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، لتأسيس دولة إسرائيل، ولّد عدداً من 1998 إن حلول الذكرى اخلمسين، سنة  
الدراسات االسترجاعية عن البلد تراوحت بين انطباعات عاطفيةن وبين تأمالت أكثر 

علمية عن طبيعة الدولة اليهودية الوحيدة يف العامل. واألعمال الثالثة التي نراجعها 
ى تنوع وجهات نظر هنا تقع يف الفئة الثانية. وهي تلقي، جمتمعة، أضواء متعددة عل

  مؤلفيها يف مسألة إسرائيل والصهيونية والهوية اليهودية.
نسيم رجوان إسرائيلي ولد يف العراق، وهو ملمّ يف موطنه األم بقدر إملامه 

بإسرائيل. أمّا أالن داوتي فهو باحث يف السياسة يف جامعة نوتردام، أمضى حياته 
واملؤلفون األربعة واخلمسون يف كتاب  مقيماً ما بين إسرائيل والواليات املتحدة.
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اخملتارات، الذي حررته كارول ديامنت، هم عبارة عن جمموعة من اليهود األميركيين 
واألوروبيين واإلسرائيليين (الصابرا واملهاجرين، املزراحيم واألشكناز)، حتى أن 

قدم جمتمعة ت بينهم مؤلفاً فلسطينياً من مواطني إسرائيل. والكتب الثالثة إذا ما أخذت
جمموعة شاملة من األفكار، بعضها معاصر، وبعضها تاريخي، عّما تعني إسرائيل 

  نفسها "دولة يهودية".بتسمية 
يدرس رجوان أزمات الهوية التي واجهت إسرائيل يف العقود اخلمسة 

املنصرمة. ففي نظر املؤف، املولود يف بغداد والباحث يف معهد ترومان لتشجيع 
اجلامعة العبرية، أن إسرائيل أسستها نخبة علمانية النزعة من يهود أوروبا السالم يف 

الوسطى والشرقية. وهذه النخبة، كما يناقش املؤلف، جاءت بنزعات أدت دوراً مركزياً 
يف تأسيس دولة إسرائيل، غير أنها كانت غريبة عن اليهودية وعن طبيعة الشرق 

لذي أسست الصهيونية دولة يهودية فيه. كما األوسط الدينية يف جوهرها، هذا الشرق ا
يناقش املؤلف كيف أن مفاهيم القومية احلديثة والهوية الوطنية أثّرت يف 

اإلسرائيليين والقوميين العرب، وكيف أن وجود إسرائيل أثّر يف الهوية اليهودية خارج 
ن من خافوإسرائيل. ويناقش رجوان على امتداد كتابه ضد أولئك اإلسرائيليين الذين ي

  رؤية إسرائيل تتحول إىل جمتمع شرق أوسطي، أو "مشرقي" حقيقي.
أمّا داوتي فيحصر اهتمامه يف تكوّن الديمقراطية اإلسرائيلية وأدائها الالحق. 

وبعد حتليل املسألة، التي نوقشت كثيراً، وهي "هل تستطيع إسرائيل من حيث هي دولة 
ها مع مواطنيها غير اليهود؟" وذلك يهودية أن تكون ديمقراطية حقاً يف تعامل

باإلشارة إىل تاريخ إسرائيل وحاضرها، يخلص داوتي إىل أنها تستطيع أن تكون، 
وأنها حقاً ديمقراطية. كما يجادل يف أن أساس قدرة إسرائيل املميزة على البقاء إنما 

ة دتكمن يف التعايش االجتماعي، أي يف قدرة السياسة اإلسرائيلية على السماح لع
تراثات ثقافية باملشاركة يف السلطة. ويناقش داوتي أهمية الدين اليهودي والثقافة 

اليهودية يف دولة تأسست أصالً على أسس من فكر القرن التاسع عشر العلماين 
  الليبرايل الكوين.

وأمّا خمتارات ديامنت فتجمع عشرات املقاالت التي تعالج مسألة "ماذا تعني 
" واملقاالت مل تكتب أساساً لهذه اجملموعة، لكنها إمّا كانت نشرت اليوم؟ 'الصهيونية'

من قبل، وإمّا هي وثائق معاصرة مل  تنشر سابقاً. وتقدم ديامنت آراء تتوزع على 
طيف واسع من النقاش فيما يتعلق بالدين اليهودي احلديث وعالقته بإسرائيل واليهود 

يون، غور –ري، ويوسي بيلين، ودافيد بن يف أنحاء العامل. ومن املساهمين شلومو أفني
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وعزمي بشارة، وعاموس إيلون، وأرثر هرتسبرغ، ويشعياهو ليبوفيتس، وغولدا مئير، 
وبني موريس، وحنان بورات، وأ. ب. يهوشوّع، وكثيرون غيرهم. كذلك يضم الكتاب 

  كتابات ألحاد هعام وثيودور هيرتسل واحلاخام أبراهام يتسحاق كوك.
من جناح الصهيونية يف تأسيس دولة إسرائيل وحتويل جوهر وعلى الرغم 

الهوية اليهودية يف العامل احلديث، فإن معظم اليهود يف التاريخ ويف عامل اليوم مل 
. Der Judenstaatيعش قط يف "دولة اليهود"، الترجمة الدقيقة لكتاب هيرتسل 

 األدبيات املتعلقة والكتب الثالثة تقدم، إذا ما أخذت جمتمعة، مساهمة مفيدة يف
  بالصهيونية وإسرائيل، وعالقتهما باجملتمع والتاريخ اليهوديين األوسع.

  مايكل ر. فيشباخ
  أستاذ مشارك يف التاريخ

  مكون –يف كلية راندولف 
 يف اشالند، فرجينيا



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن
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