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يف ترشيــن الثانــي  ،2021أصــدر املركــز الفلســطيني
للدراســات اإلرسائيليــة «مــدار» كتــاب «معنــى إرسائيــل» .وهو
الرتجمــة العربيــة لكتــاب الحاخــام يعقــوب م .رابكــن الــذي
صــدر بالفرنســية عــام  2014تحــت عنــوان Comprendre
 ،l›État d›Israëlثــم باإلنكليزيــة عــام  2016تحــت عنــوان
? .What is Modern Israelيف مقدمــة املرتجــم للطبعــة العربيــة،
يعرف حســن خــر الكتاب كالتايل« :يســـتمد هـــذا الكتـــاب
أهميته مـــن كونـه يمثـــل مرافعـة نقديـة ضـــد الصهيونيـة
وإرسائيــل مــــن وجهــــة نظــــر دينيــــة يهوديــــة» .يف
الكتــاب ،الــذي يعتــر إضافــة نوعيــة للمكتبــة العربيــة،
يعكــف املؤلــف عــى «تخليــص» اليهوديــة مــن كل التحريفات
والقولبــات التــي أدخلتهــا كل مــن األيديولوجيــا القوميــة
الصهيونيــة واملمارســة االســتعمارية اإلرسائيليــة إىل التعاليــم
اليهوديــة املتعلقــة بــأرض امليعــاد ،ومفهــوم الخــاص،
*
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باحث يف مدار

و»شــعب إرسائيــل» إىل القــدس .وبالتــايل ،يعتــر هــذا الكتــاب
«مرافعــة نقديــة» ليــس فقــط ضــد الصهيونيــة ،بل باألســاس
لصالــح الديانــة اليهوديــة التــي ،كانــت عــى مــدار أكثــر مــن
ألفــي عــام قبــل مجــيء الصهيونيــة ،تنــأى بنفســها عــن
تحويــل «العــودة» إىل «أرض امليعــاد» إىل مــروع ســيايس
دنيــوي يقــوم عــى العنــف.

«وعليه ،فبالنسبة للتعاليم اليهودية ،ال ينبع وجود اليهود في المنفى من قصور
لديهم ،أو انعدام قيادة سياسية قادرة على تجميعهم في «أرض إسرائيل» ،وإنما
ألنها مشيئة الرب .لكن ال بد من اإلشارة إلى أن فكرة العودة إلى «أرض إسرائيل»
تظهر في أكثر من صالة أو نص ديني .هنا ال بد من التمييز بين النص نفسه
والسياق الذي قيل فيه وبين التأويل الصهيوني الالحق لهذا النص».

