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مقدمة
�إن التكوين ال�سكاين للكيان ال�صهيوين مو�ضوع ُمعقّد و�شديد الأهمية
تر�صد كيفية ت�شكيل هذا الكيان
واخلطورة يف �آن ويحتاج �إىل قراءة ُ
والتحوالت التي فر�ضها امل�ستوطنون اليهود على فل�سطني العربية ،ذلك
ّ
البلد الذي مل يع�ش فيه �أكرثهم �إال عرب م�شاريع ا�ستيطانية دافعها الأول العزلة
عن الآخر العتبارات لها عالقة بالدين وخ�صو�صية هذه اجلماعات املتباينة
متعددة خارج الأر�ض
ِعرقي ًا ،ولتوفري مالذ �آمن من ا�ضطهاد عا�شوه لأ�سباب ّ
التي ا�ستولوا عليها ُعنوة .كما �أن مفهوم الدرا�سات الإثنوغرافية ي�ستند
املعنية من خالل
�إىل حد كبري �إىل متابعة التفا�صيل املتعلقة ب�صريورة الفئة ّ
متخ�ص�صة ّ
ت�شكل فرع ًا من فروع البحث الإنرتوبولوجي.
درا�سات ميدانية
ّ
معمقة ملا توفّر من معطيات
ويف ما يتعلق بدرا�ستنا هذه ف�إننا �سنعمد �إىل قراءة ّ
�إثنوغرافية و�سو�سيولوجية و�أبحاث ومقاالت خمت�صة للحالة التي ميثلها
املتعددة اجلذور والغايات
الكيان ال�صهيوين ـ هذا الكيان الهجني ذو املالمح
ّ
َعد َد الفئات ال�سكانية املقيمة فيه ـ ا�ستناداً �إىل �أبعادها الدينية �أو جتاربها
ت ُّ
املعي�شية والتفاعلية ال�سابقة على قدومها للعي�ش على �أر�ض فل�سطني التي
بغ�ض النظر عن جذورها
اعتربتها هذه الفئات املتنوعة وطن ًا موعوداً لها ّ
الوطنية ومنابعها العرقية و�أ�صولها العن�رصية املتباينة.
لقد و�ضع الدكتور جوروفت�سن ،وهو عامل يهودي كان ي�شغل من�صب
�أ�ستاذ الأجنا�س يف اجلامعة العربية وعميد كلية الطب فيها ،كتاب ًا �أو�ضح فيه
نتائج التحاليل املخربية التي قام بها ل�سنوات على املهاجرين اليهود الذين
وفدوا �إىل «�إ�رسائيل» من خمتلف �أنحاء العامل .كان الق�صد من هذه التحاليل
هو فح�ص دماء ه�ؤالء املهاجرين لبيان ما �إذا كان اليهود جن�س ًا واحداً له ف�صيلة
واحدة من الدم ،وذلك با�ستخدام �إمكانات العلم احلديث الذي ا�ستطاع �أن
7

يعاين ف�صائل الدم لكل �شعب من ال�شعوب و�أن يرجع هذه الف�صائل �إىل
بع�ضها البع�ض للداللة على القربى �أو التباعد بني ال�شعوب والأجنا�س،
والذي برهن على �أن الدم موروث و�أن كل �شعب من ال�شعوب القدمية له
ف�صيلة من الدم ورثها عن �ساللته .وقد �أو�ضحت هذه التجارب التي �سجلها
يف كتابه �أن اليهود لي�سوا �شعب ًا بل هم طائفة دينية ت�ضم جماعات خمتلفة من
النا�س اعتنقوا دين ًا واحداً ،و�أن ن�سبة �ضئيلة جداً من يهود الأقطار العربية
هم من ن�سل يعقوب و�إ�سحاق ،و�أن يهود �أوروبا ال�رشقية ال ينتمون �إطالق ًا
�إىل الف�صيلة اليهودية ،وبذلك ت�سقط اخلرافة ال�صهيونية التي تزعم ب�أن يهود
العامل اليوم ينتمون �إىلجن�س� ،أو ِع ْرق واحد(((.

