخطر 

الضحية الفلسطينية  إذن، مرتبط بكونه نقاشا عن الضحية، لكنه 

ال يتعلق بها، أو عن الضحية لكنه ليس ألجلها.  بكلمات أخرى 

وأوضح، فإن النقاش يتحول إلى شأن داخلي وخاص، وال يرتبط 

الهدف منه ال بالفلسطيني وال بإنصافه. إنه نوع من املراجعة الذاتية 

في أحسن األحوال.

بدال من الخاتمة

بني يزهار وحنا أرنت... »الشرير عادي« والضحية هو االستثناء.

للمفارقة، فإن ما كتبته حنة أرنت، في كتاب إيخمان في القدس4، 

وحتديدا حتت عنوان »تقرير عن عادية الشر«، مشابه جدا ملا كتبه 

سميلنسكي، وإن كان تشابها ينضوي على خالف جوهري، أساسه 

املوقع من القوة. لكن على العموم، فإن املجرم في النصني، ميارس 

القتلة حوارات  اإلجرام باعتباره حدثا يوميا. وفي النصني يجري 

إلى  زوجته،  مع  النازي  املوظف  من حوارات  وعادية جدا.  روتينية 

أحاديث اجلنود اإلسرائيليني عن النساء واحليوانات واجلو. 

متارس أرنت من خالل التذكير بكون املجرم عاديا، نوعا من 

»املقاومة الكلية« على حد تعبيرها، أي نوعا من فرض الشروط 

وأثارت سخطا  ُفهمت خطأ  وإن  العنف. وهي  على  اإلنسانية 

العنف  إجماال حول  النظري  موقفها  مع  اتسقت  فقد  واسعا، 

والسياسة والتواصل. 

أهم ما في موقف أرنت، أن الشرير ليس استثناء. وعلى كل، 

أننا  فقد انشغل جزء من األدب األوروبي في مرحلة ما بإقناعنا 

كلنا مهيأون، بفعل صدفة ما، إلى أن نكون أشرارا. هناك فكرة 

خاصة وشبيهة بذلك تظهر في قصة أرنت، مفادها أن الشر ال 

يتعلق بتصورات الشرير عن نفسه، فهو رجل عادي ويحب أطفاله 

المزعومة،  ادعاءات األخالق  التي تلغي  الجرائم  النظر عن كل  وبغض 

إلى  الحالة  الحرص  نفسه على األخالق تحول في هذه  إن  القول  يمكن 

سلوك غير أخالقي، ال يرى اإلسرائيلي من خالله إال نفسه وال يأبه إال بها. 

وتقييم اآلخرين وسلوكه ضدهم يرتبط فقط برؤيته لنفسه وباتساقها 

مع المعايير المثالية والكبرى. 
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عن  الشرير  بتصورات  يرتبط  لكنه  بامللل.  ويشعر  الكتب  ويقرأ 

الضحية. وهذا هو موضع الربط مع الفيلسوف اإليطالي جورجيو 

أغامبني بالضبط. 

يوضح  احلرام5،  اإلنسان  مشروعه،  من  الثاني  اجلزء  في 

اإلجرام  لعمليات  التمهيد  يتم  ما  غالبا  أنه  اإليطالي  الفيلسوف 

من خالل تعرية الضحايا قانونيا وأخالقيا. مبعنى إخراجهم من 

األحكام الطبيعية، مثل الشر واخلير، الصواب واخلطأ، إلخ. وبالتالي 

فإن الشر »العادي« الذي ميارس ضدهم، ال يخضع من وجة نظر 

إبادة  عمليات  فإن  املنطق،  وبهذا  املعايير.  هذه  كل  إلى  مرتكبيه 

جماعية منظمة، لن تؤثر على القيم العليا ملرتكبيها، فالضحايا 

خارج األخالق أصال. 

املجرم أن  يزهار سميلنسكي، وحتى عندما يشعر  في حالة 

الضحية خارج  األخالقي، فسيكون  منطقه  يواجه  ما  هناك خلال 

هذه احلسابات أيضا. إنه عتب على الذات وليس له عالقة بسواها.
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الضحية  حول  اإلسرائيلي  اإلسرائيلي  النقاش  على  يترتب  ما  أخطر 

الفلسطينية  إذن، مرتبط بكونه نقاشا عن الضحية، لكنه ال يتعلق بها، أو عن 

إلى  النقاش يتحول  الضحية لكنه ليس ألجلها.  بكلمات أخرى وأوضح، فإن 

شأن داخلي وخاص، وال يرتبط الهدف منه ال بالفلسطيني وال بإنصافه. إنه 

نوع من المراجعة الذاتية في أحسن األحوال.
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برهوم جرايسي*

عامان على االنتخابات البرلمانية اإلسرائيلية

أحزاب االئتالف والمعارضة تتنافس على أجندة اليمين المتطرف
قراءة في واقع الخارطة السياسية وتوقعات االنتخابات المقبلة

نة
ه

 را
يا

ضا
ق

مقدمة

بعد عامني على االنتخابات البرملانية اإلسرائيلية، التي جرت يوم 

17 آذار  2017، جتد األحزاب نفسها أمام سؤال موعد االنتخابات 

البرملانية املقبلة، رغم أنه حتى نهاية العام 2016، كانت الصورة تشير 

إلى ثبات واضح لالئتالف احلكومي برئاسة بنيامني نتنياهو، على 

األقل حتى نهايات العام املقبل 2018. على ضوء إقرار املوازنة العامة 

لعامني، الستبعاد الضغوط احلزبية عن احلزب احلاكم وزعيمه. إال أن 

تفجر قضايا شبهات الفساد، وخضوع نتنياهو لسلسلة حتقيقات، 

أعاد سؤال موعد االنتخابات املقبلة إلى السطح. ولكن اعتمادا على 

جتارب السنني، فإن مثل قضايا فساد مثل هذه، تستهلك وقتا 

طويال حتى حسم مسألة تقدمي الئحة اتهام أو عدمها. ولكن في 

كل األحوال فإن التنافس األبرز في أي انتخابات مقبلة، ومهما كان 

موعدها، سيكون على أجندة اليمني واليمني األشد تطرفا.

شهدت السنوات العشرون األخيرة، على وجه التحديد، شهدت 

تفجرا لسلسلة كبيرة من قضايا الفساد، التي تورط بها العديد 

من شخصيات احلكم اإلسرائيلي. وقائمة الذين دخلوا السجون 

ورئيس  قصاب،  موشيه  الدولة  رئيس  أبرزهم  ومن  قليلة،  ليست 

الوزراء إيهود أوملرت، ووزير املالية أبراهام هيرشزون، والوزير القوي 

آرييه درعي، الذي انتظر بعد خروجه من السجن، 11 عاما للعودة 

إلى البرملان، وهو حاليا وزير للداخلية، وتاله وزير بارز من حزبه 

"شاس"، شلومو بنيزري. كما دخل السجن خمسة نواب، وآخرون 

فرضت عليهم عقوبات مخففة، أبقتهم خارج السجون. 

في املقابل، هناك من أفلت من أضخم القضايا، وأبرزهم وزير 

الدفاع حاليا، أفيغدور ليبرمان، الذي استمرت التحقيقات في قضيته  * صحافي وكاتب سياسي من الناصرة. 
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قرابة عشر سنوات، لتنتهي بالئحة اتهام إدارية هامشية، بعد أن 

جرى احلديث عن واحدة من أكبر قضايا فساد احلكم، التي عرفتها 

إسرائيل. ومن قبله فلت من املالحقة رئيس الوزراء األسبق أريئيل 

شارون، الذي سقط في أوج التحقيقات ضده، في غيبوبة دامت سبع 

سنوات، حتى موته. ونضيف إلى كل هذا، أن التحقيقات في شبهات 

الفساد الحقت العديد من الوزراء، وأيضا رئيس الوزراء األسبق إيهود 

باراك، ولكن هذه القضايا كانت تغلق لعدم كفاية األدلة.

وفي متابعة لكل واحدة من القضايا، من حيث حجم الشبهات 

التي كانت تعلن بداية، وشكل التحقيقات والقرار األخير بشأنها، 

سنرى اختالفا واضحا في سير عمليات التحقيق، وأن الوقت الذي 

استغرق حتى اتخاذ القرار، مرتبط أكثر بقوة الشخص السياسية، 

مبا في ذلك البيئة السياسية العامة. والنموذج األبرز في هذا، هو 

شكل التعامل مع ملف ليبرمان، القوي املتغلغل في أروقة السلطة، 

وأوملرت رئيس الوزراء األضعف الذي عرفته إسرائيل.

اعتمادا على ما سبق، واستنادا إلى الظروف القائمة، وتشعب 

أنظمة  تغيير  هذا  إلى  ويضاف  نتنياهو،  ضد  الفساد  شبهات 

العالقة بني الشرطة وجهاز النيابة، وصوال إلى املستشار القضائي 

يتعلق  مبا  عدمه،  أو  االتهام  قرار  أن  هو  التقدير  فإن  للحكومة، 

بقضايا نتنياهو سيأخذ وقتا طويال، طاملا لم تظهر قضايا أخرى 

تقلب الكثير من املعادالت.

وبناء على ما تقدم، فإننا ال نرى األحزاب تسارع لترتيب أوراقها 

السيناريوهات  أحد  ويبقى  محتملة.  النتخابات  متهيدا  االنتخابية 

املطروحة، هو أن يسارع نتنياهو حلل حكومته، وطلب انتخابات مبكرة، 

كي يوقف عملية التحقيقات، ولكن هذا يبقى في إطار سيناريو ضعيف، 

ولكنه وارد، لدى من اعترف في شهر كانون الثاني من العام اجلاري 

2017، بأنه قرر حل حكومته السابقة، في خريف العام 2014، كي مينع 

استمرار تشريع قانون كان من شأنه أن يوجه ضربة قاصمة لصحيفة 

"يسرائيل هيوم" اليومية املجانية، املجّندة كليا لشخص نتنياهو.

املشهد  رسم  هنا  نحاول  نتنياهو،  فساد  قضايا  عن  ومبعزل 

األحزاب  مستوى  على  االنتخابات،  على  عامني  بعد  السياسي، 

واالصطفافات احلزبية. 

انتخابات ٢015

وكل  صغير،  عامل  كل  فإن  مقعدا،   120 عن  نتحدث  *حينما 

حدث تحوالت في النتائج النهائية، وهذا حدث مرارا*
ُ
جزئية قد ت

فاجأت االنتخابات 17 آذار 2015، جميع األحزاب، مبا فيها حزب 

قبل خمسة أشهر  نتنياهو  بنيامني  "الليكود"، حينما قرر زعيمه 

من ذلك املوعد حل احلكومة، والتوجه إلى انتخابات مبكرة، دون أن 

تظهر أي أزمة جدية، كتلك التي شهدناها تؤدي إلى حل احلكومات 

على مّر السنني. وكان نتنياهو يقود، في حينه، حكومة متماسكة، 

مقارنة مع العديد من احلكومات السابقة، وخاصة ابتداء من العام 

1996، والحقا، وهي الفترة التي شهدت أقل معدل لعمر احلكومة، 

والواليات البرملانية، باستثناء حكومة نتنياهو الثانية التي استمرت 

أربع سنوات، من 2009 وحتى 201٣.

ويومها طرحت الكثير من االفتراضات التي جعلت نتنياهو ُيقدم 

على تلك اخلطوة. وقليل منها حتدث عن أن قرار نتنياهو كان بناء 

على رفضه ملشروع قانون أقرته الهيئة العامة للكنيست بالقراءة 

التمهيدية، بغير إرادته، واخترق التأييد االئتالف احلاكم بقوة، مبا 

في ذلك حزب الليكود. وهو القانون الذي كان من شأنه أن يفرض 

قيودا على توزيع الصحف اليومية املجانية، وعلى قدرة األجانب 

الذين ال يحملون اجلنسية اإلسرائيلية، على امتالك وسيلة إعالم 

إسرائيلية، مثل الثري األميركي اليهودي شلدون إدلسون، وصحيفته 

املناصرة لنتنياهو "يسرائيل هيوم".

بها  اعترف  حتى  الفرضية،  تلك  الكثيرون  يتنب  لم  وللحقيقة 

عن  للدفاع  محاولة  في   ،2017 اجلاري  العام  مطلع  في  نتنياهو 

أنه  التي تبني  نفسه في واحدة من شبهات الفساد ضده، وهي 

كان يفاوض صاحب األسهم األكبر في صحيفة "يديعوت أحرنوت"، 

مالكها الفعلي، أرنون موزيس، كي تصبح صحيفته مؤيدة أكثر 

لنتنياهو، مقابل مترير قانون يقيد "يسرائيل هيوم"، التي باتت منذ 

سنوات تقتطع حصة كبيرة من ميزانيات الدعايات التجارية في 

الصحافة الورقية، وأدت إلى انهيار صحف أخرى. 

وقد لعبت في انتخابات 2015، سلسلة من العوامل في تغيير 

االصطفافات، وحجم الكتل النيابية، مقارنة مع انتخابات 201٣.  من 

أبرزها رفع نسبة احلسم من 2%، إلى ٣.25%، وكان تعديل القانون 

هذا يستهدف أساسا الكتل الناشطة في الشارع الفلسطيني، إال 

أنه انعكس على اصطفافات أخرى. ففي ما يتعلق بالكتل الثالث 

التي كانت قائمة في الدورة السابقة، فقد حتالفت ضمن "القائمة 

الفلسطيني،  الشارع  من   %92 بأصوات  حظيت  التي  املشتركة"، 

وحصلت على 1٣ مقعدا، بدال من 11 مجتمعة في الدورة السابقة.

تسيبي  بزعامة  "احلركة"  حزب  على  النسبة  هذه  فرضت  كذلك، 

ليفني، التحالف مع حزب "العمل" ضمن "املعسكر الصهيوني"، وهو 

أيضا حقق 24 مقعدا، مقابل 21 مقعدا للحزبني في االنتخابات التي 

سبقت. وباإلمكان القول، إن نسبة احلسم منعت انشقاقا في حتالف 

قبل، رغم  قائما من  الذي كان  اليهودي"،  "البيت  أحزاب املستوطنني، 

أن هذا التحالف خسر 4 مقاعد من قوته، ألسباب نأتي عليها هنا.
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وقد أدى رفع نسبة احلسم إلى عدم احتساب ما يقارب 7% من 

أصوات الناخبني، التي حصلت عليها قوائم لم جتتز نسبة احلسم، 

أكبرها قائمة "ياحد" لليمني األشد تطرفا، التي حصلت على ٣% من 

األصوات. وحينما نتحدث عن 120 مقعدا، فإن كل عامل صغير، وكل 

جزئية قد حُتدث حتوالت في النتائج النهائية، األمر الذي حدث مرارا.

وفي املجمل العام، باإلمكان القول، إنه الرغم من القفزات الكبيرة 

في عدد من نتائج الكتل النيابية، إال أن التغيرات بقيت أساسا 

داخل املعسكر الواحد. وهذا ما جرى داخل معسكر اليمني املتشدد 

مع أحزاب املتدينني املتزمتني "احلريدمي". وأيضا داخل ما يتم وصفه 

إسرائيليا "معسكر الوسط"، رغم أنه معسكر مييني في توجهاته، 

حينما نتحدث عن حزبي "العمل" و"يوجد مستقبل".    

فحزب "الليكود"، حصل على ٣0 مقعدا، مضيفا له 10 مقاعد، 

عن انتخابات 201٣، التي خاضها مع "يسرائيل بيتينو"، وحصال 

معا على ٣1 مقعدا. وفاجأت نتيجة "الليكود" احللبة السياسية، إذ 

إن الغالبية الساحقة جدا من استطالعات الراي، منحت الليكود 

ما بني 21 إلى 24 مقعدا، على األكثر. وجاء قسم من هذه الزيادة 

على حساب حتالف أحزاب املستوطنني. 

أما على مستوى ما سنسميها "األحزاب العائمة"، التي ظهرت 

فجأة وجرفت مئات آالف األصوات وعددا كبيرا من املقاعد، فقد رأينا 

حزب "يوجد مستقبل"، الذي نشأ عشية انتخابات 201٣ وحصل 

حينها على 19 مقعدا، فقد هبط إلى مستوى 11 مقعدا. في حني 

للمالية،  وزيرا  بات  بزعامة من  "كلنا"،  العائم" اجلديد،  "احلزب  أن 

موشيه كحلون، وتأسس عشية انتخابات 2015، فقد حصل على 

10 مقاعد، القسم األكبر منها جاءت من "يوجد مستقبل".

الوالية البرلمانية في عامين

*ذروة التشريعات العنصرية والقمعية واالستيطانية*

كما ذكر، فإنه حتى مع ظهور شبهات الفساد ضد نتنياهو، 

وانسجاما  استقرارا،  التقرير،  هذا  كتابة  حتى  احلكومة  تشهد 

سياسيا، مع بعض االستثناءات الهامشية، مثل محاوالت حتالف 

أحزاب املستوطنني "البيت اليهودي"، الشد أكثر في حبال اليمني 

األشد تطرفا، وخاصة في سياسة االستيطان، رغم أن التطرف في 

كتلة  التطرف في  يتجاوز  ينافس، وأحيانا عديدة  "الليكود"  حزب 

"البيت اليهودي". وفي خلفية ممارسات "البيت اليهودي"، التنافس 

احلاد بينه وبني الليكود على املصوتني في املستوطنني، إذ جنح 

الليكود في االنتخابات األخيرة في محاصرة وجلم "البيت اليهودي" 

في املستوطنات والقدس احملتلة.

