
تصميم الغالف األسايس

كرمة طعمة



INSTITUTE  FOR  PALESTINE STUDIES
Anis Nsouli Street, Verdun

P.O. Box: 11–7164
Postal Code: 1107 2230

Beirut – Lebanon
Tel.: 00961–1–804959. Fax: 00961–1–814193

Tel. & Fax: 00961–1–868387
E–mail: ipsbeirut@palestine–studies.org

http://www.palestine–studies.org



مؤسسة الدراسات الفلسطينية
حول  العلمي  البحث  غايتها   1963 عام  تأسست  مستقلة  عربية  مؤسسة 

للمؤسسة  وليس  الصهيوين.  العريب –  والرصاع  الفلسطينية  القضية  مختلف جوانب 

أي ارتباط حكومي أو تنظيمي، وهي هيئة ال تتوخى الربح التجاري.

بالرضورة رأي  آراء مؤلفيها، وهي ال تعكس  املؤسسة عن  وتعبرِّ دراسات 

املؤسسة أو وجهة نظرها.

شارع أنيس النصويل – متفرع من شارع فردان
ص. ب.: 7164 – 11

الرمز البيدي: 2230 1107
بريوت – لبنان

هاتف: 804959–1–00961. فاكس: 814193 –1–00961
هاتف/فاكس: 868387 –1–00961

E–mail: ipsbeirut@palestine–studies.org
http://www.palestine–studies.org



صدر من هذه السلسلة:

 1 – » إضاءة عىل مأزق النخبة السياسية الفلسطينية«.

تأليف: جميل هالل

2 –  »املقاومة الشعبية الفلسطينية تحت االحتالل: قراءة نقدية وتحليلية«. 

تأليف: ليندا طب وعالء العزة

3 –  »السيطرة عىل الغذاء، السيطرة عىل الشعب: الكفاح من أجل األمن 

الغذايئ يف غزة«.

  تأليف: رامي زريق وآن غوف

4 –  »القضية الفلسطينية وحل الدولة/الدولتني«.

  تأليف: رائف زريق

5 –  »التقارب بني حامس وإيران بني الرضورة والخيار«.

  تأليف: رائد اْشنيِور

6 –  »املساعدات الدولية يف الضفة الغربية وقطاع غزة«.

  تأليف: هديل رزق – القزاز

7 –  »السياسة اإلرسائيلية تجاه األغوار وآفاقها«.

  تأليف: أحمد حنيطي



 الفكر الصهيوني في متاهات التجديد والتحديث
جدلية التناقضات الداخلية وانعكاساتها العملية



Al-Fikr al-ṣahyūnī fī matāhāt al-tajdīd wa-al-tahdīth: jadalīyat 
  al-tanāquḍāt al-dākhilīyah wa - in‘ikāsātuhā al-‘amalīyah
Amal Jamāl

Zionist Thought in the Labyrinth of Renewal and Regeneration: 
   The Dialectic of Internal Contradictions and their Practical 

Ramifications
Amal Jamal

©  حقوق الطباعة والنرش محفوظة
ISBN 978–614–448–020–5

الطبعة األوىل – بريوت
ترشين األول/أكتوبر 2016



القضية الفلسطينية
آفـاق المسـتـقـبـل

8

 الفكر الصهيوني في متاهات التجديد والتحديث
جدلية التناقضات الداخلية وانعكاساتها العملية

أمل جامل





 IX

1 .............................................................................................. مقدمة 

الفصل األول: الصهيونية الجديدة: تطور اليمين القومي المحافظ

9 ....................................................................  وخضوعه لتأثيرات دينية 

9  ....................................................................................................... مقدمة 

15 ........................................................... األسس الفكرية لليمين القومي المحافظ 

19 .................................................... أوالً: المصادر الدينية للفكر الصهيوني الجديد 

27 ....................................... ثانياً: التوسع الديموغرافي والهيمنة العسكرية والثقافية 

ثالثاً: فكرة الفصل الحيّزي القومي والهيمنة ........................................................ 37

44 ......................................................................... رابعاً: آليات التحكم السياسي 

50 ...................................................................................................... خالصة 

53  ........................ الفصل الثاني: ما-بعد-الصهيونية وتداعياتها األخالقية والسياسية 

53 ...................................................................................................... مقدمة 

55 ........ آراء الصهيونيين في حركة ما-بعد-الصهيونية: بين االستمالة ونزع صفة الشرعية 

62 ............................................................... المعنى الجوهري لما-بعد-الصهيونية 

65 .............................................................................................. األبعاد الثالثة 

65 .................................................................................. األسس المعرفية 

69 .............................................................................. األسس األنطولوجية 

73 .................................................................................. األسس األخالقية 

76 ...................................................................................................... خالصة 

79  ..................................................................................... أفكار ختامية 

85  ........................................................................................... المراجع 

المحتويات





 1

مقدمـة

التحوالت  لبعض  متواضعة  نقدية  قراءة  تقديم  إىل  الدراسة  هذه  تهدف 

الجارية يف الفكر السيايس اإلرسائييل، وإىل تحليل فكري لبعض املشارب والتيارات 

وتيار املتجددة،  الصهيونية  تيار  رأسها  وعىل  إرسائيل،  يف  األساسية   السياسية 

ما–بعد–الصهيونية. لكن هذه الدراسة لن تتبع الطريقة التقليدية يف الفصل بني 

مختلف التيارات السياسية، والتمحور يف كل تيار عىل حدة. ومبا أنها ليست شاملة، 

ألن ذلك يتطلب دراسة أوسع، فستكتفي برصد التحوالت والسجاالت الجارية يف 

يف  يتمثل  األول،  معسكرين:  حول  الدراسة  مبنى  ويتمحور  األخريين.  العقدين 

تطور خطاب الصهيونية املتجددة، وهي التيار القومي املحافظ الذي بدأ يتكّون، 

الديني؛  القومي  والتيار  العلامين  القومي  اليمني  بني  األيديولوجي  التقارب  نتيجة 

الثاين، هو تيار ما–بعد–الصهيونية وهو الفكر السيايس النقدي الذي بدأ يتبلور يف 

مواجهة التيار الصهيوين املركزي، وذلك عىل أسس فكرية وأيديولوجية، تطور جزء 

قيام دولة إرسائيل، وعىل رأسه شخصيات، مثل:  الصهيوين ما قبل  الفكر  منها يف 

الحدايث وما – بعد  بالفكر ما – بعد  تأثر  بوبر، وجزء آخر  ليف ماغنس ومارتن 

الكولونيايل.

إن أي قراءة للفكر السيايس اإلرسائييل ال بد من أن تتطرق إىل جدليات هذا 

الفكر وتركيباته املتنوعة. وهذه الجدليات والرتكيبات تحتم منهجاً تحليلياً يعكس 

املكونات األساسية لهذا الفكر من جهة، لكنه ال يفككها إىل مركبات بدائية تعكس 

روح الرصاعات الدائرة فيام بينها من جهة أُخرى. لهذا، يتم تقسيم هذه الدراسة 

السيايس اإلرسائييل.  الفكر  يتناول كل منهام جدلية مختلفة يف  قسمني أساسيني، 

بعبارة أُخرى: يجري الحديث عن الجدلية التناقضية بني الفكر الصهيوين املتجدد، 
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جهة  من  التفكييك  ما–بعد–الصهيوين  الفكر  وبني  جهة،  من  املحافظ  اليميني 

ومبارش  حاد  تناقض  يف  والعقائديان  الفكريان  التياران  هذان  تطور  وقد  أُخرى. 

فيام بينهام. لذا، سنخصص لكل منهام قسامً من هذه الدراسة يك يتسنى التعامل 

معه بعمق وجدية. لكن ال بد من اإلشارة إىل أن هذين التيارين تطورا يف مواجهة 

أُخرى، كل واحد عىل حدة وبطريقته الخاصة، مع التيار الصهيوين املركزي الذي 

بشأن  الرصاع  يحاول  زال  وما  اإلرسائييل فرتة طويلة،  السيايس  الفكر  احتل سدة 

اإلجابة  يف  تفلح  ال  هذه  محاوالته  إن  إالّ  الفكرية،  الساحة  عىل  نفسه  إبقاء 

هنا،  من  املتنافسان.  التياران  يطرحها  التي  والتحديات  األسئلة  من  العديد  عن 

فإنه  به،  خاصة  مساحة  يحتل  لن  املركزي  الصهيوين  التيار  أن  من  الرغم  وعىل 

سيتجىل ويُطرح بشكل واٍف من خالل الرتكيز عىل التيارين املتنافسني معه، من 

جهتي املنظومة الفكرية اإلرسائيلية – اليمني الصهيوين املتجدد واليسار ما–بعد–

الصهيوين. فيوفر هذا املنهج التحلييل علينا التكرار والحاجة إىل التوسع يف كل تيار 

عىل حدة، ويحول دون التبسيط غري املجدي يف واقع فكري مركّب ومعقد.

الفكر الصهيوين أخذ يف االنشطار  هناك ادعاء أسايس يف هذه الدراسة أن 

بني عقيدتني فكريتني متناقضتني، تشد كل منهام  يف اتجاه معاكس، األمر الذي 

يف  الداخيل  التوازن  عىل  حافظ  طاملا  الذي  الوسطي  التيار  انحسار  إىل  يؤدي 

ووسطية  معتدلة  أنها  عىل  نفسها  لطرح  أمامها  املجال  وفتح  الصهيونية  الحركة 

إىل  التطور  هذا  ويؤدي  واألخالقية.  والدبلوماسية  السياسية  املستويات  عىل 

إرسائيل  دولة  يف  املتمثلة  الصهيونية  للحركة  والعميل  الفكري  االتساق  تزعزع 

وسياساتها والذي ينعكس يف تطور ظواهر فكرية متطرفة، مثل العنرصية الثقافية 

الفلسطينية  األرايض  يف  املستوطنني  سلوكيات  يف  متمثلة  القانونية  والتجاوزات 

املحتلة منذ سنة 1967 والتي تخلخل منظومة الرشعية القانونية التي كانت من 

نجحت  ما  تكشف  التطورات  هذه  العامل.  يف  إرسائيل  ملكانة  األساسية  األعمدة 

والدعائية  الدبلوماسية  من  جميل  قناع  خلف  إخفائه  يف  اإلرسائيلية  الحكومات 
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للواقع اإلرسائييل وسحب الرشعية  الكولونيالية  املعامل  إىل إظهار  الحكيمة مؤدياً 

من  بها  يستهان  ال  أوساط  يف  أيضاً  بل  فحسب،  خارجية  أعني جهات  يف  ال  عنه 

املجتمع اإلرسائييل نفسه.

العقدين  يف  اإلرسائييل  السيايس  الفكر  مركبات  تحليل  إىل  التطرق  إن 

األهم،  املوضوعي  السبب  عملية.  وأُخرى  موضوعية  أسباب  من  ينبع  األخريين، 

هو أن بداية سنوات التسعينيات كانت محطة فارقة يف الواقع والفكر السيايس 

عىل  اعتمدت  جديدة  ألبحاث  واضح  تصاعد  هنالك  كان  جهة  من  اإلرسائييل. 

مستندات تم كشفها من األرشيفات اإلرسائيلية والبيطانية، بسبب مرور أكرث من 

خمسني عاماً عىل حرب سنة 1948 وقيام دولة إرسائيل والنكبة الفلسطينية. إن 

فتح األرشيفات أدى إىل الحصول عىل معلومات جديدة عن حيثيات سنتي 1948 

الفرتة،  املهيمنة عىل هذه  الرؤية  الذي قاد إىل تحول جذري يف  العامل  و1949، 

طرحت  وقد  اإلرسائيليتني.  والعسكرية  السياسية  املؤسستني  صنيعة  كانت  التي 

معلومات وتحليالت جديدة تتحدى الفكر والرواية املهيمنة بشأن قضية الالجئني 

الفلسطينيني، والتطهري العرقي من مناطق واسعة يف فلسطني، واستباحة الحرمات 

عىل  الضوء  سلطت  أمور  كلها  عديدة،  مناطق  يف  والبطش  والقتل  االجتامعية 

وهن االدعاءات اإلرسائيلية بشأن صدقية املرشوع االستيطاين اليهودي، وأخالقيات 

الجيش اإلرسائييل ومناورات القيادات السياسية والعسكرية اإلرسائيلية، مبا يتعلق 

بحل القضية الفلسطينية. وأدى هذا كله إىل نشوء رصاع فكري جديد بني تيارات 

متعددة حاولت إعادة صوغ املرشوع الصهيوين بأكمله.

هناك سبب موضوعي ثان يعلل تناول تطورات الفكر السيايس اإلرسائييل 

يف العقدين األخريين، يتعلق مبرشوع التسوية الذي ميكن تلخيصه باتفاق أوسلو 

املركزي  الصهيوين  الفكري  التيار  بني  عميق  فكري  رصاع  احتدام  إىل  أدى  الذي 

الذي ينعكس يف مواقف وأفكار حزب العمل اإلرسائييل ولفيفه، وبني تيار سيايس 

فروقات  وجود  عدم  يؤكد  الذي  املتجدد،  االستيطاين  بالفكر  نعته  ميكن  وفكري 
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وبني   ،1948 سنة  منذ  إرسائيل  دولة  سيطرة  تحت  تقع  التي  األرايض  بني  تُذكر 

تلك التي احتلتها يف سنة 1967. وأدى احتدام هذه الخالفات، عىل خلفية إمكان 

انسحاب إرسائييل من األرايض املحتلة منذ سنة 1967، إىل نشوء كتابات فكرية 

وسياسية تؤكد الرشعية اليهودية يف فلسطني، ال يف أرايض سنة 1948 فحسب، بل 

يف كل فلسطني التاريخية أيضاً. ويف املقابل تطورت كتابات تصدت لذلك، محاولة 

الرابع من حزيران/يونيو 1967،  الدفاع عن إرسائيل كدولة رشعية داخل حدود 

الكتابات  هذه  تطرقت  كذلك   .1949 سنة  يف  واسع  دويل  باعرتاف  وقد حظيت 

إىل طبيعة الدولة اليهودية وهويتها وأخالقيات هذه الدولة املحتلة ألراض مل يتم 

االعرتاف بها دولياً، وتتحكم يف حياة ماليني الفلسطينيني من دون أن متنحهم أي 

حقوق مدنية أو سياسية. هذه النقاشات والسجاالت تجعل من بداية – أواسط 

العقد التاسع من القرن العرشين، أي بعد مئة عام عىل تطور املرشوع الصهيوين 

عالمة فارقة، يجب اإلشارة إليها واالنطالق منها لوضع تحليل فكري وسيايس ملا أىت 

من بعدها حتى يومنا هذا.

من  االعتبار،  بعني  تؤخذ  أن  من  بد  ال  للتحليل  مستويات  عدة  هنالك 

عىل  بينها  فيام  واملقارنة  الفكرية،  التيارات  ملختلف  أويل  ولو  فهم  تقديم  أجل 

صعد ادعاءاتها املتنوعة. املركّب األول هو مصادر الرشعية للوجود الصهيوين يف 

فلسطني التاريخية، وعىل رأسها العالقة بني الديانة اليهودية والنصوص التوراتية، 

وهو  فلسطني،  أرض  يف  وجوده  ورشعية  وتاريخه  اليهودي  الشعب  هوية  وبني 

الفروقات – إذا ُوجدت – بني  ما يعني أن مصادر الرشعية ركن أسايس يف فهم 

التيارات الفكرية املتعددة. املركّب الثاين يتعلق بهوية الشعب وارتباطه باإلقليم 

الجغرايف الذي يعتبه وطن اآلباء. وأهمية هذا املركّب تنبع من أنه يعكس نوعية 

العالقة بني الشعب واألرض، رشعية العالقة وتاريخها، وحدودها، ومستقبلها. إن 

الوقوف عند نوعية اإلقليم الجغرايف ورؤيته يف الفكر السيايس ميّكنان من تحديد 

التوسعية  التيارات  بني  ما  التمييز  وخصوصاً  السياسية،  التيارات  مختلف  آفاق 
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التي ال تكتفي مبا حصلت عليه الحركة الصهيونية يف سنة 1948، مطالبة باعتبار 

اآلباء،  أرض  من  يتجزأ  ال  جزءاً   1967 سنة  يف  احتالله  تم  الذي  الجغرايف  الحيّز 

والتي  دولياً،  بها  املعرتف  اإلرسائيلية  السيادة  تكتفي مبناطق  التي  التيارات  وبني 

تقع داخل ما يسمى الخط األخرض. املركّب الثالث يتعلق بالعالقة بسكان البلد 

األصليني الذين مل تستطع الحركة الصهيونية سحب الرشعية عنهم، أو إخراجهم 

بالكامل من الحيز املكاين الذي يرون فيه وطنهم. وتنبع أهمية هذا املركّب من 

إمكان استرشاف املستقبل من خالله وإمكانات العالقة بني الوجود اليهودي من 

يرى  الذي  نفسه  الجغرايف  الحيز  أُخرى، يف  الفلسطيني من جهة  والوجود  جهة، 

فيه الطرفان موطنهام األصيل. هذا املركب ميّكن من الوقوف عند التباين ما بني 

عىل  لالنفتاح  القابلة  وغري  ذاتها،  عىل  املنغلقة  والدينية  اإلثنية  العرقية  الهوية 

اآلخر، وبني التشديد عىل الجوانب املدنية للهوية اإلرسائيلية، والتي تفسح املجال 

الفلسطيني  العريب  الوجود  رأسه  التعددي، وعىل  الدميوغرايف  الواقع  مع  للتأقلم 

القومية  هويته  عىل  اإلبقاء  خالل  من  إالّ  االندماج،  أو  لالنحالل  القابل  غري 

والوطنية والدينية املختلفة. أّما املركّب الرابع فيتعلق بآليات املامرسة السياسية 

التي من خاللها، ميكن للحركة الصهيونية الدفع بأهدافها إىل حيّز الوجود وتحقيق 

كون  أكدت  التي  التيارات  بني  ما  الفصل  املركّب  لهذا  وميكن  األساسية.  مآربها 

ورجحتهام  السياسيني،  واملامرسة  الفكر  يف  أساسياً  مركّباً  والتعددية  الدميقراطية 

عىل الهوية اإلثنية يف الحاالت التي كانت تشهد تصادماً فيام بينها، وبني املوقف 

الذي يؤكد أن اآلليات الدميقراطية هي حجر عرثة يف وجه تحقيق إرادة الشعب 

اليهودي الذي يجب أن تكون مصالحه فوق كل اعتبار إجرايئ أو مبديئ يحّد من 

تحقيق أهدافه.

األخرية  السنوات  احتدم يف  الذي  النقاش  البحث  يتناول هذا  أُخرى:  بعبارة 

املرشوع  طبيعة  بشأن  إرسائيل،  يف  املذكوَرين  السياسيني  الفكريني  التيارين  بني 

وسياسياً  ثقافياً  اإلرسائييل،  املجتمع  وهوية  ورشعيته،  وأهدافه  اليهودي  القومي 
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واقتصادياً. وبرز هذا النقاش من خالل كتابات جديدة حاول كتّابها طرح أفكارهم 

مبحيطها  العبية  الدولة  وعالقة  اليهودي،  الواقع  مستقبل  عند  الوقوف  أجل  من 

العريب وامتداده الثقايف والقومي. لقد تم التعبري عن هذه التيارات الفكرية بوسائل 

متعددة، عىل رأسها السبل الفكرية التي حاول من خاللها بعض املفكرين واألدباء 

والصحافيني إبراز أهم معامل التطورات الجارية يف املجتمع اإلرسائييل، وتحديد نقاط 

االختالف والخالف مع تيارات ومواقف فكرية متعددة بديلة.

يشّكل هذا تطوراً مهامً يف الفكر السيايس اإلرسائييل، ميكن من خالله قراءة 

هنالك  أن  وخصوصاً  اإلرسائييل،  املجتمع  أمام  تقف  التي  واملتاهات  التحديات 

فوارق كبرية يف بعض األحيان، وتكامالً تاماً يف أحيان أُخرى بني مختلف التيارات، 

الفكرية  التقاطعات  اإلرسائييل.  واملستقبل  والحارض  باملايض  يتعلق  ما  بكل 

الحرة  السوق  فكر  يدعم  الذي  العلامين  القومي  التيار  بني  القامئة هي  األساسية 

التيار  مع  يختلف  ال  الذي  القومي  الديني  التيار  وبني  االقتصادي،  املستوى  عىل 

األول بشأن املبنى االقتصادي املفضل، إالّ إنه يدعم رؤية قومية دينية غري قابلة 

بالتاريخ  قاطع  بشكل  ويربطها  اإلرسائيلية،  الدولة  رشعية  مصادر  يف  للمساومة 

النقاش ال يحتوي عىل  اليهودي. هذا  الديني  اإللهية والتقليد  اليهودي واألحقية 

كل املواقف املوجودة يف املجتمع اإلرسائييل، ويقابله موقف متذبذب يتقبل بعض 

الثقايف والسيايس، إالّ إنه يختلف  العلامين عىل الصعيدين  الليبايل  التيار  مواقف 

والحد من تطرف عقلية  الرفاه،  دعم دولة  االقتصادية مؤكداً  الرؤية  بشأن  معه 

اقتصاد السوق.

يف هذا السياق، ال بد من التشديد عىل أن الفكر السيايس اإلرسائييل متحور، 

ما–بعد–الصهيوين  تداعيات خطاب  التعامل مع  األخرية، حول  الثالثة  العقود  يف 

رشعية  مبصادر  يتعلق  ما  كل  يف  وفككها  الصهيوين  الفكر  ركائز  انتقد  الذي 

املرشوع الصهيوين، كمرشوع تحرر وطني وتقرير مصري، ويف عالقة اليهود بأرض 

فلسطني  السيايس يف  والواقع  اليهود  تاريخ  بني  والربط  فيها،  وأحقيتهم  فلسطني 
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ليس  إرسائيل،  ودميقراطية  التحرير،  وحرب  الصهيوين  السالح  ونزاهة  التاريخية، 

جانب  من  الجذرية  التساؤالت  طرح  إن  بسببها.  وإمنا  يهوديتها  من  الرغم  عىل 

مفكرين وباحثني إرسائيليني يف العقود األخرية، تالزمت مع تقديم قراءات تاريخية 

الخطاب شّكل  الجوانب،  هذه  عىل  املهيمنة  اإلرسائيلية  الرواية  مع  تتامىش   ال 

مستغالً  املهيمن،  اإلرسائييل  السيايس  الفكر  إىل  قوية  صفعة  ما–بعد–الصهيوين 

أدت  الصهيونية،  الفكرية  التيارات  أقطاب متعددة من  بني  فكرية رضوساً  حرباً 

إىل زعزعة الركائز األساسية للفكر الصهيوين املركزي. وبالتايل، قاد هذا إىل تنامي 

الفكر الصهيوين القومي املحافظ واحتالله مكانة أكب يف الفكر السيايس اإلرسائييل 

يشكل  أيديولوجي  تاريخي  »لبلوك«  واضحاً  تشكالً  هناك  أن  نرى  لذا،  السائد. 

ما–بعد–الصهيوين  الفكر  متحور  وقد  فيه،  الحربة  رأس  املحافظ  القومي  اليمني 

حول نقد الصهيونية كمرشوع تحرر آخذ يف التحول إىل مرشوع كولونيايل قرسي، 

الرغم من أن الصهيونية  أنه عىل  البلد األصليني، ويف االدعاء  عىل حساب سكان 

الكتاب املقدس إىل  ظاهرها علامين، فإنها مبنية عىل فكر ديني عقائدي، يحّول 

تناقضاً  هناك  وأن  الواقع،  أرض  عىل  جديد  من  بنائه  إعادة  ميكن  تاريخ  كتاب 

يف  ينعكس  اليهودية  الدولة  وسياسات  اليهودي  التحرري  الخطاب  بني  واضحاً 

العنرصية تجاه الفلسطينيني، واستعامل العنف آلية أساسية ووحيدة للتعامل يف 

الرصاع مع الفلسطينيني، وأن هنالك تناقضاً بني دميقراطية الدولة ويهوديتها. لذا، 

فإن مرشوع الدولة اليهودية هو مرشوع ديني أكرث منه مدين.
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الفصل األول

 الصهيونية الجديدة: تطور اليمين القومي المحافظ
وخضوعه لتأثيرات دينية

مقدمة

يفرض  وبات  اإلرسائيلية،  األخالقية  الساحة  املحافظ  القومي  اليمني  احتل 

فكره عىل سلم األولويات داخل إرسائيل، األمر الذي انعكس يف املطالبة الواضحة 

املتفيش  العرقي  العنف  اليهود يف إرسائيل، ويف  اليهود وغري  الفصل بني  بتعميق 

عىل  باملحافظة  يطالبون  الذين  واملندسني*  »الخَونة«  مقاطعة  ويف  املجتمع،  يف 

اآلليات الدميقراطية يف السياسة اإلرسائيلية، وعىل مبادئ حقوق اإلنسان.

من الواضح أن هذه التحوالت ليست متامسكة عىل املستوى األيديولوجي 

عن  الحديث  ويجري  متجانسة.  حركة  تشكل  وال  السيايس،  املستوى  عىل  أو 

متنوعة،  خلفيات  ذات  متعددة  ومؤسسات  شخصيات  متثلها  متباينة  تحوالت 

جذور  من  متتد  متشابهة  معامل  ذا  واضحاً  توجهاً  متثل  نفسه  الوقت  يف  إنها  إالّ 

بسبب  اإلرسائييل  السيايس  الفكر  سطح  إىل  التحوالت  هذه  وطفت  متشابهة. 

ظاهرة  عن  نتحدث  أننا  أظهرت  والتي  عنها،  عبت  التي  الراديكالية  املواقف 

وجذورها،  مضامينها،  يف  تحليالً  تتطلب  وبالتايل  استبقها،  الذي  الواقع  تتحدى 

وأبعادها الحالية واملستقبلية.

قام اليمين اإلسرائيلي المحافظ متمثاًل في منظمة إم ترتسو بنشر فيديو نعت فيه شخصيات   ∗
يسارية بالمندسة مشيراً إليها كخونة. لمشاهدة الفيديو، انظر:

https://www.youtube.com/watch?v=Db1HfxcPGZE
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أحد االدعاءات الواردة يف السجال السيايس اإلرسائييل هو أن تيار الصهيونية 

مركز  إىل  طريقه  وشق   ،1967 حزيران/يونيو  حرب  بعد  بالتبلور  أخذ  الجديدة 

التيارات  بأزمة  تتعلق  السنوات، ألسباب  السياسية اإلرسائيلية عىل مدار  الساحة 

أخالقية ميكن من خاللها رشعنة  قاعدة  توفري  تستطع  التي مل  األُخرى  السياسية 

الهدنة لسنة 1949، وبني  اتفاقيات  الواقع الصهيوين داخل حدود  الفصل ما بني 

الواقع الجديد الذي تطور يف األرايض الفلسطينية التي احتلت يف سنة 1967.

منذ  عقود  مدار  عىل  الصهيونية  الحركة  يف  والعميل  الفكري  التيار  تطور 

نشأتها، وكان عامده األسايس هو العالقة التاريخية غري القابلة للنقض بني الشعب 

اإلرادة  فرض  إىل  والحاجة  التوراتية،  الرواية  بحسب  إرسائيل  وأرض  اليهودي 

بصدقية  العامل  إقناع  والعمل عىل  فلسطني،  الدميوغرايف يف  الواقع  اليهودية عىل 

إقامة بيت قومي لليهود يف بلدهم األصيل.

بعد  وخصوصاً  الصهيونية،  للحركة  الفقري  العمود  إىل  الهدف  هذا  تحول 

الهدف  القوة من أجل تطبيق هذا  الحاجة إىل  الثانية، وتبلورت  العاملية  الحرب 

قوى خارجية، وعىل  عّولت عىل  قد  الصهيونية  الحركة  كانت  أن  وبعد  املنشود. 

داخل  أفكار  تتبلور  بدأت  جديد،  وإقليمي  سيايس  واقع  لفرض  بريطانيا،  رأسها 

الحركة الصهيونية تفصح عن أن التعويل عىل قوى خارجية لتحقيق حلم إقامة 

املفكرين  من  العديد  كتابات  يف  التوجه  هذا  وبرز  واقعية.  غري  القومي  البيت 

اليهود منذ أواخر القرن التاسع عرش حتى أواسط القرن العرشين، وعىل رأسهم 

فالدميري زئيف جابوتنسيك يف مقالته »الجدار الحديدي«.

