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كتب بالعبرية
متى وكيف اخ ُترعت أرض إسرائيل
شلومو زاند
تل أبيب :كنيريت ،زموره بيتان ،دبير 278 .2012 ،صفحة.

ُينظر

إىل الثالوث
املقدس
املهيمن يف عصرنا على الفكر
الديني اليهودي والصهيوين:
"توراة إسرائيل" ،و"شعب
إسرائيل" ،و"أرض إسرائيل"،
وعلى أقل تقدير يف أحد أهم
التوجهات اليهودية املركزية،
بصفته ثالوث ًا يهودي ًا أزلي ًا
عمره بعمر اخللق ،ومصيره
أن يندثر عند جميء املسيح
املنتظر إذ ست ّتحد هذه األضلع
الثالث مع ًا :خالص شعب
توراة إسرائيل يف أرض
إسرائيل ،ليش ّكلوا شيئ ًا واحد ًا
ويعتبر
هو اخلالص (غؤواله)ُ .
هذا الثالوث أحد أهم األساطير
املؤسسة لأليديولوجيا
الصهيونية .ويف احلقيقة ،فقد
تبلور هذا الثالوث بصورة
خاصة على يد احلاخام أبراهام
يتسحاق هكوهن كوك (ليتوانيا

1865ـ فلسطين  )1935أحد
أهم املؤسسين للتيار الصهيوين
الديني .وبينما شددت
احلركة العمالية الصهيونية
واحلركات االشتراكية اليهودية
األُخرى واحلركة التصحيحية
الصهيونية على "شعب
إسرائيل" و"أرض إسرائيل"
واعتبرت "توراة إسرائيل" سند ًا
تاريخي ًا أو توثيق ًا للتاريخ
اليهودي القديم أو إرث ًا ثقافي ًا،
وشددت احلركات الدينية
األورثوذكسية (احلريدية)
على "توراة إسرائيل" و"شعب
إسرائيل" واعتبرت "أرض
إسرائيل" أرض ًا مقدسة ُيحرم
اإلقامة فيها لصعوبة التق ّيد
بالفرائض الدينية اخلاصة
بها ،فقد جاء التيار الصهيوين
الديني وطرح منذ مطلع
ال
عشرينيات القرن العشرين "ح ً
توفيقي ًا" يجمع بين الطرفين،

ويتلخص بهذا الثالوث
املقدس .ويف احلقيقة ،فإننا
نشهد مع مرور السنين حتوالت
داخل هذين الطرفين ،إذ اقترب
الطرف االشتراكي القومي
إىل أطروحة "توراة إسرائيل"
بصفته كتاب ًا مقدس ًا ،ومن
الطرف اآلخر اقترب الطرف
األورثوذكسي أكثر فأكثر
إىل الطرح الذي يوجب شرع ًا
االستيطان يف فلسطين ،أو على
يحرمه .وبشأن
أقل تقدير ال ّ
أصدرت
هذا التحول األخير
ُ
سنة  2005كتاب ًا بعنوان:
"عودة إىل التاريخ املقدس:
احلريدية والصهيونية" (دمشق:
قدمس للنشر والتوزيع).
أما التيار الصهيوين
ّ
الديني فال يعترف بأنه بلور
طرح ًا جديد ًا ،وإنما يقول
يلخصه
إن هذا الطرح الذي ّ
بتعبير "صهيونية" ،كان
كامن ًا دوم ًا يف اليهودية،
وما فعله هذا التيار ما هو إ ّ
ال
إزالة الغبار عنه ،وتقديمه من
جديد .واستناد ًا إىل هذا يعود
بعض الباحثين املنتمين
إىل هذا التيار عقائدي ًا إىل
إزالة الغبار عن "صهيونية"
حاخامات الديانة اليهودية

