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  :إسرائيل ويهود الشتات
  الواليات املتحدة

  نصير عاروري
يف الوقـت احلاضـر،  الصـهيونيةيقع التركيز األساسي يف هذه الدراسـة علـى إشـكال 

وحصـيلة العمـل  اليهوديةكالدولة  - لسرائيوخصوصاً فيما يتعلق باملكانة النسبية إل
إىل اجلاليـــة  إســـرائيلفكيـــف تنظـــر . ويهـــود الشـــتات يف الواليـــات املتحـــدة - الصـــهيوين

يف أميركــا؟ هــل هــي شــريكة لهــا يف قراراتهــا االســتراتيجية، كتلــك التــي تتعلــق  اليهوديــة
بمفهوم أمن الدولة ومتطلبات األمن، أم أن الشراكة تعتمد على استعداد أعداد هائلة من 

يف أميركــــا إىل  اليهوديــــة؟ ومــــا هــــي نظــــرة اجلاليــــة إســــرائيلتات للهجــــرة إىل يهــــود الشــــ
 إســرائيلشــريكة لهــا أم تتصــرف اجلاليــة مــن دون إشــراك  إســرائيل؟ فهــل تعتبــر إســرائيل

يف أمورها وقراراتها احلساسة؟ وأخيراً، كيف ينظر يهود الشتات يف أميركـا إىل ذاتهـم؟ 
  بعضهما ببعض؟ وهل هناك ثابت ومتغيّر يف عالقاتهما

  حملة تاريخية: مسألة الهوية
ضــــمن األمــــور املعقــــدة، إذ ال يتــــوفر " اليهــــوديالشــــعب "و" الشــــتات"يقــــع اصــــطالحا 

ويف حـــال . فالشـــتات يعنـــي التجزئـــة والتفكـــك. االتفـــاق علـــى معانيهمـــا أو مضـــامينهما
هـذا  .يعني الفئات البعيـدة عـن فلسـطين التـي تقطـن بأمـاكن وبـبالد غيـر فلسـطين اليهود

ين أو اليهــود الصــهيونيغيــر  اليهــودين، لكــن بالنســبة إىل الصــهيوني اليهــودبالنســبة إىل 
ال يعني شيئاً ألنهم يعتبرون يهود العـامل " الشتات"، فإن اصطالح لصهيونيةاملعادين ل

مواطنين يف البالد التي يسكنون فيها، واندماجهم يف جمتمعاتها يتعارض مع مفهوم 
  .كك والشتاتفالت

لكـن يف . أمراً معقداً أيضاً، ألنه مشتق من الدين" اليهوديالشعب "ويشكل اصطالح 
كمـا أن . الواقع، ومهما يكن األمر، فقد أصبح من املتعارف عليه أن هنـاك شـعباً يهوديـاً

ليســــت قائمــــة علــــى هويــــة عائلتــــه القوميــــة، وإنمــــا علــــى كونــــه  اليهــــوديإثنيــــة اإلنســــان 
ولكــن ضــمن ذلــك التعريــف كشــعب . ته الطقــوس الدينيــةيهوديــاً بغــض النظــر عــن ممارســ

 الصهيونيةوهناك . يهودي، تتفرع هويات أُخرى مثل السفاراديم واألشكنازيم وغيرهم
                                           

   يف الفلسطينية، التي عقدتها مؤسسة الدراسات "إسرائيلو الصهيونيةاحلركة "قدمت هذه الدراسة يف ندوة ،
  .13/12/1998 -  11الرنكا، قبرص، يف الفترة 

  أستاذ مستشار يف العلوم السياسية يف جامعة مساشوستس، دارتماوث. 
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 الصــــهيونية، واليهوديــــةالقائمــــة علــــى القــــيم اإلنســــانية يف الديانــــة ) الدينيــــة(الروحيــــة 
وجـدير بالـذكر أن . هوديـةاليالسياسية التي ترتبط بمبدأ القومية وضـرورة إنشـاء الدولـة 

تلــك األخيــرة مل تكــن تقتــرن بمبــدأ القوميــة فحســب، بــل أيضــاً بفضــل التجربــة األوروبيــة، 
أصــبحت علمانيــة يف طبيعتهــا وأوروبيــة يف ثقافتهــا، بينمــا كــان ارتباطهــا بالديانــة أو 

  .ارتباطاً رمزياً فقط إلضفاء الشرعية على سلوكها وسياساتها اليهوديةبالهوية 
األميركيــون مــن أصــل أوروبــي، لكــن يهــوديتهم وعلــى الــرغم مــن أنهــا  اليهــودر يتحــد

اكتســبت الكثيــر مــن الثقافــة الييديشــية، فإنهــا تتميــز بميــزات خاصــة تبلــورت مــن خــالل 
األوروبيــــين الــــذين مل  اليهــــودوبعكــــس الكثيــــرين مــــن . التطــــورات يف اجملتمــــع األميركــــي

د أميركــــا اســــتوعبوا الثقافــــة األميركيــــة ينخرطــــوا يف اجملتمعــــات األوروبيــــة، فــــإن يهــــو
وانخرطــــوا يف اجملتمــــع األميركــــي، وبــــذلك تمكنــــوا مــــن اســــتخدام املؤسســــات األميركيــــة 

كمـا أنهـم سـاهموا يف بنـاء اجملتمـع األميركـي، . للوصول إىل مراكز ومواقـع اسـتراتيجية
ن من ذوي وال شك يف أن الكثيري. وقدموا خدمات اجتماعية إىل الرعايا اليهود وغيرهم

  .املواهب العالية هم من أصل يهودي
يف أميركـا سـلبية للغايـة  اليهوديـةلذلك السبب كانت ردة الفعل يف أوساط اجلاليـة 

. إىل مشـروع بنـاء الـوطن القـومي لليهـود يف فلسـطين الصهيونيةحينما توجهت احلركة 
ة حــدث يف الروحيــ الصــهيونيةو السياســية الصــهيونيةوعلــى الــرغم مــن أن الصــدام بــين 

األميــــركيين مل يشــــعروا بــــأنهم كــــانوا  اليهــــودأميركــــا كمــــا كــــان حــــدث يف أوروبــــا، فــــإن 
األوروبيون، األمر الـذي جعـل الفريـق األخيـر  اليهودكما شعر " يهوديةمشكلة "يجابهون 

 الصــهيونيةوكانــت احلركــة . كصــمام األمــان ليهــود الشــتاتالسياســية  الصــهيونيةيــدعم 
أمّــا يهــود أميركــا فــإنهم مل . يف أوروبــا" اليهوديــةللمشــكلة "نشــود السياســية هــي احلــل امل

، بمـــا أنهـــم دانوهـــا كحركـــة تعـــزل السياســـية الصـــهيونيةيشـــعروا بالتعـــاطف نفســـه مـــع 
   )1(.اليهود عن اجملتمعات التي يعيشون فيها، وبـذلك تصـبح مصـدر خطـر ال صـمام أمـان

مرموقـــة يف الواليـــات  يهوديـــةوعلـــى ســـبيل املثـــال، صـــدر بيـــان وقعـــه ثالثـــون شخصـــية 
  :نقتطف منه ما يلي 1918املتحدة سنة 

يف الوقــت الــذي تُطــرح فيــه مســألة نظــام احلكــم املســتقبلي يف فلســطين أمــام 
 نين، نعلـــاألميــركيمــؤتمر الســالم املقبــل، نحــن املــوقعين أدنــاه، مــن املــواطنين 

اً يف فلســـــطين، وفقـــــ يهوديـــــةبصـــــوت موحـــــد معارضـــــتنا ملشـــــروع إنشـــــاء دولـــــة 
كمـا أننـا نعتـرض علـى عـزل . هنـا ويف أوروبـا الصـهيونيةالقتراحات املنظمات 

                                           
 :Gary M. Smith, Zionism: The Dream and the Reality: A Jewish Critique (New York: أنظر  )1(

Barnes and Noble Books, 1974). 
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عــــن جمتمعــــاتهم وتمييــــزهم ككيانــــات قوميــــة يف الــــبالد التــــي يعيشــــون  اليهــــود
  .فيها

يف أميركــا،  اليهوديــةونشــعر بأننــا نعبــر عــن آراء أفــراد األغلبيــة يف اجلاليــة 
م عاشــــوا هنــــا فتــــرة طويلــــة ســــواء مــــن ولــــد مــــنهم هنــــا أو يف بــــالد أُخــــرى، لكــــنه

 اليهــــودويمثــــل . سياســــياً واجتماعيــــاً األميركــــيوانخرطــــوا تمامــــاً يف اجملتمــــع 
ون يف أميركــا، بحســب اإلحصــاءات املتــوفرة لــدينا، نســبة ضــئيلة مــن الصــهيوني

 3,500,000نســمة مــن جممــوع  150,000نحــو  - اليهــود املقيمــين بهــذا البلــد
  )2(.نسمة

مقتطفـــات مـــن ذلـــك البيـــان ) 5/3/1919" (رك تـــايمزنيويـــو"وقـــد ورد يف صـــحيفة 
 الصـهيونيةوكـان ذلـك العـداء ألهـداف . يف فلسـطين اليهوديةالذي عارض مبدأ السيادة 

، ســواء يف أميركــا أو يف أملانيــا يف اليهوديــةواضــحاً يف آراء قيــادات اجلاليــة السياســية 
 Central(ين األميــركيفخــالل املــؤتمر املركــزي للحاخــامين . أواخــر القــرن التاســع عشــر

Conference of American Rabbis( يف مدينــة بيتســبرغ، اعتبــر  1885، الــذي عقــد ســنة
ال يشـــكلون قوميـــة وإنمـــا فئـــة  اليهـــودأن ) Reform Judaism( اليهـــوديممثلـــو اإلصـــالح 

كـــــان مـــــن  1897وجـــــدير بالـــــذكر أن مـــــؤتمر بـــــازل الشـــــهير الـــــذي عقـــــد ســـــنة    )3(.دينيـــــة
املفــروض عقــده يف مدينـــة ميــونيخ، إالّ إنــه حتـــول إىل بــازل يف إثــر معارضـــة قويــة مـــن 

يف أملانيــــا، وخصوصــــاً مــــن الهيئــــة التنفيذيــــة للحاخــــامين األملــــان  اليهوديــــةاجلاليــــة 
)German Rabbinical Executive.(  

املركــــزي الثــــامن للحاخــــامين األميــــركيين، الــــذي عقــــد يف مدينــــة  وخــــالل املــــؤتمر
قـــائالً إن ) Isaac Wise(، خطـــب احلاخـــام يتســـحاق وايـــز 1897مونتريـــال يف كنـــد ســـنة 

، إذ كــان التفكيــر الســائد حينــذاك أن "وهــم طــائش"بــازل مل تكــن ســوى ) Scheme" (مكيــدة"
وكتــــب    )4(.نطــــاق العــــامليالدينيــــة ذات ال اليهــــودمشــــروع الدولــــة يتنــــاقض مــــع رســــالة 

  :، ما يلي1931عن هذا املوضوع، سنة ) Kaufman Kohler(احلاخام كوفمان كوهلر 
كمـــا أن مهماتـــه وجماالتـــه . هـــو العـــامل وبـــين األمم اليهـــوديإن موقـــع اإلنســـان 

إن الغــرض والهــدف هــو ..... عامليــة ال تقتصــر علــى بقعــة صــغيرة يعتبرهــا ملكــه
  )5(.ت روحي للجنس البشري ال تبنيه األيادي البشريةبيت البشرية املثايل، بي

 اليهوديـةهذه األقوال والكتابات كانـت تعبّـر عـن اآلراء السـائدة يف أوسـاط اجلاليـة 
                                           

)2(  American Jewish Yearbook 1918 (Philadelphia, 1919), 
 .New York Times, March 5, 1919: كما ورد يف 

 .Smith, op. cit., p. 14: أنظر  )3(
)4(  Ibid. 
)5(  Ibid., p. 15.  
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يف أميركـــا يف الربـــع األخيـــر مـــن القـــرن املاضـــي والثلـــث األول مـــن القـــرن احلـــايل، لكـــن 
يف  اليهوديـــةجلاليـــة بـــدأت تظهـــر يف أوســـاط ا الصـــهيويندالئـــل التوجـــه نحـــو املشـــروع 

  .أميركا بعد وعد بلفور، وبدأت تتركز عقب احملرقة النازية يف الثالثينات
 اليهـــوديحينـــذاك علـــى طائفـــة اإلصـــالح السياســـية  لصـــهيونيةومل يقتصـــر العـــداء ل

. فقط، بل كان يشمل أيضاً الطائفـة األورثوذكسـية والكثيـرين مـن قـادة الفكـر والفالسـفة
" احللـــم واحلقيقـــة: الصـــهيونية"، بعنـــوان )Gary Smith(ويف كتـــاب حـــرره غـــاري ســـميث 

)Zionism: The Dream and the Reality ( يـرى القـارئ عرضـاً ألفكـار 1974نشـر سـنة ،
، ومــوريس كــوهين )Hans Kohn(مثــل هــانز كــوهن  ليهــوداالكثيــرين مــن هــؤالء املثقفــين 

)Morris Cohen( واحلاخــام مــوريس الزارون ،)Morris Lazaron(ســتون  .ف .، وإ)I.F. 