وتنبــع أهميــة الكتــاب مــن األطروحــات العديــدة
التــي يســتمدها املؤلــف مــن النصــوص الدينيــة اليهوديــة
والصلــوات والرتاتيــل والتــي تشــر بــكل وضــوح إىل أن
الصهيونيــة (كحركــة قوميــة ومــروع اســتعماري) كانــت
قــد نفــت الــراث اليهــودي القديــم ،وأنتجــت مقابلــه
يهوديــة مفربكــة بهــدف إحاطــة املمارســة السياســية
للمســتوطنني الصهيونيــن ببطانــة ثيولوجيــة الســتمالة
قلــوب اليهــود الذيــن باتــوا يــرون بدولــة إرسائيــل
تجســيدًا مدفوعً ــا برعايــة ربانيــة لتعاليــم اليهوديــة .لكــن
أهميــة الكتــاب تنبــع ً
أيضــا مــن أنــه ينقــد الصهيونيــة
مــن خــال أدوات دينيــة يهوديــة خالصــة ،قــد تحتــاج
إىل توضيحــات وتبســيطات بالنســبة للقــارئ العربــي عــى
األقــل .وعليــه ،قــام باحثــون مــن مركــز «مــدار» بإجــراء
مقابلــة مــع الــراب رابكــن ملراجعــة الكتــاب ،وتلخيــص
أهــم األطروحــات التــي جــاء بهــا.
ورابكــن (املولــود يف العــام  )1945هــو بروفســور
متقاعــد يف جامعــة منرتيــال -كنــدا ،وصاحــب مســاهمات
نوعيــة يف الدراســات اليهوديــة النقديــة .يف العــام ،2006
نــر رابكــن كتابــه التهديــد مــن الداخــل :قــرن مــن
املعارضــة اليهوديــة للصهيونيــة الــذي تمــت ترجمتــه
إىل  14لغــة وشــكل باكــورة أعمالــه يف نقــد الصهيونيــة
مــن منظــور دينــي يهــودي .ينظــر رابكــن بعــن الشــك
تجــاه حــل الدولتــن يف مــا يخــص الــراع الفلســطيني-
اإلرسائيــي ،ويف املقابــل ،يعتقــد بــأن الحــل يكمــن يف إنشــاء
دولــة واحــدة ثنائيــة القوميــة تقــوم عــى مبــادئ املســاواة
والعدالــة .تنقســم املقابلــة ،التــي أُجريــت يف  27ترشيــن
الثانــي ،إىل خمســة أســئلة تحــاول أن تضــع بــن يــدي
القــارئ أهــم مــا خلــص إليــه رابكــن يف دراســته عــن

