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)*( يستند هذا العرض إلى فصول الكتاب وإلى التقدمي الذي كتبه أنطوان شلحت.

ت
اءا

قر

الوقائع الكاملة لـ »اختراع أرض إسرائيل« )*(

اسم الكتاب: “اختراع أرض إسرائيل”

المؤلف: شلومو ساند

الترجمة إلى العربية: أنطوان شلحت وأسعد زعبي

الناشر: المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية- مدار، 2013

هذا الكتاب هو الجزء الثاين مام ميكن اعتباره ثالثية يقّدم من خاللها 

أبيب،  تل  جامعة  يف  املعارص  التاريخ  أستاذ  ساند،  شلومو  الربوفسور 

إعادة نظر جذرية يف جملة من املسلامت الصهيونية الصنمّية الكاذبة 

عرب إخضاعها إىل محاكمة تاريخية متأنية وصارمة ومدروسة.

وكان الجزء األول منها هو كتاب »اخرتاع الشعب اليهودي«، وسبق أن 

صدر برتجمة عربية عن املركز الفلسطيني للدراسات اإلرسائيلية- مدار. 

أّما الجزء الثالث منها فهو كتاب بعنوان »كيف مل أعد يهودياً؟«، وصدر 

باللغة العربية العام 2013.

من نافل القول إن الوقائع التي يوردها ساند، شأنها شأن االستنتاجات 

التي يتوصل إليها، توّسع دائرة الضوء كثرياً حول األراجيف التي لجأت 

الحركة الصهيونية إليها لتدعيم تلك املسلامت من جهة، ومن جهة أخرى 

آثار  من  عليه  ترتب  وما  فلسطني  باستعامر  املتعلق  مرشوعها  لتربير 

كارثية مدمرّة بالنسبة إىل سكانها الفلسطينيني األصالنيني. 

ويرى ساند بحق أن هدف الحركة الصهيونية من وراء هذه األراجيف 

مجتمعة هو االستفادة منها يف الحد األقىص ضمن سياق اختالق قومية 

جديدة وشحنها بغايات استعامر فلسطني باعتبارها »وطن« أبناء هذه 

القومية الجديدة منذ أقدم العصور.

شلومو ساند

ند
سا

مو 
شلو
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ابتكرت الصهيونية منذ أن بدأت تشق طريقها في أوروبا العديد من 

المصطلحات واألفكار التي ساعدتها في ترسيخ فكرة كون فلسطين »أرض 

الميعاد« و»أرض إسرائيل« وبأن لليهود فيها حقوقا تاريخية عمرها ألفا عام. 

وال يزال خطاب الحقوق متداوال حتى اليوم في الفكر الصهيوني، ويمكن 

تلخيصه باعتبار اليهود الحاليين أنفسهم الورثة الحقيقيين لليهود القدامى 

الذين سكنوا في فلسطين وعليه فهم الورثة الحقيقيون لها. 

يتأمل ساند هذا الطرح ويتساءل ببساطة عن شكل العالم في حال تبنيه 

 أن يؤيد غدًا مطالب العرب 
ً
لمثل هذا الخطاب. فهل  يخطر في بال أحد  مثال

باالستيطان في شبه الجزيرة اإليبيرية وإقامة دولة مسلمة فيها ألن آباءهم 

قد طردوا منها بعد محاكم التفتيش؟

يؤرخ هذا الكتاب العملية التي مت فيها حتويل مصطلح »أرض 

إسرائيل« من مصطلح ديني الهوتي إلى مصطلح جيو- سياسي 

)From Holy Land to Homeland(، وذلك من خالل 

إعادة نظر جذرية في جملة من املسلمات الصهيونية الصنمّية 

وصارمة  متأنية  تاريخية  محاكمة  إلى  إخضاعها  عبر  الكاذبة 

ومدروسة. 

ومن نافل القول إن الوقائع التي يوردها ساند، شأنها شأن 

كثيرًا  الضوء  دائرة  توّسع  إليها،  يتوصل  التي  االستنتاجات 

حول األراجيف التي جلأت احلركة الصهيونية إليها لتدعيم تلك 

املتعلق  لتبرير مشروعها  أخرى  املسلمات من جهة، ومن جهة 

باستعمار فلسطني وما ترتب عليه من آثار كارثية مدمرّة بالنسبة 

إلى سكانها الفلسطينيني األصالنيني. 

ويرى ساند بحق أن هدف احلركة الصهيونية من وراء هذه 

األراجيف مجتمعة هو االستفادة منها في احلد األقصى ضمن 

سياق اختالق قومية جديدة وشحنها بغايات استعمار فلسطني 

باعتبارها »وطن« أبناء هذه القومية اجلديدة منذ أقدم العصور. 

