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 الممخص
لقد اىتمت الدراسة بالبحث في السيككلكجية الييكدية، كفي السمات، كالمحددات لذلؾ، كفي سيككلكجية 

الييكدية الصييكنية، كسماتيا  السياسة الييكدية الصييكنية، المرتبطة بطبيعة كجكىر الشخصية
المناقضة لمنفس السكية، تمؾ السمات التي تحدث عنيا القرآف الكريـ، كالتكراه، كالمفكريف، كالكتاب 

جاءت التي  كالغربية كفي العالـ، األكركبيةت معيكدة كمعركفة في المجتمعات أصبحالتي  كاألدباء،
ستعبلء كاألساطير كالخرافات كاألنانية كالتميز، متأصمة في النفس الييكدية المميئة بالحقد كاال

تعاليـ كنصكص التكراه المحرفة إلى  كازدكاجية المعايير كالمصالح، كاستباحة اآلخر، كالمستندة
، كتستيدؼ كؿ شيء، كلذلؾ اآلخريفات الباطمة التي تستيدؼ دعاءكالتممكد المادم العنصرم، كاال

تعاليميـ كمعتقداتيـ الباطمة المرتبطة باألمراض كالخرافات  كاالنغبلؽ لمحفاظ عمى االنغزاؿآثركا 
االخبلؽ، ككذلؾ تـ الحديث عف أثر أك  القيـأك  كالبطكالت الزائفة، التي ال عبلقة ليا بالديف

  أشكاؿجاءت مشبعة بكؿ التي  النصكص الدينية الييكدية عمى الشخصية الصييكنية السياسية،
 كاألضاليؿ.الخداع كاالحتياؿ كالكذب 

كالغرب كالعالـ، ككذلؾ الخطاب  أكركباتـ البحث في السمات الييكدية المعيكدة كالمعركفة في ك  كما
 سسالحديث عف الديف كالديانة الييكدية، كاألأيضا الصييكني السياسي المراكغ كالمخادع، ك 

كالصييكنية العالمية، كعف كالمنطمقات التي تقكـ عمييا الييكدية، كمرحمة ما قبؿ الصييكنية الييكدية، 
 فمسطيف.إلى  ليجرة الييكد األكركبيةية ستعمار االالمحاكالت 

كدكؿ العالـ  األكركبيةلمصييكنية مع اإلمبراطكرية العثمانية كالدكؿ الدكر السياسي  كما ناقشت الدراسة
 ،أكركبام، كسمات ىذا المشركع الذم جاء مدعكما مف ستعمار االكعف المشركع الصييكني 

 ليذا المشركع. اكاإلمبريالية العالمية. كلكال ذلؾ لـ يكف النجاح حميف
  



 ك
 

ABSTRACT 
The study paid attention to research in Jewish psychology، Characteristics 

and its features، the jew-Zoinism psychological policy linked  to nature and 

core of jew-Zoinism personality and its features that  contradicts the well- 

built person. Those features that Holy Quran  and Bible talked about .Also، 

Scholars and writers discussed same in their writings. This personality had 

been known in European and Western communities. Those features ، it is 

true، had become abase thing in Jew- self، full of hatred، selfishness، ego and 

discrimination، hating others and depend on teachings of Bible and incorrect 

claims. Consequently، they، the Jew preferred isolation to keep their wrong 

beliefs that are linked to incorrect actions that had no links to religion nor 

ethics. Also، they talked about the influence of Jewish religious texts on Jew 

personality and Jew political personality that came full of lies. 

The study، it is true، talked about the known Jewish characteristics in Europe 

and the west. 

Besides، the study discussed the political –Zionism misleading speech، the 

Jew as religion and its principles ،the stage pre-world Jew and Zionism، the 

attempts of imperial Europe to migrate Jew to Palestine ، in addition to role 

of Zionism policy with Ottoman empire and European countries and the 

world، the imperial Zionism plan and its features that  was supported by 

Europe and the world imperialism. But without this، the plan couldn't 

succeed. 

Zionism is apolitical Eur-jew imperial movement. Since the beginning، it 

used religion and false and misleading stories to achieve its goal in 

establishing the Jew-colonial plan in Palestine. This movement formed the 

clear Roman model that contradicted law as rights concept to Jew is nearly 

the Roman one. Taboos shall be punished and same could be permitted if 

victims were non-Jew. 

This discrimination in rights means lies when dealing with non-Jew. The 

Roman law gets any rights of others and considers deceiving others is 

permitted and not crime. 

The Zionism –Jew political conduct is are flexion of the extreme Zionism-

features that is represented in the aggressive practice، extremity and control 

in fields of policy، economy and media and in different directions to achieve 

further than immigration and settling.it also was represented in gathering the 

contradicted goals، violating laws and conventions that embody the core of 

Zionism-Jew-Self that aims to get power and maintain winnings and black 

deals of different aspects. 
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 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
 المقدمة: 

 ىذه السيككلكجية أسس ،عف دكر السيككلكجية الييكدية يتحدث الباحثفي ىذا البحث سكؼ 
 .إسرائيؿدكلة  إقامةمف مؤتمر بازؿ حتى  ،في سياسة الحركة الصييكنية العالمية كأثرىا كمحدداتيا

 ،دكافع النفسية كالسمككية بشكؿ عاـ المرتبط بالديفالفي محاكلة لمعرفة أيضا  كيأتي ىذا البحث
كطبيعة الخطاب الييكدم الصييكني  ،كجكىر السمات الييكدية ،كالشخصية الييكدية ،كالتربية

كاالساطير الييكدية الصييكنية،  ،كسيككلكجية الخداع كالتزييؼ كاالحتياؿ كالتضميؿ ،السياسي المراكغ
كمدارسيا الفكرية كالتعميمية المختمفة،  ،لطرؽ التي تنتيجيا الييكديةكالمخططات كا ساليبكمعرفة األ

تعاليميا المتأصمة في النفس مف التي تستمد عناصرىا كمككنتيا كفكرىا كركائزىا مف التكراة كالتممكد ك 
كسياسة  ،كعمى سياسة الحركة الصييكنية ية،سرائيمنعكست عمى السياسة اإلاالتي  الييكدية،

 اآلف. منذ قياميا حتى إسرائيؿكسياسة  ،الجماعات الييكدية
المكضكع مف خبلؿ معرفة الدكر السياسي الذم  أىميةتكضيح أيضا  سيحاكؿ الباحثكفي ىذا البحث 

 ؛ية كفيـ الحقيقةكمعرفة العبلقة الجدلية التي تربط الصييكنية بالييكد تقكـ بو الحركة الصييكينة،
 ،ية الدينيةاألصكلالمرتبطة ب كالعبلقات كالممارسات، كالدكافع كالمنطمقات، كالسياسات، ،حقيقة المكاقؼ
معرفة حقيقة الدكر الذم تقـك أيضا مات الييكدية المحددة لمسمكؾ الصييكني،ك سكال ،كالثقافة الييكدية

كقكة  ،في فمسطيف إسرائيؿدكلة  إقامةبيدؼ ، بو الييكدية مف خبلؿ العبلقة التي تربطيا بالصييكنية
كتأثير ىذا الدكر في سياسات الحركة الصييكنية، كفي معرفة القكاسـ المشتركة التي تربط الييكدية 

األكركبي  ستعماراالكصييكنية  بالصييكنية العالمية كالصييكنية العالمية بالصييكنية الغربية،
 األكساطتي تبمكرت في بعض تيا الأيديكلكجيك  كمحدداتيا كفكر الصييكنية الغربية الرأسمالي،

 البركتستانتية المسيحية.
كالسياسات كالعبلقات كالدكافع كالمدخبلت كالمخرجات  المكاقؼكيأتي ىذا البحث في محاكلة لتكضيح 

كعبلقة األخيرة بالصييكنية ، ية الييكدية المتطرفةاألصكلبكؿ ما يتعمؽ بيذا البحث المرتبط جدليا ب
كالدراسات ذات العبلقة تتحدث عف المكضكع بشمكلية  بحاثالعديد مف األنو تكجد أبك  ،العالمية

 األسبابكالسياسات كالعبلقات كالدكافع ك  دكاراألطبيعة إلى  بكضكح كدقة اإلشارةكعمكميات كبدكف 
ككسائؿ دعائية  اتجاىاتلمصييكنية كمسمياتيا المختمفة التي تظير عكس ما تبطف مف مكاقؼ ك 

مستكل إلى  التي ترتقي بحاثكرغـ ذلؾ ىناؾ العديد مف األ. كمكاقؼ متشددةكأصكلية  اىتماماتك 
 هاجتيادكلكؿ طريقتو ك بالخصكص الدقة كالمنيجية العممية كىناؾ جيكد متكاصمة في البحث كالكتابة 

 .ه أفكار و ك اىتماماتك 
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 البحث أىمية
فيـ السمكؾ السياسي الييكدم كعبلقتو بالحركة الصييكنية ك  معرفة مف محاكلة البحث أىميةتأتي 

 ذلؾ الكامنة في األسبابك  ، لمييكد النفسيةطبيعة اليذا السمكؾ ك لدكافع كمعرفة ال ،العالمية كسياستيا 
كدكافعو المرتبطة  لمسمكؾالفيـ العميؽ ك جكىر العبلقة التي تربطيما معان، ك  ،وكمنطمقات وأسسك 
كطبيعة ، كجكىر ىذه السمات ،كالفيـ المكضكعي لمسمات الييكدية ،كالثقافة الييكديةية الدينية األصكلب

كعدـ التأثر  ،كأبعاد ىذا السمكؾ ،كسيككلكجية الخداع كالمؤامرة ،الخطاب السياسي الييكدم الصييكني
القائمة عمى عدـ  ،كسياسات الحركة الصييكنية الييكدية كأدكاتيا ككسائؿ دعايتيا اتجاىاتبمكاقؼ ك 

ستحضار المكركثات كاألساطير الدينية كالتاريخية كتقديميا اكتزييؼ الحقائؽ ك  ،الدقة كعدـ الكضكح
 كمسممات كمقدسات كلذلؾ كاف ال بد مف:

 إقامةكدكرىما في  ،كجكىر عبلقتيما معان  ،دكر الييكدية في سياسة الحركة الصييكنيةإلى  التعرؼ-1
 .إسرائيؿدكلة 

 كعبلقتيا بالييكدية الدينية.كقكاعدىا كمحدداتيا سياسة الحركة الصييكنية  أسسإلى  ؼالتعر -2
الغربي الرأسمالي،كاألبعاد  ستعماراالطبيعة العبلقة التي تربط الصييكنية كالييكدية بإلى  التعرؼ-3

 الحقيقية ليذه العبلقة.
ستحضار العديد االكجو الحقيقي لمصييكنية كالسمات الييكدية الصييكنية مف خبلؿ إلى  التعرؼ-4

 مف المكاقؼ كالتصريحات لقادة الحركة الصييكنية.
 أسئمة البحث:

ما ؟ ك إسرائيؿدكلة  إقامةما ىك الدكر السياسي الذم قامت بو الحركة الصييكنية غير الييكدية في -1
 ىي عبلقتيا بالصييكنية العالمية؟

كما ىي ،إسرائيؿدكلة  إقامةما ىك الدكر السياسي الذم قامت بو الحركة الصييكنية العالمية في -2
الغربي كاالمبريالية  ستعماراال طبيعة الدكر الكظيفي الذم تقكـ بو الصييكنية مف خبلؿ تحالفيا مع

 ؟العالمية
ما ىك أثر السيككلكجية الييكدية في سياسة الحركة الصييكنية كعبلقة الييكدية بالصييكنية -3

 ؟إسرائيؿدكلة  إقامةكدكرىما في 
عمى الييكدية كالديف كالشعارات كاألساطير  االعتمادىؿ يمكف أف تتماسؾ الحركة الصييكنية بدكف -4

 التاريخية؟
ية األصكلزيز سمطة الديف كسمطة المرجعيات الدينية ك أثر كدكر في تع االعتمادىؿ كاف ليذا -5

 الييكدية؟
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كىؿ كاف  ؟في السمكؾ السياسي الصييكني كدكافع ىذا السمكؾ ميمان  ىؿ لعب الديف الييكدم دكران -6
 .ا الصييكنيةيديكلكجيفي الفكر كاأل لو دكران 

ىؿ سيككف ىناؾ خطر حقيقي في السمتقبؿ مف تزايد التأثير الديني الييكدم في سياسة دكلة -7
 ؟كالحركة الصييكنية إسرائيؿ

لنمط التربية الييكدية كالثقافة  انعكاسسيككلكجية الصييكنية في السياسة ىي القكؿ إف  ىؿ يمكف-8
 ؟ية المتشددةاألصكلالدينية 

نحسر ىذا المد كىذا التأثير اكلماذا ككيؼ  ؟كالتأثير العمماني الصييكنييف كمتى ككيؼ كاف المد أ-9
 عممانية متنكرة حقان.أك  العمماني إف جاز التعبير، كىؿ كاف ىناؾ عممانية

 انخفاضأيف كمتى ككيؼ كاف المد كالتأثير الديني الييكدم، كأيف كمتى ككيؼ كاف ىناؾ -10
 نحسار ليذا المد كالتأثير الديني؟اك 

ثره في تييئة أك  ؟في الجيتكات في نمط التربية كالتفكير كالسمكؾ الييكدم االنغزاؿما ىك أثر -11
 لمذىنية الييكدية لممارسة السمكؾ العدكاني؟ ستعدادية كاالاألرض
 ىؿ ىناؾ سيككلكجية محددة ككاضحة عند الييكد؟ي األساسكالسؤاؿ الرئيس ك  -12
 ؟بشكؿ عاـما ىي محددات سيككلكجية الييكد  -13
 .جاز التعبير إذاكما ىي محددات الشخصية الييكدية ؟  -14

 فرضية البحث :
 حتىالييكدية ذات أثر كبير عمى سياسة الحركة الصييكنية العالمية منذ مؤتمر بازؿ  السيككلكجية 

 اآلف. كحتى إسرائيؿدكلة  إقامة
 صعوبات الدراسة :

متخصصة كمكضكعية تكثؽ  أبحاثعممية كمنيجية دقيقة لمراكز  أبحاثعدـ كجكد دراسات ك -1
 .الحقائؽ بمنيجية عممية

 كالمقاالت كالمكضكعات ذات العبلقة ىي غير منيجية كغير عممية كبحاجة بحاثالدراسات كاأل -2
عادة صياغةإلى  كالتأثيرات غير  جنداتبلحظ التداخؿ كالتشابؾ كاأليحيث  إلغاءأك  تنقيح كا 

 .المكضكعية
بحيث تتضمف معمكمات  ،عدـ كجكد تراكـ عممي كمعرفي لممعمكمات كالبيانات ذات العبلقة-3

 .كشركحات معرفية متراكمة كمتكاصمة كحديثة كعصرية غير منقطعة
الفيـ  عتباربعيف اال يأخذستحداث دكرم كنظامي لمبيانات كلممصطمحات كالمسميات اال يكجد -4

كالتطكرات التي  حداثؿ كالمكضكعي لطبيعة السمكؾ السياسي الصييكني كالييكدم كلطبيعة األالشام
 .بحيث يضاؼ ليا كؿ ما ىك جديد كىاـ كمناسب ؟شيدتيا المنطقة
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كرغـ ذلؾ فقد تـ البحث كالدراسة في العديد مف المصادر كالمراجع كالكتب كالمقاالت كالمجبلت مف 
تصحيح إلى  كبحاجة ،كالحديثة كىي كثيرة المختمفة تصاؿكسائؿ االمصادرىا المختمفة كمف خبلؿ 

 .ان كمفيد ار كالكقكؼ عند ما نراه مناسبان استمر كتنقيح ب
 

 المنيجية : 
كالكطف  مريكيةكاأل األكركبيةالتي شيدتيا الساحة  حداثتعرضت الدراسة لمتطكرات السياسية كاأل

 دكارككذلؾ تعرضت لؤل 1948حتى العاـ  – 1897العربي كفمسطيف مف مؤتمر بازؿ في العاـ 
الغربي ما  ستعماراالية التي قامت بيا الدكؿ الغربية كالحركة الصييكنية صنيعة قتصادالسياسية كاال

دكلة  امةإقكمساعدتيا في  ،عف الصييكنية بشكؿ رسمي في دعـ الحركة الصييكنيةعبلف قبؿ اإل
السياسي في الحركة الصييكنية  كأثرىاتـ الحديث عف طبيعة السيككلكجية الييكدية أيضا ك  ،إسرائيؿ

كالمفاصؿ التاريخية كالعالمية  حداثجممة األإلى  ضافةىذا باإل ،كتكجيياتيا كمحدداتيا كمنطمقاتيا
ككذلؾ تعرضت لكافة الخطكات السياسية كالنشاطات التي أقدمت  ،التي شيدتيا ىذه الحقبة الزمنية

سناد كرعاية بريطانية ك  1948عمييا الحركة الصييكنية حتى العاـ   .أمريكيةك  أكركبيةبدعـ كا 
كجمع الحقائؽ  حداثفي سرد األ التحميمي الباحث في ذلؾ منيج البحث التاريخي اعتمدكقد 

ستحضار لمبيانات المتكفرة اك  ،يات بشكؿ متسمسؿتفاقاىدات كاالكالمعمكمات كالسياسات كالمكاقؼ كالمع
كالظاىرة  يةشكاؿ أسمكب المنيج الكصفي التحميمي في تحديد األ استخداـك  ،مف مصادرىا المختمفة

 ،يااتجاىاتلظاىرة كأسبابيا ك كالعبلقة التي تربط بيف ا ،مكضكع الدراسة بشكؿ كصفي دقيؽ لممكقؼ
 حداثكمعرفة طبيعة األ ،كافة طراؼحكمت العبلقة بيف األأك  لمعرفة النتائج الفرضية التي تحكـ

 كسياساتيا كمحدداتيا كذلؾ ضمف الرؤية التحميمية المكضكعية لذلؾ. كدكافعيا
 :حدود الدراسة
 أ.الحد الزماني:

في بازؿ  األكؿالمؤتمر الصييكني  انعقادتاريخ -1897تتحدث الدراسة عف الفترة الممتدة ما بيف )
 الفمسطينية كالعربية. راضيعمى األ ،إسرائيؿدكلة  إقامةتاريخ – 1948كالعاـ  ،بسكيسرا

 .كاألمريكيتيف كفمسطيف كالكطف العربي أكركباالحد المكاني: شرؽ كغرب  -ب
 :الدراسات السابقة 

كالكتب كالمقاالت التي ليا عبلقة بالمكضكع  بحاثالحظ الباحث كجكد عدد كبير مف الدراسات كاأل
البحث بشكؿ أفضؿ  يةأشكاؿ كتشكؿ مصدرا كبيرا كىاما لممعمكمات كالبيانات تساعد عمى تحديد 

المكضكع كفي عمى الكتابة كالبحث كالتفكير المعمؽ في أيضا كتساعد  ،كتحديد أبعادىا كمجاالتيا
 .مشكمة البحث
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 متعددة األغراض اىتماماتكفي الكقت ذاتو الحظ كجكد عدد كبير منيا قد جاء بجيد فردم ك 
كذلؾ  ،تنقيح كتصحيحإلى  مية كىي بحاجةالمكضكعية كالدقة كالمنيجية العمإلى  كتفتقد ىداؼكاأل

 كالتصدم لؤلضاليؿ كاألكاذيب الصييكنية حداثلمكاكبة التطكرات كاأل
كىي رائعة  ،كفائدة عظيمة أىميةكجكد كتب منيجية كعممية كذات قيمة ك أيضا ككذلؾ الحظ الباحث 

 كالظكاىر كالمكاقؼ كالسياسات بشكؿ منيجي كترتقي حداثكفييا دقة كتكضيح لمحقائؽ كتسمسؿ لؤل
 كمنيا: العممية المعتمدة كالمقبكلة بحاثدرجة األإلى 

 .م ككتبو عف الييكد كالييكدية كالصييكنيةمكسكعة الدكتكر عبدالكىاب المسير 
 يف(ئ)جز  صبرم جريس/تاريخ الصييكينة

 .إسرائيؿالرب عف الديف كالسياسة في  رفيؽ عكض /دعامة عرش أحمدلمدكتكر  –طركحة الدكتكراة أ
 .بياف نكييض الحكت ،الحضارة ،الشعب ،فمسطيف القصية

 د.محمد شديد.كالتصفيةالكاليات المتحدة كالفمسطينيكف بيف االستيعاب 
 .الزغيبي أحمدالعنصرية الييكدية كأثارىا لمدكتكر 
 سكسة أحمدالعرب كالييكد في التاريخ لمدكتكر 

 .رشاد عبداهلل الشامي ية كالركح العدكانية د.سرائيمالشخصية الييكدية اإل
 .بيف تكفير الدكلة كلعبة السياسة د.رشاد عبداهلل الشامي إسرائيؿالقكل الدينية في 

 ناصر الدمج–تحكالت منيجية في مسار الصراع 
 .مجمكعة مؤلفيف–القدس عبر العصكر 

 حامد إسماعيؿ–مكسكعة االدياف 
محمد  د. .1948-1922 إسرائيؿنشاط الككالة الييكدية في فمسطيف منذ نشاتيا كحتى قياـ دكلة 

 .ـعبدالرؤكؼ سمي
 .حمدم الطاىرم /د. أجزاءأربعة  –الييكدية كدكلتيـ 

 .اميؿ تكما–الصييكنية المعاصرة 
 .مجدم حماد د. .كجنكب أفريقيا إسرائيؿدراسة مقارنو / ،ياإلستيطانالنظاـ السياسي 

 .محمد ىاشـ البطاط .الدكتكر ،د سعيدأدكار البعد السياسي لئلستشراؽ في فكر 
مردخام نائكر، ترجمة:  -/ تكاريخ، كثائؽ، مفاىيـ، صكر1996-1897الصييكنية في مائة عاـ 

 عمرك زكريا خميؿ.
 / لمدكتكر صالح بف محمكد السعدكف.1922-1882ييكدم لمسيطرة عمى فمسطيف  األنجمكاالتحاد 
 وسيبست الىفي، الصهيىويت والالجئىن الفلسطيىيىن، د. وىر مصبلحت. إسرائيل

 ، عبذ الرحمه عبذ الغىي.3391-3311الىبزيت وفلسطيه  ألمبويب

 جىهر الصهيىويت الطبقي، ليف كىروييف، ترجمت: حسيب الخيبط.

فلسطيه قبل الضيبع، قراءة جذيذة في المصبدر البريطبويت، واصف عبىشي
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 األولالفصل 
 الييوديةسيكولوجية ال

 ية، لكف:سرائيمفي السياسة اإل كأثرىاىناؾ آراء متعددة بيف المحمميف حكؿ تحديد السيككلكجية الييكدية 
ما ىي التغييرات التي أدخمتيا الييكدية الصييكنية عمى العناصر الثقافية التي استعارتيا مف 

 ؟مريكيةكاأل األكركبيةكمف نمط الحياة  ،الشخصية الغربية
عناصر، يعتبرىا الغرب مقدسة مثؿ الديمقراطية كالميبرالية عمى يد الييكدية لذلؾ ال بد مف رصد 
 كالصييكنية في فمسطيف.

لدالالتيا كمعانييا،  عناصر الديمقراطيةتؤكد كتاباتو فقداف  شاحاؾ" إسرائيؿي "سرائيماإلفالمفكر 
 كماىيتيا في الدكلة الصييكنية.

المنتميف ليا، كلذلؾ ال يمكف تجاىؿ خصكصية كالثقافة في أم مجتمع تدمغ شخصيات األفراد 
ىك قالب سمككي )مككف ك النمط السمككي  الشخصية الفردية كتمايزىا، ككذلؾ ال بد مف التركيز عمى

 مف سمسمة مف التصرفات كاألفعاؿ( كردكد الفعؿ.
 اتجاىاتكاالختصاص يصر عمى ذاتية الشخصية كتفردىا، كال يمكف استبعاد دكر الثقافة في تحديد 

 .1لمشخصية  النمك
دراسة  فأفكجد  حاكؿ البركفكسكر المصرم "قدرم حفني" التأسيس لدراسة الشخصية الييكديةكقد 

الشخصية الييكدية )الشخصية الصييكنية( تصطدـ بعكائؽ كتناقضات ناتجة عف تعدد مصادر 
لكؿ جماعة ييكدية مصدرىا الخاص القكؿ إف  حتى يمكف .2العناصر الثقافيةأك  استيراد الثقافة

 3الشرقية. أكركباالغربية ك  أكركباركسيا، اثيكبيا، الدكؿ العربية،  ،أمريكاالستيراد ىذه العناصر 
كىذا التنكع في المصادر الثقافية ىك المسؤكؿ عف طرح أزمة اليكية في المشركع الصييكني 

 يةأشكاؿ الدكتكر/عبداهلل رشاد الشامي "كتاب ، فمثبل ي الصييكني الغربي في فمسطيفاإلستيطان
ال يمكف تقديـ دراسة متماسكة عف أنو  ، يكضحاليكية الييكدية في المشركع الصيييكني لمييكدية"

 الشخصية الييكدية كال عف ىكيتيا.
كال بد مف تكظيؼ  ،يا عمناتجاىاتكما يمكف تقديمو ىك التحميؿ النفسي لبعض المكاقؼ كالمحدد ال

كجية النفسية كالسيككلكجية معا، لتكضيح المكاقؼ الييكدية الصييكنية المسبقة كالنكايا اإلنثركبكل
 الناجمة عنيا.

اإلسياـ المتكاضع في تطكيع العمكـ النفسية لخدمة المجتمع خصكصا لجية الصراع كالتناقض مع ك 
 :فييساعد ية، نسانالدكلة الييكدية الصييكنية، المارقة عمى القكانيف الدكلية كاإل
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لـ يعد مف الكاقعية تجاىميا كلذلؾ ال بد مف أك  يات مف الصعب تجاىمياأشكاؿ إلى  إثارة االنتباه
عمؽ الذات )اليكية الصييكنية(، التي تستجمب مشاعر األماف كالتكازف عبر فعؿ إلى  التعرؼ
لعبة السيد كيجعميا يخرجيا مف ألنو  نيا بسبب السبلـ كاألماف،يتخشى التفكؾ كالشيزكفر التي  االعتداء

 1تتساكل مع مف تعتبره عبدا.
مصطمحات ذات داللة ظاىرية،  استخداـإلى  إف الخداع الييكدم كالصييكني يمجأ كبصكرة تكرارية

التطكرات  انتظاركلكنو يعتمد دائما الداللة الباطنية لممصطمح، فالسبلـ مثبل ىك مجرد تسكية مؤقتة ب
ىا اعتبار ار استمر مع  خرلاأل طراؼالعالمية، كالتطبيع ىك الدخكؿ بعبلقة مصمحة مع األ ستراتيجيةاال

 2)عبيدا(.
سيككلكجية الخداع كىي  خداع متطكرة أساليبال بد مف اعتماد بأنو  تعنيكىذه االزدكاجية الداللية 

 الييكدم.
إلى  كاجبة العقاب تتحكؿ يقترب مفيكـ الحقكؽ عند الييكد مف قكاعد القانكف الركماني فالمحرمات

مباحة إذا كاف ضحيتيا )غير الييكدم( كىذا "التمييز في الحقكؽ" يستتبع ضركرة الكذب كاالحتياؿ 
 ا لمنصكص الدينية العنصرية كاالستعبلئية.انعكاسكيأتي ذلؾ  .غيارفي التعاطي مع األ

ي العديد مف المجاالت االحتياؿ الييكدم الصييكني ف أساليب"سيككلكجية االحتياؿ ك فإف  كذلؾ
كالمعتقدات كالمنطمقات الييكدية التي  فكار، التي تجسد األالخارجيةأك  كالمكاقؼ كالسياسات الداخمية

ذا ما كصمت ىذه االستباحة العدكاف كاستباحة اآلخرإلى  تدعك  ىك الشرط الرئيس لتبرير العدكاف، كا 
 3حتى عمى مقدسات اآلخر. حدكد العبكدية، فإنو يصبح مف حؽ السيد أف يعتدمإلى 
لمحرب النفسية يعتبر مف التجارب الفريدة في ىذا الميداف فيي تخكضيا في  إسرائيؿكض كخ

 اتجاىيف:
 تمميع صكرة الييكدم. -أ
 4.غياراألإلى  النظرةإلى  ااستنادغير العربي أك  تشكيو صكرة العربي-ب
الغربية المسبقة  فكارقو بسيكلة تدعمو األفاليدؼ الثاني: كىك ما يتعمؽ بالعربي تحديدا، فيي تحق-

 كالمتعالية عمى العرب.
 مسبقة بؿ أفكارمجرد إلى  كراىية الغرب لمييكد ال ترتكزألف  فيك صعب التحقيؽ األكؿأما اليدؼ 

سيؼ التيديد لكؿ مف يجرؤ إلى  إسرائيؿتعامؿ مباشر مع الجماعات الييكدية، لذلؾ لجأت إلى 
 5طائؿ ميمة معاداة البلسامية. حقيقتيا تحتإعبلف عمى 
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إلى  مما أضطر الباحثيف مرارا لمعكدة، كبيذا التيديد باتت الصحافة الغربية بعيدة عف المكضكعية
كذلؾ  ،مف الحقيقة، كالتجرؤ الصحافة العالمية عمييا أجزاءأك  ية التي تكتب أقساماسرائيمالصحافة اإل

 كتأثيرىا كتكجيييا. ت تحت سيطرة الصييكنيةأصبحألنيا 
الصييكني كسيككلكجيتو ال بد مف التذكير ببعض فصكؿ  رىاباإلكفي سياؽ سيككلكجية الحديث عف 

 1كمجازره. رىاباإلىذا 
 .أمريكامختبر المتحاف القكة، بريطانيا، إلى  القكة الذم يحكؿ المنطقة اختيارالدكر الكظيفي: 

 .2اآلخريفؿ كالخداع لتجنب اإلقرار بحقكؽ الصييكنية تسخر قكتيا كقدرتيا عمى االحتيا
 ية ىي نفس يستعبدىا الماؿ كتكبميا الشائعات كتخنقيا األساطير.سرائيمالنفس الييكدية اإل

حيث سمات ىذه الشخصية قد تككف القاسـ المشترؾ الكحيد بيف  الييكدية، ةدراسة الشخصيإلى  العكدة
 المستكطنيف الييكد.

ف ىذا  إسرائيؿدكلة  قامةإل يديكلكجياأل األساسالعبلقة بيف الييكدية كالصييكنية لمتدليؿ عمى  كا 
أك  مستمد مف المرجعية الدينية لمييكد كىناؾ خطر حقيقي مف سيطرة الييكد المتدينيف األساس

 .3كرة ما تخطط لو الصييكنيةالمرجعيات الدينية، كلذلؾ يجب االنتباه لخط
ذا كاف الييكد قد نجحكا في احتبلؿ فمسطيف مسمحيف بمرجعيتيـ الدينية كالييكدية كدكر الصييكنية   كا 

إلى  ، فإنيـ يعمدكفاألرضعمى  ستيبلءؿ الديف اليكـ لـ يكتفكا بالمرجعيات الدينية لبلاستغبلفي 
 .4الكذب كالدجؿ كالتزييؼ كالخداع كالتمكيو كالتظميؿ

ىك ما سطره الييكد في  إسرائيؿاسـ  النظرم لفكرة تجميع شتات الييكد في كطف يحمؿ األساسكاف 
عمى  ضالكتب الدينية الييكدية كفي التكراة المحرفة التي تبدأ بترسيخ رذيمة الكذب كرذيمة التحري

كحتى ال يخطئ اإللو كىك يمارس  ،التمييز العنصرم، كذلؾ بكضع عبلمة مف الدـ عمى بيكت الييكد
تزييؼ التاريخ ىك صناعة ييكدية بدأت مع التكراة المحرفة القكؿ إف  ( ككذلؾ يمكفغيار)القتؿ لؤل

 .5التي ىي ركاية لتاريخ مصطنع كغير مكضكعي عف شعب اهلل المختار
ذا كاف الييكد قد تجرعكا الذؿ كالميانة عمى يد النازم، فإنيـ أعادكا إنتاج اك  لذؿ كالميانة كمارسكه ا 

غزاه محتميف ألرض فمسطيف، بعد إلى  تحكلكاعمى غيرىـ، )فإف أؤلئؾ الذيف كانكا عبيدا " في الجيتك" 
بمغت ذركتيا في البلسامية النازية، التي تركت أثرا كاضحا عمى  ضطيادأف تعرضكا لسمسمة مف اال

ف الييكد بعد تجربتيـ السمات السمككية لمنمط الصييكني، ثـ عمى الشخصية الييكدي ة الصييكنية، كا 
 ،أضعؼ منيـ يمارسكف معيـ نفس االستخفاؼ اآلخريفنراىـ عندما يجدكف األشخاص  مع النازم،
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كىذه الظاىرة معركفة في عمـ النفس "بالتكحد في  ،احتممكىما فيما مضى التيكنفس القسكة 
 1.المعتدم"

 
 التحميل النفسي لمشخصية الييودية:

الييكدم ىك مجتمع خميط يتككف مف مجمكعة مف الثقافات، كىك مجتمع مياجريف قدمكا مف المجتمع 
 الحديث عف شخصية ييكدية لف يككف مكضكعيافإف  دكؿ متعددة، كمختمفة كغير متجانسة، كلذلؾ

 2يصطدـ بالعديد مف المخالفات المنطقية كالعممية.ألنو 
كلمجتمعيـ كانت كما زالت تتسبب بما سمي صراع  كعدـ كجكد ىكية جامعة لمييكد كىكية مكحدة ليـ

الحديث عف تجمعات مختمفة كحارات مختمفة فقد إلى  الذم يدعكنااألمر  ،اليكية في المجتمع الييكدم
ترؾ الييكد حاراتيـ في الدكؿ التي قدمكا منيا، كجاؤكا كي ينقمكىاإلى فمسطيف،حيث السمات كالمغات 

 المختمفة بينيما.
ف أجنبيا سأؿ أشكنازيا، ما ىك سر كراىيتكـ إتقكؿ  إسرائيؿالنكتة في فإف  د العربما عف الييك أ

 يشبيكف الييكد العرب".ألنيـ  العميقة لمعرب؟ أجاب
ية تأتي مخالفة لكؿ قكاعد البحث سرائيماإلأك  الدراسة في الشخصية الييكديةأك  محاكلة البحث
الخصائص العامة المشتركة لدل الجماعة كمف ثـ الدراسة تقكـ عمى البحث في ألف  العممي، كذلؾ

يتـ البحث في العناصر الثقافية التي استعارتيا ىذه الجماعة كىذا غير ممكف التطبيؽ في الحالة 
حتى إف الييكدية اليكـ نفسيا  ،حيث العنصر الثقافي الكحيد الجامع ىك الديانة الييكدية ية،سرائيماإل

ؾ تطاؿ نسبة عالية جدا منيـ، كليذا ال يمكف رصد ما يمكف مكضكع جدؿ مستمر عندىـ، كالشكك 
 3تسميتو بالشخصية الييكدية.

 
 بأنيـ قامكا بقتؿ مكسى لمشخصية الييكدية فركيديمكف إيجاز تحميؿ  :فرويد يحمل الشخصية الييودية

قاـ بنفي أنو  ، كىذا يعنيمستكل الركحانية التي يتضمنيا ديف مكسىإلى  لـ يستطيعكا االرتقاءألنيـ 
 أسطكرة الشعب المختار.

 ،مف الركايات التكراتية انطبلقاكىك بذلؾ يؤسس لمعارضة قراءة التاريخ  ،ىك يشكؾ بالتكراة نفسياك 
إال  تكتمؿأك  التكراة لـ تنتوً  جزاءكعممية التدكيف أل ،كيدعـ رأيو بتباعد الفترات الزمنية لتدكيف التكراة

 4بعد ظيكر مكسى بتسعة قركف.
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)ركز زيكر في تحميمو لمشخصية الييكدية في انقبلبيا مف االستكانة زيور يحمل الشخصية الييودية 
عبر العصابات  رىاباإلالشراسة ك إلى  ، كبيف تحكليا(الغيتكات)كالذؿ كاالختناؽ في الحارات الييكدية 

تحاد ىذه المنظمات كالعصابات العسكرية  (شتيرف /أرغكف /ىاجانا)العسكرية الصييكنية  كغيرىا، كا 
 1ؿ.حكؿ تحميؿ التحك  البحثتمركز  ي.سرائيملتأليؼ الجيش اإل

رأل زيكر في تجربة األسر النازم صدمة نفسية شجعت الييكد كقادة الحركة الصييكنية عمى آلية ك 
 2التكحد بالمعتدم أم بالجبلد النازم.

معاناتيـ مف مظاىر مرضية النقص  تالنازم حيث تبين ضطيادمف االكأكرد دراسات تناكلت الناجييف 
في الحس االجتماعي كاألخبلقي المعبر عنو بنكع مف الحذر التكجسي )الشؾ( كثيؽ الصمة بتكجس 

درجة االندفاعات إلى  مرض البارانكيا، كىؤالء إذا أتيحت ليـ فرصة التعبير عف عدكانيتيـ يصمكف
 العدكانية المتكحشة.

قادة الحركة الييكدية الصييكنية السمكؾ النازم في مذابح دير ياسيف مظاىر ذلؾ استنساخ  كمف
 كغيرىا.

كلعؿ خير مثاؿ عمى أمثمة التكحد بالمعتدم النازم ىك مناحيـ بيغف الذم اكتممت فيو سمات كمعالـ 
 3شخصية السفاح القاتؿ لؤلطفاؿ كالشيكخ كالنساء.

ية بالرغـ مف اختبلفيا في سرائيمما يجمع بيف التجمعات الييكدية اإلبأف  كينيي زيكر تحميمو كرؤيتو
الذم أتاح لمييكد ممارسة  ،يتمخص بيذا التحكؿ كىذا االنقبلب كالتكحد بالمعتدمإنما  يء،كؿ ش

الحاجة –كلذلؾ يستنتج المحمؿ  ،الطغياف كالسفاحية بعد حياة الذؿ كالميانة التي عاشكىا في الحارات
كشخصية المتكحد بالمعتدم تفقد تماسكيا إف ىي تكقفت عف  ،النفسية لممارسة العدكاف– يةسرائيماإل–

اليـك ما  الساف حالييقكؿ حيث  يطمئنيا مانعا تفجرىا بمكجات الرعب كالقمؽ الشديد،ألنو  ،العدكاف
يفتؾ بو كرعديدا  ييكديا تائيا منعزال ما كنت عميوإلى  عمي مف االرتداددمت أنا المعتدم فبل خكؼ 

 4الناس في كؿ مكاف.
يصيبيا بالتياكم ألنو  ،إحباطستنتاج ىشاشة ىذه الشخصية كعدـ قدرتيا عمى تحمؿ أم كلذلؾ يمكف ا

ف قادة الحركة الصييكنية أيدد بزكاؿ الشخصية كاليكية الزائفة، كلذلؾ نرل يكالسقكط كالتفكؾ ك 
. كبناء عمى ذلؾ كلعدـ القدرة 6يكديتيـمجبركف كمضطركف لتأميف أفضؿ مستكيات الركح المعنكية لي

تقكـ الصييكنية باعتداءات دكرية غير ذات ىدؼ محدد سكل دعـ مشاعر القدرة عمى  حباطعمى اإل
 5العدكاف.

                                                           
1
 .13النابلسً،محمد،النفسالمغلولة،سٌكولوجٌةالسٌاسةاإلسرائٌلٌة،-

2
-https://drabbass.wordpress.com 

3
-https://drabbass.wordpress.com 

4
.123-122الشامً،رشادعبدهللا،الشخصٌةالٌهودٌةاإلسرائٌلٌةوالروحالعدوانٌة،-

 .124-123نفسه،-6
5
 .41-2518،45(،69قضاٌاإسرائٌلٌة،العدد)مجلة-



6 
 

لقد تناكؿ األستاذ حفني مكضكعو مف منطمؽ سيككلكجي  حفني يدرس شخصية اإلشكنازي:قدري 
معتمدا المحاكر البحثية  ي..اإلشكنازم(سرائيمالمجتمع )اإلمعتمدا عمى الدراسات النفسية المنشكرة عف 

التمركز حكؿ ك االنطكاء، ك العدكاف، ك السمكؾ المضطرب، ك القدرات العقمية، ك التالية: االضطرابات، 
العدكاف، أف الشخصية الييكدية تتصؼ بإلى  ، ككصؿالتشاؤـ كالتشكؾ، كانعداـ االنفعاؿك الذات، 

، كالتشكؾ كاالنفعاؿ، كىذه الصفات السمبية يمكف أف التمر ك الشؾ، ك االنطكاء، ك  كز حكؿ الذات كالتشاـؤ
إلى  تفسر اضطراب الشخصية اإلشكنازية، كفشميا في االنفتاح حتى عمى بقية الييكد، كىذا يؤشر

 1حقيقة الجماعات الييكدية كطبيعتيا.
كجية نظر فركيد كحديثو الصريح عف جنكف العظمة إلى  : كبالرجكعتحميل الشخصية الييودية

العظمة )البارانكيا( كلذلؾ إلى  النازم كي يتحكلكاإلى  لـ يككنكا بحاجةأنيـ  نجد)البارانكيا( الييكدية 
كخنكع فاألسر النازم لـ يفعؿ سكل إيقاظ ىذا الجنكف الييكدم، الكامف كالمكبكت في ذؿ كميانة 

ال يمكف إنكار آلية التكحد في المعتدم التي ركز عمييا أنو  رغـ، راتالييكدم في الشتات كفي الحا
 2األستاذ مصطفى زيكر.
بؿ جاء مرتبطا بمكقؼ معتاد  ،لييكد عبر التاريخ لـ يكف مف قبيؿ الصدفةاكيبدك أف تكرار مذابح 

التدريجي حتى مكقؼ التعزيز إلى  دمثـ يعمف مكقؼ الخنكع البدء لمريض البارانكيا كالذم يجيد 
 المكقع الذم يتبلءـ كيتناسب مع التصكر المرضي كامتبلؾ أدكات القكة.أك  المكقؼإلى  الكصكؿ

 الخداع المتكفرة كالممكنة. أساليبكاجتياز كؿ ىذه المراحؿ ال يمكف أف يتـ بدكف تسخير كؿ 
كىك يممؾ إيماف مرضي  ،ار في ىذا المكقع المغتصبستمر كبعد ذلؾ يككف إصرار الييكدم عمى اال

 ىك حؽ مف حقكقو فبل يتراجع عنو. ،ىذا المكقعبأف  البارانكيا
 و الخاطئة بصكرة مكضكعية.أساليبالبارانكيا تمنعو مف مراجعة ألف  كذلؾ

 فينتيي ،كمف ىنا يككف ىناؾ اإلصرار عمى تممؾ المكقع كعدـ كجكد قدرة مركنية لمتراجع عند الحاجة
 النمط السمككي مرفكض.بالقتؿ كىذا األمر 
التكحد بالمعتدم ليس سكل حمقة مف حمقات البارانكم الييكدية كيشيد التاريخ الييكدم القكؿ إف  كغاية
 3عميو.

لتصنيفيـ في خانة   ىاألكل  إف انغبلؽ الييكد في حاراتيـ ىك عنصر تشخيصي مف الدرجة
 4البارانكيا.
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ف قدرة الييكدم عمى خيانة البمد الذم ك  ( ليي إسرائيؿيحتضنو كيعطيو جنسيتو كمكاطنتيو لصالح )ا 
. كيندرج في ىذا اإلطار سمسمة طكيمة مف 1دليؿ عمى فقداف الييكدم لمحس االجتماعي كاألخبلقي

 العمميات التجسسية التي قاـ بيا الييكد لصالح الصييكنية، كبعضيا كاف شديد الكطأة عمى الييكد.
مف  بأعداد كبيرةمف الحماية الخانقة لمغيتك ىك الذم دفع كيدفع  ف رغبة الييكدم في الخبلصكما أ

، فبدكف ىذه الرغبة في الخبلص لكاف عدد الييكد المعاصريف خرلالييكد لمذكباف في المجتمعات األ
 2عشرات أضعاؼ عددىـ الراىف.

أك  لقابمة لمنكرافية غير ااألساس)الشعكب غير الييكدية( ىك مف التعاليـ التممكدية  غيارإف احتقار األ
جعؿ السمة الغالبة لدييـ يمارسكف التشكيؾ  غيارية بيف الييكد كاألأساسكبأف ىناؾ فركقا  .3التمكية

حقائؽ دينية، بؿ التمكف حسب الظركؼ متخذة أك  عمى قيـ االعتمادفي كؿ ما ىك غير ييكدم دكف 
 ،أف الييكد ىـ شعب اهلل المختارمف الديف ستارا يحمييا، كال شؾ أف نظرة التمايز ىذه تتمخص في 

 4.)جكييـ(، كالصييكنية تتسمح بالقكانيف المبتدعة أغياركأف غيرىـ كفار، 
 :اآلخرينتربية األساطير والبطوالت واالستعالء عمى  التربية الييودية

 عمى اآلخر. كاالستعبلءيعيش الطفؿ الييكدم أجكاء أسرية مميئة باألساطير كالبطكالت 
يجد نفسو محتقرا عمى عكس إيحاءات التفكؽ التي أستمدىا  األسريةكلكنو عندما يخرج مف األجكاء 

 .األسرةمف 
خكض المنافسات إلى  مف التمرد النرجسي الذم يدفعو الحقا ان التناقض يكلد لدل الطفؿ نكعىذا 

 العنيفة إثباتا لذاتو كانتصارا إليحاءات تربيتو.
كلذلؾ فيك ينخرط في ىجـك عدكاني  ،)لتربيتو( دفاعا محايدا عف ىذه اليكية كىك ال يجد كال يقبؿ كفقا

أقصر السبؿ كأىكنيا ىك فإف  ،تربيتو الييكديةإلى  ااستناد ،مقنع )مستتر( عمى المجتمع الذم يحتقره
 مف الماؿ. أكبرجمع قدر 

فإف  ة لمطفؿ.ما بالنسبأك  ،إذ إف لمماؿ سمطة مكازية تمكف صاحبو مف اختراؽ سمطة المجتمع
كىي المساعدة لو لمحصكؿ عمى االعتراؼ كبالتالي  ،العبلمات المدرسية )الدراسية( ىي بديؿ لمماؿ

 التمرد عمى االحتقار.
الييكد يسمككف سمكؾ جمع الماؿ بغض النظر عف فإف  ببدائمو الرمزيةأك  بالماؿاألمر  كسكاء تعمؽ

ما يميز خصائص الماضي الييكدم ىك  أكثركأف  ،األسمكبكعف أخبلقية ىذا  ،أسمكب ىذا الجمع
 كتدعميـ في ذلؾ أسطكرة دينية تقكؿ: .5ظيكر جماعة التجار كالسماسرة الييكد
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ىي ممؾ لمييكد، فإذا ما خرج بعض الييكد عمى قاعدة تجميع األمكاؿ فيـ  األرض"إف كؿ أمكاؿ 
تب ماركس في مؤلفو "حكؿ المسألة "، كلقد كيفعمكف ذلؾ لتحقيؽ سيطرة كسمطة بديمة عف سمطة الماؿ

الحاجة العممية كاألنانية، أما أنيا  الييكدية" يقكؿ: ما ىي الدعامة التي تستند إلييا الديانة الييكدية،
 1الغيكر الذم ال ينبغي ألم إلو آخر أف يقؼ في مكاجيتو. إسرائيؿالماؿ فيك إلو 

الطمكح الييكدم ىي محركات عصابية محركات بأف  يمكننا االستنتاج األساسكلذلؾ كعمى ىذا 
 2كاضحة.

 المحددة لشخصية الييودي: التوراتية والتمموديةاألساطير 
كالييكدية تحدد بدقة  .ية ىي المحدد الرئيس لؤلطر العامة لمشخصية الييكديةاألصكلالتعاليـ الييكدية 

 أطر الحياة اليكمية لمعتنقييا، كتضع القكاعد الصارمة لمسمكؾ اليكمي لمييكدم المتديف.
 ،التممؾ كجمع األمكاؿإلى  كالتممكدية تدعك بشكؿ صريح ككاضح كالتعاليـ الدينية الييكدية التكارتية

 3ىك ممؾ لمييكد. األرضكبأف كؿ ما في 
بحيث تبرز النزعة العنصرية  ،مف السمات الرئيسية لمشخصية الييكديةكىذه التعاليـ تعكس سمة 

اإللو عف األذل كالشر أماـ  كاألنانية في التخصيص كالسيطرة كالتممؾ، بحيث يككف الييكدم مسؤكال
حتى يقتؿ غير الييكد دكف أف يككف أك  يسرؽأك  كلكف بإمكانو أف يغش ،اآلخريفالذم يمحقو بالييكد 

الفكر الديني ألف  كذلؾ ،ذلؾ انتياكا لمتعاليـ التممكدية الييكدية يعدف أالرب، كبدكف أماـ  مسؤكال
الييكدم يؤكد عمى خصكصية الييكد كشعب مختار، مباح لو دكف غيره مف الشعكب كؿ شيء مف 

 4تزييؼ كخداع.
حيث الفكر  ،حابركزا ككضك  أكثرالييكد نجد أف النزعة المادية النفعية  أحباركفي التممكد الذم كتبو 

يكـر الفقير ) حيث5مغرؽ في الرجعية كالعنصرية  ،الديني الييكدم فكر حياتي مادم أسطكرم
 (.لميارتو، كالغني لثركتو، كالذىب كالفضة يمكناف القدـ مف الثبات

ـ األخيار، ئالثركة كالقكة يفرحاف القمب، كالمكت أفضؿ مف التسكؿ، كالثركة مف الصفات التي تبلك 
ألنيما ال  ،صاحب الثركة كالممتمكاتإلى  ف يتكجو في صبلتوأبالصبلة عميو  نسافيقكـ اإلكحيف 

نما  يتأتياف مف العمؿ مف أجسادىـ، كفي أكقات  أكثريتأتياف مف الفضيمة، كالخيركف يحبكف أمكاليـ كا 
البلىكت الييكدم  التكراة يقكؿ نكبسنر )أستاذإلى  ااستنادك  .ية قيمة الثركةنسانالشدة كالضيؽ ستعمـ اإل

كلكنيا تمؾ التي  ،( )إف المممكة التي تيـ الييكدم ليست قائمة في السماءمريكيةفي جامعة بارد األ
الحياة القائمة أنيا  تتطمب حفظ الحياة، كتقديسيا كتقديس حياة البيت كالعائمة،التي  اآلف نتكاجد فييا
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 الييكد لـ يككنكا يكمان قديسيف جائعيففإف  لؾلذ لينا في حياة الجماعة كالمجتمع.إأنيا  ،في الحاضر
 1يقبمكف عمى طيبات الحياة بحماس.أنيـ  متقشفيف،أك 

كصرفيـ  ،عماؿإف مكقؼ الييكد مف فكرة العالـ اآلخر ىك الذم حكليـ لئلقباؿ عمى عالـ الماؿ كاأل
كفي التجارة كالربا  ،الذم جعميـ أقمية متخصصة في جمع الماؿاألمر  عف رككب مكجة الزىد،
 كالصيرفة كالبكرصات.

ت عمييا أقمية أسسأعطى لمييكدم خصكصية ت ،كىذا النمط الفكرم الحياتي لمييكدم الدنيكم كالمادم
كىذه الخصكصية التي  ،متخصصة ليا دكر كظيفي منسجـ مع فكرة الييكدم ككعيو ليذا الدكر

ادية كالعنصرية، كىذا ما جعؿ الييكد في العالـ استمدت تعاليميا مف الديانة الييكدية كالنزعة الم
التعاليـ الييكدية التي كما أف يرفضكف االندماج كغير قابميف لمذكباف في المجتمعات التي عاشكا فييا، 

 * 2دكرا في منع االنصيار الييكدم. تكالعمؿ في الزراعة قد لعب األرضتمنع امتبلؾ 
يناؾ ف، يةسرائيمىذه السمات عمى السياسة اإل انعكاسك  أما عف السمكؾ السياسي لمشخصية الييكدية

 مف منطمؽ عنصرم كأصكلي متطرؼ. غيارسمة االحتقار العنصرم المركب كالمضاعؼ لؤل
البراءة ك ، قتصاداالك ، اإلستيطاف :مف ىدؼ أكثرمختمفة لتحقيؽ  اتجاىاتممارسة التطرؼ في ك 

المتناقضة عمى الصعيد الفردم كالجماعي، بحيث ينعكس عمى  ىداؼالجمع بيف األ، ك السياسية
تجاكز القكانيف كالمكاثيؽ ، ك المتناقضة( ىداؼلكذب )لمتكفيؽ بيف األا: السمكؾ بصفات مميزة

 المتطكرةة، ك المرضي، ك العدكانية، ك المتناقضة ىداؼكمف دكف ذلؾ ال يمكف التكفيؽ بيف األ ،كاألعراؼ
 3.تدخبلتك  سبلحك  أسرار :ياأنكاعلمحفاظ عمى المكاسب المتناقضة، الصفقات السكداء عمى اختبلؼ 

ية كأخبلقية تجاه إنسانكلمعرب خصكصا يجعميـ يتحرركف مف أية قيكد  غيارإف نظرة الييكد لؤل
 4كخصكصا عندما يككنكف عربا. غيارليـ أف يستبيحكا ىؤالء األفإف  ، كعميوغياراأل
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كبعدـ استعدادىـ  الكظيفي لمجيتك بأنو كاف ضركريا لمحفاظ عمى ىذه األقمية التي شكميا الييكد لتقديـ النزعة المادية عمى الجانب الحسي،
 لممخاطرة بمصالحيـ أيا كانت األسباب كالظركؼ،حتى يمكف التأكيد عمى استحالة استمرارية البل كعي الييكدم الجمعي بدكف الجيتك

https://www.alukah.net 
" عمى إسرائيؿكىذا ما يفسر إصرار "كلمغيتك يرجع السبب في حماية األقمية الييكدية مف تأثير العناصر الثقافية الخاصة بمجتمعات الشتات، 

صرار مجمكعاتيا داخؿ الدكلة الييكدية عمى حاراتيا الخاصة كيفسر كذلؾ خكؼ الييكدم مف السبلـ كمف الذكباف في المحيط.  االعتزاؿ كا 
عدكاني لمغالبة قمقو مف تفكؾ كباختصار يمكف القكؿ بأف الييكدم يجد ىكية األنا داخؿ الغيتك كيفقدىا خارجو، فميجأ إلى التمرد النرجسي ال

ىكية "األنا " كبيذا يصبح كؿ ما ىك خارج الغيتك ككؿ ما ىك غير ييكدم مكضكعا سيئا كميددا كلذلؾ فإف محاربة الييكدم لكؿ ما ىك سئ 
كد، كىذه المسؤكلية ال االلو فقط ىي التي تقتصر عمى األذل الذم يمحقو بالييأماـ  كغير ييكدم غير محدكدة بأية حدكد كذلؾ ألف مسؤكليتو

 https://www.alukah.net  تمتد إلى المكاضيع التي أشرنا ليا ألنيا غير ييكدية.
 لممحديف كالمتحكليف كالعممانييفكجكاز تقديـ المصمحة عمى الديف عندىـ يجعمنا نفيـ استمرار قبكؿ ا
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لمشخصية الييكدية القديمة، شخصية  امتدادالشخصية الييكدية الصييكنية الحالية ىي القكؿ إف  كيمكف
كالعزلة  ضطيادالييكدم التي تتسـ بالتناقضات، مف الشعكر باالستعبلء كالشعكر بالدكنية كاال

كر بالمذلة كاالنطكائية كالعدكانية، كىي شخصية شديدة التناقض، حيث الشعكر بالتمييز كالتفكؽ، كالشع
كالميانة، ككراىية النفس، كاحتقار الذات، كالجبف الشديد، ككثيرا ما تقكـ بنسج الركايات كالقصص 

ممارسة العنؼ ضد إلى  كالحكايات الخيالية كاألسطكرية كالكىمية، كىي شخصية عدكانية تميؿ
كالغدر كالخيانة،  ، كأخطر مككنات الشخصية الييكدية الصييكنية ىك االستعبلء، كالتطرؼ،غياراأل
، كالحرص عمى إشعاؿ الفتف كالحركب بيف الشعكب، كقد تحدث األرضالعيكد، كاإلفساد في  ضكنق

 1.القرآف الكريـ عف الكثير مف صفاتيـ، ككذلؾ الكثير مف الكتٌاب كالمفكريف في الماضي كالحاضر
 

 الشخصية الييودية المعاصرة:أثر النصوص الدينية التوراتية الييودية وتعاليم البروتوكوالت عمى 
عمى الشخصية  النصكص التكراتية، كتعاليـ التممكد المتطرفة كالتعاليـ البركتكككلية المتطرفةانعكست 

منيـ قادة الحركة الصييكنية كقادة ك  ،الييكدية بشكؿ عاـ كالشخصية الصييكنية الحديثة بشكؿ خاص
 إنشاءو )أىدافأىـ  الذم كاف مف ييكينة العالميةبدءا مف مؤسس ما يسمى بالمنظمة الص إسرائيؿدكلة 

 ية الدينية ىك:األصكلية ليده األساس  األطركحاتك  كطف لمييكد في فمسطيف(،
م الذم نسجتو ستعمار االلحمـ التكراتي الييكدم ألسطكرة اىك تجسيد  إسرائيؿدكلة  إنشاء-1

بأنيا حركة   ىاألكل  أعمنت في البداياترغـ أف الحركة الصييكنية نفسيا  ،األكركبيةاإلمبريالية 
  أشكاؿكىدا شكؿ مف  ،ياأىدافكلكنيا جندت الديف كاألساطير الدينية كسيمة لتحقيؽ  ،عممانية

ككذلؾ لتجنيد العديد مف الدكؿ  ،المناكرة كالتكتيؾ لكسب الييكد غير المتعاطفيف مع الصييكنية
 كالصييكنية كالييكدية كجياف لعممة كاحدة. ،في في فمسطياإلستيطانم ستعمار االلخدمة مشركعيا 

أرض  الكبرل ىي إسرائيؿأرض  كأسطكرة شكاؿبأم شكؿ مف األ غيارال يمكف الثقة في األ-2
ييكدية، كال بد لمدكلة الييكدية أف تعتمد عمى نفسيا كحسب رغـ أف الدكلة الييكدية كمف البدايات 

الدعـ المتعددة  أشكاؿكمؤسسات كانت كما زالت تتمقى المساعدات ك  استيطافك  كفكرة كخطة،
إلى  ي الييكدم يضـ في صفكفو كؿ المسميات مف أقصى اليميفاإلستيطانكالمجتمع  ،كالمختمفة

الخاصية الييكدية تبرر الشئ كضده لصالح المشركع الصييكني القكؿ إف  أقصى اليسار كال بد مف
يأتي لتحقيؽ المصمحة الييكدية الصييكنية إنما  البعد عنياأك  ية الدينيةاألصكلكالقرب مف  ،الييكدم

 2ية فقط، كىك نيج اعتاد عميو زعماء كقادة الحركة الصييكنية.ستعمار اال
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، كمعجبان بالنظرية العرقية كبالجنس مشبعا بالنصكص التكراتية كالتممكدية ىيرتزلكقد كاف 
مف قاـ أيضا كىك  ،مرتبط بالمصمحة كالسياسة الصييكنيةالبعد مف الديف أك  كالقرب 1الييكدم.

بانتياؾ العديد مف الشعائر الدينية الييكدية عندما زار القدس، كقد كاف ماكس نكردك الكاتب 
كفي الكقت نفسو كاف ىيرتزؿ قد  2ىيرتزؿ ممحدان كيجاىر بإلحاده.إلى  األلماني كالصييكني المقرب

كالعريضة التي كاف يعمؿ مف خبلليا، حيث ركز عمى الصحافة  الخطكط العامة استخداـإلى  لجأ
، كقد كتب الصييكني 3ت السياسية مع الزعماءالسياسييف كالمراسبلت كالعركض الماليةتصاالكاال

 الحركة الصييكنية التي أكجدىا خمقت مففإف  ىيرتزؿإلى  بالنسبةأنو  األمريكي آرثر ىيرتسبرغ
 4ببل شعب.أرض  إلى رة( شعب ببل كطفىدؼ كاحد كىك ترجمة )أسطك أجؿ 

ىـ أفكار الييكد، ككينتيـ صاغكا  أحبارالحركة الصييكنية كقادة الصييكنية ك بأف  كمف ىنا نبلحظ
"أسطكرة شعب اهلل المختار" كمف منطمؽ العنصرية االستعبلئية ذات أنيـ  كمعتقداتيـ مف منطمؽ

كقد لخصيا  الصييكنية كالييكدية كجياف لعممة كاحدة.ألف  الييكدية، كذلؾ األصكؿالجذكر الدينية ك 
حسب  إسرائيؿلشعب  إسرائيؿبقكلو: "أرض  إسرائيؿكبار حاخامات التكراة في أحد  الحاخاـ "رينر"

 5".إسرائيؿتكراة 
كىك مف المؤسسيف لممنظمة الصييكنية العالمية كقد كانت  :(1952-1874حاييم وايزمن /)و 

كقد كانت لو  ،كطف لمييكد في فمسطيف نشاءكقد عمؿ بقكة إل ،تممكدية متطرفةثقافتو ثقافة عنصرية 
، كعمى كجو الخصكص القادة السياسييف كالقادة العسكرييف نجميزعبلقات متميزة كقكية جدا مع اإل

دكلة لمييكد خارج فمسطيف  إقامةقاؿ أف  كمع كزير الخارجية البريطاني )آرثر بمفكر(، ك ىك الذم
كطف غير فمسطيف لمييكد ما تبعو أحد، كىذا إلى  ىك نكع مف الكفر، كقاؿ لك اف مكسى جاء ليدعك

ؿ قادة استغبلفي الشخصية الييكدية ك  الدينيةالكبلـ يقطع الشؾ باليقيف في مدل تأثير النصكص 
ـ كايزمف ينادم في المحافؿ الدكلية الحركة الصييكنية لؤلساطير كالخرافات الدينية، كقد كاف حايي

حقكؽ العرب في بأف  دكلة الييكد عمى فمسطيف إقامةيدؼ التمكية كالخداع كالتضميؿ قبؿ بك 
 فمسطيف محفكظة كلف تمس قيد شعره، كفي الكقت ذاتو كاف يدعك في الخفاء بينو كبيف الييكد في

إلى  ساليبيا ككاف يخطط بكؿ الكسائؿ كاألفي اإلستيطاففمسطيف، ك إلى  العالـ باليجرة كالقدكـأنحاء 
 اإلستيطافيـ عمى الدكلة الصييكنية كعمى ئإخبلء فمسطيف مف العرب إلدراكو خطكرة كجكدىـ كبقا

 6مستقببل. الصييكني فييا

                                                           
1
 38المسٌري،عبدالوهاب،الصهٌونٌةوالعنف،-

2
 .19الشامً،رشادعبدهللا،القوىالدٌنٌةفًإسرائٌلبٌنتكفٌرالدولةولعبةالسٌاسة،-

3
 .1922،255-1882ٌهوديللسٌطرةعلىفلسطٌناألنجلوالسعدون،صالحبنمحمود،االتحاد-

4
 .22نفسه،-

5
 .23(،18مجلةرؤٌة،العدد)-

6
 .122-121رشاد،ٌوسف،ابادةوزوالدولةإسرائٌلحتمٌةتوراتٌة،-
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في  "اإلستيطافأبك "عميو أطمؽ  ككاف يرل أف إم سبلـ مع العرب ىك بمثابة سبلـ القبكر، كقد
كقد كافؽ  ،فمسطيف كقد كاف مؤيدا بقكة لسياسة بريطانية كسياسة االنتداب البريطاني في فمسطيف

بدعـ مف الحككمة  1947المتحدة في العاـ  األمـمباشرة عمى قرار التقسيـ الذم أقرتو ىيئة 
دية بعد أف الدكلة الييك إلى  تككف منطقة صحراء النقب منطقة تابعةبأف  ، كىك الذم طالبمريكيةاأل

يككف لدكلة االحتبلؿ منفذا بأف  العممية كجكد المياه الجكفية فييا، كىك الذم طالب بحاثأثبتت األ
 عمى البحر األحمر.

استقبلليـ إعبلف كال بد لمييكد مف  ،ال أقيـ كزنا لخرافة القكة العربية العسكرية إنني" :كىك الذم قاؿ
 ."البريطاني، كىذه ىي الخطكة العممية لمخركج مف ىذا المكقؼفي اليـك التالي النتياء االنتداب 

إلى  عدد مف ييكد الشتات أكبرعمؿ عمى تيجير فقد  (1973-1886د بن غوريون )يديفأما 
 فمسطيف كزيادة عدد المستكطنات فييا )الكيبكتزات(.

إلى  بيجرة الييكد تعنىالمنظمة الصييكنية العالمية )الككالة الييكدية( التي كانت  ترأسكىك الذم 
كمف الكطف العربي، كقد قامت الككالة الييكدية كمنذ بداية تأسيسيا عمى يد "حاييـ  أكركبافمسطيف مف 

كزيادة عدد  اإلستيطافكاألىـ في تشجيع اليجرة كاستيعابيـ في فمسطيف ك  كبركايزمف " بالدكر األ
 1المستكطنيف فييا.

الييكدم في فمسطيف كقاـ بتأسيس حزب العماؿ  اإلستيطافزعماء  أبرزأحد  كقد كاف بف غكريكف
 .2يسرائيماإل

أف يقدمو  استحؽالككالة الييكدية بكؿ دقة كمسؤكلية عندما كاف رئيسا ليا، ك  أىداؼكقد تصدر تنفيذ 
التي أقيمت في  اسـ( في المر 14-5-1948كقراءة ما سمي "بكثيقة االستقبلؿ" في )عبلف الصياينة إل
أكؿ  مف كقع عمى ىذه الكثيقة، ثـ تكلىأكؿ  ، ككاف ىك3عف قياـ دكلة الييكدعبلف تؿ أبيب لئل

منصب في الدكلة الييكدية كرئيس لمكزراء ككزيرا لمدفاع في الحككمة المؤقتة كىك مف المؤسسيف لدكلة 
قنبمة نككية أكؿ  كىك الذم قاؿ بعد الحصكؿ عمى ،الييكد، كصاحب فكرة امتبلؾ الدكلة لمقنبمة النككية

نما  ية )قكتنا ليست في سبلحنا النككم(إسرائيم قكتنا في تفكيؾ ثبلث دكؿ مجاكرة لنا كىي العراؽ كا 
دينية كطائفية، كأضاؼ نجاحنا في ذلؾ يعتمد عمى  أسسدكيبلت متناحرة عمى إلى  كسكريا كمصر،

 ذكائنا كبقدر ما يعتمد عمى جيؿ كغباء اآلخر.
كفاقت عنصريتو كؿ العنصريات  ،بؿ كاف زعيما عنصريا ،عيـ صييكنيكلـ يكف بف غكريكف مجرد ز 

في العالـ، فقد كتب في يكمياتو عف مذابحو الدمكية بيدؼ تصفية الفمسطينييف كالكجكد الفمسطيني 
 مف سكانيا األصمييف. األرضكتفريغ 

                                                           
1
 .127-124رشاد،ٌوسف،ابادةوزوالدولةإسرائٌلحتمٌةتوراتٌة،-
2
 1996،51-1897نائور،مردخاي،الصهٌونٌةفًمائةعام-
3
 165نفسه،-
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كالضركرم ىك ردكد ليست المسألة منكطة بضركرة الرد أـ ال كال يكفي نسؼ المنازؿ، فالمطمكب ك "
ذا تكصمناإلى  فعؿ قاسية كدمكية، تحتاج معرفة مكاف كؿ إلى  الدقة في الكقت كمكاف اإلصابات، كا 

شفقة كخاصة النساء كاألطفاؿ، كاإل جاء الرد غير فعاؿ، كفي أك  أسرة فمسطينية، فنضرب بدكف رحمة
 ".التمييز بيف المذنب كالبرمءإلى  مكقع الفعؿ ال حاجة

تتعامؿ مع التي  مكية كىذا التفكير المتطرؼ مستمد مف تعاليـ التكراة كمف تعاليـ التممكد،كىذه الد
كىك لـ يكف ليخفي إيمانو كعنصريتو المستمدة مف النصكص ، 1كالغرباء بحقد ككراىية مطمقة غياراأل

كأصدؽ دليؿ عمى ذلؾ ىك ما ذكره في يكمياتو كمذكراتو كتسجيؿ  ،الدينية كمف تعاليـ البركتكككالت
لشاركف ليس الميـ ما "، كىك الذم قاؿ رىاباإلخطاباتو المميئة بكؿ معاني االستعبلء كالتطرؼ ك 

كقد كتب بعد  2"الحاخاـ سيقرر مف ىك الييكدم" كمف أقكالو أيضا:"سيقكلو العالـ، الميـ أف نبقى ىنا
فصاعدا أف ال ينتظر التدخؿ اإلليي لتحديد مصيره، بؿ اآلف  "عمى الييكدم مف قياـ الدكلة ليقكؿ

الكسائؿ الطبيعية العادية مثؿ الفانتكـ كالنبالـ"، كىك مف كاف يرل أف لمديف كظيفة، إلى  عميو أف يمجأ
قط، كىك ما عبر عنو بكضكح عندما قاؿ: "إف الديف ىك كسيمة مكاصبلت فعميو القياـ بتأديتيا ككفى، 

لذلؾ يجب أف نبقى فييا بعض الكقت"، كىك مف قاؿ أيضان: "بأف حياة الييكد لك تركت لحاخامات 
إلى  كبالرغـ مف ىذه النظرة كبلبا ضالة في كؿ مكاف يضربيـ الناس باألقداـ".اآلف  ييكد لظمكا حتى

إلى  المياجريفؿ الديف في سبيؿ تدعيـ الفكرة الصييكنية كاجتذاب استغبلالديف فقد كاف يدرؾ 
ـ الذم اصدرتو الصييكنية "مف 1954كقد كتب في مقدمة كتاب تاريخ الياجاناة في العالـ  3فمسطيف.
كمصر لممصرييف كفمسطيف لمييكد كفي ببلدنا ىناؾ فقط مكاف  نجميزتعكد لئل إنجمتراف أالكاضح 

 ."4ـ بالقكةلمييكد كسكؼ نقكؿ لمعرب اخرجكا فاذا لـ يخرجكا كاذا قاكمكا فسكؼ نخرجي
غيرىـ مف إلى  ذىنية الييكد كنظرتيـ جعمتككاف نتيجة ىذه النصكص الدينية الييكدية المتطرفة التي 

أف تفرز شخصيات كقيادات أمثاؿ ىيرتزؿ كحاييـ كايزمف كديفيد بف غكريكف كمناحيـ بيجف  غياراأل
اإلجرامية كالمذابح الدمكية  عماؿف تقكـ ىذه القيادات الشريرة باألأك  ،كغيرىـ مف قيادات دكلة الييكد

ؾ ص"بأف التكراه ىي  إسرائيؿلدكلة  كقد كانت دعاية بف غكريكف كأكؿ رئيس بحؽ الفمسطينييف.
أيضا محاكلة استحضار الماضي ىي محاكلة القكؿ إف  التمميؾ لمييكد في فمسطيف"، كلذلؾ يمكف

 5لتجسيد أيديكلجية ييكدية كسياسية.

                                                           
1
 .126رشادٌوسف،إبادةوزوالدولةإسرائٌلحتمٌةتوراتٌة،-

2
 .37رشادٌوسف،إبادةوزوالدولةإسرائٌلحتمٌةتوراتٌة،-

3
 .46الدولةولعبةالسٌاسة،الشامً،رشاد،عبدهللا،القوىالدٌنٌةفًإسرائٌلبٌنتكفٌر-

4
 22،ص16،2552مجلةرؤٌة،العدد-
5
 18ٌهوديللسٌطرةعلىفلسطٌن،األنجلوالسعدون،صالحبنمحمود،االتحاد-
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ذا  حبارالعمماء كاأللقد قيؿ، إذا رأيت  كالرىباف عمى أبكاب الممكؾ فقؿ بئس الممكؾ كبئس العمماء، كا 
رأيت الممكؾ عمى أبكاب العمماء فقؿ نعـ الممكؾ كنعـ العمماء، كفساد الحكاـ سببو فساد العمماء، 

 دكحب الماؿ، كفساد الماؿ كالجاه كالمناصب، قاؿ أبك حام األرضإلى  كفساد العمماء سببو اإلخبلد
رحمو اهلل "إنما فسدت الرعية بفساد الممكؾ كفساد الممكؾ بفساد العمماء، فمكال القضاة السكء  الغسالي 

 .1كالعمماء السكء لقؿ فساد الممكؾ"
السكء  أحباري ىك عمماء ك األساسالفساد الذم يدب في جميع الديانات السماكية كاف كمازاؿ سببو 

 يـ كمخططاتيـ كىذا ىك ما قاـ بو قادة الصييكنية.أىدافالذيف يستغمكف الديف لتحقيؽ  كمشايخ السكء
كاالعظـ في تحريؼ الديانة  كبركاف ليـ الدكر األأنو  كحاخامات الييكد يجد أحباركالمتتبع لتاريخ 

متكراه كذلؾ مف خبلؿ ترسيخيـ لممفاىيـ الخطأ كالمغمكطة كتحريفيـ ل ،الييكدية كفساد ىذه الديانة
كتسير كراء  ،كالفتاكم التي تحمؿ الحراـ كتحـر الحبلؿ لرعيتيـ كلقادتيـ، كتحيد عف الحؽ كالصكاب

ية األساسبحيث تصبح ىذه الفتاكم كىذه المفاىيـ الجديدة كالمغمكطة كالباطمة مف السمات  ىكاءاأل
ت مبلزمة لمشخصية حأصبكحيث االستعبلء كالعنصرية التي  ،كالرئيسية لمييكد كلمسمكؾ الصييكني

 حبارالييكدية الصييكنية قديما كحديثا، كبأف خمفيـ استقكا كرضعكا ىذه السمات مف سمفيـ مف األ
 كالكينة ممف سطركىا في كتبيـ كالعيد القديـ كالتممكد كالبركتكككالت كمقررات المؤتمرات الصييكنية.

يئة بالحقد كالبغضاء كالسب كالمعف عمى الييكد مم حباركالمبلحظ أف تصريحات كأقكاؿ الحاخامات كاأل
عبلميييـ كقادتيـ الجدد مف الصييكنية، إلى  انتقمت قدالجنس أك  كؿ مف خالفيـ في الديف كتابيـ كا 

دؿ عمى شئ فإنما يدؿ عمى أف الشخصية الييكدية غير السكية قد انتقؿ إلييا ىذا الفيركس  إفكىذا 
النظرية االستعبلئية مركبة في جينات ىذا الصنؼ  خمؼ فاسد، حتى صارت ىذهإلى  مف سمؼ طالح

ت الزمة مف لكاـز الشخصية أصبحمف قادة الحركة الصييكنية كقادة الكياف الييكدم في فمسطيف ك 
 الييكدية في العصر الحديث، ككقتنا الحاضر.

لقتؿ حرض عمى اية الدينية كدكلة المرجعيات الدينية التي تاألصكلدكلة  كدكلة الكياف الصييكني
شخصية دينية ييكدية في أىـ  كىك 2كلعؿ خير مثاؿ أقكاؿ الحاخاـ عكفاديا يكسؼ كالحرؽ كالسمب.

الحاخامات الييكدية تأثيرا في الرأم العاـ  أكثرمف  كيعدالكقت الحاضر، كىك مصدر الفتاكم الدينية، 
 .3داخؿ دكلة الييكد الصييكنية، كنقؿ حقده كبغضو لمعرب كالمسمميف لكؿ مف تتممذ عمى يديو

ؿ الجنس كالفتكل الدينية الييكدية في ذلؾ استغبلالصييكنية كالييكدية كمكقفيما مف ممارسة الجنس ك 
في ليفني( التي إعترفت بأنيا كقت عمميا في جياز السابقة )تسي إسرائيؿكحديث رئيسو كزراء 

ىا إسقاط شخصيات ميمة في عبلقات جنسية أبرز "المكساد" قامت بالعديد مف العمميات الخاصة، 

                                                           
1
 3/14الغزالً،حامد،إحٌاءعلومالدٌن،-

2
 .2552،35(،18مجلةرؤٌة،العدد)-

3
 285توراتٌة،رشاد،ٌوسف،إبادةوزوالدولةإسرائٌلحتمٌة-
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تمارس أك  بيدؼ اإلبتزاز السياسي لمصمحة الصييكنية كالمكساد، كقالت بأنيا ال تمانع أف تقتؿ
، كتعترؼ لصحيفة "يديعكت أحركنكت " التي أجريت إسرائيؿمعمكمات تفيد دكلة أجؿ  الجنس مف

أف المكبي إال  ،أكركبيةبأنيا لكحقت عدة مرات قضائيا في دكؿ  10/2015/ 22معيا المقابمة في 
 إسرائيؿليفني أخذت بفتكل حاخاـ بأف  الصييكني كاف يتمكف مف تخميصيا، كتضيؼ الصحيفة بالقكؿ

أجؿ  ( مفغيارييف كاألرىاباإلدية تسمح بممارسة الجنس مع ))آرم شفات( التي تقكؿ إف الديانة الييك 
 استخداـ إسرائيؿكالمكساد، كبعد الفتكل أعمنت  إسرائيؿاالبتزاز كالحصكؿ عمى معمكمات تفيد دكلة 

 .1المرأة في الجيش كسبلح رسمي ككسيمة دعائية لممشركع الصييكني
ساعد الحاخامات عمى صياغة ك  كاإلستكبار مجتمع "الجيتك "عند الييكد عقدة اإلستعبلء أكجدلقد 

كلذلؾ يمكف  .تعاليميـ التممكدية، حيث أخذكا يتكسعكف في مفيكـ التميز كالبقاء لمعنصر الييكدم
)الجيتك( قد كانت لو أثاره العميقة كالقكية عمى ذىنية الييكد كالكثير مف القادة الصياينة ف إ القكؿ

المعظـ منيـ قد خرج مف ىذه الجيتكات التي ال ألف  كذلؾكعمى نفسياتيـ كشخصياتيـ الغير سكية 
ذلؾ تكلدت عند أجؿ  حي خاص مغمؽ لمييكد، كمفأك  كبيا حارةإال  تكجد دكلة سكف فييا الييكد

الشخصية الييكدية النظرة العنصرية كالتميز كاالستعبلء كاالستكبار كالتعصب كالكره كالحقد عمى 
بسبب التعاليـ الدينية التممكدية التي استقكا منيا كشربكا حتى النخاع تمؾ السمات العنصرية  اآلخريف

 ،كالتممكد المتطرؼ ،ىـ كحاخاماتيـ في التكراه المحرفةأحبار كاالستعبلئية كاالستكبار التي كضعيا 
ية ساسأسمة  تأصبحعمى الشخصية الييكدية فت انعكس، التي تعاليـ البركتكككالتإلى  إضافة

كرئيسية مف سمات ىذه الشخصية الييكدية غير السكية، التي تشربت الحقد كالعنصرية مف التعاليـ 
 الدينية المتطرفة.

 
 :االحتيال، سيكولوجية المحتالسيكولوجية 

االحتياؿ )أك استعماؿ الخديعة كالحيمة مع شخص لحممو عمى التنازؿ  يعدكاف القانكف الركماني القديـ 
 نكعيف:إلى  كاف يقسـ االحتياؿك عف مكاسبو لمصمحة المحتاؿ( نكعا مف الميارة، 

احتياؿ غير جائز: كىك الذم  -2احتياؿ جائز: كىك الذم يمارس ضد األجنبي )أك العدك( ك -1
 لركماني لـ يكف يعترؼ لؤلجنبي بأم حؽ.يقع عمى األشخاص المكاطنيف. فالقانكف ا

 أما عف المبلمح السيككلكجية لشخصية المحتاؿ فيمكف تصنيفيا كما يأتي:
العنؼ لتحقيؽ  استخداـصاحب رغبة شديدة بالربح )جشع( مع عدكانية متطكرة لكنيا تتجنب  -أ

 2 رغبة الربح )ربما خكفا مف القانكف(.

                                                           
1
 .35/4/2512صحٌفةإٌالف،لندن،-

2
 .43-42النابلسً،محمد،النفسالمغلولة،سٌكولوجٌةالسٌاسٌةاإلسرائٌلٌة،-
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المحتاؿ العتماد كافة السبؿ البلأخبلقية لتحقيؽ  استعدادانعداـ المبادئ األخبلقية. مما يعني  -ب
ي كطرؽ االحتياؿ سرائيملمعرفة كفيـ آليات التفكير اإل 1 مجمة رؤيةإلى  كيمكف الرجكع و.أىداف

 ي مع الفمسطينييف.سرائيمالسبلـ اإل أىداؼكالخداع لتحقيؽ 
 ضحاياه. إقناعيممؾ قدرة فائقة عمى  -ج
 الضحايا. إقناعيستغمو( في أك  يستعيف بطرؼ ثالث )يحالفو -د
 يسعى جاىدا لمعرفة أحكاؿ ضحاياه كظركفيـ بما يسيؿ لو اإليقاع بيـ. -ق
 (.دكاراألو االحتيالية )تعدد الكجكه ك أساليبالتغيير المستمر في -ك
قاحة مف نكع خاص. فبيع األكىاـ يقتضي الجرأة كالحصكؿ يقتضي تسكيؽ االحتياؿ جرأة كك  -ز

 عمى أعمى ثمف ليا يقتضي الكقاحة.
 االحتيالية. دكاراألالقدرة عمى تمثيؿ  -ح
 ؿ ظركفيا.استغبلالضحية مف بيف الضحايا المرشحيف ك  اختيارحسف  -ط
انعداـ مشاعر الذنب )مرتبطة بانعداـ الضمير األخبلقي(، التي تتيح لممحتاؿ جرأة عدـ الكفاء  -ؾ

 ارية االبتزاز.استمر كعكد جديدة بقصد  إعطاءبالتزامو ككقاحة 
لو استغبلالطمكح المرضي، الذم يجعؿ المحتاؿ يطالب كبطمع بتحقيؽ مكاسب ال يستحقيا ب -ؿ

 لآلخريف.
عديدة  أطراؼكمكقعو االحتيالي لغاية تحريؾ  قناعلدعـ قدرتو عمى اإل خريفاآلميارة تكظيؼ  -ـ

 الحصكؿ عمى ما يعد بو مف مكاسب كىمية.أجؿ  لمتسابؽ مف
الخكؼ مف المستقبؿ، كىك مف نقاط الضعؼ النادرة لدل المحتاؿ. كىي كفيمة أف تسكغ لو  -ظ

ميدديف لو كمثيريف لخكفو مف المستقبؿ  ، كألف تزيد مف عدكانيتو تجاىيـ بكصفيـاآلخريفؿ استغبل
 كمف الفقر خصكصا.

أسطكرة شعب اهلل المختار مع ما ينطكم عميو مف  إضافةمع  إسرائيؿكىذه العناصر تنطبؽ عمى 
 2.مبادئ الحقكؽ الييكدية عامةك  غياراحتقار األك عدكانية تجاه اآلخر 

  أشكاؿية جندت الديف كالخرافات كاألساطير، كمارست كؿ استعمار كالصييكنية كحركة ييكدية سياسية 
 م.ستعمار االي اإلستيطانمشركعيا  إنجاحات الباطمة في سبيؿ دعاءالخداع كاالحتياؿ كاال

تحميؿ االحتياؿ عمى مستكل فإف  )كبالرغـ مف كثرة الدراسات كالبحكث التحميمية الميتمة بالمحتاؿ
كفقان يفند الصفات االحتيالية في الشخصية الييكدية أنو  حيث فركيد،إلى  جماعي يدفعنا لمعكدة

إلى  ات الكاذبة كالمتكررة في التاريخ الييكدم كيشيردعاءحيث يذكر فركيد اال ،سيككلكجية الخداعل
حتى يخففكا مف ردكد الفعؿ التي يظيرىا المحتميف  كائؿاألباء األإلى  نسبتيـ ادعاءاحتياؿ الييكد ب

                                                           
1
 .2552،145(،15مجلةرؤٌة،العدد)-

2
 .43النابلسً،محمد،النفسالمغلولة،سٌكولوجٌةالسٌاسٌةاإلٍرائٌلٌة،-
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ا بالشخصية يالبارانك  الطابع السايككباتيإلى  كما أشار فركيد ة كمستعمريف،ضدىـ بكصفيـ غزا
 1.الييكدية

إذا ما ذكرناه يشكؿ تشخيصا سيككلكجيا ال يقبؿ الشؾ باعتماد )الصييكنية( لمبادئ االحتياؿ بجرأتيا 
)الصييكنية الييكدية(ىي النمكذج المعاصر الفاضح لمقانكف الركماني، الذم فإف  ككقاحتيا، كعميو

االحتياؿ عميو احتياال جائزا كليس جرما، كلعؿ مف الكقاحة االحتيالية  كيعدينتزع عف اآلخر أم حؽ 
كظاىرة الحقا تحت شعار "إف الصييكنية" تممؾ القكة الكافية –)الصييكنية الييكدية( كامنة مؤقتا 

 كىذا ىك الطرح المعمف لممتطرفيف الصياينة. مشركعيالفرض 
ي، كالييكد يعتبركف نسان"غكييـ" حيث ينزعكف عنيـ الطابع البشرم كاإلأك  ا "أغيار الييكد العرب "يعد 

ككذلؾ  ،إسماعيؿ أبناءغير الييكدم شبو حيكاف، كىـ يمعنكف العرب في كؿ مناسبة تحت تسمية 
كقادة الكياف الييكدم الصييكني التي تتمثؿ في  ،نبلحظ السمات السمككية لقادة الحركة الصييكنية

 اتاالتجاىاالحتقار العنصرم المركب كالمضاعؼ ضد العرب، ككذلؾ ممارسة التطرؼ في كؿ 
 قتصادكبناء اال األرضمف ىدؼ في نفس الكقت،يعني كعمى سبيؿ المثاؿ السيطرة عمى  أكثرلتحقيؽ 

المتناقضة، كىذا ينعكس عمى السمكؾ السياسي لقادة الحركة  ىداؼالييكدم، ككذلؾ الجمع بيف األ
 2الصييكنية بصفات مميزة أشير إلييا سابقا.

