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ــوب م.  ــف يعق ــل« للمؤل ــى إرسائي ــاب »معن ــرب كت يُعت

رابِكــْن وثيقــة بحثيــة ومرافعــة نقديــة تُســاهم يف »محاكمــة« 

ــة  ــة يهودي ــاٍت ديني ــأدواٍت ومرجعي ــل ب ــة وإرسائي الصهيوني

تـُـيء بكثافــٍة عــى حيثيــات املعارضــة اليهوديــة التاريخيــة 

ــة غــر شــائعة  ــاس مصــادر حاخامي ــة، عــرب اقتب للصهيوني

ــياق. ــذا الس يف ه

ــو  ــة وه ــة خاص ــف أهمي ــا املؤل ــة يمنحه ــذه املعارض ه

ــح  ــم )مصال ــني مفاهي ــائع ب ــط الش ــك الخل ــوم بتفكي يق

اليهــود، الصهاينــة، اليهوديــة، الصهيونيــة، التقاليــد األلفيــة 

ــح  ــة، مصال ــن اليهودي ــرن العري ــة الق ــة، قومي اليهودي

ــرى(،  ــدان أُخ ــود يف بل ــني اليه ــة، واملواطن ــة اإلرسائيلي الدول

ــني  ــز ب ــل التميي ــم إرسائي ــرضوري لفه ــن ال ــه م ــرباً أن معت

ــة،  ــا الصهيوني ــة؛ ألن األيديولوجي ــة، والقومي ــن، واإلثني الدي

ــاً  ــياء خليط ــذه األش ــن ه ــت م ــوص، جعل ــه الخص ــى وج ع

ــداً. واح

بين النقد والنقض!
ــة  ــد الصهيوني ــٍد ض ــن نق ــْن م ــه رابِك ــوم ب ــا يق إن م

ــة  ــل أهمي ــة يمث ــة يهودي ــر ديني ــة نظ ــن وجه ــل م وإرسائي

هــذا الكتــاب، ســيما أن هــذا املوضــوع يحتــاج إىل توضيــح؛ ال 

ألن هــذا النــوع مــن النقــد يــكاد يكــون غــر معــروف لغــر 

املختصــني مــن قــراء العربيــة وحســب، ولكــن ألن تعبــرات 

ــاً  مــن نــوع اليهــود واليهوديــة غالب
* أكاديمي، ومؤسس »باحثون با حدود«- فلسطني.
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ــا  ــة، أيضــاً. ف ــة خاطئ ــة صــور نمطي ــا تكــون ضحي م

ــي  ــى اإلثن ــدة باملعن ــدة وموح ــة واح ــون جماع ــود يمثل اليه

ــن  ــو م ــة تخل ــة ديان ــي، وال اليهودي ــي والدين واأليديولوج

االنقســامات والخافــات الاهوتيــة، والفــرق املتنافســة. 