Stone( وإذا كان هناك قواسم مشتركة يف نقدهم . الصهيونية، وغيرهم من النقّاد لفكرة
  :فيمكن تلخيصها بما يلي الصهيويناملشروع 

جتاه تأليه  اليهوديةالروحية وانحرافها عن اخللقية  الصهيونية انحالل الفكرة  )1
  .األشخاص

  .اليهوديةوالثقافة  اليهوديةاألثر السلبي للدولة العصرية العلمانية يف الديانة   )2
التـي تقـوم علـى حقـوق الفـرد  األميركيـةالتناقض الكامـل بـين الفكـرة الليبراليـة   )3

القائمــة  الصــهيونيةوفصــل الــدين عــن الدولــة واخــتالط القوميــات، وبــين فكــرة 
يف فلســــطين، بعكــــس الدولــــة  اليهوديــــةفالدولــــة . علــــى حقــــوق اجلماعــــة والعــــرق

، ألن يف ذلـــــك اليهـــــود، لـــــن تســـــمح بـــــالزواج اخملـــــتلط، وبهجـــــرة غيـــــر األميركيـــــة
  .خسارة ملبررها يف الوجود

، وإنمــــا يهوديــــةالتــــي تقــــوم علــــى تنبــــؤات هيرتســــل لــــن تكــــون  اليهوديــــةة الدولــــ  )4
والشــعب . اليهــوديية تكــوّن جاليتهــا القوميــة وتبتعــد عــن وعــي الشــعب إســرائيل

بالنســبة إىل الفئــة " فالبقــاء القــومي"ال يكــوّن أمــة بمعناهــا املــألوف،  اليهــودي
اء يف الشـتات ال املهـددة بالفنـ اليهوديـةاألورثوذكسية يعنـي بقـاء اخلصوصـية 

وكثيـر مـن الطقـوس الدينيـة يعبّـر عـن االنتمـاء إىل جماعـة . اليهوديـةبقاء األمـة 
د إىل اليهــوومل تكــن هجــرة ). Nation(ال إىل أمــة أو دولــة ) community(أو جاليــة 

فلسـطين نتيجــة شــعور باالنتمــاء إىل أمــة، وإنمـا كــان يــدفعها اخلــوف مــن العــداء 
  .للسامية يف أوروبا
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  إسرائيليف أميركا حتددها  اليهوديةاجلالية  هجرة
 اليهوديـةبـدأ يـتقلص يف أوسـاط اجلاليـة السياسية  لصهيونيةال شك يف أن العداء ل

ويمكــن القــول إنــه يف منتصــف األربعينــات كــان هنــاك . يف أميركــا بعــد احملرقــة النازيــة
مسـتقلة يف فلسـطين  يهوديـةالفريق األول كان يؤيد قيام دولة : فريقان يف تلك اجلالية

ــا الفريــق الثــاين فكــان يعتبــر أن . اليهوديــةكاحلــل اإلنســاين والــالزم ملعاجلــة املشــكلة  أمّ
ومــع . اليهــودياملوحّــد نحــو تكــوين الدولــة هــو أمــر يتعــارض مــع الــنمط  السياســيالعمــل 

، فإنــه اعتبــر أن تلــك األخــوة يجــب أالّ تقــودهم إىل اليهــودأنــه كــان يؤيــد مبــدأ األخــوة بــين 
وبالنســــبة إىل هــــذا الفريــــق كــــان مــــن املقبــــول أن تكــــون فلســــطين ملجــــأً ومركــــزاً . قوميــــة

، كــان اعتبرهـا غيــر ضـرورية، بــل سياسـية، لكــن مـن دون أي اعتبــارات اليهوديـةللثقافـة 
  .اليهودتشكل خطراً على 

 1942لفلســــــطين ســــــنة  الصــــــهيويناملشـــــروع  األميركيــــــةوبعـــــد أن تبنــــــت األحــــــزاب 
 اليهــودبــدأ الفريـق الثــاين يعبّـر علنـاً عــن معارضـته، ألن ذلــك يعنـي أن ، )برنـامج بلتمـور(

مشـــبع  األميركـــي اليهـــوديوذلـــك يتنـــاقض مـــع شـــعورهم بـــأن الـــنهج . يصـــوتون كوحـــدة
يف فلسـطين سـتكون  يهوديـةوكانوا يعتقدون كـل االعتقـاد أن دولـة . حرة أميركيةبروح 

ا تزيـــد الطـــين بلـــة حينمـــا تبنـــي غيـــر قـــادرة علـــى التغلـــب علـــى العـــداء للســـامية، بـــل ربمـــ
  .واملواطنين اآلخرين، وبالتايل تعزز ذلك العداء اليهوداحلواجز بين 

أدى إىل قفــزة نوعيــة لــدى الفريــق الثــاين  1948ســنة  اليهوديــةإالّ إن إعــالن الدولــة 
املؤيــد  الصــهيوينيف أميركــا، الــذي بــدأ يضــم أصــواته إىل اجلنــاح  اليهوديــةمــن اجلاليــة 

وبعــد إعــالن الدولــة بــدأت . لجــأ نهــائي، وكصــمام أمــان جلــوايل الشــتات كافــةللدولــة كم
مـــن خـــالل احلركـــة  إســـرائيليف أميركـــا تكتســـب الهويـــة التـــي قـــدمتها  اليهوديـــةاجلاليـــة 

وال شــــــك يف أن جــــــرائم النازيــــــة كانــــــت أســــــاس ذلــــــك التحــــــوّل، إذ ســــــمحت . الصــــــهيونية
 إســــرائيلت مــــرتبط بوجــــود دولــــة العامليــــة باالدعــــاء أن أمــــن جــــوايل الشــــتا لصــــهيونيةل

، النـاجم عـن قيـام تلـك الدولـة، الفلسـطينيومل تعد مسألة تشريد الشعب . وبقائها وأمنها
التـــــــي تبلـــــــورت بـــــــدعم مـــــــن  الصـــــــهيونيةكمـــــــا أن الدعايـــــــة . حـــــــدثاً يف األهميـــــــة نفســـــــها

وضـــرورة  اليهـــودين كـــان لهـــا أثـــر كبيـــر يف التركيـــز علـــى معانـــاة األميـــركيين الصـــهيوني
إجنـازاً  الصـهيونيةوبذلك حققـت ". اليهوديةللمشكلة "الدولة العبرية كحل منطقي  إقامة

مل تكـــن موجـــودة، أساســـاً، يف الواليـــات " مشـــكلة يهوديـــة" مهمـــاً إذ إنهـــا قـــدمت عالجـــاً لــــ
  .املتحدة

 Conquer the" (إخضـــــاع اجلـــــوايل"العامليـــــة شـــــعار  الصـــــهيونيةواســـــتخدمت 
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Communities ( يف العـامل تـرتبط بدولـة  يهوديـةاللفرض هوية موحّدة على شتى اجلوايل
ــرجم الشــعار بالشــكل العملــي إىل ضــرورة الســيطرة علــى قنــوات التنشــئة . إســرائيل وقــد تُ

مــــــن أجــــــل تهيئــــــة الشــــــباب وجتنيــــــدهم للهجــــــرة إىل  اليهوديــــــةوالتعلــــــيم يف املؤسســــــات 
أميركــا كانــت املرشــح األول يف نظــام يف  اليهوديــةوجــدير بالــذكر أن اجلاليــة . فلســطين

وعلـــى الـــرغم مـــن جنـــاح االســـتراتيجيا، علـــى وجـــه العمـــوم، فـــإن هـــذه . تلـــك االســـتراتيجيا
وقـــد اعترضـــت بشـــدة علـــى . اجلاليـــة اتخـــذت موقفـــاً يتنـــاقض تمامـــاً مـــع سياســـة الهجـــرة

لذلك ، و"يف املنفى"ين يعيشون األميركي اليهودالتي تبنت مقولة أن  الصهيونيةالعقيدة 
 - بـــــن وكلمـــــا كـــــان دافيـــــد. إســـــرائيلفـــــإنهم يف طـــــريقهم إىل الفنـــــاء إذا مل يهـــــاجروا إىل 

غوريــــــون يحــــــث يهــــــود أميركــــــا علــــــى الهجــــــرة وينكــــــر علــــــيهم احلــــــق يف أن يــــــدعوا أنهــــــم 
. صـــــهيونيون، إالّ إذا قـــــرروا الهجـــــرة، أكـــــدوا صـــــهيونيتهم عـــــن طريـــــق التبرعـــــات املاليـــــة

، على الرغم من تناقض الصهيونيةالكتساب الهوية فكانت الصدَقَة هي وسيلة اجلالية 
وقــد تمكنــت اجلاليــة مــن . إســرائيلالكالســيكي الــذي تلــوح بــه  الصــهيوينذلــك مــع املبــدأ 

العامليــــة، لكـــن ثمــــن الصـــفقة كــــان  الصـــهيونيةو إســــرائيلفـــرض رؤيتهـــا اخلاصــــة علـــى 
تلــك الصــدقات  عاليــاً، إذ بلغــت تبرعــات اجلاليــة أرقامــاً أصــبحت تســمح لهــا باالدعــاء أن

، يف اخلمســـــينات، إســـــرائيلولـــــذلك بـــــدأ قـــــادة . إســـــرائيلوبقـــــاء  الصـــــهيونيةتـــــؤمن بقـــــاء 
يف أميركــا، وأصــبحت  اليهوديــةيلطفــون نغمــة الهجــرة وضــرورتها بالنســبة إىل اجلاليــة 

لكن ذلك مل . مناشداتهم لها وحثها على الهجرة نادرة فعالً ابتداء من أواخر اخلمسينات
النشيطة يف حقـل التعلـيم والشـؤون االجتماعيـة يف أميركـا  الصهيونيةيمنع املؤسسات 

إالّ إن . إسـرائيلال يشـعرون بـاألمن احلقيقـي إالّ يف  اليهـودمن تكرار الشعار التقليدي أن 
يف أميركــا، ســواء يف مهمــات  الصــهيونيةمفهــوم الصــدَقَة أصــبح أهــم شــعار للمؤسســات 

ــد اليهــوديالنــداء " ، أو يف نشــاطات اجلمعيــات )United Jewish Appeal (UJA)" (املوحّ
  ).Hadassah" (هداسا" - النسائية

ـــر، بالضـــرورة، عـــن درجـــة  اليهـــودوجـــدير بالـــذكر أن ســـخاء  يف أميركـــا مل يكـــن يعبّ
للمتبــرعين، علــى الــرغم مــن التحالفــات القائمــة بــين أحــزاب سياســية  السياســياالنتمــاء 
فعلـــى ســـبيل املثـــال، كانـــت جمعيـــة . يف أميركـــا اليهوديـــةية وجمعيـــات الصـــدَقَة إســـرائيل
حليفــة حــزب ) Labor Zionist Organization of America( األميركيــة الصــهيوينالعمــل 

تتعــاطف مــع حــزب مبــام، ) شــومير هتســعير( اليهــودمبــاي، بينمــا كانــت حركــة الشــباب 
ك مل يعـنِ أن إالّ إن ذلـ. إسـرائيلمرتبطـة بالكتلـة الدينيـة يف  األميركيـةوجمعية مزراحـي 

لتلــــــك األحــــــزاب  السياســــــيةكانــــــت تعتنــــــق العقائــــــد  األميركيــــــة - اليهوديــــــةاجلمعيــــــات 
االعتيــادي كــان بعطائــه يعتقــد أنــه يــؤدي واجبــاً عامــاً  اليهــوديفــاملتبرع . اإلســرائيلية
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مــن جهــة؛ ومــن جهــة أُخــرى كــان يعتقــد أن ســخاءه هــو الســبيل " اليهــوديالشــعب "جتــاه 
  )6(.اليهوديةاعية عالية من جاليته للحصول على مرتبة اجتم

بعــد تأسيســها، كــان  إســرائيلعلــى  اليهوديــةمــن اجلاليــة  األميركيــةوبتــدفق األمــوال 
، التي الصهيونيةقليلون من املتبرعين يعرفون تمام املعرفة تاريخ وطموحات احلركة 