قراءات

القدماء أو حركات أو تيارات
يهودية قديمة .وأحد األمثلة
الشائعة بين املنتمين أو
املقربين إىل هذا التيار هو
ّ
الشاعر األندلسي يهودا الالوي
(1085؟  )1141 -صاحب
"الكتاب اخلزري :كتاب احلجة
والدليل يف الدين الذليل"
(الذي صدر مؤخر ًا بالعبرية
بأحرف عربية عن منشورات
اجلمل.)2012 ،
أثار صدور كتاب "متى
وكيف اخ ُترع الشعب اليهودي"
للباحث اإلسرائيلي شلومو زاند،
الصادر بداية باللغة العبرية يف
سنة ( 2008وبالعربية بعنوان
"اختراع الشعب اليهودي"،
رام الله :مدار )2010 ،ضجة
إعالمية بالغة حملي ًا وعاملي ًا
ألنه حاول الكشف عن زيف
االدعاء الصهيوين املتعلق
بإحدى أضالع هذا الثالوث
املقدس :الشعب اليهودي .وقد
سعى لتقويض مفهوم "شعب"
يف كل ما يتعلق بجماعة
الدين اليهودي املستند إىل
الطرح الصهيوين القائل إن
جماعة اليهود ُتعتبر شعب ًا
ألن عالقة عرقية أساس ًا تربط
بين املنتمين إليها .ويطلعنا
الباحث يف كتابه احلايل على
أن كتابه السابق ("اختراع
الشعب اليهودي") سعى ،اعتماد ًا
على أبحاث ومواد ومصادر