وعىل الرغم من أن جابوتنسيك مل يكن القيادي املركزي يف الحركة الصهيونية 

بينه وبني دافيد بن – غوريون،  الرغم من الخصومة  خالل فرتة االنتداب، وعىل 

الشخص املركزي يف الحركة الصهيونية ومؤسسها، فإن األول صاغ التوجه العميل 

عىل  غوريون  بن –  طبقها  التي  األساسية  االسرتاتيجيا  كتاباته  يف  وأظهر  للحركة، 

أرض الواقع. فقام هذا األخري بالخطوات الالزمة من أجل تحقيق الفكرة القائلة 
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بحق الشعب اليهودي يف أرض فلسطني، والحاجة إىل القوة الذاتية – دبلوماسياً 

وعسكرياً – من أجل فرضها عىل أرض الواقع.

غوريون  بن –  سياسات  أن  قاطع،  بشكل  بسيط،  تاريخي  تحليل  ويبنّي 

تصب يف اسرتاتيجيا »الجدار الحديدي«، التي صاغها جابوتنسيك، وعىل رأسها أن 

العرب الفلسطينيني ال ميكن أن يرحبوا بفكرة إقامة دولة يهودية يف فلسطني، ولذا 

أجل  من  والعسكرية  واالقتصادية  والتكنولوجية  البرشية  القدرات  تطوير  يجب 

مواجهة معهم تفرض األمر الواقع عىل األرض، أي الخطة التي متت ترجمتها خالل 

الفرتة 1947–1949.

العمل  أساسية يف كل من  الحديدي كفكرة  الجدار  استمرت هيمنة فكرة 

العمل  حزب  هو  منفذهام  أن  من  الرغم  عىل  اإلرسائييل،  والعسكري  السيايس 

قاده  الذي  والفكري  السيايس  للتيار  معادياً  نفسه  الذي طرح  القومي،  االشرتايك 

مدار  عىل  الحزب  أظهرها  التي  الدبلوماسية  الباغامتية  وشكلت  جابوتنسيك. 

السنوات، وطرح إمكان السالم كهدف مركزي، غطاء مقنعاً أمام العامل الغريب، بأن 

الحكومة اإلرسائيلية ال توفر أي جهد من أجل الوصول إىل معادلة تفسح املجال 

لتحقيق حلٍم تتوق إليه كل عائلة يهودية، وهو السالم مع العامل العريب من خالل 

حل القضية الفلسطينية وتوطني الالجئني الفلسطينيني يف أماكن سكناهم الحالية. 

الجدار  عقلية  تتضمنها  التي  الفكرية  املبادئ  خلفية  عىل  األفكار  هذه  وتأيت 

وأخالقية  التاريخية،  أجداده  أرض  يف  اليهودي  الشعب  أحقية  وهي  الحديدي، 

املرشوع الصهيوين، والحاجة إىل القوة من أجل الدفاع عن النفس، ومواصلة بناء 

االستيطان اليهودي وتوسعه، ما دام هناك إمكان عميل لذلك.

العمل،  بني حزب  والسيايس  االقتصادي  التقارب  التيار من خالل  برز هذا 

الذي تنافس عىل قيادته كل من شمعون بريس ويتسحاق رابني مدة طويلة، وبني 

وقد  الثامنينيات.  سنوات  معظم  يف  شمري  يتسحاق  ترأسه  الذي  الليكود  حزب 

متت ترجمة هذا التقارب الفكري والسيايس مع إقامة حزب كدميا برئاسة أريئيل 
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شارون، الذي احتل مركز الخريطة السياسية عدة سنوات، مظهراً مدى التامهي 

األمني  الجانب  الليبالية وبني  الثقافية  الخلفية  املتشدد ذي  القومي  التوجه  بني 

يف حزب العمل، اللذين حاوال وضع حد للنفوذ القوي للتوجهات القومية الدينية 

بالحلول املطروحة، من  يتعلق  إرادتها عىل كل ما  التي حاولت فرض  املحافظة، 

أجل حل الرصاع الفلسطيني – اإلرسائييل.

وعىل الرغم من اندثار حزب كدميا وعودة بعض االصطفافات يف السياسة 

الحديدية  القوة  تعتمد  التي  القومية  الفكرية  املنظومة  فإن  عهدها  سابق  إىل 

وفرض األمر الواقع، ما زالت تشكل التيار السيايس والفكري الرئييس يف إرسائيل. 

من  العديد  يف  االقتصادية،  الليبالية  العقيدة  صاحب  التيار  هذا  ويتمثل 

وربطها  األساسية  أفكاره  خالل  من  تناوله  املمكن  ومن  واألحزاب،  الشخصيات 

بخلفيتها الفكرية والعقائدية.

العقدين األخريين، هو ما  الدائر يف إرسائيل يف  السجال  من أهم ساحات 

التي  اإلرسائيلية  الدولة  يف  اليهودي  الوجود  يعلّل  وما  القومية،  بالرشعية  يتعلق 

أُخرى.  جهة  من  دولية  وانتقادات  جهة،  من  وعربياً  فلسطينياً  اعرتاضاً  تواجه 

وكانت هذه املسألة قد نحيت جانباً فرتة طويلة بشكل مقصود، من أجل توحيد 

الصفوف الداخلية، والتعامل مع الواقع اإلرسائييل كمفهوم ضمناً. وكانت سياسات 

الرؤية النب – غوريونية الرسمية قد دحضت جانباً كل ما يتعلق بالجدال بشأن 

أحقية الشعب اليهودي يف أرض إرسائيل. إالّ إن احتالل سنة 1967، وبدء املرشوع 

االستيطاين يف األرايض الفلسطينية التي تم احتاللها آنذاك، وصعود حزب الليكود 

قوى  من  املدعومة  االستيطان  حركة  عود  واشتداد   ،1977 سنة  يف  السلطة  إىل 

فتح مجاالً  الذي  أوسلو  اتفاق  ثم  اليهودي،  املجتمع  قوية يف  سياسية وعقائدية 

للحديث عن إمكان الرتاجع عن معظم األرايض التي متت السيطرة عليها يف سنة 

1967، كلها أمور أدت إىل إثارة موضوع الرشعية اليهودية يف فلسطني من جديد، 

بني مدى  الفرق  بشأن  اإلرسائييل،  املجتمع  داخل  تساؤالت جدية  تُطرح  وبدأت 
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الوجود  وبني  األخرض،  الخط  داخل  الواقعة  املناطق  يف  اليهودي  الوجود  رشعية 

اليهودي داخل األرايض التي احتلت منذ سنة 1967.

الفرق وسحب  متباينة، بني تجذير  السياق، تشكلت عدة مواقف  يف هذا 

الخط  داخل  اإلرسائييل  الوجود  رشعية  تثبيت  أجل  من  االحتالل  من  الرشعية 

األخرض، وبني القائلني بأن سحب الرشعية من الوجود اليهودي يف املناطق املحتلة 

)املحررة يف منظورهم( سنة 1967، يلغي األحقية اليهودية يف أرض إرسائيل كلها، 

العقائدي والديني والوعد اإللهي للشعب  إذ إن الرشعية مستمدة من االرتباط 

اليهودي، بأن أرض إرسائيل هي حكر عليه، وال ميكن التنازل عن هذا ألي اعتبار 

آخر أياً يكن.

اتخذ التيار القومي املحافظ موقفاً عملياً من هذا النقاش، إذ إنه مل يستعمل 

الخطاب الديني املتزمت بشكل دائم من أجل رشعنة مواقفه، عىل الرغم من أنه 

يتحدث بلغة األحقية التاريخية والرابط الثقايف. لكنه يطبق سياسات تفرض وقائع 

عىل األرض متنح الوجود اليهودي أكب قسط ممكن من الراحة واألمن، عىل أكب 

مساحة ممكنة من أرايض الضفة الغربية، إىل أن يحني موعد تطبيق االتفاقيات 

السياسية املزمع عقدها مع الطرف الفلسطيني، والتي يتم إفراغها من مضامينها 

التاريخية  العقائدية  الرؤية  بني  املوقف  هذا  ويجمع  الوقت.  مرور  مع  العملية 

املستمدة من التوراة، ومينحها صبغة عملية مرتبطة باالعتبارات األمنية والتهديد 

العريب بحجب الرشعية عن الوجود اليهودي، وبني الحاجة إىل االعتناء باملطالب 

الطبيعية للسكان اليهود يف األرايض املحتلة سنة 1967، إىل أن يحني موعد عقد 

صفقة واتفاقات مع الطرف الفلسطيني، تنهي الرصاع وتثبّت الواقع الدميوغرايف 

مع  التفاوض  فرتة  املوقف عىل متديد  يعّول هذا  لذا،  آنذاك.  األرض  القائم عىل 

الطرف الفلسطيني، من أجل الحصول عىل أطول فرصة ممكنة لتوسيع االستيطان 

اليهودي، وتعميق التحكم اإلرسائييل يف البنية التحتية، ويف املنظومة األمنية التي 

السيناريوهات  كل  االعتبار  بعني  آخذين  بعيد،  أمد  إىل  اليهودي  الوجود  تضمن 
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املستقبلية املمكنة، وعىل رأسها التحوالت الدميوغرافية الفلسطينية املستقبلية.

الشخصيات  من  العديد  وكتابات  خطابات  يف  الفكري  التيار  هذا  انعكس 

البارزة يف إرسائيل، وعىل رأسها رئيسا الحكومة إيهود براك وبنيامني نتنياهو، إذ 

كان األول، الذي وقف عىل رأس حزب العمل – إرسائيل واحدة – يف انتخابات 

سنة 1999 قد شغل منصب وزير األمن فرتة طويلة، وعّب عن التامهي مع رؤية 

ممن  الليكود  حزب  يف  الساحقة  واألغلبية  العمل،  حزب  يف  األمنيني  يسمى  َمن 

ترجمه  الذي  الحديدي  الجدار  فكرة  صاغ  الذي  جابوتنسيك  إرث  إىل  ينتمون 

كل من بن – غوريون ورابني وبراك، خالل توليهم مناصب وزراء أمن أو رؤساء 

وأكادميية  تاريخية  كتابات  يف  التيار  هذا  انعكس  كذلك  معاً.  االثنني  أو  حكومة 

وروت  أفنريي،  وشلومو  غورين،  يوسف  أبرزها  من  بارزة  أكادميية  لشخصيات 

غابينزون، وأمنون روبنشتاين، وأليكس يعقوبسون وأنيتا شابريا وآخرون.

الصيغ  وكذلك  ذُكرت،  التي  الشخصيات  بني  التباينات  من  الرغم  وعىل 

التعبري عنه بشكل مبارش،  يتم  واسعاً  توافقاً  فإن هناك  بينهم،  املختلفة  اللغوية 

بني  للنقض  القابلة  غري  التاريخية  بالعالقة  يتعلق  فيام  بينهم  السطور  بني  ما  أو 

الشعب اليهودي وأرض إرسائيل، وبأن هذه العالقة انقطعت بالقوة، ولهذا هنالك 

رشعية الستعادتها واإلبقاء عليها بالقوة، إىل أن يحني الوقت العرتاف عريب شامل 

ألرض  القومية  امللكية  أن  يف  توافقاً  هنالك  أن  كام  اليهودي.  التاريخي  بالحق 

إرسائيل هي جزء من هوية األمة اليهودية التي ال ميكن التخيل أو التغايض عنها، 

تتعلق  ألسباب  إرسائيل،  أرض  من  قسم  عن  للتنازل  إرسائييل  استعداد  أي  وأن 

عدم  يعني  ال  منها،  جزء  عىل  فلسطيني  بوجود  واعرتافها  الصهيونية  بأخالقية 

الرشعية وامللكية لكل أرض إرسائيل، وإمنا هو إجراء براغاميت ال بد منه للحفاظ 

عىل هوية الدولة اإلرسائيلية كدولة يهودية، وليس بسبب حق فلسطيني تاريخي 

يف أي جزء من أرض فلسطني.

الباغامتية  أن  أجل ضامن  من  والردع  القوة  استعامل  املوقف  هذا  يحتم 
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يكن.  أياً  أمنياً  أو  أخالقياً  ضعفاً  تعكس  وال  اليهودي،  الحق  متس  ال  املطروحة 

وهكذا يتواصل هذا املوقف مع الرؤية النب–غوريونية والجابوتنسكية التي تطرح 

أو تطبق سياسة القبضة الحديدية.

الفكرية  املشارب  وتوضيح  الفكرية،  املفاصل  هذه  يف  التعمق  أجل  من 

الجديدة  الصهيونية  عليه  أُطلق  الذي  املحافظ  القومي  اليميني  التيار   لهذا 

محاور  أربعة  إىل  الفصل  هذا  من  التالية  األقسام  تتطرق   ،)Neo–Zionizim(

رئيسية:

املصادر الدينية للفكر الصهيوين الجديد.  .1

التوسع الدميوغرايف والهيمنة العسكرية والثقافية.  .2

فكرة الفصل الحيزي القومي والهيمنة.  .3

آليات التحكم السيايس.  .4

وقبل الخوض يف ذلك، ال بد من إعادة صوغ االدعاء األسايس لهذه الدراسة.

األسس الفكرية لليمين القومي المحافظ

اإلرسائييل،  املتطرف  اليمني  دراسات  يف  السائد  االدعاء  من  النقيض  وعىل 

حركة  وقيام   ،1967 سنة  بعد  نشأ  جديداً  توجهاً  الظاهرة  هذه  يف  يرى  الذي 

الصهيوين  الفكر  عن  املحافظ  القومي  اليمني  هذا  يختلف  وبالتايل  املستوطنني، 

التحليل  يرتكز  اإلرسائييل،  املجتمع  يف  الساحقة  األغلبية  عن  يعّب  الذي  املركزي 

وشدة  من جدة  الرغم  عىل  أنه  أوالً،  يرى  فهو  رئيسيتني.  محاججتني  التايل عىل 

املركزي  الصهيوين  الفكر  مع  يلتقي  فإنه  املتطرف،  اليميني  التوجه  وفظاظة 

ومامرسته، املتمثلني يف مامرسات حزب العمل وتجلياته املتعددة عىل مدار عقود، 

إذ إنه هو من قام بعمليات اإلجالء واالقتالع خالل النكبة وبعدها، وكان أول َمن 

بارش عمليات االستيطان يف األرايض املحتلة بعد سنة 1967. ويف الصفحات التالية 

سرنى أن الصهيونية الجديدة والراديكالية عىل صلة عميقة بأفكار ومامرسات تم 
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وقانونية.  إجرائية  واجهات  وراء  جيداً  أُخفيت  لكنها  املايض،  يف  ونُفرِّذت  صوغها 

ويرى هذا التحليل ثانياً، أنه عند النظر يف األسس الفكرية والخط األسايس السائد 

ركائز  أربع  استخراج  ميكن  وقادتهام،  الصهيونيني  املعسكرين  ملفكري  والجديد 

أيديولوجية متامثلة، إن مل تكن متطابقة. وعىل الرغم من أن الصهيونيني األوائل 

فإنهم  ومامرساتهم،  أيديولوجيتهم  عىل  والباغامتية  الرشعية  إضفاء  يف  نجحوا 

استعاملهم  بسبب  وذلك  وعنرصية،  ومتييزية  وإقصائية  قمعية  مبامرسات  قاموا 

الرشعية  التي منحتهم  الغربية  الدول  املألوفة يف  السياسية  واإلجراءات  الخطاب 

العريب،  والعامل  الفلسطيني  املجتمع  الفكري واألخالقي، وبسبب ضعف  والغطاء 

الصهيونية  املامرسات  بني  القامئة  املفارقة  فضح  الرتكيز عىل  قدرتهام عىل  وعدم 

والخطاب األخالقي الذي تجرّيه املؤسسة الصهيونية ملصلحتها.

الليبالية، ولدى  الركائز لدى تيودور هريتسل، ممثل الصهيونية  نجد هذه 

أتباعه يف الحركة العاملية، وصوالً إىل بنيامني نتنياهو، ممثل الصهيونية املحافظة 

الجديدة ودوائره القريبة. املحاججة الثانية تتعلق بالقول إن الحركات الصهيونية 

األساسية التي استطاعت أن تقّدم نفسها عىل أنها معتدلة وبراغامتية، ال تختلف 

مع الصهيونيني الُجُدد يف شأن الركائز األربع التي سأوضحها يف الصفحات التالية. 

سيطرت  التي  العاملية  الحركة  وخصوصاً  الحركات،  هذه  أن  يف  التغيري  ويتمثل 

كحركات  البقاء  عىل  وقدرتها  ذكاءها  فقدت  عقود،  عدة  إرسائيل  دولة  عىل 

الفصل  أفكار أساسية، مثل  العاملية وراء  الحركة  لقد وقفت  سائدة يف إرسائيل. 

لكنها  السياسية،  والهيمنة  الالهويت،  والتفوق  األرايض،  ضم  يف  والتوسع  القومي، 

التزام  ونزعة  »العلامنية«  األغلبية  أيديولوجيا  خلف  جيداً  األفكار  هذه  أخفت 

اإلجراءات املؤسساتية الدميقراطية، مدعية متثيل إرادة أغلبية السكان يف الدولة، 

من  للدميقراطية،  املعادية  العرقية  القومية  طبيعتها  عىل  التشديد  ومخففة 

خالل إيجاد تالحم بني فكرها ومامرساتها، وما قامت وتقوم به الدول األوروبية 

والواليات املتحدة األمريكية. لذلك، فإن ما يبذله الصهيونيون الليباليون من جهد 
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لتصوير االتجاهات الصهيونية الجديدة، بصفتها متطرفة وراديكالية وانحرافاً عن 

األوان،  بعد فوات  الذات  الرشعية عىل  الوسطية، هو محاولة إلضفاء  الصهيونية 

بصفتهم  خصومهم  عن  الرشعية  ينزعون  الذي  الوقت  يف  أنفسهم،  ولـ »تطهري« 

لعبة  األمر  هذا  كون  عىل  وعالوة   .)Thrall 2014( عالجهم  يجب  منحرفني 

سياسية داخلية يف إرسائيل، فإنه جزء ال يتجزأ من الدبلوماسية العامة اإلرسائيلية، 

عن  النقاب  لكشف  تسعى  التي  الدولية  الحمالت  وجه  يف  الوقوف  إىل  يهدف 

وقائع التمييز القومي – العرقي الذي متارسه إرسائيل. وهذا االدعاء ال يعني أن 

املذكورة،  األربع  الركائز  عىل  التشديد  يف  بتعمقها  تتميز  ال  الجديدة  الصهيونية 

القانونية واإلدارية التي ميكن أن تحد قدرتها عىل  وقيامها بتقويض كل الروادع 

تنفيذ سياساتها العنرصية والتمييزية.

يف  الجديدة  الصهيونية  لالتجاهات  األساسية  الركائز  فإن  سنوضح،  ومثلام 

إرسائيل ليست اخرتاعاً جديداً بقدر ما هي مظاهر فاقعة لواقع مديد، إذ ظهرت 

نتيجة صعود القوة االجتامعية لتيارين أيديولوجيني مرتابطني هام: القومية العرقية 

املحافظة العلامنية، وعقيدة الخالص الدينية. وقد توّسع هذا التضافر بني االثنني 

والقضائية  والترشيعية  السياسية  النظم  يف  أكب  مساحة  واحتل  الوقت،  بعض 

اإلرسائيلية، ووضع يف الصدارة سياسات مل تكن مُتارس قبل ذلك إالّ من وراء حجاب 

تبرها.  التي  املتقنة  والقضائية  الترشيعية  النظم  من  ومجموعة  الرشعية،  من 

وبرصف النظر عن املحاججة الرئيسية لهذه الدراسة، يبقى من الخطأ القول إنه 

لكنه  السياسية اإلرسائيليني.  السيايس واملامرسة  الفكر  ما من تطورات جديدة يف 

يبقى من الخطأ أيضاً أن يقع املرء يف فخاخ القول إن التيار القومي املحافظ الحايل 

يف إرسائيل يشكل قطيعة مع االتجاهات األيديولوجية املركزية يف الفكر الصهيوين. 

من هنا االدعاء أنه بفضل ضعف اآلليات التي تزود الفكر السيايس املركزي السابق 

باملبرات القانونية والقضائية، كان لقوى الصهيونية الجديدة أن تعّب عن وجهات 

العامة،  السياسة  يف  وتفرضها  أعىل،  بصوت  الصهيونية  للحركات  األساسية  النظر 
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ما  إىل  واضحة  إحالة  مع  ذلك  العام. وجرى  املجال  سائد يف  إىل خطاب  وتحولها 

سبق أن قاله مفكرو التيار املركزي وقادته وفعلوه. وما يرسمه التحليل التايل هو 

الرغم من  أن له، عىل  الرئيسية للفكر الصهيوين الجديد، موضحاً  الفكرية  الركائز 

االختالفات الداللية واألولويات العملية، أربع ركائز رئيسية عميقة الجذور يغذي 

بعضها بعضاً، وتشكل استمراراً لُمثل الصهيونية الوسطية ذاتها.

فتلقي  الحالية،  االتجاهات  التالية  الصفحات  تتناول  الزعم،  هذا  وإلثبات 

الضوء عىل النَسب العميق للفكر واملامرسة الصهيونيني الجديدين؛ ذلك النَسب 

الحكومات  أغلبية  مارستها  كام  الكالسيكية،  الصهيونية  يف  بجذوره  يرضب  الذي 

الحديدي  الجدار  فلسفة  بني  تجمع  جديدة،  تبير  منظومة  مع  إمنا  اإلرسائيلية، 

 Shlaim 2001; Lustick 1996; Bilski( خالصية  وعقيدة  متعاٍل  والهوت 

Ben–Hur 1988(. ومن املهم أن أوضح أن هذه الدراسة ال تذهب إىل تقديم 
مجرد،  فلسفي  خطاب  يف  تنخرط  وال  الجديدة،  بالصهيونية  معجمي  تعريف 

فالصهيونية الجديدة بعيدة كل البعد عن أن تكون تلك الكتلة املرتاصة املتجانسة، 

النطاق  وواسعة  تاريخياً،  متقلبة  كانت  أنها  بحقيقة  عالقة  لها  ألسباب  وذلك 

أيديولوجيا  أنها  كام  أيديولوجياً،  ومتنوعة  سكانياً،  العنارص  ومتغايرة  جغرافياً، 

فاعليها  ولنقاش  مستمرة،  لتغريات  تخضع  عملية  سياسية  نظرية  هي  مثلام 

أفراداً وجامعات، ولها أبعاد فلسفية ونظرية وخطابية من جهة، وأبعاد ملموسة 

إىل  تفيض  العامل،  إىل  رؤية  بصفتها  بُِنيَت  وقد  أُخرى.  جهة  من  وعملية  ومادية 

تنظيمه عىل أساس تفريق قاطع بني الصديق والعدو، نافية أي انتامء إىل الفكر 

بناء  ويُعاد  واالستياليئ.  والقمعي  التمييزي  طابعها  من  الرغم  عىل  االستعامري، 

الصهيونية الجديدة مبصطلحات تنتمي إىل خطاب تحرر اليهود وسيادتهم. وهي 

يف  امتيازات  اليهودي  الشعب  تعطي  التي  التبيرات  عن  السياسة  لنزع  تسعى 

االمتيازات يف نظام أسايس متقن  أرضه، ومُتأسس هذه  يعتبها شعب آخر  أرض 

ومعقد، باستخدام آليات اتخاذ القرار عىل أساس األغلبية، وذلك كغطاء لسياسات 
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رشسة ذات نكهة عنرصية واضحة. وتوضح هذه الدراسة، من خالل تتبع جذور 

العرقية  القومية  تناقضات  إرسائيل،  يف  الحالية  الجديدة  الصهيونية  االتجاهات 

الضوء عىل  املأسوية، كام تساهم يف تسليط  االستيطانية وتداعياتها  االستعامرية 

الجدل السلبي بني االستعامر االستيطاين والقومية الخالصية. ويقوم التحليل التايل 

الجديدة، لكنه يسعى لتجاوزها من خالل جمع  تناوالت سابقة للصهيونية  عىل 

املعقدة  السياسية  الحركات  أن  األيديولوجية والعملية عىل أساس مفاده  األبعاد 

تجمع البعدين األيديولوجي والعميل »بصورة طبيعية«.

أوالً: المصادر الدينية للفكر الصهيوني الجديد

الفكر الصهيوين الجديد ليس تلك املجموعة املتامسكة من األفكار، إالّ إنه 

يتشارك أُسساً للتصور، تجمع معاً أتباعه العلامنيني والدينيني. وأحد هذه األسس 

األيديولوجي  التوجه  لهذا  األساسيني  القادة  كتابات  يف  تتكرر  التي  التصورية 

من  واحــد  فهو  اإللهي.  الوعد  هو  خفي،  أم  مبارش  بشكل  أكــان  وخطابهم، 

املبادئ األساسية واملركزية التي تربط معاً شعب إرسائيل وأرضها من خالل قوة 

ميتافيزيقية ليس للقوة البرشية أن تحّل محلها. ويقف الوعد اإللهي يف القلب 

من كل فكر صهيوين جديد مبا يف ذلك تياراته العلامنية، كام هي الحال يف كتابات 

بنيامني نتنياهو وموشيه أرنس ويوعاز هندل وخطبهم. ففي هذا الصدد، ال نكاد 

هاريئيل.  يرسائيل  مثل  الدينيني،  واملفكرين  الثالثة  هؤالء  بني  فارق  أي  نلمح 

فاألولوية الالهوتية التي توسم بها الرابطة التاريخية بني الشعب اليهودي وأرض 

إرسائيل مضمنة يف الفكر الصهيوين الجديد، ولها صلتها العميقة بالدور الخاليص 

 .)Schwartz 2012, Ahitov 2013( البرشية بأرسها إنقاذ  لشعب إرسائيل يف 

إرسائيل  يف  األدب  أنــواع  مختلف  يف  متاماً  مركزية  الفكرة  هذه  أصبحت  كام 

مثل  مبيعاً،  الكتب  أكرث  من  غدت  روايــات  يف  ونجدها  األخــرية،  السنوات   يف 
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الكتاب  و»من  براندس  ليوخي   )2010( أمهات«  و»سبع   ،)2008(  »III »امللوك 

املقدس مع الحب« لرام أورن. ومثل هذه الفكرة ليس جديداً، ولطاملا كان جزءاً 

.)Gavison 2002, Shapira 1997a( ال يتجزأ من الفكر الصهيوين الكالسييك

منذ نشأة الصهيونية، كان مثة جهد يرمي إىل تقديم رد يهودي موثوق به 

عىل التحديات التي يواجهها اليهود يف عرص التحرر والقومية يف أوروبا، من خالل 

التاريخية  بالرابطة  يتعلق  فيام  الديني  للتصور  »علامين«  تفسري  عىل  التشديد 

غريتز،  هايرنيش  كتابات  يف  نالحظه  آبائه  وأرض  اليهودي  الشعب  بني  والثقافية 

وأرون  زانغويل،  ويرسائيل  هريتسل،  وتيودور  بينسكر،  وليون  هس،  وموشيه 

مبن  األوائل،  الصهيونيون  املفكرون  وكان  جابوتنسيك.  وزئيف  غوردون،  دافيد 

فيهم أولئك الذين تلقوا تعليامً علامنياً، قد اعتمدوا عىل املعتقدات الدينية كلياً 

يف تبير الرؤية الصهيونية للرابطة األبدية بني الشعب اليهودي وأرضه املوعودة. 

بأنه  املُعرَّف  التاريخي،  القومي  »الوعي  أن  كراكوتسكني،  راز –  أمنون  ويرى 

عىل  يقوم  وأنه  الالهوتية،  املسيحية  اليهودية –  لألسطورة  تفسري  هو  علامين، 

إىل  اليهود  عودة  باعتبارهام  األرض  عىل  والتسيّد  الصهيوين،  االستيطان  تأويل 

وطنهم، وتكملة للتاريخ اليهودي، وتحقيقاً للصلوات اليهودية التي ترضعت طالبة 

استند  وإمنا  الالهويت،  التصور  مع  قطعٍ  إىل  يستند  مل  القومي  فالوعي  الخالص. 