ومع بروز القوميات يف �أوروبا ن�شطت �أو�ساط ومنظمات يهودية
يف القرن التا�سع ع�رش يف الرتويج لليهودية على �أنها دين وقومية يف �آن،
لتبث فيهم بذور هذه الفكرة
وراحت تبحث عن اليهود يف كل بلدان العامل ّ
وتبعث فيهم روح «�إ�رسائيل» وجمدها الغابر م�ستندة يف ذلك �إىل التلمود.
وقد ا�ستتبع هذا بطبيعة احلال ّ
تنكر اليهود لوالئهم للبلدان والأقطار التي
يقيمون فيها ولقومياتها ،و�إعطاء والئهم كام ً
ال لقوميتهم اجلديدة ولدولتهم
اليهودية املوعودة ،ومن هنا ن�ش�أت امل�شكلة اليهودية يف كل بلد يعي�ش فيه
(((
�أنا�س يدينون بالديانة اليهودية.
ولكن ح�صل خالف بني اجلماعات اليهودية يف نهايات القرن التا�سع ع�رش
يتعلق بهويتهم ور�ؤيتهم للم�ستقبل؛ وهذا اخلالف ال يزال م�ستمراً �إىل الآن
حول ر�ؤيتهم لهويتهم وطبيعة هذه الهوية .وتواجه «�إ�رسائيل» املع�ضالت
ت�ضم �أقليات من منابع ثقافية
الناجمة عن ّ
تعدد اجلن�سيات والثقافات التي ّ
(((
هدد
ولغوية ودينية وعرقية خمتلفة  .ومنذ الفرتة املبكرة يف تاريخ ال�صهيونية ّ
اجلدل حول و�ضع الدين وحدة املجتمع اليهودي وتطوير م�ؤ�س�سات الدولة
( )1رفعت �سيد �أحمد،ال�صهيونية ت�ؤ�س�س لعامل �أكرث �رشاً!! �صحيفة العرب اللندنية .2003/2/5
( )2م.ن.
(Guy Ben-Porat, Multicultural Realities, jewish virtual liberary , copy right)3

.the American- Isreali cooperation ineterprise, August 2009
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ولذلك اتفق الزعماء العلمانيون والدينيون على �سل�سلة من التنازالت،
وت�أجيل الق�ضايا الأكرث �إثارة للجدل((( .ومن اجللي �أن النزاعات حول دور
الدين يف املجتمع كانت ،وال تزال ،جزءاً ال يتجز�أ من امل�رشوع ال�صهيوين.
فمنذ ت�أ�سي�س دولة «�إ�رسائيل» يف عام  1948مثلت القوة الق�رسية التي
حتتكرها املجموعات الأرثوذك�سية ،فيما يتعلق بال�سيا�سة العامة وم�سائل
الأحوال ال�شخ�صية ،واحدة من مفا�صل اخلالف الرئي�سية((( .وبالتايل ف�إن
عرفها على
عرف الهوية على �أ�سا�س ديني حم�ض ومنهم من ّ
من اليهود َمن ّ
وعرفها �آخرون على �أ�سا�س قومي فقط .هذا مع العلم
�أ�سا�س ديني ـ قومي ّ
�أن املواطنة داخل دولة «ا�رسائيل» ال تنطبق فح�سب على اليهود على �أ�سا�س
أي�ضا على كل من بقي من العرب يف فل�سطني عند
االنتماء الديني ،و�إمنا � ً
�إعالن الكيان ال�صهيوين ،م�سلمني وم�سيحيني ،حيث اعترب ه�ؤالء العرب
يف عداد املواطنني الذين يتم َّتعون باجلن�سية الإ�رسائيلية .بيد �أن «�إ�رسائيل»
ال تعرتف قانون ًا �إال باليهود فقط كقومية� ،أما باقي املجموعات والأقليات
التي تعي�ش فيها� ،أكانوا عرب ًا يعي�شون يف فل�سطني منذ ما قبل �إعالن الكيان
ال�صهيوين� ،أم �أجانب وافدين للعمل ،كالعمال املهاجرين ومعظمهم من
رومانيا ،والذين ي�شكلون  %60من جمموع الأجانب يف «�إ�رسائيل» (مع
العلم �أن عدد اليهود من �أ�صل روماين املوجودين يف الكيان ال�صهيوين يبلغ
 ((()250.000فه�ؤالء جميعهم مقيمون ب�شكل م�ؤقت مرتبط ب�صريورة
معينة على ال�صعيد اخلدماتي .و�إذا ما اع ُترب بع�ضهم
الكيان واحلاجة �إىل فئات ّ
مواطنيني كفل�سطينيي  48فهم مواطنون من الدرجة الثانية .ويظهر من
(.Loc.cit )4

