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  دولة اليهود
L’État des Juifs  

Claude Klein. Paris: La Decouverte, 1990. 

 

، ١٩٥٤وسنة  ١٨٩٧بعد الترجمات الفرنسية الست التي صدرت بين سنة 
قام كلود " الدولة اليهودية"صدرت مؤخراً ترجمة جديدة لكتاب تيودور هيرتسل القديم 

  .كالين بها
فهو يعمّد . اجلديدة أكثر التصاقاً بالنص، كما يبدو، من العنوانوالترجمة 

والفارق بين التسميتين يعكس فارقاً . ال الدولة اليهودية" دولة اليهود"الكتاب باسم 
فالدولة اليهودية تعني من حيث املبدأ دولة تتسم بالثقافة . أساسياً يف الداللة

لة اليهود هي كسائر الدول ال تتميز منها إال اليهودية والديانة اليهودية، يف حين أن دو
واحلال هو أن كالم هيرتسل عن مكانة الدين يف . بكونها تضم أغلبية من اليهود

اجلولة اليهودية العتيدة التي كان يدعو إليها، فضالً عن االسم الذي صدر الكتاب به 
ن يف ترجمته ، يجعالن التسمية التي اختارها كاليJuden Staatيف أصله األملاين 

  .أكثر دقة وأوفى بغرض الكاتب
وبطبيعة احلال، فإن األفكار التي أوردها هيرتسل يف كتابه أكثر من معروفة، 

لكن الدراسة املستفيضة التي يجريها املترجم بشأن . بحيث أن ال غنى يف العودة إليها
ينوه  صاحب الكتاب وبشأن الصهيونية بخاصة، والتي يلحقها بالترجمة، تستحق أن

. فهو يطرح مسألة شرعية الدولة الصهيونية بعد مرور أربعين عاماً على قيامها. بها
فهل تراها أثبتت شرعيتها؟ أو هل تراها أوجدت شرعية ما لنفسها؟ فمسألة الشرعية 

يف رأيه هي يف غاية من األهمية، ألن احلركة الصهيونية طاملا حتركت، ومنذ أيام 
عيدين اثنين داخلي وخارجي؛ فقد كان عليها أن تثبت هيرتسل حتى اليوم، على ص

باعتبار أنها كانت دائماً تمثل األقلية ) الشرعية الداخلية(شرعيتها يف أعين اليهود 
وإىل ذلك، فإنه ). الشرعية اخلارجية(بين اليهود، ثم أن تثبت شرعيتها أمام العامل كله 

اخلارجية، وخصوصاً أن هيرتسل كان ثمة حاجة ماسة أيضاً إىل إثبات هذه الشرعية 
كان يعتبر املسألة اليهودية مشكلة على املستوى العاملي وحتتاج إىل قرار يصدر عن 
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أن يمثلوا أمام القوى العظمى لنيل "بحيث أنه كان اليهود أبداً " جملس األمم املتحضرة"
  ."االعتراف الدويل هو الطريق الوحيد"فـ." عدالتهم أو إلحقاق حقهم

قيام الدولة الصهيونية إىل أنها جنحت يف النهاية يف إثبات شرعيتها ويشير 
فقد قبل . الداخلية، لكنها مل تنجح يف إثبات شرعيتها اخلارجية إال بصورة جزئية

 –أي العرب  –لكن يبقى اجليران املباشرون . العامل بمشروعية قيام دولة يهودية
اهلت الشعب الفلسطيني وال تزال؛ واحلال هو أن الصهيونية جت. ويبقى الفلسطينيون

  .ذلك بأنها ال تستطيع إال أن تتجاهله
وإذا كان بعض املؤشرات يشير إىل إمكان حتقق هدف اعتراف اجليران، إال أن 

ومعنى . السؤال يظل يف شأن ما إذا كان اإلسرائيليون أصبحوا مستعدين لذلك
. جمرداً، وأن يصبح كائنا ً ملموساًكائناً ) الفلسطيني(االستعداد هنا هو أال يظل اآلخر 

فاحتالل ما تبقى من األراضي . ١٩٦٧لقد ظل اآلخر كائناً جمرداً حتى حرب 
الفلسطينية وما تبعه من االحتكاك بالفلسطينيين جعال الفلسطيني كائناً ملموساً 

أما . ١٩٨٧ومع هذا، فإن نظرة اإلسرائيليين إليه مل تتغير حتى سنة . وحقيقة عينية
عشرون عاماً التي مضت من االحتالل العسكري للضفة الغربية وغزة، فإنها مل تؤثر ال

ومن االنتفاضة كي تطرح مسألة حضور  ١٩٨٧كان ال بد من سنة . يف رؤيتهم له
ولعل هذا الطرح أهم آثار احلركة الشعبية والتمرد . اآلخر بصورة عينية ملموسة

  .الشعبي الفلسطيني القائم
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