 سامية:ومعاداة الالصييونية 
لـ تكف تتضمف ك منذ الربع األخير مف القرف التاسع عشر،  أكركبافي االنتشار في  البلسامية أخذت
نما  الديف كما الحاؿ قبؿ عصر التنكير،أك  طبيعتيا العداء لمييكد بسبب الفكارؽ الدينيةفي  بسبب كا 

كجشعيـ كابتعادىـ عف  ،كحبيـ لمماؿ ،تعصبيـ لييكديتيـ أىمياالخصائص العرقية الييكدية، كمف 
إلى  ت تعني العداء المكجوأصبحاالنتماء الكطني، ثـ تطكرت بحيث  ضعؼالعمؿ الشاؽ، ككذلؾ 

 3الييكد أينما كانكا كألم سبب بعد ظيكر الصييكنية كفشؿ حركة التنكير الييكدية.
كلما  ،اريتيااستمر كسببا في  ،نالت معاداة السامية الجانب األكفر ككانت سببا رئيسيا لكالدة الصييكنية

 4دكلة لمييكد في فمسطيف. إقامةقامت النازية بعنصريتيا كجرائميا نادت الصييكنية ب
 تزامف ظيكر المصطمح مع بداية ترسيخ الصييكنية كدعكتيا لميجرةإلى  يشير المؤرخكف لمصييكنيةك 

كىذا ما يؤكده ركحي ياسيف الخالدم في دراساتو عف الييكد في فمسطيف، كيتأكد ىذا  فمسطيف،إلى 
( 1855قرب يافا في العاـ )أرض  تي فيكرم بشراءمكشيو مكنبقياـ الممياردير الييكدم  االتجاه

بيركب بعض الييكد  االتجاهمخصصا إياىا لمييكد المضطيديف كلممتدينيف منيـ، كما يتأكد ىذه 
)رأس صييكف(،  كىا )رشكف لكزيكف(،اسمفمسطيف كتأسيسيـ لمستعمرة إلى  (1881الركس في العاـ )

                                                           
1
 .46-45نفسه،-

2
-https://www.alukah.net 

3
 .57كورٌٌف،لٌف،جوهرالصهٌونٌةالطبقً،-

4
 .55الشامً،رشادعبدهللا،الشخصٌةالٌهودٌةاإلسرائٌلٌةوالروحالعدوانٌة،-
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تمر الذم قدـ فرصة ذىبية ىذا المصطمح يبقى مدينا في شيرتو لمزعيـ األلماني أدكلؼ ى فكلك
 ،إتحاد الحارات الييكدية )الغيتكات( في فمسطيف إقامةلمصييكنية كي تستثمر المصطمح في سبيؿ 

 1.ف الشككؾ تحكـ بجدية حكؿ التكاطؤ بيف الصييكينة كبيف النازيةإحتى 
ليعمف عف  األكركبيةالتناقضات الركسية  استغؿ كمصطمح البلسامية الذم تزامف مع ظيكر الصييكنية

نا أكرىو، أ فكمعادلة ىك يكرىني إذ نفسو؟ كربما كجد الييكد في التيجير تعاطفا مف أثرياء الييكد.
كراء  األسبابتكظيؼ الصييكنية ليذا المصطمح تبيف لنا اجتماع كؿ ىذه  ساليبكمراجعة بسيطة أل

 1881.2إطبلقو بدءا مف العاـ 
* 

                                                           
1
 .98النابلسً،محمد،النفسالمغلولة،سٌكولوجٌةالسٌاسٌةاإلسرائٌلٌة،-

2
 .96السٌاسٌةاإلسرائٌلٌة.النابلسً،محمد،النفسالمغلولة،سٌكولوجٌة-
 سمكؾ النازم/الذم أجادت الصييكنية تكظيفو لدرجة المبالغة كاإلسفاؼ، كىا ىي الشعكب تكره الييكد كتؤذييـ بما يعطييـ ادعاء حؽ كراىية*

يذائو، كفي ىذا السياؽ كانت فمسطيف قرباف األكركبيكف لمتكفير عف مظير الساميتيـ /محاكـ نكرمبرغ.  (4رابط ) اآلخر كا 
ألنو تكجد بعض قرارات كتكصيات أدت فيما بعد إلى أف تككف تيمة البلسامية قد تحكلت إلى سيؼ مشير كمسمط عمى رقبة أم مراقب يحاكؿ 

"مف  أف ينظر ببعض المكضكعية إلى السمكؾ العدكاني الييكدم حتى فقد ىؤالء المراقبكف جرأتيـ عمى الكبلـ فاستحقكا كتاب )بكؿ فيدلي(
عمى الكبلـ" كمع ذلؾ فقد تجرأ البعض عمى الكبلـ فدفعكا الثمف غاليا ألف الكبلـ ىنا يعني إلصاؽ التيمة الخطيرة التي تسد األبكاب  يجرؤ

 إنيا تيمة البلسامية.، كالمنافذ في كجو المتكمـ
طريؽ الربا الفاحش، كذلؾ عندما عمؿ الييكد كيعتبر المؤرخكف بأف سبب ىذا االضطياد ىك استغبلؿ الييكد لمفبلحيف كلمفقراء في بكلندا عف 

 كككبلء لئلقطاعييف البكلندييف.
شاحاؾ عمى ىذا الربط بيف اضطياد الييكد كبيف الظمـ الذم كانكا يمحقكنو بالسكاف عف طريؽ الربا، كيضيؼ شاحاؾ "إف  إسرائيؿكيكافؽ 

مة في الممالؾ كالدكؿ أثار نقمة السكاف عمييـ، كلـ يكف ذلؾ لمجرد االمتيازات التي كاف يحصؿ عمييا الييكد عف طريؽ رشكة النخبة الحاك
تمكف مف  ككنيـ ييكدا بؿ لسيطرتيـ عمى سكؽ الماؿ كابتزازىـ لصغار الفبلحيف عف طريؽ الرىف كالربا، كىكذا نجد أف الغيتك )حارة الييكد(

التاجر الذم يمعب لعبة السكؽ كالمصالح دكف –الدكر ىك دكر المرابي  االستمرار بالرغـ مف استجبلبو لكراىية العامة لقيامو بدكر كظيفي كىذا
 (98ية ،سرائيم)النابمسي، محمد، النفس المغمكلة، سيككلكجية السياسية اإل التقيد بمبادئ(.

  لممتشدديف دكرىـ في منعلقد أتقف الييكد كعبر تاريخيـ لعبة تقاسـ األدكار، كمف ثـ االشتراؾ في جني النتائج، كمف ىنا يمكف القكؿ بأف 
 في فمسطيف. إسرائيؿذكباف ييكد الخارج، كلمعممانييف ليـ دكرىـ في عممية البحث عف إمدادات بشرية جديدة ليـ في دكلة 

https://www.alukah.net 
سرائيؿك  ؾ مقكمات االستمرار، كىي تعتمد دكلة تممؾ القكة بيدؼ إعطاء اآلماف لسكانيا بتأكيد قدرتيا عمى العدكاف، ككذلؾ فيي دكلة ال تمم ا 

 ية.نسانعمى المعكنات كىي دكلة خارجة عمى األعراؼ الدكلية كاإل
كيمكف مراجعة حجـ الفيتكات األمريكية كحجـ الدعـ األمريكي ليا كي نستنتج مقدار إعتماديتيا، ككذلؾ مراجعة الدكر األكركبي في ظيكر 

قامة الدكلة الييكدية في   فمسطيف.الصييكنية كا 
ككمكف ىذه القكة في الدكر الكظيفي الذم تمعبو في خدمة المصالح األمريكية، كبالتالي فإف الخضكع يككف لمقكة  كىذا يكفي الستنتاج كىـ القكة

حاؿ دكف  ييف لممكت لـ يعد مطركحا، اسكة ببقية دكؿ الرفاه كضعؼ كجياز المناعة الييكدم كالذمسرائيماألمريكية كاليكـ فإف استعداد اإل
ذكبانيـ في المجتمعات األكركبية كلكف ىؿ مف الممكف االعتقاد ببل نيائية المناعة، كأكؿ عبلمات ضعؼ المناعة ىك ظيكر الصييكنية التي 

)النابمسي، محمد، النفس المغمكلة، سيككلكجية السياسية  حكلت التعصب الييكدم المعتاد مف الصعيد الديني إلى الصعيد االجتماعي.
 (105ية، سرائيماإل

لمييكد، مما شجع ذكباف الييكد في مجتمعاتيـ بحيث أقتصر تأثير الحمـ الصييكني عمى الفقراء  اجتماعيةحتى بدت الصييكنية ككأنيا جمعية 
 كعمى المذعكركف مف دعايات اليكلكككست.
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 سمات الخطاب الصييوني المراوغ
كالعالـ،  أكركبامعيكدا كمعركفا لمباحثيف كالمفكريف كالسياسييف كالميتميف في  أصبحالخطاب الذم 

 :أىميالو سمات محددة بأف ك لذلؾ   اانعكاسكالذم جاء 
الخطاب الصييكني فإف  كلذا ،الغربي ستعماراالالحركة الصييكنية حركة تابعة يدعميا كيمكليا  .1

 كلممشركع الصييكني في فمسطيف. ،الراعية لمصييكنية األكركبيةية ستعمار االالدكؿ إلى  يتكجو
لرأم العاـ غير الييكدم فييا أك  ،لمنخبة فييا كحسبأك  ،ال تتكجو الصييكنية ليذه الدكؿ كحسب .2

 الراعية ليا. األكركبيةلمتحالؼ بيف الصييكنية كالدكؿ  ستراتيجيةالذم قد ال يدرؾ األبعاد اال
 أم تمؾ الجماعات الييكدية في العالـ ،الصييكني لممادة البشرية المستيدفة ف يتكجو الخطابأالبد ك  .3

 1 مختمفة كمتعددة. اجتماعيةتشكيبلت ثقافية كحضارية ك إلى  تنتميالتي 
كىك ما يجعؿ لكؿ  ،ك طبقية متباينة اجتماعيةأصكؿ ثقافية كدينية ك إلى  تعكد الحركة الصييكنية .4

فريؽ صييكني رؤية كاكلكيات مختمفة، كالجدير بالذكر أف التيارات الصييكنية المختمفة تركت بعض 
 تفاؽلـ يتـ االأيضا عمى ىكية مف ىك الييكدم؟ ك  تفاؽ، فمـ يتـ االاتفاؽية دكف األساسالقضايا 

أك  م لمحركة الصييكنيةصادقتعمى ىكية مف ىك الصييكني؟ كما لـ يتحدد التكجو االجتماعي كاال
الصييكنية كانت قد تركت مسألة تحديد مف ىك الييكدم بأف  مع العمـ ،النظرية الصييكنية
 فيـ سيقركف مف ىك الييكدم؟ كمف ىك غير الييكدم؟ ،لمحاخامات الييكد

 كقد لجأت الصييكنية في خطابيا المراكغ إلى:
كمحاكلة عزؿ الدكاؿ عف أصكليا التاريخية  ،تزييفياأك  التاريخية األصكؿمحاكلة تجاىؿ  -1

 2.جتماعيةكالثقافية كاال

                                                                                                                                                                               

ت التكراتية كتحمؿ معيا الشؾ بكؿ األساطير الييكدية، كانت أكثر أثرا كعمقا، حيث البحكث األركيكلكجية تدحض المركيا كاالنتكاسات الحديثة
يدؼ إشيار كىنا قد يفيدنا استعراض تحميؿ فركيد الييكدم ألسطكرة اآلباء األكائؿ إذ يقكؿ "لقد كانت نسبة ديف ييكه الجديد إلى اآلباء األكائؿ ب

 https://www.alukah.net كاتقاء الكراىية التي تبلحؽ المستكطنيف الصياينة". األرضارتباط الييكد ب
( في شكميا الحالي ىي مخالفة لمشيئة الرب الذم ال بد لو مف االنتقاـ ممف يخالؼ إرادتو فظيكر إسرائيؿكالييكد التكراتيكف / يعتبركف إقامة )

 المخمص مقدمة كمؤسسة ليذا القياـ. كمثاؿ عمى ذلؾ حركة ناطكرم كارتا.
"أعتمد الييكد حيمة اإلدعاء )إدعاء( النسب بينيـ كبيف الشخصيات الكنعانية الشييرة،  :يد( حيث يقكؿكقد ذكر فركيد في كتابو )مكسى كالتكح

 كذلؾ بيدؼ التخفيؼ مف كطأة معاممة الناس السكاف المحمييف ليـ بصفة مستعمريف" أما التحميؿ النفسي كمعو عمـ اجتماع المعرفة فإنيما ال
المبنية عمى غرار األساطير حتى تبدك ىي نفسيا مجرد أسطكرة  ".إسرائيؿالدكر الذم تقكـ عميو يقببلف أم تكريس لدكر األسطكرة "كىك 

"فمنا ما ليس يرضيكـ لنا  :كمف ىنا قكؿ دركيش، كاألساطير ال تبقى فالتاريخ الذم يحمييا ىك نفسو الزمف الذم سيفضحيا في كقت الحؽ
 (117ية، سرائيملكجية السياسية اإل)النابمسي، محمد، النفس المغمكلة، سيكك  المستقؿ".

رىابي الذم يتحكؿ مف عدكاني ك سرائيمكالييكدم أك اإل ي إلى رعديد عندما يفقد قدرتو عمى العدكاف، فالعدكاف ىك حامي األسطكرة كمصدر ا 
)النابمسي، محمد، النفس المغمكلة، سيككلكجية  فرض شرعيتيا كمف دكنو تزكؿ األسطكرة كيتحكؿ ىؤالء إلى مجرد عابريف في كبلـ عابر.

 (118ية، سرائيمالسياسية اإل
1
 .6،68المسٌري،عبدالوهاب،موسوعةالٌهودوالٌهودٌةوالصهٌونٌة،ج-
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المصطمحات المحايدة التي ىي في جكىرىا عمميات تغيب لمعرب كلمكاقع كلمتاريخ  استخداـ -2
 .العربي

أرض ك المقدسة،  األرض مثؿ ،مصطمحات دينية ييكدية في سياقات تاريخية زمنية استخداـ -3
سرائيؿك الميعاد،   1الكتاب المقدس.ك العبرانيكف، ك ، ا 

، الذم حذر السمطات البريطانية عف 1936ككمثاؿ عمى ذلؾ ما قاـ بو بف غكريكف في العاـ 
طريؽ المكرد بيؿ كالبعثة الممكية مف أف )الكتاب المقدس( ىك مصدر الممكية لنا، كىك بذلؾ يقدـ 

 2أسطكرة تمثؿ قمب الصييكنية. تعبيرا حديثا عف أسطكرة أصكلية تماما مف الكتاب المقدس، كىي
إلى  دكاؿ تؤدم استخداـأك  محكه مف المعجـ السياسي كالحضارمأك  داؿ معيف تمامان  استخداـ -4

 ، العبرانيكف الشعب المختار.تغيب العرب
 .الخمط المتعمد بيف بعض الدكاؿ كفرض نكع مف الترادؼ بينيا -5
 .إسرائيؿأرض  -الييكدم، الشعب مسميات مختمفةإلى  يشيراسـ  استخداـ -6

مسميات مختمفة تكجد رقعة عريضة مشتركة أك  مسمى كاحدإلى  اء مختمفة تشيراسم استخداـ -7
مثؿ الصييكنية السياسية، كالصييكنية التصحيحية، كالصييكنية العمالية، كالصييكنية الدينية  بينيا:

ية كصييكنية استيطانصييكنية  :كىي تيارات صييكنية متعددة يمكف اختزاليا في نكعيف اثنيف
 تكطينية.

ككبل  إسرائيؿأك  إسرائيؿأرض  أك ىا "اليشكؼ"اعتبار فمسطيف المحتمة بإلى  ك كذلؾ يشار
 المصطمحات ليا عبلقة بالتكراة المحرفة.أك  المصطمحاف

 .مصطمحات لكؿ منيا معنياف، معنى معجمي مباشر ظاىر كمعنى أخر حضارم كامف استخداـ -8
" تعني في المعجـ المفظي دالالتيا األمـ"قانكف أك  "القانكف العاـ"،أك  "القانكف الدكلي العاـ"مثؿ 

الحرفية، كلكنيا في المعجـ الحضارم الغربي في القرف التاسع عشر تعني قانكف الدكؿ الغربية 
 ات براءة"م"، كينطبؽ الكضع نفسو عمى عبارة "شركة ذستعمار اال"القانكف الدكلي أك  يةستعمار اال

كلكنيا في المعجـ الحضارم  ،كال أقؿ أكثر"شركة" حصمت عمى براءة ال أنيا  فمعناىا الحرفي
ية تشبو الدكلة تقكـ بنقؿ كتمو بشرية غربية كتكطنيا منطقة استيطانكالسياسي الغربي تعني شركة 

لكثير مف الدكاؿ م" ستعمار االالمعنى الحقيقي "فإف  يان، كلذااقتصادليا استغبلأك  ىاستعمار ال
 3الصييكنية تتـ تخبئتو بعنايو كراء الكممات البريئة، كاألمثمة عمى ذلؾ كثيرة.

 الصييكني المعمف كلكنيا تشير إليو: دنىدكاؿ تعبر عف مدلكالت ىي دكف الحد األ استخداـ -9
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في مؤتمر بازؿ لئلشارة لمدكلة الييكدية، فالصيغة  استخدـاألمثمة عمى ىذا الداؿ الذم أىـ  لعؿ
ت أصبحت الصيغة الشاممة بحيث أصبحك  ،ية تـ تعديميا في مرحمة ىرتزؿ كبمفكراألساسالصييكنية 

)الدكلة الكظيفية( جزءان مف ىذه الصيغة كىي اإلطار المفترض لعممية نىقؿ الييكد كتكطينيـ 
(: "تأسيس الدكلة ىك الحؿ 1897) األكؿر الصييكني كتكظيفيـ. كىذا ما عبر عنو شعار المؤتم

ف في مذكراتو: "اليكـ كضعت  دكلة الييكد". كمع  أساسالكحيد لممسألة الييكدية". ككاف ىرتزؿ قد دكى
كممة "دكلة" في  استخداـىذا، عند مناقشة القرارات، حاكؿ المجتمعكف أف يبتعدكا قدر اإلمكاف عف 

 1.مخاكؼ السمطات العثمانية النيائي كيبل يثيركاعبلف اإل
 .رؾ فراغات كثيرة كمساحات خالية مف العناصر المختمفة، كعدـ ربط المقدمات بالنتائجت -10
 .مستكيات التخصص أدنىكالتجريد ك  التعميـالتأرجح المستمر كالمتعمد بيف أعمى مستكيات  -11
بحيث يصبح ما يشبو األيقكنة. إلى  ، أم تحكيؿ المصطمحأيقنت بعض الدكاؿ كالعبارات -12

أك  مثؿ ىذه األيقكنة، التي ال تقبؿ المناقشةإلى  المصطمح مرجعية ذاتو كتختزؿ الحقيقة المركبة
ببل شعب لشعب ببل رض أالتساؤؿ. كىذا ما حدث بعض الكقت لعبارة "أك  الدراسةأك  المراجعة

عممية المفاكضات كجيان لكجو". كفي الكقت الحاضر، ظيرت مصطمحات مثؿ "أرض" كلعبارة "
العبارات المتأيقنو عبارة "ستة مبلييف ييكدم" أىـ  ". كلعؿ مفاألرضالسبلـ" ك "السبلـ مقابؿ 

مجرد التساؤؿ عف  أصبحعدد ضحايا االبادة النازيو مف الييكد، ك إلى  تشيرأنيا  التي يفترض
 2". اإلبادةالكفر يسمى "إنكار   أشكاؿمدل دقة ىذا العدد شكبلن مف 

باأليقنة محاكلو إشاعة بعض الصكر المجازية  كترتبط الصكر التي تختزؿ الكاقع:.إشاعة بعض 13
كشراسو  الدكؿ تسمحان  أكثرمف  إسرائيؿأطركحة صييكنية. فرغـ أف إلى  تزؿ الكاقع كتترجموخالتي ت

صاحبة الحؽ المسالمة التي  إسرائيؿأف الصكرة التي تشاع يجب أف تككف صكرة إال  كقكة عسكرية،
 تدافع عف نفسيا.

ك"االعتذاريات" ىي الحجج التي  تغيير االعتذاريات كتنكيعيا حسب تنكع الجميكر المستيدؼ: -14
رؤية لذات )الفاعمو( كرؤية األخر إلى  يسكقيا المرء ليرفع المكـ عف نفسو.كاالعتذاريات تستند

في جكىرىا نظرية لمحقكؽ يحاكؿ أنيا  ية، نجدستعمار االكفي حالة االعتذاريات  )المفعكؿ بو(.
 3الكياف الغازم أف يبرر عف طريقيا عدكانيتو كاف يضفي شيئان مف المعنى عمى فعمتو.

 ية لمجماعات الييودية كجماعات وظيفيةاألساسالسمات 
المضيؼ تتضح ية لمجماعات الكظيفية ك طبيعة عبلقتيا بالمجتمع األساسالسمات القكؿ إف  يمكننا

 :كمف ىذه السمات بشكؿ متبمكر في الجماعات الييكدية في العالـ الغربي كفي طبيعة عبلقتيا بو
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العبلقة بيف أعضاء الجماعة الكظيفية  تعد كالحكسمة(: التعاقدية )النفعية كالحياد كالترشيد-1
أك  كاضحة كمحددة بشركط مسبقة لمطرفيف بشكؿ كاع أىداؼذات  ،كالمجتمع المضيؼ عبلقة نفعية

ار المنفعة بينيما، كمف ىنا تتسـ ىذه العبلقة بالحياد استمر ار العبلقة مرتبط باستمر غير كاع. ك 
كالبركد كالعقبلنية، كالتجرد مف الدؼء كالتراحـ، كىي عبلقة ضمف اإلطار المادم كيتـ حسابيا مف 

 1 الجانب األخبلقي كالعاطفي. عتبارباال منظكر الربح كالخسارة دكف األخذ
يحتفظ المجتمع المضيؼ بمسافة بينو كبيف كااللتصاؽ بالنخبة الحاكمة:  العزلة كالغربة كالعجز-2

الجماعات الكظيفية عبر عزؿ أعضائيا، فعندما يستجمب المجتمع المضيؼ عنصرا بشريا حركيا 
التزاـ أخبلقي أك  مكدة كتراحـ،أك  عاطفة محايدا، فإنو يتعامؿ معو بشكؿ رشيد كمحكسب، كدكف

 أصبحيتو ك إنسانتجاىو، بؿ يقكـ بعزلو لحماية نفسو مف ىذا العنصر الذم في نظره قد يعتبر فقد 
مادة محايدة ال قداسة ليا كال حرمة، كبالتالي يقابؿ ذلؾ مف عضك الجماعة الكظيفية إحساس عميؽ 

بؤرة عكاطفو، كما أف كالءه الحقيقي  يعدهالذم  ،صميالكطف األإلى  ينتميبأنو  بالغربة كالشعكر
يتجو نحك جماعتو الكظيفية، فالتسمؾ برمكز العزلة المفركضة عمييـ تصبح مف العبلمات كالسمات 

يا أساسلؾ يككنكف في المجتمع كلكف ليسكا منو، كال يمعبكف دكرا ذكنظرا ل التي تميزىـ عف األغمبية.
ف لعبكا أم د يصبحكا بأف  كر يظمكف خارج النظاـ السياسي الطبيعي فيييمنكف عميوفيس تنميتو، كا 

يقكمكف بالتدخؿ لصالح أك  ،نخبتو الحاكمة، التي تحتفظ دائما بينيا كبيف الجماىير بمسافة شاسعة
 .أخرلفئة ما، كعمى حساب فئة 

كمف ىنا يتركز أعضاء الجماعة الكظيفية في كظائؼ معينة، كفي قطاعات بعينيا، كىي في العادة 
 ،  اتتطمب خبرة خاصة ال يمتمكيا أعضاء مجتمع األغمبية، كحتى ال يسمحك ك كظائؼ في قمة اليـر

أدكات كطرؽ خاصة كنظـ إدارية متقدمة غير  استخداـألحد باالقتراب منيا، إذ يتطمب أداؤىا 
محط السخط الشعبي، كخصكصا أف  الكقت نفسوألكفة ألعضاء المجتمع، كىذا ما يجعميـ في م

 2قمعي.أك  لياستغبلالكثير مف الكظائؼ التي يتركزكف فييا ذات طابع 
 االنفصاؿ عف المكاف كالزماف كاإلحساس باليكية )الكىمية(:-3

فعبل أـ  ان كاف ىذا الكطف مكجكد ان كطف أصمي، سكاءإلى  ينتمي عادة أعضاء الجماعات الكظيفية
غير مكجكد، كىذا الكطف يصبح البؤرة التي تتركز فييا عكاطفيـ، كيتجو كالءىـ نحكه، كيصبح 

يفكركف في كاقعيـ مف خبللو، كقد يتحدثكف عف العكدة إليو إذا  بحيثالنقطة المرجعية الصامتة ليـ 
الكالء الحقيؽ كالفعمي لعضك الجماعة ألف  كاف الكطف مكجكدا فعبل، كلكنيـ عادة ال يفعمكف ذلؾ،

نما  ، فيي ليست كطنو األصميكظيفتو كجماعتو الكظيفيةإلى  الكظيفية يتجو كطنو الفعمي كا 
)المكجكد(. كىكذا تتسرب العكاطؼ لعضك الجامعة كتتجو بعيدا عف المجتمع المضيؼ، إما خارجة 
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يضعؼ لدييـ أكاصر الصمة بالكطف نحك جماعتو الكظيفية، مما أك  تماما عف الكطف األصمي
المضيؼ كيزيد مف عدـ االنتماء لو، كيعمؽ الحياد تجاىيـ، كيعمؽ كذلؾ غربة أعضاء الجماعة 

 الكظيفية تجاه مجتمع األغمبية فيعيشكف في المجتمع كىـ يشعركف بأنيـ شعب مقدس كمنفي.
 1كالنسبية األخبلقية: ازدكاجية المعايير-4

 ،الجماعات الكظيفية مع أعضاء المجتمع المضيؼ بشكؿ مكضكعي كمحايديتعامؿ غالبا أعضاء 
ال يتسـ بأم ألتزاـ أخبلقي، فالمجتمع المضيؼ بالنسبة ليـ مادة نافعة كشيء مباح، ال يتمتع بأم 

أعضاء الجماعة الكظيفية يمتزمكف تجاه جماعاتيـ بقكانيف فإف  قدسية كال حرمة، كفي نفس الكقت
 2مراعاتيا. تجبة بيـ، فأعضاء الجماعة محؿ قداسة كحرمتيـ أخبلقية صارمة خاص

 الحركية:-5
الجماعات حركية داخؿ التشكيؿ الحضارم الغربي، فيـ  أكثركاف أعضاء الجماعات الييكدية مف 

نما  مثؿ الفبلحيف كالنببلء، كال حتى بالمدف مثؿ سكانيا، األرضلـ يككنكا مرتبطيف ب كانكا يتنقمكف كا 
في المجتمع البسيط تحت حماية الممؾ الذم يمنحيـ المكاثيؽ. كقد ساعدت عمميات  بحرية كبيرة

الطرد المستمرة، ثـ اليجرة، عمى تعميؽ ىذه الحركية. كقد تىركىز أعضاء الجماعات الييكدية في قمة 
 أسباب المسألة الييكدية(.أىـ  اليـر االجتماعي كابتعدكا عف قاعدتو )كىذا ىك

 3الذات كالتمركز حكؿ المكضكع )الحمكلية(:التمركز حكؿ -6
يييسر ألعضاء الجماعات  ،مركب الشعب المختار ىك تعبير عف التمركز المتطرؼ حكؿ الذات

حكسمتو كاف يقكمكا كذلؾ بعزؿ أنفسيـ كما يبرر  ؿ اآلخركاستغبلالييكدية الكظيفية أف يقكمكا ب
كيقبؿ أف  ،حكؿ كظيفتو المكضكعيةأيضا ز غربتيـ. كلكف عضك الجماعة الكظيفية الييكدية يتمرك

 يككف أداة متكسمة تضطمع بكظائؼ محددة تيكؿ لو.
كييعبر ىذا التمركز حكؿ الذات كحكؿ المكضكع عف نفسو مف خبلؿ اإلحساس المتطرؼ بالحرية 

كاليجرة، كىي مفاىيـ تجسد ىذه  كالنفي ختيارالكاممة كالحتمية الكاممة، كمف خبلؿ مفيـك اال
مىنفيه عف أرضو ال جذكر لو، كىك يتمتع ألنو  كاجية المتطرفة المتبمكرة: فالييكدم حر تمامان االزد

ألنو  مختار مف قبؿ اإللو، إرادتو مف إرادة اإللو. كلكنو في الكقت نفسو ال حرية لوألنو  بمزايا عديدة
يعني التكميؼ  ختيارفييا كحدىا. كما أف االإال  مىنفيه مف أرضو التي ال يقدر عمى تحقيؽ ذاتو

 كمف ثـ عدـ القدرة عمى الحركة.أيضا 
 الكمكنية في تىصاعيد معدالت الحمكلية كتتضح عبلقة الجماعات الكظيفية الييكدية بالحمكلية

 أف سيطرت عمييا تمامان.إلى  الكمكنية داخؿ الييكدية

                                                           
1
 91نفسه،-
2
 92نفسه،-
3
 2552،92(،25مجلةرؤٌة،العدد)-
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ذلؾ أف مسار اليجرة  كعبلقة الجماعات الييكدية بالتحديث كالعممانية عبلقة مركبة كعميقة، ك
الييكدية قد تأثر بشكؿ عميؽ بالتحديث. فالجماعات الييكدية كانت جماعات كظيفية تتحرؾ أفقيان 

 آخر، ال رأسيان داخؿ المجتمع الكاحد نفسو.إلى  مف مجتمع
ي، كمف ىنا كانت استيطانأك  المجتمعات المختمفة كعنصر تحديثيإلى  فكانكا في البداية ييستجمىبكف

 كمنيا أكركباكسط إلى  المتكسط األبيضجرة الييكدية تتـ دائمان مف الببلد األقؿ تىخميفان، مف البحر الي
ية ستعمار االالية كالحركة اسم. كلكف ابتداءن مف القرف السادس عشر كبداية ظيكر الر أكركباشرؽ إلى 

فيي تنطمؽ مف الببلد الغربية كبدايات التحديث في الغرب، نجد أف اليجرة تأخذ شكبلن مغايران، 
ية كغير اإلستيطانتقدمان. كقد اشترؾ الييكد في حركات اليجرة  كثرالببلد األإلى  المختمفة
 1ية.اإلستيطان

سقطكا أنيـ إال  كرغـ أف أعضاء الجماعات الييكدية كانكا مف حممة الفكر التحديثي كالعمماني،
ت مرتبطة تمامان بعزلتيـ كجماعة كظيفية. ضحية عمميات التحديث كالعممنة. فيكيتيـ كاثنيتيـ كان

ظيكر نيخىب محمية تتكلى زماـ األمكر، ككذلؾ ظيكر الدكلة ف، مع تىصاعيد معدالت التحديث، ك كلك
القكمية العممانية المركزية لـ تىعيد ىناؾ كظيفة ليـ، كبدأت التحكالت الكظيفية كالطبقية العميقة تدخؿ 

بركليتاريا كشحاذيف كاصحاب مصانع كبكرجكازية كبيرة ك إلى  عمى الجماعات الييكدية، فتحكلكا
الييكدية. كتساقطت كؿ رمكز العزلة، كتساقطت أسكار  كديانتيـ صغيرة، كفقدكا تماسكيـ االثني

الجيتك، كتـ تحديث أزيائيـ كلغتيـ، كبدأ التعميـ بيف أعضاء الجماعات الييكدية يتحكؿ مف أداة 
كسيمة مف كسائؿ إلى  المينة كالحفاظ عمى اليكية كالعزلة في المجتمع أسرارلنقؿ الخبرات الخاصة ك 

تصفية اليكية شبو القكمية ك دمجيـ في المجتمع كتدريبيـ عمى الحراؾ االجتماعي داخؿ طبقات 
 المجتمع.

كرغـ أف أعضاء الجماعات الييكدية كانكا ييشًكمكف العمكد الفقرم لمقطاع المالي كالتجارم لممجتمع 
لـ يساىمكا في بناء أنيـ إال  ي الكسيط، كما كانكا يشكمكف جزءان ميمان منو مف عصر النيضة،الغرب
الية أعضاء اسمالية داخؿ المدينة الغربية. أما ر اسمالية الحديثة الرشيدة، فقد نشأت ىذه الر اسمالر 

كقد سماىا فيبر  الية الجماعة الكظيفية المرتبطة بالمجتمع التقميدم،اسمالجماعات الييكدية فكانت ر 
 الية الرشيدة(.اسمالية المنبكذة )مقابؿ الر اسمالر 

 امتدادكمع تصاعيد معدالت التحديث، يختفي الييكد كجماعات كظيفية. كمع ىذا، يبقى ىناؾ 
د ييكد في الميف اإلنتاجية  ية )الزراعة األكللدكرىـ التقميدم كلميراثيـ الكظيفي إذ ال يكاد ييكجى

د كميا  كالتعديف(، بينما يتركزكف في مجاؿ الممكية العقارية كفي ميف الطب كالتمثيؿ، كىي ميف تيكجى

                                                           
1
 2،243المسٌري،عبدالوهاب،موسوعةالٌهودوالٌهودٌةوالصهٌونٌة،ج-
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د أم تمثيؿ لمييكد بيف أنحاء  عمى ىامشو في معظـأك  ،عند قمة اليـر اإلنتاجي العالـ، كال ييكجى
 1اإلنتاجي.العماؿ كالفبلحيف كمختمؼ القطاعات المكجكدة في قاعدة اليـر 

كلعؿ حالة ييكد كايفنج في الصيف تمقي بعض الضكء عمى ما قد يحدث لمييكد في العالـ الغربي 
طبقة إلى  عد أف انضمت أعداد متزايدة مف القيادة الييكديةبف بعد عممية تحديث كضعيـ ككظائفيـ.

دت معدالت االندماج د الييكد كضعيـ كجماعة كظيفية، كزاقمماء/ المكظفيف )الماندريف(، فكبار الع
بينيـ حتى اختفكا تمامان. كقد تمت ىذه العممية عبر مئات السنيف في الصيف. كمف الممكف أف 
نتصكر أف شيئان مماثبلن سيحدث في العالـ الغربي، لكف معدالت التحديث في الغرب تتفاكت سرعة 

. كلعؿ التعثر ىك الذم أخرل كبطئان مف بمد آلخر، كما أف العممية تتعثر أحيانان بؿ تتكقؼ أحيانان 
تناقص أعدادىا بشكؿ ممحكظ. كما أف أك  ،عدـ اختفاء كثير مف الجماعات الييكديةإلى  أدىل

م الغربي، بتأسيسو الدكلة الصييكنية، أعاد إنتاج نمط الجماعة الكظيفية عمى ستعمار االالتشكيؿ 
 2مستكل الدكلة.

 
 يا المختمفة أنواعالجماعات الوظيفية الييودية: 

 كظيفية عديدة مف بينيا ما يمي: أدكاراضطمع أعضاء الجماعات الييكدية ب
 .العدكانيةية اإلستيطانالجماعات الييكدية الكظيفية  -1
المتعيدكف  –الضرائب جمع -الربا –الجماعات الييكدية الكظيفية المالية الكسيطة )التجارة -2

 تجارة الخمكر(. -تجارة الرقيؽ -العسكريكف
 (. األبيضكتجارة الرقيؽ  -البغاء  -قطاع المذة -الجاسكسية -جماعات كظيفية متنكعة )الطب -3

ذا كانت الجماعات الييكدية الكظيفية  ما ظير مف الجماعات أكؿ  ية القتالية ىياإلستيطانكا 
 3المالية.أك  ىي الجماعات الييكدية الكظيفية الكسيطة أىميافإف  الييكدية،

 ية الجيتوية:االنغزالإطار  الييودية فيسمات الشخصية 
 ية الييكدية.االنغزال -1
 الديف الييكدم. -2

ي المتمحكر حكؿ الديف كسمطة الحاخامات الييكدية كاإليقاع االنغزالكفي ظؿ المناخ الييكدم 
كبيع المبلبس  ،م اليامشي المنحصر في التجارة المتجكلةقتصادالتنظيمي ذم الطابع اال

تبمكرت السمات  ،ة كاإلقراض بالربا كالصيرفة،كعمميات الحياكة كالصباغ ،حاناتكفتح ال ،المستعممة
جعؿ الصراع في المشاعر  ،الشخصية الييكدية الجيتكية التي عانت مف االنفصاـ في الرؤيا

                                                           
1
 2،244المسٌري،عبدالوهاب،الٌهودوالٌهودٌةوالصهٌونٌة،ج-
2
 244نفسه،-
3
 2،244المسٌري،عبدالوهاب،الٌهودوالٌهودٌةوالصهٌونٌة،ج-
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كىي عقدة التناقض  ،ية لتمؾ الشخصيةاألساسكالتناقض في السمكؾ محكرا تحددت مف خبللو السمة 
عامبل ميما في تككيف  االنغزاؿ، كقد أضحى ضطيادبيف الشعكر باالستعبلء كالشعكر بالدكنية كاال

الشخصية الييكدية كساىمت األسطكرة كالخرافة في خمؽ اإلطار النفسي العنصرم الييكدم لدرجة 
يكدم في العديد مف الخياؿ، كقد انعكس الشعكر باالستعبلء العنصرم في التككيف النفسي الي

كقد تحكؿ ىذا  ،العالـ )الجكييـ( أمـبكره كحقارة  ،التعبيرات التي تعكس الشعكر الييكدم العميؽ
ككراىية ليـ مف قبؿ  إلى اضطياد الشعكر باالستعبلء العنصرم الييكدم المشحكف بالكراىية

كما حددىا الدكتكر رشاد  ية الجيتكيةاالنغزالإطار  سمات الشخصية الييكدية فيأىـ  كىذه الشعكب.
 1كالركح العدكانية. يةسرائيمعبد اهلل الشامي في كتابو الشخصية الييكدية اإل

 :ية الصييونيةاالنغزالإطار  الشخصية الييودية في سماتأيضا ككذلؾ لقد حدد 
 ية الصييكنية، حيث تتضح معالـ الشخصية الييكدية فياالنغزالفشؿ حركة التنكير الييكدية كظيكر 

عف الصييكنية عبلف ية الصييكنية في التكجيات الصييكنية كالفكر الصييكني بعد اإلاالنغزالإطار 
 في محاكلة:

كاالنجرار المكجو كاليادؼ نحك  ،التمكيو كالتمرد عمى الييكدية التقميدية كالييكدية الجيتكية -1
 العممانية.

 نبذ العبكدية الييكدية.أك  ،رفض االندماج لمشعكب -2
 كانتياج العنؼ. غياراالنتقاـ مف األ الرغبة في -3
 رفض الشخصية الييكدية الجيتكية. -4
الصييكنية كالعبلقة مع اإلمبريالية، حيث العبلقة مع فمسطيف ىي عبلقة مرتبطة  ةيديكلكجياأل -5

 2ات الدينية الييكدية الصييكنية.دعاءاالأك  كال عبلقة ليا بالتاريخ ،كالمكاف األرضب
 شاحاؾ عف السمات الييكدية الكبلسيكية كىي: إسرائيؿفقد تحدث أيضا ك 

 .غيارحد يزيد عف ازدرائيـ لؤلإلى  احتقار الييكد كازدرائيـ لمزراعة كمينة -1
 التجارة المحمية.أك  أقطاب الصناعةأك  النببلءأك  اعتماد الييكد عمى الممكؾ -2
ية مع ىذه ، كتتشابو الصييكنمعارضتيـ لممجتمع غير الييكدم باستثناء الممكؾ كالنببلء -3

 3حد كبير.إلى  السمات
تمؾ )النفسية الييكدية( الغريبة التي ال تشابييا السمات الييكدية كعف عف وقد تحدث القران الكريم 

نفسية في الكجكد، حديثا مطكال كمفصبل كمسيبا، ال يتسع المقاـ الستقصائو كيمكف إختصار ذلؾ 
 فيما يأتي:

                                                           
1
 .9،35الشامً،رشادعبدهللا،الشخصٌةالٌهودٌةاإلسرائٌلٌةوالروحالعدوانٌة،-
2
 .35،73الشامً،رشادعبدهللا،الشخصٌةالٌهودٌةاإلسرائٌلٌةوالروحالعدوانٌة،-
3
 .47ٌهوٌدللسٌطرةعلىفلسطٌن،األنجلوالسعدون،صالحبنمحمود،االتحاد-
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 .أوال: اإللحاد المطمق في العقائد 
قكليـ إف اهلل فقير "لقد سمع اهلل قكؿ الذيف قالكا اف ك ،اإلشراؾ باهلل كافتراؤىـ الباطؿ عمى اهلل تعالى

اهلل كأحباؤه، كقكليـ عزير أبف اهلل، كطمبيـ أف يككف ليـ  أبناء، كقكليـ نحف 1اهلل فقير كنحف أغنياء"
تباعيـ الشياطيف، كعبادة الطاغكت، كتفضيميـ  إلو مع اهلل تعالى، كعككفيـ عمى عبادة العجؿ، كا 

 الكثنية عمى التكحيد، كتفضيميـ الكفر عمى اإليماف، كدخكليـ اإلسبلـ نفاقا كتضميبلن.
 ـ.التطاكؿ عمى المبلئكة عمييـ السبل

 اإلستخفاؼ بالكعي االليي.كمف 
 تحريفيـ الكتب السماكية- أ
 اهلل.إلى  نسبيـ الكتب المحرفة- ب

 نبذىـ لكتاب اهلل تعالى.-ج
 الكقاحة مع الرسؿ:كمف 

 قتميـ األنبياء عمييـ السبلـ.- أ
 جحكدىـ نبكة محمد صمى اهلل عميو كسمـ - ب

حتكارىـ لمجنة  ستيتاراال  باالخرة، كا 
 بالشرائع:ثانيا: عدم اإللتزام 

 إستحبلؿ المحرمات، كالتحايؿ عمييا.
 ثالثا: الدعاوي الباطمة

 ف اليدل في إتباع سبيميـ، كادعاؤىـ مغفرة ذنكبيـ.أإدعاؤىـ اإليماف بما أنزؿ عمييـ، كادعاؤىـ 
 رابعا: النقائص الخمقية:

القمب، كمبلزمة  مشابية الحمير، كاخكة القردة كالخنازير، كجحكدىـ النعـ، كالجدؿ العقيـ، كقساكة
اليكاف، كالغدر، كالحسد، كالبخؿ، كالجشع، كالخيانة، كالجبف، كالتشبث بالحياة، كالكبر، كالعداكة، 

 كاالفساد، كاألنانية، كالكذب كىـ يعممكف.
ذكرناىا عمى كجو العمكـ بإيجاز.  ىذه بعض األخبلؽ التي دكنيا القرآف الكريـ عف الييكد عمكمان،

 2ثت عف الييكد كعف صفاتيـ.ككذلؾ التكراة تحد
كالييكد كالحركة الصييكنية ال عيد ليـ كال أمف كال أماف، مصداقا لقكلو تعالى: "الذيف عاىدت منيـ 

 3ثـ ينقضكف عيدىـ في كؿ مرة كىـ ال يتقكف".

                                                           
1
 .181سورةآلعمران،آٌة-
2
 99رشاد،ٌوسف،التوراةالعدواللدودللسامٌة.-

3
 .56سورةاألنفال،آٌة-



28 
 

كممارسة التطرؼ كاالجراـ كالمؤمرات عمى العالـ، ىي  ،صفة االستعبلء كاالستكبار عمى البشرية
 1مف الصفات المبلزمة كالمصاحبة ليـ.

عاثكا فسادا كطغكا كبغكا كقتمكا كشردكا اآلف  كحتى 1948ـ العاـ دكلةعف عبلف كمنذ اإلأنو  كالدليؿ
 .2الشعب الفمسطيني أبناءبؿ المبلييف مف  ان االف

العنصرية كجبمتيـ العرقية الفاسدة غير السكية التي تجعميـ ال كىذا االستعبلء يدخؿ ضمف فمسفتيـ 
 يركف انفسيـ سكل مجمكعة متميزة كمتعالية عف باقي البشر.

 األرضما زالكا يمارسكف الفساد كاإلفساد في  ،تكاجدكا فيو ،فيؤالء ىـ الييكد في كؿ مكاف كزماف
  رىاباإلكيجسد سيكمكلكجية العدكاف ك  ،غياركىذا يعكس مدل الحقد كالكره لؤل ،حتى يكمنا ىذا

ىي مجالنا الخصب لجني األمكاؿ كمجاال  األمـكمعتقداتيـ تقكؿ )عف إشعاؿ الحركب بيف 
المتقاتمة( عمى االعتراؼ بقكة سمطتنا كيغدك الفريقاف تحت رحمة  األمـيا لكي نجبرىـ )أم اقتصاد

الماؿ عصب ألف  ف السيطرة عمى العالـيمك قتصادية العالمية، كبالماؿ كاالقتصادمؤسساتنا اال
، كبمراجعة تاريخ عائمة اآلخريفلمييمنة كاالستعبلء عمى  أىمياف لـ يكف إالقكل، أحد  الحياة كىك

نيـ قد خططكا مع كبار أنيـ  )آؿ ركتشيمد( نجد خططكا لمسيطرة عمى العالـ مف خبلؿ قكة الماؿ، كا 
رئيس لدكلة الكياف الصييكني أكؿ  رأسيـ )حاييـ كايزمف(حاخاماتيـ كقادة الحركة الصييكنية كعمى 

معانا في تكرط آلركتشيمد تـ تعييف )ليكئيمركتشيمد( ) ( 1937-1868لبناء كطف ليـ في فمسطيف كا 
ككاف ىك المسؤكؿ مف آؿ ركتشيمد عف فركع  ،يرلنداا  رئيسا شرفيا لبلتحاد الصييكني في بريطانيا ك 

الستصدار التعيد البريطاني  ضافةكميا بؿ سعى باإل، متراإنجبنككيـ كمصارؼ امكاليـ في 
فيمؽ ييكدم داخؿ الجيش البريطاني خبلؿ الحرب   إنشاء إلى  )كعد بمفكر( اسـكالمعركؼ ب

 اإلستيطاف( رئاسة ىيئة 1957-1878،كما تكلي )جيمس( أرماندركتشيمد )ى األكل  العالمية
 ،الفمسطينية راضيكتكلى كالده تمكيؿ بناء المستكطنات الييكدية داخؿ األ ،الييكدم في فمسطيف

نشاءك  المشاريع القائمة حتى اليكـ التي أىـ  ار الييكد في فمسطيف مفستقر ال مساعدةالمشاريع ال ا 
 3ي في القدس.سرائيمؿ ركتشيمد داخؿ فمسطيف مبنى الكنيست اإلآبناىا 
)ادمكند دم ركتشيمد( زعيـ الفرع الفرنسي لعائمة ركتشيمد المالية الييكدية مؤسس فرع العائمة  كيعد

 أكاخر ية الييكدية في فمسطيفاإلستيطانلمساىمتو الكبيرة في المشاريع أىميتو  كترجع ،في فرنسا
 القرف العشريف. أكائؿالقرف التاسع عشر ك 

)أبك السكاف الييكد في فمسطيف بأنو  دم ركتشيمد( كيمقب بعض المؤرخيف الباركف )ادمكند جيمس
 .4بفمسطيف(  ىاألكل  ىجرة الييكدأياـ  في

                                                           
1
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ذف فالييكد بما يمتمككنو مف الماؿ كالمكبيات السياسية في العالـ ىيمنكا كسيطركا عمى مقاليد الحكـ إ
مالية عالمية ية كمالية عمى كثير مف شركات كمؤسسات اقتصادكليـ سيطرة  في كثير مف الدكؿ،

 مريكيةالحكـ مف خبلليا كخاصة في الكاليات المتحدة األ أنظمة أركقةإلى  عمبلقة استطاعكا النفاذ
الحكـ في بعض البمداف العربية مف  أركقةإلى  كحتى استطاعكا النفاذ ،الغربية أكركباككثير مف دكؿ 

 .1خبلؿ سيطرتيـ عمى سكؽ الماؿ العالمي
 أنكاعكلقد احتكت كتبيـ الدينية كافة  ء صفة الشرعية عمى الفكاحش الخمقية،إضفاإلى  لقد عمد الييكد

 األنبياء عمييـ السبلـ.إلى  الفكاحش الخمقية، كاألغرب نسب ىذه الفكاحش
نشر االنحبلؿ كاإلباحية في كافة المجتمعات العالمية، كال سيما المجتمع إلى أيضا كلقد عمدكا 
المجتمعات، تحقيقا لمسيطرة الييكدية الكاممة عمييا،حيث يقكؿ  إفساد أخبلؽ تمؾأجؿ  الغربي مف

الحاخاـ )رايشكف( في خطبة ألقاىا في اجتماع سرم عقده الييكد في براغ، تشيكك سمكفاكيا، عاـ 
1869. 

عمينا أف نشجع االنحبلؿ في المجتمعات غير الييكدية، فيعـ الفساد كالكفر، كتضعؼ الركابط -
 2مقكمات الشعكب، فيسيؿ عمينا السيطرة عمييا كتكجيييا كيفما نريد.أىـ  المتينة التي تعتبر
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الثانيالفصل   
 الييودية ومرحمة ما قبل الصييونية

 مدخل عن الديانة الييودية:أ.
عف التكراة األصمية التي أنزلت عمى  ،عف المنيج اإلليي الحؽكانحرفت حرفت الديانة الييكدية لقد 

-586عمى أيدم أتباعيا مف الييكد خبلؿ السبي البابمي فيما بيف عامي ) ،مكسى عميو السبلـ
 1.( ؽ.الميبلد538

 2قاؿ تعالى: "كقد كاف فريؽ منيـ يسمعكف كبلـ اهلل ثـ يحرفكنو" 
ردا عمى البشارة ببعث محمد ، ك كجاء التحريؼ ألسباب مرتبطة بالكفر كالعناد كالعنصرية كالحقد

يجدكنو ذلؾ لقكلو تعالى "الذيف يتبعكف النبي األمي الذم ، ك التكراة األصميةعميو السبلـ كما كعدتيـ 
 3."مكتكبان عندىـ في التكراة

، تشكيؿ لجنة لتحريؼ التكراه كالديانة الييكدية، ك كلذلؾ قرركا أف يحتفظكا بكياف مغمؽ كمنفصؿ
 :كالمعتقدات كاألساطير الييكدية سساألعمى ( 538-586فيما بيف عامي ) 4رئاسة عزرا الكراؽب
 .فقط إسرائيؿكىك آلو بني –اهلل سبحانو كتعالى آلو كاحد -1
 .كليس لمعالميف إسرائيؿشريعة التكراة أنزلت فقط لبني -2
 .)العرب( إسماعيؿال مف بني  ،إسرائيؿالنبي المنتظر ربما يككف مف بني -3
 .الييكد ىـ شعب اهلل المختار-4
 .ما بيف النيؿ كالفرات إسرائيؿالمتكررة بتمميؾ بني  ةاإللييالكعكد -5
 .الييكد اإلفسادية فيما يستقبؿ مف الزماف أعماؿتبرير -6

، كقد جاء التحريؼ بالزيادة كالحذؼ كالتطاكؿ عمى اهلل سبحانو كتعالى كعمى مبلئكتو ككتبو كرسمو
ؿ كبيدؼ تكريس العنصرية الييكدية استغبلؿ الديف أبشع استغبلسائر العقائد كاألدياف كذلؾ بيدؼ ك 

ف تمكف الييكد في العصر الحديث كمف أالتي تطكرت مع الزمف نحك األسكأ حتى بمغت أكجيا بعد 
كىذا النيج  19485في فمسطيف في العاـ  إسرائيؿدكلة ،دكلتيـ إقامةخبلؿ الحركة الصييكنية مف 

  -:مايميإلى  يرتكز يديكلكجيالييكدم العنصرم كاأل
 :ةاالييكد شعب اهلل المختار كقد كرد في التكار -أ
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.إليؾ إياؾ قد إختار الرب إليؾ لتككف لو شعبان أخص مف جميع الشعكب .نؾ شعب مقدس لمربأل
 1.األرضالذيف عمى كجو 

اهلل  أبناءييكد كالنصارل نحف حباؤه كيقكؿ اهلل سبحانو كتعالى "كقالت الأاهلل ك  أبناءالييكد -ب
 2.بذنكبكـ بؿ أنتـ بشر ممف خمؽ" يعذبكـ حباؤه قؿ فمـأك 
 3.األرضالييكد أنقى سبللة بشرية عمى  -ج

ف العرؽ الييكدم مف العركؽ الرئيسية في الجنس البشرم كقد : أيقكؿ المفكر الييكدم )مكسى ىس(
عمى الرغـ مف التأثيرات المناخية عميو كما حافظت السمة الييكدية  ،حافظ ىذا العرؽ عمى كحدتو

 4.في الماضي نقائيا عمى
"إف الييكدم ىك : ىاعاـ حيث يقكؿ الزعيـ الصييكني آحاد (،قاطبة األرضكأنيـ )أذكى شعكب -د

ف العالـ خمؽ مف أجمو". د ذاتوكىك غاية في ح الرجؿ المتفكؽ،  5كا 
 :حيث جاء في التممكد،كانيـ ضركرة لحياة البشرية-ق

 .إسرائيؿنو ال يمكف أف يعيش بدكف فإ ،ف العالـ ال يمكف أف يعيش ببل ىكاءأ"كما 
ف سائر   ".بالنسبة إلييـ بمنزلة الحيكانات التي ينبغي أف تككف مسخرة لخدمتيـ األمـكا 

 أنكاعسكل  كاسفمي خرللشعكب األاما أ ،إف الييكد كحدىـ ىـ البشرية" :كجاء في التممكد أيضا
 6."مختمفة مف الحيكانات

 7."ىك أفضؿ االجناس جميعان  الييكدإف جنس " :(سكككلكؼ كيقكؿ الزعيـ الصييكني )ناحكـ
الييكد كىـ عند انفسيـ  -أ :كىما،قسميفإلى  نسافقسمت بني اإل كالبركتكككالتكالديانة الييكدية 
 (.)شعب اهلل المختار

الزراية بكممة تقترف في عقكليـ  كييـكالج" "كىـ غير الييكد مف بقية البشر 8(يـيك جمييف )الاأل-ب
 األمـىذه  أفية كككىذه النظرة عبارة عف نظرة شيئ 9جية كالبربرية كالنجاسة كالحقارة.كاالحتقار كاليم

كال حرج عندىـ أف يفسدكا أخبلؽ  ،كالحؽ ،كال كرامة ،كال إرادة ،ال حس ليا ،أشياء جامدة األمـ
مييف سبيؿ ذلؾ بانيـ قالكا ليس عمينا في األصدؽ اهلل العظيـ القائؿ فييـ " ،10خرلالشعكب األ
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كاهلل ال يحب  فسادا األرض"كيسعكف في أيضا كالقائؿ فييـ  1(كيقكلكف عمى اهلل الكذب كىـ يعممكف
 .2المفسديف"

 :السمات العنصرية الييودية
قتؿ الصالح مف افقد جاء في التممكد " ،ىـ مف البشراداالحقد عمى مف ع في تتمثؿ العنصرية عندىـ

يخرجو مف حفرة أك  مف اليبلؾ األمـحدان مف باقي أف ينجي أيف "كحراـ عمى الييكدم سرائيمغير اإل
 3.الكثنيف"أحد  بذلؾ يككف حفظ حياةألنو  ،يقع فييا

 1897في باؿ/بسكيسرا عاـ  األكؿمؤتمرىا  انعقادكبعد ظيكر الحركة الصييكنية العالمية بعد 
 ىذه السمات ما يأتي:أىـ  فكم ظاىرةسمات إلى  تطكرت ىذه السمة العنصرية الييكدية

بام كسيمة  نسافف يستغؿ اإلأيجب  :يقكؿ الزعيـ الصييكني ىرتزؿ-ؿ الديف الييكدم استغبل:أوال
رباني  اختيارتدعيو الييكدية كالصييكنية مف قداسة ك  ؿ بماستغبلكيتمثؿ ىذا اال ،غايتوإلى  لمكصكؿ

 .ليـ
كذلؾ بكعد اهلل شعبو المختار  الديفدكلة ييكدية في فمسطيف قد تنبأت بو نصكص  إقامةبأف  كقالكا

كىناؾ كعكد  ،ا بمثابة تحقيؽ ليذا الكعد الغيرحيث يغدك إمتبلكي ،المختارة األرض"الييكد" ىذه 
 4.كثيرة كمتكررة مف التكراة المحرفة ال مجاؿ لذكرىا ىنا

لكي يجدكا النفسيـ  كالنسؿ لقد حاكؿ الييكد العبث بالتاريخ بالزيادة كالحذؼ :تزييؼ التاريخ :ثانيا
كالخداع كالتزيؼ  فمسطيف ىي مكطف الييكد األصميبأف  دعاءكاال .يـأىدافتاريخان يحكليـ تحقيؽ 

ف "إ :غيف عندما قاؿيبأكده  كىذا ما ،كنقض العيكد ظاىرة مكجكدة في البلىكت الديني الييكدم 
ألنيـ  ،األرضفأنيـ يفقدكف كؿ حؽ ليـ في  إسرائيؿأرض  لك تحدثكا عف فمسطيف بدال مفالييكد 

 .5ىناؾ كجكدا فمسطينيان بأف  بذالؾ يعترفكف ضمنان 
الماثؿ في الذاكرة عمى مر "مكطننا التاريخي  :كيقكؿ الزعيـ الصييكني )ىرتزؿ( عف فمسطيف

 6."الزماف
)البلسامية( كالذم ػالييكد كالصييكنية في العصر الحديث بك ما يعرؼ عند : كى: مصادرة الفكرثالثا

" تعني كالبلسامية" ،اداة الييكدعحيث تستخدـ لمداللة عمى م ،يعني حرفيان )ضد السامية(
 .7"البلييكدية"
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لفظ الييكدية اكتسب عند كثير مف ألف  كألسباب تاريخية اختار الييكد مصطمح البلسامية كذلؾ
البلسامية ىي بأف  ىذا يؤكد، ك كثيرة أخرلمقركنا بالشح كالخزم كصفات ك ، الشعكب ظبلال قبيحة

كؿ مف يتعرض لمييكد ، كأف ت الحركة الصييكنية البلسامية عمى أكسع نطاؽاستغمك ، إبتداع ييكدم
 1.كالييكدية كالصييكنية رمي "بالبلسامية"بغض النظر عف طبيعة عممو كمكقعو

أمسككا بأيدييـ سبلحا يشيركنو في كجو كؿ مف يتجرأ عمى فضح  "بيذه البدعة الييكدية "البلساميةك 
 الشرؽ.أك  أكركبادكؿ العالـ في مف  لخصكميـمنصفا أك  يـىدافيقؼ معارضا ألأك  ،مخططاتيـ

 :العنصرية الييوديةالسمات مصادر 
 :المصادر القديمة لمديانة الييودية -1

 .التممكدكتاب  -ب، العيد القديـ -كالتي ىي عبارة عف أ
حيث يمجد الييكدية كيعتبر العنصر الييكدم صفكة الخمؽ الذم اختاره اهلل عمى  :العيد القديـ-ا

تتمثؿ التي  كىنا سنكتفي بإيراد نماذج مف عنصرية العيد القديـ ،خرلصر البشرية األاسائر العن
 - :في

 .اإلجتماعي االنغزاؿ .1
 ."الغكييـ"أك  غياراألكراىية  .2
ست خرلتحقير الشعكب األ .3  .ادىاعبكا 
 .غياراأل راضياإلبادة كالقتؿ كالتدمير ألإلى  الدعكة .4
 التممؾ كالسيطرة عمى أمبلؾ األمييف.إلى  الدعكة .5
قتناء العبيد كالرؽإلى  ككذلؾ الدعكة الصريحة .6  .ممارسة الربا كا 

تأكيدا عمى العيد القديـ كيحمؿ في طياتو أىميتو  عند الييكد كيفكؽ فيكىك كتاب ميـ التممكد -ب
كالذم  2التي ال تكجد في العيد القديـكاالستعبلء عمى الشعكب  السمات الييكدية العنصرية المميزة

مكسى عميو السبلـ تمقى مف ربو نكعيف بأف  الييكد حاخامات يزعـ، ك لمييكد شديدان  تقريعان يتضمف 
 :مف الكحي

 3.العيد القديـأك  ،المكتكبة التكراه-1
 4.كىي التممكد:الشفكية التكراه-2

جتباه اهلل عمى ا، ك ف الييكدم ىك صفكة الخمؽأ أساسكالمظاىر العنصرية في التممكد تقـك عمى 
 جاء في التممكد ، ك سائر الخمؽ

 1.تعاليـ الحاخامات ال يمكف نقضيا كال تغييرىا كلك بأمر مف اهلل
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 2.اإللييةمعممو فقد أخطأ ككأنو جادؿ العزة أك  مف يجادؿ حاخامو
كسنكتفي كبشكؿ سريع بإيراد نماذج مف عنصرية  إعمـ أف أقكاؿ الحاخامات أفضؿ مف أقكاؿ األنبياء

 3كازدكاجية المعايير.العنصرية كىذا تأكيد عمى  .تعميمات التممكدأك  ،التممكد
 :جاء في التممكدكقد 

 ".اهلل أضحية مقبكلةإلى  بؿ يقدـ ،كالييكدم الذم يقتؿ مسيحيان ال يقترؼ إثما
جينـ كبئس إلى  كالدعكة كالمطالبة الصريحة بالمعنة عمى محمد عميو الصبلة كالسبلـ كبأف مصيره

 4.المصير
بف جزء كما أف اال،تتميز أركاح الييكد عف باقي األركاح بأنيا جزء مف اهلل :كبالنسبة ألركاح البشر

الييكدية أركاح شيطانية  ألف األركاح غير،انت أركاح الييكد عزيزة عند اهللكمف ثـ ك ،مف كالده
 5 .كشبيية بأركاح الحيكانات

 .مختمفة مف الحيكانات أنكاعفميست سكل  خرلكأف الييكد كحدىـ ىـ البشر كأما الشعكب األ
ال ألنو  ،الذيف خمقت الدنيا ألجميـ ليككف الئقا لخدمة الييكد نسافإلكخمؽ اهلل األجنبي عمى ىيئة ا

الييكد ىـ مف بأف  عممان 6.أف يخدمو ليبلن كنياران حيكاف كىك عمى صكرتو الحيكانية األميريناسب 
 الكظيفية كدكر األقناف لمممكؾ في العالـ. دكاراألمارسكا 

ف العدؿ أف يقتؿ الييكدم بيده كؿ ، كمصريحة لقتؿ الصالح مف غير الييكد ييكدية كىناؾ دعكة
الدعكة الصريحة لمتممؾ مف االجنبي أيضا ك  ،اهللإلى  دـ الكافر يقرب قرباناألف مف يسفؾ ،كافر

الربا كالغش إلى  كذلؾ الدعكة الصريحة، ك السرقة جائزة مف غير الييكد ،كعدـ رد مالو المفقكد إليو
كالييكدم ال  ،األرضممارسة السمطة عمى إلى  كذلؾ الدعكةك  ،كالنفاؽ كالكذب كاليميف الكاذب
الييكدم الذم يقتؿ بأف  كالنصكص التكراتية كالتممكذية تفيد ،7الكفاريدخؿ النار كالجحيـ ىك مأكل 

 أعماؿذلؾ عمؿ مف ألف ، ساكنان غريبان في فمسطيف يستثنى مف حكـ القانكف كال يحكـ عميو بالمكت
 8.كجزء مف الكاجبات الدينية اإللييةالسبلمة 

الذم يمثؿ المصادر الحديثة لمعنصرية  -الفكر السياسي الييكدم الصييكني الحديثة المصادر -2
 .بعض المصادر الرسميةإلى  سيشار ك مف الكثرة بحيث يصعب حصره كلذلؾكى -الصييكنية

                                                                                                                                                                               
1
 2552،13(،18مجلةرؤٌة،العدد)-
2
 .13نفسه،-
3
 .13نفسه،-
4
 .1/158الزغٌبً،أحمد،العنصرٌةالٌهودٌة،-

5
 45إسرائٌلحتمٌةتوراتٌة،رشاد،ٌوسف،إبادةوزوالدولة-

6
 1/159الزغٌبً،أحمد،العنصرٌةالٌهودٌة،-

7
 .115-159نفسه،-
8
 .2552،21(،18مجلةرؤٌة،العدد)-
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ان ضد كؿ مف ظالتي تفيض غيالبركتكككالت ، ك تقارير زعماء صييكفك ، المؤتمرات الصييكنيةك
 كسنتحدث عنيا الحقا. 1الييكد عادل

 :العنصرية الييودية مسمات لشحن المقومات ومصادر 
 الديانة الييودية -1
 التاريخ الييودي-2
 النفسية الييودية-3

 :ثبلثة أقساـ ىيإلى  العنصرية في الديانة الييكديةالسمات كيمكف تقسيـ 
اهلل كىـ  أبناءـ كى ،الشعب المختارىـ  الييكدبأف  األسطكرة الييكدية تعتقد:االستعبلء الديني -1

 3. كبأنيـ ىـ افضؿ الشعكب 2.مف المبلئكة كأركاحيـ عزيزة عند اهلل أكثرعند اهلل 
 .دعكل النقاء الييكدم -2

معنى  االشعب المختار كأعطتي أسطكرةت الحركة الصييكنية التي سنتحدث عنيا الحقان استغملقد 
 ،ديانة كاحدة مميزة ليا ذاتيتياإلى  الييكد جميعا ينتمكفبأف  حيث تزعـ الصييكنية ،سياسيان 

نيـ يحممكف سماتيا كمبلمحيا المتجانسة التي تبلزميـ أينما ،كمعالميا كقيميا الركحية كالمادية كا 
كيربط الصياينة بيف الديانة  ،كىذا غير صحيح ،في الجنس كالمغة كالثقافة ،لعالـاأنحاء  أقامكا في

الفكر كخدعة  بمصادرةتتمثؿ  ،كركابط حديثة مصطنعة ،الييكدية كبيف فمسطيف بركابط تاريخية
 4البلسامية.

 اآلخريفالشعب المختار عند الييكد اإلنفصاؿ عف  أسطكرةلقد ترتب عمى  :االنغبلؽ اإلجتماعي-3
الزيتكف ال ألف  قد جاء في التممكد بانيـ يشبيكف حبة الزيتكف، ك أنيـ األفضؿ اعتباركالتميز عمى 

 5.خرلإختبلطيـ مع الشعكب األيمكف  ال الييكدككذلؾ  خرليمكف خمطو مع المكاد األ
نفصاليـ ـإنغبلقي فيالييكد  استمركقد   عماؿعمى مزاكلة األنشاطيـ  اقتصرفي دكؿ العالـ، ك  كا 
فقد كانت التجارة الدكلية عمبل  ،لتجارة كالصيرفة حتى سيطركا عمييا سيطرة شبو تامة، ايةقتصاداال

أكؿ  الييكدية ىيحيث إف ،اإلقراض بالرباممارستيـ إلى  إضافة ،تخصصكا فيو ككادكا أف يحتكركه
جاء أكركباتشار الديانة المسيحية في كبعد إن ،نظاـ إجتماعي يقرر فيو الربا في مجتمع زراعي

ذ لـ يكف يعجب المسيحيف أف يركا الييكد المسؤكليف عف صمب المسيح ، االفعؿ ضد الييكدرد
، ات ضدىـضطيادية مما أجج االقتصادىـ المسيطركف عمى الحياة اال ،)عيسى( عميو السبلـ

ضيقت بأف  األمر القكانيف التي تحد مف انشطتيـ حتى إنتيى إصدارفي  األكركبيةشرعت الدكؿ ف

                                                           
1
 .111لٌفً،أوسكار،البروتوكوالت،-
2
 29رشاد،ٌوسف،إبادةوزوالدولةإسرائٌلحتمٌةتوراتٌة،-

3
-https://drabbass.wordpress.com. 
4
 126رشاد،ٌوسف،التوراةالعدوداللدودللسامٌة،-

5
 152-1/155الزغٌبً،أحمد،العنصرٌةالٌهودٌةوآثارهافًالمجتمعاإلسالمًوالموقفمنها،-



36 
 

رفت ع حياء خاصة بيـأفي  االنغزاؿمما أجبرىـ عمى  ،ياأراضيبعض الدكؿ الخناؽ عمييـ في 
لو مف الصحة، كال  أساسالنقاء العرقي ال ف إالمسيرم في مكضكع العزلة كيقكؿ . 1الجيتك اسـب

كطف  إقامةيكجد عزلة تامة كأسطكرة العزلة ىي محاكلة صييكنية إلضفاء صفة الشرعية عمى فكرة 
 2لمييكد في فمسطيف.

 3:سببيف كىماإلى  في الجيتك قامةكتعزل اإل
حيث  ،ظيرانيياقكانيف الدكؿ كالشعكب التي يعيش الييكد بيف إلى  إف ىذا العزؿ السكني يرجع -1

ستعبلءن عمييـ كفئة مف المنبكذيف  ككذلؾ إحكاما لمرقابة عمييـ ،يفرضكنو عمى الييكد تباعدا عنيـ كا 
 .4خطارىـأل درءان 

سعيا  ،صنع الييكد أنفسيـإلى  كما يقكؿ المؤرخ الييكدم سالك باركف يرجعإف ىذا العزؿ السكني -2
 األداةكقد كاف الديف الييكدم  ،ضمانا لمحماية ،كاحدلحشد في مكاف التركيز كاإلى  منيـ كأقمية

 الرئيسية لمفئو الحاكمة العميا في الجماعات الييكدية لعزؿ الييكد كالحفاظ عمى عمى سيطرتيا داخؿ
 5الجماعات الييكدية 

كىذه العقمية الييكدية المنغمقة بما تنطكم عميو مف مبادئ عنصرية كاف ليا أبمغ األثر في 
 6ضد كؿ مف ينغص عمييـ عزلتيـ، كال سيما العرب الفمسطينييف. الييكديةالعنصرية الممارسات 

بما تضمنو التاريخ مف قصص كحكايات كأساطير كردت في العيد القديـ  :التاريخ الييودي-2
 ان النسبة ليـ مقكمبكشكمت  ،كالمراحؿ كالظركؼ التي مر بيا الييكد ،كالتممكد عف ماضي الييكدية

كديانة آثرت االنغبلؽ  ،مف مقكمات العنصرية الييكدية المتكاصمة التي تنسجـ مع ركح الييكدية
 7.خرلكاالنفصاؿ عف الشعكب كالمجتمعات األ

 :النفسية الييودية-3
ت أصبحككضع التممكد ك  ،حيث حرؼ العيد القديـ،الديانة الييكدية حرفت كبدلت كما أشرنا سابقا

ت متزعزعة كتحتكم عمى تطاكؿ خطير عمى اهلل أصبحك  ،مختمفة عف األصؿالديانة الييكدية 
 .، كعمى األنبياء كالمرسميفى كسائر األدياف كعقائد الديفسبحانو كتعال

، الصعكبة كالتعقيد ت الييكد يحممكف في أعماقيـ خصائص نفسية بالغةالديانة المحرفة جعمك 
الشخصية أك  ة الييكديةت النفسيأصبححتى  ،8كالخداع الحقدتنطكم عمى سمات كأخبلؽ غاية في ك 

لمتطرؼ كالعنصرية الييكدية، كالمحركات عامات كالسمات الييكدية ىي إحدل الدالشخصية الييكدية 
                                                           

1
 155-1/154نفسه،-

2
 .55-54حوارات،-المسٌري،عبدالوهاب،الصهٌونٌةوالٌهودٌة-

3
 19بقً،كورنٌٌف،لٌف،جوهرالصهٌونٌةالط-
 282ودحقدٌنًأوتارٌخًفًفلسطٌن؟،حداد،ٌوسفأٌوب،هلللٌه-4
5
 .21كورنٌٌف،لٌف،جوهرالصهٌونٌة،-

6
 .161الزغٌبً،أحمد،العنصرٌةالٌهودٌة.-

7
 .21كورنٌٌف،لٌف،جوهرالصهٌونٌة،-
8
-https://www.alukah.net 
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تبدأ بترسيخ رذيمة الكذب، كرذيمة التحريض، كالتمييز كذلؾ بكضع عبلمة دـ عمى المحرفة  كالتكاراة
 1.غياريمارس قتؿ األبيكت الييكد حتى ال يخطئ اإللو كىك 

ف الييكد "ال أتدؿ عمى كالحاقدة ىذه األخبلؽ السيئة التي صاغت تمؾ النفسية الييكدية المعقدة 
 2شيء"لستـ عمى  حيث يقكؿ اهلل "قؿ يا أىؿ الكتاب ،ذم باؿ مف شؤكف الحياةشأف  شئ" في كؿ

 الدينية كال الحضارية. كال جتماعيةكال اال ،حياتيـ السياسيةكال يةقتصادال في حياتيـ اال
نزليما اهلل أ المتيف ،فيف ينفذكا ما جاء في التكراة كاالنجيؿ األصميتإال أ ،كالييكد ليسكا عمى شئ

 تعالى.
 .3"ليكـ مف ربكـإا أنزؿ كم "قؿ يا أىؿ الكتاب لستـ عمى شئ حتى تقيمكا التكراة كاإلنجيؿ

 الصييوني في فمسطين. اإلستيطانمرحمة ما قبل الصييونية و  -ب
ا رافؽ ذلؾ مف ، كمالتاريخ الحديث لفمسطيف كذلؾ، ك ان ىامو في العالـأحداثشيد القرف التاسع عشر 

لتي انتيت بكعد بمفكر ا ىاألكل  شيد الحرب العالمية ، حيثطكرات عالمية كت ياساتكس مكاقؼ
لتي انتيت بكالدة المشركع ا لحرب العالمية الثانية، كاكصؾ االنتداب البريطاني عمى فمسطيف

 الغربية األكركبيةية ستعمار االثرت القكل أد ، كق4ي في فمسطيفاإلستيطانالصييكني الييكدم 
 مقتصادالكا لقرف العشريف في التاريخ السياسيكا لتحكالت الجديدة في القرنيف التاسع عشركا
 في فمسطيف كانت اآلثار ، كلشرؽ األكسط عامةكا ي الكطف العربي، كفالجتماعي الفمسطينيكا
دخبلتيا كت االمبريالية األكركبيةية ستعمار االالدكؿ  لكالـ تكف كذلؾ ، كللنتائج باىظة الثمف كخطيرةكا

 ،5الييكدم الصييكني في فمسطيف اإلستيطافك  األكركبي الغربي اإلستيطافشجعت ك  في المنطقة
داية كب شرعزدادت مع بداية النصؼ الثاني مف القرف التاسع كا شتدتكا حركةتكم جاءت بطيئةالتي 

 عممان 1878.6في العاـ  الحرب بيف ركسيا كالدكلة العثمانيةكبالتحديد بعد انتياء  ،القرف العشريف
كذلؾ عندما قاـ نابميكف بغزك  ،}1799-1798{ابتدأ الغزك األكركبي لممنطقة في األعكاـ بأنو 

 ،كطف لمييكد في فمسطيف إقامةإلى  لدعكةكا كجو نابميكف النداء ثناءي تمؾ األ، كفر كفمسطيفصم
 7ية.ستعمار االياسيان في تنفيذ مشاريعيا كس ثرياء الييكد ليـ ماديان كا لتضمف فرنسا دعـ الييكد

 العيد العثماني أواخر الييودي األوروبي في اإلستيطانالمراحل التي مر بيا 
 :العيد العثماني بمرحمتيف أكاخر الزراعي الييكدم في فمسطيف في اإلستيطافمر 

                                                           
1
 96صراعالفلسطٌنًاإلسرائٌلًوالمأزقالحضاريللمرجعٌةالدٌنٌة.رضوان،طلعت،الصراعالمصريالعبريوال-

2
 .75سورةآلعمران،أٌة-
3
 .68سورةالمائدة،آٌة-
4
 .115-159ٌهوديللسٌطرةعلىفلسطٌن،األنجلوالسعدون،صالحبنمحمود،االتحاد-
5
 .171نفسه،-
6
 .119لهلول،جبر،المواثٌقوالعهود،-

7
 .174-171ٌهوديللسٌطرةعلىفلسطٌناألنجلوالسعدون،صالحبنمحمود،االتحاد-



38 
 

ت اعتمدك  ( ك خبلؿ ىذه المرحمة لـ تكف اليجرة الييكدية منتظمة1900-1870) :ى األكل  المرحمة- أ
ف أشيرىـ الييكدم ، كممى الدعـ المباشر مف أثرياء الييكد األكركبييفكع -راضيعمى شراء األ

لسبع مستكطنات ييكدية  أراضيالذم قاـ بشراء ، الباركف أدمكف دم ركتشيمدالصييكني الفرنسي 
( 1900- 1876د بمغ عدد المستكطنات الييكدية غير المنتظمة ما بيف عاـ )، كقفي فمسطيف

 1.( مستكطنة22)
ي المرحمة التي انتظمت فييا عممية البناء لممستكطنات الييكدية كذلؾ عندما : كىكالمرحمة الثانية- ب

كقد جاء ذلؾ  ،الييكدم" اإلستيطاف"رابطة إلى  مكيؿ المستكطناتكت د الباركف دم ركتشيمد إدارةعي
 .(1897عف تأسيس المنظمة الصييكنية العالمية في بازؿ في العاـ )عبلف بعد اإل

عف كالدة الحركة الصييكنية عبلف الييكدم الصييكني في فمسطيف بعد اإل اإلستيطافكقد انتظـ 
 .فمسطيف بكتيرة أسرعإلى  ذلؾ تزايدت أعداد اليجرة الييكديةكك، العالمية

/ أمريكا/ فرنسا/ ألمانياميات/ ت قنصشئحقان أنكال /ت القنصمية البريطانيةئأنش ،1838كفي العاـ 
 2ركسيا. 

 .كفيما بعد قامت القنصميات بفتح فركع ليا في عدد مف المدف الفمسطينية
تينيات القرف التاسع عشر حيث بدأت كس التبشيرية في خمسينيات رسالياتككذلؾ فقد نشطت اإل
ماية مف الدكؿ كح دعـ كرعايةكب ،ألرثكذكسيةكا لجمعيات التبشيرية الكاثكليكيةكا البعثات البركتستانيو

 يـأىدافلغزك الثقافي تمييدان لتحقيؽ كا ،بيدؼ التبشير لمديف المسيحي ،يةستعمار اال األكركبية
 .يةستعمار االخططاتيـ كم

 الييودي األوروبي اإلستيطاننبية ودورىا في اليجرة الييودية و القنصميات االج
 :أنيا  مثمة فيتم ان سمبيةأدكار لقد مارست القنصميات األجنبية في فمسطيف 

ذلؾ كانت كك ،لتسييبلت ليـكا قديـ الخدماتكت كالييكد جانبت تقكـ بحماية كرعاية الرعايا األأصبح- أ
 3.تابعتيا لتخدـ مصالحيا في فمسطيفكم دقيؽ في القكانيف العثمانيوكت بعمميات مراجعوتقكـ 

فمسطيف مف خبلؿ تخفيؼ القيكد التي إلى  اليجرة الييكدية إنجاحلعبت القنصميات دكران كبيران في - ب
ضعاؼ ا  ك  حباطحاكالت اإلكم لقياـ بممارساتكا ،فمسطيفإلى  العثمانيو عمى ىجرتيـ دكلةفرضتيا ال

 .ياإلستيطانالمقاكمة لممشركع الصييكني 
تجاكز أجؿ  العثمانية مف دكلةبيف بعض مكظفي ال القنصميات األجنبية انتشار الرشاكلت استغم- ت

د ، كقلكجكد الصييكني في فمسطيفكا الييكد قامةإل الرافضو لقكانيف العثمانيوكا جراءاتإلكا القرارات
قانكف التممؾ  إصدارالعثمانيو عمى  دكلةالنجاح في اجبار ال األكركبيةاستطاعت القنصميات 

                                                           
1
 .291نفسه،-
2
 .1/63جرٌس،صبري،تارٌخالصهٌونٌة،-

3
 1/157نفسه،-
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سريبيا كت الفمسطينية راضيبتمميؾ األ جانبالذم سمح لؤل ،(1867األجنبي الصادر في العاـ )
 1 .فيما بعد صييكنيةال حركةلكا لمييكد

 لمقياـ بعمميات نقؿفمسطيف إلى  التبشيرية الكافده رسالياتإلكا ت القنصميات األجنبية الحمبلتاستغم- ث
لممكاقع  الستكشاؼكا البحث أعماؿذلؾ لمقياـ بكك ،الدينية رسالياتإلكا يجير لمييكد ضمف البعثاتكت

نيا كم ،لتنقيب عف األثار التاريخية في فمسطيفكا ت جمعيات خاصة لمبحثأسسد تكق ،في فمسطيف
الستكشاؼ  مريكيةلجمعيو األ، كاصندكؽ استكشاؼ فمسطيفأك  ،البريطانيو لمتنقيب الجمعيو
 2.فمسطيف

 وسائل التحايل عمى القوانين العثمانية:
 عدة كسائؿ لمتحايؿ عمى القكانيف العثمانية منيا : جانباتبع القناصؿ األ

ائيـ الخاصة، كلـ يكف في عمميات اسمالعثمانية ب راضيمكظفييـ لؤلأك  كسيمة تسجيؿ القناصؿ -1
 3كيذه مخالفة لمقكانيف العثمانية. 

المستكطنات الصييكنية الجديدة إلى  راضيكالمرحمة التالية كانت تتـ عممية تسريب ىذه األ -2
إلى  ممتمكات أجنبية، كقد عمدكاأك  أجنبية يبكاسطة شراء أراض كانت في السابؽ تعتبر أراض

ىؤالء في فمسطيف، مقابؿ إعطائيـ  جانباأل أراضيستكطنيف عمى مف قبؿ الم راضيتبادؿ األ
 أراض مف ممتمكاتيـ الييكدية في الخارج كال سيما في ركسيا.

أف يتقدـ بطمب شراء لؤلرض التي كانت الحككمة إال  كىي ما كاف عمى الشارم خرلكالكسيمة األ -3
 المترتبة عمييا.التركية تعرضيا لمبيع لعجز الفبلحيف العرب عف تسديد الضرائب 

ية عبر الدىاليز أساستمؾ، كبصكرة أك  كبإيجاز فما كاف يصعب النفاذ إليو عبر ىذه الكسيمة -4
 4كالطرائؽ القنصمية، كانت الرشكة كفيمة بحؿ عقدتو أحيانان.

دقان كنظيؼ الكؼ، فقد مارست ( كاف صا1888-1876القدس عبد الرؤكؼ باشا ) يكألف كال -5
 5الحككمة التركية حتى تـ استبدالو.القنصميات ضغكطان عمى 

ؿ الفكضى في تطبيؽ القكانيف العثمانية كتحديدا في مكضكع استغبلككذلؾ قاـ المستكطنكف ب -6
إلى  كلمزيد مف المعمكمات يمكف الرجكع الكثيقة الحمراء حيث يتكزعكف في فمسطيف كال يغادركنيا.

 6جكىكر الصييكنية.
 :فمسطينإلى  الييودية لتيجير ستعمار االالمحاوالت 

                                                           
1
 1/115ٌهوديللسٌطرةعلىفلسطٌن،األنجلوالسعدون،صالحبنمحمود،االتحاد-

2
 .35-1/29،نفسه-
3
 .257-4،256؛نفسه،ج6.216الوهاب،موسوعةالٌهودوالٌهودٌة،جالمسٌري،عبد-

4
 .392الحوت،بٌاننوٌهض،فلسطٌنالقضٌةالشعب،-
5
 .395نفسه،-

6
 .131كورنٌٌف،لٌف،جوهرالصهٌونٌة،-
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قامت بيا عدة  ية عديدة خبلؿ القرنيف الثامف عشر كالتاسع عشر الميبلدييفاستعمار ىناؾ محاكالت 
قامةفمسطيف ك إلى  تتعمؽ بيجرة الييكد أكركبيةدكؿ  الدكؿ كقد  هتخدـ مصالح ىذدكلة ييكدية فييا،  ا 

 .فمسطيفإلى  لعب االستشراؽ االركبي الغربي دكران ىامان في فكرة تيجير الييكد
 :فمسطينإلى  الييودلتيجير الفرنسية  يةستعمار اال المحاوالت -أ

 (ـ1799ييكد الشرؽ عاـ )إلى  كجو نداءغزك )نابميكف بكنابرت( لمنطقة المشرؽ الغربي  أثناء
، (،أطمؽ عمييـ )الكرثة الشرعييف لفمسطيف (دعاىـ فيو لبلنضكاء تحت لكائو إلعادة تأسيس )القدس

كيتخذ طابعان عمميان لتحقيؽ أماني الييكد في  ،نداء رسمي يصدر مف دكلة كبرلأكؿ  ىذا كيعد
 1.فمسطيفإلى  اليجرة

كتابيـ كخطباؤىـ مف  أكثركذلؾ حيف  ،1798منذ العاـ  االتجاهبيذا  ان ككاف الييكد قد بدأكا نشاط
ف بداية التحالؼ الغربي أكيعتقد الكثير مف المؤرخيف  بناء دكلتيـ في فمسطيفل ،إثارة حماسة الييكد

ف يتـ أالتي جاءت بتمكيؿ مف الييكد مقابؿ ، الييكدم بدأت منذ قدكـ الحممة الفرنسية عمى مصر
 2.تكطينيـ في سيناء

 :رئيسة كىيأمكر  "نابميكف" مف ندائو ىذا تحقيؽ ثبلثة استيدؼكقد 
 .يةستعمار االالييف الييكد عمى األمكاؿ البلزمة لتغطية نفقات حممتو اسمالحصكؿ مف الر 

ؿ الطائفة الييكدية في المشرؽ إلثارة القبلقؿ كالفتف الطائفية الداخمية لتتييأ بذلؾ فرصة استغبلك 
قامةك  ،النجاح لحممتو  3.مكاؿ لفرنسا في الكطف العربي–م غريبحاجز بشر  ا 

المسألة الييكدية في  استخداـحممة نابميكف عمى المشرؽ فقد ظمت تراكده فكرة كعمى الرغـ مف فشؿ 
عقد ىذا  1807عقد مؤتمر ييكدم كفي العاـ إلى  1806إذ دعا في العاـ  ،يةستعمار االمشاريعو 

 األعمى لمقضاء عمى السنيدريف المؤتمر كتـ تشكيؿ المجمس
مكضكع  استخداـؿ م حك ستعمار االأخرج فرنسا مف حمبة الصراع  1813كلكف سقكط نابميكف عاـ 

لتبني ىذا المكضكع  خرلية األستعمار االالدكؿ  أنظارلكنو لفت  ،يةستعمار االيا أىدافلتحقيؽ  الييكد
 وكدعكت 1799منذ حممة نابميكف عاـ كخصكصا بريطانيا  ،الييمنة عمى المنطقة مستقببلأجؿ  مف

كاطماع الغرب كالمسيرم اعتبر نداء  أنظارت فمسطيف محط أصبحفمسطيف إلى  لمييكد بالقدكـ
 4نابميكف كعدان بمفكريان.

