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د. أحمد رفيق عوض * 

*   روائي وأستاذ في جامعة أبو ديس. هذه املقالة هي فصل من أطروحة دكتوراه 

حول "أثر األصولية اليهودية في السياسة اإلسرائيلية".

مع  متاثال  أكثر  األخيرة  الثالثة  العقود  إسرائيل خالل  تبدو   )*(
أن  الصدفة  العام 1948، وليس من  قيامها في  قبل  أي  ماضيها، 
توصف بأنها "غيتو كبير واحد"، ذلك أن مميزات الغيتو الصغير 
وقري الشطعطل التي تناثرت في األراضي الشرقية لبولندا واحلدود 
عشر،  التاسع  القرن  نهاية  وحتى  الوسطى  ال��ق��رون  في  الروسية 
عادت للظهور مرة أخرى على شكل تعددية في الهويات الثقافية 
واخلالفات الفكرية والعقائدية. وعادت املنافسات الشديدة على كل 
شيء تقريبا، املوارد والسلطة والتوجه واملعنى والهدف والوسيلة، 
وهي منافسات حقيقية وجدية، ولم يشكل الصراع الديني العلماني 
للصراعات  الشاملة  الصورة  في  جديدا  شأنا  احلديثة  إسرائيل  في 

املتعددة، فالصراع الديني العلماني داخل املجتمعات اليهودية لم 
يبدأ مع قيام إسرائيل ولن ينتهي أيضا في مستقبل األيام.)1(

فقط،  والعلمانية  الدينية  التيارات  بي  الصراع  هذا  يتوقف  وال 
ض��راوة  يقل  ال  بينها  فالصراع  ذات��ه��ا،  الدينية  ال��ت��ي��ارات  ب��ي  وإمن��ا 
وشراسة عنها مع العلمانيي، هذا ما كان في املاضي وهو ما يشاهد 
اعتبار  الشديد. فمن اخلطأ  بالعنف  اآلن)2( وهي صراعات متيزت 
التوراة،  بدراسة  فقط  انشغل  وأنه  منعزال  كان  اليهودي  الغيتو  أن 
ففي تفحص للصورة عن قرب، نرى أن هذا الغيتو لم يحافظ على 
نفسه من خالل اإلقناع أو اإلميان وإمنا بالعنف أيضا.)3( ارتباط الدين 
اليهودي بالعنف له ما يسوغه ويشرعه متاما، وذلك من خالل التوراة 
ذاتها وكذلك التلمود بشقيه وكذلك مقوالت الفكر الكابالي الذي 
ذهب بعيدا في إضفاء فكرة احللول اإللهية على اجلماعات اليهودية 

الصراع الدائم:وظيفة 
الدولة أم يهوديتها؟!

]كل جيل هو أكثر يهودية من اجليل الذي يسبقه[
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فاألحزاب الدينية ال تؤمن بالدميقراطية، وال جتري انتخابات 
داخلية فيها، ومجلس حكمائها من احلاخامات ال يكشف عن مناقشاته 
وال اعتباراته، وال ينتخب هذا املجلس، بل يتم تعيني أعضائه بطرق 
حسب  للكنيست  مرشحيه  بتعيني  املجلس  هــذا  ويــقــوم  غــامــضــة. 
اعتبارات ال يعلمها أحد، كما أن أعضاء الكنيست من احلزب الديني 
ال يستطيعون اتخاذ أي قرار دون العودة الي مجلس احلكماء. واحلزب 
حكر على الذكور، ولكن هذا األمر ال ينطبق على احلزب الديني القومي 
العمل  في  النساء  يشركون  أنهم  كما  انكشافا،  أكثر  فهم  املفدال،  أو 
احلريدمي  بني  الوطيس  حامية  معارك  هناك  فإن  لهذا،  السياسي. 

وهذا احلزب.

إلى  الفكر  بهذا  املؤمني  بعض  وصل  بحيث  إسرائيل"  و"أرض 
اعتبار أن كل شخص يهودي هو جزء من الذات اإللهية.)4( وهو 
فكر استعاد وما زال شعبيته وقوته، من خالل احلركات واألحزاب 
في  هو  وإمن��ا  املتدين  املجتمع  على  األم��ر  يقتصر  وال  املسيحانية، 
قطاعات كبيرة ممن يطلق  عليهم اسم "العلمانيي" - ميينيي كانوا أم 
يساريي-)5( فمن ُيفترض أنهم علمانيون، مثل حزب العمل وحزب 
ميرتس، كانوا أكثر دعما للحركات واألحزاب املتدينة في نشاطاتها 
االستيطانية والتعليمية واالجتماعية.)6( ورغم ذلك، فإن املتديني، 
كانوا وما زالوا أقرب إلى اليمي العلماني دائما، وهي عالقة متبادلة 
ومستمرة وال يبدو أنها قابلة لالنفصام، رغم اخلالفات التي ثارت 
وتثور كل مرة يدخل فيها هذا اليمي في تسوية سياسية أو إقليمية ما. 
ورغم أن الطرفي ميتلكان رؤيتي سياسيتي مختلفتي فيما يتعلق 
العالقة  أسباب  أن  إال  الصهيونية،)7(  ومفهوم  الدميقراطية  مبفهوم 
بي املتديني – مع أنواعهم – وبي اليمي – على أنواعه – مستمرة 

ومرشحة لالستمرار لألسباب التالية)8(:    
1. يتبنى الطرفان رواية متشابهة للعالم، من حيث اإلميان بوجود 
هوة عميقة تفصل بي اليهود وغير اليهود، ومن حيث حتديد 
الدينية  احلركات  زعماء  انقسم  وقد  اليهود.  غير  مع  العالقة 
القوة  حالة  ف��ي  اليهود  غير  م��ع  للتعامل  السبل  أفضل  ح��ول 
اليهود هادئي  يبقى  أن  أنه يجب  قائل  الضعف، فمن  وحالة 
حتى ال يستفزوا غير اليهود – حسب تعبير احلاخام شاخ –، 
ومن قائل إنه يجب أن ميتلك اليهود القوة للدفاع عن النفس – 
حسب تعبير احلاخام من لوبوفيتش – )9(، ورغم أن احلاخامي 