هــــي الــــرد الطبيعــــي علــــى عــــداء العــــرب  اليهوديــــةكانــــت تشــــبعهم بــــدعايتها أن القوميــــة 
العادي يف أميركـا يشـعر، يف أحشـائه، بـأن عـداء العـرب  اليهوديوبدأ اإلنسان . للسامية

يف أميركـــــا  اليهوديـــــةولـــــذلك فـــــإن ارتبـــــاط اجلاليـــــة . للســـــامية اكتمـــــال جلـــــرائم النازيـــــة
جتماعيــة والنتــائج اال الصــهيونيةكــان ارتباطــاً عاطفيــاً قائمــاً علــى الدعايــة  إســرائيلب

ــر الرئيســي عــن . للتبرعــات يين، وقائمــة األميــركاليهــود  يهوديــةفالصــدَقَة أصــبحت املعبّ
  .الشرف يف جاليتهم كانت تُعرّف بكبار املتبرعين

 اليهوديــةومل يقتصــر دور الصــدَقَة علــى حتديــد رتــب املتبــرعين يف صــفوف اجلاليــة 
يـــر مـــن اجلمعيـــات، اجلســـر فحســـب، بـــل أصـــبحت بنيتهـــا التحتيـــة أيضـــاً، املكونـــة مـــن الكث

يقــوم  األميركــيفــاجملتمع . قاطبــة األميركــيالــذي اقتحمــت مــن خاللــه اجلاليــة اجملتمــع 
ويف هـذا . على قيم مادية تُعتبر عنصراً رئيسياً يف حتديد املنزلـة االجتماعيـة ألعضـائه

، الـــذي كـــان )Jakob Petuchowsky(املضـــمار كتـــب البروفســـور جـــاكوب بيتوتشاوســـكي 
  :بالالهوت، ما يلي متخصصاً

 اليهـودييحتاج اليهود إىل جهاز أموال اخلدمات االجتماعية بأكمله، النـداء 
. إلـــخ، إلقــرار مكـــانتهم يف اجملتمـــع)... Israel Bonds( إســرائيلاملوحــد وســـندات 

قائمــة فعــالً، فــإن مبــرراً مــا  إســرائيلويمكــن القــول إنــه حتــى لــو مل تكــن حاجــات 
ويف تلك األحوال فإن .  بد من أن يكون قد وُجد فعالًالختراع مثل ذلك اجلهاز ال

كمـــا أنـــه . ين تمامـــاًاألميـــركي اليهـــود، مرتديـــة ثيـــاب الصـــدَقَة، نفعـــت الصـــهيونية
  )7(.ليس ممكناً أن يتخيّل املرء وصفاً يكون فيه مثل تلك النشاطات غائباً

امــــاً خطــــأ أبــــرزت تم إســــرائيليف أميركــــا و اليهوديــــةإن تلــــك العالقــــة بــــين اجلاليــــة 
. تشـــكّل احلمايـــة جلـــوايل الشـــتات إســـرائيلالقائمـــة علـــى مقولـــة أن  الصـــهيونيةالدعايـــة 

فــالعكس صــحيح، إذ تبــيّن بعــد تكــوين الدولــة أنهــا هــي التــي كانــت بحاجــة إىل احلمايــة 
إالّ إن . يف أميركــا اليهوديــةوالــدعم املــادي مــن جــوايل الشــتات، وخصوصــاً مــن اجلاليــة 

ين، هــــم أساســــاً براغمــــاتيون يتخــــذون مــــن األميــــركييهــــود أميركــــا، مــــثلهم مثــــل معظــــم 
ولذلك فإنهم مل يعيـروا . النتائج العملية مقياساً لتحديد قيمة األفكار الفلسفية وصدقها

                                           
 Alfred M. Lilienthal, The Zionist Connection II: What Price Peace? (New: أنظــر  )6(

Brunswick, N.J.: North American, 1978), pp. 207-210. 
)7(  Smith, op. cit., p. 157. 
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علـى مسـتقبل  الصـهيويناهتماماً كثيراً بالنواحي األيديولوجيـة، أو بمضـاعفات السـلوك 
ـــن  إســـرائيلوارتبـــاطهم ب. بصـــورة عامـــة داليهـــو كـــان، منـــذ البدايـــة، ارتباطـــاً عاطفيـــاً مكّ

يف  اليهوديـةمن أن تأخذ زمام املبادرة يف حتديد العالقة بينها وبـين اجلاليـة  إسرائيل
ومل يكــن هنــاك جــدوى لالقتراحــات التــي قــدمها الكثيــرون . أميركــا، ويف حتديــد هويتهــا

أو املعــادين لهــا، إذ كانــت حتــاول الفصــل  الصــهيونيةين مــن مفكــري اليهــود غيــر امللتــزم
فكانــت تنــادي . الصــهيونيةواجلمعيــات  األميركيــة - اليهوديــةبــين اجلمعيــات اخليريــة 

إالّ إن . بـــأن مهمـــات اجلهـــة األوىل تتطلـــب العمـــل بصـــورة مســـتقلة وبعيـــداً عـــن السياســـة
، كانـت قويـة ومـن الصـعب يـداً بيـد إسرائيل، التي عملت مع الصهيونيةهيمنة اجلمعيات 

  .التغلب عليها
، بــل انــدماجها يف إســرائيلمــع حكومــة  األميركيــةوال شــك يف أن حتــالف اجلمعيــات 

مشاريع الدولة العبرية كان إجنازاً مهمـاً وعـامالً أساسـياً يف الـدور الـذي بـدأت تقـوم بـه 
حــدث ســبق ويجــب اإلشــارة هنــا إىل . األميركيــةاجلمعيــات يف جمــال السياســة اخلارجيــة 

يف تكــــوين قــــرارات  اليهوديــــةتكــــوين الدولــــة كــــان لــــه أثــــر كبيــــر يف دور فئــــات الضــــغط 
كـــان ذلـــك . 1942، وهـــو مـــؤتمر بلتمـــور الـــذي عقـــد ســـنة األميركيـــةالسياســـة اخلارجيـــة 

، إســرائيلالعامليــة، ومــن بعــدها  الصــهيونيةاملــؤتمر منعطفــاً جديــداً بالنســبة إىل احلركــة 
 إســـرائيلثقـــل مـــن بريطانيـــا إىل الواليـــات املتحـــدة، وأصـــبحت إذ أشـــار إىل نقـــل مركـــز ال

ومل يكــن . العامليــة الصــهيونيةتعتبــر الواليــات املتحــدة مركــزاً اســتراتيجياً لهــا وللحركــة 
يف  اليهوديـــةوالعمـــل اإلنســـاين للمنظمـــات  السياســـيهنـــاك فـــوارق واضـــحة بـــين العمـــل 

لثقافيـــــة، للتـــــأثير يف صـــــنع وا السياســـــيةأميركـــــا، إذ إن حشـــــد الطاقـــــات االقتصـــــادية و
التـي كانـت تصـوّر  الصـهيونيةالقرارات ونتائج االنتخابات، كـان يجـري ضـمن الدعايـة 

ومــــن هنــــا كــــان اخللــــط بــــين مشــــاريع العمــــل . امللجــــأ النهــــائي الوحيــــد لليهــــود إســــرائيل
والعمل اإلنساين، إذ أصبحا يشكالن مهمة إنسـانية واحـدة، وهـي احلفـاظ علـى  السياسي

أصـبحت هـي الغايـة، والغايـة  إسـرائيلإذاً . منوطـة بـه إسـرائيلأمن اليهود الذي أصـبحت 
يف حــق العــرب ذات أهميــة  إســرائيلتبــرر الوســيلة، ولــذلك مل تعــد اجلــرائم التــي اقترفتهــا 

" ليهوديـةل األميركـياجمللـس "مثـل  لصـهيونيةملعاديـة لكبيرة إالّ يف أوساط اجلمعيات ا
)American Council for Judaism (ACJ) .(األول بـدأ : وانقسـم اجمللـس، فيمـا بعـد، قسـمين

 Elmer(، والثـاين تأسـس برئاسـة الـدكتور احلاخـام إملـر بيرغـر لصـهيونيةيخفف عـداءه ل

Berger ( اليهوديــــةالبــــدائل " حتــــت عنــــوان جديــــد الصــــهيونيةالــــذي واصــــل نضــــاله ضــــد 
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  )American Jewish Alternatives to Zionism (AJAZ).()8" (لصهيونيةلاألميركية 
 األميركــيواإلنســاين هــو الــذي جعــل جملــس الشــيوخ  السياســيإن اخللــط بــين العمــل 

بواســــطة جلنــــة العالقــــات اخلارجيــــة  اليهوديــــةيجــــري حتقيقــــاً يف نشــــاطات اجلمعيــــات 
وتبــــين مــــن خــــالل التحريــــات أن . 1963ســــنة ) Fulbright(يــــت وليــــام فولبرا. برئاســــة ج

كثيـــــراً مــــــن أمــــــوال الصــــــدَقَة املعفــــــاة مــــــن الضــــــرائب كــــــان ينفــــــق يف جمــــــاالت سياســــــية 
إالّ إن ذلــك مل يكــف التخــاذ اإلجــراءات القانونيــة يف تلــك اجملــاالت، وتمكنــت . وتنظيميــة
وا متــدينين أم علمــانيين، مــن اجلبايــة مــن أفــراد اجلاليــة ســواء أكــان اليهوديــةاملنظمــات 

الرابطـة "يف كتابـه ) Alfred Lilienthal(وذكـر ألفـرد ليلنثـال . صهيونيين أم يهود عاديين
  :ما يلي) The Zionist Connection" (الصهيونية

ربمــا يكــون الكنــيس فارغــاً تمامــاً مســاء اجلمعــة أو صــباح الســبت، إالّ إنــه يكــون 
مآلناً باجلمهور الـذي يسـتمع يف ليـايل األعيـاد إىل النـداءات الصـادرة عـن منبـر 

وأولئـــــك الـــــذين ال . ســـــرائيل، ولتجديـــــد والئهـــــم إلإســـــرائيلالـــــوعظ لشـــــراء ســـــندات 
ويحـاولون إرضـاء ضـمائرهم  يذهبون إىل الكنيس أبداً فإنهم يعوضون من ذلـك

، أو شــراء الســندات، وبــذلك يقنعــون "املوحــد اليهــوديالنــداء " عــن طريــق التبــرع لـــ
  )9(".مع الفريق"أنفسهم بأنهم ما زالوا يلعبون 

الــــذين يتزوجــــون خــــارج اجلاليــــة  اليهــــودويقــــول ليلنثــــال، أيضــــاً، إن كثيــــرين مــــن 
، ")حســـنة يهوديـــةفتـــاة "زوجـــوا بـــأن يت(يعوضـــون مـــن عـــدم امتثـــالهم لرغبـــات أمهـــاتهم 

، بغض النظر عن انتماءاتهم إسرائيلويحاولون إرضاء ضمائرهم بتأدية واجبهم جتاه 
  )10(.الفكرية والعقائدية

على األميركية  الصهيونيةباالشتراك مع املنظمات  إسرائيلإن ذلك هو ما فرضته 
اختارتهـا طوعـاً، لكنهـا  هويـة ربمـا مل تكـن قـد - يف الواليات املتحـدة اليهوديةاجلالية 

. تكتشـــف فيهـــا املنفعـــة يف جمتمـــع تســـيطر فيـــه القـــيم املاديـــة، كمـــا ذكرنـــا ســـابقاً تبـــدأ
، مؤلــــف كتــــاب )Moshe Menuhin(ولعــــل الشــــكوى التــــي أشــــار إليهــــا موشــــيه منــــوحين 

، تعبّـر عـن )The Decadence of Judaism in Our Time" (يف عصـرنا اليهوديـةانحطـاط "
ألولئـك الـذين يعتبـرون أنفسـهم يهـوداً،  إسـرائيلودولـة  الصـهيونيةاألزمة التي أوجـدتها 

  :سرائيلمن دون الوالء إل اليهوديةويعتنقون الديانة 

                                           
 Elmer Berger, Memoirs of and Anti-Zionist: أنظر كتاب مؤسس املنظمة احلاخـام إملـر بيرغـر  )8(

Jew (Beirut: Institute for Palestine Studies 1978); 
 .AJAZ OMNI Reports, 1987, pp. 47-52: وانظر أيضاً  

 .Lilienthal, op. cit., p. 207: أنظر  )9(
)10(  Ibid., p. 773.  
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النبويـــة  اليهوديـــة. وأنـــا يهـــودي الديانـــة لـــيس إالّ. إننـــي مـــواطن أميركـــي منـــدمج
  )11(.ديانتي

