الصھيونية والھودية والفرق بينھما بقلم محمد أحمد الروسان -دراسة ھامة جدا للباحث األردني
اإلستراتيجي

) الصھيونيه واليھوديه(
* أ  .محمد احمد الروسان*
*عضوالمكتب السياسي في الحركه الشعبيه األردنيه*
* الناطق الرسمي باسمھا *
*تبحث ھذه الورقه البحثيه في مفھوم الصھيونيه باعتبارھا حركه سياسيه عدوانيه عنصريه ,
ھدفھا جمع يھود العالم بشتّى الوسائل واآلساليب  ,لتوطينھم في فلسطين وما يجاورھا من األقطار
العربيه بحيث يمتد الوطن اليھودي و/أو الدوله اليھوديه من النيل الى الفرات تحقيقا" لما قاله
الرب مخاطبا" ابراھيم كما جاء في األصحاح الثاني عشر من سفر التكوين حيث يقول :
)) ارفع عينيك وانظر من الموضع الذي أنت فيه شماال" وجنوبا" وشرقا" وغربا"  ,ألنّ جميع
األرض التي أنت ترى لك أعطيھا ولنسلك الى األبد  ,من نھر مصر الى النھر الكبير نھر الفرات ((
*فالصھيونيه والحال ھذه تكاد تكون مرادفه لليھوديه ومتساوقة بالمطلق معھا  ,بل أنھما وجھان
لعملة واحده بصرف النظر ع ّما يبديه البعض من مخالفه لھذا الرأي  .ولقد اعترف زعماء الحركه
الصيونيه وقادة الكيان الصھيوني بھذا التطابق الموضوعي والتقني بين الصيونيه واليھوديه .
*) فتيودر ھرتسل ( قال في مؤتمر بال عام  1897م  ) :انّ الصھيونيه ھي العوده الى الحياة
اليھوديه قبل أن تكون عوده الى األرض اليھوديه (  ,وقد جاراه في ذلك حاييم وايزمن بقوله  ) :انّ
يھوديتنا وصھيونيتنا متالزمتان متالصقتان وال يمكن تدمير الصھيونيه دون تدمير اليھوديه (.
*فالحقيقه ساطعه _ كالشمس في رابعة النھار _ انّ الذين أتوا من خلف البحار الغتصاب فلسطين
ھم اليھود وليس آخرين ,ھؤالء اليھود الذين قدموا لبالدنا من مشارق األرض ومغاربھا لم يأتوا
مھاجرين مسالمين كما يھاجر أي انسان الى أي مكان ,بل أتوا غزاه محتلين بالرغم منّا ,وھؤالء
اليھود الغزاه ھم الذين اقتلعونا من أرضنا ومارسوا ضدنا أبشع الجرائم ورمونا بعدھا بأقذع
الصفات عبر وسائل األعالم المسيطر عليھا .
*وعندما يذھب البعض منا الى التفريق بين غاز يھودي وغاز صھيوني على أرض فلسطين /
يجانب الصواب ويجافي الحقيقه ويخدع نفسه !!
أليس كل يھودي على أرض فلسطين بغض النظر عن رغباته اليساريه أو األنسانيه جز ًء موضوعيا ً
من المشروع الصھيوني في المنطقه وبالتالي عدو؟!.
*فاليھوديه ليست عرقا" حتّى نكون عنصريين اذا عاديناھا وھي ليست قوميه حتّى نكون متعصبين
قوميا ً اذا ندّدنا بھا  ...اليھوديه ھي عقلية التقوقع واألنعزال التي ابتليت بھا مجموعات من عدّة
أعراق وقوميات بسبب اعتناق اليھوديه ...وھي تتميز عن غيرھا بفكرة ) أرض الميعاد( أي احتالل
فلسطين ,وفكرة) شعب ﷲ المختار( أي العنصريه  ,ھذا ھو تراثھم الثقافي الموروث الذي ھيّأھم
للدور الذي يلعبونه لمصلحة األمبرياليه ولذاتھم أيضا" بشكل موازي  ...بعباره أخرى الدور الذي
ھيّأھم ليكونوا صھيونيين ....والثابت تاريخيّا ً انّ ھؤالء اليھود الغزاه استقدمتھم الدول األمبرياليه
مثل بريطانيا ليصبحوا قاعده لھا في بالدنا وھذا ثابت تاريخيّا ً  ...وھنا ال نبرىء األمبرياليه  ,فھي
عدوه لنا مع اليھود أو بدونھم .

*مشكلتنا كمسلمين وعرب مع اليھوديه عامه ومع اليھود في فلسطين خاصه  ,وليس مع عدو
ھالمي ھو الصھيونيه ,وانّ الموقف الذي ال يميز بين اليھودي والصھيوني ,بالنتيجه ھو األقرب
للمنطق ومصلحة األ ّمه حتّى دون النظر الى أي اعتبارات شرعيه .
))فالصھيونيه ھي األبنه الشرعيه لليھوديه ((
*وبنتيجة خالصة الخالصه نقول  :غير تلك المعلومات ) غير المؤطره علميا ً ( التي تشير الى
وجود ما يس ّمى الشعب اليھودي  ,الذي لم يعرف التاريخ رؤيه واضحه لسماته وعناصر تكوينه
ومناطق سكناه  ,االّ أنّ قبولنا الديني ) القرآن الكريم( بوجود ديانه وأنبياء ورسل مع معجزاتھم
وقصص بعبر ودروس  ....ننزع الى أن الديانه _ أي ديانه _ ھي الھويه لكل من أعتنقھا دون
وجود خصائص انثروبولوجيه محدّده لھؤالء المعتنقين أو جغرافيا لمناطق السكنه .
*فالديانه ھي من أعطت الھويه مع ما رافقھا من طقوس آلداء الصلوات  ,وعادات فرضتھا
مناسبات اجتماعيه حتّى تراكم الموروث بأذھان ھؤالء وانتشرت ھذه الديانه في المناطق العاليه _
الشمال _ من قارة أوروبا  ,وبسبب ھذه الديانه وقتامتھا بعد التحريف لم تلقى قبوالً من المجتمعات
الجديده األوروبيه  ...فأنطوا على أنفسھم ھؤالء وامتھنوا مھنا ً لم تكن تلقى رواجا"في تلك
المجتمعات  ,وامتھانھا دليل ضعف .
*وفي غفلة بدأت أدوار سريه لمعتنقي ھذه الديانه  ...تتعاظم بسبب األموال التي راكموھا بحيث
بدئوا يبحثون /فيھا وبھا /تعبيرات سياسيه لممارسة السلطه وفق منظومه دستوريه  /شعب  ,أرض
 ,وحكومه  /فبدئوا يتصلون ويتخيرون حتّى جاءت اللحظه المناسبه بعد تراجع دور الخالفه
العثمانيه وانكسارھا  ...ففي غفلة جاء الوعد المشؤوم وتدفق ھؤالء سرطانا ً في جسد ھذه المنطقه
وابتدئوا المذبحه للتخويف والترويع  ,ودفع المعتنقين لليھوديه الى ھذه المنطقه فكانت المأساة
لديانه ھائمه محشوه مح ّرفه لبشر ال سمه سيكولوجيه واضحه لھم  /كتل بشريه مھاجره ال يجمعھا
والترويع الذي مارسته عليھا)أي على ھذه الكتل
االّ الخوف _ ولخوفھم ثقافه عنصريه أخرى _
ّ
البشريه اآلنف ذكرھا ( منظمات يملؤھا الشوق والخرافة لبناء حكومه وشعب على أرض فلسطين ,
والتي ال يمكن قلعھا ) أي الدوله اليھوديه ( من فلسطين االّ عبر خالفه اسالميه راشده للمسلمين
ّ
والعزه تعشق الموت في سبيل ﷲ كما تعشق الحياة
آتية بق ّوه من الشرق  ...أل ّمه تملك سمات الق ّوه
...أ ّمه قادره على ايجاد نموذج يفوق خالفة األتراك لأل ّمه وقيادتھا .
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* racism and ,nism as a politicalThis paper shows the concept of Zio

