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 تمهيد

الصهيوني بصراعات أخرى حصلت في الماضي البعيد أو  –يشّبه باحثون الصراَع العربي 

القريب، بعد غزوات الجيوش والشعوب، القادمة غالباً من القارة األوروبية، التي اجتاحت 

قارات وبالد ومناطق في العالم.  في معظم األحيان، تنبع هذه التشبيهات من األسس الفكرية 

طياتها حلوالً مرتقبة لهذا الصراع؛ ولكن أحياناً، التي ينتمي إليها هؤالء الباحثون، وتحمل في 

يراد من عملية المقارنة مع الشعوب التي تصّدت للغزوات األجنبية فهم أعمق لصراعنا مع 

 االستعمار االستيطاني الصهيوني والبحث عن سبل التحرر منه.

تناول الباحثون عدة نماذج لتلك الصراعات، أّولها النموذج الجزائري، حيث واجه الجزائريون 

( 1962 – 1830سنة من االحتالل ) 132مستعمراً فرنسياً شرساً ونالوا استقاللهم بعد 

والمقاومة.  وقّدم آخرون نموذج الشعوب الهندية )"الهنود الحمر"( في أميركا، حيث اكتسح 

األوروبيون القارة األميركية وأبادوا شعوبها وأممها، ال سيما في الجزء الشمالي  المستوطنون

من القارة، حيث تتربع اآلن الواليات المتحدة األميركية على أنقاض شعوب لم يبق منها إال 

الصهيوني بإفريقيا  -أقلية، زّجت في "المعازل الهندية".  شّبه أيضاً باحثون الصراع العربي 

، حيث استولى مستعمرون على المناطق الجنوبية من القارة وأسسوا حكماً استعمارياً الجنوبية

بعد ارتكاب المجازر بحق السكان األصليين وزّجوا من بقي حّياً في "معازل"، وشّرعوا نظام 

الفصل العنصري بين المستوطنين من جهة والشعوب اإلفريقية والمهاجرين الهنود من جهة 

ّبه البعض الصراع الحالي بين الشعوب العربية واإلسالمية والكيان أخرى.  في حين يش

 – 490م /  1270الى  1096الصهيوني بالحروب "الصليبية"، أي غزوات اإلفرنج )من 

هـ( التي اجتاحت المشرق العربي اإلسالمي، بما فيه فلسطين، وأقامت ممالك غربية على  690

 أرضه.  

، ُيذكر أحياناً النموذج اإليرلندي حيث الصراع بين اإلنكليز إلى جانب هذه النماذج األساسية

واإليرلنديين يمزج بين االحتالل والصراع المذهبي )الكاثوليك والبروتستنت( والصراع الطبقي 

)الفالحون اإليرلنديون والرأسماليون اإلنكليز(، الذي تم تسويته تحت الرعاية الدولية، كما ُتذكر 

األصالنية في القارة األسترالية حيث اعترف المستوطنون األوروبيون  أحياناً نماذج الشعوب

بعد صراع طويل ببعض حقوق الشعوب األصالنية في حياة وإدارة شبه مستقلة على أجزاء 

 محّددة من بالدهم. 

الصهيوني يشبه كل هذه التجارب التاريخية، في بعض نواحيه.   -ال شك أن الصراع العربي 

اسة مقاربة النماذج األساسية المطروحة )أميركا والشعوب الهندية، الجزائر، ستحاول هذه الدر

إفريقيا الجنوبية، والحروب "الصليبية"( واستخالص التشابه والتمايز مع كل منها، من ناحية 
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وأشكال اإلبادة، وعوامل الدين والديمغرافيا والجغرافيا  الفترة الزمنية، وأنماط االستيطان

 –مي وغيرها، المحّددة لطبيعة هذه النماذج، بالمقارنة مع الصراع العربي واالنتماء القو

 الصهيوني. 

ال شك أيضاً أن الحركة الصهيونية ليست حركة استثنائية في العالم، مهما ادعى الصهاينة الذين 

اخترعوا تاريخاً "يهودياً" وسّوقوا األكاذيب لشرعنة استيطانهم واحتاللهم ألرض فلسطين.  لقد 

رّدد مستوطنون آخرون في أماكن أخرى من العالم سرديات تاريخية مشابهة، واخترعوا 

روايات شتى لشرعنة استيطانهم وإبادة الشعوب األصالنية.  ورغم ذلك، ما الذي يجعل من 

أرض فلسطين أرضاً ممّيزة في التاريخ البشري؟  لماذا تبدو الصهيونية حركة مختلفة عن 

رى في العالم؟  هل ألنها ادعت أن يهود العالم يشكلون قومية بحاجة حركات االستعمار األخ

الى "وطن"؟  أم ألن انخراطها بالرأسمالية الغربية واإلمبريالية الصاعدة أّمنت وجود كيانها 

 للقضاء على األمة العربية اإلسالمية؟ 

ني، ستحاول الصهيو –من خالل النماذج المطروحة والمقارنات بينها وبين الصراع العربي 

الدراسة اإلجابة على بعض من هذه األسئلة، باالستعانة بصنفين من المراجع: الدراسات 

الغربية الحديثة حول االستعمار االستيطاني في العالم التي لم تلتفت الى ادعاءات الصهاينة 

 حول "أرض التوراة" ولم تجعل من "المسألة اليهودية" محور أبحاثها، ولكنها لم تول، في

الوقت ذاته، اهتماماً باإلسالم والحضارة اإلسالمية كقوة مواجهة للغزو والنهب الغربي، 

والدراسات العربية التي ركزت على التاريخ )"الحروب الصليبية"( واالستعمار الغربي للوطن 

 العربي )الجزائر مثالً( والصراع بين األمة والقوى األجنبية. 

 سمات االستعمار االستيطاني – 1

لكل استعمار استيطاني خصوصياته، المتعلقة بالجهة المستعِمرة، وبتاريخ وهويات الشعوب 

المستعَمرة، وبالفترة الزمنية التي حَل بها االستعمار، والقوى المساندة له؛ غير أن لالستعمار 

االستيطاني سمات مشتركة، حاول باحثون من أمثال لورنزو فراسيني وباتريك وولف ومحمود 

 ي تأصيلها من خالل دراساتهم الخاصة باالستعمار االستيطاني في العالم.ممدان

السمة األولى، التي تّميز االستعمار االستيطاني عن االستعمار هي اإلحالل بدالً عن االستغالل 

)لليد العاملة(، أي أن ثمة "نزعة مؤسساتية متواصلة إللغاء الشعب األصلي، توّضحها عدد من 

يخية... حيث الغزو يشكل البنية وليس الحدث" )فراسينيالممارسات التار
1

(.  تدعي سردية 

                                                           
1
 Lorenzo Veracini, “settler colonialism, a theoretical overview”, 2010 
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المستوطنين أن األرض المستهدفة لم تكن مسكونة، بل "فارغة"، حيث جهدوا وتعبوا لسنوات 

 طويلة قبل أن تصبح أرضاً خضراء ومنتجة. 

طنوها، السمة الثانية هي ادعاء المستوطنين بأحقية "تاريخية" على األرض التي استو

كاالستيطان الصهيوني في فلسطين واالستيطان الفرنسي في الجزائر في بعض السرديات. 

السمة الثالثة هي طرد السكان األصليين )الشعب الفلسطيني والنكبة، وشعب الشيروكي الذي 

 طرد عن أرضه التي أصبحت والية جورجيا(. 

نطقة المستهدفة )يدعي الصهاينة أن السمة الرابعة هي اعتبار الشعب األصلي دخيالً على الم

الشعب الفلسطيني جاء من البلدان العربية المجاورة واستوطن فلسطين(، وأن ليس للشعب 

األصلي عالقة متجذرة باألرض، كما هي صورة الجزائريين في السردية الفرنسية )نفي صفة 

ب القارة "الجزائري" وصفة "الفلسطيني" لصالح مصطلح "العربي"( وصورة شعوب جنو

اإلفريقية بالنسبة للمستعِمر.  بالتالي، هي شعوب "رحالة" و"متنقلة".  يضيف باتريك وولف أن 

إن  ، وليس المزارع الفالح. لرحمت" مقابل اليهودي الجديد )الصهيوني(، )نجد( البدوي ال

ستئصال"تجعل السكان األصليين قابلين لال البداوة
2
. 

الى فئات تقترب أو تبتعد عن المستعِمر، ما سماه فراسيني السمة الخامسة هي تقسيم الشعب 

بـ"الترانسفير الحضاري"، كما حصل مع شعب الماوري في نيوزيلندا الذي اعتبره المستعِمر 

من الجنس اآلري، أو "القبائل" في الجزائر الذين اعتبرهم المستعمر الفرنسي "أكثر حضارة" 

ين المحتلة، حيث يعتبرهم العدو مختلفين عن من "العرب"، أو الدروز والبدو في فلسط

 "العرب" وينسج لهم أساطير تقّربهم إليه. 

السمة السادسة هي التنكر لوجود الشعب األصلي، فهو غير موجود وغير مرئي عندما يخطط 

المستعِمر إلقامة مشاريع في البالد: في النقب مثالً، تشّق سكة القطار "اإلسرائيلية" قرية غير 

بها الى نصفين، وتخطط اإلدارة الصهيونية بناء المستوطنات وتحريش الغابات دون معترف 

 األخذ بعين االعتبار الوجود الفلسطيني في المناطق المستهدفة. 

السمة السابعة هي تغيير أسماء المكان، المناطق، البلدات والمدن، األنهر والوديان والجبال، 

المحتلة، وبشكل أقّل في أميركا )سميت عدة واليات كما تم في الجزائر واليوم في فلسطين 

بأسماء "هندية"( وأستراليا وإفريقيا الجنوبية، وذلك ألن تسمية الشيء أو المكان تؤكد على 

                                                           
 Past is present » Settler colonialism in »ة واستئصال/محو السكان األصليين" في الكولونالية االستيطاني" 2

Palestine, 2012.  .ترجمة المقال من قبل داليا طه 
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تملّكه وألن تغيير معالمه لصالح المستعِمر والمستوطن، ُيشعر هذا األخير بالطمأنينة واإللفة، 

 يل.مقابل الشعور بالغربة لدى الشعب األص

( بحيث يعتبر المستوطن نفسه indigenisationالسمة الثامنة هي محاولة تأصيل المستوطن )

الشعب األصلي في البالد، وليس الشعب الذي حّل أو يحّل مكانه.  يّدعي المستوطن أنه يصبح 

متأصالً بالبالد إذا ولد فيها )تسمية "الصبرا" للمستوطنين المولودين في فلسطين المحتلة، 

أصيل المستوطن في أميركا، كما تدعي جمعية أميركية تنادي بالمساواةوت
3

(.  يتبع هذه العملية 

التململ من القوة االستعمارية األم والتخلص من وجودها: انسحاب االحتالل البريطاني من عدة 

مناطق من العالم لصالح المستوطنين، ما عّده المستوطنون "حرب االستقالل" )أميركا، 

ا، إفريقيا الجنوبية وفلسطين(.  ينقل األستاذ منير العكش آراء مؤرخين أميركيين أسترالي

يؤكدون أن "كل هدف الثورة )األميركية ضد اإلنكليز( هو تحرير الزحف االستيطاني ليس 

 إال.." 

السمة التاسعة هي منع الشعوب المستعمَرة من التواصل مع جهات خارجية، فهي "شأن داخلي" 

لمتابعة  1948منع الصهاينة من إقامة مكتب لألونروا في فلسطين المحتلة عام )أستراليا، 

 شؤون المهّجرين في الداخل(.

السمة العاشرة، هي إلصاق تهم "التخلّف" و"التحّجر" و"التعّصب" على الشعوب المستعمَرة 

وما  مقابل "تقدم" و"رقي" و"حضارة" المستعِمر المستوطن )كافة الشعوب المستعمَرة كانت

  زالت ضحية هذه التهم، وتم إضافة اإلسالم واإلسالمي كصورة نمطية لما يسمى "التخلّف"(.

ال تحتل هذه السمات األهمية ذاتها من استيطان الى آخر، وهذا ما يمّيز االستيطان البريطاني 

 أو األنكلوسكسوني عن الفرنسي أو البرتغالي، وما يمّيز البلدان المستعَمرة الواحدة عن

 األخرى. 

حاول الراحل باتيرك وولف تحديد ما يمّيز االستيطان الصهيوني في فلسطين عن سائر 

عمليات االستيطان في العالم
4

، ال سيما في المجال االقتصادي.  يقول أن الميزة األولى هي أن 

المستثمرين في المشروع الصهيوني لم ينتظروا جني األرباح من استثمارهم، "لقد تخلّوا عن 

عقالنية السوق لصالح العزل اليهودي في فلسطين" )العمل، المستوطنات...(. الميزة الثانية هي 

ة تختلف عن التي استخدمت في أستراليا وأميركا، من حيث أن أن أدوات السلب لدى الصهاين

الصهاينة استخدموا القوانين المحلّية )العثمانية بعد التحديث، ثم البريطانية( لسلب األراضي، 
                                                           
3
 « Born in the USA, we are Native American » :  بسبب والدتنا في الواليات المتحدة، نحن )أيضا( أميركيون أصليون 

4
 Patrick Wolfe, « Purchase by other means :the Palestine Nakba and Zionism’s conquest of economics » (Settler 

colonialism studies). 
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في حين استولى المستوطنون األوروبيون على األراضي في أميركا وأستراليا بقوة السالح.  

رفضوا إدماج الشعب األصالني في دولتهم، خالفاً للسياسة الميزة الثالثة هي أن الصهاينة 

األسترالية واألميركية، أي أنهم مارسوا سياسة اإلنكار واإلبعاد وليس فقط اإللغاء.  الميزة 

الرابعة وهي األهم، خططت الصهيونية لالستيالء على البالد بشكل واع، ما يعني أن 

أي "تراكم مئات السنين من التاريخ األوروبي المستوطنين أحضروا معهم "التراكم المسبق" 

االستعماري"، الى فلسطين، ما جعلهم متفوقين اقتصادياً وإدارياً على الشعب الفلسطيني.  يعتبر 

الباحث أن وعد بلفور البريطاني يشكل أساس عملية االستيالء على الوطن، فالنكبة ليست 

طريقة جذرية الحركة البطيئة التي كانت البداية، بل مواصلة المشروع، "فالنكبة سّرعت وب

 سارية نحو االستيالء على األراضي وإقامة الدولة االستعمارية".