عارضا السالم مع العرب – وخاصة مع مصر – ألن املصريي 
يريدون إبادة اليهود، اال أن السالم معهم سيقلل الضحايا من 
اليهود – حسب شاخ -، أو يجب أن يكون السالم جزءا من 
عملية عدم تقدمي تنازالت – حسب احلاخام من لوبوفيتش. 
هذان املوقفان املتناقضان ظاهريا املتسقان في جوهرهما، عبر 
عنهما احلاخام عوفاديا يوسيف في العام 1996، عندما وافق 
على تقدمي "تنازالت" إسرائيلية في أي اتفاق سالم مع العرب 
الفلسطنيي، وكانت حجة هذا احلاخام في ذلك، أن إسرائيل 
ضعيفة جدا، فهي ال تستطيع أن تهدم كل الكنائس في فلسطي، 
وهي ضعيفة جدا لالحتفاظ بكل املناطق احملتلة، ولهذا ليس 
من اخلطأ أن "تتنازل" إسرائيل عن أراض معينة كي تتجنب 
حربا تسقط فيها أرواح يهودية. )10( ال يختلف اليمي العلماني 
رعبها  حت��ت  والعمل  ال��ه��وة  ه��ذه  رؤي��ة  ف��ي  املتدين  التيار  ع��ن 
ومخاطرها احلقيقية واملتخيلة. إن هذا الفهم والرؤية املشتركة 
تفسر إلى حد كبير املواقف السياسية الداخلية واخلارجية التي 
يتخذها اليمي العلماني عندما يكون في السلطة، وكذلك في 
عدم تخلصه من الرموز الدينية واملوروث الديني، وإن أدخل 
عليها كثيرا أو قليال من عمليات العلمنة، فإن جوهرها الديني 
واضح متاما. إن تردد وحذر اليمي العلماني بعض األحيان، 
بآخر عن  أو  بشكل  تعبير  هو  إمنا  أخ��رى،  أحيان  في  وتطرفه 
ميكن  وبهذا  اآلخرين.  من  والعميقة  املتراكمة  املخاوف  تلك 
أيضا تفسير قبول مناحيم بيغن توقيع اتفاقية سالم مع مصر في 
أواخر السبعينيات. وبنفس القدر ميكن فهم اإلجراءات العملية 
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القوى  مستقبل  ومستشرفا  مستخلصا  هيمان  إميانويل  يقول 
الدينية في إسرئيل ما نصه "لألسف، يكفي أن تعطي أرضا لهؤالء 
املؤمنني وأن ميسكوا السالح بأيديهم، حتى يتحول البعض منهم إلى 
أصوليني قوميني ويحاولون فرض أنفسهم بالقوة. وحيث أن موجههم 
الــتــجــاوزات، ألن خالفاتنا  كل  ارتــكــاب  على  قـــادرون  فإنهم  الله،  هو 
اإلنسانية التافهة ال تساوي شيئا أمام التدبير اإللهي العظيم، والذين 

ميلكون وحدهم مفاتيح أسراره".

التي استطاع بنيامي نتنياهو من خاللها أن يجمد اتفاق أوسلو 
احلاخامي  مفهومي  بي  فاملراوحة  التسعينيات.  أواس��ط  في 
املذكورين آنفا هو ما يحكم الفكر اليميني العلماني وسياساته 

إلي حد بعيد.

2. النقطة السابقة تقود إلي تشابه اخلطاب الديني واخلطاب اليميني 

متضادين  شعورين  من  اخلطابي  انطالق  حيث  من  العلماني 

متاما، هما اخلوف من العالم من جهة، والثقة املفرطة بالذات 

الشعورين  من جهة أخرى. إن ما يعزز تعايش وصراع هذين 

في اخلطابي اإلعتقاد "بالفرادة اليهودية". )11( إن هذا اخلليط 

إلى خطاب  يؤديان  بالذات  املتطرفة والثقة  املخاوف  من فصام 

يعتمد جنون القوة "للتغطية على اخلوف الوجودي الالشعوري 

من العالم كله". )12( ومن مميزات هذين اخلطابي؛ اخلوف من 

أقل  ألنه  اإلسرائيلي  اليسار  من  واخلوف  العام،  ورأيه  الغرب 

بشكل  احلياة  من  واخل��وف  اإلن��دم��اج،  من  واخل��وف  يهودية، 

طبيعي بي األمم، واخلوف من أية اتفاقية سالم قد تهدد النسيج 

جديدة  آراء  أو  أفكار  أية  من  واخل��وف  الداخلي،  اإلجتماعي 

تهدد الرؤية الرسمية أو التاريخ.. الخ.. الخ. هذان اخلطابان 

أسسا ويؤسسان إلى ما يسمى بفوبيا األمن اإلسرائيلية، وهي 

فوبيا عامة وشاملة.
املوجودة  غير  العلماني سياساته  لليمي  يبرر  الديني  اخلطاب   .3
بل هي  املدى إلسرائيل.  االعتبارات اإلستراتيجية قصيرة  في 
منتزعة من ذلك "التاريخ الطويل للعالقة اخلاصة بي الله وشعبه 
ولكنها  متناقضة،  تبدو  قد  التبريرات  ه��ذه  إن   )13( املختار". 
أن  يستطيع  ال  الذي  لليمي  وخاصة  السياسة  في  كثيرا  مجدية 
يقدم تبريرات دينية مقنعة. وبهذا املفهوم، فإن اخلطاب الديني 

يعطي شرعية لليمي العلماني بشكل أو بآخر، وهذا ميتد أيضا 
إلى العالقة بي املتديني وإسرائيل الصهيونية العلمانية رسميا، 
من  مرحلة  تكون  أن  – إما  اخلطاب  لهذا  – بالنسبة  فإسرائيل 
مراحل اخلالص أو مقدمة له – كما يدعي حزب املفدال – أو 
يدعي  – كما  والشعب  وال��ت��وراة  ال��دم  لليهود حتمي  دول��ة  أنها 

حزب يهدوت هتوراة-.

