محور العدد“ -اليمين الجديد”
ّ
“الصهيونية الجديدة”
أو

تومر ِبرسيكو
ِ

(*)

الصهيونية كقومية متطرفة –
النيوليبرالية والمركزانية العرقية

في شهر كانون الثاني  2015ق ّدم رونني شوفال ،مرشح حزب
«البيت اليهودي» للكنيست ،والرئيس السابق حلركة «إمي تي ْرتْسو»
التماسا لرئيس جلنة االنتخابات املركزية
الناشطة خارج البرملان،
ً
«هتنوعا»
يطالب فيه بأن تتوقف القائمة املشتركة حلزب العمل وحزب َ
(احلركة) عن استخدام اسم «املعسكر الصهيوني» ،وذلك ألنه مبوجب
تصريحات قسم من أعضاء القائمة «فإن احلديث ال يدور عن معسكر
معاد للصهيونية» .وفي املجمل ،كانت
صهيوني ،وإمنا عن معسكر ٍ
هذه اخلطوة هي األخيرة ضمن سلسلة إجراءات حاول شوفال من
خاللها امل ّرة تلو األخرى أن يلصق بخصومه السياسيني صورة
املعادين للصهيونية ،ليس فقط بهدف تلطيخ سمعتهم ،وإمنا كي
يص ّور نفسه وزمالءه كصهاينة «حقيقيني» وج ّيدين« .الصهيونية»
(*) صحافي وأكادميي -القدس.

اليوم ليست أكثر من وسيلة دعاية في معركة االنتخابات .وفي
احلقيقة ،يبدو أنه بالذات طاملا فقدت الصهيونية مفعولها كرواية
أساسية وشاملة ومهيمنة ،فقد حت ّولت إلى مطلب أعلى أيديولوجي
من كل العب يسعى إلى التمتع بالشرعية في الساحة السياسية.
ليست هذه العملية الثقافية أم ًرا ناد ًرا أو عرض ًّيا .فهي تشير إلى
حتول الصهيونية إلى قشرة رمزية خالية من مضمون حقيقي ،مخ ّففة
بعد سنني من التآكل النيوليبرالي .وبالذات بسبب كونها صفة فارغة
تقري ًبا من املعنى ،يتسنّى استخدام الصهيونية كسالح خطابي ميكن
رم ُيه من جانب واحد في اخلريطة السياسية إلى اجلانب الثاني
(وفي الغالب من اليمني إلى اليسار) ،أو ِ
كسمة معيارية أيديولوجية
يحاول املشرفون على الشرعية في ك ّل طرف نزعها عن خصومهم.
في مثل هذه احلال «الصهيونية» ليست سوى كلمة مرادفة للوطنية
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رافق االنكسار التوعوي وخيبة األمل من صهيونية حزب «مباي» تغييرات
ّ
اقتصادية جذرية .ففي أعقاب تبني االقتصاد النيوليبرالي وعمليات الخصخصة
الشاملة وتعاظم التأثير العالمي على االقتصاد اإلسرائيلي وب��روز فروع اإلنتاج
ّ
وتطور في إسرائيل خالل سنوات الثمانينيات اقتصاد ما بعد
العلمية ،ظهر
صناعي ُمفرط في الرأسمالية )2(،فقد انتقلت إسرائيل من االقتصاد التركيزي الذي
ّ
ّ
ً
أساسا لدولة الرفاه االشتراكية إلى دولة رأسمالية بامتياز ،وذلك خالل أقل
يشكل
من عشرين سنة.

في أحسن األحوال ،وللقومية املتط ّرفة في احلاالت األق ّل جودة؛ وذلك
في الوقت الذي نُسي فيه منذ فترة طويلة كل َمثل أعلى كان منسو ًبا
تاريخ ًيا للحركة الصهيونية (االشتراكية ،العلمانية ،الدميقراطية)،
هذا إذا لم يت ّم التن ّكر له بك ّل ق ّوة.
سأحاول في هذه املقالة القصيرة ،أن أق ّدم ،في البداية ،وص ًفا
بيان ًيا لألسباب التي أ ّدت إلى حت ّول الصهيونية من رواية كبرى
وشاملة وذات مميزات قومية– اشتراكية ،إلى قناع وطني تنتصب
من خلفه في الغالب املركزانية العرق ّية وتبنّي التقاليد اليهودية )1(.بعد

مفصل ملكانة الصهيونية اليوم ،وفي
ذلك ،سوف أسعى إلى وصف ّ
األساس لدى التيار الصهيوني – الديني .وسوف أ ّدعي أنه مثلما
انهارت وتداعت الرواية الصهيونية الكالسيكية (اخلاصة باحلركة
القومية اليهودية ،من مباي وحتى اإلصالحيني) ،كذلك هو األمر
بالنسبة للرواية الصهيونية – الدينية ال ُكوك ّية (نسبة إلى احلاخام
كوك– املترجم)؛ بينما الصهيونية كما هي اليوم – رؤية مركزانية
عرق ّية وقومية متطرفة تستند إلى فولكلور يهودي تقليدي – هي
البديل الذي يش ّكل ،بالنسبة إلى اليمني العلماني وكذلك اليمني
رخيصا ًّ
وهشا ملفاهيمهم األصلية.
الديني ،بدي ًال
ً
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وحصنتها وعزّزتها ،والتي
إسرائيل) .فاحلركة التي أقامت الدولة
ّ

قادت النصر في حرب األيام الستة ،قد خ ّيبت اآلمال .ففي حني لم
يكن ممكنًا في السابق تص ّور قيادة أخرى بديلة ،فقد تص ّدعت الثقة

العمياء بها بعد احلرب وبدأت أصوات أخرى حتظى بالشرعية .ومن
جهة ثانية ،كانت تلك أصوات الصهيونية – الدينية ال ُكوك ّية التي

اندفعت بعد عام ( 1973وليس بعد  ،1967كما كان االعتقاد سائ ًدا)

إلى مناطق يهودا والسامرة (الضفة الغربية – املترجم) وحت ّدت

قيادة الدولة ،ليس فقط بإقامة املستوطنات األولى وإمنا بطرحها
منوذجا جدي ًدا للصهيونية ،صهيونية دينية وإمبريالية.
ً
رافق االنكسار التوعوي وخيبة األمل من صهيونية حزب «مباي»
تغييرات اقتصادية جذرية .ففي أعقاب تبنّي االقتصاد النيوليبرالي
وعمليات اخلصخصة الشاملة وتعاظم التأثير العاملي على االقتصاد
اإلسرائيلي وبروز فروع اإلنتاج العلمية ،ظهر وتط ّور في إسرائيل خالل

سنوات الثمانينيات اقتصاد ما بعد صناعي ُمفرط في الرأسمالية،
أساسا لدولة
فقد انتقلت إسرائيل من االقتصاد التركيزي الذي يش ّكل
ً

()2

الرفاه االشتراكية إلى دولة رأسمالية بامتياز ،وذلك خالل أق ّل من
عشرين سنة .فقد جرى ح ّل النقابات املهنية وخصخصة املؤسسات

ما هي ًإذا العملية التي ضمن إط��اره��ا انهارت
الرواية الصهيونية األسمى؟

الفرداني،
وأبرزت التغييرات االقتصادية كمثل أعلى لإلنسانَ اجلديد،
ّ

ميكن حتديد نقطة البداية في هذه العملية في حرب يوم الغفران
عام  .1973فقد شكلت حرب يوم الغفران انهيا ًرا للثقة بالقيادة
القدمية حلزب «مباي» ،بدرجة ال تق ّل عن «انهيار املفاهيم» على
الصعيد العسكري (تلك املفاهيم التي وعدت بأنه بعد االنتصار
عام  1967لن يجرؤ «العرب» على محاولة خوض حرب أخرى مع

وبكلمات أخرى (وكما أظهرت دراسات عديدة)( )3فقد أ ّدت
التغييرات في التنظيم السياسي والرؤية االقتصادية إلى التخلي
عن الروح اجلماهيرية التي م ّيزت حكم مباي – املفدال واملجتمع في

القومية وفتح السوق اإلسرائيلي أبوابه أمام البضائع واملُ ُثل األميركية.

