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  :اخلطايا األصلية

  تأمالت يف تاريخ الصهيونية وإسرائيل
Original Sins: Reflections on 

The History of Zionism and Israel 
By Benjamin Beit-Hallahmi. Boulder, Co: Westview Press, 1991.  

  
ي إسرائيلي مندمج اندماجاً جيداً لهذا الكتاب ميزة خاصة، إذ إنه كُتب من وجهة نظر يهود

يف جمتمعه، الذي أوجدته الصهيونية أصالً، ومع ذلك، فإنه يصدر حكماً بإدانة املغامرة 
وبسبب هذين العاملين، فإن الكتاب ال يشتمل على إدانة الصهيونية فقط، وإنما يوجد . الصهيونية

لقد ظهرت كتب ممتازة تتعلق . نهافيه أيضاً تفسير حمكم من وجهة نظر املستفيدين املفترضين م
لكن تاريخياً، تفاعل . بالصهيونية من وجهة نظر ضحاياها، وهم الفلسطينيون يف املقام األول

املستفيدون املفترضون من الصهيونية مع ضحاياهم ألن الظلم، مهما يكن الإنسانيًا، نوع من 
التفاعل، الغرض منه األخذ يف هذه احلقيقة تستدعي عرضاً تأريخياً مزدوجاً لهذا . التفاعل

وهذا العرض ال غنى عنه لفهم األمور، ومن جهة أُخرى ال . احلسبان املعنى الذي يمثله لكل طرف
 .غنى عن هذا الفهم يف أي تطبيق سياسي

وكانوا يف العادة . ويف املاضي قاوم عرب كثيرون الصهيونية ألسباب وجيهة تماماً
وفشلهم يمكن أن يُعزى . بهم، لكنهم فشلوا دائماً يف املقاومةيعون جيداً ما فعلته الصهيونية 

بصورة ثابتة إىل جهلهم بطبيعة احلركة الصهيونية وأهدافها وطرق عملها، وفوق كل شيء ما 
ويمكن تعميم هذا القول بأنه صحيح . تمثله لليهود، أو على األقل املشاعر التي أثارتها فيهم

يعد شرطاً مسبقاً للنجاح السياسي، وخصوصاً معرفة لسياسيين فمعرفة املرء خلصومه ا. عاملياً
ويجب أن يستخدم الضحايا بصيرة األعضاء . الضحايا لتاريخ الظامل وبنيته االجتماعية

املتحررين املوجودين يف جمتمع الظامل والقادرين على االرتقاء فوق أوضاعهم االجتماعية وإلقاء 
غي الدمج، إىل أقصى حد، بين املعرفة التي يمتلكها وينب. نظرة نقدية على ماضي جمتمعهم

التاريخ "وكما قال أحد املؤرخين العظماء، فإن . الضحايا وتلك التي يف حيازة هؤالء املنشقين
  .هلحمي الرائع يتيح لهذا البحث اإلقالع - ويف نظري، فإن كتاب بيت." بحث ال نهاية له

ا الصهيونية لسبب أو آلخر، ونشروا هناك الكثيرون من يهود الشتات الذين عارضو
والغالب على هذه األعمال كتاباتٌ ماركسية من ألوان عدة، غالبًا . كتابات كثيرة ضد الصهيونية

لكن هذه الكتابات كلها، سواء أكانت ماركسية أم غير ماركسية، . ما كانت تتنافس يف دوغماتيتها
ضاع االجتماعية التي عاش اليهود فيها، كانت تنم عادة عن جهل بالصهيونية وجهل أكبر باألو

ومل تكن درجة اجلهل أقل يف . وهذه أمور ينسب إليها يف املقام األول جناح الصهيونية وفشلها
أو عربية، وكثير منها يقدم بطريقة ممتازة التحوالت األعمال التي كُتبت من وجهة نظر فلسطينية 

هاد الباقين، لكن بقي عصياً على الفهم يف فلسطين، وطرد بعض الفلسطينيين الحقاً، واضط
اجملتمعُ الذي ارتكب مثل هذه االعتداءات وبنيته االجتماعية واألوضاع التي ساندت مسعاه 
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هلحمي تكمن يف  - والفائدة الكبيرة لكتاب بيت. للسيطرة، وما تال ذلك أيضاً من تراكم للقوة
  .اجلهد الذي يبذله مللء هذه الثغرة بدقة

