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* محاضر في كلّيتي إلياس - عبلني، وبيت بيرل.

ال تزال  الذاكرة، الهوية اجلماعية، اجليش اإلسرائيلي، مستقبل 
الفينة  بني  تثار  األساسية  املواضيع  من  وغيرها  ككيان،  إسرائيل 
واألخرى على مستويات مختلفة، من أبرزها املستوى األكادميي. 
ويجد القارئ أن مواضيع كهذه ال تطرح ملجرد البحث وإثراء املكتبات 
اجلامعية بالبحوث والتبجح بكثرتها، بقدر ما تسعى إلى رسم سياسة 
العسكريون  واخلبراء  ومستقبله.  اإلسرائيلي  املجتمع  لواقع  واقعية 
التي جتري على الساحة  املتغيرات  والسياسيون ليسوا في غفلة عن 

الداخلية في إسرائيل، والعاملية خارجها والتي تنعكس عليها. 
لهذا رأينا أن نختار ثالثة كتب تركت أثرا كبيرا في النقاش األكادميي 
واجلماهيري واإلعالمي على مدار فترة طويلة. الكتب الثالثة رأت 
النور تباعا خالل السنوات الثالث األخيرة، وهذا يدل على عمق 
األزمة التي يعيشها املجتمع اإلسرائيلي ومناداته بتوفير حلول ملآزقه 

د. جوني منصور *

ما بني الذاكرة والهوية القومية واجليش

 وتعميق الشرخ االجتماعي

معمقة  مراجعة  لها  مقدمني  الكتب  ه��ذه  اخترنا  هنا  وم��ن  ومحنه. 
لنتيح للقارئ املعني بهذا املوضوع معرفة ما يدور في أروقة األكادميية 
مصيرية  ق��رارات  على  تنعكس  مواضيع  من  اإلسرائيلية  واملؤسسة 

وخطوات مركزية في صياغة واقع إسرائيل ومستقبلها.

* * *

سوى  ليست  وكأنها  تفهم  قد  باملستقبل  تتعلق  كثيرة  »طروحات 
هذيانات أو أفكار شخصية فقط ،ولكن على ما يبدو أن هناك حاجة 
ماسة إلى التوجه نحو أسلوب جديد لرؤية املستقبل باالستناد على 
بناء  التوجه ميكن  خبرات املاضي وعيش احلاضر، ومن خالل هذا 
رؤية تقريبية مؤسسة على قواعد أكثر صالبة من مجرد تخمينات أو 
البقاء في نقطة الالحترك«. بهذه الكلمات يحاول دافيد پاسيغ مؤلف 
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هناك شعور في إسرائيل أن مجتمعها مير في محنة روحية وثقافية 
عميقة جدا. ويطرح سؤال محوري ملاذا تسود في إسرائيل أفكار أنها 
أين  من  ويتساءل  احملنة؟  هذه  تعيش  وأنها  الثالث  العالم  من  دولــة 
جاءت مثل هذه التساؤالت ذات املالمح السوداء؟ وباملجمل القائم فإن 
إسرائيل تعيش على احصائيات واستطالعات تقوم بها دائرة اإلحصاء 
املركزية أو مكاتب شركات استطالع آراء اجلمهور حول مقياس الرضا 
او عدمه، تبني وجود رضا عام من الوضع القائم ولكن ذلك في تراجع 

مع توقعات اجلمهور املستهدف مستقبال.

اختبار مستقبل إسرائيل« طرح موضوعه  املستقبل:  كتاب »بوصلة 
أو  تصورات  رسم  نحو  يتجه  أنه  أي  الكتاب.  عنوان  يحمل  الذي 

سيناريوهات تتعلق مبستقبل إسرائيل من كافة الزوايا واالجتاهات.
يتألف الكتاب من 550 صفحة وصدر في نهاية شهر متوز املنصرم 
عن دار يديعوت احرونوت في تل أبيب. وأثار الكتاب نقاشا عاما 
وأكادمييا في أوساط إسرائيلية مختلفة، لكونه يحطم ُمَسّلَمات وفق 
تاريخية  وقائع  صرفة  علمية  بصورة  يناقش  ولكونه  املؤلف،  رؤية 
وأحداثا سياسية ذات صلة بإسرائيل أو بالشعب اليهودي في إسرائيل 
توجهات صهيونية  يخلو من  الكتاب ال  فإن  وخارجها. ولإلشارة 
الوطنيني  املتدينني  من  املؤلف  لكون  ديني،  طابع  ذات  يهودية  أو 
الدينية  التوجهات  ذات  اإلسرائيلية  ايالن  بار  جامعة  في  وُيحاضر 

اليهودية الواضحة.
ويهدف مؤلف الكتاب إلى وضع عدة تصورات )سيناريوهات( 
صلة  ذات  مصيرية  بقضايا  تتعلق  القارئ  أمام  وبرامج  ومخططات 

بإسرائيل، وذات صفة ُمحّيرة.
ويهدف الكتاب إلى كشف النقاب عن مقاييس مستقبلية توضح 
مكانة إسرائيل لشعبها وهويتها ككيان سياسي قرره الشعب اليهودي 
وفقا ملقررات مشروع بازل الصهيوني من العام 1897، وأنه بات 
من الضروري إحداث تغييرات جذرية على هذا الكيان بكونه ُمْنَتجا 

متحركا وغير جامد.
يتألف الكتاب من خمسة أبواب، بحيث أن كل باب مكون من 
عدة فصول. وتعالج األبواب والفصول قضايا الساعة التي يعاني منها 
املجتمع اإلسرائيلي، أو تلك القضايا التي يجب أن يفكر بها ساسة 
إسرائيل في نظرتهم وخططهم املستقبلية. ويقدم توقعات مبنية على 

معايير علمية ومعادالت مدروسة وفق نظم علمية. 
وملاذا بذل مؤلف الكتاب هذا اجلهد الكبير في وضع كتابه من قراءة 
كتب مباشرة للموضوع أو ذات صلة بعيدة وفي مجاالت وميادين 
علمية مختلفة؟ من الثابت أن اإلجابة عن هذا السؤال يقدمها باسيغ 
التنازالت  تقدمي  إطار  في  البقاء  ميكنهم  ال  اإلسرائيليني  أن  بحيث 
القيادات  تبنتها  التي  واالرجتالية  العفوية  باستراتيجية  التمسك  أو 

اإلسرائيلية من فترة طويلة. 
وجدير ذكره هنا أن ما ُيسمى ب� »علم املستقبل« ليس علما رسميا 
أبعادا واسعة  يأخذ  ذاته  املوضوع في حد  أن  العلم  في إسرائيل مع 
ويرتب  األف��ك��ار  ينظم  بكونه  واألوروب��ي��ة  األميركية  اجلامعات  في 
ذات  أو  مصيرية  لقضايا  سيناريوهات  ع��دة  وي��ط��رح  ال��ط��روح��ات 
صلة بواقع ومستقبل شعب أيا كان، أو حتى مؤسسة ومصنع وغير 
امل��وض��وع يحمل في جنباته  ذل��ك. وف��ي حقيقة األم��ر أن مثل ه��ذا 
السياسية  األح��وال  على  سحبها  ميكن  صرفة،  اقتصادية  توجهات 

واالجتماعية.
واتبع كاتب الكتاب طريقة عرض املواضيع بُأطرها العامة والكبيرة، 
أي مبفاهيمها العلمية العاملية ثم حتول إلى املفاهيم اإلسرائيلية محاوال 
توضيح الترابط بينها او عدم الترابط وضرورة السير مبوجب املتغيرات 
العامة في  التي تؤثر على مجرى احلياة  أو تلك  العالم  احلاصلة في 

إسرائيل. 
ومن الواضح أن املجتمع اإلسرائيلي يعيش منذ فترة ليست بقصيرة 
أجواء من التشاؤم والشعور بأن إسرائيل هذا امُلْنَتج املميز في القرن 
العشرين قد وصل إلى نهاية صالحيته، إال أن باسيغ في كتابه هذا 
بأن  والفرح  التفاؤل  من  شيئا  اإلسرائيلي  الشعب  مينح  أن  يحاول 
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املستقبل سيكون أفضل اعتمادا على ما يفعله الشعب اإلسرائيلي أو 
ما يفعله زعماء إسرائيل. 

واحتاج املؤلف إلى بذل جهد كبير لتوضيح مسيرة بحثه وطريقة 
هوية  مقدمتها  وفي  اإلسرائيليني  بال  تشغل  التي  للمواضيع  عرضه 
اإلسرائيلي وهوية إسرائيل املستقبلية. كان جهده في توضيح سبب 
الفلكية  التوقعات  باب  من  ليس  املستقبلي  البحث  تبني  إلى  جلوئه 
أو األبراج، إمنا باالعتماد على خبرات علمية وتراكمات ملعطيات 
كمية ونوعية أساسها معادالت رياضية وإحصائية وحتليالت سياسية 
واقتصادية وغيرها )بامكان احلاسوب أن يوفر مثل هذه املعطيات(.