 :فمسطينإلى  البريطانية ليجرة الييود يةستعمار اال المحاوالت-ب
لفكرة حماية الجالية الييكدية في  ظير في بريطانيا بعض التشجيع (في مطمع )القرف التاسع عشر

 ذابيإىتماميـ زاد لمدعاية الصييكنية كقد  ياف فييكثير  أنصارذلؾ بسبب كجكد ، ك فمسطيف
                                                           

1
 263-262الحضارة.-الشعب-القضٌة-الحوت،بٌاننوٌهض،فلسطٌن-

2
 .2552،86(،25مجلةرؤٌة،العدد)-
3
 .87نفسه،-

4
 .418الحوت،بٌاننوٌهض،فلسطٌن،القضٌةالشعبالحضارة،-
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غربية في )القدس( في عاـ  قنصميةأكؿ  اف أقامت بريطانياككاف مف جراء تمؾ السياسة  .المكضكع
كلذلؾ إف مسألة  .فمسطيف كرفع مستكاىادية في كجيت معظـ جيكدىا لحماية الجالية الييك م 1839

كلقد كاف ىدؼ بريطانيا مف تمؾ مقنصمية البريطانية في القدس حماية الييكد كانت الشغؿ الشاغؿ ل
رئيس الكزراء البريطاني عف إعتقاده في أف  (ية كقد عبر )بالمرستكفاستعمار السياسة دكافع 

خاصة  فكاركلـ تكف ىذه األ البريطانية، سةالييكدم مف شأنو اف يعطي القكة لمسيا اإلستيطاف
 حتضفافقد  .ية البريطانيةستعمار االرجاؿ السياسة  أبرزإذ تبناىا بعده  (برئيس الكزراء )بالمرستكف

ككضع  ،لييكدم في فمسطيففكرة الكطف القكمي ا 1840عاـ  السياسي البريطاني )شافتسبرم(
كقد ردد ىذة العبارة المكرد كبلرينركف  ،رضبغير شعب لمشعب بغير أ األرضمشركعا سماه مشركع 

 1.ببل شعبأرض  فمسطيفبأف  قائبل 1954كزير الخارجية البريطاني عاـ 
رئيس الكزراء البريطاني في بداية السبعينات في )القرف التاسع عشر  (ككذلؾ طرح )دزرائيمي

 2.الدكلة الييكدية في فمسطيف إقامةمشركع  (الميبلدم
الذم قاـ باكتشاؼ جغرافية الببلد  ،(بريطانيا )صندكؽ إكتشاؼ فمسطيف أنشأت 1865كفي عاـ 
 3الييكدم في فمسطيف. اإلستيطاف، بقصد اليجرة ك كتاريخيا

 :فمسطينإلى  األلمانية لميجرة بالييودية ستعمار االالمحاوالت -ج
 في الحصكؿ عمى مكافقة الحككمة العثمانية ألمانيايأمؿ أف تفمح  (كاف المستشار األلماني )بسمارؾ

 ية كالسياسية عمى منطقة المشرؽ العربيقتصادالسيطرة االأجؿ  مف برليف الحديدم–بمد خط بغداد 
يدرؾ أف قدرة الييكد عمى ممارسة النشاطات ألنو  ،كلذلؾ فكر بسمارؾ بتكطيف الييكد في المنطقة

إلى  البعيدأك  مف العالـ سيؤدم في المدل القريبية التجارية كالمالية في أم مكاف قتصاداال
يات المنطقة التي يحمكف اقتصادسيطرتيـ كبالتالي سيطرة الدكلة االلمانية التي تتبنى قضيتيـ عمى 

مطمئنة  ألمانيامما يجعؿ  ،ىذا سينمي نكعا مف التناقض بينيـ كبيف السكاف العرب المحمييف، ك فييا
في الكقت ذاتو يدافعكف عف ألنيـ  عف مصالحيا األكؿط الدفاع ف الييكد سيشكمكف خأإلى  كميا

 4.مصالحيـ
 :فمسطينإلى  لميجرة بالييود  اإليطاليةية ستعمار اال  المحاوالت-د

 :الييكد مناصحان  (يقكؿ الزعيـ اإليطالي )مازيني
 .بل حقكؽ، ببل صكت، بببل عبلقة مميزةاسـ  بدكف كطف يبقكف ببل

إذ لـ تفتحكا أكال ،مجحفة اجتماعيةال تخدعكا أنفسكـ بأمؿ التحرر مف ظركؼ  :يكفسرائيمأييا اإل
 .ليوإحيث ال يكجد كطف ال يكجد إجماع عمى رأم يمكنكـ المجكء ألنو  ،كطنا النفسكـ

                                                           
1
 .49-2514،48(،257مجلةشؤونفلسطٌن،العدد)-
2
 229-1.288الزغٌبً،أحمد،العنصرٌةالٌهودٌة،ج-

3
 .351الحوت،بٌاننوٌهض،فلسطٌنالقضٌةالشعبالحضارة،-
4
 1.231الٌهودٌة،جالزغٌبً،أحمد،العنصرٌة-
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إيطاليا ال بد كأف يككف ليا دكر كمصمحة في بعث كطف لمييكد في بأف  يؤكدإنما  ك ىك بيذا النداء
 1جزء منيا أك  يساعدىا في السيطرة عمى المنطقة .المستقبؿ

 :فمسطينإلى  لميجرة بالييود مريكيةاأل يةستعمار اال المحاوالت-ه
نما  يةستعمار اال األكركبيةية في الكطف العربي عمى القارة ستعمار االلـ تقتصر المطامع  إمتدت كا 

أرغب  إنني" :1818عاـ  (مز)جكف اداالرئيس األمريكي فقد قاؿ  ،مريكيةالقارة األإلى  تمؾ المطامع
 2.ييكدا كأمة مستقمة"أرض  ية فيفي رؤية الييكد ثان

أحد  إفتتاح ؿفي خطاب لو في حف (كيقكؿ القنصؿ األمريكي في تكنس )مردخام مانكيؿ نكح
سيترتب  أكركبا"إف القضاء عمى السيطرة التركية في  ـ1818الييكدية في نيكيكرؾ عاـ  المعابد

بذلؾ ، ك تحيط بيـ ىاالت النصر السير إلمتبلؾ سكريا سيككف في إستطاعتيـ، ك عميو تحرير الييكد
لكاليات المتحدة حركات عديدة ت في اأسست 1830في عاـ ك  كانتيـ بيف دكؿ العالـ".يظيركف م
الزراعي  ستيطافحيث قامت ىذه الحركات بمحاكالت فعمية لبل ،فمسطيفإلى  الييكد ىجرةتركج لفكرة 
 .في فمسطيف
عمى غرار )صندكؽ (الكاليات المتحدة )جمعية إستشكاؼ فمسطيف أنشأت 1870كفي عاـ 

 3(.اإلكتشاؼ البريطاني
كاف بدكافع مختمفة بحسب إنما  لمييكد ان كبذلؾ نبلحظ حرص تمؾ الدكؿ عمى جعؿ فمسطيف كطن

ف كاف  :ىذه الدكافع ما يأتيأىـ  إختبلؼ الجيات كا 
 .ي في تمؾ الدكؿم كالسياسي كالثقافقتصاداالالنفكذ الييكدم المتمثؿ في المجاؿ الديني ك -1
الخكؼ مف إنبعاث ، ك ؿ النفكذ الييكدماستغبل فيكالمتمثمة  الدكؿ يذهل المصالح الخاصة-2

 .في مجتمعاتياالتخمص مف مشكبلت الييكد ، ك يةستعمار اال ىداؼخدمة األك  ،اإلسبلـ
 1897الكاممة ليذه الدعكات قبؿ ظيكر الحركة الصييكنية عاـ  االستجابة لـ يستجيبكااال أف الييكد 
 :أىمياألسباب كثيرة 

مصرة األمر  ككانت في بداية ،إف القيادة الييكدية كانت تتكجس خيفة مف فكرة الدكلة الييكدية -1
 .الييكدية مذىبا دينيا ليس غير اعتبارعمى 

 .عسيرة التحقيؽ بعيدة المناؿف تمؾ الدعكات أ اإف الييكد رأك  -2
إذا إجتمعكا في مكاف كاحد ، فالعالـأنحاء  ية فيقتصادإف الييكد متسمطكف عمى الشؤكف اال -3

 يزة.ضاعت عمييـ ىذه الم

                                                           
1
 .232.نفسه،-

2
 .233نفسه،-
3
 234-1،233الزغٌبً،أحمد،العنصرٌةالٌهودٌة،ج-
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حتى كاف المفكركف كالزعماء الييكد يسعكف بشكؿ  ،كلـ يكد يحؿ القرف التاسع عشر الميبلدم
النظرم لفكرة  األساسكاف  ،كتأسيس دكلة ييكدية فييافمسطيف إلى  كاضح لميجرة فعميا بالييكد

ىك ما سطره الييكد في الكتب الدينية بدءا ك  ،(إسرائيؿ)اسـ  تجميع شتات الييكد في كطف يحمؿ
 2:متكامميف ىمااتجاىيف  قد سارت جيكد الييكد فيك  1بالتكراة كما بعدىا.

 .الييود لمزعماء الفكري النظري االتجاه.1
ىا ككاف لدعكة استعمار فمسطيف ك إلى  اليجرةأجؿ  العمؿ مفإلى  الييكد في الدعكة الزعماءبدأ 

 (إسرائيؿعي يا اسمعمييا في كتابو )أكد  التي 3(الحاخاـ )ييكدا القمعى
 ستعماراالالمرتبطيف بالغرب ك  في نفكس المفكريف الييكد القكمـ صداىا 1834الصادر عاـ 

 1861الصادر عاـ  (في كتابو )البحث عف صييكف شراليك ثـ تبله الحاخاـ ىيرش 4اإلمبريالي.
 5.عمييا كلك بالقكة ستيبلءاالأجؿ  الذم شدد فيو عمى ضركرة إرتباط الييكد بأرض فمسطيف مف

ضركرة إلى  الذم دعا فيو (بنشر كتابو )ركما كالقدس قاـ )مكس ىس( 1862عاـ التالي في الك 
ـ كالذم حمؿ 1882الصادر عاـ  (،)التحرر الذاتي (:)ليكف بنسكر :أما كتاب.قكمية ييكدية إيجاد

مف أقكل الكتابات الييكدية في  يعدكىك  ،المناداة بكطف ييكدمإلى  كخمص ،الكضع الييكدم العاـ
لمؤسس الحركة  (بكتاب )الدكلة الييكدية 1896كأخيرا تكجت ىذه الدعكات عاـ 6.ىذا المجاؿ

 8عده لغات إلى  بالمغة االلمانية ثـ ترجـ 7.(الصييكنية في العاـ التالي )تيكدكر ىرتزؿ
حؿ عصرم لممسألة الييكدية  يجادمحاكلة إلبأنو  الذم كصفوقد طالب ىرتزؿ في ىذا الكتاب ك 
نما  ،كدية لـ يحدد ليا مكانا معينادكلة يي إنشاءب حيث ديد مكقعيا لمبحث كالمفاكضات ترؾ أمر تحكا 

 9ما يختاره الرأم العاـ"."سنأخذ ما يعطي لنا ك  :يقكؿ
 :العممي لمزعماء الييود االتجاه-2

لبقيت فكرتيـ معزكلة  ،في الجانب النظرم الحاخاماتكا عمى جيكد اقتصر الييكد  ءلك اف الزعما
 :الذم تمثؿ في اآلتي ،كلكنيـ قامكا مف ناحيتيـ بالجانب العممي ،عف الييكد

بحممة ضخمة لجمع أيضا  (قاـ الثرم الييكدم البريطاني )مكسى مكنتفيكرم 1854في عاـ -1
  ىاألكل  كقد تـ ذلؾ فعبل فكاف بمثابة البذرة ،ليستكطنيا الييكد ،في فمسطيفأرض  التبرعات لشراء

 .الييكدم في فمسطيف ستيطافلبل

                                                           
1
 .26(،18مجلةرؤٌة،العدد)-

2
 236نفسه-

3
 73-1/72جرٌس،صبري،تارٌخالصهٌونٌة،-

4
 .67-2518،66(،69مجلةقضاٌافلسطٌنٌة،العدد)-
5
 315-313الحضارة.-الشعب-القضٌة-فلسطٌنالحوت،بٌاننوٌهض،-

6
 325-321الزغٌبً،أحمد،العنصرٌةالٌهودٌة.-

7
 338الحضارة.-الشعب-القضٌة-الحوت،بٌاننوٌهض،فلسطٌن-

8
 .123-122لهلول،جبر،العهودوالمواثٌق،-
9
 .1،238الزغٌبً،أحمد،العنصرٌةالٌهوٌة،ج-
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عمييا  شراؼمزرعة كأككؿ اإل اشترلفمسطيف ك إلى  بزيارةقاـ )مكنتفيكرم(  1856كفي العاـ -2
 .لعماؿ مف الييكد

 1.لخاصة بالييكد في مدينة القدسببناء المساكف ا (شرع )مكنتفيكرم 1858في العاـ -3
نشر و أىداف الذم كاف مف 2اد الييكدم العالمي اإلليانسقاـ في فرنسا اإلتح 1860في العاـ -4

م لممستكطنيف الييكد قتصادكاال تدعيـ البناء التعميمي كاإلجتماعيك  العالـ التعميـ الييكدم بيف ييكد
 3.الزراعية في فمسطيف راضيشراء األك ، في فمسطيف

أسفر عف  في بكلندا كىي تحت حكـ األلماف في كاتكفيتس عقد مؤتمر ييكدم 1884كفي العاـ -5
 (صييكف أحباء) اسـأنفسيـ في جمعيات عرفت ب تباعياأكنظـ  ،تكحيد الجمعيات المحبة لصييكف

)جمعية دعـ الزراعييف اسـ  تحت 1890حيث إستطاع ىؤالء أف يحصمكا عمى إعتراؼ رسمي عاـ 
 4:ياأىدافأىـ  ككاف مف (كالحرفييف الييكد في فمسطيف كسكريا

، ييكد ركسيامف   ىاألكل  فمسطيف عف طريقيا الدفعةإلى  حيث تسممت(،ترحيؿ الييكد )إلى فمسطيف- أ
 .(كف في صييكفاألكل)اسـ  طمقكا عمييا، الذيف أنشأكا اكلى المستعمرات الزراعيةا
لمساعدات المالية المتكالية ا 1886منذ عاـ  5(قدـ الثرم الييكدم الفرنسي )ادمكند جيمس ركتشيمد- ب

 6.لممستكطنيف الييكد في فمسطيف
 الصييونية بالحركة الحديثة لمييكدية ممثمة الصيغةكجت ىذه الجيكد بظيكر كألسباب كثيرة تكأخيرا 
 :ىذا الظيكر ىيإلى  التي أدت األسباب، ك  1897.7عاـ 

ألساطير الدينية كا ت الييكداستغمالتي  األكركبيةية ستعمار االغير الييكدية  صييكنيةالمخططات ال
كفرارىـ مف ركسيا  المذابح ضد الييكدإلى  تصاعد حدة العداء لمسامية الذم أدلك  8.الييكدية

 9 .(1881الغربية بعد اتياميـ باغتياؿ القيصر الركسي في العاـ ) أكركباإلى  الشرقية أكركباك 
دمج الييكد في المجتمعات االكركبيو بعد كصكؿ أعداد إلى  فشؿ حركة التنكير التي دعتلؾ ذكك

 10.يسمى "بالمسألة الييكدية"ما إلى  كؿ ذلؾ أدل ،الشرقية أكركباكبيره مف الييكد الكافديف مف 
العامؿ المباشر في إثارة الييكد األكركبييف بأف  ما يدعيو زعيـ الصيكينيو ىيرتزؿإلى  ضافةىذا باإل
 ،ىي تيمة الخيانة ،بتيمو مزيفو 11حاكمة الضابط الفرنسي الييكدم األصؿ دريفكسكم الغربييف

                                                           
1
 67-1.65ٌونٌة،ججرٌسصبري،تارٌخالصه-

2
 29نفسه.-

3
 .29،67نفسه،-

4
 241-1.239الزغٌبً،أحمد،العنصرٌةالٌهودٌة،ج-

5
 241-1.245الزغٌبً،أحمد،العنصرٌةالٌهودٌة،ج-

6
 296الحضارة.-الشعب-القضٌة-الحوت،بٌاننوٌهض،فلسطٌن-

7
 338.نفسه-

8
 119نٌة.المسٌري،عبدالوهاب،موسوعةتارٌخالصهٌو-

9
 42-1،41جرٌس،صبري،تارٌخالصهٌونٌة،ج-
10
 .283الحوت،بٌاننوٌهض،فلسطٌنالقضٌةالشعبالحضارة،-
11
 55-1،49جرٌس،صبري،تارٌخالصهٌونٌة،ج-
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" الدكلة  اسـالييكدية في كتابو الذم نشره بتقديـ اقتراح حؿ لممسألة إلى  أثرت فيو فعمدالتي 
إفادة الييكد مف الحقكؽ العامة التي كمحاكلة  العالـ لمييكد اضطيادار استمر  فأكما  1.الييكدية"

سيطرة ك  ـ، كالنيضة العممية التي شيدىا القرف التاسع عشر1789جاءت بيا الثكرة الفرنسية عمى 
ية كانت مف العكامؿ الداعمة اإلعبلمية كالسياسية ك قتصادالالييكد عمى الكثير مف شؤكف الحياة ا

 .لظيكر الصييكنية
العامؿ الييكدم  لىإ م العمني في المشرؽ العربيستعمار االكتعكد أسباب الظيكر الييكدم الصييكني 

 الغربية.مف حيث النفكد الييكدم كالمؤازرة الدكلية لمييكد كالقكة الييكدية، كعبلقتيا مع اإلمبريالية 
 كالعامؿ الثاني الذم تمثؿ في ضعؼ العالـ العربي كعدـ الكحدة العربية اإلسبلمية.

مف ثبلثمائة شخصية  أكثركالذم اجتمع فيو  األكؿ( المؤتمر الصييكني 1897في العاـ )عقد 
 صييكنيةلذم جاء تتكيجان لمجيكد الكا .2ـمف خمسيف جمعية ييكدية في العال أكثرييكدية يمثمكف 

ف كع الييكدية، صييكنيةال حركةعف كالدة العبلف إل، كااألكركبية صييكنيةلجيكد الكا الييكدية
 لتنفيذ ىذا المخطط، ستراتيجيةذلؾ لكضع الخطط االكك كطف لمييكد في فمسطيف إقامةبرنامجيا ب

الصييكني م األكركبي االمبريالي ستعمار االكالدة لممشركع إال  ككف ىذه الكالدة ما ىيتذلؾ كب
 سببان ليذا المخطط الخياليةلدينية كا لذم اتخذ مف بعض األساطير البلىكتيوكا الغربي في فمسطيف

 جازرملكا سببت في العديد مف المذابحكت ؿاستغبلت أبشع استغملتي ا مستعمار االذا المشركع كى
 3.بذريعة تصاعد المشاعر المعادية لمييكد أكركبالتصفيات الجسدية لمييكد في كا

لتنفيذ ىذا ، ك الدكلة الصييكنية لصالح الييكد في العالـ إقامةكاف بيدؼ  الصييكنية تأسيسحيث إف 
لو فرعا  أسسالذم  ،1899)صندكؽ اإلئتماف الييكدم لئلستثمار( عاـ  الصييكنية أنشأتالمخطط 

 4.()البنؾ البريطاني الفمسطيني اسـب 1903في )يافا( حيث عرؼ في العاـ 
الفمسطينية  راضيلشراء األ 1903)الصندكؽ القكمي الييكدم( عاـ  العالمية الصييكنية أنشأتكما 

 .كتأجيرىا لممستكطنيف الييكد
المنظمة إلى  "دم فيمت" )العالـ( كحكليا فيما بعداسـ  عميياأطمؽ  يةأسبكعأصدر ىرتسؿ صحيفة 

ت الصحيفة التي كاف يعمؿ خصكصا بعد أف رفض ،الصييكنية العالمية ليستعمميا أداة لنشر أرائو
نشاطو كامتنعت عف نشر كممة )الصييكنية عمى أك  خططوإلى  اإلشارة، بإصرارسابقا فييا 

 5.(صفحاتيا

                                                           
1
 117فرسون،سمٌح،فلسطٌنوالفلسطٌنٌون.-

2
 .98لٌفً،أوسكار،البرتوتوكوالت،-
3
 147موسوعةتارٌخالصهٌونٌة.المسٌري،عبدالوهاب،-

4
 5-4؛الموسوعةالفلسطٌنٌة،المجلدالسادس،349-347الحضارة.-الشعب-القضٌة-الحوت،بٌاننوٌهض،فلسطٌن-

5
 1.153جرٌس،صبري،تارٌخالصهٌونٌة،ج-
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ت المنظمة أسسكما  ،تككف لساف حاؿ المنظمة، لكحصمت المنظمة عمى امتياز مجمة )دم فيميت(
 .1922ساعدىا المعركؼ )الككالة الييكدية( عاـ 

إلى  عبلقتيا اإلمبرياليةعنصرية ييكدية تسعى مف خبلؿ  يةاستعمار  حركة سياسيةكالصييكنية ك 
 إسرائيؿ"دكلة  إقامةأجؿ  الفرات مفإلى  فيما بيف النيؿ ،السيطرة عمى منطقة المشرؽ العربي

ذات العبلقة حسب مصمحة  طراؼمراكغان كيتعامؿ مع األسياسيان ىيرتزؿ كقد كاف ، الكبرل"
 1الصييكنية، كيظير عكس ما يبطف.

 :العالقة بين الصييونية والييودية
 :تمؾ العبلقة عمى رأييف متناقضيف تناقضا تاما كىما حكؿلقد اختمفت أراء الباحثيف 

 ية ديانة كالصييكنية حركة سياسية.ف الييكدأالتفريؽ بيف الييكدية كالصييكنية ك -1
الصييكنية كالييكدية ثنائية كاحدة في المنطمقات حيث إف  بيف الييكدية كالصييكنيةعدـ التفريؽ -2
 -:متمثمة في ىداؼكاأل
 .األرضالسيطرة عمى - أ
 الطرد كالتيجير كتدمير المدف كالقرل.- ب
 نقاء العرؽ.- ت
 مثؿ: ، الفصؿ كالتمييز العنصرمغياراستباحة ممتمكات كحياة ما يدعكنو باأل- ث

 عمييا. ستيبلءكىدؼ اال األرض (1
 العبرم حصريان. العمؿ (2
 التحدث كالتحضر. ادعاءالمسألة الحضارية الثقافية ك  (3
 يدؼ استراتيجي كحيكم لمكجكد الصييكني في فمسطيف.كالمسألة الديمغرافية  (4

 2العنؼ كالقكة كحؽ القكة.- ج
، 3جداا كثيقة مالعبلقة بينيألف  كالرأم الراجح القائؿ بعدـ التفريؽ بيف الييكدية كالصييكنية

ف كانت ألف  ؛كلذلؾ ال فرؽ بينيما مطمقا ،الصييكنية ىي الصيغة الحديثة لمييكديةف الييكدية كا 
الييكدية في مضمكنيا الديني كبكضعو الحالي فإف  كالصييكنية مسمى سياسيا ،مسمى دينيا

 :4تحقيقيا في العالـ عمكما كىيأجؿ  التي تعمؿ الصييكنية مف ىداؼالمحرؼ تحكم نفس األ

                                                           
1
 145-125ارٌخالصهٌونٌة،؛المسٌري،عبدالوهاب،موسوعةت19الشامً،رشادعبدهللا،القوىالدٌنٌةفًإسرائٌل.-

2
185،195عوضرفٌقأحمد،دعامةعرشالربعنالدٌنوالسٌاسةفًإسرائٌل.-

3
 87رشاد،ٌوسف،التوراهالعدواللدودللسامٌة.-

4
 2552،15(،18مجلةرؤٌة،العدد)-
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جاء في العيد القديـ كفي ذلؾ اليكـ قطع  ،إحتبلؿ منطقة المشرؽ العربي فيما بيف النيؿ كالفرات-1
 1نير الكبير نير الفرات".الإلى  مف نير مصر األرضالرب مع إبراـ مثياقا قائبل لنسمؾ أعطي ىذه 

 جاء في العيد القديـ.كما  ،أجمعالسيطرة عمى العالـ -2
 دامكـ يككف لكـ".دكسو بطكف أق"ككؿ مكاف ت

أنتـ ، فكؿ األماكف التي تحتمكنيا فإنيا لكـ،كجاء في التممكد )كؿ مكاف تطؤه أقدامكـ يككف لكـ
)فمسطيف( يحؽ لكـ أف تحتمكا  إسرائيؿأرض  إنكـ إف تحتمكا.األرضيـ المستكبريف في يسترثكف الجك 

 2(.غيرىا
المعقكد  األكؿإصرار الصييكنية عمى فمسطيف كفمسطيف كحدىا منذ المؤتمر الصييكني كقد كاف 
 اختيارية تـ ستعمار اال ىداؼكاأل ستعماراالالمكضكع مرتبط بألف  1897سكيسرا عاـ –في بازؿ 

 3.ت الديف في سبيؿ تحقيؽ ىذا اليدؼاستغمفمسطيف عف طريؽ الحركة الصييكنية التي 
)تكصيات المؤتمرات الصييكنية( بضركرة تدعيـ المغة العبرية كالتعميـ الييكدم ذلؾ إلى  يضاؼ

 ان ليذا التكجو الصييكني.استعداد يـ الييكدية لدل ييكد العالـكالق
 :كالصييكنية لـ تأت بغير ما ىك مكجكد في الييكدية

ذا كاف مف خبلؼ بيف الييكدية كالصييكنية فميس في األ متفقكف عمى كجكب الجميع ألف  ىداؼكا 
نما  ،فمسطيفأرض  إلى اليجرة ، فالييكدية ديانة .مثؿ المسميات أخرلالخبلؼ في أشياء كا 

كيمكف القكؿ عند  ،في الحركة انطبلقاكالصييكنية سياسة كذلؾ حتى تعطي الييكدية لمصييكنية 
  أشكاؿ، كىذا شكؿ مف كلكف مف السياسة .تجاكزىا لمخطكط المرسكمة إف ذلؾ ليس مف الديف

 التكتيؾ رغـ أف الجكىر كاحد.
إال  التي ال يمكف أف تتـ فمسطيف مف الشؤكف الربانية البحتةإلى  ف اليجرةأيركف  المتدينكف فالييكد

 كاسطة المسيح المنتظر، بعمى يد اإللو الذم يتكلى عنيـ تنفيذىا بمشيئتو دكف تدخؿ مباشر منيـ
 :فقد جاء في التممكد الذم ستحدث المعجزة عمى يديو

ف ال أف عمييـ أك  أعداؤىـف يعاد بناء ىيكؿ سميماف الذم ىدمو أبعد إال  "إف المسيح لف يأتي
خاصة  اف ال يياجركا، ك قبؿ ظيكر المسيح تقصيرا لمدة النفي كالشتات األرضإلى  يستعجمكا اليجرة
 4."ف ال يتمردكا عمى العالـأعف طريؽ القكة ك 

"إف  :الحاخاميف الييكد في القدس نقبل عف التممكدأحد  زكجةالكاتبة الييكدية )ركت ببلك( كتقكؿ 
 :المقدسة ثبلثة أيماف األرضاهلل إستحمؼ الشعب الييكدم قبؿ أف ينفييـ مف 

 .بالقكةأك  في جماعات األرضإلى  أف ال يصعد-1
                                                           

1
 .155جارودي،رجاء،األساطٌرالمؤسسةللسٌاسةاإلسرائٌلٌة،-
2
 .1،254أحمد،العنصرٌةالٌهودٌة،جالزغٌبً،-
3
 254-1.252نفسه،ج-

4
 256-1.255الزغٌبً،أحمد،العنصرٌةالصهٌونٌة،ج-
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 .يتمردكا عمى شعكب العالـ أف ال-2
 (المسيحر تقصير مدة الشتات )يياجركا قبؿ ظيك أجؿ  القتاؿ مفاف ال يحاكؿ الييكد -3

ف اهلل قد جعؿ عقكبة الذيف ينقضكف ىذه األيماف ذا لـ تحافظكا عمى ىذه األيماف فسكؼ : "فقاؿ ،كا  كا 
ف اهلل سبحت صيد الغزالف في الغابات أبيح صيدكـ كما أ شعب التي ستساعد  األمـيسحؽ جميع كا 

 ".عمى تمرده إسرائيؿ
ال يجكز ألم ييكدم أف يدخؿ "أنو  كينص القانكف عمى (كىذا ما يعرؼ عند الييكد بػ)القانكف الديني

 1يظير المنقذ الييكدم المنتظر".ف أمنطقة الحـر الشريؼ قبؿ 
فمسطيف بظيكر المسيح إلى  الييكد ىجرةىناؾ بعض المقكالت الييكدية الصييكنية التي تربط 

 القكانيف التي تختمقيا الصييكنيةأك  المصطمحاتأك  المسمياتأك  الدينيةكتدعميا ببعض المقكالت 
خصكصا تمؾ االعداد ، ك أمريكاك  أكركباكاليدؼ منيا تبرير كجكد الييكد في  ،بعض الحاخاماتأك 

عطاء، ك فمسطيفإلى  تيجيرىـأك  الكبيرة التي لـ تتمكف الصييكنية مف احضارىـ ىالة مف القداسة  ا 
د بعكس المكقؼ الرسمي لمحركة الصييكنية المغاير لذلؾ كمحاكلتيا كذلؾ تخفيؼ عمى ىدا الكجك 
 .حدة المعارضة

 انتظارمبادرة مف الييكد أنفسيـ مف غير إلى  فمسطيف تحتاجإلى  ف اليجرةأ فيركف ،الصياينةأما 
محدكدة مف ىا سياسية ال دينية اعتبار ب ،لمصييكنية االستجابةكلذلؾ كانت  2تمييدان لظيكر المسيح
حيف أصطبغت فيما بعد  -تأصبحأنيا  إال ،في كثير مف دكؿ العالـ ،قبؿ التجمعات الييكدية

بذلؾ نجحت الصييكنية في تخفيؼ حدة ، ك تتمتع بتأييد كثير مف الييكد حركة شعبية -بصبغة دينية
 :أىمياركجت ليا الصييكنية سكات صكتيا مع الزمف لعدة أسباب ا  ك  .3المعارضة

 .يةاختيار فمسطيف إلى  اليجرةأف -1
 .يا تطكعيةأىدافاألمكاؿ التي تطمبيا الصييكنية لتحكيؿ -2
ليذا فميس مف الحكمة أف ، ك ي تحظى بتأييد كافة القكل الدكليةاستيطانالصييكنية كمشركع  -3

 4التي يتكاجد فييا. بذلؾ يعارض سياسة دكلتوألنو  أحد يعارضيا
ة الصييكنية في لالدك إعبلف الصييكني في فمسطيف ب اإلستيطافاألمر الكاقع الذم فرضو -4

 5م ال كجكد لو في العيد القديـ الجديد.ذكال 1948فمسطيف عاـ 

                                                           
1
 .258-1،256نفسه،ج-
2
 .5الحوت،بٌاننوٌهض،فلسطٌنالقضٌةالشعبالحضارة،-
3
 .112كورنٌٌف،لٌف،جوهرالصهٌونٌة،-
4
 .255ٌهوديللسٌطرةعلىفلسطٌن،األنجلودالسعدون،صالحبنمحمود،االتحا-
5
 .4الحوت،بٌاننوٌهض،فلسطٌنالقضٌةالشعبالحضارة،-
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المقارنة بيف الييكدية كالصييكنية نبلحظ مكاقؼ الييكدية ىنا متعارضة مع مكاقؼ كمف خبلؿ 
ىي كجو آخر لمييكدية مف ، ك ياأىدافت الديف لتحقيؽ استغمالصييكنية )بأف  الصييكنية مع العمـ

 .التمكيو كالخداع  أشكاؿكالغايات كىذا شكؿ مف  ىداؼحيث األ
جميعا ألنيـ  فك كبمختمؼ طكائفيـ كأماكف تكاجدىـ صييكني كاليكـ نرل إف جميع الييكد في العالـ

  أشكاؿ، كىذا شكؿ مف آخرأك  كبدكف استثناء يؤيدكف الكجكد الصييكني في فمسطيف بشكؿ
اليجرة، كالييكدية التي ترل في ذلؾ سابؽ إلى  التناقض كالمغالطات لدل الصييكنية التي تدعك

 كاضحة طالما ىناؾ مصمحة ليما في فمسطيف كخارج فمسطيف. ستراتيجيةاال ىداؼألكانو، كاأل
 .إسرائيؿدكلة  قامةباستثناء حركة ناطكرم كارتا المعادية إل

ييكد العالـ عمى الديانة الييكدية  أجمعلقد  :(أبراىامز إسرائيؿ)المفكر البريطاني الييكدم كيقكؿ 
جميعنا إذف ، فلف يكتسحيا قصيركا النظر المتعصبكف مف دعاة الكطنية المحميةالتي المشتركة 

صييكنيكف بحكـ أف الصييكنية ىي التي تقكل فينا ركح التضامف كتشعرنا بالديانة الييكدية 
"إف ييكديتنا كصييكنيتنا  :(الزعيـ الصييكني )حاييـ كايزمف قاؿ .كفي نفس السياؽ 1لمشتركةا

 2".ال يمكف تدمير الصييكنية دكف تدمير الييكدية، ك كمتبلصقتاف متبلزمتاف
الحركة الصييكنية ىي الجياز السياسي ألف  ال فرؽ بيف الييكدية كالصييكنيةأنو  كالخبلصة

ليس كؿ ، ك فكؿ ييكدم صييكني، الحديثة لمديانة الييكدية كبناء عمى ذلؾالتنفيذم بصيغتو 
الصييكنية في ىذا العالـ  ىداؼاسة القكل الدكلية يؤيدكف األكثيرا مف سألف  .صييكني ييكدم

 ية امبريالية كصيغة حديثة لمييكدية.استعمار حركة  الصييكنيةالقكؿ إف  كبذلؾ يمكف
 فمسطين وطنًا لمييود: ختيارات الصييونية الدعاءاال

 :كىي الصييكنية تختار فمسطيف دكف غيرىا ىناؾ عدة عكامؿ جعمت
 فمسطيف.أرض  المزعكمة بتمميؾ الييكد اإللييةحيث الكعكد  العامؿ الديني: -1
 ي المتقطع في الماضي في فمسطيف.سرائيمالعامؿ التاريخي: حيث الكجكد اإل-2
 ية.قتصادفمسطيف عمى الكثير مف الثركات االحيث تحتكم : مقتصادالعامؿ اال-3
 ستعماراالحيث تبلقي مصالح )الصييكنية( مع مصالح  :سيايالعامؿ الس-4
ىذا المكقع ألف  حيث المكقع المتميز كىذا في نظر الصييكنية ىك األىـ العامؿ االستراتيجي:-5

 دكتكر ناحكـالزعيـ الصييكني )اليحقؽ أحبلـ الييكد في السيطرة عمى العالـ بأسره كفي ىذا يقكؿ 
 ـ.1947كندا عاـ –ة لو في مكنتلاير في محاضر جكلدماف( 

مياة البحر الميت تعطي ألف  "لـ يختر الييكد فمسطيف لمعناىا التكراتي كالديني بالنسبة الييـ كال
 خزكفمألف  بفعؿ التبخر، ما قيمتو ثبلثة االؼ مميار دكالر مف المعادف كأشباه المعادف، كليس

                                                           
1
 265-1.257الزغٌبً،أحمد،العنصرٌةالٌهودٌة،ج-

2
 .555سوسة،أحمد،العربوالٌهودفًالتارٌخ،-
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فمسطيف ألف  كف األمريكيتيف مجتمعتيف، بؿز فمسطيف مف البتركؿ يعادؿ عشريف مرة مف مخأرض 
كآسيا كأفريقيا، كألف فمسطيف تشكؿ بالمكقع نقطة إرتكاز حقيقية لكؿ العالـ  أكركباىي ممتقى طرؽ 

 1يطرة عمى العالـ".كألنيا المركز االستراتيجي العسكرم لمس
تؤكد التي  ـ،1907ر الخطة التي تقدـ بيا مؤتمر كامبؿ بنرماف عاـ ىذه المقكلة تتضمف جكى

األمريكي كالييكدية ك الغربي األكركبي  ستعماراالكىذا تأكيد عمى ارتباط الصييكنية ب 2المكقع. أىمية
 3كسيمة لذلؾ.إال  ما ىي

 ،الشتات الييكدية الصييكنية رحمةالمتمثؿ اليكـ في  (ككاف مف المتكقع أف )ينيي حاضر الييكدية
فضمت البقاء  ،فمسطيفإلى  الييكد عمى الرغـ مف الحاح الزعماء الصياينة في ىجرتيـ أكثرأف إال 

ات دعاءا تأكيد عمى الفشؿ الصييكني كزيؼ االذكى في مجتمعاتيا األصمية عمى فمسطيف
 الصييكنية.

 :المؤتمرات الصييونية وقرارات بعض أىداف
كتضمف المؤتمر اتخاذ التدابير المعركفة بػ/البرنامج  1897/سكيسرا في بازؿ :األكؿالمؤتمر  -1

  قامةتسعى الصييكنية إل :الحركة الصييكنية بما ياتي أىداؼالصييكني )برنامج بازؿ( الذم حدد 
 

تحقيؽ أجؿ  مف :يستعيف المؤتمر بالكسائؿ التالية، ك في فمسطيف كبحماية القانكف العاـ ييكدمكطف 
 :ىذه الغاية

 فمسطيف بالكسائؿ المبلئمة استيطافكالمنتجيف الييكد عمى  الفبلحيف كالمينييف حث. 
 الركحية كالكعي الديني الييكدم كتغذيتيما. تقكية المشاعر 
 الحصكؿ عمى مكافقة الحككمات حيث يككف ضركريا أجؿ  القياـ بخطكات تمييدية مف

 4.غاية الصييكنيةإلى  لمتكصؿ
عمى حد سكاء طبقا لقكانيف كؿ  عبر الكسائؿ المحمية كالدكلية المبلئمة تنظيـ جمكع الييكد كتكحيدىـ

 5.دمب
 *–صييكف زعماء تقارير  كأعمف عف 6.الدكلة الصييكنية أسسكفي ىذا المؤتمر كضعت 

 1.البركتكككالت

                                                           
1
 .22إسرائٌلمشروعاستعماري،-فلسطٌن-النتشة،رفٌقشاكر،االستعمار-

2
 ..535سوسة،أحمد،العربوالٌهودفًالتارٌخ،-

3
 45دمج،ناصر،تحوالتمنهجٌةفًالصراعالعربًاإلسرائٌلً،-

4
 255سوسة،أحمد،العربوالٌهود.-

5
 255نفسه.-

6
 148-147؛المسٌري،عبدالوهاب،موسوعةتارٌخالصهٌونٌة،35الكٌالً،عبدالوهاب،تارٌخفًفلسطٌنالحدٌث.-

البركتكككالت كتعتبر ىذه التقارير أحدل النتائج السرية لممؤتمر الصييكني األكؿ كمضمكف التقارير –تقارير زعماء صييكف*
 كبايجاز شديد ىك "إقامة كحدة عالمية تخضع لسمطات الييكد كتديرىا حككمة ييكدية كفي ذلؾ يقكؿ الدكتكر )اكسكار ليفي(.
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 1898م عقد في بازؿ سكيسرا عاـ ذكال المؤتمر الصييكني الثاني -2
كتضمف المؤتمر دعكة بضركرة تنمية النزعة الصييكنية لدل الييكد كذلؾ بعد أف أعمف بعض 

 ،الغربية عف معارضتيـ لمحؿ الصييكني )لممسألة الييكدية أكركباقادة الجماعات الييكدية في 
القيادة الصييكنية لمكاجية ىذه المعارضة ىك التركيز عمى ظاىرة )معاداة  أساليبأىـ  ككانت
 2 (.ميةالسا
الحركة الييكدية لمرياضة كذلؾ   إنشاء  قررك  1900عقد في لندف عاـ  الذمالمؤتمر الثالث -3

 3 .القادر عمى القتاؿ ،لممساعدة في بناء الييكدم الجديد
 تفاؽكأىـ ما تضمنو المؤتمر اال4 1907م عقد في الىام عاـ كالذ :المؤتمر الصييكني الثامف -4

تكحيد الجيكد الصييكنية في الحصكؿ أجؿ  مفيد ىك الصييكنية )التكفيقية( عمى أسمكب جامع جد
 .عمى فمسطيف

 :في العصر الحديث يةستعمار اال الييودية الصييونية أىداف
في العصر الحديث تحقيؽ الدكلة الييكدية في منطقة المشرؽ  الصييكنية لقد كانت غاية الييكدية

 ىما،العربي عبر مرحمتيف مرسكميتف
 .في فمسطيف إسرائيؿدكلة -1
 .الكبرل في منطقة المشرؽ العربي إسرائيؿدكلة -2

                                                                                                                                                                               

فكممتنا االخيرة لـ ننطؽ بيا بعد، كعممنا األخير لـ يكمؿ بعد كثكرتنا االخيرة لـ تقـ بعد، كاىداؼ نحف الييكد ال نزاؿ ىنا، 
 (125، 1)الزغيبي، أحمد، العنصرية الييكدية، ج تقارير زعماء الييكد ىك إقامة الحككمة الييكدية العالمية.

كتقارير كبركتكككالت حكماء صييكف ترسـ خطة ييكدية لمسيطرة عمى العالـ كذلؾ باستخداـ جميع الكسائؿ كالرشكة كالخيانة 
كغيرىا، كقد  اإلعبلـكالجاسكسية كاالستيانة بالقيـ الدينية كالخمقية كالتحكـ باالقتصاد العالمي كالسيطرة عمى التعميـ ككسائؿ 

)ليفي، أكسكار، بركتكككالت حكماء صييكف،  أجؿ ذلؾ لسنا في حاجة إلى اف نقيـ لؤلمييف كزنان. جاء في التقرير الثاني كمف
النازية  ألمانيا)عبد الغني، عبد الرحمف،  النازية كفمسطيف. ألمانياكلمزيد مف المعمكمات يمكف الرجكع إلى كتاب  (111

 (146، 1945-1933كفمسطيف 
 كقد كرد في مجمؿ التقارير مايمي:

)ليفي،  ف السياسة ال تتفؽ مع األخبلؽ في شئ كالحاكـ المقيد باألخبلؽ ليس بسياسي بارع كىك لذلؾ غير راسخ عمى العرش.إ
 (113أكسكار، بركتكككالت حكماء صييكف، 

ؿ في ية العظيمة في االخبلص كاألمانة تصير رذائنسانك البد لطالب الحكـ مف األلتجاء إلى المكر كالرياء فإف الشمائؿ اإل
، كىذه الصفات ال بد أف تككف ىي خصاؿ الببلد األممية  نيا تبمغ في زعزعة العرش أعظـ مما يبمغو ألد الخصـك السياسة كا 

 (113)ليفي، أكسكار، بركتكككالت حكماء صييكف،  )غير الييكدية(.
 تقرير 24لمزيد مف البيانات يمكف الرجكع إلى كتاب البركتكككالت، حيث عددىا 

1
 111أوسكار،برتوكوالتحكماءصهٌون.لٌفً،-

2
 .29نائور،مردخاي،الصهٌونٌةفًمائةعام،-
3
 .32نائور،مردخاي،الصهٌونٌةفًمائةعام،-
4
 .54نفسه،-
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في  إسرائيؿدكلة  إقامةفي تحقيؽ كقد نجح الييكد كالصييكنية كبالتكاطؤ مع القكل الدكلية الكبرل 
ية ستعمار اال ىداؼكىذه الدكلة بدأت بالتكسع لمييمنة عمى المنطقة كخدمة األ 1948.1العاـ 

 كما خطط ليا سابقا. األكركبية
 إنجمترا، ككانت 2ىدفا ليا كىك جمع الييكد المشتتيف في بمد كاحد نشكئياحددت منذ  كالصييكنية 

 1905عقد مؤتمر بشكؿ سرم ككاف ذلؾ في العاـ إلى  كفي بدايات القرف العشريف قد دعتأيضا 
آلية تحافظ عمى تفكؽ كمكاسب  إيجادبزعامة حزب المحافظيف ككاف اليدؼ مف المؤتمر ىك )

 ىكلنداك  فرنساك أطكؿ كقت ممكف، كشارؾ في الحضكر كؿ مف بريطانيا إلى  يةستعمار االالدكؿ 
سبانياك  بمجيكاك  يطاليا ك  ا  المؤتمر الذم سمي )مؤتمر لندف( كذلؾ عمى فترات مف عاـ  انعقاد استمركا 

المتكسط ىك الشرياف الحيكم  األبيضالمؤتمركف عمى أف البحر  اتفؽكقد  1905-1907
القارتيف األسيكية إلى  الجسر الذم يصؿ الشرؽ بالغرب كالممر الطبيعيألنو  الغربي، ستعمارلبل

في ىذا  يةشكاؿ منطقتة ىي ميد األدياف كالحضارات كاألأيضا كاألفريقية كممتقى طرؽ العالـ ك 
شعب كاحد تتكفر لو كحدة التاريخ يعيش عمى شكاطئو الجنكبية كالشرقية بكجو خاص أنو  الشرياف

قدـ المؤتمر تكصيات سرية كعاجمة  1907كفي عاـ  3كىك الشعب العربي.إال  كالديف كالمساف
 لرئيس كزراء بريطانيا انذاؾ كىك )كامبؿ بنرماف( كمنيا التكصية التالية:

بالعالـ القديـ كيربطيا معا  أكركباحاجز بشرم قكم كغريب عمى الجسر البرم الذم يربط  إقامة)إف 
بالبحر المتكسط بحيث يشكؿ في ىذه المنطقة كعمى مقربة مف قناة السكيس قكة عدكة لشعب 

 4كمصالحيا ىك التنفيذ العاجؿ كالعمؿ لمكسائؿ كالسبؿ المقترحة األكركبيةالمنطقة كصديقة لمدكؿ 
 5كقد خرج المؤتمركف بتكصيات كتقارير عديدة.

كفرنسا عمى تقسيـ العالـ العربي بينيما مع  إنجمترات كؿ مف اتفق  ىاألكل  ميةكبعد الحرب العال
التي  مخطط لتقسيـ الببلد العربيةأكؿ  ليبيا اليطاليا كذلؾ تنفيذا لكثيقة كامبؿ التي تعد إعطاء

 أصبحالذم  1954- 1874تمقفتيا االيادم الصييكنية بزعامة حاييـ كايزمف الصييكني الركسي 
مف حكؿ مسار الحركة أكؿ  كذلؾ كيعد 1904أستاذا في جامعة مانشستر في بريطانيا عاـ 

مقابمة مع جيمس آرثر بمفكر كزير خارجية بريطانيا انذاؾ  أثناء اإلستيطافمجاؿ إلى  الصييكنية
 لذا كانت مف، "في العالـ نكع مف الكفر أخرلف استبداؿ فمسطيف بأم بقعة أف الييكد يعتقدكف إ"

اإللحاح عمى القيادات السياسية كالعسكرية   ىاألكل  خبلؿ كبعد الحرب العالميةك  إنجازاتو قبؿأىـ 
تبمكرت فيما بعد بكعد بمفكر عاـ التي  كطف قكمي لمييكد إنشاءالبريطانية في استصدار قرار ب

                                                           
1
 46-45دمج،ناصر،تحوالتمنهجٌةفًالصراعالعربًاإلسرائٌلً،-

2
 .26-2552،25(،18مجلةرؤٌة،العدد)-
3
 .535مد،العربوالٌهودفًالتارٌخ،سوسة،أح-
4
 73رشاد،ٌوسف،إبادةوزوالدولةإسرائٌلحتمٌةتوراتٌة،-

5
 .235-229سوسة،أحمد،العربوالٌهودفًالتارٌخ،-
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عممكا عمى ىرتزؿ مف الذيف  ككذلؾكذلؾ تنفيذ لكثيقة كامبؿ السابقة، ككاف حاييـ كايزمف  1917
العالـ أنحاء  ؿ األساطير كالخرافات الدينية الييكدية في تجميع الييكد مف شتاتيـ مف جميعاستغبل

 1كعد.تنفيذىا ليذا ال في فمسطيف
 :يةستعمار اال الوسائل الييودية الصييونية

لقد أحسف الييكد ، ك امفي النفسية الييكدية الصييكنية كمبلزمة لي مكجكدةف الحقد كالعنصرية إ
القاعدة  -1897كال سيما بعد ظيكر الحركة الصييكنية عاـ -ؿ كافة الكسائؿ المتاحة استغبل

 .(مف تقارير )زعماء صييكف األكؿحيث جاء في التقرير  2لكضعية الغاية تبرر الكسيمةالسياسية ا
بقدر ما  ،خير كخمقيما ىك إلى  نمتفتال أ ،عمينا كنحف نضع خططنا، ك إف الغاية تبرر الكسيمة

 3.ما ىك ضركرم كمفيدإلى  نمتفت
 (:كجاء في أقكاؿ الزعيـ الصييكني )ىرتزؿ

 4غايتو".إلى  أية كسيمة لمكصكؿ نساف"يجب أف يستغؿ اإل
 :فيما يأتي أىمياكالكسائؿ كثيرة يمكف أف نذكر 

كثير مف دكؿ العالـ ؿ نفكذىـ في ستغبللقد ركز الييكد جيدىـ ال :النفوذ الييودي الصييوني :أكال
نفكذىـ الديني، يتمثؿ ىذا النفكذ في ، ك في ىذا العالـ يةستعمار االيـ أىدافتحقيؽ أجؿ  مف
 .ياإلعبلمم، كالسياسي، كالثقافي، ك قتصادكاال
ف تصبح إجماعا أتكاد إف المؤازرة الدكلية لمصييكنية كالمشركع الصييكني  :المؤازرة الدولية :ثانيا

 أىداؼاألثر في تحقيؽ  أكبرمما كاف لو  أكركباك كالغرب  أمريكادكليا مف كافة القكل الدكلية في 
ىما تأييد  ،في العالـ كقد سارت ىذه المؤازرة باتجاىيف متكامميفية ستعمار اال كالصييكنيةالييكد 

 مادم كمعنكم.
لقد ترتب عمى المؤازرة الدكلية لمييكد حركة ككيانا في كافة المجاالت أف برزت  :القوة المادية :ثالثا

في ىذا العالـ كتتمثؿ ىذه  الصييكنيةيـ أىدافساىمت مساىمة فعالة في تحقيؽ ،لمييكد قكة مادية
ية اقتصادصناعية؛ مدنية كعسكرية، كخبرات فنية ك  أسرار، تقنية، كمادية، ك عديدة حو االقكة في نك 

مية كالمعاىد كالمدارس كالجامعات المراكز البحثية كالعم إقامةكعسكرية، كىجرة لمعقكؿ، كالعمؿ عمى 
الجامعة ك  1924 عاـمعيد التخنيكف ك  في فمسطيف ككذلؾ 1924مركز تقني عاـ أكؿ  أقيـقد ك 

 1949.5 عاـ(معيد كايزمف )دراسات عمياك  1925 عاـالعبرية )القدس( 

                                                           
1
 45دمج،ناصر،تحوالتمنهجٌةفًالصراعالعربًاإلسرائٌلً،-
2
 .133-132لهلول،جبر،المواثٌقوالعهودفًممارساتالٌهود،-
3
 113لٌفً،أوسكار،بروتوكوالتحكماءصهٌون،-

4
 .113-112كورنٌٌف،لٌف،جوهرالصهٌونٌةالطبقً،-
5
 .1/288الزغٌبً،أحمد،العنصرٌةالٌهودٌة،-
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حيث يديره مركز متخصص كىك المركز الييكدم ،خاصة أىميةب إسرائيؿكيحظى البحث العممي في 
 .1949في العاـ  أسسالذم ،لمبحث كالتطكير

في مختمؼ مجاالت العمكـ التقنية  ياإلستيطانالمشركع الصييكني ككاف مف نتائج ذلؾ تقدـ 
 التي سنتحدث عنيا الحقا. كالصناعات العسكرية

* 
 

                                                           
راحؿ التي كاف ىدفيا الرئيس اليجرة بالييكد إلى )فمسطيف( كتأسيس دكلة فييا قابمة لمتكسع، عبر م الحركة الصييكنيةف*

مرسكمة لتشمؿ ما بيف النيؿ إلى الفرات، فيما يزعمكف، كتتميز الصييكنية بالمقدرة عمى صياغة االىداؼ كالخطط السياسية 
الى اف  1990المخادعة كقد اشار زيمتر محرر احدا مجمكعات المختارات االدبية في الكاليات المتحدة عاـ  ةيديكلكجيكاأل

)ككرنييؼ، ليؼ، جكىر  يا عمى حقيقتيا اال القميؿ مف ناقدييا كاقؿ مف ذلؾ بكثير أنصارىا""الصييكنية ظاىرة معقدة ال يفيم
 (.93الصييكنية، 

 عمى ما يأتي:العدكانية كالتكسعية  كلقد سعت الصييكنية حثيثا إلى تحقيؽ أىدافيا الصييكنية االستعمارية 
 (.94)ككرنييؼ، ليؼ، جكىر الصييكنية، ـ1948العاـ  كاإلعبلف عف دكلة لمييكد في -كطف لمييكد. ب إيجادمحاكلة  -أ
لقد مرت الحركة الصييكنية باتجاىات صييكنية متعددة،ظيرت في صفكفيا، اال أنو كمع ىذا التعدد ال تكجد اختبلفات ك 

الحصكؿ أساسية بينيا،حيث إنيا اختبلفات ظاىرية ال تمس الجكىر بأية حاؿ مف األحكاؿ فقد حدد ىدؼ الصييكنية عمى انو 
عمى كطف ييكدم في فمسطيف كي يككف ممكا لمييكد، فالجميع متفقكف عمى الحد االدنى كىك الكطف كلكف المضمكف الديني 

 كالسياسي كاإلجتماعي يختمؼ مف إتجاه صييكني إلى آخر.
يكنية الغطاء ليذا ي الصييكني في فمسطيف ىك مشركع استعمارم غربي، كقد شكؿ الييكد كالصياإلستيطانال شؾ بأف المشركع 

المشركع مف خبلؿ استغبلؿ بعض األساطير الدينية، كتزييؼ بعض الحقائؽ بيدؼ إنجاح المشركع، كلذلؾ يمكف القكؿ بأف 
كالعرقية كالدينية  جتماعيةالمجتمع الصييكني ىك مجتمع مركب مف مجمكعة مف األقميات كالطكائؼ كالتجمعات الفئكية اال

لمتباينة، األمر الذم يجعؿ التناغـ النفسي كاالجتماعي كالمعنكم فييا أمرا صعبان، كلذلؾ فقد اتسـ المنيج كاالقتصادية المختمفة كا
ا الصييكنية كمفيـك األسطكرة التي يديكلكجيي بأنو استمد قكتو مف خبلؿ النصكص الدينية كاألاإلستيطانالصييكني السياسي 

اآلف  رية، كألنو مشركع استعمارم استيطاني أكركبي، فقد استند كمنذ البداية كحتىتدعكا إلى العدكاف كالبطش كامتبلؾ القكة العسك
عمى قكة الدعـ الدكلي الغربي بشكؿ عاـ، كالدعـ األمريكي بشكؿ خاص، كالذم ابتدأ مع بداية القرف العشريف، كذلؾ عندما طمبت 

فمسطيف إباف الحرب العالمية األكلى، ككذلؾ مكافقة  جمعية ييكد فمسطيف مف الحككمة األمريكية حماية الجالية الييكدية في
كالحركة الصييكنية، ما قبؿ اإلعبلف عنو  أمريكانيسؽ كرتب جيدا كمسبقا مع  الذمالرئيس األمريكي كلسكف عمى كعد بمفكر، 

كسب أصكاتيـ التي اء الييكد األمريكييف ك رضبسنكات، كجاء اإلعبلف انسجامان مع التكجيات االستعمارية كمصالحيا ككذلؾ أل
 .1916بدأت بالتحكؿ مف دعـ الجميكريف إلى دعـ الديمقراطييف في العاـ 
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الثالثالفصل   
ي في اإلستيطانية ومشروعيا ستعمار االية لمصييونية األساسالسمات 

 فمسطين
ية المميزة ليذا المشركع ىك السمة العسكرية القائمة عمى القكة كمفيـك األساسالسمة ف أالقكؿ  يمكف

فمسفة إلى  القكة كحؽ القكة، كضركرة ال غنى عنيا عمى طريؽ تحقيؽ المشركع الصييكني المستند
فإف  امتبلؾ السيؼ كالقكة العسكرية، ككذلؾإلى  ف تدعكافيالتكراة األسطكرية، كفمسفة التممكد المت

ية لمييكد كالصييكنية كالمجتمع المركب اإلستيطانكالعكامؿ المغذية ليذا التكجو كىي الطبيعة  سساأل
ي الديني الذم يسمح ىذا المشركع بالكصايا كالنصكص األصكلالفكر إلى  متجانس كالمستندالكغير 

 إمكانياتإلى  ي إحبللي فيك بحاجةاستيطانالدينية المتطرفة، كألف، المجتمع مجتمع عدكاني 
 1 .األرضمجيرة كمسخرة لصالح ىذا التكجو لضماف النجاح كفرض حقائؽ عمى ية اقتصاد

 حقائؽ كما يمي:ية لممشركع الصييكني في عدة األساستتضح السمات ك 
في القرف التاسع عشر، كىك  أكركباظيرت الفكرة الصييكنية كتبمكرت بشكؿ نيائي في  .1

، كقد استمد ىذا أكركبااألكركبي القكمي لمقكميات التي ظيرت في  ستعماراالالعصر المعركؼ ب
صرم كتمؾ القائمة عمى العنصرية كالتمييز العن فكارمف األ انطبلقاالعصر الكثير مف مبرراتو 

 2التي كانت رائجة في ذلؾ العصر. فكار، كغيرىا مف األاألبيضالخاصة بتفكؽ الرجؿ  فكاراأل
 األكركبيةالصييكنية مف قبؿ الزعامات إلى  انطمقت فكرة قياـ كياف ييكدم، ثـ تحكلت الفكرة .2

 تنظيـ لمييكد كالصياينة.إلى  قبؿ أف تتحكؿ
كطف ليـ في فمسطيف كذلؾ  إقامةسماح لمييكد بمه لاستعداد( عف 1799فقد أعمف نابميكف عاـ )
ثرياء الييكد لفرنسا ماديان كسياسيان كبأف يككف ليـ دكر كظيفي في تنفيذ ألضماف دعـ الييكد ك 

 دنىالسيادة عمى الشرؽ األأجؿ  ية كلمكقكؼ في كجو بريطانيا العظمى مفستعمار االمشاريعيا 
 3اليند.إلى  كتأميف الطريؽ

كياف ييكدم حكؿ نير الفرات   إنشاء  فقد أعمف الزعيـ األلماني بسمارؾ عف رغبتو في ككذلؾ
و لتخرج مف دائرة ئآنذاؾ في إنشا ألمانيالحماية مشركع خط المبلحو األلماني التجارم الذم فكرت 
 4االحتكار البريطاني لمطرؽ التجارية المؤدية لمشرؽ األقصى.

في اإلمبراطكرية العثمانية  هرئيس كزراء بريطانيا مف سفير ( طمب بالمرستكف 1837في العاـ )
ليطمبكا حماية بريطانية لتتمكف مف تحقيؽ كجكد ليا عمى غرار الكجكد  دنىبييكد الشرؽ األ تصاؿاال

                                                           
1
 18-6،17المسٌري،عبدالوهاب،الٌهودوالٌهودٌةوالصهٌونٌة،ج-

2
 .87-2552،86(،25مجلةرؤٌة،العدد)-
3
 .1،25جرٌس،صبري،تارٌخالصهٌونٌة،ج-
4
 .69نفسه،-
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ذلؾ الذم حققتو كك  ،تحت شعار حماية المسيحييف الكاثكليؾ دنىالذم حققتو فرنسا في الشرؽ األ
 1شعار حماية المسيحييف األرثكذكس.تحت أيضا ركسيا القيصرية 

بعد قياـ الحركة الصييكنية كبتشجيع ألماني كبريطاني جرل صراع بينيما حكؿ استقطاب لمحركة 
كابعاد النفكذ األلماني، كذلؾ بكصكؿ كايزماف كبف  ،ئياالصييكنية التي نجحت بريطانيا في احتكا

أف صياغتو ك إال  كعد بمفكر مف بريطانياصدر حيث  ،في الحركة األكؿمكقع القيادة إلى  غكريكف
 .2صدكره كاف جيدان بريطانيان أمريكيان صييكنيان مشتركان 

سكريا كالفرنسي عمى  ،في تكقيع مكافقتيا عمى صؾ االنتداب عمى فمسطيف كاألردف أمريكاتأخرت 
بعد أف ضمنت كحصمت مف بريطانيا كفرنسا عمى حقكؽ إال  كلبناف لمدة سنتيف، كلـ تكقعو

مع أف نص االنتداب البريطاني عمى فمسطيف نص ، دنىية متساكية معيما في الشرؽ األاقتصاد
االنتداب  أف صؾإال  مرحمة االستقبلؿ الكطني،إلى  عمى تمكيف الشعكب ذات العبلقة مف الكصكؿ

 3كياف ييكدم فييا. قامةييئة األكضاع في فمسطيف إلالمادة الثالثة منو عمى ت البريطاني تضمف في
 فيية األساسي في فمسطيف كالمؤسسة المحكرية ك اإلستيطانمنذ بداية المشركع الييكدم الصييكني ك 

 ،ية الغربية في المنطقةستعمار االفي حماية المصالح ك  ،األرضالييكدم عمى  اإلستيطافتثبيت 
الكياف الصييكني الييكدم العسكرم  أصبح، كما كالتطكرات فيما بعد حداثكىذا ما أثبتتو األ

 العسكرية المتقدمة لحمؼ األطمسي. ستراتيجيةيان مف االأساسي في فمسطيف فيما بعد جزءان اإلستيطان
 إسرائيؿ إقامة الفكرة الصييكنية كمنذ أف قامت كاعمف عنيا ككما عرفيا الزعماء الصياينة ىي .3

يتـ تنفيذ ىذه ك  كيدؼ استراتيجي يتـ تنفيذه عمى مراحؿ كبالتدريج. ،الفراتإلى  يؿالكبرل مف الن
الخارج بالعنؼ إلى  ة كطرد سكاف المنطقةاإلحبلليية اإلستيطانالفكرة بالحرب العدكانية التكسعية 

عدـ كضع دستكر لدكلة الييكد فيما ف ا  ك  ، حبلؿ الييكد الصياينة في فمسطيف بدالن منيـا  ك  رىاباإلك 
ية الصييكنية الييكدية العنصرية، بيدؼ التخمص مف األساسبعد كاالكتفاء بمجمكعة مف القكانيف 

المخططات كاألطماع الصييكنية الييكدية إلى  فكرة كضع الحدكد لمدكلة تحكؿ دكف الكصكؿ
 الكبرل. إسرائيؿ إقامةية بستعمار اال
حاالت التمييز  أكثرفمسفتو المجتمعية عمى إطار  الصييكني الييكدم كفييقكـ المشركع  .4

التمييز بيف الييكد األكركبييف حيث يبلحظ  العنصرم كالديني كالطائفي كالعرقي حده عبر التاريخ
كالييكد العرب لمصمحة  الغربييفالتمييز بيف الييكد ككذلؾ  ف كالركس القدامى كالجددمريكاكاأل

 ف.يالغربيالييكد 

                                                           
1
 .49-2514،48(،257فلسطٌنٌة،العدد)مجلةشؤون-
2
 .1،276جرٌس،صبري،تارٌخالصهٌونٌة،ج-

3
 7،17المسٌري،عبدالوهاب،الٌهودوالٌهودٌةوالصهٌونٌة،ج-
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كبخاصة العرب المسممكف  ،حده في الحقكؽ كالكاجبات بيف الييكد كغير الييكد أكثركىناؾ تمييزان 
 كالمسيحيكف مف الفمسطينييف السكاف األصمييف لمببلد.

ىذا الكجكد ألف  الفمسطينية األرضعمى الفمسطيني بالكجكد  كالصييكنية تدعي كتفسر خطر السماح
ف أكىرتسؿ اعتبر  1.األرضاإلخبلؿ بعنصر الصفاء كالنقاء كالتمييز لمييكد عمى ىذه إلى  يؤدم

 .2في مكاجية آسيا كحصف حضارم في مكاجية اليمجية" األكركبيةدكلة الييكد "ىي جزء مف القمعة 
الدكلة  إقامةتتجمى العنصرية الييكدية الصييكنية في إقرار قانكف العكدة الييكدم بعد كما ك 

فمسطيف عمى حساب سكانيا األصمييف كعدـ السماح إلى  الييكدية، الذم يطالب بيجرة الييكد
 3ببلدىـ ك كطنيـ األصمي.إلى  الفمسطينييف بالعكدةلبلجئيف 

( كدكلة صييكنية ييكدية مف خبلؿ ما يسمى بالشرعية 1948في العاـ ) إسرائيؿقامت دكلة  .5
" بتقسيـ فمسطيف مع أف ىذا 1947جمعية العمكمية في نكفمبر عاـ "الدكلية المتمثمة في قرار ال

صادر ألنو  المتحدة، األمـالقرار كىذا التقسيـ يتناقض مع المبادئ المنصكص عمييا في ميثاؽ 
حبلؿ تجمعات ا  تيجير ك  أف فعإرادة شعب فمسطيف كحؽ ىذا الشعب في تقرير مصيره، فضبلن 

ىذه التجمعات كىؤالء المياجريف  إعطاءكطف يسكنو شعبة، رغـ إرادة ىذا الشعب، ثـ إلى  بشرية
كسمب الكطف ىك عمؿ يتناقض مع الحقكؽ الطبيعية لمشعكب التي نص عمييا  األرضحؽ سمب 

عبلف المتحدة ك  األمـميثاؽ   .نسافحقكؽ اإلا 
 سناد الغير.ا  عؿ كدعـ ك ي ىك المشركع الذم قاـ بفاإلستيطانالمشركع الصييكني الييكدم  .6
 إسرائيؿعف قياـ دكلة عبلف ككذلؾ لـ يعمف قادة الحركة الصييكنية الييكدية العالمية قبؿ اإل .7

( مكافقتيـ عمى قرار التقسيـ ك رفضكه كما رفضو الشعب العربي الفمسطيني 1948في العاـ )
الرفض إعبلف كا عدـ قرر  1947كلكنيـ كفي االجتماع الذم عقد في تؿ أبيب في شير ديسمبر 

لممشركع كالمكافقة عميو، كالعمؿ عمى تنفيذه كمرحمة أكلى مف مراحؿ العمؿ كالتكتيؾ كالتخطيط 
الكامؿ عمى فمسطيف ككقاعدة انطبلؽ كارتكاز باتجاه  ستيبلءتحقيؽ االأجؿ  الصييكني المرحمي مف

 م.استعمار يدؼ صييكني ييكدم كالكبرل  إسرائيؿتحقيؽ 
مستكل إلى  ي الصييكني الييكدم لـ يصؿاإلستيطانإف المجتمع الذم يتألؼ منو المشركع  .8

ف كطميعتيـ ك الييكد مكحدأف  كرغـ ذلؾ ما زاؿ اإلجماع الصييكني يقكـ عمى 4المجتمع المتكامؿ: 
، كليست فمسطيف كطف أىميا إسرائيؿأرض  أك الميعادأرض  المستكطنكف الصياينو، كفمسطيف ىي

ال يمكف تحديدىا في الكقت الحاضر كىناؾ مراكغو مطاطو في ىذا  األرضكسكانيا، كحدكد ىذه 
التي كردت في التكراة  الحدكد التاريخيةإلى  التكسع حتى تصؿإلى  تدعك صييكنيةالمكضكع، كال

                                                           
1
 7،18المسٌري،عبدالوهاب،الٌهودوالٌهودٌةوالصهٌونٌة،ج-

2
 .2554،9(،13مجلةقضاٌاإسرائٌلٌة،العدد)-
3
 .314خاي،الصهٌونٌةفًمائةعام،نائور،مرد-
4
 18-7،17المسٌري،عبدالوهاب،موسوعةالٌهودوالٌهودٌةوالصهٌونٌة،ج-
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الصييكني الييكدم  ف يمتفكا حكؿ المشركعأك  ،فمسطيفإلى  كعمى ييكد العالـ أف يياجركا
كالكجكد الصييكني في فمسطيف ىك  ،كيقدمكا لو الدعـ المالي كالسياسي ،ي في فمسطيفاإلستيطان
ييكدية خالصة، دكلة الييكد ك دكلة ييكدية في آف كاحد،  دكلة إقامةكاليدؼ  ،كىك المركز األساس

 1.صييكنيةكال تجسد الرؤل الييكدية
 ت تدرؾ كىي تدرؾ تمامان أصبح صييكنيةذاتو كىكيتو، رغـ أف الكبإمكاف الييكدم فييا أف يحقؽ 

 ،ىذه المقكمات غير متكفرةألف  ؛الييكد ال يشكمكف شعبان كاحدان مكحدان كلف يككنكا كذلؾبأف 
 كالييكدية ال تعدك ككنيا طائفة دينية.

في  صييكنيةالعاية دفمسطيف لـ تكف كما صكرتيا البأف  كىي تدرؾ تمامان  صييكنيةككذلؾ أدركت ال
بكابة سيمو لمتمدد كالتكسع الصييكني، كلـ تعد أنيا  أك ببل شعب لشعب ببل أرض،أرض  البدايات

يا التقميدية القديمة التي جندت الديف كاألساطير كالدينية في سبيؿ خدمة أساليبإلى  تعمد صييكنيةال
جمع إلى  ا القديمة الداعيةت تكؼ بحدكد معينو عف ممارسة شعاراتيذجندتيا، كىكذا أخأيا ك أىداف

، كاليكـ أخذت ال أصبحالدياسبكا" ك ة ""المنفييف"، تصفي فمسطيف بأف  تدرؾ صييكنيةالحديث اليـك
، كىناؾ محاكالت تكظيؼ ليذا اف الييكد في المنافي ليـ حؽ البقاء فييأليست الكطف الكحيد ليـ ك 

 2الكجكد.
التصكر الصييكني ليذا الكجكد، ىك أمر الكجكد الفمسطيني في أرضو ككطنو كحسب كما أف 

مقصكرة فقط الييكدية حصران كال دكلةآخر، )لبقاء الأك  عرضي زائؿ، كالبد مف التخمص منيـ بشكؿ
التصكر الصييكني يصبح مف حؽ أك  مف ىذا اإلجماع انطبلقاك  .عمى العنصر الييكدم(

مف خبلؿ منظماتيا  ،أف تدافع عف نفسيا كعف حقكقيا المطمقة بكؿ ضراكه صييكنيةالييكدكال
 3ضد مقاكمتيـ كضد كجكدىـ.ك  ،ية ضد الفمسطينييفاإلستيطانكتشكيبلتيا األمنية ك  ،العسكرية

كال مجاؿ لمحديث عف  ،القضية الفمسطينية ال تعدك ككنيا قضية أخبلقيةبأف  تعتقد صييكنيةكال
الكاقع ىي السياسة الكحيدة التي يمكف األمر  سياسةفإف  كعميو 4المصير.تقرير أك  حقكؽ كطنية

مع العرب، فاألمر الكاقع ىك الذم يغير الكاقع )العربي( كيفرض كاقعان )صييكنيان( جديدان  اتباعيا
 عميو.

عني ي اإلستيطافالصييكني الييكدم في فمسطيف، كعدـ كجكد  اإلستيطافبديؿ عف  كضعال يمكف ك 
ىك حجر الزاكية في اإلجماع  اإلستيطافالمشركع الصييكني في فمسطيف في الصميـ، ك ضرب 

 5م.ستعمار االالييكدم الصييكني 

                                                           
1
 .263-262ٌهوديللسٌطرةعلىفلسطٌن،األنجلوالسعدون،صالحبنمحمود،االتحاد-
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في  صييكنيةالييكدية ال دكلةالقدس في اإلجماع الصييكني الييكدم االمبريالي ىي العاصمة لمك 
عمى الذات  االعتمادك  يذىب اإلجماع الصييكني كرغـ كؿ ديباجات االستقبلؿ الصييكنيك  فمسطيف.

الييكدم  ستيطافدكف الدعـ الغربي كبخاصة الدعـ األمريكي لبلأنو  إال كالغكييـ غيارك رفض األ
ية األساسىك مشركع كظيفي بالدرجة  اإلستيطافار، ك ستمر في فمسطيف الذم ال يقدر لو البقاء كاال

كضمف لو البقاء  ،المشركع الصييكنيكجد لمدفاع عف المصالح الغربية كاالمبريالية، كالغرب تبنى 
 1ارية لكي يدافع عف مصالحو في المنطقة، كبدكف ىذا الدكر لف يككف ىناؾ دعمان.ستمر كاال

 يةستعمار االالسمات العامة لمصييونية 
قامتيا  ،أمبريالية أكركبيةية غربية استعمار الصييونية فكرة  كىي مدينة بفكرىا كقكتيا ككجكدىا كا 

لى  ،أكركباإلى  لمدكلة الييكدية في فمسطيف كعمى رأسيا  ،كاألمبريالية الغربية ،األكركبي ستعماراالكا 
ليذه اإلمبريالية كىي تتسـ بسماتيا  امتدادكالدكلة الصييكنية الييكدية ىي  ية.نجميز اإلمبراطكرية اإل

م، كتحقيؽ قتصاداإلمبريالية الربح اال ىداؼفمف األ كالكسائؿ كالدكافع. ىداؼكصفاتيا مف حيث األ
عف طريؽ شف  ،كاالنتباه عف القبلقؿ الداخمية في الكطف المستعمر نظارالنفكذ السياسي كصرؼ األ

مكانياتالحركب كاستيداؼ البمداف الفقيرة كنيب خيراتيا ك  ا أيديكلكجيككذلؾ قد يككف اليدؼ  2يا.ا 
 يككف تكتيكيا كمجرد غطاء كما فعمت الصييكنية مف خبلؿ تحالفيا كعبلقاتيا مع بمعنى أف ال

نما  يةستعمار االالقكل   فكارقد تككف ىناؾ قكة ذاتية تدفع نحك الحركب التبشيرية لنشر األكا 
ية االمبريالية، كتبرر معتقداتيـ كمنطمقاتيـ بما يخدـ ستعمار االكالمعتقدات التي تراىا القكل 

الغربية تشارؾ في كؿ السمات االمبريالية كدكافعيا  األكركبيةكالحركة الصييكنية 3العامة. المصمحة
ية لبلمبريالية اقتصادسياسية لتحقيؽ مناطؽ نفكذ كىيمنة كمصالح  ىداؼفاأل4يا ككسائميا.أىدافك 

خدمة  ت ىذا النفكذ كىذا الكجكد فياستغمكالغربية بشكؿ عاـ كلمحركة الصييكنية التي  األكركبية
ة التي تركج ليا كالحركة يدكلكجيمنطمقاتيا األإلى  إضافةية كالسياسية،ىذا قتصادمصالحيا اال

لمجتمع  ةيبكتر ألف  سبلـ كذلؾأك  ر،ااستقر ف تتكاجد في حالة ىدكء ك أالصييكنية ال يمكف ليا 
 5الصييكني في فمسطيف تركيبة تضـ العديد مف األقميات المختمفة في المنشأ كالثقافة كالمغة كالتقاليد.

 5كالتقاليد.
كالحركة الصييكنية تصر عمى البقاء في حالة حرب كصراع كتكتر مستمر لصرؼ االنتباه عف 

ف ما أ"حنفي  . كيرل الدكتكر قدرم6كداخؿ المجتمع الصييكني ،التناقضات التي تتفاعؿ داخميا
خمؽ إلى  السيككلكجية لمكجكد كالتجمع الصييكني الييكدم في فمسطيف تيدؼ ستراتيجيةنسميو اال
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 ،يسمح بتفجير أقصى طاقات العدكافد، محددا مف التيديأك  مكقؼ صييكني يحمؿ قدرا محدكدا
ال يتجاكزه في حالة حرب  ىذا التيديد حدان  إلزاـحمؿ في الكقت نفسو ضمانا كافيا لمقدرة عمى يكلكنو 

يكاكبيا في ذات الكقت احساس بالطمأنينة العسكرية الكاممة كالقدرة عمى  كتيديد دائمة ككاممة،
العسكرية الدائمة المترقبة  ،تعتمد كجكد آلة الحرب المتطكرة  كىياليجكـ في الكقت المناسب، 

 1".كالمتأىبة
كىي مختمفة مف كسائؿ سممية تتمثؿ في عمميات كبالنسبة لمكسائؿ التي تستخدميا االمبريالية، 

 رىاباإل)الرشكة، كالتيديد، ك  في عنفا كتتمثؿ أكثرككسائؿ ة، ية العاديقتصادالتبادؿ المالية كاال
 الكسائؿإلى  إضافةىذا ، كتتمثؿ في ممارسة العنؼ العسكرم المباشر أخرلككسائؿ ، 2العسكرم(

 3يشتمؿ عمى طرؽ كثيرة لفرض الييمنة كالتسمط.الحيؿ القانكنية، كالقانكف الدكلي أك 
مف كبار المبلؾ االقطاعييف في  راضيبشراء األ ذ قامتإكؿ ىذه الكسائؿ إلى  يكنية لجأتكالصي
العسكرم  رىاباإلالتيديد كالعنؼ ك إلى  كلجأت ككذلؾ مف حككمة االنتداب البريطاني. ،فمسطيف
الصييكنية سخرت القانكف الدكلي ك  القانكنية الكسائؿإلى  ككذلؾ )المذابح(مف خبلؿ المباشر 

استصدار قرار ك ، فمسطيف تحت االنتداب البريطانيمركرا بكضع  ،كعد بمفكر لصالحيـ إبتداء مف
 4ـ 1947عاـ  المتحدة بتقسيـ فمسطيف األمـىيئة 

 وراء الصييونية   الدوافع الكامنة-
الصييكنية التي تعاني مف مشاكؿ نفسية حادة ف نجد كثيرا مف الشخصيات القيادية أإنو مف اليسير 

 ييف.ستعمار االال بد مف التشبو بالغزاه بأنو  ابتداء مف ىيرتزؿ الذم كاف يقكؿ في مذكراتو
كنتيجة لذلؾ قاـ بتبني الحؿ الصييكني الييكدم  ،كليكبنسكر: الذم أصيب بأزمة نفسية حادة

 5 لممسألة الييكدية.
نتاج أنو  كمحاكلة الصييكنية تغيير"تطبيع" الشخصية الييكدية عمىبؿ يمكف رؤية الحؿ الصييكني 

 كعدـ رضى عف الذات بؿ ككره عميؽ ليا.، جرح نفسي عميؽ
الشرقية  أكركباالييكدية المثقفة كالقادمة مف  األصكؿالبرجكازية ذات  جتماعيةكلقد كانت الفئات اال

البرجكازية تبحث عف مخرج لمطريؽ الذم كانت تراه مسدكدا أماميا، فقد كاف الحؿ الصييكني 
كاإلمبريالية الغربية ىك الحؿ الصييكني األمثؿ  ستعماراالالمرتبط ارتباطا عضكيا كجدليا ب

ة البرجكازية الييكدي جتماعيةكانسجمت الرؤل لمفئات اال ،كالمصالح فكاركبذلؾ التقت األ ،لمشاكميا

                                                           
1
 .122جتماع،االصهٌونٌة،دراسةحالةفًعلماالٌدٌولوجٌالمسٌري،عبدالوهاب،األ-
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م حبل لمشكمة ستعمار االالحؿ الصييكني  خرلكتقبمت ىي األ ،الكبيرة كالصغيرة المكجكدة في الغرب
 .جتماعيةية كمكانتيا االقتصادكمصالحيا اال ،جتماعيةييكد الشرؽ كحماية لمكاقعيا اال

ي القكمي المتطرؼ الذم رىاباإللمفكر  امتدادكيرل بعض المفكريف أف األمبريالية ىي عبارة عف 
لبلمبريالية فيي  امتدادكالصييكنية ىي  ،مطمقةأك  ، كينسب لمذات حقكقا مقدسةاآلخريفيشكه صكرة 

 نظاره عف األإخفاءحاكلت أنيا  ماا  العربي، ك  نسافما عممت كتعمؿ عمى تشكيو صكرة اإلإ خرلاأل
كد، كالصييكنية تدعي كجكد تماما حتى تصبح فمسطيف "أرض الميعاد التي يزعمكف تنتظر اليي

 1مكجكد.الحقكؽ دينية كعرقية كحضارية كثيرة لمييكدم الخالص كالعربي الغائب كغير 
 أكائؿالقرف التاسع عشر ك  أكاخر زعماء المستكطنيف فيأحد  (1919-1876دكنسكف )أكأما ىاركف 

القرف العشريف، فقد حذر الركاد الصياينو مف أف يقطنكا بجكار الفبلح العربي القذر الجاىؿ الذم 
 ليـ أف كؿ العرب مرتشكف.كأكد  تتحكـ فيو الخرافات،

غيره مف الزعماء الصياينو قد ك أنو  في الككالو الييكدية اإلستيطافكقد ذكر جكزيؼ كاتيز، مسؤكؿ 
ف أ"ال يكجد مكاف لكبل الشعبيف )العربي كالييكدم( في ىذا البمد، ك و أن نتيجة مفادىاإلى  تكصمكا

ينبغي لذلؾ نقؿ كأنو  جزء منيا مف سكانياأك  يتطمب تفريغ فمسطيف صييكنيةال ىداؼتحقيؽ األ
الدكؿ المجاكرة، كبعد إتماـ عممية نقؿ السكاف ىذه ستتمكف فمسطيف مف إلى  العرب كؿ العرب

 الييكد.استيعاب المبلييف مف 
 صييكنيةككاف جابكتنسكي مف مؤيدم ىذا المخطط فأعد حيمو حيث اقترح أف تعمف المنظمة ال

العالمية معارضتيا نزكح العرب مف فمسطيف كبذلؾ تيدئ مخاكؼ العرب كيظف ىؤالء السكاف، 
ـ ليـ، كلذا فإنيـ سيحممكف متاعياستغبلالسذج، أف الصياينو يريدكف ليـ البقاء حتى يتسنى ليـ 

مما تتسـ بالخبث، كقد أثبت الفبلحكف  أكثرالحيمو التي تتسـ بالغباء أك  كيرحمكف، كىذه الخطو
فقد  ،أرضيـ، ككذلؾ فقد كاف كايزمف مف المطالبيف بذلؾبثبتكا ارتباطيـ أالفمسطينيكف عكس ذلؾ ك 

(، كثيقو كقعيا كايزمف تدؿ عمى أف 1937أغسطس ) 13" في كركنيكؿ نشرت مجمة "الجكيش
كايزمف كاف يرل أف نجاح مشركع التقسيـ يتكقؼ عمى مدل إخبلص الحككمة البريطانية لمتكصية 

، فقد 2الصييكني كثيران عف ذلؾ اإلستيطافرثر ركبيف مدير آالخاصة بنقؿ السكاف، كال يختمؼ 
منطقتي إلى  " لمفبلحيف العرب الذيف سيجردكف مف أمبلكيـترحيبلن محدكدان " 1911اقترح منذ مايك 

ىي الشرط الحيكم  األرضألف  ال مفر منو، ان حمب كحمص في شماؿ سكريا، كىذا التجريد كاف أمر 
 3نا فمسطيف.ستيطانال
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ية بيدؼ تيجير الييكد ستعمار االحبلؼ مع الدكؿ ككذلؾ فقد كاف جابكتنسكي مف دعاة سياسة األ
ه بكضع شعار أنصار كرفض مبدا التقسيـ كتعبيرا عف ذلؾ، فقد قاـ عدد مف  ،كاقعكفرض أمر 

لمنظمتيـ عبارة عف خريطة فمسطيف كشرؽ األردف كعمييا بندقية في مقدمتيا حربة مكتكب عمييا: 
 1الشعار شعارا لمنظمة أتسؿ. أصبح"ىكذا فقط"، ك 

عبارة عف بأنو  فييا العربي ينشتايف، يصؼآإلى  كجو كايزمف رسالو 1929نكفمبر  30كفي 
عنصر منحط، يحاكؿ الجرم قبؿ أف يستطيع السير، كىك شعب غير مستعد لمديمقراطية كمف 

 كالكاثكليؾ. فةالسيؿ أف يقع تحت تأثير الببلش
 ( فانو لـ يرى 1976-1882أما الفيمسكؼ البراغماتي األمريكي الصييكني الييكدم ىكراس كالف )

ه ساعات مستكرده، ال تبيف أكالدقبيمة مف صحراء النقب، يمبس ىك ك  في صكرة شيخإال  العربي
ة يرتدكنيا فكؽ جبلبيبيـ، ك كظيفتيـ بيالكقت، كيحممكف أقبلمان ال يستخدمكنيا في جاكيتات غر 

 2ية تيريب الحشيش بطبيعة الحاؿ.األساس
الصييكني آحاد ، فقد الحظ المفكر صييكنيةكصكرة العربي المتخمؼ صكرة ميمة في األدبيات ال

ىـ اعتبار كينظركف إلييـ ب ،( أف المستكطنيف الصياينو يعاممكف العرب باحتقار كقسكة1891ىعاـ)
شعب يشبو الحمير، ال يركف كال يفيمكف شيئان مما يدكر حكليـ، أنيـ  كعمى ،متكحشيف صحراكييف

يعاممكف العرب كما يعامؿ أف الصياينو العشريف القرف  أكائؿالركاد الصياينو في أحد  كما الحظ
 3األكركبيكف السكد.