دولــة إرسائيــل الصهيونيــة ،لكنهــا (أي املقابلــة) ال تشــكل
بديـ ً
ـا لقــراءة الكتــاب.
ســؤال :يبــدأ الفصــل األول مــن كتــاب «معنــى إرسائيل»
بتفحــص مكانــة «أرض إرسائيــل» يف الديانــة اليهوديــة.
هــل تســتطيع أن تســتعرض لنــا هــذه املكانــة ،وكيــف
تحولــت بــن يــدي الصهيونية؟
للوهلة األوىل ،قـــد تبـــدو العالقة بـــن اليهـــود و»أرض
إرسائيل» متناقضـة .ورغـــم أن هذه العالقة تحظـى بمكانـة
خاصة يف الهويـــة اليهوديـــة ،إال أن اليهـــود خــال تاريخهم
الطويــل مــا قبــل الصهيونيــة ،والــذي يمتــد إىل أكثــر مــن
ألفــي عــام ،لــم يحاولـــوا أبــدا الهجــرة لالســــتقرار يف
«أرض إرسائيل» بشــــكل جماعــــي .وال ينبغـــي أن تكـون
ثمـــة مفاجأة يف ذلك ،إذ إن املصـــادر الدينيـــة اليهوديـــة ال
تتفــق يف مــا بينهــا يف مــا يخــص الحــدود الجغرافيــة أو
موطن اليهود .فالوعـــد اإللهـــي لســيدنا إبراهيم ال ينطـــوي
بأي طريقـــة علـــى وعــــد بــأن «أرض امليعــــاد» هي ملك
لليهــود .وهــذا يظهــر بــكل وضــوح مــن خــال إرصار
إبراهيم علــــى دفــــع الثمـن مقابـل قطعـــة األرض الـتي
ســـيدفن فيهـا زوجتـه ســـارة (التكويـن .)13-6 :23
يف هــذا الشــأن ،يذكــر التلمــــود وجــود ثالثــة أقســام
(مــن َق َســم) أمــام الــــرب عشــ ـيّة شــــتات اليهـــود يف
أرجاء املعمورة :أقســم اليهـــود أنهم لـــن يعـــودوا بشـــكل
جماعـــي وبالق ّـــوة إىل «أرض إرسائيــل» ،وأقســموا أيضــا ّأل
يتمــردوا عــى بقيّــة األمــم ،بينمــا أقســـمت «األمــم» ّأل تُفرط
يف إخضــاع اليهـــود .تحتـــل هــذه األقســام الثالثــة مركـــز
الصـــدارة يف أي نقـــاش بشأن جـواز اســـتخدام القــّوة يف
الديانــة اليهوديــــة بهــدف االســتيطان الجماعــي يف األرض
املقدســة.
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وعليــه ،فبالنســبة للتعاليــم اليهوديــة ،ال ينبــع وجــود
اليهــود يف املنفــى مــن قصــور لديهــم ،أو انعــدام قيــادة
سياســية قــادرة عــى تجميعهــم يف «أرض إرسائيــل» ،وإنمــا
ألنهــا مشــيئة الــرب .لكــن ال بــد مــن اإلشــارة إىل أن فكــرة
العــودة إىل «أرض إرسائيــل» تظهــر يف أكثــر مــن صــاة أو
نــص دينــي .هنــا ال بــد مــن التمييــز بــن النــص نفســه
والســياق الــذي قيــل فيــه وبــن التأويــل الصهيونــي
الالحــق لهــذا النــص والــذي شــحنه بمضامــن سياســية
تــم إدخالهــا عنــوة الســتنطاق النــص الدينــي بإيمــاءات
سياســية صهيونيــة.
ً
فمثل ،نـــص الصالة الـــتي يتلوهـــا اليهـــودي املتديّـن،
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ثالث م ّـــرات يف اليـــوم ،يشري بشكل جيل إىل فكـــرة املنفـــى:
«مبـارك أنـت أيها الـرب ،الـذي جمـع املشـتتني مـن شـعبه
إرسائيل .أعـــد لنــــا ُقضاتنــــا كمــا يف قــــديم الزمــان،
وناصحينــــا كمــــا يف األّول» .وهنــاك ً
أيضــا نــص آخــر
(نــص الصــاة بعــــد تنــاول الطعــام) يتلـــوه اليهـــودي
املتديّـــن كلمـا أكل خبـ ًزا ،ويتضمـــن إشـارات قويـة تتك ّلـم
عـــن العــــودة إىل األرض ّ
املقدســــة ،وختامــــه تّوســــل
ُمتقــــد« :أعــد بنــــاء القــدس ،مدينتــــك ،مبـارك أنـت
أيهـــا الـرب ،الـذي يُعيـد بنـاء القـدس برحمتـه» .يستخدم
البعــــض اإلشــــارات إىل القــــدس يف هــذه الصلــوات
إلضفــــاء شــرعية علــــى ســــيطرة دولة إرسائيل علــى
املدينـــة املقدســـة .لكن من وجهة نظـــر امللتزمني بالـــراث
اليهـــودي فهــي تعـــني النقيــض ،أي التخلـــي عـــن كل
مظاهـر الســـلطة الدنيويـة مقابل طلـــب الرحمـة اإللهيـة،
الـــتي بفضلهـا ،وفقـــط بفضلها ،يمكـن جلـــب الخـالص.
فتأويــل هــذه النصـــوص واســتخدامها كدعـــوة للتحـــرر
القومـــي (الــذي ال ينتظــر رحمــة الــرب ،وإنمــا يدعــو إىل
فعل دنيوي سيايس) يبـــدو تشـــويهً ا ملضامينهـا الواضحـة،
ويشـــكل مفارقـة تاريخيـة.
كان املفكــر السياســــي شــــلومو أڤنـيـــري ممــــن
أشــــاروا إىل الطبيعــــة املتناقضــــة لعالقــــة اليهــــود
بـــ»أرض إرسائيل» ،حيث لفــــت االنتبــــاه إىل أن اليهــــود
لم يبذلــــوا أي جهــــد قبــــل الصهيونيــــة لالســــتقرار
بصــــورة جماعيـــة يف «أرض إرسائيــل»:
رغـــم كل حدتهـــا العاطفيـة والثقافيـــة والدينيـةّ ،إل أن
هـــذه الصلـــة بفلسطني لم ّ
تغـي قاعــدة حيــــاة اليهــود
يف الشتات :فهــــم قــد يص ّلــون ثــالث مــّرات يف اليــوم
من أجل الخــــاص ،الــذي ســـ ّ
ـيغري العــالم ،ويأخذهــم
إىل القــــدس ،ولكنهــــم لم يهاجــــروا إليهــــا (من خالل

