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  باإلنكليزية كتب
 :منبوذون أنبياء •

  
  املنشقة اليهودية الكتابات من قرن
 *وإسرائيل الصهيونية عن

  
 :صهيون مقارعة•
  

  تقدمية أميركية – يهودية فعل ردات
 *اإلسرائيلي – الفلسطيني الصراع جتاه

  
•Prophets Outcast: A Century of Dissident 
Jewish Writing about Zionism and Isreal 

Adam Shatz, ed. 
New York: Nation Books, 2004. 
408 pages. $18.95 paper. 
 

• Wrestling with Zion: Progressive Jewish- 
American Responses to the Israeli - 
Palestinian Conflict 

Tony Kushner and Alisa Solomon, eds. 
New York: Grove Press, 2003. 
378 pages. $12.95 paper. 

  
 حساً  معهما يحمالن وهما. حمددة تاريخية للحظة نتاجين" صهيون مقارعة"و" منبوذون أنبياء" كتابا يعتبر

 ذلك يقوالن ال أنهما ومع. الثانية االنتفاضة اندالع عقب تطورت خاصة سياسية ألوضاع يستجيبان إذ باإلحلاح
 اخلمسة األعوام امتداد على بانتظام يستعمل يزل مل فتاك سياسي سالح جمابهة أهدافهما أهم من فإن صراحة،
 وخالفاً لكن،. اميةللس عداء هي إنما إلسرائيل إدانة أية أن بالزعم وذلك إلسرائيل، انتقاد أي إلسكات املاضية

 The Politics of Anti‐Semitism كلير سانت وجفري كوكبرن ألكسندر لكتاب (AK Press, 2003(، الذي 
 يعتمدون" صهيون مقارعة"و" منبوذون أنبياء" حمرري فإن مباشرة، جمابهة اخلبيث السالح هذا يجابه

 واأليديولوجية السياسية املعمعة يخوضوا أن نفسه، الوقت يف لهم، تتيح وثراء إرهافاً أكثر خمتلفة استراتيجيا
  .يتخطوها وأن األقصى، انتفاضة اندالع بعد استعرت التي

  
 حتى( السياسيين املنشقين بعض كتبها التي املقاالت من جمموعة يقدمان فهما. جداً متشابهان الكتابان ظاهرياً،

 للصهيونية، واملعادين الصهيونيين، يجمعان وهما يهود؛ كتّاب على إالّ يحتويان ال وهما ؛)تتداخل فصوالً ثمة إن
 إىل ال يهدفان وهما وقُمعت؛ أُسكتت التي والدينية التحليلية لألصوات منبراً يقدمان وهما الصهيونيين؛ وغير

 أوجه من وسواها هذه من الرغم وعلى. أيديهم يف سياسية أداة إىل أيضاً التحول إىل بل فحسب، قرائهما إطالع
  .يتكامالن بل ال تماماً، خمتلفان الكتابين فإن التشابه،
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 أميركيون ونشطاء كتّاب كتبها تعليقاً ستين نحو سولومون وأليسا كوشنر توين يجمع ،"صهيون مقارعة" كتاب يف
 األميركي التحالف عن باملعلومات اململوءة التحليلية املقاالت جانب وإىل. 2000 سبتمبر/أيلول بعد معاصرون

 الكتابات بعض إىل إضافة املقاومة، وأعمال الفصل، وحاجز العودة، وقانون اليهودي، واللوبي اإلسرائيلي، –
 آرثر أمثال من ألشخاص القوية الشخصية التصريحات من سلسلة معاً  احملرران يجمع املؤثرة، والنثرية الشعرية

 ساره مقالة الفئة، هذه يف جداً املؤثرة املقاالت نوم. بويارين ودانييل شوحاط، حبيبة وإيلال ريتش، وأدريين ميلر،
 لتطور العريضة اخلطوط ترسم التي – السياسي واإلسالم غزة بقطاع اخلبيرة –) الكتابين يف تظهر التي( روي

 مبكر وقت منذ الهولوكوست، من الناجين من زوجين ابنة وهي أدركت، لقد. وقناعاتها الشخصي السياسي وعيها
 بدأت مراهقتها منذ كانت وقد. الجئاً يصبح وأن دياره، من مقتلعاً يكون وأن عائلته، اإلنسان يفقد أن معنى ما

 صاغت بمعاناتهم وسمعت مرة أول الفلسطينيين قابلت وعندما. والديها معاناة من الكلية التضمينات تستخلص
. نوعها يف فريدة ليست فهي جداً، ومؤثرة شخصية روي ساره قصة أن ومع. الكلية املعايير هذه من انطالقاً حكمها

 قد اإلنسان، حلقوق الفاضحة إسرائيل انتهاكات لتبرير أيديولوجية أداة البعض استعمله الذي فالهولوكوست
  .حدة اليهود إسرائيل نقاد أكثر من لكثير األخالقية األحكام لصوغ نفسه الوقت يف استخدم

