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ي كتابه ي أننا نؤيد ما يطرحه ف شرنا لكتاب السید شاحاك ال يعن ن

النتائج السیاسیة

إن المواقف المستمرة للیھودية الكالسیكیة تجاه األغیار، تؤثر تأثیرًا شـديدًا           
س، ھؤالء الصھیونیین الذين يمكننا اعتبـارھم       على اتباعھا، الیھود األرث    وذوك

وھــذه المواقــف تــؤثر أيضــاً، مــن خــالل الصــھیونیین، علــى   .اســتمرارًا لھــا
، كلمـا أصـبحت    1967وكانت إسـرائیل، منـذ العـام        .سیاسات دولة إسرائیل  

، كلما تأثرت سیاساتھا باالعتبارات األيديولوجیة الیھودية أكثـر         "يھودية"أكثر  
وھــذا التــأثیر  . بالمصــالح اإلمبريالیــة المبلــورة بــدون انفعــاالت  ـمـن تأثرھــا 

االيديولوجي ال يدركه عادة، الخبراء األجانب، الذين يمیلون الى تجاھل تأثیر   
وھـذا مـا    .الديانة الیھودية على سیاسات إسرائیل، أو التقلیل من أھمیتـه         

.يفسر لماذا كانت معظم تكھناتھم تكھنات غیر صحیحة

ي           وفي الوا  قع، فإن األسباب الدينیة، التي غالبًا ما تكـون أسـبابًا تافھـة، ـھ
والحیّـز  .التي تخلق األزمات الحكومیة اإلسرائیلیة، أكثر من أي سـبب آخـر           

ب دائمـاً، بـین                  ي تنـش الذي تخصصه الصحافة العبريـة لبـحث الخالفـات الـت
مـن الحیّـز   الجماعات الدينیة المختلفة، أو بین العلمانیین والمتـدينین، أكبـر        

ي أزمنـة الحـرب أو التـوترات المتعلقـة              الذي تخصصه ألي موضوع آخر، إال ـف
س /وفــي وقــت كتابــة ھــذا الكتــاب، أي فــي آب .بالقضــايا األمنیــة أغســط

، كانــت بعــض المواضــیع التــي تســتحوذ علــى االھتمــام األكبــر لقــراء 1993
ي     ي    ھـل يُـدفن الجنـود الـن يُقتلـون أثنـاء الخد            :الصحف العبريـة، ـھ مـة، ـف

مناطق منفصلة ضمن المدافن العسكرية اإلسرائیلیة إذا كـانوا أبنـاء أمھـات            
غیر يھوديات؟ 

ي تحتكـر دفـن              وھل ُيسـمح لجمعیـات دفـن المـوتى الدينیـة الیھوديـة، الـت
الموتى الیھود كافة باسـتثناء أفـراد المسـتوطنات، بمواصـلة عادتھـا بختـان        

ب إذن مـن العائلـة    و(جثث الیھود غیر المختونین قبل دفنھـا        ؟ )مـن دون طـل
وھل سیبیح القانون، استیراد اللحوم غیر المذبوحة على الطريقة الیھودية،  
والمحظورة بصورة غیر رسمیة منذ إنشاء الدولة أم سـیمنعه؟ وھنـاك عـدد              
أكبر من ھذا النوع من المسائل، التي تستحوذ على اھتمام عامـة الیھـود              
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وع المفاوضات مـع الفلسـطینیین وسـوريا،        اإلسرائیلیین أكثر بكثیر من موض    
.على سبیل المثال

وكانـــت محـــاوالت بعـــض السیاســـیین اإلـســرائیلیین لتجاھـــل عوامـــل      
ى عواـقب          "االيديولوجیة الیھودية " لصالح مصالح امبريالیة صرفة، قد أدت اـل

ي         1974ففي أوائل العام    .وخیمة ، كانت إلسرائیل بعـد ھزيمتھـا الجزئیـة ـف
ان، مصلحة حیوية في وقف النفوذ المتجدد لمنظمة التحريـر          حرب يوم الغفر  