وقد متثل الهدف األهم من وراء الترويج لتلك األراجيف في اإلقناع 

بأن هذا »الوطن« )فلسطني( يعود إلى »الشعب اليهودي« وإليه 

فقط، ال إلى أولئك »القالئل« )الفلسطينيون( الذين أتوا إليه بطريق 

الصدفة وال تاريخ قوميًا لهم، وفقًا ملزاعم احلركة الصهيونية.

وبناء على ذلك فإن حروب ذلك الشعب الحتالل »الوطن«  وبعد 

ـ»حمايته« من كيد األعداء املتأصل هي حروب عادلة باملطلق،  ذلك ل

أّما مقاومة السكان احملليني األصالنيني فإنها إجرامية، وتسوّغ 

ما ارتكب وُيرتكب بحقهم من آثام وشرور مهما تكن فظاعتها. 

وينوه شلومو ساند في مستهل كتابه أن العديد من االنتقادات 

الشعب  »اختراع  السابق  كتابه  صدور  بعد  إليه  وجهت  التي 

اليهودي« اتهمته بالطعن في حق اليهود على وطنهم القدمي. وما 

لم يخطر في بال ساند هو أن يكون هناك في بداية القرن الواحد 

والعشرين عديد من النقاد الذين يبررون االستيطان الصهيوني 

واحلقوق  اآلباء،  أرض  ادعاءات  خالل  من  إسرائيل  دولة  وإقامة 

التاريخية، أو األشواق القومية، والتي ال تزال تسيطر على فكر 

معظم القادة واملفكرين الصهاينة دون األخذ بعني االعتبار النتائج 

املدمرة ملثل هذه األفكار على عملية اتخاذ القرار وبشكل خاص 

كونها حاجزًا أمام قرار االنسحاب من األراضي الفلسطينية والتي 

تعتبر في تصورهم  أراضي لهم فيها حقوق تاريخية ودينية ال 

يجدر التخلي عنها بأي شكل من األشكال، متجاهلني في ذلك 

جميع احلقائق التاريخية املنافية لهذه التصورات املختلقة التي 

يفندها هذا الكتاب.

الصهيونية واختراع خطاب 

حقوق اليهود في فلسطين

أوروبا  في  طريقها  تشق  بدأت  أن  منذ  الصهيونية  ابتكرت 

العديد من املصطلحات واألفكار التي ساعدتها في ترسيخ فكرة 

كون فلسطني »أرض امليعاد« و»أرض إسرائيل« وبأن لليهود فيها 

حقوقا تاريخية عمرها ألفا عام. وال يزال خطاب احلقوق متداوال 

حتى اليوم في الفكر الصهيوني، وميكن تلخيصه باعتبار اليهود 

احلاليني أنفسهم الورثة احلقيقيني لليهود القدامى الذين سكنوا 

في فلسطني وعليه فهم الورثة احلقيقيون لها. 

يتأمل ساند هذا الطرح ويتساءل ببساطة عن شكل العالم 

في حال تبنيه ملثل هذا اخلطاب. فهل  يخطر في بال أحد  مثاًل 
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أن يؤيد غدًا مطالب العرب باالستيطان في شبه اجلزيرة اإليبيرية 

وإقامة دولة مسلمة فيها ألن آباءهم قد طردوا منها بعد محاكم 

التفتيش؟ أو ملاذا ال يحاول ذراري البيوريتانيني الذين اضطروا إلى 

ترك إنكلترا، العودة بجماهيرهم إلى أرض آبائهم من أجل إقامة 

ملكوت السماء فيها؟ وغير ذلك من النماذج التاريخية املشابهة 

لإلدعاء الصهيوني. هكذا ميكننا أن نتخيل بسهولة مسيرة حماقة 

لتحقيق »حقوق قدمية« ستدهورنا إلى مهاوي التاريخ، وتزرع بذور 

الفوضى العامة بني البشرية. 

إسرائيل«  »أرض  ملصطلح  بالنسبة  أيضا  احلال  هي  وهذه 

الرغم  على  قاموسه  من  جزءا  كان  بأنه  املؤلف  يعترف  والذي 

من كونه يسارياً، وكان واثقا من أنه مصطلح تناخي )أي من 

ـ »أرض  العهد القدمي(، إال أنه فجأة تبني له أنه ال يوجد أي ذكر ل

إسرائيل«  في التناخ بعد أن دقق في مكانتها فيه وفي األدبيات 

اليهودية القدمية. أما القدس )أورشليم( فإنها ال تظهر باملرة في 

التوراة، في حني أن كلمة »وطن« تظهر تسع عشرة مرة في جميع 

لكن هذا املصطلح  التكوين،  التناخ ونصفها في سفر  أسفار 

يتعلق مبسقط الرأس أو املكان الذي يدل على أصل عائلة، ال 

بإقليم جيو -سياسي مثلما كانت احلال لدى اليونان أو الرومان. 