مرشوع سيايس) ،ويف وســــعهم الحــــداد ســــنويا ً علــى
تدميــــر الهيــكل يف التاســع مــــن آب [اليــوم التاســع
مــــن شـــهر آب حســـب التقويــم اليهــودي] ،وأن يرتكــوا
طوبــة غــر مكس ّـــوة يف أعــى أبــواب بيوتهــم كتذكيـــر دائم
بخـــراب صهيـون ،ومـــع ذلـك لم يتحّ ركـــوا إىل هنـاك.
أما الصــــاة يف املناســــبات الشعائرية ،الــتي يحتفــل
بهــا اليهــــود مــن ممارســي التعاليــــم الدينيـة ،فإنها
ً
أيضا تلقي الضـــوء علـى املكانـة الـــتي تحظـى بهـا «أرض

ً
خصوصــا يف عيــد الفصـــح اليهـــودي ،ونـــزول
إرسائيــل»
التـــوراة ،والُعـُرش ،الـتي احتفـل بهـا اليهـود يف القـدس يف
فــرة الهيـــكل ،وفيهــا يعلـــن يهـــود إســـرائيل تمامــا كما
يفعــل اليهــود يف كل أرجــاء العـــالم ،التــايل:
«يا رب ،رب آبائنا ،نُفينـــا علـى خطـــايانا ،وعـن ترابنـا
أُبعـــدنا ..فاجعـــل املشـتتني بـــن األمـم قريبـــن ،وضـع
نهايـــة لشـــتاتنا يف أقاصـــي األرض ،أعـــدنا إىل صهيـون،
مدينتـــك ،يف ترتيـــل َف ِـــرح ،وإىل القـــدس بيـــت مكانـــك
املق ّـــدس ،يف النعمـــة األبديـة».
ويف الوقــــت الحاضــــر ،رغــــم أن حــــواىل نصــــف
يهــــود العــــالم يعيشــــون يف إرسائيــل ،إال أن كتــــب
الصلــــوات األرثوذوكســية بقيــــت علــــى حالهــــا ،دون
تعديــــل ،مــا أزعج بعــــض محّ دثــي هــــذا التيــار يف
اليهوديــــة .ثيولوجيــا ،فــإن عىل اليهــود أن يبقــوا يف املنفى.
ســؤال :يف كتابــك ،أنــت تحــاول أن تميــز مــا بــن
الديــن واإلثنيــة والقوميــة .ثــم تحــاول أن تبــن كيــف
أن األيديولوجيــة الصهيونيــة قامــت بخلــط هــذه
املفاهيــم بعضهــا مــع بعــض .أخربنــا كيــف قامــت
الصهيونيــة بذلــك؟
يقــدم الفيلســـوف اليهـــودي الربيطانــي ،ليـــون روث،
تعقيبًــا واضحً ــا مــن شــأنه أن يزودنا بخلفيــــة النقــــاش
يف هــــذا املوضــوع« :كانــــت اليهوديــة دائمً ا أعظم مــن
مجموع أتباعها .اليهوديـــة خلقـــت اليهـــودي ال العكـــس..
فهـــي تأتي ً
أول ،هـــي ليســـت ناتجـًا ،بـل هـــي برنامـج،
واليهـــود وسائل لتحقيقـه» .ولكــي نضــــع اليــد علــى
التعقيــدات الكامنــة يف كل نقــاش حــول اليهــود منــذ
القــــرن التاســــع عشــــر ،علينا بداية تدقيــق النظــر يف
ظاهــرة العلمانية :أي هجــران «نـيـر التـوراة ووصاياهـا»
الـــذي يمثـل االنفصـال بيـن الهويـــة «اليهوديـة» والديانـة
اليهوديـــة .ففــــي وصــــف اليهــــودي قبــــل القــــرن
التاســــع عشــــر ،أي قبــل انتشــار الصهيونيــة كمــروع
قومــي اســتعماري ،أشــــار النــــاس إىل اليهــودي املعياري

