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  كتب باإلنكليزية
  

  األساطير املؤسِّسة إلسرائيل:
  القومية واالشتراكية وإقامة الدولة اليهودية

The Founding Myths of Israel: 

Nationalism, Socialism, and the 

Making of the Jewish State 

Zeev Sternhell 

Princeton: Princeton University Press, 1998. 

419 pages. $29.95 

  
هذا الكتاب مضلل بعض الشيء. فهو ال يتناول األساطير املؤسِّسة  إن عنوان  

إلسرائيل بقدر ما يتناول أساطير تتعلق بمؤسسي إسرائيل، وال سيما أهارون دافيد 
غوريون. والواقع أن الكتاب يركز على  –غوردون، وبيرل كاتسنلسون، ودافيد بن 

  ن مؤسسي إسرائيل كانوا اشتراكيين.أسطورة حمددة، وهي فكرة أ
خالفاً للمذهب الغالب لدى املؤرخين اإلسرائيليين، يهتم شتيرنهل بالتركيز   

على أن االشتراكية، بمفهومها الكوين واإلنساين والفردي، مل تكن يف جملة البضاعة 
األيديولوجية التي حملها مؤسسو إسرائيل. وهو يزعم أن التفسير السائد يف صفوف 

لباحثين اإلسرائيليين هو أن الرجال الثالثة كانوا اشتراكيين وقوميين يف الوقت ا
نفسه، وأنه كلما نشأ تناقض بين هاتين األيديولوجيتين اختار الثالثة القومية. وهو 

يضيف، فضالً عن هذا، أن الفكرة املألوفة هي أن هؤالء األشخاص مل يكونوا من 
ا كانوا براغماتيين وانتهازيين فصَّلوا األيديوجليين وأصحاب الرؤى، وإنم

أيديولوجيتهم لتالئم األوضاع. ويخالف شتيرنهل هؤالء الباحثين جمادالً يف أن 
مؤسسي إسرائيل إنما كانوا يعملون انطالقاً من أيديولوجيا متكاملة ومتماسكة 

 وواضحة املعامل؛ أيديولوجيا من األصح أن توصف، على حد قوله، بأنها "اشتراكية
قومية". وهو يفضل هذه التسمية على تسمية "اشتراكية وطنية" التي شاع استعمالها 

  ).7والتي "تلوثت بالتداعيات مع النازية" (ص 
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أوالً، إنها تستعيض عن التمييز األساسي يف  فما هي االشتراكية القومية إذاً؟  
الفكر االشتراكي بين البروليتاريا والبورجوازية بالتمييز بين "املنتجين" و"الطفيليين". 

وهي تذهب إىل أن رأس املال والربح ليسا موضع استنكار، يف حد ذاتهما، كما تزعم 
ضعان بصورة منتجة يف االشتراكية التقليدية، وإنما هما حمل استنكار عندما ال يو

). ثانياً، إنها تشارك القومية العضوية أو الرومنطيقية يف "فكرة أن 8خدمة األمة (ص 
). 8األمة وحدة ثقافيةوتاريخية وبيولوجية أو، على نحو جمازي، عائلة موسّعة" (ص 

ثالثاً، إنها تعتبر أن اخلطر الرئيسي على الوحدة القومية ومستقبل األمة ينحصر يف 
). رابعاً، إنها تنظر إىل قيمة الفرد باعتبارها تتوقف 9ليبرالية واملاركسية (ص ال

  ).9حصراً على "املنافع التي يستطيع تقديمها خملتلف طبقات األمة" (ص 
ويتضح من هذه اخلالصة املكثفة أن االشتراكية القومية ليست صنفاً من 

وال يخرج شتيرنهل أبداً إىل  االشتراكية أكثر من كون فرس البحر جنساً من اجلياد.
العلن مصرحاً بذلك، وإنْ  كان يقر بأن ثمة "تناقضاً بين القومية واالشتراكية"، ألن 
"االشتراكية كونية من حيث طبيعتها، بينما القومية خصوصية من حيث تعريفها" 

). وهو يقول، عالوة على ذلك، إن الزعماء الصهيونيين الثالثة "فهموا أن 155(ص 
" (ص الت ). ويف ضوء هذا، فإن 154وليف بين االشتراكية والقومية كان مستحيالً

دعواه املركزية ربما كانت أوضح لو أنه وصف األيديولوجيا التأسيسية لدولة إسرائيل 
باعتبارها قومية اجتماعية ال اشتراكية قومية، وإن مل تكن هذه هي الطريقة املألوفة 

  يف حتديدها.
ؤسسي إسرائيل مل ينضووا حتت لواء املثل االشتراكية، وعلى الرغم من أن م

فإن شتيرنهل يزعم أنهم استمروا يف استخدام املصطلح االشتراكي، ويف إضفاء صبغة 
اشتراكية على أفكارهم وبراجمهم. وقد استطاعوا القيام بذلك من خالل إعادة تعريف 

ساسية. وملَ أصرّوا بارعة فيما يتعلق ببعض املصطلحات والعبارات االشتراكية األ
على امليسم االشتراكي؟ يذهب شتيرنهل إىل أنهم كانوا يعتبرون االشتراكية، بصورة 

