مقاالت

عبد الغني سالمة

*

إسرائيل ،والصراع على هوية الدولة والمجتمع

مقدمة
بعد أن أقر الكني ست «قانون القومية للشعب اليهودي» (متوز
 ،)2018والذي مبوجبه أعلن عن يهودية الدولة ،هل يكون بذلك
قد ح سم جدال طويال طاملا عصف في األوساط اإلسرائيلية،
بني من يريد إسرائيل دولة دميقراطية حداثية ،وبني من يريدها
دولة يهودية دينية؟ إذ نالحظ غياب كلمة «دميقراطية» في هذا
القانون .وح سب وجهة نظر النائب ال سابق في الكني ست
«عزمي بشارة» ،قرر أصحاب القانون ومن يتبنونه التركيز على
اجلوهر اليهودي للدولة حص ًرا ،والتخلي عن العبارة املر ّك بة
«يهودية ودميقراطية»؛ لغاية واضحة ومعلنة ممثلة بالتص ّدي ملا
اعتبروه «إخالل احملكمة العليا بالتوازن» بني املر ّك بني :اليهودية
* باحث وكاتب رأي.

والدميقراطية ،لصالح الدميقراطية .فبح سب رأي ُم ع ّدي القانون
ومؤيديه ،جرى في كثير من احلاالت تفضيل احملكمة ملبادئ
الدميقراطية ،وال سيما احلقوق الفردية للمواطنني ،على اجلوهر
اليهودي للدولة .ومن هنا أراد اليمني اإلسرائيلي تضييق
الهامش على اجلهاز القضائي؛ بحيث تخضع الدميقراطية
لليهودية ،وليس العكس .واحلقيقة أنهم أرادوا ترجمة التوازن
املختل ً
أصل ضد الدميقراطية في الواقع ال سياسي واالجتماعي
1
واالقتصادي املعاش إلى قانون.
بهذا القانون ،الذي جاء نتاجا لصعود اليمني الديني والقومي
املتطرف في إسرائيل ،هل يكون صعود اليمني ،وهيمنته على
معظم مؤس سات الدولة واملجتمع قد حدد طبيعة وهوية الكيان
اإلسرائيلي ،على نحو ُي قصي فيه الي سار والقوى العلمانية مرة
أخيرة وإلى األبد؟
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هل ما نشهده في إسرائيل من نزاع وتوتر بين العلمانيين والمتدينين صراع
سياسي أيديولوجي ،أم هو تصدع اجتماعي؟ وإلى أي مدى يمكن له أن يصل؟
وهل من الممكن أن يؤدي إلى انقسام مجتمعي ،قد يتطور ليشكل إرهاصات
حرب أهلية؟ هل هو صراع على هوية الدولة والمجتمع ،أم على األنماط المعيشية
للسكان اليهود؟

وقبل ذلك ،هل الصهيونية حركة دينية أم قومية؟ أم كالهما؟
رغم الغالف الديني الذي أحاطت احلركة الصهيونية نف سها
به؛ إال أن ُب ناة الكيان اإلسرائيلي األوائل كانوا في معظمهم
من العلمانيني ،والقوميني؛ حيث ظل حزب العمل شبه متفرد
بال سلطة ،حتى العام  ،1977حيث وصل اليمني الصهيوني إلى
سدة احلكم ألول مرة (حزب الليكود بزعامة مناحيم بيغن) ،ومن
بعدها أخذ التياران الرئي سيان (الي ساري واليميني) يتجاذبان
ال سلطة؛ التيار العلماني القومي بشعاراته االشتراكية ،أو ما
اصطلح على تسميته باليسار اإلسرائيلي ممثال بحزب العمل
وحلفائه ،واليمني الصهيوني بشقيه القومي واملتدين؛ أي ظلت
القيادة ال سياسية بقطبني شبه مت ساويني في القوة االنتخابية،
إلى أن متت اإلطاحة بحزب العمل نهائيا (انتخابات ،)2001
والذي تبعه صعود متنام لقوى اليمني ،التي ما زالت م ستمرة
في صعودها حتى اليوم.
هل ما نشهده في إسرائيل من نزاع وتوتر بني العلمانيني
واملتدينني صراع سياسي أيديولوجي ،أم هو تصدع اجتماعي؟
وإلى أي مدى ميكن له أن يصل؟ وهل من املمكن أن يؤدي إلى
انق سام مجتمعي ،قد يتطور ليشكل إرهاصات حرب أهلية؟ هل
هو صراع على هوية الدولة واملجتمع ،أم على األمناط املعيشية
لل سكان اليهود؟

صراع أم تصدع؟
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ح سب باحثني في علم االجتماع ،يختلف التصدع االجتماعي
عن ظاهرتي االنقسام والصراع السياسي في املجتمعات
اإلنسانية ..ميكن أن يكون التصدع االجتماعي حالة مؤقتة ،أو
منتظمة وم ستمرة من االنق سام والصراع االجتماعي ،حيث ينق سم
املجتمع ضمن خطوط ثقافية وصراعية ثابتة لفترات معينة ،على

خلفيات دينية ،أو طائفية ،أو ثقافية ،أو اجتماعية ،وعلى أساسها
تتشكل مجموعات متمايزة ومتعارضة باستمرار ،أو ما ي سمى
مبجموعات الصراع ،ما ينجم عنه تشكل مظاهر من التوحد
القيمي والتم سك بالهوية املشتركة داخل كل مجموعة ،مع حدود
شبه مغلقة؛ أي تشكل هويات فرعية (منبثقة عن هوية جامعة قد
تكون حقيقية أو متخيلة) ينتج عنها نسق من الفعل التنظيمي
لكل هوية أو مجموعة ،وهذا التصدع قد يظل محكوما بقانون
عام (الدولة) ،يضبطه إلى حد ما ،ولكن عند تفاقم التصدع قد
يخفق القانون في التحكم به.
بينما يتأسس الصراع السياسي على مطامع وأهداف
سياسية واقتصادية ،تصل درجة اخلالف والتناقض بني أطرافها
ح ّد االنق سام ،وأحيانا االقتتال ،أو حتى انفراط الهوية اجلامعة.
وبناء عليه؛ فإن التصدع الديني االجتماعي في إسرائيل (والذي
يصل أحيانا إلى م ستويات من الصراع) ال يتعلق باالنق سام على
أساس التعدد الديني ،أو بني الطوائف للديانة الواحدة ،مع أن
له دور في تنشيط التصدعات املجتمعية األخرى ،أي أنه ليس
تصدعا بني اليهود وامل سلمني وامل سيحيني على أساس ديني ،بل
هو تصدع ديني داخل املجتمع اليهودي نف سه ،ويتعلق بدرجة
التدين ،فب سبب التفاوت الكبير في درجة وشكل التدين بني اليهود
الشرقيني (السفاردمي) والغربيني (األشكناز) ،تعزز التصدع اإلثني
بني الطائفتني ،حتى إن تعريف الهوية األشكنازية والسفاردية صار
على أساس مذهبي ديني .إلى جانب التصدعات بني املتدينني
الصهاينة واملتدينني غير الصهاينة ،وبني اليهود الروس والفالشا
وغيرها من اجلماعات ذات اخللفيات املتباينة.
وميتد هذا التصدع ،وبصورة أعمق في مواجهة التيار
العلماني ،علما بأنه ليس هناك فصل واضح بني الدين والدولة في
إسرائيل ،فكثير من مظاهر ورموز الدولة هي ذات مصدر ديني،

وحيث أن الصهيونية لم تفصل أصال االنتماء الديني عن االنتماء القومي ،ومنذ
وقت مبكر لنشوئها ،برزت مشكلة الصراع بين العلمانيين والمتدينين ،وهذا الصراع
يفض
المستمر حتى اليوم صراع حقيقي ،ولم يكن خداعا أو تمثيال ،وهو صراع لم
ِ
حتى اللحظة إلى الفصل بين األمة والدين ،وبين الدين والدولة.

فاألعياد الوطنية مثال هي ذاتها أعياد دينية ،وكذلك تصنيف
2
املواطنني يتم على أساس ديني في الهويات الشخصية.

في موقفهم من الديانة اليهودية من عدم املباالة بالطقوس الدينية
إلى معارضتها .يضاف إليهم فئة امللحدين.

وقد أشار تقرير مدار اإلستراتيجي  ،2018إلى أنواع أخرى من
التصدعات داخل املجتمع اإلسرائيلي ،منها ما له عالقة بالتوترات
والتصدعات الطبقية الناشئة ما بني الشرائح ال سكانية ،ذات
الصلة بالتطورات الدميغرافية والتغيرات االقتصادية والفجوات
االجتماعية ،فضال عن التصدع (الصراع) القومي األهم بني
اليهود وسكان البالد األصليني ،وهذا النوع من الصراع يخلق
إشكالية كبيرة في تعريف «اإلسرائيلي» ،و»األمة اإلسرائيلية»،
وحتديد حقوق املواطنة.

إذن ،وح سب تصنيف بعض الباحثني؛ تنق سم فئة املتدينني إلى
مجموعتني أساسيتني هما :املتدينون الصهيونيون ،وهم أكثر انفتاحا
وتقبال للمجتمع ،واملتدينون احلريدمي غير الصهيونيني (احلريدي
تعني الورع) ،وهم أكثر انعزاال وتشددا عن بقية املجتمع .وكال الفئتني
كانتا تشكالن أقلية في املجتمع اليهودي ،وح سب الباحثة هنيدة
غامن ،لم تتع َّد ن سبة املتدينني في إسرائيل في بدايات تأسيس الدولة
4
الـ ،%10وهم اليوم يشكلون حوالي نصف املجتمع.

إضافة إلى التصدعات الدينية بني احلريدمي والعلمانيني،
هنالك التصدع الطائفي بني املهاجرين اليهود من أصول مختلفة
(خاصة بني األشكناز وال سفاردمي) ،وأيضا التصدعات ال سياسية
األيديولوجية بني تيار حزب العمل ومن يدور في فلكه ،وبني
اليمني اإلسرائيلي الذي ي سعى لل سيطرة اليهودية الكاملة على
3
ما ي سمونها أرض إسرائيل التوراتية.
والتصدع االجتماعي /الديني الذي سنتناوله هنا ،هو التصدع
القائم في املجتمع اليهودي بني املتدينني والعلمانيني ،وانطالقا
من هذا البعد ،يق سم الكثير من الدارسني م ستويات التدين
في املجتمع اإلسرائيلي اليهودي إلى ثالث فئات أساسية هي:
املتدينون املتزمتون ،وهم الذين يلتزمون بالتعاليم الدينية بصفة
مستمرة في كل جوانب حياتهم .والفئة الثانية يطلق عليها
التقليديون ،أو «املاسورمي» بالعبرية ،وهم من يلتزمون بالتعاليم
الدينية التي لها جانب اجتماعي مثل االحتفال باألعياد الدينية
وتقاليد الزواج وعادات األكل ومراسيم الدفن وفق الشريعة
اليهودية ،وأحيانا حضور الصالة في الكنيس في املناسبات.
والفئة الثالثة هم العلمانيون غير امللتزمني بالدين ،وهم يتفاوتون

