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امللخ�س

بني  العالقة  مباهية  يتعلق  �شوؤال  عن  لالإجابة  الورقة  هذه  ت�شعى 

فر�شيتني  من  وتنطلق  واالإ�شالموفوبيا؛  ال�شهيونية  من  وكالً  اال�شت�رضاق 

اإثبات  حماولة  خالل  من  لل�شهيونية  مّهد  اال�شت�رضاق  اأن  االأوىل  اأ�شا�شيتني 

احلق التاريخي لليهود يف فل�شطني, والثانية اأن ظاهرة االإ�شالموفوبيا عبارة 

عن امتداد لظاهرة اال�شت�رضاق. اأما املنهجية املعتمدة لكتابة الورقة فباالإ�شافة 

للمنهج التاريخي, كان اال�شتق�شاء والتحليل واملقارنة من خالل درا�شة بع�ش 

الن�شو�ش والتقارير. تتكون الورقة من ثالثة مباحث اأ�شا�شية, املبحث االأول 

يتحدث عن النظرة اال�شت�رضاقية, اأما املبحث الثاين فيتناول عالقة ال�شهيونية 

ظاهرة  تطور  كيفية  يف  فيبحث  الثالث  املبحث  اأما  واال�شت�رضاق,  باال�شتعمار 

اال�شت�رضاق لتحل حملها ظاهرة االإ�شالموفوبيا.

اأّن اأعمال بع�ش امل�شت�رضقني مهدت الطريق اأمام  ملخ�ش هذه الورقة هو 

االأوروبية بل وعمل بع�شهم ب�شكل مبا�رض يف خدمة  احلمالت اال�شتعمارية 

اال�شتعمار, فهياأ اال�شت�رضاق من خالل ”املعرفة” كل ال�رضوط لرتجمة القوة 

اال�شت�رضاق  ظاهرة  تطورت  فل�شطني.  على  ا�شتعمارية  �شيطرة  وفر�ش 

حيث  االإ�شالموفوبيا,  لظاهرة  ال�شوفياتي  االحتاد  انهيار  بعد  وحتولت 

ت�شرتك هذه الظاهرة مع اال�شت�رضاق يف الطروحات نف�شها. كما اأننا ن�شتنتج 

من خالل ا�شتعرا�شنا لظاهرة اال�شت�رضاق وحتولها لظاهرة االإ�شالموفوبيا, 

امل�شت�رضقني  اأعمال  بني  يربط  الذي  الظاهر  غري  اخلط  ي�شبه  ما  هنالك  باأن 

بحيث  فل�شطني  يف  لل�شهاينة  التاريخي  احلق  اإثبات  وحماولة  و”اخلرباء” 

كـ”اإرهاب”,  ي�شنف  ”احلق”  لهذا  ”الرف�ش”  اأ�شكال  من  �شكل  اأّي  ي�شبح 

وهذا �شيقود بال�رضورة اإىل ت�شوير ال�رضاع بني الفل�شطينيني واالإ�رضائيليني 

ك�رضاع بني قوميتني مت�شارعتني على اأر�ش فل�شطني لهما احلقوق نف�شها؛ 

التعمية على حقيقة  اليهودية”, وذلك بهدف  الفل�شطينية و”القومية  القومية 
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بني  هو  ال�رضاع  اأن  وحقيقة  فل�شطني,  يف  اال�شتعماري  ال�شهيوين  امل�رضوع 

م�شتعمر حمتل و�شكان اأ�شليني.

كلمات مفتاحية:

االإ�شالموفوبيا اال�شت�رضاق ال�شهيونية

اال�شتعمار ال�رضق االأو�شط الدول الغربية

العقيدة الدينية االإرهاب
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ال�سهيونية والغرب

من ال�ست�سراق اإىل الإ�سالموفوبيا

1
اأ�رضف بدر

املقدمة:

طبيعة  معرفة  يف  بالرغبة  البحث  هذا  كتابة  وراء  االأ�شا�شي  الدافع  يكمن 

واال�شت�رضاق  جهة,  من  وال�شهيونية  اال�شت�رضاق  ظاهرة  بني  ما  العالقة 

وظاهرة االإ�شالموفوبيا من جهة اأخرى, مع حماولة ا�شتق�شاء العالقة ما بني 

ال�شهيونية وكال الظاهرتني. مّت االعتماد يف هذه الورقة على م�شادر عديدة 

مق�شدنا  يكون  وحتى  واالإجنليزية.  والعربية  العربية  لغات؛  بثالث  مكتوبة 

بالغرب  فاملق�شود  و”القولبة”  التعميم  عن  وبعيد  الورقة  هذه  من  وا�شح 

واحدة,  �شلة  يف  الغرب  و�شع  االإن�شاف  من  فلي�ش  اال�شتعمارية؛  الدول  هو 

البعيدة  اال�شت�رضاقية  العلمية  احلركة  باال�شت�رضاق  املق�شود  لي�ش  اأنه  كما 

”الدينية” واال�شتعمارية, بل املق�شود ظاهرة  عن االأيديولوجيا اأو االأغرا�ش 

هنا؛  ومن  الحقاً.  تف�شيله  �شيتم  الذي  �شعيد  اإداورد  مبفهوم  اال�شت�رضاق 

واحدة؛  كفة  يف  جميعهم  امل�شت�رضقني  و�شع  عدم  على  للتاأكيد  بحاجة  فل�شنا 

فمنهم من التزم باملنهج العلمي, ومنهم من �شّخر علمه خلدمة اأجندات اأخرى. 

بقي اأن نذكر اأن ال�شهيونية املق�شودة يف البحث ال تقت�رض على دعوة ثيودور 

ال�شهيوين  املوؤمتر  يف  لليهود  قومي  وطن  الإقامة   Theodor Herzl هرت�شل 

االأول The First Zionist Congres �شنة 1897, بل هي فكرة ممتدة اجلذور 

من  االإ�رضائيلية  الدرا�شات  يف  املاج�شتري  درجة  على  حا�شل  حمرر.  واأ�شري  فل�شطيني,  باحث   
1

جامعة القد�ش يف �شنة 2014, ويتقن اللغة العربية. �شارك بالعديد من املوؤمترات, وُن�رضت له عدة 

مقاالت يف �شحف وجمالت حمّكمة.
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اإىل ما قبل ذلك, فهرت�شل ُيعدُّ موؤ�ش�ش ال�شهيونية ال�شيا�شية, لكن االأفكار التي 

دعى اإليها قد �شبقت الدعوة لها قبل ذلك بنحو ثالثة قرون على يد الكثريين 

 .
2
من اليهود وغري اليهود

الإطار النظري واملفاهيمي:

ابتكار   Nathan Birnbaum برينباوم  لناثان  ال�شهيونية  امل�شادر  تن�شب 

حترر  كـ”حركة  نف�شها  تعّرف  حيث   ,1890 �شنة  ”ال�شهيونية”  م�شطلح 

اأر�ش  ال�شيادة على  اليهودي لوطنهم وا�شتعادة  ال�شعب  وطني هدفها عودة 

 Bernard Lewis لوي�ش  برنارد  امل�شت�رضق  اإليه  ذهب  ما  وهذا   ,
اإ�رضائيل”3

يرى بينما   .
4
اليهودي لل�شعب  وطني  حترر  حركة  ال�شهيونية  عدَّ   حيث 

 عبد الوهاب امل�شريي اأنه من ال�شعب تعريف ال�شهيونية وذلك لعدة اأ�شباب,

غري  �شيا�شية  ومنظمات  وحركات  نزعات  اإىل  ي�شري  امل�شطلح  اأن  اأهمها  من 

يف  اأو  للتاريخ  وروؤيتها  وم�شاحلها  اأهدافها  يف  اأحياناً  ومتناق�شة  بل  متجان�شة 

اإليه ذهب  ما  ب�شحة  اإقرارنا  ومع   .
5
الطبقية اأو  الدينية  اأو  االإثنية   اأ�شولها 

امل�شريي, اإال اأن اأ�شول البحث العلمي توجب اعتماد مفهوم حمدد للم�شطلحات 

بتعريفات  �شن�شطدم  باأننا  العلم  مع  البحث,  حولها  يدور  التي  االأ�شا�شية 

ترجمة الغربي,  التاريخ  يف  جذورها   - اليهودية  غري  ال�سهيونية  ال�رضيف,  ريجينا   
2 

والفنون  للثقافة  الوطني  املجل�ش  )الكويت:   96 املعرفة  عامل  �شل�شلة  العزيز,  عبد  عبداهلل  اأحمد 

واالآداب, دي�شمرب 1985(, �ش 8.

A Definition of Zionism, Jewish Virtual Library, https://www.jewishvirtuallibrary.  
3

 org/jsource/Zionism/zionism.html

Bernard Lewis, “The Anti-Zionist Resolution,” Foreign Affairs, Vol. 55, No. 1,  
4 

Oct. 1976, pp. 54-64, https://www.foreignaffairs.com/articles/israel/1976-10-01/

anti-zionist-resolution

عبد الوهاب امل�شريي, مو�سوعة اليهود واليهودية وال�سهيونية )القاهرة: دار ال�رضوق, 1998(,   
5

�ش 13.
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 Oxford  Dictionary اأك�شفورد  قامو�ش  كتعريف  لل�شهيونية,  جمزوءة 

م�شتقلة  دولة  باإقامة  اأ�شا�شي  ب�شكل  اهتمت  �شيا�شية  ”حركة  باأنها:  لها 

. بالرغم من ذلك, 
لل�شعب اليهودي, وهي االآن تهتم بتطوير دولة اإ�رضائيل”6

اأن  على  ين�ش  الذي  ال�شيا�شة  مو�شوعة  تعريف  على  بحثنا  يف  �شنعتمد  فاإننا 

ال�شهيونية: ”دعوة وحركة عن�رضية دينية ا�شتيطانية اإجالئية مرتبطة ن�شاأة 

وواقعاً وم�شرياً باالإمربيالية العاملية, تطالب باإعادة توطني اليهود وجتميعهم 

كحل  والعنف  والغزو  الهجرة  بوا�شطة  فل�شطني  يف  بهم  خا�شة  دولة  واإقامة 

فال�شهيونية  دينية,  كحركة  تعريفها  على  حتفظنا  مع   ,
اليهودية”7 للم�شاألة 

ال�شهيونية  موؤ�ش�شي  معظم  اأن  اإىل  باالإ�شافة  كاأداة  الدين  ا�شتخدمت 

علمانيون. 

فهل  كم�شطلح؛  تعريفه  حول  اال�شت�رضاق  جمال  يف  الباحثون  اختلف 

غربية  علمية  ”حركة  باأنه  يرى  بهن�شي  فاأحمد  ظاهرة,  اأم  علم  اأم  حركة  هو 

اقت�شادية/  )�شيا�شية/  ال�رضق  �شوؤون  كافة  درا�شة  هدفها  )اأوروبية( 

لل�شيطرة  اال�شتعمارية  االأهداف  خلدمة  اأنرثوبولوجية(  جغرافية/  تاريخية/ 

االأملاين  امل�شت�رضق  اأن  جند  بينما   .
)االإ�شالمي(”8 ال�رضقي  العامل  بلدان  على 

كلمة  من  م�شتقة  اال�شت�رضاق  كلمة  اأن  اإىل  يذهب   Rudi Paret بارت  رودي 

اال�شت�رضاق  يكون  هذا  وعلى  ال�شم�ش,  م�رضق  تعني  �رضق  وكلمة  �رضق, 

Zionism, Oxford Dictionaries,  
6

https://www.oxforddictionaries.com/definition/learner/zionism  

للدرا�شات  العربية  املوؤ�ش�شة  )بريوت:  ال�سيا�سة  مو�سوعة  )حمرر(,  الكيايل  الوهاب  عبد   
7

والن�رض, 1983(, ج 3, �ش 659.

اأحمد بهن�شي, ”اال�شت�رضاق االإ�رضائيلي... �شمات واأهداف,” تقرير القد�ش ال�شهري ال�شادر عن   
8

مركز االإعالم العربي, اجليزة, ال�شنة الثامنة, العدد 95, ت�رضين الثاين/ نوفمرب 2006, �ش 91. 
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اأن  اأما مالك بن نبي فريى   .
اأو علم العامل ال�رضقي”9 ”علم ال�رضق  عبارة عن 

وعن  االإ�شالمي  الفكر  عن  يكتبون  الذين  الغربيني  الكتاب  هم  امل�شت�رضقني 

 احل�شارة االإ�شالمية, والذي ميكن ت�شنيفهم من حيث الزمن اإىل طبقة القدماء

كجرير دريياك والقدي�ش توما االأكويني Thomas Aquinas, وطبقة املحدثني 

مثل كارادوفو Carra de Vaux وجولد�شيهر Goldziher, اأو ت�شنيفهم من 

حيث االجتاه العام نحو االإ�شالم وامل�شلمني يف كتاباتهم؛ فهنالك طبقة املادحني 

وذهب   .
10

ل�شمعتها امل�شوهني  لها  املنتقدين  وطبقة  االإ�شالمية  للح�شارة 

اإياه باأنه ”اأ�شلوب غربي  اإدوارد �شعيد اإىل اعتبار اال�شت�رضاق ظاهرة, معّرفاً 

�شيتم  البحث  هذا  يف   .
عليه”11 والت�شلط  بنائه,  واإعادة  ال�رضق,  على  للهيمنة 

االعتماد على تعريف �شعيد, وذلك لدقة روؤيته وتعريفه لال�شت�رضاق.

ق�ّشم اإدوارد اال�شت�رضاق يف كتابه اإىل اال�شت�رضاق اجلامعي, واال�شت�رضاق 

واال�شت�رضاق  املبطن,  املعلمن  واال�شت�رضاق  الديني,  اأو  الغربي  امل�شيحي 

ميكن  باأنه   Ahmed Smillovic �شمايلوفيت�ش  اأحمد  يجد  بينما  ال�شيا�شي, 

التاريخية,  راأ�شها:  وعلى  املتعددة,  دوافعه  على  بناًء  اال�شت�رضاق  تق�شيم 

 ,
12

والنف�شية, واالقت�شادية, واالأيديولوجية, والدينية, واال�شتعمارية, والعلمية

الغرب  فاال�شت�رضاق من وجهة نظره ميثل حركة متوا�شلة احللقات يحاول 

الأملانية, ترجمة م�شطفى ماهر  والإ�سالمية يف اجلامعات  العربية  الدرا�سات  بارت,  رودي   
9

)القاهرة: دار الكتاب العربي, 1967(, �ش 11.

مالك بن نبي, انتاج امل�ست�رشقني واأثره على الفكر الإ�سالمي احلديث )بريوت: دار االإر�شاد,   
10

1969(, �ش 5.

روؤية  )القاهرة:  عناين  حممد  ترجمة  لل�رشق,  الغربية  املفاهيم  ال�ست�رشاق/  �شعيد,  اإدوارد   
11

للن�رض والتوزيع, 2006(, �ش 46. 

دار  )القاهرة:  املعا�رش  العربي  الأدب  يف  واأثرها  ال�ست�رشاق  فل�سفة  �شمايلوفيت�ش,  اأحمد   
12

الفكر العربي, 1998(, �ش 52-40.
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فيها التعرف على ال�رضق علمياً وفكرياً واأدبياً, ثم ا�شتغالله اقت�شادياً وثقافياً 

 .
13

باأ�رضه العامل  على  فيها  ي�شيطر  له  نفوذ  منطقة  وجعله  وا�شرتاتيجياً, 

وميكننا القول اإن روؤية �شمايلوفيت�ش ال تتعار�ش مع ما ذهب اإليه �شعيد من 

ناحية جوهر اال�شت�رضاق, فاالختالف بينهما لي�ش جوهرياً بل �شكلياً. 

يرتبط االإطار النظري لال�شت�رضاق, من وجهة نظر �شعيد, ببع�ش االأفكار 

واملذاهب واالجتاهات املتطرفة التي ت�شود الثقافة من وقت الآخر, بحيث جند 

�شبنجلرية  و�شورة   ,Freudian فرويدية  و�شورة  لل�رضق,  لغوية  �شورة 

وهكذا   ,
14

عن�رضية و�شورة   ,Darwinism داروينية  و�شورة   ,Spengler

فاإننا جند اأن االأطروحات اخلا�شة بتخلف ال�رضق وانحطاطه وعدم م�شاواته 

للتفاوت  البيولوجية  باالأ�ش�ش  اخلا�شة  باالأفكار  بالغ  بي�رض  ترتبط  بالغرب, 

”العلمية”  ال�شحة  يربز  دارويني  مذهب  لها  اأ�شيف  والتي  العن�رضي, 

فنجد   .
15

متخلفة واأجنا�ش  متقدمة  اأجنا�ش  اإىل  الب�رضية  االأجنا�ش  لتق�شيم 

باأن  تقول  والتي  الداروينية  �شور  اإحدى  على  امل�شت�رضقني  بني  عاماً  اتفاقاً 

تربير  بهدف  وذلك   ,
16

�شابقة لعظمة  املنحطة  البقايا  ميثلون  ال�رضقيني 

عليه  وبنوا  ال�شهيونية  منّظرو  التقطه  ما  وهذا  وا�شتعماره,  ال�رضق  احتالل 

اأ�ش�ش  عدة  على  ال�شهيونية  بنيت  امل�شريي,  فبح�شب  ال�شهيوين؛  الفكر 

اإىل  االإن�شان  عودة  و�رضورة  الطبيعي,  االإن�شان  فكرة  اأهمها  من  فكرية 

ال�شهيونية  الدعوة  فاإن  هنا  ومن  الب�شيطة,  قوانينها  ح�شب  ليعي�ش  الطبيعة 

 للعودة اإىل �شهيون, فل�شطني, هي عودة للطبيعة, مع ربط هذه الفكرة بفكر

املرجع نف�شه, �ش 39.  
13

اإداورد �شعيد, ال�ست�رشاق/ املفاهيم الغربية لل�رشق, �ش 72.  
14

املرجع نف�شه, �ش 324.  
15

املرجع نف�شه, �ش 388.  
16
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باالإن�شان  االإميان  على  القائم   Friedrich Nietzsche نيت�شة  فريدريك 

باخلري  له  �شاأن  وال  القوة  يج�شد  الذي   ,”Superman ”ال�شوبرمان  االأعلى 

قد  ال�شهيونية,  منظري  اأحد   ,Ahad Ha‘am هعام  اآحاد  اأن  فنجد  ال�رض؛  اأو 

كتب يف مقالة ”اإعادة تقييم القيم”: اليهود لي�شوا جمرد اأّمة بل هم �شوبر اأّمة 

داروين  ت�شارلز  بفكر  ال�شهيونية  ا�شتعانت  لذلك  باالإ�شافة  العليا.  االأمة  اأو 

باعتباره  للواقع  النظر  على  القائم  الدارويني,  الفكر   ,Charles Darwin

�رضاعاً ال يهداأ؛ �رضاع اجلميع �شّد اجلميع, البقاء فيه لالأقوى, وذلك من اأجل 

تربير اال�شتعمار با�شم البقاء لالأقوى, مع ربط ذلك بنظريته التي تفرت�ش اأن 

. بناًء على ذلك جند 
17

هنالك تفاوت عرقي وبيولوجي وح�شاري بني االأجنا�ش

اأن هنالك قا�شم فكري م�شرتك بني اال�شت�رضاق وال�شهيونية قائم على النظرة 

اإدعاء النقاء والتفوق, وبالتايل فاإن االأيديولوجية  اال�شتعالئية العن�رضية مع 

اال�شتعمارية الغربية املبنية على مفاهيم اال�شت�رضاق )�شنناق�ش الحقاً اعتماد 

لالأيديولوجية  امل�شادر  اأهم  اأحد  تعدُّ  اال�شت�رضاق(  مفاهيم  على  اال�شتعمار 

ال�شهيونية. 

