
قضايا

زينب الريسوني

تــــعــــد املــــفــــاهــــيــــم واملــــصــــطــــلــــحــــات 
مــفــاتــيــح لــلــعــلــوم، وتــمــثــل املــبــادئ 
األساسية واألصول املعرفية التي 
ال يــمــكــن االســتــغــنــاء عـــن دورهـــــا فـــي تــحــديــد 
املعاني واملدلوالت، وضبط العمليات الفكرية 

واملنهجية من حيث التحليل والتفسير.
على  العلمية  املصطلحات  صناعة  تــدل  كما 
ــراط  اإلفـ أن  إال  وتــطــّورهــا،  املجتمعات  نــضــج 
ــــي أي جـــمـــاعـــة أو  ــلـــحـــات فـ ــــي ســــــّك املـــصـــطـ فـ
تشكيل يعّد أحد مظاهر األزمة الداخلية فيه، 
ــــراض تحيزية  فــضــًا عـــن أن اســتــغــالــهــا ألغـ
الكبرى، مثل:  املقومات  إلــى بعض  أو مسيئة 
فــي األديــــان،  الــثــابــتــة  الــتــاعــب باملصطلحات 
التفطن  يقتضي  العرقية  باملفاهيم  والعبث 
والتصدي لها بتفكيكها، وإنتاج مصطلحاٍت 
ــاّدٍة تــفــاديــا لــلــســقــوط فـــي الــغــزو  بــديــلــٍة مــــضــ
الفكري، وسيظهر قريبًا أن هذا ما كّرست له 

الصهيونية طاقاتها وجهودها.
الوهاب املسيري، في نهاية كتابه  أشــار عبد 
»فـــي الــخــطــاب واملــصــطــلــح الــصــهــيــونــي«، إلــى 
تــغــيــر املــصــطــلــحــات الــصــهــيــونــيــة خــصــوصــا، 
ر ومنتِظم،  د ومتكرِّ وإعادة سّكها بشكل متعمَّ
كــلــمــا تـــصـــّدى لــهــا بــالــتــفــكــيــك، هـــو أو غــيــره 
مــــن املــهــتــمــن واملـــخـــتـــصـــن الـــغـــيـــوريـــن عــلــى 
تكاثر  عـــدَّ  بــل  الفلسطينية،  والــقــضــيــة  الــديــن 
الصهيوني  الــعــدو  مــع  الــصــراع  مصطلحات 
مفرطًا، إلــى درجــة كشفه عن األزمــة البنيوية 
لـــلـــصـــهـــيـــونـــيـــة، وتــــوتــــر الــــعــــاقــــة بــــن حــركــة 
يهود  وبقية  العاملية  الصهيوني  االستيطان 
العالم. ويكفي الحديث عن بعض املصطلحات 
أهمها:  املطالعة،  هــذه  في  الرئيسة  املفتاحية 
ــيـــة« و»يـــــهـــــوديـــــة«، و»إســــرائــــيــــل«  ــيـــونـ ــهـ »صـ

