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 االستعمار الصهيوين

 دراسات يف بعض: وتطبيع الشخصية اليهودية

 مفاهيم الصهيونية واملمارسات اإلسرائيلية
 .١٩٩٠مؤسسة األبحاث العربية، : بيروت. عبد الوهاب املسيرى. بقلم د

 

لعدد من املقاالت تم نشرها قبل أعوام يف دوريات  هذا الكتاب عبارة عن جتميع
وعلى الرغم من سعي املؤلف إلدخال التعديالت التحريرية التي . وصحف عربية

يتطلبها إخراجها من جديد يف شكل كتاب، فإنَّ املقاالت ظلت تعاين جراء أصلها 
غة أو الصحايف والتكرار، وبقيت بحاجة إىل ما يربطها بشكل متماسك من حيث الصي

 .املنهج

إذ نراه دقيقًا . من حيث الشكل، نالحظ أنَّ املؤلف عالج موضوعاته بدقة متفاوتة
، بينما نراه يتحاشى التوثيق )أكثر من ثالثة هوامش لكل صفحة(جدًّا يف الفصل األول 

ويحيلنا على قائمة مراجع يف نهاية كل من . تمامًا يف الفصلين الثاين والثالث
ويبدو للقارىء أنَّ املؤلف كان يمكن أنْ يؤدي خدمة أكبر  . واخلامسالفصلين الرابع 

ملادته لو أنَّه اهتم بتحريرها وتوثيقها بما ينقلها من مادة تنشر يف صحيفة يومية 
إىل مادة لكتاب يتناول موضوعًا مهمًا كاالستعمار الصهيوين، وتطبيع الشخصية 

 .اليهودية
اخللفية : "أولهما يتناول يف فصلين: اينقسم الكتاب قسمين ال رابط بينهم

وفيهما يركز املؤلف على حماولة دراسة ". بعض املفاهيم الصهيونية"و" التاريخية
الظاهرة الصهيونية يف سياقها الغربي، السياسي واالقتصادي والثقايف، كجزء من "

نيتها، بُعدها اخلاص وهو استيطا"آخذًا بعين االعتبار ." التشكيل االستعماري الغربي
بعض "ويتناول القسم الثاين، يف ثالثة فصول، ." ثم بُعدها الفريد وهو إحالليتها

 .التي تتمثل يف الهجرة ونظام الكيبوتس واجلريمة" املمارسات الصهيونية
يكرر املؤلف يف هذه اجملموعة من املقاالت أفكارًا سبق أنْ طرحها يف مؤلفات 

، سلسلة عامل املعرفة، "يولوجية الصهيونيةاأليد: "أنظر على سبيل املثال(سابقة 
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). ١٩٨٣و ١٩٨٢، الكويت، اجمللس الوطني للثقافة والفنون واألداب، ٦١و  ٦٠العددين 
 :وتتلخص هذه األفكار، بشيء من التبسيط، فيما يلي

  ٢٦ – ١٧ص (إنَّ الصهيونية فكرة استعمارية ذات صفة إحاللية فريدة.( 

  ٣٠ – ٢٧ص (إنَّ إسرائيل هي التعبير احلي عن تلك الفكرة.( 

  إنَّ االستعمار الصهيوين اإلحاليل، وبالتايل إسرائيل، ال بد من أنْ يكون عميًال
 ).٣٢ – ٣٠ص (لقوة خارجية 

 فما زال جتمعًا ملستوطنين ومهاجرين . إنَّ اجملتمع اإلسرائيلي مل يتكون بعد
 ).١٠٥ – ٩٣ص (

 الصهيوين االستعماري اإلحاليل يعاين جمموعة أزمات، بينها إنَّ املشروع :
األزمة السكانية وتتمثل يف نضوب مصادر الهجرة، وتساقط املهاجرين يف الطريق 

، وأزمة االستيطان التي يعمقها )١٢٠ – ١٠٦ص (إىل إسرائيل، ونزوح اإلسرائيليين 
ادية املتمثلة يف ازدهار ، واألزمة االقتص)١٢٨ – ٢٣ص (تكاثر العرب غير الطبيعي 