مشركعان طرحو مكشيو بينككس نائب رئيس تحرير صحيفة دافار  صييكنيةقدمت ال 1930في العاـ 
 ان ييكدية في فمسطيف تصبح جزء دكلة إقامةإلى  كناؿ تأييد بف غكريكف، حيث كاف المشركع يدعك

مف اتحاد فيدرالي يضـ الشرؽ العربي بأسره، ككاف المفركض أف يشكؿ الفمسطينيكف أقميو داخؿ 
 4المفتكحو كلكنيا ىي نفسيا كانت تشكؿ أقميو داخؿ اتحاد الدكؿ العربية. دكلةال

 رستعمالبل امتداديا ككسائميا كدكافعيا كسماتيا العامة ىي أىدافية االمبريالية بستعمار االكالصييكنية 
 حاطةكاممة ال بد مف اإل إحاطةكحتى نحيط بيا  ،5الغربي كتتقاطع معو في ىذه السمات العامة

 الكاممة في جكانبيا العامة كالخاصة.
 الحرب النفسية ضد العرب:

معتد شرس"؟ إحدل اإلجابات عمى ىذا السؤاؿ تقدميا إلى  ىنا نتساءؿ: "كيؼ تحكؿ الجباف الذليؿ
 استعدادكالكقائع التاريخية تثبت لنا  ،اآللية الدفاعية، المسماة التشبو بالمعتدللنا السيككلكجيا كىي 
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كطنيا الييكدم في مكاف أخر غير فمسطيف. كفي ىذا ما يثبت أف  إقامةالصييكنية لمناقشة مسألة 
م. حيث انطمؽ ىذا العداء مف استعداء اختيار عداء الصييكنية لمشعكب العربية ىك عداء انتقائي ك 

، أىميامفاء المنتصريف في الحرب العالمية الثانية ضد العرب. كذلؾ بناء عمى إغراءات متعددة الح
 األفضؿ. كبالتالي فإنو مف أكركبيةعمى شعكب  رىابيف كممارستيـ لئلإرىابإلى  تحكؿ الييكد أىميا
المتحضرة الغيتك المترسبة في الدكؿ  الخبلص مف حثاالتك  1يـ كتحكيمو نحك العرب.إرىابتقنيف 

تقديـ تعكيض مادم لمذابح النازم التي أثارت ك  كالعاجزة عف التكامؿ في مجتمعات تمؾ الدكؿ.
لنفسية دكرىا في إذاعة ىذا الرعب كالحصكؿ العالـ. حيث كاف لمحرب اأنحاء  رعب الييكد في شتى

دكلة تتطمب مستمزمات يقدميا أثرياء الييكد  إقامةالفكائد المادية عمى مختمؼ الصعد. حيث ى عم
 الرشاكل التي دفعيا الصياينة كالمتجاىمة حتىأيضا )في مقدمتيا السبلح( كحيث تكفير تعكيضات ك 

 2اآلف.
 الشعكب العربية لتككف كبش الفداء. كتمكنت الصييكنية مف جر الجميع اختيارتـ  سسعمى ىذه األ

ت تيمة "معاداة الييكد" بمنزلة الفضيحة األخبلقية أصبحبعد أف . ختيارالتكاطؤ كقبكؿ ىذا االإلى 
كبيف  ،الخاضعة لمحاكـ نكرمبرغ. كذلؾ دكف تمييز بيف عداء مبرر يأتي كردة عمى فعؿ عدكاف

أعداء  ىـ "بديبل لمنازم كبالتالياختيار كىكذا بدأت الحرب النفسية ضد العرب ب عداء غير مبرر.
 3لجميع الدكؿ المنتصرة".

كىي حرب غير مرشحة  ،بدأت الحرب النفسية ضد العرب ،تيادكل قامةكبعد اطمئناف الصييكنية إل
 لبلنتياء حتى في حاؿ حصكؿ السبلـ المستحيؿ. كتضمنت ىذه الحرب الخطكط العريضة التالية:

 العربي. نسافتشكيو صكرة اإل -أ
عداء إلى  أم عداء عربي تجاىيا( لمحضارة الغربية بما مف شأنو تحكيؿ إسرائيؿتعزيز تمثيؿ )-ب

 ليذه الحضارة.
 الحرب النفسية المباشرة.-ج

 سيككلكجية محكمة تقكـ عمى العناصر التالية: أسسكيعتمد ىذا التشكيو عمى  تشكيو صكرة العربي:
العربي: كىي صكرة بشعة رسميا الغرب مف رؤية المستعمر. كبالتالي فإنيا  نسافالتصكير الغربي لئل

منزك كمندفع كراء  إنسافف العربي ىك في أ عمييا الدكافع العدكانية. كىي تتمخص صكرة تغمب
لعنجيية عظاميو )بارانكيا( كىك ال يحتـر أية مثؿ )بما فييا مثؿ إال  كىك نزؽ ال يقيـ كزنا شيكاتو.
بمقدار تدعيميا لعظاميتو. كىك متخمؼ كجاىؿ كعاجز عف استيعاب مبادئ المساكاة إال  مجتمعة(
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فاحش الثراء كىك انفعالي يمكف أف أك  لدرجة عجزه عف فيـ مبدأ الطبقة الكسطى. كىك إما فقير معدـ
 مدينكف لبلستشراؽ بيذه الصفات(.أننا  إلى اإلشارةحدكد التطرؼ اليكسي. )ال بد مف إلى  يصؿ

ا خصكصا( ية )السينماإلعبلميا إمكانياتكمف الطبيعي أف تستغؿ الصييكنية ىذه الصكرة كأف تكظؼ 
 .1لترسيخ قباحتيا

 
 

 ية:ستعمار االالسمات الخاصة لمصييونية 
حيث إف  ،يةستعمار االتتسـ الصييكنية بسمات خاصة تكاد تككف منفردة عف بقية الحركات 

عمى  ستيبلءاالإلى  كييدؼ ،ي إحبللياستيطان استعمارالصييكني في فمسطيف ىك  ستعماراال
الحركة ك  عميؿ استعمارالصييكني ىك  ستعماراال كما أف 2بدكف الشعب )أرض ببل شعب(. األرض

مؤسسات دكلة ك ربما كانت أك  جيش إمكانياتأك  عندما كجدت لـ يكف لدييا مجيكد الصييكنية
 استعماري الييكدم الصييكني ىك اإلستيطان ستعماراالك  .صييكنيةية استعمار تمتمؾ فقط خطو 

 ةأيديكلكجيىي  صييكنيةال ةيديكلكجيكاأل ،يحيط بو ي كالحضارم الذمنسانف المحيط اإلعمنفصؿ 
اية تغيير ت كمنذ البداستيدف صييكنيةال ةيديكلكجياألأف إلى  ضافةباإل .3االنغزاؿاالنفصاؿ ك 

ككذلؾ محاكلة تحكيؿ  ،تطبيعيا" أم محاكلة جعميا شخصية طبيعية"أك  الشخصية الييكدية
 ،األمـأك  مف الشعكب اآلخريفشعب مثؿ باقي أك  أموإلى  الجماعات الييكدية المتفرقة في العالـ

ال يكجد عمييا سكاف مطمقان )أرض ببل أرض  تطمع في الحصكؿ عمى صييكنيةكلذلؾ كانت ال
الشعار الصييكني، كىذه السمو إحدل مصادر خصكصيتو كتفرده، حسب شعب، لشعب ببل أرض( 

نيا في الكاقع مصدر صييكنيتو، كقد اقترح بف غكريكف عمى الزعيـ الفرنسي ديجكؿ أف يتبنى ا  ك 
ي حبلن لمشكمة فرنسا مع الجزائر، اإلستيطان ستعماراالبدالن مف  اإلحبلليم ستعمار اال اإلستيطاف

بحيث تقـك فرنسا بإخبلء المنطقة الساحمية مف الجزائر مف السكاف العرب كيتـ استبداليـ 
مستقمة لسكانيا "حؽ  دكلةالمستكطنيف الفرنسييف كحدىـ كبدكرىـ يقيمكف فييا مستكطناتيـ ثـ تعمف ب

 4".أخرل إسرائيؿأتريد أف أخمؽ جكؿ ردان يتسـ بالذكاء، إذ قاؿ "تقرير المصير " ككاف رد دي
يحاكؿ ، حيث ينفصؿ العنصر الدخيؿ عف السكاف األصمييف، ثـ اإلحبلليي اإلستيطان ستعماراالك 

)االنفصاؿ الكامؿ(، ال يحؿ  ف مجرد االبارتيايدأالتخمص منيـ عف طريؽ نقميـ خارج الحدكد ك 
يضمف االستقبلؿ  اإلحبللي ستعماراالو، ك يديكلكجيألا الصييكني بمنطمقاتيا ستعماراالمشكمة 

ي، كفي الكقت ذاتو يشكه بشكؿ كامؿ البناء اإلستيطانالعنصرم كاالجتماعي الداخمي لممجتمع 
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الصييكني  ستعماراالكبذا يككف  ،م كالحضارم لمسكاف األصمييف الذيف تـ طردىـقتصاداال
 1و شراسو كعنفان.أشكال أكثرك  ر،ستعمااالأعمى مراحؿ  اإلحبلليي /اإلستيطان

الصييكني ىك محاكلة استقبللو النسبي عف الدكؿ الغربية الراعية لو  مستعمار كالسمة الخامسة لبل
كحيف سأؿ سيؿ ركدس حاييـ كايزمف عف اعتراضو عمى كجكد  ،كاعتماده عمييا في الكقت نفسو

ف إرد الزعيـ الصييكني قائبلن:  ،الييكدية دكلةكال سيطرة فرنسية محضو عمى المشركع الصييكني
 ،كيتدخمكف في شؤكف المستكطنيف ،يتدخمكف في كؿ شيءأنيـ  إذ نجميزالفرنسييف ليسكا كاإل

 2الركح الييكدية. دكلةكيحاكلكف أف يفرضكا عمييـ الركح الفرنسية، بينما كاف اليدؼ أف تجسد ال
 األرضك  ،ذك طبيعة تكسعيةأنو  ياإلستيطانالصييكني الييكدم  ستعماركالسمة السادسة كالمميزة لبل

مقكمات ك ركائز أىـ  أحد مستعمار االتعتبر في الفكر الديني الييكدم كالفكر السياسي الصييكني 
التي ترتبط  صييكنيةما تزعـ الكك ،كىي التي تنطمؽ مف جكىر "المشكمة الييكدية" ،ىذا الفكر

 3شعارنا فمسطيف داككد كسميماف".ىيرتزؿ يقكؿ في مذكراتو، سيككف "بأرض الميعاد"، ك "
تمنح ليـ لتككف قاعدة انطبلؽ لتكسعيـ  األرضذلؾ يطالب ىيرتزؿ بجزء مف إلى  كلمكصكؿ

يكفي لبلحتياجات الحقيقية لؤلمة،  األرض"لنمنح السيادة عمى جزء مف : كتحقيؽ أحبلميـ فيقكؿ
ذات  األرض"كنحف نريد سياده يكفميا لنا القانكف الدكلي عمى قطعة مف ، كسكؼ نتكفؿ نحف بالباقي

. كمرحمة أكلى كيضيؼ ىيرتزؿ "ال ينبغي أف نتصكر 4احة كبيره كافيو لتحقيؽ متطمباتنا العادلو"مس
، كىك بذلؾ يككف منسجمان مع "أف رحيؿ الييكد سيككف رحيبلن مفاجئان ككامبلن دائمان سيككف تدريجيان 

يعجز  الظبي، ككما أف جمد الظبي الأرض  فمسطيفأرض  م التكسعي الذم يسمىدالفكر التممك 
الييكدية" كىي عند ىيرتزؿ تزداد بازدياد  الدكلةأرض  عف استيعاب لحمو كجسمو، كذلؾ ىي "

 التي يحتاجيا المشركع الصييكني. دكلةالمياجريف الييكد إلييا كىـ الذيف سيقرركف حدكد ال
بيذا الفكر كىذا التكجو، كىذه العنصرية كىذا االستعبلء غير آبو بسيادة تمؾ  صييكنيةكزعيـ ال
التي يريدىا كال بشعكبيا التي تعيش عمييا، كبذلؾ يككف ناقضان لكؿ القكانيف كاألعراؼ التي  األرض
 5إقامتيا.إلى  تككف كافمو لمدكلة الييكدية التي ينشدىا كيتطمع فأط يريدىا فق

 الييودي الصييوني في فمسطين ىي: ستيطانية لالألساساوالسمات  ىدافاأل
ية عندما اإلستيطان ستراتيجيةلقد حددت منظمة الحاخامات العسكرية الصييكنية جكىر اال- أ

نما  ،ليس ىدفان  اإلستيطافبأف  (1943أكدت في العاـ ) السياسي عمى البمد،  ستيبلءىك كسيمة لبلكا 
الصييكنية كقد عرؼ بف غكريكف  ستراتيجيةالثابت في االي األساسالعنصر أنيا  م فمسطيف، أمأ

                                                           
1
 133نفسه،-

2
 133االصهٌونٌة،ٌدٌولوجٌالمسٌري،عبدالوهاب،األ-

3
 145راءةنحوالفكرالدٌنًوالفكرالسٌاسًالٌهوديالمعاصر.لهلول،جبر،المواثٌقوالعهودفًممارساتالٌهود،ق-

4
 145نفسه،-

5
 141المسٌري،عبدالوهاب،الٌدالخفٌةفًالحركةالٌهودٌة.-



66 
 

كىذه السمو البنيكية الثابتة مف  ،ىك التكسع الصييكني اإلستيطاف، ك اإلستيطافالصييكنية بأنيا 
 1الييكدم. اإلستيطافسمات 

خطان  يأخذ اإلستيطافكىك ما جعؿ  ،الييكدم الصييكني بحركة اليجره الييكدية اإلستيطافارتبط - ب
زيان مع الخطكات التي قطعيا المشركع الصييكني لجذب المياجريف كاقتبلعيـ مف الببلد التي متكا

 أقامكا فييا.
ية الييكدية مؤسسات تقؼ عمى رأسيا بدالن مف أف تقؼ عمى اإلستيطانالمؤسسات بأف  كمف المبلحظات

 ي الصييكني المقمكب(.اإلستيطانقدمييا )ك يمكف تسميتيا اليـر 
التي ستزرع  األرضعمى  ستيبلء، كىي تنظيمات زراعية ىدفيا اال2ؾ مزارع الكيبكتسفقد كاف ىنا

خمؽ الطبقة العاممة إلى  ككاف ىناؾ اليستدركت كىك نقابة عماؿ تيدؼ كتككيف طبقة مزارعيف ييكد.
 كتعبير عف كضع قائـإال  الييكدية حصران، كىك عمى خبلؼ النقابات العمالية في العالـ التي ال تظير

 بالفعؿ.
البالماخ كىي  ىك ثـ كانت ىناؾ منظمات كتنظيمات الحراسو المختمفة، منظمة الحارس كالياجانا

أم أف الجيش يسبؽ الشعب، ككما  ،خمؽ الشعب الييكدمإلى  مؤسسات كتنظيمات عسكرية تيدؼ
راف كال حيث يكجد سبلح طي إسرائيؿفي إال  الشعراء الييكد "كؿ الشعكب تممؾ سبلح طيرافأحد  قاؿ

 3يممؾ شعبان".
الطمبة ككذلؾ  انتظاركمبافو كىيئة تدريس في األمر  ت في بادئأسسككذلؾ الجامعة العبرية نفسيا 

يمكف سحب ىذا المنطؽ عمى كؿ الحركة الصييكنية التي بدأت بتأليؼ كتشكيؿ الحككمة 
الدكلة الصييكنية الييكدية التي كانت  إقامةي كالرئيسي ىك األساسالصييكنية التي كاف ىدفيا 

تجميع السكاف الييكد "حككمة فدكلة فشعب"، كما مف شؾ في أف ىذا إلى  يأساستتطمع كبشكؿ 
تـ تيكيدىا  ،كفكره غير ييكدية صيغةية في بدايتيا ىي األساسالصييكنية  صيغةأف الإلى  يعكد

 األصكؿكما أف بعض  ،تممصت منياأك  صيغةلتجنيد المادة البشرية الييكدية التي رفضت ىذه ال
كلذلؾ كاف كالبد  ؛التي انحدرت منيا بعض العناصر الصييكنية صعبت عمييـ القياـ بكظائؼ معينو

ية مختمفة، ميمتيا جذب استيطانالصييكني كجكد مؤسسات صييكنية  اإلستيطافأف يسبؽ 
سمات أىـ  ليـ، كما أف مفالمستكطنيف كتدريبيـ كحمايتيـ كتقديـ كؿ التسييبلت البلزمة 

أك  الصييكني أف الكياف االجتماعي الصييكني الييكدم في فمسطيف لـ يكف مكجكدان  اإلستيطاف
متكامبلن، بؿ كاف في مرحمة بداية التككف كالتشكؿ، كلـ يكف ىدؼ المستكطنيف المياجريف االندماج 

 اإلستيطافيتسـ ك  كما قؿ.كياف اجتماعي كسياسي منفصؿ كمست إقامةبؿ  ،في المجتمع القائـ
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 ،بسبب الخكؼ كالياجس األمني ،جماعي عسكرم استيطافبأنو  الصييكني الييكدم في فمسطيف
 ككذلؾ ،كمنطمقاتيا األسطكرية كالدينية كاالستعبلئية القائمة عمى العنؼ كبسبب الطبيعة الييكدية

الذم انتقمت إليو، كقد جماعة المستكطنيف ترفض االندماج في المحيط الحضارم الجديد ألف 
 1ساىمت عمميات الدعـ كالتمكيؿ كاإلسناد القادمة مف الخارج في تعميؽ ىذه السمو.

نما  ،يان اقتصادالصييكني ليس مشركعان  اإلستيطافك  ىك مشركع عسكرم كلذلؾ فيك ال يخضع كا 
 المنتشرة في العالـية، كالبد أف يمكؿ مف الخارج مف الجماعات الييكدية قتصادلمعايير الجدكل اال

 2م االمبريالي.ستعمار االمف الراعي أك 
كلذلؾ كاف مف الضركرم  ،ال يعرفكنيا كىي مأىكلو بالسكافأرض  إلى كالمستكطنكف الييكد ىاجركا

غربية. كبأف  أكركبيةية استعمار كبأف تككف ليـ رعايو كحماية  ،أف ينظمكا أنفسيـ بطريقة صارمو
لكضع مشركعيـ الصييكني الييكدم  ،كالعسكرية جتماعيةية كاالدقتصاتككف ليـ مؤسساتيـ اال

 3مكضع التنفيذ.
 ،التخطيط كالمتابعة كالتطبيؽ الفعمي لميجره أعماؿفتـ تأسيس الككالة الييكدية كميمتيا القياـ ب

 كتأميف كؿ ما يحتاجكنو مف كسائؿ كادكات إنتاج ك خدمات لممياجريف. ،كتدريب المستكطنيف
ككذلؾ  4لصالح الحركة الصييكنية راضيكانت ميمة الصندكؽ القكمي الييكدم شراء األككذلؾ فقد 

المؤسسات كالكسائؿ  أبرزالمؤسسات العسكرية كالتنظيمات العسكرية السريو كشبو العسكرية مف  تعد
ار كتكاصؿ العممية استمر كالمحافظة عمى  ،ية الصييكنيةاإلستيطانالتي تعمؿ عمى تنفيذ المخططات 

ىا اعتبار ب ،اإلستيطافككذلؾ تعبئة الييكد المستكطنيف كتجنيدىـ حكؿ فكرة  ،ية كحمايتيااإلستيطان
كالمنظمات كالتنظيمات العسكرية المختمفة  ،ارية كالنجاحستمر النمكذج المناسب لمصمكد كالبقاء كاال

 5األمنية ك رفع الركح المعنكية. دكاراألك ة الحراس أدكارتقكـ ب
ي الصييكني في فمسطيف يتسـ ببعض السمات الثابتة التي اإلستيطان قتصادفاال بقان:ككما أشرنا سا

 ،أخرلات اعتبار ية عمى أية اإلستيطانات عتبار كية لبلاألكلالذم يعطي  قتصادكىك اال ،ال تتغير
م مع قتصادية كالناتج االقتصادم كالتكمفة االقتصادفمثبلن في حاؿ تعارضت مقتضيات الرشد اال

نما  يةقتصادات االعتبار كية ال تككف لبلاألكلفإف  ،ياإلستيطانالنشاط  كأىـ  اإلستيطافلضركرات كا 
ية تعبير عف الرغبة في النجاح قتصادات االعتبار كاال ،ىذه الضركرات ىك األمف كالبقاء المادم

المادم البقاء االثني ي نفسو، كيرتبط بالبقاء اإلستيطانم بينما يرتبط األمف بكجكد الجيب قتصاداال
كىك يعني أف جماعة المستكطنيف تكد الحفاظ عمى نفسيا كجماعة  ،كالحضارم كاالجتماعي
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ثني كاالجتماعي مرتبط تماـ ية مستقمة ذات خصائص متميزة كمنفصمة، كاالستقبلؿ اإلاستيطان
 ،كمتفكقة عسكريان  ،حبللية غازيوإية استيطانىا جماعة اعتبار ار جماعة المستكطنيف باستمر االرتباط ب
المعنكم  األساسؿ يصبح ستغبلبادتيـ إف لـز األمر. كىذا االكا   ،ؿ السكاف األصمييفاستغبلكتقكـ ب

كالغزك كالعنصرية، كلذلؾ تقكـ جماعة المستكطنيف بعزؿ نفسيا  اإلبادةكالخمقي الذم يبرر عمميات 
 ،فيما كجياف لعممة كاحده ،عف السكاف كالبعداف األمني كالثقافي ليسا منفصميف بأية حاؿ

ؿ كقير استغبلفاالستقبلؿ الثقافي كالحضارم كما يؤدم لو مف عزلو كما يصاحبو مف عمميات 
تعميؽ العزلو إلى  تفاقـ المشكمة األمنية التي تؤدم بدكرىاإلى  لؤلخر تستجمب العداء الذم يؤدم

 1.جتماعيةالثقافية كاال
ي اإلستيطان قتصادسمات االأىـ  تحديد كافرازإلى  تؤدمكىذا الكضع كىذه السياسات كالسمككيات 

العزلو ككجكد الياجس األمني يصبح إطار  كعسكريتو "أم التعاكنات االشتراكية"، كألنو في كجامعيتو
يو المعادية أمران مستحيبلن، إذ نسانكضع المستكطف بمفرده في مكاجيو البيئة الجديدة كالطبيعية كاإل

م، كىذا ما فعمو قتصادكال بد مف التنظيـ العسكرم كاال ،الجيكد البشرية كالماديةالبد مف حشد كؿ 
دارة الصييكنية، فقد حكلكا أنفسيـ إشراؼالصياينة ب المستكطنكف يو متماسكة استيطانجماعو إلى  كا 

تكثيؼ جيكد إلى  يو كزراعيو تيدؼاقتصادكقامكا بتطكير مؤسسات  ،منظمو عسكريان تستبعد العرب
كتجميع مصادرىـ البشرية )المزارع، الجماعية، اليستدركت(، كطكرا كذلؾ مجمكعو مف  ،راداألف

 2، كالعمؿ، كالحراسة كاإلنتاج(.األرضاقتحاـ ك )العمؿ العبرم، مثؿ المفاىيـ ذات الطابع الجماعي 
 ،األمنية كالعسكرية اإلستيطافتعاكنيتو تعبير عف ضركرات أك  ياإلستيطان قتصادكجماعية اال

عمى الربح،  جتماعيةية، ترل أسبقية المجتمع عمى الفرد كالعدالة االإنسانكليست تعبيران عف رؤية 
و تأخذ ىذا الشكؿ الجماعي في التنظيـ في مراحؿ اإلحبلليية اإلستيطانكلذلؾ فكؿ المجتمعات 

بشكؿ جماعي م كاالجتماعي قتصاد، كلذلؾ كاف البد مف التنظيـ السياسي كاالى األكل  اإلستيطاف
 3في مكاجية الكاقع الجديد كالسكاف األصمييف.

ك لذلؾ كاف البد مف التذكير ببعض العناصر المقتصرة عمى المشركع الصييكني في فمسطيف التي 
ات الجدكل اعتبار ية عمى اإلستيطانات عتبار كغمبت اال ،ةيدعمت كعززت كقكَّت ىذه الجماع

 ية.قتصاداال
ه قاعده اعتبار المشركع الصييكني الييكدم في فمسطيف باألكركبية إلى  تنظر االمبريالية الغربية- أ

كمركزان استثماريان أيضان. كلذلؾ كاف التركيز عمى دعـ ىذا  ،لبلمبريالية الغربية عسكريو متقدمو
 .ى األكل  المشركع عسكريان بالدرجة
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العالمية بجمع التبرعات المالية  صييكنيةتقـك الحركة الصييكنية كبالتعاكف كالتنسيؽ مع المنظمة ال- ب
 ي الييكدم في فمسطيف.اإلستيطانلدعـ المشركع 

الدعـ تصب في خدمة   أشكاؿالمشركع الصييكني مشركع كظيفي مدعكـ امبرياليان كغربيان ككؿ - ت
 1.قتصادكجماعية اال اإلستيطافكخدمة المؤسسات الجماعية الصييكنية لتقكية قبضة  ،اإلستيطاف

ية ىك ظيكر النازيو قتصاداال صييكنيةال التي ساعدت عمى تقكية الجماعية الييكديو األسبابك مف - ث
النقؿ( بيف أك  2)الترانسفير عقد معاىدة اليعفراةإلى  كىك الذم أدل بدكره ،الغربية ألمانيافي 

تدفؽ كثير مف المياجريف الييكد األلماف ك رؤؤس األمكاؿ عمى ىيئة إلى  أدت، ك كالنازيو الصييكنية
 ألمانياقامت  دكلةالمستكطنيف في فمسطيف، كبعد قياـ الإلى  النازيو ألمانيابضائع كمعدات قدمتيا 

عما لحؽ بالييكد مف أذل، ككؿ ىذه  صييكنيةال بدفع مبالغ كبيره كتعكيضات لمدكلة الييكديو
كقد  3فيما بعد. دكلةالصييكني الجماعي كشككة ال قتصادت قكت شككة االالمعكنات كالمساعدا

حكؿ المبالغات الصييكنية بشأنو. كحسبنا بغض النظر عف الشككؾ  اليكلكككستت الصييكنية استغم
. كيستغؿ في ستغبلالتذكير باال ؿ السيككلكجي لو. لذا تعرض صكره في معارض سنكية حتى اليـك

مف ليـ كيجبرىـ عمى آ( كمبلذ إسرائيؿحياء مشاعر الذعر كاليمع عند ييكد العالـ. بما يرسخ )دكلة إ
ثـ تعاكد الظيكر  ،يذه الشائعة الغاطسة التي تظير كتختفيلأسباب الركاج  أبرزمف  كىذادعميا. 

صييكنية. التي ال –فتستقبؿ بالقبكؿ كالتصديؽ. كعمى ىذا النكع مف الشائعات تركزت الحرب النفسية 
 .4حياء األساطير عمى شكؿ شائعات غاطسةإيمكف اختصارىا بإعادة 

الماده البشرية إلى  ي الصييكني الييكدم في فمسطيف ككما أسمفنا بحاجو دائمان اإلستيطانالمشركع - ج
 5ار اليجرة.استمر متابعة العمؿ لضماف ك  صييكنيةكالقتاؿ، كلذلؾ كاف عمى ال اإلستيطافلتثبيت 
البد مف كجكد النزعة الجماعية كالتعاكنيات االشتراكية لؤلسباب الخاصة بطبيعة الماده ككاف 

 كىي: أم المستكطنيف الصياينو ،فمسطيفإلى  البشرية الييكديو التي تـ نقميا
تحديث كتطبيع مف المنظكر الصييكني حتى إلى  الماده البشرية )مجتمع المستكطنيف( بحاجو- أ

إلى  ككاف المطمكب تحكيميـ ،السمسرة كالمضاربات أعماؿكاالشتغاؿ ب ،تتخمص مف أمراض المنافي
ية كالسياسية، كعممية قتصادجماعات منتجو كمسيطرة عمى اإلنتاج كتحقؽ لنفسيا السيادة اال

التحديث تعني تحكيؿ ييكدم الجيتك)السمسار المرابي(، صاحب رأس الماؿ الربكم الذم كاف 
الذم يحمؿ  ،المستكطف الجديد المقاتؿإلى  الحاكـأك  األميرؿ الشعكب لصالح استغبليستخدمو في 
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ية ستعمار االكالعنؼ لصالح القكه االمبريالية  رىاباإلكيمارس  ،السبلح ضد السكاف الفمسطينييف
 الراعية لممشركع الصييكني. األكركبية

كانت  أكركبالجماعات المستكطنيف القادميف مف  صييكنيةال حركةالتي طرحتيا ال ةالصيغة التعاكني- ب
لـ تكف  ممكيةمبلؾ زراعييف، رغـ أف الإلى  لتحقيؽ قدر مف إصبلحيـ بتحكيميـ ةعف كسيم ةعبار 
كىـ لـ  التي تشبع أحبلميـ كطمكحيـ. ممكيةكانت نكعان مف الأنيا  إال ،فرديةكلـ تكف  كاممة

نما  المالؾ لـ يكف شخصان معينان ك  جراءايصبحكا  تسمى " لشخصية الييكدية"،  معنكية شخصيةكا 
في تثبيت الكثير مف المستكطنيف في أمبلكيـ التعاكنية  كأثرىادكرىا  صكريةال ممكيةككاف ليذه ال

 1بيـ كحالة الصراع المكجكدة. محيطةرغـ الظركؼ ال ،الجديده
األكامر لممستكطنيف، ككاف مف الصعب عمييـ تقبميا كاالنصياع ليا بحكـ  إصداركاف مف الصعب - ت

كلذلؾ كانت الصيغة التعاكنية  ،خمفياتيـ المختمفة التي حممكىا مف المجتمعات التي جاؤكا منيا
 مناسبة ليـ.

اشتراكية  ان أفكار الشرقية يحممكف  أكركباكاف الكثير مف المستكطنيف الييكد كتحديدان القادميف مف - ث
 صييكنيةال حركةكقد كاف لمصيغة التعاكنية التي طرحتيا ال ،متطرفة ككاف البد مف تفريغيا كتسريبيا

 2الجماعي العسكرم، يسمى "تعاكنان اشتراكيان" دكران في تحقيؽ ذلؾ. قتصادالتي تمثمت في اال
كلـ  ،تي عاشكا فيياف مف أكساط ىامشيو في المجتمعات اليكاف المياجركف مف الييكد الجدد قادم- ج

شراؼك  مساعدةإلى  يكف ليـ خبره في الزراعو ككانكا بحاجو الفنييف لمتدريب كاكتساب الخبرة  ا 
 الصييكني الجماعي. قتصاداالإطار  كالتجربة في

كىك مجتمع يتسـ  ،الصييكني الييكدم في فمسطيف ىك مجتمع مياجريف جدد اإلستيطافمجتمع - ح
الكاليات إلى  ليذىب األرضار فريؽ منيـ في الببلد كاف كثير منيـ يترؾ استقر بسيكلو كبيره، فبعد 

مف  صييكنيةال حركةكالمستكل المعيشي أعمى، كقد تمكنت ال ،المتحدة حيث فرص العمؿ أفضؿ
ي التكقؼ الكامؿ عناالنسحاب ال يألف  ،التغمب عمى ىذه الصعكبة عف طريؽ الصيغة الجماعية

 حركةلذم كاف ممكف أف يحدث في حالة الممكية الفردية ككانت الااألمر  نتاجيةلمعممية اإل
 .األرضتقـك باستبداؿ مياجر أخر عف ترؾ  صييكنيةال

أفضؿ الصيغ الستيعاب المياجريف الجدد أنيا  صييكنيةأثبتت الصيغة الجماعية التي طرحتيا ال- خ
كالتنظيمات الجماعية المزارع التعاكنية ألف  ؛ككظائؼ ليـ كذلؾ أعماؿ إيجادفيي قادرة عمى 

 كانت تشمؿ كؿ جكانب الحياة. خرلاأل
ساىمت الصيغة التعاكنية في تخفيض حدة الصراعات العرقيو داخؿ جماعات المستكطنيف، فكؿ - د

جمدتو  أبناءكيسيطر عميو  ،متنظيـ التعاكني الذم تسكد فيو قيمو الحضاريةلمياجر كاف ينضـ 
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 حركةكقد أدرؾ القائمكف عمى ال ،بكلندييفالأك الركس، أك  لركمانييفبمده كمسقط رأسو مف ا أبناءك 
جماعي  أساسككاف البد مف إدارة المجتمع عمى  ،الييكديو ىذه الحقيقو كالككالو صييكنيةال

أنيا  إال ،الحر قتصادكتؤمف باال ،اليو ليبرالية في غالبيتيااسماتيـ كانت ر أيديكلكجيعسكرم، رغـ أف 
قبمت بالتنظيـ الجماعي كالتعاكنيات االشتراكية، كقامت بدعميا كتمكيميا ببل تردد كبدكف التقيد بأية 

 1و خارجية.أيديكلكجيات اعتبار 
فقد  ،العمؿ عمى تمميع صكرة الييكدم يى الميمة األصعب التي كاجيت الصييكنية كقد كانت

كقد بمغت ىذه الصكرة حدا مف السكء . أذىاف األكركبييف كالغربترسخت عكرات ىذه الصكرة في 
 جعؿ الييكد أنفسيـ يرفضكنيا كينفركف منيا.

 تضمنت الخطكات التالية: كتطمبت جيكدا غير اعتيادية ،الميمة كانت عسيرةفإف  ميما يكفك 
رافضة أنيا  براز الشخصيات الييكدية: انطمقت الييكدية مف منطمقات عممانية بما يعنيإ -أ 

ف ىذا الرفض المشترؾ ىك الذم أعطى لمصييكنية إالتقميدية. بؿ ربما أمكف القكؿ لمصكرة الييكدية 
 2االنطبلؽ كالتحرؾ. إمكانيات

كىكذا كانت الصييكنية في حؿ مف اعتماد التصنيؼ الديني لمييكد. فراحت تباىي كتبرز 
تيا كعبر الشخصيات الييكدية حتى كلك كانت ممحدة كرافضة لمديف الييكدم. فتمكنت عبر عمماني

انتصارات  أبرزالييكدم بمظير "العبقرم المتفكؽ". ىذا النجاح كاف  إظيارىذه الشخصيات مف 
 أبناءأخطر الشائعات الصييكنية. فيؤالء العباقرة كانكا أحد  الصييكنية. كىك –الحرب النفسية 

رافضة النتمائيا ف غالبيتيـ كانت إالحضارات التي عاشكا فييا كالظركؼ الحضارية المتكافرة ليـ. 
 .3الييكدم

آليات الدفاع النفسي. حيث يحاكؿ المخطكؼ التقرب أحد  التشبو بالمعتدم: كىذا التشبو ىك -ب 
كجمب االطمئناف ليا. كىذا تحديدا ما فعمتو  ،مف خاطفو كالتشبو بو بيدؼ الدفاع عف نفسو

انية التي تتنانقض مع الشخصية الصييكنية منذ قياميا. حيث تشبيت بالمعتدم باعتناقيا القيـ العمم
"صكرة الييكدم الجديد".  الييكدية كتمغييا. كعف طريؽ ىذا التشبو تمكنت الصييكنية مف طرح مفيـك
كقد القى ىذا الطرح نجاحا فكاف السبب في تشجيع الصييكنية عمى متابعة سمسمة مف التشبييات 

 4بالمعتدم، كمنيا نذكر:
ف األمريكيكف منذ مطمع ىذا القرف شديدك الحذر مف الخطر التشبو بالمعتدم البراغماتي: كا
تفضيؿ عدـ قبكؿ الييكد عمى قبكليـ كتذكيبيـ فيما بعد )كما إلى  الييكدم. حيث قادتيـ براغماتيتيـ

دكلة بدكف تاريخ عمى  إقامةفعؿ األكركبييف(. لكف الصييكنية تشبيت بيذا العدك البراغماتي لدرجة 
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 اعتبارالكاليات المتحدة(. بؿ إف التشبو الصييكني بالكاليات المتحدة قد بمغ حدكد )غرار دكلتو )أم 
( إدانة لمكاليات إسرائيؿأية إدانة ؿ) اعتبار( الكالية الحادية كالخمسيف. بما يستتبعو ذلؾ مف إسرائيؿ

رم الدكتكر كيعمؽ عالـ النفس المص 1رالمتحدة نفسيا. فالبلجئكف الفمسطينيكف يقابميـ الينكد الحم
مصطفى زيكر عمى جكىر تمؾ الظاىرة فيقكؿ "اف التكحد بالمعتدم اذف حيمة ال شعكرية تصطنع 

 2.لمتغمب عمى الخكؼ مف المعتدم
النككية تقابميا قنابؿ ىيركشيما كناغازاكي، كنابالـ بحر البقر يقابمو نابالـ فيتناـ  سمحةكممكية األ
 كقس عميو.

( إسرائيؿالرئيسية لتسكيؽ صكرة المعة ؿ) األداةستعمرات الزراعية ج الكيبكتزات: كانت ىذه الم
ية متحضرة. فكانت إنسانالجديد، حيث طرحت ىذه الكيبكتزات رمزا عالميا لتجمعات  كالييكدم

كتترؾ لسكاف ىذه  ،العالـأنحاء  مف الشباف مف مختمؼ اآلالؼ( تستضيؼ فييا عشرات إسرائيؿ)
ىؤالء بصكرة "الييكدم الجديد". بؿ إف الصييكنية استعادت عف طريؽ ىذه  إقناعالمستعمرات ميمة 

 .3الييكدية األصكؿالمستعمرات آالؼ الشباف مف ذكم 
غيا، كما يقكؿ ييا تفر استيطانيا استعمار المشركع الصييكني في فمسطيف كاف كمنذ البدايات مشركعا 

 ىذه السمات: كأىـ  سمات بارزة كمتعددةية ليا ستعمار االية اإلستيطانكالمجمعات ، زريؽ كفرسكف
 : ى األكل  السمة الرئيسية

الية اسمية ر اقتصادالفمسطينية كذلؾ بفرض عبلقات  جتماعيةكاال يةقتصادالتحكيؿ القسرم لمبنية اال
جتماعي تقميدم يقـك بالدرجة ماقتصادعمى نظاـ  عمى كسب الرزؽ اليكمي، كقد بدا ىذا   ىاألكل  كا 

 ،ي مف جيةاإلستيطانالييكدم  قتصادنتداب البريطاني عمى فمسطيف كعمؿ عميو االالاالتحكيؿ خبلؿ 
عف دكلة عبلف عمى نحك أشد بعد اإل استمر، كلكنو أخرلكسياسة حككمة اإلنتداب مف جية 

لذلؾ ىك التحكيؿ  جتماعية، كالعكاقب االاألرضىك المكرد الرئيس الذم تدره  قتصاداإلحتبلؿ، كاال
 4عماؿ بأجر.إلى  لؤلىالي كالفبلحيف كالمزارعيف

كاإلجتماعي كالسياسي  مقتصادكالسمة الرئيسية الثانية ليذا التحكيؿ القسرم ىي التيميش اال
 ية ييكدية جديدة.اقتصادكا عمى ىامش مركز قكة أصبحلمفمسطينيف الذيف 
العاممة مف األىالي األصمييف في حرؼ ثانكية تابعة القكة يبقي عمى ك  ،يةاقتصادكالذم يكلد تبعية 

الييمنة السياسية الييكدية كتحـر  أركافية تثبت قتصاداال التبعيةك الي الغربي؟ اسمالييكدم الر  قتصادلبل
 ،أفراد يقطعكف االخشاب بفؤكسيـإلى  ف يتحكلكاأإلى  م كتتطمعقتصادالفمسطينييف مف االستقبلؿ اال

ما السمة الثالثة ، أكائؿمنظركا الحركة الصييكنية األكىذا ما كاف يحث عميو  ،يـبً رى قً بً  المياهكيحممكف 
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ي كبأف اإلستيطانات التي تبرر الكجكد يدكلكجياأل ية ىي إختبلؼاإلستيطان يةستعمار االالحكـ  نظمةأل
إلى  صييكنيةلديو المبررات الدينية كالتكراتية كالبلىكتية لمقياـ بذلؾ، كليذا فقد ارتكزت الحركة ال

كالعقدة  ،كالعزؿ االجتماعي ،ماقتصاد اؿستغبلكاال ،كالقكة العسكرية ،إسمكب القمع السياسي
ىي انكميزية(  إنجمتراككاف المشركع الصييكني عازما عمى بناء دكلة تككف ييكدية كما  ،العنصرية

رئيس لمكزراء أكؿ  ئذكفي الشيادة التي ادلى بيا ديفيد بف غكريكف الزعيـ الصييكني الذم صار بعد
دكلة ييكدية فنحف أك  "حيف نقكؿ إستقبلال ييكديا"أفاض في شرح ىذا المفيكـ قائبل:  ،إسرائيؿفي 

زراعة ييكدية، ا ييكديا، ك اقتصاديادم عاممة ييكدية، كنعني أنعني قطرا ييكديا، تربة ييكدية، كنعني 
ستقبلال كامبل كما ىك الحاؿ بالنسبةمنا ييكديا، أنحف نعني سبلمة ييكدية،  كصناعة ييكدية، إلى  كا 
رغبة صييكنية صامتة أفصحت عنيا كذلؾ بيانات بف غكريكف كتصريحاتو أنيا  1أم شعب آخر
تحصؿ الحركة الصييكنية عمى قطر "يصرح فعميا مف أصحابو السابقيف" كلما لـ بأف  البلحقة كالقائمة

كعف طريؽ التيجير القسرم  ،راضيراء األتتمكف الحركة الصييكنية مف تحقيؽ ذلؾ عف طريؽ ش
 .1948السبلح عاـ بقكة نجزت القكات الييكدية معظـ ىذه الميمة أفقد  ،مسمحةأك  يةاقتصادبكسائؿ 

لـ  إسرائيؿدكلة ييكدية في فمسطيف " إف تأسيس دكلة  إقامةعف عبلف ككذلؾ قاؿ بف غكريكف بعد اإل
رؤيتنا التاريخية، إف تجميع المنفيف ىك شرط الـز لتحقيؽ ىذه في تحقيؽ   ىاألكل  يكف سكل المرحمة
 2."الرؤية تحقيقا كامبل

رىبت أالقكة العسكرية الكحشية التي عمى  اعتمدم الصييكني لتيكيد فمسطيف ستعمار االالمشركع 
 الناس.

  ىاألكل  اإلنتداب البريطاني بقي مفتكحا لمييكد فقط، في البداياتأياـ  أسساليستدركت الذم تك 
ية في نمك كتطكر الكجكد الييكدم في فمسطيف في األساسككاف مف المؤسسات  ،لتأسيس ىذا اإلتحاد

، كقد فضؿ االتحاد كبشكؿ منظـ ترجيح 3مرحمة ما قبؿ الدكلة، كىك يممؾ ثمث الصناعة الييكدية
 الييكدية العرقية. الصييكنية النظريةإلى  ااستنادكذلؾ  العمالة الييكدية عمى العماؿ الفمسطينيف.
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 الرابعالفصل 
ية ومرحمة التنفيذ السيكولوجي ستعمار االالصييونية السياسية واالمبريالية 

 الفعمي لممشروع الصييوني
إلى  فإنو يمكف تقسيميا الصييكنية اتاالتجاىتعدد ىذه عمى الرغـ مف  الصييونية اتاالتجاى-

 :يتيف تؤدياف ميمات متكاممة كىماأساسمدرستيف 
 اإلطار النظري لمصييونية السياسية() المدرسة الصييونية السياسية( 1

م كاالجتماعي لمفائض قتصادىي مشكمة الكضع االف المسألة الييكدية ألسياسية تدعي الصييكينة ا
كليست مشكمة االنتماء الديني  ،األكركبيةالعاجز عف االندماج في المجتمعات  ،السكاني الييكدم

تى كلف يتأ ،يكد مثؿ كؿ الشعكب في كطفيصبح اليبأف إال  كاليمكف حؿ المسألة الييكدية .الييكدم
 1.ال يشاركيـ فيو غيرىـ ،كطف خاص بيـإلى  عف طريؽ تيجير الييكدإال  ذلؾ

تحت  ،كمعترؼ بيا ،بالحصكؿ عمى براءة ذمة معمنةإال  كلكف مثؿ ىذا البرنامج ال يمكف تنفيذه
حيث  ،ال سيما فمسطيف، ك أية مستعمرة استيطافالترخيص السياسي لمييكد بأجؿ  حماية دكلية مف

يقكؿ زعيـ ىذه المدرسة تيكدر ىرتزؿ "تتجو مساعينا صكب الحصكؿ عمى براءة مف الحككمة 
كحيف تصبح البراءة  ،بحيث تأتي البراءة في ظؿ سيادة صاحب الجبللة السمطاف العثماني ،التركية

يمكننا آنذاؾ الشركع في  ،عمى الضمانات القانكنية العامة البلزمة في حكزتنا شرط أف تشتمؿ
 2.عممي كاسع النطاؽ استعمار

 .مؤسس الحركة الصييكنية 3تيكدكر ىرتزؿ ىك (كزعيـ المدرسة )الصييكنية السياسية
بزعامة ىرتزؿ لتحقيؽ  السياسية لمصييكنية التطبيقي اإلطار(لقد سارت جيكد )الصييكنية السياسية

 :متكامميف ىمااتجاىيف  الكطف الييكدم في فمسطيف في
ف ضمف فمسطيف م اعتبارب .مع السمطاف العثماني عبدالحميد الثاني اتفاؽإلى  محاكلة الكصكؿ -أ

 4.أف يقبؿ بالمشركع الصييكني في فمسطيفأجؿ  مف أمبلؾ الدكلة العثمانية
يطاليا ألمانيامناشدة الدكؿ الغربية الكبرل كال سيما -ب كالكاليات المتحدة  ،كبريطانيا كالنمسا كا 
 .في بذؿ مساعييا لدل السمطاف العثماني حتى يقبؿ المشركع الصييكني في فمسطيف مريكيةاأل
 .المحاوالت الصييونية السياسية لدى الدولة العثمانية-1

مطالب بأف  وقناعإل 1896بالسمطاف عبد الحميد منذ العاـ  تصاؿبدأت المحاكالت الصييكنية لبل
ية، كال تنطكم عمى أية أخطار تيدد الدكلة العثمانية، كبأف إنسانالصييكنية في فمسطيف ىي مطالب 
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، كقد لجأ ىيرتزؿ لتحقيؽ ىدفو في 1الصييكنية كالييكد سيقفكف في صؼ اإلمبراطكرية العثمانية
 2ة في ذلؾ.دعانة بالمسؤكليف األتراؾ كبأصدقائو لممساعمقابمة السمطاف باالست

)شركة ذات امتياز( تحت  إنشاء  قابؿ ىيرتزؿ القيصر األلماني كعرض عميو 1898كفي العاـ 
كطمب منو التكسط لدل السمطاف العثماني بالسماح لو بمقابمة السمطاف، كىيرتزؿ  ،الحماية األلمانية

فمسطيف تمر عبر تركيا، إلى  الطريؽبأف  في المنطقة، ككذلؾ كاف يدرؾ ألمانيا أىداؼكاف يدرؾ 
بتركيا، كحاكؿ تقديـ اإلغراءات كالتسييبلت المالية البلزمة  ألمانياؿ عبلقة استغبلكىك بدكره حاكؿ 
 ،كتسديد ديكنيا ،تاـ لممساعدة في حؿ مشاكؿ تركيا المالية استعدادعمى أيضا كغير ذلؾ، كبأنو 

لقد شرحت لمسمطاف "كىك يقكؿ في يكمياتو  ،يةستعمار االأطماع القكل أماـ  كمساعدتيا في الكقكؼ
ستعمؿ جيدىا كي تمنعيا مف مقابمتو أف القكل الكبرل التي تريد لتركيا أف تظؿ ضعيفة  أثناء

الكبرل  ، كىك الذم كاف يعمؿ كيتعاكف مع القكلككأنو ىك المنقذ لتركيا" إصبلح أكضاعيا الداخمية
السمطاف عبد الحميد رفض المطالب الصييكنية رفضان ف أالقكؿ  لتقسيـ اإلمبراطكرية. كخبلصة

نما  ، فيي ليست ممكياألرضقاطعان كقاؿ: ال استطيع أف أبيع مقدار أنممة مف ىذه  ىي ممؾ كا 
، كقد 3كيمكف لمييكد أف يحتفظكا بأمكاليـ ،شعبي الذم حصؿ عمى اإلمبراطكرية بعد أف سقاىا بدمو

جثتي بعد مكتي كلكف  يحصمكا عمى فمسطيف مجانان بعد تقسيـ اإلمبراطكرية، كأنا قد أرضى بتمزيؽ
 4ال أرضى بتشريح جسدم كأنا حي.

كتركيا، فقد تابع جيكده لدل الدكؿ األركبية  ألمانياكرغـ فشؿ الجيكد التي بذليا ىيرتزؿ مع 
اسييف ه نحك بريطانيا حيث التشجيع كالدعـ لمصييكنية مف قبؿ القادة السيأنظار ، كركز يةستعمار اال

 5ييف.ستعمار االالبريطانييف 
 6المحاوالت الصييونية السياسية لدى الدول الغربية الكبرى  -2
عف  ،بالدكؿ الغربية الكبرل تصاؿلقد بدأت المحاكالت الصييكنية السياسية بزعامة ىرتزؿ لبل-

كي  (،ليبذلكا مساعييـ لدل السمطاف العثماني )عبدالحميد الثاني ،ـ1896طريؽ زعمائيا منذ عاـ 
استطاعت الحركة الصييكنية كبزعامة ىيرتزؿ أف تقيـ  حيث ،يقبؿ بالمشركع الصييكني في فمسطيف

راعية  ،كعمى رأسيا اإلمبراطكرية البريطانية ،األكركبيةصبلت كعبلقات كثيقة كقكية مع الدكؿ 
ليذا الكجكد الييكدم   ىاألكل  ، كذلؾ منذ البدايات7ي في فمسطيفاإلستيطانالمشركع الصييكني 

ية ستعمار االفي القرف التاسع عشر، كاستطاعت أف تتكاصؿ مع كؿ الدكائر  الصييكني في فمسطيف

                                                           
1
 .236ٌهوديللسٌطرةعلىفلسطٌن،األنجلوالسعدون،صالحبنمحمود،االتحاد-

2
 .225النازٌةوفلسطٌن،ألمانٌاعبدالغنً،عبدالرحمن،-
3
 .119-118لهلول،جبر،العهودوالمواثٌقفًممارساتالٌهود،-
 196-195موقفالدولةالعثمانٌةمنالحركةالصهٌونٌة،الحالق،حسان،-4
5
 45-32،44الكٌالً،عبدالوهاب،تارٌخفلسطٌنالحدٌث،-

6
 .116،119كورنٌٌف،لٌف،جوهرالصهٌونٌة،-
7
 .1996،26-1897نائور،مردخاي،الصهٌونٌةفًمائةعام-
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كدعمو المادم  ،تعيش عمى قكتو كأمكالو ،العالمي ستعماراالكبأف ترتبط ارتباطا عضكيا ب ،الغربية
م اإلمبريالي الغربي، كلذلؾ يمكف ستعمار االمحدكد، كتشكؿ غطاء ليذا التكجو الكالمعنكم غير 

عف شركة قانكنية تحت عبلف بيدؼ اإل ألمانيات الصييكنية تكاصمت كبقكة مع تصاالف االإالقكؿ 
عمى  ستيبلءف غطاء لمتكجيات الصييكنية الحقيقية لمسيطرة كاالالحماية األلمانية الرسمية، لتكك 

انتزاع ترخيص دكلي لمكجكد أجؿ  ، ككذلؾ بيدؼ التأثير عمى اإلمبراطكرية العثمانية مف1األرض
 2الصييكني في فمسطيف.

ت صييكنية كمحاكالت حثيثة مع الرئيس النمساكم لتأييد اليجرة اتصاالفقد كانت ىناؾ أيضا ك 
مقابمة القيصر الركسي  1899فمسطيف، ككذلؾ مع ركسيا فقد حاكؿ ىيرتزؿ في العاـ إلى  الييكدية

كطمأنتو بالنسبة لؤلماكف المقدسة في  ،نيقكال الثاني لمحصكؿ عمى تأييده لممشركع الصييكني
كجكدىا تحت سيطرة بأف  ، مكحيان الصييكني المستقبمي تككف خارج نطاؽ الحكـبأف  فمسطيف،

قابؿ ىيرتزؿ كزير الداخمية الركسي الذم  1903ثمانييف ال يخدـ مشاعر المسيحييف، كفي العاـ الع
ت كلقاءات عقدت اتصاالإلى  إضافةىذا  .3أبدل رغبة في ىجرة الييكد كالتخمص مف مشكبلتيـ

 1908.4بيف رئيس الصييكنية الجديد دافيد كلفسكف كالرئيس الركسي في العاـ 
الذم أبدل عطفا كتأييدان لممشركع  ،إيطاليا كقابؿ الممؾ اإليطاليإلى  تكجو ىيرتزؿ 1904كفي العاـ 

في محاكلة  ،ت الصييكنية مع الكاليات المتحدةتصاالالصييكني في فمسطيف، ككذلؾ لـ تنقطع اال
في المكقؼ العثماني لمقبكؿ بالمشركع الصييكني، كيمكف إجماؿ المكاقؼ ليذه الدكؿ بأنيا لمتأثير 

العبلقة القائمة بيف ىذه الدكؿ كالصييكنية ألف  كذلؾ ،نت مؤيدة لمتكجو الصييكني في فمسطيفكا
 ية.األساسية بالدرجة استعمار ىي عبلقة 

مع كؿ القكل ذات  اتصاؿكقد كانت بريطانيا التي تمثؿ مركز كقمب كركح اإلمبريالية الغربية عمى 
صداربرعاية الصييكنية ك تكجت التي  5يةستعمار االالعبلقة في تكجياتيا  كعد بمفكر، بعد أف  ا 

 استمرك  1905خططت ككضعت اآلليات المناسبة في مؤتمر كامبؿ بينرماف، الذم عقد في العاـ 
ار الكجكد استمر بحث في أفضؿ اآلليات كالكسائؿ لمسيطرة عمى المنطقة ك ك ، 1907حتى العاـ 

ار حالة الفرقة كالخبلؼ كالضعؼ في استمر ك  ،اإلمبريالي األكركبي في حالة مف القكة كالتناسؽ
ي اإلستيطانككذلؾ فقد كانت بريطانيا تشكؿ الدرع الحامي كالكاقي لممشركع الشرؽ األكسط، 

كىي  ،الصييكنية ةار تكاصؿ اليجرات الييكدياستمر الصييكني في فمسطيف، كىي التي عممت عمى 
 1948.6الييكدية في العاـ الدكلة  إقامةعف عبلف الحقيقية لئل األسبابالتي ىيأت 

                                                           
1
 1،164جرٌس،صبري،تارٌخالصهٌونٌة،ج-

2
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3
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4
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5
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6
 .529-528سوسة،أحمد،العربوالٌهودفًالتارٌخ،-
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الدبمكماسية كغير الدبمكماسية في  طراؼمختمؼ األإلى  الصييكنية لجأتف إالقكؿ  كباختصار يمكف
كمخططاتيـ  األكركبيةم بأطماع الدكؿ ستعمار االربط مشركعيا إلى  يا، كسعتأىدافسبيؿ تحقيؽ 

ية لتحقيؽ الدعـ المعنكم قتصادالمالية كاال مكانياتؿ، كسخرت كؿ اإلستغبلفي السيطرة كاال
أربعة دكؿ عالمية أعربت عف بأف  كخير دليؿ عمى ذلؾ ما قالو الصييكني ماكس نكردك كالمادم.
، كبريطانيا، بالمساعدة الفعمية كالعممية، كركسيا ألمانياىا لمساعدة الييكد كالصييكنية كىي: استعداد

 1دبمكماسيا كسياسيا.و  أمريكابالخطط البلزمة، ك 
عبلمي، القكؿ إف  ككذلؾ يمكف الصييكنية قامت بنشاط عالمي كاسع، سياسي كدعائي، كمالي، كا 

 2.اتاالتجاىم، كتنظيمي ىائؿ لتجنيد القكل التي تتمتع بيا الصييكنية في كؿ اقتصادك 
 المدرسة الصييونية العممية: )اإلطار النظري لمصييونية العممية(:-2

أف الحؿ ىك إال  ،مف اإليماف بمثؿ ما تؤمف بو الصييكنية السياسية (تنطمؽ )الصييكنية العممية
 :محؿ الخبلؼ بيف المدرستيف

عف طريؽ جيكد الييكد الذاتية إال  ال يمكف حؿ المسألة الييكديةأنو  حيث ترل )الصييكنية العممية(
أجؿ  مف ،بطريقة جماعية ،الييكد في فمسطيف استيطافأمر كاقع عف طريؽ  إيجادكالعمؿ عمى –

 3.بناء الكطف الييكدم في فمسطيف
 :اإلطار التطبيقي لمصييوينة العممية

 ،في فسطيفالصييكني بزعامة )كايزمف( لتحقيؽ الكطف الييكدم  (لقد قامت )الصييكنية العممية
كذلؾ بتشجيعيـ  ،كالعمؿ عمى تكطينيـ فييا ،فمسطيفإلى  الشرقية أكركبابتيجير آالؼ مف ييكد 

نذ القرف ، مية في فمسطيفاإلستيطانإتماما لمشركعات الييكد  ،بشتى الكسائؿ راضيعمى امتبلؾ األ
زعيـ )الصييكنية العممية( يكتسب بعد كفاة  (كقد إبتدأ الزعيـ الصييكني )كايزمف .التاسع عشر

 .قكة جديدة ـ،1904)ىرتزؿ( في عاـ 
 :فريقيفإلى  (إنقسمت )الحركة الصييكنية كقد-
أيو أك  ،فمسطيف ستعماري ضركرة الحصكؿ عمى ترخيص سياسي ال)ىرتزؿ( ف فريؽ أيد رأم -أ

 .كىذه ىي )الصييكنية السياسية( التي سار عمى نيجيا )ىرتزؿ( حتى كفاتو أخرلدكلة 
 :ككاف بزعامة كايزمف الذم قاؿ)فمسطيف(،  استيطافصر عمى ضركرة كفريؽ أ-ب

ككاف ذا لكف دكف إعداد مبلئـ، ، ك عمؿ عظيـأم )ىرتزؿ( بصدد القياـ بأنو  البداية"ظير لي منذ 
ف عمى أثرياء الييكد أف يفتحكا خزائنيـ ليعطكا : أكاف يرل أكال،لكنيا ساذجة، ك شخصية قكية

ل لتمارس الدكؿ الكبر  إقناعيجب أنو  ككاف يرل ثانيا ،طالما كاف يممؾ فمسطيف،ـالسمطاف مف مالي

                                                           
1
 35-23توما،إمٌل،الصهٌونٌةالمعاصرة،-

2
 55-49تارٌخفلسطٌنالحدٌث،الكٌالً،عبدالوهاب،-

3
 254-252ةالصهٌونٌة.ٌدٌولوجٌالمسٌري،عبدالوهاب،األ-
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 ألمانيالذا فقد كجد )ىرتزؿ( ضالتو في ، ك عمؿ كضامنة لمصفقةكلت ،الضغط عمى تركيابعض 
نجمتراك  ككانت  إنجمتراإلى  ثـ تحكؿ بعد ذلؾ ،كالقيصر ألمانياكشرع يركز عمى  العظمييف،الدكلتيف  ا 

كيستمد منيا  ،المنظمة الصييكنية برمتيا تحت تصرفو يمارس الضغط بكاسطتيا مع أثرياء الييكد
 1".لمقياـ بمساعيو لدل الدكؿ الكبرلالسمطة 

قد رافؽ ذلؾ ، ك كمف يتتبع السراب ،كاف تتبعو ليـ، ك فمسطيف وسكؼ يعطكنأنيـ  تكىـ )ىرتزؿ(
)ىرتزؿ( نحك األغنياء كاألقكياء كرجاؿ المصارؼ  انصرؼذ ، اتحكؿ القيادة الصييكنية نحك اليميف

لى دكؽ بادف الكبير ،الييكد الممكليف لى سمطاف تركيا، ك كالقيصر فيميمـ ،كا  كزير إلى  ـ مؤخرا، ثا 
 .كاف لدينا إيماف ضئيؿ بتفضؿ القكل عمينا أخرلكنحف مف ناحية  ،الخارجية البريطاني

ككاف يتشدؽ  ،عمى المجيكد الدبمكماسي لمحصكؿ عمى فمسطيف لمييكد ()ىرتزؿ اعتمدأيضا كيقكؿ 
لكف النتيجة ، ك فمسطيف كاليجرة الجماعية ستعمارالبراءة الك  ،ثؿ اإلعتراؼ الدكليم ،بالكممات الكبيرة

 2السنيف كلـ يبؽ سكل الكممات".إضمحمت عمى مر 
 ؿ الزعيـ الصييكني آحاد ىاعاـ:كيقك 

 ،البراءة أساسما مف دكلة تبنى عمى ألنو  ،لف يتأتى عف طريؽ الدبمكماسية إسرائيؿ"إف خبلص 
رساء  ،السطح الذم يستظمو الكائف العضكم السياسيأك  ،السقؼإال  التي ليست أما الدكلة كا 

كمف ىنا كاف تأسيس الصندكؽ التدريجي البطئ"،  اإلستيطافؽ فيجب أف يتـ عف طري ،قكاعدىا
إف الصندكؽ القكمي -:تحقيقا ليذا الغرض حيث جاء في قرار تأسيسو 1901القكمي الييكدم عاـ 

في  راضيفي شراء األإال  ائمة لمشعب الييكدم كمكجكداتو لف تستخدـالييكدم سيككف ممكية د
 3.(فمسطيف كسكريا

 الصييكني التكفيقي بيف المدرستيف(: االتجاه) المدرسة الصييونية التوفيقية-3
ف كؿ كاحدة أ، مف خبلؿ عرضنا ألسمكب المدرستيف الصييكنيتيف السياسية كالعممية يتضح لنا 

، مف ثـ تاتي المرحمة الثانية، ك التي يجب أف تككف السباقة  ىاألكل  المرحمةمنيما تعتبر نفسيا 
 4.كأنيما مرحمتاف متعاقبتافف

خبلؼ شكمي كثانكم في ظؿ التكجو أنو  رغـ ،جدؿ عريضإلى  كىذا الخبلؼ بيف المدرستيف أفضى
 األسمكبب) كطف لمييكد بزعامة بريطانيا، كقد جاء االندماج فيما عرؼ قامةاإلمبريالي الرسمي إل

و كايزمف في المؤتمر الصييكني الثامف المعقكد استخدممقترح  اصطبلحكىك  (التكفيقي–الصييكني 
أنو  عمى الرغـ مف ،سدل (حيف رأل ضياع جيكد الفريقيف )السياسية كالعممية ،1907في الىام عاـ 
فالمساعي  ،مع تغميب الطابع العممي ،ضماف نجاح جيكدىـأجؿ  مركز الزعامة مفلـ يكف آنئذ في 

                                                           
1
 3.54الزغٌبً،أحمد،العنصرٌةالصهٌونٌة،ج-
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ية في استيطانبقدر ما يسبقيا مف عمميات إال  ال يقدر ليا النجاح في الحصكؿ عمى الكعكد السياسية
تزداد إذا قمنا أىميتو  لكف، ك "إف العمؿ السياسي ال شؾ ميـ جدا.كفي ىذا يقكؿ كايزمف ،فمسطيف

ذا نسقنا ما بيف الفكريف فسنصؿج أعماؿب  1 .نا بسرعةأىدافإلى  دية في فمسطيف كا 
فمحنا في الحصكؿ عمى براءة كتمؾ التي كاف أأننا  "ىب :ككانت حجة )كايزمف( تتمخص بقكلو

عمى ، ك ىذه البراءة لتظؿ عديمة القيمة ما لـ ترتكز عمى تراب فمسطيففإف  ،ىرتزؿ يسعى كراءىا
ذاتيا ليست سكل قصاصة  بحدفالبراءة  ،عمى مؤسسات أنشأؤىا ألنفسيـك  ،كا ىناؾاستقر ييكد 
إلى  فنحف ال نممؾ القدرة عمى تحكيؿ البراءة السياسية ،كالحككمات األمـلسنا كسائر أننا  ذلؾ،كرؽ

ميس لنا إذف ما ندعـ البراءة بو كنساندىا بكاسطتو سكل العمؿ ، فحقيقة كاقعة عف طريؽ القكة
أف عرضنا لقضيتنا لف يقدر لو إال  ،مجالس العالـأماـ  نا اف تبقى قضيتنا ماثمةطبعا يمزم،ىناؾ

كيقكؿ الزعيـ الصييكني )بف  كالتعميـ"، ستعماراالاليجرة ك  أعماؿإذا قامت معو إال  ،النجاح كالفعالية
جميع مساعينا السياسية مع فإف  ،األرضنا المادم في استيطانما لـ نكسع رقعة " (غكريكف
اإلنجاز المادم ىنا أقكل حجة ف ،ستسفر عف ال شئ ،ميما كانت بارعة كنشيطة ،بريطانيا
 2."سياسية

في  (الكطف لمييكد إيجادتتحرؾ تحت زعامة كاحدة ليدؼ محدد كىك ) (مف ىنا بدأت )الصييكنيةك 
كمف ثـ تيجيرىـ  ،ار في عممية بناء المستكطنات لمييكد في فمسطيفستمر اال :مف خبلؿ فمسطيف

م حظي بالدعـ كاإلسناد ، كىك العمؿ الذاألرضكتيكيد العمؿ ك  ،األرضالييا كالعمؿ عمى احتبلؿ 
كطف ييكدم ليـ  إقامةتكفؿ لمييكد  ،محاكلة الحصكؿ عمى براءة دكلية مف خبلؿأيضا ك  أكركبامف 

 .في فمسطيف
حتى قاربت  ،الثابت الذم تسير عمى ىديو (التكفيقي ىك منيج )الصييكنية األسمكبىذا  أصبحكبذلؾ 

مف تمؾ )البراءة( كذلؾ حيف قررت )القكل اإلستعارية( بعد إزدياد نشاط  ،ليوإالحصكؿ عمى ما تصبكا 
 رؼ بػ)مؤتمر )بانرماف، عماستعمار قد مؤتمر ، عالصييكنية في المطالبة بفمسطيف ككطف لمييكد

العمؿ عمى فصؿ الجزء األفريقي مف المنطقة العربية كالقاضي "ب 1907م( في )لندف( عاـ ستعمار اال
حاجز بشرم قكم كغريب عمىى الجسر البرم الذم يربط آسيا  إقامةعف جزئيا اآلسيكم كأقترح لذلؾ 

حيث يشكؿ في ىذه المنطقة كعمى مقربة مف قناة ، بيربطيما معا بالبحر المتكسط، ك بأفريقيا
 3.كعدكة لسكاف المنطقة ،ستعمارقكة صديقة لبل،السكيس

كفي  ،فيي حركة كما تدعي كجدت لحؿ مشكمة الييكد ،كالصييكنية ىي حركة التناقضات كالمغالطات
المقابؿ ىي حركة عدكاف كتعدم عمى شعب فمسطيف، كىي حركة تناقض المنيج العممي المكضكعي 

                                                           
1
 211ٌة،االصهٌونٌدٌولوجٌالمسٌري،عبدالوهاب،األ-

2
 3.58الزغٌبً،أحمد،العنصرٌةالٌهودٌة،ج-

3
 الٌهوديللسٌطرةعلىفلسطٌن.األنجلوولمزٌدمنالمعلوماتٌمكنالرجوعالىكتاباالتحاد،528سوسة،أحمد،العربوالٌهود.-
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سناد  ،أكركبيةية استعمار تيا كأساطيرىا الكاذبة، كىي حركة افي أطركح كال حياة ليا مف دكف دعـ كا 
كما تمارسو مف تمييز كعنصرية كعدكانية،  ،ما تدعيو مف ديمقراطيةإلى  إضافة. ىذا ستعماراال

ككذلؾ التناقض الحاد بيف ما تدعيو مف عممانية كبيف اعتمادىا عمى األساطير كالدعايات الدينية. 
بية كالعنصر االشكنازم عمى حسب السفادرم ككذلؾ تناقضيا المتمثؿ في تركيزىا عمى الثقافة الغر 

 الشرقي.
كاليكـ الصييكنية عاجزة عف استحضار الييكد في الكقت الذم كانت تعمف حربان ضد االندماج كىذا 

 1الكجكد الييكدم في الغرب.
 العثمانية:الدولة الصييونية وىدف إسقاط 

حيث 1897،2( عاـ األكؿ)المؤتمر الصييكني  قرارا كىدفا صييكنياالعثمانية  الدكلة لقد كاف إسقاط
 جاء فيو:
ي أساستحطيـ األمبراطكية التركية،شرط فإف  ار رفض السمطاف لممطالب الصييكنية،استمر "في حاؿ 

 3حككمة صييكنية في فمسطيف. قامةإل
ذات  طراؼكىنا بدأت الصييكنية العالمية تعمؿ بجد كبالتعاكف مع كافة القكل الدكلية ككؿ األ

تمؾ الدكؿ كانت )بريطانيا( فقد أعترؼ كزير خارجيتيا كأىـ ، العبلقة التي يمكف أف تساعد في ذلؾ
 جاء فييا: 1917عاـ  مريكيةكزير الدكلة األإلى  "بمفكر" في رسالة بعث بيا

كقد  ،نا التي نريد تحقيقياأىدافف القضاء عمى اإلمبراطكرية العثمانية قضاء تاما ىك مف أ"ال شؾ 
شبو مستقؿ، في آسيا الصغرل، فإذا نجحنا فبل شؾ أك  يظؿ الشعب التركي كنأمؿ أف يظؿ مستقبل

المناطؽ أىـ  الببلد العربية، كستفقد كذلؾاسـ  التي يطمؽ عمييا عادة جزاءأف تركيا ستفقد كؿ األ
العرب( في ستفقد إستنابكؿ كيقكؿ الباحث البريطاني )لكرنس أنيا  كما في كادم الفرات كدجمة،

 .1916)المخابرات البريطانية( عاـ إلى  تقريره السرم )سياسات مكة( الذم رفعو
ذا عرفنا كيؼ أىداف" نا الرئيسية: تفتيت الكحدة اإلسبلمية، كدحر اإلمبراطكرية العثمانية كتدميرىا، كا 

لسياسية،داخؿ ار مف األتراؾ فسيبقكف في دكامة مف الفكضى استقر نعامؿ العرب، كىـ األقؿ كعيا لبل
 4دكيبلت صغيرة حاقدة كمتنافرة، كغير قابمة لمتماسؾ"

بكاسطة المحافؿ الييكدية - : لقد كجدت جمعية االتحاد كالترقيجمعية اإلتحاد والترقيو الصييونية 
كال  ،كقكصكة كسبلنيؾ مناستر مجاال كاسعا لعمميا في الكاليات العثمانية الثبلث -1905منذ عاـ 

بسبب المراقبة الدكلية التي كانت مكجكدة فييا برعاية بريطانيا كفرنسا، كركسيا،  ؛سيما األخيرة منيا

                                                           
1
الحضارة.ولمزٌدمنالمعلومات-لشعبا-القضٌة-،الحوت،بٌاننوٌهض،فلسطٌن261-259لمزٌدمنالتفاصٌلٌمكنالرجوعإلىص-

 47-45أٌضاٌمكنالرجوعإلىكتابدمج،ناصر،تحوالتمنهجٌةفًمسارالصراع،
2
 ٌهوديللسٌطرةعلىفلسطٌن.األنجلوالسعدون،صالحبنمحمود،االتحاد-
3
 .118-117لهلول،جبر،المواثٌقوالعهودفًممارساتالٌهود،-
4
 .235العنصرٌةالٌهودٌةوآثارهافًالمجتمعاإلسالمًوالموقفمنها،الزغٌبً،أحمد،-
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يطاليا اثنتيف مف ىذه الدكؿ أك  ، ككانت كؿ كالية مف ىذه الكاليات تخضع لمراقبة دكلة1كالنمسا، كا 
حتى ال يتيسر لمدكلة  ،لدكليةألىميتيا عيف ليا ىيئة عميا لممراقبة ا ان أف سبلنيؾ تبعإال  الخمس،

أف إال  ف كاف ىناؾ مفتش حككمي تركي عاـ،ا  العثمانية مراقبة التحركات المناىضة لمسمطاف، ك 
 2.حركةكجكد ىذه الدكؿ كاف يشؿ مف ت

فقد بدأت  ،نشاطا قكيا ضد السمطاف 1907- 1905ىذا كقد شيدت تمؾ الفترة، فيما بيف عامي 
حيث عقد  ،كمف ضمنيا الببلد العربية كفي خارجيا ،)تركيا الفتاه( تنتشر في داخؿ الدكلة أفكار

لبحث الخطط المستقبمية في كيفية مناىضة السمطاف ككانت مقرراتو  1907مؤتمر إتحادم عاـ 
 :أىمياتشتمؿ عمى مطالب 

 إجبار السمطاف )عبدالحميد الثاني( عمى ترؾ العرش.-1
 .تركية القائمةإسقاط الحككمة ال-2
 3تأسيس أصكؿ عضكية )المشركطية كالمشكرة( الدستكر-3

كبذلؾ يعترؼ  ـ بقكة1908عضكية )جمعية اإلتحاد كالترقي منذ العاـ  فيييكد )الدكنمة( شارؾكقد 
 الصييكني )كالف( حيث يقكؿ:

ككاف ىؤالء  ،أعضاء جمعية اإلتحاد كالترقي كانكا مف الدكنمة، كممف عاشكا في المنفى أكثر"إف 
 4.األكركبيةتبلميذ السياسة 

كزارة إلى  في مذكرة بعث بيا السفير البريطاني في تركيا )جيرارد الكنز(أيضا كما كشؼ عف ذلؾ 
 ( حيث جاء فييا:1910الخارجية البريطانية، في )

راؾ يمدكنيا ف لجنة اإلتحاد كالترقي، تبدك في تشكيميا الداخمي، تحالفا ييكديا تركيا مزدكجا، فاألتإ"
بالمادة العسكرية الفاخرة، كيمدىا الييكد بالعقؿ المدبر، كبالتدبير كبالماؿ، كبالنفكذ الصحفي القكم 

 "  أكركبافي 
التخطيط الدكلي كالتخطيط الييكدم الصييكني متخفيا تحت )جمعية االتحاد كالترقي(  أبتداكمف ىنا 

 5العثمانيةتدمير الخبلفة أجؿ  التركية الييكدية مف
 عزل السمطان عبدالحميد الثانيالصييونية و 

عقد  1909كفي العاـ  .لقد مارست جمعية اإلتحاد كالترقي كظيفة فعالة في االنقبلب التركي
قرركا فييا خمع السمطاف، بعد أف تفتعؿ اضطرابات في  أعضاء جمعية االتحاد كالترقي جمسة سرية،

إستانبكؿ، كىناؾ إلى  زحؼ الجيش في )مقدكنيا( 1909العاصمة )إستانبكؿ( كفي نفس العاـ 

                                                           
1
 .285ٌهوديللسٌطرةعلىفلسطٌن،األنجلوالسعدون،صالحبنمحمود،االتحاد-
2
 237-3،236الزغٌبً،أحمد،العنصرٌةالٌهودٌةوآثارهافًالمجتمعاإلسالمًوالموقفمنها،ج-

3
 111-157؛حرب،محمد،العثمانٌونفًالتارٌخ،212الصهٌونًوالسٌاسةالٌهودٌة.السعدنً،مصطفى،الفكر-

4
 .3،235فًالمجتمعاإلسالمًوالموقفمنها،جوأثرهاالزغٌبً،أحمد،العنصرٌةالٌهودٌة-
5
 .239-3،238نفسه،ج-
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قصر السمطاف كضرب الحصار عميو، كرغـ إلى  األمر حتى إنتيى 1انقض عمى حصكف إستانبكؿ،
حقؽ اليدؼ بخمع السمطاف عف الحكـ، مر السمطاف جنده بالمقاكمة حفاظا عمى األمة، كتأذلؾ لـ ي
كعدك الحرية  ،لككنيـ تخمصكا مف السمطاف األحمرىممت الصحافة الييكدية ليذا الخمع، حيث 

 كمضطيد الصييكنية عمى حد تعابيرىـ.
 رئيس الفرع األمريكي لممنظمة الصييكنية العالمية. كيقكؿ الكاتب الصييكني )ريتشارد غكتيايؿ(

 يخفؽ قمبو فرحا كابتياجا، مثمما يخفؽ قمب الصييكنية عمى انقبلب تركيا الفتاه".أحد  "ما مف
انتعشت األماني الصييكنية في فمسطيف عمى أمؿ ممارسة األعضاء الييكد )الدكنمة( في جمعية ك -

االتحاد كالترقي نفكذىـ عمى بقية أعضاء الجمعية الذيف كانكا أقؿ تشددا مف السمطاف، بشأف 
نشاءك  ،فمسطيفإلى  السماح بيجرة الييكد كفي ىذا تقكؿ الجاسكسة  ،ية فييااإلستيطانالمستعمرات  ا 

 الييكدية )سكزم ليبرماف( نقبل عف كالدىا الذم كاف يخاطبيا بقكلو:
فمسطيف بعد إبعاد ذلؾ السمطاف الظالـ، عبدالحميد، كاليكـ يقكـ سمطاف  األرضإلى  "سكؼ نذىب

ضعيؼ عمى إدارة فمسطيف، ال يتدخؿ في شؤكف ىجرتنا، ىؿ تعرفيف مف كاف يحكـ فمسطيف؟كاف 
تعاليـ محمد، كىـ العرب القساه الذيف ال يرحمكف كال يشفقكف،حيث إلى  األمــ فمسطيف أصدؽ يحك

فمسطيف في عيد الحكـ العربي كالسمطاف التركي عبدالحميد،كاف إلى  كاف الييكد في حالة ىجرتيـ
انتيى  ىؤالء يمنعكنيـ مف النزكؿ في فمسطيف، كيبقكف في البكاخر حتى ييمككا جكعا، في ىذه الفترة

ذلؾ العيد األسكد،حيث كاف سبلطيف األتراؾ المستبدكف يقتمكننا جكعا، كسكؼ نتخمص مف 
ف إخكاننا الييكد، أنفقكا أمكاال "طائمة " ألبعاد ذلكـ السمطاف الظالـ عف إاالستبداد كنجتمع ىناؾ، 

 الحكـ.
كا أعضاء تغماسالييكد ألف  كذلؾ، كحصؿ خبلؼ شديد بيف أعضاء )جمعية اإلتحاد كالترقي(

جمعية لفي ىذا يقكؿ )أيكب صبرم( القائد العسكرم )، ك )جمعية اإلتحاد كالترقي( لتحقيؽ مآربيـ
 2:اإلتحاد كالترقي(

لقد كقعنا في شرؾ الييكد عندما نفذنا رغبات الييكد عف طريؽ الماسكنييف لقاء صحيفتيف مف 
في الكقت الذم عرض فيو الييكد ثبلثيف مميكف ليرة ذىبية، عمى السمطاف  ،الميرات الذىبية

 3لـ يقبؿ بذلؾ".أنو  إال عبدالحميد لتنفيذ مطالبيـ
ـ بشأف تحديد 1898"كمع ذلؾ ظمت القكانيف الصادرة في عيد السمطاف "عبدالحميد الثاني" عاـ 

 فمسطيف سارية المفعكؿ.إلى  زيارة الييكد كمدتيا

                                                           
1
 .325الحالق،حسان،مواقفالدولةالعثمانٌةمنالحركةالصهٌونٌة،-
2
 .249-3،248الزغٌبً،أحمد،العنصرٌةوآثارهافًالمجتمعاإلسالمًوالموقفمنها،ج-
3
 .249نفسه،-
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م الصييكني لدل الحكـ الجديد قتصادأثبتت فيما بعد مدل قكة النفكذ السياسي كاال حداثف األأاأل 
فمسطيف إلى  في تركيا، مما ساعد عمى إزالة القيكد، التي كانت تقؼ في كجو اليجرة الييكدية

 بعدما إتضحت سياسة اإلتحاد كالترقي( الطكرانية، ،تدريجيا مما عجؿ بإنياء الكفاؽ العربي التركي
الحميد كاف جزءا مف سيككلكجية المؤامرة  ف سقكط السمطاف عبدأكىذا يؤكد  .1المكالية لمصييكنية

 الكبرل الغتصاب فمسطيف.
 كيعترؼ المستشرؽ الييكدم )برناردلكيس( في كتابو )نشكءتركيا الحديثة( حيث يقكؿ:

كاف ألنو  ،عبدالحميد الثاني"لقد تعاكف األخكة الماسكنيكف كالييكد بصكرة سرية عمى إزالة السمطاف 
 2فمسطيف لمييكد "أرض  أم شبر مف إعطاءرفض بشدة ألنو  كذلؾ ،معارضا قكيا لمييكدية

م الييكدم ستعمار االكلقد ميدت سياسة جمعية االتحاد كالترقي في تركيا لتنفيذ المشركع الصييكني 
 3كبعد عزؿ السمطاف أقدمت حككمة االتحاد كالترقي عمى اتخاذ الخطكات التالية: ،في فمسطيف

لمتابعة كمراقبة ما يجرم مف نشاطات كسياسات في  ،فتح مقر لمككالو الييكدية في مدينة استانبكؿ- أ
 المنطقة.

 1909.4مدينة يافا في العاـ  أراضيعمى  صييكنيةشيىدت مستكطنة تؿ أبيب ال- ب
 فمسطيف.إلى  الفمسطينية المناىضة لمييكدية كىجرة الييكدعطمت عمؿ الصحؼ - ت
فمسطيف كمف اقامتيـ فييا، كمثاؿ إلى  ألغت بعض القكانيف العثمانية التي حدت مف ىجرة الييكد- ث

 عمى ذلؾ،الكثيقو الحمراء.
كقد جاءت تمؾ القرارات  ،فمسطيفإلى  في اليجره الييكدية مساعدةبال صييكنيةال حركةالتعيد لم- ج

 جمعية االتحاد كالترقي. انقبلبالتي ساعدت عمى نجاح  ،صييكنيةال حركةتنفيذان لرغبة كمصمحة ال
فمسطيف إلى  بمنع ىجرة الييكد جراءاتالحككمو العثمانية اتخذت مجمكعو مف القكانيف كاإلألف  كذلؾ

 كىي كثيرة منيا: 5فييا. اإلستيطافك 
 6مباشره لمعاصمو. اتباعياك  1874متصرفية القدس عاـ  إنشاء 
 كقؼ  أراضيفمسطيف  أراضيالذم ينص عمى جعؿ ثمانيف بالمئة مف  1883قانكف عاـ  إصدار

 كعشريف بالمئة ممؾ خاص. دكلةتابعو لم
  كمنحيـ  ،مف ثبلثة أشير أكثركبمكجبو يمنع الييكد مف المككث في فمسطيف  1887كقانكف عاـ

كاخراجيـ مف  ،لحمراء )جكاز سفر(، بدالن مف جكاز سفرىـ األصمي لتسييؿ مبلحقتيـالكثيقة ا
 1فمسطيف عند مخالفتو.

                                                           
1
 .255الزغٌبً،أحمد،العنصرٌةوآثارهافًالمجتمعاإلسالمًوالموقفمنها،-
2
 253-245نفسه،-

3
 .285ٌهوديللسٌطرةعلىفلسطٌن،األنجلوالسعدون،صالحبنمحمود،االتحاد-
4
 .1996،56-1897نائور،مردخاي،الصهٌونٌةفًمائةعام-
5
 395الحضارة.-الشعب-القضٌة-الحوت،بٌاننوٌهض،فلسطٌن-

6
 .1جرٌسصبري،تارٌخالصهٌونٌة،ج-
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  عمى منع اليجرة الييكدية كاقامتيـ في فمسطيف.أكد  الذم 1900كقانكف عاـ   
، فقد تـ بيع راضيالبيع كالشراء لؤل أعماؿاليجرة الييكدية ك  أعماؿاران لتكاصؿ استمر ( ك 1910كفي العاـ )

الييكدم  اإلستيطاف( دكنـ، تقع بيف الناصرة كجنيف لمحركة الصييكنية كلرابطة 2400مساحتيا ) أراضو 
 2مف قبؿ التاجر البيركتي المبناني أىميؿ سرسكؽ.

( دكنـ، في 22000مساحتيا ) أخرل أراضيبيت سرسكؽ ببيع أيضا (، قاـ 1913كفي العاـ )
 الييكدم. اإلستيطافرابطة إلى  منطقة مرج بف عامر

 الصييونية والمنظمات العسكرية السرية والعمنية
( الذم قاؿ 1905زانجكيؿ في )مانشستر في ابريؿ  سرائيؿ، كفي خطاب إل1905في العاـ 

لمصياينو فيو "البد أف نعد أنفسنا إلخراج العرب كالقبائؿ العربية بقكة السيؼ كما فعؿ آباؤنا" كىك 
يسمح لمعرب أف يحكلكا دكف تحقيؽ المشركع الصييكني في إال  ي كتاباتو يجبالذم كاف يقكؿ ف

التي كاف شعارىا لقد ، العسكرية السرية صييكنيةت المنظمة الأسس، ت1907في العاـ ك  فمسطيف.
 1909ىذه المنظمة في العاـ اسـ  سقطت ييكدا بالدـ كالنار كستنيض بالطريقة نفسيا، كقد تحكؿ

 3التي كاف يترأسيا مناحيـ بيغيف. رجكفالياجاناه، ككذلؾ كاف شعاران لمنظمة األمنظمة إلى 
كىي المنظمة التي  ،منظمة بارجيكرا العسكرية السرية الحركة الصييكنيةت أسس 1907كفي العاـ 

سرائيؿت لخدمة األغراض الداخمية )أم اليجكـ عمى العرب(، عمى يد يتسحاؽ بف تسفي، ك أسس  ا 
الحراسو  أعماؿت منظمة الحارس العسكرية كالمتخصصة في أسس، 1909كفي العاـ  4شكحط.

سرائيؿيا يتسحاؽ تسفي، ك أسسكالمتابعة الميدانية الميمية. كقد  سرائيؿادم كالكسندر زيد ك جمع ا   ا 
 شكحط.

