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كلمة للقارئ العربي
ال بد من كلمة للقارئ العربي والذي قد يدفعه الف�ضول وحب اال�ستطالع ملعرفة
�أ�سباب اهتمامي مبعاجلة ق�ضية ح�سا�سة مثل الدرا�سات اليهودية والبحث يف ق�ضايا
املجتمع الإ�رسائيلي ،لي�س فقط عن طريق الكتب والأبحاث املتوفرة يف اجلامعات
واملكتبات العربية ،بل جتاوز امل�ألوف ،واتباع منهجية الدرا�سة امليدانية كما طورها عامل
الأنرثبولوجيا الثقافية الربيطاين بروني�سالف كا�سرب مالينوف�سكي (،)1942-1884
والذي يرى �أن �إمتام بحث �أكادميي عن الآخر يتطلب ثالثة �أمور� :إجادة اللغة ،والذهاب
�إىل املجتمع �أو اجلماعة املراد بحثها واالنخراط بني طياتها لفرتة زمنية ال تقل عن �سنة،
أخريا �أخذ الوثائق وكل ما كتب عن هذا املجتمع بالدرا�سة والتمحي�ص .وعليه مل يتطلب
و� ً
هذا البحث فقط درا�سة للغة العربية ،واالنخراط يف جمتمعات اليهود ذوي الأ�صول
العربية يف �إ�رسائيل ،بل مرحلة �شاقة وعناء من �أجل احل�صول على ت�رصيحات للدخول
والتنقل يف م�ؤ�س�سات الأر�شيف الإ�رسائيلية من �أجل البحث والتنقيب .ولإي�ضاح �أ�سباب
هذه املجازفة الأكادميية بح ًثا عن املعرفة املوثقة بالآخر اليهودي الإ�رسائيلي �أتذكر واقعة
حدثت يل يف �إحدى مكتبات القاهرة؛ حيث كان هناك رجل ذو مالمح �أوروبية يتجول
ومت�صفحا ب�إمعان يف اجلديد من الكتب عن ال�ش�أن امل�رصي.
مقلبا
ً
بني �أرفف الكتب ً
وبال�صدفة ا�ستمعت �إىل حديث يغ ُلب عليه الهم�س بني بائعني يف املكتب ،عرفت من
خالله� ،أن هذا «اخلواجة» يهودي من �إ�رسائيل ي�أتي من وقت لآخر �إىل م�رص لالطالع
على اجلديد من الكتب .وكان يغلب على حديث العاملني باملكتبة االنبهار والإعجاب
بهذا اليهودي الذي يق�ضي نهاره بني �أمهات الكتب من �أجل ذلك «يعرفون عنا الكبرية
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كثريا فهذا نوع من الوالء
وال�صغرية» ،فتوجهت لل�شابني ،وقلت لهما ال متدحا الرجل ً
للبحث والدرا�سة الأكادميية ،ومل �أعطهما فر�صة للرد ،بل وا�صلت قائلاً  ،ولذلك فقد
ذهبت �إىل �إ�رسائيل للبحث والتنقيب عن ويف املجتمع الإ�رسائيلي ،فغلب على وجهيهما
خليط من التعجب وحب اال�ستطالع ال يخلو من التوج�س .وقد انعك�س على �س�ؤال
�أحدهما ،هو ح�رضتك م�رصي؟ فقلت نعم« ،ب�س �إزاي تروح �إ�رسائيل و�إيه موقفك من
اللي بيعملوه يف الفل�سطينيني»؟ ،فوا�صلت حديثي مت�سائلاً  ،ملاذا حني ي�أتي الإ�رسائيلي
لدرا�سة املجتمع امل�رصي ،يكون «�شاطر» و«عايز يعرف عنا ال�صغرية والكبرية»،
فانعك�ست النظرة حينما قلت �إنني كنت هناك ومن �أجل نف�س الأ�سباب! ملاذا ينظر
للباحث العربي حني يذهب �إىل �إ�رسائيل للبحث والتنقيب بالريبة والت�شكيك يف الوطنية،
ملاذا ال يكون الباحث العربي هنا «�شاطر» و«يريد �أن يعرف عنهم ال�صغرية قبل الكبرية».
احلق �أنني ال �أود بهذه الرواية �أن �أكون هذا الباحث �أو ذاك ،فهذا ال يعنيني يف �شيء،
�إمنا توجهت للقارئ ب�رسد هذه الق�صة كنقطة انطالق للتدليل على هوة معرفية بني العرب
و�إ�رسائيل� .إي�ضاح �أ�سبابها ينقلني و�إياكم �إىل كتاب �أ�صدره الكاتب وال�صحفي امل�رصي
�أحمد بهاء الدين ( )1996-1927قبل هزمية  1967بعامنيُ .عرف عن �أحمد بهاء الدين
توجهه القومي العربي مع اهتمام خا�ص بق�ضية العرب الأوىل؛ ق�ضية فل�سطني ،وهو
ما دفعه لكتابة العديد من الكتب متناولاً فيها الأبعاد املختلفة للق�ضية الفل�سطينية .يف
عام  1965ن�رشت دار الهالل امل�رصية �أحد �أهم الكتب التي ّ
�سطرها قلم �أحمد بهاء الدين
ومنتقدا فيه التناول
حتت عنوان «�إ�رسائيليات» عالج فيه ق�ضايا خمتلفة للمجتمع الإ�رسائيلي،
ً
املعريف العربي لإ�رسائيل وال�ش�أن الداخلي للدولة العربية بالكلمات الآتية:
مع �أن �إ�رسائيل مو�ضوع تطرقه ال�صحافة والإذاعات يف �شتى �أنحاء البالد العربية

كل يوم بل وكل �ساعة ،ف�إن ما نعرفه عنها قليل! يخيل يل �أن �أكرث حديثنا يتجه �إىل �إ�رسائيل
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مبعناها املبا�رش� ،أي �إ�رسائيل الدولة التي قامت بالغزو ،والتي حتتل من الأر�ض العربية

م�ساحة حمدودة� .إ�رسائيل التي قامت بفعل قوى �أجنبية ،وما زالت ت�ستمر بهده القوى.

�إ�رسائيل التي ال تقتنع مبا حققت ،بل �إنها ال تكف عن طلب املزيد من املهاجرين ،وعينها

دائما على املزيد من التو�سع� .إ�رسائيل بهذا املعنى املبا�رش الوا�صل للعني املجردة نتحدث
ً

نادرا
عنه كل يوم وكل �ساعة ..ولكن الذي ال نتحدث عنه ً
كثريا ،وال نتوقف عنده �إال ً
هو� :إ�رسائيل مبعنى التحدي احل�ضاري الذي تنطوي عليه.

كثريا يف تناوله للداخل الإ�رسائيلي عما كان يف
مل يختلف الو�ضع العربي
ً
ال�ستينيات ،فاملتابع لالهتمام العربي ب�إ�رسائيل �إىل يومنا هذا يرى �أن الدولة العربية بهذا
املعنى الأيديولوجي املبا�رش املاثل للعني العربية املجردة هي مثار حديث يومي متوا�صل
دومنا انقطاع ،ولكن ما يفوتنا دو ًما عندما ن�سرت�سل يف احلديث هو �إ�رسائيل مبا تعنيه من
حتد ح�ضاري .ومواجهة هذا التحدي ال تكون يف ع�رصنا احلايل بتجي�ش اجليو�ش ،كما
ٍّ
أي�ضا ال تعني
ال تعني �سب ولعن الآخر الإ�رسائيلي من �أجل �إر�ضاء ذات اجلريحة ،بل و� ً
كثريا ما يكون على ح�ساب الطرف
اجللو�س على طاولة مفاو�ضات من �أجل حل �سيا�سي ً
الفل�سطيني �أو العربي ال�ضعيف� .إن القوة يف عامل يفتخر باالنتماءات وال�رشاكة احل�ضارية
�إمنا تعني املعرفة .ف�إذا ما نظرنا �إىل ال�رصاع العربي الإ�رسائيلي منذ عام � 1948إىل اليوم
�أدركنا مدى ال�ضعف العربي يف درا�سة الآخر الإ�رسائيلي .وهنا تربز �أهمية تفعيل االهتمام
املعريف لدار�سة الآخر الإ�رسائيلي .وعلى الرغم من وجود بع�ض الأكادمييني العرب الذين
يتمتعون مب�ستوى جيد ومعرفة ال ب�أ�س بها باللغة العربية؛ ف�إن ن�شاطهم الأكادميي ينح�رص
فقط يف ترجمة مقتطفات من ال�صحف العربية بالإ�ضافة �إىل الدرا�سات اللغوية املقارنة.
ويف ظل التغييب املعريف بالآخر اليهودي-الإ�رسائيلي جنح العديد من املثقفني العرب يف
�إغناء املكتبات العربية بكثري من كتابات �إر�ضاء الذات عن طريق �شيطنة العدو والتنب�ؤ
بنهايته العاجلة.
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وعلى العك�س متا ًما ،فاملتابع للم�ؤ�س�سة الأكادميية الإ�رسائيلية يالحظ تفوقها الوا�ضح
على مثيلتها العربية ،الأمر الذي ال يحتاج �إىل براهني خا�صة .غري �أنه تفوق ال يعود �إىل
قدرة �إ�رسائيلية خارقة �أو �سوبرمانية �صهيونية يهودية يف مواجهة عقل عربي �صحراوي
الن�ش�أة ،عاطفي الإنتاج ،كما تروج بع�ض الأقالم ال�صهيونية� .إن اجلامعات الإ�رسائيلية
ومعها م�ؤ�س�سات البحث مل تكن حم�صنة من االنزالق وراء �أهواء العمل ال�سيا�سي ،لدرجة
وكثريا ما متت �أدجلتها و�صارت �أداة
�أنها تفاعلت مع القوى ال�سيا�سية يف �إ�رسائيل،
ً
للم�رشوع القومي ال�صهيوين .وعلى الرغم من التداخل بني الأكادمييات والأيديولوجية
منذ ن�ش�أة الدولة العربية ،ف�إن امل�ؤ�س�سة الأكادميية الإ�رسائيلية جنحت يف توا�صلها مع مثيلتها
يف �أوروبا وكندا والواليات املتحدة الأمريكية ،مما عاد على الأكادميية الإ�رسائيلية بكثري من
عرفه الباحث الأمريكي ،فل�سطيني الأ�صل
النفع املعريف ،فتبنت الرتاث اال�ست�رشاقي كما ّ
�إدوارد �سعيد ( ،)2003-1935مبعنى ارتباط الباحث الإ�رسائيلي الدار�س للمجتمعات
ً
أيديولوجيا مب�صالح و�أجندة بالده ال�سيا�سية .وعلى الرغم من هذا التداخل
ارتباطا �
العربية
ًّ
بني الأكادميية الإ�رسائيلية و�سيا�سة الدولة ،ف�إن امل�ؤ�س�سات الأكادميية الإ�رسائيلية جنحت يف
تطوير طرق ومناهج لبحث ودرا�سة الآخر العربي .وتبنى كثري من �أبنائها منهجية البحث
كثريا من امل�شاق للذهاب �إىل
العلمي يف تناول املجتمعات العربية ،وبذل العديد منهم ً
املجتمعات العربية ،ومل ينح�رص هذا فقط على جمتمعات عربية عقدت اتفاقيات �سالم مع
�إ�رسائيل ،بل تعداها �إىل تلك التي ما زالت يف حالة عداء ر�سمي مع الدول العربية .وعليه
ف�إن دءوبية الأكادمييني الإ�رسائيليني وانكبابهم على درا�سة الآخر العربي ،بغ�ض النظر عن
ت�سخري هذه الدرا�سات لأهداف �سيا�سية جعل الن�صيب املعريف الإ�رسائيلي باملجتمعات
العربية يفوق الن�صيب املعريف العربي ب�إ�رسائيل.
وعودة �إىل الدرا�سات اليهودية والإ�رسائيلية يف العامل العربي نرى �أن �أ�سباب
معرفيا �إمنا يعود �إىل الأيديولوجيات القومية والدينية وهيمنة هذه الأيديولوجيات
ت�أخرها
ًّ
على املجتمعات العربية ،ويف هذا الإطار ُنظر لإ�رسائيل على �أنها تهديد للأمن القومي
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العربي تارة �أو تهديد للهوية الإ�سالمية للمنطقة العربية تارة �أخرى .ومن ثم ُح�رص ال�ش�أن
الإ�رسائيلي يف الغالب يف �أيدي الأجهزة الع�سكرية واملخابراتية وباقي الأجهزة الأمنية.
وقد عانت الدرا�سات اليهودية والإ�رسائيلية يف العامل العربي من اعتبار االهتمام ب�إ�رسائيل
نوعا من الدعاية ال�سيا�سية التي تربر الفعل
نوعا من الرفاهية ال عالقة له بال�رضوريات �أو ً
ً
ال�سيا�سي �أو انعدامه �أو حكره على فئة من الأكادمييني و�أهل الر�أي ممن �ساروا على هوى
احلاكم .وعليه فالويل والثبور وعظائم الأمور ملن يهتم ب�إ�رسائيل خارج الإطار الر�سمي،
ُي َّ
أمنيا .وانطالقًا من هذه الر�ؤية ال�ضيقة،
�شكك يف وطنيته و ُير َمى باخليانة ،بل وقد ُي َ
�ساءل � ًّ
ميكن تلخي�ص مراحل التناول العربي لإ�رسائيل واليهود من عام � 1948إىل اليوم على
النحو التايل:
�إن �إ�رسائيل كيان ال وجود له ،م�صطنع ،جمرد ظاهرة عابرة وبالتايل فلي�س للعرب
منفعة من درا�سة كيان حمكوم علية بالزوال .وتعك�س هذا الر�ؤية تداخل القناعة ال�سيا�سية
والأيديولوجية بعدم �رشعية �إ�رسائيل يف الوجود مع القناعة الأكادميية العربية بفقدانها
ملقومات الوجود ،و�أنها دولة ال م�ستقبل لها يف املنطقة العربية .وبالتايل فال فائدة ترجى
�إذن من درا�سة تاريخ اليهود ،اللهم �إال �إذا ُو ِّظف هذا التاريخ لك�شف عورات و�أالعيب
الكيان الإ�رسائيلي اليهودي من بداية التاريخ �إىل اليوم.
�إن املكون الرئي�سي لإ�رسائيل هو �سيا�ستها اخلارجية ودورها يف املنطقة العربية
على اعتبار �أنها «كيان �أمريكي ،وذراع �أمربيايل ،وورم �رسطاين خبيث يجب ا�ستئ�صاله
من اجل�سد العربي اجلريح» ،وعليه ال فائدة من درا�ستها ودرا�سة �أو�ضاعها الداخلية.
وتربت وترعرعت النظرة للمجتمع الإ�رسائيلي على �أنه جمتمع متجان�س ي�ضم يف طياتها
ع�صبات �صهيونية و�أالعيب يهودية تدير ال�سيا�سة الغربية من �أجل الت�آمر على الأمة العربية
وم�شاريعها التحررية.
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�إن االهتمام بال�شئون اليهودية والإ�رسائيلية �إمنا هو بالدرجة الأوىل �ش�أن �أجهزة
الدولة الأمنية ،فمن �أراد على الرغم من ذلك التعاطي معه ،فعليه �أن يتبنى الفكر ال�سيا�سي
الذي تروجه الدولة �أو �أيديولوجيات �أخرى ت�سود ال�شارع .وهكذا تبارى رجال الفكر
والثقافة يف ت�أييد ،بل واملزايدة على اخلطاب ال�سيا�سي العربي؛ فقاموا � -إميانًا منهم
بامل�رشوع القومي العربي الراف�ض لإ�رسائيل  -بـ «ت�صنيع» النظرة الأيديولوجية نافني
الوجود الإ�رسائيلي ،وناكرين االختالف بني ال�صهيوين والإ�رسائيلي واليهودي ،ورامني
كل من يخالفهم الر�أي بخيانة امل�صلحة العربية.
كانت هذه التوجهات يف �إطار رف�ض عربي للوجود الإ�رسائيلي يف فل�سطني� ،إىل �أن
وعقدت معاهدات ال�سالم امل�رصية والأردنية واتفاقات �أو�سلو بالإ�ضافة �إىل
تغري الزمان ُ
مبادرات عربية �أخرى داعية لل�سالم مع �إ�رسائيل ،ناهيك عن احرتام القوى الإ�سالمية ،بعد
و�صولها للحكم كنتيجة ملا ُعرف بالربيع العربي ،ملعاهدات ال�سالم العربية الإ�رسائيلية،
بل وتبنيها اخليار ال�سلمي يف حل الق�ضية الفل�سطينية وال�رصاع العربي الإ�رسائيلي .ومع
هذه التغريات مل يعد بالإمكان ا�ستمرارية نفي وجود الآخر الإ�رسائيلي وح�رص التناول
العربي يف �رشعية �إ�رسائيل �أو عدم �رشعيتها؛ �إذ مل يعد احلديث عن �إ�رسائيل حدي ًثا عن كيان
ا�صطناعي ،بل حدي ًثا عن دولة يبلغ �إنتاجها القومي جمموع �إنتاج ما كان ُي�سمى بـ «دول
املواجهة العربية» جمي ًعا .وتعد معدالت النمو االقت�صادي فيها من �أعلى املعدالت يف
العامل ،كما يزيد حجم ما تنفقه على م�ؤ�س�ساتها التعليمية والأكادميية على حجم ما تنفقه
الدول العربية جمتمعة.
كما �أنه مل يعد بالإمكان االكتفاء بتحميل وزر كل ذلك على امل�ساعدات التي تغدق
بها الدول الأوروبية والأمريكية على �إ�رسائيل ،وال احلديث عن امل�ؤامرة اليهودية العاملية
�أو عن �سوبرمانية يهودية �صهيونية خارقة ،لأنها وجوه لنف�س عملة املوقف الال تاريخي

18

كلمة للقارئ العربي

الك�سول يف درا�سة الآخر اليهودي والإ�رسائيلي� .إن �إ�رسائيل  -برغم تعار�ض قواها
الداخلية وتناق�ضها مع بع�ضها  -قد جنحت يف بناء نظام اجتماعي واقت�صادي وثقايف
آثارا �سلبية على
متطور �أهملنا نحن العرب درا�سته طويلاً � ،إهمالاً مل يخلف وراءه �إال � ً
تقديراتنا وح�ساباتنا وخطواتنا ال�سيا�سية يف احلرب وال�سلم.
ف�إذا ما تركنا �إ�رسائيل و�أو�ضاعها الداخلية واجتهنا �إىل العامل العربي ور�ؤيته احلالية
خ�صو�صا ،ال�صطدمنا  -منذ عقد اتفاقيات �سالم عربية
لليهود عمو ًما والإ�رسائيليني
ً
مع �إ�رسائيل وتولد رغبة عربية داعمة ال�سرتاتيجية �سلمية  -بان�شطار �أهل الفكر العربي
املعا�رص �إىل تيارين يق�صي �أحدهما الآخر ،ويدعي احتكار احلقيقة املطلقة ،وي�ؤ�صل
لذاته مبرجعية لي�س له بها عالقة مبا�رشة ،م�ستخد ًما يف ذلك احلجج ال�سجالية والرباهني
ال�سجعية يف �إثبات دعواه و�إبطال دعوى من خالفه الر�أي .فثمة تيار من �أهل االنتليجن�سيا
العربية ي�سعى ملد ج�سور ال�سالم مع ال�رشيك ال�رشق �أو�سطي اجلديد ،بل والذهاب �إىل �أنه
ال �سبيل �إال االندماج التام والكلي مع ثقافة الآخر خللق �رشق �أو�سط جديد ،وثمة تيار
�آخر راف�ض لكل �صور التعاطي مع العدو ال�صهيوين و ُم�رص على �أنه ال حل �إال االعت�صام
بالذات كمخرج من كبوتنا العربية الإ�سالمية ال�سائدة؛ بهدف مواجهة الآخر الإ�رسائيلي
اليهودي واال�صطدام به.
التيار الأول يدعو �إىل الذوبان يف �رشق �أو�سط جديد؛ بحيث ن�صبح جز ًءا من هذا البنيان
اجلديد ً
لفظا ومعنى وحقيق ًة و�شكلاً  .وبحيث ينبغي علينا �أن ن�شعر اليهودي الإ�رسائيلي ب�أننا
يقومها ،ونحكم على طبائع الأمور كما يحكم
نرى الأمور كما يراها ِّ
ونقوم الأ�شياء كما ّ
وداعيا �إىل مطابقة الآخر وطي �صفحة
هو عليها .وهذا تيار يرى نف�سه ممثلاً للربالية �أوروبية،
ً
جهدا
املا�ضي وراف ًعا �شعار التنوير على غرار التجربة الأوروبية� .أما التيار الثاين فال يدخر ً
لإعالن �أن هدفه هو �إيجاد ف�ضاء ثقايف خا�ص به ،ي�ؤ�س�سه على ما مر من ما�ضيه ،القومي منه
�أو الديني ،ف�ضاء يكون لليهودي فيه دور املحكوم ال احلاكم.
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أ�سا�سا
و�إذا كان التيار الأول يرى يف التفاعل ال�سلمي مع اليهودي الإ�رسائيلي � ً
مل�ستقبل �أمثل ملنطقة ال�رشق الأو�سط ،دون �أخذ ال�سياقات الثقافية والتاريخية يف االعتبار،
تلك ال�سياقات التي متيز الواقع العربي الإ�سالمي عن الواقع الإ�رسائيلي كنتاج النتماء
يهودي للغرب «اليهود الأ�شكناز» وال�رشق العربي الإ�سالمي «اليهود ال�سفاردمي �أو
امليزراحيم» ،ف�إن التيار الثاين يبحث عن نقاء ثقايف مطلق ي�ستمد مكوناته من املا�ضي من
�أجل حتجيم الآخر اليهودي الإ�رسائيلي �إن عز الإجهاز عليه.
و�سط تخا�صم هذين املوقفني اللذين ي�شطران واقع احلياة الثقافية ،بل وال�سيا�سية
احلالية ،ميكن لنا �أن ن�ستنتج ما يرمي �إليه التياران :فبينما ي�سعى التيار الأول �إىل جتميل
الآخر اليهودي الإ�رسائيلي وبالتايل قبوله ،يعمل التيار الثاين على ت�شويهه ومن ثم رف�ضه.
فرجال التيار الأول هم رجال املطابقة مع الآخر ،وحملة لواء التيار الثاين هم �أ�صحاب
رف�ض هذا الآخر .وموقف ٍّ
كل منهما والئي وامتثايل وغري نقدي ،ولن يف�ضي �إال �إىل
مزيد من فقد الهوية الذاتية من خالل املطالبة مبطابقة الآخر �أو مبزيد من العزلة عن الآخر
اليهودي الإ�رسائيلي كما ي�سعى التيار الثاين.
ولعل القا�سم امل�شرتك بني التيارين �أنهما ميثالن ظاهرة رغبوية� ،أي �أن �أهدافهم
الهوة ما بني الرغبة والو�صول �إليها.
تنح�رص يف �إبداء الرغبة ،دون النظر بعني االعتبار �إىل ّ
وعليه نرى �أن التيارين ُيغيبان عن وعي �أو عن ال وعي ما ن�سميه بـ «الر�ؤية املعرفية».
ونعني بذلك �إمياننا ب�أن ما نحتاج �إليه يف تعاطينا مع الآخر اليهودي الإ�رسائيلي هو ر�ؤية
معرفيا
عميقة تنظر يف ما وراء ر�ؤية العني املجردة� .إن مثل هذه الر�ؤية ت�ستلزم ابتعا ًدا
ًّ
عن الآخر ،لكي نتمكن من ر�ؤيته ر�ؤية مو�ضوعية بعيدة عن ثنائية قبوله �أو رف�ضه .كما
أمرا ممك ًنا
ت�ستوجب هذه الر�ؤية املعرفية انف�صا ًال رمز ًّيا عن الأنا مما يجعل مراقبة �أفعالها � ً
دون االنزالق وراء �شهوات �إ�شباع الذات مبا ي�ستهويها من الآراء.
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أخريا �إىل هذا الكتاب ،الذي ال نود �أن نح�سبه على هذا التيار �أو ذاك� ،إمنا
ونعود � ً
ي�أتي عن قناعة معرفية ،لإ�رسائيل ككيان �أوروبي ا�ستعماري ،ومفارقة تاريخية ،ولدت
كنتيجة ال�ضطهاد �أوروبي ليهودها ،ويدفع ثمنه ال�شعب الفل�سطيني .وهذا املوقف
ال ينبع عن موقف �سيا�سي بقدر ما ينطلق من قناعة معرفية �أ�س�س لها عامل االجتماع
الفرن�سي وامل�ست�رشق ذو الأ�صول اليهودية والتوجه املارك�سي ،مك�سيم رودن�سون
( )2004-1915يف مقال حول �إ�رسائيل كدولة ا�ستعمارية ،قام ب�إ�صداره بداية يف
مار�س عام  1967حتت عنوان «�إ�رسائيل ،كيان ا�ستعماري؟» يف �إطار عدد خا�ص عن
ال�رصاع العربي الإ�رسائيلي ملجلة الأزمنة احلديثة ،وحتت رئا�سة حترير م�ؤ�س�سها الفيل�سوف
أي�ضا
الفرن�سي املعروف جان بول �سارتر ( .)1980-1905ويف الإطار املعريف ذاته ت�أتي � ً
كتابات �أ�ستاذ التاريخ الأوروبي احلديث والظابط ال�سابق يف اجلي�ش الإ�رسائيل ،توين جدت
معتربا �إ�رسائيل يف
( ،)2010-1948والذي عاد يف مقال �شهري له لي�ؤكد �آراء رودن�سون
ً
�شكلها احلايل ،لي�س فقط كيانًا ا�ستعمار ًّيا ،بل مفارقة وخط�أ تاريخي يجب ت�صحيحه.1
وانطالقًا من هذا الأر�ضية والقناعة املعرفية ،فيما وراء الطرح الع�سكري �أو ال�سلمي
دورا يف درا�سة هذا املجتمع
لل�رصاع العربي الإ�رسائيلي� ،أرى �أن للمثقف والباحث العربي ً
وتنقيبا ،وذلك باملفهوم التفكيكي عند الفيل�سوف الفرن�سي جاك دريدا
وتفكيكه بح ًثا
ً
( ،)2004-1930من �أجل تفعيل البنية املعرفية العربية عن املجتمع الإ�رسائيلي والتاريخ
اليهودي .يف �إطار هذه القناعة وانطالقًا من هذه اخللفية املعرفية ،ولدت فكرة هذا
الكتاب ،وللقارئة والقارئ الكلمة الأخرية يف احلكم عليه ،وبالتايل لهما احلق كل احلق
يف رف�ضه �أو قبوله.
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كلمة شكر
ُبني هذا الكتاب على ر�سالة للدكتوراه من معهد العالقات الدولية التابع لق�سم
العلوم ال�سيا�سية التابع لكلية العلوم االجتماعية والفل�سفية .ويف هذا الإطار وقبل التوجه
�إىل القارئ الكرمي وجب التوجه ببع�ض الكلمات لكل من دعمني يف �إخراج و�إجناز
والدي ،فعلى الرغم من الرتاكم العدائي الناجت عن
هذا العمل .و�أذكر يف املقام الأول
ّ
ال�رصاع العربي الإ�رسائيلي ومركزية املعاناة الفل�سطينية يف هذا ال�رصاع ،فقد تعلمت من
�أبي و�أمي احرتام «الآخر اليهودي» و�أخذه م�أخذ اجلد .وعليه �أهدي كتابي هذا لوالدي
الكرميني .ومن بعد الإهداء ي�أتي ال�شكر :وهنا �أتوجه بال�شكر لأ�ستاذ العلوم االجتماعية
يف اجلامعة العربية باروخ كيمرلنج ( - )2007-1939والذي ُع ِرف مبواقفه النقدية
علي
للفكرة ال�صهيونية  -ملا �أمدين به من م�ستندات �أر�شيفية وم�صادر و�أبحاث ومل يت�أخر َّ
بنقا�شات حول الدين والأيديولوجية يف الدولة العربية .واليوم وبعد ابتعاده عن عاملنا
علي تقدمي ال�شكر له .و�أتوجه ب�شكر خا�ص ل�شخ�ص �أ�ستاذي الفا�ضل وم�رشف
وجب َّ
ر�سالة الدكتوراه الربوفي�سور الأملاين كالو�س جريد جي�سني ،والذي ا�صطحبني يف الإطار
النظري تارة بالنقا�ش وتارة بالن�صيحة حول منهج الهيمنة كما عرفه املفكر الإيطايل
أي�ضا �أتوجه بال�شكر
�أنطونيو جرام�شي وكيفية تطبيقه على �إ�رسائيل كحالة درا�سيةً � .
لأ�ستاذ التاريخ مو�شي ت�سوكرمان املعروف بانتقاده للأيديولوجية ال�صهيونية؛ ملا قدمه يل
أي�ضا �أتوجه بال�شكر لأ�ستاذي والذي اعتربته
من م�صادر علمية لهذا البحث ون�صائحهً � .
روحيا يل ،الأ�ستاذ الأملاين هو جلر براي�سلر ()2006-1943؛ ذلك الرجل الذي
�أ ًبا
ًّ
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ع�شق ال�رشق وق�ضى فيه زم ًنا طويلاً قبل �أن يعود �أ�ستا ًذا للعلوم الدينية بجامعة اليبزج،
مل يت�أخر الأ�ستاذ براي�سلر يف ت�شجيعي على درا�سة اليهوديات واملجتمع الإ�رسائيلي؛
�إميانًا منه ب�أهمية بناء بنية معرفية عربية عن �إ�رسائيل خا�صة والدرا�سات اليهودية عامة .يف
أي�ضا تقدمي ال�شكر مل�ؤ�س�سة هايرن�ش بول الأملانية ملنحة الدكتوراه التي
هذا الإطار وجب � ً
ا�ستمرت ثالث �سنوات ،وبدونها مل يكن يل �أن �أجنز هذا العمل الأكادميي ،وهنا �أخ�ص
جميع العاملني بال�شكر والتقدير وخا�صة ال�سيدات الأفا�ضل �أوالزيربت ،ويوتا هيلم،
أي�ضا �أتوجه ب�أ�سمى معاين ال�شكر والعرفان للعاملني بق�سم ال�رشق
وجربيالتالينباخ .و� ً
الأو�سط مب�ؤ�س�سة هايرن�ش بول ،وخا�صة ال�سيد برنارد ا�سباخ ،وم�ساعدته ال�سيدة ريناتا اي�سبا؛
لتوفريهما نفقات طبع �أطروحة الدكتوراه باللغة الأملانية.
كما �أتوجه بال�شكر لكل من �أعانني على احل�صول على ت�رصيح للدخول والعمل
يف م�ؤ�س�سات الأر�شيف الإ�رسائيلي؛ مثل �أر�شيف الربملان الإ�رسائيلي والأر�شيف الوطني
الإ�رسائيلي و�أر�شيف حزب العمل الإ�رسائيلي و�أر�شيف اجلي�ش الإ�رسائيلي وكذلك �أر�شيف
احلركة ال�صهيونية الدينية .يف هذا الإطار �أ�شكر ال�سيدة �إلينا مو�سكوفيت�س وعائلتها لكرم
�ضيافتهم ،كما �أ�شكر الأديبني العراقيني الأ�صل �شيمعون باال�س و�سامي مي�شائيل؛ حيث
�أمداين باملعلومات القيمة عن و�ضع اليهود العراقيني يف �إ�رسائيل� .أما �إيلي باال�س ب�أ�سلوبه
الودود ،ف�أنا �أ�شكره ب�شدة؛ حيث ي�رس يل املدخل جلموع الناخبني من حزب �شا�س الديني.
آخرا� ،أحب �أن �أ�شكر جناة عبد احلق وعاطف بطر�س؛ حيث كانا
و� ً
أخريا ولي�س � ً
ودائما ما كانا يوجهانني
ي�ستمعان ب�إن�صات وتفتح الهتماماتي باملجتمع الإ�رسائيلي،
ً
ويلفتان نظري لكل ما هو جديد.
العديد من الأ�صدقاء واملعارف �ساعدوا ودعموا ظهور هذا العمل .فلهم جمي ًعا
�أتوجه ب�أ�سمى �آيات ال�شكر والعرفان.

24

كلمة �شكر

وال ميكن يل �أن �أنهي كلمتي هذه �إال بكل �شكر وتقدير و�إعزاز للدكتور خالد عزب،
الذي اهتم بهذا الكتاب خري اهتمام ،فن�رش عنه مقالاً يف جريدة احلياة اللندنية ،ومن
�سعيا دءو ًبا يف ترجمة هذا الكتاب و�إخراجه للقارئة والقارئ العربي� .إىل
ثم �سعى ً
الدكتور خالد خال�ص ال�شكر والتقدير .ومن الدكتور خالد عزب �أتوجه بال�شكر
�إىل مكتبة الإ�سكندرية وفريق العمل امل�ساعد للدكتور خالد ،و�أخ�ص يف هذا ال�سياق
الأ�ستاذة �شريين جابر؛ ملا قامت به من جمهود يف جميع مراحل �إخراج هذا الكتاب.
أي�ضا �أتقدم بال�شكر للمرتجمة �شريين عبد احلليم القباين؛ ملا قامت به من جمهود ،خا�صة
و� ً
مع تداخل اللغة الأملانية مع العربية والإجنليزية ،لها جزيل ال�شكر على ما �أظهرته من
احرتافية.
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المقدمة
يهدف هذا الكتاب �إىل تناول �أمرين متداخلني ،الأمر الأول هو معاجلة �إ�شكالية
هجرة اليهود العرب كحملة لثقافة عربية �إ�سالمية يف جمتمع غلب على م�ؤ�س�سيه الهوية
اليهودية الأوروبية .ويف هذه الإطار ي�ستعر�ض الكتاب عالقة يهود ال�رشق الإ�سالمي
مع يهود �أوروبا امل�سيحية ،وي�أخذ بالبحث والتحليل كيفية جلبهم �إىل �إ�رسائيل من م�رص
والعراق و�سوريا واليمن واملغرب على �سبيل املثال ،ومن ثم ينطلق الكتاب يف درا�سة
�سيا�سة ا�ستيعاب يهود البالد العربية يف جمتمع و�إن كان يفاخر بيهوديته� ،إال �أنها يهودية
ذات �صبغة �أوروبية ،املن�ش�أ والثقافة .وهنا ال نتبع ب�أية حال من الأحوال منهجية ا�ستعرا�ض
تاريخي للأحداث من و�صول يهود ال�رشق �إىل �إ�رسائيل ،و�إمنا حمور العمل وطريقة البحث
يتم �أكرث بالتحليل املعريف ال�سيا�سي والأيديولوجي النقدي .وهنا ننتقل للأمر الثاين الذي
يهدف �إليه هذا الكتاب؛ وهو �أن درا�سة تاريخ وثقافة �أي جمتمع ب�رشي ،قد تنطلق من
درا�سة �شخ�صية لها باع يف هذا التاريخ� ،أو حدث له من الت�أثري يف هذا املجتمع� .أما هنا
فقد ر�أينا �أن ن�أخذ فريقًا مهم�شً ا من املجتمع الإ�رسائيلي ،لي�س فقط من �أجل درا�سة ظاهرة
تهمي�ش يهود بلدان العربية يف �إ�رسائيل ،بل من �أجل قراءة وفهم املركزية الإ�رسائيلية ممثلة
يف الهيمنة ال�صهيونية على اختالف �أوجه احلياة يف الداخل الإ�رسائيلي ،ال�سيا�سي والديني
والثقايف منها .وعليه فكما يرنو هذا الكتاب لرواية ق�صة يهود ال�رشق يف �إ�رسائيل ،يقدم
أي�ضا رحلة ا�ستك�شافية من البحث والتنقيب يف ثنايا املجتمع ال�سيا�سي والديني يف الداخل
� ً
الإ�رسائيلي.
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ت�أخذنا الرحلة �إىل البداية مع الف�صل الأول والذي يفتح �أمامنا املعاجلة النظرية
للمجتمع الإ�رسائيلي وتركيبة اليهود العرب يف بنية هذا املجتمع .وقد وقع االختيار على
املثقف الإيطايل �أنطونيو جرام�شي (� ،)1937-1891أو بالأحرى �أفكاره النظرية حول
كيفية بناء وت�شييد طبقة معينة لنظام هيمني ي�سعى لل�سيطرة على كيان الدولة واملجتمع.
ولقد راعيت يف اختياري هذا �أمرين :الأمر الأول هو �أن �أهل البحث والدراية يف ال�شئون
الإ�رسائيلية �سواء يف العلوم االجتماعية �أو ال�سيا�سية مييلون على الأغلب يف �رشح الداخل
الإ�رسائيلي يف �إطار منهجية ثقافية� ،إىل �أن الدولة العربية ومنذ حلظات املهد الأوىل ي�سيد
فيها اليهود الأوروبيون ،وقد جرت العادة على ت�سميتهم بالأ�شكناز ،على مقدرات يهود
ال�رشق املعروفني بالتعميم حتت م�صطلح اليهود �سفاراد �أو ال�سفاردمي .ويف �رشح لل�سيادة
الأ�شكنازية على ال�سفاردمي مييل الر�أي� ،إىل ثنائية املثاقفة ،والتي ترى يف اليهود الأ�شكناز،
�أبناء ثقافة ح�ضارية �أوروبية لها التفوق يف مقابل ال�سفاردمي ،ك�أبناء ثقافة عربية �إ�سالمية
مت�أخرة .من هنا كان اختيارنا جلرام�شي ل�رشحه الهيمنة يف �إطار توافق بني املنهجية
االقت�صادية بالعامل الثقايف .يرى جرام�شي �أن امل�صلحة االقت�صادية لها الأولوية يف بناء
هيمنة طبقة على طبقة ،وبالتايل ت�شكل احلجر الأ�سا�سي ل�رشح الهيمنة يف �أي جمتمع ،و�أن
البعد الثقايف� ،إمنا يوظف لإر�ساء الهيمنة االقت�صادية وجعلها واق ًعا ُم َ�س َّل ًما به .الأمر الثاين
معرفيا متكاملاً
منوذجا
الختيارنا جلرام�شي يكمن يف �أفكاره حول الهيمنة والتي تقدم
ً
ًّ
مكننا من �رشح املجتمع الإ�رسائيلي مما �أعطى هذه الدرا�سة حماية من �أن ت�سقط يف جمرد
�رشح تو�صيفي للمجتمع الإ�رسائيلي .وعليه فقد �سعينا من خالل هذه الدرا�سة �أن نقدم
للقارئة والقارئ ر�ؤية عارية للم�شهد الإ�رسائيلي يف �إطار منهجية معرفية م�ستخدمني
أخريا نعلم
الأطر والأدوات النظرية التي طورها املفكر الإيطايل �أنطونيو جرام�شي .و� ً
ويعلم معنا املهتمون بكتابات جرام�شي �أنها كتابات ي�صعب قراءتها ،وعليه فقد �سعينا يف
تعقيدا حتى
كتابنا هذا �إىل �إعادة قراءة جرام�شي و�صياغة �أفكاره بكلمات و�أ�سلوب �أقل
ً
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يتمكن اجلميع من �أهل الأكادميية ومن خارج الأكادمييات من تتبع �أفكاره ب�سال�سة مبا ال
يعيق ان�سيابية الن�ص ويعطل و�صوله للرجل ال�شارع.
يف الف�صل الثاين نرتك جرام�شي لنوا�صل رحلتنا من خالل درا�سة العالقة التاريخية
بني يهود ال�رشق الإ�سالمي� ،أو كما �أطلقنا عليهم «يهود الإ�سالم» يف مواجهة اليهود
الأ�شكناز� ،أو كما �أطلقنا عليهم «يهود �أوروبا امل�سيحية» ومل ي� ِأت ا�ستخدام هذه
امل�صطلحات من باب الإعجاب بها �أو كونها �أ�سماء رنانة ،قد ت�شد القارئة والقارئ� ،إمنا
جاء اختيارنا هذا لنعرب عن واقع تاريخي ،انعك�س يف ن�ش�أة �أ�سلوب حياة ديني يهودي
ودينيا ب�أوروبا امل�سيحية ،ي ُعرف باملنهج الأ�شكنازي ،ومنط حياة يهودي �آخر،
ثقافيا
ًّ
ت�أثر ًّ
ن�ش�أ وترعرع يف �أح�ضان الثقافة العربية الإ�سالمية ،و�أخذ من عاداتها وتقاليدها كثري؛ بحيث
ميكن لنا �أن نقول �إننا وعرب تاريخ اليهود من ال�شتات ميكننا �أن نقول �إن هناك يهوديتني،
يهودية �إ�سالمية ،ويهودية �أوروبوم�سيحية .ومل نقف يف هذا الف�صل عن حد املفارقة بني
هاتني اليهوديتني ،بل نتعدى ذلك لإي�ضاح كيف كان ليهود الإ�سالم ال�سبق الديني واملعريف،
يف مقابل يهود �أوروبا امل�سيحية منذ ن�ش�أة الإ�سالم و�إىل القرن الثامن ع�رش.
ومع االنتهاء من اال�ستعرا�ض التاريخي ولت�سهيل الأمور على القارئة العربية والقارئ
العربي ،ر�أينا �أهمية �أن نفرد ف�ص ً
خا�صا ،هو الف�صل الثالث ،ال�ستعرا�ض امل�صطلحات
ال ًّ
امل�ستخدمة يف الكتاب من جهة ،ومن جهة �أخرى الإطار النظري الذي اتبعه الباحث يف
طرح فكرة الكتاب و�رشحه .ولعل �أهم هذه امل�صطلحات ،هو م�صطلح ال�صهيونية :لقد
ولدت الأيديولوجية ال�صهيونية يف �أوروبا� .أما من نادى بها فكان ال�صحفي النم�ساوي
تيودور هرتزل ( ،)1904-1860الذي نادى يف حياته بال�صهيونية ال�سيا�سية؛ حيث
�أدرك �أن ا�ستيعاب اليهود يف جمتمعات �إقامتهم الأوروبية ال ميكن �أن ميثل حلاًّ للم�س�ألة
اليهودية .فلم تكن �أوروبا امل�ستنرية يف القرن التا�سع ع�رش يف و�ضع يتيح لها تقبل مواطنيها
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من اليهود باعتبارهم جز ًءا من الن�سيج الأوروبي .فعلى الرغم من �أن التنوير الأوروبي
كان يتبنى الأفكار التحررية التي تنادي ب�أن كل الب�رش �سوا�سية ،ف�إنهم يف ذات الوقت
�أ�شعلوا نار معاداة ال�سامية .فمعاداة ال�سامية التي ن�ش�أت بذرتها يف �أوروبا �أدت �إىل عزل
اليهود الأوروبيني ،لي�س فقط ه�ؤالء الذين مت�سكوا بيهوديتهم الدينية والثقافية ،و�إمنا
أي�ضا ه�ؤالء الذين – انطالقًا من فكرة اال�ستيعاب واالن�صهار يف املجتمعات الأوروبية
� ً
املختلفة تلك  -احتفظوا بدرجات متفاوتة على قدر من يهوديتهم .لقد �أراد هرتزل
بتلك الأيديولوجية ال�صهيونية احل�صول على �إجابة للمعاداة ال�سامية الأوروبية .فمثل كل
ال�شعوب الأوروبية ،كان من ال�رضوري �أن يح�صل ال�شعب اليهودي هو الآخر على وطن
له بحدود حمددة ومعروفة� .إال �أنه وب�صورة خمتلفة عن كل ال�شعوب الأوروبية ،كان لزا ًما
�أن يكون هذا املواطن اخلا�ص بال�شعب اليهودي  -الأوروبي خارج احلدود اجلغرافية
لأوروبا؛ ال ل�شيء غري رف�ض �أوروبا �إعطاء يهودها احلق يف �إقامة دولة يهودية يف �إطار
بعيدا عن
اجلغرافيا ال�سيا�سية الأوروبية .كان لزا ًما �أن يكون هذا الوطن خارج املكانً ،
احلدود اجلغرافية ،فكان هذا الوطن اجلديد لليهود ،فل�سطني .وعليه ف�أوروبا اال�ستعمارية
يف القرن التا�سع ع�رش ،رف�ضت ليهودها �إقامة وطن قومي يف الداخل الأوروبي ،ولكن
�سمحت لهم ،بل ودفعتهم �إىل حركة ا�ستعمارية خارج احلدود الأوروبية ،فكان ميالد
احلركة ال�صهيونية كحركة قومية �أوروبية الن�ش�أة� ،إال �أن حتقيق هدفها جاء يف ال�رشق
العربي ،يف ا�ستعمار فل�سطني.
وبعد وفاة هرتزل غادر حاملو لواء الأيديولوجية ال�صهيونية ال�ساحة الأوروبية
على �شكل موجات هجرة متتالية؛ وذلك حتى يتمكنوا من حتقيق عملهم ال�صهيوين يف
ال�رشق« .منبوذون» من �أوطانهم الأوروبية ،ا�ستقر ه�ؤالء اليهود كم�ستعمرين جدد يف
بلدا كان ميثل بالن�سبة لأوروبا جز ًءا من اجلدار
بلدا �
أوروبياً ،
فل�سطني؛ حتى ي�ؤ�س�سوا هناك ً
ًّ
بلدا يجب �أن ي�شكل حاج ًزا ح�ضار ًّيا
الأوروبي احل�ضاري �ضد ثقافة ال�رشق املتخلفةً ،
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�ضد الرببرية العربية ،هكذا كان ي�سوق هرتزل ال�رشق وفل�سطني يف الكتابات ال�صهيونية
فل�سطني ،وهو ما �سن�ستعر�ضه الحقًا.
هذا الدور لليهود يف ال�رشق كان من املمكن �أن يتحقق ب�سهولة ،وت�صبح دولتهم
يهودية �أوروبية ،طاملا �أن اليهود يف فل�سطني كانوا �أوروبيني ،فما املانع �إ ًذا من �أن تكون
أوروبيا يف اجل�سد العربي ،وبالفعل ف�إن �إ�رسائيل حينما �أعلن م�ؤ�س�سها
�إ�رسائيل دخيلاً �
ًّ
و�أول رئي�س لوزرائها دافيد بن جوريون ( )1973-1886يف مايو عام  ،1948كانت
أوروبيا .وبذلك مل يكن هذا اليوم مبثابة حدث يهودي يلم �شمل جميع اليهود ،بل
كيانًا �
ًّ
جاء وب�صورة �أكرث دقة ميثل فئة يهودية واحدة ،وهي فئة يهود �أوربال ،اليهود الأ�شكناز.
نعم كانت حلظة قيام الدولة العربية حلظة �أ�شكنازية بالدرجة الأوىل.
مل يكن �آباء الدولة العربية من الأ�شكناز يهتمون بيهود البلدان العربية ،فكيف لهم
وهم �أبناء احل�ضارة الأوروبية ،الذين �أتوا �إىل فل�سطني لتحريرها من الرببرية العربية ،كيف
لهم �أن ي�ستعينوا بيهود ال�رشق العربي ،فعلى الرغم من كونهم يهو ًدا ،ف�إنهم كانوا �أبنا ًء
لهذه الثقافة الرببرية .وحيث �إن الرياح ت�أتي مبا ال ت�شتهي ال�سفن ،فقد جاءت النازية
وتوىل هتلر احلكم ومع ا�شتعال احلرب العاملية الثانية ،وجد النازيون الأوروبيون حلاًّ �آخر
للم�س�ألة اليهودية يف �أوروبا ،ومتثل هذا احلل يف الإبادة الأوروبية لليهود� .إذن ،ومع نهاية
احلرب العاملية الثانية يف عام  1945كانت البنية الأ�سا�سية للدولة اليهودية اال�ستعمارية
يف فل�سطني قد �أ�س�ست� ،إال �أن مواطنيها �أو من كان يتوقع لهم ا�ستيطان فل�سطني من
يهود �أوروبا ،قد متت �إبادة �أعداد كبرية منهم يف �أوروبا ،والأحياء منهم مل يكونوا بتلك
الأعداد املرجوة للم�رشوع القومي اجلديد .ويف تلك اللحظة واجهت الزعامة الإ�رسائيلية
الأ�شكنازية مع�ضلة االحتياج �إىل نوع �آخر من اليهود .ه�ؤالء اليهود مل ي�أتوا من �أوروبا،
و�إمنا وجب جلبهم من تلك املناطق التي ت�شكل وفقًا لكلمات هرتزل «املناطق الرببرية».
وكانت زعامة الكيان ال�صهيوين اجلديد يف فل�سطني يف حرية ومع�ضلة .فما تبقى من يهود
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�أوروبا ال يكفي لقيام امل�رشوع ال�صهيوين يف فل�سطني ،غري �أن ال�سماح ب�إح�ضار يهود
«الربابرة» �إىل �إ�رسائيل ،يعني نهاية حلم هرتزل بقيام دولة ليهود �أوروبا ،وبالتايل قد يعني
نهاية للدولة العربية .غلب هذا النقا�ش على القيادات اليهودية الأ�شكنازية منذ ا�شتعال
أخريا قررت الزعامة
احلرب العاملية الثانية �إىل ما بعد قيام الدولة يف مايو  .1948و� ً
الإ�رسائيلية ا�ستجالب ه�ؤالء اليهود ،مع تعهد الدولة العربية باتخاذ «�إجراءات تربوية من
�أجل حترير يهود ال�رشق من �سلوكهم الرببري الذي �سكن وا�ستقر يف مظهرهم و�سلوكهم
وعاداتهم وتقاليدهم كجزء من ثقافة عربية �إ�سالمية متخلفة» وعليه فقد رافق و�صول
ه�ؤالء اليهود من البلدان العربية عدد من التدابري احلكومية مما ميكن �أن نطلق عليه ا�سم
«�إعادة ت�أهيل اجتماعي» ،مبا يتيح لهم خلع اللبا�س احل�ضاري العربي املتخلف ،وارتداء
ثوب احل�ضارة الأوروبية كما ي�شكله منط احلياة الأ�شكنازية .وبغ�ض النظر عن عن�رصية
هذه النظرة ،ف�إن ما يهمنا هو �أن جلب يهود ال�رشق �إىل �إ�رسائيل قد �شكل ،ما ميكننا ت�سميته
ف�صاعدا �أ�صبح
تو�س ًعا يف الأيديولوجية ال�صهيونية ،لت�شمل اليهود �أجمعني .ومن الآن
ً
أي�ضا جلميع اليهود .يف هذه
الكيان ال�صهيوين لي�س
حكرا على يهود �أوروبا فقط ،بل � ً
ً
املرحلة التكونية يف ُعمر الدولة العربية�ُ ،صهِ ر اليهود يف جمتمع جديد ،جمتمع يقوم على
نفي ورف�ض ال�شتات اليهودي (�شيليلوت هاجوال) ،من خالل دمج املهاجرين �إىل �إ�رسائيل
من املهجر (ميزوج جاليوت) و�صهرهم (كور هيتوح) من �أجل �إن�شاء اليهودي اجلديد.
�سوقت الأدبيات ال�صهيونية للدور الرتبوي للكيان الإ�رسائيلي يف خلق �إن�سان
يهودي جديد� ،أو كما ُعرف يف الرواية ال�صهيونية باليهودي اجلديد (هايهودي ها
حدا�ش) .2ولكن مما ال �شك فيه �أنه كان من غري املمكن �أن يكون اليهودي اجلديد من يهود
ال�رشق ،الذي ترى فيه النخبة الأ�شكنازية ،دونية ح�ضارية ،وعليه فجاء اليهودي اجلديد
يف الغالب �أ�شكناز ًّيا ،وميثل ما يعرف يف الكتابات الأدبية يف العقد الأويل من حياة الدولة
العربية �أي اليهودي الأ�شكنازي اجلديد يف �إ�رسائيل جديدةُ .ع ّرفت �إ�رسائيل يف الدرا�سات
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االجتماعية ب�إ�رسائيل اجلميلة (ي�رسائيل هايافاه) ،والتي كانت تت�صدر كتابات الدعاية
ال�صهيونية يف خم�سينيات القرن املا�ضي ،بينما قبع اليهودي ال�رشقي يف �إ�رسائيل موازية،
مل يكن للعامل �أن يراها�ُ ،سميت ب�إ�رسائيل الثانية (ي�رسائيل ها�شنياه) .وبني �إ�رسائيل الأوىل
«اجلميلة» ممثلة يف الأ�شكناز و�إ�رسائيل الثانية «القبيحة» ممثلة يف يهود ال�رشق �أ�س�ست
�إ�رسائيل كمجتمع �أ�شكنازي البنية والكيان ،للأ�شكناز فيه اليد العليا والهيمنة.
يف الف�صل الرابع ن�ستعر�ض الهيمنة الأ�شكنازية يف �إ�رسائيل انطالقًا من املنهجية
اجلرام�شية يف كيفية بناء وتوطيد هيمنة فريق جمتمعي على �آخر .وذلك من خالل
ثالثة حماور؛ املحور الأول يلقي ال�ضوء على الأب الروحي وامل�ؤ�س�س احلقيقي للهيمنة
الأ�شكنازية لل�صهيونية ذات ال�صبغة اال�شرتاكية على مقدرات املجتمع الإ�رسائيلي،
دافيد بن جوريون ،وكيف متحورت قوتها حول حزب ماباي ،الذي ظل يحكم �إ�رسائيل
لأكرث من ثالثة عقود متوا�صلة .ومن ثم ننتقل �إىل املحور الثاين؛ �أي مفهوم الدولة
الإ�رسائيلية التي تكونت بعد عام  1948وعالقتها املتداخلة بحزب ماباي ،ثم نتابع
البحث من خالل حتليل و�إي�ضاح الدور املحوري الذي لعبه املثقف الإ�رسائيلي يف بناء
الهيمنة الأ�شكنازية وحتقيق امل�رشوع ال�صهيوين يف فل�سطني .ومن دور املثقف ن�صطحب
القارئة والقارئ يف دور الدين يف الدولة العربية على التعميم ،وبالأخ�ص يف عالقته
أخريا ن�ستعر�ض مع القراء الأعزاء املحور الثالث� ،أي
الع�ضوية بالهيمنة الأ�شكنازية .و� ً
طبيعة املجموعة املهيمنة ،من هي ،وكيف تكونت ،ومن �شارك فيها� ،أو بالأحرى كان
له حق امل�شاركة فيها ،ومن ثم تكون اخلامتة با�ستعرا�ض الفرق التي عار�ضت الهيمنة
الأ�شكنازية ،من هي ،ولمِ َ عار�ضت الهيمنة ،وكيف كانت �صور معار�ضتها للهيمنة
الأ�شكنازية.
ا�ستغل بن جوريون ورفاقه تلك الفجوات الثقافية املزعومة بني الأ�شكناز واليهود
واقعيا؛ لأنه �إذا ما
أمرا
ًّ
العرب؛ لتربير الهيمنة االقت�صادية من جهة وجعل الهيمنة الثقافية � ً
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تر�سخ داخل اليهود العرب مثل تلك الدونية الثقافية يف مقابل علو �أ�شكنازي ح�ضاري،
�سي�صبح من ال�سهل على يهود ال�رشق تقبل الهيمنة االقت�صادية للأ�شكناز .وبالفعل وبدون
�أدنى مقاومة ،تقبل يهود ال�رشق يف البداية ،مركزهم �ضمن �إطار دولة الأ�شكناز كعمالة
رخي�صة �ضد برجوازية مت�سيدة� ،إال �أنهم �رسعان ما بد�أوا يف التمرد ،فعرفت الدولة
العربية �رصاعات طبقية عرب تاريخها من عام � 1948إىل اليوم ،م ّثل يهود ال�رشق نواة هذه
احلركات من التمرد والع�صيان� .أول موجات هذه االحتجاجات كان ذا طبيعة دينية-
ثقافية ،ويف عام  ،1949فيما كان ي�سمى مع�سكرات تطوير يهود ال�رشق (معربوت)
التي �أن�ش�أتها القيادة الإ�رسائيلية ال�ستيعاب املهاجرين اليهود من البالد العربية الإ�سالمية.
وهناك اعرت�ض اليهود على قيام �إدارة املع�سكرات بتقدمي برامج درا�سية خا�صة
لأبنائهم خمالفة لتعاليم الديانة اليهودية ،ور�أوا فيها حماولة لعلمنة الأبناء وقطعهم من الرتاث
ات�ساعا ،جاء
الديني لآبائهم .وما كاد االحتجاج الأول �أن يهد�أ� ،إال واندلع متر ًدا �أكرث
ً
هذه املرة ذا طبيعة اقت�صادية .مع طرد ال�سكان الأ�صليني للبالد من الفل�سطينيني يف �أثناء
حرب  ،1948قامت القيادة الإ�رسائيلية بتوطني يهود ال�رشق يف مدن و�أحياء عربية� ،أحد
حيا يف حيفا كان يقطنه فل�سطينيون قبل احلرب :حي وادي �صليب.
هذه الأحياء كان ًّ
هنا يف وادي �صليب مت توطني يهود مغاربة يف ظروف اقت�صادية واجتماعية �صعبة ،مما
دفعهم للثورة على �أو�ضاعهم املعي�شية واخلروج يف مظاهرات يف عام  ،1959وبعد
�أحد ع�رش عا ًما فقط من حياة الدولة العربية النا�شئة؛ للمطالبة بتوفري اخلبز وامل�ساواة مع
اليهود الأ�شكناز القاطنني يف �أحياء حيفا الراقية .وبالرغم من مقدرة بن جوريون على
�رشخا يف
ال�سيطرة على املوقف ،ف�إن �أحداث وادي �صليب ،جاءت للداللة على �أن هناك ً
املجتمع الإ�رسائيلي بني قطبيه الرئي�سيني من يهود ال�رشق ويهود �أوروبا.
�إن احلكومات الإ�رسائيلية املختلفة مل تنجح يف ت�ضميد جراح االنق�سام املجتمعي،
مما جعل الأمور تعود لالنفجار يف عام  ،1971هذه املرة انطالقًا من القد�س ،وبالأخ�ص

34

املقدمة

من امل�رصارة ،وهو �أحد الأحياء العربية التي ُط ِرد �سكانه الفل�سطينيون يف عام ،1948
وا�ستوطنه يهود هاجروا من العراق �إىل �إ�رسائيل .اندلع التمرد الثالث يف عمر الدول
أي�ضا على خلفية اجتماعية؛ حيث قامت جمموعة �أبناء اجليل الأول من املهاجرين،
العربية � ً
ومعهم �أبنا�ؤهم بالثورة على الأو�ضاع االقت�صادية واالجتماعية املزرية ليهود ال�رشق .ومل
ينح�رص التمرد والع�صيان على القد�س ،بل انطلق منها �إىل العديد من املدن الإ�رسائيلية،
وولد يف خ�ضم �أحداث امل�رصارة� ،أول ج�سد تنظيمي
ذات احل�ضور ال�سكاين ال�رشقيُ .
لليهود ال�رشقيني للمطالبة بامل�ساواة مع املجتمع الأ�شكنازي� ،أطلق عليه الفهود ال�سود
(هابنرتمي ها�شحورمي) ،تيم ًنا مبجموعة الفهود ال�سود ،التي ت�شكلت عام  1966من
جمموعات حقوقية �أمريكية للمطالبة بحقوق الأمريكان من الأ�صول الإفريقية.
يف �ضوء مترد يهود ال�رشق على الهيمنة الأ�شكنازية ،ي�أتي الف�صل اخلام�س ،الذي
لن يعطي م�ساحة كبرية لأحداث التمرد ،بل �سريكز على الر�ؤية ال�صهيونية ليهود
ال�رشق ،و�سرنكز هنا على �أربع نقاط رئي�سية :تركز النقطة الأوىل على مفهوم ال�رشق يف
الأيديولوجية ال�صهيونية .ثم ننتقل �إىل النقطة الثانية وهنا �سن�صطحب القارئة والقارئ
�إىل رحلة يف دهاليز م�ؤ�س�سات الأر�شيف الإ�رسائيلية ال�ستي�ضاح نقطة هامة نرى �أنها تهم
القراء العرب ،وهي كيف مت جلب يهود ال�رشق من املجتمعات العربية .وهنا �سنحاول
الإجابة عن بع�ض الأ�سئلة؛ مثل :من كان �صاحب فكرة جلب اليهود من املنطقة العربية؟
وهل هاجر يهود املجتمعات العربية من القاهرة وبغداد واليمن واملغرب �إميانًا منهم
بالأيديولوجية ال�صهيونية� ،أو �أنهم ُدفعوا دف ًعا �إىل ذلك؟ و�إن كان هناك حث و�إجبار
على الهجرة ،كيف كان ن�صيب احلكومات العربية؟ وماذا عن دور احلكومة الإ�رسائيلية؟
وانطالقًا من هذا النقا�ش نركز على النقطة الرئي�سية الثالثة؛ وهي كيف �أ�س�ست ووطدت
التبعية االقت�صادية لليهود ال�رشقيني ،ليقبع اليهودي ال�رشقي ،كفالح وعامل ورجل نظافة
وجندي يف قاع املجتمع الإ�رسائيلي ،يزرع وي�صنع ويدافع عن دولة هو فيها الجئ
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غريب .ومن النقا�ش حول التبعية االقت�صادية ن�صل �إىل خامتة الف�صل الرابع ،بنقطة رئي�سية
رابعة تنظر التبعية الثقافية ليهود ال�رشق ،من تبني اللغة العربية يف خمارجها الأ�شكنازية،
مرورا مبحاوالت لال�ستيعاب يف التاريخ الأ�شكنازي� ،إىل حماوالت فر�ض هوية ثقافية
ً
دينية �أ�شكنازية ،حماوالت لليهود الأ�شكناز.
تنته الهيمنة الأ�شكنازية اال�شرتاكية كنتيجة مبا�رشة لتمرد يهود ال�رشق ،بل جاءت
مل ِ
نهايتها كنتيجة لرتاكم عدة �أمور وتطورات داخل املجتمع الإ�رسائيلي ،فبد�أت تت�آكل
هيمنة الأ�شكناز كما �أ�س�سها بن جوريون يف الفرتة التي تلت حرب يونية � 1967إىل �أن
انهارت يف عام  .1977من وجهة نظر املفكر الإيطايل �أنطونيو جرام�شي تنتهي الهيمنة
�أية هيمنة عندما تفقد ديناميكيتها .وهذا �أمر من املمكن حدوثه �إذا ما فقدت الهيمنة
روح الإلهام مما يجعلها تفتقد جاذبيتها وبريقها ،ومن ثم تفقد املجموعة املهيمنة قدرتها
على اال�ستمرارية يف جذب املجموعات االجتماعية املتحالفة معها يف نظام الهيمنة
حتديدا هو الو�ضع يف �إ�رسائيل .ففي �ستينيات القرن املا�ضي بد�أ
والت�أثري عليها .وكان هذا
ً
بن جوريون يفقد بريقه كرمز للدولة الإ�رسائيلية .وبالإ�ضافة لذلك ،فبعد حرب 1967
بد�أت القوى الدينية يف التباعد عن �أفكار بن جوريون وم�رشوع الهيمنة اخلا�صة
بال�صهيونية اال�شرتاكية .فمع احتالل ال�ضفة الغربية والقد�س ال�رشقية ،حتقق حلم يهودي
ديني كبري ،لأول مرة بعد �آالف ال�سنني ي�سيطر اليهود املتدينون على ما يعتربونه القلب
احلقيقي للوطن اليهودي ،احلائط الغربي وهو ما تبقى من الهيكل ذي الأهمية العقائدية
ومعه ال�ضفة الغربية والتي يعتربها اليهود قلب الوعد الإلهي لهم بفل�سطني .نعم ،مع
الهزمية العربية يف عام  1967ولدت �إ�رسائيل من جديد ،ف�إ�رسائيل يف حدود عام 1948
كانت �إ�رسائيل هام�شية دينية ،فال يوجد معنى توراتي حليفا ويافا وعكا �أو حتى القد�س
أرا�ض
الغربية ،مقارنة بالأهمية التوراتية للقد�س ال�رشقية وال�ضفة الغربية .يف �إطار احتالل � ٍ
ذات معنى و�أهمية دينية ،ازدادت �أهمية اليهود املتدينني و�صاروا �أ�صحاب �سطوة كلمة،
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خا�صة مع بداية ال�سماح ببناء م�ستوطنات يهودية يف ال�ضفة الغربية والقد�س ال�رشقية.
�أ�صبح لليهود املتدينني من الأ�شكناز قوة و�سلطان و�أ�صبحوا لي�سوا بحاجة كربى لقيادة
الدولة العلمانية ،وبالتايل �أخذوا يفر�ضون �رشوطهم على قيادة حزب املاباي من رفاق
بن جوريون .هذا االنق�سام داخل اجل�سد الأ�شكنازي ،ا�شتغله �سيا�سي �أ�شكنازي كان ظلاًّ
منبو ًذا طول حكم بن جوريون ،مناحيم بيجن ( .)1992-1913ا�ستغل مناحيم بيجن
املنبوذ االنق�سام يف املع�سكر الأ�شكنازي و�ضعف ووهن بن جوريون ورفاقه ،ليخطب
ود الأحزاب الدينية الأ�شكنازية ويقدم لهم من القوة وال�سلطان ما ي�سيل منه اللعاب،
فرتكوا الي�سار ال�صهيوين وتوجهوا لليمني الإ�رسائيلي حتت قيادة مناحيم بيجن� .إال �أن
قوة بيجن احلقيقية� ،إمنا جاءت من ال�شارع الإ�رسائيلي ،ومل يكن بيجن يف ذلك احلني
حمبو ًبا يف ال�شارع ال�سيا�سي الأ�شكنازي ،بل ظلت �شعبيته يف اخلم�سينيات وال�ستينيات
حم�صورة يف قطاعات �ضيقة من املجتمع الأ�شكنازي� ،رضبة احلظ الكربى ،هي توجه
مناحيم بيجن الأ�شكنازي ليهود ال�رشق ،م�ستخد ًما �أر�ضية م�شرتكة عرب عنها يف و�صفة
�سحرية �أخذت عقول يهود ال�رشق :فهو بيجن ،هكذا �سوق حاله ،كان حتت قيادة
وم�ضطهدا ،مثله مثل يهود ال�رشق ،وعليه و�إن
مكروها منبو ًذا
بن جوريون الأ�شكنازية
ً
ً
كانت �أ�صوله بولندية� ،إال �أنه ي�شعر بالهوان والذل الذي عا�شه يهود ال�رشق.
كان اكت�شاف بيجن ليهود ال�رشق كقوة انتخابية بعد نهاية حرب يونية ،1967
و�أخذ يركز على العمل احلزبي يف مناطق تواجدهم ،تارة واعدهم بالثورة على الهيمنة
واعدا ،بتحقيق العدالة االجتماعية التي ُح ِرموا منها حتت قيادة
الأ�شكنازية ،وتارة
ً
ال�صهيونية اال�شرتاكية كما عرب عنها بن جوريون وحزبه املابايٌّ .
كل من مناحيم بيجن
ويهود ال�رشق كانوا ينتمون يف نظام الهيمنة الأ�شكنازية اخلا�ص بال�صهيونية اال�شرتاكية
اجتماعيا .ولقد جنى ثمار ا�سرتاتيجيته
�سيا�سيا واملهم�شة
�إىل الطبقة الدنيا املحرومة
ًّ
ًّ
مع انتخابات الكني�ست يف عام  1977وفوزه على الي�سار الإ�رسائيلي معل ًنا بعد �أكرث
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من ثالثني عا ًما انتهاء الهيمنة الأ�شكنازية لل�صهيونية اال�شرتاكية .فاز بيجن بانتخابات
الربملان ،وبذاك �سطر ف�صلاً
جديدا يف تاريخ الدولة ال�صهيونية .فانتقلت �إ�رسائيل
ً
حتت قيادته من الي�سار ال�صهيوين حتت قيادة الرعيل الأول للدولة؛ مثل بن جوريون
ومو�شي �شاريت ( ،)1965-1994وليفي ا�شكول ( )1969-1895وجولدا مائري
�إىل اليمني ال�صهيوين.
ُخ�ص�ص الف�صل اخلام�س �إ ًذا ال�ستعرا�ض نهاية الهيمنة الأ�شكنازية ال�صهيونية ذات
التوجه الي�ساري اال�شرتاكي ،و�صعود جنم مناحيم بيجن مب�ساعدة اليهود ال�رشقيني .ول�رشح
هذا التحول الأيديولوجي وتوابعه على املجتمع الإ�رسائيلي يناق�ش الف�صل اخلام�س ثالثة
�أبعاد �أ�سا�سية .يف البداية نركز على نهاية الهيمنة الأ�شكنازية و�أ�سباب نهاية التحالف
الأ�شكنازي بني الي�سار ال�صهيوين وامل�ؤ�س�سة الدينية الأ�شكنازية ،مما �أدى �إىل نهاية هيمنة
الي�سار الإ�رسائيلي .ومن ثم ننطلق مع القارئة والقارئ لدرا�سة �شخ�صية مناحيم بيجن
كرجل �سيا�سة جنح يف حتدي و�إ�سقاط �إرث ال�صهيونية اال�شرتاكية وقلب موازين احلكم يف
الداخل الإ�رسائيلي .وهنا نتعر�ض لق�ضية هامة تتمحور حول ا�ستف�سار يف غاية الأهمية:
كيف ليهود البلدان العربية وهم �أبناء لثقافة عربية� ،أن ي�سريوا وراء مناحيم بيجن �صاحب
أخريا ن�ستعر�ض ما �سميناه ب�رصاع
الأفكار اليمينية املتطرفة والراف�ض لتلك الثقافة؟ و� ً
الأيديولوجيات بني الي�سار ال�صهيوين واليمني ال�صهيوين ،فعلى الرغم من النجاح الذي
حققته كتلة اليمني يف �إ�رسائيل حتت قيادة مناحيم بيجن ،فلم تتمكن يف بداية الأمر من
ت�أ�سي�س نظام هيمنة خا�ص بها ،وبدلاً من ذلك بد�أ �رصاع حول التوجه ال�سيا�سي للدولة.
ويف �أعقاب تلك املواجهات �أ�صبحت �إ�رسائيل تحُ كمها مرة تيار اليمني ومرة تيار الي�سار
ال�صهيوين ،وحتى الآن جند �إ�رسائيل حتكم مرة من اليمني ،ومرة من الي�سار ومرة ثالثة
منهما م ًعا.

