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أسطورة اختراع إسرائيل

Sand, Shlomo. Comment la terre d’Israël fut inventée:
De la terre sainte à la mère patrie. Traduit de
L'hébreu par Michel Bilis. Paris: Editions Fayard,
2012. 514 Pages.

شلومو

ساند واحد من املؤرخين اإلسرائيليين اجلدد الذين يسبحون عكس التيار السائد
يف جمتمعهم املنقاد ،يف معظمه ،وراء السياسات االستعمارية واالستيطانية التي
يمارسها حكّام دولة إسرائيل .وعلى الرغم من كونه متخصص ًا بالتاريخ املعاصر ،فإنه غامر
وخاض غمار التاريخ القديم واضع ًا لنفسه هدف ًا يتمثّل يف دحض األساطير التي تقوم عليها
الرواية التاريخية الصهيونية ،وال سيما أن سيرورات املشروع الصهيوين املمتدة عبر زمن طويل مل
حتظ ـ مثلما الحظ ـ باالهتمام ،كما أن األبحاث النادرة التي حاولت أن تضع موضع الشك األسس
َ
التي قام عليها التاريخ القومي مل تترك أي صدى.

حكايات من واقع احلياة

وتتم ّيز كتابات هذا املؤرخ يف كونها ال تقتصر على السعي لتزكية االفتراضات التي ينطلق

* باحث فلسطيني.
املراجع أيض ًا على النسخة العربية من هذا الكتاب املترجمة عن العبرية:
اطّ لع
ِ
شلومو ساند" ،اختراع 'أرض إسرائيل' " ،ترجمة أنطوان شلحت وأسعد زعبي (رام الله :املركز الفلسطيني للدراسات
اإلسرائيلية  /مدار  314 ،)2013 ،صفحة.
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منها باللجوء إىل منهج علمي يف البحث ،بل تشمل أيض ًا إيراد حكايات نابعة من واقع احلياة ،ومن
األحداث التي شهدها بنفسه ،وهي حكايات ووقائع تضفي مسحة إنسانية على كتاباته.
ففي كتابه" :كيف اخ ُترع الشعب اليهودي" **،يحكي شلومو ساند حكاية والده شوليك الذي صار
اسمه يف إسرائيل شاؤول؛ فاألب ُولد يف مدينة لودج يف بولونيا يف سنة  ،1910وانتمى إىل احلركة
الشيوعية ،واع ُتقل ستة أعوام بتهمة نشر األفكار الثورية ،وجلأ خالل احلرب العاملية الثانية إىل
االحتاد السوفياتي ،حيث ُأرسل إىل أوزبكستان ،ومنها عاد ،بعد انتهاء احلرب ،إىل بولونيا لإلقامة
يف معسكر لالجئين ،وذلك قبل أن تسفّره الوكالة اليهودية يف نهاية سنة  ،1948مع زوجته وابنيه،
إىل حيفا عن طريق مرسيليا .ويف إسرائيل ،بقي ،إىل حين وفاته ،شيوعي ًا ،يتحدث الييديشية مع
املقربين ،ويشعر بأنه سلب أرض اآلخرين.
عائلته وأصدقائه
ّ
كما يحكي لنا ،يف الكتاب ذاته ،عن عالقة الصداقة التي ربطته بالشاعر حممود درويش ،وكيف
ذهب ،بعد أن كان قد شارك يف معارك احتالل القدس ،خالل حرب حزيران  /يونيو  ،1967لزيارة
الشاعر الفلسطيني يف بيته يف حيفا ،حيث أمضيا مع ًا ليلة بيضاء يشربان ويدخنان؛ وخاللها،
ع ّبر اجلندي شلومو عن قرفه من صرخات النصر التي تعالت يف إسرائيل بعد احلرب ،وعن يأسه
وشعوره باالستالب يف هذه األرض التي تسيل فيها الدماء ،وعن رغبته يف مغادرة البلد .ويف اليوم
التايل ،عند منتصف النهار ،أيقظ الشاعر صديقه اجلندي وترجم له القصيدة التي كتبها يف الفجر
عن "جندي يحلم بالزنابق البيضاء" ،والتي ورد فيها:
يفهم ـ قال يل ـ إن الوطن
أن أحتسي قهوة أمي..
أن أعود يف املساء.
سألته واألرض؟
قال :ال أعرفها
حتمل احلصار
ال ،غادر اجلندي البلد بعد أن كان قد سبقه الشاعر الذي مل يعد قادراً على
وفع ً
ّ
البوليسي حوله ،إىل الرحيل ،فسارعت السلطات اإلسرائيلية إىل حرمان هذا األخير من مواطنيته
ال .وبينما صار الشاعر ،يف مشواره الطويل ،يتنقل ما بين
اإلسرائيلية املشكوك يف أمرها أص ً
ال جمده املتعاظم باستمرار ،إىل أن ُسمح له ،بعد اتفاق أوسلو ،بالعودة لالستقرار
العواصم ،حام ً
يف رام الله ،والقيام بين احلين واآلخر بزيارات خاطفة إىل موطنه األصلي ،عاش صديقه اجلندي
عدة أعوام يف باريس ،حيث تابع دراساته ،إىل أن دفعه احلنين إىل العودة إىل املدينة التي تر ّبى
فيها.
** صدر بالفرنسية:

Shlomo Sand, Comment le peuple juif fut inventé (Paris : Fayard, 2008), 446 Pages.