وأخيرا »تطبيع«.
الــعــنــايــة بــمــعــانــي املصطلحات  تــأتــي أهــمــيــة 
فــي الـــصـــراع مــع الــعــدو الــصــهــيــونــي أواًل من 
دورها الكبير، وتأثيرها العميق على العقول، 
كما  كثيرة.  وتحريفاٍت  بمغالطاٍت  وإقناعها 
ــّراء ما  ــرورة هـــذه الــعــنــايــة ثــانــيــًا جــ تــتــأّكــد ضــ
الصهيوني أخيرا   - اإلماراتي  التطبيع  أثــاره 
من موجات غضب عارمة في العالم، إلى جانب 
اســتــمــرار الــصــهــيــونــيــة فـــي تـــرويـــج مـــا يــخــدم 
أغراضها وأهدافها من مصطلحات، وتكريسها 
ولذلك،  الحقيقية.  معانيها  عن  النظر  بغض 
املصطلحات  كل  مواجهة  إلــى  ماّسة  الحاجة 
تــم تشويهها وتــحــريــف معناها، وذلــك  الــتــي 
بإثبات املعنى الحقيقي لكل منها، انطاقًا من 
األصول اللغوية والسياقات املمكنة والتطورات 
اإلتيان  ذلــك  مــن  واألهـــم  املعتمدة،  التاريخية 
باملصطلحات البديلة األكثر تفسيريًة وإبانة 
للظواهر. وهو ما دفع املسيري إلى التفصيل 
بالصراع  عاقته  في  التفسيري  الخطاب  في 
مع العدو الصهيوني، وذلك من حيث مختلف 
أشــكــالــه. وقـــد عــــّرج املــســيــري عــلــى »الــخــطــاب 
التحليل  فـــي  الــنــفــســي«، وانــتــقــد اســتــعــمــالــه 
واملـــعـــالـــجـــة املــتــعــلــقــة بـــالـــظـــواهـــر الــســيــاســيــة 
واالجــتــمــاعــيــة لــهــذا الــصــراع، كما تــحــّدث عن 
ــــذي يــعــتــمــد، فــي  »الـــخـــطـــاب الـــنـــصـــوصـــي« الــ
تفسيره سلوكيات اليهود والصهيونية، على 
ويرفض  والتلمود،  القديم  العهد  في  ورد  ما 
تفسيره في ضوء القراءة الواقعية وما تحمله 
مــن تــفــاصــيــل وجـــوانـــب مــهــمــة، عــلــى مستوى 
النتائج واملخرجات، كما أجلى معنى »الخطاب 
املوضوعي املتلقي«، باعتباره أحد أكثر املناهج 
فيه  ُيــعــَتــَمــد  اســتــعــمــااًل وشــيــوعــًا،  التفسيرية 
على مراكمة املعلومات والحقائق وتصنيفها 
أو نظمها من دون اعتبار لألولوية واألهمية 
والقدرة التفسيرية التي تتصف بها عناصرها.

ال تخفى االختزالية واالجتزاء في كل نوٍع من 
أنواع الخطاب التفسيري املتحدث عنها آنفًا، 
ولــذلــك نجد املسيري قــد أشــار إلــى »الخطاب 
الخطابات  أكثر  باعتباره  املرّكب«  التفسيري 
التفسيرية رصانًة ونضجًا لتمكينه من إدراك 
الــظــاهــرة كــوحــدة كلية ال كحقائق  الــواقــع أو 
جــزئــيــة مــتــنــاثــرة.. )فـــي الــخــطــاب واملصطلح 
عبد  وتطبيقية،  نظرية  دراســـة  الصهيوني، 
الوهاب املسيري، القاهرة، دار الشروق، 2003، 

طبعة 1، ص 17-15(.

مفهوم الصهيونية
العقود،  الصهيونية على مر  تطور مصطلح 
ما جعل تحديد ماهيته بشكل دقيق وموحد 
يرتبط بغيره  أمــرًا عسيرًا، خصوصا حينما 
من املصطلحات املحّددة واملوجهة ملعناه، مثل 
و»الصهيونية  الدبلوماسية«،  »الصهيونية 
ــة الــــعــــامــــة«،  ــيــ ــونــ ــيــ ــهــ الــــســــيــــاســــيــــة«، و»الــــصــ
و»الــصــهــيــونــيــة الــعــمــالــيــة«، و»الــصــهــيــونــيــة 
ــة األغــــــــيــــــــار«،  ــ ــيـ ــ ــونـ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ ــة«، و»صـ ــ ــيـ ــ ــحـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ املـ
و»الــصــهــيــونــيــة اإلقــلــيــمــيــة« و»الــصــهــيــونــيــة 
الــتــوفــيــقــيــة«،  و»الــصــهــيــونــيــة  التصحيحية« 
ــيـــة« و»الــصــهــيــونــيــة  ــنـ و»الـــصـــهـــيـــونـــيـــة الـــديـ
وكثير  الثقافية«...  و»الصهيونية  العلمانية« 
غيرها. ولكن العودة إلى التفسير الديني تعن 