اهلل  عبد  يرى  ذلك  ومع  تاريخية,  حقب  اإىل  اال�شت�رضاق  تق�شيم  ي�شعب 

مّر  تاريخية  دوائر  ثالث  اإىل  تنق�شم  اال�شت�رضاقية  الغربية  القراءة  اأن  حممد 

بها امل�شلمون وهي: دائرة الرتاكم العدائي املغلوط, وتبداأ منذ بزوغ االإ�شالم 

وتنتهي بت�شع�شع قوة الدولة العثمانية يف نهاية القرن الـ 17, وتليها مرحلة 

االإرث اال�شتعماري, وتبداأ مع اإرها�شات انهيار الدولة العثمانية وبروز دور 

حممد علي يف م�رض, واأخرياً مرحلة اال�شتعمار واالنطالق نحو العاملية, وتبداأ 

بعد �شقوط الدولة العثمانية وبزوغ فجر الدولة احلديثة يف العامل االإ�شالمي, 

عبد الوهاب امل�شريي, مقدمة لدرا�سة ال�رشاع العربي الإ�رشائيلي )دم�شق: دار الفكر, 2003(,   
17

�ش 82-78.
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والديانة  امل�شلمني  طبيعة  اإىل  التحديث  ف�شل  امل�شت�رضقون  يعزو  حيث 

االإ�شالمية غري املتطابقة مع الدميوقراطية, حتى اأن بع�ش اأ�شحاب املدر�شة 

وامل�شلمني  العرب  مناه�شة  اأن  يدعي  لوي�ش  كربنارد  احلديثة  اال�شت�رضاقية 

توؤهلهم  التي  احلداثة  مفاهيم  تقبلهم  وعدم  تع�شبهم  اإىل  يعود  لـ”اإ�رضائيل” 

.
18

للتعاي�ش ال�شلمي مع غريهم

وامل�سلمني,  العرب  جتاه  الغربية  وال�سيا�سة  ال�ست�رشاق  موؤ�س�سات  حممد,  اهلل  عبد   
18

والبحوث  للدرا�شات  االإمارات  مركز  ظبي:  )اأبو   57 ا�شرتاتيجية  درا�شات  �شل�شلة 

.29-8 �ش   ,)2001 اال�شرتاتيجية, 
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املبحث الأول: النظرة ال�ست�سراقية

التفوق االأوروبي و�شتى  اأفكار  يت�شمن اال�شت�رضاق مادة علمية تتخللها 

من  للعرب  نظرتها  ال�شهيونية  ا�شتمدت  وقد  واالإمربيالية,  العن�رضية  األوان 

 ,
19

العن�رضية نظرتها  اإىل  ا�شتناداً  طورتها  ثم  ومن  اال�شت�رضاقية,  املفاهيم 

وهذه  للواقع,  �شيا�شية  روؤية  هو  االأمر  نهاية  يف  اال�شت�رضاق  اأن  �شعيد  يرى 

نحن(  اأو  الغرب  اأو  )اأوروبا  املاألوف  بني  الفرق  تعزيز  على  مبنية  الروؤية 

االأغبياء/  هم(  اأو  )ال�رضق  الغريب  وبني  العقالنيني,  املو�شوعيني/  االأذكياء/ 

. فها هو امل�شت�رضق الفرن�شي 
20

غري العقالنيني/ الفا�شدين/ غري املو�شوعيني

املثال  �شبيل  على   )1848–1768(  Chateaubriand �شاتوبريان  دو  رونيه 

النظرة  هذه   ,
21

املنحط الغبي  بال�شعب  امل�شلمني  من  م�رض  �شكان  ي�شف 

اال�شتعالئية العن�رضية ج�شدتها ال�شهيونية مع بداية ن�شاأتها؛ ففي االجتماع 

الربيطانية احلكومة  عن  كمندوب   Mark Sykes �شايك�ش  مارك  عقده   الذي 

يف 1917/2/7 مع قادة ال�شهيونية لالإطالع على مطالبهم, تركزت مطالبهم 

متخلفة,  بالد  الأنها  العرب  فل�شطني  �شكان  مع  م�شاواتهم  عدم  حول 

يطورها,  من  حتتاج  وفل�شطني  املتقدمة  البالد  يف  تكون  املت�شاوية  واحلقوق 

. وذهب امل�شت�رضق جورج بو�ش 
22

اليهود االأوربيني فقط وذلك موجود عند 

”حممد  كتابه  يف   )1859–1796( االأمريكي  الرئي�ش  جّد   George Bush

 The Life of امل�شلمني  اإمرباطورية  وموؤ�ش�ش  االإ�شالمي  الدين  موؤ�ش�ش 

اإدوارد �شعيد, ال�ست�رشاق/ املفاهيم الغربية لل�رشق, �ش 52.  
19

املرجع نف�شه, �ش 95, و96, و101.  
20

املرجع نف�شه, �ش 283.  
21

 ,2015/12/28 لندن,  الأو�سط,  ال�رشق  �شحيفة   ,3-2 احللقة  بلفور  اإعالن  االإبراهيم,  يعقوب   
22

http://bit.ly/1RIAtsd :انظر
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 Mohammed: Founder of the Religion of Islam, and of the Empire

منحطة  اأعراق  باأنهم  وامل�شلمني  العرب  و�شف  اإىل   ”of the Saracens

للحاخام  خطبة  يف  تكررت  االأو�شاف  هذه   ,
23

واأفاٍع وجرذان  وح�رضات 

عوفاديا يو�شف Ovadia Yossef, الرئي�ش الروحي حلزب �شا�ش ”Shas”, يف 

اآب/ اأغ�شط�ش 2004, بثتها الف�شائيات االإ�رضائيلية, يقول فيها: ”اإّن اليهودي 

عندما يقتل م�شلماً فكاأمنا قتل ثعباناً اأو دودة, وال اأحد ي�شتطيع اأن ينكر اأن كالًّ 

من الثعبان اأو الدودة خطر على الب�رض, لهذا فاإن التخل�ش من امل�شلمني مثل 

, وهذا ي�شري اإىل تبني ال�شهيونية
 التخل�ش من الديدان اأمر طبيعي اأن يحدث”24

للنظرة اال�شت�رضاقية للعرب وامل�شلمني.

االأمريكية  االإعالم  و�شائل  راأ�شها  وعلى  الغربية  االإعالم  و�شائل  تبنت 

النظرة اال�شت�رضاقية للفل�شطينيني بعد االإعالن عن ”دولة اإ�رضائيل”؛ من خالل 

و�شفهم بالغباء والتع�شب والتخلف االجتماعي, يف مقابل اأطفال ”اإ�رضائيل” 

اجلدد الذين ا�شتولوا على املنازل العربية ونظفوها ل�شالح املهاجرين اجلدد 

ذلك  ظهر  وقد  العربي,  امل�رضق  يف  جديدة  ح�شارة  اإقامة  على  يعملون  الذين 

بو�شوح يف كتاب كينيث بيلبي Kenneth Bilby, مرا�شل �شحيفة نيويورك 

ال�شادر  ,1948 حرب  يف   New York Herald Tribune تريبيون   هريالد 

 New Star in the االأدنى  ال�رضق  يف  جديدة  جنمة  بعنوان   1950 �شنة 

1967, بح�شب درا�شة جلاني�ش مونتي بيلقاوي  . وبعد حرب 
25 Near East

امل�سلمني  اإمرباطورية  وموؤ�س�س  الإ�سالمي  الدين  موؤ�س�س  حممد  كتاب  ونقد  عر�ش  انظر   
23

http://www.alukah.net/library/0/18660 :جلورج بو�ش )1796-1859(, �شبكة االألوكة, يف

 ,2013/10/7 اجلزيرة.نت,  موقع  كراهية,  داعية  اإىل  احلاخام  يتحول  عندما  يو�شف  عوفاديا   
24

http://bit.ly/1leH7I3 :انظر

ترجمة االأمريكية,”  االإعالم  و�شائل  يف  التوراتي  واخلطاب  ”اال�شت�رضاق  بينيت,  �شتيفن   
25 

�شميح حمودة, جملة حوليات القد�س, موؤ�ش�شة الدرا�شات املقد�شية, القد�ش, العدد 10, �شتاء 

2010, �ش 21.
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قادة  االأمريكية  االإعالم  و�شائل  �شورت   ,Janice Monti Belkaoui

اأقوال  اأغفلت  املقابل  ويف  الو�شامة,  �شديدي  اأ�شطوريني  كاأبطال  ”اإ�رضائيل” 
ك�شحايا  االإ�رضائيليني  ت�شوير  فتم  معهم,  مقابالت  اإجراء  اأو  العرب  القادة 

.
26

يدافعون عن اأنف�شهم �شّد هجمات املعتدين العرب

يكمن اال�شت�رضاق يف كونه دليالً على ال�شيطرة االأوروبية االأمريكية على 

ال�رضق  بني  فالعالقة   ,
27

ال�رضق حول  �شادقاً  خطاباً  كونه  من  اأكرث  ال�رضق 

 .
”املركبة”28 الهيمنة  من  متفاوتة  ودرجات  و�شيطرة,  قوة  عالقة  والغرب 

اأف�شل  والع�شا  ”القوة  اأن  على  اال�شتعالئية  اال�شت�رضاقية  النظرة  وتقوم 

عامل  ملقولة  تكثيفاً  املقدمة”,  يف  يقف  من  باإزالة  يتبدد  و”القطيع  و�شيلة”, 

ك�شولة,  عنيفة,  همجية,  كاذبة,  االأوروبية  غري  ”ال�شعوب  فرويد  النف�ش 

من  الفل�شطينيني  جتاه  اال�شت�رضاقية  النظرة  هذه  متظهرت  وقد  متخلفة”, 

 خالل ت�رضيحات قادة ”اإ�رضائيل”؛ فرئي�ش الوزراء االإ�رضائيلي اإ�شحق �شامري

 :1987 �شنة  احلجارة  انتفا�شة  انطالق  على  رداً  يقول   Yitzhak Shamir

 ,
”�شوف نخ�شعكم بالبط�ش؛..... اأنتم ل�شتم �شوى جنادب قيا�شاً باإ�رضائيل”29

وعلى املنوال نف�شه جند اأن احلملة االنتخابية حلزب ”اإ�رضائيل بيتنا” اليميني 

, كناية 
Lieberman يفهم العربية”30 ”فقط ليربمان  2009 تبنى �شعار  �شنة 

عن اأن العرب ال يفهمون �شوى لغة القوة.

�شتيفن بينيت, ”ال�ست�رشاق واخلطاب التوراتي يف و�سائل الإعالم الأمريكية,” �ش 25 و27.  
26

اإدوارد �شعيد, ال�ست�رشاق/ املفاهيم الغربية لل�رشق, �ش 50.  
27

املرجع نف�شه, �ش 49.  
28

االأرا�شي  يف  االنتفا�شي  اال�شتباك  ي�شتوجبها  وتنظيمية  �شيا�شية  ا�شتحقاقات  قطام�ش,  اأحمد   
29

املحتلة, �شحيفة القد�س, القد�ش, 2015/11/30. 

الدعاية االنتخابية حلزب اإ�رضائيل بيتنا 2009, موقع اليوتيوب, انظر:  
30

http://youtu.be/0mjceh-6Hq4 )بالعربية(  
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القادة  �شفوف  يف  اال�شتعالئية  اال�شت�رضاقية  النظرة  موؤخراً  ا�شتفحلت 

االإ�رضائيليني؛ حتى و�شل االأمر برئي�ش الوزراء االإ�رضائيلي بنيامني نتنياهو 

ت�شبيه  على  تعليقه  معر�ش  —يف  للمجاهرة   Benjamin Netanyahu

الفل�شطينية  الدواب�شة  االإ�رضائيلية حلادثة حرق عائلة  االإعالم  بع�ش و�شائل 

برف�شه  العربية—  ”االإرهابية”  االأفعال  ببع�ش  يهود  م�شتوطنني  يد  على 

”اإ�رضائيل” دولة  العربي” بحجة كون  بـ”االإرهاب  اليهودي  االإرهاب  ت�شبيه 

. فبالرغم من ب�شاعة اجلرمية 
31

دميوقراطية بعك�ش غريها من الدول العربية

امل�شتوطنني  يد  على  ر�شيع  طفل  فيها  مبا  كاملة  فل�شطينية  عائلة  وحرق 

اأن نتنياهو يرى باأنه ال جمال لو�شم هذا الفعل باالإرهاب, وعلى ما يبدو  اإال 

ينبع حر�ش نتنياهو على عدم م�شاواة العربي باليهودي من رغبته يف االإبقاء 

على ال�شورة الذهنية لالإرهابي ملت�شقة بالعربي الفل�شطيني دون اأن ت�شمل 

املتطرفني من اليهود. 

قامت املوؤ�ش�شة ال�شهيونية بتغطية هذا االإجرام بفتاوى بع�ش احلاخامات 

الفل�شطينيني  �شّد  االإرهابية  العمليات  منفذي  معظم  اأن  فقد تبني  املتطرفني, 

حيث  جيزنبريج  Yitzhak Ginsburg ؛  اإ�شحاق  احلاخام  اأتباع  من  هم 

والفتك  الفل�شطينيني  قتل  على  مبا�رض  ب�شكل  حتر�ش  التي  بفتاويه  ا�شتهر 

على  تتوقف  ال  الفل�شطينيني  قتل  على  املحر�شة  الفتاوى  واإ�شدار  بهم. 

اأبرز  يعد  الذي   ,Dov Lior ليئور  دوف  اأي�شاً احلاخام  اأيَّد  غيزنبريغ؛ فقد 

Jewish Home Party”, جرمية  لـ”حزب البيت اليهودي  املرجعيات الدينية 

اأ�شدر غيزنبريغ ما ميكن عّده   2013 �شنة  اإحراق عائلة دواب�شة, ويف مطلع 

الثمن ”تدفيع  جمموعات  اأ�شا�شه  على  عملت  الذي  الفقهي”   ”امل�شوغ 

موقع مكتب رئي�ش الوزراء االإ�رضائيلي, جل�شة احلكومة, 2015/12/27, انظر:   
31

http://www.pmo.gov.il/MediaCenter/SecretaryAnnouncements/Pages/ 

govmes271215.aspx )بالعربية(
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املدن  يف  االعتداءات  ع�رضات  نفذت  التي  اليهودية,  االإرهابية   ”Price tag

والقرى والبلدات الفل�شطينية, واأحرقت عدداً كبرياً من امل�شاجد وثالث كنائ�ش 

وح�شب  الداخل.  فل�شطينيو  يقطنها  التي  املدن  وداخل  الغربية  ال�شفة  يف 

اأنها”مقدمة طبيعية  ”�شارة ثمن” على  غيزنبريغ, فاإنه يتوجب تفهم جرائم 

به  متر  الذي  مبثابة”املخا�ش  اجلرائم  هذه  عّد  حيث  اليهودي”,  للخال�ش 

االأمة قبل حتقيق اخلال�ش”. ومما ال �شّك فيه اأن اأخطر ”امل�شنفات الفقهية” 

وعدم  عرب,  اأنهم  العربلمجرد  قتل  وت�شوغ  حديثاً,  �شدرت  التي  اليهودية 

 ,”The King’s Torah امللك  ”�رضيعة  كتاب  هو  وبالغ,  طفل  بني  التفريق 

 .2009 Yitzhak Shapira, الذي �شدر �شنة  اإ�شحاق �شابريا  ملوؤلفه احلاخام 

اليهودية  االإرهابية  التنظيمات  اأع�شاء  اأن  يرى  من  ”اإ�رضائيل”  يف  وهناك 

امللك,  �رضيعة  مب�شنف  تاأثروا  الفل�شطينيني  باالأطفال  امل�ش  يتعمدون  الذين 

الأنه ت�شمن ”م�شوغات فقهية” توجب قتل الر�شع العرب بحجة اأنهم عندما 

يكربون �شيحاربون ”اإ�رضائيل”, لذا فاالأجدر اأن يتم قتلهم مبكراً. املفارقة اأنه 

على الرغم مما يعك�شه هذا الكتاب من �شطط وخلل اأخالقي وقيمي وديني, 

اأيدوا ما جاء فيه, يف حني عّده عدد من اأع�شاء  فاإن الع�رضات من احلاخامات 

”اإ�رضائيل”,  اأكرب هيئة دينية ر�شمية يف  جمل�ش احلاخامية الكربى, التي تعدُّ 

.
”اإبداعاً فقهياً”32

يت�شاءل املرء ملاذا يحر�ش امل�شت�رضقون وال�شهاينة على و�شم ال�رضقيني 

و”هم”,  ”نحن”  معادلة  تر�شيخ  على  احلر�ش  وملاذا  اإن�شانية,  غري  ب�شفات 

االإجابة قد تكون يف علم النف�ش االجتماعي؛ حيث حاول هذا العلم تف�شري بع�ش 

ت�رضفات اجلماهري وكيفية ح�شول حتول يف �شلوكياتها, بحيث تتحول من 

اأفراد  يتحول  وبالتايل  واملنطق؛  للعقل  تفتقر  ت�رضفات  اإىل  عاقلة  ت�رضفات 

�شالح النعامي, احلاخامات وفقه التوح�ش امل�شكوت عنه, اجلزيرة.نت, 2016/1/1, انظر:  
32

http://bit.ly/1Ombgjc  
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م�شاملني غري عنيفني للنقي�ش متاماً. على ما يبدو كان ال بّد لال�شت�رضاق كي 

ميهد لال�شتعمار وال�شهيونية اإقناع جمهوره ”الغربي” بتقبل فكرة ال�شيطرة 

على �شعب اآخر ”ال�رضقي”, بل وممار�شة العنف �شده, وهذا لن يح�شل بدون 

نزع �شفة االإن�شانية عن ”االآخر” من خالل و�شمه ب�شفات التخلف وت�شبيهه 

يف  املتفوقون  االأذكياء  املتح�رضون  ”نحن”  هنالك  يكون  بحيث  باحليوانات, 

”هم” املتخلفني االأغبياء املنحطني, الذين ال ي�شتحقون احلياة اأو حتى  مقابل 

ال�شفقة عند قتلهم كما �رضح بذلك احلاخام عوفاديا يو�شف. ت�شنيف ”نحن” 

 
33

 jane Elliott و”هم” اخلطوة االأوىل لذلك, كما حدث يف جتربة جان اإليوت

مع تالميذها. 