 نموذج الشعوب واألمم الهندية في الجزء الشمالي من القارة األميركية – 2

في مقال كتبه مؤخراً 
5

، ُيرجع الكاتب األميركي ذو األصول الهندية، ستيفن سليتا، أسباب 

حثين العرب المقارنة بين الشعوب الهندية والشعب الفلسطيني، الى المصير الذي رفض البا

لحق بتلك الشعوب، حيث يرّدد العرب والفلسطينيون "ال نريد أن ننتهي كما انتهى الهنود 

الحمر" أي بالفناء.  يرّد على تلك المقولة بالتذكير أن الشعوب الهندية قاومت، وما زالت تقاوم، 

اً بعض النجاحات. فلذلك يقترح على أصدقاء فلسطين والشعب الفلسطيني في وحققت أحيان

العالم عدم االكتفاء بالتنديد بسياسة الواليات المتحدة وكندا كقوى إمبريالية داعمة للصهيونية، 

 بل اعتبارها قوى استعمارية استيطانية أيضاً، نفذت مشروعاً مماثالً في القارة األميركية.

اث العربية الحديثة التي تناولت مسألة االستيطان األوروبي في أميركا، صدرت رغم قلة األبح

في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي بعض الدراسات المقارنة بين األعمال اإلجرامية 

التي نفّذها المستوطنون األوروبيون في القارة األميركية بحق األمم الهندية، ال سيما في شمالها 

ت المتحدة وكندا اليوم( وبين ما ينفذه المستوطنون الصهاينة في فلسطين.  أوضح )الواليا

الباحثون المسيرة المماثلة للمستوطنين األوروبيين في أميركا والمستوطنين الصهاينة في 

فلسطين، مركزين على الزحف االستيطاني المجّبل بدم الهنود والفلسطينيين، وبالدمار الذي 

مستند الى "الكتاب المقدس"، وفقا لقراءته البوريتانية لدى األوروبيين سببه هذا الزحف ال

المسيحيين، ولقراءته الصهيونية لدى األوروبيين اليهود.  في الحالتين، اعتبر المستوطنون أن 

الحق اإللهي يسمح لهم باالستيالء على أرض الغير وبطرد وقتل وذبح سكانها األصليين 

في حين اعتبر المستوطنون المسيحيون أنه يحق لهم االستيالء على   وبتدمير كل ما يتعلق بهم.

                                                           
5
 Steven Sleita, « The Native American model of Palestine’s future » 10 March 2016 



 

7 
 

أرض "الغير"، رّوج الصهاينة لفكرة أن أرض فلسطين من حقهم وأنهم "يعودون" إليها بعد 

فترة من الزمن قضوها في الشتات.  لقد خلصت معظم هذه الدراسات إلى وجود نقاط مشتركة 

أساة الفلسطينية، إال أنها تتمّيز عن بعضها البعض من ناحية بين المأساة الهندية في أميركا والم

الفترة التاريخية التي تمت، والتي لم تكن لصالح األمم الهندية التي سحقت وأبيدت دون أن 

يسمع لها صوت أو صرخة )قبل القرن العشرين(، ومن ناحية موقعها الجغرافي، أي عزلة 

ع فلسطين في وسط وقلب األمة العربية االسالمية األمم الهندية في قارة شاسعة، في حين تق

 وتتمتع بحاضنتها.

بعد غياب دام أكثر من عقدين من الزمن، عاد األستاذ منير العكش ليطرح التشابه بين مسيرة 

األمم الهندية في أميركا ومسيرة الشعب الفلسطيني، من خالل دراساته المفصلة والمعمقة 

لتاريخ المذابح اإلنكلوسكسونية
6

في أميركا، المستندة على مذكرات الجنراالت األميركيين في  

ذلك الحين والجنود والرحالة، والوثائق الرسمية وغير الرسمية في مختلف الواليات، وعلى 

كتابات وتصريحات القيادات الهندية التي واجهت وقاومت الزحف االستيطاني وأبرمت 

مع اإلمبرطورية البريطانية، وعلى دراسات  االتفاقيات مع السلطات األميركية الناشئة أو

الباحثين الهنود الذين أعادوا كتابة التاريخ األميركي الحقيقي، المختلف عن التاريخ الرسمي 

الذي صّور المستوطنين األوروبيين وكأنهم ضحية "الوحشية الهندية" )صورة المستعمرين 

ستاذ منير العكش المأساة الفلسطينية الصهاينة كضحية "لإلرهاب الفلسطيني"(.  ال يقارن األ

بالمأساة الهندية، ولكنه يفسح المجال ليستعيد القارئ تاريخ غزو فلسطين من قبل الصهاينة في 

 كل حادثة وكل مفصل من تاريخ الغزو األنكلوسكسوني لألمم الهندية. 

م الهندية تفوق ال شك بأن المجازر وحمالت اإلبادة البشرية التي اقترفها اإلنكليز بحق األم

بعشرات المرات ما اقترفه الصهاينة بحق الفلسطينيين والعرب منذ بداية استيطانهم في 

فلسطين.  غير أن المسألة ال تحدد بعدد الضحايا أو بعدد المدن والقرى المستباحة، بل بالطرق 

ازر، والخلفية واألساليب التي تمت فيها، واألعذار التي سّوقها المستوطنون الرتكابهم هذه المج

الدينية والفكرية التي بّررت لهم أفعالهم، وكيفية طرد السكان األصليين من بالدهم، وعلى 

مراحل، وكيف تم نقض االتفاقيات المبرمة مع القيادات الهندية وتبرير هذا النقض من قبل 

 القيادة األميركية.  

ر على بريطانيا منذ قرون قد يعتبر األستاذ منير العكش أن العنصر األنكلوسكسوني المسيط

أسس للفكر االستعماري االستيطاني والجشع الرأسمالي والعنصرية المبنية على األيديولوجية 

                                                           
6
. أميركا واإلبادات الثقافية، 2002. أميركا واإلبادات الجماعية، رياض الريس، 2015منير العكش، دولة فلسطينية للهنود الحمر، رياض الريس،  

2009 . 
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الدينية. فارتباط الفكر البروتستانتي بالرأسمالية الصاعدة أفرز أبشع أنواع الهيمنة العنصرية، 

 ي". حيث دّمرت حضارات وثقافات عالمية بحجة تطبيق "الوعد اإلله

حتالل األنكلوسكسوني ألميركا وأستراليا وجنوب تشابه االحتالل الصهيوني لفلسطين واال

 :أفريقيا

استعان المستعمرون بالكتب الدينية وخاصة التوراة لتبرير احتاللهم وسحقهم للشعوب األصلية.  

ي مواجهة في الحالة األميركية والفلسطينية، اعتبر المستعمرون أنهم "شعب هللا المختار" ف

الشعب األصلي، وأن رّبهم سمح لهم بتدمير القرى والمدن وكل اإلنجازات الحضارية لهذه 

الشعوب.  في الحالة األميركية، اعتبر الغزاة أنهم يدمرون بالد كنعان )الهندية( إلحالل مكانها 

 دولة لمن يؤمن باهلل على الطريقة اإلنكلوسكسونية البروتستانتية.

تشير التفاصيل المروية عن الغزو اإلنكليزي لألراضي األميركية مدى تشابه ممارسات 

المستوطنين هنا وهناك، رغم الفاصل الزماني والبعد المكاني: "طريق العربات"، على سبيل 

المثال، هي الطريق التي فرضها المستوطن اإلنكليزي على أمة "الشكتاو" داخل أراضيها، غير 

د سنوات قليلة الى مستوطنة ثم الى والية، "وافق الكونغرس على تسميتها بوالية أنها تحولت بع

مسيسيبي".  ال تختلف كثيراً "طرق العربات" عن الطرق االلتفافية الخاصة بالمستوطنين 

الصهاينة في الضفة الغربية المحتلة، والتي تتوسع على حساب القرى والبلدات، رغم االتفاقيات 

نب الفلسطيني.  وطالبت الحكومة األميركية بتعديل حدود بالد "الشكتاو" في الموقعة مع الجا

القرن التاسع عشر بسبب "التمدد الطبيعي للمستوطنات"، ما وصفه الباحث منير العكش 

بـ"اإلبادة بالمعاهدات"، التي قضت على فكرة الدولة "الهندية" في الواليات المتحدة.  "كل هذه 

شعب هللا اإلنكليزي بعد مفاوضات يكتفي فيها الهنود بإلقاء خطب المعاهدات صيغت بلغة 

 عاطفية بليغة عن الحق والقيم واألخالق التي لم تكن تعني للمفاوض اإلنكليزي شيئاً". 

استعمل الزحف االستيطاني اإلنكليزي نحو الغرب األميركي األساليب التي يستعملها اآلن 

ة الغربية.  يتجرأ المستوطنون "غير الشرعيين" على الكيان الصهيوني ومستوطنيه، في الضف

إقامة بؤر استيطانية في المناطق "الهندية" أو الفلسطينية، قبل أن تتدخل القوى "الشرعية" 

)الحكومة األميركية المركزية، حكومة الكيان الصهيوني( لتسوية األوضاع وتوقيع اتفاقيات 

غير الشرعي".  وبعد القضاء على فكرة جديدة لضم األراضي التي وصل إليها الزحف "

"األمة الهندية" في أميركا، بإبادة معظم أفرادها، تم تجميع الناجين منهم لالستيالء على 

أراضيهم ومناطقهم )تجميع أهل النقب بعد النكبة في منطقة "السياج"(.  وبعد تجميعهم في 

"مكتب الشؤون الهندية"، التابع  "المعازل الهندية"، أنشأ المستعِمر مكتب خاص لتولي أمورهم
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سنة وأنظمة الطوارئ في فلسطين المحتلة  18لوزارة الداخلية األميركية )الحكم العسكري لمدة 

إضافة الى مكتب مستشار رئيس الحكومة في دولة العدو الخاص بشؤون  1948عام 

 "العرب"(. 

الصهيوني لفلسطين أن السلطات توّضح المقارنة بين االستيطان اإلنكليزي ألميركا واالستيطان 

االستعمارية ال تريد من المعاهدات الموقّعة مع الشعوب المستهدفة إال كسب الوقت لتمكين 

المستوطنين من مواصلة زحفهم وبالتالي، القضاء على فكرة دولة "هندية" أو فلسطينية، على 

من قبل المستعمرين أجزاء أو جزء من األرض المسلوبة.  كما تؤكد على االهتمام البالغ 

بالقانون الذي يشرعن مكاسبهم التي حققوها بطريقة غير شرعية، واألساليب المتبعة في قمع 

وسحق الشعوب المستعِمرة )قوانين صهيونية تشرعن األساليب القمعية والقتل بحق الفلسطينيين 

 المتبعة منذ عقود من الزمن(.

 ، ال سيما في أميركا:األنكلوسكسونيحتالل عن االحتالل الصهيوني تمايز اال

رغم اعتماد المشروعين على قراءتهما الخاصة للتوراة، توّجه المشروع الصهيوني إلى ّضم 

اليهود إلى مشروعه، في حين كان المشروع االستيطاني في أميركا وبالد أخرى يضم من 

أخرى، لم يعتبر  ينتمي إلى المسيحية، البروتستنتية وتشعباتها والكاثوليكية.  من جهة

األنكلوسكسونيون أن أميركا أو أستراليا أو إفريقيا هي البالد التي تتحدث عنها التوراة، وفقاً 

لقراءتهم، في حين ادعى الصهاينة أن فلسطين هي البالد التي كان قد أقام بها اليهود قبل آالف 

ها من يد "األغيار".  من السنين، وقد طردوا منها، فلذلك خططوا "للعودة" إليها واسترجاع

يمثل هذا االدعاء أحد ركائز المشروع الصهيوني، والذي تبناه أيضاً األنكلوسكسونيون وبّشروا 

 به، وغيرهم من القوى الغربية )الكاثوليك والملحدون على حد سواء( ألسباب دينية أو سياسية. 

لصهاينة بوجود الشعب انطالقاً من هذه العقدة المركزية في الفكر الصهيوني، لم يعترف ا

الفلسطيني، فيّدعون أن جماعات من البشر نزحت من البالد العربية المجاورة واستوطنت في 

فلسطين.  في حين اعترف المستوطنون الغربيون في أميركا واستراليا وإفريقيا بوجود شعوب 

بوجودهم، وأمم على األرض المستهدفة، دون االعتراف بحقهم في األرض.  لم يلغ االعتراف 

بنظر المستوطنين، حق المستعِمر بسحقهم وقتلهم، باسم فلسفة التنوير العنصرية وقراءتهم 

للتوراة وكتب دينية أخرى، بسبب اختالف البشرة والدين والثقافة.  يذكر المؤرخ "اإلسرائيلي" 

هو اعتبار  إيالن بابيه أن ما يمّيز الصهيونية عن االستعمار االستيطاني في أميركا وأستراليا،

الفلسطينيين "أجانب" يجب طردهم ألن وجودهم يشّكل بحد ذاته "حاجزاً أمام الوجود اليهودي 
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في فلسطين" إذ أن "تحرير اليهود من حياة الشتات ال يتم إال بعد طرد الشعب األصلي"
7

  .

لى وبعد قرن من الزمن، ال يزال الصهاينة يسعون إلى طرد من يعتبرونهم "أجانب مقيمين" ع

 أرض فلسطين.

في المناطق األخرى من العالم، وقّع المستعمرون على معاهدات مع الشعوب المستعَمرة، أو 

الناجين من المجازر، تفرز لها أماكن خاصة حظيت ببعض االستقاللية، ضمن السيادة الكاملة 

تفاقيات للمستعمرين.  ولكن لم يوقّع الصهاينة أي اتفاق مع ممثلي الشعب الفلسطيني، قبل ا

أوسلو، بل تعاملوا فقط مع القيادات الرسمية العربية منذ بداية استيطانهم في فلسطين، كما 

)اتفاقيات الهدنة(.  وعلى  48( وخالل وبعد حرب 39-36حصل خالل وبعد الثورة الكبرى )

مدى الصراع المستمر حتى اليوم مع الصهاينة، لم يعترف الصهاينة بالشعب الفلسطيني كهوية 

ستقلة يتمتع بحق البقاء في فلسطين.  بالنسبة لهم، الفلسطيني "مقيم" بحكم الواقع، وليس م

صاحب األرض.  لقد وقّع الكيان الصهيوني اتفاقيات أوسلو مع "منظمة التحرير الفلسطينية" 

ويتعامل مع السلطة الفلسطينية كواقع، دون االعتراف بوجود شعب فلسطيني يضم كل عربي 

 ين قبل إقامة كيانه.عاش في فلسط

من ناحية أخرى، شرع المستوطنون الغربيون بتنصير الشعوب األميركية األصلية واإلفريقية 

التي شحنوها مكّبلة بالبواخر من أجل العمل في مستوطناتهم، لتحويلهم الى "بشر" يستحقون 

يتمكن المستوطن  الحياة إلى جانب الشعوب األوروبية.  ولكن رغم هذه العملية االستئصالية، لم

الغربي من السيطرة الكاملة على عقول الشعوب المستضعفة، التي طّورت فروعاً من الدين 

"المسيحي" خاصة بها، تدعو الى رفض القهر واالستعباد، وإلى المحبة والمساواة بين 

ات الشعوب، والثورة على الطغاة، تتّوجت في أميركا الالتينية بـ"الهوت التحرير" في الستيني

من القرن الماضي.  أما الصهاينة، فلم يسعوا الى تهويد الفلسطينيين، بل سعوا الى صهينة 

الشعوب )جعلهم يعترفون بـ"حق" اليهود باستيطان فلسطين( من خالل تزوير التاريخ وفرض 

 األمر الواقع. 