38

املقدمة

يف �إطار ال�رصاع على ال�سلطة ال�سابق الإ�شارة لها مل يلعب اليهود ال�رشقيون �أي دور
يذكر .لقد �أبرز اليمني الأ�شكنازي �ش�أنه �ش�أن الي�سار الأ�شكنازي على ال�ساحة ال�سيا�سية
�سيا�سيني من ذوي الأ�صول املغربية �أو اليمنية �أو العراقية� ،إال �أن دورهم كان جمرد دور
رمزي ،كنوع من الديكور للعبة ال�سيا�سية يف الداخل الإ�رسائيلي.
مثل هذا ال�رصاع على ال�سلطة يف الدولة مييز من وجهة نظر جرام�شي تلك املرحلة
التي تظهر يف �أعقاب نهاية الهيمنة .فنهاية الهيمنة� ،أية هيمنة ،تعني وفقًا للمفكر الإيطايل
عدم القدرة على ال�سيطرة على املجتمع وقيادته ،ويف ذات الوقت يتفكك املجتمع �إىل
العديد من املكونات ال�سيا�سية واملكونات ال�سيا�سية امل�ضادة ،والتي تت�صارع جميعها على
ال�سلطة والهيمنة .وبذلك يهوي املجتمع فيما بعد الهيمنة يف �آتون ما ميكن �أن ن�سميه
�رصاع الثقافات.
يف ثمانينيات القرن املا�ضي ومع ف�شل مناحيم بيجن يف تقدمي بديل ناجح للي�سار
ال�صهيوين ،انق�سم هوى املجتمع الإ�رسائيلي يف انق�سام �أيديولوجي و�رصاع فكري ثقايف
بني قوى �سيا�سية خمتلفة :ف�إ�رسائيل ال�صهيونية الي�سارية تتج�سد يف حزب العمل وحزب
أ�سا�سا من خالل الليكود ،و�أحزاب دينية
مرييت�س ،و�إ�رسائيل ال�صهيونية اليمينية تظهر � ً
�أ�شكنازية قومية؛ مثل احلزب الديني الوطني (هامفدال) ،الذي كانت قاعدته تتكون من
امل�ستوطنني ،بالإ�ضافة �إىل �إ�رسائيل احلاريديية� ،أي املمثلة يف �أحزاب دينية راف�ضة لفكرة
بناء الدولة على �أنظومة علمانية ومف�ضلة انتظار امل�سيح من �أجل بناء دولة لليهود يف
فل�سطني ،ممثلة يف حزب راية التوراة (ديجل هاتوراه) ،بالإ�ضافة �إىل �إ�رسائيل الرو�سية
ممثلة يف �إ�رسائيل بيتنا (�إ�رسائيل بيتينو)� ،أو �إ�رسائيل الإثيوبية ممثلة يف حزب يعرب عن م�صالح
اليهود املهاجرين من �إثيوبيا؛ مثل حزب بيت �إ�رسائيل (بيتا ي�رسائيل) ،بالإ�ضافة �إىل �إ�رسائيل
الفل�سطينية ،ممثلة يف �أحزاب عربية اختارت طريق العمل من خالل الربملان الإ�رسائيلي
لتح�سني �أو�ضاع بناء ال�شعب الفل�سطيني يف الداخل الإ�رسائيلي.
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يف خ�ضم هذا الو�ضع ال�سائد يف الداخل الإ�رسائيلي من ثمانينيات القرن املا�ضي ي�أتي
الف�صل ال�ساد�س ليتناول حزب �شا�س الديني ودور احلاخام عوفاديا يو�سف .ينطلق هذا
الف�صل من فر�ضية �أ�سا�سية وهي �أن حزب �شا�س ميثل �أول حماولة جادة لتنظيم اليهود ال�رشقيني
يف جتمع حزبي ،تنتف�ض يف �إطاره قيادات يهودية �رشقية من حتت العباءة الأ�شكنازية� ،سواء
الي�سارية منها �أو اليمينية .وانطالقًا من هذه الفر�ضية نوا�صل حتليلنا؛ حيث نركز �أنظارنا
على حزب �شا�س مب�ساعدة جرام�شي يف حماولة لتقدمي قراءة حتليلية للحزب؛ من حيث
دوره و�أهميته لليهود ال�رشقيني من جهة ،ولإ�رسائيل واملجتمع الإ�رسائيلي ب�صفة عامة من
جهة �أخرى .ويف ظل ا�ستعرا�ضنا حلزب �شا�س نتعر�ض ل�شخ�صية عوفاديا يو�سف؛ ذلك
الزعيم الكاريزماتي والأب الروحي الفعلي حلزب �شا�س .لي�س الهدف من هذا التحليل
�رسد ال�سرية الذاتية للحاخام يو�سف �أو حتليلاً
نف�سيا لأهميته بالن�سبة مل�ؤيديه .بل الهدف
ًّ
وملهما له �أهمية دينية
منظما
من هذا التحليل هو احلاخام ذاته عوفاديا يو�سف باعتباره
ً
ً
عظيمة بالن�سبة حلزب �شا�س ولليهود ال�رشقيني عمو ًما .تاريخ عوفاديا يو�سف ع�صامي؛
حيث تدرج من خام ب�سيط من �أ�صول عراقية ،ثم انتقاله للدرا�سة يف امل�ؤ�س�سة الدينية
الأ�شكنازية ثم انقالبه عليه وا�ستقالله بحزب ديني �رشقي ،ي�سعى لإعادة الهيبة واملكانة
للرتاث اليهودي كما �أ�س�سه وو�ضعه حاخامات يهود ال�رشق .فال�شعب اليهودي،
وب�شكل مب�سط ،انق�سم على مدار ت�رشده بني الأمم �إىل اجتاهني ،االجتاه الأول �أ�سميناه
يهود الإ�سالم ،واالجتاه الثاين عرفناه يف الف�صل الأول بيهود امل�سيحية.
�إن اليهود ال�رشقيني ك�سائر يهود الإ�سالم ،اتبعوا الفهم الديني اليهودي طبقًا لقواعد
العرف الديني كما �أ�س�س له حاخامات يهود ال�رشق الإ�سالمي؛ مثل الفا�سي وابن ميمون،
وجمعه احلاخام ال�رشقي يو�سف كارو ( )1575-1488يف كتابه عن ال�سنن والأعراف
اليهودية واملعروف با�سم (�شوحلان عاروح) �أي «املادة املُعدة» ،بينما اتبع اليهود
الأ�شكناز �سن ًنا و�أعرافًا يهودية ،ن�ش�أت يف �أوروبا امل�سيحية وجمعها احلاخام البولندي
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مو�شي اي�رسلي�س ( )1572-1527يف كتاب لل�سنن والأعراف اليهودية حتت عنوان
كثريا عن الرتاث اليهودي
(مابا) �أي «مفر�ش املائدة» .يف كتابه هذا نقل احلاخام �إي�رسلي�س ً
تف�صيليا يف الف�صل الثاين من هذا الكتاب .وعليه وطبقًا
ال�رشقي الإ�سالمي ،كما �سنو�ضح
ًّ
لهذه الوقائع التاريخية ال يعرتف احلاخام عوفاديا يو�سف �سوى ب�سلطة احلاخام يو�سف
كارو الذي هاجر من �سفاراد ب�إ�سبانيا �إىل فل�سطني� ،سابقًا بذلك جميء اليهود الأ�شكناز.
وثقافيا يف �إ�رسائيل يجب �أن تنتقل
دينيا
ًّ
وعليه يرى احلاخام عوفاديا يو�سف �أن اليد العليا ًّ
من اليهود الأ�شكناز �إىل اليهود ال�رشقيني .وبذلك تت�ضح الر�سالة :فاليهودية الإ�سالمية
والتي يتبعها اليهود ال�رشقيون متثل الأ�صل يف تاريخ اليهود ،بينما يعترب العرف وال�سنن
الأ�شكنازية قد نقلت عن تراث اليهود ال�رشقيني وحرفت مبا يتوافق مع عادات وتقاليد
�أوروبا امل�سيحية ،ولذلك فاحلياة الدينية كما يعي�شها اليهود الأ�شكناز يغلب عليها التقليد،
وتفتقد للأ�صالة ،وبالتايل وطبقًا للحاخام عوفاديا يو�سف ،وجب رف�ضها.
وننتقل يف ثنايا الف�صل ال�ساد�س مع القارئة والقارئ لنو�ضح الطبيعة الأيديولوجية
حلزب �شا�س ،لنو�ضح للقارئ �أوجه ال�شبه بني �صهيونية بن جوريون اال�شرتاكية و�صهيونية
عوفاديا يو�سف ال�رشقية .فحزب �شا�س ي�ستهدف  -مثل ال�صهيونية اال�شرتاكية حتت زعامة
جديدا.
�سيا�سيا
بعدا
ً
بن جوريون  -خلق �إن�سان يهودي جديد .وهنا يظهر على ال�ساحة ً
ًّ
–علمانيا،
�صهيونيا
ف�إذا ما كان اليهودي اجلديد وفقًا للأيديولوجية ال�صهيونية الأ�شكنازية،
ًّ
ًّ
كانت �شا�س تطمح �إىل نوع من الهيمنة ب�إن�سان يهودي جديد مرجعيته �صهيونية دينية
انطالقًا مما يتوافق مع املذهب ال�سفاردميي ،كما منا وترعرع يف حميط ثقايف عربي �إ�سالمي.
مل ترف�ض �شا�س ال�صهيونية ال�سيا�سية ب�صورة مطلقة ،و�إمنا قامت بتنقيتها من بعدها العلماين
ومنحتها �صبغة دينية .و�سوف يقوم الباحث بتحليل امل�ؤ�س�سات التعليمية والرتبوية حلزب
�شا�س امل�سماة بالعودة للأ�صول كجزء من احلياة االجتماعية الإ�رسائيلية والتي �أ�سهمت
ب�شكل حا�سم يف هذا النجاح الهائل الذي حققه احلزب.
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أخريا ،يرى الباحث يف احلاخام يو�سف وحزبه �شا�س ق�صة جناح ،ال ل�شيء ولكن
و� ً
ملقدرتها على حتدي دولة �إ�رسائيل ،و�إظهار �ضعف البنية املجتمعية للداخل الإ�رسائيلي.
وبذلك ميكن تف�سري االهتمام املكثف بحالة اليهود ال�رشقيني يف �إ�رسائيل يف املجال
االقت�صادي وال�سيا�سي والثقايف من جانب الدولة على �أنه كان مبثابة رد فعل للدولة العربية
على الأن�شطة االجتماعية  -املدنية حلزب �شا�س ،خوفًا من توليه احلكم يف يوم من الأيام.
ومع ذلك ف�إن حزب �شا�س مل يقدم �أي حلول للم�شكالت االقت�صادية واالجتماعية التي
ال تزال قائمة منذ عهود لليهود ال�رشقيني .لأنه مثلما ا�ستغل بن جوريون ورفاقه من قبل
اليهود ال�رشقيني يف نظام الهيمنة لل�صهيونية اال�شرتاكية ،ف�إن حزب �شا�س ا�ستغل هو
الآخر اليهود ال�رشقيني ولكن لتوطيد نفوذه يف احلياة ال�سيا�سية واالجتماعية يف الداخل
الإ�رسائيلي .فكما تعمد بن جوريون �أ�شكنزة اليهود ال�رشقيني ،ا�ستهدف احلاخام يو�سف
ب�أ�سلوب مماثل �سفاردميية اليهود ال�رشقيني� .إال �أن حتويل اليهود ال�رشقيني �إىل ال�سفاردميية
حد بعيد،
ثقافيا عر ًبا �إىل ٍّ
لي�س حلاًّ  .ففي املغرب والعراق واليمن وغريها كان اليهود ًّ
ومل يختلفوا يف �شيء عن العرب امل�سلمني وامل�سيحيني �سوى يف ممار�ساتهم الدينية فقط.
أي�ضا يف ت�شكيلها� .أما �إ�رسائيل
فهم مل ي�شكلوا فقط جز ًءا من الثقافة العربية ،و�إمنا �شاركوا � ً
فقد ا�ستخدمت مبد�أ �أ�شكنازية اليهود العرب كنوع من التمويه لو�ضعهم يف املرتبة الدنيا
�ضمن �إطار نظام الهيمنة .وا�ستغل احلاخام يو�سف هو الآخر اليهود ال�رشقيني من خالل
ال�سفاردميية يف �رصاعه �ضد الأ�شكنازية.
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اليهودي العربي
متعمدا؛
تفادينا يف املقدمة ا�ستخدام م�صطلح «اليهود العرب» ،وهذا التفادي جاء
ً
ا�ستعرا�ضا يتوافق مع �إ�شكالية
حيث ر�أينا الق�ضية من الأهمية؛ بحيث وجب ا�ستعرا�ضها
ً
معرفيا .ولتو�ضيح هذا البعد املعريف ،ن�أخذ القارئة والقارئ �إىل رحلة
وداللة هذا امل�صطلح
ًّ
تقودنا �إىل الكاتب الإ�رسائيلي عمنون كابليوك ( )2009-1930الذي تعر�ض يف �أحد
مدعيا �أن امل�صطلح يحمل
مقاالته جلريدة لوموند الفرن�سية مل�صطلح «اليهودي العربي»،
ً
عربيا .قد يتفق املرء مع كابليوك �أو يختلف،
ً
تناق�ضا يف ذاته ،فاملرء �إما �أن يكون يهود ًّيا �أو ًّ
�إال �أنه وحني ي�شدد الكاتب الإ�رسائيلي على �أحادية الهوية� ،إما �أن تكون يهود ًّيا �أو تكون
عربيا ،ف�إنه ينطلق من �أر�ضية �أ�شكنازية �صهيونية؛ لأن الفكر ال�صهيوين يعرتف ب�أن
ًّ
فرن�سيا �أو بولند ًّيا �أو حتى وعلى الرغم من كارثة الهولوكو�ست،
اليهودي ميكن �أن يكون
ًّ
عربيا ،فهذا ما رف�ضه كابليوك؛ انطالقًا من الفكرة ال�صهيونية ،التي
أملانيا� ،أما �أن يكون ًّ
� ًّ
عربيا،
رف�ضت �أن يكون اليهودي القادم من بغداد والقاهرة ودم�شق وعدن والرباط ًّ
ف�أطلقت عليهم م�سميات عديدة� :أبناء املجتمعات ال�رشقية ،اليهود الأفرو� آ�سيويني،
اليهود غري الأوروبيني ،يهود العامل الثالث ،يهود �إ�رسائيل الثانية ،ال�سفاردمي ،امليزراحيم
�أي اليهود املنتمني لل�رشق� ،شيخورمي �أو اليهود ال�سود� ،أو الدروميم �أي اليهود القادمني
من اجلنوب .ومل تهبط هذه امل�سميات من ال�سماء ،و�إمنا هي نتاج �سياق اجتماعي و�سيا�سي
وثقايف معني �صهيوين ،يرف�ض االنتماء اليهودي للثقافة العربية.
ف�إذا ما دققنا النظر مبزيد من الت�أين يف هذه امل�سميات نالحظ �أنها لي�ست م�صطلحات
فردية �أو �شخ�صية خا�صة ،بل هي تعك�س نظرة الكيان الأ�شكنازي .فالزعامة الأ�شكنازية
مل تعترب اليهود العرب الذين هاجروا لإ�رسائيل يف �أربعينيات وخم�سينيات القرن الع�رشين
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مبثابة �إ�رسائيليني خال�صني .فمركز الإ�رسائيلية كان يحتله الرواد الأ�شكناز� .أما و�ضع
اليهود العرب على العك�س من ذلك فكان مهم�شً ا ،خارج نطاق الإ�رسائيلية .وهذا العزل
والتهمي�ش لليهود العرب تعك�سه الت�سميات ال�سابقة التي �أطلقها الكيان الأ�شكنازي
عليهم .م�سمى �أبناء املجتمعات ال�رشقية يعك�س بو�ضوح موقف الكيان الأ�شكنازي من
اليهود العرب .وك�أن الأ�شكناز هم فقط الإ�رسائيليون ،فلم يتم على �سبيل املثال الإ�شارة
لليهود البولنديني �أو الرو�س �أو الأملان على �أنهم �أبناء املجتمعات البولندية �أو الرو�سية �أو
تعميما ك�أبناء لأوروبا �أو بالد الأ�شكناز .وخال�صة ذلك �أنه حينما كان
الأملانية �أو حتى
ً
يتم يف البداية ا�ستقطاع اليهود من ثقافتهم العربية وحماولة اكت�سابهم يف ثقافة �أ�شكنازية،
�أو لنقل حماولة �أ�شكنزتهم ،هنا وهنا فقط ي�صبح من املمكن �أن يكونوا �إ�رسائيليني .وبنف�س
هذا امل�ضمون ميكننا �أن نفهم الت�سميات :اليهود الأفرو�آ�سيويني ،اليهود غري الأوروبيني،
يهود العامل الثالث ،يهود �إ�رسائيل الثانية.
فكل هذه الت�سميات تو�ضح �أن �إ�رسائيل كانت دولة �أ�شكنازية ،مل تتقبل  -مثلما
نريد �أن نظهر من خالل هذه الدرا�سة  -اليهود العرب �إال بعد حتويلهم �إىل �أ�شكنازيني،
�أي جعلهم �إ�رسائيليني .وهذا يعني التحلل من ثقافتهم وانتمائهم العربي.
ومن املثري تتبع رد فعل اليهود العرب على مثل هذه امل�سميات� .إن دولة �إ�رسائيل
الأ�شكنازية قد ت�أ�س�ست يف حميط ثقايف فكري عربي ،ولكنها مع ذلك كانت ترف�ض �أن
تختلط ب�أية �صورة من ال�صور مع هذه البيئة العربية ،ناهيك عن الت�صالح معها ،وهنا ال
�أق�صد الت�صالح ال�سيا�سي ،بل ت�صالح املجتمع اال�ستيطاين الإ�رسائيلي مع حميطه العربي ،بل
على العك�س فقد ظل العرب ولغتهم يف الغالب رم ًزا من رموز التخلف واالنحطاط يف
الكتابات ال�صهيونية .ومع و�صول اليهود من الدول العربية� ،أ�سقطت الدولة الأ�شكنازية
�صعبا،
م�شكلتها مع بيئتها العربية على ه�ؤالء اليهود .وهنا واجه اليهود العرب
ً
اختيارا ً
�إما �أن يبقوا عر ًبا ،وبذلك يظلون خارج نطاق ال�صهيونية ال�سيا�سية باعتبارهم جمرد
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تواجد يهودي مهم�ش داخل املجتمع الأ�شكنازي ال�صهيوين ،و�إما �أن يكونوا يهو ًدا،
وبذلك يكونون جز ًءا من ال�شعب الذي ت�شكل حدي ًثا .ق�ضية يهودي �أم عربي ،مثلما
ي�صيغها كابليوك .لقد �شكلت ازدواجية انتماء اجليل الأول من يهود املجتمعات العربية
�إ�شكالية ،عرب عنها الكاتب الإ�رسائيلي عراقي الأ�صل؛ �شيمون باال�س يف �إحدى مقابالته
ال�صحفية.3
ب�صفة خا�صة ،اليهود العراقيون ،الذي كانوا �أعمق اليهود العرب تغلغلاً يف احل�ضارة
العربية ،وجدوا �أنف�سهم بني حجري الرحى .فقد كان ينظر �إليهم على �أنهم من ح�ضارة
�أدنى �ش�أنًا ،ومن ثم فهم درجة ُدنيا من الب�رش .ويف ذات الوقت مل يكن با�ستطاعتهم
الدفاع عن ثقافتهم؛ لأنها كانت ثقافة الأعداء .يف الواقع كان ُيطلب منهم حتقيق توازن
دقيق للغاية :القيم التي نقلوها معهم على �أنها �أ�شياء يجب الدفاع عنها ،ومن ثم فهي
ت�ستحق كل احرتام وتقدير و�إن كانت قيم الأعداء .معظم العراقيون �آنذاك مل يكونوا
قد و�صلوا لهذه الدرجة من الن�ضج .وحتت ال�ضغط ال�شديد تنكروا لثقافتهم العربية .يف
بيوتهم كانوا ي�ستمعون �إىل املو�سيقى العربية ولكن �إذا ما ظهر جارهم الأ�شكنازي �أمام
�أبواب بيوتهم� ،سارعوا بغلق جهاز الراديو� .إنه ل�شيء رهيب على �أي �إن�سان �أن يتنازل عن
�رشفه وينكر هويته حتى يح�صل على مكانه و�شعبية لدى �شخ�ص �آخر .اليهود العرب هم
الذين و�ضعوا �أنف�سهم مو�ضع ازدراء ،حينما ازدروا وبال �أدنى خجل �أنف�سهم وكذلك
العرب وثقافتهم ،ال ل�شيء �إال من �أجل نيل الر�ضا والقبول عند الطرف الآخر.
بالفعل ومن �أجل نيل الر�ضا والقبول عند الطرف الآخر من الأ�شكناز ،كان اليهود
العرب على ا�ستعداد لإخفاء هويتهم العربية ومالحمها وتقبل امل�سميات التي �أطلقتها البيئة
كثريا
الأ�شكنازية عليهم ،وخا�صة ت�سمية �سفاردمي ،وهي ت�سمية حتمل يف �سياقها اليهودي ً
من الإيجابية ،فيهود �إ�سبانيا كان ينظر لهم وما زال على �أنهم �أهل علم وفكر ،وعليه ،حتى
خم�سينيات القرن الع�رشين مل ُيطلق و�صف �سفاردمي �إال على اليهود القادمني مبا�رشة من
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�سفاراد� ،أي �شبه جزيرة �أيبرييا� .أما يف اخلم�سينيات ويف حماولة �أ�شكنازية لطم�س االنتماء
للمجتمعات العربية ،فقد حاولت بع�ض م�ؤ�س�سات الدولة تعميم م�صطلح �سفاردمي لي�شمل
اليهود العرب ،انطالقًا من �أن كل اليهود العرب تعود �أ�صولهم �إىل �إ�سبانيا والربتغال .املثري
لالهتمام هنا حقًّا هو اعرتا�ض يهود فل�سطني من ذوي الأ�صل الإ�سبانية .ه�ؤالء اليهود
ن�أوا ب�أنف�سهم عن اليهود العرب الذين ُينظر �إليهم يف �إ�رسائيل على �أنهم طبقة �أدنى .ولرفع
مكانتهم قامت بع�ض العائالت ذات الأ�صول الإ�سبانية يف �إ�رسائيل با�ستخدام م�صطلح
(�سفاردي نقي �سفاردي طاهور) يف مقابل العرب الذي كانوا ُيعتربون يف �إ�رسائيل وبنحو
متزايد �أنهم جمرد �سفاردمي .وبالتايل فقد كان ا�ستخدام م�صطلح مثل �سفاردي و�سفاردي
طبقيا بني برجوازية يهودية تعتقد �أن انتماءها لإ�سبانيا كمركز �إ�شعاع
نقي ،يعد ا�ستخدا ًما ًّ
اجتماعيا لي�س فقط عن يهود العرب ،بل عن
ديني وثقايف يف التاريخ اليهودي يرفعها
ًّ
اليهود الأ�شكناز .وعليه فقد كانت قمة ال�سلم االجتماعي وما زالت لأ�رس يهودية ذات
�أ�صول �إ�سبانية وبرتغالية ،ومن بعدها الأ�شكناز ومن ثم يهود املجتمعات العربية.
�إال �أنه منذ ثمانينيات القرن الع�رشين انتقل م�صطلح ال�سفاردميية من بعده الطبقي
دينيا :يرتبط هذا االنتقال بظهور حزب �شا�س؛ حيث ميز هذا احلزب نف�سه
لي�أخذ ً
بعدا ًّ
على �أنه حزب �سفاردميي باملعنى الديني للكلمة .فالأ�شكناز وعرب التاريخ كانوا تابعني
دينيا للمدار�س الدينية ومراكز الفقه اليهودي كما تبلورت يف �شبة اجلزيرة الأيبريية
ًّ
حتى كنف احل�ضارة العربية الإ�سبانية ،وعليه حتى ت�شدد �شا�س على هوية اليهود العرب
الدينية� ،أخذت مع ظهورها يف عام  1983بالت�شديد على هوية اليهود العرب كبناء
ل�سفاراد ،وكان الهدف لهذه التبعية هو �إبراز الأهمية الدينية لإ�سبانيا بالن�سبة لليهودية.
وعليه ف�أهمية يهود العرب يف منظور حزب �شا�س ال تكمن يف انتماء جغرايف ملجتمعات
عربية �أقل تقد ًما ح�ضار ًّيا من اليهود الأ�شكناز ،و�إمنا تنتمي فكر ًّيا �إىل �سفاراد .وبالتايل
لي�س اليهود العرب ال�سفارديني ،يحملون الإرث الديني اليهودي احلقيقي ،وعليه فهم
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ولي�س الأ�شكناز �أ�صحاب اليد العليا بني يهود عامل اليوم .وعليه ف�شا�س هي الوجه الديني
للقومية ال�صهيونية ،فبينما كانت وما زالت ت�شدد ال�صهيونية على علو اليهود الأ�شكناز
ح�ضار ًّيا ،جاءت �شا�س كحركة يهودية �سيا�سية ترنو �إىل هيمنة دينية من خالل ا�ستغالل
الرتاث الديني لل�سفاراد.
يف توازٍ مع ن�ش�أة �شا�س وحماولة تعريفها مل�صطلح �سفاردي ،قام بع�ض املثقفني
من يهود العرب يف الثمانينيات با�ستخدام و�صف مزراحي �أي �رشقي .وهو م�صطلح
يعود �إىل �أدبيات ال�صهيونية ال�سيا�سية يف خم�سينيات القرن الع�رشين ،حينما كان ي�صف
املجتمع الأ�شكنازي وبنوع من حتقري اليهود العرب ،ب�أنهم �أبناء املجتمعات ال�رشقية (بناي
عيدوت هامزراح)؛ حتى يربزوا �أن اليهود العرب ما هم �إال جزء من ال�رشق املتخلف.
�أما يف الثمانينيات فقد بد أ� مثقفو اليهود العرب يف ا�ستخدام هذا امل�صطلح ،ولكن
مبفهوم �إيجابي ،مبعنى� ،أن االنتماء لل�رشق لي�س بعيب وال يعرب عن تخلف ،ولكن �إن كان
الأ�شكناز ي�صفوننا ب�أننا �رشقيون ،فنعم نحن �رشقيون ونفتخر بهذا االنتماء .وبد�أ م�صطلح
ميزراحي �رشقي وميزراحيم �رشقيني يكت�سب �شعبية متزايدة يف �أو�ساط اليهود ال�رشقيني يف
الداخل الإ�رسائيلي .فبد أ� احلديث عن الطعام امليزراحي واملو�سيقى امليزراحية ومنط احلياة
امليزراحي.
وهنا يبدو الأمر وك�أن املثقفني ومع تبنيهم م�صطلح �أبناء ال�رشق� ،أي امليزراحيم ،قد
حترروا من اخلطاب ال�صهيوين� .إال �أن ذلك كان مبثابة خدعة ،لأنه مع و�صف �أنف�سهم
بامليزراحيم� ،إمنا يعرب عن اقتبا�س للخطاب ال�صهيوين ،الذي كان يرمي من خالل
م�سميات؛ مثل امليزراحيم بطم�س الواجهة العربية ليهود املجتمعات العربية يف الداخل
الإ�رسائيلي .وقد �أدرك بع�ض ن�ساء ورجال الثقافة ذوو الأ�صول العربية �إ�شكالية م�صطلح
ميزراحيم ،وعليه فقط ظهر مع ت�سعينيات القرن املا�ضي بع�ض اليهود الذين يرف�ضون
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ت�سمية �أنف�سهم بامليزراحيم ،مطلقني على �أنف�سهم اليهود الذين تركوا املجتمعات العربية
واخت�صارا ،اليهود العرب.
ً
وهنا تطرح بع�ض الت�سا�ؤالت نف�سها :من اليهود الذين غادروا البالد العربية؟ ما
الذي ي�شكل ويكون هويتهم؟ وجند الإجابة لدى �شمعون باال�س.
لدي هوية �إ�رسائيلية� ،أكتب باللغة العربية .و�أنا �أنتمي �إىل هنا� .إال �أن ذلك ال
�أنا �إ�رسائيليَّ ،
يعني �أن �أتنازل عن جذوري الثقافية ،وجذوري الثقافية عربية .ومن هذا املنظور ف�أنا ال
م�سيحيا� .إذن فلماذا الده�شة
م�سلما �أو
�أختلف يف �أي �شيء عن �أي عربي �آخر� ،سواء كان
ً
ًّ
دائما ما يقال يل �إنني عراقي .ف�أين تقع العراق؟
حينما �أعلن و�أقول �إنني يهودي عربيً .
هل هي جزء من القمر4؟
وبالفعل ف�إن اخلطاب ال�صهيوين كان ينظر لليهود العرب على �أنهم مغاربة،
و�صفيا
تون�سيون� ،سوريون ،مينيون �أو عراقيون .والالفت للنظر �أن هذا التحديد كان
ًّ
وفقًا للمنطقة �أو الدولة .فاليهودي الذي يرمز لنف�سه على �أنه يهودي عربي ،مبعنى �أنه
ال ينتمي لبلد معني و�إمنا لثقافة عربية ،كان ينظر �إليه من ِق َبل ال�صهيونية ال�سيا�سية يف
املرحلة الأوىل للدولة على �أنه خطر .هذا اخلطر مل ين�ش�أ فقط يف البيئة املعادية املحيطة
أي�ضا من فكر الزعامة ال�صهيونية من �إمكانية تهديد ثقافة اليهود
بالدولة النا�شئة ،و�إمنا � ً
يخف بن جوريون؛
العرب املتخلفة لثقافة الأ�شكناز الأوروبية وبالتايل املتح�رضة .لذا مل ِ
�أبو الأمة الإ�رسائيلية ،و�أول رئي�س وزراء لإ�رسائيل موقفه املعادي لليهود العرب ،حينما
و�صفهم بالبدائيني ،و�أن ثقافتهم العربية غري مرغوب فيها .وانطالقًا من هذا ال�سبب
يتجدد البحث يف �إ�رسائيل دو ًما عن م�سمى اليهود العرب.
ويبقى ت�سا�ؤل الكاتب الإ�رسائيلي �شمعون بال�ص حمقًّا� :أين يقع العراق؟ والإجابة
تكون با�ستف�سار معاك�س :عن �أي عراق نتحدث ،عن عراق �شمعون بال�ص� ،أم عراق
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�أبناء و�أحفاد �شمعون بال�ص؟ ال �أحد ينفي �أن �شمعون بال�ص الذي ولد يف العراق
وتركها وهو ابن اخلام�سة ع�رشة ،هو يهودي عربي ،ابن للثقافة العربية� ،أما �أبنا�ؤه
و�أحفاده ،فهم يهود �إ�رسائيليون من �أ�صول عربية .مبعنى علينا �أن نفرق بني اجليل الأول
من اليهود الذين قدموا من املجتمعات العربية وهم بالفعل يهود عرب؛ مثل �سامي
ميخائيل ،و�شمعون بال�ص ،و�سمري نقا�ش ،وغريهم ،واجليل الذي ولد يف �إ�رسائيل؛ مثل
ايال�شوحاط ،ويهودا �شينهاف ،وباقي �أبناء جيلهم .وهنا يبقى �س�ؤال �أخري ،ن�أخذ هذا
الفرق بعني االعتبار ،لمِ َ �أطلقنا على التعميم م�صطلح اليهود العرب؟ وهنا �أخل�ص للقارئة
والقارئ وجهة نظري ،يف �أن م�صطلح اليهود العرب يف هذه الدرا�سة العلمية ال يجب �أن
جيدا �أو �سي ًئا ،بل �أنا �أ�سري هنا يف تقليد اجتماعي
م�صطلحا �
ينظر �إليه باعتباره
أيديولوجياً ،
ً
ًّ
معريفُ ،يرجعه �أ�ستاذ االجتماع الإ�رسائيلي باروخ كيمرلينج �إىل اليهودي اجلزائري �ألربت
ميمي ،وهو االجتاه الذي �أيده العديد من علماء االجتماع؛ مثل �سوير�سكي ،وكيمرلينج،
أي�ضا بع�ض اليهود العرب ،مثل �سامي ميخائيل ،وايال�شوحاط ،وعزيزة خازوم.
وكذلك � ً
كل ه�ؤالء الكتاب مل يروا �أي تناق�ض بني الهوية اليهودية الإ�رسائيلية وانتمائهم لثقافة
عربية ،فهم يعتقدون �أنهما متداخالن ،ال مت�ضادان ،وعليه ميكن لليهودي �أن يكون
عربيا .ولعل �أكرث من عرب عن ذلك التداخل بني تداخل الهوية الدينية مع الهوية الثقافية
ًّ
الكاتب الإ�رسائيلي �أملوج بيهار بروايته «�أنا من اليهود» والتي جاء عنوانها بالعربي ،و�إن
كان بحروف عربية.

م�صادر البحث والدرا�سة
حر�ص الباحث يف املقام الأول على االعتماد على امل�صادر الأ�صلية .لذا فقد �ساعد
التنقل بني م�ؤ�س�سات الأر�شيف الإ�رسائيلية الرئي�سية ملدة �ستة �أ�شهر على االطالع على
الوثائق املحفوظة عن مرحلة ما قبل قيام الدولة واملعروفة بالي�شوف ،ومن ثم الوثائق
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اخلا�صة بتاريخ ن�ش�أة الدولة ككيان ا�ستيطاين يف فل�سطني .نذكر من هذه الوثائق
على �سبيل املثال تلك اخلا�صة بربوتوكوالت حزب ماباي ،وهو احلزب الرئي�سي يف
أي�ضا �أر�شيف
مرحلة الي�شوف ،ومن ثم العقود الثالثة الأوىل يف عمر الدولة العربية ،و� ً
وبروتوكوالت جل�سات نقابة العمال واملعروفة باله�ستدروت ،وكذلك وثائق الوكالة
أي�ضا حم�رض جل�سات الأحزاب الدينية.
اليهودية وبروتوكوالت احلكومة الإ�رسائيلية ،و� ً
كل هذا الوثائق �ساعدت هذا العمل على �إعادة �صياغة قراءة احلياة ال�سيا�سية الإ�رسائيلية
وعر�ضها للقارئة والقارئ العربي موثقة من م�صادرها الأ�صلية.
و�إىل جانب الوثائق الأر�شيفية �شكلت الكتابات املختلفة مل�ؤ�س�س الدولة ورجلها
أ�سا�سيا لتقدميها كر�ؤية نقدية لقيام الدولة العربية.
القوي؛ دافيد بن جوريون
ً
م�صدرا � ًّ
كثريا من جوانب حياة هذا الرجل ،وكيفية انتقاله من بولندا �إىل فل�سطني،
وهي تك�شف ً
ومراحل تكوين وتبلور فكره ال�سيا�سي ،وكيفية �صياغته لل�صهيونية اال�شرتاكية ،وبناء
هيمنة �صهيونية �أ�شكنازية ي�سارية على املجتمع الإ�رسائيلي.
أي�ضا من ع�شاق
ولقد كان بن جوريون يع�شق الكتابة وتدوين يومياته وكان � ً
�إلقاء الكلمات وارجتالها يف منا�سبات عامة .وكان بن جوريون يعترب نف�سه رب الأ�رسة
الإ�رسائيلية ،ومن ثم فقد مزج يف خطبه بني كافة جماالت املجتمع الإ�رسائيلي .وعليه �أخذنا
بعني االعتبار خطب بن جوريون التي كانت تعك�س وجهات نظره يف كافة اجلوانب
تقريبا �سواء ال�سيا�سية� ،أو االقت�صادية� ،أو الع�سكرية� ،أو الهجرة� ،أو الفن� ،أو الفل�سفة،
ً
�أو الإعالم .فنب جوريون مل يعترب نف�سه رجل دولة فح�سب ،و�إمنا اعترب نف�سه مبثابة
فيل�سوف �سيا�سي وجمتمعي �إن �صح التعبري ،لذا فقد التقى ب�صورة منتظمة مع الفال�سفة
والكتاب وال�شعراء ال�صهاينة؛ مثل يحزقيل كوفمان ( ،)1963-1889وناتان �ألرتمان
( .)1970-1910هذه اللقاءات كانت حتظى باهتمام كبري من و�سائل الإعالم يف
خم�سينيات و�ستينيات القرن املا�ضي ،وقد مت توثيقها ون�رشها .وعلى الرغم من الإجماع
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بني رجاالت ال�سيا�سة والفكر الإ�رسائيلي حول الفكرة ال�صهيونية ،ف�إن هذا ال يعني اتفاق
كل طبقات املثقفني يف �إ�رسائيل �آنذاك مع فهم وتوجه بن جوريون لل�صهيونية ،فقد كان
أي�ضا ن�رش هذه
هناك بني حني و�آخر مناق�شات جدلية ومناظرات مع بن جوريون .وقد مت � ً
امل�ساجالت على �شكل خطابات متبادلة .هذه اخلطابات  -وفقًا ملعلوماتي  -مل يتم
ن�رشها ب�صورة دورية يف عمل واحد ،و�إمنا تبعرثت هنا وهناك �ضمن الوثائق الأر�شيفية
وبع�ض الدوريات الأكادميية .من هذه امل�ساجالت نذكر اخلطابات اجلدلية املتبادلة بني
بن جوريون ،والفيل�سوف الإ�رسائيلي ناتان روتن�شرتايخ ( )1993-1914يف
خم�سينيات القرن املا�ضي والتي ن�رشت يف جملة الر�ؤية (خازون).
�أما فيما يتعلق بحزب �شا�س فقد اهتم الباحث باحل�صول على امل�صادر الأ�صلية �إىل
املدى الذي توفرت فيه مثل تلك امل�صادر .ال تتوفر لدى حزب �شا�س برامج حزبية �أو وثائق
ميكن �أن تو�ضح الهيكل الداخلي للحزب وامل�ؤ�س�سات الأخرى ل�شا�س .وعن الت�سا�ؤل
حول الوثائق كان ر�أي نواب احلزب� ،أن قدر احلزب كان يف يدي احلاخام عوفاديا يو�سف
ومن ثم فيمكن اعتبار كلماته وخطبه مبثابة وثائق وبرامج للحزب .وبنا ًء على ذلك فال
ميكن �أن نحلل هذا احلزب باملعنى التام للكلمة ،وبدلاً من ذلك تتبعنا الكتابات الدينية
للحاخام يو�سف؛ حتى ميكننا �أن نحلل �أهميتها بالن�سبة لليهود العرب ،وحتى نفهم دور
ونظرا لأننا كنا نريد كذلك حتليل م�ؤ�س�سات حزب
و�أهداف حزب �شا�س يف �إ�رسائيل.
ً
�شا�س ،لذا فقد اعتمدنا على مواد �أخرى؛ مثل على �سبيل املثال �رشائط الفيديو اخلا�صة
بالرجل الثاين يف احلزب بعد عوفاديا يو�سف؛ �أرييه درعي ،الذي و�إن كان ُينظر للحاخام
دينيا ،ف�إن درعي يده اليمنى والذي كان يمُ ثل
عوفاديا يو�سف على �أنه ملهم حزب �شا�س ًّ
�إىل نهاية ت�سعينيات القرن الع�رشين الأب ال�سيا�سي للحزب� .إىل �أن مت اتهامه يف ق�ضية
ف�ساد �سيا�سي ،فدخل ال�سجن ليق�ضي فيه عامني ما بني عام  2000وعام  ،2002ومن

51

اليهود العرب يف �إ�سرائيل ..ر�ؤية معرفية

ثم احتجب عن احلياة ال�سيا�سية� ،إىل �أن عاد بقرار من عوفاديا يو�سف ليقود احلزب من
نظرا
جديد يف مايو عام  .2013مثلت خطب �أرييه و�أحاديثه
م�صدرا ًّ
ً
هاما لهذا الكتاب؛ ً
لت�أثريه الكاريزماتي يف م�ؤيديه ودوره البارز يف قيادة حزب �شا�س.
أي�ضا لفهم الأن�شطة االجتماعية حلزب �شا�س هي املن�شورات التي
ومن امل�صادر الهامة � ً
�أ�صدرها احلزب با�سم من يوم ليوم (يوم ليوم) وجملة املنبع الأ�سبوعي (ماعيني �شفوعاه)،
أي�ضا الربامج الدعوية التي كان يبثها احلزب عرب الأثري من خالل راديو  ،10والتي
كذلك � ً
قام بتقدميها احلاخام ال�شهري اوري زوهار.
وعند درا�سة حزب �شا�س كان للمقابالت التي �أجراها الباحث مع بع�ض رجاالت
�شا�س دور هام .فقد زار الباحث معابد وم�ؤ�س�سات اجتماعية خا�صة بحزب �شا�س يف
�ضاحية ُبخارى يف القد�س ،وبني براك يف تل �أبيب .الوقت الذي متكن الباحث يف
ال�سكن يف هاتني ال�ضاحيتني �أتاح له الفر�صة للمتابعة واملراقبة للحياة اليومية لأتباع
حزب �شا�س ،بالإ�ضافة لتكوين نظرة �شاملة عن حياة �أن�صار �شا�س وعامل �شا�س الديني
أي�ضا عن ممار�سات الطقو�س واالحتفاالت الدينية يف املعابد اخلا�صة
واالجتماعي ،بل و� ً
باحلزب .كما ال ميكن �إغفال الدور الهام للمقابالت والأحاديث التي �أجراها مع �أع�ضاء
جليا �أن زعامة حزب �شا�س مل يكن لديها �أية حماولة لفهم وا�ستيعاب
احلزب� .إال �أنه كان ًّ
اهتمام علمي يتعلق باحلزب ،خا�صة و�إن كان هذا االهتمام من باحث عربي وخارج
الإطار الديني اليهودي� .أما بالن�سبة يل ،ونتيجة لتدخل بع�ض الإ�رسائيليني حدث نوع من
الثقة املحدودة �سهلت يل االت�صال ببع�ض �أع�ضاء �شا�س و�إجراء بع�ض الأحاديث معهم.
يبقى �أمر �أخري الحظته �أثناء ح�رصي للكتابات الأكادميية وغري الأكادميية عن يهود
ال�رشق وحزب �شا�س ،بل وعن �إ�رسائيل واملجتمع الإ�رسائيلي عامة :يغلب على الكتابات
ما ميكننا ت�سميته «يهودية» �أ�صحابها ،مبعنى �أن البحث والتنقيب يف الدرا�سات الإ�رسائيلية
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واليهودية يتواله يف الغالب يهود ،وهو �أمر لي�س بالغريب و�إمنا يعود لأ�سباب تاريخية ،ال
نود ا�ستعرا�ضها يف هذا املقام� .إال �أن ذكر هذه املالحظة �إمنا جاء ليحث الباحثني والدار�سني
العرب على البحث والتنقيب ودرا�سة الدولة العربية ،كبداية وكحجر �أ�سا�س مل�ؤ�س�سات
ومراكز بحثية ،ت�صب يف غاية واحدة� ،أال وهي مواجهة التحدي الإ�رسائيلي ،انطالقًا من
منربا ي�صل
�أر�ضية معرفية عربية .بالإ�ضافة �إىل �أن االهتمام الأكادميي العربي ب�إ�رسائيل ميثل ً
من خالله ال�صوت العربي �إىل الر�أي العام الأكادميي العاملي ،وبالتايل �إثراء خارطة املعارف
الدولية بر�ؤى عربية ،وبالتايل و�ضع �أ�س�س مل�ساهمة عربية معرفية ترثي الأنظومة املعرفية
العربية من جهة ،وت�سهم يف ح�ضور عربي على ال�ساحة الأكادميية الدولية يف الدرا�سات
اليهودية والإ�رسائيلية.
وقبل �أن �أترك القراء �أود �أن �ألفت انتباههم �إىل �أمر لوج�ستي خا�ص بالتداخل اللغوي
يف هذا الكتاب ،فلقد كتبت هذه الأطروحة باللغة الأملانية واعتمدت بالدرجة الأوىل على
م�صادر عربية ،وقمت مبراجعة الكتاب مبا يتوافق مع ال�سياق الأملاين .فكان الكتاب يف
�أمور كثرية يهتم بطرح املو�ضوع من خالل الت�أكيد على الأمور التي تهم القارئة والقارئ
أي�ضا ال�شارع غري الأكادميي .وحني ترجم الكتاب
يف ال�شارع الأكادميي الأملاين ومعه � ً
أي�ضا من �أجل �أن تتوافق مع تطلعات ال�شارع
�إىل العربية ،قمت بتنقيح الن�سخة العربيةً � ،
العربي ،وعليه �سيالحظ القراء جمهودات الكاتب يف طرح امل�صادر الأملانية والإجنليزية
واف يف بع�ض الأحيان ،نرجو �أن يلقى ر�ضا القارئة والقارئ .وعلى
والعربية مع �رشح ٍ
الرغم من تنقيح الن�سخة العربية ،ف�إن هذا ال يعني االبتعاد عن املحتوى املعريف الذي مثله
الأ�صل الأملاين .وقد حاولت قدر امل�ستطاع تب�سيط اللغة العربية ،حتى ت�صل لقطاعات
عري�ضة من ال�شارع العربي ،غري �أن هذا التب�سيط مل يخل بالقواعد والأ�صول الأكادميية
البحثية التي اعتمدها هذا الكتاب .وال يبقى �إال �أن �أمتنى للقارئة العربية والقارئ العربي
رحلة �سعيدة يف �صفحات كتابي هذا.
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الفصل األول
البناء الثقافي للواقع االجتماعي كنموذج للهيمنة المجتمعية لدى
أنطونيو جرامشي

املدخل
املجتمع نتاج تركيبته االقت�صادية ،مبعنى �أن املكون الأ�سا�سي لطبقات املجتمع هو
أي�ضا تعدد هويات طبقات
الأنظومة االقت�صادية ال�سائدة يف هذا املجتمع والتي ت�شكل � ً
املجتمع املختلفة .وتتبلور هوية كل طبقة طبقًا ملمار�سات وطقو�س ثقافية حتافظ عليها كل
�سعيا وراء �أمرين .الأمر الأول هو حفظ كينونة
طبقة ك�سمة من �سماتها الأ�سا�سية ،وذلك ً
هذا الطبقة مقارنة ببقية طبقات املجتمع ،ومن ناحية �أخرى �إر�ساء حدود تف�صل هذه
تناف�سيا ،من خالل التقاء �أو تنافر.
طبقيا ،يتداخل
الطبقة عن تلك .واملح�صلة تكون ً
ًّ
وعيا ًّ
وبالتايل فالهوية اجلماعية و�إن نادت بالأحادية و�سوقت لها ،ف�إنها يف داخلها تنفي هذه
الأحادية ،فيغلب عليها التناف�س وال�رصاعات بني الهويات الطبقية امل�ؤ�س�سة للمجتمع.
خارجيا لإظهار
وبالتايل ميكن لنا �أن ننطلق من الفر�ضية التالية .املجتمع� ،أي جمتمع ي�سعى
ًّ
داخليا فهو ميوج بني �رصاعات طبقية ،ت�سعى من خاللها
�أحاديته كج�سد متما�سك� ،أو
ًّ
كل طبقة لفر�ض �أ�سلوب حياتها على بقية طبقات املجتمع.
وعليه وقبل �أن ننطلق لدرا�سة املجتمع الإ�رسائيلي وكيفية بناء الهيمنة الأ�شكنازية،
ن�ستعر�ض يف البداية طرق تبلور الهيمنة الطبقية داخل املجتمع� ،أي جمتمع من خالل
كتابات و�آراء املفكر الإيطايل �أنطونيو جرام�شي حول درا�سة الهيمنة املجتمعية ،وهي
هيمنة تبنى على التفوق االقت�صادي لطبقة ما ،يتم دعمه و�إر�سا�ؤه من خالل �آليات
توظيف قائمة على وعي ثقايف ُمدعى؛ من �أجل ت�شكيل الواقع االجتماعي مبا يتنا�سب
مع متطلبات الطبقة �صاحبة الهيمنة .وبالتايل فالواقع املجتمعي يقوم طبقًا جلرام�شي على
ال�رصاع بني �أهل العمل و�أهل الر�أ�سمالية ،و�إن �أرادت التب�سيط بني العمال و�أ�صحاب
رءو�س الأموال.
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وهنا وجب علينا الت�أكيد �أن ما يرنو �إليه هذا الف�صل ال ُي�شكل �إعادة تف�سري �أو حتى
قراءة املنهج والفكر اجلرام�شياين ،كما �أنه لي�س بت�أويل جديد لكتاباته املعروفة بكتابات
عو�ضا عن ذلك ن�سعى لدرا�سة وبحث م�صطلح «الهيمنة» كو�سيلة
ال�سجن .ولكن
ً
منهجية و�أداة معرفية لقراءة البنية الداخلية للمجتمع الإ�رسائيلي وو�ضعية اليهود العرب
يف طيات هذا املجتمع ،كما �أطرت له ال�صهيونية ال�سيا�سية.
وبداية نعرتف �أن ا�ستقبال �أرث جرام�شي الفكري بعد وفاته يف عام  1937قد
مر مبحطة رئي�سة يف �ستينيات القرن املا�ضي حني متحورت ر�ؤية مارك�سية تغلب عليها
اليوتوبية الأيديولوجية ،ترى �أن «جرام�شي هو احلل» .يف هذا الإطار كان جرام�شي
ّ
ي�شكل الو�صفة ال�سحرية ٍّ
لكل من ال�شيوعيني الإ�صالحيني ،واال�شرتاكيني الدميقراطيني،
والراديكاليني الدميقراطيني .ومما يثري الت�سا�ؤل لدينا هو ما �إذا كان ب�إمكان الي�ساريني،
الذين كانوا يف ذلك الوقت يواجهون �أزمة متفاقمة ،اال�ستفادة من تلك الكتابات؛ من
�أجل ت�شكيل مفهوم جديد للتفكري ال�سيا�سي.
ولكي �أمتكن يف البداية من الدخول يف عامل جرام�شي الفكري ،فمن ال�رضوري
أيديولوجيا
ا�ستعرا�ض قراءاته وتوجهاته و�إن كان ب�صورة موجزة :جرام�شي كان ينتمي �
ًّ
لأفكار لينني .لذا فكان �أول �إنتاجه النظري وال�سيا�سي �ضمن هذا الإطار .فال�شكل الذي
طور من خالله امل�صطلحات والأفكار التي نادى بها كان لينيني الطابع والتطبع وبقي
راديكاليا �أو طورها �أو حورها .وال يعني ذلك �أن
كذلك .حتى و�إن جعلها ت�أخذ طاب ًعا
ًّ
دور جرام�شي اقت�رص على �شحذ وتهذيب تلك املفاهيم ،خا�صة تلك التي تنتمي للينينية.5
كونها من التحوالت اللينينية للمارك�سية
بدلاً من ذلك �صاغ جرام�شي ت�صوراته يف بيئة ّ
حتى ميكنه التغلب عليها و�إعادة �صياغتها .لقد وجد جرام�شي �ش�أنه يف ذلك �ش�أن لينني
عرفها لينني.
�أن جمال عمله يحب �أن يكون تطوير نظرية حتارب املنهجية االقت�صادية كما ّ
فاملارك�سية حتولت يف عينيه �إىل «التقاع�س عن الربوليتاريا»؛ بحيث كانت الثورة يف
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رو�سيا – مثل قوله امل�أثور الذي �أطلقه يف نوفمرب  - 1917ثورة �ضد م�ؤلف كارل مارك�س
ال�شهري «ر�أ�س املال» .وهذا ال يعني �أن جرام�شي يف بداية مراهقته ال�سيا�سية مل يقف موقف
امل�ؤيد للثورة البل�شفية ،ففي كتاباته الأولية نرى متجيده للثورة يف رو�سيا مع حما�سة تذكرنا
بكتابات مدح فيل�سوف االجتماع الفرن�سي جورج �سوريل ( )1922-1847يف الثورة
ال�شيوعية.6
وكان بالإ�ضافة لذلك يرى يف البل�شفية قوة من �ضمن القوى اجلديدة ،كما �أنها قوة
اجتماعية ،ال يقل �أثرها عن الأثر الديني يف نفو�س �أتباعه وعليه �أعطت ال�شعب الرو�سي
من خالل الواقعية اال�شرتاكية �إرادة اجتماعية تاريخية م�ؤثرة .مبعنى �أن كربيات النظريات
الفل�سفية كانت طبقًا جلرام�شي ت�رشح املجتمعات الب�رشية طبقًا لأ�صول نظرية بحتة .فها
هو الفيل�سوف الأملاين ال�شهري هيجل يرى �أن املفتاح الأ�سا�سي لفهم تاريخ الإن�سانية
يكمن يف حتكيم العقل ،والعقل فقط لفك رموز حياة الإن�سان على الأر�ض ،وبالتايل
فالعقل هو احلل �إن �شئنا ،ومن بعده ي�أتي مارك�س ليعلن �أن املدخل لفهم التاريخ الب�رشي
يقوم على �أر�ضية اقت�صادية بحتة ،فمن �أراد �أن يعي التاريخ عليه بدرا�سة عالقة الإن�سان
منتقدا
راف�ضا للفكري الهيجلياين �أو املارك�سي ،و�إمنا
مبحيطه املادي .ي�أتي جرام�شي لي�س ً
ً
الأبعاد النظرية يف �أفكارهم ،وعليه يرى يف البل�شفية النقد العملي لنظريات حتليل ال�سلوك
الب�رشي وخا�صة النظرية االقت�صادية املارك�سية:
التف�سريات ال�سيا�سية ترتبط بال�رضورة بالقاعدة االقت�صادية؛ من حيث �أ�شكال
الإنتاج والتبادل االقت�صادي .وبهذه املقولة الب�سيطة يعتقد الكثريون �أنه ميكن حل �أية
مثاليا».
م�شكلة �سيا�سية وتاريخية .وعلى �سبيل املثال ،ميكن �أن ن�ستخل�ص «لينني كان ًّ
وي�ضيف �إىل ذلك :هم «ناقدو لينني  -مالحظة م�ضافة من الباحث» اليفهمون التاريخ
على �أنه تطور حر يختلف عن التطور يف الطبيعة ،هم مل يدركوا �أن احلرية  -كما يظهر
يف التاريخ  -تعد قوة كامنة ال تخ�ضع لنموذج خمطط ب�صورة م�سبقة .لقد دهور و�أهان
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اال�شرتاكيون التعاليم اال�شرتاكية ،لذا ففي رو�سيا قامت املوافقة احلرة للطاقات الفردية
واجلماعية بك�رس حواجز ال�شعارات واخلطط املو�ضوعة �سلفًا.7
وبالفعل ا�صطبغت الكتابات الأوىل جلرام�شي ب�صبغة النقد االجتماعي .ولكن ال
ميكن �أن تكون هذه الكتابات ال�شبابية يف حد ذاتها هي حمور االهتمام .فالإن�سانية املثالية
واحلما�سة امل�سيانية التي �صاغها جرام�شي يف كتاباته الأوىل �ضد التجريدية االقت�صادية
تظهر تلك التحوالت بل وما ميكن ت�سميته بالفجوات يف �أعمال جرام�شي .وعلى الرغم
من ذلك فنجد يف كتابات مارك�س ا�ستمرارية جنزم ب�أنها ت�شكل �إك�سري احلياة يف الفكر
اجلرام�شياين يف تناوله النقدي للمارك�سية .فاملارك�سية يجب �أن تتحول من وجهة نظره
من «نظرية تقوم على �سلبية الربوليتاريا» �إىل «نظرية تتمحور حول دور الربوليتاريا».
وهنا ي�أخذ جرام�شي املارك�سية من �إطارها النظري لي�ضعها يف �إطار عملي؛ من �أجل
تطبيقها يف حياة ال�شعوب .وهنا يتحدث جرام�شي عن املارك�سية «كنظرية ممار�سة»� .إال
�أن هذا امل�صطلح ال يحب �أن يتحول �إىل م�صطلح جمند للمارك�سية ،بل �إن م�صطلح «نظرية
املمار�سة» هو من وجهة نظر جرام�شي املارك�سية نف�سها.
�إن الوقت املبكر الذي �أطلق فيه جرام�سكي مثل هذه املقوالت ،والتحول املو�ضوعي
الالحق ( )1933-1923الذي ن�ش�أ عن �أعماله ( )1936/1934-1926والتي
يطلق عليها ا�سم كتابات ال�سجن ،كان داف ًعا للي�سار لقراءة جرام�شي بطريقتني خمتلفتني،
بل ومت�ضادتان .فجاءت قراءة التيار الأقرب للمارك�سية الأرثوذك�سية لت�صور جرام�شي
على الأقل فقط يف �ضـوء �سنواته احلمراء ك�سيا�سي وك�صحفي للجناح الي�ساري الإيطايل
8
تيارا ي�سار ًّيا �آخر كان
وم�شارك فعال يف ت�أ�سي�س احلزب ال�شيوعي الإيطايل  .يف حني �أن ً
يحاول الأخذ بكتابات ال�سجن اخلا�صة به وا�ستخدامها كو�سيلة ابتعاد عن امل�رشوع
اللينيني للمارك�سية.
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التيـار الأول كان حماولة لإبـراز جرام�شي مبثابة الرتبة اخل�صبة للمارك�سية -
التقليدية .وهي حماولة ي�صعب حتقيقها .9ولكـن مع ذلك ف�إن هذا التيـار ال يـريد �أن يتنازل
عن «الثوري احلكيم» و«ال�سيا�سي الأممى» و«الأب الروحي» و«قائد احلزب ال�شيوعي
لإيطاليا» .و�صعوبة هذه املحاولة تكمن يف �أن جرام�شي مفكر ي�صعب احلكم عليه يف
�إطار ثنائية « هذا �أو ذاك» ،فعلى �سبيل من يرى ،نرى �أن الرجل قد ا�ستخدم م�صطلح
أبدا» عن لينني وكذلك عن �ستالني� .10أما التيار الثاين فقد بد�أ
الهيمنة «ب�صورة مل تختلف � ً
مبحاولة �إظهار جرام�شي على �أنه مرجع لال�شرتاكية الدميقراطية ذات ال�صبغة الغربية،11
�سوق لها بيرت جلوت�سٌّ .12
كل من االجتاهني ال�سيا�سيني ي�شرتكان يف
وهي ال�صيغة التي ّ
�أنهما يلقيان بثقل كبري على مفهوم الهيمنة اخلا�ص بجرام�شي� ،أو مبعنى �أدق :اقتبا�س كلمة
الهيمنة لدى جرام�شي بدون ال�سياق اخلا�ص به لإبراز مركزية الغزو للثقافة ال�سيا�سية يف
الر�أ�سمالية؛ بحيث ال ُيطرح ت�سا�ؤل جرام�شي حول قهر الر�أ�سمالية .وب�صورة مفهومة
و�رضورية يكون الهدف من وجهات النظر تلك تقليل وتهمي�ش االرتباط للينني ،وكذلك
أي�ضا ،وهذا من خالل ال�سياق ،الت�سا�ؤل املفرت�ض عن الديكتاتور وال�سلطة .مل يتحول
� ً
جرام�شي �إىل جمرد �صاحب نظرية الإ�صالح الربملاين ،وهو الأمر الذي بالكاد ميكن
قراءته من خالل عمله ،13بل حتول �إىل مرجع مل�س�ألة كيفية و�صول الدميقراطية اال�شرتاكية
لكتلة بديلة من �أجل الو�صول ل�سيا�سة �سوق اقت�صادي موجه� .14إذا ما ا�ستوىل م�صطلح
الهيمنة على كل �سياق وحتول �إىل �إ�شارة موجزة مكت�سبة من خالل ال�سيطرة على املفاهيم
لال�ستيالء على القوة ال�سيا�سية ،فيمكنه بذلك وبدون �أي حتفظ خدمة اجلانبني.15
ب�صورة م�شابهة مقتب�سة من امل�ضمون ال�سابق برز يف الآونة الأخرية م�صطلح
املجتمع املدين .من امل�صطلح النقدي والتحليلي ،الذي يف�رس لدى جرام�شي ثبات
ال�سيادة الربجوازية ،ومن ثم �صعوبات التغلب على الر�أ�سمالية ،نتج م�صطلح �آخر �إيجابي
له ارتباط �سابق مع التوجه الذاتي يف ظل الت�شابك الربملاين الر�أ�سمايل؛ من �أجل �إعداد
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رجل ي�ساري حا�سم .16وبذلك يتم �إعادة ال�صياغة اال�صطالحية «للمجتمع املدين»
باعتباره مو�ضع اخلطاب ،الذي تلغى فيه هياكل ال�سلطة .وال يتبقى لنا يف هذا امل�ضمون
�سوى متابعة اجتاه ثالث .ويحظى هذا االجتـاه بالقبـول واال�ستح�سان؛ لأنه يتناول عمل
جرام�شي ككل بالإ�ضافة لتلك املقتطفات التي اختارها جرام�شي بنف�سه من ال�سياق
العام .هذا االجتاه يقوي امل�ضمون ال�سيا�سي والنظري بني لينني وجرام�شي ب�شدة بدون
تقلي�ص الأخري للأول .فمن وجهة نظري ،قام جرام�شي بتطوير مفهوم مادي جديد من
املارك�سية الكال�سيكية ،يقوم عليه مفهوم الهيمنة .17