وليس هذا وحسب بل أيضًا لم يخرج أبطال التناخ بتاتًا للدفاع 

عن وطنهم كي يحظوا باحلرية أو بدافع وطنية سياسية كما 

تصورهم الصهيونية. ويشّدد ساند على أن النصوص التناخية 

تشير إلى أن الديانة »اليهودية« - نسبة إلى يهوه-  لم تنم في 

أرض كنعان وأن نشوء التوحيد حدث خارج »أرض امليعاد«.

وفيما يتعلق بنشوء مصطلح »أرض إسرائيل« يشير ساند 

إلى أن اسم البالد في التناخ كان »كنعان«، وفي فترة »الهيكل 

الثاني« كان املصطلح الشامل هو »أرض يهودا«. ومصطلح  »أرض 

إسرائيل« يظهر في امليشناه، لكنه ليس مطابقا لبالد الوعد اإللهي 

الذي ُمنح إلى إبراهيم. أما »أرض إسرائيل« كاسم ورقعة فتظهر 

في التلمود بصيغ مختلفة، وفي تقدير ساند فإن املصطلح ظهر 

بعد أن غير الرومان اسم يهودا إلى سورية - بلسطينا، وعندها 

وكرد على اخلطوة الرومانية بدأت احملافل الرابانية والتلمودية في 

التشديد على مصطلح »أرض إسرائيل«.

ووفقا للتلمود فإن »أرض إسرائيل« هي منطقة متتد جغرافيًا 

»أرض  مصطلح  ويظهر  عسقالن،  شمال  إلى  عكا  جنوب  من 

إسرائيل«  »أرض  أن  أي  »ِمتسفاه«؛  كفريضة-  فيها  إسرائيل« 

التلمودية ليست مصطلحا جيو - سياسيا، وإمنا هي مصطلح 

ثيوقراطي يتطرّق إلى أرض مقدسة تسري على سكانها فرائض 

خاصة مرتبطة بالبالد. ويلفت ساند االنتباه إلى أن قالئل فقط 

مستعدون ألن يقرّوا بأن "أرض إسرائيل "التي وردت في أسفار 

التناخ لم تشمل القدس واخلليل وبيت حلم، وأن التناخ استخدم 

االسم الفرعوني للمنطقة وهو »أرض كنعان«. 

فيلون  ومخطوطات  املكابيني  أدبيات  في  ساند  بحث  ولدى 

التي  فيالفيوس  يوسيفوس  اليهودي  املؤرخ  اإلسكندراني وكتب 

جتمل معظم فترة »الهيكل الثاني«، لم يعثر فيها أيضا على أي 

ذكر ملصطلح »أرض إسرائيل« ولو مرة واحدة. 

املكان  أسماء  كأحد  إسرائيل«،  »أرض  بأن  ساند  ويفترض 

العديدة - بعضها مقبول بشكل غير قليل في التقاليد اليهودية 

مثل »أرض مقدسة«، »أرض كنعان«، »أرض صهيون« أو »األرض 

البهية«- كان في بدايته اختراعًا مسيحيا ورابانياً، أي الهوتيا في 

وقت متأخر وليس بأي حال سياسيا.  وبحذر شديد يفترض أن 

ظهور اللقب للمرة األولى كان في العهد اجلديد، في إجنيل متى. 

ورمبا ظهر هذا املصطلح ألن أوائل املسيحيني عرفوا أنفسهم 

كـ »بني إسرائيل«، وليسوا كيهود، وال يستبعد احتمال أن تكون 

»أرض إسرائيل« قد أدخلت إلى النص قبل ذلك بكثير.

وفيما يتعلق بنشوء مصطلح "أرض إسرائيل« يشير ساند إلى أن اسم 

المصطلح  كان  الثاني«  »الهيكل  فترة  وفي  »كنعان«،  كان  التناخ  في  البالد 

الشامل هو »أرض يهودا«. ومصطلح  »أرض إسرائيل« يظهر في الميشناه، 

لكنه ليس مطابقا لبالد الوعد اإللهي الذي ُمنح إلى إبراهيم. أما »أرض إسرائيل« 

فإن  ساند  تقدير  وفي  مختلفة،  بصيغ  التلمود  في  فتظهر  ورقعة  كاسم 

المصطلح ظهر بعد أن غير الرومان اسم يهودا إلى سورية - بلسطينا، وعندها 

وكرد على الخطوة الرومانية بدأت المحافل الرابانية والتلمودية في التشديد 

على مصطلح »أرض إسرائيل«.
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يتناول ساند املفهوم الداللي ملصطلحي »الوطن« و»احلدود« 