س بعض الخصائص الثابتة للمعنى،  على تلمُّ
والتي اتخذت مسارين: حافظ أحدهما، نوعا 
التراث  الصهيونية في  مــا، على أصــل معنى 
الديني اليهودي الذي يعود إلى جبل صهيون 
والقدس، فظل يؤمن بحتمية العودة إلى هذا 
الـــرب فــي الوقت  يــد  الجبل فــي فلسطن على 
وبالطريقة اللَذين يحددهما. واآلخر لم يجد 
حرجا في تحريف أصل املعنى، حسبما يتوافق 
واالعتبارات املاّدية والسياسية القائمة لديه، 
فنتج عن ذلك ظهور الصهيونية األوروبية أو 
باعتبارهم  اليهود  إلى  تنظر  التي  املسيحية 
س في  ــُنـــه املـــقـــدَّ شــعــبــًا عــضــويــًا مـــخـــتـــارًا، وطـ
فلسطن، ولذا وجب تهجيره إليه، كما ظهرت 
ــهـــود« أو »صــهــيــونــيــة  ــيـ »صــهــيــونــيــة غــيــر الـ
ــــى تـــوطـــن الـــيـــهـــود فــي  ــار« الـــداعـــيـــة إلـ ــ ــيـ ــ األغـ
منبوذًا،  عضويًا  شعبًا  باعتبارهم  فلسطن، 
اســتــنــادًا ألسباب  بها  عــاقــٌة عضويٌة  تربطه 
تاريخية وسياسية بل »علمية«. ثم ظهرت كذلك 
»الصهيونية السياسية« التي انطلق مفهومها 
من شعار »أرض با شعب، لشعب با أرض«، 
وغيرها من املصطلحات مما يتعذر إحصاؤه، 

فضًا عن الخوض فيه. 
وبالجملة، الصهيونية هي الحركة التي تدعو 
)وتعمل على( تهجير الجماعات اليهودية إلى 
املنظمة  فيها من خــال  فلسطن، وتوطينهم 
الصهيونية العاملية األم التي تهدف إلى إقامة 
وطن قومي لليهود، والتي لها عاقات وثيقة، 
وتنسيق منتظم ومحكم مع عدد من املؤسسات 
انبثقت  الــتــي  والــبــنــوك  واملــراكــز  والجمعيات 
ــدى أقـــدم  ــ عــنــهــا، مــثــل »كــيــريــن كــايــمــيــت« )إحـ
مؤسسات املنظمة الصهيونية العاملية وذراعها 
املالي لشراء األراضي في فلسطن(، و»كيرين 
للمنظمة  الرئيسية  املالية  )اإلدارة  هايسود« 
الصيهونية العاملية، أنشئت في العام 1920(، 
و»جمعية الشبيبة اليهودية«، و»منظمة إعادة 
التأهيل والعمل« )منظمة يهودية تأسست في 
غيرها.  وكثير  القيصرية(،  روسيا  في   1889
والــصــهــيــونــي هـــو كـــل يـــهـــودي يــؤمــن بــفــكــرة 
التهجير واالستيطان ويدعمها من قريب أو 

اللغوي، وما يعود إلى أصل النسب إلى يهوذا، 
أحد أبناء يعقوب، وُيعتقد أنه جرى تعميمها 
على الشعب من باب التغليب. واليهودي في 
الديانة اليهودية، بغض  اإلســام هو معتنق 
الــجــغــرافــي. ولكن  أو موقعه  عــرقــه  عــن  النظر 
بالنظر إلى اليهودية واليهودي بعيدًا عن دائرة 
اإلسام واملسلمن، نبتعد عن التعريف الديني 
الشرعي ال محالة، ويرمي بنا هذا النظر إلى 
تعريفات متغيرة عبر التاريخ، بل وتسميات 

مختلفة.
اليهودية ذات داللــة جغرافية تاريخية  كانت 
ضــيــقــة فـــي بـــــادئ األمــــــر، تــشــيــر إلــــى املــمــلــكــة 
الجنوبية )يهودا(، ثم اتسعت لتشمل اململكة 
القيود  من  تــحــّررت  ثم  )يسرائيل(،  الشمالية 
الــزمــانــيــة واملــكــانــيــة والــعــرقــيــة ...، ويــرافــق كل 
انتقال تعريف وتصنيف مختلف عن سابقه. 
وإطالة على التراث الديني اليهودي تحيل على 
تعريف ديني - عرقي مزدوج، يصف اليهودي 
د« )عبد  بأنه »املولود من أم يهودية أو من تهوَّ
الـــوهـــاب املـــســـيـــري، فـــي الــخــطــاب واملــصــطــلــح 
الصهيوني، ص 162(. وهذا يضعنا أمام إشكال 
االختيار بن اليهودي الذي يتوفر فيه شرط 