وبالعربية:
شلومو ساند" ،اختراع الشعب اليهودي" ،ترجمة سعيد ع ّياش ،تدقيق أسعد زعبي ،مراجعة وتقديم أنطوان شلحت (رام الله :املركز
الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية  /مدار 415 ،)2010 ،صفحة.
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يف كتابه اجلديد" :كيف اخ ُترعت أرض إسرائيل" ،يحكي لنا شلومو ساند حكاية قرية الشيخ
درس فيها ويسكن بالقرب
مو ّنس الفلسطينية التي أقيمت على أنقاضها جامعة تل أبيب التي ُي ّ
منها ،فيذكر أن احلياة انطفأت يف هذه القرية العربية يف  30آذار  /مارس  ،1948واختفى
ودفعوا إىل جماهل النسيان وتالشوا من صفحات تاريخ "أرض إسرائيل" .فمنازل
سكانها ُ
القرية وبساتين احلمضيات فيها مل تعد موجودة ،علم ًا بأن موقعها حتدد يف خريطة وضعها
بيير جاكوتان ،رئيس فريق املهندسين والرسامين الذي رافق جيش نابليون بونابرت لدى غزوه
املنطقة يف سنة  ،1799ثم ظهر اسمها يف كتاب الرحالت الذي وضعه جاكوب بيرغرن ،وهو كاهن
عا ِلم من السفارة السويدية يف إستانبول ،قام بزيارة فلسطين يف سنة  .1821وكان عدد سكان
هذه القرية  2160نسمة قبل اقتالعها يف سنة  ،1948وتميزوا بموقفهم املعتدل واملتسامح إزاء
االستيطان الصهيوين اآلخذ يف االتساع ،وبعدم مشاركتهم يف الصدامات التي اندلعت بين العرب
واليهود بعد صدور قرار التقسيم .بيد أن موقفهم هذا مل يشفع لهم لدى قادة الهاغاناه الذين ع ّبروا
عن قلقهم إزاء وجود قرية عربية بالقرب من ميناء تل أبيب ،والذين كانوا قد تب ّنوا اخلطة "دالت"
بهدف القيام بتطهير عرقي وخلق تواصل جغرايف خاضع للسيطرة الصهيونية .وهكذا راحت
ال،
تنتشر شائعات تهدف إىل تبرير الهجوم على القرية ،ودفع سكانها إىل الهرب وتركها .وفع ً
قامت وحدات الهاغاناه وعناصر من منظمة "ليحي" بمحاصرة القرية واحتالل بعض املنازل يف
أطرافها يف  20آذار  /مارس ،األمر الذي دفع سكانها إىل اخلروج منها ،وقد وصل قسم منهم إىل
قلقيلية وطولكرم ،بينما توزع آخرون يف قرى "املثلث" مثل الطيرة وجلجولية ،ووصل بعضهم
إىل خميمات الالجئين يف قطاع غزة ،يف حين جنح بعضهم اآلخر يف الوصول إىل الواليات
املتحدة األميركية وكندا .وصادرت السلطات اإلسرائيلية أمالكهم الكثيرة.
ويتساءل شلومو ساند :ملاذا إيراد حكاية قرية الشيخ مو ّنس التي مل تكن استثناء ،بعد تدمير
أكثر من  400قرية ُأخرى وحموها من "أرض إسرائيل" خالل حرب  ،1948وأحيان ًا بعد انتهاء
تم اقتالع نحو  700,000شخص خالل النكبة ومصادرة منازلهم وأراضيهم
املعارك ،وبعد أن ّ
من دون أي تعويض أو مقابل؟
ويجيب أنه توقف عند حكاية هذه القرية بالتحديد ألن على أراضيها أقيم "متحف أرض
إسرائيل" ،و"متحف الباملاخ" ،و"املتحف اإلسرائيلي التابع ملركز رابين" ،و"بيت الشتات ـ
متحف الشعب اليهودي" .والغاية من هذه املتاحف األربعة هي احلفاظ على املاضي اليهودي،
والصهيوين واإلسرئيلي ،وإبرازه .فالهدف الرسمي لـ "بيت الشتات ـ متحف الشعب اليهودي" ،الذي
أقيم يف سنة  1978يف قلب حرم جامعة تل أبيب ،هو" :عرض وتمثيل تاريخ الشعب اليهودي
الذي يتواصل منذ أربعة آالف عام" ،من دون أي إشارة إىل تاريخ املكان الذي أقيم املتحف فوقه.
ويؤكد شلومو ساند أنه يعمل يف جامعة تل أبيب منذ  26عام ًا ،وأنه يحب التعليم فيها ،وال
يعتقد ،وال ينصح بإزالة جامعة لتقام مكانها قرية وبساتينها .كما ال يعتقد أنه سيكون يف وسع
أحفاد الالجئين الفلسطينيين العودة بشكل جماعي على نطاق واسع إىل األماكن التي عاش فيها
أجدادهم .لكنه يرى أنه مثلما يتوجب على دولة إسرائيل االعتراف باملأساة التي تسبب قيامها
بها لآلخر ،الفلسطيني ،ودفع ثمن لقاءها يف إطار عملية السالم املأمول ،فمن العدل أن تث ّبت
جامعته أمام بواباتها لوحة تذكارية مهداة إىل الذين ُطردوا من الشيخ مو ّنس ،القرية الوادعة
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التي اختفت كما لو أنها مل توجد قط.