اث األصلي وفي حين تعامل المستوطنون الغربيون في أميركا واستراليا وإفريقيا بحذر مع التر

للشعوب المستعَمرة، بفصل تراثهم عن "تراث" المستوطنين "البيض" )جانب من األبارتايد(، 

وتسخيره أحياناً كـ"فلكلور" يجذب السّياح )أميركا وأستراليا(، عمد الصهاينة إلى سرقة أجزاء 

"، لنفي من التراث ومحطات من التاريخ الفلسطيني، واعتباره "تراثاً يهودياً" أو "كنعانياً 

الحضارة العربية اإلسالمية عن األرض الفلسطينية ونفي وجود شعب غير يهودي على أرض 

فلسطين.  اعتبر أكاديميون يهود مثالً أن عشائر النقب ال تنتمي الى الحضارة العربية 
                                                           
7
 Ilan Pappe, « Shtetl colonialism… » in « Past is Present ». 
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اإلسالمية، بل الى تاريخ قديم مرتبط باليهود.  ولذلك، تتبنى المؤسسة الصهيونية بعضاً من 

 راث البدوي" الذي يّدل، وفقاً لمشروعها، على تعّدد "الثقافات اليهودية" في دولة الكيان. "الت

إال أن التمايز األهم بين غزو القارة األميركية واستيطانها من قبل الجماعات األوروبية وغزو 

عن  فلسطين من قبل الصهاينة، يتجلى في الفترة الزمنية وامتدادها، وفي عزلة الشعوب الهندية

العالم وعن بعضها البعض، وعدم توحّدها عقائدياً وفكرياً ولغوياً، ما مّكن الغربيين من سحقها، 

رغم البطوالت الفردية والجماعية التي سّطرتها تلك الشعوب في مقاومتها لالحتالل.  في 

المقابل، لم يكن الشعب الفلسطيني معزوالً عن محيطه العربي واإلسالمي، وال عن العالم 

الغربي، حيث العالقات بين القارة األوروبية وبين العالم العربي اإلسالمي مستمرة منذ قرون، 

إضافة الى انتمائه إلى الحضارة العربية اإلسالمية التي تحمل عوامل مقاومة الغزوات 

 األجنبية، الفكرية والمادية.

 النموذج الجزائري - 3

تيطانياً فرنسياً، ينتمي فيه المستوطنون إلى كيان يتمّيز النموذج الجزائري بكونه احتالالً اس

سياسي )فرنسا( وإلى دول أوروبية أخرى )إسبانيا وإيطاليا(، إال أن السلطة السياسية بقيت بيد 

، أي قبل بدء 1830المستعمرين الفرنسيين طول فترة االحتالل.  احتلّت فرنسا الجزائر في 

لى القارة اإلفريقية، باستثناء الجزء الجنوبي منها الذي الهجمة االستعمارية األوروبية الحديثة ع

استعمره الهولنديون.  رغم كونها جزء من االمبرطورية العثمانية، كانت الجزائر فعلياً شبه 

مستقلة عنها، في بداية القرن التاسع عشر، حيث شّكلت موانئها غطاًء لنشاط القراصنة الذين 

ية.  اتخذت فرنسا هذا النشاط ذريعة للهجوم على الجزائر كانوا يهددون شواطئ أوروبا الجنوب

واحتالل أراضيها.  يعتبر المؤرخون أن الهدف الفعلي هو السيطرة على المالحة من قبل قوة 

صاعدة، والثأر من اإلمبرطورية العثمانية.  لم تعتبر الدولة الفرنسية أن الجزائر جزء من 

طق المتنازع عليها مع ألمانيا )لورين وألزاس(، بل األراضي الفرنسية، على غرار بعض المنا

أقّرت أنها احتلت هذه البالد، وشرعت بتنظيم الهجرة االستيطانية األوروبية إلى أراضيها.  

 ، عندما تم احتالل منطقة الصحراء الجنوبية. 1903امتّدت عملية الغزو حتى 

ن: حرق البشر باألفران )إحراق أقدمت السلطات الفرنسية على ارتكاب فظائع بحق الجزائريي

، إحراق قبيلة أوالد صبيح(1844قبيلة أوالد رياح مع معظم حيواناتهم األليفة وفي العام 
8

 ،

                                                           
 80، ص. تاريخ الجزائر المعاصر   8
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 8ألف شهيد جزائري في يوم  45غارات اإلبادة على القرى والتجمعات السكنية، مذابح )سقط 

، 1847ر الجزائري في العام (، واغتياالت.  بعد القضاء على ثورة األمير عبد القاد1945أيار 

طردت السلطات الفرنسية الجزائريين من كافة المناطق التي جّهزتها لالستيطان، والحقتهم في 

الجبال والصحراء، وأبادت الكثير من التجمعات السكنية الريفية والجبلية، من أجل بناء مجتمع 

بيعية ويده العاملة.  مارست غربي مسيحي في الجزائر، بأغلبية فرنسية، واستغالل ثرواته الط

التطهير العرقي في بعض المناطق المخصصة للمستوطنين الغربيين، وسخرت القوى العاملة 

الجزائرية في مصانعها ومزارعها ومنشآتها المدنية، ونقلتها الى البلد "األم" عندما احتاجت 

روب العالمية.  شجعت إليها إلعادة تشغيل مصانعها ومناجمها وترميم بناها التحتية بعد الح

الجمعيات التبشيرية الغربية على تنصير بعض المناطق من البالد، وخاصة المناطق غير 

العربية )البربرية(. من الناحية اإلدارية، اعتبرت الجزائريين رعايا الدولة الفرنسية دون 

تجنيس تجنيسهم، رغم ضم الجزائر إلى فرنسا.  في أواخر القرن التاسع عشر، صدر مرسوم 

الطائفة اليهودية الجزائرية )التي كانت قد لجأت الى المغرب العربي بعد رحيلها عن األندلس(، 

في محاولة الستمالة هذه الطائفة التي تشّكل أقلية، إلى الحكم الفرنسي.  ومنذ نهاية القرن التاسع 

ى عشر حتى الحرب العالمية الثانية، شاركت مجموعات من الجزائريين وشعوب أخر

مستعَمرة في إفريقيا والهند الصينية في الحروب االستعمارية الفرنسية في كافة أنحاء العالم، 

 إلى جانب الجيش النظامي الفرنسي. 

يتضح من صورة االستعمار الفرنسي في الجزائر أن ثمة نقاطاً متشابهة بينه وبين المشروع 

يطان والتطهير العرقي من جراء الصهيوني في فلسطين.  تتركز هذه النقاط على فعل االست

طرد الشعب األصلي من مناطق إقامته، ومحاولة تغيير هوية البالد، من بالد إسالمية إلى بالد 

غربية مسيحية في الجزائر وبالد يهودية صهيونية في فلسطين.  عمدت المؤسسة االستعمارية 

رى والمناطق، مدعية أحياناً الفرنسية الى تزوير التاريخ الجزائري وفرنسة أسماء المدن والق

قدم الوجود الالتيني والمسيحي في شمال إفريقيا، لتبرير االحتالل واالستيطان. إضافة إلى أن 

البلدين المستهدفين )فلسطين والجزائر( ينتميان إلى األقاليم العربية اإلسالمية التابعة للدولة 

ي تم استعمارهما وكيفية استعمارهما العثمانية، إال أن ما يمّيزهما هي الفترة الزمنية الت

 واستيطانهما.

اختلفت الجزائر وفلسطين عن باقي الدول العربية اإلسالمية التي تم استعمارها منذ أواخر 

( من حيث أنه تم اعتبار الجزائر "إقليماً فرنسياً" 1880القرن التاسع عشر )المغرب بعد 

(، أي أن الزحف االستيطاني البشري 1948وفلسطين "دولة إسرائيل" )فلسطين المحتلة عام 

اقتطعها عن عمقها العربي اإلسالمي، على األقل جغرافياً وسياسياً، فيما اكتفى االستعمار 
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الغربي للدول العربية بزرع األجهزة العسكرية واإلدارية والتغلغل االقتصادي والثقافي، في 

 معظم الدول األخرى. 

شعب الجزائري الى فئات، وفقاً لتقسيمات دينية )اليهود، حاولت المؤسسة الفرنسية تجزئة ال

الجزائريين الذين تم تنصيرهم، والمسلمين( و"عرقية" )البرابرة والعرب و"الشاوية"(، كما 

جزأت المؤسسة الصهيونية الشعب الفلسطيني إلى فئات دينية وعرقية ووفقاً لنمط حياتها، وذلك 

 لعدم االعتراف بهوية الشعبين. 

الدولة الفرنسية في المناطق المستعَمرة، ومنها الجزائر، المناهج التعليمية الفرنسية التي  طبقت

تتنكر الى التاريخ والتراث العربي واإلسالمي للبالد المستعَمرة، بحجة فلسفة التنوير والمساواة 

 بين الشعوب وعدم التمييز بينها، خالفاً لالستعمار األنكلوسكسوني الذي فصل نفسه عن

الشعوب المستعَمرة وسلّم إدارة الشؤون المدنية إلى الحكام المحليين.  وفي دولة العدو 

الصهيوني، فرضت السلطات المناهج التعليمية الصهيونية على الفلسطينيين، في سياسة 

ممنهجة لمحو الثقافة العربية اإلسالمية وإعادة صياغة وعي متصهين لدى الفلسطينيين في 

 وفي القدس بعد احتاللها وضمها إلى الكيان. 1948عام  األراضي المحتلة

ولكن من جهة أخرى، ثمة نقاط تمايز كبيرة بين فلسطين والجزائر، من حيث االستعمار 

االستيطاني الذي اجتاحهما.  لم ينطلق االستعمار الفرنسي من كتاب مقّدس الستعمار الجزائر، 

الديني المسيحي لمواجهة المسلمين، أي الحضارة رغم أنه رّكز أحياناً في أدبياته على البعد 

الغربية المسيحية مقابل الحضارة اإلسالمية.  لم يعتقد الفرنسيون أنهم يطّبقون "الوعد اإللهي" 

خالل استعمارهم الجزائر، بل إنهم ينقلون الحضارة األوروبية والتعاليم التنويرية والحداثة إلى 

ية، يلتقي المشروع االستيطاني الفرنسي بالمشروع الشعوب "المتخلفة".  من هذه الزاو

الصهيوني كما عّبر عنه تيودور هرتزل في "الدولة اليهودية"، حيث يفتح المشروع الصهيوني 

الطريق لبسط المصالح والحضارة الغربية في العالم العربي اإلسالمي، مع أنه يتجاوز هذه 

لم يشّكل المستوطنون الغربيون في الجزائر، بعد المهمة، كما تدّل عليه المقارنة الديمغرافية.  

من سكان البالد، ما يعني أن الشعب الجزائري بقي يشّكل  1/10سنة من االحتالل، إال  130

األكثرية الديمغرافية المطلقة، رغم سياسة الطرد واإلبعاد الى دول الجوار )المغرب، ال سيما 

االحتالل الفرنسي.  ولم يطل التطهير العرقي خالل الثورة الجزائرية( التي مارستها سلطات 

إال مناطق محدودة في الريف والمدن، حيث أراد المحتل فصل نفسه عن السكان األصليين.  

يختلف الوضع تماماً في فلسطين المحتلة، حيث شرع الصهيوني على نفي الفلسطيني وطرده 

لى جانبه.  أصبح المستوطنون وعزله مقابل استيراد مستوطنين يهود ليحلوا مكانه، وليس إا

% من سكان البالد مقابل الفلسطينيين الذين لم 31( نسبة 1947اليهود يشكلون، عشية النكبة )
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%، بعد الزحف االستيطاني الصهيوني.  وبعد موجة التهجير الثانية في أعقاب 69يشّكلوا إال 

% 50و% للمستوطنين 50وتدفق المستوطنين، أصبحت نسبة السكان  1967حرب 

 . 2006للفلسطينيين، في العام 

وفي هذا المجال، تفيد محاضرة لألستاذ رائد بدر في "الملتقى الدولي حول المجازر 

االستعمارية" في الجزائر
9

الى أن بعض النواب الفرنسيين كانوا قد طرحوا فكرة استبدال  

نوب الصحراء، هذا الشعب الجزائري أو قسم منه بشعوب إفريقية )"نقل مئة ألف أفريقي من ج

المشروع كان ينص على إحضار العائالت، رجاالً وأطفاالً ونساء" إلى الجزائر( لمحو الهوية 

الوطنية الجزائرية ومنع صعود مقاومة شعبية إسالمية في الجزائر ضد االستعمار، وإضعاف 

نهم "كانوا االنتماء اإلسالمي للشعب الجزائري.  غير أن المستوطنين رفضوا هذا االقتراح أل

 يفضلون إحضار مستوطنين أوروبيين".

يعتبر العديد من المحللين أن التمييز األساسي بين االستعمار الفرنسي واالستعمار الصهيوني 

يكمن في وجود دولة مصّدرة للمستوطنين ومنّظمة لعملية النهب واالستغالل، أي دولة خارجية 

، في حين ليس ثمة دولة واحدة راعية ومنظمة  احتلت الجزائر واعتبرتها إقليماً تابعاً لها

لالحتالل الصهيوني في فلسطين، بل دول عدة صّدرت المستوطنين، ودولة راعية مكّنت 

الصهاينة من االستيالء على البالد )بريطانيا(.  ولم يكن االنتماء القومي أو الثقافي هو الجامع 

ى( بل االنتماء الديني )اليهود( الذي اعتبرته بين المستوطنين )كما في البلدان المستعَمرة األخر

الصهيونية انتماء قومياً، رغم التباين الثقافي بين المستوطنين )الروس واليمنيون واأللمان 

 مثالً(.