تاريخية ،لتفنيد االصطالحات
املاهوية واملركزية اإلثنية
والال ـ تاريخية القائمة يف
تعريف اليهودية والهوية
اليهودية (ص .)21
وشبيه ًا بحالة القومية
التي ظهرت أوروبي ًا (يف نهاية
القرن الثامن عشر) يف جو
مفعم بخطاب عرقي "علمي"
يعتمد على تصنيف الفئات
البشرية أساس ًا إىل أعراق،
هناك فكرة "الوطن" التي
ظهرت هي األُخرى يف تلك
احلقبة التاريخية بتصوراتها
ومفاهيمها وتفسيراتها
الدينية .كذلك ،وبالتزامن
مع اختراع الشعب اليهودي
"علمي ًا" ومسيحياني ًا إجنيلي ًا
على يد أوروبيين ،مناهضين
ديني ًا وسياسي ًا لليهود من
جهة ،ومتضامنين جد ًا معهم
من جهة ُأخرى ،جرى اختراع
فكرة "أرض إسرائيل" كأرض
جغرافية ذات أبعاد سياسية،
وموطن الشعب اليهودي يف
الفترة ذاتها على يد هاتين
الفئتين مع ًا.
وقبل عرض مباحث
الكتاب وأطروحاته ال بد لنا
ننوه بأن الالفت للنظر
من أن ّ
هو أن الباحث شلومو زاند،
وخالف ًا لالختيار "األذكى"
وفق املعايير األكاديمية
املعتمدة عاملي ًا وحملي ًا ،اختار
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أن ينشر كتابيه بداية باللغة
العبرية ،علم ًا بأنه كان يمكنه
نشرهما باللغة اإلجنليزية أو
الفرنسية وهما لغتان يتقنهما
جيد ًا .ولهذه احلقيقة بعض
ال ،يشير
الدالالت املهمة :أو ً
هذا االختيار إىل مدى شجاعة
هذا الباحث ،وذلك خالف ًا
لبعض زمالئه الذين ينشرون
بعض القضايا "احلساسة"
صهيوني ًا بلغات غير العبرية،
ثم ينقلونها إىل العبرية بعد أن
ُيدخلوا عليها "تعديالت" بحيث
تتالءم واإلجماع الصهيوين
بغرض عدم "التطاول" على
اجملتمع اإلسرائيلي وزعزعة
املسلمات التي يستند إليها،
وهذا بهدف عدم دفع ثمن
باهظ جلرأته البحثية؛ ثاني ًا،
إن اجلمهور الهدف الذي
يخاطبه الباحث هو اجلمهور
اإلسرائيلي حتديد ًا ،فهو يتوجه
إليه بلغته ويحيله على مصادر
أولية ومراجع بحثية منشورة
باللغة العبرية أساس ًا؛ ثالث ًا،
ال يفترض الباحث أن على
البحث األكاديمي أن يستمر
يف عزلته عن اجملتمع ،وإنما
على العكس من ذلك ،فإنه يرى
أن للبحث األكاديمي رسالة
اجتماعية وسياسية أيض ًا ،أو
أن هذا البحث يتغذّى ويعتمد
على أسس اجتماعية وسياسية
وثقافية .ويتعزز هذا االستنتاج
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حين نلتفت إىل هوية دور النشر
التي يختارها لنشر دراساته،
فهي جميع ًا غير جامعية
(مثل" :عام عوفيد"؛ "رسلينغ"؛
"كنيريت ،زموره بيتان،
دبير") ،ومتوفرة أمام اجلمهور
األكاديمي وغير األكاديمي
على حد سواء ،ذلك بأن دور
النشر اجلامعية ال تعتمد
التسويق خارج البرج العاجي
األكاديمي اجلامعي ،وال تطمح
إىل ذلك؛ رابع ًا ،خالف ًا للعديد
من زمالئه ،فإن احلصول
على درجات وعالوات إدارية
وأكاديمية يف اجلامعة ،والتي
تترجم إىل وظائف وميزانيات
َ
بحث ومنح وأوسمة ،وفق النهج
املعتمد يف اجلامعات عامة،
واإلسرائيلية خاصة ،ليس
هو الدافع األساسي وراء نشر
أبحاثه ،وإنما هو املساهمة يف
التغيير االجتماعي والثقايف
يف اجملتمع ،ونستدل على ذلك
من خالل اعتماده على املناهج
البحثية النقدية واالبتعاد عن
املناهج التحليلية احملافظة
والوظيفية التي تنأى بنفسها
عن املساهمة يف إحداث
تغييرات يف اجملتمع؛ خامس ًا،
يمكننا اجلزم بأن الباحث زاند
يويل دور املفكر عامة ،واملؤرخ
خاصة ،على صعيد بناء الهوية
اجلمعية ،أهمية بالغة جد ًا ،
األمر الذي يح ّمله مسؤولية
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أخالقية .وعليه ،فإننا ال نبالغ
حين نصف الباحث شلومو زاند
بأنه أقرب إىل املفكر العضوي،
وفق اصطالح غرامشي ،منه إىل
الباحث أو املفكر املنسلخ عن
جمتمعه ،احملافظ على كرسيه
يف البرج العاجي ،والذي ال يرى
نفسه شريك ًا يف بلورة وصوغ
طموحات وسلوكيات اجملتمع
الذي يعيش بين ظهرانيه.
يسعى زاند من وراء بحثه
هذا لتقويض ّ
مركب آخر
يف الثالوث املقدس" :أرض
إسرائيل" بصفتها وطن ًا
للجماعة الدينية اليهودية.
ُيهدي الباحث الكتاب إىل
أرواح سكان قرية الشيخ مونِّس
الذين اق ُتلعوا من قريتهم التي
أقيمت على أنقاضها جامعة تل
أبيب حيث يعمل الباحث ويكتب
دراسته هذه ،ويخصص خاتمة
الكتاب لعرض مصير القرية
وحميطها املعماري.
يطلعنا الباحث يف مستهل
تقديمه على خبرته الشخصية
كجندي يف اجليش اإلسرائيلي
حين اكتشف خالل حرب
حزيران  /يونيو  1967هوس
توسيع حدود دولة إسرائيل
لدى اجلنود والضباط كي
تضم أكبر مساحات ممكنة من
األراضي شرقي القسم الغربي
ال إىل منطقة
للقدس وصو ً
الغور ونهر األردن .ويكشف