ى اعتـراف الـدول العربیـة بھـا         الفلسطینیة، التي لم تكن قد حازت بعد، عـل
وقـد بلـورت الحكومـة      .على أنھـا الممثـل الشـرعي الوحیـد للفلسـطینیین          

اإلسرائیلیة خطة لدعم النفوذ األردني في الضفة الغربیة، الذي كـان نفـوذًا             
وقد طالب الملك حسین بمقابل منظور عندما طُـلب       .، في ذلك الوقت   كبیرًا

ي الضـفة                 .منه تأيید الخطة   ى أن يقـیم كبیـر مؤيديـه ـف فجـرى االتفـاق عـل
الغربیــة، الشــیخ الجعبــري مــن مدينــة الخلیــل، الــذي كــان يحكــم القســم  
الجنوبي من الضـفة الغربیـة بقبضـة حديديـة وبموافقـة وزيـر الـدفاع آنـذاك،              

ايان، أن يقیم حفلة لوجھاء المنطقة في باحة مسكنه الفخم في           موشیه د 
وكان للحفلة التي تُقام تكريمًا لعید میالد الملـك، أن تتمیّـز بعـرض              .الخلیل

ــألردن ــالم األردنـیــة، وتكـــون بدايـــة لحملـــة موالـیــة ـل ــن .علنـــي لإلـع ولـك
ا في الجوار، الذين كانو   "كريات أربع "المستوطنین المتدينین في مستوطنة     

مجرد حفنة من األشخاص في ذلك الوقت، سمعوا بالخطة وھددوا رئیسـة            
الحكومة آنذاك، غولدا مئیر، ووزيرھا دايان، بالقیام باحتجاجات قوية، ألن رفع 

ض كمـا قـالوا، المبـادئ             "دولة غیر يھودية  "علم   ضـمن أرض إسـرائیل، ينـاق
ب  "تعود"المقدسة التي تقول بأن ھذه األرض   ا أن ھـذا  وبمـ .للیھـود فحـس

المبدأ، مبدأ مقبول من الصھیونیین كافة، فقد كان على الحكومة أن ترضـخ             
.لمطــالبھم وتــأمر الشــیخ الجعبــري باالمتنــاع عــن عــرض أي أعــالم أردنیــة

وعلیه، فقد عمد الجعبري ال شعر بمذلة عمیقة، الى إلغاء الحفلة، وصـوّت   
س، الـذي عُ          قـد بعـد ھـذه    الملك حسین في مؤتمر الجامعة العربیة في فـا

ى          الحادثة بوقت قصیر، لصالح منظمة التحرير الفلسـطینیة واعتـرف بھـا عـل
.أنھا الممثل الوحید للفلسطینیین

وبالنسبة الى معظم العامة من الیھود اإلسرائیلیین، فإن المحادثات الجارية 
، متـأثرة بـدورھا، بمثـل ھـذه االعتبـارات االيديولوجیـة             "الحكم الذاتي "حول  
.ية، أكثر من تأثرھا بأي اعتبارات أخرىالیھود

ي السیاسـات اإلسـرائیلیة،              واالستنتاج الذي ُيستخلص من ھذه النظـرة ـف
إن تحلـیالت   :المدعوم بتحلیل للیھودية الكالسیكیة، يجب أن يكـون التـالي         

ى أھمیـة طابعھـا الفريـد         ي ال تشـدد عـل صناعة السیاسة اإلسرائیلیة، الـت
والمقارنة السھلة إلسرائیل .تكون تحلیالت خاطئةيجب أن "دولة يھودية"ـك

بحاالت أخرى من حاالت اإلمبريالیة الغربیة، أو بدول استیطانیة أخرى، ھي           
ى الفصـل            .بصفة خاصة، مقارنة غیر صـحیحة      ي ظـل النظـام القـائم عـل فـف