  
 إذ وهو. أصالة األكثر هي الزار دانييل مقالة أن غير مقاالت، عدة يف اإلسرائيلية – األميركية العالقة وحتُلَّل

 املشترك اإلدراك إىل يرتكز التحالف هذا أن إىل يذهب الدبلوماسية، جذورها من بدالً األيديولوجية أسسها يتفحص
 أيضاً بل الفرادة، جمرد ال" االختيار" بمفهوم الزار ويعني. عليا سلطة جانب من اختير قد لكونه البلدين من كل يف

 ليفرضا اختيرا باعتبارهما أنفسهما إىل ينظران البلدين أن إىل ويخلص. عليا لغاية وكُرِّسا اختيرا قد البلدين كون
  .يعجبه مل أم الدويل اجملتمع ذلك أعجب سواء العامل، على إرادتيهما

  
 النوعية ذات املداخل من حفنة على ويحتوي األحيان، بعض يف التكرار على ينطوي" صهيون مقارعة" أن ومع

 الواليات يف املتداولة األساطير من الكثير يواجه التوقيت وجيد قوي كتاب فهو املداخل، بقية مستوى عن املتدنية
. للنزاع اإلعالمية بالتغطية يتعلق ما األساطير هذه ومن. وأصوله اإلسرائيلي – الفلسطيني الصراع عن املتحدة
 الذي ،"راديو ببليك ناشونال" أذاع ،2001 سنة من األوىل الستة األشهر خالل أنه مثالً، أكرمان، سيث ويكشف
 فلسطينيًا، 52و إسرائيلياً 62 وفاة عن أخباراً املتحدة، الواليات يف توازناً  اإلعالم وسائل أكثر من كثيرون يعتبره
% 81 خبر نقل تم: أُخرى بعبارة. النزاع يف فلسطينياً 148و لياًإسرائي 77 نفسها الفترة يف احلقيقة يف قتل بينما

 هذا أن إىل أكرمان ويشير. الفلسطينية الوفيات من% 34 بمجرد مقارنة الراديو هذا على اإلسرائيلية الوفيات من
 الفلسطينيون فاألطفال: التغطية من املزيد على يحصلون" األبرياء" الضحايا كون بمجرد يفسر أن يمكن ال النمط
 كانوا الفلسطينيون األمن رجال بينما البالغين، من إعالمية تغطية نيل يف حظاً أقل كانوا يقتلون كانوا الذين

: معكوساً النمط فكان اإلسرائيليين حال يف أمّا. الفلسطينيين املدنيين فرص على تزيد التغطية من بفرص يحظون
 تغطية من أكبر بتغطية يحظون واملدنيون البالغين، تغطية من أكبر بتغطية يحظون اإلسرائيليون األطفال كان

 األطفال يستهدفون الفلسطينيين أن يف فكروا ما إذا اإلذاعة هذه إىل املستمعون يالم أن يمكن ال لذلك. اجلنود
  .األمن رجال تستهدف إسرائيل بينما واملدنيين األبرياء

  
 ويضيف العناية، من بمزيد اختيارها تم فيه فاملقاالت. كثيرة نواح من بنياناً أمتن ،"منبوذون أنبياء" شاتز، كتاب

 نقد منها املوضوعات، من الكتابين بين يجمع. التداخل من كثير دون من مهمة معلومات مداخله من مدخل كل
 مسألة األُخرى املوضوعات ومن. أُخرى ناحية من بديلة سبل وتقديم ناحية، من الصهيوين واملشروع الصهيونية

 اندالع قبل كتب" منبوذون أنبياء" مقاالت معظم أن هو الكتابين بين األساسي الفارق. بإسرائيل وعالقتها اليهودية
 حنه أمثال من – العشرين القرن يف اليهود املفكرين أملع من كانوا لكتّاب أميركية غير بأقالم الثانية االنتفاضة

 فصول فكل ذلك، ومع. تروتسكي وليون هعام، وأحاد فرويد، وسيغموند أينشتاين، وألبرت بوبر، ومارتن أريندت،
 وسياسية، وروحية، نظرية، كأرضية مناح عدة يف وتستخدم حالياً، ملحة سياسية موضوعات تتناول الكتاب

  ".صهيون مقارعة" يف املداخل من لكثير
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 أنه مقنعة بصورة تشومسكي نوعام يحاجج ،"جديدة باردة حرب نحو" كتاب من وأخذ ،1975 سنة كُتب مقال ففي
 هذه يف الدولة ألن األساسي باملعنى ديمقراطية تكون أن رمز، جمرد من أكثر اليهودية حيث يهودية، لدولة يمكن ال