مقابل  مقعدا،   66 من  ائتالفية  قاعدة  على  احلكومة  وترتكز 

54 مقعدا ملعارضة غير متجانسة، ومتناحرة إلى حد كبير، ليس 

فقط بني كتلتي "املعسكر الصهيوني" و"يوجد مستقبل" من جهة، 

وبني "القائمة املشتركة" من جهة أخرى، بل أيضا بقدر كبير بني 

الكتلتني األوليني.

ايار 2015 وحتى  البرملانية احلالية، منذ مطلع  الوالية  وتتميز 

اآلن، بكثافة غير مسبوقة في سن القوانني العنصرية واملناقضة 

ألسس الدميقراطية واحلريات، وأيضا القوانني الهادفة إلى تكريس 

نهاية  حتى  فإنه  التوقعات،  وحسب  املستوطنات.  ودعم  االحتالل 

الدورة الشتوية 2017، )نهاية آذار(، يكون الكنيست قد أقر رسميا 

أكثر من 17 قانونا بالقراءة النهائية، وهم فعليا 20 قانونا، إذ مت 

دمج ثالثة منها في قوانني أخرى. ومن باب املقارنة، أقر الكنيست في 

ـ 17 )2006- 2009( نهائيا 6 قوانني من صنف هذه  الوالية البرملانية ال

ـ 18 )2009- 201٣( أقر الكنيست 8 قوانني.  القوانني. وفي الوالية ال

أما على املستوى االقتصادي االجتماعي، فإن إسرائيل تشهد 

حالة استقرار واضح، بنسبة بطالة صفرية، حينما يجري احلديث 

عن 4.7% في العام 2016. ونسبة منو متوقعة تالمس 4%. واألهم 

في معطيات االقتصاد، ما هي عليه بني اليهود وحدهم. فنسبة 

البطالة بينهم تقل عن ٣%، وفي غالبيتها بطالة عابرة، ألشخاص 

يتنقلون بني أماكن عمل. ونسبة الفقر بني اليهود وحدهم، تقل عن 

10%، من دون املتدينني املتزمتني "احلريدمي"، الذين يعيشون حياة 

تقشفية إرادية. وبني اليهود األشكناز وحدهم، تقل نسبة الفقر عن 

8%، وهي معدالت شبيهة مبعدالت أوروبية. بينما تتراوح البطالة 

بني العرب  ما بني 1٣% إلى 15%، والفقر %54.

أنه ليس متوقعا رؤية أي  وهذه معطيات مهمة، كي نستنتج 

اقتصادية  قضايا  خلفية  على  اإلسرائيلي،  الشارع  في  قالقل 

أنه  رغم  احلكومة،  استقرار  في  يساهم  أيضا  وهذا  اجتماعية، 

على خلفية  عقود،  إسرائيلية خالل سبعة  أي حكومة  لم تسقط 

اقتصادية اجتماعية. 

المشهد الحزبي

الليكود

*بغياب نتنياهو عن الواجهة السياسية، كحالة افتراضية 

على خلفية شبهات الفساد، فإن كل االسماء في الليكود، أو من 

يجلسون جانبا وقد يعودون، يفتقرون "للنجومية السياسية"*

في  احلزب  مصير  حول  "الليكود"  حزب  في  األسئلة  تتكاثر 
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االنتخابات املقبلة، على ضوء سلسلة شبهات الفساد، التي حتوم 

حول نتنياهو، واحتماالت تقدميه للمحاكمة، حتى قبل االنتخابات 

البرملانية املقبلة. ما سيعني نزول نتنياهو عن املسرح السياسي. 

ولكن حتى لو أن القرار النهائي بشأن تقدميه للمحاكمة لن يصدر 

قبل االنتخابات املقبلة، فإن نتنياهو خسر، منذ اآلن، من شعبيته، 

وسيخسر أكثر في ما لو خاض االنتخابات على رأس حزبه، إذ 

أيضا،  وهذا سيكون  حملته،  على  الفساد  قضايا  تطغى  سوف 

حتى لو مت إغالق جميع امللفات ضده، بادعاء عدم كفاية األدلة، إذ 

إن عالمات السؤال ستبقى حتوم حوله في هذه احلالة االفتراضية.

سيغرق الليكود في حال غياب نتنياهو عن رئاسته في أزمة 

زعامة، كتلك الغارق فيها حزب "العمل" منذ سنني طويلة. فقد ظهر 

نتنياهو رئيسا للحزب، إبان وجود شخصيات قيادية قدمية في 

احلزب، استمرارا حلركة "حيروت" املؤسسة حلزب "الليكود"، أبرزهم 

أريئيل شارون، ودافيد ليفي، وغيرهم أسماء كثيرة. وهذا ساعده 

على تثبيت قواعده في احلزب. إلى جانب أن نتنياهو جنح فور 

وصوله إلى رئاسة احلزب، مبعرفة األدوات اجلديدة التي باتت تتمدد 

في أروقة احلكم أكثر من ذي قبل، وتلعب من وراء الكواليس دورا 

مركزيا في احللبة السياسية: حيتان املال، ومنهم  أسماء عالقة 

في شبهات الفساد ضد نتنياهو.

رئيس  بادر  حينما   ،2005 العام  في  أنه  يكن صدفة  لم  ولذا 

"الليكود" السابق أريئيل شارون إلى االنشقاق، أن يكون نتنياهو 

اخليار األوحد لرئاسة احلزب. ولكن هذا لم يكفه، بل خاض نتنياهو 

حملة "تطهير" خفّية في احلزب، إن جاز التعبير، بدأت بإضعاف 

واستبعاد كل من يفكر في منافسته، وكان أولهم سلفان شالوم، 

الذي وجد نفسه، رويدا رويدا، خارج احللبة كليا،  وتاله غدعون ساعر، 

وموشيه يعلون، والقائمة تطول.

االيديولوجي  التيار  تصفية  على  نتنياهو  عمل  ذلك،  ومبوازاة 

العتيق في احلزب، الذي هو استمرار حلزب "حيروت"، وكان يصطدم 

في أحيان عديدة مع نهج نتنياهو املنفلت في احلزب والسياسة 

معسكر  إلى  كثيرا  نتنياهو  استند  املهمة،  هذه  ولتنفيذ  العامة. 

الثاني من  النصف  منذ  على احلزب  الذي يسيطر  املستوطنني، 

الهيئات  انتخابات  في  كبيرا  وزنا  ويشكل  التسعني،  سنوات 

ومرشحي احلزب لالنتخابات البرملانية، مبن فيهم رئيس احلزب. 

وفي رئاسة نتنياهو لليكود، في سنوات التسعني، ولكن خاصة 

منذ العام 2005، انتقل احلزب كليا، من حزب مييني أيديولوجي 

متشدد، ولكن واضح املعالم، إلى حزب مييني متطرف منفلت إلى 

أقصى احلدود، وباستفحال مستمر، للنمط الذي تتميز به عصابات 

املستوطنني. ولهذا فإن أتباع حركة "حيروت" الذين باتوا خارج احلزب، 

أو خارج دائرة منتخبيه، باستثناء النائب بنيامني بيغني، يتهمون 

نتنياهو بأنه انتزع احلزب من فكره األيديولوجي، ووضعه في مسار، 

يقود املشروع الصهيوني: إسرائيل، إلى متاهات.

أي  على  فلسطينية  دولة  قيام  "حيروت"  تيار  رفض  فرغم 

زئيف  برؤية  يتمسك  أنه  إال  التاريخية،  فلسطني  في  كانت  بقعة 

جابوتينسكي، الذي قام على أساسها حزب "حيروت"، وهو حزب 

تأسس في العام 1948، بزعامة مناحيم بيغني، امتدادا لعصابتي 

"إيتسل" و"إرغون" الصهيونيتني االرهابيتني. كان هذا التيار   يتمسك 

"مبنح حقوق مدنية ألبناء األقليات في أرض إسرائيل"، ولكن ليست 

حقوقا قومية. فعلى الرغم من أن هذا التيار حينما كان في قيادة 

حكومات الليكود، اتبع سياسة التمييز العنصري التي كانت قائمة 

من قبل، إال أننا رأيناه يعترض على الكثير من القوانني العنصرية 

ـ  الشرسة التي شهدها الكنيست، بشكل خاص في السنوات ال

12 األخيرة.

ويتمثل القلق األكبر لدى التيار االيديولوجي، من أن نتنياهو 

"سرق احلزب" ليكون حتت تأثير جهات خارجية، وبشكل يضمن له 

البقاء في احلكم، دون سقف زمني، إلى أن انهالت شبهات الفساد، 

التي وضعت احلزب أمام أسئلة استفهام، إن لم تكن متاهة.

واألمر التالي، هو أن أداء نتنياهو يضع املجتمعات اليهودية 

الناشطة في أوطانها، في خانة حرجة، أمام الرأي العام الذي 

الكثير من السياسات والقوانني  تعيش فيه. وهم يعتقدون أن 

العنصرية، ال حتتاجها إسرائيل كي تثّبت حكمها. فعلى سبيل 

املثال، أصر النائب بنيامني بيغني، الوحيد املتبقي من هذا التيار 

في الكتلة البرملانية، على التصويت ضد قانون نهب األراضي 

لدى االحتالل  ما يسمى  أو  الضفة،  الفلسطينية اخلاصة في 

"قانون التسوية"، في ست عمليات تصويت في الكنيست. كذلك 

فإن هذا التيار، كالكثير من املنظمات اليهودية في العالم، يعترض 

على نية نتنياهو واليمني املتشدد، إقرار قانون "دولة القومية"، 

ملا يتضمنه انعكاسات على اليهود أنفسهم، ويعيد من جديد 

سؤال: "من هو اليهودي". 

خلقت عمليات التصفية املتعددة، التي أقدم عليها نتنياهو خالل 

السنوات املاضية، مبا فيها العام املاضي، مجموعة "مهزومني"، من 

الذين يتوعدون نتنياهو، وينوون منافسته في احللبة السياسية. 

العام  ربيع  منذ  الرأي  واستطالعات  اإلعالم  وسائل  انشغلت  وقد 

في  تتآلف  أن  شأنها  من  التي  األسماء  ببورصة   ،2015 املاضي 

القادة  من  عدد  ظهور  بعد  وحزبه،  نتنياهو  ملواجهة  واحد،  حزب 

باراك،  إيهود  الوزراء األسبق  العسكريني واألمنيني، ومعهم رئيس 

في حملة انتقادات متشعبة. 
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إقالة  نتنياهو  وسجلت هذه احلملة قفزة كبيرة، بعد أن أقرر 

وزير الدفاع موشيه يعلون، وهو من كان رئيس أركان للجيش، ليحل 

محله أفيغدور ليبرمان، عدمي التجربة العسكرية، مقابل أن يثّبت 

نتنياهو قاعدته االئتالفية، ولكن اتضح الحقا أن بني نتنياهو ويعلون 

الكثير من اخلالفات، منها ما قد يكون مرتبطا بصفقة غواصات 

عسكرية، تقف في مركز واحدة من شبهات الفساد ضد نتنياهو.

إلى  وتفتقر   ، أي جتانس  بينها  يوجد  ال  األسماء  تلك  ولكن 

"النجومية السياسية"، سطع اسم كل واحد منها، في ظل األزمة 

التي قادت إلى خروجها من احللبة السياسية، وغابت بسرعة عن 

نتائج استطالعات الرأي. وفي اآلونة األخيرة، بات  حديث عن اندماج 

بعض األسماء في أحزاب قائمة، من بينهم يعلون ذاته.

واستطالعات الرأي تشير في غالبيتها إلى أن حزب "الليكود" 

باستثناء  األول،  احلزب  ولكنه سيبقى  مقاعده،  من  عددا  سيفقد 

استطالع أو اثنني، منحا الصدارة حلزب "يوجد مستقبل". علما أن 

كل هذه االستطالعات جتري في ظل أزمات كهذه أو تلك، متر على 

احلكومة أو على نتنياهو.   

واجلانب الذي من شأنه أن يقلق حزب "الليكود"، هو أنه بغياب 

خلفية  على  افتراضية  كحالة  السياسية،  الواجهة  عن  نتنياهو 

يجلسون  من  أو  الليكود،  في  االسماء  كل  فإن  الفساد،  شبهات 

جانبا وقد يعودون، يفتقرون "للنجومية السياسية" التي يتمتع بها 

نتنياهو، وبعضهم تنحصر شعبيته لدى اجلمهور األشد تطرفا، 

وهذا ما قد يؤثر على نتيجة احلزب ومكانته.

حزب "العمل" و"المعسكر الصهيوني"

*حزب "العمل" لم يستثمر القفزة االنتخابية التي حققها، بل 

جنح أكثر نحو أجندة اليمين المتشدد، في ما يتعلق بحل الصراع*

بعد سنوات طويلة من التراجع املستمر في قوته االنتخابية، حقق 

البرملاني  قفزة كبيرة في متثيله  انتخابات 2015،  "العمل" في  حزب 

املباشر، وأيضا في قوة الكتلة البرملانية التحالفية، التي شكلها عشية 

االنتخابات مع حزب "احلركة"، بزعامة تسيبي ليفني. إذ حققت الكتلة 

24 مقعدا، بزيادة ٣ مقاعد عن القوة املجتمعة للحزبني في االنتخابات 

التي سبقت في العام 201٣. وكانت حصة حزب "العمل" 19 مقعدا، 

بعد أن كان يتمثل في الدورة التي سبقت بـ 15 مقعدا. وهذه النتيجة 

األعلى التي حصل عليها خالل 12 عاما، شهدت 5 جوالت انتخابية.

وحينما نتكلم عن حزب "العمل"، فإن احلديث يجري عن احلزب 

املؤسس للكيان اإلسرائيلي، وكثير من التطورات في هذا احلزب 

الشارع  في  للتطورات  مباشرا  انعكاسا  كانت  العديدة،  وتقلباته 

اإلسرائيلي، والعكس صحيح. وباإلمكان القول، إن هذا احلزب يواجه 

منذ غياب القيادة التقليدية التاريخية عن زعامة احلزب في العام 

تناوب على رئاسة  العام 2014،  أزمة زعامة كبيرة، فحتى   ،1996

احلزب ثمانية رؤساء، في 10 رئاسات، آخرهم إسحق هيرتسوغ، 

الذي ما يزال في منصبه. ومن بينهم من لم يصمد ألكثر من بضعة 

أشهر، أو لم يتمم عاما واحدا.

ولكن حزب "العمل" لم يستثمر القفزة التي حققها في االنتخابات 

األخيرة، كي يظهر كحزب بديل للحزب احلاكم، "الليكود"، وبشكل 

خاص في األجندة السياسية الطاغية، والتي تنعكس بشكل خاص 

االحتالل  تثبيت  إلى  الهادفة  وتلك  العنصرية،  القوانني  في موجة 

وتعزيز االستيطان. ووجدناه متواطئا، وحتى مبادرا لقوانني كهذه، 

البرملانية اجلارية، بينما معارضته تنحصر أساسا  خالل الوالية 

في تلك القوانني التي تثير بشكل خاص االعتراضات األوروبية.

احلالي  رئيسه  بخطاب  "العمل"  حزب  في  األبرز  التحول  وبدأ 

إسحق هيرتسوغ، في الشهر األخير من العام 2015، وهو ما حتّول 

إلى برنامج احلزب اجلديد، في الشهر التالي، األول من العام 2016. 

أحادي  انفصال  على  يرتكز  سياسيا،  برنامجا  احلزب  تبنى  إذ 

أن  الفلسطينية، على  السلطة  الواقعة حتت  املناطق  اجلانب عن 

يكون اجلدار هو احلدود، وتثبيت واقع انتشار جيش االحتالل في 

الضفة، وعند كافة املعابر اخلارجية. ما يعني حتويل الضفة إلى 

كانتونات مغلقة، بأكثر مما هي عليه اليوم، وهو املشروع الذي طرحه 

"الليكود" في النصف الثاني من سنوات التسعني، وأيضا  حزب 

حزب "يسرائيل بيتينو" بزعامة أفيغدور ليبرمان. ثم يضيف حزب 

"العمل" أنه بعد مرحلة غير محددة، يكون املجال مفتوحا للتفاوض 

حول "حل الدولتني".

وقد أعاد هيرتسوغ صياغة هذه اخلطة في مقال له نشره في 

صحيفة "هآرتس"، يوم 2٣ شباط  2017، وأسماها "النقاط العشر"، 

تبناها حزبه، اجلانب االقليمي، والسعي  التي  للخطة  إذ أضاف 

إلى اتفاق إقليمي داعم. كما أنه مبوجب "النقاط العشر"، فإن دولة 

فلسطينية لن تقام قبل عشر سنوات، من يوم تبني خطته. وفي 

كل األحوال فإن االحتالل يواصل السيطرة على الكتل االستيطانية 

في  كبرى  فلسطينية  أحياء  عزل  بعد  احملتلة،  القدس  وكامل 

الفلسطينيني  املهّجرين  عودة  حق  عن  حديث  ال  وأن  الضواحي، 

الى وطنهم.

ويتخلى حزب "العمل" بذلك عن تبنيه ما يسمى "مشروع بيل 

كلينتون"، الذي طرحه في خريف العام 2000. علما أن احلزب لم 

يسع لهذا املشروع في كل احلكومات التي شارك فيها بعد ذلك 

العام، إن كان شريكا حلزب "الليكود" أو حلزب "كدميا". ومبوازاة ذلك 
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أطلق هيرتسوغ خطابا ميينيا عنصريا، ومن أبرز تلك الصياغات، 

"علينا التوقف عن الظهور وكأننا نحب العرب".