ً
نجاحا ً
باهرا في تحويل نفسها إلى عنصر مركزي
«ال شك أن دولة إسرائيل نجحت
بين أوساط الجماعات اليهودية في أنحاء العالم .بالنسبة للعديد من اليهود ،فإن
ً
األمر ساهم في تحويل الهوية الدينية إلى هوية سياسية .وعلينا أيضا أن نتذكر
أن مؤسسي االستيطان الصهيوني في فلسطين لم يخفوا ازدراءهم للديانة
اليهودية ،بل أرادوا أن يصنعوا «اليهودي الجديد» أو «العبري الجديد»».

باعتباره شـــ ً
ـخصا يجــــب أن يتماشــــى ســــلوكه مــع
عــــدد معيــّن مــــن املبادئ املنبثقــة عــــن اليهوديــة.
وبهـــذا تكـون اليهوديـة هـي القاســـم املشـرتك .ورغـم
أن اليهـــود قـد ينتهكـون التـــوراة ،إال أنهــم ال يرفضــون
صالحية اإلطــــار الــــذي ّ
تقدمــــه .ويف هــــذا الصــــدد
تنتصــــب عبــــارة «وأنتـــم تكونـــون يل مملكـــة وأمـــة
ّ
مقدســـة» (الخـــروج  )6:19كقاعـــدة ،ونـــداء ،ومصـــدر

إلهام .ومـــع ذلـك ،ال يمكـن أخـــذ النـص التـوراتي بمعـنى
أن اليهـــود «أمـة ّ
مقدسـة» بحكـــم طبيعتهـم ،أو أن األرض
ّ
املقدســـة تضفـــي عليهـم أي نـوع مـــن القداسـة.

لكــن علمنــة أوروبــا كان لهــا تأثــر عــى العديــد مــن
اليهــود .فمــع أنهــم توقفــوا عــن االمتثــال للتعاليــم الدينيــة،
ً
خصوصــا يف
إال أنهــم ظلــوا يرزحــون تحــت االضطهــاد،
اإلمرباطوريــة الروســية .أنتــج هــذا الســياق هويــة جديــدة
تحاكــي الهويــات القوميــة التــي تتــوق إىل االســتقالل
والتــي ظهــرت عشــية القــرن العرشيــن ،مثــل :البولنديــن،
الليتوانيــن ..الــخ والذيــن كان معظــم يهــود روســيا
يعيشــون بــن ظهرانيهــم .مــن داخــل هــذا الوســط املعلمــن
(مــن علمانيــة) جــاء املســتوطنون الصهيونيــون األوائــل
الذيــن ســيصبحون قــادة إرسائيــل بعــد العــام .1948
بالنســبة لهــم ،أصبحــت اليهوديــة عبــارة عــن قوميــة.
ســؤال :اليــوم ،وبعــد حــواىل قــرن كامــل عــى هجــرات
املســتعمرين الصهاينــة إىل فلســطني ،وبعــد حــواىل 73
عامً ــا عــى قيــام دولــة إرسائيــل ،هــل مــا يــزال هنــاك
مجــال للتفكــر يف اليهوديــة بمعــزل عــن الصهيونيــة؟
ال شــك أن دولــة إرسائيــل نجحــت نجاحً ــا باهــ ًرا يف
تحويــل نفســها إىل عنــر مركــزي بــن أوســاط الجماعــات
اليهوديــة يف أنحــاء العالــم .بالنســبة للعديــد مــن اليهــود،
فــإن األمــر ســاهم يف تحويــل الهويــة الدينيــة إىل هويــة