ض جنــوب أفريقیــا مقســمة رســمیًا الــى قســمین،   87العنصــري، كانــت أر
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ض، و للبـ "تعود"بالمائة منھا    "تعـود " بالمائـة منھـا قیـل، رسـمیاً، بأنھـا            13ی
باإلضافة الى ذلك، أنشئت، رسمیاً، دول ذات سـیادة، مـا ُيسـمى             .للسود

.البانتوستان، تتجسد فیھا كل رموز ھذه السیادة

تطالب بعدم جواز االعتراف بأي جزء مـن أرض         "األيديولوجیة الیھودية "ولكن  
ود، وبعدم جواز السماح الرسمي بعرض أي    لغیر الیھ "يعود"إسرائیل، كجزء   

ومبـدأ اسـترداد    .عالمة مـن عالمـات السـیادة، مثـل رفـع األعـالم األردنیـة              
س مجـرد               بالمائـة منھـا،     87األرض يطالب مثالیاً، بأن تصبح كـل األرض، ولـی

وتحظّر .في میعادھا، أي أن تصبح مملوكة من الیھود       "مستردة"مثالً، أرضًا   
ذلك المبدأ المالئم جداً، مبدأ اإلمبريالیة، الذي كـان         "ھوديةااليديولوجیة الی "

قد عرفه الرومان، واتبعه من بعدھم، العديـد مـن اإلمبراطوريـات العلمانیـة،              
"والذي صاغه اللورد كرومر أفضل صیاغة، يقوله       إننا ال نحكم صر، إننا نحكم   :

ي    فااليديولوجیة الیھوديـة تمنـع اعترافـًا مـن ھـذا ال           ".حكام مصر  قبیـل؛ وـھ
حكـام غیـر    "تمنع أيضاً، اتخاذ موقف ينّم في ظاھره، عن االحترام تجـاه أي             

ض إسرائیل  "يھود وال يمكن إلسرائیل أن تستخدم ضمن المنطقـة  .ضمن أر
التــي تعتبــر جــزءًا ـمـن أرض إســرائیل، نظــام العـمـالء برمتــه، ـمـن ملــوك      

ي األزمنـة     وسالطین ومھراجات وزعماء، أو نظام الـديكتاتوريین التـابعی         ن، ـف
األحدث، وھو النظام المالئم جدًا في حـاالت أخـرى، للسـیطرة السیاسـیة              

وبالتالي، فإن المخاوف، التي يعبّر عنھا الفلسطینیون عادة، من .اإلمبريالیة
ى      "بانتوسـتان "أن يُعرض علیھم إنشـاء       س موجبـًا لھـا عـل ، مخـاوف ال أسـا

یلیًا إال إذا فقـدت أرواح إسـرائیلیة   وال يمكننا أن نتصور تراجعًا إسرائ    .اإلطالق
، وفي عواقب الحرب في لبنان،      1973كثیرة في الحرب، كما حصل في عام        

، بما أن ھذا التراجع يُمكن أن يُبرر بالمبدأ القائل بأن           1985–1983في فترة   
ولكـن األمـر الـذي ال       .قدسیة الحیاة الیھودية أھـم مـن االعتبـارات األخـرى          

 أن تھب إسرائیل، ما دامت باقیة دولة يھودية، سیادة          يمكنه أن يحصل، ھو   
ى حكمـًا ذاتیـًا حقیقیـاً، لغیـر                     مزيفة ولكنھا مع ذـلك، حقیقیـة رمزيـاً، أو حـت

فإسـرائیل مثلھـا    .الیھود، ضمن أرض إسـرائیل، وألسـباب سیاسـیة صـرفة          
ى جماعـة دون أخـرى،           مثل بعض البلدان األخرى، دولـة حصـرية تقتصـر عـل