الذي يهت ّم بسيرته وجناحه الشخصي ،ويتآمر ض ّد روح الشعب
اجلماعية واالشتراكية التي كانت سائدة في السابق.

الحديث عن ع��ودة كالسيكية إلى األص��ول والتدين ،فالمهتمون بالتقاليد
ً
يهودا
واألع��راف ال يأخذون على عاتقهم عبء الفروض الدينية وال يصبحون
أرثوذكسيون ،بل بالعكس :االنشغال بالتقاليد واألعراف ّ
ّ
يقوض في أحيان كثيرة
ً
ّ ً
ً
متدينا أو للوصول إلى
واحدا لكي يصبح المرء
الفرضية القائلة بأن هناك طريقا
التقاليد واألع��راف اليهودية .سبب ذلك واضح :النهوض اليهودي يجري ضمن
ّ
إطار الوعي الليبرالي والفرداني نفسه ،والذي بشر بروزه بتفكك الرواية الصهيونية
األسمى .ال يوجد هنا تراجع عن االتجاه الليبرالي وإنتاج مبنى جماعي جديد
يستبدل الصهيونية،

إسرائيل حتى سنوات الثمانينيات .وأ ّدت هذه العمليات إلى تفكيك
السيطرة الصهيونية من قبل مباي؛ وبدال من الرؤية التي تعتبر
أساسا بشر ًيا للدولة وجس ًما سياس ًيا،
املجتمع املدني في إسرائيل
ً
وتعتبر صهيونية املباي االشتراكية والعلمانية تفسي ًرا وحي ًدا للقومية
اليهودية ،فقد سمحوا بظهور أصوات أخرى ،سياسية ودينية .في
ن ّيتي أن أعرض ظهور رؤيتني اجتماعيتني مركز ّيتني من داخل هذا
االنكسار :الروح الفردانية – الليبرالية من جهة ،والروح العرقية
– القومية من جهة أخرى.
الروح الفردانية – الليبرالية التي رافقت ،كما ذكرنا ،التغيرات في
الرؤية االقتصادية – االجتماعية ،جلبت معها مطلب حتقيق الذات،
ليس فقط في املجال االقتصادي .يدور احلديث عن منوذج يعتبر الفرد
املع ِّبر وحدة مستقلّة ذات سيادة وفاعلية ،تقف مبعزل عن املجتمع،
وأمامها أنبوب اختبار ق َيمي وخاص بعلم الوجود .رؤية كهذه ،بشكل
طبيعي ،تؤكد كثي ًرا حقوق الفرد ،واحلديث الشامل بشأن حقوق
اإلنسان واملواطن قد ظهر وأصبح سائ ًدا (وبدرجة غير قليلة بفضل
نشاط احملكمة العليا في إسرائيل) منذ سنوات السبعينيات ،ومبزيد
()4
من القوة في سنوات الثمانينيات والتسعينيات.
ووف ًقا لذلك ،سعى املواطنون اليهود في إسرائيل إلى التطور
ثقاف ًيا وروحان ًيا ،ومن أجل ذلك اختاروا في أحيان كثيرة تعزيز
روابطهم مع التقاليد اليهودية – وبد ًال من ممارسة «دين غير
ف ّعال» واحلصول ضمن إطاره على خدمات دينية من املؤسسة
الدينية األرثوذكسية وترك االنشغال باملضامني املتعلقة بالعادات
والتقاليد لـ»احلريدمي» ،أبدى يهود إسرائيليون كثيرون االهتمام
بالعادات والتقاليد وطالبوا أنفسهم باالنخراط في األمور الدينية.
من جهة ثانية ،وانطال ًقا من املوقف نفسه ،أصبح النموذج الديني

حرب تشرين :73هزمية عسكرية تركت بصمتها على املفاهيم.

املوحد في تناغمه وانسجامه ،واملفروض عليهم من
األرثوذكسي
ّ
الدولة ،أصبح منبو ًذا في نظرهم ،وأخذوا يرفضونه بشكل ف ّعال.
فقد بدت لهم املؤسسة األرثوذكسية أكثر فأكثر أنها مرتكبة إثم
اإلكراه الديني ،ومتجاوزة احلدود املسموح بها مبوجب خطاب حقوق
اإلنسان واملواطن ،ومعرقلة للتعبير الديني الشخصي واملم ّيز لك ّل
فرد وفرد في املجتمع.
وليس من قبيل الصدفة أننا نشهد منذ نهاية سنوات الثمانينيات
من ًوا كبي ًرا في الثقافة الروحانية العصرية (العصر اجلديد – new
مواز لذلك انشغا ًال علمان ًيا مبضامني
 )ageمن جهة ،ونشهد بشكل ٍ
التقاليد واألعراف اليهودية .إقامة مدارس وكلّيات التعددية (مثل
«أيلول»« ،علمه»« ،بيناه» والنشاطات في دار املعلمني التابعة
للكيبوتسات) ،وجماعات الصالة العلمانية («نيجون هليف»« ،بيت
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تفياله يس َرئيلي») ،وحركات التص ّوف اليهودي اجلديد واحلسيد ّية
اجلديدة («بني باروخ – كابااله لعام»« ،مركز الكابااله» ،جماعات
براسالف املختلفة) ،املهرجانات الروحانية اجلماهيرية التي جتري في
القواعد التقليدية الثالث («بريشيت»« ،بومبيال» ،و«شنطيبي») .ظاهرة
تشاور أصحاب رؤوس األموال مع احلاخامني واآلباء الروحانيني
الدينيني ،واالنشغال الفني في الشعر الديني وفي احلسيدوت (حركة
دينية يهودية تر ّكز على التقوى واإلحسان – املترجم) – كل هذه
األمور تشكل دالئل على تص ّدع وانكسار السيطرة األرثوذكسية التي
جرى تصميمها خالل فترة حكم «مباي» و«املفدال» ،وبروز البحث
الفردي واخلاص في أروقة التقاليد واألعراف اليهودية.

