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 (، اآلتية:1923البيضاء سنة 

1- Le Temps de la paix, éd. Odile Jacob, Paris, 1993. 

2- Combat pour la paix, éd. Fayard, Paris, 1995. 

3- Le voyage imaginaire. Avec Théodore Herzel, éd. N°1, 1998. 

4- Que le soleil se lève, éd. Odile Jacob, Paris, 1999. 

5- Un temps pour la guerre, un temps pour la paix, éd. Robert 
Laffont, Paris, 2003. 

 ، على العنوانني الرابع واخلامس، فألهنما يسةةةةةةةةةةةةةةتوعبا  العنفوا  املعريف يفوتفاء يف اإلحالةوإذا ونا قد قررنا اإل 
رنا ملتمس إعمال الفكر يف تلك العقيدة لكشةةةةةةل بط السةةةةةةلطة واملعرفة في ا، م  عرض العقيدة اإلسةةةةةةرائيلية. وقد يسةةةةةة  

 خ،ل الفروع اآلتية:

 الفرع األول

وجيا. و ال تكم  قوتش يف احلروب التقليدية، بل يف قوة ترسةةانتش يف العلو والتكنولإ  العامل اجلديد الذي يتشةةكل اليو ، 
مثلما أ  احلدود التقليدية أوةةةةةةةةةةب،  مت اوخة، فإ  األخطار ال تردها وسةةةةةةةةةةائل الردع التقليدية، ألهنا أوةةةةةةةةةةب،  عابرة 

خذها بعني ت الكربى اليت وجمل أللم االت اجلغرافية. وملا وان  إسةةةرائيل وعاء لشةةةعمل اا املفتار، فإ  م  الت،ديا



  النظر والت،ليل، ويفية احلفاظ على اهلوية الي ودية يف عامل بدو  حدود، أل  قوة الشةةةةةةةةةةةةعمل الي ودي روحية وليسةةةةةةةةةةةة
 .1عددية

 ع الثانيالفر 
ونةةةابرت نةةةابليو  بلعةةةل جيةةةا يلط اخليوز الرم يةةةة اليت تصةةةةةةةةةةةةةةةةةل التوراة بةةةطهرا  مصةةةةةةةةةةةةةةر، هةةةذه العبةةةارة اليت خةةةا ةةةمل  ةةةا 

Napoléon Bonaparte (1769-1821) بالنصةةةةر على جيش  ، وهو منتش  جنوده عند سةةةةفح أهرا  اجلي ة
 .2"ا قد  رتكو"إ  أربعني قرن   :1798يوليوخ  21املماليك، يو  

، وهط قسةةةةةةةةةةةةةو م  Mishnaا يف بناء اهلوية الي ودية. ولذلك أل م  و م  مث وا  اخلروج م  مصةةةةةةةةةةةةةر مرو ي  
وف ا على الدوا  م  مصةةةةةةةةر، مثلما أ  الفيلسةةةةةةةةشةةةةةةةةفوي للتوراة، أ  يعترب الي ودي نفسةةةةةةةةش خارج  التلمود أو التفسةةةةةةةة  ال

ش خارج ول ي ودي عندما يثب  ذاتش، فإن    ذهمل إىل أ     (1204-1135) الي ودي األندلسةةةةةةةةةةط موسةةةةةةةةةةى ب  ميمو 
ط معيار سلووط خالصة، بل هاخلروج م  مصر ليس  تارخيية ستعباد يف مصر. و بعبارة أخرى، فإ  رم ية ه م  اإللتو  

 للي ودي يف ال ما  املفتو .

 (، مؤسةةةةةس حروة احلاسةةةةةدم1698-1760) Baal Shem Tovاحلاخا  بعل  ةةةةةيو توف وقد اخت ل 
Hassidisme:،املنفى  يطول" ، تلك الرم ية يف داللت ا على بديد املسةةةةةةةةةار الي ودي يف احلابةةةةةةةةةر واملسةةةةةةةةةتقبل، قائ

 بالنسيا ، ولك  ذوراه هط سر الت،رير".