سياســية .وعلينــا ً
أيضــا أن نتذكــر أن مؤســي االســتيطان
الصهيونــي يف فلســطني لــم يخفــوا ازدراءهــم للديانــة
اليهوديــة ،بــل أرادوا أن يصنعــوا «اليهــودي الجديــد»
أو «العــري الجديــد» .يف هــذا الســياق ،فــإن املثقفــن
اإلرسائيليــن ،مثــل بوعــاز عــرون ( )Boaz Evronوآخريــن
مــن مناهــي الصهيونيــة املتحمســن ،يتفقــون عــى أن
الصهيونيــة كانــت عمليًــا نفيًــا لليهوديــة .لعــرون وجهــة
نظــر ،فهــو يخلخــل تلــك العاطفــة التــي لطاملــا منعــت أي
نقــاش عقالنــي حــول الصهيونيــة وإرسائيــل:
«إن دولــة إرسائيــل» ،كمــا باقــي دول العالــم ،تولــد
وتندثــر ...لكننــي أعتقــد أن الشــعب اليهــودي ســيظل حيًــا
طاملــا أن هنــاك ديانــة يهوديــة .إن وجــود دولــة إرسائيــل
ليــس ذا أهميــة بالنســبة للشــعب اليهــودي ...فاليهــود يف كل
أنحــاء العالــم قــادرون عــى الحيــاة بــدون هــذه الدولــة».
وثمــة جماعات مهمــة تعــارض الصهيونيــة وموجودة بني
تيــارات مختلفــة مــن اليهــود ابتــداء مــن الحريديــم وصـ ً
ـول
إىل اإلصالحيــن .هــؤالء اليهــود يرفضــون الصهيونيــة ،مــع
أن بعضهــم يعيــش داخــل دولــة إرسائيــل الحديثــة .تشــمل
هــذه الجماعــات ،عــى ســبيل املثــال ،املجموعــة الحســيدية
أتبــاع ســاتمر ( ،)Satmar Hasidimوهــي واحــدة مــن أكــر
الجماعــات الحســيدية .وخــارج إرسائيــل ،وتحديـدًا يف أمريكا
الشــمالية ،هنــاك شــبان يهــود عديــدون غــر مرتبطــن
بإرسائيــل ،ويمارســون اليهوديــة بشــكل روحانــي ،ويســتند
بعضهــم إىل قيــم يهوديــة معنويــة وأخالقيــة لالنخــراط يف
فعاليــات منــارصة للفلســطينيني .بعــض منــارصي إرسائيــل
قلقــون مــن ازديــاد هــذه التباعــد بــن الشــبان اليهــود (يف
أمــركا تحديـدًا) وبــن دولــة إرسائيــل» ،ويــرون أنــه يمكــن
االعتمــاد عــى املســيحيني األفنجيليــن أكثــر مــن الشــباب
اليهــودي كمصــدر دعــم لدولــة إرسائيــل» .هــذا يعيدنــا إىل
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«ألهمت الصهيونيــة المنفلتــة مــن عقالهــا ذلــك الجنــاح في اليميـن العالمي
الــذي ُيعلــي مــن شأن القوميــة اإلثنيــة .فالقوميــون البيــض في جنـوب أفريقيا،
مثال ،تماهـوا مـع إسـرائيل ،ومنحوها تأييدهـم منـذ العـام  ،1948رغـم أن حزبهـم
القومـي لم يفتـح أبـواب عضويتـه لليهـود .وقـد عكـس التعـاون الوثيـق القائم بـن
ٔ
الدولـة الصهيونيـة في آسـيا ،ودولـة األبارتهايـد في جنـوب افريقيـا لقـاء المصـالح
ً
من جهة ،ومن جهة أخرى عكس أيضا أوجـه الشـبه األيديولوجيـة».