its aim is to bring Jewish from around the world ,aggressive movement
to settle them in Palestine and in the Arab World so that to ,in any way
make Israel expands from the Nile to the Phorat to accomplish the
of the Genisis 12o Ibrahim as was mentioned in chapter s saying t'Lord
:where he says
east and ,north and south ,raise your eyes and look to where you are)
because all the land you see is yours and i give to you and your ,west
(big river of Phorat s river to the'from Egypt ,progeny for ever
The Zionism is almost synonymous to Jewish and absolutely coherent *
as they are two faces to one coin regardless to some disagree that ,to it
the leaders of Zionism admitted the objective and the .some people show
.se between Zionism and judaismtechnical consisten
Judaism is ) :1897said the Bal conference in the year (Fitodor Hertsel) *
coming back to the jewish life before it can be going back to the land of
our ) :and Hayeem Wiseman went along with him by saying ,(Jewish
Judaism are correlated and adjacent and Judaism can not Zionism and
.(be destroyed with out distroying Zionism first
(2)
that who came from -as in the middle of the day -The truth is bright *
those ,all around the world to rape Palestine are jews and no one else
ws came from all the east and the west of the world not as peaceful je
emigrants as any regular person who travels from one place to another
and those invadors ,but they came as invadors against our will ,for living
made the worst crimes and s who took us off our land and'are the one
.accused us after that of the worst discreptions thorugh controlled media
And when anyone of us tries to distiguish between Jewish and Zionist *
!!he avoids the right opinin and fools himself ,on the land of Palestine
jewish person on the land Palestine despite his leftism or Isnt every
human wills is and objective part in the Zionism project in the region
!?and so to be considered an enemy
a ton si ti nehw ti kcatta ot dna tsicar su ekam ot ecar a ton si msiaduJ ·
Judaism is the mentality of ...o make us be against itnationlistc t
isolation that some races and nationalities have embraced after
and it is specialized for than other thoughts for ...embracing Judaism
,inewhich is conveying palest (the promised land)adopting the idea of
this is their ,meaning racism (the chosen people)with the idea of
inherited cultural heritage which have prepared them to the role that

they play for the good of imperialist and themselves too in a similiar
....prepared them to be Zionists in other words it is the role which ....way
and what is historically consistant that those Jewish invadors were
brought by the imperialistic countries such as England to become a base
and here we cannot free ..to it in our land and that is known historically
for it is and enemy with the Jews ,perialistic countries from thatthe im
.or not
(3)
Our porblem as muslims and arabs with judaism in general and *
is the situation ,and not with gealtinuous enemy ,particularly in Palestine
in ,Jewish and the Zionist the does not distinguish between the
conclusion is the closest to rational thinking and the benfit of the nation
.without looking to any legitimate considerations
.(as Zionism is the legal daughter of Judaism)
not mentiond ) other that this information :Summarising this we say *
who does not know ,which shows the exsistance of Jews (scientifically
elements and its inhibitants living ,history well with its chrastaristics
with the relegions it (the holy quran)but our relegious acceptance ,areas
their stories that have ,gers and their miraclesmentiond and its messen
is the -any relegion -we tend to believe that any relegion ...lessons
identity to who take it with out any specific anthropological statistics to
.those adoptors or their Geographical areas
is what gives the identity to who adopt it with what noigeler ehT ·
and habits that the social ,s it of prayers and rituals'accompany
s minds 'occations have dictated until the inherited rituals are in people
,uropeof E -and has made those rituals expand in the northern areas
and because of this relegion and its darkness after the distortion it
which has made ...became less accepted by the new European commities
jews more isolated and made them took careers that are not demanded
.weakness and were considered a ,in those societies

(4)
...In attentive a secret roles took place for the adoptors of this relegion *
started to get bigger because of the money they have gained where they
with and -have started searching
e their power for political expressions to practis -without the money

so -people and government ,land -according to a constitutional aspects
they have started preparing until the right moment and that was after
as at a sudden the ...s succession and its break down'the Othman
them expand as a cancer in the ominous promise showed up and made
with ,body of the area and started the slaughtering to scare people
as they also brought the adopters of ,bringing jews to the area too
judiasm to the area so the tragedy was in having a lost misstated relegion
only -s not have any obvious phsycological elements to people doe
and for -human beings immegrating nothing distiguish them but fear
by the terrifying method they -their fear another racist culture
ed organizations fill (on the people mentioned before)practised on them
with desire and imagentaion for finding government and a country on
meaning the )and which can not be extracted ,the land of Palestine
by finding an islamic succession to ,unless ,of Palestine (Jewish country
r people have the signs of fo ,,,,muslims coming strongly from the east
loves to die for the sake of God as much as it loves ,power and honor
a nation that is able to find an example that is above the succession ,,,life
.of the Turkish for the nation and to lead it

مقــدمـــة
(1)
أو إعادة اليھود إلى فلسطين )كما تدعي الصھيونية العالمية( فكرة قديمة قدم/إن فكرة عودة و
 إال أن ھذا االدعاء الصھيوني يفتقر الى الحقيقة بمفھومھا،-  في التاريخ وعبره- تشتت اليھود
 في، ألن فلسطين لم تكن محط أنظار الجماعات اليھودية في العالم،الشمولي والخاص التقني
.مختلف العصور التاريخية التي كانت تتاح لھا فيھا امكانية العودة إلى فلسطين
 إلى جھد اليھود المنظم لتھجير أنفسھم إلى فلسطين )العربية- سعة
ّ  المو- وتشير ھذه الورقة
م بداية الھجرة اليھودية1882  ابتدءاً من عام،المسلمة( بھدف إقامة وطن قومي يھودي فيھا
 دولة الكيان/م بداية إنشاء الدولة اليھودية1948 المنظمة من روسيا القيصرية وانتھا ًء بعام
 المقرونة بعطف، والتي جاءت تتويجا ً متساوقا ً لجھود الحركة الصھيونية العالمية،الصھيوني
. وبضعف وتفكك وجھل العرب من جھة أخرى،ودعم الدول االستعمارية من جھة

وتبحث ھذه الورقة بشكل خاص في مفھوم ونشأة وأھداف الحركة الصھيونية العالمية باإلضافة إلى
العالقة بين اليھودية والصھيونية .وع ّرجت الورقة البحثية ھذه ،إلى عوامل ظھور الحركة
الصھيونية ،من اضطھاد شعوب العالم لليھود والمعروفه بالالسامية ،فشل حركة االندماج أو
)الھسكاال( ،والتنافس االستعماري االوروبي على امالك الدولة العثمانية )رجل اوروبا المريض(
وأخيراً بحثت الورقة في عوامل اختيار فلسطين وطنا ً قوميا ً لليھود من قبل الحركة الصھيونية من
عوامل دينية وعوامل سياسية وعوامل اقتصادية.
إذا كانت الصھيونية ودولة الكيان الصھيوني تمثل تھديداً لوجود االمتين العربية واالسالمية ،فإنّ
مواجھة ھذا الخطر لن تكون باإلستعانة بأي مصرف أمريكي أو بريطاني أو فرنسي أو ألماني ،أو
ياباني أو صيني يتعامل بالنقد البشري ولكن يكون باإلستعداد العربي واالسالمي المنظم والمقرون
بالعلم والمعرفة وااليمان بالحق العربي واالسالمي المسلوب ،ومقدرة االنسان المسلم والعربي على
استرداده إذا ما تھيأت له فرص استغالل امكاناته وقدراته.
وأفضل نموذج في مواجھة ھذا الخطر )المسرطن( ،باالستعداد المنظم والمقرون بالعلم والمعرفة
وااليمان بالحق المسلوب /ھو النموذج االيراني وفي ذلك رسالة للعرب ما بعدھا رسالة.

الحركة الصھيونية
)(1
الصھيونية واليھودية
الصھيونية حركة سياسية عدوانية عنصرية ،ھدفھا جمع يھود العالم بشتى الوسائل واالساليب،
لتوطينھم في فلسطين وما يجاورھا من األقطار العربية بحيث يمتد الوطن اليھودي او الدولة
اليھودية من النيل الى الفرات تحقيقا لما قاله الرب مخاطبا ابراھيم كما جاء في االصحاح الثاني
عشر من سفر التكوين حيث يقول:
"ارفع عينيك وانظر من الموضع الذي انت فيه شماالً وجنوبا وشرقا وغربا ،الن جميع االرض التي
انت ترى لك اعطيھا ولنسلك الى االبد ،من نھر مصر الى النھر الكبير نھر الفرات"
فالصھيونية والحال ھذه تكاد تكون مرادفة للبھودية بل انھما وجھان لعملة واحدة بصرف النظر
عما يبديه البعض من مخالفة لھذا الرأي .ولقد اعترف زعماء الحركة الصھيونية وقادة الكيان
الصھيوني بھذا التطابق بين الصھيونية واليھودية.
فتيودور ھرتسل قال في مؤتمر بال  :1897ان الصھيونية ھي العودة الى الحياة اليھودية قبل ان
تكون عودة االرض اليھودية ) (1وجاراه في ذلك حاييم وايزمن بقوله ":ان يھوديتنا وصھيونيتنا
متالزمتان متالصقتان وال يمكن تدمير الصھيونية دون تدمير اليھودية".(2) .
فبناء الوطن القومي اليھودي في فلسطين ،ليس متعارضا وال بديال لبناء الحياة الدينية اليھودية في
امريكا وفي غيرھا من بالد العالم األخرى بما فيھا اسرائيل على حد قول الحاخام االمريكي ستيفن
وايز والحاخام سيلفر رئيس مجلس الطواريء الصھيوني في الواليات المتحدة األمريكية. (3) .
وحدود األرض االسرائيلية الواجب على الحركة الصھيونية تحريرھا تتطابق والحدود الواردة في
كتب اليھود الدينية والتي اھتم قادة الكيان الصھيوني وال يزالون في طرحھا وتأكيدھا في مختلف