إىل رؤية القومية عىل أنها تفسري حرصي وحيد لهذه األسطورة، وعىل أنها تجلٍّ 

.)Raz–Krakotzkin 2009( »يكشف عن محتواها الفعيل

الوجود  وتحويل  فلسطني،  أرض  ىف  اليهودي  الحق  أولوية  كانت  ما  وكثرياً 

الفكري  املسعى  من  جزءاً  عملية،  مسألة  إىل  أخالقية  مسألة  من  الفلسطيني 

بوروخوف،  وبار  هس،  موشيه  منذ  الصهيونيني،  والساسة  للمفكرين  والسيايس 

وبريل كازانيلسون، وزئيف جابوتنسيك، والحاخام يتسحاق هكوهني كوك، وصوالً 

يوسف  عوفاديا  والحاخام  نتنياهو،  وبنيامني  شارون،  وأريئيل  بيغن،  مناحم  إىل 

ونفتايل بينت. وال يزال هذا النمط من التفكري سارياً، وقد اتخذ يف السنوات األخرية 
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منحى أكرث تطرفاً. لكن ضيق املقام لن يتيح لنا أن نتناول ذلك إالّ بصورة موجزة.

إن العامل الديني هو العامل األسايس يف رشح التصور الذايت الخاص ألولوية 

الحق اليهودي يف أرض فلسطني، تلك األولوية التي تشكل جزءاً ال يتجزأ من الفكر 

حقيقة  من  الرغم  وعىل  الحقاً.  الجديدين  والصهيونيَّني  الصهيونيَّني،  واملامرسة 

أن دوائر واسعة من املفكرين الصهيونيني كانت، وال تزال، علامنية، فإن تبيرها 

 ،)Schweid 2012( التوراتية  الرواية  اليهود يف »أرض إرسائيل« يستند إىل  حق 

فالوعد اإللهي األبدي ونفوذه لدى الجوايل اليهودية املتعددة يف أوروبا، هو الذي 

الدولة  حلم  تركيز  إعادة  إىل  أتباعه،  ومعظم  العلامين،  اليهودي  بهريتسل،  دفع 

 Dieckhoff 2003; Avineri( التاريخية اآلباء  اليهودية عىل ما يعتبونها أرض 

عامالً  وفلسطني  اليهود  بني  والدينية  الروحية  الرابطة  غدت  وهكذا   .)1981
رئيسياً يف التخطيط االسرتاتيجي لفكرة استعامر فلسطني وتنفيذها، وتغيري الطابع 

الدميوغرايف والسيايس تلبية ملقتضيات دولة يهودية.

املولعني  الدينيني  املفكرين  خالل  من  الديني  بالفكر  الصالت  توفري  جرى 

كتب  السياق،  هذا  ويف  الخالص.  عالمات  فيها  رأوا  والذين  اليهودية،  بالصحوة 

املؤمتر  عن  مزراحي،  حركة  مؤسيس  أحد  وهو  موهيليفري،  صموئيل  الحاخام 

الصهيوين األول قائالً: »من الرضوري أن يوّحد املؤمتر جميع )أبناء صهيون( األوفياء 

الرأي  يف  اختالفات  بينهم  كان  لو  حتى  تامني،  وأخوة  وئام  يف  ليعملوا  لقضيتنا، 

بشأن الدين.... التوراة التي هي مصدر حياتنا، يجب أن تكون أساس انبعاثنا يف 

.)Hertzberg 1959, pp. 402–403( »أرض آبائنا

للحياة  مصدراً  املقدس  الكتاب  يعتب  الذي  التفكري  من  النمط  هذا  وكان 

اليهودية، ولو بشكل انتقايئ، جزءاً ال يتجزأ من الفكر السيايس والسياسات العملية 

وستينياته،  العرشين  القرن  بني عرشينيات  ما  الفرتة  يف  األبرز،  الصهيونية  لزعيم 

وأعني به دافيد بن – غوريون )Shapira 1997; Avineri 1981(. وكان الكتاب 

املقدس مرجع هذا األخري، وكذلك كان أبطاله وإحاالته القومية مرتبطني ارتباطاً 
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عميقاً بالرسد التورايت )Shapira 1997a(. وتزعم أنيتا شابريا أن »الكتاب املقدس 

كان يحتل مكانة خاصة يف حياة الَعلْيا )الهجرة( الثانية. ومل تكن حجرة عامل من 

العامل تخلو من نسخة عنه؛ ففيه ذكريات أرض إرسائيل باعتبارها الوطن. وكان 

يضفي معنى واقعياً عىل العالقة بني الشعب واألرض، كام كان دليالً جغرافياً عىل 

الثانية عىل السري يف األرض  العليا  نباتات أرض إرسائيل وحيواناتها. واعتاد أفراد 

وتبنّي ِقَدمها من خالل الكتاب املقدس« )Ibid., p. 219(. وهذه الصلة بـ الكتاب 

املقدس وروايته عن العالقة اإللهية بني الشعب اليهودي وأرضه املوعودة، كانت 

حتى  غوريون،  بن –  بقيادة  العاملية،  الحركة  مّكنت  متعددة  تفسريات  تتخذ 

بأعضاء حركة مزراحي،  إقامة عالقات عميقة  السيايس، من  املعرتك  خروجه من 

الحزب الديني القومي، حتى سنة 1977. وتستشهد أنيتا شابريا بيتسحاق تابنكني، 

أحد القادة األساسيني للفكر الصهيوين االشرتايك »العلامين«، إذ يقول: »كان الكتاب 

املقدس شهادة امليالد بالنسبة إىل املهاجر، وساعد عىل َجرْس املسافة بني الشخص 

.)Ibid., p. 262( »)واألرض وتغذية )الشعور بالوطن

عىل  التاريخ،  وكتب  التعليمي  النظام  وخصوصاً  الدولة،  سياسات  عملت 

بصفتها  اإللهية،  العامل  رؤية  من  املَُعلمنة  النسخة  عىل  مؤسسايت  طابع  إضفاء 

يف  أيضاً  ذلك  نجد  بل  لألرض.  ومبارش  يومي  استخدام  أي  من  وأصَوب  متفوقة 

من  وأمناط  جديدة  مدن  إنشاء  عىل  شجعتا  اللتني  واإلسكان  التخطيط  وزاريت 

املستوطنات عىل أساس الخرائط اليهودية، وكذلك نجده يف السياسات األثرية التي 

اليهودي، وحضور  التاريخ  عن  الكشف  عىل  تركّز  والتي  ومتولها،  الدولة  تدعمها 

اليهود يف فلسطني قبل آالف األعوام، كام هي الحال يف منطقة الحرم الرشيف، 

حيث تتم الحفريات عىل قدم وساق، ويعاد بناء ما يسمى األنفاق واألبنية التي 

 Finkelstein and Silberman 2006;( كانت تتبع ما يسمى الهيكل اليهودي

.)Benvenisti 2000; Abu El–Haj 2012
بدا  عندما  املاضية  القليلة  العقود  يف  وضوحاً  أكرث  األلوهية  عامل  أصبح 
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الصهيونيون  الفلسطينية املحتلة. وقد عّب  إمكان انسحاب إرسائييل من األرايض 

الجدد عن وجهات نظرهم ومارسوا نفوذهم لحشد الرأي العام اإلرسائييل ضد أي 

استعداد لتقديم تنازالت فيام يعتبونه قلب أرض اآلباء )Feige 2009(. ويؤكد 

الصهيونيون الجدد العلامنيون، مثل حركة »إم ترتسو« )إذا شئتم(، البعد اإللهي 

ما ييل: »بني  السياق  الشعب واألرض. ويزعم رونني شوفال يف هذا  بني  للعالقة 

د  أرض إرسائيل وثقافتها هناك عالقة خالص. ومسؤولية الشعب تكمن يف أن يجسرِّ

الدور  وطنه  يف  يعيش  الذي  الشعب  فتمنح  الثقافة  أّما  ويحققها.  العالقة  هذه 

 Shuval( »والطموح، يف حني متنح األرُض الشعَب الفضاَء، حيث يجري الخالص

.)2010, p. 114
يف  وخصوصاً  الحياة،  مجاالت  كل  يف  سياسات  إىل  اللغة  هذه  وترُتجم 

وتغدو  وتطلعاته،  وأرضه  تاريخه  يف  الشعب  روح  تنصهر  إذ  التعليم،  مجال 

املواقع  خطة  يف  االنصهار  هذا  مثل  املرء  ويجد   .)Hazony 2000( واحداً  كلها 

العالقات  تنم عن  والتي  نتنياهو يف سنة 2009،  قدمتها حكومة  التي  التقليدية 

األيديولوجية العميقة بني الصهيونيني الجدد العلامنيني والفكر الصهيوين الجديد 

إىل  املعارف  وزارة  تنظمها  التي  الزيارات  وما   .)Haaretz 22/2/2011( الديني 

الخليل، أو إىل أماكن أثرية أُخرى، إالّ مثال لالستثامر الزائد يف إعادة صوغ عالقة 

األجيال الشابة مبواقع تُعتب جزءاً من التاريخ اليهودي القديم، الذي يدعم الحق 

اليهودي يف األرض اليوم.

القرن  وأوائل  عرش  التاسع  القرن  أواخر  يف  الصهيونيون،  املفكرون  طور 

الظاهر  يف  تبدو  أيديولوجيات  مع  تتامىش  العامل،  إىل  حداثية  رؤية  العرشين، 

العرقية القومية واالشرتاكية.  متعارضة، لكنها مرتابطة يف العمق؛ وهي الجمهورية–

فهاتان الفلسفتان الحداثيتان تزعامن، بني ما تزعامن، تفوقاً تاريخياً بتأكيد سيطرة 

وطني  مرشوع  تعزيز  يف  البرشية  اإلرادة  من  واالستفادة  حياتهم،  عىل  البرش 

الفلسفة  يف  القامئة  املستعصية  العقدة  الصهيونيون  املفكرون  تقبّل  وقد  موحد. 
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وعياً  باعتبارها  ذاتها  والحداثة  تاريخية،  مرحلة  باعتبارها  الحداثة  بني  الحديثة، 

للذات وتنويراً. ورّوج القادة الرأسامليون، كام االشرتاكيون، رأياً مفاده أن الذات 

املستنرية واملدركة لذاتها متفوقة عىل الذات »ما قبل الحديثة«. لقد ُوضع تكوين 

منظومة  يتبنى  واضح،  تاريخي  زمني  إطار  يف  اليهودي كشعب حديث  الشعب 

قيَم تراتبية خاصة بالذوات غري الحديثة. فعىل سبيل املثال، إن روح العرص التي 

تتجىل يف كتابات بن – غوريون وخطبه، ترُتَجم إىل قدرات تكاد تكون »خارقة« 

تعزى إىل الشعب اليهودي، مبجرد اتباعه خطة الدولة اليهودية. وقد زعم بن – 

غوريون أن األمة اليهودية »تستلزم إرادة أخالقية، وتحمل رؤية تاريخية منذ أن 

ظهرت عىل منصة التاريخ« )Shapira 1997a, p. 228(. وهو يدعي يف واحدة 

من خطبه أن »شعب إرسائيل ليس كسائر الشعوب، فمنذ أن أصبحنا شعباً كنا 

مختلفني عن جميع األمم، إذ كّنا شعب الكتاب، وشعب األنبياء، وشعب األبدية، 

.)Ibid., pp. 230–231( »ًوشعباً عامليا

مع  خالفاته  من  الرغم  عىل  ذاتها  األفكار  هذه  جابوتنسيك  زئيف  ويكرر 

بن – غوريون. ويؤكد أن »هذا العرق متفوق، وهو صلب، وغري تابع؛ ميكنك أن 

الشدة  يتخىل وقت  ال  بالقوة. هو عرق  تغرّي وعيه  أن  تستطيع  لكنك ال  تبيده، 

عن حريته الداخلية. فمنذ بدايتنا ونحن شعب عنيد، وبعد أجيال عديدة ما زلنا 

 Jabotinsky 1936, p.( »نقاتل، وما زلنا نقاوم وال نستسلم. نحن عرق ال يهزم

يف  إرسائيل  يف  السائدة  األيديولوجيا  أصبح  الذي  جابوتنسيك،  فكر  ويلّح   .)130
رئيسيني  كمكونني  والقوة  »العضوي«  التفوق  تضافر  يف  املاضية،  القليلة  العقود 

»الهدف  أن  )Avineri 1981, p. 207(. وال يخفي جابوتنسيك  اليهودي  للبقاء 

ثقافة  الثالثة.... وعند تشكيل  الدولة  إالّ يف  النهايئ والفعيل للصهيونية لن يظهر 

تَْخُرُج  ِصْهيَْوَن  )ِمْن  مكتوب  هو  مثلام  تفوقها،  بعض  كله  الكون  متنح  قومية 

.)Bilski Ben–Hur 1988, p. 233( »)يَعُة ِ الرشَّ

من  كل  عىل  سيطرت  التي  االشرتاكية  العاملية  الحركة  أن  من  الرغم  عىل 
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املشهد السيايس والثقايف اإلرسائييل فرتة طويلة، كانت قد حجبت هذه الفلسفة 

وإنسانية  اشرتاكية  مبصطلحات  اليهودية  القومية  تقديم  وحاولت  السياسية 

القومية  جابوتنسيك  لفلسفة  كانت  األخرية  العقود  يف  العليا  اليد  فإن  تقدمية، 

الليكود  حزب  برنامج  يف  تجىل  الذي  األمر  خالصية،  دينية  ملسة  مع  متضافرة 

 Shenhav( وتقاربه املتزايد من االتجاهات القومية الدينية يف املجتمع اإلرسائييل

2004(. وينظر الفكر الصهيوين الجديد إىل نفسه عىل أنه ثقافة متفوقة، ال تقدم 
أكرث  أنها  التكنولوجية فحسب، بل عىل  الناحية  من  تقدماً  أشد  أنها  نفسها عىل 

أخالقية من الناحية الالهوتية أيضاً. ويوضح شوفال، أن »الفكر الصهيوين الجديد 

ينظر إىل عودة اليهود إىل صهيون عىل أنّها املكون الرئييس إلصالح العامل )تيكون 

لشعب  القومي  الوجود  بأن  ذلك  اإلرسائيلية....  األمة  به  تضطلع  الذي  عوالم(، 

إرسائيل يف أرض إرسائيل هو رشط مسبق، وال غنى عنه الستمرار شعب إرسائيل 

.)Shuval 2010, p. 119( »يف إصالح اإلنسانية كلها

تَِسم  دينية  مظاهر  يف  وأيضاً  علامنية،  مظاهر  يف  التفوق  فلسفة  تتجىل 

بوضوح،  آرائهم  عن  االتجاه  هذا  ممثيل  من  كثريون  ويعب  الجديدة.  الصهيونية 

يف العديد من وسائل اإلعالم اإلرسائيلية. ومن األمثلة الرصيحة لهذا الفكر أوري 

إليتسور الذي كان قبل موته واحداً من أفصح ممثيل الفكر الصهيوين الجديد، فهو 

يذكّر القراء يف واحدة من مقاالته، بأن إعالن قيام إرسائيل يبدأ بقول واضح هو: 

»نشأ الشعب اليهودي يف أرض إرسائيل«. ويتابع قائالً:

المنطق  مؤسسوها  أوضح  وهكذا  إسرائيل،  دولة  ُولدت  هكذا 

اآلن  إسرائيل. ومن  إسرائيل وشعب  أرض  تأسيسها:  الكامن وراء 

والمسهبة  المفصلة  التالوة  االستقالل  إعالن  يواصل  فصاعداً، 

لقصتهما: الشعب اليهودي وأرض إسرائيل والرابطة الرائعة التي 

تربط بينهما.... يقول مؤسسو الدولة إن الشعب اليهودي وأرض 

إسرائيل هما العريس والعروس اللذان اجتمعنا هنا من أجلهما، 
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ودولة إسرائيل هي زفافهما.... ومن الضروري في بعض األحيان 

أن نذّكر دولتنا الغالية بلطف بأنها على الرغم من حبنا الكلي لها، 

الغاية، بل مجرد أداة إلقامة ذلك الزفاف. ومع كل  فإنها ليست 

االحترام الواجب للجهاز والزينة، فإن ال زفاف من دون العريس 

والعروس، هناك كثير من الدول القومية في العالم، لكن أّياً منها 

ليس مركباً ومعقداً كدولتنا. الشعب اليهودي وأرض إسرائيل قصة 

نبوية. أين يوجد شعب تاه في المنافي، وعاد بعد 1900 عام؟.... 

لم ُنِقم الدولة كي تكون عادية، وإنما فعلنا ذلك من أجل عودة 

شعب إسرائيل إلى أرض إسرائيل. ومن دون قصة الكتاب المقدس 

فنحن لسنا سوى استيطان أوروبي استعماري في الشرق األوسط 

.)Elitzur 2013(

ثمة مظهر آخر من مظاهر هذا االتجاه يتمثّل في التأثير المتزايد لـ »الليبرمانية« 

وآرائه(،  ليبرمان  أفيغدور  الحالي  اإلسرائيلي  الدفاع  وزير  إلى  )نسبة  العلمانية 

مئير  آراء  إلى  )نسبة  الدينية  »الكهانية«  من  جديدة  طبعات  في  يتمثّل  كما 

كهانا العنصرية(. وهاتان الصفتان مترابطتان وتغذيان فلسفة الحركات السياسية 

العنصرية  المواقف  في  تتجليان  أنهما  كما  الشعبي،  السياسي  والفكر  الرئيسية 

الشعبي  المعنى  العام عكست  للرأي  التعبير عنها في عدة استطالعات  تم  التي 

للفكر الصهيوني الجديد.2 كذلك تتجلى هذه المواقف في مقاالت لشخصيات 

متنوعة، ومنها شخصيات تعتبر علمانية، مثل غدعون ساعر وموشيه أرنس ورؤفين 

اليهودي،  للتاريخ  الدينية  الرؤية  إنها ترتكز في تفكيرها وكتاباتها على  إالّ  باركو، 

وهو ما يشمل العالقة »المقدسة« بين الشعب واألرض.

www.idi.org.il :من أجل مزيد من التفصيالت، انظر  2
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ثانياً: التوسع الديموغرافي والهيمنة العسكرية والثقافية

من الشائع بني باحثي السياسة اإلرسائيلية أن االستيطان والتوسع اإلقليمي 

 Azoulay and( هام الخاصيتان األساسيتان لأليديولوجيا واملامرسة الصهيونيتني

 Ophir 2012; Masalha 2000; Shafir and Peled 2002; Zertal and
Eldar 2007(، وأن أساليب االستيطان والتوسع اإلقليمي تطورت وفقاً لألوضاع 
السياسية والعسكرية، عىل نحو يهدف إىل أكب قدر ممكن من السيطرة اإلقليمية. 

البالغة  املستوطنني  مجموعات  تبديه  الذي  فيه  املغلوط  االنطباع  وبخالف 

ملعظم  الرتويج  يتم  ومعزولة،  نائية  مناطق  يف  االستيطان  اختارت  التي  التطرف 

الجيش اإلرسائييل  الرسمية، ويكون رائدها  الدولة  املستوطنات من خالل أجهزة 

األفكار  تضافر  ويُعتب   .)Kimmerling 1983; Shafir and Peled 2002(

الحيوي«،  »املجال  كفكرة  القومي،  والفكر  األرض«،  »افتداء  كفكرة  الالهوتية، 

وراء يقف  ما  هو  عنها،  الدفاع  ميكن  التي  الحدود  كفكرة  العسكري،   والفكر 

 Ben( الجديدين  والصهيونيني  الصهيونيني،  واملامرسة  للفكر  التوسعي  الطابع 

تُسبغ  التي  األساسية  القيمة  Eliezer 1998; Cohen 1993(. وهذا هو سبب 
عىل املستوطنني واملستوطنات، والتي ترفع عملية االستيطان إىل مستوى الفضيلة 

.)Shafir and Peled 2002(

أصبحت أيديولوجيا »خالص األرض« قوة محفزة أساسية متاماً يف السياسة 

الصهيونية )Friedman 1992; Kretzmer 2002(، ذلك بأن مفهوم »الخالص« 

التي  األرض  أو  الروح  مثل  تحريره،  أو  ما  يشء  إنقاذ  يعني  ديني  مفهوم  هو 

الصهيونية،  املصطلحات  يف  فإنه  ولذا،  األجنبيني.  واالستغالل  االحتالل  من  تُحرر 

سكانها،  من  تحريرها  أنه  عىل  يزال،  وال  فلسطني،  عىل  االستيالء  إىل  يُنظر  كان 

 Aronoff 1991; Zerubavel 1995; Morris( وإعادتها إىل أصحابها األصليني

2001(. ومل تقَو علمنة املفهوم الديني من جانب القادة الصهيونيني وتطويرهم 
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التي  املتعالية  الخالصية  األبعاد  إزالة  عىل  إثني،  طابع  ذا  حديثاً  مدنياً«  »ديناً 

 Liebman and Don-Yehiya( أقيمت  التي  العالقة  من  النمط  هذا  ميّزت 

1983(. وأصبح قادة الخالص أبطاالً يُحتفى بهم ويُعّدون أمثلة لاللتزام القومي. 
الدينية للخالص مبثابة نص ضمني، سواء يف عمليات االستيطان  وتبقى الدالالت 

 Masalha( إرسائيل  داخل  أم   ،1967 سنة  يف  املحتلة  الفلسطينية  األرايض  يف 

2007(. ويُنظر إىل االستيطان وبناء األرض عىل أنهام مكونان تأسيسيان مركزيان 
التورايت،  والتاريخ  الالهوت  يف  املنغرسة  اليهودية  القومية  الهوية  مكونات  من 

تعزز تحققهام  التي  الحديثة  والتكنولوجية  االقتصادية  األدوات  باستخدام  وذلك 

كام  األيديولوجية،  جذورهام  والبناء  ولالستيطان   .)Chowers 2012( العميل 

هو واضح يف فلسفة جابوتنسيك االقتصادية الليبالية، فضالً عن اكتسابهام طابعاً 

الحيوي«  »املجال  حافز  الدولة  مؤسسات  واستخدمت  واضحاً.  جديداً  ليبالياً 

مناطق متعددة من  اإلقليمي يف  التوسع  لدفع  أقىص حد،  إىل   )Lebensraum(

البلد قُدماً، وخصوصاً تلك التي يسكنها العرب، كام هي الحال يف الجليل واملثلث 

والنقب والضفة الغربية. وقد نُزعت السياسة من هذه العملية جزئياً، إذ سّوقت 

مرتفعة  والوعد مبستويات  السكن  إىل  األساسية  اإلنسانية  الحاجة  الدولة  أجهزة 

من املعيشة، وهكذا خبت األيديولوجيا الحقيقية التي تقف وراء هذه العملية، 

.)Kadman 2015( وهي نزع الطابع الفلسطيني عن املحيط الجغرايف للبلد

 Kimmerling( البداية  منذ  فلسطينية  مقاومة  االستيطاين  املرشوع  ولّد 

ما  ولذلك رسعان   ،)and Migdal 1999; Doumani 1995; Khalidi 1997
 Tzfadia( مطلقاً  انفصال  دون  من  العسكرية  واالسرتاتيجيا  االستيطان  تداخل 

2008(. وأدى هذا التداخل إىل تعايش ميكن أن ندعوه االستيطان العسكري الذي 
العسكرية  االسرتاتيجيا  من  يتجزأ  ال  كجزء  اليهودية  املستوطنات  تصور  فيه  يتم 

اليهودية. وعىل الرغم من الخالفات بني القادة واملنظامت الصهيونية، فيام يتعلق 

استيطان  الصهيونية  للحركة  العسكرية  األجهزة  فقد عززت  املستوطنات،  مبواقع 
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الحدود  عىل  املستوطنون  وُعدَّ  هذا.  يومنا  حتى  والباملاح  هشومري  من  األرض، 

مقاتلني باسم األمة، ودربتهم املنظامت العسكرية، بحيث ال تقترص مهمتهم عىل 

حامية األرض والعمل فيها، بل متتد أيضاً إىل كرس مقاومة أهل البلد األصليني ضد 

توسعهم، كام تفعل وحدة ناحال )الشبيبة الرائدة املقاتلة( يف الجيش حتى يومنا 

.)Shiran 1998( هذا

عىل املرء أن يشدد يف هذا السياق املحدد عىل أن املعنى الرسمي والعميل 

اليهودية  الدولة  أرايض  حامية  عىل  يقترص  ال  الصهيونية  األيديولوجيا  يف  لألمن 

وسكانها، بل يقوم أساساً عىل تعزيز وحامية املرشوع القومي اإلثني لبناء الدولة، 

والذي أدى فيه سلب األرض والتحكم فيها واستيطانها دوراً مركزياً. وهذا مفهوم 

احتياط  وتوفري  أرضها  وتأمني  لألمة،  الحيوي  املجال  حامية  عىل  مرتكز  لألمن 

لألجيال املقبلة. ومبا أن أغلبية مناطق فلسطني قبل سنة 1948، ومعظم األرايض 

الفلسطينية التي احتلت منذ سنة 1967، كانا آهلني أو ميلكهام أشخاص محددون، 

فقد استخدم الجيش اإلرسائييل، ومن خالل أدوات طورتها الحكومة العسكرية، 

مختلف التقنيات »القانونية« و»القضائية« والعسكرية، من أجل الرتويج لتصّور 

التي  املناطق  اليهود يف وسط  اإلثنيَني. وبات استيطان  القوميَني  األمن والسيطرة 

يف  ذلك  وتجىل  لألمن،  السائد  التصور  من  يتجزأ  ال  جزءاً  الفلسطينيون  يسكنها 

سياسات االستيطان يف الضفة الغربية ويف الجليل والنقب، منذ البداية وإىل اليوم 

)Azoulay & Ophir 2012(. وما االستيالء عىل سلوان وإقامة مدينة داود إالّ 

الذين يعملون  الديني الخاليص واالستيطان واألمن. إن  مثال للعالقة بني املرجع 

عىل التوسع الدميوغرايف اليهودي يف البلدة العربية الفلسطينية، هم يف معظمهم 

من املتدينني القوميني الذين تدعمهم مؤسسات الدولة، وعىل رأسها بلدية القدس 

جزءاً  تُعتب  مناطق  يف  اخرتاقات  تحقيق  أجل  من  استيطانية،  وهيئات  والرشطة 

من الرتاث اليهودي القديم، الذي يجب إعادة بنائه تحقيقاً لفكرة الخالص، ووفقاً 

لذلك فإن الدولة وأجهزتها القمعية هي آلية يف تحقيق هذا التوجه. وما الحديث 
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عن »أعشاب طائشة«، عند وصف السلوكيات غري اإلنسانية للمستوطنني، إالّ نوع 

من أنواع إضفاء الرشعية عىل املرشوع االستيطاين بأكمله. فمن خالل شجب بعض 

السلوكيات تتم رشعنة أغلبيتها عىل أنها طبيعية ورشعية.

مبن   – معظمه  يف  اإلرسائييل  اليهودي  والجمهور  الدولة  أجهزة  تستوعب 

السوية  النبة  يحدد  أن  فيه  يُفرتض  مستنرياً«  يُعّدون »جمهوراً  الذين  أولئك  فيه 

م هذا  للمجتمع ككل – دور املستوطنني »الرائد« ويتسامحان معه، حتى حني يُقدَّ

للقانون )Avnon 1996(. ويرضب املستوطنون بجذورهم  الدور باعتباره انتهاكاً 

عميقاً يف الفكر الصهيوين والصهيوين الجديد، بصفتهم »مواطنني – رّواداً – جنوداً« 

يقودون املعسكر برمته يف املهمة التي يُنظر إليها عىل أنها وجودية. وبهذا املعنى، 

ال يختلف املستوطنون الحاليون كثرياً عن الرواد الذين قادوا املعسكر قبل عقود 

مضت، قبل قيام الدولة )Zertal and Eldar 2007(. وقد أشار إىل ذلك أحد قادة 

األكادمييني،  من  مجموعة  سأل  عندما  مارزل،  باروخ  الديني،  القومي  االستيطان 

الشيخ مؤنس  قرية  احتالل  الفرق بني رشعية  أبيب، عن  تل  يف مؤمتر يف جامعة 

وقد  الغربية.  الضفة  يف  مناطق  استيطان  وبني  الجامعة،  تقع  حيث  واستيطانها، 

االستيطان  عن  الرشعية  سحبت  ما  وإذا  العمليتني،  بني  التكامل  إىل  مارزل  أشار 

فإن هذا  املقدس،  الكتاب  اليهودية بحسب  األحقية  بناء عىل  الغربية،  الضفة  يف 

يسحب الرشعية عن كل ما قام به اليهود قبل قيام دولة إرسائيل. من هذا املنطلق 

فإن املستوطنني هم رواد الشعب اليهودي، كام كانوا رواده قبل سنة 1948.

