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األساطري املؤسسة للصهيىنية اإلسرائيلية   
 ومىقف "روجيه جارودي" منها
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 :مقدمة
لكي ترسخ الصييونية مفيوم الدولة التي تحاول إقامتيا عمى أرض فمسطين في 
نفوس الييود وتقنع العالم الغربي بمساعدتيا في ذلك عممت عمى نشر عدد من األساطير 

والتي كان أبرزىا أسطورة تاريخ الييود والتي يحاول فييا الكاذبة التي ترسخ ألىدافيا, 
الصياينة خمق تاريخ ييودي قديم مميء بالخرافات واألساطير التي يقنعون بيا الشعب 
الييودي بأتباعيم فيما يرمون إليو ,وكذلك من تمك األساطير أسطورة شعب اهلل المختار 

عمى اإلطالق ألنيم أبناء اهلل, والتي تقوم عمى وىم جعل الييود ىم أفضل الشعوب 
وبالتالي فيم مميزون عن سائر البشر وعمى الجميع مساعدتيم في تحقيق مشروعيم, 
وىذه األسطورة مرتبطة بأسطورة أخرى وىى أسطورة األرض والتي مفادىا أن اهلل قد وعد 

منذ الشعب الييودي "بأرض الميعاد" وىى أرض فمسطين لكي يجمعوا فييا شتاتيم الممزق 
 آالف السنين .

وسوف نحاول أن نوضح مضمون ىذه األساطير التي اعتمدت عمييا الصييونية 
في ترسيخ مبادئيا االستعمارية, والي أي مدي يمكن أن تكون ىذه األساطير صحيحة؟ 

كفيمسوف فرنسي معاصر حمل عمي عاتقة مشكالت االنسانية  -وما ىو موقف جارودي 
تحولت ىذه األساطير الصييونية من مجرد أساطير إلي  من تمك األساطير؟ ثم كيف -

 سياسات وواقع يتعامل بو اإلسرائيميون؟
  Roger Garaudy:م(  2192 – 9191) ؟جاروديروجيو من ىو  :أوالً 

ولد الفيمسوف الفرنسي " روجيو جان شارل جارودي " في مدينة " مارسيميا " 
 بيئة عمالية متواضعة ألبوين ممحدين.م ونشأ في  9191يوليو عام  91الفرنسية ، في 

م  9111وحصل جارودي عمى إجازة الفمسفة من كمية اآلداب ، في " ستراسبورج " عام (9)
م من زميمة لو 911ثم عين أستاذا لتعميم الفمسفة في " ليسيو " و " إلبى " ، وتزوج عام 
يدم طوياًل ,إال أن  تدعى " ميمين " والتحق بالجيش ، بعد ستة أشير من  زواجو الذي لم

 (2).من الجيش قد تأخر ألسباب سياسية إطالق سراحو
                                                           

 25 – 24، صـ 1933محسن الميمى : روجيو جارودي والمشكمة الدينية ، دار قتيبة ، بيروت ، (1)
 عنيزة, أحمد عبد الرحمن بن عثمان القاضي:دعوة التقريب بين األديان,المجمد األول,دار ابن الجوزي, (2)

 .841,842ىـ ,ص1421المممكة العربية السعودية,
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م انتمى جارودي لمحزب الشيوعي الفرنسي ، معتقدا أن الشيوعية ىي 9111ومنذ عام 
الخيار األفضل لمخروج من أزمة الرأسمالية ، كما كانت أفضل جبية تقاوم " ىتمر " و " 

كان معظم المشتغمين بالكتابة والفنون وأساتذة  والنازية " وفى ىذه الفترة وفى فرنسا
الجامعات وحائزي جائزة نوبل إما أعضاء في الحزب الشيوعي أو أصدقاء لمشيوعية ، وذلك 

 (9)بسبب الحالة السيئة التي نشأت عن أزمة الرأسمالية ، وتيار المقاومة النازية  .
مدينة " تاران " ، ثم انتخب م نائبا عن 9191وقد دخل جارودي البرلمان الفرنسي عام 

لدورة جديدة عن مدينة " باريس " ، ثم انتقل إلي مجمس الشيوخ حيث عين نائبا لرئيس 
 (2)المجمس ، ورئيسًا لمجنة التربية الوطنية.

م ,واتصل بالحركات الثورية 9191وقد طاف جارودي معظم دول أمريكا الالتينية عام 
م,وزار كوبا Humanite "9199يتي كمراسل لجريدة "  ىناك وامضي عامًا في االتحاد السوف

 (1)م.9199,ثم الواليات المتحدة عام9199الشيوعية عام 
م ، والذي أدى 9199نتخابي الموجو ضد الحزب الشيوعي عام وبعد صدور القانون اال 

إلي تخفيض عدد نوابو, استغل " جارودي " األربع سنوات التي ابتعد فييا عن الحياة 
" وأعد رسالتو   Humaniteالسياسية ، ليعود إلي التدريس وعمل فترة مراسل لجريدة " 

م في معيد 9199مس من يوليو عام الثانية لمدكتوراه في " الحرية " وناقشيا في الخا
الفمسفة في أكاديمية العموم في االتحاد السوفيتي ، وكان أول فرنسي يحصل عمى لقب 

 (9)الدكتوراه في العموم من " موسكو ".
وقد برز التوجو المادي الماركسي لجارودي في مقوالتو من خالل أطروحتو لمدكتوراه، 

 la Théorie matérialiste de laبعنوان "النظرية المادية في المعرفة 
connaissance و" س" حيث أدرج فييا جارودي الموضوعات التي تناوليا كاًل من " مارك "