 نموذج جنوب إفريقيا - 4

يعتبر باحثون ومفكرون سياسيون أن الكيان الصهيوني هو نسخة مطابقة للكيان االستعماري 

من قرن في جنوب إفريقيا.  فالمقارنة بين النظامين، الصهيوني والجنوب  الذي ساد ألكثر

إفريقي، والحديث عن ارتباطهما، يعودان الى سبعينيات القرن الماضي، وخاصة خالل الفترة 

اإلفريقي الذي تبلور بعد حرب  -التي توطدت العالقة بين النظامين لمواجهة المحور العربي 

الدراسات والكتب العديد من الوثائق والحقائق حول العالقة .  أوردت 1973تشرين عام 

الممّيزة بين دولة الكيان الصهيوني ودولة نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا، كالعالقات 

                                                           
9
  http://webtv.univ-bejaia.dz/index.php/2015/05/communication-raid-bader-colloque-international-sur-les-

masacres-colauniaux-08-mai-1945-06-06-2015/ 
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االقتصادية والعسكرية واألمنية واألكاديمية والثقافية، إضافة إلى البرامج المشتركة في ميادين 

  األبحاث النووية والعلمية.

غير أن الدراسات الحالية تجاوزت مسألة العالقات التي ربطت في الماضي النظامين 

العنصريين، وركّزت على نقاط التشابه والتمايز بينهما، قبل تغيير النظام في جنوب إفريقيا 

 والقضاء على الفصل العنصري المؤسساتي.

توطنوا أميركا وأستراليا في يشترك المستوطنون الذين قدموا الى جنوب إفريقيا مع الذين اس

كونهم بروتستانت، قدموا من الدول األوروبية بأغلبية هولندية.  لدى وصولهم في القرن السابع 

عشر الى رأس الرجاء الصالح، في أقصى الجنوب، الذي كان قد "اكتشفها" بحارة برتغاليون، 

اطق التي استولوا عليها، حارب المستوطنون الهولنديون الشعوب اإلفريقية وأبعدوها عن المن

وبدأوا الزحف نحو الشمال.  فاستعانوا بالكتاب المقّدس لتبرير المجازر التي ارتكبوها بحق 

الشعوب اإلفريقية، وقامت بعض الجمعيات واإلرساليات في الوقت نفسه بحمالت تنصير داخل 

المستعمرة، التي  المجتمعات المحلية.  في بداية القرن التاسع عشر، استولت بريطانيا على

كانت تابعة لهولندا، وفرضت سيادتها عليها، ما أّجج الصراع بين البريطانيين والمستوطنين، 

حيث رفض "البويرز" السيطرة البريطانية وزحفوا شماالً ليواجهوا القبائل والشعوب اإلفريقية.  

لماس، وبعد حروب احتّد الصراع بين "البويرز" والبريطانيين عند اكتشاف مناجم الذهب واأل

طاحنة بينهم، انسحبت بريطانيا في بداية القرن العشرين، بعد تسليمها البالد الى "البويرز" 

)أصبح اسمهم "أفريكانرز"( ورفض مساواتهم باألقليات الهندية والشعوب األصلية اإلفريقية.  

مليون من  1,3و ماليين نسمة من األفارقة، 4الذي ضّم  1910نشأ "اتحاد جنوب إفريقيا" في 

المستوطنين األوروبيين، ونصف مليون من "الملّونين" )المنحدرين من الزيجات المختلطة( 

ألف هندي.  أسفر صعود اليمين القومي المتطرف الى السلطة عن توسيع نظام الفصل  150و

العنصري إزاء المواطنين األفارقة والفئات األخرى من غير "البيض"، وتعميمه، وعن نشوء 

المعازل العنصرية التي سجنت األفارقة في أجزاء من وطنهم، تحت إدارة محلية خاضعة 

 للسلطات الرسمية )نظام األبارتايد(. 

 :نقاط التشابه والتمايز بين الكيان العنصري في جنوب أفريقيا والكيان الصهيوني

وأبعدوا السكان األصليين.  في كال الحالتين، جاء المستوطنون من أوروبا، وأقاموا مستوطناتهم 

في حين وصل الهولنديون الى الساحل اإلفريقي بالصدفة دون نّية إقامة سلطة سياسية
10

، قدم 

المستوطنون الصهاينة الى فلسطين بنّية إقامة كيان يهودي على حساب السكان األصليين.  لم 
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األفارقة من جنوب القارة،  يستند المستوطنون األوائل على الكتاب المقدس للقيام بعملية اقتالع

بل تدخلت المرجعية الدينية الحقاً، عندما احتّد الصراع بين البريطانيين و"البويرز" واألفارقة، 

فاعتبر جزء من المستوطنين أنهم يسيرون وفقاً لوعد إلهي، سمح لهم بالقتل وارتكاب المجازر 

ين األوائل، والذين جاءوا بعدهم، ومحاربة "األغيار" أي البريطانيين أيضاً.  ولكن المستوطن

اعتبروا أن لديهم الحق في استيطان البالد، التي لم تكن مأهولة، ال سيما في الجنوب، أي أنها 

كانت "أرضاً بال شعب"
11

.  مثلت هذه المقولة إحدى نقاط الخالف بين المستوطنين واألفارقة 

 خالل محادثات التسوية بينهم في أواخر القرن العشرين. 

يشكل التدخل البريطاني في جنوب إفريقيا إحدى نقاط التشابه بين القضيتين، غير أن هذا 

التدخل لم يتخذ شكالً مشابهاً، إذ تدفّق أيضاً مستوطنون بريطانيون، قبل وفي أثناء السيطرة 

السياسية والعسكرية البريطانية على جنوب إفريقيا.  واجه "البويرز" القوات البريطانية في 

رك كبرى حيث سقط اآلالف من القتلى من الجهتين، في حين ساعد البريطانيون بشكل معا

واضح المستوطنين الصهاينة على االستيالء على فلسطين، رغم التناقضات الثانوية بين 

 الفريقين، بين الحين واآلخر، عندما كانت تتصاعد مقاومة الفلسطينيين للغزو الصهيوني. 

مارس المستوطنون "البيض" الفصل العنصري بينهم من جهة وبين أما من ناحية النظام، ف

األفارقة و"الملّونين" والهنود، من جهة أخرى، على مستويات مختلفة.  ففصلوا كل فئة عن 

األخرى، وشّرعوا هذا الفصل، ليشمل كافة نواحي الحياة.  إال أن المستوطنين "البيض" 

جم والمصانع والمزارع، و"الملّونين" والهنود في بعض استغلوا اليد العاملة اإلفريقية في المنا

اإلدارات والمرافق العامة.  فكان الفصل تاماً، فلم ُيسمح مثالً لألفارقة بالصعود إلى الباصات 

المخصصة للمستوطنين "البيض"، وكان يجب عليهم العودة الى "معازلهم" بعد يوم العمل، 

ة السياسية االستيطانية.  يشبه هذا الفصل الممارسة التي يديرها مندوبون )أفارقة( عن السلط

العنصرية في بعض الواليات األميركية إزاء المواطنين المنحدرين من أصول إفريقية )األفارقة 

الذين استعبدوا وتم جلبهم الى أميركا( والتي استمرت حتى الستينيات من القرن الماضي.  

وبسبب اختالل التوازن الديمغرافي لصالح  ولكن الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة،

)انتخابات الكنيست(، مع مواصلة  48المستوطنين، فتح المجال للمشاركة السياسية لفلسطينيي 

الزحف االستيطاني الرسمي لتقليص المساحة الفلسطينية في المناطق كافة، واستمرار تدمير 

 لمجتمع الفلسطيني )أسرلته(.المنازل واألحياء والقرى الفلسطينية، ومحاولة صهينة ا

يلعب العنصر الديمغرافي دوراً مركزياً في طبيعة النظام العنصري في الكيانين.  ظّل الميزان 

، في حين أسفر الغزو االستيطاني ثم النكبة 1إلى  4الديمغرافي يميل لصالح األفارقة، بنسبة 
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% من 65ينيون يشكلون إال عن انقالب الميزان الديمغرافي في فلسطين حيث لم يعد الفلسط

% من مجمل 92ما يقارب  1918بينما كانوا يشكلون في العام  1948( قبل 3/2سكانها )

 1948سكان فلسطين.  فقّسم االحتالل الصهيوني ما بقي من الشعب الفلسطيني في الكيان عام 

لعسكري الصارم عاماً من الحكم ا 18إلى مجموعات دينية أو عرقية أو وفقاً لنمط الحياة؛ وبعد 

استغله للسطو على األراضي وتغيير معالم المناطق الفلسطينية، اعترف ببعض الحقوق المدنية 

نسمة( أي خطر  170.000لمن اعتبرهم "مواطنين" في كيانه.  فلم تشكل "األقلية الفلسطينية" )

ي جنوب على المؤسسة الصهيونية الناشئة، في ذلك الوقت، على عكس الميزان الديمغرافي ف

أفريقيا حيث ظل األفارقة يتمتعون بأكثرية ديمغرافية واضحة.  وفي حين توقّفت الهجرة 

االستيطانية إلى دولة جنوب إفريقيا بشكل عام، تستمر هذه الهجرة من قبل المستوطنين 

 الصهاينة الى الوقت الحاضر.

حيث سيطر الهّم ، 1967تغّير الوضع بعد احتالل كافة األراضي الفلسطينية في حزيران 

في الميزان  48الديمغرافي على المؤسسة الصهيونية.  إضافة الى زيادة نسبة فلسطينيي 

% داخل "الخط األخضر"، وجد الكيان 20إلى أكثر من  1948% في 17الديمغرافي من 

الصهيوني نفسه، رغم استمرار الغزو االستيطاني )من روسيا ودول شرق أوروبا وأثيوبيا 

واليات المتحدة وفرنسا(، في ميزان ديمغرافي غير مناسب لمشروعه، أي إقامة دولة واليمن وال

يهودية تستقطب اليهود، ال يتشارك مع أحد في سيادتها.  أدى االمتداد االستيطاني في الضفة 

الغربية الى اتخاذ خطوات فصل بين المستوطنين والفلسطينيين )الطرق االلتفافية والجدار 

كثر الحديث لدى المؤسسة الصهيونية عن الخطر الديمغرافي الذي يشكله  الفاصل( في حين

، بعد مشاركتهم في االنتفاضات الممتالية ومواصلة تصديهم لالستيطان والتهويد.  48فلسطينيو 

في الضفة الغربية المحتلة، أصبحت المدن والبلدات الفلسطينية محاطة بالمستوطنات، في وضع 

نصري في جنوب إفريقيا، وشّكلت "المناطق الصناعية المشتركة" شبيه بمعازل الفصل الع

الواقعة على "الحدود" بين الضفة الغربية وقطاع غزة من جهة والكيان الصهيوني من جهة 

أخرى عنصراً آخر مشابهاً للنظام العنصري حيث يتم استغالل اليد العاملة الفلسطينية دون 

لشعوب األصلية.  وكما هو الحال بالنسبة لجنوب "التعايش" المجتمعي بين المستوطنين وا

إفريقيا، يرجع العامل )الفلسطيني من الضفة وقديماً من قطاع غزة( يومياً إلى "معزله" إذ ال 

 يحق له السكن في الكيان الصهيوني.

من الناحية االقتصادية، لم يسمح المستوطنون األوروبيون بتأسيس اقتصاد منفصل لألفارقة، 

يلهم في المناجم والمصانع والمزارع األوروبية، في حين خّططت الحركة بل تم تشغ

الصهيونية، بمساعدة االحتالل البريطاني، إلقامة اقتصاد صهيوني يهودي منفصل، يستعين 
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باليد العاملة اليهودية، من أجل ضرب االقتصاد الفلسطيني الناشئ
12

.  إال أن الواقع كان 

االقتصادية الفلسطينية، حيث لجأ المستوطنون الصهاينة إلى اليد مغايراً، كما أثبتته الدراسات 

 العاملة الفلسطينية أيضاً، وما زالوا يلجأون إليها، ألسباب سياسية واقتصادية. 

يكمن التمايز بين النظامين في أصل المشروع الصهيوني الذي ال يعترف بأحقية وجود الشعب 

طرده كلما استطاع ذلك، أو إبعاد فئات منه إلى  الفلسطيني على أرض فلسطين؛ فهو يسعى إلى

شاملة   ما وراء "الحدود" )من القدس إلى الضفة الغربية(، في عملية "تطهير عرقي وديني"

مستمرة حتى اليوم.  أما في جنوب إفريقيا، فشّكل النظام العنصري المعازل السكانية، القريبة 

األماكن األخرى، لمواصلة إستغالل اليد العاملة منه، حيث تم تجميع األفارقة الذين طردوا من 

اإلفريقية التي يحتاج إليها، والتي ظلت تشكل األكثرية الديمغرافية في البالد.  تشبه عملية 

 التطهير العرقي الجزئي في إفريقيا الجنوبية ما أقدم عليه االستعمار الفرنسي في الجزائر. 

ني ونموذجي الجزائر وإفريقيا الجنوبية يكمن في التمايز األهم بين الصراع العربي الصهيو

وجود الالجئين الفلسطينيين، بسبب سياسة التطهير العرقي الشامل: لقد عاد الالجئون 

الجزائريون واألفارقة إلى وطنهم، مع انتهاء الحرب والصراع، ولكن ال يعترف الكيان 

 يسمح لهم بالعودة إلى موطنهم الصهيوني حتى اآلن بوجود "مشكلة" الجئين، وبالتالي فإنه ال

 األصلي؛ وينبع ذلك من طبيعة المشروع الصهيوني اإلحاللي. 

يتّضح من مراجعة نقاط التشابه والتمايز بين النظام السابق في إفريقيا الجنوبية والكيان 

الصهيوني، أن المشروعين مختلفان في الجوهر، وإن تشابها في تفاصيل الممارسة العنصرية.  

خطط االستعمار الغربي إلقامة مستوطنة صهيونية في فلسطين، تهدف إلى إفراغ البالد من لقد 

سكانها الفلسطينيين، وتتنكر لشرعية وجودهم على أرضهم، وما زالت إلى اليوم تستقدم 

مستوطنين يهودا ليحلوا مكانهم.  في حين نشأت المستعمرة الهولندية في جنوب إفريقيا 

ّفق المستعمرون "البيض" إليها ويتحكموا بأرضها وخيراتها، ويزجوا بالصدفة، قبل أن يتد

باألفارقة في معازل الفصل العنصري.  لقد حرموا األفارقة و"الملونين" من الحقوق المدنية، 

 ولكنهم اعترفوا بشرعية وجودهم على األرض التي استوطنوها. 