القراء شهادته
الباحث أمام ّ
الشخصية على مقتل أحد
املسنين الفلسطينيين الذين
أمسك به اجلنود يف منطقة
أريحا ،واكتشفوا أن لديه
ال كثيرة بعملة الدوالر .لقد
أموا ً
أقدم اجلنود على تعذيب هذا
املسن الفلسطيني إىل أن لفظ
أنفاسه األخيرة ،وكانت وظيفة
الباحث آنذاك حراسة غرفة
التعذيب من اخلارج ،لكنه
استرق النظر وشاهد عملية
التعذيب .ويعترف الباحث بأن
عملية التعذيب والقتل هذه
عذّبت ضميره أعوام ًا طويله
ألنه مل يحاول منعها" :يبدو
أن عملية القتل هذه ال تزال
تسكن يف داخلي حتى يومنا
توصل عبر التجربة
هذا ".وقد
ّ
إىل خالصة فحواها أن "القوة
العظيمة قد تفضي إىل إحساس
حتملها،
بالسطوة التي ال يمكن ّ
سطوة على أناس آخرين
تنتهي يف نهاية املطاف إىل
سطوة على املكان" ،عالوة
على أن هذه القوة العظيمة "قد
تفضي إىل إجرام ُمفسد" أيض ًا
(ص  .)16وبعد مرور عام
على تلك التجربة الشخصية،
وعودته إىل اخلدمة يف صفوف
االحتياط ،وقف يف طابور
اجلنود حيث خطب فيهم
قائدهم العسكري رحبعام
زئيفي (الوزير الحق ًا ،والذي

كتب بالعبرية

اغتاله أفراد من اجلبهة
الشعبية لتحرير فلسطين يف
تشرين األول  /أكتوبر 2001
حين مكث يف فندق "حياة
ريجنسي" يف القدس) مشير ًا
ال بلهفة
إىل جبال األردن قائ ً
عظيمة" :تلك اجلبال أيض ًا
تقع يف أرض إسرائيل ،هناك
أيض ًا يف جلعاد وباشان عاش
أجدادنا" (ص  .)17والحق ًا
يطلعنا الباحث على السبب
املباشر النكبابه على كتابه
هذه الدراسة :فبعد صدور
كتابه "اختراع الشعب اليهودي"
نشر املؤرخ اإلجنليزي
الصهيوين املشهور سيمون
شامة نقد ًا للكتاب جاء فيه:
"فشل [الباحث يف حماولته]
لفصل رابط الذاكرة بين أرض
اآلباء وبين التجربة اليهودية"
(ص  .)20ويعترف زاند
بأنه فوجىء يف البداية بهذا
القول ،لكنه بعد ورود مثله يف
مراجعات ُأخرى للكتاب ،فهم
يقوض
أن القول إن كتابه إنما ّ
عملي ًا "حق اليهود يف وطنهم
القديم" هو أحد الردود املركزية
على كتابه ،وهو على ما يبدو
نبهه إىل وجوب
الرد الذي ّ
الوقوف عند مسألة "أرض
إسرائيل" بصفتها "الوطن
القديم" للجماعة اليهودية.
بعد ذلك ينتقل الكاتب يف
االفتتاحية التي منحها عنوان

"قتل اعتيادي ،التطلعات إىل
اخلالص ،واسم مكان" ،إىل
حماولة تفكيك األسطورة
الصهيونية بشأن "أرض
إسرائيل" .فهذه األسطورة تقول
إن شعب إسرائيل عاش يف
كنعان  /فلسطين وتبلورت
شخصيته القومية على ترابها،
تمام ًا كما جاء يف وثيقة إعالن
إقامة دولة إسرائيل ،لكنه ُأجلي
عنها عنوة على يد الرومان
يف أعقاب دمار الهيكل الثاين
يف القرن األول للميالد ،ومع
ذلك بقي على ترابها بعض
السكان اليهود الذين حافظوا
على األرض وفلحوها .ويرى
املؤلف أن هؤالء هم سكان
البلد الفلسطينيون الذين ُنسبوا
الحق ًا إىل العرب ،وقد صلّى
وتشوقوا على
جميع اليهود
ّ
مدار العصور منذ  1900عام
"للعودة" إىل "الوطن التاريخي"
كي يعيدوا أجمادهم وينشئوا
كيانهم السياسي املستقل
على ترابه .عالوة على ذلك،
ُمنح الشعب اليهودي شرعية
سياسية وأخالقية دولية،
ال عن التوراة طبع ًا،
فض ً
واعتراف ًا بحقوقه يف "أرض
إسرائيل"؛ وتلك الشرعية وذلك
االعتراف يتجسدان بوعد بلفور
بصورة خاصة.
ويف بداية مشواره
نحو تفكيك هذه األسطورة

