
126

عدد 79

إيهاب محارمة* 

 في دحض السرديات اإلسرائيلية

مراجعة كتاب »عشر خرافات عن إسرائيل«

ت
عا

ج
مرا

ة و
دّي

نق
ت 

اءا
قر

باحث، املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات.  *

Ten Myths About Israel :عنوان الكتاب

 .Ilan Pappe المؤلف: إيان بابيه

مكان النشر: بروكلين، نيويورك، الواليات المتحدة 

األميركية. 

Verso. :دار النشر

سنة النشر: 2017. 

عدد الصفحات: 171 صفحة. 

تقديم

احتلّت السرديات االستعمارية اإلحاللية اإلسرائيلية أهمية 

كبرى قبل نشوء إسرائيل ولدى إقامتها وعلى مدى تطورها 

في العقود املاضية؛ وهي ال تزال تتبوأ مكانة مهمة في الوعي 

اجلمعي اإلسرائيلي كما في رؤاهم املستقبلية بشأن فلسطني، 

سة  املؤِسّ السرديات  هذه  في  النظر  أهمية  تأتي  هنا  ومن 

ودحضها. وهذا هو موضوع هذا الكتاب الذي يتصدى ملجموعة 

من األفكار أو »اخلرافات« كما يصفها املؤلف، واملرتبطة بخطاب 

إسرائيل وروايتها. ويشتمل الكتاب على ثالثة أقسام موزعة 

على عشرة فصول، يحاول املؤلف في كل فصل دحض واحدة 

من اخلرافات. في القسم األول، يتناول املؤلف ست خرافات 

اإلسرائيلية  املؤسسة  تبنتها  تاريخية  جذورًا  لها  بأن  يرى 
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بيكو  اتفاقية سايكس  بدأ مع  الوطنية  الفلسطيني وحركته 

عام 1916 ومن ثم مع حقبة االنتداب البريطاني عام 1918، 

وذلك قبل أن يتجسد بشكل حقيقي مع التقسيمات اإلدارية 

التي ساعدت احلركة الصهيونية على إعادة تصميم احلدود 

بأّن  بابيه  يرى  إسرائيل«.  ـ »أرض  ل جغرافي  تصور  ووضع 

أساس جتزئة  على  قام  تأسيسه  منذ  االستعماري  املشروع 

الفلسطينيني وحركتهم الوطنية وتفتيتهم، وذلك بهدف تسهيل 

السيطرة عليهم. 

وباحملّصلة، يفّند هذا الفصل الرواية الصهيونية االستعمارية 

محيطه  مع  متفاعل  فلسطيني  شعب  بوجود  شّككت  التي 

وطنية  حركة  وله  والتحديث،  التغيير  على  ومنفتح  العربي، 

تسعى ملقاومة املشروع االستعماري. ويخلص إلى أن املجتمع 

الفلسطيني بدأ تعريف نفسه على األساس القومي )األمة( 

التاسع عشر والعشرين، مستفيًدا من بعض  خالل القرنني 

والدينية  الوطنية  املشاعر  بينها:  من  الرئيسية،  املقومات 

والوالءات احمللية والعروبة، وباالستفادة أيًضا من كون تاريخ 

فلسطني وثقافتها مرتبطني بالعاملني العربي واإلسالمي. 

اإلعالمية والعسكرية واألكادميية. وفي القسم الثاني، ينتقل 

لتقدمي ثالث خرافات يرى بأنها موجودة في الوقت احلاضر. 

وفي القسم األخير، يفند املؤلف حل الصراع بني الفلسطينيني 

واإلسرائيليني استناًدا إلى »حل الدولتني« عاّدًا إّياه خرافة أخرى 

دعمتها إسرائيل. 

 فارغة«
ٌ

1.  خرافة »فلسطين أرض

اخلطاب  عليها  قام  تاريخية  خرافة  الفصل  هذا  يتناول 

اإلسرائيلي - الصهيوني على مدى السنوات املاضية، وهي 

أن فلسطني كانت أرًضا فارغة وقاحلة وشبه صحراوية وأن 

الصهاينة هم من قاموا ببنائها وزراعتها. جند هذه اخلرافة 

أن  التأسيسية، وهي  الصهيونية  املقوالت  ُمستلًّة من إحدى 

»فلسطني أرٌض بال شعب وُمنحت لشعٍب بال أرض«، والتي 

واملناهج  اإلعالم  مجاالت  في  لالنتشار  خصبة  أرًضا  وجدت 

لم  إسرائيل  بأن  املؤلف  يرى  كما  إسرائيل.  في  الدراسية 

تكتِف بنشر هذه الرواية وسط املجتمع اإلسرائيلي فحسب، 

بل صدرتها إلى أوروبا والواليات املتحدة. 

بعض  عن  يجيب  أن  املؤلف  يحاول  الرواية  هذه  لفحص 

األسئلة، من بينها: من منح هذه األرض اسم »فلسطني«؟1 وهل 

يوجد مجتمع فلسطيني قبل قيام »إسرائيل«؟ وهل تفاعل هذا 

املجتمع مع محيطه العربي؟ وكيف نشأت القومية الفلسطينية 

قبل وصول الصهيونية؟ مشيرًا إلى أّن هذه األسئلة ألهمته 

والكيانية  جهة،  من  الفلسطيني  الوجود  جذور  في  للبحث 

أّن  وعاّدًا  وأرًضا،  ونخًبا  شعًبا  ثانية؛  جهة  من  السياسية 

الفضاء اجليوسياسي الذي ُيدعى اليوم إسرائيل أو فلسطني 

كان دولًة معترفا بها منذ العصر الروماني، وأن هناك إجماعا 

واسعا بني الباحثني على أن الرومان هم الذين منحوا األرض 

اسم »فلسطني«. 