وغيرهما من املفاهيم  التي حتولت بفعل القومية ملصطلحات 

قبل  ما  العصور  في  عهدناه  عما  كليا  مختلفة  شحنات  ذات 

احلديثة. ومبا أن العديد من املصطلحات التي نستعملها في 

حياتنا اليومية قد سلبت من لغات قدمية، فمن الصعب علينا 

اليوم الفصل بني مضامني عقلية تابعة للماضي وحساسيات 

عصرية في احلاضر. ولذلك يخيم خطر املفارقة التاريخية فوق 

كل مصطلح إن لم ترافقه عملية تاريخية دقيقة. وعلى األرجح 

فإن مصطلح "وطن« موجود في كل اللغات، رغم أنه ال يحمل 

دائما الشحنات القيمية ذاتها.

مؤسسو  الصهاينة،  املثقفون  أخذ  الصهيونية  احلالة  وفي 

ثقافتهم  لغة  أو  لغتهم األم  العبرية احلديثة والذين كانت  اللغة 

كلمة  القدمي  العهد  من  اليدييش(،  )و/أو  الروسية  األرجح  على 

»موليدت« )وطن(، على ما يبدو في أعقاب كلمة »رودينه« الروسية 

والتي معناها أقرب أكثر ملكان الوالدة أو ملنطقة أصل العائلة. 

ـ »هيمات« األملانية، وصدى  ـ»رودينه«  تشبه إلى حد كبير ال وال

يبدو  ما  على  فيها مالئم  )ورمبا اجلنسي(  الرومانسي  احلنني 

للصلة الصهيونية مع وطن ميثولوجي  قدمي.

واستعارت الصهيونية مصطلحاتها الفكرية )»أرض إسرائيل« 

املصطلحات  من  وغيرها  »ِشيفا«(  والعودة  »موليدت«،  والوطن 

الدينية من الشريعة اليهودية وشحنتها بالوطنية والقومية التي لم 

تكن موجودة فيها أصال. فتحولت األرض املقدسة التي كانت حترم 

الهجرة إليها إلى وطن يجب إقامة دولة سيادية فيه. وساعد هذا 

التصور األسطوري على شرعنة االحتالل الصهيوني لفلسطني 

وعلى كسب تأييد العالم الغربي وبشكل خاص البروتستانتي 

من أجل تبرير مشروع استيطاني جديد، وقد ثبتت جدوى هذا 

االختراع.

ويشير ساند إلى املكان الهامشي الذي خصصته السجاالت 

النظرية حول األمة والقومية، التي دارت في نهاية القرن العشرين 

ومع بداية القرن الواحد والعشرين، ملسألة تركيب أو هيكلة الوطن 

»العتاد  أي  )اجلغرافي(،  اإلقليمي  احليز  يحظ  لم  إذ  احلديث، 

بذات  الذاتية،  سيادتها  خالله  من  األمة  الذي حتقق  الصلب«، 

العالقات  »البرمجية«  - أي  به  الذي حظيت  البحثي  االهتمام 

واألساطير  امليثات  وظيفة  أو  السياسية،  والسيادة  الثقافة  بني 

التاريخية في نحت اجلسد القومي. لكن من الواضح أنه مثلما 

ال يستطيع مشروع اختالق أمة أن يتحقق أبدا من دون جهاز 

سياسي، ومن دون ماض تاريخي مختلق، فإن احليز اإلقليمي 

أيًضا يحتاج إلى خيال جيو - فيزيائي إلقليم يكون له مبثابة 

نقطة ارتكاز وهدف حلنني دائم. 

في  تتكون  بدأت  التي  الصهيونية  الفكرة  مؤيدو  واجه  وقد 

نهاية القرن الثامن عشر معضلة غير بسيطة. فبما أن التناخ 

كان بالنسبة إليهم منذ البداية وثيقة ُملك على فلسطني، والتي 

ستتحول سريعًا إلى أرض إسرائيل، فقد توجب عليهم حتويل 

أرض إسرائيل بأية وسيلة كانت – بجانب حتويلها إلى بلد أصل 

متخيل ُنفي منه جميع اليهود - إلى وطن قدمي كان في السابق 

ُملكًا آلبائهم امليثولوجيني.