جرام�شي ّ
املفكر
ال ميكن �أن نغفل وجود اختالفات بني ما ميكن ت�سميته بالإنتاج الفكري املبكر
والإنتاج الفكري املت�أخر الذي �أنتجه جرام�شي يف حياته .ونحن ال نرى يف ذلك نقطة
�ضعف حت�سب على املفكر الإيطايل ،بل على العك�س� :إن هذا االختالف �أو �شئت التنوع
هو ما يف�رس ثراء الأفكار اجلرام�شيانية ،ويجعلها بالتايل جمالاً للبحث واالهتمام .فنجد
�أن يف فرتة ما قد خرج جرام�شي من حتت عباءة لينني ليتحول �إىل م�ؤ�س�س لنظرية الثورة
يف الغرب� .إال �أن هذا اخلروج من عباءة لينني ال يعني �أن نظرية الثورة اخلا�صة بجرام�شي
قد �أعطت الغرب
منوذجا م�ضا ًّدا للنظرية اللينينية .18بل هي تعتمد على ذلك االختالف
ً
الذي واجهه لينني بنف�سه.
كل م�صاعب الثورة الرو�سية متثلت يف �أنه كان �أ�سهل ب�صورة كبرية لطبقة العمال
الرو�سيني �أن تبد أ� الثورة ب�صورة �أي�رس من طبقة العمال يف �أوروبا الغربية ...هناك ،يف دول
�أوروبا الغربية كان الأمر �أكرث �صعوبة ،لبداية الثورة؛ حيث �شكل ارتفاع امل�ستوى احل�ضاري
عائقًا �أمام الربوليتاريا الثورية ،وقد �أ�صبحت الطبقة العمالية مبثابة عبيد للح�ضارة.19
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وهنا تطرح الت�سا�ؤالت ،التي مثلت مركز تفكري جرام�شي كابن لأوروبا الغربية:
ملاذا كانت الثورة يف الغرب الأوروبي �أ�صعب منها يف �رشق القارة؟ ما الذي ي�شكل
الثبات الن�سبي للر�أ�سمالية؟ وما اال�سرتاتيجية القتالية التي يتطلبها بنا ًء على ذلك املنظور
الثوري يف الغرب؟ ومن �أجل تو�ضيح ذلك ،نرى اهتمام جرام�شي وهو يتوجه باخلطاب
�إىل لينني:
يبدو يل �أن �إليت�ش � -أي لينني ،تو�ضيح من امل�ؤلف  -قد �أدرك �أن التحول من التيار
القتايل الذي مت تطبيقه بنجاح عام  1917ل�رشق �أوروبا قد حتول �إىل �رصاع على املكانة -
وهو الأمـر الوحـيد الذي كان ممكـ ًنا  -يف الغرب� .إال �أن �إليت�ش مل ي�سعفه الوقت لتعميق
�صياغته.20
�إن نظرية جرام�شي انطالقة من املارك�سية الكال�سيكية تنطلق من الأفكار اللينينية،
�إال �أنها تتعدى حدود هذه الأفكار ،فهو يرى �أن مارك�س هو الأب الروحي للمارك�سية،
ويت�ساءل عن دور لينني ،ليقدم الإجابة للقارئ ،حني يقول :يبحث عنها يف املارك�سية
ذاتها .فالق�ضية عند جرام�شي هي �أن مارك�س وبعده لينني يقفان عند املارك�سية كفكرة
جمردة� ،أما هو فريى يف املارك�سية النظرية والتطبيق:21
ف�إذا ما نظرنا �إىل النظرية والتطبيق يف نف�س الوقت على �أنهما متجان�سان وغري
متجان�سني ،مثلما كتب جرام�شي بنف�سه ،فكيفية انت�شار �أية نظرية على �أنها معتقد ما يعد
جز ًءا من النظرية نف�سها� .إذن فالبحث يجب �أن يكون ،مثلما ذكرت ،يف �إطار مفهوم
الهيمنة .هذا امل�صطلح له معنى معريف ،ويجب من �أجل ذلك مالحظة م�ساهمة �إليت�ش
الرئي�سية للفل�سفة املارك�سية ،تلك امل�ساهمة الأ�صلية والإبداعية.22
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هذه املقولة املقتب�سة هي التي حتدد فكر جرام�شي :نقطة البداية هي الت�سا�ؤل عن
العمل� ،أو مبعنى �أو�ضح ،املمار�سة �أو التطبيق؛ وعليه فاملفهوم النظري الذي يوظف
املمار�سة هو الهيمنة.
جهدا نظر ًّيا حمور ًّيا يف ال�رصاع
وقد �أو�ضحنا بالفعل وب�إ�سهاب� ،أن جرام�شي قد بذل ً
�ضد النظرية االقت�صادية .فالنظرية االقت�صادية بالن�سبة له تعد مبثابة مفهوم لق�رص االقت�صاد
على القوى الإنتاجية ،23والذي يتزامن تطوره مع تقدم املجتمع الذي يدور يف فلكه.24
�إذن فالنظرية االقت�صادية لي�ست جمرد �شكل من �أ�شكال املارك�سية ،و�إمنا تختلف �أ�شكالها
تب ًعا لل�سياق الذي ت�ستخدم فيه .25وكذلك يف�رس جرام�شي الليربالية وال�سينديكالية
«النظرية النقابية» على �أنهما �ضمن النظرية االقت�صادية .يف البداية جتاهل يف �إثباته �أن
منهجيا بح ًتا،
املجتمع املدين والدولة عبارة عن كيانني منف�صلني؛ بحيث ي�صبح التمييز
ًّ
أمرا غري طبيعي �أو �سيا�سي .كذلك يجب
وكذلك دعوته للف�صل بني ال�سوق والدولة يعد � ً
فر�ض الليربالية من خالل القانون� ،أي بوا�سطة تدخل القوى ال�سيا�سية؛ فهي رغبة حقيقية
ولي�ست التعبري العفوي التلقائي للواقع االقت�صادي .26كما يرى جرام�شي �أن النظرية
ال�سنديكالية ما هي �إال انعكا�س للليربالية االقت�صادية يف تق�سيم ثانوي .ومن وجهة نظره
فالتغيري غري االقت�صادي كان نتيجة للأفكار النظرية االقت�صادية املدنية والفل�سفية املتزايدة.
وبذلك مت و�ضع �إطار لنقد النظرية االقت�صادية يف املارك�سية .وي�ستند هذا النقد على
حموري القوى الإنتاجية االقت�صادية .من ناحية من خالل حتديد التجارة بوا�سطة النظرية
االقت�صادية ،ومن ناحية �أخرى من خالل مذهب الغاية ،باعتباره غاية التطور الطبيعي
حرفيا  -على التحديد ال�رضوري لكل غري االقت�صاديني
للقوى الإنتاجية مع الت�أكيد –
ًّ
من خالل النظرية االقت�صادية .هذه الغاية يدلل عليها جرام�شي بالعديد من اال�ستعارات
البالغية التي تظهر العالقة الوثيقة بني النظرية االقت�صادية والأفكار الدينية .27ويف مقابل
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النظرية االقت�صادية يبتكر جرام�شي م�صطلح الهيمنة� .إال �أننا قد ر�أينا هذا امل�صطلح لدى
جديدا ب�أية حال من الأحوال ،بل لقد كان له تاريخ طويل
لينني ،و�أدركنا �أنه مل يكن
ً
بالن�سبة للدميقراطية االجتماعية الرو�سية 28خا�صة وقد اعتنقها لينني� .إال �أن هذا امل�صطلح
مل يكن منغلقًا ،بل لقد طوره جرام�شي انطالقًا من مفهوم الهيمنة اخلا�ص بلينني؛ حيث
طوره يف عدة اجتاهات.
من جهة تت�ضمن الهيمنة لدى جرام�شي احلاجة املتزايدة للم�صالح العاملية ،ومن
جهة �أخرى فقد و�ضع مفهو ًما للهيمنة ميتد لي�شمل مفهوم الدولة .فالدولة بالن�سبة له مل
تعد – مثلما كان م�ألوفًا يف التقاليد املارك�سية – مبثابة �أداة قمع �أولية ،و�إمنا هي عبارة عن
نظام ذي اندماج وتكامل اجتماعي ،ينظم التكامل والهيمنة الق�رسية .فالهيمنة – وهو
الأمر الذي �سنعر�ض له بالتف�صيل – هي عبارة عن �أحد �أ�شكال ال�سيادة اجلماعية ،التي
كانت ت�ستهدف تقليل القمع يف مقابل تنظيم املوافقة الإيجابية للطبقة امل�سيطرة .هذا
التنظيم ينطوي على مفهوم الدولة ،والذي ال ينتهي باملعنى املحدود وال�ضيق للدولة ،و�إمنا
ميتد لي�صورها كمجموعة من امل�ؤ�س�سات التي حتمل وظيفة الهيمنة .هذه املجموعة –
على الأقل يف املجتمعات املدنية املتقدمة – تعد الدعامة الأ�سا�سية للمجتمع اال�شرتاكي
الر�أ�سمايل .وهذا هو الأ�سا�س ملثل هذا املفهوم ،والذي يهدف �إىل االنتقال من ال�رصاع
احلركي �إىل ما ي�سمى «�رصاع املوقف» .و�رصاع املوقف هو كناية عن �سيا�سة هدم
و�إحالل ال�سيادة الأيديولوجية املجتمعية لبناء الهيمنة الربوليتارية ،والتي ال ميكن حتقيقها
�إال من خالل تكوين كتلة عري�ضة من الطبقات الدنيا التابعة .ولت�شكيل هذه الكتلة كانت
هناك حاجة �إىل حاكم ع�رصي (مبفهوم مكيافيلي الذي طرحه يف كتابه الأمري) ،وهو
تعميما
الأمر الذي جعله جرام�شي ممك ًنا يف احلزب ال�شيوعي .وكان الأمر يتطلب كذلك
ً
أيديولوجيا ،وهو ما وجده جرام�شي يف طبقة املثقفني من الطبقة العمالية.
�
ًّ
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الهيمنة عند جرام�شي
ف�رس �أنطونيو جرام�شى ا�ستقرار وثبات ال�سيطرة يف املجتمع من خالل مفهوم
تنظيمي� ،سيادي وهيمني� ،أي من خالل التوافق الثقايف لعالقات القوى املجتمعية .ويظهر
مفهوم الهيمنة بالفعل لدى جرام�شي يف التحليل ال�سيا�سي منذ عام  .1924فالهيمنة هنا
– مثلما كانت عند لينني – هي الإمكانية وال�رضورة لتحالف الطبقات التابعة حتت القيادة
29
خال�صا؛
أ�صليا
ً
الربوليتارية  .هذا التف�سري مل�صطلح الهيمنة – الذي يعترب �إىل هذا املدى � ًّ
نظرا لأنه �أ�سا�س يف تقليد ا�ستخدامه يف الدولية الثالثة  - 30 3rd Internationalيظهر جمد ًدا
ً
يف كتابات ال�سجن .ففي الكتيب الأول يرتبط م�صطلح الهيمنة بالتمييز بني «الزعامة»
و«ال�سلطة» .الطبقة التي تريد ال�سلطة يجب �أن ت�سيطر على الطبقات امل�ضادة لها� .إذن،
فهذه الطبقة يجب �أن تتزعم قبل �أن ت�ستوىل على ال�سلطة؛ وبعدما ا�ستولت على ال�سلطة،
فيمكنها �أن حتكم� ،إال �أنها يجب �أن ت�ستمر يف الزعامة .فيمكن ويجب �أن تكون هناك
هيمنة �سيا�سية حتى قبل الو�صول للحكم ،وال يجب �أن تعتمد على ال�سلطة املنوطة والقوى
املادية ملمار�سة الزعامة �أو الهيمنة .31وهنا يت�ضح �أن مفهوم ال�سيطرة قد مت تو�سيعه .على
الرغم من �أنه مييز �شكل التحالف الناجح للربوليتوريا مع الطبقـات الأخرى التابعة ،ف�إنه
يوجد منظور �آخر يجب مراعاته .فجرام�شي يعدل الهيمنة �إىل التفوق الأ�سا�سي للطبقة
احلاكمة على هياكل وت�شكيالت اجلمهور.
وبالتايل ف�إن م�صطلح الهيمنة يتكون من عن�رصين هامني؛ عن�رص خا�ص بالدولة
و�آخر خا�ص بالنظرية الثورية .وي�صيغ �رشايرب ذلك على النحو التايل:
�أو ًال :الهيمنة كم�صطلح للعالقة بني طبقة وطبقات �أخرى تابعة .تطور نف�سها �إىل
م�صطلح لل�سيادة الأيديولوجية وال�سيا�سية للطبقة امل�سيطرة على بقية الطبقات التابعة.
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م�صطلحا لتحليل
ثانيا :الهيمنة كم�صطلح لعالقات الطبقات مع بع�ضها ميتد لي�صبح
ً
ً
32
الدولة لي�س فقط املدنية واال�شرتاكية ،و�إمنا ميتد لي�شمل كافة املجتمعات .
كان بو�شي جلوك�سمان حمقًّا �إ ًذا عندما ذكر �أن جرام�شي برتكيزه على الهيمنة قد
�أقحم نف�سه يف جمال كان ميثل مع�ضلة مدنية بحتة .33على الرغم من �أن القيادة هي بطبيعة
أي�ضا فر�ض املعايري الثقافية والأيديولوجية ،ف�إنها مل ت�ستفد من ذلك .فالتحليل
احلال � ً
ي�سلك اجتاه و�صف ماك�س فيرب مل�صطلح ال�رشعية ،حتى و�إن امتد م�صطلح الهيمنة ملا
هو �أبعد من ذلك� .أما لدى جرام�شي فهو عبارة عن اخل�ضوع الإيجابي احلر� ،إجماع
وموافقة فعالة� ،أي �أن الهيمنة هي قدرة املهيمن على �أن يجعل املجتمع ين�صاع بكامل
جديدا .منذ علمنة ال�رشعية ال�سيا�سية
للمهيمن .وهذا ال�شكل من ال�سيادة يعد
ً
�إرادته ُ
«على الأرجح يف النظرية ال�سيا�سية منذ مكيافيلي ،والتي ي�ؤمن بها جرام�شي ب�شدة» جند
نظريات يف املقابل ،ت�ؤ�س�س ال�سيادة ال�سيا�سية �إما على الإجماع على اخل�ضوع �أو على
القهر التع�سفي .34من النظرة الأوىل لتاريخ الأفكار ال�سيا�سية جند االعرتاف �أو توافق
الآراء على اجلانب املحافظ ،املدين ،ال�سيادي .فهم ي�ضفون ال�رشعية على احلكم وفقًا
لإرادة املحكومني .ويف املقابل فنظريات الإكراه وال�رصاع حتاول نزع هذه ال�رشعية
عن احلكام من خالل الإ�شارة �إىل �أنه قهر وقمع بحت .وقد حاول جرام�شي الو�صول
كثريا من االتهامات؛ لأن
حلل ملثل هذا التعار�ض والت�ضاد ،الأمر الذي جلب له بالطبع ً
االقرتاب من الوظائف االجتماعية يعد مبثابة تقليل للعمل وقمع لال�ستقالل الأيديولوجي
للربوليتاريا.35
أي�ضا جرام�شي �أن مكيافيلي هو املفكر الذي �أظهر
اعترب مو�سيلليني وكذلك � ً
العالقة بني القهر والإجماع ك�أ�سا�س املمار�سة ال�سيا�سية .36ولكن يف الوقت الذي قام
فيه مو�سيلليني بعد فرتة وجيزة من توليه من�صب رئي�س الوزراء ،ا�ستخدم مكيافيلي ليثبت
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اجتاها
�أنه مل يكن هناك � ً
أبدا �أي �إجماع على نظم حكم كانت �سائدة� ،37سلك جرام�شي ً
معاك�سا الجتاه مو�سيلليني .فلم يكن ر�أيه� ،أنه بالإجماع وحده ميكن ال�سيادة وال�سيطرة،
ً
بل جتادل حول هذا التف�سري مع الفيل�سوف الإيطايل والهيجلياين اجلديد بينيدتو كروت�شه
( .38)1956 - 1866وهو حينما يتجادل مع كروت�شه ف�إن ذلك ي�سقط الأمر على
االعتبارات التاريخية ملكيافيلي؛ حيث تت�شكل القوى واملواقف املتعار�ضة ،التي ي�سقط
فيها النظام الأخالقي ال�سيا�سي ،39وبذلك يت�ضح� ،أن القهر والإجماع بالن�سبة له ينظمهما
عالقة خا�صة تتعار�ض مع كروت�شه وكذلك مع مو�سيلليني.40
ولكن ميكن هنا مقـارنة موقف جرام�شي هذا ب�إحدى املواجهات التي خا�ضها
مارك�س �ضد الر�أ�سمالية ،حتى و�إن كان جرام�شي نف�سه على حد علمي مل يجابه مثل
هذا التطابق .فهناك يقارن مارك�س بني ن�ش�أة الإنتاج الر�أ�سمايل وبني زيادته الطبيعية .هذه
الن�ش�أة حتققها الربوليتاريا من خالل �سن قانوين ق�رسي� .أما الإنتاج الر�أ�سمايل املتطور ،فهو
أي�ضا �أكرث من الإكراه االقت�صادي:
يتطلب �شي ًئا �أكرث من الإكراهً � ،
ال يكفي �أن تظهر ظروف العمل �أحد الأقطاب على �أنها الر�أ�سمالية ،والقطب
الثاين هم الب�رش ،الذين ال ميلكون �أي �شيء للبيع� ،سوى قدرتهم على العمل .فال يكفي
�أن جنربهم على بيع �أنف�سهم طواعية .يف م�سرية الإنتاج الر�أ�سمايل تطور الطبقة العاملة
نف�سها؛ بحيث تعرتف من خالل الرتبية ،والتقاليد والعادات مبتطلبات �أ�سلوب الإنتاج
طبيعيا
باعتباره قانونًا
حتميا.41
ًّ
ًّ
حتديدا ما ق�صده جرام�شي ،حتى و�إن كان على العك�س من مارك�س ،هذه
وهذا
ً
أي�ضا على
العالقة بني الإجبار والتوافق ال تقت�رص على تنفيذ �أ�سلوب �إنتاج جديد ،و�إمنا � ً
التغريات الأ�سا�سية للهيمنة ال�سيا�سية  -اال�سرتاتيجية .فالهيمنة يف هذا ال�سياق هي
طبيعيا� .أما ما
االعرتاف مبتطلبات نظام اقت�صادي � -سيا�سي ملمو�س باعتباره قانونًا
ًّ
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يختلف فيه جرام�شي عن غريه من مفكري نظرية التوافق �أنه يرى يف هذا االعرتاف
أبدا كاملاً � .إن االحتياج للقوة اعتربه جرام�شي مبثابة
دائما غري مقاوم ومل يكن � ً
ً
تهديدا ً
�إ�شارة للأزمة الأيديولوجية  -ال�سيا�سية للنظام ،ولي�س �إ�شارة لقوته.
حينما تفقد الطبقة احلاكمة الإجماع ،مبعنى �أنها مل تعد «م�سيطرة» ،و�إمنا حاكمة،
�صاحبة الإكراه التع�سفي ،ف�إن ذلك يعني �أن الكتلة العظمى من اجلماهري قد بعدت عن
الأيديولوجيات التقليدية ،وتركوا ما كانوا يعتقدون فيه �سلفًا وما �إىل ذلك .والأزمة
تتكون
حتديدا من موت القدمي يف الوقت الذي مل يطرق فيه اجلديد �أبواب احلياة بعد.42
ً
أ�سا�سا ينطلق جرام�شي من �أن الهيمنة لي�ست م�س�ألة «روحية� ،أخالقية» .فمن
�أولاً و� ً
ال�رضوري يف البدايـة من �أجل الو�صول للهيمنة وجود حالة تاريخية كانت الهيمنة فيها
ملجموعة معينة .فالهيمنة لي�ست فقط م�س�ألة �أخالقية �أو �سيا�سية .ي�صف جرام�شي يف
نهجه املادي كيفية ن�ش�أة الهيمنة:
من الوا�ضح �أن حقيقة الهيمنة تفرت�ض� ،أن م�صالح وتوجهات اجلماعات التي
يجب �أن متار�س الهيمنة ،ال بد �أن ت�أخذ يف االعتبار �أن اجلماعة املهيمنة تقدم ت�ضحيات
من النوع االقت�صادي ،ولكن هذه الت�ضحيات ال ميكنها �أن ت�ؤثر على اجلوهر؛ لأن الهيمنة
ذات �أ�سا�س �سيا�سي واقت�صادي ،و�أ�سا�سها املادي له دور حمدد متار�سه جمموعة الهيمنة يف
جوهر ن�شاطها.43
يف كثري من املوا�ضع �أبرز جرام�شي �أن الهيمنة ال ميكن �أن تبنى ب�صورة تع�سفية.
وهو بذلك مييز بني الأيديولوجيات املهيمنة والأهواء ،ويرى �أن ال�سبب الوا�ضح للفهم
اخلاطئ للأيديولوجية �إمنا يكمن يف الت�صورات املغلوطة والفكر العام «الع�ضوي» من
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خالل ا�ستخدام م�صطلح الهيمنة وق�رصه على �إطار معني .44ويف املقابل يربز جرام�شي
أي�ضا �أن بناء هذه الكتل ال ميكن �أن يتحقق من خالل تع�سفية �أية �أيديولوجية .45و�إمنا
� ً
تتحرك �ضمن البانوراما الأيديولوجية اخلا�صة بهذا الع�رص ،والتي ال ميكن النظـر �إليها على
�أنها غري مرتبطة بعالقات القـوى االقت�صادية .كما يجب �إبراز نقطة ثانيـة هامة .فالهيمنة
أي�ضا على معنى مادي .فجرام�شي
ال حتتـوي فقـط على معنى �أخالقي � -سيا�سي ،و�إمنا � ً
كان �أول �صاحب نظرية مارك�سية ي�أخذ مب�صطلح الأيديولوجية من النطاق الروحي
املعنوي ويربز املادية الأيديولوجية ومن ثم الهيمنة .ولبحث ودرا�سة الهيمنة فنحن ال
نحتاج �إىل حتليل للأفكار ،و�إمنا درا�سة كيفية تنظيم البناء الأيديولوجي لإحدى الطبقات
املهيمنة بالفعل .ويق�صد من وراء ذلك التنظيم املادي الذي تُبنى عليه من �أجل احلفاظ
على اجلبهة املادية الأيديولوجية ودعمها ون�رشها .46وينتمي لهذه اجلبهة الأيديولوجلية
بطبيعة احلال ال�صحافة ودور الن�رش ،ولكن ال يقت�رص الأمر عليهما فقط .ي�ضاف لذلك
الهيكل املادي نف�سه والذي ي�ؤثر �أو ميكن �أن ي�ؤثر يف الر�أي العام �إما ب�صورة مبا�رشة �أو غري
أي�ضا العمارة ،ونظام الطرق
مبا�رشة :املكتبات ،واملدار�س ،والتجمعات والنوادي ،و� ً
وكذلك الأ�سماء �أنف�سها� .47إن مادية الأيديولوجية ،التي �أبرزها الفيل�سوف الفرن�سي
لوي �ألتو�سري ( )1990-1918الحقًا يف الأيديولوجية و�أجهزة الدولة الأيديولوجية،
ترجع بو�ضوح جلرام�شي.48
وبذلك نرى �أن فل�سفة التطبيق للنظرية� ،أو فل�سفة املمار�سة اخلا�صة بجرام�شي
أي�ضا دور املثقفني  -و�سوف
تعتمد على مفهوم الفردية الإيجابية الن�شطة ،والذي ي�ضع � ً
يتم ا�ستعرا�ض ذلك بالتف�صيل الحقًا  -يف البناء االجتماعي يف املركز والب�ؤرة� .إن ظهور
الوعي اجلماعي لإحدى الطبقات  -املهيمنة اقت�صاد ًّيا وت�أثريها على تكوين الر�أي العام،
تنبثق لدى جرام�سكي من البناء الثقايف وتكون بذلك ال�رشط الأول لتكوين كيان دولة
ذات بناء جمتمعي .هذا املفهوم ي�ستند على ثالوث ينتج منه م�صالح اقت�صادية للوعي
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االجتماعي والتي تكون الن�شاط ال�سيا�سي – الثقايف �أي بناء عالقات الهيمنة احلاكمة.
�إن ن�ش�أة طبقـة �سيا�سيـة ال تعد بالن�سبة جلرام�شي نتيجة �آلية لل�رضورة االقت�صادية ،و�إمنا هي
ديناميكية �إيجابية للموا�ضيع التاريخية الن�شطة .وبذلك تتكون عالقة جرام�شي لفل�سفة
أثريا للعالقات
املمار�سة الفردية الن�شطة املفعلة :الدولة والثقافة ال تعدان نتيجة �أو ت� ً
االقت�صادية ،و�إمنا الو�سيلة لت�أمني مثل هذه العالقات االقت�صادية� .سيادة طبقة ما تعتمد على
الإر�ساء الثقايف لعالقات القوى النا�شئة ،ولهذا ال�سبب تكت�سب �إقرار اجلموع ب�رشعيتها.
ويف هذا الدور الفعال للثقافة �أثناء ت�أ�سي�س الوعي املجتمعي يربز املفهوم اجلديد للعالقة
بني القاعدة والبنية الفوقية.
الثقافة تُن�شئ جمتم ًعا .بهذا املعنى ميكن �أن يكون لها عدة و�سائل لتحقيق ت�أثريها.
وهي تخدم احلكام يف حتويل الكتلة الب�رشية من �أفراد �إيجابيني �إىل عنا�رص �ضمن النظام
ثقافيا ملعطيات عالقات
و�إدراجهم يف املجتمع .وهي تخلق الهيمنة من خالل �إر�سائها ًّ
وعيا
ال�سيادة ومن ثم الو�صول لتوافق الوعي االجتماعي .وتتج�سد الثقافة؛ بحيث تنتج ً
موحدا ال ي�سمح ب�أية معار�ضة للنظام احلاكم .وبذلك تتحول التوترات االجتماعية
�سيا�سيا
ً
ًّ
�إىل حالة ان�سجام جمتمعي.
والهيمنة لي�ست بالن�سبة جلرام�شي جمرد م�صطلح �سلبي عدواين غري �أخالقي بحت،
أي�ضا جز ًءا من نظام معياري ،و�إمنا
و�إمنا هو م�صطلح حيادي القيمة .والهيمنة لي�ست � ً
ت�صف الأ�سا�س التجريبي لإحدى الظواهر االجتماعية .وعن طريق الهيمنة الثقافية ميكن
خلق �أداة للهيمنة تكون م�ستقلة عن االعتبارات الت�رشيعية ،وبالتايل فهي لي�ست تدابري
�سلبية.
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ويدور الأمر يف م�سرية البناء الثقايف لعالقات الهيمنة حول م�ضمون مثل هذه احلياة
فيوجه جرام�شي النظر �إىل
الثقافية ب�صورة �أقل من االهتمام بالتوجه االجتماعي .لذا
ّ
الطبقة ال�سيا�سية امل�سيطرة ،الأيديولوجية واملكانة االجتماعية ودور املثقفني يف جهاز
الهيمنة.

الهيمنة والدولة
يحث مفهوم النظرية الثورية ونظرية الدولة على �رضورة �إن�شاء هياكل هيمنة ،يتم
تكوينها – مثلما مت �إبرازه قبلاً – من خالل �أنواع ال�رشاكة االقت�صادية التي تعد ب�صورة
واقعيا مل�صالح معينة .ب�صورة تقريبية ميكننا تف�سري الهيمنة على �أنها جمموعة
تعميما
جزئية
ً
ًّ
من اال�سرتاتيجيات العملية التي ت�ستخدمها ال�سلطة احلاكمة النتزاع موافقة حمكوميها.49
�إال �أنه يوجد اعتباران هامان يجب �إبرازهما يف مقابل هذا التف�سري التقريبي.
�أولهما :ال�سلطة ال ترتبط بالهيمنة؛ فالهيمنة لي�ست فقط �إ�ضافة وزيادة لل�سلطة،
و�إمنا هي �شكل ل�سلطة دائمة ومتكررة ب�صورة طبيعية .ثانيهما :الهيمنة يجب �أن تفهم
على �أنها منط مثايل �شامل .كما لو كانت �شبكة يلجها املجتمع .وهي تت�ضمن د�ستور
جديدا ومنط حياة ،وثقافة جديدة وفل�سفة .50كما
�شعبيا
الأجهزة املهيمنة ،واعتقا ًدا
ً
ًّ
متتد بعد ذلك �إىل الأو�ضاع االجتماعية املختلفة ،ولكنها ال ت�سيطر عليها كلها� .51إال
دائما ما تنطوي على �أنها مهددة
�أن الهيمنة لي�ست بهذه الدرجة من ال�شمولية ،فهي ً
إيجابيا على الدوام
با�ستمرار اخلالف من جانب املتنازعني .والبناء املهيمن يجب �أن يبقى � ًّ
ك�رشط لوحدة دائمة متتد من القاعدة �إىل البناء الفوقي ،بال�صياغة اجلرام�شيانية لكتلة
تاريخية دائمة وم�ستمرة.52
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وبطريقة حمددة ُيظهر م�صطلح الهيمنة بذلك حتولاً يف مقابل النظرية املارك�سية
أي�ضا �أف�ضل
الكال�سيكية لل�رصاع ،والتي تظهر يف املقابل ال�صعوبات ال�شديدة وكذلك � ً
الفر�ص لل�رصاع ال�سيا�سي – الأيديولوجي .ويزداد ال�رصاع �صعوبة؛ لأن ال�رصاع الهيمني
للربوليتاريا ال ميكن �أن ينفذ بجي�ش كامل تام يتم �إر�ساله لطبقة حمددة من طبقات ال�رصاع.
الطبقة العاملة هي يف حد ذاتها الطبقة التي تتمثل فيها هيمنة الربجوازية حتى �أعمق
زواياها الداخلية .وتعيد هيمنة املواطنني ت�شكيل الطريقة الكاملة للحياة وكذلك تلك
املرتبطة بالربوليتاريا ،و�أف�ضلياته ،ومعتقداته ،وذوقه ،وقيمه ،وعاداته ،وفلكلوره،
ومفهومه للخري والطيبة� .53إال �أنه يف الوهلة الأوىل ميكن قراءة ذلك كما لو كان جرام�شي
ؤيدا ملفهوم م�ضمون االفتقار العاملي؛ بحيث
داعما لكل نقطة مرجعية ،كما لو كان م� ً
ً
أمرا غري وا�ضح من خالل �أن جرام�شي مل يعار�ض فقط �إطار الهيمنة ،و�إمنا
ي�صبح ذلك � ً
أي�ضا مادية هيمنة التحرر .لأنه بكل هذا القدر من ال�شمولية التي تتمتع به الهيمنة� ،إال �أنها
� ً
حد ما؛ لأن �أف�ضل قوى هذا
من حيث «التعريفات» فهي تعد غري متجان�سة ومتناق�ضة �إىل ٍّ
ال�رصاع ،الذي حتدثنا عنه ،ال تنتج من جهة الهيمنة بوا�سطة االقت�صاد �أو الوعي الطبقي.
أي�ضا تناق�ضات وق�صور يف الهيمنة نف�سها ،احلاجة الدائمة لتكوين طبقة مهيمنة
بل يوجد � ً
هو �أمر ميثل نقطة االنطالق ل�رصاع �سيا�سي � -أيديولوجي� .إال �أن �صعوبة هذا ال�رصاع
أمرا �شديد ال�صعوبة� ،ش�أنه يف ذلك �ش�أن
ميكن �صياغته على النحو التايل :التدمري يعد � ً
اخللق؛ لأن الأمر ال يتعلق هنا بتدمري �أ�شياء مادية ،و�إمنا يتعلق الأمر هنا بتدمري عالقات ،ال
ميكن ر�ؤيتها �أو ا�ستيعابها ،حتى �إن كانت تختفي يف �أ�شياء مادية.54
مفهوم الهيمنة الذي مت و�صفه حتى الآن يتداخل مع مفهوم الدولة .فالدولة ت�صبح
وحدة املجتمع املدين وال�سيا�سي� ،55أي دولة غري جمز�أة56؛ بحيث يرتبط وزن هذه املقولة
بوحدة اجلانبني .من حيث املفهوم فقد و�ضع جرام�شي الدولة يف البناء الفوقي ،حتى
�إن  -كما �سرنى الحقًا � -أُ ِلغ َي منوذج القاعدة /البناء الفوقي .ولكن هذا البناء الفوقي
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ينق�سم �إىل ق�سمني� Societa civile :أي جمموع ما يرمز �إليه بامل�ؤ�س�سات اخلا�صة وSocieta

� politicaأي دولة ال�سيادة املبا�رشة� ،سيادة الإكراه باملعنى ال�ضيق .ونحن هنا يف مواجهة
جيدا بالن�سبة جلرام�شي :الدولة= املجتمع املدين  +املجتمع ال�سيا�سي،
معادالت معروفة ً
هذا معناه الهيمنة ،مدرعة بال�سلطة� .57إال �أن الأمر ال يدور هنا ،مثلما يظهر املجاز،
حول ف�صل مكاين ،و�إمنا حول ف�صل وفقًا للوظائف .58امل�ؤ�س�سات املختلفة لديها وظائف
خمتلفة ،ولكنها من حيث اجلوهر ال تنف�صل عن نطاق ال�سيطرة ونطاق غري ال�سيطرة/
الهيمنة .لإبراز الفكرة ي�صيغ جرام�شي جمد ًدا بو�ضوح� ،أن هدف الهيمنة هو �أن ت�صبح
الدولة ب�أكملها مبثابة املربي .59ترى الطبقة املتو�سطة نف�سها م�ؤ�س�سة ذات حركة دائمة؛
بحيث ت�صبح قادرة على ا�ستيعاب املجتمع ب�أكمله من خالل مواءمة امل�ستوى الثقايف
وامل�ستوى االقت�صادي .يتم نقل وظيفة الدولة ب�أكملها؛ الدولة ت�صبح املربي.60
�إذن فنحن نقف هنا جمد ًدا �أمام �أحد �أهم املو�ضوعات� ،إن مل يكن املو�ضوع الرئي�سي
جلرام�شي :العالقة بني الإكراه والقبول .61وقد اقتب�س جرام�شي� ،ش�أنه يف ذلك �ش�أن
مو�سيلليني وكروت�شه ،62ق�ضية مكيافيلي .يف الف�صل الثامن ع�رش من «الأمري» تقر أ� ما
يلي :يجب عليكم مالحظة �أنه يوجد �أ�سلوبان لل�رصاع؛ مرة من خالل القوانني ثم من
نظرا لأن الأوىل
خالل القوة؛ الأوىل ت�أتى من الب�رش� ،أما الثانية فمن احليوانات؛ ولكن ً
غالبا ما تكون غري كافية ،يجب الرجوع جمد ًدا للثانية .63ويقتب�س جرام�شي نظرية الطبيعة
ً
املزدوجة لل�سيادة ،ويربز كذلك �أن الأولوية الطبيعية لل�سيادة تقع يف ال�سيادة املهيمنة� ،أال
وهي ا�ستخدام الإكراه؛ حيث ال تكفي الهيمنة مبفردها.
يدور الأمر؛ �أولاً  :حول التوافق التلقائي الذي مينح اجلموع الغفرية من ال�سكان
وثانيا :حول جهاز الإكراه
الأهداف ،التي تعطي املجموعة املهيمنة احلياة االجتماعيةً .
للدولة ،والذي ي�ؤمن االن�ضباط القانوين لهذه املجموعات ،التي ال تربز توافقها �سواء
حت�سبا للحظات الأزمات للقائد وللقيادة،
�سلبيا ،ولكنها م�صممة لكل املجتمعً ،
إيجابيا �أو ًّ
� ًّ
حينما يقل التوافق التلقائي.64
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وب�صورة موجزة ميكننا �أن نالحظ �أن الدولة لدى جرام�شي قد اكت�سبت هيكلاً
جديدا؛ حيث يكون فيها للجهاز الهيمني دور مركزي ،ويكت�سب مهمة جديدة
ً
ا�ستهانت بها املارك�سية الكال�سيكية؛ �إحدى وظائفها الهامة .هي رفع ال�سواد الأعظم من
ال�سكان �إىل م�ستوى معني ،هو م�ستوى �أو منط يطابق احتياجات التنمية للقوى العاملة،
ومن ثم اهتمامات الطبقة احلاكمة.65

الأيديولوجية
فكرة الهيمنة تلك اخلا�صة بالدولة تتطلب �أداة �رصاع .هذا هو مفهوم الهيمنة لدى
جرام�شي ،هي تنظم جموع اجلماهري ،وت�شكل الرتبة التي تتحرك عليها هذه اجلموع.66
وا�ضحا �أن جرام�شي قد اعتمد على مفهوم الهيمنة الإيجابي الذي
يجب �أن يكون
ً
أي�ضا ،وميزه ،واكت�شف
�أر�ساه لينني� .أو بتعبري �أدق :فهو مل يعتمد عليه فقط ،و�إمنا طوره � ً
العواقب ال�ستخدام مثل هذا املفهوم الإيجابي للأيديولوجية .67حتى �إن كان هناك بع�ض
الفقرات التي مل يقتنع فيها جرام�شي ب�صورة تامة مبفهوم الأيديولوجية الإيجابية ،ف�إن االجتاه
الرئي�سي  -وهو �أكرث
و�ضوحا من لينني  -يدور حول املفهوم الإيجابي للأيديولوجية.68
ً
�أما الأمر املحوري هنا فهو ذلك التمييز الذي و�ضعه جرام�شي يف مفهوم الأيديولوجية.
فهو يحدد الأيديولوجية من جهة على �أنها البناء الفوقي ال�رضوري 69لأحد الهياكل املعينة،
ومن جهة �أخرى مبثابة �أوهام فردية .ويرى يف هذا املعنى املزدوج امل�صدر الرئي�سي للخط�أ
بالن�سبة الكت�شاف دور الأيديولوجيات .70املعنى الأ�سو�أ للكلمة �أ�صبح وا�س ًعا ً
حميطا ،وقام
بتعديل وحتوير التحليل النظري ملفهوم الأيديولوجية .71يفهم جرام�شي الأيديولوجية
ب�صورة عملية باعتبارها و�سيلة لت�شكيل كتلة هيمنة تاريخية� ،أو لتنظيم هيمنة م�ضادة.
ب�إيجاز؛ الأ�سا�س لتكوين موا�ضيع جماعية ،فهو ال مييز الأيديولوجيات وفقًا ل�صوابها �أو
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خلطئها ،و�إمنا وفقًا ملدى حتقق هذا الدور .يجب �أن منيز الأيديولوجيات يف هذا املعنى
الإيجابي املنظم عن «النزوات الفردية» .72وهي تتميز بثبات االعتقاد ال�شعبي وتطوير
القوى املادية� .إىل هذا احلد ف�إنه نتيجة منطقية حينما يربز جرام�شي �أن الأيديولوجليات
مظهرا .الأيديولوجيات هي �شيء �آخر غري الأوهام واملظاهر؛ فهي واقع مو�ضوعي
لي�ست
ً
و�سارٍ  ،ولكنها لي�ست القوى املحركة للتاريخ ،وهذا هو كل �شيء.73
وفقًا جلرام�شي تنق�سم الأيديولوجية �إىل �أربعة مراحل :الفل�سفة ،واملنطق ،والدين،
أي�ضا للأيديولوجية ،وهذا يعني �أن املو�ضوعية ال
والرتاث ال�شعبي .74وينتمي العلمً � 75
تعترب خارج الإطار التاريخي ،و�أن العلم ال يحتل املكانة الف�ضلى بالعامل يف مقابل املعرفة.
االختالفات بني مراحل الأيديولوجية يف النهاية جمرد معرفة نظرية .76فالأمر لي�س املعرفة
�ضد عدم املعرفة ،و�إمنا تتميز املراحل باالختالفات يف ال�صياغة الواعية للأيديولوجية،
والفرق بني التما�سك والتجان�س.
م�صطلح الأيديولوجية يت�سع لدى جرام�شي؛ بحيث مل يعد ي�شكل فوا�صل حادة مع
غريه من املفاهيم؛ مثل ر�ؤية كونية ،الثقافة ،الدين .77حينما و�صف جرام�شي الأيديولوجية
على �أنها وظيفة �أراد �أال يق�رصها على العلم ،الثقافة ،الدين� ...إلخ� .أما الالفت للنظر فهو
وظيفيا عن غريها
بطبيعة احلال متييز املفاهيم� ،أي :الدين ك�شكل للأيديولوجية يختلف
ًّ
من �أ�شكال الأيديولوجيات وما �إىل ذلك .وقد حاول جرام�شي ا�ستعرا�ض الأ�ساليب
الوظيفية املميزة للديانة الكاثوليكية على �سبيل املثال.78
للوهلة الأوىل يكون مفهوم الأيديولوجية هذا متماثلاً
تاريخيا مع ذلك اخلا�ص
ًّ
بالفيل�سوف املجري جورج لوكا�ش ( .)1971-1885فالأيديولوجيات تتواجه مثل
اجليو�ش املتحفزة من ناحية املارك�سية ،ومن ناحية �أخرى الأيديولوجيات املعار�ضة .حتى
�إن كان هناك بع�ض ال�سمات التاريخية لدى جرام�شي� ،إال �أن ذلك مل ي�صل للأ�سا�سيات.
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لأن الأيديولوجية لدى جرام�شي لي�ست عبارة عن كتلة معدة لها معتقد ثابت وتام،
يجب ال�سمو بحامليها ال�ستيعاب العامل .الأيديولوجية عبارة عن ميدان لل�رصاع ال يكون
فيه للمجموع التعبريي – �سواء كان املحور يف االقت�صاد �أو الوعي الطبقي – �أي نقطة
�أو جمال ت�شابك .ويق�صد جرام�شي بوجه خا�ص هيمنة الطبقة احلاكمة ،التي ال تن�ش�أ
يف جمالها �سوى اال�سرتاتيجيات لهيمنة م�ضادة .ف�أيديولوجية الربوليتاريا قد تكونت من
الأيديولوجيات التي ت�سيطر عليها.
وبنا ًء على ذلك ،فالأيديولوجيات لدى جرام�شي لي�ست ب�أية حال كتلة ثابتة ،و�إمنا
هي جمال �ألفاظ و�أفكار متناق�ضة .فهي لديها تاريخ ال يعيد نف�سه على �أنه الكيان اجلوهري
وال يحلل الوجود العيني املج�سم على �أنه �رصاعات �أيديولوجية .فالأيديولوجيات �إمنا
تن�ش�أ من التداخل والربط بني التف�سريات املتباينة للحا�رض والرتاث ال�شعبي .فهي جمز�أة
نظرا لأنها تعرب عن حتالف هيمني معني .ويذكر بالإ�ضافة لذلك
ب�صورة ت�شبه الف�سيف�ساء؛ ً
�أنه ال ميكن �أن تتكون �أيديولوجية «من عدم» جديدة ،فهي ال متثل �سوى �أيديولوجيات
مبعنى رغبات مت�سلطة ،و�إمنا تتكون عنا�رص يتم قبولها �أو حتويرها ال�ستبدالها بغريها �أو
ا�ستبعادها� .إن عملية التطور التاريخي هي عبارة عن وحدة زمنية ،لذا فاحلا�رض يت�ضمن
أ�سا�سيا ،بدون الروا�سب
املا�ضي ب�أكمله ،ومن املا�ضي يتحقق يف احلا�رض ذلك الذي كان � ًّ
الأمور غري اجللية ،وهو ما ميثل الوجود احلقيقي.79
ال ميكن مناق�شة الأيديولوجيات نقلاً عن جرام�شي �إال �إذا كان لها �أ�صل و�أ�سا�س يف
تناق�ضات القاعدة� ،أي �أنها غري تع�سفية ولكنها ع�ضوية� .إال �أنها مع ذلك لديها منطقها
اخلا�ص .ويقتب�س من مكيافيلي مقولة �أنها ن�شاط م�ستقل وذاتي ،لديه �أ�س�س وحتميات.80
أي�ضا ذات طبيعة مادية �إىل املدى الذي ال ميكن ف�صلها عن �أ�شكال
هذه احلتميات � ً
ممار�ستها� ،أي �أجهزتها .فهي تتمركز يف �أجهزة ال�سيادة وت�ضيف بذلك مادية خا�صة بها.
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التطور وال�رصاع حول ال�سلطة وحول االحتفاظ بال�سلطة تنتج الهيكل الفوقي ،الذي
يحدد �شكل الهيكل املادي اخلا�ص لتو�سعه.81
أي�ضا من خالل امل�ؤ�س�سات والأجهزة ،التي يتحقق
ال�رصاع الأيديولوجي لي�س ماد ًّيا � ً
فيها وبوا�سطتها .كما �أنه �رصاع حول ومن �أجل اللغة� .أما فيما يتعلق باهتمام جرام�شي يف
احلركة ال�شيوعية 82بحقيقة االت�صال اللغوي ومن ثم مالحظة اللغة ،ف�إن ذلك لي�س له �أية
عالقة بكون جرام�شي كان عاملـًا لغو ًّيا� .83إذن فال�رصاع حول الهيمنة بالن�سبة جلرام�شي
�رصاع من �أجل معنى الكلمات.
�إذا ما افرت�ضنا �أن الفل�سفة هي معتقد والعمل الفل�سفي هو ال�رصاع الثقايف؛ من �أجل
ت�شكيل الفكر ال�شعبي ،ومن �أجل ن�رش التجديد والإ�صالح الفل�سفي ،والذي ي�شار �إليه يف
واجتماعيا
تاريخيا
اجلموع على �أنه حقيقة تاريخية؛ حيث تكون جم�سمة� ،أي �أنها ت�صبح
ًّ
ًّ
عاملية ،ففي تلك احلالة يظهر يف املقام الأول الت�سا�ؤل حول اللغة والتكنيك اللغوي.84
اللغة بالن�سبة جلرام�شي ،مثل الفل�سفة ،ممار�سة .فهي يف الأ�سا�س ا�سم جامع
ل�شيء غري متحد .حتى �إنه من املمكن القول �إن كل كيان ملفوظ له لغته اخلا�صة به.85
أي�ضا اللغة التي توحد مع اجلموع الوقائع والإدراك احل�سي.
ولكنها يف ذات الوقت � ً
�إىل هذا احلد يهاجم جرام�شي يف تقاليد احلركة العمالية اللهجات؛ حيث ت�ؤدي مثل
اللغة الوطنية ال�سائدة �إىل ق�رص متحدثها على طبقة واحدة حمدودة86؛ لأن اللغة بالن�سبة
ونظرا لأن جرام�شي يف�رس اللغة على
جلرام�شي تعك�س اخلربة ،الثقافة ،العلم للمجتمع.
ً
�أنها املمار�سة ،لذا فهو يعار�ض كل املحاوالت جلعل اللغة مبثابة نظام حمكم للقواعد.
فاللغة هي �أمر تاريخي ولي�ست �صيغة منطقية جمردة .فهي موجودة يف املعاجم اللغوية،
وحتديدا من �أجل ذلك ال ميكن �أن ننتزع من اللغة
يف القواعد النحوية والتقنيات.87
ً
حتوالتها ومعانيها املجازية .وهذا معناه� :أن اللغة يف حد ذاتها هي ا�ستعارة للأ�شياء املميزة
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�أو للأ�شياء املادية واحل�سية ،كما �أنها ا�ستعارة جمازية للأهمية الأيديولوجية التي منحتها
تاريخا ،ولكن تاريخ التطور
�إياها كلمات احلقب الثقافية ال�سابقة .88وبذلك ت�صبح اللغة
ً
اللغوي ،وهو لي�س
أي�ضا �رصاع؛
إن�سانيا ،و�إمنا هو تطور جمتمعي .89واللغة هي � ً
ً
تطورا � ًّ
�رصاع حول معانٍ جمازية وا�ستعارية جديدة .فال�رصاع الأيديولوجي يبد�أ بذلك ،ويبد�أ
باللغة ،الهدف هو حتقيق وحدة «ثقافية-اجتماعية» ونف�س املناخ الثقايف.90
وخال�صة الأمر �أن الأيديولوجية ميكن تف�سريها على �أنها معتقد عاملي ،ولكن لي�س
بال�شكل الت�أملي ،و�إمنا ب�شكل ممار�سة مادية معتادة وم�ألوفة .ومل تعد وحدة التكوين
االجتماعي تلقائية ،و�إمنا هي بال�شكل امل�ألوف ذات طبيعة لي�ست حربية بحتة �أو اقت�صادية
بحتة.

الكتلة التاريخية
على الرغم من �أن جرام�شي قد كتب عن البناء التحتي والبناء الفوقي ،عن الهيكل
وا�ضحا� ،أن البناء الفوقي بالن�سبة له لي�س ب�أية حال
والهيكل العلوي ،ف�إنه ينبغي �أن يكون
ً
تف�سريا  -مثل النقاد
انعكا�سا اقت�صاد ًّيا .ويف نف�س الوقت ال يقدم جرام�شي
من الأحوال
ً
ً
الليرباليني والأرثوذوك�سيني ،حتى �إن حاول تقدمي تقييم م�ضاد باعتباره �صاحب نظرية
91
مو�ضوعيا
مثاليا
ًّ
�إحالل االقت�صاد ال�سيا�سي من خالل الأنرثوبولوجيا الثقافية  -باعتباره ًّ
وباعتبارها �أيديولوجية ليربالية برجوازية .92مل يقحم جرام�شي امل�شكلة االقت�صادية
وكذلك مل ي�ستبدلها .فهو يرى يف املارك�سية نظرية املادية ،واحلركة الذاتية لالقت�صاد.
وهنا يجب �أن ن�ضيف �أن جرام�شي قد حاول التفكري يف �أن وحدة القاعدة والبناء الفوقي
هي عبارة عن وحدة جدلية منطقية .وبنف�س الأ�سلوب ،الذي انتقد به جرام�شي النظرية
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االقت�صادية ب�صفة خا�صة تلك اخلا�صة بال�سيا�سي ال�سوفييتي نيكوالي بوخارين (-1888
 ،)1938حتم�س لنظرية كروت�شه املثالية امل�ستوحاة من هيجل .حماولة لتجنب منوذج
القاعدة /البناء العلوي  -بدون نبذ ورف�ض املع�ضلة التي يربزها ،واملتمثلة يف الأهمية
املحورية لأ�ساليب الإنتاج االجتماعية عند درا�سة عالقات القوى االجتماعية  -ت�ؤدي
بجرام�شي �إىل م�صطلح الكتلة التاريخية.
هذا امل�صطلح ،الذي ينتمي بكل ت�أكيد ملحور العمل اخلا�ص بجرام�شي ،93يحاول
االلتفاف حول ازدواجية القاعدة والبناء الفوقي وبذلك خماطر النظرية االقت�صادية مثل
املثالية الذاتية .وميكن تلخي�صها هنا؛ لأن امل�صطلح مل يتحلل من الإ�ضافات املتعلقة بالهيمنة
والأيديولوجية .الكتلة التاريخية ال تعني هنا فقط� ،إمنا توجد كتلة عند ال�سلطة ،تفاقمت
الحقًا لدى الفيل�سوف الفرن�سي ذي الأ�صول اليونانية؛ نيكو�س بوالنت�سا (-1936
 .)1979بالفعل تظهر فكـرة جرام�شي ب�صورة �صحيحة؛ من حيث �إن الأولويـة لي�ست
لوجودها �أو ملكانتها يف عملية الإنتاج ،و�إمنا �سيطرة فئات الطبقات يف حتالف ما ،و�أثناء
حتديدا ربط
ذلك حتالفت �أجزاء من هذه الطبقات امل�سيطرة مع ال�سلطة .فالهيمنة تعني
ً
هذه اجلبهة بال�سلطة ومن خالل ذلك تكوين الوحدة الأيديولوجية بني �شطري املجتمع
نظرا لأنه ال يت�صور هذه
العلوي وال�سفلي .ولكن امل�صطلح ميتد ب�صورة �أبعد من ذلك؛ ً
الوحدة على �أنها جتمع حتكمي .وب�صورة �أو ب�أخرى تعترب الكتلة التاريخية اخلا�صة بهيجل
�شي ًئا �أقرب للروح ال�شعبية ،حينما نفكر مبا�رشة� ،أن �أ�سلوب الإنتاج �إمنا ي�ؤثر يف الإنتاج
نف�سه .وما يوحد هذين امل�صطلحني هو �أنهما يحاوالن تقدمي معاجلة للوحدة الوطنية
ال�شاملة للمجتمع دون ن�سيان تاريخ هذه الوحدة .عند جرام�شي  -وهذا مييز الكتلة
التاريخية عن مو�ضوع النظرية التاريخية للروح ال�شعبية اخلا�صة بهيجل – ال ت�سـكن
دائما لدى هيجل،
هذه الروح ال�شعبية داخـل الوجـدان العاملي .مثلما كان الأمر
ً
حا�رضا ً
دائما على �أنه حمقق للوجدان العاملي يف الت�سل�سل
�إن جاز التعبري؛ حيث ينظر للتاريخ ً
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تاريخيا لهذه الوحدة .ولكن لي�س
أي�ضا ينظر
ال�رضوري للروح ال�شعبية ،جند �أن جرام�شي � ً
ًّ
معنى ذلك �أن كل نظرة تاريخية هي يف ذات الوقت كتلة تاريخية .وقد اهتم جرام�شي
ب�صورة كبرية بتو�ضيح �رشوط الوجود ،وانهيار وتغيري الكتل التاريخية .94وهنا نعود
جمد ًدا للنظريات التي مت ا�ستعرا�ضها �سابقًا .ال توجد كتلة تاريخية م�ستقرة بدون هيمنة
دائما ما
نظرا لأن هذه الهيمنة والأيديولوجية ً
حميطة بها و�أيديولوجية داعمة لها .ولكن ً
أي�ضا مع الكتلة التاريخية .لذا فيتطلب الأمر �إعادة
تكون يف تناق�ض ،ف�إننا جند نف�س الأمر � ً
�إنتاج وتغيري وتوافق م�ستمر .وهنا تتدخل القدرة والقوة يف الكتلة التاريخية ،والتي مل
تكن ب�أية حال متجان�سة على النحو الذي يقربه لنا م�صطلح «الكتلة» .الكتلة ب�أية حال من
الأحوال قد تكونت ولكنها لي�س لها �أية نواة وجودية .وهناك م�ستوى معني من القوى
أي�ضا يف الكتلة التاريخية ل�صياغة ما� ،إال �أن تلك ال�صياغة لي�س لها بب�ساطة
الإنتاجية حتتاج � ً
حجم حمدد.95