والواقع أن الفلسطينيني أسهموا في تشكيل حركة وطنية 

فلسطينية تعود جذورها إلى عام 1882 وذلك قبل أن تزداد 

أهميتها مع مطلع عشرينيات القرن املاضي؛2 إذ إن انهيار 

احلقبة العثمانية والسعي األوروبي الستعمار البالد العربية 

عمل على تقوية احلركة الوطنية الفلسطينية ومتكينها منذ 

أن بدأت الصهيونية بوضع بصمتها في فلسطني بحصولها 

على وعد بلفور عام 1917. 

الشعب  على  االستعماري  ثير  التأ بأّن  بابيه  يؤّكد 
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2.  خرافة »اليهود شعٌب بال أرض«

يجري البحث في الفصل الثاني، في أسئلة لطاملا مثلت 

جوهر املشروع االستيطاني الصهيوني في فلسطني، وهي؛ 

وجود  لفكرة  كان  هل  شعًبا؟  اليهود  املستوطنون  كان  هل 

والواليات  بريطانيا  دعم  لوال  حتصل  أن  اليهودية  الدولة 

املتحدة األميركية؟ كيف ارتبطت الصهيونية مبعاداة السامية 

واإلمبريالية؟ كيف حتولت الصهيونية من مترين فكري وثقافي 

إلى مشروع سياسي؟ هل أصبحت الصهيونية حركة معترفا 

بها دولًيا؟ هل يؤيد جميع اليهود في العالم إسرائيل؟ 

وسائل  رواية  في  املؤلف  بحث  األسئلة،  هذه  عن  لإلجابة 

إلى  والتي تشير  الصهيونية،  األكادميية  واملؤسسات  اإلعالم 

أن اليهود هم السكان األصليون لفلسطني، ولذلك يستحقون 

رواية  املؤلف في  وكذلك بحث  إلى وطنهم.  للعودة  الدعم  كل 

املؤسسة اإلسرائيلية القائلة: »إّن اليهود كانوا شعًبا بال أرض« 

والتي تسير جنًبا إلى جنب مع االدعاء »أّن فلسطني كانت 

أرًضا بال شعب«، مضيًفا بأّن هذه الرواية اإلسرائيلية سعت 

من خالل هذا الربط إلى التأكيد على أّن العالم املسيحي قد 

أّيد، ملصلحته اخلاصة، وفي حلظة معينة في التاريخ احلديث، 

فكرة اليهود كأمة يجب أن »تعود« ذات يوم إلى األرض املقدسة. 

الطرح  أن هذا  املؤيدين إلسرائيل  األكادمييني  يرى بعض 

في  بالقوة  قدم  موطئ  على  احلصول  في  بريطانيا  ساعد 

فلسطني. وللتحّقق من ذلك، عاد املؤلف إلى بدايات املشروع 

االستعماري في فلسطني ومحاولة السيطرة عليها، وذلك من 

خالل البحث في حملة نابليون بونابرت في مطلع القرن التاسع 

عشر ومساعيها للحصول على مساعدة اليهود مقابل تقدمي 

وعٍد لهم بإقامة دولة في فلسطني. كما عمل املؤلف على فهم 

محاوالت احلركة الالهوتية االستعمارية التي وضعت »عودة« 

للسيطرة  إستراتيجية  خطة  قلب  في  فلسطني  إلى  اليهود 

عليها، وكذلك تتبع العديد من تصريحات القادة السياسيني 

في ذلك احلني، ولعل أبرزها تصريح الرئيس األميركي جون 

آدامز )1735-1826( حينما قال: »أمتنى أن يعود اليهود إلى 

يهودا كأمة مستقلة«. 

ويستأنف بابيه في هذا الفصل دحض أطروحات الباحثني 

األيديولوجيني املعاصرين حول الفترة الزمنية املمتدة طيلة القرن 

تؤثر في احلقوق األساسية  بأنها  والتي يرى  التاسع عشر، 

أطروحة  بأن  يرى  وكذلك  الفلسطينيني.  األصليني  للسكان 

»اليهود بال أرض« زاوجت بني املشروع االستعماري الغربي ودور 

ثيودور هرتسل وقادة الصهيونية القادمني من أوروبا الشرقية، 

واحلاملني ألفكاٍر تهدف إلى حل املسألة اليهودية في أوروبا 

من خالل تهجير اليهود إلى فلسطني. ولتوضيح ذلك، يسلط 

املؤلف الضوء على الدافع االستعماري لبريطانيا واستخدام 

مفهوم العودة اليهودية إلى فلسطني واملتسق مع ظهور رؤى 

ثقافية وفكرية جديدة للصهيونية في أوروبا. 

وباحملّصلة، بدا أّن أطروحة »شعٌب بال أرض« لم تكن لترى 

النور لوال رؤية بريطانيا بإمكانية وجود وطن قومي لليهود في 

فلسطني واملتزاوجة مع مصاحلها اإلستراتيجية في املنطقة.3 

3.  خرافة »الصهيونية هي اليهودية«

بالديانة  تالعبت  الصهيونية  أّن  على  الفصل  هذا  يشّدد 

اليهودية ألسباب تتعلق باملشروع االستعماري في فلسطني. 

ويفحص بابيه هذه األطروحة من خالل اختبار السياق التاريخي 

الذي ُولد فيه هذا االفتراض، ويرى بأن الصهيونية عملت دوًما 

على استبعاد فكرة أّن اليهود الذين عاشوا في القرن الثامن 

عشر في فلسطني، واليهود األرثوذكس في القرن التاسع عشر 

والقرن العشرين، رفضوا فكرة الدولة اليهودية. 

من خالل العودة التاريخية إلى جذور الصهيونية الحديثة في القرن الثامن عشر، 

يبّين الباحث أن »حركة التنوير اليهودية«، طرحت مشروعين مهّمين الستغالل 

الديانة اليهودية، وهما؛ إعادة تعريف اليهودية بوصفها حركة وطنية، والحاجة 

الستعمار فلسطين من أجل إعادة اليهود إلى الوطن القديم الذي طردوا منه من 

قبل الرومان وتأسيس دولة لليهود فيها.
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من خالل العودة التاريخية إلى جذور الصهيونية احلديثة في 

القرن الثامن عشر، يبنّي الباحث أن »حركة التنوير اليهودية«، 

وهما؛  اليهودية،  الديانة  الستغالل  مهّمني  مشروعني  طرحت 

إعادة تعريف اليهودية بوصفها حركة وطنية، واحلاجة الستعمار 

فلسطني من أجل إعادة اليهود إلى الوطن القدمي الذي طردوا 

منه من قبل الرومان وتأسيس دولة لليهود فيها. 

