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الصهيونية والالسامية واالستعمار
جوزف مسعد

*

م� �ن ��ذ ان � �ب � �ث� ��اق ال � �ح� ��رك� ��ة ال� �ص� �ه� �ي ��ون� �ي ��ة ،ق � � ّ�دم
امل�ف�ك��رون الصهاينة مشروعهم االستعماري
ال �ق��وم��ي ب��وص �ف��ه ّ
ردًا ع �ل��ى ال�ل�اس��ام �ي��ة .وف��ي
ّ
َ
َ
ح�ين رأى الصهاينة أن الالسامية ه��ي ع��رض
م��ن أع � ��راض ،إن ل��م ت �ك��ن ت�ش�خ�ي�ص��ا للمسألة
ّاليهودية ،فقد قدمت الصهيونية نفسها على
أنها الترياق الشافي ،ال��ذي من شأنه القضاء
على ال�لاس��ام�ي��ة ف��ي أوروب ��ا م��رة واح ��دة وإل��ى
األب��د .وق��د أص� ّ�ر ت�ي��ودور هرتزل وأتباعه على
إلقاء تبعة الالسامية على وج��ود اليهود في
املجتمعات غير اليهودية .ففي ّ
كتيبه املؤسس
للحركة الصهيونية «دول ��ة ال �ي �ه��ود» ،وص��ف
هرتزل الحال الراهن كالتالي« :ها هم اليهود
البائسون يقومون اليوم بنقل بذور الالسامية
إل ��ى إن �ك �ل �ت��را؛ ب �ع��د أن ك ��ان ��وا ق ��د ن �ق �ل��وه��ا من
ّ
ق�ب��ل إل��ى أم �ي��رك��ا» .وب�م��ا أن ال�ص�ه��اي�ن��ة ك��ان��وا
ي�ش��اط��رون ال�لاس��ام�ي�ين ه��ذا التشخيص ،فقد
ق� ��ام� ��وا ،م �ث �ل �ه��م م �ث��ل ال�ل�اس ��ام� �ي�ي�ن ،ب�م�ط��ال�ب��ة
اليهود بالرحيل عن املجتمعات غير اليهودية،
م��ن أج��ل ت�ح��وي��ل وض�ع�ه��م «غ�ي��ر ال �س��وي» إل��ى
وضع «س��وي» ،وتحويلهم إلى قوم وأم��ة مثل
باقي األمم.
وملا كان من غير املمكن ألهداف الصهيونية أن
تتحقق إال عبر مشروع استعماري استيطاني،
ف�ق��د أي �ق��ن م��ؤس�س��وه��ا ض� ��رورة ال�ت�ح��ال��ف مع
ال �ق ��وى االس �ت �ع �م��اري��ة إلن �ج ��از ه ��ذه األه � ��داف.
ّ
وعلى الرغم من أن استعمار فلسطني ك��ان قد
بدأ في وقت متأخر ،عشية انحسار االستعمار
األوروبي ،فقد كانت الصهيونية في سنواتها
األولى ،أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن
ال�ع�ش��ري��ن ،ع�ل��ى وج��ه ال�ت�ح��دي��د ،تعيش أزه��ى
ّ
أيامها في ظل ازده��ار الالسامية واالستعمار
ف��ي أوروب ��ا .وق��د قامت الصهيونية اليهودية
ورعاتها املسيحيون األوروبيون في سنواتها
األول � ��ى ب��اس �ت��دع��اء ال �ت��أك �ي��د ال�ب��روت�س�ت��ان�ت��ي
امل�ت�ع� ّ�ص��ب ع�ل��ى ارت �ب��اط ي �ه��ود أوروب� ��ا ب��أرض
ف �ل �س �ط�ين ت��اري �خ �ي��ًا وج �غ ��راف �ي ��ًا ،ووج� � ��وب أن
«ي � �ع ��ودوا» إل �ي �ه��ا ،وه ��و م��ا ج�ع�ل�ه��م َي�ص�م��ون
امل�ع��ارض��ة الفلسطينية لالستعمار اليهودي
آن ��ذاك بالتعصب ال�ب��دائ��ي للسكان األصليني
إزاء ال�ح�ك��م األوروب � � ��ي ،وب��أن �ه��ا إه��ان��ة وت�ح� ّ�د
ّ
لالدعاءات اليهودية واملسيحية ،التي تؤكد أن
فلسطني هي «الوطن القومي» ليهود أوروبا.