.إلسرائیلیة میزة خاصة بإسرائیل بالذات، دون غیرھاولكن الحصرية ا

ى         "االيديولوجیـة الیھوديـة   "ويمكننا أن نقدّر بأن      ى تأثیرھـا عـل ، باإلضـافة اـل
یة، تؤثر أيضاً، على قسم مھم من يھود الشتات، وقـد           السیاسات اإلسرائیل 
ولما كـان وضـع االيديولوجیـة الیھوديـة موضـع التنفیـذ           .يكون على أكثريتھم  

ى حـد بعیـد،                  الفعلي يعتمد على إسرائیل قوية، فإن ھذا بـدوره، يعتمـد اـل
على الدعم الذي يقدمه يھود الشـتات إلسـرائیل، وخصوصـًا يھـود الواليـات         

میركیة، وصورة يھود الشتات ومواقفھم من غیـر الیھـود، تختـلف       المتحدة األ 
ف الیھوديـة الكالسـیكیة كمـا وصـفناھا أعـاله         ويظھـر ھـذا   .تمامًا عـن مواـق

االخــتالف أكثــر مــا يظھــر، فــي البلــدان الناطقــة باإلنكلیزيــة، حیــث تحصــل  
والوضع على أسوأ ما يكون في الواليـات       .بانتظام، أفدح التحريفات للیھودية   

لمتحدة وكندا، الدولتین اللتین تفوق قوة تأيیدھما للسیاسات االسرائیلیة، ا
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ض تناقضًا صارخًا مع الحقوق اإلنسانیة، قـوة        بما فیھا السیاسات التي تتناق
.أي تأيید آخر لھا

س دعــم الواليــات المتحــدة إلســرائیل بالتفاصــیل      وال يمكننــا، عنــدما نــدر
س بالمطلق، أن نفسر ھذ  ى    الملموسة ولی ا الدعم تفسیرًا وافیـاً، فقـط عـل

ي الحسـبان          .أنه نتیجة المصالح االمبريالیة األمیركیة     ي أن يُؤخـذ ـف إذ ينبـغ
النفــوذ القــوي الــذي تمارســه الطائفــة الیھوديــة المنظمــة فــي الواليــات     
المتحدة، دعمًا للسیاسات االسرائیلیة كافـة، مـن أجـل تفسـیر سیاسـات              

ي          .وسطاإلدارات األمیركیة في الشرق األ     وھـذه الظـاھرة ملحوظـة أكثـر ـف
ى قـدر                      ي ال يمكـن أن تُعتبـر مصـالحھا الشـرق أوسـطیة عـل حالة كنـدا الـت
ى تفـاني                 ص إلسـرائیل يفـوق حـت مماثل من األھمیة، ولكن تفانیھـا المخـل

ي كـال البلـدين           .الواليات المتحـدة لھـا     ي    (والمنظمـات الیھوديـة ـف وأيضـًا ـف
، بـالوالء نفسـه الـذي منحتـه األحـزاب           )فرنسا وبريطانیا ودول عديدة أخرى    

كما أن العديد من الیھود الـذين       .الشیوعیة لالتحاد السوفییتي لوقت طويل    
يبدون نشیطین في الدفاع عن الحقوق اإلنسـانیة، والـذين يتبنّـون وجھـات             
ّس                    ي تـم ي القضـايا الـت نظر منشـقة بخصـوص مسـائل أخـرى، يُظھـرون ـف

ي طلیعـة المـدافعین عـن           إسرائیل، درجة الفتة من االسـتبدا      د ونجـدھم ـف
ومن المعروف جیدًا في إسـرائیل بـأن الشـوفینیة          .سیاسات إسرائیل كافة  

والتعّصب الذي يُظھره يھود الشتات المنظمین في تأيیدھم إلسرائیل، أكبر          
خصوصـًا  (بكثیر من الشوفینیة التي يظھرھـا الیھـودي اإلسـرائیلي العـادي             

ي كنـدا والواليـات             وھذا التعصّـ  ).1967منذ العام    ب ملحـوظ بصـفة خاصـة ـف
المتحدة، ولكنني سوف أركز على الواليات المتحدة بسبب أھمیتھـا األكبـر            