12

ثمة نقطتان مه ّمتان بالنسبة لنا في هذا املسار :أو ًال ،ال يدور
احلديث عن عودة كالسيكية إلى األصول والتدين ،فاملهتمون بالتقاليد
واألعراف ال يأخذون على عاتقهم عبء الفروض الدينية وال يصبحون
يهو ًدا أرثوذكس ّيون ،بل بالعكس :االنشغال بالتقاليد واألعراف يق ّوض
في أحيان كثيرة الفرضية القائلة بأن هناك طري ًقا واح ًدا لكي يصبح
املرء متد ّينًا أو للوصول إلى التقاليد واألعراف اليهودية .سبب ذلك
واضح :النهوض اليهودي يجري ضمن إطار الوعي الليبرالي والفرداني
نفسه ،والذي ّ
بشر بروزه بتفكك الرواية الصهيونية األسمى .ال يوجد
هنا تراجع عن االجتاه الليبرالي وإنتاج مبنى جماعي جديد يستبدل
الصهيونية ،بل هناك استمرار للروح الليبرالية بوسائل أخرى.
في احلقيقة ،يجب علينا أن نتبينّ األجزاء احمل ّددة ،في األعراف
والتقاليد ،التي تؤكدها النهضة اليهودية العصرية :التلمود ،الكابااله،
واحلسيدوت .ال توجد هنا عودة إلى مسألة احلركة الصهيونية في
التوراة ،وال شأن هنا للشريعة اليهودية .التلمود والكابااله واحلسيدوت،
ك ّل منها يتيح املجال لبناء هوية دينية شخصية ،ثقافية أو روحانية،
()5
دون أن تكون هناك ضرورة ألي التزام جتاه العموم أو اجلماعة.

بالطبع هناك يهود عادوا إلى األصول وأصبحوا متدينني ،ولكن
هؤالء يشكلون أقلية بني املهتمني بالتقاليد واألعراف اليهودية .وجتدر
اإلشارة ً
أيضا إلى أن العودة إلى األصول والتد ّين أخذت منذ بداية
سنوات التسعينيات طاب ًعا جدي ًدا .وهي قائمة انطال ًقا من حاجة
وجدانية ومن البحث عن خبرات روحية (وعليه ،فهي جتد تعبي ًرا
وحباد)
عنها بشكل مؤكد لدى جماعات احلسيدمي ،مثل براسليفَ ،
أو العودة إلى األصول والتدين «بشكل جزئي» ،أي تبنّي احملافظة
على تأدية الفرائض حسب االختيار الشخصي ،والتوجه إلى الذوق
الشخصي .وعلى أي حال ،فإن احلديث يدور  -كما ذكرنا – عن
البحث الفردي من أجل حتقيق الذات وذلك على خلفية انكسار الروح
()6
الصهيونية – العلمانية اجلماعية.

ثان ًيا ،واستمرا ًرا لذلك ،يجب االنتباه إلى أن ال ُبعد املتح ّدي
والتحريضي جتاه التقاليد واألعراف يتمتع وألول م ّرة منذ قيام
الدولة بشرعية واسعة النطاق .ومنذ سنوات التسعينيات لم يعد
قائ ًما التقسيم التقليدي للمجتمع اإلسرائيلي إلى جماعات من
العلمانيني والتقليديني والصهيونيني املتدينني واحلريدمي ،ولم تعد له
صلة بأي حتليل حكيم للواقع االجتماعي في إسرائيل .فاالنقسام
إلى مجموعتني« :متدينون» و»علمانيون» قد ألغي ،وبد ًال منه نشأ
مجال أو نطاق واسع ومتنوع يشمل أمناط اهتمام والتزام عديدة
جتاه التقاليد واألعراف اليهودية .فالوعي النيوليبرالي مع خطاب
احلقوق الذي يرافقه ليس فقط يسمح مبا ذكرناه أعاله ويشجعه،

وبعد أن عاجلنا واستوعبنا الظروف التي أتاحت االنتقال من
اإلطار اجلماعي لليهودية الرسمية إلى البحث الشخصي من أجل
حتقيق الذات في املصادر التقليدية والعرفية لليهودية ،بقي علينا
اآلن وصف العوامل التي أ ّدت إلى خلق الضرورة ملثل هذا البحث
توجه علمانيون كثيرون،
– السؤال الذي نريد اإلجابة عليه هو :ملاذا ّ
لم تكن لديهم في املاضي عالقة أو ِصلة مع التقاليد واألعراف،
إلى البحث الفكري والروحاني في املصادر اليهودية بالذات؟ ألول
وهلة ،تبدو اإلجابة واضحة :اليهودية سهلة املنال وطبيعية بالنسبة
لإلسرائيليني اليهود .وميكن االفتراض أن التراث اليهودي هو املكان
األول الذي سيبحثون فيه عن التحقيق الذاتي الروحاني أو الثقافي.

انتعاش احلسيدية والكابااله :جتدد االهتمام بالتقاليد اليهودية.

وإمنا فوق ذلك يضفي على اختيار الفرد شرعية لم يكن باستطاعته
احلصول عليها في السابق.

مما ال شك فيه أن انهيار ال��روح الصهيونية الجمهورية وصعود الروح
ً
ّ
ً
قيميا تطلب البديل .انهيار
الليبرالية (االقتصادية واالجتماعية) قد خلقا فراغا
ً
الرواية الصهيونية األسمى (والرواية االشتراكية معها أيضا) ّأدى إلى حركة
ّ
نصمم بمساعدتها صورة للعالم .فالعائدون إلى
للبحث عن رواية بديلة لكي
التقاليد واألعراف ال يطلبون الثقافة أو اكتساب المعرفة فقط ،بل يبحثون عن
المعنى .وهم يبحثون عن مصدر جديد /قديم يشحن حياتهم بقيمة مضافة
في نهاية المسيرة.

ولكن هذا اجلواب ليس كاف ًيا ،وذلك لسببني :أو ًال ،رفضت احلركة
الصهيونية بازدراء أجزاء كبيرة من التقاليد واألعراف اليهودية،
وجرى توريث الشعور املعادي للدين بشكل ج ّيد للجمهور العلماني
في إسرائيل .كان باإلمكان أن يستم ّر هذا الشعور في البقاء ومنع
االقتراب من التقاليد واألعراف وتوجيه املعنيني باكتساب املعرفة
إلى مساقات الفلسفة واملهت ّمون بالروحانية و/أو الثقافة إلى مجال
الفن أو الثقافة الروحية اخلاصة بالعصر اجلديد (.)new age
ثان ًيا ،وكما ُذكر أعاله ،ليست كل التقاليد واألعراف مثيرة الهتمام
اإلسرائيليني في هذا العصر .االهتمام بالشريعة أق ّل من االهتمام
بحركة احلسيدمي والكابااله .وعليه ،من الواضح أن احلديث ال
نب «طبيعي» لـ«اليهودية» وإمنا عن اختيار دقيق ،بشكل
يدور عن ت ٍّ
واع ،ألجزاء مختلفة من األعراف والتقاليد ،وذلك وف ًقا
واع أو غير ٍ
ٍ
الحتياجات مع ّينة واستجابة ملطالب دقيقة .وإذا كان األمر كذلك،
فما الذي يح ّرك ويولّد العودة إلى التقاليد واألعراف؟ يبدو لي أنه
ميكن اإلشارة إلى دعوة قوى مختلفة تعمل بصورة مشتركة .مما
ال شك فيه أن انهيار الروح الصهيونية اجلمهورية وصعود الروح
الليبرالية (االقتصادية واالجتماعية) قد خلقا فرا ًغا قيم ًيا تطلّب
البديل .انهيار الرواية الصهيونية األسمى (والرواية االشتراكية معها
ً
أيضا) أ ّدى إلى حركة للبحث عن رواية بديلة لكي نص ّمم مبساعدتها
صورة للعالم .فالعائدون إلى التقاليد واألعراف ال يطلبون الثقافة
أو اكتساب املعرفة فقط ،بل يبحثون عن املعنى .وهم يبحثون عن
مصدر جديد /قدمي يشحن حياتهم بقيمة مضافة في نهاية املسيرة.

