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تقديم
"إن الصهيونية هي حركة عنصرية رجعية وثيقة الصلة باإلمبريالية العالمية .وهي تقدم حالً شوفينياً ،رجعياا ً واافااا ً للمساللة
اليهودية في إطار مشروع استعماري ـ استيطاني يشكل نقيضا ً للوجود الوطني لشعب فلسطين ويرتبط بقااه باساتمرار تبدياد
الشعب الالسطيني واغتصاب أرضه وحقوقه".
به ا الصاايلة المكياااة يتناااوم البرنااام السياسااي للجبهااة الديمقراطيااة لت رياار فلسااطين الصهههيونية ك ركااة سياس اية تظللهااا
إيديولوجيا اافاة استهدفت وما االت فلسطين أرضاا ً وشاعباً ،وتساببت فاي ها ا الساياش بنشاوم "المساللة الوطنياة الالساطينية"
بعناصرها المعروفة :االقتالع مان الاوطن واحتاللاه ،التبدياد القاومي ،اإلعادام السياساي ،مصاادر ال قاوش الوطنياة وحرماان
الشعب الالسطيني من حقه في تقرير مصير ب رية على أرضه.
"إن االستعمار االستيطاني الصهيوني يشكل العقبة الرفيسية في طريق إنجاا حل جا ري للمساللة الوطنياة الالساطينية" يقارر
البرنااام السياسااي للجبهااة الديمقراطيااة فااي فصااله اصوم .وعليااه يصاابل التوق ا

أمااام "الصااهيونية" ك يااديولوجيا وسياسااة

وممارسة عملية ضرور وشرط رف يسي من شروط تملك الوعي ال ي يسمل بالمواجهاة الاكرياة والسياساية وبالتاالي العملياة
لعنوان وم ور المشروع المعادي ال ي أقام كيانه على أنقاض الكيان الالسطيني.
ه الدراسة تقدم معالجة وافية للصهيونية من خالم سبعة عناوين تبدأ ب عطام لم ة عن تاريخ اليهود بارا اصسطوري عان
الميبت علميا ً في ه ا التاريخ  ،لتنتقل بعد ذلك إلى التعري بما يسمى "المسللة اليهودية" وكش ج رها ال قيقاي ـ بعيادا ً عان
تزوير اإليديولوجيا ـ في التطور االقتصادي واالجتماعي للمجتمعات التي عاش فيها اليهود وفي ال قبات التاريخية المعنية.
الاصل اليالث من الدرا سة يتناوم الصهيونية بمعناها السياسي (أي بما يتجااوا تعبيارات "ال ناين الاداف " لالساطين بادما ً مان
منتص القرن التاسا عشار ،لتصال إلاى حوامال و صاي تنظيمياة ملموساة أهمهاا ماا سامي بالتياارات "الصاهيونية العمالياة"
اقتصر عليها الاصل الراب بسبب من دورها اصساسي في حركاة االساتيطان وصاو ً
ال إلاى إعاالن دولاة إسارافيل .وها ا ماا ال
ينطبق بناس الدرجة على التيارات الصهيونية اصخرى وبال ات تيار الصهيونية التنقي ية ال ي نشل من صالبه حازب حياروت
وتكتل الليكود فيما بعد.
الاصل الخامس من الدراسة يعال الصهيونية الرسمية وفي إطارهاا المامتمرات الصاهيونية والممسساات التاي انبيقات عنهاا:
المنظمااة الصااهيونية العالميااة ،بنااك االسااتيطان الصااهيوني والصااندوش القااومي اليهااودي (ومهمتااه اسااتمالر اصراض اي فااي
فلسطين .
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وقد لعبت ه الممسسات دورا ً فافق اصهمية في تلسيس دولة إسرافيل ،إن بمتابعة فارض وقااف االساتيطان وتكييا

الهجار

إلى فل سطين أو باتجا ب م المساعي لل صوم على دع الدوم االستعمارية للمشروع السياسي الصهيوني.
وه ا ما أثمر عن التبني اإلمبريالي اللربي له ا المشروع من قبل :إيطاليا ،فرنسا ،الواليات المت د  ،وبخاصة بريطانياا التاي
أطلقت وعد بلاور ال ي يعالجه الاصل السادس من الدراسة.
ووفق اا ً لوعااد بلاااور ال ا ي تعهاادت فيااه بريطانيااا ب قامااة "وطاان قااومي" يهااودي علااى اصراضااي الالسااطينية ،أطلقاات س الطات
االنتداب البريطاني العنان للهجر اليهودية المكيااة ورعات بناام ركاافز الدولاة الصاهيونية ووفارت ال ماياة لهاا ،اصمار الا ي
يمكد الصلة العضوية بين الصهيونية واإلمبريالياة" .لقاد وجادت الصاهيونية فرصاتها لت ويال مشاروعها الرجعاي إلاى وقااف
اسااتيطانية علااى أرض فلسااطين (تطاارش إلااى أساالوبها الاصاال الساااب ماان ه ا الدراسااة باضاال توافااق أهاادافها م ا مصااالل
اإلمبرياليااة العالميااة ومخططاتهااا للهيمنااة علااى المنطقااة العربيااة ونهااب ثرواتهااا والساايطر علااى أسااواقها .لقااد نمااا المشااروع
الصهيوني وترع رع في ظل االستعمار البريطاني .وهو ي افظ على كيانه التوسعي وتاوقاه الناوعي باضال الادع المتواصال
من قبل اإلمبريالية اصمريكية …" (ص 3من البرنام السياسي للجبهة الديمقراطية .
إن ما تقدمه ه الدراسة عان الصاهيونية كاالف لاها أفضال للاصال اصوم مان البرناام السياساي للجبهاة الديمقراطياة .ولمان
يريد التوس عليه العود إلى مراج عد ومنها ما ت إيراد على هوامش النص.

مكتب التثقيف المركزي
خـريـف 2007

أوالً ــ لمحة عن تاريخ اليهود
التورا ليست كتاب تاريخ وعدد من روايات هاا ذات مادلوم رمازي أو بعاد أخالقاي أو وظيااة توجيهياة وال تعكاس بالضارور
أحاادات تاريخيااة وقعاات بااالمعنى التاااريخي الم اادد أو الصااارم للكلمااة  ..لكاان إذا ساالمنا بمااا تقولااه التااورا عاان نسااب اليهااود
إلبراهي  ،وبما يقام عن كونه الجد المشترر له وللمسلمين العرب ،ف ننا أمام هجر يتاق الممرخون أن إبراهي الخليال سالك
حاران الواقعاة علاى منااب البلايخ (أحاد روافاد الاارات
خاللها طريق الارات اصيمن في رحلته مان أور (جناوب العاراش إلاى ل
مار بالبي كماام والمياادين وديار
مر بمدينة ماري العمورياة عبار طرياق القوافال ،فبعاد أن َّ
حران َّ
اصوسط  .وفي الطريق إلى ل
ً
حران ،توجه منها إلى دمشق عبر تادمر ثا إلاى ناابلس فبئار
الزور عبر الارات عند الرقة ،ث صعد شماال م نهر البليخ إلى ل
السب  ،قاطعا ً مسافة أل كيلو متر ،وكان ذلك حوالي عام  1850قبل الميالد (ش .م. .
ويروى أن إبراهي راش بولد إسماعيل في فلسطين ن و عام  1794ش .م ،.وبعد مولد بلرب عشر سنة راش إباراهي مان
اوجته اصولى سار بولد الياني اس ق والد يعقاوب ،الا ي نازع ما أوالد إلاى مصار ن او عاام  1656قبال المايالد ،بسهبب
القحط الذي نزل بفلسطين.
وبخالل ما يرد في المراج الدينية عن أحااد إبراهي في مصار ،فا ن كتاب التااريخ وال ارياات ال تلقهي أضهوا جديهة علاى
حيااا هاامالم المهاااجرين ،وال كي ا عاشااوا واناادمجوا فااي المجتم ا الجديااد ،أي أن تاريخيااة القصااص الدينيااة غياار ممكااد ،
وبخالل ه القصص ال شيم ييبت صلة موسى بالمهاجرين القادمين من فلسطين.
وياارجل أن النبااي موسااى كااان أحااد ضااباط الارعااون ،وربمااا أحااد الكهنااة ال ا ين اعتنقااوا أو بشااروا بعقيااد التوحيااد (عقيااد
أخناتون  ،فقد حاوم ه ا الارعون أن يارض ديانة التوحيد فرضاً ،وناوئ اآللهاة اصخارى ،وركاز عادام علاى اإللاه "أماين"
إله طيبة ،وهجر المدينة وابتنى عاصمة جديد في تل العمارنة ،وبعد موته ت اضطهاد أتباعه بشد  ،ومن المرجل أن موسى
هو أحد أتباع ه الديانة ،وأن هجرته إلى فلسطين كانت ت ت وطل االضطهاد ،وإعاد آلهة مصر الساابقة فاي ظال فرعاون
الجديد رمسايس اليااني ،الا ي تاولى عارش مصار باين  1300ـ  1222ش .م .ويقادر الممرخاون خاروو موساى وأتباعاه مان
مصر حوالي سنة  1290ش .م .وقدر بعض الباحيين أن ع دد المهاجرين آن ار حوالي ستة آالل دون إبدام أي أساس لتبريار
ه ا الرق (.)1
وقد سلك الموسويون في خروجه الضاة اليمنى للب ر اصحمار باتجاا الجناوب ،وعباروا الب ار وأكملاوا سايره جنوباا ً علاى
ضاته اليسرى ،وعند مناطق مناج الن اس على خلاي الساويس ،انعطااوا شارقا ً ومان ثا شاماالً شارقا ً بم ااذا خلاي العقباة،
ومن العقبة أكملت ال ملة سيرها شماالً ث شرقاً ،حيث دخلت "كنعان الشرقية" أي الضاة الشرقية لنهر اصردن ،ومان شامام
الب ر الميت ت غزو فلسطين والسيطر على أجزام واسعة منها ،بدما ً باحتالم أري ا على يد شقيق موسى (يشوع بن نون .

( )1حول موضوع التوحيد ،وصلته بموسى وأخناتون ،وقضايا قد تهم القارئ من نمط تهأثر اليههود بعقيهدة التوحيهد لهبعب القبائهب العربيهة .انظهر
"موسى والتوحيد" ـ تأليف :سيغموند فرويد ـ منشورات غاليمار  1948بالفرنسية.
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يماوت الجيال القادي  ،ولكان اليابات أن صاراعا ً عنيااا ً كاان
وتقوم التورا بلن ال ملاة اساتلرقت  40عامااً ،صن الارب شاام أن ل
يدور في فلسطين بين أكبر إمبراطوريتين وهما اآلشورية والمصرية ،كما أن الموسويين ترددوا كييرا ً في الصا رام ،نتيجاة
قااو الالسااطينيين الوافاادين حاادييا ً إلااى أرض كنعااان .تشااهد ب ا لك نصااوص التااورا ناسااها عاان الت ضاايرات الطويلااة لللاازو،
وعمليات االستطالع المكرر التي قاموا بها ،مما يعني أن المهاجرين أو قادته كانوا ملمين بالشمون العسكرية.
بعد دخوم الموسويين إلى فلسطين ساد بينه ما عُرل بـ "حك القضا " ،ال ين كان أبراه يشوع بن ناون ناساه قافاد ال ملاة
وصموفيل ،ولكنه ل يتمكنوا من السيطر على عماوم فلساطين ،وبقاي العدياد مان المادن ت ات السايطر الكنعانياة ،فاي حاين
استقر الالساطينيون الا ي كاانوا قاد قادموا مان الب ار (جزيار كريات علاى السااحل الممتاد مان غاز جنوباا ً إلاى شامام حيااا،
وحوالي عام  1020ش .م .نصبت القبافل اليهودية شاووم ملكا ً عليها ،فتاب القتام ضد الالسطينيين وقُتال علاى أياديه  ،فخلااه
الملااك داوود حااوالي العااام  1000ش .م .وأدخاال أساااليب عسااكرية مسااتوحا ماان اآلشااوريين والمصااريين وأهمهااا المركبااات
ال ربية ،وتمكن من السيطر على فلسطين وقس من شرقي اصردن.
وتجدر اإلشار أن الملك داوود ل يتمكن من السيطر على الساحل الالسطيني الممتد من غز إلى شامام يافاا ،وقاد جعال مان
الخليل عاصمة مملكته في البداية ث انتقل إلى القدس بعد السيطر عليها.
وقد خل داوود ابنه سليمان ،وعرل عهد باالادهار التجااري والعمراناي ،وفاي عهاد بناي معباد ساليمان الشاهير بمسااعد
الملك احيرام الاينيقي ،وإثر موت الملك سليمان عام  926ش .م .انقسهم مملكتهه ىلهى مملكتهين :واحاد فاي الشامام وتادعى
"إسرافيل" وعاصمتها السامر  ،وأخرى في الجنوب وتدعى "اليهودية" وعاصمتها القادس ،وبعضاه رجال أن لاظاة اليهاود
ترد للمر اص ولى نسبة إلى يهوذا ال اك اصوم لمملكة الجنوب.
وم ا نشااوم المملكتااين باادأت فتاار اضااطرابات وصااراعات داخليااة فااي كاال منهمااا ،باإلضااافة إلااى الصااراعات فيمااا بينهمااا،
والناجمة عن كونهما كانتا عمليا ً واجهتين أماميتين للصراع بين القوتين المتنافستين مصر وآشور.
وفي عام  722ش .م .ت تدمير مملكة "إسرافيل" على يد القافد اآلشوري سرجون الياني ،وتا تهجيار نخباة أهال المملكاة إلاى
صار ،وسا ب جازما ً مان أهلهاا إلاى
العراش عمالً بالعرل السافد آن ار .وأما مملكة الجنوب فقد دمرها القافد الكلداني نبوخ ن ل
بابل عاام  586ش .م .وسايطر اآلشاوريون علاى فلساطين حتاى عاام  539ش .م .حياث ساقطت مملكاته بياد الاارس (علاى ياد
قورش  ،ال ين أعادوا جزما ً من يهود بابل إلاى فلساطين ،حياث تمكان هامالم مان إعااد إحياام الممسساات الدينياة ،ووضاعوا
القوانين الاعلية للديانة اليهودية .وقد وض اإلسكندر المقدوني حدا ً للسايطر الاارساية علاى فلساطين عاام  332ش .م .وبادأت
السيطر اليونانية ،وعند انقسام اإلمبراطورية إثر موت اإلسكندر كانت فلسطين من تابعية السلوقيين.
وفي عصره نشبت صاراعات دينياة حااد باين اليهاود أناساه  ،حياث تشاي قسا مانه لمعتقادات اليوناانيين الاوثنيين ،ونماط
حياته  ،وبقي قس آخر متشبيا ً بتقاليد ومعتقداته الدينية .ونتيجة الضلط اليوناني نشبت عام  167ش .م .ثور عرفت بااليور
المكابية ،ودامت حالة التمرد ه فتر طويلة ،حيث تمكن المكابيون ما بين عام  102ـ  76ش .م .من فرض سايطرته علاى
مناطق غير م دد من فلسطين ،ومارسوا سياسة قمعية وعنياة ،وفرضوا الدياناة اليهودياة باالقو علاى ساكان منااطق عدياد
أبراها الجليب ،مما يشرع السهولة النسبية النتشار المسي ية الحقا ً في ه المنطقة كرد فعل على التهويد القسري.
وم عام  63ش .م .بدأت السيطر الرومانية ،وحاوم الرومان في البداية مانل امتياااات خاصاة لليهاود ،فالعاوه مان عبااد
اإلمبر اطور ،وأبقوا له م اكمه الخاصة ،ولكن السياسة الضرافبية اليقيلة كانت فاي أسااس انتااضاة يهودياة ،قمعهاا ال ااك
الروماني طيطس بقسو عام  70م ،وما لبيت االنتااضة أن تجددت على يد متدين يهودي يدعى بركوكا فقمعهاا اإلمبراطاور
الروماني ادريان عام  135م ،وهدّم الهيكب ،وكه ان ههذا الحهدت تهاريخ خهر محاولهة جديهة لقيهام كيهان يههودي متميهز علهى
أرض فلسطين حتى القرن العشرين.
بعد قم ادريان له االنتااضة ،تكيات الهجر اليهودية إلى خارو فلسطين ،واتخ ت االتجاهات اصساسية التالية:
 1ـ جنوب وشمام الب ر المتوسط ،أي شمام إفريقيا وجنوب أوروبا.
 2ـ اتجا الجزير العربية.
 3ـ اتجا البلدان الم اذية لالسطين.
 4ـ وإحدى الموجات المهاجر وصلت إلى وادي الدون في قلب روسيا.
وفي أواسط القرن اليامن المايالدي ،اعتناق باوالن ملاك الخازر فاي ها المنطقاة الدياناة اليهودياة ،التاي أضا ت ديان الدولاة،
وبالتالي دين شعب المملكة ،ومن الممكن القوم بلن يهود أوروبا الشرقية واللربية وأمريكا ال عالقة تاريخية له

