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عدي أوفير* ويشاي روزن –تسفي ** 

 »غوي« معروف: عن الـ »غوييم«

واألصالنيين في دولة اليهود

*عدي أوفري، فيلسوف، ومحارض جامعي يف تاريخ وفلسفة العلوم.

اليهودية يف جامعة تل أبيب،  الثقافة  **يشاي روزن- تسفي، محارض يف قسم 

وباحث يف معهد هارطمان.
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قادتها  يجبي  ـ  )أغيار(  و»غوييم«  يهود  فيها  مدينة 

يعيلون  للسلم؛  حفظاً  الـ»غوييم«  ومن  اليهود  من  الصدقات 

يرْثون  للسلم؛  حفظاً  اليهود  فقراء  مع  الـ»غوييم«  فقراء 

للسلم؛ يعّزون الـ»غوييم«  ويدفنون موتى الـ»غوييم« حفظاً 

يف مآتمهم حفظاً للسلم. )كتاب التذييل، الطالق ج، 13 ـ 14(  
 

 ]توضيح هيئة التحرير: »غوي« هو اسم يطلقه اليهود 

عىل غري اليهود، يحمل يف طياته معنى الغريب، و»الغوييم«- 

الغرباء.  األغيار  عىل  يطلق  اسم  »غوي«-  لـ  الجمع  صيغة 

وقد قررنا اإلبقاء عىل الكلمات العربية للداللة عىل أنها أسماء 

وليس صفات[. 

أمامنا نص من الرشيعة اليهودية )َهلَخاه - مجمع القوانني، 

التقاليد والتعاليم الدينية املوجبة ملن يتمسك بالديانة اليهودية( 

الثاني امليالدي يفّصل بعضاً من القواعد السلوكية  من القرن 

والـ»غوييم«  اليهود  بني  فيها  التمييز  الالئق  من  ليس  التي 

للسلم«. من السلب ُيشتق اإليجاب: فثمة قواعد يجدر  »حفظاً 

فيها التمييز، ألنه ال يهدد السالم، أو ربما يجدر الحفاظ عليه، 

ولو بثمن تعريض السلم بني اليهود والـ»غوييم« للخطر. قرأ 

التوجه  عن  تعبرياً  بوصفه  النص  هذا  الباحثني  من  كثريون 

االحتوائي حيال الـ»غوييم« واعتبارهم بني آدم ينبغي االنتباه 

إىل مشاعرهم وأخذها يف الحسبان، بينما اقرتاح آخرون قراءة 

معاكسة بادعاء أن مربر احتواء الـ”غوييم” هو أداتّي ذرائعّي 

ليس إال.1 هل يستطيع اليهودي الليربايل، إذن، االعتماد عىل هذا 

العكس  أم  هو،  إلنسانيته  ومرجعية  أساساً  واتخاذه  املصدر 

هو الصحيح ـ هذا املصدر، تحديداً، يميل عليه اإلقرار بالتفرّد 
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اإلطالقّي، غري املساوِم، يف الخطاب الحاخامّي؟ عىل أنه بني هذا 

يدور  الذي  املصدر  يف  -كما  السجال  هذا  يف  ثمة  ليس  وذاك، 

اإلنساني  الواقع  أن  حقيقة  إىل  تطرق  أي   - بالضبط  حوله، 

يتنظم وفق تقسيم واضح بني يهود و”غوييم”. ليس معنى هذا 

سوى أن الباحثني، مثل مدّوني الفتاوى واألحكام الدينية خالل 

والتقسيم  »الـ”غوييم”«  فئة  اتخذوا  بالضبط،  الثاني  القرن 

لكن  منه.  ومفروغاً  مفهوماً ضمناً  أمراً  فيها  الضمنّي  الثنائي 

nam- )ال يشء مفهوم ضمناً يف هذا التمييز ويف هذه التسمية 

ing(. وليس ثمة ما يدعو إىل االفرتاض بأن التقسيم الثنائي، 

بني يهود و”غوييم”، كان أحد مميزات اليهودية منذ ظهورها، 

بل ثمة مكان للتساؤل، بالتايل، متى وكيف أصبح هذا التقسيم 

من املسلّمات؟

صمت  عن  كثرية،  نماذج  من  واحد  عريَّض،  نموذج  هذا 

أساسية  األكثر  الفئات  إحدى  إزاء  اليهودية  حكماء  مصادر 

الصمت  هذا  نسخ  عن  كما  الحاخامني،  بني  سجاالً  تثري  التي 

العالقة  الكثري من الحرب يف مسألة  الحديثة. ُسكب  يف األبحاث 

يف  أو  الَهلَخاه  يف  سواء  الحكماء،  أدبيات  يف  الـ”غوييم”،  مع 

األََقداه )كل ما كتبه حكماء اليهودية وليس جزءاً من الَهلَخاه(. 

اليهود  بني  ما  الحدود  يف  تبحث  ذلك  تعالج  التي  فاألبحاث 

يف  كما  ثباتها،  مدى  ويف  نشوئها  سريورة  يف  والـ”غوييم”، 

مدى قدرة األفراد عىل تجاوز هذه الحدود واالنتقال من إحدى 

جهتيها إىل األخرى، بالذوبان أو بواسطة عملية تهويد. ولكن، 

من أين جاء هذا التمييز ذاته؟ منذ متى انقسم الجنس البرشي 

أزيلت  وكيف  متى  جميعاً؟  اآلخرين  مقابل  يهود  قسمني،  إىل 

الفوارق بني »كل اآلخرين« املشمولني يف مجموعة واحدة؟ هل 

تبقت ثمة مواقف وسطية؟ ماذا حّل بها؟ هل تم محوها هي 

الـ »غوي«، كقطب يف  لم يحظ  الغرابة،  ومتى؟ ولشدة  أيضاً 

أي  ميزت  التي  كتلك  بتاريخانية  الثنائي،  التقسيم  هذا  مثل 

السؤال  أن  هذا  ومعنى  القديم.  العرص  ثقافة  يف  معروفة  فئة 

عىل  فعالوة  مزدوج.  سؤال  هو  أمامنا  املطروح  التاريخي 

استعادة ما كان للـ»غوي« من تدرج مهني، يجدر أن نتساءل 

حول حقيقة استمرار الباحثني املعارصين، الذين تجنبوا إسباغ 

والفارق  ذاتها  الفئة  استخدام  يف  الغريب،  عىل  التاريخانية 

كتاب  مع  عليها  متفقون  هم  كأنما  فيها،  املتضمَّن  الثنائي 

ُيذكر فيها  القديم )بل وأسقطوها عىل نصوص ال  العرص  من 

منذ  تغيري  دون  من  »غريب«  بقي  هل  رصاحة(.  الـ”غوييم” 

ذلك الوقت، حقاً؟ هل هذا هو السبب يف أن الفئة وصورة العالم 

املرفقة بها أصبحتا غري مرئيتني؟  

األوىل.  املهمة  عاتقنا  عىل  أخذنا  مؤخراً،2  صدر  كتاب  يف 

)نوخري/  الـ»أجنبي«  أو  )غريب(  גוי«  »غوي/  الـ  حددنا 

נוכרי( اللتني تظهران يف أدبيات الحكماء )هناك، هما كلمتان 
كل  تضم  مجردة،  كونية،  فئة  تمثالن  بكونهما  مرتادفتان( 

أّياً كان، ال تمايز بني شعوب، مجموعات  من هو غري يهودي، 

الرغم  أنه عىل  بيّنّا  وقد  أخرى.  اجتماعية  مؤمنني ومجموعات 

السياق منزلة خاصة  )ثمة يف هذا  ِقَدماً  أكثر  أن جذورها  من 

الفئة  هذه  أن  إال  الـ»غوييم«3(،  إىل  الرسول  بولس  لرسائل 

)التنائيم(،  املشناه  معلمي  أدبيات  يف  مرتاصة  بصورة  تظهر 

بعد خراب الهيكل. استعدنا، ضمن بحثنا، أشكاالً مختلفة من 

الفصل كانت موجودة يف اليهودية إبان »عهد الهيكل الثاني«، 

واحدة،  مجردة  بنية  يف  تتجمع  لم  األشكال  هذه  أن  بيّنّا  كما 

وإنما مثلت تمييزات مختلفة )بني شعوب، بني أصدقاء وأعداء، 

بني أجنبي وغريب، بني متهوِّدين ومتنّكرين( وغرّيت، جميعها، 

دالالتها، ثم أقصيت، بل أزيلت تماماً حتى، مع صعود خطاب 

بهذا  القبول  إىل  معنا  يتناقش  من  كل  وسيضطر  الـ»غوي«. 

التجديد، الذي قد آن أوانه: أّن للــ»غوي« تاريخاً. 