ثان ًيا ،عندما نأتي لفحص االهتمام املج ّدد بالتقاليد واألعراف،
يجب علينا أن نتذ ّكر أن احلديث ال يدور فقط عن طلب البديل إلطار
مي عا ّم غير موجود ،كما ذكرناه أعاله .لقد طمحت الروح الشعبية
ق َي ّ

الصهيونية إلى بلورة هوية يهودية بالذات ،وإلى خلق يهودي جديد
«املهجري»
يتمتع بشرعية تاريخيةُ ،يط َرح كبديل لليهودي التقليدي و
ّ
املنفوي .ومع انهيار هذا «اليهودي» ظهرت احلاجة إلى تأسيس
أو
ّ
نظام عالقات مستح َدث بني اإلسرائيلي الذي ال يقوم بواجباته الدينية
وتراثه .وبتعبير آخر ،فإن االهتمام املتج ّدد بالتقاليد واألعراف
اليهودية يأتي ر ًدا على انهيار الهوية اليهودية -الصهيونية-
العلمانية ،االشتراكية الذكورية ،املفهومة ضمنًا خالل األربعني سنة
األولى منذ قيام الدولة .مع انهيار هذه الهوية ،نشأت احلاجة لدى
علمانيني كثيرين إلى أن يصيغوا ألنفسهم من جديد صياغة تُظهر
التوجه
كيف أنهم «يهود» ،وما هي هويتهم اليهودية؛ ومن هنا جاء
ّ
إلى التقاليد واألعراف.
***
لكن هذا ال مي ّثل ك ّل القصة .هنا نصل إلى ظهور االجتاه الثاني
الذي يدور احلديث حوله ،وهو الروح العرقية-القومية .في مقابل
اخلصخصة والدفاع عن النفس اللّ َذين مي ّر بهما التراث اليهودي
اليوم .وكعملية مك ّملة لهما ،نشهد تعزيز ال ُبعد العرقي ف ْهم مواطني
إسرائيل اليهود ليهوديتهم ،أي أنهم ال ميتلكون فقط اهتماما ثقافيا
وروحانيا ووجوديا مبضامني التقاليد واألعراف ،وإمنا تشكل هذه
املضامني ً
أيضا ُبع ًدا رمز ًيا يؤكد ويعزز قوة هويتهم العرقية .هنا يدور
احلديث عن محاولة إلعادة الوحدة القومية التي ُفقدت ،وذلك من خالل
التوجه إلى قاسم مشترك واضح :العِ رقية .املطلب املتك ّرر للوحدة
هنا ،ال يقوم إ ًذا على أساس العودة إلى اجلماع ّية املدنية ،بل على
أساس استبدال منوذج الدميقراطية الليبرالية بنموذج الدميقراطية
الشعبية أو العرقية ،وذلك في أعقاب استبدال رؤية الفرد كمواطن
في الدولة برؤية الفرد كعضو في جماعة شعبية .احلديث يدور عن
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ّ
يمكن القول إن حركة «غوش إيمونيم» شكلت رأس الحربة في عملية َعرقنة/
أثننة القومية اليهودية ،ولكن هذه العملية حظيت بأصداء واسعة في المجتمع
اإلسرائيلي في أواسط سنوات التسعينيات فقط (وذلك على غرار يقظة اليهودية
ً
وحضورا في األزم��ات في العالقات بين
التعددية) .وراكمت هذه العملية قوة
اليهود والعرب في إسرائيل ،والتي كانت مرتبطة باالنهيار التدريجي لعملية
أوسلو ،في فترة االنتفاضة الثانية وأحداث أكتوبر عام  .2000ولكن في أساس هذه
العملية ،وهكذا أنا أفترض ،ال يقف فقط الصراع العنيف بين اليهود والعرب في
إسرائيل ،وإنما فشل الصهيونية في تصميم ّ
حيز عام مدني – جمهوري.

غوش إميونيم في سبسطية عام  :1975نحو َعرقَنة القومية اليهودية.

عملية واسعة ومستم ّرة ،وضمن إطارها تُستب َدل القومية الصهيونية
بالشعبية  peoplehoodالدينية – اليهودية.
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بالطبع ،كانت الرؤية املدنية – اجلمهورية دائ ًما محدودة الضمان
بالنسبة للقيادة الصهيونية ،التي طالبت في نهاية األمر وقبل كل
شيء بإقامة وطن قومي للشعب اليهودي .ومع ذلك كان لها بالتأكيد
أصوات ومس ّميات ،بالطبع من اليسار ،وبالتأكيد من اليمني ً
أيضا.
لقد جرى التأكيد على أسس الدميقراطية من جانب بن غوريون

وكذلك من قِ َبل جابوتينسكي ،ومن قِ َبل بيغن وكذلك من قِ َبل رابني.
وليس من قَبيل الصدفة أن إسرائيل أقيمت بصفتها دولة دميقراطية،
حتى لو لم تكن كاملة .مؤسسو الدولة طالبوا بذلك ،وقد عملوا حقيقة
من أجل حتقيق هذا الهدف .في الوقت احلاضر نشهد ،من ناحية
ثانية ،إضعا ًفا مثي ًرا للروح اجلمهورية هذه ،وتعاظ ًما لقوة الرؤية
القومية العرقية التي مبوجبها تتوفر جلماعة عرقية واحدة األفضلية
في اجلسم السياسي.

وحسب سيكر برزيالي ،فإن تدهور الموقف الصهيوني والرؤية الجمهورية
ً
قد ترك فراغا مألته هوية خاصة ذات طابع عرقي وديني .وفي حين سعت
الصهيونية إلى تحويل الدين إلى أيديولوجية قومية ،فإن الهوية القومية
تتحول اآلن إلى هوية عرقية ودينية .الهوية التاريخية والعرقية تحتل مكانة
ّ
«مقدسة» ،وتضفي الشرعية على إعفاء عموم مواطني إسرائيل
سائدة ،وحتى
من المسؤولية التي يتحملونها حسب القيم العالمية مثل المساواة أو
حقوق اإلنسان.