يرى بابيه بأن هذه األفكار القت ترحيًبا من قبل ثيودور 

هرتسل ورفاقه بوصفها أفضل حل للمسألة اليهودية. كما يؤكد 

على أّن أفكار هذه احلركة أصبحت أكثر أهمية بعد املذبحة 

الروسية بحق اليهود عام 1881، وظهور برنامج حركة »أحباء 

صهيون أو هواة صهيون« بقيادة هرتسل الذي دعا إلى بناء 

مستعمرات جديدة في فلسطني. يشير املؤلف بأّن هذه األفكار، 

وإن القت رواًجا لها في املجتمع األوروبي واألميركي، إال أنها 

رُفضت من قبل رجال دين يهود بارزين، واعتبروها شكاًل من 

أشكال التحديث والعلمنة. 

في  اليهود  بأن  التاريخية  قراءته  خالل  من  املؤلف  يؤكد 

أوروبا، مارسوا الهودية حتى النصف األول من القرن التاسع 

رفض  على  تقوم  محافظة  حياة  األولى:  بطريقتني؛  عشر، 

بشكل  وتختلف  علمانية  حياة  والثانية:  التحديث،  أشكال 

في  االنفتاح.  حيث  من  اليهود  غير  مجتمعات  عن  بسيط 

املقابل، وخالل النصف األخير من القرن التاسع عشر، برزت 

»احلركة اإلصالحية اليهودية«، وهي حركة رفضت بشدة تعريف 

اليهودية على أنها قومية أو أمة، ورفضت إنشاء دولة يهودية في 

فلسطني، وذلك قبل أن يتحول موقفها من مناهضة الصهيونية 

دولة إسرائيل عام 1948. ويحاجج  إنشاء  بعد  تأييدها،  إلى 

الباحث هنا أنه وبصرف النظر عن احلركة اإلصالحية، فإن 

اليهود الليبراليني رفضوا أيًضا إلى جانب رجال الدين االدعاء 

بأن الصهيونية قدمت احلل ملشكالت اليهود في أوروبا، ويعتبر 

بأّن قادة الصهيونية، منذ مطلع القرن التاسع عشر، استخدموا 

»الكتاب املقدس« لتبرير االستعمار في فلسطني نظرًا لرفض 

استخدمت  الصهيونية  بأن  ويضيف  الصهيونية.  مشروع 

مفردات تشدد على استصالح فلسطني بهدف إنشاء مشروع 

املقدسة  األرض  في  استعماري  واشتراكي  علماني  يهودي 

)مبساعدة الله(. وكما يشير أن توظيف »الكتاب املقدس« ال 

يزال يستخدم لدى احلكومة اإلسرائيلية، ويشير في هذا الصدد 

إلى استخدام وزير العدل اإلسرائيلي ييغال آلون الكتاب املقدس 

لتشريع االستيطان في الضفة الغربية بعد احتالل إسرائيل 

للضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967. 

4.  خرافة »الصهيونية ليست االستعمار«

اخلطاب  عليه  قام  مهم  بادعاء  الرابع  الفصل  يهتم 

اإلسرائيلي، وهو أّن »الصهيونية حركة حَترر وطنية وليست 

استعمارية«. يتضمن هذا الفصل، على غرار ما سبق، تفنيًدا 

للرواية اإلسرائيلية والبعد االستيطاني العنصري في املشروع 

االستعماري اإلسرائيلي الذي يبرئ إسرائيل ويعطي اليهود 

حق تشكيل حركة حترر وطنية، بينما يعتبر مقاومة السكان 

األصليني على أنها »إرهاب« و«تطرف«. 

يحاجج هذا الفصل بأّن الصهيونية تعّد حركًة استيطانية 

توضيح  وميكن  كالسيكًيا.  استعمارًا  وليست  استعمارية 

االستعمار  )أ(  ثالثة جوانب، وهي؛  االختالف من خالل  هذا 

االستيطاني يبني مستوطنات مصممة من أجل البقاء الدائم 

وليس املؤقت؛ )ب( االستعمار االستيطاني يسيطر على أراٍض 

في بلد أجنبي، بينما االستعمار الكالسيكي يهدف للسيطرة 

يخدم  االستيطاني ال  االستعمار  )ج(  الطبيعية؛  املوارد  على 

دولًة أّما بينما الكالسيكي ميثل مصالح دولٍة أّم خارج البلد 

املُستعَمر. 

وجتدر اإلشارة في هذا الّصدد إلى أنه قد تطورت خالل 

االستعمار  في  معمقة  عديدة  أدبيات  األخيرة  السنوات 

االستيطاني، وتوصلت إلى أن املشكلة الرئيسية لهذا الشكل 

بالسكان  مأهول  املُستعَمر  اجلديد  الوطن  أن  االستعماري 

فوجئوا  األوائل  املستوطنون  أّن  املؤلف  يرى  ولذا  األصليني. 

أرض  أقدامهم  وطأت  منذ  لهم  األصليني  السكان  مبواجهة 

منهم،  التخلص  سوى  وسيلة  يجدوا  لم  ولذلك  فلسطني، 

األدبيات  هذه  وتقوم   .1948 عام  النكبة  في  ما حصل  وهذا 

باألساس على أطروحة باتريك وولف الذي يرى بأن االستعمار 

 The Logic »االستيطاني في فلسطني مدفوع »مبنطق اإلبادة

of Elimination((، وهذا يعني أّن املستوطنني يستخدمون 
وإبادتهم.4  األصليني  السكان  إزالة  أجل  من  وسائل  دوًما 

تكشف أدبيات عديدة أغلبها في حقل دراسات االستعمار أّن 

فهم الصهيونية بوصفها استعمارًا استيطانًيا ال يساعدنا 

على فهم املشروع اإلسرائيلي فحسب، بل وعلى فهم املقاومة 

الفلسطينية؛ فالعديد من اخلرافات اإلسرائيلية - الصهيونية 

تضع املقاومة الفلسطينية إما ضمن مقاربة العنف، أو في 
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مقاربة العداء لليهود أو السامية. 