فقد . ف نشوء الظواهر االجتماعية برمتها إىل مراحل خمتلفة من املاضييمكن استشفا
ننظر إىل الصهيونية بصورة رئيسية بأنها نتيجة الفترة احلديثة من التاريخ اليهودي، إال إن من 

لكن عندما يُشدَّد على بعض . املمكن أيضاً أن نضعها يف سياق التاريخ الكلي للشعب اليهودي
وكما . خ على حساب فترات أُخرى تُعالج بطريقة رديئة، فإن التشوهات تظهرالفترات يف التاري

هلحمي، فإن إعطاء بعض الفترات أولوية على حساب فترات أُخرى هو من اختصاص  - يبين بيت
  .املؤرخين والدعاويين الصهيونيين، وهم األشخاص أنفسهم يف أغلب األحيان

فصيل االدعاء الصهيوين أن الرومان قاموا هلحمي بالت - من األمثلة التي يحللها بيت
نتاج األدبي اإلإن . إذ ال يوجد مطلقاً ما يثبت هذا االدعاء. ينفي اليهود بالقوة من فلسطين

، أي بالتحديد عندما كان اليهود بحسب ٥٠٠وسنة  ٥٠التلمودي الضخم الذي وُضع بين سنة 
ويف هذه احلالة، كما يف . ي بكلمة واحدة، ال يأتي إىل ذكر هذا النف"منفيين"االفتراض السائد 

حاالت أُخرى، فإن الغرض من هذه األكذوبة هو استدرار عواطف املسيحيين املمارسين لشعائرهم، 
وخصوصاً ُأولئك الذين يتكلمون اإلنكليزية والذين هم، بغض النظر عن وضعهم االجتماعي، 

عاد اجلماعية احلقيقية التي نفذتها مطلعون جيداً على اإلجنيل، ومألوفة لديهم عمليات اإلب
بل على العكس، ففي . الرومان مل يقوموا بأي عمل كهذالكن . اإلمبراطوريتان اآلشورية والبابلية

ظل الرومان واإلمبراطوريات التي تعاقبت على حكم فلسطين، بما فيها اإلمبراطورية العثمانية 
تنقل من دون قيود، وكان يف إمكانهم ، كان الرعايا اليهود أحراراً يف ال)١٩١٨ – ١٥١٧(

وفضَّل يهود العثمانيون استانبول وسالونيك على أي مكان يف . االستيطان حيثما يحلو لهم
ومل تقم أية سلطة خارجية بمنعهم من الهجرة إىل . فلسطين، فإن السبب يعود إىل اختيارهم احلر

دما فرضت عليهم انتظار املسيح فلسطين، بل إن سلطات جمتمعهم هي التي منعتهم من ذلك، عن
هلحمي يف ذكر األسباب الدينية األُخرى التي أوجدها اليهود  - ولألسف، يفشل بيت. يف الشتات

والتلمود، الذي يعتبره اليهود السلطة الدينية العليا بدالً . لعدم القيام بهجرة جماعية إىل فلسطين
أمام الله، حتت طائلة العقاب الشديد يف حال من اإلجنيل، يذكر بوضوح أن اليهود أقسموا مراراً 

لقد أقسموا أوالً أالّ يحاولوا إنشاء دولة يهودية مستقلة، وثانياً أالّ يقوموا بهجرة : اإلخالل بالقسم
طبعاً، فإن ما تمثله الصهيونية مغاير . جماعية إىل فلسطين، بل أن تكون هجرتهم فردية إذا أرادوا

  .تماماً للقسمين
جيهة، يتوسع الكتاب يف معاجلة الفترة احلديثة من التاريخ اليهودي، أي وألسباب و

الفترة التي بدأت بعد أن أدخلت الثورة الفرنسية واحلكم املطلق املتنور تغييرات جذرية يف الوضع 
وإلدراك عمق هذه التغييرات، علينا فقط أن نذكر أن اليهود منعوا سابقًا . القانوين للسكان اليهود