وفي املقابل، فإن زعيمة حزب "احلركة" تسيبي ليفني، الشريكة 

في "املعسكر الصهيوني"، لم جتاهر مبوقف واضح من مخطط 

حزب "العمل"، وحافظت على اخلط السياسي القائل إن أداء نتنياهو 

السياسي يقود إلى محاصرة إسرائيل في الساحة الدولية، دون 

أن تطرح بديال واضحا لهذه املرحلة، سوى التمسك بالعموميات، 

والتحذير من "الدولة الواحدة".

على املستوى الداخلي في احلزبني، ما زال حزب "العمل" يغوص 

في أزمة القيادة التي يعاني منها. وقيادة هيرتسوغ، كانت قيادة "الال 

مفر"، أمام من نافسها قبل ثالث سنوات، شيلي يحيموفيتش، التي 

تولت زعامة احلزب ألقل من عامني. ويشهد احلزب منافسة واسعة 

"النجومية  عنها  تغيب  ولكن  االسماء،  فيها  كثرت  رئاسته،  على 

السياسية"، التي تلعب دورا في مدى شعبية احلزب.

واألسماء املطروحة حاليا، إلى جانب هيرتسوغ، النائب اريئيل 

مرغليت، الذي دخل إلى الكنيست ألول مرة في العام 201٣، ورئيس 

بيرتس، كما أن  إلى احلزب عمير  العائد  النائب  احلزب األسبق، 

اسم يحيموفيتش ما يزال يدور في الفلك. في حني تقول تقارير 

صحفية، إن الرئيس األسبق إيهود باراك، الذي قاد انشقاقا في 

احلزب في مطلع العام 2011، بدأ يدور في فلك احلزب، إال أنه ال 

توجد أصوات تدعوه للعودة واملنافسة على رئاسة احلزب. وكل هذه 

األسماء، تغيب عنها النجومية، ومنها أسماء جرّبها الشارع واحلزب، 

وكان فشلها ذريعا، لنقل احلزب إلى مرحلة أقوى.

أما حزب "احلركة"، الذي أسسته تسيبي ليفني عشية انتخابات 

201٣، بعد انشقاقها عن حزب "كدميا"، فهو غير ملموس ميدانيا. 

ويتلخص حضوره السياسي بشخص ليفني ال أكثر، وهناك شك 

كبير في ما إذا كان االسم وحده  قادرا على أن يستقطب القوة 

البرملانية التي يحظى بها حاليا، 5 مقاعد، من أصل 24 مقعدا، في 

كتلة "املعسكر الصهيوني"، وهذا سؤال مطروح داخل حزب "العمل". 

ولكن ما من شك أن ليفني حتقق قيمة زائدة حلزب "العمل" في 

الشارع، ويبقى السؤال: كم حجمها؟

ولكن ظهرت أنباء تتحدث عن أن السكرتير العام لألمم املتحدة 

عرض على ليفني تبوء منصب أحد مساعديه في األمم املتحدة، 

رغم أن جهات عدة في العالم، فلسطينية وأخرى مناصرة للقضية 

الفلسطينية، تالحقها قضائيا، على جرائم احلرب التي اقترفتها 

احلكومات التي شغلت فيها مناصب متعددة. وفي حال مت تعيينها 

في منصب كهذا، فإن هذا يعني غيابها الكلي عن احللبة السياسية، 

ومعها حزبها ككل.

وتنعكس أزمة حزب "العمل" في استطالعات الرأي، التي تتنبأ 

كلّها بانهيار حتالف "املعسكر الصهيوني"، إلى أكثر من النصف، 

من 9 مقاعد، إلى 1٣ مقعدا في "أحسن األحوال". واملستفيد األكبر 

من هذا االنهيار، حزب "يوجد مستقبل". ولكن من السابق ألوانه 

االعتقاد بأن هذا هو مصير هذا التحالف، الذي سيعني الضربة 

زال احلزب ميتلك  ما  إذ  "العمل".  املسبوقة حلزب  وغير  القاصمة 

تنظيما واضحا، وقواعد ما تزال قادرة على العمل ميدانيا، ولكن 

في كل األحوال تبقى االستطالعات مؤشرا.

أحزاب المستوطنين
"البيت اليهودي" و"ياحد"

لم  التي  القائمة  مع  تتعامل  ال  الرأي  *استطالعات 

تطرفا  األشد  الجمهور  تمثل  والتي  الحسم،  نسبة  تجتز 

نتائج  فإن  ولهذا   ،%3 على  وحصلت  المستوطنين،  بين 

االستطالعات تبقى منقوصة في ما يخص "البيت اليهودي*

حزب  أولها  أحزاب،  عدة  بني  حتالفا  اليهودي"  "البيت  يشّكل 

هو  الذي  هليئومي"،  "هئيحود  وحتالف  اجلديد،  باسمه  "املفدال" 

في  انفصلت  التي  األحزاب  من  ثالثة،  أو  حلزبني  حتالف  أيضا 

هو  اليهودي"  "البيت  "املفدال". وحتالف  سنوات مضت، عن حزب 

العنوان األكبر للتيار الديني الصهيوني. هذا التيار الذي عرف في 

سنوات سابقة، تيارات سياسية متعددة، أبرزها تيار ليبرالي، ذي 

توجهات سالمية نسبية، انشق عن "املفدال"، وشكل حزب "ميماد" 

الذي تالشى الحقا، فيما بات التيار الذي ميثله هامشيا جدا، في 

التيار الديني ككل.

اجلسم  ليكون  الصهيوني  الديني  التيار  السنني، حتول  ومع 

السياسي الفاعل األقوى في املستوطنات والقدس احملتلة. والتفاعل 

السياسي في املستوطنات ينعكس على الغالبية الساحقة جدا 

من هذا التيار الديني داخل إسرائيل. ولتوضيح الصورة أكثر، فإن 

ما يالمس 62  انتخابات 2015 على  اليهودي" حصل في  "البيت 

والقدس احملتلة، وهذا شكل  الضفة  ألف صوت من مستوطنات 

ما يالمس 22% من إجمالي أصوات التحالف الذي حصل على 

ثمانية مقاعد، من بينهم 6 مستوطنني، 5 من مستوطنات صغيرة 

في الضفة، وسادسهم في القدس احملتلة منذ العام 1967. ومن 

باب الدقة، فإن املستوطن السادس انضم إلى الكتلة الحقا بعد 

استقالة نائب من تل أبيب.

وعلى الرغم مما نراه من تطرف شرس في هذا التحالف، الذي 

كامل  على  اإلسرائيلية"  "السيادة  ما يسمى  إلى سريان  يسعى 

"كاخ"  حركة  عن  املنبثق  احلزب  ضم  عن  ميتنع  أنه  إال  الضفة، 



109

عدد 65

االرهابية احملظورة في الكثير من دول العالم، بينها الواليات املتحدة 

األميركية، وشكليا في إسرائيل. فعناصر هذا احلزب أنشأوا حركة 

لوالية  الكنيست  في  وكانوا  والقالب،  األفكار  وبذات  بديل  باسم 

انضمام حركة  بعد  قوته مبقعدين،  وتقّدر  ـ 18.  ال الدورة  كاملة، 

مبوجب  إلداد،  آرييه  املستوطن  السابق  النائب  يتزعمها  صغيرة 

نتائج انتخابات 201٣ و2015. 

وحتالف هذا احلزب في انتخابات 2015 مع املنشق عن حركة 

"شاس"، الوزير السابق إيلي يشاي، وأطلق على التحالف اسم 

"ياحد". وحصل على ما يزيد عن 125 ألف صوت، ونسبة تالمس 

٣% من اجمالي األصوات الصحيحة، مبتعدا بـ 11 صوتا عن 

عدد األصوات املطلوبة الجتياز نسبة احلسم. وهذه قوة ال ميكن 

االستهانة بها. وفي حساب افتراضي أجريناه، لغرض هذه املقالة، 

فلو دخل هذا التحالف إلى الكنيست، لتغيرت حسابات املقعد 

تشكيل  على  قادرا  نتنياهو  بنيامني  كان  ما  وحينها،  الواحد، 

أفيغدور  حزب  انضمام  دون  من  األولى،  املرحلة  في  حكومته 

مقعدا  "الليكود" سيخسر  كان  إذ  بيتينو"،  "يسرائيل  ليبرمان، 

وزيرا  بات  من  بزعامة  "كوالنو"  حزب  من  آخر  ومقعدا  برملانيا، 

الصهيوني"  "املعسكر  فيما سيخسر  كحلون.  موشيه  للمالية 

وكتلة "ميرتس" مقعدا لكل منهما. 

وهذه أكثر من كونها مسألة حسابية افتراضية، بل هي واقع قد 

نشهده في االنتخابات املقبلة، في حال حافظ حتالف "ياحد" على 

ذاته، وقد ينجح في اجتياز نسبة احلسم، على وقع تزايد التطرف 

االستيطاني الدموي في الضفة. وعلى الرغم مما نراه من تطرف 

في احلكومة احلالية، إال أن في حتالف "ياحد" عناصر ال يستطيع 

حتى أشد املتطرفني في حكومة نتنياهو، وأولهم "البيت اليهودي" 

التعايش معها. ليس بسبب عدائهم الدموي ضد الفلسطينيني، بل 

ألن هذه حركة متمردة حتى على القيادات األبرز لدى املستوطنني، 

وبضمنهم الزعامة الدينية.

ومتنح استطالعات الرأي "البيت اليهودي" زيادة في قوته في 

االنتخابات املقبلة، وتعيده إلى مستوى 12 مقعدا، التي حصل عليها 

في انتخابات 201٣. وكانت اخلسارة األبرز "للبيت اليهودي"، في 

املدن الكبرى التي شهدت في صيف العام 2011، حملة احتجاجات 

شعبية ضد كلفة املعيشة. وكان "البيت اليهودي"، من األحزاب التي 

ركبت على موجة تلك االحتجاجات، ورفع شعارات كثيرة تغازل قواعد 

تلك احلملة، وسرعان ما انقلب عليها من خالل مشاركته في حكومة 

سياسة  واتبعت  االنتخابات  بعد  تشكلت  التي  نتنياهو،  بنيامني 

اقتصادية صقرية شديدة. وهذا استنتاج تبني في بحث "اخلارطة 

السياسية في املستوطنات 201٣- 2015"، الذي أجراه كاتب املقال 

هذا، في املركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية "مدار" - رام الله.

ولكن يبقى املنافس األكبر لتحالف "البيت اليهودي"، هو حزب 

"الليكود" الذي يتزايد التطرف في صفوفه، وفي كتلته البرملانية، بدءا 

من رئيسه بنيامني نتنياهو، فالليكود حصل على كم أصوات أكبر 

من املستوطنات، من دون القدس ومستوطنات املتدينني املتزمتني 

"احلريدمي"، منها ما هو على حساب "البيت اليهودي".

وفي اخلالصة، فإنه استنادا إلى سلسلة من استطالعات الرأي، 

أن استطالعات  ولكن طاملا  زيادة،  اليهودي" سيحقق  "البيت  فإن 

الرأي ترتكز فقط على الكتل البرملانية التي اجتازت نسبة احلسم، 

تبقى  استطالعات  فإنها  "ياحد"،  قائمة  االعتبار  بعني  األخذ  دون 

من  برملان  عن  نتكلم  وأننا  واقعيتها، خاصة  من حيث  منقوصة 

120 مقعدا، وكل مقعد متحرك قد ينعكس على مجمل التركيبة 

البرملانية واالصطفافات فيها.    

األحزاب العائمة
"يوجد مستقبل" و"كلنا"

*يسبح الحزبان "يوجد مستقبل" و"كلنا" في بحر األصوات 

العائمة، لجمهور "الوسط" الذي ال يجد عنوانا سياسيا له لدى 

قناعة  على  ليس  الوقت  ذات  في  وهو  التقليدية،  األحزاب 

في  السريعة  التقلبات  نرى  ولهذا  الحزبين،  بهذين  كلية 

نتيجتيهما في االنتخابات واالستطالعات*

الثالثة  العقود  في  اإلسرائيلية  السياسية  اخلارطة  متيزت 

ما  أو  العابرة،  األحزاب  بظهور  عما سبق،  أكبر  بشكل  األخيرة، 

ميكن تسميتها "أحزاب الفقاعة"، التي تظهر فجأة في واحدة من 

االنتخابات، ولرمبا تصمد لوالية برملانية أخرى، ثم تختفي، وغالبا 

يكون احلزب في محوره شخص واحد. وقد كسر هذه املعادلة حزب 

"يسرائيل بيتينو"، الذي هو عمليا حزب الشخص الواحد.

وفي انتخابات 201٣، ظهر حزب "يش عتيد" )يوجد مستقبل( 

األسبق  والوزير  الصحفي  وجنل  لبيد،  يائير  الصحفي  بزعامة 

يوسيف لبيد، الذي خاض التجربة ذاتها في حزب "شينوي"، في 

العام 1999، وكان حزبا مركزيا في حكومة أريئيل شارون الثانية، 

مطلع 200٣- نهاية 2005. فقد حصل "يوجد مستقبل" في 201٣ على 

19 مقعدا، مفاجئا لكل استطالعات الرأي، إذ ركب هذا احلزب على 

موجة االحتجاجات الشعبية ضد كلفة احلياة، التي اندلعت لبضعة 

اسابيع في صيف العام 2011. كما ربح هذا احلزب اجلديد من هالة 

إعالمية كبيرة، وضعته في خانة ما يسمى "الوسط السياسي"، 

ما جعله يلجم الزيادة التي كانت متوقعة حلزب "العمل" ويتجاوزه 

في النتيجة النهائية.
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قوته  من   %40 مستقبل"  "يوجد  خسر   ،2015 انتخابات  وفي 

بني  شهرا،   20 من  أقل  دامت  برملانية  والية  وكانت  البرملانية، 

هذا  انقلب  إذ  اخلسارة،  هذه  لتكبده  كافية  انتخابات،  جولتي 

احلزب، وباألساس رئيسه لبيد، على كل شعاراته االجتماعية التي 

أطلقها في العام 201٣. في حني ظهر لبيد، على حقيقته اليمينية 

املتشددة، وهذا برز أيضا في عالقته املميزة مع زعيم حتالف أحزاب 

املستوطنني "البيت اليهودي"، نفتالي بينيت.

واجتهت حصة كبيرة من القوة التي خسرها "يوجد مستقبل"، 

إلى احلزب اجلديد الذي نشأ عشية انتخابات 2015، حزب "كوالنو" 

)كلنا( بزعامة املنشق عن حزب "الليكود" موشيه كحلون، الذي بات 

وزيرا للمالية. وهذا استنتاج يبرز في مدن منطقة تل أبيب الكبرى، 

التي كانت مركز االحتجاجات في 2011. واستفاد كحلون أيضا 

كيائير لبيد، من الهالة اإلعالمية التي أحاطته في احلملة االنتخابية. 

وأيضا في حالته مت وضع حزبه في خانة "االعتدال"، مع الكثير 

من الشعارات ذات الطابع االجتماعي. خاصة وأن كحلون معروف 

كمن وصل إلى السياسة من أحياء الفقر اليهودية الشرقية. ولكن 

مت التستر كثيرا على عالقاته املتشعبة مع حيتان املال.  وحصل 

حزب "كلنا" على 10 مقاعد.

وذات السيناريو الذي شهدناه بعد انتخابات 201٣، تكرر بعد 

مقعد  على  جلس  الذي  كحلون،  موشيه  املالية  وزير  مع   ،2015

سلفه لبيد، وهو أيضا يخوض حاليا سياسة اقتصادية صقرية، 

فيها الكثير من التسهيالت حليتان املال، وتقليص الضرائب على 

الشركات، مقابل استمرار تقليص اخلدمات االجتماعية. إلى جانب 

أن "كلنا" يتأكد أنه ال أقل من أي حزب مييني متشدد في حكومة 

بنيامني نتنياهو، ونوابه في صدارة التشريعات العنصرية والداعمة 

لالحتالل واالستيطان. استنادا إلى رصد هذه الشريحة من القوانني، 

الذي يجريه مركز "مدار".

مكررا.  اليوم  بات  السابقة،  البرملانية  الوالية  في  كان  وما 

عددا  املعارض،  مستقبل"  "يوجد  تعيد حلزب  الرأي  فاستطالعات 

كبيرا من املقاعد، وحتى هناك من يتوقع أن يحتل املرتبة االولى، 

على  كما  وزعيمه كحلون.  "كلنا"  على حساب حزب  أيضا  وهذا 

حساب انهيار مفترض لتحالف "املعسكر الصهيوني".

وهذه التقلبات الكبيرة بني هذين احلزبني: "يوجد مستقبل" و"كلنا"، 

يقودنا إلى استنتاج أن هذين احلزبني يرتكزان على جمهور واسع، 

إلى  ليتحول  التقليدية،  األحزاب  في  له  سياسيا  عنوانا  يجد  ال 

جمهور "أصوات عائمة"، واقع حتت تأثير وسائل اإلعالم اإلسرائيلية، 

التي تغيب عنها االستقاللية، إذ أن أقواها مملوكة حليتان املال، 

وأجنداتهم االقتصادية وبالتالي السياسية.

واخلاسر األكبر من هذه الظاهرة، التي ستتعمق، كما تشير 

االستطالعات، في االنتخابات املقبلة، حزب "العمل". وهذا يبرز في 

معاقل أصوات هذين احلزبني، خاصة منطقة تل ابيب الكبرى.