ويشير ساند إلى أن ظهور بدايات هذه التصورات كان لدى 

أتباع احلركة البيوريتانية-  وهي احلركة التطّهرية التي انبثقت 

عن البروتستانتية في بريطانيا-  خالل القرنني السادس عشر 

البيوريتانيون ومنذ وقت طويل بقراءة  والسابع عشر، ولقد بدأ 

التناخ على أنه كتاب تاريخ قبل أن يفكر الصهاينة اليهود في 

القيام بذلك. وربط هؤالء املؤمنون املتعطشون للخالص ذلك بوالدة 

الحركة  أتباع  لدى  كان  التصورات  هذه  بدايات  ظهور  أن  إلى  ساند  ويشير 

البيوريتانية-  وهي الحركة التطّهرية التي انبثقت عن البروتستانتية في بريطانيا-  

خالل القرنين السادس عشر والسابع عشر، ولقد بدأ البيوريتانيون ومنذ وقت 

في  اليهود  الصهاينة  يفكر  أن  قبل  تاريخ  كتاب  أنه  على  التناخ  بقراءة  طويل 

المتعطشون للخالص ذلك بوالدة شعب  المؤمنون  القيام بذلك. وربط هؤالء 

إسرائيل في أرضه القديمة. 

ولم تنشأ هذه العالقة بسبب قلقهم الخاص على اليهود المضطهدين 

في أوروبا، بل في األساس بسبب الرؤية التي تعتبر قدوم الخالص المسيحي 

للعالم بأسره سيكون بعد أن يعود بنو إسرائيل إلى صهيون.
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شعب إسرائيل في أرضه القدمية. 

اليهود  على  اخلاص  قلقهم  بسبب  العالقة  هذه  تنشأ  ولم 

املضطهدين في أوروبا، بل في األساس بسبب الرؤية التي تعتبر 

قدوم اخلالص املسيحي للعالم بأسره سيكون بعد أن يعود بنو 

إسرائيل إلى صهيون. وكجزء من هذه الصفقة طويلة األمد يجب 

على اليهود أن يتنصروا، وفقط من بعد ذلك سيشهد العالم عودة 

يسوع من جديد. ويؤكد املؤلف في ضوء ذلك أن هؤالء الذين ُيطلق 

عليهم اسم »الصهاينة اجلدد«، ال اليهود، هم الذين اخترعوا »أرض 

إسرائيل« كمصطلح جيو- سياسي معاصر. وحتى يتم حتقيق 

القرن السابع  أبناء  البيوريتانيني  العديد من  اقتنع  الرؤية  هذه 

عشر بأن عليهم من أجل تعجيل اخلالص السماح لليهود بالعودة 

التي طردوا منها بضراوة قبل أكثر من ثالثمئة عام،  إلنكلترا 

إذ كان التشتت اليهودي وفق اعتقادهم شرطا مسبقا جلمعهم 

الالحق في أرض صهيون. 

الدور االنكليزي 

ورافقت هذه العملية عملية فكرية وثقافية شاملة في إنكلترا 

من  هالة  وإضفاء  وحروبه  التناخ  ألبطال  الترويج  في  ساهمت 

البطولة والرومانسية على العبريني القدماء واليهود املعاصرين. 

وذلك من أجل التمهيد لعودة اليهود ألرض امليعاد وحتقيق وعد 

املسيح وجلب اخلالص على العالم. وال يتجاهل املؤلف الرغبات 

الشرق، وجتنيدها شتى  الكبرى في  االستعمارية لإلمبراطورية 

الوسائل لتحقيق مطامعها التي قد تضفي الشرعية على وجودها 

في الشرق.

ويشير ساند إلى أن تدفق آالف الالجئني اليهود على إنكلترا، 

وأوروبا الغربية، والواليات املتحدة، هروبا من املجازر التي ارتكبت 

في حقهم في مناطق اإلمبراطورية الروسية )ورومانيا(، أثار القلق 

الوسطى  أوروبا  في  املختلفة  اليهودية  املؤسسات  أوساط  في 

والغربية. وأدى اخلوف من تنامي العداء للسامية نتيجة مجيء 

اليهود »الشرقيني«  إلى البحث عن طرق من أجل املساعدة، و/ 

ـ »أجانب«. أو التخلص من املهاجرين ال

 ولئن قام رؤساء الطائفة اليهودية في أملانيا بإرسال اليهود 

الذي جلأوا إليها من شرق أوروبا بكل وسيلة ممكنة نحو ميناء 

الواليات  إلى  مباشرة  طريقهم  يواصلوا  أن  أجل  من  هامبورغ 

املتحدة، فإن أثرياء اجلاليات اليهودية في فرنسا وبريطانيا بحثوا 

عن طرق أخرى من أجل تخفيف ضغط تدفق الالجئني. فالبارون 

موريس دي هيرش على سبيل املثال، جتند لهذه املهمة وتبرع 

بإنشاء مستعمرات لهم في األرجنتني. أما البارون إدموند دي 

روتشيلد فقد قام بالشيء نفسه في فلسطني. وفي كلتا احلالتني، 

تعثر املشروع االستعماري، الذي لم يكن قوميًا قّط، وتطلب ضخًا 

متكررًا لألموال من أجل احلفاظ عليه.