ولكن، إذا كان ثمة تاريخ للـ »غوي«، فإّن ثمة جدوًى من 

االستمرار يف روايته والتمعن، بصورة نقدية، يف االنطباع الناشئ 

عن النقاش الذي استهللنا به: هل ما زالت ُبنية السجال التي 

تبلورت يف أدبيات حكماء اليهودية قائمة إىل يومنا هذا؟ أو ربما 

تالشت واندثرت ثم عادت إىل الظهور، مرة أخرى، من أعماق 

لسلسلة  تعرضت  هل  مكبوتة؟  كانت  كأنما  الثقايف،  وعي  الال 

تستطع  لم  التي  و»التشوشات«،  التحوالت  الطفرات،  من 

الوعي  تحرر  هل  حدودها؟  اخرتاق  أو  الثنائية  بنيتها  إلغاء 

ووجد  الـ»غوي«  باآلخر  االنشغال  من  مرًة  اليهودي  الذاتي 

الوسطى؟  العصور  أندلس  يف  من دون وساطته؟  له تجسيداً 

العراق  التنوير؟ يف  النهضة؟  يف برلني عرص  يف إيطاليا عرص 

الثنائية  للبنية  العرشين؟ هل ظهرت معاَرضات  القرن  مطلع 

مَحتها،  قد  الجمعية  اليهودية  الذاكرة  ألن  البقاء  تستطع  لم 

حّد اختفائها عن أنظر الباحثني أيضاً؟ هذه هي املهمة الثانية 

النهوض  نستطيع  لن  الغريب.  فئة  تاريخانية  تحتّمها  التي 

بها وحدنا، وليس يف هذا اإلطار بالطبع. ال نستطيع هنا سوى 

اقرتاح بعض التبرصات، الفرضيات والتساؤالت املتصلة بنقطة 

اليوم،  لنا  الـ»غوي« املعروف  الدراسة، أال وهي:  انطالق هذه 

الـ”غوي”املعارص، ابن زماننا، والظروف الثقافية والسياسية 

التي نلتقيه فيها. نقطة االنطالق هذه ال ُتطرح هنا باعتبارها 

أشبه  متعرج،  تاريخي  ملسار  مسبقاً  معروفة  انتهاء  نقطة 

بهدف يفرس، مسبقاً، التاريخ الذي أوصل إليه. ثمة فيها تقرير 

جزئي عن موقعنا النظري والسيايس، عن الظروف التاريخية 

يف  نرشع  حني  ضمنها،  ونعمل  عنّا  رغماً  فيها  نوَضع  التي 

الكتابة ثانية، لكن ليست هي التي تربرها. ذلك أن ما يربرها هو 
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الشعور املزدوج بالغربة، الذي نلفي أنفسنا فيه مع انتهاء بحثنا 

حول والدة الـ»غوي« كفئة مركزية يف الخطاب الحاخامّي. من 

جانب أول، من املستَغرَب أننا نصطدم، املرة تلو األخرى وكلما 

نظرنا من حولنا، بذلك الـ»غوي« العتيق الذي ألِفنا استعادته 

وفاعالً،  حياً  وقريباً،  معروفاً  لنا  يبدو  بحيث  توليده،  وإعادة 

جانب  من  لألطفال.  متحركة  رسوم  رشيط  يف  ديناصور  مثل 

عنا  الديناصور غريبة  هذا  قرابة  أن  أكثر  املستَغرَب  آخر، من 

نحن فقط، بينما ينظر معظم أصدقائنا وزمالئنا إىل حضوره 

املتفارق تاريخياً بيننا وكأن اللقاء معه يمحو حساسيتهم تجاه 

تاريخية املادة قيد الدراسة، والتي ترافقهم إىل كل مكان، عادة.

صمود فئة الغريب، املفاجئ، ليس دليالً عىل وجود متتابع 

من  أخرى  أنواع  غياب  عىل  أو  واحدة،  خطاب  لبنية  وخّطّي 

آخر:  أمر  هو  نّدعيه  ما  إن  اليهود.  وغري  اليهود  بني  الفصل 

جيداً  لنا  معروف  التوراة  حكماء  برؤية  املتشكل  الـ»غوي« 

األبحاث  خالل  من  وليس  أيضاً،  والعرشين  الحادي  القرن  يف 

الرشيعة  قلب  يف  »حّي«  خطاب  من  فئة  إنها  فقط.  األرشيفيّة 

اليهودية وخارجها، يف الخطاب السيايس والقضائي، يف األدب 

ويف اللغة اليومية. يبدو احتمال »عودة املكبوت« يف هذا الوقت 

غري معقول، ألن ثمة يف حوزتنا شهادات عىل استخدام واسع 

لهذه الفئة يف ثقافات يهودية مختلفة، قبل قرن، قرنني، وثالثة 

لو  حتى  أنه  االفرتاض  ألنفسنا  نجيز  لهذا،  الزمن.  من  قرون 

وتجاهالً،  معاَرضات  مختلفة،  وتجديدات  تشويشات  وجدنا 

حصلت  استمرارية،  لها  تكن  لم  لحظات  عن  الحديث  يبقى 

استبداله  يف  تفلح  ولم  موازاته،  يف  الغريب،  خطاب  جانب  إىل 

سرية  تعقب  نقرتح  هذا،  عىل  وتأسيساً  مكانه.  والحلول 

راهننا  يف  املفاجئ  حضورها  منظور  من  الـ”غوي”التاريخية 

التاريخي.

نستهّل بطرفة حول ظهور الـ»غوي« يف املكان الذي يشكل 

ظهوره الرصيح يف الحيز العام أمراً متوقعاً تماماً: يف مجتمعات 

العام  ُعلّق يف حي روميما يف  الذي  الدعائي  اإلعالن  الحريديم. 

إثر ذلك يف بضعة مواقع عنكبوتية،4  ثم ُنرش  تقريباً،   ،2005

ولكن، إذا كان ثمة تاريخ للـ »غوي«، فإّن ثمة جدوًى من االستمرار في روايته 

والتمعن، بصورة نقدية، في االنطباع الناشئ عن النقاش الذي استهللنا به: هل 

ما زالت ُبنية السجال التي تبلورت في أدبيات حكماء اليهودية قائمة إلى يومنا 

هذا؟ أو ربما تالشت واندثرت ثم عادت إلى الظهور، مرة أخرى، من أعماق الال وعي 

الثقافي، كأنما كانت مكبوتة؟

»غوي  بقدوم  القدس  من  الشمالية  األحياء  يف  الجمهور  يبرش 

يحافظون  الذين  اليهود  املتدينون  )»“غوي”سبت«-  شبات« 

اليوم،  هذا  طيلة  أنفسهم،  فيمنعون  السبت  يوم  شعائر  عىل 

يهودي  غري  بشخص  يستعينون  معينة،  بأعمال  القيام  من 

»غوي شبات«( جديد  يسّمونه  أعمال،  من  يريدونه  ما  لتنفيذ 

»سيقدم الخدمة لسكان األحياء، حسب الرشيعة«.5 وعىل الرغم 

من أن اسمه، حسني محمد أبو عيل، يظهر يف بداية النص، إال 

إنه ال ُيذكر يف نص البيان كله إال باسمه العمومي، الـ»غوي«.  

التقارير املختلفة يف  أنه عربي، بالطبع، وتفيد  يدل اسمه عىل 

الصحافة ببعض املعلومات اإلضافية عنه، مثل كونه من سكان 

القدس الرشقية. لكن هذا كله غري ذي صلة أو أهمية يف نظر 

الرجل  أن  حقيقة  يف  لهذا  تلميحاً  ثمة  أن  )مع  اإلعالن  كاتبي 

أنه  عىل  هناك  تأكيد  ثمة  شاملة(.  أمنية  لفحوصات  خضع 

»مجرّب«، أي سائق باص مجرّب، لكن »غوي شبات« مجرّب 

يأتي تحذير: »رغم كونه غريباً  تفاصيله،  أيضاً. وبعد عرض 

حول  التجمع  عدم  حاراً،  رجاء  األهايل،  من  يرجى  ـ  معروفاً 

الجناح وعدم التحدث مع الـ”غوي« دون داٍع«. 

وله  منصفة  أجرته  استغالل.  ألي  حسني  يتعرض  ال 

املقابلتني  يف  الزبائن.  استدعاءات  فيه  ينتظر  خاص  جناح 

للتلفزيون،  واألخرى  للصحيفة  واحدة  معه،  أجريتا  اللتني 

تحدث عن بعض مظاهر العنرصية، حقاً، لكنه عرب أيضاً عن 

الوظيفة، بل وتباهى بأنه »غوي السبت«  اعتزازه بتأدية هذه 

األبرز واألكثر أقدمية يف القدس.6 إال أن العالقة معه محدودة 

وخاضعة للرقابة. هو ال يظهر يف اإلعالن كعربي، ال كجار وال 

كأجنبي )وال كعدّو بالتأكيد(؛ إنه »غوي« فقط، بكل بساطة. 

وبحسب نص اإلعالن، كان يمكن أن يكون مهاجراً طالباً للعمل 

امتلك  قد  يكون  أن  رشيطة  أريرتيا،  من  الجئاً  أو  الفلبني  من 

التجربة املناسبة. هذا اإلعالن هو مثال جيد عىل عدم التمييز يف 

مجال العمل والتشغيل: املتطلبات ذات العالقة فقط هي التي 

تظهر يف اإلعالن. يقولون إنه »غوي معروف«؛ أي أنه معروف 

تسجيلها  والرضوري  املهم  من  معلومة حاسمة  هذه  كغريب. 
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فليست ثمة في إسرائيل إمكانية قانونية للزواج المختلط )يجري االعتراف 

بالزيجات التي تم تسجيلها في خارج البالد، بموجب مواثيق ومعاهدات دولية(، ال 

يستطيع غير اليهود شراء وامتالك أراض من تلك التي يديرها »الصندوق القومي 

س في 
ّ
اإلسرائيلي« )»كيرن كييمت إلسرائيل«(،  وليست ثمة إمكانية فعلية للتجن

إسرائيل )امتالك المواطنة اإلسرائيلية( إال من خالل »قانون العودة« وبواسطته.