اختراع الشعب اليهودي
قبل أن يسعى لتبيان كيفية اختراع مصطلح "أرض إسرائيل" ،كان شلومو ساند قد أشار يف
كتابه" :كيف اخ ُترع الشعب اليهودي" ،إىل أن الذاكرة التي ُغرست ،على مر السنين ،يف وعي كل
إسرائيلي من أصل يهودي ،جعلته يتيقن ،من دون أن يساوره أي شك ،من أن الشعب اليهودي
ُوجد منذ أن تلقّى التوراة يف سيناء ،وأنه شخصي ًا متحدر بصورة مباشرة وحصرية من هذا
الشعب الذي خرج من مصر واستقر يف "أرض إسرائيل"" ،األرض املوعودة" التي غزاها الشعب
اليهودي وأقام عليها مملكة داود وسليمان ،قبل أن تنقسم هذه اململكة على نفسها إىل مملك َتي
يهودا وإسرائيل ،والتي عرف شعبها فيما بعد النفي يف مناسبتين :بعد تدمير الهيكل األول يف
القرن السادس قبل امليالد ،وبعد تدمير الهيكل الثاين يف سنة  70ميالدية ،وعاش التشرد يف عدة
بالد طوال ما يقرب من ألفي عام ،إىل أن نضجت ،يف نهاية القرن التاسع عشر ،األوضاع التي
أيقظته من سباته العميق ،وجعلته قادراً على العودة إىل أرض موطنه القديم ،التي كانت أرض ًا
يحولها إىل أرض خصبة ومزهرة.
بكراً وخالية صار عليه أن
ّ
وخالف ًا ألسطورة وجود شعب يهودي مغترب ومشتت ،سعى شلومو ساند ،يف كتابه املذكور،
لتزكية فرضية فحواها أن اليهود شكّلوا دوم ًا جتمعات دينية مهمة يف مناطق متعددة من العامل،
ال واحداً وتنقلت به عبر تشردها ومنفاها الدائمين .وخلص،
لكنهم مل يشكّلوا "إثنية" حملت أص ً
يف نهاية كتابه ،إىل أن أسطورة "اإلثنية" اليهودية التي ترى نفسها جسم ًا تاريخي ًا منغلق ًا على
نفسه ،استطاع دوم ًا أن يحول دون تسرب غرباء إليه ،هي أسطورة جتري يف عروق دولة إسرائيل
وتهدد بتقويضها من الداخل .فاحملافظة على هوية "إثنية" مغلقة ،واستبعاد ربع سكان البلد من
العرب وغيرهم من املواطنين الذين ال ُيعتبرون يهوداً بحسب التوراة و"التاريخ" ،يخلقان توترات
تتحول يف املستقبل إىل تصدعات وشروخ عنيفة سيكون من الصعب رأبها.
شديدة يمكن أن
ّ

ظهور مصطلح "أرض إسرائيل"

يف توطئة كتابه اجلديد ،يطرح شلومو ساند األفكار  /االفتراضات التي سيسعى لتزكيتها يف
الفصول الالحقة؛ فينطلق من أن أسطورة أرض اآلباء ،التي ُغ ّيبت إىل حد ما بعد إقامة دولة إسرائيل،
عادت بقوة إىل مركز االهتمام يف احليز العام اإلسرائيلي بعد اندالع حرب حزيران  /يونيو .1967
فبعد تلك احلرب ،صار عدد كبير من اإلسرائيليين يرى أن أي نقد لغزو القدس القديمة ،واحتالل
اخلليل وبيت حلم ،سيفضي إىل نزع الشرعية عن سيطرة اليهود السابقة على يافا وحيفا وعكا،
وهي مدن تتمتع بأهمية أقل يف فسيفساء عالقة الصهيونية بالتاريخ األسطوري .وبعد أن يؤكد
قناعته بأن الصهيونية مل تنجح يف خلق قومية يهودية عاملية ،وإنما جنحت يف خلق قومية
إسرائيلية ،وإن كانت تصر على نفي وجودها ،يشير إىل أن هدف كتابه اجلديد هذا هو اكتشاف
طرائق اختراع "أرض إسرائيل" يف استعاراتها كفضاء إقليمي تمارس فيه سلطة الشعب اليهودي،
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الذي هو بدوره اختراع ناجت من سيرورة تركيب أيديولوجي.
إن مصطلح "أرض إسرائيل" ،الذي مل يتوافق يوم ًا ـ وال يتوافق اليوم ـ مع األرض اخلاضعة
لسلطة دولة إسرائيلُ ،أطلق يف اللغة العبرية منذ وقت طويل على املنطقة الواقعة بين نهر األردن
وجه هذا املصطلح
والبحر األبيض املتوسط ،وحتى على مناطق واسعة شرق نهر األردن .وقد ّ
الفضفاض التخ ّيل اإلقليمي لالستيطان الصهيوين منذ بداياته قبل أكثر من قرن ،ومن الصعب
على الذين ال يمتلكون معرفة اللغة العبرية ـ كما يؤكد ساند ـ أن يدركوا جيداً وزن هذا املصطلح
يف الوعي اإلسرائيلي.
فعلى رفوف دور الكتب واملكتبات اجلامعية جند ،جنب ًا إىل جنب ،جملدات عن "أرض إسرائيل
يف عصور ما قبل التاريخ" ،وعن "أرض إسرائيل يف عهد مملكة الصليبيين" ،وعن "أرض
إسرائيل يف زمن الغزو العربي" ،إلخ .وعندما ُتترجم الكتب األجنبية إىل العبرية ُتستبدل كلمة
"فلسطين" ،بصورة منتظمة ،بمصطلح "أرض إسرائيل" ،وهو ما يحدث أيض ًا لدى نشر كتابات
كبار الصهيونيين ،مثل ثيودور هيرتسل وماكس نوردو وبير ( )Berبوروخوف ،وغيرهم ،الذين
استخدموا كلمة "فلسطين" التي كانت شائعة يف زمنهم.
ال من اإلسرائيليين مستعد لإلقرار بأن القدس واخلليل وبيت
ويرى شلومو ساند أن عدداً قلي ً
حلم وضواحيها ال تشكّل يف النصوص التوراتية جزءاً من "أرض إسرائيل" التي تقتصر على
تم احلفاظ
منطقة السامرة ،أي على أرض مملكة إسرائيل الشمالية .ويف جميع القصص التوراتيةّ ،
أما القدس فكانت قائمة
على اسم املنطقة كما كان شائع ًا يف زمن الفراعنة ،أي "بالد كنعان"ّ ،
على أرض مملكة يهودا ،ومل يفكر أي كاتب من ُك ّتاب أسفار التوراة يف أن يطلق مصطلح "أرض
إسرائيل" على املنطقة احمليطة باملدينة املقدسة.
ويق ّدر املؤلف أن مصطلح "أرض إسرائيل" هو اختراع مسيحي وراباين ،أي كان اختراع ًا
أيديولوجي ًا برز يف وقت متأخر ،ومل يكن قط مصطلح ًا سياسي ًا ،ويفترض "بحذر" أنه ظهر للمرة
األوىل يف "العهد اجلديد" ،يف إجنيل القديس م ّتى ،الذي لعله يعود إىل نهاية القرن األول امليالدي،
علم ًا بأن معظم أناجيل العهد اجلديد يميل إىل استخدام مصطلح "أرض يهودا" .بيد أن مصطلح
"أرض إسرائيل" املسيحية والرابانية اكتسب معنى خمتلف ًا عن املعنى الذي ُأعطي له يف عصر
األمم .ففي العصور القديمة ،ويف القرون الوسطى ،كانت مصطلحات مثل "الشعب اليهودي"،
و"الشعب اخملتار" ،و"الشعب املسيحي" ،و"شعب الله" ،تأخذ معنى خمتلف ًا تمام ًا عن املعنى الذي
ُيعطى اليوم ملصطلح "شعب" احلديث ،واألمر نفسه ينطبق على "األرض املوعودة" يف التوراة،
وعلى "األرض املقدسة" يف التقاليد اليهودية واملسيحية ،والتي ال تشبه بأي شكل من األشكال
معنى "الوطن" الصهيوين .فاألرض املوعودة املقدسة تشتمل على نصف الشرق األوسط تقريب ًا،
من النيل إىل الفرات.
ومل تتخذ "أرض إسرائيل" الالهوتية شكلها إ ّ
ال يف مطلع القرن العشرين ،بعد أن بقيت أعوام ًا
طويلة يف املطهر البروتستانتي .فالصهيونية االستيطانية استخرجت هذا االسم من التراث
الراباين ،وجعلت منه يف لغة املستوطنين اجلديدة اسم املكان الوحيد الذي يحق املطالبة بملكيته،
وذلك من أجل حمو اسم "فلسطين" الذي كان شائع ًا ليس يف أوروبا كلها فحسب ،بل بين جميع
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ترسخت يف
زعماء الصهيونية من اجليل األول أيض ًا .وباللجوء إىل مصطلح "أرض إسرائيل"،
ّ
اخمليلة الشعبية صورة البلد الفارغ من السكان ،صورة "أرض من دون شعب" ُوعد بها منذ األزل
"شعب من دون أرض".
إن معظم النقاش يف هذا الكتاب سيسعى ـ كما يشير املؤلف ـ لتفكيك مبدأ "احلق التاريخي"
والسرديات القومية كلها التي تصاحبه ،والتي تهدف إىل إكساب تم ّلك الفضاء شرعية أخالقية.
فالنزعة القومية اليهودية التي تمردت على العقيدة الدينية اليهودية جلأت إىل توظيف جميع
كلمات هذه العقيدة ،وقيمها ورموزها وأعيادها وطقوسها .فمنذ انطالق مشروعها االستيطاين،
احتاجت الصهيونية العلمانية إىل ح ّلة دينية تمك ّنها من حفظ حدود الـ "إثنوس" وتعزيزها ،ومن
حتديد موقع "أرض اآلباء" وحدودها.