مصر( إىل )ستعباد لي ود للفيايف املمتدة م  دار اإلو إذا وا  هناك ما هو أخطر يف العقل الي ودي م  قطع ا
اد قد أمثر  ةةةةةةرعية يف بعسةةةةةةتاحلرية. ومثلما أ  اإلا م  العبودية إىل قطع تلك الفيايف ذهني   أرض امليعاد )فلسةةةةةةطني(، ف و

االنعتاق واحلرية، فإ  احلروب اليت ختوب ا إسرائيل، تثمر  رعية يف الس، . و لذلك فإ  ما حيدق بإسرائيل اليو  م  
 .3أخطار وربى، يمل بويلش إىل هنضة ي ودية معنوية لت،رير جديد

 لفرع الثالثا
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وارل الربوسةةةط  ر نظ  امل عسةةةكرية وبةةةع أسةةةسةةة امعادلة اسةةةرتاتي ية وسةةةياسةةةية و  الثاب  يف العقيدة األمنية اإلسةةةرائيلية، هو
(: " ليس لل،رب منطق خةةةةا.  ةةةةا. ف ط هلةةةةا 1780-1831) Carl Von Clausewitzفو  و،وخفيت  

 .4منطق ا" قواعد لغوية خاوة  ا، ولك  رجال السياسة هو الذي  حيددو 

ا، فإ  ا وتكنولوجي  ي  إقتصةةةةادا و سةةةةياسةةةةي  ا و  عسةةةةكري  وملا وا  النظا  العريب الرمسط، يف املنظور اإلسةةةةرائيلط، فا ةةةة،  
ة الك،سةةةيكية القائمة  يسةةةرتاتيئيسةةةة للتغي  اجلذري للمقاربة اإلامت،ك إسةةةرائيل التكنولوجيا اجلديدة هو بثابة دعامة ر 

 التفوق.و ال ما  و  على ث،ثية األرض

اوةةةة ال ما  أما  حسةةةابات السةةةرعة اخلفما هط فائدة املسةةةاحة الرتابية أما  الصةةةارول الباليسةةةيتف وما هط فائدة 
 بالصواريخ العابرة للقاراتف

على ذلك،  ااحلرب اجلديدة تلغط قيمة املعلمة ال مانية، أل  االتصةةاالت الرقمية تتو بسةةرعة الضةةوء. وقياسةة   إ 
م  مث تت،ول ا نووية ويماوية أو بيولوجية. و فإ  التفوق التكتيكط سةةةةرعا  ما يت، ةةةةى أما  الصةةةةواريخ اليت بمل ر وسةةةة  

 .5سرتاتي طاحلرب اجلديدة يف املنظور اإلسرائيلط، إىل قوة جديدة يف الردع اإل

 الفرع الرابع
تويل العقيدة اإلسةةةةةةةةرائيلية املعاوةةةةةةةةرة وب  عناية للتكيل مع الت،والت والتغ ات اليت يشةةةةةةةة دها العامل. وهو ما عرب عنش 

القطارات، بل يمل بناء خطوز سةةةةةةةةةةةةةةككية جديدة وتصةةةةةةةةةةةةةةور قطار ا تغي  مواعيد "مل يعد وافي   : ةةةةةةةةةةةةةةيمو  ب ي  قائ،  
 .6جديد"

،خ  على مؤسةةسةةة ل يف ذلك التا بني احلرب وال،حرب يف العقيدة اإلسةةرائيلية، فإ  املعو  وملا وا  الت،خ  جدلي  
 David Ben Gourionد دورهةةةا دافيةةةد ب   وريو  ، ومةةةا حةةةد  تبةةةارهةةةا جوهر اإلتمع اإلسةةةةةةةةةةةةةةرائيلطاجليش بةةةاع

بعةاد اتةش جلملةة م  األ يف  ية  (. وم  مث وةا  تصةةةةةةةةةةةةةةور القوة يف العقيةدة األمنيةة اإلسةةةةةةةةةةةةةةرائيليةة حةام،  1886-1973)
 .7الوظيفية، أل  اهليمنة العسكرية هط أحس  مظلة لفرض وإم،ء الشروز السياسية

 

 الفرع الخامس
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قيدة اإلسرائيلية. اليت يش دها العامل، يف العسبق  اإل ارة إىل احلمولة الكربى ملسطلة التكيل مع التغ ات والت،والت 
قتصةةار على ج ة وجوب تعلو املسةةتقبل، عوض اإل وقد أول  املنظومة البيدا وجية اإلسةةرائيلية لذلك، عناية وربى، م 

