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 *والتطور النشأة: اإلسرائیلیة الدولة و الصھیونیة بصدد

  فایمان سونیا – أجیل ماكس  -  كزیرجینسكي كوردوبا لیلیانا: بقلم

  العمارتي الدین جمال: ترجمة

  مقدمة

 االستعماري الكائن ھذا إلى نقدي بشكل سنعود. 1948 ماي في إسرائیل دولة قیام عن اإلعالن تم

 السردي، نصھا بھا بلورت التي والكیفیة الصھیونیة، المقاربة علیھا تقوم التي األسس تفحص خالل من

 والعسكریة االقتصادیة المجاالت في ،ھذه أیامنا إلى الصھیونیة الحركة تأسیس منذ وتطورھا نخبتھا ودور

. الجھاز ھذا یراقبھ الذي الفضاء داخل السكان حیاة على البناء ھذا انعكاسات على بوسننك. والسیاسیة

 خالل من ،19 القرن في استعماریة كحركة نشأتھ منذ الصھیوني المشروع طبیعة مساءلة من مفر ال لذلك

  .لھا التابعة االستعماریة الرأسمالیة البنیات و اإلمبریالیة بین العالقات استعراض

 المشروع ھذا نص مع تعارض في نفسھا وتضع ،التاریخیة المادیة المنھجیة عن تُصدر ناتحلیالت

  . لالستعمار المناھضة مقاربتنا ضوء على ،)الضحایا على ثارھاآ و إعمالھا شروط( وسیاقھ) األیدیولوجیا(

  األساسیات ببعض تذكیر

. وضحاھا عشیة بین القومي رديالس نصھا لبناء الواقعیة المادة تمتلك الصھیونیة الحركة تكن لم

 فالیھود. الصھیونیة المؤتمرات سطرتھ الذي البرنامج إلى بالنظر االستعجال، طابع یكتسي كان األمر لكن

 یتعین كان لذا. متعددة ھویات یحملون و  ،متنوعة لغات ویتكلمون ،القارات مختلف على موزعین كانوا

 أمام الدولة مشروع على المشروعیة یضفي و الداخلي االنسجام تحقیق یتیح ھیمني سردي نص ابتكار

 یكن لم ،الحركة تدعم أنھا یفترض التي الجماھیر وتنظیم مالیة شبكات إقامة عبر المادي فالبناء. األمم

                                                             

 التي  (IJAN)الصھیونیة لمناھضة الدولیة الیھودیة لشبكةا مسؤولي من" التحرر" مجلة مع مساھمة ةالمقال ھذه*
  : وھم ،)المتحدة الوالیات – كالیفورنیا(  فرنسیسكو بسان 2008 عام تأسیسھا تم

  الصھیونیة لتطور متتبعة ،كزیرجینسكي كوردوبا لیلیانا
 Jadaliyya الَموقعین منسق كورنیل، بجامعة التنمیة یولوجیاسوس في الدكتوراة، سلك في باحث ،أجیل ماكس

  )جاكوبین( Jacobin و) جدلیة(
   السوسیولوجیا في أخصائیة فایمان، سونیا
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 تم دقو .الحركة أعمال جدول على مطروحا كان علیھا متوافق قویة حجاجیة دةعُ  بلورة فإن لذا كافیا،

 االجتماعي البناء 1ھوبزباون إریك بھ یصف لما مماثل نحو على مخیال، على الةباإلح البناء ھذا وضع

  :األمة لمفھوم

 أنَّ  في" قمختلَ " تراث كل  خصوصیة تكمن تاریخي، ماض على إحالة[...]  توجد عندما حتى" 

 الجماعة" مفھوم من یقترب التأكید ھذا ."واسع نحو على تخییلیا یكون الماضي، لھذا اریةً استمر لھجعْ 

 نالجمھوریو برالیونیالل المؤرخون بنى المثال، سبیل على فرنسا، ففي. 2أندرسون بنیدیكتل" المتخیَّلة

 على تعسفا، تقدیمھم یتم الذین الدفاعي، (Capétiens) الكابیتیین تاریخ موروث على" الوطني" التاریخ

  .    شرلمان و كلوفیس ورثة أنھم

 مؤسِّس أسطوري سردي نص على استند الصھیونیة، الحركة صنیعة اإلسرائیلي، القومي البناء إن

 بأرض مرتبطا مشتركا، قومیا تاریخا ویمتلك األصل نفس لھ موحدا، شعبا الیھودیة الجماھیر من یجعل

 حول سعید إدوارد یقترحھ الذي" الفكري التوجھ"  إلى تحلیلنا في نولیھا التي األھمیةُ  ھنا من. إسرائیل

  :بأن یالحظ إذ الشرق، و الغرب بین للذاكرة الالمتماثل التشكل

  ،"مقدسة أرضا" لتصیر اختزالي نحو على تأویلھا تم أولى، مرحلة في الفلسطینیین، أرض"  

 أنھا على إلیھا النظر تم وبذلك. العقائد متعددة كانت وأنھا مركبة، ممیزات لھا األرض ھذه بأن ناسین

 تتغذى ومنھا ،19 القرن في الدین ورجال المستكشفون بناھا أسطورة شعب، وبدون خالء أرض

  . 3"الصھیونیة

 النصوص حرب" قامت ،الفلسطینیة  الحجاجیة دةالعُ  و المطالب وھیكلة تطور وأمام الحقا،

 وحركة  لصھیونیةا بین ،المطالب مشروعیة حول صراع إال المطاف آخر في ھي ما التي ،"السردیة

 الصھاینة سیؤكد": اآلخر" مع تفاعل في التاریخ سیتبلور المرحلة، ھذه في. الفلسطینیة الوطني التحرر

  تؤرخ التي بالنصوص مرورا القدیم، العصر  منذ" المیدان في وجودھم سابق" على بناء ،أحقیتھم

 من بمعركة للفلسطینیین، بالنسبة األمر یتعلق حین في ، العرقیة لإلبادة السیاسیة والمقاربة الیھود لكراھیة

  . الدولي الصعید على الصھاینة فرضھ ومغالط، منافق ھیمني خطاب من العقول تحریر أجل

 في دولة إلقامة احتسابا ،19 القرن ثمانینیات منذ بفلسطین تشییدھا تم التي التحتیة البنیة ورغم

 ھذا لتعزیز ركائز من وضعتھ ما رغم وذلك. امؤكد ارأم كانت الصھیونیة الدولة عزلة فإن المستقبل،

 اإلدماج و ،القوة فائق والجیش ،ھذا یومنا إلى األرض ھذه اجتاحت التي الیھودیة الھجرة موجات: البناء

 في الدولة لھذه الفعالة والمشاركة ،العالمي الرأسمالي االقتصاد في الصھیونیة الدولة القتصاد الناجح
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 التي العزلة بھذه  الدولة ھذه مسؤولي من ووعیا. الجنسي و العرقي و الطبقي الضطھادل العالمي النظام

  . لألحداث منظورھم لفرض سعیھم في ماال وال جھدا یألوا لم فإنھم تتھددھا، باتت

  االستعمار/  القومیة: الصھیوني المشروع طبیعة

 الطابع على متفقین غیر الصھیونیة الحركة یدرسون الذین المفكرون و الباحثون و الخبراء كان إذا

 كذلك بھ یقر ما وھو ، القومیة الحركیات حلقة إلى انتمائھ على جمعونیُ  فإنھم ،الصھیوني للفعل الممیز

 . الكالسیكیة اإلسرائیلیة التاریخیة للنصوص  الداعمون

 بشكل جذبوست. عشر التاسع القرن خالل أوروبا أرجاء كل في الحدیثة القومیة النزعة وستنتشر

. استبدادیة مركزیة سلطة قبل من المضطھدة الشعوب أو/و االحتالل نیر تحت الواقعة الشعوب خاص

  blut und bodenأیدیولوجیة مثل الرومانسیة، التیارات ظھور عقب القومیة، األیدیولوجیة فازدھرت

 انطالقا األیدیولوجیة هھذ تأسست وقد. الوسطى أوروبا في واسع نطاق على انتشرت التي) واألرض الدم(

 النظریات ھذه(  ألمانیا في تطورت" الجرمانیة الشعوب رابطة" فكرة وعلى العرق على تقوم نظریات من

 و أخرى شعوب تدمیر عبر توسعھا و بقاءھا وتبرر األلمانیة، األمة أساس ھو العرقي األصل أن تؤكد

 موجة دوامات في انغمروا منھم، العلمانیون خاصة األوروبیین، الیھود بعض. )أراضیھا على االستحواذ

 ھذا. القھر من یخلصھم مسار وعن ھویة عن بحثا الصاعدة، الوطني التحرر حركات و القومیة النزعات

 مع یتناغم الشعب حیث یھودي،" شعب" لفظة إشھار إلى القومیة لفكرة المناصرین الیھود سیقود البحث

 غیر إجابات ھناك. انتمائھم  عن اإلفصاح بإمكانھم أضحى ثم ومن .الالئكیة إلى أقرب بنبرة ،"األمة"

 معاداة لفكرة العرقي البناء ضحایا إن. دراستنا موضوع ضمن تندرج ال لكنھا اآلن، نفس في تنامت قومیة

 یمكن ما وھو وشیوعیة، واشتراكیة أممیة توجھات في كذلك انخرطوا ،أفعال من عنھا ترتب وما ،السامیة

  . الشرقیة أوروبا لبلدان التاریخیة النصوص في سھولةب مالحظتھ

 حول معمقا تحلیال الستینیات في نشر ببلجیكا، الیھودیة الدراسات في المتخصص فنستوك ناتان

 الیھودیة، القومیة للنزعة" الالإرادیة" الوالدة یصف وھو الحظ، فقد. لھا مناھض منظور من الصھیونیة،

 في وال األمریكیة، أو األسیویة أو العربیة الیھودیة األوساط داخل لفترةا ھذه في حاضرة تكن لم أنھا

 ألوروبا الیھودیة القومیة  النزعة في منحصرة الصھیونیة جذور بأن یؤكد ما وھو كذلك؛ الغربیة أوروبا

 للبرجوازیة العدوانیة القومیة ضحیة الیھودیة، الوسطى الطبقات"بكون ذلك فنتسوك ویفسر. الشرقیة

  .4"لجیرانھا القومیة اإلیدیولوجیة طبیعي، نحو وعلى بدورھا، تبنت الشرقیة، أوروبا ببلدان صاعدةال
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 ھذا في المركزي المحور بأن" إسرائیلیا -فلسطینیا صراعا" المسمى الشر محللي من العدید ویرى

 البقعة نفس على تتقاتالن و اإلقامة، في الحق نفس تمتلكان قومیتین بین المواجھة في یتمثل الصراع

 ردا و. العربیة بالقومیة المتشبعة الفلسطینیة الوطنیة والحركة الیھودیة، القومیة أو الصھیونیة،: األرضیة

 قومیة وضع یجوز ھل: نقول" المشروعیة حول صراع" ب یتعلق األمر بأن ترى التي مقاربةال ھذه على

 إجابة لنا تبدو ومصادر؟ مقھور شعب قومیة مستوى نفس في استعماري ومجتمع استیطاني مشروع

 ھجرة بأن ترى إذ مالئمة؛ مونتریال، بجامعة اإلثنیة العالقات و السوسیولوجیا شعبة من سیغین میخائیل

  :االستعماري للغزو  الموجھ العنصر ھي الیھود

 وراء من دینیة – إثنیة جماعة لدن من تدرجي مسعى أمام بل ،قومیتین بین بسیط صراع إزاء لسنا"

 في) ... فلسطین عرب( أصلیین سكان أرض استیطان و الجتیاح) األوروبیون الصھاینة الیھود( البحار

 یعلنون ھرتزل، تیودور و ھیس موسیس مثل األساسیین، ةالصھیونی مفكري بعض كان الفترة، ھذه

  5..."لماذا؟...المشروع ھذا إخفاء إلى تسعى ،الیوم اإلسرائیلیة النخب لكن ،لالستعمار انتماءھم صراحة

 تیودور الصھیونیة أب كتابات في جلیا كان  األوروبیة المركزیة على القائم االستعماري فالتوجھ

 الحضارة طلیعة سنكون و آسیا، ضد منیعا حصنا ألوروبا، بالنسبة ھناك، كلسنش" یقول عندما ھرتزل

  ". الھمجیة ضد

 فلسطین، احتالل في للشروع األوروبیة القوى موافقة ینتظروا لم الصھاینة أن من الرغم وعلى

 بأنھ معلنا ،االحتالل یشرعن ضمني میثاق بمثابة ،1917 نومبر 2 في بلفور تصریح على حصلوا فإنھم

 لتیسیر جھوده كل]  مستقبال سیسخر[ و بفلسطین  الیھودي، للشعب قومیة بؤرة إقامة الرضا بعین یرى"

 قیمة ھنا من المتحدة، للمملكة الخارجیة الشؤون في للدولة كاتبا حینھا كان بلفور أرثر". الھدف ھذا تحقیق

 سیفر معاھدة على السابق ،)1919( باریس مؤتمر خالل ،یتضمنھ الذي الوعد  أجرأة تمت فقد. التصریح

 ما و التصریح أعقبت التي األحداث وتبین). 1920( ریمو سان مؤتمر في إقراره تم والذي ،)1920(

 االستعماري المنطق كان لقد. أوروبیة عواصم على جلي بشكل اعتمد الیھودي االستعمار أن عنھا، ترتب

 كان العالم من أخرى بقاع في المقھورة الشعوب صیرم تحدد كانت التي فالقرارات: أوجھ في األوروبي

 ساریة" تصبح اعتمادھا یتم التي النصوص أن عن فضال. أوروبیة أراض فوق أوروبیون قادة یتخذھا

  ". دولیا" المفعول

 معتقدھم مع واضح انسجام في و بسھولة تم الصھیونیة الحركة في البریطانیة النخب انخراط إن