المناسبات .فقد ذكر ھرتسل في مذكراته ان الدولة اليھودية تمتد من النيل الى الفرات:
k of Egypt to the The area of the Jewish state streaches from the broc
(5)Euphrates
وفد جاراه في ذلك كل من جوريون ،ومناحيم بيغن وموشي دايان واريه الثمان وعايزر وايزمن
وغيرھم .فقد قال بن جوريون امام لجنة التحقيق االنجلو امريكية عام " 1946ان خريطة فلسطين
الحالية ھي خريطة االنتداب البريطاني غير ان للشعب اليھودي خريطة اخرى يجب على شبابنا
ورجالنا ان يحققوھا وھي ما نصت عليه التوراة ما بين النيل والفرات"(6) .
اما بيغن فقد خطب في نيويورك عام  1949فقال "يجب ان نذكر ان القتال لم ينته بعد ،واننا
سنواصل الحرب بأساليب جديدة ،واسلحة جديدة حتى يتم تحرير اسرائيل بكاملھا وتسقط البالد
العربية الباقية في ايدينا ،ويعود جميع افراد شعبنا الى الوطن الموعود ،وما على العرب المتوحشين
اال ان يرجعوا الى الصحراء التي جاؤا منھا فھم ال يستحقون الحياة في غيرھا"(7) .
وقدم الحاخام االكبر في اسرائيل عام  1956نسخة من التوراة لقائد العدوان على مصر وقال
مخاطبا الجنود :انكم ستدخلون ترابا مقدساً ،النه في ھذه االرض استلم معلمنا موسى الكتاب
المقدس"(8) .
وتعليقا على حرب  1967قال عايزر وايزمن قائد سالح الطيران االسرائيلي" :ان اسرائيل لم تشن
الحرب على العرب بحكم الضرورة وانما سعيا الحتالل االراضي التي نعتبرھا جزءاً طبيعيا من البالد
فضم تلك األراضي ھو جوھر الصھيونية وبدونھا ال يمكن للدولة االسرائيلية ان تبلغ كمالھا
التاريخي"(9) .
وجاراه في ذلك موسى دايان وزير الدفاع االسرائيلي في آب  1967بقوله" :اذا كنا نملك الكتاب
المقدس فعلينا بالمثل ان نمتلك ارض الكتاب المقدس ارض القضاه واالباء ارض اورشليم والخليل
واريحا وغيرھا ،فھذه المناطق بغض النظر عن اھميتھا االستراتيجية تقع في قلب التاريخ
اليھودي"(10) .
وعندما زارت جولداماير رئيسة وزراء اسرائيل السابقة ايالت في اعقاب حرب  1967قالت انني
اشم رائحة اجدادي في الحجاز فھي وطننا الذي علينا ان نستعيده(11) .
اما غيئوال كوھين صاحبة قانون اعالن القدس الموحدة عاصمة ابدية السرائيل فقد قالت "ان
اليھود لم يعودوا الى اسرائيل لكي يكونوا آمنين ،وانما ليبنوا امة على االرض التي منحتھم اياھا
التوراة"(12) .
واخيرا فقد ذكر اميل الغوري ان القوات االلمانية عثرت في بيت ردتشيلد على خريطة وضعھا
اقطاب اليھود للدولة اليھودية وھي" :دلتا النيل ومديريات مصر الشرقية ،وشبه جزيرة سيناء
واراضي سوريا حتى الرقه شماالً واراضي العراق حتى جبال كردستان والصحراء الواقعة بين
العراق والحجاز ،والمدينة المنورة ومنطقتھا"(13) .
ھذه االقوال ال تدع مجاال للشك على التطابق بين حدود الدولة اليھودية الواجب تحريرھا وبين كتب
اليھود الدينية .فبذور الصھيونية مطمورة في التوراة ،وما جمع الصھاينة واعادھم الى فلسطين اال
التوراة(14) .
قد يرد البعض على ھذه االقوال بقوله انھا مجرد تكتيك او استغالل سياسي للدين لجأ إليه قادة
الصھيونية من اجل كسب التأييد والعطف للحركة الصھيونية من قبل يھود العالم من ناحية،
والجماھير المسيحية المؤمنة بوعود العھد القديم من ناحية ثانية.
مثل ھذا االعتراض قد يكون مقبوالً او وجيھا لو ان قادة الكيان الصھيوني اقتصروا على مجرد
التصريحات ولم يتجاوزا ذلك الى اسلوب التربية والتنشئة االجتماعية لالجيال الصھيونية من جھة
ثانية ،فھم في تنشئتھم لالجيال االسرائيلية وفي تعاملھم مع العرب يستوحون او يستلھمون تعاليم
الدين اليھودي ومن ابرز الشواھد على ذلك دراسة عالم االجتماع اليھودي في جامعة تل ابيب

جورج تامارين حول تأثير تدريس التوراة بطريقة غير نقدية في االجيال االسرائيلية .فقد اكدت
دراسته ان الحكومة االسرائيلية من خالل تدريسھا للتوراة بطريقة غير نقدية تنمي روح الحقد
والكراھية بل والعنصرية تجاه سكان البالد االصليين.
دارت دراسته حول مقتطفات من سفر يشوع بن نون الذي يدرس في المدارس االسرائيلية ،فقد
وجه اسئلة إلى ) (1068طالب من المستويات المختلفة حول:
أ .اسلوب التعامل مع االسرى واألعداء.
ب .اسلوب تعامل جيش الدفاع االسرائيلي مع العرب.
كان السؤال األول :ھل تعتقد ان معاملة يشوع بن نون لالسرى غداة دخول اريحا والذين قتلھم بغير
تفرقة بين رجل وامرأة ،وطفل او شيخ ،انه واالسرائيليون قد تصرفوا تصرفا صحيحا او غير
صحيح.
اما السؤال الثاني :لو فرضنا ان الجيش االسرائيلي احتل قرية عربية فھل ھو حسن ام سيء ،أن
يتصرفوا على ھذا النحو كما تصرف يشوع بن نون مع شعب اريحا؟
كانت االجابات االيجابية على السؤال األول تتراوح ما بين  %95-66ومن امثلتھا ما كتبه احد
التالميذ من مدرسة شارون:
"كان ھدف الحرب ھو االستيالء على البالد ومن اجل االسرائيليين ولذلك فقد تصرف االسرائيليون
تصرفا حسنا باحتالل المدن وقتلھم سكانھا ،وليس من المرغوب فيه ان يكن في اسرائيل عنصر
غريب ،ان الناس من مختلف االديان يمكن ان يؤثروا تأثيراً ال حاجة اليه على االسرائيليين.
في حين كتبت فتاة من مستعمرة معسوتشد تقول:
" لقد تصرف يشوع بن نون تصرفا حسنا بقتله جميع الناس في اريحا ،لذلك النه كان من
الضروري احتالل البالد كلھا ولم يكن لدينا وقت الضاعته مع االسرى".
اما االجابات االيجابية على السؤال الثاني فبلغت  %30ومن امثلتھا ما قاله احد التالميذ :في رأيي
يجب على جيشنا في القرية العربية ان يتصرف مثل يشوع بن نون الن العرب ھم اعداؤنا ،ولذلك
فانھم حتى في االسر سيفتشون عن امكانية ليبطشوا بحراسھم(15) .
وعلى اثر مذابح صبرا وشاتيال ايلول سنة  1982اجرت صحيفة عل ھمشار االسرائيلية استفتاء
حول رأي االسرائيليين بالمذبحة بقلم )حاناكيم( فقد أيد القسم األكبر ممن جرى استفتاؤھم وخاصة
اليھود الشرقيين المذبحة ومن األمثلة على ذلك ما قاله يعقوب زريھن ) 25عاما( :كان يجب قتلھم،
عليھم جميعا ان يموتوا ،نحن كنا نريد ان نقضي عليھم ،وحسنا انه كان ھناك من يقوم بالمھمة بدال
منا ،انني اشد على يد الذين ارتكبوا مثل ھذا العمل الرائع ،نعم نحن مسؤولين بطريقة غير مباشرة
عن ھذه المذبحة ،فقد سمحنا لھم بالدخول الى مخيمات الفلسطينيين وحسنا فعلنا".
كذلك فقد قال "يوسي اداري" :نعم كان ھذا عمال عادال قتل الفلسطينيين ھو حقا عمل عادل ،حتى
وان كانوا اطفاالً ونساء ھم ايضا قتلوا لنا اطفاال ونساء وليتھم يقتلون جميعا.
حتى السجناء اليھود في سجن الرملة الذين طالبوا بترحيل السجناء العرب وعددھم  110من اصل
 230سجينا ايدوا المذبحة فقد قال احدھم  :انا اكره العرب ،وكم كنت سعيداً حينما سمعت باالخبار
من التلفزيون االسرائيلي بأن االالف من الفلسطينيين قد قتلوا في مخيمات بيروت ،ھذا عمل جيد
ويجب تھنئة ومباركة جميع الذين قاموا بھذا العمل(16) .
وھذا ال يختلف كثيراً عما قاله حارس الكنيست االسرائيلي بمناسبة قيام الطالب العرب بمظاھرة
احتجاج امام الكنيست احتجاجا على قتل جندي اسرائيلي المرأة بدوية عربية في آذار 1981
ورضيعھا على يديھا دون اي مبرر فھي لم تھدد الجندي ولم تشترك في تظاھرة وردا على سؤال
صحفي لحارس الكنيست قال " خسارة اننا لم نقضي عليھم عام  ،1948في حين قال الحارس