 نموذج حروب اإلفرنج والغزو الصهيوني لفلسطين – 5

دد من الباحثين العرب والمسلمين، على التشابه بين الحروب "الصليبية" )االحتالل رّكز ع

اإلفرنجي( والغزو الصهيوني لفلسطين، من ناحية أسبابها، وحالة األمة في كال الفترتين، التي 
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 Zachary Lockman, « Land, Labor and the logic of Zionism…” in Past is Present. 
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سّهلت عملية االستيالء على منطقة بالد المشرق
13

.  تكمن أهمية هذه المقاربة في محاولة فهم 

المجتمعات اإلسالمية، الدينية والسياسية والثقافية والجغرافية والديمغرافية، والعوامل مكّونات 

المؤثرة على جذب االستعمار )"قابلية اإلستعمار"
14

( ولفظه. فالعودة إلى التاريخ ومقارنة 

الفترتين داخل فضاء عربي إسالمي واحد، بعيداً عن التشتت الجغرافي في أنحاء العالم، يتيح 

الولوج إلى العمق لتحديد هذه المكّونات.  غير أن الدراسات الخاصة بفترة حروب فرصة 

اإلفرنج ومقارنتها مع الغزو الغربي الصهيوني لم تتجاوز بشكل عام مسألة الظروف السياسية 

والدينية والثقافية التي أحاطت بهذه الغزوات والحروب، ولم تتوسع في التحليل الدقيق للتشابه 

ين االحتاللين.  إال أنها، بالمقابل، سلطت الضوء على أهمية اإلقليم )المشرق العربي والتمايز ب

ومصر بالتحديد(، خالفاً للدراسات المرّكزة على مقارنة المشروع الصهيوني بالمشاريع 

االستيطانية في العالم، حيث تمت دراسة فلسطين كوحدة سياسية وجغرافية منفصلة عن 

 ي، المستهدف أيضاً بالهيمنة الغربية. محيطها العربي اإلسالم

هـ، وهدفها المعلن  490م /  1096انطلقت الحروب "الصليبية" من القارة األوروبية في العام 

"تحرير المقدسات" لتسهيل زيارة الحجاج المسيحيين إلى فلسطين، بعد تعثر رحالتهم بسبب 

فقدان األمن في المناطق الخاضعة للحكام المسلمين.  ولكن الدراسات الغربية والعربية أظهرت 

األسباب الحقيقية لهذه الحروب التي امتدت لقرنين من الزمن كانت اقتصادية وسياسية، في أّن 

المقام األول؛ ولم يكن شعار "حماية المقدسات المسيحية" إال حافزاً إضافياً، ال سيما في 

األوساط الشعبية، التي لم تخسر شيئاً ملموساً عند انخراطها في الحمالت العسكرية.  كانت 

األوروبية تعاني من الحروب وغزوات الشعوب الجرمانية، والفقر والجهل، وكان نظام  القارة

اإلقطاع السائد يحرم األبناء األصغر سناً من وراثة الممتلكات، ما شجعهم على االنخراط في 

الجيوش الصليبية، كما كان تجار أوروبا الجنوبية يسعون إلى كسر احتكار المسلمين للتجارة 

إلى جانب هذه األسباب، كانت النظرة األوروبية إلى العالم اإلسالمي غير متجانسة  العالمية. 

وأحياناً متناقضة: من العداء الواضح والمعلن لإلسالم والمسلمين في الثقافة الدينية النخبوية 

والشعبية، إلى االنجذاب نحو ما بدا لقلة من نخبتها حضارة مختلفة وراقية، حيث استطاع 

لتوسع شرقاً وغرباً، والسيطرة على البحار، والتقدم في شتى العلوم واستشفاء العديد أبناؤها ا

من األمراض المستعصية لدى الطب األوروبي.  فامتزج العداء بإرادة السيطرة وحب 

 االستطالع. 
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، تيسير بن  1981من بين الكتب والدراسات العديدة حول الموضوع، أحمد باقر عبد هللا مبارك، الحروب الصليبية، مجلة الهجرة، نيويورك،  

ماجد عرسان الكيالني، هكذا  موسىى، نظرة عربية على غزوات اإلفرنج، من بداية الحروب الصليبية حتى وفاة نور الدين، الدار العربية للكتاب، و د.

. إ. سمير أحمد، 1990. د. قاسم عبده قاسم، ماهية الحروب الصليبية، عالم المعرفة، الكويت، 2002ظهر جيل صالح الدين وهكذا عادت القدس، دبي 

 .2013عوامل الهزيمة واإلنتصار في الغزوة "الصليبية" للمشرق العربي اإلسالمي، وكالة القدس لألنباء، 
14

وط "أن اإلستعمار ليس من عبث السياسيين، وال من أفعالهم، بل هو من النفس ذاتها، التي تقبل ذل اإلستعمار، والتي تمكن له في أرضها." شر 

 النهضة، مالك بن نبي.
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سقطت المدن والمناطق اإلسالمية بسرعة أمام الزحف الغربي، وأقيمت اإلمارات ومملكة بيت 

عد ارتكاب المجازر والفظائع بحق العرب والمسلمين.  لم يواجه هذا الزحف أي المقدس، ب

مقاومة تذكر، بل على العكس، سهلت الصراعات والحروب الجارية بين الحكام المسلمين 

أنفسهم مهمة الغزو، ال سيما عندما كانوا يستعينون بالقوات األجنبية لمحاربة خصومهم، كما 

مل"كتب ابن األثير في "الكا
15

:  "كان الواحد منهم يرجو أن يهاجم الصليبيون إمارة عدوه 

المسلم ليتشفى منه، ووصل الحقد ببعضهم إلى إبرام اتفاق مع الصليبيين على ضرب أعدائهم 

 من األمراء المسلمين!!"

وتمايز عديدة،  تسلط المقارنة السريعة بين االحتاللين )اإلفرنجي والصهيوني( على نقاط تشابه

: القارة األوروبية هي المصّدرة األولى للمحتلين، الذين ينتمون إلى دين واحد وجنسيات أهمها

مختلفة.  في حال الغزو اإلفرنجي، انتمى المحتلون إلى الدين المسيحي، وفي حال الغزو 

الصهيوني، ينتمي المحتلون إلى الدين اليهودي، غير أن العديد من اليهود غير األوروبيين 

العربية ثم اإلفريقية( اسُتقدموا من قبل المستوطنين األوائل على دفعات متتالية  )يهود الدول

 لالستيطان في فلسطين. 

تذرعت الهجمتان، اإلفرنجية والصهيونية، باألماكن المقدسة والديار المقدسية بالذات لشن 

ستعادة غزواتها، فكانت األولى تطالب بـ"حماية المقدسات" )المسيحية( والثانية تطمح "ال

األماكن المقدسة اليهودية".  ولكن، وفي حين كانت األماكن المقدسة المسيحية موّزعة فعلياً 

على عدة مدن عربية بما فيها القدس، ال أثر لتاريخ يهودي قديم )قبل ألفي سنة كما تزعم 

ى الصهيونية( في المناطق المحتلة، وخاصة في مدينة القدس.  فاضطرت الحركة الصهيونية إل

 تزوير التاريخ وتغيير المعالم األثرية إلضفاء شرعية على احتاللها.

شمل الغزو اإلفرنجي منطقة المشرق العربي الواسعة واستوطن في عدة مناطق، في حين رّكز 

العدو الصهيوني احتالله على فلسطين، ومناطق مجاورة لها.  يشير المؤرخ خليل عثامنة
16
 

سعة في المدن التي احتلها الصليبيون )مذابح وطرد للسكان إلى عملية تطهير عرقي وديني وا

العرب والمسلمين( وتحفيز المستوطنين الغربيين على الحلول مكانهم، واستقدام، فيما بعد، 

عرب مسيحيين من مناطق أخرى )شرق األردن بالنسبة لمدينة القدس( للسكن فيها، بسبب 

ي المشرق العربي، مفضلين العودة الى بالدهم رفض الكثير من الصليبيين الحجاج االستيطان ف

بعد تأديتهم الحّج.  ندمت القيادة الصليبية على إفراغ المناطق التي احتلتها من سكانها 

األصليين، ألنها كانت بحاجة إلى يد عاملة ومواصلة الدورة االقتصادية في المدن، ما جعلها 
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 عن "نظرة عربية...." 
16

 2006نية، ( مؤسسة الدراسات الفلسطي1516-1187خليل عثامنة، فلسطين في العهدين األيوبي والمملوكي ) 
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عربية واإلسالمية إلى مدنها.  أما في تخفّف من عملية الطرد والسماح بعودة العائالت ال

األرياف، حيث لجأ سكان المدن، فترك الصليبيون أهلها على حالهم واكتفوا بتحصيل الضرائب 

والمحاصيل الزراعية.  وكانت معاملتهم تختلف من منطقة الى أخرى، تمّيزت بالشدة والقسوة 

ى.  وأقام الفرنجة مستوطنات في مناطق )نابلس مثالً( وبالمعاملة اللّينة في مناطق أخر

زراعية، ال سّيما في الجزء الجنوبي من فلسطين )بين غزة وعسقالن وبيت جبرين(، "أنشئت 

من أجل سد النقص في بعض أنواع المحاصيل التي ال يستطيع الفالح العربي المسلم، بل يحّرم 

سطينية، كما يهدف االستيطان عليه دينياً أن ينتجها أو يتعامل معها"، وليس لمنافسة الزراعة الفل

 الزراعي الصهيوني في فلسطين، قبل طرد المزارع الفلسطيني واالستيالء على أرضه.

في الحالة الصهيونية، انتشر المستوطنون اليهود في كافة المناطق الفلسطينية، مّدعين حّقهم في 

تغلغلوا في المدن  استعمارها.  فرّكزوا استيطانهم على الريف واّدعوا "زراعة الصحراء". 

، 1948واستوطنوا في بعض أحيائها، وطردوا أهل الريف والمدن.  وبعد إقامة كيانهم في 

وّسعوا مستوطناتهم الزراعية المبعثرة باالستيالء على مزيد من األراضي كما استولوا على 

طينيين في األحياء الفلسطينية في المدن لتحويلها إلى أحياء يهودية خالصة، ثم حاصروا الفلس

 مناطق محددة وفرضوا عليهم الحكم العسكري.  

من الناحية الديمغرافية، قّدر الباحثون عدد المستوطنين األوروبيين خالل االحتالل اإلفرنجي 

نسمة.  "فبلغ عددهم في ثالث مدن هي عكا والقدس وصور اللبنانية ما  100,000بأكثر من 

في  30,000في مدينة القدس و 20,000عكا،  في 40,000ألف نسمة، منهم  90,000يناهز 

ميناء صور"
17

.  وبعد فترة من الزمن، "تحّول المستوطنون الفرنجة إلى أقلية داخل فلسطين، 

% من مجموع السكان".  في نابلس مثالً، لم يتجاوز عدد الفرنجة بضع 25ولم تتجاوز نسبتهم 

لمنطقة، استطاع أهل المدينة والقرى مئات نسمة، "وبسبب الكثافة السكانية العربية في هذه ا

المجاورة إنهاء االحتالل الصليبي بقواهم الذاتية عندما سمعوا بأنباء االنتصار العسكري 

 لصالح الدين يوم حطين".

أشار الكاتب تيسير بن موسى إلى أن "معظم الصليبيين الذين حطوا في بالد الشام كانوا 

ة التي يمارسونها كانوا يتمشقون السالح كلما دعا األمر مقاتلين، فهم إلى جانب األعمال المدني

لذلك"، كما هو حال الصهاينة منذ زحفهم إلى فلسطين، حيث يعتبر المجتمع الصهيوني مجتمعاً 

 مقاتالً، رغم تعّدد مؤسساته المدنية. 
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 خليل عثامنة 
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كالية إلى جانب هذه التفاصيل المتعلقة بطبيعة االستعمار الغربي، التي تندرج إلى حد ما في إش

التمييز بين االستعمار من جهة واالستعمار االستيطاني من جهة أخرى، كما حّددها الباحثون 

المعاصرون، بقيت المقارنة بين الغزو اإلفرنجي والغزو الصهيوني محط اهتمام الباحثين 

المسلمين والعرب الذين رّكزوا على التشابه بين المشروعين )احتالل المقدسات اإلسالمية( 

باب الغزوتين )العداء لإلسالم والمسلمين( وتشابه أحوال المسلمين في الفترتين، انطالقاً من وأس

بحثهم عن سبل تحرير فلسطين والقدس من يد المستوطنين الصهاينة ومن الهيمنة الغربية 

 بشكل عام. 

مقاومة االستعمار االستيطاني، في الجزائر وجنوب إفريقيا ودحر الحكم  -  6

 اإلفرنجي

وقاومت بكل األساليب المتوفرة لديها، ولكن  واجهت الشعوب المستعمَرة الغزوات االستيطانية

النتائج كانت مختلفة، تتراوح من اإلبادة شبه الكاملة إلى تصفية االستعمار وتحقيق االستقالل 

وإلى تسوية برعاية دولية.  رغم عدم تصفية الكيان الصهيوني إلى اآلن، يمكن طرح السؤال 

ول النموذج المرتقب لتحرير فلسطين، هل هو النموذج الجزائري أم نموذج إفريقيا الجنوبية، ح

أم نموذج آخر )دحر اإلفرنج( أم أن عملية تحرير فلسطين تتطلّب عناصر ومكّونات أخرى 

 أفرزتها عوامل الزمان والمكان وطبيعة المشروع الصهيوني والهيمنة اإلمبريالية الرأسمالية؟

الشعوب الهندية أمام الهجمة الغربية الكاسحة على أميركا.  فتم سحقها وإبادة  لم تصمد

معظمها، وعزلها اليوم في مناطق شبه مستقلة تحت إدارة أجهزة أمنية وقضائية واجتماعية 

بقيادة "المكتب الفدرالي للشؤون الهندية".  تعاني المجتمعات الهندية في الواليات المتحدة اليوم 

واألمراض والجريمة والمخدرات.  غير أنها ما زالت تقاوم  هذا المصير من خالل من الفقر 

إعادة كتابة تاريخها وفرض تعليم لغاتها في بعض الجامعات األميركية والتواصل مع حركات 

تحررية في العالم لطرح مسألة الشعوب األميركية األصلية في أروقة األمم المتحدة.  في 

ة، تناضل الشعوب الهندية، حيث تشكل نسباً مختلفة من سكان تلك البالد، جنوب القارة األميركي

 من أجل تحسين ظروف حياتها واستعادة أراضيها المصادرة.