الع�رض  يف  اخل�شم  عن  االإن�شانية  �شفة  نزع  نتيجة  على  ال�شارخ  املثال 

احلديث كان يف رواندا عندما قام االإعالم التابع لقبيلة الهوتو Hutu بو�شف 

اأعدائهم من قبيلة التو�شتي Tutsi باأنهم وحو�ش واآكلي ب�رض واأنهم عبارة عن 

ثعابني وجرذان, فكانت النتيجة حرب اأهلية راح �شحيتها اأكرث من 800 األف 

”جمهوَرين  اإىل  هم”  وال�رضق/  نحن”  ”الغرب/  حتويل  يتم  وهكذا   .
34

اإن�شان

لوبون  جو�شتاف  لذلك  اأ�شار  كما  لالآخر,  معاد  جمهور  كل  نف�شينَْي”؛ 

قامت املعلمة جان اليوت عقب اغتيال مارتن لوثر كنغ �شنة 1968 مبحاولة اإقناع طالبها بخطورة   
33

احلكم على االآخرين ب�شبب لون ب�رضتهم والإثبات ذلك قامت باإجراء جتربة على تالميذها من 

االأطفال ملعرفة تاأثري ”الت�شنيف” على �شلوكيات االأطفال من خالل تق�شيم الطالب اإىل فريقني, 

اأ�شحاب  االأطفال  بينما  باالأذكى,  و�شفهم  مت  الذين  الزرقاء  العيون  اأ�شحاب  االأطفال  فريق 

اأقل ذكاًء وبالتايل اليحق لهم ال�رضب من �شنبور املياه مبا�رضة بل يجب  البنية يعّدون  العيون 

اأن ي�رضبوا بوا�شطة االأكواب الورقية وال يحق لهم اللعب مع االأطفال اأ�شحاب العيون الزرقاء, 

النتيجة كانت اإحباط اأ�شحاب العيون البنية يف مقابل فرح اأ�شحاب العيون الزرقاء, وخالل فرتة 

وجيزة قام اأ�شحاب العيون الزرقاء بالتحر�ش و�رضب اأ�شحاب العيون البنية, واأ�شبح اإطالق 

التجربة مع طلبة اجلامعات تكررت  البنية مبثابة �شتيمة, وعند تكرار  العيون  و�شف �شاحب 

http://www.janeelliott.com :النتيجة نف�شها مع علمهم باأنها جتربة, انظر

Five Steps to Tyranny, site of BBC, https://www.youtube.com/watch?v=jk2-ZXAWkfg  34
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 ,Crowd Psychology اجلماهري  �شيكولوجية  كتابه  يف   Gustave Le Bon

البدائية  للجماهري مكونة من االنفعاالت  باأن هنالك روحاً  حيث يرى لوبون 

التفكري  عن  تكون  ما  اأبعد  وهي  القوية,  االإميانية  العقائد  بوا�شطة  ومكر�شة 

املحركني  اأحد  واإيعازات  لتحري�شات  خا�شعة  اأنها  كما  واملنطقي,  العقالين 

ال�شور  ي�شتخدم  فالقائد  عليها؛  اإرادته  يفر�ش  كيف  يعرف  الذي  القادة  اأو 

روح  لي�شتملك  والواقعية  املنطقية  االأفكار  من  بدالً  وال�شعارات  املوحية 

اجلماهري وي�شيطر عليها. يرى لوبون اأن اجلمهور النف�شي عبارة عن جتمع 

له لكائن جديد له �شفات  ب�رضي مير يف حلظة معينة بظروف مت�شابهة حتوِّ

خمتلفة, فيتجمع االأفراد وي�شبحوا كتلة ذهنية واحدة, والكتلة هذه لها �شفات 

اأو  املتفرقني, بحيث يت�رضف اجلمهور بال وعي  االأفراد  خمتلفة عن �شفات 

عقالنية, فتجد الفرد, بغ�ش النظر عن م�شتواه الفكري, يوؤيد جمهوره النف�شي 

وت�رضفاته ملجرد اأنها خرجت من جمهوره بغ�ش النظر عن �شحة الت�رضف 

اأو خطئه؛ فهو ال ُيخ�شع هذه االأفكار للمحاكمة العقلية الأنها بب�شاطة �شادرة 

الواليات االأمريكية  , وهذا رمبا يف�رض ما حدث يف 
النف�شي”35 ”جمهوره  عن 

الن�شاء  من  مدنيني  �شحايا  �شقوط  من   ,2001/11/11 اأحداث  عقب  املتحدة 

تظهر  حيث  ”االإرهاب”,  حماربة  بذريعة  والعراق  اأفغان�شتان  يف  واالأطفال 

بع�ش االإح�شائيات مقتل اأكرث من مليون �شخ�ش منذ بداية الغزو االأمريكي 

.
36

للعراق

ال�شاقي,  دار  )بريوت:  �شالح  ها�شم  ترجمة  اجلماهري,  �سيكلوجية  لوبون,  غو�شتاف  انظر:   
35

.)1991

القتلى العراقيني والغزو االأمريكي, اجلزيرة.نت, 2008/4/6, انظر:  
36

http://bit.ly/1UpZqX3  
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املبحث الثاين: ال�سهيونية بني ال�ست�سراق وال�ستعمار

اال�شتعمارية  احلمالت  اأمام  الطريق  امل�شت�رضقني  بع�ش  اأعمال  مهدت 

االأوروبية بل وعمل بع�شهم ب�شكل مبا�رض يف خدمة اال�شتعمار, وهذا ما اأقر 

به امل�شت�رضق جو�شتاف دوجا Gustave Dugat بقوله:

فلك  يجوبون  وهم  عليهم  اإذ  جديدة,  مبهمة  مناطون  امل�شت�رضقني  اإن 

العلم اخلال�ش اأن يهتموا بالعامل احلا�رض يف الوقت الذي تكت�شح فيه اأوروبا 

العلوم  اأمر تكوين عاملني ح�شاريني وتلقينهم  ال�رضقية, ويقوم  املناطق  كل 

الواعية  احلكومات  على   )....( وجتارية  �شيا�شية  غاية  ق�شد  االآ�شيوية 

العلم  رجال  وت�شتخدم  ت�شجع  كيف  تعرف  اأن  احلقيقة  مب�شاحلها 

حم�شول  اإىل  اأخرى  اإ�شافات  باإحلاق  يتعلق  فاالأمر  اأولئك:  واالإخال�ش 

احل�شارة املكت�شبة وذلك الغتنام االإفادات التي من �شاأن ال�شعوب ال�رضقية 

فتوحاتنا  من  بن�شيبها  ال�شعوب  هذه  باإمداد  يتعلق(  )كما  اإياها,  تعطينا  اأن 

.
37

الفكرية واالأخالقية واملادية

 Napoléon بونابرت  نابليون  حملة  يف  وا�شحاً  كان  دوجا  ذكره  ما 

قام  حيث   )1801–1798( وال�شام  م�رض  على  اال�شتعمارية   Bonaparte

يدير  باأن   Kléber كليرب  نائبه  واأو�شى  العلماء  من  كبري  عدد  بتجنيد 

ي�شتطيع  الذين  االإ�شالميني  الدينيني  والزعماء  امل�شت�رضقني  خالل  من  م�رض 

, وها هو امل�شت�رضق الفرن�شي �شيلف�شرت دو�شا�شي 
38

امل�شت�رضقون ا�شتمالتهم

ال�شيا�شية  لل�شوؤون  م�شت�شار  من�شب  �شغل  الذي   ,Silvester de Sacy

ال�رضقية يف احلكومة الفرن�شية, ي�رضف بنف�شه على حترير البيانات والن�رضات 

�شليمان حمي�ش, ”اال�شت�رضاق والعقد اال�شتعماري,” جملة الجتهاد, 1994, �ش 198 و199,   
37

http://bit.ly/1P0CXzq :انظر

اإدوارد �شعيد, ال�ست�رشاق/ املفاهيم الغربية لل�رشق, �ش 153 و154.  
38
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جلي�ش نابليون باالإ�شافة ل�شياغة النداء املوجه اإىل اجلي�ش الفرن�شي باجتياح 

للم�شت�رضقني,  اإيكالها  مّت  مهام  عدة  ذلك  اإىل  اأ�شف   .
39 1830 �شنة  اجلزائر 

باملر هرني  امل�شت�رضق  الربيطانية  احلكومة  اأوفدت  املثال  �شبيل   فعلى 

ر�شوة  بهدف  عرابي  ثورة  اأحداث  خالل   )1882–1840(  Henry Palmer

امل�شت�رضق  �شّخر  كما  عرابي,  �شّد  تاأليبها  اأجل  من  �شيناء  يف  العربية  القبائل 

يف  اأبحاثه   )1956–1857(  Christiaan Snouk �شنوك  كري�شتان  الهولندي 

الهند  جزر  يف  وخ�شو�شاً  االإ�شالمي؛  العامل  يف  الهولندي  اال�شتعمار  خدمة 

, وو�شل االأمر بامل�شت�رضق ماك�ش ميلر Max Müller اإىل االإ�رضاف 
40

ال�رضقية

, وُيعدُّ ال�شابط 
على تخريج كوادر االإدارة اال�شتعمارية يف الهند �شنة 1882 41

,Thomas Edward Lawrence الربيطاين امل�شت�رضق توما�ش اإدوارد لوران�ش 

الدولة  �شّد   1916 �شنة  العربية  الثورة  يف  البارز  الدور  العرب,  لوران�ش 

فهو  اال�شتعمار؛  مع  امل�شت�رضقني  بع�ش  متاهي  على  �شارخ  مثال  العثمانية 

انطلقنا  بريطانيا,  على  احلرب  تركيا  اأعلنت  ”عندما  وا�شح:  ب�شكل  ي�رضح 

عامل  وخلق  الربيطانية  اجلهود  تركيز  على  لنعمل  بالعرب  نوؤمن  الذين  نحن 

عربي جديد يف اآ�شيا, ومل يكن عددنا كبرياً بل كنا قالئل نلتف حول كاليتون 

.
Clayton رئي�ش قلم اال�شتخبارات املدنية والع�شكرية يف م�رض”42

معاونته  اأجل  من  ال�رضق  احتالل  على  اأقدامه  اال�شتعماري  الغرب  برر 

على التح�رض؛ تطبيقاً للفكرة القائلة باأن على الرجل االأبي�ش يقع عبء متدين 

روجيه جارودي, ما يعد به الإ�سالم, ترجمة ق�شي اأتا�شي ومي�شيل واكيم )دم�شق: دار الوثبة,   
39

1983(, �ش 233.

توفيق �شليمان, اأ�سطورة النظرية ال�سامية )دم�شق: دار دم�شق, 1982(, �ش 78-71.  
40

روجيه جارودي, ما يعد به الإ�سالم, �ش 233.  
41

التجاري  املكتب  )بريوت:  النجار  حممد  ترجمة  ال�سبعة,  احلكمة  اأعمدة  لورن�ش,  توما�ش   
42

للطباعة والتوزيع والن�رض, 1963(, �ش 25. 
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, ومل يقت�رض جهد امل�شت�رضقني على التمهيد لال�شتعمار 
43

الربابرة وتثقيفهم

لليهود  باإقامة وطن قومي  ال�شهيونية  للتمهيد لتحقيق م�رضوع  بل جتاوزه 

على اأر�ش فل�شطني, وهذا ما �شن�شتعر�شه يف ال�شطور القادمة.

1. متهيد ال�ست�رشاق لل�سهيونية:

يرى اأحمد بهن�شي باأن هنالك تداخل بني اال�شت�رضاق الغربي, واليهودي, 

االإ�شالم  بدرا�شة  بداأ  اليهودي  فاال�شت�رضاق  واالإ�رضائيلي؛  وال�شهيوين, 

ثم   ,18 الـ  القرن  يف  الغربي  اال�شت�رضاق  انطالق  مع  االإ�شالمية  واملجتمعات 

 ,1881 �شنة  انطالقها  بعد  ال�شهيونية  باحلركة  اليهود  امل�شت�رضقون  ارتبط 

فل�شطني,  يف  اليهودي  الوجود  وتاأ�شيل  ال�شهيونية  احلركة  خدمة  بهدف 

”اإ�رضائيل” قيام  عن  االإعالن  بعد  االإ�رضائيلي  اال�شت�رضاق  جاء   واأخرياً 

 �شنة 1948, الذي عمل على درا�شة ق�شايا ال�رضاع العربي االإ�رضائيلي بهدف

ن�شتعر�ش  فعندما   .
44

لل�رضاع اإدارتها  يف  االإ�رضائيلية  للقيادة  العون  تقدمي 

فمنهم  يهودية,  اأ�شوله  منهم  كبرياً  عدداً  اأن  جند  امل�شت�رضقني  اأبرز  اأ�شماء 

على �شبيل املثال الفرن�شي �شولومون مونك S. Munk )1803–1867( الذي 

 Palestine, واآثاري  وتاريخي  جغرايف  و�شف  ”فل�شطني   1845 �شنة  كتب 

 ,”Description Géographique, Historique et Archéologique

تو�شط  الذي   ,)1913–1832(  A. Vambery فامربي  اأرمينو�ش  والهنغاري 

اأما احلميد,  عبد  العثماين  ال�شلطان  يقابل  كي   1901 �شنة  هرت�شل   لثيودور 

اهتم  فقد   ,)1921–1850(  E. Goldziher جولدت�شهري  اجنت�ش  املجري 

اإ�شالمية”. ”درا�شات  كتبه  اأهم  ومن  االإ�شالمية  والفرق  االإ�شالمي   بالدين 

املكتب  )بريوت:  حماد  خريي  ترجمة  العربي,  العامل  عن  احلقيقة  ت�شايلدرز,  اأر�شكني   
43

التجاري, 1960(, �ش 54.

اأحمد بهن�شي, ”اال�شت�رضاق االإ�رضائيلي... �شمات واأهداف,” �ش 92.  
44
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كان  ,)1931–1874(  J. Horovitz هورفيت�ش  جوزيف  االأملاين  اأن   وجند 

بينما   ,Hebrew University العربية  اجلامعة  اإدارة  جمل�ش  يف  ع�شو 

مقالة  ,)1936–1862(  R. Gottheil جوتهيل  ريت�شارد  االإجنليزي   كتب 

 Jewish Encyclopedia اليهودية  املو�شوعة  يف   Zionism ال�شهيونية 

 Federation of American Zionists وتراأ�ش احتاد ال�شهيونيني االأمريكيني

 M. Maeyerhof مايرهوف  ماك�ش  االأملاين  واهتم   ,1904–1898 الفرتة  يف 

 ,Moses Maimonides ميمون  بن  مو�شى  اأعمال  بتحقيق   )1945–1874(

يف العربية  للغة  كاأ�شتاذ  )1897–؟(   D. Banet بانت  دافيد  االأملاين   وعمل 

 P. Kraus كراو�ش  باول  النم�شاوي  اأن  جند  واأخرياً  العربية,  اجلامعة 

)1904–1944(, تعلم العربية يف اجلامعة العربية ومار�ش التدري�ش يف جامعة 

.
45

القاهرة

االأ�شول  ذوي  الباحثني  من  كبري  عدد  توجه  اأن  الت�شور  ال�شعب  من 

يرى  حيث  امل�شادفة,  قبيل  من  جاء  قد  اال�شت�رضاقية  للدرا�شات  اليهودية 

 اأن اليهود كاأقلية يف اأوروبا توجهوا عن 
46

 Sander Suliman شاندر �شليمان�

ق�شد لدرا�شة العلوم االإن�شانية من اأجل التاأثري يف االأفكار والتوجهات الغربية, 

 .
47

وهذا على ما يبدو ما يف�رض هذه الظاهرة

القوة وفر�ش  ”املعرفة” كل ال�رضوط لرتجمة  هياأ اال�شت�رضاق من خالل 

ا�شت�رضاقية  جمعيات  عدة  عملت  حيث  فل�شطني,  على  ا�شتعمارية  �شيطرة 

اإبراهيم عبد الكرمي, ال�ست�رشاق واأبحاث ال�رشاع لدى اإ�رشائيل )عّمان: دار اجلليل, 1993(,   
45

�ش 46-40.

اأملانية,  اأملانيا والده فل�شطيني ووالدته  ال�شيا�شية يف جامعة اخلليل, مواليد  العلوم  رئي�ش ق�شم   
46

خبري يف اال�شت�رضاق.

مقابلة �شخ�شية مع د. �شاندر �شليمان رئي�ش ق�شم العلوم ال�شيا�شية )جامعة اخلليل(, يف جامعة   
47

اخلليل, 2015/12/20.
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�شندوق  اأهمها  من  فل�شطني,  يف  ال�شهيوين  اال�شتيطان  مهمة  ت�شهيل  على 

تاأ�ش�ش الذي   Palestine Exploration Fund الفل�شطيني   االكت�شاف 

القيام مب�شح كامل ودقيق لفل�شطني, والبحث  اإىل  1865؛ والذي يهدف  �شنة 

بحفريات  والقيام  التوراتي”,  بـ”التاريخ  ال�شلة  الوثيقة  االآثار  يف  العلمي 

الإلقاء ال�شوء على فنون ”االأمة اليهودية”. فعملت اللجان التابعة لل�شندوق 

اليهود”  ”هيكل  موقع  حتديد  اأهمها  من  اأ�شئلة  عدة  على  االإجابة  اأجل  من 

اإىل  باالإ�شافة   ,Titus تيتو�ش  وهدمه  �شليمان  بناه  الذي   JewishTemple

من  هجرته  عند  اإ�رضائيل  بني  مع  مو�شى  النبي  �شلكه  الذي  الطريق  معرفة 

م�رض اإىل فل�شطني. وعلى الرغم من اأن ن�شاط ال�شندوق ينبع من فكرة دينية 

ن�شاطه  جماالت  اأن  اإال  املقد�شة,  باالأرا�شي  يتعلق  ما  كل  درا�شة  ت�شتهدف 

اإرجاعها  ميكن  ال  اخلرائط  وو�شع  واحل�رض  امل�شح  عمليات  من  به  قام  وما 

اإىل موا�شع اأثرية دينية فقط, وخ�شو�شاً اأن التعاون كان كامالً بني العاملني 

و�شالح  الربيطانية  احلربية  وزارة  يف  و�شباط  وم�شت�رضقني  علماء  من  فيها 

 ,Lawrence ولورن�ش  وويل,   ,Condor كوندور  مثل  امللكية,  الهند�شة 

فل�شطني  احتالل  باأن  يرى  كان  الذي   Kitchener وكيت�شرن   ,Palmer وباملر 

تعود  فل�شطني  اأر�ش  وباأن  الرئي�شية,  املوا�شالت  طرق  تاأمني  �شي�شمن 

Charles Warren فقد دعى يف  اأما الكابنت ت�شالرز وارين   .
48

ملكيتها لليهود

اإىل �رضورة تطوير فل�شطني   The Land of Promise ”اأر�ش املوعد”  كتابه 

 على يد �رضكة الهند ال�رضقية East India Company عن طريق اإدخال اليهود

واط�شون  الكولونيل  اإىل  باالإ�شافة   ,
49

وحكمها احتاللها  اأجل  من  اإليها 

الذي راأ�ش اللجنة التنفيذية لل�شندوق وا�شرتك يف احلملة امل�رضية   Watson

خريية قا�شمي, ”ن�شاطات �شندوق اكت�شاف فل�شطني 1865-1915,” جملة �سوؤون فل�سطينية,   
48

مركز االأبحاث م.ت.ف, بريوت, عدد 104, متوز/ يوليو 1980, �ش 94-71.

كتب �شل�شلة  ال�سهيوين,  التو�سعي  الفكر  يف  درا�سة  الكربى/  اإ�رشائيل  رزوق,  اأ�شعد   
49 

فل�شطينية )13( )بريوت: مركز االأبحاث م.ت.ف, 1968(, �ش 42.
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 Fifty years 1915 وُعنيِّ بدائرة املخابرات يف اجلي�ش وقام بو�شع كتاب �شنة

 ,Work: in the Holy Land, A record and summary 1865–1915

وبذلك اأ�شهم ال�شندوق يف تكوين �شورة كاملة عن اأو�شاع فل�شطني يف اأو�شع 

. وهذا ما عربَّ عنه امل�شت�رضق 
50

مداها واأدقها, فقدم خدمة عظيمة لل�شهيونية

اإنه  بقوله   1892 �شنة  األقاها  حما�رضة  يف   Claude Conder كوندور  كلود 

يف  اليهودي  واال�شتيطان  الهجرة  ت�شجيع  يف  الف�شل  لهم  كان  وزمالءه 

فل�شطني, من خالل اإلقاء ال�شوء على التوراة, بهدف م�شاعدة �شكان فل�شطني 

امل�شتقبليني من اليهود من اأجل احل�شول على احلقائق الثابتة عن طاقات البلد 

 .
51

واإمكانياته

والربيطاين  الفرن�شي  اال�شت�رضاق  على  لل�شهيونية  التمهيد  يقت�رض  مل 

1852 جلنة من امل�شت�رضقني  اأن�شاأت �شنة  التي  القي�رضية؛  بل تعداه لرو�شيا 

اإىل اليهود  للمهاجرين  بيوت  لتاأ�شي�ش  الالزمة  الو�شائل  تهيئة   هدفها 

األقى  اجلمعية,  لتاأ�شي�ش   90 الـ  بالذكرى  االحتفال  اأثناء  ويف  فل�شطني, 

امل�شت�رضق �ش.ل. يتح�شفكي كلمة قال فيها: ”اإن جمعية اال�شت�رضاق الرو�شي 

.
قد �شاهمت م�شاهمة فعالة يف اإجناز وحتقيق الوطن القومي يف فل�شطني”52

2. اللتقاء الديني بني ال�ست�رشاق وال�سهيونية:

املعتقدات  معظم  قلب  يف  ال�شعيد  االألفي  الع�رض  عقيدة  معتقدات  تقع 

العامل”,  بـ”نهاية  يتعلق  فيما  ”اإ�رضائيل”  بدور  املتعلقة  واالإجنيلية  امل�شيحية 

اأحمد �شمايلوفيت�ش, فل�سفة ال�ست�رشاق واأثرها يف الأدب العربي املعا�رش, �ش 142 و143.  
50

فل�سطينية,  �سوؤون  جملة  الفل�شطينية,”  اال�شتك�شافات  �شندوق  ”بريطانيه:  املرا�ش,  حممود   
51

العدد 9, اأيار/ مايو 1972, �ش 202-200.