  :بما يليووصف ألفرد ليلنثال املعضلة أيضاً 
بـــــأن جتعـــــل منـــــي ومـــــن آخـــــرين يعتبـــــرون أنفســـــهم  ســـــرائيلأنـــــا ال أســـــمح إل

. مــواطنين مــن الدرجــة الثانيــة يف بلــدنا اليهوديــةين ينتمــون إىل الديانــة أميــركي
 - املســـيحي األميركـــياليـــوم تختلـــف عـــن عالقـــة  إســـرائيلإذ إن عالقتـــي بدولـــة 

فإذا رغبت يف أن أعـرف نفسـي بـالتعريف الـديني فسأضـطر، . جون جونز جاري
بالشــكل  إســرائيلســواء رضــيت أو مل أرض، إىل مســاعدة وإعطــاء وإقــراض دولــة 

  )12(.عمله على الرغم من إرادتهم اليهودين من غير األميركيالذي مل يُلزم 
  :يليما " ريدرز دايجست"وكتب ليلنثال، يف اخلمسينات، يف جملة 

أنا أميركي أعتنق الديانة . أميركياً - يهودياً، ولست يهودياً -أنا لست أميركياً 
  )13(.ليس علمي ومل يكن سابقاً ولن يكون يف املستقبل إسرائيل، وعلم اليهودية

  كمنعطف جديد يف حتديد الهوية 1967حرب سنة     

 اليهوديــةكــان مثــل هــذه الكتابــات يعبّــر عــن شــعور نســبة كبيــرة يف أوســاط اجلاليــة 
يف أميركــــا، إالّ إن ذلــــك الشــــعور تالشــــى ابتــــداء مــــن الثالثينــــات، ثــــم حُســــم الوضــــع ســــنة 

يف إثـر حـرب  1967العامليـة سـنة  الصـهيونيةواحلركـة  إسرائيلوتعزز ملصلحة  1948
يف  اليهوديــــةيف تــــاريخ عالقــــات اجلاليــــة  فقــــد كانــــت احلــــرب منعطفــــاً. يونيــــو/حزيــــران
، إذ تضاعفت تبرعات اجلالية وباعـت النسـاء جـواهرهن للمسـاهمة يف إسرائيلأميركا ب

ووجودهـا مل يكونـا مهـددين قـط،  إسـرائيل، على الـرغم مـن أن بقـاء إسرائيلعن " الدفاع"
أم ال، فقــد  الصــهيونيةوســواء اعتنــق أفــراد اجلاليــة مبــادئ . بحســب تقويمــات جنراالتهــا

. يف إثـــــر احلـــــرب وبعـــــدها إســـــرائيلربطـــــت اجلاليـــــة، بصـــــورة عامـــــة، مصـــــيرها بمصـــــير 
تكتــــرث  اليهوديــــةومل تعــــد اجلاليــــة    )14(.امللجــــأ واخلــــالص الروحــــي إســــرائيلوأصــــبحت 

ه الـتهم إليهـا بعـد الـوالء الكامـل للواليـات املتحـدة، إذ أصـبح ارتباطهـا  مإلمكان أن تُوجَـّ
فبالنسـبة إىل . والثقافية واالجتماعية والدينية السياسيةواضحاً على الصعد  إسرائيلب

                                           
)11(  Ibid., p. 772. 
)12(  Ibid., p. 773.  
)13(  Ibid.  
 William Echikson, "Judaism Today," Christian Science: أنظــر سلســلة مقــاالت أربعــة  )14(

Monitor, 2nd Article, October 17, 1984. 
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الــــوطن الروحــــي، وبالنســــبة إىل العلمــــانيين غيــــر  إســــرائيل، أصــــبحت اليهــــوداملتــــدينين 
وأصـــبحت . اليهـــوديوضـــمانة البقـــاء  اليهوديـــةاملتـــدينين مـــنهم أصـــبحت بـــؤرة الهويـــة 

. ، البـــــؤرة احليويـــــة يف حياتهـــــا واحملـــــوربالنســـــبة إىل اجلاليـــــة، بصـــــورة عامـــــة إســـــرائيل
مـــن خـــالل ديـــانتهم، ومـــن خـــالل  اليهـــودوبصـــورة مطـــردة، فـــإن الهويـــة التـــي اكتســـبها 

العيش طويالً يف عزلة عن اآلخرين، بدأت تتغيّر إىل هوية علمانية ترتكز على دعامتين 
  .سرائيلالتنظيم االجتماعي والوالء إل: رئيسيتين يرتبط بعضهما ببعض، وهما

تغييــــــرات أساســــــية يف نســــــيج اجلاليــــــة  1967شــــــهدت فتــــــرة مــــــا بعــــــد حــــــرب ســــــنة 
لعــل إحــدى أهــم الظــواهر التــي تعتبــر . إســرائيلاالجتمــاعي، ويف نظرتهــا إىل الــذات وإىل 

بيهــوديتهم يف إثـر الهزيمــة السـاحقة التــي حلــت  اليهــودنتيجـة مباشــرة للحـرب هــي فخـر 
يتهم عـــن طريـــق االنـــدماج الكامـــل يف بـــالعرب، فلـــم يعـــد الكثيـــرون يواصـــلون إخفـــاء هـــو

، وخصوصــاً بعــد اإلســرائيليواآلن فــإنهم يبــدون فخــورين باإلجنــاز . اجملتمــع األميركــي
ذخــراً اســتراتيجياً ملصــاحلها  إســرائيلتعتبــر األميركيــة  السياســيةأن أصــبحت املؤسســة 

تعــد كيســنجر كــان يقــوم علــى ذلــك االعتبــار ومل  - إن مبــدأ نيكســون. يف الشــرق األوســط
تلــــك الدولــــة الصــــغيرة التــــي بــــدأت وجودهــــا يف عزلــــة دبلوماســــية ويف ضــــعف  إســــرائيل

، أصــبحت تعتبــر 1967فبعــد ســنة . اقتصــادي تســتجدي الواليــات املتحــدة ودوالً أُخــرى
دفعات مسـتحقة علـى بوليصـة تـأمين، وبـدأت تـؤدي الـدور  األميركيةاملساعدات املالية 

وإذا ألقينـا نظـرة سـريعة علـى . ا بالواليـات املتحـدةالرئيسي واملبادر إىل حتديـد عالقتهـ
تطور العالقات بـين الـدولتين لرأينـا أن زمـام املبـادرة وتـأطير العالقـات كـان حمصـوراً 

يف أثنـــاء تـــويل كـــل مـــن (فتطـــورت العالقـــات مـــن عالقـــة خاصـــة ومتميـــزة . يف تـــل أبيـــب
حليــــف "ثــــم " كشــــري"ثــــم " وكيــــل"إىل ) ريتشــــارد نيكســــون وجيمــــي كــــارتر ســــدة الرئاســــة

االسـتراتيجية بالنسـبة إىل  إسـرائيلوأصـبحت قيمـة . أثناء رئاسـة ريغـنيف " استراتيجي
 )15(.اإلسرائيلي - الواليات املتحدة تفوق اهتمام األخيرة بتسوية الصراع العربي

يف الواليـات املتحـدة  اليهوديـةيونيـو يف اجلاليـة /وال شك يف أن أثر حرب حزيران
فشـعور الكبريـاء الـذي أحدثتـه احلـرب . كان عامالً مهماً يف تلك التطـورات االسـتراتيجية

ين كــــان بــــدوره حــــافزاً أساســــياً علــــى القفــــزات النوعيــــة يف األميــــركي اليهــــوديف نفــــوس 
يف أميركـــــا إىل األمـــــام ومكنـــــه مـــــن  اليهـــــوديالتنظـــــيم االجتمـــــاعي، الـــــذي دفـــــع اللـــــوبي 

 اليهــودوتبــرز ظــاهرة فخــر . يف تــأطير عالقتهــا بالواليــات املتحــدة إســرائيلع التنســيق مــ
                                           

 Naseer H. Aruri, The Obstruction of Peace: The United: للتوسـع يف هـذا املوضـوع أنظـر  )15(
States, Israel and the Palestinians (Monroe, Maine: Common Courage Press, 1995), 

Chapters 4 and 5. 
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ين بيهـــوديتهم مـــن خـــالل دراســـة قـــام بهـــا عـــامل االجتمـــاع ملتـــون هيملفـــارب األميـــركي
)Milton Himmelfarb( األميركيـــة - اليهوديـــة، أحـــد قـــادة اللجنـــة )American-Jewish 

Committee (AJC) (الســتينات، كــان هنــاك أغلبيــة بــين الطــالب يف أوائــل : تبــيّن مــا يلــي
لكن عندما قـام باسـتفتاء اجليـل ). Episcopalian(تفضل لو كانت ديانتها أسقفية  اليهود

مـــــاذا تعنـــــي : "الثـــــاين مـــــن التالميـــــذ، يف أوائـــــل الثمانينـــــات، وجـــــد أن األغلبيـــــة تتســـــاءل
  "باألسقفية؟

د اســـتبدلت بـــاحترام قـــ اليهـــودكراهيـــة الـــنفس بـــين "واســـتنتج الباحـــث مـــن ذلـــك أن 
إن كثيــرين مــن هــؤالء الطـــالب مل يجــرؤوا علــى ارتـــداء : "وأضــاف قـــائالً." الــنفس واجلــزم

  )16(."قبعة الرأس قبل عشرين عاماً، أمّا اآلن فيبدون فخورين بلبسها
يونيــــو شــــهدت ازديــــاداً يف /وجــــدير بالــــذكر أيضــــاً أن فتــــرة مــــا بعــــد حــــرب حزيــــران

اجلاليـــة بـــدأوا يبـــدون قلقهـــم وخـــوفهم مـــن أن تتالشـــى الـــزواج اخملـــتلط لدرجـــة أن قـــادة 
ففـي اخلمسـينات، كـان شـخص واحـد مـن ثمانيـة أشـخاص . يف اجلاليـة اليهوديـةالهوية 

يتــزوج خــارج اجلاليــة، ويف أوائــل الثمانينــات ازدادت تلــك النســبة إىل شــخص واحــد مــن 
ماليــين  6ن كمــا أن عــدد الســكان اليهــود يف الواليــات املتحــدة نقــص مــ. ثالثــة أشــخاص

لكـــن علـــى الـــرغم مـــن ذلـــك، فـــإن . 1984ماليـــين نســـمة ســـنة  5,5إىل  1954نســـمة ســـنة 
هبـــوط درجـــة التقيـــد بـــالطقوس الدينيـــة يف الســـبعينات والثمانينـــات كـــان يســـير بشـــكل 

وكتــب األســتاذ يف جامعــة هــارفرد، ناثــان غليــزر . اليهوديــةمــواز لصــعود درجــة الفخــر ب
)Nathan Glazer (اهرة ما يليبشأن تلك الظ:  

ربما الناس أقل تمسكاً بالدين من السابق، لكن احلقائق تدل على أنهـم يعرفـون 
  )17(.أنفسهم بأنهم يهود

يونيـو الـذي اقتـرن بتطـور ملحـوظ /إن افتخار اليهود بيهوديتهم بعد حـرب حزيـران
قـــــد أوجـــــد حقـــــائق جديـــــدة فيمـــــا يتعلـــــق بنشـــــاط  ســـــرائيليف تنظـــــيم اجلاليـــــة ودعمهـــــا إل

فبعـــد أن كـــان النشـــاط مركـــزاً علـــى الصـــدَقَة وجمـــع التبرعـــات، بـــدأ يأخـــذ شـــوطاً  .اجلاليـــة
فتطور هذا اللوبي وأصـبح أوسـع كثيـراً مـن . اليهوديأوسع من السابق يف أعمال اللوبي 

تلـــك املنظمـــات التـــي تمـــارس الضـــغط علـــى الكـــونغرس والبيـــت األبـــيض، ليشـــمل قطاعـــاً 
املعلقـين وأقطـاب هوليـود والعلمـاء وشخصـيات كبيراً من الصـحافة القوميـة ومـن كبـار 

  .مرموقة يف اجملتمع املدين

                                           
  :أنظر املقال األول من سلسلة املقاالت التي سبق ذكرها يف  )16(

  Christian Science Monitor, October 16, 1984. 
)17(  Ibid. 
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مثـــــــل  إســـــــرائيلالتـــــــي تأسســـــــت قبـــــــل تكـــــــوين  اليهوديـــــــةأمّـــــــا املنظمـــــــات التقليديـــــــة 
عصــــبة مكافحــــة "، و)American Jewish Congress" (األميركــــي اليهــــوديالكــــونغرس "