الثاني وباإلمكان القضاء عليھم اآلن ايضا ،فلما سأله الصحفي لماذا ،أجاب ألنھم عرب .علما بأنه
لم توجه اي صحيفة اسرائيلية اية مالحظة انتقادية او مالحظة استغراب ولم يتقدم عضو الكنيست
باستجواب لوزير الدفاع .حول الحادثان (17) .كذلك فقد كان وزير المالية االسرائيلي مندھشا من
القلق الذي يساور الناس في اسرائيل حول موضوع البطالة باعتبار ان اول المسرحين ھم الخمسين
الف عربي الذين يعملون لدى االسرائيليين ،فقد قال وزير المالية الصدقائه يجب سحق خرافة
البطالة ھذه ،وفي اجتماع لمجلس الوزراء قال لوزير الھجرة دافيد ليفي انت تعرف جيدا ان اول
المعنيين سيكونون العرب(18) .
وھل اسلوب طرد المواطنين العرب منذ االحتالل حتى اآلن يناقض ما جاء في االصحاح الثالث
والثالثين من سفر التثنية :ان لم تطردوا سكان االرض من امامكم يكون الذين تستبقون منھم اشوكا
في اعينكم ومناخس في جوانبكم ويضايقونكم على االرض التي انتم ساكنون فيھا.
الم يكن تدمير العصابات الصھيونية لقرى جبع واجزم وعين غزال يومي  25 ،18تموز سنة 1948
تطبيقا لتعاليم يشوع بن نون .فقد ذكر الكونت برنادوت وسيط االمم المتحدة في تقريره ان اسرائيل
قامت بتدمير القرى العربية بعد ان ھاجمتھا من الجو واالرض بدون ضرورة عسكرية (19) .وھل
خرجب مذبحة دير ياسين  9نيسان  1949عن اطار تعاليم الدين اليھودي .اصغ الى وصف جاك
رينيه كبير مندوبي ھيئة الصليب األحمر الدولية لتلك المذبحة" :لقد ذبح ثالثمائة شخص بدون
مصوغ عسكري او استشارة ن اي نوع كان .كانوا رجاال متقدمين في السن ونساء واطفاال ورضعا
اغتيلوا بوحشية بالقنابل اليدوية والمدي وقد مثل بأجسامھم ،فقطعت اوصال البعض ،وبقرت بطون
البعض اآلخر قبل االجھاز عليھم ،اما االطفال الرضع فقد ذبحوا في احضان امھاتھم وامام اعينھن
كما بقرت بطون خمس وعشرين امرأة حامل وھن على قيد الحياة برؤوس الحراب كما قطعت
اوصال  52طفال امام امھاتھم ثم ذبحوا ،واجتزت رقابھم في احضان امھاتھم ثم اجھز على
االمھات ،كما مثل بنحو  60امرأة وفتاة ولم يكتفوا بذلك بل جمعوا من بقي على قيد الحياة من نساء
وبنات عربيات وجردوھن من ثيابھن ووضعوھن في سيارات وطافوا بھن في شوارع القدس.
).(20
ولقد اعترف قائد الھاجاناه في القدس عام " 1948دافيد شالتئيل" بھذه المذبحة بقوله" :وقفت
جنود االرغون وشتيرن يوما كامال على ذبح الرجال والنساء واالطفال في دير ياسين ولم يحصل
ذلك اثناء العملية الحربية وانما كانت اعمالھم متعمدة مع سبق االصرار غرضھا الذبح والقتل".
وما جرى في صبرا وشاتيال ايلول سنة  1982ال يختلف عما جرى في دير ياسين  1949فقد كتب
مراسل دير شبيغل االلمانية )ھنري تسولر( حول ما شاھده بقوله" :انھا افظع من الفظاعة ،جثث
تشوى تحت الشمس الحارقة ،شيخ مقطع األوصال ال يرتدي غير سروال بجاما ممزق ملقى تحت
انقاض بيته الذي ھدمته قنابل اسرائيل ،وعلى مسافة منه امرأة تحتضن طفلھا بين ذراعيھا داست
عليھا بلدوزر وبالقرب منھا عند احد المساجد رجال ربطت ايديھم الى ظھورھم ساقطين صرعى
برصاص البرابرة"(22) .
فاالستشھاد بالتوراة والتوسل باالرھاب لنشر الذعر ھما اسلوبان قديمان لتحرير ارض موعود بھا.
والتخلص من سكانھا االصليين وما على بن غوريون وبيغن )كما قال موشي مينومين( اال ان
يرجعا الى سفر يشوع قبل ان يطبقا اساليب االرھاب القديمة في فلسطين  ،ان اشباه يشوع اليوم
وھم دبلوماسيون مزيفون يتصرفون بنفس اسلوب يشوع القديم ثم يصرخون السالم السالم وكل ما
نريده ھو الحالة الراھنة بعد ان يكونوا قد انجزوا المھمة القذرة(23) .
ھل ھناك اوضح من قول بيغن":يقول ديكارت انا افكر فانا اذن موجود"  ،واما انا فأقول :انا اقتل
فأنا اذن موجود" .اما استاذه جابوتنسكي فيقول :اعذروني ايھا السادة بدال من ان اعلم ابنائكم تعلم
كيف نقرأ علمتھم تعلم كيف تقتل(24) .

)(2
عوامل ظھور الحركة الصھيونية
مع ان دعوى قدم الفكرة الصھيونية ممثلة في حلم ورغبة الجماھير اليھودية بالعودة الى فلسطين
دعوة باطلة ومزعومة ،ألن التجمعات اليھودية التي اتيحت لھا فرصة او امكانية العودة الى
فلسطين في مختلف العصور التاريخية فضلت االقامة واالستقرار في االقطار التي كانت تتيح لھم
فرصة العمل االقتصادي مثل بابل ومصر والعواصم االسالمية.
ضل قسم كبير منھم البقاء في بابل عندما سمح لھم كورش بالعودة
والشواھد على ذلك كثيرة .فقد ف ّ
عام  538ق.م ،.وفي العصر االغريقي والروماني اقاموا في االسكندرية وليس في فلسطين فقد كان
 %40من يھود االمبراطورية الرومانية البالغين ) (4ماليين يعيشون في مصر .وفي عام 1171لم
يزد عدد اليھود في فلسطين عن  1440يھوديا ً وحتى عام  1770لم يزد عدد اليھود في فلسطين
عن خمسة آالف فيما كان عددھم في روسيا اضعاف ھذا العدد.(25) .
بالرغم من ذلك فان الصھيونية ال تزال تردد قدم الفكرة الصھيونية وانھا رافقت مراحل تشتت
اليھود وطرحھا عدد منھم ومن االوروبيين في مناسبات متعددة وجارتھم في ذلك بعض الدول
االوروبية وبخاصة فرنسا وبريطانيا منذ اواخر القرن الثامن عشر ) (26ومع ھذا فانھا لم تظھر
بشكل منظم ومدروس اال بعد عقد المؤتمر الصھيوني االول في بال  1897برئاسة تھودور ھرتزل
مؤلف كتاب الدول اليھودية الذي نشره عام  1896واالب الروحي للدولة اليھودية كما وصفه بن
غوريون.
أما العوامل التي ساعدت على ظھور الحركة الصھيونية فيمكن اجمالھا في االمور التالية:
 .1اضطھاد شعوب العالم لليھود والمعروفة بالالسامية.
 .2فشل حركة االندماج او الھسكاال(HASKALAH) .
 .3ظھور النزعة القومية في اوروبا.
 .4التنافس األستعماري االوروبي على امالك الدولة العثمانية رجل اوروبا المريض.
 .1اضطھاد شعوب العالم لليھود:
تعرض اليھود اينما حلوا وحيثما ارتحلوا لالضطھاد وبخاصة في المجتمعات االوروبية ) (27خالفا
لما كانت عليه حالھم في المجتمعات العربية االسالمية ومصداق ھذا ما قاله المؤرخ البريطاني
المشھور ارنولد توينبي في كتابه مختصر دراسة التاريخ "من المؤكد ان وضعھم )اليھود( في عھد
الخالفة العباسية لم يكن اقل مالئمة لھم عن وضع اليھود في الوقت الحاضر في تلك البالد الغربية
التي تحرر منھا اليھود في وقتنا الحاضر.(28) .
وفي منتصف القرن الحادي عشر الميالدي تسلل اليھود في مصر )ايام الفاطميين( الى اعلى
المناصب فشغل احدھم المناصب الوزارية في القاھرة وادار اخران ھما )بن سعد( و)التستري(
االمبراطورية ولحق بھما الھجاء بعد ان تجاوزا الحدود فقيل فيھم:
العز فيھم والمال عندھم ومنھم المستشار والملك
يا اھل مصراني نصحت لكم تھودوا فقد تھود الفلك )(29
ولقد ادى ذلك االضطھاد الى توحيد اليھود وتكتلھم مصداق ذلك ما قاله ھرتسل في خطابه بمؤتمر