 .8قراءة املستقبل يف املابط

يمل أال  البيدا وجية هجي يطرأ على املنافم ما وان  وت ة األلفية الثالثة يف التغ  السةةةةةةةةريع، فإ  الت،ول الذ
ا يف العقيدة اإلسةةةةةةةرائيلية ذاورة املابةةةةةةةط لتكرار املابةةةةةةةط، يكو  على حسةةةةةةةاب املوقع اخلا. للذاورة. و ليس مقصةةةةةةةود  

م   اولكن ا ذاورة احلابةةر اليت تقوي وبةةع قواعد مسةةتقبل إسةةرائيل. وم  مث وان  املعرفة يف العقيدة اإلسةةرائيلية، ج ء  
 .9اإلال احليوي إلسرائيل

إ  احلضةةةةةور الواخ  للمابةةةةةط يف وةةةةةناعة املعرفة اإلسةةةةةرائيلية، مفإ إىل بعده الوظيفط يف إدراك املسةةةةةتقبل، مع 
 .10االعلو أ  هذا املستقبل ليس بالضرورة امتدادا للمابط، بل هو يف قطيعة معش  الب  

 الفرع السادس
على   إلقتصةةةادياة، ترجيح وفة الشةةةط  جتماعياإلة و اإلقتصةةةادي الع،قات بني احلقول السةةةياسةةةية و لعل م  ع،مات تغ   

 ا للثروة، بل أوب،  احلظوة لألدمغة.ي  ا رئيسوفة الشط  السياسط. وعلى بوء ذلك، مل تعد األرض مصدر  

، بكم  في ا يةإقتصةةةةةةةةةةةةةادا، بل هط ما أنت تش تغ ات فالعوملة ليسةةةةةةةةةةةةة  منظومة إيديولوجية أو  ططا من  ي  
سةةةةةلطة العلو  ضا يف العقيدة اإلسةةةةةرائيلية، أ  تعو  ا أسةةةةةاسةةةةةي  العابرة للبلدا . ولذلك وا  رهان  سةةةةةلطة العلو والتكنولوجيا 

ور وجماالت ز عباوالتكنولوجيا، األسةةة،ك الشةةةائكة وحقول األلغا ، أل  ما يع خ أم  إسةةةرائيل هو بويل احلدود إىل نق
 .11مع دول اجلوار اإلقتصاديللتعاو  

 الفرع السابع
طلق  منذ تصةةةةاالت اليت انوخاوةةةةة مع ثورة اإل وية على مسةةةةاحات واسةةةةعة يف العقيدة اإلسةةةةرائيلية،تسةةةةت،وذ أسةةةة لة اهل

 سنة خل . 70حوايل 
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ذلك تتو إعادة ا. ولفالتكنولوجيا بررت م  احلدود، ومل يعد للمسةةةةةةةةةةةةةةةافة بعد في يائط فق  بل معنوي أيضةةةةةةةةةةةةةةة  
( يف سةةةةياق 1878-1965) Martin Buberمارت  بوبر وةةةةيا ة البنية السةةةةط،ية لسةةةةؤال الفيلسةةةةوف الي ودي 

 12"أن فبدو   أناويل ميك  تصور : "الت،والت اجلديدة

بذاتش، مع إعادة  ا قائم  وملا وان  الصةةةةةةةةةبغة اليت يمل أ  تصةةةةةةةةةطب   ا الي ودية يف ظل هذه التغ ات إ ةةةةةةةةةكاال  
 Abraham Kookووك أبراها   النظر يف الصةةةةةةةةةةورة النمطية املسةةةةةةةةةةي،ية للغرب، فإ  املفضةةةةةةةةةةى يكو  إىل احلاخا  

ى ما سةةةةتؤول ا علعلى ما وان  عليش الي ودية، بل اعتماد   اا اعتماد  يف هذه العبارة: "لسةةةة  ي ودي   (1865-1935)
 .13إليش الي ودية"

سةةةةنة،  4020سةةةةت،قاق يكم  يف التارخيية الي ودية، أل  القيو الي ودية هط اليت بةةةةمن  بعد أوثر م  فاإل
 ة هط: الرب الواحد، وأرض إسةةةةةةةةةةةةةةرائيلعامل. والقاعدة الصةةةةةةةةةةةةةةلبة لتلك املنظومة القيميمليو  ي ودي عرب ال 14حياة 