، وغيرهــــا مــــن "يهوديــــةالجملــــس االحتــــادات "، و)Anti-Defamation League" (التشــــهير
املنظمـــات التـــي كانـــت تقـــوم بخـــدمات اجتماعيـــة وثقافيـــة للجاليـــة، فإنهـــا حتولـــت إىل 

وقد ازداد عدد تلك املنظمات، وبدأت تخوض معارك شرسة . سرائيلمنظمات مساندة إل
وال شك يف أن أقوى تلك املنظمات التـي نشـأت بعـد تكـوين . إسرائيلللدفاع عن مصالح 

-American" (أيبـاك - األميركيـة - اإلسـرائيليةجلنة الشؤون العامـة "ي ه إسرائيلدولة 

Israel Public Affairs Committee-(AIPAC) ( التي حصلت على نفوذ قـوي داخـل األحـزاب
 السياســيةيف األحــزاب " أيبــاك"ومــن دالئــل نفــوذ . ويف الكــونغرساألميركيــة  السياســية

يتقلّــد اآلن رئاســة اللجنــة ) Steve Grossman(نــرى أن رئيســها الســابق ســتيف غروســمان 
، أحــــد أقطابهــــا )Mel Sembler(القوميــــة للحــــزب الــــديمقراطي، بينمــــا يشــــغل مِــــلْ ســــمبلر 

وهنــــــــاك آرون . ســــــــابقاً، منصــــــــب املــــــــدير املــــــــايل للجنــــــــة القوميــــــــة للحــــــــزب اجلمهــــــــوري
 ، فهــو مــدير"أيبــاك"املســؤول عــن التشــريع ســابقاً يف ) Aron Christenson(كريستنســون 

 Newt(مكتــــب أعمــــال رئــــيس جملــــس النــــواب، حتــــى فتــــرة قريبــــة، نيــــوت غينغــــريتش 

Gingrich.(  
ية، فاجلـــدير بالـــذكر أنهـــا تتصـــرف كأنهـــا إســـرائيلأداة " أيبـــاك"وعلـــى الـــرغم مـــن أن 

وكـان . وقادتهـا، سـواء أكـانوا مـن حـزب الليكـود أم مـن حـزب العمـل إسـرائيلمستقلة عن 
عــد تقلــده رئاســة احلكومــة بعــد حــرب اخللــيج، إالّ يتســحاق رابــين حــاول قــص أجنحتهــا ب

، بــين احلــين واآلخــر، ال إســرائيلوربمــا خالفاتهــا مــع . إنهــا مــا زالــت تتمتــع بنفــوذ قــوي
  .تقوم على أسس استراتيجية جذرية، وإنما على أمور تكتية

بعنــــوان  "أيبــــاك"كتابــــاً عــــن ) Edward Tivnan(وقــــد كتــــب املؤلــــف إدوارد تيفنــــان 
ليســت بحاجــة إىل تعريــف، فهــي " أيبــاك"التعريــف تشــير إىل أن منظمــة " أل"ن إ". اللــوبي"

  )18("أي لوبي؟: "اللوبي يف حد ذاته وال ضرورة للسؤال
كـم كنـت أتمنـى ): "George Crocket(وقـال عضـو الكـونغرس األسـود جـورج كروكيـت 

عضـو كمـا وصـف ." ون يف مثل ذلك املستوى من التأهب للعملاألميركيأن يكون السود 
قطعـــــاً أكثـــــر "بأنهـــــا " أيبـــــاك) "Mervin Dymally(الكـــــونغرس األســـــود ميـــــرفن دايمـــــايل 

والواقـع ... إسـرائيلوأن قيادة اللجنة تتصدى ألي نقد لسياسة ..... مؤسسات الضغط أثراً
أكثـر ممـا تتـوفر يل اآلن  إسـرائيللو أنني كنت عضواً يف الكنيسـت لتـوفرت يل حريـة نقـد 

                                           
)18(  Edward Tivnan, The Lobby: Jewish Political Power and American Foreign Policy (New 

York: Simon and Schuster, 1987). 
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  )19(."كعضو يف الكونغرس
أن العامــــل الرئيســــي يف جنــــاح مؤسســــتهم يعــــود إىل " أيبــــاك"وكثيــــراً مــــا أكــــد قــــادة 

، وهـــذا يعنـــي أن عمليـــات الضـــغط علـــى إســـرائيلالتجـــانس بـــين أهـــداف أميركـــا وأهـــداف 
وقــد . بــدأت تقــل كلمــا ازداد التجــانس بــين أهــداف البلــديناألميركيــة  السياســيةاملؤسســة 

الــرئيس بيــل كلينتــون الــذي أحــاط نفســه بعــدد وصــل ذلــك التجــانس إىل ذروتــه يف عهــد 
ويمكـــــن القـــــول يف الواقـــــع إن اللـــــوبي . علـــــى أرفـــــع مســـــتويات الدولـــــة اليهـــــودهائـــــل مـــــن 

يف عهد كلينتون قد حتول، فعالً، من مؤسسات تضـغط للتـأثير يف صـنع القـرار  اليهودي
زارات داخــــل البيــــت األبــــيض وداخــــل وزارة اخلارجيــــة وو السياســــيةإىل منظّـــر للقــــرارات 

  )20(.أُخرى مثل وزارة املالية وغيرها

  أحداث الثمانينات يف الداخل
  واخلارج وأثرها يف الهوية

يف  ســــرائيلاملناصــــرة إل اليهوديــــةقــــد عــــززت الهويــــة  1967إذا كانــــت حــــرب ســــنة 
فيهـــــا إىل  السياســـــيةيف أميركـــــا وبلـــــورت املؤسســـــات االجتماعيـــــة و اليهوديـــــةاجلاليـــــة 

إن تطورات أُخرى تلت تلك احلرب أدت إىل تغييـرات يف رؤيـة مستويات رفيعة وراقية، ف
واألحداث املهمة التي جرت يف عقد الثمانينات كانـت ثالثـة؛ . سرائيلاجلالية لذاتها وإل

واحلـــدث الثالـــث علـــى صـــعيد ) يف الشـــرق األوســـط(اثنـــان منهـــا علـــى الصـــعيد اخلـــارجي 
؛ دور حـزب الليكـود يف 1982 للبنـان سـنة اإلسـرائيلياالجتيـاح : الوضع الـداخلي، وهـي

تلك احلرب ويف بناء املستعمرات يف الضفة الغربية على نطاق واسع؛ تفجر االنتفاضـة 
وكـــان لكـــل تلـــك األحـــداث مضـــاعفات انعكســـت علـــى وضـــع اجلاليـــة ورؤيتهـــا . بعـــد ذلـــك
ين إىل التظـاهر يف اإلسـرائيليفاالجتياح، الذي دفع مئات اآلالف من . سرائيللذاتها وإل

يف  اليهوديــــةوارع ضــــد حكومــــة الليكــــود، كــــان لــــه أثــــر مماثــــل يف أوســــاط اجلاليــــة الشــــ
لكــــــن عــــــدم االرتيــــــاح لنتــــــائج الغــــــزو . أميركــــــا، لكنــــــه مل يــــــؤد إىل تظــــــاهرات يف الشــــــارع

وضــــحاياه املــــدنيين مــــن فلســــطينيين ولبنــــانيين كــــان واضــــحاً يف أوســــاط  اإلســــرائيلي
ريحاتهم ومناشــداتهم لقــادة احلكومــة اجلاليــة، وعبّــر عنــه الكثيــرون مــن قادتهــا يف تصــ

وقــــد تضــــاعفت اإلدانــــة يف أثنــــاء حصــــار بيــــروت ثــــم يف إثــــر مــــذابح صــــبرا . اإلســــرائيلية
هـي يف جمـال  سـرائيلإالّ إن قادة اجلالية كانوا يفقهون تماماً أن خـدماتهم إل. وشاتيال

                                           
 Robert Pear and Richard Berke, "Pro-Israel Group Exert Quite Might as it Rallies: أنظـر  )19(

Supporters in Congress," New York Times, July 7, 1987. 
 .Aruri, op. cit., chapter 8: أنظر )20(
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وذلـك يف حـد . الصدَقَة وتأثيرهم يف السياسة األميركية، لكنها ال تشمل خوض حروبها
ذاتــه ال يــزال اخلــط الفاصــل واحلاســم يف عالقــة االثنــين، فمهمــا يكــن هنــاك مــن خالفــات 

  .ي يف آخر املطافإسرائيلهو أمر  إسرائيلية، فإن ما يسمى أمن ؤبشأن الر
باإلضــافة إىل عــدم ارتيــاح اجلاليــة لالجتيــاح كــان هنــاك مســألة املســتعمرات التــي 

ففـــي اآلونـــة نفســـها، كانـــت . يغن علـــى قـــدم وســـاقشـــرعت يف إقامتهـــا حكومـــة منـــاحم بـــ
تبــين أن األغلبيــة كانــت تعــارض بنــاء  اليهوديــةاســتطالعات الــرأي العــام داخــل اجلاليــة 

فعلـــى ســـبيل املثـــال، قامـــت اللجنـــة . املســـتعمرات وتؤيـــد تعليـــق قـــرارات البنـــاء والتوســـع
اء اجلاليــة مــن أعضــ% 51، تبــين منــه أن 1984باســتطالع ســنة  اليهوديــة - األميركيــة

وتبــــين مــــن %. 28يؤيــــدون التعليــــق يف ســــبيل مفاوضــــات ســــلمية، بينمــــا عــــارض ذلــــك 
يف % 55بنســـبة  إســـرائيلالدراســـة نفســـها أن اجلاليـــة كانـــت تعـــارض حـــزب الليكـــود يف 

  )21(%.25مقابل 
بـــدأت تخســـر وحـــدتها التـــي بـــرزت بعيـــد  اليهوديـــةومـــن املالحـــظ أيضـــاً أن اجلاليـــة 

ر الســبعينات وأوائــل الثمانينــات، بــدأت شــقة اخلــالف تبــرز ففــي أواخــ. 1967حــرب ســنة 
يف الواليـــات املتحـــدة ويف  سياســـيةيف أوســـاط اجلاليـــة تبعـــاً لتطـــورات سوســـيولوجية و

ففي الواليات املتحدة أصبح واضحاً أن املوقف الليبرايل مل يعـد يشـكل . إسرائيل نفسها
، السياســـيت تتجـــه إىل اليمـــين يف أميركـــا، إذ أخـــذ اليهوديـــةالعنـــوان السياســـي للجاليـــة 

املؤيــــدة ملرشــــحي احلــــزب اجلمهــــوري تــــزداد بصــــورة  اليهوديــــةوبــــدأت نســــبة األصــــوات 
وكانـت . اليهوديـةملحوظة، علماً بأن احلـزب الـديمقراطي يُعتبـر البيـت الرئيسـي للجاليـة 

أو مــــــا يســــــمى اجلاليــــــة (يف اجلاليــــــة الســــــوداء  السياســــــيةأســــــباب ذلــــــك تشــــــمل النهضــــــة 
مؤيــداً ) Jesse Jackson(، التــي بــرز فيهــا القــس جِســي جاكســون )األميركيــة - اإلفريقيــة
، وكانــت إحــدى نتائجهــا برنــامج احلصــة النســبية ســرائيلوناقــداً إل الفلســطينيةللحقــوق 

ذلـك . إلعطـاء السـود نسـبة أعلـى مـن الوظـائف األميركـيالذي أُدخل يف القـانون ) الكوتا(
ين يف بعـــــض البـــــؤر الفلســـــطينيباإلضـــــافة إىل األجـــــواء التـــــي كانـــــت تبـــــيّن تعاطفـــــاً مـــــع 

مــــن خمالفــــات حلقــــوق اإلنســــان،  إســــرائيلالليبراليــــة واليســــارية وشــــجباً ملــــا قامــــت بــــه 
 القبضــة"وخصوصــاً بعــد تــويل أريئيــل شــارون منصــب وزيــر الــدفاع، ومواصــلة سياســة 

وبالنســـبة إىل جِســـي جاكســـون . يف أثنـــاء تقلـــد يتســـحاق رابـــين ذلـــك املنصـــب" احلديديـــة
، ســفير أميركــا لــدى هيئــة األمم، الــذي تبــيّن أنــه اجتمــع )Andrew Young(وأنــدرو يونــغ 

، األميركيـةبممثل منظمة التحرير، زهدي الطرزي، خالفاً للتعهد الـذي التزمتـه احلكومـة 
                                           