إشكالية بناء األوطان
يخصص شلومو ساند الفصل األول من كتابه للبحث يف كيفية إنتاج األوطان على مر التاريخ.
فيشير بداية إىل أن إشكالية بناء الوطن احلديث شغلت مكانة هامشية نسبي ًا يف السجاالت
النظرية التي دارت حول األمة والقومية يف نهاية القرن العشرين ومطلع القرن الواحد والعشرين،
ثم يرصد تطور مصطلح "الوطن" يف اللهجات اليونانية القديمة ،وانتقاله إىل اللغة الالتينية
القديمة وإىل اللغات األوروبية التي تفرعت منها ،ليخلص إىل أن هذا املصطلح ُح ّمل ،منذ العصر
القديم الذي عرفته مناطق حوض البحر األبيض املتوسط ،مروراً بالعصور الوسطى األوروبية
حتى بداية العصر احلديث ،معاين متعددة مل تنط ِو غالب ًا على الصفات التي طبعته منذ حلول
عصر القوميات.
ففي الثقافة اليونانية القديمة كان مصطلح "الوطن" يعني "البوليس" ( )polisالواحد وليس
جمموع اليونان .فاملدينة  /الدولة السيدة ،بمؤسساتها ونظام قوانينها ،كانت تشكّل "الوطن"
احلقيقي ،وقد ُنظر إىل الرجال األحرار الذين ولدوا من آباء يتمتعون باملواطنية ،باعتبارهم
وحدهم سكان هذه املدينة  /الدولة األصليين ،املنضوين يف اجلسم االنتخابي ويف املؤسسات
املنتخبة .ومن ناحية ُأخرى ،فإن اإلخالص للوطن ،باعتباره تعبيراً عن اخلضوع جلماعة
مواطنين أصحاب حكومة تمثيلية ،م ّيز أيض ًا بعض األعمال األدبية يف عهد "اجلمهورية"
أما آباء الكنيسة املسيحية ،فأرادوا أن يحل اإلخالص مللكوت السماء حمل
الرومانية القديمةّ .
اإلخالص القديم للمدينة  /الدولة اليونانية ،أو جلمهورية مالكي العبيد الرومانية .وبدءاً من
القرنين الثالث عشر والرابع عشر ،بدأ يروج شعار "يف سبيل امللك ويف سبيل الوطن" ،وبقي شائع ًا
حتى حلول الثورات احلديثة ،علم ًا بأن توتراً ظل قائم ًا ،حتى يف املمالك األكثر تنظيم ًا ،بين
اإلخالص مللكوت السماء واإلخالص لكيانات أرضية خاضعة دوم ًا لبنى هرمية غير متساوية.
لقد كانت الثورة الفرنسية ،وخصوص ًا يف مرحلتها اجلمهورية ،حمطة مهمة ـ كما يتابع
املؤلف ـ على طريق بلورة الوظيفة اجلديدة والواعدة التي صار يضطلع بها "الوطن" خالل األزمان
التي أعقبت اندالعها .فمنذ العاصفة التي هزت فرنسا يف مطلع تسعينيات القرن الثامن عشر،
حتى االنتفاضات الشعبية يف العامل العربي يف القرن الواحد والعشرين ،كان معظم الثوريين
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واملنتفضين يؤكدون تعلقهم الشديد باحلرية ووفاءهم للوطن.
وأضفى تأسيس الدول /األمم معنى جديداً على الفضاءات التي مارست عليها الدولة سلطتها،
التعرف إىل الوطن ،كان يحتاج إىل
من جهة ،وعلى احلدود التي ح ّدتها ،من جهة ثانية .بيد أن
ّ
معرفة القراءة والكتابة ،وإىل تملك القليل من "الثقافة القومية" ،األمر الذي جعل وسائل االتصال
احلديثة وأجهزة الدولة األيديولوجية ،وخصوص ًا املدارس ،تساهم مباشرة يف اخللق املنهجي
لألوطان وللنزعات الوطنية.