 أنجمز" و " لينين" وغيرىم من كبار الشخصيات المنظرة لمفمسفة المادية واالشتراكية . 
                                                           

 .17، صـم1996، القاىرة  1مصطفى حممي:إسالم جارودي بين الحقيقة واالفتراء، دار الدعوة ، ط (1)
، م1992، روجيو جارودي: جولتي في العصر متوحدا، ترجمة ذوقان قرقوط، دار األنصار، دمشق (2)

 81صـ
 .844القاضي:دعوة التقريب بين األديان,مرجع سابق,صحمد عبد الرحمن بن عثمان أ (3)
جمال الدين حمدان : الموقف النقدي لروجيو جارودي من الفكر الصييوني ، رسالة دكتوراه غير منشورة  (4)

 .  67 – 66، صـ م 2008كمية اآلداب ، جامعة اإلسكندرية ، 
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البراجماتية ولعل من أبرز المواقف السياسية التي تبناىا جارودي ، ىو موقفة من 
األمريكية وسياستيا  االستعمارية ، ضد شعوب الشرق األوسط ، وكذلك موقفة من 

وقبل ىذا ستيالء عمى األراضي الفمسطينية  الصييونية العالمية ، ورغبتيا االستعمارية في اال
وذاك موقفة من الحضارة الغربية ككل ، وتعبيره عن قصورىا وعجزىا في االعتراف بحضارات 

بعيدًا عن النظر إليو عمى أنو  ر ، أو في االستفادة من الشرق ، باعتباره مصدرًا حضارياً الغي
 مستوطنات غربية وغنائم يجب الحصول عمييا .

م عن 2192يونيو 91فى جارودي يوم األربعاء وبعد رحمة طويمة من الكفاح والمقاومة تو 
 (9)باريس. جنوب شرق عاما في بمدية" شينفيير " في " سورمان " 19عمر يناىز ال

 أسطورة تاريخ الييود . ثانيًا:
يتحدث كثير من الدارسين عن الييود وكأنيم كتمة واحدة متماسكة ومتجانسة معًا ,ويتم 

اإلنجميزية والتي تعنى " الييود " باعتبارىم كاًل  Jewryالتعبير عن ىذا بكممات مثل 
متماسكًا, ويصبح افتراض الوحدة والتماسك والتجانس أقل كمونًا أو أكثر وضوحًا حينما 
يتحدث الباحث عن الييود باعتبارىم ) الشعب الييودي ( أو ) األمة الييودية (, وىو ما 

تطمعاتيم واحدة وأن ليم تاريخًا واحدًا يعنى أن الييود ينتمون إلي تشكيل حضاري واحد ، و 
,وان مصالحيم وتطمعاتيم المشتركة    وأن  العناصر المشتركة بين ييود العالم أكثر وحدة 

 ( 2)من العناصر غير المشتركة.
ذا افترضنا وجود تاريخ ييودي فعاًل فما ىي أحداث ىذا التاريخ ؟، ىل الثورة  وا 

أحداث ىذا التاريخ؟ أم أن ىذا حدث ينتمي لمتاريخ الصناعية عمى سبيل المثال من ضمن 
الغربي؟ في الواقع سنكتشف أن  الثورة الصناعية حدث ضخم في التاريخ الغربي   ترك 
أعمق األثر في ييود العالم الغربي ,وأحدث انقالبًا في طريق حياتيم ورؤيتيم لمكون في 

نما باعتبارىم القرن التاسع عشر, ولكن ىذا االنقالب لم يحدث ليم باع تبارىم ييودًا وا 

                                                           

. وأيضا انظر" وفاة 3217م,ص2012ان,,مركز الغدير لمدراسات والنشر,لبن66( مجمة المنياج,العدد 1)
 http/gatc.ahram.org.eg/15.6-2012الفيمسوف جارودي "  

دار الفكر المعاصر ، بيروت ، عبد الوىاب محمد المسيرى : مقدمة لدراسة الصراع العربي اإلسرائيمي ،  -(2)
 . 9، صـ ، 2003
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أقمية توجد داخل التشكيل الحضاري الغربي وليذا لم يتأثر بيا غيرىم من الييود المنتشرين 
 (  9)حول العالم.

ويرى جارودي أن البحث في مسالة الحقوق التاريخية لمييود في ارض فمسطين عمى 
بين الحقوق التاريخية  اعتبار وجود تاريخ قديم لمييود ىو أمر واضح إذ أن الفضل

وأسطورة " الوعد " سيل ألنو ال وجود ألي أثر لو خارج النصوص التوراتية وفي نصوص 
شعوب الشرق األوسط وال في المخمفات األثرية وقصص العيد القديم قبل القرن العاشر 

    (2))ق.م( . 
م وحتى 11 فتاريخ الييود من اإلطاحة بمعبد القدس من قبل الجيش الروماني في عام

م والييود يعيشون خارج فمسطين ,وخالل ىذه الفترة كانوا 9199والدة إسرائيل عام 
ن كان  يعيشون في غربة واآلن التعايش بين العرب والييود يعد أمرًا بالغ الصعوبة حتى وا 
الييود ليسوا في حالة اغتراب, وفي الحقيقة استقر الييود في بالد ما بين النيرين وفي 

رة منيا وذلك ألن الييود واإليرانيين والعراقيين كانوا يتحدثون بكل فخر عن قطعة كبي
سنة  والبابميون التمموديون ظموا المرشد  2911تاريخيم الديني دون انقطاع لمدة 

الروحي لكافة األديان, والييود ليسوا ىم األوروبيين الوحيدون الذين شيدوا أىمية ىذه 
بابل مركز روحي لجميع الييود من الجاليات الييودية الجماعات الييودية ,فقد كانت 