العرقية أم الذي يتوفر فيه شرط العقيدة؟ 
لدى  اليهودية  ارتبطت  الــغــربــي،  العالم  وفــي 
اليهود بغض  أي  اإلثــنــوس؛  بالفرد  الــرومــان 
النظر عن العقيدة التي لم يكن لها كبير األثر 
على هذا التصنيف. وفي القرن الحادي عشر 
واالنتماء  بالتجارة  معناها  ارتبط  امليادي، 
الحادي  الــقــرن  بعد  ومــا  اليهودية.  للجماعة 
عشر امليادي، ارتبط مفهومها بالربا والبخل 
ة ...، وكــان ذلك  وعــبــدة املــال والخّسة والــدنــاء
سببًا في إسقاط مصطلح »يهودي« واستبداله 
بمصطلحات أخرى، مثل: عبراني وإسرائيلي 
وموسوي، حتى أصبحت كلها مترادفة، وذلك 
في القرن التاسع عشر امليادي. بعد هذه اللمحة 
الــخــاطــفــة بــشــأن جــانــب مـــن تــطــور مصطلح 
الــيــهــوديــة، يــبــدو جــلــيــا أن الــفــرق بــيــنــه وبــن 
الصهيونية عميق، وأنهما مختلفان جوهريًا؛ 
إذ ال عاقة لليهودي باملبادئ التي تؤمن بها 
الصهيونية، حيث يرفض فكرة »الهجرة إلى 
الوطن القومي«، على الرغم من أنها األساس 
الذي تقوم عليه املنظمة الصهيونية العاملية، 
والــســبــب الــرئــيــس وراء نــشــوئــهــا وتــطــورهــا 
كــل يهودي  واســتــمــرارهــا. وبــنــاء عليه، ليس 

صهيونيا، وليس كل صهيوني يهوديا.

مفهوم إسرائيل
اسم  آنفًا،  لليهودي  البديلة  األســمــاء  ورد من 
»إسرائيلي«، وإسرائيل كلمة عبرية تتألف من 
مقطعن، »إسرا/ إيل«. ورد في تفسير القرطبي 
أن »إسرا« تعني عبد، و»إيل« تعني الله أو اإلله 
الــقــرآن، أبــو عبد الله محمد  )الجامع ألحــكــام 
بــن فـــرح األنـــصـــاري شــمــس الــديــن الــقــرطــبــي، 
السعودية، دار عالم الكتب، 2003، تحقيق هشام 
سمير البخاري، ج 1، ص 331(. وهو اسم أطلق 
 منه ما يعرف 

ّ
على يعقوب عليه السام، واشتق

سالته  وهــم  إســرائــيــل  وبــنــو  باإلسرائيلين 
املتحدرة منه نسبًا وقرابة، وأصبح هذا االسم 

عَلمًا عليهم منذ خروجهم من مصر، كما أطلق 
في داللته الجغرافية على مملكة الشمال التي 
أقامها األسباط من نسل يعقوب )من اليهودية 
في  اليهودي  الديني  الفكر  الصهيونية..  إلــى 
أسعد  الصهيوني،  السياسي  املشروع  خدمة 
السحمراني، دار النفائس، بيروت، 2000، طبعة 

2، ص 23(.
التي تؤمن  الجماعة  تلك  وعمومًا، ال تنطبق 
بالتوراة من بني إسرائيل في منظور اإلسام 
والتعريج  الــيــوم،  اإلسرائيلين  اليهود  على 
عــلــى مــعــنــاهــا خـــــارج دائــــــرة اإلســــــام يحيل 
يشار  التاريخ، حيث  عبر  تطور معناها  إلــى 
إلــيــهــا فــي الــعــهــد الــجــديــد، وعــنــد املسيحين 
بصفة عامة، أنها الكنيسة املسيحية املثلى أو 
الديني،  باملعنى  الحقيقين  املؤمنن  جماعة 
األجناس  وكــل  الشعوب  يمثلون جميع  وهــم 
)بــنــو إســرائــيــل الــتــاريــخ مــنــذ عــصــر إبــراهــيــم 
الــســام، محمد  عليهما  وحتى عصر موسى 
بـــيـــومـــي مــــهــــران، اإلســـكـــنـــدريـــة، دار املــعــرفــة 
الــجــامــعــيــة، 1999، ج 1، ص 37(. وتــشــيــر في 
داللــتــهــا الــســيــاســيــة إلـــى أن اإلســرائــيــلــي هو 
مواطن الدولة الصهيونية، واإلسرائيليون هم 
في  الصهيوني  االستيطاني  التجمع  أعضاء 
فلسطن )في الخطاب واملصطلح الصهيوني، 