أسطورة أرض وعد الله بها

يرى شلومو ساند ،يف الفصل الثاين من كتابه ،أن كلمة "موليدت" (وطن) وردت تسع عشرة
مرة يف أسفار التوراة ،نصفها يف سفر التكوين .ويشير هذا املصطلح ،بجميع معانيه ،إىل أرض
امليالد ،أو األرض التي يرجع إليها أصل العائلة ،وال نعثر فيه على أي معنى ينطوي على البعد
املواطني أو اجلمهوري الذي ُعرف يف ثقافة املدينة  /الدولة اليونانية ،أو اجلمهورية الرومانية
القديمة.
وقد وجد أنصار الفكر الصهيوين الذي أخذ يتكون يف نهاية القرن التاسع عشر تقريب ًا ،أنفسهم
أمام إشكالية معقدة .فانطالق ًا من مبدأ أن التوراة تساوي ،يف نظرهم ،صك ملكية على فلسطين
التي غدت "أرض إسرائيل" ،توجب عليهم حتويل هذه األرض ،بالوسائل كلها ،ليس فقط إىل بلد
أصل متخيل ُنفي منه جميع اليهود ،بل إىل وطن قديم كان يف املاضي ملك ًا ألسالفهم األسطوريين
أيض ًا .وهكذا ،اكتسبت التوراة شكلها اجلديد باعتبارها كتاب ًا قومي ًا.
وطبع ًا مل يكن من السهل ـ كما يالحظ ساند ـ غرس متخ ّيل وطني يف نصوص الهوتية
غريبة كلي ًا عنه .فقد كان هذا يمثّل مشروع ًا معقداً وإشكالي ًا تكلل ،يف نهاية املطاف ،بالنجاح،
وك ّتاب صهيونيين بقدر ما يعود إىل الظروف
لكنه جناح ال يعود الفضل فيه إىل موهبة مفكرين ُ
لتقصيها.
التاريخية التي سيسعى هذا الكتاب ،جزئي ًا على األقل،
ّ
إن أسفار التوراة ال تنطوي على أي بعد سياسي يشير إىل وطن دنيوي .ومع أن أرض كنعان يرد
ذكرها يف سفر التكوين ،وقد شكلت الحق ًا هدف ًا ،ومركز نشاط ،وموضوع تبادل ،وإرث ًا ،ومكان ًا
خمتاراً ،إلخ ،إ ّ
تعرفا
ال إن ك ً
ال من إبراهيم "أبو األمة" وموسى "نبيها األول الكبير" ،وهما اللذان ّ
على اخلالق مباشرة وبصورة حصرية ،مل يولدا يف أرض كنعان ،وإنما قدما إليها من اخلارج.
ويف الواقع فإننا ـ مثلما يضيف شلومو ـ ال نملك معلومات كثيرة عن األحداث التي جرت يف
أرض كنعان خالل املرحلة املمتدة من القرن اخلامس إىل القرن الثاين قبل امليالد ،وهي املرحلة
التي ُدونت فيها أسفار التوراة واتخذت شكلها املعروف .ومن املعتقد أن تغ ّير الطبيعة السياسية
لبالد كنعان ،ما بين القرن الثاين قبل امليالد والقرن الثاين بعد امليالد ،أ ّدى إىل تغيير تسميتها،
بحيث صارت ُتعرف باسم بالد يهودا ،من دون أن يعني ذلك اختفاء التسمية القديمة كلي ًا.
أما مصطلح "أرض إسرائيل" ،فيبدو أن من الصعب معرفة الفترة التي اخ ُترع فيها والسبب
ّ
املباشر لظهوره .ولعل استخدام هذا املصطلح كان ناجم ًا عن قيام الرومانيين ،بعد انتفاضة
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اليهود بقيادة بار كوخبا ما بين  132و135م ،بحذف اسم "بروفينسيا يوديا" [حمافظة اليهودية]
وجلوئهم إىل استخدام االسم القديم "فلسطين" ،إىل جانب أسماء ُأخرى عديدة .ويمكن االفتراض
أن هذا املصطلح اجلديد ـ "أرض إسرائيل" ـ صار معروف ًا منذ تلك الفترة إىل جانب األسماء
القديمة املعروفة وهي "أرض يهودا" و"بالد كنعان" .بيد أن مساحة املكان مل تتحدد دوم ًا ،وإن
كانت تمتد بصورة عامة من عكا يف الشمال إىل عسقالن يف اجلنوب ،كما أن مناطق عديدة من
حتظ بصفة القدسية .وبقيت "أرض إسرائيل" ،يف نظر مؤلفي الشريعة
أرض كنعان التوراتية مل
َ
الشفهية ،أرض ًا ملمارسة تعاليم خاصة ،مرتبطة حصري ًا بهذه األرض ،مثل :رقابة خاصة على
أحكام النجاسة ،وتوزيع األعطيات املقدسة ،واحترام أحكام السنة السبتية (الشميتا).
وبعد أن يعود ساند ،من جديد ،إىل فكرة أن اليهود مل يعرفوا نفي ًا قسري ًا من يهودا بعد تدمير
الهيكل الثاين ،ومل يبذلوا جهداً "للعودة" إليها ،فإنه يق ّدر أن املؤمنين بالدين املوسوي صاروا
يتزايدون وينتشرون ،مع ديانتهم ،يف فضاء احلضارة الهيلينية الرومانية ويف بالد ما بين
النهرين قبل تدمير الهيكل ،معتبراً أنه مل يكن من املمكن أن تقوم عالقة جماهير املتهودين
بأرض التوراة على قاعدة "حنين إىل وطن" مل ينحدروا ال هم وال آباء آبائهم منه.
فضلت الديانة اليهودية ،وبعد هزائمها القاسية على يد الديانة املسيحية ،تصميم هوية
ولهذاّ ،
املؤمنين بها على أساس وعي ذاتي ،باعتبارهم "شعب ًا خمتاراً " ال يمارس أي سلطة على مكان
حمدد ،وصار التوق إىل األرض املقدسة يتعاظم على صعيد روحاين ،كلما صارت هذه األرض
أقل واقعية؛ فاليهودية رفضت أن تكون مرتبطة بأي أرض.
يف حدود نهاية القرن الثامن عشر ،كان عدد اليهود املقيمين يف فلسطين يقل عن 5000
شخص ،معظمهم يف القدس ،بينما كان يقيم فيها أكثر من  250,000من املسلمين واملسيحيين.
وكان هناك يف العامل يف الفترة نفسها مليونان ونصف مليون من اليهود ،وخصوص ًا يف أوروبا
الشرقية .ويخلص ساند إىل أن هذا العدد الضئيل من اليهود الفلسطينيين ،والذي شمل جميع
الهجرات واحلجاج الذين بقوا يف البلد ،يدل أكثر من أي نص مكتوب على طبيعة عالقة الديانة
اليهودية باألرض املقدسة يف تلك الفترة .وخالف ًا لألسطورة التي حتكي عنها ببراعة وثيقة
استقالل دولة إسرائيل ،مل يبرز قط ،على مدى  1600عام ،أي تطلع يهودي إىل الهجرة إىل صهيون.