  ىاألكل  اران متطكران لمنظمة بارجيكرا السرية، كىي بذلؾ مف المحاكالتاستمر تعد منظمة الحارس ك 
الييكدم الصييكني  اإلستيطافتعمؿ عمى فرض  ،لتأسيس قكة مسمحة ييكدية في فمسطيف

 5كتدعيمو.
يكنيو يالمستعمرات الص إقامةي في أساسبؿ قامت بدكر  ،كلـ يقتصر نشاط المنظمة عمى الحراسو

األطر أحد  (، كما كانت المنظمة1913ـ )العامستعمره ليا في أكؿ  تأسسحيث  ،في فمسطيف
الحرب  أثناءالرئيسية لتدريب العناصر العسكرية التي شكمت فيما بعد قكاـ منظمة الياجاناه، ك 

إلى  ، كالحممة البريطانية عمى فمسطيف، انضـ قسـ مف أعضاء منظمة الحارسى األكل  العالمية
 جانب األتراؾ.إلى  كقاتؿ في صفكؼ الجيش البريطاني، بينما انضـ قسـ أخر ،الفيمؽ الييكدم
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اه كذلؾ نالياجاإلى  كخبلؿ المؤتمر العاـ لممنظمة حمت المنظمة كتقرر انضماميا 1920كفي العاـ 
تخضع  ،منظمو مكسعو لمدفاعإلى  كبيف تحكيميا ،بعد أف تباينت اآلراء بيف الحفاظ عمى استقبلليا

أف عددان مف أعضاء المنظمة ظؿ إال  ي،اإلستيطان لممشركعالمؤسسات السياسية العامة  شراؼإل
كاحتفظ ىؤالء بمخزف خاص  ،العسكرية عماؿار المنظمة كحقيا في تكلي األاستمر متمسكان بفكرة 

  1اندالع انتفاضة العرب. مع 1929في عاـ إال  الياجاناهإلى  لمسبلح، كلـ يسممكه
تشكيبلت عسكرية مف المتطكعيف الييكد الذيف  إنجمترا( جندت في 1917-1915في األعكاـ )

( 38مثؿ الكتيبة رقـ ) ،ىاألكل  الحرب العالمية أثناءحاربكا في صفكؼ القكات البريطانية كالحمفاء 
( 1918-1917( التي نظميا بف غكريكف كبف تسفي في الكاليات المتحدة بيف عامي )39كالكتيبة )
 بغالة، ككذلؾ كتائب حممة البنادؽ الممكية كفرقو ال2فمسطيف( التي تـ تشكيميا في 40كالكتيبة )

، كقد بمغ عدد أفراد ىذه 1915كتركمبمدكر في عصر عاـ  التي نظميا جابكتنسكي صييكنيةال
 3.لفيمؽ الييكدم()ا اسـ( رجؿ، ككاف يشار إلييا جميعان ب6400المنظمات )
عمى اقتراح جابكتنسكي بتشكيؿ كتيبة ييكدية، أعمنت الحككمة البريطانية مكافقتيا  1916كفي العاـ 

كعد بمفكر تجرم عمى قدـ كساؽ، ك قد اشتركت ىذه  صدارك ذلؾ بينما كانت الجيكد الراميو إل
أف أداءىا لـ يكف إال  (،1918كاحتبلؿ مدينة السمط عاـ ) ،الكتيبة في اليجكـ عمى شرؽ األردف

كمنيـ بف  ،فرار الكثيريفإلى  الذم أدلاألمر  ،يا في صفكؼ الجنكدر مرضيان حيث انتشرت المبل
 4غكريكف كتشتت الكتيبة.

في  مريكية، كافقت الحككمة األى األكل  ك لدل دخكؿ الكاليات المتحدة طرفان في الحرب العالمية
طمؽ أك  ،دا كاألرجنتيف(، عمى تشكيؿ كتيبة مف الييكد األمريكييف كالمتطكعيف مف كن1918العاـ )
 مصر كشرؽ األردف.إلى  " كقد نقؿ قسـ منيا39الكتيبة رقـ "اسـ  عمييا

فمسطيف بعد انتياء الحرب كفي إلى  (، بينما كصؿ القسـ الثاني كاألعظـ1918في منتصؼ العاـ )
بناء عمى اقتراح قائد الفرقة االسكتمندية في  (40ىي )الكتيبة  أخرل( تـ تشكيؿ كتيبة 1918يكنيو )
، كفي نياية العاـ 5يد الييكد في المناطؽ التي احتمتيا القكات البريطانيةتجنإلى  الذم دعا ،فمسطيف

 فمسطيف.إلى  ( نقمت الكتيبة1918)
فمسطيف ثبلث كتائب تضـ حكالي أرض  كانت تتمركز عمى  ىاألكل  مع نياية الحرب العالمية

العبرية " يـ " الكتيبة اسم أصبحكيمثمكف سدس جيش االنتداب البريطاني، ك  ،خمسة أالؼ فرد
 فيما بعد(. صييكنيةال دكلة)كىك شعار القبااله ثـ ال كشعارىا المينكراة
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 منظمة الياجاناة.إلى  كانضـ عدد كبير مف أفرادىا ،( تـ حؿ تمؾ الكتائب1921كفي عاـ )
لجيش البريطاني اثر ا مساعدةلكىي كحده عسكرية  صييكنيةال بغالة، شكمت فرقة ال1915كفي العاـ 
 أىميةمف فكر في تككيف ىذه الكحدة القتناعو بأكؿ  ، كجابكتنسكيىاألكل  الحرب العالميةاندالع 

كضركرة كجكد القكة المسمحة الييكدية  ،لمتخمص مف اإلدارة العثمانية لفمسطيف ،التحالؼ مع بريطانيا
 1.صييكنيةال دكلةلبناء ال صييكنيةال

قيادة الضابط البريطاني جكف باترسكف،  تحت صييكنيةال بغالةفرقة ال أضحت( 1915كفي العاـ )
كقامت بخدمات حيكية في مجاؿ نقؿ المؤف، ككانت الفرقة تشارؾ في القتاؿ أحيانان، كفي العاـ 

( حمت رسميان، كفيما بعد 1916( شير نكفمبر تكلى ترمبمدكر قيادة الفرقة، كلكنيا في العاـ )1915)
نكاة الفيمؽ الييكدم"، كرغـ عمر ىذه الفرقة كككنكا "رادىا بالجيش البريطاني التحؽ عدد مف أف

تشكيؿ قكة  صييكنيةال حركةضمف محاكالت ال كمتقدمةو بارزه مالقصير، فقد مثمت ىذه الفرقة عبل
 2ية.ستعمار االكالقياـ بدكر اإلدارة إلحدل القكل  ،مستعمار االككضع مشركعيـ في السياؽ  ،عسكرية
كفي بداية العاـ  ،الصييكني منذ مطمع عشرينات القرف العشريف رىابالبناء التنظيمي لئل استقركقد 

ت منظمة أسست 3ميميشيات اليجاناه، كيستعرضكف اسمحتيـ عمنا إظيار، بدأ المستكطنكف في 1922
لتحؿ محؿ منظمة الحارس  1920الياجاناة ممثمو الذراع العسكرم كالتنفيذم لمككالو الييكدية عاـ 

كمنيا كتائب بكش التي تقرر  ،يةرىاباإلتنظيميا فرقان خصصت لميجمات التي نظمت داخؿ كىي 
الندالع الثكرة الفمسطينية أيضا (، ككذلؾ فرؽ البالماخ، كفي السنة التالية 1937تأسيسيا في العاـ )
كككنكا تنظيمان اتخذ لنفسو  ،التصحيحية عف الياجاناه صييكنيةال أنصارانشؽ  1936الكبرل في العاـ 

 تسفام ليكمي )اإلتسؿ(. رجكفمظيران أىشد تطرفان ك دمكية ىك عصابة األ
"حمؼ تركمبمدكر" كىك تنظيـ شبابي  اسـعرفت بالتي  ت منظمة البتيار،أسس 1923كفي العاـ 

ككاف ىدفو إعداد  ،( عمى يد يكسؼ تركمبمدكر1923في بكلندا عاـ ) أسسصييكني تصحيحي 
كتعميميـ مع التركيز عمى العبرية  ،بتدريبيـ عمى العمؿ الزراعي ،ائو لمحياة في فمسطيفأعض

 4كالتدريب العسكرم.
ات الفاشيو يديكلكجيا كاضحة التأثر باألأيديكلكجيأف األعضاء كانكا يتمقكف ثقافة ك إلى  ىذا باالضافو

يف ال ثالث ليما: اختيار مثبلن  نسافاإلأماـ  ، فكانكا يتعممكف مثبلن أفأكركباكالنازية التي سادت 
ف كؿ الدكؿ التي ليا رسالة قامت عمى السيؼ كعميو كحده، كالتنظيـ يمثؿ أالمكت" ك أك  الغزك،"

 5الزعيـ الصييكني جابكتنسكي. أفكار
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تيا السمطات البريطانية بالتعاكف كالتنسيؽ مع الياجاناه أسسمنظمة النكطريـ التي إلى  ضافةىذا باإل
( 1939كحتى  1936لممساعدة في قمع االنتفاضات الفمسطينية العربية التي قامت في األعكاـ )

 1(.1931كمنيا منظمة إتسؿ التي قامت في فمسطيف عاـ )
كقامت باليجكـ عمى  ،( شاركت الياجاناه في قمع انتفاضة العرب الفمسطينية1929كفي العاـ )

رىابكنظمت المسيرات الستفزاز المكاطنيف العرب ك  ،المساكف كالممتمكات العربية كساىمت في  ،يـا 
كخصكصان بإتباع أسمكب )السكر كالبرج( لبناء المستكطنات الييكدية في يكـ كاحد،  اإلستيطافعمميات 

كعمى خمفية  2ذلؾ قامت الياجاناه كمنذ تشكيميا بحماية المستكطنات الييكدية كحراستيا.إلى  ضافةباإل
الترحيؿ كالطرد لمفمسطينييف مع البريطانيف،  أفكاربدأ حاييـ كايزميف بتركيج  1929في العاـ  حداثاأل

عبر االردف، كرصد قرضا ماليا مف مميكف جنيو فمسطيني يجبى مف مصادر مالية ييكدية لعممية 
كزم في حؿ الترحيؿ الحؿ المر  أصبح. كمنذ الثبلثينيات كما أعقبيا، 3الطرد ك التكطيف خارج الببلد

 4.إسرائيؿالحركة الصييكنية كدكلة  تقديرات كسياسة
جماعة ليحى، كتعد ىذه  1940كككنت عاـ  فكفيما بعد انشؽ عف إتسؿ جماعة ابراىاـ شتير 

 حتى 1948الصييكني حتى العاـ  رىابالمنظمات الثبلث )الياجاناه، اتسؿ، ليحي( العمكد الفقرم لئل
 5جماعو غيرىا.إلى  قع في فمسطيف منسكبان يان ك إرىابيندر أف نجد عمبلن أنو 

مف سيككلكجية العدكاف  انطبلقاالقكة  استخداـإلى  الصييكنية االستمعارية لجأتبأف  كيتضح مما سبؽ
 ية العدكانية ضد العرب.ستعمار االكلمتأكيد عمى العبلقة الكظيفية  كاستباحة اآلخر.

مف بعض أك  ،مف السمطات البريطانية األرضتقـك بشراء كما أشرنا ككانت الككالو الييكدية 
تأجيرىا لتعاكنية عمالية بقكـ كت ،الييكد اسـمف كسطاء بأك  ،اإلقطاعييف العرب المقيميف في الخارج

الحركة مدير مف قبؿ  تعاكنيةد عيف لكؿ ، كقتدفع أجكر العماؿ فييا حسب ما تنتجو كؿ مجمكعو
فعمى سبيؿ المثاؿ  ،الييكدم اإلستيطافكثيران مف مشاكؿ د حؿ ىذا الشكؿ مف الزراعو ، كقالصييكنية

 بالحراسو خرلألكا بالزراعة ةمجمكعتيف تقكـ كاحدإلى  يستطيع تجمع المستكطنيف أف يقسـ نفسو
عمييا "الزراعة أطمؽ  ماىي بيذه الطريقة  صييكنيةلزراعة ال، كاكمكاجية مقاكمتيـ طاردة العربكم

 ،أف تمكؿ ىذه التجمعات صييكنيةستطيع المنظمة الكت ،صييكنيةبالعسكرية الي مرتبطة ، كىالمسمحة"
 بيد العرب، األرضسقكط إلى  بحيث ال تؤدم عدـ إنتاجيتيا بسبب جيؿ المستكطنيف بشؤكف الزراعة

ىذا  ،لمستكطنات التي كانت تيمنى بالخسائر الفادحة كانت المنظمة الصييكنية تقكـ بدفع خسائرىاكا
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العالمية لف  صييكنيةال أف المستكطنة الجماعيو التي يتمقى أعضاؤىا أجرىـ مف المنظموإلى  اضافو
 1.العمالو العربية الرخيصةإلى  تحتاج
 صييكنيةمكاقع القيادة الإلى  ي مع صعكد األحزاب العماليةاإلستيطان قتصادد انتصر االكق ىذا

مكنت ، كت1921ذم عقد في لندف عاـ ال صييكنيةجناح كايزمف في مؤتمر الحركة ال بانتصار
عمى  ،صييكنيةاألحزاب العمالية مف السيطرة عمى رأس الماؿ الييكدم العاـ المكجكد في تصرؼ ال

ي قادر عمى إخضاع رأس الماؿ استيطانأم  ،عمالي اقتصادأف ذلؾ يتيح ليا فرصة تأسيس  أساس
 إيجادستطاعت األحزاب العمالية كا ،الجماعية صييكنيةبناء الدكلة ال أىداؼليعمؿ كفؽ  ،الخاص

 2.الخطط المناسبة لمنجاح في ذلؾ
 1922وصك االنتداب في العام  الصييونية ووعد بمفور، والدور البريطاني في تنفيذ الوعد

كحدكث التصفيات الجسدية في صفكؼ  ،كنتيجة لتصاعد المشاعر المعادية لمييكد في ركسيا
نما  الغربية أكركباإلى  الذم أسفر عف فرارىـ ليس فقط ،الييكد  ،منيا فمسطيف أخرلأقطار إلى كا 

اشتريت مف  أراضو كفييا أم في فمسطيف أقاـ الييكد القادمكف مف ركسيا المستكطنات الزراعية عمى 
مساىمات الثرم الييكدم إلى  ضافةىذا باإل ،قبؿ الييكدم الصييكني الفرنسي الباركف ركتشيمد
الييكدم  اإلستيطافألغراض  ،في فمسطيف راضيالصييكني مكسى منتفيكرم في عمميات شراء األ

 3 .الصييكني
الجنراؿ بأف  التي أعطت الكعد البمفكرم لمييكد بالقكؿ: ةكقد عمؽ لكيد جكرج رئيس الكزارة البريطاني

الصميبية كأعظميا انتصارا الذم قاد القكات البريطانية التي احتمت فمسطيف شف كربح آخر الحمبلت 
المشركع الصييكني ىك نفسو المشركع الفرنجي بعد أف تمت عممنتو بمظاىر القكؿ إف  كبذلؾ يمكف

 4كىمية.
تتبادؿ في أجكائيا دكؿ الغرب  ،يةاستعمار استعبلئية  أكركبيةكلقد جاء الكعد نتيجة لعقمية كنفسية 

كلتمغي  ،أف تصبح فمسطيف بمدا غربيان تمامان المشتركة، كاليدؼ  ىداؼكالصييكنية الخدمات كاأل
 5ي األكركبي في فمسطيف.اإلستيطانبذلؾ الكجكد الفمسطيني كضركرة كمقدمة لمكجكد الصييكني 

رادة إليية. ،اإللييةالعناية  أنكاعنكع مف بأنو  ككذلؾ فقد فسر الكعد  6كبأنو معجزة كا 
الييكدم في فمسطيف ككذلؾ اليجرة الييكدية  اإلستيطافعف الحركة الصييكنية اخذ عبلف كبعد اإل

كتحظى بالدعـ  ،تنتظـ بشكؿ أدؽ اإلستيطافكعمميات  ،في فمسطيف تزداد كتتطكر
ستطاعت الحركة الصييكنية بتحالفاتيا كعبلقاتيا كمنطمقاتيا ككسائؿ ك ،كاإلسناد ضغطيا  أساليبكا 
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3
 .413-412ٌهوديللسٌطرةعلىفلسطٌن،األنجلوالسعدون،صالحبنمحمود،االتحاد-
4
 474-546الحضارة.-الشعب-القضٌة-الحوت،بٌاننوٌهض،فلسطٌن-

5
 137-135نفسه.-

6
 62بشارة،عزمً،منٌهودٌةالدولةإلىشارون،-
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 صؾأصدرت كعد بمفكر كقامت بالتي  ،ف تحظى بالدعـ العمني المطمؽ مف بريطانياكأيا أىدافك 
 االنتداب البريطاني عمى فمسطيف.
عمييا  ستيبلءيا ييكديان كتدريجيا بعد االاستيطانك  األرضىدفو بأف  كلقد تميز المخطط الصييكني

 1كتيجير أصحابيا الشرعييف منيا.
العبلقة بينيما عبلقة القكة الدكلية الغربية التي ترعى المستكطنيف الييكد حيث إلى  سمة الرككفك 

 اإلستيطافعضكية، ك أك  قائمة عمى المصمحة المشتركة، كليست نتاج ركابط حضارية عميقة
ار اف استمر الصييكني الييكدم يعتمد عمى قكة غربية عظمى، كلكنو في الكقت نفسو يحاكؿ كب

 ئمة مف دكلة كاحدة،الصييكني لـ يتمتع بالحماية الدا اإلستيطافيتمتع بدرجة كبيرة مف االستقبلؿ، ك 
نما  ، كلعؿ ىذا يفسر سبب خرليتمتع بالحماية المؤقتة مف جانب عدد مف الدكؿ، الكاحدة تمك األكا 

فرنسا إلى  آخر، فقد انتقمت مف تركياإلى  نقؿ القيادة الصييكنية مسرح نشاطيا مف مركز جذب
ت الكاليات أصبحف أ، كفيما بعد كبعد إنجمترابيا المقاـ في  استقر، ثـ في النياية ألمانيامركرا ب
القكل اإلمبريالية قامت الصييكنية بنقؿ مركز الجاذبية الصييكني بالنسبة "لمعمؿ  أكبرالمتحدة 

 2ىناؾ عمى حد قكؿ بف غكريكف(.إلى  السياسي عمى الصعيد الدكلي"
عمى دكلة غربية الييكدم ضربا مف اإلستقبلؿ النسبي بسبب عدـ اعتماده  اإلستيطافكبعد أف حقؽ 

كبسبب حالة الصراع  ،كبسبب تخمصو مف السكاف األصمييف في العديد مف االماكف كالمكاقع ،كاحدة
حضاف أاالرتماء في إلى  صييكنية بعد إقامتياالكلذلؾ إضطرت  ،المكجكدة الرافضة ليذا الكجكد

ة المحاطة بالدكؿ ف الصييكنيأكقد بيف جابكتنسكي نفسو  ،الدكؿ الغربية الحامية بشكؿ متطرؼ
غير عربية كغير  ،إمبراطكرية قكية ةعمى أي االعتمادإلى  ربية مف كؿ جانب ستسعى دائماعال

كفمسطيف الييكدية  إنجمتراتحالؼ دائـ بيف  قامةلييا إلإا أساسية االنغزالاسبلمية، كعد ىذه 
كلكال تبني  3الغربية التي تحمييا.ف الييكدية تعتمد اعتمادا كامبل عمى الدكلة أ)كالييكدية فقط( أم 

 4ني لما قامت ليـ قائمة في فمسطيف.بريطانيا لممشركع الصييك 
ية خير دليؿ عمى ىذا نجميز الييكدم الصييكني كاالمبراطكرية اإل اإلستيطافكلقد كانت العبلقة بيف 

مف طرح فكرة تكطيف أكؿ  فقد كاف االسترجاعيكف البريطانيكفبينيما، كالمصمحة المشتركة  االعتماد
عداد المناخ المناسب لتمقي الفكرة الصييكنية، كلـ إالييكد في فمسطيف، ككاف ليـ الدكر المباشر في 

مف خبلؿ كعد بمفكر إال  الفمسطينية األرضاكتساب مكطئ قدـ في أك  إيجاديتمكف الصياينة مف 
اليجرة الييكدية، كلـ أماـ  مصراعيياالذم فتح بكابات فمسطيف عمى  ،فيما بعدكاالنتداب البريطاني 

                                                           
1
 159هند،أراضًفلسطٌنبٌنمزاعمالصهٌونٌةوحقائقالتارٌخ،البدٌري،-

2
 137االصهٌونٌة.ٌدٌولوجٌالمسٌري،عبدالوهاب،األ-

3
 134نفسه،-

4
 .2511،41(،246مجلةشؤونفلسطٌنٌة،العدد)-
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بعد تعاكنيـ الكامؿ مع إال  كلـ يتزايد عددىـ ،األرضيشدد المستكطنكف الصياينة قبضتيـ عمى 
 1. إنجمتراحككمة

عمدت حككمة االنتداب  1930-1929كبعد اشتداد المقاكمة في فمسطيف لممشركع الصييكني -
كقد كصؼ بف غكريكف مكقؼ  ،المخطط الصييكني بشكؿ عمني كسرم حمايةإلى  البريطاني

نجاح سياسي منذ صدكر  أكبر"بأنو  تمؾ الفترة العصيبة أثناءحككمة االنتداب كالحككمة البريطانية 
ف ، أمراسمي صحيفة ىارتس في مقاؿ لو عف التكازف العسكرم في فمسطيفأحد  كعد بمفكر" كقد بيف

مة ك جانب الحك ييد القكم الذم تمقكه مفأالتإلى  ( كانت تستند1936لعاـ )قكة الصياينة بعد ثكرة ا
االنتصار الصييكني عاـ إلى  األمر الذم ادل في نيايةاألمر  كىك ،كالجيش البريطاني في فمسطيف

1948.2 
ية التي طالما تجاىميا البريطانيكف مثؿ الطاقة االستيعابية األساسكتـ إحياء بعض المفاىيـ 

 لفمسطيف.
 ووعد بمفور الصييونيوالنفوذ   ىاألول  الحرب العالمية

استفادت مف اعادة تكزيع  ،كحنكتيا كعبلقتيا كمصالحيا ،مقتصادكالصييكنية بنفكذىا السياسي كاال
 .ى األكل  مناطؽ النفكذ بعد الحرب العالمية

تناقضة مع ثبلثة كم رئيسيةيات اتفاقثبلث   ىاألكل  خبلؿ فترة الحرب العالمية  بريطانيا عقدت
ثـ لخدمة مصالحيا  ،يا في الحرب أكالأىدافالعرب كالييكد، كذلؾ لخدمة ك كىـ فرنسا،   مختمفة أطراؼ

 يات ىي:تفاقية مستقببل كىذه االستعمار اال
 .لشريؼ الحسيفكا ية مكماىكف الحسيف بيف بريطانيااتفاق- أ
 ية سايكس بيكك بيف بريطانيا كفرنسا.اتفاق- ب

 3.في بريطانيا الزعيـ الييكدملمكرد ركتشيمد كا بيف بريطانيا بمفكرية كعد اتفاق-ج
ية تفاقككفقان ال ،ختمؼ كميان عف السابؽكم حاؿ جديدإلى  العربي المشرؽيات الثبلث حكلت تفاقكاال

مسطيف ، كفلعراؽ لبريطانياكا رؽ األردف، كشبناف لمفرنسييفكل ت سكرياأصبح 1916عاـ سايكس بيكك 
نفكذىما في الكطف العربي بالتعاكف  اسـتا عمى تقاتفقكبذلؾ تككف بريطانيا كفرنسا قد  .دكلةم منطقة

 4اقتساـ تركة السمطة العثمانية.أجؿ  مف ،كالتنسيؽ مع الصييكنية
تككف بريطانيا لقاء بأف  لتي تقضيا 1915عاـ ية مكماىكف الحسيف اتفاقتناقض مع تية تفاقكىذه اال

استقبلؿ العرب في كافة المناطؽ لبلعتراؼ ب استعدادشف ثكره عربية ضد األتراؾ العثمانييف عمى 
 .سناد ىذا االستقبلؿإل استعدادمى كع ،ةضمف الحدكد التي طمبيا شريؼ مكك 

                                                           
1
 .134المسٌري،عبدالوهاب،الصهٌونٌةوالعنف،-

2
 135والعنف،المسٌري،عبدالوهاب،الصهٌونٌة-

3
 355-344شاكر،محمود،موسوعةتارٌخالٌهود،-

4
 22الموسوعةالفلسطٌنٌة،المجلدالسادس،-
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 بريطانياقع بيف ك  كطف لمييكد في فمسطيف إقامةلذم ينص عمى ا (1917) عاـ كأما كعد بمفكر
عمى تقديـ التسييبلت ليجرة الييكد عبلف كعممت بريطانيا بمكجب اإل .العالمية صييكنيةال حركةلكا
ية كال استعمار بريطانيا ال تممؾ فمسطيف، كىي قكة ألف  ،في فمسطيف كالكعد غير قانكني اإلستيطافك 

 1يحؽ ليا أف تمنح أرضا لغرباء قادميف مف ببلد بعيدة.
لذم كا (1918فرنسي في العاـ ) األنجمكىك صدكر التصريح أيضا عقيد كت صعكبة كمما زاد األمكر

 لقياـ بتأسيس حككمات، كالمطمؽ لمشعكب التي اضطيدىا األتراؾ طكيبلن كا االنعتاؽ الكامؿإلى  يدعك
داراتك   .لخيار الحر لمسكاف األصمييفكا تستمد سمطتيا مف المبادره ،كطنية ا 

بقيادة الجنراؿ  ،فمسطيف لبلحتبلؿ كالسيطرة البريطانية العسكرية الكاممةأخضعت  1917كفي العاـ 
 1920ت ىذه اإلدارة حتى العاـ استمر العدك" ك  أراضي"إدارة  اسـفييا إدارة دعيت ب كأقيمتالمنبي 

في العاـ  األمـلتحؿ محميا إدارة مدنية تمييدا لصؾ االنتداب البريطاني الذم جاء بقرار مف عصبة 
كتضمف المكاد كالبنكد التي تكفؿ  ،تضمف الكعد البمفكرم البريطاني لمييكد في فمسطيف، ك (1922)

كبدعـ كتأييد مف بريطانيا تمكنت السياسة الصييكنية مف الحصكؿ عمى تأييد  2.النجاح ليذا المشركع
يطالي ب  1918.3كطف لمييكد في فمسطيف في العاـ  إقامةفرنسي كا 

 الخوف والشك والريبةالتوجس و وسياسة الصييونية 
كنتيجة ، كطف لمييكد في فمسطيف إقامةكرغـ كؿ ىذه التطكرات كالكعكدات القاطعة لمصييكنية ب

لحالة الشؾ كالريبة كالخكؼ التي تعتمؿ النفس الصييكنية فقد كاف ىناؾ إصرار مف حاييـ كايزمف 
المسح  أعماؿلمقياـ ب ،زعيـ الصييكنية مع لجنة صييكنية مف ذكم االختصاص عمى زيارة فمسطيف

 :طالبكا بمايمي كبعد القياـ بالزيارةلؾ بذسمح ليـ كقد 
 .إشراؾ الييكد في اإلدارة العسكرية البريطانية لفمسطيف- أ
 .تضـ خبراء مف الييكد الصياينة تقكـ بمسح المكارد راضيتأسيس دائرة لؤل- ب

 .تشكيؿ قكة عسكرية صييكنية كييكدية حصرا-ج
ت اتصاالأجرل كاف قد كخبلؿ زيارة كايزمف لفمسطيف  .تفقد أحكاؿ فمسطيفالسماح لو شخصيا ب-د

، كبذلؾ يككف قد المشركع الصييكني في فمسطيف نجاحإل ،كلقاءات كتفاىمات مع قيادات عربية
 .اتاالتجاىالييكدم الصييكني في كؿ الخبث كالدىاء  استخدـ

 أراضيتـ استبداؿ الجنراؿ كبليتكف بالعقيد الصييكني المتحمس ريتشارد مانيزتزىاجف إلدارة "إدارة ك 
العدك المحتمة كفي ذلؾ تأكيد عمى الطبيعة الييكدية الصييكنية القائمة عمى التكجس كالخكؼ كعدـ 

 4.الثقة كاالطمئناف كالشؾ كالريبة
                                                           

1
 الكٌالً،إسماعٌل،تارٌخفلسطٌنالحدٌث،-

2
 27دمج،ناصر،تحوالتمنهجٌة،-

3
 22جرٌس،صبري،تارٌخالصهٌونٌة،-

4
 119الكٌالً،عبدالوهاب،تارٌخفلسطٌن.،92-91فرسون،سمٌح،فلسطٌنوالفلسطٌنٌون./ص-
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التصريح الذم عبر فيو الجنراؿ البريطاني مكني كقد جاء ىذا اإلصرار الصييكني بعد صدكر 
ف ي( كالذم قاؿ فيو )إف الفمسطيني1919الرئيس اإلدارم العسكرم قبيؿ مغادرتو لمنصبو في العاـ )

 .كسيقاكمكف ىجرة الييكد ميما كانت ناشطة كقكية ،يرغبكف في االحتفاظ بببلدىـ ألنفسيـ
قاؿ )إف العداء الذم تكنو ك جاء خمفا لمجنراؿ مكني  الجنراؿ كاتسكف" الذمأكده  ماإلى  إضافةىذا 

كراىية إلى  كيتحكؿ سريعا ،أغمبية السكاف الفمسطينييف لمييكد كلمحركة الصييكنية عميؽ الجذكر
 1.فإذا جرل تنفيذ البرنامج الصييكني كأجبركا عميو بالقكة فستحدث اضطرابات خطيرة ،نجميزلئل

غير  أمريكيةكىي لجنة  2ككذلؾ تقرير لجنة كنج كريف ،كاف كؿ مف مكني ككاتسكف عمى حؽ
( تنفيذا القتراح تقدـ بو في حينو الرئيس األمريكي ككدرك 1919متحيزة كمفيا الحمفاء في العاـ )

كجاء  ،تقدـ تقريرا عف رغبات الفمسطينييف كالشعب العربي بشأف مستقبميـ كمصيرىـبأف  ،كيمسكف
سكريا مكحدة  إقامةإلى  كتدعك ،ىي رغبات ذات نزعة قكميةف الرغبات العربية أفي التقرير 

 ،الديف أساسقكـ عمى يكبدكف تفريؽ  ،كفي ظؿ دستكر ديمقراطي /لبناف كفمسطيفإلى  ضافةباإل
لـ يكف ذلؾ ممكنا فكضعيا فإف  ،كبضمنيا فمسطيف ،سكرياإلى  كأكصت المجنة بمنح االستقبلؿ

كأكصت كذلؾ المجنة بإجراء تعديؿ جكىرم في  ،البريطانيتحت االنتداب األمريكي كليس االنتداب 
 3.المشركع الصييكني المتطرؼ

فرنسية  األنجمكية كالخطط ستعمار االكألف تقرير لجنة كنج كريف لـ يكف متفقا مع الخطط الصييكنية 
( كذلؾ بعد صدكر قرار صؾ االنتداب 1922نو لـ ينشر كبقي طي الكتماف حتى العاـ )إلممنطقة ف

م البريطاني ستعمار االارا لمحكـ األجنبي استمر كجاء مؤتمر ساف ريمك  ،البريطاني عمى فمسطيف
قرارا كتأكيدا ال عـز بريطانيا عمى تنفيذ كعد أيضا كليؤكد  ،يات سايكس بيكك مف جديدتفاقالفرنسي كا 

خراجو  4.ية المرسكمةستعمار االحيز النكر كفقا لمخطة إلى  بمفكر، كا 
قتؿ فييا خمسة مف التي  ،احتفاالت األعياد أثناء( 1920التي كقعت في العاـ ) حداثكنتيجة لؤل

جرل تعييف لجنة تحقيؽ بريطانية قدمت تقريرىا في  ،الييكد كأربعة مف العرب كعشرات المصابيف
 ذكركقد  5( أم بعد يكـ كاحد مف إنياء اإلدارة العسكرية البريطانية عمى فمسطيف1920تمكز عاـ )

المخاكؼ مف المكاقؼ البريطانية المتناقضة مع ب :كتتمثؿ، كاالضطرابات حداثأسباب األالتقرير 
 كعد بمفكر، كمف ىيمنة الييكد كالعدكانية الصييكنية المتغطرسة.

                                                           
1
 119الكٌالً،عبدالوهاب،تارٌخفلسطٌنالحدٌث،-
2
 24الموسوعةالفلسطٌنٌة،المجلدالسادس،-

3
 125فرسون،سمٌح،فلسطٌنوالفلسطٌنٌون.-

4
 .556-554ٌهوديللسٌطرةعلىفلسطٌن،األنجلوالسعدون،صالحبنمحمود،االتحاد-
5
 515-559فسه،ن-
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كرغـ التحذيرات كالنداءات  ،المجنة البريطانية، ك كعمى الرغـ مف نتائج المجاف التي شكمت كنج كريف
العسكرية البريطانية كالمدنية كذلؾ في فمسطيف في األعكاـ  داراتالتي أبداىا رؤساء اإل

 1.فقد مضت القيادة البريطانية السياسية قدما في تنفيذ كعد بمفكر 1919،1920، 1917،1918
 بريطانيا وازدواجية المعايير واستباحة اآلخر

قامت السمطات البريطانية بعزؿ مكسى كاظـ  ،في القدسالتي كقعت  1920نيساف  أحداثكعمى إثر 
الحسيني مف منصبو كرئيس لبمدية القدس، بعد اتيامو باالشتراؾ في تحريض العرب ضد الييكد، 

 .2كعينت بدال منو راغب النشاشيبي، ابف العائمة المناكئة آلؿ الحسيني
فقد قاـ رئيس  ،الصييكنية ركبيةاألك ية ستعمار االكلتعزيز كتأكيد ىذا التكجو كىذه السياسة البريطانية 

م كأكؿ مندكب نجميز الكزراء البريطاني لكيدجكرج بتعييف ىربرت صمكئيؿ الصييكني الييكدم اإل
( حيث كاف اليدؼ 1948-1922ىذا االنتداب الذم امتد مف العاـ ) ،سامي مدني عمى فمسطيف

تحت الكصاية الدكلية إلعدادىا لمحكـ الذاتي كتمرير كتكريس  3المعمف لبلنتداب ىك كضع فمسطيف
كلـ يكف ىذا التعييف باألمر  4.ية كىيمنة دكليةاقتصادك  استراتيجيةية سياسية ك استعمار كتنفيذ مصالح 

كقد عزز االنتداب النفكذ البريطاني ، لكؿ النظـ البرلمانية كالقانكنية في بريطانياان العادم فقد كاف تجاكز 
قامة، ك اإلستيطافعممية لتنفيذ الكعد البمفكرم كتسييؿ اليجرة ك  إجراءاتالتخاذ  الدكلة الصييكنية  ا 
 6االكركبي بالصييكنية. ستعماراالك   ،ككذلؾ عزز صبلت االمبريالية البريطانية 5الكظيفية.

كال يمكف التكفيؽ  ،ككعد بمفكر ال يمكف الجمع بينياالمعمنة االنتداب  أىداؼ إفالقكؿ  كبذلؾ يمكف
يعني بكؿ ،الحركة الصييكنيةإلى  كقد كاف الكطف الييكدم الذم تضمنو كعد بمفكر بالنسبة ،بينيا

عميو قادة كزعماء أكد  كىذا ما ،يةإنجميز  إنجمتراف تككف فمسطيف ييكدية صييكنية كما ىي أكضكح 
( قامت حككمة االنتداب بتييئة 1922كفي العاـ ) .7غكريكف"الحركة الصييكنية كتحديدا "بف 

الظركؼ لتأسيس الككالة الييكدية كلتككف حسب المادة الرابعة مف صؾ االنتداب كحسب المغة 
تمثيؿ  8الرسمية التي استعممت معترفا بيا بصفتيا ىيئة عامة لمييكد كلمحركة الصييكنية كألغراض

 .يـ في كؿ المكاضيع المرتبطة بالسياسة البريطانيةاسمالتفاكض بالمستكطنيف كقيادتيـ كتكجيييـ ك 
بداء المشكرة كتقديـ التعاكف لييئة اإلدارة في فمسطيف في األمكر االك   .كغيرىا جتماعيةية كاالقتصادا 

                                                           
1
 91-1996،95-1897نائور،مردخاي،الصهٌونٌةفًمائةعام-
2
 2،134جرٌس،صبري،تارٌخالصهٌونٌة،ج-

3
 552ٌهوديللسٌطرةعلىفلسطٌن،األنجلوالسعدون،صالحبنمحمود،االتحاد-
4
 122فرسون،سمٌح،فلسطٌنوالفلسطٌنٌون،-

5
 74الصهٌونٌةوالٌهودٌةحوارات،المسٌري،عبدالوهاب،-

6
 131كورنٌٌف،لٌف،جوهرالصهٌونٌة،-
7
 .551-555ٌهوديللسٌطرةعلىفلسطٌن،األنجلوالسعدون،صالحبنمحمود،االتحاد-
8
 123فرسون،سمٌح،فلسطٌنوالفلسطٌنٌون،-
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الييكدم  اإلستيطافالمساعدة عمى تكحيد الجيكد كتضافرىا مما يككف أثرا ايجابيا في تكطيف كتثبيت 
 اإلستيطافكبغرض تقكية  .فمسطيف كتشجيعياإلى  في فمسطيف كذلؾ بيدؼ تسييؿ عمميات اليجرة

 1.الييكدم كتعزيز صمكد المستكطنيف
كلمعمؿ كلؤلخذ بحؽ كؿ جالية مف الجاليات األجنبية المكجكدة بالحفاظ عمى مؤسساتيا كخدماتيا 

المغة العبرية كمغة  ستخداـمناسباتيا ككذلؾ الكأنشطتيا كمدارسيا كنظاميا كطقكسيا كأعرافيا ك 
 .يةنجميز رسمية أسكة بالمغة العربية كالمغة إل

الككالة الييكدية كانت بمثابة الحككمة التي تمثؿ الييكد كالحركة القكؿ إف  كباختصار يمكف
كمالية  اقتصادالصييكنية في تمؾ الفترة ككانت تشرؼ عمى كؿ الشؤكف الييكدية كالصييكنية مف 

قامةك  استيطافكىجرة ك  ،كخدمات كتسييبلت عداد  ا  منظمات عسكرية كتدريبات كحراسة كتصنيع كا 
ككانت النكاة لنشكء سمطة سياسية ييكدية مستقمة عف  ،كبناء أجيزة مدنية كعسكرية كاستخبارتية

 2.يا مف الجالية الييكدية كميائكىي ككالة يتـ انتخاب أعضا ،بريطانيا فيما بعد
إلى  سـأف نصكص االنتداب البريطاني عمى فمسطيف أشارت كبكضكح تاـ كباالإلى  ضافةباإل ىذا

% مف سكاف 90السكاف العرب الذيف كانكا يشكمكف إلى  كلـ تشر ،الجالية الييكدية في فمسطيف
 ية عمى ازدكاجية المعايير كاستباحة اآلخر.استعمار كىذه داللة إمبريالية  .الببلد
ية ييكدية استيطانتكفير كؿ مقكمات الدعـ كاإلسناد لحركة إلى  الحككمة البريطانيةعمدت أيضا ك 

بمنح  ،ية كالكجكديةاإلستيطانكزيادة قاعدتيـ  ،كذلؾ بزيادة أعداد المياجريف ،ناجحة في فمسطيف
 ،يةقتصادكاالمتيازات اال ،ا متعددة مف المعاممة التفضيميةأشكاؿ ليـ كمنحيـ  راضيمزيد مف األ

كبذلؾ كبحمكؿ منتصؼ العشرينات مف القرف العشريف تحكؿ البريطانيكف مف سياسة تييئة الظركؼ 
ية حمائية إنجميز سياسة إلى  ،ية ناجحة في فمسطيفاستيطانكخمؽ الظركؼ المؤاتية كجالية ييكدية 

 3.ليذه الطائفة في الظركؼ كاألزمنة الصعبة
سياسة بريطانية حمائية ليذا الكجكد كاعتماد  ،حصرمييكدم  اقتصادفي تطكير كأسيمت 

م في ستعمار االم كالصناعة كاليد العاممة الييكدية كىكذا خمقت حككمة االنتداب البريطاني قتصاداال
كالمستكطنكف الييكد خمقت كىيأت  ،قامت بيا الحركة الصييكنية أعماؿكما رافؽ ذلؾ مف  ،فمسطيف

ي اإلستيطانية جديدة كظركؼ جديدة لصالح المشركع اقتصادالظركؼ المؤاتية لتطكر أنماط 
 4.الييكدم في فمسطيف

كبناء  ،المشركع الصييكني إقامةما ذكر في صؾ االنتداب مف نصكص لصالح إلى  ااستنادك 
السياسة البريطانية كخبلؼ ذلؾ فإف  ،فمسطيفإلى  كتشجيع اليجرة الييكدية ،المستكطنات الييكدية

                                                           
1
 131كورنٌٌف،لٌف،جوهرالصهٌونٌة،-
2
 1942-1922طالوكالةالٌهودٌةمنذنشأتهاوحتىقٌامدولةإسرائٌلسلٌم،محمدعبدالرؤوف،نشا-

3
 559-558ٌهوديللسٌطرةعلىفلسطٌن،األنجلوالسعدون،صالحبنمحمود،االتحاد-
4
 125فرسون،سمٌح،فلسطٌنوالفلسطٌنٌون،-
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 .كمستعمرة ترتبط بالمركز في سياسات التجارة كالمالية كالعممة كاإلدارة كالدفاع :فقد عكممت فمسطيف
أف تصدر عممتيا التي كانت تدار شؤكنيا مف أك  ،يككف ليا بنؾ مركزمبأف  لـ يسمح لفمسطيفك 

كانت تدار ، ك سطيفاب البريطاني عمى فمداالنتإلى  كيمكف الرجكع .1خبلؿ )مجمس العممة( في لندف
كتأكيد خاص عمى شؤكف اإلدارة كاألمف  ،م خاص باإليرادات كالمصركفاتاستعمار مف خبلؿ نمط 

 .ف ترعاىا الحككمةأالتي ينبغي  جتماعيةمف دكف اىتماـ كبير بالتنمية كالخدمات اال
 .ف تدفع نفقات أمنيا الداخمي كالخارجيأكاف عمى فمسطيف 
 .مة الييكد كالمستكطنيفف تحفظ أمف كسبلأكاف عمى بريطانيا 

 خرلمبررات االىتماـ األإلى  إضافةىذا  ،كاف االىتماـ البريطاني بفمسطيف اىتماما إستراتيجيا
 2.بالحركة الصييكنية كالكطف الييكدم في فمسطيف

 .ية في الدفاع عف اليند كمصرأساسفمسطيف كانت تمثؿ منطقة عازلة 
يا مف أساساليند كتمثؿ جزءا ميما ك إلى  البحرية في الكصكؿكقناة السكيس كانت تمثؿ أقصر الطرؽ 

كالمصب الرئيسي ألنابيب النفط العراقية المممككة مف  ،اليند كالعراؽإلى  طرؽ المكاصبلت الجكية
م تدرؾ ما ىك مطمكب استعمار كالصييكنية كمشركع  .بريطانياإلى  شركة البتركؿ العراقية العائدة

 لئلمبريالية في المنطقة. أساسكحميؼ استراتيجي ك  3منيا.
عف  ،م كاالستثمارم في فمسطيفقتصادااليعممكف عمى تعزيز النمك كالحركة الصييكنية  نجميزكاف اإل

كيممككف كذلؾ  ،كبمعرفة تقنية متفكقة ،طريؽ المياجريف األكركبييف كالييكد الذيف يتمتعكف بتعميـ أعمى
 .ماررأس الماؿ البلـز لبلستث
فمسطيف قادرة كمف خبلؿ تنمية تقكـ عمى أكتاؼ الحركة الصييكنية أف أيضا ككانكا يدرككف كيعتقدكف 

كقد رأل البريطانيكف  ،بما فييـ المياجركف الجدد ،مف السكاف أكبركالييكد األثرياء عمى احتكاء عدد 
لمفمسطينييف  نجميزفي ىذه التنمية كىذه اإلمكانية حبل لمتناقضات كالتعيدات االزدكاجية التي قدميا اإل

.كلمحركة الصييكنية كالييكد الكطف ..أم الحكـ الذاتي كتقرير المصير.ية صؾ االنتداباتفاقفي 
 4.الييكدم تنفيذا لكعد بمفكر

 فمسطينإلى  والصييوني في اليجرات الييوديةالدور البريطاني 
كاف يعتمد كبشكؿ رئيسي عمى   ىاألكل  كألف نجاح المشركع البريطاني كالصييكني كمنذ البدايات

كلذلؾ يمكف  ، 5المياجريف الييكدأماـ  فقد فتحت بريطانيا فمسطيف عمى مصراعييا ،اليجرة الييكدية
( كاف يكجد في فمسطيف جالية ييكدية صغيرة مف الييكد المتدينيف 1882في العاـ )بأنو  القكؿ

                                                           
1
 543ٌهوديللسٌطرةعلىفلسطٌن،األنجلوالسعدون،صالحبنمحمود،االتحاد-
2
 126ٌهوديللسٌطرةعلىفلسطٌن،األنجلوالسعدون،صالحبنمحمود،االتحاد-

3
 26-25توما،أمٌل،الصهٌونٌةالمعاصرة،-

4
 126فرسون،سمٌح،فلسطٌنوالفلسطٌنٌون،-

5
 1945،365-1933النازٌةوفلسطٌنألمانٌاعبدالغنً،عبدالرحمن،-
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مف أصؿ السكاف البالغ نصؼ مميكف نسمة كمنذ   نسمة (24000كغير المتدينيف يبمغ تعدادىا )
 ( أخذ عدد الييكد باالزدياد بفعؿ مكجات اليجرة المتكاصمة كالمتبلحقة مف الخارج1882ذلؾ العاـ )

 .األكركبيةكذلؾ بفعؿ نشاط الصييكنية كتعاكنيا مع الدكؿ  .يففمسطإلى 
( كتألفت مف نحك خمسة كعشريف ألؼ نسمة 1903-1882كانت بيف عامي ) :ى األكل  ليجرةاف

 1.أغمبيـ مف الييكد الركس
( ألؼ مياجر 35( كىي اليجرة التي أتت بنحك )1914-1904ككانت اليجرة الثانية بيف عامي )

ف عددا مف ىؤالء المياجريف ككذلؾ عددا مف الذيف أمع  ،الييكد األكركبييف الشرقييفأغمبيـ مف 
 2.الخارج فيما بعدإلى  سبقكىـ مف المستكطنيف المياجريف ىاجركا مف فمسطيف

( ألفا ككاف معظـ ىؤالء المياجريف 85( كاف قد بمغ )1914ال أف المجمكع اإلجمالي في العاـ )إ
 كفي يافا كىي ضاحية تؿ أبيب الييكدية حصران  ،ضرية مف القدس الغربيةيعيشكف في المناطؽ الح

 .تؿ الربيع قبؿ االنتداب البريطاني عمى فمسطيفاسـ  كانت تحمؿ
( ألفا مف المياجريف 35(كبمغ عدد الكافديف فييا )1923-1919تمت اليجرة الثالثة بيف عامي )ك 

( بمغ 1922أجرتو حككمة االنتداب في العاـ )كبمكجب اإلحصاء السكاني الذم  .أغمبيـ مف الركس
ربما ىذا الرقـ أقؿ مف الرقـ الكاقعي كالحقيقي كما يقكؿ بعض المراقبيف ، ك (757، 182عدد السكاف )

 (.% مف الييكد11ك) (% مف العرب الفمسطينييف89)
( 85فييا ) ( كبمغ عدد الكافديف1931-1924المكجة الرابعة مف اليجرة الييكدية بيف عامي ) كحدثت

كعمى الرغـ مف المكجة الرابعة مف ىذه  ،ألفا مف المياجريف أغمبيـ مف الطبقة الكسطى مف البكلندييف
 .العدد النسبي لمعرب الفمسطينييف كالييكد لـ يتغير كثيرافإف  ،اليجرة التي كانت كبيرة

ف عدد السكاف ىك أ أظير( لمببلد 1931كاإلحصاء السكاني الذم أجراه البريطانيكف في العاـ )
 (% مف الييكد16ك) (% مف العرب الفمسطينييف84).( مميكف نسمة1،04)

مع أف الحجـ الكمي لممياجريف الييكد كلمجالية الييكدية مف المستكطنيف الصياينة قد ازداد فقط بفعؿ 
الفمسطينييف فقد الزيادة في عدد السكاف فإف  ،فمسطيفإلى  تزايد أعداد اليجرات الييكدية مف الخارج

 3.كانت زيادة طبيعية
تت بنحك أ( ك 1938-1932فمسطيف بيف عامي )إلى  كجاءت المكجة الخامسة مف اليجرة الييكدية

فمسطيف مف المستكطنيف إلى  فقد ىاجر ،4سبب ظيكر النازيةبمائتي ألؼ مف المستكطنيف الييكد ك 

                                                           
1
 76الٌهودٌةاإلسرائٌلٌةبٌنتكفٌرالدولةولعبةالسٌاسة،الشامً،رشادعبدهللا،الشخصٌة-
2
 76الشامً،رشادعبدهللا،الشخصٌةالٌهودٌةاإلسرائٌلٌةبٌنتكفٌرالدولةولعبةالسٌاسة،-
3
 646-643الموسوعةالفلسطٌنٌة،المجلداألول،-

4
 1996،114-1897نائور،مردخاي،الصهٌونٌةفًمائةعام-
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كذلؾ بفعؿ تعاكف  .لؼ ييكدم( أ174( ما يقدر بحكالي )1936-1932الييكد في األعكاـ )
 1ية الترحيؿ ىاعفراه.اتفاقالصييكنية مع النازية مف خبلؿ 

م ما نسبتو أ، ( ألفا370)إلى  ارتفع( كاف مجمكع عدد الكافديف مف الييكد قد 1936كفي العاـ )
كىذه النسبة تمثؿ قفزة كبيرة مف النسبة السابقة  ،% مف المجمكع اإلجمالي لمسكاف في فمسطيف28

 (1931%( حسب إحصاء العاـ )16البالغة )
تحديد  نجميز( قرر اإل1939ت حتى العاـ )استمر التي  (1936كبعد الثكرة الفمسطينية في العاـ )

كصكؿ أعداد إلى  إضافةىذا  ،( ألؼ عمى مدل خمس سنكات75عدد المياجريف مف الييكد بػ)
كتكجيو  إشراؼكب ،كبكسائؿ متعددة ،مف المياجريف الييكد بطرؽ سرية كغير معمف عنيا أخرل

 2.ككذلؾ مع النازية نفسيا ،كبالتعاكف كالتنسيؽ مع القنصميات األجنبية ،كرعاية الحركة الصييكنية
كمع المخابرات اليتمرية )الغستابك( في مكضكع اليجرة الييكدية كىجرة األغنياء الييكد كمكاضيع 

 3.أخرل
ف مجمكع السكاف في فمسطيف أ( قدرت حككمة االنتداب 1947في العاـ )أنو  ككذلؾ يمكف القكؿ

ـ %( مف العرب الفمسطينييف كحتى العا69ك) ،%( مف الييكد31( مميكف نسمة منيـ )1،9)
كاحدة كاف الييكد يشكمكف أقمية ال تتجاكز الثمث مف مجمكع  بسنة( كما قبؿ ىذا التاريخ 1948)

 .السكاف
كفي المناطؽ المحيطة بيذه  ،%( مف الييكد متمركزيف في القدس كيافا كحيفا85قد ظؿ ما نسبتو )ك 

أرض  فمسطيف عبارة عفبأف  كعمى الرغـ مما كانت تقكلو الحركة الصييكنية كمنذ البدايات .المدف
كبأنيا معمكرة  ،الفمسطينية مأىكلة بالسكاف بشكؿ كثيؼ األرضبأف  فقد اكتشفكا ،ببل شعب
شتى مف  أشكاؿنظاما معقدا كمثقبل ب األرضكلذلؾ كاف نظاـ إجارة ، عمى نطاؽ كاسع كمزركعة

 .حقكؽ االنتفاع الخاصة كالعامة
المتاحة لمبيع  األرضكانت  ،ت في القرف التاسع عشركعمى الرغـ مف اإلصبلحات العثمانية التي جر 

بفعؿ التكاثر الطبيعي مف جية  ،ت أعمى سعرا مف قبؿ بتزايد الطمب مف السكافأصبحك  ،باىظة الثمف
 4.أخرلكبفعؿ اليجرة الكافدة مف الخارج مف جية 

 األرضعمى  ستيالءالحركة الصييونية ودورىا في محاولة اال
، كألف الصييكنية كانت تضـ مؤسسات كجمعيات كمركزيا منظميف تنظيمان قكيان كألف الصياينة كانكا 

مع الجميع كلزيادة  اتصاؿصييكنية عديدة في العالـ كممثمة في المؤتمرات الصييكنية، كألنيا عمى 

                                                           
1
 76شامً،رشادعبدهللا،الشخصٌةالٌهودٌةاإلسرائٌلٌةبٌنتكفٌرالدولةولعبةالسٌاسة،ال-
2-

.425-2،419الجزائري،سعٌد،المخابراتوالعالم،ج
 

3
 1945-1938النازٌةوفلسطٌنألمانٌاعبدالغنً،عبدالرحمن،-
4
 255-249ٌهوديللسٌطرةعلىفلسطٌن،األنجلوالسعدون،صالحبنمحمود،االتحاد-



98 
 

ي، فقد أككمت الصييكنية العالمية جانبان كبيران مف نشاطيا كأشغاليا العممية اإلستيطانمفعكؿ نشاطيا 
مؤسسات كشركات معينة، بعد أف حددت ليا المياـ ككفرت ليا األمكاؿ كالميزانيات إلى  الميدانية

 :أىمياالمناسبة ك 
 شركة جكش ككلكنياؿ ترست المحدكدة.- أ
 المحدكدة كىي تابعة لؤلكلى. -فمسطينية األنجمكالشركة - ب
 الصندكؽ القكمي الييكدم.- ت
 الفمسطينية المحدكدة. راضيشركة تنمية األ- ث
 1دكؽ تأسيس فمسطيف المحدكد.صن- ج

كفي  ،تتركز في المناطؽ الكبيرة راضيككانت سياسة الييكد كالحركة الصييكنية في شراء األ
أرض  عمى اإلستيطافككذلؾ كانكا يقكمكف ب ،المناطؽ المتجاكرة مف السيكؿ الداخمية كالساحمية

 .األرضكلكنيا ميمة كضركرية لتثبيت حقائؽ عمى  ،يةاقتصادمف أف تككف ذات ربحية أصغر 
مؤسسات  إنشاءالممتكية ب ساليبكقد قامت الحركة الصييكنية كعف طريؽ الخداع كالتمكية كاأل

أك  ،مف خبلؿ ىذه المؤسساتإال  حيث عمميات الشراء كانت ال تتـ ،بمسميات مختمفة لمتضميؿ
 ،1901في العاـ  أسسؽ القكمي الييكدم الذم الككاالت التابعة لمحركة الصييكنية مثؿ الصندك 

كصندكؽ المؤسسة  ،كجمعية االستثمار الييكدية الفمسطينية ،الفمسطينية راضيكشركة تطكير األ
دكر القنصميات األجنبية في شراء إلى  ضافةكىذا باإل 1920الذم أنشئ في العاـ  ،الفمسطينية

كايميت  ككذلؾ مف خبلؿ مؤسسة الكيرف ،يكنيةالصي كذلؾ بالتعاكف كالتنسيؽ مع الحركة ،راضياأل
مثؿ جمعية  ،الصييكني في فمسطيف اإلستيطافتعيدت بدعـ التي  كالجمعيات الصييكنية المختمفة

كقد  ،ىايسكد ككذلؾ الدكر الذم كاف يقكـ بو الصندكؽ التأسيسي الصييكني الكيرف ،صييكف أحباء
تضافرت جيكد كؿ ىذه المؤسسات كبالتعاكف كالتنسيؽ مع الحركة الصييكنية معا بيدؼ جمع 

ؿ الرشاكم بيف بعض مكظفي الدكلة استغبلك  ،كتزكير الكثائؽ كالمستندات ،راضيكشراء األ ،األمكاؿ
 2.كتشجيع اليجرة الصييكنية كتكفير فرص العمؿ لممستكطنيف الجدد ،العثمانية

الفمسطينية التي تممكيا الييكد كتممكتيا الحركة الصييكنية قد  راضي%( مف األ70)  ما نسبتو إف
كىذا أسمكب مف  19073التي نشأت في العاـ  الفمسطينية راضياشتريت مف قبؿ شركة تطكير األ

 بالتعاكف كالتنسيؽ مع الدكلة البريطانية ،التحايؿ كالخداع التي لجأت إلييا الحركة الصييكنية أساليب
مف  الدعـ كالرعاية  أشكاؿنت تحظى بكؿ كمع القنصميات األجنبية التي كا ،المنتدبة عمى فمسطيف

                                                           
1
 64-63القوىالخفٌةفًالسٌاسةالعالمٌةمنٌحكمالعالم،-

2
 1939،48-1922خلة،كامل،فلسطٌنواالنتدابالبرٌطانً-

3
 116لهلول،جبر،المواثٌقوالعهودفًممارساتالٌهود،-
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الككالة أك  المؤسسات اسـالمممككة جماعيا كانت قد اشتريت ب األرضك  ،الغربية األكركبيةالدكؿ 
 .الييكدم فيما بعد حصريا ستخداـكاحتجزت لبل ،الشركات الكىميةأك  الييكدية
الكبار مف غير الفمسطينييف الغائبيف عف فمسطيف مف المبنانييف أف مف  راضيأصحاب األلقد كجد 

ككذلؾ شعرت بعض األسر  ،نظيمات ييكدية مدعكمة مالياكت مؤسساتإلى  يـأراضيمصمحتيـ بيع 
في فمسطيف  أراضيف تبيع ما تممكو مف أجدكل كربحا ليا  كثرالتجارية البيركتية أف مف األنسب كاأل

فمثبل في مرج ابف عامر باعت  ،بدال مف أف تقـك بادرتيا ىي بنفسيا ،كد كالمنظمات الييكديةلميي
 .2ألؼ دكنـ (230) 1الفمسطينية راضيشركة تطكير األإلى  عائمة "سرسكؽ"

ف ) ( 1927-1920التي تممكيا الييكد قد اشتريت في الفترة بيف عامي ) راضي%( مف األ82كا 
قكة النشاط كالنفكذ الصييكني كالحمبلت الدعائية إلى  كالسبب في ذلؾ يعكد ،مف أصحابيا الغائبيف

في  األكركبيةية ستعمار االلصالح التكجيات  األكركبيةية التي كانت تقـك بيا القنصميات اإلعبلمك 
 .المنطقة

أم ككذلؾ كمنذ بداية الثبلثينات مف القرف العشريف كحتى منتصؼ العقد الرابع مف القرف العشريف 
كقد  ،قائمة كمكجكدة مف خبلؿ عدة جيات راضي( كانت عمميات البيع كالشراء لؤل1945عاـ )

غير  فكممف ىـ م ،العرب الغائبيف عف فمسطيف راضيمنيا لكبار أصحاب األ كبركانت النسبة األ
 كالجزء األقؿ مف بعض الفبلحيف ،الفمسطينييف راضيكاألقؿ مف ذلؾ كبار أصحاب األ ،الفمسطينييف

 .البيعإلى  الفمسطينييف الذيف اضطرتيـ الظركؼ
( بحكالي 1945التي تممكيا الييكد في فمسطيف بحمكؿ العاـ ) راضيكتقدر رسميا مساحة األ

جمكع ما اشتراه الييكد حتى العاـ م،( مميكف دكنـ قابمة لمزراعة7،3مميكف دكنـ مف أصؿ )(1،09)
 .( مميكف دكنـ1،73فقط بمغ ) 1947

كمف كؿ المنح كاالمتيازات التي قدمتيا سمطات االنتداب  ،مف كؿ محاكالت الشراء كعمى الرغـ
(% 3،9مف ) أكثرالبريطاني لـ يستطيع المستعمركف الييكد كالحركة الصييكنية مف السيطرة عمى 

كاالحتبلؿ  ،كالعنؼ ،مف خبلؿ الغزك العسكرمإال  ،1947حتى العاـ فمسطيف  أراضيمف مساحة 
( قد استكلت في أقؿ مف رجكفبينما نجد أف الياجاناه ك )شتيرف كاأل .1948العاـ الصييكني في 
 3(% مف مجمكع مساحة الببلد.76( عمى مساحة قدرىا )1948عاـ كاحد )عاـ 

* 

                                                           
1
 1925،281-1925فترةهربرتصموئٌلالهنٌدي،سحر،التأسٌسالبرٌطانًللوطنالٌهودي-

2
 133فرسون،سمٌح،فلسطٌنوالفلسطٌنٌون،-

3
 1925.49-1925الهنٌدي،سحر،التأسٌسالبرٌطانًللوطنالٌهوديفترةهربرتصموئٌل-
*
كبعد أف أعمنت اليدنة  ة.جيدة كمتكسطة كرديئأرض  ككانت حككمة االنتداب البريطاني قد صنفت األراضي القابمة لمزراعة في فمسطيف إلى

% مف أراضي فمسطيف/التربة 95% مف مساحة فمسطيف كأكثر 77كانت القكات الصييكنية قد احتمت أكثر مف  ،1948العامة في العاـ 
 (135)فرسكف، سميح، فمسطيف كالفمسطينيكف،  % مف التربة الرديئة باستبعاد النقب.39% مف التربة المتكسطة ك64الجيدة، ك
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مع ( متناغمة كمنسجمة 1928السياسة البريطانية الصييكنية في العاـ ) أىداؼسمات ك كقد كانت 
كانت تقدر قيمتيا عمى التي  ،األرضفرض الضرائب عمى حيث  ،كالسياسيات الصييكنية ىداؼاأل

كذلؾ في األعكاـ  ،الفمسطينية في سنكات االزدىار كالخصاب األرضأعمى سعر حققتو  أساس
الحاد في الدخؿ الزراعي،  نخفاض( كقد جاءت الضرائب مرتفعة في ظؿ اال1924-1927)
بيع إلى  التي اضطرت بعض الفبلحيف األسبابمف كانت ىذه النسبة المرتفعة في الضرائب ىي ك 

يـ ككذلؾ فقد ظير خبلؿ ىذه الفترة الداللكف كالمرابكف كالكسطاء الكثر في عمميات بيع أراضي
 1لممنظمات الصييكنية. راضياأل
 
 
 

 الييودي في فمسطين قتصادالدور البريطاني في سياسة التنمية لال
في فمسطيف بمنح المستكطنيف الصياينة  نجميزاتبعيا اإلية التي قتصادكانت سياسة التنمية اال

ييكدم صييكني  اقتصادكذلؾ بيدؼ قياـ  ،كالحماية الصناعية ،ية االحتكاريةقتصاداالمتيازات اال
ية قتصادكبناء القكة اال ،كالعمالة الحصرية الييكدية األرضكفقا لما يسميو الصياينة  ،حصرم

 .يالتجارية المرتبطة بالعالـ الدكل
ككثير مف العبلقات مع  ،كقد كاف لممستكطنيف الييكد في فمسطيف قميؿ مف العبلقة مع بريطانيا-

ككفرت الحماية  ،األرضيا اكتساب الييكد لممكية اقتصادكسيمت بريطانيا  ،العالـ الخارجي الكاسع
ية ببل رسـك األكلكأتاحت ليـ استيراد المكاد  ،كمنحتيـ رسكما تفضيمية ،الييكد عماؿلرجاؿ األ
 .كىي مكاد تنتج فمسطينيا كمحميا،جمركية 

 ،الدكلة أراضيالييكدم عمى  اإلستيطافكبمكجب مكاد صؾ االنتداب البريطاني سيمت بريطانيا 
مستكطنات  قامةلممستكطنيف إل األرضكقدمت ، التي تتطمبيا األغراض العامة راضيكعمى األ

 ،كمنحت ليـ االمتيازات االحتكارية الرئيسية ،ييكدية عمييا في معظـ المناطؽ التي تكاجدكا فييا
كشركة اثميت  ،كمصنع البحر الميت لمممح ،الييكدم ركتنبيرغ عماؿكمف األمثمة عمى ذلؾ رجؿ األ

 .لمممح
اؿ أغمبيتو مف مصدر اسمبر  ،كشركة كيرباء فمسطيف ،تأسيس شركة كيرباء يافاإلى  ضافةىذا باإل

 2( كقد زكدت ىاتاف الشركتاف مستكطنة تؿ أبيب بالكيرباء1923-1921ييكدم كذلؾ في العاـ )
مدينة ييكدية عصرية إلى  مف ضاحية ،عممت عمى تطكرىا السريعالتي  كبالخدمة التعبكية اإلضافية

                                                           
1
 1925،172-1925ٌدي،سحر،التأسٌسالبرٌطانًللوطنالٌهوديفترةهربرتصموئٌلالهن-

2
 82-1996،81-1897نائور،مردخاي،الصهٌونٌةفًمائةعام-
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)شركة  اسـكالذم سمي ب ،الميتامتياز ممح البحر إلى  إضافةىذا  .كعمى الطراز األكركبي الحديث
 .تـ منحو لمكس نكفكميسكي كىك صييكني ركسيك  (البكتاس الفمسطينية

كىك مشركع ييكدم أجيز  ،شركة ممح اثيميتإلى  ككذلؾ كاف ىناؾ ثمة امتياز آخر كىك الذم منح
كالذم  كجاء السعر المرتفع لمممح ،ككاف ينطكم عمى محاباة خاصة لمييكد الصياينة، إلنتاج الممح

يا أساسكالممح كاف عنصرا  ،حدد بشكؿ اصطناعي ضارا بالعرب الفمسطينييف في جميع مناحي الحياة
نما  يا لمطعاـأساسليس فقط  كىذه مف الصناعات  ،يا في صناعة الصابكف كالسمع الجمديةأساسكاف كا 

الصناعي كالمعاصر حيكانية في اإلنتاج الإدخاؿ الطاقة غير إلى  إضافةىذا  1.العريقة في فمسطيف
 .كالمعامؿ كصناعة الصابكف

لمقطاع الصناعي كالتفكؽ مف حيث كثافة رأس الماؿ  سسقياـ الييكد بإرساء األإلى  ضافةىذا باإل
منقكلة مف الغرب  أسسالمسخر لمعمؿ كالكفاءة في العمؿ كالقطاع الصناعي الييكدم شيد عمى 

كقد ساندت السمطات البريطانية عمميات التصنيع في  ،تقدـ ممفت لمنظر أحداثكمتطكرة أسيمت في 
العصرية المتقدمة في  سسكقد ابتدأ ىذا التصنيع القائـ عمى األ ،المستكطنات الييكدية بشكؿ كبير

ف شيدت المدف ازدىارا بعد ىجرة الييكد البكلندييف أأكاسط العشرينات مف القرف العشريف كذلؾ بعد 
 2.عماؿالمتقدميف في الصناعة كاألالطبقة الكسطى كمف  أبناءمف 

كقد  ،في الثبلثينات مف القرف العشريف أكثرف أكثر االتجاهفي المدف كرسخكا ىذا كقد استكطف ىؤالء 
كىؤالء كانت  ،أيضاارىـ في المدف استقر تزامف ذلؾ مع كصكؿ المياجريف الييكد األلماف بإعداد كبيرة ك 

ككؿ  ،تفكؽ ميارات الييكد الذيف سبقكىـالتي  ،كالميارات التقنية الكثيرة ،لدييـ رؤكس األمكاؿ الكافية
كقد غدت الصناعة الييكدية أقكل مما  ،الصناعة الييكدية في فمسطيف أركافىذه التطكرات ثبتت 

شجعكا ىذه الصناعة لكي تقكـ  نجميزاإلألف  كذلؾ ،كانت عميو في سنكات الحرب العالمية الثانية
ككذلؾ  ،كالمعدات العسكرية الثقيمة، مكانياتليو مف اإلإالحمفاء في الحرب بما تحتاج بتزكيد قكات 

ف الييكد أإلى  (1939يشير المسح العاـ لفمسطيف في العاـ )، ك لكي تمبي احتياجات السكؽ المحمي
% مف مجمكع السكاف كاستثماراتيـ في الصناعة فقد كانت بمقدار 31في ىذا العاـ كانكا يؤلفكف 

% مف 89% مف القكة الحصانية لممكائف كاآلالت ك 90% مف مجمكع االستثمار الصناعي ك88
 .% مف مجمكع الصناعييف في فمسطيف79ككاف الييكد يمثمكف  .مجمكع الناتج الصناعي الصافي

السياسة البريطانية كالسياسة الصييكنية لمييكد المستكطنيف كانت قد ف ؿ أالقك  كباختصار يمكف
 قتصاداالإلى  لعشريف قطاعا صناعيا ييكديا ال يمت بصمةابداية العقد الثالث مف القرف  أكجدت مع

كمحرؾ كمكجو لمحركة الصييكنية لمقياـ  ،ثـ جاءت جمعية الصناعييف الييكد ،العربي في فمسطيف
مكانياتؿ نفكذىا ك استغبلب لمسير عمى  األكركبيةدفع حككمة االنتداب البريطاني كالدكؿ أجؿ  مف ،ياا 

                                                           
1
 139فرسون،سمٌح،فلسطٌنوالفلسطٌنٌون،-

2
 139فرسون،سمٌح،فلسطٌنوالفلسطٌنٌون،-
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كلذلؾ فقد أقدمت حككمة االنتداب  ،كمتقدمة لمييكد في فمسطيف ،ىدل سياسات صناعية مكاتية
ككذلؾ  ،الرسكـ الجمركية أنظمةمف االنتداب البريطاني عمى تعديؿ  األكؿالعقد  أكاخر البريطاني في

كعمى  ،يةاألكلالمكاد  لرسكـ االستيراد المفركضة عمى إلغاءسف سياسة حماية تضمنت تخفيفا كأحيانا 
 1.% مف قيمة الفاتكرة1كما ألغي رسـ التصدير البالغ  ،مكائف اإلنتاج كالتصنيع

ككما أشرنا سابقا كبإيجاز فقد تمتعت قائمة طكيمة مف المشاريع الصناعية الييكدية بامتيازات خاصة 
 :تتعمؽ بالرسـك الجمركية كميا

 .مشركع امتياز ركتنبرغ- أ
 .نت نيشراسمشركة - ب

 .كصناعة الزيت الفمسطينية-ج
 2.المتعددة خرلكغيرىا الكثير مف الصناعات األ

* 
 

                                                           
1
 614-613الموسوعةالفلسطٌنٌة،المجلداألول،-
2
 115-158المسعودي،سالم،السٌاسٌةالصهٌونٌةلتهوٌداألراضًالفلسطٌنٌة،-
ككما أشرنا فقد أمتدت المعاممة التفضيمية لمصناعة الييكدية إلى فترة الحرب العالمية الثانية، ككذلؾ فقد أخذت تصدر أكامر *

( مميكف جنيو استرليني، كما 28مغت قيمتيا عند نياية الحرب )كانت قد بالتي  الشراء لمبضائع العسكرية مف الشركات الييكدية
 أنيا رعت التكسع في اإلعفاء الجمركي الذم شمؿ المكاد األكلية كالسمع نصؼ المصنكعة.

ككذلؾ حظيت الصناعة الييكدية بضماف الكصكؿ إلى المستيمكيف العرب في فمسطيف كالعالـ العربي أيضا، كالنتيجة تنامي 
 يكدية عمى حساب باقي الصناعات األخرل.الصناعة الي

كالتممؾ فييا بكاسطة اليد العاممة الييكدية الزراعية سرعاف ما  األرضإف المشركع الصييكني الييكدم في فمسطيف كالذم يستيدؼ 
ت تطكر المشركع إلى اقتصاد ييكدم صناعي متقدـ في المدف كما ينطكم عميو ذلؾ مف كجكد يد عاممة صناعية كقد أسيم

الحككمة البريطانية خبلؿ فترة االنتداب في خمؽ اليد العاممة الييكدية حصرا كحمايتيا كمعاكنتيا عف طريؽ إعانة البطالة كأسيمت 
 في تطكير اقتصاد ييكدم حصرم كمؤسسات ييكدية حصرية كفي بناء أساس يقـك عمى تممكيـ لؤلراضي.

نظاـ لؤلجكر مزدكج يككف فيو اجر العامؿ الييكدم أعمى مف أجر العامؿ العربي في  إيجادكساعد بؿ كأسيـ البريطانيكف في 
 القطاعيف العاـ كالخاص.

كقد قامت سياسة التنمية في عيد االنتداب البريطاني عمى سياسة مالية محافظة في جميع المستعمرات كعمى نظرية في التنمية 
اف يؤدم إلى ارتفاع ىيكؿ مستكل االقتصاد بأسره كالفكرة مبنية عمى تخص المدخبلت الييكدية في فمسطيف كمف شأف ذلؾ 

استيراد الماؿ الييكدم كالميارات الييكدية الى فمسطيف كىذه الفكرة متناقضة مع سياسة المنظمات الصييكنية التي تشجع أصحاب 
أصحاب األجر المنخفض األمر الذم  العمؿ الييكدم عمى تشغيؿ العماؿ الييكد أصحاب األجر العالي عكضا عف العماؿ العرب

 يؤدم إلى األضرار بالنمك العاـ لبلقتصاد الفمسطيني في قطاعاتو كافة.
 تشجيع العمالة الييكدية كتفضيؿ عمميـ في المشاريع العامة. -سياسة الحككمة البريطانية:

 تشجيع اليجرة الييكدية، كتقديـ معكنة البطالة ليـ أياـ األزمات االقتصادية.
داراتكالحككمة البريطانية لـ تعالج قضايا العماؿ كقضايا العمالة بشكؿ مكضكعي كلـ تحاكؿ حؿ الخبلفات كالمنازعات بيف العماؿ ك   ا 

 المشاريع في القطاع الييكدم، ككانت النتيجة صدكر قكانيف تمييزية، كذلؾ استجابة لضغكط الحركة الصييكنية بيذا االتجاه، كلذلؾ ترؾ حؿ
 ك المنازعات في ذلؾ الى المنظمات الصييكنية.المكضكع ا
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 الصييونية واالتحاد العام لمعمال الييود في فمسطين
كذات  ،قكة ييكدية عاممة منفصمة إنشاءية التي نجح الصياينة مف خبلليا باألساسكانت الكسيمة 

لـ يكف ك  ،1920في العاـ  أسسلمعماؿ الييكد الذم تأم االتحاد العاـ ، امتيازات ىي "اليستدركت"
 :اليستركت كغيره مف االتحادات العمالية فقد كاف يممؾ

( 1923شركة مقاكالت لمبناء أنشئت في العاـ ) أكبركتعد  SolelBonehتعاكنية إنشائية تدعى -أ
كىي مف شركات البناء  ،كخارج فمسطيف ،كتنفيذ مشاريع مختمفة في فمسطيف أعماؿكتقكـ ب
 .الضخمة

 .تعاكنيات استيبلكية كتسكيقية-ب
 .ية لميستدركتقتصادالمؤسسات اال أكبر( 1921في العاـ ) أسسبنؾ ىابكعاليـ )-ج
اليستدركت كىك إلى  كانت أغمبية العماؿ الييكد تنتمي، ك شركات تأميف كدكر لمنشر كغير ذلؾ-د

 1.مستخدـ لمعماؿ أكبر
في الضغط عمى  ،اليستدركت دكرا كبيرا في التعاكف كالتنسيؽ مع الحركة الصييكنيةكقد لعب 

المؤسسات  أكثركانت اليستدركت كاحدة مف ، ك الحككمة البريطانية لمحصكؿ عمى امتيازات كثيرة
 .كالمنظمات الصييكنية في فمسطيف تطكرا

نما  ،اليستدركت" ال لتمثيؿ أية طبقو عاممو"  إنشاء  كجاء ليساىـ في تكطيف المياجريف الييكد كا 
الصياينو كليبمكر كينمي، باالشتراؾ مع الككالو الييكدية، جماعة المستكطنيف الييكد الصياينو في 

. كقد عبر بف غكريكف عف ىذه الفكرة بمصطمحو الغيبي 2يان متكامبلن استيطانفمسطيف حتى تصبح بناءن 
 كجمعيو لتبادؿ المنفعة، تعاكنيةكال ىك  ، حزبان سياسيان كال ،حينما قاؿ: ليس اليستدركت نقابو عماليو

جديدة، كشعب جديد،  دكلةمف ذلؾ، اليستدركت ىك اتحاد شعب يقكـ ببناء مكطف جديد ك  أكثرنو إ
إلى  اتحاد لممصمحيف االجتماعييف ال تمتد جذكرهنو إ ،كمشاريع كمستكطنات جديدة كحضارة جديدة

كالميمات المشتركة لجميع أعضائو في المكت  ،المصير المشترؾإلى  بطاقة عضكيتو الخاصة بؿ
 3كالحياة.

العمالي الصييكني، فمنذ  قتصادية بمنزلة العمكد الفقرم لبلقتصادككاف اليستدركت كمنشأتو اال
( 1921مستعمرات زراعية كمؤسسات صناعية، ففي العاـ ) إنشاء( كىك يقـك ب1920تأسيسو عاـ )

( ك نشاط 1927)شركة العماؿ( كمنذ عاـ )عد سنتيف ؾ العماؿ(، كببنؾ ىابكعاليـ)بن أسس
"كبار أصحاب  ك مفية كىقتصاداليستدركت يتجو نحك تأميف رأس الماؿ البلـز إلدارة مؤسساتو اال

 تعاكنيةكيضـ التعاكنيات المستكطنات ال ،دكلةم في الاقتصادجسـ  أكبر، كىك إسرائيؿ" في العمؿ

                                                           
1
 7،183المسٌري،عبدالوهاب،موسوعةالٌهودوالٌهودٌةوالصهٌونٌة،ج-

2
 93-1996،95-1897نائور،مردخاي،الصهٌونٌةفًمائةعام-
3
 185المسٌري،عبدالوهاب،الصهٌونٌةوالعنف.-
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شركتيف لممكاصبلت )ايجيد كداف(  أكبركالخدمية التي تضـ  ،كالتعاكنيات اإلنتاجيةكالكيبكتسات 
كمجمكعة الشركات الضخمة التابعة لشركة العماؿ " الشركة األـ " في فركع الصناعة كالبناء 

 1كالمصارؼ.
نفس  في ت الياجاناةأسس، فقد صييكنيةيظير في عبلقتو بالعسكرية ال اإلستيطافارتباط اليستدركت ب

% مف رجاؿ الياجاناة 60مف تأسيس اليستدركت، ككاف اليستدركت مشرفان عمييا، كما كاف  العاـ
كاف يقكـ بإعالة عائبلت الرجاؿ المتطكعيف في أنو  ، كماعضكيتوإلى  كشتيرف ينتمكف رجكفكاأل

ية داقتصاية نجد أف اليستدركت مؤسسة عسكرية / اإلستيطان صييكنيةالمؤسسات ال ككمثؿ الجيش
كفمسفة  ،لتنفيذ سياسة االقتحاـ في العمؿ أسسان، كلذلؾ نجد أف ىذا االتحاد أساسمكجو ضد العرب 

 ( بسبب1923بؿ طرد أعضاءه الشيكعييف عاـ ) ،العمؿ العبرم، فقد كاف يرفض تشغيؿ العرب
يستأجركف الييف الييكد الذيف اسمارتيـ قضية تأجير العمؿ العربي، كما كاف ينظـ مظاىرات ضد الر إث

كىذا يعكس جكىر كطبيعة العقمية الصييكنية القائمة عمى الحقد كالعنصرية كالعدكانية  2عماالن عرب.
 كالخكؼ كالتكجس.
 أخرلكبرامج  ،كضع برنامج لمتأميف الصحي يسمى )صندكؽ المرضى(كت عمى ر دكقد عمؿ اليست

كبضغط أنو  إال ،العماؿ الييكدأجؿ  كمع اف ىذه البرامج كانت مف ،لمتدريب كالتعميـ كنظاـ لمتقاعد
عممت عمى كضع مختمؼ المؤسسات  ،خرلمف الحركة الصييكنية كالمنظمات الصييكنية األ

في خدمة المستكطنيف الييكد كميـ في فمسطيف مف دكف االقتصار  جتماعيةالمتخصصة بالخدمات اال
 3.عمى خدمة العماؿ كحدىـ

 .التنظيمات الصييكنية كانت مقتصرة عمى الييكد حصراكلقد كانت ىذه المؤسسات ككغيرىا مف 
كالعيادات الطبية  ،ت عدد كبير مف المستشفياتأسسككانت منظمة ىداسا الطبية مؤسسة حيكية 

 دككذلؾ قامت بتأسيس عد ،ك صفد ،طبريا ، كؿ ابيب كحيفاكت كالصيدليات في القدس ،كالمختبرات
 خرلكالمراكز الصحية األ ،ككذلؾ مركز ستراكس الصحي ،مف المراكز المينية كالتعميمية كالتدريبية

كبرامج  ،رعايتيا العديد مف البرامج الصحية في المدارسإلى  إضافةىذا  ،لرعاية األطفاؿ الرضع
 .كبرامج القضاء عمى األمراض ىداؼمتعددة األغراض كاأل أخرل

 غة بنود صك االنتداب البريطانياالدور الصييوني في صي
 4 .في أف يتضمف صؾ االنتداب البريطاني عمى فمسطيفأيضا كقد تمكنت الحركة الصييكنية 

 5 .يةنجميز رسمية مع المغة العربية كالمغة اإل غةاعترافا بالمغة العبرية كم-أ

                                                           
1
 7،187ٌهودٌةوالصهٌونٌة،جالمسٌري،عبدالوهاب،موسوعةالٌهودوال-

2
 195المسٌري،عبدالوهاب،الصهٌونٌةوالعنف،-

3
 623-622الموسوعةالفلسطٌنٌة،المجلداألول،-

4
 591-595ٌهوديللسٌطرةعلىفلسطٌن،األنجلوالسعدون،صالحبنمحمود،االتحاد-
5
 543نفسه،-
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مؤسساتيا عممت الصييكنية بكؿ أيضا ك  ،نظاـ تعميمي منفصؿ لمدارس ييكدية حصرا إقامة -ب
يجادكدكائرىا المختمفة عمى العمؿ في خمؽ ك  نظاـ تعميمي ييكدم يتمتع باالستقبللية التامة في  ا 

ت مطعمة بنزعة ييكدية كدينية تستميـ الركح الصييكنية جاءالتي  ،امج كالمناىج التعميميةكضع البر 
كالمينية كالتقنية  ،كالثانكية ،كالمدارس االبتدائية ،بدءا مف رياض األطفاؿ ،كالركح العنصرية الييكدية

الجامعة العبرية التي شيدت في العاـ مثؿ  كالجامعات ،كالعممية مثؿ معيد التخنيكف في حيفا
كقد أتاحت حككمة االنتداب لمييكدية كالييكد االستقبللية الكاسعة في كضع  ،في القدس (1925)

ي في اإلستيطانكض بالمشركع الييكدم التعميمية كالمينية لمني نظمةكافة البرامج كاألنشطة كاأل
نجاحفمسطيف ك   ت كؿ شيء.استيدفالتي  مف سيككلكجية الحرب الشاممة انطبلقاككؿ ذلؾ جاء  .وا 

ال يقارف مع التعميـ عند الييكد المستكطنيف كالذم أنو  إال كعمى الرغـ مف تقدـ التعميـ في فمسطيف
 كالحركةكبكؿ مقكمات النجاح المتكفرة ليـ مف الحككمة البريطانية  ،كاف يحظى بالتسييبلت

( 14-5ف نسبة عدد الطبلب الفمسطينييف مف الفئة العمرية )أ( تبيف 1944في العاـ )، فالصييكنية
 %(32) .المسجميف في المدارس

 .( مف األطفاؿ الييكد14-5% مف نفس الفئة العمرية )97مقابؿ النسبة 
كذلؾ بيدؼ تعميؽ الفجكة بيف  ،كلـ يكف متكافئا ،التعميـ كالنظاـ التعميمي نظاما مكجياكقد كاف 

 1.الدكنيةإلى  كذلؾ بيدؼ دفع العرب، ك مجتمع متعمـ كآخر غير متعمـ
 (تخذ شكبل قانكنيا بمرسكـ )تنظيـ الجاليات الدينيةاف الفصؿ بيف المجتمعيف كاف قد أإلى  إضافةىذا 

 .(1926االنتداب في العاـ ) الذم أصدرتو حككمة
دفعة قكية كمعنكية  إعطاء كقد كاف مف آثار ىذا الفصؿ الذم أقدمت عميو الحككمة البريطانية

 .ميـ صبلحية فرض الضرائب كاألمكاؿ ألغراض خيرية كتعميميةيخك تلممستكطنيف ك 
كاؿ شؤكف األحا لمنظر في أعطى السمطات الدينية الييكدية كمف ضمنيا المحاكـ اختصاصا حصريك 

 .الشخصية
عطاءك   .ىا االختصاص بشأف األكقاؼ كاألمبلؾ التابعة لممراجع الدينيةا 
كبذلؾ تككف الحركة الصييكنية كمف  ،ي منفصؿاستيطانىذه السياسة شرعت كعززت كجكد ييكدم ك 

ف أقد استطاعت  ،كمف خبلؿ عبلقتيا مع الحككمة البريطانية ،خبلؿ مندكبيا السامي ىربرت صمكئيؿ
 2.المؤسسات الصييكنية الييكدية حصرا إقامةف تدفع باتجاه أكب ،تحقؽ الفصؿ بيف المجتمعيف

يترتب عمى حككمة فمسطيف أف تسٌف أنو  كقد كانت المادة السابعة مف صؾ االنتداب قد نصت عمى
يتضمف نصكصا بتسييؿ حصكؿ الييكد الذيف يتخذكف مف فمسطيف مقاما دائما عمى  ،قانكنا لمجنسية

الجنسية الفمسطينية،  1925الجنسية الفمسطينية، كتنفيذا لذلؾ أصدرت السمطات البريطانية في العاـ 
                                                           

1
 146سمٌحفرسون،فلسطٌنوالفلسطٌنٌون،-

2
 147ٌحفرسون،فلسطٌنوالفلسطٌنٌون،سم-
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كبف  1.لمف يقدـ طمبا بذلؾ كقد خٌكؿ المندكب بمكجب المرسكـ صبلحية منح الجنسية الفمسطينية
عندما كاف طالبا في استانبكؿ، تجنس بالجنسية العثمانية لكي ال يطرد منيا،  1912عاـ غكريكف 

عمدت لو الصييكنية بالتعاكف كالتنسيؽ مع االنتداب 2الصييكنية في التحايؿ. أساليبكىذا أسمكب مف 
 .األكركبيةككذلؾ مع القنصميات 

 الصييونية وسياسة المندوب السامي في فمسطين
الذم جاء  3التي اتبعيا ىربرت صمكئيؿ المندكب السامي الييكدم عمى فمسطيف ساليبكمف األ

العالمية كىك القائؿ " لقد عينتني حككمة صاحب الجبللة  الحركة الصييكنيةيؽ مع بالتعاكف كالتنس
 4:يان أساستمؾ الميكؿ كانت سببا بأف  كىي عال بينة تامة بميكلي الصييكنية كببل شؾ

الحككمية  داراتاألعضاء الصياينو المتعصبيف عمى رأس العديد مف اإلقاـ بتعييف عدد مف - أ
 .كالزراعية كدائرة اليجرة الييكدية ،التجارية داراتكاإل ،البريطانية في فمسطيف، مثؿ إدارة القضاء

 .الييكدأماـ  فتح باب اليجرة- ب
 ية.نجميز جعؿ المغة العبرية لغة رسمية أسكة بالمغة العربية كالمغة اإل- ت

الخبيثو كذلؾ مف خبلؿ تعييف ممثمي العشائر  صييكنيةانتيج سياسة فرؽ تسد، السياسة البريطانية ال
الحركة الصييكنية  تدخؿ .كالعمؿ، فيما بعد عمى استبداليـ بآخريف داراتكالعائبلت في المجالس كاإل

كذلؾ عندما قاـ راغب في  ،في الخبلؼ الذم نشب بيف الحاج أميف الحسيني كراغب النشاشيبي
كمحاكلة الحد مف تصاعد سمطتو في إدارة  ،محاكلة لمكقكؼ في كجو نفكذ الحاج أميف الحسيني

، كقيامو بتشكيؿ جمعيات إسبلمية، كبتأسيسو لمحزب الكطني في العاـ 5المجنة التنفيذية العربية
( كقد جاء التدخؿ 1924( ككذلؾ العمؿ عمى تشجيع قياـ األحزاب الفبلحية في العاـ )1923)

قامت بتأييد فكرة تشكيؿ ىذه األحزاب في مسعى كمحاكلة منيا لشؽ الصؼ الكطني بأف  الصييكني
فقد كاف الحزب ة، اجتماعيعشائرية كفئكية ك  أسسكالتفريؽ بيف الفمسطينييف عمى  ،الفمسطيني

سياسة البريطانية عف طريؽ المجنة التنفيذية العربية أخفقت في تغيير البأف  الكطني يجاىر بالقكؿ
 كبأنو مف األنسب كاألجدل ىك التعاكف مع السمطات البريطانية. ،المعارضة لتمؾ السياسة

الكطنية كالسياسة  ىداؼكحالت دكف تحقيؽ األ ،كقد أذكت ىذه التطكرات مف حدة المنافسة بينيما
 6ية لمشعب الفمسطيني.األساس

ية كالسياسية كالتعميمية قتصاداال صييكنيةالمخططات الك التيكيد كالتنفيذ لممشاريع  أعماؿالبدء ب- ث
 1.البنية التحتية أعماؿك 

                                                           
1
 2.184جرٌس،صبري،تارٌخالصهٌونٌة،ج-

2
 243المسٌري،عبدالوهاب،موسوعةالٌهودوالٌهودٌةوالصهٌونٌة،-

3
 559ٌهوديللسٌطرةعلىفلسطٌن،األنجلوالسعدون،صالحبنمحمود،االتحاد-
4
 551نفسه،-
5
 1945،227-1993النازٌةوفلسطٌنألمانٌاعبدالغنً،عبدالرحمن،-
6
 586ٌهوديللسٌطرةعلىفلسطٌنناألنجلوالسعدون،صالحبنمحمود،االتحاد-
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 إعطاءاليجرة الييكدية كذلؾ مف خبلؿ  أعماؿككذلؾ قامت سمطات االنتداب البريطانية بتسييؿ 
( أصدرت قانكف اليجره 1920كفي العاـ )كما أشرنا سابقا، المياجريف الييكد الجنسية الفمسطينية 

 ،كسياح أجانبكالدخكؿ ك ،فمسطيف عف طريؽ تزكير الكثائؽ كجكازات السفرإلى  الذم سيؿ اليجره
كبران عف طريؽ ، فمسطيف عف طريؽ التيريب كالتمكيو بحران إلى  كرجاؿ ديف كبالسماح ليـ بالدخكؿ

 2.الحدكد السكرية المبنانية
المشاركة في أك  ،الجامعة العبريةأك ، في المدارس الزراعيةحجة الحصكؿ عمى التعميـ بأكالقدكـ 

 األنشطة كالفعاليات المختمفة.
قامةفي البناء كاالستثمار ك  صييكنيةال حركةالتسييبلت لم تكذلؾ منحك  المشاريع كاالستثمار في  ا 

 مثؿ: الشركات
 مشركع كيرباء فمسطيف.- أ
 .مشركع استخراج األمبلح ك المعادف- ب
الفمسطينية لصالح المشركع  راضيعمى األ ستيبلءالذم سيؿ اال راضيانتقاؿ األسف قانكف ك 

 3الصييكني.
 الدور البريطاني الصييوني في مصادرة المزارع الفمسطينية

 ، ليدمر بعضيا، كيسمـ بعضيا اآلخر لممستكطنيف الييكد.ةمصادرة المزارع الفمسطيني-
االنتداب البريطاني فيما أياـ  لصالح المستكطنيف الييكد منذلقد ابتدأت مصادرة المزارع الفمسطينية -

 1948:4-1922بيف عامي 
، ببيع ممتمكاتيـ الزراعية لممستكطنيف الييكد، األرضإغراء اإلقطاعييف الذيف ال صمة ليـ ب -1

 كبذلؾ يرغـ الفبلحكف الفقراء عمى ترؾ المزارع التي كانكا يعممكف بيا.
 ،بريطاني بتشجيع المزارعييف الفمسطينييف لئلستدانة مف المرابيف الييكدخطة المندكب السامي ال-2
األكامر تصدر بمنع تصدير فإف  زراعة محاصيمو المكسمية، كحيف يتـ جمع المحصكؿأجؿ  مف

كيعجز أؤلئؾ المزارعكف عف سداد ديكنيـ،  ،فتتكدس تمؾ المحاصيؿ ،الخارجإلى  تمؾ المحاصيؿ
 الييف الييكد سدادا لتمؾ الديكف.اسمعمى الر يـ ثـ تباع أراضيفتحجز 

الزمة أنيا  التي يركف راضيية مف الييكد حؽ نزع ممكية األقتصادأصحاب المشاريع اال إعطاء-3
 لمشاريعيـ.