ص 161(.
عاشت الصهيونية – اليهودية، منذ نشأتها 
من  كبيرًا، وعانت  تخّبطًا  التاريخ،  مر  وعلى 
أزمـــة شــديــدة على مستوى الــهــويــة، مــا جعل 
الــحــســم فــي شـــأن واقـــع إســرائــيــل وتصنيفها 
بـــاعـــتـــبـــارهـــا دولــــــة صــهــيــونــيــة أو يـــهـــوديـــة، 
ــــاس أو ذاك،  والــتــعــامــل مــعــهــا عــلــى هـــذا األسـ
أمرًا مستعصيًا غير ممكن الحدوث؛ ألن أزمة 
الهوية الطويلة تلك تقف عائقًا أمام أي استقرار 
ديــنــي، أو تحديد عــرقــي، أو مــوقــف سياسي، 
كيان  فالصهيونية  معن،  جغرافي  موقع  أو 
مــخــتــل مــضــطــرب، يــفــتــقــر ملــعــايــيــر االســتــقــرار 
إلــى الخروج  والــتــوازن، ويسعى، بكل السبل، 
ــع غـــيـــر الــطــبــيــعــي الــــــذي يــعــيــشــه،  ــن الــــوضــ مــ
فتوجهه إلى التطبيع مع العالم العربي مبّرر، 
عــاديــة ومقبولة،  دولــة  أن يصبح  يريد  حيث 
وال يبقى نشازا منبوذا في حاٍل من الضعف، 
لعدم ارتباطه مع غيره على مستوى اللغة أو 
التي يعيشها  الهوية  وأزمــة  العرق.  أو  الدين 
الكيان الصهيوني مزدوجة، على الصعيدين 
الداخلي املحلي والخارجي اإلقليمي؛ ذلك ألن 

عاقاته الداخلية والخارجية غير مستقرة.

مفهوم التطبيع
ولنأخذ على سبيل املثال مصطلح »التطبيع«، 
الذي ظهر أول مرة لإلشارة إلى تطبيع يهود 
املــنــفــى )يــهــود الــعــالــم كــلــه مــا عـــدا فلسطن(، 
إعــادة صياغتهم بحيث يصبحون شعبًا  أي 
إليهم  كــانــت تنظر  الــشــعــوب، بعدما  كــل  مثل 
الـــحـــركـــة الــصــهــيــونــيــة شـــخـــصـــيـــاٍت طــفــيــلــيــٍة 
شــــــاّذة مــنــغــمــســة فـــي أعـــمـــال هــامــشــيــة، مثل 
بهذه  اليهود  نعت  عن  توقفوا  ولكنهم  الربا. 
لدعم  الصهيونية  الــدولــة  لحاجة  األوصــــاف، 
ومن  أهدافها،  لتحقيق  واستعمالهم  اليهود 
خال هذا النموذج يظهر جانٌب من االختال.

أمــا مــا يمكن أن يــدل على االهــتــزاز والتنافر 
الــخــارجــي بــن إســرائــيــل وغــيــرهــا مــن الـــدول 
واملــجــتــمــعــات، فــبــعــض املــقــتــطــفــات مــمــا ورد 
لـــدى الــيــهــود عـــن املــســيــحــيــة، حــيــث يــؤمــنــون 
أنــه: »يسمح لليهودي أن يكذب ويشهد زورًا 
لـــإليـــقـــاع بــاملــســيــحــي، فـــاســـم الـــــرب ال يــدنــس 
املسيحين«،  بــه، حن نكذب على  وال يحذف 
وأنــــه »عــلــى الــيــهــود الــســعــي الـــدائـــم إلـــى غش 
املسيحين«، وأن »من يفعل خيرا للمسيحين، 
فــلــن يــقــوم مــن قــبــره قـــط«. وفـــي املــقــابــل تنظر 
املسيحية إلى اليهود باعتبارهم: »خطرا على 
جميع شعوب العالم، وخاصة على الشعوب 