 للحملة قویا دعما تقدم األنجلیكانیة، الكنیسة تعالیم في األولویة ذات ،)اإلنجیل( اباتالكت فقراءة. الدیني
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 Friends of Israel   األنجلیكانیة الجمعیة بأن الیوم ونرى. الشرق على االستعماریة األوروبیة

 ولةلد آمنة حدود تأمین و اإلسرائیلي الشعب دعم في تتمثل أھدافھا بأن تصرح) إسرائیل أصدقاء(

  . إسرائیل

 المنظمة تأسیس في 1962 سنة ساھم و لندن في یقیم إسرائیلي یھودي ھو و ماشوفیر، موشي

 عند سیقف ،)بالعبریة البوصلة ماتزبین،(  Matzpen ب المعروفة للصھیونیة المناھضة االشتراكیة

  :القومیة بالتیارات وعالقتھا  الصھیونیة  مسألة

" القومیة" كون خصوصیة مع... القومیة النزعة سمات من العدید لكتمت الصھیونیة األیدیولوجیة" 

 القومیة ھذه فإن أیدیولوجیة، أبنیة ما حد إلى القومیات كل كانت وإذا. أیدیولوجي بناء أي تخییلیة، ھھنا

. تستقیم ال فكرة  قومیة، یشكلون العالم في الیھود بأن فالقول. المستوى ھذا على األخرى القومیات تفوق

 الدیانة ھي الیھود بین الوحیدة المشتركة النقطة أن الحال و الئكي، مفھوم الحدیث بمعناھا القومیة بأن ذلك

  )..."الیھودیة(

 الحاالت أقصى في و متعدد، تاریخ عن الحدیث یمكن فإنھ متعددة تجارب عاشوا الیھود أن فبما

 محلیة جماعات تاریخ ھو للیھود المتعدد یخالتار بأن نالحظ بالتالي و". یھودیة شعوب" عن الحدیث یمكن

 في ونشھد. منفصلة أخرى أحیانا و أخرى جماعات مع مترابطة تكون أحیانا مخصوصة، مسارات ذات

 في الصھیوني الجھاز تحكم بفعل الیھودیة الھویة على متجانس طابع إضفاء محاولة األخیرة العقود

  ).للصھیونیة المناھضون و دینیا لمتشددونا سوى منھ یسلم لم الذي(  الطائفیة المنظمات

  الصھیونیة مبدأ تثبیت

  ".6"إیاه یمنحك ربَُّك، السرمديُّ  بلٍد،" في الحق یمتلكون إسرائیل أبناء"

 على تدلیس إنھ. ھیمني سردٍ  بناءَ  یكلیھ مفھومیا تدلیسا" الصھیونیة الحقیقة"اعتبار إلى یقودنا التأكید ھذا

"  السلیم الحس" مفھوم إلى بالنظر تدلیس أو ،"مشتركة عقالنیة" كونھ جھة من" المشترك الحس" ضوء

" المشترك الحس" من المضطھَد تحرر یعني والذي" السجن كراسات" في غرامشي صاغھ كما

. وتغییره الواقع فھم تروم مطلبیة عقالنیة أداة إلى یتحول والذي المسیطرة، الشرائح لدن من المفروض

" الخبراء" من العدید قبل من رعایتھ و  إغناؤه نظرنا، في تم، الصھاینة، المفكرون بناه الذي الخطاب ھذا

   .جدید استعماري و استعماري سرد مع متوافق ھو و ،الرأي صناع و
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 السیاسات بلورة في ودوره الصھیوني المشروع طبیعة حول ھنا المقدمة التحلیل عناصر إن

 ھذا حول التوضیحات بعض وھذه. االستیطاني االستعمار paradigme أنموذج نحو تقودنا الدولتیة،

  :المفھوم

 مختلف یشبھ ال واستثنائي، منفرد أنھ على الفلسطیني – اإلسرائیلي الصراع وصف یتم ما غالبا"

 الشأن ھو كما للصھیونیة بالنسبة الدافع أن غیر.  قلیال إال الراھنة و الماضیة  االستعماریة الصراعات

 األوروبي االستعمار أو  إلیرالندة البریطاني االستعمار مثل أخرى استیطانیة استعماریة لمشاریع بالنسبة

 تھجیر و مواردھا وعلى األرض على السیطرة ھو ألسترالیا، أو إفریقیا لجنوب أو الشمالیة ألمریكا

 PAST IS PRESENT: SETTLER شعار تحت المنعقد السنوي المؤتمر إن(...)  األصلیین سكانھا

COLONIALISM IN PALESTINE  )یجعل) بفلسطین االستیطاني االستعمار: الماضي راھنیة 

  .فلسطین فھم خاللھ من یمكن مركزیا أنموذجا االستیطاني االستعمار من

 یأتون فالمعمرون. اإلبادة منطق یحكمھ أوال. رئیسیتین  بخاصیتین االستیطاني االستعمار ویتمیز 

 عرضیا لیس واالجتیاح. استبدالھم في بل األصلیین السكان استغالل في تتمثل ال األولى مھمتھم و. للبقاء

 إخضاعھم یتم الناجین، األصلیین السكان فإن األراضي، النتزاع المؤسِّس العنف عن وفضال. بنیویا بل

 وولف باتریك لتعبیر وفقا ،" إبادتھم إلى خاللھا من االستعماري المجتمع ىیسع متنوعة الستراتیجیات

 الذي االستیطاني االستعمار أنموذج الباحث، ھذا فحسب). أسترالیا( التروب بجامعة التاریخ في الباحث

 ةفالصھیونی. إسرائیل على كذلك ینطبق أن یمكن وأسترالیا المتحدة الوالیات حالة في یُتداول ما عادة

 الصھیونیة" إن بل" االستعمار أشكال من آخر شكل" أو" أخرى عنصریة"  فقط لیست لوولف بالنسبة

  . 7"األصلیین السكان إبادة إرادة ثنایاھا في تحمل

 الذي، اإلقصائي واالستعمار االستغاللي االستعمار بین التمییز ضرورة على یؤكد ماشوفیر موشي

  : أكبر بدقة  االستیطاني االستعمار یحدد بحسبھ،

 اللذین ستعماراال من النمطین ھذین بین التمییز بأن ماركسي، لكل بالنسبة واضحا یكون أن یجب"

. حاسمة و عدیدة نتائج ذلك عن یترتب إذ. أساسیة مسألة االختالف، شدیدة اقتصادیة سیاسات ینتھجان

 و مسیطرة طبقة شبھ تشكل ما عادة صغیرة، أقلیة یشكلون االستغاللي االستعمار إطار في فالمعمرون

 االستعمار حل أینما حین في. یاإفریق جنوب وفي مثال الجزائر في األمر علیھ كان مثلما مستِغلة،

 في األمر علیھ كان مثلما جدیدة، قومیة شكلوا قد المعمرین بأن نجد) االستیطاني االستعمار(=  اإلقصائي

  ". القاعدة لھذه اسثناء أي أعرف ال الحقیقة في و. ونیوزلندا و أسترالیا و الشمالیة أمریكا

 الذین المؤلفین من عدد لدن من االعتراضات من دیدالع لقىتَ  الصھیوني المشروع لطبیعة مقاربتنا

 للحملة منطلقا یكون میتروبول غیاب على بناء األیدیولوجي عائقھم مؤسسین االستعمار، أنموذج یرفضون
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 تثبیتھ تم قد  البریطانیة السلطات أطلقتھ الذي بلفور تصریح بأن أعاله الحظنا أن سبق لقد. االستعماریة

 على فلندن،. الصھیوني الفعل شرعنة أساس ھي كانت ، قانونیة قیمةب تتمتع  وبیةأور معاھدات بواسطة

 االستعماریة بالحركة قذفت التي العواصم ھي بروكسیل و والھاي فیینا و وبرلین باریس و القائمة، رأس

 صھاینةال المعمرون بھا" تحرر" التي الطریقة في الثاني االعتراض ویتمثل. العربي الشرق نحو الیھودیة

  ".  االستقالل حرب"ب سمي ما في األوروبیة القوة من

 من سنوات، ثالث دامت التي ،"البریطانیة" اإلمبراطوریة ضد الصھیوني التحرر حرب إن"

 و األسترالیون و األمریكان المعمرون خاضھا التي للحرب مماثلة كانت ،1948 إلى 1945

 لالستعمار أمثلة فكلھا ،)برودیسیا سمیث إیان ل احدیث حصل كما( المیتروبول ضد النیوزیالندیون

  ."8محلیة قومیة  إحداث تم حیث األوروبي

 1948 حرب: "األصلیین السكان ضد تھجیریة حربا اآلن نفس في خاضوا الصھاینة المعمرین أن غیر

 األصلیین السكان ضد موجھة كذلك لكنھا القدیم، المیتروبول ضد موجھة ل استقال حرب فعال تبدو

  ".9استعماریة حربا تظل وبالتالي

  التاریخیة الحقوق مسألة

 ھو و ،إسرائیل أرض بأن القول على واستراتیجیاتھ وخطابھ الصھیوني الجھاز منظور رتكزی

 ما و. الیھودي" الشعب" على مقصورة ملكیة و تاریخي حق ،لفلسطین الصھاینة أعطاه الذي اإلسم

 بأرضھم  ھمتشبث فإن وبالتالي المسیطرة، اإلثنیة إرادة لحسن خاضعون مستأِجرون سوى الفلسطینیون

 وتستطیع. المجموعة ھذه إلى تنتمي ال إسرائیل أرض ألن و ،العربي العالم من جزء لكونھم مزایدة مجردُ 

 العنصري للفصل بنظام یتعلق األمر أن أي الیھودیة، اإلثنیة بسیادة  یقبلوا أن شریطة مملھتحَ  الیھود دولة

  ).األبارتید(

 للغزو كتابا باعتباره التوراة استعملوا لكنھم متدینین، وایكون لم غالبیتھم، في ،الصھیونیة ومؤسس و

 دام نفي بعد" عودتھم" تبرر یةتاریخ أحداثٌ  التوراة صفھات التي الوقائع أن اعتبروا فقد. االستعماري

 بالعبریة ووثائق معدات -فاآلثار. تخییل مجرد ھي ھذه، العودة و المنفى نظریة أن الیوم ونعلم. طویال

 القدیمة یھوذا سیادة حول مقنعة علمیة نظریة بوضع تسمح ال -الحقبة ھذه إلى تاریخھا یعود أو القدیمة

 ھما األركیولوجیا، في ألخصائیین مؤلف قراءة بعد إلیھا نصل التي الخالصة إنھا. الجغرافیة وحدودھا

 سلطات سكتھا التي النقدیة القطع بعض على نعثر أن یمكن الحاالت أقصى ففي. 10سیلبرمان و فنكلستاین

  :ماشوفیر موشي المناضل المفكر ذلك یلخص كما و. محلیة
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 وأحد. األرض بھذه الیھود دوعَ  بأنھ تؤمن أن بل ،بالرب تؤمن ألن حاجة ال صھیونیا تكون لكي"

 أساس  على الفلسطینیین العرب لمعاملة شكلي مبرر تقدیم  في الیوم تكمن ،االدعاء ھذال العملیة منتوجاتال

  .11"االبتزاز یمارسون أنھم

 ،)القدس في جغرافیا المتجسد(  لصھیون حنین ھناك كان أن الیھودي التقلید في حصل ھل لكن

 فتح ذلك، وقبل بل العثمانیة الخالفة إقامة منذ أنھ  التاریخ یبین ھناك؟ مةلإلقا ملموسة مشاریع صاحبتھ

  .1492 سنة إسبانیا من المطرودین الیھود أمام إمبراطوریتھ أبواب الثاني أبایزید السلطان

 في اإلقامة فضلوا المطرودین وغالبیة. العثمانیة اإلمبراطوریة إلى نزحوا الیھود من اآلالف عشرات"

  ".12المغاربیة البلدان و القاھرة و )سمیرنا( وإزمیر إدلب و إسطنبول مثل الحضریة المراكز كبریات

 باألرض مصیره ربط من منھم القلیل فإن ،بفلسطین للیھود العثمانیین استقبال من الرغم وعلى

 اإلبادة حمالت فترة في وحتى. الصھیونیة الدولة مجيء حدود إلى النزوع ھذا یتغیر ولم المقدسة،

) علیھا یشجع قیصرال كان التي(  الیھود كراھیة وتنامي اقتصادیة صعوبات من صاحبھا ما مع ،الحرجة

 یتجھ  لم ،الشرقیة أوروبا من ھاجروا الذین الیھود من مالیین أربعة بین من ،فإنھ 1920 و 1880 نبی ما

 المشار األحداث أن إلى اإلشارة وتجدر. ذلك على الصھاینة حث رغم ألف، مائة سوى فلسطین إلى منھم

 العودة أطروحة تكریس بھدف الرسمیة سرائیلیةاإل التاریخیة النصوص في  بعنایة حجبھا تم أعاله إلیھا

 و الیھود تجمع بین عالقة ھناك بالتأكید. الیھودي" الشعب" لمجموع بالنسبة صھیون إلى) جدا المبتغاة(

  . سیاسي مشروع إقامة و األمر ھذا بین شاسعة مسافة ھناك لكن فلسطین

 فإذا. قانونیة وثیقة باعتباره التوراة نيتبَ : الصھیوني السرد تشرعن التي األساس األداة إلى لنعد

 ال فإنھ الرب، مع عھد إقامة و إسرائیل شعب قصص تبجیل في تتمثل المقدس الكتاب ھذا وظیفة كانت

 یظل العبرانیین بلقِ  من لالستیطان الجغرافي الوصف فإن بالتالي و. طوبوغرافیة وثائق تقدیم یھدف

 مناصري مختلف بین النقاشات یجعل االلتباس ھذا. الحدود لحصر بالنسبة الشيء نفس و عرضیا،