بال " 1897/8/29لقد ساعد العداء للسامية على تقوية روح التضامن وعدنا الى بيتنا الغيتو"
وقال ايضا "ان اعداء اليھود ھم الذين جعلوھم شعبا واحدا"(30) .
والسؤال الذي يطالعنا ھو لماذا اضطھدت شعوب العالم اليھود؟ ھل السبب في االضطھاد يعود الى
خلل في الضمير او الخلق االنساني او البشري؟ ام ان السبب يعود الى خلل في الضمير والخلق
اليھودي )ان كان ھناك اصال ضمير او خلق يھودي(.
اجاب احد الكتاب اليھود الروس وھو ليوبينسكر على ھذا السؤال في كتابه التحرير الذاتي بقوله :
"ان العالم يحتقر اليھود النھم ليسوا امة ،وألنھم اجانب في كل بلد يعيشون فيه  ،والعالج الناجح
لھذا الداء المستعصي ھو ايجاد قومية لشعب يعيش في ارض الوطن  ،ولكنه لم يطالب بأن تكون
فلسطين ھي ارض ذلك الوطن.
ولكن ھل السبب ھو فيما ذكره بينسكر وھو انعدام الوطن ام ھل ھو في ذكاء اليھود ومھارتھم كما
قال فريق آخر من اليھود؟ وھل السامية )معادة اليھود( مرض نفسي متأصل وموروث في شعوب
العالم ال يمكن عالجه او استئصاله او ازالته كما روجت الصھيونية وال تزال؟
الواقع ان اضطھاد شعوب العالم لليھود  ) ،مع انه أمر مبالغ فيه الھداف الدعاية اليھودية( ال
تتحمل مسؤوليته شعوب العالم وانما المسؤولية فيه تقع على عاتق اليھود انفسھم بسبب غرورھم،
واعتقادھم بالتفوق الديني والعنصري والثقافي والشواھد على ھذا الغرور والتفوق كثيرة .فكتب
اليھود الدينية ،وكتاباتھم السياسية  ،وتصريحات ساستھم تطفح بمشاعر التفوق والغرور .ومثال
ذلك ما جاء في التلمود )وھو كتاب يفسر تعاليم اليھود الدينية((31) .
*كما ان بني االنسان يسمون على الحيوانات فاليھود يسمون على شعوب االرض جميعا ،بل ان
اليھود اعز على ﷲ من مالئكته.
* اذا جرؤ شخص ما على ضرب احد اليھود يكون قد ارتكب جريمة الصفع ضد الذات االلھية
نفسھا ،ومن يفعل ذلك يستحق الموت(32) .
وتزخر التوراة بالكثير من النصوص التي تقوي نزوع اليھود الى التعصب الديني والعنصري وتنفث
روح الحقد على االمم االخرى وتسوغ تأريث الفتن والمذابح فيھا واستئصال شأفه مناويء اليھود
اينما كانوا.
وليس ابلغ في الداللة على التفرقة العنصرية في توراة اليھود وعلى انماط السلوك اليھودي النابع
من فكرة شعب ﷲ المختار من موضوع الربا .ويبلغ التعصب بكتبة التوراة اشده حين يقررون ان
شعب كنعان قد كتب عليه في األزل ان يكون رقيقا لبني اسرائيل .وانه ال ينبغي ان يكون الفراد ھذا
الشعب من وظيفة في الحياة غير ھذه الوظيفة فان تمردوا عليھا او طمعوا في الحرية وجب على
بني اسرائيل ان يردوھم اليھا بحد السيف(33) .
وكتب ھرتسل في كتابه الدولة اليھودية متفاخرا يقول " :اننا حينما نضع قواعد الدولة اليھودية
ونتمكن من انشائھا حينئذ سيجد العالم نفسه امام حدث تاريخي قد يستطيع ان يتحرر بتحررنا
ويثرى بثرائنا ويسمو بسمونا فالدولة اليھودية يجب ان تكون طليعة امامية للحضارة في مواجھة
البربرية"(34) .

في حين ذكر اسحق لوك "احد كتاب اليھود"  :ان ﷲ اختار اليھود كي يطھروا العالم من الشوائب
والظلمات" .وجارته في ذلك الكاتبة اليھودية روزمارين بقولھا :ان االختيار الذي وقع عليه ﷲ لم
يكن اعتباطا وانما يعود الى عبقرية اليھود"(35) .
واالكثر غرورا مما سبق ذكره ما جاء في البروتوكول الخامس عشر من بروتوكوالت حكماء
صھيون  :اننا ذوو طبيعة ممتازة فوق الطبيعة حين نقارن بالعقل البشري النظري البھيمي عند
االميين" فالطبيعة قدرتنا تقديرا لقيادة العالم وحكمة"(36) .
وفي مذكرة لمجلس الوزراء البريطاني قدمھا ھربرت صموئيل كانون ثاني سنة  1915قال فيھا :ان
الدماغ اليھودي نتاج فسيولوجي ال يجوز احتقاره ،لقد انتج العرق اليھودي بفلسطين طيلة خمسة
عشر قرنا القضاة والجنود ولو أُعطى من جديد جسدا تقيم فيه روحه لتسنى له اغناء العالم مرة
اخرى"(37) .
فشعور اليھود بالتفوق العنصري والديني والثقافي بل والسياسي وتعاملھم مع شعوب العالم انطالقا ً
من ھذا الشعور كان السبب الرئيسي الضطھاد شعوب العالم لھم  .فالترفع يشكل استفزازا وھذا
بدوره يؤدي الى عداء وكراھية ،وھل تنتظر من شعوب العالم ان تقابل غرور اليھود وشعورھم
بالتفوق باكليل الزھور؟
باالضافة الى غرورھم وعنصريتھم فقد كان لمھنتھم التي حذقوھا وھي السمسرة والصيرفة اثرھا
في كراھية شعوب العالم لليھود ،فاليھودي الذي ال يحسب له حساب في فيينا مثال ھو الذي يقرر
بقوته المالية مصير النمسا كلھا على حد تعبير ماركس (38) .والحكومة التي تقف ضد اليھود
سوف تنزل على رأسھا )كما قال ھرتسل في خطابه في بال  (1897عواقب اقتصادية كبيرة نظرا
لنفوذ اليھود الفريد على عالم االعمال في العالم(39) .
ولقد اشار الرئيس االمريكي السابق فرانكلين الى ذلك بقوله "لقد ظل اليھود دائما في عزلة ال
يندمجون في اية امه يدفعھم شعورھم بأنھم مضطھدون الى خنق االمة اقتصاديا كما حدث في
اسبانيا والبرتغال"(40) .
فاليھودي يقدس المال اكثر من اي شيء آخر ،ومصداق ھذا ما جاء في االصحاح  23من انجيل
متّي عندما عنف المسيح الكتبه والفريسيين بقوله  :ويل لكم ايھا القادة العميان القائلون من حلف
بالھيكل فليس بشيء ،ومن حلف بذھب الھيكل يلتزم ايھا الجھال العميان ايھما اعظم الذھب ام
الھيكل؟
كذلك فان اقتران اسم اليھود بقتل او صلب السيد المسيح كان عامال من عوامل اضطھاد اوروبا
المسيحية لليھود فقد صورت الكنيسة اليھود تصويرا مثيرا للكره في مؤلفاتھا الدينية وروياتھا
الشعبية ،فارتسمت في اذھان االوروبيين صور تقليدية عن اليھودي بانه يطلب دم المسيحي
الغراض الطقوس الدينية وانه يسرق االطفال المسيحيين ويقتلھم لھذه الحاجات ،وانه يسمم اآلبار
وينشر المرض وانه يمثل اكثر من مجرد البالء االقتصادي فقد كان يمثل العدو الخبيث الذي يسعى
ابد الدھر ليحطم العدو المسيحي(41) .