قراءات
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وتقويضها ،يؤكد الباحث
أنه حتى لو افترضنا أن
أصول اليهود تعود "عرقي ًا"
إىل أصل واحد مصدره
كنعان /فلسطين ،فكيف
يمكن إرجاع عقارب الزمن
إىل أكثر من  1900عام إىل
الوراء ،وإعادتهم إىل "موطنهم
األصلي"؟ ماذا بشأن بقية
الشعوب واجلماعات األُخرى
التي ربما ستطرح االدعاء
نفسه وتطالب بإعادتها
إىل "مواطنها األصلية"؟ هل
يمكن لعاقل أن يوافق على
ادعاء ضرورة عودة املسلمين
إىل شبه اجلزيرة اإليبيرية
وإنشاء دولة إسالمية هناك
ألن أجدادهم ُطردوا منها
يف املاضي؟ ويشدد الباحث
على حقيقة أن فكرة "أرض
إسرائيل" كموطن قومي
تاريخي لليهود هي فكرة
أوجدها وعززها التيار
اإلجنيلي البروتستانتي،
واألوروبيون املعادون لليهود
واليهودية منذ مطلع القرن
التاسع عشر الذين طالبوا
اليهود باخلروج من بالدهم
واللجوء إىل "موطنهم األصلي"
يف فلسطين .وقد ر ّد الباحث
على هذا االدعاء يف كتابه
السابق ،وب ّين أن أصول يهود
شرق أوروبا هي شرق أوروبا
نفسها ،ألن جماعات كبيرة
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تهودت هناك وتنقّل بعضها
ّ
بين بالد أوروبا شرقها
وغربها (ص ،38 ،26-25
ال
ال طوي ً
ويخصص لذلك فص ً
هو الفصل .)3
عالوة على ذلك ،ال ينكر
الباحث وجود شوق يهودي
روحاين إىل صهيون ،لكن هذا
الشوق صادر عن جماعات
دينية مضطهدة تتوق عملي ًا
إىل انعتاق روحاين من واقعها
املرير ،وطبع ًا ليس إىل أرض
جغرافية فعلية .وحتى لو
كان هذا الشوق إىل مكان
مقدس فإنه ال يمنح صكوك
ملكية على هذه األرض ،وال
يمكن أن نستدل من خالله
على توق اجلماعة الدينية
اليهودية إىل املطالبة بتم ّلك
جماعي على وطن قومي ،ألن
"أرض إسرائيل" التي تظهر يف
كتابات وشعارات الصهيونيين
واإلسرائيليين ،ليست قريبة من
األرض املقدسة التي اتخذها
اليهود القدماء قبلة لهم يف
صلواتهم (ص .)29-28
كذلك ،بالنسبة إىل العديد من
هؤالء اليهود القدماء ،فإن
"أرض إسرائيل" هي بمثابة
تعبير جمازي يشير إىل مقام
روحاين ال إىل مكان جغرايف
عيني (ص  .)30ومن املثير
يف هذا الفصل إشارة الكاتب
إىل حقيقة أن كتب ًا متنوعة
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تاريخية وأدبية وغيرها تذكر
كلمة فلسطين أو أسماء ُأخرى،
و ُترجمت إىل اللغة العبرية
يف القرن العشرين يف ظل
األيديولوجيا الصهيونية ،قد
اس ُتبدلت هذه األسماء جميعها
بعبارة "أرض إسرائيل" ،حتى
إن األدبيات الصهيونية األوىل
ملؤسسي الصهيونية (مثل
هيرتسل ونورداو وبوروخوف)،
والصادرة بلغات أوروبية
متعددة ،استخدمت كلمة
فلسطين ،لكنها اس ُتبدلت حين
ُترجمت إىل العبرية لتصبح
"أرض إسرائيل" (ص .)33
واألمر هو نفسه فيما يتعلق
بالكتب القديمة (الصادرة يف
القرون األوىل بعد امليالد)،
مثل كتب يوسيفوس فالفيوس
(100 – 37م) التي صدرت
باليونانية (ص  .)37ويف
هذا السياق ال بد لنا من
اإلشارة إىل حقيقة أُخرى
فحواها أن جميع رجال الدين
واملفسرين واملفكرين اليهود
الذين كتبوا باللغة العربية
يف العصر الوسيط ،وأشهرهم
سعيد الفيومي (ت942 .م)،
والشاعر األندلسي يهودا الالوي
(ت1141 .م) ،وموسى بن
ميمون (ت1204 .م) ،قد
استخدموا تعبير "بالد الشام"
(أو "بلد الشأم") ،لكن حين ُنقلت
كتاباتهم إىل العبرية منذ القرن