جــذور املســيحية الربوتســتانتية لبعــض األفــكار السياســية
مثــل فكــرة «تجميــع الشــتات» التــي أســتعرضها يف كتابــي.
واليــوم ،تعتــر أصــوات األفنجيليــن مــن أعــى األصــوات
يف العالــم ،وتمتــد مــن الواليــات املتحــدة حتــى الربازيــل
ـول إىل كوريــا الجنوبيــة .فضـ ً
وصـ ً
ـا عــن ذلــك ،فــإن عــدد
املســيحيني الصهيونيــن اليــوم أكثــر بكثــر مــن مجمــوع
كل يهــود العالــم (بمــا يشــمل األطفــال منهــم).
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ســؤال :تحاجــج يف كتابــك بــأن الصهيونيــة ال تتوافــق
مــع مبــادئ الليرباليــة السياســية .واليــوم ،ال يمكننــا
التفكــر بإرسائيــل بمعــزل عــن انزياحهــا الجــارف
نحــو اليمينيــة والتطــرف .وفــق هــذا التوصيــف ،ال
تــزال إرسائيــل ناجحــة ،إىل ح ـ ّد مــا ،يف إدارة عالقاتهــا
مــع الجماعــات اليهوديــة حــول العالــم .كيــف تــرى
األمــر مــن منظــورك؟
ألهمت الصهيونيــــة املنفلتــــة مــــن عقالهــــا ذلــك
الجنــــاح يف اليميـــن العاملي الــــذي يُعلــــي مــــن شــأن
القوميــــة اإلثنيــــة .فالقوميــــون البيــــض يف جنـــوب
أفريقيا ،مثال ،تماهـــوا مـــع إســـرائيل ،ومنحوها تأييدهـــم
منـــذ العـــام  ،1948رغـــم أن حزبهـــم القومـــي لم يفتـح
أبـــواب عضويتـــه لليهـود .وقـــد عكـس التعـــاون الوثيـق
القائم بـــن الدولـة الصهيونيـــة يف آسـيا ،ودولـة األبارتهايـد
يف جنـــوب أفريقيـــا لقـــاء املصـــالح مــن جهة ،ومــن جهة
أخــرى عكــس ً
أيضــا أوجـــه الشـــبه األيديولوجيـــة بــن
املرشوعــن (الصهيونــي والجنــوب أفريقــي).
وهنــاك العديــد مــن جماعــــات اليمــني املعروفــة
بماضيهــا املعــــادي للســــامية (مثل «حــزب الحريــة»
الهولنــدي« ،املصلحــــة الفلمنكيــة» يف بلجيــكا« ،رابطـة
الدفـــاع اإلنكليزيـــة» يف اململكـة املتحـــدة ،و»التحالـف مـن
أجـــل مســـتقبل النمســـا» يف النمســــا) التي تحولت مؤخ ًرا