تبقى هناك مسألة مهّمة أكدها املؤلف، وهي أن املجتمع 

األهلي الفلسطيني أّدى دورًا مهًما في مقاومة هذا املشروع 

االستعماري، من خالل اإلشارة إلى أّن الفلسطينيني انخرطوا 

نخًبا وفالحني مع مختلف املنظمات واحلركات التي تسعى إلى 

الوحدة العربية واالستقالل وتقرير املصير، وذلك على املستويني 

الشعبي واملؤسسي بتأسيس »اللجنة العربية العليا« عام 1930. 

ويؤكد بابيه بأّن الفلسطينيني عام 1947 اقترحوا دولة موحدة 

االستعمار  إنهاء  بشرط  فيها  من  جميع  تستوعب  وحدوية 

الصهيوني، إال أن األمم املتحدة فضلت خيار تقسيم األرض 

إلى دولة عربية ودولة يهودية. 

5.  خرافة »غادر الفلسطينيون وطنهم 

       طواعية عام 1948«

يناقش الفصل اخلامس من الكتاب قضية رئيسية بوصفها 

مجااًل بحثًيا مهًما لدى األكادمييني اإلسرائيليني، وهي مسألة 

تهجير الفلسطينيني من أرضهم عام 1948، فضاًل عن الكيفية 

التي مت تنفيذ التهجير، سواء بالقوة أو باالتفاق. 

يرّكز هذا الفصل على دراسة السياقات التي ظهر فيها 

نقل الفلسطينيني من أرضهم عام 1948، والدور احلاسم الذي 

قام به الرواد األوائل للصهيونية، والكيفية التي متت من خاللها 

عملية تهجير الفلسطينيني من أرضهم. ومبا أن عملية طرد 

الفلسطينيني وتهجيرهم أصبحت مع مرور الوقت أكثر فهًما 

وأعمق تفسيرًا في سياق االستعمار االستيطاني اإلسرائيلي، 

يرى املؤلف بأن طرد الفلسطينيني من أرضهم ّمثل بالنسبة 

للصهيونية احلمض النووي للدولة اليهودية احلديثة. 

يكشف هذا الفصل عن تبلور موقفني لدى رواد الصهيونية 

األوائل بشأن كيفية نقل الفلسطينيني من أرضهم، وذلك قبل 

وقوع النكبة، ويرى بأن أصحاب املوقف األول دعوا إلى نقل 

الفلسطينيني طوًعا، بينما نادى أصحاب املوقف الثاني بنقل 

ويرى  مًعا،  الرأيني  هذين  بابيه  ويفّند  قسرًا.  الفلسطينيني 

كانت  إذ  خدعة،  عن  عبارة  الطوعي  النقل  عن  احلديث  بأن 

اإلستراتيجية التدريجية تهدف إلى الوصول لعملية نقل وتطهير 

عرقي وجماعي ضخمة، وهذا ما حدث عام 1948. ويستشهد 

املؤلف في هذا اإلطار مبا كتبه املؤلف نفسه في كتابه التطهير التطهير 

العرقي في فلسطنيالعرقي في فلسطني،5 وكتاب نور مصاحلة طرد الفلسطينينيطرد الفلسطينيني،6 

وكتاب بيني موريس مولد مشكلة الالجئني الفلسطينيني مولد مشكلة الالجئني الفلسطينيني.7 

وكما يدحض املؤلف أطروحة ثالث روايات أخرى تدور حول 

مغادرة الفلسطينيني وطنهم طواعيًة عام 1948، والقائلة إّن 

الفلسطينيني يتحملون مسؤولية ما حدث ألنهم رفضوا خطة 

األمم املتحدة للتقسيم عام 1947، وإن إسرائيل حاربت جيوًشا 

عربية قوية، وأن إسرائيل مدت يدها للسالم بينما رفض العرب 

السالم. 

هذه  أن  على  بالتأكيد  الفصل  هذا  بابيه  إيالن  ويختتم 

الروايات خرافة كونها تتجاهل الطبيعة االستعمارية للحركة 

للفلسطينيني.  العرقي  التطهير  واقع  وتتجاهل  الصهيونية، 

ويرى بوجوب تعريف االستعمار اإلسرائيلي وسياساته املستمرة 

حتى يومنا هذا على أنها جرمية حرب وجرمية ضد اإلنسانية، 

وهذه جرمية توصف بأنها تطهير عرقي بحق الفلسطينيني. 

6.  خرافة »نكسة حزيران 1967: ال خيار أمام 
 الحرب«

ّ
إسرائيل إال

يتناول الفصل السادس من الكتاب خرافة تاريخية أخرى 

هذه  مع  إسرائيل  تعاملت  وكيف   ،1967 حزيران  حول حرب 

أن  ذلك  ويعني  خيارها.  ال  عليها  مفروضة  بصفتها  احلرب 

تطورت خالل السنوات األخيرة أدبيات عديدة معمقة في االستعمار االستيطاني، 

الرئيسية لهذا الشكل االستعماري أن الوطن الجديد  وتوصلت إلى أن المشكلة 

الُمستعَمر مأهول بالسكان األصليين. ولذا يرى المؤلف أّن المستوطنون األوائل 

فلسطين،  أرض  أقدامهم  وطأت  منذ  لهم  األصليين  السكان  بمواجهة  فوجئوا 

ولذلك لم يجدوا وسيلة سوى التخلص منهم.
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إسرائيل أُجبرت على وضع الضفة الغربية وقطاع غزة وبعض 

انتظار  في  املباشر  العسكري  احلكم  رهن  العربية  األراضي 

موقف عربي وفلسطيني على استعداد للسالم مع إسرائيل. 

