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ملخص: 

االأخرية من  االآونة  التي طرحها قادتها يف  اإ�رشائيل،  اإن م�ساألة ق�سية يهودية دولة 
خالل ت�رشيحاتهم، ُتعد من اأخطر الق�سايا املطروحة يف منطقة ال�رشق االأو�سط؛ الأنها تهدد 
م�سري الق�سية الفل�سطينية، وتنذر باندثارها متامًا، وبخا�سة اإذا ما ُو�سع هذا الطرح حمل 
التنفيذ الفعلي على االأر�ص، واأ�سبح اأمراً واقعًا، دون فعل �سيء ملمو�ص من اجلانب العربي.

مل يكن وليد هذه الت�رشيحات، بل �سبقها يف  الدولة(  )يهودية  وللحقيقة فاإن طرح 
من  الثاين  الن�سف  يف  وحتديداً  ال�سهاينة،  القادة  من  للعديد  ت�رشيحات  احلديث  التاريخ 
القرن  من  االأول  الن�سف  خالل  االإنكليز  ال�سا�سة  عن  �سدر  ما  واأي�سًا  ع�رش،  التا�سع  القرن 
الع�رشين، كما يف ت�رشيح بلفور عام 1917، وتقرير اللجنة امللكية )تقرير جلنة بيل( عام 
1937، واأخرياً القرار الدويل رقم 181، الذي �سدر عن اجلمعية العامة لالأمم املتحدة عام 

.1947
)الدولة(؛  بيهودية  يتعلق  فيما  اإ�رشائيل  قادة  ت�رشيحات  خطورة  تكمن  راأينا  ويف 
واإفراغها من  ملفاتها،  وكل  برمتها  الفل�سطينية  بالق�سية  االأذى  اإحلاق  اإىل  �ستوؤدي  باأنها 
م�سمونها، و�ستجعل من الفل�سطينيني ومن دولتهم املنتظرة جمرد رقم ثانوي ال قيمة له 

يف منطقة ال�رشق االأو�سط. 
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Abstract: 
The issue of Israel, which has been raised by the Israeli leaders in recent 

times as a Jewish state is considered as the most serious issue in the Middle 
East; because it threatens the fate of the Palestinian issue, and will completely 
demolish it especially if the Israelis implement it on the ground and make it 
real, without doing anything to face the Arab official regimes.

In fact, speaking about the (Jewish State), was not initiated only in these 
statements, but was preceded by what has been declared in modern history 
by Zionist leaders' statements particularly in the second half of the nineteenth 
century. This was also what the British politicians issued during the first half 
of the twentieth century, as in the Balfour Declaration in 1917, and the report 
of the Royal Commission (Peel commission report) in 1937, and finally the 
UN Security Council Resolution 181, issued by the General Assembly of the 
United Nations in 1947.

In our view, the seriousness of the statements of the Israeli leaders 
regarding the Jewish State will cause a great harm to the whole Palestinian 
issue and all its files, and will empty it of all its content, and will make the 
Palestinians and their expected state a minor issue that has no value in the 
Middle East.
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مقدمة: 
يف  النادرة  املو�سوعات  من  ن�ساأتها  وجذور  اإ�رشائيل  دولة  يهودية  عن  احلديث  اإن 
تاريخنا املعا�رش، ويكت�سب هذا املو�سوع اأهميته من تكرار حديث قادة دولة اإ�رشائيل عن 
يهودية دولتهم؛ وحق اليهود باأن تكون دولتهم دولة يهودية خال�سة من اأي جن�ص عرقي 
اآخر، فاإنهم يبتغون دولة عن�رشية متامًا ال ي�ساركهم  اأو مبعنى  اأو ديني مغاير لليهودية؛ 

فيها اأحد. 
جديد  قدمي  هو  بل  باجلديد؛  لي�ص  الدولة  يهودية  م�سطلح  فاإن  اأمر؛  من  يكن  ومهما 
التا�سع  القرن  ال�سهيونية يف  رواد احلركة  بدايًة مع  التعبري، فهذا امل�سطلح ظهر  اإن جاز 
ع�رش، ثمَّ اأّكده الزعيم ال�سهيوين »تيودور هرتزل« يف املوؤمتر ال�سهيوين الأول يف بازل 
الربيطانية  االأوىل منحت احلكومة  العاملية  اندالع احلرب  1897م، ومع  ال�سوي�رشية عام 
ت�رشيحًا لليهود، �ُسمي با�سم »ت�رشيح بلفور« عام 1917م؛ يق�سي بحقهم يف اأن يكون 
اأقّرت  فل�سطني،  على  بريطانيا  انتداب  فرتة  وخالل  فل�سطني،  اأر�ص  على  قومي  وطن  لهم 
ين�ص  الذي  1937م،  عام  بيل(  جلنة  )تقرير  امللكية  اللجنة  تقرير  الربيطانية  احلكومة 
على تق�سيم فل�سطني اإىل دولتني:  اإحداهما عربية واالأخرى يهودية؛ اأي اأن هذا التقرير و�سع 
م�ساألة الدولة اليهودية الأول مرة يف بوؤرة االهتمام الدويل؛ وذلك بعد اأن كان �سك االنتداب 
على فل�سطني، ين�ص على �رشورة تنفيذ ما �سدر يف ت�رشيح بلفور من اإقامة وطن قومي 

لليهود. 
اأما القرار الدويل 181 لعام 1947م، والذي �سدر عن اجلمعية العامة لالأمم املتحدة، 
فقد كان القرار الر�سمي لتطبيق تق�سيم فل�سطني فعليًا اإىل دولتني: عربية ويهودية، واعُترب 

هذا القرار ملزمًا للجميع، وال يجوز رف�سه اأو نق�سه. 
ومع بداية اإرها�سات الت�سوية ال�سلمية لق�سايا احلل النهائي عام 2007، بداأت اإ�رشائيل 
يف التهرب من ا�ستحقاقاتها عرب ت�سويقها مل�ساألٍة خطرية، هي �رشورة االعرتاف الفل�سطيني 
والعربي بيهودية دولتها، و�ساركها الرئي�ص االأمريكي »جورج بو�ص االبن« ب�رشورة تنفيذ 

ذلك املطلب، ومن بعده الرئي�ص احلايل »باراك اأوباما«. 
وتنبع اأهمية هذه الدرا�سة، من خطورة الطرح الذي عر�سه قادة اإ�رشائيل يف املحافل 
كافة، �سواء االإقليمية منها اأو الدولية، مِلا �سيرتتب على و�سع هذا الطرح على اأر�ص الواقع 
من خماطر ج�سيمة على الق�سية الفل�سطينية، مما ينتفي معه حق الفل�سطينيني باملطالبة 
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بعودة الالجئني الفل�سطينيني اإىل ديارهم التي �رُشدوا منها عام 1948؛ واأي�سًا اخلطر الذي 
�سكان  عدد  اإجمايل  اىل  ن�سبتهم  تزيد  الذين  وهم  اإ�رشائيل  داخل  الفل�سطينيون  ي�ست�سعره 
اإ�رشائيل عن 20 باملائة؛ الأن م�سطلح )يهودية الدولة( يحمل يف طياته –بالتاأكيد- توجهًا 
اإ�رشائيليًا لطرد اأبناء فل�سطني من وطنهم بزعم احلفاظ على نقاء الدولة اليهودية، ي�ستوي 

يف ذلك فل�سطينيو اأرا�سي 1967م واأرا�سي 1948م. 
وقد اعتمدت الدرا�سة اأ�سا�سًا على املنهج الو�سفي التحليلي؛ نظراً النعدام املراجع التي 
حتدثت عن م�ساألة يهودية دولة اإ�رشائيل، اأو الدولة اليهودية، والتي مرَّ الكثريون عليها مرور 

الكرام، دون اإدراك ملخاطرها، كما �ستو�سحها الدرا�سة. 
فاإن ُوفقت يف هذه الدرا�سة؛ فاإن التوفيق من عند اهلل؛ واإن ق�رّشت فهذا منتهى مقدرتي 
يف الو�سول اإىل النتائج التي تو�سلُت اإليها؛ كما اأنني اأمتنى من الباحثني االآخرين، العمل 
على بحث هذه الق�سية من زوايا عدة، الإماطة اللثام عن املخططات االإ�رشائيلية لتهويد كل 

فل�سطني التاريخية حل�ساب م�ساحلهم اال�ستعمارية. 

مصطلح الوطن القومي اليهودي يف اسرتاتيجية الساسة اإلنكليز: 
ارتكبتها  التي  الكربى  باجلرمية  االإقرار  كان،  ًا  اأيَّ الباحث  على  فاإن  بدء  ذي  بادئ 
بريطانيا العظمى يف اختالق دولة اإ�رشائيل على اأر�ص فل�سطني التاريخية، فلوال اجلرمية مِلا 
عت هذه الدولة على اخلريطة ال�سيا�سية ملنطقة ال�رشق االأو�سط، واأ�سبحت فيما بعد العبًا  ُو�سِ
اأ�سا�سيًا فيها؛ ذلك اأنه مهما اأُوتي قادة احلركة ال�سهيونية من براعة، فالدور الربيطاين كان 
بقوة،  اليهودية  ال�سهيونية  الطموحات  اندفعت من خالله  الذي  الرئي�سي  ال�رشيان  مبثابة 
الهدف املن�سود يف  لتجد بعد ذلك كل املعوقات، وقد بداأت بالتال�سي بخطًى حثيثة، نحو 

اإقامة تلك الدولة. 
اإىل فل�سطني تعود تاريخياً  اليهود  اإعادة  الربيطاين مب�ساألة  وبدايات الهتمام 
 )Puritanism( »البيورتان«  ُت�سمى  ال�سابع ع�رش، عندما قامت جماعة دينية  القرن  اإىل 
اإنكلرتا، حيث طالبوا خالل تلك الفرتة  بالثورة، وجنحوا من خاللها يف التحكم يف �سوؤون 

باإعادة اليهود اإىل فل�سطني)1(. 
ومنذ منت�سف القرن التا�سع ع�رش اأ�سحت فل�سطني حمط اهتمام احلركة ال�سهيونية، 
ذلك  االإجنليكانية،  العظمى  بريطانيا  تعاطف  االأول:  املقام  يف  منها  عدة،  الأ�سباب  وذلك 
املذهب القريب من املذهب الربوت�ستانتي مع اليهود يف اإقامة وطن قومي لهم يف فل�سطني، 
امتثااًل مِلا ورد يف العهد القدمي من عودة اليهود اإليها، واإعادة بناء هيكل �سليمان املزعوم 
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الوزراء  رئي�ص   )Palmerston( »باملر�ستون«  الفايكونت  وجدنا  لذلك  القد�ص،  مدينة  يف 
املنافع  االآ�ستانة،  يف  االإنكليزي  ال�سفري  اإىل  بها  بعث  ر�سالٍة  يف  بو�سوح  بنّي  الربيطاين، 
ال�سيا�سية واملادية التي �ستعود على ال�سلطان العثماين، من جّراء ت�سجيع الهجرة اليهودية 
اإىل فل�سطني؛ واأن عودة اليهود اإليها بدعوة من ال�سلطان نف�سه وحتت حمايته، �سوف ت�سّكل 
اأو من �سيخلفه، يف اال�ستيالء  �سداً منيعًا يف وجه خمططات حممد علي با�سا حاكم م�رش 

على اأمالك الدولة العثمانية)2(. 
قن�سلية  اأول  لها  افتتحت  قد  اأفعال،  مو�سع  االأقوال  لو�سع  متهيداً  بريطانيا  وكانت 
اجلالية  حلماية  ون�ساطها  جهودها  معظم  ووّجهت   ،1838 عام  القد�ص  مدينة  يف  غربية 
فقد  القن�سلية،  لتلك  ال�ساغل  ال�سغل  اليهود  م�ساألة حماية  فاأ�سحت  فل�سطني؛  اليهودية يف 
اأبدى »باملر�ستون« رغبة �سادقة حلماية اليهود يف فل�سطني، الأ�سباٍب ُو�سفت باالإن�سانية 
من جهة، وللمنافع التي من املتوقع احل�سول عليها لكلٍّ من ال�سلطان العثماين واإنكلرتا من 
جهٍة ثانية، ولرغبته ال�سخ�سية بعودة اليهود اإىل فل�سطني، ونيته ا�ستغالل ذلك الوجود داخل 

الدولة العثمانية، لتعزيز النفوذ الربيطاين يف منطقة ال�رشق من جهة ثالثة)3(. 
وكان من اأهم اأهداف قادة احلركة ال�سهيونية، ثمَّ املنظمة ال�سهيونية العاملية، هو 
فًا، يف حماولٍة من جانب هوؤالء القادة لرت�سيخ مفهوم  اإقامة دولة حتمل ا�سمًا تاريخيًا �رشِ
اإ�رشائيل ككيان تاريخي، حمل امل�سمى نف�سه يف التاريخ القدمي؛ وعلى الرغم من اأن فكرة 
هذا الكيان هو كيان يهودي يف االأ�سا�ص؛ فاإن هوؤالء القادة ابتعدوا يف البدايات عن تو�سيف 
وبخا�سة  الكيان؛  لهذا  العامل  رف�ص  من  خل�سيتهم  اليهودية،  كالدولة  دينية  ب�سمة  الكيان 
اأن دول العامل يف القرن التا�سع ع�رش كانت تنحى منحى النمط القومي، اأو على اأقل تقدير 
اأن  اعتبار  على  القومي؛  النمط  ا�ستخدام  ال�سهيونية  احلركة  قادة  فارتاأى  القطري؛  النمط 
دولة اإ�رشائيل املزمع اإن�ساوؤها �ستكون للقومية اليهودية التي جتمع بني اأجنحتها كل �ستات 
اليهود يف العامل؛ مع عملهم الدوؤوب على اأن يحمل اأي قرار بخ�سو�ص دولتهم ا�سم الدولة 

اليهودية، ال�ستخدامه عندما تقت�سي الظروف ذلك. 
عام  �سوي�رشا  يف  بازل  مبدينة  االأول  ال�سهيوين  املوؤمتر  انعقاد  اأن  تاريخيًا  والثابت 
1897م، الذي �سمَّ كل التجمعات ال�سهيونية يف العامل، كان مبثابة االإعالن االأول الإن�ساء 
الدولة اليهودية، فمن خالله ُو�سعت اللبنات االأوىل واملقومات االأ�سا�سية ال�رشورية لقيام 
تلك الدولة على اأر�ص الواقع، وظهر ذلك جليًا من خالل حتديد املوؤمتر الأهدافه، والتي كان 
من اأهمها:  خلق وطن لل�سعب اليهودي يف فل�سطني ي�سمنه القانون العام؛ وقد تعّمد موؤمتر 
الأ�سباٍب   )Home( اأو   )Hermstaeete( »وطن«  تعبري  الرئي�ص  قراره  يف  ي�ستعمل  اأن  بازل 
دبلوما�سية، بينما كان الهدف احلقيقي للموؤمتر منذ البداية هو »دولة يهودية«، ولتحقيق 
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هذا الهدف ال بد من و�سائل لتنفيذها، منها:  العمل على ا�ستعمار فل�سطني بو�ساطة العمال 
الزراعيني وال�سناعيني اليهود وفق اأ�س�ص منا�سبة، وتقوية ال�سعور والوعي القومي اليهودي 
وتغذيته، بل اأكرث من ذلك فقد اأّلف »تيودور هرتزل« )Theodor Herzl( عام 1895م كتابًا 
اأ�سماه )الدولة اليهودية( ، ون�رشه يف العام التايل، �رشح فيه اأفكاره حول امل�ساألة اليهودية 