ها هو قول بن – غوريون الذي أصبح من األمثال، ومفاده أن االستيطان 

يصنع األمن، واألمن يصنع االستيطان، وهو منعكس يف خطاب له منذ سنة 1948:

وحدها.  العسكرية  الدفاع  قوات  على  الدولة  أمن  يقوم  لن 

فطرائقنا في االستيطان ستحدد أمن الدولة بقدر ال يقل عن قدر 

.)Ben-Gurion 1971( التشكيالت العسكرية
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كانت النتيجة بناء مئات المستوطنات اليهودية الجديدة في مناطق متعددة من 

البلد حتى سنة 1967. وكان دور الجيش في هذه العملية أكثر من حاسم. ويشير 

المناطق  كتحديد  الجديد،  الجيش  بها  قام  التي  الرئيسية  المهمات  إلى  أورن 

وتركيبتها  المادية،  وبنيتها  مستوطنة،  كل  موضع  وتحديد  لالستيطان،  المالئمة 

كبيرة مسؤوالً عن  برتبة  الجيش ضابطاً  عيّن  )Oren 2003(. كذلك  االجتماعية 

شؤون االستيطان، وكان في الوقت ذاته مسؤوالً عن تنظيم المستوطنة، باعتبارها 

موقعاً عسكرياً في حالة حرب. وكُلرِّف سكان كل مستوطنة شؤون األمن، ودربهم 

الموجودة في منطقتهم )Shiran 1998(. وبغية  بإمرة وحداته  الجيش، وكانوا 

إقامة »مستوطنات االحتالل« التي أدت إلى إنشاء مئات المستوطنات الجديدة 

القوة الضاربة في الجيش اإلسرائيلي، قوة  البالماح،  البلد، كان  في جميع أنحاء 

رائدة ال في ميدان المعركة فحسب، بل أيضاً في توسيع السيطرة الديموغرافية 

من   36 عن  يقل  ال  ما  وحداته  أنشأت  فقد  فلسطين.  في  اليهودي  لالستيطان 

سنة  قبل  استراتيجية  مواقع  في  الشهيرة،  الزراعية  والمستوطنات  الكيبوتسات 

الرائدة  )الشبيبة  ناحال  هي  الجيش،  وحدات  من  أُخرى  وحدة  واتّبعت   .1948

المقاتلة( هذه السياسة نفسها من التدخل العسكري في سياسات االستيطان، إذ 

كانت مهمتها الرئيسية إنشاء مواقع عسكرية جديدة، تمدنت الحقاً، من خالل 

.)Ibid.; Oren 2003( استيعاب المهاجرين اليهود الجدد

فصاعداً،  العرشين  القرن  مثانينيات  منذ  االستيطان،  من  النوع  هذا  اقرتن 

مستويات  لتحسني  سعوا  الذين  االقتصاديون  الرواد  هم  الرواد  من  آخر  بنوع 

معيشتهم عن طريق استيطان املناطق العربية اآلهلة يف الجليل والنقب والضفة 

الغربية. ورمبا كانت املواقع التي تأسست يف الجليل يف مثانينيات القرن العرشين 

وتسعينياته، أفضل مثال يدل عىل أن أيديولوجيا االستيطان والبناء وسياستهام يف 

األرايض الفلسطينية املحتلة هام استمرار لتصور »الخالص« والتملك الصهيونيَني 

املتجذرين بعمق. وميكن لالستيطان أن يكون اشرتاكياً أو رأساملياً، ما دام يجري 
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باسم السيطرة اليهودية عىل األرض. وإذا كانت الصهيونية االشرتاكية قد سادت 

تحوالً  مثانينياته  منذ  نشهد  فإننا  وسبعينياته،  املايض  القرن  خمسينيات  بني  ما 

واالتجاهان  الواجهة.  إىل  الجديدة  الليبالية  القومجية  الصهيونية  جلب  بنيوياً 

املوجودان يف الحركة الصهيونية منذ بدايتها، اللذان تبادال األدوار عىل مدى عدة 

عقود منذ سنة 1948، ال يختلفان يف تصورهام لخالص األرض واستيطانها وكيفية 

كّم  وليس   .)Yiftachel and Meir 1998; Solomonica 1989( ذلك  تنفيذ 

االستيطان الهائل يف عهد يتسحاق رابني وإيهود براك الحقاً، إالّ داللة قاطعة عىل 

كون »خالص األرض« فكرة عميقة يف الفكر الصهيوين، تتجاوز االختالفات التكتية 

من  نخبة  بقيادة  اليوم  إرسائيل  حكومات  به  تقوم  وما  ذلك.  تحقيق  كيفية  يف 

الصهيونيني الجدد ال يختلف يف جذره عام قامت به الحكومات التي وقف عىل 

رأسها قياديون ذوو لغط وسجال ودبلوماسية مختلفة.

منذ سنة 1967، استمر الجيش يف إنشاء »مواقع عسكرية« متدنت الحقاً، 

وحددت مدى االستيطان ووتريته. ويوضح رؤوفني بيداتسور كيف رشعت قيادة 

مكثفة  عملية  يف  الداخلية،  الخالفات  من  الرغم  عىل  املهيمن،  العمل  حزب 

أمنية«  لـ »أسباب  »مهمة«  ت  ُعدَّ مناطق  يهودية جديدة يف  إلقامة مستوطنات 

اإلرسائيلية  الحكومة  رفضت  الدويل،  النقد  تخفيف  وبغية   .)Pedatzur 1996(

»مناطق  أنها  وادعت  املحتلة،  الفلسطينية  األرايض  عىل  جنيف  اتفاقية  تطبيق 

متنازَع بشأنها«، وُشجع الجيش عىل إقامة مستوطنات جديدة، كجزء من سياسة 

وبعد  الفلسطينية.  األرايض  عىل  إرسائيل  دولة  قبضة  تشديد  بهدف  طــوارئ، 

وألّف  بيغن،  مناحم  بزعامة  الليكود،  فيها حزب  فاز  التي   1977 سنة  انتخابات 

العسكريني،  األيديولوجيني  إىل  األيديولوجيون  املستوطنون  انضم  الحكومة، 

ممكنة.  بقعة  كل  يف  اليهودية  املستوطنات  زرعت  مكثفة  استيطان  عملية  يف 

ودعمتها،  االستيطان  عملية  الصلة  ذات  الحكومية  الوزارات  كل  شجعت  كذلك 

االستيطان«  »وحدة  فاستغل  للزراعة،  وزيراً  ُعنيرِّ  الذي  شارون  أريئيل  وخصوصاً 
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يف وزارته لنقل أموال مخصصة لعملية االستيطان يف األرايض الفلسطينية املحتلة 

من  متكن  بأنه  الذاتية  سريته  يف  شارون  ويعرتف   .)Zertal and Eldar 2007(

Kimmerling 2003,( الزمن  من  قصرية  فرتة  غضون  يف  مستوطنة   64  إنشاء 

p. 77(. ويزعم عكيفا إلدار وإيديث َزرتال أن »املستوطنني ينظرون إىل األرايض 
 Zertal( »الفلسطينية املحتلة عىل أنها أمالكهم، وإىل أنفسهم عىل أنهم سادتها

بعد  بالكامل  ترشعنت  هذه  الذات  صورة  لكن   ،)and Eldar 2007, p. 387
سنة 1977. ومنذ ذلك الحني، غدت رؤية جابوتنسيك للعامل، كام تجلت يف كتابه 

»الجدار الحديدي«، هي السياسة، وأصبح التوسع القرسي املحمي بقوة الجيش 

ترجمة كبى للصهيونية، وظاهرة تقبلها وتدعمها الحكومات اإلرسائيلية املتعاقبة، 

مبا يف ذلك تلك التي ترأسها الحزب »االشرتايك« و»املحب للسالم«.

ويف هذا السياق، ال ميكن تخطي ادعاء قايض املحكمة العليا، فيتكن، الذي 

قال يف حكمه بشأن مستوطنة بيت إيل يف سنة 1978 ما ييل:

من وجهة نظر أمنية محضة، ليس هناك مجال للشك في أن وجود 

المستوطنات – بما فيها تلك المدنية – بصفتها القوة المسيطرة 

تلك  في  األمن  حالة  في  وافرة  مساهمة  يساهم  األراضي،  على 

المستوطنون  بواجباته....  القيام  الجيش  على  ويسّهل  المنطقة، 

خاضعون لسلطة الجيش، رسمياً أو بسبب الظروف. هم هناك ألن 

الجيش أذن لهم بذلك، ورحب بهم. لذلك، أنا أؤيد الرأي القائل.... 

إن المستوطنة اليهودية في المناطق التي نديرها.... تلبي حاجات 

 Suleiman Taufik Ayoub and 11 others( ملموسة  أمنية 

.)vs. Defense and 2 others

يدعي غرينبرغ أنه »من دون المشاركة العسكرية في اإلدارة الروتينية للسكان 

وإخراج  األرض،  في  التوسع  إسرائيل  دولة  إمكان  في  يكن  لم  الفلسطينيين، 
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 Grinberg( المنفصلة«  اليهودية  المستوطنات  وبناء  أرضهم،  من  الفلسطينيين 

Zertal and Eldar 2007; Gorenberg 2006 ;2008(. وهذا يعكس المسعى 

الواقعة تحت الحكم  الرامي إلى إضفاء طابع قومي إثني على األرض  السياسي 

مزيج  باستخدام  وذلك  المحتلة،  الفلسطينية  األراضي  ذلك  في  بما  اإلسرائيلي، 

من القيم اليهودية والقومية لهذا الغرض. وهذا بالضبط هو السبب الذي يدفع 

المستوطنين في األراضي الفلسطينية المحتلة إلى طرح السؤال عن الفرق بين 

أنه  المستوطنون  شرعية استيطان األرض داخل الخط األخضر وخارجه. ويدعي 

أساس  على  التاريخية،  فلسطين  استيطان  في  التاريخي  الحق  لليهود  كان  إذا 

التاريخية، كما فعلت حركة العمل االشتراكية قبل قيام  االعتقاد أنها أرض اآلباء 

منذ  المحتلة  الفلسطينية  األراضي  في  يصلح  نفسه  المنطق  هذا  فإن  إسرائيل، 

األراضي  في  االستيطان  كان  وإذا  إسرائيل.  أرض  قلب  هي  التي   ،1967 سنة 

الصهيوني  المشروع  فإن  غير شرعي،   ،1967 سنة  في  احتلت  التي  الفلسطينية 

األواصر  يدل على عمق  ما  استعمارياً، وهو  أخالقي ومشروعاً  غير  يكون  برمته 

الصهيونية  تيار  في  وأيضاً  الوسطي،  الصهيوني  التيار  في  والممارسة  الفكر  بين 

.)Eldad 2007( الجديدة

التحليلية  األطر  تطبق  دراســات  تدحض  ألنها  جداً  مهمة  املزاعم  هذه 

فحسب.   1967 سنة  منذ  اإلرسائيلية  املستوطنات  سياسات  عىل  االستعامرية 

الصهيوين  املرشوع  تحليل  يتجاهل  أن  للمرء  ال ميكن  وبيليد،  شافري  يوضح  وكام 

الفروق  الحاجة إىل تحديد بعض  الرغم من  كله باملصطلحات االستعامرية، عىل 

 Shafir and Peled 2002; Peled( السياسية، بني ما قبل سنة 1967 وما بعدها

and Peled 2010(. وعىل الرغم من هذه الفروق، فإن املرء ال ميكنه أالّ يالحظ 

 Aronson( الحقائق«  »خلق  سياسة  أرونسون  حاييم  دعاه  فيام  التشابه  أوجه 
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ومغدال*  حوما  مبادرة  يف  وخصوصاً  املايض،  القرن  ثالثينيات  فمنذ   .)1990
تعتزم  استيطانية،  مواقع  إقامة  يف  اليهودية  املنظامت  انخرطت   ،1939 سنة  يف 

التملك والسيطرة عىل األرض. وتبّنى املستوطنون الصهيونيون الجدد يف األرايض 

الفلسطينية املحتلة منذ سنة 1967، وداعموهم السياسيون واأليديولوجيون، كثرياً 

الوقائع  ما قبل سنة 1948، من أجل فرض  الفرتة  املستخدمة يف  التكتيكات  من 

 Peleg 2005; Kimmerling 2003; Shvut( تجاهلها  ممكناً  يعود  ال  التي 

األخرية  الترصيحات  يف  ورد  كام  مفروضاً،  أمراً  الوقائع  هذه  وأصبحت   .)2002
للزعامء اإلرسائيليني، وأيضاً األمريكيني، وخصوصاً يف خطاب باراك أوباما أمام مؤمتر 

أيباك )AIPAC( يف أيار/مايو 2011.

ويبنّي الرصد الدقيق للتوسع يف األرض وعملية االستيطان أنه »من دون 

تعاون وزارات الدفاع واإلسكان واملالية الكامل؛ هذا التعاون الذي يرتكز أساساً 

القانوين، وعن نشاطات ادعاء الحق يف األرض  البناء غري  عىل غض الطرف عن 

 Report on( ذ«  تُنفَّ أن  الخطة  لهذه  يكن  مل  املستوطنون،  بها  يقوم  التي 

شارون  أريئيل  جاء  وعندما   .)Israeli Settlement, vol. 9, no. 2, 1999
األمني  البعدين  بني  العميقة  العالقة  أوضح   ،2001 سنة  أوائل  يف  السلطة  إىل 

الفلسطينية املحتلة. وقال لصحيفة  واإلثني للمستوطنات، والتوسع يف األرايض 

»هآرتس«:

حمت  فقد  تقع،  حيث  تقع  المستوطنات  أن  مصادفة  ليست 

مهد والدة الشعب اليهودي ووفرت العمق االستراتيجي الحيوي 

مهما  أننا،  مفاده  لتصور  وفقاً  المستوطنات  وُأنشئت  لوجودنا. 

أقيمت في الفترة 1936–1939، 53 مستوطنة كان يطلق عليها حوما ومغدال )السياج والبرج(   ∗
وصفاً للطابع العسكري لتلك المستوطنات التي تزامن إنشاؤها مع نشوب ثورة سنة 1936 

الفلسطينية، إذ روعي في اختيار مواقع تلك المستوطنات أن تكون بمثابة سياج يشرف على 

المستوطنات األُخرى، وتعمل في الوقت نفسه كمناطق مراقبة بالنسبة إلى القرى العربية. 
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المتاخمة  الغربية  األمنية  بالمنطقة  نتمسك  أن  يجب  يحدث، 

للخط األخضر، وبالمنطقة األمنية الشرقية على طول نهر األردن 

وبطبقة  طبعاً،  وبالقدس،  المنطقتين،  كلتا  تربط  التي  والطرق 

.)Haaretz, 12/4/2001( المياه الجوفية

المستوطنات  تزويد  في  استمرت  الحكومية  الدوائر  أن  تماماً  واضحاً  بات 

بالخدمات األساسية، مثل الماء والكهرباء والبنية التحتية للطرق، حتى حين كان 

من المفترض »تجميد« عملية االستيطان. وكما كشفت تاليا ساسون في تقريرها 

واصلت مساعدتها  كثيرة  فإن مؤسسات حكومية  القانونية«،  »غير  المواقع  عن 

التي كانت مطلوبة  المالئمة  القانونية  العملية  المستوطنات، من دون  بناء  في 

يطال  الذي  األمن  تصور  »إن  ساسون:  وتقول   .)Sasson 2005( الماضي  في 

إلى  أدى  فيه،  األمن  يوفر  أن  الجيش  وعلى  إسرائيليون،  فيه  يعيش  مكان  كل 

نتيجة بائسة هي أن كل مستوطن يرغب في زرع منزله في أي مكان، ولو من 

دون إذن أو ترخيص وبشكل غير قانوني، يفوز بحماية الجيش. وكانت حصيلة 

هذه األعمال أن الذين حددوا موقع الجيش على األرض ليس قائد الجيش، بل 

.)Ibid., p. 53( »المستوطنون

من الواضح يف تقرير ساسون أن توسع املستوطنات يف األرايض الفلسطينية 

املحتلة مل يكن نتيجة مبادرة محلية قام بها مقاول رأساميل جشع، وإمنا مبادرة 

منظمة لدولة يتبني فيها أن الفكر واملامرسة الصهيونيَني الجديَدين الراهنني هام 

عميقا الجذور يف الفكر الصهيوين الكالسييك. وتبقى املستوطنات جزءاً مهامً من 

اإلثني،  القومي  الحيوي  للمجال  عليها  والحفاظ  األرض  لتحرير  املفهومي  اإلطار 

أكانت ُمقنَّعة برضورة االستجابة لنمو السكان الطبيعي، أم بصفتها حقوقاً إلهية 

للشعب اليهودي يف أرض اآلباء.
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ثالثاً: فكرة الفصل الحّيزي القومي والهيمنة

يف رأي بيت–هاالحمي، أن »خطة العمل الصهيونية تبدأ بافرتاضني أساسيني 

اليهود  التاريخية بني  الزمن – االستمرارية  اليهودي مبرور  الشعب  هام: استمرار 

يف  اليهود  ووحدة  املكان،  يف  اليهودي  الشعب  واستمرارية  واملحدثني،  القدماء 

جميع أنحاء العامل« )Beit–Hallahmi 1993, p. 60(. ويحدد هذا الرأي واحداً 

الذي  الشكل  الجدد  الصهيونيون  ويكثّف  الصهيوين.  للفكر  املركزية  األسس  من 

يصور فيه الفكر الصهيوين التقليدي العالقة بني الشعب اليهودي واملكان والزمان. 

يك  والدينية،  العلامنية  األفكار  تضافر  عىل  الجدد  الصهيونيون  املفكرون  ويبني 

العالقة  يحددون  وهم  إرسائيل.  ودولة  اليهودي  الشعب  لواقع  فهمهم  يقّوموا 

فارغة  منافسة  فكرة  أي  يجعل  نحو  والزمان عىل  واملكان  الشعب  بني  الحرصية 

من أي معنى. ومعنى الرابطة التي يصورونها بني الشعب واألرض عب التاريخ هو 

معنى متعال وقاطع ال جدال فيه، ويرُتجم إىل واقع يف شكل حرصي، ُمبدياً فهامً 

مطلقاً ال يتسامح مع أي بدائل.

اليهود  بني  الفصل  وسياسة  فلسطني،  إىل  اليهودية  الهجرة  بداية  منذ 

املادية  الحواجز  الزمن عن طريق  ترسيم  تعمل عملها، من خالل  والفلسطينيني 

الزمن  تدفق  حّدت  بينام  اإلرسائييل،  الزمن  تدفق  يف  زادت  التي  والثقافية 

الفلسطيني. وهكذا تُرجمت الجهود الرامية إىل تطبيع الوجود اليهودي إىل فوارق 

العملية  هذه  وتطلبت  بطيئاً.  فلسطينياً  وزمناً  رسيعاً  يهودياً  زمناً  تضمن  زمنية 

هذا  وعىل  األرض.  تهويد  عىل  للحفاظ  والعرب  اليهود  بني  مبدئياً  حيزياً  فصالً 

األساس، أعاد محرك التخطيط اإلرسائييل زراعة املكان املادي القومي محوالً إياه 

اليهودي، وأنتج بذلك  الزمني  الفلسطيني إىل اإلطار  العريب –  الزمني  من اإلطار 

.)Benvenisti 2000( تراتبية مادية وزمنية لفصل الشعبني

كان التعبري األول عن هذه املامرسات هو احتالل املكان من خالل سياسة 
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منفصلة.  سكنية  مناطق  يف  اليهود  املهاجرين  وضع  إىل  رمت  واضحة  استيطان 

ست  أُسرِّ والتي  البالغ عددها 283،  اليهودية  الزراعية  والبلدات  املدن  ومتوضعت 

عليها  حصلت  أراض  يف  العربية  والبلدات  املدن  من  بالقرب   1948 سنة  قبل 

فتصاعدت  السنة  هذه  بعد  أّما  املذكورة.  السنة  قبل  يهودية  قومية  مؤسسات 

عملية استيطان مكثفة قامت عىل أسس تاريخية واسرتاتيجية، األمر الذي أدى إىل 

تأسيس أكرث من 800 موقع استيطاين مبختلف األمناط: كيبوتسات؛ قرى صغرية؛ 

.)Tzfadia 2008( مستوطنات لجامعات؛ بلدات؛ ومدن

املكان  عىل  يهودية  هيمنة  املتطورة  والبناء  التخطيط  سياسة  وضمنت 

الجيوب  من  األدىن  بالحد  منقطة  ومتواصلة،  ممتدة  عيش  أماكن  مع  مرتافقة 

 Yiftachel 1992; Rabinowitz( يجاوروها  أن  لليهود  أمكن  التي  العربية 

من  لحقه  وما  املنفصلة،  واليهودية  العربية  املناطق  تخطيط  وضمن   .)1997
عززا  حني  يف  اليهودينَي،  الزمني  والتدفق  املكاين  التواصل  الرسيعة،  الطرق  بناء 

الطرق  وعملت   .)Weizman 2007( تالياً  وتجمدها  العربية  املناطق  تشظي 

الرسيعة، التي بُنيت أساساً عىل أماكن عربية مفتوحة، عىل ربط املناطق الحرضية 

اليهودية بالبلدات اليهودية النائية. ومع أنه ال ميكن تجاهل أن املواطنني العرب 

الفلسطينيني يف إرسائيل استفادوا من البنية التحتية للطرق كميرّس لتدفق الزمن، 

الزمن يف مقابل ]خسارة[ املكان،  العرب كسبوا  تجاهل أن  إنه ال ميكن أيضاً  إالّ 

إذ بُني معظم هذه الطرق إّما عىل أراض عربية مصادرة، وإّما عىل حوايف القرى 

العربية، وهو ما حّد من تطورها الحقاً، كام تثبت ذلك الطرق 6، 70، 60، 65، 

443، 75 وكثري غريها )Rabinowitz and Vardi 2010(. وتُعّد سياسة الطرق 

االلتفافية التي اعتُمدت متاماً يف األرايض الفلسطينية املحتلة منذ سنة 1967 مثاالً 

.)Weizman 2007( هائالً للعالقة املعقدة بني املكان وتدفق الزمن

إقامة  هي  الفلسطيني  الزمن  إعاقة  تعكس  التي  املهمة  السياسات  ومن 

يف  حواجز  ُوضعت  املكان،  يف  اليهودي  الزمن  تدفق  تعزيز  أجل  فمن  الحواجز. 
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املناطق العربية من أجل إبطاء تدفق الزمن عند االنتقال فيام بينها. وكان لسياسة 

عىل  إرسائيل،  دولة  داخل  العربية  املناطق  بها  شعرت  وخيمة  عواقب  الحواجز 

املستويني املادي واملعنوي. ومنذ سنة 1967، تأثرت حياة الفلسطينيني يف األرايض 

الفلسطينية املحتلة بهذه السياسة.

يبز املعنى الزمني للحواجز بوضوح شامل يف حظر التجول وإغالق الحدود 

متواصالً  تدفقاً  تضمن  السياسة  فهذه  اليهودية.  األعياد  خالل  يُفرضان  اللذين 

يُعلَّق  الذي  الفلسطيني  الزمن  حساب  عىل  املكان،  يف  العادي  اليهودي  للزمن 

متاماً، كام لو أنه ال يتسم بأي تسلسل معني لحوادثه. وعىل وجه التحديد، فإن 

األبعاد الزمنية املنفصلة واملتناقضة تُبنى بصفتها الصيغة املهيمنة داخل منظومة 

إىل  بالنسبة  باعتبارها رضورة وجودية  واملدروسة  الشعبني،  بني  القامئة  العالقات 

اإلرسائيليني، وهو ما يجعلها مبرة أخالقياً.

وهكذا قُسمت الضفة الغربية إىل عاملني للعيش، يتاميزان بحسب جنسية 

بواسطة  الرئيسية  إرسائيل  مبدن  مرتبط  اليهودية  املستوطنة  فعامل  سكانهام. 

الزمن،  يتدفق  وهنا  عليها.  السفر  اليهود  لغري  ميكن  ال  التي  الرسيعة  الطرق 

املقابل،  ويف  بينهم.  فيام  التواصل  ويجري  وحياتهم،  أيامهم  الناس  ويخطط 

تبقى القرى الفلسطينية معزولة يف جيوبها، مع شبكة طرق منفصلة أو مغلقة 

أن هذين  الرغم من  النقل. وعىل  للزمن ووسائل  الحرة  الحركة  للحيلولة دون 

النظام  حيث  من  متاماً  متوازيني  وجودين  لهام  فإن  مادياً،  متقاربان  العاملني 

.)Feige 2009( الزمني

اليقني  انعدام  من  حالة  الزمن  تدفق  عىل  الكاملة  املتسيّد  سيطرة  تولّد 

وتُحبَط  بالنفس،  الثقة  فتُفَقد  االستثنائية.  أو  الطبيعية  الكينونة غري  متيز حاالت 

القدرة عىل التخطيط، ويُعرقَل التواصل. ومثل هذه البيئات يعزز رضوب القلق 

الوجودي. فعند الحواجز، ال يستطيع الفلسطينيون املنتظرون معرفة مدة االنتظار 

حياتهم  تكون  وهكذا  الذاتية.  فرديتهم  ويسلبهم  الزمن،  يتوقف  إذ  نتيجته،  أو 
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عرضة للتالعب والنزوات، وخارجة متاماً عن سيطرتهم. ويجّسد هذا الواقع حالة 

من االختالل أو نوعاً من »املنطقة املحرمة« )Agamben 1998(. ويقول عدي 

أوفري: »يف هذه املواقع، ميكن التفريق بني الصديق والعدو بسؤال: َدم َمن ذاك 

الذي ينزف؟ حياة َمن تلك التي متتزج بذاك الدم الدافق؟ وحياة َمن تلك التي 

تُعامل بطريقة قانونية ال تشوبها شائبة« )Ophir 2003, p. 358(. عند الحواجز، 

يُجرد  أيضاً. وما إن  فنائيته  الفلسطيني، بل  الوجود  تظهر بصورة كاملة هشاشة 

لهم  الذين متثّل  امليدان  الجنود يف  ألهواء  الحامية حتى يصبح خاضعاً  املرء من 

الحواجز ساحات القتال، حيث يؤدي »وعي االلتزام العسكري الزائف« إىل سلوك 

.)Rosenfeld 2004( وحيش

املحتلة،  األرايض  العسكرية يف  الحواجز  السنوات األخرية، ترقى بعض  يف 

الغربية،  الضفة  مناطق  عن  اإلرسائيلية  املناطق  تفصل  التي  تلك  وخصوصاً 

إىل  وُسلرِّمت  االحتالل(،  رطانة  )بحسب   ،)transfer points( نقل«  »نقاط  إىل 

واملحطات  النقل  نقاط  بني  الشبه  وكان  الخاص.  القطاع  من  أمنيني  لني  مشغرِّ

وعدم  االحتالل  َعرَضية  بشأن  النقاش  أنعش  قد  املتجاورة  البالد  بني  الدولية 

تحقيق  يف  إرسائيل  رغبة  وملموس  واضح  نحو  عىل  جّسدت  إذ  استمراريته، 

التي  وحدها  هي  األمن  قوات  وكانت  وفلسطني.  إرسائيل  بني  حقيقي  فصل 

حددت مواقع محطات النقل وجدار الفصل الذي يربط بينها، وقد فرضتها يف 

مناطق تجعل الحياة الفلسطينية أشد تشظياً، وتجعل املدن الفلسطينية معازل 

 Arieli and Sefarad 2008; Ben–Eliezer and Feinstein( غيتوات  أو 

إىل  البيت  من  كاالنتقال  الِقرَص،  بالغة  رحلة  كل  كثرياً  طالت  وهكذا   .)2007
املدرسة، ألن عدداً كبرياً من الفلسطينيني، ال بد له من أن يستخدم طرقاً خاصة 

يستغرق مسري  ذلك  كان  أن  بعد  املدارس،  مثل  األساسية،  املرافق  إىل  يك يصل 

.)Ibid.( »بضع دقائق قبل بناء »جدار الفصل

وميكن  الجنود.  عن  الفلسطينيني  تفصل  مغلقة  أمكنة  مثة  املحطات،  يف 
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للجنود املوجودين يف أكشاك زجاجية مكيفة أن يراقبوا بهدوء، وبواسطة أجهزة 

ميكن  وال  الغرانيتية.  املسارب  عب  ميرون  وهم  الفلسطينيني  متطورة،  إلكرتونية 

للفلسطينيني أن يعّبوا لهم عن محنتهم؛ فالجنود يف أكشاكهم الزجاجية يف ِحّل 

من العبء األخالقي الذي قد يرتتب عىل التاّمس املادي املبارش مع معاناة الناس: 