ويرى املؤلف بأّن قراءة حرب 1967 غير ممكنة بدون العودة إلى 

نكبة الفلسطينيني عام 1948، إذ اعتبرت النخبة السياسية 

والعسكرية والثقافية اإلسرائيلية أن حربها عام 1948 كانت 

تاريخية  فرصة  تعتبر   1967 عام  حرب  وأّن  ضائعة،  فرصة 

لتصحيح اخلطأ واستكمال احتالل فلسطني بالكامل. 

ويبنّي بابيه أن دمج الضفة الغربية وقطاع غزة إلى إسرائيل 

كان خطة ظهرت منذ عام 1948، حتى لو مت تنفيذها عام 1967، 

وذلك خالًفا للرواية اإلسرائيلية القائمة بشأن حرب 1967. ويرى 

أّن إسرائيل استغلت بروز قضايا خالل خمسينيات وستينيات 

القرن املاضي، ومن أهمها وصول الضباط األحرار إلى السلطة 

في  الهاشميني  على  العراقيني  الضباط  وانقالب  مصر  في 

العراق، واخلشية من رد سوري من مرتفعات اجلوالن، من أجل 

صناعة رأي غربي بأن الراديكالية الناشئة في املشرق العربي 

قد تبتلع إسرائيل، وهذا ما شجع النخب العسكرية لتشجيع 

فكرة السيطرة على باقي األرض. 

إّن االستيالء  بالقول  للرد على هذه اخلرافة  ينتقل املؤلف 

على الضفة الغربية على وجه اخلصوص، مبواقعها التوراتية 

القدمية، كان هدًفا صهيونًيا قبل عام 1948. وكما يضيف 

بأن مشروع أكبر قدر ممكن من األرض مع أقل عدد ممكن 

ميكن  صهيونًيا،  مشروًعا  كان  والفلسطينيني،  العرب  من 

قرارات أصدرتها احلكومة اإلسرائيلية  ثالثة  فهمه من خالل 

بعد احلرب مباشرًة، وهي؛ أواًل: ال تقوم إسرائيل بدون الضفة 

الغربية –يهودا والسامرة– وميكن فهم ذلك من خالل مشروع 

ييغال ألون8. ثانًيا: أن سكان الضفة الغربية وقطاع غزة لن 

يتم دمجهم في دولة إسرائيل بوصفهم مواطنني، وثالًثا: أن 

شبه  مستقبل  حول  مصر  مع  للتفاوض  مستعدة  إسرائيل 

جزيرة سيناء ومع سورية حول مرتفعات اجلوالن، ولكن ليس 

على الضفة الغربية وقطاع غزة. 

7.  خرافة »إسرائيل هي الديمقراطية الوحيدة 

       في الشرق األوسط«

يوضح الفصل السابع خرافتني مترابطتني مع بعضهما 

البعض، وهما أّن االحتالل اإلسرائيلي »احتالٌل مستنير«، وبأّن 

إسرائيل دولة دميقراطية. تقوم خرافة »االحتالل املستنير« على 

فكرة أّن الفلسطينيني أصبحوا أفضل حااًل حتت االحتالل، 

ولكنها  األرض  الحتالل  حسنة  بنوايا  جاءت  إسرائيل  وبأّن 

بسبب  الفلسطينيني  بحق  صارمة  مواقف  التخاذ  اضطرت 

على  الثانية  اخلرافة  تقوم  كما  اإلسرائيليني.  جتاه  عنفهم 

فكرة أن إسرائيل دولة دميقراطية حميدة، وتسعى للسالم مع 

جيرانها العربي، وتضمن املساواة جلميع مواطنيها. وفي هذا 

الّصدد، يعّد إيالن بابيه بأّن االمتحان احلقيقي ألي دميقراطية 

مستنيرة هو مستوى تسامحها نحو السكان الذين يعيشون 

داخل البقعة اجلغرافية التي حتكمها. ولهذا رأى بأّن إسرائيل 

منذ عام 1948 حتكم الفلسطينيني بطريقة غير شرعية وغير 

دميقراطية وحترمهم من أي حقوق إنسانية أو مدنية. 

ولنفي هاتني اخلرافتني، سرد املؤلف العديد من األحداث 

التي تؤكد بأن إسرائيل ليست احتالاًل مستنيرًا وليست دولة 

دميقراطية. ومن أهم هذه األحداث أنه ال ميكن لدولة دميقراطية 

أن تقوم بطرد السكان األصليني وتهجيرهم، كما حصل عام 

1948، وأن تقوم بطرد الفلسطينيني من مدنهم ودفعهم للعيش 

في غيتوهات كما حصل في حيفا وصفد ووادي عارة واملثلث، 

وأن تقوم مبجزرة مثل مجزرة كفر قاسم في تشرين األول عام 

الذين يحاولون  الالجئني  النار على  بإطالق  تقوم  1956، وأن 

ويبّين بابيه أن دمج الضفة الغربية وقطاع غزة إلى إسرائيل كان خطة ظهرت منذ 

ا للرواية اإلسرائيلية القائمة 
ً

عام 1948، حتى لو تم تنفيذها عام 1967، وذلك خالف

خمسينيات  خالل  قضايا  بروز  استغلت  إسرائيل  أّن  ويرى   .1967 حرب  بشأن 

الناشئة في  الراديكالية  بأن  رأي غربي  الماضي من أجل صناعة  القرن  وستينيات 

المشرق العربي قد تبتلع إسرائيل.
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استعادة أراضيهم ومحاصيلهم بعد عام 1948. 