وعلى الرغم من املشهد شبه الثابت في استطالعات األشهر 

األخيرة، فإنه من السابق ألوانه حسم قوة هذين احلزبني، ألن الكثير 

من العوامل ستؤثر على نتيجتيهما، ومن بينها دخول "العبني" جدد 

استبعدها  التي  الشخصيات  من  االنتخابية، خاصة  اللعبة  إلى 

نتنياهو من احلزب واحلكومة، اضافة إلى أسماء عسكرية بارزة، 

تتداولها وسائل اإلعالم. إال أن يائير لبيد، بدأ يتصرف في اآلونة 

األخيرة، كمن هو أقوى منافس على تولي رئاسة احلكومة املقبلة.

حزب ليبرمان "يسرائيل بيتينو"

النهر  في  العائمة  األلواح  على  القفز  ليبرمان  *يتقن 

السياسي الهائج، ليضمن بقاءه في الواجهة، محطما معادالت 

"أحزاب الرجل الواحد"* 

ُيسجل حزب أفيغدور ليبرمان ذروة من حيث عدد سنوات حزبه 

"يسرائيل بيتينو"، بصفته حزب "الرجل الواحد"، ال مكانة للهيئات 

فيه، وهو صاحب القرار احلاسم. فقد أنشأ ليبرمان هذا احلزب في 

العام 1999. وارتكز على قاعدة املهاجرين اجلدد من دول االحتاد 

السوفييتي السابق، الذين شكلوا في ذلك العام 15% من ذوي حق 

التصويت، مبعنى ما يعادل 18 مقعدا. 

مستقل،  كحزب   1999 العام  في  االنتخابات  ليبرمان  وخاض 

أحزاب  مع  متحالفا   200٣ العام  وفي  مقاعد،   4 على  وحصل 

مستوطنني، وحصلت الكتلة مجتمعة على 7 مقاعد، وكانت تعد 

خسارة. وفي العام 2006، سجل احلزب الذروة األولى بحصوله على 

11 مقعدا، وبتقارب أصوات كبير حلزب "الليكود، الذي انهار في 

ذلك العام إلى 12 مقعدا. 

 ،2009 العام  في  ليبرمان  سجلها  التي  الثانية  الذروة  وكانت 

حينما فاز بـ 15 مقعدا، متجاوزا حزب "العمل" التاريخي، الذي 

انهار في ذلك العام إلى 1٣ مقعدا. إال أنه على أبواب انتخابات 

مطلع العام 201٣، شعر ليبرمان باحتمال تلقيه ضربة، على خلفية 

التحقيقات ضده في شبهات الفساد اخلطيرة، التي لم تطف حينها 

على السطح كفاية، فشّكل حتالفا مع حزب "الليكود"، الذي سعى 

زعيمه بنيامني نتنياهو لضمان أكبر كتلة برملانية، تضمن له تكليفا 

فوريا لتشكيل احلكومة. 

مقعدا   42 قاعدة  على   201٣ انتخابات  التحالف  هذا  وخاض 

مشتركا، إال أن التحالف سجل هبوطا حادا، وحصل على ٣1 مقعدا، 
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من بينهم 11 مقعدا حلزب ليبرمان. أما في االنتخابات األخيرة في 

آذار 2015، فقد انهار ليبرمان إلى 6 مقاعد، وهذا أيضا انعكاس 

لقضية الفساد الكبرى التي تورط بها، رغم أنه خرج منها "ساملا"، 

إن جاز التعبير، وسط بحر من عالمات السؤال، حول شكل تعامل 

النيابة مع قضيته. ولكن القضية األكبر التي أثرت على نتيجته، 

فساد  قضية  في  احلزب  على  احملسوبني  عشرات  تورط  كانت 

متشعبة، تفجرت في أوج احلملة االنتخابية.

ليبرمان، كان يبحث عن  في كل احلكومات التي شارك فيها 

مكانته، ساعيا إلى أن يكون مركز قوة، إما من خالل حقيبة تسند 

اليه مع صالحيات واسعة، أو أن تكون كتلته "بيضة قبان" للحكومة. 

وفي حكومة بنيامني نتنياهو قبل احلالية )201٣- 2015( كان ليبرمان 

وزيرا للخارجية وضمن كتلة "الليكود- يسرائيل بيتينو"، ولكنه كان 

بيضة قبان. وكان ليبرمان شريكا في سلسلة تشريعات هدفت إلى 

تقليص ميزانيات جمهور املتدينني املتزمتني "احلريدمي"، وكتلتيهم 

"شاس" و"يهدوت هتوراة"، إلى جانب تشريع قانون يفرض اخلدمة 

العسكرية على شبان احلريدمي، باستثناء قلة قليلة. 

بعد االنتخابات األخيرة، وأمام التوزيعة البرملانية، وجد ليبرمان 

أنه سيكون مجرد كتلة "مكملة" لالئتالف، وليس "بيضة قبان". كما 

أنهم سيلزمون  واضحا  وبات  احلريدمي،  كتلتي  االئتالف ضم  أن 

ضربت  التي  والقوانني  القرارات  سلسلة  عن  بالتراجع  احلكومة 

جمهورهم ماليا، وأيضا في ما يتعلق بتجنيد الشبان. ولذا قرر 

ليبرمان أن يبقى خارج احلكومة، على الرغم من أنه كان سيحصل 

"مشاكسات"  من  حينه  في  ظهر  ما  رغم  اخلارجية،  حقيبة  على 

بينه وبني نتنياهو.

أنه  إال  شهرا،   1٣ ملدة  املعارضة  صفوف  في  ليبرمان  وبقي 

في ذات الوقت كان داعما للحكومة في كل القوانني ذات الطابع 

العنصري والداعم لالحتالل واالستيطان. وبرز هذا الدعم إما مبغادرة 

جلسات التصويت، لغرض اتساع الفجوة بني املعارضة واحلكومة 

ذات األغلبية الهشة من 61 نائبا مقابل 59 نائبا، أو بالتصويت 

الداعم مباشرة للقانون.

سعى ليبرمان في األشهر األولى بعد االنتخابات، إلى إعادة 

ترتيب أوراقه وأولوياته االنتخابية، باحثا عن جمهور مصوتني جديد، 

فجمهور "املهاجرين اجلدد"، بعد عقدين وثالثة عقود على هجرتهم، 

باتوا ينخرطون في السياسة العامة، على الرغم من أنهم ما زالوا 

الواسع،  اإلسرائيلي  اجلمهور  عن  كبير  بقدر  منفصال  مجتمعا 

يحافظ على تقاليده ولغته باألساس.

اليميني  اجلمهور  استنهاض  امكانية  يفحص  ليبرمان  وبدأ 

املتشدد املناهض للمتدينني املتزمتني "احلريدمي"، باعتبار احلريدمي 

"جمهورا ابتزازيا للخزينة العامة ال يشارك في العبء العسكري". 

وكما يبدو فإن ليبرمان لم يجد التجاوب الواسع مع هذا اجلمهور، 

الذي حمل في ما مضى كتلتني كبيرتني إلى الكنيست. وكانت 

املفاجأة للساحة السياسية، بقبول نتنياهو إسناد حقيبة الدفاع 

الذي  يعلون،  موشيه  الليكود  من  بالوزير  اإلطاحة  بعد  لليبرمان، 

بدأ اخلالف بينه وبني نتنياهو، حينما شعر األخير بأن يعلون قد 

ينافسه على زعامة احلزب.

ـ 18 لوجوده في البرملان، أنه يجيد  أثبت ليبرمان خالل السنوات ال

القفز على األلواح العائمة، حتى في النهر الهائج، ليقفز من ضفة 

إلى أخرى. واستطالعات الرأي تبشره بأنه باق في الكنيست في 

االنتخابات املقبلة، ولرمبا يضيف حلزبه مقعدا أو مقعدين، للمقاعد 

الستة التي حظي بها في االنتخابات األخيرة، وخسر واحدا منها 

بانشقاق النائبة أورلي ليفي عنه لدى انضمامه إلى احلكومة. ولكن 

ليس هذا ما يطمح له ليبرمان بل ألكثر؛ لذا، فإن مسألة حتالفاته 

تبقى واردة، لضمان قوة أكبر في االنتخابات املقبلة، وليعود إلى 

مكانة "بيضة القبان" ألي حكومة تنشأ.  

الحريديم
"شاس" و"يهدوت هتوراة"

*بعد التحوالت الكثيرة التي شهدها جمهور المتدينين 

المتزمتين "الحريديم"، وبضمنها انجرافهم نحو السياسة 

ألي  ثبات  ال  بأن  يقين  على  فإنهم  المتشددة،  اليمينية 

يعرفون  األساس  هذا  وعلى  دونهم،  من  يمينية  حكومة 

كيف يجبون الثمن* 

تلقت حركة "شاس" للمتدينني املتزمتني "احلريدمي" من اليهود 

مقاعد،   4 افقدته   ،2015 انتخابات  في  جدية  ضربة  الشرقيني، 

وباتت مع 7 مقاعد في الكنيست، وهذه النتيجة األدنى للحركة 

منذ العام 1992، التي عرفت نتيجة 17 مقعدا في العام 1999، إال 

أن نتيجتها في االنتخابات البرملانية املتتالية، تراوحت ما بني 10 

إلى 12 مقعدا. أما حتالف أحزاب "احلريدمي"، من اليهود الغربيني 

"األشكناز"، "يهدوت هتوراة"، فقد خسر في تلك االنتخابات مقعدا 

واحد، وبات مع 6 مقاعد.

وقد تأثرت "شاس"، من عاملني مركزيني، األول انشقاق الوزير 

السابق إيلي يشاي، مع عدد من رجال الدين في حركة "شاس"، 

أطلقوا  انتخابيا  اإلرهابية حتالفا  "كاخ"  حركة  أتباع  مع  ليشكل 

عليه اسم "ياحد" والمست قوته ما يعادل 4 مقاعد، إال أنه لم يدخل 

الكنيست، كونه ابتعد عن نسبة احلسم ببضعة آالف األصوات. 

وحسب تقديرات، تستند إلى فحص أجريناه، لنتائج هذا التحالف 
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األشد تطرفا، في إطار بحث "اخلارطة السياسية في املستوطنات 

201٣- 2015، فإن "ياحد" اقتنص من "شاس" مقعدين برملانيني )شرح 

أوسع عن ياحد في بند "أحزاب املستوطنني"؟. 

حزب  لصالح  "شاس"  خسرتهما  فقد  اآلخرين،  املقعدين  أما 

اليهودي  كحلون،  موشيه  للمالية،  وزيرا  بات  من  بزعامة  "كوالنو" 

الشرقي. وكانت اخلسارة واضحة في بلدات ومراكز جتمع اليهود 

الشرقيني في البالد.

طائفة  لقرار  نتيجة  املقعد،  فقد خسرت  هتوراة"،  "يهدوت  أما 

صغيرة مقاطعة االنتخابات بسبب عدم رضاها من توزيع املوارد 

في "يهدوت هتوراة"، في حني أن جمهورا محدودا، انتقل من "يهدوت 

هتوراة" إلى حتالف "ياحد".

األخيرة،  العشرين  السنوات  في  "احلريدمي"  لقد شهد جمهور 

حتوالت كثيرة، من أبرزها ارتفاع متواصل وبوتيرة عالية، لنسبتهم 

من بني إجمالي السكان، واليهود خاصة، بفعل التكاثر الطبيعي 

احلاد. ولكن التحوالت األخرى املهمة، هو أن هذا اجلمهور وقياداته 

إلى  السياسية،  هامش  من  انتقلت  لطوائفه،  املتعددة  الروحية 

معمعانها. فمثال نذكر أنه حتى مطلع سنوات التسعني، لم يكن 

اإلسرائيلي  الصراع  حول  السياسي  اجلدل  من  جزءا  "احلريدمي" 

الفلسطيني، وكانت مصاحلهم اآلنية حتكم مواقفهم. فحركة "شاس" 

التي كانت  اتفاقيات أوسلو. في حني أن "يهدوت هتوراة"  دعمت 

في املعارضة كانت تغادر جلسات التصويت مقابل صفقات مالية 

تبرمها مع حكومة إسحق رابني. كما امتنع احلريدمي عن االنخراط 

في املشروع االستيطاني في الضفة احملتلة.

أما اليوم، فإن هذا اجلمهور غارق في ميينيته، وهو صاحب أكبر 

مستوطنتني في الضفة احملتلة، وحسب التقديرات بات "احلريدمي" 

يشكلون 40% من املستوطنني في املستوطنات من دون القدس. 

وأساس استيطانهم في محيط القدس. إذ قبلوا بإغراء حصولهم 

على "جتمعات سكانية" خاصة بهم وحدهم، يطبقون فيها شرائعهم 

املشددة جدا. وبعد هذه التحوالت الكثيرة أيقن "احلريدمي"، أن ال 

ثبات ألي حكومة ميينية من دونهم، وعلى هذا األساس يعرفون 

كيف يجبون الثمن.

بارزين.  اثنني  عاملني  على  البرملانية  "احلريدمي"  قوة  وترتكز 

الذي  لدى هذا اجلمهور،  الهائلة  الطبيعي  التكاثر  نسبة  أولهما: 

حسب تقديرات بحثية فإنه يشكل قرابة 1٣% من إجمالي السكان، 

وقرابة 16% من إجمالي اليهود اإلسرائيليني. خاصة حينما نتحدث 

الديني  التيار  لدى   %2.8 مقابل   ،%٣.8 تكاثر سنوية  نسبة  عن 

الصهيوني، وحوالي 1.4% لدى جمهور العلمانيني.

أما العامل الثاني، فهو موقع احلزبني في احلكومة أو خارجها، 

في الوالية البرملانية التي تسبق االنتخابات، مبعنى حينما يكون 

لهذين احلزبني حقائب وزارية ذات صلة بامليدان، فإن هذا ينعكس 

"ايجابا" على قوتهما في االنتخابات. وحاليا تتولى "شاس" حقيبة 

الداخلية، بينما "يهدوت هتوراة" حقيبة "الصحة". والقصد هنا أن 

احلزبني يستثمران هذه احلقائب لتحقيق مكاسب انتخابية.

وتتوقع استطالعات الرأي جمودا في قوة احلزبني، إال أن التجربة 

علمت أن نتائج هذين احلزبني مفاجئة تقريبا. وعلى األغلب فإن 

االستطالعات  هذه  أن  كما  تقديرية.  نتيجة  تطرح  االستطالعات 

تتجاهل مصير املقاعد االربعة التي حصلت عليها قائمة "ياحد" 

ولم جتتز نسبة احلسم. ولذا فإن التقدير أن حتقق "شاس" و"يهدوت 

هتوراة" زيادة ملموسة في االنتخابات املقبلة، ولكنها ستكون على 

حساب أحزاب اليمني املتحالفة في حكومة بنيامني نتنياهو احلالية.

ميرتس

ثالثة  العام 1992 من  في  التي تشكلت  ميرتس  تواجه حركة 

أحزاب، أزمة مستمرة منذ انتخابات العام 200٣، حني هبطت إلى 

6 مقاعد، بدال من تراوحها ما بني 10 إلى 12 في السنوات العشر 

التي سبقت. وبعد ذلك تراوحت نتائجها ما بني ٣ إلى 5 مقاعد. 

وجتد ميرتس نفسها محاصرة في شارع يستشرس في األجواء 

ـ "الوسط" يغازل أكثر  اليمينية املتطرفة، في حني أن ما يسمى ب

مواقف اليمني املتشددة. ولكن حركة ميرتس تأثرت بشكل خاص 

من حالة االحباط السياسي لدى اجلمهور الذي مييل للتصويت 

لها. وهذا انعكس منذ العام 200٣ في هبوط نسبة التصويت في 

كل واحدة من االنتخابات البرملانية إلى ما بني 64% وحتى 71% في 

الشارع اليهودي. ولكن في منطقة تل أبيب، مؤشر العلمانية واليسار 

الصهيوني، فإن نسب التصويت تراوحت ما بني 51% إلى %55.

فقد متسكت حركة ميرتس، بأقصى ما ميكن لليسار الصهيوني 

أن يصل اليه في املواقف السياسية، وبشكل خاص من القضية 

الفلسطينية وانهاء احتالل مناطق 1967. فهذه احلركة مناهضة 

لالستيطان، وتدعو إلى قيام دولة فلسطينية على خطوط 1967، مع 

ترتيب خاص في القدس، والحقا دعت إلى تبادل لألراضي مقابل 

الكتل االستيطانية الكبرى، مع إخالء الصغرى. ولكنها تعارض حق 

عودة الالجئني، وتوافق على عودة رمزية.

واجلانب اآلخر، فإن ميرتس تتمسك مبواقف ليبرالية واسعة على 

املستوى احلياة الفردية، وحترر املجتمع من قوانني اإلكراه الديني، 

وهي عنوان أكبر جلمهور املثليني، وغيرها من القضايا، التي تشّكل 

حاجزا بينها وبني اجلمهور احملافظ نوعا ما، حتى لو كان لهذا 

اجلمهور مواقف سياسية تقبل مبواقف ميرتس.
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تضررت   ،2015 آذار  في  جرت  التي  األخيرة،  االنتخابات  في 

بزعامة  "احلركة"  حزب  مع  "العمل"  حزب  حتالف  من  "ميرتس" 

تسيبي ليفني في كتلة "املعسكر الصهيوني". فقد فقدت احلركة 

مقعدا برملانيا، وكادت تفقد آخر، لوال اتفاق فائض األصوات مع 

حتالف "املعسكر الصهيوني"، الذي أبقاها عند 5 مقاعد. وتقول 

استطالعات الرأي، إن "ميرتس" قد حتافظ على قوتها، أو تضيف 

مقعدا أو اثنني لها في االنتخابات املقبلة، وفق الظروف القائمة، 

وهذا سيكون على حساب "املعسكر الصهيوني"، الذي يواجه أزمة 

جدية في استطالعات الرأي.