يمكن  مميزة  عالمة  ثمة  فليست  وواضحة،  رصيحة  بصورة 

التعرف عىل الـ”غوييم” بواسطتها. ثمة قصص مختلفة ُتروى 

عن مجتمعات اكتشفت أن »غوي السبت« الذي كان يقوم عىل 

خدمتها منذ زمن بعيد كان يهودياً يف الواقع )مهاجر من االتحاد 

السوفييتي يف الغالب(، وهي حقيقة تكشفت بعد سنوات عديدة 

من الخدمة يف ذاك املجتمع. ال تنبع آَخِرّية حسني من االختالف 

طوطولوجيا  يهودي.  غري  أي  غوي؛  إنه  الثقايف.  أو  العرقي 

متكاملة. من هذه الناحية عىل األقل، لم يتغري أي يشء جوهري 

كذلك  و»التلمود«،  »املشناه«  حكماء  مثل  التوراة.  حكماء  منذ 

املجتمع الحريدي الذي يتجاوب مع هذا اإلعالن الدعائي، يقف 

نذّكر  أن  )يجب  يخدمه  الذي  الشخص  هوية  حيال  مباٍل  ال 

ثانية: باستثناء الجانب األمني الذي يظهر هنا كأنه تشويش يف 

مهمة التجريد التام(. 

العلمانية  الصحافة،  يف  عديدة  مرات  حسني  قصة  ُرويت 

مخصوصة  عادات  عن  مسلية  طرفة  باعتبارها  والدينية، 

ال  ذلك،  من  الرغم  عىل  لكن  الحريدي.  املجتمع  يف  محصورة 

يجد القراء غري الحريديم، أو حتى أولئك غري امللتزمني بتأدية 

الدينية، أي غضاضة يف تحديد الشخصية العمومية  الفروض 

املرتجى،  أثرها  هنا  املذكورة  للتقارير  يكون  كي  املقصودة. 

يتوجب حصول تطور مزدوج: ينبغي أن يكون اإلعالن الدعائي 

البنى  تكون  أن  ينبغي  بينما  ضيقة،  صغرية  لفئة  معداً  ذاته 

األساسية التي تشكل قاعدتها معروفة: حسني محمد أبو عيل 

هو غريب، ولهذا فهو مختلف عن اليهودي يف مسألة املحافظة 

السحيقة  الهوة  خاص؛  بوجه  وحرمته،  السبت  قدسية  عىل 

وبعالقاته  بسلوكه  منوطة  ليست  اليهودي  املجتمع  وبني  بينه 

من  باالنزعاج  الليرباليون  اليهود  يشعر  قد  معه.  املتواصلة 

أن  يعرفون  أيضاً،  هم  لكنهم،  »الغريب«،  مع  األداتية  العالقة 

مجرد تسميته وما يتبعها من فصل ليسا موضع شك، إطالقاً. 

قارئي  من  أي  يجد  لن  الجوهري:  األمر  إىل  كله  هذا  يقودنا 

التقارير صعوبة يف فهم منطلقاتها األساسية ولن يعرتض عىل 

والدينية  القومية  اإلثنية،  الفوارق  تجاهل  التعميم، عىل  مجرد 

بني “غوييم” مختلفني. كذلك الذين سوف يستهزئون باإلعالن 

الدعائي أو سينتقدون طابعه البدائّي )وهذا ما ُقصد من نرش 

تبني  كما  غالباً،  يتحفظون  سوف  املختلفة(،  التقارير  هذه 

استطالعات الرأي، من العالقات العاطفية مع “غوييم”.7  

 لكن املوقف من الـ”غوييم” ليس فقط مسألة رأي، اعتقاد 

ترد  ال  »غريب«  كلمة  أن  من  الرغم  وعىل  رأي.  استطالع  أو 

مكانة  للـ»غوي«  أن  إال  رسمية،  وثيقة  أو  قانون  أي  نص  يف 

حقيقة  هي  الشخص  و»غرابة«  اليهودية  الدولة  يف  رسمية 

جهاز  وإدارتها  عليها  واإلرشاف  مراقبتها  تسجيلها،  يتوىل 

الدينية  املجالس  شكل  يف  للدولة،  تابع  متكامل،  بريوقراطي 

املسؤولة، ضمن أمور أخرى، عن تسجيل الزواج، ترتيبات دفن 

املوتى وغريها. وتشمل هذه الرقابة إجراء البحوث وإعادة بناء 

شجرات األنساب، بواسطة شبكة دولية من املخربين وجامعي 

للدولة  جداً  املهم  من  الخاصني.  واملحققني  بل  املعلومات، 

معرفة من هو الغريب، ليس أقل من معرفة من هو اليهودي، 

إمكانية  إرسائيل  يف  ثمة  فليست  بالضبط.  نفسها  ولألسباب 

تم  التي  بالزيجات  االعرتاف  )يجري  املختلط  للزواج  قانونية 

تسجيلها يف خارج البالد، بموجب مواثيق ومعاهدات دولية(، ال 

يستطيع غري اليهود رشاء وامتالك أراض من تلك التي يديرها 

إلرسائيل«(،  كييمت  )»كرين  اإلرسائييل«  القومي  »الصندوق 

والتي تعادل93% من مجمل مساحة األرايض يف الدولة، وليست 

املواطنة  )امتالك  إرسائيل  يف  للتجنّس  فعلية  إمكانية  ثمة 

)أي،  وبواسطته  العودة«  »قانون  خالل  من  إال  اإلرسائيلية( 

بواسطة التهوّد أو قرابة الدم مع أشخاص معرتف بيهوديتهم(. 

توجب يهودية إرسائيل، بصورة رصيحة وضمنية، إخراج غري 

اليهود من العضوية الكاملة يف الجسم السيايس.

 يف إرسائيل اليوم، كما يف الثقافة اليهودية القديمة التي ظهر 

فيها املصطلح، تتحدد »الغرابة« باألصل وال يمكن أن تتغري إال 

بالتهوّد فقط ـ وهو املعترَب، وفق الرشيعة اليهودية، والدة من 

جديد.8 الحاخامية الرئيسية هي املسؤولة عن مسألة التسجيل 

الجينولوجي وعن مسألة التهويد، عىل حد سواء، مع العلم أن 

كثريون،9  يعتقد  كما  فقط،  رمزية  ليست  الحاخامية  وظيفة 

وال ترسي يف إرسائيل فقط، بل تشمل، مبدئياً، كل املجتمعات 
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اليهودية أينما كانت، رشيطة التحقق من أصول أعضائها.10   

التدخل  الحاخامية  والفحص  التشخيص  منظومة  تبدأ 

والعمل حني يريد شخص ـ أي شخص ـ الزواج أو الدفن يف 

إرسائيل، حسب الرشيعة اليهودية. عملية البحث والتقيص هذه، 

ثم  أحياناً،11  الخالصة  الكافكاوية  الطريقة  عىل  تجري  والتي 

الوحيد  الرسمي  التي تتمخض عنها، هي الظهور  التسجيالت 

الدولة  تقوم  الذي  املكان  هو  هذا  النحو.  هذا  عىل  للـ»غوي« 

لم يولد ألم  »الغريب« بصورة رسمية بكونه كل من  بتعريف 

يهودية ولم يتهوّد بطريقة معرتف بها؛ أي بكونه ـ بالتعريف، 

عىل منهج برهان الخلف ـ غري يهودي. يتقبل معظم اليهود يف 

الزواج  مراسم  يف  وفقها،  ويسريون  التقسيمات  هذه  إرسائيل 

أخرى،12  حياتية  مجاالت  ويف  العقارية  الصفقات  يف  والدفن، 

باعتبارها مسلمات مفروغاً منها. هذا هو السبب وراء حقيقة 

الذي  الدعائي  لإلعالن  املتخيلة  القارئة  أن  من  الرغم  عىل  أنه 

يف  روميما  حي  يف  السبت«  »غوي  حكاية  ستعترب  إليه  أرشنا 

القدس شأناً تافهاً، إال أنها لن تجد صعوبة يف تحديد املبدأ الذي 

ينطلق منه.   

والفصل  التعريف  التشخيص/  مبدأ  بأن  نعتقد  هذا،  عىل 

إىل  تاريخها  يعود  معروفة،  سجال  لبنية  متكرر  ظهور  هو 

ما  لدينا  يكن  لم  لو  وحتى  ذاتها،  الحاخامية  الرشيعة  أيام 

منذ  وتاريخها،  البنية  هذه  مصادر  حول  املعرفة  من  يكفي 

نالحظ،  أننا  إال  الحديث،  العرص  وحتى  القديم  العرص  أواخر 

الحركة  بدايات  منذ  املتكرر  ظهورها  تماماً،  واضح  نحو  عىل 

إن  اليهودية.  الدولة  يف  وترسخها  تعززها  ثم  الصهيونية، 

هو  وتكريسها  الـ»غوي«  مؤسسة  عىل  للحفاظ  املطلوب 

بأن  بالتعريف، علماً  الـ»غوي« منه،  يتم إخراج  واقع مشرتك 

القومية اليهودية توفر مثل هذا الواقع، ما يعني أن بإمكانها 

مالءمة  وسط  عملية،  بصورة  الرشيعية،  الرشاكة  تستبدل  أن 

بنية الفصل للظروف السياسية والثقافية التي تمت علمنتها، 

دون تغيري يف بنية الخطاب التي يدور فيها التناقض الرئييس 

بني اليهودي والغريب. أحدثت الصهيونية تغيرياً راديكالياً يف 

العالقات »بني إرسائيل والشعوب« وبني اليهود ومحيطهم غري 

الصهيونية قد أخضعتها  التي كانت  العالقات  اليهودي، وهي 

ملنطق الدولة القومية الحديثة. وقد شمل هذا التغيري الخطاب، 

عن  اليهود  فصلت  التي  ـ  السيايس  واملخيال  السيايس  الوعي 

األكثرية،  وثقافة  األقلية  ثقافة  بني  فصلت  كما  الـ”غوييم”، 

منذ بداية تكّون الـ»غوي«. لكن، يبدو أنه حتى حينما أصبحت 

األقلية أكثرية وتحولت األغلبية إىل صاحب سيادة، استمرت يف 

التمسك بالنمط األسايس من الفارق، لم يحصل اخرتاق يف البنية 

الثنائية ولم يجر فصلها، يوماً، عن الُبعد الالهوتي منها. أنشأت 

الدولة منظومة قضاء رشعّي مستقلة ونقلت إليها صالحية البّت 

التهويد واألحوال الشخصية، فخوّلت بذلك،  الزواج،  يف قضايا 

بصورة فعلية، جميع املحاكم الدينية اليهودية صالحية العمل 

والترصف كحرس عىل القومية. تتعلق الصدامات املتكررة بني 

)التهود  سياساتية  قضايا  حول  والعلمانية  الدينية  السلطات 

والتخفيف  التشديد  بمسائل  املثال(  سبيل  عىل  الزنا،  أوالد  أو 

وحدود االنفتاح،13 بينما هي ال تمس املبادئ األساس يف التمييز 

بني اليهود والـ”غوييم”. 