ميكن القول إن حركة «غوش إميونيم» ش ّكلت رأس احلربة في
عملية َعرقنة/أثننة القومية اليهودية )7(،ولكن هذه العملية حظيت
بأصداء واسعة في املجتمع اإلسرائيلي في أواسط سنوات
()8
التسعينيات فقط (وذلك على غرار يقظة اليهودية التعددية).
وراكمت هذه العملية قوة وحضو ًرا في األزمات في العالقات بني
اليهود والعرب في إسرائيل ،والتي كانت مرتبطة باالنهيار التدريجي
لعملية أوسلو ،في فترة االنتفاضة الثانية وأحداث أكتوبر عام
 )9(.2000ولكن في أساس هذه العملية ،وهكذا أنا أفترض ،ال
يقف فقط الصراع العنيف بني اليهود والعرب في إسرائيل ،وإمنا
فشل الصهيونية في تصميم ح ّيز عام مدني – جمهوري واقتراح
منوذج بديل للوجود اليهودي يستند إلى أسس الدميقراطية والفلسفة
اإلنسانية العاملية .وبعد فشل محاولة استبدال الهوية اليهودية
– الدينية بـ «اليهودي اجلديد» ،الصهيوني العلماني االشتراكي
والقومي والدميقراطي ،فإن اإلسرائيلية اليهودية تنهار لتعود إلى
عناصرها العتيقة ،وتتبنى من جديد التقاليد واألعراف اليهودية
مؤسسة.
كأسطورة ِّ

وحسب سيكر برزيالي ،فإن تدهور املوقف الصهيوني والرؤية
اجلمهورية قد ترك فرا ًغا مألته هوية خاصة ذات طابع عرقي وديني.
وفي حني سعت الصهيونية إلى حتويل الدين إلى أيديولوجية قومية،
فإن الهوية القومية تتحول اآلن إلى هوية عرقية ودينية .الهوية
«مقدسة» ،وتضفي
التاريخية والعرقية حتتل مكانة سائدة ،وحتى
ّ
الشرعية على إعفاء عموم مواطني إسرائيل من املسؤولية التي
()11
يتحملونها حسب القيم العاملية مثل املساواة أو حقوق اإلنسان.

وبدون شك ،فإن تقدم وانهيار املفاوضات من أجل تسوية سلم ّية
مع الفلسطينيني قد أ ّديا إلى تعاظم املشاعر القومية ،وذلك من خالل
توكيد العالقة بني األمة اإلسرائيلية والديانة اليهودية .لقد ه ّددت
اتفاقيات أوسلو بإخراج مناطق يهودا والسامرة (الضفة الغربية
– املترجم) من دائرة سيطرة إسرائيل ،وح ّركت الوعي التاريخي
والديني إزاء مكانة هذه املناطق في التاريخ اليهودي .وقد دفع انهيار
مسيرة أوسلو في االنتفاضة الثانية إسرائيليني كثيرين إضافيني
إلى تبنّي رؤية وضعت العِ ْرق (وحقوقه وأمنه) في مكان أعلى في
سلّم القيم ،وذلك انطال ًقا مما اع ُت ِبر تهدي ًدا مباش ًرا له.

وبكلمات أخرى ،على خلفية صعود اخلطاب الفرداني بخصوص
االستقالل الشخصي وحقوق اإلنسان بالذاتُ ،وجدت احلاجة
املاسة لدعم أعمال الدولة واجليش في روح قومية – عِ رقانية ترتكز
ّ
على الالهوت اليهودي وتؤكد على الدين كأساس للهوية وكمصدر
للشرعية الق َيمية .والتناقض هنا ال يعرقل ،بل إن القوتني تكمل
إحداهما األخرى .التوجه إلى مصدر عرقي وخاص فقط يستطيع
أن مي ّكن السيطرة املستمرة على املناطق التي احتلت عام ،1967
وعلى ماليني الفلسطينيني ،من حتمل األثمان املتزايدة ،األخالقية
واالقتصادية واإلنسانية.

ومواز لتبنّي الهوية اليهودية – العرقية ،يكمن
ث ّمة سبب آخر
ٍ
في الثمن املتزايد ملشروع االستيطان ونظام االحتالل في يهودا
والسامرة بشكل عا ّم .وحسب ما تشرحه راز سيكر برزيالي( )10فإن
انحالل الوعي اجلمهوري في إسرائيل وانهيار الرواية الصهيونية
األسمى وبروز الرؤية النيوليبرالية والفردانية هي أمور أ ّدت إلى
ضائقة ق ّيم ّية في مواجهة الوضع في يهودا والسامرة وقطاع غزة.
وقد أثار ضعف الروح الصهيونية من جهة ،وصعود خطاب احلقوق
مي بديل
داخل إسرائيل من جهة أخرى ،احلاجة إلى إيجاد نظام ق َي ّ
يشكل مصد ًرا للشرعية للظروف اجلديدة.
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تعيش الصهيونية الدينية في هذا الوقت أزمة أيديولوجية خطيرة ،ومن
ً
داخل هذه األزمة أيضا يمكن أن نجد االتجاهين األساسيين الذين دار الحديث
ّ
الفردية التي تؤدي إلى التعدد أو
حولهما أعاله :فمن جهة هناك صعود الروح
ّ
التلون وتكاثر المظاهر الدينية والثقافية في صفوف أبنائها؛ وممن جهة ثانية
هناك تعاظم قوة الخطاب اليهودي – العربي ،الذي يؤدي إلى اعتبار اليهودية
ً
كشعب أكثر من كونها دينا ،وإلى إيجاد قاسم مشترك عرقي -وطني يستبدل
ً
عمليا القاسم الديني .ومثلما هو الحال بالنسبة للجمهور العلماني ،يدور
ً
ّ
تصدع عميق في الرواية األسمى
الحديث هنا أيضا ،كما ذكرنا ،عن حصيلة
السائدة لدى هذا الوسط.
ج ّر انهيار الرواية الصهيونية األسمى اجلماعية وراءه إ ًذا تراج ًعا
عن االدعاء بتأسيس دميقراطية حتترم حقوق «كل مواطنيها دون
تفرقة حسب الدين والعرق واجلنس» ،حسب ما ورد في وثيقة
االستقالل .ولم يقف في مركز «اإلسرائيلية» تأسيس مجتمع منوذجي
اشتراكي ودميقراطية ،وإمنا يهودية املجتمع فيها ويهودية سكان
أرض إسرائيل ،وجرى استبدال القاسم املشترك الصهيوني بالقاسم
املشترك اليهودي.
إن الرضاعة من مصادر تاريخية – أسطورية جتعل املواطنة
في الدميقراطية اإلسرائيلية في نظر أنصارها أم ًرا قانون ًيا
فن ًيا متعار ًفا عليه ،أجوف ومؤقتًا ،مقابل االنتماء إلى الكائن
احلي القومي .ويعتبر االنسحاب من املجتمع املدني إلى «شعب
إسرائيل» انتقا ًال من الشكلي إلى اجلوهري ،ومن الطارئ إلى
األبدي.
الدائم ،ومن االصطناعي إلى الطبيعي ،من املؤقت إلى
ّ
يدور احلديث إ ًذا عن االنتقال إلى العرقية – القومية املل ّونة بخطوط