(Adam S. Ferziger ,RELIGION FOR THE SECULAR ,The new Israeli )5
rabbinate, Journal of Modern Jewish Studies, Vol 7, No. 1 March 2008, pp.
67–90 ISSN 1472-5886 print/ISSN 1472-5894 online © 2008 Taylor & Francis
.http://www.tandf.co.uk/journals DOI: 10.1080/14725880701859928, p:67

(� )6إيليت ه�شاحر ونرية هراتي ،العمال الأجانب واللغة يف «�إ�رسائيل» ،يف اللغة والهوية يف
«�إ�رسائيل» ،حترير د حممد عمارة ،مدار ،املركز الفل�سطيني للدرا�سات ،م�ؤ�س�سة الأيام –رام اهلل
فل�سطني� ،2002،ص.220 :
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خالل التمايز يف بنية الت�شكيلة الإثنوغرافية اليهودية �أن التناق�ض يف ما يتعلق
ببنية الكيان ال�صهيوين على �صعيد الإثنوغرافيا اليهودية يرتكز على حمورين
�أولهما التناق�ض بني املتدينيني والالمتدينيني �أي العلمانيني ،وثانيهما التمايز
بني ال�سفاردمي �أو اليهود ال�رشقيني والإ�شكناز �أو اليهود الغربيني.
و�سوف نتناول يف هذه الدرا�سة بداية ت�شكيل الكيان ال�صهيوين وتطور
املكونة له على مدى الأعوام الأربعة وال�ستني
فاعلية القوى الإثنية املختلفة
ّ
املكونات
املا�ضية ،بناء على �أ�صولها الوطنية ،وكيفية تطور �آفاق عالقة
ّ
املختلفة بع�ضها ببع�ض ،منطلقني من �آلية جتميع ال�صهاينة يف فل�سطني ب�شكل
القوة لكل من املجموعات ال�صهيونية ،ثم �آفاق
موجز .بعدها �سنتناول م�آل ّ
امل�ستقبل يف ما يتعلق بالعالقة بني «الإثنيات» املهيمنة وفاعليتها .غري �أننا
لن نتناول و�ضع الفل�سطينيني العرب داخل «�إ�رسائيل» يف �سياق بحثنا �إال
يف اخلتام حني نتناول البنى الإثنولوجية للكيان ال�صهيوين قيا�س ًا على وزن
الفل�سطينيني وحجمهم باعتبارهم كتلة �سكانية م�ستقلة خارج بنية املجتمع
املكونة للكيان
ال�صهيوين .ولذا �سنعمد �إىل تناول �أربعة حماور تتعلق بالإثنيات ّ
ال�صهيوين وذلك على النحو التايل:
1ـ �صريورة املجموعات ال�صهيونية يف الرتكيب الإ�رسائيلي يف فل�سطني
املحتلة.
2ـ م�آل القوة لكل جمموعة على ال�صعد املختلفة.
• القوة ال�سيا�سية لكل جمموعة.
• طبيعة القوة الفاعلة ع�سكري ًا.
• القوة االقت�صادية واملالية.
3ـ �آفاق امل�ستقبل يف ما يتعلق ب�إثنيات الكيان ال�صهيوين.
4ـ اليهود الرو�س يف الكيان ال�صهيوين.
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