نشأت  لقد  بامتياز.  البعد  أحادية  الصورة  هذه  لكن 

 settler( استيطاني  استعمار  كحركة  وتطورت  الصهيونية 

colonialism(14، تتمثل يف أن مجموعة من املستوطنني تطلب 

عىل  االحتكارّي،  الحرصّي،  والسيطرة  السيادة  حق  لنفسها 

أجهزة الدولة وتمايز نفسها عن نوعني من اآلخرينـ  األصالنيني، 

من جهة أوىل، واملهاجرين املستبَعدين من املرشوع االستعماري 

إليه متأخراً، وبصورة مرشوطة أحياناً، لكنهم  أو يتم قبولهم 

ال يعترَبون رشكاء »طبيعيني« فيه، من جهة ثانية. ومع إقامة 

من  متكاملة  منظومة  البنية  هذه  صميم  من  تطورت  الدولة، 

اليهود  بني  الفعيل  الثنائي  الفصل  إطارها  يف  ُيماَرس  الفصل، 

اليهود  غري  األصالنيون  فقط:  ليس وحده  لكن  والـ”غوييم”، 

الثانية؛  الدرجة  من  مواطنني  إىل  تحولوا  أو  طردهم  جرى  ـ 

األصالنيون اليهود ـ ُدعوا إىل االنخراط يف املرشوع السيادّي، أو 

ُفرض عليهم األمر عنوة وباإلكراه؛ املهاجرون اليهود الذين لم 

ُيعترَبوا رشكاء طبيعيني يف املرشوع االستعماري، الذي أصبح 

سيادياً اآلن، تم تجنيسهم وضمهم إليه برشوط غري متساوية؛ 

املهاجرون غري اليهود ـ لم ُيسمح لهم، إطالقاً تقريباً، بالدخول 

الذين  الساحقة من  األغلبية  بينما فازت  السيادية،  املنطقة  إىل 

ُسمح لهم بالدخول بمكانة / تعريف »مقيمون مؤقتون« فقط. 

بعض عمليات الفصل هذه تطورت وأصبحت أكثر إحكاماً يف 

إطار منظومات الدولة التي تولت إدارتها، ويف مقدمتها الفصل 

بني املواطنني وبعض الفئات من عديمي املواطنة، بني السكان 

يف  هذه  الفصل  عمليات  تلتق  لم  املهاجرين.  أصناف  وبعض 

بأشكال  بعضها  مع  تتقاطع  بل هي  متسقة،  واحدة  منظومة 

متغرية.15 

املمارسة  يف  أو  الدستوري  املستوى  يف  سواء  نشهد،  نحن 

التمييز  تقوّض  جديدة  وفوارق  مفَهمة  عمليات  الحكومية، 

العودة،  قانون  هو  بنموذج  هذا  وسنبني  وغريب.  يهودي  بني 

املستوى  عىل  عليه:  طرأت  التي  والتحوالت  ترشيعه  سريورة 

يف  مطلقة  أفضلية  اليهود  العودة  قانون  يمنح  الدستوري، 

ملزَم  فهو  ولذا،  ـ  والتجنّس  الهجرة  ـ  حاسمتني  مسألتني 

بتعريف من هو اليهودي.16 يف أعقاب التماسات مختلفة ُقدمت 
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مطلع  يف  القانون  تعديل  جرى  الستينيات،17  يف  املحكمة  إىل 

السبعينيات بصورة ثنائية االتجاه. فقد عرّف اليهودية لغرض 

قانون العودة، رصاحة، بطريقة رشيعية )دينية(، لكنه وّسع يف 

الوقت ذاته دائرة االستحقاق لتشمل، أيضاً، »زوج/ة اليهودي 

وزوج/ة ابن وحفيد اليهودي«.18 وهكذا، أحدث املرّشع توتراً 

“غوييم”  بنفسه.  هو  حددهما  املنطق  من  نوعني  بني  بنيوياً 

خالصون، حسب تعريف القانون، يدخلون إىل القومية اليهودية 

منذ اآلن من بوابة الزواج، زواجهم هم أو زواج أحد والديهم أو 

والدي والديهم، فيتمتعون بحقوق املواطنة الكاملة )باستثناء 

إىل  لالنضمام  الباب  هذا  الدولة(.  داخل  يف  الزواج  يف  الحق 

القومية اليهودية ـ والذي يفتحه ويحدده املرّشع، ال السلطات 

الدينية ـ تم توسيعه كثرياً جداً إبان موجة الهجرة الكبرية من 

الشعوب«(  )»«رابطة  السابق  السوفييتي  االتحاد  جمهوريات 

يف أوائل تسعينيات القرن العرشين. فاز مئات اآلالف من غري 

اليهود وفقاً للرشيعة اليهودية بما يمنحه القانون.19  نسبة ال 

ملعتقدهم وعاداتهم،  بأس بها من هؤالء هم مسيحيون، طبقاً 

التي لم يتنكروا لها هنا يف البالد أيضاً. 

السبعينيات  يف  العودة  قانون  تعديل  ـ  الحالتني  كلتا  يف 

البنية  تتأذى  ـ  التسعينيات  يف  الواسع  الجماهريي  وتطبيقه 

اليهود والـ”غوييم” وينشأ تمييز بني  للفارق ما بني  الكونية 

الحالة األوىل، تعديل قانون  “غوييم” من أصناف مختلفة. يف 

العودة، جرى ترشيع معادلة اليهودي كصورة مرآوية للترشيع 

racial- الجينولوجي. تمت عرقنة  )النازي واكتست منطقها 

صفوف  إىل  “غوييم”  ضم  عرقنته  فأتاحت  اليهودي   )ized

الثانية،  الحالة  يف  وتجنيسهم.  اليهودية،  الرشيعة  وفق  األّمة، 

»ديمغرافياً«،  املنطق  كان  القانون بصورة جماهريية،  تطبيق 

السعي  الصهيونية:  يف  األساسية  املبادئ  ألحد  خاضعاً  أي 

لتحقيق وضمان أغلبية يهودية يف أرض إرسائيل. لكن تطبيق 

هذا املبدأ كان يحتاج إىل عرقنة الـ»غوي«.20 جرى تربير فتح 

السابقة،  السوفييتية  الجمهوريات  سكان  أمام  الهجرة  أبواب 

الذين كانت تربطهم قرابات عائلية مع يهود، بالرغبة الرصيحة 

يف  والفلسطينيني  اليهود  بني  الديمغرايف«  امليزان  »تحسني  يف 

األوكرانيون  أو  الروس  يتمكن  كي  ولكن،  إرسائيل.21  أرض 

املسيحيون من تحسني امليزان الديمغرايف، كان ينبغي التقليل 

من وزن »غرابتهم« والرتكيز عىل الفارق الجوهري الحاسم ـ 

إنهم ليسوا عرباً فلسطينيني.22  

الحدث  إىل  الـ»غوي«  فئات  يف  التقسيم  هذا  عزو  يمكن  ال 

التي  والفرصة  السوفييتي  االتحاد  )تفكك  املحدد  التاريخي 

يف  وبّرره  أتاحه  الذي  الديمغرايف«(  »امليزان  لتغيري  نشأت 

مهاجرو  البالد  إىل  يصل  بدأ  بالضبط،  الفرتة،  تلك  يف  البداية. 

بضع  ومن  رومانيا  تركيا،  األقــىص،  الرشق  من  العمل 

من  املهاجرين  تجاه  االنفتاح  مقارنة  يتعني  أفريقية.  دول 

هؤالء  حيال  والتعامل  باملوقف  الشعوب«  »رابطة  جمهوريات 

يجر  لم  الذين  غالبيتهم،  يف  السمراء  البرشة  ذوي  املهاجرين، 

ضمهم، البتة، إىل الطرف اليهودي يف الرصاع الديمغرايف )بمن 

الذين ولدوا وترعرعوا هنا  األطفال  ـ  التذكري  ـ يجدر  ذلك  يف 

عامة  مؤسسات  يف  خالصة(.  عربية  وثقافتهم  لغتهم  وكانت 

هذا  يصبح  وغريها،  والفنادق  املستشفيات  مثل  مختلفة، 

وأكثر حدة. يمكن أن نرى كيف يجري  التمييز أكثر انكشافاً 

التي  واملناطق  ألصولهم  وفقاً  فيها  األجانب«  »العمال  تقسيم 

أدنى سلم  يف  البرشة  السمر  العمال  يبقى  فيما  منها،  هاجروا 

التدريج، دائماً. وقد خضع رفض املهاجرين غري اليهود، الذي 

كان يبدو حتى ذلك الوقت جارفاً ومستنداً إىل النظرة الكونية 

ُسمح  حني  ففي  عرقنة.  عملية  إىل  اآلخر،  هو  الغريب،  عن 

اليهود من دول »رابطة الشعوب« باالنضمام  للمهاجرين غري 

والتجنس عىل أساس االدعاء بوجود روابط دم مع يهود، حصل 

سؤاالن متقابالن يف األهمية إرسائيليا: من هو اليهودي؟ 

ومن هو الغريب؟
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إحدى الحاالت األوضح التي يتم فيها فرض مبدأ التمايز اليهودي على األنواع 

األخرى من الفصل، القومي والعرقي، هي مشروع التهويد الدولتّي. منظومة 

تهويد وافرة الموارد والصالحيات بغية إقناع اليهود الذين حصلوا على المواطنة 

بموجب قانون العودة بالتهّود ليصبحوا يهودًا شرعيين، وفقًا للشريعة اليهودية. 