خالفات ميكن التعايش معها
حول  العلماني  واليمي  املتديني  ب��ي  خ��الف��ات  هناك  ك��ان  إذا 
الصهيونية والدميقراطية، فإن هذه اخلالفات كانت وستظل موجودة 

وميكن التعايش معها أيضا.
انتخابات  جتري  وال  بالدميقراطية،  تؤمن  ال  الدينية  فاألحزاب 
عن  يكشف  ال  احلاخامات  من  حكمائها  ومجلس  فيها،  داخلية 
تعيي  يتم  بل  املجلس،  هذا  ينتخب  وال  اعتباراته،  وال  مناقشاته 
أعضائه بطرق غامضة. ويقوم هذا املجلس بتعيي مرشحيه للكنيست 
من  الكنيست  أعضاء  أن  كما  أح��د،  يعلمها  ال  اعتبارات  حسب 
احلزب الديني ال يستطيعون اتخاذ أي قرار دون العودة الي مجلس 
احلكماء. واحلزب حكر على الذكور، ولكن هذا األمر ال ينطبق 
على احلزب الديني القومي أو املفدال، فهم أكثر انكشافا، كما أنهم 
يشركون النساء في العمل السياسي. لهذا، فإن هناك معارك حامية 
الوطيس بي احلريدمي وهذا احلزب. )14( وعلى الرغم من عدم إميان 
هذه األحزاب بالدميقراطية، إال أنها تستفيد منها وتتعايش معها. 
بأن  يؤمنان  واملتديني  العلماني  اليمي  فإن  للصهيونية،  وبالنسبة 
كراهية العالم لليهود صفة أبدية، وهذه مقولة أساسية من مقوالت 
األيديولوجيا  ولكن   )15( فيها.  املركزية  املقولة  وهي  الصهيونية، 

احلريدية تفترق عن الصهيونية في مسألتي هما:
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أيضا،  ما تشكل مدخالته  بالذات  النظام هي  إن مخرجات هذا 
التنافس،  إلى  يؤدي  والتنوع  التنوع،  إلى  يؤدي  املهاجرين  فمجتمع 
والتنافس يؤدي إلى الصراع على السلطة واملوارد، األمر الذي يؤدي 
إلى محاولة تغيير احلصص حسب الثقل النوعي والضغط املنظم، 
مما يؤدي إلى مزيد من التنافس والصراع والصدوع. ولكن هذا الصراع 
محكوم بسقف البيئة األقليمية والعاملية،  وبتفصيل أكبر، فإن التنافس 
إلى  بــدوره  يؤدي  الذي  األمر  واإلثني،  الطائفي  التقوقع  إلى  يؤدي 

التمسك بالهويات باعتبارها تضع حدودا بني القطاعات املختلفة.

أوال: جتميع اليهود. 
ثانيا: إقامة دولة يهودية.

الله أخذ على  التلمود يذكر أن  وبالنسبة للمسألة األولى، فإن 
ال  وأن  اليهود،  غير  على  التمرد  ع��دم   ه��ي:  عهود  ثالثة  اليهود 
يصلوا  ال  وأن  املسيح،  مجيء  قبل  بكثافة  فلسطي  إلى  يهاجروا 
قبل  يأتي  ال  حتى  املسيح  مجيء  استعجال  أجل  من  شديدة  بقوة 
يتعارضان  األولي  العهدين  أن  الواضح  موعده احمل��دد.)16( ومن 
احلريدمي  املتديني  فإن  ولهذا  ح��اد.  بشكل  الصهيوني  الفكر  مع 
اسرائيل  أن  ويعتقدون  للصهيونية،  معارضتهم  يعلنون  ع��ادة، 
بشكلها احلالي ما هي إال منفى آخر لليهود. ولكن، ورغم ذلك، 
فإن اليهودية استطاعت أن تتعايش وأن تالئم نفسها مع األوضاع 
كلها. وعلى أرض الواقع، فإن هذه املعتقدات وإن جتلت في عدم 
استعمال الرموز الصهيونية الواضحة من قبل هؤالء احلريدمي، إال 
أن قطاعات أخرى من املتديني ال تقرهم على ذلك أوال، كما أن 
هؤالء احلريدمي الذين يعتقدون أن إسرائيل منفى آخر، يشاركون 
في النظام السياسي لهذا املنفى ويستفيدون من تشريعاته وقوانينه 

ومنافعه الدنيوية العلمانية. )17(
أو مجرد  اخل��الص  وما بي رؤي��ة إسرائيل كمرحلة من مراحل 
اإلمبريالية  قوى  أقامتها  دولة  أو  طبيعية  قومية  دولة  أو  آخر  منفى 
الهويات  بي  واملستمر  احملتدم  النقاش  يتفجر  وظيفة،  وت��ؤدي 
املتعددة، وهي هويات تتخذ أشكاال اقتصادية واجتماعية أيضا. 
ومن هنا نشأ الصراع على املوارد والسلطة ومواقع التأثير، ولكن 
ورغم جدية اخلالفات وحقيقيتها، إال أنه ال يجب احلكم على هذه 
اخلالفات أو الشروخ بحيث تدفع املراقب إلى القول إن إسرائيل قد 