,)1995 الوفاء,  دار  )املن�شورة:  وتقوميه  تاريخه  ال�ست�رشاقي:  الفكر  الد�شوقي,  حممد   
52 

�ش 50.
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وهو تف�شري تنبوؤي معقد للن�شو�ش املقد�شة املتعلقة باملجيء الثاين للم�شيح 

 ,21 ولوقا   ,24 ومتّى   ,13 مرق�ش  من  قراءات  على  باال�شتناد  العامل,  ونهاية 

بحيث ي�شبح تدفق اليهود اإىل ”االأر�ش املقد�شة”, وتاأ�شي�ش ”دولة اإ�رضائيل” 

اال�شرتجاع  حركة  دور  يف�رض  وهذا   .
53

العامل نهاية  ل�شيناريو  كمقدمة 

كانت  التي  امل�شيحية  ال�شهيونية   ,Protestantism الربوت�شتانتية  امل�شيحية/ 

وحتويلهم  هدايتهم  يت�شنى  حتى  االأم”  ”اأر�شهم  اإىل  اليهود  باإعادة  تطالب 

اأ�شا�شياً  اليهود وهدايتهم وتن�شريهم كانت تعد �رضطاً  امل�شيحية, فعودة  اإىل 

حللول االألفي ال�شعيد التي �شيحكم فيها امل�شيح املخل�ش األف عام, وهذا ما جعل 

ال�شهيوين ناحوم �شوكولوف Nahum Sokolov يف كتابه تاريخ ال�شهيونية 

ال�شهيونية  للحركة  History of Zionism يف�رض تعاطف بريطانيا وتفهمها 

اأتاحت حركة االإ�شالح الديني  . حيث 
54

بالطابع االإجنيلي لل�شعب االإجنليزي

الالهوتية  التغريات  عرب  اليهودية,  القومية  النبعاث  الفر�شة  الربوت�شتاين 

التي جاءت بها, وعلى راأ�شها الرتويج لفكرة اأن اليهود اأمة مف�شلة و�رضورة 

. يف ال�شياق نف�شه راأى العديد من االإجنيليني حرب 
55

عودتهم اإىل اأر�ش فل�شطني

1967 مبثابة التح�شري للمجيء الثاين للم�شيح, فحّث الق�ش االأمريكي ال�شهري 

بيلي جراهام Billy Graham ”اإ�رضائيل” على عدم التخلي عن االأرا�شي التي 

ا�شتولت عليها, م�شرياً اإىل اأن اليهود هم ”�شعب اهلل املختار” واأن اأر�ش فل�شطني 

”الراأ�شمالية”  اال�شتعمارية  للحركة  مهدت  الدينية  النظرة  هذه   .
56

لهم ملك 

�شتيفن بينيت, ”اال�شت�رضاق واخلطاب التوراتي يف و�شائل االإعالم االأمريكية,” �ش 19.  
53

,)1992 املعرفة,  دار  )الكويت:   2 ط  ال�سهيونية,  الأيدلوجية  امل�شريي,  الوهاب  عبد   
54 

�ش 32 و34.

ريجينا ال�رضيف, ال�سهيونية غري اليهودية - جذورها يف التاريخ الغربي, �ش 35.  
55

�شتيفن بينيت, ”اال�شت�رضاق واخلطاب التوراتي يف و�شائل االإعالم االأمريكية,” �ش 25 و27.  
56
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وال�شهيونية, وهذا ما ذهب اإليه ماك�ش فيرب Max Weber حيث يرى اأن النزعة 

والراأ�شمالية,  الديني  ال�شلوك  بني  الربط  على  قامت  الربوت�شتانتية  الطائفية 

 .
57

فامل�شيحيون ”احلقيقيون” وحدهم املقبولني يف الطائفة

ا�شتخدام الدين مل يقت�رض على اال�شت�رضاق الغربي بل جنده حا�رضاً بقوة 

االأيديولوجية  يف  مهماً  دوراً  لعبت  الدينية  فالعقيدة  ال�شهيوين,  ال�شلوك  يف 

”احلركة   Roger Garaudy جارودي  روجيه  يرى  وكما  ال�شهيونية, 

احذفوا  الديني,  املوزاييك  اإىل  بالعودة  اإال  تتما�شك  اأن  ميكن  ال  ال�شهيونية 

اإن  ال�شهيونية....  اأ�ش�ش  ف�شتنهار  امليعاد  واأر�ش  املختار  ال�شعب  مفاهيم 

قادتها  على  فر�ش  الإ�رضائيل  ال�شهيونية  للبنية  الداخلي  الرتابط  �رضورة 

يف عار�شوا  املتدينني  اأن  معروف  هو  فكما   ,
الدين”58 رجال  �شلطة   تعزيز 

البداية ال�شهيونية, لكن بع�شهم وجد فيها و�شيلة لتحقيق ”بداية اخلال�ش” 

اإىل  التو�شل  ال�شهيونية  احلركة  قادة  حاول  كما  املنتظر.  امل�شيح  ونزول 

االإ�رضائيلي  الوزراء  رئي�ش  جند  وهكذا   ,
”االأمة”59 وحدة  اأجل  من  ت�شويات 

م�شاركة  يربر   1956 �شنة  يف   David Ben-Gurion جوريون  بن  دافيد 

التزامه  بعدم  ويفتخر  ملحداً  كونه  من  بالرغم  ال�شوي�ش,  بحرب  ”اإ�رضائيل” 
ب�رضوط الدين اليهودي, بالت�رضيح يف الكني�شت اأن ال�شبب احلقيقي للحرب 

 .
هو ”ا�شتعادة مملكتي داوود و�شليمان اإىل حدودها التوراتية”60

حتقيق  مقلد,  علي  حممد  ترجمة  الراأ�سمالية,  وروح  الربوت�ستانتية  الأخالق  فيرب,  ماك�ش   
57

جورج اأبي �شالح )لبنان: مركز االإمناء القومي, 1990(, �ش 179. 

عبد القادر عبد العايل, الت�شّدع الديني العلماين من خالل احلالة االإ�رضائيلية, موقع اإن�شانيات,   
58

        http://insaniyat.revues.org/3167 :2007, انظر

مركز  موقع  امل�شتقبل(,  احلا�رض/  )املا�شي/  اإ�رضائيل  يف  والعلمانيني  املتدينيني  بني  العالقة   
59

تكنولوجيا التعليم, انظر: http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=17807 )بالعربية(

كنعان,  دار  )دم�شق:  ال�شعدون  نا�رضة  ترجمة  وديانتهم,  اليهود  تاريخ  �شاحاك,  اإ�رضائيل   
60

2012(, �ش 41.
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وح�شل  ال�شهيونية,  الطموحات  مع  لال�شت�رضاق  الديني  الدافع  التقى 

ان�شجام كبري بني اأهداف اال�شت�رضاق الدينية وال�شهيونية, حيث يرى حممد 

وت�شويهه  االإ�شالم  اإ�شعاف  كان  لال�شت�رضاق  الديني  الهدف  اأن  اإدري�ش 

والت�شكيك يف قيمه عن طريق اإثبات ف�شل اليهودية عليه, والزعم باأن اليهودية 

االأ�شا�شي  املحرك  دوماً  كان  االإ�شالمي  الدين  الأن  االأول,  االإ�شالم  م�شدر 

. وهذا ما عرب عنه امل�شت�رضق برنارد 
61

ملقاومة اال�شتعمار واحلمالت ال�شليبية

العدو  الو�شطى  الع�شور  م�شيحيي  عيون  يف  االإ�شالم  ”كان  بقوله:  لوي�ش 

للغاية,  واقعية  اأهداف  اأجل  من  �رضورة  مبثابة  تعد  درا�شته  وكانت  االأكرب, 

.
اأحدها كان جدلياً: الرغبة يف فهم هذا الدين بهدف مقاومته وتدمريه”62

3. ال�ست�رشاق وحّل امل�ساألة اليهودية:

تاأ�شي�ش  عقب  برلني  يف  بالظهور  �شامية  الال  اأو  اليهودية  امل�شاألة  بداأت 

كتب  نف�شها  ال�شنة  يف   ,1880 �شنة   ”Antisemitism �شاميني  الال  ”ع�شبة 
وال  يريد  ال  اأملانيا  يف  غريب  عن�رض  ”اليهود  تريت�شكيه:  اجلامعي  االأ�شتاذ 

االأ�ش�ش  تهدم  القومية  بحقوقهم  باالعرتاف  مطالبتهم  يندمج,  اأن  ي�شتطيع 

كتب  الذي  ديرينج  يوجني  وتبعه  لهم”.  منحت  التي  للم�شاواة  القانونية 

على  الت�شلط  هدفه  ال�شامي؛  العرق  عنا�رض  اأ�شواأ  هو  اليهودي  ”العن�رض 
�شارة  ب�شفات  تت�شف  اليهودية   ... االأخرى,  ال�شعوب  وا�شتعباد  العامل 

ال�شحافة”. وا�شتنتج  اأو  ال�شيا�شة  غري اجتماعية خ�شو�شاً عندما تن�شط يف 

يف  عا�ش  الذي   Houston Chamberlain ت�شامربلني  هو�شتون  الربيطاين 

 The Foundations of the ع�رض  التا�شع  القرن  ”اأ�ش�ش  كتابه  يف  اأملانيا, 

بني  �رضاع  عن  عبارة  اأملانيا  اأي  املدينة  تاريخ  اأن   ”Nineteenth Century

حممد اإدري�ش, ال�ست�رشاق الإ�رشائيلي يف امل�سادر العربية )القاهرة: العربي للن�رض والتوزيع,   
61

1995(, �ش 84.

املرجع نف�شه, �ش 27.  
62
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االآريني ال�شديقني وال�شاميني, تزامن ذلك مع ظهور كتاب برتوكوالت حكماء 

وا�شعوه  يدعي  الذي   The Protocols of the Elders of Zion �شهيون 

�شامية  الال  بوادر  بداأت  وهكذا  العامل,  تدير  عاملية  يهودية  زعامة  بوجود 

بالظهور يف حماكمة درايفو�ش Dreyfus, وهو �شابط اأركان فرن�شي يهودي 

1894, رافقها م�شاعر كراهية كبرية؛ اأدين ثم برئ  اتهم زوراً باخليانة �شنة 

.
63

جزئياً و�شدر عنه عفو 

يرى �شربي جري�ش يف كتابه تاريخ ال�شهيونية )1862–1948(, اأن هنالك 

:
64

عدة اأ�شباب قادت لظهور الال �شامية من اأهمها

حتميل امل�شيحية لليهود م�شوؤولية قتل امل�شيح.  .1

�شيطرة راأ�ش املال اليهودي.  .2

�شيطرة اليهود على االإعالم.  .3

ا�شرتاك اليهود يف احلركات الثورية.  .4

عامة  الدين  �شجب  خالل  من  البع�ش  قبل  من  اليهودية  الديانة  �شجب   .5

وامل�شيحية خا�شة, واعتبار اأنه ال ميكن دمج اليهودي باملجتمع.

هجرة اليهود اإىل اأوروبا الغربية مما اأدى ملزاحمة ال�شكان االأ�شليني.  .6

تتلخ�ش  اليهودية  امل�شاألة  فيها  ظهرت  التي  البيئة  اأن  امل�شريي  ويرى 

:
65

بالتايل

ف�شل امل�شيحية الغربية يف �شياغة روؤية حمددة جتاه االأقليات ب�شكل عام   .1

واجلماعات اليهودية على وجه اخل�شو�ش, فالكاثوليكية Catholic تبنت 

 ,)1981 اأبحاث م.ت.ف,  تاريخ ال�سهيونية )1862–1948( )قرب�ش: مركز  �شربي جري�ش,   
63

�ش 45–47.

املرجع نف�شه, �ش 47–49.  
64

عبد الوهاب امل�شريي, مقدمة لدرا�سة ال�رشاع العربي الإ�رشائيلي )بريوت: دار الفكر, 2003(,   
65

�ش 69–86.
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للخال�ش  اأداة  اليهود  اإن  فقالوا  الربوت�شتانت  اأما  امل�شيح,  قتلة  اليهود  اأن 

بعد عودتهم لفل�شطني.

تبني العقيدة االألفية؛ يف اآخر الزمان وبعد عودة اليهود لفل�شطني �شياأتي   .2

امل�شيح املنتظر ويحكم العامل ملدة األف عام.

حتويل الغرب لليهود كاأداة وجماعة وظيفية؛ ال ينظر لها يف �شوء اإن�شانيتها   .3

واإمنا يف �شوء نفعها للمجتمع, مثال: حلت البنوك مكان اليهودي املرابي.

�رضعة  ب�شبب:  رو�شيا  يف  وخ�شو�شاً  اأوروبا  �رضق  يف  التحديث  تعرث   .4

اجلديد,  النظام  مع  اليهود  يتاأقلم  مل  وبالتايل  االقت�شادي  النمو  معدالت 

 .”Ghetto وعزلة اليهود وعدم اندماجهم, ثقافة ”الغيتو

حدوث انفجار �شكاين بني يهود �رضق اأوروبا يف منت�شف القرن الـ 19 مما   .5

دفع مئات االألوف للهجرة اإىل اأوروبا الغربية مما اأثر على االقت�شاد.

�شكن اليهود يف مناطق حدودية متنازع عليها مما اأ�شعف والءهم القومي.   .6

تكل�ش اليهودية احلاخامية وعدم م�شايرتها لروح الع�رض.  .7

تكت�شب  مل  ولكنها  اليهودية  لهويتها  فاقدة  مثقفة  يهودية  قيادات  ظهور   .8

هوية غربية.

االأفكار  مع  التقت  قد  �شاميني  الال  اآراء  اأن  كتابه  يف  جري�ش  ي�شتنتج 

:
66

ال�شهيونية, حيث جند اأن اأبرز اأفكار الال �شاميني كالتايل

اليهود )دين وقومية وعرق(.  .1

ال ميكن اأن يتعاي�ش اليهود مع االأوروبيني.  .2

يجب عزل اليهود.  .3

يجب اإقامة دولة لليهود يف ال�رضق حيث اأ�شولهم.  .4

�شربي جري�ش, تاريخ ال�سهيونية )1862-1948(, �ش 50.  
66
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يتجزاأ  ال  جزء  اليهودية  للم�شاألة  املقرتح  ال�شهيوين  احلل  كان  ثم  ومن 

رابينوفي�ش ب.  اأو�شكار  فبح�شب  الغربية.  اال�شتعمارية  العملية   من 

Oscar B Rabinovitch اتفق االقرتاح ال�شهيوين مع ال�شيغة اال�شتعمارية 

اإفريقيا  اإىل  اإجنلرتا  من  اليهود  املهاجرين  تيار  حتويل  بوا�شطة  االأوروبية 

طريق  عن  وطرقها  لربيطانيا  مهماً  موقعاً  ال�شهيونية  تبني  بحيث  واآ�شيا 

الربيطاين اخلارجية  وزير  اأن  فنجد   ,
67

م�شتقل يهودي  مركز   اإن�شاء 

اآرثر بلفور Arthur Balfour, الذي وعد اليهود بوطن قومي يف فل�شطني, كان 

حم�شوباً على الال �شاميني حيث كان هدفه منع اليهود من الهجرة اإىل بريطانيا, 

اأجل �شمان �شيطرة بريطانيا اال�شتعمارية لفرتة  اإىل ال�رضق من  وتوجيههم 

, وحتى نابليون بونابرت الذي دعا ال�شهاينة اإىل اال�شتيطان يف ”بالد 
68

طويلة

 .
69

اأجدادهم” ُيعدُّ من اأهم املعادين لليهود

4. ال�ست�رشاق واخرتاع �سعب و”اأر�س اإ�رشائيل”:

اأثناء حملته على م�رض وال�شام حيث  لليهود يف  بنداء بونابرت  بداأ ذلك   

لبيت  االأ�شلية  العظمة  ا�شتعادة  يت�شنى  ال�شري وراء فرن�شا حتى  على  حثهم 

 ,
70

قواته �شاعدوا  اإذا  املقد�شة  االأر�ش  اإىل  اليهود  �شيعيد  باأنه  ووعد  املقد�ش, 

الآالف  تتكرر  ال  قد  التي  املنا�شبة  اللحظة  هذه  ”�شارعوا؛  بقوله:  وخاطبهم 

تلك  العامل,  �شعوب  بني  ومكانتكم  حقوقكم  با�شتعادة  للمطالبة  ال�شنني 

عبد الوهاب امل�شريي, الأيدلوجية ال�سهيونية, �ش 43.  
67

 Raja Shehadeh, Review of From Coexistence to Conquest: International Law and  
68

 the Origins of the Arab-Israeli Conflict (1891-1949), by Victor Kattan, site of Middle

East Policy Council, http://bit.ly/1Pw5PSq

عبد الوهاب امل�شريي, مو�سوعة اليهود واليهودية ال�سهيونية, �ش 14.  
69

 Nahum Sokolov, History of Zionism, 1600-1918, vol.1 (New York : KTAV Publishing  70

House, 1964), p. 63.
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كاأمة  ال�شيا�شي  وجودكم  وهي  ال�شنني  الآالف  منكم  �شلبت  التي  احلقوق 

م�رض  ”و�شف  كتاب  طروحات  بونابرت  حملة  تبنت  لقد   .
االأمم”71 بني 

املرافقون  الفرن�شيون  امل�شت�رضقون  كتبه  الذي   ,”Description of Egypt

للحملة, من ت�شديد االدعاء باأن اليهود هم ورثة فل�شطني ال�رضعيون وعلى اإعادة 

, مما دفع الزعيم ال�شهيوين حاييم وايزمن
 اإن�شاء ”مملكة القد�ش القدمية”72

 Churchill لت�رضت�شل  ر�شالته  يف  نابليون  و�شف  اإىل   Chaim Weizmann

اأي�شاً  جند  ال�شياق  هذا  يف   .
االأغيار”73 من  الع�رضيني  ال�شهاينة  ”اأول  باأنه: 

 )1805–1731(  Anquetil-Duperron ديربون  اأنكتيل  امل�شت�رضق  م�رضوع 

الرامي اإىل اإيجاد مرتكز يهودي يف املنطقة, اإذ قام ديربون بكثري من الرحالت 

املختار” يف ما�شي فل�شطني وحا�رضها عرب  اهلل  ”�شعب  ليربهن على وجود 

.
74

تتبع اأ�شول اليهودية

المارتني  دي  األفون�ش  كالفرن�شي  امل�شت�رضقني  بع�ش  اأفكار  التقت 

فل�شطني  باأن  ال�شهيونية  مع   )1869–1790(  Alphonse de Lamartine

قيمة  ال  الذين  الرحل  من  �شكانها  واأن  يزرعها,  من  تنتظر  خاوية  �شحراء 

ال�شهيوين ماك�ش نوردو اعتمد  , ورمبا 
75

االأر�ش لهم فعلي يف   لهم وال حّق 

بال  ”اأر�ش  ال�شهرية:  عبارته  اأطلق  عندما  الراأي  هذا  على   Max Nordau

ال�شهيوين  اخلطاب  على  انعك�ش  االدعاء  هذا   ,
اأر�ش”76 بال  ل�شعب  �شعب 

Franz Kobler, Napoleon and the Jews (Schocken Books, 1976), p. 57.  71

�شكري جنار, ”مل االهتمام باال�شت�رضاق؟,” جملة الفكر العربي, ال�شنة 5, العدد 31, 1983, �ش 67.  
72

 Richard Crossman, A Nation Reborn: The Israel of Weizman, Bevin and Ben Gurion  
73

(London: Hamish Hamilton, 1960), p. 130.