أقيمت، لهذا الغرض، وحدة كاملة في الجيش. »أطلق عليها اسم »نتيف« 

)»مسار«(.

أو  حظرهم  تم  مؤقتة،  إقامة  تصاريح  عىل  اآلخرين  جميع 

طردهم بصورة تعسفية بعد أن مكثوا يف البالد لفرتة طويلة. 

ابتداء من نهاية  املقابل، وبصورة رصيحة وواضحة تماماً  يف 

والتسليم  السالم«  »عملية  عن  التخيل  موازاة  يف  التسعينيات، 

الفلسطينيني،  املواطنني(  )غري  الرعايا  عىل  الدائمة  بالسيطرة 

تعاظمت عرقنة »العرب« التي ميزت الصهيونية منذ بداياتها، 

ثم أصبحت أكثر رواجاً، أكثر فأكثر، يف الخطاب العام، كما يف 

الخطاب الرشيعّي ـ الديني لدى تيار الصهيونية الدينية، الذي 

أصبح جناحه الراديكايل متجانساً. أصبح الـ»غوي« الذي تمت 

عرقنته عدواً، أو العكس: الـ”غوييم” الذين اعُتربوا أعداًء تمت 

هذا  يف  شيئاً  الدقيقة  التاريخية  السريورة  تغري  ال  ـ  عرقنتهم 

السياق. األمر املهم هو إنه بسبب عرقنة الغريب، جرى فصل 

جوهرية  سمة  وأصبحت  عينية  تاريخية  ظروف  عن  عدائيته 

مثل  كونية  كانت  التي  الـ»غوي«،  فئة  سماته.  من  سة  ومؤسِّ

فئة املواطنة الليربالية، توزعت اآلن بني األغراب عموماً واألغراب 

ذوي العدائية الجوهرية.23 

العدائية، املواطنة والغرابة ـ هي فئات، تصنيفات، تنطوي 

أنه  يفرتض  والخارج،  الداخل  بني  جوهري،  واحد  فارق  عىل 

يفوق كل الفوارق األخرى وزناً وأهمية. تعريف العدو هو نتيجة 

فيها  الكامنان  والفرق  الفصل  الدول؛  بني  الكراهية  لعالقات 

أن  يفرتض  متغرية  بظروف  ومنوطان  معني  بزمن  محدودان 

تنتفي وتزول مع انتهاء حالة الحرب. املواطنة، يف املقابل، مثل 

الغرابة، هما فئتا انتماء وفرق دائمني غري منوطني بالظروف. 

الفوارق  تمحوان  تعميميتني  فئتني  أيضاً،  تشكالن،  كلتاهما 

يف  متعاكسة:  اتجاهات  يف  هذا  تفعالن  لكنهما  الخصوصية، 

املواطنة، التعميم هو لكل من ينتمي إىل األمة، بينما الـ»غوي« 

يشمل من ال ينتمي. لكن هذه الخالصات عمومية وال تعرب عن 

الدولة  حددتها  التي  الظروف  يف  تحديداً.  اإلرسائييل  الوضع 

يحدد  الذي  السيادة  صاحب  هو  اليهودي  بينما  اليهودية، 

ويعرف العدو والغريب، عىل حد سواء ويف الوقت ذاته، حصلت 

حالة من االنصهار غري املسبوق بني الفئات/ التصنيفات الثالثة 

هذه، مما ولّد ظواهر جديدة: هنالك، منذ اآلن، أغراب يمكنهم 

لغرابتهم،  االنتماء رغم كل يشء )إىل الدولة(، ألن ثمة تجاهالً 

أي لعدم انتمائهم إىل الشعب )حسب الرشيعة(. هذا من جهة 

أوىل. ومن جهة ثانية، هنالك أعداء تم فصلهم كـ »غوييم«، أي 

منذ اآلن وإىل األبد، وأغيار يتم إقصاؤهم كأعداء، أي بالعنف، 

حتى املوت.   

بالتأكيد  تعقيداً  أكثر  صورة  كثيفة،  بفرشاة  هنا،  رسمنا 

وتحتاج إىل تشذيب، سواء من الناحية التاريخية أو من حيث 

استكمال  تم  لو  حتى  أنه  نعتقد  لكننا  هنا.  املستعاد  هيكلها 

هذه الصورة، عىل كل تعقيداتها، إال أن التمييز الثنائي ما بني 

اليهود والـ”غوييم” يبقى قائماً وال ينتفي، أبداً، أمام املبادئ 

تتناقض معه  املبادئ حتى حني  إىل هذه  إنه ينضم  ـ  األخرى 

لكن  ويقيدها،  يحّدها  عليها،  يتغلب  إنه  لدحضه؛  وتسعى 

يصونها أيضاً، من دون أن يلغيها. هاكم، ثانية، مجموعة من 

النماذج املعروفة: مكانة ووضع اليهود السمر البرشة يختلفان، 

عىل نحو جوهري، عن مكانة ووضع غري اليهود السمر البرشة، 

ذاتها، بل  الدول  الحديث عن مهاجرين من  حتى حني يجري 

ومن األحياء ذاتها أحياناً، كما يف حالة املهاجرين من أثيوبيا؛ 

الذين  السابق  السوفييتي  االتحاد  جمهوريات  من  املهاجرون 

ال يستطيعون إثبات رابطة الدوم أو الزواج مع يهود، يبقون 

مهاجرين أغياراً تكون إقامتهم يف الدولة مرشوطة ومحدودة؛ 

اعتبارهم  وتم  بالخيانة  أو  بالتجسس  اُتهموا  الذين  اليهود 

أعداء، يحظون بمعاملة تختلف عن األعداء غري اليهود؛ وال يزال 

الجهاز القضائي يجد صعوبة يف هضم حقيقة وجود إرهابيني 

يهود.   

التمايز  مبدأ  فرض  فيها  يتم  التي  األوضح  الحاالت  إحدى 

والعرقي،  القومي  الفصل،  من  األخرى  األنواع  عىل  اليهودي 

املوارد  وافرة  تهويد  منظومة  الدولتّي.  التهويد  مرشوع  هي 

املواطنة  عىل  حصلوا  الذين  اليهود  إقناع  بغية  والصالحيات 

رشعيني،  يهوداً  ليصبحوا  بالتهوّد  العودة  قانون  بموجب 

كاملة  وحدة  الغرض،  لهذا  أقيمت،  اليهودية.  للرشيعة  وفقاً 
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هّمها  جل  )»مسار«(،  »نتيف«  اسم  عليها  »أطلق  الجيش.  يف 

»رابطة  دول  من  الساحقة  غالبيتهم  جنود،  تهويد  ووظيفتها 

وعىل  العسكرية  الخدمة  تأديتهم  فرتة  خالل  الشعوب«، 

إرسائيل  يف  املتهوّدين  نصف  نحو  وبالفعل،  الجيش.  حساب 

عرب  يأتون  شخص،  ألفّي  نحو  عددهم  يبلغ  والذين  سنوياَ، 

هذا الربنامج.24 من املشكوك فيه إن كان يف العالم كله ما هو 

شبيه بهذه الوحدة العسكرية املكلفة بتحويل الدين أو القومية. 

ينبغي فهم منظومة التهويد بصورة عامة، وبني املهاجرين من 

جهداً  بكونها  خاصة،  السابق  السوفييتي  االتحاد  جمهوريات 

مبدأ  عىل  القيّمة  والعامة  الدولتية  واألجسام  الهيئات  تبذله 

التمايز والفصل اليهودي من أجل إصالح »الخطأ« الذي تحدثه 

العرقنةـ  لليهودي وللغريب، عىل حد سواء. ومن دون معارضة 

اليهود  بني  الفصل  إعادة  إىل  املهوِّدون  يسعى  ذاتها،  العرقنة 

الفصل  منظومة  ينظم  أعىل  كمبدأ  مكانته  إىل  والـ”غوييم” 

الفصل  عمليات  إلغاء  عن  يحجمون  فهم  ذلك،  ومع  بأرسها. 

األخرى، ألنه من غري املمكن تهويد عرب أو مهاجرين تزوجوا، 

أو يريدون الزواج، من يهود، عىل الرغم من عدم وجود موانع 

رشيعية لتهويدهم. 

لطبيعة  إذن، تشكل »نتيف«، يف منظورنا، تجسيداً ممتازاً 

التكافل القائم بني الدولة والنموذج »الكالسيكي« من الغريب. 

احتواء وتقريب، ال  آلية  أن يكون  للتهويد  أنه كان يمكن  ذلك 

اليهودي  والفصل  التمايز  مبدأ  يقوض  كنظام  وتنفري،  تباعد 

بمنعها  مسبقاً،  اإلمكانية  هذه  ألغت  الدولة  لكن  ويخرتقه. 