واحللول التي يتوخاها لها)4(. 
يت�سح لنا مما �سبق؛ اأن فكرة اإن�ساء الدولة اليهودية كانت الأ�سا�س لدى قادة 
القومي  الوعي  تقوية  اأولوياتهم  لذا كان من  »هرتزل«؛  راأ�سهم  وعلى  ال�سهيوين  الفكر 
ل ولغة  عند يهود العامل، كما لو كانوا جميعًا من اأ�سوٍل واحدة متحدة، يجمعهم ن�سب متاأ�سّ
واحدة جتمع بينهم؛ على الرغم من اأن تلك االأمور من ال�سعب توكيدها، يف ظل تعدد التواجد 
اليهودي يف اأنحاء العامل كافة، وعدم حتدثهم جميعًا باللغة العربية، بل بلغاِت البلدان التي 
عا�سوا فيها، وجاء كتاب »هرتزل« عن الدولة اليهودية ليدعم تلك الفكرة بني اليهود، ولكن 
مما ا�سطر  اإن�ساء وطن يحمل ا�سمًا دينيًا وقتذاك حمبذاً،  كما �سبقت االإ�سارة مل تكن فكرة 
»دولة  هي:  نظرهم  وجهة  من  تاريخٍي  ا�سٍم  لختيار  »هرتزل«  بعد  القادة  هوؤلء 

اإ�رشائيل«. 
وكان اال�ستعمار اال�ستيطاين عند احلركة ال�سهيونية جمرد اأداة خللق القومية والدولة 
القومية، ولي�ص لقومية قائمة ومتحققة بالفعل؛ لذا ر�سمت تلك احلركة خططها للعمل على 
التاريخ  اأن  واعتربوا  ف؛  الإقامة دولة يهودية قومية �رشِ االأ�سليني  فل�سطني  �سكان  اإجالء 

اليهودي القدمي هو �سك ملكية اليهود لفل�سطني)5(. 
ومهما يكن من اأمر؛ فاإن اهتمام »هرتزل« بالتوجه نحو بريطانيا لتنفيذ املخططات 
املرتبة  يف  اأتى  بل  العثمانية،  الدولة  ثمَّ  اأملانيا  نحو  لتوجهه  �سابقًا  يكن  مل  ال�سهيونية، 
ملكية  جلنة  ت�سكيل  اإىل   ،1902 عام  الربيطانية  احلكومة  ا�سطرت  عندما  وذلك  الثالثة، 
اإىل  ب�سبب زيادة هجرة يهود رو�سيا وبولندا  بريطانيا،  اإىل  اليهودية  الهجرة  للتحقيق يف 
االأحياء ال�رشقية من لندن؛ وخ�سيتها من اأن يوؤدي ذلك الزدياد املعار�سة، وبالتايل ظهور 
موجة من الال �سامية داخل املجتمع الربيطاين، وكان »هرتزل« قد اأدىل ب�سهادته اأمام هذه 
اللجنة؛ فاأعلن اأن اليهود يحملون عقدة الال �سامية معهم اأينما حّلوا؛ وراأى اأن احلل الوحيد 
)6(؛ علمًا باأن »هرتزل« كان قد  اأوروبا  اإقامة وطن قومي لليهود خارج  لهذه امل�سكلة هو 
ف�سل يف العام نف�سه يف احل�سول على موافقة ال�سلطان العثماين عبد احلميد الثاين يف اإقامة 
م�ستوطٍن يهودي يف فل�سطني يتمّتع بحكم ذاتي، رغم الو�سائل واالإغراءات كافة التي اتبعها 

مع ال�سلطان)7(. 
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ويف عام 1905 كان حزب املحافظني الربيطاين قد دعا �رشاً اإىل عقد موؤمتٍر، يهدف 
اإىل اإيجاد اآلية معينة حتافظ على تفوق ومكا�سب الدول اال�ستعمارية اإىل اأطول اأمد ممكن، 
وقّدم فكرة امل�رشوع حلزب االأحرار احلاكم اآنذاك، حيث كان يراأ�ص احلكومة وقتذاك »هرني 
�سمَّ  الذي  املوؤمتر  انعقد  ذلك  ، ومبوجب   )Henry Campbell Bnrman( كامبل برنمان« 
الدول اال�ستعمارية يف ذاك الوقت، وا�ستمرت مناق�سات املوؤمتر وجل�ساته ملدة �سنتني، ويف 
»وثيقة  اأ�سموها  �رشية  بوثيقة  املوؤمتر  يف  امل�ساركون  خرج   ،1907 عام  املوؤمتر  نهاية 
اإقامة  اإىل  املوؤمتر  دعا  الهدف  ذلك  ولتحقيق  الربيطاين.  الوزراء  رئي�ص  اإىل  ن�سبة  كامبل«، 
دولة يف فل�سطني، تكون مبثابة حاجز ب�رشي قوي وغريب ومعاٍد، يف�سل اجلزء االأفريقي من 

املنطقة العربية عن الق�سم االآ�سيوي منه، للحيلولة دون حتقيق وحدة ال�سعوب العربية)8(. 
على اأن اأول جناح ر�سمي حققته املنظمة ال�سهيونية العاملية، يف �سبيل اإقامة وطن 
قومي لليهود يف فل�سطني، كان الت�رشيح الذي �سدر عن وزير اخلارجية الربيطاين اللورد 
اليهودي »ليونيل والرت روت�سيلد«      اللورد  اإىل   ،  )Arthur J. Balfour( »اآرثر جيم�ص بلفور« 
ثاٍن  ت�رشين   2 يف  العاملية  ال�سهيونية  املنظمة  رئي�ص   )Lionel Walter Rothschild(
)نوفمرب( 1917، و�سّمنه الوعد بت�سهيل حتقيق وطن قومي يهودي يف فل�سطني)9(؛ ويعود 
ذلك  وبناًء على  ر�سمي يف دولة عظمى؛  م�سوؤول  الت�رشيح �سدر عن  الأن هذا  النجاح  هذا 
من  �رشعية  يكت�سب  الهدف  هذا  حتقيق  نحو  العاملية،  ال�سهيونية  املنظمة  حتّرك  اأ�سحى 

اأعطى ما ال ميلك ملن ال ي�ستحق. 
ونتيجًة حلال القلق التي �سادت فل�سطني بعد االحتالل الربيطاين لها، وتف�ّسي ظاهرة 
االنتقادات التي عّمت ال�سحف الربيطانية وو�سلت اإىل جمل�ص اللوردات)10(، ا�سطر »ون�ستون 
الربيطاين  الكتاب  اإ�سدار  اإىل  الربيطاين  الوزراء  رئي�ص   )Winston Churchill( ت�رش�سل« 
االأبي�ص يف عام 1922، وذلك لتهدئة خماوف عرب فل�سطني؛ فاأ�سار اإىل اأن عبارات ت�رشيح 
بلفور ال ت�سري اإىل حتويل فل�سطني بجملتها وجعلها وطنًا قوميًا لليهود؛ واإمنا تعني اأن وطنًا 
كهذا �سوف يتم تاأ�سي�سه يف فل�سطني؛ وطماأن اليهود باأن وجودهم يف فل�سطني هو حق لهم 
ولي�ص منحة؛ واأن معنى ترقية الوطن القومي اليهودي يف فل�سطني، هو زيادة رقي الطائفة 
اليهودية مب�ساعدة اليهود املوجودين يف جميع اأنحاء العامل، حتى ُت�سبح مركزاً يكون فيه 
هذا  فاإن  ولذا  والقومية؛  الدينية  الناحيتني:  من  وفخر  اهتمام  حمط  كله  اليهودي  ال�سعب 
اإن�ساء الوطن القومي اليهودي �سمانًا دوليًا؛  ال�سبب هو الذي جعل من ال�رشوري، �سمان 

واالعرتاف ر�سميًا باأنه ي�ستند اإىل �سلة تاريخية قدمية)11(. 
هدفها  حتقيق  نحو  العاملية  ال�سهيونية  املنظمة  حققته  الذي  الثاين  النجاح  اأما 
)يوليه(  متوز   24 يف  فل�سطني  على  االنتداب  ل�سك  االأمم  ُع�سبة  اإ�سدار  فكان  املن�سود، 
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ال�سك  ت�سّمن  فقد  )�سبتمرب( 1923م،  اأيلول  املفعول يف 29  نافذ  اأ�سبح  والذي  1922م، 
مواد عدة جاءت كلها ل�سالح اليهود والوطن القومي اليهودي يف فل�سطني، منها: املادتان 
لالإدارة  امل�سورة  الإمالء  عمومية  كهيئة  اليهودية  بالوكالة  باالعرتاف  وال�ساد�سة،  الرابعة 
التي  ال�سابعة  اليهود املتواجدين يف فل�سطني، واملادة  الربيطانية والتعاون معها وخدمة 
املادتني  اأن  غري  واليهود؛  العرب  من  لكٍل  م�سرتكة  الفل�سطينية  اجلن�سية  جعل  على  ت  ن�سّ
اخلام�سة ع�رشة والثالثة والع�رشين اأقرتا بالفرق بني اجلن�سية العربية واجلن�سية اليهودية، 
وعملتا على اإثبات هذا الفرق من خالل جعلهما اللغتني العربية والعربية لغتني ر�سميتني 

يف البلد)12(. 
ودون التطّرق لكيفية جناح املهاجرين ال�سهاينة اليهود بالو�سول اإىل فل�سطني وزرعها 
بامل�ستعمرات اال�ستيطانية؛ منذ الربع االأخري من القرن التا�سع ع�رش؛ فاإن زعماء املنظمة 
ال�سهيونية العاملية متّكنوا، وخالل فرتة االنتداب الربيطاين على فل�سطني، من حتقيق كثري 
من النجاحات التي جعلت حلم اإقامة دولة قومية يهودية يف فل�سطني قاب قو�سني اأو اأدنى، 
العاملية  احلرب  قبل  ما  منذ  تكل  مل  ال�سهيوين،  امل�رشوع  خلدمة  الربيطانية  فامل�ساعدات 
االأوىل وحتى اأواخر احلرب العاملية الثانية، عندما �سّلمت بريطانيا الراية للواليات املتحدة 
االأمريكية، لتتحّمل م�سئوليتها يف م�ساعدة امل�رشوع ال�سهيوين يف حلظاته االأخرية؛ وقبل 

اأن ُيب�رش النور على اأر�ص الواقع. 

مصطلح الدولة اليهودية يف تقرير اللجنة امللكية الربيطانية لعام 1937: 
عامي  بني  ما  الفرتة  خالل  الربيطانية  ال�سهيونية–  ال�سيا�سية  العالقات  �سِهدت 
الكربى،  الفل�سطينية  الثورة  االأهمية ملواجهة تطورات  1936– 1939، تطورات غاية يف 
التي اندلعت عام 1936م على ال�سعيدين:  ال�سيا�سي والع�سكري، فكاد التعاون بني الطرفني 
�سيا�سية  اإ�سدار م�ساريع  اإىل  الربيطانية  الكامل، فقد عمدت احلكومة  التعاون  ياأخذ طابع 
الثورة  اأن ف�سلت جميع حماوالتها للق�ساء على تلك  الفل�سطينية؛ وذلك بعد  ب�ساأن الق�سية 
اأربعة  الفرتة  تلك  خالل  اأ�سدرت  املاأزق  ذلك  من  بريطانيا  تخرج  ولكي  الذريع،  بالف�سل 
م�ساريع �سيا�سية، فكان م�رشوع اللجنة امللكية عام 1937م، وم�رشوع اللجنة الفنية )جلنة 
وودهيد( عام 1938م، ثمَّ تالها موؤمتر لندن عام 1939م، واأخرياً اإ�سدار الكتاب االأبي�ص 

يف العام نف�سه)13(. 
حتقيق  جلنة  الربيطانية  احلكومة  �سّكلت  فقد  امللكية،  اللجنة  مب�رشوع  يتعلق  وفيما 
اأبرز مهماتها  من  وكان   ،)Peel( »بيل«  اللورد  برئا�سة  الثورة  لتلك  اأّدت  التي  الدوافع  يف 
ا اإذا كان لدى العرب الفل�سطينيني  التثّبت بعد تف�سري ن�سو�ص االنتداب تف�سرياً �سحيحًا، عمَّ
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اأو اليهود، اأية عالقات م�رشوعة ناجمة عن الطريقة التي اُتبعت فيما م�سى، اأو التي تتبع 
يف تنفيذ االنتداب، والقيام لدى اقتناعها با�ستناد اأية ظالمة من تلك الظالمات اإىل اأ�سا�ٍص 
اللجنة امللكية  الظالمات ومنع تكرارها)14(، ثمَّ رفعت  التوا�سي الإزالة تلك  �سحيح، برفع 
تقريراً باخل�سو�ص اإىل احلكومة الربيطانية يف 22 حزيران )يونيه( 1937م، التي ن�رشته 
يف 7 متوز )يوليه( من العام نف�سه)15(، ورغم انحياز التقرير ل�سالح اليهود يف فل�سطني؛ اإالَّ 
اأنه كان اأهم واأدق تقرير ُكتب حول الق�سية الفل�سطينية خالل فرتة االنتداب الربيطاين؛ فقد 
اأّكد التقرير اأن االأ�سباب الرئي�سية للثورة تكمن يف:  رغبة العرب يف اال�ستقالل القومي، وكره 

العرب الإن�ساء الوطن القومي اليهودي وتخوفهم منه)16(. 
وخال�سة االأمر بالن�سبة للتقرير املذكور؛ ا�ستحالة اأن يحكم فل�سطني باأ�رشها اأيٌّ من 
العرب اأو اليهود، ولي�ص ثمة ما مينع اأّيًا منهما من تويل احلكم يف ق�سٍم منها؛ اإن كان ذلك 
ممكنًا، فالتق�سيم ُيف�سح املجال لتوطيد اأوا�رش ال�سالم يف النهاية، االأمر الذي ال يتيحه اأي 
م�رشوع اآخر)17(، فعر�ست اللجنة م�رشوعًا ين�ص على تق�سيم فل�سطني اإىل دولتني:  اإحداهما 
اإىل  ممر  مع  املقد�سة  االأماكن  اإبقاء  مع  يهودية،  واالأخرى  االأردن،  �رشق  اإىل  ُت�سم  عربية 
يافا حتت �سلطة االنتداب الربيطاين، وطلبت اللجنة اإنهاء االنتداب على فل�سطني وا�ستبداله 
بنظام املعاهدات مع الدولتني املقرتحتني، واأو�ست اللجنة بتعيني جلنة لتخطيط احلدود 

بني الدولتني)18(. 
ومع موافقة احلكومة الربيطانية على قرار تق�سيم فل�سطني يف 7 متوز )يوليه( 1937م؛ 
فاإن القيادة املوحدة للفل�سطينيني رف�ست هذا القرار جملًة وتف�سياًل، اأما القيادة ال�سهيونية 
ورغم ارتياحها اإىل مبداأ التق�سيم الذي يوؤدي اإىل قيام الدولة اليهودية، فقد حددت موقفها 
من القرار نف�سه من منطلقني مهمني:  االأول:  �سعورها ب�رشورة حتقيق ال�سيادة اليهودية، اأو 
اإقامة دولة يهودية يف فل�سطني؛ باأنه العن�رش اجلوهري يف البناء االأيديولوجي ال�سهيوين؛ 
لذلك كان من البديهي اأن ترّحب القيادة ال�سهيونية بالفر�سة املواتية لتحقيقه؛ حتى ولو 
اأوىل نحو حتويل  –ح�سب و�سفها– الأنه �سيكون مبثابة خطوة  اأر�ص امليعاد  يف جزء من 
مل  بع�سهم  اأن  حول  ال�سهاينة  القادة  بني  اخلالف  ودار  يهودية؛  دولة  اإىل  كلها  فل�سطني 
اليهودية يف  الدولة  االآخر خاف على م�سري  املزيد، وبع�سهم  بامل�رشوع طمعًا يف  ير�َص 
ال�سيا�سة  االأ�سا�ص يف  �سيوؤلف حجر  بريطانيا  التعاون مع  اأن  والثاين:   املقرتح.  امل�رشوع 
ال�سهيونية؛ وهذا يعني اأن القيادة ال�سهيونية ربطت م�سريها باالإمربيالية الربيطانية؛ غري 
اأن هذا االرتباط مل يلِغ وجود تيار ميّثل الرغبة يف جذب املنظمة ال�سهيونية وم�رشوعها 
يف فل�سطني اإىل جانب االإمربيالية االأمريكية، التي بداأت تت�رشب اإىل منطقة ال�رشق االأو�سط، 
االأمر الذي بدا جليًا يف املوؤمتر ال�سهيوين الع�رشين، يف 3 - 17 اآب )اأغ�سط�ص( 1937 يف 
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زيوريخ ب�سوي�رشا، حيث مل ُترف�ص فكرة التق�سيم باملطلق، بل خّول املوؤمتر اللجنة التنفيذية 
تعر�سها هذه  التي  ال�رشوط  للتحقق من  الربيطانية  احلكومة  �سلطة مفاو�سة  ال�سهيونية، 