 العمكمية لمف يشاء. راضيتأجير األأك  تخكيؿ المندكب السامي البريطاني حؽ منح-4
 المشاعات حائؿ دكف تمكيف الييكد مف شرائيا.كجكد ألف  ،المشاعة راضيتنظيـ األ-5

                                                                                                                                                                               
1
 46-2،45جرٌس،صبري،تارٌخالصهٌونٌة،ج-
2
 559ٌهوديللسٌطرةعلىفلسطٌنناألنجلوالسعدون،صالحبنمحمود،االتجاد-
3
 1914،194الحربالعالمٌةاألولىومابعدهاصبري،بهجت،فلسطٌنخالل-

4
 83-1996،82-1897نائور،مردخاي،الصهٌونٌةفًمائةعام-
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 1السرية كالعسكرية. صييكنيةالتدريب كاإلعداد كالبناء كلمتشكيبلت كالمنظمات ال أعماؿالقياـ ب
 حكومة االنتداب البريطاني وقانون الرسوم الجمركية 

 زيادة الرسـك الجمركية عمى بعض المكاد بيدؼ زيادة دخؿ الحككمة.- أ
 الييكدم في فمسطيف. اإلستيطافخفض رسـك االستيراد عمى بناء مكاد البناء لدعـ أنشطة - ب
إعفاء المقتنيات الشخصية كاآلالت الزراعية كالبذكر التي كاف المياجركف الييكد يأتكف بيا - ت

 مف الخارج مف الرسـك الجمركية.
مصرية كالسكرية في المعاممة الخاصة التي كانت تتمتع بيا البضائع التركية كال إلغاء- ث

 فمسطيف.
يف قتصادأثرت في مسار تطكر االالتي  السياسات البريطانية المنسقة كالمتفؽ عمييا مع الصييكنية

 :الفمسطيني كالييكدم
ؿ مكارد فمسطيف الطبيعية لشركات تممؾ رأس الماؿ الصييكني، كأثره استغبلمنح امتياز  -1

 بشكؿ خاص. م العاـ كالزراعيقتصادالسمبي عمى النشاط اال
كتخدـ  ،ية كمالية تمييزية تخدميا مف ناحيةاقتصاداتباع سمطات االنتداب البريطاني سياسة  -2

 .أخرلالكجكد الييكدم الصييكني مف ناحية 
ية كالمالية كالمتعمقة بالقطاع قتصاداال جراءاتيمكف االستشياد عمى سبيؿ المثاؿ بيذه السياسات كاإل

 الزراعي بػ:
 الزراعية التي كانت تدعـ المزارع العربي. نظمةاالنتداب كافة القكانيف كاأللغت سمطات أ (1
بكاسطة مصارؼ أك  ،بدال مف أف تعطي حككمة االنتداب المزارع العربي قركضا مباشرة (2

متخصصة، أخذت تطالبو بإرجاع القركض المقدمة لو سابقا، بما فييا القركض التي حصؿ 
 رب.عمييا مف البنؾ العثماني قبؿ الح

تكيفت سياسات سمطات االنتداب تجاه زراعة كثير مف المنتجات كتسكيقيا كفؽ منطؽ تحقيؽ  (3
ضعاؼ فرص نمك الزراعة العربية. ،الفائدة لمخزينة البريطانية  كا 

 ازداد العبء الضريبي عمى المزارع العربي. (4
 الزراعية. راضيشجعت سمطات االنتداب عممية ازدياد ممكية الييكد لؤل (5
ات االنتداب خدماتيا اإلرشادية كمشكرتيا الفنية في الزراعة الكثيفة المرتبطة حصرت سمط (6

 بمصالحيا.
شجعت سمطات االنتداب قياـ المصارؼ المتخصصة الصييكنية التي أسيمت في تكفير  (7

عبلكة عمى األمكاؿ المتدفقة مف الككالة الييكدية كالمياجريف  راضياألمكاؿ البلزمة لشراء األ

                                                           
1
 .1925-1925الهنٌدي،سحر،التأسٌسالبرٌطانًللٌهودخاللفترةهربرتصموئٌل-
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لكقت الذم ألغت فيو المصرؼ الزراعي العثماني الذم كاف يقدـ التمكيؿ لممزارع الييكد، في ا
 العربي.

التي استكلت عمييا في فمسطيف، بؿ الحقت  األرضإنكار الصييكنية حؽ المزارع العربي في  (8
يـ، التي لـ أراضيالصييكنية بالتعاكف مع بريطانيا المزارعيف الفمسطينييف لقطع أرزاقيـ في 

 جراءاتعمييا الحركة الصييكنية، كىذا غيض مف فيض مف سمسمة طكيمة مف اإلتستكؿ 
 1كالسياسات.
كاف ليا أقكل األثر في الجمع بيف جميع المؤسسات الصييكنية في تككيف  1920الككالة الييكدية 

 يا األربعة: كىي:أىدافالصييكني مف حيث  قتصاداال
 فمسطيف.إلى  اليجرة الكثيفة- أ
 دم كعمى األخص الزراعي.الييك  اإلستيطاف- ب
 دكلة ييكدية قكية في فمسطيف. إنشاء- ت
 يا كاجتماعيا لخدمة مصالح األقمية الييكدية فييا.اقتصادتطكير فمسطيف - ث

لكضع  ،كقد انطمقت المنظمة الصييكنية كالككالة الييكدية مف المكاقؼ الدينية كالفكرية كالركحية
 ىداؼلتحقيؽ األ ،العممية عمى كؿ صعيد ساليبكابتكار الكسائؿ كاأل ،الخطط كالمناىج كالسياسات

الذم األمر  ،اليائمة التي كاف يممكيا الييكد في العالـ مكانياتالمشار ليا، كتصرفت الصييكنية باإل
بؿ كالحككمة البريطانية ، أعطى الككالة حتى نياية االنتداب نفكذا كسمطانا تحدت بو السمطة المنتدبة

 ، كأتاح ليا سف ما تريد مف قكانيف كتشريعات كاف ليا أثر سمبي بعيد في حياة العرب.ذاتيا
كمف  ،العربية راضيممكنة مف األأرض  قطعة أكبرعمى  ستيبلءككانت أجيزة الككالة تعمؿ عمى اال

تكازف سكاني  حداثكبتيجير الييكد بالطرؽ العمنية كغير العمنية، أل ،أمبلؾ الدكلة، كبأية طريقة
كطف   إنشاء  حككمة االنتداب جاءت لممساعدة فيأف  لصالح الصييكنية. ككانت تدرؾ الصييكنية

العمؿ الصييكني، فقد  استراتيجيةكية في األكلليا  قتصادالسيطرة عمى االبأف  لمييكد، ككانت تدرؾ
يكدية في فمسطيف، ية اليقتصادعدد مف المؤسسات التي عممت بنشاط لتنظيـ النكاحي اال أنشأت

 المؤسسات التي أشير ليا سابقا.إلى  إضافةىذا  2كتطكيرىا.
االنفصاؿ كالثكرة عبلف كالقدرات المنظمة كالكافية إل مكانياتىذا المجتمع يمتمؾ اإل أصبحكىكذا فقد 

كجاء بيدؼ تحقيؽ مكاسب كأجندة  ،رغـ أف ذلؾ كاف ظاىريا كشكميا كمؤقتا ،ضد البريطانييف
 ،لمقياـ بعمميات غزك كاجتياح ،ات جديدةاستعدادك  ،بتحالفات جديدة ،ية جديدةاستعمار صييكنية 

 .3كقتؿ كتشريد لممكاطنيف الفمسطينييف السكاف األصمييف

                                                           
1
 663-662الموسوعةالفلسطٌنٌة،المجلداألول،-

2
 1112الثانً،الموسوعةالفلسطٌنٌة،المجلد-

3
 178-179فرسون،سمٌح،فلسطٌنوالفلسطٌنٌون،-
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وتمكين المستوطنين من  الحرب العالمية الثانية والدور البريطاني في تطوير الصناعة الييودية
 1السمطة

كطف قكمي إال  بالككالة الييكدية ديفيد ايدير: "ال يمكف أف يككف ىناؾؿ رئيس المجنة الصييكنية قا
نما  ،كاحد في فمسطيف كىك الكطف الييكدم، كال مكاف لممساكاة في شراكة بيف الييكد كالعرب غمبة كا 

 2لمييكد عندما تتزايد أعدادىـ زيادة كافية ".
في فمسطيف قكيا سياسيا  المجتمع الييكدم الصييكني أصبح( 1939-1936كخبلؿ األعكاـ )

يا كمنظما مف الناحية العسكرية، حيث كانت تتكالى عمميات اإلعداد كالبناء كالتعبئة كالتدريب اقتصادك 
تقكية عناصر كميميشيا إلى  أدت بدكرىاالتي  ،لمعناصر الييكدية الصييكنية مف قبؿ القكات البريطانية

ككؿ ذلؾ ساىـ  ،التي تسيطر عمييا الككالة الييكدية خرلكالمنظمات العسكرية األ ،منظمة الياجاناة
كبالتالي زيادة  ،مستكيات متقدمةإلى  في تطكر ميارات ىذه القكات كرفع مستكل نشاطيا العسكرم

 3عدد أفرادىا بشكؿ كبير كتنظيميا بشكؿ أدؽ.
يا كمياراتيا الفنية القكة العسكرية الصييكنية الييكدية أخذت تتعاظـ كتزداد خبراتالقكؿ إف  كىكذا يمكف

مف خبلؿ تحالفيا مع الجيش كالقكات البريطانية  ،الكتائب الييكدية كالمتطكعيفإطار  كالعسكرية في
ككؿ ذلؾ لـ يكف لكال السياسة  ،الحرب العالمية الثانية أعماؿككذلؾ مف خبلؿ مشاركتيا في 

 ككذلؾ نتيجة حالة الرعب كالخكؼ الكامنة في النفس الصييكنية. ،يةستعمار االالصييكنية كأجندتيا 
ي في فمسطيف كالذم كاف يعتمد عمى دعـ اإلستيطانالمجتمع الييكدم الصييكني  أصبحكبذلؾ فقد 

سناد كحماية البريطانييف منذ البدايات ىذا  أصبحلبلنتداب البريطاني كما قبؿ االنتداب،   ىاألكل  كا 
كقكيا صناعيا  ،يا كعسكريااقتصادفي نياية الحرب العالمية الثانية مجتمعا قكيا  ياإلستيطانالمجتمع 

كسياسيا، حيث تمثمت السياسة الصييكنية القائمة عمى الخداع كالغدر كالبحث عف المقاءات 
ية األقكل، كنقض العيكد كصياغة التحالفات الجديدة مع ستعمار االكالتحالفات مع القكل الدكلية ك 

 4ي كالسياسي.اإلعبلمؿ نفكذىا المالي ك ستغبل. في محاكلة منيا لبلمريكيةالمتحدة األالكاليات 
إال  ي الييكدم،اإلستيطانالدعـ كاإلسناد التي قدمتيا بريطانيا لمصييكنية، كالمشركع   أشكاؿكرغـ كؿ 

ـ أعمنكا الحرب عمى بريطانيا، كقامكا 1939في العاـ  األبيضعف الكتاب عبلف أف الييكد كبعد اإل
لكضع حد  ستعدادال يممؾ االبأنو  بإضرابات كاحتجاجات ضد السياسة البريطانية، كأعمف بف غكريكف

رسمي لممارسة العنؼ ضد بريطانيا، ككذلؾ سرعاف ما إعبلف لبلضطرابات، كيعتبر ذلؾ بمثابة 
تعبيرا عف تضامف الصييكنية  ،لمعمؿ بعد أف تكقفت بداية الحربعادت اإلذاعة الصييكنية السرية 

 مع بريطانيا فترة الحرب.
                                                           

1
 196كورنٌٌف،لٌف،جوهرالصهٌونٌة،-
2
 598-596سلٌم،محمدعبدالرؤوف،نشاطالوكالةالٌهودٌةالفلسطٌنٌة...،-

3
 156-1996،155-1897نائور،مردخاي،الصهٌونٌةفًمائةعام-
4
 126-1996،125-1897فًمائةعامنائور،مردخاي،الصهٌونٌة-
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ككذلؾ قامت المنظمات الصييكنية بنسؼ دكائر اليجرة الييكدية كىددكا كأعمنكا بشكؿ كاضح بأنيـ 
الكتاب إعبلف بريطانيا إذا ما تراجعت عف سياستيا الجديدة، بعد أعداء  سيقكمكف بالتحالؼ مع

الجمعية العسكرية الييكدية منشكرا تعمف فيو فتح أبكاب فمسطيف  اسـ، كأعمنت الصييكنية باألبيض
جبار   إنشاء  غاية الييكد ىكبأف عبلف لمييكد، ككذلؾ اإل مممكة ييكدية كبرل في كطنيـ التاريخي، كا 

 استعدادكىـ عمى  ،األكؿعمى التخمي كالرحيؿ عف فمسطيف؛ كالصييكنية تعتبر بريطانيا عدكىـ  إنجمترا
 الييكد ال عيد ليـ كال ميثاؽ.بأف  . كىذا تأكيد1ذلؾأجؿ  لعمؿ كؿ شيء مف

بعد انتياء الحرب، كرغـ ذلؾ لـ  األبيضأعمنت بريطانيا التخمي نيائيا عف الكتاب  1946كفي العاـ 
تشريف  29التقسيـ في بعد صدكر قرار إال  ية ضد بريطانيا،رىاباإليا أعمالتتكقؼ الصييكنية عف 

صراع بيف الفمسطينييف كالييكد كباتت إلى  ـ. كتحكؿ الصراع منذ ذلؾ التاريخ1947الثاني/ نكفمبر 
ألف  2الدعـ كاإلسناد لمييكد مف كراء الككاليس. أعماؿالحككمة تمعب دكر المتفرج ظاىريا كالقياـ ب

 بريطانيا كانت الحاضنة لممشركع الصييكني كالراعية لو.
تخدير الثكرة أجؿ  نت حككمة االنتداب البريطانية ترسؿ في أعقاب كؿ ثكرة لجنة تحقيؽ مفكا

جياضيا، ككمما أصدرت بريطانيا كتابا أبيض كانت الككالة الييكدية تثير ضجة عالمية كتصكر  ،كا 
عصبة ك  مريكيةتراجع عف كعد بمفكر، كيمقى ذلؾ دعما كتجاكبا لدل الكاليات المتحدة األأنو  ذلؾ عمى

كتتنكر اللتزاماتيا، كتتجاىؿ تكصيات كؿ كتاب أبيض ألجؿ  ،، فتتراجع بريطانيا عف كعكدىااألمـ
 الككالة الييكدية في فمسطيف.

ككذلؾ فقد كانت الحركة الصييكنية تضغط في الخارج مستعممة كؿ كسائميا لتحقيؽ الحمـ الصييكني 
التي  ية،رىاباإلبقياـ دكلة لمييكد في فمسطيف، كتضغط في الداخؿ عف طريؽ المنظمات العسكرية 

 بالتعاكف كالتنسيؽ مع حككمة االنتداب. تئأنش
ت تحت أصبحنية بعد أف انفصمت عف الياجاناة، ك ت منظمة اتسؿ الصييك أسست 1937كفي العاـ 

لمتعاكف مع بريطانيا، كقد قبمت  ستعدادرعاية جابتنسكي، كمع نشكب الحرب العالمية الثانية أعمنت اال
العراؽ، حيث إلى  األخيرة بذلؾ، حيث كانت قد أرسمت قائدىا العسكرم دافيد رازئيؿ في ميمة أمنية

 3ف خمفا لو، ككاف مف ميمتو اغتياؿ الحاج محمد أميف الحسيني.قتؿ ىناؾ كتـ تعييف مناحيـ بيغ
كقاعدة  ،ت فمسطيف مركزا استراتيجيا لبريطانيا كدكؿ الحمفاءأصبحكفي فترة الحرب العالمية الثانية 

 كمصبا رئيسيا ألنابيب النفط العراقية. ،محصنة كمنيعة لمجيكش البرية كالبحرية كالجكية
ية البريطانية فترة الحرب كالتعاكف مع مركز الشرؽ لمتمكيف التابع لئلدارة قتصادالاكقد كاف لمخطط 

ت عمى اإلنتاج الصناعي اعتمدالتي  كدائرة اإلنتاج الحربي ،كلمجمس تجييزات الحرب ،البريطانية

                                                           
1
 425الحوت،بٌاننوٌهض،القٌاداتوالمؤسساتالسٌاسٌةفًفلسطٌن،-

2
 427نفسه،-

3
 13الموسوعةالفلسطٌنٌة،المجلدالخامسندراساتالقضٌةالفلسطٌنٌة،-
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 أكركباعمى التجييزات الخارجية مف  االعتمادكتقميؿ  ،كالزراعي لتمبية االحتياجات العسكرية كالمدنية
 .مريكاأك 

 :كاف ليا دكر كبير في
 .ية الييكدية المختمفةقتصادسريع لكافة القطاعات اال اقتصادتنمية -أ
 .التكسع الكبير كالسريع في الصناعة كمنتجاتيا كطاقاتيا الصناعية-ب
د األسكاؽ العسكرية كاألسكاؽ الداخمية في فمسطيف كأسكاؽ المنطقة كقد أدت ىذه السياسة يتزك  -ج

قفزة كتقدـ  أحداثإلى  التي جاءت بالتعاكف كالتكاصؿ كالتنسيؽ مع الحركة الصييكنية البريطانية
نتاج الصناعات الييكدية200كبير بنسبة ) حيث كصؿ عدد المشاريع الصييكنية ،%( في حجـ كا 

 1.مف ستة آالؼ مشركع أكثرإلى  (1946الصناعية في العاـ )
نتاج المعدات العسكرية الثقيمة كالحاكيات الحديدية كاأللغاـ المضادة  فقد كاف ىناؾ اإلنتاج الحربي كا 

كؿ ذلؾ كاف فترة الحممة العسكرية التي  ،كىياكؿ الناقبلت العسكرية ،لمدبابات كالرافعات الميكانيكية
بعد اندحار القكات ، ك شنتيا دكؿ الحمفاء ضد القكات األلمانية بقيادة ركمؿ في منطقة شماؿ أفريقيا

إنتاج السمع المدنية مثؿ المكائف إلى  ( تحكلت المصانع الييكدية1944العاـ )األلمانية في 
كالعدد االحتياطية  ،المختمفة خرلكاالدكات األ ،كمركبات الصيد لمسمؾ ،الصناعية كمحركات الديزؿ

ككذلؾ تنكعت  .كاألدكات المنزلية كالصيدالنية ،كالمبلبس ،لمسيارات كالمعدات الكيربائية كالطبية
كقد بمغ عدد المعامؿ المتخصصة  ،ناعة الييكدية المتخصصة في تقطيع حجارة الماس كتمميعوالص

 :2ف معمبل كيعمؿ فييا ثبلثة آالؼ عامؿيفي ىذا الميداف ثبلث
يجادلقد شجعت السياسة البريطانية عمى خمؽ ك - م اقتصادجيب صييكني ييكدم صناعي  ا 

مع التركيز كالطمب عمى السمع  ،عيشي أكركبيكيتميز بتنظيـ أكركبي كبمستكل م ،عصرم منعزؿ
 .األكركبيةكالخدمات 
 الييودي فترة االنتداب البريطاني قتصادية لالاألساسالسمات 

  ىاألكل  ،كقكاه المحركة في فمسطيف فترة االنتداب البريطاني بمرحمتيف قتصادلقد مرت بنية اال
 .1948-1945كالمرحمة الثالثة  ،1945-1939الحرب  اقتصادكالثانية مرحمة ، 1922-1939

تطكرت الجالية الييكدية كالكجكد الييكدم  1948-1922امتدت مف العاـ التي  كفي ىذه الفترة
 :في فمسطيف قتصادالصييكني في فمسطيف تطكرا كبيرا كظيرت سمتاف رئيسيتاف لبل

كالطمبات  ،رةكتدفؽ رؤكس األمكاؿ الكبي، األكركبيةبسبب اليجرة الييكدية  :ىاألكل  السمة
 .ينمك نمكا سريعا قتصادجعؿ اال، ية المرتفعة لممياجريف حسب الطراز األكركبي الغربيقتصاداال

                                                           
1
 157فرسون،سمٌح،فلسطٌنوالفلسطٌنٌون،-

2
 158،فرسون،سمٌح،فلسطٌنوالفلسطٌنٌون-



113 
 

كالدعـ كاإلسناد الذم قدمتو بريطانيا لممشركع الصييكني ساىـ في  ،حجـ اليجرة الييكدية كتكقيتياك 
 .1ى األكل  تعزيز كتقكية السمة

حيث ازدادت المشاريع الصناعية  ،كالمستكطنيف لمصناعة كمقكماتياتممؾ الييكد إلى  ضافةىذا باإل
 .بنسبة عالية جدا أضعاؼ مضاعفة

 .%200مف  أكثرككذلؾ ازداد عدد العماؿ الييكد بنسبة 
ية كالشركات قتصادككذلؾ تزايدت المشاريع الييكدية بشكؿ عاـ في كافة المجاالت الزراعية كاال

 .ىداؼمتعددة اإلغراض كاأل
كالميداف الصناعي  ،الميداف اإلنتاجيإلى  ذه التطكرات سيمت الطريؽ كميدتو لمدخكؿ بقكةكؿ ى

 .كغيرىا مف السمع المختمفة كالمتعددة ،كالمنتجات الكيربائية ،كالكيماكية ،لمسمع المعدنية
 ،كتقكية قيادتيـ السياسية ،م لمييكد عمى تقكية كترسيخ المستكطنيفقتصادكعمؿ ىذا النمك اال

عبلف ك  ،االنفصاؿعبلف ييدا إلتم قامة، ك االستقبلؿ عف بريطانياا  المشركع الصييكني الييكدم في  ا 
كلمزيد مف المعمكمات كلمعرفة كيؼ  ،الدكلة الييكدية في فمسطيف إقامةإعبلف فمسطيف المتمثؿ ب

كالنشاطات التي عممت المنظمة الصييكنية عمى تنفيذىا لبلنطبلؽ  جراءاتكما ىي اإلكانت البداية 
كذلؾ قبؿ كعد بمفكر كقبؿ االنتداب البريطاني عمى  ،ي في فمسطيفاإلستيطانفي مشركعيا 

  2.فمسطيف
كىذا الظيكر  ،أكركباكخبلؿ فترة الحرب العالمية الثانية كنتيجة لظيكر النازية في أنو  كجدير بالذكر

ف قفزت نسبة أحيث كانت النتيجة ،أكركباخارج إلى  شكؿ عامبل مف عكامؿ الدفع بالييكد بقكة
 .1936% في العاـ 28( ك 1931في العاـ ) (%16الييكد مف مجمكع السكاف في فمسطيف مف )

ضعف الزواج الكاثوليكي القائم بين بريطانيا والحركة الصييونية إلى  التي أدت األسبابالعوامل و 
 :العالقة مع بريطانياوانييار 

فمسطيف بنسبة إلى  كتزايد أعداد اليجرة الييكدية ،كظيكر النازية ،أكركباكالحرب في  ،الحرب العالمية
 أكركباالتعاطؼ مع ييكد ك  3.معمف عنياالكالطرؽ غير  السريةكاف جزء كبير منيا بالطرؽ ك  مرتفعة

تزايد النفكذ الدكلي لمحركة الصييكنية كال سيما في عبلقتيا الجديدة ك  ،الذم جاء نتيجة ظيكر النازية
تزايد المد كالقكة لمكاليات المتحدة أماـ  ضعؼ اإلمبراطكرية البريطانيةك  ،مريكيةمع الكاليات المتحدة األ

يـ الكطنية في التحرر أىدافالعربية كالفمسطينية في تحقيؽ دحر الثكرة كتراجع اآلماؿ ك  4.مريكيةاأل
 .ظيكر التنظيمات العسكرية المنظمة كالمدربة الييكدية الصييكنية بشكؿ عمني ككبيرك  .كاالستقبلؿ

 .المتحدة األمـظيكر منظمة ك 
                                                           

1
 151-155نفسه،-

2
 125-2514،124(،257مجلةشؤونفلسطٌنٌة،العدد)-
3
 1945،454-1933النازٌةوفلسطٌنألمانٌاعبدالغنً،عبدالرحمن،-
4
 .179فرسون،سمٌح،فلسطٌنوالفلسطٌنٌون،-
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العسكرية ف كانكا خبلؿ ىذه الفترة قد طمبكا مف المنظمة الصييكنية يالبريطانيبأف  كجدير بالذكر
زفام ليكمي( كخكلكىا القياـ باغتياؿ الحاج أميف الحسيني الذم كاف متكاجدا في  أرجكفالمسماه )

 .العراؽ
د البريطاني بالتخطيط المشترؾ مع الصييكنية، ككمما شعركا بتماسؾ المقاكمة ك كلقد اتسـ الكج

حيف امتصاص غضب إلى  ،ككعكد كىمية ،كالمكاجية الفمسطينية يخرجكف بمشركع سياسي جديد
 كتيجير الييكد. األرضيـ بالسيطرة عمى إجراءاتالشعب، ثـ يستأنفكف 

 وموقف الحركة الصييونية األبيضالكتاب 
حيث ىبت زكبعة  ،قد تعرض كزير المستعمرات البريطانية السيد سدني كب باسفيمد ليجكـ عنيؼل

إال  كلـ تيدأ الزكبعة ،كمعركة ضارية ضد باسفيمد كالحككمة ،الحركة الصييكنية في ىجكـ عنيؼ
صدارالتراجع ك إلى  البريطانيف أضطر رئيس الكزراء أبعد  كقد كاف  ،كتاب ماكدكنالد األسكد ا 

ككذلؾ دكرالحركة -الحزب العماؿ البريطاني في حينو لـ يكف قد كقع في أسر األجنحة الصييكنية 
 ،م تقدـ بو السيرارثركككيكب المندكب السامي في فمسطيفالصييكنية في رفض المقترح الذ

رؤسائو في كزارة المستعمرات  إقناعكذلؾ عندما حاكؿ  ،مجمس تشريعي فمسطيني إنشاءكالقاضي ب
ف لمحركة الصييكنية تمكنكا مف إفشاؿ المقترح يكلكف الساسة المؤيد ،المجمس إنشاءفي لندف ب

لغا  1.وئكا 
البياف السياسي الكحيد الذم قدمتو حككمة االنتداب البريطانية بشأف  ىك األبيضكقد كاف الكتاب 

( كىك البياف الذم أثار 1939حظي بالمكافقة كالمصادقة عميو عاـ )ك  البرلماف البريطانيإلى  فمسطيف
شف حممة دبمكماسية كاسعة إلى  كلذلؾ لجأت ،فزع كانزعاج كخكؼ الصييكنية كالككالة الييكدية

سياسات جديدة أك  ،كلكضع حد ألية تكجيات بريطانية 2التي تضمنيا الكتابلتقكيض النصكص 
الكاليات إلى  كلذلؾ أخذ الصياينة يتكجيكف ،محتممة في التياكف كالتعاكف مع الرأم العاـ العربي

 .كىي الدكلة التي برزت كقكة عظمى كعالمية بعد الحرب العالمبة الثانية مريكيةالمتحدة األ
 وتكتيكات المنظمات العسكريةالصييونية 

ليحي( تكتسب –اتسؿ –ية )الياجاناة األساسكقد كانت العبلقة بيف المنظمات العسكرية الصييكنية -
عف الدكلة الييكدية في العاـ عبلف ي بعد اإلسرائيمقبؿ أف يتقرر حميا الحقا كدمجيا في الجيش اإل

باستقبلليا التنظيمي كذلؾ كجزء مف ظاىريا كانت قد احتفظت أنيا  خاصة كرغـ أىمية ،1948
كالتعاكف كالتنسيؽ فيما بينيا كاتخذ  تفاؽفقد تبمكر اال ،طبيعة السياسة الصييكنية كالتكتيؾ الصييكني

                                                           
1
 427-422الحوت،بٌاننوٌهض،القٌاداتوالمؤسساتالسٌاسٌةفًفلسطٌن،-

2
 185كورنٌٌف،لٌف،جوهرالصهٌونٌة،-
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شراؼكبتكجيو ك  1شكبل مؤسسيا حيف كقع قادتيا مع نياية الحرب العالمية الثانية الككالة الييكدية  ا 
 :التاليةا ثبلثيا تضمنت بنكده النقاط اتفاق
كبذلؾ تعمف حالة العصياف  ،تدخؿ منظمة الياجاناة المعركة العسكرية ضد السمطات البريطانية-1

 .كالتمرد الييكدم الصييكني
 .بمكافقة قيادة حركة العصيافإال  ليحي كاتسؿ عدـ تنفيذ خططيا القتالية يجب عمى منظمتي-2
 .تكمفاف بيما مف قبؿ قيادة حركة العصياف كليحي فقط الخطط القتالية كالمياـ التي تسؿتنفذ ا-3
أف يككف ىناؾ جمسات نظامية كدكرية لمسؤكلي المنظمات لمناقشة الخطط كالمياـ مف الناحتيف -4

 .السياسية كالعممية
يتـ النقاش مع خبراء المنظمات حكؿ  ،بعد أخذ المكافقة كالقرارات عمى المياـ كالعمميات المقترحة-5

 .ليات العمؿ فيياآتفاصيؿ العمميات المقترحة ك 
التعاكف كالتنسيؽ مع قيادة حركة العصياف ألخذ المكافقة حكؿ العمميات التي يجرم تنفيذىا ضد -6

 .الحصكؿ عمى األمكاؿأك  مف البريطانييف سمحةعمى األ ستيبلءاال :الممتمكات مثؿ
 .مر افعؿ "أبيف المنظمات الثبلث يرتكز عمى "  تفاؽاال-7
اصؿ المنظمات إذا أمرت الياجاناة في يـك مف األياـ بالتخمي عف الحرب ضد البريطانييف تك -8

 .2اتسؿ كليحي حربيما
المتبعة التي لجأت ليا الحركة الصييكنية كمنظماتيا العسكرية المختمفة ىك طريقة  ساليبكمف األ

 الخبلفات كالتباينات الكىمية كالظاىرية في المكاقؼ فيما بينيا:
 ألمانياجانب إلى  التعاكف مع بريطانيا، بينما طرحت جماعة شتيرف الكقكؼإلى  فقد اتجيت اتسؿ

 3الدكلة الصييكنية. إقامةكمف ثـ  ،يطاني لفمسطيفالنازية لمتخمص مف االحتبلؿ البر 
بررت لنفسيا حسب قكؿ شتيرف أنيا  إال بكصفو قاتؿ لمييكد،إال  ف ليحي لـ تر ىتمرأكرغـ 

ف االنضماـ لجيش ػاالستعانة بالجزار التي شاءت الظركؼ اف يككف عدكا لعدكنا كاعتبرت ليحي 
كاف  ،كايطاليا الفاشية ،النازية ألمانيامع  تفاؽبؿ لبل"العدك" البريطاني يعد جريمة، كسعت في المقا

 ،كنفذت المنظمة بعض العمميات التخريبية ضد المنشآت البريطانية ،كاف سعييا قد باء بالفشؿ
، 1940كما حدث في السطك عمى البنؾ البريطاني الفمسطيني عاـ  ،عمميات السمبإلى  ضافةباإل

المفكض البريطاني بالقاىرة عاـ –ككذلؾ كصؿ النشاط العسكرم ذركتو باغتياؿ المكرد مكيف 
ف أكالحقيقة  ،االنتيازم في التحالؼ مع الجزار كقفا عمى ليحي كحدىا األسمكبـ. كلـ يكف 1944

ف ىيرتزؿ مع الكزير القيصرم بميفيو )المسؤكؿ عف المجازر ضد مكقعيا في ذلؾ ال يزيد عف تعاك 

                                                           
1
 185-179فرسون،سمٌح،فلسطٌنوالفلسطٌنٌون،-

2
 132المسٌري،عبدالوهاب،موسوعةالٌهودوالٌهودٌةوالصهٌونٌة،-

3
 144-1945،143-1933النازٌةوفلسطٌنألمانٌاعبدالغنً،عبدالرحمن،-
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باف إجاتكتتسكي مع تبميكرا االككراني المعركؼ بعدائو لمييكد  اتفاؽأك  1الييكد في ركسيا القيصرية(
عرض حاييـ كايزمف التعاكف مع ايطاليا الفاشية في مجاؿ الصناعات الكيماكية أك  الثكرة البمشفية

اليعفراة بيف الككالة الييكدية  اتفاؽاإليطالية، كر البلجئيف الييكد عبر المكانئ مقابؿ تسييؿ مرك 
الصييكني في فمسطيف فقد تطكع في العاـ  اإلستيطاف، ككذلؾ كبقرار مف قادة 2النازية ألمانياك 

 ( مستكطف لمقتاؿ ضد دكؿ المحكر.130000) 1944
بريطانيا  إقناعدكر ميـ في  ،كمكسى شاريت في القدس ،ككذلؾ كاف لجيكد حاييـ كايزمف في لندف

 لممستكطنيف باالنضماـ 1940فسمحت الحككمة البريطانية عاـ  ،بفكرة تككيف قكة مسمحة ييكدية
 1943-1942سرية ييكدية خاصة نظمت بيف عامي  15كتيبة كنت الشرقية كمف ثـ ظيرت إلى 

الحراسة في برقة كمصر، كتكالت  أعماؿتكلت التي  ليشكمكا الكحدة الييكدية ة،في ثبلث كتائب مشا
يجادعمميات الضغط عمى بريطانيا لتككيف ك  تبنت الصييكنية  أمريكاكفي  ،القكة الييكدية المسمحة ا 
بريطانيا بتحقيؽ مطالب الصييكنية كردا عمى حجة  قناعقرارات حاخامية تدعك الرئيس ركزفمت إل

 أسمحةجمس الطكارئ الصييكني االمريكي تسميح القكة الييكدية باقترح م سمحةبريطانيا بعدـ كفاية األ
عداد المكاء الييكدم في عاـ طبقا لقكاعد اإل أمريكية  3ـ.1944جارة كالتأجير، كفعبل تـ تجييز كا 

 الصييونية ومؤتمر بالتيمور
في نيكيكرؾ كفي المؤتمر أعمنكا  4( عقد الصياينة مؤتمرا في فندؽ بمتيمكر1942كفي العاـ )

 :برنامجيـ الجديد
 األبيضطالبكا بالنقيض مما جاء في الكتاب 

مرة عف أكؿ  كقد أعمف ،التي لـ يسيطركا عمييا راضيفي األ اإلستيطافك  ،ىجرة ييكدية مفتكحة
الرقابة كمنح الككالة الييكدية حؽ  ،كغدا خطة عامة لمصييكنية ،ككمنكلت ييكدم في فمسطيف إقامة

 5.دكلة ييكدية إلى  كتحكيؿ فمسطيف ،فمسطيفإلى  عمى اليجرة
مف كطف لمييكد في فمسطيف كفقا لكعد  1917الصييكنية منذ العاـ  ىداؼكلذلؾ فقد تطكرت األ-

 6.(1937دكلة ييكدية كفقا القتراح التقسيـ الذم تقدمت بو لجنة بيؿ في العاـ )إلى  ،بمفكر
الجديدة كقكة  ،كنتيجة لمتكجيات الصييكنية كالتحالفات ،مؤتمر بمتيمكر بفترة قصيرة انعقادكبعد -

ؿ رأس الماؿ في رسـ السياسات كالمصالح كالتحالفات قاـ استغبلالنفكذ الييكدم الصييكني في 
الرئيس ركزفمت إلى  بتكقيع رسالة كجيت ،أعضاء مف مجمس الشيكخ كمجمس النكاب األمريكي

المؤتمر اختار بف غكريكف  انعقادكبعد  ،حقكؽ الييكد كالحركة الصييكنية في فمسطيفيؤيدكف فييا 
                                                           

1
 363-362نفسه،-
2
 146موسوعةالٌهودوالٌهودٌةوالصهٌونٌة،المسٌري،عبدالوهاب،-

3
 .147نفسه،-

4
 296-592سلٌم،محمدعبدالرؤوف،نشاطالوكالةالٌهودٌةمنذنشأتهاوحتىقٌامدولةإسرائٌل،-

5
 186كورنٌٌف،لٌف،جوهرالصهٌونٌة،-
6
 179فرسون،سمٌح،فلسطٌنوالفلسطٌنٌون،-
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كذلؾ بيدؼ التمكيو ، مة الذكؽ البريطانيءتعبير "الككمنكلث الييكدم" بيدؼ التعميـ كالغمكض كمبل
  1.لعيكف الدكلة الييكديةاألمر  السياسي ككاف المؤتمركف في الكاقع

النكاب كالشيكخ  اأعمف مجمس ،لتكاصؿ النفكذ كالضغط الصييكني( كنتيجة 1944كفي العاـ )-
ارا لنفس النيج استمر كفي المقابؿ ك  ،األمريكييف قرارا مشتركا يؤيداف فيو تكصيات برنامج بمتمكر

 ،كالسياسة الصييكنية في ممارسة الضغط كاالبتزاز لصالح المشركع الييكدم الصييكني في فمسطيف
تقكـ الحككمة البريطانية بتشجيع بأف  (1944اني المعارض في العاـ )أعمف حزب العماؿ البريط

 2.فييا اإلستيطاففمسطيف ك إلى  اليجرة الييكدية
قامت  ،( كنتيجة النحسار كتراجع الخطر كالتيديد األلماني عف شماؿ إفريقيا1944كفي العاـ )-

منظمة أرغكف العسكرية الصييكنية باغتياؿ كتصفية المكرد "مكيف" الكزير البريطاني المقيـ في 
كألنو  ،ذلؾ نتيجة لمكاقفو كأرائو غير المتعاطفة مع الييكد، ك كذلؾ تصفية سائؽ سيارتو، ك مصر

مف خبلؿ كذلؾ فقد أقدمت الحركة الصييكنية ك ، ك فمسطيفإلى  ح بيجرة ييكدية جديدةارفض السم
كأشعمت فتيؿ تمرد كثكرة  ،ية الياجاناة كاألرغكف عمى شف حممة رعبرىاباإلمنظماتيا العسكرية 

كتمثؿ ذلؾ بقياـ منظمة شتيرف بعمميات التخريب ضد السمطات  ،كانقبلب ضد الحككمة البريطانية
ككذلؾ عندما قامت  ،كتدمير جزء مف سكة حديد القدس ،البريطانية عندما نسفت مبنى الضرائب

حيث  ،المقر العاـ لحككمة االنتداب في القدس–بنسؼ فندؽ الممؾ داككد أيضا المنظمات العسكرية 
 3.( شخصا مف البريطانييف كالييكد كالفمسطينييف91قتؿ في االنفجار )

كرد  كقاـ البريطانيكف بمكاجية ىذه التطكرات كىذا التمرد الييكدم الصييكني المنظـ بأسمكب الفعؿ
كلذلؾ فقد تصاعدت الضغكط  .كالفعالية كالمتحفظ جدا ،عنيؼ كالمنخفض التأثيرال الفعؿ غير

في  اتاالتجاىكنشطت الدبمكماسية السياسية الييكدية في كؿ  ،كالممارسات الييكدية الصييكنية
 .الساحة الدكلية

طاني الذم كقع في اسر ( كنتيجة لمطالب كمكاقؼ حزب العماؿ البري1945كنتيجة لذلؾ ففي العاـ )
إلى  طالب الرئيس تركماف رئيس الحككمة البريطانية بيجرة مئة ألؼ ييكدم ،االجنجة الصييكنية

 4.فمسطيف
 أمريكية األنجموالصييونية ولجنة التحقيق 

كجدت بريطانيا كالكاليات المتحدة مخرجا الزمة العبلقات بينيما فيما يتعمؽ  (1946كفي العاـ )
أجبرتا الحككمتيف  5لتقصي الحقائؽ في فمسطيف أمريكية األنجمكبفمسطيف كذلؾ بتاليؼ المجنة 

                                                           
1
 386ٌهوديللسٌطرةعلىفلسطٌن،األنجلوتحادالسعدون،صالحبنمحمود،اال-
2
 425الحوت،بٌاننوٌهض،القٌاداتوالمؤسساتالسٌاسٌةفًفلسطٌن،-

3
 182،فرسون،سمٌح،فلسطٌنوالفلسطٌنٌون.185السعدنً،مصطفى،الفكرالصهٌونًوالسٌاسةالٌهودٌة./ص-

4
 421فًفلسطٌن،الحوت،بٌاننوٌهض،القٌاداتوالمؤسساتالسٌاسٌة-

5
 394-1945،393-1933النازٌةوفلسطٌنألمانٌاعبدالغنً،عبدالرحمن،-
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 -األنجمك–)لجنة التحقيؽ  .اسـعمى تشكيؿ لجنة تحقيؽ عرفت ب مريكيةالبريطانية كالحككمة األ
نظاـ لمكصاية عمى إقميميف إلى  أكصت فيما بعد بتحكيؿ االنتداب عمى فمسطيفالتي  1(أمريكية

قميـ عربي إقميـ يتمتعاف بالحكـ الذاتي عمى اف تبقى القدس كمنطقة النقب تحت السيطرة ، ييكدم كا 
 ،ككذلؾ رفضت مف الحركة الصييكنية ،مريكيةكقد رفضت ىذه التكصية مف الحككمة األ، البريطانية

القائمة عمى العدكاف  مريكيةف الصييكنية كاإلدارة األعمى طبيعة التحالفات الجديدة بيكىذا تأكيد 
 ،ككذلؾ بيدؼ التصميـ كاإلصرار عمى نجاح المشركع الصييكني في فمسطيف ،كالمصالح ستعماراالك 

 2.ية الغربية في المنطقة كالعالـستعمار االكتعزيز ىذا المشركع خدمة لؤلجندة 
 يزداد بيدؼ السماح لمائة ألؼ مياجر جديد األمريكيخذ الضغط الصييكني كالضغط أا فقد كىكذ
دف في العاـ مؤتمر الطاكلة المستديرة الذم كاف مقررا عقده في لن انعقادكذلؾ قبؿ ، فمسطيفإلى 

كمقترح الكصاية الجديد نظاـ  أمريكية األنجمكفي تكصيات المجنة  ( لمبحث كالنقاش1946)
 3.الكصاية عمى إقميميف

 ينمن سكانيا األصمي الفمسطينية األرضتفريغ الصييونية و 
الفمسطينية مف  األرضكىي تخطط لتفريغ  1897منذ قياميا رسميا في العاـ ك  الصييكنيةكانت 

الييكد مف كافة  إحبلؿ المياجريفأجؿ  ، مف4سكانيا األصمييف )الفمسطينييف( بكؿ كسيمة ممكنة
بادة أصقاع الدنيا محميـ، مسترشدة في ذلؾ بم ا جاء في الكتب الدينية الييكدية، بمعنى ىدميا كا 

 5سكانيا.
إجبلء الفمسطينييف عف ديارىـ الفمسطينية  أىميةكىذه تصريحات لبعض الزعماء الصياينة حكؿ 

فمسطيف " 1908انجكيؿ( عاـ ز ، إسرائيؿيقكؿ الزعيـ الصييكني ) إلفساح المجاؿ لممياجريف الييكد،
ما الحصكؿ عمى فمسطيف بقكة إ الصياينة محصكرةأماـ  مفتكحةالمطمكبة مكتظة بالسكاف. البدائؿ ال

 6ميـ مف المسمميف المعاديف".ما بالتكرط بعدد كبير مف السكاف الغرباء كمعظا  السيؼ، ك 
ف انتياج فأ"إف فمسطيف يجب  جابكتنسكي(،كيقكؿ الزعيـ الصييكني )  أساليب تككف لمييكد، كا 
ينبغي أف يككف دائما أمرا  ،دكلة ييكدية ذات شعب نقي األصؿ كالعرؽ مناسبة مكجية نحك خمؽ

ف يفعؿ بيـ، ما نرغب أف أف العرب ليعرفكف مقاصدنا ىذه كؿ المعرفة، كما نريد ا  ضركريا كميما، ك 
كما أف  الكاقع.األمر  أساسقكـ عمى فا تعمى الدكاـ ظرك ف نخمؽ أعمينا إذف نستحصؿ عميو منيـ، ك 

 7.الصحراء"إلى  نا كينسحبكاأراضيمف كاجبيـ أف يرحمكا عف بأف  ف نكضح لمعربأعمينا 

                                                           
1
 57-1974،54-1934عبدالهادي،مهدي،المسألةالفلسطٌنٌةومشارٌعالحلولالسٌاسٌة-

2
 185فرسون،سمٌح،فلسطٌنوالفلسطٌنٌون.-

3
 1945،394-1933ٌنالنازٌةوفلسطألمانٌاعبدالغنً،عبدالرحمن،-
4
 155كورنٌٌف،لٌفنجوهرالصهٌونٌة،-
5
 3،725الزغٌبً،أحمد،العنصرٌةالٌهودٌة،ج-
6
 3،726الزغٌبً،أحمد،العنصرٌةالٌهودٌة،ج-

7
 727نفسه،-
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"بيننا كبيف أنفسنا يجب أف : 1940عاـ  1مسؤكؿ الصندكؽ القكمي الييكدم كيقكؿ )يكسؼ فايتس(
سكؼ ال نتمكف  ،معا، فمع كجكد العرب ال يكجد مكاف في الببلد )فمسطيف( لمشعبيفأنو  يككف كاضحا
كال تكجد  ،بدكف عربعمى األقؿ  إسرائيؿأرض  ف تصبحنا، إف كؿ القصد ىك أأىدافمف تحقيؽ 

نقميـ جميعا، بحيث ال تبقى ك  ،الدكؿ المجاكرةإلى  العرب مف ىنالتحقيؽ ذلؾ غير نقؿ  أخرلطريقة 
يركم  ".العراؽ كسكريا كحتى شرقي األردفإلى  قبيمة كاحدة، كيجب اف يتـ النقؿأك  ىنا قرية كاحدة

ـ جيميس ماكدكنالد كمف خبلتؿ حكار أجراه مع حاييـ 1951 –ـ 1948 إسرائيؿفي  أمريكاسفير 
كايزمف كبف غكريكف بأف  تبيفرشيفية الدالئؿ المتكفرة المرتكزة عمى جباؿ مف الكثاؽ األفإف  كايزميف ،

بف أكد  ككذلؾ فقد ،ـ1948-ـ 1937الترانسفير" في الفترة مكشيو شاريت كانك قد صادقكا عمى"ك 
الترانسفير لمقرل العربية قد مكرس مف قبؿ المستكطنيف الييكد طيمة بأف  ـ1937غكريكف في العاـ 

ف الحرب سكؼ تعطينا إبما يمي: "أخبر بف غكريكف يكسؼ فايتس  1948كفي العاـ  2.الكقت
 3لنا كليس لنا ىي مفاىيـ سبلـ فقط كفي الحرب تفقد ىذه االشياء معناىا" األرضف مفاىيـ إ، األرض
 3معناىا"

)بف  ىي الخطة المعركفة بػ)عممية الذعر(ك  رىابلئلالرئيسية  األداةالمذابح الجماعية: لقد كانت ك 
 ية كبعد قياميا:سرائيمكنالت مكافقة القيادة العسكرية )الصييكنية( كذلؾ قبيؿ قياـ الدكلة اإل غكريكف(

ككانت )عممية الذعر( تقضي بتجريد حمبلت صييكنية دمكية عمى بعض القرل العربية الفمسطينية 
ناثا فيقتمكف ، كقد لجأت معيـ كينيبكف كؿ ما يجدكف ،ككبارا كصغارا ،كؿ مف فييا مف السكاف ذككرا كا 

اليمس كبث أسمكب  استخداـك  ،الحديث عف األركاح كالتحذير مف األكبئة كاألمراضإلى  الصييكنية
ذاعة صكت اإلنفجارات  ،ككضع التسجيبلت لمبكاء كالعكيؿ كالصراخ ،اإلشاعة كالرعب كالخكؼ كا 

طبلؽ الرصاص فكؽ رؤكسيـ، إلى  إضافةالشديدة عبر مكبرات الصكت،  كضع الناس في ناقبلت كا 
ىبك كترؾ بعض شاىدم الجريمة ليذ ،كاقتحاـ القرل الصغيرة اآلمنة كقتؿ سكانيا كنسؼ بيكتيا

 4كيتحدثكا بما شاىدكا مف جرائـ.
حماية سمطات كتحت  1948نيساف )أبريؿ( عاـ  9الصييكنية في قد قامت عصابة )الياجاناة( ف

 .5"رجكفعصابة "األإلى  ا كسممتياستكلت عميياك اني بالزحؼ عمى قرية )دير ياسيف(، االنتداب البريط
 .5"رجكف"األ

زىقت فييا بصكرة كحشية أركاح بشرية مريعة، احيث قامتا بمجزرة ،رف(عصابة )شتيكىناؾ كبمشاركة 
 6.با ثـ القي بيـ في بئر القريةتقريجميع سكانيا 

                                                           
1
 94-92مصالحة،نور،إسرائٌلوسٌاسةالنفً،-
2
 31-35نفسه،-
3
 .32نفسه،-
4
 2552،79(،17)مجلةرؤٌة،العدد-
5
 46-45مصالحة،نور،إسرائٌلوسٌاسةالنفً،-
6
 3،737الزغٌبً،أحمد،العنصرٌةالٌهودٌة...ج-
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كقد رأل بأـ عينو عكاقب تمؾ المأساة  مندكب )جمعية الصميب األحمر الدكلي( ؾ دم رينية(يقكؿ )جا
اال متقدميف ارة مف أم نكع كاف، ككانكا رجإستثأك  "لقد ذبح ثبلثمائة شخص بدكف أم مسكغ عسكرم،

الييكدية  أرجكففي السف كنساء كأطفاال رضعا، اغتيمكا بكحشية القنابؿ اليدكية كالمدم بأيدم قكات 
عبر مكبرات بعد المجزرة قامت المنظمات الصييكنية ك ك كالتكجيو الكامميف لرؤسائيا "  شراؼتحت اإل
ثركا البقاء في آإف ىـ مصير نفس المبلقاة تحذر سكاف القرل المجاكرة مف  الصييكنية الصكت
 .1ديارىـ

كاخرجكا مف حماـ الدـ ىذا، اخرجكا مف ، "أرحمكا زكجاتكـ كأطفالكـ كمف ضمف النداءات أيضا:
 2ذلؾ ستجمبكف عمى أنفسكـ الكارثة".ف مكثتـ ىنا، فإنكـ با  طريؽ أريحا الذم ما زاؿ مفتكحا، ك 

الفمسطينييف في فمسطيف، منذ اندالع الثكرة ىـ المذابح الصييكنية ضد أب البياف اإلجمالي:
العدكانية كذلؾ لمتدليؿ فقط عمى الطبيعة  .1948كحتى العاـ  1936الفمسطينية الكبرل عاـ 

كالعنؼ كالحقد الصييكني ككفؽ االحصائيات المتعمقة بعدد المذابح التي  رىاباإل كسيككلكجية
مذبحة  83ـ فقد بمغت 1948-1936االعكاـ المميشيات الصييكنية ضد الفمسطينيف بيف ارتكبتيا 

 .( في آخر الرسالة1راح ضحيتيا آالؼ المكاطنيف كلمزيد مف المعمكمات انظر الممحؽ رقـ )
 

 العسكري رىاباإل الحركة الصييونية و 
 ،كالككالة الييكدية كمؤسساتيا في حالة جيدة التنظيـ اإلستيطافكقد كانت الحركة الصييكنية كقيادة 

دارة مؤسساتيا ،كفي كضع مناسب تماما لتكلي كظائؼ الحككمة فقد كانت ىذه المؤسسة مكجكدة  ،كا 
كانت مكجكدة طكاؿ فترة االنتداب البريطاني عمى  ،كىي مؤسسات مكازية كمستقمة إلدارة شؤكف الحكـ

 .فمسطيف
في  مؤتمر بمتمكرعف نتائج كتكصيات عبلف ت جيشا منظما منذ اإلأسسكانت الحركة الصييكنية قد ك 

كقد كانت أغمبية أفراد ىذا الجيش مف منظمة الياجاناة ذات الخبرات العسكرية التي  ،(1942العاـ )
الجماعات إلى  أما الباقكف فكانكا مف الجماعات المنتمية ،اكتسبتيا خبلؿ الحرب العالمية الثانية

 .خرلية األرىاباإل
( بتجنيد عدد كبير مف المتطكعيف 1948-1947ألعكاـ )قياـ الحركة الصييكنية في اإلى  إضافةىذا 

ككذلؾ فقد كاف لدل القكات الصييكنية الييكدية عدد مف  ،العالـأنحاء  حترفيف مف شتىالعسكرييف الم
 3.ية كغيرىااألرضكالطائرات العسكرية كالمدافع  ،الدبابات كالعربات المسمحة
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إلى  ( ككانت تيدؼ الخطة1945الحربية في العاـ )كقد كانت الحركة الصييكنية قد كضعت خطتيا 
كيدؼ  1947السيطرة كاحتبلؿ المناطؽ التي حددت لمدكلة الييكدية كفقا لقرار التقسيـ في العاـ 

كمتطكعكىا  ( قامت منظمة الياجاناة1948كفي نيساف /ابريؿ ) .ى األكل  مبدئي كأكلي في المرحمة
ككانت العمميات تستيدؼ كفقا لمخطة  ،في أرجاء فمسطيف الصياينة مف الخارج بشف عمميات كاسعة

القدس كاحتبلليا  ،تؿ أبيب ،اليجكـ عمى القرل الفمسطينية الكاقعة عمى طريؽ يافا العسكرم
 1كتدميرىا.

بادة  1948كقد ابتدأت العمميات العسكرية الصييكنية في العاـ  باليجكـ عمى القسطؿ كدير ياسيف كا 
 .( نسمة مف الشيكخ كالنساء كاألطفاؿ كالرجاؿ245ددىـ )معظـ سكانيا البالغ ع

ابتدأت في النصؼ الثاني مف شير نيساف عاـ التي  دت اليجمات الصييكنية الييكديةأفقد ككذلؾ 
كالسيؿ االكسط مف الميطركف كالمد  ،سقكط طبريا كحيفا كيافا كالقدس الغربية كشرؽ الجميؿإلى  1948

كقد كانت اليجمات بالغة  ،كصفد كبيساف كقرل النقب العاـ نفسومف كالرممة في بداية شير ايار 
 كالقرل كالبمدات راضيالكحشية حيث ادت اليجمات كما صاحبيا مف فزع كحرب نفسية كاقتحاـ لؤل

تجزئة فمسطيف كتدمير عدد مف قراىا بشكؿ متعمد كطرد الكثير مف اىميا ليصبحكا مشرديف إلى 
ف مضت إكما  ،إسرائيؿأعمف الصياينة عف قياـ دكلتيـ دكلة  1948يار مايك أ 14في ، ك 2كالجئيف

الدكلة  إسرائيؿاالعتراؼ بإلى  مريكيةحتى بادرت الكاليات المتحدة األعبلف حدل عشرة دقيقة عمى اإلإ
كاعمف عنيا  ،الدعـ عمى كافة المستكيات  أشكاؿكحظيت بكؿ  ،أمريكيةك  أكركبيةالتي كلدت برعاية 

 3.بالقكة العسكرية
فراغ فمسطيف مف سكانيا ىك ىدؼ صييكني، كىدؼ يحتمو منطؽ األسطكرة كالعنؼ إكلقد كاف ىدؼ 

 أساليبيـ كمخططاتيـ تبنكا تكتيكات ك كسائؿ ك أىدافاإلدراكي الصييكني، كلكي يحقؽ الصياينو 
مختمفة، فمـ يكف العنؼ المسمح ىك الكسيمة الكحيدة، كمف المؤكد أف العنؼ المسمح كالمكر ىما 

كالعنؼ  ،بيف العرب رىاباإلا الصياينو، كيتمثؿ المكر في نشر الذعر ك مياستخدماألداتاف المتاف 
يف األسمكبالفعمي، كالعنؼ كالمكر الذم تمثؿ بالحرب النفسية رغـ أف كبل  رىابيتمثؿ في تعرضيـ لئل

 أكثركىما أسمكباف في مخطط كاحد متناسؽ كمتكامؿ، ككاف  ،متداخبلف كال يمكف الفصؿ بينيما
ذاعات لخمؽ جك مف الذعر مكبرات الصكت كاإل استخداـالحرب النفسيو شيكعان ىك أسمكب  أساليب

 4الثكرات الفمسطينية المتكاصمة. أثناءضي عمى قياداتيـ قبيف السكاف الذيف 
كانت ك  كثيرة أساليبا الصياينو، كىي ببل شؾ يالمكر التي اتبع أساليبأك  الحرب النفسية أساليبك 

مكانياتف الفعؿ الصييكني بمقدرتو ك ، كلكمبتكرة اإلبداع في مجاؿ ك  و كعبلقاتو كتحالفاتو البلمتناىيوا 
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مف تجديده  أكثرالعنؼ المباشر،  آلياتكاستحدث  كاستكرد، قد طكر كجدد رىاباإلأك  العنؼ المسمح
ىندسة الترانسفير كالترحيؿ الجماعي لمعرب لـ بأف  بحاثكأثبتت األ ،في مجاؿ المكر كالحرب النفسية

 1يكف ممكنا دكف ارتكاب عدد ىائؿ مف الفظاعات كالمجازر.
ي اإلستيطانكانت الحركة الصييكنية كالككالة الييكدية في فمسطيف كالتجمع  1948كفي العاـ 

كقد كانت  ،الياجاناة كىي كبرل التنظيمات الثبلثة الييكدم يضـ ثبلثة تنظيمات عسكرية ىي:
ت جابكتنسكي التصحيحية ككان أفكارالككالة الييكدية كمنظمة اتسؿ المنبثقة عف إلى  خاضعة مباشرة

قائدىا  اسـالتنظيمات ككانت قد اشتيرت بأصغر  آنذاؾ بزعامة مناحـ بيغف كمنظمة ليحي كىي
 2.ىذه المنظمات الثبلث  مفأبراىاـ شتيرف، كقد تـ بناء الجيش الصييكني الييكدم 

الرئيسية" لمعنؼ الصييكني "ىك رفض الصياينو قبكؿ الكاقع كالتاريخ العربي في   شكاؿاألأحد  كلعؿ
كالييكدية ىي مركز ىذا الكاقع كمرجعيتو الكحيدة، ككذلؾ  صييكنيةأف الذات ال اعتبارب ،فمسطيف

ية )غير الييكدية( المككنو لكاقع فمسطيف كتاريخيا مف كجدانيـ ك األساسيستبعد الصياينو العناصر 
 صييكنيةال محاكلو تستيدؼ فرض الرؤيةإال  رؤيتيـ كخريطتيـ االدراكيو، كالعنؼ الصييكني ما ىك

ىك العنؼ المسمح )مقابؿ العنؼ  رىاباإلالقكؿ إف  كلذا يمكف ،ركبماالختزالية عمى الكاقع ال
 االدراكي(.

الذم حكسؿ العالـ )أم  ،كالعنؼ النظرم كاالدراكي سمة عامة في الفكر العمماني الشامؿ االمبريالي
ال تمثؿ أم استثناء مف  صييكنيةكاله مجرد مادة استعماليو(، اعتبار كسيمو ك نظر إليو بإلى  حكلو

االمبريالية التي سادت فييا النظريات النيتشكية كالداركينية كالرؤية  أكركباالقاعدة، فقد نشأت في تربة 
اآلخر مجرد ح تحكسؿ العالـ كالناس بحيث يصبالتي  المعرفية االمبريالية التي تتخطى الخير كالشر،

 3شيئان يستخدـ.أك  أداه
تجعؿ مف الييكد شعبان عضكيان لو عبلقو عضكيو  تحاكؿ أف عممانيو حمكليو حركة سياسية صييكنيةكال

الذم يعني األمر  ( أم فمسطيف، كىي عبلقو تمنحيـ حقكقان مطمقو فيياإسرائيؿ)أرض  األرضخاصو ب
 صييكنيةاألصمييف الذيف ال تربطيـ بأرضيـ رابطو عضكيو حمكليو مماثمو، كقد حكلت ال طرد السكاف

كىك كتاب تفيض صفحاتو  ،كمصدر لمتكجيات كالمنطمقات ،فمكمكر لمييكدإلى  كتاب العيد القديـ
غيرىـ مف الشعكب، أك  مع الكنعانييفأك  ،غياربكصؼ الحركب الكثيره التي خاضيا الييكد مع األ

حي ليا بما خر، كالجماعة الييكدية يحؿ فييا اإللو الذم يك بادة البعض اآلا  فقامكا بطرد البعض منيـ ك 
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اإللو يحؿ ألف  كؿ أفعاؿ الييكد مباركو كمقدسة ،تريد أف تفعؿ كيبارؾ يدىا التي تقكـ بالقتؿ كالنيب
 1فييـ.

 الصييونية والعنف المسمح غير الييودي
 2الشخصيات في مجاؿ العنؼ المسمح الصييكني غير الييكدم تشارلز اكردكينجيتأىـ  كلعؿ مف

 رساليات(، الضابط البريطاني المكلكد في اليند، لعائمو ذات تاريخ طكيؿ في اإل1903-1944)
السكداف، كبقي ىناؾ إلى  (1927الجيش البريطاني أرسؿ في العاـ )إلى  المسيحية، كبعد انضمامو

يتو كجكده تعمـ المغة العربية، كلكنو لـ يستطع قط التغمب عمى كراى أثناء(، ك 1933حتى العاـ )
حماسو  أظيرفمسطيف، كىناؾ إلى  ( نقؿ1936كفي عاـ ) ،العميقة لئلسبلـ كالقرآف، ككاف جده مبشران 

العيد القديـ  أحداث، ككاف مثمو كمثؿ كؿ الصياينو مف غير الييكد ممف يفسركف صييكنيةشديده لم
ؿ ستغبلكالتضميؿ كاالالخداع   أشكاؿكىذا شكؿ مف  ،تفسيران حرفيان عسكريان كأنيا حدثت باألمس

الديني، عمى حد قكؿ بف غكريكف، كقد أشرؼ عمى تدريب كتنظيـ الفرؽ الميمية الخاصة التابعة 
كحصؿ لقاء ذلؾ عمى كساـ الخدمة المتميز  ،التعذيب أساليبككانت لو دراية خاصة ب،لمياجاناه

 بلحيف الفمسطينييف.ية ضد الفرىاباإل صييكنيةالبريطاني، كساىـ في تطكير عمؿ المخابرات ال
فذكر أف أم تقدـ قاـ بو  ،لجنة كدىيؾ في القدسأماـ  أدلى كينجيت بشيادة 1938كفي العاـ 

صناعية حديثو تحت الحماية  صييكنية دكلةف أالييكد، ك إلى  يرجعإنما  العرب في فمسطيف
 3البريطانية سكؼ تحمي الكجكد البريطاني في المنطقة، كستمثؿ خير أمؿ لمعالـ الغربي.

كانت تعتمد عمى أسمكب استقداـ الضباط المرتزقو مف غير الييكد، كممف عممكا  الحركة الصييكنيةك 
كتكتيكات عسكرية. كذلؾ  أساليبكلدييـ خبرات ك  ،أخرلجيكش دكؿ أك  ،في الجيش البريطاني

 4لبلستفادة مف قدراتيـ في محاربة الفمسطينييف.
 الصييونية وأسطورة العرق والجنس الييودي

كبأف ىناؾ خصكصية ييكدية  ،ثنيكاإل أف الييكد يتسمكف بالنقاء الحضارمإلى  كيذىب الصياينو
كثقافة ييكدية، كتراث ييكدم، كتاريخ ييكدم، ككأف ىناؾ بنية تاريخية مستقمو يدكر الييكد في إطارىا 

، بؿ كيتحدثكف عف النظاـ السياسي الييكدم األرضأنحاء  ، برغـ انتشارىـ في كؿغياربمعزؿ عف األ
ىا األطير التي اعتبار النقاء الحضارم الييكدم، كبىا كميا ناتجة عف ىذا اعتبار الييكدم" ب قتصاد"كاال

النقاء الحضارم غير منفصؿ عف النقاء العرقي بأف  احتفظ الييكد مف خبلليا بنقائيـ، كيبلحظ
، 5حيث ترتبط حضارة أم شعب بالدماء التي تجرم في عركقو ،فكرة الشعب العضكمإلى  ان استنادك 
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في القرف التاسع  أكركباضاره كالعرؽ، كسادة ىذه الفكرة كلذلؾ فيناؾ كحده ال تنفصـ عراىا بيف الح
كالفكر  ،كفي الفكر النازم ،كاثرت في الفكر القكمي الغربي ،شيكعان  فكاراأل أكثرككانت مف  ،عشر

 1كفي النظرية االمبريالية الغربية. ،الصييكني
كتختمؼ باختبلؼ التشكيبلت الحضارية كالثقافية التي  ،ىناؾ ثقافات ييكدية متعددهفإف  كالكاقع -

بالنشيد كانتياءن  بالمغة العبرية يكجد داخميا الييكد، كمف ىنا عدـ نقاء الثقافات الييكدية ابتداءن 
ليس ليا أمر  خرلأم األمؿ، كالكاقع أف االمتزاج مع الحضارات كالشعكب األ الياتيكفاه"ي "سرائيماإل

المعاديف لمييكد، يحاكلكف شأف  كلكف الصياينو شأنيـ ،ينسانقانكف الكجكد اإلمشيف، فيك أك  معيب
حيف ألنيـ  ،يتيـنسانخمع صفة النقاء الحضارم كاحيانان العرقي عمى الييكد، كفي ىذا إنكار إل

 2ي الكحيد.نسانينتزعكنيـ مف سياقيـ اإلإنما  ينتزعكف الييكد مف سياقيـ التاريخي المتعيف
لشخصية كا اليكية الييكدية أساسف أ، ك ثمة عرقان ييكديان مستقبلن بأف  صييكني يؤمفىناؾ اتجاه ك 

( مؤسس الفكرة 1875-1812كلعؿ المفكر الصييكني مكسى ىس ) ،الييكدية ىك االنتماء العرقي
أك  بيكلكجي أساسمف طرح تعريفان لمييكد عمى أكؿ  الصييكنية ذات "الديباجة االشتراكية"ىك

ذا العرؽ كى ،أف العرؽ الييكدم ىك مف األعراؽ الرئيسية في الجنس البشرم عنصرم حيف ذكر
 3.في الماضي يكدية عمى نقاكتياحافظ عمى كحدتو رغـ التأثيرات المناخية فيو، فحافظت الي

قكؿ كي النيكض بالجنس الييكدم"،"أك  ارات مثؿ "الجنس الييكدم"عب استخدـكاف ىيرتزؿ قد ك 
العنصرية  منظرمأىـ  ك يعد كاحدان مفكى (1923-1849األلماني ماكس نكردك )المفكر الييكدم 

"أف  ،خمك تمامان مف اإلبياـكت ( في لغة ال تقبؿ الشؾصييكنيةالإلى  حتى قبؿ تحكلو)الغربية 
نما  الييكدية ليست مسألة ديف رتزؿ اكس نكردك ىك زميؿ تيكدكر ىيكم سب"كح ىي مسألة عرؽكا 

ال  5(1965-1878رتف بكبر )لفيمسكؼ األلماني الييكدم ماكا 4،الصييكنيةفي تأسيس المنظمة 
فالدـ  ،أزلية األجياؿ كجماعة يربطيا الدـ)لمييكدم عف ىذا اإلطار فقد تحدث عف  ويخرج في تعريف

 صبغ صميـ كجكدنا، كيلدـ ىك الذم يحدد المستكيات العميقة لكجكدنا، كاقكة متجذره في الفرد تغذيو
 بينما ىك عالـ الجكىر". ،نطباعاتكا ثار آإال ىك لعالـ مف حكلو ما، كابمكنورادتنا ا  ك 
أف  في حديث أدلى بو، ،(1910-1883ادعى الصييكني نكرماف نبتكبتش ) 1909في العاـ ك 

 ييفإنجميز الذيف كلدكا "ألبكيف  نجميزيان كامبلن مثؿ ىؤالء اإلإنجميز الييكدم ال يمكف أف يككف مكاطنان 
 6.ألجياؿ كثيرة" نجميزىـ باإلمف أسبلؼ خمطكا دماءنحدركا كا
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4
 153عبدالحكٌم،منصور،القادمونالمنتظرونالتمهٌداألخٌرلظهورالدجال،-
5
 154-153نفسه،-
6
 154عبدالحكٌم،منصور،القادمونالمنتظرونالتمهٌداألخٌرلظهورالدجال.-
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في خطاب ألقاه في عاـ  ،( الييكدية1941-1856كعرؼ القاضي األمريكي لكيس برانديز )
ف جانب الييكد الذيف يحيسكف بالفخر "عندما يبدم إخكانيـ كمبأنيا "مسألة تتعمؽ بالدـ " ،(1915)

ذا كاف ىؤالء إحتى  ،مكىبة خاصةأك  عبقريةأك  افيان ثقأك  مف ذكم الدـ الييكدم تفكقان أخبلقيان 
 1ىايني".أك  دزرائيميأك  اركسمأك  مثؿ اسبينكزا ،النابيكف قد تخمكا عف اإليماف بالديف

عرؽ مستقؿ أنيـ  أف الصياينو حاكلكا عمى طريقة المفكريف العنصرييف في الغرب أف يثبتكا كيبدك
فإننا نجد في صفكفيـ كثيران مف ذا ، كلبكبر الفمسفيويس فقط عمى طريقة ، كلبطريقة "عممية"

-1876الـ االجتماع الصييكني آرثر ركبيف )كع د أشار المفكر، كق" الميتميف بيذه القضية"العمماء
كرد في كتابو الييكد في الكقت الحاضر أك  ،الكتابات المتعمقة بقضية الجنس الييكدمإلى  (1943
عالـ صييكني ىك اسـ  اء التي يذكرىاسمف بيف اال. كمالمكضكعاء كثير مف المراجع في ذلؾ اسم

( الذم كصؼ الييكد بأنيـ " أمة مف الدـ الخالص ال تشكبيا 1948-1877اغناتز زكلتاف )
استكعبكا أنيـ  قدـ ركبيف نفسو تعريفان عرقيان لمييكد بيف فيوك  ،"االنحبلؿ الخمقيأك  ،أمراض التطرؼ

عمى عكس ما ىك  ،كنيـ في أغمبيتيـ يمثمكف جنسان متميزان ، كلمحدكدةعناصر عرقية أجنبية بدرجة 
 2.أكركباسائد في دكؿ كسط 

د كرد في إحدل ، كقعرقي أساسيفكر في الييكد عمى  ،الصييكني غير الييكدم ،كاف المكرد بمفكرك 
جممو  ي، كىكطف قكمي لمجنس الييكدم إقامةإلى  كانت تدعكالتي لكعد بمفكر   ىاألكل  المسكدات

مة إجماع صييكني عمى التعريؼ ، كثتحمؿ في طياتيا تعريفان بيكلكجيا كاضحان لميكية الييكدية
العرؽ المستقؿ كحده ىك الذم مف ألف  ،ذا كاف عمييا أف تصبح عرقان مستقبلن ، كلالعرقي لمييكدم

ذا ، كى"شاممةالعممانية ال أكركباائد في مستقمة )حسب اإلطار المعرفي الس دكلةحقو أف تككف لو 
 .حض بسيكلو مثؿ ىذه األساطيرلكىـ ك كاقع األقميات الييكدية يدكا أمر مغرؽ في الخياؿ

-1864زانجكيؿ ) سرائيؿي الكقت نفسو كاف صديقان إل، كفلقد كاف ىيرتزؿ معجبان بالنظرية العرقية
 لشبيو بأنكؼ الزنكجكا لزعيـ الصييكني الييكدم ذم األنؼ الطكيؿ، كامنجميز الركائي اإل ،(1926

انت نظره كاحده تكفي عمى حد قكؿ ىيرتزؿ نفسو لدحض أم تصكر عرقي كك لشعر الحالؾ السكادكا
 3.لمييكد

ر لفظ " ييكدم " عمى كا صييكنيةكثمة اتجاه صييكني حيث الرؤية ال لفكر الصييكني الذم يىقصي
 اإلستيطاف( ب1903ي العاـ )زانجكيؿ ف إسرائيؿد طالب ، كقأم االشكناز ،الييكد البيض كحدىـ

الصييكني في شرؽ إفريقيا حتى يككف كسيمة لمضاعفة عدد السكاف البيض التابعيف لبريطانيا 

                                                           
1
 154نفسه،-
2
 155نفسه،-

3
 156-155،نفسه-
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ارضكا كع رجؿ أبيضبأنو  ف بيذا التعريؼ الييكدمك ـ يقبؿ المستكطنيف البيض البريطاني، كلىناؾ
 1.اإلستيطافك  الفكرة

فكرة إلى  بالرجكع ،الصييكني ستعماراالتسكيغ  ىيرتزؿزعامة كب كلكف الصياينو حاكلكا فيما بعد
جمب إلى  ييدؼ ،بكصفيا نشاطان نبيبلن  صييكنيةعف ال التفكؽ الحضارم الغربي، كتحدث ىيرتزؿ

 .لجيؿكا التي تعيش في ظبلـ البدائية خرلاألجناس األإلى  الحضارة
لجميؿ " كصؼ فيو المستكطنيف كا كتب بف غكريكف مقاالن تحت عنكاف " في ييكدا 1917كفي العاـ 

لقد كنا  ،غزاه لياأنيـ  بؿ عمى ،فحسب األرضالييكد في فمسطيف ال بكصفيـ عامميف في ىذه 
 ،1915الحصكؿ عمى كطف قكمي" كتبو في العاـ خر بعنكاف "آي مقاؿ كف "جماعة مف الفاتحيف

مستحضران  ،األمريكي في العالـ الجديد اإلستيطافك  الصييكني اإلستيطافقارف بف غكريكف بيف 
ضد الينكد ك  ،األمريكيكف ضد الطبيعة الكحشيةصكرة المعارؾ العنيفة التي خاضيا المستكطنكف 

 .خطيرة غازو كم ذا كبلـ لو معافو كى ..الخ.كحشية كثرالحمر األ
لصياينو مف لخطأ أف يقارف بيف المستكطنيف اكا كأما حاييـ كايزمف فقد فضؿ في كتابو المحاكلو

يف المستكطنيف البريطانييف كب ذلؾ بينيـ، ككأخرللمستكطنيف الفرنسييف في تكنس مف جية كا جية
 .سترالياكا في كندا
في مذكرة بعث بيا  ،التقدـ اسـإلبادة بكا لعنؼكا ستعماراالالذم يسكغ  ،العنصرم االتجاهكيتبدل 

( يشرح فييا أف 1947نكفمر  27في )الرئيس تركماف إلى  إسرائيؿرئيس لدكلة أكؿ  حاييـ كايزماف
كطبقو صناعية قاىرة تعيش عمى  ،ان فبلحيف متعمميفأساسالمجتمع الصييكني في فمسطيف يضـ 

لصكرة الكئيبة لممجتمعات األمية الفقيرة في كا مستكل عاؿ، ثـ يقارف بيف ىذه الصكرة المشرقة
 .فمسطيف
حيث يعتبر اإلشكنازيكف  كاالسكنازييـ تحدث عف السفادريـفي المجتمع الييكدم مف أيضا كىناؾ 

 األساسكسحنتيـ البيضاء، كشعكرىـ الشقراء، كعيكنيـ الزرقاء ىـ  األكركبيةأنفسيـ، بتقاليدىـ 
فبينما )السفارديكف( ىـ الشذكذ، كال أدؿ عمى ذلؾ ما صرح بو كزير األدياف )أىاركف أبك حصيرة( 

بتيمة الفساد كالرشكة، حيث يقكؿ..)لك كنت مف الييكد الغربييف ما  كىك ييكدم شرقي بعد اعتقالو
 2حدث لي ما حدث، كلكني ييكدم شرقي فعاممكني بيذه الطريقة.

ه صراعا ال ييدأ، صراع اعتبار ت الصييكنية الفكر الداركيني القائـ عمى النظر لمكاقع، باستغمكلقد 
، 3البقاء لؤلقكل اسـب ستعماراالر تبريأجؿ  الجميع ضد الجميع، كالبقاء فيو لؤلقكل، كذلؾ مف

كربطت ما بيف ذلؾ كفكرة التعاكف العرقي كالبيكلكجي كالحضارم بيف األجناس )االستعبلء، 

                                                           
1
 39اب،الصهٌونٌةوالعنف،المسٌري،عبدالوه-
 .255،723ً.سرائٌلالحربالنفسٌةبٌنناوبٌنالعدواإل،أحمد،نوفل-2

3
 122الشامً،رشادعبدهللا،الشخصٌةالٌهودٌةاإلسرائٌلٌة،-



127 
 

كتاب النمكرة، محمكد، الغرب إلى  كلدحض ىذه الدعاية يمكف الرجكع 1العنصرية، كالتفكؽ(.
 2كاإلسبلـ كفمسطيف حقكؽ تاريخية.

 
 المتحدة لمتقسيم واالنزالق نحو الحرب األممخطة 

إلى  قررت بريطانيا سحب قكاتيا مف فمسطيف كالتخمي عف سيطرتيا عمييا كتسميـ مسؤكلية االنتداب
 المتحدة. األمـ
المتحدة المكافقة عمى  مـ( قررت الجمعية العامة لؤل1947/تشريف الثاني /نكفمبر عاـ ) 29كفي 

 مريكية، كقد جاء التقسيـ منسجما مع الخطة الصييكنية كالخطة األ( قرار التقسيـ181القرار رقـ )
عطاءالقاضية بالتقسيـ ك  %( مف مجمكع السكاف عمى 31كالذيف ال يمثمكف سكل ما نسبتو )-الييكد  ا 

 3% منيا فقط.7%( مف فمسطيف كىـ اليممككف سكل 55) -الفمسطينية األرض
( النسحابيـ النيائي كالفجائي 1948/يكليك عاـ ) ( تمكز31كقد كاف البريطانيكف قد حددكا يكـ )

كقد جاء االنسحاب مع نياية شير أيار بدكف أم  ،كالذم نسؽ كرتب سريا مع قادة الحركة الصييكنية
 4كترككا الكاقع في حاؿ مف الفكضى. ،ترتيب مع الفمسطينييف

 .1948الصييونية وحرب العام 
تكاصمت التي  ،فمسطيفإلى  ت اليجرات الييكدية الصييكنيةبدأ الصراع بيف العرب كالييكد منذ أف بدأ

سناد مف الحككمات  كحككمة االنتداب البريطاني عمى فمسطيف، حتى العاـ  ،األكركبيةبرعاية كدعـ كا 
، كفي ىذا العاـ كتحديدا بعد المجازر الصييكنية البشعة التي ارتكبت بحؽ الشعب الفمسطيني 1948

إلى  المتحدة سارعت مـأف الجمعية العامة لؤلإال  ف العرب كالييكد،بي 1948اندلعت حرب العاـ 
في فمسطينكما سارع )مجمس  المتحدة( األمـأيار كسيطا لػ)ىيئة  20إنتداب )فكلؾ برنادكت( في 

)أيار( مايك لكقؼ إطبلؽ النار بيف الطرفيف، غير  22( في 49قراراه رقـ ) إصداراألمف الدكلي( في 
ى األكل  أف برنادكت تمكف مف ترتيب "اليدنةإال  أف الحككمات العربية رفضت ذلؾ القرار في حينو

" منذ مريكيةية خصكصا بريطانيا كالكاليات المتحدة األستعمار االالتي فرضت فرضا بضغكط مف القكل 
يف ضربكا صفحا عما تعيدكا بو مف عدـ استيراد سرائيمف اإلأتمكز غير  7إلى  ف )يكنيك(حزيرا 11

اليدنة، كانتفعكا إنتفاعا كبيرا بيذه االستراحة لكي يستدرككا ما عندىـ مف نقص، في  أثناءمكاد حربية 
السرية  سمحةالطائرات الحربية كالمدفعية كالسيارات المصفحة الثقيمة. كذلؾ عف طريؽ صفقات األ

 التشيكك سمكفاكية خصكصا.