بالسطين ▪

ثانيا ً  -المسألة اليهودية
تدعي ال ركة الصاهيونية فاي معارض تبريرهاا لناساها " ك ركاة ت ارر للشاعب اليهاودي" ،بالن المساللة اليهودياة نشالت ما
الهجر القسرية التي تلت أحدات عام 135م ،حيث شتت اليهود فاي أن اام العاال المعارول آنا ار (دياسابورا  ،ولا ينادمجوا
باصغيااار (غااويي  ،باال حااافظوا علااى خصوصاايته فااي ظاااهر شااديد الاااراد  ،وأنها رغههم قسههوة التههاريخ وجههور  ،وكافااة
م اااوالت االضااطهاد ،حااافظوا علااى وجااوده المسااتقل المميااز ،وأنه ا فااي ال اااالت الت اي حاااولوا فيهااا االناادماو ،رفضااته
الشعوب اصخرى .وأن اليهود لكونه يهودا ً لقوا كل صنول الع اب والتنكيل ،ل ا ف ن ال ل المنطقي والص يل هو "عهودة"
اليهود إلى فلسطين "موطن آبافه وأجداده " ،وب لك تستقي اصمور بمعنى يسقط ال يا التااريخي عان "الشاعب اليهاودي"،
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وتجد ه "الملسا " حالً لها في مجتم ودولة كالمجتمعات والدوم اصخرى .كما تل لل الصهيونية على أن اليهود حاولوا دوماا ً
"العود " إلى فلسطين ،ولكنه تمكنوا من ذلك فقط م نهايات القرن التاس عشر وبدايات القرن العشرين.
إن في التلكيدات التبسيطية والبريئة ظاهرياا ً جملاة مان الملالطاات ،شاكلت نساي اإليديولوجياة الصاهيونية ،أي نااس اصفكاار
التااي تسااوقها لتبرياار ساايطرتها االسااتعمارية علااى فلسااطين ،والتنكياال بالشااعب الالسااطيني وتشااريد  ،وتهديااد أرض ووجااود
الشااعوب العربيااة .فااالكالم عاان هجاار ملساااوية وع ا اب تاااريخي خاااص باااليهود ،وإصاارار عنيااد للم افظااة علااى الشخصااية
المميز ؛ إنما هو إغراش في التاكير الميالي يصل حد الللو ،ويهدل إلى نس أسطور تزيد من تماسك الجاليات اليهودياة فاي
العال  ،وتماسك الجاليات اليهودية المتنوعة اليقافة والتكوين واصصوم اإلثنية على أرض فلسطين .ول ا ف ن كش ايا ها
االدعااامات مسااللة هامااة ،لاايس لتصااليب قناعتنااا ال ديديااة بقضاايتنا ،باال صن ها اصساااطير علااى قاعااد دعا إمبريااالي كييا
ووجود عسكري متاو ش تشكل عنصر تماسك له ا المجتم العنصري المسموم عن تشريد الشاعب الالساطيني وحرماناه مان
حقوقه الوطنية .ول ا فن ن معنيون أوليا ً بتوضيل التالي:
أ) إن ما تورد التورا عن وعد قطعه الرب لبني إسرافيل ب عطافه فلسطين ،مسللة غير علمية وسااذجة ،ال تسات ق النقااش
وال التانيد .والقوم بلنه كانت هناار دائمها ً إراد يهودياة مشادود باتجاا فلساطين ،قاوم ال يدعماه العلهم وال تدعماه الدراسهات
التاريخية الجدية وال المكتشفات األثرية ،ليس هنار ما ييبت أن ورام انتقام إبراهي من جنوب العراش إلاى جناوب فلساطين
يكمن شيم آخر غير اصسباب المللوفاة لهجارات القبافال الميبتاة فاي التااريخ .كماا أن هجار أبناام إباراهي لمصار ليسات ذات
صلة بخروو موسى من مصر ،ه ا الخروو ال ي حصل بعاد مئاات السانين وبظارول سابق الكاالم عنهاا .أي أن الكاالم عان
جماعاة بشاارية هاااجرت مان العااراش بااداف إلهاي إلااى فلسااطين ،وطاردت منهااا إلااى مصار ،وبااناس اصماار اإللهاي عااادت إلاى
فلسطين  ...إن ه ا الكالم أسطور ال عالقة له بالتاريخ والعل  ،كما أن صلة يهود العال اليوم بالسطين هي أسطور يراد بها
تدعي حق مزعوم بالسيطر على فلسطين.
ب) إن هجر اليهود القسرية بعد عام 135م ،سبقتها هجرات اقتصادية ،وتشاكلت جالياات يهودياة كبيار نسابيا ً علاى ساواحل
المتوسط ،ه الهجرات شبيهة بهجرات الاينيقيين وسواه  ،وال ت مال طااب الملساا التاي ياراد تكريساها فاي الا هن ،والادف
لالستنتاو بلن هنار ع ابا ً تاريخيا ً يطارد اليهود من فجر التاريخ ،وأنه من باب اإلنصال وإحقاش ال ق ،إعطام فلساطين لها
! ...
ج) إن وجاود وبقااام طافاااة (يهودياة عباار مئااات الساانين ،ال يشاكل ظاااهر فريااد أو مستعصااية علاى العلا والاها  ،والساابب
الرفيسي واصساسي لبقام ه الطافاة ال يكمان فاي رغبتهاا ال اتياة أو طاقاة اساتينافية كامناة فيهاا ،بال فاي التطهور االقتصهادي
واالجتماعي للمجتمعات التي عاش فيها اليهود ،وفي الحقبات التاريخية المعنية .والكالم عن قومية يهودية أالية أي قديمة
ومالامة لطبيعة "الشعب" اليهودي من البداية ،باعتبارهاا جازما ً ال يتجازأ مان جاوهر غيار الخاضا لتالثير الت اوالت التاي
تمر بها المجتمعات البشرية ،إن ه ا الكالم يشكل إغراقا ً في الميالية.
إن التخلا االقتصااادي واالجتماااعي للمجتمعااات مااا قباال الرأساامالية ،وعاادم المركااز االقتصااادية والسياسااية ،وحالااة الركااود
الطويلة التي عاشتها ه المجتمعات ،والتي امتدت في بالدناا مايالً إلاى فتارات حديياة ،إن ها اصوضااع سام ت للعدياد مان
اصقليااات الدينيااة أو اإلثنيااة أو القوميااة بالبقااام .وال يشااكل اليهااود ظاااهر فريااد  ،أو تتميااز كيياارا ً عاان ظ ااهر بقااام الكلاادان
واآلشوريين والسريان ،وسواه في بلدان المشرش العربي.
وأما في أوروبا التي شكل تحديدا ً رحم المسألة اليهودية ،وقابلة الحركة الصهيونية الحقا ً ،فقاد اساتمر اليهاود كطافااة أو
طوافا خاصااة شااديد التنااوع لاايس صنها خااارو التاااريخ ،باال صنها لعبااوا دورا ً م ااددا ً فااي التاااريخ ،بمااا هااو تاااريخ صااراع
الطبقات .وكما يقوم ماركس "نحهن لهن نبحهن عهن سهر اليههودي فهي دينهه ،بهب سهنبحن عهن سهر ههذا الهدين فهي اليههودي
الواقعي"  ،وه ا الكالم ينطبق بدقة على أوروبا في مرحلة ما قبل الرأسمالية.
لقاد تعاااطى اليهااود التجااار أسااو بالعديااد ماان الشااعوب القديماة اصخاارى المهاااجر  ،وكاناات التجااار تاانظ عمليااة التبااادم بااين
المجتمعااات الزراعيااة ،وتااراك ب ا لك "رأسههماالً بضههاعياً" يتولااد عاان اسااتلالم طرفااي أو أطاارال التبااادم ،عباار اسااتلالم
"الاوارش في أسعار اإلنتاو السافد في كل منها ،واالستيالم با لك علاى جازم هاام مان فاافض القيماة عان طرياق التعامال ما
المالكين الرفيسيين لاافض اإلنتاو ميل البالطات الملكية أو اصسياد اإلقطاعيين أو مالكي العبيد"(.)2
إن ه الوظياة االجتماعية وظيفة هامشية ب د ذاتها ،صن الرأسمال البضهاعي فاي الوقات الا ي يساتلل المجتما  ،ال يسااه
وال يهت أصالً بتطوير قوى اإلنتاو فيه .وه الوظياة هشة أيضا ً وسريعة العطب ،ولن يكون ب مكانها الصمود أماام تطاوير
الرأسمال التجاري البرجوازي الحقاً ،ال مستجيب "ل اجة اإلنتاو الصناعي المتوس في المدن ،لبي سلعه ومنتجاته وبخاصة
عان طريااق تصااديرها"( ،)3وسااول ي سا ها ا الصااراع لصااالل البورجواايااة التجاريااة الصاااعد الحقااً ،وسااول يتولااد عنااه
مساس جوهري بوض القيل مين اليهود على ه الوظياة على المستويين االقتصادي واالجتماعي.
وإلى جانب التجار مارس اليهود في القارون الوساطى الربها ،ويقاوم مااركس بها ا الصادد "ىن الرأسهمال الربهوي ههو األ
التههوأم للرأسههمال البضههاعي"( ،)4ويلعااب الرأساامام الربااوي دورا ً مكماالً للرأساامام البضاااعي ،ومتااداخالً معااه فااي المجتم ا
اإلقطااعي ،وهاو يساتجيب ل اجاة اإلقطااعيين وماالكي اصرض مان ناحياة ،وال ارفيين والاالحاين مان ناحياة ثانياة ،ويمااارس
(" (2الصهيونية والصراع الطبقي" ،صادق جالل العظم ،دار العودة /بيروت (ص .)17
(" (3الصهيونية والصراع الطبقي" ،صادق جالل العظم ،دار العودة /بيروت (ص .)25
(" (4رأس المال" ،كارل ماركس ج( 3ص ،)58نقالً عن المصدر السابق (ص.)20
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االساتلالم لكااال القطبااين االجتماااعيين ،ويمتلااك الرأساامام الربااوي ساامات شااديد الشاابه بالرأساامام البضاااعي ،ماان حيااث هااو
وظيفة هامشية تلباي حاجاات االساتهالر وال تساه فاي تطاور قاوى اإلنتااو ووظياتاه هشاة لان تصامد أماام تطاور الرأسامام
التجاري وممسسات التسلي المتطور كالبنور  ...الخ.
إن الوظيفهة التجاريهة والربويهة التاي مارساها اليهاود ،فارات ظااهر مزدوجاة ،فمان جهاة كاان التااجر والمراباي اليهودياان
(وبالتالي اليهود) في حالة عدام وتوتر م كافة عناصر المجتم الرفيسية ،حيث كان المرابي ميالً "ال يكتاي بابتزاا فافض
العمل من ض يته ،بل كاان يساتولي تادريجيا ً حتاى علاى شاروط عملهاا مان عقاار وساكن  ...الاخ ،أي كاان منهمكاا ً باساتمرار
بناازع ملكيتهااا"( .)5وماان جهااة ثانيااة كااان التاااجر والمرابااي اليهوديااان ضااروريان للمجتماا اإلقطاااعي ككاال ،وباعاال هاا
الخصوصية استمر اليهود ك طافاة ،بينما انهارت شعوب قديمة تجارية عديد م انهيار اإلمبراطورية الرومانية.
لقههد كههان اليهههودي ضههروريا ً لتجههارة المجتمعههات الزراعيههة مهها قبههب الرأسههمالية فيمهها بينههها ،وكههان ضههروريا ً فههي المجتم ه
اإلقطاعي الواحد ،ولذا تم المحافظة عليه.
ومن الطبيعي أن يتبادر إلى ال هن تساهم م ق ،هل كان كل اليهود تجارا ً ومرابين ؟ والجواب بالناي طبعاً .إن هامالم كاانوا
يشكلون أقلية ،ولكن إلى جانب التجار الكبار والمرابين ومالكي السان ،وتجاار الرقياق وصايال الا هب والاضاة ،كانات هناار
أغلبية من ال ارفيين الصالار والباعاة المتجاولين ،والتجاار الصالار وماالكي مشااغل الصاناعات اليدوياة"( ،)6أي أن اصغلبياة
السااحقة ماان اليهااود كاناات تتعاااطى مهناا ً تاارتبط أساساا ً بالتجاار  ،وتقا فااي الوسااط بااين قطبااي المجتما اإلقطاااعي ،أي بااين
اإلقطاعيين والاالحين .وقد استمرت ه الوظياة الوسيطة بدون منافسة جدياة مان الائاات الم لياة قروناا ً طويلاة ،أي منا ماا
قبل الميالد حتى القرن ال ادي عشر فاي بلادان أوروباا اللربياة وحتاى القارن الياامن عشار فاي بلادان أوروباا الشارقية ،نتيجاة
تلخر تطور الرأسمالية فيها.
ً
ً
وإذا كاان لناا أن نجمال ،فان ن أماام طافااة و طوافا كاان لهااا بمجملهاا موقااا وسايطا باين قطباي المجتما ماا قبال الرأساامالي
وكانت شري ة عليا من ه الطواف تمسك بلعنة الرأسامالين البضااعي والرباوي الضهروريين لألرساتقراطية .وبسابب مان
ه الوظياة ،كانت الشرافل اليهودية العليا تلقى ال ظاو عناد اصمارام والملاور واصساياد اإلقطااعيين( ،)7وتمتاد ها ال ظاو
لتت وم إلى حماية تشمل عموم اليهود في الم ملكة أو اإلمار  ،وال تمس خصوصيته بل ت افظ عليها.
وفي ناس الوقت كانت ه المهن الطايلياة بلالبيتهاا تساتيير مشااعر العادام والكراهياة لادى جماوع الاالحاين ،وكاان اإلقطااع
يل ي ه المشاعر لتشويه وعي الجماهير الاالحية وحرل أنظارها عان عادوها ال قيقاي .وكا لك كانات الكنيساة الكاثوليكياة
تاعل صنها بدورها كانت إقطاعية ،وكانت ديماغوجية اإلقطاع والكنيسة تل ي المشاعر المت از ضد اليهاود ،دون أن يامدي
ذلااك إلااى اختااراش سااق الم افظااة علاايه كطافاااة ضاارورية( . )8وبلااض النظاار عاان ال اادود التااي رساامتها اصرسااتقراطية
والكنيساة ،الناااالت المشاااعر الشااعبية ،فقااد سااهمت الكراهيااة المتقااد ضااد اليهااود ،طيلاة قاارون ،فااي الم افظااة علااى تماسااك
التجمعات اليهودية ،والتاافها حوم شاراف ها العلياا التاي تشاكل صالة الوصال بينهاا وباين مصادر ال ماياة ،ولا ا فا ن محافظهة
اليهود على وض مميز ليس مهرد األساسهي ىلهى الهدين ،وال ىلهى نزعهة مثاليهة مها باتجها البقها ( ،)9رغمها ً عهن الظهرو
المحيطة ،بب ت ّم الحفاظ على اليهود وخصوصيتهم ،وتغذية هذ الخصوصية عبر قرون بفعب الظرو المادية نفسها.
مار
وأما التجمعات اليهودية التي كانت تتماثل في ظروفها المعيشية م م يطهاا ،فقاد تالشات مندمجاة ما ها ا الم ايط علاى ل
السنين( ،)10وه ا ما حصال مايالً للاالحاين اليهاود فاي الجليال ،حياث انادمجوا فاي المجتما الالساطيني ديناا ً وعاادات ووجاودا ً
جسدياً ،وه ا ما حصل ك لك م يهود دلتا النيل ،ال ين كانوا يتعاطون الزراعة.
وم ا أفااوم مرحلااة مااا قباال الرأساامالية ،انتهاات مرحلااة "الياارام الااااحش لليهااود"( ،)11وباادأت مرحلااة تاريخيااة طويلااة ماان
الت والت االقتصادية واالجتماعية والسياسية مست فيمن مست ماليين اليهود.
لقد تطورت البورجواايات الم لية في أوروبا اللربية وأخ ت ت ل تدريجياً ،ولكن بتسارع م ل اليهود فاي التجاار الدولياة،
ول تكن ه العملية مجرد استبدام فئة من التجار بائة أخرى ،فقد طرأ تلير جوهري علاى طبيعاة ال ركاة التجارياة .لقاد بادأ
الرأسمام البضاعي ينهزم أمام الرأسمام التجاري" ،فقد نمت البورجوااية التجارية المساي ية (داخال رحا مجتما اإلقطااع
اسااتجابة ل اجااة اإلنتاااو الصااناعي المتوس ا فااي الماادن لبي ا ساالعه ومنتجاتااه ،وبخاصااة عاان طريااق تصااديرها .إن ارتباااط

(" )5الصهيونية والصراع الطبقي" (ص )21ـ "رأس المال" (ص ،)582المصدر السابق.
(" )6الصهيونية والصراع الطبقي" نقالً عن مقدمة ناتان وينشتوك للطبعة اإلنكليزية لكتاب أبراهام ليون حول "المسألة اليهودية" (ص.)43
( ... " )7ىن األسياد واإلقطاعيين والملوك استخدموا اليهود كجباة للضرائب وكخبرا في ىدارة شؤونهم المالية ،كما اعتمدوا عليهم في الحصول
علهى القههروض مههن أجهب حههروبهم وتههأمين مها يريدونههه مههن السهل الثمينههة والنههادرة (عهن طريههق التجههارة) التهي تتطلبههها حيههاة البهذ " .عههن كتههاب
"الصهيونية والصراع الطبقي" (ص.)20
( (8سو نرى الحقا ً أنه م تطور الرأسمالية وانتفا الضرورة لليهود ،أن هذا المجتم اليهودي سو يتصدع بشكب خطيهر تحه ثقهب الهجهرة
الواسعة باتجا البلدان األقب تطوراً وخاصة أوروبا الشرقية ،ومحاولة تجديد نفس نمط الحياة متكئا ً على كونها تعيش مرحلة ما قبهب الرأسهمالية.
كما سو تنفل موجات العدا للسامية من عقالها في العديد من بلدان أوروبا الغربية.
 ) )9في الوق الذي كان الكنيسة بنفوذها الواس ترسم حدود النفالت المشاعر المعادية لليهود ،كان تمارس القم واالضهطهاد ضهد خصهومها
الالهوتيين .لقد قتل محاكم التفتيش البابوية على مدى القرون الوسطى ماليين المسيحيين بتهمة الهرطقة ..
" ))10المفهوم المادي للمسألة اليهودية" ألبراهام ليون ،مقدمة مكسيم رودنسون( ،ص )13باريس بالفرنسية.
(" )11المفهوم المادي للمسألة اليهودية" بالعربية (ص )33ـ "الصهيونية والصراع الطبقي" (ص.)25
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البورجوااية المسي ية باإلنتاو الم لي وتوسعه  ،وت سين أدوات إنتاجه ،واعتمادها عليه في عملهاا وجناي أرباحهاا ،يميزهاا
بصور ج رية عن الرأسمام البضاعي والربوي اليهودي ."...
ً
ول تاتمكن البورجوااياة التجارياة مان إااحاة الرأسامام البضااعي مان طريقهاا دون صاراع عنيا اتخا أشاكاال دموياة ضاد
اليهود  ...لقد كان جوهر الصراع يكمن في االنتقام من نمط إنتاو طبيعي (إنتاو القي االستعمالية إلى نماط إنتااو جدياد قااف
على إنتاو السل التبادلية .وبطبيعة ال ام ل يمس ها ا التطاور االقتصاادي أوروباا اللربياة كلهاا دفعاة واحاد أو بالتسااوي أو
ماس بداياة "بعاض المادن المهماة" ميال البندقياة وبيازا وجناوى فاي إيطالياا وباروو وغاناد
باتر امنية قصاير وفجافياة ،فقاد ل
وأنارس وبروكسل في بلجيكا وليل وفاالنسيان في فرنسا  ...الخ ،وبالتالي "استمر النظام اإلقطاعي باالادهار  ...ول تختا
ساابل الياارام عاان اليهااود ،إذ ال االاات أمااالر اصسااياد (اإلقطاااعيين تتاايل له ا مجاااالً عملي اا ً واسااعاً"( ،)12و "بالتااالي ت ااوم
الرأسمالي التجاري اليهودي بمعظمه إلى رأسمام ربوي مستجيب ل اجة همالم اصسياد".
وكمااا رأينااا سااابقاً؛ فقااد مااارس اليهااود الربااا سااابقاً ،ال ا ي كااان علااى صاالة م ا الرأساامام التجاااري ،ويلعااب دورا ً مكم االً لااه
وباصساس داخل كل مملكة وإمار  ،ولكن إبعاد اليهود عن التجار أدى إلى تمركزهم في إحدى ال رل (الربا التي كاانوا قاد
مارسوها سابقاً ،كما يمكد ابراهام ليون .إن ه ا الكالم ال يناي بالطب ت وم العديد من المتماولين اليهاود إلاى الانمط التجااري
الجديد ،ولكنه كانوا قلة ضئيلة .لقد كانوا االستينام ال ي ييبت القاعد .
وإذا كان كالمنا يمكد على مجرى عام للتطور ،فهو ال يناي أيضا ً أن العديد من المسي يين مارساوا أو حااولوا ممارساة الرباا
مباشر أو بواسطة اليهود ،وتاريخ أوروبا يع باصميلة على ه ا الصعيد في ه المرحلة.
إن القاعد هنا هي تخصص طافاة بنشاط اقتصادي م دد ،تمليه ظرول م دد في كل مرحلة ،وأن ه ا التخصص الرفيساي
وبلض النظار عان كوناه ال يماس إال شاري ة ،بالنهاياة ضائيلة وعلياا مان الطافااة ،فههو يحهدد ويملهي شهروط حيهاة األغلبيهة
الساحق ة من الطائفة ،ىن لم يكن الطائفة بأكملها.
لقد حصل تطور في وظياة المرابي ناسه ت ت ضلط التطورات االقتصادية ،فل يعد المرابي مجرد دافان لقاام رهان مسااكن
أو عقارات أو م اصيل  ...وتطورت ه العملية البسيطة من شكلها البدافي إلى نظام دافني ذي وظياة تشبه وظياة البناور،
حيث كان التاجر يقاوم ب ياداع مبلا (وديعاة عناد المراباي ويلخا لقاام ذلاك إفااد  ،وعنادما يشاتري التااجر بضااعة ماا يعطاي
للتاجر الياني إفاد قابلة للتداوم ،أي ب مكان التاجر الياني أن يشتري بها بضاعة ،أو يت ت صيلها نقدا ً مان عناد المراباي الا ي
أعطى اإلفاد اصولى .وتصبل اإلفادات صكور ورقية على المرابي ناسه ،الا ي أصابل با لك مساتودعا ً للودافا الملطاا  ،أي
مستودعا ً للنقود(... )13
ولكن مر أخرى؛ كان ذلك سلور المرابين ال ي تطور وباتجا الممسسات الرأسمالية ال ديية ،وأما اصغلبياة فميادان نشااطها
الرفيس ل يكن التعامل م التجار ،بل النبالم واصسياد من ناحية ،والمزارعين ال رفيين من ناحية أخرى.
"كاان المراباي يقارض اإلقطااعيين والملااور لرفااهيته  ،ولمصااري ال ارب ،ويقاارض المازارعين وال ارفيين ليتمكناوا ماان
تسديد الرسومات والمدفوعات المست قة عليه "(.)14
وكما انهزم التاجر اليهودي أمام التاجر الم لي ،ل قت الهزيمة بالمرابي اليهودي على يد الصيرفي ،ال ي "ال يساه مباشار
في إنتاو فافض القيمة"( ،)15عبر تمويل المشاري التجارية والصناعية الكبير .
ول تقتصر النتيجة على فقدان الدور االقتصادي البارا في أوروبا اللربية .لقد تمت ه العملية عبر احتكار متوتر باالنبالم،
بسبب مصادر أجزام واسعة من أمالكه المرهونة للمرابين ،وك لك عبر استلالم فظ للاالحاين وال ارفيين ،ولا ا باإلضاافة
إلى خسار موقعه المتميز ،عانى اليهود من موجات اضاطهادية عنيااة ودموياة فاي ها ال قباة( .)16ورغا بشااعته لا يكان
االضطهاد الدموي هو المميز اصبرا في حيا اليهود في ه ال قبة .لقد جرت عملية هجهرة واسهعة باتجاا أوروباا الوساطى
والشاارقية ،وبشااكل خاااص بولناادا وليتوانيااا ،كمااا شااملت ه ا الهجاار تركيااا وبلاادان إسااالمية أخاارى ،ومساات ماليااين اليهااود
اللربيين( .)17إن ه الهجر الكيياة باتجا البلدان اصكير تخلااً ،تعبر عن إراد تجديد الوظياة التجارية والربوية في بلادان لا
يكن قد أصبل نمط اإلنتاو الرأسمالي هو النمط السافد فيها ،وسول يجعل من أوروبا الشرقية والوسطى الحقاا ً رحهم الحركهة
الصهيونية.
وقد شكل ال رفيون جزما ً هاماا ً مان جايش الهجار الواسا باتجاا البلادان الساالاة الا كر ،إذ إن اليهاود لا يكوناوا فقاط ضا ية
تخصااص شااراف ه العليااا بالتجااار مااا قباال الرأساامالية والربااا ،باال كااانوا أيض اا ً ض ا ية تمركاازه الشااديد فااي ال ا َرل علااى
اختالفها ،وقد أدى التطور الرأسمالي إلى تصدع خطير في مواقعه  ،ودف أغلبية ساحقة منه إلى الهجر  ،خوفا ً من البلتار ،
وعندما تكررت ناس الظاهر في أوروبا الشرقية والوسطى م تساارع نماو الرأسامالية ،كاان وضا ها الائاة الواساعة مان
ال رفيين أكير ملساوية ،صن التطور السري باتجا التمركز الرأسمالي واالحتكارات ،هدلد مواقعها بشكل حاس ومتسارع.
" ))12المفهوم المادي للمسألة اليهودية" ،ابراهام ليون (ص.)18
 ))13نفس المصدر (ص.)81
 ))14نفس المصدر (ص.)87
 ))15نفس المصدر (ص.)87
 ))16نفس المصدر يعطي أمثلة عديدة في الصفحات ( 91ـ .)114
 ))17هذ الهجرة اتخذت في معظهم األحيهان الطهاب القسهري أي الطهرد ،كمها حصهب فهي ىسهبانيا والبرتغهال بهين 1492و  ،1497وفهي ألمانيها بهين
 1424و  1519وفي ىيطاليا بين  1492و  .1550عام  1492مس الهجرة في ىسبانيا ثالثمائة ألهف مهن اليههود ،اسهتقرت أغلبيهتهم فهي أوروبها
الشرقية وتركيا وبلدان ىسالمية أخرى ـ "المفهوم المادي للمسألة اليهودية" (ص 118ـ .)119
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وما يمكن إضافته أن ه التطورات االقتصادية الكبيار  ،قاادت كا لك (باإلضاافة إلاى التمركاز فاي الرباا ،وضارب ال ارفيين
وصلار التجار وحركة الهجر الواسعة  ...الخ إلى انصهار فئات من اليهود في المجتمعات اللربية ،وإن كان من الصاعب
اس شاارافل هامااة ماان
التقاادير الاادقيق ل ج ا ه ا ا الجس ا االجتماااعي المنص اهر ،ف نااه كااان بااال اصهميااة ماان ااويااة كونااه ما َّ
البورجواايااة الكبياار التااي اناادمجت فااي م يطهااا البورجااوااي .وقااد اتخاا ه ا ا االناادماو مظاااهر العديااد علااى اصصااعد
"االقتصادية واالجتماعية واليقافية والسياسية"(.)18
إن حركااة االناادماو ه ا بللاات مااداها م ا انتصااار اليااور البورجواايااة الارنسااية ،وتشااري حقااوش الملكيااة الاردي اة واعتبااار
الماواطنين متساااوين أمااام القاانون .وسااول يكااون ل ركااة االنادماو ها  ،والماالخوذ بمعناهااا الشامولي ،دورا ً باااراا ً فااي دفا
المشااروع الصااهيوني باتجااا الت قااق ،حيااث سااول تسااتعمل البورجواايااة اليهوديااة الكبياار ناوذهااا لمن ا الجمااوع اليهوديااة
المهاجر من أوروبا الشرقية من االستقرار في أوروبا اللربية ،وتدفعها للهجر باتجا اصمريكيتين أو باتجا فلسطين.
وفاي حااين كاناات تتكيا عمليااة االناادماو فاي أوروبااا اللربيااة ،أو حاال "المساللة اليهوديااة" ،كاناات اصماور تسااوم فااي أوروبااا
الشرقية ،وتتطاور باتجاا إعااد إثاار المساللة وتعقيادها .فمنا أوافال القارن الماضاي كانات قاد أخا ت تساوم أوضااع اليهاود،
بسبب تاسخ المجتم اإلقطاعي والتطور المتسارع للرأسمالية ،وفي آلية شديد الشبه بما حصل في أوروبا اللربية سابقاً .لقد
شعر اليهود ال ين ألاوا ،خالم قرون طويلاة ،االقتصااد الطبيعاي ،اصرض تمياد ت ات أقادامه  .فقاد اساتلثروا طاويالً بعملياات
التبادم ،ولكن م بداية رسملة روسيا وبولندا " ..انهاارت ماواقعه  ،ولا تجاد ساوى أقلياة مان اليهاود اصغنياام مجااالً مناسابا ً
للعمل .)19("...
ه ا ما يقوله ابراهام ليون عن روسيا وبولندا .ويورد الدكتور صاادش جاالم العظا المياام التاالي عان رومانياا" :حاين وقعات
روسيا معاهد ادريانوبل عام  ،1829فتل باب التجاار فجال علاى مصاراعيه باين رومانياا (التاي كانات تتالل مان مقااطعتي
مولاادافيا والنيشاايا وأوروبااا اللربيااة ،علماا ً باالن التبااادم التجاااري بينهمااا كااان شاابه معاادوم قباال ذلااك .وربمااا أن طبقااة التجااار
وال رفيين والصناع المسي يين في رومانيا كانت صالير ال جا وضاعياة ،لا تكان فاي وضا يسامل لهاا باساتلالم الاارص
الضخ مة للتجار واإلثرام التي ولدها الوض السياسي الجديد للبلد.
وبطبيعااة ال ااام كااان اليهااود يشااكلون الائااة االجتماعيااة الوحيااد الممهلااة السااتلالم هاا الااارص واالسااتااد منهااا ،بساابب
أوضاعه التاريخية السابقة ،وبسبب خبرته المالية والتجارية المكتسبة قبالً ،أي اندفعت البورجوااية اليهودية لمالم الاارال
االقتصادي والتجااري الناات عان توقيا المعاهاد  ،وظلات الساوش التجارياة م تكار مان قابله وبادون أياة منافساة تا كر مان
البورجوااية الم لية الضعياة لمد ثالثاين سانة تقريبااً .ما نماو الطبقاة الوساطى الم لياة ،وتكاوين الدولاة القومياة الرومانياة
(ماان المق ااطعتين اإلقطاااعيتين السااابقتين ت ركاات البورجواايااة المسااي ية لتنااافس البورجواايااة اليهوديااة بضااراو  ،بليااة
االساتيالم علاى مواقعهااا ونازع امااام المباادر منهااا .كانات نتيجااة ها ا التنااافس المار والمزاحمااة التاي ال تاارح حركاة العاادام
السامية في رومانيا( ،)20كما أن حركة العدام ه عبرت عن ناسها بمظااهر عنيااة عدياد فاي روسايا القيصارية ذاتهاا ،علاى
امتداد القرن التاس عشر وخاصة في النص الياني منه.
لقد دخل التجمعات اليهودية برمتها في خضم أزمة كبرى ،فتصدعت مصالل البورجوااية التجارية اليهودياة باعال تطاور
ومنافسااة البورجوااياااات الم لياااة ،وانهااارت مواقااا ال ااارفيين أمااام تطاااور اآللاااة الرأساامالية ومنافساااة ال ااارفيين الم لياااين
المهاجرين من الري  ،خاصة ،بعاد أن حاررت إصاالحات عاام  1863وإللاام القناناة فاي اإلمبراطورياة القيصارية الروساية
ماليين الاالحين ،وألقت به في سوش العمل.
وعبر آلية شديد الشبه بما كان قد حصل سابقا ً فاي أوروباا اللربياة ،تكياات حماالت االضاطهاد ،وتساارعت علاى ما لر القارن
الماضي عملية الهجر الداخلية ،ومن ث الخارجية خاصة .وكان ما ي صل في أوروبا الشرقية أكير تعقيداً ،صنه كان يات فاي
ظل ظاهرة متناقضة  ،وهي ظاهر تطور الرأسمالية ودخولها في أامة م تطور الرأسمالية إلى إمبريالية.
لقد دخل اليهود في أوروبا الشرقية فاي أزمهة شهاملة ،مسات جميا فئااته االجتماعياة البورجوااياة ،والشارافل الواساعة مان
البورجوااية الصلير والوسطى ،وك لك الائات "العمالية" كما سول نرى الحقاً .وشكلت ه اصاماة مارجالً شاديد الللياان
لعب الدور اصساسي في تطور ال ركة الصهيونية وت قق المشروع الصهيوني ،حيث شكل اليهود فاي أوروباا الشارقية رأس
ال