الإن�ساء الدولة اليهودية املقرتحة )19(. 
)Chaim Weizmann( �سبب قبول احلركة ال�سهيونية  ح »حاييم وايزمان«  وقد و�سّ
بقرار التق�سيم بالقول: »مل يكن بو�سعها اأن تتجاهل اخلطر املهدد، الذي دنا واأ�سبح معلقًا 
فوق روؤو�ص يهود اأوروبا، وب�سبب ما يكون لدولة يهودية من احتماالت لتخلي�ص وتنجية، 

بات رف�ص التق�سيم رف�سًا باتًا اأمراً م�ستحياًل«)20(. 
ا كان »وايزمان« قد وافق على امل�رشوع الربيطاين، فخالل اجتماعه مع »اأورم�سبي  وملَّ
غور« )Ormsby Gorr( وزير امل�ستعمرات الربيطاين، وعد ببذل ق�سارى جهده حلمل املوؤمتر 
ال�سكان  اإجالء  على  االإنكليز  وم�ساعدة  التق�سيم،  م�رشوع  على  املوافقة  على  ال�سهيوين 
الفل�سطينيني عن منطقة اجلليل ونقلهم اإىل �رشقي االأردن؛ كما ذكر »وايزمان« اأن الفرن�سيني 
كذلك موافقون على فكرة التق�سيم واإقامة دولة يهودية)21(. واملعلوم اأن »وايزمان« كان 
اأول زعيم �سهيوين يوافق على م�رشوع التق�سيم، فقد مّلح اإىل اإمكانية موافقة ال�سهاينة 
اأمام جلنة  ب�سهادته  اإدالئه  بعد  وذلك  كانتونات)22(،  نظام  اإىل  فل�سطني  تق�سيم  فكرة  على 
لدرا�سة  ا�ستعداد  �سيكون على  باأنه  )دي�سمرب( 1936؛  اأول  امللكية يف 23 كانون  التحقيق 
اأن »وايزمان«  النظام، يف حال تقدميها بعناية فائقة)23(؛ كما  املقرتحات املتعّلقة بذلك 
و�سفه– �سيكون  –ح�سب  امليعاد  اأر�ص  من  جزٍء  يف  اليهودية  الدولة  اإقامة  اأن  يرى  كان 
مبثابة خطوة اأوىل، نحو حتويل فل�سطني كلها اإىل دولة يهودية؛ فعندما �رّشح »ديفيد بن 
اإ�رشائيل ال  اأر�ص  باأن  اليهودية وقتذاك  الوكالة  )David Ben- Gurion( رئي�ص  غوريون« 
تتجّزاأ؛ رد عليه »وايزمان« باأن النقب لن يفر)24(، ومل مي�ِص طوياًل حتى بداأ »بن غوريون« 
يقتنع مبزايا م�رشوع التق�سيم؛ بعد اأن كان من اأ�سد املعار�سني له، وذلك بعد اأن غّلب م�سلحة 
اليهود العليا على خالفاته ال�سخ�سية مع »وايزمان«، بل اأبدى حما�سًا بالغًا للم�رشوع)25(. 
ويف 15 متوز )يوليه( 1937م، حر�ست احلكومة الربيطانية على تو�سيح �سيا�ستها 
 )Neville Chamberlain( »جتاه م�رشوع التق�سيم وما يرتّتب عليه؛ فاأدىل »نيفل ت�سمربلني
بت�رشيٍح حول ال�سيا�سة الربيطانية يف فل�سطني؛ بنّي فيه اأهداف احلكومة الربيطانية العاجلة 
التي �ستقدم اإىل الربملان قبل انف�سا�ص دورة انعقاده؛ اأما االإجراءات اخلا�سة التي �ستتبع 
بالن�سبة للمعاهدات املقرتحة يف تقرير بيل، ف�سوف تكون مو�سع بحث يف امل�ستقبل؛ ويبدو 
اأن بريطانيا كانت تهدف من وراء ذلك اإىل احل�سول على موافقة ع�سبة االأمم على التق�سيم، 
وكانت مناق�سات جمل�ص العموم قد متّيزت بهجوٍم �سديد على م�رشوع التق�سيم الذي اقرتحته 
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»جلنة بيل« امللكية، ويعود ال�سبب يف ذلك اإىل جهود النواب الذين اأيدوا قرار التق�سيم، لكنهم 
مل يوؤيدوا م�رشوع اللجنة امللكية، الذين كانوا يرون فيه عدم حتقيق مطالب الوطن القومي 

اليهودي)26(. 
احلكومة  ا�سطرت  الربيطانية،  ال�سلطات  �سد  عنفًا  الفل�سطينية  الثورة  ازدادت  ومّلا 
-John Woo ( با�سم جلنة وودهيد ُعرفت  فنية جديدة،  لت�سكيل جلنة حتقيق   الربيطانية 

head( وذلك بهدف و�سع م�رشوع تق�سيم جديد، ياأخذ يف اعتباره جلنة التحقيق امللكية، 
ل)27(. ومهما يكن من  ويكون هدف تلك اللجنة تقدمي اقرتاحات مل�رشوع تق�سيم ثالثي مف�سّ
اأمر؛ فبعد و�سول اللجنة للقد�ص يف 27 ني�سان )اأبريل( 1938م، ورف�ص القيادات الفل�سطينية 
 Malcolm( »االجتماع بها، اأّكدت احلكومة الربيطانية على ل�سان امل�سرت »مالكوم مكدونالد
McDonald( وزير امل�ستعمرات على قبولها مببداأ التق�سيم واقتناعها به؛ الأنه اأجنع ال�سبل 
اللجنة فل�سطني ن�رشت احلكومة الربيطانية تقرير  الفل�سطينية، وبعد مغادرة  حلل امل�سكلة 
اللجنة يف 9 ت�رشين ثاٍن )نوفمرب( من العام نف�سه، وب�رشف النظر عن مكونات التقرير؛ فقد 
اأقّرت اللجنة ب�سعوبة التق�سيم ب�سكله احلايل، واقرتحت �سكاًل معداًل للتق�سيم رغم اأنه �سيحرم 
اإدارة �سئونهما املالية، ولكن بعد مراعاة  العربية واليهودية من اال�ستقالل يف  الدولتني:  
اأ�سا�سًا للت�سوية، يف حال ا�ستعداد احلكومة الربيطانية  بع�ص التحفظات ي�سلح الأن يكون 
لتحمل تلك التبعات املالية؛ واأمام تلك ال�سعاب تخلت بريطانيا نهائيًا عن م�رشوع التق�سيم 
فل�سطني  حكم  يف  مب�سئولياتها  اال�سطالع  �ستوا�سل  واأنها  تنفيذه؛  با�ستحالة  القتناعها 

كلها)28(. 
نحلل  اأن  لنا  يبقى  اأهمية،  من  �سابقًا  ذكرناه  مِلا  التاريخي  ال�رشد  يكت�سبه  ما  ومع 
تلك االأمور؛ فاإن ما يعنينا يف املقام االأول هو بيان اأهمية ظهور م�سطلح الوطن القومي 
فيما  عليها  ُيبنى  �سوف  ر�سمية،  دولية  وثائق  يف  مرة  الأول  اليهودية  الدولة  اأو  اليهودي 
بعد؛ فاإن كان هّم القادة ال�سهاينة هو اإن�ساء وطن قومي لليهود يف فل�سطني فهذا �ساأنهم؛ 
ولكن اأن تقوم دولة عظمى كربيطانيا بتبني هذا النهج فهنا تكمن امل�سكلة. ويحق للباحث 
املن�سف اأن يت�ساءل عن ال�سبب الذي دعا بريطانيا للقبول بحق اليهود باإقامة 
دولة يهودية يف فل�سطني، طبقاً مل�ساريعها املتعاقبة لتق�سيم فل�سطني اإىل 
دولتني: اإحداهما عربية والأخرى يهودية، وذلك خالل فرتة الثورة الفل�سطينية 
الكربى ما بني عامي 1936- 1939، كما يحق لنا الت�ساوؤل اأي�سًا عن ال�سبب الذي 
العربية،  بالدولة  بالفل�سطينيني  اخلا�سة  الدولة  لتو�سيف  بريطانيا  دعا 

ولي�س الدولة الفل�سطينية. 



305

2011 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )1( - حزيران 

وكنا قد اأ�رشنا من قبل اإىل اأن م�ساألة ن�ساأة الدول، �سواء ما كان منها موجوداً بالفعل اأو 
ُوجد من العدم، كانت من اأهم الق�سايا التي �سهدها القرن التا�سع ع�رش، لكن تلك الدول كانت 
مبجملها قومية اأو وطنية، لكنها مل حتمل ا�سمًا دينيًا؛ فاإذا ما اأراد اليهود تو�سيف دولتهم 
التي يبتغونها مب�سمى ديني فهذا �ساأنهم؛ لكن اأن تتبنى دولة عظمى اأو املجتمع الدويل ذلك 
اال�سم لدولة يريدون خلقها من العدم، فتلك م�ساألة اأخرى. فالوا�سح مما �سبق؛ اأن بريطانيا 
االإجنليكانية واملتعاطفة مع اليهود واحلركة ال�سهيونية يف اإن�ساء وطن قومي لهم، اأرادت 
ال�سري حتى اآخر ال�سوط يف هذا التعاطف، حتى ولو اأّدى االأمر الإن�ساء دولة حتمل ا�سمًا دينيًا 
كالدولة اليهودية؛ ويبدو اأن اللوبي ال�سهيوين القوي املتواجد داخل اأروقة حكومة �ساحب 
اجلاللة، كان له تاأثريه القوي والنافذ يف اإ�سدار تعليمات لها قوة القانون ل�سالح اليهود 
»هربرت  اللورد  واختيار  االأ�سليني،  التاريخية  فل�سطني  �سكان  الفل�سطينيني،  ح�ساب  على 
�سموئيل« اليهودي كاأول مندوٍب �ساٍم بريطاين على فل�سطني، �سبَّ يف هذا االجتاه، حيث 
ملكية  نقل  جمال  يف  خا�سًة  فل�سطني،  يف  ماآربهم  اليهود  ليحقق  و�سعه  يف  ما  كل  عمل 
االأرا�سي لهم، ومنحهم كل االمتيازات الالزمة لت�سهيل تلك املهمة التي حملها على عاتقه. 
اإذن تقع امل�سئولية االأوىل على بريطانيا بحكم وقوع فل�سطني التاريخية حتت عهدتها 
واإدارتها املوؤقتة، ريثما ُتنقل ال�سلطة يف البالد ل�سكانها االأ�سليني )اأي:  الفل�سطينيون( ؛ غري 
اإنها مل تلتزم مبا قطعته على نف�سها بعد احتاللها لفل�سطني، بل عملت حثيثًا على �رشعة 
الوطنية،  الفل�سطينيني  مب�سالح  احلائط  عر�ص  �ساربًة  بلفور،  ت�رشيح  يف  ورد  ما  تطبيق 
وذلك بالعمل على اقتطاع جزء من اأمالكهم ومنحها الأنا�ص ال تربطهم �سلة وطنية بفل�سطني، 
فكانت فل�سطني بذلك اأول بلد ت�سهد حالة والدة وطن لطائفة دينية، يحمل اأتباعها جن�سيات 
ًا كانت هويته  خمتلفة وال ميّتون لفل�سطني ب�سلة تاريخية؛ اإذ ال يجوز للباحث املن�سف اأيَّ
عليهم  ُنطلق  اأن  ميكن  الذين  القوم  الأن  �سعب؛  م�سطلح  عليهم  ُيطلق  اأن  ودينه؛  وجن�سيته 
ا�سم �سعب هم ممن يعي�سون يف بيئة جغرافية واحدة، ولي�سوا اأنا�سًا يعتنقون ديانة معينة 
اأن يطالبوا  اأنحاء املعمورة؛ واإالَّ جلاز ملعتنقي الديانة االإ�سالمية مثاًل  مبعرثين يف كافة 
باإقامة دولة اإ�سالمية يف اإ�سبانيا؛ وجلاز ملعتنقي الديانة امل�سيحية اأن يطالبوا باإن�ساء دولة 

�سليبية يف فل�سطني الأنها مهد ال�سيد امل�سيح. 
ا �سعرت بريطانيا العظمى باأن الفل�سطينيني ال يقبلون ب�سيادتهم عليها، وال بزرع  وملَّ
اأنا�ص اآخرين غريهم يف فل�سطني، لي�ستولوا على اأرا�سيهم وممتلكاتهم كاليهود الذين قدموا 
من كل فٍج عميق؛ فبعد اأن �سعرت بريطانيا بحالة الغليان وتفاقم الثورات �سدها من هوؤالء 
اإن  نقول  – 1939؛   1936 الكربى  الفل�سطينية  الثورة  يف  جرى  ما  خا�سًة  الفل�سطينيني، 
بريطانيا عمدت اإىل الق�ساء على تلك الثورة من خالل اإ�سدار تقارير غاية يف اخلطورة، من 



306

إسرائيل: دولة  يهودية 

د. أسامة أبو نحل جذور املصطلح وتأثيره على القضية الفلسطينية

للم�ساألة  اإيجاد حل نهائي  �سّكلتها حكومتها، وكان هدفها من وراء ذلك كله  خالل جلان 
الفل�سطينية، وذلك بخلق دولتني على اأر�ص فل�سطني التاريخية، اإحداهما:  عربية واالأخرى 

يهودية. 
حرٍف  كل  تعي  كانت  العريقة،  اال�ستعمارية  اخلربة  �ساحبة  بريطانيا  اأن  ويبدو 
اأو�ست بدولة عربية مل تكن تعني دولة فل�سطينية  اختطته يف تقاريرها تلك، فهي عندما 
يف املقام االأول؛ بل عنت من وراء ذلك اأن باإمكان اأي زعيم عربي لي�ص من اأ�سل فل�سطيني 
وجه  على  االأردن  �رشق  اإمارة  ملك  االأول  اهلل  عبد  كامللك  املقرتحة،  الدولة  تلك  يراأ�ص  اأن 
جتاه  الربيطانية  ال�سيا�سة  مقومات  اأهم  من  كان  بامل�سطلحات،  فالتالعب  التحديد)29(، 
التي  فل�سطني  تق�سيم  لقرارات  الفل�سطيني  الرف�ص  من  الرغم  وعلى  الفل�سطينية؛  امل�ساألة 
اأ�سدرتها بريطانيا جملًة وتف�سياًل؛ اإالَّ اأن الفل�سطينيني والعرب معًا مل يرف�سوا تلك القرارات 
الأنها حملت م�سمى دولة عربية اأو دولة يهودية؛ بل رف�سوها الأنهم يعار�سون مبداأ التق�سيم 
فت الدولة اخلا�سة باليهود بالدولة اليهودية،  اأ�سا�سًا ومن حيث املبداأ. وبريطانيا عندما و�سّ
االلتزام  تاأكيد  ذلك  وراء  اأرادت من  االأوىل:  الناحية  فمن  فراغ،  هذا من  تو�سيفها  ياأِت  مل 
بهذا التو�سيف، فهي مل تقرتح م�سمى دولة اإ�رشائيل بداًل من م�سمى الدولة اليهودية، وذلك 
تلك  تتمكن  اإذا مل  تبتغيه، حتى  الذي  بامل�سمى  العاملية  ال�سهيونية  املنظمة  رغبة  لتنفيذ 
املنظمة من اإطالق هذه الت�سمية ل�سعوبة الو�سع ال�سيا�سي والع�سكري، حتتفظ بحقها فيما 
بعد باالإدعاء بيهودية الدولة املقرتحة، االأمر الذي �سنبحثه فيما بعد، ومن الناحية االأخرى:  
فبحكم انتماء بريطانيا للمذهب االإجنليكاين املوؤمن بحتمية عودة اليهود اإىل اأر�ص امليعاد 
الفر�سة لفر�ص نفوذها على فل�سطني، قد  لها  –ح�سب وجهة نظرهم– فاإنها، وقد �سنحت 
وجدت الفر�سة �سانحة اأمامها وال بد من ا�ستغاللها لتنفيذ تلك احلتمية باإقامة وطن قومي 