دينية ،والتي تق ّدس األمة اليهودية و«شعب إسرائيل» وأبنائه،
وليس دولة إسرائيل ومواطنيها .االنسحاب إلى «اجلوهري» أو
«الطبيعي» الذي في الهوية اليهودية العرقية يسمح ببلورة مج ّددة
للجماعة ،ولكن ذلك يأتي على حساب التسويات السياسية التقليدية
في الدولة ،وعمل ًيا ليس على حساب هذه التسوية فقط ،بل ض ّدها
بشكل واضح في كثير من األحيان ،كما ميكن أن ُيفهم من انطالق
األحزاب التي تؤيد هذا اخلطاب إلى حمالت ضد منظمات حقوق
اإلنسان وأعضاء الكنيست العرب.
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ليس من الصعب أن جند أمثلة على عملية تبلور وعي عرقي-
قومي ،وعلى عرقنة القومية اليهودية في إسرائيل .وميكن أن
نالحظ بروز وتصعيد اخلطاب الذي يطالب باالعتراف (من خالل

التشريع أو من شعوب العالم) بكون إسرائيل «دولة يهودية» ،كما
ميكن أن نالحظ التشكيك املعلن بـ «يهودية» اإلسرائيليني أصحاب
اآلراء السياسية اليسارية ،وتزايد التعابير العنصرية والعنيفة
جتاه املواطنني العرب في إسرائيل ،واملعاملة السلبية ملنظمات
حقوق اإلنسان ،وتصعيد اخلطاب حول احلرم القدسي واألماكن
يوحد حتت
املقدسة كبؤرة للقومية العرقية ورمز مقدس مركزي ّ

سقفه أسباط إسرائيل.

()12

انتبهوا :تأتي القومية العرقية اليهودية كتيار مختلف ومكمل
املفصل في التقاليد واألعراف اليهودية .وهي ً
أيضا مثل
للموضوع
ّ

األخيرة نتيجة النهيار الرواية الصهيونية األسمى الكالسيكية،
وهي معنية ببلورة روح جماعية بديلة .ومبا أنها تؤسس الروح
نفسها على قاسم مشترك أساسي ال يتطلّب أي التزام أو نشاط

من قِ َبل الذين يتبنونه ،وإمنا فقط االعتراف مبا هو أص ًال تابع

لهم ألول وهلة ،فهي عمل ًيا تسمح بالتنوع والتكاثر واالختالف
الذي مييز االنشغال بالتقاليد واألعراف :األساس الـ»يهودي»،
الذي ال يستند على شيء باستثناء االنتماء العرقي (أي ال يستند
على قبول عبء الفرائض الدينية وال إلى االلتزام ببناء مجتمع
منوذجي وال على اجلهود من أجل جعل القفز مزه ًرا وما شابه)،

ويثبت هذا االنتماء الهوية األساسية و ُيبقي االنشغال بكل أمر
آخر اختيار ًيا ،وبالتالي شرع ًيا .ومنذ اللحظة التي يعرف فيها
الشخص نفسه بأنه «يهودي» يستطيع أن يكون ملح ًدا ،أو تلمي ًذا

في مدرسة دينية تعددية ،أو يهود ًيا متشد ًدا ،أو متصو ًفا جدي ًدا

يؤمن بشبتاي بن تسفي – كل شيء جائز ،ألن جماعة االلتزام

امله ّمة بالنسبة للمشروع القومي قد ّ
مت حتديدها.

كانت خطة «االنفصال» ،أي االنسحاب اإلسرائيلي من قطاع غزة وهدم
مستوطنات «غوش قطيف» ،أزمة ّ
حادة ومثيرة بالنسبة للصهيونية الدينية.
ً
مباشرا على الصهيونية الدينية من َ
ً
قبل القيادة
هجوما
واعتبرت الخطة
ّ
الصهيونية القديمة ،قيادة «المباي» للدولة ،وقد قوضت بالطبع الرؤية القائلة
بأن االستيطان اليهودي في أرض إسرائيل هو جزء من عملية خالص حتمي،
ً
نهايتها الجيدة محددة مسبقا .وبصفتها ضربة حاسمة ،أضيفت إلى الضربات
السابقة التي تلقتها الكوكية .فقد ّأدت عملية االنفصال عن غزة إلى انكسار
هذا الفهم الالهوتي.

وهاهي عمليات العرقنة من جهة والتعددية أو التل ّون في التعابير
اليهودية – الثقافية من جهة أخرى ،متيز ً
أيضا اجلمهور الصهيوني
– الديني في هذا العصر .وعمل ًيا ،ميكن القول بأنه ال يوجد تعبير
وضوحا عن هذه األمور من املوقع املركزي في هذا الوسط
أكثر
ً
الذي يحتله شخص مثل نفتالي بينِت.
***
تعيش الصهيونية الدينية في هذا الوقت أزمة أيديولوجية
خطيرة ،ومن داخل هذه األزمة ً
أيضا ميكن أن جند االجتاهني
األساسيني الذين دار احلديث حولهما أعاله :فمن جهة هناك
صعود الروح الفرد ّية التي تؤدي إلى التعدد أو التل ّون وتكاثر
املظاهر الدينية والثقافية في صفوف أبنائها؛ وممن جهة ثانية
هناك تعاظم قوة اخلطاب اليهودي – العربي ،الذي يؤدي إلى
اعتبار اليهودية كشعب أكثر من كونها دينًا ،وإلى إيجاد قاسم
مشترك عرقي -وطني يستبدل عمل ًيا القاسم الديني .ومثلما هو
احلال بالنسبة للجمهور العلماني ،يدور احلديث هنا ً
أيضا ،كما
ذكرنا ،عن حصيلة تص ّدع عميق في الرواية األسمى السائدة
لدى هذا الوسط ،والتي تبلورت منذ السبعينيات كالهوت سياسي
من إنتاج احلاخامني كوك.
وهنا ً
أيضا ،وعلى غرار املسيرة التي جرى تفصيلها أعاله،
بخصوص الصهيونية العلمانية ،بدأ تسلسل األمور بعد حرب يوم
الغفران .صحيح أن حرب األيام الستة (حزيران عام – 1967
املترجم) قد وضعت حتت سيطرة إسرائيل مناطق جغرافية ذات
أهمية وقيمة تاريخية ودينية ،لكونها مسرح األحداث املوصوفة في
التوراة ،ولكن فقط بعد فقدان الثقة بالقيادة العلمانية للدولة ،ومن

بينيت جتسيد ألحدث التطورات في الصهيونية الدينية.