وح سب مركز بيو األميركي للدراسات ،فإن املجتمع اليهودي
اإلسرائيلي ينق سم إلى أربع فئات :احلريدمي ،وتترجم أحيانا باليهود
5
األرثوذوكس ،واملتدينون ،واحملافظون (التقليديون) ،والعلمانيون.
وحيث أن الصهيونية لم تفصل أصال االنتماء الديني عن
االنتماء القومي ،ومنذ وقت مبكر لنشوئها ،برزت مشكلة الصراع
بني العلمانيني واملتدينني ،وهذا الصراع امل ستمر حتى اليوم صراع
يفض حتى
حقيقي ،ولم يكن خداعا أو متثيال ،وهو صراع لم ِ
اللحظة إلى الفصل بني األمة والدين ،وبني الدين والدولة.
ميكن اليوم ،وب سهولة ،رصد حالة من التصدع واالستقطاب
والصراع بني املتدينني والعلمانيني ،تزداد مع الوقت ،وهذه احلالة
6
تولد مزيدا من التوتر بني املجموعتني.
وتبدو أكثر مظاهر التوتر هذه في التحالف الوثيق بني
املتدينني واملستوطنني املتطرفني ،ضد مؤسسات الدولة التي
ما زالت حتتفظ ببعض الطابع العلماني ،حيث يحاول بعض
احلاخامات التحريض على الدولة وعلى اجليش ،وعلى رفض
أوامر اإلخالء ،من بعض البؤر االستيطانية ،حتى لو وصل األمر
7
ح ّد االشتباك مع اجلنود وتوجيه اإلهانات لهم.
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بدايات األزمة والصراع
منذ نشأتها؛ وإسرائيل تعاني من أزمة وجودية مجتمعية ،أهم
مظاهرها عجزها عن تعريف مصطلحات أساسية من املفترض
أنها تشكل دعائم أساسية تقوم عليها فكرة األمة اإلسرائيلية
والقومية اليهودية ،وأهمها تعريف من هو اليهودي؛ إذ إنه ال يوجد
تعريف متفق عليه في إسرائيل حتى يومنا هذا ملن هو اليهودي،
وال ما هي الشروط التي يجب استيفاؤها للتهود ،ومن هي اجلهة
املخولة بالتهويد ،وال الفرق بني دولة يهودية ،ودولة اليهود .وبح سب
قرار محكمة العدل العليا ()1962؛ فإن الشخص يتوقف عن أن
يكون يهوديا في حال غ ّي ر دينه ،وهو ما ال تعترف به األرثوذك سية
اليهودية الدينية التي ترى أن اخلروج من اليهودية بغض النظر
عن تغيير الدين هو غير وارد على اإلطالق .وفي التعديل اخلاص
بقانون أساس العودة ( )1970عرف اليهودي بشكل متناغم مع
التعريف الهاالخي ،بأنه من يولد ألم يهودية ،أو يتهود وهو ال
ينتمي لديانة أخرى .وكانت هذه التعريفات ملن هو اليهودي تضع
كوابح أمام الهجرة اليهودية إلى إسرائيل ،وحلل هذا اإلشكال،
متت توسعة تعريف فئة من ي سمح لهم بالهجرة إلى إسرائيل
حتى لو لم يطابقوا التعريف التقليدي لليهودي ،مبوجب ذلك سمح
لكل شخص أحد أجداده أو زوجته أو أحد أبنائه يهودي إمكانية
احلصول على اجلنسية ،وجاء هذا التعريف املرن لي سهل هجرة
8
الروس إلى إسرائيل.
املظهر الثاني ،عجز إسرائيل عن تعريف نف سها ،على نحو
يخلو من التناقض ،فهي تريد ق سرا ،وخالفا لقانون الطبيعة أن
جتمع بني املتناقضات؛ أي بتعريف نف سها دولة يهودية /قومية/
علمانية /دميقراطية!
وهذا يعود ألن الصهيونية سعت بداي ًة لدمج الديني بالقومي،
أي املزج بني األساس واجلوهر الديني ،والدعوة ذات املنزع القومي،
واملظهر العلماني وصهرهما معا في إطار دولة ،وخلق أمة؛ وهذا
يتنافي مع تعريف األمة احلديثة ،فاألمة تكون أمة لدولة ،ال مجموعة
إثنية .وتقوم الهوية القومية على أسس موضوعية وتاريخية ،أو
تتجلى من خالل إنشاء اجلماعة املتخ ّي لة .وإذا كانت الهوية الدينية
متثل عنصر ًا في عملية إنشاء اجلماعة املتخ ّي لة ،لكنها ال تكفي،
وال ميكن أن تنوب عن مك ّونات أخرى أساسية كالذاكرة التاريخية،
وامليراث الثقافي العام ،وال ميكن لعملية اإلنشاء أن حتدث ،أيض ًا،
9
دون وجود طبقة اجتماعية وسطى.
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بدأ مشروع دولة إسرائيل باألساس كفكرة لم ي سبقها تراكم
مادي على األرض .بل على العكس ،اخلريطة سبقت األرض،
10
والنظرية سبقت املمارسة ،والبيت القومي سبق البيت الفردي.

لذلك ،املثل الوحيد في العالم الذي جتد فيه توجهات قومية متطرفة
تلتقي مع توجهات دينية سلفية متطرفة ،مستخدمة املصطلحات
والتعابير نف سها ،هو املثل اإلسرائيلي ،ما يدل على أنه ال احلركة
الصهيونية وال إسرائيل قامتا بعملية علمنة في جوهر املفاهيم،
11
وإمنا في املظهر فقط.
وهذه األزمة نابعة أساسا من كون إسرائيل تتشكل من مجتمع
هجني متعدد األعراق والثقافات ،مت تأسي سها في إطار مشروع
إمبريالي ع املي ،نتج عن تالقي مصالح احلركة الصهيونية والدول
اإلمبريالية في أواخر القرن التاسع عشر ،األمر الذي تطلب جلب
اجلماعات اليهودية من مختلف بقاع العالم (ومعها اختالفاتها
وتبايناتها وتناقضاتها) ،لتقوم بتأسيس هذا الكيان ،الذي
أسند إليه دور وظيفي محدد ..فال ميكن فهم احلركة الصهيونية
باعتبارها حركة دينية ،أو مجرد حركة قومية ،إمنا يجب النظر
إليها في سياقها الكولونيالي.
وبالعودة بالزمن قليال ،سنجد أنه منذ بدايات تأسيس
الصهيونية ظهرت معالم األزمة ،فاحلركة الصهيونية قامت
على أسس ودعاوى دينية ،منطلقة من شعارات وأساطير
ميثولوجيه :األرض املوعودة ،وشعب الله املختار ،واحلق الديني
والتاريخي ..بل إن اليهودية قامت أساسا على تصور ق َب لي
عن األلوهية ،فهي جعلت من «يهوه» إل ًه ا لبني إسرائيل،
وليس إل ًه ا لكل الناس ،كما جعلت من اليهودي ،ملجرد أنه
ولد بالصدفة يهوديا ،جعلت منه مختا ًرا من الله ،وجعلت
من اليهودية دي نًا مغل ًق ا يرفض أتباعه التبشير به ،على
نحو أوقعها في أسر العنصرية ،وحرمها من أن تكون ديانة
إن سانية كبرى ،ذات رسالة تبشر بها في العاملني (مع أنها في
مراحل معينة ت ساهلت في هذا الشأن) ،كما فعلت امل سيحية،
واإلسالم ،وحتى البوذية ،وذلك ب سبب فهمهم الضيق واملزعوم
لتلك العالقة (اجلمعية) التي أقامها اليهود مع الله ،وتصورهم
أن مصيرهم الروحي ،مقترن مبصيرهم ال سياسي ،باعتبارهم
شع ًب ا عضو ًي ا ،يدخل بصفته تلك ليس فقط في عالقة مع
12
ً
وأيض ا مع الله.
األرض ،بل
أي أن فكرة إسرائيل ،التي تبناها بداية اليهود العلمانيون،
فكرة تستند للدين بشكل أساسي ،لذلك تظل العلمانية
اإلسرائيلية ناقصة ،بسبب تبرير العلمانيني اإلسرائيليني
ً
تناقض ا في حياتهم،
حلاجتهم للمعتقدات الدينية ،وهذا يخلق
13
يهربون منه بالتم سك بالتقاليد الدينية.
امللفت لالنتباه أن الصهيونية قامت على أساس تلك الدعاوى
الغيبية /الدينية في الوقت الذي كانت فيه أوروبا تشهد قطيعة

ظهرت معارضة قوية في أوساط الجماعات الدينية اليهودية في شرق أوروبا ضد
الحركة الصهيونية ،وقد أدى ذلك إلى انقسام اليهود المتدينين إلى تيارين :تيار
متعاون مع الصهيونية ،أضفى عليها شرعية دينية باعتبارها مقدمة وأداة إلهية
لتحقيق الخالص .والتيار الثاني من اليهود المتدينين (األرثوذكس) ،الذين عارضوا
الصهيونية واعتبروها خطرا على الوجود اليهودي ومخالفة لتعاليم التوراة.

نهائية مع الكنيسة وانحسار لسلطة الكهنوت ،وصعود األفكار
القومية العلمانية ..وقد اصطدمت أفكار هرتسل (املتأثر بالقومية
العلمانية األوروبية) مع احلاخامات الذين رأوا أن خالص اليهود
يتمثل باإلخالص للديانة اليهودية وانتظار امل سيح ..وفي ذات
اإلطار ،في تلك املرحلة؛ مرحلة تواجد اليهود في مجتمعاتهم
األصلية ،نشط تيار االندماج ،بفعل عمليات التحديث والتحرر أثناء
تشكل الدول احلديثة ،األمر الذي نتج عنه صراع بني أنصار تيار
االندماج (العلماني) الذين شكلوا حركة االستنارة ،أو «هاسكاال»،
وبني ال سلطات الدينية التي كانت حتكم الغيتوات.
كما ظهرت معارضة قوية في أوساط اجلماعات الدينية
اليهودية في شرق أوروبا ضد احلركة الصهيونية ،وقد أدى ذلك إلى
انق سام اليهود املتدينني إلى تيارين :تيار متعاون مع الصهيونية،
أضفى عليها شرعية دينية باعتبارها مقدمة وأداة إلهية لتحقيق
اخلالص .والتيار الثاني من اليهود املتدينني (األرثوذكس) ،الذين
عارضوا الصهيونية واعتبروها خطرا على الوجود اليهودي
14
ومخالفة لتعاليم التوراة.
ومنذ قدوم أول مجموعة يهودية روسية إلى فل سطني عام ،1882
بعد اغتيال القيصر ،وكانت ت سمي نف سها «محبة صهيون»،
ومنهم بعض البولنديني ،وكان هؤالء في غالبيتهم العظمى
من الصهيونيني غير املتدينني؛ بل إنهم كانوا كارهني لليهودية
وتقاليدها ،واعتقدوا أن الصهيونية حررتهم من ثقل الشتات
واضطهاد الدول األوربية ،وحررتهم أيضا من قيود احلاخامني
وسيطرتهم .وقد جاء هؤالء بهذه العقلية وبهذا التفكير .وكانوا
على عكس اليهود املقيمني في فل سطني ،والذين كان أغلبهم من
املتدينني الذين جاؤوا لل سكن في فل سطني ألسباب دينية روحية
(ال عالقة لها بأطماع ومشاريع الصهيونية) .إذ إن احلاخامية
كانت آنذاك حترم الهجرة اجلماعية إلى فل سطني قبل ظهور

إرسائيل :تجاذبات تزداد ح ّدة.

امل سيح املخلص.

15

وعندما عقدت احلركة الصهيونية مؤمترها األول ،1897
عقدته في بازل في سوي سرا ،علم ًا أنه كان من املفترض أن
ينعقد في ميونخ في أملانيا ،ولكن اجلالية اليهودية فيها
عارضت ذلك بشدة 16.ما يدل على معارضة شديدة من قبل
اليهود لألفكار الصهيونية؛ فمنذ ذلك التاريخ وحتى نهاية
احلرب العاملية األولى ظلت الصهيونية تيارا هزيال للغاية في
صفوف اجلماعات اليهودية في العالم (في أملانيا كانت ن سبة
اليهود الصهاينة في العام  1914ال تزيد عن  ،%2وفي فرن سا
17
كانت أقل من ذلك).
ومن جهة مقابلة ،لم يكن اجلناح الديني في احلركة
الصهيونية في بداياتها ذا أهمية تذكر ،فقد حاربه املتدينون
غير الصهاينة من جهة ،فيما نظر إليه العلمانيون بازدراء من
18
جهة ثانية.
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تصدعات التيار الديني ،الصهيوني وغير الصهيوني
مع ظهور احلركة الصهيونية أواخر القرن التاسع عشر،
انق سمت اجلماعات اليهودية بني مؤيد للحركة ،وبني معارض لها،
وهذا االنق سام ظهر بني اجلماعات ذات التوجه العلماني ،حيث
برز تيار االندماج (الهاسكال) ،الذي كان يدعو الندماج اليهود في
املجتمعات التي يقيمون فيها ،مقابل التيار الصهيوني العلماني
الذي دعا للهجرة إلى إسرائيل.
وأيضا ظهر التصدع بني اجلماعات الدينية نف سها ،وكانت
م سألة اخلالص (امل سيا) حجر الزاوية ،ونقطة اخلالف املركزية
بني التيارين الدينيني (الصهيوني وغير الصهيوني) ،وسنتابع
الحقا تطورات موقف التيارين ،ونظرتهما جتاه الصهيونية ،وجتاه
قيام إسرائيل.