وننظر إلى  أن العاملني التكنولوجي والتطور العلمي ساهما في 
توفير توقعات مستقبلية لظواهر عامة وليس حلاالت خاصة وفردية 

أو جماعية ضيقة للغاية.
وال يوجد هنا دور للمؤرخني لكونهم يتعاملون مع املاضي مبا يقدمه 
من حقائق ومعطيات. ولكن دورهم كامن في فهم الدورات التاريخية 

للحضارات والدول وما ميكن استنتاجه مستقبال.
إلى  يسعون  إمن��ا  املاضي  أح��داث  بفهم  يكتفون  ال  واملستقبليون 
االستفادة مما كسبوه من هذا املاضي لدراسة احتماالت مستقبلية لم 
تؤخذ باحلسبان سابقا. ويشير املستقبليون إلى أن املستقبل هو محور 
فعاليات اإلنسان ونشاطاته، وأن قيمة املاضي كامنة في مدى استعماله 
إلنارة أجزاء من املستقبل، أي انه يجب العمل حاليا او حاضرا وفقا 
لتقديرات شبه ثابتة في املستقبل. وهنا الطرح األساسي في الكتاب 
أن املستقبل هو الذي يجب أن يكون بوصلة إلسرائيل في سلوكها 
احلاضر مستفيدة من خبرات وتراكمات املاضي. أي انه يجب عدم 
التوقف عند املاضي لكونه غنيا باملوروث الثقافي واحلضاري اليهودي 
واخلبرات اليهودية في العالم، إمنا ماذا يجب أن تكون صورة إسرائيل 
في املستقبل وفقا ملعطيات ستحدث في املستقبل وهي منظورة أو شبه 

منظورة في احلاضر.
املشكلة التي تعيشها إسرائيل ويعيشها املجتمع اإلسرائيلي فيها أن 
فهم الواقع هو بصورة وحدات منفصلة دون أخذها رزمة واحدة على 
أساس ترابطها مع بعضها البعض. ويستعني هنا ب� »نظرية املنظومات 
General Systems Theory ، وهذه بالضرورة تضع  العامة« 
إسرائيل بكاملها أمام اختبار مستقبلي مركزي، حيث أن احلاضر، 

بفهم مستقبله، يوضح بصورة معمقة املستقبل. 
هناك شعور في إسرائيل أن مجتمعها مير في محنة روحية وثقافية 
أفكار  إسرائيل  في  تسود  ملاذا  محوري  سؤال  ويطرح  جدا.  عميقة 

أنها دولة من العالم الثالث وأنها تعيش هذه احملنة؟ ويتساءل من أين 
جاءت مثل هذه التساؤالت ذات املالمح السوداء؟ وباملجمل القائم 
دائرة  بها  تقوم  واستطالعات  احصائيات  على  تعيش  إسرائيل  فإن 
اإلحصاء املركزية أو مكاتب شركات استطالع آراء اجلمهور حول 
مقياس الرضا او عدمه، تبني وجود رضا عام من الوضع القائم ولكن 

ذلك في تراجع مع توقعات اجلمهور املستهدف مستقبال.
وبرأيه إن هوية األجيال احلالية والقادمة ستكون مجردة من جوانب 
عاطفية وروحية كثيرة عمل عليها آباء الصهيونية ومؤسسو إسرائيل. 
وعندها ستكون محنة القيم األخالقية اشد وطأة وقوة. وهنا ستطرح 
مسألة فشل األجيال السابقة في جتهيز وبناء هوية األجيال احلالية حتى 

العام 2020 ولعقود أطول. 
كان الكاتب اإلسرائيلي عوز املوغ قد وضع كتابني بعنوان »الصبرا 
النخبة اإلسرائيلية«  � حتوالت قيم لدى  � صورة« و »وداع شروليك 
طارحا فيهما محنة القيادة اإلسرائيلية في صنع هوية إسرائيلية موحدة 
إلى  السابقة غادرت  القيادات  أن  إذ  اإلسرائيلي،  للشعب  وواحدة 
بيوتها والقيادات املوجودة حاليا والتي ورثت تلك هي متوسطة في 
أدائها وتوجهاتها احلياتية وطريقة اتخاذها القرارات املصيرية. يقول 
الضرورية  ومعادنه  فيتاميناته  من  يفقد  اإلسرائيلي  »اجليش  امل��وغ: 
لوجوده... كل من يجول في اجليش يلحظ  خلوه من املادة الروحية، 
ويوضح   .»)2006 )صيف  لبنان  حرب  في  احملنة  بهذه  وُصفعنا 
املوغ هوية اجليش احلالية بكونها خالية مما كان يعرف ب� »نخبة الصفوة 
انهيار الكيبوتس لم يكن جراء عدم  اإلسرائيلية«. ويعتقد املوغ ان 
جناعة املشروع االشتراكي »إمنا بسبب تبني أسلوب التصنيف السلبي 
لأعضاء. حيث هناك هجرة مؤملة ألشخاص كانوا صفوة وعلية القوم 

منهم تكون اجليش، هؤالء لم يعودوا قائمني أبدا«.
في  م��رك��زي  عامل  التقليدية  ال��زع��ام��ة  ف��ق��دان  ب��أن  باسيغ  يناقشه 
تشويه أسس الهوية وان تفكك األحزاب واألطر السياسية العقائدية 
تثبيت  اج��ل  م��ن  النضاالت  دور  ت��راج��ع  ف��ي  آخ��ر  عامل  والنضالية 
الهوية. مبعنى آخر فقدان خط الرؤيا املستقبلية، هذا هو جيل حزب 
أنهم  ذاتية، حيث  لديهم مصالح  أفراد  فزعماء كدميا هم  »كدميا«، 
حينما سيتركون املعترك السياسي لن يكون في ذاكرة الناس أي شيء 

عنهم. 
ووسط هذا التشاؤم يعتقد أن في آخر النفق محاولة من قبل اجليل 
احلالي البعيد عن التعاطف تتيح فرصة بناء أسرة إسرائيلية جيدة تكون 
الشديد  القلق  يبدو بوضوح  لتكوين مستقبلي جيد.  ولكن  أساسا 
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ويضع باسيغ الفلسطينيني أصحاب األرض األصليني في نقطة موازية 
للتفكير اليهودي ـ اإلسرائيلي في أسباب وجذور الصراع، أي أن عليهم 
دراسة أسباب ودواعي الصراع وأن يتوصلوا إلى إجابات. وهذا التوجه 
يعني مساواة طرفي الصراع بكونهما يتحمالن مسؤولية مشتركة عن 
الصراع!! وملا كانت حالة املالحقات قد ولت فإنه ال حاجة في املستقبل 

لهجرة يهود إلى إسرائيل. وإسرائيل ككيان هي دولة اختيار.

الذي يلف توجهه بخصوص دور اجليل الشاب في إسرائيل حيث 
أن هذا اجليل ميتلك هوية »فردانية« صرفة. 

أساسا  بكونها  يتبناها  فهو  والسالم  احل��رب  دورة  بخصوص  أما 
لتجارب اإلنسانية وبالتالي هي جزء من حياة إسرائيل وتعاطيها مع 
وجودها ومع الدول العربية احمليطة بها. وهنا يدخل بعمق إلى مسألة 
ماذا على إسرائيل أن تفعل في إدارة صراعها ومواجهاتها لأحداث 
املتوقعة مستقبال؟ فكل من له عينان يدرك متاما أن تراكمات جتري في 
اآلونة األخيرة جتهيزا حلرب بني إسرائيل وجاراتها أو بعض منها، ومن 
الثابت أن إسرائيل تسير نحو حرب كبيرة وشاملة قد تكون حاسمة 
للصراع بينها وبني جيرانها!!! واحلسم لن يكون دائما وثابتا إمنا مؤقتا 
إلضعاف الطرف اآلخر )أي الفلسطينيني والعرب(، بحيث سيبقى 
الصراع دائرا ولن يتوقف. وستحدث حروب أو معارك محددة كل 
10 -12 عاما، كما جرى إلى اآلن )ستة حروب خاضتها إسرائيل 
ضد العرب عدا عن مئات من االجتياحات والنشاطات العسكرية(. 
وبرأيه أن حدثا كبيرا سيقع بني 2018 و 2020 سيكون إلسرائيل 
دور بارز ومركزي فيه، وهذا احلدث لن يأتي من فراغ بل هو نتيجة 
حتمية لتراكمات كبيرة وشديدة القوة. ويقصد بهذا احلدث حصول 
حرب كبيرة. حرب ستحدد مؤقتا مصير الصراع، مبعنى أن الصراع 
لن يصل إلى نهايته ال باحلرب وال باملساعي السلمية. ويحاول أن 
يربط هذا احلدث مع الدورة التاريخية التي يطرحها معاجلو املستقبل، 
حيث ستكون القوة السائدة والوحيدة في العالم أو مبشاركة قوة أخرى 
وال يستبعد أن تكون هذه روسيا والصني معا أو منفصلتني. ويرى انه 
من املمكن أن تكون أملانيا وروسيا وفرنسا هي احملور الذي سيقف 
في مواجهة الواليات املتحدة، ولكون  هذه الدول بدأت تزيد من 