تواجه انشقاقات أو حروبا أهلية، فكما يقول فون كالوزيفتش؛ 
إن وضع املجتمع في حالة احلرب يعكس حقيقة وضعه في حالة 
السلم. )18( وذلك يعني أن التركيب السكاني اإلسرائيلي، مبا فيه من 
طبقات مهيمنة وأخرى مهمشة، وما فيه من هويات ثقافية متعددة، 
خالل  من  فهمه  يجب  وسياسية  وعرقية  إثنية  ش��روخ  من  فيه  وما 
سياق التاريخ والسياسة، حيث أن "وظيفة" النظام السياسي حتدد 
اجتاهاته وأهدافه وأعماله ودوره. ال ميكن لهذا النظام أن يتجاوز 
دوره ومربعه الذي رسم له. ومن جهة أخرى، فإن ما يهدد هذه 
أن  تريد  التي  "الهوية"  عن  احملموم  البحث  هذا  هو  "الوظيفة" 
تنأى عن الغرب وقيم الغرب ورأي الغرب. إن احلركات الدينية 
املسيحانية ومثيلتها الكتلة الدينية الشرقية، وإلى حد ما بعض أجنحة 
اإلنصياع  تريد  أنها ال  تعلن صراحة  اليمنية،  العلمانية  األح��زاب 
جيل  كل  أن  صحيحا  كان  وإذا  ومناذجه.  وأفكاره  الغرب  ملبادئ 
هو أكثر يهودية من اجليل الذي يسبقه، )19( فإن إسرائيل تتجه أكثر 
القول  أكثر من وظيفتها. وميكن  يهوديتها  تعبر عن  أن  إلى  فأكثر 
ستزداد  والتوجهات  الرؤية  في  والصدام  االحتكاك  مساحات  إن 
ما بي إسرائيل والقوى الغربية التي تدعمها، فيما يتعلق مبصالح 
أبعد  الذهاب  وميكن  والعقائدية.  الفكرية  ومرجعياتهما  الطرفي 
من ذلك بالقول، إن من املمكن أن تضطر القوى الغربية الداعمة 
إلسرائيل إلى أن ترفع أو تقلل حجم التغطية السياسية واملالية عن 
مثل  أن  الواضح  ومن  املرسومة.  وظيفتها  إلى  إلعادتها  إسرائيل 
هذا الوضع لن يحدث دون مقدمات أو ضغوط أو مواجهة عربية 
وإسالمية أو عندما تتحول العقائد اليهودية إلى ممارسات سياسية 
خطيرة تهدد مصالح الغرب بشكل حقيقي ال ميكن الدفاع عنه أو 
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تغطيته أو تبريره.
اخلشية احلقيقية تتمثل في أن هؤالء املتديني احلريدمي أو املتديني 
القوميي املتطرفي، وبشكل فردي أو جماعي، قد يقومون بأعمال 
غير محسوبة أو مغامرات، تدفع اجلميع إلى أوضاع سياسية وأمنية 
غير مخططة، وخارجة عن السيطرة )كما حدث عندما اغتيل إسحق 

رابي العام 1995 مثال، فتوقفت العملية السلمية متاما(. 
القوى  مستقبل  ومستشرفا  مستخلصا  هيمان  إميانويل  يقول 
الدينية في إسرئيل ما نصه "لألسف، يكفي أن تعطي أرضا لهؤالء 
املؤمني وأن ميسكوا السالح بأيديهم، حتى يتحول البعض منهم 
إلى أصوليي قوميي ويحاولون فرض أنفسهم بالقوة. وحيث أن 
موجههم هو الله، فإنهم قادرون على ارتكاب كل التجاوزات، 
التافهة ال تساوي شيئا أمام التدبير اإللهي  ألن خالفاتنا اإلنسانية 

العظيم، والذين ميلكون وحدهم مفاتيح أسراره". )20( 
إليها  يشير  املفاجئة،  أو  املتوقعة  األعمال  هذه  من  اخلشية  هذه 
شتيرنهيل أيضا بالقول "واليوم، أكثر من أي وقت مضى، تهدد 
– قدرة إسرائيل  املناطق احملتلة  – يقصد  املناطق  املستوطنات في 
احمل��اوالت  ك��ل  مثل  ول��ك��ن،  ومنفتح.  ح��ر  مجتمع  تطوير  على 
اليمي اإلسرائيلي فرضه على  يريد  ما  فإن  للكولونيالية،  السابقة 
الفلسطينيي، ال بد وأن ينتهي. العامل الوحيد غير املؤكد هو الثمن 
للتغلب  اإلسرائيلي  املجتمع  سيدفعه  الذي  والسياسي  األخالقي 
على املقاومة التي ستبذلها النواة الصلبة للمستوطني ضد أي حل 

عادل ومنطقي". )21(
السياسيي وعلماء  الباحثي  كثير من  منها  التي يحذر  املخاوف 
االجتماع اإلسرائيليي وغير اإلسرائيليي، يجب أن ال تعمي العيون 
عن حقيقة أن القوى الدينية، املتطرفة واملعتدلة، هي عمليا ما ميز 
املجتمعات اليهودية عبر تاريخها الطويل. هذا من جهة، ومن جهة 
أخرى، فإن التركيب الدميغرافي ملثل هذا املجتمع سيؤدي بالضرورة 
إلى مثل هذه الوظائف، وإن تعددية الهويات ستؤدي إلى مثل هذه 
األزمات، وإن فكرا مثل الفكر الصهيوني الذي وصل إلى طريق 
مسدود – بفشله في خلق هوية مشتركة وصنع السالم وخلق دولة 
عادية – سيؤدي إلي أن حتل الهويات اليهودية املتعددة، معتدلها 

ومتطرفها، مكان هذا الفكر.
احلريدمي  قيام  إمكانية  ح��ول  بعيدا  ش��اح��اك  يسرائيل  وي��ذه��ب 