 تثير فصول عدة من واحد هو تشومسكي كتبه الذي الفصل. حمددة عرقية لفئة تفضيلية معاملة تقدم احلالة
 حديثاً  مثاالً  كلوغ بريان اإلنكليزي الفيلسوف ويقدم. وإسرائيل اليهودية بين بالعالقة اخلاصة كةالشائ املسألة
 Authorized) اليهودية اليومية الصلوات لكتاب احلديثة الطبعة ففي. للغاية إشكالية بطريقة االثنين ربط لكيفية

Daily Prayer Book of the United Hebrew Congregations of the Commonwealth) ، تظهر 
 إحمه. املقدسة أرضنا حامي اإلسرائيلي، اجليش تذكر السماوي، أبانا: "السبت يوم شعائر من كجزء التالية الصالة

 والتشريد التدمير حتى يه؟يد أعمال كل: "فوراً كلوغ ويسأل." يديه أعمال كل على بركتك وابسط وكَرْب، خطر كل من
 من مؤسسة إىل حتويله جرى قد اإلسرائيلي اجليش أن يضيف ثم..." ونابلس الله ورام جنين يف اقترفهما اللذين

  .نفسها اليهودية مؤسسات
  

 إن بل اليهودية، يف مؤسسة أصبح الذي هو اإلسرائيلي اجليش ليس: رأسه على يقلب أن إىل يحتاج كلوغ زعم إن
 على إسرائيل استيالء إن. التحديد وجه على إسرائيل لدولة أو اإلسرائيلي، للجيش مؤسسة أصبحت اليهودية
 كما. اإلسرائيلية للديمقراطية التامة واالستحالة العودة قانون أهمية أقلها من ليس مهمة، آثار عدة خلّف اليهودية

 هذا يف الكتابين هذين حمررو وقع وقد. يرقهم مل أم ذلك أراقهم سواء وأفعالها، بإسرائيل العامل يهود كل ربط أنه
  .قليل بعد األمر هذا إىل وسأعود يدرون، ال حيث من أيضاً الفخ

  
 غير أو للصهيونية املناهضين من منهم كثير وكون اليهود، من الكتابين هذين يف املساهمين جميع كون إن

 كتابات إالّ يدرجوا بأالّ احملررين وقرار. واليهودية إسرائيل بين العالقة حتمية ما بصورة ينقضان صهيونيين،
 بعضهم يعتبر الذين اليهود، الكتّاب من العدد ذلك كون أن هو األول: إضافيين هدفين عن صادراً يبدو اليهود كتبها

 حتت من البساط يسحب الصهيونية التوجهات وبعض إسرائيل سياسات ينتقد واألخالقيين، املفكرين أبرز من
 املساهمين من كثيرون كان ملّا أنه هو والثاين. السامية معاداة على دليل إسرائيل إدانة بأن القائلة احلجة أقدام

 من للمزيد تتعرض باتت التي احلركة، هذه أوجه تعدد إظهار إىل يتوصالن الكتابين فإن الصهيونية إىل ينتمون
  .السواء على ونقادها أتباعها جانب من التجاهل

  
". اليهودي غير اليهودي" دويتشر يتسحاق مقالة أهمية تظهر فقط باليهود الكتابة بحصر احملررين قرار سياق ويف

 سبينوزا، أمثال من كبار ثوار بين املشترك اجلامع ما: هو املقال هذا يف دويتشر يطرحه الذي املركزي والسؤال
 التي األوضاع أن" إىل يشير فهو مركبة، إجابته أن ومع وفرويد؟ وتروتسكي، لوكسمبورغ، وروزا وماركس، وهاينه،

 دينية، أو قومية بحدود حمدودة كانت أفكار مع يتصاحلوا بأن لهم تسمح تكن مل وعملوا هؤالء ظلها يف عاش
 غير اليهودية، حدود تخطوا جميعاً أنهم إىل دويتشر ويخلص." العامل إىل شمولية نظرة أجل من السعي إىل ودفعتهم

 هنا ومن – اليهودي التراث إىل ينتمون اليهودية والقرارات الفكر يتجاوزون الذين اليهود الهراطقة أن يضيف أنه
 هذا من الكتابين هذين يف املساهمين معظم إىل النظر يمكن وهكذا". اليهودي غير اليهودي" مقالته عنوان جاء

  .يهود غير يهود إنهم: املنظار
  

. الكتابين هذين ذلك مع تسم التي الهوية سياسة من نوع على يتغلب أن أيضاً يحاول نفسه دويتشر أن يبدو لكن
 قرر شاتز أن يبدو ولذلك. مهم سياسي بإعالن القيام يريدون أنهم اليهود الكتّاب على احملررين اقتصار من واضح
 أن ومع. هويتهما جرّاء خاصة أهمية مساهمتهما تكتسي وفرويد، كأينشتاين أشخاص من مساهمات إدراج