القوة  للعراق.  األميركي  واالحتالل  لالجتياح  معارضتها  منسوب 
االقتصادية الصينية ليست بسيطة وسيكون لها دور بارز في الشرق 
بالصراعات  تتأثر  إسرائيل  ف��إن  لهذا  إس��رائ��ي��ل.  فيها  مب��ا  األوس���ط 
وسياساتها  موقعها  ج���راء  منها  الصغيرة  وح��ت��ى  الكبيرة  ال��دول��ي��ة 
اخلارجية لضمان حماية وجودها ومستقبلها األمني. ويوصي بهذا 
اخلصوص القيادات اإلسرائيلية مبا يلي: »ستكون احتفاالت الثمانني 
لوالدة إسرائيل مؤملة أو ذات أحداث مؤملة وستشهد إسرائيل والدة 
جديدة«. ويطالب القيادة اإلسرائيلية احلالية والالحقة بعدم التنازل 
عن األراضي التي احتلت )ُحررت مبفهوم إسرائيل(، إمنا االستفادة 
املستقبل. وال يرى في  القادمة ال محالة في  منها ملواجهة احلروب 
السالم هدفا بل وسيلة لترتيبات أخرى حتتاج إليها إسرائيل لتثبيت 
باحلسبان.  إسرائيل  خسارة  مسألة  اخذ  ويجب  وكيانها.  وجودها 
ومن املستحسن أن تكون إسرائيل جاهزة ألية خسارة. إذ إن خسارة 
في  اخلسارة  دبلوماسي.  اجناز  حتقيق  عملية  تسهل  أن  ميكن  معركة 
تنجيع وإعادة  آلية  بقدر ما هي  تاما  له ليست فقدانا  بالنسبة  احلرب 
بثه ونشره في أوساط  بناء )هذا شعور يحاول كثيرون في إسرائيل 
الشرائح املختلفة بعد الهزمية في احلرب األخيرة التي شنتها إسرائيل 
على لبنان في متوز 2006(. لهذا يرى أن حاجة إسرائيل في املستقبل 
لقيادة عقائدية وليست انتهازية. ولكن لم يأخذ باسيغ في معرض 
شرحه لهذا املوضوع ما يجري لدى العرب والفلسطينيني من حتركات 
جتاه توفير حل للصراع، أو أن ما يأخذه العرب ليس في قدرته التأثير 

على وضعية إسرائيل وعلى مستقبلها.
مع  ل��ل��ص��راع  املستقبلي  ط��رح��ه  ف��ي  ج���ذري  تغيير  أي  يظهر  وال 
الفلسطينيني فيطالب باعتراف الفلسطينيني بإسرائيل وبحقوق اليهود 



152

في األماكن املقدسة بالنسبة لليهودية، ويقبل الشراكة مع املسلمني فيما 
هو مكان مقدس دينيا إلتباع الديانتني. وإذا اعترض الفلسطينيون على 
ذلك فستدعو إسرائيل دول العالم إلى الضغط على الفلسطينيني لقبول 
التام لهذه القضايا وغيرها يرى أن يكون  ذلك. وفي حالة الرفض 

احلسم باللجوء إلى استعمال السالح والقوة والعنف. 
إسرائيل  أن  ي��رى  فإنه  املستقبل  في  االقتصادي  وضعها  وح��ول 
ستشهد منوا وازدهارا اقتصاديا خالل العقد الثاني من القرن احلادي 
والعشرين، أي بني 2010 و 2020. ولن تتوقف إسرائيل سياسيا 
واقتصاديا أمام أي خطر يداهمها إذ أنها وفقا لرؤيته ستواصل سعيها 
التي  البشرية  القوة  عن  بواسطتها  تعوض  تكنولوجية  قوة  بناء  إلى 
ستشهد تراجعا جراء تراجع الزيادة في عدد اليهود في إسرائيل وتوقف 

الهجرة اليهودية من اخلارج إلى إسرائيل.
وحينما يصل إلى عمق البحث عن جذور الصراع بنية بناء هوية 
إسرائيلية للشعب اليهودي في إسرائيل فإنه يطرح سؤاال باعتقادي 
يطرح  ال��ص��راع.  تكوين  عن  الذاتية  املسئولية  حتمل  من  تهرب  فيه 
بدأ؟ ويحاول اإلجابة عن هذا  الصراع، كيف  سؤاله حول مصدر 
السؤال بكونه أساسا لرؤية اليهودي لذاته أوال وقبل أن يتطرق إلى 

فلسطني  في  اليهود  أنشأه  ال��ذي  فالكيان  وج��ذوره.  الصراع  أسس 
ليس طبيعيا وهو يقر بذلك، إذ انه لم حتدث في التاريخ البشري حالة 
كهذه، أن ُيقام كيان بعيد عن مراكز وجود اجلماعات اليهودية ومن 
منطلقات هوية دينية »أي يهود«، فلغاتهم مختلفة وعاداتهم املدنية 
واحلياتية متنوعة، وما يوحدهم باعتقاده »الهوية الدينية«، وبالطبع 

فهذا موضوع للنقاش بني تيارات يهودية وإسرائيلية. 
نقطة  في  األصليني  األرض  أصحاب  الفلسطينيني  باسيغ  ويضع 
موازية للتفكير اليهودي � اإلسرائيلي في أسباب وجذور الصراع، أي 
أن عليهم دراسة أسباب ودواعي الصراع وأن يتوصلوا إلى إجابات. 
وهذا التوجه يعني مساواة طرفي الصراع بكونهما يتحمالن مسؤولية 
فإنه ال  الصراع!! وملا كانت حالة املالحقات قد ولت  مشتركة عن 
حاجة في املستقبل لهجرة يهود إلى إسرائيل. وإسرائيل ككيان هي 
اثنية  فيها كجماعة  العيش  اختاروا  املهاجرين  أن  اختيار حيث  دولة 
ولكنها مركبة ومتعددة. وهنا يجب على اإلسرائيلي أن يحدد هويته 
أخرى،  هوية  بناء  نحو  فتوجههم  الشتات  في  اليهود  أما  النهائية. 
ونقصد هنا من كانوا في اجلانب العلماني، وهذا ما يخيف األوساط 
في  لليهودي  وذوب��ان  اندماج  من  الصهيونية  واإلدارة  اإلسرائيلية 

احلرب على غزة: أحدث الرهانات على العنف.
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إن التجربة التي عاشتها إسرائيل على مدار ستة عقود من الزمن بينت 
أن الثقافة اإلسرائيلية التي حاولت قيادات إسرائيل تكوينها لم تؤت 
أكلها مطلقا، لذا )كما يعرض باسيغ( على الشعب اإلسرائيلي أن يتبنى 
الثقافة أو احلضارة اليهودية ألنها حتمل نظرة بعيدة املدى وليست 
كالثقافة اإلسرائيلية ذات الرؤية القصيرة واحملدودة زمنيا. وفي هذه 
احلالة على املجتمع اإلسرائيلي البحث عن شخصيات رمزية من املاضي 

واحلاضر ذات صلة باليهودية كي يتمكن جيل املستقبل التمثل بهم.

العالم. وان إسرائيل ككيان هي موطن »هدف« يهاجر إليها اليهود 
من العالم لبناء عائلة أو حملاولة العيش فيها بهدوء، وهذا ما ال توفره 

األحوال اجلارية حاليا.
بناء كيان  وإزاء هذه التحوالت فهو يرى أن على ربابنة إسرائيل 
إليه  الذي دعا  الصهر«  »أتون  بناء  تبني أن محاوالت  أن  بعد  جديد 
الستة  العقود  م��دار  على  فشله  واثبت  مؤقتا  كان  غوريون  بن  دافيد 
األخيرة. وما يحصل في إسرائيل اآلن فقدان الهوية التي حلم آباء 
الصهيونية ببنائها، ولذا سيحصل تفكك وبالتالي هذه فرصة للشعب 
في إسرائيل أن يعيد بناء هويته وكيانه من جديد. وستعمل قوى كثيرة 
على بسط سيطرتها على قطاعات واسعة من إسرائيل وتفرض هوية 
تؤمن بها. وستكون  هناك قوى ستعمل على دمج إسرائيل في قارب 
التعامل مع  لها  يتاح  اليهودية كيما  العوملة وبالتالي أضعاف هويتها 
العالم وفقا ألسس العوملة. وقد تقع حرب أهلية. ويجب السعي 
بجدية كي ال يحصل ذلك ألن فيها نهاية هذا املشروع الذي يحمل 
اسم »إسرائيل«. ولهذا فهو يعتقد أن الكيان اليهودي لم يولد بعد 
بنسخته األخيرة، ولذا يجب اخذ كثير من األمور في عني االعتبار 

واحلسبان. 
وخالصة األمر هنا في هذا املجال أن إسرائيل ليست في حالة انهيار 
كلي إمنا تفكك، من اجل إعادة البناء. أي أن العقود الستة ما هي إال 

عملية متهيدية لبناء نسخة نهائية من املشروع الصهيوني. 
الرفاه  العالم من زوال دولة  التفكك ما يجري في  ومن إشارات 
االجتماعي وهذا ما يحصل في إسرائيل أيضا، والكل مدرك لهذا 
الوضع مبا فيهم األحزاب املتدينة التي حتاول الظهور مبظهر املدافع عن 
الطبقات املسحوقة من الشعب اإلسرائيلي. وإزاء تفكك مؤسسات 