ويضيف بابيه بأنه ال ميكن لدولة دميقراطية أن تخضع 

العسكري  للحكم  إدارتها  حتت  القاطنني  السكان  ُخمس 

واستناًدا ألنظمة وقوانني تعسفية، وأن تقّيد املواطنة وقوانني 

العودة  حق  اليهودي  متنح  وقوانني  األرض  مبلكية  متعلقة 

ومتنعه على الفلسطيني، وأن متارس التمييز ضد املواطنني 

الفلسطينيني في إسرائيل، وأن ُتقسم األرض إلى مجتمعات 

ومعزولة  صغيرة  فلسطينية  ومجتمعات  حداثية  يهودية 

العدوان  قبيل  من  اجلماعي  بالعقاب  تقوم  وأن  ومقطوعة، 

العسكري وهدم البيوت واالعتقاالت التعسفية وبناء جدار عازل/ 

عنصري واالغتياالت، وأن تقوم دولة بتشكيل عصابات ملضايقة 

الناس وتدمير ممتلكاتهم. 

األكادمييني  من  عدد  إلى  باإلشارة  الفصل  واختتم 

خرافة  بإدانة  بدأوا  الذين  اليهود  والفنانني  والصحافيني 

هذه  بتحدي  بدأوا  الذين  على  وأثنى  إسرائيل،  دميقراطية 

الدول  مجموعة  من  أنها  على  إسرائيل  وتصوير  األساطير 

دولة  وأنها  إثنوقراطية،  دولة  وأنها  دميقراطية  غير  املصنفة 

أبارتهايد أو دولة استعمار استيطاني. 

8.  خرافة »أساطير أوسلو«

اخلطاب  عليها  قام  معاصرة  خرافة  الفصل  هذا  يتناول 

اإلسرائيلي منذ خمسة وعشرين عاًما، وهي أّن اتفاق إعالن 

املبادئ املعروف باسم اتفاق أوسلو ُيعّد عملية سالم حقيقية، 

إشعال  على  الفلسطينيني  بتحريضه  عرفات  ياسر  وأن 

االنتفاضة الثانية هو من قّوض عملية السالم. يشير املؤلف 

بشأن هاتني األسطورتني، إلى أّن فشل أوسلو ال يقوم على 

على  باألحرى  بل  إسرائيل،  لها  روّجت  التي  األساطير  هذه 

سببني آخرين، وهما؛ أولوية التقسيم اجلغرافي أو اإلقليمي 

باعتباره األساس احلصري للسالم، وإنكار حق عودة الالجئني 

الفلسطينيني واستبعاده. 

ويحاول بابيه في هذا الفصل أن يدحض هذه اخلرافة من 

لفشل  املباشرين  السببني  هذين  على  الضوء  تسليط  خالل 

أوسلو. فعن التقسيم اجلغرافي، يرى املؤلف بأنها فكرة قدمية 

وتعود إلى عام 1937، وظهرت ضمن تقرير جلنة بيل امللكية، 

لكن الفكرة رفضها الفلسطينيون، وقد أعيد تبنيها الحًقا من 

قبل األمم املتحدة بقرار تقسيم فلسطني الصادر في تشرين 

لقيادات أميركية بعد  الثاني 1947، وبعد ذلك عادت بجهود 

نكسة حزيران 1967، ومن ثم أصبحت حجر الزاوية التفاق 

أوسلو من خالل ما بات معروًفا »حل الدولتني«. ويضيف املؤلف 

أنه ال يوجد سبب في العالم يجعل املُستعَمر يتطوع لتقسيم 

وطنه ملُستعِمر غريب، وهذا يجعلنا نفهم أّن هذه العملية لم 

تكن عادلة، ولذا ال ميكننا اإلشارة إلى أن أوسلو تعّد عملية 

سالم حقيقية. 

ثّم يواصل بابيه دحض هذه اخلرافة بالقول عن إنكار حق 

العودة إّن الالجئني الفلسطينيني تعرضوا حلمالت عديدة من 

القمع واإلهمال، بدأت بعد عام 1948 في اجتماع لوزان في 

نيسان 1949 واستبعاد مشكلة الالجئني من أجندة الصراع، 

وبعد ذلك عملت إسرائيل منذ عام 1967 على إقناع العالم بأن 

من  العديد  قبلت  وقد  فقط؛  اآلن  يبدأ  فلسطني  في  الصراع 

األنظمة العربية والدولية بهذه الفكرة. ومع توقيع اتفاقية أوسلو، 

بات واضًحا اختفاء قضية الالجئني، وهي االتفاقية التي أشارت 

لهم في فقرة فرعية وغير مرئية وبكلمات بسيطة. ثّم يضيف 

بابيه أّن إسرائيل خلقت منذ عام 1993 حقائق على األرض ال 

رجعة فيها من خالل توسيع البناء واالستيطان. وفي املقابل، 

املفاوضات  في  الفترة  هذه  طيلة  الفلسطينية  السلطة  رأت 

الفلسطيني  الكيان  إقامة  بها  التي ميكن  الوحيدة  الطريقة 

وإعادة الالجئني الفلسطينيني. 

بحسب املؤلف، لم تقف إسرائيل ههنا، بل عملت على لوم 

السالم،  عملية  بأنهم سبب فشل  العالم  أمام  الفلسطينيني 

الفلسطينيني  وحتريضه  عرفات  ياسر  دعوة  بسبب  وذلك 

إسرائيلية،  تقارير  إلى  واستناًدا  الثانية.  االنتفاضة  إلشعال 

إذ تشير احلقيقة  أّن هذه محض خرافة،  إلى  املؤلف  يشير 

أن االنتفاضة الفلسطينية كانت مظاهرة حاشدة لعدم الرضا 

أّن عدم الرضا تفاقم بسبب  اتفاقية أوسلو، فضاًل عن  عن 

زيارته  عند  شارون  آرييل  بها  قام  التي  االستفزازية  األعمال 

إلى املسجد األقصى في أيلول 2000. كما يضيف املؤلف من 

خالل تقارير ومقابالت مع ضباط إسرائيليني، أن إحباط اجليش 

اإلسرائيلي بسبب انسحابه في صيف عام 2000 من جنوب 

لبنان، جعله يبدو ضعيًفا أمام اإلسرائيليني، وهذا ما حفز 

القيادة اإلسرائيلية إلى إعادة إظهار القوة من خالل التأكيد 

على السيطرة على الضفة الغربية، والترويج إلى أن اجليش 

اإلسرائيلي هو اجليش الذي ال ُيقهر. 