وقد صورت ھذه العوامل ممثلة في شعور اليھود بالتفوق وحبھم للمال واتھامھم بقتل السيد المسيح
مقرونا ذلك كله بانعزاليتھم في المجتمعات التي عاشوا فيھا ،وھي انعزالية اختيارية اكثر منھا
انعزالة مفروضة ،وھي التي ساھمت بدرجات متفاوتة في اضطھاد شعوب العالم لليھود.
ولقد اعترف اليھود انفسھم بأثر سلوك اليھود في اضطھادھم فقد ذكر الكاتب المجري اليھودي آرثر
كستلر :ان اليھود ساھموا بما لحقتھم من اھانات واضطھاد بفعل تصرفاتھم العنصرية واحساسھم
بالتفوق(42) .
وھذا اللورد مونتاجو وزير الدولة البريطاني لشؤون الھند يقول :انني ما زلت ادرك عدم شعبية
طائفتي ،وھي اقوى بكثير مما يعتقد البعض ،ألننا نحصل من خيرات ھذا البلد وفرصه اكثر بكثير
مما يحق لنا من الناحية العددية ،وكثير منا يقصرون صداقتھم على طائفتھم وال تتسم مواقفھم
بالتسامح(43) .
وبلفور صاحب الوعد المشئوم بالرغم من انه ح ّمل )في خطاب له في مجلس اللوردات حزيران
 (1922اوروبا مسئولية اضطھاد اليھود اال انه اعترف بأن  :افراد ھذا الشعب سببوا بتصرفاتھم
السيئة مثل ھذه المعاملة(44) .
ولقد اصبح االضطھاد مطلوبا او مرغوبا فيه من اجل امرين:
األول :استغالل االضطھاد لتحقيق مكاسب مادية ومعنوية.
الثاني :تشجيع وتسھيل عمليات تھجير اليھود من العالم الى فلسطين او اسرائيل ،وبعبارة اخرى
اصبح االضطھاد وسيلة لصھينة يھود العالم .وليس اصدق في الداللة على ذلك مما كتبه محرردافار
االسرائيلية الناطقة بلسان حزب الماباي .فقد دعا الى ارسال عناصر صھيونية شابه للبلدان التي
يقطنھا اليھود المندمجون حيث يعملون على نشر الدعاية الالسمية األمر الذي سيؤدي الى تحويل
حياة اولئك اليھود المندمجين الى جحيم وبالتالي سيدفعھم الى الھجرة الى اسرائيل ،وھذه الطريقة
ستعود على اسرائيل بعدد من المھاجرين يزيد بعشرة آالف مرة عن العدد الذي يھاجر السرائيل
نتيجة للدعاية والتبشير بالطرق االعتيادية(45) .
وال يكاد حادث الثالث من اكتوبر  1980الممثل بوضع احدى القنابل الموقوتة خارج كنيس يھودي
في شارع كوبرنيك في باريس والذي ادى الى مقتل  4اشخاص وجرح تسعة ،ال يكاد يخرج عن
المخطط الصھيوني لكسب تأييد اليھود الفرنسيين .وبعبارة اخرى تحريك العاطفة اليھودية عندھم
ودفعھم الى التضامن مع سياسة اسرائيل وتنظيم لوبي صھيوني قوي على نمط اللوبي الصھيوني
في امريكا.
يؤيد ذلك تصريح مندوب الوكالة اليھودية والمنظمة الصھيونية في باريس "رافي بريمور"
حزيران  1979الذي جاء فيه :ان ھدفي ھو تكوين لوبي يھودي فرنسي على الطريقة االمريكية
بغية جعل اليھود الفرنسيين قوة سياسية حقيقية )(46
كذلك فقد علّق احد اليھود على حادث كوبرنيك للتلفزيون الفرنسي بقوله " :ان اعمال العنف ضد
اليھود ال يمكنھا اال ان تؤدي الى التفكير بجدية في االلتحاق باسرائيل " كھدف اول ،اما الھدف
الثاني فقد اشار اليه بيغن في  1980/9/4بقوله " :ان معاداة اليھودي تعني معاداة السامية التي
تعني معاداة الصھيونية وبالتالي معاداة اسرائيل )(47

 .2فشل حركة االندماج الھسكاال:
يقصد بھذه الحركة محاولة صھر اليھود اجتماعيا وسياسيا في المجتمعات التي يعيشون فيھا وكان
مندل اول من دعا اليھود الى االندماج في الشعوب التي يتواجدون بين ظھرانيھا على اساس ان
اليھودية عقيدة دينية فحسب ،وبالتالي ينقذوا انفسھم من االضطھاد(48) .
وترجع اسباب فشل ھذه الحركة الى اليھود انفسھم النھم اعتبروا معايشة اليھود لغيرھم واندماجھم
في المجتمعات التي يعيشون فيھا خطرا على وجودھم وفي ھذا يقول الكاتب الصھيوني الروسي
سوكولوف :من الغريب والمؤلم ان نرى يھودا يؤمنون بدين موسى ثم يدعون انھم المان او
مجريون ،ان لم يكن ھذا كفرا فانه وال شك مھزلة وسخرية(49) .
ولقد ُوصفوا اليھود الداعين لالندماج بالطاعون الذي يھدد جميع انصار بيت اسرائيل ،بل لقد
وصف آحاد ھعام ) (1928-1856حياة اليھودي المندمج او المتحرر بالعبودية (50) .فھم يفضلون
االضطھاد الذي يبقي جذور القومية متقدة على التحرر الذي يعمل على اطفائھا على حد تعبير
اللورد كرومر (51) . 1916/10/11
فحل المشكلة اليھودية في نظر الصھيونيين )كما قال توينبي( ال يكون باندماج اليھود كأفراد في
المجتمعات التي يعيشون فيھا بحيث يصبح اليھودي في ھولندا او انجلترا او امريكا مواطن ھولنديا
او انجليزيا او امريكيا يھودي الدين وانما يتحول اليھود كمجموعة الى شعب يماثل الشعب
االنجليزي بإنشاء وطن قومي يغدو فيه اليھودي كاالنجليزي سيدا في بيته الخاص(52) .
 .3ظھور النزعة القومية:
ان نمو النزعة القومية التي رافقت واعقبت قيام الثورة الفرنسية اواخر القرن  18من ناحية
وتحقيق الوحدتين االلمانية وااليطالية في النصف الثاني من القرن  19من ناحية ثانية ،دفعت
اليھود الى االعتقاد بانھم امة وشعب من حقھم ان يكون لھم وطن يعيشون فيه ،شأنھم في ذلك شأن
االنكليز او الفرنسيين او االلمان .فالمشكلة اليھودية ليست مشكلة فردية دينية اجتماعية او
اقتصادية يمكن حلھا فرديا من خالل التسامح الديني ،او العدالة االجتماعية ،وانما ھي مشكلة
قومية سياسية ويجب ان تحل قوميا وسياسيا.
وفي معرض حديثه عن مصادر الحركة الصھيونية اوضح بن جوريون ان الصھيونية تستمد
وجودھا من مصدرين ،مصدر عاطفي ديني قديم قدم اليھود ومصدر سياسي تولد عن الفكر
السياسي للشعب اليھودي الذي تأثر بالثورات القومية التي اجتاحت اوروبا في القرن  19حاملة
الوية االستقالل والوحدة مما كان له آثار عميقة في الحياة اليھودية(53) .
فوصف الصھيونية السياسية بأنھا تشمل جميع اليھود كانت انعكاسا واضحا للنظرية االلمانية في
القومية التي تقوم على الفكرة القائلة بأن جميع االشخاص المنحدرين من العرق االلماني ،او
تربطھم قرابة الدم واالصل االلماني حيثما وجدوا والى اية دولة ينتمون يكنون والئھم االول أللمانيا.
ويجب ان يصبحوا مواطنين في الدولة االلمانية وطنھم الحقيقي .قد يكونوا نشأوا وترعرعوا ھم
وآباؤھم واجدادھم تحت سماوات اجنبية وفي بيئات غربية ،لكن حقيقتھم االساسية الصحيحة بقيت
المانية على حد تعبير ھانزكوھن في كتابه فكرة الدولة اليھودية(54) .