الرفاه االجتماعي ستظهر مؤسسات وجمعيات العمل األهلي بكثافة 
وستقوم مقام املؤسسات الرسمية التابعة للحكومة، وهذا ما يجري 
فعال على ارض الواقع في إسرائيل. فأمام عجز احلكومة في إسرائيل 
العمل األهلي  فإن مؤسسات  ملواطنيها  لقمة عيش كرمية  توفير  عن 

ستقوم بدورها، أي بدور احلكومة.
أما موضوع اإلرهاب فإنه يتفق مع الترويج أن إسرائيل تتعرض 
لعمليات إرهابية أو أنها مستهدفة بصورة دائمة، بالطبع دون أن يشير 
مطلقا إلى ما تقوم به إسرائيل أو ما ستقوم به  إسرائيل مستقبال من 
عمليات إرهابية ضد مواطنيها العرب الفلسطينيني أو ضد الفلسطينيني 
في األراضي الفلسطينية احملتلة أو ما ستقوم به إسرائيل ضد دول عربية 
عامة أو مواقع فيها. من الواضح أن اخلوف املركزي الذي يطرحه 
ب� »اإلس��الم األصولي«، لكون هذا اإلس��الم يحارب  هو مما ُيسمى 
توجد  انه  ويدعي  احلرية.  ومبادئ  واملعاصر  احلديث  املجتمع  قيم 
حماس  إلى  إضافة  يهودية،  فيها  مبا  إرهابية  تنظيمات  إسرائيل  في 
وفتح وحزب الله، فكيف ستواجه إسرائيل هذه التنظيمات؟ برأيه 
ان إسرائيل يجب أن تواجهها بنفس الطريقة التي تعمل بها، أي من 
منها  واح��دة  كل  تقف  لإلرهاب  مضادة  عسكرية  خاليا  بناء  خالل 
أمام تنظيم إرهابي على حد ادعائه. أي عدم وجود سلطة مركزية 
إسالمي  ان��ه  يدعي  ال��ذي  اإلره��اب  فمواجهة  مركزية.  قيادة  ذات 
وفلسطيني على إسرائيل أن تواجهه بنفس طريقة عمله، أي طريقة 

عمل اإلرهاب.
أما فيما يتعلق بالعالقات اإلسرائيلية � األميركية فهو يضع مجموعة 
احلفاظ  في  إسرائيل  استمرار  مقدمتها  وف��ي  السيناريوهات،  من 
على حتالفها مع الواليات املتحدة. ولكن تساؤله في سيناريو آخر 
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بني  العالقات  في  التحالف  هذا  تفكك  أن  مستقبال  حصل  لو  م��اذا 
إسرائيل والواليات املتحدة؟ ماذا سيحدث؟ من سيقوم بتفكيك هذه 
العالقات؟ من املمكن أن يكونوا العرب، حيث انه يدعي أن العرب 
سيقولون لقد جربنا على مدار مائة عام طرقا عديدة حلل الصراع وتبني 
أن وساطة الواليات املتحدة منحازة. من املمكن أن يقوم العرب بإلقاء 
قنابل نووية صغيرة داخل الواليات املتحدة األميركية ويتعاونون مع 
انه في  احلكومة األميركية في البحث عن اإلرهابيني. ولهذا يعتقد 
من  والعمل  السيناريوهات  ه��ذه  كل  ط��رح  إسرائيل  على  املستقبل 
كحليف  املتحدة  الواليات  مع  املتينة  العالقات  على  احملافظة  اجل 
ضربة  تسديد  السياق  ه��ذا  في  يجب  ول��ذا  ول��وج��وده��ا.  لها  وح��ام 
قبل أن يحصل ما ميكن أن يؤثر سلبا على جوهر وشكل العالقات 

اإلسرائيلية � األميركية.  
اخلالصة في هذا الكتاب، بل جوهر الكتاب، البحث عن هوية 
مستقبلية إلسرائيل. ويعود السؤال الذي طرحه في بداية بحثه هذا: 
هل ما زالت إسرائيل دولة وظيفية لتكون ملجأ آمنا للشعب اليهودي 
في العالم؟ وهل إسرائيل أكثر أمنا للشعب اليهودي وبقائه أكثر مما 

كان عليه اليهود في أي مكان آخر في العالم؟ 
وواقع األمر أن موضوع هوية إسرائيل يقض مضاجع اإلسرائيليني 
من سياسيني ومفكرين واعالميني، وفي هذه النقطة بصورة حصرية 
ابراهام بورغ )سياسي إسرائيلي ورئيس سابق  باسيغ كتاب  يناقش 
للكنيست( »أن ننتصر على هتلر«. يطرح بورغ سؤاال نقاشيا حادا 
وهو: »هل إسرائيل تقوم بوظيفة تذكير الشعب اإلسرائيلي باحملرقة 
هوية  تكون  هذه  وك��أن  مستقبال،  وقوعها  احتماالت  من  واخل��وف 
اإلسرائيلي. حسب رأيه � أي رأي بورغ � على اليهودي اإلسرائيلي 
ال��ت��وق��ف ع��ن ط���رح م��ث��ل ه��ك��ذا ت��س��اؤالت وان ال ي��س��أل »م���ن هو 
اليهودي؟« إمنا »ما هو اليهودي؟«. يتفق باسيغ وغيره مع ما يطرحه 
بورغ في أن مصير املاضي الذي صاغه آباء الصهيونية لم يعد فعاال 
أو قائما. وال ميكن صياغة مصير جديد، ألنه سيمر بنفس املراحل 
واملتاهات. إمنا يتفق مع بورغ على أن األجيال القادمة ستعرف كيف 
تبنيه. وهنا في واقع األمر تظهر بلبلة في رسم خطوط وخيوط الهوية 
اإلسرائيلية، فهي في حالة خلو من مضامني جوهرية ومبدئية، وتسير 
نحو املجهول واخلفي. وال يوجد اآلن في إسرائيل من يستطيع أن 
تكون  ان  أي  كاملة،  بصورة  إسرائيل  ملستقبل  أه��داف  ميثاق  يبني 
إسرائيل دولة يهودية وشرق أوسطية ودميقراطية ومعاصرة في حني 
احلاضرة  احلالة  هذه  وسط  يهودا.  ليسوا  )العرب(  سكانها  ربع  أن 

يجد باسيغ صعوبة يعترف بوجودها، في السير نحو تعريف هوية 
إسرائيل ومواطنيها. 

والسياسية،  املثقفة  النخب  من  واسعة  شريحة  قلق  يعكس  قلقه 
انه من الصعب وضع صيغة جديدة إلسرائيل، ألن الشعب  حيث 
فقدان  من  بها  حل  وم��ا  القائمة،  حالته  على  اعتاد  قد  اإلسرائيلي 
للهوية، مشبها اجليل احلالي بكونه الصحراء. حيث أن هذا اجليل 
من  إسرائيل  بني  )خ��روج  احلرية  وحالة  العبودية  حالة  بني  موجود 
بوضع  أوليا  الشروع  إلى  يدعو  ولكنه  الصحراء(.  في  والتيه  مصر 
أسس لصيغة هوية مستقبلية وعدم ترك هذا األمر للمستقبل بكليته. 
فكما أن احلركة الصهيونية قد صاغت شكل ومضمون الوطن القومي 
اليهودي في فلسطني في مطلع القرن العشرين هكذا يجب أن تعاد  

صياغة الكيان اإلسرائيلي في مطلع القرن احلادي والعشرين.
إن التجربة التي عاشتها إسرائيل على مدار ستة عقود من الزمن 
بينت أن الثقافة اإلسرائيلية التي حاولت قيادات إسرائيل تكوينها لم 
تؤت أكلها مطلقا، لذا )كما يعرض باسيغ( على الشعب اإلسرائيلي 
املدى  بعيدة  نظرة  اليهودية ألنها حتمل  احلضارة  أو  الثقافة  يتبنى  أن 
وليست كالثقافة اإلسرائيلية ذات الرؤية القصيرة واحملدودة زمنيا. 
شخصيات  عن  البحث  اإلسرائيلي  املجتمع  على  احلالة  هذه  وفي 
جيل  يتمكن  كي  باليهودية  صلة  ذات  واحلاضر  املاضي  من  رمزية 

املستقبل التمثل بهم.
يطرح  وجديدة؟  مشتركة  إسرائيلية  هوية  بناء  ميكن  كيف  إذن، 
مشروع متازج احلضارات حيث ينطلق من مسألة التعددية في املجتمع 
وسفاراديني  غربيني(  )يهود  اشكنازيني  من  واليهودي  اإلسرائيلي 
)يهود شرقيني(، وهو بهذا ال يذهب بعيدا عن مشروع أتون الصهر 
اليهود  االفتاء  الذي وضعه وفعّله بن غوريون. ويناشد حاخامات 
إسرائيل  في  اليهود  مكانة  حُتّسن من  فتاوى شرعية  الشرقيني وضع 
وفقا  فيها  والعيش  واألج����داد  اآلب���اء  ارض  م��ع  الوثيق  بارتباطهم 
للشريعة اليهودية مع األخذ بعني االعتبار املتغيرات احلياتية واحلداثة 
في مركباتها. أما بالنسبة للعرب الفلسطينيني في إسرائيل فيرى انه 
ميكنهم العيش مع اليهود ُأسوة مبا تفرضه التوراة. وبالرغم عن هذه 
النظرة التي ال تقدم أي جديد في عالم فرص بناء عيش مشترك ومتساو 
بني اليهود والعرب في إسرائيل، فإنه يتفق بصورة خجولة للغاية مع 
مسألة وضع صيغة هوية تأخذ بعني االعتبار غير اليهود في إسرائيل، 