يهودي يف فل�سطني. 
واإزاء اقتناع بريطانيا ب�سعوبة تنفيذ خمططاتها الرامية الإقامة وطن قومي يهودي يف 
فل�سطني؛ واأن �سيا�ستها جتاه تلك املخططات تراوح مكانها، بداأت تفّكر جديًا باالن�سحاب من 
فل�سطني، وثمة اأ�سباب عدة دعت بريطانيا للتخلي عن فل�سطني، منها:  اأنها فقدت مقوماتها 
كدولة عظمى من الطراز االأول من جهة، وكنتيجة ملجريات احلرب العاملية الثانية، قفزت 
عامة  االأو�سط  ال�رشق  منطقة  يف  بريطانيا  اأمالك  لوراثة  موؤهلة  كدولة  املتحدة  الواليات 
وفل�سطني خا�سة من جهٍة ثانية؛ واالأهم من ذلك كله اأن بريطانيا مل ُترد بعد نهاية احلرب 
اأن  العربي؛ ومبا  العامل  مع  روابط وم�سالح  لديها من  تبقى  ما  تفقد  اأن  الثانية؛  العاملية 
الواليات املتحدة تنتمي اأي�سًا للمذهب الربوت�ستانتي، فقد اأخذت على عاتقها اال�ستمرار يف 

تنفيذ ما عجزت عنه بريطانيا من خالل م�ساريعها لتق�سيم فل�سطني. 
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»كانت  اليهود قائاًل:  الثانية على  العاملية  اأثر نهاية احلرب  وقد و�سف »وايزمان« 
احلقبة التي جاءت تواً يف اأعقاب احلرب، حقبة مليئة مبر اخليبة لكٍل من الثنني: 
ن�سيبنا  يكن  الأحالم مل  بطالن  اأن  و�سحيح  ال�سهيونية؛  واحلركة  اليهودي  ال�سعب 
لوحدنا، ولكن قلّت املطالب املعادلة ملطالبنا...«)30(، االأمر الذي دعاه لزيارة الواليات 
املتحدة، حاماًل يف قرارة نف�سه توكيد امل�سرت »ت�رش�سل«؛ باأنه اختط لليهود خطة ل�سالح 
»فرانكلني روزفلت« )1933- 1945(  والرئي�ص  وايزمان(  )اأي:   واأنه  اليهودي؛  امل�رشوع 
تبدياًل  �ست�سهد  احلرب  نهاية  اأن  وبخا�سة  تنفيذها؛  على  قادران   )Franklin Roosevelt(
اإىل  املطاف  نهاية  يف  ا�سطرت  بريطانيا  اأن  غري  اليهودي)31(.  القومي  الوطن  مكانة  يف 
رفع الق�سية الفل�سطينية اإىل هيئة االأمم املتحدة، لتتخّل�ص من تلك امل�سكلة ال�سائكة، بعدما 
لهم يف  قومي  الإقامة وطن  االأ�سا�سية  املقومات  واالإرهاب،  والعنف  بالقوة  لليهود  وّفرت 

فل�سطني، تاركًة لغريها اإكمال املهمة. 

مصطلح الدولة اليهودية يف اسرتاتيجية الساسة األمريكيني: 
يف  لهم  قومي  وطن  اإقامة  على  اليهود  م�ساعدة  من  الربيطاين  املوقف  اأن  �سحيح 
فل�سطني، �سبق املوقف االأمريكي بفرتٍة طويلة، وهذا اأمر مفهوم بحكم اخلربة اال�ستعمارية 
الطويلة، والباع الطويل لربيطانيا يف فر�ص �سيا�ستها على الدول اال�ستعمارية االأوروبية 

االأخرى، فغالبًا ما كانت لها الغلبة بهذا اخل�سو�ص. 
ومهما يكن من اأمر؛ فاإن ن�ساط الواليات املتحدة الإقامة امل�رشوع ال�سهيوين وتنفيذه، 
بداأ ب�سورة مبكرة رافقت التطور اال�ستعماري االأمريكي ال�ستعمار منطقة ال�رشق، فالواليات 
الدولة  اأقاليم  على  ال�سيطرة  يف  تطلعاتها  اال�ستعمارية  االأوروبية  الدول  �ساركت  املتحدة 
العثمانية، التي كانت تلفظ اأنفا�سها االأخرية، كما تعاونت مع تلك الدول على اإنهاء وجودها، 
وت�سارعت معها على املكا�سب التي كانت تلك الدول ت�سعى للح�سول عليها، ومما يدلل على 
ذلك؛ ما ذكره »وليام بيل« )William Bell( املندوب االأمريكي اخلا�ص يف م�رش يف تقارير 
�رشية؛ باأن اإقامة كومنولث يهودي يف فل�سطني �سوف يتطور، لي�سبح مركزاً اأماميًا للواليات 
املتحدة يف ال�رشق؛ واأ�ساف باأن الدولة اليهودية التي �سوف ُتقام �ستقع حتمًا حتت �سيطرة 

اليهود االأمريكيني)32(. 
وكانت الواليات املتحدة قد �ساركت بريطانيا منذ الربع االأول من القرن التا�سع ع�رش، 
م�ساعيها الإقامة الدولة اليهودية يف فل�سطني من خالل دعم ن�ساطات دينية تب�سريية، تقوم 
بالرتكيز على العهد القدمي )التوراة( ، وذلك متهيداً لتهيئة العقول لقبول فكرة اإقامة الدولة 
اليهودية يف فل�سطني؛ ففي عام 1819 اأر�سل املجل�ص االأمريكي للتب�سري يف اخلارج، ممثلني 
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له اإىل القد�ص لتاأ�سي�ص بعثة تب�سريية فيها، متهيداً الإقامة نظام وا�سع للتب�سري؛ غري اأن تلك 
اللجنة ف�سلت يف احل�سول على الرتاخي�ص الالزمة من ال�سلطات العثمانية، فاأقاموا مركزاً 

لهم يف مدينة بريوت عام 1823)33(. 
ومع بداية ا�ستعال احلرب العاملية االأوىل، مل يكن اهتمام الرئي�ص االأمريكي »ودروو 
ويل�سون« )Woodrow Wilson( بال�سهيونية عميقًا مبا يكفي؛ ولكن موقف »ويل�سون« هذا 
باليهود  اهتمامًا  فاأبدى   ،1916 عام  االأمريكية  الرئا�سية  االنتخابية  احلملة  خالل  تغرّي 
اأ�سا�ص اهتمامهم  املتواجدين يف فل�سطني، فوّجه الأول مرة نداًء اإىل الناخبني اليهود على 
اليهودي« يف معادلة  بـ »الت�سويت  اأُدخل ما �ُسمي  بال�سهيونية، وخالل هذه االنتخابات 
ال�سيا�سات االأمريكية الداخلية)34(. وكان »ديفيد هنرت ميلر« )Dived H. Miller( امل�ست�سار 
القانوين للرئي�ص »ويل�سون«؛ قد اأ�سار اإىل اأن قاعدة تقرير امل�سري التي نادى بها »ويل�سون«؛ 
من �ساأنها اأن حتول دون اإن�ساء دولة يهودية يف فل�سطني؛ اإالَّ اأن م�ست�ساري الرئي�ص »ويل�سون« 
بالدولة  االعرتاف  على  ن�ست   ،1919 عام  لل�سالم  باري�ص  موؤمتر  اإىل  ُقدمت  مذكرة  اأعّدوا 
اليهودية حينما تربز اإىل الوجود)35(. وبقيت ال�سيا�سة الأمريكية ثابتة على مواقفها طيلة 
عقدين من الزمن، تواىل خاللها على الرئا�سة ثالثة روؤ�ساء اأمريكيني، اتبعوا ال�سيا�سة 
 )1923  -1921( هاردينغ«  »وارين  وهم:  الفل�سطينية  الق�سية  يخ�س  فيما  نف�سها 
 ،)Calvin Coolidge(  )1929  -  1923( كوليدج«  »كالفني  و   ،)Warren G. Harding(

و »هربرت هوفر« )Herbert Hoover( )1933 - 1929( ، ولكن االلتزام االأمريكي جتاه 
احلركة ال�سهيونية بداأ فعليًا مع نهاية احلرب العاملية الثانية؛ الأن الفرتة ما بني احلربني 
الواليات  اأن  اأي  الفّعال؛  االلتزام  ولي�ص  الدعم  من  نوعًا  �سهدت  والثانية،  االأوىل  العاملية 

املتحدة اأخذت دور بريطانيا الداعم بل واملتطابق مع موقف احلركة ال�سهيونية)36(. 
م�رشوعهم؛  جناح  يف  الكونغر�ص  موؤ�س�سة  اأهمية  يدركون  ال�سهاينة  الزعماء  وكان 
اإىل  فاجتهوا  بلفور،  ت�رشيح  تنفيذ  لهم  �سيوؤّمن  االأمريكي  الدعم  باأن  اعتقاد  ثمة  وكان 
جمل�سي:  ال�سيوخ والنواب، ومتكنوا من ك�سب دعم اأهم كبار ال�سخ�سيات يف االإدارة االأمريكية 
والكونغر�ص، وكان على راأ�ص هوؤالء الرئي�ص »وارين غامالييل هاردينغ« )1921 - 1923(  
االأخري  ، فقد قّدم   )Henry C. Lodge( )Warren G. Harding( و »هرني كابوت لودج« 

مذكرة ملجل�ص ال�سيوخ يف 2 ني�سان )اأبريل( 1922، جاء فيها:  »مبا اأن الوليات املتحدة 
احلكومة  اإعالن  لن�س  وفقاً  فل�سطني،  يف  اليهودي  لل�سعب  قومي  وطن  اإقامة  توؤيد 
وطن  لليهود  يكون  اأن  يجب  لذلك   ...1917 )نوفمرب(  ثاٍن  ت�رشين   2 الربيطانية يف 
واأن  ال�سنني؛  لآلف  وعملوا  عا�سوا  وحيث  عرقهم،  مهد  كان  الذي  البلد،  يف  قومي 



309

2011 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )1( - حزيران 

بريطانيا �ستوؤمن لهم احلماية«. اأما يف جمل�ص النواب فقد قّدم النائب »هاملتون في�رش« 
م�رشوع قرار للمجل�ص يف الرابع من ال�سهر نف�سه، طالب فيه مب�ساعدة ال�سعب اليهودي من 
اأجل اإعادة بناء وطنه القدمي يف اأر�ص اآبائه، مع االأخذ باالعتبار حقوق جميع ال�سكان يف 
ل قرار جمل�ص النواب –بالفعل- يف حم�رش الكونغر�ص كتو�سية مب�رشوع،  فل�سطني)37(. و�ُسجِّ
ويف 11 اأيلول )�سبتمرب( 1922 ا�ستلم جمل�ص النواب الت�سديق من وزارة اخلارجية، ثمَّ وّقع 
عليه الرئي�ص »هاردينغ«، والذي جاء فيه »اتخذ جمل�سا ال�سيوخ والنواب يف الوليات 
املتحدة الأمريكية جمتمعني يف الكونغر�س، قراراً بتاأييد الوليات املتحدة الأمريكية 
لإقامة وطن قومي لل�سعب اليهودي يف فل�سطني؛ وُيفهم بو�سوح اأنه لن يحدث اأية 
يف  اليهودية  غري  الأخرى  والطوائف  للم�سيحيني  والدينية  املدنية  للحقوق  اإ�ساءة 

فل�سطني...«)38(. 
يت�سح مما �سبق بيانه؛ اأن االإدارة االأمريكية وموؤ�س�ساتها الد�ستورية، قد تبنت ر�سميًا 
كل حرٍف ورد يف ت�رشيح بلفور، دون اأي تعديل ُيذكر، وبذلك اأخذ روؤ�ساء الواليات املتحدة 
على عاتقهم منذ ذلك احلني اإلزام اأنف�سهم باملوقف ال�سهيوين، وبالتايل اأخذ كل رئي�ٍص تاٍل 
بالتعبري عن تعاطفه مع احلركة ال�سهيونية وباأهدافها، يف اإقامة الوطن القومي اليهودي 

يف فل�سطني. 
وكنتيجة منطقية لف�سل احلكومة الربيطانية يف اإقرار ما ورد يف تقرير اللجنة امللكية 
)تقرير بيل( يف عام 1937م، من تق�سيم فل�سطني اإىل دولتني:  عربية ويهودية، فقد ا�سطرت 
الحقًا الإ�سدار الكتاب االأبي�ص عام 1939م، والذي حدد عدد املهاجرين اليهود اإىل فل�سطني 
�سنوات،  ع�رش  مدتها  انتقالية  لفرتة  وحتديده  �سنوات،  خم�ص  مدة  يف  مهاجر   75،000 بـ 
هذا  على  ال�سهاينة  القادة  رد  كان  الفل�سطينيني،  اإىل  تدريجيًا  ال�سلطة  نقل  خاللها  يتم 
الكتاب؛ باأن نقلوا قاعدة عملياتهم ال�سيا�سية من لندن اإىل وا�سنطن، حيث �ساعفوا جهودهم 
للح�سول على التزام �سيا�سي اأمريكي، ومن جهٍة اأخرى اجتهوا اإىل تقوية ن�ساطهم الع�سكري 
يف فل�سطني؛ االأمر الذي اأّكده »بن غوريون« باأنه كان مقتنعًا؛ باأن امليدان الرئي�سي جلهود 

ال�سهيونية خارج فل�سطني لي�ص بريطانيا؛ واإمنا الواليات املتحدة االأمريكية)39(. 
وكان موؤمتر »بلتيمور« ال�سهيوين الذي انعقد يف مدينة نيويورك االأمريكية يف اآيار 
بعد،  فيما  املتعاقبة  االأمريكية  االإدارات  تتبنى  لكي  الر�سمي  التاريخ  هو   ،1942 )مايو( 
لي�ص خدمة م�رشوع اإن�ساء دولة اإ�رشائيل فح�سب، بل اإقامة دولة يهودية بكل ما يعني هذا 
امل�سطلح من تو�سيف ديني، ال يوجد له مثيل يف اأنحاء املعمورة كافة، فخالل هذا املوؤمتر 
اأعلن املجتمعون فيه �رشورة اإقامة الدولة اليهودية، بحيث تكون جزءاً من العامل الدميقراطي 
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واإن�ساء جي�ص  اليهودية،  الهجرة  واإطالق  الثانية،  العاملية  احلرب  بعد  ما  اأي عامل  اجلديد، 
يهودي له رايته اخلا�سة واالعرتاف به، وكانت تلك اأول مرة تظهر فيها نواياهم احلقيقية 
وب�سورة علنية ويف موؤمتر ر�سمي، فاأ�سبحت تلك املقررات بذلك برنامج احلركة اليهودية 
اجلديد؛ مع االإ�سارة اإىل اأن احلزبني االأمريكيني:  الدميقراطي واجلمهوري اأخذا يف التناف�ص 
خالل انتخابات الكوجنر�ص ورئا�سة الدولة بعد عام 1944، ال�سرت�ساء اليهود االأمريكيني 
ك�سبًا الأ�سواتهم )40(. فقد اأّكد الرئي�ص »فرانكلني روزفلت« يف ت�رشين اأول )اأكتوبر( 1944م، 
االأهداف  بتحقيق  حزبه  التزام  االأمريكيون،  ال�سهاينة  عقده  موؤمتر  اإىل  وجهها  ر�سالٍة  يف 
وجود  يتجاهل  بحيث  ال�سهيونية،  احلركة  له  خططت  ما  مع  تناغم  ما  وهو  ال�سهيونية، 