ربة في إنجاا المشروع ميدانيا ً ▪
ثالثا ً ــ الصهيونية

إذا أخ نا المعنى ال رفي للكلمة فهاي تعناي العاود إلاى صاهيون (هضابة فاي جاوار القادس  ،وكاان اليهاود منا قارون طويلاة
يتبادلون في عيد الاصل عبار "العام القادم في القدس"،وقد كان للعبار معنى دينيا ً يقرب من الادعام للمسال الماممن باال ،
وقاد تواجاادت فاي فلسااطين وبشااكل دافا جاليااات يهوديااة صالير حااوم المراكااز الدينياة التقليديااة فااي القادس والخلياال وصاااد
مهس كهذلر أمريكها الالتينيهة .انظهر
" ))18الصهيونية والصهراع الطبقهي" .انظهر التفاصهيب (ص 38ـ  .)41االنهدماج لهم يقتصهر علهى أوروبها ،بهب ّ
"المفهوم المادي للمسألة اليهودية" (ص.)106
" ))19المفهوم المادي للمسألة اليهودية" (ص.)136
 ))20المثال يورد صادق جالل العظم في "دراسات يسارية حول القضية الفلسطينية" ،دار الطليعة ،وهو مقتبس عن دراسة غيهر منشهورة كمها
ي قول العظم للدكتور ادمون بليدو (األصول الثقافية للصهيونية) من مقتنيات مركز األبحات الفلسطينية (بيروت) ،م .ت( . .ص 111ـ .)115
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وسبسطية ،وتشكلت ها الجالياات غالباا ً مان المسانين الوافادين لقضاام أياامه اصخيار قارب أمااكن العبااد  ،وإذا كانات لها
التجمعات خصوصيات ما ،ف نها ل تكن ترقى لمستوى المجتم المتكامل (ولو الصالير  ،وباساتينام حقوقهاا الدينياة فلا تكان
ه الجاليات تتميز عن م يطها بلكير مما يسامل باه مجتما ماا قبال رأسامالي يتسا باالعجز عان صاهر التجمعاات الدينياة أو
اإلثنية ودمجها في مجتم موحد .وإذا كانت ه الجاليات قد اساتقرت فاي أحياام خاصاة بهاا فاي المادن والمراكاز الالساطينية
ف نها ل تتمكن ،وال هي حاولت إنشام كياان موحاد لهاا فاي مختلا المادن ،ولا تتطاور اصماور باتجاا اكتساابها سامات جالياة
موحد أو شبه موحد  .إنها جزر للعباد والخدمات تلبية ل اجة ال جاو الوافدين من مختل بلدان التواجد اليهاودي ،وبالتاالي
ف ن "ال نين الداف " لالسطين ،وباإلضافة لكونه ال يعطي حقوقا ً سياسية ف نه ل يعبر عن ناسه سياسايا ً إال فاي منتصا القارن
التاس عشر( )21ومطل القرن العشرين ،أي في ظرول م ادد  ،ها ا إذا اساتينينا م اولاة ناابليون الااشالة ،ودعاوات أخارى
مماثلة ،ك لك ميلها وبعدها بدما ً من القرن الساب عشر( . )22لقد فشلت ه الدعوات صن الظرول ل تكن قد نضجت بعد.
وأما الصهيونية بمعناها السياسي؛ فهي ال ركة السياسية التي نشلت فاي صااول البورجوااياة اليهودياة ،ت ات ساتار إنقااذ
اليهااود ماان "ع ا ابه التاااريخي" ،مقدمااة ب ا لك ح االً اافا اا ً وعنصااريا ً لمشااكلة اليهااود واصوروبيااين والشاارقيين م انه بصااور
ساات طبقااات وفئااات
أساسااية ،حيااث كاناات تجااري منا باادايات القاارن التاسا عشاار تليياارات اقتصااادية واجتماعيااة طاحنااة ،م ل
اجتماعياة بكاملهاا لجهاة تبادم موقعهاا فاي السالل الطبقاي واالجتمااعي .إنهاا رد فعال البورجوااياة الوساطى والصالير علاى
التطور الرأسمالي المتلخر في أوروبا الشارقية والوساطى ،ونماو بورجوااياات وساطى وصالير فاي ها البلادان ،وم اولاة
لتشكيل سوش قومية خاصة بها ،بعيد عن منافسة البورجواايات الم لية.
(مار ذكرهاا كانات اصغلبيااة
لقاد كاان الوجاود اليهاودي مركاازا ً بشاكل أساساي فاي الماادن ،وصساباب تاريخياة عدياد ومركبااة َّ
الساحقة منه تتعاطى التجاار والصارافة وال ارل والمهان ال ار  ،وبالتاالي بارات ها الائاات منافساا ً ميادانيا ً للبورجوااياة
الم لية الناشئة باعل تطور تاسخ اإلقطاع وتطور الرأسمالية ،التي دفعت بماليين الاالحين إلى المادن فاي المصاان وال ارل
والمدارس والوظاف  ...وكان من "الطبيعي" أن ترى ه البورجوااية الناشئة والمكاف ة ضد بقايا أشكام االقتصاد ما قبال
الرأسمالي ،والمكاف ة أيضا ً ضد البورجواايات اصوروبية التي سبقتها في التطور .لقد كاان مان "الطبيعاي" أن تساتعمل ضاد
منافستها فاي الاداخل مختلا اصسااليب واصسال ة التاي كاان أبراهاا تساعير مشااعر العادام للساامية ،ها المشااعر التاي تجاد
ج ا ورها العميقااة فااي "الااوعي" الجماااعي المزي ا للجماااهير ،ه ا ا الااوعي ال ا ي تشااكل عباار مئااات الساانين ضااد "المرابااي
اليهودي" المت ك بلعناش الناس وأرااقه  ،عبر الرهونات ومصادر المساكن واصرض واللالم  ...الاخ .إن ها ا النساق مان
"اصفكااار" كااان يتل ا ى ك ا لك ماان اإلرت اإليااديولوجي للمجتم ا اإلقطاااعي ،حيااث كااان الاادين المسااي ي يشااكل اإليااديولوجيا
الرسمية لقرون طويلة ،وت مل ه ا الدين ـ اإليديولوجيا ـ ممسسة كنسية ضخمة (كانت واقعيا ً جزما ً هاما ً من نساي المجتما
اإلقطاعي  .ول ا ف ن استيار العوام ضد "صالبي المسيل  ...مصاصي دمام الشعب  ...ممارسي الطقوس الدموية  "...كانت
تترج في العقل الباطني الجماعي إلاى دعاو للعنا  ،وكانات ها الادعو تلقاى "تبريرهاا" فاي الواقا الياومي المعاشاي ،فاي
القلق العميق لمجتم يعيش ت والت تمس المالياين ،وتقا ل بها خاارو نساق حيااته المعتااد فريساة الخاول مان المساتقبل،
فريسة العوا والبمس ال قيقي ،وكانت الشرافل الدنيا للبورجوااية الصلير وحيالة البروليتاريا فاي ها البلادان تشاكل جيشاا ً
جاهزا ً لالقتصاص من اليهود(.)23
إن التطورات االقتصادية واالجتماعية الكبارى وحماالت اإلرهااب والتنكيال المعادياة لليهاود التاي رافقتهاا علاى خلاياة تطاور
الرأسمالية إلى إمبريالية ،دفعت ن و ال ركة الصهيونية ،أي ال ركة القومية للبرجوااية الصلير والوسطى التاي تااتش عان
سوقها المستقل خارو حدود بلادان أوروباا الشارقية واللربياة .وولادت كا لك حركاة هجار يهودياة لا يسابق لهاا مييال باتجاا
اصمريكيتين وأوروبا اللربية ،وقليالً جدا ً باتجا فلسطين حتى ثالثينات القرن العشرين(.)25()24

 ))21االستثنا الوحيد المدون تاريخيا ً ي شكله اإلقطاعي اليهودي البرتغالي المتنصر جوز ناسي ،الذي حصب من السهلطان العثمهاني فهي القهرن
السادس عشر ( )1565على حقوق ملكية طبريا وضواحيها ،وأنشأ فيها مانيفاكتورة للنسيج ،ودعا الحرفيين والعمهال اليههود للقهدوم ىليهها ،وقهد
فشل المؤسسة وفشب جوز ناسي في أن يعلن نفسه ملكا ً على اليهود " ...الصهيونية ضد ىسرائيب"( ،ص  )43دار ماسبرو بالفرنسية.
 ))22في نيسان عام  1799دعا نابليون بونابرت اليهود "الورثهة الشهرعيين لفلسهطين  ...للتعهاون مه فرنسها مهن أجهب ىنشها دولهة لليههود فهي
فلسطين"  .راج نص الندا في كتاب "البد كان الممانعة" ـ سهيب الغش ـ دار الحداثة /بيروت.
ـ بالنسبة للمحاوالت البريطانية واألمريكية ـ راج "الصهيونية والصراع الطبقي" ( ص 53ـ .)59
 ))23لهيس المقصهود بهالطب تحميهب التحهريب "الهديني" المسهؤولية األساسهية فهي حمهالت االضهطهاد ،فلهوال الظهرو االقتصهادية واالجتماعيههة
والسياسية المحددة ،لما تحول التحريب ىلى قوة مادية .لقد مارس الكنيسة الربا بدورها طيلة قرون ،ولكن دون أن يكون ذلر نشاطها األساسي
أو نشاط بني عليه وجودها .وك ذلر مارس المجتم اإلسالمي الربا بطرق ملتوية رغم المن الجازم له في القر ن الكريم  ...حتى أن أحد المذاهب
اإلسهالمية الرئيسهية (المهذهب الحنفهي) اجتههد باتجها تحليهب بعهب أشهكال الربها علهى قاعهدة أن "الضهرورات تبهيا المحظهورات" ،وأمها المهذاهب
األخرى فقد اتخذت موقفا ً مرنا ً عمليا ً ،بينما تشددت في تحريم الربا نظريا ً ـ راج "اإلسالم والرأسمالية" لمكسيم رودنسون ـ ترجمة نزيه الحكيم
ـ دار الطليعة /بيروت .1965
ىن الفارق األساسي يبقى أن الرأسمال الربوي لم يكن عماد الكنيسة ،فهي مالر ى قطاعي طيلة القرون الوسطى ،وكهذلر فه ن الربها لهم يكهن جهوهر
تنظيم الحياة االقتصادية في المجتمعات اإلسالمية.
 ))24بين عام  1880وعام  1929هاجر من روسيا ىلى األمريكيتين  1.930.000يهوديا ً ،بينما هاجر ىلى فلسطين  45.000يهوديها ً فقهط ،راجه
اللوحة الكاملة للهجرة في نفس الفترة ـ كتاب "الصهيونية ضد ىسرائيب" ،ناتان وينشتوك بالفرنسية (ص.)26
) (25في دراسة الحقة سو نوضا الصلة الدقيقة بين موجات الهجرة ىلى فلسطين والدعم اإلمبريالي المباشر لها.
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فيما سبق أشرنا إلى االتجاهات العامة للتمايز االجتماعي في صاول المجتم اليهودي في أوروبا الشرقية ،ومن الضاروري
لالبتعاد عن التبسيط المشو  ،أن نقرر بلن التطورات االقتصاادية واالجتماعياة فارات تماايزا ً أكيار تعقيادا ً بصااول الجالياات
اليهودية ،وك لك كانت أكير تعقيدا ً رد الاعل على ه التطورات .لقد حصل في القرن الماضي تمايزا ً اجتماعيا ً بااراا ً داخال
صاول اليهود الشرقيين ،فمن جرام المنافسة غير المتكافئة م البورجوااياات الم لياة ،حصالت عملياة بلتار لشارافل هاماة
من البورجوااية الوسطى والصلير اليهوديتين .ىن اإلحصا ات الروسية لعام  ،1897تظهر التوزع المهني التالي لليهود
مقارنة م غير اليهود في روسيا القيصرية(:)26

قطــاع

يهــود

مجموع السكان

زراعة
صناعات
تجارة ونقب
خدمات شخصية
مهنة حرة ووظائف دولة
مهن غير منتجة وغير محددة
المجموع

% 2.5
% 36.2
% 34.6
% 11.9
% 7.2
% 7.6
% 100

% 53.00
% 14.6
% 7.4
% 11.8
% 8.2
% 5.2
% 100

ومن الملات للنظر في ه اإلحصافية هو حج العمام اليهود في الصناعات منساوبا ً إلاى حجا العماام بعماوم الساكان .ولكان
المالحظة تبقى شكلية ومشوهة إذا ل نتمكن من التدقيق بطبيعة ه الصناعة وبالتركيب الداخلي للائات العمالية .ولماا كانات
تنقصنا التصانياات الدقيقاة لاناس الاتار الزمنياة وفاي نااس البلاد ،فيمكنناا االساتعانة ب حصاافية أخارى مقارناة فاي بولنادا لعاام
 ،1931منطلقين من تشابه وض اليهود في كال البلدين:
تشكيب الطبقة العاملة البولندية انطالقا ً من حجم المؤسسات عام : )27(1931

نمط المؤسسة

يهود

غير يهود

مؤسسة صغيرة
مؤسسة متوسطة
مؤسسة ثقيلة
المجموع

% 82
% 15
%3
% 100

% 37
% 20
% 42
% 99

من ه اللوحة نستخلص أن بنية الطبقة العاملة اليهودية تختل عن بنية الطبقات العاملة بشكل عام فاي البلادان المعنياة ،وأن
غالبيااة اصجاارام اليهااود ه ا حرفيااون فااي مشاااغل أرباااب العماال اليهااود أو فااي مصااانعه الصاالير ( ،)28وبالتااالي ممكاان أن
نستخلص م الكاتب "جاكوب ليستنسكي" أن بلتر البورجواايات اليهودية الوسطى ،التي كانات تن ادر طبقياا ً بقيات ظااهر
هامشية ،صن "عملية ت وم التااجر اليهاودي ماا قبال الرأسامالي إلاى عامال حرفاي ،تقاطعات ما عملياة أخارى ،وهاي إااحاة
العامل اليهودي بواسطة اآللة ،وأصبل م كوما ً على الجماهير اليهودية المطرود من المادن الصالير والعااجز عان التبلتار
بالهجر ".
وإذا كنا نعيد التطرش للهجر بنتافجها وانعكاساتها ،ف ن ما يهمنا اآلن هو التلكيد على االستنتاجات التالية:
 1ـ إن أوم ما يلات النظر هو هشاشة التكوين العمالي اليهودي ،وهو أقرب إلاى الشارافل الادنيا مان البورجوااياة الصالير ،
وإن ه ا التركيب سول ينعكس على برام وسياسة اصحزاب "العمالية" اليهودية ،التي سول تتميز بالت ب ب وشد التلرجل
بين السلور الطبقي اليوري وبين الصهيونية ،لتنجرل بالمحصلة نهافيا ً باتجا الصهيونية.
 2ـ إن ه ا ا التركيااب الهااش باعاال الت ااوالت االقتصااادية واالجتماعيااة المتسااارعة فااي صاااول اليهااود ،وفااي سااياش تطااور
الرأسامالية إلاى إمبريالياة ،والتاتايش عان أساواش خارجياة بتبريارات إيديولوجياة قومياة ،رماى بشارافل واساعة مان الجمااهير
اليهودية في أحضان البورجوااية الصلير وإيديولوجيتها الصهيونية ،خاصة وأن ه الت والت ترافقت ما عادام مسات ك
للم يط ،عبلر عن ناسه بموجات عنياة من العدام للسامية ،كانت تتخ مان حاين آلخار شاكل اناجاارات دموياة ،إماا عاوياة أو
منظمة من قبل السلطات ال اكمة.
 3ـ إن ه ا التركيب الطبقي ذاته ،سول يعبر عن ناسه بوالد تيارات صهيونية متعادد  ،شاديد التلاون وبالحزاب ومنظماات
صاهيونية متعاادد  ،يمينيااة وذات تالوياان يسااارية ،تاصاالها حاادود هالمياة فيمااا بينهااا ،وأن ها التنظيمااات سااول تلعااب دورا ً
صهيونيا ً تعبويا ً هاماً ،وسول يكون لها تلثيراتها على اصحزاب الصهيونية التي سول تتشكل فاي فلساطين ،أي ساول تتارر
في ه اصحزاب العديد من سماتها.
 ))26الجدول مأخوذ من كتاب "الصهيونية ضد ىسرائيب" (ص .)22مصدر سبق ذكر .
 ))27نفس المصدر (ص.)23
 ))28نفس المصدر (ص.)23
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ون ن نعتقد أنه من الضاروري التطارش إلاى ها التياارات الهاماة ،التاي شاكلت روافاد أساساية لل ركاة الصاهيونية ،وساول
نتعرض اآلن صبرا التيارات المسما "عمالية أو يسارية" دون غيرها ،والتي تللللت فاي أوسااط جماهيرياة واساعة ،شاكلت
عماد عملية االستيطان ورأس ال

ربة فيه ▪
رابعا ً  -التيارات الصهيونية "العمالية"