نحو الصهيونية املسيحية :بلفور يعد باألرض
يف الفصل الثالث من الكتاب ،يشير شلومو ساند إىل أنه منذ نهاية انتفاضة بار كوخبا يف سنة
135م ،والتي طالب املنتفضون خاللها بإعادة بناء الهيكل الذي دمره الرومان يف سنة 70م،
وحتى غزو القدس على يد الصليبيين يف سنة 1099م ،ال يوجد أثر لهجرة إىل املدينة املقدسة
من جانب أتباع اليهودية الرابانية .ومل يتجدد احلج اليهودي إىل القدس خاصة ،وإىل األرض
املقدسة عامة ،إ ّ
ال بعد الغزو الصليبي للبلد .ومع أن هذا احلج قد يكون انعكاس ًا متأخراً للحج
املسيحي ،إ ّ
ال إنه مل يفد إىل األرض املقدسة ،ما بين القرن الثاين عشر حتى نهاية القرن الثامن
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عشر ،سوى عدد حمدود من اليهود ،مقارنة بعشرات اآلالف من احلجاج املسيحيين .فاملدينة
املقدسة كانت بالنسبة إىل اليهودي خمزن ًا لذكرى غالية تغذّي اإليمان باستمرار ،أكثر من كونها
موقع ًا جغرافي ًا جاذب ًا ،ربما تفضي زيارته إىل تأخير يوم اخلالص.
ويبدو أن املسيحيين األوائل مل يؤمنوا بفكرة املكان املقدس املركزي ،وذلك على الرغم من
أسطورة جميء يسوع املسيح إىل القدس يف يوم الفصح .وفقط ،مع وصول هيلينا والدة اإلمبراطور
قسطنطين األول إىل القدس يف سنة 326م ،بعد اعتناقها املسيحية ،بدأ التقديس املسيحي للمكان.
فقد قامت هيلينا ببناء الكنائس األوىل التي أضحت مواقع للحج ،وصار ُيعترف بفلسطين كأرض
مقدسة من جانب مسيحيي العامل أجمع.
ومع أن اإلصالح البروتستانتي الذي انطلق يف القرن السادس عشر ،أدى إىل احلد من موجات
الهجرة املسيحية ،إ ّ
ال إن االهتمام باألرض املقدسة عاد وتعاظم لدى املسيحيين اجلدد بفعل
عاملين :ثورة الطباعة ،وترجمات الكتاب املقدس من الالتينية إىل اللغات احمللية التي حتولت
إىل لغات قومية .فأتباع احلركة "التطهرية" التي انبثقت عن البروتستانتية يف بريطانيا ،يف
القرنين السادس عشر والسابع عشر ،قرأوا التوراة باعتبارها كتاب ًا تاريخي ًا قبل أن يفكر
الصهيونيون اليهود بالقيام بذلك .وربط هؤالء املؤمنون بصورة وثيقة بين بعث إسرائيل وعودة
أبناء إسرائيل إىل صهيون ،وبين اخلالص الذي كانوا ينشدونه .وبحسب هذه النظرة ،فإن اليهود،
على املدى البعيد ،سيتحولون إىل املسيحية ،وسيشهد العامل عودة املسيح من جديد .وهكذاُ ،فتح
الباب أمام ظهور "الصهيونية املسيحية" التي اعتنقها فيما بعد عدد من الساسة البريطانيين،
مثل أنطوين آشلي كوبر ،وكونت شفتسبوري السابع الذي يمكن أن يطلق عليه اسم "هيرتسل
األنغليكاين" ،وبنيامين ديزرائيلي الذي كانت املسيحية بالنسبة إليه االستمرار املنطقي لليهودية
القديمة ،واللورد باملرستون الذي طرح منذ سنة  ،1840فكرة هجرة اليهود اجلماعية إىل فلسطين
واستيطانهم فيها.
بعد ذلك يشرح املؤلف كيف أن احلكومة البريطانية قررت يف سنة  1905منع هجرة يهود
أوروبا الشرقية إىل أراضيها ،وأن اللورد آرثر جيمس بلفور ،الذي كان يف ذلك احلين رئيس ًا
للحكومة ،هو الذي دعا البرملان إىل إقرار قانون يح ّد من الهجرة األجنبية إىل بريطانيا .وكان
بلفور هذا من مؤيدي املشروع الذي اقترحه ،يف سنة  ،1903وزير املستعمرات جوزيف شامبرلن
على ثيودور هيرتسل بإقامة وطن قومي لليهود يف أوغندا .ويمكن القول ،من دون مبالغة ،إن
قر يف الواليات املتحدة األميركية يف سنة
قانون بلفور يف سنة  ،1905والقانون املشابه الذي ُأ ّ
 ،1924بشأن الهجرة وشروطها ،قاما بدور يف إقامة دولة إسرائيل ال يقل أهمية عن الدور الذي
أداه "تصريح بلفور" ،إذ ساهم هذان القانونان يف حتويل وجهة املهاجرين اليهود نحو الشرق
األوسط.