  وضع عدم على إسرائیل دولة تحرص  ،الساعة ولحد. مضطربا التوراتیة الحدود حول الكبرى إسرائیل

  .الحدود ضبط إرادة ضعف  في ،ذلك أسباب أحد یكمن و دستور،

 یستعمل ،مندمجا كال إسرائیل وأرض الیھودي الشعب یشكل بموجبھا التي الصیغة تستقیم ولكي

 على األركیولوجیا كتسخیر القومي، السرد لتعزیز  العلومَ  الصھیونیة، الحركة قیام منذ القیادي، الجھاز

 العلوم بمعھد المعاصر التاریخ في متخصصة الدكتوراة سلك في باحثة وھي ،روسنر كلوي. المثال سبیل

  :رأینا في ،محقة بباریس السیاسیة
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 ھكذا .الصھیوني المشروع تجسید في التاریخیة العلوم تتدخل ،والھویة رضاأل بین الصلة بموجب"

 في النشأة طور في كانت التي العبرانیة الجامعة داخل أساسیین مبحثین األركیولوجیا و التاریخ صار

 ،القدیمة للحضارات الظاھرة اآلثار یدرس علما باعتبارھا فاألركیولوجیا... الماضي القرن من العشرینیات

 تطور قرب عن یتتبع كان غوریون بن دافید... بفلسطین الیھودي الماضي ھذا إحیاء من مكنت

 فلسطین إسم تغییر یتم أن اقترح...  1950 یونیو 27 یوم: الجدیدة اإلسرائیلیة الدولة داخل األركیولوجیا

 بساطة بكل یتعین ضھاولتعوی. لھا معنى ال] فلسطین لفظة[ و... لھا وجود ال اإلسم بھذا أرض" ،القدیمة

  13"...إسرائیل أرض" لفظة استعمال

 الیھودي الشعبف ، ؛للتوراة حرفیة بقراءة متشبثة متدینة مجموعات اكھن ،األنجلیكان عن فضال

 على إنھم. المعاصرون الیھود ھم منھما المنحدرون و ،مترادفان إلیھم النسبةب ،المختار والشعب

 الوالیات في یضمون الذین الصھاینة المسیحیون أقرباؤھم و األصولیون یونتالبروتستان الخصوص

 الذي 27: 9 التكوین لسفر جدا خاص تأویل ھي للنص وقراءتھم. شخص ملیون 50 یقارب ما المتحدة

 كلوكس كو( Ku Klux Klan14 ل والعقائدیة االجتماعیة األسس إن". البیض تفوق" ب المطالبة یبرر

 تبروتستان و بیض تبروتستان: الصھاینة المسیحیین مع علیھ غبار ال تقارب وجود تبین )كالن

 العرقیة النخبة ھو شھرة األكثر مكونھا دینیة – إثنیة جماعة" ( واسب"(WASP) بیض نجلوسكسونیونأ

  . 15)األمریكي االقتصاد على تسیطر التي

" یاال أبایا" اجتیاح لرواد الھویاتي المكون األصولیین، تالبروتستان بین ولوجياألیدی التقارب إن

 أمریغو من المشتق اإلسم عوض ألمریكا" األمریكیة األصلیة الشعوب" منظمات اختارتھ الذي اإلسم(

- إثنیة رؤیة یصوغ تاریخیا سردا باعتباره التوراة: للغایة واضح الصھیوني االستعمار و .)فیسبوتشي

 . 19 القرن ألنتروبولوجیا العنصریة بالعقائد شحنھ تم ینیة،د

  راھنا وتطورھا ،للدولة البدئیة مؤسساتال: الصھیونیة األجھزة تشكل

 دولة إنشاء منھ القصد كان فقد. باألساس رأسمالیا استعماریا مشروعا الصھیوني االستعمار كان

 المجتمع لتعویض مكتملة یھودیة طبقیة بنیة إنشاء تستلزم كانت السیرورة ھذه .فلسطین في یھودیة

 وطبقتھ بفالحیھ طبقي یھودي مجتمع بناء یعتزمون المؤسسون كان" بودیري، موسى وبتعبیر. األصلي

 ،لھا یكون أن الصھیونیة أرادت. األخرى دولالو شعوبال عن ومختلف لمنعز...  وبورجوازیتھ العاملة

". 16الیھود من حقیقیات عاھرات و نوحقیقی لصوص وكذلك بل ،الیھود وحرفیوھا صیرفیوھا فقط لیس
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  بدوره یستلزم كان ،یھودیة  طبقیة ببنیة مزود فلسطین، أرض على جدید، كولونیالي مجتمع إنشاء إن

  .العنف إلى اللجوء بالتالي و األصلیین السكان إبعاد

 أن صغار، بورجوازیون مثقفون وھم ، بھ حلموا الذین على یتعین كان ، المشروع ھذا وإلنجاح

. السیاسي والدعم الناس و المال بین تجمع جبھة یشكلوا أن العموم، على أي الممولین، مع تحالفات یعقدوا

 لترك)  إقناعھم یمكن أو(  مستعدون ھودی و ،مالیا المشروع دعم على قادرون رأسمالیون أخرى، وبعبارة

 اللجوء المشروع ویستطیع. الضروري الدعم تقدیم على قادر سیاسي وكیان ،بفلسطین لالستقرار أوربا

  .بالفعل حصل ما وھو ، المحدثة الصھیونیة الممتلكات لحمایة الضروریة المسلحة القوة إلى

 مختلفة، بأدوار القوى مختلف فیھ تقوم تطوري،و مستقر غیر بتجمع یتعلق األمر كان البدایة، منذ

 والعمل الصھیوني الرأسمال بین الجمع إلى تطمح ،الھجرة من األولى الموجة كانت و. مختلفة لحظات في

 بنفس یتمتعون یكونوا لم الوسطى أوروبا من المنحدرین الیھود المعمرین أن وبما. معا والیھودي العربي

 الكافي، بالقدر تأمین، في صعوبات وجد االستعماري المشروع فإن ،أوروبا في السائد المعیشي المستوى

 الصھاینة یتمكن ولم. المستوطنین في المتمثلة ،االستیطان على قائمة لمستعمرة األساسیة المقومات أحد

: العشرین القرن من األول الجزء في إال المستوطنون بھا یطالب كان التي المرتفعة األجور مشكلة حل من

 رأسمالیین مانحین لدن من وكذلك لكن ، غربیین أوربیین لدن من منظمات لتأسیس األولویة إعطاء تم

 تحویل وسائل وعلى أغنیاء رأسمالیین مساھمة على كذلك االعتماد وتم.  صھاینة أمریكیین واستثماریین

  من التنوع شدیدة حزمة ھناك تكان. فلسطین نحو واألوروبیین األمریكیین للیھود الجماعیة المالیة الموارد

 Anglo Palestine مثل دولتیة شبھ وكیانات والجمعیات اإلسم المجھولة والشركات الشركات

Company  )من أعضاء طرف من بلندن 1902 عام إنشاؤھا تم التي) الفلسطینیة-  اإلنجلیزیة الشركة 

 قد و. االستعماري المشروع إطار في االستثمارات  دعم أجل من بنك أساس على  ،الصھیونیة الحركة

  Bank Leumi إسم اتخذت 1948 وبعد. الجدد الیھود المھاجرین أجل من األراضي شراء إلى تعاطت

  . حالیا بنك  أھم ھو و ،)الوطني البنك(

 المنعقد األول الصھیوني المؤتمر خالل 1897 شتنبر في العالمیة الصھیونیة المنظمة إنشاء تم

  . حالیا العالم في دولیة یھودیة منظمة  أھم يوھ. بسویسرا ببال

 القومي الصندوق(  Le Fond National Juif مؤسسة إنشاء األول الصھیوني المؤتمر قرر قد و

 ھذه وفوق. األراضي شراء في وتخصصت 1901 عام الوجود إلى ظھرت مركزیة، أداة وھي). الیھودي

 الصندوق كان و. الوقت نفس في العمل وقوة راضياأل اجتیاح بھدف الكیبوتزات إقامة تمت األراضي
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 مشكلة ،"الیھودي الشعب" أجل من األرض تحجز الزراعیة والمستوطنات) ي.ق.ص( الیھودي القومي

 تم" شفیر جرشون السوسیولوجي یالحظ وكما. فعلیا إسرائیل دولة إنشاء قبل ،دولتيال شبھ الجھاز بذلك

 أن من الرغم على إسرائیل دولة لبناء الحقیقیة النواة بذلك فصار) ي.ق.ص( أرض على الكیبوتز بناء

 االعتمادات لتحویل داةأ كذلك) ي.ق.ص( وكان. 17"بفلسطین معزولة أقلیة یشكلون كانوا الكیبوتز أعضاء

 مكن كما. الدولة إنشاء بعد للصھیونیة مالیا ودعما ،إسرائیل قیام قبل األراضي لشراء المخصصة

 دعم إلى ذلك كل وتحویل  العالم عبر األشخاص ومن التبرعات مصادر من العدید تجمیع من الصندوق

  . االستعماریة للمجھودات وجماعي فعال

 تم. العنصري للفصل العمومیة شبھ الثالثة المؤسسة ھي ،المزعومة ائیلإسر نقابة أو الھستدروت

  .الیھودي اإلنتاجي النظام من واسعة جوانب في التحكم أجل من مباشرة استعمالھا وتم 1920 سنة إنشاؤھا

 واالھتمام العمل قوة على السیطرة بذلك منامؤَ  ،"العمل اجتیاح"  ل خطط الذي ھو فالھستدروت

 قوة جلب مسؤولیة الھستدروت تحمل كما...األطفال رعایة الصحة،: االجتماعیة و االقتصادیة ھابمستلزمات

. األموال رؤوس بجلب الیھودیة الوكالة اھتمت حین في ،االستیطان مشروع إنجاز بذلك منامؤَ  العمل،

 االقتصاد نب،األجا والمستثمرین المحلیة البورجوازیة جانب إلى دبرت،" ... جدیدة طبقة" ولدت ھكذا

 شریحة  النھایة في تشكل أضحت" الجدیدة الطبقة" ھذه. 18إلسرائیل الخصوصي و العمومي المختلط،

 و. الدولة اقتصاد داخل امتیازات ذات مواقع من ستفیدت التي اإلسرائیلیة المسیطرة بقةطال من واسعة

 عن والدفاع االستعماري االجتماعي المیثاق بین مزجیس الدولة، مكونات من مكونا هباعتبار الھستدروت

 یتعلق األمر كان. مستدیم بشكل" للعمل احتیاطیا جیشا" وجعلھ الفلسطیني العمل بإقصاء ،فئویة مصالح

 التصرف تُْحسن عندما االمتیازات بعض جزرة اآلن نفس في منحھا و اإلسرائیلیة ةالعامل الطبقة بتطویع

 على ینبني ذلك كل. إسرائیل لدولة الحقیقیة القیادات توجد حیث أي الدولة، وقطاعات الكبرى المشاریع في

  . الفلسطیني للقطاع االستعماري واإلقصاء القمع و المستمر اإلخضاع

 وبذلك. مباشر ربح ذات مشاریع في صھیونیة رأسمالیة مساھمات ضعو ،نفسھ اآلن في تم كما

 ھائلة مقادیر. طائلة ألرباح مصدرا باعتباره ،فلسطین من للتصدیر المعد األول المنتوج الحوامض شكلت

 للعمل مستعدین فلسطینیین كانوا الكروم مزارع عمال وغالبیة. األراضي لشراء توجیھھا تم الرسامیل من

 ،الصھیوني المشروع كان وبذلك. العاملة الید من كبیرا عددا یتطلب الذي والجني الزراعة في ،أقل بأجور

 المزدوجة السیرورة مغذیا ،"االستعماریة" و" الرأسمالیة" المظاھر بین یجمع األولى، بدایاتھ في حتى

 یتم كان الربح تحقیقو. ثانیا الربح عن والبحث األراضي سرقة أوال: البدایة منذ الصھیونیة طبعت التي

 یؤتي ال مواز اقتصاد خلق خالل من أو". الیھودیة" واألرض الفلسطیني العمل بین المزاوجة طریق عن

 االقتصار لكن. المباشر الربح یفضلون ما غالبا الخواص الرأسمالیون وكان. الحقا إال الربح حیث من أكلھ
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 بمشاریع المرتبطین االستیطان مشروع و العمومیة شبھ البنیة یھمش أن شأنھ من كان المباشر الربح على

  .روبان و ھرتزل أمثال من الصغیرة للبورجوازیة فرص  وتقدیم اإلمبریالیة مع التحالف: أخرى صھیونیة

   ؟)االعتبار بعین أخده أو( الصھیونیة الحركة مسار استرجاع یمكن كیف إذن 

  :لوكمان زاشاري المؤرخ یالحظ وكما

 طیلة علیھ حافظ الذي االجتماعي و واالقتصادي السیاسي المعنى و المنظمة  شكل فعلیا وتزالكیب یتخذ لم"

 قبل لما بوادره تشكیل إعادة تمت أن بعد ،العشرین القرن من العشرینیات في إال قرن نصف یناھز ما

 منیؤَ  لم و". ةالدول لقیام الحقیقیة النواة" بمثابة) للنقاش خاضع أمر وھو( تعتبر كانت التي و الحرب،

" الیشوف" إدارة إلى الساعیة سیاسیة - السوسیو القوى مجموع إطار في المتقدم موقعھ الصھیوني العمل

  . 19"الثالثینیات بدایة في إال الصھیونیة، والحركة) إسرائیل أرض في الیھودیة المستوطنة(

 بالنسبة و للعمال الصھیونیة حركةلل بالنسبة  الكیبوتزات اكتسبتھ الذي العامة المنفعة طابع إن