ورؤية شاملة خارج حدود إسرائيل.  
او  اإلسرائيلية  الهوية  وضعية  في  كبير  قلق  وجود  بوضوح  يبدو 
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تظهر  عــام  أو  أكــادميــي  نقاش  أي  فــي  الهوية  مسألة  تطرح  وحينما 
الوقت  في  وخاصة  فكرية  وتــيــارات  اجتاهات  بني  واضحة  اخلالفات 
ذاته. وهذا ما يظهره الكتاب بجالء. احملور األول املختلف بشأنه ذو 
وموقعه  اإلسرائيلي  املجتمع  واقع  لتوضيح  النظري  باإلطار  عالقة 
وميزة »الشرقية« والنشاط »الشرقي« داخل هذا املجتمع وواقعه العام. 
ومتت مناقشة سلسلة من األوراق حول املوضوع مبا فيها تصور خاص 

لـ »الشرقية«.

حتديد مركبات الهوية اإلسرائيلية، من جهة، وفي وضع تصورات 
تكون  لن  باسيغ  كتاب  ومحاوالت  يحصل.  قد  ملا  وسيناريوهات 
األولى واألخيرة إذ ستتبعها محاوالت أخرى، ستبقى في مركزها 
حاالت من البلبلة والضياع في حتديد الهوية. مبعنى آخر فإنه يؤجل 
سياسي.  ككيان  إسرائيل  وجود  وهوية  ميثاق  صياغة  إعادة  مسألة 
الشارع  في  يجري  عما  غريبة  أو  مفاجئة  احلالة  هذه  ليست  برؤيتنا 
اإلسرائيلي العام من بحث عن منافذ أخرى لصياغة وجود إسرائيل، 
وصياغة شبكة عالقاتها مع اجلاليات اليهودية في الشتات ومع دول 

أخرى في العالم. 
ليست املسألة في حتديد الهوية هي اجلوهر بقدر ما هي مسألة تعريف 

وجود الدولة وتعريف ما هو اليهودي وليس من هو اليهودي؟
 

* * *

مكوناته  أب��رز  استعراض  بصدد  نحن  ال��ذي  الثاني  الكتاب  أم��ا 
حوار  نحو  شرقية:  »أص��وات  التالي:  العنوان  فيحمل  ومضامينه 
شرقي جديد للمجتمع والثقافة اإلسرائيلية« وهو عبارة عن مجموعة 
من املقاالت والدراسات واملداخالت قدمت في مؤمتر خاص باليهود 
مجال  في  الباحثني  كبار  من  ثالثة  حترير  من  والكتاب  الشرقيني. 
ابوطبول  السياسية واالنثروبولوجيا، وهم: جاي  التاريخ والعلوم 
معهد  عن  صادر  والكتاب  هالر.   � موتسافي  وبنينا  غرينبرغ  وليف 

فان لير في القدس.
ويعكس الكتاب في أساسه النقاش العام في إسرائيل حول هوية 
مجموعة  على  الكتاب  محتويات  تقتصر  وال  الشرقيني.  اليهود 

األبحاث والطروحات ذات الصبغة األكادميية، إمنا ما يدور في أوساط 
الشرائح املختلفة من أبناء اجلاليات اليهودية الشرقية في إسرائيل.

إن موضوع »الشرقية« لم ُيطرح في هذا الكتاب كمسألة اجتماعية 
او بكون املشاركني جزءا من املجتمع اإلسرائيلي األكادميي الذي يقوم 
ببحوث على اآلخرين. إمنا موضوع طرح »الشرقية« هو لكونه محورا 
للبحث والنقاش واحلوار داخل األروقة األكادميية والسياسية السرية 

والعامة أي في حديث الشارع، إن جاز التعبير.
وما مييز مواد الكتاب بنظرنا أنها لم تأِت من ُصلب احلقل األكادميي 
فقط، إمنا شارك في حواره إعالميون ومثقفون وأدباء ومؤلفو كتب 
تدريسية وباحثون... وكل هؤالء أثروا بفكرهم وخبراتهم ما كان 
واضعي  توجه  يكن  لم  »السجادة«.  حتت  ومخفيا  ومستورا  مخبأ 
إمنا  الشرقيني  لليهود  التطرق  في  التقليدي  األسلوب  تبني  الكتاب 
لتوضيح  وطروحات  لنظريات  بديلة  تطوير  أسس  بوضع  الشروع 

موضوع »الشرقية« و»الشرقيون«. 
حاول الكتاب جمع عدد كبير من املقاالت والتصريحات والبحوث 
النقاش واحلوار في إسرائيل بحثا عن صيغة أو  لزيادة مساحة حيز 
وباعتقادي  إسرائيلية.  لهوية  أو  إسرائيل  في  للهوية  صيغ  مجموع 
أن األسلوب الذي تبناه محررو الكتاب في جمع وحترير مجموعة 
متنوعة من البحوث والطروحات يؤكد عمق احلوار والنقاش حول 
املوضوع املطروح. وبالتالي نالحظ اختفاء اخلطوط الفاصلة بني ما 
هو أكادميي وبني ما هو عام، وصوال إلى نقطة االلتقاء املشتركة وهي 
عدم إخفاء املوضوع بعد اليوم، أو اإلشارة إليه عن بعد والتعامل معه 

وكأنه غير موجود.
وتبني لنا أن الكتاب ال يسعى إلى وضع صيغة منظمة ومبلورة جيدا 
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لوصف وحتليل املجتمع اإلسرائيلي من وجهة نظر شرقية )سفارادية(. 
املسار  وإدراك  فهم  بهدف  متعددة  نظر  وجهات  إظهار  هو  الهدف 
عنوان  اختيار  مت  ولهذا  إسرائيل.  في  الشرقيني  لقضية  التاريخي 
في  الفلسطينيني  العرب  فيها أصوات  مبا  »أص��وات شرقية«  الكتاب 

مسألة رؤيتهم لليهود الشرقيني.
تظهر  عام  أو  أكادميي  نقاش  أي  في  الهوية  مسألة  تطرح  وحينما 
اخلالفات واضحة بني اجتاهات وتيارات فكرية وخاصة في الوقت 
ذاته. وهذا ما يظهره الكتاب بجالء. احملور األول املختلف بشأنه 
ذو عالقة باإلطار النظري لتوضيح واقع املجتمع اإلسرائيلي وموقعه 
وميزة »الشرقية« والنشاط »الشرقي« داخل هذا املجتمع وواقعه العام. 
ومتت مناقشة سلسلة من األوراق حول املوضوع مبا فيها تصور خاص 

ل� »الشرقية«.
أما احملور الثاني للكتاب فيطرح أصواتا متباينة أطلقت في املؤمتر 
املشار إليه أعاله، وتعالج الفروقات في األجيال. فاجليل األول من 
الشرقيني هم أوالد ألهل من مواليد البالد العربية. وهؤالء هم القوة 
الدافعة إلثارة املوضوع ولتطوير نقاش شرقي ناقد حوله. وما يجمع 
ويوحد هؤالء الشرقيني، األكادمييني واملثقفني، أنهم شرقيون وأنهم 
ميتلكون معا هوية مشتركة هي الهوية الشرقية.  أما أصوات اجليل 
الثاني من الشباب الشرقيني في العقدين الثاني والثالث من العمر فلم 
يكن مركزيا، إمنا متأثر نوعا ما من اجليل األول. وحتمل األصوات 
ذات  أكادميية، ولكنها  أكثر من كونها  كبيرة،  هذه جوانب عاطفية 
قوة دافعية جعلت من أبناء اجليل األول مييلون بني الفينة واألخرى 
إلى العودة إلى توضيح مواقف أو طرح تعريفات ملفاهيم أساسية في 

الرؤية »الشرقية«.
استعادة  أو  ببناء  آبهني  أنهم غير  الثاني  اجليل  امليل لدى أص��وات 
الهوية الشرقية. وان طرح موضوع »الشرقية« و »الشرقيني« غير مجد 

أبدا بالنسبة ملجرى حياتهم وسيرها اليومي أو املستقبلي.
أما احملور الثالث في هذا الكتاب فهو محتوى الكتاب من مقاالت 
وبحوث وأصوات شرقية علمانية وتلك الشرقية املتدينة ذات االرتباط 
العربية  البالد  في  تكون  ال��ذي  الشرقي  اليهودي  الثقافي  باملوروث 
واإلسالمية، وكون هوية دينية � شرقية. وما ظهور وتطور حركة ثم 
حزب »شاس« إال جواب على ما يجول في قرارة اليهود الشرقيني 
االشكنازية،  قبل  من  واقصائهم  حتييدهم  مدى  وملسوا  رأوا  الذين 
ومدى ازدراء واستهزاء االشكنازية بهم وبشرقيتهم. علما أن مفهوم 
»شرقي« هو منتوج لفظه معمل االشكنازية منذ تأسيس إسرائيل في 