، بعد 1962وانتصر الشعب الجزائري في مقاومته لالحتالل االستيطاني الفرنسي في عام 

ل المخططات االستعمارية، .  لقد واجه طوال سنوات االحتال1954اندالع ثورة شاملة في عام 

بالمحافظة على لغته ودينه ومعتقداته، وجابه على مراحل األعداء "الداخليين" من المتعاونين 

مع االحتالل والمتخاذلين الذين قبلوا بأنصاف الحلول خالل مسيرة التحرير. استمّد من التعاليم 

االستعمار، ورفض الشعارات  اإلسالمية المتجددة التي أحياها علماء الجزائر قوته لمحاربة
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المؤذية لوحدته التي أطلقها بعض المتفرنسين من خريجي الجامعات الفرنسية أو المنتمين الى 

الجزائري، الذين أسقطوا على الوضع الجزائري تحليالتهم  –الحزب الشيوعي الفرنسي 

التحرير الجزائرية السياسية واالجتماعية السائدة في البلد المصّدر للمستوطنين. أكّدت جبهة 

على انتماء الجزائر لإلسالم وعلى عروبتها، رافضة التجزئة العرقية التي أحدثها االستعمار 

بين البربر)األمازيغ( والعرب، أو بين المناطق الجغرافية )الجبل، الساحل، الصحراء(.  

نت قوات استعان الشعب الجزائري بإخوانه العرب، عسكرياً، مثل تونس والمغرب التي احتض

التحرير، وسياسياً مثل مصر عبد الناصر والدول العربية األخرى التي قّدمت الدعم للمقاومة 

الجزائرية.  فكانت الحاضنة العربية واإلسالمية والعالم ثالثية ذات أهمية كبرى في معركة 

 التحرير الجزائرية التي انتصرت بعد سقوط أكثر من "مليون شهيد". 

الشعب الجزائري في المعركة، وحتى في فرنسا، حيث وّسعت جبهة شاركت كافة أطياف 

التحرير الجزائرية دائرة الصراع واحتوت الطالب والعمال الجزائريين والعرب والمنتمين الى 

جنسيات أخرى من المستعَمرين من قبل فرنسا، وكسبت بعض األكاديميين والمثقفين 

دة الثورة )"حاملو الحقائب"(.  انتصرت الثورة الفرنسيين، ولعب بعضهم دوراً مهماً في مسان

بعودة المستوطنين الفرنسيين إلى بالدهم وانسحاب الجيش الفرنسي وكافة األجهزة اإلدارية من 

األراضي الجزائرية، وإخالء الجزائريين المتعاونين وعائالتهم، وحاملي الجنسية الفرنسية 

وذات سيادة.  اعتبر انتصار حرب التحرير )اليهود وغيرهم(، لتصبح الجزائر دولة مستقلة 

الجزائرية انتصاراً لجميع الشعوب المستضعفة في العالم التي واجهت االستعمار، ومثاالً 

لعبت الجزائر دوراً   لشعوب القارة اإلفريقية، التي كانت ترزح تحت نير االحتالل األوروبي.

لغربية خالل عقود من الزمن بعد مهماً في العالم إلى جانب حركات التحرر ضد الهيمنة ا

انتصارها على االستعمار الفرنسي، غير أن عوامل داخلية وخارجية )عربية، إقليمية ودولية( 

 أفشلت تحررها الكامل من الهيمنة الدولية.

إلى جانب حضور فلسطين والقضية الفلسطينية في وجدان الشعب الجزائري، الذي يستحق 

دراسة خاصة
18

لمطروح في هذه الدراسة هو: إلى أي مدى يشكل تحرير ، فإّن السؤال ا

 الجزائر نموذجاً صالحاً لتحرير فلسطين من الغزو الصهيوني؟ 

يعارض بعض المفكرين العرب فكرة هذا النموذج بحجة أن ثمة بلداً واحداً مصّدراً للمستوطنين 

احدة، فاستبعدوا واالحتالل )فرنسا( في حين ال يرتبط المشروع الصهيوني بدولة مصّدرة و

بالتالي فكرة عودة المستوطنين الصهاينة إلى "وطنهم األم".  يكمن الرد على هذا االعتراض 

                                                           
18

جامعة الشيخ العربي التبسي،  –دراسة أحمد شنتي، الجزائر والقضية الفلسطينية، صفحات من الجهاد المشترك، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية  

 ، ركزت على العالقات التاريخية بين المغرب العربي وفلسطين وتأثير انتصار الثورة الجزائرية على القضية الفلسطينية.2015تبسة، الجزائر، 
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بالقول أوالً إن المستوطنين الصهاينة قدموا من بلدان مختلفة تتمتع الجماعة اليهودية فيها 

تهاء المغامرة بتاريخ عريق، يمكنها العودة كما عاد معظم "الصليبيين" إلى أوطانهم بعد ان

"الصليبية".  وثانياً، إن ارتباط المستوطنين بمشروع غربي إحاللي معادي لألمة العربية 

اإلسالمية، واستمرارية وجودهم كجماعة في فلسطين المحتلة، بأي شكل كان، ال يعنيان سوى 

  استمرارية الهجمة والهيمنة الغربية على فلسطين واألمة وبالتالي استمرارية الصراع.

كونها ثورة مسلحة ضد سلطة استعمارية شرسة، شّكلت الثورة الجزائرية بريق أمل للشعوب 

المستعَمرة في العالم، حيث كانت، كما يشير األستاذ أمجد شنتي، "ثورة ضد روح التشكيك التي 

زرعتها تلك السلطة االستعمارية..." )إمكانية االنتصار على قوة استعمارية مهما بلغ بطشها( 

سنة من االستعمار لم  132حت مثالً لشعوب العالم المقهورة، إضافة إلى أنها أثبتت أن وأصب

تلغ الهوية العربية اإلسالمية للجزائر والشعب الجزائري.  "أعادت الثورة الثقة للشعب 

الجزائري بنفسه وأكدت أصالته التاريخية والحضارية، وعودة الثقة هذه هي الحجر األساس 

ي".  لم يساوم الشعب الجزائري على هويته وأرضه، وظل متمسكاً حتى ألي مشروع تحرر

 النهاية بحقه الخالص، رافضاً كل الحلول الوسطية التي طرحها االستعمار وأعوانه. 

ال شك في أن حرب التحرير الجزائرية شّكلت نموذجاً للثورة الفلسطينية في بدايتها؛ إذ اعتبرت 

ق شرارة ثورة التحرير من خالل بعض العمليات الفدائية داخل قيادتها في تلك الفترة أن إطال

فلسطين المحتلة من شأنها حشد ليس الفلسطينيين فحسب حول ثورتهم بل الشعوب العربية 

واإلسالمية أيضاً.  ال تفصل إال ثالث سنوات بين تحرير الجزائر وإعالن الثورة الفلسطينية، 

الظروف العالمية المناصرة الستقالل الدول  ، ولكن رغم عدم تبّدل1965الى  1962من 

المستعَمرة، ستثبت السنين أن الغزو الصهيوني لفلسطين يتمتع بحماية دولية، يتطلب تحريرها 

 أكثر من ثورة شعب وتضحياته المستمرة حتى اليوم. 

إضافة إلى ذلك، ثمة معطيات مهمة تمّيز فلسطين عن الجزائر، أولها تشتت الشعب الفلسطيني 

حيث لم يعد يشكل األكثرية الساحقة في فلسطين التاريخية إال بعودة الالجئين، في حين بقي 

الشعب الجزائري، في معظمه، داخل الجزائر أو في البالد المجاورة.  فإطالق الثورة 

الفلسطينية من مخميات اللجوء يتطلب مشاركة القوى العربية واإلسالمية التحررية في الدول 

 المجاورة.

لفارق األهم بين تحرير الجزائر ومشروع تحرير فلسطين يكمن في طبيعة الحركة الصهيونية ا

من جهة والدولة الفرنسية من جهة أخرى.  فاألولى هي تحالف عالمي غربي استعماري ضد 

األمة العربية اإلسالمية، مركزها فلسطين وأداتها الحركة الصهيونية، في حين وقف االستعمار 
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داً يدافع عن مستعمراته ضد تدخل القوى االستعمارية األخرى )بريطانيا الفرنسي وحي

والواليات المتحدة خاصة( المزاحمة له.  فاختلفت األنظمة االستعمارية فيما بينها حول 

المستعمرات الموّزعة في العالم، ولكنها اتحدت على غزو فلسطين، ووظفت قواها لدعم 

من خالل الهيئات الدولية كاألمم المتحدة. رغم أهمية المشروع الصهيوني، بشكل مباشر أو 

الثورة الجزائرية وانتصارها على المحتل، وتأثيرها البالغ على الشعوب العربية، حيث أّكدت 

على أهمية العامل الذاتي في عملية التحرير، إال أن موقع الجزائر الجغرافي والسياسي مختلف 

قدسة.  وذلك يتطلب تعبئة الشعوب العربية عن موقع فلسطين، األرض المباركة والم

 واإلسالمية وجهود القوى المناهضة لالستعمار في العالم. 

أما في جنوب إفريقيا، فلم يسقط نظام المستعمرين األوروبيين العنصري إال بداية التسعينيات، 

ال، الزعيم بعد تسوية سياسية بين أركان النظام والمؤتمر األفريقي الموحد، بقيادة نلسن مندي

سنة في سجون السلطة االستعمارية.  لقد ضّم المؤتمر  25الوطني الذي أمضى أكثر من 

اإلفريقي الموّحد العديد من األحزاب، كما تحدّث باسم األقليات التي ناضلت من أجل حقوقها 

إلغاء المدنية.  تنازلت األقلية األوروبية عن السلطة السياسية لصالح األكثرية اإلفريقية بعد 

، ولكنها احتفظت بالسلطة االقتصادية، خشية أن تصبح دولة جنوب 1992"األبارتايد" في العام 

إفريقيا كسائر الدول اإلفريقية التي نالت استقاللها، وفقاً لرؤيتها. اضطر المؤتمر إلى تقديم 

ارع بعض التنازالت لطمأنة المستوطنين ومنع األحزاب العنصرية المتشددة من اكتساح الش

"األبيض".  أسفرت أولى االنتخابات التشريعية التي تمت بمشاركة المواطنين كافة عن نجاح 

% من األصوات في البرلمان الجديد، الذي انتخب منديال  62,5المؤتمر اإلفريقي الموحد بـ 

أول رئيس للجمهورية الجديدة.  فشّكل حكومة تضم معظم األحزاب المعترف بها، من 

قليات األخرى.  رغم مساواة الحقوق المدنية، وجهود الحكومات المتعاقبة لسد "البيض" واأل

احتياجات األكثرية اإلفريقية )ماء وكهرباء ومنازل ووظائف وأراض(، ما زالت أوضاع هذه 

األكثرية تتراجع بسبب تطبيق السياسة االقتصادية الليبرالية المدعومة من البنك الدولي والدول 

 الغربية.

إلى البعد الديمغرافي المتباين بين جنوب إفريقيا والجمهورية الحالية من جهة وبين إضافة 

الكيان الصهيوني والشعب الفلسطيني من جهة أخرى، فإّن تاريخ تكّون جنوب إفريقيا من قبائل 

وشعوب أفريقية مختلفة، ذات ثقافات ولغات متعددة، يختلف تماماً عن تاريخ الشعب الفلسطيني 

في فلسطين، والذي تكّون ضمن حضارة عريقة، الحضارة العربية اإلسالمية، حيث المتجذر 

شارك الشعوب العربية األخرى، وعلى مدى قرون، في صنع تاريخها ومكوناتها.  كما أن 

تاريخ االستيطان الغربي في جنوب إفريقيا يختلف عن عملية االستيطان الصهيوني في 
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وب إفريقيا منذ أكثر من ثالثة قرون، ولم يطمحوا في فلسطين.  استوطن األوروبيون في جن

إقامة دولة تضم أعداداً كبيرة من الغربيين المهاجرين من بالدهم األصلية تحت شعار "العودة".  

فشّكلوا مجتمعاً غربياً عنصرياً، يطمح إلى السيطرة السياسية واالقتصادية على البالد.  أما 

س استقطاب يهود العالم على أنقاض الشعب الفلسطيني، الصهاينة، فأسسوا كيانهم على أسا

الذي تم إلغاؤه اجتماعياً وديمغرافياً وسياسياً وثقافياً واقتصادياً.  ليست مسألة الفصل العنصري 

في الكيان الصهيوني إال مسألة ثانوية، يتوسع تطبيقها إزاء الفلسطينيين كلما شعر الصهاينة 

طردهم.  ما يؤكد على اختالف طبيعة االستعمارين  بأزمة وجودية لعدم قدرتهم على

وتاريخهما، واختالف المجتمعين اللذين تصديا لالستيطان.  من جهة أولى، شعوب وقبائل 

تصدت وقاومت وأخرى تحالفت مع الغزاة، ولم تتوحد إال خالل معركتها الجامعة ضد 

من جهة أخرى، شعب ينتمي المستوطنين وسياستهم العنصرية، بعد فترة طويلة من الزمن.  و

إلى هذه األرض واألمة والحضارة العربية اإلسالمية العريقة، يقاوم مشروعاً مدعوماً دولياً، 

رغم التباينات االجتماعية والسياسية والتناقضات االقتصادية، التي يتشارك فيها مع كافة 

 شعوب العالم. 

 التحرر من الغزو اإلفرنجي

والعرب من اهتمامهم بالوضع الراهن )سيطرة غربية واحتالل انطلق الباحثون المسلمون 

وغزو استيطاني صهيوني( للبحث عن سبل التحرر، بالرجوع إلى فترة تاريخية اعتبروها 

شبيهة بالفترة الحالية، أي فترة "الحروب الصليبية".  فأتى تركيزهم على مدينة القدس والديار 

ميتها الدينية والسياسية والجغرافية في الصراع مع المقدسية في تلك الحروب للداللة على أه

 الغرب، قديماً وحالياً.