الثالث عشر جرت ترجمة هذا
التعبير إىل "أرض إسرائيل"،
وأضحت هذه الترجمة سائدة
وال تزال بين املترجمين
املعاصرين .وبما أن الكاتب
غير مطلع على هذا التراث
اليهودي ،فإنه مل يشر إىل هذه
احلقيقة التي كان لها أن تعزز
طرحه العام.
يتوقف الفصل األول
وعنوانه" :استحداث أوطان:
من احلتمية البيولوجية إىل
تملك األمة [للوطن]" عند
تاريخ مفهوم الوطن يف التراث
الثقايف الغربي ،بدء ًا من التراث
اليوناين والفكر اجلمهوري
ال إىل الفكر
الروماين ،وصو ً
القومي والفكر اجليوسياسي
النازي واستيعابه يف املمارسة
والفكر الصهيونيين :وطن
بمعنى بيت األسرة الواحدة،
ومكان إقامة العائلة املمتدة،
ومكان الوالدة ،والقرية التي
ترعرع فيها الفرد ،والوطن
بمعنى النظام املدين الذي
يعيش بين ظهرانيه الفرد،
وفكرة الوطن بمعنى األم
األصلية للشعب .وطبع ًا ال يمكن
تصور مثل هذا العرض بمعزل
ّ
عن الفكرة القومية األوروبية
يف مطلع العصر احلديث ،إذ
كان ال بد من استحداث ح ّيز
جغرايف (مدى حيوي) لكل
شعب هو أشبه بكائن عضوي.

كتب بالعبرية

ينتقل الكاتب يف الفصل
الثاين ،وعنوانه" :أسطرة
البالد ـ ميتريتوريا ـ يف البدء
وعد الله البالد"* إىل الكالم عن
َ
مفهوم الوطن بصورة عامة،
و"أرض إسرائيل" بصورة
خاصة ،كما تنعكس يف الكتب
اليهودية املقدسة وكتب
التاريخ والفكر اليهودي يف
العصرين اإلغريقي والروماين،
ال إىل نهاية القرن
وصو ً
الثامن عشر .ويشير الكاتب
هنا إىل حقيقة أن مفهوم وطن
الذي يظهر يف التوراة 19
مرة فقط يفيد بمعنى مكان
الوالدة ،أو املكان األصلي
لألسرة .وجميع أنبياء إسرائيل
وزعمائهم يف العصور األوىل
لليهودية ع ّبروا عن حنينهم
إىل أوطانهم (بابل ومصر)،
واستهزؤوا بوطنهم اجلديد
وبسكانه (كنعان) ،وبلغ ذلك
تصور
االستهزاء إىل حد بلورة
ّ
شوفيني عدائي إجرامي يف
تعاملهم مع سكان بالد كنعان
األصليين ،وأبلغ سفر لهذا
التصور (اإلبادة اجلماعية) بال
منازع هو سفر يشوع .كما أن
تعبير "أرض إسرائيل" ال يظهر
يف التوراة .ويؤكد الكاتب أن
جممل الكتب املقدسة اليهودية
ال تضفي أي معنى سياسي