املسيحية« )الصهيونية املسيحية، ص 11(.
وبالعودة إلى مصطلح التطبيع من الناحية 
اللغوية، يراد بكلمة »طّبع«، في معجم اللغة 
ــور طــبــيــعــيــة.  ــ ــعـــاصـــرة، جــعــل األمــ الــعــربــيــة املـ
وفـــق   )Normalization( بــالــتــطــبــيــع  ويـــــــراد 
ـــشــــيء مــنــاســًبــا  ــفــــورد جـــعـــل الـ ـــامــــوس أكــــســ قـ
لــلــظــروف وأنـــمـــاط الــفــعــل الــطــبــيــعــيــة، وطــّبــع 
الشيء )Normalize( إذا جعله طبيعًيا، عادًيا، 
مـــن خــــال تــكــيــيــفــه مـــع الــــشــــروط الــطــبــيــعــيــة. 
بعبارة أخرى، التطبيع هو »تغيير ظاهرة ما 
واتجاهها  وشكلها  بنيتها  في  تتفق  بحيث 
مع ما يعده البعض )طبيعيا(«. )في الخطاب 
واملــصــطــلــح الــصــهــيــونــي، ص 31(. وقـــد عــاد 
إلــى  السبعينيات  ــر  أواخــ التطبيع  مصطلح 
الساحة، واستعمل هذه املّرة بمعناه اللغوي 
بعد توقيع معاهدة كامب ديفيد في سبتمبر/ 
أيلول 1978، نصت بنود االتفاق على التطبيع 

بن البلدين ودخل حيز التنفيذ بالفعل:
)كاتبة وباحثة مغربية(  

االنفتاح على التطبيع انسالخ عن الدين والهوية

محورية المصطلح 
في الصراع مع العدو الصهيوني

تأتي أهمية العناية 
بمعاني المصطلحات 

في الصراع مع 
العدو الصهيوني من 
دورها الكبير، وتأثيرها 
العميق على العقول

ال عالقة لليهودي 
بالمبادئ التي تؤمن 

بها الصهيونية، حيث 
يرفض فكرة »الهجرة 
إلى الوطن القومي« 

تــدل صناعــة المصطلحات العلمية على نضج المجتمعــات وتطّورها، إال أن اإلفراط في ســّك المصطلحات في أي جماعة أو 
تشكيل يعّد أحد مظاهر األزمة الداخلية فيه. هنا قراءة لزينب الريسوني في مصطلحات »صهيونية« و»يهودية«، و»إسرائيل« 

وأخيرًا »تطبيع«

مغربيات يتظاهرن في الرباط ضد التطبيع مع إسرائيل في 2018/5/20 )األناضول(

الصهيونية هي الحركة التي تدعو وتعمل بكل الطرق الممكنة إلى 
تهجير الجماعات اليهودية إلى فلسطين، وتوطينهم فيها من خالل 
المنظمة الصهيونية العالمية األم التي تهدف إلى إقامة وطن قومي 
مع  ومحكم  منتظم  وتنسيق  وثيقة،  عالقات  لها  والتي  لليهود، 
عدد من المؤسسات والجمعيات والمراكز والبنوك التي انبثقت عنها، 
مثل »كيرين كايميت« و»كيرين هايسود« و»جمعية الشبيبة اليهودية«، 
يهودي  كل  هو  والصهيوني  والعمل«..  التأهيل  إعادة  و»منظمة 

يؤمن بفكرة التهجير واالستيطان ويدعمها من قريب أو بعيد.

ما هي الصهيونية؟
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بعيد، وهذا يحيل إلى التساؤل حول مفهوم 
اليهودية، ومن هو اليهودي؟

مفهوم اليهودية
عرفت »اليهودية« في اإلسام باعتبارها ديانة 
العبرانين املتحدرين من إبراهيم عليه السام، 
الذين  وهم األسباط من سالة بني إسرائيل 
الله تعالى لهم موسى عليه السام  اصطفى 
نبيًا هــاديــًا بــالــتــوراة. وقــد اخــُتــِلــف فــي سبب 
تسميتها بهذا االسم بن ما يعود إلى األصل 
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على الموقع األلكتروني