عند انتصار اليور االشتراكية؛ كان عدد الصهاينة يقدلر بيالثمافاة ألا فاي روسايا القيصارية( ،)29ولايس المها الدقاة العلمياة
للرق بقدر ما يشكل ه ا الرق ممشرا ً على عمق أامة اليهودية الروسية .لقد تاواع ها ا العادد الكبيار علاى مجموعاات كييار
من اصحزاب اليمينية أو اليسارية ،والجمعيات والنوادي الاكرية  ...الخ ،ولعب صهاينة اإلمبراطورية دورا ً ممكان أن نساميه
حاساما ً فاي عملياة االسااتيطان ،وإنشاام الكياان الصاهيوني ،وكاناات اصساس الاكرياة علاى تنوعهااا آخا باالتبلور منا منتصا
القرن التاس عشر.
ويهمنا اآلن التركيز على أه ه التيارات التي ت ولت إلى قو مادية عبار أحازاب سياساية "عمالياة" أو تياارات هاماة غيار
متبلور في أحزاب:
 .Iالبوند أو االتحاد العام للعمال اليهود في ليتوانيا وبولندا وروسيا
تلسس ه ا ال زب عام  1897في مدينة فيلنا ،وق د تشكل من أنوية عمالية يهودية ،كانت قد بادأت تعمال فاي روسايا قبال ذلاك
بعشر سنوات تقريبا ً(. )30
لقد تراج البوند كييرا ً بعد هزيمة ثور  ،1905والقم البوليسي ال ي أعقبها ،فانخاض عدد من أربعين ألاا ً عام  1903إلى
خمسمافة عام . )31(1908
وقد كان تشكيل البوند سابقا ً بعام لتشاكيل ال ازب االشاتراكي الاديمقراطي الروساي ،وتخلا تشاكيله بلساابي عاد عان انعقااد
الممتمر الصهيوني اصوم في مدينة بام السويسرية ،وعناد تلسيساه وضا ال ازب لناساه هادفا ً خاصاا ً يتجساد فاي الادفاع عان
مصالل العمام اليهود ،والنضام من أجل انتزاع حقوقه المدنية وم اربة القوانين التمييزية المج اة ب قه  ،حيث أن العماام
اليهود ال يعانون فقط من وضعه كعمال ،وإنما أيضا ً من وضعه كيهود.
()32
وكون البوناد "ال يهادل إلاى النضاام فاي سابيل المطالاب الروساية السياساية العاماة"  ،فقاد انتساب عاام  1898إلاى حازب
العمام االشتراكي الديمقراطي الروسي" ،بصاته منظمة مستقلة تهت أساسا ً بالقضايا التي تخص البروليتارياا اليهودياة" ،وقاد
أجيزت للبوند ه االستقاللية من قبل ال ازب االشاتراكي الاديمقراطي ،بهادل تادعي وحاد ال ركاة االشاتراكية الديمقراطياة
في كافة مناطق روسيا القيصرية.
وفااي باادايات عملااه شا َّ
ان البونااد حرب اا ً ال هااواد فيهااا ضااد الصااهيونية ،فقااد رفااض فااي ماامتمر المنعقااد عااام  1899الاادعاوى
()33
ً
القومية ،واعتبرها خطرا ي رل العمام عن النضام الطبقي ،ويكسر التضامن العماالي  .وعاادت المساللة القومياة لتطارع
ناساها علاى ال اازب فاي مامتمر عااام  ،1901حياث أقاارت أغلبيتاه أن ماهاوم القوميااة ينطباق أيضاا ً علااى اليهاود ،ولكاان دون
المطالبة بمنظمة مناصلة للعمام اليهود .وطالب بتشكيل دولة فيدرالية تقوم على قاعد القوميات التي تشكلها ،واعتبار اليهود
"قوميااة" ماان قوميااات ه ا الدولااة االت اديااة ،م ا أنه ا ال يمتلكااون أرض اا ً خاصااة به ا ( .)34ورغ ا أن البونااد انتقااد ال ركااة
الصااهيونية فااي ه ا ا الماامتمر ،واعتبرهااا "رد فعاال الطبقااات البورجواايااة اليهوديااة علااى ظاااهر العاادام السااامية" ،فقااد تاالثر
ال اازب بالنشاااط الصااهيوني العااارم الا ي شااهدته روساايا فااي ناااس الاتاار  ،وكااان أسااير تركيبتااه الطبقيااة المشااكلة أساس اا ً ماان
ال رفيين والعمام المشتللين في ممسسات يهودية صلير  ،وقد جعلت منه ه التركيباة ميادانا ً ماتوحاا ً لماااهي البورجوااياة
الصلير وأفكاره .
عااام  1903انشااق البونااد عاان ال اازب العمااالي االشااتراكي الااديمقراطي الروسااي ،صن ال اازب رفااض أن يعتاارل بااه الممياال
الوحيد للطبقة العاملة اليهودية .وقد كان ه ا الطلب من جانب البوند ملاليا ً ل د االدعام ،إذ أن الماركسيين اليهود فاي منااطق
عديد من روسيا وخاصة الجنوب ،كانوا ينتمون مباشر لل زب العمالي االشتراكي الديمقراطي الروسي.
ها ا مان ناحياة ،ومان ناحياة أخارى فا ن االساتجابة لها ا الطلاب ساول يقاود إلااى تيبيات مبادأ التنظاي الاادرالي ل ازب العمااام
االشتراكي الديمقراطي ،خاصة وأن البوند كان قد طرع ه الصيلة الايدرالية من العام  ،1901وأن ه ا الطرع تساوى ما
طاارع مشااابه لالشاااتراكيين القوقاااايين .وقااد عااااد البونااديون إلااى صااااول ال اازب االشااتراكي الاااديمقراطي الروسااي عاااام
 ،)35(1906ولكن البوند ل ي رص على وحد الطبقة العاملة الروسية وال على وحد ال زب ،بل كاان أعضااه يقااون دافماا ً

 ))29فهي كتههاب "األمميهة الشههيوعية وفلسهطين" ( 1919ـ  ")1928يقهول د .مههاهر الشهريف" :ىن الحههزب تشهكب فههي البدايهة مههن مجموعهة مههن
المثقفين االشتراكيين اليهود ،ومن عناصر شبه بروليتارية من األوساط الحرفية".
" ))30األممية الشيوعية وفلسطين ( 1919ـ  ،")1928د .ماهر الشريف ،دار ابن خلدون (ص  63ـ .)64
 ))31نفس المصدر.
 ))32نفس المصدر (ص . )64
" ))33الصهيونية ضد ىسرائيب" (ص .)40مصدر سبق ذكر .
" ))34األممية الشيوعية" (ص 64ـ  .)65مصدر سبق ذكر .
" ))35الصهيونية ضد ىسرائيب" (ص .)40مصدر سبق ذكر .
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إلى جاناب القاوى والعناصار التصااوية داخال ال ازب االشاتراكي الاديمقراطي الروساي فاي صاراعه ضاد ليناين ،وارتبطاوا
بعالقات وثيقة م المناشاة ،خاصة خالم المرحلة التي أعقبت عام .1912
وتااقمت اصامة الداخلية للبوند ،وم نشوب ال رب العالمية اصولى ظهر داخله موقاان متعارضان تجا ال رب اإلمبريالياة،
اتجا اندف م مواق العديد من قاد اصممية اليانية لجهاة تبريار ها ال ارب ،واعتبارهاا كال فاي بلاد  ،كماا لاو كانات حرباا ً
دفاعيااة مشااروعة ،واتجااا آخاار تبنااى موق ا البالش ااة ال ا ي ياادعو العمااام إلااى االنهزاميااة اليوريااة والنااااذ ماان ه ا ال اارب
اإلمبريالياة النتصاار الياور االشاتراكية .وقاد كااان االتجاا اصوم هاو المنتصار فاي ها ا الصاراع فاي البداياة ،ولكان الصااراع
اإلياديولوجي اساتمر بااين التياارين .وقااد سااعدت السياساة اصمميااة للنظاام السااوفييتي الجدياد تجاا القوميااات اصقلياات ،وكا لك
نضاله ا العملي لم اربة الالسامية في "خلق الظرول المالفماة لظهاور ناوا شايوعية حقيقياة فاي صااوفه" .وفاي عاام 1919
قرر ممتمر البوند باصغلبية االنضمام إلى اس البوند فلصبل البوند الشيوعي(.)36
وسول يتبادر إلى ال هن تساؤل مشروع حوم "إق ام" البوند في سياش الكالم عن التيارات الصاهيونية العمالياة التاي تركات
أثاارا ً وساااهمت فااي ت قيااق المشااروع الصااهيوني .وينب ا التساااهم ماان كااون البونااد اناادم بالم صاالة فااي ال اازب الشاايوعي،
وأصبل نضاله جزما ً من النضام العام من أجل بنام االشتراكية ،ورغ مشروعية التسااهم ف نناا ننباه إلاى أن الاارع البولنادي
للبوند ل يعرض ناس مسير التطور ،بل رفض شروط االنضمام لألممية اليالية والت ق باصممية اليانية(.)37
كمااا أن مسااير البونااد ناسااها اتساامت بالتاالرجل بااين اصمميااة والصااهيونية ،وعشاارات اآلالل ماان اصعضااام دخلااوا ال اازب
وغادرو لمواق صاهيونية طيلاة ماا يقاارب العشارين عاام ،وأصاب وا جازما ً مان التياار الصاهيوني "العماالي" العاام ،وغا وا
حركة الهجر إلى فلسطين .ف ديينا إذا ً ال يعني مناضلي البوند ال ين الت قوا بال زب الشايوعي الساوفييتي وانادمجوا فياه ،بال
تيار عريض ذو صب لة "يسارية" في فتر حاسمة من تاريخ ال ركة الصهيونية.
 .IIحزب بوعالي تسيون أو عمال صهيون
عندما عقد حزب بوعالي تسيون ممتمر التلسيسي عام  ،1906كان قد سبقه تشكيل مجموعات عديد له في العديد من المدن
الروسية (مينسك ،فيلنا ،أوديسا  ...الخ كما كان قد امتد نشاطه التنظيمي باتجا المجر والنمسا والواليات المت اد اصمريكياة
وإنكلترا وفلسطين ،وبعد التلسيس امتد نشاطه إلى بللاريا واصرجنتاين .وقاد سابق التلسايس ورافقاه نشااط إياديولوجي كييا ،
كان قطبا اصساسيان ن من سيريكين وبار بوروخول ،الل ذين دعيها وبهذال الجههد النظهري باتجها التوفيهق بهين الصههيونية
واالشتراكية .ون ن لسنا معنيين بمتابعة تطور وصايرور فاروع البوعاالي تسايون خاارو روسايا القيصارية وفلساطين ،كماا
لسنا معنيين بعالقات التآل والتنافر التاي ساادت عالقاة ها ا ال ازب بال ركاة الصاهيونية الرسامية ،كماا تجلات بعاد المامتمر
الصهيوني اصوم في بام عام .1897
إن مااا يهمنااا أساس اا ً هااو الاادور الصااهيوني التعبااوي ال ا ي لعبااه ه ا ا ال اازب فااي صاااول الطبقااة العاملااة اليهوديااة والاادور
االستعماري االستيطاني المباشر ال ي لعبه في فلسطين.
لقد كان يدور صراعا ً إيديولوجيا ً جديا ً داخل التيارات الصهيونية ،وكانت حركاة الجادم عالياة الاوتير فيماا بينهاا ،وقاد مسلات
كافة ه التيارات بتالوينها المختلاة ،واحتدم الجدم بين البوند ال ي تميز رغ تخبطاه بساعيه لتصاور وتشاكيل موقا طبقاي
ل ل المسللة اليهودية ،وبين التيارات الصهيونية التي كانت ترى في البوناديين "مجموعاة مان اليهاود المنصاهرين المتنكارين
لمصالل شعبه "(.)38
وفااي الماامتمر الخااامس المنعقااد عااام  ،1903كااان البونااد قااد قاارر أنااه ماان الضااروري م اربااة الصااهيونية بكاال تياراتهااا
واتجاهاتها ،فهي ليست إال حركة البورجوااية الصلير والمتوسطة ،التي تقاسي من عبم مزدوو :عبم المنافسة مان قبال
الرأسمام الكبير من جهة ،وعبم قوانين التمييز والت ريض من قبل ال كومة والبورجوااية المسي ية من جهة أخارى ،وأن
الصهيونية التي فرضت على ناسها مهمة إقامة دولة متعدد الطبقات في أرض إسارافيل ،مان خاالم افتراضاها أن الالساامية
أبدية ،تسعى إلى التعتي على الصراع بين الطبقات باس مصالل تزع أنها يهودية إجماالً(.)39
وفي ه ا المناخ من النقاش الم تادم الا ي امتاد سانوات ،وعلاى خلاياة التطاورات االجتماعياة الكبيار فاي نهاياة القارن التاسا
عشر ،برا تيار فكري أوالً ومن ث تنظيماي ،ي ااوم التوفياق باين الصاهيونية واالشاتراكية ،وكاان أوم مان ن اا ها ا المن اى
الطبياب اليهاودي الروساي ن ماان سايريكين فاي كتاباه الا ي نشار باصلمانياة عاام  1898بعنااوان "المسهألة اليهوديهة ودولههة
اليهود االشتراكية" .ويقر ر سيريكين في بداية كراسه ،ككل الصاهاينة التقلياديين ،بلناه منا أن فقاد اليهاود اساتقالله القاومي
والسياسي في "أرض إسرافيل"  ،بدأوا يعيشون حيا عجيبة ،وعلاى الكار واالضاطهاد نماا أمال الخاالص ،وهاو أمال ت ريار
اليهود من الشعوب وبعيه قومياً ،وعندما أعلنت البورجوااية ال رب من أجال مصاال ها الطبقياة ،التاي تساتند إلاى المطالباة
بال رية ،وال صوم على ال قوش السياسية  ...حررت أيضا ً اليهود فجل وبدون أي مجهود من قبله تقريباً ،من قيود عبودية
القرون الوسطى( ،)40وانسجاما ً م الوض ال قوقي المساواتي الجديد ،ت وم اليهود إلاى مبشار للاكار القاومي ال مييال لاه ...
وبدأ الكنيس يمتزو داخليا ً م بورصة اليهود في فرانكاورت ،ويخلقان كيانا ً واحدا ً  ...ينطلهق مهن أن اليههود بطبيعهتهم أمهة
" ))36األممية الشيوعية" (ص .)76مصدر سبق ذكر .
" ))37األممية الشيوعية" (ص )67ـ "الصهيونية ضد ىسرائيب" (ص.)45
" ))38تاريخ الحركة الصهيونية" ـ الجز األول (ص ،)224من تأليف صبري جريس ،مركز األبحات الفلسطينية ـ بيروت.
 ))39نفس المصدر أعال (ص.)223
" ))40تاريخ الحركة الصهيونية" (ص .)225مصدر سبق ذكر .
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طائفة دينيهة ،خلقهاا منا البداياة عان قصاد لكاي ت مال مشاعل اإليماان بوحدانيتاه باين الشاعوب"( .)41ويقارر سايريكين أن
إصاارار اليهااود علااى خصوصاايته  ،باإلضااافة إلااى نشاااطه االقتصااادي ،تساابب فااي نشااوم الالسااامية "اآلخ ا فااي االنتشااار
والقوى التي تحارب بعضها بعضاً ،ستتكتب في النهاية لشنّ حربها المشتركة ضد اليهود".
إلااى هنااا يبقااى الخطاااب الساايريكيني خطاب اا ً صااهيونيا ً تقليااديا ً حااوم تاريخيااة "اصمااة اليهوديااة" ،ورغبتهااا اصكيااد باالس اتمرار
ورفب االندماج ال ي فت ت بابه اليورات البورجوااية ،واندماو الرأسمام اليهودي بالرأسمام الم لاي فاي أوروباا اللربياة،
وحتمية الالسامية المعبر عنها في تكتل كافة القوى ل
لشن حربها المشتركة ضد اليهاود .وأماا الجدياد عناد ساريكين فهاو تلكياد
أن الالسامية ال يمكن أن تختاي إال إذا "اختاى صراع الطبقات من جهاة وحصال (اليهاود علاى كياان قاومي خااص بها مان
جهة أخرى" ،وإذا تركنا جانبا ً موضوعة الكيان القومي الخاص التي تشكل القاس المشترر لكافاة التياارات الصاهيونية ،ف نناا
أمااام م اولااة تبيااان أن البروليتاريااا اليهوديااة ذات مصال ة حقيقيااة بتبنااي الصااهيونية واالنتصااار لهااا ،وباالن البروليتاري اا هااي
رافعة ال ل الج ري للمسللة اليهودية ،صنها أدا انتصار الصهيونية.
يقوم سيريكين" :إن على اليهود االنضامام للبروليتارياا ،باعتبارهاا المعساكر الوحياد الا ي يللاق البااب أماام حارب الطبقاات،
ويصبو إلى تقساي ا لسالطة بالتسااوي ،وكماا كاان اليهاود حتاى اآلن مان مميادي الليبرالياة ،صن الليباراليين ها الا ين من اوه
المساوا في ال قوش ،من خالم الصراع م قوى المجتم القدي  ،عليه اآلن االنضمام إلى الم ااربين مان أجال االشاتراكية،
بعد أن خانت البورجوااية الليبرالية مبادفها السابقة( .)42ويضي الكاتب" :إن الصهيونية باعتبارها حركاة اليهاود البناام  ،ال
تتعارض م صراع الطبقات ،بل تق فوقه ،وتستطي كل الطبقات قبولها دون االهتمام بالاوارش بينها"(.)43
إن في ه النصوص المقتبسة من سيريكين؛ إشارات واض ة للسجام ما البورجوااياة اليهودياة ،كماا أن ها ا الساجام كاان
امتدادا ً يهوديا ً لسجام واس في المجتم الروسي ،ال ي كان يتمايز طبقيا ً بتسارع ،وقاد كيارت أوهاام الت لياق فاوش الطبقاات،
وكانت الل مة اإليديولوجية لكافة أحزاب البورجوااية الصلير والوسطى في روسيا ،وليس ه ا ما يهمنا راهناً ،بل ماا يشاد
انتباهنا هو فه سير يكين لالشتراكية من خارجهاا ،كماا أناه ال يهمناا أن نسااجل ما عباار سااذجة ومجانياة مان نماط "تقساي
السلطة بالتساوي"  ...إن ما يشد انتباهنا هو تلر النظهرة الغ ارقهة بالمثاليهة للقضهية برمتهها ،فهاليهود ههم موضهوع التهاريخ
وشغله الشاغب ،وليسوا جز ا ً مهن السهياق العهام لتهاريخ البشه رية .العهالم يتحهالف معههم أو ضهدهم ،فهالقوى التهي تحهارب
بعضها بعضا ً ستتكتب في النهاية لشنّ حربها المشتركة ضد اليهود ،وهذ القوى في النهاية هي كب شعوب العالم.
إن ها ا الها يان يجاد جا ور فاي أجاوام اليقظاة القومياة المتالخر فاي أوروباا الشارقية والوساطى ،وينادرو فاي إطاار الها يان
القااومي الصااهيوني العااام بااالطب  ،ولكنااه يلقااي أضااوام قويااة ومايااد علااى اشااتراكية (! ساايريكين .إنااه فهههم لالشههتراكية مههن
خارجها ،فه استخدامي ف  ،وتبني خارجي يرشل بالميالية ،فاالشتراكية أداة في خدمة اليهود ،تماما ً كما كانت "الليبرالياة".
ويهرب سيريكين المشكلة بالكالم العام والاضااض عن "اليهاود" أنها فاوش الطبقاات ،والتهاريخ اختيهار يكهاد أن يكهون حهرا ً
ل
(!) .لقد اختار "اليهود" الليبرالية فلعطته ال قوش المتساوية ،وعليه أن يختاروا اآلن البروليتاريا لتعطايه الاوطن القاومي.
إنااه فه ا للطبقااات ومصااالل الطبقااات ماان خارجهااا .وصن التاااريخ اختي اار حاار فااان ساايريكين ،يهاااج "االشااتراكيين اليهااود
المنصهرين" ،وي شت "ه يان االنصهار" في أوروبا اللربية .وعلى ناس قاعد االختيار ال ر يقرر الكاتب أنه "رغا اختفها
معظ الصاات القومية لدى اليهودية ،وتشتتها في بلدان عد  ،واساتعمام أبنافهاا لللاات عدياد  ،وانعادام الياروات القومياة ،...
تبقهى علاى الاارغ مان ذلاك أمااة متمياز  ،يمانل مجاارد وجودهاا ضامانا ً ل اضاارها" (! إنناا أماام نمااوذو للميقا البرجااوااي
الصلير ،ال ي يسقط خياراته على الطبقات وهو ي لق فوقها.
وإذا اساتدرر سايريكين؛ يتا كر بالن "اليهاود منقسامون إلاى طبقاات مختلااة بعضاها عان بعضاها اآلخار"  ..ف ناه يضاي " :ال
تستطي البروليتاريا واالشتراكيون اليهود ،ومن غير المسم وع له  ،المساهمة في إقاماة جمهورياة تولاد مان خاالم معارضاة
مبادئ التعاون االجتماعي ،وله ا ستضطر الصهيونية أن تلخ بال سبان االتجاهات االشتراكية لدى البروليتاريا اليهودياة ...
ومصيرها االندماو باالشتراكية ،وستكون دولة اليهود بالضرور اشتراكية"(.)44
وفي سياش الاكر العام لسيريكين؛ ناها كلماة "بالضارور " بمعناى أن ذلاك أكياد وباديهي ولايس بمعناى الضارور التاريخياة،
وعندما ينتقب سيريكين من مستوى التحليق النظري ىلى مستوى تحديد وسهائب ىنجهاز المشهروع الصههيوني ،فهاو يقتارع
"االتصااام ما الشااعوب المضااطهد الخاضااعة ل كا اصتاارار ،والتعاااون معهااا للت اارر ماان نيااره  ،ويجااري بعااد ذلااك تبههادل
السكان بطرق سلمية من خالم تقسي اصرض على أسس قومية  .وأرض إسرافيل غير المكتظة بالسكان ،التاي يشاكل اليهاود
فيها اآلن ن و عشر بالمافة من سكانها ،ينبغي أن تفرغ لهم ،ولكن إذا فشلت كل الم اوالت لل صوم على أرض إسارافيل،
يختاار اليهااود بلادا ً آخاار ،يمكان تخصيصااه لها مقابال المااام( ،)45ها ا باختصااار ملخااص صفكاار أحااد اآلباام الااروحيين لتنظااي
يهودي "عمالي" ،سيكون له دور خطير في االستيطان ،والحقا ً في دولة إسرافيل.
بور وخو والصهيونية "الماركسية"