دليل آخر ومهم يورده الكاتب لتوضيح حقيقة املوقف االنكليزي 

هو موقف اللورد بلفور من تدفق الالجئني اليهود إلى لندن، فبلفور 

الذي يعتبر اليوم بطال قوميا في إسرائيل ومحببا على قلوب 

وعندما  دولته.  في  لوجودهم  معاديًا  الواقع  في  كان  الصهاينة 

جيمس  آرثر  اللورد  كان   )1905  -1903( أوغندا  مشروع  طرح 

بلفور رئيس احلكومة اجلديد. وقد دعم املشروع »شبه الصهيوني« 

الذي اقترحه تشمبرلني في جملة أمور، ألنه الءم نيته سن قانون 

صارم ضد هجرة األجانب. وبلفور، الذي نقش اسمه في تاريخ 

الصهيونية كأكبر احملسنني مع »الشعب اليهودي« في العصر 

احلديث، بدأ عالقته مع هذا »الشعب« أو »العرق« وفق تعبيره، 

من خالل صراع سياسي هدف إلى منع اليهود املُضَطهدين من 

أن يجدوا ملجأ آمنا في وطنه.

وقد ادعى اللورد بلفور خالل نقاش برملاني في العام 1905 

على  وليسوا  فقط  بينهم  فيما  يتزوجون  املهاجرين  اليهود  بأن 

استعداد ألن يندمجوا بجد في األمة البريطانية. وبالتالي هناك 

مبرر أخالقي مطلق لبريطانيا في منع دخولهم إلى حدودها. ولكي 

يثبت للعالم أن القرار ضد األجانب ليس معاديًا لإلنسانية في 

أساسه، أكد بلفور في خطابه على مشروع أوغندا قائالً: ُعرضت 

على املهاجرين أرض خصبة وواسعة في املستعمرات، وما من 

سبب كي يشتكوا.

ويعتبر ساند أنه ليس من قبيل املبالغة االدعاء بأن التشريع 

البلفوري املتعلق باحلد من هجرة األجانب إلى إنكلترا في العام 

1905،  إلى جانب تشريع مماثل له في العام  1924 في الواليات 

املتحدة والذي زاد من صعوبة الهجرة إليها، قد ساهما في إقامة 

العام  في  البلفوري  التصريح  يقل عن  إسرائيل بشكل ال  دولة 

1917 ورمبا أكثر من ذلك. إن هذين القرارين املعاديني للهجرة 

ساهما في نشوء الظروف التاريخية لبداية توجيه مسار اليهود 

نحو الشرق األوسط.

وفي أواخر العام 1917، وفي مرحلة حاسمة من احلرب العاملية 

األولى، تهيأت في الواقع الظروف املالئمة للحمة بني األيديولوجيا 

والسياسة، وفي 2 تشرين الثاني  1917 أرسلت وزارة اخلارجية 

ما صار  روتشيلد  فولتير  ليونيل  اللورد  إلى مكتب  البريطانية 

يسمى بوعد بلفور. 
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وقد كان كل من اللورد لويد جورج، واللورد آرثر بلفور، واللورد 

ألفرد ميلنير، واللورد روبرت سيسيل، والسير ونستون تشرتشل 

من   1917 العام  في  ثقة  على  البريطانيني  القادة  من  وغيرهم 

قبضة  للبريطانيني  سيضمن  فلسطني  في  اليهود  توطني  أن 

استعمارية مؤكدة إلى األبد ورمبا أبعد من ذلك في حال ثبات 

صدق نبوءات اإلجنيليني. ولو تعارض تأسيس بيت يهودي في 

فلسطني مع مصالح بريطانيا، لكان هؤالء من أوائل املعارضني 

لهذه الفكرة.