القائمة المشتركة

في  البرملانية  لالنتخابات  متهيدا  املشتركة،   القائمة  تشكلت 

آذار 2015، من الكتل الثالث التي متثل الشارع العربي أساسا: 

اجلبهة الدميقراطية للسالم واملساواة، والتجمع الوطني الدميقراطي، 

واحلركة اإلسالمية )اجلناح اجلنوبي(، واحلركة العربية للتغيير، التي 

كانت متحالفة مع احلركة االسالمية في الدورة السابقة.

نسبة  رفع  أن  إال  أمرا سهال،  املشتركة  القائمة  والدة  تكن  لم 

احلسم من 2% إلى ٣.25%، لعب دورا في حسم إخراج القائمة إلى 

النور، فاستقبلتها اجلماهير بحرارة نسبيا، وحصلت على %88 

من إجمالي أصوات املواطنني العرب. ولكن في حسابات أخرى، 

فإن القائمة املشتركة حصلت على أكثر من 92% من معاقل الكتل 

الثالث، وهناك بلدات وصلت فيها نسبة التصويت للقائمة إلى %99. 

ومبوازاة ذلك ارتفعت نسبة التصويت بني العرب، إلى ما يزيد عن 

62%، وكان هذا سببا لتحريض بنيامني نتنياهو جمهور مصوتي 

بجماهيرهم  العرب  "ألن  االقتراع:  صناديق  إلى  للخروج  اليمني 

يتدفقون إلى صناديق االقتراع"، وهو التصريح العنصري الذي القى 

إدانات عاملية، وصلت إلى البيت االبيض في واشنطن.

وحصلت القائمة على 1٣ مقعدا، بزيادة مقعدين عن قوة الكتل 

الثالث مجتمعة، وباتت الكتلة الثالثة في الكنيست، وهذا جعلها 

حتقق مكتسبات برملانية مهمة، مثل عضوية كافة جلان الكنيست، 

باستثناء جلنة اخلارجية واألمن. 

القائمة  بقاء  على  يؤكدون  حرصهم  الشركاء  فإن كل  حاليا، 

املشتركة في االنتخابات املقبلة، وهذا مطلب غالبية اجلمهور. إال 

أن هناك سيناريوهات تتحدث عن احتمال خفض نسبة احلسم 

بقرار االئتالف، سعيا لضرب القائمة املشتركة، وحتفيز مركباتها 

على االنشقاق. في حني يتحدث آخرون عن استثمار جهات خلالفات 

قائمة داخل القائمة، لغرض خوض االنتخابات في قائمتني.

استنتاجات

كل األحزاب التي تدور في فلك احلكومة، أو التي لها احتمال أن   -

تشارك في أي حكومة مقبلة، إما أن أجندتها ميينية متشددة، 

أو أنها تطلق شعارات فضفاضة أقل وطأة من خطاب اليميني 

املتشدد، ولكنها في امتحان التطبيق تتناغم مع أجندة اليمني 

املتشدد.

غياب القائد البارز، في حال اضطرار نتنياهو النزول عن املسرح   -

السياسي؛ فكل ما هو مطروح ليس مقنعا، ما سيزيد حالة 

التشرذم والتخبط في أي تركيبة برملانية تفرزها االنتخابات 

املقبلة.

القضية في أي انتخابات مقبلة، كما في السابقات، ليست   -

تشكيل  فرص  بل  املقاعد،  من  عدد  بأكبر  الفائزة  الكتلة 

احلكومة اجلديدة. فكل استطالعات الرأي، متنح أكبر قائمتني 

مجتمعتني، 46 مقعدا كأقصى حد. في حني أن 18 مقعدا، 

هم خارج حسابات كل ائتالف مفترض، وهي مقاعد قائمتي 

"املشتركة" و"ميرتس". مبعنى أن احلديث عن شكل توزيع املقاعد 

ـ 56 املتبقية، وهي في غالبيتها لليمني املتشدد واملتدينني  ال

املتزمتني، الذين سيحسمون شكل احلكومة املقبلة. وهذا ما 

كاحلالية،  مقبلة ستكون،  حكومة  كل  أن  االستنتاج،  يجعل 

حتت سطوة اليمني املتشدد واحلريدمي. 

الهوامش

ـ 20، آذار 2015 نتائج االنتخابات البرملانية ال  -

ـ 19، كانون الثاني 201٣. نتائج االنتخابات البرملانية ال  -

 ،2015  -201٣ املستوطنات  في  السياسية  اخلارطة  بحث:   -

الصادر عن مركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية "مدار"- 

تشرين األول 2015.

ـ  رصد القوانني العنصرية والداعمة لالحتالل في الكنيست ال  -

20، في مركز "مدار".

نتائج استطالعات الرأي التي تنشر تباعا. من بينها:  -

http://rotter.net/forum/scoops1/372002.shtml  
http://news.walla.co.il/item/3031027  

http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/857/748.html  

خطة إسحق هيرتسوغ التي أسماها "النقاط العشر"   -

http://www.haaretz.co.il/opinions/1.3881166  
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علي حيدر*

عسكرة جهاز التربية اإلسرائيلي

مراجعة كتاب

"جيش يربي شعبًا: عالقة الجيش بجهاز التربية المدني"

ب
كتا

ة  
جع

مرا
التربية  بجهاز  اجليش  عالقة  شعبا:  يربي  »جيش  الكتاب:  اسم 

املدني«، حترير: نير غزيت ويغيل ليفي. )إصدار اجلامعة املفتوحة، 

2016، 185 صفحة(.   

مدخل

يحتل اجلهاز العسكري، بشكل عام، واجليش اإلسرائيلي بشكل 

خاص دورا مركزيا وفاعال في حياة املجتمع اليهودي والدولة في 

الشعب  حياة  على  وخطيرة  كبيرة  إسقاطات  ولهما  إسرائيل، 

الفلسطيني والشعوب العربية والعالم أجمع. ومن نافلة القول إن 

اجليش اإلسرائيلي كان وما زال حاضرا وفاعال في كافة املواقع 

ومجاالت احلياة في إسرائيل. أجريت منذ عام 1948 وحتى اآلن 

العديد من األبحاث والدراسات حول عسكرة املجتمع والدولة والتربية 

واالقتصاد واحليز... إلخ، في إسرائيل. 

إسرائيل،  في  التربية  وجهاز  اجليش  بني  كبير  تداخل  هنالك 

وضباطا  عسكرية،  استعراضات  يزورون  أطفاال  أحيانا  فنالحظ 

يدعون  والثانوية،  االبتدائية  املدارس  لطالب  محاضرات  يلقون 

ملشاهدة تدريبات عسكرية، ومجموعات من أبناء الشبيبة تتجول في 

معسكرات اجليش، ورموزا عسكرية مترر للطالب من خالل الدروس 

املدرسية في موضوعات التاريخ واألدب والدين اليهودي.2

شهدت الساحة اإلسرائيلية في اآلونة األخيرة أحداثا ومواقف عديدة 

شكلت مناذج للتقاطع والتداخل بني اجليش من جهة وموضوع التربية 

وجهاز التربية من جهة أخرى. على سبيل املثال، قام وزير التعليم، 

نفتالي بينت، من حزب البيت اليهودي، اليميني املتطرف، مؤخرا مبنع 

جمعية، »شوبرمي شتيكاه- كسر الصمت« من دخول املدارس اليهودية  * محامي وباحث في العلوم السياسية. 
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وااللتقاء بالطالب الطالعهم على اجلرائم التي يقوم بها اجلنود ضد 

الفلسطينيني الواقعني حتت االحتالل.٣  كما قام الوزير نفسه، مبنع 

والتي  »جدار حي«،  ربينيان،  دوريت  اليهودية،  الكاتبة  رواية  تدريس 

تتطرق إلى املمارسات السادية التي يقوم بها اجلنود اإلسرائيليون 

معلال ذلك بأنه يجب عدم إدخال قيم معادية للدولة.4 باإلضافة إلى 

ذلك، حصل العديد من املربني على مكافآت مالية من وزارة التربية 

نتيجة الزدياد عدد الطالب املنضمني للجيش.

تثير هذه األحداث واملواقف والقرارات والتصريحات أسئلة مهمة 

حول عسكرة التربية والتعليم في إسرائيل، كما أنها تشكل موضوعا 

للبحث والدراسة حول طبيعة العالقة وأشكالها  بني اجليش وجهاز 

التربية وإمكانيات حتقيبها وتفسيرها ورصد التغييرات والتحوالت 

التي واجهتها ومن ثم نقدها. 

وقد حاول كتاب »جيش يربي شعبا: عالقة اجليش مع جهاز التربية 

املدني«، حترير: نير غزيت ويغيل ليفي، الذي نحن بصدد مراجعته في 

هذا السياق، التعاطي مع جزء من هذه األسئلة وغيرها. يشمل الكتاب 

مقدمة أعدها احملرران وخمسة مقاالت علمية إضافية. 

الطاقم األكادميي ملعهد روبني  نير غزيت، عضو في  الدكتور 

وأبحاثه تتناول علوم االجتماع وعلوم االناسة في اجليش، وبروفسور 

يجيل ليفي أيضا عضو في الطاقم األكادميي في اجلامعة املفتوحة 

ويبحث العالقات بني: اجليش واملجتمع والسياسة.

نود من خالل هذه املراجعة املقتضبة استعراض األفكار املركزية 

في كل واحد من هذه املقاالت والتعريف مبؤلفيها ومحاولة نقدها.

من اجلدير بالذكر أن الكتاب هو خالصة ونتاج مؤمتر كان قد 

عقد في شهر تشرين األول عام 2014 في حرم اجلامعة املفتوحة، 

مببادرة من »مجموعة اجليش في اجلمعية اإلسرائيلية للعلوم 

االجتماعية« و«املعهد لتحليل السياسات في اجلامعة املفتوحة«، 

حيث فحص املؤمتر العالقات بني اجليش وجهاز التربية. وقدم 

العديد من األكادمييني والباحثني واملختصني في مجاالت علمية 

وبحثية متنوعة أوراق عمل وأبحاث حول املوضوع. 

قدمت األوراق واستعرضت وجهات نظر تشكل عالمات تاريخية، 

وناقشت مبادرات لبرامج متنوعة تعمل على إعداد الطالب للجيش، 

وفحصت كيفية جتنيد اجلهاز التربوي من أجل خدمة موضوعات 

تخص اجليش. 

وقد أورد احملرران في مقدمتهما أن ازدياد تدخل اجليش في 

جهاز التربية املدني بات واضحا في العقد األخير، سواء أكان ذلك 

من خالل جتنيد  ذلك  وقد جتلى  مباشر،  غير  ام  مباشر  بشكل 

جهاز التربية ودفعه من أجل تقدمي قيم عسكرية أخذها اجليش 

على نفسه. وقد أكد احملرران أن اجليش أخذ على نفسه مسؤولية 

دور الشريك الفاعل في بلورة وصياغة وتشكيل جهاز التربية. وقد 

برر اجليش ذلك، باحلاجة إلى تقوية الدافعية للتجنيد والتضحية 

باحلياة على خلفية التغييرات احلاصلة، بحسبه، في املجتمع في 

إسرائيل، وبرغبته في التأثير على اجتاهات التدريب املهني، في 

جهاز التربية، من أجل ضمان توفير قوى بشرية مؤهلة للجيش.

ذلك  التربوية، مبا في  والوكاالت  املؤسسات  نظر  من وجهة 

املدارس، فان التعاون مع اجليش مدفوع برغبتهم في املساعدة 

وزارة  من  بتشجيع  األحيان  من  كثير  وفي  التجنيد،  لتشجيع 

التربية، والرغبة في التأثير على الثقافة الداخلية للجيش )مثل 

السنة التحضيرية ما قبل اجليش والتي هي في الغالب دينية(. 

الداخلي  التربية  جهاز  في  تغييرات  حتصل  ذاته،  الوقت  في 

للجيش، باألساس من خالل جتنيد احلاخامية العسكرية التي 

تبغي تربية اجلنود العلمانيني، ومن خالل تقوية املضامني الدينية 

في العملية التربوية داخل اجليش. أثار تكاثر نقاط التماس بني 

اجليش وجهاز التربية، مخاوف من عسكرة جهاز التربية، في 

اخلطاب العام، بحسب قول احملررين.

وقد أورد المحرران في مقدمتهما أن ازدياد تدخل الجيش في جهاز 

التربية المدني بات واضحا في العقد األخير، سواء أكان ذلك بشكل مباشر 

من  ودفعه  التربية  جهاز  تجنيد  خالل  من  ذلك  تجلى  وقد  مباشر،  غير  ام 

أجل تقديم قيم عسكرية أخذها الجيش على نفسه. وقد أكد المحرران أن 

الفاعل في بلورة وصياغة  الجيش أخذ على نفسه مسؤولية دور الشريك 

وتشكيل جهاز التربية.
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تحقيبات وأنساق العالقات بين
الجيش اإلسرائيلي وجهاز التربية 

بن يشاي، وهي مديرة  الكتاب، عوفرة  األول في  املقال  كتبت 

املستقبل في إسرائيل، ومركزة  قيادة  التعليم في معهد  مشروع 

أكادميية ملشروع تطوير القيادة في كلية اإلدارة )همخلال ملنهال( كما 

أنها تدرس في عدد من الكليات وتعكف على إنهاء أطروحة الدكتوراه 

في جامعة بئر السبع، وعملت في مؤسسات أمنية وعسكرية في 

السابق. عنوان املقال جاء حتت اسم:«العالقة بني اجليش والتربية 

من وجهة نظر اخلطاب العسكري في املجلة العسكرية »معرخوت«، 

19٣9-2006«. هذا املقال يشكل قاعدة معلوماتية ومعرفية  مهمة 

لفهم املقاالت والدراسات التالية.

حتلل بن يشاي من خالل مقالها، التغييرات التي حصلت على 

موقف اجليش اجتاه جهاز التربية املدني، تدعي بن يشاي أن اجليش 

ينظر إلى موضوع التربية كموضوع مركزي من أجل احلصول على 

شرعية له ولعمله من خالل محاولته توجيه نفسه بحسب التوقعات 

والقيم التي يحملها مانحو الشرعية في املجتمع، )مراكز القوة في 

املجتمع( ومن أجل التأسيس لقيم في املجتمع بالشكل الذي يدعم 

فكرة »املواطن-اجلندي«.

للجيش عمل بحسبها على  متيز بن يشاي بني ثالثة أمناط 

مدار السنوات:

منذ  اجليش  النمط  هذا  ميز  وقد  مهيمن:  عالقة  منط   .1

سنوات األربعينيات وحتى سنوات السبعينيات من القرن 

املاضي، عبر اجليش في هذه الفترة عن مواقف وتوصيات 

ونقد في كل ما يتعلق باملضامني واملوضوعات واألشكال 

املدنية الواضحة في التربية، وذلك من أجل التأثير على 

بلورة جهاز التربية. 

منط وسائطي )آلي(: لقد ميز هذا النمط اجليش منذ   .2

سنوات السبعينيات حتى سنوات التسعينيات، في 

إطاره عبر اجليش عن مواقف وتوقعات من أجل ضمان 

بلورة  التأثير على  تزويد احتياجاته، وليس من أجل 

جهاز التربية. 

منط متداخل/ مركب من »نواة مبلورة« تصبو إلى دمج   .٣

النمطني السابقني، وهذا النمط مييز اجليش منذ سنوات 

التسعينيات حتى اآلن.

تخلص بن يشاي إلى القول إن اجليش يبني القيم املدنية عندما 

يرى بأنها قيم مهيمنة، ومييل إلى التدخل في جهاز التربية عندما 

يالحظ أن هنالك انفصاال أيديولوجيا داخل املجتمع.

خطة الجيش اإلسرائيلي لتشكيل جهاز التربية
في السنوات األولى لنشوء الدولة

يثبت مقال العاد نئماني )وهو طالب للقب الثالث في قسم 

التربية في جامعة تل ابيب، تعنى أبحاثه بالعالقة بني اجليش 

إلى  املواجهة  ساحات  »من  عنوان:  جاء حتت  والذي  والتربية( 

ساحة التربية املدنية: خطة اجليش لتشكيل جهاز التربية في 

السنوات األولى إلسرائيل«، يثبت ويبرهن التمييز والتحقيبات 

فيما يخص  السابق  املقال  في  بن يشاي  إليها  التي وصلت 

محاولة اجليش أخذ دور فاعل في بلورة جهاز التربية املدني في 

السنوات األولى لنشوء الدولة. يقول نئماني إن تدخل اجليش، نبع 

في تلك السنوات، من تعامل اجليش مع جودة منخفضة  من 

اجلنود، كما أن جزءا من املتجندين كانوا ذوي دافعية منخفضة 

ولم توجد قوى بشرية مؤهلة في جزء من الوظائف واملواقع. أراد 

اجليش نتيجة لهذه األسباب تدخال رسميا وأحيانا ساحقا في 

تدعي بن يشاي أن الجيش ينظر إلى موضوع التربية كموضوع مركزي 

من أجل الحصول على شرعية له ولعمله من خالل محاولته توجيه نفسه 

بحسب التوقعات والقيم التي يحملها مانحو الشرعية في المجتمع، )مراكز 

القوة في المجتمع( ومن أجل التأسيس لقيم في المجتمع بالشكل الذي 

يدعم فكرة »المواطن-الجندي«.
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جهاز التربية، وقد سعى إلى منح مهارات عسكرية أساسية 

في  التعليم  مضامني  في  وتدخل  االبتدائية،  املدارس  لطالب 

املدارس الثانوية، وطمح حتى إلى التدخل من خالل دمج مضامني 

عسكرية باجلامعات، ولكن بحسب نئماني، فإن وزارة التربية 

والثقافة واجلامعة العبرية صدوا اجليش.  نتيجة لذلك، منذ تلك 

الفترة وما تالها، وعلى مدار سنوات طويلة أصبح التدخل املباشر 

للجيش مقصورا على اإلعداد للجيش )مثل اجلدناع( وبشكل 

غير مباشر بواسطة جاهزية املؤسسات التربوية دمج مضامني 

تخدم جهود التجنيد في املجتمع  من أجل اجلهد احلربي )مثل 

تعليم التاريخ(.من املمكن قراءة عمل نئماني كعمل ايتولوجي 

)علم العلل واألسباب( الذي يفسر مصادر التدخل غير املباشرة 

للجيش في جهاز التربية. تدخل وصفه  باحثون إسرائيليون 

عديدون بعسكرة جهاز التعليم والتربية.    