�أدوات الهيمنة :املثقفون والأحزاب والقيادات
وفقًا لفكر جرام�شي حتدد املجموعة امل�سيطرة م�ضمون و�أهداف وقيم الدولة.
يطلق جرام�شي على ذلك ثقافة وقيم النظام ،وهي التي ت�شكل يف ذات الوقت نواة
الهيمنة املجتمعية للجماهري .لإظهار عالقات القوى االجتماعية ،وملمار�سة ال�سيطرة من
مفهوم الثقافة والقيم ،ميكن للمجموعة االجتماعية امل�سيطرة طلب املعاونة من بع�ض
املجموعات الأخرى املت�رضرة ب�صورة غري مبا�رشة ،والتي ي�صفها جرام�شي على �أنها طبقة
املثقفني.96
كل طبقة ،وفقًا جلرام�شي ،ت�أتي بطبقة مثقفيها :كل جمموعة اجتماعية تخلق ع�ضو ًّيا- 
�أثناء ن�ش�أتها على قاعدة �أ�صلية لدورها احلقيقي يف عامل الإنتاج االقت�صادي – طبقة �أو �أكرث
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من املثقفني .97توجد هنا �إ�شارة لتبعية مو�ضوعية .فاملثقفون – وفقًا جلرام�شي – لي�سوا فئة
�أو طبقة خا�صة ،و�إمنا هم تابعون للفئة �أو للطبقة املحورية .ويف ذات الوقت تتفاوت
فئات املثقفني بالتجان�س والوعي .98وبذلك تكون هذه العالقة لي�ست وظيفية بحتة،
و�إمنا هي متعددة الطبقات :العالقة بني املثقفني والإنتاج لي�ست عالقة مبا�رشة ،و�إمنا تتهي�أ
بوا�سطة منطني من التنظيمات االجتماعية؛ أ�ولاً  :من خالل املجتمع املدين ،مبعنى من
ثانيا :من خالل الدولة.99
خالل جمموع املنظمات اخلا�صة للمجتمعً .
يف هذا املجال املزدوج يربز دور املثقفني يف ترجمة الأمور االقت�صادية �إىل �أمور
حرفيا .يتطلب االنخراط يف لغة جديدة
�سيا�سية وثقافية .هذه الرتجمة ال بد �أن ت�ؤخذ
ًّ
مراعاة القواعد النحوية اخلا�صة بها ،وكتاباتها ،والطابع ال�صوتي اخلا�ص بها .من �أجل
انعكا�سا ما ،و�إمنا هي جمرد �إعادة �صياغة
ذلك ال تعترب الرتجمة ب�أية حال من الأحوال
ً
ن�ص قائم بالفعل .هي عبارة عن وظائف البناء الفوقي ،100جمال ت�أثريها وعملها هو ن�رش
ومتابعة الوظائف املهيمنة .101ومثلما فعل يف مناق�شته للدولة ،طرح جرام�شي الت�سا�ؤل
حول حتليل الدور الوظيفي للمثقفني .يف �إطار مناق�شته يهتم جرام�شي بالت�سا�ؤل حول
حتديد مثقفي التحليل الوظيفي .وال ميكن ر�ؤية ظاهرة االختالف يف الأعمال اخلا�صة
باملثقفني ،و�إمنا يف الوظيفة التي تتم داخل العالقات االجتماعية .102ب�صورة ما يرى
جرام�شي كل النا�س على �أنهم مثقفون ،طاملا ي�أخذون العالقات ،واحلياة وغريها بنحو
تفكريي .وكذلك الف�صل وفقًا للعمل العقلي والعمل اليدوي ال ي�ضيف وفقًا جلرام�شي
أي�ضا العامل اليدوي على الأقل
قدرا من الن�شاط العقلي ،و� ً
م�ساعدة؛ لأن كل مهنة تتطلب ً
نظرا لأنه
خارج مهنة ميار�س � ً
أي�ضا بع�ض الن�شاط العقلي ،بل مبعنى �آخر ً
قدرا من الفل�سفة؛ ً
�شارك بقدر من املعتقد العاملي .103ولكن �إذا كان كل النا�س مثقفني وفال�سفة� ...إلخ،
�إذن فلن يتمكنوا من ممار�سة العمل االجتماعي .كل الب�رش مثقفون ،ولكن لن يتمكنوا
جمي ًعا من ممار�سة دور املثقفني يف املجتمع؛ لأن �أي �شخ�ص ميكن �أن يتعر�ض للموقف،
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الذي يحتاج فيه لطهو بي�ضتني �أو �إ�صالح رتق يف �سرتته� ،إال �أننا ال ميكن من خالل تلك
الأمور �أن نثبت �أن اجلميع طباخون �أو خياطون .104ولكن �إذا كانت وظيفة املثقفني
�إعداد وترجمة املعتقدات العاملية ،فال يكفي جمرد التفكري الفردي اخلا�ص حول احلياة
أي�ضا الإعداد والن�رش ملثل هذا الفكر العاملي.
للقيام بالوظائف االجتماعية ،و�إمنا ي�ستلزم � ً
ف�إذا ما �أخذنا هذا التحديد الوظيفي ك�أ�سا�س� ،إذن لأمكننا التمييز بني درجات خمتلفة من
الن�شاط الثقايف� .أعلى الدرجات الوظيفية هي خلق الفل�سفات� ،أما �أدنى الدرجات فهي
تنفيذها ون�رشها.105
من خالل التحديد املزدوج لتبعية الطبقات من جهة ،وتكوين وت�شكيل الطبقات
من جهة �أخرى ،تن�ش�أ عالقة متوترة .ومن خالل هذين القطبني يربز الت�سا�ؤل حول
كيفية متخ�ض الطبقة عن مثقفيها �إذا كانت هي نف�سها قد تكونت بوا�سطتهم� ،أما �إجابة
جرام�شي فكانت �إجابة ثنائية .من جهة متر عملية الوجود ال�سيا�سي ثم بعد ذلك الهيمني
ثانيا� :إدراك و�ضعه كطبقة ،ثال ًثا :تكوين حزب
بعدة مراحل؛ �أولاً  :ال�رشاكة االقت�صاديةً ،
ي�صارع من �أجل �أيديولوجيته يف مقابل الأيديولوجيات الأخرى106؛ بحيث يكون هذا
الإ�صالح الثقايف والأخالقي دائم االرتباط ب�إ�صالح اقت�صادي .107وهذا يعني �أن الطبقة
تت�شكل يف الأ�صل من م�صالح اقت�صادية – تعاونية ،وانطالقًا من هذا ال�سياق يبد أ� تكوين
طبقة املثقفني .وبعد ذلك ت�أتي املرحلة الثانية .وهنا ي�صبح من ال�رضوري التعامل مع طبقة
�سابقة من املثقفني108؛ بحيث تتفكك �أيديولوجيتهم ،بداية ،ففل�سفة املمار�سة ال ميكن �أن
قائما حتى الآن109و� /أو التي يكون
تظهر �إال كو�ضع هجومي ،لإلغاء �أ�سلوب تفكري كان ً
فيها املثقفون التقليديون متحالفني مع مثقفي الطبقة امل�سيطرة .واالثنان �رضوريان من
�أجل الو�صول للحكم.110
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اخلامتة
�سيا�سيا ،111ي�شكل طوائف اجتماعية من
أخالقيا -
لقد ر�سم جرام�شي مفهو ًما �
ًّ
ًّ
املجتمع مب�ساعدة الدولة واملجتمع املدين .بناء جمتمع من هذا القبيل يكون نا ًجتا عن
ال�رصاعات االجتماعية للحالة االجتماعية  -االقت�صادية ال�سائدة� .إال �أن حتديد ذلك
يتم من خالل هيكل الهيمنة اخلا�ص باملجتمع .وللثقافة دور الو�سيط يف عملية التحول
تلك .عالقات ال�سيطرة التي مت �إر�سا�ؤها يف املجتمع ت�صف لدى جرام�شي الو�ضع الن�سبي
للمجتمع الذي يعتمد على دور العالقات الداخلية وهيكل االت�صال بني احلكام واملثقفني
واجلماهري.
دورا حمور ًّيا .انطالقًا من املادية
مينح جرام�شي املثقفني يف البناء الثقايف للمجتمع ً
التاريخية يتفرع جرام�شي �إىل الهياكل االقت�صادية للعالقات الإنتاجية :مالك الأرا�ضي
الر�أ�سماليني يف مقابل القوى العاملة من اجلماهري .تنظم القوى االجتماعية الناجتة
عن �سيادة الهيكل االقت�صادي نف�سها على �شكل قوى �سيا�سية؛ وميكن �أن يظهر ذلك
على �شكل حتالفات امل�صالح املهنية .تلك املجموعات االجتماعية امل�سيطرة يف نطاق
الر�أ�سمالية حتدد م�ضمون و�أهداف وقيمة الدولة .وي�سمي جرام�شي ذلك ثقافة وقيم
النظام ،وهي التي ت�شكل يف ذات الوقت نواة الهيمنة املجتمعية للجماهري.
لتحديد عالقات القوى االجتماعية وممار�سة ال�سيطرة يف ظل هذا املعنى الثقايف
والأخالقي حتتاج الطبقة املهيمنة لال�شرتاك ب�صورة غري مبا�رشة مع غريها من القوى
االجتماعية للمجموعات املق�صودة ،التي و�صفها جرام�شي يف مفهومه الوا�سع للمثقفني.
اجتماعيا �ضمن احتاد امل�صالح امل�شرتكة
هم يرتبطون مع املجموعة امل�سيطرة اقت�صاد ًّيا –
ًّ
لي�شكلوا بذلك دولة املجتمع املدين واملجتمع ال�سيا�سي .فقط مب�ساعدة ه�ؤالء املثقفني
اجتماعيا �أن تكون دولة ،و�أن متار�س �سيطرتها على كل �أجزاء
ميكن للمجموعة امل�سيطرة
ًّ
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املجتمع داخل هذا النظام االجتماعي .ومب�ساعدة ه�ؤالء املثقفني توجه املجموعة امل�سيطرة
اجتماعيا دولتهم وفق نظام الهيمنة .ووفقًا ل�رشوط نظام ال�سيطرة الهيمني تن�صهر القوى
ًّ
االجتماعية املختلفة للمجتمع يف كتلة واحدة كبرية� ،إىل �أن تتمكن جمموعة �أخرى داخل
هذه الكتلة مب�ساعدة غريها من املجموعات التابعة من ت�أ�سي�س الهيمنة اخلا�صة بها.
وثقافيا يتم
أخالقيا
�سالمة الدولة وم�صلحتها العليا بالن�سبة للمجموعة امل�سيطرة �
ًّ
ًّ
ن�رشها بني اجلموع بوا�سطة املثقفني على �أنها �أيديولوجية .ف�إذا ما نظم املجتمع ال�سيا�سي
هيكل الدولة و�أجهزة ال�سلطة ،اهتم املجتمع املدين بتنظيم االرتباط باحلياة اخلا�صة
واحلياة اليومية بدون ن�رش حمتوى ثقافة �أخرى �أو م�صلحة عليا للدولة باعتبارها جمتم ًعا
�سيا�سيا وجمموعة م�سيطرة .لي�س هنالك توازن وتوافق حقيقي بني املجموعات التابعة من
ًّ
املثقفني واملجموعة احلاكمة ،و�إمنا ت�ستعني الطبقة امل�سيطرة ودولتهم باملثقفني يف مقابل
مكاف�آت مع امتيازات معينة .كما �أن العالقة بني املجتمع ال�سيا�سي واملجتمع املدين تبدو
�شديدة التعقيد .ت�سمح املجموعة امل�سيطرة للمجتمع ال�سيا�سي با�ستخدام و�سائل ال�سلطة.
وي�ضاف �إليهم م�ؤ�س�سات �سيا�سية معينة لهيكل البناء الفوقي ،والتي متتد ملجال املجتمع
أي�ضا املدار�س ،والكنائ�س ،واملحاكم ،وكذلك قوانني
املدين :فبجانب اجلي�ش والبولي�س � ً
معينة لتنظيم العمل يف امل�صانع واحلقول .حتى النقابات واالحتادات ال�صناعية ت�شكل
جز ًءا من هذا النظام؛ لأنها تقر عالقات القوى االقت�صادية وال�سيا�سية وتعمل ب�صفة عامة
أي�ضا من خالل
فقط داخل �إطار املعطيات ال�سيا�سية واالجتماعية املقبولة .كما �أنها تتحدد � ً
م�صالح الهيمنة للمجموعات امل�سيطرة؛ نوابها يعتربون جز ًءا من جهاز ال�سلطة اخلا�ص
بالدولة.
املجتمع املدين يبدو ك�أداة للمجتمع ال�سيا�سي .ويف مقابل جهاز ال�سيطرة للمجتمع
ال�سيا�سي يثبت املجتمع عالقات القوى االجتماعية على امل�ستوى الرمزي .وب�صفة عامة
فيمكن فهم هذا امل�ستوى على �أنه البناء الثقايف للمجتمع .ويرجع الف�ضل للمجتمع املدين
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يف �إن�شاء �أ�شكال جمتمعية ذات طبيعة اجتماعية ،ت�ضمن توحيد �أمناط ال�سلوك و�أ�ساليب
احلياة والتزام اجلموع بالنظام والتعليمات يف �إطار نظام احلكم .112كما مينح املجتمع
املدين الهيبة والتخ�ص�ص ملجموعات معينة ،ويو�ضح ويحدد قوانني التعامل واملنطق
اجلماعي مبا يتنا�سب مع الأيديولوجية احلاكمة .كما توزع وتثبت املظهر االجتماعي
وحتدد التو�سع واالجتاه من و�إىل املعلومات والتثقيف .ويف ذات الوقت فهي تعمل على
خلق ف�ضاء مفتوح وجتريد فني وعلم اجلمال .جزء من هذه اال�سرتاتيجية هو �إثبات �أن
الفن غري �سيا�سي كما �أنه لي�س �أداة للدعاية الأيديولوجية .مثل هذه احلجة تخدم عملية
�إخفاء عالقات الهيمنة .الثقافة ال�سيا�سية والثقافة ال�سائدة هما مبثابة �أداة لل�سيطرة على
العنا�رص املحورية للمجتمع املدين �ش�أنهما يف ذلك �ش�أن الكني�سة والدين.
يتطلب الأمر لدى جرام�شي للحفاظ على الهيمنة النا�شئة ات�صالاً متوا�صلاً مع
القائمني على النظام احلاكم .الهدف من هياكل االت�صال تلك هو �رسعة ن�رش الأيديولوجية
الثقافية والأخالقية .و�أحد االجتاهات الهامة لهذا االت�صال لدى جرام�شي هي االت�صال
املنطوق  Comunicaziona parlataويندرج حتته امل�رسح ،وال�سينما ،واملذياع ،ومكربات
ال�صوت يف الأماكن العامة .وقد حلت بالفعل حمل االت�صال املطبوع Comunicazione
« scrittaالكتاب ،وال�صحف ،والبيانات الر�سمية» ب�صورة كبرية منذ القرن الع�رشين.
ولكن على الرغم من ذلك فتخدم املنظمات الثقافية املعقدة – مثل على �سبيل املثال
الأكادمييات واجلامعات – اكت�شاف اجلديد ب�صورة �أقل من تثبيت ون�رش الأيديولوجية
النا�شئة .وتظهر بذلك الثقافة ال�سيا�سية والنقد الفني يف م�ضمون تلك االت�صاالت على
�أنهما �سيا�سة:
ثقافيا معي ًنا،
من حيث كون �أنه قد متت ممار�سة �ضغط ما بهدف �أن يعك�س الفن عاملًا ًّ
ً
فنيا :ف�إذا ماكنت احلياة الثقافية والعامل الثقايف،
ن�شاطا
فذلك يعد
�سيا�سيا ،ولي�س ً
نقدا ًّ
ًّ
أمرا
حيا
ً
الذي ي�صارع املرء من �أجله ،ي�صور واق ًعا ًّ
ومطلبا ما ،ي�صبح التو�سع يف هذا العامل � ً
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ال ميكن وقفه ،وبالتايل يجد فنانيه .ف�إذا كانت مثل هذه الثقافة ال�سيا�سية غري مرئية ،فيعد
ذلك �إ�شارة جيدة �إىل �أزمة النظام.113
مييز جرام�شي بني الزعامة والهيمنة .وب�صورة م�شابهة لفهم ماك�س فيرب للدولة
أي�ضا يف منوذج الهيمنة اخلا�ص
باعتبارها املحتكر ال�رشعي لقانون الإكراه البدين ،جند الدولة � ً
أي�ضا ب�إجماع الآراء.
بجرام�شي يتم تف�سريها يف �إطار الإكراه البدين� .إال �أن الهيمنة حتتمي � ً
فجرام�شي يرى �أن احلاجة �إىل الإكراه تعترب �إ�شارة �إىل الأزمة الأيديولوجية – ال�سيا�سية
للطبقة احلاكمة .ف�إذا ما فقدت الطبقة احلاكمة الإجماع تنتهي هيمنتها على املجتمع.
وهذا يعني �أن بدون �إجماع الآراء ال تتمكن الطبقة احلاكمة من موا�صلة الزعامة ،بل هي
حتكم فقط.
جيدا جلرام�شي:
ويلي ذلك �أننا نقف هنا �أمام �إحدى املعادالت التي كانت معروفة ً
الدولة= املجتمع ال�سيا�سي  +املجتمع املدين ،وهذا معناه الهيمنة امل�سلحة
بالإكراه.114
أي�ضا للمجتمع الع�سكري ،وكذلك ال�رشطة وغريها من قوى
وينتمي اجلنود � ً
حفظ النظام .التف�سري اللينيني للدولة� ،أي االنعكا�س املبا�رش لعالقات القوى االقت�صادية
ي�ستبدله جرام�سكي بالتو�سع املدين مل�صطلح الدولة اخلا�ص به .وهي تتطلب و�ساطة ثقافية
بني املجالني االقت�صادي وال�سيا�سي للمجتمع ،وكذلك املجتمع املدين؛ للت�أمني الدائم
لل�سيطرة ال�سيا�سية .ويظهر اجلهاز الهيمني املعقد لدى جرام�شي على �أنه و�سيلة ديناميكية
ثقافية للمجموعة امل�سيطرة.
ال ينح�رص اهتمام جرام�شي يف بناء وت�أكيد الهيمنة على جهاز الهيمنة الع�سكري –
أي�ضا على املجتمع املدين وتكوين حتالف متوافق للمجموعة امل�سيطرة
املادي فقط ،و�إمنا � ً

87

اليهود العرب يف �إ�سرائيل ..ر�ؤية معرفية

اجتماعيا مع املثقفني ك�أداة لل�سيادة؛ حتى ميكن الت�أثري على املجتمع ،حلماية مكانتها
ًّ
امل�سيطرة والهيمنة ،فيجب على طبقة املجتمع االجتماعية احلاكمة �أن تخلق فئة خا�صة
من املثقفني .فطبقة املثقفني تعد مبثابة كافة و�سائل احلفاظ على الهيمنة ،ومن ثم تكوين
املجتمع ،فهم ي�سعون �إىل الو�صول لتوافق �آراء اجلماهري ولالن�ضباط داخل نظام القوى
االجتماعية .كما ي�صنعون التوازن بني احلاكمني واملحكومني وي�شكلون القوى املتباينة
اجتماعيا ،تبد�أ طبقات املجتمع يف
اجتماعيا يف جمتمع تناغم .فبدون هذا الكيان املتناغم
ًّ
ًّ
الدخول يف �رصاعات طبقية ،وهو ما �سرناه بالن�سبة لإ�رسائيل.
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الفصل الثاني
اإلخوة الغرباء :يهود اإلسالم ويهود المسيحية

يتبع �سلوك اليهود يف معظم املناطق التي يقطنونها �سلوك غري اليهود.
كتاب الورع ،القرن الثالث ع�رش1106 ،
حتى �إن كان التمييز اال�صطالحي بني «الأ�شكناز ك�أوروبيني وال�سفاردمي
ن�سبيا :اليهودية التي جاءت
ك�رشقيني» غري دقيق� ،إال �أن م�ضمون ال�رصاع وا�ضح ًّ
�إىل فل�سطني من العامل امل�سيحي تواجه يهودية ت�أثرت ن�ش�أتها وتطورها قبل قدومها
لفل�سطني باملجتمعات الإ�سالمية.1

املدخل
ّ
�شكل االنق�سام الديني بني الأ�شكناز وال�سفاردمي الأ�سا�س الذي قام عليه
اجلدل بني ممثلي ال�سلطة الدينية من احلاخامات عند كال الطرفني .وينجلي هذه
اخلالف بو�ضوح يف تراث من فتاوى اجلانبني يف تف�سريهم لل�رشيعة اليهودية.2
وعليه ولتب�سيط الأمور على القارئ العربي ميكننا القول �إن ال�رشيعة اليهودية متثل
جمموعة من القوانني التي ا�ستمدت من التلمود ،وت�شكل هذه القوانني �أهمية
خا�صة يف حياة اليهود ،فمن تبعها ُيعترب يهود ًّيا ومن يعر�ض عنها ال يح�سب على
اجلماعة اليهودية .وحيث �إن اليهود عا�شوا على مدار تاريخهم يف �شتات ،ت�أثرت
قوانني ال�رشيعة باملحيط اجلغرايف الذي عا�ش فيه اليهود .ويعرف التاريخ اليهودي
بالدرجة الأوىل �شتات اليهود يف بالد الإ�سالم و�شتات اليهود يف �أوروبا امل�سيحية.
�أ�س�س اليهود يف ظل احلكم الإ�سالمي �أ�سلوب �رشح وفهم قوانني ال�رشيعة اليهودية
كثريا بالبيئة الدينية والثقافية الإ�سالمية ،كما �سنو�ضح الحقًا.
و�أ�سلوب حياة ت�أثر ً
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وكذلك احلال يف حالة اليهود الذين ا�ستقر بهم احلال يف بالد �أوروبا امل�سيحية� ،أ�صبح لهم
أي�ضا �أ�سلوب حياة و�أعراف دينية ت�أثرت مبحيطها الديني والثقايف ذي ال�صبغة امل�سيحية.
� ً
ُيعرف اليهود �أ�سلوب احلياة هذا بالكلمة العربية (منهاج) وتعني العادات والأعراف
الدينية التي نتجت عن فهم قوانني ال�رشيعة اليهودية .وعليه فقد انق�سم اليهود �إىل املنهاج
ال�سفاردي واملنهاج الأ�شكنازي� ،أي �أ�سلوب فهم لل�رشيعة الدينية كما عا�شها اليهود يف
بالد الإ�سالم ،ومنهاج �سفاردي �أي �أ�سلوب فهم ال�رشيعة اليهودية كما فهمها اليهود يف
�أوروبا امل�سيحية.
نق�سم اليهود �إىل فريقني« :اليهودي امل�سلم» و«اليهودي امل�سيحي».3
وعليه ميكننا �أن ّ
هذا التق�سيم الديني الداخلي والتق�سيم القائم على �أ�سا�س املناهج املختلفة ي�صيغ عالقات
جغرافيا ،فعندئذ
املجموعتني حتى الوقت احلا�رض .ف�إذا ما انف�صل هذان املجتمعان
ًّ
يقت�رص التق�سيم على نقا�شات جدلية بني حاخامات الطرفني� ،أما �إذا ت�شارك �أتباع هذين
املجتمعني يف نف�س امل�ساحة املكانية كما هو احلال يف الدولة العربية ،فهنا يخرج االنق�سام
من دائرة احلاخامات وي�ؤدي �إىل �رصاعات يف احلياة اليومية ،الأمر الذي يزيد من �صعوبة
التعاي�ش بني املجموعتني.
�إن التالقي والتقابل بني الأ�شكنازية وال�سفاردية يف �إ�رسائيل مل ي�ؤ ِّد �إىل احتاد
املجتمعني املتدينني حتت راية منهج واحد م�شرتك .حتى اليوم يتم�سك كال الطرفني
باملناهج املت�أثرة بالعامل الإ�سالمي �أو امل�سيحي .فامل�ؤ�س�سة الدينية التي واكبت ت�أ�سي�س
الدولة كانت �إىل حد بعيد �أ�شكنازية ،وكانت تف�ضل املنهج الديني الأ�شكنازي ،يف حني
�إنه كان لزا ًما على حاخامات ال�سفاردية �أن يت�أملوا بح�رسة كيف كان منهجهم يف �أر�ض
�إ�رسائيل 4يفقد �أهميته با�ستمرار ب�سبب الهجرة الأ�شكنازية املتزايدة .حتى ثمانينيات
القرن الع�رشين �سيطر املنهج الأ�شكنازي على احلياة الدينية يف �إ�رسائيل .غري �أنه مع التزايد
ال�سكاين لليهود ال�سفاردمي وهو ما و�ضع حجر الأ�سا�س لبداية نهاية الهيمنة الأ�شكنازية
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يف ثمانينيات القرن املا�ضي ،بد�أ حاخامات ال�سفاردية اليهودية يف حتدي هذه امل�ؤ�س�سة
الأ�شكنازية الدينية والت�شكيك يف �صحة املنهج الأ�شكنازي .5ومع تزايد نفوذ حزب
�سا�ش وحاخاماته ال�سفاردمي ،خا�صة احلاخام عوفاديا يو�سف ،مل يعد الأمر جمرد مناف�سة
مع املنهج الأ�شكنازي ،بل �أ�صبح هناك اجتاه للإجابة عن الت�سا�ؤالت الدينية والدنيوية
وفقًا للمنهج ال�سفاردي وكذلك �إعادة جتديد و�صياغة املكانة القيادية للمنهج ال�سفاردي
يف �أر�ض �إ�رسائيل والذي واكب و�صول اليهود الأ�شكناز منت�صف القرن التا�سع ع�رش.
يف هذا الف�صل �سوف يتم و�صف وحتليل التطور التاريخي للمنهجني الأ�شكنازي
وال�سفاردي� .إن تكوين هذين املنهجني �أدى �إىل ن�ش�أة ما نرى فيه يهوديتني ،مما جعل
ت�سيمل�س يف مقدمة كتابه عن الفروق بني املنهج الأ�شكنازي واملنهج ال�سفاردي ،يرى �أنه
ال يوجد جمال واحد مل يختلف فيه الفريقان.6
ال يعر�ض هذا الف�صل �إىل حقائق تاريخية جديدة� ،إال �أنه ي�أخذ القارئ العربي �إىل
عامل االختالف الديني بني الأ�شكناز وال�سفاردمي ،من خالل �إعادة ر�سم و�صياغة الن�ش�أة
التاريخية جلذور ال�رصاع بني الفريقني.
بداية يرى بع�ض الدار�سني �أن جذور ال�رصاع بني الأ�شكناز وال�سفاردمي ترجع �إىل
اختالفات الن�ش�أة القدمية بني الفرق اليهودية التي بقيت يف فل�سطني وتلك اجلماعات
اليهودية التي ا�ستقرت فيما يعرف يف مناطق ال�شتات اليهودي .7بالن�سبة لنا فقد ف�ضلنا �أن
نقدم ر�ؤية �أكرث دقة من خالل ا�صطحاب القارئ العربي �إىل املراكز الدينية اليهودية التي
متحورت حولها ن�ش�أة املنهجني اليهوديني املختلفني ،وهي رحلة تقودنا �إىل حقبة تاريخية
تبد�أ يف القرن الثاين ع�رش وتنتهي يف القرن ال�ساد�س ع�رش .وهدفنا هنا لي�س كتابة تاريخ
هذه املراكز ،بل تو�ضيح �أ�سباب هذا االختالف اليهودي ،وتقدميه مي�رس و�سل�س للقارئ
والباحث واملهتم من �أبناء لغة ال�ضاد.
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على مدار هذه احلقبة التاريخية من القرن الثاين ع�رش �إىل القرن ال�ساد�س ع�رش
كانت الأحوال والظروف املعي�شية لليهود ال�سفاردمي يف بيئاتهم الإ�سالمية �أف�ضل من
يعان يهود الإ�سالم ويالت اال�ضطهاد التي
�إخوانهم الأ�شكناز يف �أوروبا امل�سيحية ،فلم ِ
عاناها يهود �أوروبا امل�سيحية .وترتبط تلك املفا�ضلة بالعديد من العوامل االقت�صادية
وال�سيا�سية والدينية املتداخلة واملعقدة .هذه الأو�ضاع الأف�ضل ي�رست لل�سفاردمي العديد
من الإجنازات البارزة يف كل جماالت العلم واملعرفة ،من �ضمنها العلوم الدينية� ،أو حتى
و�ضوحا علوم ال�رشع اليهودي.
نكون �أكرث
ً
وكانت البداية يف درا�سة (الهاالخا) �أي ال�رشيعة اليهودية .فطبقًا للرواية التاريخية
الدينية اليهودية ومنذ �أن ت�سلم مو�سى �ألواح ال�رشيعة اليهودية من ربه ،جرت العادة على
عدم تدوين �أحكام ال�رشيعة ،بل حفظها عن ظهر قلب ،على �أن تتوارثها الأجيال ،جيل
كثريا يف يهود بالد الإ�سالم ،فكانت
بعد جيل .غري �أن تطور فقهة ال�رشع الإ�سالمي �أثر ً
املحاوالت الأوىل ل�صياغة فقه ال�رشع اليهودي وبدء تدوين هذا الفقه من حاخامات
يهود ت�أثروا بعلماء الفقه الإ�سالمي .يذكر التاريخ اليهودي يف هذا ال�سياق احلاخام
أثرا
�إ�سحاق ابن يعقوب الفا�سي ( )1103–1013الذي ولد يف املغرب ،و�صاغ مت� ً
(�سيفر هاهاالخوت)،
باملذهب املالكي كتابه يف الفقه اليهودي حتت عنوان كتاب ال�رشائع ِ
أي�ضا بكتاب القواعد الفقهية للفا�سي .وانتقل الرجل من املغرب �إىل
والذي ُعرف � ً
الأندل�س يف عام 1088؛ حيث ا�ستقر يف مدينة الي�سانا واملعروفة اليوم با�سم لو�سينا
وعرف عنها �أنها كانت واحدة من �أهم املدن ذات الكثافة ال�سكانية اليهودية حتت احلكم
الإ�سالمي يف الأندل�س .ويف لو�سينا �أ�س�س احلاخام الفا�سي مدر�سة دينية �أ�صبحت �أهم
املراكز الدينية يف الأندل�س ،وجاءها طالبو العلم من اليهود لي�س فقط من بالد الإ�سالم،
أي�ضا من يهود بلدان �أوروبا امل�سيحية.
بل � ً
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و�إن كان احلاخام �إ�سحاق بن يعقوب الفا�سي يعد �أول حمطات تدوين الفقه اليهودي،
أي�ضا �أحد �أبناء الثقافة الإ�سالمية:
ف�إن امل�ؤ�س�س الأ�صلي والأب الروحي للفقه اليهودي ،كان � ً
�أبو عمران مو�سى بن ميمون بن عبيد اهلل القرطبي ( .)1204 –1035انتقل ابن ميمون
من موطنه قرطبة بالأندل�س �إىل املغرب ومنها �إىل فل�سطني ومن ثم �إىل الإ�سكندرية �إىل �أن
ا�ستقر به املقام يف الف�سطاطُ .عرف عن ابن ميمون ولعه بالعلوم واملعارف ،فكان له من
امل�ؤلفات يف الطب والفل�سفة وعلم الفلك ،غري �أن ما يهم عر�ضنا التاريخي هو اهتمامات
ابن ميمون بال�رشع اليهودي ونتاجه الديني يف هذا ال�سياق .فقد تعلم ابن ميمون مبادئ
الدين اليهودي يف بيت �أبيه الذي عمل كحاخام ،غري �أن املحطة الرئي�سية التي دفعت
ابن ميمون باالهتمام ب�أمور ال�رشيعة كانت م�رص ،وخا�صة الإ�سكندرية والف�سطاط .يف
هاتني املدينتني تعرف ابن ميمون على طائفة اليهود القرائني ،وهي طائفة ترف�ض �سلطة
داع ،تخوف ابن ميمون
احلاخامية وتفا�سريهم ،وبدون الدخول يف تفا�صيل ،لي�س لها ٍ
وهو ابن اليهودية احلاخامية ،لي�س فقط من انت�شار املذهب القرائي ،واندثار املذهب
احلاخامي الذي ينتمي �إليه ،بل من �إمكانية اندثار الديانة اليهودية ككل ،ما مل يتم تدوين
ال�رشيعة اليهودية .وعليه فقد �أخذ على نف�سه درا�سة كتابات فقهاء اليهود ،لي�صدر يف
النهاية �أحد �أهم كتب ال�رشيعة اليهودية �إىل يومنا هذا؛ كتاب تكرار ال�رشائع� ،أو كما كتبه
ابن ميمون يف اللغة العربية ولكن ب�أحرف عربية ،مي�شنا توراه .الأمر الواجب ذكره هنا
�أن ابن ميمون ت�أثر مثله مثل الفا�سي بالفقه الإ�سالمي ،وخا�صة كتابات الإمام ال�شافعي.
جليا يف مي�شنا توراه؛ حيث يتبنى ابن ميمون تق�سيم الأدلة ال�رشعية
وهذا الت�أثري يبدو ًّ
التي طورها ال�شافعي؛ القر�آن وال�سنة ،و�إجماع العلماء ،والقيا�س؛ ليطبقها ابن ميمون
على الفقه اليهودي كالتايل :التوراة ،و�إجماع احلاخامات ،ومن ثم القيا�س .وعليه فكما
ُيطلق على الإمام ال�شافعي م�ؤ�س�س �أ�صول الفقه الإ�سالميُ ،يرى يف ابن ميمون م�ؤ�س�س
�أ�صول الفقه اليهودي.
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جاء اهتمام يهود الإ�سالم من �أمثال الفا�سي وابن ميمون بتدوين وتطوير فقه لل�رشيعة
اليهودية كحافز ودافع حلاخامات يهود �أوروبا امل�سيحية ،الكت�شاف كتابات الفا�سي
وابن ميمون .وهنا يعود الف�ضل بالدرجة الأوىل لعائلة عرف عنها االهتمام بالعلم الديني
وهي عائلة ابن يخيل .ونذكر منها �آ�رش بن يخيل ( )1327–1250وابنه يعقوب بن �آ�رش
( ،)1340–1283اللذين ُو ِلدا يف �أملانيا ،ومن ثم جاء هروبهما خوفًا من اال�ضطهاد
لي�ستقر بهما الأمر يف �شمال �إ�سبانيا .وهناك اكت�شف الأب واالبن كتابات الفا�سي
وابن ميمون ،فاعرت�ض الأب على ت�أثرهما بالفكر الإ�سالمي .وعلى الرغم من ذلك
�أخذ ب�آرائهما و�ألف ر ًّدا على احلاخام الفا�سي �أ�سماه �أحكام �أ�رش .وبعد وفاته وا�صل ابنه
يعقوب بن �آ�رش �إرث الأب التعليمي� ،إال �أنه اعرتف بحقيقة �أن يهود الإ�سالم كان لهم
ال�سبق يف تطوير وتدوين الفقه اليهودي ،فكانت حماوالته للتوفيق بني املنهجني .تلك
املحاوالت التي �سن�ستعر�ضها الحقًا� ،إال �أن العر�ض التاريخي للفار�سي وابن ميمون من
جهة و�آ�رش وابنه يعقوب من جهة �أخرى ،جئنا به يف هذا املقام لي�س من �أجل العر�ض
التاريخي يف حد ذاته ،بل من �أجل �إي�ضاح �أن ال�سبق لتطوير وتدوين فقه ال�رشيعة اليهودية،
كان على �أيدي يهود الثقافة الإ�سالمية .وهو �سبق مل ينح�رص فقط على كبار احلاخامات
واملدار�س الدينية يف عامل الأ�شكناز وال�سفارديني ،بل انتقل �إىل العامة وهو انتقال ا�ستغرق
مئات ال�سنني.
كانت البداية على �أيدي احلاخام يو�سف بن �إبراهام كارو واملعروف بيو�سف كارو
( ،)1575– 1488والذي فر كطفل مع والديه من �إ�سبانيا بعد �سقوطها يف �أيدي
�أوروبا امل�سيحية عام  1492يف البداية �إىل �إ�سطنبول ومن ثم م�رص ومنها �إىل فل�سطني.
هناك �شعر ب�أن النقا�ش عن ال�رشيعة اليهودية �أمر حم�صور عرب مئات ال�سنني على احلاخامات
واملدار�س الدينية ،ولذلك كتب �أول كتاب للفقه اليهودي للعامة من اليهود حتت عنوان
(�شوحلان عاروح) �أي «املائدة املعدة» ،وهو عنوان يعرب عن �صورة بالغية املق�صود به،

108

الف�صل الثاين

جيدا عليها كل �أنواع امل�أكوالت وامل�رشوبات ،في�أتي ال�ضيف ليختار
�أن �أية مائدة معدة ً
ما ينا�سبه ويطيب له ،وهكذا كتابه كاملائدة املعدة ،ولكن لي�س بامل�أكل وامل�رشب� ،إمنا
مبا َل َّذ وطاب من �أحكام ال�رشيعة ،وعليه فاليهودي امل�ؤمن يفتح هذا الكتاب لريى فيه
حاجته ،ف�إن �أراد �أن يتعلم عن العبادات مثل ال�صالة وال�صيام وجد يف «املائدة املُعدة»
�ضالته ،و�إن �أراد �أن يعلم �أمور دينه يف املعامالت مثل التجارة والزواج والطالق على
أي�ضا وجه ال�شبه بالفقه الإ�سالمي ،فنظرة
�سبيل املثال عاد �إىل «املائدة املُعدة» .وهنا � ً
�رسيعة على �صفحات (�شوحلان عاروح) ،تو�ضح ت�أثر الكاتب بطرق و�أ�ساليب كتب
أي�ضا كان لل�سفاردمي ال�سبق يف �إي�صال �أحكام ال�رشيعة اليهودية �إىل
الفقه الإ�سالمي .هنا � ً
أي�ضا اكت�شف الأ�شكناز �أهمية هذه اخلطوة وهو ما جعل
رجل ال�شارع اليهودي .وهنا � ً
احلاخام البولندي مو�شي اي�رسلي�س ( ،)1572–1520وبعد �أن و�صلت �إليه ن�سخة من
كتاب «املائدة املُعدة» ،يتبنى الفكرة ال�سفاردية ويطرح كتا ًبا عن فقه ال�رشيعة اليهودية
لرجل ال�شارع الأ�شكنازي ،ومثله مثل �سابقيه من حاخامات الأ�شكناز رف�ض احلاخام
اي�رسلي�س الأثر الإ�سالمي يف (�شوحلان عاروح) وقام بتنقيته من هذا الت�أثري قبل �أن ي�صدره
أي�ضا لعب بالكلمات ،فـ «املائدة املُعدة» ال�سفاردية
حتت عنوان «مفر�ش املائدة» .وهنا � ً
أي�ضا اعرتاف �أحد كبار حاخامات
ينق�صها املفر�ش الأ�شكنازي .واللعب بالكلمات يعني � ً
الأ�شكنازية بال�سبق الت�رشيعي ليهود الإ�سالم مقابل يهود امل�سيحية.
وبعد ا�ستعرا�ض الن�ش�أة التاريخية ملنهج ديني يهودي �رشقي �إ�سالمي يف مقابل منهج
ديني يهودي �أوروبي م�سيحي ،ن�صطحب القارئ يف حتليل لعملية تدوين قوانني ال�رشيعة
اليهودية (الهاالخا) وما �صحبها من خالف يهودي يالزم اليهود يف الداخل الإ�رسائيلي
واخلارج �إىل يومنا هذا.
بداية يجب ت�سليط ال�ضوء على دور قادة احلاخامات املختلفة� ،سواء ال�سفاردمي
�أو الأ�شكناز ،يف هذه العملية .و�سوف يتم االهتمام ب�صفة خا�صة باحلاخام ابن ميمون
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واحلاخام �آ�رش واحلاخام يعقوب واحلاخام كارو واحلاخام اي�رسلي�س .فالنظرية املركزية
هنا هي �أن القيادة احلاخامية قد �أثرت ب�صورة كبرية وبطريقة �أو ب�أخرى يف �صقل تطور
وثقل قوانني الهاالخا طبقًا لعادات وتقاليد دينية اك ُت�سبت من املحيط العربي الإ�سالمي
يف حالة اليهود ال�سفارمي� ،أو ت�أثرت باملحيط الأوروبي امل�سيحي ،كما هو احلال عند
الأ�شكناز .وعليه فقد و�ضع احلاخامات على اجلانبني قواعد االختالف و�أ�س�سوا بذلك
النق�سام يهودي بني امل�سيحية والإ�سالم .وبذلك ميكن الزعم �أن احلاخام ال�سفاردميي
يراع فيها �سوى
ابن ميمون قام بو�ضع حجر الأ�سا�س لتدوين قوانني الهاالخا ،والتي مل ِ
املنهج ال�سفاردميي ،يف حني �إن احلاخام الأملاين الأ�صل �أ�رش بن ياخيل ،والحقًا ابنه
احلاخام يعقوب قد �أخذا على عاتقهما حماولة �إدماج املنهجني يف عمليهما ،و�إن باءت
املحاولة بالف�شل .ولعل من �أبرز نتائج تلك املناف�سة هو تقنني ال�رشع اليهودي على يد
احلاخام يو�سف كارو والذي انت�رص ملنهجه ال�سفاردي حينما ّ
�سطر «املائدة املُعدة» ،وهو
الأمر الذي مل يعجب احلاخام الأ�شكنازي اي�رسلي�س ،الذي انت�رص بدوره للأ�شكنازية،
عو�ضا عن
ف�أخذ «املائدة املُعدة» عن احلاخام كارو؛ لينقيها من الأثر الإ�سالمي ،و ُيخرج ً
جديدا للأ�شكناز يف �صور كتابه «مفر�ش املائدة» ،والذي �أخذ فيه بعادات
ذلك تقني ًنا
ً
وتقاليد اليهود كما ن�ش�أت وترعرعت يف ال�سياق الأوروبي امل�سيحي.8
الف�صل �إ ًذا بني املجتمعني كان يتم ب�سال�سة وي�رس مادام الطرفان يعي�شان يف مناطق
جغرافية خمتلفة� .أما �إذا حدث �أي متا�س �أو ات�صال بينهما ،تندلع اخلالفات الدينية حول
مدى �صحة ،ومن ثم �رشعية � ٍّأي من املنهجني ،وهو الأمر الذي �أدى �إىل �رصاع بني
الفريقني حيثما التقوا يف �أر�ض امليعاد .واحتد هذا ال�رصاع مع ت�أ�سي�س حزب �شا�س حتت
قيادة احلاخام عوفاديا يو�سف ،والذي عمل وما زال يعمل على حماربة املنهج الأ�شكنازي
الدخيل الذي ن�ش�أ يف �أوروبا ،و�إبداله بقيادة للمنهج احلقيقي لليهود ،كما يعتقد
احلاخام عوفاديا يو�سف� ،أال وهو منهج ال�سفاردمي.

110

الف�صل الثاين

املنهج :املعنى والوظيفة
يظهر م�صطلح املنهج يف التوراة مبفهوم ال�سلوك ،9يف حيـن ي�ستخـدم يف التقالـيد
احلـاخـامية على �أنه العرف� .إذا ما حتدث احلاخامات عن املنهج ،فهو يف هذه احلالة
يحمل ثالث معـانٍ خمتلفة.10
�أو ًال :يرمز باملنهج لتـلك الأعراف الدينية ،التي �سـادت من خالل املمار�سات
العملية والتي ارتبطـت بالهاالخـا.
ثـانيا :نتحـدث عن منهج مـا حمـلي (منهاج هاماكوم) �أي �أحد الأعراف الدينية
ً
التي تقت�رص �صالحيتها على منطقة جغرافية ما� .أما �إذا حتول املنهج املحلي �إىل منهج
عام ،في�صبح الأمر جما ًال لل�رصاع بني احلاخامات ،وهو الأمر الذي متت درا�سته ب�صورة
م�ستفي�ضة فيما ي�سمى ب�أدب املنهاجيم.11
أي�ضا باملنهج للأعراف والتقاليد الدينية اخلا�صة باملجتمعات اليهودية
ثال ًثا :يرمز � ً
املختلفة التي تكونت على مدار التاريخ.
تكون يف �أوروبا من جملة ما تكون منهج فرن�سي وبولندي و�أملاين
لذا فقد َّ
وروماين ،يف حني تكون من جملة ما تكون يف البالد العربية الإ�سالمية منهج عراقي
وميني ومغربي وفل�سطيني.
واليوم يقف املنهجان ككتلتني يف مقابل بع�ضهما ،املنهج الأ�شكنازي واملنهج
ال�سفاردميي .12ف�إذا ما اعتمدنا على «املائدة املُعدة» على �أنه كيان قانوين لكل اليهود
تاريخيا ،كما �سيت�ضح على مدار هذا الف�صل� ،أن املنهج البولندي قد
املتدينني ،نثبت
ًّ
تغلغل داخل العامل الأ�شكنازي و�أ�صبح الآن هو الكيان الأ�سا�سي للمنهج الأ�شكنازي.
وبنف�س الطريقة حدد يهود فل�سطني قبل قيام الدولة العربية املنهج ال�سفاردميي.13
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وي�ستنبط املنهاج �أهميته من عالقته بال�رشيعة اليهودية .فاملناهج ت�شكل بجانب
التوراة 14والتلمود� 15أحد م�صادر الهاالخا .16فالهاالخا عبارة عن م�صطلح عام ،ي�ضم
كامل النظام القانوين لليهودية ،والتي يقر ب�صحتها كل اليهود املتدينني ،ولكن مع ذلك
ال يوجد اتفاق يف الآراء بني احلاخامات عند تف�سري قواعد الهاالخا .وقد �أدى ذلك� ،إىل
�أن ا�ستخدام الهاالخا لدى خمتلف املجتمعات اليهودية وغريها قد ارتبط ب�سلطة احلاخام
ومفهوم الهاالخا اخلا�ص به .ف�إذا ما اختلف اثنان من احلاخامات حول ال�رشيعة اليهودية،
يكون الف�صل للمنهاج .حتى و�إن تعار�ض املنهج مع هاالخا �أخرى ،فيجب على الهاالخا
�أن ترتاجع لإف�ساح املجال للمنهج .ففي هذه احلالة تطبق القاعدة امل�سماة (منهاج مفتيل
هاالخا) �أي املنهاج يعلو فوق الهاالخا .17وانطالقًا من هذا الدور �أ�صبح ب�إمكان املنهج
�إيجاد �إجابات هاالخية عن �أ�سئلة ال تتعلق بالهاالخا .18وبجانب هذين الدورين للمنهاج
هاالخيا.
اختيارا
أي�ضا
ميكنه �أن يرفع � ً
ً
ًّ
ال ميكننا يف هذا ال�سياق مناق�شة هذه الوظائف الثالث للمنهاج ب�صورة الهوتية،
و�إمنا يجب علينا �إبراز ت�صورات و�أفكار احلاخامات حول مدى �أهمية املنهاج يف حياة
اليهود املتدينني �سواء يف املا�ضي �أو احلا�رض.

اليهود يف دار الإ�سالم
�إن خروج العرب من �سهول و�صحارى �شبه اجلزيرة العربية �إىل مناطق ال�رشق الأدنى
و�شمال �إفريقيا يف القرن ال�سابع حتت راية الإ�سالم كان بداية لتغري وجهة التاريخ الب�رشي.
أي�ضا يف حياة ال�شعوب
�إذ �إن الإ�سالم مل ي� ِأت ليغري حياة العرب ومن اتبعه فقط ،و�إمنا � ً
الأخرى والأقليات التي كانت تعي�ش يف تلك املناطق .يف ع�رص الفتوحات الإ�سالمية
توا�صل امل�سلمون مع �سكان العراق و�سوريا وم�رص و�إيران وو�سط �آ�سيا و�شمال �إفريقيا
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واجتماعيا.
ازدهارا ح�ضار ًّيا
و�إ�سبانيا و�صقلية .وبذلك تكونت مراكز �إ�سالمية �شهدت
ً
ًّ
وقد عا�ش يف مثل هذه املراكز احل�ضارية مواطني �شعوب ذات �أديان ومذاهب خمتلفة،
ومن بينها اليهود.
دائما ما
لدى معظم الأطروحات التي تتناول مو�ضوع اليهود يف العامل الإ�سالمي ً
يظهر اجتاهان� .أحدهما �صورة وردية خيالية؛ حيث تحُ م�س �أ�صحابها لفكرة املجتمع
جنبا �إىل جنب مع امل�سلمني يف ع�رص ذهبي لالزدهار
الإ�سالمي الذي يعي�ش فيه اليهود ً
احل�ضاري والثقايف .ويربز �أ�صحاب هذا الر�أي مراحل وحمطات تاريخية �إ�سالمية معينة؛
وهما عن الأوىل ،فهي
كالقاهرة وبغداد والأندل�س� .أما ال�صورة الأخرى ،والتي التقل ً
ت�صور حياة اليهود يف املجتمعات الإ�سالمية على �أنها احلياة يف اجلحيم .ال�صورة الأوىل
�سوقها العديد من مفكرين يهود يف �أوروبا يف القرن التا�سع ع�رش
ذات ال�صبغة الرومان�سية َّ
وبداية القرن الع�رشين ،كرد منهم على ا�ضطهاد �أوروبا لهم ومنو العداء لل�سامية ،فكانوا
من خالل كتاباتهم عن �سماحة الإ�سالم يفرون �إىل عامل خيايل من جهة ومن جهة �أخرى
م�رشوعا بدي ً
ال عن امل�رشوع الأوروبي ،وهو امل�رشوع الأندل�سي الذي عا�ش يف
يقدمون
ً
�إطاره �أ�صحاب الديانات الثالث يف حمبة ووئام.
هذه الأ�سطورة ابتدعها مفكرو القرن التا�سع ع�رش اليهود ب�أوروبا مدفوعني ببطء
جنبا �إىل جنب مع ما ي�سمى
عملية اندماجهم يف املجتمع �إبان ع�رص التحرر ،وذلك ً
«مبفهوم البكاء ال�رسيع» للتاريخ اليهودي الأوروبي ،والذي وفقًا له كانت احلياة يف
�أوروبا امل�سيحية يف الع�صور الو�سطى عبارة عن �سل�سلة من املعاناة.19
لذا فقد عمل كثري من مثقفني ذوي �أ�صول يهودية على ن�رش �صورة الوئام اليهودي –
غائبا يف العالقة بني �أوروبا امل�سيحية ويهودها.
الإ�سالمي ،والذي كان ً
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�أما االجتاه الآخر ،فهو يرى �أو�ضاع اليهود يف دار الإ�سالم مماثلة لأو�ضاعهم يف
�أوروبا� ،إن مل تكن �أ�سو�أ .هذه ال�صورة عمل على ن�رشها �أ�صحاب الدعاية ال�صهيونية20؛
لأن هذا الفكر �إمنا هو نتاج للعلماء من ذوي التوجه ال�صهيوين ،الذين كانوا يرون
العالقات اليهودية العربية الإ�سالمية من وجهة نظر ال�رصاع العربي الإ�رسائيلي .ف�صور
و�ضع اليهود حتت احلكم الإ�سالمي ب�أنه �سل�سلة من اال�ضطهاد واملعاناة ،عانى فيه اليهود
الويل والثبور وعظائم الأمور.
تعقيدا وذات حماور
�أما احلقيقة فهي تقع بني هذين التوجهني ،كما �أنها تعد �أكرث
ً
واحدا .فاخلليفة يف بغداد �أو دم�شق
�سيا�سيا
أبدا كيانًا
ً
متعددة .مل يكن «العامل الإ�سالمي» � ً
ًّ
�أو الق�سطنطينية كان ُيج�سد الوحدة ال�سيا�سية للأمة الإ�سالمية� ،إال �أن �أجزا ًء عديدة لهذا
حد بعيد ،ومل تعرتف باخلليفة �إال ب�صورة �شكلية
الكيان قد مار�ست احلكم الذاتي �إىل ٍّ
فقط ،و�أحيانًا مل تعرتف به من الأ�سا�س� .أما و�ضع اليهود يف الأقاليم الإ�سالمية فقد ارتبط
بالعوامل ال�سيا�سية واالقت�صادية والدينية التي �سادت يف تلك املناطق .لذا فلم يكن ذلك
بالأمر امل�ستغرب �أن يحظى اليهود يف م�رص الفاطمية بع�رص ذهبي ،يف حني �إن الطوائف
اليهودية باليمن كان يتهددهم خطر الأ�سلمة اجلربية.21
كثريا عنه يف
غري �أن الفارق بني الوجود اليهودي يف ظل راية الإ�سالم يختلف ً
ظل الدولة امل�سيحية .وهذا يعود �إىل تداخل العالقة الالهوتية بني الأديان الثالث .فقد
عرف التاريخ وجود حتديات م�سيحية يف مواجهة اليهودية وكذلك مواجهات فكرية
دائما خمتـلفة.
بني امل�سلمني واليهود� .إال �أن مقت�ضيات ونتائـج هذا اجلـدل كانت ً
الر�سول حممـد و�أتباعه مل يكونوا يهــو ًدا ولـم ين�صهـروا داخل جمتمع يهودي .فالإ�سالم
مل يعترب نف�سه مبثابة فكرة «�إ�رسائيل احلقيقية» ،و�إمنا هو عبارة عن تعاليم تت�سع لت�شمل
اليهودية وكذلك امل�سيحية .كما مل يربز حممد نف�سه بتاتًا على �أنه امل�سيح �أو ابن اهلل .و�إمنا
�سببا لرف�ض دعوته� ،إال �أنه رف�ض �أقل حدة
كان فقط ر�سول اهلل .بالن�سبة لليهود كان ذلك ً

114

الف�صل الثاين

الهوتيا لليهودية ،ال ميكن
من رف�ض اليهود للم�سيحية .فامل�سيحية كانت ت�شكل حتديًا
ًّ
حد �سواء قد �أنكرا فكرة البنوة الإلهية
لليهود قبوله .فاليهودية وكذلك الإ�سالم على ٍّ
للم�سيح ،ومل يقتنع ٌّ
كل منهما ب�أن العامل �سوف يتم �إنقاذه �أو حتريره بوا�سطة امل�سيح.
يف الوقت الذي مل تذكر فيه اليهودية امل�سيح متا ًما ،جند �أن القر�آن قد ذكره باعتباره نبي
اهلل ،و�أنه قد تعر�ض لال�ضطهاد من قبل اليهود وقد رفعه اهلل �إليه .وبذلك مل يكن هناك
يف الإ�سالم تلك ال�صورة النمطية لليهودي اخلائن للم�سيح والذي باع دمه .كما تنتفي
أي�ضا عنا�رص املعاداة امل�سيحية لليهود :االتهام بقتل الإله  -وهو ما ُيعد يف
يف الإ�سالم � ً
الإ�سالم هرطقة غري منطقية وغري مقبولة  -وما تبع ذلك من ا�ضطهاد م�سيحي ديني
لليهود واخلوف امل�سيحي من امل�ؤامرات وال�سيطرة اليهودية وال�شك والإدانة بجرائم
القتل الطق�سية ال�شعائرية .وميكن و�صف �سلوك امل�سلمني على مدى التاريخ الإ�سالمي
على �أنه المباالة وازدراء وحتقري من �ش�أن اليهود� ،أي �أنه مبثابة ازدراء غري م�سيء ولي�س
له قاعدة �رشعية الهوتية .وعليه فقد متتع اليهود حتت ال�سيادة الإ�سالمية بو�ضع اليهود
باعتبارهم �أهل الكتاب و�أهل ذمة ،مل يعرف ال�رشع الإ�سالمي ،وبالتايل التاريخ الإ�سالمي
اليهودي كقاتل للرب ،وبالتايل عليه لعنة �أبدية .لذا فلم يكن الأمر حم�ض �صدفة تاريخية
�أنه مل يكن هناك يف التاريخ الأ�شكنازي – الأوروبي �أي تعاي�ش يهودي – م�سيحي.22
نعم �إن ق�ضية الوجود اليهودي حتت مظلة الإ�سالم ال ميكن �أن يبت فيها من خالل
ثنائية «م�ضطهدين» �أم « ُمرفهني»؛ لأنها ثنائية نتاج ملواقف �سيا�سية ،وبالتايل تبعدنا عن
النتاج املعريف لبحث حياة اليهود يف ظل الدولة الإ�سالمية� .إن التعاي�ش الإ�سالمي اليهودي
فيما وراء اال�ضطهاد والرفاهية ي�شكل مثا ًال قلما عرفه التاريخ الب�رشي .ولتو�ضيح هذا
املثال �أعود بالقارئ �إىل امل�ست�رشق الإجنليزي برنارد لوي�س؛ وهو م�ست�رشق عليه كثري من
اللغط يف تناوله لق�ضايا العرب وامل�سلمني� ،إال �أن هذا ال ينفي مرجعيته كباحث وم�ؤرخ.
�أ�صدر لوي�س يف عام  1984كتا ًبا عن اليهود يف احلكم الإ�سالمي حتت عنوان «يهود
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الإ�سالم»� .23أن نتحدث مع لوي�س عن يهود الإ�سالم هو �أن�سب تعبري لتو�ضيح عالقة
اليهود بالإ�سالم ،فهو تعاي�ش ان�صهاري؛ جعل اليهود يتبنون اللغة العربية ،ويكتبون
بها �إنتاجهم الأدبي ،ويتبنون عادات وتقاليد عربية �إ�سالمية تن�ساب يف حياتهم اليومية
وعقائدهم الدينية.
هذا التعاي�ش اليهودي – العربي قد تداعى بتداعي ازدهار احل�ضارة الإ�سالمية .لعدة
قرون ،حتى عام  1300قبل امليالد ،ارتبطت الآداب الهلين�ستية ذات االجتاهات الكونية
يف الإ�سالم بديناميكية العامل التجاري .لقد تكون جمتمع �إ�سالمي �شارك فيه غري امل�سلمني
تقريبا .و�أ�صبحت اللغة العربية لغة الطوائف اليهودية ولغة العلم والفل�سفة
بنف�س القدر
ً
والإدارة واالقت�صاد وعلم الالهوت .ومل تعد اللغة العربية لغة وطنية ،و�إمنا �أ�صبحت لغة
ح�ضارة ب�أكملها – مثلما كانت اللغة الالتينية يف �أوروبا ،على الرغم من �أن الالتينية
كانت على �صلة وثيقة بالكني�سة الكاثوليكية ب�صورة �أكرث من اللغة العربية والإ�سالم.
أي�ضا متكن امل�سيحيون واليهود من خدمة هذه اللغة .24ف�أعمال
وانطالقًا من هذا ال�سبب � ً
الأطباء �أو الفال�سفة �أو علماء الريا�ضة �أو الفلك اليهود مل ينظر �إليها من املفهوم القومي �أو
ت�سع لإعالء املكانة العربية – الإ�سالمية
القومي – الديني على �أنها �أعمال يهودية .فهي مل َ
�أو لإيجاد مكانة مميزة لليهود ،و�إمنا كانت على الأرجح جز ًءا من التعاي�ش اليهودي –
الإ�سالمي ال�شامل .هذا التعاي�ش كان ممك ًنا على الرغم من و�ضع اليهود ك�أهل ذمة داخل
املجتمعات الإ�سالمية .كما �أن و�ضع الذميني كان يتم ا�ستخدامه كمربر لرتدي و�ضع
اليهود يف العامل الإ�سالمي .على العك�س من ذلك جند �أن الدرا�سات احلديثة ،التي اهتمت
بو�ضع اليهود يف �أوروبا امل�سيحية وال�رشق الإ�سالمي ،تعتقد �أن و�ضع اليهود كذميني
حدا من احلرية .وهذا �أدى �إىل �أن اليهود ال�سفاردمي يف العامل الإ�سالمي كانوا
�سهلت لهم ًّ
ً
ن�شاطا و�إيجابية من اليهود الأ�شكناز الذين �شكلوا اجلانب ال�سلبي فكر ًّيا من اليهود.
�أكرث
بالن�سبة للم�ؤرخ الإ�رسائيلي دافيد ف�رس�ستاين ف�إن هذا الن�شاط اخلا�ص باليهود ال�سفاردمي
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قد ظهر من خالل الكتابات يف �شتى �أنواع املعرفة ،ومن دونه كانت اليهودية كديانة يف
مواجهة االندثار .لذا يتحدث ف�رس�ستاين عن «كيفية �إنقاذ الإ�سالم لليهودية».25
مل تقت�رص الت�أثريات املتبادلة بني اليهود وامل�سلمني ب�أية حال من الأحوال على جماالت
أي�ضا للقواعد الدينية .يت�شابه الإ�سالم مع اليهودية يف
العلم الدنيوية فقط ،بل امتدت � ً
نقاط كثرية ،ويف ذات الوقت يختلفان عن امل�سيحية .ويوجد بكل ت�أكيد تقارب �شديد
بني ت�صور اليهودية للهاالخا وبني ال�رشيعة الإ�سالمية – والكلمتان تعنيان «الطريق» �أو
ونظرا لأن الهاالخا ،وهي اجلزء املعياري للتعاليم ال�شفهية ،كانت موجودة
«ال�رصاط».
ً
بالفعل قبل عدة قرون قبل ال�رشيعة وقد ن�ص عليها يف التلمود ،ف�إن الت�أثري قد انبعث
من اليهودية نف�سها� .أما التطور الالحق لقوانني ونظم اليهودية فهو يحمل ال�صبغة
الإ�سالمية.26

�إ�سبانيا :ت�أثري ال�سفاردمي يف الأ�شكناز
يف ع�رص ما بعد التلمود بني القرن ال�سابع والقرن الثالث ع�رش عا�ش اجلزء الأكرب
ً
ن�شاطا من ال�شعب اليهودي يف مناطق ال�سيادة الإ�سالمية� .أما يهود �أوروبا
والأكرث
امل�سيحية ،الأ�شكناز ،فقد �شكلوا �أقلية غري ذات �أهمية .وبغ�ض النظر عن بع�ض
اال�ستثناءات القليلة ،فقد حدثت كل الأمور الهامة والإبداعية يف حياة اليهود داخل
البلدان الإ�سالمية :مما ال �شك فيه �أن اليهود الفرانكو – �أملان قد ت�أثروا ب�صفة عامة باليهود
يف �إ�سبانيا ولي�س العك�س .بهذه الكلمات ي�صف ت�سيمل�س العالقة بني املجموعتني.27
لقد كان ٌّ
ومبتدعي التعاي�ش اليهودي
كل من الفا�سي وابن ميمون �رشيكني متعاو َنني
َ
الإ�سالمي� .أما �أ�شكناز �أوروبا فقد وجدوا �أنف�سهم يف تبعية ثقافية ودينية لليهود يف
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ورقيا والتي امتدت من �إ�سبانيا امل�سلمة غر ًبا حتى
املجتمعات الإ�سالمية الأكرث تقد ًما
ًّ
العراق و�إيران وو�سط �آ�سيا �رشقًا.28
ودائما ما كان املناخ الليربايل يف �إ�سبانيا يجتذب العلماء اليهود ،مثلما كان احلال
ً
مع احلاخام �إ�سحق بن يعقوب الفا�سي ،والذي كان تدوينه للهاالخا كما دونها يف عمله
كبريا �سواء يف كتب
أثرا ً
(�سيفر ها هاالخوت) �أي كتاب القوانني الدينية ،قد خلف � ً
القوانني الدينية اخلا�صة بالأ�شكناز �أو يف تلك اخلا�صة بال�سفاردمي .وكذلك �أعمال
ابن ميمون كانت تعك�س احلياة الفكرية الروحية لليهود يف �إ�سبانيا .احلاخام �أبو عمران
مو�سى بن ميمون بن عبيد اهلل ،املعروف يف �أوروبا مباميونيديـ�س ويف العامل اليهودي على
أي�ضا ب�أعمال فل�سفية وقانونية
�أنه رمبم ،مل ميد بيئته اليهودية ب�أعمال دينية فقـط ،و�إمنا � ً
وطبية �ساعدت على التطور والتقدم ب�صفة عامة ولي�س لليهودية فقط .ومل يكن هناك �أي
زعيم روحي يف الع�رص ما بعد التلمودي قد ترك مثل هذا الت�أثري يف �أعماله �أو يف الأجيال
الالحقة .على الرغم من النقد الذي الحق �أعماله ،29ف�إنه يف النهاية – رمبا ب�سبب �سطوتها
و�سيطرتها غري املتنازع عليها على �أنها تلمود وتدوين – قد مت قبول العديد من وجهات
نظره .30على كل حال ف�إن خمت�رص قوانني ابن ميمون مي�شنا توراه ،قد �أثر يف بيئته اليهودية
ويف بيئة الالحقني له .ومبخت�رص (قوانني الفا�سي �سيفر ها هاالخوت ومي�شناه توراة
البن ميمون) مت و�ضع الأ�سا�س لتقنني الهاالخا يف الع�رص ما بعد التلمودي .هذا التقنني،
نتاجا لليهودية ال�سفاردميية.
الذي �أقره العامل الأ�شكنازي وكذلك ال�سفاردميي ،كان ً
حتى بداية القرن الرابع ع�رش امتد وتغلغل ت�أثري �إ�سبانيا حتى �شمال العامل
الأ�شكنازي .وقد �ساعدت م�ؤلفات الفا�سي 31وابن ميمون على التطور الهاالخي يف
العامل الأ�شكنازي .وكان احلاخام �إبراهام بن ديفيد يطالب تالميذه بجنوب فرن�سا يف
درا�ستهم بامل�ؤلفات ال�سفاردميية وو�ضع امل�ؤلفات الأ�شكنازية �ضمن �إطار �أقل �أهمية� .32أما
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احلاخام مو�شي بن يعقوب حاخام يف فرن�سا� ،أحد كبار حاخامات القرن الثالث ع�رش،
فقد اعتمد يف م�ؤلفـه ال�شهيـر الكتاب الكبري للو�صايا�( ،سيفر مت�سفوت جادول) على
ابن ميمون .33وكذلك اعتمد احلاخام يعقوب بن يهودا؛ حاخام لندن ال�شهري يف القرن
الثالث ع�رش ،و�صاحب كتاب �شجرة احلياة (ايت�س حاييم) يف �أمور ال�رشيعة ،قد اعتمد
أي�ضا حاخام املدينة الأملانية روتنربج ،واملعروف
كلي ًة � ً
أي�ضا على مو�سى بن ميمونً � .34
با�سم مائري بن باروخ الروتنربجي ( ،)1293–1215والتي تعد مدر�سته من �أهم
املدار�س الدينية يف ال�سياق الأ�شكنازي ،كان قد فر�ض على طالبه درا�سة كتاب (مي�شناه
توراة) البن ميمون .وكذلك كان احلال يف مدينة �أملانية �أخرى ،هي ريجن�سبورج؛ حيث
جند احلاخام يهودا بن �صمويل ( )1217 –1140و�أحد �أهم حاخامات الأ�شكناز يف
القرن الثاين ع�رش ،و�صاحب كتاب �أهل التقوى (�سيفر هاخا�سيدمي) ،ويعتمد يف كتابه
كليا على ابن ميمون.35
هذا اعتما ًدا ًّ
على العك�س من �شدة ت�أثري ال�سفاردمي يف الأ�شكناز ،جند �أن ت�أثري الأ�شكناز
يف ال�سفاردمي كان حمدو ًدا للغاية .لذا ي�شكو احلاخام �شلومو يت�سحاكي (–1040
 ،)1105املعروف با�سم را�شي� ،أن �أعماله غري معروفة للحاخامات ال�سفاردمي.
وكذلك يدين احلاخام �آ�رش احلاخامات ال�سفاردمي لعدم معرفتهم ُ
بالك َّتاب الأ�شكناز؛
مثل احلاخام جري�شوم بن يهودا ( .)1040 –960وي�رشح ت�سيمل�س جتاهل احلاخامات
ال�سفاردمي للأعمال الأ�شكنازية على النحو التايل�« :أن اليهود يف �إ�سبانيا كانوا ينظرون
�إىل �أنف�سهم على �أنهم �أكرث متي ًزا عن �إخوانهم يف ال�شمال الأ�شكنازي» .36كما يعتقد
احلاخام ال�سفاردميي �إبراهيم بن داوود� ،صاحب كتاب املوروثات (�سيفر هاكاباله) �أنه
ال يوجد با�ستثناء احلاخام يعقوب بن مائري (� )1171 –1100أي حاخام �أ�شكنازى �آخر
ي�ستحق �أن يقتب�س من �أعماله� .أما مو�سى بن ميمون ذاته ،فكان ي�ؤمن �أنه ال ميكن الثقة
نظرا لأنهم يفتقدون للمعرفة واخلربة
بيهود البالد امل�سيحية فيما يتعلق بالأمور الهاالخية؛ ً
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نظرا للظروف املعي�شية ال�صعبة التي يعي�شونها يف
للإدالء بدلوهم يف مثل هذه الأمور؛ ً
بالد امل�سيحيني.37
و�إيجا ًزا ملا �سبق ،فيمكن �أن نالحظ �أن حقبة الع�رص ما بعد التلمودي حتى بداية
القرن الثالث ع�رش كانت حقبة كان فيها ال�سفاردمي هم املانحون للعلم واملعرفة ،يف حني
كان الأ�شكناز هم املتلقون.38

املواجهة :الأ�رشيديون وت�أثريهم يف العالقات ال�سفاردميية–الأ�شكنازية
ميثل عام  1304نقطة التحول يف العالقات بني الأ�شكناز وال�سفاردمي .وقد جتاوز
اليهود ال�سفاردمي بالفعل قمة التطور الديني واحل�ضاري .وعلى عك�س الو�ضع يف �إ�سبانيا
امل�سلمة كان و�ضع اليهود الأ�شكناز يف �أوروبا امل�سيحية؛ حيث عانى الأ�شكناز املالحقة
والطرد واال�ضطهاد والنهب والتدمري امل�ستمر للأحياء اليهودية ،والقهر املتعمد �أو
امل�صادرة املتكررة للممتلكات اليهودية يف بالد الأ�شكناز .كل هذه العوامل حالت دون
منو وتطور حياة اليهود يف �أوروبا امل�سيحية.38
هذا الو�ضع غري املحتمل لليهود يف �أوروبا ب�صفة عامة ويف �أملانيا ب�صفة خا�صة هو
ما دفع �أحد �أهم حاخامات اليهودية الأ�شكنازية �إىل ترك �أملانيا واال�ستقرار يف �سفاراد
ب�إ�سبانيا :40يف عام  1303وكنتيجة لهذه التعديات املت�صاعدة املعادية لليهود ،غادر
احلاخام الأملاين املولد �آ�رش بن ياخيل �أملانيا بكامل عائلته .وبعد رحلة طويلة عرب فرن�سا
توجه �إىل �إ�سبانيا؛ حيث ا�ستقر عام  1304يف توليدو .41ويف توليدو واجه احلاخام �آ�رش
موقفًا كاختبار ،فقد طالبه حاخامات توليدو من ال�سفاردمي بالتوقيع على ورقة يت�ضمن
حمتواها �آراء اليهود حول �إدانة العلوم الدينية والفل�سفة املعادية لوجهات نظرهم .وجنح
احلاخام �آ�رش يف تكوين عالقات طيبة مع الطوائف اليهودية الكثرية واملتعددة يف توليدو.
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و�رسعان ما متتع هذا احلاخام الأملاين باالحرتام وال�شعبية حتى �إنه بعد فرتة وجيزة قد
عني حاخام الكني�سة الكبري يف توليدو .وبالإ�ضافة لذلك فقد توىل احلاخام �آ�رش �إدارة
�إحدى املدار�س التلمودية ،كما توىل مهمة الف�صل والق�ضاء يف امل�سائل الدينية .وقد كر�س
احلاخام �آ�رش مدر�سته الدينية للدرا�سات التلمودية التي كادت تنقر�ض متا ًما يف عهده يف
�إ�سبانيا؛ حيث اجته �إىل درا�سة الأجزاء الهاالخية فقط من التلمود .وقد اجتذبت �شهرته
العديد من الطالب الذين توافدوا عليه من �إ�سبانيا وفرن�سا و�أملانيا وبوهيميا وكذلك من
رو�سيا.
�أما �أ�سمى و�أجل �أهداف احلاخام �آ�رش فكان حماولة ر�أب االختالفات الدينية بني
الأ�شكناز وال�سفاردمي .لذا فقد ا�ستغل كل علمه الديني و�سلطته الدينية املعرتف بها
�سواء من الطوائف الأ�شكنازية �أو من الطوائف ال�سفاردميية ملحاولة توحيد والدمج بني
املنهجني .ولتحقيق هذا الهدف فقد اتبع مبد أ� الو�سطية والت�صالح.
�أما الهيئة الق�ضائية ،والتي كان احلاخام �آ�رش هو رئي�سها ،فقد كانت تتكون من ذوي
�سلطة حاخامية وق�ضائية رفيعة ال�ش�أن .وقد جتاوزت �أحكامه الهاالخية حدود توليدو
لت�شمل كل �أنحاء ق�شتالة الإ�سبانية .كما تبعت الطوائف يف منطقة قرطبة و�إ�شبيلية وما
يجاورها �أحكام احلاخام �آ�رش .كذلك متكن احلاخام �آ�رش من الف�صل يف العديد من الأحوال
الق�ضائية التي بقيت �سابقًا ل�سنوات طويلة بدون ح�سم داخل �أروقة املحاكم .ومل يعتمد
احلاخام �آ�رش ب�أية حال من الأحوال يف �أحكامه الق�ضائية على املنهج الأ�شكنازي فقط.
و�إمنا كانت قراراته تعتمد على املنهجني .لذا فقد كانت �أحكامه الدينية مبثابة «القانون»
�سواء للأ�شكناز �أو لل�سفاردمي.
ومن خالل دوره كعامل يف مدر�سته الدينية اخلا�صة به� ،أعاد احلاخام �آ�رش �إحياء
االهتمام جمد ًدا بالتلمود ،والذي كان قد �أهمل منذ �أعمال الفا�سي وابن ميمون .وبذلك