الفترة،  تلك  في  العربي  باملوقف  كثيرًا  بريطانيا  تأبه  لم 

فالوعد الذي منحه هنري مكماهون، املندوب السامي في مصر، 

إلى احلسني بن علي، شريف مكة، من أجل جتنيده للحرب ضد 

العثمانيني لم يكن إال مجرد حبر على ورق. إذ أن بريطانيا لم  

تهتم باملرة لنقض وعودها للعرب. وعلى أية حال فإنها لم تفكر 

جديًا في تنفيذها ألنها استخفت بشكل تام ببراعم تطلعاتهم 

القومية. ففي 16 أيار1916 ، عندما التقى مارك سايكس مندوب 

مندوب  بيكو  جورج  فرنسوا  وشارل  البريطانية  اخلارجية  وزارة 

وزارة اخلارجية الفرنسية، وتوصال إلى تفاهم سري حول تقسيم 

الغنيمة اإلقليمية، لم يتم التشاور مع قادة املنطقة أو حتى مع 

قادة القوى الكبرى في تلك الفترة، وظل االتفاق سريًا حتى كشفه 

البالشفة عندما قاموا بثورتهم في روسيا.

التحول  نقطة  العاملتني  احلربني  بني  ما  فترة  ساند  ويعتبر 

خاص  وبشكل  الغربية  السياسة  فيها  قامت  التي  املركزية 

البريطانية إلى جانب الصهيونية بلعب الدور الرئيس لتحقيق 

املطامع االستعمارية لبريطانيا واآلمال القومية للصهيونية. وبعد 

أن مت جتهيز األرضية الفكرية والدبلوماسية لهذا الطرح لم يكن 

من الغريب أن يقبل العالم مساندة املشروع الصهيوني. 

عني ديفيد لويد جورج  في كانون األول 1916 رئيسًا حلكومة 

وزيرًا  بلفور  آرثر  األمين  ساعده  تعيني  مت  حني  في  بريطانيا، 

للخارجية. وكان كالهما غير راضيني عن إتفاقية سايكس - بيكو 

لذلك مضاعفًا ومندمجاً،  السبب  فرنسا.وكان  أبرمت مع  التي 

وينطوي على أمور مبتذلة وأخرى متعلقة باملجد التاريخي.

 وأواًل وقبل أي شيء سعى البريطانيون إلى توسيع منطقة 

األمن العسكري في قناة السويس من خالل احتالل فلسطني 

بصورة واقعية، وكانوا بصدد تنفيذ ذلك. واعتقد البريطانيون بأن 

الطريق الذي يربط بني البحر املتوسط واخلليج العربي يجب أن 

يكون حتت سيطرة مندوبي جاللته. ولم تكن لهم أي نية بتقاسم 

األرض املقدسة مع »امللحدين« الفرنسيني املشكوك في أمرهم. 

التي طرد منها  التناخ  فإنها أرض  وثانياً، وبعد كل شيء، 

املسلمني  قبل  من   1244 العام  في  األوروبيون  يسوع«  "فرسان 

املتحضرين  أوروبا  أبناء  لعودة  الفرصة  واآلن سنحت  البرابرة، 

إليها. لم تكن األرض املقدسة مجرد مستعمرة كأوغندا أو سيالن. 

فقد كانت مسقط رأس الديانة املسيحية  األصلية، وهكذا مهدت 

الطريق أمام اللوردات البروتستانت في بريطانيا إلدارة شؤونها 

من خالل الوكالة الصهيونية.

بني  العالقات  في  األمد  طويلة  احلقبة  هذه  ساند  ويلخص 

املسياني  احلنني   )1 رئيسة:  نقاط  بثالث  والصهيونية  انكلترا 

باألهداف  وثيق  بشكل  واملرتبط  امليعاد  أرض  إلى  اإلجنيلي 

االستعمارية إلنكلترا، 2( أزمة املهاجرين اليهود في أوروبا، 3( 

ردة الفعل القومية التي بدأت تظهر في وسط اليهود من خالل 

الصهيونية. وقد أدت مجتمعة إلى متهيد الطريق الحتالل فلسطني 

واستعمارها.

لم  بلفور  الرغم من صدور وعد  أنه على  ويشير ساند إلى 

بلفور،  وعد  صدور  بعد  فلسطني  على  باآلالف  اليهود  يتدفق 

القرن  العالم خالل النصف األول من  لم ينظر معظم يهود  إذ 

اإلصالحيون،   - الليبراليون  احلريدمي،  )التقليديون-   العشرين 

البوند - االشتراكيون الدميقراطيون، االشتراكيون والالسلطويون( 

إلى فلسطني باعتبارها بلدًا لهم.  ونظرًا إلى أنهم لم يسعوا في 

وقد كان كل من اللورد لويد جورج، واللورد آرثر بلفور، واللورد ألفرد ميلنير، 

القادة  من  وغيرهم  تشرتشل  ونستون  والسير  سيسيل،  روبرت  واللورد 

البريطانيين على ثقة في العام 1917 من أن توطين اليهود في فلسطين 

سيضمن للبريطانيين قبضة استعمارية مؤكدة إلى األبد وربما أبعد من ذلك 

في حال ثبات صدق نبوءات اإلنجيليين. ولو تعارض تأسيس بيت يهودي في 

فلسطين مع مصالح بريطانيا، لكان هؤالء من أوائل المعارضين لهذه الفكرة.
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كل جيل للعودة والتمسك« بوطنهم القدمي« فإنهم لم يروا أن من 

الضروري العودة إليها حتى عندما ُمنحت لهم على طبق الفضة 

االستعماري البروتستانتي. لقد كانت املآسي القاسية والرهيبة 

التي حلت باليهود، وإغالق حدود "العالم املتنّور« أمامهم، هما 

اللذان أدّيا في نهاية املطاف إلى إقامة دولة إسرائيل.