س   ولكن تجدر اإلشارة الى أننا نجد أيضاً، يھودًا ال تختلف آراؤھـم          .بما ال يُقا
مــع االعتبــار الــذي (فــي السیاســات اإلســرائیلیة عــن آراء بــاقي المجتمــع 

غرافیا والدخل والمكانة االجتماعیة، والى ما ھنالك من        تستحقه عوامل الج  
).عوامل أخرى

ض                    ي بـع ض الیھـود األمیـركیین شـوفینیة، تكـون متطرفـة ـف لماذا يُبـدي بـع
األحیان وال يبديھا غیرھم؟ علینا أن نبدأ بلحظ األھمیة االجتماعیة، وبالتالي 

أنھا ال تقبل  :األھمیة السیاسیة، للمنظمات الیھودي ذات الطبیعة الحصرية      
(مبدئیاً، بأعضاء من غیر الیھود     وھذه الحصرية تتناقض تناقضـًا مضـحكًا مـع         .

ض قبـول عضـوية                 ي تـرف بحثھا الدؤوب الكتشاف أكثر النـوادي المغمـورة الـت
يھــودًا "وھــؤالء الــذين يمكننــا أن نســمیھم  ).يھــودي ـمـن أجــل أن تــدينھا 

 العمـل، برفقـة يھـود       ، والذين يمضـون معظـم أوقـاتھم خـارج دوام          "منظمین
ى                 آخرين، يمكننا أن نعتبرھم مـن أنصـار الحصـرية الیھوديـة والمحافظـة عـل

ي ظـل         .مواقف الیھودية الكالسیكیة تجاه األغیـار      ولكـنھم ال يسـتطیعون ـف
ي الواليـات                 الظروف الحاضرة، التعبیر علنًا من ھذه المواقف تجـاه األغیـار ـف

ولكنھم .بالمائة من عدد السكان   97المتحدة، الذين يشكلون ما يزيد على       
ـ               ي دعمھـم ـل الدولـة  "يعوضون عن ذلك بالتعبیر عـن مـواقفھم الحقیقیـة ـف

.والمعاملة التي تعامل بھا األغیار في الشرق األوسط"الیھودية
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س الذي أبداه كل ھذا العـدد            وإال، كیف لنا، خالف ذلك، أن نفسر ھذا الحما
تن لوثر كینغ، مـثالً، مقارنـة بامتنـاعھم         من الحاخامات األمیركیین دعمًا لمار    

عن تأيید حقوق الفلسطینیین، حتى حقوقھم اإلنسانیة الفردية؟ كیف لنـا،        
خالف ذلك، أن نفسر التناقض الصارخ بین مواقف الیھودية الكالسیكیة نحـو            
األغیار، التي تتضمن القاعدة القائلة بوجوب عدم إنقاذ حیاتھم إال من أجـل             

ة، وبـین تأيیـد الحاخامـات األمیـركیین والیھـود المنظمـین             المصلحة الیھوديـ  
لحقوق السود؟ فمارتن لوثر كینغ وغالبیة السود األمیركیین، لیسـوا يھـوداً،            

س فحسب، .مع كل ذلك وحتى إذا اعتبرنا بأن الیھود المحافظین واألرثوذوك
الذين يشكلون مجتمعین، أكثرية الیھود المنظمین، ھم الذين يحملون مثل          

ذه اآلراء في األغیار، إال أن القسم اآلخر من الیھود األمیركیین المنظمین،      ھ
.اإلصالحیین، لم يعارضھم قط، بل، في رأيین، يظھر متأثرًا جدًا بھم

ي الواقـع      ب أن نتـذكر   .إن تفسیر ھذا التناقض الظاھري أمر سـھل ـف إذ يـج
ي       طبیعتھـا؛  بأن الیھودية، خصوصًا في شكلھا الكالسـیكي، اسـتبدادية، ـف