ضحاياهم.  مع  مشرتكة  تجربة  تعقيدات  من  ِحّل  يف  هم  فمينولوجي،  وبتعبري 

واملكانية  الزمانية  السياسات  يف  النظر  إعادة  من  نوعاً  تشكل  العملية  وهذه 

التقليدية، مثل  السياسات  تحيد عن  أنها ال  الرغم من  السائدة، عىل  اإلرسائيلية 
خطة »املواقع التقليدية« آنفة الذكر التي رّوجتها الحكومة.2

اليهودي  الجهد  مركزية  عىل  الجديدان  الصهيونيان  واملامرسة  الفكر  يلّح 

الجامعي يف العودة إىل التاريخ الحديث، ووضع معايري زمنية جديدة تنطبق عىل 

الوجود اليهودي، األمر الذي يرتتب عليه آثار كبى ال يف الحياة اليهودية فحسب، 

الفلسطينية.  الحياة  يف  وخصوصاً  برمتها،  املحيطة  العربية  املنطقة  يف  أيضاً  بل 

حياتهم  أشكال  عن  بالتخيل  اليهود  طالب  قد  العلامين  الصهيوين  الفكر  وكان 

إىل  القومي  الطموح  من  كجزء  الديني،  الزمني  إطارهم  ذلك  يف  مبا  التقليدية، 

واضحة  صلة  أساس  عىل  قامت  قد  العلامنية  الصهيونية  وكانت  املصري.  تقرير 

للتغلب عىل غياب  التاريخي، يف مسعى  الزمن  والوجود يف  القومي  الوعي  بني 

 Eisenstadt and Lissak 1999; Funkenstein 1993;( أرضه  الشعب عن 

.)Chowers 1998
الحتمية  للنظرة  مناقضة  زمنية  ثورة  إحداث  الصهيونية  منظّرو  حاول 

الالهوتية للحريديم، وأعادوا بناء الزمن الصهيوين الذي كان قد بناه الصهيونيون 

العلامنيون، مثل بن – غوريون، وقَِبله الزعامء الدينيون ذوو األيديولوجيا القومية 

عن  يخفى  ال  ديني  تفسري  مع  كوك،  هكوهني  يتسحاق  أبراهام  مثل  الواضحة، 

Haaretz, 22 / 2 / 2011.  2
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عازم  مقدس  كيان  عليه  يسيطر  أن  عىل  ومنيعاً  مفتوحاً  زمناً  بصفته  العني، 

عىل تخليص »شعب إرسائيل«. ولذلك تُعنى الرسدية الصهيونية القومية بتحييد 

التاريخ، وبتخليصه من القوى الساموية ومن محدودية الحتمية. وكان عىل الزمن 

تاريخية  لحوادث  استجابة  أضاعه  قد  كان  الذي  اليهودي  الشعب  إىل  يعود  أن 

خارج إرادته. وكان عىل العودة إىل التاريخ أن تصبح األسطورة األساسية يف الفكر 

املعرفية  واملامرسات  التمييز  رضوب  من  عدد  يف  متجذرة  الصهيوين  السيايس 

.)Schweid 1979( الحيوية

القومية  تتصور  التي  الصهيونية  بالنظرة  الجدد  الصهيونيون  يتمسك 

اليهودية كيقظة يف إطار زمن حديث وتقدمي ووثيق االرتباط بالتطلع اليهودي 

العميق إىل العودة إىل »الوطن« )Ram 2006(. واملفكرون الصهيونيون الجدد، 

مثل رونني شوفال ودميرتي راديشفسيك ويورام حازوين وأوري إليتسور وإليعيزر 

وبن  دوبونوف،  وشمعون  غرايتز،  )هايرنيش(  تسفي  يتبعون  وآخرين  شوايد 

هذا  يف  تحدثوا  وغريهم،  مورغنسرتن  وجوليان  ماهلر،  ورافائيل  دينور،  تسيون 

الخلق  وربطت  الرتايث،  الزمن  بتصّور  تأثرت  التي  الخالصية  الدوافع  عن  السياق 

 .)Oren, Hazony and Hazony 2006; Shuval 2010( اإللهي بتاريخ الكون

ويزعم شوفال يف معرض حديثه عن الزمن الصهيوين الجديد، أن

خط  على  يتحرك  التاريخ  أن  يتصور  الجديد  الصهيوني  التأريخ 
وحركة  دائرياً.  يتقّدم  الذي  اللولب  من  نوع  على  أو  حلزوني، 
الوجهة  مع  للطبيعة،  الدائرية  الوجهة  تجمع  اللولبية  الزمن 
دوران  اليهودي  الوعي  يكسر  الطريقة  وبهذه  للتاريخ،  الخطية 
الطبيعة المتكرر، ويبث فيه قيمة ومعنى ووجهة وغرضاً، ويحرر 
البشر أنفسهم من كونهم جزءاً تافهاً من الطبيعة. فالكائن البشري 
نحو  الحلزوني  الخط  دفع  على  القدرة  لديه  الجديد  الصهيوني 

.)Shuval 2010, p. 118( »مستقبل أفضل
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على هذا األساس، ال بد لوعد الرب من أن يتحقق، وال بد للنفي من أن ينتهي، وال 

بد للشعب اليهودي من أن يعود إلى الوطن. وهذا الفهم للزمن يضفي تماسكاً 

ومنطقاً على التاريخ اليهودي، ويبرر ما يقارب 2000 عام من غياب اليهود عن 

تتبُّع آثاره وصوالً  الذي يمكن  »الوطن«، وهو ما يقف وراء »النضال الخالصي« 

إلى الحاخام يهودا هاليفي الذي يربط الشعب اليهودي و»أرض إسرائيل« بإطار 

أن  على  الفهم  هذا  وينطوي   .)Raz–Krakotzkin 1993( للتاريخ  عابر  زمني 

التاريخ التوراتي اليهودي يوفر اإلطار الزمني الصحيح الوحيد لـ »أرض إسرائيل« 

)Gorny 2001(. يقول بن–غوريون: »إن تحقق الصهيونية مدرج اآلن في جدول 

عام   1800 اليهودية  غير  فلسطين  انتظرت  لقد  ينتظر.  ال  التاريخ  األعمال.... 

يهودية  أغلبية  أن نخلق  علينا  المقبلة  الـ 20  األعوام  اليهود.... وخالل  من دون 

 Ben–Gurion,( الجديد«  التاريخي  الوضع  جوهر  هو  هذا  إسرائيل.  أرض  في 

التالي  الفهم فتتجلى في االقتباس  المترتبة على هذا  أّما اآلثار   .)1971, p. 98

من إليعيزر شوايد: »لم يَُقم في أرض إسرائيل أي كيان قومي آخر. ولم يتحول 

 .)Schweid 1979, p. 210( قومي«  استقرار  إلى  ]العربي[  األجنبي  االحتالل 

ويضيف قائالً: »لم يَُقم أي استقرار قومي على المستوى االقتصادي أو االجتماعي 

إلى  إسرائيل  أرض  تحولت  ذلك،  العكس من  وإنما على  الروحي،   – الثقافي  أو 

ُشِطبت  الفهم،  هذا  مثل  على  وبناء   .)Ibid., p. 211( و.... خربت....«  صحراء 

للتاريخ  العابر  اليهودي  الزمن  واجهها  عندما  وطنهم  في  الفلسطينيين  حقوق 

الذي ال يتحدد بالوجود المادي، بل يقوم على وعد إلهي وتوق الهوتي جماعي. 

الزمن  الفهم فتتمثل في تعليق أو تفريغ  المترتبة على هذا  المباشرة  أّما اآلثار 

الفلسطيني. وبذلك يكون الوجود المادي الفلسطيني، إّما حماية موقتة لألرض، 

يبرر  الذي  األمر  التاريخ،  إلى  اليهود  عودة  تحقق  طريق  في  عثرة  حجر  وإّما 

إخراج الفلسطينيين من تاريخ »أرض إسرائيل«.
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رابعاً: آليات التحكم السياسي

لالتجاهات الصهيونية الجديدة الحالية يف إرسائيل صلة عميقة باالستبداد 

األكرثي – اإلثني، وكان قد أسس لهذه الفكرة األب الروحي للصهيونية املتشددة 

الدولة  يف  الحكم  وطبيعة  الدميقراطية  عن  كتاباته  يف  جابوتنسيك  العلامنية، 

نظاماً  وفضل  األكرثية،  حكم  فكرة  عىل  اعرتض  قد  جابوتنسيك  وكان  اليهودية. 

قومياً تؤدي فيه الدولة دوراً مركزياً. ومبا أن مفهومه للقومية هو عضوي، فبالتايل 

Bilski Ben–( للدولة  املجتمع  وإخضاع  املجموعة،  ملصلحة  الفرد  تسخري  يتم 

.)Hur 1988, pp. 311–312
يصعب يف هذا الصدد مخالفة قول أنطوين سميث: »إن كل قومية تحتوي 

 Smith 1991,( متباينة«  وأشكال  مختلفة  بدرجات  وإثنية  مدنية  عنارص  عىل 

p. 13(. غري أنه يصعب الهروب أيضاً من البعد اإلثني اإلقصايئ العميق املهيمن 
من  يجعل  الذي  األمر  إرسائيل،  إقامة  منذ  تجىّل  والذي  اليهودية،  القومية  يف 

وقد  إرسائيل.  يف  مشرتكة  مدنية  عامة  مصلحة  عىل  نتكلم  أن  تقريباً  املستحيل 

يف  العامة«  و»املصلحة  العام«  »الرفاه  أن  حديثة  أيديولوجية  اتجاهات  أظهرت 

إرسائيل تتحددان حرصاً، بحيث تبقيان يف يد األغلبية اليهودية من كل بد. لذلك 

من  أدىن  حّد  لها  دستورية«*  »وطنية  عىل  أو  مدين«  »دين  عىل  الكالم  يصعب 

وكان   .)Habermas 1998( اإلرسائيليني  املواطنني  جميع  بني  املشرتك  الطابع 

سامي سموحا قد عرّف النظام اإلرسائييل بالقول إن الدولة اإلرسائيلية »املدفوعة 

هابرماس  يورغن  إلى  يعود   ،)constitutional patriotism( الدستورية  الوطنية  مفهوم   *
الكونية،  األهداف  ذات  القانونية  المبادئ  مع  السياسي  المجتمع  أفراد  انسجام  إلى  ويشير 

مثل العدالة والديمقراطية والمساواة في المواطنة وحقوق اإلنسان التي هي مبادئ مؤِسسة 

لدولة القانون الديمقراطية الحديثة. وغرض هابرماس، هو بلورة مفهوم المواطنة الديمقراطية 

المبنية على القانون، في مقابل المفهوم القومي أو العرقي للمواطنة.
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بالقومية اإلثنية تتحدد يف أساسها اإلثني ال مبواطنيها. ومتارس هذه الدولة سياسة 

هذه  لغة  لتعزيز  وتعمل  معينة،  إثنية  ألمة  دولة  متجانسة،  قومية  دولة  خلق 

السياسية«  ومصالحها  االقتصادي  ورفاهها  العددية  وأغلبيتها  وثقافتها  املجموعة 

.)Smooha 1989, pp. 199–200(

عندما ُسنَّت القوانني األساسية األحدث يف أوائل تسعينيات القرن العرشين، 

كان االنطباع الفوري أنها ترمز إىل عملية لَبلَة يصعب إيقافها.3   وتحدث كثريون 

اإلرسائيلية  األساسية  القوانني  لبلة  عن  اإلرسائيليني  والقانون  السياسة  علامء  من 

)Rubinstein 2010; Peled 2008(. وأيد حديثَهم هذا خطاُب الثورة الدستورية 

 Barak 2006;( العليا، أهرون براك الوقت، رئيس املحكمة  الذي عززه، يف ذلك 

إرسائيل  دولة  وقيَم  الفردية  الحقوق  حامية  بني  الربط  أن  غري   .)Neuer 1998

لسنة  األساسيني  القانونني  يف  املحفور  الربط  ذلك  ودميقراطية«،  يهودية  »كدولة 

األساسية  القوانني  التي سعى ترشيع  ومامرستها  الحقوق  لغة  1992 »طغى عىل 

يف سنة 1992 لدفعها قُدماً« )Avnon 1996(. وعندما أقر الكنيست اإلرسائييل، 

وقانون  وحريته«  اإلنسان  »كرامة  قانون  األساسيني:  القانونني  املذكورة،  السنة  يف 

رشط  األساسيني  القانونني  هذين  من  كل  إىل  املرشع  أضاف  العمل«،  »حرية 

للطابع   – القانونان  هذان  مثّنها  التي   – الليبالية  الحقوق  فيه  تخضع  استخدام 

وينص رشط   .)Kretzmer 1987; Jamal 2011; Peled 1992( للدولة  اإلثني 

االستخدام امللحق بهذين القانونني، وهو ذاته يف كليهام، عىل ما ييل:

اإلنسان  األساسي، هو حماية كرامة  القانون  الغرض من هذا  إن 

وحريته، ]في حالة القانون األساسي اآلخر، »حماية حرية العمل«[ 

هناك 11 قانوناً أساسياً في إسرائيل ُتَعّد قوانين لها مكانة دستورية. وهي تلّح جميعها في   3

اليهودي  الشعب  مصالح  حماية  تتوخى  أو  إسرائيل،  لدولة  الجوهري  اليهودي  الطابع  شأن 

.)Lerner 2011( :ومؤسساته. بشأن تطور القوانين اإلسرائيلية األساسية، انظر
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بما يرّسخ في القانون األساسي قيم دولة إسرائيل، كدولة يهودية 

وديمقراطية.

في  تُرجم  ما  وهو  للدولة،  اإلثني  للطابع  الليبرالي  الحق  الفقرة  هذه  أخضعت 

حقبة  وفي  العليا.  المحكمة  عن  صدرت  مهمة  أحكام  وفي  الدولة  سياسات 

الصهيونية الجديدة يمكن أن نتحدث بشكل واضح عما أشار إليه روجرز بروبيكر 

رؤية  إلى  »الميل  )nationalizing state(، وهي  لألمة«  البانية  »الدولة  بعبارة 

الدولة كدولة قومية غير متحققة، كدولة مصيرها أن تكون دولة قومية، كدولة 

ألمة بعينها ومن أجلها، لكنها لم تصبح دولة أمة بعد في الواقع )على األقل ليس 

المدرَك،  الخلل  استعداد لمداواة هذا  يرافق ذلك من  إلى درجة كبيرة(؛ مع ما 

وإلقامة الدولة، ما إن يُْقَسم لها أن تُقام على النحو المالئم والمشروع، من خالل 

الهيمنة  أو  االقتصادي،  واالزدهار  الديموغرافي  والوضع  والثقافة  اللغة  تعزيز 

.)Brubaker 1996, p. 63( »ًالسياسية لألمة الحاملة للدولة اسميا

للرفاه  كأداة   )majoritarianism( لألكرثوية  الواضحة  التجليات  من 

املدنية  التي أطلقتها واحدة من املنظامت  الفظة  املزاعم  القومي، تلك  السيايس 

األشد نفوذاً ومتاهياً مع االتجاهات الصهيونية الجديدة؛ أي معهد االسرتاتيجيات 

الصهيونية. ففي واحد من منشورات املعهد يف سنة 2009، عّب َديب هيلامن وعدي 

وأكدا وجود  للدولة،  االستثنائية كخاصية مرشوعة  مبدأ  تعبري عن  أفضل  أربيل، 

عالقة استثنائية بني يهودية دولة إرسائيل ومبدأ املساواة، وزعام أن

اليهودي، لم يكن،  القومي للشعب  الدولة باعتبارها الوطن  وضع 

كما  للجمهور  كان ذلك واضحاً  فقد  الماضي، محل شك قط،  في 

للسلطات، بما فيها السلطة القضائية. ويمكن رؤية مظاهر عملية 

لوضع الدولة اليهودي في اسم الدولة ذاته، وفي كثير من القوانين، 

مثل قانون العلم والرمز والنشيد )1949(؛ قانون االستقالل )1949(؛ 
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الهجرة  في  الحق  يهودي  يمنح كل  )الذي   )1950( العودة  قانون 

إلى إسرائيل(؛ قانون العمل وساعات الراحة )1951( )الذي يعتمد 

السبت واألعياد اليهودية أياماً للراحة(؛ القوانين التي تضفي طابعاً 

القومية  والمؤسسات  إسرائيل  دولة  بين  التعاون  على  مؤسساتياً 

للشعب اليهودي، وكثير غيرها. وإضافة إلى ذلك، فإن دولة إسرائيل 

أطلقت برامج وسّخرت موارد من أجل رفاه الشعب اليهودي في 

لجلب  وبرامج  إسرائيل،  أرض  إلى  الَعْليا  تشجيع  منها:  الشتات، 

اإلثيوبيين، ودعم  اليهود  َعْليا  الجليل، والمساعدة في  إلى  اليهود 

التعليم الصهيوني اليهودي، وإحياء ذكرى المحرقة، وغيرها.

ويشكو هيلمان وأربيل من أن مبدأ المساواة أصبح مركزياً في الخطاب القضائي 

كمطلب  يطرحونه  اليهود  غير  من  إسرائيل  دولة  مواطني  أن  ومن  اإلسرائيلي، 

مشروع، ويبيّنان أن مبدأ المساواة أصبح خطراً داخلياً يجب معالجته عن طريق 

للشعب  أساسي  حق  مع  تتناقض  المساواة  فإن  نظرهما،  وجهة  ومن  التشريع. 

اليهودي في أن تكون له مزايا حصرية في دولته الخاصة، على الرغم من أن ٪20 

من السكان ليسوا يهوداً.

دولة  موقف  يضعف  تراجعي  اتجاه  ظهر  األخيرة،  األعوام  في 

تلك  تحويل  يريد  فهو  اليهودي،  للشعب  قومي  كوطن  إسرائيل 

الدولة، التي ُأسست كدولة يهودية ذات شكل ديمقراطي للحكم، 

إلى بلد ديمقراطي ليبرالي ذي خصائص يهودية إلى الحد الذي 

المطلقة بين  المساواة  الخصائص مع مبدأ  ال تتعارض فيه هذه 

جميع الفئات. وهذه المقاربة الليبرالية الراديكالية تعتبر االلتزام 

في  الوحيدة  العليا  القيمة  المطلقة  بالمساواة  والمطلق  الصارم 

مجتمع ديمقراطي.
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وفقاً لهيلمان وأربيل، فإن اعتماد مبدأ المساواة »قيمة عليا في إسرائيل ينكر على 

الديمقراطية تشويهاً  المبادئ  المصير، ويشوه  تقرير  اليهودي حقه في  الشعب 

خطراً، وينتهك مقاصد اآلباء المؤسسين، ويحبط حكم األكثرية المشروع.« وبناء 

على هذا الخطر الداخلي، وبغية مواجهته، أوضحا أنه »ال بد من أن تسّن إسرائيل 

قانوناً أساسياً يشير بوضوح إلى أن إسرائيل دولة يهودية والوطن القومي للشعب 

اليهودي، وتحديد ما لها من طابع يهودي ومهمة يهودية تحديداً صريحاً.«

عمليتني  وأهمية  قيمة  ذا  ليكون  كان  ما  الواضحة  الترصيحات  هذه  مثل 

هيلامن  اقرتحه  الذي  القانون  غرار  األسايس، عىل  القانون  اقرتاح  أن  لوال حقيقة 

وزيراً  كان  الذي  ديخرت  آيف  الكنيست  عضو  للكنيست  قّدمه  قد  كان  وأربيل، 

أساسياً يف الحكومة اإلرسائيلية، والذي قاد جهاز االستخبارات الداخلية اإلرسائيلية 

)الشاباك( بضعة أعوام. وعالوة عىل ذلك، فإن موقف هيلامن وأربيل كان ليبقى 

إذ  املايض،  العقد  منذ  إرسائيل  يف  الجارية  الواضحة  العملية  لوال  خاصة  فكرة 

جرى تطوير القوانني الجديدة الرامية إىل إرساء الهيمنة اليهودية وامتيازاتها عىل 

البنية الدستورية، ويف الثقافة. ويف 15 أيار/مايو 2002، غرّي الكنيست اإلرسائييل 

قانون  2002؛   –  )35 رقم  )تعديل  الكنيست  األسايس:  القانون  من  )أ(   7 املادة 

األحزاب السياسية )تعديل رقم 13( – 2002؛ قانون انتخابات الكنيست ورئيس 

الحكومة )التعديل رقم 46( – 2002. وإىل هذا، ينبغي للمرء أن يضيف »تعديل« 

املستحيل  من  الذي جعل  إرسائيل  إىل  والدخول  املواطنة  قانون  إىل   2003 سنة 

تقريباً عىل املواطنني الفلسطينيني يف إرسائيل أن يحصلوا ألزواجهم الفلسطينيني 

إذن يف دخول  سنة 1967، عىل  منذ  املحتلة  الفلسطينية  األرايض  من  وأطفالهم 

لّم الشمل )Saban 2008(. ويف سنة 2007، جرى  إرسائيل واإلقامة فيها بقصد 

سورية   – معادية«  »دول  من  األزواج  عىل  ليحظر  أُخرى  مرة  القانون  تعديل 

ولبنان وإيران والعراق – دخول إرسائيل كجزء من لّم الشمل، وذلك بحجة تجنب 

َهت إىل القانون بأنه عنرصي، مبا أنه موجه ضد الفلسطينيني  االتهامات التي ُوجرِّ
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وحدهم من دون غريهم ).Ibid(. وهذه التعديالت التي أعلنتها املحكمة العليا 

تضمن ألي  التي  القوانني  مع  متاماً  تتعارض  أساسية،  قوانني  أنها  اإلرسائيلية عىل 

شخص من أصل يهودي الحصول عىل الجنسية تلقائياً وبرسعة. ففي اآلالف من 

الجنسية  عىل  مثبت  وغري  فيه  مشكوك  يهودي  أصل  من  أناس  الحاالت، حصل 

تلقائياً يف إرسائيل، األمر الذي يعكس التمييز العنرصي العميق الذي يشكل جزءاً 

ال يتجزأ من قانون الجنسية اإلرسائييل، ويهدف إىل الرد عىل ما أصبح يُعرف يف 

اتخذ سبالً عديدة،  قد  املسعى  الدميوغرايف«. وكان هذا  »التهديد  باسم  إرسائيل 

ميكن تبيان أحدها من خالل ما أصبح يُعرف باسم »قانون النكبة« الذي يسمح 

املأساة  التي تحيي ذكرى  الرسمية  الخزانة بحجب األموال عن املؤسسات  لوزير 

هو  القانون  وهذا   .)Jamal and Bsoul 2014(  1948 سنة  يف  الفلسطينية 

جزء ال يتجزأ من سياسة »العنف املعريف« الكبى ضد التاريخ والذاكرة والوعي 

الرسمية املدرسية، والسياسات  الكتب  التي تجلّت يف  السياسة  الفلسطيني، تلك 

.)Bar–Tal and Teichman 2005( !األدبية والفنية، وحتى يف فن الطهو

يتمثّل املعنى الفوري للترشيعات املحافظة التي يروجها املعسكر الصهيوين 

وخصوصاً  نظره،  وجهات  تدعم  وتلقائية  مريحة  بأغلبية  يتمتع  أنه  يف  الجديد 

دولة  وتأكيد حقه يف  بأكمله،  اليهودي  الشعب  بني حامية حقوق  تجمع  عندما 

ذات سيادة يف أرضه التاريخية املتنازع بشأنها. وقد ارتقى الربط بني دولة إرسائيل 

والشعب اليهودي بأرسه إىل مبدأ رئييس يف الفكر الصهيوين الجديد، يعيد تحديد 

أرض األمة وتعريف العضوية فيها. ويُسقط الصهيونيون الجدد الفرق بني إرسائيل 

واألرايض الفلسطينية املحتلة سنة 1967، وينظرون إليهام ككيان واحد، مشددين 

الدولة  عن  عند حديثهم  كاملة. وهم  آبائه  أرض  اليهودي يف  الشعب  عىل حق 

ليس  الدولة  مستقبل  يحدد  الذي  السيادة  عامد  أن  لبس  دون  من  يوضحون 

مواطني الدولة، بل الشعب اليهودي بأرسه. وعىل هذا األساس، فإن دولة إرسائيل 

الواليات  الذين يعيشون يف  أولئك  اليهود، مبن يف ذلك  تعب عن تطلعات جميع 
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املتحدة وكندا وأسرتاليا وروسيا واململكة املتحدة، إلخ، مفرغًة السيادة املدنية من 

الدولة، وهي سيادة تجعل معنى  إثنية تتجاوز  أي معنى، ومستبدلة بها سيادة 

املواطنة فارغاً، وتستبدل بها القرابة بصفتها املنطق الرئييس للسلطة السيدة.

خالصة:

فكري  توجه  مقومات  توضيح  إىل  حاجة  هنالك  أن  السابق  التحليل  يبنّي 

سيايس جديد يف إرسائيل متت تسميته بالصهيونية الجديدة. هذا التوجه الفكري 

معقد ومركب، لكن له مراجع ومقومات واضحة املعامل، مرتبطة وتغذي بعضها 

إرسائيل،  أرض  يف  اليهود  ألحقية  رشعي  كمصدر  اإللهي  الوعد  فكرة  البعض. 

التوجه  صلب  عليها  اعتدوا  ممن  األرض  تخليص  إىل  الحاجة  تشكل  وبالتايل 

ومشارب  ليبالية  علامنية  مشارب  بني  تدمج  التي  الجديدة  للصهيونية  الفكري 

واملستوطنني  االستيطان  مكانة  بروز  إىل  الفكرة  هذه  وتؤدي  مستحدثة.  دينية 

يرقي  اليهودية  للهيمنة  الجغرايف  الحيّز  توسيع  إن  الصهيوين.  السيايس  الفكر  يف 

أساسيني  مقاتلني  إىل  املستوطنني  ويحّول  الفضيلة  درجة  إىل  االستيطان  عملية 

أجياله  ومستقبل  ألمنه  مركزية  ضامنة  يعتبون  الذين  اليهودي،  الشعب  باسم 

الله  شعب  أبناء  بني  والدميوغرايف  الحيّزي  الفصل  الفكرة  هذه  تختم  املقبلة. 

اإلرادة  لتحقيق  ومكانهم  زمانهم  وتسخري  الفلسطينيني  البالد  وسكان  املختار 

اإللهية املتجسدة يف عودة شعب إرسائيل إىل أرض أجداده. ويبنّي التحليل السابق 

األغلبية  أحقية  عىل  بناًء  الدستورية  القوننة  عملية  وتسخري  استعامل  كيفية 

عىل  السيادة  ونقل  مضمونه  من  األكرثية  حكم  مبدأ  تفريغ  يف  الدميقراطية 

الدولة ومواردها من املواطنني إىل الشعب اليهودي برمته. هذه املركبات األربعة 

قصوى  حاالت  وإمنا  محض،  جديدة  إبداعات  ليست  الجديد  الصهيوين  للفكر 

ومتطرفة ألفكار وعقائد كانت متجذرة يف الفكر الصهيوين التقليدي بشكله النب–

غوريوين، ويف مامرسات الحكومات اإلرسائيلية املتعاقبة، إالّ إنه تم تغليفها بأغطية 
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دبلوماسية وقانونية وقضائية جّملتها وغيّبت عنها مضمونها العنرصي واإلقصايئ 

واالستعامري. وهذا يعني أن الصهيونية الجديدة هي توجه فكري متجدد يحمل 

يف طياته أفكاراً قدمية، لكنه يعطيها زخامً جديداً وتفسرياً أكرث تطرفاً معّوالً عىل 

والتفوق  اإللهية  اإلرادة  تحقيق  أجل  من  والعسكرية  االقتصادية  إرسائيل  قدرة 

اليهودي عىل محيطه ملا يف ذلك من رسالة لإلنسانية جمعاء،  األخالقي للشعب 

متغاضياً عن التبعات اإلنسانية واإلسقاطات البرشية لهذا الفكر االستعاليئ.
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الفصل الثاني

ما–بعد–الصهيونية وتداعياتها األخالقية والسياسية

مقدمة

يسمى بات  ملا  السيايس  الفكر  معنى  للوقوف عىل  الفصل  هذا   نسعى يف 

ما–بعد–الصهيونية، ويعرض تأسيس توّجه بات يتبوأ مكانة بارزة ال ميكن تجاهلها 

املنرصمني.  العقدين  مدى  عىل  اإلرسائيليني،  والسيايس  األكادميي  املشهدين  يف 

فكرياً  توجهاً  متثل  أنها  من  الرغم  وعىل  ما–بعد–الصهيونية،  حركة  أن  ونفرتض 

يفتقر إىل التامسك والرتابط فإنه متسق، كونه يعارض األسس األخالقية والسياسية 

التي قامت عليها الحركة الصهيونية ودولة إرسائيل، وبُِنَي عليها طابعها اليهودي 

هذا  يف  ونطرح  بها.  املحيطة  البيئة  يف  اليهود  وغري  اليهود  إىل  بالنسبة  ومعناها 

ويتبع  الصهيونية  الحركة  ظهور  ما–بعد–الصهيونية،  فكر  يتناول  الذي  الفصل، 

مامرساتها، التساؤالت بشأن مدى التناغم واالتساق بني كل من الخطاب األخالقي 

ما– نطاق  يف  الفصل  ويتوسع  ومامرساتها.  الحركة  هذه  تتبناه  الذي  والسيايس 

بعد–الصهيونية، إذ يشمل األسئلة املثارة عىل السمة الرشعية واألمن نظراً إىل أن 

التاريخ  الذين أعّدوا األبحاث األساسية يف حقول  أتباع حركة ما–بعد–الصهيونية، 

واملبادئ األخالقية وعلم االجتامع والسياسة، يفرتضون أن الحرب والقوة ال تكفالن 

أمن اليهود، وال تضفيان السمة الرشعية عىل حقوقهم. لذلك، تتسبّب االنتقادات 

التي يسوقها منظّرو ما–بعد–الصهيونية بتقويض الصهيونية السائدة، التي متتزج 

ملفكري  الذايت  التأمل  أن  املقام،  هذا  يف  االفرتاض،  ويسود  بالحقوق.  القوة  فيها 

ما–بعد–الصهيونية، يَُعّد رشطاً مسبقاً لالرتقاء بالواقع اليهودي وجرس الهوة القامئة 
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املساواة  عىل  القامئة  العاملية  واملُثل  املصري،  وتقرير  األمن،  يف  اليهود  حقوق  بني 

النقطة  هذه  عند  ما–بعد–الصهيونية  حركة  منارصو  يتوقف  ال  لذلك،  والسيادة. 