تنفيذ إجراءات التهويد إال ملن يستحق املواطنة، أصالً، بموجب 

يكون  أال  عىل  عملياً  الدولة  حرصت  هكذا،  العودة.25  قانون 

التهويد فيها أداة تجنيس، أداة ملنح غري اليهود حقوقاً مدنية، 

للرشيعة  وفقا  اليهود،  غري  املواطنني  عدد  لتقليص  أداة  وإنما 

أي  العودة،  قانون  بموجب  يهوداً  يعترَبون  الذين  اليهودية، 

ألم  ابن  هو  )اليهودي  الديني  املنطق  بني  الفجوة  لتقليص 

لديه  من  هو  )اليهودي  املعرقن  ـ  القومي  واملنطق  يهودية( 

واملنطق  من جهة  املنطقني  هذين  بني  وليس  يهودية(،  جذور 

املدني من جهة أخرى.  

الـ»غوي«  االدعاء بأن »تلحيم«  املمكن، ظاهرياً،   كان من 

يمثل عملياً  للصهيونية،  بالنسبة  اآلخر  املعرَقن،  مع األصالني 

شكالً من أشكال »تطبيع« اآلخر. فقد عدنا إىل التاريخ، أصبحنا 

آَخر شعوب أخرى.  آَخرَنا يشبه  أن  الشعوب، كما  ككل  شعباً 

عمليات  واحدة من  كل  إنه يخرتق  يختف.  لم  الـ»غوي«  لكن 

تماماً.  استنفادها  يتيح  ال  نحو  عىل  األمر  ويتكشف  الفصل 

الذي  املدني  املنطق  بتقويض  التهويد  مرشوع  يقوم  هكذا، 

حضن  إىل  يهود  غري  يضم  الذي  العودة،  قانون  عليه  ينطوي 

القومية، بصورة واعية ورصيحة.26 وهكذا تقوم فئة/ تصنيف 

الغريب، أيضاً، بتقويض منطق الفصل ما بني العدو والصديق، 

والذي يميز ما أنواع من العرب، طبقاً لدرجة انتمائهم الوطني. 

»حلف الدم« املشهور مع الدروز لم يجعلهم “غوييم” بدرجة 

التي تحرمهم، من جزء عىل  الدولتية،  الفصل  أقل يف منظومة 

األقل، من االمتيازات املحفوظة لليهود فقط.27  فلنقل، منذ اآلن: 

يهودي ـ »غوي« ليس املنطق الوحيد، لكنه يبقى درجة الفصل 

األعىل يف الدولة اليهودية.28 

فئات/  عن  أيضاً  يميزه  فصل  كمبدأ  الـ»غوي«  تفرُّد 

األمريكي.   )alien( »غريب«  الـ  مثل  أخرى،  مدنية  تصنيفات 

وعىل الرغم من أن أصل الفئات يف تمييزات عرقية وإثنية، إال 

أنها مرت بعملية تعميم تدريجية صاحبها تجريد للبعد اإلثني، 

فأصبحت تشري إىل من هو ليس مواطناً.29 من أجل منحها بعداً 

إثنياً مجدداً يجعلها أداة للتمييز أكثر مما يجيزه القانون بكثري، 

يفعل  كما  الغريب،  عرقنة  معاكسة،  سريورة  إىل  حاجة  ثمة 

دونالد ترامب اليوم تجاه املسلمني والهسبان. غري أن مثل هذه 

السريورة تتطلب موارد وفرية، يتم تفعيلها واعتمادها خصيصاً 

لهذا الغرض وتطبيقها عىل أقلية أخرى يف كل مرة.30 وعىل هذا، 

فإن الفارق اإلثني الذي يخضع لعملية تعميم والفارق املدني 

الذي يخضع لعملية عرقنة، كالهما عىل حد سواء، ليسا مالئمني 

لحالتنا هذه. فالـ»غوي« هو نوع من الفصل األعىل املكرّس يف 

كل منظومة الفصل يف إرسائيل، تتفوق عليها وتقيدها دون أن 

تلغيها.31  

ظاهرياً،  إرسائيل،  ودولة  الصهيونية  الحركة  لدى  كانت 

»الرسمي«  االستخدام  من  للتخلص  وجيهة  وأسباب  حجج 

يكفي  بما  مالئمة  غري  فئة  إنها  الـ»غوي«.  تصنيف  لفئة/ 

فهي  إرسائيل.  ولدولة  لليهودية  القومي  املنظور  ملقتضيات 

تمحو، من جهة أوىل، الفارق بني األصالني غري اليهودي واليهود 

اآلخرين؛ وال تتيح، من جهة ثانية، التمييز بني مستوطنني هم 

يهود  آخرين،  ومهاجرين  القومية  الحركة  من  يتجزأ  ال  جزء 

وغري يهود، ال ينتمون إىل املجموعة التأسيسية، بالطريقة ذاتها.  

وهي ترسم، أيضاً، سلسلة من »التشويشات« يف كل ما يتصل 

بقوانني األحوال الشخصية، الهجرة والتجنيس الخاصة بأبناء 

عائلة غري يهود، والدفن، الذي توقفنا عنده آنفاً. وعىل الرغم من 

إليه،  بل ضمت  الغريب،  من  يوماً  الصهيونية  تتحرر  لم  ذلك، 

بدالً من ذلك، أنواعاً أخرى من املنطق، فنتجت عن الربط بينها 

تناقضات مختلفة وغريبة. ملاذا؟ هل هذه أداة فعالة جداً بحيث 

من  أثر  أم هي مجرد  إشكاليتها؟  رغم  عنها،  التخيل  يمكن  ال 

عالم دارس، محمية طبيعية دينية يف الرواية القومية املعلَمنة؟ 

نحن ال نملك جواباً شافياً ويساورنا شك فيما إذا كان السبب 



67

عدد 75

كانت لدى الحركة الصهيونية ودولة إسرائيل، ظاهريًا، حجج وأسباب وجيهة 

»غوي«. إنها فئة غير مالئمة  للتخلص من االستخدام »الرسمي« لفئة/ تصنيف الـ

بما يكفي لمقتضيات المنظور القومي لليهودية ولدولة إسرائيل. فهي تمحو، 

من جهة أولى، الفارق بين األصالني غير اليهودي واليهود اآلخرين؛ وال تتيح، 

من جهة ثانية، التمييز بين مستوطنين هم جزء ال يتجزأ من الحركة القومية 

ومهاجرين آخرين، يهود وغير يهود، ال ينتمون إلى المجموعة التأسيسية، 

بالطريقة ذاتها. 

يكمن يف مكان واحد وحيد.

»الغريب«  يف  نة  املتضمَّ والشاملة  الحادة  الديكوتومية  هذه 

كانت، منذ البداية، شمولية أكثر مما ينبغي بالنسبة لالستعمار 

يف  ـ  كانت  لكنها  الصهيونية،  مارسته  الذي  االستيطاني 

قومية  كحركة  للصهيونية  بالنسبة  جداً  عملية  ـ  عينه  الوقت 

تتمايز  أن  استيطانية،  كحركة  الصهيونية،  عىل  كان  يهودية. 

ثم رسعان  آخر،  أي يشء  وقبل  أوالً  البالد،  يف  األصالنيني  عن 

قي  مكرساً  مميزاً،  شكالً  واالنفصال  التمايز  هذا  ارتدى  ما 

التمايز  أنماط  عن  ومختلفاً  األصالنيني،  مع  الكراهية  عالقات 

كحركة  أيضاً،  الصهيونية  عىل  كان  لكن  األخرى.  واالنفصال 

هجرة، أن تتمايز عن الـ»غوي« العام، يف أي مكان كان يعيش 

فيه يهود. ولهذا، فإن الدمج ما بني اآلخر املجرد، إرث اليهودية 

أوسع  دمج  من  جزءاً  كان  األصالني،  اآلخر  وبني  الحاخامية، 

بني املرشوعني الصهيونيني املركزيني: الهجرة )أغلبية يهودية( 

واالستيطان )التمدد اليهودي(.32 احتاجت األمم الحديثة التي 

خاضت )أو تخوض اليوم، من جديد( تجربة التأميم إىل عرقنة 

يف  البنيوية  دونيتهم  وتربير  عنهم  التمايز  أجل  من  اآلخرين، 

والروس  األملان  )مثالً،  القومية  للدولة  الكوني  املنطق  إطار 

فرنسا  يف  أفريقيا  شمال  من  العرب  الرشقية،  أوروبا  دول  يف 

القومية  أن  نفرتض  نحن  مكان(.  كل  يف  والغجر  وإيطاليا، 

اليهودية، يف املقابل، لم تكن يف حاجة إىل العرقنة وال إىل الكثرة. 

لم يكن اليهودي ابن أقليات فقط، بل كان آخر أيضاً، وكانت 

سواء  ثقايف(،   Ready Made )كأنها  جاهزة  تمايزه  معادلة 

الحاخامية،  الديكوتومية  بواسطة  اليهودي،  املجتمع  داخل  يف 

يهودي ـ »غوي«، أو كإرث مشرتك لجميع املجتمعات املسيحية 

كان  التي  أيضاً(  اإلسالمية  املجتمعات  مختلفة،  )وبطريقة 

بتأميم  الصهيونية  يهود يعيشون بني ظهرانيها. وحني قامت 

تطور  وقبل  جاهز،  عام  آخر  لديها  كان  اليهودي،  املجتمع 

الييشوف الجديد يف فلسطني/ أرض إرسائيل، لم تكن لديها أي 

حاجة إىل التمييز بني آخرين محددين.  ويف حني كانت حركات 

االستعمار االستيطاني األخرى يف حاجة إىل التمايز، أوالً وقبل 

أي يشء آخر، عن القوة االمربيالية التي تطورت يف كنفها وتحت 

رعايتها، كان عىل الصهيونيني االنفصال بسالم عن املجتمع غري 

اليهودي يف أي مكان كان اليهود يعيشون فيه. 