121

اليهود العرب يف �إ�سرائيل ..ر�ؤية معرفية

�أدخل احلاخام �آ�رش الدرا�سات التلمودية ،ت�سفوت� ،أي التف�سري التلمودي� ،إىل املدار�س
الأ�شكنازية اخلا�صة يف �إ�سبانيا .42وقد جمع احلاخام �آ�رش حما�رضاته يف م�ؤلفه (�إ�ضافات
احلاخام �آ�رش) .بجـانب هذا كان للحاخام �آ�رش باع يف الفقه الت�رشيعي ،ف�ألف (�أحكام
الفا�سي) وكذلك (فتاوى �آ�رش)� .أما فيما يخ�ص م�سائل الفقه ،فقد عمل احلـاخـام �آ�شـر
على املوافقة بني اليهوديتني ،ال�سفاردية والأ�شكنازية ،فنزاه يف كتابه (فتاوى �آ�رش) يطرح
الآراء الدينية للأ�شكناز ،خا�صة تلك اخلا�صة ب�أ�ستاذه احلاخام التي تعلمها على يدي
�أ�ستاذه احلاخام مائري بن باروخ الروتينربجي ،وكذلك الآراء ال�سفاردية للحاخام الفا�سي
واحلاخام ابن ميمون؛ حيث مت التعامل مع �آراء احلاخامات الثالثة ب�صورة نقدية مع تعليق
من احلاخام �آ�رش .وكانت تعليقاته تلك تهدف �إىل حماولة �إيجاد حل و�سط بني الآراء
الأ�شكنازية للحاخام مائري واملرجعية ال�سفاردميية للحاخامني الفا�سي وابن ميمون .وعليه
كثريا ما
فقد �أ�صبح احلاخام �آ�رش مبثابة ال�سلطة الو�سطية لليهود الإ�سبان والأملان ،الذين ً
ا�ستفاد من قراراتهم كدليل يف احلياة العملية.43
ويت�ضح من حياة احلاخام �آ�رش �أنه كان �أول حاخام من ع�رص ما بعد التلمود اهتم
بالتوفيق بني الأ�شكناز وال�سفاردمي من خالل حماولته توحيد املنهجني .وقد �أ�شارت
الدرا�سات ال�سابقة حول احلاخام �آ�رش �إىل �أنه كان ي�ستخدم يف �أحكامه املنهج الأ�شكنازي
وكذلك ال�سفاردميي� ،إال �أن هذه الدرا�سات قد �أنكرت الق�صد العميق للحاخام �آ�رش .44من
خالل �سيا�سة التوفيق تلك �أراد احلاخام �آ�رش الو�صول �إىل نوع من امل�صاحلة بني املنهجني.
كثريا من اجلهد وال�صرب .لذا
�إال �أن هذا الأمر مل يكن بال�شيء الهني ،ولكنه كان يتطلب ً
ففي بداية عهده يف �إ�سبانيا دخل يف �رصاع مع احلاخامات ال�سفاردمي يف توليدو ،حينما
تعلق الأمر بالقرارات الهاالخية .ولكن مع ذلك فقد كان للحاخام �آ�رش ميزة يف مواجهة
احلاخامات ال�سفاردمي :ففي الوقت الذي متر�س فيه احلاخام �آ�رش باملنهج الأ�شكنازي يف
�أملانيا وفرن�سا وباملنهج ال�سفاردميي يف �إ�سبانيا ،ا�ستند احلاخامات ال�سفاردمي على املنهج
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ال�سفاردميي فقط املعروف لهم .ه�ؤالء احلاخامات ال�سفاردمي ،الذين اهتموا بالإ�ضافة
لذلك بالدرا�سات التلمودية كانوا يعرفون الفا�سي وابن ميمون؛ �أما العلماء اليهود
الأ�شكناز فلم يعرفوا عنهم �شي ًئا يذكر .لذت فقد كان لزا ًما على احلاخام �آ�رش عند خماطبته
لأحد الزمالء من قرطبة �أن يبد أ� ب�إخباره عن مثل ه�ؤالء العلماء« :لقد كان هناك يف يوم ما
يف بالدنا عامل ي�سمى احلاخام جري�شوم .45»...هذه امليزة التي توافرت لآ�رش؛ من حيث
�إملامه باملنهجني ،مكنته من ت�سوية االختالفات بني الأ�شكناز وال�سفاردمي .ولإتقان ذلك
كان الأمر يتطلب اال�ستعداد والقدرة على التوفيق .لذا فقد كان لزا ًما على احلاخام �آ�رش
قبول �إلقاء �أحد �أدعية التربك ،والذي يعترب من وجهة النظر الأ�شكنازية غري مقبول �أو مباح
فقط من �أجل احلفاظ على ال�سالم ،ولأجل ذلك ي�صبح من الأف�ضل التنازل والتخلي عن
املنهج التقليدي القدمي .46ويف ذات الوقت متكن من �إقناع احلاخامات ال�سفاردمي من
الأخذ باجتاهات املنهج الأ�شكنازي .وبذلك متكن من �إقناع احلاخامات ال�سفاردمي:
�أنا �أمت�سك فقط مبوروثات �آبائي ،علماء �أملانيا ،الذين ورثوا التعاليم عن �آبائهم من
ع�رص تدمري املعبد؛ لأنها �أكرث م�صداقية من �سكان هذه البالد «�إ�سبانيا».47
وبذلك ميكننا �أن نزعم بحق �أن احلاخام �آ�رش كان رجل التوفيق والتوافق :ف�إذا ما �أقنعه
احلاخامات ال�سفاردمي ،ف�إنه يف هذه احلالة ي�أخذ مبنهجهم ويرتك منهجه الأملاين؛ �أما �إذا ما
كانت لديه الأدلة واحلجج الأقوى والأف�ضل ،ففي هذه احلالة يتنازل زمال�ؤه ال�سفاردمي
عن منهجهم وي�أخذون مبنهجه الأملاين� .أما �إذا كان من ال�صعب حتديد �أي املنهجني هو
الأ�صح والأف�ضل ،ففي هذه احلالة ي�أخذ باملنهجني ،ال�سفاردميي والأ�شكنازي ،وال
يفر�ض على �أحد اتباع ر�أيه.48
يف حياة احلاخام �آ�رش كان هناك �رضورة تاريخية لتقنني الهاالخا .ولكن مع ذلك مل
يتمكن احلاخام �آ�رش من �سد النق�ص املوجود يف القانون اليهودي .كان يحاول الو�صول
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لنوع من االحتاد والدمج بني الأ�شكنازية وال�سفاردميية .وقد كان احلاخام �آ�رش على دراية
تامة �أن هذا الدمج يجب �أن يتم على م�ستويني :امل�ستوى النظري وم�ستوى املمار�سة.
ولتحقيق هذا الأمر على امل�ستوى النظري كان يعني للحاخام �آ�رش �رضورة �إبراز وتو�ضيح
للعلماء مدى احلاجة امللحة وال�رضورة اخلا�صة بتقنني الهاالخا� .أما على امل�ستوى الثاين
فيجب ت�أليف و�إعداد خال�صة وافية تت�ضمن املبادئ الأ�سا�سية لقوانني احلياة اليومية
اليهودية وفقًا للهاالخا .لقد وهب احلاخام �آ�رش كل حياته وكل طاقاته من �أجل دمج
الأ�س�س النظرية مع �أحدث نتائج الدرا�سات التلمودية �آنذاك خللق �أ�سا�س ملمار�سة
الهاالخا� .إال �أن م�ؤلفه هذا مل يكن قانونًا من الناحية العملية ،و�إمنا كان مبثابة الأ�سا�س
منا�سبا �أو
العلمي لغريه من الأعمال .ومن حيث املمار�سة مل يكن م�ؤلف احلاخام �آ�رش
ً
متوافقًا؛ لأنه من يريد اتباع الآراء اخلا�صة باحلاخام �آ�رش يجب عليه من البداية �أن يلم �إملا ًما
تاما بكامل التلمود ،ومن ثم بالرتاث الأ�شكنازي .لذا ف�إن الدرا�سة املنتظمة ملو�ضوع
ًّ
(الهاالخا للممار�سة) قد �أ�صبحت �أحد متطلبات الع�رص ،وقد �أخذ �أحد �أبنائه على عاتقه
القيام بهذا الدور؛ وهو احلاخام يعقوب بن �آ�رش.49
فر يعقوب املولود يف �أملانيا عام  1269مع والده �إىل �إ�سبانيا يف عام 1303؛ حيث
ا�ستقر بهم املكان يف توليدو .وقد ح�صل يعقوب على تعليم ديني �سواء يف �أملانيا �أو يف
�إ�سبانيا .لذا كان احلاخام يعقوب على دراية تامة باملنهجني .وقد �أ�رشك احلاخام �آ�رش ابنه
احلاخام يعقوب معه يف �أمنية الدمج بني املنهج الأ�شكنازي واملنهج ال�سفاردميي.
وقد كان للحاخام �آ�رش �أ�سباب وجيهة لتقنني الهاالخا ،لذلك فقد �أخذ
احلاخام يعقوب على عاتقه القيام مبثل هذا العمل العظيم� .إن الظروف ال�سيئة املعاك�سة
ع�سريا لي�س فقط على ال�شعب اليهودي،
أمرا
ً
التي واجهها اليهود جعلت درا�سة التلمود � ً
أي�ضا على احلاخامات والق�ضاة ،مما �أدى �إىل انت�شار جهل �شديد بالهاالخا يف
و�إمنا � ً
الأو�ساط اليهودية.
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على الرغم من �أن احلاخام يعقوب قد ن�ش�أ على �أ�ساليب التعليم غري النظامية ولكنها
يف ذات الوقت تعلم التفا�سري التلمودية وهو علم يحث على الدقة املتناهية ،كما تعلم
أي�ضا كتب القوانني اخلا�صة بالأ�شكناز ،ف�إنه �رسعان ما مال يف �إ�سبانيا للمدر�سة العلمية
� ً
النظامية اخلا�صة بابن ميمون حتى �إنه قد ابتعد وحتول عن االجتاه اخلا�ص بوالده يف
ال�ش�أن الت�رشيعي .فاتفق مع ابن ميمون� ،أكرب و�أهم منهجي للهاالخا ،على الإعرا�ض عن
الأ�سلوب اجلديل .وك�صاحب �شكل جديد للتقنني مل يكن على احلاخام يعقوب الكفاح
ً
نا�رشا لأفكاره
واجلهاد مثل من �سبقوه يف هذا املجال .فهو مل يكن يف الأ�سا�س
واعظا �أو ً
مثل ابن ميمون ،ومن ثم فهو مل يحتج �إىل احل�صول على �إقرار للقوانني التي دونها �أو
لآرائه ،فالإقرار قد ح�صلت عليه هذه الأفكار بالفعل؛ حيث �أن�ش�أها �آ�رش بن يخيل .جل ما
كان يحتاجه احلاخام يعقوب هو ن�رش نتائج درا�سات و�أبحاث الهاالخا اخلا�صة بال�سلطة
الدينية املعرتف بها وبوالده بني العامة والعلماء ،ومل يكن ذلك ممك ًنا �إال من خالل م�ؤلف
عام و�شامل وخمت�رص عن الهاالخا.
لقد و�ضع احلاخام يعقوب منذ وقت مبكر خطة كتابة م�ؤلفه هذا� ،إال �أن الإعداد
كثريا ،حتى �إنه مل يتمكن من حتقيق حلم �صباه �إال يف
لهذا العمل قد ا�ستغرق منه وق ًتا ً
عمر ال�ستني .وقد �أطلق على عمله هذا ا�سم كتاب ال�صفوف الأربعة (�سيفر هاتورمي).
ومب�ؤلفه متكن احلاخام يعقوب من تقدمي كتيب للقوانني الدينية للممار�سة الهاالخية ،ومل
يحاول مثل ابن ميمون جعل كتاب القوانني اخلا�ص به يف احلال مبثابة كتاب تعليمي
َّ
يتخل احلاخام يعقوب عن الأمل يف �إمكانية �إحالل كيان ت�رشيعي – مثلما
للهاالخا .مل
فعل ابن ميمون – حتى �إن كان بدون علم تلمودي يف جمال «التعاليم ال�شفهية» .لذا فقد
جتاهل كل مامل يكن ذا ت�أثري على املمار�سات الت�رشيعية الدينية يف املنفى ،ومل يثقل م�ؤلفه
بالأبحاث العلمية التي الت�صلح �سوى للكتب العلمية ولي�س للم�ؤلفات الت�رشيعية.
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وقد ق�سم احلاخام يعقوب م�ؤلفه (�سيفر هاتورمي) �أي «ال�صفوف الأربعة» �إىل �أربعة
جملدات :املجلد الأول (�أوريح حاييم) �أي �أ�سلوب احلياة ،وكان يت�ضمن مقاالت عن
املعامالت يف �أيام ال�سبت ويف الأعياد والإجازات .يف هذا اجلزء اعتمد احلاخام يعقوب
�إىل حد بعيد على امل�صادر الأ�شكنازية الأملانية والفرن�سية .املجلد الثاين (يوريه داعاه)
أ�سا�سا على مقاالت لتنظيم قواعد احلياة اليومية.
�أي «تعليم املعرفة» ،وكان يحتوي � ً
كما يحتوي على قوانني احلالل واحلرام من الطعام .ويف هذا املجلد اعتمد احلاخام
يعقوب على احلاخام ال�سفاردي �سليمان بن �إدري�س� .أما يف املجلد الثالث (ابني ها عيزر)
�أي «حجر امل�ساعدة» ،واملجلد الرابع (حو�شني هام�شبات) �أي «درع ال�صدر اخلا�ص
حد
باحلقوق» ،فقد تناول درا�سة ال�رشع اليهودي .وهنا � ً
أي�ضا اعتمد احلاخام يعقوب �إىل ٍّ
بعيد على احلاخامات ال�سفاردمي ،خا�صة ابن ميمون.
وتكمن �أهمية «ال�صفوف الأربعة» يف �أنه عبارة عن كتاب ت�رشيعي يهدف �إىل
توحيد العامل اليهودي �آنذاك ،لأن وحدة اليهودية تقوم على وحدة القوانني ،مبعنى وجود
كتاب ت�رشيعي واحد يقر�أه كل ال�شعب اليهودي وهو ما ميثله (�سيفر هاتورمي) .وبذلك
متيز احلاخام يعقوب ب�إ�ضافة خا�صة جمعت ووحدت يف ذات الوقت بني دقة علم علماء
الت�رشيع الأملان وبراعة املف�رسين مع �أ�ساليب الفكر الفل�سفية للإ�سبان ،وبذلك حقق هدفه
املتمثل يف الو�صول �إىل نوع من الوحدة بني مدار�س الهاالخا الأملانية – الفرن�سية �أي
الأ�شكنازية من جهة ،والإ�سبانية �أي ال�سفاردميية من جهة �أخرى .يف الوقت الذي كانت
فيه كل كتب الت�رشيع ال�سابقة تتطبع ب�صورة �أو ب�أخرى مت�أثرة ب�شخ�صية بلد امل�ؤلف� ،أي
�أنها حتمل طابع البلد نف�سها ،ولذلك فهي ال حت�صل يف الغالب على الإقرار والقبول �إال
يف ذلك البلد .هنا على العك�س جند �أن احلاخام يعقوب قد متكن من �إيجاد كتاب ت�رشيعي
يعتمد على املنهجيني الأ�شكنازي وال�سفاردي.50
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�إال �أن تلك الوحدة مل تدم طويلاً ؛ �إذ �إن يهود �إ�سبانيا كم�سلميها كانوا على �شفا
كارثة� ،أال وهي طرد اليهود وامل�سلمني من بالد الإ�سبان ،ومع انتهاء العهد الإ�سالمي
ت�شتت اليهود وعليه فقد انتهى التوا�صل بني الأ�شكناز وال�سفاردمي وعليه فقد توقفت
حماوالت التقريب بني الفريقني من �أجل تقنني ت�رشيعي واحد للفريقني .ومع نهاية
الأندل�س وبداية رحلة جديدة من ال�شتات اليهودي ،انتقل احلاخامات الأ�شكناز �إىل
ال�شمال الأوروبي ،وخا�صة بولندا ،وانتقل حاخامات ال�سفاردمي �إىل خمالف البالد
الإ�سالمية خا�صة الق�سطنطينية وم�رص.

املراكز الدينية اجلديدة :الدولة العثمانية وبولندا
بطرد اليهود من �إ�سبانيا بد أ� ت�شتت ال�سفاردمي مع �سقوط �إ�سبانيا حتت احلكم الأوروبي
الكاثوليكي ،ت�شتت اليهود بني بالد امل�سيحية والإ�سالم .فتكونت مراكز جديدة لليهودية
أي�ضا يف هولندا ،لكن ولعل �أهمها ذلك
ال�سفاردميية يف �شمال �إفريقيا ،و�إيطاليا ،والحقًا � ً
ال�شتات اليهودي يف ربوع الدولة العثمانية .لقد منحت الدولة العثمانية التي نعمت
�آنذاك باالزدهار االقت�صادي والع�سكري واحل�ضاري اليهود املطرودين من �إ�سبانيا،
جديدا .لقد �أ�صدر
وكذلك اليهود الأ�شكناز امل�ضطهدين يف غرب وو�سط �أوروبا ،موط ًنا
ً
ال�سلطان حممد الثاين يف مملكته البيان التايل:
�أ�صغوا �إ َّ
يل ،يا �ساللة اليهود ،الذين يعي�شون يف بالدي! �إذا �أراد كل واحد منكم �أن
يدعو بني جلدته للحياة يف الق�سطنطينية ،فاعلموا �أن فيها مال ًذا وبي ًتا للفارين منكم.51
مثلما فعل من قبل م�سلمو �إ�سبانيا ،منح الآن امل�سلمون يف الدولة العثمانية اليهود
احلماية وحرية احلركة والتنقل .52حرية احلركة تلك التي امتدت جلميع جماالت احلياة
أي�ضا احلاخام فرن�سي الأ�صل �إ�سحق �سارفاتي �إىل التوجه للق�سطنطينية .53من هناك
دفعت � ً
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تبادل احلاخام �سافارتي خطابات مع �إخوته يف العقيدة من الأ�شكناز يف �أملانيا وبولندا
واملجر ،داعيهم للح�ضور �إىل الدولة العثمانية.
لقد �سمعت عن املحنة ال�شديدة التي تعر�ض لها �إخوتنا يف �أملانيا من العنف والطرد،
يوميا يف كل املدن وال يرى لها نهاية ...لذا ف�أنا �أعتقد ب�رضورة التوجه �إىل
والتي حتدث ًّ
تركيا ،تلك الدولة ذات الوفرة والرتف ،فيها تنتظركم راحة البال واخلال�ص الإلهي.
يوميا جحافل التجار
فرتكيا هي �أكرث الطرق جدوى و�أمانًا للقد�س والتي ي�ستخدمها ًّ
امل�سلمني واليهود .فال ترتددوا وال تت�أخروا! التنف�س «احلياة» هنا �أكرث �سهولة من �أملانيا
والبلدان املجاورة .هناك يف �أملانيا يتعر�ض اليهود لال�ضطهاد .فال ي�سمح لليهود مبزاولة
الأعمال ،وال ي�أمن التاجر اليهودي على حمله .فال تتكا�سلوا! �ضعوا �أنف�سكم على الطريق
واح�صلوا على البلد التي �أورثكم اهلل �إياها؛ لأن اليوم يقرتب ،اليوم الذي �سوف تزدهر
فيه �إ�رسائيل ،و�سوف يتم جتميع ه�ؤالء الذين يقبعون يف البلدان الأملانية ويختفون يف
الأرا�ضي الفرن�سية لريكعوا على جبل القد�س املقد�س �أمام اهلل.54
كان لهذا اخلطاب الأثر الكبري يف الأو�ساط اليهودية يف املدن الأوروبية ،فهرع كثري
من الأ�شكناز لتلبية هذا النداء .55وبذلك تكون يف الن�صف الثاين من القرن اخلام�س ع�رش
يف الق�سطنطينية بجانب اليهود القدامى امل�ستقرين هناك طائفة �سفاردميية و�أخرى
�أ�شكنازية.56
يف الوقت الذي كانت فيه حالة اليهود يف �أملانيا تزداد �سو ًءا ،وجد يهود �أملانيا
جديدا يتمثل يف بولندا .وعليه فقد �صاحبت الهجرة �إىل
بجانب الدولة العثمانية مال ًذا
ً
الدولة العثمانية ،هجرة يهودية �إىل بولندا ،وعليه فقد انتقلت املراكز واملدار�س الدينية
الكربى يف القرن اخلام�س والقرن ال�ساد�س ع�رش من �إ�سبانيا �إىل الدولة العثمانية ومن
�أملانيا �إىل بولندا .57من هذين املركزين ،ال�سفاردميي يف الدولة العثمانية والأ�شكنازي يف
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بولندا ،جاء عاملان كان لهما �أكرب الأثر على العالقة بني ال�سفاردمي والأ�شكناز حتى الوقت
احلايل .يدور الأمر حول احلاخام ال�سفاردميي يو�سف كارو بن افرامي كارو وال�شهري
باحلاخام يو�سف كارو ( ،)1575 –1488واحلاخام البولندي ،مو�شي بن ي�رسائيل
اخت�صارا باحلاخام اي�رسلي�س (.)1572– 1520
اي�رسلي�س واملعروف
ً

احلاخام يو�سف كارو
�أحد �أهم حاخامات ورموز اليهودية ال�سفاردميية للقرن ال�ساد�س ع�رش كان
أي�ضا بـ �سيدنا.
احلاخام يو�سف بن �إبراهام بن كارو ( )1575 –1488والذي كان يعرف � ً
ولد احلاخام كارو يف توليدو ب�شبه جزيرة �أيبرييا عام  .1488بعد ت�شتت طويل ا�ستقر
والداه يف تركيا؛ حيث اجته يو�سف يف �سالونيك� ،أدرنة ونيكوبولي�س بحما�س ال�شباب
للدرا�سة التلمودية واحلاخامية ،وقد لفت الأنظار بنبوغه .على الرغم من �أن يو�سف وهو
ابن ال�سنوات الأربع مل ِيع طرد اليهود من �إ�سبانيا ،ف�إنه قد ت�أثر بذلك ب�شدة من خالل
والديه ومن خالل الق�ص�ص التي �سمعها من بيئته وحميطه .والحقًا حينما �أ�صبح حاخا ًما
كان �شديد القلق من �أن تفقد درا�سة التوراة �أهميتها كنتيجة لت�شتت اليهود ال�سفاردمي
والأ�شكناز ،و�أن انق�سام اليهود �إىل فرقتني من �سفاردمي و�أ�شكناز ،قد يعقبه انق�سامات
�أخرى بني بني اليهود .58ولذلك �أخذ احلاخام كارو على عاتقه القيام بعمل هام ،نكاد �أن
جنزم ب�أنه قد �شارك يف احلفاظ على التواجد اليهودي من خطر االن�صهار يف النحل والأمم
املختلفة ،فقد قرر فح�ص جميع الت�رشيعات احلاخامية عرب كل احلقب حتى ذلك الع�رص
ومقارنتها بامل�صادر الأ�صلية القدمية وتقدمي منهجية تنظيمية جديدة.
وقد متتع هذا احلاخام بذاكرة غري معتادة وقدرة فهم وا�ستيعاب نادرة حتى يتمكن
من تتبع كل حكمة وت�رشيع من حكم وت�رشيعات الكتاب املقد�س على حدة ،وذلك
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من خالل ا�ستخداماتها والتفكر وموازنة كل املعاين واالختيارات التي ارتبطت بها
وكثريا ما كان يحاول ر�صد االختالفات
وتراكمت عليها على مدار القرون الطويلة.
ً
يف �آراء حاخامات الفرق اليهودية املختلفة وحتقيق التوازن فيما بينها .ويف هذه الظروف
ال�صعبة اعتمد احلاخام كارو على ثالثة من زمالئه احلاخامات ،الذين يعدون من �أهم
و�أكرب ال�سلطات اليهودية ال�سفاردميية والأ�شكنازية ليكونوا بالن�سبة له مبثابة هيئة التحكيم،
وهم احلاخام الفا�سي ،واحلاخام ابن ميمون ،واحلاخام �آ�رش .فاعترب امللزم له هو الأمر
الذي اجتمع عليه على الأقل اثنان من حاخامات الهاالخا اليهودية الثالث .لقد عكف
احلاخام كارو ع�رشين عا ًما على هذا امل�ؤلف الكبري ،والذي مل ينته منه �إال يف فل�سطني.
يف فل�سطني ،ا�ستقر احلاخام كارو يف �صفد؛ حيث در�س لدى احلاخام يعقوب برياب
وعيا قياد ًّيا
( .)1546–1474لقد اكت�سب احلاخام كارو من معلمه احلاخام برياب ً
وقدرة على حتمل امل�سئولية �أهلته �إىل تويل قيادة الطوائف اليهودية يف �صفد بعد وفاة
احلاخام برياب .ومما ذكر عن احلاخام كارو هو �أنه كان ميتلك قوى خارقة على حفظ
ن�صو�ص الرتاث الفقهي .ولقد اقتنع كارو بنف�سه بذلك ،حتى �إنه كان يحلم لي ً
ال «بروح
راع �أو قائد روحي ي�ساعده يف اتخاذ ال�صحيح من
التوراة» .وقد جت�سدت له يف �صورة ٍ
الأحكام .ويف ذات الوقت اعترب كارو مبثابة �أهم مرجعية دينية يف املجال الهاالخي.
وكان احلاخام كارو يج�سد يف ذات الوقت املت�صوف واملفكر الهاالخي – التلمودي
ال�ضليع �صاحب املنطق� .أما م�ؤلفه الذي قام به �إبان مكوثه يف تركيا ،والذي �أخذ �شكل
تف�سري للتوراة ،فقد �أطلق عليه ا�سم «بيت يو�سف» .وقد ظهر بيت يو�سف فيما بني
عام  1551وعام  1559يف البندقية على �شكل تعليقات نقدية للم�ؤ َّلف ذي املجلدات
الأربعة.
كان بيت يو�سف ميثل عم ً
ال اهتم فيه احلاخام يو�سف بتوحيد والدمج بني املنهج
الأ�شكنازي وال�سفاردميي .وبذلك كان بيت يو�سف مبثابة درا�سة نقدية للكتابات
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ال�سفاردميية والأ�شكنازية على هيئة كتاب ت�رشيعي للعلماء .من خالل طابعه العلمي–
منا�سبا لل�سواد الأعظم من ال�شعب اليهودي .ومل يكن هذا
الالهوتي مل يكن بيت يو�سف
ً
خم�ص�صا للمرجعية الهاالخية ،التي كان دورها ينح�رص يف �إر�شاد جموع
العمل النقدي
ً
اليهود – �سواء ال�سفاردمي �أو الأ�شكناز – يف حياتهم اليومية .كما ا�ست�شعر احلاخام يو�سف
�رضورة ت�أليف كتاب يعمل على تنظيم حياة اليهود وفقًا للهاالخا .وهو كتاب ميكن �أن
يجد فيه اليهود الإجابات الدينية ملختلف جماالت احلياة اليومية .ومن �أجل هذا الغر�ض قام
احلاخام كارو بعمل �إعادة �صياغة �شاملة مل�ؤلفه بيت يو�سف؛ حيث �أحل اجلانب التطبيقي
العملي حمل اجلزء العلمي الذي حذفه .وبذلك تكونت مدونة �صغرية على كتاب مرجعي
�أطلق عليه امل�ؤلف امل�سمى (�شوحلان عاروخ) �أي «الطاولة املعداة».
ويرى بع�ض الكتاب يف �إعادة تعديل وتنظيم بيت يو�سف يف «الطاولة املعداة»
نتاج املعرفة الالحقة للحاخام كارو ،من خالل حماولته التوجه جلموع اليهود ولي�س
للحاخامات فقط .59ونرى �أن احلاخام يو�سف قد �أدرك �أن توحيد املنهجني ال�سفاردميي
والأ�شكنازي يجب �أن يتم تنفيذه على م�ستويني ،امل�ستوى الأول م�ستوى العلماء من
احلاخامات� ،أما امل�ستوى الثاين فهو امل�ستوى ال�شعبي .وهو ما ميكن �إثباته من خالل
�أنه على الرغم من االنتقادات الأولية �سواء من داخل �صفوفه �أو من جانب احلاخامات
الأ�شكناز ف�إنه مل ين�أَ �أو يبتعد احلاخام كارو عن بيت يو�سف .لقد كان احلاخام كارو
مهمو ًما مب�ستقبل اليهودية؛ حيث كان يخ�شى من انق�سام وتفتت اليهود لي�س فقط �إىل
�أ�شكناز و�سفاردمي ،ولكنه و�صل �إىل ر�أي� ،أنه كان هناك خطر قائم �أن يحدث داخل
اليهودية ال�سفاردميية والأ�شكنازية نف�سها انق�سامات وخالفات ت�ؤدي �إىل مزيد من
التفتت .وكان يحدوه الأمل يف حماية اليهود من االنق�سام ،وبالتايل االندثار وعليه فقد
قام بت�أليف «املائدة املعداة».
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حد
لقد اعتمد احلاخام كارو يف «بيت يو�سف» وكذلك يف «املائدة املعداة» �إىل ٍّ
كبري على كتاب احلاخام يعقوب بن �آ�رش (�سيفر هاتورمي) ،مع الفارق �أن كتاب «املائدة
وحتديدا .وبد ًال من املقارنات والتحليالت النظرية املف�صلة ملدونات
املعداة» جاء �أكرث دقة
ً
و�آراء احلاخامات ،ا�شتمل كتاب «املائدة املعداة» على القوانني والآراء اجلديدة منذ (�سيفر
هاتورمي) والتي مل يلتفت �إليها مدونو الع�صور ال�سابقة� ،أو التي مت �سنها على مدار القرنني
ال�سابقني.
نوعا من املحاكاة بني احلاخام كارو واحلاخام �آ�رش ،فيما يخ�ص
وميكننا �أن نو�ضح ً
حماوالتهما لتجميع �صف اليهود حتت لواء ت�رشيعي واحد .احلاخام يعقوب ،ابن
احلاخام� آ�رش وم�ؤلف (�سيفر هاتورمي) ،مثلما �أو�ضحنا من قبل ،قد اتبع يف منهجه ب�صورة
تامة �أ�سلوب والده والذي كان ي�سعى �إىل الوحدة والدمج بني الأ�شكناز وال�سفاردمي.
ولعل ال�شتات من �إ�سبانيا �أحيا �شعور �أهمية توحيد اليهود حتت �رشيعة واحدة ،وهو ما
يف�رس االنت�شار وال�شعبية التي حظي بهما (�سيفر هاتورمي) يف حياة احلاخام كارو �سواء
من اجلانب الأ�شكنازي �أو اجلانب ال�سفاردميي� .60إن اعتماد «املائدة املعداة» على
(�سيفر هاتورمي) ميكن �أن ُينظر �إليه باعتباره حماولة لتحقيق فكرة توحيد ال�رشيعة اليهودية
الواحدة ،وهو الأمر الذي كان يهدف �إليه احلاخام �آ�رش يف توليدو و�سعى احلاخام كارو
مب�ؤلفه �إىل حتقيقه .وبذلك ي�صل ت�سيمل�س �إىل النتيجة التالية« :يف الوقت الذي يعر�ض فيه
لدمج منهجني ،يهدف كتاب «املائدة املعداة» �إىل منهج واحد موحد».61
ونظرا لأن هدف احلاخام كارو كان توحيد املنهجني ال�سفاردميي والأ�شكنازي،
ً
كبريي �أئمة
فقد تبع يف م�ؤلفه مبد أ� التوفيق والو�سطية .لذا فقد اعرتف احلاخام كارو �أن َ
اليهودية ال�سفاردميية هما احلاخام الفا�سي واحلاخام ابن ميمون ،وكبري �أئمة اليهودية
الأ�شكنازية هو احلاخام �آ�رش ،باعتبارهم املرجعية الوحيدة لليهودية املوحدة .و�أهم ما
يلفت االنتباه يف م�ؤلف كارو هو الت�أكيد على املنهج اليهودي .يف حني �إنه يف �أعمال
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�أخرى يعر�ض احلاخام يعقوب للآراء ال�سفاردميية يف مقابل الآراء الأ�شكنازية؛ بحيث
ميكن لليهودي ال�سفاردميي �أو الأ�شكنازي على الفور حتديد �أي االختيارات يريد �أن يتبع،
لذا فقد حر�ص احلاخام كارو ،على عر�ض قراراته من منظور املنهجني .62ومل ي�أخذ
احلاخام كارو يف «بيت يو�سف» و«املائدة املعداة» – ب�أية حال من الأحوال – يف االعتبار
املبادئ الهاالخية من وجهة النظر ال�سفاردميية واملنهج الديني لليهودية ال�سفاردميية فقط،
كثريا ما كان يقتب�س من رجال الدين الأ�شكناز من فرن�سا و�أملانيا .ويف كثري من
و�إمنا ً
املوا�ضع كان يحبذ ومييل �إىل املنهج الأ�شكنازي يف مقابل املنهج ال�سفاردميي .لذلك
كثريا على العادات القدمية
يرى احلاخام يو�سف بن الب �أن احلاخام كارو «قد اعتمد ً
للأ�شكناز التي اتبعها احلاخامات الأملان والفرن�سيون ولي�س على ه�ؤالء املعتمدين على
املنهج ال�سفاردميي» ،63وبذلك فهو قد اقتب�س يف موا�ضع عديدة من عمله من املنهج
الأ�شكنازي� .أما يف املوا�ضع التي �شهدت اختالفًا يف الآراء بني ه�ؤالء العلماء الثالثة
الفا�سي ،وابن ميمون ،و�آ�رش ،فقد تبع فيها احلاخام كارو الأغلبية ،مبعنى �إذا ما اختلف
الفا�سي وابن ميمون و�آ�رش يف مو�ضع ما ،ف�إنه يف هذه احلالة يتبع ر�أي االثنني اللذين يتفقان
يف الر�أي حول مو�ضع اخلالف .ف�إذا ما و�صل احلاخام كارو لقرار وفق مبد أ� الأغلبية ،فهو
حينئذ يتحدث عن املنهج اليهودي ،الذي ال بد �آنذاك �أن يكون ملز ًما لل�سفاردمي وكذلك
للأ�شكناز.
القوة الروحية الهائلة التي جتلت يف هذين العملني للحاخام يو�سف كارو قد �أثارت
نوعا من الهيبة واالحرتام يف نفو�س معا�رصيه .بالن�سبة لكثري من اليهود كان يعترب مبثابة
ً
وحى �إليه من اهلل؛ بحيث كانت اختياراته وقراراته يف املوا�ضع الهاالخية املثرية
رجل ُي َ
وحى �إليه بها من �أعلى� .إن م�ؤلفه امل�سمى «املائدة املعداة» ميثل ب�ؤرة مركزية يف
للجدل ُي َ
تاريخ و�ضع القوانني احلاخامية.64

133

اليهود العرب يف �إ�سرائيل ..ر�ؤية معرفية

ال�سلطة املعرتف بها للحاخام كارو ،علمه الوا�سع يف جمال الهاالخا� ،إميانه ب�رضورة
توحيد املنهج الأ�شكنازي وال�سفاردميي ،بالإ�ضافة لرغبة اليهود يف االحتاد ،كل ذلك
جعل احلاخام كارو ي�أمل يف �أن ي�صل �إىل احتاد املنهج ال�سفاردميي والأ�شكنازي من خالل
م�ؤلفَيه «بيت يو�سف» و«املائدة املعداة».
غري �أن املدح والتمجيد باحلاخام كارو وجمهوداته من �أجل توحيد اليهود ،ال يعني
عدم االنتباه لأ�صوات النقد والت�شكيك .فما �إن �أ�صبحت �أعمال كارو معروفة يف املحيط
ال�سفاردميي والأ�شكنازي ،بد�أت توجه �إليها االنتقادات الالذعة .بد�أت هذه االنتقادات
يف املقام الأول يف مركز اليهودية الأ�شكنازية �آنذاك ،ويق�صد به بولندا .65كانت هناك
�رصاعات طويلة وعنيفة �ضد �أعمال كارو� .أما الكتابات احلاخامية ب�أكملها فتكاد تكون
جميعها قد اعتمدت ب�صورة تامة على �أعمال كارو� .أ�رسعت بولندا ،التي كانت مرك ًزا
مزدهرا لليهودية الأ�شكنازية ،ب�إظهار رد فعل �رسيع من خالل تيار املعار�ضة ،الذي قاده
ً
احلاخام �شلومو بن ياحيل لوريا ( )1573 –1510واحلاخام مو�شي اي�رسلي�سٌّ .
كل من
احلاخامني ،و�إن كان ٍّ
لكل طريقته ،قد رف�ض �أعمال كارو .فقد خرج احلاخام لوريا يف
�شخ�صيا .وبالأ�سلوب احلاد الالذع
موقفه �ضد احلاخام كارو من نقد �أعماله �إىل انتقاده
ًّ
الذي عرف عنه ،اتهم احلاخام لوريا 66احلاخام كارو بنق�ص املعرفة بامل�سائل الهاالخية
أي�ضا احلاخام كارو باقتبا�س بع�ض املقاطع التلمودية
واجلهل .كما اتهم احلاخام لوريا � ً
ب�صورة خاطئة لتجنب امل�سائل اخلالفية بني الأ�شكناز وال�سفاردمي .هذا املوقف االنفعايل
للحاخام لوريا �ضد احلاخام كارو قد �شغل احلاخامات الأ�شكناز يف بولندا� ،إال �أنه فقد
�أهميته بعد وفاة احلاخام لوريا� .67أما رد الفعل الأكرث ا�ستدامة والذي ال يزال ت�أثريه يف
ممتدا حتى اليوم ،فقد جاء من قبل احلاخام مو�شي اي�رسلي�س.
احلياة الدينية للأ�شكناز ًّ
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احلاخام مو�شي اي�رسلي�س
كانت الظروف االجتماعية وال�سيا�سية �إبان القرن ال�ساد�س ع�رش يف بولندا يعمها
كثريا من اليهود الأ�شكناز قد تركوا �أوطانهم يف �أملانيا والنم�سا وا�ستقروا
الت�سامح حتى �إن ً
يف بولندا .68وكذلك فر العديد من علماء الدين اليهود من �سائر البلدان الأوروبية للحياة
ن�سبيا حتولت الزعامة
يف �شتات جديد يف �أنحاء القطر البولندي .وخالل وقت ق�صري ًّ
الروحية لليهودية الأ�شكنازية من �أملانيا �إىل بولندا .وكان احلاخام مو�شي اي�رسلي�س هو
�أحد �أهم حاخامات هذا املركز اجلديد يف بولندا املولود عام  1525يف كراكاو ،تلك
املدينة التي عرفت باحتواء اليهود لدرجة �أنها كانت ت�سمى املدينة اليهودية .69وعلى
الرغم من مكانته الدينية يف بولندا ،ف�إن �شهرة احلاخام اي�رسلي�س تعود �إىل خلفية اختالفه
مع �آراء احلاخام يو�سف كارو .لقد قوبلت الكتابات التي تناولت احلاخام كارو حتى
ذلك احلني معار�ضة احلاخام اي�رسلي�س لآراء احلاخام كارو؛ حيث كانت من وجهة
نظر احلاخام اي�رسلي�س �أحادية اجلانب ،تعتمد فقط على املنهج ال�سفاردميي .لذا فقد
�أخذ احلاخام اي�رسلي�س على عاتقه القيام ببع�ض الت�صويبات ،التي �صاغها وفق املنهج
خمرجا كتا ًبا
الأ�شكنازي� .أ�ضاف احلاخام اي�رسلي�س ت�صويباته على كتاب «املائدة املعداة»ً ،
جديدا �أ�سماه – ر ًّدا على «املائدة املعداة» مابا �أي «مفر�ش املائدة» .وهنا اعرتاف منقو�ص
ً
مبرجعية احلاخام كارو ،وبالتايل باملنهج ال�سفاردميي .اعرتاف� ،أن «مفر�ش املائدة» هو
ذاته «املائدة املعداة»� .أما النق�ص ،فيعود لعدم قبول احلاخام اي�رسلي�س بالعادات والتقاليد
التي تبناها اليهود ال�سفاردمي من حميطهم الإ�سالمي ،واتخاذ بد ًال منها يف «مفر�ش املائدة»
عادات وتقاليد اكت�سبها يهود الأ�شكناز من بيئتهم الأوروبية امل�سيحية.
ونظرا لأن ت�أليف الكتا َبني قد �أدى �إىل ف�صل دائم للأ�شكناز عن ال�سفاردمي يف جمال
ً
الت�رشيع الفقهي لليهود ،ر�أينا �أن ن�ستعر�ض ب�صورة �أدق و�أكرث نقدية الظروف التي �أدت
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�إىل ت�أليف «مفر�ش املائدة» .احلجة امل�ساقة حتى الآن لت�أليف «مفر�ش املائدة» ر ًّدا على
يراع املنهج
«املائدة املعداة» ،كما ذكرنا �آنفًا ،هو �أن احلاخام كارو يف «املائدة املعداة» مل ِ
جيدا �أن
الأ�شكنازي .هذه املقولة التعترب خاطئة� ،إال �أنها لي�ست دقيقة متا ًما .نحن نعلم ً
يراع �سوى املنهج الفرن�سي واملنهج
احلاخام كارو قد راعى املنهج الأ�شكنازي� .إال �أنه مل ِ
الأملاين فقط .فاحلاخام كارو مل يتعامل �إال مع مناهج الأ�شكناز التي تنتمي للمدر�سة
الفرانكو– �أملانية .بكلمات �أخرى ميكننا القول �إن احلاخام كارو يف «املائدة املعداة» مل
يعتد باملنهج البولندي� ،أي املنهج الذي ميثله احلاخام اي�رسلي�س .70هذه احلقيقة التاريخية
جتعلنا منيل بقوة �إىل افرتا�ض �أن احلاخام اي�رسلي�س كان من خالل ت�صويباته كما �صاغها
يف «مفر�ش املائدة»� ،إمنا كان ي�سعى �إىل فر�ض ودعم وتثبيت زعامة املنهج البولندي لي�س
أي�ضا يف مقابل املناهج الفقهية الفرن�سية والأملانية.
فقط يف مقابل املنهج ال�سفاردي ،و�إمنا � ً
بعيدا
وما يدعم ر�أينا هذا �أمرين؛ الأمر الأول هو �أن احلاخام اي�رسلي�س كان يف بولندا ً
عن احلاخام كارو يف فل�سطني ،بالإ�ضافة �إىل ذلك نحن نعلم �أنه كانت هناك مرا�سالت
مكثفة بني احلاخام اي�رسلي�س واحلاخام كارو .وتلك املرا�سالت مل تتناول �شئون اليهود
أي�ضا ل�شئون �شخ�صية بني احلاخامني .لقد
يف بولندا وفل�سطني فقط ،و�إمنا تعر�ضت � ً
كانت هذه العالقة مكثفة لدرجة كبرية ،حتى �إن امل�ؤرخ ليف قد قفز للنتيجة التالية:
«�إن العالقة بني كارو واي�رسلي�س ال بد �أنها مل تكن قا�رصة على التبادل العلمي الأكادميي،
و�إمنا حتولت �إىل �صداقة حميمة» .71وبالتايل وبغ�ض النظر عن نوعية العالقة بني اي�رسلي�س
وكارو ،مل تكن هناك مناف�سة بني احلاخامني؛ حيث �إن مناطق نفوذهما تبعد �آالف
الأميال عن بع�ضها� .أما الأمر الثاين ،فيكمن يف ال�رصاع الدائر بني اي�رسلي�س وحاخامات
�أملانيا وفرن�سا حول زعامة العامل الأ�شكنازي .وعليه فقد ّ
وظف احلاخام اي�رسلي�س
نقدها مع احلاخام يو�سف كارو؛ من �أجل �أن يرفع �ش�أن املنهج البولندي �أمام حاخامات
�أملانيا وفرن�سا .الأمر الذي يعنينا هنا �أنه وبتعديالت �أو ت�صويبات احلاخام اي�رسلي�س مت
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تقنني اخلالف اليهودي ،من خالل يهود �أ�شكناز يتبعون ال�رشيعة اليهودية طبقًا للمنهج
الأ�شكنازي كما ّ
�سطره احلاخام اي�رسلي�س يف «مفر�ش املائدة» ،ويهود �سفاردمي يتبعون
املنهج ال�سفاردي كما �صاغه احلاخام يو�سف كارو يف «املائدة املعداة».

التنوير اليهودي يف �أوروبا واحلركة الأرثوذك�سية امل�ضادة
يف رحلة البحث عن العالقة بني اليهود الأ�شكناز واليهود ال�سفاردمي نغادر
القرن اخلام�س والقرن ال�ساد�س من خالف بني الفريقني حول تطبيق ال�رشع اليهودي� ،إىل
�رصاع جديد حول الهوية اليهودية .هنا نتوقف عند حمطة م�صريية يف التاريخ اليهودي:
�أوروبا يف القرن الثامن والقرن التا�سع ع�رش .فمع قيام الثورة الفرن�سية يف عام 1789
وما �صاحبها من فكرة قيام الدولة القومية ،اندلعت يف �أوروبا نقا�شات حول الهوية
اليهودية .ف�أوروبا ما قبل الثورة الفرن�سية كانت ت�شكل كيانات �سيا�سية خمتلفة يجمعها
االنتماء �إىل امل�سيحية ،الربوت�ستانتية �أو الكاثوليكية� .أما الثورة الفرن�سية ،هكذا يخربنا
التاريخ ،فقد و�ضعت اللبنة الأ�سا�سية للدولة القومية املعا�رصة .فت�شكلت و�إن كانت
ب�أزمنة متفرقة ،اجلمهورية الفرن�سية ،واجلمهورية الأملانية ،واجلمهورية البولندية و�سائر
البلدان الأوروبية كما نعرف اليوم .يف خ�ضم �إعادة بلورة الكيان الأوروبي من كيان
م�سيحي الهوية� ،إىل كيان حديث انتقلت املركزية فيه من االنتماء �إىل الديانة �إىل انتماء
�إىل الدولة احلديثة .هنا برز ال�س�ؤال وماذا عن اليهود؟ هل هم يهود �أو فرن�سيون؟ هل هم
يهود �أو �أملان؟ وهل يتعار�ض انتما�ؤهم الديني مع انتمائهم الوطني للدولة املقيمني فيها.
يف خ�ضم هذه النقا�شات وبالتحديد يف عام  ،1807جمع نابليون ممثلي اليهود وبع�ض
�شخ�صياتهم العامة وممثليهم يف �أنحاء القطر الفرن�سي ،فيما عرف يف التاريخ الفرن�سي
باجلراند �سانهريدرين ،72وهو اجتماع قلما يعقده ممثلو اليهود� ،إال �إن كانت هناك حادثة
م�صريية خا�صة بهم.
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حمبا لهم ،بل دعاهم ملثل هذا
مل يكن نابليون يف هذا الوقت
ً
كارها لليهود �أو ًّ
اللقاء كرجل دولة ،من �أجل التباحث والتفاو�ض معهم على م�ستقبل يهود بالده كجزء
من ن�سيج الأمة الفرن�سية .فمع قيام الثورة الفرن�سية يف عام  1789مل َير نابليون ما
يتعار�ض مع �ضم اليهود للن�سيج الوطني الفرن�سي ،حني �أعلن يف عام  1791قوانني
م�ساواتهم يف املواطنة واملعروفة بقوانني «حترر اليهود» وم�ساواتهم مع �سكان فرن�سا
مر ب�صعوبات تتلخ�ص يف �شك
�أ�صحاب العقيدة امل�سيحية .غري �أن تطبيق قوانني امل�ساواة ّ
الر�أي العام والدولة الفرن�سية من انتماء اليهود .ومن �أجل ك�رس حاجز اخلوف وال�شك
دعا نابليون يهود بالده للحديث يف التخوفات التي تعيق اندماجهم يف فرن�سا ما بعد
الثورة ،وكانت هناك حزمة من املطالب؛ �أهمها ق�ضية انتماء اليهود :هل انتما�ؤهم للدولة
الفرن�سية وقوانينها� ،أو لليهودية كجماعة وطنية ورابطة دينية؟ وكان رجل فرن�سا الأول
وا�ضحا يف ا�ستف�ساره� ،أين �سيقف يهود بالده على �سبيل املثال يف حالة دخول فرن�سا
ً
احلرب مع دولة �أخرى يعي�ش بها يهود ،هل �سيكون االنتماء لفرن�سا �أو للجماعة اليهودية
على اجلانب الآخر؟ ومل يكن هذا هو اال�ستف�سار الوحيد لنابليون ،بل قدم جلال�سيه من
منوذجا من الأ�سئلة ،نذكر منه على �سبيل املثال :ق�ضية الوالء ،هل يكون وال�ؤهم
اليهود
ً
للد�ستور الفرن�سي� ،أو لل�رشيعة اليهودية؟ وماذا عن تعدد الزوجات ،الذي يبيحه ال�رشع
وحترمه القوانني الفرن�سية؟ قدم نابليون اثني ع�رش �س�ؤا ًال لليهود .اثنا ع�رش �س� اًؤال
اليهوديّ ،
مل يكن من ال�سهل على اليهود الإجابة عنها.
اجتمع ممثلو اليهود �أكرث من عام ومل يكن من ال�سهل عليهم تقدمي �إجابات مثالية
و�إطاعة نابليون واجلمهورية ،خا�صة يف �أمور ال�رشع .فكيف ليهودي �أن يطيع املخلوق
يف مع�صية اخلالق؟ كيف ميكن ليهودي �إ ًذا �أن يتبع ال�رشع الذي و�ضعه الإن�سان ويرف�ض
ال�رشيعة اليهودية التي و�ضعها اخلالق؟ وعليه جاءت الإجابة منق�سمة بنعم وال م ًعا� .إذ
انق�سم يهود فرن�سا �إىل فريقني ،فريق رف�ض مطالب نابليون ومت�سك بال�رشع اليهودي،
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وهو الفريق الذي ُعرف باليهود الأرثوذك�س ،وفريق قدم ال�رشع الإن�ساين ،على ال�رشع
وعرف بالعلمانيني .وعليه فقد رف�ضت �أوروبا التنويرية ،اليهود كجماعة دينية
الديني ُ
و�إن قبلت بهم ك�أفراد داخل املجتمع ،لهم من الواجبات وعليهم من احلقوق ما جلميع
مواطني الدولة.
وعليه ،فلقد عمل الت�أثري ال�شديد لعملية التنوير والعلمانية ب�أوروبا على تق�سيم
الأ�شكناز �إىل فرق وتيارات دينية و�سيا�سية .فكان هناك العلمانيون املتنورون واملعروفون
يف التاريخ اليهودي م�سكليم ،الذين رف�ضوا ال�رشيعة وتعاي�شوا يف جمتمعاتهم الأوروبية
احلديثة .وكان هناك املتدينون «الأرثوذك�س» .ومن هذين الفريقني توالد انق�سام �آخر؛
انق�سم اليهود العلمانيون �إىل يهود يف�ضلون �أن يظلوا يف �أوروبا كمواطنني �أوروبيني،
ويهود �آخرين يرون �أنه ال م�ستقبل لليهود يف �أوروبا ،بل يف دولة يهودية خا�صة بهم،
وهو الفريق �صاحب الفكرة ال�صهيونية .ور ًّدا على هذا االنق�سام ،تولد داخل فريق اليهود
املتدينني انق�سام جديد� ،إىل فريق ي�ؤيد الفكرة ال�صهيونية وقيام دولة لليهود ،وهو الفريق
الذي عرف بالتيار الديني القومي ،وفريق يرف�ض �أن تكون هناك دولة لليهود قبل جميء
امل�سيح ،وهو فريق يعرف بالتيار الديني احلريدي «�أهل التقوى» .73
وما حدث لليهود الفرن�سيني حدث لليهود الأملان وجلميع يهود �أوروبا مع تفاوت
زمني ب�سيط .ومع هذا التحدي يف تعريف الهوية ،ظهرت تناق�ضات تعريف اليهودي،
فهم كيهود ينتمون جمي ًعا للديانة اليهودية� ،إال �أن منهم حتى عهد حترر اليهود يف �أعقاب
الثورة الفرن�سية َمن كان ُيعرف الهوية الأ�شكنازية مب�صطلح ديني؛ فالأ�شكناز �أنف�سهم
كانوا يعدون �أنف�سهم يف املقام الأول طوائف دينية تعي�ش يف ظل ظروف متغرية بني
الت�سامح واال�ضطهاد �ضمن �أغلبية م�سيحية �أوروبية .وكذلك كان ينظر �إليهم من قبل
جريانهم غري اليهود.
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هل كان الأ�شكناز يف �أوروبا املجتمع الديني الوحيد؟ هل كانت احلقوق املدنية
وامل�ساواة واملواطنة هي الأهداف التي كان الأ�شكناز ي�سعون �إليها؟ كيف يجب على
الأ�شكناز – بالنظر �إىل احلركات القومية النا�شئة يف �أملانيا وبولندا وو�سط و�رشق �أوروبا –
تعريف �أنف�سهم؟ كيف ينبغي �أن يكون رد فعلهم على بع�ض ذوي الأ�صوات العالية
يف بع�ض الأحيان ملمثلي التيارات القومية ب�أن الأ�شكناز هم عن�رص �أجنبي يتبع هوية
أجنبيا دخي ً
ال على املجتمعات الأوروبية ،وال ميكن بالتايل لهم االندماج يف
�أو عرقًا � ًّ
أخريا ،كيف ميكن حفظ و�صيانة املوروث الثقايف الأ�شكنازي
الدولة القومية النا�شئة؟ و� ً
مبكوناته التاريخية والدينية داخل جمتمع �أوروبي علماين وليربايل – �أو هل يجب حفظه
من الأ�سا�س؟
كانت هذه هي الت�سا�ؤالت – والتي ازدادت مع تف�شي العداء لليهود املتمثل يف
احلركة التي عرفت بالعداء لل�سامية – التي بد�أت يف الظهور يف مناق�شات املفكرين والأدباء
الأ�شكناز يف و�سط و�رشق �أوروبا منذ منت�صف القرن التا�سع ع�رش ،و�شكلت نواة التنوير
اليهودي (الها�سكال) ،الذي حمل �شعلته اليهود الأ�شكناز العلمانيون ،والذي يعني بب�ساطة
�شديدة� ،أن م�شكلة اليهود يف املجتمعات الأوروبية لن حتل عرب التوراة وال�رشع اليهودي،
بل احلل يكمن يف االهتمام باملعارف الدينية من جهة كجزء من الرتاث اليهودي ،ومن
جهة �أخرى الأخذ بالعلوم احلديثة ،كتذكرة دخول يف املجتمعات الأوروبية احلديثة.
تولدت كما ذكرنا يف مثل هذه الأجواء النواة الأوىل للفكرة ال�صهيونية والداعية لأهمية
�أن ي�صبح اليهود مثلهم مثل �أي �شعب �أوروبي� ،أ�صحاب دولة ووطن .ولعل �أحد رواد
الفكرة ال�صهيونية يف ن�ش�أتها الأوىل هو موزي�س هي�س ( ،)1875 –1812الذي ن�ش�أ يف
عائلة �أ�شكنازية يف منطقة راينالند الأملانية .وقد كتب مب�ؤ َّلفه «التاريخ املقد�س للإن�سانية»
يف عام � 1837أول كتاب �أملاين يدعو �إىل التغيري اجلذري للمجتمع الر�أ�سمايل احلديث.
ملما مب�ؤلفات مرياثه اليهودي الثقايف ،ولكنه كان ي�سعى �إىل �إيجاد حل
لقد كان هي�س ًّ
للم�شكلة اليهودية يف التغري االجتماعي العاملي للمجتمعات الأوروبية.
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ومع ظهور �أفكار القومية يف �أملانيا منت�صف القرن التا�سع ع�رش تبنى هي�س فكرة
�أن املرء ميكن �أن يتحول من خالل قوميته اخلا�صة �إىل مواطن عاملي ،و�أكد �أن احلل
االجتماعي احلقيقي والواقعي للم�س�ألة اليهودية يكمن يف ال�سماح لليهود ،مثل غريهم
من القوميات ،ب�إعادة �إيجاد هويتهم يف موطنهم التاريخي .كان هي�س ي�سعى �إىل دولة
يهودية ا�شرتاكية يف فل�سطني ،و�أ�شار �إىل عن�رص �آخر يجب �أن ي�صبح من الق�ضايا املركزية
للأيديولوجية ال�صهيونية� ،أال وهو فكرة �أن الو�ضع الإ�شكايل للأ�شكناز يف �أوروبا كان
أي�ضا بالظروف التاريخية ،التي مل ت�سمح ب�أن يكون لهم دور فعال يف الإنتاج
يرتبط � ً
الأويل ،ومن ثم فقد اقت�رص معظمهم على الأن�شطة التجارية و�أن�شطة الطبقة املتو�سطة.
وطاملا �أن اليهود كان لهم كيان اجتماعي منف�صل يف كل املجتمعات التي ت�سعى �إىل
التقدم والتطور ال�صناعي ،ف�إنهم ي�شكلون م�شكلة اجتماعية وقومية .فقط من خالل خلق
طبيعيا ،وهذا يتطلب
اجتماعيا
طبقة عمالية وزراعية يهودية ميكن منح الأ�شكناز كيانًا
ًّ
ًّ
اجتماعيا .هذه القاعدة ،كما ي�ؤكد هي�س ،ال ميكن �إيجادها �إال
قاعدة �إقليمية لتغريهم
ًّ
يف املوطن التاريخي لليهود .وبت�أمل ال�سياق التاريخي لإعادة ت�شييد وطن يهودي يف
فل�سطني يف�رس هي�س �أن هذا ال ميكن �أن يتم �إال �ضمن عملية حتول �شامل للدولة العثمانية
�آنذاك؛ حيث يرى �أن تكوين دول عربية م�ستقلة يف �سوريا وم�رص يعترب جز ًءا من هذا
�سيا�سيا مينح للعرب واليهود على ال�سواء حق تقرير امل�صري.
إقليما
التحول الذي يجعله � ً
ًّ
أثريا حمدو ًدا� ،أحدث
يف الوقت الذي مل تُظهِ ر فيه �أفكار هي�س عند ن�رشها �إال ت� ً
الكتيب الذي �ألفه ليو بين�سكر ( )1891–1821الطبيب الرو�سي اليهودي والذي ن�رشه
كبريا .حتت ت�أثري املذابح التي انت�رشت يف
باللغة الأملانية و�أ�سماه «التحرر التلقائي» دو ًّيا ً
رو�سيا القي�رصية �ضد اليهود وعلى نطاق وا�سع يف ( ،)1882–1881جتادل بين�سكر
منت�رشا يف الدوائر اليهودية الليربالية؛ حيث كان يتوقع حل امل�س�ألة
�ضد الر�أي الذي كان
ً
اليهودية من خالل احلقوق املت�ساوية وحترر الأ�شكناز يف دولة رو�سية ليربالية م�ستنرية.
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فالأ�شكناز ،كما يدلل بين�سكر ،يجب عليهم ال�سعي للتحرر الذاتي ولي�س ملجرد التحرر.
فالتحرر عبارة عن حالة �أو و�ضع ي�ضمنه الغري ،يف حني �إن تقرير امل�صري يجب الو�صول
�إليه بالأ�ساليب ال�سيا�سية �ضمن بيئة ذات حكم ذاتي .من خالل ذلك فقط ميكن للأ�شكناز
احل�صول على امل�ساواة يف عامل القوميات اجلديد القائم على حق تقرير امل�صري للأغلبية
ولي�س على جمرد حماوالت حترر فردية.
وعليه يعد املفكر الأملاين هي�س والطبيب الرو�سي بين�سكر هما الأبوان الروحانيان
لل�صهيونية ،غري �أن احللقة ال تكتمل �إال بذكر تيودور هرتزل ( ،)1904 –1860ذلك
ال�صحفي النم�ساوي ،وهو على العك�س من �سابقَيه مثل هي�س وبين�سكر مل يكن �صاحب
فكر ،بل ميكن القول �إن دوره املحوري يف احلركة ال�صهيونية ،يكمن يف قدرته على
تنظيم وت�سويق الفكرة ال�صهيونية .وذلك عن طريقني؛ الطريق الأول �أنه من ناحية كان
هرتزل يف عمل تنظيمي دءوب ،فهو من جهة ي�سعى بني عوا�صم العامل جلمع الدعم لفكرة
الوطن القومي اليهودي يف فل�سطني ،ومن جهة �أخرى يتوا�صل وي�سعى مع الأغنياء من
رجاالت اليهود لدعم فكرته� .أما الطريق الثاين والذي ال يقل فعالية عن الطريق الأول،
فيكمن يف ت�سويق الفكرة ال�صهيونية بني العامة من اليهود الأ�شكناز .عرب رواية خيالية
«البلد القدمي اجلديد» والذي ر�سم فيه هرتزل �شكل الدولة اجلديدة؛ حيث داعب من
خاللها خميلة جيل كامل من �شباب الأ�شكناز بو�صفه ل�شعب يهودي يف وطن يهودي
ي�ستند على العدالة االجتماعية و�أ�س�س الإدارة ال�صناعية احلديثة واملبادئ اال�شرتاكية.
ف�إذا ما كانت ال�صهيونية هي الإجابة اليهودية – الأوروبية على فكرة احلداثة وما
تبعته من ق�ضية الهوية اليهودية يف الع�رص احلديث ،فيمكن بالتايل اعتبار �أن الأ�شكنازية
الأرثوذك�سية هي الأخرى مبثابة الرد على عملية التحديث .فلقد مت�سك الآباء امل�ؤ�س�سون
لليهودية الأرثوذك�سية ب�أ�سلوب حياة �آبائهم والذي توارثوه بطريقة تقليدية� .إال �أن هذا
الأ�سلوب التقليدي قد تعار�ض مع الواقع االجتماعي– الثقايف يف �أوروبا �آنذاك.
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مطالبة الأرثوذك�س ب�أن يكونوا جمرد حرا�س لليهودية احلقة اخلا�صة بالقدماء هي
حم�ض خيال .لقد كانت الأرثوذك�سية و�سيلة ملواجهة االجتاهات املنحرفة ،والتفاعل
لنف�س املحفزات التي �أنتجت هذه االجتاهات مع بذل اجلهد لإنكار مثل هذه املتغريات
اخلارجية.74
ومن ثم كان هدف الأرثوذك�سيني هو الت�صدي لأن�صار تيار التحديث اليهودي
خطرا يتهدد م�ستقبل اليهود .و�صاغ م�ؤ�س�سو الأرثوذك�سية ا�سرتاتيجية لنزع
باعتباره
ً
ال�رشعية عن �أن�صار تيار التحديث ،من خالل ت�أكيد �أن الهاالخا هي الكيان الأبدي الذي
ينظم قواعد ال�سلوك ال�سوية .وقد جت�سدت هذه اال�سرتاتيجية يف ال�شعار التايل( :هاحادا�ش
عا�صور من هاتوراه بكل مكوم) ،مبعنى �أن التوراة حتظر اجلديد .75هذا ال�شعار كان ميثل
رد الفعل الهاالخية للحاخامات الأوروبيني.76
�إن نقطة اخلالف الرئي�سية بني الأرثوذك�س والعلمانيني يف العامل الأ�شكنازي هي
م�ستقبل اليهود .يف الوقت الذي اهتم فيه املفكرون والأكادمييون الأ�شكناز من �أن�صار
التيار العلماين بتقدمي �آراء حلل امل�س�ألة اليهودية يف �أوروبا عن طريق ت�أ�سي�س موطن ما
ذي حدود �إقليمية ،اقرتبت الغالبية العظمى من احلاخامات الأ�شكناز من م�س�ألة اخلال�ص
ب�أ�سلوب تقليدي �سلبي .من ناحية فقد بقي االرتباط ب�إ�رسائيل وبالقد�س– �أي ب�صهيون–77
هو العن�رص املركزي الدائم للعقيدة اليهودية يف ال�شتات .فقد كان االعتقاد اليهودي
ً
هاما
مرتبطا بالعودة �إىل القد�س الأر�ضية املذكورة ،مما جعلها
باخلال�ص من املنفى
عن�رصا ًّ
ً
فدائما ما ربط الأرثوذك�سيون هذه العودة يف الأ�سا�س
من هذا اجلانب .ومن ناحية �أخرى
ً
بنوع من التوقع ال�سلبي؛ لأن هذه العودة لن تتم عرب ن�شاط �إن�ساين �إيجابي ،و�إمنا من خالل
تدخل م�ستقبلي للإرادة الإلهية يف قدر العامل وم�صري ال�شعب اليهودي .وهو ما يحتم
التم�سك بال�رشع اليهودي؛ من �أجل التعجيل بهذا التدخل الإلهي و�إنقاذ اليهود.
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على الرغم من هذا الرف�ض الأويل الأيديولوجي لفكرة الوطن القومي لليهود ،ف�إنه
أي�ضا �ضمن تلك الأرثوذك�سية الدينية �أوىل الإرها�صات الجتاه جديد مت�شبع –
قد ظهرت � ً
و�إن كان بحذر وب�صورة غري مبا�رشة – بالواقع الراديكايل للقرن التا�سع ع�رش .بع�ض
احلـاخـامـات الأ�شكناز قـد �أ�ضافـوا �إىل الأدعية وال�صلوات التقـليدية �أهمية �أن ي�سعى
الإن�سان من �أجل حماية الدين اليهودي وم�ستقبل اليهود .ولعل �أبرز ه�ؤالء احلاخامات
هو احلاخام ت�سفي هري�ش كالي�رش ( .78)1878–1798لقد مت�سك احلاخام كالي�رش
بثبات بالأ�سا�س الأرثوذك�سي ،ولكنه ابتدع يف �أعماله بع�ض احللول القومية اجلديدة
التي مل تكن معروفة �آنذاك يف الأرثوذك�سية .وكحاخام لليهود للأملان ميثل التمازج بني
القدمي واحلديث .وقد ظهر ت�أثره باحلركات القومية غري اليهودية ب�أو�ضح �صورة يف كتابه
«البحث عن �صهيون» ،يقول:
ملاذا ت�ضحي �شعوب �إيطاليا وغريها من ال�شعوب بحياتها من �أجل �أوطانها ،يف حني
ُغت�صب قواهم و�أمهاتهم – ال نفعل �شي ًئا؟ هل نحن �أدنى قيمة من غرينا من
�أننا – كرجال ت َ
ال�شعوب التي تهتم مب�صلحتها وحياتها ب�صورة مقارنة بحبها لبالدها وقومياتها؟ فلن�ضع
الإيطاليني والبولنديني والهنغاريني كمثال يف قلوبنا؛ حيث �ضحوا ب�أرواحهم وممتلكاتهم
من �أجل عدم التبعية القومية ،يف حني �أننا� ،أبناء �إ�رسائيل ،الذين ن�سمي �إرثنا �أعظم و�أقد�س
البالد� ،صامتون بال حيلة .يجب �أن نخجل من �أنف�سنا!
مل يقدم احلاخام كالي�رش ادعاءات ،و�إمنا دعم فكره باحلجج والرباهني .فخال�ص
اليهود لن يتم فج�أة بعناية �إلهية .بل يجب �أن تتخذ بع�ض اخلطوات ال�رضورية .لذا فقد
حاول �إ�ضفاء بعد دنيوي على ر�ؤية اخلال�ص الدينية الأرثوذك�سية؛ حيث �أ�شار �إىل بع�ض
التعاليم التوراتية و�صاغ على هذا الأ�سا�س نظرية �أن املخل�ص لن يظهر فج�أة ،و�إمنا ميهد
لظهور عدد من الأحداث والوقائع.
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خال�ص �إ�رسائيل الذين نتمناه ،لن ي�أتي �إليك� ،أيها اليهودي ،بال�صورة التي تت�صورها،
ير�سل فج�أة
فلن يعلو فج�أة �صوت اهلل من ال�سماء
ً
�صارخا :هيا! هيا �إىل القد�س؛ و� ً
أي�ضا لن َ
ر�سول من اهلل �إىل الأر�ض لينفخ يف البوق جام ًعا امل�شتتني من كل �أنحاء املعمورة ويقودهم
�إىل القد�س .ال! لن ي�أتي اخلال�ص مبثل تلك الطريقة غري املعدة ،فاملدينة املقد�سة لن تخلو
فج�أة من الأ�سوار ،التي �شيدتها �أيادي الب�رش ،وحتتوي املعبد املقد�س من خالل معجزة ما،
بل من خالل عمل ،عملك �أنت �أيها اليهودي.79
مل تكن �آراء احلاخام كالي�رش لتنال ر�ضاء اجلميع داخل التيار الديني ،بل �أدت �إىل
مزيد من الفرقة ،فهناك من عاداه و�أعلن مت�سكه بال�رشيعة اليهودية ،وهو تيار ما يعرف
بـ (اليهود احلاريدمي)� ،أي «�أهل التقوى» وتيار �آخر و�إن مت�سك بال�رشيعة� ،إال �أنه ر�أى
يف الأفكار �أن اخلالف مع �أن�صار تيار التحديث قد �أربك اليهود وعليه وجب االن�صياع
للحاخام كالي�رش .80يف الوقت الذي مت�سك فيه الأرثوذك�سيون املت�شددون بال�شعار
«التوراة حتظر اجلديد» وهم ينتظرون بعزلة عن بيئتهم املحيطة يف �أحيائهم اليهودية
الأوروبية ذلك الر�سول املخل�ص ،حاول احلاخامات من التيار الديني القومي حل امل�س�ألة
اليهودية يف �إطار ديني ذي �صبغة قومية.
وبت�أ�سي�س الدولة اليهودية انق�سم الأ�شكناز �إىل �أربعة تيارات رئي�سية :التيار
العلماين – ال�صهيوين ،التيار الديني – ال�صهيوين ،التيار العلماين – املعادي لل�صهيونية،
التيار الديني – املعادي لل�صهيونية� .أما يف العامل ال�سفاردميي ،فقد �أخذ التطور �شك ً
ال �آخر.
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طريق ال�سفاردمي نحو احلداثة
حتى القرن التا�سع ع�رش اقت�رصت النجاحات الع�سكرية – خالفًا لالقت�صادية –
لأوروبا يف ال�رشق الأدنى والأو�سط للعامل الإ�سالمي على حدوده ال�شمالية؛ حيث
ا�ستمر تقدم النم�سا ورو�سيا ب�إ�رصار على ح�ساب العثمانيني يف البلقان وال�ساحل ال�شمايل
وال�رشقي للبحر الأ�سود� .أما املجتمعات الإ�سالمية فكانت م�ستعمرة من وجهة النظر
االقت�صادية فقط :فقد كانت هذه املجتمعات م�ستغلة ب�صورة متزايدة من التجار الإجنليز
والفرن�سيني والإيطاليني.
�أما التغيري اجلذري فقد حدث بغزو اجلرنال بونابرت مل�رص عام  .1798هذه احلملة،
التي تعترب �أول غزو �أوروبي م�سلح لل�رشق الإ�سالمي منذ احلمالت ال�صليبية ،تعد بداية
عهد جديد .لقد انهار النظام اململوكي �رسي ًعا ،ومتكن الفرن�سيون من احتالل البالد بدون
مقاومة حقيقية .على الرغم من �أن ال�سيادة الفرن�سية على م�رص كانت ق�صرية الأجل ،ف�إن
التطورات التي �أحدثتها كانت ذات �أهمية جذرية .فبها بد أ� التدخل الغربي املبا�رش يف
املجتمعات العربية ،ذلك التدخل الذي كانت له نتائج اقت�صادية واجتماعية .من خالل
هذا الن�رص ال�سهل ،حطم الفرن�سيون وهم التفوق املنيع للأمة الإ�سالمية ،وفجر الت�سا�ؤل
حول �إعادة توجيه العالقات بني امل�سلمني والأوروبيني يف ظل هذه امل�ستجدات� .أما
�رصاعا مع موروثهم الإ�سالمي.
املفكرون امل�سلمون املعا�رصون �آنذاك فقد بد�أوا يواجهون
ً
يف الوقت الذي �أدى فيه ال�رصاع مع الكني�سة يف �أوروبا �إىل ن�ش�أة تيار معادٍ لرجال الدين،
ر�أى الر�أي الغالب بني امل�سلمني �أن احلل يف هذا الع�رص اجلديد يكمن يف الإ�سالم .فلم
يكن الإ�سالم هو امل�سئول عن التقهقر احل�ضاري يف مقابل تقدم �أوروبا العلمانية ،و�إمنا
كانت م�سئولية امل�سلمني �أنف�سهم الذين ابتعدوا عن اجلوهر احلقيقي للإ�سالم .فالإ�سالم
خالد وتعاليمه �صاحلة لكل الع�صور والأزمان ،مبعنى �أن الإ�سالم ميكنه ا�ستيعاب التحديث
والتنوير.
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ومثلما كان امل�سلمون – بطريقة �أخرى – كانت ردة فعل يهودهم من ال�سفاردمي
يف مواجهة مع التدخل الأوروبي� .إبان القرن التا�سع ع�رش ،وهو القرن الذي عمل على
حترر اليهود يف معظم الدول الأوروبية و�أقر لهم باحلقوق الأ�سا�سية ،ويف منت�صف القرن،
�شعر الأ�شكناز يف و�سط �أوروبا بالثقة الكافية والأمان الكايف الذي ي�ؤهلهم لأن يكون
لهم دور فعال ل�صالح �إخوانهم ال�سفاردمي بعدما بد�أوا يف معرفة و�ضعهم املتع�رس من
خالل و�سائل االت�صال احلديثة .انتبه اليهود العلمانيون من الأ�شكناز لأو�ضاع �إخوانهم
يف العقيدة من اليهود ال�سفاردمي ،وبد�أوا يف ال�سعي لتغيري هذا الو�ضع .وبعام 1880
بد�أت حقبة جديدة عن طريق ت�أ�سي�س جمموعة من املفكرين اليهود الأ�شكناز من ذوي
االجتاه ال�سيا�سي الليربايل وبت�رصيح من فرن�سا افتتاح مدار�س حديثة لليهود يف �أنحاء ال�رشق
العربي والإ�سالمي ،عرفت مبدار�س الأليان�س  .Alliance Israélite Universelleوكان
من �أهداف هذا املدار�س ،تقدمي تعليم حديث ِّ
ميكن �أبناء اجلاليات اليهودية يف ال�رشق
الإ�سالمي تبوء مكانة اجتماعية ت�ضمن لهم حياة �أف�ضل بالإ�ضافة �إىل بع�ض الأهداف
الأخرى:
دائما على حتقيق التحرر ورفع القوة املعنوية لليهود يف كل مكان.
العمل ً
تقدمي امل�ساعدة الفعالة له�ؤالء الذين يعانون ب�سبب يهوديتهم.81
لقد �أحدثت مدار�س الأليان�س تغريات حمورية يف حياة اليهود ال�سفاردمي يف
جمتمعاتهم العربية والإ�سالمية يف القرن التا�سع ع�رش والقرن الع�رشين .فبعد عقدين من
ت�أ�سي�سها كان هناك جيل من اليهود �صعدوا على ال�سلم االجتماعي من خالل تعليمهم
احلديث و�إجادتهم اللغات ،ليتبو�أوا مكانة مركزية يف التجارة والعمل الإداري يف
املجتمعات التي يقطنونها .كما بد�أت اليهودية ال�سفاردميية هي الأخرى يف مناق�شة اجلدال
الأ�شكنازي الداخلي ب�أوروبا حول «الدين والتحديث» .وعلى العك�س من �إخوانهم يف
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خطرا يذكر.
العقيدة ب�أوروبا ،فلم َير احلاخامات ال�سفاردمييون يف املخططات التعليمية
ً
يف الوقت الذي اعرت�ض فيه الأ�شكناز «الأرثوذك�س» على و�ضع مناهج علمانية ،رحب
احلاخامات ال�سفاردمييون بالعلوم الدنيوية ،ما دامت لن تلغي درا�سة العلوم الدينية.82
التوا�صل الإيجابي للحاخامات ال�سفاردمي مع الأفكار اجلديدة �ساعد على دعم و�ضعها
داخل املجتمعات العربية الإ�سالمية .فاحلاخامات ال�سفاردمي مل ي�أخذوا بقاعدة «التوراة
حتظر اجلديد» ،و�إمنا اعتمدوا على مبد�أ �أن التوراة تعطي �إجابة عن كل الظواهر احلديثة.
وبذلك رف�ض على �سبيل املثال حاخام فل�سطني؛ احلاخام ابن �صهيون مائري حاي عوزيل
( )1953–1880القاعدة الأ�شكنازية و�أكد على �رضورة ا�ستنباط الإجابات حول
امل�سائل املتعلقة بالتطورات احلديثة من ال�رشيعة اليهودية:
يف كل الأجيال ،ظروف احلياة ،التغري يف القيم واالكت�شافات التكنولوجية والتقنية،
اً
حلول .فال يجب �أن نحجب �أعيننا عن هذه الق�ضايا
تخلق ت�سا�ؤالت وم�شكالت تتطلب
ونقول �إن «التوراة متنع اجلديد» ،مبعنى كل ما مل يرد ذكره يف الع�صور ال�سابقة هو ممنوع
بحكم ذلك .بل من باب �أوىل ال يجب علينا �أن نرف�ض بب�ساطة مثل هذه الأمور املباحة،
وال يجب �أن نبقيها غام�ضة وغري وا�ضحة ،بل يت�رصف كل �شخ�ص فيها كما ي�شاء .بل من
الواجب علينا يف امل�صادر الهاالخية �أن ن�ستقي منها ردو ًدا و�إجابات عن امل�سائل مو�ضع
النقا�ش .يف كل �آرائي ،ال �أميل نحو الت�شدد �أو االعتدال وفق �آرائي ال�شخ�صية؛ بل كان
دائما هو اكت�شاف والبحث عن احلقيقة .و�إىل القدر الذي �سمح يل به
�سعيي وهديف ً
فهمي ،فقد م�شيت يف هدي �سادة الهاالخا القدماء ،الذين يعدون هم املاء الذي ن�رشبه
وال�ضوء الذي ينري لنا .بهذا ال�ضوء املقد�س الذي ي�أتي من نور خافت خفي� ،أنري �أعيني.83
هذه الر�أي الذي �أدىل به احلاخام �أوت�سيل ميثل االجتاه العام ال�سائد يف اليهودية
ال�سفاردميية .84لقد �سجل احلاخامات ال�سفاردمي الت�أثري الراديكايل للأفكار اجلديدة يف
ال�شعب اليهودي وحاولوا �إدماج مثل هذه الأفكار اجلديدة يف الدين .مثل هذه ال�سيا�سة
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عملت على احلفاظ على وحدة اليهودية ال�سفاردميية .85وبذلك فلم يعرف ال�سفاردمي
الف�صل بني اليهود العلمانيني واملتدينني �أو غري املتدينني والأرثوذك�س.