لبالد كنعان  /فلسطين ،أي
ال تفيد بوجود أي ضرورة
لبناء كيان سياسي لليهود
يف هذه البالد ،وإنما هي بالد
مقدسة ُفرِضت على سكانها
شرائع كثيرة من العسير جد ًا
القيام بها ،وهي أشبه بأحكام
اإلقامة ضمن أي حرم مقدس
كاحلرم املكي أو حرم املدينة
أو اإلقامة ضمن كنيسة املهد
ال .ونشهد
أو كنيسة القيامة مث ً
أيض ًا حماوالت متعددة لرؤية
تعبير "أرض إسرائيل" بصفته
عبارة جمازية تعني "احلياة
اآلخرة" ،وأن كل من يص ّلي
ألرض إسرائيل يعني التضرع
إىل الرب كي يحصل على
"نصيب يف احلياة اآلخرة".
أما الفصل الثالث وعنوانه:
ّ
"من احلج املسيحي إىل
صهيونية مسيحية :بلفور ِ
يعد
بالبالد" ،فيتوقف عند بلورة
فكرة "أرض إسرائيل" ،كمكان
جغرايف له دالالت سياسية
لشعب إسرائيل ،على يد أعضاء
التيار اإلجنيلي البروتستانتي
يف مطلع القرن التاسع عشر
يف أوروبا (وخصوص ًا يف
بريطانيا) ،ويشير إىل دورهم
البالغ على عدة صعد لتحضير
األرضية إلنشاء كيان يهودي
يف فلسطين؛ ذلك التحضير
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الذي كان حيوي ًا جد ًا إلقامة
دولة إسرائيل ،ومن دونه
مل تكن ربما إسرائيل لترى
النور (ص  .)150ويتوقف
الكاتب عند بعض الشخصيات
احملورية التي كان لها أدوار
حيوية لتعزيز فكرة "أرض
إسرائيل" البروتستانتية
وتهيئة األرضية لنشوء دولة
إسرائيل (كبلفور).
يحاول الكاتب أيض ًا البحث
عن بدايات احلج اليهودي
إىل فلسطين ،واعتماد ًا على
مراجع بحثية ُأخرى ،يستنتج
أن ظاهرة احلج اليهودية
ظهرت مع االحتالل اإلفرجني
(الصليبي) لفلسطين فقط،
بصفتها ردة فعل على هذه
اخلطوة .وجاء يف هذا الفصل
أن  30مؤ َّلف ًا معروف ًا صدرت
منذ سنة 136م حتى أواسط
القرن التاسع عشر يف العامل
اليهودي تصف مسيرات حج
يهودية .ويف املقابل ،ظهر يف
العامل املسيحي منذ سنة 333م
حتى سنة  1878نحو 3500
مؤ َّلف تسرد قصص احلج
املسيحي إىل األرض املقدسة
(ص .)136-135
يتوقف الفصل الرابع عند
جزء مركزي هو" :الصهيونية
ضد اليهودية :احتالل احل ِّيز