الدول املعادية للسامية

ّ
ل �ق��د ش��ك �ل��ت ال � � ��دول ال� �ت ��ي ت ��رع ��ى ال�ل�اس��ام �ي��ة
رس� �م� �ي ��ًا م� � �ص � ��درًا رئ� �ي� �س ��ًا ل� ��دع� ��م وم� �س ��اع ��دة
الحركة الصهيونية .وبالفعل ،فقد أق� ّ�ر القادة
ّ
ال�ص�ه��اي�ن��ة ،ب��وع��ي ت ��ام ،أن وج ��ود دول راع�ي��ة
للالسامية هو أمر ضروري لنجاح مشروعهم
االس �ت �ع �م��اري .وك ��ان ك�ل�ام ه��رت��زل واض �ح��ًا في
ّ
هذه املسألة ،حيث أعلن في ّ
كتيبه أن «حكومات
جميع البلدان التي تستشري فيها الالسامية
س�ت�ك��ون م�ه�ت�م��ة ب�م�س��اع��دت�ن��ا ع�ل��ى ال�ح�ص��ول
ع �ل ��ى ال� �س� �ي ��ادة ال� �ت ��ي ن ��رن ��و إل� �ي� �ه ��ا» ،ول �ي��س
«ال�ي�ه��ود ال�ف�ق��راء ف�ق��ط ه��م م��ن سيسهمون في
ص �ن��دوق ل�ه�ج��رة ي�ه��ود أوروب� ��ا ،إن�م��ا سيكون
للمسيحيني ،ال��ذي��ن ي��ري��دون التخلص منهم،
اس �ه� ّ�ام ك��ذل��ك» .وي�خ�ل��ص ه��رت��زل ف��ي م��ذك��رات��ه
إل��ى أن��ه «س��وف يكون الالساميون في مقدمة
أص��دق��ائ �ن��ا ال ��ذي ��ن ي�م�ك�ن�ن��ا االع �ت �م��اد ع�ل�ي�ه��م،
وستصبح البلدان املعادية للسامية حليفتنا».
ّ
ل��م تكن ه��ذه التصريحات التي خطها هرتزل
ب�ي��ده م�ج� ّ�رد زالت قلم أو ه�ف��وات ل�س��ان غابت
عن ذهن قائلها ،بل كانت ّ
تعبر في الواقع عن
استراتيجية طويلة األمد ما زالت الصهيونية
وإسرائيل يتبعانها حتى يومنا هذا.

تأسست عام 1953
تصدر عن شركة «أخبار بيروت»