الطريق �إىل فل�سطني
حتى و�صول املهاجرين الأ�شكناز ذوي الدوافع ال�صهيونية كان يعي�ش يف فل�سطني
جمموعات �صغرية من اليهود الأ�شكناز مع اليهود ال�سفاردمي امل�ستقرين هناك ،وكان ه�ؤالء
الأ�شكناز يتبعون املنهج ال�سفاردميي� .أما املنازعات التي كانت حتدث بني ال�سفاردمي
والأ�شكناز فكان على احلاخام الأكرب ،الذي كان يحمل لقب حاخام با�شا الف�صل فيها.
وكان هذا احلاخام با�شا من اليهود ال�سفاردمي ،وكان يختار حل امل�سائل الدينية وفقًا
للمنهج ال�سفاردميي.
ومع بداية موجات الهجرة الأ�شكنازية �إىل فل�سطني عام  1882تزايدت �أعداد
ال�سكان اليهود يف فل�سطني .وللتفرقة بني اليهود املقيمني يف فل�سطني لأ�سباب ودوافع
دائما ما ي�شار
دينية واليهود الذين هاجروا �إىل فل�سطني يف �أعقاب امل�رشوع ال�صهيوين ،كان ً
�إىل الي�شوف اجلديد والقدمي .فيق�صد بالي�شوف القدمي اجلاليات اليهودية يف فل�سطني،
التي عا�ش �أفرادها قبل ن�ش�أة امل�رشوع ال�صهيوين يف فل�سطني لأ�سباب دينية يف الأغلب.
�أما الي�شوف اجلديد فيمثل املجتمعات اليهودية يف فل�سطني ،التي هاجر �أع�ضا�ؤها �إىل
فل�سطني يف �أعقاب امل�رشوع ال�صهيوين على �شكل موجات هجرة على درجة عالية من
دائما
التنظيم .يف الي�شوف القدمي عا�شت �أقلية �أ�شكنازية �ضمن �أغلبية �سفاردميية .فلم تكن ً
ونظرا لأن ك ًّ
ال من املجموعتني قد
احلياة امل�شرتكة فيما بينهما �سل�سة دون احتكاكات.
ً
عا�ش يف فل�سطني لأ�سباب دينية ،فقد اجتهدا من �أجل حتقيق حياة يومية دينية حمددة وفقًا
ملنهج ٍّ
كل منهما� .إال �أن بنية اجلاليات اليهودية� ،أي الي�شوف القدمي ،قد تغريت ب�صورة
جذرية مع بداية موجات الهجرة اليهودية الأ�شكنازية عام  .1882فاملهاجرون اجلدد مل
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دينيا ،و�إمنا �أتوا على �شكل موجات من الهجرة لفل�سطني من
يكن الدافع لهجرتهم داف ًعا ًّ
�أجل اال�ستيطان والعمل ،ال من �أجل ال�صالة .وبذلك تغري البناء الداخلي لل�سكان اليهود
على م�ستويني ،فمن ناحية التغري اليمغرايف ،الذي �صاحب هجرة يهود �أوروبيني ،مما
�ساعد على زيادة اليهود الأ�شكناز مقابل اليهود ال�سفاردمي ،وامل�ستوى الثاين ،هو قدوم
رءو�س الأموال ومتركزها بني الأ�شكناز ،ومن ثم �أ�صبح لليي�شوف اجلديد ثقله.
لقد �أ�صبح الأ�شكناز الآن هم الأغلبية� ،إال �أنهم كانوا مق�سمني �إىل علمانيني،
و�أرثوذك�سيني .من الناحية الدينية كان كل اليهود ممثلني من خالل احلاخام با�شا ال�سفاردي،
الذي بد�أ يفقد �أهميته
تدريجيا لعدم اعرتاف الأ�شكناز اجلدد ب�سلطاته الدينية .86وقد
ًّ
احتقن الو�ضع حينما فقد العثمانيون ال�سلطة ودخلت فل�سطني عام  1917حتت
االنتداب الربيطاين.
ال�سادة اجلدد للبالد� ،أي الربيطانيون� ،أجربوا ال�سفاردمي على �إعادة هيكلة امل�ؤ�س�سات
الدينية مبا يتنا�سب مع تزايد عدد اليهود الأ�شكناز يف البالد .ففي �إبريل من عام 1918
اتفق نواب من الأرثوذك�سية ال�سفاردميية والأ�شكنازية على ت�شكيل جلنة من احلاخامات
يف القد�س هدفها تنظيم ال�شئون الدينية� .إال �أنه من الناحية العملية مل يتمكن احلاخامات
أي�ضا .وب�سبب عدم
ال�سفاردمي والأ�شكناز من االتفاق ،ومن ثم فقد عرقل عمل هذه اللجنة � ً
قدرة اليهود يف �إقليم االنتداب الربيطاين على فل�سطني على اختيار ممثل ديني لهم� ،أجربت
�إدارة االنتداب الربيطاين اليهود على �إعادة �إحياء وظيفة احلاخام با�شا مب�سمى جديد هو
احلاخام الأكرب .هذا الأمر رف�ضه الأ�شكناز على الفور� .أما ال�سفاردمي فقد رحبوا بهذا
االقرتاح ويحدوهم الأمل �أن يكون احلاخام با�شا ال�سابق هو احلاخام الأكرب لكل اليهود
يف فل�سطني .ذلك الأمل �أ�ضعفه ٌّ
كل من العلمانيني والأرثوذك�سيني الأ�شكناز .رحب
اجلناح الرباجماتي داخل الأرثوذك�سية اليهودية حتت قيادة احلاخام �صاحب الكاريزما
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�إبراهام �إ�سحاق كوك ( )1935 –1865و�أن�صاره 87باقرتاح �إجنلرتا وهم ي�أملون من
جانبهم �أن يح�صلوا بدعم من الزعامة العلمانية اليهودية على من�صب احلاخام الأكرب.
أخريا يف يوم  23فرباير  1921اجتمع ثمانية و�ستون من احلاخامات و�أربعة
و� ً
وثالثون من ممثلي الر�أي العام الختيار احلاخام الأكرب لكل اليهود .ومن �أجل احلفاظ
على وحدة ال�سكان اليهود ،اتفق اجلمع على اختيار جلنة مكونة من �ستة حاخامات،
ن�صفهم من الأ�شكناز ون�صفهم من ال�سفاردمي� .أما قيادة جمل�س احلاخامية فتكون الثنني
من احلاخامات مب�سمى احلاخام الأكرب :الأول حاخام للأ�شكناز ،وهو احلاخام �إبراهام
�إ�سحاق كوك ،والثاين حاخام �سفاردي ،وهو احلاخام يعقوب مائري (.)1939 –1856
�إن تكوين جمل�س احلاخامية وعلى ر�أ�سه اثنان من حاخامات يعك�س ال�سلطة املتزايدة
لليهودية الأ�شكنازية يف مقابل الأبعاد امل�ستمرة وب�صورة وا�ضحة لليهود ال�سفاردمي.
دينيا
ومن خالل القبول بتلك القيادة امل�شرتكة ،تنازل ال�سفاردمييون عن القيادة املتفردة ًّ
وتاريخيا لليهودية ال�سفاردميية يف فل�سطني.
ًّ
ومل ت�ؤ ِّد هذه الزعامة املزدوجة �إىل اقت�سام ال�سلطة الدينية مع الأ�شكناز فقط ،و�إمنا
�أدت يف النهاية �إىل تبعية ال�سفاردمي للأ�شكناز .وقد ر�أى الزعيم الديني ال�سفاردميي امل�ستبعد
تدريجيا من املركز �إىل الهام�ش ،كيف متكن الأ�شكناز ،وب�صفة خا�صة احلاخام كوك،
ًّ
من �إق�صائه وتهمي�شه بدعوى وحدة ال�شعب اليهودي يف فل�سطني .يف الواقع لقد متكن
أي�ضا مع الزعامة العلمانية
احلاخام القوي كوك من خالل عالقاته البارزة مع الربيطانيني و� ً
يف الي�شوف من �سحب الب�ساط من حتت �أرجل ال�سفاردمي .فعلى الرغم من اعرتاف
بريطانيا وكذلك الزعامة العلمانية للي�شوف بتلك القيادة املزدوجة ملجل�س احلاخامات،
ف�إن احلاخام الأ�شكنازي كوك كان هو ال�رشيك الوحيد لهم يف املباحثات حول و�ضع
القواعد والقوانني للم�سائل الدينية لليهود.88
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ويعد �أبرز مثال ملدى ا�ستبعاد ال�سفاردمي من امل�سائل احلا�سمة هو ا�ستبعادهم مما ي�سمى
باتفاق الو�ضع القائم  ،Status quoالذي ينظم العالقة بني الدين وال�سيا�سة .وبعدما ناق�ش
زعماء اليي�شوف الأ�شكنازي العلماين مع الزعامة الدينية الأ�شكنازية امل�سائل الهامة يف
هذا املجال ،مت �صياغة هذه النتائج على �شكل اتفاق موقَّع من ديفيد بن جوريون كممثل
للوكالة اليهودية ثم الحقًا �أول رئي�س وزراء لإ�رسائيل ،احلاخام يهودا اليب في�شمان
( )1962 –1875كممثل للأرثوذك�سية الأ�شكنازية ويت�سهاك جروينباوم (–1879
 ،)1970وهو �صهيوين راديكايل العلمانيةُ ،عرف ب�آرائه املعادية للدين .89ومل ي�شارك
ممثلو ال�سفاردميية يف �إعداد اتفاق الو�ضع القائم  .Status quoوعليه خرجت الأرثوذك�سية
الأ�شكنازية ،التي �أ�صبحت الحقًا نواة احلزب الديني القومي يف �إ�رسائيل ،ظهرت بحكم
الواقع على �أنها ال�سلطة الدينية يف فل�سطني وحتكمت كذلك فيما بعد يف امل�ؤ�س�سات
الدينية يف الدولة ،يف حني فقد ال�سفاردمي وكذلك منهجهم �أهميتهم.

اخلامتة
�إن االختالفات التي تف�صل بني الأ�شكناز وال�سفاردمي يف املجال الديني ،نتجت من
املنهج الذي �أ�س�سته كل جمموعة يف ال�شتات .ونفهم حتت م�سمى املنهج �أ�سلوب احلياة
الذي و�ضعه اليهود يف ال�شتات من خالل عالقاتهم الوثيقة مع البيئة غري اليهودية املحيطة
بهم .ففي ال�شتات عا�ش اليهود حتت �سيادة م�سيحية و�إ�سالمية .وقد اختلفت حياة اليهود
ال�سفاردمي يف الأقاليم الإ�سالمية ب�صورة وا�ضحة عن �إخوانهم يف العقيدة من الأ�شكناز
ب�أوروبا امل�سيحية .فحياة ال�سفاردمي يف الأقاليم الإ�سالمية كانت �أكرث �سهولة من حياة
الأ�شكناز يف �أوروبا امل�سيحية .وهذا الو�ضع الأف�ضل لليهود يف املجتمعات الإ�سالمية قد
كثريا من احلقوق واحلريات .لذا فقد حدثت كل الأمور الإبداعية والهامة
منح ال�سفاردمي ً
يف حياة اليهود �آنذاك يف املجتمعات الإ�سالمية� .أما الطوائف الأ�شكنازية يف �أوروبا
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فقد وجدت نف�سها يف نوع من التبعية الثقافية لل�سفاردمي الذين عا�شوا يف جمتمعات
ورقيا ،امتدت من �إ�سبانيا امل�سلمة حتى العراق وفار�س و�آ�سيا الو�سطى
�إ�سالمية �أكرث تقد ًما ًّ
يف ال�رشق .وتبعية الأ�شكناز لل�سفاردمي كانت ب�صفة خا�صة يف جمال امل�صادر الدينية.
فتقنني الهاالخا يف الع�رص ما بعد التلمودي كان عم ً
�سفاردمييا على وجه اخل�صو�ص.
ال
ًّ
فال�سفاردمي قاموا بتقنني الهاالخا وفقًا للمنهج ال�سفاردميي ،يف حني �أن العلماء الأ�شكناز
قد �أخذوا امل�ؤلفات ال�سفاردميية وعملوا على توفيقها مع املنهج الأ�شكنازي .وهذا ينطبق
ب�صفة خا�صة مع م�ؤلفات الفا�سي وماميونيد�س.
�أما امل�ؤلفات التي اعتمدت على املنهجني؛ مثل م�ؤلفات احلاخام �آ�رش وابنه
احلاخام يعقوب ،ميكن اعتبارها حماولة لهذين احلاخامني لتوحيد الطائفتني وفق منهج
واحد ،وحماولة �أخرى لتوحيد الأ�شكناز وال�سفاردمي وفق منهج واحد ميثلها م�ؤ َّلف
«املائدة املعداة» للحاخام ال�سفاردميي يو�سف كارو .فقد اعتمد احلاخام كارو يف عمله
أي�ضا على احلاخام
هذا على احلاخامني ال�سفاردمييني الفا�سي وابن ميمون ،كما اعتمد � ً
الأ�شكنازي �آ�رش� .أما بناء هذا العمل فقد اقرتب من كتاب �سيفر هاتورمي اخلا�ص باحلاخام
الأ�شكنازي يعقوب بن �آ�رش .ويبدو �أن هدف كارو يف توحيد اليهود حتت مظلة منهج
واحد كاد �أن يقرتب من التحقيق ،لو تقبل الأ�شكناز هذا العمل .غري �أن احلاخام البولندي
ح�سن احلاخام اي�رسلي�س
ال�شهري مو�شي اي�رسلي�س من كراكاو رف�ض �آراء احلاخام كارو .لقد ّ
«املائدة املعداة» وطورها يف كتاب �أطلق عليه «مفر�ش املائدة» ،اعتمد فيه على املنهج
البولندي على وجه اخل�صو�ص .وقد متكن من خالل هذا العمل من توحيد الأ�شكناز
حتت منهج واحد .وباالعرتاف بكتاب الت�رشيع «املائدة املعداة» كمرجعية لل�سفاردمي
وكتاب «مفر�ش املائدة» كاملرجعية الت�رشيعية للأ�شكناز ،انق�سم الأ�شكناز وال�سفاردمي
يف امل�سائل الدينية .هذا االنق�سام الذي حدد �شكل العالقة بني الطائفتني لي�س فقط يف
أي�ضا حتى الوقت احلا�رض يف الداخل الإ�رسائيلي.
ال�شتات ،و�إمنا � ً
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آثارا بالغة يف مزيد
ولقد خلفت حركات التنوير والتحديث يف �أوروبا وراءها � ً
من عمليات التطور داخل اليهودية ال�سفاردميية والأ�شكنازية .والر�أي ال�سائد هنا هو
�أن عمليات التحديث تلك قد �أحدثت تغريات راديكالية جذرية �سواء على اجلانب
الأ�شكنازي �أو ال�سفاردميي .ويف حالة الأ�شكناز فقد �أدت عمليات التنوير تلك ب�أوروبا
�إىل �إحداث نوع من االنق�سام .وتقبل ال�سفاردمي �أفكار التحديث الأوروبية من خالل
الت�أثري الأوروبي املتزايد يف املجتمعات العربية الإ�سالمية ،وكذلك من خالل اليهود
الأ�شكناز �سواء من العلمانيني �أو من التيار الديني القومي عرب مدار�س الأليان�س التي مت
�إن�شا�ؤها يف املحيط العربي الإ�سالمي مع بدايات عام  .1840وعلى عك�س الأ�شكناز،
فقد حافظ ال�سفاردمي على وحدتهم .فعلى الرغم من ت�أثر احلياة االجتماعية واالقت�صادية
أي�ضا لل�سفاردمي – بالأفكار
والثقافية ملعظم املجتمعات العربية الإ�سالمية – وبالتايل � ً
الأوروبية ،ف�إن �شكل التطور داخل اليهودية ال�سفاردميية كان خمتلفًا .فلم َير احلاخامات
ال�سفاردمي �أي خطر من �أفكار التحديث .فمثلما فعل العلماء امل�سلمون ،فقد ا�ستوعب
ال�سفاردمي عملية التحديث تلك ،من خالل اعتمادهم على م�صادر يهودية؛ مثل الهاالخا
للإجابة عن امل�سائل الدينية .لذا فقد حافظ ال�سفاردمي على وحدتهم من خالل ا�ستيعاب
أي�ضا ال�سفاردمي املهاجرون �إىل
عملية التحديث داخل �إطار هاالخي .وبذلك كون � ً
�إ�رسائيل وحدة دينية.
وخال�صة الأمر ،ميكننا القول �إن التطور اليهودي الداخلي يف اليي�شوف قد �أدى
�إىل �سيطرة الأ�شكناز على الأمور الدينية .ويف الوقت ذاته فر�ض املنهج الأ�شكنازي
�سيطرة كاملة ،يف الوقت الذي فقد فيه املنهج ال�سفاردميي �أهميته .هذه ال�سيطرة للمنهج
الأ�شكنازي على الأمور الدينية ا�ستمرت حتى ثمانينيات القرن املا�ضي� ،إىل �أن �أ�صبحت
منذ ت�أ�سي�س حزب �شا�س ( )1984-1983مو�ضع ت�سا�ؤل.
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الهيمنة األشكنازية

لقد وىل عهد الكتب واملطبوعات ،عهد الأعمال الفكرية العقيمة ،من
ف�صاعدا �سنبد�أ العمل احلقيقي .والعمل احلقيقي هو الهيمنة على الأر�ض،
الآن
ً
واال�ستعمار ،وا�ستعمار الأر�ض ،واحلياة ،وا�ستعمار فل�سطني .وكل �شيء �آخر لن

ي�شغل بالنا.1

املدخل
ي�ستند مفهوم الهيمنة لدى املفكر الإيطايل �أنطونيو جرام�شي على �سيادة
طبقة واحدة على بقية طبقات املجتمع .وهيمنة طبقة ما على املجتمع تعني �أن
هذه الطبقة تتوىل القيادة وال�سيطرة على بقية طبقات املجتمع .وانطالقًا من
هذا املفهوم اجلرام�شياين يهدف هذا الف�صل �إىل �إظهار ميكانيزم تبلور الهيمنة
ال�صهيونية الأ�شكنازية يف �إ�رسائيل .وهي هيمنة تعود جذورها �إىل جمتمع ما قبل
قيام الدولة العربية ،وهو ما يعرف يف ال�سياق اليهودي الإ�رسائيلي بالي�شوف.2
وهو تعبري يطلق على نواة املجتمع اليهودي يف فل�سطني من عام � 1882إىل
عام  ،1948ذلك املجتمع الذي ت�أثر بال�صهيونية ال�سيا�سية ،و�أخذ على عاتقه
حتويل الكيان ال�صهيوين يف فل�سطني �إىل دولة لليهود.
وقد ارتبط جمتمع الي�شوف ب�شخ�ص ديفيد بن جوريون ،الذي ملع جنمه كقائد
كاريزماتي جنح يف ت�شكيل وبلورة جمموعة قيادات ريادية للمجتمع اليهودي يف
فل�سطني ما قبل عام  ،1948وقد �أطلقوا على �أنف�سهم اخلالوت�سيم� ،3أي الطالئع.
وكان لنب جوريون وجماعته من الطالئع الدور الريادي يف بناء جمتمع يهودي
طبقًا ملبادئ ال�صهيونية ال�سيا�سية كما �آمن بها و�صاغ فكرتها تيودور هرتزل،
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ف�صاغ اخلالوت�سيم مبادئ الدولة العربية و�شيدوا على �أ�سا�سها البنية التحية لدولة �إ�رسائيل
املن�شوده ،وكانت لهم الكلمة العليا على الكيان اليهودي ،ف�آلت �إليهم الهيمنة على احلياة
االقت�صادية وتنظيم العمل ال�سيا�سي وامل�سئولية الأمنية داخل اجل�سد اليهودي يف فل�سطني.
وعليه فقد �سيطر بن جوريون ورفاقه من الطالئع على جمتمع الي�شوف قبل �أن يتبو�أوا
مقاليد احلكم مع �إعالن قيام الدولة يف عام .1948
انطالقًا من الدور املحوري لنب جوريون يقوم يف هدا الباب ببحث حركة الطالئع
ال�صهيونية من اخلالوت�سيم ،كيف ت�شكلت وما عقيدتها ال�سيا�سية ،قبل �أن ننتقل �إىل
م�ؤ�س�ساتها الفعالة ،كاحلزب الذي عرب عن الأيديولوجية ال�سيا�سية وم�ؤ�س�سة النقابات
العمالية ،املعروفة با�سم الهي�ستدروت؛ تلك امل�ؤ�س�سة التي تولت رعاية العمال واملوظفني
يف الدولة ،وكانت لها ال�سيطرة على احلياة االقت�صادية .ومن ثم ننتقل مع القارئ لرنى
كيف جنح الرواد يف بناء �صفوة من املفكرين واملثقفني ،متحورت �أعمالهم الأدبية
وكتاباتهم ال�صحفية يف غر�س مبادئ ال�صهيونية ال�سيا�سية يف املجتمع اليهودي ،وبالتايل
جتهيز ال�شارع اليهودي يف املجتمع اجلديد ل�سيطرة اخلالوت�سيم حتت قيادة بن جوريون،
وبالتايل ت�أ�صيل الهيمنة ال�صهيونية على الوعي العام للمجتمع اليهودي .ولأن ا�ستمرار
بقاء جمموعة هيمنة ترتبط بقدرتها على ك�سب طبقات وجمموعات اجتماعية �أخرى،
نتطرق �إىل �آلية عمل حركة اخلالوت�سيم املتمركزة حول بن جوريون يف ك�سب ود اليهود
املتدينني من خالل اللعب بالورقة الدينية ،وبالتايل �ضمان ت�أييد ال�شارع املتدين لفكرة
نوعا من ال�رشعية الدينية .ثم يبقى لنا
علمانية املن�ش�أ والطبيعة كاحلركة ال�صهيونية و�إعطائها ً
�أن نناق�ش معار�ضي بن جوريون ومعاديه مو�ضحني اخلالف اليهودي حول الأيديولوجية
والتنفيد ،وكيف تعاملت طبقة الطالئع املهيمنة مع معار�ضيها داخل الإطار اليهودي.
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ال�سياق التاريخي
منذ عام  1882بد�أ املهاجرون من يهود �أوروبا ال�رشقية بالدرجة الأوىل يف �إقامة
نواة ا�ستيطانية متثلت يف �أحياء وكيانات ا�ستعمارية يف فل�سطني ،والتي كانت يف ذلك
الوقت حتت احلكم العثماين .4ومل يكن لتلك النواة اال�ستيطانية �أن ترى النور وتتقوى،
�إال بعد وقوع فل�سطني حتت االنتداب الربيطاين ودعم لندن لفكرة توطني اليهود يف
فل�سطني� .إال �أن الدعم الربيطاين جاء بف�ضل جمهودات منظمة ال�صهيونية العاملية يف �إقناع
�إجنلرتا بتناغم م�صالح لندن مع هجرة اليهود �إىل فل�سطني ،كما �أن التوطني اليهودي يخدم
م�صالح بريطانيا يف ال�رشق الأو�سط .فمع جناح اجلي�ش الربيطاين يف عام  1917يف هزمية
العثمانيني� ،أعلنت حكومة التاج الربيطاين يف لندن فل�سطني كم�ستعمرة حتت االنتداب
الربيطاين .وما �إن �سيطر الإجنليز على الأو�ضاع الأمنية ،واعرتافًا منهم بجميل م�شاركة
جنود يهود حتت قيادة اجلي�ش الربيطاين �أثناء احلرب العاملية الأوىل ()1917-1914
قدمت احلكومة الربيطانية ما عرف بوعد بلفور ،ذلك الوعد الذي فتح �أبواب فل�سطني
�أمام هجرة اليهود من �أوروبا ،و�سمح لليهود ب�رشاء ومتلك عقارات يف فل�سطني .واحلق
�أن الي�شوف اليهودي يف فل�سطني مل يكن ليعتمد فقط على �سيا�سة الدعم الربيطانية ،فدور
منح�رصا يف ت�سهيل التوافد اليهودي �إىل فل�سطني و�إ�صباغ ال�رشعية على هذا
لندن كان
ً
الوجود من خالل �إعالن وعد بلفور بحق اليهود يف ت�أ�سي�س دولة لهم يف فل�سطني .غري
�أن الداعم احلقيقي للتواجد اليهودي يف فل�سطني �إمنا يعود �إىل الدعم املايل الذي وفرته
منظمة ال�صهيونية العاملية .5هذا الدعم الذي �ضمن يف واقع الأمر التواجد اليهودي يف
فل�سطني .6فمع فتح الربيطانيني �أبواب الهجرة �أمام اليهود� ،سارعت املنظمة ال�صهيونية
بتنظيم ومتويل موجات من الهجرة لليهود الأوروبيني �إىل فل�سطني.
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ومع توفر الدعم اللوجي�ستي الربيطاين من جهة والدعم املادي من طرف املنظمة
ال�صهيونية قويت �شوكة الي�شوف اليهودي يف فل�سطني� .إال �أن االعتماد على ال�سيا�سة
الربيطانية من جهة والدعم ليهود اخلارج من جهة �أخرى مل يكن لي�ضمن بقاء وا�ستمرارية
الي�شوف على املدى البعيد .وعليه فقد �رشع املهاجرون اليهود يف فل�سطني يف بناء
كيانات اقت�صادية متحورت يف �أن�شطة زراعية كبداية لالعتماد على الذات .ومع توفر
البنية اال�ستيطانية الزراعية بدت نواة الهوية االجتماعية للمجتمع اليهودي يف فل�سطني يف
التبلور .فكان الي�شوف ذا هوية يهودية العن�رص ت�ؤمن ب�رضورة فر�ض الهيمنة اليهودية على
�أكرب قدر م�ستطاع من الأرا�ضي الفل�سطينية .ويف �إطار ال�سعي نحو غالبية يهودية �أو لنقل
من �أجل تكثيف التواجد اليهودي داخل فل�سطني بد أ� امل�ستوطنون من اليهود الأوروبيني
يف ا�ستيعاب وك�سب ما ميكن لنا بت�سميته بيهود فل�سطني� ،أي ه�ؤالء اليهود الذين عا�شوا
يف فل�سطني على مر التاريخ وقبل بداية هجرات اليهود الأوروبيني �إليها عام .1882
ونظرا لفقرهم
واحلق �أن يهود فل�سطني مل يتعاونوا �أو يت�صاحلوا مع الفكرة ال�صهيونية.
ً
املادي يف مواجهة يهود �أوروبا ،فقد عا�شوا على هام�ش الي�شوف ال�صهيوين ،بال دور
ُيذكر يف البنية االقت�صادية وال�سيا�سية ،بل كان بن جوريون ورفاقه ينظرون ليهود فل�سطني
«كبعد �إح�صائي» ،مبعنى �أن �أهميتهم تكمن يف كونهم يهو ًدا ،مما قد ي�شكل �أهمية يف
ترجيح كفة اليهود عدد ًّيا يف بع�ض املدن �أمام ال�سكان الأر�ض الأ�صليني من الفل�سطينيني.7
ظلت املنظمة ال�صهيونية ال�ضامن االقت�صادي وال�سيا�سي الرئي�سي يف حياة املجتمع
الي�شويف يف فل�سطني .وكان لها الباع الأكرب يف الهيمنة على احلياة االقت�صادية من خالل
الوكالة ال�صهيونية التي مت ت�أ�سي�سها �إبان امل�ؤمتر ال�صهيوين العاملي املنعقد يف زيوريخ
يف �أغ�سط�س عام  1929لتكون مبثابة املمثلة الدائمة يف فل�سطني للمنظمة ال�صهيونية
النا�شطة بالدرجة الأوىل يف �أوروبا والواليات املتحدة الأمريكية .فجاء مقر الوكالة
ال�صهيونية يف القد�س ،ومتحور هدفها حول دعم وتن�شيط ال�صندوق التمويلي لرت�سيخ
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اال�ستيطان اليهودي يف فل�سطني ،تلك امل�ؤ�س�سة التي ُعرفت با�سم كريين هاي�سود .8فكان
دور كريين هاي�سود يتمثل يف كونه مركز جتمع التربعات واملعونات من يهود �أوروبا
أرا�ض فل�سطينية و�إقامة هياكل البنية
والواليات املتحدة الأمريكية؛ حيث يتم متويل �رشاء � ٍ
التحتية من م�ؤ�س�سات تعليمية واجتماعية و�صحية وع�سكرية.
�أما تنظيم العمل ال�سيا�سي داخل الي�شوف فيمكن لنا تق�سيمه ما بني ال�سيا�سة اخلارجية
وال�سيا�سة الداخلية .وكان بالطبع للمنظمة ال�صهيونية الكلمة الأوىل والأخرية يف ال�ش�أنني
الداخلي واخلارجي م ًعا .فتولت املنظمة ال�صهيونية ال�سيا�سة اخلارجية والتي متحورت
يف �أمرين من ناحية جمع الأموال والتربعات لدعم الن�شاط اال�ستيطاين لكريين هاي�سود،
ومن ناحية �أخرى تنظيم الهجرات اليهودية من �أوروبا �إىل فل�سطني� .أما العمل الداخلي
فكان يف �أيدي جهاز ت�رشيعي تابع للمنظمة ال�صهيونية عرف با�سم املجل�س الوطني.9
وكان ينتخب يف �إطار دميقراطي وينظم بالدرجة الأوىل العمل املحلي داخل الي�شوف
ومن ناحية �أخرى ميثل م�صالح الي�شوف �أمام �إدارة االنتداب الربيطانية.10
�أما فيما يخ�ص البنية احلزبية للمجتمع اليهودي يف فل�سطني فقد عك�ست الأحزاب
ال�سيا�سية للي�شوف عدم التجان�س واختالف م�صالح ال�سكان اليهود .وقد تكونت ثالث
طبقات تعك�س الأو�ضاع االقت�صادية ال�سائدة بني �سكان املجتمع اليهودي يف فل�سطني.
الطبقة الأوىل متحورت حول ما ميكن لنا جما ًزا ت�سميته بربجوازية �صغار مالك الأرا�ضي،
املعروفة با�سم العيكارمي .11وقد هيمن العيكارمي اقت�صاد ًّيا على الي�شوف ،وا�ستوطنوا ما
يعرف يف ال�سياق الإ�رسائيلي باملو�شفيم12؛ وهي قرى ا�ستيطانية تعود ملكيتها بالدرجة
الأوىل على ا�ست�صالح الأرا�ضي وزراعتها .وبالإ�ضافة �إىل القرى الزراعية ،يعود الف�ضل
للعيكارمي يف و�ضع حجر الأ�سا�س لأوىل �إحدى �أهم املدن الإ�رسائيلية؛ حيث يعود ت�أ�سي�س
مدينة تل �أبيب يف عام � 1909إىل جمهودات �أ�رس يهودية تنتمي لطبقة العيكارمي .وكان من
عوامل جناح هذه الطبقة االقت�صادي ذلك الدعم املادي الذي قدمه العديد من رجال املال
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واالقت�صاد اليهودي يف العامل ،وخا�صة ذلك الدعم الذي قدمه ال�سيا�سي ورجل االقت�صاد
الربيطاين ذو الأ�صول اليهودية؛ البارون فالرت روت�شيلد ( )1937-1868والذي يعود
له الف�ضل يف ت�أ�سي�س ودعم العديد من قرى املو�شافيم الزراعية.13
بالإ�ضافة �إىل طبقة مالك الأرا�ضي من العيكارمي ،فقد ت�شكلت يف الي�شوف طبقة
اجتماعية �أخرى يغلب عليها الطابع العمايل .فمع ت�صاعد الأفكار اال�شرتاكية يف الأجزاء
ال�رشقية من �أوروبا خا�صة يف رو�سيا وبولندا ،هذا الت�صاعد الذي ج�سدته الثورة البل�شوفية
يف رو�سيا �سنة  ،1917وجد العديد من اليهود يف �أوروبا يف الأفكار اال�شرتاكية للثورة
مبادئ للتحرر وامل�ساواة ف�آمنوا مببادئها ،و�أ�صبحوا على قناعة ب�أهمية الهجرة لفل�سطني
و�إن�شاء وطن عمايل ا�شرتاكي يتمتع فيه اليهود لأول مرة يف تاريخهم بدولة وكيان �سيا�سي.
وعليه فقد جاءت الهجرة الثانية ما بني عام  1904وعام  ،1914والهجرة الثالثة ما بني
عام  1914وعام  1923من رجال ون�ساء �آمنوا بالأفكار اال�شرتاكية ك�أ�سا�س للكيان
اليهودي ال�صهيوين اجلديد يف فل�سطني.14
أي�ضا من
جاء مهاجرو الهجرة الثانية والهجرة الثالثة يف املقام الأول من رو�سيا ،و� ً
بولندا على قناعة �أيديولوجية تتمحور حول �أهمية حترير املجتمع اليهودي من خالل خلق
طبقة عمالية يهودية تواجه �سيطر َة العيكارمي ذات النزعة الربجوازية .ويف �سياق العمل
عب
على حتقيق املجتمع اال�شرتاكي اليهودي انق�سم املهاجرون اجلدد
حزبيا �إىل فريقني :رّ
ًّ
عن الفريق الأول حزب (هابوعيل هات�سعري) �أي حزب «العامل ال�صغري» ،15والذي ت�أ�س�س
يف عام  ،1905و�شكلت املجموعة الثانية من العمال اليهود حزب (بوعالي �صهيون)،
�أي «عمال �صهيون» .16وتعود �أهمية احلزبني لكونهما مدر�ستني �أيديولوجيتني تخرجت
فيهما كوادر �سيا�سية تقلدت بعد ذلك مقاليد احلكم يف �إ�رسائيل ما بعد عام .1948
فكان من القيادات امل�ؤ�س�سة حلزب «العامل ال�صغري» �أهارون ديفيد جوردن (-1865
 ،)1922والذي ينظر �إليها حتى اليوم يف �إ�رسائيل كالأب الروحي لأيديولوجية ا�ستيطان
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فل�سطني والهيمنة عليها من خالل العمل اجل�سدي .17وجاء امل�ؤ�س�س الثاين حلزب «العامل
ال�صغري» بالإ�ضافة �إىل �أهارون ديفيد جوردون ،ال�سيا�سي والربملاين الإ�رسائيلي يو�سيف
�شربنيت�شك ( )1959 -1885والذي توىل رئا�سة الربملان الإ�رسائيلي ،الكني�ست ،منذ
جل�سته الأوىل �إىل وفاته يف عام � .18 1959أما كوادر حزب «عمال �صهيون» فلم يكونوا
�أقل �أهمية للحياة ال�سيا�سية الإ�رسائيلية ،فقد كان منهم ديفيد بن جوريون (-1884
� )1963أول رئي�س وزراء لإ�رسائيل والأب الروحي للدولة العربية ،بالإ�ضافة �إىل امل�ؤرخ
وال�سيا�سي الإ�رسائيلي يت�سحاق بن ت�سفي ( ،)1973-1886والذي توىل الحقًا رئا�سة
الدولة العربية يف الفرتة ما بني عام � 1952إىل وفاته يف عام .1963
ويف �سياق التناف�س احلزبي ما بني «العامل ال�صغري» من ناحية و«عمال �صهيون»
من ناحية �أخرى على قيادة الهرم ال�سيا�سي يف الي�شوف جنح بن جوريون ب�ضم بع�ض
قادة العمل ال�صهيوين الذين مل ينتموا �إىل احلزبني وكانوا يح�سبون كم�ستقلني يف ال�ساحة
احلزبية للي�شوف ،ف�ضم بن جوريون بع�ض امل�ستقلني �إىل حزبه ،حزب «عمال �صهيون»
و�أطلق عليه يف �سنة  1919حزب احتاد العمال (احدوت هاعفودا) .19ومل يكن هدف
بن جورين بالدرجة الأوىل �إ�ضعاف غرميه ال�سيا�سي؛ حزب «العامل ال�صغري» ،بل كان
يرمي من خالل خطوته هذه �إىل ال�ضغط على قيادة «العامل ال�صغري» ودفعهم لتوحيد
راية عمال الي�شوف حتت حزب واحد .وقد �أ�صاب بن جوريون يف خماوفه من انق�سام
عمال الي�شوف يف عام  ،1920وهو العام الذي �شهد ت�أ�سي�س �أول نقابة للعمال اليهود
يف الي�شوف حتت ا�سم (هاهي�ستدروت هاكالليت �شيل هاعوفدمي بايرت�س ي�رسائيل)� ،أي
«رابطة االحتاد العام للعمال ب�أر�ض �إ�رسائيل» والتي عرفت
اخت�صارا با�سم اله�ستدروت.20
ً
ففي االنتخابات الأوىل لله�ستدروت انق�سمت �أ�صوات العمال بني حزب «احتاد
العمال» من جهة وحزب «العامل ال�صغري» ،بالإ�ضافة �إىل بع�ض الأحزاب ال�صغرية من
جهة �أخرى� .أراد بن جوريون توحيد عمال الي�شوف حتت راية حزب واحد ،وقد جنح
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حد بعيد يف هدفه هذا يف عام 1930؛ حيث توحد حزبا «العامل ال�صغري» و«احتاد
�إىل ٍّ
العمال» حتت قيادة بن جوريون ،ليولد حزب جديد �أطلق عليه حزب (ماباي) ،وهو
اخت�صار لـ (ميفليجت باعوالي اريت�س ي�رسائيل)� ،أي حزب «عمال �أر�ض �إ�رسائيل».21
بهذه اخلطوة جنح حزب ماباي حتت قيادة بن جوريون يف ال�سيطرة على غالبية م�ؤ�س�سات
الي�شوف ،فكان للحزب القيادة يف املجل�س الوطني ،يف الوكالة ال�صهيونية ،يف نقابة
العمال ،اله�ستدروت ،بل امتد نفوذ احلزب خارج حدود الي�شوف؛ حيث �سيطر
مر�شحو احلزب يف انتخابات الدورة ال�سابعة ع�رشة للم�ؤمتر ال�صهيوين ببازل عام 1931
وهو ما يعني هيمنة احلزب على املنظمة ال�صهيونية .وعليه فيمكننا القول �إنه مع بداية
الثالثينيات يف القرن الع�رشين� ،أ�صبح بن جوريون احلاكم امل�سيطر على جمريات الأمور
يف املجتمع اليهودي يف مرحلة ما قبل الدولة.
مل تكن هيمنة ماباي حتت قيادة بن جوريون هيمنة مطلقة ،بل واجهت حتديات
من قبل �أحزاب �سيا�سية وجماعات ثقافية عار�ضت تارة �أ�سلوب بن جوريون يف القيادة
وتارة الفكرة ال�صهيونية على التعميم .ولإي�ضاح و�إكمال ال�صورة ال�سيا�سية يف الي�شوف
�أمام القارئ نتوقف �أمام �أربعة من قوى املعار�ضة للماباي حتت زعامة بن جوريون .متثل
فريق املعار�ضة الأول يف حزب (ت�صيونيم كاللييم) �أي «عامة ال�صهاينة» ،22وهو و�صف
نظرا لطبيعة الرتجمة احلرفية،
قد ي�صيب القارئ العربي بنوع من االرتباك والبلبلة؛ ً
فم�صطلح عامة ال يعني �أن احلزب كان ميثل عامة ال�شعب اليهودي يف الي�شوف ،بل
على العك�س من ذلك فقد مثل حزب عامة ال�صهاينة بالدرجة الأوىل مالك الأرا�ضي
من العيكارمي وكان ينادي باحلفاظ على امللكية اخلا�صة .وعليه فكان يعار�ض الأ�سلوب
اال�شرتاكي الذي يقوده بن جوريون يف رف�ضه امللكية اخلا�صة وجعل �أر�ض �إ�رسائيل ً
ملكا
معتقدا �أن من يعمل يف الأر�ض
للمنظمة ال�صهيونية ،وبالتايل لل�شعب اليهودي ككل
ً
�أحق مبلكيتها .وعليه ف�إن و�صف «عامة» الذي ا�ستخدم يف ت�سمية احلزب جاء كتذكرة
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للماباي وبن جوريون ،ب�أن لي�س املهم االختالف بني الأيديولوجيات اال�شرتاكية �أو
الر�أ�سمالية ،بل املهم هو الإميان بالفكرة العامة التي تربط يهود الي�شوف بع�ضهم� ،أي
الأيديولوجية ال�صهيونية .وعلى الرغم من فكرة التوحيد هذه ف�إن احلزب ظل يف �إطاره
الر�أ�سمايل� ،أي �أن م�ؤيديه مل يخرجوا عن �إطار مالك الأرا�ضي من اليهود ،بالإ�ضافة �إىل
كبار بع�ض الأ�رس اليهودية ذي الأ�صول ال�رشقية ومن كان لهم �أمالك يف فل�سطني .وهي
مالحظة هامة؛ �إذ �إن «عامة ال�صهاينة» جنحوا بذلك يف تخطي احلاجز العرقي بني يهود
�أوروبا ويهود ال�رشق العربي الإ�سالمي ،فبينما ظل املاباي بالدرجة الأوىل حز ًبا يهود ًّيا
أوروبيا بالدرجة الأوىل جنح حزب «عامة ال�صهاينة» يف ا�ستيعاب بع�ض الأ�رس
�أ�شكناز ًّيا ،و�
ًّ
اليهودية ال�رشقية من ال�سفاردمي يف اجل�سد احلزبي للي�شوف.
على الرغم من حماوالت قيادات حزب «عامة ال�صهاينة» ال�ستمالة قطاعات
لـ «عمال �صهيون» ،فقد كان الفريق الثاين املعار�ض حلزب ماباي وقيادة بن جوريون
يتمثل يف التيار الي�ساري .فقد �أثرت احلركة الثورية يف رو�سيا؛ حيث كونت القوى
املارك�سية عام  1919حزب العمل اال�شرتاكي (ميفليجت هابوعيلم هازوت�سيل�ستيم) �أي
حزب «العمال اال�شرتاكي» ،والذي �شكل عام  1923النواة الأوىل للحزب ال�شيوعي
الفل�سطيني .وباعتباره احلزب الوحيد الذي يتكون من يهود ومن عرب فل�سطني ،فقد
�أعلن احلزب ال�شيوعي الفل�سطيني الكفاح �ضد اال�ستعمار الربيطاين وال�صهيوين .ومل
تنح�رص املعار�ضة الي�سارية على احلزب ال�شيوعي الفل�سطيني ،بل �شاركتها املعار�ضة
جمموعة ي�سارية �أخرى متحورت حول حزب يهودي ي�ساري تعود ن�ش�أته �إىل العا�صمة
النم�ساوية يف عام  ،1916و�أطلق عليها (ها�شومر هات�سعري)� ،23أي حزب «احلار�س
ال�صغري» .ومع انتقال حزب «احلار�س ال�صغري» �إىل فل�سطني يف عام  1920دخل �أع�ضا�ؤه
يف �رصاع مع احلزب ال�شيوعي الفل�سطيني.
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راف�ضا كل �أ�شكال اال�ستيطان اليهودي
فبينما كان احلزب ال�شيوعي الفل�سطيني
ً
يف فل�سطني� ،شجع حزب «احلار�س ال�صغري» اال�ستيطان اليهودي يف فل�سطني ،وقام
بت�أ�سي�س قرى ا�ستيطانية لأع�ضائه يف �أنحاء خمتلفة من فل�سطني .غري �أن الن�شاط اال�ستيطاين
«للحار�س ال�صغري» مل مينع قادة احلزب من االختالف مع بن جوريون .وهو خالف
�أيديولوجي بالدرجة الأوىل� .إال �أن قادة حزب «احلار�س ال�صغري» �أقروا ب�رضوة حماربة
ال�رصاع الطبقى داخل املجتمع اليهودي و�أهمية الت�ضامن مع ال�شعب الفل�سطيني من
�أجل حل ير�ضي الطرفني العربي واليهودي� .إال �أنه وب�سبب ن�شاطه اال�ستيطاين مل يجد
احلزب ا�ستجابة كبرية من جانب الفل�سطينيني� .أما الفريق الثالت الذي عار�ض قيادة
بن جوريون للحياة ال�سيا�سية يف الي�شوف اليهودي يف فل�سطني ،فقد تبلور يف حركة
رابطة ال�سالم (بريت �شالوم) وهي حركة غلب عليها الطابع الأكادميي ،فكان م�ؤ�س�سوها
من �أكادمييي غرب وو�سط �أوروبا ،وكانت احلركة ت�ؤمن بالفكرة الي�سارية .وقد نادت
رابطة ال�سالم والتي كان من �ضمن نا�شطيها �إرن�ست �سيمون ( )1988-1899و�أرتور
روبني ( ،)1943-1876بدولة ثنائية القومية �أي دولة عربية  -يهودية� ،إال �أن ذلك
مل يجد ا�ستجابة �سواء على اجلانب اليهودي �أو الفل�سطيني� .أما الفريق الرابع املعار�ض
لنب جوريون خا�صة والفكرة اال�شرتاكية عامة فقد متثل يف التيار القومي .ومل يكن التيار
القومي ممثلاً يف حركة �أو حزب واحد ،بل عدة فرق وجماعات ،نذكر منها حزب
(ايخود ليئومي) �أي «الوحدة القومية»؛ وهو حزب تكون يف عام  1922من بع�ض
مالك الأرا�ضي ذوي التوجه اليميني.24
�أما التحدي احلقيقي لأحزاب الطبقة العاملة فكان ذلك حزب (هات�سيونيم
هارفيزيون�ستيم)� 25 ،أي «رابطة الإ�صالح ال�صهيونية» والتي �أ�س�سها زئيف جابوتن�سكي
قوميا .فهذا احلزب
( )1940-1880عام  .1925عرف جابوتن�سكي حزبه تعريفًا ًّ
�شعبيا تت�ألف قاعدته من
أ�سماليا موج ًها ،و�إمنا كان حز ًبا
الإ�صالحي مل يكن حز ًبا ر�
ًّ
ًّ
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الطبقة الو�سطى والعمال .بالن�سبة جلابوتن�سكي كان متييز الطبقة العمالية ب�أي و�ضع
«رجعيا» ،الأمر الذي ي�رض بالوحدة القومية .كما مل يفرق بني ال�شيوعيني
أمرا
ًّ
خا�ص يعد � ً
واال�شرتاكيني �أو بني ال�ستالينيني واال�شرتاكيني الدميقراطيني .وكانت احلركة القومية وفقًا
�رصاعا ال هوادة فيه �ضد �أي نوع من �أنواع الأيديولوجية وت�شكيل الطبقة
لفهمه متثل
ً
العاملة .26من ناحية �أخرى فقد رف�ض احلزب �أي �شكل من �أ�شكال تق�سيم البالد بني
م�صمما على اميانة العقائدي بدولة يهودية ويهودية فقط يف فل�سطني ،مع
العرب واليهود
ً
توزيع �سكان البالد من الفل�سطنيني على �أنحاء العامل العربي.27

البنية االجتماعية يف الي�شوف
ا�ستعمر يهود �أوروبا فل�سطني� ،إال �أنه ا�ستعمار من نوع خا�ص ،يختلف عن
اال�ستعمار يف �شكله الكال�سيكي كما هو حال اال�ستعمار الربيطاين �أو الفرن�سي ،الإجنليز
كانوا ي�ستعمرون الدول واملجتمعات خارج اجلغرافية الأوروبية ،ويظل ارتباطهم ب�إجنلرتا
بالدهم الأ�صلية ،وكذلك هو احلال مع االحتالل الفرن�سي ،فكانت الأرا�ضي التي تُ�ضم
�إىل فرن�سا ت�سمى بالأرا�ضي اجلديدة على عك�س فرن�سا التي كانت ت�سمى البلد الأم� .أما
يف حالة اال�ستعمار اليهودي لفل�سطني ،كان امل�ستوطنون اليهود يهرولون �إىل فل�سطني
وهم على علم ب�أنه ال عودة ،ولي�س لهم بلد �أم كما هو احلال يف اال�ستعمار الربيطاين
واال�ستعمار الفرن�سي .وعليه فقد �سعى املجتمع الي�شويف �إىل االعتماد على الذات بقدر
اال�ستطاعة .وقد �أطلق امل�ستوطنون اجلدد على �أنف�سهم ا�سم (عوليم)؛ وهو تعبري يعود
�إىل حركات الت�صوف اليهودية (الكاباله)؛ ويعني «ه�ؤالء الذين يعلون �أو يرتفعون»،
«الذين يذهبون يف طريق احلج» .ويعود هذا امل�صطلح �إىل عقيدة يهودية ،ب�أن العامل
مراتب ودرجات يف التقرب من اهلل .وفل�سطني هي �أعلى درجات الأر�ض اقرتا ًبا من
ال�سماء ،وعليه فمن يذهب من �أي مكان يف العامل �إىل فل�سطني فهو ال ي�سري يف خط
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م�ستقيم ،بل يعلو من مدينته �إىل «�أر�ض امليعاد» .ورغم �إجماع �سكان الي�شوف على
الطبيعة االن�سجامية لليهود يف «موطنهم» اجلديد ،ف�إنهم مل يكونوا يف يوم من الأيام
أي�ضا يف ارتباطهم يف
جمتم ًعا
متجان�سا ،فهم مل يختلفوا فقط يف بالدهم الأ�صلية ،و�إمنا � ً
ً
املجتمع اجلديد يف فل�سطني .تعود بداية االختالف ال�سكاين �إىل ما يعرف يف تاريخ الدولة
العربية مبوجات الهجرة اخلم�س ،والتي ت�سمى يف العربية (عليوت)؛ �أي «مفرد ،عليا».28
موجة الهجرة

�أهم البالد

الفرتة الزمنية

عدد املهاجرين

العليا الأوىل

1930-1882

رو�سيا

20000

العليا الثانية

1914-1904

رو�سيا ،بولندا

30000

العليا الثالثة

1923-1919

العليا الرابعة

1931-1924

رو�سيا وكذلك
االحتاد ال�سوفيتي،
بولندا

35000

العليا اخلام�سة

1945-1932

االحتاد ال�سوفيتي،
�أملانيا ،بولندا،
رومانيا
ت�شيكو�سلوفاكيا،
هنغاريا
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موجات الهجرة اخلم�سة الأوىل �إىل فل�سطني