Eretz Israël واللغة العربية، واألولوية األخ،قية لشعمل اا املفتار، ووحدة الشعمل الي ودي بضمانة وربى، هط ،
 .14الذاورة

لغة ور و  120واحدة، ر و نسةةةةةةةيج ا، قد انصةةةةةةة ر يف واعة ي ودية بلد   80وإذا وا  الشةةةةةةةتات الي ودي يف 
اهليمنة العسةةةةكرية اليت حققت ا إسةةةةرائيل يف الشةةةةرق األوسةةةة ، فإ  أورب خطر مرومل حيدق بإسةةةةرائيل، هو اهت اخ وةةةةورة 

مش فكرة . وهو ما يفرض اسةةةةةتبدال رو  إسةةةةةرائيل وتضةةةةةييق هاطيمل وةةةةةورعا باعتبارها مل ا وتغلإسةةةةةرائيل باعتبارها و ن  
 .15ا لوجود الشعمل الي وديا حقيقي  ، و يف ذلك ما ميثل عديد  ëlEretz Israأرض إسرائيل 

 الفرع الثامن
ضةةةل. وال مكا  يف ا آلفاق واسةةةعة لت،قيق األفسةةةفر التكوي ، اسةةةتشةةةراف  تعتمد العقيدة اإلسةةةرائيلية يف الدعوة إىل دديد 

هذا الت ديد ألمثال قابيل أو النمرود، بل لصناعة مربجمة لن اية التاريخ. فاإلرد هو املادة اخلا  هلذا العصر، واملسافات 
النظر  إعادة ا لذلك، وجمل. وتبع  قتصةةةةةةةادمنظوماعا أما  املنطق اجلديد لإلفقدت دالالعا التقليدية، واحلدود سةةةةةةةقط  

لى عتبة ية واإلجتماعية والعلمية والثقافية. فإسةةرائيل بني املابةةط واحلابةةر، توجد عقتصةةاديف التصةةنيفات السةةياسةةية واإل
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 وفا  جديد، خيتلل ع   وفا  نو  يف سفر التكوي ، أل  هيمنت ا العسكرية واألمنية قد تضم  خروج ا م  حرب 
 .16د وجودهاإىل أخرى، ولكن ا ال تن ط املفا ر اليت عد

 الفرع التاسع:
فذ يف الغالمل تو  ة احلرب بوق  والسةةةةةةةةةةةةةةلو بوق  تخر، فإ  ذلك يت   خص   قد Kohelet سةةةةةةةةةةةةةةفر اجلامعةإذا وا  

سةةةنة م  وجودها، خاوةةةة وأ  مقومات بناء الدولة الي ودية مل تكتمل  65للب،ث يف مسةةةتقبل إسةةةرائيل بعد أوثر م  
 .17بعد

، واعتبار القدس عني ويا  Tsva Haganah Leisraelاإلسرائيلط وال مينع تسويق وورة جيش الدفاع 
الشةةةةعمل الي ودي والعاوةةةةمة األبدية لدولة إسةةةةرائيل، م  وجود إواع سةةةةياسةةةةط وعسةةةةكري وفكري إسةةةةرائيلط، على أ  

  ؛يتإسةةةةرائيل تواجش يف أعماق ا أوةةةةعمل مرحلة يف تارخي ا. وتتو وةةةةيا ة حسةةةةاسةةةةية هذه املرحلة، م  خ،ل السةةةةؤال اآل
 .18نتقال م  قلق احلابر إىل قلق املستقبلل بقق إسرائيل بس،سة اإلوي

 الفرع العاشر
سرتاتي ط، إلاتوول العقيدة اإلسرائيلية رعاية خاوة بالفصل بني الشط  االسرتاتي ط والشط  السياسط. فدأب الشط  

رب قبل اسةةط، هو تفادي احلهو أ  يكو  اهلدف بقيق النصةةر العسةةكري، وليس السةةلو بالضةةرورة. ودأب الشةةط  السةةي
 وقوع ا أو توخط السلو بعد اندالع احلرب.

، مسةةةةةةةةةةةةةةةتشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةار وونةةةةةةةدالي ا رايس Eliot A.Cohenإليوت ووه  وال،فةةةةةةة  للنظر أ  مرجعيةةةةةةةة 
Condoleezza Riceأوةةةةةةب،  جلية يف دوائر القرار السةةةةةةياسةةةةةةط والعسةةةةةةكري 2009و 2007 عامط ، بني ،
، عمدة يف بيا  حدود 2002، الصةةةةادر يف نيويورك سةةةةنة Supreme Commandاإلسةةةةرائيلط. وأوةةةةبح وتابش 

الداعط إىل ذلك هو أ  السلو بعناه السياسط، هو    السلو بعناه العسكري.  القرار السياسط والقرار العسكري. و
 .19ا، ف و أولوية عسكرية إذا بقق  رز التفوق الكمط والنوعطفإذا وا  قرار احلرب عند السياسط تخر  

ه االسةةةةةةةةةياسةةةةةةةةةط مل   يف العقيدة اإلسةةةةةةةةةرائيلية باختاذ قرار معرفة املدى الذي ميك  بلو ش يف احلرب، وهو ما مس  و 
دافيد  ، ، ل ، يت،ول التفوق إىل ه مية. وقد اعترب إليوت ووه"ذروة النصةةر"وارل و،وخفيت  املنظر العسةةكري الربوسةةط  
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 Georges(،وجورج وليمنصو 1805-1865) Abraham Lincolnم   بقة أبراها  لنكول   ب   وريو 
Clemenceau (1841-1929،) وونسةةةةةةتو  تشةةةةةةر ةةةةةةلWinston Churchill(1874-1965 يف ،)

 Chaïmحاييو وي ما  وهو ما اختصةةةةةةةةةره  .20عبقرية التميي  الدقيق بني النسةةةةةةةةةق السةةةةةةةةةياسةةةةةةةةةط والنسةةةةةةةةةق العسةةةةةةةةةكري
Weizmann (1874-1952)،  الرئيس األول لدولة إسةةةةةةةةةرائيل، عندما خا مل رئيس أروا  عصةةةةةةةةةابات اهلا ناه

Haganah  ووون  مع عصةةةةةةةابات اإلر و  و ةةةةةةةت   جيش الدفاع اإلسةةةةةةةرائيلط، سةةةةةةةنة 1920)تطسةةةةةةةسةةةةةةة  سةةةةةةةنة ،
ل فو  بةةالكتيبةةة، وأنةةا مكل  "أنتو مكل   بقولةةش: Moshe Sneh (1909-1972) (، مو ةةةةةةةةةةةةةةط سةةةةةةةةةةةةةةنيةةش1948

 .21بالشعمل"

داذبات السةةياسةةط والعسةةكري يف العقيدة اإلسةةرائيلية، فإ  التقا ع اجلديل يكتمل يف إبةةفاء وم ما اختلف  
اإلواع على أولوية ردع احلابةةةةةنة الشةةةةةعبية لإلرهاب )املقاومة(، مع عد  إخراج هذا الردع م  نسةةةةةقش السةةةةةياسةةةةةط، أل  

ي ا أ  تارخي ا، وميك  لكل  ةةةطء فالشةةةعور الذي يتقامسش السةةةياسةةةط والعسةةةكري، هو أ  إسةةةرائيل يف مرحلة دقيقة م  
 .22 يمو  ب ي ا على عقمل، بتعب  ينقلمل رأس  

 الفرع الحادي عشر
يف  دميوناوي يف سةتشةراف املسةتقبل. ولذلك اعترب املفاعل النو بالربا ماتية أو الذرائعية وةفة إلتؤم  العقيدة اإلسةرائيلية 

 .199323 أيلول 13سلو يف أو تفاقية الطريق إلو،راء النقمل، خ  ما عبد 

وملا وان  العقيدة الي ودية تلغط الفروق بني الدي  واألمة، فإ  العقيدة اإلسرائيلية تتطيد يف ي وديت ا بالتناسق 
اعةةات ا، وخةةاوةةةةةةةةةةةةةةةةة يف قطةةا وب   بني مةةا هو و و ومةةا هو عةةاملط. وتلعةةمل القوة التكنولوجيةةة يف ذلةةك التنةةاسةةةةةةةةةةةةةةق دور  

. و لقةةةد وةةةا  اإلسةةةاخ اإلسةةةةةةةةةةةةةةرائيلط يف تكنولوجيةةةا Nanoيف تكنولوجيةةةا اإللكرتونيةةةك واخلةةةدمةةةات التكنولوجيةةةة، مث 
Nano  نشةةةةةةةةةةةةةاء ا إلا وافي  ا نوعي  ، تراومINNI Israel National Nanotechnology Initiative 