خالل الشعور بالضائقة والكآبة واالنكسار الذي سببته حرب عام
 ،1973قام شبان من الوسط الصهيوني الديني بشق طريقهم إلى
يهودا والسامرة ضمن إطار حركة «غوش إميونيم» ،وبدأوا عمل ًيا
املشروع االستيطاني.
وفي حني أن الصهيونية العلمانية هي حتويل اليهودية من
الهوت إلى أيديولوجيا ،فإن الكوكية (نسبة إلى احلاخام كوك –
املترجم) تسعى إلى كيل الصاع صاعني وإلى جعل الصهيونية
نفسها الهوتًا( .)13وحسب احلاخام أبراهام إسحق هكوهني
كوك ،فقد عاد اليهود إلى أرضهم بعد ألفي سنة ال لكي يجدوا
ملجأ سياس ًيا فقط ،وال ً
أيضا من أجل بناء مجتمع منوذجي
ُيقتدى به ،وإمنا لكي يجلبوا اخلالص الكامل .توفي احلاخام
كوك عام  ،1935ولكن تفسير ابنه ،احلاخام تسفي يهودا كوك
( )1982-1891أدى إلى اعتبار دولة إسرائيل نفسها مقدسة،
ووزرائها مالئكة ،ومؤسساتها ممثلة لله على األرض .يعتبر
الكوكي االستيطان في مناطق أرض إسرائيل فريضة
الالهوت
ّ
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ً
وفي المقابل ،وهنا أيضا كما هو الحال في المجتمع اليهودي اإلسرائيلي
بشكل ّ
عام ،برزت في الصهيونية الدينية روح عرقانية استبدلت الرواية األسمى
الكوكية .هنا االنتقال ليس من رؤية جمهورية لجسم سياسي مدني وديمقراطي
(تبناه بالطبع المجتمع اليهودي اإلسرائيلي على مستويات مختلفة من التدين
واإلخ�لاص قبل انهياره) إلى رؤي��ة عرقانية شعبوية يهودية ،وإنما تراجع عن
ّ
الكوكي ُ
ّ
المقصورية
المحكم والجدلي نحو العرقانية التي ترتكز على رؤية
الالهوت
ّ
والتفرد العرقي.
الدينية

دينية ،ويرى السيادة التوسعية لدولة إسرائيل على تلك األرض
العالمة األبرز الدالة على تقدم عملية اخلالص.

خاص كانت خطة «االنفصال» ،أي االنسحاب اإلسرائيلي
وبشكل ّ
من قطاع غزة وهدم مستوطنات «غوش قطيف» ،أزمة حا ّدة ومثيرة
بالنسبة للصهيونية الدينية .واعتبرت اخلطة هجو ًما مباش ًرا على
الصهيونية الدينية من ق َبل القيادة الصهيونية القدمية ،قيادة «املباي»
للدولة ،وقد ق ّوضت بالطبع الرؤية القائلة بأن االستيطان اليهودي
في أرض إسرائيل هو جزء من عملية خالص حتمي ،نهايتها اجليدة
محددة مسب ًقا .وبصفتها ضربة حاسمة ،أضيفت إلى الضربات
السابقة التي تلقتها الكوكية .فقد أ ّدت عملية االنفصال عن غزة
إلى انكسار هذا الفهم الالهوتي ،وفي الواقع إلى نهاية الرواية
األسمى الشاملة بالنسبة للجمهور الصهيوني – الديني .وكما هو
احلال مع اجلمهور العلماني ،انهارت القيادة ودخل اجلمهور إلى
أزمة أيديولوجية.

واضحا مصدر األزمة احلا ّدة الذي يصيب
من هنا قد يصبح
ً
الرواية األسمى الكوكية .انسحبت دولة إسرائيل في العقدين
األخيرين امل ّرة تلو األخرى من مناطق كانت قد احتلتها .في
عام  1982من سيناء ،وضمن إطار اتفاقية أوسلو (-1994
 )1995من املدن الفلسطينية في الضفة الغربية وغزة ،وفي
عام  2000من جنوب لبنان ،وفي عام  2005من كل قطاع
غزةّ .
كل إميان ديني قادر على مواجهة واقع يتناقض معه،
ولكن لكل إميان ديني ح ّد .وعند جتاوز هذا احلد يصادف هذا
اإلميان أزمة حا ّدة .في عام  1976قال حنان فورات أنه «ال
يوجد واقع انسحاب ،مثلما ال يوجد عفاريت» .وقد فكر مثله
املتمسكني باأليديولوجيا الكوكية .وبعد انسحابات
مثل عموم
ّ
متكررة من مناطق في أرض إسرائيل صادفت الكوكية ،وعلى
األقل أبناءها ،أزمة إميانية حا ّدة.

ليست األزمة في األيديولوجية القيادية – املسيطرة مريحة للناس،
ولكنها جيدة جدا بالنسبة لألفكار .فهي تسمح لألصوات األخرى،
الضعيفة أو الصامتة ،بأن تبرز وتُظهر نفسها .وكما هو احلال لدى
عموم اجلمهور اإلسرائيلي اليهودي ،شاهدنا لدى الصهيونية الدينية
في العشرين سنة األخيرة عملية شاملة في التنوع وفتح الصفوف:
ظواهر (في اجلانب األكثر ليبرالية) احملافظني على الفرائض الدينية
«بدون تش ّدد» ،والهوية الدينية ساب ًقا ،الثابتة واملم ّيزة ،النسوية
الدينية ،املثل ّيون املتدينون الظاهرون ،وظواهر (في اجلانب األكثر
محافظة) ً
أيضا مثل الدخول في أطر دينية متشددة في طبيعتها
واليقظة السريعة املتعلقة باحلنني لزيارة البيت املقدس – احلرم
القدسي الشريف ،والصالة في املوقع .وكذلك احلديث عن بناء الهيكل
الثالث )14(.كل هذه األمور هي ظواهر جديدة منت وظهرت من بني
ُحطام الالهوت الكوكي ّ
املهشم .وكما هو احلال في املجتمع اليهودي

الالهوت الناجم عن ذلك متميز من ناحية التقاليد واألعراف
اليهودية ،فهو يعتبر اخلالص إمكانية حتى قبل أن يتوب شعب
إسرائيل ويصبح متدينًا ،وحتى بدون قدوم املسيح« .إنقاذ
األرض» يكتسب أهمية جديدة ويصبح إنقا ًذا للواقع كلّه .إضافة
إلى ذلك ،حسب هذا الفهم ،فإن إقامة دولة مستقلة لليهود في
أرض إسرائيل معناها «بداية اخلالص» ،أي بداية عملية اخلالص،
واستمرارها ونهايتها معروفان بالتأكيد :كل دومن ودومن ،وكل
منطقة ومنطقة تنتقل لتصبح حتت سيادة دولة إسرائيل ،تعني
االقتراب املتزايد نحو نهاية العالم .واإلميان هو أن هذه العملية
حتمية وال ميكن وقفها.
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وعليه فالصهيونية الدينية ،مثل الصهيونية العلمانيةّ ،
تجردت من أمالكها
ّ
ّ
وتبنت وجهة نظر ّ
مبسطة قوامها العرقانية والوطنية المتقدة.
األيديولوجية
ّ
فإلى جانب التنوع المتزايد في التعابير اليهودية – الثقافية في المجتمع
اإلسرائيلي ،يبرز موقف سياسي – ديني يعتبر العرق اليهودي بؤرة الهوية وحلقة
الربط بين مواطني إسرائيل اليهود ،في الوقت ال��ذي يجري فيه رفض العرب
والتشكيك في انتمائهم لعموم المجتمع.