. للغاية إشكالية مقاربة تمثل ذلك إىل إضافة فهي واضحة،" اليهود على االقتصار" الستراتيجيا السياسية الفعالية
 املطاف نهاية يف وتضعف املسبقة، األحكام بعض إنتاج إعادة يف فعلياً تساهم االستراتيجيا هذه بأن ذلك

  .بها التقدم احملررون يتوخى التي األخالقية املواقف
  

 ظلت احملتلة، األراضي على العسكري احلصار لكسر حماولة يف. فكرتي لتوضيح مثالً أعرض بأن يل اسمحوا
 التي املواكب هذه وكانت. الغربية الضفة إىل سيارات مواكب ترسل أعوام طوال اليهودية – العربية" تعايش" منظمة
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 وكان اإلسرائيلية، العسكرية التفتيش حواجز على مراراً  توقَف واليهود، الفلسطينيين النشطاء من مئات عدة تضم
 األفعل من كان اإلسرائيلي، اإلطار ضمن. اجلنود مع تتفاوض أن املنظمين من صغيرة جمموعة على عادة يتوجب

 للقيام عسكرية خلفية اكتسبوا الذين اليهود الذكور من إسرائيليين نشطاء دائماً اختارت" تعايش" أن لو ما حد إىل
 وقد العسكرية، باملصطلحات أكثر عارفين يكونوا أن كهؤالء نشطاء شأن من إذ املنظمة، باسم باملفاوضات

 النساء بينما باحلاجز، املوجلين اجلنود احترام على احلصول استطاعوا وربما الكبار، الضباط أحياناً يعرفون
 لكونهم بارتياب اجلنود إليهم ينظر إسرائيل يف الفلسطينيون واملواطنون اجملال، هذا يف" فعالية" أقل اليهوديات

  .العدو معسكر من جزءاً يعدّون
  

 املفاوض الفريق عداد يف يكون أن على دوماً وحرصت االستراتيجيا، هذه البداية منذ جتنبت" تعايش" لكن
 اثنين ذكر على سأقتصر أسباب، لعدة القرار هذا اتخذ وقد). فلسطينيات نساء كن ما وكثيراً( ونساء فلسطينيون

 قد أمر احلصار، لكسر حماولة يف جنب إىل جنباً  والفلسطينيين، اليهود من ونساء، رجال وقوف إن أوالً،: هنا منها
 على إسرائيلي جندي يستطع مل املرات إحدى ويف. اإلسرائيلي اجملتمع تشكل عديدة ثنائية تقسيمات لنسف استخدم

 يف يكن مل". عربياً رجالً حقاً" كان التفاوض، فريق يف املشارك ،)الفلسطيني( حممداً أن يصدق أن احلواجز أحد
 مستعصياً  أمراً ذلك كان – نفسه الفريق يف عضوين يكونا أن وفلسطيني ليهودي يمكن كيف يستوعب أن قدرته

 ثانياً،. القوة وعالقات املسبقة األحكام بعض ينسف قوياً سياسياً إعالناً  ذاته يف األمر ذلك صار وقد. الفهم على
 الذكور النشطاء منظور عن خمتلف منظور األحيان من كثير يف املفاوضات فريق يف والنساء للفلسطينيين كان

  .اإلسرائيلي اجليش يف العسكرية اخلدمة أدوا كانوا الذين
  

 وعدة وإسرائيل، اليهودية بين والعالقة للسامية، العداء يكوِّن وما الصهيونية، مناقشة شأن من كان: أُخرى بعبارة
. اليهود غير من أصوات على اشتملت أنها لو عظيمة إفادة تفيد أن الكتابين، هذين يف أثيرت مهمة أُخرى قضايا
. إف. وآي زونتاغ، وسوزان ريتش، أدريين أمثال من كتّاب جتاور عن الناجم السياسي اإلعالن شأن من وكان

 وريتا فيسك، وروبرت خوري، والياس درويش، حملمود مقاالت مع الكتابين يف كتاباتهم تظهر الذين ستون،
 القبَلية، التعصبات أشكال نسف على يساعد أن ذلك شأن من كان. للقضية وأوفى جذرية أكثر يكون أن جياكامان،

 مقاالت لقارئل يقدمان الكتابين أن من الرغم وعلى لذا،. اليهودي غير اليهودي فكرة دراماتيكية بصورة يوسع وأن
 فهما سياسية، أداة جتعلها روحية، مسحة من به تتسم وما وحتليالت، معلومات من حتتويه ما جلهة ممتازة

 استراتيجيا استعمال بهما أدى الظاملة، القوة عالقات بعض نسف حماولتهما ففي. ما حد إىل الغاية عن ينحرفان
 وأن إسرائيل، ينتقد أن له يجوز بمن املتعلقة األساسية االنحيازات بعض إنتاج إعادة إىل اليهود على االقتصار
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