المسيانية بين العلمانيين والمتدينين
امل سيانية ،وتعني الفكر اخلالصي ،الذي يؤمن بأن خالص
اليهود يتمثل بعودة امل سيا ..وغالبا ما توجه كلمة م سياني كتهمة،
كإحدى التصنيفات التي تشير إلى الفرق بني اخلطاب اإلسرائيلي
العقالني ،املعتدل ،الليبرالي ،الدميقراطي ،البراغماتي ..وبني
اخلطاب اإلسرائيلي غير العقالني ،الديني املتطرف ،األصولي،
الراديكالي ..ي ستخدمون «امل سياني» كمؤشر على الالطبيعية،
على املرض املوجود في تركيبة ال سياسة اإلسرائيلية ،على التحيز
اليهودي ،ساعة ارتكاب اخلطايا الصهيونية ،النكبة ،االحتالل،
19
الع سكرية ،الفصل العنصري والتمييز.
مع البدايات األولى للحركة الصهيونية ،وقفت األرثوذوكسية
اليهودية في مواجهة احلركة الصهيونية وقاطعتها واتهمتها
بالكفر واإلحلاد وبتدمير اليهودية كدين .وقد هاجم املتدينون اليهود
الصهيونية منذ البداية ،وبشدة ،ل سببني :األول ،ألن الصهيونية
من وجهة نظرهم ستتولى إحالل الفكرة القومية مكان التدين،
فالصهيونية هنا ستشجع اليهود على التخلي عن واجباتهم
20
الدينية .ولن يعود التوراة هو عامل توحيد الشعب اليهودي.
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ال سبب الثاني اعتبار احلركة الصهيونية «مسيانية كاذبة»،
حتاول تعجيل اخلالص اليهودي بوسائل دنيوية ،فاخلالص من
وجهة نظر أرثوذوك سية ال يتم إال بقدوم امل سيا ،وجمع الشتات ،وهي
عملية ربانية ،ولي ست بشرية ،والصهيونية هنا ستكون تدخال في
شؤون الرب .وقد ظل هذا موقف التيارات اليهودية الالصهيونية ،إلى
أن بدأت تتخلى عنه تدريجيا ،أو تفهمه بطرق براغماتية مختلفة،
21
وبقيت «ناتوري كارتا» وحدها متمسكة بهذا املبدأ..

وخالفا لألرثوذوكسية ،رأت مجموعة «مركاز هراب»،
(الصهيونية الدينية) أن تص ّدر مشروعها الديني إل ى عالم
ال سياسة من خالل تف سير التاريخ واألحداث ال سياسية من منظور
ديني .ويتمثل هذا املنظور في فهم تاريخ احلركة الصهيونية
واجنازاتها ليس باعتبارها عم ًال إحلادي ًا وتدخ ًال في الشؤون
اإللهية ،إمنا باعتبارها فص ًال من فصول اخلالص الديني .من
هذا املنظور ،فإن القادة الصهاينة على الرغم من نواياهم اإلحلادية
غير الدينية ،إال أنهم بنشاطهم إمنا ينفذون مهمة دينية إلهية
من دون أن يدروا .وبالتالي فهم لي سوا باألشرار وليس بالضرورة
مقاطعتهم ،واإلرادة اإللهية تستعملهم كي حتقق مشروعها
املقدس .ضمن هذه الرؤية ،تصبح الصهيونية نف سها حلقة مهمة
في الرواية الدينية وفص ًال ضروري ًا من فصولها ،وستكون احملطة
النهائية للمشروع محطة دينية حتم ًا .وبالتالي فإن كل املشروع
23
الصهيوني هو مشروع خالصي ديني ،أو هكذا يجب فهمه.

22

أما العلمانيون ،ممن يع ّرفون أنف سهم كعلمانيني وصهيونيني
في آن واحد ،فيشددون على الطبيعة الثورية للحركة الصهيونية،
وعلى كونها انقالبا على اليهودية والدين .وفي هذا ال سياق ،كتب
رائف زريق في بحث لم ينشر بعد« :الصهيونية من هذا املنظور
هي مشروع إلعادة اليهود إلى م سرح التاريخ .ومبا أن الالعبني
على م سرح التاريخ كما مت فهمه في القرن التاسع عشر هم
الذوات القومية ،فهذا يتطلب صياغة مشروع يهودي قومي جغرافي
يعيد لليهود دورهم كالعب وكذات تاريخية فاعلة ،تأخذ مصيرها
بيديها ،وتُخرج اليهود من احلالة ال سلبية التي عاشوها في أوروبا
إل ى حالة عمل سياسي وفعلي .اخلالص ال يأتي من االبتهال
لله ،إمنا من العمل ال سياسي اجلماعي القومي .وفكرة «خالص
األرض» و«جمع الشتات» ال تتم عبر الصلوات إمنا عبر املبادرة
والعمل .والعودة إل ى صهيون لن تنتظر امل سيح املنتظر إمنا يجب
القيام بها هنا واآلن وبجهد جماعي ومب ساعدة القوى العظمى.
وبالتالي ليس من املفاجئ أن ترى إصرار الكثير من العلمانيني
الصهاينة على أن «الصهيونية لي ست استمرارا للرغبة الدينية
اليهودية اخلالصية ،إمنا هي أيديولوجيا حداثية وثورية ترمز
24
إل ى إحداث قطع واضح عن اإلميان الديني اخلالصي ال سلبي».
وفي هذا الصدد ،يورد أفينيري فكرة «دين العمل» ألهرون دافيد
غوردون – أحد آباء احلركة العمالية في الصهيونية – كمثال
على رغبة الصهيونية في اقتالع واستبدال الدين التقليدي بدين
25
حديث أرضي وعلماني».
ت ستمد هذه الرؤية العلمانية للصهيونية قوتها من حقيقة
أن الكثيرين من املنظرين األساسيني في الصهيونية أمثال

يمكن القول ّ
إن الصهيونية ليست حركة علمانية تمامًا ،وليست حركة دينية
تماما ،والصهيونية ليست مجرد ذيل لالستعمار ،لكنها ليست حركة تحرر قومي
بالمعنى المتعارف عليه .فهي تصطدم في لحظة مع الغرب لكنها سرعان ما
تتواطأ معه .وهي تتصارع مع الدين لكن سرعان ما توظفه وتتعاون معه .وإذا كانت
الصهيونية حركة قومية حقًا،فهي الحركة القومية الوحيدة التي قامت بمساعدة
الدول االستعمارية ،والحركة القومية الوحيدة أيضًاالتي استعدت وتستعدي باقي
الحركات الثورية في العالم الثالث.

«هرت سل» و «ليوبينسكر» لم يصروا على أن يقوم الوطن اليهودي
في فل سطني بالذات ،باعتبار أن املشروع لم ميت للدين بصلة.
وعندما سئل هرتسل مرة حول عودة «املاشياح» (املسيح) ،قال
إن هذه الفكرة سائدة ضمن األوساط الدينية ،أما في «دوائرنا
األكادميية امل ستنيرة فليس ملثل هذه الفكرة من وجود بطبيعة
احلال» 26.زد على ذلك فإن جميع املصطلحات الدينية أخرجت
من سياقها وأعيدت صياغتها وتف سيرها بشكل علماني – قومي.
ال بل أظهر هرت سل أكثر من مرة عداءه املباشر للدين ولرجال
الدين ،محذر ًا في كتابه «دولة اليهود» من «ميولهم الثيوقراطية»
ومؤكد ًا حرصه على «إبقائهم ضمن حدود معابدهم» .تتحدث
الرؤية العلمانية للصهيونية عن قومية يهودية يستطيع املرء فيها
أن يكون ملحد ًا متام ًا وأن يدير ظهره للدين ،وأن يبقى في الوقت
27
نف سه يهودي ًا من الناحية القومية.

الدين اليهودي وأساطيره كأداة في خدمة املشروع الصهيوني،
28
وكمبرر أيديولوجي وأخالقي ملشروع الدولة الصهيوني.
ليس غريبا واحلال كهذه أن يرى البعض أن الصهيونية ما هي
باألساس إال محاولة جديدة لتف سير األسطورة الدينية اليهودية ،وهي
لي ست عملية استبدال جذرية لألسطورة ،فجل ما فعلته الصهيونية
29
أنها أسبغت على األسطورة الدينية مفاهيم قومية أوروبية.
وقد يزعم البعض أن الصهيونية ال تختلف عن غيرها من
احلركات القومية احلديثة ،وبالتالي فهي حركة قومية عادية
وطبيعية .إال أنه يجب االنتباه إلى أنه في احلركات القومية
األخرى جرى إصباغ صبغة دينية مطلقة على الرموز القومية من
أجل شحن وتعبئة اجلمهور وراءها .لكن في احلالة الصهيونية،
لم يكن الدين على هامش املشروع القومي ،إمنا الصهيونية
«استقت رموزها القومية وأفكارها ذاتها من التراث الديني،
ثم أفرغت هذه الرموز واألفكار من محتواها الروحي واألخالقي
ونقلتها من مجالها الديني ،حيث جتد شرعيتها الوحيدة إل ى
املجال ال سياسي» ،وبذلك متتاز الصهيونية ليس بكونها تبنت
مصطلحات دينية مثل شعب الله املختار أو أرض امليعاد وحتويلها
ألفكار قومية ،إمنا بكونها قامت «بتبني سمة بنيوية أساسية
في التيار احللولي اليهودي ،وهو االجتاه نحو املزج العضوي بني
30
املقدس والقومي واملطلق والنسبي».

وبالتالي ،ميكن القول إنّ الصهيونية لي ست حركة علمانية
متام ًا ،ولي ست حركة دينية متاما ،والصهيونية لي ست مجرد ذيل
لالستعمار ،لكنها لي ست حركة حترر قومي ب املعنى املتعارف عليه.
فهي تصطدم في حلظة مع الغرب لكنها سرعان ما تتواطأ معه.
وهي تتصارع مع الدين لكن سرعان ما توظفه وتتعاون معه.
وإذا كانت الصهيونية حركة قومية حق ًا ،فهي احلركة القومية
الوحيدة التي قامت مب ساعدة الدول االستعمارية ،واحلركة القومية
الوحيدة أيض ًا التي استعدت وت ستعدي باقي احلركات الثورية
في العالم الثالث ،وتتآمر عليها بالتعاون مع الدول الكولونيالية
االستعمارية العظمى.

التحوالت لدى التيار الديني ،الصهيوني وغير الصهيوني

إال أن الصهيونية لم ت ستطع في جوانب عديدة أن تع ّرف نف سها
وأن تبني مشروعها خارج املنظومة اللغوية الرمزية الدينية ،وبالتالي
لم ت ستطع أبد ًا قطع «حبل ال سرة» بينها كحركة علمانية قومية وبني
التراث الديني اليهودي .ولم يتخلف «بن غوريون» نف سه عن توظيف

شكل وعد بلفور نقطة حتول تاريخية في مواقف التيارات
الدينية الالصهيونية ،إذ اعتبروه معجزة إلهية ،وإشارة إلى إرادة
الله ،التي تتجلى في تعامل األمم (غير اليهود) مع اليهود على
نحو منصف ..لكن هذه العناية اإللهية سيفهمها املتدينون
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وصهرها في الشعب اإلسرائيلي املتجدد؛ فالصهيونية لم تكن
في فكر بيغن حركة ثورية ،إمنا حركة استمرارية تشكل فصال
33
ال ينقطع عن التراث اليهودي.