اإلسرائيلي بشكل عام ،فقد تسللت هنا ً
أيضا الروح الفردانية التي
تسعى لتحقيق الذات ،وفي املقابل نشأت أشكال جديدة من الالهوت
الصهيوني – الديني.
وفي املقابل ،وهنا ً
أيضا كما هو احلال في املجتمع اليهودي
اإلسرائيلي بشكل عا ّم ،برزت في الصهيونية الدينية روح عرقانية
استبدلت الرواية األسمى الكوكية .هنا االنتقال ليس من رؤية
جمهورية جلسم سياسي مدني ودميقراطي (تبناه بالطبع املجتمع
اليهودي اإلسرائيلي على مستويات مختلفة من التدين واإلخالص
قبل انهياره) إلى رؤية عرقانية شعبوية يهودية ،وإمنا تراجع عن
الكوكي املحُ كم واجلدلي (والذي ،بالطبع ،تبناه املجتمع
الالهوت
ّ
الصهيوني الديني على مستويات مختلفة من الفهم والتدين) نحو
العرقانية التي ترتكز على رؤية املقصور ّية الدينية والتف ّرد العرقي.
الروح العرقانية هنا مشابهة ج ًدا لتلك التي كانت سائدة في املجتمع
اليهودي اإلسرائيلي بشكل عام ،ولكنها معزّزة بإميان ديني متج ّذر
وأكثر عم ًقا ،وبقدرة أكبر على استخدام اللغة ومركبات الالهوت
اليهودي لتلبية احتياجاتها.
انتبهوا :على غرار العالقات املتبادلة بني االهتمام املبعثر
واخلاص في مجال الدين في صفوف اجلمهور اليهودي العلماني
والروح العرقانية املتعاظمة ،كذلك هو احلال لدى اجلمهور
الصهيوني الديني ،حيث تسمح العرقانية ،وبدرجة كبيرة ،بالتعددية
الدينية .وعندما تتحول الهوية الصهيونية -الدينية من مسألة
دمج بني اإلخالص لشريعة يهودية مسيحانية ف ّعالة (املقصود
َ
املنتظر) إلى قومية – عرقية بسيطة ،فإن
اإلميان مبجيء املسيح
هذا األمر يوفر من جهة اخليار للمحافظة على الهوية األساسية
بواسطة اإلخالص البسيط للعرق ،ومن جهة ثانية يسمح بالتعدد

والتنوع الفكري والعملي في املجال الديني (ومن هنا جاء ظهور
املتدينني غير املتشددين ،النسوية الدينية ،حركات جبل الهيكل،
وما شابهها) .لقد م ّرت الهوية الصهيونية الدينية بعملية تخفيف
حب
وهي تتلخص في كون اإلنسان «يهودي» ،ومعنى ذلك ُم ّ
لليهود ومييني ومحافظ .أصبح أداء الفرائض الدينية مسألة
ثانوية ،وبالتأكيد لم ت ُع ْد قيم مثل تعلّم التوراة أو مراعاة اآلداب
()15
أسسا للهوية الصهيونية.
والسلوك احلسن تشكل في الواقع
ً
وال ميكن أن نفهم نفتالي بينيت إال باعتباره جتسي ًدا ماد ًيا لهذه
التغيرات .بينِت ال يحمل الرؤية الكوكية (فهو ليس مسيحان ًيا يؤمن
باملسيح املنتظر ،وال يعتبر مؤسسات الدولة مق ّدسة وال يرى أن
السيادة على مناطق أرض إسرائيل تق ّرب اخلالص) .وهو ً
أيضا
ليس خبي ًرا في اخلطاب التوراتي .بينِت هو بالتأكيد زعيم املفدال
(احلزب الوطني املتدين – املترجم) األكثر ضحالة من حيث قربه
أو صلته بالتقاليد واألعراف وأداء الفروض الدينية – كانت عائلته
منتمية إلى اجلماعات احملسوبة على اليهودية احملافظة ،في الواليات
املتحدة في البداية وفي حيفا الح ًقا؛ وهو لم يتعلم في مدرسة دينية
عليا ،وليس متضلّ ًعا في العلوم اليهودية.
ولكن بينِت ال يحتاج إلى كل ذلك .فاليهودية بالنسبة له
هي أو ًال وقبل كل شيء شعب وقومية ،عِ ْرق وفولكلور .ففي
األجواء التي تؤكد على عالقة الفرد الشخصية مع يهوديته
من جهة ،وعلى اإلخالص العرقاني من جهة أخرى ،يفوز بينِت
بالدنيا واآلخرة .إن قدرة بينِت على أن يج ّر خلفه ش ّبانًا يهودا

إسرائيليني كثيرين ج ًدا هي شهادة أو دليل على أنه يتحدث
بلغة «علمانية» وليس «بلغة املتدينني املتشددين» ،مع التأكيد على

التضامن اليهودي العرقي (وذلك على حساب التضامن املدني
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أو الطبقي ،طب ًعا) .وهكذا هي ً
أيضا نشاطاته من أجل إقامة
مديرية الهوية اليهودية أو تعزيز مكانة احلاخامية العليا ،والتي
مت ّكنه من تسطيح اليهودية إلى درجة جعلها فولكورا أو تعزيزًا

للشعور القومي ،عرقانية وتقوى.
وعليه فالصهيونية الدينية ،مثل الصهيونية العلمانية ،جت ّردت من

مبسطة قوامها العرقانية
أمالكها األيديولوجية وتبنّت وجهة نظر ّ
والوطنية املتّقدة .فإلى جانب التن ّوع املتزايد في التعابير اليهودية

– الثقافية في املجتمع اإلسرائيلي ،يبرز موقف سياسي – ديني
يعتبر العرق اليهودي بؤرة الهوية وحلقة الربط بني مواطني إسرائيل

 1هذه املقالة هي تطوير ألفكار تداولتها في مقالة «خصخصة الدين
وتقديس األمة – انهيار اجلماعية الصهيونية وتاريخها» ،أكدموت ،د،
 ،2015ص 28-15
 2انظروا أوري رام ،العوملة اإلسرائيلية :ماكوورلد في تل أبيب ،جهاد في
القدس ،تل أبيب .2005
 3انظروا باروخ كيمرلينغ ،مهاجرون ،مستوطنون ،أصالنيون :الدولة واملجتمع
في إسرائيل بني تعدد الثقافات وحرب الثقافات ،تل أبيب  .2004إسحق
غال -نور ودانا بالندر ،النظام السياسي في إسرائيل :السنوات األولى،
املبنى املؤسساتي ،السيرك السياسي؛ مشاكل غير محلولة؛ الدميقراطية في
إسرائيل ،أ-ب ،تل أبيب 2013؛ Gershon Shafir and Yoav Peled,

اليهود ،في الوقت الذي يجري فيه رفض العرب والتشكيك في
4

انتمائهم لعموم املجتمع.
الصهيونية تتحول من نبوءة ورؤيا ورسالة – سواء أكان

5

احلديث عن بناء مجتمع منوذجي اشتراكي ُيقتدى به أم جلب
اخلالص – إلى ِس ّمة بيولوجية في األساس ،بدون مطالب أو
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مطمح نهائي؛ إلى رؤية قومية تستند إلى فولكلور وهوية عرقية.
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