املؤثرة التي تؤيت املنفعة التي يصبون إليها، بل يسعون للخروج بفرضية أخالقية 

ظل  يف  تحويلها  إىل  وتدعو  اآلن،  حتى  تحقيقه  جرى  ما  بكل  تضحي  ال  إيجابية 

نطاق  عىل  املعروفة  اإلنسانية  القيم  وبني  بينها  املواءمة  أجل  من  معينة  أوضاع 

عاملي.

ما–بعد– الخطاب  تسم  التي  املتأصلة  االختالفات  الفصل  هذا  يف  نتناول 

الصهيوين والخطاب الصهيوين، ونرصد صفات الخطاب األول وخصاله، من خالل 

استكشاف أبرز النقاط الخالفية الرئيسية التي تسوده – التوجهات التي يعتمدها 

الصهيوين عىل  الفكر  ينطوي  الواقع،  ففي  األخالقية.  واملثل  واملكان  الزمان  تجاه 

هذا  سعى  وقد  وغريها.  واملعرفية  واألنطولوجية  األخالقية   – األبعاد  من  جملة 

الفكر، مع مرور الوقت، لتبير نفسه يف كل مجال من هذه املجاالت، من خالل 

اعتامد موقف يتواءم مع التوجهات الفكرية السائدة ويتساوق معها. لذلك، فقد 

أفىض هذا التأقلم املتواصل إىل اعتامد مقاربات جاءت عىل قدر بالغ من التعقيد 

تجاوز  من  متكن  إذ  اإلرسائييل،   – الفلسطيني  والرصاع  اليهودي  التأريخ  تجاه 

وراء  وما  املادي  الصعيدين  عىل  توسعه،  وتيسري  )اإلمبيقي(،  التجريبي  النقاش 

املادي )امليتافيزيقي(.

كذلك يشكل التحليل الذي نسوقه يف هذا الفصل محاولة متواضعة ترمي 

ما–بعد–الصهيونية  حركة  عليها  تنطوي  التي  األبعاد  مختلف  بني  التوفيق  إىل 

التي  واملعيارية  واألنطولوجية  املعرفية  األسس  استكشاف  عب  وتفسرياتها، 

الدراسة  وتستهل  السائدة.  بالصهيونية  نقارنها  نفسه  الوقت  ويف  عليها،  تُبْنى 

الخطاب  يف  ما–بعد–الصهيوين،  التجاه  البارزة  التصورات  بعرض  التحليل  هذا 

إذا  وما  وتوصيفه  تحليله  يف  املتبعة  الطرق  تبني  بحيث  اإلرسائييل،  األكادميي 

كان يطّوع أجزاء منه ويدمجها يف الصهيونية السائدة، أو ينزع الصفة الرشعية 
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بالتامسك  إنه ال يحظى  يقول  الذي  االفرتاض  أساس  منه، عىل  أُخرى  أجزاء  عن 

االتجاه عليها  يرتكز  التي  األساسية  األركــان  عىل  ذلك،  بعد  ونعّرج   الفكري. 

الصهيونية  وبني  بينه  قام  الذي  الجوهري  االنقسام  ونتناول  ما–بعد–الصهيوين، 

التي  الفرضيات  عليها  تنطوي  التي  الدالالت  استكشاف  إىل  ونخلص  السائدة. 

منطقة  يف  مبحيطهم  اليهود  عالقة  مستقبل  بشأن  ما–بعد–الصهيونيني،  يسوقها 

الرشق األوسط.

 آراء الصهيونيين في حركة ما–بعد–الصهيونية:

بين االستمالة ونزع صفة الشرعية

عرش،  التاسع  القرن  أواخر  يف  نشأتها  منذ  الصهيونية،  الحركة  خضعت 

املتباينة  التاريخية  للسياقات  استجابة  جاءت  التي  التجديدات  من  لسلسلة 

من  األشكال:  من  بالعديد  »السائدة«  الصهيونية  اصطبغت  فقد  عارصتها.  التي 

الصهيونية السياسية عقب قيام دولة إرسائيل، إىل الصهيونية الثقافية يف السنوات 

القوة  بروز  إىل  األخريين،  العقدين  يف  الصهيونية  بعد  ما  إىل  عهدها،  من  األوىل 

الفصل  يف  معاملها  توضيح  تم  التي   – الجديدة  الصهيونية  وهي  تنافسها  التي 

يهيمن  وأيديولوجياً،  وأخالقياً  فلسفياً  توجهاً  السائدة  الصهيونية  ومتثل  السابق. 

عىل املؤسسات املركزية يف الحركة الصهيونية والدولة اإلرسائيلية. وعىل الرغم من 

الواقع الذي يقول إن هذا التوجه ال يتسم باالنتظام وال بالتامسك، فقد امتلكت 

والسياسية  األيديولوجية  بيئتها  تعريف  عىل  القدرة  السائدة  الصهيونية  الحركة 

عىل الدوام، وعىل تصنيف نفسها بناء عىل فهمها الواقع القائم.

دأبت األدبيات التي تتناول الصهيونية عىل الحديث عن نوعني رئيسيني من 

الثقافية. ويتاميز هذان  السياسية والصهيونية  الصهيونية  الكالسيكية:  الصهيونية 

»أرض«  تجاه  يتبنيانها  التي  التوجهات  أساس  عىل  اآلخر  من  أحدهام  النوعان 

إرسائيل الكبى، ومعنى السيادة اليهودية )Newman 2001(. فعند قيام الدولة 
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أسبغت الصهيونية السياسية، وهي أكرث أشكال الصهيونية نقاًء وواقعية، الصفة 

إقامتها  باألرض، وحتّمت  التورايت  ارتباطها  بناء عىل  الرشعية عىل دولة إرسائيل، 

بها، من قبيل املحرقة  التي مروا  التاريخية  نتيجة األحداث  لليهود  بصفتها مالذاً 

بتحريك  تكّفل  الذي  الدافع  وكان   .)Don–Yehiya 1998( )الهولوكوست( 

املرشوع الصهيوين السيايس يكمن يف استئصال شأفة معاداة السامية، واآلثار التي 

إقامة دولة تحظى بصفة رشعية.  اليهودي، من خالل  الشعب  أبناء  أفرزتها عىل 

أي شكل  السياسية، وعىل خالف  الصهيونية  التي وسمت  الرئيسية  املالمح  ومن 

آخر من أشكال الصهيونية التي تلتها، هجرة اليهود من الشتات إىل أرض إرسائيل، 

وبسط السيادة اليهودية عليها، إذ بات اليهود يعيشون فيها يف نهاية املطاف بناء 

.)Ibid.; Gorny 2001( عىل إرادتهم الجامعية

ومع بروز املكانة االجتامعية واالقتصادية ليهود الشتات – وال سيام أولئك 

الذين كانوا يقطنون يف غرب أوروبا والواليات املتحدة األمريكية – تالىش العديد 

من العنارص التي تشكل ركائز مهمة للصهيونية السياسية، ولهذا خبا وهجها يف 

شّكلت  وإمنا  بارزة،  ظاهرة  السامية  معاداة  تعد  فلم  اليهودي.  املجتمع  أوساط 

االستثناء الذي يشذ عن القاعدة. ومل تعد لدى األجيال الشابة من اليهود مرجعيات 

أو  السامية،  معاداة  عىل صعيد  خاضوها  تجارب  أو  باملحرقة،  تربطهم  شخصية 

 .)Don–Yehiya 1998; Kelman 1998( رغبة يف العودة إىل وطنهم املفرتض

فمنذ  فيها.  الحياة  ودبت  جديد،  من  النور  الثقافية  الصهيونية  أبرصت  وبذلك، 

تثري  أصوات  برزت  هذا،  يومنا  حتى  العرشين  القرن  مطلع  يف  هعام  أحاد  عهد 

مركزاً  باعتبارها  إرسائيل  إىل  وتنظر  السيادة،  إىل  اليهود  حاجة  بشأن  التساؤالت 

الثقافة والفكر  الرئيسية عىل قدرتها عىل احتضان  ترتكز صفتها الرشعية  ثقافياً، 

مرة  السطح  إىل  طفت  أن  بعد  الثقافية  الصهيونية  تُعد  ومل  اليهودية.  والتقاليد 

أُخرى، خالل األعوام القليلة املاضية، تستخدم هذه الرواية الواقعية، بل عمدت 

الدولة، عىل أساس رضورة وجود »مركز  قيام  إىل توظيف رواية وجودية تسّوغ 
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 Don–Yehiya 1998; Gorny( اليهودي  التاريخ  حامية  بغية  لليهود  روحي« 

2001(. وقد أقام دعاة الحركة الصهيونية الثقافية فرضياتهم، عىل أساس رشطني 
تشكل  أالّ  يجب  السياسية  السيادة  أن  األول،  املقام  يف  افرتضوا،  فقد  جوهريني، 

محوراً أساسياً يف الخطاب الصهيوين، بعد أن تحققت هذه السيادة وترسخت عىل 

أرض الواقع. ويف املقام الثاين، مل يعد التوجه الواقعي تجاه األرض رضورياً، نظراً 

إىل ما يجري من تسويغ لرشعية الدولة وتوسعها املتواصل. لذلك، يجب تكريس 

اللتني تصطبغ بهام هذه  الثقافية واألخالقية  لتعزيز السمتني  الطاقات وحشدها 

اليهودية من  للحياة  الرئييس  الرتكيز  نطاق  قياس  وبناء عىل ذلك، يجب  الدولة. 

عن  اإلجابات  تقديم  عىل  وقدرته  اليهودية،  للثقافة  تنمية  من  يقدمه  ما  خالل 

 Rubinstein( املعضالت، التي تثريها السيادة اليهودية تجاه اليهود وغري اليهود

.)1997
يف  للتفكري  أكب  مساحة  أوسلو،  اتفاق  إبرام  مع  اليهودي،  الشعب  أفرد 

 Ben–Moshe( وكيانها  وأمنها  إرسائيل  دولة  بحدود  وارتباطها  يهوديته  معنى 

واملؤرخون  االجتامع  علامء  السياق، رشع  ففي هذا   .)2005; Aronson 2003
مبعنى   – رسالتها  دولة حققت  باعتبارها  الدولة،  هوية  مفهوم  تحديد  إعادة  يف 

الخارجية  السياسة  من  كل  ملراجعة  وسعوا   – وثقافتها  رعاياها  سالمة  ضامن 

واملحلية يف محاولة ترمي إىل التوفيق بني وجودهم، ووجود أولئك الذين يعيشون 

داخل إرسائيل ويف محيطها )Kelman 1998(. وبدأت أصوات جديدة بالظهور 

والبوز يف سياق الجدل الداخيل الذي يدور حول هوية الدولة اليهودية وغاياتها 

عليه  يقوم  الذي  األساس  بشأن  التساؤالت  األصوات  هذه  وتطرح  ومامرساتها. 

الجدل الدائر بني الصهيونية السياسية والصهيونية الثقافية، فقد أدت إىل توسيع 

تاريخية وأخالقية وأيديولوجية جديدة،  به إىل مستويات  الخالف وارتقت  دائرة 

عن  التساؤالت  ما–بعد–الصهيونيني  أثار  السياق،  هذا  ويف  قبل.  من  تُطرق  مل 

الرواية الرسمية التي تبنتها الحركة الصهيونية، والذاكرة الجامعية التي يعتمدها 
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ال  أجزاء  كتابة  إلعادة  سعوا  كام  إرسائيل،  يف  اليهودي  الجمهور  أفراد  عموم 

يستهان بها من تاريخ هذه الحركة. وقد أفضت هذه املساعي إىل ما ميكن وصفه 

 بـ »جدال املؤرخني« )Historikerstreit(. وفضالً عن ذلك، أثار منظرو حركة ما–

التي استندت إليها الصهيونية،  بعد–الصهيونية، التساؤالت عن األسس األخالقية 

والسيادة واملامرسات اإلرسائيلية، وحولوا نطاق تركيزهم من املكاسب اإلقليمية 

إىل القضايا املتصلة بحقوق اإلنسان وحرية التدين وتكوين الجمعيات والحق يف 

.)Newman 2001( األمن

تتنافس بعضها مع بعض تحدياً  التي  القومية  بالروايات  االعرتاف  ويفرض 

تبوأ  فقد  الروايات.  هذه  بني  التوفيق  عىل  وقدرتها  الدولة  هوية  أمام  جسيامً، 

يف  الصدارة  موقع  النقدي  االجتامع  وعلامء  التاريخية  التصحيحية  الحركة  دعاة 

املايض.  القرن  من  والثامن  السابع  العقدين  منذ  الحديثة،  األكادميية  األدبيات 

وبرز مفكرون مشهورون من منارصي حركة ما–بعد–الصهيونية يف مجايل التاريخ 

وإييل   ،)Hans Kohn( كوهن  هانز  مثل  الغرب،  يف  سيام  وال  االجتامع،  وعلم 

خضوري )Elie Kedourie(، وإريك هوبسباوم )Eric Hobsbawm(، وإرنست 

األرشيف  مواد  االطالع عىل  أمام  الباب  فتح  وبفضل   .)Ernest Gellner( غيلرن 

اليهود،  السياسيني  واألكادمييني  الصحافيني  من  طائفة  برزت  مؤخراً،  اإلرسائييل 

من أتباع حركة ما–بعد–الصهيونية، وتبوأوا مكانتهم، بصفتهم أبرز أنصار حركة 

تصحيح التاريخ، فقد فاق عددهم عدد املؤرخني العرب أو الفلسطينيني بشوط 

بعيد. ومن هؤالء النقديني توم سيغف )Segev 1984; 2000(، وسيمحا فالبان 

وأيف شاليم   ،)Morris 1988; 1993; 2008( موريس  وبني   ،)Flapan 1987(

)Shlaim 1988(، وإيالن بابه )Pappé 1992; 1999; 2006; 2014( وغريهم. 

ويتميز هذا النقد الناشئ بكونه اتجاهاً فريداً أو ظاهرة ظهرت فقط مؤخراً. فقد 

االختالفات  من  الرغم  وعىل  وما–بعد–الصهيونيني،  الصهيونيون  املفكرون  عرّف 

انعكاساً  باعتبارها  الزمان  مر  عىل  الصهيونية  بُنية  بينهم،  سادت  التي  الرئيسية 
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 Aronson 2003; Ben–Moshe( حينه  يف  السائد  والقومي  السيايس  للطابع 

 2005; Dalsheim 2007; Don–Yehiya 1998; Kelman 1998; Pappé
.)2000; Shapira 2006; Weissbrod 1981

وقد انطوت ردة فعل مفكري الصهيونية السائدة عىل التحدي الذي فرضه 

تيار ما–بعد–الصهيونية عىل كثري من االنتقادات، إذ نرش عدد ال يستهان به منهم 

املقاالت والكتب واألبحاث التي تسوق الحجج املناهضة للنقد الذي وجهته حركة 

األعظم  الجانب  عىل  الحكم  وصدر  وإرسائيل.  الصهيونية  إىل  ما–بعد–الصهيونية 

من الفكر ما–بعد–الصهيوين، عىل أساس قياس مدى تواؤمه مع الفكر الصهيوين 

السياق، نرش املفكرون الصهيونيون كامً هائالً من  الكالسييك ووالئه له. ويف هذا 

األعامل التي انتقدوا فيها املفكرين الذين أثاروا التساؤالت بشأن األفكار األساسية 

يف الصهيونية، وافرتضوا وجوب الحكم عىل هذه االنتقادات، بناء عىل قياس الصفة 

 .)Sagiv 1999( عليها  وتضفيها  الكالسيكية،  للصهيونية  متنحها  التي  الرشعية 

النظر  ويف هذا املقام، تعرض حيدفا بن – إرسائيل )Ben–Israel 2002( وجهة 

الصهيونية، عن حركة ما–بعد–الصهيونية، إذ تحدد ثالث موجات أكادميية شهدها 

التعبريات  األوىل  املوجة  وتثري  وما–بعد–الصهيوين.  ما–بعد–القومي  الخطاب 

والدميقراطية  والروحية  والسياسية  األخالقية  املضامني  بشأن  والتساؤالت  األدبية 

املوجة  وتتمثل   .)Ibid.( اليوم  الحديثة  إرسائيل  سياق  يف  القومية،  تسود  التي 

التي  والنرش  التأليف  حركة  يف  زيادة  من  االجتامعية  العلوم  شهدت  فيام  الثانية 

اليهودية، إذ أفرغتها من قيمتها وصورتها عىل  البنية االجتامعية للقومية  تناولت 

 أنها نتاج لألوضاع االجتامعية واالقتصادية واملادية ).Ibid(. وأخرياً، تطورت الرواية

الذين  الصهيونيني،  أمام  التحديات  من  كثرياً  فرض  نحو  عىل  ما–بعد–الصهيونية 

السيطرة  التاريخ، وإحكام  النخبة من أجل تحليل  باعتبارهم أداة يف يد  صّورتهم 

فريلينغ  توفيا  يرى  السياق،  هذا  ويف   .)Ibid.( ومواطنيها  إرسائيل  أرض  عىل 

التي  للمكانة  »نقد  عن  تعّب  ما–بعد–الصهيونية  حركة  أن   )Tuvia Friling(
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إليها الصهيونية،  التي آلت  كانت الصهيونية تسعى لبلوغها ومل تبلغها، وللمكانة 

عىل الرغم من أنها مل تكن تريد أن تؤول إليها؛ فهي عبارة عن نقد لحركة قومية 

وتركت  تاريخياً،  تكراراً  يُعد  ما  وشكلت  آثم،  رحم  من  ُولدت  تاريخية،  وظاهرة 

ما–بعد–الصهيونية،  الحركة  وتعنى   .)Friling 2003( ظهرها«  وراء  مستقبلها 

اليهودية،  القومية  تسم  التي  الراهنة  املظاهر  بتقويض  فريلينغ،  نظر  وجهة  من 

التقليدي،  ماضيها  عن  تنسلخ  بحيث  فحسب،  طبيعية  دولة  قيام  إىل  وتدعو 

إيجاز  ميكن  ذلك،  عىل  وبناء   .)Ibid.( املسيانية  وصورها  تطلعاتها  عن  وتتخىل 

حركة تقسيم  خالل  من  ملا–بعد–الصهيونيني،  الصهيونيون  ساقه  الذي   النقد 

باعتبارها  الصهيونيون  يعرّفها  الفكر،  مجالني من مجاالت  إىل  ما–بعد–الصهيونية 

 Ben–Moshe( السلبية«  و»ما–بعد–الصهيونية  اإليجابية«  »ما–بعد–الصهيونية 

.)2005
وبحسب هذا التصنيف، يُنظر إىل أولئك الذين مل يبدوا معارضتهم للحركة 

الصهيونية التاريخية – بشقيها السيايس أو الثقايف – وآمنوا بأن أهدافها تحققت 

يف إقامة الدولة، عىل أنهم ما–بعد–صهيونيني إيجابيني ).Ibid(. وهؤالء األفراد ال 

يثريون بالرضورة التساؤالت بشأن األسس األخالقية، التي ترتكز عليها الصهيونية 

أو صفتها الرشعية، بل يسعون لالرتقاء بجودة الواقع اإلرسائييل، من خالل طرح 

أولئك  املقابل، يصنَّف  الليبالية والدميقراطية. ويف  القيم  إىل  التي تستند  األفكار 

الذين يُنظر إليهم عىل أنهم يرفضون القومية اليهودية بجميع أشكالها، ويعتقدون 

بأنهم ما–بعد– الصهيوين هو مرشوع عنرصي وكولونيايل يف أصوله،  أن املرشوع 

اإليجابية، بصفته  تيار ما–بعد–الصهيونية  ).Ibid(. ويُنظر إىل  صهيونيني سلبيني 

حركة تطلق حوارات مرشوعة، ألنها ال تثري التساؤالت عن املبادئ األخالقية التي 

تستند الحركة الصهيونية إليها، وعن الصفة الرشعية التي اكتسبتها دولة إرسائيل. 

وميكن أن تندرج هذه الحوارات التي تُعتب مرشوعة، ضمن نطاق الجدل الذي 

نُزعت  املقابل،  ويف  دائرته.  داخل  تبقى  وأن  السائدة،  الصهيونية  حول  يدور 
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التساؤالت  يثري  ألنه  السلبية،  ما–بعد–الصهيونية  تيار  دعاة  عن  الرشعية  الصفة 

بشأن التأريخ الصهيوين، والفرضيات األيديولوجية التي ينطوي عليها، ويواجههام 

بالوقائع الوضعية التي تحيط بالرواية القومية الفلسطينية. كام يفرتض متحدثو 

إرسائيل  دولة  أن  يّدعي  السلبية  ما–بعد–الصهيونية  تيار  أن  السائدة  الصهيونية 

هذا  يكتفي  ال  املقابل،  ويف   .)Kelman 1998( أخالقية  غري  أسس  أُقيمت عىل 

التيار بالرد عىل نقد ما–بعد–الصهيونية واتهامه باالفتقار إىل الوالء أو التضليل، 

بل يفتح أيضاً قنوات التواصل من أجل التحقق من أوجه التشابه واالختالف بني 

الروايات، والوصول إىل فهم مشرتك وقاعدة مشرتكة بشأنها.

امتداداً  والسلبية  اإليجابية  ما–بعد–الصهيونية  تياري  بني  التمييز  وميثل 

للتوجه املعريف الذي يعتمده أنصار الحركة الصهيونية السائدة، يف تقسيم العامل 

العامل  إىل  نظرتهم  مع  يتواءم  نحو  عىل  بالواقع  والتالعب  وأعداء،  أصدقاء  إىل 

التي  الحداثية  االفرتاضات  عىل  أساسه  يف  التمييز  هذا  ويقوم  معها.  ويتامىش 

التمييز،  هذا  مرشوعية  تعزيز  عىل  تعمل  والتي  والرش،  الخري  ثنائيات  تشملها 

املقام،  هذا  يف  املهم،  ومن  األُخرى.  البدائل  عن  الرشعية  الصفة  نزع  خالل  من 

إيجابياً  ما–بعد–صهيوين  باعتباره خطاباً  الصهيونيون  إليه  ينظر  أن ما  أن نوضح 

وسيطاً  باعتبارها  اليهودية،  التاريخية  الرواية  عىل  وكبرية  مامثلة  أهمية  يضفي 

املحلية  السياسات  وعىل  إرسائيل،  دولة  عىل  الرشعية  الصفة  تضفي  أداة  أو 

وما– الصهيونيني  من  كل  ويوظف  الفلسطينيني.  تجاه  تنفذها  التي  والخارجية 

إنجاز  لغايات  املحرقة  وروايات  التوراتية  الروايات  اإليجابيني  بعد–الصهيونيني 

التوسع اإلقليمي، واالرتقاء باملرشوع الصهيوين إىل مرتبة القيم األخالقية العاملية 

)Aronson 2003(. وعىل هذا املنوال، توصل الصهيونيون وما–بعد–الصهيونيني 

إىل  واملايض،  الحارض  بني  للتوفيق  بذلوها  التي  املساعي  سياق  يف  اإليجابيني، 

وجهة ال تنظر إىل الكتاب املقدس باعتباره خريطة إلرسائيل، بل باعتباره خريطة 

الثقافة  االتجاهني  يؤيد كال  الذي  الوقت  )Ben–Moshe 2005(. ويف  لليهودية 
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اليهودية، بصفتها تتبوأ موقعاً محورياً يف الروح القومية، يوّجه أنصار الصهيونية 

عىل  تركيزه  بسبب  اإليجابية،  ما–بعد–الصهيونية  تيار  إىل  انتقادهم  السائدة 

االلتزام األصيل الذي تبديه إرسائيل بحامية رعاياها، مبن فيهم العرب، من دون 

.)Kelman 1998( الرتكيز عىل املصالح اليهودية فحسب

وجهات  يسمونه  ما  السائدة  الصهيونية  منارصو  يرفض  آخر،  جانب  ومن 

النظر التي يبديها تيار ما–بعد–الصهيونية السلبية، والتي تستند إىل التوجه الذي 

املكان،  بشأن  التيار  هذا  يحمله  الذي  فالتصّور  املكان.  تجاه  التيار  هذا  يتبناه 

تتنافس  التي  املتساوية  التاريخية  للروايات  نتاج  بأنه  متهم  الوطن،  وتحديداً 

مطلقة،  مكانة  الفلسطينية  الرواية  عىل  يضفي  الذي  األمر  بعض،  مع  بعضها 

ال  السائدة،  الصهيونية  الحركة  أتباع  يراه  ملا  ووفقاً  الصهيونية.  للرواية  ومساوية 

يعارض تيار ما–بعد–الصهيونية السلبية التأريخ الصهيوين ويختلف معه فحسب، 

الحداثية  األيديولوجية  االفرتاضات  مع  الصهيونية  تناقض  عىل  أيضاً  يشدد  بل 

وارتباطاتها باألرض، مؤكداً يف هذا السياق التعددية واملواطنة القامئة عىل املساواة 

.)Ibid.( واالندماج، عىل خالف السياسات االنعزالية للصهيونية السائدة

المعنى الجوهري لما–بعد–الصهيونية

أتباع حركة ما–بعد–الصهيونية، بحكم تعريفهم، جامعة من األفراد  يُعتب 

الصهيونية،  نظام  تعليمهم يف  تلقوا  أو  الصهيونية،  الحركة  دائرة  نشأوا يف  الذين 

مالحظاتهم  بسبب  أو  منافسة،  تاريخية  روايات  عىل  اطالعهم  بسبب  أنهم  غري 

األيديولوجيا  أن  يرون  العدالة،  غياب  أو  املساواة  انعدام  بشأن  الشخصية 

بالقيم  يتعلق  فيام  يعتنقونها  التي  الشخصية  املفاهيم  مع  تتناقض  الصهيونية 

األخالقية أو بالحقيقة. ويتأثر أتباع هذه الحركة بظهور الفكر ما–بعد–الحدايث، 

الواقع  إىل  النظرة  بني  ومتييزهم  الجامدة،  املعرفية  بالتصنيفات  الثقة  وبانعدام 

والواقع نفسه. وال يشكل هؤالء مجموعة متجانسة ومتآلفة من املفكرين، بحيث 
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ميكن معها تصنيفهم بناء عىل معايري موحدة.