والواقــع أن أيديولوجيــا العــداء للســامية هــي التــي تتعامــى 

ــذه.  ــات كه ــن خصوصي ع

يفحــص الكتــاب أصــول دولــة إرسائيــل وطبيعتهــا 

ــي،  ــودي واألوروب ــخ اليه ــا يف التاري ــة، ومكانه الكولونيالي

مذكــراً بــأن مؤســي الصهيونيــة نظــروا إىل حركتهــم 

ــاب  ــوص الكت ــودي، ويغ ــخ اليه ــع التاري ــة م ــة تام كقطيع

ــز  ــل يف مرك ــت إرسائي ــي وضع ــوالت الت ــل التح يف تفصي

اهتمامــات معظــم يهــود العالــم، والتــي تــراوح بــني التأييــد 

غــر املــروط للسياســات اإلرسائيليــة، واإلدانــة، بــل وحتــى 

الرفــض الريــح، للمفهــوم الصهيونــي ـ أي القومــي ـ 

ــع،  ــاق واس ــى نط ــة ع ــرة، املقبول ــرباً أن الفك ــودي، معت لليه

ــداء  ــون أش ــم مدافع ــايل فه ــة، وبالت ــود صهاين ــأن كل اليه ب

عــن دولــة إرسائيــل، ليســت ســوى أســطورة تخــدم العــداء 

ــامية. للس

ــة، أو  ــة الحاخامي ــف اليهودي ــْن موق ــب رابِك ــى الكات يتبن

ــا  ــي عرفته ــدة الت ــة الوحي ــة الديني ــي الصيغ ــة، وه الرباني

ــن  ــكان م ــرون، يف كل م ــدار ق ــى م ــة، ع ــات اليهودي الجماع

ــت  ــد تفكك ــر. وق ــن ع ــرن الثام ــة الق ــى نهاي ــم، حت العال

ــت يف ثــاث فــرق هــي األرثوذوكســية،  هــذه الصيغــة وتحلل

ــات  ــل لعملي ــط الهائ ــت الضغ ــة، تح ــة، واملحافظ واإلصاحي

تاريخيــة كــربى تمثلــت يف التنويــر األوروبــي، وحركــة 

االنعتــاق بعــد الثــورة الفرنســية، أي منــح الجماعــات 

ــة،  ــة مختلف ــدان أوروبي ــاوية يف بل ــاً متس ــة حقوق اليهودي

ــة.  ــة موازي ــر يهودي ــة تنوي ــة، ويف حرك ــة متفاوت وبطريق

فرق تصارعية!
يبــني الكاتــب أنــه يف الوقــت الحــارض، يتــوزع اليهــود يف 

العالــم، ممــن يعرفــون أنفســهم كمتدينــني، بــني الجماعــات 

املذكــورة، التــي تنبثــق عنهــا جماعــات فرعيــة، ومؤسســات 

ــة  ــى اليهودي ــا يدع ــح: إن م ــة. ويوض ــاالت مختلف يف مج

األرثوذوكســية، بلغــة اليــوم، هــي وريثــة الحاخاميــة، وهــي 

ــة الســائدة  ــة هــي الديان ــل، وأن اإلصاحي الســائدة يف إرسائي

ــة،  ــع املحافظ ــا تتموض ــني. بينم ــود األمركي ــب اليه ــني أغل ب

ــى  ــط، باملعن ــف وس ــة، يف موق ــن اإلصاحي ــقت ع ــي انش الت

ــة.  ــني األوىل والثاني ــي، ب ــي واأليديولوج الدين

كمــا تنقســم األوىل؛ أي األرثوذوكســية، بدورهــا، إىل فــرق 

ــدد يف  ــاح املتش ــة، الجن ــا الحريدي ــة منه ــف مختلف وطوائ

األرثوذوكســية، التــي يتبنــى املؤلــف موقفهــا، وتُعــرب عنهــا 

جماعــات مختلفــة منهــا ناتــوري كارتــا املعروفــة بعدائهــا 

ــة إرسائيــل.  ــة، ورفــض االعــراف بدول الشــديد للصهيوني

يذكــر مؤلــف الكتــاب أن نقــاط الخــاف الرئيســة، بــني 

ــكار  ــي ألف ــل الدين ــي التأوي ــب، ه ــرق واملذاه ــف الف مختل

ــة اليهــود بفلســطني.  ــوع املنفــى والخــاص، وعاق مــن ن

ــة،  ــة، أو الرباني ــة الحاخامي ــر إىل أن اليهودي ــك، يش لذل

تعاملــت مــع فكــرة الشــتات كنــوٍع مــن العقــاب اإللهــي، 

ــة  ــن خط ــزء م ــص كج ــد املخل ــى ي ــه ع ــرت نهايت وانتظ

إلهيــة، أيضــاً. وبشــأن عاقــة ذلــك بفلســطني نجــد رابِكــْن 

ــة  ــطني دالل ــة بفلس ــة الخاص ــت للعاق ــه كان ــد أن يؤك

ــة«  ــر ممــا هــي ماديــة، أو سياســية، أو »قومي ــة أكث روحي

بالتعبــرات الحديثــة. وهــذا موقــف ناتــوري كارتــا، 

وبعــض الجماعــات الصغــرة األخــرى، التــي تــرى يف قيــام 

ــاص،  ــوع الخ ــاً يف موض ــاً بري ــة تدخ ــة اإلرسائيلي الدول

ــى  ــاً ع ــرب، وتعدي ــع ال ــود م ــه اليه ــد قطع ــاكاً لوع وانته

ــب(. ــب الكات ــه )حس إرادت

 إسرائيل والصهيونية: العالقة والضحية
ــة  ــة الصهيوني ــن الحرك ــث ع ــب يف الحدي ــهب الكات يس

وعاقتهــا بإرسائيــل، حيــث يقــول: إن الحركــة الصهيونيــة، 

ــة  ــيا الغربي ــة يف آس ــتعمار منطق ــعت الس ــا، س ــن بدايته م

مأهولــة بجماعــات إثنيــة ودينيــة متنوعــة، عــى يــد 

أوروبيــني. وقــد اســتقر املهاجــرون اليهــود األوائــل يف نهايــة 

القــرن التاســع عــر يف البــاد بطريقــة عشــوائية ومتباينــة، 

واســتخدموا عمــاالً مــن العــرب يف مزارعهــم. وخافــاً لهؤالء، 

مــارس املهاجــرون إىل فلســطني يف أوائــل القــرن العريــن 

شــكاً مركــزاً مــن االســتعمار: أنشــأوا مســتوطنات يهوديــة 

حريــة كان مــن شــأنها تهجــر الســكان املحليــني. 

وينــوه الكاتــب، إىل أن نوايــا الــرواد الصهاينــة تجلــت يف 

شــعارين همــا: االحتــال مــن خــال العمــل، واالنفصــال. 