قومية وهوية فل�سطينية يف �سيا�سته نحو فل�سطني)41(. 
ومن االإن�ساف االإ�سارة هنا ولو ب�سطوٍر مقت�سبة اإىل اأن ال�سيا�سة اخلارجية االأمريكية 
جتاه امل�ساألة الفل�سطينية ابتداًء من عام 1944، وما رافقها من ارمتاء احلزبني الرئي�سيني 
املقّومات  لت�سهيل  وتناف�سهما  فيها،  ال�سهيوين  اللوبي  اأح�سان  يف  املتحدة  الواليات  يف 
كافة الإعالن والدة الكيان اليهودي اجلديد، قد بزَّت ال�سيا�سة الربيطانية منذ اإ�سدار ت�رشيح 
االنتداب على فل�سطني، فما عجزت بريطانيا عن تقدميه، عملت  انتهاء فرتة  بلفور وحتى 
القوة العظمى اجلديدة والوريثة الر�سمية لل�سيا�سة اال�ستعمارية يف منطقة ال�رشق االأو�سط، 

على حتقيقه مبختلف ال�سبل. 
اأما الرئي�ص »هاري ترومان« )Harry S. Truman( )1953 - 1945( ، فقد عمل كل 
القادمة �ستكون  اليهودية  الدولة  اأن  ما يف و�سعه خلدمة امل�رشوع ال�سهيوين؛ على اعتبار 
مناوئة للمد ال�سوفيتي يف منطقة ال�رشق االأو�سط، وحار�سًا مل�سالح الواليات املتحدة يف 
املنطقة)42(، ويف عهده اأي�سًا بات هدف ال�سهيونية وا�سحًا ال لب�ص فيه، وال يقت�رش على 

اإلغاء الكتاب االأبي�ص وت�سجيع الهجرة، بل على اإقامة الدولة اليهودية)43(. 

القرار الدولي 181 وتثبيت مصطلح الدولة اليهودية: 
ا كانت عالقة اليهود وممثليهم يف املنظمة ال�سهيونية العاملية، قد تر�ّسخت مع  وملَّ
االإدارة االأمريكية خا�سة يف فرتة حكم الرئي�ص »ترومان«؛ فاإنهم كانوا موؤيدين ب�سدة للقرار 
الربيطاين برفع الق�سية اإىل املوؤ�س�سة الدولية االأوىل؛ التي اأ�س�سها املنت�رشون بعد اأن و�سعت 
قومي  وطن  اإن�ساء  يف  اليهود  حلق  اأ�ساًل  الداعمون  وهم  اأوزارها،  الثانية  العاملية  احلرب 
للم�رشوع  »ترومان«  قّدمها  التي  اجلليلة  اخلدمات  عن  النظر  وب�رشف  فل�سطني،  يف  لهم 

ال�سهيوين، فقد دخلت الق�سية الفل�سطينية منعطفًا خطرياً عام 1947م. 
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االأمم  اإىل  الفل�سطينية  الق�سية  اإحالة  نهائيًا  بريطانيا  قررت  فقد  حال؛  اأية  وعلى 
املتحدة، التي تخ�سع فيها الدول ال�سغرى لنفوذ الواليات املتحدة، ففي 28 ني�سان )اأبريل( 
ت�سّكلت  قد  �سيا�سية  جلنة  وكانت  بريطاين،  طلٍب  على  بناًء  االأوىل  اجلل�سة  انعقدت   1947
وا�ستمعت لالأطراف كافة، وانتهت اإىل قراٍر بتاأليف جلنة دولية لتق�سي احلقائق يف الق�سية 
بحث  مهمتها  دولة،  ع�رشة  اإحدى  فيها  ت�سرتك   ،  )UNSCOP( )يون�سكوب(  الفل�سطينية 
امل�سكلة الفل�سطينية من جميع جوانبها، والتعّرف على اأحوال اليهود يف اأوروبا؛ واأن ترفع 
هذه اللجنة تو�سياتها اإىل االأمني العام لالأمم املتحدة يف وقٍت ال يتجاوز االأول من اأيلول 

)�سبتمرب( من العام نف�سه)44(. 
لت تلك اللجنة اإىل  ودون احلاجة للتطّرق ملجريات اللجنة الدولية وما دار خاللها، تو�سّ
م�رشوعني:  يق�سي االأول:  بتق�سيم فل�سطني اإىل دولتني:  اإحداهما عربية واالأخرى يهودية، 
وهو ما �ُسمي مب�رشوع االأكرثية؛ على اأن ُت�سبح الدولتان املقرتحتان م�ستقلتني بعد مرحلة 
انتقال تدوم عامني، ويجب عليهما املوافقة على د�ستور كٍل منهما، ثمَّ توّقع معاهدة توطيد 
النظام والتعاون االقت�سادي، واإقامة احتاد اقت�سادي يهدف اإىل ا�ستثمار املرافق العامة؛ 
ويق�سي  املتحدة.  االأمم  اإ�رشاف  حتت  االنتقال  مرحلة  يف  احلكم  بريطانيا  تتوىل  اأن  على 
امل�رشوع الثاين:  وُي�سمى مب�رشوع االأقلية بقيام حكومتني يف فل�سطني م�ستقلتني ا�ستقالاًل 
لو�سع  تاأ�سي�سي  جمل�ص  وُينتخب  القد�ص،  عا�سمتها  احتادية  دولة  منهما  وتتاألف  ذاتيًا، 
الد�ستور، وتتناول �سلطة احلكومة االحتادية ق�سايا الدفاع وال�سوؤون اخلارجية وامل�سالح 

االقت�سادية امل�سرتكة، وينتخب جمل�ص االحتاد رئي�ص الدولة )45(. 
ومهما يكن من اأمر؛ فبعد مناورات عدة من جانب الواليات املتحدة، �سّوتت اجلمعية 
)اأي:   االأول  امل�رشوع  على  1947م  )نوفمرب(  ثاٍن  ت�رشين   29 يف  املتحدة  لالأمم  العامة 
اأ�سوات  اأغلبية  القرار رقم )181( على  ا�سم  الذي حمل  امل�رشوع  االأغلبية(، وحاز  م�رشوع 
االأع�ساء)46(؛ وتبلغ م�ساحة الدولة اليهودية يف هذا القرار 55% من اأر�ص فل�سطني التاريخية، 
وت�سمل اجلليل والنقب ومعظم ال�سهل ال�ساحلي، بينما قبل اإ�سدار هذا القرار مل يكن اليهود 
به  طالب  مبا  �سبيه  تق�سيم  حال  اأية  على  وهو  املنطقة،  هذه  اأرا�سي  ُخم�ص  �سوى  ميلكون 
القادة ال�سهاينة يف مذكرة الوكالة اليهودية اإىل موؤمتر لندن يف اآب )اأغ�سط�ص( 1946)47(. 
التق�سيم دون درا�سة  االأمم املتحدة التخاذ قرار  اأن بريطانيا �سغطت على  والوا�سح 
الكفيلة  االإجراءات  باتخاذ  العربية  للدبلوما�سية  خالله  ُي�سمح  ال  ق�سري  وقٍت  ويف  كافية، 
باإقرار احلقوق الوطنية الفل�سطينية، كما �سغطت على عدٍد كبري من اأع�ساء اجلمعية العامة، 
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القرار  على  الت�سويت  اأثناء  اأم  الدولية  اللجنة  اأع�ساء  اختيار  عملية  اأثناء  ذلك  كان  �سواء 
بالتن�سيق  فل�سطني،  من  باالن�سحاب  اخلا�ص  برناجمها  اأعّدت  اأنها  كما  عنها)48(؛  ال�سادر 
اأكرب  اإقامة دولتها، واال�ستيالء على  مع قادة احلركة ال�سهيونية، لكي تتمكن االأخرية من 
الربيطانية  اتفاقًا متَّ بني احلكومة  اأن ثمة  فل�سطني)49(. ويبدو  اأرا�سي  م�ساحة ممكنة من 
وامللك عبد اهلل االأول، �سبق الت�سويت على القرار 181، فربيطانيا و�سلت اإىل راأي نهائي من 
حيث موقفها من الق�سية، فقررت القبول بقيام كيان يهودي م�ستقل يف فل�سطني، ما دام 
ذلك ال يتعار�ص مع ا�ستمرار م�ساحلها يف املنطقة، من خالل اتفاقها مع امللك عبد اهلل يف 
احلفاظ على تلك امل�سالح من وراء �سم الق�سم العربي الذي �سيقره قرار التق�سيم اإىل مملكته 
اخلا�سعة لربيطانيا مبا�رشة؛ والوا�سح اأن ال�سيناريو الذي اأعده االإنكليز لكي ي�ستويل عبد 
اهلل على املنطقة العربية من قرار التق�سيم، هو دخوله احلرب بعدما تن�سحب هي نهائيًا من 

فل�سطني)50(. 
ويبقى لنا اأن نت�ساءل عن الدافع وراء اإ�رشار الدول الكربى على اإ�سدار الأمم 
املتحدة ن�ساً �رشيحاً، يق�سي بتق�سيم فل�سطني اإىل دولتني، اإحداهما يهودية؟؛ 
واأن نت�ساءل كذلك عن ال�سبب الذي دعا احلركة ال�سهيونية اإىل قبول ذلك القرار، 

وال�سبب وراء ت�سمية تلك الدولة با�سم دولة اإ�رشائيل؟ 
�سبق واأن اأ�رشنا اإىل اأن بريطانيا، و�سعت اللبنة االأوىل لبناء الوطن القومي اليهودي، 
البنيان  ذلك  يف  االأول  املدماك  ت  ر�سّ ثمَّ  1917م،  عام  بلفور  ت�رشيح  اإ�سدار  خالل  من 
باإ�سدار تقرير اللجنة امللكية )تقرير بيل( عام 1937م؛ وعلى الرغم من اأن هذا التقرير مل 
يغ وُحبك قرار تق�سيم فل�سطني رقم  ياأخذ �سفة دولية؛ فاإنه يبقى القالب الذي على اأ�سا�سه �سِ
181 لعام 1947، ب�رشف النظر عن االختالفات يف ر�سم احلدود يف التقريرين. ومع ذلك 
يبقى القرار 181 االأهم واالأخطر؛ الأنه حمل �سفة قانونية ملزمة من االأمم املتحدة لتطبيقه 
على اأر�ص الواقع، رغم ما فيه من ظلٍم بحق الفل�سطينيني اأ�سحاب االأر�ص االأ�سليني، الذين 
هذا  دولة؛  عليها  ليقيموا  فل�سطني  من   %45 التق�سيم–  لقرار  –طبقًا  فقط  حقهم  من  بات 
دولتني:   اإىل  فل�سطني  تق�سيم  على  ين�ص  فالقرار  181؛  للقرار  املخططني  نوايا  �سدقت  اإن 
اإحداهما عربية، واالأخرى يهودية، ففيما يخ�ص الدولة العربية؛ مل يذكر القرار �رشاحة على 
اأن م�سوؤولية احلكم فيها للفل�سطينيني؛ واإمنا تعّمد وا�سع القرار ا�ستخدام �سيغة مبهمة قابلة 
للتاأويل، فلم يحدد القرار جن�سية تلك الدولة العربية وال جن�سية رئي�سها، وهذا اأمٌر ال يجوز 

يف القانون الدويل؛ واإالَّ لكنا �سمعنا عن دولة التينية اأو غري ذلك. 
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وفيما يخ�ص ت�سمية الدولة االأخرى التي �سملها قرار التق�سيم بالدولة اليهودية؛ فاالأمر 
ال يحتاج لكثرٍي من العناء لنتاأكد اأن االإمربيالية الربيطانية ووريثتها يف حكم منطقة ال�رشق 
االأو�سط الواليات املتحدة االأمريكية الربوت�ستانتية؛ داأبتا معًا على تنفيذ خمططات احلركة 
اإىل  ثمَّ  اأواًل،  لليهود  اإىل وطن قومي  التا�سع ع�رش، بتحويل فل�سطني  القرن  ال�سهيونية منذ 

دولة يهودية ثانيًا. 
ومن املعلوم اأن ثمة فرقاً قانونياً بني م�سطلحي: الوطن القومي والدولة، فاالأول 
ُي�سمح باالإقامة فيه الأنا�ص دون احلق لهم بامتالك ال�سلطة، اأما االآخر فهو عبارة عن اأر�ٍص 
ال�سهاينة  القادة  من  وبتاأثرٍي  الكربى  فالدول  منقو�سٍة)51(.  غري  كاملٍة  و�سيادٍة  و�سعٍب 
اإبقاء جذوة فكرة التق�سيم قائمة، كما كان االأمر مع تقرير  والوكالة اليهودية، عملت على 
جلنة بيل عام 1937، ولكن مع اإدخال بع�ص التعديالت اجلوهرية، ليتالءم وم�سالح الدولة 
اليهودية املقرتحة؛ والوا�سح اأن التاأثري املهم واالأبرز كان من جهات ثالث هي:  بريطانيا 
والواليات املتحدة واالحتاد ال�سوفيتي، ولكل طرٍف من تلك االأطراف م�سوغاته يف التاأثري. 

اأقدام  اأن ر�ّسخت  اأن ُتنهي انتدابها بعد  فربيطانيا القوة املنتدبة على فل�سطني؛ تريد 
اأمامهم، ومن ثمَّ و�سع  الهجرة على م�رشاعيه  اليهود يف فل�سطني، من خالل فتحها باب 
خالل  من  جليًا  ظهر  ما  وهذا  معها،  التعاطي  ميكن  كفكرة  اليهودية،  الدولة  اأ�سا�ص  حجر 
تقرير جلنة بيل، وبذلك تكون بريطانيا هي �ساحبة الف�سل االأول واالأهم يف حتقيق ماآرب 
�سبقت  كما  يهودي،  قومي  وطن  من  بداًل  يهودية  بدولة  املطالبة  يف  ال�سهيونية،  احلركة 

االإ�سارة. 
اأما الواليات املتحدة؛ فبحكم تبني االإدارة االأمريكية وموؤ�س�ساتها الت�رشيعية، ونفوذ 
و�سائل االإعالم واللوبي ال�سهيوين فيها للمخططات ال�سهيونية، فقد عمدت منذ بداية احلرب 
العاملية الثانية، وحتى �سدور قرار التق�سيم الدويل رقم 181، اإىل جعل احللم اليهودي بخلق 
دولة يهودية من العدم، حقيقة واقعة على االأر�ص، وبالتايل باالإمكان اعتبار جهود الرئي�ص 
»ترومان« يف هذا ال�سدد، املْعلم الرئي�ص لتنفيذ ذلك احللم. وال يفوتنا االإ�سارة هنا اإىل اأن 
الربوت�ستانتي-  املذهب  اإىل  املتحدة  والواليات  االإجنليكاين  املذهب  اإىل  بريطانيا  انتماء 
اللذين يوؤمنان ب�رشورة اإعادة اليهود اإىل فل�سطني، ومن ثمَّ خلق دولة يهودية على اأرا�سيها 
– قد اأدى دوراً مهمًا وبارزاً يف هذا امل�سمار؛ وبالتايل فاإن العامل الديني اأدى دوراً وا�سحًا 
يف التن�سيق بني الطرفني مع احلركة ال�سهيونية، التي ا�ستفادت من دعمهما؛ على الرغم من 

اأن نظامي احلكم يف الدولتني علماين ولي�ص ثيوقراطيًا. 
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اأما االحتاد ال�سوفيتي؛ فاإن مل يكن دوره بارزاً كدوري: بريطانيا والواليات املتحدة، 
لكنه اأراد من ا�ست�سدار قرار التق�سيم الدويل 181 وحتقيقه اأمور عدة، منها: 

عدم قيام دولة قومية لليهود؛ الأنه اأ�ساًل ال يعرتف بالقوميات؛ وبخا�سة اأنه كدولة  1 .
مبنّية على قوميات متعددة االإثنيات، كان هدفه �سهر تلك القوميات يف بوتقة واحدة، هي 

بوتقة الفيدرالية الرو�سية؛ لذا فاإنه اأراد للدولة اليهودية اأن تكون دولة اإثنية ال قومية. 
اإنه اأراد التخّل�ص نهائيًا من االأقلية اليهودية املتواجدة على اأر�سه، بت�سجيعها على  2 .