فهم مُنعوا من االلتحاق باجلامعات األوروبية كافة تقريباً، ومن . رسة املهن كلها تقريباًمن مما
، ومن العيش يف معظم املدن األوروبية الكبيرة مثل )ما عدا يف بريطانيا وهولندا(شراء األراضي 

موسكو  ويف روسيا القيصرية، قُيِّد بشدة حق اليهود يف العيش يف. باريس وميالنو وفيينا ووارسو
ويف الوقت نفسه، مل تبدأ األنظمة يف تفكيك بنية املؤسسات . ١٩١٧وسان بترسبورغ سنة 
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اليهودية املتمتعة باحلكم الذاتي إال يف أواخر القرن الثامن عشر، إذ حافظت األنظمة املسيحية 
كم ووفقًا ألنظمة احل. واملسلمة املتعاقبة على سالمة هذه املؤسسات من أواخر أيام الرومان

الذاتي، كان األفراد اليهود ممثلين أمام سلطات الدولة بزعماء اجلوايل اليهودية، وكانت وظيفة 
الزعماء جمع الضرائب وتوفير خدمات أُخرى يف مقابل منحهم السيطرة على جواليهم كما 

ة املتمتعوطبعًا، فإن احلاخامين كانوا، بالتحالف مع األغنياء، يحكمون تلك الوحدات . ؤونايش
وهكذا، فإن إلغاءها يف القرن الثامن عشر كان بمثابة تقدم كبير، وهو أمر ربما ال . باحلكم الذاتي

  .يشدد الكاتب عليه بصورة وافية
كان التقدم كبيراً على نحو خالص من حيث أن احلكم الذاتي عني ضمنياً تطبيق الشعائر 

، مثل احلرمان الديني، وفرض "اطئيناخل"الدينية؛ فكانت العقوبات الشديدة تطبق على األفراد 
، عرف ١٧٩٥- ١٧٧٢وقبل تقسيم بولندا خالل فترة . الغرامات، واجلَلْد، وأحياناً كثيرة املوت

اليهود هناك، ملئات من األعوام، حكماً ذاتياً مل يألفوه يف أي مكان آخر، لكنه كان حكماً مصحوباً 
وكانت املعابد القديمة يف بولندا جمهزة . نيةبعقوبات قاسية تنفذ يف حق خمالفي الوصايا الدي

بأدوات تعذيب وأعمدة للَجلْد ظلت تستخدم حتى أواسط القرن الثامن عشر يف جماالت واسعة من 
حكم اإلعدام بيهودي جملرد أنه امتطى  ١٧٦٠وعلى سبيل املثال، ُنفذ سنة . اخملالفات الدينية

الطائفة اليهودية املتمتعة باحلكم الذاتي يف لفوف جواده ودخّن يوم السبت، وذلك بعد أن أدانته 
  .وصادق احلاكم امللكي على احلكم) ليمبرغ(

لكن التحرر الذي شهده القرن الثامن عشر، بانتزاعه من القادة اليهود حق ممارسة أعمال 
وباستثناء إيطاليا، . كهذه من دون اخملاطرة بأنفسهم، لقي معارضة شديدة من أغلبية احلاخامين

فقد فُرض التحرر على اليهود األوروبيين فرضاً من اخلارج بواسطة القوة املتفوقة لألنظمة 
وعندما اجتاح نابوليون روسيا، بعد أن منح يهود بولندا حترراً حمدوداً، ساند احلاخامون . احلديثة

السبب  جميعهم القيصر ألكسندر األول، الذي مل يمنح اليهود أية حقوق، وأعلنوا يف وثائق عامة
  .احلقيقي لتوجههم املساند لروسيا

إن الصهيونية ما كان لها أن تنجح من دون التحرر املسبق ليهود أوروبا؛ ذلك بأن 
احلاخامين، ومعظمهم عارض الصهيونية ألسباب دينية وبدرجة ال تقل عن معارضتهم للتحرر، 

صهيونية مل تتمكن من النجاح إّال وال. كانوا عندئذ سيمتلكون القوة الكافية للقضاء عليها يف املهد
وكانت . ألن التحرر قوض بصورة حاسمة القوة التي مارسها احلاخامون إزاء اجلماعات اليهودية