فوق هذا، كان االستيطان يف أرض إرسائيل بمثابة املوشور 

األسايس الذي نظرت الصهيونية من خالله إىل املسألة اليهودية 

كان،  أينما  يهودي  تجمع  أي  عىل  ُعرض  الذي  الواحد  والحل 

إن  املختلفة.  التجمعات  الحاسمة بني  الفوارق  بمعزل تام عن 

البلدان  يف  اليهود  لوضع  السيايس  والتحليل  التاريخي  التمعن 

سامية  الال  املجموعات  تحديد  إىل  الرامي  والجهد  املختلفة 

االجتماعية  والديناميكيات  املختلفة  األوروبية  املجتمعات  يف 

كلها  هذه  ـ  ازدهارها  عىل  ساعدت  التي  الداخلية  والسياسية 

ُدفع بها إىل الخلفية أو تم التخيل عنها تماماً. هكذا، فقط، كان 

بمقدور الصهيونيني تبني املخطط الثنائي الذي عرضه خطاب 

الحاخامات دون أي تغيري ودون أي رد فعل.33 

إرسائيل  أرض  يف  اليهودي  الييشوف  تثبت  مع  ولكن، 

والتطور القومي الدولتّي، ومع إقامة الدولة القومية اليهودية، 

األرثوذكيس  ـ  الحاخامي  التعريف  بني  واضح  تناقض  نشأ 

لليهودي وبني مصالح الجماعات املختلفة يف املجتمع اإلرسائييل، 

وترسيخ  توليد  إىل  تفيض، ظاهرياً،  أن  املمكن  من  كان  والتي 

ومعها  للتهويد،  أخرى  مسارات  لليهودي،  »ثقايف«  تعريف 

مفهوم تفاضيل ومتعدد الطبقات لغري اليهودي. ثمة شك فيما 

إذا كانت الوظيفية االجتماعية كافية لتفسري التشبث بتعريف 

واملصالح  املنطق  أنواع  مع  الصدام  من  الرغم  عىل  الغريب، 

املختلفة. هل يدل هذا التشبث عىل قلق أو ردة فعل مبالغ فيها 

تالية للصدمة حيال احتمال انهيار حاجز متخيَّل ما، ال يجرؤ 

يهود كثريون، علمانيون وعديمو أي وعي »ديني« أياً كانوا، عىل 

الذي يستبدل الوظيفية االجتماعية  التفسري،  التخيل عنه؟ هذا 

بوظيفية نفسية، هو تفسري محتمل، لكنه قد يكون غري كاف، 

استثنائي  صمود  عىل  شهود  أيضاً،  هنا  نحن،  هل  أيضاً.  هو 
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بالحديث عنها؟ من  افتتحنا  الذي  الواعي،  الخطاب غري  لبنية 

آخر؛  إىل مكان  بالسؤال  الخيار األخري يدفع  النظرية،  الناحية 

الخاصة  الوقتية  إىل  يعيدنا  فهو  التاريخية،  الناحية  من  أما 

تمايز  التي   ،)long dur’ee( الطويلة«  التاريخية  لـ»الفرتة 

الغريب.  الذي عرضناه يف بحثنا عن  الحاخامّي  بنية الخطاب 

نتمنى أن نتوسع يف الحديث عن ذلك يف مكان آخر. 

الخيار  يف  بجدية  النظر  رضورة  إىل  تلميحية  إشارة  ثمة 

األخري نجدها عند توجيه نظرنا إىل خارج إرسائيل، إىل خطاب 

سة له، كما  التمايز اليهودي وإىل الـ»غوي« كفئة تصنيفية مؤسِّ

القومية  للدولة  التابعة  الفصل  آلليات  يخضع  ال  عالم  يف  هما 

اليهودي  الجمهور  قليلة عن  اليهودية. نكتفي هنا بمالحظات 

األكرب يف خارج دولة إرسائيل، أي: يهود الواليات املتحدة. ثمة 

املختلط« بني  »الزواج  الفور.  التي تربز عىل  الفوارق  عدد من 

أكثر من  اليوم  املتحدة  الواليات  اليهود منترش يف  اليهود وغري 

األخري  الشامل  الرأي  استطالع  لنتائج  طبقاً  مىض.  وقت  أي 

األمريكيني  اليهود  من   %20 ،)Pew( »بيو« معهد  أجراه  الذي 

غري األرثوذكس الذين تزوجوا منذ العام 2000، اختاروا أزواجاً 

مفهمة  طرق  ظهور  أيضاً،  يرّسع،  الواقع  هذا  يهود.34  غري 

وسهلة  مبارشة  نتيجة  مطلقاً،  تكون،  ال  هذه  أن  )رغم  بديلة 

الجماعات  أوساط  يف  تجري  الفصل(.  أو  االختالط  ملمارسات 

جداً  مثرية  نقاشات  األيام،  هذه  املتحدة،  الواليات  يف  اليهودية 

وهي  خارجه،  أو  اليهودي  املجتمع  داخل  الزواج  حول  تدور 

وأوساطها  اإلصالحية  الحركة  يف  محصورة  تعد  لم  نقاشات 

فقط، كما كان الحال يف السابق. هكذا، عىل سبيل املثال، اتخذ 

مجلس الحاخامني املحافظني مؤخراً قراراً رسمياً يقيض بقبول 

واستيعاب أزواج غري يهود وأبناء رجال يهود تزوجوا من نساء 

غري يهوديات لم يخضعن إلجراءات التهويد.35   

هذه  أن  عن  الكشف  شأنها  من  أخرى  إضافية  نظرة  لكن 

حدود  مسألة  حول  أساسية،  بصورة  تتمحور،  املناقشات 

الجهد  يشمل  توسيعها.  وإمكانيات  املحيل  اليهودي  املجتمع 

االصطالحي يف هذه السياقات، أيضاً، تفسرياً مجدداً ملصطلحات 

تقليدية مثل »الـ»غوي« »املقيم« التوراتي )هو الذي ليس من 

أبناء إرسائيل، لكنه يعيش بني ظهرانيهم، وطبقاً لبعض قوانني 

التوراةـ  هو مساو لإلرسائييل يف القانون( أو »الذي لديه مخافة 

إلجراءات  الخضوع  دون  اليهودية،  من  يقرتبون  )الذين  الله« 

الهيليني والروماني، وتمت  التهويد( املعروفني لنا من العرص 

إىل  ليرباليون  مفكرون  يميل  مجدداً.  التداول  إىل  إعادتهما 

اعتبار التطورات الديمغرافية فرصة لجعل اليهودية أقل إثنية 

استمرار  عىل  تستبطنه  الذي  بالتهديد  يتأثرون  وال  الطابع، 

وهو  االنفتاح  هذا  يف  الشاب رشيك  الجيل  اليهودي.36  الوجود 

ينضاف إىل تراجع وزن الركنني األساسيني يف الهوية القومية 

الهولوكوست.  وذاكرة  إرسائيل  دولة  ـ  السابق  الجيل  لدى 

باإلمكان  لكن  الوجهات،  هذه  قوة  مدى  تقدير  الصعب  من 

مالحظتها واالنتباه إىل ما فيها من تطورات مفهومية مدهشة.37 

وإىل جانب ذلك، يبدو إنه من املمكن اإلشارة أيضاً إىل محدودية 

ـ  هنا  ذكرها  عىل  جئنا  التي  التغريات  هذه  كل  تميز  أساسية 

الثنائي يهودي/  التعارض  إنها تخص مركباً واحداً فقط من 

الذي يخضع للفحص والبحث من  اليهودية هو  غريب. طابع 

التعريف األرثوذكيس لليهودي 

يواجه تحديات متصاعدة. 
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جديد، لكن ليست ماهية الغريب. شاؤول مجيد، أحد املفكرين 

األكثر جرأة وتشويقاً اليوم يف مسألة إمكانية وجود »يهودية ما 

بعد إثنية«، يتساءل يف كتابه عما إذا كانت اليهودية يف الواليات 

املتحدة ستصمد وتبقى من دون قاعدة إثنية،38 بينما نتساءل 

نحن: هل ستصمد وتدوم بدون الغريب؟  

إرسائيل،  يف  الصهيونيني  اليهود  املفكرين  من  عدد  بذل 

أيضاً، محاوالت لتوسيع نطاق املجتمع اليهودي. ثمة بينهم من 

يقرتح فئة / مصنف »التهويد االجتماعي« أو »املماثلة« طريقاً 

السابق،  السوفييتي  االتحاد  جمهوريات  من  مهاجرين  لضّم 

الذين اسُتقِدموا بموجب قانون العودة، أعضاء يف املجتمع، رغم 

أنهم غري معرتف بهم كيهود، بل ثمة من يقرتح املماثلة ألطفال 

أيضاً.39  البالد،  يف  وترعرعوا  ولدوا  الذين  العمل  مهاجري 

التالؤم يف  عدم  إشكاليات  لحل  كانت محاوالت  كلها  تلك  لكن 

هوامش منطق االنفصال اليهودي، وليس االستئناف عىل أسس 

الدعوة  لهذه  لو تمت االستجابة  املنطق ومقوماته. فحتى  هذا 

ولن  الثنائي  التمييز  يتغري  لن  التسهيالت،  من  املزيد  واعتماد 

تنسحب تعميمية الـ»غوي« املجردة باعتباره آخراً. أما األصوات 

األكثر راديكالية، التي تطالب بتعريف مجدد إلرسائيل كدولة 

املنهجيني  واإلقصاء  الرفض  تواجه  فهي  اإلرسائيلية،  القومية 

إىل  االستجابة  شأن  من  كان  العام.  اإلرسائييل  الخطاب  من 

املدني، عىل غرار  الفارق  القوة عىل مبدأ  الدعوات إضفاء  هذه 

مبدأّي  كان من شأن كال  األقل؛  اليهودي، عىل  االنفصال  مبدأ 

عىل  تهديداً  يشكل  تصادمّي  مسار  عىل  يوضعا  أن  االنفصال 

بالفشل  وبالفعل، منيت  املحفوظتني.  الثاني وصدارته  أولوية 

يف  القومية  بند  يف  »إرسائييل«  تصنيف  فئة/  إدخال  محاولة 

السجل السكاني )بطاقات الهوية(، مراراً وتكراراً، بما يف ذلك 

يزال  وال   ،)2013 العام  يف  األخرية  )كانت  املحاكم  خالل  من 

التمييز بني يهودي وغري يهودي عىل حاله ـ املبدأ األعىل، الثابت 

واملسلم به، يف املواطنة اإلرسائيلية. 