 ))41نفس المصدر (ص.)225
" ))42تاريخ الحركة الصهيونية" (ص.)226
 ))43نفس المصدر (ص.)227
" ))44تاريخ الحركة الصهيونية" (ص .)227مصدر سبق ذكر .
" ))45تاريخ الحركة الصهيونية" (ص.)228
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وأما اصب الروحي اصساسي ال ي لعب دورا ً حساسا ً في نمو وتطور البوعالي تسيون (أو عمام صهيون  ،فهو بوروخهو ،
وفي ناس خط اشتراكية سيريكين "البنام " ،حاوم بوروخول التوفيهق بهين الصههيونية والماركسهية .فاي حديياه عان يهاود
اإلمبراطوريااة القيصااري ة ،ينطلااق بوروخااول ماان مالحظااة مسااتوحا ماان ماااكس نااورد وهااي أن اليهااود علااى المسااتوى
االقتصااادي "معلقااون فااي الهااوام" ،أو وفااق عبااار كااارم ماااركس الشااهير عاان اليهااود البولنااديين أنها يعيشااون فااي "مسااام
المجتم "(.)46
ويتاب بوروخول بلن "الطبقة العاملة اليهودية معاقة بسبب من التركيب المشو للبنياة االجتماعياة اليهودياة ،فالعماام اليهاود
الا ين يتشااكلون ماان غالبيااة ماان ال اارفيين المتضااررين ،وماان أجاارام فااي ممسسااات المااانياكتور  ،كااانوا شااديدي التاالثر باالي
انكماااش اقتصااادي ،وأن التطااور الرأساامالي ياادف باتجااا تصاااية ممسسااات الصااناعة االسااتهالكية ،بمااا يض ا العمااام اليهااود
بمواجهااة منافسااة م ليااة بااال رحمااة .وفااي ه ا الظاارول وبساابب ماان غياااب "قاعااد إسااتراتيجية" مالفمااة ،فا ن البروليتاريااا
اليهودية ال يمكنها أن تناضل ،وليس ب مكان الجماهير البورجوااية الصلير أن تتبلتر .ول ا يجب "تطبي " البنية االجتماعياة
اليهودياة .وفاي ها ا الساياش فا ن الصا هيونية ضارور تاريخياة ،كماا أن تشاكيل بروليتارياا صاهيونية فاي الزراعاة والصااناعة
اصساسية ،ال يمكن أن يت إال "باالستقالم اإلقليمي السياسي" فاي بلاد متخلا وعلاى أرض نصا اراعياة ،وفقاط علاى ها
اصرض يمكن للرأسمام المتوسط والصلير اليهودي المهاجر ولقو العمل اليهودية المهاجر  ،أن يدخال" ،وفي بلاد كها ا "لا
يتشكل بعد كجس اقتصادي مللاق  "...ال يمكان أن نخشاى المضااربة ،وعنادها يمكان للبروليتارياا أن تخاوض بشاكل طبيعاي
صراعها الطبقي(.)47
وإذا كاان مطلوباا ً "تطبيا " المجتما اليهاودي ،أي جعلااه شابيها ً بالمجتمعااات "الطبيعياة" اصخاارى ،فا ن المجتمعااات الطبيعيااة
تتميز بوجود "طبقة عريضة من العمام والاالحين في قاعد الهرم ،تلتي فوقها طبقة من مستخدمي الخادمات العاماة والنقال،
وفئة ال رفيين ،وفي قمة الهرم تقوم فئات المالكين وأص اب اصعمام والميقاين  ."...أما تركيبة اليهود االجتماعية فهي تبادو
في روسيا القيصرية أ شبه بـ "هرم معكاوس" ،حياث تتركاز فئاات عريضاة مان ال ارفيين مسانود بائاات ضايقة مان العماام،
وخاصة من عمام المرافق غير ال يوية التي عليها أن تسند اليقل الكبير لائة ضخمة من التجار ،ويصابل مطلوباا ً وفاق نظار
بوروخول "العمب لقلب هذا الهرم ،وىقامة المجتم اليهودي "الطبيعي"(.)48
إن ماتاع أفكار بوروخول حوم "الصهيونية الماركسية" نجد في كتابه "اصماة والطبقاات" ت ات عناوان "المصاالل الطبقياة
والقضية الوطنية" المنشور عام  .1905في ه ا الكتاب ينطلق بوروخول من مقدمة كارم ماركس لكتاب " مساهمة في نقاد
االقتصاد السياسي" ،حيث ي لل ماركس عالقات اإلنتاو التي تولد الطبقاات االجتماعياة .ويضاي بوروخاول بلناه إذا كانات
المسألة االجتماعية تتولد من التناقض بين تطاور القاوى المنتجاة ووضا عالقاات اإلنتااو ،فا ن المسهألة الوطنيهة تتولاد مان
التنااقض باين تطاور القاوى المنتجااة ،ووضا ظهرو اإلنتهاج (الطبيعياة ،المناخيااة ،الجلرافياة ،البشارية ،التاريخياة  .ويقسا
الكاتااب الظاارول التاريخيااة علااى قساامين :ظاارول تاريخيااة داخليااة ،أي تتشااكل داخاال المجموعااة البشاارية المعنيااة ذاتهااا،
وظرول تاريخية خارجية تعبر عن ذاتها بالعالقات بين المجموعات البشرية المتجاور .
وبناس منطق التوااي بين الطبقي والقومي ،يميز بور وخول عند ماركس معنيين مختلاين لماهاوم الطبقاة (الطبقهة بهذاتها)،
أي غياار الواعيااة لمصااال ها كطبقااة ،والطبقههة لههذاتها أي تلااك الواعيااة لمصااال ها ،ويطبااق بوروخااول ه ا ا الماهااوم علااى
المجموعااات الوطنيااة ،فيجااد تميياازا ً موضااوعيا ً بااين ماهااوم "الشههعب" ،ال ا ي يعنااي مجتمع اا ً يعاايش أعضاااه ناااس ظاارول
اإلنتاو ،وبين "األمة" التي تعني مجتمعا ً يرتبط أعضاه بمشاعر القرابة المتولد من الماضي التااريخي المشاترر .وبالتاالي
تصاابل القوميههة وعااي مشاااعر القرابااة المتولااد عباار الماضااي المشااترر .وأن البورجواايااة التجاريااة والصااناعية فااي فتاار
صعودها التقدمي هي أوم من حمال الاكار القومياة ،مناضالة ضاد العاال القادي  ،ومان أجال والد عاال جدياد ،ولكان صاراع
الطبقات جعل التضامن القومي يت لل ،حيث أظهر أن اصمة هي عبار عن تجم من الطبقات ،وقاد انتصار صاراع الطبقاات
وت جرت القومية في الترات .وصن الدعاية القومية تاساد الاوعي الطبقاي فهاي مضار ومضاللة  ...ههذا فهي المجتمعهات ذات
ظرو اإلنتاج "الطبيعهي" ،وأماا فاي المجتمعهات "غيهر الطبيعيهة" فه ن المصهالا القوميهة لمختلهف الطبقهات ،فهيمكن أن
تلتقي بحدودها ،وكون البروليتاريا تلعب دورا ً في اإلنتاج ،فهي معنية بظرو اإلنتاج ،ولذا ف ن هناك نمطها ً مهن القوميهة
البروليتارية.
ويتبسط بوروخول في كون عمال البلدان المختلفة يدخلون م بعضههم بمنافسهة علهى موقه العمهب ،ويبادو أناه يارى ها
الظاهر طبيعية ،فالعامل اإلنكليزي يقوم بوروخول "يجب أال يداف عن موقعه ضد الرأسمالية ،وإنما ضد العامال اصجنباي
المهاجر  ...وإن الدفاع عن موق العمل يه العامل أكير مان صاراع الطبقاات  ."...وفاي المجتمعاات "غيهر الطبيعيهة" فا ن
المصااالل الطبقيااة تتجااانس ،صن المهمااة اصساسااية للبروليتاريااا اليوريااة هااي المطالبااة بموقا طبيعااي للعماال والنضااام ،وذلااك
بتوفير ظرول اإلنتاو الطبيعية لألمة(.)49

" ))46الصهيونية ضد ىسرائيب" (ص.)58
 ))47االقتباسات من بداية هذ الفترة مأخوذة مهن كتهاب "الصههيونية ضهد ىسهرائيب" (ص 58ـ  ،)59وقهد أخهذها الكاتهب مهن كهراس بوروخهو
"برنامجنا" وكتاب "األمة والطبقة".
 ))48انظر "األممية الشيوعية وفلسطين" (ص.)72
 ))49االقتباسات في هذ الفقرة هي تلخيص لما يورد مؤلف "الصهيونية ضد ىسرائيب" (ص 270ـ .)278
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وإذا كانت الصهيونية "ضرور تاريخية"؛ فه الضرور يجب أن تت قق في ظل "االستقالم اإلقليماي للشاعب اليهاودي فاي
فلسطين"( . )50ويتجناب بوروخاول اإلجاباة علاى السامام :لمااذا فلساطين بالا ات ؟!  ...قاد تكاون المجانباة بسابب عادم رغباة
بوروخااول "الماركسااي" فااي أن يظهاار مرتكههزا ً علههى الاادواف "العاطايااة والدينيااة" ،كمااا ياتاارض ناتااان وينشااتور  ...ولكاان
اختيار فلسطين يبادو منطقياا ً ما ماا ياورد د .مااهر الشاري عان "الساكان المولاودين فاي فلساطين" علاى لساان بوروخاول
ناسه ،ف نه (أي الالسطينيين ال يمتلكون أية ثقافة قومياة خاصاة بها  ،ولايس عناده أي صااات قومياة ممياز  ،ولا ا فساول
يقبلااون باالي "ثقافااة مسااتورد تكااون أع لااى ماان ثقااافته  ،وساايكونون عاااجزين عاان إباادام أيااة مقاومااة منظمااة ضااد التاالثيرات
الخارجية ،ولن يستطيعوا الدخوم في منافسة قومية على العمل .)51("...
إن ه ا التلخيص الدقيق ما أمكن صفكار بوروخول يستدعي االستنتاجات التالية:
 1ـ الخااالل م ا بوروخااول لاايس حااوم مضاامون اقتباساااته الماركسااية ،سااوام تلااك الخاصااة بالتناااقض بااين القااوى المنتج اة
وعالقات اإلنتاو ،أم اقتباس ماهوم "الطبقة بناسها والطبقة لناسها" ،أم تمييز النظري بين الشعب واصمة  ...إن المشكلة تبدأ
معه بالمقارنة المنهجية ،التي يجريها بين مااهي ماركس الطبقية ومااهيمه هو القومية .فقد تبدو مقارنات بوروخول طريااة
من حيث الشكل ،ولكنها تبقى بجوهرهاا ذهنياة وملالطاة ،وهاي كا لك صنهاا تاتقار للهربط الجهدلي بهين القهومي والطبقهي .إن
المعضلة اصساسية عناد بوروخاول تكمان فاي كوناه صههيونيا ً باألسهاس ومهن حيهن المنطلهق ،ومان موقعاه الصاهيوني ها ا
يقارب الماركسية ،وي اوم أن يطوعها لتصبل التبرير النظاري لصاهيونيته ،فهاو باصسااس ينطلاق مان كاون اليهاود يشاكلون
قومياة ،وأن ال ال الوحياد لمشااكلته القومياة هاو إيجاااد وطان قاومي لها  ،وماان ها ا المنطاق يتعاماال الكاتاب ما مقولااة والد
المسللة القومية من التناقض بين القوى المنتجة وظرول اإلنتاو الداخلية والخارجية.
فلو أخا نا ظارول اإلنتااو مايالً ،لوجادنا اصساساي فيهاا الظارول التاريخياة ولايس المنااخ أو الجلرافياا ،والمقصاود باالظرل
التاريخي الاداخلي هاو مسلسال الوقااف االقتصاادية واالجتماعياة والسياساية واليقافياة ،التاي تتطاور فاي ظلهاا القاوى المنتجاة،
وه الوقاف المترابطة والمتااعلة م بعضها تشكل بنية المجتم  .ون ن نرى بوروخول يلجل إلى عزل واقعة محددة تشكل
جزما ً من بنيته ،ويعالجها بشكل مناصل ،سابلا ً عليها ثوب "الماركسية" ،وه الواقعة هي تطاور وضا اليههود فاي روسايا
القيصرية.
إن التطاور الرأسامالي المتساارع فاي اإلمبراطورياة الروساية ل
هاز أساس المجتما بلسار  ،وما تساارع ان االم بنياة المجتما
ماس مصاالل عشارات المالياين مان البشار مباشار  ،وبشاكل غيار مباشار كال مجتما
اإلقطاعي حصال انقاالب طبقاي هافالَّ ،
اإلمبراطورية .وبينما كانت ال ركة اليورية تناضل ل ل معضلة ه ا المجتم ككب باتجا التلييار الجا ري ،نارى بوروخاول
ين ااو بجهااد النظااري والتنظيمااي باتجااا إضااعال الطبقااة االجتماعيااة ال املااة لرسااالة ه ا ا التليياار اليااوري ،ونقصااد الطبقااة
العاملة .وضمن ما يسميه الظرل التاريخي الخارجي ،يلاتقط بوروخاول "ظااهر التنهافس باين العماام علاى موقا العمال"،
ويرى فيها مبررا ً إضافيا ً لصهيونيته ،وهو ب لك يرتكب خطل ً مزدوجاً:
أ) رغ تبنيه لمقولة ماركس حوم "الطبقاة با اتها" و"الطبقاة لا اتها" ف ناه يلخا الطبقاة با اتها كماا لاو كانات واقعها ً جامهدا ً لان
يدخل فيه عنصر الوعي الطبقي ،ال ي تصقله النضاالت ضد الرأسمالية والتربياة اإليديولوجياة والسياساية التاي تمانل الطبقاة
العاملة وعيا ً من خارجها وفق الماهوم اللينيناي لادور ال ازب .وهاو كا لك ينظار إلاى الطبقاة العاملاة نظار مثاليهة تخلاط باين
دورهااا التاااريخي ال اس ا فااي التليياار االجتماااعي ،وبااين واق ا الطبقااة فااي ماصاال امنااي م اادد .وبواق ا نظرتااه القوميااة ـ
الصهيونية المسبقة ،فهو ينظر إلى "المنافسة على موق العمل" ،ليس من ااوية كياية معالجتها ،بل مان موقا كونهاا تبريارا ً
إضافيا ً لصهيونيته .ويريدنا أن نستنت معه أن كافة الطبقات االجتماعية معادية لليهود ،ولا ا فال ال هاو "االساتقالم السياساي
اإلقليمي" له  .ول ا من المنطقي أن يارى بوروخاول طبيعياا ً أال ياداف العامال اإلنكليازي عان موقعاه ضاد الرأسامالية ،وإنماا
ضد العامل اصجنبي المهاجر ،وأن الدفاع عن موق العمل يه العامل أكير من التناقض م رب العمل (صراع الطبقات .
ب) صا يل أن العمااام ياادخلون ما بعضااه فااي منافسااة علااى موق ا العماال فااي بعااض الاتاارات التاريخيااة ،لكاان ها ا السااالع
يضع موق الطبقة العاملة برمتها ،وهو سالع أجادت البورجوااياة اساتعماله وخاصاة فاي فتارات االنكمااش االقتصاادي.
وأما منافسة العمام المهاجرين للعمام الم ليين ،فمساللة نسابية جاداً ،حياث أن المهااجرين يقوماون بلعماام غالباا ً ماا يرفضاها
العمام الم ليون أصالً ،ولكن المسللة اصه ال بل ال اسمة التي يلالها بوروخول؛ هي جوهر ما أكدت علياه الماركساية :إذا
كانت المنافسة بين العمام على موق العمال تشاكل تناقضها ً ثانويها ً فاي صااوفه  ،فه ن تناقضههم األساسهي كهأجرا يبقهى مه
الرأسههمال ،إنااه تناااقض العماال ما رأس المااام ،وهااو فااي جااوهر االقتصاااد السياسااي للرأساامالية .فعناادما يضاالط بوروخااول
لت ويل التناقض اليانوي إلى تناقض رفيسي ،ويبني استنتاجا ً كبيرا ً على أرضية ذلك ،ف نه ال يرتكب خطال فادحاا ً ف ساب ،بهب
يمارس عن سابق معرفة وتصميم عملية تضليب تدعم وجهة نظر الصهيونية ،بأن ال مناص للعمال اليهود ىال االنفصهال
عن ىخوتهم الطبقيين ،واالرتما في أحضان البورجوازية اليهودية.
وهنا ال يايد االستخدام االنتقافي لبعض التعابير الماركساية مان نماط قاوى اإلنتااو وعالقاات اإلنتااو وشاروط اإلنتااو .ال يها
مدى صدش البوروخوفيين في سجاالته م برجواايته اليهودية حوم القضايا اليانوية ،فاالمه أن ها ا التنظيار يقاود بال قااد
إلاى "السهالم الطبقههي"  ،وهاو خااط مخارب انتصار داخاال صااول اصمميااة اليانياة ،وأدى إلاى إفالسااها علاى حااد تعبيار لينااين
الشهير.
 ))50اقتباس وارد في "األممية الشيوعية وفلسطين" (ص.)73
" ))51األممية الشيوعية وفلسطين" نقالً عن "الشيوعية في فلسطين ،األمة والطبقة في الثورة المعادية لالستعمار" ،م .أوفينبرغ.
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 2ـ وعند مقاربة بوروخول للمسللة الالساطينية ،فهاو ياعال ذلاك مان بااب عجاز الالساطينيين علاى الادخوم فاي المنافساة ما
موق العمل ،انطالقا ً من افتراض دونية ثقافته  ،نسبة ليقافة المهاجرين اليهود .وبالتاالي فا نه لان يبادوا "أياة مقاوماة منظماة
ضد التلثيرات الخارجية" ،ون ن لن نعقب طويالً على ه الاكر  ،فمقاومة الشعب الالسطيني وانتااضاته وثوراته المتالحقة
على امتداد ما يقارب القرن من الزمن ،تاناد ب اد ذاتهاا ها ا االدعاام ،ولكان ماا يهمناا أن نلاات النظار إلياه وهاو ها ا الموقا
الشوفيني له ا الصهيوني ال قيقي و"الماركسي" المزي  ،واصه مان ذلاك هاو أن ها ا الموقا ينادرو ضامن موقا اتخ تاه
اصممية اليانية بلحزابها "العمالية" تجا البلدان المستعمر من مطل القرن .إن ه اصحزاب اساتعادت بادورها بعاض تعاابير
التاارات الماركسااي ،ونظاارت لضاارور سااياد اإلمبرياليااة ـ االشااتراكية بااديالً لامبرياليااة الرأساامالية ،علااى اعتبااار أنااه م ان
الطبيعي أن تكون خيرات العال لكل العال  ،ولما كانت أوروباا هاي اصكيار تطاورا ً وقادر علاى اساتلالم ها الخيارات ،فمان
الطبيعي أن تستللها لصالل البشرية جمعام ،بمن فيها شعوب البلدان المستعمر  .وهنا لايس المها تانياد ها ا الطارع المبتا م،
المه أن ه السياسة رمت جزما ً هاما ً من الطبقة العاملة في أحضان بورجواايتها ،وجعلت منهاا وقاودا ً لل ارب اإلمبريالياة
العالميااة اصولااى ،والمها أن بوروخااول وأنصااار ماان البرجااواايين الصاالار اليهااود كههانوا جههز ا ً مههن هههذا المنهها الفكههري،
وجز ا ً من هذا المعسكر المعادي للثورة.
سيريكين وبوروخو وجهان لعملة واحدة
رغ التباينات فيما بينهما ،والتي هي في جوهرها لاظية أو تمس قضايا ليست جوهرية ،فا ن سايريكين وبوروخاول وجهاان
لعملة واحد هي الصهيونية .ف تمية الالسامية التي ال تجد حالً لها إال في وطن قومي يهودي تقابلها حتمية المنافسة (منافساة
كافة الطبقات الم لية لكافة الطبقات اليهودية وال حل إال في وطن اليهود القاومي .ويسااه كاال الكااتبين فاي تخرياب الاوعي
الطبقي للعمام اليهود بدفعه باتجا المشروع الصهيوني ت ت شاعار أن البروليتارياا اليهودياة هاي رافعاة الخاالص اليهاودي
القومي ،ويقا الكاتباان موقااا ً عنصاريا ً مان الشاعب الالساطيني ،فيادعو اصوم إلاى تاريلاه مان أرضاه ،وياراهن اليااني علاى
اندماجه باليقافة اصرقى  ...ه ا هو الترات الاكري ال ي نهل منه حزب البوعالي تسيون ،على لسان اثنين مان أبارا ماكرياه،
فكي تطور ه ا ال زب ؟! ...
لقد برا في حزب البوعالي تسيون من بداياته تياران :تيار "مينسهر" نسابة إلاى جمعياة عماام صاهيون ،التاي تزعمتاه فاي
ه المدينة ،وحدد ه ا التيار هدفه المزدوو كالتالي:
 1ـ الهدل المحلي الوحيد هو ت سين وض العمام اليهود ،ورف مستواه اليقافي بماا يتضامن عادم االهتماام بالوضا العاام
للطبقة العاملة الروسية.
 2ـ االلتاازام بااالاكر الصااهيونية ،كماا عبلاار عنهااا برنااام "الماامتمر اصوم لل ركاة الصااهيونية" فااي باااام سويساارا ،1897
وتقوية الشعور القومي لدى العمام اليهود.
مار
وباإلضافة لتيار "مينسك" تشكلت مجموعات صهيونية "اشاتراكية" عدياد كاان أبراهاا "مجموعهة بوروخهو " الا ي ل
ذكر  ،وال ي كان عضوا ً في ال زب االشتراكي الديمقراطي الروسي عامي  1900ـ  ،1901ولكناه طارد مناه بسابب تالثير
الضار على العمام اليهود ،فلسس سنة  1901ما أسما "جمعية عمال صهيون االشتراكية".
وفي فتر التلسيس ه نشبت صراعات إيديولوجية وسياساية عدياد  ،باين مجموعاات البوعاالي تسايون ناساها ،وكا لك بينهاا
وبااين المجموعااات الصااهيونية اصخاارى ،وكااان أباارا الصااراعات ذلااك ال ا ي دار حااوم مااا ساامي "بمشههروع أوغنههدا" ،أي
مشروع استعمار أوغندا ال ي أقر الممتمر الصهيوني العالمي السادس عام .1903
لقد انقسمت المجموعات الصهيونية الروسية بين مميد ومعارض للمشروع ،وانعكس ه ا االنقسام على مجموعات البوعاالي
تسيون ناسها ،فاي حين أيلد سيريكين مشروع أوغنادا ،عارضاه بوروخاول وجماعتاه بضاراو  .واساتمر ها ا الصاراع حتاى
الممتمر الصهيوني الساب ال ي تراج عن ه ا المشروع ،وكان بوروخول قد خصص له ا الصراع مقاالت عاد يقاوم فاي
إحاداها" :إن أرض إسارافيل هاي المنطقاة الوحياد المطلوبااة والموجاود والمخصصاة لناا ،وسان تل أرض إسارافيل تاادريجيا ً
بقو الضرور التاريخية".
وكما سبق وذكرنا عقد البوعالي تسيون ممتمر التلسيسي في آذار  1906فاي مديناة بلتافاا الروساية ،وبعاد عاام ونصا مان
تلسيسه عقد ممتمر في الهاي ،تقرر فيه إقامة ات اد عالمي" :االت اد العالمي لالشاتراكيين اليهاود" "بوعاالي تسايون" ،وفهي
عام  1909عقد االتحاد العالمي مؤتمر الثاني ،وكان أبرز قراراته:
 1ـ االنضمام إلى المنظمة الصهيونية العالمية كمنظمة مستقلة.
 2ـ السااعي إلااى تركيااز أكيريااة اليهااود فااي "أرض إساارافيل" ،ما مالحظااة الماامتمرين أنها يعنااون با لك فلسااطين واصرض
المجاور .
 3ـ االشترار في كافة الممسسات الصهيونية.
وأماا فاي فلساطين؛ فكانات قاد بادأت ما عاام  1904موجاة الهجار المعروفاة باالهجر اليانياة (الموجاة اصولاى عاام ، 1882
وتشكلت ه الموجة بلغلبيتها الساحقة من يهود اإلمبراطورية الروسية .وفي تشارين اليااني مان عاام  1905اجتما فاي يافاا
تسعون مندوبا ً من أعضام البوعالي تسايون ،الوافادين مان روسايا ،وقارروا إقاماة فارع ل ازبه فاي فلساطين ،وانتخباوا لجناة
لوض برنام له ،وفي تشرين أوم عام  1906اجتمعت ه اللجنة في الرملة ،ووضعت برنامجاا ً سامي "ببرناام الرملاة"،
وت إقرار ه ا البرنام في يافا عام  1907في الممتمر اصوم لل زب ،حيث أطلاق علاى ناساه اسا "حهزب العمهال اليههودي
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االشتراكي الديمقراطي في أرض ىسرائيب" .وأبرا ما يهمنا في برنام ال زب له الاتار  ،هاو ت ليلاه للوضا االقتصاادي
االجتماعي في فلسطين ،ووصاه "بالنظام اإلقطاعي م ظهور بوادر رأسمالية" ،وإن بوادر الرأسمالية تظهر بشاكل أساساي
في القطاع الزراعي ،وأن الرأسمالية النامية في "أرض ـ إسرافيل" ت تاو إلى عمام ميقاين ونشيطين" ،وبماا أن العماام مان
أبنام البلد (الالسطينيين ال يزالون في ال ضيض ،ف ن التطور الرأسامالي متعلاق بهجار عماام أكيار تطاورا ً مان خاارو البلاد
."...
ويطالب ال زب ب قامة "استقالم سياسي للشعب اليهودي في فلسطين" ،وكان بذلر أول حزب صهيوني محلي يطالب رسميا ً
ب قامة دولة يهودية في فلسطين.
ورغ ا أن البرنااام يمكااد عراقتااه الصااهيونية حااوم نقطتااين أساساايتين :اسااتعمار فلسااطين والموق ا العنصااري ماان العمااام
الالسطينيين ،فقد اعتبر ه ا البرنام "مت جراً" من قبل تيار واس في ال ازب ،كاان علاى رأساه دافياد بان غورياون واسا ق
بن تساي ،الل ين ضلطا باتجا التقارب م حزب هابوعيب هاتسعير لجهة تصاية الللو "الماركسي" في أطروحات ال ازب،
واعتماد العبرية بديالً لليديش كللة "قومية" ،واالنتقال من الكالم عن صراع الطبقات ىلى الصراع من أجب العمب العبري.
في هذ الفترة التاريخية الممتدة حتى عام  ،1914كان قد تشكب في فلسطين ىذن حزبان صهيونيان هماا :بوعاالي تسايون
وهابوعيل هاتسعير ،كما كانت هنار مجموعات من المهااجرين تعايش فاي أجاوام ال ازبين الاكرياة ولكنهاا لا تناتظ وكانات
تساامي ناسااها ب اـ "غياار ال اازبيين" .وفااي عااام  1919ات ااد غياار ال اازبيين هاامالم م ا البوعااالي تساايون ليشااكلوا مع اا ً حههزب
"احدوت هعفودا" أو "ات اد العمل".
وفي عام  1920شكل ه ا ال زب م هابوعيل هاتسعير ،باإلضافة لمجموعات أخرى صالير  ،االت ااد العاام للعماام اليهاود
"الهستدروت" ،وفي عام  1930جرى دما حزباي بوعاالي تسايون وهابوعيال هتساعير فاي حازب موحاد دعاي باسا حازب
"عمام إسرافيل" (مباي (.)52
 .IIIهابوعيب هاتسعير أو الشعبوية الصهيونية
ً
تلسس عام  1905قبل شهر واحد من تلسيس حزب بوعالي تسيون ،وتشكل جوهريا من بين صاول أعضام موجاة الهجار
اليانية ،التي بدأت م عام  ،1903وبدور كان ه ا ال زب امتدادا ً لتيارات فكرياة انتشارت فاي روسايا القيصارية فاي أواخار
القرن الماضي وأوافال ها ا القارن .وقاد تشاكل المامتمر مان جمعياات كانات قاد تلسسات فاي صااول المهااجرين اليهاود علاى
أرض فلسطين ،وفي عام  1906عقد ال زب ممتمر الياني ،حيث رفضت اصغلبية وض البرنام العقافادي ،وكاررت علاى
ضرور وض خطوط عامة ت دد نشاط ال ازب .وفاي آب مان نااس العاام عقاد ال ازب مامتمر اليالاث فاي بتااع تكااا ،وأقار
مبادفه العامة على الوجه التالي:
 1ـ يلعب احتالم المواق االقتصادية واليقافية في أرض إسرافيل ،دورا ً حاسما ً في ت قيق الصهيونية.
 2ـ الشرط الضروري لالحتالم االقتصادي هو تركيز اصمالر والعمل في أيدي اليهود.
 3ـ مهمة هابوعيل هاتسعير في أرض إسرافيل هي العمل على ت قيق الصاهيونية عاماة ،واالهتمهام الخهاص بهاحتالل العمهب
من قبب اليهود(.)53
وقد حدد ال زب مهامه على أساس:
 1ـ الدفاع عن العمام اليهود في أرض إسرافيل واياد عدده .
 2ـ احتالم العمل من قبل العامل اليهودي.
 3ـ مساعد النشاط االستيطاني الصهيوني بواسطة تقدي المعلومات والوقاف المهمة.
 4ـ االهتمام بمالفمة الممسسات في البلد ونشاطها صهدال وأماني الشعب.
 5ـ االهتمام بت سين اصوضاع االقتصادية واليقافية لليهود في أرض إسرافيل.
 6ـ االهتمام بسيطر الللة العبرية في أرض إسرافيل.
وحدد ال زب الوسافل المزم إتباعها لت قيق أهدافه ،ومنهاا تلسايس مطااع مشاتركة ،وأساواش شاعبية ،وصاناديق للقاروض
والمساعد  ،وإقامة مكاتب استخدام ،وتشجي الصناعة الم لية وال رل ،واالهتمام بتسهيل دخوم اليهود إلى فلسطين ،ونشر
المعلومااات عاان أوضاااع البلااد وظاارول العماال فيااه ،والقيااام ب مااالت إعال ميااة لتشااجي االسااتيطان ،وإقامااة عالقااات ما كاال
المنظمات التي تسعى إلى توطين اليهود في فلسطين(.)54
وتميز حزب هابوعيل هاتسعير بتشديد الخاص على ضارور اساتعمام الللاة العبرياة ،وبادأ منا عاام  1907ب صادار مجلاة
بالللة العبرية حملت اسمه ،واهتمت بنشر اصدب العباري وتشاجي الدراساات اصدبياة ،باإلضاافة الهتمامهاا بمعالجاة القضاايا
السياسية والعقافدية.