االشكنازية  مع  يتعامل  ال  املعمل  هذا  أن  واملالحظ   .1948 العام 
بكونها غربية أي عكس الشرقية، إمنا احتفظ باملفهوم ذاته فقط »يهود 
اشكنازيون«. لهذا، يرى كثيرون من واضعي الكتاب أو املشاركني 
من  منبعثة  شرقية  اجتماعية  حركة  إال  هي  ما  شاس  أن  فصوله  في 
مركز املشهد الشرقي في إسرائيل، وحتاول تقدمي حلول لشرقيتهم 

داخل إسرائيل. 
وواجه منظمو املؤمتر، منهم محررو الكتاب، سلسلة من هجمات 
في  ولكنهم  الفئوية،  تكريس  إلى  مييلون  لكونهم  الالذعة  االنتقاد 
معرض دفاعهم يؤكدون شرعية التعددية في طرح املوضوع ومناقشته 
بأدوات علمية وأكادميية وشعبية. إن هذا احلق هو عبارة عن طريق 

يسير فيه كل  من يرغب في تأكيد وجوده وبناء هويته.
األدوات العلمية � األكادميية التي استعملها واضعو الكتاب على 
تاريخية  ودراس��ة  وثقافي  اجتماعي  حتليل  هي  توجهاتهم  مختلف 
احتجاجية  كحركة  الوجه  على  تطفو  »الشرقية«  وظاهرة  مسحية. 
لتعامل وسلوك الطرف اآلخر املقابل، وفي هذه احلالة »االشكنازية«. 
تاريخ حركات االحتجاج الشرقية في إسرائيل بدءا من »مظاهرات 
وادي الصليب« بحيفا في العام 1959 ووصوال إلى حركة »الفهود 
واجلرح.  الشرخ  عمق  على  ودالل��ة  إش��ارة  السبعينيات  في  السود« 
قيام الباحث سامي شالوم � شيطريت ببحثه املستفيض حول ظاهرة 
االحتجاج  مسألة  من  أساسي  جزء  هو  وجودها  وواق��ع  »الشرقية« 
وجزء من النضال الشرقي الثقافي، نضال من اجل الذاكرة الشرقية 
اجلماعية. كل هذه النضاالت للوقوف في وجه ظاهرة الالمباالة أو 
الصمت املقصود عن إبراز الذاكرة الشرقية، وتوجيه أصابع االتهام 

نحو وزارة التربية والتعليم واألكادميية االشكنازية في إسرائيل.
على  ال��ش��رق��ي  االح��ت��ج��اج  إش��ك��ال  ومتابعة  فحص  يقتصر  وال 
األصوات الشرقية اجلماعية والصارخة إمنا حتدث في ميادين أخرى 
داخل املجتمع اإلسرائيلي، ومن أبرزها ميدان التربية والتعليم، وفي 
األحياء اليهودية ومن خالل الصحافة والنقاشات األكادميية والعامة 
ايضا. ويعود عدد من املشاركني في وضع مقاالت الكتاب إلى صور 
وأشكال احتجاجية ألشخاص وجماعات منذ األربعينيات، أي قبل 
تأسيس إسرائيل ككيان منظم في دولة. ويطرح يوسي يونا وايتسيك 
سبورتاي وجال ليفي وهالر وكامب وشنهاف دراساتهم ومتابعاتهم 

لكثير من األحداث ذات الصلة باالحتجاج الشرقي.  
وتضيع قضية مركزية بالنسبة للشرقيني بنظرنا، وهي أنهم خلطوا 
بني املطالب الفئوية )الطائفية( وبني املطالب العامة اإلسرائيلية لبناء 
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هناك معارضة قوية وعميقة ملجرد طرح موضوع »هوية شرقية«، حيث 
أن فريًقا ال يقبل بوجودها وال يعترف بها أصال، ويّدعي أنها صنيعة 
الشرقيني أنفسهم، ومن بني هؤالء املعارضني من الشرقيني أنفسهم 
الذين يرون أنهم إسرائيليون ذوو خلفية ثقافية شرقية. وإذا بدأت تتكون 
هوية كهذه فما هي إال في طريق بلورتها فقط. أما سامي شيطريت 
فيرى أن الهوية الشرقية واحلوار السياسي ليسا محددين في إطار ما، 
إمنا هذه الهوية هي حركة ناشطني ومثقفني يسعون إلى بلورة صيغة 

هوية خاصة بهم.

هوية موحدة اعتمادا على دعوة بن غوريون إلى خلق وتفعيل »أتون 
الصهر«.

مواجهة  عن  عبارة  هو  االحتجاج  أن  على  التشديد  يأتي  هنا  من 
الغنب االجتماعي واملالي )االقتصادي(، بينما الصراع السياسي أو 
القومي هو صراع ثقافي في أساسه. لهذا فإن اخلطر في طرح موضوع 
»الشرقية« هو في أساسه ما بني االحتجاج والصراع السياسي لكون 
السياسة تلعب دورا رئيسا في التعامل مع املوضوع. املسألة التي يتفق 
عليها اجلميع أن الطغمة االشكنازية املهيمنة على إسرائيل منذ قيامها 
ككيان سياسي أخفت مارد الطائفية والشرخ االجتماعي في قمقمه، 
إال أن املدة الزمنية إلخفائه ليست أبدية، وها هي تظهر بقوة وعمق 

في مسيرة النقاش حول هوية الشرقي في إسرائيل.
الكتاب هو في مجمله عبارة عن صوت شرقي يتحدث عن هويته، 
بحيث أن طرحه يؤكد أن الشرقيني ليسوا مقصيني وليسوا على احلياد. 
أصبح النقاش بعيدا عن األروقة اجلانبية والهامشية بل حتول إلى صلب 
األكادميية والنقاش اجلماهيري العام. النقاش هنا حول »هوية شرقية« 
مؤسسة على معرفة شرقية. وال يقتصر النقاش حول مبنى وجوهر 
هذه الهوية بكونها أكادميية إمنا فيها محتوى عاطفي ُمشبع باملشاعر 
فإن  لهذا،  اخلاصة.  احلياتية  واخلبرة  الشخصية  والقصص  اخلاصة 
يعكس  لكونه  غريبا  ليس  ذات��ه  حد  في  الهوية  موضوع  مع  التعامل 
رغبة جامحة في إطالق صوت من الداخل، بغية فهم وإدراك ظواهر 

اجتماعية وجوهر اإلسرائيلية من عمقها برؤية شرقية. 
هناك معارضة قوية وعميقة ملجرد طرح موضوع »هوية شرقية«، 
حيث أن فريًقا ال يقبل بوجودها وال يعترف بها أصال، ويّدعي أنها 
صنيعة الشرقيني أنفسهم، ومن بني هؤالء املعارضني من الشرقيني 

أنفسهم الذين يرون أنهم إسرائيليون ذوو خلفية ثقافية شرقية. وإذا 
بدأت تتكون هوية كهذه فما هي إال في طريق بلورتها فقط. أما سامي 
شيطريت فيرى أن الهوية الشرقية واحلوار السياسي ليسا محددين في 
إطار ما، إمنا هذه الهوية هي حركة ناشطني ومثقفني يسعون إلى بلورة 
صيغة هوية خاصة بهم. بينما سامي سموحا يقبل بالشرقية كمنتج 
سموحا  مستقلة.  اجتماعية  حركة  وليس  فقط  وسياسي  اجتماعي 
»الشرقية«  أو  »طائفية«  يفضل  بل  شرقية  هوية  إلى  التطرق  يرفض 

فقط.
ويلخص األديب سامي ميخائيل رأيه في  صياغة الهوية الشرقية 
بقوله: »عرفت نفسي في إحدى املرات بأنني قطعة بقالوة )حلوى( 
الواحدة فوق األخ��رى، وكل شريحة تعيش مع  مكونة من شرائح 
أخرى بأمان. املشكلة قائمة لدى الطرف اآلخر، فإذا كان هذا الطرف 
الهويات ويصر على هوية أحادية،  للتدبر مع مجموع  غير مستعد 

شرقي مقابل اشكنازي، هذه ليست مشكلتي«.
املؤمتر  منظمو  فاختار  االجتماعية  التاريخية  للكتابة  بالنسبة  أما 
الكتاب االنطالق من »األسفل« وليس من »األعلى« أي  ومحررو 
العامة، وليس من مصادر معروفة   � الشعبية  التاريخية  من اخلبرات 

وثابتة )أرشيفات ومؤلفات(.
ويبني نقاش آخر وجود تيار يرى في الهوية الشرقية أداة لتحليل 
واملستقبلية.  احلالية  وتوجهاته  مركباته  وفهم  اإلسرائيلي  املجتمع 
وهذا النقاش يرفض أحادية الثقافة التي جربت الهيمنة االشكنازية 
إنتاجها، بل يدعو إلى تبني مركبات هوية شرقية من منطلق التعددية 