 .200224سنة 
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غرب. وتتو وةةةةةةةةيا ة هذا ا إىل جمال الا وحضةةةةةةةةاري  الثاب     املتغ  يف العقيدة اإلسةةةةةةةةرائيلية هو أ  إسةةةةةةةةرائيل تنتمط ثقافي  
ط يراعط يف اسةةةةتفدام ا، إربةةةةاء املتدينني والعلمانيني على السةةةةواء. والعبارة ه دافيد ب   وريو ، يف عبارة وا  اإلنتماء

 .Tsur Israel25" وفرة إسرائيل"

 Charles de Gaulleوةةفرة إسةةرائيل، قول الرئيس الفرنسةةط  ةةارل دو ولسةةت ابة لنداء وم  مناذج اإل
"إسةةةةةرائيل وةةةةةديقتنا، إسةةةةةرائيل  :1960بباريس يف يونيو  ا دافيد ب   وريو ، عند اسةةةةةتقبالش ا ب   (1890-1970)

"لو  André Malraux (1901-1976:) ننسى تصريح األديمل الفرنسط املعروف أندري مالروحليفتنا". وال 
 .26لت،اق باجليش اإلسرائيلط"عمري، ملا ترددت يف اإل أسعفو

 الثالث عشرالفرع 
يل، ما دا  التاريخ ا إلسةةرائا إبةةافي  يتو تشةةكيل احلداثة واملعرفة يف وةةورة قوة بةةاربة بةةد اإلرهاب. وهو ما يعطط امتياخ  

ماري ألمريكية ت ع  بعإ ع،ماتش، األديبة ايف نسةةةةةقش الي ودي ال يعيد نفسةةةةةش، ألنش بكو  عليش بالتغ . وهو ما عرب  
"أنا نابةةةةةةةة ة ألدرك أ  أاية اإلنسةةةةةةةةا ، تعادل أاية  :ابقوهل Mary McCarthy (1912-1989،)ماواريت 
 .27األفكار"

ا األرد . وقياسةةة  ا إال مع مصةةةر و فقوة إسةةةرائيل وامنة يف تغ ها ويف تكيف ا مع وةةة ورعا. ف ط مل ترسةةةو حدود  
يقو   اآلخر ل إىل ما يعلال يعرف إسةةةةةةةةةةرائيل، فإ  السةةةةةةةةةةبق اإلسةةةةةةةةةةرتاتي ط يت لى يف أ  تبادر إسةةةةةةةةةةرائي اآلخرعلى أ  

 إسرائيل.  وتشافخبطوات إل 

  العامل، ا  ةةةفص تشةةةبع  ا يف أي نقطة مفالصةةة يونية منظومة مت،ولة، ألهنا سةةةفر فكري مفتو  ودائو. وأمي  
ا. وهلذا السةةةةةةةبمل تصةةةةةةةور العقيدة اإلسةةةةةةةرائيلية، الصةةةةةةة يونية يف أبعادها احلضةةةةةةةارية وليس يف أبعادها ف و إسةةةةةةةرائيلط حتم  

 .28ةالعقدي

ما هط و  ،ام  وان  أمش ي ودية أو م  اعتنق الي ودية، ي ودي   تعترب Halakhaفإذا وان  الشريعة الي ودية 
ود أو أرباع ،ت يف اجلنسةةةةية اإلسةةةةرائيلية، ال يت اوخ أنصةةةةاف الي منصةةةةو. علي ا يف التعاليو الي ودية، فإ  دفرت الت،م  

 .29االي ود أو م  وا  تبا هو ي ود  
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، ا يف العقيدة اإلسةةةةةةةةةةةةرائيلية، ارتباز التغ ات والت،والت وم  بين ا ما هو دميو رايفا حقيقي  هاجسةةةةةةةةةةةة  وجيا يعترب 
 بناقشة املسطلة الدستورية يف اقرتاهنا بقضايا اهلوية الي ودية.