 مباشرة وساھم ،الصھیونیة الحركة داخل االجتماعیة و السیاسیة اتالنزوع ھذه قوة من زاد إلمبریالیة،ل

 إلى العربي العالم تقسیمل و السویس قناة قرب متقدم موقع على للحصول بریطانیا فتَطَلُّع. سیطرتھا في

  . لبریطانیةا للمصالح استجالبا تستعملھ انفكت ما والصھیونیة الجدید، باألمر یكن لم ین،أجز

 إال األراضي من مزید باجتیاح الصھیوني للمشروع المحایث االستعماري الفصل ارتبط كلما و

 بسبب أكبر قوة الصھاینة، على المقتصر العمل مشروع اكتسب وقد.  للمقاومة تعرضھ إمكانیة وعظمت

 واالجتماعیة القومیة الصراعات ستتداخل ،أخرى وبعبارة. وجوده تھدد كانت التي الفلسطینیة المقاومة

 عداد في بینھما مشتركة منظمات إقامة إمكانیة ستصبح و الیھود وغیر الیھود بین ستعماریةواال

  .   المستحیالت

 دعم أي تقدیم دون ،علیھ الرأسمال تدفق بفضل نموه االقتصاد في الیھودي القطاع واصل وقد

 واسعة قطاعات عن المتزاید ائھمصإق عبر ،العرب للعمال بالنسبة سیحصل األمر نفس. العربي للقطاع

  .البریطاني لالنتداب الخاضعة بفلسطین اإلنتاج نظام من

 العمل قطاع في آخرون مفكرون و زوروف أرلو. حیوي أمر على األصبع تضع الصیغة ھذه

 الضروریة الوسائل عن السیاسي العقاب و الھجومي العنف استبعدوا - جابتنسكي باسثناء – الصھیوني

 ملكیتھم حمایة إلى الحاجة و االستعماریة السیرورة بأن یرون كانوا( نيالصھیو بالمشروع للنھوض

 لدن من خاصة باستمرار، حاضرا كان الحال، بطبیعة العنف، لكن). دفاعي نحو على تتم أن یجب الجدیدة

 الصھاینة لكن. بفلسطین الصھیوني البرنامج متواصل بشكل تدعم كانت التي البریطانیة االنتداب سلطات



13 
 

 مؤسسات المساحة ھذه فوق شیدوا ذلك ورغم. األراضي من المئة في 7 من أكثر شراء من تمكنوای لم

 . النكبة نجاح أسباب مراكمة من مكنت فعالة عسكریة شبھ قوة ذلك في بما قویة، دولتیة شبھ

 دیونبال الفالحین لكاھل المتواصل اإلثقال: البریطانیة الترابیة السیاسة إطار في تم السلطة تركیز

 في و. المستوطنات سكان عدد من المستمر بالرفع تسمح تھجیریة سیاسة أراضیھم؛ بیع على إلجبارھم

 قویة دفعة الصھیونیة الدولة لشبھ أعطى وفیر رأسمال جلب من األلمان الیھود ھجرة مكنت الوقت، نفس

 ففتح النازیین، مع نةالصھای عقده الذي ھافارا اتفاق في إقراره تم ما ھو و. 1939 و 1933 بین ما

 من ضاعفت مجملھا في السیاسات ھذه.فلسطین نحو األلمان الیھود ونقل الرسامیل تحویل أمام الطریق

 ،المدن بحواضر عشوائیة سكنیة أحیاء نحو الھجرة إلى بھم ودفعت الفلسطینیین السكان على الضغط حدة

 ما ،العیش في صعوبة إلى و ،الرئیسیة دنالم حول بؤس أحزمة خلق إلى أدى مما. أراضیھم فقدان إلىو

 الفلسطینیین انتفاض إلى أدى ما وھو. تتضاءل أراضیھم مساحة فتئت ما لفالحین بالنسبة تتزاید، انفكت

 ،اإلمبریالیة و لالستعمار مناھضة الرثة البرولیتاریا و للفالحین عارمة انتفاضة ،1939 و 1936 بین

. علیھا التغلب من مكنھ ،شرس بقمع صھیوني – األنجلو التحالف واجھھا وقد.فلسطین أرجاء كل عمت

 تشكل واعتبرتھا  االنتفاضة ھذه غالبیتھا، في الفلسطینیة المسیطرة الطبقة عارضت الوقت، نفس وفي

 سحق وعندما. الحسیني عبدالقادر مثل ،االستثناءات بعض مع  ،معیشتھا لمستوى و لسلطتھا تھدیدا

 محطما، متداعیا متشرذما نفسھ الفلسطیني المجتمع وجد االنتفاضة، ھذه یونيصھ – األنجلو التحالف

 على قادرة قوة) القیادة ھذه( تصیر أن دون حالت انقسامات ،الكامنة العضویة قیادتھ صفوف في ونشأت

 على أصال المتقدمة ،الصھیونیة االقتصاد قطاعات وعرفت. 1948 سنة الصھیونیة الھجمة مواجھة

 ،العقود حول المفاوضات في الفلسطینیین على مورس الذي التمییز بفعل أكبر نموا الفلسطینیة، القطاعات

 بالبحر الملح مصانع مثل عملیات في ،الفلسطیني الرأسمال على مفضال الصھیوني الرأسمال كان حیث

 ،1945 إلى 1939 من الصھاینة اتبعھا التي الواردات، استبدال سیاسة عززت الختام، سبیل وعلى. المیت

  . الصھیوني االقتصادي األساس

 من ،یبدو كان فما. منھ مفر ال أمرا النكبة خالل الصھیونیة انتصار جعلت العوامل من الحزمة ھذه

 سیرورة ثالثة، زاویة ومن ،للدولة بناءً  ثانیة، زاویة من یبدو أن باإلمكان صار ، لألراضي سرقةً  زاویة،

 كانت وقد. األرض أي األھم، المورد من ضخمة كمیة منتؤَ  كانت البدئیة الدولة بأن علما األولي، للتراكم

 خالل من االقتصادیة قاعدتھا بناء في التقدم على قادرة األرض ھذه فوق المقامة الصھیونیة المؤسسات

 الضرر بجبر سمي ما خاصة أوروبا، من الرسامیل تدفق استمر و. الدولتي شبھ القطاع على تركیزھا

 الطبقة من خاصة المتحدة، الوالیات من كذلك التدفق ھذا وجاء. دوالر مالییر سبعة من أكثر – لمانياأل
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 فلسطین في یرون الصھاینة المستثمرون وكان. االجتماعي االرتقاء طور في وھي الیھودیة الوسطى

 من وكذلك بل ،توالمساعدا المساھمات من فقط یتكون یكن لم الرسامیل فتدفق. للربح فرصة التاریخیة

  . الوطن إلى محولة فوائد أي رسامیل، خروج إلى تفضي كانت استثمارات

 -  الشرقیة أوروبا یھود – بواسطتھا الدولة بناء یأملون الصھاینة كان التي البشریة المادة إن وحیث

 طرف من مدبرة كانت ما غالبا جماعیة، ھجرة حصلت قدف المتناول، في تعد لم 1967 و 1948 بین ما

 وكان. أخرى مناطق ومن الیھودیة كردستان و المشرق ومن بل ،الشمالیة إفریقیا من فقط لیس الصھاینة،

 لتحتل جدتوُ  معوزة طبقة یشكلون أي ،"الماء وجلب الحطب جمع" یمارسون المھاجرون ھؤالء

 داخل القیادة قعمو أیضا تحتل كانت الیھود من الجماعة ھذه أن غیر. الطبقي السلم من الدنیا الدرجات

 المسحوق"  ھذا أنب یرون كانوا الصھاینةف. المشرقیة خصائصھا إلى بالنظر ،الصھیونیة الحركة

 الثقافیة المستویات على منھم قربھ بحكم الفلسطینیین من التقرب یمكنھ غوریون، بن بتعبیر ،"البشري

 الیھود بین -طائفي أو – استعماري طخ تسطیر إلى تسعى الصھیونیة القیادة كانت. واللغویة واالقتصادیة

 اآلخرون الضباط و غوریون بن كان ھكذا. الھدف ھذا لبلوغ الوسائل إحدى الحرب كانت و. الیھود وغیر

 في ترى بحسبھم،) الدولة" ( یقول كان السیاسة، ھذه یحبذ یكن لم الذي شاریت موشیھ. األمر یرون

 التدخل...( معنوي توتر على والحفاظ ،الرفاه لزیادة ،الوحیدة الوسیلة تكن لم إن ،الرئیسیة الوسیلة الحرب

 من التدخل ھذا. 20"وعسكري مدني توتر على الحفاظ على یساعدنا فھو... حیاةلل إكسیر بمثابة ھو) القمعي

 التراكم یرفضون الذین الفلسطینیین تستھدف النار إطالق وقف خطوط وراء متكررة غارات شن خالل

 الدولة میزانیة من كبیرة أجزاء لتخصیص مبررا لنا یتیح أراضیھم، فوق المنجز اإلسرائیلي ألوليا

 قناة عملیة في العظمى بریطانیا و لفرنسا طوعیا حلیفا نفسھا تقدم كانت جھتھا، من إسرائیل. للتسلح

  . الجزائر حرب خالل االنتفاضة قمع على فرنسا مساعدة خالل من ثم 1956 سنة السویس

 اإلضرابات وشكلت. أزمة مرحلة في إسرائیل ودخلت الستینیات، منتصف في انتھى النموذج ھذا

 الوسائل أن على مؤشرا ،إفریقیا شمال من المنحدرین العمال صفوف عمت التي واالضطرابات

 التي 1967 حرب إلى العسكرة وقادت. مجدیة تعد لم الطبقیة، التوترات تلطیف في المستعملة" الداخلیة"

 شدیدة صاعدة قومیة وأزاحت القومیة العربیة الدول دمرت العملیة ھذه. أمریكي أخضر بضوء إعالنھا تم

 في الیمین نحو النعطافة المجال وأفسحت معتدلة، عربیة لدول مجاورةً  وسوریا، مصر في الرادیكالیة

  . سوریا في األسد وحافظ مصر في السادات أنور بقیادة البلدین

 الضفة احتالل منح و. اإلنتاج بنیة وكذا اإلسرائیلیة الدولة میزانیة عسكرة تسارعت آلن،ا نفس وفي

 ،االحتالل تكثیف مھمتھ جیش إلى الطوعي الدولة احتیاج – متواصلة لعسكرة ذریعة غزة وقطاع الغربیة
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 بشكل األمریكیة المساعدات ارتفعت 1970 بعد و. الجیش ھذا متطلباتل یستجیب عسكري قطاع إلى و

 للدفاع الصناعیة القاعدة إنشاء وعي، عن األمریكیة، الحكومة وقررت. العسكري المجال في كبیر

 مشتریات إلنجاز العسكریة مساعداتھا من المائة في 25 تخصیص إمكانیة سرائیلإل أتاحت و اإلسرائیلي،

 – العسكري مركبال في المساھمة إلى أساسا توجھت فقد المساعدات، حجم إلى وبالنظر.  داخلیة

 عملیاتھا من وسعت ،إلكتریك جنرال مثل ،األمریكیة الشركات  من العدید أن كما. اإلسرائیلي الصناعي

  . جیدا تكوینا ومكونة رخیصة عمل قوة من بذلك مستفیدة ،إسرائیل داخل

 التھدیدات إحدى برزت السبعینیات، بدایة وفي. 1967 بعد إال الداخلیة الطبقیة التناقضات تھدأ لم و

 الفلسطینیة التحریر منظمة مع عالقة أقامت حركة وھي اإلسرائیلیون، السود الفھود: خطورة األكثر

 قیادتھا لھ تعرضت ما إلى بالنظر ات،االحتجاج احتواء على قادرة الحركة ھذه تكن لم. طبقیا خطابا وتبنت

 بلترة غزة وقطاع الغربیة بالضفة الفلسطینیون عرف كذلك المرحلة ھذه وفي. إغراءات و مضایقات من

 سكانیةال الكثافة ذات المنطقتین ھاتین أریاف في االجتماعي التكاثر إمكانیة لدیھم وتزایدت  متزایدة،

 تمكن الطبقي، السلم في األدنى المراتب یحتلون الفلسطینیون ظل حین وفي. مرتفعةال قرویةالو زراعیةال

 حافزا إلیھم بالنسبة شكل الذي األمر صغیرة، بورجوازیة إلى تحولال من) المزراحیون( الشرقیون الیھود

-الصناعیة القاعدة عرفت الثمانینیات، بدایة وفي. ذلك بعد المستوطنات مشروعِ  ثم االحتالل لدعم

 في 40 إلى 30 من – الدولة من تتلقاه كانت الذي القوي الدعم فبفضل. ھائال نموا اإلسرائیلیة  العسكریة

 لتدخل یكفي بما قویة تصبح أن من الدولة شركات تمكنت – السنوات بعض في المیزانیة من المائة

 العاملة الطبقة صفوف في التراتبیة حدة ازدادت اآلن نفس في و. الدولیة األسواق مستوى على المنافسة

 الداخلیة الطبقیة التوترات تھدئة ھو المبتغى كان إلسرائیل، االستعماریة الطبیعة إلى وبالنظر. اإلسرائیلیة

 مشروع إخراج تم السلطة، ألحزاب اإللحاقیة للعقیدة ووفقا. غزة وقطاع الغربیة الضفة سكان حساب على

 قد و. الرفاه ودولةَ  مناسبة بأثمنة سكنیة مشاریع وتنشئ ،األراضي من مزیدا تسرق إسرائیل: المستوطنات

 و تمركزٍ  و ،إسرائیل شھدتھ متسارع تضخم رإطا في ،الثمانینیات خالل المشروع ھذا وتیرة ارتفعت

  .الھیكلي التقویم إطار في كلھ ذلك وفوق صناعیین، ھیكلة إعادةِ 

 الخاص فالرأسمال. طبقة باعتبارھا اإلسرائیلیة المسیطرة الطبقة تشكلت بالضبط اللحظة ھذه في