 )22( الشيطان"،  لتحطيم  العقالني  "بعمل  القوميي  املتديني  أو 
وذلك من خالل التسلل إلى مواقع متقدمة في اجليش أو التحكم 
في القوة النووية، )23( ذلك أن إسرائيل – التي ال يجب أن تتنازل 
عن األرض التوراتية في أية تسوية باعتبارها الدعامة األرضية لعرش 
الرب )24( – إمنا هي ليس إال مملكة إسرائيل كما أرادها الله. )25( 
هذه املخاوف التي يعبر عنها شاحاك ال تغيب عن النخبة املهيمنة 
في اجليش اإلسرائيلي، وجتدر اإلشارة إلى أن اجليش اإلسرائيلي 
اتخذ العديد من وسائل التحكم بخدمة هؤالء املتديني املتطرفي 
في اجليش، من خالل خدمتهم في فرق خاصة، أو توزيع خدمتهم 
ما بي الدراسة واخلدمة ومن خالل التكيف )للمزيد حول ذلك، 
العلماني داخل اجليش  الديني  محمد محمود أبو غدير، الصراع 
اإلسرائيلي، مركز الدراسات الشرقية، جامعة القاهرة، 2008(.
صدوع  من  كبير  حد  إلى  يقلل  أخ��رى،  جهة  من  شفيق،  منير 
الهويات  تناقضات  من  وكذلك  اإلسرائيلي  السكاني  التركيب 
املتعددة، بقوله: إن كل اخلالفات بي األحزاب الدينية واألحزاب 
العلمانية، هي خالفات يغلب عليها التنافس على السلطة أو على 
األحيان  بعض  في  احتذ  وإن  الداخلي،  التوازن  معادلة  بناء  إعادة 
صراعات على بعض القواني ذات املرجعية الدينية أو العلمانية. 
األساس  التناقض  "ألن  ثانوية  منزلة  في  اخلالفات  هذه  وستظل 
تناقضاته  م��ن  وإمن��ا  اإلسرائيلي،  املجتمع  تناقضات  م��ن  ينبع  ال 
شفيق  ويحذر   )26( واملسلمي".  والعرب  الفلسطيني  الشعب  مع 
اثني  أمرين  عن  مبعزل  اإلسرائيلي  املجتمع  تناقضات  ق��راءة  من 
العربي  باحمليط  إسرائيل  وعالقة  بالغرب،  إسرائيل  عالقة  هما: 
أثر  تقليل  اجت��اه  ف��ي  ع��ادة  تعمالن  العالقتان  فهاتان  اإلس��الم��ي. 
التناقضات الداخلية بحيث أنها ال تؤثر على "وظيفة إسرائيل"، 
مبعنى آخر، لتكن إسرائيل علمانية جدا أو يهودية جدا، أومزيجا 
بي االجتاهي. ولكن، يجب أن ال تفقد وظيفتها أو تقل كفاءتها 
في تنفيذ ذلك. إن التنازع بي اإلجتاهي، دفع إلى وصف اسرائيل 

بأنها "دولة من فوضى ونصف دولة يهودية".)27(
إن مخرجات هذا النظام هي بالذات ما تشكل مدخالته أيضا، 
فمجتمع املهاجرين يؤدي إلى التنوع، والتنوع يؤدي إلى التنافس، 
والتنافس يؤدي إلى الصراع على السلطة واملوارد، األمر الذي يؤدي 
إلى محاولة تغيير احلصص حسب الثقل النوعي والضغط املنظم، 
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هذا  ولكن  والصدوع.  والصراع  التنافس  من  مزيد  إلى  يؤدي  مما 
الصراع محكوم بسقف البيئة األقليمية والعاملية،  وبتفصيل أكبر، 
فإن التنافس يؤدي إلى التقوقع الطائفي واإلثني، األمر الذي يؤدي 
بدوره إلى التمسك بالهويات باعتبارها تضع حدودا بي القطاعات 
املختلفة. وعلى الرغم مما يبدو أنه مشهد متناقض ومنقسم، إال أن 
بالقول  إنديك  مارتن  األميركي  الدبلوماسي  خلصه  كما  هو  األمر 
ف��ي االن��ح��الل، فلديها  ال��دول��ة آخ��ذة  م��ن يظن أن ه��ذه  "يخطئ 
تغييرات  اجتياز  إلى  يحتاج  منها  كان جزء  وإن  قومة،  مؤسسات 
إنديك  يقصده  ال��ذي  م��ا  ق��وي��ة".)28(  مؤسسات  أنها  إال  معينة، 
"بالتغييرات املعينة"؟ هل قصد تقليم أظافر القوى الدينية املتطرفة؟ 

هو لم يفصح عن ذلك أبدا. 

مخرجـات العالقة
ما بني "التركيب" و"الهوية" و"الوظيفة"

ب��ن��اء على ه��ذا ك��ل��ه، ميكن إج��م��ال م��خ��رج��ات ال��ع��الق��ة م��ا بي 
"التركيب" و"الهوية" و"الوظيفة" في إسرائيل على النحو اآلتي: 
تاريخ  ع��ن  تعبيرا  كونها  ع��ن  فأكثر  أك��ث��ر  إس��رائ��ي��ل  تتكشف   -1
أن  حيث  واملختلفة،  واملتعددة  املتنوعة  اليهودية  اجلماعات 
اليهودية حتتمل املقولة ونقيضها "فكل الكلمات هي من وحي 
الله أيضا" حسب ما ورد في التلمود. أي أن اإلختالف هو جزء 
من هذه الثقافة، تتعايش معه، بل وترى فيه مصدر قوة، رغم 
أن ذلك أدى في املاضي، كما سيؤدي في املستقبل، إلى اللجوء 
إلى العنف، الذي قد يزداد كلما كانت هناك تسويات إقليمية، 

فليس من املستغرب إذن أن تظهر جماعة "اخلردليم" أو اخلردل 
بالعربية بعد اتفاق أوسلو، من بي جماعات املستوطني الذين 
قبلوا أو سكتوا على اتفاق أوسلو، حيث رأت جماعة اخلردل 
أن اتفاق أوسلو أوقف عملية اخلالص املسيحاني.)29( كما أن 
التشدد هو ظاهرة يهودية معروفة تاريخيا، فدائما كانت هناك 
جماعة متشددة أو جماعات متشددة. وبعد اضمحالل الفكر 
اليساري االشتراكي العمالي الذي سيطر على احلياة واحلكم في 
إسرائيل ملدة ثالثة عقود، فإن "اليهودية" – على أنواعها – هي 