ي أزمنتنـا لـم يكـن                 وإن سلوك مؤيدي االيديولوجیة االسـتبدادية األخـرى ـف
فستالین ومؤيدوه لم يكلّوا    .مختلفًا عن سلوك الیھود األمیركیین المنظمین     

ي                  من إدانة التمییز ضـد السـود األمیـركیین والجنـوب أفـريقیین، خصوصـًا ـف
ت تُرتـكب داخـل االتحـاد         ي كاـن ونظـام  .السـوفییتي خضم أسوأ الجرائم الـت

الفصل والتمییز العنصري في جنوب أفريقیا لم يتوقف عن شجبه النتھاكـات           
حقــوق اإلنســان التــي ترتكبھــا األنظمــة الشــیوعیة أو األنظمــة األفريقیــة    

.األخرى، كما لم يتوقف عن شجبھا مؤيدوه في البلدان األخرى

رء للديمقراطیـة أو    ولذلك، فإن تأيید الم   .ويمكن إعطاء أمثلة مشابھة عديدة    
لحقوق اإلنسان، ھو تأيید ال معنى له، أو حتى أنه تأيید مؤذ ومضلل عندما              
ال يبدأ بانتقاد الذات، وبتأيید حقوق اإلنسان عندما تنتھكھا الجماعة نفسھا           

وأن أي تأيیـد لحقـوق اإلنسـان عمومـاً، يصـدر          .التي ينتمي الیھا ھذا المرء    
"الدولـة الیھوديـة   " األغیار الذين تنتھـك      عن يھودي، وال يشمل تأيید حقوق     

.حقوقھم، ھو تأيید مضلل مثل ضـالل التأيیـد السـتالیني لحقـوق اإلنسـان              
ي أبـدتھا              وإن الحماسة الظاھرية التي أبداھا الحاخامات األمیركیـون، أو الـت
المنظمات الیھودية، في الواليات المتحدة، خـالل الخمسـینات والسـتینات،           

الجنوب، لم يكن حافزھا إال اعتبارات المصلحة الشخصـیة         تأيیدًا للسود في    
.الیھودية، تمامًا مثلما كان التأيید الشیوعي لھؤالء السود أنفسھم

ي                في كال الحالتین كانت محاولـة السـتقطاب طائفـة السـود سیاسـیاً، وـف
الحالــة الیھوديــة، كانــت محاولــة الســتقطاب تأيیــدھم الغاـفـل لسیاســات   

.األوسطإسرائیل في الشرق 

لذلك، فإن اإلمتحان الحقیقي الذي يواجه الیھود اإلسرائیلیین ويھود 
الشتات ھو امتحان نقدھم الذاتي الذي ينبغي أن يشمل نقد الماضي 
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والجزء األھم لھذا النقد يجب أن يكون مواجھة الموقف الیھودي .الیھودي
د وعن حق، وھذا ما يطلبه الیھو.من غیر الیھود، مواجھة مفصّلة وصادقة

إن يواجھوا ماضیھم ھم، لیصبحوا بالتالي، مدركین للتمییز :من ھؤالء
ففي السنوات األربعین األخیرة .واالضطھادات التي ارتُكبت بحق الیھود

جاوز الى حد كبیر عدد األغیار الذين قُتلوا على يد الیھود، عدد الیھود الذين 
ھادات والتمییز ضد األغیار، كما أن مدى االضط.قُتلوا على يد غیر الیھود

، بتأيید يھود الشتات المنظمین، يجاوز "الدولة الیھودية"التي ارتكبتھا 
.تجاوزًا كبیرًا مدى المعاناة التي سببتھا للیھود األنظمة المعادية لھم

أشكال العنصرية األخرى (وعلى الرغم من أن النضال ضد معاداة السامیة 
، فإن النضال ضد الشوفینیة والحصرية الیھودية، ينبغي أال يتوقف أبدًا)كافة

الذي يجب أن يشمل نقدًا للیھودية الكالسیكیة، ھو نضال يساويه في 
.األھمیة، أو يفوقه أھمیة