 أوروبیین ینمستثمر خالل من الرأسمالي، االستعماري المشروع عناصر من عنصرا دائما كان

 في أموالھا تضع التي الیھودیة النخب من أعضاء كانوا ما غالبا للقارات، عابرین وكذلك وأمریكیین

 لكن ،إسرائیل إلى تدخل إعانات عن عبارة دائما یكن لم الرسامیل وتدفق. الصاعدة اإلسرائیلیة السوق

 في خاصة أخرى، مالیة ومصالح المحلیة لبنوكاف. أرباح شكل على إسرائیل من تخرج تدفقات وكذلك
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 في اإلسرائیلیة السیاسیة النخبة لكن. السبعینیات غایة إلى األربعینیات منذ تطورت األلماس، تجارة مجال

 أبوابھا وفتحت ،الرسامیل تدفقات بلبرلة وقامت الھیكلي التقویم سیاسة اقتصادھا على طبقت الثمانینیات

 صناعة خوصصة وشكلت. اإلسرائیلیة بالنخبة االختالط من مكنھملت أخرى وبلدان المتحدة الوالیات على

 إلى بخسة بأثمان الشركات ھذه بیع تم ما غالبا و. السیاسة ھذه من آخر عنصرا التجاریة والشركات الدولة

 للبورجوازیة السریعة االنطالقة عناصر أحد األمر ھذا ومثَّل. النظام من سیاسیا مقربین مطلعین أشخاص

 السبعینیات فخالل. تتغیر المتحدة والوالیات إسرائیل بین العالقة بدأت ،بالذات اللحظة ھذه في. یلیةاإلسرائ

 الوالیات تستطیع ال التي المتسخة األدوار إنجاز في یتمثل إلسرائیل المركزي الدور كان والثمانینیات

 نظام وتسلیح والجنوبیة الوسطى یكابأمر الفاشیة األنظمة تسلیح في والمتمثلة مباشرة، بھا التكفل المتحدة

 أضحى الثمانینیات نھایة في اإلسرائیلي الرأسمال لكن. إیران إلى األسلحة نقل و إفریقیا بجنوب األبارتید

 الوالیات مع الحر للتبادل اتفاقا إسرائیل ووقعت. العالمیة البورصات أسواق في" لالندماج" مستعدا

 أجل من اعتبرت اتفاقیات أوسلو، ثم مدرید اتفاقیات عقد من فلسطینیةال االنتفاضة عتسرَّ  وقد. المتحدة

 القیادیة الطبقة لفائدة" الدولة" مشروع تحقیق من االتفاقیات ھذه مكنت قد و. الفلسطینیین مع" السالم"

 هھذ وكانت. استثماراتھا إنجاز قصد ترابیة قاعدة من الخلیج بدول المنفى بورجوازیةَ  ومكنت ،الفلسطینیة

 الكومبرادوریة الدولة الجدیدة، الدولة إلى االحتالل تحویل إلى إسرائیل سعي كذلك تجسد االتفاقات

 تضاعف بحیث مھوال، نموا المستوطنات بناء مشروع شھد وقد. الفلسطینیة الوطنیة السلطة أي الكامنة،

 األراضي على قبضتھا حكمتُ  لكي المزعوم السالم ھذا استثمرت فإسرائیل ؛2000 و 1993 بین ما حجمھ

 الطبقات لشراء إسرائیل استعملتھ الذي البدائي التراكم لمواصلة" باردة" سیرورة وھي – الفلسطینیة

  .النحو ھذا على  تعویضات لھا دمتفقُ . أوسلو أرباح من نصیبھا تنل لم الطبقات فھذه. الشعبیة و الوسطى

 تحقیق من الدقیقة، بالتكنولوجیا المرتبطة إسرائیل، في الحاكمة البورجوازیة شرائح تمكنت وقد

 وسطا خلقت تتلقاھا، التي المتدنیة واألجور التربیة، مجال في العمل قوة استثمار بأن ذلك ھامة؛ نتائج

 التكنولوجیا لرأسمالیة القائمة التحتیة البنیة على المستثمرون اعتمد فقد. الرفیعة التقنیة لتطور مالئما

 للرأسمال مكافأة تقدیم انتائجھ من كان ،ةجدید ةصناعی أداة بإدخال قاموا ،قتالو نفس وفي ،الدقیقة

  . اإلسرائیلي االقتصاد عولمة إطار في اإلسرائیلي

 تجریم تم ،التسعینیات أواسط في و. العطب أصابھا قد الفلسطینیة المقاومة كانت اللحظة، ھذه في

 دعم أي من احرمھ الذي األمر ،"اإلرھابیین لوائح" ضمن بوضعھا المسلحة الفلسطینیة المجموعات

 أن أوسلو اعتبرت حین في ،الشتات لفلسطینیي ضربة لثَّ مَ  ،الفلسطینیة التحریر منظمة حل أن كما. مادي

 غیر المنظمات و التطبیع احتل فیما ،غزة وقطاع الغربیة الضفة سكان فقط ھم الفلسطینیین السكان

  . سلمیةً  المقاومة لعْ وجَ  اصطناعي مدني مجتمع لقخ فتم ،الفلسطیني المشھد الحكومیة
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 لدى الحرب نحو نزوع وعوضھا العولمة، تباطأت بوش، جورج انتخاب مع ،2000 سنة وفي

 الفلسطینیین شارون أرییل دفع الفترة ھذه وفي. أفغانستان و العراق بمھاجمة قامت إذ المتحدة، الوالیات

 النحو، ھذا على. وفتح الفلسطینیة السلطة في الوطنیة العناصر من ىتبق ما تدمیر لھ لیتسنى االنتفاضة إلى

 القرار دوائر داخل نفسھ، اآلن وفي ،التاریخیة فلسطین داخل" الساخنة" الحرب نحو نزوع برز

 أن كما المرحلة، ھذه خالل طائلة أرباحا األسلحة صناع و المالیة و األمریكي البترول وجنى. األمریكیة

 سنوات خالل تطورت التي ،القمع وتكنولوجیات األمن قضایا" عولمة" من األرباح تراكم إسرائیل

 للتقاطب كانعكاس ،إسرائیلي و أمریكي بدعم الخارج في الحربَ  النزوعُ  ھذا قاد اآلن نفس وفي. أوسلو

 مایزالت عن األنظار تحویل الخارجیة، بالحرب المرتبط التوتر مھام من وكان البلدین؛ داخل االجتماعي

  . عبئھ من والتخفیف بالداخل الطبقي

 نحو فاندفاعھ. شارون أرییل الصاعدُ  األمن وقطاع األسلحة صناعة قطاع دعم إسرائیل، وفي

 لتكنولوجیات دائما مختبرا فلسطین من فجعل الرأسمال، لمصالح إضافیا حاضنا كان" الساخنة الحرب"

 تصدیر في رةالمستثمَ  اإلسرائیلي الرأسمال حصص إنف ھنا من. الساكنة مراقبة و اإلسرائیلیة التسلح

  . للغایة مربحة تكنولوجیات لتصدیر فأكثر أكثر تعاطت ،األمنیة الخبرة و المعدات و األسلحة

 الحرب إلى النزوع  تمكَّن بحیث أوباما، إدارة خالل تأثیرھا واصلت و العوامل ھذه تضافرت وقد

 نظام إقامة في الحاكمة، الطبقة لدى یتشكل بدأ قد كان ضعیفٍ  سٍ حما على القضاء من ،المسیطرُ  الساخنة

 أضحت و الساخنة حروبھا المتحدة الوالیات واصلت وقد. الفلسطینیة السلطة قیادة تحت بانتوستنات

 في سنویة قیاسیة أرقاما المتحدة الوالیات حققت بینما العالم، في لألسلحة المصدرة الدول أكبر من إسرائیل

 مشتركة سیاسة ومن األسلحة تجارة من أرباحا فأكثر أكثر تجنیان فالدولتان. بالمنطقة األسلحة مبیعات

 ھو إلیھ یسعیان ما. بسوریا الحرب في واآلن لیبیا ثم العراق في بدایة – العربیة القومیة معاقل آخر لتحطیم

 اتخذت السیاق ھذا في. لرسامیلل االنفتاح شدید بتدفق المرة ھذه یتمیز استعمار المنطقة، استعمار إعادة

 كذلك و السیادة عن للدفاع وعملي أیدیولوجي بالتزام یتمیز ،النظام لھذا مناھضا طابعا هللا وحزب إیران

  .الفلسطینیة المقاومة لدعم

  األبارتید دولة إلى التاریخیة الصھیونیة من

  القانون بموجب و القائم الوضع حیث من األبارتید تثبیت أو التمییز مأسسة
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 على تقوم والتي) دولیا بھا المعترف الحدود داخل( إسرائیل في بھا المعمول القانونیة االزدواجیة إن

 الیھود و) اإلسرائیلیین العرب أو إسرائیل عرب إسم علیھم یطلق( الفلسطینیین المواطنین بین الفصل مبدأ

 االزدواجیة ھذه. اإلسرائیلیة السلطة حتت یقع ترابي مجال داخل التمییز مأسسة عن عبرت اإلسرائیلیین،

 في" الیھود دولة" إقامة ولمشروع للصھیونیة المحایثة للتناقضات وحقوقي قانوني انعكاس سوى لیست

  :األبارتید مفھوم بداللة یذكرنا دافدسون أشلي. الیھود غیر من سكانھا غالبیة منطقة

 بھدف ارتكابھا یتم إنسانیة ال أفعال من كلیتش دولیتین، اتفاقیتین في علیھ المنصوص األبارتید"

 ویكمن. علیھا ممنھج قمع وممارسة أخرى، عرقیة مجموعة على عرقیة مجموعة سیطرة وتعزیز تحقیق

 الیھود بین تمییزا تقیم التي والسیاسات القوانین من سلسلة في اإلسرائیلي لألبارتید األول األساسي العنصر

 إسرائیل فمواطنو. األولى الفئة لصالح مادیة وامتیازات تفضیلیا نیاقانو وضعا منوتؤَ  الیھود وغیر

 ما أمام أنفسھم سیجدون ،"عدالة" الفلسطینیة – اإلسرائیلیة اإلنسان حقوق لمنظمة وفقا الفلسطینیون،

 األقلیة ضد مباشرة التمییز تمارس أو للیھود األفضلیة تعطي أنھا إما ،قانون ومشروع قانونا 50 یقارب

  .21"لسطینیةالف

 وامتالك الیھود لدى الدیمغرافي النمو تشجیع: واضحة مھمة للتشریع كان ،الدولة إعالن ومنذ

 بسن 1950 سنة الكنیسیت قام الغایة ولھذه". الیھودي الشعب ممتلكات" من اجزء لتصبح األراضي

 من الیھود( الشتات في یھودي لكل ویتیح ،قانوني منظور من الیھودي ھو من یحدد الذي" العودة قانون"

 قھتطبی تم الیھودیة، للھویة أعطيَ  الذي الخاص الوضع ھذا. إسرائیل إلى الھجرة إمكانیة) البلدان مختلف

 التفضیلي القانوني الوضع تعمیم تم وبذلك المحتلة، األراضي في أي إسرائیل، حدود خارج ذلك بعد

 الجئینلل" العودة حق" ل الكلي المنع مع بتواز ذلك تم وقد. الیھود المستوطنین على المادیة، واالمتیازات

 السرقة، تشرعن القوانین من ترسانة على الكنیسیت صوت األراضي، بتملك یتعلق ما وفي. الفلسطینیین

  . الیھودي القومي بالصندوق المتعلقة الفقرات في ذلك عن نبذة وسنقدم

  :ویؤكد. إثنوقراطیة بكونھا إسرائیل دولة عرفیُ  إسرائیلي، مؤرخ وھو ساند، شلومو

 لوجیةبیو إثنیة خدمة في بل ،للمساواة تواق و مدني شعب خدمة في الرئیسیة مھمتھا تكمن ال دولة إنھا"

 كینونتھا في تمییزیة و إقصائیة وھي الحیویة، شدیدة لكن التاریخي المستوى على تخییلیة ودینیة

  . 22"السیاسیة

 عن أو األم ساللة عبر الیھودیة الجماعة إلى االنتماء لانتقا على أي ،البیولوجیة اإلثنیة على یحیل ساند

 ھي ،الدولة مستوى على الممارس األبارتید و البنیة ھذه بین المزاوجة إن. الیھودیة الدیانة اعتناق طریق

 إثنیة بالضرورة یستلزم األبارتید على قائما االجتماعي للبناء نموذجا بأن ونضیف. اإلثنوقراطیة یؤسس ما

 ما كل بعد  الیھودیة للھویة بالنسبة دامحدِّ  یزال ما البارامتر ھذا أن حقا المحزن من و. تفوقیة ةنزع ذات

  . الوراثي و البیولوجي المكون أساس على وتمییز مسبقة أفكار من ،عقود طیلة عنھ، نجم
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  االستخباراتیة األجھزة

 یتمثل كان منھ الھدف أن وبدیھي. المستوطنین استقرار منذ استخباراتي جھاز إقامة في التفكیر بدأ

 یتمثل كذلك منھ الھدف وكان. الرحیل على إجبارھم و محاربتھم قصد البریطانیین حول معلومات جمع في

 وانصب. الدولة إقامة دعم في علیھ االعتماد یمكن العالم عبر األشخاص و المؤسسات ِمنَ  َمن معرفة في

 لم الذین األشخاص ھجرة أي فلسطین، إلى الشرعیة یرغ الیھود ھجرة تنظیم على خاص بشكل نشاطھ

 یتعین كان ،الغایة لھذه و. البریطانیة السلطات تسلمھا كانت التي الھجرة وثائق على الحصول من یتمكنوا