�شكري النجار, ”مل االهتمام باال�شت�رضاق؟,” �ش 67.  
74

اإدوارد �شعيد, ال�ست�رشاق/ املفاهيم الغربية لل�رشق, �ش 437.  
75

بول فنديل, اخلداع, ترجمة وحتقيق حممود زايد )بريوت: �رضكة املطبوعات للتوزيع والن�رض,   
76

1993(, �ش 25.
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مائري جولدا  االإ�رضائيلية  الوزراء  رئي�شة  ت�رضيح  يف  وا�شح   وب�شكل 

يقت�رض  ومل   .
فل�شطيني”77 �شعب  يوجد  ”ال   :)1974–1969(  Golda Meir

االأمر على اإنكار وجود �شعب فل�شطيني, بل تعداه اإىل اإنكار اال�شم التاريخي 

التاريخي  اال�شم  باأن  يدعي  لوي�ش  برنارد  امل�شت�رضق  هو  فها  لفل�شطني, 

املتعارف  اليهود واأن اال�شم  ”بل�شطينا” مل يكن متعارف عليه بني  لفل�شطني 

.
عليه هو ”اأر�ش اإ�رضائيل”78

يف  م�رّضة  تكن  ومل  لليهود,  قومي  وطن  بناء  على  ال�شهيونية  عملت 

وجود ب�شبب  لذلك  تف�شيلها  مع  فل�شطني,  يف  اال�شتيطان  على   بداياتها 

اليهودية  ”الدولة  كتابه  يف  هرت�شل  ذكر  ما  بح�شب  التاريخي,  الرابط 

الختيار  االأ�شا�شي  الدافع   .
79

االأرجنتني  طرحت  حيث   ”The Jewish State

االأرجنتني عن  وتف�شيلها  لال�شتيطان  كموقع  ال�شهيونية  يد  على   فل�شطني 

.
اأو اأوغندا كان بح�شب هرت�شل ”قوة االأ�شطورة, اأي اال�شم يف حّد ذاته”80

ثمة اإجماع بني احلاخامات االأرثوذك�ش على اأن تعبري ”ال�شعب اليهودي” 

يف اليهودية تعبري ديني, ي�شري اإىل جماعة املوؤمنني املخل�شني الذين يتوجهون 

, وهذا ما 
81

باإميانهم اإىل اهلل الواحد, بل اإن انتماءهم م�رضوط مبدى طاعتهم هلل

)بريوت:  احلديدي  �شبحي  وحترير  ترجمة  ال�ست�رشاق,  على  تعقيبات  �شعيد,  اإدوارد   
77

املوؤ�ش�شة العربية للدرا�شات والن�رض, 1996(, �ش 111.

Bernard Lewis, Palestine: On the History and Geography of a Name, The International  
78 

 History Review, vol.2, no.1, Jan 1980, p.1, http://www.jstor.org/stable/40105058?

seq=1#page_scan_tab_contents

انظر:   ,19 �ش  بغزة,  االإ�شالمية  اجلامعة  موقع  ترجمة  اليهودية,  الدولة  هرت�شل,  ثيودور   
79

 http://bit.ly/1ZoQRgj

 Raphael Patrai, The complete Dairies of Theodore Herzl, vol.1, Trans Harry Zohn  
80

(New York: Herzl Press and Thomas Yoseloff,1960), p. 56.

عبد الوهاب امل�شريي, الأيدلوجية ال�سهيونية, �ش 116.  
81
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�رضح به احلاخام االأكرب للطائفة اليهودية يف بريطانيا �شنة 1909 بقوله: ”منذ 

حتطيم الهيكل وانت�شار اليهود يف العامل, فاإنهم ال ي�شكلون اأمة بل نحن طائفة 

بعدما  اليهود  وعقيدة  لهوية  م�شكل  كن�ش  التناخ  ا�شتخدم  لقد   .
دينية”82

 ,
83

حرر ون�رض يف و�شط جماعة املوؤمنني التي كانت وبحق يف اأم�ش احلاجة له

بقوله  العا�رض  القرن  يف  عا�ش  الذي  هاجاون  �شاديا  احلاخام  يوؤكده  ما  وهذا 

, حيث ي�شف اليهود اأنف�شهم كاأمة دينية. 
”�شعبنا هو �شعب ب�شبب التوراة”84

كانت  التي  القومية,  احلركات  انت�شار  مع  ال�شهيونية  ظهور  تزامن 

النموذج  اأو  واالأر�ش  بالطبيعة  والل�شيق  القبلي  النموذج  على  اإما  مبنية 

مل  بالدولة,  ارتباطاً  واأكرث  باالأر�ش  ارتباطاً  اأقل  وهو  ال�شيا�شي  االقليمي 

دوفنوف �شيمون  فقام  النموذجني  كال  يف  �شالتهم  ال�شهيونية  مفكري   يجد 

Simon Dubnov بابتكار القومية اليهودية باالعتماد على النموذج الروحي 

اإىل الوعي بالذات التاريخية؛  اأ�شا�شاً  امل�شتقل عن الطبيعة الأن وجوده ي�شتند 

قومية  اأخرى  بلغة  اأو  النموذج  لهذا  ينتمون  اليهود  اأن  دفنوف  يرى  حيث 

.
85

ال�شتات

حتمل  اجتماعية  جماعة  على  يدل  حيث  دقيق,  غري  ال�شعب  مفهوم  يعدُّ 

الوحدة  من  اأدنى  حّد  لبلوغ  يكفي  االأهمية  من  م�شتوى  على  م�شرتكة  مزايا 

ال�شك يف طبيعة هذه املزايا )لغة, وثقافة, وتاريخ, وموقع  اأما  واال�شتقاللية, 

يعقوب االإبراهيم, اإعالن بلفور احللقة 1-3, ال�رشق الأو�سط, 2015/12/27, انظر:  
82

http://bit.ly/1ZwqdUC  

�شلومو �شاند, اخرتاع ال�سعب اليهودي, ترجمة �شعيد عيا�ش, ط 2 )رام اهلل: املركز الفل�شطيني   
83

للدرا�شات االإ�رضائيلية ”مدار”, 2013(, �ش 103.

اإ�رضائيل �شاحاك, تاريخ اليهود وديانتهم, �ش 51.   
84

Simon Rabinovitch, Alternative to Zion, 2007, p. 55, http://bit.ly/1mW6zUf  
85
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جغرايف( وبالتايل االأ�شا�ش املو�شوعي اأو الذاتي لهذا املفهوم )هل يوجد �شعب 

بذاته اأو العتقاده اأنه كذلك بتاأثري املمار�شات االجتماعية( في�شعبان عمالنيته 

ملفهوم  االأيديولوجي  اال�شتخدام  اأن  نرى  املقابل,  يف  االجتماعية.  العلوم  يف 

ال�شعب هو اأكرث �شيوعاً, اإما لت�شليمه مقاليد ال�شيادة, اأو لت�رضيع كل ممار�شة 

.
86ً

تطالب با�شتقالله اأو خروجه من جمموعة وطنية مبنية م�شبقا

فكرة  وهما  اأ�شا�شيني,  ركنني  على  اليهودي  ال�شعب  اخرتاع  عملية  قامت 

يف  اعتنقه  الذي  العرق  يف  حم�شورة  بقيت  اليهودية  وباأن  اليهودي  ال�شتات 

اإىل  اأن ال�شتات الذي رحل  البداية, الداللة الرئي�شية املتوخاة لهذا االدعاء هي 

العرقية  جذوره  ناحية  من  يعود  البقاء  له  وُكتب  العامل  من  خمتلفة  مناطق 

اإىل القبائل اليهودية االأ�شلية التي كانت يف فل�شطني وطردت منها,  والقومية 

واأنه مل تدخل اليهودية اأجنا�ش وقوميات اأخرى اأثرت يف نقاء العرق اليهودي. 

وقد مّت تفنيد هذا االدعاء على يد جمال حمدان يف درا�شته القيمة التي تو�شلت 

اإىل اأن اليهود احلاليني لي�شوا من بني اإ�رضائيل؛ فيهود العامل اليوم خمتلطون 

قدمية, فل�شطينية  اإ�رضائيلية  اأ�شول  اأّي  عن  يبعدهم  اختالطاً  جملتهم   يف 

رابط  هو  الوحيد  والرابط  اجلهتني,  بني  اأنرثوبولوجي  رابط  يوجد  وال 

. وهذا ما يقر به هرت�شل �شمنياً يف معر�ش انتقاده لليهود املندجمني 
87

الدين

يف  خ�شو�شاً  اأوروبية,  دول  عدة  يف  املختلط  الزواج  وجود  ب�شبب  اأوروبا  يف 

, اأي�شاً قام الكاتب االإ�رضائيلي �شلومو �شاند Shlomo Sand يف كتابه 
88

املجر

”اخرتاع ال�شعب اليهودي The Invention of the Jewish People” بتفكيك 

اللمع  هيثم  ترجمة  ال�سيا�سية,  واملوؤ�س�سات  ال�سيا�سة  علم  قامو�س  واآخرون,  هرميه  غي   
86

)بريوت: جمد, 2005(, �ش 252.

,)1967 والن�رض,  للطباعة  العربي  الكاتب  دار  )القاهرة:  اأنرثوبولوجيا  اليهود  حمدان,  جمال   
87 

�ش 90.

ثيودور هرت�شل, الدولة اليهودية, �ش 8.   
88
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هذا االدعاء من خالل نفي ما ي�شمى بال�شتات اليهودي الذي تقف وراءه فكرة 

الهيكل, وبدح�ش االدعاء  70 للميالد بعد تدمري  لليهود �شنة  الرومان  طرد 

الذي  العرق  يف  حم�شوراً  بقي  بل  تب�شريياً  ديناً  يكن  مل  اليهودي  الدين  باأن 

.
89

اعتنقه منذ بداياته

5. تقاطع امل�سالح بني ال�ستعمار وال�سهيونية:

ظهرت احلاجة الغربية ملعرفة ال�رضق االإ�شالمي وخ�شو�شاً من الناحية 

اجلغرافية واالجتماعية للتعرف على موارد الرثوة من جهة, وم�شادر التوزيع 

لالإنتاج االأوروبي من ناحية اأخرى, لذلك وجدنا عدداً كبرياً من امل�شت�رضقني 

يركزون على درا�شات اجلدوى االقت�شادية لبالدهم وخ�شو�شاً يف القرنني 

.
90

التا�شع ع�رض والع�رضين

مييز املوؤرخون عادة بني نوعني من اال�شتعمار:

 Mercantilism ا�شتعمار املرحلة االأوىل املرتبطة بالراأ�شمالية املركانتيلية  .1

االأر�شية  للكرة  الغربي  الن�شف  يف  تركز  الذي  التجارية,   ,Capitalis

واجلزر اال�شتوائية, وكان الهدف منه زيادة قوة وثروة الدولة امل�شتعمرة 

من خالل احل�شول على املواد اخلام من ذهب وف�شة ومنتجات ا�شتوائية, 

ومل يكن اال�شتيطان اأحد اأهدافه االأ�شا�شية.

اإفريقيا واآ�شيا بهدف خدمة  1870, والذي تركز يف  ا�شتعمار ما بعد �شنة   .2

لب�شائعهم  باالأ�شواق  تزويدهم  طريق  عن  وفئاته  املجتمع  طبقات  بع�ش 

باالإ�شافة للبحث عن املواد اخلام, وبالتايل �شعى اال�شتعمار يف هذه املرحلة 

للحلقة  تابعة  ت�شبح  كي  التابعة  للمجتمعات  االجتماعية  البنية  لتغيري 

�شلومو �شاند, اخرتاع ال�سعب اليهودي, �ش 233-179.  
89

حممد ادري�ش, ال�ست�رشاق الإ�رشائيلي يف امل�سادر العربية, �ش 30.  
90
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الراأ�شمالية االإمربيالية. حاجة دول اأوروبا لالأ�شواق اأفاد ال�شهيونية كون 

.
91

فل�شطني وم�رض مدخل لهذا امل�رضح اجلديد

التعرف على اجلذور احل�شارية لنوعي اال�شتعمار اال�شتيطاين التقليدي 

اجلزائر  يف  التقليدي  النوع  اأن  يبدو  اإذ  اأهميته,  له  اأمراً  يكون  قد  واالإحاليل 

يف  االإحاليل  النوع  جذور  تعود  بينما  الكاثوليكية,  الدول  يف  ن�شاأ  قد  واأجنوال 

هذا  و�شيقودنا  الربوت�شتانتية.  الدول  اإىل  املتحدة  والواليات  اإفريقيا  جنوب 

الذي  التف�شري  وهو  القدمي  للعهد  احلريف  التف�شري  كان  اإذا  عما  الت�شاوؤل  اإىل 

ي�شود بني كثري من الربو�شتانت يوِجد حالة عقلية ت�شهل عملية نقل ال�شكان 

قد  عٍل؟  من  ترد  التي  املقد�شة  االأوامر  با�شم  تتم  الأنها  طبيعياً  اأمراً  وجتعلها 

اأي الكني�شة القا�رضة على جمموعة ب�رضية  اإن الكني�شة القومية  ميكن القول 

الهولندية  الكني�شة  مع  احلال  هو  كما  االإثني  اأو  نف�شه  العرقي  االنتماء  لها 

االإ�شالحية يف جنوب اإفريقيا التي ال ت�شمح لل�شود باالن�شمام اإليها, مثل هذه 

وتقدم  اأع�شائها  ياأتيها  التي  االأفعال  على  القدا�شة  من  قدراً  ت�شفي  الكني�شة 

عمليات  فت�شوِّغ  اإجنيلي,  طابع  ذات  عادة  تكون  التي  الدينية  التربيرات  هي 

الطرد باأن االآخرين يقعون خارج نطاق اخلال�ش والتوبة, اأما الكني�شة العاملية 

اأكان من  �شواء  املوؤمن  اإن�شان فهي متنح  اأبوابها الأي  تفتح  التي  الكني�شة  اأي 

انتمائه  عن  النظر  بغ�ش  معينة  حقوقاً  االأ�شليني  ال�شكان  من  اأم  امل�شتوطنني 

الذين  امل�شتوطنني  على  ال�شعب  من  يجعل  ما  وهو  العن�رضي  اأو  القومي 

.
92

يتبعون الكني�شة العاملية تبني النمط االحاليل من اال�شتعمار

بلمر�شتون  اللورد  فحاول  ال�شهيونية,  مع  اال�شتعمار  م�شلحة  تقاطعت 

1840, اإقناع ال�شلطان العثماين  Palmerston, وزير خارجية بريطانيا �شنة 

عبد الوهاب امل�شريي, الأيدلوجية ال�سهيونية, �ش 30.  
91

املرجع نف�شه, �ش 55.  
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االأموال  ب�شبب  فل�شطني,  يف  واال�شتيطان  بالعودة  لليهود  ال�شماح  بفوائد 

ال�شلطان,  ثروات  �شتزداد  وبالتايل  اأثرياء  كونهم  معهم  �شيح�رضونها  التي 

ويف  .
93

علي حممد  اأمام  ب�رضياً  حاجزاً  مبثابة  �شيكونون  اأخرى  ناحية   ومن 

�شكرتري   ,Ernest Laharanne الهاران  اأرن�شت  اأ�شار   1860 �شنة 

اجلديدة  ال�رضقية  ”امل�شاألة  بعنوان  كتيب  يف  اخلا�ش,  الثالث  نابليون 

The New Eastern Question” اإىل املكا�شب االقت�شادية التي �شتعود على 

اأوروبا من خالل فتح اأ�شواق جيدة يف حال ا�شتقر اليهود يف فل�شطني وعودة 

.
94

الدولة اليهودية القدمية

الذي   ,George  Gaulir جاولري  جورج  الربيطاين  قام  نف�شه  ال�شياق  يف 

بو�شع   ,1849 �شنة  فل�شطني  وزار  اإفريقيا,  جنوب  يف  حاكم  من�شب  توىل 

اإيجاد منطقة عازلة  اإىل  ”بلدهم” هادفاً من وراء ذلك  اإىل  اليهود  خطة الإعادة 

بالرتويج  هرت�شل  فقام  الفكرة  ال�شهيونية  التقطت   .
95

وم�رض �شورية  بني 

من  جزءاً  �شن�شكل  هنالك  ”من  بقوله:  فل�شطني  يف  الدولة  اأقيمت  حال  يف  لها 

 ,
ا�شتحكامات اأوروبا يف اآ�شيا كموقع اأمامي للح�شارة يف مواجهة الرببرية”96

ويبدو اأن موؤمتر لندن اال�شتعماري الذي عقد �شنة 1907 اأخذ بخطة جاولري؛ 

بـ”اإقامة حاجز ب�رضي قوي وغريب  الوزراء الربيطاين  اأو�شى رئي�ش  حيث 

 Alexander Scholch, Britain in Palestine, 1838-1882: The Roots of the Balfour  
93

Policy, Journal of Palestine Studies, vol. 22, no.1, 1992/93, p. 39,

http://www.palestine-studies.org/jps/fulltext/39775

 Abu-Lughod Ibrahim, and Abu-Laban Baha, Settler Regimes in Africa and the Arab  
94

 World: The IIIusion of Endurance (Willmette, Illinois: Medina Univeristy Press,

1974), p. 22.

مدار,  اهلل:  )رام  زعبي  واأ�شعد  �شلحت  انطوان  ترجمة  اإ�رشائيل,  اأر�س  اخرتاع  �شاند,  �شلومو   
95

2013(, �ش 176.