                                                           
1
 82-78المسٌري،عبدالوهاب،مقدمةلدراسةالصراعالعربًاإلسرائٌلً.-

2
 179-178وفلسطٌنحقوقتارٌخٌة،النمورة،محمود،الغربواإلسالم-
3
 48(،257مجلةشؤونفلسطٌنٌة،العدد)-
4
 182-181،شدٌد،محمد،الوالٌاتالمتحدةوالفلسطٌنٌونبٌناالستٌعابوالتصفٌة.74-75فرسون،سمٌح،فلسطٌنوالفلسطٌنٌون/ص-



128 
 

عندما أعمنت ىذه أنو  ىذه الحرب أثناءي سرائيمالجيش اإل أركافيقكؿ )بيجاؿ باديف( نائب رئيس 
كبعد إنياء  نزؿ مف السماء في يكـ صيؼ حار،اليدنة "جاءت بالنسبة الينا مثؿ الندل المنعش الذم 

 1أيدينا".إلى  نتقؿ زماـ المبادرةا اليدنة
الفمسطينية كقد  راضييكف كثيرا مف األسرائيمتمكز فاحتؿ اإل 9أستؤنفت الحرب بيف الطرفيف في حيث 
تمكز امرا بالكؼ عف ام  15في  54ت الحرب حتى أصدر مجمس األمف الدكلي قراراه رقـ استمر 
ف، ف تقيد ىذه المرة بزمف معيأتمكز دكف  8كمف ثـ بدأت اليدنة الثانية في  ،عسكرية جديدة أعماؿ

 عمى تنفيذ ىذه اليدنة. شراؼكقد كمؼ برنادكت باإل
 17ييف الييكد تمكنكا مف إغتيالو في القدس في رىاباإلألف  كلكف برنادكت لـ يستطع مكاصمة جيكده

 األمـتأمر)ىيئة بأف  قد انيى قبؿ بيكـ كاحد إعداد تقرير رسمي، اكصى فيوأنو  إال /أيمكؿ سبتمبر
جراء تعديبلت إقميمية في مشركع التقسيـ خصكصا مسألة  ،المتحدة( بإعادة البلجئيف الفمسطينيف كا 

 2الدكلة العربية.إلى  كضميا ،سحب )منطقة النقب( مف الدكلة الييكدية
 يات اليدنة الدائمة في )ركدس( مع العرب.اتفاق إسرائيؿكقد إنتيت )حرب فمسطيف( بتكقيع 

كانت مخصصة التي  أف تحصؿ عمى مزيد مف المناطؽ، إسرائيؿ إستطاعتيات تفاقكفي ىذه اال
 لمدكلة العربية المقترحة بمكجب قرار التقسيـ.

كبمساعدات  ،كيقكؿ )ىتشيسف( عف ىذه الحرب: "لقد كانت حربا قصيرة تميزت بتدخؿ مف الخارج
مف الغرب، فضبل عف شحنات كبيرة منتظمة مف السبلح كردت مف كراء  إسرائيؿغير محدكدة تمقتيا 

 إسرائيؿ)الستار الحديدم( كىذه المساعدات التي كصمت كانت كافية لتغيير مجرل المعركة، كتمكيف 
 3تحقيؽ مكاسب إقميمية كاسعة". مف

يا في صدكر أساس سبباه  أصبحالمنشكدة ممثمة في )كعد بمفكر( الذم  4كىذا ما تمخضت عنو )البراءة(
سناد الكجكد الصييكني اإلمبريالي في فمسطيف 5صؾ )اإلنتداب(   .6ثـ قرار التقسيـ لدعـ كا 

                                                           
1
 74الزغٌبً،أحمد،العنصرٌةالصهٌونٌة،-

2
 76-75نفسه،-
3
 77،نفسه-

4
 334-332شوفانً،الٌاس،الموجزفًتارٌخفلسطٌن،-

5
 423-425نفسه،-

6
 192جرٌس،صبري،تارٌخالصهٌونٌة،-
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 الفصل الخامس
 وجوىر األسطورة بين الحقيقة والخداعالصييونية 

 
 التي تدعييا الصييونية (التاريخية إسرائيلحدود )أرض 

م الغربي المراكغ، كالقائـ عمى ستعمار االالتاريخية كفؽ التصكر الصييكني  إسرائيؿأرض  دكدح
الدكلة  إقامةية ما قبؿ ستعمار االتنفيذ المخططات أجؿ  ؿ الديف مفاستغبلالتكسع كتزييؼ الحقائؽ، ك 

 .1النصكص الدينية كالتكراتيةإلى  كالمقكالت الصييكنية في مكضكع الحدكد المستندة
لمدكلة الييكدية المطمكبة في كتابو الحدكد  حدكدا 1917لقد أكرد الحاخاـ ىمؿ إيزاكسي في العاـ 

، كىما كذلؾ 19042الحقيقية لؤلرض المقدسة، تختمؼ عف الحدكد التي رسميا ىيرتزؿ في العاـ 
مؤتمر السبلـ في فرسام، إلى  1919يختمفاف عف مشركع الحدكد الذم قدمتو الصييكنية في العاـ 

 1937.3ف في العاـ تختمؼ عف الحدكد التي رسميا بف غكريك أيضا كىي 
ذكرت فيو لكؿ  ،مقاال بعنكف حدكد فمسطيف 1917كقد نشرت مجمة فمسطيف الصييكنية في العاـ 
و كاستنتاجاتو المنسجمة مع طبيعة اليدؼ الذم أىدافجية كلكؿ كاتب معني بشؤكف كحدكد فمسطيف 

كاالستنتاجات تختمؼ باختبلؼ السياسية، أك  يةقتصاداالأك  العمميةأك  يقصده في المجاالت الدينية
جغرافية، أك  تاريخيةأك  سياسيةأك  مف نصكص دينية ،ينطمؽ منيا التعريؼأك  القاعدة التي يستند

كىناؾ مف يتحدث عف فمسطيف المستقبؿ، كفمسطيف التاريخية، التي تشمؿ حدكد الدكؿ المحيطة 
 بفمسطيف.

كىي لجنة بريطانية تضـ شخصيات  4تقدمت المجنة االستشارية لفمسطيف 1918كفي العاـ 
ية قتصادالعكامؿ التاريخية كاالإلى  المستندة إسرائيؿحكؿ حدكد  التفصيميةصييكنية بمقترحاتيا 

، ككذلؾ فقد ترددت 1919مؤتمر السبلـ في العاـ إلى  كالجغرافية، كىي المقترحات التي قدمت
ة، كىيرتزؿ يقكؿ تزداد التاريخيمقكالت صييكنية كثيرة تقكؿ سكؼ نطالب بدكلة تشمؿ الحدكد 

تكصيات كخطابات لزعيـ  1899ككذلؾ فقد كجيت في العاـ  5مساحة بزيادة اليجرة،الحدكد كال
آخر، حتى يتحقؽ ىدؼ إلى  الصييكنية ىيرتزؿ تطالبو بالعمؿ عمى تعديؿ حدكد الدكلة مف حيف

كره أخذ يردد فمسطيف داككد المجاكرة كىك بد راضيالكبرل، فمسطيف كاأل إسرائيؿفمسطيف الكبرل 
 6أم دكلة ييكدية عمى كامؿ التراب الفمسطيني. لـ تقـبأنو  التاريخ يؤكدبأف  لعمـكسميماف، مع ا

                                                           
1
 19-18مصالحة،نور،إسرائٌلوسٌاسةالنفٌن-
2
 561-565ٌهوديللسٌطرةعلىفلسطٌن،األنجلوالسعدون،صالحبنمحمود،االتحاد-
3
 2552،19(،18مجلةرؤٌة،العدد)-
4
 .563ٌهوديللسٌطرةعلىفلسطٌن،األنجلوالسعدون،صالحبنمحمود،االتحاد-
5
 141-145لهلول،جبر،المواثٌقوالعهودوممارساتالٌهود،-
6
 141-145نفسه،-
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الحرب  أثناءككذلؾ ىناؾ مقكالت لكايزمف تتضمف نفس المطالب، كقد عثرت الشرطة األلمانية 
تكشؼ عبلقة الصييكنية  ،العالمية الثانية في قصر آؿ ركتشيمد الصييكني عمى كثائؽ كمستندات

 كىذا ما أكدتو جماعة بدكؿ الحمفاء كخرائط لفمسطيف الكبرل، التي تشمؿ فمسطيف كالدكؿ المجاكرة.
ف ال عبلقة في مقاؿ نشرتو صحيفة الجبية، كأكدت أ 1919في العاـ أيضا الكاممة  إسرائيؿأرض 

 1بالحديد كالنار. األرضكفقط ىدفيا السيطرة عمى  ،السبلـأك  ليا باألمف
كعندما أقيمت إمارة شرؽ األردف المعركفة بالمممكة األردنية الياشمية، احتجت الصييكنية بقكة عمى 

 فأكقد صرح مناحيـ بيغف " ،2اليجرة كسيمتيـ لمعالجة ذلؾبأف  كعمؽ حاييـ كايزمف بالقكؿ: ،ذلؾ
عادة تكحيدىا فشرقي االردف تؤلؼ جزءا ال يتجزأ إال يمكف تقسيميا بؿ مف الكاجب  إسرائيؿأرض 

مستعمرة إلى  مف كطننا االـ كقد حكلت بريطانيا ىذا الجزء مف ببلدنا تحت ستار منحة االستقبلؿ
 3مف مستعمراتيا. أخرل
الدكلة الييكدية كانت ىناؾ احتجاجات كثيرة لؤلحزاب الييكدية عمى الكضع القائـ  إقامةإعبلف كبعد 

ألنيا تطالب بالحدكد التاريخية المزعكمة، ككذلؾ كاف ىناؾ الكثير مف المقكالت الصييكنية بيذا 
كقد عرضت الصييكنية مذكرة لممشرع الذم كضعتو لتنفيذ تصريح   كما زالت حتى المحظة. االتجاه
دكلة ييكدية ككذلؾ  إقامةحيث طالبت باالعتراؼ بالحؽ التاريخي لمييكد في فمسطيف كفي  بمفكر

 4نية.ممتـز بالصييك بأنو  بمفكر ردد مرارابأف  تؤكد الحقائؽ
 ( طالب الحاخاـ فيشماف عضك الككالة الييكدية بتحديد منطقة الدكلة الييكدية عمى1947كفي العاـ )

 مـلجنة التحقيؽ الخاصة التابعو لؤلأماـ  شيادتو أثناءالفرات" كردده إلى  تمتد مف "نير مصرأنيا 
مف سكريا كلبناف(  أجزاءنير الفرات كتشمؿ إلى  المكعكده تمتد مف نير النيؿ األرضالمتحدة، فقاؿ )

الفرات( ىك نتاج العقمية الصييكنية التأمريو كالتكسعية كجزء مف المفيكـ إلى  كىذا الشعار )مف النيؿ
 5ييكني العنصرم القائـ عمى األكىاـ كاألساطير.الص

فقد كرد في  ،كىذا التصكر الصييكني ال يختمؼ عف التصكر الييكدم كالتقميدم لمحاخامات الييكد
("مف نير 18/ 15المقدسة فيي في سفر التككيف ) األرضاألسفار الييكدية تصكراف مختمفاف بحدكد 

 في اإلصحاح الرابع كالثبلثيف مف سفر العدد تحدد عمى النير الكبير نير الفرات" كلكفإلى  مصر
 األرض"أرض كنعاف بتخكميا"، كضمف ىذا الحؿ الذم تقدـ بو الحاخامات الييكد فقد شبيكا أنيا 

المقدسة تنكمش إذا  األرضيتمدد بالشبع كالرم، فك  ،بجمد اإلبؿ الذم ينكمش في حالة العطش كالجكع
كمف منطمؽ تصكرات  صييكنية، كالاألرضكتتمدد كتنفرج إف جاءىا الييكد مف بقاع  ،ىجرىا الييكد

                                                           
1
 45توما،إمٌل،الصهٌونٌةالمعصرة،-

2
 2،49جرٌس،صبري،تارٌخالصٌونٌة،ج-
3
 2514،48(،257فلسطٌنٌة،العدد)مجلةشؤون-
4
 522ٌهوديللسٌطرةعلىفلسطٌن،األنجلوالسعدون،صالحبنمحمود،االتحاد-
5
 137الكٌالً،عبدالوهاب،المطامعالصهٌونٌةالتوسعٌة،-
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حتى يترؾ المجاؿ  صييكنيةعف دستكر لمدكلة العبلف يو أثرت كما زالت عدـ اإلممكدأصكلية كت
 1الدستكر الرسمي يتطمب رسمان دقيقان لمحدكد.ألف  التكسع البلنيائي،أماـ  مفتكحان 

 إنشاء( عف "1952عميو مكشى دياف صراحةن في العاـ )أكد  التكسعي ىك ماكىذا الفكر الصييكني 
عممية مستمرة كلـ تنتو بعد، أنيا  ية" كىك يرل أف عممية التكسع الصييكني عمىإسرائيمإمبراطكريو 

لف ندعك أم ييكدم يقكؿ أف ىذه نياية قكؿ: "كعممية بناء الكطف بدأت منذ مئة عاـ كما يدعي كي
 2نقترب مف نياية الطريؽ".أننا  ندعك أم ييكدم يقكؿ: العممية، كلف

" كمف المسمكح أف يظير بيما الييكدم نسافكالحاخاـ إليعازر قد بيف "أف السيؼ كالقكس ىما زينة اإل
إلى  خطاب لو أثناءلو لمييكد ك ذلؾ  ي دعكةكجابكتنسكي زعيـ الحركة التصحيحية كف يكـ السبت،

 بؿ، ألمانيابالسيؼ ليس ابتكاران  القتاؿألف  ،أكصاىـ باالحتفاظ بالسيؼبعض الطبلب الييكد في فينا 
ف "التكراة كالسيؼ أنزال عمينا مف السماءأم أف السيؼ يكاد يككف ىك الميطمؽ كاصؿ كأممؾ لمييكد نو إ

الككف ككؿ الظاىر، كالسيؼ المقدس ىك )رمز الذككرة كالقكة كالعنؼ( كىك محط إعجاب قادة الحركة 
يشيد بأنو  كنية حيث كتابات ىيرتزؿ تمتمئ بعبارات اإلعجاب بيذا السيؼ، إذ كتب في مذكراتوالصيي

كبذلؾ كاف قد فرض عمييـ  ،خرلالكاحده تمك األ3ببسمارؾ الذم أجبر األلماف عمى شف عدة حركب
مكحده، كالعنؼ العسكرم ىك كحده محرؾ التاريخ الحقيقي، كبينما  دكلةالكحده كبدأ تاريخيـ الحديث ك

المسئكليف األلماف شاىد جنكدان ك ضباطان ألماف يتدربكف فعبر عف أحد  عند ألمانياكاف ىيرتزؿ في 
قد نيـ إ التي ال تقير بؿ لمانياضباط المستقبؿ أل( ك ألمانيا"ىؤالء ىـ صناع تاريخ انبياره كقاؿ 

التي تريد  دكلةالإلى  تاريخ الصييكني نفسو في فمسطيف"، كىيرتزؿ بذلؾ يشيريككنكف صناع ال
 .4كضعيـ تحت حمايتيا كتبني مشركعيـ الصييكني

ركسية األلمانية، ب( تغنى بالركح العسكرية ال1980-1894كالزعيـ الصييكني ناحـك جكلد ماف )
كالذم تتممذ عمى يد )أستاذه جابكتنسكي حيث يقكؿ "أف قكة  فككذلؾ الزعيـ الصييكني مناحيـ بيغي

الصياينو في المؤتمر أحد  التقدـ في التاريخ العالمي ليست السبلـ بؿ السيؼ "(. كحينما اكتشؼ
 الصييكني في دعاء( أف فمسطيف ليست أرضان ببل شعب كما كاف اال1897) األكؿالصييكني 

ستتـ تسكيتو فيما األمر  ؾ، فيدأ األخير مف ركعو كقاؿ لو أفىيرتزؿ كاخبره بذلإلى  ركض ،البداية
بعد، حيث كاف ىيرتزؿ يعمـ كيعرؼ تمامان كيؼ كانت تتـ تسكية مثؿ ىذه األمكر عمى الطريقة 

العنؼ كالسيؼ كمبدأ القكه إلى  المستنده ،واإلحبلليية اإلستيطان األكركبيةية االمبريالية ستعمار اال
 صييكنيةتعبيران عف الرؤية الإال  الصييكني الذم بدأ كما زاؿ كلـ ييدأ رىاباإلكما  ،رىاباإلك 

                                                           
1
 145لهلول،جبر،المواثٌقوالعهود،-

2
 138االصهٌونٌة.ٌدٌولوجٌالمسٌري،عبدالوهاب،األ-

3
 43-42مسٌري،عبدالوهاب،الصهٌونٌةوالعنف.ال-

4
 .43نفسه،-
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نياية التاريخ، نياية تاريخ الجماعات الييكديو في العالـ ك إلى  االستراتيجيو التي تحاكؿ أف تصؿ
 1نياية التاريخ العربي في فمسطيف.

موضوع ية فقد أكلت الصييكنية ستعمار االكلمتأكيد عمى عبلقة الصييكنية كتعاكنيا مع الدكؿ الغربية 
الماء ىك ألف  دكلة ييكدية في )فمسطيف(، نشاءجؿ اىتماميا فمنذ أف أخذت تعد العدة إل المياه

فقد ارتبطت مكجات  2 بتكفيرهإال  عنصر الحياة، الذم ال يمكف أف يبقى لمييكد قرار في )فمسطيف(
منطقة السيؿ الساحمي كسط إلى  ماال ثـ اتجيتفمسطيف منذ البداية بمصادر المياه شإلى  اليجرة

 3مسطيف.ف
)مؤتمر السبلـ( في باريس عاـ إلى  فقد تقدمت )المنظمة الصييكنية العالمية( بمشركع في مذكره

 جاء فيو:  1919
تعتمد عمى المكفكر مف  ،أم بمد شبو جاؼشأف  ية لفمسطيف شأنيا في ذلؾقتصاد"إف الحياة اال-

يكتفي بتأميف جميع مكارد المياه، التي تغذم البمد حاليا، إال  األمكر الحيكيةفإف  مكارد المياه، كلذلؾ
 4خزنيا كالسيطرة عمييا في منابعيا. "أيضا يمكف أنو  بؿ

–كقد حددت )الصييكنية أطماعيا في المياه العربية في االقتراح الكارد في نشره )فمسطيف( 
 -حيث جاء فيو:  1919الصييكنية في عاـ 

ال بد مف إدخاؿ المياه كضركرة لمرم كالقكة أنو  ية فيما يتعمؽ بحدكد فمسطيف ىياألساس"إف الحقيقة 
الكيربائية ضمف ىذه الحدكد كذلؾ يشمؿ مجر نير الميطاني كمنابع مياه األردف، كثمكج جبؿ 

 5الشيخ.
لقد منحت حككمة )االنتداب البريطاني( عمى فمسطيف )الشركة الفمسطينية لمبكتاس( كىي شركة -

حيث  1930ؿ الثركة المعدنية في البحر الميت في الجانب الفمسطيني عاـ استغبلييكدية حؽ 
كقد تعاكنت الصييكنية مع  6%.1% كالعرب 9 نجميز%( كاإل90كزعت أسيـ الشركة عمى الييكد )

االردف باستثمار أم مف مكاردىا المائية أك  يا لمنع قياـ أم مف الجيات العربية في فمسطيفبريطان
 7في فمسطيف. ذات صمة بالمشاريع الصييكنية المستقبمية

المتكسط كالبحر الميت عمى يد العسكرم البريطاني  األبيضقناة البحر   إنشاء  لقد انبثقت فكرة-
ميندس الصييكني ( ثـ عادت الفكرة لمظيكر مف جديد عمى يد ال1850)تشارلز حكردكف( عاـ 

كمنذ ذلؾ  1937كتبناىا مف بعده الزعيـ الصييكني )بف جكريكف( عاـ  1899عاـ  )ماكس بكركيات

                                                           
1
 44المسٌري،عبدالوهاب،الصهٌونٌةوالعنف.-

2
 529-528ٌهوديللسٌطرةعلىفلسطٌن،األنجلوالسعدون،صالحبنمحمود،االتحاد-
3
 2514،47(،257مجلةشؤونفلسطٌنٌة،العدد)-
4
 .3،418جالزغٌبً،العنصرٌةالٌهودٌة،-
5
 418نفسه،-
6
 425-417نفسه،-

7
 426-425نفسه،-
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كلمزيد مف المعمكمات عف االطماع  1.مؾ القناةالحيف بدأت )الصييكنية( في تبني خطط كمشاريع ت
 2.لبناف كالجكالف كيمكف الرجكع الىالصييكنية الييكدية في المياه كمياه 

 :يقتصادفي المجال اال السمات الييودية )الصييونية(أثر 
ية في أغمب البمداف قتصادرصة أتاحت ليـ السيطرة اال، فكاف لخبرة الييكد الطكيمة في الشؤكف المالية

يات العالـ اقتصادكه في ممارسة نشاطيـ لمتأثير في استغممما شكؿ ليـ نفكذا  مريكيةاألك  األكركبية
كذلؾ مف خبلؿ  ،ية الغربيةستعمار االـ الصييكنية يـ كمآربيأىدافكاالستفادة مف ذلؾ في تحقيؽ 

عمييـ ، ك مؾ مسمكب منيـ، مكميا األرضف ثركات أيعتقد الييكد حيث  ،العالمي قتصادالتحكـ في اال
مف  (قد جاء في )التقرير الثامف، فالعالمي قتصادكلذلؾ حاكلكا السيطرة عمى اال .كسيمة ةاستعادتو بأي

كىذا  ،ييفقتصاد"إننا سنحيط حككمتنا بجيش كامؿ مف اال :3(البركتكككالت –)تقارير زعماء صييكف 
كسنككف محاطيف بألكؼ  ،ىك المكضكع الرئيس الذم يعممو الييكد قتصادىك السبب في أف عمـ اال

إذ الكاقع إف  ،أمرىـ ال يزاؿ أعظـ قدرا، ك أصحاب الصناعات كأصحاب المبلييف، ك مف رجاؿ البنكؾ
 4.كؿ شئ سكؼ يقرره الماؿ
مرحميا يا اقتصادالييكد يخططكف لذلؾ تخطيطا  قتصاديـ راح عمماء االأىدافكلكي يتمكنكا مف تحقيؽ 

 جتمعات العالمية عمى ما يأتي:يتناسب كنفسيات الم
 5ؿ الشعكب كسمب ثركاتيـ.استغبلفي  الية( الحرية الكاممةاسمإف الييكد كجدكا في )الر 

تيا لصالحيـ بسبب اكتكجيو سياس األكركبيةإنيـ استطاعكا مف خبلليا السيطرة عمى كثير مف الدكؿ 
كقد جاء في خطبة ألقاىا الحاخاـ  كال سيما في أكقات الحرب .لقادتياالديكف الكبيرة التي قدمكىا 

"يعيش  .ـ1869تشيكك سمكفاكيا( عاـ –في اجتماع سرم عقده الييكد في )براغ الييكدم )رايشكف( 
نزيد مف قركضنا ، ك مينا أف نستغؿ ىذه الناحية، عليكـ مثقميف بالديكف، ااألمراء، ك األباطرة، ك الممكؾ

ىف أمبلكيـ كسكؾ الحديد كالمصانع كالمناجـ في ببلدىـ كبذلؾ تتـ لنا السيطرة عمى ليـ مقابؿ ر 
ماراتيـ"  6.عركشيـ كا 

 :طبقتيف رئيسيتيفإلى  الياسمإنيـ تمكنكا مف تقسيـ الشعب في كؿ مجتمع ر 
ك)طبقة كثيرة( تحـر مف ذلؾ كتعيش  ،مف الييكد كغيرىـ تسيطر عمى الثركة كاإلنتاج ()طبقة قميمة

ىذه األمراض التي تمارس االحتكار كالربا كالغش كالترؼ كاالنحبلؿ ك  ،ى األكل  في خدمة الطبقة
 7 الية.اسممف خصائص الر 

                                                           
1
 3،426الزغٌبً،أحمد،العنصرٌةالٌهودٌة،ج-

2
 155(،257مجلةشؤونفلسطٌنٌة،العدد)-
3
 459-3،458الزغٌبً،أحمد،العنصرٌةالٌهودٌة،ج-
4
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 الصييونية ودورىا في بث الفتن والنعرات اإلقميمية والسياسية
الحركة الصييكنية كمف خبلؿ عبلقتيا مع بريطانيا راعية المشركع ف إالقكؿ  ككذلؾ يمكف
بث النعرات اإلقميمية بيف الدكؿ العربيةكػ )الفرعكنية إلى  ي الغربي، فقد لجأتاإلستيطانالصييكني 
 ،في المغرب العربي (البربريةك في العراؽ ) (البابمية–ك)الفينيقية( في الشاـ )كاألشكرية  ،في مصر

 .في محاكلة لمنع أم كحدة عربية متكقعة
حاكؿ الييكد تكجيييا الكجية  –كىي أشير تمؾ الدعكات اإلقميمية  (ففي مكضكع )الفرعكنية

عف تبرعو بمبمغ  1926عاـ  (قد أعمف الثرم الييكدم األمريكي )جكف رككفمر، فاإلقميمية البحتة
عكنية في مصر يمحؽ بو معيد لتخريج متحؼ لآلثار الفر  نشاء)عشر مبلييف دكالر( أمريكي إل

لجنة  إشراؼكأشترط لمنح ىذه اليبة أف يكضع المتحؼ كالمعيد تحت  ،المتخصصيف في ىذا الفف
ف تظؿ ىذه المجنة ىي أمى ، ععضكاف مصرياف فقطإال  ليس فييا، ك مككنة مف ثمانية أعضاء

كلكف الحككمة المصرية رفضت شرط  .المعيد لمدة ثبلث كثبلثيف سنةالمسئكلة عف إدارة المتحؼ ك 
كقد كاف كاضحا مف تحديد ىذا  .سترد ىذا الييكدم ىبتواالفني عمى المعيد ف جانباأل إشراؼ

جيؿ  إيجادإلى  كاف ييدؼأنو  ،(األجنبي عمى المعيد )ثبلث كثبلثيف سنة شراؼالييكدم مدة اإل
 1.فيا كسياسيامف المصرييف المتعصبيف )لمفرعكنية( ثقا

فتف الطائفية كالعرقية قاـ الييكد ببث ال أخرلمف جية  الصييكنيةك  لمييكد مصمحةفي ذلؾ ك 
 .كالسياسية

المسمميف كالشيعة كالدركز كالنصارل –لبناف كفي ، (لنصارل )األقباط، امصر المسمميففي 
–األردف ، كفي رييف كالدركزيالمسمميف كالنص–سكريا كفي ، )الماركف كاألرمف كاالرثكذكس(

السكداف بيف المسمميف كالجنكبييف كفي  .كالشيعة السنةبيف  –العراؽ كفي  .المسمميف كالنصارل
 (.)النصارل كالكثنييف

العراؽ  ، كفيفي مكريتانيا كالسكداف بيف العرب كالزنكج، ك الجزائر بيف العرب كالبربر :المغربكفي 
 .بيف العرب كاألكراد

ضد كافة  ،البلدينية التي تعمؿ عمى تفجير الثكرات العسكريةالدينية ك األحزاب   إنشاء  )عف طريؽ
–مف تقارير )زعماء صييكف  ،فقد جاء في التقرير الثالث 2كال سيما النظاـ الممكي ،المحافظة نظمةاأل

 (.البركتكككالت
كؿ كاحدة منيا ضد  ،لكضعنا القك  ،يسيئكا استعماؿ حقكقيـبأف  ،القكةإلى  كلكي نغرم الطامعيف"

، االتجاهكقد شجعنا كؿ مشركع في ىذا  ،شجعنا ميكليـ التحررية نحك االستقبلؿبأف  ،غيرىا
قد أقمنا ك  ،الرفعةإلى  كجعمنا السمطة ىدؼ كؿ طمكح ،في أيدم كؿ األحزاب أسمحةكضعنا ك 
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 447-3،446الزغٌبً،أحمد،العنصرٌةالصهٌونٌة،ج-
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ؽ الفكضى سرعاف ما ستنطم، ك ببل ضكابط كال التزامات ،مياديف تشتجر فكقيا الحركب الحزبية
 1.كسيظير اإلفبلس في كؿ مكاف"

 :السياسي رىاباإل ممارسة الصييونية و 
السياسي كالمتمثؿ في تيمة )البلسامية(  رىاباإلإلى  تمجأ الحركة الصييكنية إذا ما أعيتيا الحيمة

حتى يتمكنكا مف  ،ـ مف غيرىـأ، كاف مف المسمميفأسكاء  ،ضد كؿ مف ال ينقاد لتحقيؽ مآربيـ
 .يـ في منطقة )المشرؽ العربي( حيث فمسطيفأىدافتحقيؽ 

ادة لمداللة عمى )معاداة يستخدـ ع لذم يعني حرفيا )ضد السامية(ا (إف مصطمح )البلسامية
 .2الييكد(

بركز قضية إتياـ ، ك 18813عاـ  (كعمى أثر اتياـ الييكد باغتياؿ القيصر الركسي )أسكندر الثاني
شتد تيار ا ،ألمانيابتيمة التجسس لحساب  1894عاـ كدم الفرنسي )الفريد دريفكس( الضابط اليي
الكجكد عاـ إلى  (ما ساىـ في ظيكر )الحركة الصييكنية، مبشكؿ عاـ أكركبافي  ()البلسامية
1897.4 

 حيث يقكؿ:،كبذلؾ يعترؼ المؤرخ الفرنسي كىك مف أصؿ ييكدم )برنارد الزار(
كانت دائما نتيجة خطا الييكد أنفسيـ كليس خطأ  ()البلساميةإلى  لتي أدت، االعامة األسباب"إف 

 5.كحبيـ لمماؿ كجشعيـ كضعؼ كطنيتيـ" كذلؾ بسبب تعصبيـ لييكديتيـ الذيف عارضكىـ
المكاف الكحيد بأف  ،الييكد بشتى الكسائؿ إقناعجيكدا مستميتة في سبيؿ  (كقد بذلت )الصييكنية
 .فيو بحرية كأماف ىك )فمسطيف( فقطالمبلئـ ليـ كي يعيشكا 
 لتجميع الييكدمركز   إنشاء  بكاسطة (مشكمة البلساميةحؿ )إلى  أف تصؿ"ككاف ىدؼ الصييكنية 

الكقكؼ ضده أك  كمع ذلؾ ال يرل )ىرتزؿ( في )العداء لمسامية( شرا يجب مقاكمتو .6في فمسطيف
"اف  :7حيث يقكؿ ()لمحركة الصييكنيةؿ العكس مف ذلؾ فيك يراه شيئا ضركريا كمفيدا ، بكلجمو

تكحدنا ، ك ضـ صفكفناإلى  تضطرناأنيا  إذ ،معادة السامية قد تضـ في ثناياىا إرادة سماكية لخيرنا
 ".عف طريؽ الضغط كمف ثـ كمف خبلؿ كحدتنا ىذه تجعمنا أحرارا

سنككف أيضا ف نشعر بالغيرة ازاءىـ فنحف أ يحؽ لنا ، كال"كاف البلساميكف محقيف :كيقكؿ أيضا
 8.سعداء
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 135لٌفً،أوسكار،البروتوكوالت،-
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ف ىذا أك  ،بقاء الييكدإلى  ىي التي أدت غياريرل بعض الصياينو أف معاداة الييكد مف قبؿ األ
نما  ،البقاء ليس مصدره اليكية الييكدية الصياينو فإف  ، كلذلؾغيارىك نتيجة عداء الييكد مف األكا 

يجابية في نضاليـ الصييكني الييكدم لتيجير إكقكه  ،طبيعييف ليـالييكد حمفاء أعداء  يعتبركف
لمتعاكف مع فكف بميفيو كزير  استعدادفمسطيف كلذا منذ كاف ىيرتزؿ عمى إلى  الييكد مف أكطانيـ

بكتنسكي مع الزعيـ األككراني تبميكرا الذم ذبحت قكاتو أالؼ الييكد جاالداخمية الركسي، كما تحالؼ 
ك خارجيا، ككذلؾ تحالؼ  ألمانيا(، كتعاكف الصياينو مع النازييف داخؿ 1921-1918بيف عامي )

ية المسيحية في الكاليات المتحدة كالمعركفة بعدائيا العميؽ األصكلالصياينو فيما بعد مع الجماعات 
تستخدـ أحيانان كسائؿ المعاديف لمييكد لحمؿ الييكد عمى اليجرة،  صييكنيةالمؤسسة اللمييكد، بؿ إف 
(، حيف ألقى العمبلء الصياينو بالقنابؿ 1951الدكلة الييكدية في العراؽ عاـ ) إقامةكما حدث بعد 

أىاركف سامكف جمعيو في  أسسكاف قد  1919في العاـ ، ككذلؾ عمى المعبد الييكدم في بغداد
 16ىذه المنظمة فركعان ليا في عدة مدف عراقيو)نحك  أنشأتد تيدعى " المجنة الصييكنية " ك بغدا

، ككذلؾ قامت (1923الصييكني الثالث عشر عاـ ) المؤتمرإلى  فرعان(، بؿ كارسمت كفدان عنيا
كطبع عدة نشرات شيرية بالعبرية كالعربية،  ،بتنظيـ جماعات شبابية إلعداد الشباب الميجريف

، ككاف الصياينو يقكمكف أحيانان، بغرض تسميـ العبلقات بيف ييكد العراؽ صييكنيةت مكتبو أسسك 
كباقي الشعب العراقي، بتكزيع منشكرات في المعابد تحتكم عمى شعارات مييجو، مثؿ: "ال تشتركا 

أيدم المسمميف، ك نجحت الدعاية إلى  مف المسمميف "، متعمديف أف تصؿ ىذه المنشكرات
حد ما، في بذر الشقاؽ ك " المراره " كما ألمح السفير البريطاني في برقيتو عاـ إلى  كنيةصييال

 1كف في صالح الييكد أنفسيـ".مف الصدكر قد يك صييكنيةلبياف أف "منع النشرات ال 1934
إنفجاراتيـ إلى  محتاجكف"إننا - (:مف )تقارير زعماء صييكنالبركتكككالت (كجاء في )التقرير التاسع

 2:المعادية لمسامية
جمعيات لمناىضة المعاديف لمسامية  إقامةبدال مف  (يقكؿ الكاتب الصييكني )جاككب كبلتزكيف

راغبيف في يجدر بنا أف نقيـ جمعيات لمناىضة أصدقائنا ال ،الذيف يريدكف اإلنتقاص مف حقكقنا
 3الدفاع عف حقكقنا".

عاـ  ()الييئة التنفيذية الصييكنيةإلى  بياكيقكؿ الزعيـ الصييكني )بف جكريكف( في رسالة بعث 
المكقؼ الطبيعي العادم لمعالـ غير الييكدم أنيا  "إف الصييكنية تقبؿ بالبلسامية عمى أف: 1938

لبلسامية  (ىي ال تعتبرىا ظاىرة مشكىة كمنحرفة فيي تستجيب )أم الصييكنية، ك مف الييكدم
 .ضدىا" تندد بيا كال تقاتؿ ال، ك كلكنيا ال تكاجييا
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ألف  ،مصمحة الحركة الييكدية )الصييكنية(أجؿ  مف كد أف )البلسامية( ابتداع ييكدم،كىذا يؤ 
 .1لجماعات الييكدية في العالـالصييكنية تزدىر بفضؿ الخطر الحقيقي كالمزعكـ كالذم ييدد ا

 (،كلكف ألسباب تاريخية اختار الييكد )البلسامية (،)البلسامية( تعني )البلييكديةفإف  كعمى ذلؾ
شارؾ  لظركؼ تاريخية ،ظبلال قبيحة األكركبيةلفظ ييكدم قد اكتسب عند كثير مف الشعكب فإف 

 2.كثيرة أخرلكصفات  ،مجرد المفظ مقركنا بالشح كالخزم أصبحف ،الييكد أنفسيـ في خمقيا
مف غير تفريؽ "بيف معاداة  ،عمى أكسع نطاؽ ()البلساميةؿ الييكدم الصييكني ستغبلكقد بدأ اال

كؿ مف تعرض ف النظريات العنصرية،إلى  لتي تستندالسامية الدينية كمعاداة السامية العنصرية ا
 3(.أم )معاداة الييكد (الصييكنية( باالنتقاد العممي رمي بػ )البلساميةأك  لػ)الييكد
 السياسي  رىاباإل   أشكال

يف تنفذىما )جمعيات محاربة يأساسشكميف  (السياسي( المكسكـ بػ )بالبلسامية رىاباإلكقد اخذ )
 :كىما (التشيير بالييكد

مف  ،كثيرة كىي ضد كؿ مف ال يسير في إتجاىـ كطريقيـ في قضية فمسطيف :التشيير -1
 :أىميا

مدير )قسـ الشرؽ األكسط في كزارة الخارجية  د السياسي األمريكي )ىندرسكف(قضية إبعا- أ
إلى  دعاألنو  في اليند مريكيةالسفارة األإلى  في عيد الرئيس تركماف عف منصبو مريكيةاأل

 .(عدـ مجاراة الييكد في أطماعيـ في فمسطيف
أعترؼ بحؽ ألنو  عضك مجمس النكاب األمريكي نائب األمريكي )بكؿ ماكمكسكي(مضايقة ال- ب

 .في كطنيـ الفمسطينييف
نتقد السياسة األنو  مف عضكية )الككنجرس( األمريكي النائب األمريكي )بكؿ فندلي عزؿ- ت

 .4ية ضد الفمسطينييفسرائيماإل
 :االغتيال-2

كفي  ،حاكلت الصييكنية اغتياؿ المندكب السامي السير ىاركلد ماؾ مايكؿ 1944كفي العاـ -1
نفس السنة في شير تشريف ثاني نجحت الصييكنية في اغتياؿ المكرد)كالتر مكيف( كزير الدكلة 
البريطاني المفكض في )المشرؽ العربي( في مقر عممو )القاىرة(مف قبؿ )جماعة المحاربيف عف 

الييكد  تكطيف كاقتراحو ،قاـ بتضييؽ أبكاب )فمسطيف( في كجو الييكدأنو  العتقادىـ (إسرائيؿحرية 
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شتيرف يدف النقاب عف مجمكعة إنتكني أكقد كشؼ كزير الخارجية البريطاني  1في )جزيرة مدغشقر(.
 2.سينفذ سياسة معادية لمييكدألنو  ف سبب قتمو ىكأالتي قامت بيذا العمؿ كب

  بسبب ذلؾك  (،رئيس )جمعية الصميب األحمر السكيدم كلي )فكلؾ برنادكت(اغتياؿ الكسيط الد-2
المتحدة في فمسطيف حيث  األمـقررت انتدابو كسيطا )لييئة (،المتحدة مـ)الجمعية العامة لؤلأف 

كضماف حماية األماكف  ،العمؿ عمى تسكية سممية لمكضع في )فمسطيف(بميمة عيدت إليو 
في قراراه الصادر عاـ  (التي عينيا )مجمس األمف الدكلي ،التعاكف مع ىيئة اليدنةك  .المقدسة
 (ية مثؿ )منظمة الصحة العالميةنسانذات الصبغة اإل،تعاكف المنظمات الدكليةإلى  الدعكةك  .1948

 .لضماف الخدمات العامة لبلجئيف الفمسطينييف جمعية الصميب األحمر الدكلية(ك)
حيث  ،ركح بعيدة عف التحيز كالمحاباة، ب)فمسطيف( كبدأ في مباشرة ميمتوإلى  كقد تكجو برنادكت

الدكلة الصييكنية إلى  ،عارض فييا ضـ منطقة النقب (المتحدة األمـ)ىيئة إلى  بعث بتقارير
 (.المقترحة في)قرار التقسيـ

المكظفيف الييكد  عف طريؽ،كقد كانت السمطات الصييكنية تقؼ عمى تفاصيؿ ىذه التقارير السرية
أيضا مف خبلؿ المكظفيف الييكد ، ك كالمنظمات التابعة ليا ،المتحدة األمـفي جياز ىيئة العامميف 

 .ية المختمفةنسانالعامميف في القنصميات كالسفارات كالمنظمات الدكلية كاإل
، كلما كانت ىذه التقارير في غير صالح )الحركة الصييكنية( فقد رأت كضع حد ليذه العقبة الجديدة

قررت اغتياؿ لتي تقؼ في سبيؿ تحقيؽ أطماعيا التكسعية في منطقة )المشرؽ العربي( فا
 (،ـ في الطريؽ العاـ بػ)القدس1948عاـ /أيمكؿ )سبتمبر( 17ذلؾ فعبل في  )برنادكت( كنفذت

ي رصاص مدفعييما في صدره كتمكنا مف الفرار سرائيمفرغ مجيكالف يرتدياف زم الجيش اإلأحيث 
تقرير الذم ية باغتيالو ظير في السرائيمكالدليؿ عمى إدانة السمطات اإل 3.دكف أف يقبض عمييما

 :حيث جاء فيو ()مجمس األمف الدكليإلى  مساعد برنادكتقدمو )رالؼ بانش( 
ييف الييكد"، كىناؾ رىاباإلمف  "إف اغتياؿ برنادكت يشكؿ تحديا كبيرا مف قبؿ عصابة مستيترة

 4تفاصيؿ كثيرة عف عممية االغتياؿ، ككذلؾ كيؼ قاـ بف غكريكف بالتعتيـ عمى االغتياؿ.
 يعترؼبأف  يشرفوأنو  زعماء منظمة شتيرف التي اغتالت )برنادكت(أحد  أعمف 1971كفي العاـ 

 .تصدر قرار اغتياؿ برنادك أالذم ىك بأنو 
ي عمى يد عصابات جابكتنسك 1933مسؤكلي الككالة الييكدية في العاـ أحد  اغتياؿ أكزكركلؼ،-3

فقد كاف ىناؾ صراع عمى السمطة بيف االتحاد العاـ لمييكد اليستدركت كبيف  1ألسباب لـ يعمف عنيا
 2.ف رغبكا بتفاقـ الصراع في فمسطيفالتصحيحييف المذي
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( 1949اغتياؿ )جميس فكرستاؿ(، كزير الدفاع األمريكي في حككمة الرئيس )تركماف( عاـ ) -4
الصييكنية، التي إلى  االتياـ تشير أصابعحيث إف لمعارضتو سياسة ببلده بشأف تقسيـ فمسطيف، 

 3.دبرت الحادث
كقد كانت كسائؿ االغتياؿ كالمطاردة ضد مف اعتبرتيـ الصييكنية أعداءىا مف الفمسطينييف  -5

 4كغير الفمسطينييف متعددة، كمارست كؿ ما يخطر عمى الباؿ في ذلؾ.
مف االغتياالت قامت بيا الحركة الصييكنية بعد قياـ الدكلة الييكدية ال مجاؿ  أخرلكىناؾ سمسمة 

 .لذكرىا كالحديث عنيا ىنا
ال تستثني أحدا مطمقا ال )العرب( بؿ كال )الييكد( أنفسيـ كقد  (كالصييكنية في قضية )البلسامية

سامية( مع إف لداة اكصفت المقاكمة ضد الكجكد الييكدم في فمسطيف كالمناطؽ المجاكرة بػ )معا
نما  ىذا اليكـإلى  الببلد العربية كاإلسبلمية لـ تعرؼ البلسامية بمعنى كراىية الييكد كعناصر كا 

ذا البلسامية تعني ، ك المرتبطة بالييكدية (يعني )البلصييكنية أصبحشمميا مفيكـ البلسامية بعد أف  ا 
 .يذا المعنى ال ساميكف، فالبلصييكنية
ففي رسالة بعث بيا الزعيـ الصييكني )بف  (الصييكنية بيذا المعنى )ال سامية ف الحركةأكالغريب 
إف إنقاذ األركاح الييكدية مف براثف ىتمر  1938)الييئة التنفيذية الصييكنية( في عاـ إلى  جكريكف(

إلى  عندما تضطر الصييكنية، ك فمسطيفإلى  إذا جئ بيـإال  ،يعتبر خطرا كامنا لمصييكنية
 5.يف الشعب الييكدم كالدكلة الييكدية فإنيا تفضؿ األخيرة دكف ترددب ختياراال

كنو في ىذه البدعة الييكدية )البلسامية( سبلحا رىيبا يشير  عف طريؽكىكذا أمسؾ الصياينة بأيدىـ 
أك  ياىدافالمعارض ألأك  ،كقؼ الفاضح لمخططاتيا، مالصييكنيةكجو كؿ مف يقؼ ضد حركتيـ 

 6.النظر عف لكنو كجنسوالمنصؼ لخصكميا بغض 
الكامؿ عمى مؤازرة  االعتمادجرل فييا ك  ،نجحت الصييكنية في تحقيقيا سياسيةكقد كاف لذلؾ آثار 

 إقامةأجؿ  مف ،في محاكالت جادة كحقيقية لتنفيذ مخططاتيا بكؿ كسيمة ممكنة ،القكل الدكلية
 7.إسرائيؿدكلة  إقامةمتمثؿ في الصييكني ال المشركع

 
 
 

                                                                                                                                                                               
1
 2،269جرٌس،صبري،تارٌخالصهٌونٌة،ج-
2
 129عٌوش،واصف،فلسطٌنقبلالضٌاع،-
3
 356عوض،رفٌقأحمد،دعامةعرشالربعنالدٌنوالسٌاسةفًإسرائٌل.-

4
 356عوض،رفٌقأحمد،دعامةعرشالربعنالدٌنوالسٌاسةفًإسرائٌل،-

5
 .497الزغٌبً،احمد،العنصرٌةالٌهوٌة،-
6
 72كورنٌٌف،لٌف،جوهرالصهٌونٌة،-
7
 498-496الزغٌبً،أحمد،العنصرٌةالٌهودٌة،-
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 الصييونية في المجال العسكري –أثر العنصرية الييودية 
في  لتخطيط كالعمؿ العسكرمبا  ىاألكل  األكركبي كمنذ البدايات لقد اقترف العمؿ السياسي الصييكني
تعكؿ عمى الحرب التي تسمييا الحرب الكقائية كثيرا أنيا  حيث ،محاكالت جادة لبناء قكتيا العسكرية

 1القكة كحؽ القكة كالعنؼ.إلى  ، كىي تستندإسرائيؿدكلة  إقامةيا في أىدافتحقيؽ أجؿ  مف
، كالنزعة إف بناء القكة كالتفكؽ النكعي، ىك عماد السياسية الصييكنية، كىك جكىر استراتيجيتيا العميا

: النزعة العرضية التي ى األكل ف،امع سمتيف متناقضتيف، كلكنيما متكاممتالعسكرية الصييكنية تج
نزعة ، ك تبلؾ قكة الردع كالحسـفييا قصد التظاىر بالقكة في كؿ المياديف، قكة الجيش، كاميتجمى 

 2امتبلؾ المنيج العممي لبناء القكة، كاعتماد السرية.
بأياـ قبلئؿ كذلؾ في  إسرائيؿقياـ دكلة إعبلف رسميا بعد  سرائيؿالجيش اإل أنشئ ككما أشرنا سابقا

المنظمات الييكدية الصييكنية العسكرية التي إلى  الجيش تعكدكجذكر  1948مايك عاـ  ()أيار 26
ككجكد تمؾ المنظمات   إنشاء  الذم ساعد عمى مى أثر االنتداب البريطاني، عشكمت في فمسطيف

، ،كشتيرف، كالبالماخرجكفاألالياجاناة، ك  أىمياغير مباشرة كمف أك  سكاء كاف ذلؾ بطريقة مباشرة
جانب إلى  ـ1944اـ ، عالذم شارؾ في نياية الحرب العالمية الثانية الييكدم (لتككف )نكاة الفيمؽ

 3.الحمفاء
الصييكني. كىذا  –الييكدم أماـ  معادلة بف غكريكف: التي تدفع بالعربي لئلحساس بضآلتو كعجزه

بب انتصارىا المدعـك بسبب المكافقة الدكلية كليس بس األرضالصييكنية تسممت ألف  مجرد شائعة
عندما كاف عدد سكاف  1948بف غكريكف ىذه المعادلة عقب نكبة أطمؽ  حيث، خارجيا أيضا

 مميكف. فرأل أف الصييكنية انتصرت بنسبة ييكدم كاحد 28كعدد السكاف العرب  700.00( إسرائيؿ)
 بؿ. غيارأربعيف عربيا، كىذه المعادلة تتناغـ مع أسطكرة "الشعب المختار" كتفكؽ الييكد عمى األإلى 

سطكرة. لذلؾ أإلى  نبلحظ أف الشخصية الييكدية القائمة عمى األساطير قد حكلت ىذه المعادلةننا إ
الحفاظ أجؿ  ( تبذؿ جيكدا مستميتة لتاميف ىجرة ييكد )ركسيا، الفاالشا، كغيرىـ( مفإسرائيؿراحت )

 (إسرائيؿارية )استمر عمى ىذه المعادلة. كىـ يركف في اختبلليا خطرا عمى 
 :اإلعالميونية و الصي

لقد نجحت الصييكنية كتنفيذا لمقررات كتكجييات الييكد كبركتكككالت حكماء صييكف، كتكصيات 
نتياج سياسة إعبلمية سيطرت مف خبلليا عمى معظـ كسائؿ االمجاف كاألطر الصييكنية العديدة في 

في الكثير مف دكؿ العالـ، في آسيا  اإلعبلـفي العالـ الغربي، كفي التغمغؿ في كسائؿ  اإلعبلـ
فريقيا رية التعبير في تمكيف الصييكنية مف احتكاء كح أكركبافي االنفتاح لقد ساعد عصر ، ك 4كا 

                                                           
1
 146-7،145المسٌري،عبدالوهاب،موسوعةالٌهودوالٌهودٌةوالصهٌونٌة،ج-

2
 135علوش،ناجً،األساطٌروالوقائعواألمةالعربٌة.-

3
 366شاكر،محمود،موسوعةتارٌخالٌهود،-

4
 كورنٌٌف،لٌف،جوهرالصهٌونٌة.-
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كالدعاية  اإلعبلـكاإلفادة منو في تييئة الرأم العاـ العالمي الستقباؿ  ،الغربي كالسيطرة عميو اإلعبلـ
الصييكنية المكجية في كافة المكاضيع التي تتعمؽ بالمشركع الصييكني في فمسطيف كالبل سامية، 

زييؼ كفي بث الدعايات كاألساطير، كاختراع الحقكؽ كالنصكص األسطكرية، كتركيج األكاذيب، كت
 1الحقائؽ، كالتشكيو كالتضميؿ الذم مارستو الصييكنية لحدكد االستنفاذ.

ية كالسيطرة عمييا ىدفا صييكنيا اإلعبلمكالصحافة ككؿ األجيزة  اإلعبلـإلى  الكصكؿ كقد كاف
نسبة ما يممكو الييكد كالصييكنية اليكـ مف الصحؼ عمى سبيؿ القكؿ إف  بامتياز، كلذلؾ يمكف

ثمث بالمئة مف مجمكع سكاف إال  ال يمثمكفأنيـ  العالمية، مع % مف الصحؼ2إلى  المثاؿ، يصؿ
ىذا فضبل عف سيطرة الصييكنية غير المباشرة عمى الكثير مف الصحؼ العالمية، فمثبل في  العالـ،

اء اسمصحيفة تحمؿ  15صحيفة مشيكرة، كمنيا  35مف  أكثربريطانيا تسيطر الصييكنية عمى 
سيطرة الصييكنية عمى العديد إلى  إضافةصحيفة عالمية،  15مف  أكثرأيضا  أمريكاييكدية، كفي 

 الشبكات التمفزيكنية كدكر السينما كالمسارح كككاالت األنباء، كاإلذاعات كدكر النشر.مف 
 كعمى العمـك يمكف تصنيؼ الصحافة الصيينكية كما يمي:

 الصحافة الرسمية، كىي الصحافة المجندة لمدفاع عف مصالح الصييكنية كالييكد في العالـ.
 المحاييديف لممصالح الصييكنية كالييكدية.الصحافة شبو الرسمية، كىي التي ميمتيا تجنيد 

 2كالصحافة التي تتظاىر بمعاداة الييكد، كميتميا كشؼ األعداء الحقيقييف لمييكد كالصييكنية.
، كفي الييكدية كالصييكنية كانت تمتمؾ العديد مف الصحؼ الييكدية في العالـالقكؿ إف  ككذلؾ يمكف

الدكلة، ككذلؾ إعبلف ، فرنسا، كمعظـ دكؿ العالـ، كفمسطيف ما قبؿ ألمانياركسيا عمى سبيؿ المثاؿ، 
 3جمعيات ناشرم العمـ بيف الييكد ككميا جندت في خدمة المشركع الصييكني.

طبكعات العبرية، التي بكثرة الصحؼ كالمأيضا كمف الجدير بالذكر أف القرف التاسع عشر امتاز 
 160 عمىأجرم حكؿ نفس المكضكع، أف ما يزيد الذم كيتضح مف خبلؿ االستقصاء  صدرت خبللو

 4.أكركباأنحاء  صحيفة كنشرة كمجمكعة عبرية، قد صدرت خبلؿ القرف في مختمؼ
النشاط الصييكني الييكدم كاف كما يزاؿ يتميز بكثرة المنظمات، كالجمعيات، القكؿ إف  ككذلؾ يمكف

كالمطبكعات، كدكر النشر، كالمدارس، كالمعاىد، كاألطر كالنقابات، كالمؤسسات، كالشركات، كالصحؼ 
كالمؤتمرات المناطقية كالعالمية كالفرعية كالدكلية كاإلقميمية، ككثرة االتحادات، كالمؤسسات الخيرية 
المتعددة، ككثرة الصناديؽ، كالتبرعات، كىذا داللة عمى الجيد المنظـ كالنشاط المبرمج كاليادؼ لخدمة 

كجكد القيادات العالمية كقيادات الظؿ التي تعمؿ كتتابع ىذا النشاط، كىذا ك  الصييكنية كمشركعيا.
 الدكر الصييكني الييكدم في العالـ كبركتكككالت الصياينة تقكؿ:

                                                           
1
-https://www.alukah.net 
2
 565-556علىالمجتمعاإلسالمً.وأثرهالٌهودٌةالزغٌبً،أحمد،العنصرٌةا-

3
 45،268-1.39جرٌس،صبري،تارٌخالصهٌونٌة،ج-

4
 1.45نفسه،ج-
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 1الثانية " ف تككف قكتنا أالصحافة ينبغي فإف  ،لمسيطرة عمى العالـ  ىاألكل  "إذا كاف الذىب ىك قكتنا
  2البركتكككالت في العالـ كقد جاء في اإلعبلـكىناؾ تكجييات بامتبلؾ كسائؿ  

أيضا كثكرية بؿ كفكضكية  مف إرستقراطية كجميكرية ،"ستككف لنا جرائد شتى تؤيد الطكائؼ المختمفة
س كؿ يد ستج، ك يذه الجرائد مئات األيدملكسيككف ذلؾ طالما أف الدساتير قائمة بالضركرة كستككف 

 خطر صكره :أك  اإلعبلـكقد ركزت الصييكنية عمى  3.(نبض الرأم العاـ المتقمب
" كطف قكمي لمييكد( أما العركبة إسرائيؿأف "دكلة كبالديانة الييكدية ىي قكمية )بأف  دعاءاال-1

 % مف األمريكييف يعتقدكف أف إيراف كباكستاف ىي دكؿ عربية(.80فيي ديانة )بدليؿ أف 
كأنيا أسبؽ مف العرب في ممكيتيا لؤلرض. )كلكف  تممؾ تاريخاالصييكنية الييكدية بأف  دعاءاال -2

( كتمنع المؤرخيف مف مجرد االطبلع إسرائيؿماذا عف المخطكطات التاريخية التي تخفييا )
 عمييا؟(.

ي عبر كقائع عديدة منيا إرىابعدكاني  إنسافصكرة العربي كلتسكيؽ ماتقكـ بو الصييكنية مف  -3
العرب فكر كقكع انفجار إلى  اـ األمريكي كجيا التيمةاألمريكي كمعو الرأم الع اإلعبلـأف 

 البيضاء(. مريكيةأككبلىكما )الذم كاف مف صنع الميميشيات األ
إلى  يعكد رىاباإلأكاديمية تعتبر أف أصؿ  أبحاثالعربي تكرست ب رىاباإلكالخطير أف تيمة 

 .رىاباإلمف اخترعكا  العرب ىـالعرب. كبأف 
بشاعة ىي تمؾ التي تمارسيا الصييكنية ضد  كثرصكرتيا األ كىي عمكما حرب شائعات لكف
 .4العرب كضد الييكد العرب عمكما

، كالتكراة ىي ركاية لتاريخ مصطنع عف أسطكرة صييكنيةصناعة ات كالخداع كالتزييؼ ىي دعاءكاال
 5شعب اهلل المختار".

لكي تكىـ الييكد أكالن  الممكىةالدعاية  أساليبلقد سعت الصييكنية كعف طريؽ الخداع "التضميؿ ك ك 
 قامةليا األحقية في فمسطيف دكف غيرىا إلبأف  كالرأم العاـ العالمي بيذا الخداع كالكذب، كالتضميؿ،

أحقيتيا لكي تبرىف عمى فمسطيف، إلى  قدـك الييكدإلى  كالدعكة ،مستعمار االمشركعيـ الصييكني 
إلى  كاليجرة اإلستيطافدكف غيرىا بػفمسطيف كتستند الدعاية التي تمجأ إلييا الصييكنية في تبرير 

 :حقكؽ كأكىاـ أخترعيا الييكد كمنياإلى  فمسطيف
قامةك  ،الييكد في فمسطيف استيطافكمضمكنو  :الحؽ التاريخي-1 كياف سياسي فييا في فترات  ا 

 قصيرة كمتقطعة مف الزمف كىذا الحؽ غير صحيح

                                                           
1
 3،557الزغٌبً،أحمد،العنصرٌةالٌهودٌة،ج-
2
 لٌفً،أوسكار،البروتوكوالت-
3
 نفسه-
4
 61اإلسرائٌلٌة،سٌكولوجٌةالسٌاسة-النابلسً،محمد،النفسالمغلولة-

5
 96رشاد،ٌوسف،الصراعالعبريالمصري.-
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يكمنا إلى  مف سكنكا فمسطيف كلـ ينقطع كجكدىـ فييا عمى مر التاريخأكؿ  العربألف  كذلؾ -أ
 .ىذا
عمى جزء إف فمسطيف تعاقب عمى حكميا عدة دكؿ الكنعانية كالمصرية كالفمسطينية كالييكدية -ب

، كالركمانية ،كاألشكرية كالبابمية كالفارسية كاليكنانيةف كخبلؿ فترة قصيرة جدا، صغير مف فمسطي
 .ثـ اإلسبلمية اإلسبلمية كالصميبيةك 
ىذا الحؽ كما تزعـ الصييكنية ك الكاردة في العيد القديـ  اإللييةكمضمكنو )الكعكد  :الحؽ الديني-2

 .العيد القديـ ثبت تحريفو كىذه الكعكد محرفةألف  ساقط
، قكمية ييكدية متميزة ليا ذاتيتياإلى  انتماء الييكد في العالـ دعاءإكمضمكنو  :الحؽ القكمي-3
الييكد في ألف  مكطنيا الكاحد في فمسطيف كىذا الحؽ ساقط، ك المادية، ك معالميا كقيميا الركحيةك 

 اسـكجكد لمقك عبارة عف طكائؼ متباعدة في األكطاف كفي المغات كالعادات ككؿ شيء، كال العالـ 
 الركابط القكمية.أك  المشتركة
الييكد في كؿ بمد كجدكا فيو كككنيـ ال يزالكف عرضة ليذا  اضطيادف أكمضمكنو  :ينسانالحؽ اإل

 :كىذا الحؽ ساقط 1دكلة خاصة بيـ في فمسطيف  إنشاء  في كؿ حيف يخكليـ ضطياداال
الخبيث في المجتمعات التي كانكا  كاف بسبب أفعاليـ السيئة كسمككيـك  عاـ لمييكد ضطياداال

 يعيشكف فييا.
ىناؾ مغالطة تبثيا الدعاية  ،العالـ لمييكد اضطيادممكف تبعات كالعرب كالفمسطينييف ال يتح

العربية كاسعة كالعرب يضنكف عمى الييكد بيذه البقعة )الصغيرة  راضيىي اف األ، ك الصييكنية
 (.فمسطيف

ف اإلنجازات الحضارية التي يسعى الصياينة لتحقيقيا في أكمضمكنو  :الحؽ اإلنشائي-5
في جميع المجاالت  ،كالعالـ العربي عامة ،المقدسة خاصة األرض)فمسطيف( ىي ضركرية لتقدـ 

 .كغيرىا جتماعيةية كالسياسية كالثقافية كاالقتصاداال
 قرار التقسيـ.-3صؾ اإلنتداب -2كر كعد بمف-1 :كمضمكنو ثبلثة أقساـ ىي :الحؽ القانكني-6
 الصييونية في قضية فمسطينات دعاءاال
 صحراكية.أرض  الصييكنية أف فمسطيفتدعى  )صحراكية فمسطيف( 

 :حيث يقكؿ الزعيـ الصييكني )آحاىاعاـ(،ينقضيا الصياينة أنفسيـ ،كىذه األكذكبة الصييكنية
نيا ال زرعأرض  فإ "اعتدنا أف نقكؿ في الخارج كعمى مف  ،بيا كضرع فمسطيف شبو صحراكية كا 
ف الكاقع مخالؼ أغير أرض  ما شاء مف يأخذف يأتي ىنا ك ، اشاء الحصكؿ عمى أرض

المناطؽ الكحيدة غير المستزرعة ك  ،فيصعب أف نجد في طكؿ الببلد كعرضيا أرضا ببل زرع،تماما

                                                           
1
 564-561الزغٌبً،أحمد،العنصرٌةالٌهودٌة،-
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ف ىي مساحات مف الرماؿ كجباؿ صخرية " يمكف أف تنمك بيا أشجار الفاكية بعد جيد شاؽ م
عدادىا ". األرضاستصبلح   كا 

مجمكعات مف إال  ،يـمال  الخالية" األرض"اسطكرة أف )فمسطيف( خالية مف السكاف تدعي الصييكنية
ىذه األكذكبة الصييكنية ك الجذاـ كالمبلريا، ، ك كالجدرم،المصابة باألمراض المزمنة ،القبائؿ البدكية

 إسرائيؿي )و الزعيـ الصييكناستخدمالذم  الشعارإلى  تستند مف السكاف عف )خمك فمسطيف
قاؿ جابكتنسكي  1(حيث كصفيا بأنيا )أرض ببل شعب لشعب ببل أرض زانجكيؿ( حكؿ فمسطيف،

مؤلؼ تعاليـ الجدار الحديدم الفكالذم كالمميـ الفكرم لحزب الميككد الحالي " نحف الييكد شكرا هلل 
  ف العربإ ، إسرائيؿأرض  سبلمية مفإلليس لدينا عبلقة مع الشرؽ ال بد مف كنس الركح ا

ذكؽ سقيـ " ككذالؾ يقكؿ االبراىيـ شتيرف   ذاتاالن متكحشو اسمكالمسمميف رعاع صاخب يرتدكف 
ف الفمسطينيف العرب إ"  1940في العاـ  ،مؤسس عصابة شتيرف التي قادىا اسحاؽ شامير الحقا 

أنيـ  ،األبديةكىـ ليسكا أمو بؿ خمد نما في برية الصحراء  ،شرعيان  ان كحكش الصحراء كليسكا شعب
 :يدحضيا ما يأتي (كىذه األكذكبة الصييكنية عف )فمسطيف الخاليةمف قتمو  أكثرليسكا 

( مقابؿ 600000) كاف 1917عند بداية االحتبلؿ البريطاني في العاـ سكاف فمسطيف  إف عدد-1
 .كمستكطف( ييكدم 55000)

عربي مقابؿ  1400000= كاف عدد السكاف الفمسطينييف  1948كبنياية االنتداب البريطاني عاـ 
بينما زيادة الييكد كانت نتيجة اليجرة طبيعية. زيادة العرب كانت بأف  مما، عييكدم 600000
 .المنتظمة

كىذا ما اعترؼ  ،اعتراؼ الزعماء الصييكنيكف بكجكد العرب كالسكاف الفمسطينيكف في كؿ مكاف-2
ي الحقا حيث يقكؿ كمف خبلؿ مقابمة مع طبلب)المعيد سرائيممكشي دياف كزير الدفاع اإل

ليو "ليس ىناؾ مكاف كاحد في ىذه إردا عمى سؤاؿ كجو  1969تكنكلكجي( في حيفا في العاـ ال
 .الببلد )فمسطيف( ليس لو مالؾ عربي سابؽ "

 2.نسافية لحقكؽ اإلسرائيمبطة اإلس الراشاحاؾ( رئي إسرائيؿككذلؾ يقكؿ الدكتكر )
التي  سراراألأحد  ىي 1948"إف الحقيقة حكؿ السكاف العرب الذيف كانكا يقيمكف في فمسطيف عاـ 

نشرة أك  الكشؼ عنيا فمـ يصدر أم كتابأك  ،ية عمى عدـ التطرؽ إليياسرائيمتحرص الحككمة اإل
كىذا الصمت يستيدؼ إضفاء الطابع الرسمي عمى الخرافة  ،أماكف كجكدىـأك  ،خاصة بصدد ىؤالء

 3جرداء. صحراءإال  التي تقكؿ إف ىذه الببلد لـ تكف

                                                           
1
 24-23السعدون،صالحبنمحمود،إسرائٌلوسٌاسةالنفٌن-
2
 575-3،572الزغٌبً،أحمد،العنصرٌةالٌهودٌة،ج-

3
 11-7شاحاك،إسرائٌل،عنصرٌةدولةإسرائٌل،-
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تدعي الصييكنية أف الفمسطينييف عمى قمتيـ لـ يككنكا في يكـ مف األياـ مف أحفاد )الفمسطينييف -
إلى  لذيف ىاجركا، ابؿ كانكا مف مكاطني الدكؿ العربية المجاكرة ،الذيف سكنكا فمسطيف منذ القدـ

 ي، ففمسطيفإلى  م الذم جمبو المياجركف الييكدقتصادجتذبيـ الرخاء االاف أكال سيما بعد  فمسطيف
ية أؤلئؾ المياجريف أكثر كلذلؾ أضطر القرف العشريف الميبلديف  أكائؿالقرف التاسع عشر ك  أكاخر
ناء عمى أكامر ، بببلدىـ األصمية في األقطار العربية المجاكرةإلى  العكدةإلى  ي فمسطيف، فالعرب

، كما زالت تبث 1948حرب فمسطيف عاـ   ىاألكل  يةسرائيمالحرب العربية اإل أثناءفي حككماتيـ 
 ىذه الدعاية الكاذبة.

 :طركء الفمسطينييف عمى فمسطيف يدحضيامايميكىذه المغالطة الصييكنية حكؿ 
 .مف سكف فمسطيف كعاشكا فيياأكؿ  العرب-1
 .إف الفمسطينييف لـ يغادركا كطنيـ فمسطيف مطمقا-2

 أيف أحفادىـ إذف؟، فأجدادىـذا لـ يكف الفمسطينيكف ىـ أحفاد ، اكالسؤاؿ
 :كعمى ذلؾ يأتي الجكاب الصييكني العجيب
 .األمراض الفتاكةإلى  إضافة، العثمانيةـ ، ثـ العشائرية، ثلقد أىمكتيـ الحركب الصميبية ثـ المغكلية

ىؿ ىذا الكضع الحربي كالمرضي خاص بالفمسطينييف ، ك أخرلمرة فرض نفسو ىنا كالسؤاؿ الذم ي
 1؟غيرىـكحدىـ مف دكف 

حيث ،بعد الكجكد الصييكني في فمسطيفإال  ،ف الفمسطينييف لـ تكف ليـ ىكيةأتدعي الصييكنية -
 يقكؿ األديب الييكدم )بيتاف(. ،بدأت في التككيف

حقا إف العرب عاشكا في فمسطيف كليـ الحؽ في ،خمسيف عاماإلى  تعكد الفمسطينية"القكمية 
مة فمسطينية في فمسطيف طبقا ألم أأرفض أف تككف ىناؾ  إننيغير  ،ار بالعيش ىناستمر اال

 يفكبناء عمى ذلؾ فبل حؽ لمفمسطيني عيكنناأماـ  اآلف طينية تتشكؿ.إف األمة الفمس.تعريؼ لمقكمية
ك)منظمة  ،في ىذا العصر الحديثإال  لـ يشكمكا شعبا مستقبلألنيـ  ،دكلة )فمسطيف( إقامةفي 

 1948التي قامت في العاـ  ،إسرائيؿأم بعد دكلة  1965عاـ إال  لـ تقـ (التحرير الفمسطينية
، ـ1948ثـ لمبريطانييف حتى عاـ  ،1918فالتاريخ الفمسطيني عندىـ تاريخ خضكع لؤلتراؾ حتى 

سرائيؿـ لؤلردف كمصر ك ث  ..اآلف. كحدىا حتى سرائيؿثـ إل 1967حتى العاـ  ا 
 :يدحضيا ما يأتي (كىذه المغالطة الصييكنية حكؿ )عدـ كجكد ىكية لمفمسطينييف

 مف أم كجكد فييا.إف كجكد العرب الفمسطينييف في فمسطيف أقدـ كأبقى -أ
مـ ال يطبؽ ، فالكطنية كالتاريخية كالثقافية، ككانكا أصحاب حضارة ليـ ىكيتيـإف الفمسطينييف -ب

 .اآلخريفعمييـ ما ينطبؽ عمى 
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، بعد تشكيميا عمى النحك القائـ حالياإال  ،ـ تكف ليا ىكية، لإذ كثيرا مف الدكؿ في كافة القارات-ت
 1ـ التركيز عمى فمسطيف بالذات.مف
كماكركف كسفاحكف  ،مركف آمتأنيـ  ككذالؾ تـ تصكيرىـ عمى (بالنازيةمغالطة )اتياـ الفمسطينييف -

 .2تسريع طردىـ كأنتزاع ممتمكاتيـأجؿ  كذلؾ مف ،كنازيكف
كاف ،لفمسطيني )محمد أميف الحسيني(الزعيـ األف  يكفف الفمسطينييف ناز أتدعى الحركة الصييكنية 

حيث اتيـ ()الحرب العالمية الثانية أثناءكفي  عمى عبلقة بدكؿ المحكر التي تقاتؿ ضد )الحمفاء(
الفمسطينييف شركاء النازييف في عممية بأف  كفي ذلؾ إيحاء ،حرض عمى إبادة الييكدبأنو  يارسم

باطؿ كغير صحيح لقد كتب الصييكني  ادعاءكىذا  از المزعكمة!إبادة الييكد في غرؼ الغ
 أكجدىا خمقت مف تيالحركة الصييكنية الفإف  ىرتسؿإلى  بالنسبةأنو  رثر ىيرتسبرغآاالمريكي 

 3" ببل شعبأرض  إلى ة " شعب ببل كطفىدؼ كاحد ىك ترجمأجؿ 
ض": كىي شائعة تبلمس أسطكرة "أرض الميعاد". لكف الكقائع أر شائعة "ارض ببل شعب لشعب ببل 

عند صدكر قرار التقسيـ عاـ  األرض% مف 3.5التاريخية تبيف اف الييكد كانكا يممككف نسبة 
. كتفاكت ىذه النسب يبيف كذب ىذه 1948في العاـ  األرض% مف 77كا يممككف أصبحثـ  1947

شاحاؾ"  إسرائيؿكلقد نشر " 4.راضيي( في مصادرة األسرائيمالشائعة كما يبيف حجـ االحتياؿ )اإل
قرية كانت مسجمة في العاـ  485قرية فمسطينية أزيمت بالجرافات مف أصؿ  385اء اسمقائمة ب
( لمتطيير العرقي في محاكلة لتحكيؿ ىذه إسرائيؿكىذا يقدـ الدليؿ القاطع عمى ممارسات ) 1948
سرائيؿكاقع ك إلى  الشائعة طرح عكدة البلجئيف أك  تصاب باليمع كالصدمة لدل مناقشة ا 

 .5الفمسطينييف
دكلة  إقامةبناء عمى كعد صييكني ب ىجركاأك  دكلة عظمى": لقد ىاجر الييكد إسرائيؿشائعة "

ييكدية بالتكافؽ مع الدكؿ العربية المحيطة بيا كبدكف حركب. بؿ تضمف الكعد احتماؿ انضماـ ىذه 
( إسرائيؿ( الكبرل" بشائعة ")إسرائيؿفيديرالية عربية. كذلؾ بحيث تستبدؿ أسطكرة ")إلى  الدكلة

 دكلة صناعية عظمى.إلى  العظمى" التي تستغؿ دكؿ الجكار كتتحكؿ بذلؾ
الحرب  إرىابية التي افتتحت رىاباإلكيتبدل تراجع الصييكنية عف ىذه الشائعة عبر عصاباتيا 

 رىاباإلالدكلة الييكدية عمى حكـ زعماء العصابات ك  إقامةالعالمية الثانية كما بعدىا. كبالرغـ مف 
 الصييكنية لف تتخؿ يكما عف ىذه الشائعة.فإف 
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( الذم يبرر تفكقيا إسرائيؿاف الدعـ العسكرم المطمؽ الذم تتمقاه )إلى  شارةاإلكىنا ال بد مف 
ي(. سرائيمالعسكرم. لكف ىذا التفكؽ لـ يمكنيا مف تحقيؽ ىذه الشائعة كىناؾ تصدم ليذا الحمـ )اإل

الذم نراه اليكـ كىك يعاكد الظيكر تحت مسميات "الشرؽ أكسطية" ك"تطبيع ما بعد السبلـ" كغيرىا 
 .1لمسمياتمف ا

 :الفكري رىاباإل ممارسة الصييونية و 
 (المتمثؿ في تيمة )البلسامية السياسي(ك  الفكرم رىاباإل)إلى  يمجأ الصياينة إذا ما أعيتيـ الحيمة
تى يتمكنكا ح مف غيرىـأك  المسمميفأك  العرب سكاء أكاف مف،ضد كؿ مف ال ينقاد لتحقيؽ مآربيـ

لػ كؿ مف تعرض لالفكرم(،  رىاباإلإلى  أكففإنيـ يمج فمسطيف ككذلؾيـ في أىدافمف تحقيؽ 
كقد قاـ المفكر  (أم )معاداة الييكد (،االنتقاد الفكرم رمي بػ )البلسامية، ب(الصييكنيةأك  )الييكد

نكردىا  ،الييكد تجاه النقد مكقؼبتجميع بعض األقكاؿ عف  د عبداهلل الشاميالمصرم الدكتكر رشا
  :فيما يأتي
"يجكز لممرء أف يتحدث دكف أم مباالة عف : الكاتب كالصحفي االلماني( )ماكسيممياف ىارديفيقكؿ 

 .ان .. أليس ىذا منطقا غريب.طبقة كال يجرؤ أف يكجو لمييكد أم كممة نقدأك  ،أم عنصرأك  ،أم ديف
يمس مة معرضة لمنقد كلكف إذا ما تجرأ شخص عمى أف أ"إف كؿ : (كيقكؿ الزعيـ األلماني )بسمارؾ

 2.حكؿ ىذا العيب تكضحو كتمتمس المعاذير ،الييكد كينتقدىـ حئنيذ تتشابؾ أيدم الييكد
 ،"يمكف لممرء أف يتحدث بصراحة عف شعبو دكف خجؿ: (كيقكؿ المؤرخ األلماني )ىينريش ترتيسكا

يجمع  ،كصدؽ عف ضعؼ الشخصية الييكدية ،كعدؿ ،بإنصاؼكلكف مف يجرؤ عمى التحدث 
 ممحد "أك  كأم بربرم،العالـ عمى التمثيؿ بو

أنو  ،مف مشكمة سياسية دقيقة أكثر"إف الييكدم يخمؽ مف ييكديتو : (كيقكؿ الدكتكر )ليكنيؿ كرانا
إف الذم يتناكؿ المسألة الييكدية لف يسمـ مف  ؟يتحاشى أم نقد فمف يجرؤ اليكـ عمى ذـ الييكد

ميس ، فىذا ىك قانكف الييكد ،فالييكد معصكمكف مف النقد ،كديةافتراس كتمزيؽ كبلب الحراسة اليي
 3.إف ىذا محظكر الييكدإلى  تكجيو النقد زمف الجائ

 الفكري رىاباإل   أشكالالصييونية و 
تنفذىما )جمعيات محاربة التشيير  يفيأساسشكميف  ()بالبلسامية الفكرم( المكسكـ رىاباإلكقد أخذ )
 :كىذاف الشكبلف ىما (بالييكد

   ضد الحؽ العربي في قضية فمسطيف،ضد مف ال يسير في إتجاىمالباطؿ التشيير -1
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غبلؽ صحيفة )فرنسا المقيدة( الصحفي الفرنسي )بممك بكاكس( سجف تجرأ كنشر مقاال ىاجـ ألنو  كا 
 1939.1في العاـ  ،فيو ييكد فرنسا

 ،نيـ أحط مف )النازييف(أالصياينة بكصؼ ألنو  جريح المؤرخ البريطاني العالمي )أرنكلد تكينبي(ت كتـ 
أف إنحطاطيـ لـ يبمغ ما إال  ،الظمـ الذم أنزلكه بالييكد، بحط درؾأإلى  "إف النازييف ىبطكا :حيث يقكؿ

صكرة لـ ، بالييكد عمى يد النازييف ضطيادذ كاف رد الفعؿ المباشر الإ، بمغة انحطاط الصييكنييف الييكد
كعندما سنحت ليـ الفرصة أنزلكا بشعب أضعؼ  ،مضطيديفإلى  الييكدحكؿ ، تيشيد ليا التاريخ مثيبل
 أكبرك أذل كظمـ كلذلؾ سيسجؿ التاريخ لـ يسئ إلييـ بعض ما لحؽ بيـ مفأنو  منيـ عمى الرغـ مف

نما  ،ليس قضاؤىـ عمى أغمبية الييكد األكركبييف ،رتكبيا الكطنيكف األلمافاجريمة  مسؤكليتيـ في كا 
حيث (،يبكقد شنت )الصييكنية( حربا تشييرية ضد )تكين تبقية منيـ عف الطريؽ القكيـ"حرؼ البقية الم

لتي خصصت كؿ عدد ، افركنتير( الييكدية البريطانية ىكجـ في صحؼ كثيرة أشدىا صحيفة )جكيش
كافر بأنو  اتيمكهمحاكلة الرد عمى أقكالو ك ، ك لميجكـ عميو 1956)ديسمبر( عاـ  األكؿشير كانكف 

 2.كممحد
ضد كؿ مف ال يسير في اتجاىيـ  ،االغتياؿ التي أتيـ بيا الصياينة ف قضاياإ ،االغتيال -3

 :أىمياضد الحؽ العربي في قضية فمسطيف كثيرة مف  ،الباطؿ
كضع دراسة قيمة تناكؿ فييا بعض التعاليـ ألنو  ،1917عاـ  اغتياؿ القس الركسي )أم بي برانايتس(

 (.)فضح التممكد :ذلؾ في كتابوك ، لكاردة في )التممكد(، االسرية
 متسمما بالغاز في غرفتو بػ )فندؽ ستاتفسبيريدكفيتش( حيث كجد  ب الركسي )شيريباغتياؿ الكات

، كضع دراسة تناكؿ فييا نشاطات الييكد السرية في العالـألنو  1926في عاـ  ،ي نيكيكرؾ، ف(أيبلند
 (.ذلؾ في كتابو )حككمة العالـ الخفيةك 

 ه في ظركؼ غامضة،أكالداغتياؿ الكاتب األمريكي )كليـ غام كار( حيث اختفى ىك كزكجتو ك ككذلؾ 
كضع دراسة تناكؿ فييا نشاطات الييكد السرية، كذلؾ في كتابو )أحجار عمى رقعة الشطرنج(، ألنو 

 3كالييكد كراء كؿ جريمة(. إسرائيؿتحت مسمى )الدنيا لعبة أيضا كالذم ترجـ 
لقد سقط مجمكعة مف المفكريف المسمميف الذيف تناكلكا )الييكد  :المسمميف اغتياؿ المفكريفك 

سرائيؿكالصييكنية ك  اـ ، عي )مساعد اليافي(اغتياؿ المفكر العرب :بالنقد العممي الجاد كمف أؤلئؾ ا 
 4.الصييكنية سرارضح فييا بعض األ، فاأبحاثلنشره  (1943)

                                                           
1
 615-614الزغٌبً،أحمد،العنصرٌةالٌهودٌة،-

2
 617-616نفسه،-
3
 622ٌن،الحوت،بٌاننوهٌض،القٌاداتوالمؤسساتالسٌاسٌةفًفلسط-

4
 622-621الزغٌبً،أحمد،العنصرٌةالٌهودٌة،،-
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أماـ  سبلحا رىيبا يشيركنو في كجو كؿ مف يقؼ ()البلسامية مف خبلؿكىكذا امسؾ الصياينة بأيدىـ 
أيا المنصؼ لخصكميا أك  ،ياىدافالمعارض ألأك  ،حركتيـ )الصييكنية( مكقؼ الفاضح لمخططاتيا

 .األخبلؽ كاألعراؼ، ك كلك كاف مخالفا قكانيف األدياف حتى كاف
"الصييكنية قد بطشت  :مريكيةييؿ( األساتذه )جامعة أأحد  اكسنكبي( كفي ىذا يقكؿ الدكتكر )كيبلد

عاجزيف عف المجاىرة بما يركف إذا كاف  ،المثقفكف كذكك الرأم في الغرب أصبححتى  ،بالفكر الحر
تمارس ىذه  إسرائيؿكال تزاؿ   فقد الحياةأك  ،يغضبيا خشية فقد الرزؽأك  ،فيو ما يعارض الصييكنية

فتاره تصفيـ بالبلساميف  ،السياسة ضد الدكؿ كاالشخاص الذيف ينتقدكف سياساتيا تجاه الفمسطينيف
يف كما قامت اذرعيا االستخبارتيو باغتياؿ العديد مف الشخصيات السياسية رىاباإلب أخرلكتاره 

 ."العالـأنحاء  ية كاالكادمية في مختمؼاإلعبلمك 
الصييكنية كالسمطة االنتدابية البريطانية خبلؿ فترة االنتداب باغتياؿ العديد مف ككذلؾ فقد قامت 

 مكاسب مشتركة بينيما:إلى  الرجاؿ الكطنييف، ككبلىما ييدفاف في آف كاحد
إرباؾ كفكضى في صفكؼ القكل كالجماعات السياسية، بحيث  أحداثالتخمص مف ىؤالء الكطنييف ك 

الفريؽ اآلخر ىك الذم أقدـ عمى االغتياؿ، خصكصا بأنيا كانت تتـ بطرؽ بأف  تظف كؿ جماعة
سرية كغير معمف عنيا، كبدرجة تسمح بإفساح المجاؿ الكاسع لمخبلفات كالبمبمة كالجرائـ بيف 

التي ميدت ليا الغرائز البشرية البشعة  األسبابكثرت نسبة القتؿ ليذه  األسمكبالمكاطنيف، كبيذا 
السياسية البريطانية بأف  مطة الغافمة عف قصد لتمرير الجريمة كتسييميا. كال شؾكالحاقدة، كالس

االنقساـ الحزبي كالسياسي كالخبلفات الداخمية سبلحان خطيران بيد بأف  كالصييكنية كانت تدرؾ
 1السمطات الصييكنية كالبريطانية تستعممو لمتصفيات لمقضاء عمى الثكرة.