من شعب يبني جيشا، لجيش يبني شعبا

من خالل الدراسة الثالثة في الكتاب، للبروفسور يغيل ليفي 

لتعليم  املاجستير  برنامج  يرأس  سياسي،  اجتماع  عالم  )وهو 

الدميوقراطية في اجلامعة املفتوحة وتعنى أبحاثه في بالعالقات بني 

اجليش واملجتمع والسياسة( والتي عنونها:« من شعب يبني جيشا 

جليش يبني شعبا« يؤكد ليفي ويدعم التمييز الذي أجرته بن يشاي 

فيما يتعلق بالتغييرات التي حصلت في نهاية القرن العشرين، 

حيث أن اجليش لم يعد يكتفي )بالتوجه السلبي- غير الفاعل(، 

والذي يترك جلهاز التربية وظيفة تنشئة )اجلندي املستقبلي( بل 

بدأ بتطوير توجه ) إيجابي-فاعل( الذي جتلى من خالل  دخول 

مكثف للجيش في جهاز التربية.

يدعي ليفي أن هذا التحول ظهر من خالل التغيرات احلاصلة 

في نظام املكافأة العسكري الذي يعتمد على  إعطاء مقابل للذين 

يخدمون في اجليش، بطرق متعددة، إزاء »تضحيتهم العسكرية«، 

وفي األساس إعطاءهم مقابال رمزيا. أدى هذا التغيير إلى ابتعاد 

أبناء الطبقة الوسطى العلمانية عن اجليش. ويضيف ليفي منتقدا 

املكافأة  نظام  ترميم  الدولة في  يعتمد على  أن  بدل  بأنه  اجليش 

إن  جهوده،  على  الظروف،  هذه  في  اجليش،  اعتمد  العسكرية، 

تدخل اجليش في التربية توخى منح قيم جديدة ملفهوم التضحية 

مستقل  بشكل  احلصول  اجليش  أراد  الصورة  وبهذه  العسكرية، 

على موارد رمزية بدال من جهاز التربية املدني ومؤسسات الدولة 

املدنية الذين ال يقومون بذلك بصور تتناسب واحتياجات اجليش، 

بحسب وجهة نظره.

ويخلص ليفي إلى أنه من خالل ذلك، يصادر اجليش احتكار 

وبالقوة( ممن كانوا مؤمتنني على ذلك من  )بالفعل  تربية جنوده 

قبل: جهاز التربية املدني وجهاز ضابط التربية الرئيسي. ويجمل أن  

تدخل اجليش في العملية التربوية يؤدي الى نتيجتني مركزيتني فيما 

يتعلق بالعالقة بني اجليش وجهاز التربية: عسكرة مجددة جلهاز 

التربية وإضعاف مسؤولية اجليش لتقوية شرعية منوذج التجنيد 

من خالل إلقاء املسؤولية على املربني.            

الجوالت في معسكرات اإلبادة النازية 
كوسيلة لعسكرة التربية 

تتجلى مساعي اجليش ألخذ دور فاعل أكثر، منذ نهاية القرن 

السابق،  أيضا من خالل بحث الدكتورة تامي هوفمان )وهي عضو 

في طاقم قسم التربية في كلية سيمنار هكيبوتسيم )الكيبوتسات( 

ابيب، وتتناول  التربية في جامعة تل  وتعمل محاضرة في قسم 

أبحاثها موضوعات ذاكرة الكارثة في اجليش اإلسرائيلي وتدخل 

ويضيف ليفي منتقدا الجيش بأنه بدل أن يعتمد على الدولة في ترميم 

نظام المكافأة العسكرية، اعتمد الجيش، في هذه الظروف، على جهوده، إن 

تدخل الجيش في التربية توخى منح قيم جديدة لمفهوم التضحية العسكرية، 

وبهذه الصورة أراد الجيش الحصول بشكل مستقل على موارد رمزية بدال من 

جهاز التربية المدني ومؤسسات الدولة المدنية الذين ال يقومون بذلك بصور 

تتناسب واحتياجات الجيش، بحسب وجهة نظره.
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غدا  تلميذ،  »اليوم  عنوان:  الذي حمل  التربية(  في جهاز  اجليش 

تقوم  للتجنيد«.:«  تربوي استعدادا  لبولندا كحيز  جندي: اجلوالت 

هوفمان بدراسة وحتليل جوالت طالب املدارس ملعسكرات اإلبادة في 

اللقاء غير املباشر بني  للجيش من خالل  بولندا، كموقع لالعداد 

طالب مدارس ثانوية وبني جنود من اجليش يلتقون في معسكرات 

اإلبادة وفي طقوس ألحياء الذكرى. تقول هوفمان إن اجلولة ليست 

مركبا رسميا لإلعداد للجيش، ولكن بشكل فعلي ونتيجة للقاء بني 

الطالب واجلنود فهي تندرج في هذا اإلطار.

إن »العرضية« والعفوية بحسب هوفمان هي التي تكشف عالقات 

القوة القائمة في مجال التربية ما قبل اخلدمة العسكرية. تشير 

هذه العالقات الى بطالن جهاز التربية وبطالن دور املربني مقابل 

دور اجليش من منطلق تقبل قوته املفضلة كسلطة قيمية وتربوية. 

للجانبني  يسمح  -الذي  الرسمي  غير  للقاء  العفوية  هذه  متنح 

للجيش  التربوي  للتدخل  رسمي-  تعريف  ضرورة  عن  االستغناء 

بالظهور كشيء طبيعي للغاية.

 استيراد قيم وممارسات من الجيش إلى جهاز 
التربية باسم العمل التنظيمي    

املقال األخير الذي يختتم هذه املجموعة من املقاالت، هو جزء 

اريه  بن  ايال  بروفسور  من  كل  قبل  من  أجري  كبير  بحث  من 

)عالم في األنثروبولوجيا، وعمل ألكثر من 26 عاما في قسم علم 

لدراسة  كنيرت  معهد  اآلن  ويدير  العبرية،  اجلامعة  في  االجتماع 

عالقات املجتمع، األمن والسالم( والدكتور ايالن ديان ) مستشار 

تنظيمي ومحاضر في عدد من اجلامعات والكليات في إسرائيل( 

والدكتوره فاردة فاسرمان )عاملة اجتماع تنظيمي وعضوة في طاقم 

اجلامعة املفتوحة(. 

جاء املقال حتت عنوان: »التحقيق هو القيمة املضافة التي أجلبها 

لإلدارة«: استيراد حتقيق سالح اجلو جلهاز التربية في إسرائيل«، 

ويستعرض عملية استيراد مفهوم ووسيلة »مؤسسة التحقيق«، الذي 

طور في سالح اجلو ومت تبنيه من قبل طيارين سابقني يشغلون 

مناصب مدراء مدارس. 

مبادئ  باسم  التحقيق  اجراء  تبني  الباحثون صيرورة  يعرض 

التنظيمي،  التعلم  مثل  ناجحة،  أنها  على  تفهم  والتي  تنظيمية 

والتي تتيح بشكل فعلي دخول قيم وطرق عمل عسكرية للمدرسة 

الطيارون  يعرض  والنجاعة(.  التحسني  يخص  ما  )باألساس 

كمن  ذواتهم  مقابل  األقل  على  إداري يضعهم  كمورد  »التحقيق« 

يقترحون بديال عمليا لإلدارة التقليدية، وكمن يحملون بشكل فعلي 

بشارة إدارية جديدة دميوقراطية ومتقدمة أكثر. يساهم الطيارون 

-بحسب الباحثني- من خالل ذلك في تطوير هرمية جديدة تضعهم 

فوق رجال التربية التقليديني. نتيجة لذلك تتم عملية عسكرة خفية 

ألجزاء من جهاز التربية، وفي هذه املرة ليس من خالل دور فاعل أو 

غير فاعل يشغله  اجليش، ولكن من منطلق استيراد قيم وممارسات 

من اجليش إلى جهاز التربية.          

تلخيص

ليست ظاهرة عسكرة التربية والتعليم في إسرائيل باجلديدة، 

فهي ترافق احلركة الصهيونية والدولة منذ نشأتهما. اتخذت هذ 

العسكرة اشكاال وأنساقا متعددة في فترات ومراحل مختلفة، كما 

اجتماعية  في سياقات سياسية  تقلصا  أو  تكثيفا  أنها شهدت 

في  الكتاب  في هذا  التي عرضت  واألبحاث  املقاالت  إن  مختلفة. 

غاية األهمية نتيجة لبحثها جدلية العالقة بني اجلانبني ورصدها 

ملراحل تاريخية معينة ولفعاليات وممارسات معينة ومركزة ونتيجة 

إن »العرضية« والعفوية بحسب هوفمان هي التي تكشف عالقات القوة 

القائمة في مجال التربية ما قبل الخدمة العسكرية. تشير هذه العالقات الى 

بطالن جهاز التربية وبطالن دور المربين مقابل دور الجيش من منطلق تقبل 

قوته المفضلة كسلطة قيمية وتربوية. تمنح هذه العفوية للقاء غير الرسمي 

-الذي يسمح للجانبين االستغناء عن ضرورة تعريف رسمي- للتدخل التربوي 

للجيش بالظهور كشيء طبيعي للغاية.
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حلداثتها وجتديدها وعلميتها أيضا. وبالرغم من أن جميع املقاالت 

تكشف الطرق املتعددة التي يسعى اجليش من خاللها للتأثير على 

جهاز التربية وتنتقد العسكرة بشكل واضح، إال أن جميع الكتاب 

محسوبون على التيار املركزي في السياسة واملجتمع واالكادمييا 

في إسرائيل، وكان من املتوقع أن جتري عملية كشف أوسع يقوم 

بها باحثون أكثر راديكالية وتسييسا، وخصوصا أن األبحاث لم 

تعالج مسائل االحتالل واالضطهاد والتعذيب والتهجير التي تعرض 

ويتعرض لها الشعب الفلسطيني من قبل جيش االحتالل، فبقي 

النقاش داخل املجتمع اإلسرائيلي. 

أضف إلى ذلك، لم يبحث الكتاب بشكل معمق رغبة جهاز 

ودعمه  استرضائه  ومحاوالت  اجليش  مع  التعاون  في  التربية 

بشكل جلي وخصوصا في مراحل احلروب واالنتفاضات الخ. 

فاملسألة ليست مقصورة على رغبة اجليش بالتأثير بل أيضا 

رغبة جهاز التعليم أحيانا باخلضوع االختياري والطوعي. ومن 

األهمية مبكان، أن جهاز التربية بدأ منذ نهاية القرن املاضي  

يستوعب من قبل اجليش كجهاز ال يزوده بقوة بشرية مؤهلة 

ومليئة بالدافعية تلبي احتياجاته، نتيجة لذلك بدأت تتطور انساق 

تأثير متنوعة- جزء منها رسمي وجزء غير رسمي- مثل الزيارات 

لبولندا، ومن خالل استيراد مفاهيم عسكرية جديدة وتطبيقها 

في جهاز التربية. هذا ما يسميه احملرران »الوجه اجلديد لعملية 

عسكرة التعليم«.

التربية  ملفهوم  التطرق  ميكن  كان  أنه  بالذكر  اجلدير  من 

بشكل أوسع وعدم اقتصاره على التربية الرسمية واملنهجية بل 

الالمنهجي  التعليم  على  أيضا  العسكرة  تأثير  كيفية  فحص 

وعلى عملية اجلتمعة والتوسع وفحص التدخل أيضا في مراحل 

التعليم املختلفة منذ فترة الطفولة املبكرة وحتى اجلامعة وكيفية 

التي حتتوي على  التوراة  الكتب والقصص من  تدريس بعض 

مضامني عسكرية. كما أنه كان من األفضل فحص قضايا اجلندر 

والنسوية واألثنية والدين والتدين وتقاطعاتهما مع جدلية اجليش 

والتربية في اسرائيل. 

كما كان من املمكن باإلضافة إلى البحث اجلدي حول الزيارات 

لبولندا دراسة طقوس »إحياء الذاكرة والبطولة« وطقوس ذكرى جنود 

اجليش في املدارس في البالد. كان من املمكن أن تساهم األبحاث 

املقارنة أيضا بتزويدنا مبعرفة إضافية ومعرفة أشمل. وكان من 

املثير فحص تدخل اجليش في عملية التربية لدى اليهود املهاجرين 

أمثال األثيوبيني والروس وغيرهم. ولكن ال ميكن إال القول في نهاية 

املطاف إن الكتاب يقدم مساهمة في تسليط الضوء على ظاهرة 

العسكرة ويساهم في حتدي اخلطاب العام. 

الهوامش
انظر كتاب:« العسكرة في التربية« حترير: حجيت جور، دار بابل )2005،   1

تل ابيب( باللغة العبرية

لالطالع على موقع جمعية » شوبرمي شتيكاه - كسر الصمت« ميكن زيارة   2

http://www.breakingthesilence.org.il :موقع اجلمعية

انظر تصريحات وزير التربية نفتالي بينت حول رواية »جدار حي« بالعبرية:   ٣

http://news.walla.co.il/item/2920996

أضف إلى ذلك، لم يبحث الكتاب بشكل معمق رغبة جهاز التربية 

جلي  بشكل  ودعمه  استرضائه  ومحاوالت  الجيش  مع  التعاون  في 

ليست  فالمسألة  الخ.  واالنتفاضات  الحروب  مراحل  في  وخصوصا 

مقصورة على رغبة الجيش بالتأثير بل أيضا رغبة جهاز التعليم أحيانا 

بالخضوع االختياري والطوعي.
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لقاء1 في شقة السيد بلفور، ٢3 رو نيتو، باريس، 

الساعة 4:45 عصًرا من يوم ٢4 حزيران 1919

ف
شي

ألر
ن ا

م
واللورد  برانديز،  القاضي  والسيد  بلفور،  السيد  حضره 

يوستاس بيرسي والسيد فرانكفورتر 2

عّبر السيد بلفور عن سعادته الغامرة بعد أن حضر القاضي 

برانديز إلى أوروبا.٣ وقال إن املشكلة اليهودية )التي ال تشكل 

قضية فلسطني سوى جزء يسير، وأساسي في الوقت نفسه، 

منها( ُتَعّد من وجهة نظره قضية تتساوى في احليرة واإلرباك 

الذي تسببه مع أي قضية يواجهها رجال الدولة في أوروبا. فهذه 

املشكلة تسبب قدرًا متزايًدا من القلق له والصعوبات التي تلفها 

تؤرقه. واستعرض السيد بلفور على وجه اإليجاز الضغط الذي 

يرزح اليهود حتت وطأته في أوروبا الشرقية، وقال إن ما يعّقد 

املشكلة يكمن بالطبع في الظاهرة االستثنائية التي ال تشهد 

اقتصار مشاركة اليهود في احلركات الثورية، بل في أن عدًدا 

ليس بالقليل منهم يتولون قيادة هذه احلركات. كما صرح بأن 

شخًصا على اطالع واسع أخبره، قبل أيام فقط، بأن لينني كان 

أيًضا يهودًيا من جهة والدته. 

وبنّي القاضي برانديز بأن كل األسباب التي اجتمعت لديه 

كانت حتمله على االعتقاد بأن األمر ليس كذلك وبأن لينني ينحدر 

من الطبقة العليا الروسية من جهتّي والديه مًعا. وأضاف القول 

إن هذه املسألة مسألة ثانوية في نهاية املطاف، وإن كل ما قاله 

السيد بلفور كان كذلك في جانب كبير منه. وهو يعتقد أن كل 

يهودي فيه من القوة الكامنة ما يجعله مثقًفا ومثالًيا وأن املشكلة 

تكمن في توجيه هذه اخلصال. وسرد قصة التقائه بالصهيونية، 

حيث صرح أنه تعرف عليها بكليتها بصفته أميركًيا، وأنه لم 

يسبق له طيلة حياته أن كان على تواصل مع معارف يهود أو 

على اطالع على التقاليد اليهودية. وكان يشهد، بصفته أميركًيا، 

الذين  الروس،  اليهود  اليهود، وال سيما  توجه أعداد هائلة من 
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كان يتدفقون على الواليات املتحدة ويحطون رحالهم فيها سنة 

بعد أخرى. فقد ساقت إليه األقدار، في تلك اآلونة، نشرة حول 

الصهيونية مبحض املصادفة، حيث حدت به هذه النشرة إلى 

دراسة املشكلة اليهودية وإلى االقتناع بأن حل هذه املشكلة كان 

يكمن في الصهيونية. وهؤالء الرجال أنفسهم وبذات اخلصال 

التي باتت راسخة في احلركات الثورية سوف يجترحون قنوات 

للتعبير  املتحدة(  الواليات  في  بالفعل  يجترحونها  )وهم  بّناءة 

واإلدالء بإسهامات إيجابية في احلضارة. 