 .4تنافس الدول االوروبية على التغلغل والسيطرة على امالك الدولة العثمانية رجل اوروبا المريض
واعتقادھا بامكانية استغالل امكانات اليھود من خالل دغدغة امالھم بالعودة الى فلسطين كان من
العوامل التي شجعت اليھود على تأييد الحركة الصھيونية .
وبالرغم من ان الفكر الصھيوني ولد في رحم الفكر االستعماري االوروبي وارتبط بالتوسع
االستعماري ارتباطا عضويا اال ان الصھيونية تختلف عن االستعمار االوروبي في عدة نواحي:
أ -تعتبر المستعمرات امتدادا للوطن األم ،ولذا فھي مرتبطة ببلد معين الذي دفع بمواطنيه الى
استعمار تلك المناطق .اما الصھيونية فليست مرتبطة ببلد او دولة معينة ،ولكنھا مرتبطة
باالمبريالية العالمية ودولھا المختلفة دون تحديد دائم ومستمر وفي ذلك يقول ھرتسل في كتابة
الدول اليھودية "يتوجب علينا كدولة محايدة ان نبقى على اتصال مع كل اوروبا التي سيكون عليھا
ضمان وجودنا ) (55واضاف في مذكراته :ان امة يھودية ھي حاجة عالمية ،ان العالم يحتاج الى
امة يھودية(56) .
ب -المستعمرات اداة ووسيلة لخدمة دولة قائمة بالفعل في حين ان الصھيونية اداة لخلق او اقامة
دولة غير موجودة فالمستعمرات اداة لخدمة دولة ماثلة ،اما الصھيونية فأداة إلقامة دولة محتملة.
ج -ان معاملة المستعمرين )اذا ما استثنينا معاملة الھود الحمر في امريكا لم تصل الى حد القضاء
على السكان االصليين وتھجيرھم من اراضيھم في حين ان الصھيونية تؤمن وتعمل بالقضاء على
السكان االصليين ،بل وتعمل لتحقيق ذلك اذا لم تنجح في تھجيرھم انطالقا ً من مبدا الصھيونية،
االساس وھو انكار ما ليس يھوديا .فھرتسل ال يشير اشارة واحدة الى العرب في كتابه الدولة
اليھودية عام  1895وأكد ان المشروع الصھيوني واضح للغاية وسھل التطبيق ال يخرج عن نطاق
"اعطاء ارض بال شعب لشعب بال ارض"(.
وجاراه في ذلك حاييم وايزمن الذي اجاب على سؤال حول مصير العرب اذا ما اعطيت فلسطين
لليھود بقوله :اي عرب انھم قليلو الشأن(57) .
د -االستعمار الصھيوني استعمار استيطاني يقوم على اساس الحق التاريخي والديني اما االستعمار
االوروبي فيقوم على اساس المصالح االقتصادية ،فلم تدع اية دولة استعمارية اوروبية بأية حقوق
تاريخية او دينية في اية منطقة من المناطق التي استعمرتھا في حين برزت الصھيونية استعمارھا
لفلسطين بحق العودة الى االرض التي وعد الرب بھا اليھود وھذه قكرة فريدة خاصة بالصھيونية.
ھذه العوامل المختلفة ،اضطھاد شعوب العالم لليھود وفشل حركة االندماج وظھور النزعة القومية،
وتنافس دول اوروبا االستعمارية مجتمعة ساھمت بدرجات متفاوتة في ظھور الحركة الصھيونية.
)(3
عوامل اختيار فلسطين وطنا قوميا لليھود من قبل الحركة الصھيونية
لم يصر الكتاب اليھود الذين تعرضوا للمسألة اليھودية خالل النصف الثاني من القرن  19امثال
كاليفشر وموسى ھس ،وليوبينسكر وھرتسل ،لم يصروا على فلسطين كوطن او كمكان وحيد حتى
وفاة ھرتسل ،فقد أصر المؤتمر الصھيوني السابع  1905على فلسطين كوطن وحيد للشعب
اليھودي .فقد جاء في قرار المؤتمر الصھيوني السابع )آب  (1905ما يلي" :تتمسك المنظمة
الصھيونية دون تردد بالمبدأ االساسي لبرنامج بال وترفض سواء كان ذلك غاية او وسيلة

النشاطات االستعمارية خارج فلسطين واالراضي المحاذية لھا" (58) .االمر الذي يدعو الى
التساؤل عن اسباب اختيار او تفضيل قادة الحركة الصھيونية لفلسطين دون غيرھا من االقطار التي
عرضت عليھم من اجل حل مشكلة انعدام الوطن اليھودي مثل اوغندا وقبرص والعراق او العريش.
ترجع اسباب اختيار فلسطين كوطن لليھود او الدولة اليھودية الى عدة عوامل دينية وسياسية
واقتصادية.
تتمثل العوامل الدينية في رغبة قادة الحركة الصھيونية في استمالة الجماھير اليھودية الغارقة في
تعاليم التوراة كي تؤيد الحركة الصھيونية كيف ال وتعاليم اليھود الدينية تقول:
* ان من سار اربع خطى في ارض فلسطين خصه ﷲ بمكان في الجنة.
* ثواب العيش في ارض الميعاد يعادل ثواب طاعة ﷲ في كل ما اوصى به موسى.
* من كتب له ان يعيش في فلسطين غفرت ذنوبه .
* ان نسيتك يا اورشليم تنسنى يميني.
* ليلتصق لساني بحنكي ان لم اذكرك  ،ان لم افضل اورشليم على اعظم فرحي(59) .
من يردد ھذه االقوال في صالته اليومية ھل يتردد لحظة واحدة في تأييد ودعم الحركة التي تسعى
الى توطينه في فلسطين ،االرض المقدسة الموعود بھا اليھود؟
ولقد كان زعماء الحركة الصھيونية يرون في االنحراف عن ھدف فلسطين شكل من اشكال الوثنية
وفي ذلك يقول وايزمن :لو ان موسى حضر المؤتمر الصھيوني السادس ) (60الذي تبنى قرار ايفاد
لجنة الى اوغندا لدراسة امكانية توطين اليھود فيھا فانه حتما سوف يحطم االلواح مرة اخرى.
وردد مثل ھذه األقوال خالل جلسات مؤتمر لندن ) (61فاصغي اليه وھو يقول:
our problem would have ,osses had chosen to bring us to americaIf m
.and he is not here to discut it ,but he did not chose to do so ,been easy
وجاراه في ذلك احد اعضاء الوفد اليھودي في جلسة يوم  1939/2/15وھو Sholem Asch
بقوله:
and ,sh Mosses in their darkest nightPalestine had been a light to Jewi
with messanic hope .had never ceased to be supreme factor in Jewish life
suffering ,and courage to endure pain ,of Palestine the Jews had power
.and martyrdom
وھذا ما قاله ايضا السفير االسرائيلي في كندا في مناظرته مع المؤرخ االنجليزي المشھور ارنولد
توينبي ،فقد قال" :ان العودة الى اسرائيل كانت محورا رئيسي في معتقدنا الديني وكل ما يلھم
شعورنا الوطني وفي صلواتنا" (62) .والمندوب االسرائيلي في االمم المتحدة قال عام
":1976اننى ال اعتذر عن وجودنا في القدس وليس عل ّي ان اعتذر الننا ھناك بناء على الحق
المعلن في توراتنا"(63) .
فالصھيونية كما قال بن جوريون تستمد وجودھا من مصدرين االول :مصدر عاطفي دائم مستقل
عن الزمان والمكان قديم قدم اليھودي ذاته يتمثل في الوعد االلھي واالمل بالوعد ،ذلك الوعد يرجع
تاريخه الى قصة اليھودي األول الذي ابلغته السماء اني سأعطيك ولذريتك من بعدك جميع اراضي
بني كنعان ملكا خالداً لك"(64) .