وفي ضوء ما ورد، بدا أن اإلصرار على التقسيم واستبعاد 
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عودة الالجئني من جدول أعمال أوسلو يحققان إلسرائيل إعادة 

االنتشار، وإعادة تنظيم سيطرتها على الضفة الغربية وقطاع 

الفلسطينيني ونظامهم السياسي أمام  غزة؛ وهذا ما وضع 

نظاٍم استعماري جعل حياتهم أسوأ مما كانت عليه قبل.9 

9.  خرافة »أساطير غزة«

جتاه  اإلسرائيلية  السياسة  الفصل  هذا  في  بابيه  يتناول 

قطاع غزة منذ القرن املاضي، وكذلك يعمل على دحض اخلرافة 

التي ُتروّج لها إسرائيل بهدف تضليل الرأي العام بشأن أسباب 

»العنف« املستمر في القطاع. وفي هذا السياق، يعرض املؤلف 

ثالثة جوانب رئيسية، وهي أّن حركة املقاومة اإلسالمية »حماس« 

هي حركة إرهابية، وأن إسرائيل هدفت من خالل انسحابها من 

قطاع غزة عام 2005 إلى تقدمي بادرة سالم جتاه الفلسطينيني 

في القطاع، وأن العدوان العسكري أعوام 2008 و2012 و2014 جتاه 

القطاع هو دفاع عن النفس. وقد أشار املؤلف إلى أن السياسة 

اإلسرائيلية في قطاع غزة ُتعد تهديًدا مباشرًا للوجود الفلسطيني 

حيث مييل إلى وصف هذه السياسة/ األفعال على أنها إبادة. 

هو  فلسطني  في  االستعماري  املشروع  شاغل  ويبقى 

ويرى  فلسطني.  أرض  في  الفلسطينيني  أو  العرب  من  احلّد 

بابيه أّن إسرائيل من خالل سياستها في القطاع منذ عام 

1948 عملت على حتويل قطاع غزة إلى أكبر مخيم لالجئني 

الفلسطينيني. وما زاد في تعقيد األوضاع في قطاع غزة هو 

إتاحة اتفاقية أوسلو لإلسرائيليني التأكيد على وضع القطاع 

وباقي  الغربية  الضفة  عن  منفصاًل  جغرافًيا  كياًنا  بوصفه 

املناطق الفلسطينية. 

التبريرات  عن  للحديث  مهمة  مساحًة  املؤلف  أفرد  وقد 

اإلسرائيلية لسياستها ضد قطاع غزة، ورأى أن تبني إسرائيل 

أليديولوجيا التطهير العرقي في 1948 بوصفها األداة الرئيسية 

لقيام الدولة اليهودية، لن مير دون القضاء على القوة السياسية 

املتزايدة للمقاومة الفلسطينية. 

السياسة  بأن  الفصل  هذا  في  حديثه  بابيه  ويختتم 

اإلسرائيلية في قطاع غزة، فاقمت األزمة اإلنسانية، وأدت إلى 

إيجاد مكان غير قابل للحياة في حلول العام 2020. واستناًدا 

إلى تقرير منظمة األمم املتحدة للتجارة والتنمية،10حذر املؤلف 

من حالة اإلبادة واإلعدام اجلماعي هناك. 

 الدولتين هو السبيل الوحيد    
ّ

10.  خرافة »حل

        لتحقيق السالم«

نهائي  كحٍل  الدولتني«  »حل  خرافة  دحض  املؤلف  يحاول 

للصراع الفلسطيني - اإلسرائيلي؛ إذ يعتمد في تقدمي هذه 

األسطورة على شكل االستعمار احلالي في فلسطني. ويشير 

إلى أن حل الدولتني، هو أسطورة إسرائيلية كان يقصد بها 

إيجاد أفضل حل للمشكلة اليهودية. ويذكر املؤلف أن القيادة 

اإلسرائيلية سعت من خالل هذا الطرح إلى حتقيق نقطتني 

مهمتني، وهما ضمان عيش اليهود في فلسطني وليس في 

مكان آخر، وإثبات صحة رواية أّن إسرائيل واليهودية هما الشيء 

نفسه. مبعنى أن ما تقوم به إسرائيل تفعله باسم اليهودية، وأن 

أي نقٍد لسياستها هو مباشرًة معاداة للسامية، وهنا ال يكون 

االنتقاد مباشرًة إلسرائيل بل لليهودية أيًضا. زد على ذلك أّن 

إسرائيل سعت من خالل دعم »حّل الدولتني« إلى تطبيق أفضل 

طريق إلبقاء الضفة الغربية حتت السيطرة اإلسرائيلية دون دمج 

السكان األصليني، وهي التي تسيطر على منطقة »ج« التي 

تساوي مساحتها 60 في املئة من مساحة الضفة الغربية.11 

بناًء على ذلك، وفي ظل الصمت الدولي، يرى املؤلف بأّن 

بسالم  اإليام،  من  يوم  في  ستنتهي  الدولتني  حّل  مسرحية 

أو عنف، ولكن في كلتا احلالتني ال شيء مينع إسرائيل من 

استكمال استعمارها في فلسطني. 