التي مألت الفراغ الناجت.
2- سيكون من الطبيعي واملتوقع أن تتأثر السياسات اإلسرائيلية 
الطاغية،  اليهودية  بهذه  واخل��ارج��ي  الداخلي  املستوي  على 
الطوائف  جلميع  اإلن��ت��م��اء  وع��ن��وان  النظام  ج��وه��ر  باعتبارها 
والقطاعات. أي أنه باختفاء "فرن الصهر" الذي استخدمته 
الصهر"  "ف��رن   فإن  طويلة،  ملدة  الصهيونية  العمالية  احلركة 
اجلديد هو اإلنتماء للدين، بشكل تقليدي أو متطرف أو محافظ 
احلكومية  اإلحصاء  أجهزة  برعت  مسميات  من  ذلك  غير  أو 
– ُيفسر ظهور  – رمبا  السبب  لهذا  تفصيلها.  اإلسرائيلية في 
معا،  واليسار  اليمي  أجمع عليها رجاالت  التي  وثيقة طبريا 
فالهوية اجلمعية اآلن هي هوية دينية أكثر من أية هوية أخرى. 
وما هذا املطلب الرسمي والشعبي على اعتبار أن إسرائيل دولة 
يهودية سوى جزء من تأكيد تلك الهوية، وطبعا بعيدا عن فرض 

شروط تعجيزية للعملية السلمية.
3- الصراع بي اآلحزاب املختلفة والقطاعات اإلثنية املتعددة هو 

يضخم  )الــذي  والسياسي  الفكري  الشرخ  هذا  على  التركيز  إن 
دائما( ما بني اليهودية والدميقراطية ال يزعج أحدا في إسرئيل، وإذا 
ما عبر أحدهم عن انزعاجه، فإنه يبدو نوعا من تطهير النفس ليس 
إال. مثال، هذا بوعز عفرون، مؤلف كتاب "احملاسبة القومية" يكتب 
بنوع من اجلدل الذي ال يقدم وال يؤخر "ماذا تفعل إسرائيل إزاء هذا 
التناقض الواضح في تركيبتها اإلجتماعية والدينية والثقافية وسط 
هذا الكم من السكان العرب، أخشى أن تقوم احلكومة اإلسرائيلية، أية 
حكومة، سواء احلالية أو القادمة – ال فرق – بعكس ما ينبغي فعله، 
التوقف  الداخلية واخلارجية معا، ينبغي  ال بد من تغيير السياسة 

وإجراء محاسبة للنفس".
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نتيجة طبيعية للتركيب الدميغرافي اإلسرائيلي باعتباره مجتمع 
ماليي  فهناك  النهائية،  بصورته  بعد  يتكون  ل��م  مهاجرين 
عديدة من اليهود تعيش في أوطانها حيث ولدت، وعمليات 
االندماج سريعة إلى درجة أن أبراهام بورغ، النائب ورئيس 
الكنيست السابق، حذر من تلك العمليات، وقال أن ذلك 
يشكل أحد املخاطر الوجودية إلسرائيل في املستقبل. )30( كما 
اعتبر أن اجلهود غير كافية للعمل على استيعابهم واستقدامهم 
وتعزيز الروابط معهم. وليس من املتوقع في املستقبل أن تنتهي 
مثل هذه الصراعات رغم عمليات العلمنة السريعة ومحاولة 
األيديولوجية  األطياف  مقبول من جميع  دين رسمي  إيجاد 
والدينية اإلسرائيلية. فمن املالحظ أن اإلجتاه مييل أكثر إلى 
وتيرة  إن  الدين.  "علمنة"  وليس  السياسية  احلياة  "تديي" 
الصراعات وطبيعتها واجتاهاتها حتت السيطرة إلى حد كبير، 
من خالل "شعور العلمانيي واملتديني على حد سواء بعدم 
إسرائيل  بأن  اجلميع  إمي��ان  خالل  من  )31( وكذلك  الرضا"، 
إن  بوحدتها.  التفريط  يتم  ال  أن  يجب  ال��ت��ي  دول��ت��ه��م  ه��ي 
تهويل هذا الصراع حتى من خالل كتابات وأبحاث العديد 
من اإلسرائيليي وغيرهم يجب أن ينظر إليه ليس من خالل 
خالل  من  وإمن��ا  اإلسرائيلي  والفهم  األب��ح��اث  مصطلحات 
مصطلحات خاصة تصلح لدراسة احلالة، وهو ما يقترحه منير 
شفيق في فهم هذه اخلالفات، )32( الذي أضاف أن من اخلطأ 
اإلعتقاد بأن على املجتمع أن يكون منسجما ومتآلفا ويوزع 
السلطة واملوارد بشكل متساو على كل قطاعاته، أو أن يكون 

ذلك عائقا أمام وحدته واستمراره.)33(
4- الهوية اإلسرائيلية هي هويات إسرائيلية عديدة على املستوى 
واستحقاق،  اإلسرائيلية، كمواطنة  والديني، ولكن  الثقافي 
هي أيضا واقع حقيقي له تأثيره على كامل املنطقة. بكلمات 
أخرى، هناك هويات دينية عديدة، مختلفة ومتعارضة، ولكن 
املواطنة )ورغم كل ما يقال عن عنصرية قوانينها( متنح جميع 
تلك الهويات معنى اجتماعيا وسياسيا. وقد عمل سياسيون 
وباحثون ومفكرون يهود على نحت وخلق العالقة )املتخيلة 
إن  القول  خالل  من  واإلسرائيلية،  اليهودية  بي  احلقيقية(  أو 
بسبب  الدميقراطية  )ض��د  يهودية  تكون  أن  تستطيع  إسرائيل 

تعارضها مع الشريعة( ودميقراطية )بسبب أن إسرائيل متارس 
تداول السلطة واإلنتخابات احلرة(. واستطاع هؤالء أن يوفروا 
"األزم��ان  بي  للمؤمني  والديني  والتاريخي  الفكري  الغطاء 
املختلفة التي يحياها كل من العلمانيي واملتديني". )34( وقد 
يشعرون  احلاليي  اإلسرائيليي  أن  اعتقد  إذا  نفسه  املرء  يخدع 
ضد  يهوديتهم  أن  بسبب  الضمير  بوخز  يشعرون  أو  بالفصام 
عن  بعيدا  نقاش  مثار  املسألة  هذه  تكون  أن  أو  دميقراطيتهم، 
دوائر البحث األكادميي واجلدل الرفيع بي املختصي. وعودة 
التي صاغها مفكرون وسياسيون وباحثون  إلى وثيقة طبريا، 
وكتاب من مختلف األطياف السياسية، ليتم التعرف إلى أي 
مدى ميكن أن تصل راحة الضمير اإلسرائيلية. اليهودية تفترض 
واليهودي  إلهية،  أهدافهم  ألن  طبيعيي"  "غير  اليهود  أن 
العادي، فضال عن املتدين، يصدق ذلك ويعيشه، حتى اليسار 
العمالي االشتراكي، لم يخرج عن هذه الرؤية. املشكلة في هذا 
اليسار أنه كان دائما مترددا وغير حاسم، فمن جهة، يحاول أن 
يقدم صورة حداثية عن إسرائيل الطبيعية الدميقراطية، ومن جهة 
أخرى، فإنه ال يستطيع أن يتخلص من إرث طويل جلماعات 
يهودية ال ميكن لها أن تعيش في وحدة واحدة منسجمة، ولهذا، 