ثيودور هرت�شل, الدولة اليهودية, �ش 19.  
96
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بالبحر  معاً  ويربطهما  القدمي  بالعامل  اأوروبا  يربط  الذي  الربي  اجل�رض  على 

االأبي�ش املتو�شط؛ بحيث ي�شكل يف هذه املنطقة وعلى مقربة من قناة ال�شوي�ش 

.
قوة عدوة ل�شعب املنطقة, و�شديقة للدول االأوروبية وم�شاحلها”97

حينما احتاجت بريطانيا اال�شتعمارية م�شتوطنني بي�ش لت�شجيع التجارة 

اليهود  جتنيد  ال�شهاينة  من  طلبت  فل�شطني,  �شمنها  ومن  ال�شام,  بالد  يف 

االأيرل  به  �رضح  ما  وهذا  فل�شطني,  يف  اال�شتيطان  عرب  املهمة  هذه  لتنفيذ 

احرتاماً  العامل  يف  النا�ش  اأكرث  هم  ”من   :Earl of Shaftesburyشافت�شربي�

للتجارة وهل يجد اليهودي موقعاً اأو جماالً اأف�شل من �شوريا لتنمية ن�شاطه؟ 

ولذا  ال�رضورية؟.  التغيريات  حتقيق  يف  اخلا�شة  م�شاحلها  لربيطانيا  األي�ش 

الوزير  اأعد  كما   ,
وت�شاندها”98 اليهودية”  ”القومية  اإجنلرتا  تدعم  اأن  اأقرتح 

الربيطاين اليهودي هربرت �شموئيل Herbert Samuel )1906–1915( بعد 

 About The فل�شطني  م�شتقبل  ”عن  بعنوان  تقريراً  االأوىل  العاملية  احلرب 

اال�شرتاتيجية  والفوائد  ال�شهيونية  فيه عن  Future of Palestine”؛ حتّدث 

يف  اال�شتقرار  على  اليهود  املهاجرين  ت�شجيع  عرب  بريطانيا  �شتجنيها  التي 

بقاء  ال�شكان وبذلك ت�شمن بريطانيا  فل�شطني حتى ي�شكلوا ن�شبة عالية من 

.
99

فل�شطني حتت هيمنتها

من  ال�رضق  ا�شتعمار  بتربير  بلفور  اأرثر  الربيطاين  اخلارجية  وزير  قام 

خالل النظرة اال�شت�رضاقية بقوله:

موقع  الفل�شطينية,  بالق�شية  خا�شة  وثائق  لندن,  موؤمتر  تو�شية  برنمان”,  كامبل  ”موؤمتر   
97

http://www.palestine-studies.org/sites/default/ انظر:  الفل�شطينية,  الدرا�شات  موؤ�ش�شة 

files/Recommendation_of_the_London_Conference.pdf

Nahum Sokolov, History of Zionism, 1600-1918, pp. 206-207.  
98

يعقوب االإبراهيم, اإعالن بلفور احللقة 1-3, ال�رشق الأو�سط, 2015/12/27.  
99
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يف  ظهورها  يبداأ  اإن  ما  الغربية  االأمم  اإن  الق�شية:  حقائق  اإىل  اأوالً  انظروا 

التاريخ حتى تظهر بدايات قدرتها على احلكم الذاتي.... وهي القدرة اجلديرة 

بالتقدير يف ذاتها.... ثم انظروا اإىل تاريخ ال�رضقيني برمته فيما ي�شمى ب�شفة 

كل  مرت  اإذ  اإطالقاً,  الذاتي  احلكم  عن  تنبئ  اآثاراً  جتدوا  ولن  ال�رضق  عامة 

اال�شتبدادية  احلكومات  ظّل  يف  العظمة(  بالغة  كانت  )ولقد  العظمى  قرونهم 

واحلكم املطلق, كما كانت كل اإ�شهاماتهم احل�شارية العظمى )ولقد كانت حقاً 

عظمى( يف ظّل ذلك اللون من احلكومة....., هل تعود ممار�شة هذه احلكومة 

بعظمتها؟.  اأعرتف  والتي  العظيمة  االأمم  هذه  على  باخلري  جانبنا  من  املطلقة 

اأعتقد اأنها تعود باخلري عليها واأعتقد اأن اخلربة قد اأثبتت اأنها متتعت يف ظلها 

بحكومات اأف�شل كثرياً مما �شهدته على امتداد تاريخ العامل كله, وهي لي�شت 

.
100

مفيدة لها وحدها لكنها وال �شّك مفيدة للغرب املتح�رض برمته

حكم  على  يقدرون  ال  وقا�رضين  اأغبياء  ال�رضقيني  باأن  بلفور  يّدعي 

اأنف�شهم وذلك من اأجل تربير احتالل اأرا�شيهم وا�شتعمارها, فهو ي�رضح يف 

مو�شع اآخر باأن: ”ال�شكان االأ�شليني لفل�شطني يتمتعون باالأولوية يف امتالك 

اأرا�شيهم, ولكنها اأولوية ال تداين على االإطالق ال�شلطة التي يتمتع بها املحتل 

.
يف االحتفاظ بهذه االأر�ش”101

اجته  العثماين  للحكم  املعار�شة  العربية  القومية  احلركة  انبعاث  مع 

فل�شطني  يف  يهودية  مقاطعة  باإن�شاء  اإياهم  نا�شحني  االأتراك  اإىل  ال�شهاينة 

 ,
102

بها املحيطة  الدول  ومع  فل�شطني  يف  عربي  األف   600 مع  توازن  الإيجاد 

اإدوارد �شعيد, ال�ست�رشاق/ املفاهيم الغربية لل�رشق, �ش 86 و87.  
100

املرجع نف�شه, �ش 388.  
101

عبد الوهاب امل�شريي, الأيدلوجية ال�سهيونية, �ش 46.  
102
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اال�شتعمارية  القوى   ,
103

لت�رضت�شل ر�شالته  يف  وايزمن  حاييم  حذر  حيث 

الدولة  �شّد  ح�شني  ال�رضيف  ثورة  العربي—عقب  الوالء  على  االعتماد  من 

اأكّد وايزمن   .
104

العثمانية—وباأن عليها االعتماد على اليهود املوالني للغرب

النفوذ  نطاق  يف  فل�شطني  دخلت  ”اإذا  بقوله:  ل�شديقه  ر�شالة  يف  ذلك  على 

واأ�شبحت  هناك,  اليهود  ا�شتيطان  عملية  بريطانيا  �شجعت  واإذا  الربيطاين, 

عاماً(  ثالثني  اإىل  ع�رضين  )خالل  هنالك  ف�شي�شبح  لربيطانيا,  خا�شعة  دولة 

مليون يهودي �شيقومون بتطوير البلد واإعادتها للح�شارة وي�شكلون حماية 

.
فعالة لقناة ال�شوي�ش”105

القط  خملب  دور  ممار�شة  عن  ال�شهيونية  تتوقف  مل  هذا  يومنا  حتى 

مرييدور  يعقوب  هو  فها  اال�شتعمارية,  الدول  ل�شالح  االأو�شط  ال�رضق  يف 

 )1984–1982( االقت�شادي  والتن�شيق  التخطيط  وزير   Ya‘akov Meridor

وجود  لوال  اأنه  االأمريكي  للجي�ش  التابعة  االإذاعة  يف  له  حديث  يف  ي�رضح 

ال�شطرت  املتحدة  للواليات  وكحليف  نفوذ  وكمنطقة  كقاعدة  ”اإ�رضائيل” 
 .

106
االأخرية لبناء ع�رض حامالت طائرات

ر�شالة كتبت يف �شهر متوز/ يوليو 1921 لكنها مل تر�شل اإىل ت�رضت�شل.  
103

Richard Crossman, A Nation Reborn: The Israel of Weizmann, Bevin and  104 

Ben- Gurion (London: Hamish Hamilton, 1960), pp. 131-132.

 Abu-Lughod Ibrahim Abu-Laban Baha, Settler Regimes in Africa and the Arab  105

World: The IIIusion of Endurance, pp. 183-184.

عبد الوهاب امل�شريي, الأيدلوجية ال�سهيونية, �ش 65.   
106
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املبحث الثالث: من ال�ست�سراق اإىل الإ�سالموفوبيا107

اأن  اإىل  ويذهب  لل�شامية,  العداء  ي�شبه  اال�شت�رضاق  اأن  �شعيد  اإدوارد  يرى 

كثري  نظر  حيث   ,
108

لل�شامية للعداء  االإ�شالمي  الفرع  عن  عبارة  اال�شت�رضاق 

من امل�شت�رضقني للنبي حممد عليه ال�شالة وال�شالم كدجال؛ واتهموه بن�رض 

حتويل  ”حماولة  على  الغرب  عند  االإ�شالم  فهم  فانطوى   ,
109

زائف تنزيل 

تنوعه اإىل جوهر وحداين غري قابل للتطور, وقلب اأ�شالته اإىل ن�شخة منحطة 

؛ 
للرعب”110 مثرية  كاريكاتورات  اإىل  �شعوبه  وم�شخ  امل�شيحية,  الثقافة  من 

فها هو امل�شت�رضق برنارد لوي�ش ي�شتند يف كتابه ”ثورة االإ�شالم” على دعوة 

ال�شيا�شيني يف م�رض �شنة 1945 لتنظيم مظاهرات مبنا�شبة ذكرى وعد بلفور 

واالأرثوذك�شية  واالأرمنية  الكاثوليكية  الكنائ�ش  مهاجمة  من  ذلك  رافق  وما 

خميفة  جماهريية  ظاهرة  اال�شالم  اأن  مفادها  نتيجة  اإىل  لي�شل  اليونانية؛ 

جند  نف�شه  ال�شياق  ويف   ,
111

�شواء حّد  على  والن�شارى  اليهود  ت�شتهدف 

”يفرق  بقوله:  ذلك  على  يوؤكد   Shalom Zaoui زاوي  �شالوم  امل�شت�رضق 

ال�شعوب  كل  ت�شلم  اأن  ويجب  احلرب,  ودار  االإ�شالم  دار  بني  امل�شلمون 

.
بال�شيف واجلهاد اإذا مل يقبلوا دين حممد طواعية”112

اال�شطرابات  علم  من  منه  جزء  يف  ا�شتعري  الذي  امل�شطلح  نحت  مت  ن�شبياً,  حديث  م�شطلح   
107

�شليمان,  خالد  انظر:  االإ�شالم.  من  املر�شي  اخلوف  اأو  الرهاب  ظاهرة  عن  للتعبري  النف�شية 

http://bit.ly/20gv5Rz :ظاهرة االإ�شالموفوبيا, مركز ال�رضق العربي, يف

اإدوارد �شعيد, ال�ست�رشاق/ املفاهيم الغربية لل�رشق, �ش 79.  
108

املرجع نف�شه, �ش 128.  
109

اإدوارد �شعيد, تعقيبات على ال�ست�رشاق, �ش 28.  
110

اإدوارد �شعيد, ال�ست�رشاق/ املفتهيم الغربية لل�رشق, �ش 482.  
111

حممد اإدري�ش, ال�ست�رشاق الإ�رشائيلي يف امل�سادر العربية, �ش 126.  
112
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الغرب  يف  ”االإ�شالموفوبيا”  االإ�شالم  من  اخلوف  جذور  اأن  �شعيد  يرى 

االأول/ ت�رضين  حرب  فرتة  اإىل  تعود  املتحدة  الواليات  يف   وخ�شو�شاً 

اأكتوبر 1973 بني م�رض و”اإ�رضائيل”, عندما هددت ال�شعودية بقطع البرتول, 

كاإن�شان امل�شلم  العربي  ت�شوير  فتم  الوقود,  اأ�شعار  برفع  ذلك   فت�شبب 

للدماء  �شفاكون  العرب  باأن  القول  اإىل  امل�شت�رضقني  بع�ش  وذهب  بل  عنيف, 

اأحد ادعى  كما  العربية,  الوراثية  اجلينات  يف  كامنان  واخلداع  العنف   واأن 

اليهود وعداء  كراهية  هو  االأو�شط  ال�رضق  اأهل  بني  الرابط  باأن   امل�شت�رضقني 

. بينما يرى اآخرون اأن ظاهرة االإ�شالموفوبيا قد انت�رضت 
و”اأمة اإ�رضائيل”113

حيث  بديل,  عدو  عن  الغرب  بحث  خ�شم  يف  ال�شوفياتي  االحتاد  انهيار  بعد 

”التهديد  باأن:  تقول  مت�شابهة  بعناوين  حينها  الغربية  ال�شحافة  خرجت 

”علمي” بعد تبني بع�ش  , تعزز ذلك ب�شكل 
االأحمر ذهب وجاء االإ�شالم”114

,Francis Fukuyama فوكوياما  فران�شي�ش  اأمثال  الفكرة  لهذه   الباحثني 

, وتلميذ اأالن بلوم 
115

 Neoconservatism وهو منّظر �شابق للمحافظني اجلدد

�شرتاو�ش ليو  اأملانية  اأ�شول  من  االأمريكي  اليهودي  تلميذ   Allan Bloom 

يف   ,
116

املتحدة الواليات  يف  اجلدد  املحافظني  فكر  موؤ�ش�ش   ,Leo Strauss

االإ�شالم  اأن  فيه  اأعلن  والذي   ”The End of History التاريخ  ”نهاية  كتابه 

االحتاد  انهيار  بعد  الليربالية  للدميوقراطية  االأيديولوجي  املناف�ش  يعدُّ 

اإدوارد �شعيد, ال�ست�رشاق/ املفاهيم الغربية لل�رشق, �ش 439.  
113

عبد اهلل حممد, موؤ�س�سات ال�ست�رشاق وال�سيا�سة الغربية جتاه العرب ومل�سلمني, �ش 45.  
114

تراجع فوكومايا فيما بعد عن تاأييد فكر املحافظني اجلدد واأعلن عن ذلك يف كتابه اأمريكا على   
115

مفرتق الطرق املن�شور �شنة 2006. 

Terence Ball, Neoconservatism, Encyclpaedia Britannica,  116

http://www.britannica.com/topic/neoconservatism  
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 Samuel Huntington تبعه يف ذلك املفكر �شامويل هنتنجتون ,
117

ال�شوفياتي

فيه  اعتمد  الذي   ,”Clash of Civilizations احل�شارت  ”�رضاع  كتابه  يف 

االأيديولوجي  ال�رضاع  اأن  مفادها  نتيجة  اإىل  وخل�ش  امل�شت�رضقني,  اآراء  على 

�رضاعاً  �شيكون  القادم  ال�رضاع  واأن  انتهى  قد  والليربالية  ال�شيوعية  بني 

اجلانب  يف  وخ�شو�شاً  االإ�شالمية  احل�شارة  �شمنها  ومن  احل�شارات  بني 

ال�شيا�شية  ال�شاحة  هياأت  االأجواء  هذه   .
118

اأمة لكل  والديني  االأخالقي 

اأهم  اجلدد  باملحافظني  املمثل  اليميني  التيار  لتويل  املتحدة  الواليات  يف 

االبن بو�ش  جورج  الرئي�ش  اإدارة  فرتة  يف  وخ�شو�شاً  التاأثري,   مواقع 

بالعامل  املتحدة  الواليات  عالقات  على  ذلك  فانعك�ش   ,George W. Bush

وتدمري  الحتالل  كذريعة  �شبتمرب  اأيلول/   11 حادثة  وا�شتغلت  االإ�شالمي 

اأفغان�شتان والعراق.  اإ�شالميني؛  بلدين 

تر�شيخ  على  فعملت  االإ�شالم,  من  الغرب  خماوف  ال�شهيونية  ا�شتغلت 

ما  وهذا  االإ�شالم,  �شّد  للغرب  كحليف  نف�شها  تطرح  كي  املخاوف  هذه 

 No Silence يف كتابه ”ال �شكوت بعد اليوم Paul Findlay و�شحه بول فنديل

 ,Shlomo Gazit ويف �شنة 1992 �رضَّح �شلومو جازيت ,
119”After Today

 Yedioth يديعوت  ل�شحيفة  )اأمان(,  الع�شكرية  اال�شتخبارات  جهاز  رئي�ش 

باأن: املهمة الرئي�شية لـ”اإ�رضائيل” مل تتغري قّط منذ انهيار االحتاد ال�شوفياتي, 

وتظل ذات اأهمية حا�شمة, واإن املوقع اجليو�شرتاتيجي لـ”اإ�رضائيل” يف مركز 

مركز  )القاهرة:  اأمني  ح�شني  ترجمة  الب�رش,  وخامت  التاريخ  نهاية  فوكوياما,  فران�شي�ش   
117

االأهرام للرتجمة والن�رض, 1993(, �ش 56.

ترجمة العاملي,  النظام  �سناعة  اإعادة  احل�سارات/  �سدام  هنتنجتون,  �شامويل   
118 

طلعت ال�شايب, ط 2 )االإ�شكندرية: منتدى مكتبة اال�شكندرية, 1999(, �ش 181. 

بول فنديل, ل �سكوت بعد اليوم / مواجهة ال�سور املزيفة عن الإ�سالم يف اأمريكا, ط 5 )بريوت:   
119

�رضكة املطبوعات للتوزيع والن�رض, 2010(, �ش 11. 
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ال�رضق االأو�شط العربي/ امل�شلم, يجعل القدر امل�شبق لـ”اإ�رضائيل” اأن ”تكون 

االأنظمة  املحيطة بها, هو حماية  الدول  املخل�ش لال�شتقرار يف جميع  احلامي 

تو�شع  اأمام  الطريق  وقطع  للتطرف  النزوع  عمليات  اإيقاف  اأو  مبنع  القائمة؛ 

.
احلما�ش االأ�شويل الديني”120

 Shimon Peres بريي�ش  �شمعون  االإ�رضائيلي  اخلارجية  وزير  هو  وها 

نظام  لبناء  ال�شعي  وهو  اأو�شلو  اتفاق  لتوقيع  االأ�شا�شي  الدافع  يو�شح 

 .
اإقليمي جديد من اأجل مواجهة انت�شار املّد االإ�شالمي ”االأ�شويل”121

الذي  �شبتمرب  اأيلول/   11 هجوم  عقب  االإ�شالموفوبيا  ظاهرة  ا�شتفحلت 

با�شتغالل  ال�شهيونية  وقامت  الدن,  بن  اأ�شامة  بقيادة  القاعدة  تنظيم  تبناه 

احلدث كي مترر نظرية مفادها باأن ”اإ�رضائيل” حتمل القيم االأمريكية نف�شها 

فتم  االإ�شالمي”.  ”االإرهاب  وهو  نف�شه  اخل�شم  وحتارب  )الدميوقراطية(, 

مك�شوفة  خطوة  يف   ,
122

الدن بابن  عرفات  يا�رض  الفل�شطيني  الرئي�ش  ت�شبيه 

”االإرهاب” بن�شال ال�شعب الفل�شطيني �شّد االحتالل, ونزع  الإل�شاق �شفة 

”الفكرة”  هذه  مع  االأمريكيون  ال�شيا�شيون  ت�شاوق  مقاومته.  عن  ال�رضعية 

اأمام  خطابه  يف  ي�رّضح   Barack Obama اأوباما  باراك  الرئي�ش  فوجدنا 

االأيباك AIPAC �شنة 2009 باأن لدى اأمريكا ”قيم م�شرتكة” مع ”اإ�رضائيل” 

با�شم  الناطق  عليه  اأكّد  ما  وهذا   ,
123

االإرهاب على  احلرب  يف  �رضكاء  واأنهم 

اإ�رضائيل �شاحاك, تاريخ اليهود وديانتهم, �ش 45.  
120

للن�رض  االأهلية  )عمان:  حلمي  حممد  ترجمة  اجلديد,  الأو�سط  ال�رشق  بريي�ش,  �شمعون   
121

والتوزيع, 1994(, �ش 62. 

الزيتونة  مركز  )بريوت:  يف فل�سطني  الدميقراطي  املتحدة والتحول  الوليات  ق�شي حامد,   
122

للدرا�شات واال�شت�شارات, 2009(, �ش 120.

 ,2009/6/28 خطاب اأوباما لدى جلنة ال�شئون العامة االأمريكية االإ�رضائيلية, موقع اليوتيوب,   
123

http://youtu.be/KJq6ykarsp0 :انظر



ال�صهيونية والغرب

47

معر�ش يف   Ofir Gendelman جندملان  اأوفري  االإ�رضائيلية  احلكومة   رئي�ش 

. ومع كل هجمة ت�شنها 
124

تعليقه عن طبيعة العالقات االأمريكية االإ�رضائيلية

التنظيمات االإ�شالمية املت�شددة على الغرب ت�شتغل ال�شهيونية احلدث لتوؤكد 

نتنياهو  بنيامني  االإ�رضائيلي  الوزراء  رئي�ش  هو  فها  نف�شها؛  الفكرة  على 

”داع�ش”  الدولة  به تنظيم  الذي قام  الهجوم  الفرن�شي عقب  ال�شفري  يخاطب 

الربابرة  اأن  ”نحن �شامدون ولن ن�شقط, رغم  2015 بقوله:  يف فرن�شا �شنة 

و�شداقتنا  ”بقيمنا”  فخورون  نحن  �شفوفنا,....  يف  �شحايا  يوقعون 

اأمامها  يبقى  لن  امل�شكلة  املتح�رضة”  ”القوى  ت�شّخ�ش  عندما  وحريتنا,.... 

�شوى االحتاد من اأجل الق�شاء على هذه احليوانات, هذه احليوانات لها ا�شم 

االإ�شالم  لنحارب  معاً  بالوقوف  ملزمون  نحن  املتطرف,...  االإ�شالم  وهو 

, الحظ ا�شتخدام نتنياهو يف خطابه مل�شطلح الربابرة ذو الداللة 
املتطرف”125

بـ”اإ�رضائيل” الأنهما  الغربي  العامل  الغرب وحر�شه على ربط  التاريخية عند 

عن  عبارة  احلرب  اأن  اإىل  واإ�شارته  نف�شه,  وبالعدو  نف�شها  بالقيم  م�شرتكان 

حرب ح�شارات.