  (1)األوربية .
ومعنى ىذا أن تواجد الييود في تمك المنطقة من الشرق األوسط في حقبة تاريخية 
ليس معناه حقوق تاريخية ليم في فمسطين الوفي أي قطعة أرض من بالد الشرق ولكن 

نت تمثل بالنسبة لكل المتدينين من ىو مجرد تواجد روحي نتج عن كون بابل والعراق كا
ييود أوربا وغيرىم الممجأ الروحي والعقائدي ليم ، فما يمثمو بالنسبة لمييود ىو رمزية 

 دينية فقط وليس حق تاريخي ليم. 
فالتاريخ العبري ال يظير في أي لحظة مميزًا عن تاريخ اإلمبراطوريات الكبيرة في بالد 

يين, ودون أن يؤلف " مركز " التاريخ كما تزعم ما بين النيرين من حيثيين ومصر 

                                                           

 . 10، صـ  السابق المرجع (1)
  .39، صـ م1990، بيروت, 1، ط، دار التضامنالييودية والصييونية :إسرائيل بينروجيو  جارودي (2)
(3) (1)- John Rose :the myths of Zionism, Pluto press,London,2002,p3 
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األطروحة االستثنائية لمصييونية السياسية المتناوبة مع نوع من التعميم المسيحي, وعمى 
عرقًا مميزًا قبل دخول القبائل  )*(عكس الرسم البياني التوراتي التقميدي لم يشكل العبرانيون

ون من مجموعات عرقية مختمفة وشكموا الرحل إلي أرض كنعان حيث تجمعوا في اتحاد تك
   (9)ىجرات كبيرة من القبائل الرحل.

وقد استقرت بعض ىذه القبائل في أرض كنعان وتابعت قبائل أخرى طريقيا إلي مصر 
وأخذت ىذه القبائل وبينيا من عرفوا باسم "العبرانيين" فيما بعد عن الكنعانيين لغتيم 

م ,حيث اقتفوا آثار الغزاة اليكسوس بحثًا  9911ي وكتابتيم وطقوسيم الدينية إلي حوال
 ( 2)عن مراعى جديدة في مصر.

وقمة اآلثار التي تدل عمى أحقية إسرائيل بأرض فمسطين أو  كون العبرانيين ىم أول 
من سكنيا توضح عمى حد قول جارودي أنو يستحيل منحيا " حقًا تاريخيًا " بصفتيا 
المحتل األول, فعندما وصمت القبائل إلي أرض فمسطين وجدت " السكان األصمين " 

"حبرون" التي أسسوىا,والعامونيين حول عمان ,وفي  الكنعانيين والحيثيين " حول مدينة
الوقت نفسو  قدم الفمسطينيون من بحر " ايجة " وأقاموا بين "الكرمل" والصحراء بل إن 
العرب الذين جاءوا بأعداد قميمة في القرن السابع الميالدي ىدوا القسم األعظم من السكان 

موجودين ذلك الوقت, فظيور العرب في المحميين إلي اإلسالم بمن فييم اإلسرائيميين ال
فمسطين كان ظاىرة ثقافية أكثر من كونيا عرقية حيث أن السكان األصميين ينحدرون من 

                                                           

:وىي التسمية األكثر شمولية لمداللة عمي أسباط بني إسرائيل وتعتبر من أقدم  HEBREWSالعبرانيون )*(
التسميات التي عرف بيا بني إسرائيل في التاريخ,وقد اختمف العمماء حول أصميا :فيناك من يربط بين اسم 

و إلي "عبري " وبين واحد من األجداد القدامى وىو عابر بن شالح بن اررفكشاد بن سام ,وىناك من ينسب
عبور نير الفرات الذي عبره سيدنا إبراىيم ومن معو بعد أن ىاجر من مدينة "أور" وىناك من يري ان 
الكممة مشتقة من الفعل عبر بمعني قطع مرحمة من الطريق وتدل عمي التنقل الذي ىو من صفات أىل 

ر القديمة ,ترجمة رشاد عبد اهلل البادية)انظر ابراىيم مالمات,جيم تدموز :العبرانيون وبنو إسرائيل في العصو 
 (.16,ص2001,القاىرة,1الشامي,المكتب المصري ,ط

  41،  40روجيو  جارودي : إسرائيل بين الييودية والصييونية,مصدر سابق ، صـ  (1)
  41، صـ   السابق ( المصدر3)
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الكنعانيين الذين عاشوا فييا منذ خمسة آالف سنة عمى األقل منذ بداية المرحمة 
 ( 9)التاريخية.

فمسفية وكانوا في األرض فالواقع أنو لم يكن لمييود تاريخ فكري أو أصالة عقيمة أو 
أشتاتًا يمشون ىنا وىناك, وقد أنزلت بيم المسيحية ضرباتيا العنيفة فتوزعوا في األرض ، 
بيام لم يعرفو  وليس ثمة رباط عقمي أو فكري بينيم سوى إيمانيم بالتوراة في غموض وا 

    (2)مجتمع من المجتمعات.
أساطيرىم بالتركيز عمى بعض األحداث  وبالتالي يتضح لنا أن اإلسرائيميين قد خمقوا أول

التاريخية,وباستغالل حقبة معينة من التاريخ ليثبتوا حقيم بأرض فمسطين وبالحقوق 
 التاريخية ليم.

