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 الصهيونية واملعارضون لها

  )بالعبرية(يف أوساط الشعب اليهودي 
  .حاييم افني وجدعون شمعوين: إعداد

  .١٩٩٠املكتبة الصهيونية، مؤسسة بياليك، : القدس
  
  

أُلقيت يف مؤتمر عقدته الكتاب الذي بين أيدينا عبارة عن جمموعة حماضرات   
، بالتعاون مع "اليهودية يف زماننا"بدعوة من معهد  ١٩٨٧اجلامعة العبرية سنة 

موضوع الكتاب اخلالف بين الصهيونية من جهة وبين . املؤتمر الصهيوين العاملي
العناصر املعارضة لها وغير الصهيونية يف أوساط الشعب اليهودي من جهة أخرى، 

  .ألخيرةخالل املائة سنة ا
اشتمل الكتاب على عشرة فصول، ساهم يف حتريرها عدد من اخلبراء   

واخملتصين الذين حاولوا إبراز نقاط اخلالف بين التيارات اليهودية املعارضة 
للصهيونية، وقدموا إجابة الصهيونية عن األسئلة واالعتراضات التي كانت تواجهها 

ن العرض التاريخي الذي تضمنه الكتاب ويف هذا السياق،  فإ. من جانب هذه التيارات
هو حماولة لتقويم ما فعلته الصهيونية للشعب اليهودي وما أجنزته خالل قرن من 

  .الزمن
" إسرائيل –مركزية أرض "من أهم املوضوعات التي يعاجلها الكتاب موضوع 

  .يف الفكر الصهيوين، ومواقف التيارات املناهضة لهذه الفكرة
إسرائيل أقدم كثيراً من الفكرة  –الصلة بأرض "ل، أن ففي رأي دافيد فيتا

فقد عارض املتدينون املتزمتون . الصهيونية ومن احلركة الصهيونية كظاهرة حديثة
إسرائيل، بينما نحا  –الصهيونية، لكنهم مل يعارضوا فكرة أرض ) احلريديم(اليهود 

ية، لكنهم رفضوا يهود  -اجملدّدون وأنصار اليسار منحى القبول بنهضة سياسية 
إسرائيل والنهضة  –أما اإلصالحيون، فقد فصلوا بين أرض . مبدأ أرض إسرائيل

 –وأما يهود الدول املتحررة فكانوا مستعدين ألن يروا يف أرض . اليهودية القومية
ويخلص فيتال إىل أنه برز، يف نهاية األمر، ." إسرائيل مركزاً يهودياً دينياً ـو رمزياً

إسرائيل بلداً مقدساً وموطناً  –األول يدعو إىل اعتبار أرض : موقفان من املسألة
إسرائيل، وهو  -لإليمان القومي؛ والثاين يرى ضرورة بلورة مفهوم واقعي ألرض 
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ي حتكمه السلطنة العثمانية، ويعيش فيه عدد ضئيل من سياس –حصيلة واقع جغرايف 
  .السكان، ويسوده التخلف

يعرض املؤلف التغيرات األساسية التي طرأت على نظرة الشعب اليهودي إىل 
ويقول إن الوضع . إسرائيل ما بعد احلرب العاملية الثانية حتى اليوم –فكرة أرض 

 –ن اخلالف بشأن مفهوم أرض أوجد أنماطاً جديدة م ١٩٦٧الذي نشأ بعد حرب 
ومع ذلك، فإن . إسرائيل، وهو ما أدى إىل املزج بين احلقائق الروحانية والسياسية

إسرائيل موقعاً نهائياً، وحتويل هذا املوقع إىل اجملال السياسي مل  –إعطاء أرض 
يؤديا، يف رأي الكاتب، إىل إيجاد إجماع واسع يف شأن هذا املفهوم، بل تسببا 

ويضيف قائالً إن إعطاء قيمة مطلقة ملفهوم أرض . م املعسكر الصهيوين نفسهبانقسا
إسرائيل، بصورة مستقلة عن الكيان التاريخي لدولة إسرائيل، هو تهرب من الزمن  –

ومن الصلة بالتغيرات والقيم البشرية، يف الوقت الذي تدّعي الصهيونية أنها قامت 
  .قبل وبأوضاعه، ولتمنحه القدرة على احلسملتوجد لدى الشعب اليهودي الوعي باملست

مل يفقد هذا العرض للنقاش، املتعلق باخلالفات يف وجهات النظر إزاء مبدأ 
إسرائيل، شيئاً من أهميته يف الوقت الراهن، نظراً إىل كونه ما زال يشكل  –أرض 

موضوع اخلالف األساسي، ال بين اليهود والعرب خاصة، وذلك بعد أن اتخذ هذا 
االستراتيجي، وسبب مشكلة أساسية هي مشكلة  –فهوم بعداً جديداً هو البعد األمني امل

  ".األراضي العربية احملتلة"
هل انتصرت الصهيونية : يف الفصل األخير من الكتاب، يُطرح السؤال التايل

أن لدولة إسرائيل اليوم موقعاً يف العامل اليهودي : "فعالً؟ ويجيب ناتان روتنشترايخ
لكن هذا املوقع ال يعني غلبة الصهيونية أو . ها بؤرة التضامن اليهوديبوصف

هل هذا يعني أن الصهيونية كفكرة دخلت هي أيضاً مرحلة االنحسار ." انتصارها
واألفول، مثلها مثل العديد من األيديولوجيات التي تعاين أزمة انهيار وزوال؟ ويف مثل 

  الصهيونية؟ هذه احلال، أي إسرائيل ستبقى يف ظل غياب
يجمع هذا الكتاب ما بين العرض التاريخي والعرض النظري للخالفات بين 

التيارات املناهضة للصهيونية وغير الصهيونية من جهة، وبين الصهيونية نفسها من 
. جهة أخرى، وذلك يف أوروبا والواليات املتحدة وبعض دول املنطقة، مثل العراق

الت البحثية التي درست االجتاهات اليهودية وهو، يف النهاية، من أوسع احملاو
  .املعارضة للفكر الصهيوين خالل قرن بأكمله

 



 

 
 

  

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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