ول ��م ي �ك��ن ت �ق � ّ�رب ال �ص �ه��اي �ن��ة م ��ن آرث� ��ر ب�ل�ف��ور،
البروتستانتي املعادي للسامية ،وال��ذي رعى
عام  ١٩٠٥مشروع قانون األجانب ال��ذي يمنع
ال �ي �ه��ود ال �ف��اري��ن م��ن م��ذاب��ح أوروب � ��ا ال�ش��رق�ي��ة
من الهجرة إل��ى إنكلترا ،مجرد مصادفة .كما
لم تكن الساميته هذه منبتة الصلة عن دعمه
للمشروع الصهيوني من خ�لال «وع��د بلفور»
سيئ الذكر ،ال��ذي كان من شأنه إع��ادة توجيه
ال �ي �ه ��ود ب �ع �ي �دًا ع ��ن إن �ك �ل �ت��را .ف �ع �ن��دم��ا ت��ول��ى
النازيون السلطة في أملانيا ،كانت الصهيونية،
ّ
ال �ت��اب �ع��ة ل�ح�ك�م��ة ه��رت��زل ب� ��أن ال�لاس��ام �ي��ة هي
ح �ل �ي �ف��ة ال �ص �ه �ي��ون �ي��ة ،امل �ج �م��وع��ة ال �ي �ه��ودي��ة
الوحيدة التي تعاونت معهم .وفي الواقع ،على
النقيض من كل اليهود األملان اآلخرين (ومعظم
ال �ن��اس داخ ��ل وخ ��ارج أمل��ان �ي��ا) ال��ذي��ن اع�ت�ب��روا
النازية ألد أع��داء اليهود ،رأت الصهيونية في
لتعزيز استعمارها لفلسطني.
النازية فرصة ّ
ففي عام  ،١٩٣٣وقعت الصهيونية اتفاق النقل
«ه � َ�ع � َ�ب ��ره» م ��ع ال �ن ��ازي�ي�ن ،وك� �س ��رت م ��ن خ�لال��ه
امل�ق��اط�ع��ة ال��دول �ي��ة ل�ل�ن�ظ��ام ال �ن ��ازي :وب�م��وج��ب
ه��ذا االت �ف��اق ق��ام��ت أمل��ان�ي��ا ال �ن��ازي��ة بتعويض
اليهود األملان الذين يفقدون ممتلكاتهم نتيجة
هجرتهم إلى فلسطني من خالل تصدير سلع
أمل��ان �ي��ة للصهاينة ف��ي فلسطني ب�ن�ف��س قيمة
املمتلكات املفقودة ،وكسرت بالتالي املقاطعة.
هكذا غ��دت النازية بمثابة هدية للصهيونية
ف��ي ع �ق��د ال�ث�لاث�ي�ن �ي��ات ،ح�ي��ث ك ��ان س �ت��ون في
املئة من مجمل رأس املال املستثمر في القطاع
اليهودي في فلسطني ،بني عامي  ١٩٣٣و،١٩٣٩
ق��د ت��دف��ق م��ن امل ��ال ال �ي �ه��ودي األمل ��ان ��ي نتيجة
«اتفاق النقل».
ف��ي ع��ام  ،١٩٣٥ك��ان ف��رع الصهيونية األمل��ان��ي
القوة السياسية الوحيدة التي ّأي��دت قوانني
ن��ورم �ب��رغ ال �ن ��ازي ��ة ،ال �ت��ي م��أس �س��ت ال�ت�م�ي�ي��ز
ال �ع��رق��ي ض��د ال �ي �ه��ود ف��ي أمل��ان �ي��ا ،ك �م��ا ك��ان��ت
الحركة الصهيونية الجهة الوحيدة املسموح
لها بنشر صحيفة خاصة بها ُ
(«رندتشاو»)،
والتي استمرت بالصدور حتى مذبحة «ليلة
ال��زج��اج» ف��ي ع��ام  .١٩٣٨وت��أك�ي�دًا على متانة
ال �ع�لاق��ات ال �ت��ي رب �ط��ت ال�ص�ه��اي�ن��ة وال�ن��ازي�ين
ّ
ف��ي ت�ل��ك ال �ف �ت��رة ف�ق��د ح ��ل م �س��ؤول��ون ن��ازي��ون
ضيوفًا على الصهاينة عندما قاموا بزيارة
فلسطني ف��ي ع��ام��ي  ١٩٣٤و .١٩٣٧وق��د وص��ل
ّ
ك ��ل م��ن أدول� ��ف آي �خ �م��ان وه��رب��رت ه��اغ��ن إل��ى
ف �ل �س �ط�ين ف ��ي ع� ��ام  ١٩٣٧ل �ت �ف �ق��د اإلن � �ج� ��ازات
الصهيونية ،وقام املبعوث الصهيوني فايفل
ب��ول�ك��س باصطحابهما ف��ي ج��ول��ة ع�ل��ى جبل
ال�ك��رم��ل ل��زي��ارة إح��دى املستعمرات اليهودية
هناك .أما وصول آيخمان إلى البالد في مطلع
الستينيات ،عندما تمت محاكمته وإع��دام��ه،
ف�ق��د ك��ان��ت زي��ارت��ه ال�ث��ان�ي��ة لفلسطني .وتغفل
الدعاية اإلسرائيلية عادة ذكر زيارته األولى.
ّ
دأبت الصهيونية على االدعاء بأن تعاونها مع
الالسامية كان استراتيجية إلنقاذ اليهود ،إال
ّ
أن الوقائع تنفي ذل��ك ،فقد قامت الصهيونية،
خ�ل�ال ال�ح�ك��م ال �ن ��ازي ،ب�م�ن��ح ي �ه��ود بريطانيا
وال � ��والي � ��ات امل� �ت� �ح ��دة األول � ��وي � ��ة ع �ل��ى ح �س��اب
اليهود األملان في أحقية الهجرة إلى فلسطني.
كما رفضت القيادة الصهيونية ،في واقع األمر،
ثلثي املتقدمني للهجرة إلى فلسطني من اليهود
األمل ��ان ل�ع��دم ان�ط�ب��اق معايير امل�ه��اج��ر املثالي
امل�ف��روض��ة صهيونيًا عليهم ،وال �ت��ي تتضمن
حسب الصهاينة االل �ت��زام بالصهيونية ،وأن
يكون املهاجر في سن الشباب ،وبصحة جيدة
ً
وحاصال على التدريب ،ويمتلك ث��روة ،ويملك
املهارات الالزمة ،ويعرف العبرية.
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أيقن مؤسسو
الصهيونية ضرورة التحالف
مع القوى االستعمارية
النجاز أهدافهم
تقرب الصهاينة
لم يكن ّ
من آرثر بلفور ،البروتستانتي
المعادي للسامية ،مجرد
مصادفة
لالسامية ال�ت��ي ت�لاش��ت بعد هزيمة النازيني
وم��ا تبعها من كشف أله��وال وفظائع املحرقة
النازية ،إلى طمس الكثير من تاريخ تعاونهم
م ��ع ال �ح��رك��ات واألن �ظ �م��ة امل �ع��ادي��ة ل�ل�س��ام�ي��ة.
ّ
وش��ك��ل اخ�ت�ف��اء ال ��دول ال��راع�ي��ة لالسامية ،وما
ت�ل�اه م��ن رف��ض ع��ال��م م��ا ب�ع��د ال �ح��رب العاملية
الثانية مل�ع��اداة السامية وشجبه واستنكاره
ل�لاس�ت�ع�م��ار واالس �ت �ي �ط��ان ،م�ع�ض�ل��ة حقيقية
للمشروع الصهيوني .فقد أصبحت علة وجود
الصهيونية ،التي كانت تعتبر نفسها ردًا على