فليس هناك دسةةتور إسةةرائيلط، والسةةلطات التشةةريعية والتنفيذية والقضةةائية تسةةتمد مشةةروعيت ا م  إحدى عشةةر 
فص يعل  "الي ودي، هو ول   :دافيد ب   وريو ا. وجيا يتفرع ع  ذلك يف بددات اهلوية، قول ا أساسي  نون  ( قا11)

 .30ا"حس  نيتش يف وونش ي ودي  

إىل ذلك، و هو حياول تن يل  ةةرز تكيل إسةةرائيل مع الت،والت اليت يشةة دها العامل،   ةةيمو  ب ي وأبةةاف 
أ   ا مع مرحلة الت،والت،ا، ألنش مل يعد جائ   أ  يبقى أوالده ي ود  أ  الي ودي اليو  هو ول  ةةةةةةةةةةةةةةفص حريص على 

 .31يكو  الي ودي فق ، م  وا  أبواه ي وديني، أل  املوبوعية تفرض مراعاة  رز احلر. على الذرية الي ودية

ألوىل عند اا للصةةةةةةة يونية ا الذع   ةةةةةةةيمو  ب ي  يوجش نقد  وإذا وا  هناك م  داع للنقد اإلسةةةةةةةرائيلط الذايت، فإ  
 Theodor Herzl ي ودية دولة إسةةةةةةةرائيل. فالصةةةةةةة يونية م  خ،ل فكر مؤسةةةةةةةسةةةةةةة ا تيودور هرت لارة موبةةةةةةةوع إث
، "أرض ب ، عندما رفع   ةةةةةةةعار ةةةةةةةيمو  ب ي ت ع  سةةةةةةةذاجة و باء ع يبني حسةةةةةةةمل (، إمنا عرب  1860-1904)

  عمل، لشعمل ب، أرض"، ألهنا ال تغطط احلقيقة التارخيية.

ود والعرب، وأ  اهلوية يتقامس ا الي  ،الفلسطيو أي ،النسبة  يمو  ب ي ، أ  وفةوقوا  احلقيقة التارخيية عند 
. وأبةةاف  ةةيمو  ب ي  1948الو نية الفلسةةطينية اجلديدة مل تظ ر إال يف إ ار رد فعل على قيا  دولة إسةةرائيل سةةنة 

 .32اقرن   40قرو ، وبني   ادة ملكية عمرها  4مرها إىل ول ذلك، أنش ال قياس البتة بني   ادة ملكية ع

قصةةةةةةةد ا، هو أنش ال ميك  ت وير التاريخ بالدعوة إىل تاريخ جديد. والإ  ما تتطيد بش العقيدة اإلسةةةةةةةرائيلية من  ي  
لألرض،  اد األوائل لل،روة الصةةةة يونية، مل يعتربوا عودة الي ود إىل فلسةةةةطني احت،ال  ، والرو  تيودور هرت ليف ذلك إىل أ  

 .33أل  اهلدف وا  إقامة دولة للي ودعلى أرض مقفرة، ليس  ا  عمل، بل واعات بشرية تفتقر إىل الوعط الو و

ا فني فكري  ن  املؤرخني اجلدد، املصةةةوم  الطبيعط أ  نلمس يف العقيدة اإلسةةةرائيلية الراهنة، حسةةةاسةةةية داه ظاهرة 
)ولد بدينة حيفا  Ilan Pappéؤرل اإلسةةةةةةرائيلط إي،  بايب ، بريادة املPost- Zionismيف ما بعد الصةةةةةة يونية 

 (.2007ا سنة ، واختار أسلرتا منفى اختياري  1954سنة 
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ول ن إ  هدفنا يف املقاربة املوبةةةوعية للعقيدة اإلسةةةرائيلية، هو بيا  ويفية ا ةةةتغال العقل اإلسةةةرائيلط. ولذلك مل
  مث وان  العربة مو . الصةةة يونية اجلديدة، وما بعد الصةةة يونية، و الك،سةةةيكيةالصةةة يونية وجوهنا  ةةةطر عقد مقارنة بني 

 صل بني وتابة التاريخ، ووناعة التاريخ.مدارسة العقيدة اإلسرائيلط، بالفعندنا يف 

عليش  لوإذا وان  وتابة تاريخ إسةةرائيل والصةة يونية بقاربات جديدة، جوهر مشةةروع املؤرخني اجلدد، فإ  املعو  
، Eretz Israel: أرض إسةةرائيل ةيرئيسةة لت ا  بث،ثة بةةواب ، هو اإلة تاريخ إسةةرائيل، حسةةمل  ةةيمو  ب ي يف وةةناع