املتدينون يف جيش االحتالل :حضور متصاعد.

الصهاينة على نحو آخر ،فب سبب األحداث املأساوية التي تعرض
لها اليهود في شرق أوروبا ،وب سبب الكارثة واملالحقة واإلبادة
امل ستمرة لهم في وسط أوروبا ،ظهر وكأن هناك حدود ًا للعناية
اإللهية ،وأن الله لم ي سعف يهود أوروبا ،وتركهم ي ساقون إل ى موتهم
دون أن يتدخل ليحمي شعبه املختار ،األمر الذي عزز االدعاءات
31
الصهيونية أنه على اليهود أن يأخذوا مصيرهم بأيديهم.
وتبلور مع الوقائع التي حققتها الصهيونية كاالستيطان،
ومشروع التق سيم ( ،)1937تبلور تيار يدعو إلى تأييد قيام
إسرائيل ،من منطق عدم البقاء على هامش ال سياسة اليهودية،
ومن أجل التأثير فيها ،وكان تيار «أغودات ي سرائيل» مثاال على
ذلك ،ولكن مع رفض الطابع العلماني للدولة.
ش َرع املهاجرون اليهود إلى فل سطني في بدايات القرن املاضي،
مع ازدياد عددهم بإنشاء جمعيات اجتماعية ومنظمات عمالية.
وملا دعوا املتدينني لالنضمام إليهم رفض هؤالء الدعوة ،من منطلق
أن هذه اجلمعيات تقوم بأعمال مخالفة للشريعة .وكرد فعل على
ذلك قام املتدينون ،الذين كانت تقودهم جماعة «أغودات يسرائيل»
بإنشاء مؤسسات ومدارس خاصة ب املتدينني .ومنذ هذه الفترة
بدأت الهوة تت سع بني املجموعتني .وكانت اخلالفات تظهر إلى
32
العلن بني فترة وأخرى.

100

عدد 72

وبرز في الثالثينيات من القرن املاضي اجتاهان في
الصهيونية :اجتاه مع سكر العمال بقيادة بن غوريون ،واجتاه
املع سكر التنقيحي اليميني املتطرف بقيادة جابوتنسكي ،وهذا
التيار سيكون متهيدا لظهور الليكود فيما بعد قيام الدولة ،إذ
اعتبر مناحيم بيغن نف سه امتدادا لطريق جابوتن سكي ،الذي رأى
فيه ملهما ومعلما ،وسعى بذلك لدمج قيم الدين اليهودي القدمية

صار واضحا مع قيام إسرائيل ،أن تيار التدين األرثوذوك سي
اليهودي ينق سم إلى ثالثة أق سام :ق سم معاد للصهيونية ولوجود
دولة إسرائيل ،ميثله «ناتوري كارتا» ،وق سم يتعامل مع إسرائيل
بوصفها دولة غريبة ،كما تتعامل اجلاليات اليهودية مع الدول
األجنبية املقيمة فيها ،وق سم يضفي صبغة دينية محدودة
على دولة إسرائيل ،كون قيامها نوعا من العناية اإللهية إلنقاذ
أرواح اليهود ،رافقت قيامها معجزات متكررة (انتصاراتها في
احلروب) ،مع إضفاء قداسة على أرض إسرائيل ،دون احلديث
عن وجوب االستيطان.
ُت مِ ع هذه التيارات على عداء النزعة العلمانية للدولة ،وعلى
اعتبار إسرائيل أرض منفى (ليس منفى جغرافيا ،إمنا روحي،
ألن دولة إسرائيل تتعارض مع القيم امل سيانية ،وتؤخر ظهور
وه ـم
امل سيا) .ولم يتبادر إلى ذهن هذه التيارات في أي يوم ْ
حتويل إسرائيل إلى دولة شريعة ،ألن دولة الشريعة تقوم مبجيء
املخلص (امل سيا) ،لكنهم يطالبون الدولة بأن حتترم الشريعة،
ويحاولون استغالل الدولة ملصلحة مشاريعهم االجتماعية
34
واالقتصادية والدينية.
وبدأت مع صدور قرار التق سيم ( )1947األصوات املؤيدة لقيام
الدولة ترتفع أكثر فأكثر ،مف سرة قرار األمم املتحدة وتعاطف
املجتمع الدولي مع اليهود بأنها من مظاهر العناية اإللهية..
وبدأ التوجه في أوساط األرثوذوك سية اليهودية ينتقل بالتدريج من
الرفض إلى االعتراف الواقعي (دون االعتراف احلقوقي) ،أي رفض
األساس األيديولوجي للدولة مع التعامل مع مؤس ساتها في نفس
الوقت ..ولكن هذا استلزم من هذا التيار التكيف األيديولوجي
مع الواقع اجلديد ،واالنتقال من الهامش وصوال إلى املركز ،مع
35
تطلعات نحو مزيد من ال سلطة.
كان العلمانيون في تلك احلقبة ،يشكلون غالبية املجتمع
اإلسرائيلي ،وكان لهم الدور الرئي سي في بناء الدولة ،في املجاالت
االجتماعية واالقتصادية ،وكانت لهم هيمنة شبه مطلقة على
اجليش واحلكومة ،بيد أنهم ظلوا حريصني على عدم الصدام
مع املتدينني ،بل وعملوا على استيعاب اجلماعات الدينية داخل
املجتمع اإلسرائيلي ،أي داخل اجلماعة الوطنية ،وكان يحرك النخب
العلمانية احلاكمة سعيها إلى إعادة تعريف الهوية اجلماعية
لليهود تعري ًف ا يتطابق مع هوية إسرائيل ،بحيث يخلط هذا
36
التعريف بني املكونات الدينية واملكونات الوطنية.

طرأ بعد احتالل ما تبقى من فلسطين في حرب  ،1967تحول كبير في مواقف
األحزاب الدينية الصهيونية وغير الصهيونية ،حيث اعتبروا أن هذه الحرب معجزة،
وإشارة ربانية إلى بداية الخالص.
كان لهذه الحرب تأثير بالغ على المجتمع اإلسرائيلي قاطبة ،وتأثير حاسم وكبير على
التيارات الدينية (صهيونية وغير صهيونية) ،قبل هذه الحرب كان اليهودي المتدين
هامشيا ،وتابعا لحزب العمل ،وكان هدفه الوحيد المحافظة على المصالح الدينية العينية
والخاصة ألبناء المجموعة الدينية ،بعد ذلك لم تعد الحركة الدينية هامشية وتابعة وذيال
لقوى أخرى ،وإنما أصبحت مركزية ذات تأثير سياسي واجتماعي وقومي.

بدأت بعد تشكيل حكومة بن غوريون املفاوضات بني «أغودات
ي سرائيل» كحزب ديني وبني القيادة العلمانية للحركة الصهيونية،
ومتحورت املفاوضات حول قوانني األحوال الشخصية ،ال سبت،
37
الكوشير ،املدارس الدينية ،وحرية العبادة.
وبهدف استرضاء املتدينني ،عقدت حكومة بن غوريون
«العلمانية» ما عرف بوثيقة «الوضع الراهن» ،ومبوجبها وافقت
النخب العلمانية طو ًع ا على فرض قيود دينية على الكثير من
مناحي احلياة ،كأن تلتزم النخب احلاكمة باحترام يوم ال سبت،
وإجبار أي مطعم رسمي على تقدمي الطعام ح سب الشريعة
اليهودية «كاشير» 38 .ومت في هذا االتفاق إعفاء  400طالب من
املدارس الدينية من اخلدمة الع سكرية ،وفي حكومة «بيغن» مت
39
رفع العدد إلى اآلالف ،وهذا العدد في زيادة م ستمرة.
ثم غابت كتلة «أغودات ي سرائيل» احلريدية عن حكومة بن غوريون
منذ  ،1952حيث استقالت احتجاجا على جتنيد الن ساء في اجليش،
ثم عادت إلى حكومة «بيغن» الليكودية  ،1977وفي هذه احلكومة
40
أسندت حقيبة التعليم للحزب الوطني الديني املفدال.
وقد بدأت تظهر أسباب أخرى زادت من حدة الصراع بني
العلمانيني واملتديني؛ منها أنّ اإلشراف على قوانني األحوال الشخصية
أنيط باملؤسسة الدينية ،وهي التي سميت فيما بعد برئاسة
احلاخامية ،التي عن طريقها فقط تكون إجراءات الطالق والزواج
واإلرث والدفن وغيرها ،بل حتى حتديد هوية الشخص فيما إذا كان
يهوديا أم ال .وهذه منحت احلاخامية ميزة فوقية على بقية املجتمع،
سيما وأنها هي اجلهة املسؤولة عن اإلنفاق على احلاخامني واحملاكم
واملدارس الدينية (اليشيفوت) ،وكذلك عن إعطاء إجازات الكشير (الذبح
احلالل والطاهر) .كما أن احلكومة بإعفائها الكثير من طالب املدارس
الدينية من اخلدمة في اجليش ،أو تأجيل خدمتهم ،وإنفاقها عليهم

وعلى مؤس ساتهم االجتماعية ،عمقت الهوة بني املتدينني والعلمانيني،
41
وجعلت للتدين (واالستيطان) ميزة اقتصادية.

حرب حزيران ،نقطة مفصلية
طرأ بعد احتالل ما تبقى من فل سطني في حرب  ،1967حتول
كبير في مواقف األحزاب الدينية الصهيونية وغير الصهيونية،
حيث اعتبروا أن هذه احلرب معجزة ،وإشارة ربانية إلى بداية
اخلالص.
كان لهذه احلرب تأثير بالغ على املجتمع اإلسرائيلي
قاطبة ،وتأثير حاسم وكبير على التيارات الدينية (صهيونية
وغير صهيونية) ،قبل هذه احلرب كان اليهودي املتدين
هامشيا ،وتابعا حلزب العمل ،وكان هدفه الوحيد احملافظة
على املصالح الدينية العينية واخلاصة ألبناء املجموعة
الدينية ،بعد ذلك لم تعد احلركة الدينية هامشية وتابعة
وذيال لقوى أخرى ،وإمنا أصبحت مركزية ذات تأثير
سياسي واجتماعي وقومي؛ فحرب األيام ال ستة بلورت
الوعي الصهيوني الديني ،وأدت إلى التحرر الفجائي
والفوري ملجموعة كبيرة من املتدينني الصهاينة .فاحلرب لم
تخلق خطابا صهيونيا متدينا جديدا بالكامل ،إمنا ثبتت
وفتحت فرصة لت سارع كبير للتوجهات التي تراكمت من
قبل ،وأبرزت وعيا م سيانيا قويا ومتحم سا ،وظهر حتول
دراماتيكي لدى الشباب ،الذين صاروا يرون أنف سهم رسل
لله ،ومنفذين ألوامره ،ضمن تاريخ مقدس.
بالن سبة لألصولية اليهودية ،فإن إسرائيل وحتى العام
 1967قامت على جزء من أرض إسرائيل ،وهذا اجلزء بالذات
ال يحتل مكانة مهمة في التقاليد الدينية اليهودية ،وبعد
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احتالل  1967زال الفارق ،وأصبح هنالك تطابق بني أرض
إسرائيل كمفهوم ديني ،وبني دولة إسرائيل كمفهوم سياسي
42
علماني.