اما المصدر الثاني فھو مصدر سياسي متأثر بالفكر السياسي األوروبي ،كما سبقت اإلشارة إليه.
وفي رسالة بن جوروين الى الرئيس الفرنسي السابق ديجول  1967/12/6ورد فيھا قوله" :لقد
آمنا طوال آالف السنين بنبوءات انبيائنا ،وبيننا اشخاص يؤمنون بمجيء المسيح الذي سيجمع
يھود العالم احياء وامواتا في االرض المقدسة .فالصھيونية ھي الجانب القومي في اليھودية،
واليھودية ھي الجانب الديني في الصھيونية واسرائيل تحقيق سياسي لالثنين"(65) .
فحق اليھود بفلسطين باعتبارھا عطية ﷲ لھم اعظم من حق االنجليز بانكلترا على حد تعبير االب
اغناطيوس في خطابه الذي القاه عام  1896ونشرته مجلة احباء صھيون في كانون اول .1896
)(66
فھذه العالقة الدينية بين اليھود وفلسطين كانت مقدمة االسباب التي جعلت قادة الحركة الصھيونية
يفضلون فلسطين على غيرھا لتكون وطنا لليھود او دولة بھم .علما بأنني اثبت بما ال يدع مجاال
للشك باطل ادعاءات اليھود الدينية والتاريخية في فلسطين.
وتمثلت العوامل السياسية في توجيه وتشجيع الدول االوروبية مثل فرنسا اثناء حملة نابليون على
مصر ) (1801-1798فقد وجه نداء لليھود في  1799/5/22دعاھم فيه الى تأييده في حملته قائال:
"يا ورثة فلسطين الشرعيين ان االمة تناديكم ال للعمل على اعادة احتالل وطنكم فحسب ،واسترجاع
ما فقدتم ،بل لتحفظوا ھذه االمة من جميع الطامعين بكم ولكي تصبحوا اسيادا في بالدكم الحقيقية".
)(67
ولم تلق دعوة نابليون استجابة من قبل اليھود لسببين ،االول ان قيادتھم كانت تتوجس خيفة من
فكرة الدولة اليھودية باعتبار ان اليھودية مذھب ديني ال غير .والثاني العتقادھم ان مشروع
نابليون بعيدا عن المنال وصعب التحقيق(68) .
والواقع ان دعوة نابليون تلك لم تكن نابعة من ايمانه بحق اليھود في فلسطين وحرصه على تحقيق
امانيھم فھدفه كان استغالل امكانات اليھود المادية ،ولذا لم يكن نداءه لليھود عام  1799يختلف
عن محاولته التقرب الى اليھود واعترافه بالديانة اليھودية ديانة رسمية في فرنسا عام 1806
وذلك بمناسبة إعداده لغزو روسيا كي يستغل جھود اليھود الروس والبولنديين اثر تقسيم بولندا
بين روسيا وبروسيا والنمسا (69) .1795
ولم تختلف بريطانيا ايضا عن فرنسا في دغدغة اماني اليھود وطموحاتھم بالعودة الى فلسطين
وبخاصة اثناء الحروب المصرية العثمانية في ثالثينات القرن التاسع عشر .وتمثل ذلك في فتح
قنصلية بريطانية في القدس تموز  ،1838واستعدادھا لحماية اليھود في القدس كذريعة للتدخل في
شؤون البالد الداخلية شأنھا شأن فرنسا حامية الكاثوليك  ،وروسيا حامية االرثوذكس )(70
باالضافة الى رسالة بالمرستون الى سفيره باالستانة  1840يدعوه فيھا الى ضرورة السعي لدى
الباب العالي القناعه بالسماح لليھود بالھجرة الى فلسطين كوسيلة تقيه خطر محمد علي باشا.
)(71
وقد اشارات التايمز اللندنية في عددھا  1840/8/1الى ان قيام دولة يھودية في فلسطين سوف

يفصل بين تركيا ومصر ،وسيدعم النفوذ البريطاني في الليفانت ) Levantحوض البحر المتوسط
الشرقي( سياسيا وعسكريا واقتصاديا )اي خدمة المصالح البريطانية( (72) ،فالدول االوروبية في
اھتمامھا باليھود لم تكن مدفوعة بحب االمة اليھودية بدليل انھا عارضت منح اليھود الحقوق
المدنية في بالدھا كما قالت الكاتبة اليھودية )برباره توخمان( ) (73في كتابھا التوراة والسيف،
واغلقت ابواب بالدھا في وجه الھجرة اليھودية كما ذكر ھرتسل في مذكرته لوزير الخارجية
االيطالي  ، 1904/2/24وانما كانت مدفوعة بمصالحھا الخاصة.
فلسان حال الدولة االوروبية كان يردد عبارة القيصر االلماني تعليقا على انعقاد المؤتمر الصھيوني
االول وھو :دع اليھود يذھبون الى فلسطين وكلما اسرعوا في الھجرة كلما كان افضل(74) .
ولقد بين لورانس اوليفانت صاحب مشروع استعمار سوريا او ارض جلعاد عام  1880المكاسب
التي يمكن للدولة التي تناصر قضية اليھود ان تجنيھا بقوله" :فاألمة التي تنصر قضية اليھود
وعودتھم الى فلسطين يمكنھا االعتماد على تأييدھم في عمليات مالية على اوسع نطاق وعلى النفوذ
القوي الذي يتمتعون به في حماية العديد من البلدان كما يمكنھا االعتماد على تعاونھم السياسي في
تلك البلدان نفسھا مما يؤدي بالضرورة الى شل النشاطات الدبلوماسية واالعمال العدائية من جانب
تلك الدول الكبرى المعادية للدولة التي تحالفوا معھا(75) .
وكذلك فإن تخوف الصھيونية من حركة اليقظة العربية ممثلة وقتذاك بصدور كتاب نجيب عاروري
يقظة األمة العربية )شباط سنة  1905ساھم بدوره في التركيز على فلسطين ومصداق ذلك ما جاء
في خطاب ماكس نوددو في المؤتمر الصھيوني السابع )آب سنة  (1905فقد قال " :ان الحركة
التي استحوذت على قسم كبير من الشعب العربي يمكنھا ان تتخذ بسھولة وجھة سير تطال فلسطين
ايضا ،وھكذا تصبح ارض آباءنا من جديد وكما كانت غالبا ً عبر التاريخ محور اھتمام العالم
السياسي ومحط انظاره .وقد تجد الحكومة التركية نفسھا مضطرة للدفاع عن سيادتھا وسيطرتھا
في كل من فلسطين وسوريا ضد رعاياھا بالذات وبقوة السالح".
ولكي يستغل الموقف ابدى استعداد اليھود لتوظيف امكاناتھم لخدمة الدولة العثمانية ،ولذا سارع
الى القول" :ھناك قيمة استثنائية بالنسبة للعثمانيين لو كان لھم في كل من سوريا وفلسطين ذلك
السند والعون المتمثل بعناصر شعب وفيرة ،تتمتع بالحيوية والقوة وحسن التنظيم ،كما ان اليھود
مع احترامھم الكامل لحقوق السكان االصليين ليسوا على استعداد للسماح بأي تھجم على سلطة
الباب العالي او خرق لھا ،ال بل ھم يجندون كل قواھم للدفاع عن السلطان.
ولم يكتف بذلك ولكنه اوضح ان ذلك يخدم مصالح الدول االوروبية ايضا اذ يحول دون احداث
تغييرات بالقوة ألوضاع السيادة التي يسري مفعولھا ھناك ويجعل من تدخل الدول الكبرى مسألة ال
لزوم لھا"(76) .
كذلك فإن سيطرة يھود شرق اوروبا الذين لم تتح لھم ظروفھم السياسية واالجتماعية التمتع
بالحرية التي كان يتمتع بھا يھود اوروبا الغربية ساھمت في تطلع اليھود للھجرة الى فلسطين
كوسيلة للخالص من االضطھاد ،وفي ذلك يقول اللورد مونتاجو وزير الدولة البريطاني لشؤون
المذھب )الصھيونية( انما كانوا مدفوعين الى ذلك الى حد كبير بسبب القيود المفروضة على
اليھود ،ورفض منحھم الحرية في روسيا(77) .

اما العامل االقتصادي في اختيار فلسطين فيتمثل في طمع اليھود في ثروة البحر الميت  ،فالوسيلة
الوحيدة لالستيالء على ھذا الثروة والبالغة حوالي الخمسة مليارات دوالر من المواد الكيماوية
الكامنة في مياه البحر الميت تكون بالظفر بفلسطين دولة يھودية خالصة كما قال احد الكتاب اليھود.
)(78
ولقد لعب صندوق اكتشاف فلسطين ) Palestine Exploration Fund : (1865من خالل
نشاطاته وكتابات العاملين في حقل اكتشافاته دورا كبيرا في تشجيع دعاة الصھيونية على المضي
في مشروعاتھم وفي اعطاء صورة موسعة لفلسطين ،فلوال المعلومات والوقائع والدراسات التي
توافرت تحت اشراف الصندوق لكانت االرض المقدسة  Terra Zentaقد بقيت ارض مجھولة
بالنسبة الى الكثيرين الذي جرى ايقاعھم في حب صھيون(79) .
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