29

�إذا ما تتبعنا الفهم التاريخي لنب جوريون ،لوجدنا �أن ت�سمية الـعليوت جاءت
من مفهوم الهجرات للطوائف اليهودية .ففي الوقت الذي اعترب فيه بن جوريون �أن
الهجرات الأوىل والرابعة واخلام�سة كانت على درجة من الأهمية للوجود اليهودي ،جند
�أن الهجرتني الثانية والثالثة كان لهما دور حموري هام� .30إذن ف�أهمية الهجرات اخلم�س
يجب فهمها على �أنها �أهمية كيفية ولي�س �أهمية كمية .وال ميكن فهم هذه الأهمية الكيفية
ً
ارتباطا وثيقًا
للهجرات� ،إال �إذا و�ضعنا ن�صب �أعيننا �أن هذه الهجرات اخلم�س قد ارتبطت
بالتاريخ الأوروبي ،31و�أنها قد حدثت يف �أعقاب وقائع تاريخية حمددة .فالهجرة الأوىل
كانت يف �أعقاب عملية الإ�صالح يف رو�سيا واغتيال �ألك�سندر الثاين عام  1881وما نتج
عن ذلك من تردي �أو�ضاع اليهود .وكذلك الهجرة الثانية التي تعود لعام  1904فكانت
أي�ضا من مالحقة وا�ضطهاد لليهود� .أما
نتيجة للتدهور االجتماعي يف رو�سيا وما تبعه � ً
ً
ارتباطا وثيقًا باحلوار الوطني يف بولندا وكذلك بالثورة
الهجرة الثالثة فقد ارتبطت
الرو�سية واحلرب الأهلية الرو�سية .والهجرة الرابعة كانت على خلفية احلوار حول م�س�ألة
االنتماء الوطني يف فرتة احلرب ببولندا ،والتي �أدت �إىل تدهور �أو�ضاع اليهود البولنديني
على خلفية النقا�ش� ،إن كانوا مواطنني بولندنيني �أم ال� .أما يهود الهجرة اخلام�سة فقد �أتوا
بكرثة من �أملانيا وو�سط �أوروبا� ،أي من تلك املناطق التي عملت فيها �أملانيا النازية على
�إبادة اجلن�س اليهودي ومنع االندماج اليهودي يف القارة الأوروبية.32
يف املجتمعات اليهودية اجلديدة يف فل�سطني ،كانت عالقة مهاجري الهجرات
الأربعة الأوىل مبهاجري الهجرة اخلام�سة ي�شوبها التوتر ،خا�صة الأملان منهم .وقد ن�ش�أ
هذا التوتر نتيجة للموقف امل�ستنكر لل�صهيونية ال�سيا�سية يف مواجهة حماوالت ا�ستيعاب
اليهود ،التي كانت متار�س يف كل املناطق الناطقة باللغة الأملانية .وبال �شك ف�إن هذا التوتر
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بني يهود الهجرة اخلام�سة الناطقني بالأملانية ومهاجري الهجرات الأربعة الأوىل من
�أوروبا �إمنا يعك�س التوتر القائم بني يهود ال�رشق الأوروبي ويهود غرب �أوروبا ،فالعالقة
بني يهود الغرب و�إخوانهم من يهود ال�رشق تركزت على العداء املتبادل .هذا العداء كان
ً
مكانيا؛ لأنه يف الوقت الذي كان ُينظر فيه لليهود الإجنليز والفرن�سيني على �أنهم
ارتباطا
ًّ
يهود غربيون� ،شكلت �أملانيا اً
جغرافيا تت�صارع فيه خمتلف م�سارات التحرر
ثقافيا -
ًّ
جمال ًّ
لليهود يف الغرب «الأوروبي» وكذلك لليهود يف ال�رشق «الأوروبي» .33فكان ينظر
يهود �أوروبا الغربية ليهود �أوروبا ال�رشقية نظرة علوية ،ال تخلو من التحقري .غري �أن الو�ضع
قد انقلب يف فل�سطني ،من بني الي�شوف وبدرجات متفاوتة هم اليهود من �أبناء موجات
الهجرة الأربعة الأوىل وغالبيتهم من �أوروبا ال�رشقية� ،أما يهود غرب �أوروبا وبخا�صة
�أملانيا الذين وفدوا مع احلرب العاملية الثانية ،فلم ي�شاركوا يف بناء الكيان اليهودي يف
فل�سطني ،مما جعل يهود موجات الهجرة الأربعة الأوىل ينظرون ليهود �أملانيا نظرة علوية،
كثريا من يهود �أملانيا قد جاء لي�س
التخلو � ً
أي�ضا من التحقري .وقد زاد الأمر حدية ،كون �أن ً
عن قناعة بالفكرة ال�صهيونية ،بل كالجئني يعتمدون على املعونات ،مما قلل من �أهميتهم
يف اجل�سد اليهودي اجلديد يف فل�سطني� .إن تف�سري هذا الو�ضع املتدين للهجرة اخلام�سة
كافيا.
مقارنة بالهجرات الأربعة الأوىل على �أنه ب�سبب فرتة ال�شتات فقط اليعترب
ً
تف�سريا ً
فيبدو �أن �أفراد الهجرات الأربعة الأوىل قد كونوا ما ي�شبه جبهة �ضد مهاجري املوجة
اخلام�سة ل�ضمان املكانة واالعتبار يف توزيع ال�سلطة والنفوذ يف الي�شوف اليهودي.
مل يكن النزاع بني الهجرات اخلم�سة هو ال�شغل ال�شاغل بالدرجة الأوىل للقيادة
ال�سيا�سية يف الي�شوف اليهودي يف فل�سطني ،بل �إن التحدي احلقيقي ،متركز حول كيفية
بناء �أمة �إ�رسائيلية واحدة من كل هذه الأجنا�س املختلفة .هنا ّ
وظفت اللحظة الدينية،
ليكون لها دور تاريخي يف ربط اليهود ببع�ضهم .لقد �أرادت ال�صهيونية ال�سيا�سية ت�أ�سي�س
تعول على الإرث التوراتي
دولة لن يكون لها م�ستقبل �إال من خالل رابطة يهوديةّ ،
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امل�شرتك جلميع اليهود .34وهذا ال يعني ب�أية حال من الأحوال �أن �إ�رسائيل دولة متدينة،
بل لقد مت توظيف الدين من �أجل بناء الدولة .والدليل على ذلك �أن من �صاغ ر�ؤية �أهمية
العامل الديني للدولة العربية� ،شخ�صيات قيادية �صهيونية علمانية الن�ش�أة والعقيدة .35ويف
�إطار هذه الر�ؤية مل تعرتف ال�صهيونية ال�سيا�سية �سوى بفرتتني زمنيتني منف�صلتني متا ًما
عن بع�ضهما يف التاريخ اليهودي؛ الع�رص التوراتي والع�رص احلا�رض .وميثل الع�رص احلا�رض
ذلك الوقت الذي يتم فيه جمع كل اليهود املنت�رشين يف العامل على هيئة �أمة يف دولة لها
�سيادة .فاليهود ال ينبغي لهم العي�ش حتت �سيادة �سلطة �أجنبية وال العمل ل�صالح اقت�صاد
�أجنبي .اليهودي ال�ضعيف ،الذي كان يخ�ضع لأية �سيادة �أجنبية ،والذي كـان ينظر �إليه
يف كل جمال اقت�صادي على �أنه كائـن طفيلي ،لن يكون له وجـود بعد ذلك .36فاليـهودي
ال�ضعيف الطفيلي يـرمز لفرتة ال�شتات ،لذا ينبغي على يـهود الي�شوف ،الذيـن ي�شكلون
املرحلة اجلنينية للأمة الإ�رسائيلية� ،أن ينف�صلوا عن ال�شتات.
وعلى هذا ف�إن (�شليلوت هاجواله) �أي «رف�ض ال�شتات» يعترب �أحد الركائز
الأ�سا�سية للفكر ال�سيا�سي للي�شوف .ولتقدمي املثل االيدابي ليهود ال�شتات ال�ضعفاء ،كانت
ال�صهيونية ال�سيا�سية حتتاج �إىل �أ�سا�س ميكنها االعتماد عليه .وقد وجدوا ذلك يف ال�رسد
التوراتي .وقد ا�ستخدمت امل�آثر البطولية التوراتية ب�صفة خا�صة كرد على �ضعف يهود
ال�شتات� .إذن ،فامل�آثر البطولية للع�رص التوراتي قد ا�ستخدمت كو�سيلة رد اعتبار ميكن من
ونظرا لأن الع�رص التوراتي ع�رص غري ملمو�س ،و�إمنا ميثل
خاللها خلق �أمة يهودية جديدة.
ً
حقبة تاريخية ،غري حم�سو�سة لرجل ال�شارع ،لذا فقد اعترب ال�صهاينة ال�سيا�سيون �أن �أحد
يوميا يف ال�شارع
مهامهم هي جعل هذا الع�رص اخليايل غري املح�سو�س،
ً
ملمو�سا وواق ًعا ًّ
اليهودي يف فل�سطني ،وذلك من خالل ت�سخريهم لبع�ض امل�صادر اليهودية املنتقاة ،خا�صة
التوراة خلدمة الأمة اجلديدة .لذا فقد �شدد بن جوريون على تفرد التوراة فيما يتعلق برتبية
الن�شء وال�شباب اليهودي .فكتب بن جوريون �أنه «ال يوجد كتاب يهودي واحد بعد
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التوراة قد اقرتب مبثل هذه ال�صورة من ال�شباب و�أثر يف ن�ش�أتهم» .37ومل ينح�رص الأمر
فقط على ا�ستخدام الن�ص التوراتي و�أبطاله لبناء املجتمع اجلديد ،بل جتاوز الأمر ق�ضية
تربية املجتمع اجلديد ،لي�شمل كافة �أركان الكيان اليهودي اجلديد يف فل�سطني؛ الرمزية
الكاملة وال�شعار الكامل للوجود اليهودي يف فل�سطني ثم الحقًا يف �إ�رسائيل يجب �أن
يقوم على الأ�ساطري التوراتية .38لذا فقد طالب بن جوريون يف منت�صف خم�سينيات
القرن املا�ضي الربملانيني يف الكني�ست الإ�رسائيلي بعد ت�أ�سي�س الدولة ب�إطالق �أ�سماء توراتية
على ال�شوارع باجلزء احلكومي من مدينة تل �أبيب ،و�أن يكون التاريخ التوراتي يف كل
مكان يف املجتمع اجلديد.39
مل متر حماولة دمج الفرتتني الزمنيتني  -الع�رص التوراتي والع�رص احلا�رض  -ب�أية حال من
الأحوال ب�سالم .بل �أدت �إىل ن�شوب خالف بني اليهود من ذوي الأ�صول املختلفة داخل
التجمعات اليهودية والحقًا داخل الدولة؛ لأن ا�ستدعاء هذا الع�رص التوراتي ال�سحيق
كان م�صحو ًبا برف�ض املا�ضي القريب ،الذي مل يكن فيه اليهود � اً
أبطال ،و�إمنا «طفيليني»
يف خدمة �شعوب �أجنبية� .أما يف املجتمع اليهودي اجلديد فيجب خلق يهود م�ستقلني
و�أقوياء� ،أي خلق يهود جدد .هذا اليهودي اجلديد يجب �أن ي�ضع ن�صب عينيه م�آثر
اليهود الأبطال يف الع�رص التوراتي ولي�س الأفعال ال�ضعيفة �إبان ال�شتات� .إال �أن امل�شكلة
تكمن يف �أن املهاجرين اليهود مل ي�أتوا من املا�ضي البعيد ،من الع�رص التوراتي ال�سحيق،
بل جاءوا من املا�ضي القريب ،من نهاية القرن التا�سع ع�رش وبدايات القرن الع�رشين ،من
بولندا ورو�سيا و�أملانيا.
غري �أن بن جوريون وحوارييه من اخلالوت�سيم مل يعووا ناقديهم �أي اعتبار ،و�أخذوا
يف حتقيق ر�ؤيتهم ،فكانوا ينظرون للهجرات اليهودية �إىل فل�سطني ،لي�س فقط على �أنها
انتقال جغرايف من املنطقة «�س» يف �أوروبا �إىل املنطقة «�ص» يف قلب املنطقة العربية ،و�إمنا
هي العودة .العودة �إىل «بالد الآباء» .كان على العائد �أن ميحو ال�سري الذاتية للذكريات
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الل�صيقة باملا�ضي القريب ،و�أن يحل حملها ذكريات الع�رص التوراتي الأ�سطوري .ومن هذا
أي�ضا تكوين
ال�سياق فالهجرة اليهودية �إىل فل�سطني ،مل تكن تعني فقط تغيري املكان ،و�إمنا � ً
وحتديدا من هذا املنطلق كان �سعي
ذاكرة جماعية جممعة وم�ؤ�س�سة لليهود كج�سد واحد.
ً
بن جوريون لل�سيطرة والهيمنة ،لي�س فقط من �أجل �أن يحكم الدولة اجلديدة ،ولكن من
�أجل �أن يزرع ر�ؤيته لليهود لي�سوا ك�أبناء �شتات �ضعاف ولكن ك�أبناء تراث توراتي ،يزرع
بيد ويقاتل ب�أخرى ،يبني بيد ،ويدافع عن �أر�ضه باليد الأخرى .وكان بن جوريون يعتقد،
�أن رفاقه �أبناء موجات الهجرات الثانية والثالثة ،الطالئع ،اخلالوت�سيم ،هم وهم فقط من
يقوى على �أن يقود الأمة اجلديدة ليحقق ر�ؤيته يف بناء اليهودي اجلديد ،القوي ،الذي
ميتلك م�صريه بني يديه.
�أع�ضاء الهجرتني الثانية والثالثة ج�سدوا من وجهة نظر بن جوريون هذين املبد�أين
الأ�سا�سيني :رف�ض ال�شتات وخلق يهودي جديد .هذا اليهودي اجلديد الذي الينح�رص
أي�ضا يف العمل على �إجناز مبد�أ العمل اليهودي من
عمله يف الدفاع عن الي�شوف و�إمنا � ً
�أجل اليهود ومن �أجل اليهود فقط( ،عاوفدا يهودي) ،هكذا ُي ّ
�سطر بن جوريون معنى
ا�ستيطان فل�سطني كوطن لليهود:
لكننا ال ميكننا �أن ننظر �إىل فل�سطني باعتبارها جمال ا�ستثمار لل�شعب اليهودي.
بالن�سبة لنا فل�سطني هي مكان للعمل واال�ستقرار ،للحياة وللموت .الوطن القومي يف
فل�سطني يعني فقط العمل ال�صهيوين .يف الي�شوف اليهودي الي�صح �أن يوجد عمل �آخر
بجانب العمل اليهودي .العمل اليهودي هو احلياة يف وطننا القومي.40
هذا ما �أعلنه بن جوريون بحما�س .ومل يكن املق�صود بذلك هو العمل الفكري،
و�إمنا هو العمل اجل�سدي ،البدين .فكلمة (عافودا) تعني يف العربية العمل وتعني كذلك
م�ضنيا،
العبادة .فالعمل البدين هو �أمر مقد�س ،كلما ازداد حدة� ،أي كلما �أ�صبح العمل
ً
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كان و�سيلة حقيقية لتحقيق الذات .يف هذا ال�سياق يكتب �شموئيل دايان (-1891
)1968؛ �أحد م�ؤ�س�سي حركة القرى التعاونية املعروفة با�سم الكيبوت�سات ،ما يلي:
ل كل ذرة من كياننا ،فلم يكن لدينا �أي �شيء �آخر طوال اليوم الطويل من
العمل مي أ
قبل الفجر ب�ساعتني حتى بعد حلول الظالم ...لذا فمن الوا�ضح �أننا مل يكن ب�إمكاننا
االنت�صار على �أنف�سنا ب�أية طريقة �أخرى ،مل يكن لنا لننت�رص على �أنف�سنا �إال من خالل
العمل.
نعم لعل الرابط الأ�سا�سي والعامل امل�شرتك الأعظم بني مهاجري املوجتني الثانية
والثالثة هو �إميانهم ب�أهمية العمل اجل�سدي و�أنه الطريق الوحيد ،لبناء الوطن اليهودي
اجلديد .ويف ذات الوقت تقليلهم من �ش�أن العمل الفكري ،الذي برع فيه اليهود يف
ال�شتات و�أ�صبحت هناك العديد من الأ�سماء اليهودية التي ملعت يف جمال الفل�سفة والفكر
الأوروبي� .أما بالن�سبة لنب جوريون ورفاقه من اخلالوت�سيم فلم يكن «للعمل الفكري»
دور حموري يف عاملهم اجلديد .41يف خطاب له �أمام اللجنة املركزية حلزب ماباي يف
عام  1937و�صف يت�سحاك بن �أهارون (42)2006-1906؛ �أحد القيادات العمالية،
ورفيق بن جوريون يف العمل ال�سيا�سي احلزبي ،و�صف و�ضع الثقافة واملثقفني يف
الي�شوف بالكلمات الآتية:
�إذا ما ت�أملنا و�ضعنا احلايل ،لأمكننا القول �إنه ال يوجد يف حركتنا احلالية �أي مركز
فكري ،فال جمال هنا لتبادل الآراء وانعكا�سها ،ال جمال هنا لدرا�سة وتطوير و�إي�ضاح
�أفكارنا .فاحلياة العملية ال تتوافق مع �أي ن�شاط فكري .فال توجد الآن مثل هذه املراكز
بني العمال.43
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ووفقًا لربوتوكول جل�سة النقا�ش فقد قاطع يو�سف �شربينت�ساك 44ابن �أهارون يف
جملته الأخرية و�س�أله ب�سخرية «متى كان يوجد مثل هذه املراكز الفكرية؟ هل ميكن �أن
تعطينا اً
مثال لذلك؟» �إال �أننا ال يجب �أن نخدع مبقولة ابن �أهارون �أو برد الفعل ال�ساخر
ل�شربينت�ساك .فالعمل البدين ب�صفة خا�صة كان هو الأهم يف الي�شوف .كما �أن عدم وجود
مراكز فكرية ال يعني بال�رضورة عدم وجود �أي �شكل من �أ�شكال «العمل الفكري».
فبكل ت�أكيد �أفرز الي�شوف ه�ؤالء املثقفني الذين كانت �أعمالهم الفكرية تخدم فكرة
العمل البدين وتربزه وتع�ضد بذلك �أنظومة اال�ستيطان ال�صهيوين لفل�سطني .ففي الأعمال
الأدبية اخلا�صة بحاييم ناخمان بياليك ،)1934-1873( 45ومو�شى �سميالن�سكي
( ،)1953 -1874و�آرون ديفيد جوردون ( ،)1922 -1856ويو�سف حاييم بريرن
( ،)1921 -1881و�شا�ؤول ت�رشني�شوا�سكي ( ،)1943 -1875وياكوف كاهان
( ،)1960-1881وديفيد �شيموين ( ،)1956-1886ويعقوب في�شمان (-1881
 ،)1958و�صمويل يو�سف �أجنون ( ،)1970 -1888و�أوري ت�سفي جرينربج
( ،)1970-1888وناتان �ألرتمان ( ،)1970-1910جند �أنها جميعها تدور حول
حب الوطن ،وحب العمل ،والقومية ،و�إحياء امل�آثر التوراتية ،ورف�ض ال�شتات ،و�إعادة
46
تطبع ب�أدب وطني� -صهيوين.47
ميالد وطن جديد � .أي �أن الي�شوف قد َّ
�إذن ،فرف�ض ال�شتات وال�سيطرة على العمل كانا املبد�أين الأ�سا�سيني اللذين تبناهما
أي�ضا �أبناء موجتي الهجرتني الثانية والثالثة .غري �أن
الكيان االجتماعي للي�شيوف وبالتايل � ً
الباحث يف تاريخ املوجتني الثانية والثالثة �سيكت�شف �أنه بني موجتي الهجرتني يوجد تباين
من حيث الأهمية يف �صالح موجة الهجرة الثالثة ،فهي تتبو أ� يف الرواية التاريخية اليهودية،
منزلة خا�صة ولها القيادة مقارنة مبوجات الهجرة اخلم�سة .وقد حتدث بن جوريون �أمام
اله�ستادروت عام  1928حول �أهمية كل موجة من موجات الهجرة املختلفة .فعلى
الرغم من �أن �أع�ضاء الهجرة الأوىل قد بد�أوا يف بناء امل�ستوطنات ،ف�إنهم مل يعدوا عملهم
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هذا عملاً
مقد�سا« ،و�إمنا نظروا �إليه على �أنه عمل ق�رسي ،جربي م�ؤقت ومرحلة انتقالية
ً
لطبقة �أخرى ،وكانوا ي�سعون �ش�أنهم �ش�أن املزارعني المتالك الأرا�ضي ورغد العي�ش».48
خطرا على كينونة امل�رشوع ال�صهيوين يف
ومن خالل �سعيهم لرغد العي�ش �أ�صبحوا ميثلون
ً
فل�سطني .فبالن�سبة لنب جوريون مل يكن امل�رشوع ال�صهيوين جمرد امتالك للأرا�ضي ،و�إمنا
�أكرث من ذلك ،فهو ال�سيطرة على تلك الأرا�ضي ،تلك ال�سيطرة التي لن تتم �إال من خالل
اال�ستيالء على العمل .ووفقًا لنب جوريون مل يبد أ� العمل يف فل�سطني �إال بو�صول الهجرة
الثانية .فقد ت�سلم �أع�ضاء الهجرة الثانية راية العمل و�أنقذوا امل�رشوع ال�صهيوين يف البالد
قبل الإفال�س القومي والأخالقي« .لقد �أعطى العمال اليهود (من �أفراد موجة الهجرة
الثانية) لعملنا يف هذه البالد تلك القاعدة الأخالقية التي كانت قد انفلتت ،وبثوا فيه
روح القومية و�أ�ضاءوا له ر�ؤية عظيمة للخال�ص الب�رشي» .49فالهجرة الثانية قد و�ضعت
بعملها وجهدها العمل ال�صهيوين على الطريق ال�صحيح� .أما الهجرة الثالثة فكانت متثل
لنب جوريون الإجناز والكمال يف قيم العمل بفل�سطني ،ومل يكن �أع�ضا�ؤها جمرد عمال
فقط ،هاجروا من مكان ملكان ،ال ،بل ر�أوا يف �أنف�سهم طالئع اال�ستيطان اليهودي يف
فل�سطني� ،أو كما يطلق عليهم بالعربي خالوت�سيم.
حرفيا :الرواد �أو الطالئع  -هو م�صطلح حما�سي ،ولكنه
م�صطلح (خالوت�سيم) -
ًّ
ذو معنى يختلف على �سبيل املثال عن امل�صطلح الأمريكي «روح الرواد» .ففي الواليات
املتحدة تربز «روح الرواد» فكرة الفردية واجل�سارة واملخاطرة� .أما يف العربية احلديثة
فريمز (اخللوت�س) ب�صفة خا�صة �إىل خدمة الفكرة املجردة واحلركة ال�سيا�سية واجلماعة.
وكم�صطلح توراتي ال يعني فقط القتال من �أجل الأمور الإلهية يف املقام الأول (ال�سفر
أي�ضا التحرر واالبتهاج واخلال�ص .ثم �أ�صبح م�صطلح
الرابع ،مو�سى ،)32 ،32 ،و�إمنا � ً
(اخلالوت�سيم) ي�ستخدم يف الي�شوف والحقًا يف الدولة ككلمة �أ�سا�سية لها العديد من
اال�شتقاقات؛ مثل الريادة ،والإخال�ص ،و�أهل الثقافة والتعليم ،والنخبة ،وروح الرواد،
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وج ِمعت مع بع�ضها
وقيم الرواد ،بل و� ً
أي�ضا �أخالق الرواد .لقد كانت كلمات خلطت ُ
ب�أ�سلوب معقد مدفوعة بقوى عاطفية هائلة؛ بحيث �إنها ال تزال ت�ستخدم حتى اليوم يف
�إ�رسائيل ،من �أجل �شحن وتعبئة الر�أي العام املجتمع لق�ضية ما.
فيما يخ�ص اخلالوت�سيم الذين و�صلوا يف �إطار الهجرة الثانية ،وب�صفة خا�صة يف
الهجرة الثالثة �إىل فل�سطني وبذلك احتلوا قمة الهرم االجتماعي يف الي�شوف ،فقد كان
العمل البدين هو املفتاح ال�سحري ملعرفة الذات .فكانوا يعملون يف احلقول وهم يعتقدون
أخريا يف فهم احلياة .فحينما ملكوا العمل ،ملكوا �أنف�سهم وملكوا احلياة.
�أنهم قد بد�أوا � ً
حد بعيد مع الدين .وكان نبي ديانة العمل
كان العمل لدى بع�ض الرواد يت�ساوى �إىل ٍّ
ال�صهيوين يف فل�سطني تلك هو �آرون ديفيد جوردون ( ،)1922-1856الذي كان
ذا ت�أثري عظيم على روح العمل يف الكيان الي�شويف ومن بعده الكيان الإ�رسائيلي ،ذلك
الت�أثري الذي امتد لع�رشات ال�سنوات بعد وفاته .50يف �سن ال�سابعة والأربعني كان رجلاً
مري�ضا ذا حلية غزيرة يعمل يف حقول فل�سطني .و�رسعان ما اكت�سب لدى الرواد
�ضعيفًا
ً
ال�شباب ،الذين �أطلقوا عليه ا�سم (هازاكني) �أي «العجوز» ،مكانة كبرية .فتعاليمه كانت
ً
غام�ضا من الت�صوف اليهودي وعلم الزراعة وال�صهيونية واال�شرتاكية ،وبنف�س
خليطا
ً

�سوق �أن اليهود لن يتحرروا �إال �إذا خدموا �أنف�سهم
هذا الرتتيب وفقًا لأهميتها .وقد ّ
ولأنف�سهم� ،أي �أن حترير النف�س اليهودية يف فل�سطني لن يكون �إال بالعمل ،فكان العمل
ميثل له الدين اجلديد لليهود� ،إن اتبعوه �شيدوا وطنهم اجلديد يف فل�سطني ،و�إن حاجوا عنه
باءت الفكرة ال�صهيونية ومعها الكيان اليهودي يف فل�سطني باخليبة والف�شل .وعليه فقد
حث �أتباعه ومريديه على �أن يكونوا من املتحم�سني للعمل وللعمل فقط .فباعتبارهم يهو ًدا
ال يجب عليهم العي�ش من �أفكارهم ومفاهيهم ،و�إمنا من عرقهم وجهدهم وعملهم� .أما
يف امل�ساء فكان ين�ضم ل�شباب العمال الذين كانوا يرق�صون بعد �ساعات العمل الطويلة
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وكانوا ي�شكلون ما ي�شبه حلقات الذكر ال�صوفية ،مرددين الأنا�شيد والأغاين التي حتث
على العمل� ،إىل �أن �أن ي�صلوا لنوع من الن�شوة الروحانية.
الريادة �إ ًذا يف الرواية ال�صهيونية التاريخية ،لي�ست ت�ضحية �أو قربانًا ،و�إمنا هي حتقيق
للذات .وال يتم حتقيق الذات �إال من خالل عالقة الفرد باجلماعة ال�صهيونية .فالرائد
�شخ�ص فردي �إال �أنه ال ي�سعى �إىل مال �أو جاه �أو لتحقيق م�أرب �شخ�صي ،و�إمنا ميثل
املبادئ اال�شرتاكية يف �صورتها اليوتوبية ،فهو فرد ولكنه يهب حياته لإر�ضاء و�إعالء �ش�أن
اجلماعة اليهودية؛ لأنه ال وجود لفرديته من دون اجلماعة.51
بالإ�ضافة �إىل �آرون ديفيد جوردون بزغ جنم يو�سف ترومبيلدور (-1880
 )1922والذي �أ�صبح �أحد �أهم الآباء الروحيني حلركة الرواد وفل�سفة العمل ال�صهيونية.
قدم ترمبيلدور �إىل فل�سطني عام  1912وكان مع حبه و�إخال�صه لقيام دولة يهودية يف
عرف يف هذا الإطار دور الرواد يف بناء املجتمع اليهودي
فل�سطني يقد�س العمل ،و ُي ّ
اجلديد كالتايل:
نحن نحتاج لرجال م�ستعدين لفعل �أي �شيء ...فيجب علينا �أن جنند جيلاً لي�س
اً
رجال مثل الق�ضبان احلديدية ،مرنة ،ولكنها من
له �أي اهتمامات �أو �أية هوايات ،نريد
اً
رجال كالدراجات؟ �أنا
احلديد ،ميكن ت�شكيلها كما ن�شاء من �أجل املاكينة القومية .نريد
هي تلك الدراجة� .إذا ما احتاجت لأي م�سمار �أو �صمولة �أو حتى حدافة  -خذين! هل
يجب حفر الأر�ض؟ �أنا �أحفرها .يجب �إطالق النار ،هل حتتاجون �إىل جندي؟ �أنا هو
هذا اجلندي� ...أنا �أج�سد فكرة اخلدمة ،ف�أنا م�ستعد لأي �شيء .ف�أنا ال �أعرف �سوى �أمر
واحد  -البناء ،بناء الوطن اجلديد.52
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على الرغم من النغمة اال�ستعرا�ضية والربوباجنداية ،ف�إن اخلالوت�سيم ميثلون يف
الذاكرة اجلماعية الإ�رسائيلية البناة احلقيقيني للي�شوف اليهودي ورواد اال�ستيطان يف
فل�سطني .وبغ�ض النظر عن دور الرواد مقارنة بباقي املهاجرين ،غري �أن ما يهمنا هنا
هو �إي�ضاح تركيبة املجتمع نواة املجتمع الإ�رسائيلي طبقًا للرواية ال�صهيونية الر�سمية التي
كانت من جهة و�أمام الر�أي العام العاملي تقدم اليهود يف فل�سطني على �أنهم ج�سد واحد
تفرق يف
عانى اال�ضطهاد يف ال�شتات وحق له وطن جديد ،غريها ومن جهة �أخرى ّ
الداخل اليهودي ،بني �أبناء هذا اجل�سد الواحد .وال يعنينا بالدرجة الأوىل احلكم على
اال�سرتاتيجية ال�صهيونية يف تناولها للمجتمع اليهودي يف فل�سطني .الأمر الأهم هنا هو
�أن درا�سة حركة الرواد متهد لنا الطريق ال�ستك�شاف مالمح الهرم االجتماعي يف الي�شوف
الإ�رسائيلي ،الذي مثلت فيه امل�ستوطنات الزراعية ب�أع�ضائها ،والرواد ،اخلالوت�سيم،
أي�ضا يف �أيدي القليل من
والعمال الزراعيني قمة هذا الهرم� .أما ال�سلطة ال�سيا�سية فكانت � ً
الرواد ،الذين ا�ستقروا يف املدن ،وكذلك يف �أيدي بريوقراطيي احلزب .53وعليه فالرواد
اخلالوت�سيم ،خا�صة ه�ؤالء الذين جاءوا مع الهجرة الثانية والهجرة الثالثة من رو�سيا
وبولندا ،اعتربوا مبثابة �صفوة الي�شوف� .أما الطبقة الو�سطى باملدن التي ت�أ�س�ست حدي ًثا -
مثل تل �أبيب ورمات جان �أو ا�ستوطنت يف حيفا  -والتي مل ت�سهم ب�صورة �أ�سا�سية يف
التطور االقت�صادي والثقايف للي�شوف ،فقد مت جتاهلها من ال�سلطة الرمزية وال�سيا�سية.
با�ستثناء االختالفات الأيديولوجية الداخلية احلادة يف بع�ض الأحيان وعدم االتفاق حول
تق�سيم املوارد العامة� ،إال �أن القيادة وال�سيادة كانت يف �أيدي الرواد من اخلالوت�سيم.
من الرتكيبة االجتماعية ن�صل مع القارئ يف جهودنا لتعريفه بالكيان اليهودي داخل
فل�سطني �إىل املالمح العامة لهذا الكيان .فلقد اعترب الي�شوف نف�سه مبثابة �أقلية �صغرية
و�ضعيفة حما�رصة من العرب من جهة وال�سلطة الربيطانية من جهة �أخرى .بالإ�ضافة
لذلك فكان لزا ًما عليهم التكيف مع ف�ضاء جغرايف ومناخي خمتلف عما عليه احلال يف
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�أوروبا .فاملناخ �شبه اال�ستوائي والرمال وامل�ستنقعات واملاالريا كل ذلك كانت عوامل
تهدد الوجود اليهودي القادم من مناخ �أوروبي يختلف عن املناخ ال�صحراوي ال�رشق
�أو�سطي .لذا فقد اعترب امل�ستعمرون اليهود اختيار هذا الوطن مبا فيه من م�صاعب وخماطر
مبثابة ملحمة بطولة وت�ضحية .وقد �أ�سهمت هذه الت�صورات وكذلك البناء االجتماعي
للواقع �إىل متا�سك احلركة ال�صهيونية ،وخلق ما ميكن ت�سميته بالهوية اجلماعية ،التي
كانت جز ًءا من هوية الفرد�( .أدام من هاي�شوف) �أي «الإن�سان الي�شويف» ،معناه �شخ�ص
متح�رض وم�سئول ،وعلى �أمت اال�ستعداد للت�ضحية بنف�سه من �أجل حتقيق �أهداف جماعية.
ويف املقابل يح�صل «الإن�سان الي�شويف» على خدمات مادية واجتماعية تتمثل يف
الرعاية ال�صحية والتعليم والعمل .مثل هذه ال�سيا�سية اخلا�صة «بالفعل والفعل املقابل»
كان ميولها �صندوق «الدعم الوطني» وهو �صندوق للأموال التي كانت ت�أتي يف �شكل
أي�ضا �شعور االنتماء والتبعية للي�شوف اعتربه الأفراد مبثابة الثواب
تربعات من اخلارج .و� ً
واملكاف�أة .وعلى الرغم من االختالفات االجتماعية داخل اجل�سد الي�شويف ،فيبقى �شيء
واحد م�ؤكد :لقد مثل الي�شوف نواة �أمة يهودية � -إ�رسائيلية ،قائمة على قومية ا�ستيطانية،
جمعت بينها املالمح اخلم�سة الآتية:
فل�سطني هي بيت يهودي م�ستقل ،و�صاحب �سيادة .ويحق لكافة يهود ال�شتات،
الذين ي�ؤمنون باملبادئ الأ�سا�سية لل�صهيونية ،الهجرة �إليها� .إال �أنه يجب يف البداية ت�شجيع
دميوجرافيا
«�أ�شخا�ص �أكفاء ومنا�سبني» للهجرة �إىل البالد� ،إىل �أن يتم تدعيم الي�شوف
ًّ
و�سيا�سيا وع�سكر ًّيا .وهذا معناه �أن التجهيزات والإعدادات ال�صهيونية يف
واقت�صاد ًّيا
ًّ
اخلارج كانت تركز يف اختيارها للهجرة �إىل الي�شوف على ال�شباب و�أ�صحاب اخلربة من
الرجال والن�ساء.
نظرا لأن زعماء العلمانية بالي�شوف مل يتمكنوا من تقدمي مربرات مقبولة �أو عملية
ً
لت�شجيع يهود ال�شتات على التحرك والقدوم لفل�سطني ،مت الرتويج للجماعات اليهودية
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يف الي�شوف على �أنها امتداد مبا�رش لأمة يهودية قدمية ومفقودة تكونت من الع�رص
اليهودي  -التوراتي يف �أر�ض �إ�رسائيل .وقد توافد املهاجرون اجلدد وامل�ستوطنون انطالقًا
من ت�صور وفكر «مرياث التقاليد اليهودية القدمية» يف فل�سطني� .أما املنتظر منهم فكان
ا�ستمرار الأعمار والزعامة لذلك املوروث القدمي يف هذا الع�رص العلماين احلديث.
ولدفع عملية اال�ستيطان يف فل�سطني وجلعلها �أكرث جاذبية للمهاجرين ،ا�ستخدمت
بع�ض العنا�رص والرموز اليهودية – الدينية القدمية ب�صورة انتقائية .امل�صدر الرئي�سي كان
التوراة ،وي�ضاف �إليها بع�ض الن�صو�ص الأخرى؛ مثل على �سبيل املثال ق�ص�ص البطوالت
اليهودية متمثلة يف كتاب املكابيا و�أ�ساطري العهد «التوراة» مثل ي�شوع بن نون ،بالإ�ضافة
لعدد من الأفكار من حقبة التنوير اليهودي الأوروبي من القرنني الثامن ع�رش والتا�سع ع�رش.
ولعل اعتماد اللغة العربية اً
بدل من اليدي�شية ،وهي اللغة التي كان يتحدثها غالبية
املهاجرين اليهود يف فل�سطني ،كان اختيار العربية مبثابة القرار الأكرث ثورية .فلم يكن
اختيار العربية جمرد رمز لالبتعاد عن الثقافة التي ن�ش�أت يف ال�شتات و�إعادة الإحياء املزعوم
أي�ضا الت�رسيب غري املق�صود للم�صطلحات الدينية والرموز
للع�رص التوراتي فقط ،و�إمنا � ً
الثقافية �إىل الهوية اجلماعية للي�شوف.
كجزء من جتربة علمنة الرموز والن�صو�ص الدينية والفكر اجلماعي مت ت�شييد تقومي
جممعي لإعادة ت�أويل الأعياد واملنا�سبات الدينية .فبجانب الأعياد اليهودية مثل عيد
الف�صح � -أعيد تف�سريه على �أنه «يوم التحرير»  -عيد �سكوت كعيد لالحتفال بالأر�ض
والطبيعة ،اليوم اخلام�س ع�رش من �شهر �شباط كعيد لزراعة الأ�شجار والغابات ،وكذلك
اً
وكرنفال
أي�ضا على �أنه عيد الربيع ،وكذلك عيد البورمي باعتباره يو َم احتفال �شعبي
� ً
خا�صة يف تل �أبيب ،وذكرى يوم مترد وا�ستب�سال باركوخبا �ضد الإمرباطورية الرومانية،
كعيد للبطولة .بالإ�ضافة �إىل ذلك مت �إ�ضافة عيدين دنيويني جديدين؛ هما ذكرى وفاة
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دفاعا
يو�سف ترومبيلدور ،ك�أول �أبطال الي�شوف والذي �سقط طبقًا للرواية ال�صهيونية ً
عن امل�ستوطنة ال�شمالية ال�صغرية تل خاي وذلك يف احلادي ع�رش من �آذار ،بالإ�ضافة �إىل
االحتفال بيوم الت�ضامن العاملي للربوليتاريا ،عيد العمال يف الأول من مايو.
كان وراء هذا الإعداد والعمل الدءوب لإحياء الكيان اليهودي يف فل�سطني العديد
والعديد من الأ�شخا�ص وامل�ؤ�س�سات .بلورة وت�شكيل املجتمع الي�شويف ومن بعده الدولة
الإ�رسائيلية يف �أربعينيات وخم�سينيات القرن املا�ضي مل يت�أثرا ب�أحد كما ت�أثر ب�شخ�ص
ديفيد بن جوريون ،والذي كان دوره على درجة كبرية من الأهمية بالن�سبة لت�شكيل
الهيمنة الأ�شكنازية ،كما �سيربز التحليل التايل.

بن جوريون والهيمنة
ال ميكن ت�صور �إ�رسائيل بدون �شخ�ص ديفيد بن جوريون باعتباره م�ؤ�س�سها الدينامو
انعكا�سا لأفكار بن جوريون
املحرك لها .بل �إن كينونة الدولة نف�سها ميكن اعتبارها
ً
نف�سه .54ويقول بيرت ميدينج؛ �أ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية باجلامعة العربية بالقد�س« :ال ميكن �أن
يكون هناك مثال �أف�ضل للدرا�سة مثلما هو احلال يف درا�سة ال�سيا�سي بن جوريون» .55لقد
زعيما ذا كاريزما خا�صة ،56مبفهوم عامل االجتماع الأملاين ماك�س فيرب.57
كان بن جوريون ً
وعلى ذلك فهو لي�س فقط �صاحب ر�ؤية ووا�ضع معايري والزعيم الأيديولوجي ليهود
أي�ضا احلاكم املطلق� ،أو �إن �شئتم الديكتاتور .58ووفقًا لتف�سري ميدينج ،مل
فل�سطني ،و�إمنا � ً
�سيا�سيا وفكر ًّيا� ،إال �أنه
يكن بن جوريون �صاحب نظريات �سيا�سية ،بل كان �ضعيف الفكر
ًّ
كان �صاحب ت�أثري يف م�ستمعيه ومريديه .59موقف ميدينج هو موقف الأكادميي الدار�س،
�إال �أنه ال يف�رس بع�ض الأبعاد يف �شخ�صية بن جوريون كرجل �سيا�سة .فنب جوريون كان
كاريزميا� ،إال �أن تطور الي�شوف �إىل دولة ت�سمى ب�إ�رسائيل ال ميكن
زعيما
بكل ت�أكيد
ً
ًّ
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تف�سريه من خالل ذلك فقط .فهو ت�رصف كزعيم بنف�س تلك الطريقة التي و�صف بها
فيرب الزعيم الكاريزمي .كذلك كانت خطبه هامة ،60حتى �إن مل تكن بكل ت�أكيد الأكرث
�أهمية.
كل هذه التف�سريات لي�ست كافية .فهي ت�ضع املجتمع ،الذي كان لنب جوريون فيه
دور قيادي بارز ،يف اخللفية وتتغا�ضى عن العالقة اجلدلية بني ال�سيا�سي ديفيد بن جوريون
وبيئته التي �أثر فيها بداية مع الي�شوف – والحقًا الدولة – وكيفية تعامله مع حلفائه
وخ�صومه على حد �سواء .61نعم لقد جنح بن جوريون يف القيادة ال�سيا�سية وهو ما
�أجمع عليه العديد من رجال االجتماع ال�سيا�سي يف �إ�رسائيل؛ مثل كيمريلينج و�شابريو
وبن بورات .62وينبغي قبل كل �شيء وحتى ميكن لنا حتليل دور بن جوريون �أن نتناول
بداية عالقته بطبقة العمال وكيفية �صعودها حتت قيادته لقمة الهرم االجتماعي وال�سيا�سي
يف �إ�رسائيل ،وهو ما يعني تناول هيمنة يهود �أوروبا من الأ�شكناز على قيادة الدولة.63
وبهذا املنظور للوجود الهيمني االقت�صادي  -الثقايف لإحدى الطبقات يجب حتليل دور
بن جوريون من �أجل �إي�ضاح دوره للقارئة والقارئ من جهة وفهم الهيمنة الأ�شكنازية
على �إ�رسائيل من جهة �أخرى .وال يتناول الأمر هنا �شخ�صية بن جوريون يف حد ذاتها،
و�إمنا وبنحو �أكرث عمقًا يتمحور حول �آرائه واجتاهاته فيما يتعلق بالأيديولوجية ،واحلزب،
ونقابة عمال اله�ستدروت ،وبالتايل النواة امل�ؤ�س�ساتية لكيان الدولة ال�صهيونية.

بن جوريون :اليهودي اجلديد والزعيم احلديث
معا�رصا لأنطونيو جرام�شي� ،إال �أن ذلك ال يعني بالن�سبة
لقد كان بن جوريون
ً
للم�ضمون اخلا�ص بنا �أكرث من �أن �أفكار وت�صورات جرام�شي ما هي �إال نتاج ع�رص كان
بن جوريون �أحد معاي�شيه .يتحدث جرام�شي يف �إحدى كتاباته عن الزعيم احلديث،64
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وهو يعتمد يف ذلك على مكيافيلي والذي كان له دور حموري عند جرام�شي يف حتليله
لرجال ال�سيا�سة .غري �أن جرام�شي يختلف عن مكيافيلي يف تعريف الزعامة ،فنجد لدى
مكيافيلي �أن الأمري مبعنى القائد والزعيم هو �شخ�ص واحد فقط� ،أما جرام�شي فهو يو�ضح
جم�سما ،فهو ال ميكن �إال
حقيقيا وال ميكن �أن يكون فر ًدا
�شخ�صا
�أن «الزعيم احلديث لي�س
ً
ً
ًّ
ؤ�س�سيا» .65هذا الكيان امل�ؤ�س�سي هو احلزب ...« :هذا معناه العالقات
�أن يكون كيانًا م� ًّ
عمدا ً
جديدا
منطا
ً
الداخلية املختلفة للقوى املتناف�سة داخل احلزب الواحد ،الذي ي�ؤ�س�س ً
للدولة،
ومنطقيا ف�إنه قد �أ�س�س لهذا الغر�ض».66
ًّ
ف�إذا �أردنا تو�صيف ذلك مع مكيافيلي ،لوجدنا عنده «زعامة جديدة يتم الو�صول
67
�إليها بوا�سطة �أ�سلحة الإن�سان ال�شخ�صية من الرباعة واملهارة»
وحتديدا مثل هذه الزعامة
ً
هي ما ق�صدها جرام�شي .مثل هذه الزعامة التي يجب التطلع �إليها ومن ثم اال�ستيالء عليها
� اً
أول ،وهو الأمر الذي يعد وفقًا جلرام�شي �أكرث �صعوبة من توثيق �أوا�رص ال�سلطة املكت�سبة
واملحافظة عليها .68ويوجد العديد من الأمثلة التاريخية التي تو�ضح العالقة بني الو�صول
�إىل احلكم واملحافظة عليه ،فيذكر مكيافيلي ك�أحد الأمثلة ملثل هذا النوع من الزعامة
مو�سى وبني �إ�رسائيل .فقد اتبع بنو �إ�رسائيل مو�سى ب�سبب قمعهم يف م�رص كعبيد .وعليه
فاتباعهم ملو�سى جاء من �أجل حتريرهم من العبودية ،ال من �أجل �أن ي�صبح عليهم رئي�س.
فموافقة اليهود على مو�سى كمحرر ،مل تثنيهم عن رف�ضه لهم كرئي�س .69هذه ال�صورة
كثريا ما مت اقتبا�سه من قبل احلركة ال�صهيونية .فكانت
التاريخية �أو لنقل امل�شهد التوراتي ً
الوكالة اليهودية حتت قيادة بن جوريون ،هي هذا الزعيم احلديث ،الذي كان هدفه منح
اليهود املقموعني يف �أوروبا حياة �آمنة وحرة يف وطن جديد .وكانت �صورة النبي مو�سى
التاريخية ،هو التحدي الذي كان يجابه بن جوريون ،فهو كان على قناعة ب�أنه ال يكمن
حترير اليهود بجلبهم �إىل فل�سطني ،بل ب�إقامة دولة لهم يف فل�سطني ،يكون هو وهو فقط
يف بدايتها امل�سئول القيادي لها .وبالتايل فواجبه ،هكذا كانت ر�ؤية بن جوريون ،لي�ست

196

الف�صل الثالث

فقط �إنقاذ اليهود من خالل هجراتهم �إىل فل�سطني ،بل بت�سويق نف�سه كالزعيم ،و�إن �شئتم
نبي اليهود احلديث.
هنا جند املفتاح لتطبيق مفهوم الهيمنة يف ال�صهيونية البنجوريونية وت�شييدها
ملجتمع الي�شوف اليهودي يف فل�سطني ومن ثم الحقًا يف املجتمع الإ�رسائيلي .ومثلما
كان مو�سى نبي اهلل هو ذلك الأمري الذي جنح يف حترير اليهود من قب�ضة الفرعون ،بزغ
جنم بن جوريون يف الرواية ال�صهيونية التاريخية كاملخل�ص والقائد والزعيم� ،أقام املجتمع
اليهودي يف فل�سطني وحرر يهود �أوروبا ال�رشقية من القهر واال�ضطهاد يف دولة ،فكانت
�إ�رسائيل مبثابة الدولة الأوىل واجلديدة لليهود ،وكان بن جوريون الزعيم اجلديد للمجتمع
اليهودي احلديث� .إال �أن بن جوريون كان بطبيعة احلال يعلم �أنه يف حاجة �إىل امل�ؤ�س�سات
التي تعينه يف �إدارة �شئون البالد والعباد ،فكان له دور �أ�سا�سي يف بناء وتقوية حزب ماباي،
وكان له دور قيادي يف بناء م�ؤ�س�سة النقابات العمالية ،اله�ستادروت ،وكذلك دوره يف
الوكالة اليهودية ،وهي تلك امل�ؤ�س�سات التي بدونها ال ميكن له �أن يكون �صاحب �أي ت�أثري
يذكر .70وبت�أملنا لكل ذلك ،ميكن لنا �أن نطلق على بن جوريون م�سمى الزعيم احلديث.
هذا املدلول م�شتق من ناحية من جرام�شي ،ومن ناحية �أخرى – كما �أو�ضحنا من قبل -
من مكيافيلي .وبالتايل فت�صور بن جوريون عن الزعيم ال�سيا�سي توافق مع ذلك الت�صور
اخلا�ص بجرام�شي وبكل ت�أكيد مع ت�صور مكيافيلي .فقد كتب بنف�سه ما يلي:
حتديدا ،فهو ال بد �أن يدرك
ال بد له  -الزعيم �أو القائد � -أن يعرف ما الذي يريده
ً
جيدا و�أن ي�ضعها ن�صب عينيه .كما يجب عليه �أن يعرف متى يحارب خ�صومه
�أهدافه ً
ال�سيا�سيني ومتى يجب عليه �أن ينتظر ويرتقب .يف الأمور الأ�سا�سية ال يجب �أن يكون
أبدا عن الدوران وهياكل ال�سلطة يف حالة
هناك حل و�سط.
ونظرا لأن الأر�ض ال تتوق � ً
ً
تغري دائم وم�ستمر ،لذا فيجب �أن يعاد النظر ب�صورة دائمة وم�ستمرة يف ال�سيا�سة املختارة
و�أهدافها.71
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وقد كان لنب جوريون ما �أراد فكان الزعيم ،بل والزعيم الأوحد .و�أ�صبح رئي�س
أي�ضا دولة �إ�رسائيل .وبذلك
الوكالة اليهودية ،قاد اله�ستادروت ،وحزب املاباي ،والحقًا � ً
متكن من ال�سيطرة على الدعائم احلا�سمة للهيمنة يف يده.

بن جوريون والأيديولوجية ال�صهيونية
�إن كانت الزعامة لنب جوريون ،فكيف كانت عالقة هذا الرجل مع الأيديولوجية،
مع الفكرة ال�صهيونية؟ كيف فهمها؟ وكيف مار�سها يف العمل ال�سيا�سي؟ يف البداية كان
الرتتيب والتنظيم ومن ثم الإدارة ،فقد احتل تنظيم الي�شوف ب�ؤرة اهتمام بن جوريون؛
لأن من ينظم البيت اليهودي يف فل�سطني ،ي�صبح رب هذا البيت وبالتايل امل�سيطر عليه.72
�إن ال�سلطة الناجتة عن عملية تنظيم الي�شوف تعد هي الدافع لكافة عمليات التطوير
والتحديث اال�شرتاكي  -االقت�صادي وال�سيا�سي داخل الي�شوف ،والحقًا داخل �إ�رسائيل
نف�سها.
�إن الت�شكيل الناجح للمنظمة املركزية والفعالة التي ت�سيطر على املوارد االقت�صادية
َم َّكن بن جوريون ورفاقه من ن�رش �أفكارهم بنجاح مما مكنهم من ال�سيطرة على املجتمع
ً
و�رشطا �رضور ًّيا م�سبقًا لهيمنتهم
العربي (الي�شوف) .فكان �أ�سا�س جناحهم التنظيمي،
الثقافية  -الأيديولوجية يف املجتمع؛ حيث كان يعد مبثابة قوة التنظيم ال�سيا�سي الذي
�أ�س�سوه وهيمنته على امل�ؤ�س�سات االقت�صادية لله�ستادروت ،واحلركة اال�ستيطانية
الزراعية ،ومكاتب التوظيف ،واالحتادات التجارية ،وامل�ؤ�س�سات االجتماعية.73
�إن فكرة تنظيم الي�شوف قد جاء بها زعماء ال�صهيونية من بلدانهم الأ�صلية يف �رشق
�أوروبا؛ حيث ميثل التنظيم واالن�ضباط
أ�سا�سيا يف ثقافتهم اال�شرتاكية ال�سيا�سية.74
ً
عن�رصا � ًّ
�سكرتريا
خا�صا مبا يحدث يف االحتاد ال�سوفيتي .فباعتباره
وقد �أبدى بن جوريون اهتما ًما ًّ
ً
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عاما لله�ستادروت ،وعلى الرغم من االنتقاد احلاد داخل حزبه ،فقد �سافر بن جوريون
ًّ
�إىل االحتاد ال�سوفيتي بذريعة رغبته لزيارة املعر�ض الزراعي .مل يكن بن جوريون نف�سه من
املعجبني ب�أية حال من الأحوال بالنظام ال�سوفيتي ،بل على العك�س من ذلك كان يبغ�ضه
وحارب طوال حياته فكرة اتخاذ النظام ال�سوفيتي كنموذج لإ�رسائيل .وعلى الرغم من
ذلك فقد ر�أى بن جوريون �أن و�ضع االحتاد ال�سوفيتي م�شابه لو�ضع اليهود يف الي�شوف،
فمثلما ت�سعى الثورة البل�شفية لبناء جمتمع �سوفيتي واحد من جمتمعات خمتلفة ،ت�سعى
�إ�رسائيل �إىل الهدف ذاته� ،أي بناء جمتمع يهودي متجان�س من يهود ذوي انتماءت جغرافية
وثقافية خمتلفة .ومثلما حدث مع الي�شوف اليهودي ،فقد تكون يف االحتاد ال�سوفيتي
جمتمع ميثل العمال فيه مركزية الأمة ال�سوفيتية اجلديدة .لقد انبهر بن جوريون بالنظام
ال�سوفيتي اجلديد لي�س ب�سبب حمتواه �أو ب�سبب �أنه يريد �أن ي�سلك دربه ،ولكنه �أعجب به؛
لأن النظام ال�سوفيتي قد و�ضع ن�صب عينيه هدفًا يتمثل يف خلق �أمة جديدة .75وكان هذا
حتديدا ما �أراده بن جوريون ورفقا�ؤه من خالل الفكرة ال�صهيونية.
ً
�إن التحقيق الفعلي لل�صهيونية ما هو �إال تنفيذ التغري التاريخي العميق الذي يدفع
ال�شعب اليهودي قد ًما .هذا التغري ال يتمثل فقط يف تغيري املكان ونقل �أعداد كبرية من
اليهود من بالد ال�شتات �إىل الوطن اجلديد ،و�إمنا يتمثل هذا التغيري يف تغري البناء والرتكيب
اال�شرتاكي  -االقت�صادي :نقل اجلموع اليهودية املجتثة من جمتمعاتهم القدمية و�إعادة
زرعهم وتر�سيخهم ،يف احلياة العملية والإنتاجية ،يف زراعة الأرا�ضي ،يف ال�سيطرة
على املهن الهامة باملجال الزراعي وال�صناعي واحلريف والعمل على الو�صول لال�ستقالل
االقت�صادي.76
للو�صول ملثل هذا التغري يف حياة اليهود كان ال بد  -وفقًا لنب جوريون  -من حدوث
ثورة ،ثورة روحية تعمل على حترير ال�شعب اليهودي من قيد التقاليد اليهودية .لقد وجد
كثريا بال�صهيونية الفكرية �أو الدينية،
بن جوريون ذلك يف ال�صهيونية ،ولكنه مل يكن يهتم ً
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�إمنا ال�صهيونية اال�شرتاكية؛ لي�س �إميانًا منه باال�شرتاكية؛ ولكن لأنها الأيديولوجية الأكرث
ت�سويقًا للعمل والعمال .وبالفعل كانت الأيديولوجية كما حملها الرواد من اخلالوت�سيم،
وكان على ر�أ�سهم بن جوريون ،هي ال�صهيونية اال�شرتاكية.77
ولفهم مفهوم ال�صهيونية عند بن جوريون نعود �إىل �أحد خطاباته يف عام :1933
تعترب ال�صهيونية  -وفقًا لوجودها وكيانها  -حركة ثورية .وال تكاد توجد �أية ثورة
�أخرى ذات ت�أثري �أبلغ من ال�صهيونية لتغيري حياة ال�شعب العربي ب�صورة تامة .فهذه لي�ست
ثورة الهيكل ال�سيا�سي واالقت�صادي ،ولكنها ثورة �إعادة بناء ال�شعب اليهودي اجلديد.
حتديدا� :إن الفكر ال�صهيوين و�أثره يف حياة ال�شعب اليهودي والتاريخ
ولأكون �أكرث
ً
اليهودي لهو �أمر ثوري ،فهو نوع من التمرد �ضد تقاليد مئات ال�سنني ،والتي تتوق يف
عجز �إىل اخلال�ص والتحرر .اً
فبدل من هذا احلنني العاجز يجب �أن نحل حمله الرغبة يف
املعرفة والأمل يف �إعادة البناء والإبداع على �أر�ض الواقع يف املوطن .اً
فبدل من االعتماد
على الآخرين ،اً
�شعبا م�ستقلاًّ
ذاتيا
ً
بدل من الدونية والت�سليم للأغلبية ،ن�صنع ً
ومكتفيا ًّ
و�سيد م�صريه .اً
فبدل من الوجود كتجار و�سما�رسة ن�سعى لوجود م�ستقل ل�شعب عامل
و�ضمن اقت�صاد مبدع.78
على �أر�ضه ِ
ولتنفيذ هذه الثورة كان الأمر يحتاج �إىل نظام �سيا�سي .بالن�سبة لنب جوريون كان
وا�ضحا �أنه لن يتمكن هو وزمال�ؤه من حتقيق الثورة ال�صهيونية �إال من خالل هيمنة
ً
العمال على الي�شوف؛ لأن هذه الهيمنة نبعت من الوجود واال�ستح�سان الداخلي للعمل
التنفيذي نف�سه .والعامل اليهودي يف الوطن هو يف حد ذاته الثمرة الطبيعية وكذلك نواة
هذه احلركة ،اخلالق واملخلوق يف �آن واحد .كل القوى والعوامل  -من حيث قدرتها
على دعم ودفع التحقيق والتنفيذ ال�صهيوين قد ًما  -تعد تلقائية� ،سواء كانوا يدركون �أم
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ال ،فهم اخلدم و�أدوات امل�ساعدة لإمتام وتنفيذ العمل اليهودي؛ لأن حتقيق م�ستوى عمل
وافر وقوي يف كل جماالت الإنتاج هو الهدف التاريخي لل�صهيونية العملية.79
وبذلك كانت الهيمنة العمالية القائمة على البنية التحتية االقت�صادية بالن�سبة
ً
و�رشطا ال غنى عنه للنه�ضة اليهودية ،والتي كان هو نف�سه
أمرا ال مفر منه،
لنب جوريون � ً
يحتل مركزها .فالزعيم الكاريزمي ديفيد بن جوريون قد �أثر و�صاغ احلياة ال�سيا�سية
واالقت�صادية والثقافية والع�سكرية يف الي�شوف ،وكذلك يف الع�رشين عا ًما التي تلت
ت�أ�سي�س الدولة.
يف مفهوم جرام�شي ميكن اعتبار بن جوريون «البابا املع�صوم من اخلط�أ» ،80الذي
�ألهم و�صاغ هيمنة الطبقة العاملة يف الي�شوف والحقًا يف الدولة .81وكانت �أهمية
بن جوريون تكمن يف حتقيقه �أهداف ال�صهيونية على �أر�ض الواقع� .إذ مل يكن جوهر
الثورة ال�صهيونية بالن�سبة لنب جوريون جمرد جلب اليهود من ال�شتات �إىل فل�سطني فقط،
و�إمنا  -وهو الأهم  -زرع تلك التجمعات اليهودية داخل فل�سطني .وعليه مل يكن
بن جوريون يرى الهجرة جمرد نقل يهود ال�شتات �إىل فل�سطني .فطلب احل�صول على
ت�أ�شرية وتذكرة ال�سفر على �إحدى البواخر لي�س هو الهجرة .وال تنتهي الهجرة بالنزول
يف ميناء فل�سطيني ،بل تبد أ� بالفعل مع العمل يف �أر�ض فل�سطني .فامل�شكلة الكبرية للهجرة
ال تكمن يف كيفية الو�صول للبالد ،بل يف القدرة على البقاء يف البالد والت�أ�صل فيها.82
�إن زرع ال�شعب اليهودي يف فل�سطني يعني بالن�سبة لنب جوريون �إنهاء حقبة
خ�صي�صا .وبناء مثل
ال�شتات وتربيته كيهودي جديد يف وطن قومي جديد �أوجد له
ً
هذا الوطن القومي ،ومن ثم حتقيق وتنفيذ امل�رشوع ال�صهيوين ،ال ميكن حتقيقه  -وفقًا
لنب جوريون � -إال من خالل املزيد من املهاجرين وبناء اقت�صاد قائم على العمل اليهودي.
حتدث بن جوريون عن «�صهيونية العمال» ،وهو ما يجعله يختلف عن غريه من التيارات
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ال�سيا�سية يف الي�شوف ،يف نقطتني �أ�سا�سيتني هامتني؛ هما ممار�سة ال�صهيونية واال�ستيالء
على العمل� .صهيونية العمال لي�ست �صهيونية براجماتية  -ادعائية؛ فهي لي�ست م�س�ألة
ر�ؤى و�آراء« ،و�إمنا هي �صهيونية ت�ضع الأفكار يف حيز التنفيذ والر�ؤى �ضمن ممار�سات
احلياة اليومية� ،صهيونية تطالب الفرد بتقدمي كل ما ي�ستطيع ،كل وقته ،حياته ،م�ستقبله،
م�صريه ،قوته وجهده دون �أي قيد �أو �رشط» .83ويف ب�ؤرة حتقيق ال�صهيونية و�ضع
بن جوريون «العمل» ،العمل ال�صهيوين ،العمل كعطاء وممار�سة ،وهذا معناه �أنه لن يتم
حتقيق وطن قومي لليهود يف فل�سطني بالعمل الروحاين ،و�إمنا بالعمل اجل�سماين.
انتهى عهد الكتب ،واملطبوعات ،والأعمال الفكرية العقيمة� ،سوف نبد�أ العمل
احلقيقي! ولن نعمل فقط ،و�إمنا �سوف ن�ستويل ون�سيطر ونهيمن ون�ستعمر ،نعم �سوف
ن�ستعمر الأر�ض واحلياة يف فل�سطني.84
من خالل العمل و�ضع بن جوريون �أ�س�س االرتباط بني ال�صهيونية واال�شرتاكية،
أي�ضا عن ال�صهيونية اال�شرتاكية ،والتي اعتربها ال�شكل الوحيد لل�صهيونية التي
وحتدث � ً
قوميا لليهود يف فل�سطني .بالن�سبة لنب جوريون فكل الأ�شكال
ميكنها �أن حتقق وط ًنا ًّ
املختلفة لل�صهيونية لي�ست �أحادية التكوين.
ال�صهيوين الفا�شي ،85الذي ي�سعى للدماء والقاذورات والعبودية ،ويحارب �ضد
أ�سماليا وجمتم ًعا
املارك�سيني والي�ساريني ،وال�صهاينة الربجواز ،الذين يريدون نظا ًما ر�
ًّ
طبقيا ،وال�صهيوين اال�شرتاكي ،الذي ي�سعى �إىل جمتمع عمايل حر و�إ�رسائيل ا�شرتاكية ،كل
ًّ
86
ه�ؤالء يلونون بدون �إذن �صهيونيتهم .
لقد ر�أى بن جوريون �أن الفرق بني هذه الأ�شكال الثالثة لل�صهيونية يكمن يف
«ال�صبغة» التي ُ�صبغت بها .فال�صهيوين الفا�شي يخلط بني �صهيونية كراهية العمال والوطنية
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املغاىل فيها والنزعات الديكتاتورية اال�ستبدادية� .أما �أتباع �صهيونية الربجواز فهم يربطون
بني �شهوة املك�سب وال�سعي لإيجاد �سيطرة طبقة من الأقلية الرثية على جموع ال�شعب
الفقرية العاملة .ويف املقابل يهتم ال�صهيوين اال�شرتاكي «بالدمج بني ال�صهيونية وال�سعي
لتحقيق الإن�سانية و�سيادة العمل احلر وامل�ساواة بني جموع ال�شعب وال�سالم العاملي».87
ومل يكل بن جوريون طوال حياته من الدفاع عن ال�صهيونية اال�شرتاكية والرتويج لها على
�أنها ال�صهيونية احلقيقية .كل �أنواع ال�صهيونية الأخرى مغلوطة وغري �صاحلة.
ال�صهيونية اال�شرتاكية تعني �صهيونية �شاملة ت�ستوعب داخلها كل املحتوى التاريخي
خلال�ص ال�شعب اليهودي ،دون �أي �رشط �أو م�ساومة �أو تنازل .هذه ال�صهيونية لن ت�سعد
بتحرير جزء فقط من ال�شعب ،و�إمنا تهدف �إىل حترير �شعب �إ�رسائيل كله .هذه ال�صهيونية
تنظر �إىل البالد على �أنها الوطن ولي�س جمرد بع�ض االمتيازات واملنافع ،ولكنها تهدف �إىل
جعلها وط ًنا لكل يهودي يعود �إليها.88
وبذلك ف�إن ال�صهيونية اال�شرتاكية ال تعترب بالن�سبة لنب جوريون وزمالئه الهدف،
و�إمنا هي الو�سيلة الأيديولوجية التي يتم بوا�سطتها حتقيق ال�سعي خللق �شعب قومي.
فالدولة امل�ستقبلية حتتاج �أن تكون م�ستقلة اقت�صاد ًّيا .وذلك ال�شعب القومي حديث الن�ش�أة
لن يكون لديه �أي م�ستقبل طاملا ظل يعتمد على الإعانات من بالد ال�شتات .و�سوف
ق�ضى عليهم �إذا مل يعدوا قوى عاملة يهودية اً
بدل من االعتماد على القوى العاملة غري
ُي َ
اليهودية يف البالد� .إن تف�سري بن جوريون املادي للأمة الوليدة والتي كانت ن�ش�أتها يف
املادية املارك�سية يعود جمد ًدا �إىل احلقيقة ال�ضمنية �أنه ال توجد هيمنة �سيا�سية بدون وجود
هيمنة اقت�صادية ،وهو ما يعني يف امل�ضمون ال�صهيوين �أنه بدون االقت�صاد اليهودي لن
تكون هناك دولة يهودية .وبعبارة �أخرى فاعتماد الأمة اليهودية على القوة العاملة العربية
يجعلها قوة ا�ستعمارية يهودية لي�س لها يف هذه البالد �أي م�ستقبل على الدوام.89
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�إذن فنب جوريون مل ينظر يف الأ�سا�س لل�صهيونية واال�شرتاكية على �أنهما كيانان
منف�صالن عن بع�ضهما ،وهو الأمر الذي �أدى �إىل و�صف الأيديولوجية ال�صهيونية
أي�ضا امل�صطلح
لنب جوريون على �أنها �صهيونية ا�شرتاكية .بالفعل ا�ستخدم بن جوريون � ً
«�صهيونية ا�شرتاكية» .ولكن �إذا ما ت�أملنا ب�صورة �أدق ما ق�صده بن جوريون حينما
حتدث عن ال�صهيونية اال�شرتاكية لوجدنا �أنه قد ا�ستخدم امل�صطلح الذي ا�ستخدمه
املفكر املارك�سي بر بوروخوف ( )1917-1881من قبل ،90ولكنه جرده من حيث
امل�ضمون واملحتوى متا ًما مثلما فعل بوروخوف يف مفهوم املارك�سية الأرثوذك�سية .ف�إذا
حتدث بن جوريون عن ال�صهيونية اال�شرتاكية فهو يهتم يف املقام الأول بالتوازي بني
الأيديولوجيتني وت�أثريهما الت�صاعدي يف الأمة التي يتم �صياغتها وت�شكيلها بوا�سطتهما.
أي�ضا ال�صهيونية
ومثلما كانت اال�شرتاكية تهدف �إىل خلق �أمة �سوفيتية جديدة ،كانت � ً
ت�سعى وتهدف �إىل خلق �أمة جديدة من يهود �أوروبا .وبذلك ت�صبح الأيديولوجيتان -
دائما مع
ال�صهيونية واال�شرتاكية  -وجهني لنف�س العملة الواحدة؛ حيث يرتبطان ً
بع�ضهما من خالل جتربة الثورة ال�صهيونية .ففي كلمته االفتتاحية �أمام االجتماع احلزبي
ملاباي عزز ت�صوره عن هذا الدور لال�شرتاكية وال�صهيونية.
ال�صهيونية واال�شرتاكية هما يف الأ�صل م�صطلحان واجتاهان لنف�س املمار�سة:
املمار�سة الإبداعية لأحد العمال اليهود ،والر�ؤية اخلا�صة بتلك املمار�سة والتي تهدف �إىل
ت�شكيل احلياة القومية وال�شخ�صية لهذا العامل وفقًا لل�صورة اخلا�صة بها؛ لأنه فقط من
خالل �صورة املجتمع الإبداعي للعمال ،الذين يتمتعون بنف�س القدر من احلرية وامل�ساواة،
ميكن �ضمان اال�ستقالل واالكتفاء الذاتي واحلرية وامل�ساواة لكل �أفراد ال�شعب اليهودي
وكل �شعوب العامل.91
�إال �أننا ال يجب �أن ننخدع بهذا التوازي اخلا�ص بنب جوريون فيما يتعلق بال�صهيونية
دائما على �أهمية الطبقة العاملة
واال�شرتاكية .فعلى الرغم من �أن بن جوريون قد �أكد ً

204

الف�صل الثالث

من �أجل خلق وبقاء الأمة اليهودية� ،إال �أن حتليله ال يتطابق ب�أية حال من الأحوال مع
التطبيق املارك�سي؛ مثل على �سبيل املثال بر بوروخوف .92ف�إذا ما ربطنا بني م�صطلح
ال�صهيونية اال�شرتاكية وبن جوريون ،فيجب علينا �أن نو�ضح �أن هذه اال�شرتاكية لي�س
لها �أدنى عالقة مبارك�س ،و�أجنـلز ولينني ،و�إمنا هي تطـور ل�صهيونية تيـودور هـرتزل على
�أ�سا�س التنفيذ العملي اليومي 93يف فل�سطني� .أما ما تعلمه بن جوريون من هذه اخلربات
ً
مدركا متا ًما لهذا
اليومية العملية فهو عدم و�ضع ال�رصاع الطبقي يف الواجهة؛ لأنه كان
الو�ضع ال�شاذ لل�شعب اليهودي يف غياب طبقة عاملة .94لقد اعرتف بن جوريون بالفعل
بالدور املركزي والهام لطبقة العمال؛ من �أجل �إيجاد وبقاء هذه الأمة امل�ستهدفة� ،إال
تعن ال�صهيونية اال�شرتاكية بالن�سبة له �إمداد الي�شوف بطبقة
�أنه على الرغم من ذلك مل ِ
عمالية مت ا�ستجالبها من دول ال�شتات ،والتي ترى يف اجلناح الأي�رس املتطرف لل�صهيونية
اال�شرتاكية ،املحرك لتنفيذ الثورة الربوليتارية على هيئة �رصاع طبقي داخل البيئة اليهودية.
كانت ال�صهيونية اال�شرتاكية �إ ًذا ت�ؤيد ال�رصاع الطبقي داخل طبقات ال�شعب
اليهودي النا�شئ� .إال �أن بن جوريون وزمالءه �أدركوا مدى عدم جدوى نقل وتطبيق
مفهوم ال�رصاع الطبقي على العدد ال�صغري لل�سكان اليهود يف فل�سطني .فكيف ميكن لطبقة
عمالية مل تتكون بعد �أن تتحرر من قيود الطبقة الر�أ�سمالية التي تكاد تكون هي الأخرى
غري موجودة؟ وانطالقًا من هذا ال�سبب مل يتحم�س بن جوريون يف ع�رشينيات وثالثينيات
القرن الع�رشين لل�رصاع الطبقي ،و�إمنا طالب بوجود «ا�شرتاكية �إ�صالحية بناءة» ،ا�شرتاكية
من �ش�أنها خلق �أمة يف �إ�رسائيل ذات بنية حتتية اقت�صادية قائمة على املبادئ التعاونية العامة.
فمن خالل دمج املهاجرين يف عملية الإنتاج  -وذلك من خالل ا�ست�صالح الأرا�ضي
وجتهيز الرتبة  -ال يجب فقط تكوين طبقة عمالية ،و�إمنا يجب �أن تكون تلك الطبقة
الأ�سا�س الذي �ستقوم عليه دولة �إ�رسائيلية .وقد ا�ستند مفهوم بن جوريون من ناحية على
العمل اليهودي ،ومن ناحية �أخرى على هيمنة الرواد ،التي كانت تعني يف ذات الوقت
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95
نظرا لأن اليهود يف بلدانهم الأوروبية كانوا
«ثورة احلياة ال�شخ�صية لأفراد ال�شعب» ؛ ً
�ضمن الطبقة الو�سطى.