 أسطورة " شعب اهلل المختار " .ثالثًا: 
من األساطير التي تعتمد عمييا الصييونية إلقامة مشروعيا االستعماري أسطورة " 

والتي مفادىا التفوق الجنسي والنوعي لمساللة الييودية عمى سائر  شعب اهلل المختار "
البشر وكونيم الشعب الذي اختاره اهلل لمحبتو وبنوتو عمى سائر شعوبو وبالتالي فيذا 
الحب اإلليي يبرر ليم كل ما يفعمون ويرغم الجميع عمى تنفيذ مخططاتيم في حق شعوب 

 .العالم ألنيم الشعب األفضل عمى اإلطالق 
فيناك تيار عميق في الييودية ينحو نحو عزل  الييودي عن العالم المحيط بو ,ويظير 
ىذا في تعدد الشعائر الييودية التي تغطى كل جانب من جوانب حياة الييودي والتممود 
الذي يبمغ عدد أجزائو عشرين جزءا في احدي الطبعات لم يترك كبيرة وال صغيرة إال تعرض 

أن الييودية حاولت توحيد الييود عن طريق توحيد الشعائر التي تؤكد  ليا ,وىذا يرجع إلي
االنفصال وليس عن طريق توحيد العقيدة والرؤية والقيم األخالقية وتأكيد شموليا وفعاليتيا 

 (1)كما ىو الحال في اإلسالم.

                                                           

 . 43،  42، صـــ  السابق المصدر (1)
 . 50، صــ  2010صابر عبده أبا زيد : عمم الكالم اإلسالمي ، دار الوفاء ، اإلسكندرية ،  (2)
،  61عبد الوىاب محمد المسيرى : األيديولوجية الصييونية ، القسم الثاني ، سمسمة عالم المعرفة ، العدد  (3)

 . 36، صــ  1983المجمس الوطني لمثقافة والفنون واآلداب ، الكويت, 
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باحتوائيا وما يرفضو جارودي ىو القراءة الصييونية القبمية والقومية الييودية المقدسة 
عمى فكرة الماثمة لعيد اهلل مع اإلنسان ومن كل الناس وجوده في داخمنا جميعًا الستنتاج 
أشر فكرة في تاريخ اإلنسانية أال وىى فكرة " شعب اهلل المختار" الذي اختاره رب متحيز 
وجزئي ومن ثم " صنم " وذلك لتبرير جميع أنواع السيطرة واالستعمار كما لو كان تاريخ 

 ( 9)لعبرانيين أو التاريخ المقدس ىو التاريخ الوحيد في العالم.ا
فقد استغل الييود النظرية العرقية الكاذبة دائمًا في تبرير ألوان السيطرة والعنف ، وقد 

,إن ىتمر في كتابة " كفاحي " يتيم الييود بأنيم  )*(وصل االستغالل ذروتو في النازية
الذي يكرىونو وذلك بإفساده بطريق التيجين, إن يريدون القضاء عمى العرق األبيض 

 ( 2)الييودي يسمم اآلخرين ويحتفظ بدمو سميمًا. 
ويرى جارودي أن فكرة الشعب المختار لم تكن مقصورة من ناحية استخداميا السياسي 
نما ُاستخدمت لدى كثيرًا من الشعوب من أجل  عمى شعب إسرائيل حسبما ترى الييودية, وا 

ماري أو السيطرة عمى مجموعة اجتماعية, ولذا يقول " لقد التمس االستعمار الفتح االستع
دائمًا من جميع األزمنة ومن جميع الشعوب تسويقًا الستيالئيم والغتصابيم 

 -عمى زعميا –ولسيطرتيم..., وكانت الذريعة بصفة عامة " تفوقًا" في الثقافة تمنح 
وكانت الحجة الدينية مساعدًا ثمينًا من أجل  لممحتمل ميمة تحضيرية لعرقمة بإزاء اآلخرين

 ( 1)الفتح االستعماري. 

                                                           

  127، صــ  1996بد الوىاب محمد المسيرى : الييود في عقل ىؤالء ، دار الحسام ، القاىرة ، ع (1)
اي االشتراكية القومية األلمانية,وىي  (NSDAP): كممة مأخوذة من العبارة األلمانيةNazism النازية )*(

حركة عرقية شمولية قادىا ىتمر وىيمنت عمي مقاليد الحكم في ألمانيا وعمي المجتمع األلماني 
بأسره,والحركة النازية حركة سياسية وفكرية ظيرت بعد الحرب العالمية األولي,والسمة األساسية لمنازية ىي 

ة الصارمة ,وتأكيدىا التفوق العرقي لمشعب األلماني عمي كل شعوب عممانيتيا الشاممة وواحديتيا المادي
نكارىا الطبيعة البشرية )انظر  إسماعيل عبد الفتاح: الموسوعة الميسرة لممصطمحات أوروبا وشعوب العالم وا 

 (448,صالسياسية,موقع كتب عربية لمنشر,د.ت
يشيل واكيم,دار طالس لمنشر ,ترجمة قصي اتاسي,مروجيو جارودي : فمسطين أرض الرساالت  (2)

  172، صـ 1991,دمشق,
 .100، صـ 1984، بيروت، ، دار المسيرة، ترجمة ذوقان قرفوطروجيو  جارودي، المأزق إسرائيل (3)
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أو ادعاء التفوق اآلري ىي خرافة تعتمد عمييا كل  )*(وعمى ىذا فان أسطورة العرق
ثقافة قائمة عمى االستعمار, وذلك ألن الغرب يدعى كون نموذجو الحضاري ىو النموذج 

الشعوب العالم أن تستجيب لو وتضع نفسيا األوحد الذي يجب تطبيقو ,والذي يجب عمى 
تحت إمرتو, وىذا ما اتجو إليو الصياينة في إنشاء مشروعيم االستعماري لمسيطرة عمى 
أرض فمسطين ، حيث حاولوا ترسيخ مبدأ التفوق الجنسي والنوعي عمى غيرىم من شعوب 