الصهيونية ضد اليهودية
يف الفصل الرابع من كتابه ،يؤكد شلومو ساند أن احلاخامين اليهود ظلوا يعارضون ،يف
العصور الوسطى ويف بدايات العصر احلديث وخالله ،هجرة اليهود إىل فلسطين ،ذلك بأن جتميع
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اليهود ،األحياء منهم واألموات على حد سواء ،لن يحدث يف عرفهم إ ّ
ال بالتزامن مع يوم اخلالص.
وعلى الرغم من التنافس الذي شرع يحت ّد ،يف القرن التاسع عشر ،بين اليهودية التقليدية واليهودية
اإلصالحية ،فإن ما جمع بين هذين التيارين هو رفضهما القاطع النظر إىل فلسطين باعتبارها
ملك ًا يهودي ًا ،أو مكان ًا للهجرة ،أو وطن ًا قومي ًا .وبحسب حاخام فيينا األكبر موريتس غيدمان،
يتعرف على الفرع الروتشيلدي يف
الذي طلب ثيودور هيرتسل مساعدته ،يف سنة  ،1895كي
ّ
فيينا ،فإن اليهودية مل ترتبط يوم ًا بمكان أو بمرحلة ،ومل يكن لها وطن.
ويشير املؤلف إىل أن احلاخامين يف أوروبا الغربية والوسطى ،سواء أكانوا اإلصالحيين أو
التقليديين ،عارضوا أفكار ثيودور هيرتسل ،األمر الذي دفعه إىل الرهان على حاخامي أوروبا
الشرقية الذين كانوا يستخدمون ،خالف ًا حلاخامي أوروبا الغربية والوسطى ،لغتهم اخلاصة
ال ،فإن "التقليديين" الوحيدين الذين شاركوا يف مؤتمر بال (بازل) الصهيوين
الييديشية .وفع ً
األول يف سنة 1897م ،كانوا من أعضاء حركة "همزراحي" التي ستتشكل الحق ًا ،والذين قدم
معظمهم من اإلمبراطورية الروسية .ويضيف املؤلف أنه كما هو معروف ،فإن وضع اليهود
الديموغرايف والثقايف ،يف شرق أوروبا ،كان خمتلف ًا عن وضعهم يف غربها .ففي أوروبا الشرقية،
كان املاليين من اليهود ال يزالون يعيشون منفصلين عن جيرانهم ،يف أحياء ومناطق معزولة،
وكانوا ،خالف ًا ليهود أوروبا الغربية ،يمتلكون أنماط تعبير تع ّبر عن ثقافة شعبية مميزة ومفعمة
باحليوية .ونظراً إىل أنهم مل يكونوا مواطنين يف اإلمبراطورية الروسية وإنما جمرد رعايا ،فإنه
مل تتطور بين صفوفهم قومية حملية ،غير يهودية .وإذا أضفنا إىل ذلك بروز ُرهاب اليهود يف تلك
املناطق حتديداً ،فسندرك كيف أن الصهيونية أقامت ركائز لها بينهم وحققت جناحاتها األوىل.
ال لضائقة حقيقية ،وليس جتسيداً
وقد رأى الصهيونيون املتدينون األوائل يف الدولة اليهودية ح ً
حلقّ إلهي ،ولذا ،وافق أنصار حركة "همزراحي" ،وخالف ًا للمتعصبين العلمانيين من أنصار
استيطان فلسطين ،على مشروع أوغندا.
ويخلص ساند ،يف هذا الفصل ،إىل أن الصهيونية االستعمارية التي استعارت من التلمود
ترض باحلدود الشرعية التي ترتبت على هذا املصطلح.
مصطلح "أرض إسرائيل" الديني ،مل
َ
فاألرض التي حتددت بصفتها مقدسة كانت ضيقة ،تمتد من عكا إىل عسقالن ،ومل تكن متواصلة،
وال تليق أبداً بأن تكون وطن ًا قومي ًا .ويف املقابل ،كانت حدود األرض املوعودة أكثر جاذبية،
وتسمح بتصور خلق أرض واسعة لليهود ،جديرة بهذا االسم ،وتتناسب مساحتها مع املساحات
الشاسعة التي سيطر عليها االستعمار األوروبي غداة القرن العشرين .فقد ورد يف سفر التكوين أن
هذه األرض ستمتد من النيل إىل الفرات ،ذلك بأن مؤلفي أسفار التوراة األوىل ،الذين قدموا من
بابل ،أدرجوا جزءاً من بالدهم األصلية ضمن األرض اإللهية املوعودة.
وبينما بقيت حدود األرض ،يف نظر الصهيونيين األوائل ،فضفاضة وغير حمددة بدقة،
كانت حدود الوعد التوراتي واسعة جداً وغير قابلة للتحقق يف نظر مؤسس الدولة دافيد بن ـ
أما حدود الوصايا التلمودية ،فكانت ضيقة
غوريون ،وزميله يف الكتابة يتسحاق بن تسفيّ .
جداً ،ال تتناسب مع طبيعة البلد ،وال تستجيب ملتطلبات أمة كبيرة .وقد وجد هذان الكاتبان،