الهجرة اإىل تلك الدولة املقرتحة. 
اإن االحتاد ال�سوفيتي مل يكن وقتذاك قد دخل مرحلة احلرب الباردة مع الواليات  3 .
مع  واقت�سادية  �سيا�سية  له م�سالح  تكن  وبالتايل مل  االأو�سط،  ال�رشق  منطقة  املتحدة يف 

الدول العربية، فكان بذلك من اأوائل الدول التي اعرتفت بقرار التق�سيم املذكور. 
وفيما يخ�ص ال�سبب الذي دعا احلركة ال�سهيونية اإىل قبول ذلك القرار، وال�سبب وراء 
ت�سمية تلك الدولة با�سم دولة اإ�رشائيل، فتلك احلركة وجدت من املفيد اال�ستفادة من الظروف 
التعامل مع دول املنطقة من  الدولية اجلديدة، يف ظل تطور املوقف االأمريكي اجلديد يف 
اأخرى. لذا  الدول الكربى من جهٍة  الدول االأوروبية ومنظومة  جهة، وتناغم �سيا�ساتها مع 
اأعمالها،  انتهاء جلنة تق�سي احلقائق )يون�سكوب( من  ُقبيل  اليهود مما دار  وجدنا موقف 
مذكرات  اليهودية  الوكالة  قّدمت  فقد  اأع�سائها،  مع  التعامل  يف  واإيجابيًا  متقدمًا  موقفًا 
عدة اإىل تلك اللجنة، ثمَّ اأوفدت �سخ�سيات �سهيونية عدة لالجتماع مع اأع�ساء اللجنة، فقد 
بياٍن  اإىل  اللجنة  قابلوا  الذين  االأ�سخا�ص  هوؤالء  اأحد   )Hillel Silver( �سيلفر«  »هليل  اأ�سار 
ُذكر فيه اقتناع الوكالة اليهودية بجدوى اهتمام هيئة دولية مب�سكلة فل�سطني؛ واّدعى اأن 
اأمور الوطن القومي  الوكالة مفّو�سة مبوجب �سك االنتداب للتحدث با�سم يهود العامل يف 
الدويل  املجتمع  فاإن  التاأ�سي�ص؛  حتت  زال  ما  القومي  الوطن  بينما  اأنه  واأو�سح  اليهودي؛ 
اأما  فيها)52(،  اليهودية  الدولة  وخلق  فل�سطني،  يف  اليهودية  الهجرة  ا�ستكمال  اإىل  يتطلع 
املوؤمتر ال�سهيوين العام الذي كان جمتمعًا يف زيوريخ وقت اإعالن تقرير اللجنة يف 31 اآب 
)اأغ�سط�ص(، فقد وافق على امل�رشوع االأول )اأي: امل�رشوع الذي يو�سي بالتق�سيم( باأغلبية 51 

�سوتًا �سد 1653. 
وعلى اأية حال؛ فقد فرح قادة احلركة ال�سهيونية بقرار التق�سيم، ورغم عدم قناعتهم 
وفق  النور  �سرتى  اليهودية  الدولة  الأن  م�رشورين  كانوا  اأنهم  اإالَّ  املقرتحة؛  الدولة  بحجم 
والتاريخية؛  الدينية  احلقوق  على  حجتهم  القت�سار  بحاجة  يعودوا  ومل  الدويل،  القانون 
ناهيك عن اأن قرار التق�سيم كان ذا �سبغة قانونية اأقوى من ت�رشيح بلفور، فقرار التق�سيم 
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اإقامة وطن قومي يهودي  اإقامة دولة يهودية، بينما ت�رشيح بلفور ن�صَّ على  ين�ص على 
فقط)54(. 

وتبقى نقطة مهمة مفادها اأن قراري:  جلنة بيل عام 1937م والقرار رقم 181 لعام 
ُيطلق  ما  اأو  الغربية،  ال�سفة  منطقة  فيهما  اليهودية  الدولة  يكن �سمن حدود  1947م؛ مل 
لي�ص مب�ستغرب؛ فاليهود  اأمٌر  فاإن ذلك  وال�سامرة)55(، واحلقيقة  االإ�رشائيليون يهودا  عليها 
املتكد�سة  املناطق  باال�ستقرار يف  فل�سطني  اإىل  بالهجرة  اهتماماتهم  بداية  يهتموا منذ  مل 
بال�سكان العرب، ما عدا مدينة اخلليل؛ لذا فعند �سدور القرار 181، مل يكن لهم وجود ذو بال 

يف تلك املنطقة، لكن هذا ال يعني اأنهم اأخرجوها من ح�ساباتهم امل�ستقبلية. 
وفيما يتعلق بت�سمية الدولة اليهودية املقرتحة باإ�رشائيل؛ فاإنها مل تلَق كثرياً من 
؛ الأن القائمني على اأمر  الدرا�سات واالهتمام؛ واإننا من باب االجتهاد نقول اإن هذا االأمر متَّ
الزعامة ال�سهيونية وقتذاك كـ »ديفيد بن غوريون« وغريه، مل يكونوا من املتدينني اأ�ساًل 
بل ات�سموا بالفكر العلماين، فاآثروا ت�سمية الدولة اليهودية املقرتحة با�سم »دولة اإ�رشائيل«، 
لتكون مقبولة دوليًا واإقليميًا؛ ومع ذلك فاإنهم احتفظوا الأنف�سهم يف احلق بتغيري هذا اال�سم 
الدولة املقرتحة لليهود مل تكن خالية من  الظروف ذلك؛ ناهيك عن  اإذا ما اقت�ست  الحقًا 
اجلن�ص العربي بعد لالإدعاء بنقاء دولتهم اليهودية؛ اإذن من وجهة نظرهم يجب اإخالء تلك 

الدولة من العرب الفل�سطينيني اأواًل، ثمَّ اإعالن يهودية الدولة ر�سميًا. 
ومن الأدلة التي تبنّي علمانية قادة اإ�رشائيل كـ »ديفيد بن غوريون«؛ اأنه �سكك 
مبا ورد يف العهد القدمي من رواياٍت واأ�ساطري؛ فبينما ن�ْص التوراة يقول اإن عدد بني اإ�رشائيل 
الذين خرجوا مع مو�سى عليه ال�سالم من اأر�ص م�رش هم �ستمائة األف عدا االأوالد؛ جند اأن 
»بن غوريون« يف اإحدى جل�سات الكني�ست االإ�رشائيلي؛ يرّجح جديًا باأن ذلك العدد مل يتجاوز 
600 فقط اأو اأقل؛ الأن مثل هذا العدد هو الذي كان باإمكان اأي قائد كمو�سى قيادته، وتدبري 
�سوؤونه يف مثل ذلك الزمان)56(. وبناًء على ما �سبق ذكره؛ وجدنا قادة دولة اإ�رشائيل منذ 
اإعالن والدتها يف 14 اآيار )مايو( 1948، وحتى العام 2007 مل ُيظهروا اأية اإ�سارة ليهودية 
االأخري، حّتمت على قادتها  العام  االإقليمية والدولية املعا�رشة يف  الظروف  دولتهم، لكن 

اإعادة التفكري من جديد بتبني يهودية الدولة، كما �سرتد االإ�سارة الحقًا. 

حماوالت إحياء مصطلح يهودية دولة إسرائيل من خالل تصرحيات قادتها: 
بادئ ذي بدء يجب اأن نذكر ما تعنيه يهودية الدولة عند االإ�رشائيليني بناًء على وجهة 
نظرهم، ثمَّ ننطلق لتفنيد وجهة النظر تلك، فح�سب وجهة نظر اإ�رشائيلية ر�سمية، وهي وزارة 
اخلارجية االإ�رشائيلية؛ فاإن »دولة اإ�رشائيل هي اأولً واأخرياً دولة يهودية، يف �سوء حق 
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التاريخية  العالقة  له، ويف �سوء  تابعة  واحدة  م�ستقلة  دولة  اليهودي يف  ال�سعب 
املذكورة يف التوراة بني ال�سعب اليهودي واأر�س اإ�رشائيل...«)57(. 

ودون اأن نخو�ص يف تفا�سيل التاريخ القدمي؛ فالثابت تاريخيًا اأن مكوث بني اإ�رشائيل 
على اأر�ص فل�سطني كان دائمًا مكوثًا موؤقتًا، ومل يحمل �سفة الدميومة مطلقًا من لدن يعقوب 
عليه ال�سالم، وحتى طردهم نهائيًا منها على اأيدي الرومان؛ والثابت تاريخيًا اأي�سًا اأنه مل 
يكن لهم طيلة مكوثهم يف فل�سطني، ال عادات وال لغة وال ثقافة وال خطط م�ستقبلية، وحتى 
يف  العجل  عبدوا  لهم  ال�سالم  عليه  مو�سى  دعوة  بداية  فمع  �سبهات؛  حمل  كانت  عقيدتهم 
�سحراء �سيناء وهو بني ظهرانيهم، وحينًا عبدوا االآلهة الوثنية الكنعانية زمن حكم الق�ساة، 
فرية  فهو  اللغة  اأما مو�سوع  البابلي.  ال�سبي  اأثناء فرتة  بابل  االإله متوز يف  وحينًا عبدوا 
اأرادوا من خاللها اإرجاع تاريخهم اإىل اأزمنة �سحيقة؛ لكن الثابت تاريخيًا اأن اللغة العربية 
الكاهن  ابتكرها  العربية  اللغة  واإمنا  اإ�رشائيل؛  اأ�ساًل مع بداية ظهور بني  مل تكن موجودة 
عزرا اأثناء ال�سبي البابلي ولي�ص قبل ذلك مطلقًا، فاإبراهيم عليه ال�سالم كان يتحدث باللغة 
االأكادية العراقية، وا�سحق ويعقوب باللغة الكنعانية حيث ُولدوا، ويو�سف ومو�سى باللغة 
الهريوغليفية امل�رشية حيث تربيا ون�ساأ، وداود و�سليمان باللغة الكنعانية حيث ُوجدا)58(. 
اأر�ص  على  يهودية  بدولة  يطالبون  الذين  اليوم  يهود  اأن  االأهم  وهو  ذلك  اإىل  اأ�سف 
فل�سطني، لي�سوا هم بنو اإ�رشائيل الذين نزلت عليهم الر�ساالت واالأنبياء؛ فمو�سى عليه ال�سالم 
»دعوة  اليهودية«، بل دعاه ربه لن�رش  »الديانة  مل تتنّزل عليه ديانة خم�سو�سة ُتدعى 
التوحيد اأو الإ�سالم«، كما نزلت على االأنبياء من قبله من لدَّن نوح واإبراهيم وحتى حممد، 
فاالأنبياء كافة كّلفهم اهلل بن�رش ديانة واحدة ال ثاين لها وهي التوحيد، بالتايل فالقوم اأو 
ال�سعب الذين ُبعث فيهم مو�سى لي�سوا ال�سعب اليهودي، بل هم بنو اإ�رشائيل؛ فاأ�سبح اأتباعه 
ون بـ »املو�سويني« ن�سبة اإليه؛ فاإذا مل يكن ثمة يهوٌد ال يف زمن مو�سى وال يف زمني:   يت�سمَّ
داود و�سليمان عليهم ال�سالم؛ فاإن الثابت تاريخيًا اأن م�سطلح ال�سعب اليهودي ظهر للعلن 
وللمرة االأوىل، يف اأواخر فرتة مكوث بني اإ�رشائيل يف بابل زمن الكاهن عزرا الذي اخرتع 
باال�سرتاك مع ملك الفر�ص »ارحت�س�ستا االأول« )465 - 425 ق. م( ما ت�سّمى اليوم بالديانة 
اأُجلوا عنها زمن امللك الكلداين »نبوخذ  اليهودية، ن�سبًة اإىل منطقة يهوذا الفل�سطينية التي 
اأن  ل  اليهود؛ والتي نف�سّ ًا كان م�سدر ديانة  ال�سابق؛ واأيَّ التو�سيف  «)59(. وبناًء على  ن�رشَّ
نطلق عليها م�سطلح »ال�رشيعة اليهودية«؛ فاإن ما ُيطلق عليه اليوم ا�سم ال�سعب اليهودي 
هو ت�سمية خاطئة؛ فال�سعوب ال تت�سّمى باأ�سماء دياناتها؛ واإالَّ جلاز للبع�ص الت�سمي بال�سعب 

االإ�سالمي اأو ال�سعب امل�سيحي اأو ال�سعب البوذي... الخ. 
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ومهما يكن من اأمر؛ فمنذ العام 2007 وت�رشيحات القادة الإ�رشائيليني مل تتوقف 
تلك  وردت  وقد  منا�سبة؛  بدون  اأو  مبنا�سبة  اإ�رشائيل)60(،  دولة  بيهودية  الدعوة  اإىل 
و  اإ�رشائيل،  رئي�ص   )Shimon Peres(»سمعون برييز�« من:  كٍل  ل�سان  على  الت�رشيحات 
»اأيهود اأوملرت« )Ehud Olmert( رئي�ص الوزراء ال�سابق عن حزب كادميا، و »ت�سيبي ليفني« 
Benjamin Netanya-( »وزيرة اخلارجية يف حكومته، و »بنيامني نتنياهو )Tzipi Livni(

 )Avigdor Lieberman( »رئي�ص الوزراء احلايل عن حزب الليكود، و »اأفيغدور ليربمان )hu

للكني�ست  ال�ستوية  الدورة  افتتاح  عند  �رّشح  قد  »نتنياهو«  وكان  احلايل،  خارجيته  وزير 
االإ�رشائيلي عام 2009:  باأن »حق وجود دولة يهودية وحق الدفاع عن النف�س، هما 
اثنان من اأركان وجود �سعبنا، وهناك ترابط ع�سوي بني هذين احلقنْي...«)61(؛ والوا�سح 
هنا فيما يخ�ص قوله »دولة خا�سة بنا«، اأي: دولة يهودية؛ وبذلك ميكن القول اإن م�سطلح 