الثقافية. 
وملفت لالنتباه طرح راز- كركوتسكني الذي يرى أن الطريق طويلة 
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جلعل الهوية الشرقية أساسا لفهم اآلخر وبالتالي إلى إحداث تغيير 
ثقافي أساسي وجذري داخل املجتمع اإلسرائيلي، أي أن شاس بنظره 
ميكن أن تكون ضمن هذا السياق في طريقة تأثيرها على مجريات 
األمور السياسية واالجتماعية واليهودية الدينية في مواجهة العلمانية. 
أي أن طرحه مييل إلى اعتبار الهوية الشرقية موجهة ملستقبل إسرائيل، 

ولكن بشروط كثيرة حتتاجها إلى تطوير قدراتها هذه.
وتوجهات  أص��وات  طرح  محاولة  هو  العام  مجمله  في  الكتاب 
بصريح  تؤكد  احلالة  وهذه  شرقية،  هوية  لبناء  عامة  وشعبية  فكرية 
العبارة وجود صراع داخلي جتتاح عواصفه حياة اليهود العرب )كما 
سماهم بعضهم( إزاء ما يرونه من سياسة هيمنة اشكنازية. أي أن 
هذه الهوية هي رد صارخ لالشكنازية، وبالتالي يبقى السؤال املركزي 
هل ميكن لهذه الهوية )الشرقية( ان تتحول  إلى أداة تغيير وتأثير، أو 

رمبا  أداة هيمنة؟.  

* * *

أما الكتاب الثالث الذي اخترناه لتناسبه مع طرحنا بوجود رابط 
في  املستقبلية  والتطلعات  القومية  والهوية  الذاكرة  بني  ومتني  قوي 
إسرائيل فهو بعنوان »اجليش، الذاكرة والهوية القومية«. والكتاب 
وحرره   ، اإلسرائيلية  والبحوث  املقاالت  من  مجموعة  عن  عبارة 
العبرية  اجل��ام��ع��ة  ف��ي  ماغنيس  مكتبة  ع��ن  وص���ادر  ن����اؤور،  م��وش��ي 
الكتاب: »من  املطروحة في  الفصول  بالقدس، 2007. ومن بني 
واملجتمع  اإلسرائيلي  اجليش  الهويات:  تسييس  إلى  جماعية  هوية 
في عصر متغير« بقلم أوري بن اليعازر. وفصل آخر حول »هويات 
كوهني.  ستيوارت  بقلم  املتدين«  الوطني  التيار  أتباع  من  اجلنود 
وفصول تعالج مناهج التعليم في األكادمييات وِصلُتها باجليش وبناء 
هوية جماعية. وفصل حول بلورة ذاكرة املاضي اجلماعية في أوساط 
املتدينني احلريدمي )املتشددين(، وظهورها في كتب تدريس التاريخ 

بحسب مناهج التاريخ للمدارس املتدينة في إسرائيل. 
ويبدو لنا بوضوح أن عملية دمج عدة مواضيع بعضها مع بعض، 
القصد هنا: اجليش والذاكرة والهوية القومية، حتمل دالالت كثيرة 
في مقدمتها أهمية املوضوع، ومحاولة البحث عن العوامل املشتركة 
هذه  معاجلات  كانت  الفعلي.  التطبيق  ميادين  في  وانعكاسها  بينها 
املواضيع تتم على حدة، أما احملاولة هنا في هذا الكتاب فهي تسعى 
إلى ربط هذه العوامل من خالل التعمق في البحث عن روابط بينها. 
فمكانة اجليش في اإلجماع اإلسرائيلي ما زالت تستحوذ على حيز 

كبير وأساسي في التعامل احلياتي اليومي والرؤى املستقبلية، سواء 
الذاكرة  أم��ا  واالقتصادي،  السياسي  أم  االجتماعي  الصعيد  على 
يبلور  ما  فقط على  والتركيز  والنسيان  الصمت  فمبنية على  القومية 
املعرفة التاريخية � الصهيونية � اليهودية. لهذا فالهوية القومية تتعامل 
ضمن حدود االنتماء إلى اجلماعة اليهودية � اإلسرائيلية. أي أن هذا 
األسلوب يسعى إلى بلورة القالب أعاله وحتديد من هو في داخله 

ومن يجب أن يبقى خارجه.
القومية  والهوية  الذاكرة  اجليش،  الثالثة:  احملاور  بني  الربط  إن 
يحمل في جنباته أهمية كبيرة بالنسبة إلسرائيل، ألنه يدخل عميقا 
في صلب احلياة اليومية وتبلورها وُيحدد مزاياها وتوجهاتها. فتاريخيا 
ميزات  ذات  قومية  هوية  إلنتاج  الصهيونية  احملاولة  أن  نعلم  نحن 
علمانية )غير دينية( وغربية في أوساط اليهودي في إسرائيل، )وأحيانا 
متوقف  غير  مت��ازج  بناء  إل��ى  ت��ؤدي  العالم(،  من  اخ��رى  أنحاء  في 
السيرورة مع مراحل عسكرة وبناء الذاكرة. الذاكرة، دون أدنى شك، 
تغذي مراحل بناء الهوية القومية من خالل تزويدها بأساطير وقصص 
قومية وبطوالت ال حصر لها جلنود وضباط وأعالم عملوا جاهدين 
في الدفاع عن ارض الوطن )إسرائيل(، ومتسكوا بطهارة السالح، 
هذا املبدأ الذي يتمسك به اجليش اإلسرائيلي واملجتمع اإلسرائيلي 
بأكمله. ولكن يبدو واضحا هنا أن االعتماد على اخلطاب الرسمي 
مصداقية  ح��ول  تساؤالت  يثير  البحوث  ه��ذه  توجهات  تدعيم  في 
الشارع  في  املقدسة  الهالة  ذو  فاجليش  وتوجهاتها.  موضوعيتها 
اإلسرائيلي، بل البقرة املقدسة التي مينع االقتراب  منها بدأت صورته 
تتزعزع شيئا فشيئا، وبلغت مراحل متقدمة في احلرب اإلسرائيلية 
األخيرة على لبنان في متوز 2006. ولكن مع كل هذا واضح لكل 
ذي إدراك أن الشعب في إسرائيل ال ولن يترك جيشه ينهار، ألن في 
ذلك انهيار للمشروع الصهيوني مبجمله، لهذا فاألساطير والقصص 
وحتى اخلرافات حول اجليش اإلسرائيلي وبطوالت جنوده تشكل 

مخزونا لتكوين الذاكرة الفردية وبالتالي اجلماعية.
التاريخي  املصير  في  املشاركة  تنتج مشاعر  والقصص  فاألساطير 
واحلالي، وهي مؤسسة على املخاطر الداخلية واخلارجية التي تدعو 
بإصرار إلى جتند وطني إسرائيلي وعلى رأس هؤالء اجليش للدفاع 
عن األمة. هذا الربط بني األخطار احملدقة بإسرائيل � على حد ادعاء 
واضعي الكتاب � وبني دور اجليش اإلسرائيلي يعمل لصالح تكوين 

وبلورة هوية قومية وذاكرة جماعية متينة.
وشهدت األكادميية اإلسرائيلية وبشكل خاص بعد حرب تشرين 
والقصص  لأساطير  وحتليل  تفسير  على  كبيرا  تهافتا   1973 العام 
أبناء  بني  القومية  الرابطة  ويقوي  يبني  أن  وما ميكن  باجليش  املتعلقة 
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في  يحمل  القومية  والهوية  الذاكرة  اجليش،  الثالثة:  احملــاور  بني  الربط  إن 
بالنسبة إلسرائيل، ألنه يدخل عميقا في صلب احلياة  جنباته أهمية كبيرة 
اليومية وتبلورها وُيحدد مزاياها وتوجهاتها. فتاريخيا نحن نعلم أن احملاولة 
دينية( وغربية في  ذات ميزات علمانية )غير  الصهيونية إلنتاج هوية قومية 
أوساط اليهودي في إسرائيل، )وأحيانا في أنحاء اخرى من العالم(، تؤدي إلى 
الذاكرة،  الذاكرة.  وبناء  السيرورة مع مراحل عسكرة  بناء متازج غير متوقف 
دون أدنى شك، تغذي مراحل بناء الهوية القومية من خالل تزويدها بأساطير 
وقصص قومية وبطوالت ال حصر لها جلنود وضباط وأعالم عملوا جاهدين 
في الدفاع عن ارض الوطن )إسرائيل(، ومتسكوا بطهارة السالح، هذا املبدأ الذي 

يتمسك به اجليش اإلسرائيلي واملجتمع إلسرائيلي بأكمله.

الشعب اإلسرائيلي. 

ويثار من فترة نقاش حاد في أوساط األكادميية اإلسرائيلية واملؤسسة 

العسكرية وعامة الناس بأن هذا التفسير والتحليل ُيضعف األساطير 

او جماعة.  ف��ردا  املواطن  إليها  يحتاج  التي  وال��رواي��ات   والقصص 

ويعتقد عدد من واضعي فصول الكتاب أن التركيز على دور اجليش في 

موضوع تكوين الذاكرة اجلماعية مبتابعة تزويده بالقصص واألساطير 

قد يضعف دوره، ولكن بعضا آخر يدعي أن هذا الدور يجعل من 

مكانة اجليش متقدمة وذات دالالت جيدة. وبالتالي يجعل العالقة بني 

اجليش وبني اجلمهور مبنية على ُأسس قيمية وحركية دائمة ومتطورة. 