 لكل ما يفعمون . العالم وكذلك التأييد اإلليي المطمق ليم والذي يمنحيم الحق والتبرير
وىذا المذىب العرقي ليس لو أي أساس عممي فمن وجو النظر البيولوجية ثبت بطالن 
النظرية القديمة القائمة باالستدالل بشكل الجمجمة البشرية عمى صفة ماء وعمم الوراثة 

ى بطالن المفيوم المعاصر القائل بأن بعض المورثات تتحكم في خصائص الدم يدلل عم
  (9).لمعرق البيولوجي

وسياسة الحرب تمك والتوسع االستعماري الدائم ينطوي عمى ما ىو أكثر من االبتزاز 
والدمار المادي, ينطوي عمى موقف اإلنسان نفسو... ذلك اإلنسان العنصري الذي ييدف 
إلي ترسيخ اإلحساس بالتفوق العرقي,) أليس ىو شعب اهلل المختار؟(, مثل أي 

حقد الذي نجم عن النظرية الالىوتية الزائفة التي ال ترى إال من استعمار,ولكن أيضًا ال
 وجية النظر الصييونية فقط وتقوم عمى ثالثة مبادئ مدمرة إلنسانية اإلنسان :

  رفض اآلخر وىى نظرية أقامت حاجزًا من النار بين الييود وباقي شعوب العالم 
 . أن اآلخر كل اآلخرين أعداء أقوياء 
  نية اإلسرائيمية ال يمكن أن تقام إال عمى كتاب صموات الكراىية أن الدولة الصييو

 (2)كدافع وحيد لشبابيم وجيشيم وشعبيم. 
 أسطورة األرض . رابعًا:

                                                           

: ىو مفيوم من ابتكار القرن التاسع عشر في أوربا, وقد عبر ىذا المفيوم عمى نحو تعسفي مفيوم العرق )*(
بغية تبرير الييمنة االستعمارية األوربية من مرحمة التمييز بين فرق لغوية مختمفة إلي فكرة  وجود اختالفات 

تدريجًا متمايزًا)انظر روجيو  بيولوجية بين الشعوب ، بل إلي فكرة ترتيب العروق البشرية  الكبرى ترتيبًا  
 (  170جارودي : فمسطين أرض الرساالت ،مصدر سابق, صـ 

  172روجيو  جارودي : فمسطين أرض الرساالت ،مصدر سابق ، صـــ  (1)
، القاىرة ،  3روجيو  جارودي : محاكمة الصييونية اإلسرائيمية ، ترجمة عادل المعمم، دار الشروق ، ط (2)

  189، صـ  2002
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وىذه األسطورة ترتبط بسابقتييا وذلك ألنو بما أن الييود ىم شعب اهلل المختار, وأنيم 
متفوقين عمى غيرىم من شعوب العالم بذلك الحب اإلليي المزعوم فاهلل لكي يرضى أبنائو 
وعدىم بأرض فمسطين التي تعرف عندىم " بأرض الميعاد ", إضافة إلي حقيم التاريخي 

بشدة ىذه األسطورة ألنيا تقوم عمى تصفية الشعب الفمسطيني الذين فييا وينتقد جارودي 
 ىم أصحاب األرض األصميين, وذلك إما بالتصفية الجسدية أو بالتيجير أو باالعتقال . 

وفي الحقيقة ال يمكن فيم الصراع العربي والييودي في فمسطين بدون فيم األركان   
ة وىنا أعنى  الديانة التي اعتمدت عمييا األساسية التي تقوم عمييا الديانة الييودي

 الصييونية في ترسيخ مبادئ االستعمار الصييوني واحتالل ارض فمسطين. 
فيذه الديانة تقوم عمى ميثولوجيا بأن اإللو " ييوه " قد عقد اتفاقية بينو وبين بني   

دتو وحده من إسرائيل  وحسب ىذه االتفاقية فإن اهلل قد اختارىم من بين البشر كحممة عبا
دون غيره مقابل أن يمنحيم األرض المقدسة " فمسطين " كوطن خالص ليم ,وجرى 
االتفاق األول بين إلو إسرائيل وبين إبراىيم الذي يعتبرونو الجد األول ليم ,حيث تعيد 
الرب بمنح إبراىيم ونسمو من بعده ـ وتعنى بني إسرائيل فقط ـ ارض كنعان وىى أرض 

 (9.)فمسطين
ة " الحقوق األبدية لمييودي الخالص في أرض فمسطين من الذرائع العنصرية وفكر  

التقميدية في الفكر الصييوني وىى فكرة تفرض ىامشية السكان األصميين وتتميز ىذه 
األسطورة برفضيا االعتراف بوجود الغير, حيث ترى أن فمسطين ىي األراضي المقدسة 

يس من حق السكان األصميين, وال يمكن لبشر وىى بمد بال سكان, وان امتالك فمسطين ل
ييودًا كانوا أو عرب أن يتساءلوا عن معنى القرار, ألن محور مشكمة فمسطين يتمخص في 

عند  –حق الييود المشتتين في العودة ,وىو حق مطمق قائم منذ بداية التاريخ وحتى آخرة 
 (2). -الييود 

                                                           

نضال الصالح :عالقة الديانة الييودية بالمشروع الصييوني والتكوين السياسي لدولة إسرائيل ، مجمة -(1)
 م ,مأخوذ من موقع 18/3/2016, تاريخ االطالع 2695الحوار المتمدن ، العدد 