عالقات  بني  الفوارق  كل  مع  مهم.  تمييز   هذا  عن  ينتج 

العالقات يف  الـ”غوييم” تحت سيادة يهودية وهذه  اليهود / 

والـ”غوييم”  اليهود  بني  الثنائي  الفارق  بنية  بقيت  الشتات، 

عىل حالها، بصورة أساسية، يف كلتا الحالتني. لم يتم اخرتاقها 

الديمقراطية  القومية  الدول  يف  الليربايل  التسامح  ظروف  يف 

تماماً  تتجنس  لم  فيها،  تزدهر  التي  املختلط  الزواج  وظاهرة 

حيال  املوقف  وتشديد  السيادي  اليهودي  النظام  ظروف  يف 

الزواج املختلط يف نطاقه، ولم ُتستَبَدل بفكرة اآلخر األصالني 

االستيطاني.  االستعمار  إطار  يف  مشابهة  حركات  تميز  التي 

ترتكز جميع املحاوالت والجهود التقدمية يف هذا السياق، سواء 

يف إرسائيل أو يف الواليات املتحدة، يف تسهيل إجراءات التهويد، 

وليس يف تفكري جديد حول مجرد الفصل الذي يجعل التهويد 

رضورياً وحول الفصل الثنائي الذي ينشأ نتيجة له وبسببه.  

عليه، نحن ندعي بأّن من غري املمكن فهم النظام يف إرسائيل 

أو  الكولونيالية،  القومية،  اإلثنية،  فقط من خالل مصطلحات 

مبدأ  دمج  طبيعة  الحسبان  يف  األخذ  دون  بينها،  توليفة  أي 

التمايز واالنفصال اليهودي الذي ورثته الصهيونية، ثم الدولة 

املجموعات  اعتبار  فإن  الرشيعّي.  الخطاب  من  بعدها،  من 

التي ورد ذكرها أعاله ـ مهاجرون »غري قانونيني«، مهاجرون 

اليهودية،  الرشيعة  حسب  يهود  غري  العودة  قانون  بموجب 

كمنتمني  بهم  معرتفاً  رشعيني  يكونوا  أن  يف  يرغبون  يهود  أو 

للقومية اليهودية ـ بمثابة خطر عىل وجود الدولة اليهودية أو 

صورتها/ طابعها؛ الحظر القانوني للزواج املختلط )واإلجماع 

حياله يف الحيز العام(؛ الوحدة العسكرية املعّدة للتهويد، هذه 

كلها ال يمكن أن تكون مفهومة من دون األخذ يف الحسبان األثر 

الواسع للتميز واالنفصال عن الغريب. ينبغي للنقد املوجه إىل 

املرشوع الصهيوني أن يمر عرب تحليل الصورة التي تبنت بها 

اليهود  بني  الفصل  مرّكباتها،  بمختلف  الصهيونية،  الحركة 

مر  عىل  وعرقنته  الفصل  هذا  تأميم  تم  كيف  والـ”غوييم”، 

السنني، وكيف تم تكريسها يف قلب منظومات الدولة املختلفة 

والهائلة القوة وبواسطتها.    

القدس  يف  أيخمان  كتابها  استهلت  قد  أرندت  حنة  كانت   

طرف  من  املستهَجن«  »التشدق  عن  الذعة  ساخرة  بمالحظة 

هاوزنر، ممثل االدعاء يف محاكمة آيخمان، عن أن تعريف جريمة 

آيخمان هو، بصورة متعمدة، »جرائم ضد اإلنسانية«، ألننا »ال 

عليه، نحن ندعي بأّن من غير الممكن فهم النظام في إسرائيل فقط من خالل 

مصطلحات اإلثنية، القومية، الكولونيالية، أو أي توليفة بينها، دون األخذ في 

الحسبان طبيعة دمج مبدأ التمايز واالنفصال اليهودي الذي ورثته الصهيونية، ثم 

الدولة من بعدها، من الخطاب الشريعّي.
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نعقد تمايزات إثنية«. ذلك أن »القانون الحاخامي )الديني(«، 

الشخصية  املكانة  ويحدد  »يقرر  الذي  هو  أرندت،  تجزم  كما 

للمواطنني اليهود، ما يعني بالنتيجة أن اليهود ال يستطيعون 

الزواج من غري اليهود«. »كان ثمة يشء مدهش«، تضيف أرندت، 

»يف السذاجة التي ندد بها االدعاء بقوانني نرينربغ سيئة الذكر 

والعالقات  املختلط  الزواج  حظرت  والتي   ،1935 العام  من 

اليهود واألملان«. خلف شكواها هذه يختبئ أمل  الجنسية بني 

صهيوني فخور: »كيان قد جعل اليهود، بفعل تعريفه، شعباً 

بني الشعوب، أمة بني األمم، دولة بني الدول، وهذه الدولة ذاتها 

مرهونة اآلن بتعددية لم تعد تجيز الديكوتومية الدينية القديمة 

بعد«.40 الوجود السيادي يف دولة قومية حديثة، أرادت أرندت 

أن تؤمن، سيتغلب يف نهاية املطاف عىل هذه الديكوتومية. طبقاً 

أرندت  أمل  قلب  يتعني  أنه  يبدو  هنا،  عرضناه  الذي  للتحليل 

إىل  اليهودية  القومية  تحويل  بشأن  عقب،  عىل  رأساً  الساذج 

دولة  جعلها  نحو  الجهد  يف  الصحيح،  هو  العكس  دولتية41. 

الدينية  »الديكوتومية  إرسائيل  دولة  ذوتت  األمم،  بني  القومية 

القديمة« وحولتها إىل جزء من شكل نظامها وصيغته/ منَحتها 

غري  دينامياً،  دمجاً  وحققت  علمانياً،  عرصياً،  حديثاً،  تعبرياً 

مسبوق ربما، بني فهم اآلخر القومي بصورة تعميمية ومجردة 

وفهمه بصورة معرَقنة ومفصلّة املرّكبات.  

يف ضوء الدور الذي تلعبه إرسائيل اليوم يف تصميم الهوية 

العامة والخاصة لليهود يف العالم أجمع، وخصوصاً يف الواليات 

النظام  حدود  كثرياً  يتجاوز  انعكاس  لهذا  ثمة  املتحدة،42 

والثقافة يف إرسائيل ومجاالتهما. وحتى من غري الرابطة املبارشة 

اآلَخِرّية  هيكلية  أن  يبدو  ومنظوماتها،  اليهودية  الدولة  مع 

نة يف »الغرابة« بقيت دون أي استئناف، إطالقاً تقريباً.  املتضمَّ

ينبغي علينا من أجل اخرتاقها وتوسيع حدود املخيال السيايس 

اليهودي، التفكري بأنفسنا كيهود يعيشون يف عالم ال “غوييم” 

فيه.  سيكون هذا عاملاً يحظى فيه “غوييم” اليوم، من جديد، 

جانبها،  إىل  اليهودية  فيه  وتظهر  الجمعية  الهويات  بتعدد 

كواحدة من هويات متعددة ومختلفة. سيكون هذا عاملاً يكون 

فيه اليهود رشكاء يف مجتمع ما هو إال مجتمع ضمن مجتمعات 

مع  عالقتها  هويتها،  مجموعة  يف  أعضاء  وليس  إطارها،  ويف 

خارجها،  للحياة  فهمها  إرسائيل،  أرض  مع  رابطتها  الرب، 

ومن  بواسطة  محكومة  بها،  املحيط  العالم  مع  عالقاتها  وكل 

م. سيكون هذا  خالل منظومة االنفصال عن اآلخر املجرد واملعمَّ

بأشكال  املختلفة  اليهودية  املجتمعات  حدود  فيه  تتغري  عاملاً 

وملدى  املحلية  لظروفها  طبقاً  مختلفة،  وبدرجات  مختلفة 

كثرية  أنواع  املجتمعات  لهذه  سيكون  لديها.  الضيف«  »إكرام 

من االنفصال والتمايز، دون أن يكون أحدها، ثنائية ومجردة، 

سائدة ومتحّكمة باألخرى.43  

من يرغب يف إعادة التفكري باليهودية من جديد، يتعني عليه 

أن يكون قادراً عىل تخيّل يهود يف عالم يعج بغري اليهود، من 

مختلف األلوان واألصناف، لكن ليس فيه “غوييم”.44   

ترجمة من العربية: سليم سالمة
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األم واعتمادهم عىل رعاية سلطة إمربيالية بصور مختلفة. لكن يف 
جميع الحاالت املعروفة، وفضال عن التربيرات األيديولوجية وجودة 
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كان  بالطبع،  بمقاومة  قوبل  الذي  التغيري،  هذا  وثقافتهم.  أرضهم 
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