تحوالت التيار الديني الصهيوني
مثلت حركة «همزراحي» بداية التيار الديني الصهيوني ،إذ
إنها وحدت الدين والصهيونية بصورة واعية ،واستوعبت في
داخلها صراع النقائض بني التدين والعلمانية ،في البدايات آمنت
بوجود عالقة ما بني الصهيونية والرؤية امل سيانية ،متثلت في جمع
الشتات ،التحرر من ملكوت األغيار ،إثمار أشجار إسرائيل ،وغير
43
ذلك من عالمات قدوم امل سيا.
انخرط املتدينون الصهاينة في املجتمع اإلسرائيلي منذ البداية
ودعموا الدولة ،وشكلوا ما ي سمى بالصهيونية الدينية .وقد قامت
إستراتيجيتهم على املشاركة في مؤس سات الدولة واالقتصاد وفق
مبدأ التوافق واملهادنة مع األغلبية العلمانية .ولكنهم بعد 1967
اجتهوا نحو املزيد من التطرف القومي (حركة غوش إميونيم
االستيطانية مثال) ،وقد تعامل هذا التيار بانتقائية مع الشريعة
اليهودية؛ فمثال اعتبروا االستيطان واجبا دينيا ،وأن التنازل عن
أي شبر من «يهودا والسامرة» ميثل انتهاكا للشريعة ،لكنهم ظلوا
أقل تشددا من احلريدمي ،فهم يقبلون مشاركة النساء في مواقع
44
ال سلطة خالفا للحريدمي الذين يحرمون ذلك.
تفجرت التناقضات الداخلية التي كانت تعتمل في داخل
احلركة بعد حرب  ،1967فظهر التيار الديني ذو البعد الثيولوجي
امليتافيزيقي ،من خالل حركة بني عكيفا ،التي كانت جتد نف سها
جزءا من املفدال ،وحركة غوش إميونيم التي انشقت عن املفدال
( ،)1974صار هذا التيار يعتبر أن الصهيونية استجابة لنداء
الرب ،وقد جت سدت اإلرادة اإللهية على شكل حركة علمانية،
فالعلمانيون الصهاينة ينفذون إرادة الرب دون أن يدركوا ذلك (كما
كان يقول مركاز هاراب) .والشعب اليهودي ال ينتظر اخلالص ،بل
45
ينفذ خالصه من خالل الدولة ،وهو في خضم عملية اخلالص.

مظاهر وتجليات التصدع بين العلمانيين والمتدينين
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من وجهة نظر احلريدمي ،لي ست الديانة اليهودية عقيدة فقط؛
بل هي منط حياة ،ي ستند إلى تعاليم الشريعة اليهودية ،يتوجب
االلتزام بها ،بل إن التم سك بها هو الذي يحدد مقدار يهودية الفرد..
لذلك ،سنجد العديد من مظاهر التزمت الديني في إسرائيل ،خاصة
في املناطق التي تتركز فيها اجلماعات املتدينة ،مثال :التشدد في

موضوع عطلة ال سبت ،لدرجة إلقاء احلجارة على ال سيارات في
شوارع القدس أيام ال سبت من قِ بل مجموعات من املتدينني املتزمتني،
اعتبار النساء «هالش» ،أي جناسة (خاصة في حي مائة شعارمي
وغيرها من أحياء القدس وتل أبيب وأشكلون وفي كل املستوطنات
الدينية) ،لذلك ال ميكن للحريدي املتشدد أن يجلس إلى جوار امرأة!
وأيضا :فرض النقاب على النساء ،ورفض مصافحتهن ،وقد وصل
األمر إلى حد تق سيم أحد الشوارع في القدس إلى نصفني ،واحد
مخصص للرجال ،والثاني للنساء ،وبينهما ساتر من القماش،
نزع كل إعالنات الدعاية التي فيها صور النساء من الشوارع،
إجبار النساء على اجللوس في مؤخرة احلافالت ،التفكير مبشروع
تخصيص وسائل مواصالت للرجال وأخرى للنساء ،وتأسيس
«جماعة العفاف»؛ وهي مجموعة من املتزمتني لها صالحية مهاجمة
البيوت ،إذا شكوا فيها ،لتأديب َم ن فيها ،رجاال أو نسا ًء بالضرب
والتهديد .وكذلك تعرض النساء احلريديات احملتشمات عند حائط
املبكى لإلهانات ،وحتى االعتداء بالضرب ،إذا اقتربن من هياكل
الذكور أو من ظاللهم ،ومنع الن ساء من االتصال مع إذاعات احلردمي
ألن صوتهن فاحشة وخالعة .حرمان األمهات العلمانيات من أبنائهن
املتدينني ،خطف أبناء اليهوديات املتزوجات من غير اليهود ..حتى
46
سجن قهري للنساء اليهوديات!
حت ّولت القدس إلى
ٍ
سنجد مقابل هذه الصورة العديد من مظاهر احلياة العلمانية،
مبا يضاهي أي مدينة غربية ،خاصة في تل أبيب (أكبر مدينة
داخل اخلط األخض ر ،وفيها أعلى كثافة سكانية) ،على سبيل املثال
مالبس النساء غير احملتشمة على اإلطالق ،مظاهرات املثليني
ومهرجاناتهم ال سنوية في تل أبيب ،احلريات الشخصية ،أمناط
احلياة ،غياب أو ضعف املظاهر الدينية في الشوارع ..وهذا مرده ال
يعود لكون العلمانيني يرفضون اليهودية ،أو يتنكرون لها؛ بل ألن
املنظومة القيمية للعلمانيني تتشكل من اعتبار اليهودية قومية،
أكثر من وصفها مجرد دين ،وهذه القومية حافظت على الوجود
اليهودي في العالم بفضل التراث الديني ،وبالن سبة لهم ،ال أهمية
للمضمون الديني العقائدي والشرائعي إال في إطار داللته على
ارتباط اليهود بأرض إسرائيل.
ويحاول «جدعون ليفي» توصيف هذا التصدع (العلماني/
الديني) ،بالتالي« :باتت إسرائيل أكثر قربا إلى طهران من
ستوكهولم .من الوالدة إلى الوفاة ،ومن اخلتان إلى اجلنازة ،ومن
إقامة الدولة إلى إقامة آخر بؤرة استيطانية في الضفة ..يبدأ
األمر من مجرد وجودنا هنا ..على حجج الهوتية؛ فأبونا إبراهيم
كان هنا ولهذا نحن هنا ..ال يوجد زواج وطالق مدنيان ،وال تكاد
توجد جنائز مدنية .كذلك قانون العودة وتعريف من هو اليهودي،

ّ
شكل اغتيال رئيس الحكومة األسبق إسحق رابين في خريف العام  ،1995أبرز
مثال على انعكاسات الصراع بين توجهات رابين العلمانية ،التي ذهبت للبحث عن
حل للصراع اإلسرائيلي الفلسطيني ،وبين القاتل ييغال عمير ،الذي حركته دوافع
إيديولوجية يمينية ،تعكس مدى إيمانه بحلم أرض إسرائيل التوراتية ،وبتحريض
من غالة المستوطنين.

والقوانني األساسية ..كلها تعتمد على الشريعة ..ثم هنالك عدم
وجود حافالت وقطارات في يوم ال سبت ..ويقرر «حكماء التوراة»
على اختالفهم في قضايا سياسية مصيرية ..لنعترف بأننا نعيش
في دولة ذات شعارات دينية؛ لن سقط القناع العلماني املتكلف الذي
وضعناه على وجوهنا ..لي ست إسرائيل كما تعتقدون ،ولي ست ما
47
نحاول أن نظهره ألنف سنا وللعالم».
من جانبه ،كتب الصحافي اإلسرائيلي روغل ألف في صحيفة
«هآرتس»« :في الوقت الراهن ،فإن العلماني اإلسرائيلي يشبه
شخصا عاريا في العصر اجلليدي ،ليس له شعر ،ويرجتف من
البرد .إن نهاية العلماني في إسرائيل هي االندثار ،روي ًدا روي ًدا
سيهاجر من هنا أو يغير قناعته ويصبح إسرائيل ًي ا متدي نًا ،ويقوم
48
بتغطية نف سه بالشعر املطلوب من أجل البقاء».
لكن حالة التصدع هذه ،ال تقتصر فقط على أمناط العيش
وال سلوكيات الشخصية والنظرة للن ساء ومالب سهن ،بل هي أعمق
وأخطر من ذلك بكثير ،حيث تبدأ من تعريف من هو اليهودي،
وتطال بقية أوجه احلياة االجتماعية وال سياسية واالقتصادية
واحلزبية ،ومنها م سألة القوانني والتشريعات واألنظمة ،ومحاولة
كل طرف االستحواذ على مؤسسات الدولة ،خاصة اجليش،
واإلعالم ،وأيضا ما يتعلق بقضايا االمتيازات واإلعفاءات ،وكذلك
ال سياسات االقتصادية ،والتحوالت من شبه االشتراكية ودولة
الرفاه إلى النيوليبرالية واخلصخصة ..أو بعبارة أوضح :الصراع
على هوية الدولة واملجتمع.
وإضافة إلى ما سبق ،هنالك الصراع على امل سائل ال سياسية،
وخاصة ما يتعلق بالصراع الفل سطيني اإلسرائيلي ،وما يتصل به
من قضايا مثل امل ستوطنات ،والنظر لل سيطرة اإلسرائيلية على
األراضي احملتلة ،هل هي احتالل ،أم تنفيذ إلرادة الرب؟ والعملية
ال سلمية ،ومدياتها..

ورمبا ش ّك ل اغتيال رئيس احلكومة األسبق إسحق رابني
في خريف العام  ،1995أبرز مثال على انعكاسات الصراع بني
توجهات رابني العلمانية ،التي ذهبت للبحث عن حل للصراع
اإلسرائيلي الفل سطيني ،وبني القاتل ييغال عمير ،الذي حركته
دوافع إيديولوجية ميينية ،تعكس مدى إميانه بحلم أرض إسرائيل
49
التوراتية ،وبتحريض من غالة امل ستوطنني.