يرى أحمد باقر عبدهللا مبارك أن "الحروب الصليبية اليهودية العقائدية ال زالت مستمرة وأن 

أعداء األمة قديماً هم أعداؤها حديثاً.. يعيدون الكرة تلو الكرة، ونجد أن أسباب الحروب القديمة 

ليوم أسباب الحروب الحديثة..."، "فقد تكالبت أمم األرض على المسلمين وحاربوهم نفسها ا

حرباً ضروساً في حين كان المسلمون متفرقين ضعافاً عملت فيهم المعاصي عملها فقام نور 

الدين محمود ومن بعده صالح الدين فأعادوا لإلسالم قوته وهيبته ووحدوا كلمة المسلمين 

ة وهي من أسباب النصر األكيدة التي ال يتحقق إال بها".  يختم كتابه بـ وأعدوا العدة المادي

"كيف نسترجع القدس" بالقول "حتى نسترجع القدس نحن بحاجة إلى عودة اإلسالم ليحكم 

مجتمعنا وبحاجة الى تمسك المسلمين بدينهم ووحدتهم وإلى نبذ جميع العقائد واألفكار 

العدة العسكرية واالقتصادية القوية المستقلة عن قوى  المستوردة وراء ظهورهم وإلى إعداد

 الشرق والغرب..." .
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يكتب تيسير بن موسى "إن ما شاهدته وعاشته األمة العربية اإلسالمية إبان الحروب الصليبية 

من أحداث، تتشابه بشكل مذهل مع األوضاع واألحداث التي تعيشها أمتنا هذه األيام، من تمزق 

يحتل أرضاً عربية يدعي أنها أرضه".  لهذه األسباب، يرى أنه من الوجب  وفرقة، وعدو دخيل

فيها دراستهم إلى تتعدد "أن يولي الدارسون العرب الحروب الصليبية اهتماماً خاصاً حيث 

توضيح أسباب غزو الفرنجة لبالد العرب، وتبرز الظروف والعوامل التي جعلت هذا الغزو 

العرب المسلمين  جعلتية، ثم الظروف والعوامل التي يستفحل ويتمكن من األرض العرب

دولة الصليبيين التي انتصبت على األرض العربية لمدة قرنين متتالين من الة زإقادرين على 

الزمن... هذه الدراسات ستزيد من زخم التحدي الجماهيري العربي في مواجهة الهجمة 

 "الصهيونية المدعومة بقوى امبريالية عالمية متآمرة.

لم تتوسع األبحاث العربية واإلسالمية في دراسة الظروف التاريخية المحيطة بالغزوتين 

والتمايز بينها، لمواصلة البحث عن سبل المواجهة والتحرر من الهيمنة الصهيونية الغربية على 

البالد العربية اإلسالمية.  لم يعد العالم الغربي يعاني من الفقر والحروب الطاحنة ومن 

اعات بين الكنيسة المهيمنة في تلك األيام والفئات االجتماعية الصاعدة.  منذ "اكتشاف" الصر

( والعالم الغربي ينهب ويضع يده على ثروات العالم، في معظم 1492أميركا وسقوط األندلس )

قارات العالم، ويسّخر الشعوب لخدمته.  فشّن الحروب لتقاسم هذه الثروات وفتح األسواق 

مام منتجاته.  فهو لم يعد مدهوشاً أمام الحضارة العربية اإلسالمية، ولم يعد يرى فيها العالمية أ

أي منفعة لسيطرته الشاملة، حيث سّخر علومه التطبيقية والفكرية للتغلغل في العقول والقلوب 

وتخريب ما استطاع تخريبه حتى اآلن: انهارت مؤسسات اجتماعية وعلمية واقتصادية أمام 

بالحضارة الغربية وتقدمها التكنولوجي والتقني وشعاراتها البراقة )حقوق اإلنسان االنبهار 

والتنمية على سبيل المثال( التي تغطي على الجرائم المرتكبة بحق اإلنسان وكرامته في العالم.  

ويقع الغزو الصهيوني ضمن هذه الهجمة العالمية، وهو أهم أدواتها، لمنع العرب والمسلمين 

دة تاريخهم وحضارتهم، والبحث عن سبل تحّررهم من الهيمنة المتعددة األوجه، من استعا

 الفكرية واالقتصادية والسياسية. 

ال تشير الكتب المتخصصة إلى أن األوروبيين، عندما اجتاحوا بالد المشرق العربي اإلسالمي، 

ات المجتمع استطاعوا تغيير نمط حياة المسلمين؛ بل على العكس، اختار بعضهم تبني عاد

اإلسالمي، باعتباره أرقى من مجتمعاتهم.  "فُصدموا بالمستوى الفكري والحضاري الذي كان 

عليه العرب المسلمون، لكن صدمة المسلمين كانت أشد حين اكتشفوا مدى جهل وبدائية 
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الوافدين الفرنجة، وحينها شعر المغلوب أنه أكثر تحضراً وفهماً وإدراكاً من غالبه والمتحكم 

بحريته وسيادته"
19

 . 

خالل الغزو اإلفرنجي، كانت الدول والمجتمعات اإلسالمية تعاني من الضعف ألسباب داخلية 

وذاتية )حروب وتناحر واالبتعاد عن القيم والتعاليم اإلسالمية، كما وصفها البعض(، وليس 

ع بالتخلص بسبب الغزو، حيث لم تتصد له، ثم احتاجت الى جيلين إلعادة بناء ذاتها والشرو

منه
20

، ألن هذه الكيانات الغربية بقيت غريبة ومعزولة عن المجتمعات العربية اإلسالمية.  

نقلت مصادر تاريخية أنه في أيام السلم، كان التنقل بين المناطق )العربية واإلفرنجية( طبيعياً، 

ان الصهيوني وأقيمت عالقات تجارية بين المجتمعين، في حين أن عدم تطبيع العالقات مع الكي

يعّد وسيلة للدفاع عن النفس، بسبب طبيعة االستعمار اإلحاللي الصهيوني واختالل الميزان 

 االستراتيجي لصالحه، الرتباطه بالنظام العالمي المهمين. 

من ناحية أخرى، لم تصل حالة الشعوب اإلسالمية إلى ما وصلت إليه اليوم، كما كتب الباحث 

العربية اإلسالمية، كانت قبل أن يصلها اإلفرنج في القرن الحادي تيسير بن موسى: "فاألمة 

عشر ميالدي وينتصروا عليها عسكرياً، تعيش حالة انهزام نفسي وروحي كاملين. ولكن 

مقّومات وجود األمة العربية اإلسالمية، ودعائم ديمومتها، كانت، كما دلّت األحداث، من القوة 

والنفسي هذه مجرد ظاهرة مّست سلوك وتصرفات إنسان بحيث جعلت حالة االنهزام الروحي 

 هذه األمة، ولم تصل الى جوهره ذي البناء الديني والفكري والوجداني...". 

أما في الوقت الحاضر، فالهيمنة الغربية شبه شاملة بعد اجتياح الجيوش األجنبية البالد العربية 

بطة دولياً بما يسمى "المجتمع الدولي" أي واإلسالمية وتقسيم األقاليم الى دول تابعة لها ومرت

الهيئات الدولية التي تتحكم بالعالم، سياسياً واقتصادياً.  أي أن الضعف الذي تعاني منه األمة 

اليوم مزدوج ، ضعف ذاتي يعيق مواجهة الغزو الغربي الشامل )منذ القرن التاسع عشر على 

أكثر من قرن، الذي قضى على معظم األقل( وضعف سّببه التغلغل الغربي المستمر منذ 

مقّومات صمود األمة، ما يعني أن عملية بناء الذات مالزمة لعملية التخلص من الهيمنة 

والتبعية الشاملة، على خالف فترة الغزو اإلفرنجي، حين لم تكن هناك أي تبعية، على األقل 

 فكرية، إزاء دويالت الفرنجة أو الغرب المصّدر لها.

يتجلى التمايز بين الغزو اإلفرنجي والغزو الغربي الصهيوني بإحدى الصور المعّبرة: عندما 

احتل اإلفرنج مدينة طرابلس اللبنانية، كان "عدد الكتب في المدينة كلها يتجاوز ثالثة ماليين 
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كتاب، نفث الصليبيون غيظهم من صمود المدينة، في هذه الكتب، فأحرقوها"
21

، إذ كانوا 

قيمة الكتاب وما تعنيه الكتب والمكتبات في حضارة األمم. وعندما غزا الصهاينة  يجهلون

فلسطين، سرقوا معظم المكتبات الفلسطينية، وما زالت الكتب والوثائق المسروقة في المكتبة 

المركزية التابعة لكيانهم تنتظر النخبة الصهيونية المتمرسة على تشويه الحضارة العربية 

لسطين، لتستكمل وظيفتها.  وكذلك فعلت كافة الجيوش واإلدارت الغربية التي اإلسالمية في ف

 احتلت منطقتنا منذ نهاية القرن التاسع عشر، وما زالت. 

تطلبت عملية التخلّص من الغزو اإلفرنجي ما يقارب قرن من الزمن إلعداد جيل يتحّمل 

إعداد هذا الجيل، "جيل صالح مسؤولية التحرير.  وكما أكد الباحثون في هذا المجال، كان 

الدين"، إعداداً فكرياً وعقائدياً قبل أن يكون سياسياً أو عسكرياً 
22

.  لم يكن اإلعداد الفكري 

والعقائدي موّجهاً ضد الفكر الغربي، بل ضد األفكار والعقائد التي ظهرت وانتشرت في 

م الروحي والنفسي"، أمام المجتمعات العربية واإلسالمية، والتي أوصلتها الى حالة "االنهزا

 العدو األجنبي. 

أشارت الدراسات إلى أن قيادة التحرير في تلك األيام عملت على كافة الجبهات من أجل 

التحرير، فكانت توّحد األقاليم والمناطق وتبني المدارس والمستشفيات، وتدعم االقتصاد
23
 

طق من الغزاة، في حين فصلت وهدفها التخلّص من االستعمار األجنبي وتحرير المدن والمنا

األنظمة العربية الحالية بين مسألة التنمية ومسألة تحرير األرض المحتلة، ولذلك لم تكن مجمل 

عمليات التنمية المنشودة في الدول العربية إال تكريساً للتجزئة والتبعية للنظام العالمي الغربي، 

كيرها واستراتيجيتها؛ أي أن سياسة ولم تعد مسألة الغزو الصهيوني لفلسطين مركزية في تف

التنمية التي تنتهجها غير مرتبطة بهدف تكوين أمة قادرة على تحرير المناطق المحتلة.  وتبَنت 

أكثرية األحزاب المعارضة لحكامها في هذه الدول هذه المنهجية، وإن أظهرت اهتمامها 

دولي، أي إلى الدول االستعمارية بالقضية الفلسطينية.  لقد ُسلّمت هذه القضية إلى المجتمع ال

ونظامها العالمي، ويكتفي العرب والمسلمون بممارسة "الضغط" على المجتمع الدولي لجعله 

 ينصف الشعب الفلسطيني. 

لم تكن أوروبا في أيام حروب اإلفرنج تمثل "الهيمنة العالمية"، بل مجتمعات غربية حاولت 

كل مفتاحاً لتقدمها االقتصادي والفكري. فاستغلت التخلص من أزماتها بالهجوم على منطقة تش

حالة تجزئة األمة ولم تكن المسببة لها.  أما اليوم، فتمنع القوى الغربية المهيمنة على العالم 

بمؤسساتها الدولية توحيد األمة، مشرقها ومغربها، بتكريس التبعية لها، وتحاول جاهدة تطبيع 
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يتطلب جهوداً مختلفة عن التي بذلت أمام الغزو وجود الكيان الصهيوني في قلبها، ما 

اإلفرنجي.  باألمس، كانت جهود توحيد األمة، سياسياً وفكرياً، تقود إلى تحرير المناطق 

المحتلة ودحر المستوطنين عن أراضي األمة بقوة السالح.  أما اليوم، فتتطلب العملية توجيه 

األوجه والمتفرعة على مجمل مناحي الحياة، الجهود أيضاً نحو التخلّص من التبعية المتعددة 

االقتصادية والمالية والسياسية والفكرية والثقافية، التي أفرزتها الهيمنة الغربية.  في ظل هذه 

الهيمنة، صعد نظام عالمي مهيمن يتكّون من شركات عالمية عابرة للقارات والقوميات، يتدّخل 

رض شروطه السياسية واالقتصادية عليها.  فلم تعد في حياة األمم، ويهّدد الدول والشعوب، ويف

العالقة محددة بين التجزئة واالحتالل من جهة مقابل الوحدة والتحرير من جهة أخرى، بل 

 أصبحت العالقة بين السيطرة والتبعية والتجزئة واالحتالل مقابل االستقالل والوحدة والتحرير.

الحوض العربي اإلسالمي... رؤية نهضوية" في دراسته الممّيزة "االستقالل والتبعية في
24

 ،

سلّط الشهيد الدكتور فتحي الشقاقي الضوء على دور التبعية و"نظام السيطرة األجنبية" في شّل 

 قدرات األمة وعالقتهما بالتجزئة واالحتالل، وحّدد ركائز "نظام الهيمنة والسيطرة" بالتالي:

عربي إلى وحدات متصارعة مقطوعة عن بعضها تجزئة العالم اإلسالمي وخاصة قلبه ال – 1" 

 البعض، يشعر كل منها بالحاجة لألجنبي،

تسليم مقاليد االستقالل إلى نخبة متغربة، أو صديقة، أو حتى عميلة للعواصم الغربية  – 2 

االستعمارية، وإحاطة هذه النخبة بقطاع واسع من الكتاب.... ورجال الفكر.. الذين اليعرفون 

 سوى المرجعية الحضارية الغربية...مرجعية لهم 

منع المنطقة وخاصة كياناتها الكبرى، سلماً أو حرباً، من إنجاز أهداف النهوض المدني  – 3 

 وتحقيق المنعة العسكرية، واستغالل الثروات لصالح الشعوب ومستقبلها....

المنطقة... ولكنها جاء إنشاء "دولة إسرائيل" في البداية كضمان للممرات االستراتيجية في  – 4

 تحولت فيما بعد إلى حارس لنظام التجزئة وأداة قمع في يد السيطرة الغربية...