وبــكل حماســة إىل داعمــة إلرسائيــل .وآخــر ظاهــرة
مســتهجنة مــن هــذا القبيــل هــو املتطــرف اليمينــي
الفرنــي أريــك ِزمــور ( ،)Eric Zemmourوهــو يهــودي مــن
ً
متحمســا إلرسائيــل،
أصــول يهوديــة جزائريــة يُعتــر داعمً ــا
الــذي يدعــو إىل الدفــاع عــن الحضــارة املســيحية مــن خطــر
«الرببريــة اإلســامية» .العديــد مــن اليهــود يف فرنســا ال
يستســيغونه ،ويجــدون أنفســهم مضطريــن إىل االختيــار مــا
بــن أمريــن :إمّ ــا تأكيــد قيــم الليرباليــة (يف فرنســا يدعونهــا
قيــم الجمهوريــة) التــي خدمتهــم لفــرة طويلــة وســمحت
لهــم بالعيــش بســام ومســاواة ،وإمّ ــا الوقــوع يف رشك
القومجيــة التــي تشــمل بطبيعــة الحــال الدعــم املنفلــت مــن
عقالــه لدولــة إرسائيــل.
وإرسائيــل تقــدم نفســها باعتبارهــا مدافعً ــا عــن اليهــود
أينمــا كانــوا ،وهــي بذلــك تحاكــي الــدور الــذي لعبتــه
قــوى أوروبيــة عــى مــدى القــرون املاضيــة (وهــو دور
مدفــوع باعتبــارات سياســية) عندمــا ادعــت أنهــا تحمــي
املســيحيني يف األرض املقدســة والذيــن كانــوا يف حينهــا تحــت
الســيادة العثمانيــة.
جعلــــت األيديولوجيــــا الصهيونيــــة الرسميــة مــن
إرسائيــل دولــــة بــــا حــــدود ،إذ يمكنهــــا التوّســــع،
مــــن ناحيــــة جغرافيــــة ،بالغــــزو العســــكري أو
االســــتعمار .وقــــد بذلــــت الحركــــة الصهيونيــــة،
والحكومــــات اإلرسائيلية املتعاقبــــة جهــــودًا مضنيــــة
للحيلولــــة دون تعريــــف الحــدود الــــتي ّ
يتصورونهــا
لدولتهــم .وتتجســد صــورة دولــة بـال حــدود ،أيضـًا،
يف زعــــم إرسائيل بأنهــــا ليهــود العــــالم ال ملواطنيهــا.
هــــذا بــدوره يــؤدي إىل تحويــــل متزايــــد للمنظمــــات
الصهيونيــــة حــول العــالم ،بصــــورة علنية ،إىل توابــع
إلرسائيــل .بيــد أن هــذه املنظمــات بــدأت مؤخــ ًرا تخــر

دعــم الشــبان اليهــود ،كمــا أن رؤيــة املنظمــات اليهوديــة
املنــارصة إلرسائيــل ال تبــدو عــى أحســن مــا يــرام .إن
انتمــاء إرسائيــل إىل معســكر اليمــن القومجــي القائــم عــى
التمييــز العنــري يجعــل ً
كل مــن اليهــود وغــر اليهــود
ينفــرون منهــا.
ســؤال :حســب رأيــك ،كيــف يمكــن للفلســطينيني أن
يوظفــوا الفهــم النقــدي لليهوديــة يف معــرض رصاعهــم
ضــد االســتعمار االســتيطاني يف فلســطني؟
أنــا لســت سياس ـيًا ذا نظــرة اســراتيجية .ربمــا واحــدة
مــن النصائــح التــي يمكــن إعطاؤهــا هــي حــول رضورة
تجنــب الخلــط مــا بــن اليهــود والصهيونيــن (معظــم
الصهيونيــن باملناســبة هــم مــن املســيحيني وليــس مــن
اليهــود) ،أومــا بــن اليهوديــة والصهيونيــة .هــذا الخلــط

مهــم بالنســبة إلرسائيــل ،بــل إنهــا تســتخدمه كأســاس
ملحــارصة كل األصــوات املناهضــة للصهيونيــة بدعــوى أنهــا
نــوع مــن أنــواع معــاداة الســامية .كمــا يجــب علينــا أن
نشــدد عــى رضورة معاملــة إرسائيــل كأي دولــة أخــرى.
واملفارقــة الســاخرة تكمــن يف أن بــن غوريــون نفســه
هــو مــن دعــا إىل معاملــة إرسائيــل كدولــة طبيعيــة .هــذا
ال بــد أن يشــمل (طاملــا أنهــا دولــة طبيعيــة) الحــق يف
انتقادهــا ،إدانتهــا ،ومقاطعتهــا .ومــن املهــم تقويــة أوارص
العالقــات بــن الناشــطني الفلســطينيني وبــن الجماعــات
اليهوديــة ،والتوضيــح أن الســعي إلحقــاق العدالــة بالنســبة
للفلســطينيني ال يجــب أن يُختــزل يف اعتبــار قضيتهــم قضية
عربيــة أو إســامية وحســب ،وإنمــا قضيــة حقــوق إنســان
عامليــة تتعلــق بكرامــة اإلنســان.
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