موافقته،  عن  ليعبر  برانديز  القاضي  بلفور  السيد  وقاطع 

وأضاف القول: "بالطبع، هذه هي األسباب التي جتعل منك ومني 

صهيونينْي غيورْين".  

واستطرد القاضي برانديز القول إنه ال غنى عن الوفاء بشروط 

أساسية ثالثة من أجل جتسيد البرنامج الصهيوني وإجنازه: 

أواًل، ينبغي أن تكون فلسطني هي الوطن اليهودي وأن ال يقتصر 

األمر على وجود وطن يهودي في فلسطني. وهذا، حسب االفتراض 

الذي ساقه القاضي برانديز، يشكل مناط االلتزام بوعد بلفور، ومن 

املؤكد أن مؤمتر السالم سوف يؤكد عليه. 

ثانًيا، ينبغي ضمان الرخاء االقتصادي لفلسطني اليهودية. 

فال بد من حتقيق االكتفاء الذاتي الذي يكفل حياة اجتماعية 

صحية. وهذا يعني إقامة حدود كافية، وليس مجرد حديقة 

صغيرة داخل فلسطني. وينطوي هذا األمر على بسط السيطرة 

على املياه في الشمال، كما افترض أن بريطانيا العظمى كانت 

إحكام  بغية  ُتعتبر ضرورية  الشمالية  أن احلدود  على  تصر 

قبضتها على هذه املياه. وكانت هذه املسألة تخص إجنلترا 

وفرنسا في جلها، وال مناص من أن يتخذ مؤمتر السالم قرارًا 

بشأنها. وافترض أن احلدود اجلنوبية والشرقية تشكالن مسائل 

بريطانية داخلية. 

وأبدى السيد بلفور موافقته على أن ذلك األمر كان كذلك بالنسبة 

إلى احلدود اجلنوبية، غير أنه أثار التساؤالت حول احلدود الشرقية. 

وأضاف القاضي القول إن هذه املسألة كانت متس مصالح 

العرب  بني  القائمة  القضايا  إدارة  ولكن  بالطبع،  احلجاز 

والصهاينة كانت تشكل، في الواقع، مشكلة بريطانية داخلية 

في نهاية املطاف. وركز على اجلهة الشرقية من حدود إمارة 

شرق األردن بالنظر إلى أن مساحة شاسعة من األراضي في 

هذه املنطقة لم تكن مأهولة وميكن االستيطان فيها دون إشعال 

فتيل النزاع مع العرب على نحو أسهل بكثير مما هو احلال 

في املناطق املأهولة في الشمال. 

وأشار السيد بلفور إلى أن سكة حديد احلجاز تقع في الشرق، 

والتي "ال جنانب الصواب إن سميناها سكة احلديد اإلسالمية". 

ورد القاضي أنه توجد أراٍض تؤدي إلى سكة احلديد مباشرة، 

وبنّي السيد بلفور أنه كان يعتقد أن فيصل كان سيوافق على أن 

يكون لفلسطني حدود شرقية تتصل بسكة حديد احلجاز. 

ثالًثا، شدد القاضي على أن فلسطني اليهودية التي ستقام في 

املستقبل ينبغي أن متلك السيطرة على األرض واملوارد الطبيعية 

السليمة. وكانت الضرورة  تقع في قلب احلياة االقتصادية  التي 

حتتم أن تؤول األصول التي كان العمل جارًيا على تأسيسها والتي 

سيجري تأسيسها بسبب زوال احلكم العثماني وبسبب االحتالل 

البريطاني واالستيطان اليهودي إلى الدولة، ال أن تقع في أيدي 

أصحاب امللكيات اخلاصة. 

وعّبر السيد بلفور عن توافقه التام مع هذه الشروط الثالثة 

التي بسطها القاضي. ثم انتقل إلى بيان الصعوبات التي 

كانت تواجه إجنلترا. واستعرض على وجه التفصيل الوضع 

السوري وتعيني اللجنة املشتركة للحلفاء، التي أنهت عملها 

وانضوت حتت لواء اللجنة األميركية في نهاية املطاف. وكان 

فيصل4 رفيًقا من رفقاء السالح وحليًفا للبريطانيني. وما من 

البريطانيون  وجد  فقد  فائدة عسكرية.  ذا  كان  أنه  في  شك 

األحداث  بفضل  في سورية  مًعا  يجتمعون  أنفسهم  والعرب 

املؤثرة التي كانت تسود املنطقة. وقد فسر فيصل اإلجراءات 

الواقع،  في  كانت،  لو  كما  البريطانية  والكلمات  البريطانية 

وعًدا إما باستقالل العرب أو بإقامة احلكم لهم حتت احلماية 

البريطانية. ومن جانب آخر، تكمن املصالح القدمية التي ترعاها 

القاطعة  الوزراء كلمته  فرنسا في سورية، وقد أعطى رئيس 

)ويرى السيد بلفور أنه لم يجانب الصواب حينما أعطاها( بأن 

بريطانيا العظمى لن تبقى في سورية في أي حال من األحوال. 

وقد ينطوي هذا األمر على إثارة اخلالف مع فرنسا، وهو خالف 

لن تندمل اجلروح التي يسببها. ولكن فيصل يفضل بريطانيا 

العظمى على فرنسا )فهذا ما قاله على األقل(، وتشير جميع 

االستشارات إلى أن احلكم الفرنسي في سورية سوف يلقى 

معارضة واسعة، بل سيشهد سفك دماء سكانها. 

البريطانيني  بني  اتفاقية  إبرام  تعقيًدا  الوضع  يزيد  ومما 

والفرنسيني في مطلع شهر تشرين الثاني ]1918[، وتنص هذه 

شعوب  إطالع  على  الرئيس،  عناية  إلى  رُفعت  التي  االتفاقية، 

إدارة  عند  االعتبار  في عني  رغباتهم  أخذ  أنه سيجري  الشرق 

مستقبلهم. وفي أحد األيام التي ُطرحت فيها املسألة السورية 
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الرئيس  اقترح  الكبار،  البحث أمام مجلس األربعة  على بساط 

الواقع.  في  الشعوب  تلك  تريده  ما  على  للوقوف  جلنة  إرسال 

اللجنة عملها في سورية، ولكن جرى متديد  وقد باشرت هذه 

بلفور  السيد  وأبرق  بأسره.  الشرق  ليشمل  حتقيقها  نطاق 

مذكرة إلى رئيس الوزراء، وكان يعتقد أنها وجدت طريقها إلى 

يد الرئيس، حيث أشار فيها إلى وجوب استبعاد فلسطني من 

مرجعية عمل اللجنة ألن القوى العظمى كانت قد ألزمت نفسها 

بالبرنامج الصهيوني، الذي كان يحّتم استبعاد تقرير املصير 

برمته. ففلسطني كانت متثل وضًعا فريًدا. ونحن ال نتعامل مع 

رغبات مجتمع قائم وإمنا نسعى وعن وعي إلى إعادة تشكيل 

مجتمع جديد ونسعى على وجه القطع إلى بناء أغلبية عددية 

في املستقبل. وقد ألفى صعوبة جمة في أن يرى كيف ميكن 

للرئيس أن يوفق بني التزامه بالصهيونية وبني أي اعتقاد بتقرير 

املصير وسأل القاضي عما يعتقد أن الرئيس مقبل على فعله. 

وأجاب القاضي بقوله إن السيد بلفور قد وضع يده على احلل 

لتوه، وبنّي أن تصور الصهيونية برمته كوطن يهودي كان يكمن 

على نحو قاطع في بناء املستقبل باعتباره الوسيلة التي تكفل 

التعامل مع مشكلة عاملية وال تقتصر على إدارة مجتمع قائم. 

وبنّي السيد بلفور أنه كان يفترض أن ذلك قد يكون هو املوقف 

الذي يتبناه الرئيس. واستطرد القول إن الصعوبات اجلسام التي 

باتت تقض مضاجع بريطانيا العظمى في الشرق تكمن في 

االضطرابات التي تعم العالم الشرقي بأسره، وحالة التململ التي 

العربية املستجدة  تتكشف بني صفوف املسلمني، واإلمبريالية 

والعالقات مع الفرنسيني. وهناك أيًضا اتفاقية سايكس-بيكو؛5 

هذه االتفاقية معطلة، غير أن آثارها ما تزال تفرض نفسها على 

األرض. وكان يتوق إلى أن يدرك القاضي هذه الصعوبات التي 

كانت تلقي بظاللها على الوضع في فلسطني. وأبدى ارتياحه 

إلى  أن يشد رحاله  ينوي  كان  القاضي  أن  علم  بعدما  الكبير 

الشرق لكي يدرس هذه املشكلة ويقف عليها بنفسه. 

يعوق  أن  من شأنه  أمر  يطرأ  ال  أن  في  يأمل  القاضي  وكان 

إلجناز  أساسية  واعتبرها  بسطها  التي  الثالثة  الشروط  حتقيق 

البرنامج الصهيوني. 

ثم صرح السيد بلفور بأنه كان يتفهم طلب القاضي برانديز 

بشأن اإلحجام عن اتخاذ أي قرار حول احلدود ونطاق السيطرة 

على األرض بأي طريقة تتعارض مع رؤيته إلى حني عودته بعدما 

يقرب من أربعة أو خمسة أسابيع. وكان يعتقد بأنه سيلتزم جانب 

األمان إن طمأنه بأن قرارًا لن ُيتخذ حول هذه املسائل في أثناء 

تلك الفترة للحيلولة دون إرباك األهداف التي أشار إليها القاضي. 

وصرح السيد بلفور بأنه سيكون إما في باريس أو في لندن 

إليه  يرجع  أن  في  يحدوه  كان  األمل  وبأن  القاضي  يعود  عندما 

مباشرة عقب عودته إلطالعه على تلك املسائل حسبما بدت له من 

الدراسة التي أجراها على أرض الواقع. 

لم يكن مبقدور أي رجل دولة أن يكون أكثر تعاطًفا من السيد 

بلفور مع الفلسفة واألهداف الدفينة التي تقوم الصهيونية عليها 

حسبما بينها السيد القاضي برانديز، وال أن يفوقه في حرصه 

على تأمني الشروط الضرورية من خالل مؤمتر السالم وبريطانيا 

العظمى لضمان إجناز البرنامج الصهيوني وجتسيده. 

)ترجمة ياسني السيد(

الهوامش
 E. L. Woodward and Rohan Butler, eds. Documents on  :من كتاب  1

 Britain Foreign Policy, 1919-1939K 1st Series, Vol. )London:
Her Majesty’s Stationery Office, 1952), pp. 1276-78.

وقد دّون السيد فرانكفورتر هذه املقابلة في مذكرة.   

فليكس فرانكفورتر )1882-1925(، أستاذ القانون في كلية القانون بجامعة   2

هارفارد. وقد شغل في مرحلة الحقة من حياته منصب قاٍض مشارك في 

لدى  مستشاًرا  وكان   ،1962-19٣9 املتحدة،  بالواليات  العليا  احملكمة 

العام 1919.  انعقد في  الذي  للسالم  باريس  الرئيس ويلسون في مؤمتر 

اللورد يوستاس بيرسي )1887-1958(، دبلوماسي بريطاني، وشغل عضوية 

البرملان عن حزب احملافظني في الفترة الواقعة بني العامني 1921 و19٣7. 

ولالطالع على سيرة بلفور وبرانديز، انظر احلاشية في الصفحة 165 أعاله. 

انظر كتاب )Manuel( لالطالع على نبذة حول برانديز ووعد بلفور، ص.   ٣

 .72-165

كان فيصل األول )1885-19٣٣( االبن الثالث للشريف حسني، أمير مكة،   4

وقائد الثورة العربية خالل احلرب العاملية األولى. وبعد أن وضعت احلرب 

أوزارها، أعلن مؤمتر قومي سوري فيصل ملًكا على سوريا )آذار/مارس 

1920(، غير أن الفرنسيني أطاحوا به )متوز/يوليو 1920(. ثم أصبح فيصل 

ملًكا على العراق وجلس على عرشه إلى حني وفاته. 

م  ُأبرمت في العام 1916 على أن يقسَّ نصت اتفاقية سايكس-بيكو التي   5

الهالل اخلصيب إلى أربع مناطق، حيث تتولى فرنسا وبريطانيا إدارة منطقتني 

منها، بينما تقع املنطقتان األخريان إلدارة احلكومات العربية حتت وصاية 

هاتني القوتني الغربيتني. 
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إعداد: نرمين موعد

السيرة  بيريس-  شمعون  الكتاب:  اســم 
الذاتية الكاملة

المؤلف: ميخائيل بار- زوَهر

الناشر: مسكال " يديعوت أحرونوت"

عدد الصفحات: 800

اصدار: 2016

زوهر  بار-  ميخائيل  الكاتب  ُيلقي 

الضوء في كتابه، على ما يسميه "حرص 

وقوة   عظمة  بناء  على  بيريس  شمعون 

دولة إسرائيل".

"رجل  بـ  طويال  بيريس  شمعون  ُلقب 

األمن"، بسبب دوره األمني الذي لعبه من 

خالل توليه مناصب حساسة مهمة منها، 

املساعد اخلاص بدافيد بن غوريون، وليفي 

أشكول خالل عام )48( - عام النكبة، مرورًا 

بتوليه  منصب املدير العام لوزارة الدفاع 

الدفاع،  وزير  نائب  ومنصب  اإلسرائيلية، 

ومن ثم وزيرًا للدفاع، إلى أن أصبح رئيًسا 

للحكومة.

شيمعون  ساهم  كيف  الكاتب  يشرح 

بيريس، بشكل تدريجي، في بناء من قوة 

إسرائيل، وذلك من خالل امتالك األسلحة 

بشكل خفي، خالل عام النكبة، باإلضافة 

إسرائيل  مد  في  فرنسا  مساهمة  إلى 

باألسلحة.

إسرائيل  قوة  تنامي  إلى  وُيشير 

بتأثير الدور الذي لعبه بيريس خالل أزمة 

السويس مع مصر، وبعد ذلك فيما يخص 

صفقة شراء األسلحة من أملانيا. هذا كله 

في  الرئيسي  بيريس  دور  إلى  باإلضافة 

كتابه  في  املؤلف  وأشار  عنتيبي.  حملة 

بيريس  تتملّك  كانت  التي  املخاوف  إلى 

من  وتقويضها  إسرائيل،  بقوة  املس  من 

العربية  الدول  إلى  إشارة  )األعداء(-  قبل 

املجاورة- لذلك حاول بيريس، حسب رأي 

الكاتب، أن يسعى إلى عقد اتفاقيات سالم 

مع هذه الشعوب، سواًء في السر كما كان 

اتفاقية علنية  بعقد  أو  امللك حسني،  مع 

بيريس،  وهكذا حتّول  الفلسطينيني.  مع 

شكل  أدنى  دون  الكاتب،  اعتقاد  حسب 

وبإصرار كبير، من رجل األمن  إلى رجل 

السالم املتفائل دون حدود. 

بيريس  رئيًسا، جنح  انتخب   وعندما 

في جتميل صورة  إسرائيل على املستوى 

العاملي. 

اسم الكتاب: حدود الردع

المؤلف: آفيحاي كوهن

الناشر: رسلينج

عدد الصفحات: 500

اصدار: 2016

يتحدث املؤلف آفيحاي كوهن في كتابه 

"حدود الردع" عن ليلة الرابع عشر من أيار 

1967، حني بدأ املصريون بشكل مفاجئ 

في نقل قوات كبيرة من اجليش إلى اجلهة 

جعل  الذي  األمر  سيناء،  من  األمامية 

يشكل  أمني  تهديد  أمام  تقف  إسرائيل 

املرحلة  تلك  في  مصيرها.   على  خطرًا 

فهمت القيادة األمنية برئاسة ليفي اشكول 

الذي كان يشغل منصب رئيس احلكومة 

كان  الذي  رابني  واسحق  اإلسرائيلية، 

رئيًسا لهيئة األركان، أن استراتيجية الردع 

املتواصل بواسطة سياسة رد الفعل الدائم 

لم تنجح. وفي تاريخ 1967/5/2٣ ألقى 

رئيس األركان رابني على نفسه مسؤولية 

ما يجري، وقال لنائبه عازر وايزمان: " لقد 

قمت بتوريط دولة إسرائيل بسبب أخطاء 

اقترفتها قبل احلرب". 
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عن أي أخطاء حتدث رابني؟ وهل قسى 

ألقى  حني  الالزم  من  أكثر  نفسه  على 

املسؤولية على نفسه؟ ما كان دور رئيس 

الوضع  الدفاع حينها في  احلكومة ووزير 

الناشئ؟ وهل كانت القيادة في إسرائيل، 

في ذلك الوقت، أسيرة معايير وطرق عمل 

قدمية  موروثة من فترة بن غوريون؟

على  يجيب  أن  الكتاب  مؤلف  يحاول 

هذه األسئلة املهمة، ويستعرض من خالل 

واملثيرة  اجلديدة  األبحاث  من  عدًدا  كتابه 

خالل  اإلسرائيلية  األمن  سياسة  حول 

العقد األول من قيامها، مستنًدا باألساس 

على مصادر خاصة جعلته يستطلع األمر 

بشكل انسيابي. 

والجندر:  الشخصية  االحوال  الكتاب:  اسم 
النساء الفلسطينيات في إسرائيل

المؤلفتان: هبة يزبك وليئات كوزما

الناشر: برِدس

عدد الصفحات: 270

االصدار: 2017

الشخصية  األحوال  كتاب  يعرض 

كل  تأليفه  في  اشترك  الذي  واجلندر، 

االجتماع  علم  في  الدكتوراه  طالبة  من 

وعلوم االنسان هبة يزبك، واحملاضرة في 

واإلسالم  األوسط  الشرق  تاريخ  موضوع 

في اجلامعة العبرية ليئات كوزما، صورة 

متعددة املجاالت واألبعاد لقضية "األحوال 

الشخصية واجلندر"، عبر التركيز على املرأة 

الفلسطينية في إسرائيل.