 طرف من العلیا قیادتھا أعضاء غالبیة تعیین یتم كان التي البنیة ھذه. الدولي الصعید على المعلومات جمع

  . 1952 سنة لھاح تم الموساد،

 للوزیر مباشرة تابع وھو. 1951 سنة) الخاصة والمھام االستخبارات معھد( الموساد إنشاء تم

 قدماء مالحقة كانت ،1980 غایة وإلى...باالغتیاالت للقیام الترخیص على القادر الوحید ،األول

 واسعة شبكة تطویر من ھمةالم ھذه مكنت وقد. الموساد أنشطة من ھاما حیزا تمثل ،النازیین المسؤولین

 داخل المتواطئین من ھالمیة مجموعة وبناء االستخبارات، أجھزة مختلف من متعاونین مع للتبادل

  . محلیا التجسس عملیات في المساھمة و معلومات بتجمیع مكلفة ،العالم في الیھودیة المجموعات

 إیشمان أدولف النازي المسؤول اختطاف ،نذكر الموساد عمل طبعت التي الوقائع بین ومن

 إعدامھ و كشفھ تم الذي السوریة، الحكومة إلى كوھن إیلي الجاسوس وتسریب ،1960 سنة باألرجنتین

 1973 أبریل في یوسف، أبو و عدوان كمال و ناصر كمال فلسطینیین، قیادیین ثالثة واغتیال ،1965 سنة

 داخل جھاد أبو غتیالال التونسي التراب إلى التسلل و باراك، إیھود بقیادة كوماندو طرف من ببیروت

  . 1988 أبریل في منزلھ

 بھا، یعملون التي األجھزة من تعویضاتھم یتلقون العموم، على بالخارج، الموساد عمالء یكن لم

 حملة مثل ،إلسرائیل مؤیدة حمالت كذلك ینظمون كانوا وقد). مساعدون أي" (سیانیم" بالعبریة ویسمون

 مثل برؤساء أو هللا، حزب و حماس و بإیران للتشھیر حمالت أو شالیت جیالد راحس بإطالق المطالبة

 التدخالت من العدید ینسقون كانوا كما. بإسبانیا إغلیسیاس بابلو بودیموس بمرشح أو لوال، و شافیز

 فرض و االستثمارات سحب و المقاطعة أجل من الحركة( BDS حركة محاصرة إلى الساعیة

 عنوان یحمل مؤلَّف إلى تعود" سیانیم" لفظة شعبیة إن. آنذاك النمو طور في وھي 23)العقوبات

Printemps des Sayanim )الرمتان النشر دار عن) السیانیم ربیع (L’Harmatan, 2010)  للكاتب 
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 انظر( بدیھي أمر) الدعایة جھاز" (باراھاس" مع  الموساد تنسیق و. كوھین جاكوب المغربي - الفرنسي

  ).الالحقة الفقرات

 فرق. معتاد أمر ورجاال، نساء شرقیین، ومسیحیین وأمازیغ وعرب لمسلمین الموساد تجنید إن

 ھدفا بیكو، -سایكس اتفاقیات منذ كان، عربیة مجموعة إلى باالنتماء اإلحساس على القضاء تسد؟

لتھ الصھیونیة تبنتھ و ،بریالیةواإلم لالستعمار ملحا استراتیجیا  مع للقطع محاولة كل استئصال بھدف وفعَّ

  . مندمجة عربیة إقلیمیة مجموعة خلق دون والحیلولة ،الدولیة القرار مراكز

 الجریدة من ناكدیمون شلومو و بركمان رونین إسرائیلیان، صحفیان أنجزه الذي التحقیق و

 قدم الذي الموساد و المغربیة المملكة بین عالقات وجود عن رالستا أزاح أحرنوت، یدیعوت اإلسرائیلیة

  .:بباریس 1965 سنة بنبركة المھدي اختطاف عملیة في ثمینة مساعدة

 شتنبر 18 و 13 بین ما القترة ففي. أساسیة معلومات من الموساد، من عمالء المغربیة المخابرات مكنت"

 أمیر لمیر الثاني الحسن الملك فقدم. األھمیة في غایة ءالبیضا بالدار قمة العربیة الجامعة عقدت ،1965

". التصنت تحت كان الذي لالجتماع تسجیالت وكذلك اللقاء، بھذا المتعلقة الوثائق كل الموساد، مدیر

 فخالل[...] إسرائیل أعداء أكبر مرامي عن فكرة قدمت ،جدا الھامة المعلومات ھذه" أن عن فضال

   ". إسرائیل ضد جدیدة حرب لخوض مھیئین غیر أنھم على العربیة شالجیو قادة عبر ،جتماعاال

 بحرب ذلك بعد سیسمى ما شن إشكول لیفي حكومة على تساحال اقترح جزئیا، المعلومات، ھذه على بناء

  . 24"1967 سنة أیام الستة

 للعمالء مزورة وثائق تقدیم و ،بنبركة المھدي تحركات متابعة بمھمة الموساد اضطلع ،ذلك مقابل في و

 بعد بنبركة جثة فاءإخ في اإلسرائیلیون العمالء ساھم كما. العملیة ھذه في المتورطین والفرنسیین المغاربة

  . موتھ تبین أن

 للقمع وكالة إنھ.  اإلسرائیلیة الحدود داخل یعمل التجسس، لمحاربة جھاز ھو الشاباك أو  بیت الشین

 الجسدي التعذیب استعمال في اإلفراطُ  بیت الشین عن معروف و .األصلیین السكان تجاه االستعماري

  ".المعتدلة الجسدیة الضغوطات" بكثیر اوزینمتج الفلسطینیین، من اآلالف حق في والنفسي

 الشمولیة، األنظمة تستعملھا التي الطرق نفس ھي فلسطینیین مخبرین تجنید في المتبعة والطرق

 و الضحك على یبعث ألمر" المنطقة في الوحید الدیمقراطي النظام"  بأنھ الصھیوني النظام وصفف

 المقیم البریطاني الصحفي كوك جوناثان كتابات ىإل الرجوع یمكن التفاصیل من ولمزید. السخریة

  . 25بالناصرة
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 أبحاث إنجاز في دوره ویتمثل). أمان( AMAN بھ، خاص لالستخبارات جھاز لھف الجیش أما

 تقوم أخرى تشكیالت وھناك. الحدود وراء فیما بعملیات والقیام المجاورة، العربیة البلدان حول موجھة،

  . استخباراتیة بمھام

  ھاسبارا أو الدعایة جھاز

 بھا تقوم التي الدعایة عملیات على للداللة ،"تفسیر" یعني الذي ھاسبارا العبري اللفظ ویستعمل

 الدعایة على[ ...]  اھاسبار لفظة تدل" لشومسكي وفقا و لھا؛ مساندة ومجموعات اإلسرائیلیة الحكومة

  ". تفسیره یتعین فقط صحیح، دائما إسرائیل موقف أن وتعني اإلسرائیلیة،

  الدعایة جھاز تطور

 قرارلل المتحدة لألمم العامة الجمعیة إصدار أمام 1975 سنة ملحا أمرا الھاسبارا جھاز أضحى

 من شكل الصھیونیة" بأن برویعت ،"العنصري التمییز أشكال جمیع على القضاء" إلى یدعو الذي 3379

 األسالیب كل اإلسرائیلیة الدعائیة اآللة استعملت سنة، 17 وخالل". العنصري التمییز و العنصریة أشكال

  . 1991 سنة فعال تم ما وھو. القرار ھذا إبطال بھدف

 لكثیرا و المالیة اإلمكانیات من الكثیر تستثمر والشركات السیاسیة التشكیالت و الدول كل أن أكید

 ،الصھیوني للنظام الفقري العمودَ  ،ذلك یشكل أن لكن مصالحھا، وحمایة" التواصل" بھدف الطاقة من

 بأن جیدا واعون الصھیونیة الحكومیة السیاسات يمسؤول بأن ذلك. التعلیقات بعض یستحق فأمر

 لحذرو" المسیحي" العالم لدى بالذنب لإلحساس تستجیب حجاجیة دةعُ  تقدیم على مبنیة مطالبھم مشروعیة

  . اإلسالمیة - العربیة الشعوب من البیض القرار أصحاب و العام الرأي خشیة أو

 شك ال. النص ھذا بدایة في مبین ھو كما والدتھا، منذ سردھا بلورة في الصھیونیة الحركة شرعت

 كبةالن خالل" الجمل تكملھا" أرض بدون لشعب شعب بدون أرض" الجملة في یتمثل شعارھا أن في

 التذكیر ھھنا یجدر" ( العرب القادة خطابات بعد ھربوا الذین ھم بل ،الفلسطینیین طرد یتم لم) 1948(

 الشرق في الوحیدة الدیمقراطیة ھي إسرائیل" و") واحدا عربیا نطرد لم" الشھیرة غوریون بن بجملة

" مزھر بستان إلى الصحراء واحول الصھاینة الرواد"  و" العالم في تخلقا األكثر الجیش تمتلك و األوسط

  ". رفضوا الذین ھم العرب السلم، في ترغب دائما كانت إسرائیل"  أخیرا ثم
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 كان ،األجنبي العام الرأي أمام الفلسطینیین، حق في االحتالل جیش یرتكبھا التي المجازر ولتبریر

 ونزع قمع من ارتكابھ یتم ما قاطعا نفیا انافی ،"النفس عن دفاع حالة في نحن"  بعبارة یلوح الھاسبارا

  . الفلسطینیة المقاومة تستنھض و یومیا الشعب لھا یتعرض التي اإلبادة سیاسات و تلكاتمللم

 اإلشارة خالل من ،الیھود غیر لدى القائم بالذنب اإلحساس الھاسبارا یشھر ،النقاش باب إلغالق و

 الثانیة العالمیة الحرب خالل ارتكبت التي اإلبادة: یاوثان ،التاریخیة وغیر الشاملة السامیة معاداة: أوال ،إلى

 على یتعالى الھولوكوست بأن یقول كان فیزیل إیلي. اإلنسانیة ضد الجرائم كل عن تمییزھا یتم التي و

  . فقط اإلجالل تفسیر، بدون): shoah( الكارثة دیانة أمام إذن فنكون. األخیر اللغز على و التاریخ

 الدول مسؤولي أو/ و الرأي صناع آذان مع بسھولة تتالءم و جیدا مصقولة ةالخطاط ھذه أن بدیھي

 االنتفاضة خالل رااالھاسب أنشطة عن 262001 سنة كتب قد سعید إدوارد البروفسور وكان. المؤسسات و

 الصحفیین؛ على للتأثیر مجانیة رحالت و غذائیة وجبات: المجھودات من سلسلة تتضمن إنھا: قائال الثانیة

 عن" للدفاع" مھیئین فیصبحون معزول مكان في أسبوعا یقضون قد یھود جامعیین طلبة لفائدة منتدیات

 من وأھم ،)الجرائد على( أعمدة والزیارات؛ بالدعوات قصفھم یتم المؤتمر أعضاء المیدان؛ في إسرائیل

 بھم، التحرش أو( توجیھھم یتم تابھاوكُ  الجاریة النتفاضةا مصورو االنتخابیة؛ الحمالت لتمویل أموال ذلك

 و الھلوكوست موضوع إثارة على تكوینھم تم معلقون تلك؛ ال الصور ھذه ینتجوا لكي) الظروف حسب

 تمدح و العرب على تتھجم الجرائد في كثیرة إعالنات الیوم؛ إسرائیل تعیشھا التي الصعبة األوضاع

  ".جرا ھلم و إسرائیل؛

 تكون أن عن كفت الیھود إبادة) موضوعة] (إسرائیل في" [ بأن كتب جھتھ، من نكیت، فیدال بییر

 ھذا على للحصول إثارتھا یتم السیاسیة، للشرعنة تافھة أداة فغدت ،وجودي نحو على معاشا تاریخیا واقعا

  .27"الشتات على للضغط وكذلك البلد، داخل ذاك أو السیاسي اإلذعان

 أضحى اإلسالمي، اإلرھاب و اإلسرائیلیة الدولة شرعیة من النیل مساعي مكافحة باسم وحالیا،

  .(BDS) العقوبات فرض و االستثمارات سحب و المقاطعة أجل من الحركة ھو للھاسبارا الرسمي العدو

  الصھیونیة الدعایة میكانزمات

  متعددة وأجھزة واحد وزیر
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 رئیس مكتب لدى عامة إدارة إلى إضافة را،االھسب وتتوفر. 2015 سنة) جدیدة( وزارة خلق تم

 للحكومة، اإلعالمي المكتب من كل لىیتو بینما الخارجیة، الشؤون وزارة لدى فروع على الوزراء،

  . المھمة بھذه القیام أخرى وحدات خمس و الجیش باسم الرسمي والناطق

 داخل نشطاء، و مربین و جمعویة قیادات) المصاریف مدفوع(  بتكوین تھتم المختلفة الوكاالت ھذه

 اإلرھاب" لمحاصرة معقولة إمكانیات رصدتُ : ھاسبارا أجل من األلویة مثل الشتات" في طلبة و إسرائیل،

 على للرد ،األقل على واحدة أجنبیة لغة ویتقنون باإلعالمیات مولعون شباب ھم". "السیبرنطیقي

 أن كما. واألمریكیة األوروبیة الجرائد لكبریات اإللكتروني والبرید المدونات بھا تعج التي االنتقادات

 وكذلك التكنولوجیا و اإلسرائیلیة االختراعات عن معلومات یقدم www.masbirim.gov.il الموقع

 بل الدیمغرافي، لنموا كفة لتغلیب فقط لیس جدا، نافعون المھاجرون و. العودة في الفلسطینیین حق حول

 مثل یشتغل الذي) روت( Reut معھد ننسى أال علینا. وواقعھا األصلیة بلدانھم لغات یعرفون ألنھم وكذلك