  :أنظر املقال الرابع من سلسلة املقاالت التي سبق ذكرها يف  )21(
 Christian Science Monitor, October 18, 1984. 
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كانت نتائجهـا العمليـة صـداماً بـين  األميركيةلى الساحة تفجرت ع سياسيةفإن زوبعة 
ــة موقــف . اليهوديــةاجلاليــة الســوداء واجلاليــة  مــن برنــامج الكوتــا  اليهــودوزاد الطــين بلّ

الــذي كــان قريبــاً مــن موقــف التيــارات احملافظــة واليمينيــة التــي اعتبــرت الكوتــا معاملــة 
  .مميزة ملصلحة السود، وهو موقف كان يعتبر عنصرياً

إن حصيلة تلك التطـورات بأكملهـا كانـت ظـاهرة جديـدة وهـي أن نسـباً متزايـدة مـن 
" كـــــــــومنتري"وقـــــــــد اعتبـــــــــرت جملـــــــــة . أصـــــــــبحت تميـــــــــل إىل احلـــــــــزب اجلمهـــــــــوري اليهــــــــود

)Commentary( منعطفـاً أساســياً  1980، سـنة اليهوديـة - األميركيــة، لسـان حـال اللجنـة
، 1980ينــاير /، كــانون الثــاين1رقــم ، 61، وخصصــت العــدد اليهوديــةيف حيــاة اجلاليــة 

مــــن أصــــحاب الــــرأي والفكــــر بشــــأن هــــذه  يهوديــــةلالســــتئناس بــــآراء خمســــين شخصــــية 
عـن احلـزب الـديمقراطي؟ وإذا  اليهـودهـل سـيبتعد : والسـؤال الـذي طُـرح علـيهم هـو. األمور

  :كان هناك إجماع فإن بنوده الرئيسية كانت ما يلي
 1972احلـــزب الـــديمقراطي ابتـــداء مـــن ســــنة كـــان مـــن الضـــروري االبتعـــاد عـــن   )1

  .حينما تقلد اليسار اجلديد مراكز حساسة يف احلزب
يؤيـدون سياسـات تتنـاقض مـع مصـالح  اليهـودكثيرون مـن أعضـاء الكـونغرس   )2

ز يف نيكــــاراغوا، وبرنــــامج امثــــل معارضــــة برنــــامج تأييــــد الكــــونتر - إســــرائيل
وال  - التحريــــر الفلســــطينية منظمــــةتأييــــد السندانيســــتا الــــذين يتعــــاطفون مــــع 

  ).48 ص(من االحتاد السوفياتي " للخطر الشيوعي"يكترثون 
هي نوع من العنصـرية نشـعر بأننـا نقـف إىل يمـين  الصهيونيةحينما نسمع أن   )3

ين وجهـاً لوجـه، سـواء يف غـزة أو الفلسـطينيلكن عندما نقف أمام . مناحم بيغن
يف أمــــور شــــكاواهم، فإننــــا نشــــعر  يف القــــدس الشــــرقية أو يف الناصــــرة، لنبحــــث

  ).63 ص(ين اإلسرائيليمثلنا مثل الكثيرين من  - بأننا ليبراليون
، ويف إســـرائيلوقـــد أقـــرّ بعضـــهم بأنـــه مـــن الصـــعب أن يكـــون الشـــخص مـــن أنصـــار 

وخالصــــة األمــــر أنــــه يف أوائــــل . الوقــــت نفســــه مــــن النشــــطاء يف حركــــة احلريــــات املدنيــــة
أعلــى ممــا كانــت عليــه،  اليهــوداحلــزب اجلمهــوري بــين الثمانينــات أصــبحت نســبة أنصــار 

  .إالّ إن املوقف الليبرايل كان ال يزال موقف األغلبية املطلقة
أواخـــر (يف الفتـــرة نفســـها  إســـرائيلأمّـــا الظـــاهرة السوســـيولوجية التـــي بـــرزت داخـــل 

الشـــــرقيين،  اليهـــــودفهـــــي االزديـــــاد امللحـــــوظ يف عـــــدد ) الســـــبعينات وأوائـــــل الثمانينـــــات
وقــــد رافقــــت تلــــك الظــــاهرة الديموغرافيــــة . األوروبيــــين اليهــــودنخفــــاض يف صــــفوف واال

والـــديني، األمـــر  السياســـياملتزايـــد نحـــو اليمـــين  إســـرائيلوهـــي اجنـــراف  سياســـيةظـــاهرة 
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يف أميركـــا املتعاطفـــة مـــع األشـــكناز واملعاديـــة، بصـــورة  اليهوديـــةالـــذي أزعـــج اجلاليـــة 
وبقـــدوم منـــاحم بـــيغن وحـــزب الليكـــود إىل . إســـرائيلعامـــة، للطائفـــة األورثوذكســـية يف 

احلكم، بدعم من الناخبين من جناح السفاراديم، جرى حتالف بين هذه الفئات وطائفـة 
األورثوذكس التي انتهزت الفرصة لتعبئـة املسـتعمرات التـي بناهـا بـيغن، ولبنـاء قاعـدة 

ف من هو حتى إن بيغن حاول أن يحصل على قانون من الكنيست يعرّ. لها يف حكومته
، وفقــاً لعقيــدة األورثــوذكس التــي تتنــافى كثيــراً مــع وجهتــي نظــر اإلصــالحيين اليهــودي

)Reformists ( واحملـــافظين)Conservatives ( الـــذين يتمتعـــون بثقـــة األغلبيـــة الســـاحقة يف
 اليهوديــــةوهكــــذا، مل يعــــد التنــــافر بــــين اجلاليــــة . يف أميركــــا وبــــدعمها اليهوديــــةاجلاليــــة 

أمــراً خفيــاً، وخصوصــاً أن رجــال الــدين األورثــوذكس  إســرائيليف  السياســيةواملؤسســة 
يتمتعــون باحتكــار عقــود الــزواج وقــرارات الطــالق وامليــراث والــدفن، أي مســائل األحــوال 

وبالتــــــايل، فـــــإن أي زواج يعقـــــده حاخــــــام مـــــن طائفـــــة اإلصــــــالح يف . الشخصـــــية كافـــــة
يـزال هـذا اخلـالف يـؤدي إىل النفـور  وال. يعتبر غير شرعي وغيـر سـاري املفعـول إسرائيل

؛ أمّـا شـعور إسـرائيليف  السياسـية - يف أميركا واملؤسسة الدينية اليهوديةبين اجلالية 
، فإنـــه ال يتـــأثر بمثـــل تلـــك اليهوديـــةوكمحـــور للهويـــة  ليهـــود، كعنـــوان لســـرائيلالـــوالء إل

يف أميركــا  ليهوديــةالكــن شــعور االغتــراب ال يــزال أمــراً مزعجــاً لقــادة اجلاليــة . اخلالفــات
فعلــــــى ســــــبيل املثــــــال، قــــــال احلاخــــــام ). Philanthropy(والنشــــــطاء يف جمــــــاالت الصــــــدَقَة 

 Union of(العبريــــة  األميركيــــةألكســــندر شــــندلر، الــــرئيس الســــابق الحتــــاد الطوائــــف 

American Hebrew Congregations (ًكانت بوابات أوشفيتز : "معلقا)Auschwitz ( مفتوحة
فـــذلك، بالتأكيـــد يجـــب أن تكـــون بوابـــات القـــدس . األورثـــوذكس وغيـــرهم ،اليهـــودجلميـــع 

لقـــــــــد أصـــــــــبح هـــــــــذا التمييـــــــــز ملصـــــــــلحة الطائفـــــــــة    )22(."كلهـــــــــم ليهـــــــــودمفتوحـــــــــة أيضـــــــــاً ل
اليهود، أمراً مزعجاً جداً للجالية  إسرائيلاألورثوذكسية، التي تنتمي إليها أغلبية سكان 

اإلصالحية أو  - يف أميركا، التي ينتمي معظم أعضائها إىل إحدى الطائفتين اليهودية
فشـلت تمامـاً،  إسرائيللكن حماوالت اجلالية للتأثير يف احلكومة احلالية يف . احملافظة

، ســــواء برئاســــة حــــزب العمــــل أو حــــزب اإلســــرائيليةاألمــــر الــــذي يــــدل علــــى أن احلكومــــات 
باإلضـــافة إىل أمنهـــا القـــومي، علـــى الـــرغم مـــن  اســـيالسيالليكـــود، هـــي التـــي تقـــرر أمنهـــا 

دوراً  اليهوديـــةالتـــي تـــؤدي اجلاليـــة  - ماديـــة وسياســـية - الهائلـــة األميركيـــةاملعونـــات 
ويف حــين أن التيــار الــديني يســتطيع أن يــرجح كفــة احلــزب األقــوى لتــأمين . مهمــاً فيهــا

لثمن الذي يدفعـه حـزب أغلبية سياسية يف إسرائيل، يصبح وضع ذلك التيار املميّز هو ا

                                           
)22(  Ibid., 2nd Article, October 17, 1984. 
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، بغــــض النظــــر عــــن أثــــره الســــلبي يف السياســــيالليكــــود أو حــــزب العمــــل لتــــأمين موقعــــه 
  .يف أميركا اليهوديةأوساط اجلالية 

وال شك يف أن هذا التمييز ملصلحة الفئة األورثوذكسية يُشكّل معضلة بالنسـبة إىل 
  .أيضاً اليهودي - اإلسرائيلي، وإىل الشعب اليهوديما يسمى الشعب 

  األميركيةالنمط اجلديد للتبرعات 
هناك ظاهرة جديدة وملحوظة تكتب عنها الصحف وتتوضح من خالل التحقيقـات 

ويف الواليــــات املتحــــدة، وهـــي أن القســــط األكبــــر مــــن التبرعــــات  إســــرائيلالصـــحافية يف 
وأصــــــبحت اجلــــــوايل . للصــــــناديق املعهــــــودة أصــــــبح يكــــــرّس ملشــــــاريع حمليــــــة اليهوديــــــة
تتنـــافس يف شـــأن أمـــوال التبرعـــات، التـــي يصـــرف  األميركيـــةيف شـــتى املـــدن  اليهوديـــة

معظمهــــــا يف حقــــــل الشــــــؤون االجتماعيــــــة لــــــدعم التعلــــــيم، وخصوصــــــاً تعلــــــيم األطفــــــال، 
وال شـــك يف أن حـــافزاً رئيســـياً علـــى . ولتحســـين األوضـــاع االجتماعيـــة للطبقـــات الفقيـــرة

م عــن ازديــاد الــزواج اخملــتلط، التحــول اجلــذري يف نمــط التبرعــات هــو شــعور بالــذعر يــنج
تهــــتم، أساســــاً، بتثبيــــت  اليهوديــــةفاجلاليــــة . اليهوديــــةوبالتــــايل إمكــــان تالشــــي الهويــــة 

، وكنصـير للشــعب اليهــودي، وكجـزء ممــا يسـمى الشـعب أميركيـة يهوديــةهويتهـا كجاليـة 
فمــن الناحيــة األوىل، تشــعر هــذه اجلاليــة بأنهــا مهــددة بخســارة . اليهــودي - اإلســرائيلي

ومـــن الناحيـــة . نتيجـــة الـــزواج اخملـــتلط اليهوديـــةديانتهـــا وثقافتهـــا، وبالتـــايل هويتهـــا 
كونها ليست أورثوذكسـية،  إسرائيلالثانية، فإنها مهددة من الطائفة األورثوذكسية يف 

فعلــى . اإلســرائيليأو علــى الصــعيد  ياليهــوديد عوبالتــايل ليســت أصــيلة ســواء علــى الصــ
ين وزيــــــاراتهم األميــــــركي اليهــــــود، يعتبــــــر األورثــــــوذكس أن أمــــــوال اإلســــــرائيليالصــــــعيد 

يعنـــــي أن األقليـــــات " اخلـــــارج"ال تكفـــــي لتثبيـــــت يهـــــوديتهم، إذ إن العـــــيش يف  ســـــرائيلإل
بينمـــــــا يعتبـــــــر ). GOYIM( اليهوديـــــــةتعـــــــيش حتـــــــت ســـــــيطرة األغلبيـــــــات غيـــــــر  اليهوديـــــــة

اجلـــدد، املســـتقلون والواثقـــون بأنفســـهم،  اليهـــودون، بصـــورة عامـــة، أنهـــم هـــم يلياإلســـرائ
  .والذين يعيشون على أرضهم ويتكلمون لغتهم ويمارسون تقاليدهم بحرية