المتدينون والتغير الديمغرافي
في بدايات تأسيس الدولة ،ش ّك ل اليهود املتدينون %12~10
فقط من مجموع ال سكان ،ثم أخذت أعدادهم تزداد تباعا ،وتبني
الدراسات الدميغرافية أنه في العام  ،2030سيكون هناك %51
من كل سكان إسرائيل يهود متدينون ،وترتبط نسبة زيادة
املتدينني بشكل كبير بالتغيرات الدميغرافية التي تشهدها
إسرائيل ،أي أن الزيادة ناجمة عن اختالف نسب التكاثر
الطبيعي بني املتدينني اليهود ،وخاصة «احلريدمي» ،وبني
العلمانيني (عائلة احلريدي تتكون في املتوسط من ثمانية
أفراد ،مقابل أربعة ألسرة العلماني) .وفي هذا ال سياق ،يقول
الباحث في مركز «مدار» ،أنطوان شلحت« :نسبة التكاثر
الطبيعي في أوساط املتدينني أعلى بكثير من نسبة التكاثر
في أوساط العلمانيني ،وهذا يؤدي عا ًم ا بعد آخر إلى قلب
امليزان الدميغرافي ،حتى إن التوقعات لعام  2020تشير إلى
50
أن عدد اليهود املتدينني سيكون األكثر بني ال سكان اليهود».
تبي في بحث أجراه املعهد اإلسرائيلي للدميقراطية ،ونُشرت
ّ
نتائجه على موقع صحيفة «يديعوت احرونوت» أن نسبة اليهود
املتدينني واحلريدمي ارتفعت في ال سنوات العشر األخيرة بشكل
ملحوظ ()2012~2002؛ حيث انخفضت نسبة العلمانيني اليهود
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من  %46إلى  ،%43ونسبة التقليديني انخفضت من  %33إلى
 ،%32في حني ارتفعت ن سبة املتدينني من  %11إلى  %15وارتفعت
ن سبة احلريدمي من  %5إلى  ،%7بينما انخفضت نسبة العلمانيني
51
املناهضني للمتدينني من  %6إلى ..%3
وفي استطالع للرأي أجراه اجلهاز املركزي لإلحصاء اإلسرائيلي
( ،)2010ونشرت نتائجه صحيفة هآرتس ،جاء فيه أنّ  %42من
سكان إسرائيل اليهود يع ّرفون أنف سهم بأنهم علمانيون ،و%8
يع ّرفون أنف سهم بأنهم متدينون جدا .و %12صنفوا أنف سهم
كمتدينني ،و %13إنهم متدينون تدينا تقليديا ،فيما قال  %25بأنهم
محافظون (تقليديون) لكنهم غير متشددين دينيا .معنى ذلك ،أن
غالبية ال سكان ع ّرفت نف سها بأنها غير علمانية .ما يعني أنّ
نسبة العلمانيني اليهود انخفضت من  %82عشية قيام إسرائيل،
إلى  %42بعد أكثر من ستة عقود ..بينما زادت نسبة احلريدمي
52
واملتدينني واحملافظني من  %18إلى  %58في الفترة نف سها.
أشار تقرير صدر عن مركز مدار ( ،)2017إلى بحث أكادميي
للبروف سور ألون طال ،يحذر فيه من ن سب التكاثر ال سكاني
العالية في إسرائيل ،وبشكل خاص لدى جمهور املتدينني
«احلريدمي» ،واملتدينني بشكل عام .ويقول إن عدد سكان إسرائيل
سيصل في العام  2050إلى  23مليونا وهو ما ال ميكن حتمله،
وإن إسرائيل باتت األكثر اكتظاظا بني الدول املتطورة.
ويوضح البحث أنّ الهاجس الدميغرافي لدى إسرائيل شهد
في ال سنوات األخيرة انقالبا حادا .ففي حني كان القلق في العقود
اخلمسة األولى بعد قيام الدولة من نسبة تكاثر املواطنني العرب
في إسرائيل ،فقد حتول بالذات بعد العام  2000إلى هاجس
االرتفاع احلاد في نسبة تكاثر املتدينني املتزمتني «احلريدمي»،
الذين تبلغ نسبة تكاثرهم حوالي  ،%3.8وبعدهم نسبة تكاثر
التيار الديني الصهيوني  .%2.8بينما ن سبة تكاثر العرب تراجعت
في ال سنوات األخيرة إلى  ،%2.6بعد أن كانت في سنوات سابقة
53
أكثر من .%3.4
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وتوقع البروف سور املختص في الدميغرافيا أرنون سوفير،
املعروف بعنصريته جتاه العرب ،أن يصبح املتدينون اليهود في
العام  2030غالبية من إجمالي ال سكان ،بن سبة  ،%51ومن ثم تبدأ
النسبة تعلو أكثر .وهو يقصد «احلريدمي» واملتدينني من التيار
الديني الصهيوني .وهذا يعني أن نسبة املتدينني من إجمالي
اليهود قد تصل إلى  .%65ومن هنا حذر من أن ارتفاع نسبة
املتدينني ،وبالذات «احلريدمي» ،ستحاصر العلمانيني في منطقة
تل أبيب الكبرى ،وأنه في مرحلة ما ستختار األجيال الشابة من
العلمانيني الهجرة إلى عالم متطور أوسع.

وأضاف سوفير« :نحن نلد كما دول العالم الثالث ،ونستهلك
كما هو حجم استهالك دول العالم املتطور .ويضاف إلى هذا
أن بالدنا صغيرة وصحراوية .والصحراء فيها آخذة بالتوسع.
كما أنّ  %50من مساحة الدولة تابعة للجيش ،وهي نسبة غير
م سبوقة في العالم .ووفقا لهذه املعطيات في دولة فاقدة لل سيطرة،
54
سنحصل على صورة مظلمة».
انعكست هذه التغيرات الدميغرافية بالضرورة على عدة
م ستويات ،وخاصة على اخلارطة ال سياسية في إسرائيل ،ف املشهد
احلزبي الذي كان في ال ستينيات وال سبعينات ي ساريا ،ثم صار
قبل عدة سنوات ميين ًي ا أقرب للوسط ،هو اليوم مييني أقرب لليمني
املتطرف ،وهذا جنده بوضوح في تركيبة حكومة نتنياهو احلالية،
التي ميكن اعتبارها بأنها احلكومة األكثر ميينية.
وبالطبع ،لن تنتظر املؤسسة الدينية العامل الدميغرافي
حل سم املشهد لصاحلها ،بل ستعمل جاهدة على االستفادة
منه ،وترجمته على أرض الواقع ،وذلك من خالل تغلغلها في
مؤس سات الدولة واملجتمع ،ولذلك ،فإن املتدينني اهتموا بشكل
خاص بوزارتني ،يحاولون من خاللهما إحداث تغيرات جذرية في
املجتمع اإلسرائيلي؛ الوزارة األولى هي وزارة املعارف ،ملا متثله
من دور كبير في التنشئة االجتماعية ،والوزارة الثانية هي وزارة
وخصوص ا عن احملكمة اإلسرائيلية
العدل ،امل سؤولة عن احملاكم،
ً
العليا ،التي لها طابع دستوري ،وت ستطيع إلغاء قوانني ي سنها
الكنيست .هناك محاوالت لتغيير تركيبة احملكمة العليا لكي
55
تكون األغلبية للقضاة من اليمني.
اجلهة األخرى (ورمبا األهم) التي ستكون هدف املتدينني
هي اجليش ،حيث يوضح شلحت أن هناك زيادة مضطردة في
عدد اليهود املتدينني املنتمني للتيار الديني القومي الصهيوني،
سواء على م ستوى الوحدات أو على م ستوى القيادة ،وهناك
دراسات عديدة تؤكد على ارتفاع سطوة املتدينني في اجليش
اإلسرائيلي خالل األعوام العشرين األخيرة ،فزاد عدد الضباط
املتدينني (كان عدد الضباط املتدينني في الت سعينيات ،%4
واليوم وصل إلى  ،)%36وكذلك زاد نفوذ احلاخامات الذين
أدخلوا أمور العقيدة وال سياسة على أرض املعركة؛ ما أثر
على توجهات اجليش اإلسرائيلي ،خاصة عند قيامه بعمليات
ع سكرية ،كما حدث في احلروب الثالثة على غزة .ومثال ذلك
ما كتبه الكولونيل عوفر وينتر في الرسالة املوجهة لقواته
املشاركة في حرب غزة عام  ،2014حيث قال« :لقد اختارنا
التاريخ لنقود احلرب على العدو الغزاوي اإلرهابي ،الذي يلعن
56
ويذم ويكره رب إسرائيل».

أخذ المتدينون لتعزيز الحضور الديني أكثر في المجتمع اإلسرائيلي ،يولون
اهتماما متزايدا في العمليات االنتخابية ،رغم أنهم (من حيث العدد) لم
يشكلوا بعد زيادة جوهرية فارقة ،إال أن زيادة تأثيرهم غدت أكثر وضوحا؛ فهم
يساهمون في تقديم الخدمات التعليمية والصحية والتثقيفية ،التي تخلت
عنها الحكومة ،وزادت نسبة مشاركتهم في االنتخابات ،وحصلوا بالتالي على
مقاعد أكثر.

ومن مظاهر التدين في اجليش إلزام كل جندي بزيارة حائط
البراق ،وخالل الزيارة يقوم ضباط متدينون بتقدمي شرح عن
احلائط ،لتعزيز القيم اليهودية .وأيضا جتهيز حوض ماء لتطهير
املجندات اليهوديات وفق البروتوكول الديني .وأيضا إعفاء جنود
متدينني من املشاركة في طقوس واحتفاالت راقصة ،أو مختلطة.
ويرى مهند مصطفى أن استحضار الدين بكثافة عالية في
احلرب على غزة ( ،)2014وعلى امل ستويني االصطالحي والتأويلي
ميثل ذروة جديدة في صيرورة تدين الصهيونية ،تلك الصيرورة
التي انطلقت مع بداية املشروع الصهيوني العلماني االستعماري،
وذلك لطبيعته القومية اإلثنية اخلاصة ،مرورا ب املرحلة امل سيانية
الواقعية بعد العام  ،1967التي حتول فيها اخلطاب امل سياني
إلى مشروع سياسي على أرض الواقع ،مرورا في هذه املرحلة
التي بات فيها للدين وخطابه حضور قوي في الصهيونية .ما
يعني أن استحضار الدين في احلرب على غزة ،إمنا هو تعبير
عن هذه الصيرورة ،وكثافته تعبير عن اكتمالها ،وهو ما يف سر
محاولة اليمني امتالك الصهيونية من جديد وتغييرها واحتكارها،
وي ساهم أيضا في فهم ظاهرة اليمني اجلديد في إسرائيل،
57
والتغيرات الفكرية وال سياسية التي أملت ب املجتمع اإلسرائيلي.
ولتعزيز احلضور الديني أكثر في املجتمع اإلسرائيلي ،أخذ
املتدينون يولون اهتماما متزايدا في العمليات االنتخابية ،رغم
أنهم (من حيث العدد) لم يشكلوا بعد زيادة جوهرية فارقة ،إال
أن زيادة تأثيرهم غدت أكثر وضوحا؛ فهم ي ساهمون في تقدمي
اخلدمات التعليمية والصحية والتثقيفية ،التي تخلت عنها
احلكومة ،وزادت نسبة مشاركتهم في االنتخابات ،وحصلوا
بالتالي على مقاعد أكثر ،ففي بعض املناطق احمل سوبة على
املتدينني كانت نسبة مشاركتهم باالنتخابات  ،%95بينما
املناطق احمل سوبة على العلمانيني كانت نسبة املشاركة نحو

 %65من ال سكان .وب سبب ذلك ،لم يعد باإلمكان تشكيل
حكومة في إسرائيل بدون املتدينني ،ومنذ آخر ست حكومات،
كان املتدينون مبفردهم قادرين على إسقاط أي حكومة ،اليوم
لو نظرنا إلى حزب بيتنا املتشدد ف سنرى أن بإمكانه إسقاط
احلكومة في أي حلظة ،كما أن احلريدمي الذين ميلكون 13
مقع ًدا استطاعوا خالل آخر عام إلغاء خم سة قوانني تتعلق
58
بهم ،حتت تهديد االنسحاب من احلكومة.
وفي إطار جهودها لترسيخ القيم اليهودية في املجتمع،
أعلنت وزارة األديان اإلسرائيلية التي تسيطر عليها حركة
«شاس» املتشددة ،عن قرب تشغيل قناة تلفزيونية تهدف
إلى إقناع العلمانيني بالتحول إلى التدين .أما وزارة التعليم
اإلسرائيلية فأخذت تطبق برامج المنهجية تهدف إلى حتويل
الطالب العلمانيني إلى متدينني ،وتعميق القيم اليهودية لدى
الطلبة اليهود ،وتخصيص ساعات إضافية لدراسة التوراة .وهذه
الوسائل ساهمت في إحداث تأثير واضح على املجتمع ،جنم عنه
ما سمي بظاهرة «التد ّي ن الهجني» ،متثل في توجه قطاعات واسعة
من اإلسرائيليني العلمانيني ،نحو التدين بانتقاء أنواع محددة من
العبادات اليهودية وجتاهل اآلخ ر ،وال يعتمر معظم وهؤالء املتدينون
اجلدد القبعات الدينية ،وال يحرصون على تناول الطعام املع ّد
بح سب الشريعة اليهودية ،لك نّهم يؤدون صالة م ساء اجلمعة،
59
ويتوجهون أيام ال سبت إلى البحر ،ويصومون يوم الغفران.

العامل االقتصادي
حتولت إسرائيل خالل العقود السبعة املاضية من دولة
يقودها حزب أشكنازي محسوب على اليسار ،بعقلية علمانية،
تتبنى شعارات إشتراكية ،إلى دولة يقودها حزب مييني متطرف،
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متحالف مع أحزاب دينية متشددة ،ومع هذا التحول انتقلت
إسرائيل من «دولة الرفاه» التي يتحكم القطاع العام فيها في
مجمل االقتصاد اإلسرائيلي ،إلى نظام اقتصادي نيوليبرالي،
قائم على اقتصاد ال سوق ،مع تقليص واضح وحاد في خدمات
الرفاه االجتماعي.