والشةةةةةةعمل الي ودي أل  مف و  الشةةةةةةعمل هو الذي حف  ويا  الشةةةةةةعمل الي ودي وليس العكس، مث الثقافة الي ودية يف 
 .34تكيف ا مع  تلل التغ ات والت،والت
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ه املسةةةةاحة، هو ا على هذا. والغالمل من  ي  ا أو تلمي،  مسةةةةاحة واسةةةةعة يف العقيدة اإلسةةةةرائيلية ، تصةةةةرحي   حيتل اإلسةةةة، 

ميثلش  ا وبني إدراو ا الت ديد احلقيقط الذياإلحلا  على أنش ليس هناك تناقإ بني عد  اختاذ إسةةةةةةةةةةرائيل اإلسةةةةةةةةةة،  عدو  
خلصةةةةةووةةةةةيات  ااإلسةةةةةرائيلية، هو وجوب تغ  اإلسةةةةة،  ليكو  مواتي  ا يف العقيدة احنراف اإلسةةةةة، ، أل  ما ال يعترب  ارئ  

-1881"إ  عصةةةر بمد، ليس هو عصةةةر ومال أتاتورك ) :بوبةةةو ، قائ،    ةةةيمو  ب ي . وهو ما يعرب عنش 35الغرب
1938").36 

النظر  إعادة مل، تفرضا يف اندماج اإلسةةةة،  يف احلداثة، فإ  التغ ات اليت يشةةةة دها العاوإذا وا  الغرب  ةةةةر   
سةةةةةةرتاتي ط إلسةةةةةةرتاتي يات الث،ة اآلتية: السةةةةةةرعة واإلال واهليمنة. وبعبارة أخرى، فإ  الذروة يف العمل اإليف وظائل ا

، قتصةةةةةةةةةةادمتمي ة بعوملة اإل 20ة والثقافية. وإذا وان  هناية القر  اإلقتصةةةةةةةةةةاديالراه ، هط النوعية العلمية والتكنولوجية و 
و  متمي ة بعوملة الشةةةةةط  االسةةةةةرتاتي ط. وم  مث فإ  اندماج اإلسةةةةة،  يف احلداثة ال بد يمل أ  تك 21فإ  هناية القر  

وال .37ا. وجوهر تلك احلضةةةارة والرو ،  هو الووةةةايا العشةةةرأ  يسةةةتند إىل أ  الغرب حضةةةارة ورو ، وأنش ليس معسةةةكر  
 .38اندالع اميك  لوت ة التغ ات أ  متثل عقبة وربى، أل  ويغة الصراعات تغ ت بتغ  أسباب 
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 الفرع الخامس عشر:

ليت عدد إسرائيل ا لألخطار البسيطة واملروبة ابرورة مل،ة يف العقيدة اإلسرائيلية، درء   الشرق األوس  اجلديديعترب بناء 
 على املدى املتوس  والبعيد.

ماعية بالدرجة األوىل،  واجتوملا وان  العقبات اليت تواجش تن يل هذا املشروع يف العامل العريب، سياسية وفكرية 
 .39وا  أولوية يف العقيدة اإلسرائيلية، اقت،ع جذور ثقافة اإلرهاب )املقاومة(، يف حروب مفتوحة  رسة

عاده اجلغرافية يف أب الشةةةةةرق األوسةةةةة  اجلديد ، أ  يكو وال تقل أاية ع  تلك األولوية يف العقيدة اإلسةةةةةرائيلية
 .40باو ا ألور ي  إقتصادا سرتاتي ية، امتداد  اإلو 

 :عن ا، وهط واآليت دبث،ثة مكتسبات يمل الذو  الشرق األوس  اجلديد ويرتب  موقع إسرائيل يف

 Eliezer ودا إليع ر ب  ي  ودي اللسةةةةةةةانيات اليالثقافة الي ودية وبنيت ا اللغوية احلية، وما وةةةةةةةا  ا عاملِ  -أ
Yehuda-Ben (1858-1922 فطم  إسةةةةةةةةةةةةةةرائيل، م  أم  الثقافة الي ودية والتعاليو الدينية الي ودية واللغة .)

 .41العربية

 .42استثمار إسرائيل لقدراعا العلمية والتكنولوجية، إىل أقصى مدى -ب

 .43هيمنة إسرائيل على بيط ا اإلقليمط، واتساع دائرة جماهلا احليوي -ج
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