 – ١٢٨ص (املضاربات واالستهالك الشره واإلنتاج الهزيل وتمويل الشعب الطفيلي 
، وانتشار اجلريمة )١٧٣ – ١٧١ص (، وأزمة الفكرة الصهيونية وانحسارها )١٤١

 ).٢١٨ – ١٨٧ص (والفساد 

  ١٢٨ص (إنَّ االستعمار الصهيوين بدأ يفقد بالتدريج صفته اإلحاللية.( 

  
بطبيعة احلال، فإنَّ املؤلف ليس وحيدًا يف اإليمان بهذه الطروحات، إال أنَّ هذا 
القارىء، على األقل، ال يرى كيف يمكن لهذا الطرح اإليماين أنْ يسهّل الوصول إىل ما 

أسس ] ووضع[إنارة الظاهرة الصهيونية، : "يتوخاه املؤلف من هدف جدير بالثناء
ويرى املؤلف أنَّ الكتابة عن . ؟"ها العامة واخلاصةفهم عربي لها يدركها بأبعاد

... املنهج التآمري"أولهما : الصهيونية يف العامل العربي تندرج حتت أحد منهجين
ينظر إىل الظاهرة الصهيونية باعتبارها تعبيرًا عن شر ميتافيزيقي متأصل يف ] الذي[

الذين يشار (أو اإلسرائيليون وكل ما يأتي به الصهاينة . النفس أو يف الطبيعة اليهودية
ص ..." (إنَّما هو تعبير عن هذا الشر") اليهود"إليهم يف مثل هذه الكتابات باصطالح 

ال يصدر عن أية منطلقات ميتافيزيقية مسبقة، "؛ وثانيهما منهج علمي موضوعي )٧
وإنَّما يحاول أنْ يرصد الظاهرة الصهيونية يف أصولها وبنائها وحركتها، ويجمع 
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علومات واحلقائق إلظهار طبيعة الظاهرة الصهيونية وللتوصل إىل نبوءات يف شأن امل
 ).٨ص " (مستقبلها

واملؤلف، إذ يسعى لالنتماء إىل املنهج األخير، فإنَّه يميز نفسه منه بحذره من 
من املفاهيم الصهيونية التي تسللت داخل النهج العلمي املوضوعي " العدد الهائل"
دراسة الظاهرة الصهيونية اإلسرائيلية "ى هذا احلذر وذلك التميّز إىل ولقد أدَّ). ٩ص (

التاريخ 'باعتبارها ظاهرة اجتماعية اقتصادية وحضارية ال تنتمي إىل ما يسمى 
 ).١١ص " (، وإنَّما تنتمي أساسًا إىل التشكيل احلضاري االستعماري الغربي'اليهودي

هذا التقسيم الثنائي؛ فالساحة الفكرية بداية، ال يمكن أنْ يتفق هذا القارىء مع 
كما أنَّ من الصعب، بعد قراءة متأنية ملقاالت هذا الكتاب، أنْ . أرحب من ذلك كثيرًا

 .نوافق املؤلف على أنَّه ينتمي إىل واحد فقط من النهجين اللذين يذكرهما

ا ال يجد املرء صعوبة يف اإلشارة إىل العديد من األحكام املسبقة التي تخطته
فنحن ال جند، حلسن . الدولة/ الكتابة العربية عن الصهيونية وعن املشروع الصهيوين

احلظ، من يكتب حتى على جدران اخمليمات املقهورة أنَّ العنصر األساسي وراء األزمة 
أقل شعوب العامل إنتاجية وأكثرها "االقتصادية يف إسرائيل هو أنَّ اإلسرائيليين 

ثلث "مؤشرات فشل املشروع الصهيوين تكمن يف أنَّ  ، أو أنَّ )١٣٤ص " (بلطجة
٪ ٣٨وأنَّ .... عامًا يعانون إرهاقًا نفسًيا ٣٠و  ٢٥] ما بين[اإلسرائيليين االشكنازيين 