روسيا القيصرية املكان األفضل لنموها، حيث كان معظم اليهود األوروبيين يف نهاية القرن، 
وقد ازدهرت أيضاً يف اإلمبراطوريتين . وحيث كان التحرر حديث العهد نسبياً وبعيداً عن االكتمال

  . األملانية والنمساوية، حيث تال التحررَ موجاتٌ شعبية من العداء للسامية
عندما يناقش الكاتب العالقة املعقدة بين الصهيونية والعداء للسامية فإنه يكون يف 

عداء للسامية، مل فالصهيونية، وهي بعيدة كل البعد عن كونها الرد اليهودي على ال. أفضل أحواله
، كان هناك مفكرون يهود ويف اللحظة التي خطت الصهيونية خطواتها األُوىل. تكن أكثر من ردّ

وكانت حجتهم األساسية تقول إن . يشيرون إىل أن الصهيونية ليست رداً على العداء للسامية
ا تفصلهم عن الصهيونية ستديم ال حمالة األوضاع التي تؤدي إىل تفجير العداء لليهود ألنه
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وللحق، لقد برهن إنشاء إسرائيل عن . إنْ مل يكن ذلك يف أوروبا ففي الشرق األوسط - اجملتمع
صدق هذه التوقعات، إذ إن هذه الدولة حتولت يف الواقع إىل غيتو يهودي آخر، مدجج بالسالح هذه 

حتى إن . م الغابرةاملرة، لكنه عاكف على إعادة أوضاع احلكم الذاتي التي كانت سائدة يف األيا
فاعتماد إسرائيل على عطاءات . عنصر االعتماد على حسن نية القوى اخلارجية ليس مفقوداً إطالقاً

الواليات املتحدة املتزايدة، وذلك يف مقابل أن تقدم إسرائيل إليها املساعدة من أجل تنفيذ 
معات اليهودية املتمتعة باحلكم خمططاتها اإلمبريالية، يشابه بغرابة الدور الذي أدته أحياناً التج

  .الذاتي حلساب قوى متعددة ذات سيادة
يف إسرائيل فقط جند أن الدولة اليهودية تقيد حريات اليهود الدينية مثلما كان الوضع قبل 

إن الصهيونية أبعد من أن تكون حركة حترر يهودية، بحسب . ظهور اجملتمعات اليهودية احلديثة
وبفضل . ي حركة رجعية يهودية تنطوي على تقييد احلريات اليهوديةادعاء الصهيونيين، بل ه

بطبيعتها أن تكررهما، فإن " الدولة اليهودية"الدستور األميركي وقانون احلريات اللذين ال تستطيع 
اليهودي يف الواليات املتحدة يتمتع بحرية أكبر من حرية اليهودي يف إسرائيل، ال كفرد فحسب بل 

اليهودي يف الواليات املتحدة، مثالً، يستطيع أن يختار املراسيم التي يريدها لعقد ف. أيضاًكيهودي 
زواجه، بينما ال يستطيع أن يفعل ذلك يف إسرائيل، حيث ال يتم الزواج إال وفقاً ملراسيم تفرضها 

املتطرف، " اليسار"وليس مصادفة أن قطاعات احلركة الصهيونية كافة، بما فيها . قوانين الدولة
ويمكن إظهار . رغم أعضاءها، حتى امللحدين منهم، على عقد زواجهم وفقًا لشعائر دينية مفروضةت

فقد أنكرت . الطابع الرجعي للصهيونية حتى من دون اإلشارة إىل الفلسطينيين ونكران حقوقهم
بناء "الصهيونية حقوق اليهود أيضاً وساعدها، يف ذلك، اإلكراه الديني الذي أُنشىء عمداً من أجل 

  .، ووفقًا للنمط الذي تعتمده احلركات الرجعية كافة"الدولة
وأعراضه ظاهرة إىل حد كبير، هو يف  Kإن نكران حقوق اليهود يف إسرائيليف احلقيقة، 

. النهاية أمر بسيط جداً إذا ما قورن بأشكال التمييز ضد العرب الذين يحملون اجلنسية اإلسرائيلية
 مناقشة هذه املسألة وفقط بعد أن يالحظ أوالً أن التمييز يف إسرائيل لكن الكاتب يشرعن بذكاء، يف