وما–بعد–  اإليجابية  »ما–بعد–الصهيونية   – الالحقة  التصنيفات  سادت 

كبري  جانب  ويعود  عليه.  وهيمنت  اإلرسائييل  الخطاب  يف   – السلبية  الصهيونية 

أو  اليهود،   – اإلرسائيليني  املؤرخني  هيمنة  إىل  ذلك  وراء  الكامنة  األسباب  من 

وما–بعد–  الصهيوين  الخطابني:  كال  عىل  السابقني،  الصهيونيني  أو  الصهيونيني، 

سياق  يف  اإليجابية  ما–بعد–الصهيونية  تيار  ُولد  وقد   .)Ram 2007( الصهيوين 

الصهيونية،  الحركة  أثارتها  التي  االنتقادات  مع  للتعامل  بُذلت  التي  املساعي 

هذا  أتاح  وقد  الحديث.  اإلرسائييل  الخطاب  يف  أهميتها  ضياع  دون  وللحيلولة 

اإلطار املفاهيمي لأليديولوجيا الصهيونية احتواء نفسها واالنتشار، وبالتايل حامية 

نفسها من اآلثار التي أفرزتها حركة ما–بعد–الصهيونية املتنامية، وذلك مبوضعة 

نفسها ضمن هذه األيديولوجيا. ومل تعارض حركة ما–بعد–الصهيونية اإليجابية، 

بصفتها شكالً أكرث اعتداالً من الصهيونية، األسس السياسية أو األخالقية التي بُنيَت 

عليها الصهيونية، وبات الصهيونيون التقليديون ينظرون إليها باستحسان، أو عىل 

نحو »إيجايب« بسبب ذلك.

بحكم طبيعتها،  ما–بعد–الصهيونية،  نعتب حركة  أن  من  بد  ال  ذلك،  ومع 

الصهيونية  ترتكز عليها  التي  تعارض األسس  أنها  زاوية  نقدية، من  أي  »سلبية«، 

والتفريق  التمييز،  بهذا  الصهيونيون  خرج  وقد  أساسها.  من  تنفيها  بل  الحديثة، 

لتهميش  مسعاهم  سياق  يف  الحركة،  هذه  من  والسلبي  اإليجايب  الجانبني  بني 

االنتقادات املوجهة إىل الصهيونية، والتي تتسم بقدر أكب من القساوة، وتثري قدراً 

أكب من اإلشكاليات، إذ تركز هذه االنتقادات عىل األخطاء التاريخية التي ارتكبتها 

إرسائيل، باعتبارها الدافع الذي يقف وراء املرشوع الصهيوين ويحركه.

التمييز، يف اعتقادهم، تتعزز أهداف الصهيونية،  فمن خالل الخروج بهذا 

أكان جرى تحقيقها أم ال، ويرتسخ مستقبل هذه الحركة كفرضيات داخلية ضمن 

الحركة الصهيونية. ويف املقابل، جرى »تهميش« ما–بعد–الصهيونيني السلبيني من 
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دائرة هذا النقاش فعلياً.

اإلرسائييل  املجتمع  يفضله  الذي  التمييز،  هذا  أوجه  تُعطل  الواقع،  ويف 

بعض،  مع  بعضهم  التعاون  عىل  والساسة  املفكرين  قدرة  واملهيمن،  الحديث 

أي  متلك  فال  ومستقبلها.  إرسائيل  دولة  حارض  بشأن  اتفاقيات  إىل  التوصل  أو 

فاليهود  أساسه.  عىل  النقاش  تقّوم  أن  تستطيع  مشرتكاً  إطاراً  هؤالء  من  جامعة 

الصهيونيون يركزون عىل التاريخ الرمزي والديني واليهودي يف واقعهم الوجودي، 

اإلقليمي  التاريخ  عىل  تركيزهم  ما–بعد–الصهيونية،  حركة  أتباع  يويل  بينام 

والوضعي والفلسطيني.

هو  أنه  عىل  اإليجابية  ما–بعد–الصهيونية  بتيار  االعــرتاف  شأن  ومن 

الصهيونية نفسها أن ميّكننا من تبسيط هذا النقاش، بحيث يبقى تيار ما–بعد–

الصهيونية السلبية )الذي نشري إليه فيام ييل بتيار ما–بعد–الصهيونية ببساطة( 

املاضية  الوضعية،  الوقائع  إسقاط  خالل  فمن  الصهيونية.  للحركة  »مرآة«  مبثابة 

الصهيونيني  بيد  ما–بعد–الصهيونية  تيار  يأخذ  الصهيونية،  تِسم  التي  والراهنة، 

يف  يرتكها  التي  واآلثار  تاريخهم،  بها  يزخر  التي  الوقائع  وتقبُّل  أنفسهم،  لرؤية 

اآلخرين. ولذلك، يتحول تيار ما–بعد–الصهيونية إىل تحد لعدم قدرة الصهيونية 

عىل الوفاء بالوعود التي قطعتها عىل نفسها والوقائع التي أوجدتها نتيجة األسس 

افرتاضه  جرى  ما  بني  القامئة  الثغرات  عن  التيار  هذا  ويكشف  شكلتها.  التي 

وراء  تقف  كانت  التي  واملصالح  التالعب  أوُجه  وبني  بشأنه،  الوعود  وقُطعت 

الصهيونية  يفِرغ  أن  التفكييك  االتجاه  والوعود. ومن شأن هذا  االفرتاضات  هذه 

من نزعتها الرومانسية، بحيث متيس مشابهة ألي حركة كولونيالية قومية أُخرى. 

عليها  الجامعي  الوجود  يقوم  التي  األخالقية  واألسس  القومية  الرواية  وتخضع 

الفلسفية  األدوات  خالل  من  املا–بعد–صهيوين،  للتحليل  الدولة  ومامرسات 

التامسك  إىل  وافتقارها  الصهيونية،  تعرتي  التي  التناقضات  تثبت  التي  والنظرية 

إليها  تستند  التي  األساسية  القواعد  خلخلة  إىل  االتجاه  هذا  ويفيض  والرتابط. 
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التي  البدائل  لتقديم  يسعى  كام  الصهيونيني،  لدى  والجامعية  الفردية  الذوات 

الخالص.  أنواع  من  أفضل  نوع  بلوغ  تضمن  التي  العاملية  والقيم  الُمثُل  تستويف 

وال يشكل تيار ما–بعد–الصهيونية منوذجاً بديالً من الواقع غري األخالقي الحايل، 

بل هو عبارة عن مسعى تفكييك يضع الصهيونيني يف متاهة، ويستدعي معالجة 

جدية للوضع السائد. وهذا يعني أنه ال ميثل مجرد معارضة سياسية أو موقف 

منهجي من التاريخ أو السياسة، بل يعب عن حركة فلسفية عميقة ميكن فهمها 

واستيعابها عىل نحو أفضل، عند النظر إليه من ثالث زوايا، ترتبط الواحدة منها 

التي  التي يقوم عليها، واالفرتاضات األنطولوجية  باألُخرى وهي: األسس املعرفية 

يراها، واألسس املعيارية التي يرتكز عليها.

األبعاد الثالثة

من خالل إعادة تعريف تيار ما–بعد–الصهيونية، ووضع التاريخ الصهيوين 

التي  التوجهات  التيار من  أبعاد يشملها هذا  ثالثة  استنباط  دائرته، ميكن  ضمن 

يعتمدها تجاه الزمن واملكان واملبادئ األخالقية.

األسس المعرفية

ما– تُعتب  ما–بعد–الصهيونية  تيار  إليها  يستند  التي  املعرفية  األسس  إن 

إعادة  أجل  من  وتفكيكية  تحليلية  أدوات  بنت  أنها  مبعنى  وذلك  بعد–حداثية، 

اليهودي،  الشعب  تاريخ  مثل:  بها،  املتصلة  القضايا  وجميع  الصهيونية،  قراءة 

وتركيبتها  إرسائيل  أرض  وتاريخ  األخالقية،  ومبادئها  الصهيونية  الحركة  وتاريخ 

والتبيرات  الدميوغرافية،  وسياساتها  اإلرسائيلية  الحروب  وتاريخ  الدميوغرافية، 

يقبعون  أكانوا  الفلسطينيني،  تجاه  اإلرسائيلية  والسياسات  للصهيونية،  األخالقية 

تحت نري االحتالل، أم كانوا مواطنني من جملة رعايا الدولة.

ويعمل تيار ما–بعد–الصهيونية عىل تفكيك املؤسسة الحالية التي تشّكل 

دولة إرسائيل بصفتها كياناً يهودياً، وذلك بناء عىل الثنائيات املتباينة التي تنطوي 
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األكادمييون  ويعرض  وخارجها.  حدودها  داخل  لها  تأكيداً  تجد  والتي  عليها، 

التي اعتمدتها الصهيونية  والفالسفة من أنصار تيار ما–بعد–الصهيونية الطريقة 

الزوايا  باعتبارها  والثقافية،  والتاريخية واألخالقية  االجتامعية  الثنائيات  تعزيز  يف 

وتشيح  وجودها  تسّوغ  نظرة  وهي  العامل،  إىل  نظرتها  تشكل  التي  الرئيسية 

ببرصها عن الوقائع املتصلة بـ »األغيار«. ويسعى تيار ما–بعد–الصهيونية لتقسيم 

لرشعنة  يسوقها  التي  والتبيرات  الذايت،  تفسريه  يقدم  بحيث  الثنائيات،  هذه 

إلثبات  التيار  هذا  يسعى  ذلك،  عن  وفضالً  ومحدد.  حرصي  شكل  يف  وجوده 

إزاء  نظرة  إىل  الرشق،  تجاه  غربية  ذاتية  نظرة  من  وتطورها،  الصهيونية  ارتقاء 

تيار أنصار  ويتمعن  الفلسطينيني.  أو  عربية  أصول  من  ينحدرون  الذين   اليهود 

العامل  تقسيم  الصهيونية يف  تعتمدها  التي  األمناط  ما–بعد–الصهيونية يف دراسة 

وأعــداء،  وأصدقاء  يهود،  وغري  ويهود  وعلامين،  ومقدس  وخــراب،  خالص  إىل 

وطيبني وأرشار، وأخالقي وغري أخالقي، وحديث وبدايئ، ومستنري وإرهايب، بحيث 

 تسعى بذلك لتصوير نفسها أنها األفضل بني هذه الثنائيات مجتمعة. ويبنّي تيار

ما–بعد–الصهيونية كيف أن تفسري الرواية الصهيونية يرتكز عىل هذه الثنائيات 

الجامدة، التي تصّور الصهيونية أنها تتسم باألصالة والوالء تجاه غري اليهود، الذين 

اليهود  املتساوية مع  املعاملة  يبلغون درجة  أنهم ال  أن يكونوا رشكاء، مع  ميكن 

.)Sand 2012( عىل اإلطالق

الصهيونية  تراه  الذي  للواقع،  امليتافيزيقي  التفسري  أُخرى  ثنائية  وتتناول 

الكالسيكية، بناء عىل منوذج إرسائيل التاريخي الذي كان قامئاً قبل آالف األعوام، 

إذ تفرتض أن قيام دولة إرسائيل يجسد إعادة بناء هيكلها اآلفل، كام لو كان هذا 

القائل بوجود  التفكري، إىل جانب االفرتاض  الحقيقة. ويلتزم هذا  من  األمر رضباً 

عام،   2000 قبل  فلسطني  يف  عاشوا  الذين  التوراتيني،  اليهود  بني  متوازية  عالقة 

يعتمد  باعتباره  التاريخ،  إىل  نظرة حداثية  أوروبا،  من  قَِدموا  الذين  اليهود  وبني 

مساراً تقدمياً ومتتابعاً. وبحسب وجهة النظر هذه، تقوم الذات الجامعية كالعب 
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تاريخي بالدور الذي تؤديه، وتخوض مواجهة ضد أنواع متعددة من العقبات – 

وتخضع  الذايت.  وتجسيدها  حريتها  تقمع  التي   – والثقافية  والنفسية  اإلنسانية 

الرواية الفوق – التاريخية، التي يشهد فيها أبناء األمة اليهودية املوحدة اليقظة، 

ويعودون إىل وطنهم األصيل، للتفكيك بغية البهنة عىل أن الفجوات القامئة بني 

الخرافات املخرتعة ال تجد سنداً وضعياً يعززها ويعضدها عىل أرض الواقع – مثل 

أجل  من  الخرافات  لهذه  السيايس  والتوظيف   – وسليامن  داود  من  كل  مملكة 

تقديم إجابة ألبناء الشعب الذين كابدوا صنوف القمع واالضطهاد والعنف.

املفرتضة  الفوقية  تفكيك  عىل  ما–بعد–الصهيونية  تيار  يعمل  كذلك 

 Methodological( القومية  املنهجية  وأسبقية  الغربية،  األخالقية  للمبادئ 

Nationalism( التي تسوغ السياسات العنرصية واإلقليمية، والتي تنفذها بحق 
الوطن  بصفته  بناؤه  تم  فيام  وطنهم،  يف  يقطنون،  الذين  الفلسطينيني  السكان 

اليهودي. ويدعي املا–بعد–صهيونيني أن الخطاب الصهيوين هو مسار من التفكري، 

دولة  إرسائيل  معتباً   – القومي  الوالء  أساس  عىل  واألرض  العامل  يقسم  الذي 

قومية – مؤكداً حقوق اليهود ووضعهم رافعاً مكانتهم عىل حساب العرب. كام 

نتيجة  باعتباره  الناتج من سياساتهم  األثر  إىل  ينظرون  الصهيونيني ال  أن  يدعون 

مرتتبة عىل هذه السياسات، أو عىل السلوكيات الحقيقية القامئة عىل العنرصية 

والقمع واالضطهاد، بل ينظرون إليها عىل أساس مشاعر معاداة السامية املتأصلة 

تجرأوا عىل  اليهود  إن  يقول  الذي  الواقع  أساسها عىل  يف  تقوم  التي  واملتجذرة، 

تجسيد دولتهم، وتحويلها إىل أمر واقع. ويعمل أتباع تيار ما–بعد–الصهيونية عىل 

تفكيك الطبيعة الجوهرية التي تسم معاداة السامية، والتي ترد يف ثنايا الرواية 

ادعائها  تعزيز  أجل  من  توظيفها  وراء  تقف  التي  األسباب  ويبيّنون  الصهيونية، 

الذي تقول فيه إن »العامل بأرسه يقف ضدنا«، األمر الذي يسهل عليها التعامل مع 

كل انتقاد موجه إليها، أكان داخلياً أم خارجياً.

ما–بعد–الصهيونية  فكر  قدمها  التي  املهمة  املعرفية  املساهامت  ومن 
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إماطة اللثام عن األسس امليتافيزيقية، التي يقوم عليها الفكر الصهيوين، وتزييفها 

أفكاره  بني  املفرتض  الرتابط  عىل  االعــرتاض  خالل  من  وذلك  نفسه،  الوقت  يف 

ومفاهيمه من جهة، وبني تجاربه ومامرساته من جهة أُخرى.

وما–بعد–امليتافيزيقية،  الفلسفية  األسس  ما–بعد–الصهيونية  تيار  ويقدم 

عىل أساس االدعاء القائل بأن االنطباعات التي يشكلها اإلنسان عن الواقع ما هي 

العقلية  املفاهيم  بني  صارماً  قياساً  وليست  اإلنساين،  والتوافق  للتواصل  نتاج  إالّ 

والعامل الحقيقي. ويخضع هذا التفكري التناظري، أكان الهوتياً أم قومياً، للتفكيك 

عىل نحو يثبت الفجوات القامئة بني ما يجري فهمه، وما يجري اختباره وتجربته 

يف العامل الحقيقي، وأمناط التفسري السيايس التي ينطوي عليها الرابط بني الخيايل 

االتجاه  هذا  ويدل  حقيقي.  أنه  عىل  ويقدم  تخيله  إىل  يُصار  والذي  والحقيقي، 

الفلسفي ما–بعد–الصهيوين عىل بنية القوة املتأصلة يف الفكر الصهيوين، وقدرتها 

الخرافات  إىل  ينظر  الذي  الجامعي  الوعي  وبناء  واقع  إىل  الصور  تحويل  عىل 

تيار ما– أتباع  الواقع. ويثبت  يتجزأ من  أصيالً وال  لو كانت جزءاً  املخرتعة، كام 

بعد–الصهيونية أن الصهيونية تستند يف أساسها إىل التفكري االنبعايث الذي يسعى 

للتلميح إىل قيام عالقة إنتاجية مع واقع وعدت به قوة غيبية، ويعتمد عىل الدين 

من أجل تأكيد افرتاضات أساسية ال ميكن إثباتها، من قبيل الوعد اإللهي وإرادة 

ال  الذين  أولئك  مع  للتواصل  مجال  أي  االنبعايث  التفكري  هذا  يفسح  وال  الرب. 

يقبلون االفرتاضات األساسية التي يقوم عليها وال يسلمون بها. وبذلك تتحول هذه 

االفرتاضات إىل تجربة مشوهة ميكن، بل يجب، التغلب عليها وتجاوزها من أجل 

والتجربة  الفكرة  بني  املقاربة  وتستدعي  والتجربة.  الفكرة  بني  االرتباط  تسهيل 

اعتبار  املحافظة عليه، عىل  الفكري واملادي، من أجل  الطاقات، بشقيها  تكريس 

أنه املنطق، وأنه السبب الرئييس الذي يقف وراء الذات. ويف هذا السياق، ال يبذل 

املفكرون الصهيونيون أي محاولة للدفاع عن التطابق القائم بني الفكرة والتجربة، 

التطابق  هذا  لتحويل  يسعون  بل  بينهام،  تطابق  من  هناك  ليس  أن  إىل  نظراً 
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واملقاييس  األدوات  إن هيمنة  الواقع من خالله.  دراسة  رئييس، ميكن  معيار  إىل 

املستخدمة للحكم عىل املقاربة والعالقة بني عالقة إنتاجية وواقع فوق – طبيعي، 

هو ما ينكشف يف النقد الذي يوجهه تيار ما–بعد–الصهيونية إىل الصهيونية، األمر 

الذي يؤدي إىل تقديم مجموعة متفاوتة من أدوات التحليل التي تدافع عن هذا 

النمط من أمناط السلطة.

األسس األنطولوجية

عن  إفصاحه  ما–بعد–الصهيونية  فكر  قدمها  التي  املساهامت  أهم  من 

هذه  إثبات  وميكن  الصهيوين.  الفكر  عليها  يُبنى  التي  األنطولوجية  االلتزامات 

املساهمة من خالل إبراز ثالثة التزامات محورية تبديها الصهيونية، يتعلق أولها 

لهذا  رئييس  نقد  ويظهر  به.  مسلَّم  كتصنيف  اليهودي،  الشعب  بفكرة  بااللتزام 

االلتزام يف نظرية »اخرتاع الشعب اليهودي«، إذ ال تتمثل املساهمة الرئيسية يف 

الصهيونية،  السائد يف  الفهم  وفق  اليهودي،  الشعب  ألبناء  املشرتك  األصل  غياب 

الفكرة  هذه  إخفاء  خاللها  من  الصهيوين  التأريخ  استطاع  التي  الطريقة  يف  بل 

الراسخة، والخروج بصورة مشرتكة ألمة متامسكة وفوق – تاريخية، بحيث عادت 

 Sand 2009;( إىل التاريخ بعد مرور مئات األعوام من منعها من تجسيد وطنها

Eisenstadt and Lissak 1999(. وبحسب وجهة نظر تيار ما–بعد–الصهيونية، 
أخالقي،  أو  أو وضعي  منطقي  موقف  أي  تتبنى  أن  الصهيونية  وسع  يكن يف  مل 

متامسكة  فئة  وبصفته  اليهودي،  الشعب  بأنه  يُعرف  كيان  وجود  التزامها  لوال 

ومرتابطة. لذلك، يجب أن يوجد الشعب اليهودي باعتباره كياناً، كام يجب إقصاء 

أي تشكيك يثور يف شأن متاسكه، يك يُكتب لهذه النظرية البقاء والخلود. ويفرتض 

الفكر الصهيوين أن االختالفات الوضعية بني مختلف الطوائف اليهودية، ما هي إالّ 

نتيجة تشتيت أبناء الشعب بالقوة، والسياسات القمعية التي نفذتها طائفة من 

األعداء التاريخيني بحق هذه الطوائف. وبناء عىل ذلك، متثل الصهيونية يف نظرتها 
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إىل نفسها أنها نظرية تحررية تفيض إىل دمج املنايف، وإعادة الوحدة واللُّحمة إىل 

األمة، بناء عىل القيم املشرتكة بني اليهود وارتباطهم الوثيق بأسالفهم، األمر الذي 

ميّكن أبناء الشعب اليهودي، من إظهار أنفسهم مرة أُخرى يف املرحلة الراهنة من 

التاريخ اإلنساين. ويف هذا اإلطار، يعمل فكر تيار ما–بعد–الصهيونية عىل تفكيك 

بشأن  التساؤالت  ويثري  متامسكاً  كياناً  باعتباره  اليهودي،  الشعب  بوجود  االلتزام 

السياسية  التبيرات  الشك عىل  بظالل  ويلقي  أركانها،  بجميع  الصهيونية  الحركة 

التي نشأت عن هذا االلتزام األنطولوجي.

وأرض إرسائيل هي من االلتزامات األنطولوجية األُخرى التي ينطوي عليها 

فهم  لتيسري  عنه  غنى  ال  رضوريــاً  رشطاً  االلتزام  هذا  ويَُعدُّ  الصهيوين.  الفكر 

بعينها،  تحديات  يفرض  اليهودي  بالشعب  االلتزام  كان  فإذا  الصهيونية.  النظرية 

فإن االلتزام بأرض إرسائيل، باعتبارها مكاناً مادياً يعرّفه الكتاب املقدس، ينطوي 

عىل تحديات وتساؤالت تأيت عىل قدر أكب من التعقيد. ويكمن التحدي الرئييس 

األرض، هذه  حدود  يف  ما–بعد–الصهيونية،  تيار  ويسوقه  النقد،  يتناوله   الذي 

أو  بالقوة،  مرتبطة  مسألة  تُعّد  بشأنها  املتعددة  النظر  وجهات  كانت  إذا  وما 

باملبدأ، فتتحول العالقة القامئة بني أرض امليعاد واألدلة التي تثبت وجود اليهود 

بني األرض  يعررِّف  فالذي  خطر.  تحدٍّ  إىل  الغابر،  الزمن  يف  األرض،  هذه   عىل 

هذين الخيارين املتضادين، إّما أرض امليعاد التي حكمها اليهود يف املايض، وإّما 

يتحول إىل مسألة غاية يف  االستيالء عليها يف سنة 1948،  التي كان ميكن  األرض 

الخطورة. ويدرس تيار ما–بعد–الصهيونية التناقضات القامئة بني هذه املستويات 

املتعددة، التي تبنيرِّ االلتزامات التي يبديها الفكر الصهيوين، ويعزوها إىل مفهوم 

والسياسية األيديولوجية  األسس  يسوغ  وال  التامسك،  إىل  يفتقر  الذي   األرض 

تيار فكر  يسوقها  التي  األُخــرى  التحديات  أحد  ويتطرق  إليها.  يستند   التي 

ما–بعد–الصهيونية بشأن التزام الصهيونية بأرض إرسائيل، إىل وجود اإلنسان عىل 

اإلنساين  الوجود  من  خلواً  تكن  مل  امليعاد  أرض  أن  املعروف  فمن  األرض.  هذه 
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ما أفىض  األعوام، وهو  اليهود هذه األرض عىل مدى مئات  قط، فقد سكن غري 

إىل قيام رابط ال ميكن إنكاره أو التقليل من شأنه. ويف هذا السياق، يتناول أحد 

التزام الصهيونية  تيار ما–بعد–الصهيونية إىل  التي يوجهها  الرئيسية  النقد  وجوه 

األرض،  هذه  عىل  اليهود  لغري  الدميوغرايف  الوجود  وضع  إرسائيل،  أرض  بكينونة 

وعيه  الصهيوين  الفكر  ويثبت  طبيعتها.  عىل  الوجود  هذا  يفرزها  التي  واآلثار 

بوجود غري اليهود يف أرض امليعاد، لكن مدى ما يلزِم نفسه بهذا الوجود، باعتباره 

كياناً  بصفتها  فاألرض  والتساؤل.  للشك  مثاراً  يبقى  املكان،  أنطولوجيا  من  جزءاً 

مسلاّمً به هي حقيقة راسخة يف الفكر الصهيوين، غري أنها حقيقة مسلّمة تنطوي 

املركزية  الصفة  عىل  أو  إلهي،  وعد  عىل  أساسها  يف  وتقوم  محدد،  معنى  عىل 

 التي تتبوأها األرض يف هوية التزام أنطولوجي آخر، هو وجود الشعب اليهودي

.)Gans 2008(

ويتمثل االلتزام األنطولوجي الصهيوين الثالث، والذي يركز عليه فكر تيار ما–

بعد–الصهيونية، يف الزمن التاريخي، إذ يُثبت هذا التيار أن الفكر الصهيوين ملتزم 

بواقع زمني متامسك، يشتمل عىل عدة محطات قومية تضطلع يف مجموعها بدور 

أسايس يف عودة الوعي القومي اليهودي إىل الظهور، والعودة إىل التاريخ والوطن 

 .)Chowers 2012; Eisenstadt and Lissak 1999; Schweid 2012(

الصهيوين عندما  الفكر  الذي يسم  االنتقايئ  الطابع  التيار عىل  أنصار هذا  ويشدد 

يتعلق األمر بالوقت، إذ يعرضون اعتباطية االختيارات التي يخرج بها الصهيونيون، 

وإمكان إعادة ترتيب الزمن التاريخي. وال يدلل هذا األمر عىل التناقضات الداخلية 

تتيح  أن  لها  ميكن  كان  والتي  وطمسها،  البدائل  إقصاء  أيضاً  يثبت  بل  فحسب، 

السياسية. ويفرتض االلتزام األنطولوجي  الزمن، وإىل دالالته  وجود نظرة آنية إىل 

تاريخية، متر عب مختلف  أو واسطة  أداة  القومي، أن وجود األمة يشكل  بالزمن 

الحقب التاريخية وتشكل هويتها وااللتزامات الواقعة عليها.

بالزمن  األنطولوجي  االلتزام  تعرتي  التي  الرئيسية  التناقضات  أحد  ويكمن 
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هاتني  بني  القائم  فاالختالف   .1967 وسنة   1948 سنة  بني  العالقة  يف  القومي 

املحطتني التاريخيتني، يكشف عن توجهات متباينة لدى األمة، وعن معنى تاريخها 

من جانب، والتأثري الذي ترتكه يف مستقبلها من جانب آخر. ومن شأن الجدل الذي 

الزمن،  عن  املتعددة  النظر  بوجهات  يتعلق  فيام  ما–بعد–الصهيونية  تيار  أثاره 

والتي ينطوي الفكر الصهيوين عليها، والدالالت التي تتضمنها، أن تتيح القدرة عىل 

الخروج بنظرة أفضل عن التفسري السيايس للزمن والتاريخ والرواية، وغياب معنى 

أصيل للواقع الزمني عىل نحو يلزِم األمة باعتامد مسار قومي محدد. وبناء عىل 

ذلك، فقد فتح هذا املوقف، الذي عب عنه تيار ما–بعد–الصهيونية، من االلتزام 

لتاريخ  الباب أمام بروز وجهة نظر بديلة  القومي  الصهيوين األنطولوجي بالزمن 

التسليم  فتحّول  الفلسطينيون.  نظر ضحاياها، وهم  األرض، وال سيام من وجهة 

بوجود التاريخ الفلسطيني وواقعه يف الزمن )مبعنى إيجاده( إىل جزء أصيل من 

وجهة التحليل التي يتبناها تيار ما–بعد–الصهيونية. ويف هذا اإلطار، تعاد دراسة 

األدلة الوضعية التي يحملها تاريخ دولة إرسائيل، األمر الذي يثري نقطتني رئيسيتني 

االنتقايئ  الطابع  يف  منهام  األوىل  النقطة  تتمثل  هائلة،  تفرعات  عىل  تنطويان 

القامئة  الصهيونية، والفجوات  الحركة  تاريخ  انتهجتها كتابة  التي  ألعامل األرشفة 

بني الخطاب الرسمي والدراسة األكادميية املستقلة للتاريخ. وقد أثبت املؤرخون 

الذين  الرسمية،  للمؤسسة  التابعون  املؤرخون  به  جاء  الذي  التزوير  هذا  الجدد 

وضعوا أبحاثهم يف إطار الرواية الرسمية للتاريخ.