أسطورة اختراع إسرائيل

قراءة خاصة
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يف كتابهما" :أرض إسرائيل يف املاضي واحلاضر" ،أن من املالئم ترسيم حدود أرض إسرائيل
بصورة موضوعية ،على أسس مادية وثقافية واقتصادية وإثنوغرافية ،على النحو التايل" :من
الغرب البحر األبيض املتوسط ،ومن الشمال نهر الليطاين بين صور وصيدا ...ومن اجلنوب خط
عرضي يمتد بصورة مائلة من رفح إىل خليج العقبة ...ومن الشرق بادية الشام ...وكلما ضعف
تأثير الصحراء التدميري ...تنزاح حدود البلد يف اجتاه الشرق ،وتتوسع أرض إسرائيل" (ص .)275
وهكذا ،كانت أرض إسرائيل تشمل ،يف نظرهما ،الضفة الشرقية لنهر األردن ،والعراق كما
حتدد ،ودمشق ،عالوة على منطقة العريش (على الرغم من وقوعها ـ وفق ًا لهما ـ خارج حدود
"فلسطين التركية").

خالصة
إن أسطورة الشعب اليهودي الهائم على وجهه يف األرض ،واملنفي من وطنه قبل ألفي عام،
واملتطلع إىل العودة إليه يف أول فرصة ،كانت تنطوي ،كما يرى ساند ،على منطق فعلي ،على
الرغم من أنها استندت كلي ًا إىل تخيالت تاريخية :فالتوراة ليست نص ًا وطني ًا ،تمام ًا كما أن
اإللياذة واألوديسة ليستا نتاج الهوت توحيدي .والفالحون الذين كانوا يقطنون بالد كنعان مل
يمتلكوا وطن ًا سياسي ًا ،ألن مثل هذه األوطان مل تكن قائمة يف العصر القديم يف الشرق األوسط.
ومل ُيقتلع السكان احملليون الذين بدأوا يعتنقون اإليمان بإله واحد ،من مكان إقامتهم قط،
فهم غ ّيروا أشكال إيمانهم فقط ،كما أنه مل يكن هناك تشتت يف العامل لشعب خمتار ،وإنما كان
هناك فقط توسع وانتشار لدين جديد دينامي ،صار له أتباع كثر .ومع أن معتنقي اليهودية
واملتحدرين عنهم ع ّبروا عن حنين شديد ،وتط ّلع قوي إىل املكان املقدس الذي كان من املفترض
أن ينبلج منه اخلالص ،إ ّ
ال إنهم مل يطرحوا مطلق ًا بجدية فكرة الهجرة إليه ،ومل يختاروا هذا
الطريق .ومل تكن الصهيونية قط استمراراً لليهودية ،وإنما كانت نقض ًا لها ،ولذا فإن هذه األخيرة
رفضتها كلي ًا .ومع ذلك ،برز منطق تاريخي ما ،احتوى األسطورة وساهم يف جتسيدها جزئي ًا.
إن دخول النزعات القومية التي تطبعت بطابع ال ُّرهاب من اليهود يف أوروبا الوسطى والشرقية
بزخم إىل مسرح األحداث ،خالل النصف الثاين من القرن التاسع عشر ،ترك تأثيره يف جزء صغير
من املالحقين اليهود الذين تب ّنوا مبادئ املركزية اإلثنية .وهذه الطليعة الصغيرة التي استشعرت
اخملاطر احملدقة باليهود ،راحت ترسم لهم صورة أمة حديثة ،ويف الوقت الذي حددت لهم املكان
املقدس ،رسمت صورة مكان قديم ولدت فيه القبيلة "اإلثنية" وكبرت .وقد شكّل صبغ الدالالت
الدينية باإلقليمية القومية أحد أبرز جناحات الصهيونية ،حتى إن مل تكن أصيلة تمام ًا يف ذلك،
ذلك بأن املسيحية ،والتطهرية منها بصورة خاصة ،كانت حاضرة خلف الكواليس يف اللقاء
التاريخي بين رؤية "بني إسرائيل" ،باعتبارهم قومية ،وبين املشروع االستيطاين.
وكانت فكرة استيطان األماكن القاحلة تنطوي على منطق ما يف الشروط السياسية التي
سادت يف نهاية القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين ،وقد جعل عصر اإلمبريالية ،الذي
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كان يف أوجه ،جناح هذا املشروع ممكن ًا ألن البلد املشتهى كان يقطنه سكان أصليون مغ ّيبون،
وبال هوية قومية .ومن احملتمل أنه لوال إغالق بوابات الغرب ،مل يكن بناء الـ "إثنوس" املتوهم،
وتوجه أعداد من أحفاد اليهود نحو فلسطين ،قد حتققا .بيد أن انسداد اخليارات األُخرى أجبر،
يف نهاية األمر ،قلة من املقتلعين على التوجه نحو أرض مل ينظروا إليها ،يف البدء ،على أنها
موعودة .وهناك ،كان عليهم "إزاحة" سكان حمليين بدأوا للتو فقط ،بتثاقل وتأخر كبير ،بارتداء
حلة قومية.
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