اأو ت�سمية »دولة اإ�رشائيل« باتت جزءاً من املا�سي- ح�سب وجهة نظره. 
زئيف  ذكرى  الإحياء  الكني�ست  جل�سة  خالل  بكلمة  اأدىل  قد  قبل،  من  نتنياهو  وكان 
متوز   22 يف  »بيتار«،  وحركة  اليميني  ال�سهيوين  الت�سحيحي  التيار  زعيم  جابوتين�سكي 
وحا�سماً  حازماً  بالذات مطلباً  الأيام  »اإننا نطرح يف هذه  اأّكد فيها:  )يوليه( 2009، 
ووا�سحاً، ين�س على اعرتاف الفل�سطينيني باإ�رشائيل كدولة ال�سعب اليهودي، كدولة 
يهودية؛ اإن هذا العرتاف �سمن اتفاق ال�سالم ُيعترب اأمراً اأ�سا�سياً ومبدئياً و�رشورياً... 
غري اأن ال�سالم هو الذي ي�ستوجب هذا العرتاف؛ اإذ لن يكون ال�سالم يف اأف�سل احلالت– 
بغياب اعرتاف فل�سطيني بدولة اإ�رشائيل كدولة قومية لل�سعب اليهودي– اإلَّ اتفاقاً 
اإىل  النظر  اأطفالهم على  اأي م�سمون حقيقي ي�سمح للفل�سطينيني برتبية  من  خالياً 
جريانهم اليهود؛ باأنهم يقيمون دون حق يف اأر�س مغت�سبة يجب حتريرها فيما بعد 

بطرق اأخرى«)62(. 
وهنا، وح�سب ما قاله نتنياهو؛ باالإمكان التوّقف عند نقطة مهمة وخطرية جداً؛ تفيد 
العرب بيهودية دولتهم؛  الفل�سطينيني ثم بقية  االإ�رشائيليني من اعرتاف  باأن كل ما يعني 
ين�سب يف االأ�سا�ص على اأن مي�سح الفل�سطينيون ويزيلون من اأذهانهم، ومن ثمَّ من اأذهان 
اأطفالهم؛ باأن فل�سطني التاريخية كانت يف يوٍم من االأيام ملٌك لهم؛ بل االأكرث من ذلك هو 
اإقرار الفل�سطينيني ر�سميًا باأن هوؤالء اليهود الذين وفدوا اإىل فل�سطني من كل فجٍّ عميق، هم 
اأ�سحاب االأر�ص احلقيقيني؛ وباأن الفل�سطينيني مل يكونوا �سوى مغت�سبني ملمتلكات اليهود 

منذ مئات ال�سنني. 
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االحتفال  بحظر  االإ�رشائيلي  للكني�ست  املقدمة  القوانني  م�رشوعات  كذلك  تعددت  ثمَّ 
واالنتماء  الوالء  تاأكيد  و�رشورة  �سنويًا،  اإ�رشائيل  فل�سطينيو  به  يحتفل  الذي  النكبة  بيوم 
الإ�رشائيل وحظر امل�ساركة يف االنتخابات االإ�رشائيلية لتلك االأحزاب العربية التي ال تعرتف 
باإ�رشائيل كدولة يهودية )63(.  واحلقيقة فاإن اختيار هذا التاريخ مل ياأِت من فراغ؛ واإمنا هو 
اأو ال�سيا�سي من باب  اأو املوؤرخ  تاريٌخ مدرو�ص بدقة وعناية فائقة؛ وباإمكان الباحث 

الجتهاد وبع�س الدراية بال�ساأن الإ�رشائيلي؛ اأن يحدد دوافع تلك الت�رشيحات: 
ثاٍن  كانون  �سهر  منذ  ر�سميًا  بداأ  الدولة،  يهودية  تاأ�سي�ص  على  العمل  فاإن  فاأولً:  ◄
الواليات  بها  قامت  التي  ال�سحراء،  وذلك خالل عملية عا�سفة  بالتحديد؛  )يناير( 1991 
املتحدة االأمريكية مع حلفائها من نحو 30 دولة، مبا فيها بع�ص الدول العربية؛ الإخراج 
فقد  العراق،  مع  الفل�سطينيني  وال�سعبي  الر�سمي  للتعاطف:   ونتيجة  الكويت،  من  العراق 
الغربية، فح�سب ما ذكرت »عمرية ه�ص«                              ال�سفة  اإىل ف�سل قطاع غزة عن  اإ�رشائيل  عمدت 
اأّدت  تلك  الف�سل  عملية  باأن  االإ�رشائيلية؛  اآرت�ص«  »ها  بجريدة  ال�سحفّية   )Amira Hass(

اإالَّ  املناطق  تلك  بني  التنّقل  مبقدورهم  يعد  مل  حيث  املناطق؛  تلك  �سكان  على  للت�سييق 
اأمني من اجلي�ص االإ�رشائيلي؛ وبالتايل فاإن ف�سل قطاع غزة عن ال�سفة الغربية  بت�رشيح 
مل يتم يف اأعقاب االن�سحاب االإ�رشائيلي من قطاع غزة خالل �سهر اآب )اأغ�سط�ص( 2005، بل 
يف عام 1991. وعملية الف�سل تلك كانت اأول خطوة فعلية وعملية لتطبيق �سيا�سة يهودية 
الدولة، وذلك من خالل ح�رش الفل�سطينيني يف معازل ب�رشية، غري مرتبطة جغرافيًا، متهيداً 

القتالعهم منها، اأو ت�سجيعهم على الهجرة منها اإىل اخلارج)64(.  
 ◄ )George W. Bush( االأمريكي »جورج بو�ص االبن«  الرئي�ص  بعد تولية  وثانياً: 
�سدة احلكم يف الواليات املتحدة؛ راأى قادة اإ�رشائيل اأن الفر�سة الذهبية لتنفيذ خمططاتهم 
ُدفعٍة واحدة باتت و�سيكة؛ فالرئي�ص االأمريكي واأركان اإدارته ينتمون اإىل التيار امل�سيحي 
ال�سهيوين، الذي يوؤمن بخدمة دولة اإ�رشائيل وخدمة اليهود اإميانًا مطلقًا؛ وبناًء عليه فكمرثى 
الدولة اليهودية اأ�سحت نا�سجة اأكرث من اأي وقٍت م�سى؛ وا�ستغّل قادة اإ�رشائيل عدة مناخات 
�سعبة مّرت بالعامل، منها:  اأحداث 11 اأيلول )�سبتمرب( 2001، وغزو اأفغان�ستان يف اأواخر 
العام نف�سه، واحتالل العراق يف عام 2003، ور�سوخ معظم اأنظمة احلكم يف العامل مبا فيها 
يا�رش  الفل�سطيني  الرئي�ص  االأمريكية، ووفاة  للهيمنة  واالإ�سالمية  العربية  الر�سمية  االأنظمة 
مام االأمان لل�سيا�سة الفل�سطينية واملقاومة  عرفات اأواخر العام 2004، الذي كان ميّثل �سِ
الوطنية معًا؛ فبوفاته فقد ال�سعب الفل�سطيني الزعيم الكاريزما، فانحدر الفل�سطينيون من 

�سيٍء اإىل اأ�سواأ. 
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 وثالثاً: ◄ اأرادت اإ�رشائيل وما زالت تريد ا�ستغالل ما ت�سهده ال�ساحة الفل�سطينية من 
انق�سام �سيا�سي بني الف�سائل والتنظيمات الفل�سطينية، والتي ت�سهد يف هذه االأيام انف�سامًا 
يف �سخ�سيتها الوطنية من جهة؛ واأرادت وما زالت تريد اأن ت�ستغل ال�رشاع الدموي بني قطبي 
ال�سيا�سة الفل�سطينية:  حركة التحرير الوطني الفل�سطيني )فتح( ، وحركة املقاومة االإ�سالمية 
)حما�ص( من جهٍة اأخرى؛ حيث يعتقد قادة اإ�رشائيل اأنه مبقدورهم ا�ستغالل تلك اخلالفات 

وال�رشاعات لتنفيذ اأجندتهم اخلا�سة، بفر�ص ما يريدون على املفاو�ص الفل�سطيني. 
ومع دخول املفاو�سات االإ�رشائيلية الفل�سطينية منعطفًا، يقت�سي الدخول  ورابعاً:  ◄
قادة  اأعاد  واملياه،  واحلدود  والالجئني  كالقد�ص  النهائي  احلل  لق�سايا  �سلمية  ت�سوية  يف 
اإ�رشائيل م�ساألة يهودية دولتهم اإىل ال�سطح من جديد، بل اأكرث من ذلك فقد طالبوا الفل�سطينيني 
باالعرتاف بيهودية دولة اإ�رشائيل، ك�رشٍط م�سبق للتفاو�ص حول تلك الق�سايا؛ وهم بذلك 
ل متامًا  يدركون اأنهم ي�سعون �رشطًا تعجيزيًا يعلمون م�سبقًا ا�ستحالة حتقيقه، وذلك للتن�سّ

من اأية التزامات م�ستحقة عليهم حل�ساب الطرف الفل�سطيني. 
ويف ال�سياق نف�سه؛ فاإن الربوفي�سور »�سلومو زانت« )hlomo Zant( اأ�ستاذ الدرا�سات 
روند  »فرانكفورتر  �سحيفة  معه  اأجرتها  مقابلة  يف  اعترب  اأبيب،  تل  بجامعة  التاريخية 
الفل�سطينيني باالعرتاف بها كدولة  اإ�رشائيل على مطالبة  اإ�رشار قادة  اأن  �ساو« االأملانية؛ 
يهودية؛ فاإنه ميّثل تطوراً خطرياً يف بلٍد ربع �سكانه من غري اليهود)65(. ويف درا�سة اأخرى 
للربوفي�سور ناجي �رشاب، اأ�ستاذ العلوم ال�سيا�سة بجامعة االأزهر – غزة؛ اأو�سح من خاللها 
تعي�سها  التي  االأزمة  طبيعة  م�ستوياته،  كل  على  يك�سف  االإ�رشائيلي  ال�سيا�سي  اخلطاب  اأن 
اإ�رشائيل واأبعادها، وهى اأزمة ممتدة �ساحبت وما زالت قيام اإ�رشائيل، فعلى الرغم من قيام 
�سلوكها  وراء  تقف  متعددة  اأزمات  من  تعانى  زالت  ما  الدولة  هذه  اأن  اإالَّ  كدولة؛  اإ�رشائيل 
ال�سيا�سي، فما زالت اأزمة هوية الدولة دون حل، هل هي هوية يهودية، اأو هوية اإ�رشائيلية، 
اأو هوية �سهيونية، اأو هوية عربانية؛ ومع ذلك فاإن املطالبة بالهوية اليهودية تثري العديد 
من امل�سكالت حول من هو اليهودي؟ ويت�سح ذلك من خالل مطالبة الفل�سطينيني والعرب 
تتوافر  عنا�رش  هي  ما  بقدر  االآخرين  من  ُتطلب  ال  فالهوية  الدولة؛  بيهودية  باالعرتاف 
وترتاكم وتتفاعل ب�رشيًا ومكانيًا على مدار �سنوات متعددة، وهذا ما مل تنجح فيه اإ�رشائيل 

حتى االآن)66(. 
كما ينحو الدكتور عبد العليم حممد املنحى نف�سه بقوله؛ اإن اأهم العنا�رش التي ت�سهم 
املجتمع  يتمثل يف حرية  عداه،  ما  علي  واأولويته  اإ�رشائيل  دولة  يهودية  يف ظهور مطلب 
االإ�رشائيلي ب�ساأن الهوية؛ وهو ما يعني اأن ثمة خلاًل يف انتقال تلك ال�سفرة اخلا�سة بالهوية 
بني االأجيال املختلفة من جمتمع امل�ستوطنني واملهاجرين اليهود ،  واإذا ما اأ�سبح هذا اخللل 
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اأن  يف منزلة مهمة لعدد من االأجيال كما هو احلال يف اإ�رشائيل اليوم؛ فاإنه من الطبيعي 
تكون اجلماعة املعنية وهي هنا اجلماعة االإ�رشائيلية، قد تواجه خطر التفكك، وي�سبح من 
ال�رشوري ا�ستي�ساح االأمر حول ماهية الهوية باأمل اإنقاذ اجلماعة من هذا امل�سري ؛ واأن  هذا 

العن�رش خط الدفاع االأخري عن يهودية دولة اإ�رشائيل)67(.   
وخام�ساً:  ◄ اإن قادة اإ�رشائيل يرون يف ازدياد الدميوغرافية العربية داخل دولتهم 
خطراً م�ستقبليًا و�سيكًا على يهودية دولتهم، يف ظل معدل منو عربي م�سطرد، ومعدل منو 
الهجرة  عن�رش  على  تعتمد  اإ�رشائيل  دولة  فاإن  ولذلك  اآخر؛  اإىل  حنٍي  من  ينخف�ص  يهودي 
اخلارجية لتعوي�ص، ما يتم نق�سانه ب�سبب الوفاة الطبيعية اأو القتل يف حروبها مع اأعدائها؛ 
اأي �سيء باخلروج من هذا املاأزق الدميوغرايف؛  اأمر فاإ�رشائيل معنية قبل  ومهما يكن من 
وذلك باأن تتخّل�ص من الكثافة العربية يف اإ�رشائيل برتحيلهم اإىل اأرا�سي ال�سلطة الفل�سطينية، 
عبد  الدكتور  ذكر  فقد  لذلك  وتاأكيداً  املطروحة حاليًا.  االقرتاحات  من  على كل حال  وهو 
لظهور  االأذهان  هياأت  التي  والعوامل  العنا�رش  منظومة  �سمن  ينخرط  اأنه  حممد؛  العليم 
اإ�رشائيل، اجتاه قطاع كبري من عرب  1948  نحو املطالبة بامل�ساواة  مطلب يهودية دولة 
واملواطنة، التي ت�ستق من وجودهم يف اأرا�سيهم ووطنهم، وعدم تعار�ص هذه املطالبة مع 

تاأكيد االنتماء العربي والفل�سطيني، وترقية الوعي القومي يف مواجهة دولة اإ�رشائيل   )68(. 
فاإن ف�سل اإ�رشائيل الذريع يف حربها على حزب اهلل اللبناين ذي ال�سبغة  و�ساد�ساً:   ◄
االإ�سالمية �سيف العام 2006، اأّدى اإىل نتيجة مهمة للعيان؛ مفادها اأن اإ�رشائيل باتت بعد 
العربية  املقاومة  تديره مع حركات  اأي �رشاع ع�سكري  قادرة على ح�سم  تلك احلرب غري 
 ،2000 )مايو(  اآيار  يف  اُ�سطرت  التي  فاإ�رشائيل  ؛  العربية(  اجليو�ص  )ولي�ص  االإ�سالمية 
لالن�سحاب من اجلنوب اللبناين حتت �رشبات حزب اهلل؛ ودون اأن تتمكن من فر�ص معاهدة 
�سالم مع الدولة اللبنانية، اأو حتى فر�ص جمرد �رشوط لتكتيف حزب اهلل، من االإتيان باأي 
عمل ع�سكري �سد اإ�رشائيل، ثمَّ عجزها فيما بعد عن التقّدم واحتالل اأي جزء ا�سرتاتيجي من 
االأرا�سي اللبنانية خالل حرب 2006 املذكورة؛ نرى اأن ذلك اأّدى اإىل اإفال�ص قادة اإ�رشائيل 
يف احلفاظ على هوية الدولة القومية املتمثلة بـ »اإ�رشائيل«، ومن ثمَّ جلاأ هوؤالء القادة اإىل 
الن�ص االأ�سلي لقرار التق�سيم الذي اأ�س�سوا عليه دولتهم عام 1948، وذلك الإقرار �سيغة اأو 
اأنظار  للفت  منهم  االأفول، يف حماولٍة  بداأ جنمها يف  التي  دولتهم  على  اثنية  دينية  مل�سة 