 ))52انشقت عن ال زب الجديد فيما بعد ( 1944كتلة عرفت باس "الكتلة ب" ،وكان لها تلثير و اس في حركة الكيبوتسي  ،وشكلت "ال ركاة مان
أجل ات اد العمل" .وفي عام  1946ات دت ه المنظمة م حركة "عمام صهيون اليساريون" ،وشكل حزب "ال ركة من أجل ات اد العمام ـ عمام
صهيون" .في عام  1948ات د ه ا ال زب م حزب "هشومير هاتسعير" ،وأسسا حزب المبام (حزب العمل الموحد  .في عاام  1969شاكل حزباا
المبام والمباي تكتل المعراخ م افظين على استقالم كل منهما التنظيمي.
" ))53تاريخ الصهيونية" (ص .)240مصدر سبق ذكر .
" ))54تاريخ الصهيونية" (ص .)240مصدر سبق ذكر .
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ولكن أهم وأخطر ما يميز نشاط هذا الحزب الصهيوني ،هو كيفية طرحه لمشكلة األرض وتعاطيهه معهها كمرتكهز لتجسهيد
المشروع االستيطاني الصهيوني .وإذا كاان هابوعيال هاتساعير متاقاا ً ما بوعاالي تسايون علاى شاعار "احاتالم العمال" ،أي
السعي لارض نظرية استخدام ا ليد العاملة اليهودية في الممسسات اليهودية ،فقد طاور هابوعيال هاتساعير ها ا الشاعار باتجاا
صايلة جديااد وهااي "العماال العباري" ،التااي تنمااو باتجااا اقتصهار اسااتخدام الممسسااات اليهوديااة علاى العمااام اليهااود ،وخلااق
الممسسات الرياياة الجماعياة (كيباوتزي والتعاونياة (موشاافي  ،والتاي تقتصار بطبيعاة ال اام علاى اليهاود .وكاان مان أبارا
منظري ال زب وأوسعه تلثيرا ً فكرياً ،وك لك انخراطا ً فاي المشاروع االساتيطاني الصاهيوني دافيهد اههارون غهوردون .فقاد
جاام إلااى فلسااطين مشاابعا ً باالاكر الشااعبوي الروسااي ،وكا لك اصدب الشااعبوي ذي النزعاة الرومانسااية المارطااة بااالنظر إلااى
()55
يقوي الجسـ ويصقل الاروع.
اصرض والعمل اليدوي في الري
 ،فالعمل بالنسبة للوردون ـ وت ديدا ً العمل في اصرض ـ ل
وعندما يخاطب المهاجرين اليهود يقوم " :إن أمنا أرض ـ إسرافيل تطلب منك الروع والجسـد معااً ،أو هاي ال تطلاب شايئا ً،
وعليكـ أن تدركـوا أن أمنا أرض ـ إسرافيل تستطي أن تمن ك أكير مما باستطاعتك من ها .)56("...
لقد أطلق أنصار غوردون على تعاليمه اس "دين العمهب" ،وديان العمال ها ا كاان متم اورا ً حاوم الريا والعمال الزراعاي
الجماعي فيه ،فعقب الهجر اليانية كان حزب هابوعيل هاتساعير يعتارض علاى أي نشااط باتجاا عماام المادن ،وكال اتصاام
ماا نقابههات العمههال الههزراعيين والنقابههات المدينيههة ،وكااان يعتباار العمااام الاازراعيين فق اط "صااال ين" ماان وجهااة النظاار
الصهيونية ،وكانت ه المسللة نقطة خالل جوهري م حزب بوعالي تسيون( ،)57وقد تعدى تلثير غاوردون النقادي حازب
هابوعيل هاتسعير إلى منظمة "عمالياة" صاهيونية أخارى ،ساول يكاون لهاا تالثيرا ً كبيارا ً فاي تكييا االساتعمار االساتيطاني
وحمايته وهي منظمة هاشومير هاتسعير.
ول يقتصر تلثير غوردون وحزبه على النشاط الاكري والنظري ،بال كاان لاه تالثير عملاي باال علاى عملياة احاتالم اصرض
ناسها ،ويكاي أن ن كر على سبيل الميام أن غوردون وأتباعه أسسوا أوم مستعمر اراعية جماعية (كيباوتز قارب طبرياا،
وهي مستعمر دجانيا ،وأنه ورام تلسيس العديد من الكيبوتزي والقرى الزراعية التعاونية (الموشافي  ،وأنه أرساوا أساس
حركة واسعة نسبيا ً للشبيبة تدعى "غوردونيسا".
وإذا كان رف شعار غزو العمل ،ومن ث العمل العبري ي مل مضمونا ً عدوانيا ً تجا الشعب الالسطيني ،ف ن ه العدوانية لم
تكن مضمرة فقط ،بل ت ل التعبير عنها بوضوع كامل في أدبيات غوردون وهابوعيل هاتسعير ،وه بشكل مبكر حددوا موقاا ً
من الشعب الالسطيني ،أكان على المساتوى النظاري قبال الهجار  ،أم علاى المساتوى العملاي بعادها .لقاد با م غاوردون جهادا ً
نظريا ً وكتابيا ً للتدليل على أهمية غزو العمل وفرض العمل العبري ،وأهميته في تكريس "ال اق التااريخي للشاعب اليهاودي"
في فلسطين ،وكان يعرل جيدا ً أن ه ا ال ق المزعوم سول يصاطدم بمقاوماة أهال فلساطين ،وإذا كاان ال يادعو مباشار إلاى
"التبادم السلمي للسكان" ،على غرار سيريكين ،وال يراهن علنا ً على عجز الالساطينيين عان "إبادام أياة مقاوماة منظماة ضاد
التلثيرات الخارجية" وبسبب من دونية حضارته  ،كما اعتقد بوروخاول ،فا ن غاوردون ياتكل عان "ال اق التااريخي لليهاود
في ال بلد ،وال ق في التنافس السلمي ،والتوس في البلد ،لايس حاق المجموعاة (اليهودياة التاي تقطان هناا ف ساب ،ولكان حاق
اليهود بلسره " ،وعندما يتطرش إلى ضرور شرام اليهود لألراضي في فلسطين ،ف نه يوصي أن يت ذلك من خالم "ال ر
الشديد في عالقاتنا م العرب ،ومن المست سن أن نسترضي أص اب اصرض ال قيقيين الا ين يقطنوهاا عنادما نكاون ب اجاة
ماسة صرضه ".

▪ ▪ ▪

ها هاي أبارا التيااارات الصاهونية "العمالياة" التااي نشالت أساساا ً علاى أرض اإلمبراطوريااة الروساية ،ونمات علااى اصرض
الالسطينية كامتداد لها ،أو كتشكيالت جديد عبر حركة معقاد ومتشاعبة مان االنادماو واالنقساام ال نارى فافاد مان التعارض
التاصيلي لها .وتلتقي كافة هذ التيارات بالمحصلة على قواسم مشتركة أبرزها:
 1ـ الصهيونية بمعنى التبشير بوجود "شعب يهودي" يمتلك "حق العود " إلى فلسطين.
 2ـ موق سلبي من الشعب الالسطيني يبل حد العنصرية ،حتى ولو اتخ ت ه العنصرية تالوين مختلاة ومتااوتة.
 3ـ لعبت ه اصحزاب والتيارات دورا ً بال النشاطية في تشجي الهجر  ،وفي عملية االستيطان الصهيوني االساتعماري فاي
بالدنا.
 4ـ لعبت دورا ً هاما ً في دم المستوطنين اليهود في فلسطين ،ضمن بنيات من العمل الجماعي والتعاوني ،اادت من تماساك
التجم االستيطاني اليهودي اجتماعياً ،وسهلت عملية االنساجام اإلياديولوجي لها الجمااهير البورجوااياة الصالير الميقااة،
يوفر لها إمكانية المصال ة م ذاتها أي التعمية على تناقضات اإليديولوجيا الصاهيونية ،وإشاعار المساتوطنين بالنه يقوماون
بمهمة نبيلة .وقد التقط اليمين الصهيوني ه الظاهر  ،ول يعر اهتماما ً كبيرا ً لللاو التياارات "العمالياة" عان "االشاتراكية" و
"دين العمل" ،وشيم ذو داللة أن يقوم جابوتينسكي أحاد أبارا منظاري اليماين الصاهيوني (الصاهيونية "التنقي ياة" ب ازب
بوعااالي تساايون ماايالً ،رأيااً ،ملخصااه "أن صااهيونية بوعااالي تساايون واض ا ة ،بمجاارد اعتاارافه علن اا ً بضاارور إقامااة دولااة
يهودية  ..بينما كانت البروليتاريا اليهودية المنظمة بلسارها حتاى ظهاوره ضاد دولاة يهودياة  ..رغا أنها ي تااجون للوقات
وحرية التطور الكاملين ،حتى تكتسب نظريته الجديد  ..مكانها المالف باين وجهتاي النظار القومياة والطبقياة .ويجهب علينها
" ))55تاريخ الصهيونية" (ص .)256مصدر سبق ذكر .
" ))56تاريخ الصهيونية" (ص .)257مصدر سبق ذكر .
" ))57اليسار اإلسرائيلي" ـ ميراهان بيريتز ـ دار انتروبوس باريس بالفرنسية (ص.)62
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بهم كاتحاد مستقب ،له حق الحصول على مبالغ مالئمة من صندوق المنظمهة

أن نهيئ لهم حرية التطور هذ  ،باالعترا
الصهيونية ،لتغطية مصاريفه الخاصة".
وقد أتيبت تطور ب وعالي تسيون وك لك التياارات "العمالياة" اصخارى دقاة توقعاات جابوتينساكي ،ولعبات ها التياارات دورا ً
تخريبيا ً واسعا ً في صاول البروليتاريا اليهودية لجهة صهينتها وسلخها عن الطبقة العاملة في بلدان تواجدها.
 5ـ لعبت ه التيارات دورا ً تضليليا ً باراا ً على المستوى العالمي ،حوم سلمية وإيجابية االستيطان الصاهيوني فاي فلساطين،
وعبر التروي اإلعالمي الدعاوي صشا كام العمال الجمااعي والتعااوني ،سااهمت فاي ارع اصوهاام لادى الارأي العاام العاالمي
حوم "اشتراكية ما" تبنى على أرض فلسطين ،وقد ساعده في ذلك االن رال الخطير داخل اصممية اليانية ،والا ي بادأ يا ر
بقرنه من أواخار القارن التاسا عشار ،فقاد تبلاور تياار كبيار داخال اصحازاب االشاتراكية ـ الديمقراطياة اصوروبياة ،يقا مان
مسللة المستعمرات موقاا ً رجعيا ً يتساوى بالكامل م موق البورجواايات اصوروبية في فتار ت اوم الرأسامالية إلاى الطاور
اإلمبريالي

▪
خامسا ً ــ الصهيونية الرسمية واإلطار العام لحركتها

يمكن الكالم عن بداية تاريخ الصهيونية الرسمية م صدور كتاب تيودور هرتسل "دولة اليهود" عام  ،1896وبدم مساعي
الممل التنظيمية من أجل عقد الممتمر الصهيوني اصوم لل ركة ،ومساعيه السياساية فاي السانة ناساها ما اإلمبراطورياات
التركية واصلمانية والبريطانية ،من أجل إيجاد سند استعماري يضاي على ال ركاة الصاهيونية صااة "الشارعية" ،وياوفر لهاا
سبل النجاع عبر إعطافها مرتكزا ً مادياً ،ال يمكن أن ت صل عليه إال ضمن االندراو في ساياش نشااط إحادى اإلمبراطورياات
التي ترى في الصهيونية عامالً مماارا ً في تيبيت هيمنتها على المشرش العربي عبر السيطر على فلسطين.
وعندما كتب هرتسل مملاه "دولة اليهود" ل يكن ي رت في أرض بكر ،فقد سبقه كتاب صهاينة عديدون من النص اليااني
من القرن التاس عشار ،وعباروا بادرجات متااوتاة الوضاوع عان ضارور تجميا اليهاود فاي دولاة قومياة .فااي عاام 1862
وض ال اخام اي هيرش كاليشر كتاباا ً بعناوان "الساعي إلاى صاهيون" ،وقاام "إن خاالص اليهاود ال يكاون علاى ياد مسايل
منتظر ،وإنما عن طريق الجهد البشري اليهودي لتخصايص (اليهاود أناساه بالمباادر إلاى بناام مجتما يعتماد علاى ارتبااط
اليهودي بلرض يزرعها ،تكون بميابة وطن قومي له ،وال يت إال في فلسطين"(.)58
وقد طالب كاليشر المتمولين اليهود بالمساهمة فاي تكاوين جمعياة هادفها اساتعمار فلساطين ،وإقاماة مادارس اراعياة لتادريب
المهاجرين اليهود على اصعمام الزراعية ،وضرور تكاوين حارس مان الشاباب اليهاودي ل ماياة المساتوطنات اليهودياة(.)59
وقد أسس كاليشر "جمعية اساتعمار فلساطين عاام  ،"1864وبالتعااون الوثياق ما "اصلياانس اإلسارافيلي العاالمي" ،ثا إنشاام
أوم مدرسة اراعية يهودية في فلسطين عند مدخل مدينة يافا عام .1870
وعام  1862ك لك أصدر موسى هس كتابه "روما والقدس" ،دعا فيه إلاى إيجااد قومياة يهودياة ت ارر القادس ،وتكاون بداياة
عهاد االنبيااش الجدياد علاى غارار "المديناة الخالاد روماا" ،وطالااب فرنساا ب قاماة مساتوطنات يهودياة تمتاد مان الساويس إلااى
القادس ،وماان اصردن إلااى الب اار المتوساط ،ما احااتالم شاابه جزيار سااينام " ..ونااادي هااس بالن "الجاانس اليهااودي ماان أقاادم
وأعرش اصجناس البشرية ،وإليه ترج وحد اليهود ،صن الجنس اليهودي حاظ صاام عبار مئاات السانين ،وعلاى ذلاك يجاب
أن يكون اليهود أحراراً ،وال يت قق ذلك إال في فلسطين "اصرض الموعود "(.)60
وفي عام  1875عرض بيرتيز سمولنسكن آرام صاهيونية فاي كتاباه "فلنب اث عان الطرياق" ،حياث عااب علاى اليهاود عادم
شعوره بقوميته  ،ث دعا إلى الهجر الجماعية إلى أرض إسرافيل ،وقام "إن فكـر اساتيطان اليهاود فاي أرض ـ إسارافيل،
ينبلااي أن تكااون من ا اآلن الموضااوع الرفيسااي للجاادم وال ااوار بااين ال ا ين ي بااون شااعبه  ،"..وهاااج سمولنسااكن التيااارات
الداعية الندماج اليهود بمجتمعاته  ،وخاصة حركة "التنوير ـ هاسكله" ،التي قام فيها أنهاا "تقاوم علاى فكار شارير فاساد ،
هدفها ليس مجرد بعث المعرفة ،بل هدفها اصساسي هو اجتيات اليهودية"(.)61
وفي عام  1882وض ليو بنسكر كتاب "التحرر الذاتي" على شكل ندام من يهودي روسي إلى بني قوماه ،يادعو فيهاا إلاى
حل قومي "للمشكلة اليهودية عن طريق خروو اليهاود مان الابالد التاي يعيشاون فيهاا مضاطهدين إلاى أي بلاد (دون أن ي ادد
فلسطين بال ات  ،على أن يكون بلدا ً يهوديا ً مستقالً ،يعيش فيه اليهاود بعيادين عان االضاطهاد ،وأن يكوناوا أماة واحاد تجما
بياانه للااة وعااادات مشااتركة .وقااام بنسااكر "إن اليهااود أينمااا وجاادوا ينظاار إلاايه علااى أنه ا غربااام ،وماان أجاال ذلااك كااانوا
ي تقرون ،وأن الت رر ال قيقي هو في خلق قومية يهود ية للشعب اليهودي ليعايش ها ا الشاعب علاى أرض موحاد وم ادد ،
يجب أن يكون له ملوى إن ل يكن بلد خاص به " .وكي يض بنسكر أفكار فاي مجاام التطبياق العملاي طالاب بعقاد مامتمر
صهيوني هدفه شرام أرض تستوعب استيطان عد ماليين من اليهود"( ،)62ونظرا ً صهمية كراس "الت رر الا اتي" ،اعتارل