.http//www.ahewar.org/2/7/2009 
 
ية ، المجمس الوطني لمثقافة والفنون واآلداب ، رشاد عبد اهلل الشامي : الشخصية الييودية والروح العدوان (2)

  182, صــ 1986الكويت, 102سمسمة عالم المعرفة ، العدد 
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ختيار اإلليي تستخدم عادة لتبرير احتالل وىذه المزاعم الخاصة بالتمييز الناتج عن اال
الفضاء الحيوي, وطرد أىل األرض األصميين, عن طريق تمفيقيا في أسطورة تمك التي 
تقول أن الفمسطينيين غادروا األرض طواعية, بينما أدى فتح األرشيف إلي أن يعيد 

أعطيت لمضباط المؤرخين الجدد مثل " بني مورس " بناء الواقع التاريخي: األوامر التي 
اإلسرائيميين بطرد السكان الموجودين منذ آالف السنين بالقوة العسكرية مثمما حدث في 

    (9)"دير ياسين" أعادت إلي الذاكرة قوات النازية التي قامت بارتكاب مذابح ضد المدنيين.
وفكرة المكان المسكون بالروح ىي فكرة متصمة بمفيوم العرق ,وىى الخيط الذي يقود  

كل الممارسات القومية المتعصبة في القرن التاسع عشر المطالبة باسترجاع األرض, وىا 
ىو " ىرتزل " المفعم بالثقافة األلمانية يربط فيما بين األطروحتين, ففي كتاب " الدولة 
الييودية " يمح عمى فكره العرق الييودي قائال إن الييود المتفوقين ماديًا وفكريًا قد فقدوا 

ر بوحدة انتمائيم العرقي, إن الييود األقوياء يموذون بعرقيم مزىوين واثقين كمما كل شعو 
 (  2)اندلعت االضطيادات ضدىم.

ويرى جارودي أن ىذا الوعد إذا ما اخذ بمعنى " وعد " باألرض فإن قراءة النصوص   
من المقدسة في الشرق األوسط ترينا أن جميع الشعوب قد لمست فييا وعودًا متشابية 

أربابيا تعدىا باألرض من العراق إلي مصر مرورًا بالحيثيين, ففي مصر أقام "تحتمس 
ق . م( احتفااًل بانتصاراتو, وقد قال لو  9919 – 9991الثالث "معبد الكرنك بين عامي )

اإللو " لقد حددت لك باألمر األرض بالطول والعرض و جئت  ألمكنك من أن تستحق 
ر من اليالل الخصيب بالعراق وفي  الموحة السادسة من قصة أرضيم, وعمى الطرف اآلخ

 ( 1)الخمق البابمية نجد اإللو " مردوخ " يعين لكٍل حظو.
و جارودي ىنا يريد إثبات ىزلية الحجة التي تعتمد عمييا الصياينة في استيالئيم عمى 

موعودين أرض فمسطين ,وذلك ألنو بمقدور كل شعب أو كل ديانة أن يعمن أصحابيا أنيم 
 من قبل ربيم بيذه األرض أو تمك . 

                                                           

  47ـ نية اإلسرائيمية,مصدر  سابق ، صروجيو  جارودي : محاكمة الصييو   (1)
  177روجيو  جارودي : فمسطين أرض الرساالت,مصدر سابق ، صـ  (2)
  293سابق ، صـ المصدر ال (3)
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ويري الباحث أن ارتباط الييود باألرض ىو تعبير عن ربط المطمق ) الدين ( بالنسبي  
) المكان( ,وذلك إلضفاء نوع من القداسة واألىمية عمى المشروع الذي يقيمو الصياينة, 

سرائيمية لم يكن وذلك الن االعتماد فقط عمى شق سياسي لتحقيق مشروع الدولة اإل
سينجح بقدر النجاح الذي سيحصمون عميو جراء االعتماد عمى العامل الديني, كما أن 
البعد عن الناحية الدينية كان سيجعل بناء المشروع يتم عمى أي دولة في الشرق األوسط 

 سواء فمسطين أو غيرىا . 
رض فمسطين ,أو ويبدوا واضحا أن اإلسرائيميين أنفسيم يعممون أنيم مغتصبون أل  

عمى اقل تقدير أصحاب المشروع الصييوني منيم ,ولكنيم مع ذلك يتالعبون بمشاعر 
باقي الييود في العالم ويحاولون إقناعيم باألحقية التاريخية ألرض الييود في العالم 
ويحاولون إقناعيم باألحقية التاريخية ألرض فمسطين التي ىي وعد اهلل ليم ,وىم مع ذلك 

عوبة ىذه المسألة وحساسيتيا بالنسبة لممسممين والعرب وليذا يقول" موشية يعممون ص
"لو كنت زعيمًا عربيًا لما قابمت وجود إسرائيل ىذا طبيعي, لقد أخذنا أرضيم,  )*(دايان

صحيح أن اهلل وعدنا بيا ولكن ما شأنيم في ذلك؟, كان ىناك عداء لمسامية من قبل 
ن ىل كان ذلك ذنبيم ؟إنيم يرون شيئًا واحدًا وىو أننا أتينا , ولك)*(النازيون وىتمر أوشيفتز

 (9)وأخذنا أرضيم وقد ينسون بعد جيل أو جيمين ولكن ال توجد إمكانية لذلك اآلن.