والعالقة  الوضعية،  التاريخية  األبحاث  نقد  حول  الثانية  النقطة  وتتمحور 

املؤرخون  السياق، سعى  القوة. ففي هذا  األرشيف وعالقات  القامئة بني مصادر 

من  اعتمدوها،  التي  املصادر  نطاق  لتوسيع  ما–بعد–الصهيونية  تيار  أنصار  من 

أجل استكامل تصّور التاريخ، وذلك نظراً إىل أن الوثائق الرسمية التي ميكنها أن 

تساعدهم يف رواية تاريخ الحركة الصهيونية، وال سيام ما يتصل منها بحرب سنة 

بالتايل  وتخفي  املنترص،  الطرف  صوت  عن  تعب  إرسائيل،  دولة  وإقامة   ،1948
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أصوات الضحايا وتطمسها. ومل تتجاهل املساهامت التي قدمها املؤرخون الجدد 

املضامني األخالقية التي تقرتن بإعادة كتابة التاريخ. ومل يساهم هذا األمر يف إضفاء 

طابع إنساين عىل الضحايا فحسب، بل أضفى طابعاً إنسانياً أيضاً عىل املعضالت 

الوجودية لدى اليهود، وأماط اللثام عن االختالف القائم بني الصهيونية واليهودية. 

عند  وإبرازه  التمييز  هذا  عىل  الرتكيز  يجب  أنه  املا–بعد–صهيونيني  يؤكد  لذا، 

التطرق إىل املستقبل، الذي يجب أالّ يشكل امتداداً للحارض واستمراراً له.

األسس األخالقية

اإلرسائيلية –  القومية  الرواية  تفكيك  عىل  ما–بعد–الصهيونية  تيار  يعمل 

اإلرسائيليون –  هيمن  فقد  الرمزية.  سامتها  تقويم  إعادة  خالل  من  اليهودية، 

تفّوق  اعتامدهم عىل  وما–بعد–الصهيوين، جراء  الصهيوين  الخطاب  اليهود عىل 

ما–بعد–الصهيونية  تيار  ويعرتض  الغربية.  الثقافة  يف  وصدارته  الخطاب  هذا 

الرواية  تتناول  التي  الدراسة  منهجيات  تفكيك  طريق  عن  املوقف،  هذا  عىل 

عىل  التيار  هذا  يعرتض  كام  منها.  بديلة  معيارية  منهجيات  وطرح  التاريخية، 

الفكرة التي تقول إن السلطة والقوة تولدان املبادئ األخالقية، وإن إرسائيل هي 

صاحبة الحق األصيل بحكم قوتها. ففي هذا املضامر، تؤكد ما–بعد–الصهيونية 

الخالص،  والخطأ  بالصواب  املتصلة  واالفرتاضات  الليبالية  األخالقية  املبادئ  أن 

الخطاب  الواقع، يتموضع  تُعتب متفوقة أصالً عىل أي مسار فكري آخر. ويف  ال 

وأمناط  سياساته  من  الكثري  يعزز  بحيث  الرشق،  اليهودي يف  والتاريخ  الصهيوين 

تلك  أو  الدميقراطية،  السمة  إىل  تفتقر  التي  القبلية  املجتمعية  العالقات  سلوكه 

به  يقر  الذي  األمر  العربية،  نظرياتها  مع  التشابه  من  أكب  قدراً  تكتسب  التي 

والطاعة  املجتمع،  يف  التديّن  مدى  هو  لذلك  ومثال  األقل.  عىل  الصهيونيون 

العمياء للقيادة، وخصوصاً العسكرية منها، ومكانة العائلة يف الثقافة املجتمعية، 

وعقلية االنتقام بناء عىل العصبية العرقية. كل هذه الصفات تعكس الرأي املا–
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مثل  يترصف  الحداثة  يّدعي  الذي  اإلرسائييل  املجتمع  بأن  القائل  بعد–صهيوين 

محيطه، وبالتايل فهو ال يستطيع الرتفّع عنه. هذا صحيح نسبة إىل االدعاء الذي 

يف  فيل  بأنها  إرسائيل  وصف  الذي  السابق  الحكومة  رئيس  براك،  إيهود  رّوجه 

الغاب، التوصيف الذي أعاد صوغه بنيامني نتنياهو مؤخراً قائالً بأن إقامة الجدار 

العازل عىل الحدود مع األردن تهدف إىل »حامية الفيل من الحيوانات املفرتسة.«

أكب  بقدر  تتسم  نظر  وجهة  ما–بعد–الصهيونية  تيار  يقرتح  املقابل،  ويف 

من النسبية والتكافؤ، وهي وجهة نظر تتواءم يف واقع حالها مع الرواية القومية 

الصهيونية  اختزال  عن  فعوضاً  التاريخية.  أصولها  مع  اتفقت  لو  فيام  اليهودية، 

ما–بعد–الصهيونية،  حركة  الصهيونيون  عامل  مثلام  إيجابية/سلبية،  ثنائية  يف 

سمتها  تستخلص  يك  الفريقني،  كال  منارصي  عىل  املذكورة  النظر  وجهة  تعرتض 

فام–بعد–  تواصلها.  يف  بل  قوتها،  أبعاد  أو  امليتافيزيقية  وقائعها  يف  ال  الرشعية، 

تطويرها  ميكن  وبأنه  املجتمع،  يف  أصولها  تجد  الُمثل  بأن  تعرتف  الصهيونية 

مساحة  توفر  التي  املقاربة،  هذه  وتتيح  ذلك.  عىل  بناء  التواصل،  خالل  من 

الدولة  بشأن  إرسائيل  تعتنقها  التي  املثالية  للتصورات  الدعم  من  كثرياً  أكب 

التي  املعاملة  من  الرشعية  سمتها  اكتساب  عىل  القدرة  الدميقراطية،  وصيغتها 

لُمثلها  الحقيقي  املقياس  هو  وهذا   – فيها  تهميشاً  األكرث  الفئات  مع  تعتمدها 

 األخالقية وتوجهها األخالقي. وييرس الخطاب الذي يتبناه تيار ما–بعد–الصهيونية

اإلرسائيليني،   – اليهود  لدى  األخالقية  املبادئ  إىل  يحتكم  جديد  خطاب  نشوء 

املجتمع  داخل  املشرتكة  األرضية  عن  الكشف  إىل  ترمي  التي  املساعي  إطار  يف 

اإلرسائييل، ومبا ال يقترص عليها. وتشكل هذه األرضية املشرتكة، بحسب املفكرين 

الصهيونيون من خالله تعزيز  الذي يستطيع  الوحيد  املجال  املا–بعد–صهيونيني، 

تقوض  أن  دون  من  والحارض  املايض  وقائع  بني  توفرِّق  ألنها  بالرشعية،  مطالبتهم 

ركائزها األخالقية، من خالل استمرار االحتالل.

ويرتبط تيار ما–بعد–الصهيونية ارتباطاً وثيقاً بالعالقة القامئة بني السيادة 
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والقابعني  املقيمني داخل حدود سنة 1967،  اليهود  اليهودية، وتعاملها مع غري 

تحت االحتالل. فاحتكام اليهود اإلرسائيليني املتواصل إىل الخطاب املزدوج، الذي 

يفرتض أن إرسائيل هي دولة يهودية ودميقراطية، كام لو كانت تقع ضمن حدود 

وتحكم  خارجها،  تقع  التي  املناطق  عىل  تزحف  الذي  الوقت  يف   ،1967 سنة 

فتقمعهم  املناطق  هذه  يف  يعيشون  الذين  الفلسطينيني  ماليني  عىل  قبضتها 

تيار ويدعي   .)Shenhav 2012( اآلن  قامئة  له  تقوم  تعد  مل   وتضطهدهم، 

ما–بعد–الصهيونية أن أنصار الصهيونية السائدة عمدوا إىل تجاهل هذا الواقع، 

اليهودية  السيادة  سّوغت  التي  األخالقية  القيم  مع  تناقضه  من  الرغم  عىل 

املفكرين بعض  ويّدعي   .)Azoulay and Ophir 2012( األول  املقام   يف 

املا–بعد–صهيونيني أنه وحتى يف الحاالت التي يعارض منارصو الصهيونية السائدة 

االحتالل، فهم يتطرقون إىل التبيرات العلامنية التي تسوغ استمراره، وذلك عىل 

أساس التذرع باالعتبارات األمنية، والنحي بالالمئة عىل الفلسطينيني بسبب الواقع 

الذي آلوا إليه )Kasher 2000; Shiftan 1999(. وينتقد أنصار تيار ما–بعد–

الصهيونية األسس األخالقية التي تقوم عليها الفرضية التي تضع املعادلة اليهودية 

بني  تجمع  املعادلة  هذه  أن  ويبينون  الدميقراطية،  املعادلة  مع  جنب  إىل  جنباً 

التي  الجوهرية،  واألبعاد  الدميقراطية  الفلسفة  تشملها  التي  اإلجرائية  العنارص 

تنطوي السيادة اليهودية عليها، األمر الذي يفيض إىل تسويغ السياسات التمييزية 

الدميقراطية.  عليها  تنص  التي  الُمثل  من  األدىن  الحد  إىل  بصلة  متت  ال  التي 

ويكشف هذا النقد عن أن الفجوة الهائلة بني الغاية املطلوبة واملامرسة املتبعة 

ال متثل أمراً هامشياً، بل تشكل تناقضاً جوهرياً يشوب فكر الصهيونية السائدة، 

وهو تناقض يعزز فهامً إثنياً – قومياً وثيقاً للسياسة، ويفّرغ املواطنة من معناها، 

ويضع الهوية العضوية يف موضع يجعل منها املعيار الرئييس إلثبات الوالء. ويشري 

عجز اليهود اإلرسائيليني عن تحديد مصري االحتالل الواقع عىل ماليني الفلسطينيني 

لنحو خمسة عقود، والفرضيات التي يسوقها املستوطنون اليهود بشأن االختالفات 
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القامئة بني االستيطان اليهودي يف فلسطني قبل سنة 1948، واالستيطان اليهودي 

يف املناطق الواقعة خلف الخط األخرض بعد سنة 1967، إىل التناقضات التي تلف 

الواقع  يف  تغيري جوهري  إحداث  إىل  الدعوة  وينطوي عىل  السائدة،  الصهيونية 

 .)Raz–Krakotzkin 2009( السيايس الذي يجب ضامن الحقوق اليهودية فيه

به  الذي خرج  النقد  الرد عىل  معرض  الجديدة يف  الصهيونية  رواية  برزت  وقد 

أتباع تيار ما–بعد–الصهيونية، إذ تعيد هذه الرواية التشديد عىل الصفة الرشعية 

باألرض،  اإلرسائيليني  اليهود  ربط  وتعيد  دولة،  بصفتها  إرسائيل  اكتسبتها  التي 

 كام كانت عليه الحال يف زمن إقامة الدولة، ونشوء الحركة الصهيونية السياسية

قومية  سياسية  أحزاب  متثلها  التي  الجامعات،  هذه  وتتخىل   .)Olick 2003(

التعاون  عىل  القائم  التوجه  عن  اليهودي،  والبيت  الليكود  حزيب  مثل  وميينية، 

اليهود  بني  التعايش  عىل  الفلسطينيني  اعرتاض  وترى  الفلسطينيني،  العرب  مع 

السامية، وتتعامل مع كل هؤالء  والعرب، كام لو كان شكالً من أشكال معاداة 

دأبت  وقد   .)Ram 2007( لها  دميوغرافياً  تهديداً  يشكلون  باعتبارهم  السكان 

توظيف كل من  الجديدة عىل  الصهيونية  تعتمدها  التي  اإلقليمية  األيديولوجيا 

اإلقليمية  ومطالبها  االستيطان  حركة  مساندة  يف  والرمزي،  التاريخي  الخطاب 

.)Newman 2001( باألرض

خالصة:

يتبني من التحليل السابق أن الفكر املا–بعد–صهيوين يصيب قوائم الفكر 

تيار الصهيونية الجديدة، يف الصميم. إذ يقوم هذا  الصهيوين املهيمن، وخصوصاً 

وهنها  مبيناً  أساسها،  من  الصهيونية  العقيدة  مركبات  بتفكيك  النقدي  التيار 

قوة  أن  النقد  هذا  يبني  كذلك  العميل.  وضعفها  املعريف  اتزانها  وعدم  األخالقي 

الصهيونية ليست يف أخالقها، بل يف مامرساتها املبنية عىل عالقات القوة القامئة، 

آمن وسيادة سياسية تضمن مامرسة  اليهود يف مكان  التخيل عن حق  من دون 
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الصهيوين  الخطاب  حنكة  الفصل  هذا  يُبز  ذلك  عن  فضالً  وحريتهم.  ثقافتهم 

املا–بعد–صهيوين،  الفكر  جانب  من  الالذعة  االنتقادات  مواجهة  يف  السائد 

موضوعي  وغري  هدام  ونقد  وموضوعي  بناء  نقد  بني  التمييز  خالل  من  وذلك 

قدرتهم  يجهض  ال  املا–بعد–صهيونيني  املفكرين  نقد  عىل  وااللتفاف  نظره.  يف 

أرشنا  قد  كنا  الذي  منه،  املتشدد  سيام  وال  الصهيوين،  الفكر  قوائم  زعزعة  عىل 

وخصوصاً  اإلرسائيلية،  املؤسسة  أن  من  الرغم  وعىل  السابق.  الفصل  يف  إليه 

مواجهة  أجل  من  األخريين  العقدين  يف  هائلة  موارد  استثمرت  فيها،  األكادميية 

املفكرين  بعض  تهميش  عىل  قدرتها  من  الرغم  وعىل  ما–بعد–الصهيونية،  تيار 

املا–بعد–صهيونيني املركزيني، فإن خروج بعضهم إىل خارج حدود إرسائيل، وعدم 

صوتهم  بقاء  حتام  اإلرسائيلية  األكادميية  املؤسسات  يف  وظائف  عىل  اعتامدهم 

ونقدهم كبوصلة أخالقية ومعرفية مهمة يف دراسة إرسائيل وفكرها السيايس.
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أفكار ختامية

تعكس  الصهيوين  الفكر  يف  الظاهرة  الخالفات  أن  السابقان  الفصالن  يبني 

عدم أحاديته وتناسقه ومتاسكه، كام أن خالفاته واختالفاته كثرية ومعقدة. وعند 

القوتني  تضافر  أن  نجد  األرض،  الصهيوين عىل  للفكر  العملية  الرتجمة  إىل  النظر 

االقتصادية والعسكرية هو الذي عزز السياسات الصهيونية. وكان غياب السيادة 

دولة  داخل  اقتصادياً  اليهودي  االستيطان  متتني  من  جعل  قد   1948 سنة  قبل 

 .)Horowitz and Lissak 1978( الصهيونية  للحركة  رئيسياً  هدفـاً  االنتداب 

الهجرة  تكثيف  كان   ،1948 سنة  حتى  العرشين  القرن  ثالثينيات  أوائل  ومنذ 

الرئيسية  اليهودية إىل فلسطني وبناء قوة عسكرية مستقلة رسية، من األهداف 

الداخيل  النقاش  يبدي  وال   .)Kimmerling 1983( الصهيونية  الحركة  لقادة 

والجغرافية  الدميوغرافية  االسرتاتيجيات  بشأن  السياسية،  التيارات  مختلف  بني 

أظهره  ملا  الحقيقية  للجذور  أخالقي  اعتبار  أي  املالمئة،  والعسكرية  واالستيطانية 

 Ben-Bassat 2013;( واالستيطان  اليهودية  للهجرة  مقاومة  من  الفلسطينيون 

وسيايس  دميوغرايف  واقعني  فرض  وجرى   .)Caplan 1978; Mandel 1976
يصيب  أن  دون  من  األصليني،  فلسطني  سكان  إرادة  ضد  األرض،  عىل  جديدين 

اليهودية الصغرية،  الضمري أي قلق جدّي )Dowty 2001(. وباستثناء املنظامت 

األخالقية  النزعة  ذوي  من  اليهود  املثقفني  بعض  أسسها  التي  شالوم  بريت  مثل 

األحزاب  فإن  الشيوعي،  الحزب  مثل  العربية،  اليهودية  املنظامت  أو  اإلنسانية، 

الصهيونية يف فلسطني، نظرت، يف معظمها، إىل مسعى التسيّد اليهودي كمسعى 

الفلسطينيني  العرب  من  الساحقة  لألغلبية  األساسية  الحقوق  يلغي  ال  أخالقي 

.)Shumsky 2011; Avineri 1981(
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أن  األوىل،  عليها:  الضوء  تسليط  يجب  نقاط  عدة  هذه  مناقشتنا  أظهرت 

الفكر السيايس الصهيوين الجديد ال يقطع مع الفكر الصهيوين التقليدي، كام رسم 

أن  ينكر  كأنه  يبدو  الذي  الفكر  ذلك  الرئيسيون،  الصهيونيون  املفكرون  معامله 

أيديولوجية جديدة، تختلف جوهرياً  يكون الصهيونيون الجدد قد قدموا أفكاراً 

بني  عميقاً  تقارباً  مثة  فإن  فظاظتهم  من  الرغم  وعىل  السائدة.  الصهيونية  عن 

القيم األساسية للوسط املعياري الحايل يف املجتمع والسياسة اإلرسائيليني، واألفكار 

السيايس  املشهد  سادت  التي  والسياسية  األيديولوجية  الحركات  لدى  األساسية 

اإلرسائييل يف املايض. بعبارة أُخرى: وعىل الرغم من لغط اللغة والتنافسات القامئة 

يف شأن الهيمنة السياسية، فهناك تقارب واضح ومبارش بني ما قاله وفعله دافيد 

يقوله  وما  كوك،  هكوهني  أبراهام  والحاخام  جابوتنسيك  وزئيف  غوريون  بن – 

ويفعله بنيامني نتنياهو، وأفيغدور ليبمان، ونفتايل بينت، وزئيف إلكني وياريف 

ليفني، عىل الرغم من اختالف الزمان واملكان والفظاظة. ذلك بأن خطاب التفوق، 

والنزعة التوسعية، واإلقصاء واالستبداد، واألكرثوية، يكاد يكون نفسه، عىل الرغم 

دافيد  أرون  بني  واضح  تقارب  أيضاً  وهناك  إخفائه.  طريقة  يف  االختالف  من 

غوردون وأوري إليتسور، بقدر ما هناك استمرارية واضحة بني بريل كاتزنيلسون 

ويوسف ترومبلدور، من جهة، ويرسائيل هرئيل وبني كاتزوفر، من جهة أُخرى. 

التي  التالعبية،  واملامرسات  األخالقية،  واملبرات  اللغة،  عىل  مرتكز  واالختالف 

يف  الرئييس  والسبب  وطوروها.  ذلك  من  أبعد  اآلخرون  وأخذها  األولون  قدمها 

ترومبلدور،  ويوسف  كاتزنيلسون  وبريل  غوردون  دافيد  أرون  أن  هو  االختالف 

مارسوا التفكري والفعل، يف ظل سلطة سيادة أجنبية، يف حني يفكر ويعمل إليعيزر 

يهودي  سيادي  حكم  ظل  يف  وآخرون،  هرئيل  ويرسائيل  إليتسور  وأوري  شفايد 

يتسامح مع فكرهم، ومينحه املوارد الالزمة يك يتحقق.

النقطة املهمة األُخرى التي نستنتجها من املناقشة السابقة هي أن الفكر 

مناقشتي  جعل  ما  وهذا  موحداً،  متامسكاً  سياسياً  تياراً  ليس  الجديد  الصهيوين 
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تتجنب أي تحليل جوهري أو أحادي، وأي تصوير تبسيطي لهذه الظاهرة املركبة 

الرئيسية –  السامت  أُبرز  أن  حاولُت  ذلك،  من  الرغم  عىل  لكني،  والدينامية. 

وثابتة.  واضحة  بعبارات  الجديدة،  الصهيونية  لدى   – والعملية  األيديولوجية 

عنها،  معبَّ  غري  أو  خفية  للصهيونية  مالمح  مثة  أن  السابقة  املناقشة  وأظهرت 

تقمع  والدولة ال  الجديدة.  الصهيونية  االتجاهات  مع صعود  باتت واضحة متاماً 

الفكر  يف  عميقاً  املنغرسة  واإلقصائية  والتوسعية  العنرصية  السامت  من  تحّد  أو 

مثل  للدولة،  شتى  مؤسسات  تعمل  ذلك،  من  العكس  وعىل  الجديد.  الصهيوين 

وغريها،  اإلسكان  ووزارة  اإلرسائييل،  والجيش  القضايئ  والجهاز  الترشيعي  الجهاز 

لقد  الجديد.  الصهيوين  والفكر  الصهيوين  للفكر  املركزية  القيم  لتعزيز  كوسيلة 

متكن الفكر الصهيوين الجديد من طرح نفسه، كاستمرار مبارش للفكر الصهيوين 

الكالسييك، وكلام انتقد صهيونيون ليباليون هذا الفكر، كان املفكرون واملامرسون 

الصهيونيون الجدد يجلبون األدلة عىل أن املرشوع الصهيوين برمته محل شك، إذا 

مل يواصل تبّنيه األفكار الصهيونية الكالسيكية.

بالنسبة  الصهيونية  أن  حقيقة  متاماً  يدرك  الكاتب  أن  نتذكر  أن  املهم  من 

إىل معظم اليهود هي رؤية العامل املثبتة والسياسة »الطبيعية«، يف عامل منقسم 

بني قوميات، ويف واقع تسعى كل األمم لتقرير مصريها. وأنا كإنسانوي أدرك أيضاً 

املحرقة.  تجربة  بعد  وخصوصاً  اليهود،  معظم  بقلوب  تفوز  الصهيونية  جعل  ما 

يُفهام،  أن  ميكن  ال  الجديدة،  الصهيونية  االتجاهات  وكذلك  الصهيوين  فالفكر 

ويجب أالّ يُفهام مبصطلحات هوياتية جوهرية، ذلك بأن الفكر الصهيوين الجديد 

هو بناء قومي قابل للنزاع، وغري قادر عىل كسب تأييد الصهيونيني كلهم. ولذلك، 

يف  الوقوع  دون  من  الجديدين،  الصهيونينَي  واملامرسة  الفكر  مناقشة  حاولُت 

التعميامت العرقية، إذ ال ميكن تفكيك مركزية الصهيونية يف الحياة اليهودية، أو 

العكس من ذلك، فإن اإلقرار  اليهودي يف األمن وتقرير املصري. وعىل  نقض حق 

إىل  ينظرون  الناس، وكونهم ال  ملجموعة كبرية من  متاماً  أساسياً  األمر  بكون هذا 
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أنفسهم إالّ من داخله، يجعله جديراً باالهتامم، وخصوصاً أن الصهيونيني الجدد ال 

يرون أنفسهم أقل أخالقاً من الصهيونيني التقليديني. لكننا ال نستطيع أن نتجاهل 

ذاتها.  الرشعية عن  نزع  الجديدة من رضوب  الصهيونية  االتجاهات  به  تقوم  ما 

فهي تبنّي أن تقرير املصري اليهودي ال ميكن أن يكون إالّ عنرصياً ومتييزياً، وحشياً 

وشوفينياً. ويف هذه الحالة، وإذا أخذنا يف الحسبان أن نحو خمسة ماليني ونصف 

مليون فلسطيني، يعيشون يف املكان عينه، وال تنظر إليهم الصهيونية الجديدة إالّ 

بعني خالصية وقومية إقصائية، فسوف يستحيل النظر إليها بغري النظرة املأسوية.

يسعون  الذين  والقادة  املثقفني  الجدد  الصهيونيون  املفكرون  يربك 

والحال،  لها.  استمراراً  وليسوا  التقليدية،  الصهيونية  عن  انحراف  أنهم  لتصويرهم 

إن الكشف عن الفكر واملامرسة الصهيونيَني وتبنّي أن الفكر الصهيوين الجديد هو 

وارثهام الطبيعي الذي تفرضه الظروف، يوضحان أن دراسة االتجاهات السياسية 

مع  القطيعة  نظرية  عىل  تقوم  أن  ميكن  ال  اليوم،  إرسائيل  يف  حالياً  الجارية 

الصهيونية التقليدية. صحيح أن التفسريات الحالية لركائز الفكر الصهيوين األربع، 

الفكر  بخطاب  مقارنة  وتطرفاً  فظاظة  أكرث  هي  أعاله،  بيّنا  كام  املتجانسة،  غري 

الصهيوين التقليدي ومامرسته األكرث براغامتية واعتداالً، لكن االختالف يكمن، عىل 

ما يبدو، يف الطريقة التي يتم بها تقديم هذه الركائز وترويجها، وليس يف الخصائص 

الرئيسية والتجسيد األسايس للركائز األربع املعروضة سابقاً. وهذا االستنتاج يكشف 

الفكر واملامرسة الصهيونيَني التقليديني، ويدعو إىل التعامل املبارش مع الصهيونيني 

وبتعابري  أقاصيها.  إىل  األساسية  الصهيونية  األفكار  من حمل  متكنوا  الذين  الجدد 

االنتباه  يثري  الحالية، قد  الرغم من بشاعتها  العملية، عىل  جدلية، فإن مثل هذه 

إىل مكنونات منظومة فكرية تألفت من إخصاب متبادل بني الركائز األربع لالتجاه 

الصهيوين الجديد، وجعلت الحاجة إىل تدخل خارجي أمراً ال غنى عنه، من أجل 

وقف تأثريها يف حقوق وأمن كل من اليهود والفلسطينيني عىل حد سواء.

تيار فإن  أخالقية،  غري  أسس  بُني عىل  الراهن  الواقع  أن  من  الرغم   وعىل 
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ما–بعد–الصهيونية يعرتف بأنه قد يكون من غري اإلنساين التغلب عىل هذا الواقع 

وتجاوزه، من خالل تقويضه وإزالته. بل يتسم هذا التيار بتفكريه يف املستقبل، إذ 

إنه ال يركز عىل تبيرات وجوده، أو يسعى للخروج بتقسيامت جدية بني »نحن« 

عىل  الرصاع  حل  بناء  ميكن  مشرتكة،  أرضية  لبلوغ  يسعى  بل  فحسب،  و»هم« 

أساسها. فمن خالل االعرتاف املتبادل، واعتامد توجه أخالقي واحد، وتبني خطاب 

تصالحي عىل خالف خطاب معارض، ميكن اجرتاح حل يأخذ يف االعتبار الوقائع 

والحاجات القامئة لدى كال الطرفني.

ومن خالل فتح قنوات التواصل وتجاوز النظرة الجامدة والثنائية التي تنظر 

تيار ما–بعد– فإن  بناء عليها،  األغيار، وتتعامل معهم  الصهيونية من خاللها إىل 

الصهيونية – وقياساً مبا تستفيض األدبيات يف رسده وبيانه – يُعتب إيجابياً يف واقع 

حاله. فهذا التيار يأخذ زمام املبادرة بالتأمل الذايت والتعددية والُمثل املجتمعية، 

من دون أن ميثل شكالً من أشكال االنتقاد أو املعارضة املتأصلة.

وبرصف النظر عن تيار ما–بعد–الصهيونية الذي بات يشهد منواً وتوسعاً، 

فإنه ال يزال يعاين جراء حالة من التهميش النسبي يف الحيز السيايس اإلرسائييل 

السائد، وبالتايل يف سياسات هذا الحيز ويف املجتمع اإلرسائييل بصورة عامة. ونظراً 

إىل أن التطور الذي شهدته الصهيونية مع مرور الوقت عمل عىل تكييف الرواية 

اليهودية وتعديلها إىل رواية تتخطى الفرضيات الوضعية وتتجاوزها، فقد تسببت 

التناقضات التي تسود املعسكر ما–بعد–الصهيوين وعجزه عن التوفيق بني املايض 

والحارض، بضياع أي مكاسب جرى تحقيقها يف اتجاه التعايش.

وعىل وجه اإلجامل، تفيض بنا الدراسة النقدية لنشوء الصهيونية وتطورها 

فلم  الزمن،  مر  عىل  يسودانها  والتنازع  الرصاع  فتئ  ما  التي  تجلياتها  إدراك  إىل 

الخطاب  صفو  عكرت  وإمنا  التقدم،  أو  السالم  تحقيق  إىل  التجليات  هذه  تفِض 

إلطار  الجديد  الفهم  ميلك  السياق،  هذا  ويف  فيها.  املتأصلة  التناقضات  بفعل 

القدرة عىل جرس مواطن الخالف، ومتهيد  مبسط، هو إطار ما–بعد–الصهيونية، 
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طريق جديد نحو تحقيق واقع يهودي وفلسطيني مختلف، إذ ميّكن هذا اإلطار 

يتسم  كام  بينها،  القامئة  املشرتكة  القواسم  ويف  نفسها،  يف  التفكري  من  األحزاب 

بكونه إطاراً تصالحياً يساهم يف تقليص حدة التوتر القائم.
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