يف أميركــــا إىل التوجــــه إىل الــــداخل  اليهوديــــةإن هــــذا التنــــاقض بــــدأ يــــدفع اجلاليــــة 
أصــبح يصــب يف  إســرائيلع مــن كمــا أن رد اجلاليــة علــى التحــدي النــاب. بصــورة متزايــدة

واسـتخدام اللغـة العبريـة أكثـر وأكثـر يف أمـاكن العبـادة، ويشـكّل  اليهوديةتعزيز التقاليد 
ويف الوقـــت نفســـه، تـــرد . سياســـياً مـــن اإلصـــالحيين علـــى ذلـــك التحـــدي - ذلـــك رداً دينيـــاً

، أي علــى التحــدي االجتمــاعي النــاجم عــن الــزواج اخملــتلط الــرد نفســه اليهوديــةاجلاليــة 
ومــــن هنــــا بــــرز التحــــول . وتكــــريس االهتمــــام بــــالتعليم واللغــــة اليهوديــــةتعزيــــز التقاليــــد 
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والتحـول جغـرايف ونـوعي يف الوقـت نفسـه، . اجلذري يف حجم التبرعات وكيفية صـرفها
فالتبرعـــات يف هـــذه اآلونـــة أصـــبحت أقـــل ممـــا كانـــت عليـــه يف الســـابق، ويصـــرف اجلـــزء 

، ثـــم يرصـــدها املتبرعـــون إســـرائيلبـــل حتويلهـــا إىل األكبـــر منهـــا علـــى اجلـــوايل نفســـها ق
، كمعظــم املتبــرعين اليهــوديفــاملتبرع . ملشــاريع معينــة ســواء يف أميركــا أو يف إســرائيل

ويف . ين، يصر اآلن على دراسة املشاريع وتقويمهـا والتحقـق مـن نتـائج أموالـهاألميركي
، يف )Eliahu Salpeter(إليــــاهو ســــالبيتر  اليهــــوديهــــذا الصــــدد، نُشــــر مقــــال للصــــحايف 

مل يعد هنـاك شـيكات مفتوحـة : "، بعنوان معبّر7/10/1998بتاريخ " هآرتس"صحيفة 
  )23(".من يهود أميركا

، متخصصـــة أميركيـــةوبالنســـبة إىل حجـــم التبرعـــات الـــذي بـــدأ يتـــدنى ذكـــرت جملـــة 
 ةأميركيـمؤسسـة  400، أن قائمة بأضخم )Chronicle of Philanthropy(بمسائل الصدَقَة 

   )24(".املوحـد اليهوديالنداء "تعمل حتت مظلة  يهوديةمؤسسة  14جلمع التبرعات تشمل 
يف  اليهـــودمـــن القائمـــة، وهـــي نســـبة تفـــوق نســـبة عـــدد الســـكان % 3,5ويمثـــل هـــذا العـــدد 

مؤسســة كــان أقــل مــن نــاجت  14 الواليــات املتحــدة، إالّ إن جممــوع املبلــغ الــذي جمعتــه الـــ
مــا تبــيّن هــذا الــنقص يف التبرعــات والتغييــر يف نمطهــا، الــذي ك). 1996(الســنة الســابقة 

، إذ 1997سـنة " اليهوديـة - األميركيـةاللجنـة "ذكر سابقاً، من خـالل دراسـة قامـت بهـا 
يتبرعـــون بمبـــالغ قليلـــة  1965و 1945املولـــودين بـــين ســـنتي  اليهـــودكـــان واضـــحاً أن 

كمــا تبــيّن مــن . ددةويصــرون، يف الوقــت نفســه، علــى تخصــيص تبرعــاتهم ملشــاريع حمــ
من مواليـد الفتـرة نفسـها الـذين مل يتبرعـوا قـط كـانوا متـزوجين % 56الدراسة نفسها، أن 

ومـــن    )25(.مـــن غيـــر يهـــود، أي أن الـــزواج اخملـــتلط يعـــد عـــامالً ذا تـــأثير ســـلبي يف التبـــرع
عامـــاً أن  52و 32الفـــوارق بـــين املتبـــرعين القـــدماء وبـــين الـــذين تتـــراوح أعمـــارهم بـــين 

الفئـــة األخيـــرة ال تعيـــر أي اهتمـــام بوضـــع أســـمائها علـــى الئحـــة شـــرف، واملهـــم بالنســـبة 
وهذا أسلوب يتناسـق مـع الوضـع العـام يف . إليها هو أهداف املشاريع ونتائجها العملية

الشــهيرة، ســنة ) United Way" (الطريــق املوحــد"صــرحت مؤسســة  الواليــات املتحــدة، إذ
  %.64,6إىل % 27,4، أن نسبة التبرعات املكرسة ألغراض معينة ازدادت من 1998

وهنــــاك عامــــل آخــــر ذو تــــأثير ســــلبي يف حجــــم التبرعــــات وحتديــــدها يف الواليــــات 
يش، األمــر املتحــدة، بصــورة عامــة، وهــو التنقــل الســريع مــن مكــان إىل آخــر يف طلــب العــ

                                           
)23(  Eliahu Salpeter, "No More Blank Checks from American Jews,” Ha-Aretz, October 7, 

1998. 
)24(  Ibid. 
)25(  Ibid.  



  30ص  )1999ربيع ( 38، العدد 10المجلد   مجلة الدراسات الفلسطينية دراسات

 

20 

 

الذي يحد من تالحم اجلوايل اإلثنية التي بدأت تفقد ميزات جتمعها السـكاين، فأصـبحت 
واجلاليــــــة . جــــــوايل مفككــــــة نوعــــــاً مــــــا تفتقــــــر إىل الكثافــــــة والتركيــــــز يف منــــــاطق معينــــــة

لكن هذا ال . ، مثلها مثل اجلوايل األُخرى، بدأت تتأثر بهذه الظاهرة االجتماعيةاليهودية
مثــل واليــة فلوريــدا،  اليهوديــةقــدت مراكزهــا الســكانية املعروفــة بكثافتهــا يعنــي أنهــا ف

فهـي مـا زالـت تتمتـع بكثافتهـا يف أمـاكن . ونيويورك، وكاليفورنيا، وبنسلفانيا وغيرهـا
  .معينة، إالّ إن التنقل طلباً للعمل كان له بعض األثر يف احلد من حجم التبرعات

إىل اجلـــوايل  إســـرائيلقـــل يف اإلنفـــاق مـــن وتكريســـاً ملـــا يجـــري مـــن حتويـــل مركـــز الث
 - اليهوديـــــةيف الواليـــــات املتحـــــدة، عقـــــدت أكبـــــر مؤسســـــات جمـــــع التبرعـــــات  اليهوديـــــة
، وقـررت القيـام بأعمالهـا 1998يوليـو /اجتماعاً يف مدينة شيكاغو يف تموز األميركية

وبـــذلك تصـــبح تلـــك اجلمعيـــات . حتـــت مظلـــة واحـــدة بشـــكل يضـــمن املســـاواة لهـــا جميعـــاً
بحيث يكون ثلثا أعضاء جملس إدارتها املوحـد ممثلـين عـن ) Federation(حدة احتادية و

التــي مل " املوحــد اليهــوديالنــداء "اجلمعيــات احملليــة، وبالتــايل تــتقلص هيمنــة مؤسســة 
يف القـــدس  اليهوديـــةتتوقـــف، طـــوال نصـــف قـــرن، عـــن رصـــد معظـــم أموالهـــا إىل الوكالـــة 

ســــــيبدأ تنفيــــــذ اإلجــــــراءات اجلديــــــدة اعتبــــــاراً مــــــن و. إســــــرائيليةاحملتلــــــة لــــــدعم مشــــــاريع 
ومــن املتوقــع أن تكــون . مليــون دوالر تقريبــاً 750، إذ ســيُوزع مبلــغ 1999مــارس /آذار

حصــــة األســــد للمشــــاريع التعليميــــة واالجتماعيــــة حمليــــاً، وســــيكون ذلــــك حتــــوالً نوعيــــاً 
  .يف السابق قط اليهوديةوجغرافياً مل تشهده مؤسسات الصدَقَة 

  خاتمة
يف  اليهوديــةبمــا أن هــذه الدراســة تناولــت التطــورات التــي مــرت بهــا هويــة اجلاليــة 

املهـم يف حتديـدها، فإنهـا أبـرزت أيضـاً بعـض  إسـرائيلالواليات املتحـدة، موضّـحة دور 
تمـــر اآلن بمرحلـــة وصـــفها  إســـرائيلف. إســـرائيلاخلالفـــات يف الرؤيـــة بـــين اجلاليـــة وبـــين 

وهـذا يعنـي أنـه بعـد أن    )26(".اليهـودينهايـة التـاريخ "بعض علماء الالهوت بأنها تمثـل 
أو جـزء مـنهم علـى (علـى فلسـطين، مل تعـد فلسـطين سـوى مشـكلة سـكان  إسرائيلاستولت 
ين الفلسطيني، ال مسألة أرض أو موارد أو سيادة، إذ إن هذه جميعاً انتزعت من )التحديد

: ويف نهاية ذلـك التـاريخ سـيواجَه يهـود العـامل بالسـؤال. بواسطة احلرب ثم الدبلوماسية
؟ ففلســـــطين مل تعـــــد قائمـــــة اآلن، بـــــأي شـــــكل مـــــن اليهـــــوديمـــــا العمـــــل اآلن بالنســـــبة إىل 

  .إسرائيل، وإنما تقع ضمن إسرائيلاألشكال، يف جوار 
                                           

مارك إليس يف املؤتمر السنوي الواحد والثالثـين لرابطـة ) احلاخام(مالحظة أبداها البروفسور   )26(
  .25/10/1998ين الذي عقد يف ديترويت، ميتشيغان، بتاريخ األميركياجلامعيين العرب 
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يف اجملتمــــــع  وتتـــــزامن هــــــذه الظــــــاهرة التاريخيـــــة املهمــــــة مــــــع انقســـــامات جديــــــدة
فميــزان القــوى يف . يف أميركــا اليهوديــة، أصــبح لهــا أثــر ملمــوس يف اجلاليــة اإلســرائيلي

-Neo(اجلديــــدة  الصــــهيونيةبــــدأ ينحــــرف نحــــو مــــا يمكــــن تســــميته  اإلســــرائيلياجملتمــــع 

Zionism ( العمــــل  لصــــهيونيةبعــــد أن بــــدأت الرؤيــــة الثقافيــــة)Labor-Zionism (تتفتــــت.)27(   
أن تلـــــك الرؤيـــــة كانـــــت تقـــــوم علـــــى أســـــس خادعـــــة، تـــــدعي االشـــــتراكية وال يخفـــــى علينـــــا 

العمل طوال  صهيونيةولذلك كان من الصعب على . والديمقراطية واملساواتية والكونية
ليـــــة اســـــتعمارية قســـــيطرتها علـــــى احلكـــــم أن تبشـــــر بتلـــــك القـــــيم اإلنســـــانية وتتصـــــرف بع

وخارجهــــا، يحــــتالن حمــــل التيــــار  إســــرائيلفــــاآلن بــــدأ تيــــاران، داخــــل . وقبضــــة حديديــــة
). Post-Zionism( الصــهيونيةاجلديــدة ومــا بعــد  الصــهيونية: التقليــدي الصــهيوينالفكــري 

والفئـــــــات ) الســـــــفاراديم(الشـــــــرقيين  اليهـــــــوداجلديـــــــدة يف أوســـــــاط  الصـــــــهيونيةتتمركـــــــز 
األورثوذكســـــية املتدينــــــة التــــــي تعــــــيش يف املســـــتعمرات وغيرهــــــا ويف أوســــــاط اجلاليــــــة 

وال يحاول هذا التيار أن يخفي طبيعته التوسعية واإلجرامية، وال يرتدي ثـوب . الروسية
 - الليبرالية ويدعي املساواتية، وإنما يقول صراحة إن الهدف هو بناء جمهورية دينية

  .إثنية ال جمهورية االشتراكية القائمة على العدالة االجتماعية
بعد، إالّ إنه يدّعي أنـه التيـار القـادر  إسرائيلإن هذا التيار مل يتقلد مركز السلطة يف 

ـــــا تيـــــار مـــــا بعـــــد . بـــــالعرب يف فلســـــطين وربمـــــا خارجهـــــا اليهـــــودعلـــــى حتديـــــد عالقـــــة  أمّ
فإن رؤيته وتفسيره للتاريخ مل يتخذا شـكالً حمـدداً بعـد، لكنـه يقـف بارتبـاك  الصهيونية

أُخـــرى فـــاتر  ، تـــارة مســـتهزئاً وتـــارة مشـــمئزاً وتـــارةإســـرائيلإزاء التطـــورات اجلاريـــة يف 
  .الشعور