لعاملني  مقاالت  على  الكتاب  ويحتوي 

اجتماعيني وحقوقيني وباحثني في موضوع 

أحوال  على  الضوء  ألقوا  األوسط،  الشرق 

الفلسطينيني في إسرائيل وتعامل إسرائيل 

مكانة  على  التعامل  هذا  وآثار  جتاههم، 

العالقات  خالل  من  وذلك  وأحوالها،  املرأة 

إسرائيل  في  الفلسطينيات  النساء  بني 

وبني جهاز احملاكم الدينية من جهة وجهاز 

احملاكم املدنية من جهة ثانية، من منظور 

سياسي، اجتماعي ونسوي واسع.

اسم الكتاب: هكذا ُكنا- صبا ومراهقة في 

إسرائيل العقد األول

المؤلف: مردخاي ناؤور

اسم الناشر: هكيبوتس همؤحاد

عدد الصفحات: 352

اصدار: 2017

يتحدث املؤلف مردخاي ناؤور، في كتابه، 

عن سنوات اخلمسني، وهي السنوات األولى 

الفترة  تلك  في  كان  حيث  إسرائيل،  لقيام 

شاًبا في العشرين من العمر.

ليس كتاب ناؤور هذا كتاب مذكرات 

املعروف،  األسلوب  ذاتية حسب  وسيرة 

حياة  على  الضوء  ناؤور  يلقي  ففيه 

أشخاص كانوا عند إقامة الدولة أطفاال 

اخلمسينيات  في  أصبحوا  وصبية 

طريقهم  كانت  بعضهم  ورجاال.  شباًبا 

التالي:  النحو  على  تسير  معّبدة 

اندماج في حركات الشبيبة، استكمال 

تعليمهم الثانوي، واالنضمام إلى النواة 

"ناحل"  لوحدة  التجند  االستيطانية، 

الشبابية، حتقيق الذات من خالل العمل 

في الكيبوتسات. في الوقت نفسه رأى 

كثيرون منهم أنه إلى جانب احللم هنالك 

خيبة األمل وهي أقوى من احللم.

شخصية  قصصا  الكتاب  يروي 

امتدت على عشر سنوات كاملة، تتداخل 

فيها قضايا وأحداث مهمة مثل اعتزال 

بن غوريون  رئيس احلكومة اإلسرائيلية 

في  ليعيش  وانتقاله  السياسية  احلياة 

سديه بوكيرفي النقب؛ فترة حياة الفقر 

والتقتير في العقد األول لقيام إسرائيل، 

بها  يقوم  كان  التي  الفدائية  العمليات 

بالتسلل  جنحوا  فلسطينيون  شبان 

عبر احلدود .

ويلتفت املؤلف في كتابه، إلى حياة اليهود 

الناجني من احملرقة، واليهود الذين هاجروا 

اسالمية  دوٍل  من  قادمني  إسرائيل  إلى 

في  اندماجهم  كيفية  إلى  ويتطرق  وعربية، 

حياة "الكيبوتس".
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اسم الكتاب: أرض األجداد في طالبان

المؤلف: إسحق بتسلئيل

الناشر: هكيبوتس همؤحاد

عدد الصفحات: 231

اصدار: 2016

في  بتسلئيل"،  "إسحق  املؤلف  يتحدث 

كتابه "أرض األجداد في طالبان"، عن تاريخ 

أفغانستان، ويلقي الضوء على   اليهود في 

العملية واالقتصادية، وممارساتهم  حياتهم 

وقصصهم  وأسمائهم،  لغتهم  الدينية، 

الشعبية وغيرها..

ويحاول الكاتب الدمج بني تاريخ الطائفة 

هناك   بتسلئيل"   " عائلة  وجتربة  األفغانية 

كنموذج.

وجتدر اإلشارة إلى أن بتسلئيل، هاجر 

القدس  إلى  أفغانستان  من  وعائلته  هو 

عام 19٣4، حني كان يبلغ من العمر ثالث 

ألحدى  ومحررًا  صحافًيا  وعمل  سنوات. 

منها   أدبية  إصدارات  وله  كما  الصحف، 

"ولدتهم صهاينة".

كما وحصل بتسلئيل على جائزة رئيس 

الدولة ورئيس احلكومة، وجائزة " بن تسفي" 

وغيرها من اجلوائز عن أعماله األدبية.

من  واحد  )"قرعة"(-  دالعت  الكتاب:  اسم 
مواقع االستحكام في لبنان 

المؤلف: ماتي فريدمان

الناشر: دبير

اصدار: 2017

يتحدث الكتاب عن موقع عسكري يحمل 

في  يتواجد  الذي  قرعة"(   "( "دالعْت"  اسم 

أحد القطاعات األمنية املتواجدة على أحد 

جبال جنوب لبنان، والذي ُيطل على منظر 

وصف  حسب  األنفاس-  يحبس  طبيعي 

إلى  كتابه  في  أيًضا  أشار  الذي  املؤلف، 

الهدوء الذي كان يتبدد بني احلني واآلخر، 

دون إنذار مسبق.

خالل  من  الضوء  املؤلف  ويلقي  كما 

كانوا  صغار  شبان  حياة  على  كتابه، 

يتنقلون بأمتعتهم بني اخلنادق في قلب 

أعماق بالد "حزب الله"، وعلى جيل كامل 

سمع عبر الراديو عن شرق أوسٍط جديد، 

لبنان،  في  متغلغاًل  كان  حينها  ولكنه 

النوع  من  احلروب  تولد  كيف  وشاهد 

اجلديد. حرب ترتكز على القذائف وعلى 

الكاميرات التي توثق القتال، حرب ال يربح 

فيها القوي دائًما. 

وكان مؤلف الكتاب ماتي فريدمان، خدم 

في موقع  " دالعْت"، وصرّح من خالل الكتاب 

أنه  نزف هو وزمالؤه الدماء خالل 18 عاًما 

من االحتالل اإلسرائيلي جلنوب لبنان. 

وجتدر اإلشارة إلى أن الكتاب بنسخته 

أفضل 100  قائمة  اختير ضمن  االجنليزية 

نيويورك   " صحيفة  قبل  من  للعام  كتاب 

تاميز"، وواحًدا من أفضل 10 كتب للعام في 

موقع "أمازون".

وكالة  في  عمل  صحافي،  هو  والكاتب 

األنباء العاملية AP ومجلة "جيروزالم ريبورت"، 

وخالل عمله، تنقل بني لبنان، املغرب والقاهرة، 

من  وهو  واألورغواي،  موسكو  وواشنطن، 

إسرائيل،  في   للعيش  انتقل  كندا  مواليد 

في جيل 17 عاًما، ويسكن هو وعائلته في 

القدس احملتلة.

المختار  الشعب  فــكــرة  الــكــتــاب:  ــم  اس
والليبرالية الجديدة

المؤلف: إليعازر شبيد

اسم الناشر: هكيبوتس همؤحاد

عدد الصفحات: 160

اصدار: 2017
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ُيدرج املؤلف بني صفحات كتابه، مجموعة 

في  اليومي  بالتعامل  املتعلقة  املقاالت  من 

االجتماعية،  االقتصادية-  املختلفة؛  املرافق 

والسياسية- الشرطية، القانونية- القضائية، 

واجلماهيرية- واألخالقية في إسرائيل خالل 

السنوات األخيرة. ومتت كتابة كل واحدة من 

أثار  الذي  مع احلدث  بالتناسب  املواد  هذه 

القضية املتداول بها. 

التي  تلك  هي  املواد،  هذه  بني  ومن 

حتمل اسم الكتاب "فكرة الشعب املختار 

على  الضوء  تلقي  اجلديدة"،  والليبرالية 

اجلدل الدائر على مدار التاريخ اليهودي، 

اختيار  فكرة  وسيئات  ايجابيات  حول 

تعويذة،  مع  كشعب  اإلسرائيلي  الشعب 

اختفى خالل حرب اكتوبر 197٣، وجتدد 

بني  االنقسام  توسع  خلفية  على  مؤخرًا 

اليمني واليسار اإلسرائيلي، قضية العالقة 

وهويتها  إلسرائيل  اليهودية  الهوية  بني 

الدميقراطية- الليبرالية، ويقابلها النقاش 

بقضية إذا كانت إسرائيل، دولة قومية أو  

دولة لكل مواطنيها.

ويشير املؤلف في كتابه، أنه مت تفسير 

"فكرة االختيار"، بني اليمني واليسار، مبنطق 

ما بعد احلداثة، والتي حسب ادعاء الكاتب 

قامت بتشويه "فكرة االختيار" األصلية، وهي 

موسى،  النبي  على  التوراة  في  نزلت  التي 

ملفًتا أنه ألمٍر خطير، ُمشيرًا إلى أبعادها 

الروحانية.

اخلالف  قضية  الكاتب  ويطرح  كما 

الهوية  أنصار  بني  والعملي  الفكري 

إسرائيل،  في  الليبرالية   - الدميقراطية 

الرأسمالية  األيديولوجية  حسب  وذلك 

الليبرالية  نفسها  هي  والتي  اجلديدة، 

اجلديدة، وبني أنصار أن تكون  إسرائيل 

املعسكرين  أن  ومبا  يهودية.  قومية  دولة 

في  اجتهدوا  احُلكم،  ُسلطة  إلى  وصال 

تطبيق أفكارهم وعقائدهم بشكل متعاقب- 

واجنزوا جزًءا من أهدافهم خالل ُسلطتهم، 

ولكن األمور تداخلت، مما أدى إلى انقسام 

بني أقطاب اليمني واليسار، وبني املتدينني 

والعلمانيني، واليهود والعرب، ووالدة كراهية 

بني املعسكرات املختلفة، نتج عنها العنف 

في بعض األحيان.

مجتمع،  واآلن-  آنذاك  ايران  الكتاب:  اسم 
دين وسياسة

المؤلف: ليؤورا هندلمان- بعبور

اسم الناشر: هكيبوتس هميؤحاد

عدد الصفحات: 311

اصدار: 2017

آنذاك  "إيران  كتابه  في  املؤلف  يتحدث 

نقطة  مدخل  على  إيران  وقوف  عن  واآلن" 

اتفاقية  على  التوقيع  عقب  تاريخية،  حتول 

الرئيس  وبفضل  النووية.  خطتها  تنظيم 

حسن روحاني، انقلبت إيران من دولة حتت 

تصنيف "محور الشر"، إلى دولة على اخلط 

في  فعالة  ولشريكة  واالقتصادي،  الدولي 

التي جتري  العنيفة،  للفوضى  ايجاد حلول 

في العراق وسورية.

إيران  أن  كتابها،  في  املؤلفة  وُتشير 

جنحت في احلصول على مكانة جديدة بني 

اجلماهير على املستوى العاملي، من املمكن 

تطورها  على  ملموس  تأثير  لها  يكون  أن 

منه  تستفيد  أن  املتوقع  من  االقتصادي، 

باإلضافة  الغنية،  الطبيعية  مواردها  لدعم 

إلى قدرتها التكنولوجية الكبيرة التي طورها 

أبناء شعبها، ومعظمهم شبان صغار، لديهم 

شغف باحلرية والعمل.

إيران آنذاك واآلن: مجتمع، دين وسياسة- 

هو كتاب ُجمعت فيه مقاالت تقدم مفاهيم 

تاريخية خاصة، في ظل التنوع والتعمق في 

القضايا املركزية، والتي علمت على تصميم 

تاريخ إيران احلديث.

اسم الكتاب: وامتألت البالد- المواجهة مع 
االنفجار السكاني في إسرائيل

المؤلف: ألون طال

اسم الناشر: هكيبوتس همؤحاد

عدد الصفحات:422

اصدار: 2017

تكاثرت  ـ 68 األخيرة،  ال السنوات  خالل 

نسبة السكان في  إسرائيل من 850.000 إلى 

8.5 مليون، وحتولت  إسرائيل إلى واحدة من 

أكثر دول العالم اكتظاًظا.

املتوقع  أنه من  املؤلف في كتابه،  وُيشير 

تضاعف عدد السكان احلالي حتى عام 2050.



ويتساءل بروفسور ألون طال في كتابه 

عن كيفية مجابه تبعات االكتظاظ من جهة 

املشاكل البيئية احلادة، والتي ستسبب أزمات 

في  سواء  حدوثها،  حني  مركزية  اجتماعية 

املدارس، واملستشفيات، واحملاكم، والشوارع- 

معتبرا ان فرضية وجوب عمل إسرائيل من 

أجل التوسع السكاني، باتت غير صحيحة.

ومن املعروف، أن بروفيسور طال هو قيادي 

بيئي عريق، وباحث كبير في مجال االستدامة، 

ويتواجه في كتابه هذا للمرة األولى مع قضية 

التأثير  إسرائيل:  في  طابو  تعتبر  متفجرة 

الهدام للنمو الدميوغرافي املتسارع.

التي  اجلماهيرية  السياسة  الكتاب  ويوثق 

خلقت "انفجارا سكانيا" في إسرائيل، والتغييرات 

الثقافية التي انبثقت عن ذلك، وعن االختالفات 

املطلوبة من أجل االستقرار الدميوغرافي. 

قومي  لتفكير  خطا  الكتاب  ويقترح  كما 

جديد، يفضل جودة احلياة على مقياس احلياة.

اسم الكتاب: الفضاء األدبي عربي- عبري

المؤلفان: حنان حيفر ومحمود كيال

اسم الناشر: هكيبوتس همؤحاد

عدد الصفحات: 188

اصدار: 2017

اليهود  الباحثني  من  مجموعة  قامت 

على  بالعمل  إسرائيل،  في  والفلسطينيني 

األدبي عربي  "الفضاء  كتاب، يحمل عنوان 

- عبري"، وعمل الباحثون على الكتاب بني 

عامي 2009-2010 في معهد فان لير بالقدس، 

وأجروا خاللها بحوًثا على فصول في األدب 

الفلسطيني. 

املقاالت  غالبية  أن  إلى  اإلشارة  وجتدر 

املشمولة في امللف إمنا هي نتاج أقالم أعضاء 

املجموعة. وتتناول املقاالت فصواًل من األدب 

األدب  بني  والتالقي  واملقاربة  الفلسطيني، 

الفلسطيني واألدب العبري.
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This being said, the pathway that followed the Balfour Declaration was not imperturbable, 
and the United Nation’s Partition Plan could be considered as favorable to the Palestinian 
people compared the Balfour Declaration that reduced them to mere sects and not as a 
recognized nation. It was the Palestinians’ fierce resistance and the 1936 revolt forced 
Britain to recalculate its strategies and positions. This is not to imply that the Partition Plan 
was fair, for it is far from the case. It is to bring to light Palestinians’ achievements between 
the two wars. And although the Nakbah has rendered Palestinians as absent in history, the 
Palestinian Liberation Organization (PLO) and the first Intifada have successfully imposed 
Palestinians’ presence again. History is not a sacred scripture or a series of fatal events but 
an active site of struggle, and when Palestinians continuously resisted they were able to 
alter this scene and assert themselves as an active and important actor. 

Zionism’s achievements in the span of a hundred years are plenty and noteworthy, but six 
million Palestinians still remain in the land of Palestine, aware of their history and identity, 
and their legitimate struggle is ongoing. The exiting conditions available to Palestinians’s 
liberation project are much more favorable than the ones that triggered Zionism’s birth. 
This is a thought worth observing and contemplating.   
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This year marks a 100 since the Balfour Declaration, 70 since the United Nations Partition 
Plan for Palestine, 50 since the Israeli occupation of the 1967 Palestinian territories, and we 
could add 120 years since the inaugural conference of the Zionist Organization in Basel. It 
is rather tempting to view the last three incidents as mere manifestations of a project that 
was planned for in Basel, and as one of the many occurrences of the 20th century in which a 
text translated to reality and a legend transformed into settlements. The temptation is strong 
but it must be resisted.   

The Balfour Declaration is a triumph for a vision formulated by Herzl, but one that he 
failed at realizing throughout his life. Herzl believed that his project had no future without 
the approval of a major power, and his efforts to gain the support of the Ottomans and the 
Germans were to no avail. It is only at the end of the First World War that the successive 
Zionist leaders managed to persuade the British to embrace the Zionist project in Palestine, 
although the basis of support had more to do with Britain’s strategic interests and policies 
in the Middle East.

The declaration would not have been this significant had it not become a document 
adopted by the League of Nations and subsequently official foreign policy. In this sense, 
Palestinians were the victims of “international law,” for back then international law was 
the expression of Colonial powers’ wills and interests. Indeed, Palestinians will not find 
their robbed rights within the body of international law that prevailed at that time, but in 
preceding concepts of natural rights. 

The Balfour Declaration became part of the British Mandate’s agenda, were it defined 
Palestine as bi-national country, and promised statehood to one nation while turning the 
other to a group of minorities that would be granted equal civil rights. But Balfour’s 
greatest significance lied in its recognition of the Zionist movement as the trans-territorial 
representative of Jewish nationalism. At that time, Zionism was not supported by the 
majority of the world’s jewry, and it only succeeded in transferring hundreds of thousands 
of Jews to historic Palestine. But the British and International recognition of the Zionist 
leadership and institutions settled the debate amongst the world’s Jewry as to whom 
represent them on the international arena. For centuries, colonial Europe Europe regarded 
the Jews as its ‘internal other’ and subjected them. Their erasure and expulsion from Europe 
was conditional for their recognition as a nation, but one outside of Europe. 
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