  . الصھیونیة الحكومة بدعاوى النھوض أجل من لألفكار مختبر

   المتحدة الوالیات في الصھیوني اللوبي

 l’American( AIPAC ال یوجد تھمكونا رأس على. یھود وغیر) األغلبیة( یھود من یتكون

Israel Public Affairs Committee) (من مكنھ الذي) اإلسرائیلیة األمریكیة العامة الشؤون لجنة 

 اللوبي" و" األخرى للوبیات بالنسبة بھ یحتذى الذي النموذج"ب  تامیز النیویورك سمتھ ما مرتبة احتالل

 سنة AIPAC ال إنشاء تم". األوسط بالشرق ألمریكیةا السیاسة في األكبر القوة" و" نجاعة األكثر

 الفترة، تلك في بینھم، من یوجد كان الذین أمریكا یھود. إسرائیل دولة قیام بعد سنوات ثالث أي ،1951

  . موجودة كانت إسرائیل أن لو لتحصل كانت ما اإلبادة بأن یرون النازیة، اإلبادة من نجوا ممن العدید

 جل في كامل بدوام شخصا 165 شغلتُ  منظمة بأنھ یصرح AIPAC ل اإللكتروني الموقع و

 دعم من لدیھ ما عن فضال ، AIPAC ال یتصرف و. دوالر ملیون 45 ومیزانیتھ ،األمریكیة الوالیات

 بمراسم یتعلق األمر وكأن انطباعا ،سنة كل یقیمھا التي الحفالت تترك و.  ھامة موارد قوي،في سیاسي

 .األوسكار جوائز

 أبناء( B'nai B'rith: نذكر المتحدة الوالیات داخل إلسرائیل المساندة المنظمات رةجَ مَ  في

 Jewish Institute forو) التشھیر مكافحة رابطة( Defamation League-Anti و) الرابطة

National Security )و) القومي األمن لشؤون الیھودي المعھد American Jewish Committe 

 CRIF ال نجد فرنسا ففي. ھنا تقف ال الشبكة أن غیر. أخرى ومنظمات) األمریكیة دیةالیھو اللجنة(
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 مفوضیة( DAIA ال األرجنتین في و ،العدوانیة الشدید" بفرنسا الیھودیة للمؤسسات التمثیلي المجلس"

 إمرة تحت دموح بشكل للعمل ةمستعد وجمیعھا...  عدوانیة تقل ال التي) األرجنتینیة اإلسرائیلیة الجمعیات

" المغالین" والمثقفین القادة من النیل قصد استعمالھا یتم ،المنسابة الضخمة اآللة ھذه. اإلسرائیلیة السفارات

 مجازر بعد اإلسرائیلي السفیر طرد على تجرأ الذي شافیز ھوغو مع حصل ما وھو. الفلسطینیین دعم في

 داعمة سیاسة فعلیا تمارس التي المنظمات ایةحم تمت و. مستھدفا بالتالي فأضحى ،2009 -2008 في غزة

 في یسمى كما" إسرائیل لوبي"و. الیھود مصالح أجل من تعمل بأنھا اإلعالن خالل من إلسرائیل،

 نجد بینھم من األمریكیین، األغنیاء كبار من ثمانیة یضم فھو. جزئیا إال یھودیا لیس المتحدة، الوالیات

 األسلحة تجارة من اغتنت أخرى عائالت كذلك ونجد ،)كارنیجي ائلةع( Carnegie النفطیة الثروة ورثة

 IJAN تقریر ذلك على ینص وكما ھكذا. أدلسون شلدوم مثل المالھي، و الكیماویة المواد و النفط و

 تجارة( The Business of Backlash ب المعنون) الصھیونیة لمناھضة الدولیة الیھودیة لشبكةا(

 ذوي األغنیاء من عشر أحد على یقوم الصھیونیة معاداة مواجھة شبكة تمویل في سياألسا: "فإن) االرتداد

 على إسرائیل سیطرة من مباشرة أرباحا تجني صناعات من ثروتھم منھم العدید ویستمد الطائلة، الثروة

 فیھا یستثمرون و البیئة، تدھور و األوسط الشرق في الحروب و اإلسالم رھاب من و الفلسطینیین

  ". عھاجمی

 سبیل على شوسترمان، و كوش و سكیف و بیكر. دوالر ملیارات عشر من بأزید  ممتلكاتھم تقدر و

) فیربروك  Fairbrook مؤسسة من( شیمك أما. النفط شركات في االستثمار من أرباحھم یجنون المثال،

 من أو اإلسمیة تالمخصصا صنادیق من تأتي أموالھما كل. األسلحة تجارة في بقوة فیستثمران بیكر و

 حول أو إسرائیل حول نقدي خطاب أي تجمید في دورھا ویتمثل. ھویتھا تحجب ما غالبا جماعیة صنادیق

 یعتبر الذي المثال، سبیل على األوسط، الشرق أجل من) بیب دانییل( Daniel Pipes فمنتدى. الصھیونیة

 الموارد قائمة رأس یحتلون مانحا عشر حدأ بین من(  الثمانیة المانحین ألموال الرئیسیین المتلقین من

 یقوم ،))الصھیونیة لمناھضة الدولیة الیھودیة لشبكةا( IJAN عنھ كشفت لما فقاو للصھیونیة، المساندة

 من العشرات بدوره یمول المنتدى وھذا). إسرائیل و للصھیونیة( المعاداة مواجھة شبكة في مركزي بدور

 من الجامعیین مجلس إلى بیب ینتمي بینما اإلسالم، رھاب و المعاداة مواجھة إطار في العاملة الھیئات

 نحو المیل و الخطابات بمراقبة یكتفون ال المانحون ھؤالء. )SPME( األوسط الشرق في السالم أجل

 من ممولون ھم كوش، واألخوان برادلي و سكیف و فأدلسون. بفلسطین المتعلقة الشؤون كل في الیمین

 یدافع التي للقضایا بدعمھم معروفون ھم و. نطاق أوسع على الیمینیین السیاسیین لفاعلینل األولى الدرجة

 الحزب داخل المتطرف الیمین دعم و النقابات مھاجمة بینھا من نجد التي و المتطرف، الیمین عنھا

 و لعموميا والتعلیم حركاتھم و المثلیات و المثلیین تستھدف التي للمنظمات دعمھم عن فضال. الجمھوري
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 تركز مما أكثر الخطابات على استراتیجیتھم وتركز. البیئة على المحافظة تقنین و أخرى اجتماعیة برامج

 الصھیونیة األیدیولوجیة تمریر بھدف لألفكار، مختبر بمثابة إعالمیة شبكة یمولون ولذلك. األشخاص على

  . الخارج في العسكریة اتاالجتیاح و الداخل في البولیس عبر التسلح دعم و الجمھور لدى

 جھة موغلة إلیھا، أشرنا التي الكتلة ھذه یعتبرون المتحدة بالوالیات برالیینیالل الیھود أن بما و

 مؤسسیھ بین من ، JStreet یدعى 2008 سنة معتدل لوبي تأسیس تم فقد نتنیاھو، تدعم أنھا و  ،الیمین

 مشروعیة عن تدافع لكنھا االستیطاني، مارياالستع المشروع ترفض ال المجموعة ھذه. سوروس جورج

 مغامرات ركوب عوض علیھ المحافظة أجل من العمل یتعین أنھ ترى و ،1967 حدود إلى غصبھ تم ما

  . العواقب محسوبة غیر

    للصھیونیة الثقافیة األسلحة

     السینما

 اإلسالمي، – العربي اإلرھاب و المسیحیة – الیھودیة الحضارة و التوراتیة الحقیقة مثل مواضیع

  . استشراقیة مسحة  لھا الفرجة أفالم من فالعدید الصھیونیة؛ تعزیز شأنھا من

 بریطانیا و ألمانیا و فرنسا( األوروبیة االستعماریة القوى و العشرین القرن  من األول العقد ومنذ

 صناعة نشر راقبت ترابھا، داخل االستعماري المشروع عن المسؤولة المتحدة، والوالیات) العظمى

 البناء في بقوة السینما تساھم التقنیة، و الفنیة الجسارات ھذه جانب إلى و. الدولي المستوى على السینما

 الھیمني الخطاب نشر و صیاغة في تساھم ،االستدیوھات كبریات تنتجھا التي فاألفالم. الشعبي الثقافي

 فالویستیرن،. الجدیدة الصناعة ھذه على روعیةالمش إلضفاء وسیلة ذلك كان ربما. القومي السرد حامل

 شأن من و ألمریكا األوروبي لالجتیاح األصلیة األسطورة شأن من یعلي الصناعة، ھذه في المشع الجنس

  .  األصلیة الشعوب حساب على الخیرین، رواده

 تغذي و قیةاالستشرا النزعة تغذي فالسینما. الھاسبارا كوكبة  دیتجس من تمكن ،ھذه القراءة شبكة

. اختزالي نحو على دائما لكن وخطیرا،  فاتنا الغرب یتوھمھ الشرق ھذا. اإلسالم رھاب الوقت نفس في

 و الجسدیة قوتھ بفضل الثقافي تفوقھ شأن من اإلعالء یستطیع الذي الذكر الغربي البطل ھناك المركز، في

 الوالیات في شائعة باتت التي خمةالض اإلنتاجات و. عنیفة أسالیب استعمل ولو حتى وذكائھ، عزمھ

 الشرق عند تتوقف ال الشرق، تختزل التي الھولیودیة األفالم خاصة ،1920 سنة من ابتداء المتحدة

 صورة یقدم المثال، سبیل على سمینو، لمیكائیل) Year of the Dragon )1985 ففیلم. العربي
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 و العنیفة للطبیعة وصفھ خالل من ك،نیویور بمدینة الصیني التجمع عن تمییزیة و محضة عنصریة

  . الجماعة لھذه الخطیرة

 البریطاني مع 1963 سنة لین دافید أخرجھ ،)العرب لورنس( Lawrence d’Arabie: آخر مثال

: قائال صدیقھ، للتو قتل الذي الشخصَ  لورنس یخاطب المشاھد إحدى في. الشریف عمر و أوتول بیتر اً دّ جِ 

 وقاسیا، وجشعا وبلیدا حقیرا إال الشعب یكون فلن قبیلة، ضد قبیلة یتقاتلون العرب دام ما علي، شریف"

 یصفھ شعب أمام للورنس اإلمبریالیة السلطة إن. علي قبیلة من عضوا ویصبح تتحول فھویتھ". !  مثلك

 ھو یكون ،" !  لینقمعت نرید ال" صائحا "طفس" مجزرة في یشارك عندما وھو. ھیبتھ تفقده ال بالحقارة

 مالبسھ یترك و ،نفسھ على یتعرف یعد لم. الفیلم بدایة في استھجنھ الذي المتوحش ذلك أضحى قد سھنف

  .ھناك أیامھ من تبقى ما لیقضي إنجلترا، مولده بلد إلى یعود ثم العربیة

 Les التاریخ، في كتابٌ  الدیني فالمؤلَّ  ھذا وكأن الیھود یمجد و التوراة یتناول الذي الالمع الفیلم

dix commandements )مع 1956 سنة المتحدة بالوالیات إنجازه تم دومیل، سیسلل) العشر الوصایا 

 الموعودة األرض نحو الیھود مسیرة بمشھد بامتیاز، ويرجَ فُ  فیلم ھو و. موسى دور في ھستون شارلتون

 لم بامتیازات یتمتع و ،إنتاجھ تم فیلم أغلى یعتبر كان القاعات، في عرضھ عند و. األحمر البحر عبور و

 مر على األفالم أكبر بین من لویكیبیدیا، وفقا حالیا، ویعتبر. التوزیع مستوى على سابق، لفیلم تتوفر

  . األزمان

 النمط یجسد الذي) إكزودوس( Exodus  للصھیونیة البطولیة القصة تمجد التي األفالم بین ومن

 اإلسم نفس تحمل روایة عن مقتبس وھو ،1960 سنة تحدةالم بالوالیات بریمنغر أوتو إخراج من. المفضل

 المعقد المسار وخاصة إسرائیل دولة بقیام المرتبطة األحداث عن الروایة تحكي و. أوریس لیون للكاتب

 بول الكبیر الممثل. 1947 سنة بفلسطین االلتحاق محاولتھم في إكزودوس، سفینة ظھر على للناجین

 للصور تكثیف عن عبارة الفیلم و. الھجانة أعضاء أحد كنعان نب آري دور شخص من ھو نیومان

 االلتحاق من یمنعونھم الذین) اإلنجلیز أكید( النیة سیئي و اإلبادة، من الناجین بعرض تقوم ،النمطیة

 في وھي العرب قتلھا التي الشابة المحاربة صورة و الزرقاوین، العینین ذي الھجانة بطل و بفلسطین،

 صداقتھم حھمنْ  1947 سنة الفلسطینیین السكان یستجدي الیھود المحاربین أحد عمرھا؛ من عشرة السابعة

 والعرب للقدس الكبیر المفتي منھم یطلبھ ما) الفیلم حسب( مقابل في واحدة، دولة إقامة أجل من ثقتھم و

 القصة أن عن ھیكنا". إیجابیة" فلسطینیة شخصیة ألیة وجود ال. الیھود كل تصفیة یریدون الذین السیئین

 أجیال بعقول التالعب من الكتاب و الفیلم رسالة تمكنت قد و. تحریفھا تم قد إكزودوس لسفینة الحقیقیة

  . األمریكیة البلدان في أو الغرب في سواء عدیدة
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 و إلسرائیل الجمھور تََمثُّلَ  المتحدة بالوالیات نشرت روایة غیرت الدولة، میالد بعد شھران"

 بافتتاحیات تحظى ظاھرة أضحت أوریس، لیون الیھود، البحریة قدماء أحد كتبھا التي ودوسإكز. الیھود