انهار هذا اليسار أو يكاد. )35(
)ال��ذي  والسياسي  الفكري  الشرخ  ه��ذا  على  التركيز  إن 
يضخم دائما( ما بي اليهودية والدميقراطية ال يزعج أحدا في 
نوعا  يبدو  فإنه  انزعاجه،  ما عبر أحدهم عن  إسرئيل، وإذا 
من تطهير النفس ليس إال. مثال، هذا بوعز عفرون، مؤلف 
كتاب "احملاسبة القومية" يكتب بنوع من اجلدل الذي ال يقدم 
وال يؤخر "ماذا تفعل إسرائيل إزاء هذا التناقض الواضح في 
من  الكم  هذا  وسط  والثقافية  والدينية  اإلجتماعية  تركيبتها 
أية  اإلسرائيلية،  احلكومة  تقوم  أن  أخشى  العرب،  السكان 
حكومة، سواء احلالية أو القادمة – ال فرق – بعكس ما ينبغي 
فعله، ال بد من تغيير السياسة الداخلية واخلارجية معا، ينبغي 
التوقف وإجراء محاسبة للنفس".)36( ولكن محاسبة النفس 
هذه عملية حتتاج إلى عقود كثيرة حتى تكتمل، وهناك الكثير 
من محاسبات النفس اليهودية التي قدمها باحثون ومفكرون 
دون نتائج سوى تقدمي املبرر والغطاء والراحة النفسية لصانعي 
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القرار واجلمهور. ونذّكر بظاهرة املؤرخي اجلدد التي انقلبت 
على نفسها. لقد تعود اليهودي أن ال يرضى، وأن ال يثق، وأن 
يشكو دائما، وأن يشك دائما. إن ما يبدو نوعا من الفصام 
الفكري والعقائدي إمنا هو جزء من املشهد ال يكتمل إال به. 
ولن يتوقع أحد أن تنقسم إسرائيل على نفسها ألنها لم حتدد 
– على  والعالم  دميقراطيتها.  وح��دود  يهوديتها  ح��دود  بعد 
األقل العالم الليبرالي الدميقراطي الغربي – يقبل هذه الدولة 
ويدعمها. بل أكثر من ذلك، هناك تيارات عقائدية وسياسية 
وحكومية غربية تعتقد أن التعامل مع إسرائيل يجب أن يكون 
مختلفا. فكما قال جيري فالويل– صاحب التأثير الكبير على 
نحكم  أن  نستطيع  "ال  األميركي:  واجلمهور  أميركا  رؤساء 
على إسرائيل وتصرفاتها مبعايير بشرية وأن نخضعها ألحكام 
أخالقية يخضع لها سائر البشر".)37( واملسألة األكثر أهمية، 
متارس  أن  مستحيال،  يكن  لم  إن  مبكان،  الصعوبة  من  أن 
مبررات  ثم ال جتد  والعنصرية،  االحتالل  دولة كل صنوف 
ومسوغات كافية لهذا األمر، فمن الذرائع اإللهية، إلى ذرائع 
قدر الرجل األبيض، إلى ذرائع نشر العلم والدميقراطية..
الخ. وليس من العجب أيضا أن تكون شعارات احلرب العاملية 
األولى والثانية وحروب اخلليج الثالثة وكذلك احلرب على 
ما يسمى باإلرهاب، هي ذات الشعارات املتكررة واملعهودة، 
لن  إسرائيل  فإن  وعليه،  وال��س��الم.)38(  واألم��ن  الدميقراطية 
ترتكز على مفاهيم الدميقراطية لتبرير احتاللها وعنصريتها، 
وإمنا – بالتأكيد – ستستند إلى مقوالت الدين اليهودي الذي 

يغطي كل األفعال، حتى تلك األكثر وحشية. )39(
5- يلخص ديفيد ديوك، عضو الكونغرس األميركي السابق، 
العالقة بي الدين اليهودي كهوية نهائية ودولة إسرائيل كتحقيق 
لهذه الهوية بالقول "الدين اليهودي، كما وصف في التلمود، 
أقل اهتماما باليوم اآلخر من اهتمامه ببقاء الشعب اليهودي 

وبقوته، ومبا أن عقيدة الشعب املختار هي التي حترك الدين 
اليهودي، فإن الديانة اليهودية بأكملها مصابة مبرض مزمن، 
هو تالوة حكايات اإلضطهادات املاضية وسردها. وبالتالي، 
فإن اليهودية هي العقيدة الوحيدة في العالم التي ترعى العزل 
على  والتعالي  الذاتي  العرقي  والتمركز  والنخبوية  العرقي 
الدينية  الغربية  ال��دول��ة  هي  احلديثة  إسرائيل  إن  اآلخ��ري��ن. 
الوحيدة بصراحة، والتي تدعي دون خجل أن غايتها حتقيق 
تقدم دين واحد وشعب واحد فريد. وتعرف إسرائيل الديَن 
اليهودي بأنه دين الدولة، مع الفصل بي الكنيست والدولة 
في القواني املدنية والدينية، ومع ذلك، يعرف معظم اليهود 
في دولة إسرائيل بأنهم علمانيون، رغم أن دولتهم دينية". )40(
التداخل  ذلك  في  حقا  فريدة  إسرائيل  يجعل  الواقع  هذا 
والتكامل واملزج بي الدين والسياسة بطريقة ال ميكن فهمها 
وكذلك  جهة  من  اليهودية  اجلماعات  تاريخ  إلى  النظر  دون 
ديوك  ديفيد  وحسب   )41( ذات��ه.  اليهودي  الدين  طبيعة  إل��ى 
أيضا "اإلميان باإلله كان ضروريا للحفاظ على القبيلة والعرق 
لدى دولة إسرائيل الصهيونية أهم بكثير من العقيدة الدينية.. 
السبب  اليهودي  للشعب  القومية  الهوية  حماية  وأصبحت 