رجال الين اليهود ضد الصهيونية

اليهود  الدين  رجال  ملعارضة  األخير  فصله  في  يؤرخ ساند 

مغاير  تاريخ  اختالق  الصهيونية  محاولة  فرغم  للصهيونية، 

ومختلف لليهودية إال أن التمعن في موقف رجال الدين اليهود 

تستند  كانت  املقدسة  باألرض  أن عالقتهم  إلى  بوضوح  يشير 

في األساس إلى القسوم )العهود( التلمودية الثالثة والتي حتذر 

من هجرة ُمدبرة إلى األرض املقدسة، وحتى والدة الصهيونية في 

نهاية القرن التاسع عشر، كان عدد قليل فقط من اليهود قد تخيل 

أن األراضي املقدسة كانت، أو قد تكون، إقليما قوميا لليهود. 

أوروبا  في  احلاخامني  كبار  فقد جتند  املثال  سبيل  وعلى   

في   األول  الصهيوني  املؤمتر  بني  ما  الفترة  خالل  الشرقية 

1897وبني العام 1900، موعد انعقاد املؤمتر الرابع، ملقاومة الرؤية 

كل  فيه  يتجمع  وطن  إلى  املقدسة  األراضي  تروم حتويل  التي 

اليهود ويقيمون فيه وطنا شبه يهودي. 

وقد كان من اجللي للحاخامني أنهم يقفون إزاء ظاهرة تاريخية 

جديدة ال سابقة لها في العالم اليهودي، فقد كانت فكرة القومية 

والدولة وغيرها من األفكار بالنسبة لهم بدعا مضللة تؤدي إلى 

الهالك. وجنحت الصهيونية، بإسناد مريع من التاريخ، في هزم 

الديانة اليهودية، حتى أن قطاعات واسعة من اليهودية، وخصوصا 

تلك التي جنت من اإلبادة، أذعنت في أعقاب احلرب العاملية الثانية 

حُلكم املبدأ املنتصر؛ أي دولة تسمى يهودية تقوم في األراضي 

املقدسة التي أضحت وطنا قوميا.

وباستثناء قطاع صغير جدا ومهلهل كان موجودا في القدس، 

أصبحت  نيويورك،  في  الكبرى  احلسيدية  املجموعات  وكذلك 

غالبية املؤمنني اليهود، بدرجات متفاوتة، أتباعا ومريدين للقومية 

اجلديدة، بل أصبح بعضهم داعما حتى لقومية عدوانية شرسة 

بوجه خاص. لدى هؤالء، حصرا، كما في أوساط اليمني العلماني 

املتطرف، حينما بدأ سيد العالم بإظهار عالمات الترهل واإلنهاك، 

األرض  سيد  القومية،  أي  اإلنسان،  أصبح  رمبا،  واالحتضار 

وصاحب القدرة الكلّية.

يخصص املؤلف خامتة كتابه إلطالق دعوة من أجل أن تثبت 

جامعة تل أبيب حيث يعمل عند مدخلها لوحة تذكارية ملهجري 

الشيخ موّنس، القرية الوادعة التي اختفت كما لو أنها لم تكن، 

مشيرًا إلى أنه يحرص على تعليم طالبه، في مستهل أي مسار 

تعليمي، أن أية ذاكرة جماعية هي بهذا القدر أو ذاك نتاج هندسة 

ثقافية تعديلية تخضع، على الدوام تقريباً، الحتياجات احلاضر 

ومزاجه السائد، وإلى أن من عادته التأكيد، بوجه خاص، أنه لدى 

احلديث عن تاريخ األمم، فليس املاضي هو الذي يخلق احلاضر، 

بل إن "احلاضر القومي« هو الذي يعجن املاضي ويصوغه لنفسه، 

ثغرات  دائما  املاضي  بصورة حرة متاماً، ومع ذلك يشمل هذا 

كبيرة جدًا من النسيان، وليس مبقدور املؤرخني ومهندسي الذاكرة 

إعادة بنائه كما كان.