من أهم أسباب "ناهيك بالقول إنَّ ). ١٩١ص " (من اإلسرائيليين يدخنون السجائر
العدمية، نتيجة اإلحساس هو الشعور العميق ب] يف إسرائيل[تزايد معدالت اجلريمة 

 – ٢١٥ص ..." (بعدم األمن الناجم عن الرفض العربي والكفاح الفلسطيني املسلح
٢١٦.( 

إنَّ األيديولوجية الصهيونية "ال يتوقف املؤلف كثيرًا أمام موضوعته الرئيسية 
: قد أخفقت يف حتقيق هدفها األساسي، والتحدي الرئيسي الذي طرحته على نفسها

ويبدو لهذا القارىء أنَّ أحد أسباب ذلك يكمن ). ١٤٠ص " (صية اليهوديةتطبيع الشخ
وهذا اخللط . يف اعتماد املؤلف على خليط مما سماه املنهج التآمري واملنهج العلمي

املرتبط بكم ملحوظ من األحكام املسبقة أدَّى إىل االنتقائية التي تعيب أية دراسة 
 .مهما تكن نياتها حسنة
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اصية بوضوح يف حتاشي املؤلف التعاطي مع املؤسسة وتبرز هذه اخل
/ العسكرية اإلسرائيلية باعتبارها، يف الوقت نفسه، أداة لتطبيع الشخصية اليهودية 

 – ١٩٣ص (ففيما عدا حديثه عن الفساد واجلريمة يف اجليش  . اإلسرائيلية وجماالً له
ت اغتصاب اجملندات ، وحاال"العالقات اجلنسية غير املشروعة"، بما يف ذلك )١٩٥

أهم "وإجهاضهن، فإنَّ هذه املؤسسة العسكرية التي يصفها املؤلف، بحق، أنَّها 
تكاد تكون غائبة عن " وعموده الفقري... مؤسسات التجمع االستيطاين الصهيوين

 .ويشكل هذا الغياب قصورًا منهجيًا أساسيًا يف اعتقادنا. الكتاب
متميز يف تطبيع الشخصية اإلسرائيلية،  للمؤسسة العسكرية اإلسرائيلية دور

وتوفير جماالت االندماج االجتماعي، سواء فيما يتعلق بالفئات والطبقات االجتماعية 
ذات األصول اإلثنية والثقافية اخملتلفة املقيمة يف إسرائيل، أو فيما يتعلق بدمج 

وبطبيعة . جلديداملهاجرين اجلدد واستيعابهم وتلقينهم أساليب التكيف إزاء جمتمعهم ا
احلال، فإنَّ هذه إحدى خاصيات إسرائيل التي تميز دور املؤسسة العسكرية فيها من 

" االعتيادية"ففي اجملتمعات . دور مثيلتها يف بريطانيا أو الهند، على سبيل املثال
أمَّا يف إسرائيل، . تقوم املؤسسة العسكرية بدور ثانوي يف تطبيع شخصية املواطن

جنيد اإلجباري وخدمة االحتياط واخلدمة العسكرية الدورية واجبات حيث يشكل الت
أساسية من واجبات املواطنة، فإنَّ للمؤسسة العسكرية دورًا متميزًا ال يمكن إغفاله عند 
. احلديث عن إخفاق أو جناح األيديولوجية الصهيونية يف تطبيع الشخصية اليهودية

ام املسبقة، واالنتقائية، بوضوح أيضًا، يف ويبرز اخللط بين املنهجين، وتأثير األحك
 .تناول املؤلف لعمليات االستيطان

وتتضح أزمة الصهيونية وانحسارها أكثر ما تتضح يف عملية : "يقول املؤلف
لتوطينهم ' يهود'فاحلركة الصهيونية أصبحت غير قادرة على العثور على . االستيطان

تهجير / نشهده اآلن من موجات هجرةولعل ما ). ١٧٢ص " (يف املستعمرات اجلديدة
 .اليهود السوفيات إىل إسرائيل يقود املؤلف إىل إعادة نظر يستحقها املوضوع

 عبد الهادي خلف



 

 
 

  

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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