العامل يف التعاطف معهم من جديد. 
ومهما يكن من اأمر؛ فاإن ت�رشيحات قادة اإ�رشائيل االأخرية حول يهودية الدولة، تدل 
داللة قاطعة على ال�سعف، وبداية انهيار م�رشوعهم اال�ستعماري اال�ستيطاين يف فل�سطني 
احلياة  )اأي:  جديد؛  من  القدمية  اليهودية  ال�رشنقة  داخل  اليهود  تقوقع  وعودة  التاريخية، 
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داخل اجليتو( ؛ فلو كان مبقدور القادة االإ�رشائيليني اإعالن يهودية دولتهم، لكان ذلك يف 
الفل�سطينية  الثورة  اأفقدوا  بعدما   ،1982 العام  �سيف  للبنان  غزوهم  بعد  ممكنًا  تقديري 
عام  لل�سالم  ديفيد  كامب  معاهدة  وقّعوا مع م�رش  قد  كانوا  قبل  ومن  الع�سكرية،  قدراتها 
1979، فحّيدوها عن ال�رشاع العربي االإ�رشائيلي، وكان النظام االإقليمي العربي يف ذلك 

الوقت يف حالة �سبه انهيار. 
االأمريكي  الرئي�ص  والية  انتهاء  ُقرب  مع  تزامنت  الت�رشيحات  تلك  فاإن  و�سابعاً: ◄ 

»بو�ص االبن«؛ فاأراد اأ�سحابها ا�ستغالل ما تبّقى له من نفوٍذ و�سلطة لتحقيق ماآربهم. 
اإن رحيل الرعيل االأول للقادة املوؤ�س�سني لدولة اإ�رشائيل- ومل يتبقِّ منهم  وثامناً:  ◄
�سوى »�سمعون برييز« رئي�ص الدولة– يبدو اأنه بداأ يوؤّثر �سلبًا على فكر قادة اإ�رشائيل وذلك 
االآونة  يف  االإ�رشائيلية  ال�سيا�سية  اخلريطة  على  الوا�سحة  الدينية  االأحزاب  �سطوة  ب�سبب 
االأخرية، كما اأّدت �سطوة رجال الدين اليهود املتزمتني على جزٍء من املجتمع االإ�رشائيلي، 
اإىل الدفع ُقدمًا نحو �سيا�سة تهويد كل �سيء كل اأر�ص فل�سطني التاريخية، وكذلك االأمر يف 

خامتة املطاف اإعالن »يهودية الدولة«. 
ومهما يكن من اأمر؛ فاإن ت�رشيحات القادة االإ�رشائيليني االأخرية، ال ميكن املرور عليها 
مرور الكرام فهي من االأهمية مبكان، بحيث يجب االنتباه اإىل دالالتها االآنية وامل�ستقبلية؛ 
القرن  منت�سف  وحتى  ع�رش  التا�سع  القرن  خالل  ال�سهيونية  احلركة  قادة  فت�رشيحات 
الع�رشين، ثمَّ ت�رشيحات قادة دولة اإ�رشائيل يف االآونة االأخرية؛ اإمنا تخرج من معنٍي واحد، 
وقد اأُعدَّت بدقة متناهية، لتكون فيما بعد قرارات را�سخة على اأر�ص الواقع؛ لذلك فاإن تلك 

الت�رشيحات تاأتي يف �سياق ما ُيرتُب له وُيعّد للمرحلة املقبلة. 
واجلدير بالذكر هنا اأن اإ�رشائيل كدولة؛ تريد اأن جتعل من )الدولة اليهودية( مبداأ؛ ُيتهم 
-Nigh  من يحاربه باأنه اإمنا يحارب ال�سامية، ففي اإحدى حلقات التقرير التلفزيوين امل�سائي
line يف عام 2004، الذي ُيقّدم على �سبكة ABC- TV، طرح مقدم الربنامج ال�سوؤال االآتي: هل 

من العداء لل�سامية اأن تنتقد �سيا�سات حكومة اإ�رشائيل جتاه الفل�سطينيني؟ ، 
فاأجاب �سيف الربنامج، وكان رئي�سًا لرابطة مكافحة الت�سهري )اليهودية( : اإن اإ�رشائيل دولة 
ذات �سيادة، وانتقاد �سيا�ساتها م�سموح به بطبيعة احلال، لكنه حذَّر من مغّبة معار�سة مبداأ 

»الدولة اليهودية«؛ الأنه �سيكون جتاوزاً للخطوط وعداًء حم�سًا لل�سامية)69(. 
وفيما يخ�ص ردة الفعل الفل�سطينية واالإقليمية العربية على تلك الت�رشيحات؛ فاإنها 
مل تتعدَّ يف قليٍل منها جمرد اال�ستنكار واالإدانة، ومل تتجاوزها اإىل مرحلة الفعل الذي مينع 
ا انعقد »موؤمتر اأنابولي�ص« لل�سالم يف 27 ت�رشين ثاٍن )نوفمرب( 2007،  تطبيقها فعليًا، ثمَّ ملَّ
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حمل املوؤمتر للعرب ر�سائل خطرية؛ ُيفرت�ص اأن يكونوا قد وعوها جيداً واّطلعوا عليها قبل 
املوؤمتر، حيث ا�ستخدم الرئي�ص االأمريكي )بو�ص االبن( يف خطابه االفتتاحي للموؤمتر م�سطلح 
»الدولة اليهودية« يف و�سف اإ�رشائيل، وهو م�سطلح ال يقوم على اأي اأ�سا�ص، ومل تعرت�ص 
عليه من الدول العربية اإالَّ القليل)70(، وهذا االإعالن من الرئي�ص »بو�ص« عن »يهودية الدولة«، 
يجايف اأب�سط مبادئ القانون الدويل واملحلي يف جوانب عدة اأهمها:  اأن االإدارة االأمريكية 
االأمريكية ر�سالة  اأر�سلت وزارة اخلارجية  اليهودي، ففي 1964  ال�سعب  ال تعرتف مبفهوم 
اأن الواليات املتحدة تعرتف باإ�رشائيل  )Burger(؛ تقول فيما معناه  اإىل احلاخام »برغر« 
دولة لها مواطنوها من خمتلف االأديان واالأعراق؛ واأن الواليات املتحدة ال تقبل التميز على 
اأو غري ذلك، ولذلك فال  اإذا كانوا يهوداً  هذا االأ�سا�ص، وال تقبل متييز مواطنيها االأمريكيني 
يوجد يف القانون معنًى لتعبري »ال�سعب اليهودي«؛ وكذلك االأمر فاإن القرار ال�سادر من االأمم 
املتحدة رقم 181، والذي ين�ص على تق�سيم فل�سطني، ال يعطي متيزاً لليهود؛ واأي�سًا ال ميكن 
اأن ي�سدر قرار عن االأمم املتحدة يدعو اإىل دولة اأو نظام مبني على اأ�سا�ص عرقي اأو ديني؛ 
اإن الف�سلني الثاين والثالث من القرار رقم 181 بّينا بو�سوح حماية احلقوق ال�سيا�سة  بل 

والدينية واالجتماعية والثقافية لكل فئة من ال�سكان دون متييز)71(. 

تبعات إعالن يهودية الدولة على القضية الفلسطينية: 
ومن التبعات اجل�سام التي �ستنتج عن اإعالن »يهودية الدولة«؛ اأنها تعطي اإ�رشائيل 
يحملون  غرباء  تعتربهم  اأو  اإ�رشائيل،  املواطنني يف  الفل�سطينيني  ترخي�سًا وحقًا يف طرد 
زمن،  منذ  اإ�رشائيل  اإليه  ت�سعى  الذي  االأمر  وقت،  اأي  يف  اإلغاوؤها  ميكن  اإقامة  تراخي�ص 
فان�سحابها من غزة عام 2005، وبناء اجلدار الفا�سل يف ال�سفة الغربية، ياأتي يف �سياق 
احلفاظ على يهودية الدولة)72(. وبالتايل فاإن يهودية الدولة تلغي حقًا غري قابل للت�رّشف، 
اأمر غري  اإ�رشائيل عام 1948م، وهذا  هو حق العودة لالجئني الفل�سطينيني الذين طردتهم 
ممكن يف القانون الدويل؛ كما اأن يهودية الدولة تعني ا�ستيالء اإ�رشائيل قانونيًا، وبال مقابل 

على كل فل�سطني التاريخية بكل حمتوياتها)73(. 
يعني  الدولة  بيهودية  االعرتاف  خطر  اأن  وهي  جداً؛  مهمة  نقطة  اإ�سافة  وباالإمكان 
له؛  قيمة  وال  يومنا هذا الغيًا  الفائت وحتى  القرن  منذ مطلع  الفل�سطينيني  ن�سال  اعتبار 
وبالتايل  االأخريين،  الأخذ حق هو من حقوق  اليهود  اإرهابيني حاربوا  كانوا جمرد  واأنهم 
يغت�سبون  كانوا  الذين  الدخالء  هم  والعرب  االأ�سليني  فل�سطني  �سكان  هم  اليهود  ي�سبح 

حقهم. 
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ال�رشق  منطقة  دول  لبع�ص  االبن«  بو�ص  »جورج  االأمريكي  الرئي�ص  زيارة  وخالل 
االأو�سط، ومنها اإ�رشائيل واأرا�سي ال�سلطة الفل�سطينية واململكة العربية ال�سعودية يف مطلع 
الدولة  باأمن  موؤمن  باأنه  العبارة؛  اإ�رشائيل ب�رشيح  قال خالل وجوده يف  العام 2008؛ 
اأحد من زعماء  فلم ينطق  اإ�رشائيل؛  ليهودية دولة  تبنيه  اإ�رشائيل، مع  دولة  ل  اليهودية 

الدول العربية التي زارها، ببنت �سفة معرت�سًا على ما تفّوه به »بو�ص«)74(. 
اأجل  من  ت�سغط  اأن  اأرادت  ما  اإذا  الفل�سطينية  ال�سلطة  على  فاإن  اأمر؛  من  يكن  ومهما 
فعل �سيء، لالعرتا�ص على ت�رشيحات القادة االإ�رشائيليني بهذا اخل�سو�ص، وذلك يف الوقت 
الذي ال ت�ستطيع معه من منع اإعالن يهودية الدولة؛ باأن تلّوح باإمكانية حل نف�سها متذّرعًة 
بف�سل املفاو�سات ال�سلمية، حتى ال تتحّمل وزر اإعالن قرار يهودية الدولة ر�سميًا؛ الأنه لو 
حدث ذلك يف ظل وجودها فاإنها بذلك تعطي امل�رشوعية لهذا القرار؛ فال�سلطة الفل�سطينية 
لن تخ�رش كثرياً اإذا ما حّلت نف�سها؛ واإمنا هي تعود بذلك اإىل �سفوف ال�سعب الفل�سطيني من 
جديد؛ بعد اأن تتبنى خيار املقاومة من جديد. واملوقف الر�سمي الفل�سطيني والعربي واإن 
كان ه�سًا، فهذا ال يعني بحاٍل من االأحوال اتخاذ موقف ال�سمت، الذي يكاد يكون مريبًا، 
وميكن تاأويله على وجوه عدة؛ فاإذا كان املوقف العربي خمزيًا، فاملفرت�ص اأالَّ يكون املوقف 
الفل�سطيني �ساحب الق�سية االأول كذلك؛ فاإذا كانت اإ�رشائيل قد متادت يف بناء امل�ستوطنات 
على االأرا�سي املحتلة عام 1967، ومتادت يف تهويد مدينة القد�ص اإىل اأبعد مما يت�سوره 
العقل واملنطق، ومل تكن ردة الفعل الفل�سطينية ذات بال؛ فلو اأعلنت اإ�رشائيل ر�سميًا يهودية 
دولتها، وبقيت ردة الفعل الفل�سطينية على ما هي عليه؛ فاإن الدولة اليهودية القادمة �سوف 

تكون قد و�سلت يف حماولتها الإلغاء الوجود الفل�سطيني برمته اإىل اآخر ال�سوط. 

خامتة الدراسة والتوصيات:
بعد النتهاء من الدرا�سة التي بني اأيدينا، بالإمكان الوقوف عند بع�س حمطاتها: 

مل يكن م�سطلح الدولة اليهودية وليد حلظة الت�رشيحات التي �سدرت عن م�سوؤولني 
واأحزاب اإ�رشائيلية موؤخراً، التي اأدىل بها وما زال قادة اإ�رشائيل حول يهودية الدولة؛ واإمنا 
هو قدمي ُوجد اأ�سا�سًا يف ت�رشيحات املوؤمترات ال�سهيونية املتعاقبة ومقرراتها، حتى اإعالن 

والدة دولة اإ�رشائيل من العدم. 
ثمَّ حاول االإنكليز اإحياء هذا امل�سطلح اأكرث من مرة، ابتداًء من ت�رشيح بلفور ال�سهري 
عام 1917، مروراً بتقرير جلنة بيل عام 1937، وانتهاًء بقرار تق�سيم فل�سطني ال�سادر عن 

اجلمعية العامة لالأمم املتحدة رقم 181 لعام 1947. 
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 2007 عام  يف  الدولة  يهودية  اإحياء  فكرة  اإحياء  الإعادة  اإ�رشائيل  قادة  طرح  اإن 
بالذات، كان الهدف منه ا�ستغالل ظروف اإقليمية ودولية عدة، منها:  تواجد اإدارة اأمريكية 
يتزعمها امل�سيحيون ال�سهاينة، واأحداث 11 اأيلول )�سبتمرب( 2001، وغزو القوات االأمريكية 

الأفغان�ستان واحتالل العراق، واالنق�سام على ال�ساحة الفل�سطينية، وغري ذلك من الظروف. 
اإن �سكوت االأنظمة الر�سمية العربية على ت�رشيحات قادة اإ�رشائيل فيما يخ�ص يهودية 
الدولة، مينح تلك الت�رشيحات ال�رشعية لو�سعها مو�سع التنفيذ، االأمر الذي بتنا ن�ست�سعره 

يف االآونة االأخرية. 
اأمر غري  اأنه  يبدو  الدولة؛  يهودية  اإحياء  فكرة  اإحياء  الإعادة  اإ�رشائيل  قادة  اإن طرح   
قابل للتطبيق العملي؛ الأن ن�سبة الفل�سطينيني يف اإ�رشائيل تزيد على 20 باملائة من اإجمايل 

ال�سكان. 
منح  ذلك  على  يرتّتب  ف�سوف  الدولة«؛  »يهودية  اإعالن  حال  يف  اإنه  القول  وميكن 
اأو اعتبارهم غرباء  اإ�رشائيل،  الفل�سطينيني املواطنني يف  اإ�رشائيل ترخي�سًا وحقًا يف طرد 

يحملون تراخي�ص اإقامة ميكن اإلغاوؤها يف اأي وقت. 
اعتبار ن�سال  االأخري،  التحليل  الدولة يعني يف  فاإن خطر االعرتاف بيهودية  واأخرياً 
الفل�سطينيني منذ مطلع القرن الفائت وحتى يومنا هذا ال قيمة له؛ واأن الفل�سطينيني كانوا 
ي�سبح  وبالتايل  االأخريين،  حقوق  من  هو  حق  الغت�ساب  اليهود  حاربوا  اإرهابيني  جمرد 
اغت�ساب  هدفهم  كان  الذين  الدخالء  هم  والعرب  االأ�سليون،  فل�سطني  �سكان  هم  اليهود 

حقهم. 
واأهم التو�سيات التي تو�ّسلت اإليها الدرا�سة هي: 

. 1 العمل بحذر �سديد مع امل�سطلحات ال�سهيونية والغربية التي ُفر�ست على امل�ساألة 
الفل�سطينية. 

. 2 بذل اجلهود يف املحافل الدولية كافة للحيلولة دون اإبراز م�سطلح يهودية الدولة 
�سواء من جانب العرب عامًة والفل�سطينيني خا�سًة. 

. 3 اأن متتنع ال�سلطة الفل�سطينية عن اال�ستمرار يف املفاو�سات ال�سلمية مع اإ�رشائيل، 
الإجبارها على الرتاجع عن مطلبها باالعرتاف بيهودية الدولة. 

. 4 اأن يتخذ العرب موقفًا موحداً جتاه الواليات املتحدة االأمريكية، لكي جترب قادة 
اإ�رشائيل عن الرتاجع حول اأطروحاتهم حول يهودية الدولة. 
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