 الصييونية وييود الشتات
ا كم كالحركة الصييكنية كانت، مى شكؿ أقميات دينية، عينتشر الييكد في كثير مف دكؿ العالـ-

كتعتقد أف كجكد الييكد عمى ىذه الييئة  ألقميات في مجتمعاتيا األصميةزالت تعارض اندماج ىذه ا
 عمى حد زعميـ. في فمسطيف (أرض الميعاد)إلى  كرو كجسر لمعباستخداميجب ،ىك كجكد مؤقت

يف إسرائيمف ييكد العالـ ال يخرجكف عف ككنيـ مكاطنيف أتعتبر  اليكـ الحركة الصييكنيةفإف  لذلؾك 
ألنيا قامت لكي  ،إسرائيؿدكلة ك بيف الييكد حيث تدعى كجكد رابطة ال تنفصـ ،إسرائيؿيقيمكف خارج 

 دكلة الييكد.تككف 
 2.فمسطيفإلى  باليجرة االلتزاـ كعميوييكدم يجب أف يككف لممشركع الصييكني، كالء الفإف  كلذلؾ

 كتأكيدا عمى ذلؾ قكؿ بف غكريكف:

                                                           
1
 457الحوت،بٌاننوهٌض،القٌاداتوالمؤسساتالسٌاسٌةفًفلسطٌن،-

2
 752نفسه،-
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كؿ ، ففتحت أبكابيا لكؿ ييكدم يرغب في المجئ إلييا ،إسرائيؿمنذ اليكـ الذم أقيمت فيو دكلة "
كؿ مف يعيش ، ك يكميا طالما بقي في المنفى إسرائيؿييكدم متديف ينتيؾ الكصايا الييكدية كتكراة 

يعتمد عمى تكفر  إسرائيؿإف بقاء " 1959كذلؾ قكلو في العاـ ، ك "لوإفإنو يعتبر ببل  إسرائيؿ خارج
كلكف رغـ ىذه الدعاية المضممو كرغـ سف قانكف " إسرائيؿإلى  عامؿ ميـ كاحد كىك اليجرة الكاسعة

 ،  بضعفيف مف عددىـ فييا أكثربقي عدد الييكد خارج فمسطيف  ،لكؿ الييكد إسرائيؿالعكده في 
ىي المبلذ  إسرائيؿف أالييكد مضطيديف في العالـ ك بأف  كىذا دليؿ عمى بطبلف الدعاية الصييكنية

ف كاقع أك  ،فكر اعبلنيا  إسرائيؿإلى  لك كاف كذلؾ لياجر جميع الييكد في العالـألنو  ،الكحيد ليـ 
ييكد كانصيارىـ ف انعتاؽ الأ أمريكاثبت كما كزاؿ يثبت خاصة في غرب أركبا ك أالييكد في الغرب 
 1ف الصييكنية لـ تتقبؿ ذلؾ. أإال   قد تـ بسرعة كنجاج

 الصييونية وأسموب الترىيب والترغيب في استقدام المياجرين الييود
 الييكدية( في كافةػفي سبيؿ تيجير )األقميات 1897كنية منذ ظيكرىا رسميا عاـ الصيي سمكتكقد 

 :كتكطينيا في فمسطيف مسمكيف ىما العالـ،أنحاء 
 أسمكب الترىيب -1

كضع الييكد في بعض دكؿ العالـ في إلى  (لقد سعت الصييكنية كبالتعاكف مع )القكل الدكلية
مغادرة ببلدىـ إلى  ية معيشية كنفسية عبر إثارة ما يسمى بػ )العداء لمسامية( لتضطرىـإرىابظركؼ 

 .فمسطيفإلى  األصمية كاليجرة
إلثارة مخاكؼ الييكد المقيميف في بمدانيـ  ،مف المبتكرات الصييكنية (كانت )البلسامية"فقد 

حيث األماف فيما يزعمكف عبر عدة طرؽ  ،فمسطيفإلى  اليجرةإلى  دفعيـأجؿ  مف ،األصمية
 :أىميا

القياـ بحمبلت إلى  غير مباشرةأك  دفع بعض المسئكليف كالمكاطنيف )غير الييكد( بصكرة مباشرة-1
كلذلؾ يقكؿ )الكاتب الصييكني  )فمسطيف(إلى  تيجيرىـأجؿ  مف 2اية لمييكد المقيميف فيياضطياد

 (.)البلسامية ريؽ مف طرؽمدافعا عف ىذا الط ()جاككب كبلتزكيف
يجدر بنا أف ،الذيف يريدكف االنتقاص مف حقكقنا ،جمعيات مناىضة المعاديف لمسامية إقامة"بدال مف 

 .جمعيات لمناىضة أصدقائنا الراغبيف في الدفاع عف حقكقنانقيـ 
الييكد حيث  اضطياد)الحركة الصييكنية( مع النازية عمى  اتفاؽمسألة ) :كلعؿ خير مثاؿ عمى ذلؾ

 اليجرةإلى  دفع الييكد في كؿ مكافأجؿ  ال كبيرا مفاستغبل ضطيادت )الصييكنية( ىذا االاستغم
 .مصييكنيةلبالنسبة  النازية أىميةكىنا تكمف  ،فمسطيفإلى 

                                                           
1
 16الشامً،رشادعبدهللا،الشخصٌةالٌهودٌةاإلسرائٌلٌة،-
2
 3،754الزغٌبً،أحمد،العنصرٌةالٌهودٌة،ج-
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استدرار عطؼ العالـ عمى مصير أجؿ  بعض إخكانيـ الييكد مفقتؿ دفع بعض الييكد عمى -2
 .الييكد المأساكم كالمزعـك لتسييؿ تيجير الييكد

 ،منعتيا بريطانياالتي  ،كلعؿ خير مثاؿ عمى ذلؾ مسألة إغراؽ السفف التي تحمؿ المياجريف الييكد
 التالي:الدكلة المنتدبة مف دخكؿ فمسطيف كما يكضيحا الجدكؿ 

 المكتى المكاف الزماف السفينة اسـ
 1160 قرب كبلدكقك 1939 الدانكب
 280 ساحؿ حيفا 1940 * باتريا

 230 قرب سكاحؿ تركيا 1940 سفادكر
 769 قرب ساحؿ استانبكؿ 1942 ستركما
 430 قرب ساحؿ استانبكؿ 1944 مافككرا

* سفينة باتريا: بعد حادث تفجير السفينة باتريا كغرؽ ركابيا، ىبت الدعاية الصييكنية تفسر 
أف السبب الحقيقي كراء إال  ية الحككمة البريطانية،إنسانانتحار جماعي بسبب ال بأنو  الحادث

التي ية القيادة الصييكنية نفسيا كالياجاناة ىي إنسانبسبب ال أنو  الحادث اتضح بعد سنكات في
نسفت السفينة، كأقدمت عمى قتؿ مف فييا مف الييكد، متسترة خمؼ أكذكبة االنتحار الجماعي 

إلى  ة ستركما التي كصمتاستدرارا لمعطؼ العالمي. كتكررت نفس القضية بعد عاـ مع ركاب السفين
( مياجرا ييكديان مف ركمانيا، كذلؾ عندما كانت 769ـ، كىي تحمؿ )1941ي عاـ فاسطنبكؿ 

ت الصييكنية ىذه الظركؼ لغرض مزيد استغمتقكـ باليجكـ عمى ليبيا كاالقتراب مف مصر، ف ألمانيا
مف اإلحراج مطالبة في حينو بإدخاؿ جميع الييكد القادميف مف دكؿ المحكر عامة كركاب السفينة 

رفضت ما تخشاه بريطانيا، فقد  أكثرستركما خاصة، كلما كاف دخكؿ القادميف مف دكؿ المحكر ىك 
األسكد كعمى بعد أمياؿ مف الشاطئ  رالبحإلى  كأعيدت الباخرةتأشيرات الدخكؿ. إعطاءالسماح ب

 التركي، كأماـ المراقبيف كالمراسميف كككاالت األنباء العالمية أغرقت السفينة إثر انفجار عنيؼ.
احتجاج جماعي ية، كتعمف أف ىذا العمؿ نجميز فيبت الصييكنية تمقي بالمـك عمى السمطات اإل

 1كانتحار جماعي، كطالب الييكد برأس المندكب السامي.
تابعة لجماعات ييكدية خارجة  سمحةبتدمير سفينة محممة باأل 1949كقد قاـ بف غكريكف في العاـ 

كافة الكسائؿ كالطرؽ في خدمة  استخداـالصييكنية لف تتكرع عف بأف  عف سيطرتو، كىذا تأكيد
 2.ياأىداف
 ،ييكد لئلخبلؿ بأمف الدكلة التي يعيش فييا الييكد كإثارة القبلقؿ كاالضطراباتدفع بعض ال-3

 فمسطيف.إلى  لميجرة ـ لميجرةمما يضطرى ،شعبيا عمى الييكدأك  لتحمؿ تمؾ الدكلة
                                                           

1
 424نوٌهض،فلسطٌنالشعبالقضٌةوالحضارة.الحوت،بٌان-

2
 356عوض،رفٌقأحمد،دعامةعرشالرب.-
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 مريكيةالييكدية األ–ي في تصريح أدلى بو لصحيفة كمفر سرائيمكريكف رئيس الكزراء اإلبف غكيقكؿ 
 .(1952في شير يكليك عاـ )

النتقيت أيضا ؿ كالقكة ، بممؾ ليس فقط اإلرادةألك كنت  إننيخجؿ مف االعتراؼ بأال  إنني"
البمداف إلى  ألرسمتيـ، ك نافكار مجمكعة مف الشباب األقكياء كاألذكياء كالمتكاضعيف كالمخمصيف أل

فمسطيف( كستككف ميمة ىؤالء الشباب إلى  ثمة )أم رفضيـ اليجرةالتي بالغ فييا الييكد بالقناعة اآل
مف ناحية أنو  أستطيع أف أضمف إنني، أف يتنكركا بصفة أناس غير كيرفعكا شعارات معاداة السامية

بعشرات آالؼ مف المرات مف  أكبرمف ىذه البمداف سكؼ تككف النتائج  إسرائيؿإلى  تدفؽ المياجريف
 1بشركف بمكاعظ عديمة الجدكل !! ي النتائج التي يحققيا آالؼ المبعكثيف الذيف

د ألقي فيما بيف ق، ف1951فمسطيف عاـ إلى  العراؽية ييكد أكثر عمى ذلؾ مسألة تيجير  مثاؿك 
عترؼ ابيذا ، ك فمسطيفإلى  مس قنابؿ في بغداد لتنشيط ىجرة ييكد العراؽخ-1951-1950عامي 

 .بعد اعتقاليـبذلؾ المتيمكف الييكد 
ألف  ،الحركة الصييكنية()مصمحة أجؿ  مف ،)البلسامية( اختراع ييكدمف أكىذا ما يؤكد 

 الجماعات الييكدية في العالـ""الصييكنية تزدىر بفضؿ الخطر الحقيقي كالمزعـك الذم ييدد 
لحمميـ  ،أمسؾ الصياينة بأيدييـ سبلحا رىيبا يشيركنو في كجو إخكانيـ الييكد ()البلسامية كبسبب

يسيـ في تحقيؽ  ؾ السبلح الذم أسيـ كما يزاؿذلفمسطيف إلى  ـ باليجرةاف ألكامرىعمى اإلذع
 في فمسطيف.الييكدية  ىداؼاأل
 أسمكب الترغيب:-2

لقد تفننت )دكائر اليجرة الصييكنية( في ابتكار الكسائؿ إلغراء الييكد المقيميف في ببلدىـ األصمية 
 :ما يأتي ىذه الكسائؿأىـ  مف ،فمسطيف المحتمةإلى  اليجرةأجؿ  مف
إلى  نحك اليجرة ،لـ دينيااالعأنحاء  ثارة مشاعر الييكد في مختمؼ، إلالحمبلت الدعائية المركزة-1

 كما تزعـ الصييكنية. فمسطيف كال سيما القدس التي تحكم منطقة الييكؿ
غراء الييكد منيـ باإل، ك فمسطيف المحتمةإلى  تشجيع الزيارات السياحية-2 كقد دعي  ،الدائمة قامةا 

 (ىذا البرنامج )زيارة ثـ ىجرة
إحبلؿ أجؿ  يكمنا ىذا مفإلى  1897المسالؾ التي انتيجتيا )الصييكنية( منذ قياميا عاـ أىـ  فيذه

أصحابيا األصمييف  كذلؾ بيدؼ إفراغيا مف ،)فمسطيف(إلى  العالـأنحاء  الييكد المياجريف مف كافة
 البلجئيف.في مكضكع كما سنرل  ،العرب الفمسطينييف

تفريغ فمسطيف مف سكانيا أجؿ  يةمفنسانعد أف أكجدت الحركة الصييكنية تمؾ المشكمة اإلبك 
حيث عمدت الحركة ،ي ىذه الببلد، فليخمكا الجك لممياجريف الييكد كحدىـ (األصمييف )الفمسطينييف

                                                           
1
 .757الزغٌبً،أحمد،العنصرٌةالٌهودٌة،-
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ى عدـ االنتماء لؤلرض الفمسطينية، خركج الفمسطينييف مف كطنيـ يدؿ عمالقكؿ إف إلى  الصييكنية
الخركج جاء بناء عمى طمب مف بأف ك بررت الخركج بالقكؿ بأنيـ خافكا عمى أعراضيـ ككذلؾ 

الجيكش العربية المشاركة في حرب فمسطيف عبر اإلذاعات العربية إلخبلء مناطؽ القتاؿ ريثما 
  ككذلؾ 1993االكسط الجديد  ذلؾ شمعكف بيرز في كتابو الشرؽأكد  كقد 1.تضع الحرب أكزارىا

 2.حيو البلجئيفبقت قضية أنيا يقكـ بمـك الدكؿ العربية أل
نما  ،كىذا الزعـ باطؿ الحؽ الذم يسنده الدليؿ ىك أف الفمسطينييف قد أكرىكا عمى الخركج مف كا 

كال سيما بعد مجزرة دير ياسيف  ،ديارىـ بسبب عمميات "الذعر" التي نظمتيا العصابات الصييكنية
، كاألدلة عمى ذلؾ كثيرة ،قبؿ دخكؿ الجيكش العربية ،التي تمت بػمماالة سمطات االنتداب البريطاني

"قكؿ الزعيـ الصييكني )مناحيـ بيغف( المسؤكؿ عف مجزرة دير ياسيف " لـ يكف ىذا  أىمياف م
نما  دير ياسيف بسبب ما ساعدنا في مكاصمة السير نحك  ،بسبب ما حيؾ حكؿ دير ياسيفكا 
خظو اليجناه الرئيسية  ،المعركة ككؿ ذلؾ يأتي تنفيذان لخطة دالت أرض  صار الكامؿ عمىاالنت

 .3لمتيجير كالطرد كىي الخطة التي شرعت ارتكاب الفظائع كالمجازر
طرد )قبؿ ىجكـ الجيكش العربية كاف  1959ككذلؾ قكؿ الكاتب الصييكني )يكرم أفنيرم( عاـ 

 القيادة العسكرية الصييكنية. ىدفا عسكريا ىاما لدل أصبحالفبلحيف العرب قد 
 )مخطط اسـالعامة لمجيش قرار عرؼ ب ركافـ صدر عف األ1948/آذار )مارس( عاـ 10كبتاريخ 

تؤكد ، ك خاصة تمؾ التي ال يمكف االحتفاظ بيا(القرل )بالحرائؽ كالقصؼ ككضع األلغاـلتدمير  (د
 .ضركرة طرد السكاف العرب مف بعض التجمعات المدنية "كذلؾ عمى 

 نبي( يكقكؿ المؤرخ البريطاني )أرنكلد تك 
"لقد كاف أفراد الياجاناه بعد مذبحة دير ياسيف يسيركف في سيارات مجيزة بمكبرات الصكت 

اءكا أف إذا لـ تش، فكيتكممكف بالمغة العربية قائميف )أييا العرب نحف فعمنا ذلؾ بسكاف ىذه القرية
 .فأخرجكا مف ىذه الديار ،يفعؿ بكـ مثمو

المتحدة عدة قرارات لعكدة البلجئيف  األمـعدـ حؿ مشكمة البلجئيف الفمسطينييف لقد أقرت 
رقـ  (الفمسطينييف عمى ديارىـ كتعكيض مف ال يرغب في العكدة ككاف أكليا قرارا )الجمعية العامة

في التعكيض عف  يفال حؽ لمفمسطينيبأنو  الصييكنية تزعـأف إال  كرغـ أف القرار لـ ينفذ .194
لعربية بعد ىجرة الييكد ممتمكاتيـ ألنيا في مقابؿ األمكاؿ الييكدية التي استكلت عمييا الدكؿ ا

 .فمسطيفإلى  مف الييكد الذيف ىاجركاأحد  الدكؿ العربية لـ تصادر ممتمكاتك ، 4منيا
 :تعميقا عمى القرارات كالقرارات البلحقةكيقكؿ الزعيـ الصييكني )بف جكريكف( 
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إف  ،ال يمكف اف تقبؿ أيا مف البلجئيف إسرائيؿف إ، الكراءإلى  ف عقارب الساعة ال يمكف أف تعادإ"
يا الحؿ العادؿ العممي الكحيد الممكف ىك في إسكانيـ في المناطؽ الخالية مف السكاف الغنية بثركات

 ".الطبيعية في سكريا كالعراؽ
تصريحات كمقكالت عديدة لمكثير مف المسئكليف الصياينة كالييكد يؤكدكف فييا عمى الرفض  كىناؾ

 .التاـ لذلؾ كىذه القضية ما زالت قضية عالقة حتى المحظة
 :ممكية اآلثار الفمسطينية ادعاءالصييونية و 

المؤرخ يقكؿ كلذلؾ  خرلاأل األمـىك مف نتاج إنما  كؿ ما لدييـك ،ليس لمييكد حضارة خاصة بيـ
، كال أم شئ تقكـ بو حضارة ،ال صناعة، ك عمـكال ك "لـ يكف لمييكد فنكن .الفرنسي غكستاؼ لكبكف

 األمـالييكد لـ يأتكا قط بأية مساعدة صغرت في شيد المعارؼ البشرية كالييكد لـ يجاكزكا قط مرحمة ك 
 1.المتكحشة التي ليس ليا تاريخ

 كالشعكب. مـة لؤلدمنتحمة كمقم ةر: القصص الييكديكؿ المفكر الفرنسي فرانسك فكلتيكيق
كال سيما الحؽ التاريخي في فمسطيف لكي  ،حاكلت الصييكنية جاىدة اختراع حقكؽ لياكفي فمسطيف، 

كىذه الحقكؽ كىمية ليس ليا كجكد فعمي  ،تبرر أحقيتيا المزعكمة في سمبيا مف أصحابيا األصمييف
 .غيرهأك  اجتماعيأك  تاريخيأك  كسياسيأفي أم قامكس عممي 
ية )جمعية اآلثار سرائيمالسمطات اإل أنشأت 1948( عاـ إسرائيؿف قياـ )دكلة كلما تـ ليا ما أرادت م

يكدكف  كىـ ،ثار المزعكمة لمييكد في فمسطيففي محاكالت البحث عف اآلالتي بدأت  (يةسرائيماإل
كنبشيا  راضيعف طريؽ حفر األ، في ىذه التربة المجبكلة بالتاريخ آثار ييكديةالعثكر بأم ثمف عمى 

فكؽ ىذه كجكد ييكدم حصاة مككرة يمكف اف تثبت  أدنىك  ،كالتقاط كؿ كسرة فخار مدفكنة فييا
 .األرض

في ميداف التنقيب  الصييكنيةاألخطاء التي اقترفتيا عف  آلثار الفرنسي )ركالند دم فك(كيقكؿ عالـ ا
مزيفة مع أك ، صبلت حقيقية قامةالبحث األثرم بفمسطيف إل استخدـ"لقد  :أآلثارم في فمسطيف

 ".عمييا مف خبلؿ حقكؽ قديمة مزعكمة ستيبلءاالأك  ،الماضي كإلثبات شرعية امتبلؾ مناطؽ معينة
مف قبؿ العمماء األكركبييف الغربييف سكاء كانكا  (لقد ابتدأت عمميات استكشاؼ اآلثار في )فمسطيف

فيما  ،االنتداب البريطاني أثناءمنذ بداية القرف التاسع عشر كازدادت في  مدفكعييف مف الييكد أـ ال.
 .1948-1922بيف عامي 

 كليذا ،الكجكد الييكدمإلى  ف ينسبأ"لـ يكجد في فمسطيف نقش كاحد يمكف : (يقكؿ)فرانسيس نيكتيف
مى غرار األمثمة التي تكجد لحياة شعكب غربي ، عدليؿ مادم مسجؿأم إلى  ضيتيـ تفتقرقفإف 
 ".آسيا
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ال أشعر بأم عاطفة  ،عف حائط المبكى الذم يقدسو الييكد (ألبرت إينشتايف)كيقكؿ العالـ األمريكي 
ثـ يتخذكف مف  ،ييكديانحك قـك يتخذكف مف حجر في حائط بناه اإلمبراطكر الركماني )ىيردكس( دينا 

 1مشاعر السكاف األصمييف".حجارة ىذا الحائط سببا لتحدم 
مأساة جرائـ الييكد كالصييكنية أبشع كأعظـ بأف  أشعر إنني" :يقكؿ المؤرخ البريطاني )ارنكلدتكيبي(ك 

 النازية". ألمانياجرائـ شأنا مف مأساة 
 الصييونية والحرب النفسية:

أحدب كنحيؼ، ذك نظرة غريبة، ضعيؼ كمتمارض، عيناه عصبيتاف، لو  إنسافالييكدم ىك 
ضفائر سكداء كذقف، شاحب كتتبدل عميو بسرعة عبلئـ الشيخكخة كالتجاعيد كالرعشة، يرتدم 

 طاقية.أك  باىتة كبالية. كعمى رأسو قبعة أكركبيةمبلبس 
كؼ كالشؾ، يبتعد عف أما مف حيث الشخصية فيك منغمؽ كغريب في كؿ مكاف. يستكلي عميو الخ

اليقظة كالنشاط. ليس لديو تقدير لذاتو، منحط، صامت، إلى  الحركة كيفتقر ثقيؿمخالطة الناس، 
 خجكؿ، مرتبؾ، ركتيني يعجز عف االستمتاع بالمباىج.

ىذه الصكرة ليست مف صنع معاديف لمسامية. بؿ ىي نتيجة دراسة نفسية قاـ بيا الباحثاف 
تبياف صكرة الييكدم الشتاتي في إلى  كىدفت 1969ف كبف تسافي في العاـ ياف( تامارياسرائيم)اإل
أشد ظبلمية في عيكف غير الييكد ك قتامة  أكثر. كبإمكاننا التأكيد عمى أف ىذه الصكرة كانت العالـ

لذا كاف مف الطبيعي أف تتركز الحرب النفسية لمحركة الصييكنية عمى ترميـ ىذه الصكرة. كبمتابعة 
 األصكؿذات أك  ،ت عمى الشخصيات الييكديةاعتمدأنيا  الصييكنية في ىذا المجاؿ نجدالجيكد 

 الييكدية. كلك كانكا يتنكركف لييكديتيـ. كىدفت ىذه الجيكد الى:
أساطير جديدة  خمؽ*تخميص الييكدم مف أسر األساطير الييكدية عف طريؽ اعتماد العممانية ك 

 2مستكحاة مف التراث الييكدم.
كانتياز فرصة عداء النازم ليا لتفجير  ،لصداـ مع التراث األكركبي المعادم لمسامية*تجنب ا

 محدكد ليذا الصداـ. كمف ىنا التركيز عمى اليكلكككست.
 الفكر الصييكني كتشكيو صكرتيـ. كىؤالء األعداء ىـ:أعداء  *التآمر عمى

( إسرائيؿدكلة ) يربطكف قياـالييكد الذيف ك  دائميف كمشتركيف كتاريخييف.أعداء  العرب بصفتيـ
 دكف لمصياينة.كف المعايديكلكجياألك   دكف مبدئيا لمصييكنية.الييكد المعاك  .الماشيحبظيكر 

 فيمكف تمخيصيا عمى النحك التالي: ىداؼأما عف السبؿ التي سمكتيا الصييكنية لتحقيؽ ىذه األ
ؿ االنتشار الييكدم في العالـ استغبلك  1كتسخير نفكذىـ لمصمحة الحركة. ،التمكيؿ مف أثرياء الييكد

تعميـ ك  المؤسسات الصييكنية في بمداف االنتشار. إقامةكتشجيعو العتناؽ الصييكنية عف طريؽ 
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ؿ الظركؼ الدكلية استغبلك  اعتناؽ الصييكنية.إلى  لدفعيـ ،الذعر مف اليكلكككست عمى ييكد العالـ
 ا مختمفة منيا:شكاؿ أؿ اتخذ ستغبلفمسطيف كىذا االإلى  لتشجيع اليجرة

 مع النازية لتيجير الييكد تحت طائمة التيديد باإلبادة. تفاؽاال -أ
 فمسطيف.إلى  الضغط عمى الدكؿ الشيكعية لمسماح بيجرة ييكدىا -ب
 .2دفع بدؿ عف كؿ مياجرإلى  عقد صفقات تيجير جماعية كصكال -ج
 الشائعات بديمة لؤلساطير: -1

ابداؿ   يقترح،حيث ("إسرائيؿساطير المؤسسة لدكلة)كتابو "اال غاركدم فيركجيو كلقد فضحيا 
مصطمح "األساطير" بمصطمح "الشائعات". فاألسطكرة ىي قناعة تاريخية ال يحتاج المؤمف بيا 
إلثباتيا. أما الشائعة فيي طرح راىف )أك حديث العيد( يمكف التحرم لمتحقيؽ مف صحتو. كمف 

 3:الحرب النفسيةت التي قامت عمييا الشائعا أبرز
. قكاـ ىذه الشائعة أف الصييكنيةشائعة المجكء: أطمقت ) -أ ( شائعة ال تزاؿ تتداكليا لغاية اليـك

ترككا أنيـ  كدير ياسيف. بؿ اسـعمى غرار كفر ق ،الفمسطينييف لـ ييربكا مف اإلبادة في مذابح
 4د بعد خركج العرب.أرضيـ بناء عمى أكامر الجيكش العربية التي كانت تنكم إبادة الييك 

(. أما الصييكنيةمسؤكؿ عربي يحرج )أك  شائعات الخيانة: كىي شائعات جاىزة ضد أم زعيـ -ب
 المتعاممكف معيا فإنيـ يحظكف بمقب "المتحضر الميبيرالي".

دكلة شائعة التضامف الييكدم: كشقيا اآلخر شائعة التشرذـ العربي. فالتضامف بيف سكاف ) -ج
لى تغذية الصييكنية لمرغبة الييكدية بالعدكاف كسبيؿ  ،كجكد العدك العربيإلى  فقط( يستند إسرائيؿ كا 

( ليسكا سكل خميط مف األعراؽ كالثقافات التي إسرائيؿييكد )فإف  كحيد لمشعكر باألماف. كدكف ذلؾ
 5ال يجمعيا جامع. كىـ متشرذمكف شرذمة الشتات الذم أتكا منو.

ية الراىنة. لكف ىذه قتصاداال –حاصؿ لك تـ قياسو بالمحظة السياسية أما عف التشرذـ العربي فيك 
% 10ليست سكل لحظة. فالشعكب العربية باقية في أرضيا كمتمسكة بيا بدخؿ فردم ال يتجاكز اؿ 

 .6(إسرائيؿمف مثيمو في )
 لكف الفارؽ بيف االثنيف ىك الفارؽ بيف األسطكرة كبيف التاريخ.

لى األساطير التي يعرفيا بأنيا نماذج كا الديباجات المزيفةإلى  ياإلستيطانالغربي  ستعمارااللقد لجأ ك 
الصييكني  ستعماراالية ألسطكرة األساسالسمات إلى  شارهمكف ىنا اإلكي ،مؿكع كدليؿ رؤية ،معرفية

 .ي الغربياإلستيطان ستعماراالي ال تختمؼ عف سمات كى ،الييكدم في فمسطيف
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الصييكني الييكدم في فمسطيف تبدأ برفض تاريخ الييكد في  اإلستيطافطكرة س، كاجكىر األسطكرة
 الستراتيجيكا طرح الحؿ النيائيكت ثـ تطالب الصييكنية ،لدكؿ التي عاشكا فييا في المنافيكا الببلد
 يتردد الزعماء كال ىا نقطة البداية ك نقطة الصفراعتبار ب ،ي صييكفكف في فمسطيف اإلستيطافك كى

قاعدة االنطبلؽ لمحضارة الغربية إال  الكجكد الصييكني في فمسطيف ما ىكالقكؿ إف  الصياينو عف
 1.األكركبية
فمسطيف ىي بأف  تزعـ صييكنيةلحركة الكا ببل شعب"أرض  " ،البكر األرض ،العذراء األرضأسطكرة 

بؿ أف تاريخ الييكد أنفسيـ  ،أف تاريخيا قد تكقؼ تمامان برحيؿ الييكد عنياكب " صييكف"أك  " إسرائيؿ" 
، لقدكـ إليياكا باليجرةإال  ف يستأنؼ ىذا التاريخ لمييكدكل ،قد تكقؼ ىك األخر برحيؿ الييكد عنيا

 2.التاريخ المقدسإلى  ك أقربكى لصراعكا ضطيادمف اال كنو تاريخ جديد خاؿو كل
رض أك   ،ىاألكل  الييكدم الصييكني في فمسطيف ىي أسطكرة التكسع بالدرجة اإلستيطافكأسطكرة 

ما أشرنا في مكقع سابؽ ك لعيد القديـكا ،ليست ليا حدكد كاضحو إسرائيؿالييكديو ك دكلة  دكلةال
لمستكطنكف الصياينو أطمقكا عمى أنفسيـ مصطمح " الحالكتسيـ " أم كا ،مف خريطة أكثريحتكم 
 3.بل شعبكب المستيدفو ببل تاريخ األرضأف ، ككلطبلئعكا الركاد

الكجكد الفمسطيني عمى إلى  الصييكني الييكدم في فمسطيف ينظر اإلستيطافك  صييكنيةاألسطكرة ال
ف كع مميئة باألحاديث صييكنيةلحكايات الكا لقصصكا ألضاليؿكا ،امشيكى عرضي أمرأنو  اعتبار

ثيران ما تحدث الصياينو عف الفمسطينييف كما لك كانكا كك ،يمموكم ميجكرهأرض  ىااعتبار فمسطيف ب
كخير  ،ؿ ىذا ينتيي بتأكيد حؽ الييكد المطمؽ في فمسطيفكك ،بل حقكؽكب جزءان مف الطبيعة ببل تاريخ

، قانكف العكده الذم ينكر حؽ العكده لمفمسطينييف البلجئيف ،دليؿ عمى ذلؾ القانكف الييكدم العنصرم
رم سلتيجير القكا لقتؿكا اإلبادة أعماؿكضع حد ليذه المشكمة السكانية ب صييكنيةد حاكلت الكق

 لمستكطناتكا لمحاصرة بالجيشكا ياسة االغبلقاتكس ،العزؿفي المتمثمة  خرللحمكؿ األكا الجماعي
 4.لمعتقبلتكا لسجكفكا لبكابات الحديديةكا لجدرافكا
ىـ مف اآلباء الذيف خرجكا اعتبار أنفسيـ بإلى  الصييكني الييكدم الذيف ينظركف اإلستيطافأسطكرة ك 

بأف  صييكف""إلى  فمسطيف الجديدةإلى  ياجركانسمخكا مف تاريخيا ليكا ،مف ببلد المنافي البغيضة
 صيرىـ ىك الطردكم األرضي كجدكىا مأىكلو بالسكاف فأىميا إذان ال حؽ ليـ ففإف  ،يصعدكا إلييا

 كاستباحة اآلخر ىك الشرط الرئيسي لتبرير العدكاف. .اإلبادةك 
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 :دية عن عنصرية واستعالء الييودأقوال وشيادات ييودية وصييونية وغير ييو 
أف قرأت ما كتبو إلى  عمى أكطاف الغير، فيجب مقاكمتيا، ستيبلءأما الصييكنية، فؤلنيا تستيدؼ اال

جماع ىؤالء المفكريف األكركبيةكمسيحيكف( عف الييكد في الدكؿ  ييكدمؤرخكف كعمماء أكركبييف ) . كا 
لمييكد؟  األكركبيةما ىي أسباب كراىية الشعكب  :السؤاؿك لمييكد.  األكركبيةعمى كراىية الشعكب 

الصكرة المزرية لمييكد في كتابات المبدعيف، مثؿ كليـ أماـ  كاكتشفت أننى لـ أتعمؽ )أك لـ أتكقؼ(
إلى  إضافة ،جيمس جكيس في رائعتو )عكليس(أك  ،رحيتو الشييرة )تاجر البندقية(شكسبير في مس

كعاممتيـ بقسكة كصمت  ـ،احتقرت الييكد األكركبيةالعمماء كالمؤرخيف الذيف أكدكا عمى أف الشعكب 
ا أجيز عمييـ )ىاردياف( في ملدرجة حد اإلبادة، مثمما فعؿ الركماف في مذبحة )تيتكس( الشييرة. كمثم

ـ. 1099مذبحة نيائية، كمثمما أحرؽ الصميبيكف الييكد في معبدىـ عندما استكلكا عمى القدس عاـ 
ذا كانت األمثمة كثيرة  1السؤاؿ ىك: لماذا ىذا المكقؼ مف الييكد؟فإف  كا 

)إننا ـ 1931طابات كرسائؿ( الصادر عاـ خ –ذكر العالـ ألبرت أينشتايف في كتابو )حكؿ الصييكنية 
( أما الفيمسكؼ سارتر فقاؿ في كتابو )الييكدم ارنااستمر بالمحافظة عمى كجكدنا ك لبلسبلمية اإلى  نديف

)إف العامؿ الكحيد الجامع بيف الييكد ـ 1948أسباب الحقد( الصادر عاـ  بحث في عمـ –كالبلسامية 
 ييكدمأنو  ىك عداء المجتمعات المحيطة بيـ ككراىيتيا ليـ( أما المفكر كارؿ ماركس فقد لخص رغـ

الديانة أسباب كراىية الشعكب الحرة لمييكد في سبب رئيسي ىك أف الييكد رفضكا أف يعيشكا في 
ي الذم كاف نسانتمسؾ الييكد بالديانة الييكدية تغمب عمى )الجكىر اإلألف  مجتمعاتيـ كمكاطنيف،

أف خبلص إلى  خيربسائر الناس( كانتيى ماركس في تحميمو األ –ا إنسانبكصفو  –ينبغي أف يربطو 
 (ىك )تحرير المجتمع مف الييكديةإنما  البشرية مف الييكد، بؿ كالتحرر االجتماعي الييكدم نفسو،

 .2ية مف الييكدية(نساني تحرير اإلكأف التحرر الييكدم في معناه األخير )يقـك ف
معارضة لسياسة الحكـ أك  كتبت معاديةأك  ،األصكات التي تعالتأك  ،الكتابات ،قميمة ىي األقبلـ

داخؿ دكلة الكياف الصييكني كذلؾ لما كجدتو كصدميا التبايف كالكذب الصريح كالفركقات الكبيرة بيف 
كما يردده إعبلميـ المخادع مف زيؼ  ،الصييكنيةأك ما يدعيو كيزعمو االفاقكف كالكذابكف مف قادة 

ي كغيره إسرائيمية التي ال تميز بيف مكاطف مسرائيكعف المكاطنة اإل ،يةسرائيمككذب عف الديمقراطية اإل
أعينيـ مف تعامؿ أماـ  كحالة الفصاـ التي يعيشكف فييا كما يجدكنو ،فمسطيفأرض  مف الساكنيف عمى

ميما كانت ممتو كجنسيتو كدينو، كقد كاف مف ىؤالء عمى  ،إنسافقاس كعنصرية يندل لو جبيف أم 
 .3شاحاؾ إسرائيؿسبيؿ المثاؿ ال الحصر 
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، ككاف يشغؿ منصب أستاذ كيمياء 1933ييكدم مف أصؿ بكلندم كمف مكاليد العاـ   ىك 1كشاحاؾ
كمؤلؼ كناشط في الحقكؽ  ،كىك مفكر يسارم كسياسي ليبرالي ،في الجامعة العبرية في القدس

المدنية، كقد كاف ناقدا صريحا لحككمات دكلتو الييكدية المتعاقبة مف الخمسينات، كلو مؤلفات 
منذ قياميا كحتى مماتو  إسرائيؿبات مناىضة لمعنصرية كسياسة االستعبلء التي انتيجتيا دكلة ككتا

النككم (، )المفضكحة سراراأل) (،إسرائيؿية الييكدية في األصكلكمف كتبو ) 2001في العاـ 
جانب إلى  ،(يثقؿ ثبلثة آالؼ عاـ ي كالسياسات الخارجية كالتاريخ الييكدم كالديف الييكدسرائيماإل

المغات إلى  ية، كقد ترجمت العديد مف كتبوسرائيمالعديد مف المقاالت في الصحؼ اليكمية اإل
أماـ  ية كالفرنسية كالعربية، كمنيا كتاب التاريخ الييكدم الذم ذكر فيو ىذه الحادثة التي كقعتنجميز اإل

 ،قفت سيارتي إلنقاذهسقط عربي مغشيا عميو فأك "كتنضح بقمة العنصرية كاالستعبلء فيقكؿ:  ،عينو
 األكشاؾ ألتصؿ باإلسعاؼ، فما كاف مف الراجؿ الذم يقؼ في الكشؾ كشاىد الرجؿأحد إلى  كذىبت
)غير الييكد( في  غيارف ذلؾ اليكـ )يكـ سبت( كال يجكز إنقاذ األأبحجة  تصاؿأف رفض االإال 

طمبت عقد اجتماع مع أعضاء  الشريعة الييكدية، فيقكؿ شاحاؾ، كبدال مف نشر الحادثة في الصحؼ،
فسألت الحاخامات عف  ،إسرائيؿية في القدس كىي مؤلفة مف حاخامات عينتيـ دكلة سرائيمالمحكمة اإل

تصرؼ الييكدم الذم كاف يقؼ في الكشؾ بأف  مكافقة مثؿ العمؿ لتفسيراتيـ لمديف الييكدم، فأجابكا
 ".انيف التممكدكتاب مكثكؽ عف قك إلى  سميـ تماما كأيدكا فعمو بالرجكع

 .2ية( ففجر الخبر فضيحة إعبلميةسرائيمنشر الخبر في صحيفة )ىاراتس اإلأيقكؿ شاحاؾ فقررت أف 
ككذلؾ ففي الفصؿ الخامس مف كتابو )التاريخ الييكدم، الديف الييكدم، كالذم يحتكم ىذا الفصؿ 

كتب صنفيا عمماء كحاخامات  )القكانيف ضد مف ليسكا ييكدا( كالمعمكمات التي أشار الييا استقاىا مف
كىي تحظى بسمطة عظيمة عندىـ، أم عند الييكد، فيقكؿ شاحاؾ  ،كىي مكجكدة في التممكد ،ييكد

كفقا لمديف الييكدم يعد جريمة كبرل أف يقتؿ الييكدم أخاه "في ىذا الفصؿ عف عنصرية بني جمدتو، 
نكف التممكد )قكانيف السماء(، كسكؼ ذا كقعت ىذه الجريمة فيي خطيئة ضد ما يسميو قاا  في الديف، ك 

 ما قتؿ الييكدم )غير الييكدم( فيي خطيئة فقط ال ترقىأ، نسافيعاقب الفاعؿ مف قبؿ الرب ال اإل
ما التسبب غير المباشر بقتؿ غير الييكدم فبل يعد خطيئة أبدا، أ ،ف تككف ضد )قكانيف السماء(أإلى 

ف يعدـ سكاء كاف المقتكؿ أت سمطة ييكدية يجب كالشخص غير الييكدم إذ قاـ بجريمة القتؿ تح
الديف إلى  ييكديا اـ ال كلكف لك كاف الشخص المقتكؿ شخصا غير ييكدم كتحكؿ الشخص القاتؿ

 .3"الييكدم فانو ال يعاقب
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السيادة إعبلف حكاـ خاصة كالمراد منيا أفميـ  إسرائيؿما غير الييكد مف الذيف يقيمكف في دكلة أ
 منيا:التي  بعض تمؾ األحكاـإلى  ، كىنا يشير شاحاؾاألرضالييكدية في تمؾ 

 يجـر عمى الييكدم بيع عقار ما لغير الييكدم.-1
 كلكف بشرطيف: إسرائيؿأرض  مسمكح لغير الييكدم اف يستأجر منزال في-2

 اال يككف بغرض السكف - أ
 منيا المجاكرة لممنزؿ المؤجر. أكثرأك  اال يتـ استئجار البيكت الثبلثة- ب

أك ، المؤقتة لمكجكد غير الييكدم يمكف اف يسمح بيا عندما يككف الييكدم في المنفى قامةاإل-3
ثـ يقكؿ شاحاؾ كماذا اذف عف الكجكد الفمسطيني؟ فيقكؿ اف ، قكل مف الييكدأعندما يككف اآلخركف 

مف كاجبيـ الديني اف يطردكا فإف  الكافية السمألة مسألة قكة كسمطة، فعندما يككف لمييكد القدرة
 1الفمسطنينيف

 2014كتكفيت في العاـ  1929بيب عاـ أكلدت في تؿ نيا إ كىي صييكنية كقيؿشوالميت الوني:
دكلة إعبلف كىي مف مؤسسات دكلة الكياف الصييكني، كشاركت الحركة الصييكنية منذ ما قبؿ 

كمقاتمة، كىي عضك  1948كشاركت في حرب ت محامية أصبحك  ،االحتبلؿ، درست القانكف
كليا عدة مؤلفات منيا كتاب  ،تتصاالككزارة اال ،كنيست طكاؿ ثبلثيف عاما، كتكلت كزارة التعميـ

مكبمة  إسرائيؿ)المكاطف كدكلتو(، ككتاب عف حقكؽ الطفؿ في دكلة االحتبلؿ، ككتاب ديمقراطية 
فييا سياسة الدكلة كسياسة المستكطنيف، كتقكؿ  باالغبلؿ، كليا العديد مف التصريحات التي تنتقد

كىك يفكؽ ما صنعو اآلخركف بالييكد، كقالت كذلؾ نحف  ،نحف شريركف، ك ما نفعمو قمة الشر
؟ حتى اليكـ ما إسرائيؿفبأم ديمكقراطية تتغنى  ،كنريد كؿ شئ ألنفسنا فقط ،فك حسكدكف كشيكاني

االنتداب البريطاني عمى فمسطيف( ضد أياـ  ية )أمتستخدـ قكانيف الطكارئ البريطان إسرائيؿزالت 
 ييكدم،ألنو  عف ىدـ بيت قاتؿ اسحؽ رابيف، إسرائيؿمتنعت االمكاطف العربي، كعمى سبيؿ المثاؿ: 

يكجد قانكف خاص  إسرائيؿكفي  ،ييكدمألنو  بيت منفذ مجزرة الخميؿ )باركخ جكلد شتايف(أك 
القيـ، كالمدعي العسكرم الييكدم ال يخجؿ عندما يحجـ ى إل بالييكد كاخر لمعرب، كنحف دكلة تفتقد

جنكدا دخمكا صالكنا أك  كيقتؿ ساكنيو مف األطفاؿ، ،عف محاكمة سائؽ جرافة ييدـ بيتا فمسطينيا
لقص الشعر في الخميؿ ليحمقكا رؤكس بعض الشباب الفمسطينييف حتى العظـ )كىـ يضحككف( كىذا 

 .2يذكرنا بالنازييف
( ابتعد عف الييكدية. 1677 – 1632اسبينكزا ) )ليكشتراكس( أف الفيمسكؼ اليكلندلككتب العالـ 
ي في دراستو )البحث البلىكتى السياسي( ىك ))تحرير المسيحية مف تراثيا األساسكأف ىدفو 

عمى ابتعاد )اسبينكزا( عف التراثيف الدينييف الييكدم أكد  الييكدم(( أما العالـ )كاسير( فقد
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الذم أغضب الحاخامات الييكد عمى )اسبينكزا( فقرركا طرده مف األمر  ا. كىككالمسيحي مع
الطائفة الييكدية، كبالتام انفصالو عنيا طكاؿ حياتو منذ أف كاف في الرابعة كالعشريف مف عمره 

لـ يتراجع عف مكقفو، كلـ يحاكؿ في أم كقت أف يسترضى السمطات الدينية كأنو  حتى كفاتو.
كتابو الميـ عف )اسبينكزا( كتب المفكر الكبير د. فؤاد زكريا أٌف )اسبينكزا( رفض كالييكدية. كفي 

بشدة فكرة امتياز شعب عمى بقية الشعكب. كفي ىذا السياؽ كتب اسبينكزا ))ال يكجد عمى اإلطبلؽ 
ار الييكد استمر في الكقت الحالي أم شيء يستطيع بو الييكد أف يباىكا بو غيرىـ مف الشعكب. أما 

قد انفصمكا عف أنيـ  العجب، إذإلى  ىذا الكقت بعد تشتتيـ كضياع ممكيـ، فميس فيو ما يدعك كؿ
حد جمب عمييـ كراىية الجميع. كعف التعصب الديني المؤسس عمى أحادية الفكر كتب إلى  كؿ أمة
الممكف ))ال الكاثكليكية كال الييكدية يحؽ ليا أف تدعى احتكار الحقيقة لنفسيا. كمف أنو  اسبينكزا

الحجة القائمة بقدرتيا عمى البقاء، بأمثمة إلى  اإلتياف دائما، في كؿ حالة تمجأ فييا إحدل العقائد
أف  –كما قمنا  –لعقائد مخالفة ال تقؿ عنيا قدرة عمى البقاء، كلكف ال ىذه كال تمؾ يحؽ  أخرل

 المكجية 42لرسالة رقـ ىكيزف( في ا فمتيلحقيقة. كالحظ العالـ )ال مبرت دتدعى لنفسيا احتكار ا
عمى أف كأكد  .األمـتفضيميـ عمى بقية أك  الييكد اختيارف األخير ))انكر فكرة أاسبينكزا إلى 

الييكدية(( كفي نص ميـ ذكر  الديانةممارسة الفضائؿ األخبلقية، أجدل مف ممارسة شعائر 
مف قدرتو عمى فعؿ الخير، كليس في  –فقط  –تككف  إنسافاسبينكزا أف السعادة الحقيقية لكؿ 

الحقة ال  نسافىك كحدة القادر عمى فعؿ الخير دكف سكاه مف البشر. إف سعادة اإلبأنو  مباىاتو
بأف أك  .اآلخريفأحكـ مف بأنو  في الحكمة كمعرفة الحقيقة ))كىي ال تككف أبدا في شعكرهإال  تككف

كؿ فإف  رفة، فمثؿ ىذه األمكر ال تزيد مف حكمتو، كعمى ذلؾمثؿ ىذه المعإلى  يفتقدكف اآلخريف
، كبذلؾ يككف خبيثا كشريرا(( ككاف تعميؽ د. اآلخريفيتغبط لتعاسة إنما  مف يتغبط ألسباب كيذه،

تباىييـ بيذا االمتياز يكفي فإف  ))حتى لك كاف الييكد ممتازيف عف غيرىـ بحؽ،أنو  فؤاد زكريا
ي أساسمحرمكف منو. ىنا نقد  اآلخريفالخير، ال بإدراكو أف عة المرء يسعد بمتلجعميـ أشرارا، إذ أف 

يفخر بو أك  ،الفكرة ذاتيا ليست مما تشرؼ بو أية أمةالقكؿ إف  لفكرة )الشعب المختار( مبنى عمى
 كىذا ليس، اآلخريفشأف  تنطكم عمى مقارنة فييا حط مفنيا إ أم فرد يعرؼ معنى األخبلقية، إذ

مف شيـ الفضبلء حقا، فضبل عما تتضمنو الفكرة مف أنانية كاضحة تظير في االغتباط بافتقار 
يمة ضالسعادة التي يتمتع بيا ىذا الشعب ذاتو. كاألنانية صفة بعيدة كؿ البعد عف الفإلى  اآلخريف

جات ى در اسممف بمغ ألف  ففكرة )الشعب المختار( فكرة مناقضة لذاتيا، أخرلالحقة. كبعبارة 
عمى أم نحك  اآلخريفإلى  ، كألف مجرد النظراآلخريفالفضيمة، لف يجد لذة في تأكيد تميزه عف 

الفضيمة كلـ تعد "مختارا"((. ككتب د. فؤاد  مف شأنيـ، معناه أنؾ لـ تعد كامؿينطكل عمى الحط 
زكريا ))ىكذا كاف اسبينكزا الذم مر بتجربة التربية الييكدية. كاستكعب الثقافة الييكدية استيعابا حتى 
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طرد. كاف اسبينكزا أقدر الناس عمى تشخيص العمؿ الحقيقية في نفسية الييكد: كراىية الشعكب 
 .1كرفض االندماج في أم بمد آخر يـ.التي غدت جزءا مف طبيعت خرلاأل

الييكد في عزلتيـ شبو التامو داخؿ ىذه األحياء الخاصة بيـ، عمى الرغـ مف محاكالت  استمركقد 
بعض المفكريف الييكد لمقاكمة العنصرية الييكدية، مف أمثاؿ الفيمسكؼ الييكدم اليكلندم باركخ 

ف الييكدية إالعنصرية الفاسدة حيث يقكؿ"  ارفكالذم رفع راية الرفض كالمقاكمة لتمؾ األ أسبينكزا
ليست كطنا كال قكمية كال جنسا، كلكنيا ديانة يمكف ممارستيا في أم مكاف، مع بقاء الييكدم 

 مكاطنا مخمصا لمكلده كمسقط رأسو" في البمد الذم يكجد فيو.
ىدار إلى  غمب الحاخامات، دعكاأرائو الجريئة تمؾ أف آكقد ترتب عمى  دمو، فأضطر طرده،كا 

لمعيش في )الىام( حيث يسيؿ عمى تبلميذه اف يحرسكه فييا مف عدكاف السفاحيف المتعصبيف 
 .2في نشر مذىبو الجديد استمركىناؾ  ،الييكد

الييكد بدأكا يتخمصكف مف أرائيـ المتحجرة بعد محاكالت تخميصيـ مف تمؾ القكؿ إف  ككذلؾ يمكف
مف )أكاسط القرف السابع عشر  إبتداءن  الحقكؽ المدنيةاألحياء الخاصة بيـ، منذ حممة إعادة 

الييكد الذيف ظمكا يمارسكف نشاطيـ السابؽ أماـ  الميبلدم( حيث فتحت البمداف الغربية أبكابيا مجددا
 3الصيرفة كالتجارة كاإلقراض.ك الماؿ، ك م، قتصادفي المجاؿ اال

تك( ضاربيف عرض الحائط بمحاكالت لكف كعمى الرغـ مف محاكالت تحريرىـ فقد "أصركا عمى )الجي
اإلجتماعي العنصرم، كمف أشيرىـ  بعض المفكريف الييكد الذيف عممكا عمى مقاكمة ىذا اإلنغبلؽ

( بالتحرر المدني الفعمي 1783المفكر الييكدم )مكسى مندلسكف( الذم راح ينادم منذ عاـ )
 4لمييكد، كذلؾ بالفصؿ بيف الديف كالتقاليد الييكدية.

كحرقكا كتبو، بؿ كانكا يبحثكف عنيا  لمتعصبيف مف الييكد تكتمكا ضده ككصمكه بتيمة الكفر،كلكف ا
إلى  حتى تكصؿ الصياينة منيـ فيما بعد، ،5أيدم القراءإلى  في األسكاؽ كيخفكنيا قبؿ أف تصؿ

بالتكاطؤ مع غيرىـ، كقد سعكا في ذلؾ حثيثا أحد  دكلة خاصة بيـ، ال يشاركيـ فييا إنشاءالمطالبة ب
ككذلؾ  61948( فييا عاـ إسرائيؿكافة القكل الدكلية حتى تـ ليـ باحتبلؿ فمسطيف كقياـ دكلتيـ )
 قاؿ الدكتكر حساف الحبلؽ، استاذ التاريخ في الجامعة المبنانية : 

ما قرآنو كانجيمو كالى االحاديث الشريفة كالى إلى  المسمـ المتديف كالمسيحي المتديف يمجا نسافاإل"
أك  لتعاليـ السمحة، فينا تعاليـ سمحاء كىنا تعاليـ سمحاء، فما ىي المبررات الدينيةىك مرتبط با

                                                           
1
رضوان،طلعت،رضوان،طلعت،الصراعالمصريالعبريوالصراعالفلسطٌنًاإلسرائٌلًوالمأزقالحضاريللمرجعٌةالدٌنٌة،-

117-119 
2
 157-156الزغٌبً،أحمد،العنصرٌةالٌهودٌةوآثارهافًالمجتمعاإلسالمًوالموقفمنها،-

3
 1/158نفسه،-

4
 1/158الزغٌبً،أحمد،العنصرٌةالٌهودٌةوآثارهافًالمجتمعاإلسالمًوالموقفمنها،-

5
 1/159نفسه،-

6
 1/158نفسه،-
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جمعية سرية كلمزيد مف أك  فرقةأك  محفؿ إلى  الفكرية لبلنتسابأك  يةقتصادكاال جتماعيةاال
 1.ؿ اقكاؿ كشيادات يمكف الرجكع الىالمعمكمات حك 

 الجيتو ووظيفة الدولة الصييونية مقارنة بين وظيفة 
 األرضجميع جيتكات العالـ سكؼ تجمع في رقعة مف جمع إلى  أدل إسرائيؿقياـ القكؿ إف  كيمكف

قد ترؾ  األكركبيةالييكدم في المجتمعات  )الجيتك(ألف  ،في فمسطيف، لخمقجيتك كاحد مكثؼ ىناؾ
تشبو الكظيفة التي تقـك بيا الدكلة في في فمسطيف،حيث  ية(سرائيماثارا عميقة عمى الدكلة )اإل

 2فمسطيف كظيفة )الجيتك( الييكدم في تمؾ المجتمعات:
في )الشرؽ العربي( كلكنيا ليست منو فيي ال تنتمي لمسياؽ الحضارم الديني،  إسرائيؿتكاجد -1

 كالمغكم، كالثقافي كاالجتماعي الذم تكجد فيو.
حساسغيارالجيتك لؤل نظرة–لمعالـ الخارجي  إسرائيؿتشبو نظره -2 بأف  ،فيي نظرة شؾ عميقة،كا 

 ىذا العالـ متربص بيذا الحمؿ الييكدم الصييكني الكديع.
تمامان مثؿ الجيتك الذم  معتمدة في كافة شؤكف الحياة عمى المؤازرة الخارجية، إسرائيؿال تزاؿ -3

لعاجزيف عف تسديد ا كاف عاجزان تماما عف الدفاع عف نفسو ضد ىجمات الناقميف مف المسيحيف،
 القركض الييكدية.

كالضريبة الجماعية  ،كاف عمى ييكد )الجيتك( دفع الضرائب الباىضة لمحككمة نظيرا لمحماية-4
ية في المنطقة ستعمار االىي الحركب المستمرة،لمساندة المصالح  إسرائيؿالتي يدفعيا الييكد في 

 العربية.
 األساسبؿ كاف ييدد  ،فحسب أكركباكاف المرابي الييكدم ال يستغؿ الفبلحيف المسيحيف في -5

كاإلحتبلؿ  ،إذ كاف ينزع ممكية أؤلئؾ الفبلحيف حيف يعجزكف عف السدادأيضا المادم لكجكدىـ،
مف نتيى أخيرا بطرد غالبيتيـ اك  الييكدم في عبلقتو بالعرب الفمسطينيف بدأ أكال بنزع ممكياتيـ،

 فمسطيف.أرض  في إسرائيؿديارىـ بعد قياـ دكلة 
،حيث نرل الكثير مف المستعمرات إسرائيؿنعكست آثار )الجيتك( ىذه عمى الحياة داخؿ اكقد 

كالمستكطنات الصييكنية في فمسطيف عمى شكؿ جزر مسمحة يقبع داخؿ أسكارىا المستكطنكف 
 دكلة ييكدية ىك مف إسرائيؿالفمسطينييف االعتراؼ بي سرائيمكما أف دعكة رئيس الكزراء اإل 3الييكد.
ديارىـ كفؽ قرار إلى  خضر كمنع عكدتيـرضيـ داخؿ الخط األأب الفمسطينييف مف ر طرد العأجؿ 
 دكلة لمييكد تماما مثؿ الجيتك المذم كاف سكانو مف الييكد فقط. إسرائيؿلتبقى  194

 

                                                           
1
 181عبدالحكٌم،منصور،حكومةالعالمالخفٌةحكومةالرجالالماسونٌةالخفٌة،-
2
 .1/159الزغٌبً،أحمد،العنصرٌةالٌهودٌة،-

3
 .255-1/252ةالصهٌونٌة،ٌدٌولوجٌالمسٌري،عبدالوهاب،األ-
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 الخاتمة
 ،جندت كسخرت الديف كاألساطير الييكدية ،يةاستعمار  أكركبيةالصييكنية حركة ييكدية سياسية 

يا أىدافالنجاح في أجؿ  مف ،ات الباطمةدعاءالخداع كاالحتياؿ كالتضميؿ كاال  أشكاؿكمارست كؿ 
ي الييكدم الصييكني في فمسطيف، كىي الحركة التي شكمت اإلستيطانالمشركع  إقامةالمتمثمة ب

يقترب مفيكـ الحقكؽ عند الييكد مف قكاعد القانكف  النمكذج الفاضح لمقانكف الركماني، حيث
مباحة إذا كاف ضحيتيا غير الييكد، كىذا التميز إلى  الركماني، كالمحرمات كاجبة العقاب، كتتحكؿ

في الحقكؽ يستدعي ضركرة الكذب كاالحتياؿ كالخداع في التعامؿ مع غير الييكد، كالقانكف الركماني 
 االحتياؿ عميو كالخداع لو جائز كليس جرمان. ينتزع أم حؽ مف اآلخر كيعتبر

تتمثؿ التي  لمسمات الييكدية الصييكنية المتطرفة، انعكاسكالسمكؾ السياسي الييكدم الصييكني ىك 
متعددة  اتجاىاتي في اإلعبلمم ك قتصادكالنفكذ السياسي كاال ،كالعدكانية ،في ممارسة التطرؼ

 البراءة السياسية.ك  قتصادبناء االك ، اإلستيطافك مف ىدؼ: اليجرة الييكدية،  أكثركمختمفة، لتحقيؽ 
تجاكز القكانيف كالمكاثيؽ كاألعراؼ، ك  المتناقضة ىداؼفي الجمع بيف األ ىذا السمكؾ ككذلؾ تمثؿ

بالعدكانية التي تأتي تجسيدا لجكىر الذات الييكدية الصييكنية، التي تستجمب مشاعر األماف كالتكازف 
 ،كالصفقات المشبكىة كالسكداء ،بممارسة العدكاف كامتبلؾ القكة، كالحفاظ عمى المكاسب المتناقضة

 يا كمكضكعاتيا.أنكاعكالمؤامرات عمى اختبلؼ 
ية كأخبلقية، إنسانكالعرب خصكصان، يجعميا تتجرد مف أية قيكد  غياركالنظرة الييكدية الصييكنية لؤل

عنصرم المركب، كالمضاعؼ لغير الييكد، كأسطكرة الشعب مف سمة االحتقار ال انطبلقاكذلؾ 
 المختار كما تنطكم عميو األسطكرة مف عدكانية كازدكاجية كاستباحة اآلخر.

كلذلؾ كاف ال بد مف التعرؼ عمى عمؽ كجكىر الذات لمشخصية الييكدية الصييكنية التي تخشى 
يخرجيا مف قيكد كضكابط ألنو  كذلؾ ار كاالنفتاح،ستقر التفكؾ كالضعؼ بسبب األمف كاليدكء كاال

ان، كىذا يؤكد ىشاشة ىذه أغيار التعاليـ التكراتية كالتممكدية، كيجعميا تتساكل مع مف تعتبرىـ عبيدان ك 
يصيبيا بالتياكم كالسقكط كالتفكؾ، ألنو  ،إحباطالشخصية كضعفيا كعدـ قدرتيا عمى تحمؿ أم 

 المزيفة.كييدد بزكاؿ الشخصية الييكدية كاليكية 
كلكؿ شخصية عمى اختبلؼ سماتيا طريقة لقراءة كتفسير أقكاليا كسمككيا كمستقبميا، كالييكدية 

ذلؾ، بيدؼ الحماية، إلى  ية، كالتعاليـ الييكدية التممكدية تدعكاالنغزالبسماتيا التي أشرنا ليا تعيش 
 ركة العالمية.ية كمصادر الثاإلعبلمية ك قتصادامتبلؾ القكة المادية كاالإلى  كتدعك

لمتككيف  أساسليا، ككذلؾ ال  أساسكالصييكنية تٌدعي كجكد الشخصية الييكدية القكمية التي ال 
حتى ال  ،ي لمشخصيةاألساسمرتبط بالمكلد كالمكاف كىك ميـ في التككيف ألنو  السيككلكجي الييكدم،

 بناء تحتي ترتكز إليو.إلى  بحاجةاالنسجاـ كاالندماج. كالمكجكد فقط ىك أبنية فكقية أماـ  يبقى عائقا
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بقدر تشابو إال  كعميو، ال يمكف أف تككف ىناؾ كحدة سيككلكجية بيف أفراد المجتمع الصييكني الييكدم
ال كجكد لما يسمى نو إ ية، كلذلؾ يمكف القكؿقتصادكاال جتماعيةالظركؼ الثقافية كالتاريخية كاال
القكمية الييكدية، كالتككيف الييكدم أك  الييكدم المكحد،السمكؾ أك  بالسيككلكجية الييكدية المكحدة،

السيككلكجي قضية مرتبطة بالتاريخ، كليس بالجغرافيا، كىذا غير مكجكد لدل الفئات كالطكائؼ 
في فمسطيف، كىك مجتمع يحمؿ بذكر  كاألقميات كالحركات كاألحزاب في المجتمع الصييكني اليكـ

 الخبلؼ كالفناء.
ة الصييكنية مجبركف لتأميف أفضؿ مستكيات الركح المعنكية لييكديتيـ قادأف  كلذلؾ نرل

سكل دعـ  ،تقكـ الصييكنية باعتداءات متكررة كدكرية غير ذات ىدؼ محدد كعميوكصييكنيتيـ، 
 مشاعر القدرة عمى العدكاف كامتبلؾ القكة.

دفة، بؿ جاء مرتبطا كالكره كالقتؿ لمييكد لـ يكف مف قبيؿ الص ضطيادككذلؾ نبلحظ أف تكرار اال
كتعاليـ دينية لمرض البارانكيا "العظمة كالتميز"، أخضع ليا الييكدم  ،بمكقؼ معتاد كنيج ييكدم

مكقؼ التعزيز التدريجي إلى  كالذم أجاد كيجيد البدء مف مكقؼ الخنكع كالذؿ كاالستسبلـ، ثـ يعمد
 ،المعتقدات المرضيةأك  صكرالمكقع الذم يتبلءـ كيتناسب مع التأك  المكقؼإلى  حتى الكصكؿ

 كامتبلؾ أدكات القكة كالييمنة.
الخداع المتكفرة كالممكنة،  أساليبذلؾ كاجتياز ىذه المراحؿ ال يتـ بدكف تسخير كؿ إلى  كبالكصكؿ

المكقؼ المغتصب، كألنو يممؾ أك  ار في المكقعستمر كبعد ذلؾ يككف اإلصرار الييكدم عمى اال
ىذا المكقع حؽ لو مف حقكقو فبل تراجع عنو، كألف بأف  البارانكياالتصكر المرضي النفسي مرض 

الخاطئة، كمف ىنا يككف اإلصرار عمى تممؾ  ساليبالتعاليـ التممكدية كالدينية تمنعو مف مراجعة األ
ألف  االحتقار كالكره، كذلؾأك  بالقتؿ،األمر  عمى التراجع فينتييالمكقع كعدـ كجكد القدرة كالمركنة 

ىي ممؾ  األرضكؿ أمكاؿ بأف  التممؾ، كاألسطكرة الييكدية الدينية تقكؿإلى  ت الييكدية تدعكالمعتقدا
ىك ممؾ ليـ، كىذه األسطكرة تعكس سمة مف السمات الرئيسية لمشخصية  األرضلمييكد، ككؿ ما في 

أماـ  الالييكدية بحيث تكرس النزعة العنصرية كاألنانية كحب التممؾ كالسيطرة، كالييكدم يككف مسؤك 
اإللو عف األذل الذم يمحقو بالييكد، كلكف بإمكانو أف يغش كيسرؽ كيتممؾ كيقتؿ كيمارس ما يشاء 

 ذلؾ انتياكا لمتعاليـ التكراتية كالتممكدية. يعدكبدكف أف  الرب.أماـ  بدكف أف يككف مسؤكال غيارمع األ
يـ عف ت، كأبعدعماؿالماؿ كاألـ لئلقباؿ عمى عالـ تحكليىي التي اآلخر كفكرة الييكد عف العالـ 

 الزىد، كىذا النمط الفكرم الحياتي المادم الدنيكم كالنفعي ىك الذم أعطى الييكدم خصكصية،
استمدت تعاليميا مف الديانة الييكدية، كمف النزعة المادية العنصرية، كىك ما جعميـ يرفضكف 

اراتيـ كمجتمع الجيتك ىك عنصر االندماج في المجتمعات التي عاشكا فييا، كلعؿ انغبلقيـ في ح
تشخيصي ليـ بأنيـ في خانة البارانكيا، كالدكر الكظيفي لمجيتك كاف ضركريا لمحفاظ عمى األقمية التي 

كدكره في حماية الييكد مف تأثير العناصر  ،شكميا الييكد لتغذية النزعة المادية عمى الجانب الحسي
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صرار  ،اليكـ عمى االعتزاؿ إسرائيؿفسر إصرار الثقافية الخاصة بمجتمعات الشتات، كىك ما ي كا 
كمف الذكباف  ،مجمكعاتيا داخؿ ىذه الدكلة عمى الحارات الخاصة، كيفسر خكؼ الييكدم مف السبلـ

 في المجتمعات.
ف قدرة ك  الييكدم عمى خيانة البمد الذم يحتضنو كيعطيو جنسيتو كمكاطنيتو لصالح الدكلة  استعدادكا 

الصييكنية ليك خير دليؿ عمى فقداف الييكدم لمحس االجتماعي كاألخبلقي، كيندرج في ىذا اإلطار 
 سمسمة طكيمة مف العمميات التجسسية التي قاـ بيا الييكد لصالح الدكلة الصييكنية.

 ستيبلءيا االأىدافك  ،غربية امبريالية أكركبيةية استعمار الييكدية لـ تكف سكل رؤية الحركة الصييكنية 
 كفرض النفكذ السياسي كالييمنة عمى المنطقة. ،كالسيطرة عمييا األرضعمى 

البعد عنيا ىك أك  ية الدينيةاألصكلتبدك ككأنيا حركة أصكلية دينية، كالقرب مف أيضا ككذلؾ ىي 
 ية كالسياسية كالتكسعية.قتصادية االستعمار االفقط لتحقيؽ المصمحة الييكدية الصييكنية 

كقد جاء الخطاب الفكرم السياسي الييكدم الصييكني االمبريالي بمغة تتسـ بالغمكض كالخداع 
ف جية، غير الرسمية م األكركبيةكالمركنة كالتكتيؾ، كذلؾ بيدؼ استقطاب القكل كالسياسات 

الخطاب الييكدم القكؿ إف  كلذلؾ يمكف، أخرلكاستقطاب الطكائؼ كالقكل الييكدية المختمفة مف جية 
 .ىداؼالصييكني ىك خطاب شٌياؿ متعدد الكجكه كاألغراض كاأل
حسب الفئات المستيدفة، كقد أجادت  خرلكىناؾ الكجو الديني كالعمماني، كالكجكه العديدة األ

 الييكدية. أىداؼكالجكىر كاحد كىك الييكدية ، ك كالمياـ ،  دكاراأل اسـالصييكنية كالييكدية أسمكب تق
كاحدة التميز  ىداؼكمف العبث كغير المفيد بالبحث في التناقضات بيف الييكدية كالصييكنية، فاأل

ير كالمنطمقات التكراتية المحرفة، نية بتقاليدىا الدينية كاألساطكالتمييز كالعزؿ الديني كالعرقي، كالصييك 
تشكؿ الرافعة لتعاليـ التممكد الكضعية، كالصييكني بمسمياتو كمنطمقاتو متعددة الكجكه ىك جزء مف 

ات دعاءتحقيؽ إرادة الرب، كما تزعـ الييكدية، كالنبكءات الييكدية الخبلصية، كىك إذا تجرد مف اال
، كانكشاؼ ىذه التي تدعييا الييكدية أية رابطة ىداؼزائفة، فيك مجرد مياجر ال تربطو باألالييكدية ال

تأكيد العبلقة التكسعية بيف إلى  ات الصييكنية بمسمياتيا المختمفة أدلدعاءالرابطة كضعؼ كتيتؾ اال
مفسر  الجيش ىكبأف  قاؿ ي، كبف غكريكف ىك مفاستيطان ماستعمار الصييكنية كالييكدية كمشركع 

التكراة، كالمحاكـ الصييكنية كقراراتيا كالنخب السياسية كالفكرية في المجتمع الصييكني جميعيا تفتخر 
سرائيؿبييكدية الدكلة كبالييكدية، كتجريد الصييكنية ك  مف ييكديتيا كما تدعيو الييكدية مف خداع  ا 

ار كالكجكد، كالفئات الييكدية بمسمياتيا ستمر يعني عدـ قدرتيا عمى اال ،كأساطير كتزييؼ لمحقائؽ
يفيـ ذلؾ جيدا  اءن دعاخبثان ك  كثرمف أقصى اليميف تفيـ ىذه الحقيقة، ككذلؾ اليسار األأيضا المختمفة 
 أيضا.

 إقامةالصييكنية قد فشمت بمحاكلة التمسؾ بمسمياتيا متعددة الكجكه، كفشمت في القكؿ إف  يمكفك 
 الييكدم الغربي.دكلة آمنة بمشركعيا الصييكني 
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ية كالطائفية كالتشدد مقابؿ العصرية كالعممية كالعممانية األصكلكالمجتمع الييكدم يتجو اليكـ بقكة نحك 
ىذه المسميات ىي مسميات زائفة، كالجكىر بأف  ييكدية، كأقؿ صييكنية، عمما أكثركالميبرالية، بمعنى 

كاحد، كالصييكنية بمنطمقاتيا ىي جزء ال يتجزأ مف االرتباط الكثيؽ كالقكم بيف الييكدية كديانة محرفة 
 م كظيفي إمبريالي.استعمار كالصييكنية كمشركع 
ية الغربية ستعمار االالغربي كصنيعتو، أجادت كبقكة كبدعـ مف القكل  ستعماراالكالصييكنية حميفة 

 فمسطيف.إلى  لغة األسطكرة كالخرافات الدينية الييكدية لتجميع الييكد مف الشتات، كتيجيرىـ استخداـ
الدكلة  إقامةكقد تركزت الدعاية الصييكنية كالييكدية الحاقدة عمى فكرة المسيح المنتظر، كربط فكرة 

ال لمديف كاألساطير الدينية استغبلالييكدية الصييكنية في فمسطيف بيذا الظيكر، كاليدؼ ال يعدك ككنو 
المكضكع ىاـ كىاـ جدا، كبأنو ال بد مف التسميـ بيذا بأف  كدغدغة عكاطؼ الناس كالجميكر الييكدم

 .دعاءاال
فمسطيف، أخذت إلى  العالـ كتيجيرىـ ككذلؾ ألف الصييكنية أخفقت في تجميع الييكد مف الشتات في

مع بعض المسؤكليف كالحاخامات عمى إطبلؽ بعض التصريحات كالشعارات  تفاؽتقـك كمف خبلؿ اال
كفيو مصمحة ليـ  ،كىاـ كضركرم ليـ ،رباني اختيارككأنو  ،التي تتحدث عف الشتات الييكدم

 كلمعالـ.
الدعـ كاإلسناد لمكجكد   أشكاؿكفي الكقت ذاتو تقكـ الصييكنية كتعمؿ بكؿ جيد كتنظيـ لتكفير كؿ 

الصييكني الييكدم في فمسطيف مف خبلؿ ىذا الشتات كىذا الكجكد الييكدم في العالـ، كالخاصية 
حة تبرر الشيء كضده، حتى كلك تعارض مع الديف، كالميـ فقط ىك المصم الييكدية كالصييكنية

ية، كالقرب مف الديف كالبعد عنو مرتبط فقط بالمصمحة، كىذا قتصادالصييكنية الييكدية السياسية اال
 ينبع مف جكىر كصميـ الييكدية التي تدعي الديف كالحقيقة غير ذلؾ.ألنو  ،نيج صييكني ييكدم

المفكريف أك  ،األفراديات كتفاىمات مع بعض اتفاقما تقكـ بو الصييكنية أحيانا مف إلى  إضافةىذا 
غير الييكد إلطبلؽ بعض التصريحات كالمقكالت عف الييكد كالصييكنية كقد يككف الكبلـ أك  الييكد

في جكىره كظاىره ضد الييكد، كغير إيجابي كلكنو كبلـ يأتي مقركنا كمرتبطا بالماضي كالتاريخ 
ات بعناية فائقة، كربطيا باألساطير اء كالمصطمحسماال اختياركالممالؾ كاألنبياء كاآلباء، حيث يتـ 

 الخداع كالتضميؿ كالتزييؼ، كاألمثمة عمى ذلؾ كثيرة.  أشكاؿالييكدية كىذا شكؿ مف 
ات الكاذبة كنسج األسطكرة، كربطيا دعاءاال استخداـك  ،النسب ادعاءحيمة إلى  مجأ الصييكنيةتككذلؾ 

 .بالماضي، كىذا تكريس لدكر األسطكرة 
 الييكد ىـ مف حاربكا ككذبكا كقتمكا األنبياء كالرسؿ.فكىذا تناقض صارخ، 

محاكلة إبراز بعض الشخصيات الييكدية حتى كلك كانت تجاىر إلى  ككذلؾ لجأت الصييكنية
لحادىا، كترفض الييكدية كالديف الييكدم، كذلؾ بيدؼ  إبراز صكرة الييكدم العبقرم بعممانيتيا كا 

، ككذلؾ فقد أتقنت الصييكنية لعبة أمريكاك  أكركبافي  االتجاهالصييكنية بيذا كالمتفكؽ، كقد نشطت 
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الصييكنية كالييكدية، حيث الجكىر  أىداؼالمسميات الكىمية لتحقيؽ  اختيارك كالمياـ  دكاراأل اسـتق
التي التدكيف كالتكثيؽ كالسجبلت الدقيقة ك كالتحالفات  ىداؼكاحد كالمضمكف كاحد، كأجادكا صياغة األ
 حداثاألك شطتيا الصييكنية كبرامجيا كسياستيا، كأن أىداؼتتضمف المعمكمات كالبيانات المتعمقة ب

امتبلؾ المعرفة المنظمة كالمتراكمة بشكؿ متسمسؿ، ككجكد الييئات محاكلة كالتطكرات كالمكاقؼ ك 
ككؿ ما تسير عمى متابعة كؿ التفاصيؿ. التي  القيادية كالمرجعيات كقيادات الظؿ كالقيادات الخفية،

كتجنيدىا في  ،أماكف التكاجد الييكدم كالصييكني في العالـ فييتعمؽ بالييكد كالييكدية، كالصييكنية 
 المشركع الصييكني.خدمة 

اإلحساس إلى  تدفع بالعربيكىي المعادلة التي  1948كمعادلة بف غكريكف التي أطمقيا بعد العاـ 
الييكدم الصييكني، كىذا مجرد شائعة ككبلـ مكجو كلو أغراضو النفسية أماـ  بالقصكر كالعجز

م أكركبي غربي، جاء بسبب المؤامرة استعمار كالسيككلكجية، كالحقيقة ىي أف الصييكنية مشركع 
الدكلية الكبرل، كليس بسبب انتصار الصييكنية، كعف طريؽ كعد بمفكر الذم تنكرت فيو بريطانيا 

ي، كاالحتبلؿ البريطاني لفمسطيف، كصؾ االنتداب البريطاني، كقرار التقسيـ، ككذلؾ لمشعب الفمسطين
 المتحدة. األمـمقكلة غكلدامائير التي تؤكد ىذه الحقيقة، حيف قالت: لقد أكجدتنا 

، كىيالتي  ككذلؾ شائعة المجكء، الفمسطينيف لـ بأف  ما زالت الصييكنية تطمقيا كترددىا حتى اليـك
ترككا أرضيـ بناء عمى أكامر كتعميمات نيـ إ ، بؿاسـإلبادة في مجازر دير ياسيف ككفر قييربكا مف ا

بعادىـ عف ساحة  الجيكش العربية، التي كانت تخطط إلبادة الييكد بعد خركج الفمسطينييف، كا 
 المعركة.

بالجبار كالمارد عندما يمتمؾ القكة كالعدكاف كالدعـ كاإلسناد الغربي،  الظيكركالييكدم الذم يحاكؿ 
رعديد كجباف عندما يفقد قدرتو عمى العدكاف، فالعدكانية كالقكة العسكرية كالدعـ إلى  سرعاف ما يتحكؿ

اإلمبريالي ىك حامي األسطكرة الصييكنية الييكدية، كمصدر فرض كجكدىا، كمف دكف العدكاف تزكؿ 
 مجرد عابريف في كبلـ عابر، كأكىاـ في أكىاـ.إلى  رة، كيتحكؿ ىؤالء الييكد كىؤالء الصياينةاألسطك 

في النفكذ كالسيطرة  هالماؿ كدكر  أىميةكلقد أدركت الصييكنية كالييكدية كما يسمى بحكماء صييكف 
ؿ الغنية ىي التي عمى مقاليد الحكـ كالسمطات، كالدكؿ الفقيرة ال تحكـ بالحقيقة كىي دكؿ تابعة، كالدك 

الييمنة كالسيطرة عمى المكارد الطبيعية في مناطؽ العالـ، كىي التي تقكـ باالحتبلالت تحاكؿ 
كامتبلؾ خزائف األمكاؿ التي تسيطر مف خبلليا عمى القرارات  ،عمى الخيرات كتصنيعيا ستيبلءكاال
 ية كالسياسية في الدكؿ الفقيرة كالضعيفة.قتصاداال

الصحافة فإف  في بركتككالت الصييكنية: إذا كاف الذىب ىك سر قكتنا في السيطرةككذلؾ فقد جاء 
لـ يكف سيبل فقد استغرؽ سنكات عديدة مف التخطيط األمر  فينبغي أف تككف قكتنا الثانية. كأل

ـ قد شكؿ نقطة التحكؿ الخطيرة، فقد 1897في العاـ  األكؿكاإلعداد، كلقد كاف المؤتمر الصييكني 
في فمسطيف، كبأنو لـ يكتب  دكلة صييكنية قامةياينة في ىذا المؤتمر عف مخططاتيـ إلأعمف الص
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، كخاصة الصحافة، كالسيطرة التامة عمييا، اإلعبلـى كسائؿ ليا النجاح ما لـ تتـ ليـ السيطرة عم
لذلؾ فقد جاء في البركتكككالت سنمتطي صيكة الصحافة كنكبح جماحيا، كيجب أف ال يككف ألعدائنا 

المجتمع مف غير أف إلى  حتى ال يصؿ طرؼ خبر الكسائؿ الصحفية التي يعبركف فييا عف آرائيـ.
 يمر عمينا.

أك  جميكرية،أك  اطية،استقر كستككف لنا جرائد كصحؼ شتى تؤيد الطكائؼ المختمفة سكاء كانت 
الكبرل  كيجب أف نشجع أصحاب السكابؽ الخمقية عمى تكلي المياـ الصحفية، فكضكيةأك  ثكرية،

 1كخاصة في الصحؼ المعارضة لنا.
الناس  أفكارعمى تجميؿ صكرة الييكدم الجشع البشع في  اإلعبلـكقد ركزت الصييكنية كمف خبلؿ 

 ال قكيا لتجميؿ صكرتيـ.استغبلزية ات الصييكنية الناستغمكضمائرىـ، كقد 
الصييكني دكرا ىائبل في تشكيو كتزييؼ الحقائؽ كقمبيا رأسا  اإلعبلـالغربي كمعو  اإلعبلـكلقد لعب 
ضحية، إلى  مجـر كالمجـرإلى  حؽ، كالضحيةإلى  باطؿ، كالباطؿإلى  كتحكيؿ الحؽ ،عمى عقب
اف الغربي كالصييكني في الحمبلت التحريضية ضد العرب كفي تشكيو الحقائؽ، اإلعبلمكيتبلقى 

 2باطؿ.إلى  كتحكيؿ الحؽ
مطمع القرف التاسع عشر يقضي بعدـ السماح  ذالتكجو األكركبي الغربي االستراتيجي كمنكلقد كاف 

 الظيكر، كتحكؿ دكف السيطرة الغربية عمى المنطقة.أك  إسبلمية بالكجكدأك  مكحدة ألية قكة عربية
ية ستعمار اال، فالمشاريع البريطانية ى األكل  كليد الحرب العالميةأك  ككعد بمفكر لـ يكف كليد ساعتو،

مف قرف كامؿ،  أكثركطف ييكدم، قد سبقت كجكد الحركة الصييكنية ب إنشاءالمسيحية ب األكركبية
 .لحممة نابميكف  ىاألكل  كذلؾ منذ البدايات

 
  

                                                           
1
 لٌفً،أوسكار،البروتوكوالت-
2
 16-2552،15(،16مجلةرؤٌة،العدد)-
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 المبلحؽ
 (1ممحؽ رقـ )

 عدد القتمى تاريخيا مكان المذبحة
 2 م1936نيسان )أبريل( عام  16 بتاح تكفا

 1 م 1937عام آذار )مارس(  17 حيفا
 1 م 1937أيمول )سبتمبر( عام  26 (3؟ )
 2 م 1937تشرين الثاني )نوفمبر( عام  11 يافا

 3 م.1937تشرين الثاني )نوفمبر( عام  14 ؟
 18 م1938آذار )مارس( عام  6 حيفا

 5 م1938تموز )يوليو( عام  4 القدس
 21 م1938تموز )يوليو( عام  6 حيفا

 2 م1938)يوليو( عام تموز  6 القدس
 4 م1938تموز )يوليو( عام  8 القدس

 12 م1938تموز )يوليو( عام  14 ؟
 10 م1938تموز )يوليو( عام  15 القدس

 3 م1938تموز )يوليو( عام  17 تل أبيب
 35 م1938تموز )يوليو( عام  25 حيفا
 47 م1938تموز )يوليو( عام  26 حيفا

 34 م1938آب )أغسطس( عام  26 القدس
 5 م1938تشرين الثاني )نوفمبر( عام  13 ؟

 27 م1939شباط )فبراير( عام  27 حيفا
 3 م1939شباط )فبراير( عام  27 تل أبيب
 3 م1939شباط )فبراير( عام  27 القدس
 5 م1939حزيران )يونيو( عام  2 القدس

 5 م1939حزيران )يونيو( عام  12 بمد الشيخ
 9 م1939)يونيو( عام حزيران  19 حيفا

 تل أبيب، رحوبوت
 بتاح تكفا

 11 م1939حزيران )يونيو( عام 29

 (1) 41 م1946تموز )يوليو( عام  22 القدس
 تل أبيب

 يافا
 3 م1946أيمول )سبتمبر( عام  13

 60 م1947كانون الثاني )يناير( عام  30 بمد الشيخ
 2 م1947شباط )فبراير( عام  28 حيفا
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 1 م1947)أغسطس( عام آب  4 حيفا
 12 م1947)ديسمبر( عام  األولكانون  12 حيفا

 18 م1947)ديسمبر( عام  األولكانون  13 القدس، يافاالعباسية
 12 م1947)ديسمبر( عام  األولكانون  13 حساس
 18 م1947)ديسمبر( عام  األولكانون  14 تل أبيب

 30 م1947)ديسمبر( عام  األولكانون  14 طبريا
 1 م1947)ديسمبر( عام  األولكانون  15 المد

 12 م1947)ديسمبر( عام  األولكانون  19 صفد
 3 م1947)ديسمبر( عام  األولكانون  21 البطرون

 15 م1947)ديسمبر( عام  األولكانون  22 يازور
 11 م1947)ديسمبر( عام  األولكانون  29 القدس
 11 م1947)ديسمبر( عام  األولكانون  30 القدس

 6 م1947)ديسمبر( عام  األولكانون  30 حيفا
 60 م1947)ديسمبر( عام  األولكانون  30 بمد الشيخ

 111 م1948كانون الثاني )يناير( عام  1 حيفا
 15 م1948كانون الثاني )يناير( عام  4 يافا
 9 م1948كانون الثاني )يناير( عام  4 يافا

 (1) 20 م1948كانون الثاني )يناير( عام  5 القدس
 3 م1948كانون الثاني )يناير( عام  5 ؟

 18 م1948كانون الثاني )يناير( عام  7 القدس
 70 م1948كانون الثاني )يناير( عام  8 يافا
 1 م1948كانون الثاني )يناير( عام  15 يافا
 13 م1948كانون الثاني )يناير( عام  16 يافا

 2 م1948كانون الثاني )يناير( عام  19 طمرة
 4 م1948شباط )فبراير( عام  3 ؟

 2 م1948شباط )فبراير( عام  8 القدس
 6 م1948شباط )فبراير( عام  8 حيفا

 7 م1948شباط )فبراير( عام  10 الطيرة
 6 م1948شباط )فبراير( عام  10 القدس
 5 م1948شباط )فبراير( عام  12 صفد

 2 م1948شباط )فبراير( عام  12 الكرمل
 20 م1948شباط )فبراير( عام  14 سعسع

 6 م1948شباط )فبراير( عام  20 حيفا
 27 م1948شباط )فبراير( عام  27 القنطرة
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 25 م1948آذار )مارس( عام  2 الرممة
 14 م1948آذار )مارس( عام  حيفا

 30 م1948آذار )مارس( عام  13 كفر حسينية
 24 م1948آذار )مارس( عام  27 بنيامينا

 40 م1948آذار )مارس( عام  31 تتانيا
 40 م1948آذار )مارس( عام  31 حيفا

 16 م1948نيسان )أبريل( عام  5 صرفند
 300 م1948نيسان )أبريل( عام  9 (1دير ياسين )

 14 م1948نيسان )أبريل( عام  12 قالونيا
 شخصا( 40جميع السكان عدا ) م1948نيسان )أبريل( عام  14 ناصر الدين

 8 م1948نيسان )أبريل( عام  18 الكرمل
 14 م1948نيسان )أبريل( عام  19 طبريا
 14 م1948نيسان )أبريل( عام  20 الكرمل
 50 م1948نيسان )أبريل( عام  22 حيفا
 30 م1948أيار )مايو( عام  1 القبو

 جميع السكان م1948أيار )مايو( عام  3 بيت دراس
 جميع السكان عدا بعض الشيوخ. م1948 أيار )مايو( عام 5 بيت الخوري

 جميع السكان م1948أيار )مايو( عام  6 الزيتون
 250 م1948حزيران )يونيو( عام  11 المد

 عائمة(25جميع السكان عدا ) م1948؟ حزيران )يونيو( عام  الرممة
 1عائمة( 35من ) أكثر م1948)أكتوبر( عام  األولتشرين 28 الدوايمة

 
 

  

                                                           
1
،مؤتمرستونعاماعلىنكبةفلسطٌن،الجامعة1948(بارودنعٌم"البعدالغرافًلنكبةعام1ولمزٌدمنالبٌاناتٌمكنالرجوعإلى:-

،الالجئونالفلسطٌنٌونالواقعالراهنوالحل،ج(المسٌرٌنعبدالوهاب،موسوعةالٌهود2551المٌة،غزة،ب(أبوستة،سلمان،اإلس

 .137-7،136والٌهودٌةوالصهٌونٌة،ج
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 ، غزة.2001، 1كالتكثيؽ، ط
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 ـ.2008الجامعة اإلسبلمية، غزة، 
فمسطيف بيف مزاعـ الصييكنية كحقائؽ التاريخ، جامعة الدكؿ العربية،  أراضيالبديرم، ىند،  .6

 القاىرة.
 ـ.2005، 1ف ييكدية الدكلة حتى شاركف، دار الشركؽ، طبشارة، عزمي، م .7
، 1د سعيد، دار دجمة، طأدكار البطاط، محمد ىاشـ، النقد السياسي لبلستشراؽ في فكر  .8

 ـ.2016
بيمكؿ، جبر، المكاثيؽ كالعيكد في ممارسات الييكد، قراءة في الفكر الديني كالفكر السياسي،  .9

، 1ية لمدراسات كالنشر كالتكزيع، بيركت، طالييكدم المعاصر، محمد المؤسسة الجامع
 ـ.2004
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 في منظمة التحرير الفمسطينية. بحاثمجمة شؤكف فمسطينية، تصدر عف مركز األ -3
 ية )مدار(.سرائيمية، تصدر عف المركز الفمسطيني لمدراسات اإلإسرائيممجمة قضايا  -4
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2- https://www.alukah.net 

3- https://drabbass.wordpress.com 

4- https://pulpit.alwatanvoice.com 

https://drabbass.wordpress.com/
https://www.alukah.net/
https://drabbass.wordpress.com/
https://pulpit.alwatanvoice.com/