" ))58موقف الدولة العثمانية من الحركة الصهيونية" ( 1897ـ  )1908ـ جامعة بيروت العربية ـ حسان حالق (ص.)35
" ))59موقف الدولة العثمانية" (ص.)35
" ))60موقف الدولة العثمانية" (ص 36ـ .)37
" ))61موقف الدولة العثمانية" (ص .)37مصدر سبق ذكر .
" ))62موقف الدولة العثمانية" (ص .)38مصدر سبق ذكر .
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هرتسل بلنه لو اطل عليه قبل كتابة كراس "دولة اليهاود" ،لماا وجاد مباررا ً إلعااد نشار آرام مشاابهة( .)63لقاد تازع بنساكر
فيما بعد حركة "أحبام صهيون" التي نشطت في استيطان فلسطين ،وبتلييد منه تلسست في روسيا عام " 1878جمعياة تليياد
المزارعين وأص اب ال رل اليدوية اليهود في كل من سوريا وفلسطين" ،وهي اللجنة المعروفة بلجنة أوديسا.
ون ن ،اآلن ،لسنا بصدد تانيد االدعامات حوم القومية اليهودية والشعب اليهودي ،ولسنا ب اجة لدحض مقولة "حق العاود "
المتهافت أو السجام م ه اصفكار من ااوية تاريخية وحقوقية ،ولكننا نكرر اإلشار إلى أن ها اصفكاار نشالت ما تطاور
الاكر القومي في أوروبا وتبلور على اصرض في وحدات قومية م دد اصطر الدستورية .وفي سياش ه ا التطور جام الاكار
الصهيوني شديد التشابه م تالوين الاكر القاومي اصوروباي ،وعنادما بادأ هرتسال نشااطه الصاهيوني الاكاري والعملاي ،فهاو
كان يستوحي تراثا ً صهيونيا ً موجودا ً (بلض النظر عن ادعام هرتسل أنه ل يقرأ كتاب بنساكر مايالً  ،وكاان يساتوحي أفكاار
القوميين اصوروبيين ،م اوالً تطبيقها على الواق اليهودي الشديد التلام في أواخر القرن الماضي .وإن كان هرتسل قاد شاكل
البدايههة الفعليههة للحركههة الصهههيونية الرسههمية ،فااألن نشاااطه ل ا يقتصاار علااى اإلنتاااو الاكااري ،وال هااو اكتاااى بالنشاااطات
المجزوم والمتقطعة ،وصنه اكتش وماارس باال موارباة ،بالن المشاروع الصاهيوني مشاروع اساتعماري ،وهاو ب اجاة كاي
يت قق ىلى دعم ىحدى القوى االستعمارية األوروبية الرئيسية في عصر ت وم الرأسمالية إلى إمبريالية ،وما عناا ذلاك مان
تقاس للعال  ،ومن صراع دبلوماسي وسياسي وعسكري إلعاد تقاس تركة الرجل الماريض أي اإلمبراطورياة العيمانياة فاي
الشرش اصدنى.
لقد عقدت في حيا هرتسل ستة ممتمرات صهيونية (آخرها عاام  1903متااوتاة فاي أهميتهاا ،ولكنهاا أرسات علاى مساتوى
التوجهات العامة والتنظيمية الم ادد اصسااس السياساي والماادي ل ركاة االساتعمار االساتيطاني الصاهيوني فاي فلساطين مان
جهة ،وأكدت على ربط نجاع ه ا المشروع بتبني قو استعمارية له ،تجعله قابالً للتناي  .وعلى الصاعيد الصاهيوني التنظيماي
كانت الم طات البارا هي التالية:
فااي الماامتمر الصااهيوني اصوم ،تا تلساايس "المنظمااة الصااهيونية العالميااة" ،وانتخاااب لجنااة تناي يااة للمنظمااة أصابل هرتساال
ل
وركز هرتسل في الممتمر على مسللتين:
رفيسها،
 1ـ ضرور تصليب أوضاع المنظمة بدورية الممتمرات وتقوية اصجهز التابعة لها.
 2ـ مقابلة اعمام وحكام العصر ،أي االتصام بالقوى اإلمبريالية الكتساب التبني للمشروع الصهيوني.
وبعد الممتمر اصوم اعتبر هرتسل أن الممتمر هو "الجمعية اليهودية" ويبقى عليه تلسيس الشركة اليهودياة ،وقادم المشاروع
فعالً إلى الممتمر الياني عند تلسيس بنك باس "بنك االستيطان الصهيوني" ،فتمت الموافقة علياه وطرحات أساهمه للبيا فيماا
بعد .وك لك اقترع في نااس المامتمر تشاكيل الممسساة الصاهيونية اليالياة بعاد المنظماة والبناك ،وهاي شهركة كيهرين كايميه
ليسرائيب أو الصندوق القومي اليهودي ،ومهمتها استمالك األراضي في فلسطين .وقد أقر الممتمر الصهيوني الرابا عاام
 1900الاكر من حيث المبدأ ،وأصبل القرار نهافيا ً فاي المامتمر الخاامس .وقاد باشار الصاندوش القاومي نشااطه فاي فلساطين
عام  1905وسجل الصندوش كشركة مساهمة في بريطانياا عاام  ،1907وأعلنات المااد اصولاى مان عقاد التلسايس أن الهادل
هاو "العماال علاى اسااتمالر اصراضاي أو أيااة حقاوش فيهااا ،فااي المنطقاة التااي تضا فلسااطين وساوريا ،وأيااة أجازام ماان تركيااا
اآلسيوية وشبه جزير سينام أو أي جزم منها ،وذلك بلية توطين اليهود في تلك اصراضي".
تميزت ه المامتمرات بالصاراع ال ااد الا ي دار باين تياارين :تياار "العملياين" وتياار "السياسايين" ،وجاوهر الموضاوع أن
"العملياااين" وهااا مااان حياااث اصسااااس الااا ين أساااميناه بالتياااارات الصاااهيونية "العمالياااة" كاااانوا يعطاااون اصولوياااة للنشااااط
االستيطاني ،ويعتقدون بنجاع المشروع الصهيوني عبر فرض الوقاف على اصرض ،بينماا كاان "السياسايون" وعلاى رأساه
هرتسال ووايازمن ومااكس ناورداد يعتقادون باصهمياة الحاسهمة للعمال السياساي الدبلوماساي ،أي ب يجااد قاو إمبريالياة تتبناى
المشااروع الصااهيوني فتعطيااه فاارص الت قيااق .إن جاازما ً ماان الصااراع كااان مفههتعالً فوجهااا النشاااط يكمااالن بعضااهما ،ولكاان
التجربة التاريخية حسمت بلن هرتسل وتيار كانا على حق ،فلوال تبني بريطانيا لمشروع الدولاة الصاهيونية ،لقبار المشاروع
بلض النظر عن بعاض نجاحاات االساتيطان هناا وهناار .وقاد فشالت المسااعي التاي قاام بهاا هرتسال باتجاا اإلمبراطورياات
العيمانية واصلمانية والبريطانية ،بال صوم على تبني رسمي للمشروع الصهيوني( ،)64ولكان اللازو الصاهيونية علاى أرض
الواق  ،كانات تساتايد كييارا ً مان تقالياد الاسااد( )65فاي اإلدار العيمانياة لجهاة االلتااال علاى القاوانين والقارارات السالطانية أو

" ))63موقف الدولة العثمانية" (ص .)38مصدر سبق ذكر .
" ))64تاريخ الصهيونية" (ص .)163مصدر سبق ذكر .
 ))65استعمب هرتسب في مساعيه م الدول المعنية مبررات مختلفة ،فقد وعد األتراك بتصفية الدين العام لإلمبراطورية ،واأللمان والبريطانيين،
بأن الدولة العبرية ستكون مخفراً أوروبيا ً متقدما ً في وجه بربرية سهيا .وىذا أردنها أن نلخهص بكلمهات سهبب فشهب هرتسهب فهي تلهر الفتهرة فهيمكن
القول :ىن تركيا كان تنظر بعين القلق ألي تغلغب أوروبي يهدد وحهدة اإلمبراطويهة .كهان األتهراك يخشهون تكهرار النمهوذج اللبنهاني ،حيهن فرضه
االمتيازات للدول األوروبية ،وتقلص صالحيات العثمانيين .وأما األلمان فكهانوا شهديدي الحهذر مهن كهب مها يمكهن أن يثيهر حساسهية األتهراك ،وأمها
البريطانيون فقد أبلغوا هرتسب رسميا ً على مشروع االستيطان في أوغندا ،بعد فشب فكرة سينا وقبرص ،ولكهن فكهرة "أوغنهدا" لقيه معارضهة
قوية في صفو المعمرين البريطانيين فيها ،وكهذلر معارضهة مهن الصههاينة أنفسههم ،ولهذلر فبعهد أن أقهر المهؤتمر السهادس الصههيوني مشهروع
أوغند أعيد النظر فيه ،وتم ىلغاؤ في المؤتمر الساب .
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ال كومية المعلنة باتجا من اليهود من استيطان فلسطين ،أكان ذلك من ناحية من الهجر أو التضاييق الجادي عليهاا ،أو مان
ناحية من اليهود من تملك اصراضي في فلسطين(.)66
بعاد وفاا هرتسال وفشال مشاروع أوغناد تابعات ال ركااة الصاهيونية فاي ممتمراتهاا وعبار اللجاان المنبيقاة عان الماامتمرات،
العمل على م ورين :متابعة فرض الوقاف على اصرض الالسطينية من خالم م اوالت تكييا الهجار وبناام المساتوطنات،
ومن ناحية أخرى مواصلة م اوالت هرتسل باتجا الدوم االستعمارية لل صوم علاى شارعية ودعا ها الادوم أو إحاداها،
للوجود االستيطاني الصهيوني في فلسطين ،إلى أن حصلت ال ركة الصهيونية مان بريطانياا علاى وعاد بلااور فاي  2ناوفمبر

▪ 1917

سادسا ً  -وعد بلفور
أو التبني البريطاني اإلمبريالي الرسمي للصهيونية

أربكت ال رب العالمية اصولى عند نشوبها "المنظمة الصهيونية العالمية" ،لقد كاان مركاز نشااطها اصساساي فاي ألمانياا التاي
دخلت في حرب م روسيا القيصرية ،حيث تعيش غالبية اليهود ،وم بريطانيا التاي تشاكل مركازا ً آخارا ً للنشااط الصاهيوني
الرسمي ،فنقلت المنظمة الصهيونية بهدوم مقرها إلى كوبنهاجن عاصمة الدانمارر الم ايد  ،ومن أجل عدم استازاا روسايا
أمرت المنظمة ب ل "ات اد المنظمات اليهودية في ألمانيا من أجال الم افظاة علاى حقاوش يهاود الشارش" ،وتابعات ضالوطها
باتجا ألمانيا مصاور لهاا المزاياا السياساية اإليجابياة التاي يمكان أن ت صال عليهاا مان جارام دعا المشاروع الصاهيوني فاي
فلسطين .وكانت ال ركة الصهيونية تمارس ناس النشاط باتجا اإلمبريالية البريطانية ،ول تساار المسااعي باتجاا ألمانياا عان
نتاف ملموسة تتجاوا التعبير عن المشاعر اإليجابية .فالموقف األلماني كان بالمحصلة ،مرتهنا ً لموقف الحليف التركي .ول
تجد كافة الضلوط التي مارستها ألمانيا وت ديدا ً هيئة أركان ال رب اصلمانية على تركيا التي كانت بدورها تخشاى رد الاعال
العربية على استجابتها للمشروع الصهيوني ،خاصة وأن تركيا ل تكن تجهل االتصاالت البريطانياة العربياة وال المااوضاات
الجارية بين الشري حسين في مكة والسير هنرى مكماهون الماوض البريطاني في مصار باين تماوا  1914وآذار ،1916
رغ ذلك لن تتوقا الضالوط الصاهيونية باتجاا ألمانياا طيلاة فتار ال ارب ،وفاي نااس الوقات كاان مركاز اليقال فاي النشااط
الصهيوني ينتقل تدريجيا ً باتجا ال لاام (بريطانيا ،الواليات المت د  ،فرنسا ،وبدرجة ما إيطاليا  ،كما شملت ه االتصااالت
ك لك دولة الااتيكان.
واحتلت بر يطانيا المركز اصوم في اهتمامات المنظمة الصهيونية .وفاي تعاطيهاا ما المشاروع الصاهيوني كانات اإلمبريالياة
البريطانية تنطلق من نظرتهاا إلاى مصاال ها الشااملة فاي المنطقاة ،واتخا اهتمامهاا بالمشاروع بالتادري من اى إيجابيااً .فقبال
ال رب ومن ثمانينيات القرن التاس عشر ،كانت قد بسطت هيمنتها على مصر ،م تاظة للدولة العيمانية بموق شاكلي فيهاا،
كماا كاناات بريطانياا تراقااب عاان قارب نشاااط الاادوم اللربياة اصخاارى ،وتنااامي ناوذهاا فااي القسا الشارقي ماان اإلمبراطوريااة
العيمانية ،وعلى قاعد أنها أمنت عبر احتالم مصر طريقها إلى الهناد ،فقاد كاان مطلوباا ً عادم تناامي نااوذ أياة دولاة أوروبياة
ل د يهدد مواصالتها وناوذها وبالتالي سياساتها .وما نشاوب ال ارب أصاب ت تركياا عادوا ً وكا لك ألمانياا ،وأماا فرنساا وإن
بقيت معنية بعملية التنافس اإلمبريالي م بريطانيا ،فقد أصب ت حلياا ً في حرب شاملة.
من ه الخلاية انطلقت بريطانيا للتعاطي م المطالب الصهيونية ،فاي مااوضات سايكس بيكو قبلت بريطانيا بمسااومة ما
فرنسا ،جوهرها إخضااع القسا الشامالي مان فلساطين وخاط القادس (غاز جنوباا ً إلدار دولياة ،مقابال إخضااع ميناافي حيااا
وعكا للسيطر البريطانية المباشر  ،لقام تخلي اصخير عن المطالباة بالساطين .وأماا روسايا القيصارية فقاد اكتاات بال صاوم
علاى تعهاد بالم افظاة علاى ال قاوش الدينياة للطافااة اصرثوذكسااية فاي فلساطين ،باإلضاافة ل صاولها علاى مكاساب فاي تركيااا
ناسها(.)67
وقد لعب الواير البريطاني الصهيوني هربرت صموفيل دورا ً نشطاً ،فمن عاام  1915تقادم بما كر لارفيس وارام بريطانياا
اتبع ها بم كر أخرى واعت على الوارام ،وتقترع إقامة م مية بريطانية في فلساطين ،يسامل لليهاود باالهجر إليهاا ،إلقاماة
مركز ثقافي وروحي لليهودية ،مما ستكون له نتاف حميد على موق اليهاود فاي العاال مان بريطانياا ،كماا اقتارع صاموفيل
أيضا ً أن يمنل اليهود الوافدين إلى فلسطين حكما ً م ليا ً قد يتطور م الزمن إلى دولة تكون موالية لبريطانيا(.)68
وفي مجرى ال ارب ،وضامن منطاق التناافس االساتعماري ،كانات بريطانياا ت ااوم الاتملص مان تعهاداتها ل لاافهاا (وخاصاة
فرنساا  ،كااي تصاابل فلسااطين ت اات ساايطرتها المباشاار بعااد ال ارب .ولا لك فعااام  1916عناادما وصاال لويااد جااورو لرفاسااة
ال كومة وبلاور إلى واار الخارجية ،جرت سلسلة من المااوضات الرسمية أبدى فيها البريطانيون "تاهماً" أكبار للمشاروع
الصااهيوني ،ونص ا وا الصااهاينة بب ااث القضااية م ا ال كومااة الارنسااية ،وباادم مااوضااات طويلااة ومتقطعااة م ا الارنساايين
ونصافل فرنسية للصهاينة ،لالتصام باإليطاليين وبعاد اتصاام هامالم ب يطالياا والباباا ،است صال الصاهيوني ساوكولون علاى
 ))66انظر األمثلة العديدة التي يوردها حسان حالق في كتابه "موقف الدولة العثمانيهة مهن الحركهة الصههيونية  1897ـ  ،"1906وقهد اسهتفادت
المستعمرات األلمانية في فلسطين من نفس عناصر الفساد في أجهزة الدولة العثمانية.
 بعد ثورة  ،1908وخل السلطان عبد الحميد ،ووصول جمعية االتحاد والترقي ىلى الحكم ،أصبح السلطة العثمانية أكثر مماألة للصههيونية
(راج كتاب حسان حالق السابق ذكر ) .
 ))67ليس الهد تفصيب معاهدة سايكس بيكو ،بب فقط ىيراد ما يعنينا مباشرة كقضية فلسطينية.
" ))68تاريخ الصهيونية" (ص .)274مصدر سبق ذكر .
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رسااالة ماان كي اون السااكرتير اصوم فااي واار الخارجيااة الارنسااية فااي  1917 6 4شااكلت أول تعهههد خطههي ي صاال عليااه
الصهاينة من إحدى دوم ال لاام .وقد نصت الرسالة على التالي:
"إذا كانات الظاارول مناساابة ،وإذا أصاابل باإلمكاان ت رياار اصماااكن المقدسااة ،ساايكون مان العاادم أن تميااد دوم ال لاااام بعااث
الشعب اليهودي في البلد ،ال ي ناي منه من مئات السنين .إن ال كومة الارنساية التاي دخلات ها ال ارب ،لتاداف عان شاعب
هوج ظلماً ،وهي مستمر فيها لتلمين انتصار العدم على القو  ،ال تستطي إال أن تشعر بالعط على طلباتك  ،التاي يتوقا
نجاحها على انتصار ال لاام ،ويسعدني أنه باستطاعتي تقدي تلكيد على ذلك"(.)69
وفي  1917 9 3اجتمعت ال كوماة البريطانياة وب يات الطلباات الصاهيونية ،وبلاورت مشاروعها الا ي ساول يعارل بوعاد
بلاور ،وأبللت الصهاينة اقتراحها ب صدار تصريل يتبنى طلباته .
وفي  1917 9 4اتصل البريطانيون بالرفيس اصمريكي ولسون الستطالع رأيه ،وكان ذلك علاى شاكل ما كر تتضامن ناص
المشروع البريطاني ،وأعطى ولساون موافقتاه فاي  ،1917 10 13كماا أعلان فاي بياان للشاعب اصمريكاي عان موافقتاه علاى
إرسام "أسس كومنولث يهودي في فلسطين".
وفي  1917 10 31اجتمعت ال كومة البريطانية لتقر موقاها النهافي من المطالب الصاهيونية ،وفاي  1917 11 2أصادرت
على لسان واير خارجيتها اللورد بلاور رسالة موجهة إلى الصهيوني اللورد روتشيلد تنص على التالي:
"إن حكومة جاللته تنظر بعين العط إلى تلسيس وطن قومي لليهود في فلسطين ،على أن ياه بجالم بلنه ال يامثر أمار مان
شاالنه أن يج ا بااال قوش المدنيااة والدينيااة للطواف ا غياار اليهوديااة الموجااود اآلن فااي فلسااطين ،أو بااال قوش واصوضاااع
السياسية التي يتمت بها اليهود في أية بالد أخرى".
وب لك تيبت بريطانيا بشكل رسمي المشاروع الصاهيوني ،وساول تعمال كال جهادها علاى ت قيقاه بماا ياتالمم ما مصاال ها،
ضاااربة بعاارض ال ااافط المصااالل البديهيااة للشااعب الالسااطيني  .وإذا كنااا قااد تعرضاانا ب يجاااا شااديد للمالبسااات التاريخيااة
والدبلوماسية التي مهدت لصدور ه الوثيقة ،فكيف نفهم كوطنيين فلسطينيين هذ الوثيقة المشؤومة:
 1ـ ليسات لها الوثي قاة أيااة قيماة ماان وجهاة نظاار القاانون الاادولي ،فالساطين ليساات بريطانياة وال ت اات السايطر البريطانيااة
استعمارا ً أو انتداباً .والوثيقة موجهة من دولة إلى شخص ال يميل أية هيئاة رسامية قانونياة ،والوثيقاة بالتاالي تتصارل بماا ال
تملااك عليااه حااق التصاارل أو الوصاااية ،وجااوهر الموضااوع لاايس انتاااام القاعههدة الحقوقيههة لهههذ الوثيقههة ،بههب جوهرههها
االستعماري بما هي تعبير عن ىعادة تقسيم واستكمال تقسيم العالم الا ي تا باين ضاواري اإلمبريالياة فاي ال ارب العالمياة
اصولااى ،وأن ه ا الوثيقااة أعطاات شاارعية واقعيااة ،قاعاادتها الناااوذ البريطاااني ،وحااارت مجاارى شاارعيا ً للنشاااط البريط ااني
الصهيوني المشترر الموجه ضد أماني وطموحات وحقوش شعبنا المشروعة.
 2ـ ىن وعد بلفور لم يكن وعدا ً بريطانيا ً وحسب ،فقد حرص البريطانيون أشد ال رص في مجرى ال ارب ،علاى ال صاوم
علاااى ضااامانات فرنساااية وأمريكياااة وإيطالياااة ،وبالتاااالي ضااامنوا تليياااد حلااااافه السياساااي والمعنوي،وبال ااادود الااادنيا عااادم
معارضته  ،وت وم الوعد ب لك إلى وثيقة ملزمة للحلفا  ،مماا وفار لبريطانياا فرصاة االنادفاع باتجاا الصاهاينة دون حارو
م ال لاام ،ووفر للصهاينة ظرول عمل شرعي واس في بريطانيا والبلدان ال لياة من أجل تكيي عمليات الهجار والادع
المادي ،والدعاو السياسية الواسعة لمشروعه .
 3ـ إن ه ا اإلجماع ال لي على وعد بلاور ،ال ي شكل "عملياً" مل قا ً التااقية ساايكس بيكاو ،شالنه شالن االتااقياة الما كور
ل ين الصراعات بين ال لاام قبل ال رب أو بعدها ،ولكن الملات للنظر أن االتااقاات ،رغا الصاراع طبقات علاى اصرض،
وبشكب عام كما هو مرسوم وت ديدا ً في منطقتنا ،وبالتالي ف ن قضية الشعب الالسطيني الوطنية كانت ض ية تآمر إمبرياالي
عام في عصر اإلمبريالية ،عصر استكمام تقاس البلدان والناوذ.
 4ـ إذا كان وعد بلاور قد شكل بالنسبة لامبريالية أدا هيمناة ملموساة للتصارل بالساطين والسايطر عليهاا ،فقاد كاان يجساد
مضمونا ً طبقيا ً شديد الوضوع والملموسية على الصعيد اليهودي .فالبروليتاريا اليهودية الواعية والمنظمة قاومته في أحزابها
االشتراكية الديمقراطية ومن ثا الشايوعية الحقااً ،والبورجوااياة اليهودياة الكبيار عارضاته كمشاروع إلقاماة دولاة يهودياة،
فهااي كاناات فااي طااور ا الناادماو فااي مجتمعاتهااا وخاصااة اللربيااة المتطااور  ،وكاناات تخشااى أن تل ااق ه ا الدولااة المساااس
بمصال ها االقتصادية والسياسية لجهة بعث "المساللة اليهودياة" فاي ها البلادان ،بماا يضا مكاسابها علاى بسااط الب اث مان
جديد ،ول لك نرى مميلين مرموقين للبورجوااياة اليهودياة الكبيار فاي بريطانياا ،يعلناون ت اظها علاى مشاروع إقاماة دولاة
يهوديااة فااي فلسااطين .فااادوين مونت ااغو حاااك الهنااد وعضااو مجلااس ال اارب البريطاااني ،يعلاان معارضااته الشااديد للمطالااب
الصهيونية قافالً أنه "قد قضى حياته كلها في السعي للخروو من الليتاو" ،وال يرياد العاود إلياه ثانياة .كماا أن دافياد الكساندر
رفاايس لجنااة المبعااوثين اليهوديااة اإلنكليزيااة وكلااود مونطليااوري رفاايس الجمعيااة اليهوديااة اإلنكليزيااة أصاادرا بيان اا ً فااي أيااار
 ،1917يعارضان فيه المطالب الصهيونية حوم نقطتين :أ) ال يجوا إضاام طاب قومي ـ سياساي علاى اليهاود فاي فلساطين،
وخلااق قوميااة يهوديااة علمانيااة ،صن اليهااود ليسااوا إال طافاااة دينيااة .ب) ال يجااوا ماانل الشااركة االسااتيطانية التااي قااد يمسسااها
الصااهاينة ،امتيااااات سياسااية واقتصااادية ،صن ها ا يضاار بمبههدأ المسههاواة ،وقااد ياامثر علااى ال قااوش المدنيااة والسياسااية التااي
اكتسبها اليهود في البلدان التي حررته (.)70
" ))69تاريخ الصهيونية" (ص .)285مصدر سبق ذكر .
" ))70تاريخ الصهيونية" (ص .)287مصدر سبق ذكر .
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وإذا كانت الضلوطات البورجوااياة اليهودياة الكبيار لا تاين ال كوماة البريطانياة عان عزمهاا باتجاا إنجااا ماا ،ياتالمم ما
مصال ها في فلسطين ،فقد أثمرت ه الضالوطات باتجاا تقلايص االلتزاماات البريطانياة تجاا ال ركاة الصاهيونية ،وإدخاام
ص على عدم المسااس باال قوش واصوضااع السياساية ،التاي يتمتا
تعديالت على مطالبها( .)71كما أدخلت فقر على الوثيقة تن ل
بها اليهود في أية بالد أخرى.
وفي الواق امتاا سلور البورجوااية اليهودية الكبير في بريطانية وسواها من البلدان اصوروبية المتطاور وخاصاة فرنساا،
تجا "المسللة اليهودية" بازدواجية ظاهرة ،فمن ناحية كانات الرأسامالية اليهودياة تادع المساتعمرات اليهودياة فاي فلساطين،
بالمشاركة م الرأسمالية اصم الم لية (فرنسية ـ بريطانية  ...الخ  ،ومن ناحياة ثانياة وقاات موقا المعاارض مان المشاروع
الصهيوني من البداية .ول تكان ها االادواجياة متناقضاة مان حياث الجاوهر ،بال كاان لهاا جا ر طبقاي شاديد الوضاوع .لقاد
واجهت البورجوااية الكبير مشكلة كبير م سيل الهجر اليهودية المتدفق من أوروبا الوسطى ،وخاصة الشرقية من اليلث
اصخيااار للقااارن التاسااا عشااار ،فااادعمها للمساااتعمرات اليهودياااة كاااان مااان ناحياااة دعماااا ً لللااازو الرأسااامالي اصم ،الااا ي كانااات
البورجوااية اليهودية جزما ً ال يتجزأ منه ،ووجها من أوجه التصارع على الناوذ بين الادوم االساتعمارية فاي المنطقاة .ومان
ناحية أخرى تعبير عن إراد عدم رهية اليهود المهاجرين يستقرون في أوروبا اللربية ،بما ي يي المسللة اليهودية من جديد.
وفي ناس السياش يندرو الدع الكبير ال ي قدمته البورجوااية لتسهيل هجر اليهود إلاى الوالياات المت اد وأمريكاا الالتينياة.
فالمه بالنسبة لها أن يبتعد اليهود عن أوروبا ،عن مجام عملها ال يوي ،حيث بدأت عملية انادماجها الواساعة ،وبادأت تبهات
"يهوديتهاا" .وضاامن ناااس النظار الطبقيااة لألماار ،خشاايت البورجوااياة أن تل ااق بالدولااة اليهودياة ضااررا ً بمصااال ها لجهاة
المسااااس بالمسااااوا التاااي حصااالت عليهاااا عبااار انااادماجها ،وذلاااك مااان جااارام إعااااد طااارع "المساااللة اليهودياااة" ،وتااا كير
البورجواايات الم