الرئيس لوجود اليهود". )42(
ال��س��ي��اس��ي  ل��ل��ن��ظ��ام  ال��داخ��ل��ي��ة واخل���ارج���ي���ة  ال��س��ي��اس��ات  6- إن 
لهذه  األخير  املخرج  أو  الناجت  تشكل  والتي  اإلسرائيلي، 
التفاعالت بي الوظيفة والتركيب والهوية تتمثل في تكريس 
بحقوق  االع��ت��راف  وع��دم  االستيطان،  وتعميق  االح��ت��الل 
كلها،  للمنطقة  ال��ك��ام��ل  وال���ع���داء  الفلسطيني،  ال��ش��ع��ب 
اإلستعمارية وخدمتها من جهة،  املخططات  مع  والتحالف 
الثقافي  والتقوقع  القطاعي  التنافس  من  املزيد  في  وكذلك 
القومي  التشدد  من  وامل��زي��د  السلطة  على  ال��ص��راع  واش��ت��داد 

والديني من جهة أخرى. )43(
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د. فؤاد شعبان، من أجل صهيون، التراث اليهودي املسيحي في الثقافة األميركية،   37

دار الفكر، دمشق، 2003، ص 268. 
ديفيد ديوك، مصدر سابق، ص 165.   38

يكشف يسرائيل شاحاك مثال النفاق الشديد الذي متيز به السياسيون اليهود   39
وحتى رئيس الوزراء اسحق رابني في تعاملهم مع مذبحة احلرم االبراهيمي 
التي نفذها املجرم غولدشتاين، فقد حتدث هؤالء بلغة فيها مواربة، وبلغ بهم 
الدينية بعد ذلك، للمزيد، شاحاك، مصدر  القيادات  إلى  إلى االعتذار  األمر 

سابق، ص 128– 131. 
ديفيد ديوك، مصدر سابق، ص 95.   40

على عكس ما يحدث في الدول الغربية الليبرالية والدميقراطية، فإنه ال ميكن   41
النظر إلى التيارات والقوى واألحزاب الدينية اإلسرائيلية كجماعات مصالح 
دينية، وإن كانت تستخدم أساليبها )التأثير على نوعية تصويت اجلمهور في 
استخدام  املسؤولني،  مع  اتصال  قنوات  فتح  العام،  الرأي  تشكيل  االنتخابات، 
إلى  شكاوى  رفــع  عامة،  مناصب  إلــى  أعضائها  بعض  إيصال  االعــالم،  وسائل 
ال  والتيارات  القوى  فهذه  واملظاهرات(.  االحتجاج  أسلوب  استخدام  احملاكم، 
تعمل من أجل قيم تقليدية فقط أو من أجل أهداف دينية أيضا، بل تهدف 
إلى تشكيل املجتمع والدولة حسب النموذج الديني الذي تسعى إلى ترسيخه. 
للمزيد، مايكل كوربت وجوليا ميتشيل كوربت، الدين والسياسة في الواليات 

املتحدة، ترجمة زين جناتي ونشأت جعفر، دار الشروق الدولية، 2002.، ص 202 
وما بعدها. 

ديفيد ديوك، مصدر سابق، ص 72 – 73.   42
محمد محمود املصري، مصدر سابق، ص 171. وحول ذات املوضوع يكتب د. محمد   43
حافظ يعقوب "يبدو املثال اإلسرائيلي ممزقا بني سلسلة من الثنائيات التي هي 
بحد ذاتها مصدر  ال ينضب من التمزقات النفسية واخللقية التي ال حل لها 
على األرجح من داخل اإلستراتيجيا الصهيونية اإلسرائيلية نفسها، فالرؤية 
اإلسرائيلية تفترض في الدولة الصهيونية القيام بوظيفة مركزية هي وظيفة 
الضامن الرئيس ألمن اجلاليات اليهودية في العالم، واملالذ األمني ليهود العالم 
قاطبة. وهي وظيفة يترتب على تأديتها مجموعة من املفارقات التي تتكشف 
عن فحواها بكل كثافة ممكنة في حلظات التوتر الكبرى. فلقد اختارت إسرائيل 
منطق الدولة األبوية الضامنة لالندماج االجتماعي املعني الذي يشكل قوتها 
ونسغ احلياة فيها فضال عن مبرر وجودها كدولة، وهم املهاجرون اليهود. وملا 
كانت احلاجة امللحة إلى القوة تتطلب توفير إجماع قومي صلد في مواجهة 
األعداء الكثيرين في العقل الصهيوني ) وهم ليسوا العرب فقط، بل جميع 
الالساميني (، فإن اخليار التعددي الليبرالي هو اخليار الوحيد املمكن القادر على 
حض اليهود على االستجابة لنداء الهجرة، غير أن هذا اخليار بالذات هو كذلك 
مصدر تناقض ال حل له. فالتعددية احلزبية تدفع في ظروف البنية السياسية 
التحلل  باجتاه  فتدفع  الليبرالية  أما  واالنشطار،  التمزق  باجتاه  اإلسرائيلية 
الفردي واالنشطار، في حني أن وضعية الدولة كغيتو كبير متورط في صراع دام 
مع الفلسطينيني واجلوار كله، يكذب بدوره كل يقني باألمن احملروس بالقوة، 
ويضعف من قدرة الدولة اليهودية على إغواء اليهود وجذبهم للتوطن فيه". 
للمزيد، د. محمد حافظ يعقوب، بيان ضد األبارتهايد، الالجئون الفلسطينيون 

والسالم، دار كنعان للدراسات والنشر، 2000، ص 138 – 139. 