اأهداف  �شّد  ”داع�ش”  هجمات  ا�شتغالل  على  نتنياهو  ا�شرتاتيجية  تقوم 

االإحتالل  ومقاومة  جهة  من  واالإرهاب  االإ�شالم  بني  الربط  اأجل  من  غربية 

يواجهان  والغرب  ”اإ�رضائيل”  باأّن  يدعي  فهو  اأخرى؛  جهة  من  االإ�رضائيلي 

ناجتة  التفجريية  العمليات  باأًن  لالدعاء  االأمر  به  و�شل  حتى  م�شرتك,  عدواً 

عن طبيعة االإ�شالم العدائية ولي�ش نتيجة اال�شطهاد اأو االحتالل, وال يتورع 

”داع�ش”  حماولة  ت�شبيه  خالل  من  الغربي  العام  الراأي  ت�شليل  عن  نتنياهو 

اأوفري جندملان, العالقات بني اإ�رضائيل والواليات املتحدة قوية الأنها مبنية على قيم م�شرتكة,   
124

http://youtu.be/uSkRHooFJEU :موقع اليوتيوب, 2015/3/3, انظر

موقع مكتب رئي�ش الوزراء االإ�رضائيلي بنيامني نتنياهو, 2015/11/18, انظر:   
125

http://www.pmo.gov.il/MediaCenter/Events/Pages/eventJpost181115.aspx )بالعربية(  
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واإقامة  االحتالل  من  التخل�ش  الفل�شطينيني  مبحاولة  اخلالفة  دولة  اإقامة 

دولة فل�شطينية؛ وقد عرب عن ذلك ب�شكل مبا�رض يف ت�رضيح له عقب هجمات 

بروك�شل يف 2016/3/23 بقوله: ”اإننا نخو�ش حرباً عاملية �شد االإرهاب, اإنها 

اإنه  مكان:  كل  يف  االإرهاب  ي�رضب  الظالم,  اأبناء  �شد  احل�شارة  اأبناء  حرب 

ي�رضب باري�ش )حيث قتِل يف م�شاء واحد 129 �شخ�شاً(, كما اأنه ي�رضب اأنقرة 

3 من مواطنينا,  وبروك�شل حيث قتِل الع�رضات, واإ�شطنبول حيث قتِل اأي�شاً 

يف  واملدن  والقرى  القد�ش  واأور�شليم  اأبيب  وتل  وكاليفورنيا  العاج  و�شاحل 

انطالقاً  املواقع  االإرهابية يف كل هذه  املمار�شات  تاأتي  ”اإ�رضائيل”, وال  اأر�ش 

من ال�شعور باالإجحاف اأو باالإحباط, بل اإنها تنجم عن العقيدة القاتلة والرغبة 

االإرهاب  اإن  اأن قلت مراراً وتكراراً  الق�شاء على اخل�شم ووراثته, و�شبق  يف 

يف  داع�ش  خمّربي  اأمل  من  اأي  االأمل,  من  بل  الياأ�ش  اأو  االحتالل  من  ينبثق  ال 

ومن  االأوروبية  االأرا�شي  كامل  على  اإ�شالمية  خالفة  اإن�شاء  من  يتمكنوا  اأن 

اأمل املخربني الفل�شطينيني يف اأن يتمكنوا من اإن�شاء دولة فل�شطينية على كامل 

االأرا�شي االإ�رضائيلية. يجب علينا العمل �شوياً حلرمانهم من هذا االأمل. هذه 

نقطة االنطالق االأهّم ملحاربة االإرهاب. لذلك اأكدُت ملحاوَريَّ )رئي�ش الوزراء 

البلجيكي ووزيرة اخلارجية لالحتاد االأوروبي( �رضورة اإدانة االإرهاب يف اأي 

اأننا �شنتت�رض  اأدنى �شك يف  اأي مكان. وال يوجد  مكان و�رضورة حماربته يف 

على االإرهاب لكن اإذا تكاتفت جهود �شعوب العامل فاإننا �شننت�رض عليه ب�رضعة 

 .
اأكرب بكثري”126

املتحدة  الواليات  يف  االإ�شالموفوبيا  ظاهرة  باأن  املتوفرة  املعطيات  تظهر 

مّت �شناعتها على يد جمموعة من ال�شهاينة؛ وهذا ما اأ�شار اإليه بول فنديل يف 

موقع مكتب رئي�ش الوزراء االإ�رضائيلي, 2016/3/23, نظر:   
126

  http://www.pmo.gov.il/Arab/MediaCenter/Events/Pages/spokrstatmemt230316.aspx  

)بالعربية(
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يف  االأمريكيني  الباحثني  بع�ش  تو�شل  كما   .
اليوم”127 بعد  �شكوت  ”ال  كتابه 

اأن املمولني  اإىل  التقرير  النتيجة, وي�شري  اإىل هذه   2011 تقرير مّت ن�رضه �شنة 

لهذه الظاهرة هم عبارة عن �شبع هيئات ومنظمات حمافظة التوجه, واأغلبها 

ال  االأغلب  على  خريية  واأخرى  تعليمية  م�شاريع  تدعم  ربحية  غري  منظمات 

يعرفون باأن تربعاتهم تذهب لتمويل �شناعة االإ�شالموفوبيا يف اأمريكا. هذه 

املاليني مّت اإنفاقها على ما ي�شمون بـ”اخلرباء” مرّوجي ال�شائعات الذين يلفقون 

وهم:  اأ�شخا�ش,  خم�شة  عددهم  االإ�شالم,  عن  خاطئة  ومعلومات  اأخباراً 

 ,David Yerushalm يرو�شلماي  وديڤيد   ,Frank Gaffney جافني  فرانك 

 ,Robert Spencer �شبن�رض  وروبرت   ,Daniel Pipes بايب�ش  ودانيال 

التيارات  على  حم�شوبون  وكلّهم   ,Steven Emerson اإمير�شون  و�شتيڤن 

االأمريكي  لل�شعب  ”اخلرباء”  هوؤالء  ر�شالة  تلخي�ش  اأمريكا.  يف  ال�شهيونية 

على  لل�شيطرة  ت�شعى  عنيفة  اأيديولوجية  عن  عبارة  ”االإ�شالم  كالتايل:  هي 

االأمريكي  املجتمع  على  خطراً  ي�شكل  مما  االأمريكية,  املتحدة  الواليات 

املنظمات  اإىل  البحث  اأ�شار  كما  وامل�شيحيني”,  اليهود  قتل  على  ي�شجع  الأنه 

االأمريكية,  الواليات  من  كبري  عدد  يف  اأفرع  عدة  منها  وتفّرع  ت�شكلت  التي 

جابريال بريجيت  تدعى  مارونية  لبنانية  اأن�شاأتها  املنظمات  هذه  من   واحدة 

 .”Act for America اأمريكا  اأجل  من  ”افعل  وا�شمها   Brigitte Gabriel

وامل�شلمني  العرب  بني  الفرق  ”اإن  مقولة  �شاحبة  اأنها  كيف  التقرير  ويذكر 

الدميوقراطية  الفرق بني  الهمجية والتح�رض,  واالإ�رضائيليني هو كالفرق بني 

والديكتاتورية, الفرق بني اخلري وال�رض”, باالإ�شافة اإىل منظمة باميال جيلري 

 Stop Islamization of اأمريكا  اأ�شلمة  ”اأوقفوا  وا�شمها   Pamela Geller

America”, والتي نّظمت حملة لوقف بناء مركز اإ�شالمي يف مدينة نيويورك 

بول فنديل, ل �سكوت بعد اليوم/ مواجهة ال�سور املزيفة عن الإ�سالم يف اأمريكا, �ش 86.  
127
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التجارة  Park 51”؛ ب�شبب قربه من مركزي  اأو   51 ”بارك  واملعروف با�شم 

باميال حملة  اأيلول/ �شبتمرب. و�شنّت  اأحداث  مّت تدمريهما يف  اللذين  العامليني 

منظمة قالت فيها: ال مل�شجد اأوباما, االإ�شالم يعني 1400 �شنة من االعتداءات 

الكراهية  عبارات  من  غريها  واإىل  لل�رضيعة,  اال�شت�شالم  اإال  واجلرمية, 

لالإ�شالم, وهي �شاحبة فكرة و�شع مل�شقات املرتو يف نيويورك التي تقول 

فيها: ”عندما يتم تخيريك بني ال�شخ�ش املتح�رض وال�شخ�ش الهمجي فعليك 

.
باختيار املتح�رض, �شاند اإ�رضائيل واهزم اجلهاد”128

تعود  الغرب  يف  الأطراف  متكاملة  �شناعة  االإ�شالموفوبيا  ظاهرة  اأ�شحت 

واإن  ال�شلطة,  اإىل  الو�شول  يف  وت�شاعدهم  واملعنوي,  املادي  بالربح  عليهم 

 Nathan Lean على جثامني االأبرياء وغري االأبرياء؛ وذلك بح�شب ناتان لني

 .”The Islamophobia Industry االإ�شالموفوبيا  ”�شناعة  كتاب  موؤلف 

االأمريكيني  قلوب  يف  اخلوف  زرع  اأن  واأثبت  تاريخياً  امل�شاألة  لني  در�ش 

اإىل  يرتكز  وال  م�رضف,  غري  طويل,  تاريخ  ذات  واإمنا  م�شاألةجديدة  لي�ش 

املتحدة  الواليات  االإ�شالموفوبيا يف  اأن  واإمنا لهدف حمدد, ويالحظ  حقائق 

اأيلول/ �شبتمرب, بل   11 اأحداث  2012 مما كانت عليه قبل  اأقوى يف  االأمريكية 

بعد  امل�شلمني  من  واخلوف  االإ�شالم  معاداة  اأن  تبني  الراأي  ا�شتق�شاءات  اإن 

م�شي �شهرين على ذلك التاريخ كانت اأقل بكثري مما هي عليه االآن, وهذا لي�ش 

م�شادفة بل نتاج حملة منظمة.

املواطنني واملوؤ�ش�شات  اأعمال االعتداء على  باأن  ال يقبل ناتان لني االدعاء 

االأمريكية يف خمتلف اأنحاء العامل, اإ�شافة اإىل اأخذ موظفي ال�شفارة االأمريكية 

املعادي  ال�شهيوين  اليمني  يغذيه  الذي  اخلوف  ذلك  �شبب  رهائن  طهران  يف 

Wajahat Ali and others, Fear, Inc, The Roots of the Islamophobia Network in America,  
128 

August 2011, https://cdn.americanprogress.org/wp-content/uploads/issues/2011/08/

pdf/islamophobia.pdf
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اأهم  اأحد  اأن  اأن اجلذور تاريخية, ويرى  لكل ما هو لي�ش �شهيونياً, هو يرى 

جذورها ُيعرث عليه يف الفكر الربوت�شتانتي املتطرف وغاية يف املحافظة, والذي 

وال�رضقية,  الكاثوليكية  امل�شيحية  �شمنهم  ومن  مثله,  لي�ش  هو  من  كل  يكفِّر 

يف  وقعت  عديدة  حوادث  اإىل  باالإ�شارة  راأيه  �شحة  ويثبت  االأرثوذك�شية.  اأي 

ادعت بوجود موؤامرة عاملية  املا�شية,  القرون  االأمريكية يف  املتحدة  الواليات 

عليها هدفها الق�شاء على امل�شيحية ال�شحيحة, اأي الربوت�شتانتية املتطرفة.

اأمريكية ومنها حمطة  اإىل دور بارز تقوم به قنوات تلفزيونية  وينوه لني 

فوك�ش Fox Channel يف التحري�ش على نرث بذور الفرقة والكراهية والهلع 

من امل�شلمني واالآخر املختلف, عرب ا�شتقبالها قادة تلك التيارات واملوؤ�ش�شات 

ي�شري  نف�شه  الوقت  يف  املوؤلف  لكن  املختلف.  االآخر  معاداة  بهو�ش  امل�شابة 

وُرهاب  الكراهية  بذور  نرث  يف  معروفة  اأمريكية  يومية  �شحف  دور  اإىل 

امل�شتقل  والراأي  التعبري  حرية  بند  حتت  طبعاً  ذلك  كل  واالإ�شالم,  امل�شلمني 

بع�ش  متار�شه  الذي  االأ�شا�شي  الدور  اإىل  لني  ي�شري  كما  والدميوقراطية, 

التجمعات واالأحزاب ويف مقدمتها حزب ال�شاي The Tea Party, الذي اأنتج 

بدوره عدداً من املنظمات واملوؤ�ش�شات هدفها ن�رض ُرهاب االإ�شالم والتحذير 

هذه  خمتلف  اإىل  وين�شم  ...اإلخ,  تن�شريهم  ت�شجيع  اإىل  والدعوة  منهم 

املجموعات موؤ�ش�شات وقوى �شهيونية. ويلفت لني االنتباه اإىل حتالف اليمني 

امل�شتعمرات  بناء  ودعم  امل�شلمني  ُرهاب  ن�رض  يف  ودوره  لـ”اإ�رضائيل”  املوؤيد 

1967, وهذا كله متعلق بفكرة تاأ�شي�ش  يف االأرا�شي الفل�شطينية املحتلة �شنة 

دولة لليهود يف فل�شطني وجتميعهم هناك, هذه الفكرة املرتبطة ارتباطاً وثيقاً 

بالفكر الربوت�شتانتي االألفي الذي انت�رض مذعوراً بعد جناح الثورة الفرن�شية 

ورفعها رايات احلرية والعدالة واالإخاء, التي اأرعبت اليمني الربيطاين فاأطلق 

هو�ش اقرتاب موعد االألفية ونهاية العامل وعودة امل�شيح بني �شعبه ويف اأر�شه, 

اأي يف فل�شطني.
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واإمنا  يهودية  يوماً  تكن  مل  لل�شهيونية  احلقيقية  اجلذور  اأن  لني  يرى 

بروت�شتانتية اأ�شولية, وهذا ما يجمع ُرهاب االإ�شالم باللوبي املوؤيد لل�شهيونية 

129
و”اإ�رضائيل” ويقدم لها الدعم كربنامج �شيا�شي - ديني متكامل.

ال�شهيوين؛  اللوبي  على  مقت�رضة  غري  الغرب  يف  االإ�شالموفوبيا  �شناعة 

و�شيا�شيني  و�شحفيني  لكتاب  الرائجة  بالتجارة  يكون  ما  اأ�شبه  اأ�شبحت  بل 

االأمر  ال�شيا�شي, وتعدى  للرتبح والك�شب  االإ�شالموفوبيا مادة  يتخذون من 

اأملانيا واجهت امل�شت�شارة  اإىل نوع من الهو�ش؛ ففي  كونه خوف من االإ�شالم 

منع  �شعار  حتت  اليمني  من  احتجاجات   Angela Merkel مريكيل  اأجنيال 

”اأ�شلمة البالد” عقب ال�شماح لب�شعة االآالف من املهاجرين ال�شوريني باللجوء 
Michel Houellebecq ويف فرن�شا توقع الكاتب مي�شال ولباك ,

130
اإىل اأملانيا

دولة  اإىل  فرن�شا  حتول  )ا�شت�شالم(   ”Soumission ”�شوم�شيون  كتابه  يف 

ا�شتغل  كما   ,
131

اإ�شالمي حزب  من  رئي�ش  انتخاب  بعد   2022 �شنة  اإ�شالمية 

املحتمل,  اجلمهوري  الرئا�شي  املر�شح   ,Donald Trump ترامب   دونالد 

حادثة مقتل 14 اأمريكياً على يد زوجني اأمريكيني م�شلمني, للدعوة اإىل فر�ش 

من  في�ش  ال�شواهد  هذه   .
132

املتحدة للواليات  امل�شلمني  دخول  على  حظر 

الغرب  يف  االإ�شالموفوبيا  ظاهرة  ا�شتفحال  حول  املوؤ�رضات  من  لكثري  غي�ش 

والتي تتغذى على ممار�شات بع�ش التنظيمات االإ�شالمية املت�شددة. 

http://bit.ly/1niY2Lm :زياد منى, �شناعة االإ�شالموفوبيا, اجلزيرة.نت, 2012/12/27, انظر  
129

انظر:   ,2014/12/17 الأو�سط,  ال�رشق  للمهاجرين,  املعادي  اليمني  �شعود  ماأزق  اأمام  مريكل   
130

http://bit.ly/1GsYomJ

رواية فرن�شية ت�شور حتول فرن�شا اإىل ”دولة اإ�شالمية” يف 2022, موقع فران�ش 24, 2015/9/7,   
131

http://f24.my/1i7qrlc :انظر

هل يت�شاعد العداء للم�شلمني يف اأمريكا بعد ت�رضيحات ترامب؟, موقع هيئة االإذاعة الربيطانية   
132

http://bbc.in/1RX23BG  :بي بي �شي(, 2015/12/9, انظر(
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يرى �شعيد اأن الراأي ”املعتمد” لدى امل�شت�رضقني باأن ال�رضقيني يفتقرون 

باالإ�شالموفوبيا  مزجها  مع  نف�شها  الفكرة  طرح  جتدد   ,
133

احلرية تقاليد  اإىل 

عقب انطالق االنتفا�شات العربية املطالبة باحلرية �شّد االأنظمة ال�شمولية يف 

برنارد  ”اخلبري”  فنجد  العربي”,  بـ”الربيع  عليه  ا�شطلح  ما  اأو   2011 �شنة 

انتخابات  اإجراء  يرف�ش   2011 يوليو  متوز/  يف  معه  اأجريت  مقابلة  يف  لوي�ش 

وهو  للحكم  االإ�شالميني  و�شول  من  خ�شية  العربي؛  العامل  يف  ونزيهة  حرة 

ما �شيكون كارثياً, مربراً وجهة نظره باأن الدميوقراطية ممار�شة غربية نابعة 

؛ وبالتايل فهي ال ت�شلح للعرب. يحاول لوي�ش واأمثاله 
134

من التاريخ الغربي

الدميوقراطية  باأن  االدعاء  خالل  من  الطرح  لهذا  احلقيقي  املق�شد  اإخفاء 

اأنظمة  ن�شوء  من  خ�شيتهم  يخفون  بينما  وامل�شلمني؛  للعرب  مالئمة  غري 

دميوقراطية يف الدول العربية ترعى م�شالح �شعوبها وال تخ�شع لالإمالءات 

رئي�ش   ,Amos Gilad جلعاد  عامو�ش  عنها  عربَّ  نف�شها  الفكرة  الغربية. 