ويختم بابيه هذا الفصل بتوصية مفادها بأن تاريخ فلسطني 

وفي ضوء ما ورد، بدا أن اإلصرار على التقسيم واستبعاد عودة الالجئين من جدول 

على  سيطرتها  تنظيم  وإعادة  االنتشار،  إعادة  إلسرائيل  يحققان  أوسلو  أعمال 

الضفة الغربية وقطاع غزة؛ وهذا ما وضع الفلسطينيين ونظامهم السياسي أمام 

نظاٍم استعماري جعل حياتهم أسوأ مما كانت عليه قبل.  
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وجغرافيتها  فلسطين  تاريخ  بأن  مفادها  بتوصية  الفصل  هذا  بابيه  ويختم 

ومواردها الطبيعية وحركة االستيطان منذ القرن التاسع عشر على هذه األرض ال 

تستوجب بحث مسألة التغير الديمغرافي وإعادة رسم الخرائط بين الفلسطينيين 

واإلسرائيليين فحسب، بل القضاء على اإليديولوجيات الصلبة في إسرائيل.

وجغرافيتها ومواردها الطبيعية وحركة االستيطان منذ القرن 

مسألة  بحث  تستوجب  ال  األرض  هذه  على  عشر  التاسع 

الفلسطينيني  بني  اخلرائط  رسم  وإعادة  الدميغرافي  التغير 

واإلسرائيليني فحسب، بل القضاء على اإليديولوجيات الصلبة 

في إسرائيل من خالل ظهور قوى يهودية تقدمية في إسرائيل 

اإلسرائيليون،  السياسيون  به  يقوم  ما  وخارجها حتتج ضد 

وتقف جتاه األكاذيب التي يروجونها في اإلعالم وتدعم حمالت 

الفلسطينيني  كون  مسألة  إلى  باإلضافة  إسرائيل.  مقاطعة 

يحتاجون إلى حّل مسألة التمثيل وتطوير خطاب حّل الدولة 

الواحدة إلى عمٍل سياسي. 

خاتمة

ال ميكن تصنيف كتاب عشر خرافات عن إسرائيل على 

أنه كتاب في التاريخ، أو في السياسة، أو في اإلعالم فقط، 

تنطلق  التي  اإلنسانية  أهميته  جانب  إلى  ذلك،  كل  هو  بل 

جميع  تضم  مدنية  دميقراطية  دولة  إنشاء  إلى  الدعوة  من 

سكانها. فالكتاب وإن كان لواحد من أبرز املؤرخني اجلدد، إال 

أنه ال يبحث في التاريخ فحسب، بل يستند عليه، في دحض 

اخلرافات واألساطير اإلسرائيلية. وهذا ما تناوله املؤلف الذي 

عمل على تشريح خرافات تاريخية ومعاصرة قام عليها املشروع 

االستعماري اإلسرائيلي في فلسطني، وال سيما أن املؤلف تناول 

العديد من األدبيات التي بحثت في نشأة الصهيونية، وتأثير 

قادتها، وعالقتهم مع املشروع االستعماري األوروبي للسيطرة 

على فلسطني منذ أواخر القرن التاسع عشر. فالكتاب ُيّعد 

عماًل بحثًيا مهًما بالنظر إلى املصادر األولية التي قدمها املؤلف 

واستند عليها ليس للرّد على أساطير إسرائيل فحسب، بل 

ولفهمها؛ إذ يرى أنه ال ميكن من أجل إثبات صحة احملرقة 

اليهودية في أملانيا أن يتّم جتريد شعب من أرضه واالدعاء بأنه 

غير موجود، وأنهم تركوا أرضهم طواعية، وذلك في مقابل أن 

الشعب اليهودي املظلوم لم يكن عنده وطن. 

عليها  تقوم  التي  العشرة  األساطير  هذه  دحض  يزال  ال 

السردّية اإلسرائيلية يحتاج إلى مزيد من األبحاث والدراسات. 

فالكتاب من الكتب املهمة التي تساعد الباحثني والدارسني في 

الصراع العربي - اإلسرائيلي، وذلك لقدرته على تقدمي تفكيك 

منهجي للمصطلحات الواجب اعتمادها لتفسير االستعمار 

اإلسرائيلي في فلسطني. فاألبحاث حول القضية الفلسطينية 

تواجه العديد من الصعوبات، وال سيما أّن مصطلح احتالل 

املستخدم في األدبيات الفلسطينية ال يصلح وحده لتفسير 

فلسطني.  خارج  أو  داخل  الفلسطينيون  يعيشه  الذي  الظلم 

وأما عن مصطلح االستعمار، فقد أشار املؤلف إلى صعوبة 

أمة  أمام  لسنا  هنا  فنحن  املاضي؛  على  بسهولة  تطبيقه 

ذاته  واألمر  اخلاصة.  ممالكهم  األصليون  لسكانها  بيضاء 

يعمالن  اللذين ال  اإلبادة  أو  العنصري  الفصل  إلى  بالنسبة 

سوى على التخلّص من السكان األصليني. وإذا ما جتاوزنا 

العقبة االصطالحية، يظل مصطلح االستعمار االستيطاني 

العنصري اإلحاللي الذي يهدف إلى إحالل شعب محّل شعب، 

من  قدر  وأقل  فلسطني  من  قدر  أكبر  على  بالسيطرة  وذلك 

الفلسطينيني، األقرب إلى الفهم األشمل واألعمق. 

فرصًة  الفلسطينية  القضية  في  الباحثني  الكتاب  مينح 

مهّمة لفهم السياسة الصهيونية - اإلسرائيلية وتطورها في 

فلسطني حتى يومنا هذا، ويكّون لديهم صورة أوضح عن هذه 

السياسة املتنامية في ظل صعود قوى اليمني والشعبوية في 

إسرائيل والعالم. وقد حاول هذا الكتاب االستناد على الشرعية 

األخالقية في حل الصراع العربي – اإلسرائيلي بالعودة إلى 

فقط  الشرعية  مسألة  على  باالستناد  وليس  الصراع  جذور 

لألراضي التي احتلتها إسرائيل منذ عام 1967. وبالنظر إلى 

هذا الكتاب والعديد من الكتب التي تناولها املؤرخون اجلدد، 

يقدم املؤلف رؤيته عن االستعمار اإلسرائيلي وتطّوره، وبشكل 

من شأنه أن يساعد على فهم أفضل وأوسع ملاضي الصراع 

مع إسرائيل وحاضره ومستقبله. 
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