                                                           

ألبوين ييوديين ,ىاجرا من  1951م(ولد في مستوطنة ديجانا بفمسطين عام 1981-1951)موشيو دايان )*(
أوكرانيا,وقد امن ديان بان الدولة العبرية لم تقم عمي أنقاض فمسطين,واعتبر ان الحدود بين دول الشرق 

نما دعي الي تعديميا بما يخدم المصالح اإلسرائ يمية ,ويخمق واقعا صعبات األوسط ليست شيئا مقدسا وا 
تغييره, وقد عمل  بالسياسة بعد أن ترك الخدمة في الجيش وشارك في معظم الحروب العربية اإلسرائيمية , 
وعمل وزيرا لمزراعة ثم وزيرا لمخارجية,وحقق إلسرائيل انتصارات دبموماسية كثيرة أىميا توقيع معاىدة السالم 

وقع الجزيرة م.)انظر م1979بين إسرائيل ومصر عام 
 "موشيو دايان"http//www.aljazeera.net.specialfiles.3/10/2004االلكتروني,

انشأ النازيون في بمدة "اوشفيتز" الغربية من مدينة كراكون البولندية أكبر معسكرات االعتقال وأكثرىا شيره  -)*(
الييود، إضافة إلى أعداد كبيرة م, وقتموا أكثر من مميون شخص بينيم عدد من 1945 – 1940بين عامي 

من البولنديين والغجر وسجناء الحرب الروس.)انظر ندى الشيقيقى : اليولوكوست ، حقيقتيا واالستغالل 
 (115الصييوني ليا, مرجع السابق,ص

(1)-Heller Mark: continuity and change in Israeli security policy, the international 
institutor for studies,London,2000,p10 
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وىذا الشعور العربي و الفمسطيني بالقير واغتصاب الحق بغير وجو الحق وىو ما   
ذلك بعد أن تخاذل المجتمع الدولي دفع الفمسطينيين إلي تبنى فكره المقاومة الشعبية, و 

يقاف االستيطان الييودي  وبخاصة األوربي منو عن الدفاع عن حق الشعب الفمسطيني وا 
في أرض فمسطين, وىذا ما تبناه جارودي وقميل من المفكرين الغربيين المنصفين ولعل 

كان عمى  ىذا ما جعل جارودي دائما في مواجية مع الفكر الغربي االستعماري, وذلك ألنو
 الدوام ما يواجو ىذا التفكير المستبد بحقيقتو التي يتغافل عنيا الكثيرون . 

فقد ذىب جارودي في موقفة من المقاومة الشعبية في فمسطين إلي أن الحديث عن   
ذلك ىو حديث عن صراع مشروع ,ألن ما يخوضو الشعب الفمسطيني ليس صراعًا قوميًا 

من ناحية عودة إلي أرض زرعيا أجدادىم دون انقطاع منذ بالمعنى الغربي لمكممة, فيو 
أربعة آالف عام ومن ناحية أخرى رغبة في أن يصبحوا مرة أخرى جزء ال يتجزأ من 

  (9)المجتمع العربي  ومن األمة, فيو في جوىره صراع ضد االستعمار.
مة فمفيوم المقاومة الفمسطينية لم يظير سوى مقاومة الفكر الصييوني, ومقاو   

اليجرة الييودية إلي فمسطين واالستيطان فييا, وبعد تخاذل الدول العظمى في المنطقة مع 
القضية إضافة إلي قضية الالجئين الفمسطينيين, وشرعية دولة إسرائيل من األساس, 
واحتالليا ألراضى فمسطين, وما نتج عن ذلك من ارتكاب المجازر بحق الفمسطينيين ولذا 

ذه المقاومة أو رفضيا فيي مقاومة مشروعة ألنيا رد فعل لمحركة فميما يعتقد حول ى
 الصييونية االستعمارية . 

 التحول من األسطورة إلي السياسة .خامسًا:
بعد أن عممت الصييونية عمى نشر عدد من األساطير والخرافات التي حاولت من 
خالليا التأثير عمى المجتمع الدولي, وعمى الطوائف الييودية قبل المجتمع الدولي إلقناع 
الجميع بمن فييم العرب والمسممين بأحقية الييود بأرض فمسطين, حتى يصبح ذلك واقعًا 

 مى خمق سياسة خاصة لتنفيذ مشروعيا .يتعامل معو الجميع عممت ع
ولكي تنجح الصييونية في مشروعيا االستعماري عممت عمى الحصول عمى تأييد كمى 
من الدول االستعمارية الكبرى, فقد رأى ىرتزل مؤسس الصييونية وجوب طرح المسألة 

ب إلي الييودية عمى الدول الكبرى وطمب منيا المساعدة في إنشاء دولة تضم الييود, وذى
                                                           

  615روجيو  جارودي : فمسطين أرض الرساالت ، صــ  -(1)
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وجوب أن يضطمع بالعمل التنفيذي جيازان يتمثل األول في جمعية الييود والثاني في 
تكوين شركة ييودية رأى أن يكون مركزىا لندن, وتقوم بعمميات شراء األراضي ونقل الييود 

 ( 9)إلييا .
أما رأس المال المقدر ليذا العمل فبمغت قيمتو "خمسين مميون جنية إسترليني ",   
أن يستوطن الييود فمسطين أو األرجنتين, ورجح األولى ألنيا كما يقال عنيا " وطننا  ورأى

 (2)التاريخي الذي ال ينسى والذي يجذب سحر اسمو الييود.
وسيطرة الييود عمى األراضي الفمسطينية لزمو أن يكون ىناك ذراعًا عسكريًا لممشروع   

جتمع اإلسرائيمي, وذلك بجعل الصييوني, وليذا عممت الصييونية عمى عسكره الم
المجتمعات االستيطانية مجتمعات ذات طابع عسكري, وبسبب أنو ال يمكن وضع األسطورة 
االستيطانية موضع التنفيذ إال بقوة السالح, وىى بذلك ال تستثنى من ىذه القاعدة أحدًا 
 فيي مجرد تحقيق جزئي لنمط متكرر, وقد ظيرت منظمات ومؤسسات عسكرية قبل عام

ودمجت في مؤسسة واحدة  ىي المؤسسة اإلسرائيمية التي أصبحت العمود الفقري  9199
  (1)لمتجمع االستيطاني الصييوني.