لية والائات الشعبية اصخرى بـ "يهوديتها" ▪
سابعا ً  -الصهيونية في فلسطين

يصعب الت ديد الدقيق لبداية الهجر اليهودية ال ديية إلى فلسطين ،فقاد كانات تتواجاد دافماا ً جالياات يهودياة قليلاة العادد حاوم
اصماكن المقدسة اليهودية كالقدس وصاد والخليل  ...وأما الهجر االستيطانية ذات اصهدال السياسية ،فيمكن أن يبدأ تاريخها
م عام  1882م قدوم الطالف اصولى مان جمعياة "أحباام صاهيون" ،التاي تلسسات وشاكلت فروعاا ً لهاا فاي اإلمبراطورياة
القيصرية (الروسية ورومانيا ،وأنشلت ما اسمه "جمعية مساعد المازارعين وال ارفيين اليهاود فاي فلساطين وساوريا"(.)72
وقد واجه المهاجرون الجادد مصااعب كبيار وصالت حادود اإلفاالس لطموحااته االساتيطانية ،فوجهاوا نادام لطلاب المعوناة
اليهودية الخارجية ،ووجدوا في البارون ر وتشيلد الرأسامالي اليهاودي الارنساي االساتجابة الاورياة ،فادخال غالبياة المعمارين
اليهود ت ت وصايته بدما ً من عام  1882ـ  .1883واستمرت مرحلة وصااية روتشايلد علاى هامالم المهااجرين الا ين وفادوا
الحقاا ً حتاى عاام  ،1899وكانات حصاايلة ها المرحلاة إنشاام ( 19مساتعمر يهوديااة يساكنها ( 360عافلاة وجالياة ،وصاال
تعدادها إلى ( 4983نسمة ت تل مساحة ( 275000هكتاراً.
في مطل ه ا القرن تخلى روتشيلد عن ه اصمالر المدار لصاالل "شاركة االساتعمار اليهودياة" التاي كاان ياديرها الباارون
موريس دوهيرش .ومن عام  1900حتى عام  1914استمر االستيطان الصهيوني ت ت اصشكام اليالثة التالية:
 1ـ غرس المستعمرات الجديد وتوجيهها ن و إنتاو ال بوب بتمويل مباشر من شركة االستعمار اليهودية.
 2ـ بداية بنام المستعمرات الخاضعة مباشر للمنظمة الصهيونية العالمية.
 3ـ تطور البيارات وإنتاو ال مضيات بواسطة الرأسمام اليهودي الخاص.
وإذا أردنا تصني ه المرحلة لجهة ت ديد نمط االستيطان الصهيوني السائد ،فيمكن تسميتها بمرحلة االستعمار الصهيوني
التقليهههدي أو مرحلاااة روتشااايلد .صااا يل أنهاااا مرحلاااة اساااتقدام مهااااجرين ،ولكنهاااا ماتوحاااة علاااى اساااتلالم جهاااد الماااواطنين
الالسااطينيين ،والمرحلااة التااي كااان مسااموحا ً فيهااا للقااوانين الرأساامالية (الااربل ،العاارض والطلااب  ...أن تسااير وفااق آليتهااا
الخاصة .لقد كان الرأسمام المعد لالساتيطان يهودياا ً والمعمارون يهاود كا لك ،ولكانه قلاة ضائيلة وال خبار ساابقة صغلبياته
الساحقة بالزراعة ،وكانت كلاة استقدام العافلة الواحد وتوطينها تصل إلى عد آالل من الارنكات ال هبية ،وكان المعمارون
مواطنين أوروبيين ينتماون أساساا ً صوسااط البورجوااياة الصالير والميقااة ويتمتعاون بالتاالي بمساتوى معيشاي أرفا بماا ال
يقااس ماان مسااتوى معيشاة السااكان الالسااطينيين ،وبالتاالي ال يرتضااون بمسااتوى مخصصاات الباامس التااي كاان مجباارا ً عليهااا
الاالع الالسطيني .وقد ارتسمت على اصرض بسرعة نسبية لوحة تقليدية حيث ت وم المعمرون اليهود إلاى مادرام ونااظرين
وأرباااب عماال يسااتللون (أسااو بليااره ماان المعماارين اإلنكليااز والارنساايين والبرتلاااليون  ...الااخ جهااد وعاارش الاالحااين
الالسطينيين .فقد سجل أحد الصهاينة (أحاد عاام الا ي اار المازارع اليهودياة عاام  ،1900أناه شااهد فاي إحاداها  32معمارا ً
يهوديا ً يستللون عرش خمسين عافلة فالحية عربية(.)73

) (71نفس المصدر (ص .)289مصدر سبق ذكر .
 ))72بتشجي من اإلدارة الفرنسية في عهد نابليون الثالن ،كان قد تأسس فهي فلسهطين مدرسهة زراعيهة بواسهطة األليهانس اليههودي العهالمي،
وبمساعدة وىشرا الحاخام زيف هيرش كاليشر.
" ))73الصهيونية ضد ىسرائيب" (ص .)78مصدر سبق ذكر .
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وقد اضطرت إدار مستعمرات روتشيلد الستقدام عمام مصريين بالمئات من أجل تجاي مستنقعات الخضير  ،وحاولت أن
ت ل مشكلة العمام مان منظاور وتيار االساتلالم الرأسامالي ،دون أن تضاطر لتشاليل المزياد مان العمالاة الالساطينية فبادأت
باستقدام مهاجرين يهود يمنيين ،ووصل عدده  1914إلى  1500مهاجراً ،وكان المهاجرون اليمنيون يوفرون للمستعمرات
ميز مزدوجة ،فه من ناحية أيدي عاملة رخيصة ومن ناحية أخرى يهود .و"يهودية همالم المهاجرين كانات تمتااا بلهمياة
خاصااة فااي إطااار تلااك المرحلااة ،صن اسااتقدامه عاادا عاان كونااه ياادخل فااي إطااار تشااجي الهجاار اليهوديااة" ،فقااد كااان وساايلة
لاللتاال على التناقضات التي بدأت تبرا ب د في مستعمرات روتشايلد باين اإلدار والعماام واليهاود ،بسابب تشاليل العماام
العرب في ه المزارع ،فل يكن ممكنا ً ت ويل جمي المهاجرين من اليهود اصوروبيين إلاى أربااب عمال ومادرام ونااظرين،
إذ كانت قد تخصصت أقلياة هاماة مانه بها الوظااف  ،ف ناه كاان علاى غالبياة المهااجرين أن يت ولاوا إلاى عماام اراعياين،
وعلى ه ا الصعيد كان من اصجدى للرأسمام اليهودي استخدام العمام الزراعيين الم ليين ،فها أبناام ها اصرض ،وبالتاالي
اصقادر علاى ت ماال قساو ظروفهاا الطبيعيااة ،وها فالحااون عريقاون ،وبالتاالي اصكياار دراياة فاي أعمااام الزراعاة ،وها ذوو
مساتوى حيااا متاادني ،وبالتااالي أقاال تطلباا ً ماان العاماال الزراعااي اصوروبااي .وقااد قاادت آليااة االسااتلالم الرأساامالي إلااى "عاادم
حماس أرباب العمل اليهود لتشليل العمام اليهود ،وتاضيل العمام العرب عليه  ،وقد ترر أحاد المهااجرين الصاهاينة وصااا ً
لما كانت عليه اصمور في السنوات العشر اصولى من ه ا القرن":
"في الساحة العامة كان يتجم مئات العمام العارب ،وكا لك العماام العارب الادافمون الا ين كاانوا يساكنون مزرعاة المعمار،
ويتوجهون مباشر إلى البيارات .معا ً كانوا ما يقارب ( 1500عامالً ،وأما ن ن وقد كناا بضا عشارات مان العماام اليهاود،
فكنا نبقى غالبا ً بدون عمل ،وهك ا كنت ترى رب العمل واحادا ً مان أبناام شاعبك ،يركاب بللاة شابعانا ً ومنشارحاً ،يمساك بياد
سوطاً ،مرتديا ً اصبيض ،ويتكل باظاظة"( .)74وقد تطور التوتر متصاعدا ً باين المعمارين اليهاود ،فقاد أعلان أربااب العمال فاي
بتاع تكاا ميالً عام  1906المقاطعة العامة للعمام اليهود ،ولو قدر له الظاهر أن تستمر وتتكي لكان منطقيا ً أن ينت عنها
مسللتان:
 1ـ تطور اصوضاع في فلسطين باتجا استعماري تقليدي ،يرتكز على استلالم جهد السكان الم ليين.
 2ـ بقام المشروع االستيطاني الصهيوني حلما ً غير قابل للت قيق.
ولكن تطور األمور بهذا االتجا كان يتعهارض جهذريا ً مه سياسهة المنظمهة الصههيونية ،فاالساتعمار علاى طريقاة روتشايلد
يستلل السكان ،ول يكن يهمها استلالم السكان بقدر ما كان يهمها طرده من مواق العمل ،وبالتاالي عملياا ً مان الابالد .ولا ا
طرحت ال ركة الصهيونية بدما ً من عام  ، 1904وم قدوم الموجة اليانية من الهجر اليهودية شاعار "العمال العباري" ومان
ث شعار "اإلنتاو العبري" ،وكان الشعاران متكامالن ويعنيان بوضوع مقاطعة اليد العاملة العربياة واإلنتااو العرباي ،وخلاق
دافار مللقااة لسااوش العماال اليهااودي والتلساايس للسااوش المسااتقلة حلا البورجواايااة الصاالير والوسااطى اليهوديااة .واصسااباب
االقتصادية له ين الشعارين كانت واضا ة .ملخصاها أن المهااجر اليهاودي ال يمكان أن يكاون منافساا ً علاى مساتوى الماردود
االقتصاادي للعاماال العربااي ،إذا تركات قااوانين العاارض والطلاب تاعاال فعلهااا االعتياادي .وناااس الكااالم ينطباق علااى اإلنتاااو،
فلغلبياة المهاااجرين كااانوا ينتماون إلااى البورجوازيههة الصهغيرة المتعلمههة والمثقفههة .وها ا الكااالم ينطبااق علاى موجااة الهجاار
اصولى واليانية ،وك لك الموجات التي تلتها.
إن إحصااام جاارى عااام  1927للعمااام فااي صاااول المهاااجرين اليهااود ،تبااين منااه أن  %44ماانه درسااوا فااي الجامعااات أو
المدارس اليانوية أو الانية اصوروبية ،وأن ه النسبة ترتا إلى  %57في صاول العاملين بالزراعة.
وقد وجد ه ا الشعار العنصري (العمل العبري والحقا ً اإلنتاو العبري من يبارر علاى صاعيدين ،فعلاى الصهعيد الصههيوني
الداخلي ،لعبت الصهيونية "العمالية" ،وت ديادا ً كتاباات بوروخاول ودافياد غاوردون ،وأتباعهماا دور التضاليل اإلياديولوجي
حوم "احتالم العمل  ..ودين العمل" .وعلى الصعيد الخارجي لعب الشعار دورا ً تضاليليا ً فاي صااول الارأي العاام العاالمي،
وت ديدا ً أوساط االشتراكية الديمقراطية ،التي ساهمت بطرع مبت م مضمونه أن الصهيونية التي ال تماارس اساتلالم العماام
العااارب الالساااطينيين ،تشاااكل نقيضاااا ً للرأسااامالية التاااي تقاااوم علاااى اساااتلالم اإلنساااان لانساااان ،وباااالتالام مااا هااا ا اللطاااام
اإلياااديولوجي المضااالل وال ضاااروري للصاااهيونية ،بااادأت المنظماااة الصاااهيونية بتشاااليل ممسسااااتها ،معطياااة لهااا الممسساااة
صالحيات م دد في خدمة الشعار المركزي لل ركة الصهيونية .فالصندوش القومي اليهودي (ال ي تلسس كما ما َّر معناا فاي
الممتمر الخامس للمنظمة الصهيونية أسس بدور بنك االستعمار اليهاودي ،وأخا الصاندوش علاى عاتقاه تلطياة الااارش باين
المردود الاعلي للعامل اليهودي في فلسطين ،وبين ما يسمل له بمستوى حيا يقتارب إلاى مساتوى حياتاه الساابقة فاي أوروباا،
ولعب ه ا اإلجرام دورا ً هاما ً في تيبيت المهاجرين.
كما نصت تشاريعات الصاندوش علاى أن المعمارين يساتللون اصراضاي بعقاود توارثياة ،واصرض التاي يات شاراهها مان قبال
الصندوش تبقى ملكية له وال يمكن أن تكون موضوع بي وشرام .ونصت الماد الرابعة من القاانون اصسااس للصاندوش علاى
من تشليل العمام العرب على اصرض التي يمتلكها ،وبدما ً من عام  1907ـ  1908تعاون الصندوش م ممسسات صهيونية
أخرى بناس االتجا ولناس اصغراض (ميل البنك البريطاني ـ الالسطيني ،شركة تطاوير اصرض الالساطينية ،صاندوش إعااد
اإلعمار  ...الخ .
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إن كالمنا ال يعناي انتااام الصايلة الساابقة فاي اساتلالم اصرض ،فلا تات تصااية تركاة روتشايلد المجسامة باالارع الالساطيني
لشركة االستعمار اليهودية إال عام  ،1957عنادما سايطر الصاندوش القاومي علاى الشاركة نهافيااً ،ولكنناا ناتكل عان مارحلتين
مختلاتين ج رياً ،مارست الصهيونية إبانهما سلوكا ً رفيسا ً واض اً.
فاي مرحلة روتشيلد كان االستعمار الصهيوني يقوم بشرام اصرض ،واستلالم العمام الالساطينيين  ...أماا فاي مرحلاة شاعار
ال عمل العبري ،فاالستعمار يقوم بشرام اصرض وحرمان العمام من حق العمل.
إن ه التطورات التي حصالت فاي العقاد اصوم مان القارن العشارين ،ساول تلخا من اى تصااعديا ً ثابتااً ،وساول يكاون مان
نتافجهااا إرسااام اصسااس الاعليااة لالسااتعمار االسااتيطاني الصااهيوني ،وسااول تلعااب دورا ً هاماا ً وبتزايااد فااي تهماايش المنتجااين
العرب ،وتدف قسما ً متعاظما ً منه إلى الهجر من الري والتجم في المدن وضواحيها فاي مهان هامشاية وطايلياة ،وساول
يلعب تشكيل السوش اليهودي ونمو دورا ً سلبيا ً هاما ً في شهب فعاليهة بعاض اصشاكام النضاالية الجماعياة (االضارابات مايالً ،
التااي أثباات التاااريخ فعاليتهااا ،كمااا سااول تعم ال ماان مشااكلتي الهجاار الصااهيونية واصرض حجاار الزاويااة فااي تطااور ال ركااة
الوطنياة الالساطينية وبلاور أهاادافها .وفاي العمال ماان أجال اقتنااص اصرض سااول تاياد ال ركاة الصااهيونية ما وضا كبااار
المالكين الالسطينيين والعرب (اللبنانيين بشكل أساسي  ،ومن فساد اإلدار العيمانية لالحتيام على القاوانين ،كماا ساول تاياد
إباان االنتاداب البريطااني ،ماان تواطام اإلدار البريطانياة وتساهيالتها .وأمااا بعاد تلسايس دولاة "إساارافيل" فقاد لجال العادو إلااى
ترسانة من القوانين "االحتيالية" المرتكز إلى قو الدولة لمصادر

المزيد من أرض فلسطين ▪

استعادة سريعة
لقد توخينا من ه الدراسة التوكيد على القضايا التالية:
ً
 رغ االلتباسات بين التاريخ واصساطير الدينية ،ورغ الاجوات في التوثيق التي امتدت أحيانا لمئات السنين ،فا ن اليهاود
كليره من الجماعات البشرية ،كانوا من التاريخ القدي له المنطقة ول يكونوا خارو التاريخ ،ل يكونوا اساتينام سالبيا ً
أو إيجابيا ً إال بقدر ما يشكل تاريخ أي تجم بشري خصافص استينافية بارا به ا القدر أو ذار.
 إذا كانت هنار مسللة يهودية ،وله المسللة خصوصيتها ،ف ن ه الخصوصية تنب من الموق الخاص ،وت ديدا ً الدور
االقتصادي ال ي لعبته ال تجمعات اليهودية في مرحلة ما قبل الرأسمالية الطويلة .وإذا كانت ه التجمعاات لا تنادم فاي
مجتمعاتهااا ،فااألن الوظياااة االقتصااادية التااي كاناات تشااللها كاناات تعاازا عاادم االناادماو .وك ا لك صن التجمعااات م اا قباال
الرأسمالية ،والتي كانت تاتقر للمركز االقتصادية وما نت عنها على الصعيد االجتماعي والسياساي والقاانوني ،سام ت
لليهود والعديد من اصقليات اإلثنية والدينية ،باالستمرار داخل مسام المجتم اإلقطاعي ،تقوم بوظافاها الم دد في جازر
شبه منعزلة ،تربطها بباقي المجتم وظياتها الم دد  .كماا أناه فاي كال مجتما مان المجتمعاات؛ كانات الطافااة اليهودياة
تختل عنها في مجتم آخر ،وبالتالي فالكالم عن قومية يهودية أالية يشكل إغراقا ً في الميالية.
 الصهيونية هي ال ركة السياسية للبرجوااية الصلير والوسطى ،وهي ال تعبار عان كياان قاومي أالاي مزعاوم لليهاود،
بل نشلت في ناس مناخ نشوم القوميات اصوروبية م تطور الرأسامالية ،وأتات نشال القومياة الصاهيونية متالخر  ،وفاي
سياش اليقظة القومية في أوروبا الوسطى والشرقية ،وكرد فعل عليها في آن واحد.
 وفي عصر ت وم الرأسمالية إلى إمبريالية ،والصراع على اقتسام العال  ،كانت الصهيونية جزما ً من الهجوم اإلمبرياالي
العام على منطقتنا وأدا من أدواته ،واستعملت في السيطر على بالدنا أساليب متميز في قسوتها وإي افها لشعبنا ،نابعة
من الطبيعة العنصرية للصهيونية والمشروع الصهيوني ذاته.
 تميز التيار "العمالي" في ال ركة الصهيونية بنشاطية خاصة نظرية وعملية ،أي أنه قام وبكاام عالية بوظيااة التضاليل
اإلياديولوجي فااي صاااول التجمعااات اليهوديااة خااارو فلساطين وداخلهااا ،ومااارس دورا ً تخريبياا ً وتضااليليا ً واضا ا ً علااى
المسااتوى اصممااي ،وخاصااة داخاال التيااارات االشااتراكية الديمقراطيااة الواسااعة ،ممااا اسااتدعى إدانااات متعاادد ومكاارر
للصاهيونية ماان قبال اصممياة الشايوعية مشاااوعة بمواقا مسااند لنضااام الشاعب الالسااطيني والشاعوب العربيااة .وعلااى
المستوى العملي شكل التيار العمالي رأس ال ربة في عملية االستيطان ،ولعب دورا ً متكامالً ما الصاهيونية الرسامية،
التي ركزت نشاطها على التساوش م قو إمبريالية أو أكير ،تعطي للمشروع فرص الت قيق على اصرض.
 إن خصوصية االستعمار الصهيوني ،بما هو استعمار استيطاني متعايش ومتساق ما االساتعمار البريطااني علاى أرض
فلسطين ،جعل من مهمات الت ارر الاوطني للشاعب الالساطيني مهماات مركباة ومعقاد شاديد القساو  .وقاد فااق الوضا
الطبيعة المساومة للقياد اإلقطاعية البورجوااية الالسطينية ،والتي بللت في العديد مان المنعطااات حاد التواطام بضالط

من الرجعيات العربية ،وبتنسيق معها ▪
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