" الریح مع ذھب" روایة منذ المتحدة، بالوالیات شھرة و نجاحا األكثر الروایة الدولي، المستوى على

 إلى أدیا و ائیلإسر حیاة داخل األشخاص بمالیین ألقیا منھا المقتبس الفیلم و فالروایة). میتشل لمركریت(

  .28"الفتي البلد تجاه التعاطف من سیل

 سنة غوالن میناحیم لمخرجھ Delta Force فیلم یأتي ،أكبر فظاظةب لكن السجل نفس في و

 استشراقا، أكثر و أكثر، مباشرة الرسالة ھنا. ھولیود في تألق إسرائیلي مخرج غوالن. 1986

 ملخص. الصھیونیة النشوئیة للمقاربة المالزمة اإلسالم، رھاب و السامیة معاداة و اإلرھاب بموضوعات

 للخمیني، المساندة العالمیة الثوریة بالمنظمة مرتبطة مجموعة إلى ینتمیان لبنانیان إرھابیان: لسیناریوا

 مطالبھما یعرضان. كرھائن طاقمھا و ركابھا من 144 احتجاز و 707 بوینغ طائرة مسار بتحویل یقومان

 بفصل یقومان األزمة، خالل و. الھ االستجابة تتم لم إذا الرھائن بقتل یھددان و األمریكیة الحكومة على

  . الركاب باقي عن الیھود

 و لإلمبریالیة المركزي المقر داخل المنتَجة السینما بین ما المتصلة األوعیة مبدأ أمام ھھنا نكون

 إدوارد یصف) Le Siège )1998 فیلم ففي. الصھیونیة للتصورات المھیكلة (paradigmes) األنماذج

  . نیویورك في السلم تھدد ةمسلم إثنیة مجموعة زفیك

 النزمان لكلود Shoah فیلم في الیھود، إبادة أي الھاسبارا، لدى المفضل الموضوع یبرز و

 الحكومة بھ تقدمت طلبٌ  أصلھ، في الفیلم و. ساعات عشر حوالي عرضھ یستغرق الذي ،)1985(

 البشریة؟ تاریخ في مثلھ حدث أن یسبق لم مالِ  إسم إیجاد یمكن كیف :لالنزمان تصریح في و. اإلسرائیلیة

 یعتبر الیھود، إبادة على اإلسم ھذا إطالق صار الحین ذلك ومنذ). بالعبریة الھولوكوست( Shoah فسماه

 تأثیر للفیلم كان وقد  .اإلنسانیة ضد الجرائم من سواه عما تمییزه بغیة ، الناس عموم لدى البدیھیات من

. جدا عنیف الفیلم، داخل الیھود، غیر و الیھود بین النكسارفا. العرض شاشات على ظھوره منذ كبیر

 ھذا أن غیر. مذنبون جمیعھم الیھود فغیر. النازي الجالد مع متواطئون أنھم على تقدیمھم یتم البولونیون

  . اإلبداع و لمھارةا إلى كلیا تفتقد رتیبة رسالة یوجھ النازیة، اإلبادة على للداللة رمزا أضحى الذي الفیلم

  الثقافة و التعلیم

  . استشراقي سرد خالل من جدید، إنسان بناء خدمة في الثقافة و التعلیم وضع تم
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 وسط العیش یمكنھم ال الیھود بأن تعتبر فھي. للسامیة معادیة و بل عنصریة فقط لیست الصھیونیةف

 استعادت وقد. واحد طرف ومن والدتھ، منذ الیھودي على الحقد بتھمة مؤاخذون الیھود غیر ألن ،"األمم"

" الشتات یھودي" عن تكوینھا تم التي للسامیة المعادیة األوروبیة الصورة تلك لصالحھا الصھیونیة

 العنف، ممارسة على قادر فَْحلٍ " جدید یھودي"  صورة مقابلھا في قدمت و الضعیف، الجشع المخنث

. (IJAN) لھ ضحیة یكون أن عوض عرقیا عنفا یمارس یھودي األنثى، على ومسیطر قتالیة روح وذي

 لنا یقدم إسرائیل، و بفرنسا الشعبیة الصحافة تاریخ في متخصص و بحیفا جامعي أستاذ وھو إلیادا، أوزي

 الذاتي الدفاع جماعات مؤسسي من مقاتل وفاة حول) ھاریتز( Haaretz جریدة افتتاحیات عن نبذة

  :عسكریة عملیة خالل الیھودي،

 قتال ھناك أوال،. الوطن أجل من لكن ،الرب أجل من یموت یعد لم لھاریتز، وفقا الجدید، اإلنسان"

 بألف وعدة عددا أكثر عربیة أغلبیة ضد وضعیفة، معزولة أقلیة تشكل صھیونیة جماعة تخوضھ شجاع

 و الحداثة ویمثل الئكیة، حضارة یمثل المتعلم، و المتخلق الیھودي اإلنسان كفاح ھناك ثانیا، ثم مرة؛

 القابل غیر العنف و الشعوذة و الجھل على بنیت ،حضارةٌ  العربیة، الھمجیة مقابل في التقدم، و راألنوا

  .29"للضبط

  :ذویھ أجل من لیقاتل فلسطین إلى القادم الجدید للمھاجر البطولي بالجانب فقط یتعلق ال األمر لكن

 لیرتبط" العبري"ب نفسھ ینعت فھو. مالئمة بساللة یتزود أن علیھ: خلق إعادةُ  الفلسطیني الجدید الیھودي"

. عبرانیة بلغة عبراني، بشباب إال األمر یتعلق یعد لم. األرض لھذه السحیق العبراني بالماضي مباشرة

  . 30"مستعادة ألرض طبیعیة ثمرةٌ  عبرانیة

 التاریخیة النصوص بناء في محدد دور لھ ،الیھودي القومي قَرللمست لغة العبریة اختیار إن 

 المذكر( اإلنسان" تجدید" ستحدد التي ھي" المستعادة" األرض فوق" المحلیة" اللغة نھضة إن: الصھیونیة

 إطار تشكل كانت التي الخضوع، و التخلف لطخة من یتخلص أن أخیرا، استطاع، الذي الیھودي،) بامتیاز

...  المغربیة الیھودیة و اإلسبانیة الیھودیة و الیدیشیة مثل الشتات لغات). بأوروبا( الشرقي بالشتات عیشھ

 تحققت النحو ھذا وعلى. العام الفضاء من إقصائھا من مكن مما ممنھج، الحتقار عرضة الدوام على كانت

  . للعبریة اللغویة الھیمنة

 تروج فھي. بالماضي الحاضر صللو وسیلة مجرد لیست والعبرانیة العبریة والمصطلحیة

  .عربیا لیس عبري ھو ما. المنفصل النمو أو األبارتید" صناعة" إخفاء على تعمل مصطلحات
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 سنة وافتتاحھا 1918 سنة تأسیسھا تم". المنبعثة" اللغة تشیيء في فتساھم العبرانیة، الجامعة أما  

 لكن وایزمان، حاییم الصھیوني القائد و فروید سیغموند و إنشتاین ألبرت مثل شخصیات بحضور 1925

  لوحمْ . التاریخیة لفلسطین والمسیحیة المسلمة التجمعات عن و البریطانیة الحكومة عن ممثلین وكذلك

 مادامت ،الیھود غیر واألساتذة الطلبة على الطریق قطع من البدایة منذ مكن تسمیتھا، في"  عبرانیة" كلمة

 تم عقود بضعة ومنذ. صھیوني توجھ ذات مثقفة یھودیة نخبة تكوین بذلك آملة فقط، بالعبریة تتم الدراسة

  .الجامعة بھذه الداخل من فلسطینیین قبول

 ةشعب افتتاح تم الصھیونیة، الجامعات باقي في كذلك المتبعة العبرانیة، الجامعة مقررات على وبناء

 ب إسرائیل في تسمى كانت التي( التاریخ ةشعب عن مستقلة" الیھودي الشعب تاریخ" في كلیا متخصصة

  .31الیھودي بالماضي" المعرفة" إنتاج في وفیر بقسط ساھمت وقد"). العام التاریخ"

 القائد روبان أرثر یقول كان كما مضمحلة، أعراق من بسمات االكتفاء و الیھودي، الشتات نفي إن

 إصدار إمكانیة یتیح البارامترات من متن تشیید: دقیق مضمون لھ أبیب، تل مؤسس و البارز الصھیوني

 فاعال زال ال و یونیة،الصھ الحركة والدة منذ یبرز بدأ العرقي التوجھ ھذا. والقومیات البشر على األحكام

 ذلك ویعود. األوروبي الیھودي العرق داخل مسیطرا السامي العنصر صار" لروبان، فوفقا. ھذا یومنا إلى

 إلى" العودة" في یكمن الحل و. 32المنتج الزراعي عالمھم عن و" میالدھم أرض" عن الیھود انفصال إلى

  . زرعھا و ھابتملك ھم،"أرض"

 رحیل منذ و. الغیتو بیھود مرتبطة" الشرقي" خصائص كانت الثانیة، العالمیة الحرب غایة إلى و

 للبِیض، االستعماري المشروع من جزءا أصبحوا استعماریة، مھمة في) فلسطین( الشرق إلى أوروبا یھود

 – الیھودیة الحضارة" أنموذج بناء رافعات إحدى الشرق إلى رحیلھم شكل وبذلك. بیاضھم شھادة ونالوا

 من النابعة القیم أنموذج باعتباره اإلعالم، و الحكومات قِبل من شأنھ من اإلعالء تم الذي ،"المسیحیة

 المسیحیة، السلطات من العدید لدن من قرون خالل مضطھدین عاشوا الذین الیھود أن أكید و. أوروبا

 . مسیحي – یھودي مجتمع فكن في یَحیَون كانوا أنھم علموا عندما ذھلوا

. واضح بشكل العرقي التطھیر ضحایا ھم الفلسطینیون العرب: مختلفتان سیرورتان ھناك

 لكي التربیة إعادة سیرورة إلى مدعوون دیمغرافیة، لدواع قبولھم تم وإن حتى الیھود، والمھاجرون

  . المقدسة األرض فوق السادة شعب داخل إدماجھم یستحقوا

 كان المغلوب؟ الجنس وصمة بداخلھم یحملون الذین اإلسالمیة - العربیة البلدان ھودی مع العمل ما

 القیام في یتمثل الیھودي، اإلسرائیلي المجتمع داخل ، االستعماري الداخل في المسیطرین األشكیناز دور



30 
 

 تشجیع یتعین كان لذلك.األشخاص ھؤالء لدى للعروبة أثر كل اجتثاث أجل من ضروري ھو ما بكل

 و. الیومیة الثقافة محو وباختصار، والموسیقى، الكالم و األكل و اللباس طریقة أي ،"الشر" استئصال

  أنفسكم؟ تمقتون كیف علمكم من: المضطھدین من لجمھور إكس مالكوم بسؤال ھھنا التذكیر یجدر

 سیكون: رةمعب من أكثر حجة لدیھ كانت طویلة، لمدة الخارجیة وزارة حقیبة تقلد الذي إیبان، أبا

 استشراق نحو یقودوننا تركھم ولیس غربیة بروح) األشكیناز غیر الیھود( السیفاردیم إشباع الھدف

    33.اصطناعي

 األشكیناز غیر الیھود عاشمُ  لتحلیل مالئم االستعماري، العالم على جیدا المطلعِ  فانون فرانتز فكر

. المستعَمر لدى جماعیا عصابا یَولد االستعمار أن في الرئیسیة أطروحتھ تتمثل و. ھیونيالص الكیان داخل

 من إال فعلھ دیمومة یحقق أن االستعمار  یستطیع ال: االستعماري االضطھاد میكانیزمات لنا یبین فانون

 بعد راحیین،المز الیھود بعض تمكن ،1967 بعد. بالعجز واإلحساس والیأس النقص، عقدة استبطان خالل

 الصغیرة، الشركات لبعض رؤساء و محترفین عسكریین صاروا أن وبعد جدیدة، أراض على السیطرة

 راقیة تربیة على الحصول من) تمكنوا( الجیش، مع متعاقدة مناولة شركات األحیان بعض في تكون التي

 و  األوروفیزیون في مشاركةبال الفارسیة، القطط شاكلة على االندماج ھذا أن غیر. االندماج من مكنتھم

 یتكیفون، األوروبیین، البیض لدن من مضطھدون. مشروطا دائما كان األوروبیة، الریاضیة المسابقات في

 في موقعھم على یحصلون بذلك و ،الفلسطینیین تجاه القمعیة المنظومة مع جفن، لھم یرف أن دون

  .االستعماریة البنیة داخل المسیطر المجتمع

 تعكس التيو ،القانون حیث من و القائم الوضع حیث من األصلیین السكان ضعیةو إلى قاساب تطرقنا

: المجموعة ھذه یصف فانون فرانتز. العنصري الفصل على القائم نظامھ و االستیطاني االستعمار أنموذج

 العالم  لتقسیم أسلوب سوى لیس واألبارتید محبوس، كائن األصلي المواطن.االستعماري العالم ذا ھو"

 محمود. 34"حدوده یتعدى أال و مكانھ یراوح أن ھو األصلي المواطن یتعلمھ ما أول إن. االستعماري

  ".  حصار حالة" الشھیرة قصیدتھ في الحالة ھذه عن یكشف المرموق، الفلسطیني الشاعر درویش،

 یطلھم لم الفلسطینیین فإن المسیطرة، األشكیناز طغمة وصایة تحت الموضوعین ودالیھ وبخالف

 میكانیزمات إلى بالنظر و بھم، المحیط العربي بالعالم یجمعھم الذي القوي للشعور نظرا الثقافي، التقكیك

 تجاوز على العزم عاقدا باالنتفاضات، المستوطنین یواجھ الفلسطیني الشعب إن. الصمود أو المقاومة

  .     االحتجاز منطق
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