في بالدنا أصبح يئن أيضاً تحت وطأة االنقسامات االجتماعية  –األمة  –.. جسم الجماعة  - 5 

م الفكر وانهيار النظام االجتماعي التقليدي أمام هجوم التحديث... إن بالدنا تعاني من انقسا

والثقافة والمرجعيات األيديولوجية... وأصبح هذا االنقسام الذي ولد من رحم اختالل ميزان 

 القوى مع أوروبا في القرن الماضي، أصبح هو أيضاً أحد أسباب استمرار هيمنة الخارج."
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تموز  الشهيد الدكتور فتحي الشقاقي، الدراسة الثامنة عشر في "رحلة الدم الذي هزم السيف، األعمال الكاملة" المجلد األول، صدرت في يوليو / 

1993. 
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وبما أن نظام التبعية "متماسك"، "يستدعي هذا التماسك الوعي بأن عملية االستقالل ال بّد أن 

تواجه دوائر التبعية جميعها، كالً على حدة ومعا في اآلن نفسه".  وفي هذه المواجهة، يرى 

الدكتور الشهيد أن "مشروع االستقالل في النهاية هو مشروع تغيير ميزان القوى العالمي أي 

 –زيمة نظام الهيمنة وإعادة دول المنظومة الغربية الى حجمها الحقيقي، ومساعدة شعوبها ه

على التخلص من رؤيتها المشّوهة لنفسها وللعالم: الرؤية القائمة على مركزية  –سلماً أو حرباً 

الغرب وعلى الثقافة العنصرية وعلى مفاهيم سيادة الرجل األبيض، وهو ما يستدعي تحالفاً 

مياً بين المظلومين وأن يكون مشروع استقاللنا ذا ارتباط باستقالل الشعوب األخرى".  لم عال

تعد المعركة المركزية ضد العدو المباشر كافية، ألن الهيمنة عالمية وتقع فلسطين، واألمة 

العربية اإلسالمية، ضمن هذه الهيمنة.  هنا يكمن عنصر التمايز األهم بين فترة الحروب 

 وفترة الغزو واالحتالل الصهيوني.  الصليبية

 الخاتمة : لماذا فلسطين؟

كشفت المقارنة بين الغزو االستعماري الصهيوني والغزوات االستعمارية األخرى في العالم، 

عن العناصر المشتركة بينها، رغم تباعدها الزماني والجغرافي.  حاول االستعمار الصهيوني 

العالم، ولكن دراسة المشاريع االستعمارية االستيطانية تقديم مشروعه كإنجاز استثنائي في 

األخرى تظهر أنه يقترف مجازر شبيهة بالتي اقترفها غيره، وينفّذ مشاريع استئصالية بحق 

الشعب الفلسطيني كما نّفذ غيره مشاريع مماثلة بحق شعوب أخرى، وأنه يستعين بتعاليم دينية 

يدعي  ا استعان غيره بتلك التعاليم لتبرير جرائمه؛ وأنهيقرأها وفقاً لمشاريعه االستعمارية، كم

تمثيل القيم "الحضارية" في عالم "متوحش" و"متخلف" كما ادعى غيره من المستعمرين تمثيل 

  الحضارة الغربية في عالم "متوحش" و"متخلف". 

لمشروع رغم هذه العناصر المشتركة بين كل حركات االستعمار االستيطاني في العالم، تمّيز ا

الصهيوني بكونه خّطط إلقامة مستوطنته على أرض فلسطين كما خّطط لطرد الشعب 

الفلسطيني، بمساعدة القوى االستعمارية الكبرى التي تشكل النظام العالمي والمجتمع الدولي.  

فادعاؤه بأن فلسطين "أرض بال شعب" )يتشارك في هذا االدعاء مع غيره من الحركات 

ي أنه يسعى إلفراغ األرض من شعبها، وليس فقط استعمارها واستيطانها.  االستيطانية( يعن

ومن أجل تحقيق هذا المشروع، لم يعترف الصهيوني بالشعب الفلسطيني كشعب له حقوق على 

هذه األرض، بل هو "عربي مقيم" بانتظار تغيير الظروف الدولية واإلقليمية.  وخالفاً للحركات 

ر الصهيوني احتالله ومجازره بـ"حقه بالعودة" إلى أرض يدعي أن االستعمارية األخرى، يبرّ 

أجداده قد سكنوها قبل ألفي عام، ولذلك مضى في تزوير التاريخ، مدعوماً من قبل مؤسسات 

عالمية تسير باالتجاه ذاته، لشرعنة استيطانه وتكريس وجوده في الوطن العربي.  لم تحظ 
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لم بهذه الجهود العالمية الساعية لدعم المشروع المشاريع االستعمارية األخرى في العا

الصهيوني، بل تناقضت المصالح بين القوى االستعمارية، ما مّكن بعض القوى التحررية من 

التخلّص منها.  تّدعي الحركة الصهيونية أنها حركة تحرر، مثلما ادعى المستوطنون في 

وات اإلنكليزية، غير أن االدعاء الصهيوني أميركا وأستراليا وإفريقيا الجنوبية عندما واجهوا الق

يتمّيز بتزوير الحقائق التاريخية، وذلك ألن بريطانيا ساهمت بإقامة الكيان الصهيوني من خالل 

وعد بلفور أوالً ثم بواسطة إدارة االنتداب وتقديم التدريب والسالح وإنشاء الفرق المشتركة 

لثانوي بينهما إال عندما كانت تشتد المقاومة لقمع ثورة الفلسطينيين، إذ لم يظهر الخالف ا

 الفلسطينية. 

شّكلت المسألة الديمغرافية نقطة تمايز مركزية بين المشاريع اإلستيطانية االستئصالية 

والمشاريع االستعمارية األخرى.  في المناطق التي عانت من الغزو االستئصالي، مثل أميركا 

المستعمر من السيطرة المطلقة على األرض وخيراتها.   الهندية، تمت إبادة شعوبها كي يتمّكن

وفي فلسطين، يحاول المشروع الصهيوني استئصال الشعب الفلسطيني من أرضه، منذ أكثر 

من قرن من الزمن، ولكنه فشل أمام مقاومة الفلسطينيين والحاضنة العربية واإلسالمية التي 

عمرون الصهاينة أكثر من غيرهم على توفّرت لهم، رغم كل ثغراتها وضعفها.  عمل المست

تزوير التاريخ )القديم والحديث( وصنع ذاكرة جماعية
25

لهم من أجل استمرارية مشروعهم  

وتأصيل كيانهم، وذلك ألنهم ال يشعرون باالستقرار في المنطقة، رغم الترسانة العسكرية التي 

مارية االستيطانية التي حصلت في يملكونها والدعم العالمي لهم، خالفاً لكافة المغامرات االستع

 العالم.

لم يكن الغزو الصهيوني الغزو الغربي األول لفلسطين ومنطقة المشرق العربي اإلسالمي.  لقد 

سبقها غزو اإلفرنج قبل عدة قرون من الزمن، عندما كانت أوروبا تعاني من الفقر والجوع 

فكرة "حماية األماكن المقدسة" من وتسيطر الكنيسة على مصير الشعوب األوروبية.  فرّوجت ل

السيطرة اإلسالمية، وأرسلت جيوشها وحجاجها إلقامة حكم "صليبي" في فلسطين واستيطان 

المنطقة.  خالفاً لالستيطان الحديث )أميركا، إفريقيا والجزائر(، تمت الحروب الصليبية قبل 

اية التقدم، بل كان صعود انطالق الرأسمالية الغربية وما تمّيزت به من سحق الشعوب تحت ر

الرأسمالية في أوروبا إحدى أهم تداعيات الحروب التي شّنها الغرب األوروبي على األمة 

العربية اإلسالمية.  وبعد مضي عدة قرون من الزمن، يعيد الغرب األوروبي هجومه على 

 فلسطين، بأساليب وأدوات مختلفة.  لماذا فلسطين؟ 

                                                           
25

للمفكر الفلسطيني خالد عودة هللا،  تلقي  2016س، آذار محاضرة "المتاحف العسكرية الصهيونية وبناء الذاكرة القتالية" في دائرة سليمان الحلبي، القد 

 الضوء على حاجة الكيان لصنع ذاكرة جماعية قتالية.
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عرب والمسلمين على هذا السؤال، مركزين على قيمة القدس الدينية أجاب العديد من المفكرين ال

والعقائدية والحضارية ورمزيتها للشعوب اإلسالمية، وعلى موقع فلسطين الجغرافي المتمّيز 

الذي يربط المشرق العربي اإلسالمي بمغربه، والبحر األبيض المتوسط بالبحر األحمر، حيث 

األراضي المصرية.  وبسبب موقعها المعنوي والمادي،  تعتبر فلسطين بوابة الشرق، مقابل

تمثل القدس وفلسطين وحدة األمة العربية اإلسالمية وقلبها، ما جعلها هدفاً للهجمات "الصليبية" 

في األمس وللغرب االستعماري اليوم.  في الماضي، كانت أوروبا تغزو باسم الدين المسيحي 

د فبركة األيديولوجية الصهيونية وادعائها تشكيل قومية واليوم، تغزو باسم الدين اليهودي، بع

يهودية، ولكن الهدف واحد وهو السيطرة على مقدرات األمة وتجزئة أراضيها، انطالقاً من 

احتالل فلسطين والقدس.  من خالل إقامة الكيان الصهيوني في فلسطين، "تكون الهجمة الغربية 

نواجه مجرد تحد عسكري أو مجرد تحد فكري،  قد نفذت أهم وأخطر مهماتها، فنحن هنا ال

وإنما نواجه استيطاناً عدوانياً في مكان مهم وحساس من الوطن اإلسالمي، يعطي للصراع كل 

أبعاده التاريخية والحضارية والعقدية والفكرية، إضافة الى األبعاد العسكرية والسياسية 

، يختلف غزو فلسطين عن كافة واالقتصادية" )الشهيد فتحي الشقاقي(.  ولهذه األسباب

الغزوات االستعمارية األخرى في العالم )أميركا، إفريقيا الجنوبية، الجزائر وغيرها(، رغم 

تشاركها في العديد من العناصر، كما تختلف أبعاد الغزو الغربي االستعماري الحالي عن أبعاد 

قوى التحرر )تحرر األرض  الغزو اإلفرنجي، من ناحية شمولية المعركة المحتدمة اليوم بين

 واإلنسان( من جهة وقوى التسلط والهيمنة والنظام العالمي من جهة أخرى. 

انطالقاً من موقع الغزو الصهيوني في نظام الهيمنة العالمية والحرب الشاملة التي يشنها على 

وإنهاء األمة العربية اإلسالمية والشعب الفلسطيني بالخصوص، تستدعي مقاومته ومحاربته 

وجوده جهوداً أوسع من التي يبذلها الشعب الفلسطيني وقواه المقاومة.  وألن "على هذا الشريط 

الصغير من شرق المتوسط، تقع نقطة الصدام المركزية.. وهناك ستحسم معركة تاريخينا 

المعاصر..."، "على ماليين جماهير األمة في كل مكان أن تمّد خطاً مستقيماً من قلب جبهتها 

المتقدمة في معركة النهضة وفي كل إقليم من أقاليم الوطن اإلسالمي، نحو المركز... نحو 

القدس"
26

 . 

تتطلب هذه الجهود إعادة تعريف من هم الحلفاء في هذه الحرب الشاملة، من شعوب وقوى 

مقاومة لنظام الهيمنة العالمية، وإعادة تعريف الصراع العربي الصهيوني كمركز لمواجهة هذه 

لنظام، وليس فقط كأحد إفرازاته على الساحة الدولية.  يترتب على هذه المركزية وعلى ا

خصوصية فلسطين عدم إسقاط على هذا الصراع حلوالً سّوت صراعات أخرى في العالم، أو 
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 الشهيد د. فتحي الشقاقي، "مركزية فلسطين والمشروع اإلسالمي المعاصر" 
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إغراقه في شعارات عامة تصلح في كل زمان ومكان )"العدالة في فلسطين"(. يتطلب ذلك 

عادة صياغة برنامج فلسطيني جامع ينهي حالة انتظار التسويات جهوداً فكرية وسياسية إل

السياسية وينطلق من معرفة أهداف االستيطان الصهيوني التي لم تتغير منذ نهاية القرن التاسع 

عشر، ويحافظ على حالة الصراع مع العدو ويساهم في استنهاض األمة حوله، إذ ال بديل عن 

ملية التحرير وعن التحالف مع قوى التحرر العالمية ضد المشاركة العربية اإلسالمية في ع

 سيطرة وهيمنة النظام العالمي على الشعوب المستضعفة. 

كما تتطلب إعادة قراءة نقدية للهجمات الغربية الماضية ضد األمة العربية اإلسالمية، منذ 

ي الغربي، الحروب "الصليبية"، بناء على المعطيات الجديدة التي أرساها النظام العالم

الستخالص ما هي مقّومات الصمود في وجهها والتصدي لها، وكيف يمكن إعادة ترتيب هذه 

 المقومات لمواجهة الحرب الشاملة الحالية.

 خالصة

الصهيوني بالمقارنة مع نماذج من  –ألقت هذه الدراسة الضوء على طبيعة الصراع العربي 

خص نماذج شمال القارة األميركية والجزائر الصراعات االستعمارية اإلخرى في العالم، باأل

وإفريقيا الجنوبية، وقديماً، نموذج الحروب "الصليبية".  من خالل عملية المقارنة، استنتجت 

الدراسة أن ثمة عناصر كثيرة مشتركة بين االستعمار االستيطاني الصهيوني في فلسطين 

مّثل استثناء ألنها جمعت اليهود واالستعمار في مناطق أخرى، وأن الحركة الصهيونية ال ت

وادعت بأنهم يشكلون قومية بل ألنها تشّكل ذراع النظام الدولي المهيمن على العالم، وهنا يكمن 

التمايز األساس، وقد خططت مسبقاً الستعمارها االستيطاني اإلحاللي في فلسطين، ليشكل هذا 

م العربي اإلسالمي.  أكدت المقارنة االستعمار بؤرة متقدمة لهيمنة النظام الغربي على العال

أيضاً أن العناصر المشتركة بين االستعمار االستيطاني الصهيوني وغيره من أشكال االستعمار 

غير كافية لتحديد طبيعة الصراع العربي الصهيوني، وذلك بسبب الفترة التاريخية التي حصلت 

ر األساسي للصراع الشامل وتحصل من ناحية، ومن ناحية أخرى، ألن فلسطين تبقى المحو

بين التبعية والتجزئة واالحتالل من جهة والتنمية واالستقالل والوحدة والتحرير من جهة 

أخرى، حيث "أن الكيان الصهيوني واستمراره قد أصبح يمثل مركز التحدي ومركز الهجمة 

تحي الشقاقي(.  الغربية وضمانة الستمرار هيمنتها على واقع التقسيم والتبعية والتخلف" )د. ف

وألنها حرب شاملة يشنها النظام الغربي ضد األمة، من خالل احتالل فلسطين، فالرد على تلك 

الحرب هو "حرب شاملة ثقافية وفكرية واقتصادية وأمنية وعسكرية.  ويبقى دور المجاهدين 

ه في فلسطين وهو إحياء فريضة الجهاد ضد العدو ومشاغلته، واستنزاف طاقاته وكشف وجه
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البشع، وتدمير ما يستطيعون من قدراته وإدامة الصراع حّياً حتى وحدة األمة وتحقيق النصر، 

  والتصدي لمؤامرات تصفية القضية التي يوّجهها الغرب" )د. فتحي الشقاقي(.

 

 

 