سقوط «دولة الرفاه» ،والتحول إلى منط االقتصاد الليبرالي
اجلديد .فبدأت احلكومة باالنسحاب التدريجي من تقدمي اخلدمات
االجتماعية ،وخفض اإلنفاق احلكومي في هذا املجال ،وحترير
ال سوق من هيمنة الدولة ،واحلد من التدخل فيه ،وتبني سياسات
62
خصخصة القطاعات احلكومية.

بدأ التحول فعليا مع أواسط ال سبعينات من القرن املاضي،
حني أخذت «اإلشتراكية» تتالشى وتختفي كتصريح سياسي
واجتماعي من شعارات حركة «مباي» ،ومن أجندتها احلزبية،
وهي احلركة ذات الشعارات اإلشتراكية الشكلية ،وذلك بتأثير
من املتغيرات التي شهدها االقتصاد العاملي آنذاك ،والتي
حتولت في نطاق دول الغرب ،وإسرائيل من ضمنها ،إلى
اقتصاد ال سوق .ومبوازاة ذلك ،أي بعد حرب أكتوبر وعقد صلح
مع مصر ،ارتفع جنم عدد من القيادات ال سياسية واحلزبية
ذات األصول الشرقية ،القادمة من ضواحي تل أبيب ،وهو ما
لم يكن حزب العمل قادرا على ال سماح به من قبل ،بفضل
سياساته وتركيبته وطبيعته االشكنازية ،وحدث نفس األمر مع
حزب الليكود الذي تدفقت إليه شخصيات من أصول شرقية.
وهذا التغلغل الشرقي في حزبي العمل والليكود فتح الباب
60
أمام سياسات ما بعد اإلشتراكية.

أضرت هذه ال سياسات كثيرا بالطبقات الوسطى والضعيفة،
وأدت إلى تفاقم الفجوة بني الطبقات الغنية والفقيرة ،وتعمق
الفروقات االقتصادية ،وزيادة معدالت الفقر ..وكانت تلك من بني
أسباب أخرى أدت إلى زيادة شعبية اليمني اإلسرائيلي ،الذي أخذ
يرفع شعارات شعبوية.

وفي نفس ال سياق ،جاء في تقرير مدار اإلستراتيجي
 ،2018ما يؤكد هذه التحوالت ،إذ حصلت تغيرات بنيوية عميقة
في إسرائيل ،ارتبطت بالتغيرات الدميغرافية واملجتمعية،
واآلثار اإلستراتيجية الحتالل الـ ،1967وأيضا بنتائج حرب
أكتوبر  ،1973أدت إلى متوضع فئات كانت تعتبر هامشية
من حيث قوة التأثير ،كالشرقيني وسكان الضواحي،
واحلريدمي ،واجلماعات االستيطانية في مركز اتخاذ القرار،
مقابل انزياحات تدريجية ومتواصلة لقوى املركز املؤس سة
من اجلماعة األشكنازية العلمانية ذات التوجه اإلشتراكي إلى
الهوامش ،تنافس في هذا ال سياق على رئاسة حزب العمل
(معقل األشكنازية العلمانية) في متوز  2017مرشحان من
أصول شرقية مغربية ،هما عمير بيرتس ،وآفي غباي الذي
61
فاز بالرئاسة.
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وح سب دراسة أعدها الباحث خالد عنبتاوي ملركز «مدار»،
بدأت األزمة االقتصادية في إسرائيل تتفاقم منذ أواسط
الثمانينيات؛ ولم تكن هذه األزمة معزولة عن األزمة االقتصادية
العاملية ،بل ومتأثرة بالتحوالت العاملية الكبرى ،وتغير وسائل
اإلنتاج ،والثورة العلمية ،وبدء ثورة االتصاالت والتكنولوجيا..
حينها بدأ منعطف كبير في االقتصاد اإلسرائيلي ،عنوانه

لم تكن هذه التحوالت االقتصادية نتاجا حتميا لبروز دور
أكبر لل سفاردمي ،بل كانت جزءا من أيديولوجية اليمني ،فمثال،
لم يكن نتنياهو مضطرا مل سايرة هذه التحوالت ،واملضي بها
قدما؛ بل كان من أشد املؤمنني بنظام «النيوليبرالية» ،بدوافع
أيديولوجية ،ويتفق معه في هذا التوجه اليمني الصهيوني (حزب
البيت اليهودي وغيره) ،وقد ترجم نتنياهو توجهاته بخفض اإلنفاق
احلكومي على اخلدمات االجتماعية ،وهذا التجلي اجلديد يجمع
بني األفكار اليمينية والليبرالية االقتصادية ،لذلك ،ولتبرير هذه
السياسات االقتصادية وشرعنتها والتغطية على أضرارها،
كان يجري اختالق أعداء خارجيني ،ك املبالغة في تصوير التهديد
اإليراني ،والتعمد في إفشال م ساعي الت سوية مع الفل سطينيني.
واألهم من ذلك تعميق االستيطان.
فما جرى عمليا ،هو تشجيع واستمالة الطبقات الضعيفة
لالنخراط في مشروع االستيطان (املتدينيني اليهود غير
الصهاينة يشكلون فقط  %30من مجموع امل ستوطنني) ،واستمالة
جمهور الصهيونية الدينية أكثر فأكثر نحو اليمني ال سياسي
االقتصادي؛ وهكذا ،صار االستيطان أداة تعويضية عن سقوط
دولة الرفاه اليهودية.
وفي ذات ال سياق ،يقول رئيس حترير صحيفة «ذي ماركير»
االقتصادية كوهني سيمح ،الذي ينفي وجود علمانيني في
إسرائيل« ،حدث توجه املزيد من اإلسرائيليني إلى الدين نتيجة
حتوالت اقتصادية /اجتماعية ،متثلت في توقف احلكومة عن
تقدمي الكثير من اخلدمات ،مما قضى على مكانتها بوصفها
مرتك زًا للتضامن االجتماعي ،وهو ما دفع الناس في اجتاه قوة
عليا طل ًب ا للم ساعدة ،فكان اإلقبال على التد ّي ن ،الذي يعمل على
توفير حلول نف سية وروحية لألزمات التي يصطدم بها الناس،
إلى جانب منحه معنى حلياتهم ،وجناحه في بناء أطر تضامن
63
مجتمعي جديدة».

ترافقت التحوالت نحو النيوليبرالية مع التوسع اإلستيطاني ،ضمن عالقة
عضوية تجمعهما معًا؛ فالحكومة اليمينية تضمن أصوات المستوطنين
ودعمهم ،وفي المقابل ربط المستوطنون مصالحهم مع استقرار الحكومة ،أي
ضمان حكم اليمين ،أدى هذا إلى تعميق التحوالت الصهيونية في المجتمع
اإلسرائيلي ككل إلى اليمين أكثر ،وصعود يمين جديد أكثر تطرفا ،مشكل من
الليكود والحريديم.

ويوضح عنبتاوي في دراسته أنه في هذا اإلطار تبلورت طبقة
واسعة من امل ستوطنني ،الذي ربطوا مصاحلهم الطبقية بالنظام
النيوليبرالي ،حيث صار البرنامج االقتصادي لألحزاب اليمينية
املتطرفة عماده «النيوليبرالية» ،وهذا ما يف سر زيادة وتوسع
االستيطان بخط تصاعدي منتظم منذ بداية الت سعينيات؛ حيث
حتول االستيطان من أحد أدوات ال سياسة النيوليبرالية ،إلى أحد
أهم مصادر قوته ال سياسية واالقتصادية.
وقد ترافقت التحوالت نحو النيوليبرالية مع التوسع اإلستيطاني،
ضمن عالقة عضوية جتمعهما مع ًا؛ فاحلكومة اليمينية تضمن
أصوات املستوطنني ودعمهم ،وفي املقابل ربط املستوطنون
مصاحلهم مع استقرار احلكومة ،أي ضمان حكم اليمني ،أدى
هذا إلى تعميق التحوالت الصهيونية في املجتمع اإلسرائيلي
ككل إلى اليمني أكثر ،وصعود ميني جديد أكثر تطرفا ،مشكل
من الليكود واحلريدمي ،وشمل ذلك أيضا انزياحات حزب العمل
نحو النيوليبرالية (وحزب شاس أيضا) ،كما أدى إلى استشراء قوة
64
املستوطنني واملتدينني ،لدرجة صارت تنافس الدولة.

موقف اليسار اإلسرائيلي
ت سعى إسرائيل ألن تعرف نف سها بوصفها دولة يهودية/
علمانية /دميقراطية ،في نفس الوقت .ومع أن هذا التوصيف
يتناقض مع املنطق ،وينطوي على مغالطات تاريخية ،حيث أن
اليهودية دين ،مثل أي دين آخر ،ال مينح أتباعه هوية قومية ،إال أن
الصهيونية (مبا فيها الصهيونية العلمانية) تتعامل مع اليهودية
باعتبارها هوية قومية!
فالقومية ،مبعناها احلالي ،مصطلح حديث وعلماني ،نشأ
في أوروبا بعيدا عن سلطة الكني سة ،ومتحررا منها ،ومن ناحية

ثانية؛ فإن اختالف وتباين الثقافات والقوميات التي تتح ّدر
منها اجلماعات اليهودية التي أتت واستوطنت فل سطني ،يجعل
«القومية اليهودية» موضع ت ساؤل؛ فالدين وحده ال ينشئ قومية،
وفقا لتعريفات اجلماعة القومية ،التي تشترط توفر عدة عناصر
65
ومكونات ،بالعموم تفتقر إليها مكونات «القومية اليهودية».
ونشأ في إطار «علمنة» اليهودية ،أو «قومنتها» ،التناقض
بني اإلسرائيليني العلمانيني واملتدينني ،في املجتمع اإلسرائيلي
وفي ثقافته ،ورموزه ،ووعيه بهويته ،إلى درجة أن العديد من
علماء االجتماع اإلسرائيليني باتوا يتحدثون عن مجتمعني
وشعبني ،أحدهما علماني وآخر متدين .يقول أوري افنيري
(توفي في آب « :)2018يعيش هنا شعبان ،ال يفصل بينهما
فقط اللباس وطريقة احلديث ،وإمنا كل شيء تقريبا :اإلح ساس
باالنتماء ،منظومة القيم ،واخللفية االجتماعية ،يجب االعتراف
بحقيقة وجود شعبني هنا ،وإيجاد نظام ي سمح لهما بالعيش
66
جنبا إلى جنب».
بدا واضحا أن موقف الي سار اإلسرائيلي من قانون القومية
ضعيفا ،وال يتناسب مع الشعارات التي ظل يطرحها لعقود خلت.
وبح سب بعض الباحثني (منهم ماجد كيالي) فإن بعض قوى الي سار
اإلسرائيلي التي تدعو لفصل الدين عن الدولة ،والتي عارضت
قانون القومية ،لم تعارضه حبا بالعدالة ،وال كرها بالعنصرية،
أو خجال من الفل سطينيني (ضحايا هذا القانون) ،بدليل صمتهم
الطويل إزاء املمارسات القمعية والعنصرية ضد الفل سطينيني ،أو
غض الطرف عنها على األقل ،باستثناء بعض املجموعات التي
كانت تنشط من حني آلخ ر؛ فقد عارض الي سار اإلسرائيلي قانون
القومية ،ليس ألنه نتاج جهد حثيث لليمني (القومي واملتدين) ،بل
ألنه يهدد الرواية اإلسرائيلية ،ويقوض كل الدعاية التي ط املا سعت
إسرائيل لتثبيتها في املخيال الع املي ،أي بوصف إسرائيل دولة
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دميقراطية حداثية ،فإذا بها من خالل هذا القانون (وقبل ذلك من
خالل ممارساتها) تظهر بوجهها احلقيقي ،دولة أبارتهايد عنصرية،
وهذا ما ال يريده الي سار اإلسرائيلي ،بب ساطة وفقط ألنه ينزع عن
إسرائيل شرعيتها ،وي سقط مبرر وجودها.
ما يخشاه «الي سار اإلسرائيلي» العلماني ،تغول اليمني الديني،
وحتول إسرائيل إلى دولة شرقية ،مثل محيطها ،أي دولة تعيش
على سياسات الهوية الدينية واألساطير التاريخية وجبروت القوة،
خارج ن سق احلداثة والع وملة والتاريخ اجلديد ،أي خارج ن سق القانون
الدولي ،وحقوق اإلنسان ،وع وملة القيم ،وإنسانية العصر.
وهذا ما حذر منه شاحر إيالن بقوله« :من الناحية االقتصادية
واألمنية ،يتحمل املجتمع اإلسرائيلي على كاهله عبء احلريدمي
(املتدينني) .كان هذا صعبا في الثمانينيات ..لكن لم يعد
محتمال اآلن ..من شأن هذا الواقع أن يهدم املجتمع واالقتصاد
اإلسرائيليني بعد عشرين سنة ،ويح ّول إسرائيل إلى دولة عالم
ثالث ..وأن يفضي إلى تق سيم الدولة ،أو إلى حرب أهلية .حدث
هذا لدى آخرين ،وقد يحدث عندنا ..احلل ال أن يكف احلريدمي
عن أن يكونوا متدينني متزمتني ..بل أن يبدؤوا العمل واخلدمة
67
في اجليش ،وأن يندمجوا في املجتمع العام.
كما حذر اخلبير القانوني مردخاي كرمينستر من حتول
اجليش إلى ميليشيات دينية ،ب سبب تعزيز الطابع الديني في
صفوفه ،وجاء حتذيره بعد نشر منشور فينتر ال سابق ذكره بشأن
احلرب الدينية على غزة ،إذ يعتقد كرمينستر أن هذا املنشور
نتاج زرع اليهودية املتزمتة وفق أسس الصهيونية الدينية ،ونتيجة
توزيع الكتب واملنشورات الدينية في صفوف اجليش ،في إشارة
إلى تراجع جهاز التنشئة والتوعية في اجليش ،لتأتي التيارات
68
الدينية ومتأل الفراغ.