ويتميز المجتمع اإلسرائيمي بصبغة عسكرية شاممة قوية, فجميع اإلسرائيميين   
كما القادرين عمى جمل السالح رجااًل ونساًء يؤدون الخدمة اإللزامية, فاإلسرائيميين 

  (9)يصفون أنفسيم " األمة المسمحة " أو " ىم جيش في إجازة ".
ضافة إلي ذلك الدعم المادي والعسكري الذي قدمتو الدول األوربية وبخاصة انجمترا  وا 
إلسرائيل, والذي نقمت فيو صراحة إلي الواليات المتحدة األمريكية بعد الحرب العالمية 

ة ىي الحميف األول إلسرائيل والممول األول ليا الثانية والتي جعمت الواليات المتحد
 عسكريا .

                                                           

، صــ م 1999, 1,ط Edito creps,8 ,7عاطف عيد:تاريخ الحضارات العربية بين األمس واليوم,ج (1)
113  

 .، نفس الصفحة  السابق المرجع (2)
 126صــ , م2002الشروق,القاىرة,ة والعنف,دار عبد الوىاب محمد المسيرى : الصييوني (3)
 ، نفس الصفحة  السابق المرجع (4)
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فيكفي أن تشير المصادر إلي أن المساعدات العسكرية األمريكية إلسرائيل أثناء 
م قد بمغت حدًا أسطوريًا, وىذا ما يقولو الصييوني "  9191عدوانيا عمى مصر عام 

منذ شير حزيران راحت كميات ضخمة من  "   Michael Bar Zoharميكائيل بارزوىار
األسمحة تتدفق عمى إسرائيل بموجب اتفاق بالغ السرية ..... دون أن تعمم بذلك انجمترا 

 ( 9)وفرنسا.
وىكذا تتبدد كثيرًا من األساطير وال سيما األسطورة الخطيرة القائمة بأن إسرائيل دولة 

, ومحكوم عمييا بأن تقاتل في سبيل  صغيرة ضعيفة ميددة عمى الدوام باكتساح العرب ليا
البقاء ,بينما تمتمك بفضل الواليات المتحدة وسائل تمكنيا من الوصول إلي دمشق أو بغداد 
أو عمان أو القاىرة في ثمان وأربعين ساعة, مثمما فعمت في بيروت, واألخطر من ذلك تمك 

شكل ىي في واقع األمر التيديد األسطورة القائمة بأن إسرائيل ميددة دائمًا باإلفناء بينما ت
 (2)الدائم لجارتيا . 

وأما عن سياسة إسرائيل الخارجية فيي سياسة توسع وعدوان تنبع من المبادئ 
األساسية والممارسات العرفية لمصييونية ,وىى سياسات كانت سببًا في كون الشرق 

أقامت مع مصر خمسة األدنى عرضة لمحروب منذ والدة ىذه الدولة, ويكفي أن نشير أنيا 
 م. 9192 –م 9111 –م 9191 –م 9199حروب متوالية: 

 
 
 
 
 

 الخاتمة
يتضح من خالل العرض السابق أوجو النقد التي قدميا جارودي لمحركة الصييونية      

ولتمك األساطير التي اعتمدت عمييا الصييونية لترسيخ مبادئيا والتي كان أشيرىا أسطورة 
الحقوق التاريخية, والتي تتوىم وجود حقوق تاريخية لمييود في أرض فمسطين منذ قديم 

                                                           

  279روجيو  جارودي : فمسطين أرض الرساالت ,مصدر سابق، صــ   (1)
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وىي  بار أن الشعب الييودي عاش فترة من الزمن في أرض كنعاناألزل, وذلك عمى اعت
مجرد فترة تاريخية عاش فييا معظم المتدينين في تمك البالد ,ثم إن قمة اآلثار الموجودة 

 . لمييود في تمك األرض تثبت ىزلية ىذه األسطورة
متفوقون عمى كل وكذلك أسطورة شعب اهلل المختار والتي بناءًا عمييا يصبح الييود      

شعوب العالم, ألنيم شعب اهلل وبالتالي فيم يبررون كل أفعاليم و أساليبيم العنيفة تجاه 
وىي خرافة منافية لمعقل الغير, ألنيم الشعب المختار الذي لن يحاسبو اهلل عمى ما يفعمو,

والمنطق فكل البشر متساوون في الصفات الجوىرية وليس لشعب دون شعب أفضمية أو 
 وق.تف
وكذلك من ىذه األساطير " أسطورة الوعد اإلليي " والتي مفادىا أن اهلل قد توعد بني     

إسرائيل بأرض فمسطين, التي ىي حق ليم وبالتالي عمى جميع الشعوب أن تعمل لتحقيق 
ىذا الوعد لشعب اهلل ,دون النظر إلي الخسائر أو التضحيات المالية والبشرية التي يمكن أن 

محض افتراءات الغرض منيا  إالما ىي  األساطيرل تحقيق ذلك الوعد...وكل ىذه تبذل سبي
قناعفمسطين  بأرضأحقية الييود  إثبات الجميع في العالم بمن فييم العرب والييود  وا 

الرافضين لممشروع الصييوني بما تفعمو الحركة الصييونية لنيل حقوقيم التاريخية في 
 فمسطين.

 