* ميتريتوريا :هي دمج لكلمتين باللغات األوروبية ،ميتوس (أسطورة) وتريتوريا (إقليم ،أرض).
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اإلثني" ،ويسعى لتتبع ترجمة
مفهوم "أرض إسرائيل"
البروتستانتية إىل مفهوم
صهيوين يهودي ،ثم ترجمته
وحتوله
على أرض الواقع،
ّ
إىل مشروع سياسي وعسكري
حملته احلركة الصهيونية،
ويتطرق إىل ردات أفعال
التيارات الدينية اليهودية
السلبية عليه واملقاوِمة له
يقوض مفهومها اإليماين
ألنه ّ
الروحاين واجملازي لتعبير
ويحوله إىل
"أرض إسرائيل"،
ّ
مكان جغرايف ال عالقة له
بالبعد
بالدين والعقيدة أو ُ
الروحاين .كذلك يتت ّبع هذا
الفصل مراحل حتويل التوراة
إىل صك ملكية علماين يشهد
على حقوق ملكية يهودية
حصرية على فلسطين ،ويسلّط
الضوء على مساهمة املؤرخين
اليهود يف هذا الصدد.
تعرضه
وجاء يف معرض ّ
ألصول اليسار الصهيوين
ومقارنته باليسار األوروبي
أنه خالف ًا لليسار األوروبي،
فإن اليسار الصهيوين نشأ على
أساس ضرورة احتالل األرض
وإنشاء منظومة استيطانية
قومية عرقية يهودية إقصائية
يف فلسطين (ص .)228
كذلك يتوقف هذا الفصل عند
نقطة التحول من "االستيطان
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االشتراكي" (الصهيوين
الكالسيكي) إىل "االستيطان
الديني القومي" (الصهيونية
اجلديدة) ،والذي يتجلى حالي ًا
يف احلركة االستيطانية يف
الضفة الغربية وقطاع غزة.
ويحمل الفصل اخلامس
القصير جد ًا ( 4صفحات فقط)
عنوان" :بدل تلخيص :قصة
العقرب والضفدع احلزينة"،
وهو خالصة لبعض أهم
األطروحات التي توقّف عندها
يف الفصول السابقة.
أما خاتمة الكتاب
ّ
وعنوانها" :حول قرية بصفتها
ال وذاكرة بصفتها مغزى"،
مثا ً
فتسعى للتوقف عند مصير
قرية الشيخ مونِّس التي
ُه ّجر سكانها و ُنهبت بيوتها
ود ّمرت واق ُتلعت بساتينها
ُ
وشيدت جامعة تل
أخير ًاُ ،
أبيب على أنقاضها ،وهي
اجلامعة التي يكتب الباحث
كتابه هذا يف إحدى غرفها،
عالوة على حقيقة تستدعي
التهكم وتتلخص بتشييد أربع
دوائر للذاكرة اليهودية على
أراضي القرية" :متحف أرض
إسرائيل"؛ "متحف الباملاخ"؛
"املتحف اإلسرائيلي يف
مركز رابين"؛ "متحف الشعب
اليهودي ـ بيت الشتات".
على صغر هذا الكتاب

فإنه ،وربما بصورة مبالغ
بها يف رأي البعض ،يطمح
إىل االمتداد فترة زمنية طويلة
جد ًا (أكثر من  2000سنة)
لتلخيص فكرة "أرض إسرائيل"
القومية املتخيلة التي ُش ِّيدت
يف العصر احلديث بفضل
تيارات غير يهودية متنوعة:
إجنيلية أوروبية ،وإمبريالية
إجنليزية ،ودينية ـ عقائدية
أميركية ،ومعاداة اليهود
ال
واليهودية األوروبية ،فض ً
عن مفاهيم قوجمية عرقية
غرب أوروبية ،و ُأخرى إثنية
سياسية شرق أوروبية ،و ُأخرى
رومانسية ترى يف أجزاء معينة
ويعتبر
من األرض مهد األمةُ .
الكتاب أساسي ًا جد ًا لفهم
احلركة الصهيونية وسلوكيات
املنظمات واحلركات واألحزاب
الصهيونية احلالية بكل
ما يتعلق باألمر السياسي
ومستقبل التفاوض معها
بشأن تقسيم البلد ،أو إنشاء
كيان سياسي مشترك ،ويكشف
عن املسلمات الصهيونية غير
املص َّرح بها ،والتي حتكم
األحزاب الصهيونية جميعها
يف إسرائيل.
نبيه بشير
باحث فلسطيني