ولكن واضعي الفصول في هذا الكتاب يعون أن تراجع دور الدولة 

كمؤسسة حاكمة ومقدمة خلدمات عامة قد ترك أثرا بالغا في حالة 

وموحدة،  متجانسة  أم��ة  بناء  حالة  وأيضا  القومية  الهوية  ووض��ع 

وبالتالي يشق الشرخ االجتماعي طريقه نحو السيطرة والتمكن من 

إثارة الفوارق الطائفية بني الشرقيني والغربيني. 

الفصل الذي اشرنا إليه وهو بقلم بن اليعازر يعرض بصورة حتليلية 

مرحلة  إل��ى  العسكري«  بالزي  »األم���ة   مرحلة  من  إسرائيل  انتقال 

املجتمع املدني املمزق. فاملرحلة األولى حتى نهاية السبعينيات ومطلع 

الثمانينيات من القرن العشرين متثلت ببلورة هوية قومية متجانسة بني 

كافة شرائح الشعب اإلسرائيلي التي شاركت في اخلدمة العسكرية في 

اجليش اإلسرائيلي، وذلك من خالل وضع اجليش في مركز األحداث 

السياسية والثقافية واالجتماعية، وهذا حصريا وبدون أدنى شك هو 

عسكرة املجتمع اإلسرائيلي. أما املرحلة الثانية من مطلع الثمانينيات 

تدريجي  وحتييد  إسرائيل  في  احلياة  مدني(  )م��ن  متدين  إل��ى  فتشير 

بطيء ملركزية اجليش اإلسرائيلي. وتشير هذه التطورات إلى تراجع 

في محفزات تكوين هوية قومية متجانسة وموحدة، إمنا السير إلى 

تكوين مجتمع مؤلف من شرائح حتمل هويات فئوية. وال يتغاضى 

كاتب البحث عن اإلشارة إلى تأثير ما يجري داخل إسرائيل وعامليا 

على تشكيل مجتمع فاقد للمساواة بني أوساطه، بعكس ما خطط له 

آباء الصهيونية من تشغيل وتفعيل أتون الصهر. 

وبني  مجند«  »شعب  بني  للغاية  كبير  ص��راع  في  إسرائيل  تعيش 

»مجتمع مدني«. فعندما يطرق اخلطر باب إسرائيل مييل املجتمع إلى 

اجليش ويتعلق به، وعندما تهب رياح سالم أو تسويات مييل املجتمع 

أكثر إلى اعتبار نفسه مجتمعا مدنيا. ففي مرحلة االنتفاضة الفلسطينية 

الثانية قويت وبرزت اجتاهات عسكرة املجتمع اإلسرائيلي وبالتالي 

تعمقت الشروخ بني املجتمع اليهودي العلماني وبني املجتمع املتدين 

� الوطني، في مسالة من عليه أن يخدم في اجليش ويقبل بالتضحية 

في سبيل الوطن. طرح نقاش حدا حتى في أروقة املؤسسة الرسمية 

ووسائل اإلعالم وحلقات سياسية كثيرة حول عدم مشاركة املتدينني 
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من اليهود في تأدية اخلدمة العسكرية أو بدائلها لكون املتدين يقدم 

بني  العسكرية  املصادمات  استعرت  ومل��ا  إميانه.  خ��الل  من  خدمته 

الثانية  اجليش اإلسرائيلي وبني املقاومني الفلسطينيني في االنتفاضة 

وجه عدد من السياسيني واإلعالميني نقدا الذعا إلى اليهود املتدينني 

من باب مقتل عدد كبير من اجلنود العلمانيني اإلسرائيليني في املعارك 

والعمليات ضد الفلسطينيني، وهم � أي املتدينون  � ال يشاركون في 

حتمل هذا العب. وضع كهذا ساهم كثيرا في أحداث شرخ في تكوين 

وبلورة هوية قومية مشتركة.

يعيش   هل  س��ؤاال:  الكتاب  فصول  في  املتناقشني  بعض  ويطرح 

املوحدة  القومية  للهوية  تآكال  عميقة  وبصورة  اإلسرائيلي  املجتمع 

وتنمو بدال منها هويات فئوية ذات تعبيرات ثقافية بعيدة عن العسكرة؟ 

أو هل أن الهوية القومية حتولت بصورة مفهومة ضمنا وغير خاضعة 

للنقاش والتداول، إلى مالكة آلليات ثقافية واجتماعية تهتم بتثبيت 

قليل  تأثير  صاحب  إال  ه��و  م��ا  ينتقدها  م��ن  أن  بحيث  فقط،  ذات��ه��ا 

للغاية؟

هذا السؤال املركزي ال جند له جوابا شافيا وكافيا في فصول الكتاب 

الذي نحن بصدده. لم تتمكن إسرائيل القرن احلادي والعشرين من 

حتديد مكانة اجليش فيها، وذلك بعد اندالع االنتفاضة الثانية وهبة 

اكتوبر وتعميق الشرخ بني العرب الفلسطينيني في إسرائيل وبني اليهود 

فيها، وتراجع حقوق اإلنسان وتبني وسائل قمع ضد الفلسطينيني في 

الضفة والقطاع واحلواجز واملعابر وتضييق اخلناق على الفلسطينيني 

وجرف األراضي واملصادرات وبناء اجلدار العازل وحرب إسرائيل 

نسب  وارتفاع  إسرائيل  في  االجتماعي  الشرخ  وازدي��اد  لبنان  على 

الفقراء، كل هذه قوت من مكانة اجليش وزادت من عوامل انتشار 

العسكرة في أوساط املجتمع في إسرائيل.

اجليش  بني  يربط  ما  إل��ى  الكتاب  فصول  واضعو  ينتبه  لم  ولكن 

واملجتمع في إسرائيل من الناحية  االقتصادية، فاجليش في إسرائيل 

عمل  ف��رص  توفيره  خ��الل  م��ن  جماعية  وذاك���رة  قومية  هوية  يبني 

إلى جيوش  منها  ويبيع  نفسه  بها اجليش  يتزود  وصناعات عسكرية 

إلى عصابات وثوار  أو  العالم  أنحاء مختلفة من  في  رسمية أخرى 

في مراكز اضطرابات في العالم. فاجليش يوفر أماكن عمل وبالتالي 

يزيد من قوة املستفيدين منه. وهنا بوحي من طروحات الفيلسوف 

االيطالي انطونيو غرامشي فإن اجلوانب الثقافية لبلورة ذاكرة وهوية 

وق��ارئ مقاالت  امل��ادي.  الطابع  املصالح ذات  تنطوي داخل  قومية 

)فصول( الكتاب لن يجد تفسيرا ماديا للتغيرات في الهوية والذاكرة 

ووظيفة اجليش كمركز حياة ملجتمع والذي من حوله تدور مركبات 

حياته. وهذا ما يؤكد بصدق عدم جناح، إلى اآلن، الطرح القائل 

بأن املجتمع اإلسرائيلي في مراحل حتوله من مجتمع عسكري )أي 

»أمة بزي عسكري«( إلى مجتمع مدني.

باعتقادنا أن فصول الكتاب ما هي إال جتميع ملواد بحثية وضعت 

بينها  على حدة، وخصصت الحقا لهذا الكتاب، ولكن ما يجمع 

املجتمع اإلسرائيلي في  يعاني منها  التي  املركزية  القضية  تثير  كونها 

فهمه لدور اجليش وعدم استعداده للتنازل عن مكانة اجليش بكونه 

يوفر األمن وبكونه يوفر مصدر رزق اقتصاديا، وهو جزء من منظومة 

تشكيل وبلورة الذاكرة اجلماعية والهوية القومية في إسرائيل.

* * *

رأينا من خالل عرض سريع ملضامني الكتب الثالثة أن مسائل الهوية 

اإلسرائيلي،  املجتمع  تكوين  في  للغاية  مترابطة  واجليش  والذاكرة 

وبالرغم عن محاوالت متدين املجتمع إال أن الروابط العسكرية هي 

التي تتحكم به. 

بنفس  اعتبار اجليش اإلسرائيلي سائرا  ومن جهة أخرى ال ميكن 

روحه التي توفرت له عند تأسيسه وحتى نهاية السبعينيات، واضح أن 

تغييرات حتصل على مكانته وعلى دوره في خلق شرخ داخل املجتمع 

اإلسرائيلي. والسؤال املركزي هل ميكن جليش كهذا أن يبني هوية 

مشتركة حتمل ذاكرة متجانسة وموحدة؟ تبني لنا أن هذا القالب غير 

ناجح، وأن املجتمع اإلسرائيلي منقسم على ذاته، وأن قسما منه يريد 

بناء هوية شرقية خاصة به، ولهذا تطرقنا إلى كتاب »أصوات شرقية« 

لكونه ينقل بوضوح عملية السير نحو هذه الهوية، وهذا يعني وجود 

هويات أخرى داخل املجتمع اإلسرائيلي.