). يضاف إىل ذلك أنها 147ساخرة، "أسطورة قادرة على جتييش اجلماهير" (ص 
كانت تُستعمل أداة لتنفيس أو لتهدئة األقلية االشتراكية املعارضة، وال سيما بوعايل 

  .1905رسمياً سنة  تمت تصفيتهاتسيون، التي 
ويسوق شتيرنهل كماً كبيراً من البينات لدعم دعواه أن مؤسسي إسرائيل مل 

يكونوا اشتراكيين، ومعظمها من كتاباتهم املنشورة وغير املنشورة، ومن خطاباتهم 
من ذلك سياساتهم  –ومذكراتهم. وهو يحلل أيضاً أفعالهم، وذلك بتفصيل مفرط 
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)، وموقفهم من 306 – 290اواة يف األجور داخل الهستدروت (ص املتعلقة باملس
). وهو 263 – 244التعليم واملنهاج املقرر تدريسه لألطفال اليهود يف الييشوف (ص 

يف ذلك كله يصر على أن املؤسسين كانوا يفتقرون إىل منظور كوين، ويستهينون 
زيع الثروة على حممل اجلد، بحقوق الفرد، ومل يعنوا باملساواة، ومل يحملوا إعادة تو

وال كانوا يهدفون إىل إقامة جمتمع غير طبقي. بل كان همهم األساسي باستمرار، وبال 
تردد، ضمان أمن التجمع اليهودي يف فلسطين وإقامة دولة يهودية فيها (حتى عندما 

كانوا يواجهون معسكرات املوت يف أوروبا). فالقومية، ال االشتراكية، كانت إطارهم 
النظري املتماسك. والدالئل تدعم إجماالً تفسير شتيرنهل، وإن كانت قراءته تبدو 

  متكلفة يف بعض األحيان.
تكمن املشكلة األساسية يف هذا الكتاب فيما تنطوي عليه فرضية شتيرنهل 

األساسية. فهو يناقش، يف اخلاتمة، ما تنطوي عليه فرضيته بالنسبة إىل دولة 
سيما فيما يتعلق بالسالم مع الفلسطينيين. يقول شتيرنهل  إسرائيل املعاصرة، وال

بحق إن الضفة الغربية وقطاع غزة تعرضا لالحتالل وتم االحتفاظ بهما نتيجة مبدأ 
جامد من مبادىء الصنف الصهيوين من القومية: "عدم التخلي البتة عن أي موقف أو 

وملّا كانت إسرائيل مل تزل  ).331أرض إالّ إذا أرغمت قوة قاهرة الواحد على ذلك" (ص 
منذ نشوئها حمكومة بأيديولوجيا االستيالء على األراضي لفسح اجملال أمام موجات 

الهجرة اليهودية، فإن احتالل الضفة الغربية وقطاع غزة مل يأت نتيجة نزوة عابرة 
غير حمسوبة، وإنما كان يتسق مع األيديولوجيا املوجِّهة التي أرساها مؤسسو 

. وبدالً من أن يستخلص شتيرنهل النتيجة البديهية أن االحتالل الصهيوين إسرائيل
لفلسطين إنما جاء نتيجة األصول األيديولوجية نفسها، فإنه يمّيز تمييزاً جوهرياً بين 

. وهو يؤكد أن "احتالل الضفة الغربية افتقر إىل األساس 1948وسنة  1967سنة 
لقرن العشرين، وهو األوضاع املأساوية التي اخللقي الذي اتسم به النصف األول من ا

بنيت عليها إسرائيل. إذ إن شعباً طال اضطهاده كان يحتاج إىل، ويستحق ال جمرد 
). لكن ما يقصِّر شتيرنهل عن رؤيته هو 336مالذ له، بل أيضاً دولة خاصة به" (ص 

وضاع أن ال وجود ألي حجة خلقية يمكن أن تبرر إقامة دوله كهذه، حتى ضمن األ
. فمن املمكن، حقاً، أن يبرر االضطهاد، يف بضع األوضاع 1948السائدة يف سنة 

احملددة، إقامة دولة، لكن ليس على أرض شعب آخرن وال جراء حملة عسكرية للتطهير 
العرقي. فهذه األفعال تتعارض بكل بساطة مع املبادىء اخللقية التي يرى شتيرنهل 

ا وهي: الروحية اإلنسانية العاملية وفكرة املساواة أن مؤسسي إسرائيل يفتقرون إليه



 راءاتق
190)، ص 2000(ربيع  42، العدد 11المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية  

 
 

4 
 

بين البشر، إلخ. إن منطلقات شتيرنهل تقود إىل النتيجة احلتمية القائلة إن 
األيديولوجيت املوجِّهة ملؤسسي إسرائيل فرضت مصيراً منافياً لإلنسانية على الشعب 

أن يتبنى هذه . لكن شتيرنهل بدالً من 1967كما يف سنة  1948الفلسطيني، سنة 
النتيجة البيّنة، يحجم عن ذلك تماماً، مثلما فعل غيره من اإلسرائيليين الـ"ما بعد 

  الصهيونيين".

  حممد علي اخلالدي
  أستاذ الفلسفة يف
  اجلامعة األميركية يف بيروت
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