االأول/ ت�رضين  يف  االإ�رضائيلية,  الدفاع  وزارة  يف  والع�شكرية  االأمنية   الدائرة 

بالعا�شمة  موؤمتر  خالل  العربي  الربيع  ثورات  هاجم  عندما   2013 اأكتوبر 

”اإ�رضائيل” تف�شل ا�شتقراراً ي�شتند على نفوذ  اإن  االأمريكية وا�شنطن, وقال 

.
135

اأمريكي بال�رضق االأو�شط بدل دميوقراطية تاأتي باالإ�شالميني

يرى عبد اهلل حممد اأن مدر�شة اال�شت�رضاق احلديثة تقوم على ثالثة حماور 

التغريب,  انت�شار  حتمية  ثم  املتع�شبني,  امل�شلمني  تهديد  وهي:  رئي�شية 

اإدوارد �شعيد, ال�ست�رشاق/ املفاهيم الغربية لل�رشق, �ش 373.  
133

اليوتيوب,  اللنب واللحم, موقع  برنارد لوي�ش يقارن احتالل بريطانيا ورو�شيا مل�رض: ما بني   
134

http://youtu.be/IQgHsOigfm0  :انظر

 Amos Gilad, Israeli Security Policy in an Uncertain Middle East, The Washington  
135

Institute, 11/10/2013, https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/

view/2013-schiff-memorial-lecture
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واأخرياً ”احلق االإ�رضائيلي”. وعند ت�رضيح هذه املدر�شة جند اأن اأكرث املنتمني 

لها اإما من اليهود اأو ال�شهاينة اأو منا�رضيهم, واأن مفهوم اخلطر يتج�شد يف 

اخلطر من االإ�شالميني, واأن هذا اخلطر موجه بالدرجة االأوىل اإىل ”اإ�رضائيل” 

. ويذهب عبد االإله بلقزيز
136

 عا�شمة الغرب الدميوقراطي يف ال�رضق االأو�شط

املعريف,  دورها  ا�شتنفاذها  من  ناجم  اال�شت�رضاق  ظاهرة  انح�شار  اأن  اإىل 

نتيجة ن�شوب ينابيع االإبداع العلمي فيها, و�شقوطها يف االجرتار واالنغالق 

اأن  على  قادراً  اال�شت�رضاق  يعد  فلم  الداخلي؛  عاملها  على  واملنهجي  الفكري 

رودن�شون  مك�شيم  االأخري  جيله  رموز  اآخر  رحيل  بعد  مقنعة  اأعماال  يقدم 

مثل  اآخرين  و�شيخوخة   ,Jack Burke بريك  وجاك   ,Maxime Rodinson

جوزيف فان اإ�ش Joseph S. Van, وانتهاء اآخرين مرموقني اإىل اإنتاج ن�شو�ش 

يف غاية ال�شخف والتفاهة )برنارد لوي�ش(, ومل ي�شدر عن م�شت�رضقي اليوم 

كوك  مايكل  كتابات  مثل  بالقراءة  اجلديرة  الن�شو�ش  من  القليل  البع�ش  اإال 

البواقي  اأما   ,Jacqueline Chabbi ال�شابي  جاكلني  اأو   ,Michael Cook

يف  حاد  تراجع  مع  جتديد,  وال  فيها  اإبداع  ال  رتيبة  حركة  يف  نف�شها  فتكرر 

العلمية والكرا�شي اجلامعية  الدرا�شات, وتدهور ملحوظ يف املوؤ�ش�شات  عدد 

الغربية,  البلدان  يف  واالإ�شالمية  العربية  بالدرا�شات  اخلا�شة  واملجالت 

وتوقف كامل للموؤمترات العلمية اال�شت�رضاقية, وتراجع يف م�شتوى اكت�شاب 

اإعادة  اال�شت�رضاق  ملوجة  الكبري  االنح�شار  بهذا  ويقرتن  العربية.  اللغة 

مثل  فرعية  درا�شية  وتخ�ش�شات  ميادين  على  االإ�شالمية  الدرا�شات  توزيع 

اأن  يتبني  اجلديد  التوزيع  هذا  ومع  االجتماعية,  والعلوم  ال�شيا�شية  العلوم 

اإياه  اآخذة  ه�شا�شته  واأن  املتدرج,  للته�شي�ش  يتعر�ش  بداأ  اال�شت�رضاق  ميدان 

وامل�سلمني, العرب  جتاه  الغربية  وال�سيا�سة  ال�ست�رشاق  موؤ�س�سات  حممد,  اهلل  عبد   
136 

�ش 33 و34.
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التي  والتخ�ش�شات,  امليادين  تلك  جناح  واإىل  م�شتقل,  كميدان  االنفراط  اإىل 

.
137

تتناهبه, يف وراثته

ويرى بلقزيز اأن الدرا�شات التي ت�شدر عن االإ�شالم واحلركات االإ�شالمية 

معظمها  يف  هي   ,1979 �شنة  يف  االإيرانية  الثورة  منذ  بل  االأيام,  هذه  يف 

والدفاع  اخلارجية  لوزارات  تابعة  معاهد  اأو  اأبحاث  مراكز  نطاق  يف  جتري 

هذه  من  ممولة  اأو  املتحدة,  الواليات  ويف  اأوروبا  دول  يف  واال�شتخبارات 

Agency للتنمية  الدولية  الوكالة  مثل  اأخرى  وكاالت  من  اأو   املراكز 

موجهة  االأ�شباب,  لهذه  وهي   ,for International Development  ”AID”
وت�شمر اغرتا�شاً �شيا�شياً وال توجد من ورائها جدوى علمية. اأما ”الباحثون” 

فلم  الر�شمية,  الغربية  الـ”اأجندة”  هذه  نطاق  يف  درا�شاتهم,  يعدون  الذين 

االإ�شالم  يف  ”خرباء”  اإىل  حتولوا  بل  االأكادميي  باملعنى  باحثني  يعودوا 

واحلركات االإ�شالمية وبلدان ال�رضق االأو�شط و�شمال اإفريقيا, يوؤدون �شخرة 

الفخ  اإىل  ا�شتدرج  ال�شحالة, ولقد  ”علم” يف غاية  با�شم  �شيا�شية حلكوماتهم 

اأن  ارت�شى  الذي  لوي�ش,  برنارد  طراز  من  )�شابقاً(  مرموقون  م�شت�رضقون 

من  اجلديد  اجليل  به  يقوم  ما  اإن  اجلدد.  املحافظني  األ�شنة  من  ل�شاناً  يكون 

”الباحثني”/ ”اخلرباء”, يف ميدان درا�شات االإ�شالم, ي�شبه اأن يكون نظرياً ملا 
”خرباء” الغرب و”العامل الثالث” يف درا�شاتهم املكتوبة مل�شلحة البنك  يكتبه 

 International Monetary الدويل  النقد  و�شندوق   ,World Bank الدويل 

Fund, وبع�ش املنظمات الفرعية التابعة لالأمم املتحدة United Nations, من 

.
138

تقارير ال قيمة علمية فيها

 ,2015 النه�سة,  املتوازية, جملة  اال�شت�رضاقية وخطوطه  الدرا�شات  بلقزيز, �شمات  االإله  عبد   
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http://www.almustaqbal.com/v4/article.aspx?Type=NP&ArticleID=674122 :انظر

املرجع نف�شه.  
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اخلال�سة وال�ستنتاجات:

تلتقي ال�شهيونية مع اال�شت�رضاق يف اجلذور الفكرية, فهنالك قا�شم فكري 

النقاء  ادعاء  مع  العن�رضية  اال�شتعالئية  النظرة  على  قائم  بينهما  م�شرتك 

والتفوق, وبالتايل فاإن االأيديولوجية اال�شتعمارية الغربية املبنية على مفاهيم 

اال�شت�رضاق تعدُّ اأحد اأهم امل�شادر لالأيديولوجية ال�شهيونية.

وهي  نف�شها,  لل�رضقيني  النظرة  وال�شهيونية  اال�شت�رضاق  من  كل  تبنّى 

االأذكياء/  نحن(  اأو  الغرب  اأو  )اأوروبا  بني  الفرق  تعزيز  على  مبنية  روؤية 

العقالنيني/  غري  االأغبياء/  هم(  اأو  )ال�رضق  وبني  العقالنيني؛  املو�شوعيني/ 

الغربي  لال�شتعمار  التمهيد  بهدف  وذلك  املو�شوعيني,  غري  الفا�شدين/ 

�شعب  على  ال�شيطرة  فكرة  بتقبل  ”الغربي”  اجلمهور  واإقناع  وال�شهيوين, 

نزع  بدون  يح�شل  لن  وهذا  �شده,  العنف  وممار�شة  بل  ”ال�رضقي”  اآخر 

وت�شبيهه  التخلف  ب�شفات  و�شمه  خالل  من  ”االآخر”  عن  االإن�شانية  �شفة 

يف  املتفوقني  االأذكياء  املتح�رضين  ”نحن”  هنالك  يكون  بحيث  باحليوانات, 

”هم” املتخلفني االأغبياء املنحطني, الذين ال ي�شتحقون احلياة اأو حتى  مقابل 

ال�شفقة عند قتلهم.

اال�شتعمارية  احلمالت  اأمام  الطريق  امل�شت�رضقني  بع�ش  اأعمال  مهدت 

فهياأ  اال�شتعمار,  خدمة  يف  مبا�رض  ب�شكل  بع�شهم  وعمل  بل  االأوروبية 

اال�شت�رضاق من خالل ”املعرفة” كل ال�رضوط لرتجمة القوة وفر�ش �شيطرة 

ا�شت�رضاقية على ت�شهيل  ا�شتعمارية على فل�شطني, كما عملت عدة جمعيات 

االكت�شاف  �شندوق  اأهمها  من  فل�شطني؛  يف  ال�شهيوين  اال�شتيطان  مهمة 

الفل�شطيني.

وح�شل  ال�شهيونية,  الطموحات  مع  لال�شت�رضاق  الديني  الدافع  التقى 

مع  ذلك  ترافق  وال�شهيونية,  الدينية  اال�شت�رضاق  اأهداف  بني  كبري  ان�شجام 
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للم�شاألة  املقرتح  ال�شهيوين  احلل  كان  ثم  ومن  الغرب  يف  �شامية  الال  ظهور 

اليهودية جزء ال يتجزاأ من العملية اال�شتعمارية الغربية.

”ال�شعب  فكرة  اإحياء  على  اال�شتعمار  خلفهم  ومن  امل�شت�رضقون  حر�ش 

اليهودي” وعملوا على حّث اليهود ال�شتعادة ”اأر�ش امليعاد”, بداأ ذلك ب�شكل 

احلق  الإثبات  الهادفة  امل�شت�رضقني  باأعمال  وتعمق  بونابرت  بنابليون  عملي 

لوجود  امل�شت�رضقني  اإنكار  مع  ذلك  وترافق  فل�شطني,  يف  لليهود  التاريخي 

هي  لفل�شطني  التاريخية  الت�شمية  اأن  على  واإ�رضارهم  فل�شطيني,  �شعب 

”اأر�ش اإ�رضائيل”. 

تقاطعت م�شلحة اال�شتعمار مع ال�شهيونية �شيا�شياً واقت�شادياً واأمنياً, 

وتطورت  الغربية,  امل�شالح  حلماية  ا�شتعمارية  اأداة  اإىل  ”اإ�رضائيل”  فتحولت 

اأي حركة حترر وطني  اآ�شيا متنع  لت�شبح قاعدة ع�شكرية متقدمة للغرب يف 

تهدف للتخل�ش من الهيمنة الغربية.

ال�شوفياتي  االحتاد  انهيار  بعد  وحتولت  اال�شت�رضاق  ظاهرة  تطورت 

لظاهرة االإ�شالموفوبيا, حيث ت�شرتك ظاهرة االإ�شالموفوبيا مع اال�شت�رضاق 

اأيلول/   11 اأحداث  بعد  تعززت  االإ�شالموفوبيا  ظاهرة  نف�شها,  الطروحات  يف 

هدفها  الغرب؛  يف  ال�شهاينة  عليها  ي�رضف  �شناعة  مبثابة  لت�شبح  �شبتمرب 

نظام  اأّي  قيام  دون  واحلووؤل  وامل�شلمني  العرب  من  املخاوف  تعزيز 

املقاومة  عن  ال�رضعية  نزع  على  والعمل  العربية,  الدول  يف  دميوقراطي 

الفل�شطينية من خالل و�شمها بـ”االإرهاب”.

ميكننا و�شف العالقة بني ال�شهيونية واال�شت�رضاق باأنها اأ�شبه بالعالقة 

وتبنت  اال�شت�رضاقية  املفاهيم  على  تغذت  ال�شهيونية  اأن  مبعنى  الطفيلية, 

النظرة اال�شت�رضاقية للعرب, مما انعك�ش على �شلوكها اال�شتعماري العنيف. 

ا�شتغالل  على  قائمة  فهي  االإ�شالموفوبيا  بظاهرة  ال�شهيونية  عالقة  اأما 
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امل�شاعر  هذه  بتغذية  فقامت  االإ�شالم,  من  الغربيني  لدى  اخلوف  م�شاعر 

وتنميتها, مبعنى اأن ال�شهيونية تغذت على املفاهيم اال�شت�رضاقية وقامت فيما 

بعد بدورها بتغذية ظاهرة االإ�شالموفوبيا. بينما ميكننا و�شف العالقة بني 

اال�شت�رضاق واالإ�شالموفوبيا بعالقة تطور؛ حيث تطورت ظاهرة اال�شت�رضاق 

بعد ا�شتنفاذ اأغرا�شها لتتحول اإىل ظاهرة االإ�شالموفوبيا.

لظاهرة  وحتولها  اال�شت�رضاق  لظاهرة  ا�شتعرا�شنا  خالل  من  ن�شتنتج 

االإ�شالموفوبيا؛ باأن هنالك ما ي�شبه اخلط غري الظاهر الذي يربط بني اأعمال 

يف  لل�شهاينة  التاريخي  احلق  اإثبات  وحماولة  و”اخلرباء”  امل�شت�رضقني 

ُيعدُّ  ”احلق”  لهذا  ”الرف�ش”  اأ�شكال  من  �شكل  اأّي  ي�شبح  بحيث  فل�شطني 

الفل�شطينيني  بني  ال�رضاع  ت�شوير  اإىل  بال�رضورة  �شيقود  وهذا  ”اإرهاباً”, 
لهما  فل�شطني  اأر�ش  على  مت�شارعتني  قوميتني  بني  ك�رضاع  واالإ�رضائيليني 

بهدف  وذلك  اليهودية”,  و”القومية  الفل�شطينية  القومية  نف�شها؛  احلقوق 

التعمية على حقيقة امل�رضوع ال�شهيوين اال�شتعماري يف فل�شطني, وحقيقة اأن 

ال�رضاع هو بني م�شتعمر حمتل و�شكان اأ�شالنيني.
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�سدر من �سل�سلة

مة ة حمكَّ درا�سات علميَّ

�شابر رم�شان, دور احلركة الطالبية الفل�سطينية يف التحرر الوطني:   .1

الفر�س واملعيقات, درا�شة علمية حمّكمة )1(, 2016.

اإىل  ال�ست�رشاق  من  والغرب  ال�سهيونية  بدر,  عثمان  اأ�رضف   .2

الإ�سالموفوبيا, درا�شة علمية حمّكمة )2(, 2016.

من اإ�سدارات 

مركز الزيتونة للدرا�سات وال�ست�سارات

ال�شل�شلة هذه  من  �شدر  الفل�سطيني,  ال�سرتاتيجي  التقرير  �سل�سلة   .1 

9 جملدات, تغطي الفرتة 2015-2005.

�سل�سلة الوثائق الفل�سطينية, �شدر من هذه ال�شل�شلة 6 جملدات, تغطي   .2

الفرتة 2010-2005.

�سل�سلة اليوميات الفل�سطينية, �شدر من هذه ال�شل�شلة جملدين, تغطي   .3

الفرتة 2015-2014.

�سل�سلة اأول�ست اإن�ساناً, �شدر من هذه ال�شل�شلة 13 كتاباً.  .4

�سل�سلة تقرير معلومات, �شدر من هذه ال�شل�شلة 28 كتاباً.  .5

كتب علمية متنوعة )69 كتاباً(.  .6

كتب باللغة الأجنبية )27 كتاباً(.  .7
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قواعد الن�سر

مة ة حمكَّ يف �سل�سلة درا�سات علميَّ

يرحب مركز الزيتونة بالدرا�شات العلمية التي ُتعنى باملجاالت ال�شيا�شية   .1

يرتبط  وما  فل�شطني  بق�شية  املتعلقة  تلك  وخ�شو�شاً  واال�شرتاتيجية, 

بذلك عربياً واإ�شالمياً ودولياً.

تلتزم  واأن  �شابقاً,  ن�رضت  قد  تكون  اأال  املر�شلة  الدرا�شات  يف  ي�شرتط   .2

مبناهج البحث العلمي املعتمدة.

بحدود  واالإجنليزية  العربية  باللغتني  ملخ�ش  الدرا�شة  مع  الباحث  يرفق   .3

120–150 كلمة.

تخ�شع املواد املر�شلة للتحكيم العلمي االأويل من هيئة التحرير, ثم تر�شل   .4

للتحكيم العلمي اخلارجي, وفق االأعراف العلمية العاملية. ومن حق الهيئة 

رف�ش اأي من الدرا�شات املر�شلة, اأو طلب التعديالت الالزمة قبل اإجازتها 

ا�شتالم  من  �شهرين  خالل  بالقرار  الكاتب  تبليغ  ويتم  للن�رض.  نهائياً 

الدرا�شة.

للدرا�شات  االإلكرتوين  الورقي  الن�رض  حقوق  بكافة  املركز  يحتفظ   .5

وترجمتها,  وال يجوز اإعادة ن�رضها اإال باإذن خطي م�شبق من املجلة.

ُتراَعى يف كتابة الدرا�شات املو�شوعية والدقة, وقواعد التوثيق واالقتبا�ش,   .6

وعمل الهوام�ش بالطرق املتعارف عليها علمياً, والتي تت�شمن:

ا�شم  الن�رض:  )مكان  الطبعة  ورقم  الكتاب,  وعنوان  املوؤلف,  ا�شم  الكتب:   •

النا�رض, تاريخ الن�رض(, واأرقام ال�شفحات.

املجالت: ا�شم كاتب املقال, وعنوان املقال, وا�شم املجلة اأو الدورية, ورقم   •

العدد, وتاريخ العدد, واأرقام ال�شفحات.
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ومكان  ال�شحيفة,  وا�شم  املقال,  وعنوان  املقال,  كاتب  ا�شم  ال�شحف:   •

�شدورها, وتاريخ العدد. 

ملزيد من التف�شيالت حول طرق التوثيق, يرجى فتح الرابط التايل:

https://link.alzaytouna.net/Guidelines_Refereed-Academic-

Studies

اأن  Microsoft Word, مع مراعاة  الدرا�شات على برنامج  اإر�شال  7. يرجى 

يكون حجم اخلط 14, ونوع اخلط Simplified Arabic, كما يرجى اإعداد 

.)Footnotes الهوام�ش يف ذيل كل �شفحة )على �شكل

كتب  من  وف�شول  والدرا�شات  الكتب  من  الكثري  الزيتونة  مركز  يوفر 

االإلكرتوين: الرابط  على  االطالع  يرجى  موقعه,  عرب  املجاين   للتحميل 

https://www.alzaytouna.net
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becomes categorized as “terrorism.” This will necessarily lead 

to the portrayal of the conflict between the Palestinians and the 

Israelis as one between two nationalities with the same rights 

over the land of Palestine; the Palestinian Nationality and 

“Jewish Nationality.” Their objective is to obscure the reality 

of the Zionist colonial project in Palestine and the fact that the 

conflict is between an occupying colonizer and an indigenous 

population.

Keywords:

Zionism Orientalism Islamophobia

Colonlialism Terrorism Middle East

Western Countries Religious Belief
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Abstract

Zionism and the West

From Orientalism to Islamophobia

This academic article defines the relation between Orientalism, 

on the one hand, and Zionism and Islamophobia on the other. It 

is based on two hypotheses; first, that Orientalism paved the way 

for Zionism when trying to prove the historical right of the Jews 

in Palestine; and the second is that Islamophobia is an extension 

of Orientalism. The article adopted the historical method, and 

the author has also investigated, analyzed and compared some 

texts and reports. The paper consists of three main sections: the 

Orientalist view; the relation between Zionism, colonialism and 

orientalism; and how Orientalism has evolved to be replaced by 

Islamophobia 

This paper can be summarized in that some orientalists had 

paved the way for the European colonial campaigns, and some 

had even served colonialism directly. For Orientalism, through 

“knowledge,” prepared all the conditions for imposing colonial 

control over Palestine. After the collapse of the Soviet Union, 

Orientalism developed and turned into Islamophobia, where 

they both share the same ideas. By studying this transformation, 

we conclude that there is an invisible connection between the 

works of the Orientalists and the “experts,” on one hand, and the 

attempt to prove the historical right of the Zionists in Palestine, 

on the other hand, hence any form of “rejection” of this “right” 