التهديدات املعادية للسامية ضد اليهود ،في
خطر ،إذ لن يقتنع اليهود بضرورة تهجيرهم
إل��ى دول��ة إس��رائ�ي��ل ال�ج��دي��دة .فبانتهاء عصر
االستعمار وان�ب�ث��اق ع��ال��م مَ��ا َ بعد االستعمار
ون � �ش� ��وء ال� � � ��دول امل �س �ت �ق �ل��ة ف � ��ق � � َ�د االس �ت �ع �م��ار
والالسامية شرعيتهما في الخطاب والعالقات
الدولية واألوروبية.
ل�ق��د وض�ع��ت ه��ذه ال�ت�ح��والت الصهيونية في
م��أزق ،فلم يعد بمقدورها املضي قدمًا إال من
خالل تعزيز استعمارها لألرض الفلسطينية.
ول �ك �ن �ه��ا ق� � ��ررت ،ف ��ي س �ب �ي��ل م��واج �ه��ة ت�ن��ام��ي
�داء ل�لاس�ت�ع�م��ار ،إع� ��ادة ت��أط�ي��ر مشروعها
ال �ع� ّ
على أنه صراع ضد االستعمار .ووجد اليمني
ال �ص �ه �ي��ون��ي ف� ��ي ت� ��راج� ��ع ب��ري �ط��ان �ي��ا ،راع �ي��ة
ال�ص�ه�ي��ون�ي��ة ال��رئ�ي�س��ة ،ع��ن دع�م�ه��ا للمشروع
الصهيوني منذ بداية الحرب العاملية الثانية،
ف ��رص ��ة م ��وات� �ي ��ة ل �ت �ص��وي��ب س �ه ��ام ��ه ض ��ده ��ا.
ّ
وبحجة أن بريطانيا خانتهم ،قام املستوطنون
ّ
ال �ي �ه��ود ب �ش��ن ه�ج�م��ات إره��اب �ي��ة ض��د ال �ق��وات
البريطانية ف��ي فلسطني .وع�ل��ى النقيض من
الصراعات األخرى املناهضة لالستعمار ،التي
تكون نسبة عدد الضحايا فيها من املناهضني
فلكية مقابل ضحايا القوى االستعماريةّ ،أدى
اإلره ��اب اليهودي وال � ّ
�رد البريطاني عليه في
الفترة ما بني عامي  ١٩٤٤و ١٩٤٨إل��ى قتل ٤٤
إرهابيًا يهوديًا و ١٧٠جنديًا ومدنيًا بريطانيًا،
ّ
أي بما نسبته  ١إلى  ٤لصالح اإلرهابيني .ومع
ذلك ،وفي سبيل تأكيد كونها حركة مناهضة