ــة  ــة سياس ــة الصهيوني ــت الحرك ــرى، »تبن ــاٍت أخ بكلم

ــى  ــداول حت ــد الت ــت قي ــا زال ــي م ــل الت ــور املنفص التط

يومنــا هــذا، والتــي تفــر، إىل حــٍد بعيــد، ديمومــة الــراع 

ــة«. ــل يف املنطق ــة إرسائي ــة دول ــطينيني، وعزل ــع الفلس م

ويضيــف رابِكــْن: جعلــت األيديولوجيــا الصهيونيــة 

ــا  ــدود، إذ يمكنه ــا ح ــة ب ــل دول ــن إرسائي ــمية م الرس

ــكري أو  ــزو العس ــة، بالغ ــة جغرافي ــن ناحي ــع، م التوس

ــة، والحكومــات  ــت الحركــة الصهيوني االســتعمار. وقــد بذل
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للحيلولــة دون  املتعاقبــة جهــوداً مضنيــة  اإلرسائيليــة 

ــد  ــم. وتتجس ــا لدولته ــي يتصورونه ــدود الت ــف الح تعري

صــورة دولــة بــا حــدود، أيضــاً، يف زعــم إرسائيــل بأنهــا 

ليهــود العالــم ال ملواطنيهــا. وهــذا يــؤدي إىل تحويــل متزايــد 

ــة إىل  ــورة علني ــم، بص ــول العال ــة ح ــات الصهيوني للمنظم

ــف(. ــول املؤل ــا يق ــل )كم ــع إلرسائي تواب

يتطــرق الباحــث إىل مكانــة إرسائيــل يف الســاحة الدوليــة، 

ــة األوىل، يف إقليمهــا  ــل، للوهل ــدو مــكان إرسائي إذ يقــول: يب

ــل،  ــي. فإرسائي ــم الغرب ــا يف العال ــع مكانه ــاف م ــى خ ع

املكروهــة إىل حــٍد بعيــد مــن جرانهــا، تحظــى بالتأييــد يف 

ــة،  أوروبــا وأمــركا الشــمالية. لكــن، ومــع اســتثناءات قليل

ينتقــد الــرأي العــام يف العالــم الدولــة الصهيونيــة. ويف هــذا 

ــل  ــن إىل إرسائي ــدد الناظري ــب إىل أن ع ــر الكات ــدد يش الص

ــا  ــن يرونه ــك الذي ــوق أولئ ــم، يف ــلبي، يف العال ــل س كعام

ــب:  ــع الكات ــل 2١%(. ويتاب ــة )٤٩% مقاب ــة إيجابي بطريق

حتــى يف الواليــات املتحــدة، واململكــة املتحــدة، حيــث جــذور 

ــن،  ــن البلدي ــاً يف هذي ــة تاريخي ــيحية عميق ــة املس الصهيوني

يمكــن ماحظــة تدهــور يف التصــورات العامــة بشــأن 

ــل.  إرسائي

ديمقراطية انتقائية!!
ــيل،  ــع اإلرسائي ــة املجتم ــاب طبيع ــف الكت ــش مؤل يناق

ــع  ــجم م ــا ينس ــه، وبم ــي لكن ــه ديمقراط ــه بأن إذ يصف

مبادئــه املؤسســة، انتقائــي، لــذا يعمــل كنظــام إثنوقراطــي. 

فقانــون العــودة يســمح ألي يهــودي بالهجــرة إىل إرسائيــل 

والحصــول عــى املواطنــة، بينمــا املواطنــة نفســها هــي مــا 

ــال.  ــدار أجي ــى م ــد ع ــوا يف البل ــن عاش ــه م ــل علي ال يحص

ــا  ــزع صفته ــة األرض، أي ن ــززت صهين ــد ع ــح: ق ويوض

العربيــة، أكثــر مــن مجــرد إعــان الدولــة »يهوديــة«، مــن 

ــل  ــة الفص ــى عملي ــة ع ــكال مختلف ــاظ بأش ــال الحف خ

ــة  ــة اإلرسائيلي ــدة الهوي ــد أعم ــل أح ــي تمث ــا، وه وتقويته

ــة.  الصهيوني

يف الختــام، إن مــا قدمــه، رابِكــْن، يف كتابــه، يزيــل الكثــر 

مــن الغمــوض وااللتبــاس والتعقيــد املتعلــق بمفاهيــم 

ــتعماري  ــروع االس ــة بامل ــا ذات صل ــكار وقضاي ودالالت وأف

عمومــاً، وبالحركــة الصهيونيــة ووليدتهــا إرسائيــل عــى وجه 

ــن  ــة م ــن مجموع ــدرج ضم ــاب ين ــذا الكت ــوص. إن ه الخص

ــى  ــني، ع ــن املاضي ــال العقدي ــرت خ ــي ظه ــات الت الدراس

ــاهموا يف  ــود س ــون يه ــون ومؤرخ ــا أكاديمي ــل، أعده األق

ــطني،  ــود بفلس ــة اليه ــي لعاق ــل القوم ــض التأوي ــد ونق نق

ــي  ــد. ويأت ــه التحدي ــى وج ــة ع ــا الصهيوني واأليديولوجي

كتــاب رابِكــْن يف إطــار سلســلة هــؤالء املؤرخــني كـــ )إيــان 

بابيــه، وشــلومو ســاند، وبوعــز عفــرون، وإرسائيــل شــاحاك 

ــواهم(. وس