المشهد اإلسرائيلي الحالي

108

بالنظر إلى مكونات املشهد الداخلي اإلسرائيلي خالل العامني
األخيرين  ،2018~2017سنجد أنه يتجه حل سم العديد من القضايا
التي لها عالقة بتحديد ماهية الدولة ،وهويتها ..ومن الواضح أنه
ي سير باجتاه إعادة تشكيل وجه إسرائيل نحو اليمينية ،ذات النزعة
القومية الدينية العنصرية ،ونحو ترسيخ القيم اليهودية الدينية
وتعميمها في ثقافة املجتمع ،ونحو مزيد من التغلغل الديني في
مؤسسات الدولة واملجتمع واجليش والقضاء ..متجاوزا بذلك (ورمبا
الغيا) الطبيعة ،أو املظهر العلماني التي ط املا ات سمت بها إسرائيل.
وقد أفضت التغيرات البنيوية في إسرائيل إلى صهينة مستمرة
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لقطاعات كانت تاريخيا خارج الصهييونية كاحلريدمي ،الذين باتوا
69
يشكلون اليوم أكبر فئة استيطانية ( %30من املستوطنني).
على الصعيد احلزبي ،رمبا يكون التحول األبرز هو هيمنة
اليمني وأحزاب احلريدمي على احلكومة والكني ست منذ آيار ،2015
دون مشاركة تياري الي سار والوسط ،األمر الذي م ّك ن تلك األحزاب
من مترير العديد من القوانني العنصرية ،أو ذات العالقة بهوية
املجتمع اإلسرائيلي وثقافته (الدينية) .بيد أنّ هذا التحول لم
يكتمل بصورة نهائية ،وهو ينتظر املزيد من التحوالت ،خاصة وأن
املعركة لم تنته من قبل حزب البيت اليهودي ضد احملكمة العليا،
التي تريد وزيرة القضاء «آيليت شكيد» (اليمينية) حتجيمها
بقانون جديد ،مينع تدخلها وإلغاءها لقوانني تشرعها الكنيست،
ترى احملكمة أنها تتعارض مع قوانني أساس شرعتها الكني ست
70
وتقيد املبنى األيديولوجي للصهيونية الدينية.
وضمن م ساعي التغيير هذه ،سعت وزير القضاء «شكيد» إلى
تغيير تشكيلة محكمة العدل العليا بتعيني قضاة جدد محسوبني
71
على التيار اليميني.
إلى جانب سعيها لل سيطرة على القضاء ،ت سعى أحزاب اليمني
للهيمنة على املناهج اإلسرائيلية ،وقد توجت جهودها بتنصيب
نفتالي بينيت رئيس حزب البيت اليهودي ،وزيرا للتعليم ،وهو الذي
أعاد صياغة املناهج برؤية إقصائية كاملة للشعب الفل سطيني،
وأبقى على الرواية التوراتية ،حتى أنه فرض هذه الرواية على
فلسطينيي  ،48كما فرض على مدارس التعليم الرسمي دراسة
التوراة والتناخ وتعاليم الدين اليهودي .وأيضا فتح معركة على مناهج
التعليم الفل سطينية في القدس احملتلة .كما استطاع احلريدمي من
حزب شاس ويهودوت هتوراة املشاركون في ائتالف حكومة نتنياهو
من فرض النمط احلياتي احلريدي على املجتمع اإلسرائيلي بأكمله؛
مبنع حركة املواصالت وإغالق احملالت يوم السبت ،وإيقاف جتنيد
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احلريدمي ،ومنع االختالط أمام حائط البراق.
على مستوى اإلعالم ،أكمل اليمني االسرائيلي مخططه
لتحجيم اإلعالم املعارض ،فقد جنح نتنياهو في إدخال تعديالت
على كل وسائل اإلعالم الفضائية ،واستطاع إقصاء العديد من
الصحافيني الذين ينتقدونه ،وبذلك استطاع نتنياهو إضفاء
أجواء من اخلوف على الصحافيني ووسائل اإلعالم .وانعك ست
هذه التغييرات على اجلمهور اإلسرائيلي ،الذي أخذ ينزاح أكثر
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فأكثر نحو اليمني ،ونحو التخلي عن علمانيته.
ميكن القول إنّ اليمني الديني والقومي يوشك على االستيالء على
إسرائيل التي بنتها الصهيونية العلمانية ،وحرصت على إظهارها
بقالب دميقراطي حداثي ،وحتويلها إلى دولة دينية ثيوقراطية.

خالصة
ال شك أن إسرائيل دولة متطورة علميا وصناعيا ومؤس ساتيا
وإداريا ،ولكنها مع ذلك تظل دولة دينية تعيش في سراديب
التاريخ ،وفي أساطير املاضي ،ليس فقط في عقول وممارسات
املستوطنني واجلماعات املتدينة ،بل حتى عند بعض النخب
العلمانية اإلسرائيلية ،التي ما زالت تؤمن بأساطير األرض
املوعودة ،ونقاء الشعب اليهودي ،وشعب الله املختار ،وخراب
الهيكل ،ويهودية الدولة!
وهذا كله يبرهن أن شعارات إسرائيل بأنها واحة
الدميقراطية في صحراء التخلف ،وأنها خالصة احلضارة
الغربية ،وأنها دولة عصرية ذات مجتمع حداثي ..ما هي
إال أقاويل ،وبروبوغندا زائفة؛ فأي متابعة لتصريحات القادة
اإلسرائيليني ،وحتليل للعقل ال سياسي اإلسرائيلي ،وممارسات
جيشها وم ستوطنيها ،تؤكد أنها دولة ماضوية ،تغوص عميقا
في أوحال اخلرافة ،وتبرر وجودها باألساطير واخلرافات،
ومبيثولوجيات دينية ،وتبرر سلوكها العدواني بشعارات
عنصرية تنطلق من رواية توراتية تعتبر اليهود فوق البشر،
الذين هم بنظرها مجرد غوييم وأغيار..
بل إن إسرائيل التي ت ّدعي محاربة اإلرهاب واألصولية
اإلسالمية ،هي مصدر اإلرهاب ،وهي من تقوم بترسيخ أصوليتها
الدينية العنيفة والعدوانية ،من خالل دعم اجلماعات االستيطانية
املتشددة (مثال ذلك حرق عائلة الدوابشة ،حرق الفتى أبو خضير،
وت ساهل احملكمة مع اجلناة).
واليوم ،وبعد أن كشفت إسرائيل عن وجهها العنصري ،وبعد
أن شاهد العالم ممارستها التع سفية بحق الفل سطينيني ،وبعد
أن سيطرت عليها (أو كادت) املنظمات الدينية املتزمتة واملتطرفة،
وبعد أن أعلنت رسميا عن كونها دولة يهودية وأصولية (في
مبررات قيامها وفي سياساتها وقوانينها)؛ فإن املجتمع الدولي
واإلنساني ،الذي نبذ العنصرية ،ورفض األصوليات املتزمتة،
وأعلن عن حربه على اإلرهاب (خاصة ضد املنظات األصولية

اإلسالمية) ،والذي يحث اخلطى نحو احلداثة والعلمانية والعقالنية،
هذا املجتمع مطالب بأن يحدد موقفه بشجاعة ووضوح ضد
األصولية اليهودية.
وأخيرا ،جتدر اإلشارة إلى أن م سألة تدين املجتمع اإلسرائيلي،
أو علمانيته ،ال تهم اجلانب اإلسرائيلي وح سب ،بل تؤثر أيضا
على الفل سطينيني ،خاصة فيما يتعلق مب ستقل الصراع وفرص
الت سوية ،بل إن أي تغير نوعي في تركيبة املجتمع اإلسرائيلي
يؤثر ،ألنه سيغير اخلارطة احلزبية ،وبالتالي يغير احلكومة،
وسياساتها ،ويغير موازين القوى الداخلية.
وبالطبع هذا ال يعني بشكل تلقائي أن الي سار اإلسرائيلي
أفضل ،أو أن العلمانيني جاهزون حلل الصراع على أسس عادلة،
ولكن ،يظل هنالك فرق كبير بني اجلهتني ،سواء في سياسات
االستيطان ،أو قضايا احلل النهائي..
فمثال يرفض معظم اليهود املتدينني االنسحاب من أراضي
الضفة الغربية ،بنا ًء على دوافع دينية وأمنية؛ فهم يصرون على
ت سميتها يهودا وال سامرة ،استندا الدعاءات توراتية ،لذلك فهم
يرفضون حل الدولتني رفضا مطلقا.
وكذلك يرفض غالبية اليهود املتدينني (ونسبة كبيرة من
العلمانيني) فكرة حل الدولة الواحدة ،من منطلق ديني أساسا،
قائم على فكرة تفوق العنصر اليهودي.
مع أن بعض احملللني يرون أن فرص الت سوية أفضل مع وجود
اليمني ،ويف سرون ذلك بأن حزب الليكود هو الذي أبرم الصلح
التاريخي مع مصر ،في حني ظل حزب العمل يراوغ.
بيد أن فشل عملية الت سوية ووصولها إلى حائط م سدود،
ساهم بشكل أو بآخر في زيادة قوة ودور املتدينني وحضورهم في
املجتمع ،ومن ثم فقد أدى هذا إلى متاهي الي سار اإلسرائيلي مع
الواقع اجلديد ،حتى أصبحت البرامج الداخلية متشابهة لغالبية
األحزاب اإلسرائيلية ،فحزب العمل الذي ميثل تيار الت سوية أصبح
ينادي مبا ينادي به اليمني اإلسرائيلي من أننا ل سنا بحاجة
إلقامة دولة فل سطينية.
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