 -  يف إسرائيل هو مصطلح سياسي 'يهودي'إن مصطلح . "موجَّه إىل جميع من هم من غير اليهود
 'يهودا'إن دولة إسرائيل تصنف األفراد . يف جنوب إفريقيا العنصرية 'أبيض'داري، مثل مصطلح إ

لكن دولة إسرائيل ال تطبق هذا ). ٨٨ص " (وآخرين 'يهود'اإلنسانية إىل   بحسب قوميتهم، وتقسم
 Statistical)" اإلحصاءات اإلسرائيلية"فحسب، بل إن كتاب التقسيم على اإلنسانية وحدها 

Abstract of Israel)  مبيِّناً بطريقة "غير يهودية"و" يهودية"يقسم حتى البندورة أو البَيْض إىل ،
اصيل املدعومة من الدولة والتي تدر أرباحاً كبيرة، مثل القطن، هي يف إسرائيل عرضية أن احمل

  ".يهودي"احتكار 
ن وصف التمييز ضد الفلسطينيين يف إسرائيل، وهو وصف يتألق يف هذا إجملة القول، 

تعمل الصهيونية والتمييز اإلسرائيلي الذي أنتجته،  إظهار كيفأجل فمن . الكتاب، ال يكفي وحده
من اإلنسانية % ٩٩,٩(إن غير اليهود كلهم ) ١: (التشديد على ثالث نقاط إضافية، وهي يجب

إن احلقوق املكتسبة لليهود من أية جنسية ) ٢(يف إسرائيل يتم التمييز ضدهم مبدئياً؛ ) بأكملها
مثل احلق يف العيش حيث  - كانوا يف جميع الدول املتمدنة، والتي تعتمد على أذونات إقامتهم



  ٢٠٥، ص )١٩٩٣ربيع ( ١٤، العدد ٤المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية تاءارق
 

٥ 
 

تنكرها إسرائيل على جميع من هم غير يهود ألنها تعتبر أن  -  ؤون ضمن حدود دول معينةيشا
إن القيود القانونية املفروضة على ) ٣(من مساحة إسرائيل حمجوزة قانوناً للسكان اليهود؛ % ٩٢

ي غير اليهود يف إسرائيل، تتشابه بغرابة مع القيود التي فرضتها الدول على اليهود يف الفترة الت
وكما ذكرنا سابقاً، فإن . سبقت احلداثة، والتي يريد املعادون للسامية إحياءها يف العصر احلديث

أحد القيود الرئيسية يف أوروبا ما قبل احلداثة تمثل يف التحديد الصارم حلق اليهود يف السكن يف 
. الطابع نفسهوفرض إسرائيل تمييز رئيسي ضد كل من هو غير يهودي تقريباً يحمل . أماكن معينة

لكنها (من أنها نشأت رداً مغلوطاً فيه على معاداة السامية هذا األمر يعني أن الصهيونية، على 
، شرعت على الفور، كما يشير الكاتب على نحو صحيح، يف تقليد املعادين )كانت رداً مع ذلك

  .ا إسرائيليف السياسة التي انتهجته" املسألة اليهودية"للسامية يف معاجلتها ملا يسمى 
أولهما ضرورة : هلحمي، املتألق واملثير لألفكار، يستوجب استنتاجين - إن كتاب بيت

شن الكفاح ضد معاداة السامية وضد الصهيونية معاً، كجزء من الكفاح العام ضد جميع أشكال 
 واالستنتاج الثاين هو أن اليهود يتحملون مسؤولية خاصة يف املشاركة يف. العنصرية والتمييز

فمن دون إعطاء . هذا الكفاح، ومسؤوليتهم ليست ضرورة خُلُقية فحسب، بل ضرورة مصلحية أيضاً
جميع الكائنات البشرية، ويف املقام األول الفلسطينيون الذين هم ضحايا الصهيونية، احلقوق التي 

  .يطالبون بها ألنفسهم بصورة حمقة، فإن اليهود لن يرتقوا أبداً من التحرر إىل احلرية
  

  يسرائيل شاحاك
  رئيس اجلمعية اإلسرائيلية
  للحقوق اإلنسانية واملدنية



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
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