 اليهوديةتنعكس على اجلالية  اإلسرائيليإن هذه التطورات اجلارية داخل اجملتمع 
تشــكل بالنســبة إليهــا مركــز الثقــل ليهــود العــامل  إســرائيليف أميركــا التــي تــدرك تمامــاً أن 

اجلديــد ترمــز إىل متاعــب بالنســبة إىل  الصــهيوينبتيارهــا  إســرائيللكــن . وحمــور حيــاتهم
ويف الوقـــت نفســـه، . اجلاليـــة التـــي ال تشـــعر باالرتيـــاح إزاء التوجـــه الـــديني التوســـعي تلـــك

، بـل تبعـد كـل البعـد عـن اتخـاذ إسرائيلفإن هذه اجلالية ليست جاهزة لتعديل عالقتها ب
وعلـى الـرغم مـن كـل ذلـك، فـإن . أي خطوات ملموسة يمكن أن تفسر بتغييـر يف العالقـات

تســــاؤالت كثيــــرة تنبــــع مــــن أوســــاط متعــــددة يف اجلاليــــة  هنــــاك تيــــاراً حتتيــــاً يشــــير إىل
  .يف أميركا حصيلتها أن هناك أخطاء وجتاوزات ال بد من معاجلتها اليهودية

يف أميركــا وحــدها فقــط، بــل تشــعر  اليهوديــةوال تنبــع هــذه التســاؤالت مــن اجلاليــة 
                                           

إيــالن بابــه يف املــؤتمر الــذي ســبق ذكــره يف احلاشــية رقــم  اإلســرائيليمــن عــرض قدمــه املــؤرخ   )27(
26.  
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. العامليـة تواجـه أزمـة الصـهيونيةيف خمتلف بالد العامل أيضاً بأن  اليهودقطاعات من 
وحتركهما مـن خـالل مؤسسـات،  إسرائيلالعاملية و الصهيونيةفاالرتباط العضوي بين 

، وغيرهمـا مـن مؤسسـات قائمـة علـى اليهـوديوالصندوق القـومي  اليهوديةمثل الوكالة 
مركـــزاً للتوســـع والهيمنـــة والعـــداء، األمـــر الـــذي يحـــد مـــن  إســـرائيلأســـس عنصـــرية، جعـــل 

ا يتعلق بالتعامل الطبيعي والتعايش السلمي مع جيرانهـا وفقـًا لألعـراف إمكاناتها فيم
كما أن ما يسمى عملية السالم مل يعد سوى استكمال للسـيطرة علـى األرض يف . الدولية

  .حرب - أوضاع الال
ويف خمتلـــف بـــالد  إســـرائيليف  اليهـــودويف هـــذه األوضـــاع بـــدأت تشـــعر فئـــات مـــن 

. إىل إعــادة النظــر يف مفــاهيمهم وقــيمهم وأخالقيــاتهم بحاجــة ماســة اليهــودالعــامل بــأن 
كالضــحية الكبــرى والفريــدة  اليهــودمفعــم بتــاريخ مأســاوي يبــرز  اإلســرائيليفاخلطــاب 

وتبــيّن مقــوالتهم أن . يف نوعهــا، كــأن ســجالت التــاريخ ال تتســع ألكثــر مــن تلــك الضــحية
هنــــا جنــــدهم غيــــر  يحتكــــرون العــــذاب واملقاســــاة، بينمــــا غيــــرهم مل يقــــاس، ومــــن اليهــــود

بـــاملفهوم القـــانوين يف (قـــادرين علـــى اســـتيعاب فكـــرة أنهـــم، فعـــالً، اقترفـــوا جـــرائم حـــرب 
وغيـره مـن الشـعوب العربيـة يف لبنـان  الفلسـطينيضـد الشـعب ) إطار مرافعـات نـورمبرغ

إالّ إنـــه مل يعـــد نــــادراً أن تنخـــر العــــامل . واألردن وســـورية ومصـــر وإيــــران وتـــونس وليبيــــا
، ضحايا حمرقة النازيين، اليهودثار اخللقية والنفسية لالحتالل الذي حوّل اآل اليهودي

  .الفلسطينيإىل جالدي الشعب 
، فـــإن هنـــاك ســـرائيلين إلاألميـــركي اليهـــودوعلـــى الـــرغم مـــن تعصـــب جـــزء كبيـــر مـــن 

ربمــــا أصــــبحت إلهــــاً مزيّفــــاً، وبأنهــــا أصــــبحت  إســــرائيلشــــعوراً قويــــاً يف أوســــاطهم بــــأن 
مــن "ويف هــذا الســياق، كتــب تومــاس فريــدمان، يف كتابــه . اليهوديــةة البــديل مــن الديانــ
شــكلت نقطـة التحــوّل،  1967، أن سـنة )From Beirut to Jerusalem" (بيـروت إىل القـدس

بيـــت احلمايـــة لليهـــود املضـــطهدين وإنمـــا أصـــبحت، بكـــل فخـــر، حمـــور  إســـرائيلفلـــم تعـــد 
ويقــول البروفســور احلاخــام أرثــر . س، إذ إنهــا حلّــت حمــل التــوراة والكنــياليهوديــةالهويــة 

 Being Jewish in" (اليهـــود يف أميركـــا"، يف كتابـــه )Arthur Hertzberg(هيرتســـبرغ 

America( اليهــودي، إذ مل يعــد اليهوديــة، إن ذلــك التحــول خلّــف فراغــاً روحيــاً يف احليــاة 
. اآلخـــرين اليهـــوديعـــرّف نفســـه بديانتـــه، وإنمـــا باســـتعداده حملاربـــة العـــدو، وبميلـــه إىل 

 Sir Immanuel(ويضــــيف احلاخــــام األعلــــى الســــابق، الســــير إيمانويــــل جــــاكوبوفيتز 

Jacobovitz( قيمـــاً مثـــل الســـلم والصـــلح والتســـامح والشـــفقة علـــى مقاســـاة اآلخـــرين، "، أن
وكلهــا قــيم تمتــد يف عمــق  - حتــى لــو كــانوا أعــداء، واإليمــان بانتصــار املنطــق اإلنســاين
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وذكـــــر ليونـــــارد فـــــاين    )28(.شـــــت مـــــن أبجديـــــة القـــــيم الدينيـــــةقـــــد تال - اليهـــــوديالتقليـــــد 
)Leonard Fein( أيـن نحـن"، يف كتابـه) "Where Are We( يف أميركـا  اليهوديـة، أن الديانـة

فـوق اإليمـان باللـه " اليهـوديالشـعب "تضـع دولـة إسـرائيل و) Idolatrous(أصبحت وثنيـة 
  .وامليثاق الذي وُقع يف جبل سيناء

كتابــــات الفلســـفة وعلمـــاء االجتمــــاع وقـــادة اجملتمـــع وخصوصــــاً يف إن كثيـــراً مـــن 
. وجـوايل الدياسـبورا إسـرائيلينبـه إىل هـوة واسـعة بـين  األميركيـة - اليهوديـةاألوساط 

" والعائليــــــة اليهوديــــــةاحليــــــاة "، حمــــــرر جملــــــة )Abramovitz(فكتــــــب يوســــــف أبرامــــــوفيتز 
)Jewish and Family Life( مركزيتهــا، فلــم يعــد هنــاك نشــوة النصــر خســرت  إســرائيل، أن

أو الفخــــر الــــذي أوجدتــــه عمليــــة  1967يونيــــو /التــــي ظهــــرت جليــــاً عقــــب حــــرب حزيــــران
واآلن تتضاءل حمالت جمع األموال، ويـنقص . 1976يف كينيا سنة ) Entebbe(عنتيبي 

، ، ويزداد الشعور بعدم االكتراث ملا يسمى عمليـة السـالمإسرائيليف  اليهودعدد السياح 
يف أميركا إىل األمـور الداخليـة كـالتعليم والشـؤون  اليهوديةبينما تتحول أنظار اجلالية 

ــا الــدكتور ســدين شــوارتز    )29(.االجتماعيــة ، رئــيس معهــد واشــنطن )Sydney Schwartz(أمّ
أنـــــه مل يعـــــد مـــــن املمكـــــن جمـــــع التبرعـــــات علـــــى ظهـــــر "، فـــــذكر اليهوديـــــةللقيـــــادة والقـــــيم 

 إســرائيلالكهــول الـذين مــا زالـت  اليهـودلسـنوية تقــوم علـى أكتــاف فــاحلمالت ا... إسـرائيل
وقـــال دونالـــد ." حتتـــل مكانـــاً خاصـــاً بالنســـبة إلـــيهم، لكـــن ذلـــك لـــن يكـــون للجيـــل القـــادم

يف دايتــون يف واليــة  اليهوديــة، مــدير جملــس عالقــات اجلاليــة )Donald Cohen(كــوهين 
كثيرين من مؤيديها، فلم يعـد ممكنـاً بالنسبة إىل  إسرائيلإن االنتفاضة عقدت : "أوهايو

هــــو دائمــــاً الصــــحيح والعــــرب هــــم  إســــرائيلحفـــظ النغمــــة القديمــــة التــــي تقــــول إن موقــــف 
  ."إسرائيلفصلوا أنفسهم، بكل بساطة، عن  اليهودإن كثيرين من ... اخملطئون

واجلاليـــــة  إســـــرائيلكـــــل هـــــذه الكلمـــــات تشـــــير إىل اجتـــــاه جديـــــد يف العالقـــــات بـــــين 
مــاذا يخفــي املســتقبل؟ ويجيــب : أميركــا، وبالتــايل فإنهــا تــدعو إىل الســؤاليف  اليهوديــة

يف عـــــدد ) Tikkun" (تيكـــــون"، حمـــــرر جملـــــة )Michael Lerner(احلاخـــــام مايكـــــل ليرنـــــر 
  :، بما يلي1998أبريل /نيسان - مارس/آذار

مــع حلــول أواســط القــرن احلــادي والعشــرين، ســوف ينظــر إىل الشــعور الشــوفيني 
يف أميركـــــا، ويف احلكومــــــة واألوســــــاط  اليهوديــــــةســــــاط اجلاليـــــة املنتشـــــر يف أو

                                           
  :أنظر  )28(

Alan C. Brownfeld, "Israel at Fifty: For Many American Jews, it has become a False God," 
Washington Report on Middle East Affairs, May-June, 1998, pp. 51-52. 

)29(  Salpeter, op. cit. 
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، بالطريقـــة نفســـها التـــي ننظـــر فيهـــا اليـــوم إىل أولئـــك الـــذين إســـرائيلالدينيـــة يف 
  )30(.كانوا يؤيدون العبودية ويعارضون حق املرأة يف التصويت

يف  اليهوديـــــةوللجـــــوايل  ســـــرائيلقـــــد أوجـــــدت أزمـــــات إل الصـــــهيونيةال شـــــك يف أن 
الواليـــــات املتحـــــدة وغيرهـــــا، باإلضـــــافة إىل األزمـــــات التـــــي أوجـــــدتها لنفســـــها وللشـــــعب 

يواجهـون  اليهـودوقـد زاد اتفـاق أوسـلو الطـين بلـة، إذ أصـبح . وللعـرب إجمـاالً الفلسطيني
خيـــارات صـــعبة، فهـــم، عـــادة، مـــن مؤيـــدي مبـــدأ احلريـــات املدنيـــة والعدالـــة االجتماعيـــة 

أمّـــا اخليـــارات . إســـرائيلالعرقيـــة يف جمتمعـــاتهم خـــارج  والتعـــايش الســـلمي بـــين الفئـــات
يف الواليــــــات املتحــــــدة إزاء التطــــــورات اجلاريــــــة يف  اليهوديــــــةالتــــــي تواجههــــــا اجلاليــــــة 

اآلن فـــــال تتعـــــدى األبارتهايـــــد الـــــذي ينـــــادي بـــــه اتفـــــاق أوســـــلو ويدعمـــــه تيـــــار  إســـــرائيل
 الصـــهيونيةا تيـــار اإلثنيـــة التـــي ينـــادي بهـــ - وســـطي، أو اجلمهوريـــة الدينيـــة - يمينـــي

فهــل مــن الغريــب أن تبــدأ هــذه اجلاليــة حتويــل أنظارهــا إىل الــداخل واالهتمــام . اجلديــدة
 إســرائيلبالشــؤون االجتماعيــة للجاليــة، بينمــا حتــاول حتديــد موقفهــا إزاء مــا يحــدث يف 

 ؟الصهيونيةويف احلركة 

                                           
)30(  Brownfeld, op. cit. 



 

 
 

  

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

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar/mdf  
 