وفقًا ملفهوم بن جوريون اخلا�ص باال�شرتاكية الإ�صالحية ف�إن الطبقة العمالية وممثليها
ال�سيا�سيني �سوف ي�صلون للهيمنة ب�أ�سلوب طبيعي ،ولي�س عن طريق ال�رصاع الطبقي ،و�إمنا
من خالل بنائها القت�صادها ميكن لهذه الطبقة العمالية اليهودية النا�شئة �أن تكون القوة
امل�سيطرة وامل�ؤثرة يف الوطن اجلديد لل�شعب اليهودي .وبذلك متكن بن جوريون من
حتويل اال�شرتاكية املارك�سية �إىل ا�شرتاكية �إ�صالحية خا�صة لإ�رسائيل .هذا التحويل يعني
يف املقام الأول حتقيق اال�شرتاكية املارك�سية ب�أ�سلوب �آخر .فلي�س بال�رصاع الطبقي تتمكن
الطبقة العمالية من ال�سيطرة على املجتمع ،و�إمنا من خالل تكوين هذه الطبقة العمالية
للقاعدة االقت�صادية اخلا�صة بها ،والتي �سوف ت�ؤدي بالتايل �إىل متكينها من الهيمنة على
املجتمع .ومن �أجل حتقيق تلك الهيمنة قامت م�ؤ�س�ستان بدور مركزي هام يف ت�صور
بن جوريون؛ هما احلزب واله�ستادروت.

احلزب واله�ستادروت
يلي:

يف عام  ،1931بعد عام واحد من ت�أ�سي�س حزب (املاباي) ،كتب بن جوريون ما

دائما بالأفكار اال�شرتاكية والتي مفادها �أن حزب الطبقة
لقد التزمت حركتنا ً
العمالية ،على العك�س من �أحزاب بقية الطبقات ،مل يكن جمرد حزب طبقي يهتم فقط
مب�صاحله اخلا�صة ،و�إمنا هو حزب قومي م�سئول عن الأمة ب�أ�رسها ،وال ينظر لنف�سه على �أنه
جمرد حزب� ،إمنا هو نواة الأمة امل�ستقبلية .وانطالقًا من هذا امل�ؤمتر -ال�صهيوين  -ح�صلت
هذه الفكرة على الواقع ال�سيا�سي .احلركة العمالية ،التي كانت ظاهرة بالكاد خالل
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اخلم�سة ع�رش عا ًما ال�سابقة على �أنها وحدة ملحوظة �أو حم�سو�سة� ،أ�صبحت الآن �إحدى
كما وكيفًا :لقد �أ�صبحنا العن�رص الأكرب الذي يتحكم يف م�صري احلركة
ركائز ال�صهيونية ًّ
ال�صهيونية برمتها وي�سيطر عليها .ما حدث قبل عدة �شهور يف التجمع املمثل للجالية
اليهودية يف فل�سطني يتكرر الآن يف امل�ؤمتر ال�صهيوين .ففي �إ�رسائيل حتولنا من جمرد حزب
�إىل الدعامة الأ�سا�سية للمجتمع.96
لقد فرق بن جوريون بني منطني من الأحزاب؛ منهما احلزب الواحد املنفرد
بال�سلطة ،والذي يحارب الأحزاب الأخرى وبذلك يح�صل على ال�سيادة بوا�سطة القهر
والإجبار .مثل هذه الأحزاب ال توجد �إال يف الدول ال�شمولية .وقد لفت بن جوريون نظر
زمالئه ب�أن مثل هذا النوع من الأحزاب لن يوجد يف �إ�رسائيل .97حقيقة ،لقد كان حلزب
(املاباي) دور حا�سم �أو ،لنتوافق مع جرام�شي ،فقد و�ضع (املاباي) الآلية التي مكنت
احلزب من �أن يكون له نف�س دور الدولة يف املجتمع الإ�رسائيلي .98ومبعنى �آخر ،فقد
أي�ضا بن جوريون
كان حزب (املاباي) مبثابة دويلة داخل دولة ،وهو الأمر الذي تفهمه � ً
وزمال�ؤه فيما يتعلق بدور احلزب حتى بعد ت�أ�سي�س الدولة .ففي �أحد خطاباته يف اجتماع
الأع�ضاء� ،أبرز زملان (�أهارونوفيت�س) �آران ( ،99)1970-1899ال�سكرتري العام
للحزب ،دور (املاباي) مقارنة بالأحزاب الأخرى« :احلزب هو اله�ستادروت والدولة
والوكالة اليهودية؛ احلزب هو كل �شيء» ،100ومل يختلف ت�صور بن جوريون عن ت�صور
�آران .فقد �أعلن ما ي�شبه ذلك يف مكتبه �أمام الهيئة الربملانية حلزب (املاباي):
نحن ل�سنا حز ًبا مثل غرينا من الأحزاب ...نحن الدولة� ،أما باقي الأحزاب فهي
ع�ضوا يف املاباي ،فهو يتعامل با�سمنا ويحمل
دائما
ً
�أقلية عاجزة ...نحن الدولة! فمن كان ً
م�سئوليات ا�ستثنائية ...نحن الدولة! فكل ما يف الدولة يف �أيدينا.101
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�إال �أن ذلك ال يعني �أن �إ�رسائيل حتت بن جوريون ويف �إطار نظام الهيمنة كانت
دولة �شمولية .حتى نتمكن من فهم النظام ال�سيا�سي لإ�رسائيل ،والذي �أوجد نظام هيمنة،
يجب �أن نت�أمل احلزبني الآخرين ،وذلك من وجهة نظر بن جوريون .فوفقًا له ال يوجد
يف �إ�رسائيل حزب �سلطة (ميفليجيت �شيلتون) مثلما هو احلال يف الدول ال�شمولية؛ �إذ
يوجد يف �إ�رسائيل منط حزبي �آخر ،يتمثل يف حزب ي�ستمد ال�سلطة من االختيار احلر
ونظرا لأن املاباي كان يج�سد الدولة وقيمتها ،فقد ح�سمت الأغلبية
لأغلبية ال�سكان.102
ً
اختيارها مقد ًما .فكتبت �صحيفة دافار  -وهي ال�صحيفة الناطقة با�سم احلزب  -بعد
�إحدى االنتخابات الربملانية�« :إن انت�صار املاباي ما هو �إال انت�صار للدولة».103
وكان بن جوريون يرى �أن �سبب جناح املاباي ال يكمن فقط يف الرتويج لفكرة
امل�ساواة بني احلزب والدولة من قبل ال�سيا�سيني وو�سائل الإعالم ،و�إمنا لتواجد احلزب
يف كافة املراكز ال�سكانية .104كما طالب املاباي «باحتواء الدوائر املختلفة للعمال،
للموظفني واملهن احلرة ،وكذلك �صغار املزارعني ،و�أ�صحاب املحال التجـارية ،وكل
ه�ؤالء الذين ال ينتفعون من القوة العاملة للآخرين» .105فاحلزب يج�سد املبادئ واملثل
العليا للدولة� ،إ�رسائيل العاملة (ايرت�س ي�رسائيل هاعوفيديت) ،ويرمز لإ�رسائيل اجلميلة
(ي�رسائيل هايافاه)� .106أما �أحزاب املعار�ضة الأخرى ،التي مل تتهي�أ لها ال�سلطة االقت�صادية
وال�سيا�سية للماباي ،فقد اعرتفت بواقع ثقل وحجم الـماباي وتقبلت را�ضية القيام ب�أدوار
ثانوية .وبذلك فلم تكن الدولة هي ال�شمولية ،و�إمنا دميقراطيتها .دميقراطية �شمولية يقودها
املاباي� ،أو كما يقول بن جوريون بنف�سه « ،فبدون حزب قوي وقادر ت�صبح الدولة �أ�شبه
ب�سفينة بال ربان �أو بو�صلة يف قلب العا�صفة».107
كان احلزب طبقًا لنب جوريون هو امل�ؤ�س�سة الأوىل للهيمنة على املجتمع اليهودي
يف فل�سطني ومن بعد ذلك يف الدولة العربية� ،إال �أنه مل يكن امل�ؤ�س�سة الوحيدة .ففي
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عام  1920ت�أ�س�ست منظمة مركزية �أخرى للت�أ�سي�س لهيمنة العمال ال�صهاينة ،وهي
«الرابطة العامة للعمال العربيني يف �أر�ض �إ�رسائيل» ،ويرمز لها باله�ستادروت .108يف
�إطار اهتمامه بخلق كيان يهودي قوي يف الي�شوف وفقًا ملفهوم الرواد قرر بن جوريون
وزمال�ؤه ت�أ�سي�س اله�ستادروت ،م�سجلني يف الإعالن الت�أ�سي�سي هدف هذه امل�ؤ�س�سة
العمالية« ،تتعهد اله�ستادروت على خلق منط جديد للعامل اليهودي ،ي�سيطر على العمل
109
دورا يفوق
مما ي�ضمن الهيمنة اليهودية يف فل�سطني»  .هذا املطلب منح اله�ستادروت ً
دور النقابات العمالية .والواقع �أن اله�ستادروت مل تكن نقابة عمالية باملعنى الكال�سيكي،
تقوم على خدمة العمال ،و�إمنا كانت �آلة خللق طبقة عمالية يهودية يف البالد.
وقد قام اله�ستادروت على ثالثة �أ�س�س :الدور النقابي ،والتحكم يف االقت�صاد،
والرتبية والتعليم .وهذا معناه �أن اله�ستادروت قد قام بدور نقابي ولكن ب�صورة جزئية
فقط .لذا فقد مت منح الق�سم النقابي منه �سلطة �إدارية ثانوية فقط .وعلى هذا فجميع
قرارات اله�ستادروت مل تنبع من الق�سم النقابي ،و�إمنا من اللجنة التنفيذية الذي كان على
ر�أ�سها ال�سكرتري العام .واقت�رص دور الق�سم النقابي على تنفيذ قرارات اللجنة التنفيذية.
لقد فاز حزب املاباي بالأغلبية يف اللجنة التنفيذية واختري بن جوريون ك�أول �سكرتري
عام .وا�ستغل بن جوريون فرتة حكمه لتوطيد مركز اله�ستادروت على �أنها اجلهة املركزية
املخت�صة بالإ�رساع والتعجيل يف ا�ستيطان اليهود لفل�سطني وكان بن جوريون ي�سعى �إىل
ا�ستخدام اله�ستادروت كحافز لتنفيذ نظام الهيمنة الذي يهدف �إليه� .أما �أهم �أهداف
بن جوريون يف ع�رشينيات القرن الع�رشين فكانت حتقيق اال�ستقاللية االقت�صادية ليهود
فل�سطني يف الي�شوف .ولن يتحقق هذا اال�ستقالل من وجهة نظره �إال من خالل بناء
اقت�صاد خا�ص باليهود .وبناء اقت�صاد خا�ص يعني �إق�صاء العمال الفل�سطينيني من �سوق
العمل و�إحالل العمال اليهود اً
حتديدا قام به اله�ستادروت؛ حيث
بدل منهم .وهذا العمل
ً
كان هدف اله�ستادروت خلق طبقة عمالية يهودية يف فل�سطني من العدم .وهذا الدور
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جليا يف الإعالن الت�أ�سي�سي لله�ستادروت« .تتعهد اله�ستادروت ،كنتيجة ال�ستيطان
ظهر ًّ
فل�سطني بخلق منط جديد للعامل اليهودي؛ حلل كل امل�شكالت املتعلقة بالت�أ�صيل
االقت�صادي والثقايف للطبقة العمالية؛ بهدف خلق طبقة عمالية يهودية يف املجتمع».110
ومما ال�شك فيه �أنه قد مت ت�أ�سي�س اله�ستادروت لي�س فقط خللق طبقة عمالية،
و�إمنا لت�سهيل �سيطرة تلك الطبقة وهيمنتها .فمن خالل ت�أ�سي�س اله�ستادروت كمركز
لالقت�صاد التعاوين مت �إيجاد �سلطة �أقوى بكثري من القطاع اخلا�ص ال�ضعيف الذي كان
مق�سما على املئات من امللكيات الفردية .وبذلك مت ا�ستخدام اله�ستادروت لتوطيد
ً
ال�صهيونية اال�شرتاكية يف الي�شوف؛ لأنه من خالل ت�أ�سي�س اله�ستادروت وال�سيطرة عليها
بوا�سطة حزب ماباي مت «�رضب ع�صفورين بحجر واحد» .من ناحية �إق�صاء العمالة
كون بن جوريون وزمال�ؤه جبهة �ضد «غري اال�شرتاكيني»
الفل�سطينية ومن ناحية �أخرى ّ
داخل ال�صهيونية ،ويف ذات الوقت عزز موقفه ال�شخ�صي يف مقابل الف�صائل ال�صغرية
داخل نف�س املع�سكر .هذا الهدف املزدوج لنب جوريون ميكن فهمه �إذا ما و�ضعنا ن�صب
أي�ضا مبثابة
�أعيننا دور اله�ستادروت ،فبالإ�ضافة لدورها الثانوي كنقابة عمالية ،كانت � ً
اخلزانة التي تتدفق عليها �أموال التربعات نتيجة للن�شاط ال�صهيوين للوكالة ال�صهيونية يف
اخلارج .111وعليه ميكن اعتبار �أن دور اله�ستادروت ،من ناحية امل�ؤ�س�سة اخلالقة لطبقة
العمال ،ومن جهة �أخرى امل�ؤ�س�سة املتحكمة يف احلياة االقت�صادية يف الي�شوف ،كان
متناق�ضا ،فاله�ستادروت كان لزا ًما عليها الدفاع عن حقوق العمال اليهود ،ولكنها
دورا
ً
ً
يف ذات الوقت مثل �أية م�ؤ�س�سة ر�أ�سمالية عليها �أن حتقق م�صاحلها الربحية اخلا�صة.
�إال �أن بن جوريون متكن من التعامل مع هذا التناق�ض؛ لأن كل عامل كان يدرك عدم
�إمكانية احل�صول على فر�صة عمل �إال من خالل اله�ستادروت ،لذا ف�أي اعرتا�ض على
اله�ستادروت يهدد فر�ص العمل يف الكيان اليهودي .ومن خالل تلك ال�سيطرة على
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العمل والعمال بوا�سطة اله�ستادروت متكن بن جوريون من حتويل اله�ستادروت �إىل نظام
هيمني لآلة ال�سيطرة املركزية.
كان للحزب واله�ستادروت دور هام �إ ًذا يف هيمنة ال�صهيونية اال�شرتاكية على
الي�شوف ومن بعده يف �إطار الدولة العربية ،مما يدفعنا للت�سا�ؤل عن دور الدولة ذاتها.
كيف نظر بن جوريون لطبيعة ودور الدولة التي كانت ن�صب عينيه هو ورفاقه من رواد
احلركة ال�صهيونية يف فل�سطني؟

الدولة كم�ؤ�س�سة تربوية
مل يف�رس جرام�شي الدولة والثقافة على �أنهما نتيجة �أو ت�أثري للعالقات االقت�صادية
داخل املجتمع الب�رشي ،و�إمنا على �أنهما �أداة لت�أمني تلك العالقات االقت�صادية .وحتى
تتمكن جمموعات الهيمنة للعمال ال�صهاينة من تر�سيخ عالقات القوى النا�شئة يف املجتمع،
تدخلت الدولة يف حياة مواطنيها حتى تهيئ لهم عالقات القوى تلك ،مبعنى �أن دولة
�إ�رسائيل ر�أت �أنه من �ضمن واجباتها تربية وتعليم مواطنيها على حتمية و�رضورة �سيطرة
الرواد ال�صهاينة على املجتمع اليهودي يف دولته اجلديدة.
يعن جمرد
تبنى بن جوريون يف هذا ال�سياق م�صطلح مملختيوت ،وهو م�صطلح مل ِ
عالقة لليهودي بدولته املن�شودة� ،إمنا يعرب عن �آلية انتماء اليهودي الع�ضوي بدولته اجلديدة،
وطبقًا لهذا املفهوم �أُ ِلق َي على عاهل الدولة دور حموري يف عالقتها باجلماعة اليهودية
ال�ساكنة لهذه الدولة .فكان بن جوريون يق�سم التاريخ اليهودي كما ذكرنا �إىل حقبتني.
احلقبة الأوىل هي حقبة املنفى ،الذي عا�ش �إبانها ال�شعب اليهودي على �أنه �شعب �شتات
(عام جالوتي) ،يتعر�ض لأ�شد �أنواع املعاناة واال�ضطهاد والتبعية لل�شعوب املهيمنة عليه،
وبالقدوم �إىل فل�سطني وا�ستيطانها ومن ثم االنت�صار على اجليو�ش العربية وما �صحبه من
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ت�أ�سي�س للدولة العربية .كانت الفكرة ال�سائدة عند بن جوريون �أن قيام �إ�رسائيل يعني انتهاء
حقبة الت�رشد اليهودي ،ودخول ال�شعب الإ�رسائيلي املرحلة الثانية يف التاريخ اليهودي
وهي مرحلة امتالك دولة .وعليه يرى يف (اململختيوت) ما ميكن لنا ت�سميته بقاعدة تنظم
عالقة الدولة اليهودية ب�شعبها اليهودي اجلديد .وكانت �أهم مالمح هذه العالقة ،تكمن
يف الوالء التام للجماعة والدولة ويف املقابل الرخاء االقت�صادي واحلماية الأمنية للمواطن
من قبل الدولة اليهودية ،يف هذا ال�سياق يقول بن جوريون:
مل يت�شبع بعد �شعب �إ�رسائيل ب�صورة كافية من الوعي وامل�سئولية ال�سيا�سية جتاه
االنتماء اجلديد لكيان دولة يهودية (مملختيوت) بال�صورة التي تتوافق مع �أمة م�ستقلة
احلكم .فقد عا�ش معظم اليهود يف دول املنفى وال�شتات ،يعانون من حكم حكومات
عدائية ،لذا فكان لزا ًما عليهم �أن يختلقوا ا�سرتاتيجيات يتحايلون بها على قوانني البالد
و�أحكامها التمييزية .هذه العادات ال�سيئة ،التي اكت�سبها اليهود عرب �أجيال لن تختفي
يف �أعوام قليلة .فاملهاجر اجلديد الذي هبط من الطائرة �أو الباخرة لن يتحول بني ع�شية
و�ضحاها �إىل رائد (خالوت�س) ومواطن خمل�ص للقوانني وموالٍ للدول .فال�شعب الذي
عانى واعتاد املنفى وفقد ا�ستقالله من �آالف ال�سنني ،لن يتحول بني ع�شية و�ضحاها على
�أ�سا�س قوانني �أو �إعالن ا�ستقالل �إىل �شعب م�ستقل وحمرتم للقوانني (عام مملختيوت) ،على
�أمت ا�ستعداد لتحمل واجبات وتبعات اال�ستقالل؛ لأن اال�ستقالل ال يعني فقط احل�صول
أي�ضا واجبات وتبعات ثقيلة.112
على حقوق� ،إمنا يفر�ض � ً
بن جوريون ،الذي ي�ؤكد بفخر �أنه �أحد تالميذ �أر�سطو ،كان ي�سعى من خالل
�إعالء (اململختيوت) �إىل الو�صول لهدفه املتمثل يف حتقيق احلياة اجليدة والأخالقية
للدولة .على الرغم من �أن بن جوريون كان ميجد الدولة يف خطبه وكتاباته التي ترجع
أبدا بالن�سبة له �إىل غاية يف حد
خلم�سينيات و�ستينيات القرن الع�رشين ،ف�إنها مل تتحول � ً
دائما الأداة الأخالقية الرتبوية ،113التي
ذاتها .بالن�سبة لنب جوريون كانت الدولة متثل ً
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�سوف تتمكن الأمة اليهودية بوا�سطتها من �إعادة اكت�شاف معنى ما �أطلق عليه �أفينريي
امل�صطلح � ،114 Res publicaأي ال�شعور باالنتماء لدولة يهودية .وعليه كان للدولة دور
تربوي يف اخلم�سينيات وال�ستينيات من القرن املا�ضي وهو دور يعود �إىل ما قبل قيام
الدول يف عام  .1948ففي الثالثينيات ثار جدال داخل املاباي حول الرتبية والتعليم
يف الدولة املن�شودة .وكان اخلالف حول كينونة القائم بعملية الرتبية .يف الوقت الذي
�أبدى فيه الر�أي العام وبع�ض الأحزاب ت�أييدهم للنظام القائم يف الي�شوف ،والذي يهدف
�إىل �أن يكون لكل حزب من الأحزاب مدار�س خا�صة به ،برز بن جوريون بر�أي �أن
يكون هناك نظام موحد للرتبية والتعليم ت�سيطر عليه الدولة .يف عام  ،1948مت ت�شكيل
جلنة للتعليم ل�صياغة ال�سيا�سة التعليمية اخلا�صة بحزب املاباي� .إال �أن تلك اللجنة مل
تتمكن من و�ضع حد للخالف حول نظام الرتبية والتعليم يف الدولة اجلديدة النا�شئة.
كان بن جوريون ي�سعى للو�ضوح حينما �أر�سل خطا ًبا للجنة التنفيذية للماباي يو�ضح فيه
ت�صوراته ال�شخ�صية حول نظام الرتبية والتعليم يف �إ�رسائيل.115
فهو� ،أي بن جوريون ،ال ي�ستح�سن فكرة املدار�س اخلا�صة بالأحزاب .فهذه
املدار�س ال ميكن �أن تتحمل م�سئولية ت�شكيل �أمة جديدة ،كما �أنها تعد مبثابة جرثومة
تفتك ببدن تلك الأمة .اً
وبدل من ذلك ي�صيغ بن جوريون املبادئ الأ�سا�سية لنظام الرتبية
والتعليم الذي يت�صوره .فهو ينادي ب�إن�شاء مدار�س موحدة تخ�ضع مبا�رشة للدولة .فوزارة
الرتبية والتعليم هي فقط امل�سئولة عن تعيني املدر�سني وكذلك و�ضع املناهج التعليمية.
هذه املناهج التعليمية يجب �أن تعمل على زرع القيم اليهودية ،املتمثلة يف حب �إ�رسائيل
وروح وفكر رواد احلركة ال�صهيونية .116وبعد مناق�شات طويلة ح�سم �أع�ضاء جلنة الرتبية
والتعليم اختيارهم بنقل هذه امل�س�ألة للجنة التنفيذية للحزب والتي تبنت �أفكار ومقرتحات
بن جوريون.117
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وقد �أو�ضح بن جوريون �أمام جمل�س املاباي الهدف من توحيد التعليم بالدولة:
«فلنتجه نحو املدار�س احلكومية امل�سلحة بقيم العمل ،حب الأمة القومية وحب
الوطن» .118وقد �أ�شار يف املقام الأول لقيمة وقدر العامل وكان يق�صد من وراء ذلك
قيمة وقدر طبقة العمال اليهود ،التي متثل العن�رص التاريخي لتحقيق الأمة اليهودية من
خالل اال�شرتاكية ال�صهيونية« .فالأمة التي ال تعي�ش من عملها ،لي�ست �أمة حرة وبكل
ت�أكيد ال توجد ا�شرتاكية بدون عمال» .119ويعك�س ذكر العمال يف املقام الأول مدى
اقتناع بن جوريون بخلق �أمة جديدة يف �إ�رسائيل تعي�ش من نتاج عملها وقوتها وال حتتاج
لال�ستفادة من عمل غريها .وبالتايل فقد عول بن جوريون �أهمية كبرية على تربية وتعليم
�أطفال املدار�س حب الوطن والأمة .فمن خالل حب الأمة وحب الوطن ي�صبح مبقدور
املجتمع اجلديد التغلب على الرتاث الرهيب لفرتة ال�شتات .120فوفقًا لنب جوريون كانت
هناك حاجة لبذل كل اجلهود املمكنة الرامية �إىل حترير ال�شعب اليهودي من تلك ال�صورة
الرهيبة امل�شوهة التي عا�شها اليهود يف فرتة ال�شتات .فال يكفي �أن يتم �إح�ضار اليهود من
ال�شتات لإ�رسائيل ،ولكن يجب حمو ال�شتات من نف�س هذا ال�شعب.
لقد نفذ بن جوريون ر�ؤيته تلك املتعلقة بالرتبية والتعليم لي�س فقط داخل احلزب،
121
أي�ضا يف الدولة ،حينما وافق الربملان الإ�رسائيلي يف� 12أغ�سط�س 1953
و�إمنا � ً
على االقرتاح املقدم من بن جوريون ب�ش�أن قانون التعليم احلكومي (حوق حينوح
مملختي) .122ومل يكن هذا القانون يف حد ذاته هو هدف بن جوريون .وال ميكن �أن
يكون هدف الدولة املربية هو جمرد تكوين جمتمع مثل غريه من املجتمعات .فالدولة
اليهودية وفقًا لنب جوريون لن تتمكن من اال�ستمرار طويلاً �إال �إذا كانت دولة منوذجية
(مديناه لومفيت) و�أمة فريدة من نوعها� ،Sui generis123شعبها يظهر �أمام باقي ال�شعوب
الأخرى على �أنه ال�شعب املختار (عام �ساجوال) ،يقوم جمتمعه على القيم االجتماعية
والدينية لعمله اخلا�ص ،وعلى اال�ستقالل االقت�صادي ،والنظام الداخلي واحرتام القوانني.
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�إن الهدف من التعليم احلكومي هو و�ضع القاعدة للتعليم الأ�سا�سي يف الدولة،
والذي يعتمد على قيم ثقافة �إ�رسائيل وك�سب املعرفة والتعلم ،وحب الوطن ،والإميان
بدولة �إ�رسائيل وال�شعب الإ�رسائيلي ،والإميان بالعمل الزراعي واحلريف ،وجت�سيد فكر
الرواد ،وال�سعي نحو احلرية ،وامل�ساواة ،والت�سامح ،وعالقات امل�ساعدة املتبادلة وحب
الإن�سانية.124
حتديدا هذا املقطع الذي �صاغه بن جوريون يو�ضح لنا ما �أراد �أول رئي�س وزراء
ً
�شعبا
لإ�رسائيل حتقيقه من خالل التعليم احلكومي� ...« :أن ن�صبح نحن  -اليهود ً -
منوذجيا ودولة منوذجية» .125هذه الدولة النموذجية اجلديدة لن يقيمها �سوى اليهود
ًّ
�أنف�سهم ،الذين يحتفظون بداخلهم بروح الرواد؛ تلك الروح التي �ساوى بن جوريون
بينها وبني امللكة الإبداعية .126كما �أعرب بن جوريون يف �أحد اجتماعات نقابة املعلمني:
«الريادة هي القدرة على الإبداع ،وبذلك ي�صبح الرائد مبثابة اخلالق واملخلوق م ًعا».127
مل تكن تربية وتعليم الأمة اجلديدة عمل وزارة الرتبية والتعليم مبفردها .ولكن وفقًا
لنب جوريون فهناك م�ؤ�س�سة حكومية �أخرى كان لها دور هام يف تربية الأمة وخلق
اليهودي اجلديد؛ وهي اجلي�ش الإ�رسائيلي .وحتدث بن جوريون يف �صيف  1949عن
التحديات الثالثة التي يجب على الدولة الفتية �أن تواجهها :الأمان ،مزيد من الهجرة،
ومزيد من اال�ستيطان يف الأرا�ضي التي مت احتاللها .وقد كان للجي�ش يف هذا الأمر دور
هام .فاجلي�ش لي�س جمرد �أداة دفاعية ،ولكنه على العك�س من غريه من اجليو�ش الأخرى
كان مبثابة م�ؤ�س�سة تعليمية تربوية .ففيه يتم ت�أهيل �شباب �إ�رسائيل للواجب الوطني؛ بحيث
يتمكنون من امل�ساهمة ب�صورة حا�سمة يف حتقيق فكر �أيديولوجية االن�صهار يف قلب �أمة
واحدة ،قادرة على رد ودفع الأخطار .128و�أثناء اجلدال الدائر داخل قيادة احلزب حول
املوافقة على قانون اخلدمة الع�سكرية يف الكني�ست �أكد بن جوريون �أن �أمن الدولة ال
ميكن حتقيقه �إال من خالل تر�سيخ مبد�أين �أ�سا�سيني؛ القدرة الع�سكرية والقدرة الريادية.129
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تعليما ع�سكر ًّيا لعدة
ولغر�س مثل هذه القدرات يف ال�شباب يجب «يف البداية �أن يتلقوا
ً
�أ�سابيع يليه تعليم زراعي يندمج معه العديد من الأن�شطة الثقافية» .130وبذلك ميكن �إحالل
الأمر املتعلق بحب العمل والأمة بطريقة عملية من خالل اجلي�ش .وقد كتب بن جوريون
حول وظيفة ودور اجلي�ش ما يلي:
يف غ�ضون ال�سنوات الأوىل للدولة – وهو الأمر الذي يعد كذلك م�ستغر ًبا – كانت
امل�ؤ�س�سة الرتبوية احلكومية الوحيدة هي جي�ش الدفاع الإ�رسائيلي .فهو كان مبثابة مدر�سة
عامة تعلم املجندين ال�شباب اللغة العربية ،وجغرافية البالد ،والتاريخ اليهودي ،كذلك
أي�ضا النظافة والتطهري وحب الوطن.131
فقد �أعطاهم �أ�س�س التعليم العام و� ً
لقد ف�رس بن جوريون اجلي�ش يف املقام الأول على �أنه م�ؤ�س�سة تعليمية يرتكز دورها
وقت ال�سلم على تربية وتعليم ال�شعب؛ لأن ال�شعب امل�ؤهل هو الوحيد القادر على
االنت�صار يف احلروب وت�أمني م�ستقبل البالد« .فاحلروب يتم خو�ضها واالنت�صار فيها
بثالث و�سائل :الكتب ،واملدار�س ،واجلي�ش» هذا ما �أعلنه بن جوريون يف لقائه الأول
مع ُ
الك َّتاب الإ�رسائيليني بعد حرب  .132 1948وخالل اجلل�سة نف�سها �شدد بن جوريون
على �أن �أهم اهتمامات اجلي�ش هي غر�س روح الريادة يف ال�شعب واملهاجرين اجلدد؛ لأنه
لن تكتمل عملية خلق منوذج الأمة اجلديدة �إال من خالل ذلك.133

تربية الأمة :دور املثقفني يف الهيمنة
يرى جرام�شي �أن الرتبية ت�شكل �أحد دعائم هيمنة �صفوة معينة على جموع
املجتمع ،ويرى املفكر الإيطايل �أن الرتبية تقوم على دعامتني ت�شكالن القيم التي تن�ش�أ
عليها املجتمع؛ القيم الثقافية والقيم الأخالقية .وقد �شابه تطور هيمنة الرواد اخلالوت�سيم
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يف �إ�رسائيل �أفكار جرام�شي ،فكان للرواد من اخلالوت�سيم طبقة من املثقفني ،انح�رص
دورهم يف �أمرين؛ � اً
أول� :إبراز الرواد اخلالوت�سيم على �أنهم املجموعة املهيمنة والت�شديد
ثانيا� :إ�شعار
على �أن وحدتهم تنبعث من روح الريادة التي تربطهم وت�رشع هيمنتهمً .
طبيعيا ،بل هي خري جلموع
أمرا
ًّ
اجلموع �أن �سيطرة الرواد اخلالوت�سيم ،لي�ست فقط � ً
ال�شعب الإ�رسائيلي ،مبعنى �آخر فاملثقفون عليهم «ترجمة» ال�سيطرة االقت�صادية وال�سيا�سية
للرواد اخلالوت�سيم �إىل �سيطرة ثقافية و�أخالقية ميكن مب�ساعدتها بناء جمتمع �إ�رسائيلي جديد.
يحظى املثقفون يف �إ�رسائيل مبكانة مميزة حتى يومنا هذا .ففي العربية ي�ستخدم
امل�صطلح (�أن�شاي روح) ،وهو تعبري تبجيلي ميكن لنا ترجمته جما ًزا ،ب�أهل الفكر ،غري
�أن للم�صطلح داللة دينية وهو ما جعل الكاتب الإ�رسائيلي عامو�س عوز ي�ساوي مكانة
الكتاب واملثقفني الإ�رسائيليني مبكانة الأنبياء .134وبغ�ض النظر عن املبالغة يف الت�شبيه بني
املثقفني والأنبياء� ،إال �أن داللة الت�شبيه تكمن يف �أنه تظهر الأهمية الكربى لدور املثقفني
الإ�رسائيليني منذ ت�أ�سي�س الدولة العربية .وحول هذا الدور يقول الناقد الأدبي الإ�رسائيلي
�أفراهام كاريف (� )1976-1900أمام االجتماع الأول الحتاد الكتاب الإ�رسائيليني
عام :1950
باعتبارنا مواطنني ،نح�صل على وثيقة �إثبات ال�شخ�صية من الدولة .ولكن كمثقفني
حت�صل منا الدولة على وثيقة �إثبات ال�شخ�صية ،وهذه وثيقة �إثبات ال�شخ�صية ،التي مننحها
نحن للدولة ،تلقي علينا �أعباء عديدة من واجبات جمتمعية ،وتكاليف و�أدوار تربوية
تعليمية.135
هذا الإنتاج الروحي للمثقفني كان له بعد قومي .فلم يكن الهدف منه هو جمرد عملية
أي�ضا تربية وت�أهيل هذه الأمة .فقد ت�شكل
ت�شكيل وتكوين الأمة الإ�رسائيلية فقط ،و�إمنا � ً
على مدار الهيمنة لطبقة الرواد تناوب يف الأدوار وتبادل يف املنفعة بني املثقفني والزعامة
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ال�سيا�سية للدولة .136ويو�ضح ذلك عالقة توزيع التوا�صل والرتابط بني �أهل ال�سيا�سة و�أهل
الثقافة ،يف عالقة بن جوريون مع مثقفي مرحلة ما ميكن ت�سميته ببناء الدولة ،كما هو
جت�سيدا حلب العمل
احلال مع ناتان �ألرتمان .137فكانت �أعمال �ألرتمان الأدبيه لي�ست فقط
ً
أي�ضا احلب احلما�سي
وحب �أر�ض �إ�رسائيل وتبجيل �صفوة الرواد من اخلالوت�سيم ،و�إمنا � ً
لنب جوريون ذاته ورفع �ش�أنه وتبجيل دوره يف بناء الدولة ال�صهيونية ،حتى �إن �ألرتمان
كان يعترب مبثابة «�شاعر البالط» اخلا�ص بنب جوريون� ،138أو كما قال يو ًما مو�شي ديان
مادحا �أثر �ألرتمان يف بناء حب الوطن� ،إنه (بنجوريوين)  -ن�سبة لنب جوريون  -يدفع
ً
الأمة كلها لتكون «بنجوريونية»� ،أي ت�شكيل وبلورة الدولة واملجتمع الإ�رسائيلي طبقًا
لأفكار بن جوريون.139
يف الواقع لقد ر�أى �ألرتمان �أن واجبه يحتم عليه �أن يكون الناطق بل�سان بن جوريون
من �أجل تعبئة ال�شعب .لذا فظهر بن جوريون يف ق�صائد �ألرتمان على �أنه الرجل الوحيد
احلكيم يف الدولة بدون ند؛ مثل بطل ،يحمل على �أكتافه عبء امل�سئولية يف الدولة.
ج�سد بن جوريون بنف�س هذا ال�شكل �سواء يف �أوقات الأزمات
ً
ودائما ما نرى �أن �ألرتمان َّ
140
�أو �أوقات االنت�صار؛ رجل اختارته الأقدار لقيادة وزعامة الدولة ،لبنائها وخدمتها � .أما
بن جوريون من ناحيته فقد احرتم �ألرتمان وقدره ،و�أثنى عليه ك�شاعر خم�رضم .هذه املكانة
املميزة التي اكت�سبها �ألرتمان لدى بن جوريون كانت نتيجة الدور الرتبوي الذي قام به
�ألرتمان يف املجتمع الإ�رسائيلي من خالل �أعماله الأدبية .فلم تكن نواة ق�صائد �ألرتمان
هي احلب ،وال�شم�س ،والنجوم ،والقدر ،والرثاء ،واحلزن ،والفرح ،وال�سعادة ،واحلياة،
واملوت ،و�إمنا بثت ق�صائده ب�أ�سلوب وا�ضح ولغة �سهلة لل�شعب تعرب عن موا�ضيع قومية
ومعا�رصة .141لقد اعترب �ألرتمان نف�سه جز ًءا من نظام الهيمنة ولي�س حالة ا�ستثنائية منفردة؛
لأنه كان �ضمن الإطار الثقايف الذي يتوافق مع امل�رشوع ال�صهيوين .ذلك الإطار الذي
يت�ضمن �أ�سماء هامة؛ مثل بياليك ،وعجنون ،وت�رشني�سكوف�سكي وجرينربج .كل ه�ؤالء

218

الف�صل الثالث

الكتاب �أنتجوا � اً
أعمال �أدبية م�شبعة بحب ومتجيد ال�شعب اليهودي ،وحث هذا ال�شعب
على �إعادة البعث يف �أر�ضه ،وبث روح القوة والعزمية للأعمال اجلليلة يف نفو�سهم .142
بعد قيام الدولة مت تكثيف مبد�أ تربية وت�أهيل الأمة ال �سيما من خالل االزدهار الثقايف
الذي �ساد يف الدولة اجلديدة :فظهر عدد وافر من ال�صحف ،واملجالت ،والروايات
وغريها من الأعمال الأدبية ،بالإ�ضافة للأم�سيات الأدبية واملحا�رضات واحلفالت
املو�سيقية ،كل ذلك عمل على ت�شكيل احلياة الثقافية يف الدولة اجلديدة .وبد�أت عملية
تثقيف الأمة وغر�س روح الرواد فيها .تلك العملية التي كتب عنها امل�ؤرخ الإ�رسائيلي توم
�سيجف ما يلي:
لقد �أُغرقت الدولة بال�صحف واملجالت .يف كل مكان كانت هناك قراءات �شعرية،
و�أم�سيات �أدبية ،وندوات �سيا�سية .كانت هناك كتب ت�شتمل على روايات وجمموعات
�شعرية والتي بيعت منها ع�رشات الآالف من الن�سخ .كما ن�صبت امل�سارح التي تقدم
الأعمال امل�رسحية �أمام املنازل .لقد ظهر جيل جديد من الكتاب يوجد يف كتاباته متاثل
وت�شابه .فنهج معظمهم نهج كتابة الروايات الوثائقية التي كان حمور مو�ضوعها الأ�سا�سي
يدور حول الأمة والدولة ولي�س الفرد نف�سه .لقد كتبوا وفكروا بال�ضمري الأول للجمع
�سعيا للتعبري عن نف�سية �أمة ولدت حدي ًثا .وكان مو�ضوعهم الأ�سا�سي ال�صرب،
«نحن»؛ ً
وتلك ال�شخ�صية الأ�سطورية ،واجلندي ذا الفطرة الب�سيطة ،والو�سيم ،ومنت�صب القامة،
دفاعا عن بيته
دائما
ًّ
م�ستعدا للموت ً
وال�صادق ،واجلريء واخلايل من عقد ال�شتات ،وكان ً
دائما على ا�ستعداد للقتل ،ولكنه كلما ا�ضطر لإطالق النار
وعن حياة فتاته .كما كان ً
بكى من ال�شفقة على نف�سه؛ لأنه بطبيعة احلال جل ما كان يكرهه هو احلرب .كما كان
جزئيا مثل رعاة
دائما ُي َ�ص َّور والرياح تعبث ب�شعره وهو يقود �سيارته اجليب ،فهو ي�صور
ً
ًّ
143
البقر يف �أفالم الغرب،
وجزئيا مثل �أبطال املالحم يف الروايات ال�سوفيتية .
ًّ
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لقد �شكل وبلور املثقفون  -وفقًا ملفهوم جرام�شي  -الهوية اجلماعية للمجتمع
طبيعيا ،فهي ال تتكون من ذاتها ،و�إمنا حتتاج
الإ�رسائيلي .فالهوية اجلماعية لي�ست �شي ًئا
ًّ
لظروف مواتية تهيئ وجودها وتطورها .ومن ثم فيجب �إنتاجها .كما �أن تلك الهوية
ملمو�سا ،و�إمنا هي �أمر ت�صوري .فاملثقفون يف �إ�رسائيل يرمزون �إىل
اجلماعية لي�ست واق ًعا
ً
�شكل ت�صوري جماعي ،تتكون �أجزا�ؤه من ترابط وتالزم الأفكار الت�صورية .144وترتبط
الهوية اجلماعية باملجتمع املت�صور املتخيل :الأمة الإ�رسائيلية .145فال ينبغي للهوية النا�شئة
حدي ًثا �أن تبدو ك�شيء متفرد وحيد يف مقابل اجلموع املتكونة ،و�إمنا كعن�رص ت�أ�س�س من
نف�سه .فكان هناك ت�أثري متبادل يف �إ�رسائيل بني الهوية الفردية والهوية اجلماعية.
وكان الدليل على الهوية اجلماعية يخ�ضع ل�شكل رمزي ،فكان مبثابة كناية عن البناء
االجتماعي .و�أثناء ال�سعي لبناء الأمة الإ�رسائيلية ذات الهوية اجلماعية اعتمد املثقفون على
ثالث ركائز هامة؛ هي الأيديولوجية ،والتقاليد ،والدين .هذه الأيديولوجية يتم ا�ستيعابها
داخل ال�سياق الإ�رسائيلي على �أنها «�صورة ما هو موجود حقًّا؛ بحيث ت�شكل وتبني هذا
ال�شيء القائم بالفعل .وهي تنتج من املمار�سات احلوارية املتعددة ،التي تنبعث من هياكل
ال�سلطة ،وهياكل الهيمنة ،وهياكل النفوذ والقوة ذات الطبيعة االقت�صادية �أو ال�سيا�سية
�أو الثقافية .وعادة ما حتقق الأيديولوجية الرتابط الإيجابي لعالقات ال�سلطة �سواء النا�شئة
�أو تلك ذات الدور امل�ؤكد املحقق» ،146يف حني تف�رس التقاليد على �أنها �إنتاج وتوحيد
والإبقاء على التوا�صل االحتفايل ال�سطحي والتما�سك الطق�سي الذي يتوفر من املعرفة
والإدراك وهو ما �سبق الإ�شارة �إليه ،147كان للدين دور حموري حا�سم يف تلك الأمة
حديثة الن�ش�أة .وحيث �إن الرواد اخلالوت�سيم مل يكونوا يف غالبيتهم من املتدينني ،بل من
العلمانيني ،بل من املالحدة ،فقد مت تف�سري الرموز والدوافع الدينية مبفهوم قومي جديد.
فاملناطق اليهودية املقد�سة القدمية مل تكن �ضمن احلدود اجلغرافية لتلك الأمة اجلديدة« .مل
تكن املنطقة اجلبلية القدمية ململكة يهودا وال�سامرا وال الأرا�ضي الأ�سا�سية ملا ي�سمى برابطة

220

الف�صل الثالث

جغرافيا حتت �سيطرة الدولة اجلديدة« .148ف�صهيون اجلديدة» مت
املعبد الثاين ،يورا�شاليم»
ًّ
�إن�شا�ؤها على �أطراف القدمية� .إال �أن القد�س الغربية كانت تبدو �شاحبة من الناحية الدينية،
ومل تكن قادرة على �أن حتل حمل القد�س ال�رشقية املقد�سة بجبل الهيكل املقد�س.
أي�ضا
وقد �ساعد هذا الغياب للمعبد املثقفني لي�س فقط يف خطابهم العلماين ،و�إمنا � ً
يف علمنة الأر�ض والرموز ،وخلق جمتمع جديد ذي �أ�سا�س هيمني علماين ،على الرغم
من الأ�سا�س الديني لل�صهيونية املتج�سد يف اختيار الأر�ض امل�ستهدفة للهجرة واال�ستعمار.
فلم يتم اختيار تلك الأر�ض امل�ستهدفة ب�سبب وفرة مواردها الطبيعية �أو اعتدال مناخها
�أو و�ضعها اجلغرايف -ال�سيا�سي؛ ولكن ب�سبب �أهميتها بالن�سبة جلزء من ال�شعب اليهودي
«وقد�سيتها» وقيمتها العاطفية.149
ويعد ا�ستغالل الكتاب املقد�س «كتب مو�سى اخلم�سة» ،اً
مثال لعلمنة الدين للأهداف
أخالقيا يف حد ذاته ،عمد
القومية .فبدون �أدنى �شك ميكن اعتبار التوراة كن�ص ديني كتا ًبا �
ًّ
م�ؤلفه ونا�سخه �إىل �إبراز الأوامر والنواهي الإلهية .ومنذ بدايات الي�شوف اعتربت التوراة
مبثابة ن�ص ت�أ�سي�سي تبناه املثقفون .150فقد نظروا �إليه باعتباره عملاً
تاريخيا .وقد مت
قوميا
ًّ
ًّ
ا�ستيعاب الأحداث التاريخية جمد ًدا وكذلك متت �إعادة تف�سريها .كما هو احلال يف �سفر
(ي�شواع) الذي ي�صف ا�ستيالء اليهود على �أر�ض الكنعانيني ،فربط العديد من الكتاب
الإ�رسائيليني ما حدث �آنذاك ومبا يحدث يف فل�سطني ،ور�أوا يف احلركة ال�صهيونية
ا�ستمرارية لفتح اليهود بقيادة ي�شواع بن نون فل�سطني وطرد الكنعانيني منها .151وظلت
�أقلية من �أهل الفكر ترف�ض ا�ستغالل الدين والربط بني املا�ضي ال�سحيق واحلا�رض.152
وبعد ت�أ�سي�س الدولة �أدخلت القيادة اليهودية الأحداث والوقائع التاريخية يف
التوراة ،وربطها بالأمة النا�شئة حدي ًثا يف النظام التعليمي .153كما �أقام رئي�س الوزراء
بن جوريون يف بيته «�أم�سيات توراتية»؛ حيث كان يتدار�س مع املثقفني مدى �أهمية ت�أثري
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التوراة ككتاب تاريخي للواقع اليهودي .154وقد حظيت تلك الأم�سيات ب�شعبية كبرية،
واهتمت و�سائل الإعالم ب�أخبار تلك الأم�سيات ب�صورة مكثفة.155
أمرا غاية يف التعقيد .ف�إذا ما
وكانت عالقة بن جوريون وارتباطه بالدين اليهودي � ً
ت�أملنا حياته وموقفه من الدين �أمكننا مالحظة نزعات دينية و�أخرى معادية للدين .هذا
املوقف املتناق�ض بو�ضوح جتاه الدين ال ميكن فهمه �إال �إذا فرقنا بني بن جوريون املواطن
العادي وبن جوريون ال�سيا�سي .ففي حياته اخلا�صة مل يكن بن جوريون رجلاً يهود ًّيا
متدي ًنا .فلم يهتم بن جوريون يف حياته بقد�سية ال�سبت وال بالطقو�س الدينية املرتبطة
بها ،كما مل يحتفل هو �أو عائلته بالأعياد اليهودية .156وعلى العك�س من ذلك جند �أن
الدين قد كان له دور حموري يف حياة بن جوريون ،رجل الدولة والالعب ال�سيا�سي.
رف�ض بن جوريون �أن تكون الديانة اليهودية ديانة متحجرة .لذا فقد �أ�شار �إىل كتاب
الفقه الأول عند اليهود (�شوحلان عاروخ) ،باعتباره جمرد كتاب ديني من حقبة ال�شتات،
معتربا �شوحلان عاروخ �أحد خملفات تراث
وبالتايل فقد �أهميته يف حقبة تكوين الدولة،
ً
أي�ضا �أية هيمنة ممكنة من اليهود املتدينني يف �إ�رسائيل
ال�شتات اليهودي .157كما رف�ض � ً
بدعوى �أن مثل هذه ال�سيطرة لن جتلب لإ�رسائيل �سوى اخلراب والهالك .158ولكن مع
ذلك فقد كان بن جوريون من �أ�شد املتحم�سني للدين باعتباره مرجعية ح�ضارية لل�شعب
اليهودي .لقد ر�أى بن جوريون يف التوراة عملاً
تاريخيا يج�سد التاريخ اليهودي ،لذا فله
ًّ
قيمته الرتبوية لل�شعب اليهودي« .كتاب الكتب» ،كما �أطلق بن جوريون على التوراة،
مت توظيفه يف خدمة الدولة اجلديدة .159لقد ر�أى بن جوريون �أن واجبه ت�أ�سي�س دولة
يهودية كما وردت يف الأعمال ذات الأ�صول التوراتية ،وباملقارنة مع ماورد عن الأنبياء
واحلكام الوارد ذكرهم يف التوراة� .160أما الأ�سفار التي �ألهمت بن جوريون فكانت
على وجه اخل�صو�ص كتب ي�شوع ،و�إ�شعيا ،و�إرميا .فر�أى بن جوريون �أن االنت�صار يف
حرب  1948ما هو �إال ا�ستمرار حلرب ي�شوع �ضد الكنعانيني .ومن خالل هذا التف�سري
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اجلديد ل�سفر ي�شواع ،ا�ستغل بن جوريون الدين لتكثيف وا�ستثمار الطبيعة الع�سكرية
للدولة اجلديدة .ويف املقابل منحت �أ�سفار �إ�شعيا و�إرميا ال�رشعية لل�شخ�صية اال�شرتاكية
للدولة.
لقد كانت علمنة الدين �إحدى ا�سرتاتيجيات احلكومة ،والتي كانت ت�سعى �إىل
علمانيا .وقد قامت حمطة الراديو الوحيدة
حتقيقها من خالل االهتمام بتثقيف ال�شعب
ًّ
التي كانت ت�سمى (كول ي�رسائيل) �أي «�صوت �إ�رسائيل» بعملية الرتويج لهذه اال�سرتاتيجية
أي�ضا ال�صحف واملجالت ،التي تتوافق اجتاهاتها مع جمموعة الرواد
احلكومية ،وكذلك � ً
من اخلالوت�سيم .ف�أ�صبحت «م�سابقات الكتاب املقد�س» و«اختبارات الكتاب املقد�س»
�شديدة ال�شعبية واالنت�شار وداعبت �أحا�سي�س وم�شاعر ال�سكان .161وكانت الر�سالة
وا�ضحة ،فهي تتمثل يف ت�صوير الدولة على �أنها الوريث املبا�رش لتقليد �سيا�سي -توراتي،
مثل املمالك الأ�سطورية لداوود و�سليمان ،ولكن باملعنى ال�سيا�سي للحدث التاريخي،
بدون تبني امل�ضمون الديني.

�إ�شكالية القومية الإ�رسائيلية
لقد انتهت حقبة الي�شوف ب�إعالن بن جوريون قيام دولة �إ�رسائيل يف  15مايو .1948
وبدت مالمح الأر�ض التي ا�ستوطنها اليهود و�أعلنت عليها الدولة العربية ،وقد �أخذت
�رشعية دولية ،لدولة جديدة قامت على �أطالل فل�سطني العثمانية ،غري �أن ا�ستيطان �أر�ض
و�إقامة دولة عليها مل يكن يعني بال�رضورة �أن امل�ستعمر اليهودي تخطى حقبة ال�شتات
ودخل يف بوتقة ال�شعب الواحد ذي القومية الواحدة .فاليهود الأوروبيون من مناطق
�رشق وو�سط الدول الأوروبية ويهود فل�سطني� ،أي ه�ؤالء اليهود الذين ا�ستوطنوا البالد
قبل الهجمة اال�ستيطانية على الأرا�ضي الفل�سطينية ،كانوا �سكان الدولة اجلديدة .162هذا
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اخلليط اليهودي مل يكن له �آنذاك �أي م�سمى م�شرتك .كما �أن االنتماء لنف�س املعتقد الديني
مل ِّ
ميكنهم من تخطي االختالفات الثقافية .لذا فقد واجهت القيادة الإ�رسائيلية مهمة ما
ي�سميه �أ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية الأمريكي بنديكت �أندر�سون ،كيفية خلق �أمة جديدة ،وهي
الأمة الإ�رسائيلية ،من هذا املزيج اليهودي خمتلف الطابع والتطبع والطبيعة .وفقًا لر�أي
�أندر�سون ،ف�إن خلق �أمة جديدة يعني �إن�شاء وتكوين جمتمع تخيلي� ،أي �أمة ال يجمعها
�شعور من التبعية اجلماعية قائم على عالقات حقيقية ،و�إمنا على قبول مدرك �أو غري مدرك
للم�ساواة واالنتماء للأفراد داخل حدود تلك الأمة الواحدة؛ بحيث يحولها �إىل جمموعة
متجان�سة .163ففي حالة �إ�رسائيل ،مل يكن الأمر يدور حول تكوين جمموعة متجان�سة من
الأفراد ،فالأمة الإ�رسائيلية مقارنة بغريها من الأمم احلديثة كانت متتلك �صفتني جعلتا من
بناء الأمة الإ�رسائيلية م�س�ألة معقدة .لقد نبع هذا التعقيد من خا�صيتني �أ�سا�سيتني لن�ش�أة �أية
�أمة؛ الأر�ض وال�سكان.
ومثلما اختلف تكوين الأمم الأوروبية نتيجة ع�رص احلداثة الأوروبي ،اختلف
أي�ضا ال�شعب الذي �سكن تلك الأرا�ضي التي ن�ش�أت عليها الأمة اجلديدة .ففي �إ�رسائيل
� ً
ب�أربعينيات وخم�سينيات القرن املا�ضي مل يت�آلف ال�شعب اليهودي مع الأر�ض ،فبالن�سبة
له كانت الأر�ض غريبة عنه� .أما املنظور الآخر لتعقيد م�س�ألة تكوين �أمة �إ�رسائيلية كان
أي�ضا كان الو�ضع
ال�سكان اليهود �أنف�سهم ،الذين يجب عليهم بلورة تلك الأمة .وهنا � ً
خمتلفًا عن بقية الأمم الأخرى .ففي الوقت الذي وجد فيه يف الأمم الأخرى يف املقام الأول
�سكان قدامى وجب عليهم تكوين الأمة اجلديدة ،مل يكن هناك يف �إ�رسائيل �سكان قدامى
دائما جذب املزيد من
يعتد بهم ،ميكنهم تكوين تلك الأمة اجلديدة ،ولكن كان يجب ً
اليهود اجلدد ل�ضمان احلفاظ على الوجود الداخلي للأمة .وبالفعل كان �أكرب التحديات
التي واجهت القيادة الإ�رسائيلية هو العجز يف العن�رص الب�رشي.164
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حتى يت�ضح للقارئ �أهمية العن�رص الب�رشي علينا �أن نطلعه على ما عرف يف العقيدة
ال�صهيونية حول بناء ال�شخ�صية الإ�رسائيلية اجلديدة .فكانت نقطة االنطالقة ت�شكل رف�ض
وجود �أو النفي التام لل�شتات اليهودي (�شليالت هاجواله) يف �أ�صقاع الأر�ض و�أنحائها،
�أي �أن الواجب الرئي�سي للفكرة ال�صهيونية يتمثل يف بذل اجلهد املمكن والال ممكن من
�أجل جلب يهود العامل �إىل �إ�رسائيل .وقد بلورت العديد من الكتابات ال�صهيونية فكرة
رف�ض ال�شتات وقامت احلكومات الإ�رسائيلية املتعاقبة بت�سويق هذه الفكرة من خالل
امل�ؤ�س�سات التعليمية؛ كاملدار�س ،والنقابات العمالية ،واله�ستدروت� ،إىل جانب اجلي�ش.
وتعدى ذلك �إىل توزيع مثل هذه الكتابات املجانية يف جمال�س املدن والقرى التعاونية.
ولعل هذه الكتابات تكت�سب �أهميتها من حقيقة �أنها لي�ست جمرد م�ؤلفات علمية،
ولكنها متثل � اً
أعمال قومية تخدم ال�صهيونية� .أحد الأمثلة على هذه امل�ؤلفات هو «املنفى
واالغرتاب» ،والذي ال تكمن �أهميته يف �أنه �أحد �أوائل امل�ؤلفات التي طالبت برف�ض
أي�ضا لأن م�ؤلفها يحزقيل كاوفمان ( )1963-1889قد طابق بني
ال�شتات165؛ و�إمنا � ً
ال�صهيونية ال�سيا�سية وبن جوريون ،ور�أى يف الثاين مبعوث العناية الإلهية لتحقيق احللم
ال�صهيوين يف فل�سطني.166
لقد و�صف كاوفمان حياة اليهود يف ال�شتات الأوروبي با�ستفا�ضة وق�سمها �إىل
منطي حياة؛ منط حياة ذاب يف �إطاره اليهود يف جمتمعات غري يهودية يف مقابل منط حياة
انعزايل .النمط الأول ر�آه العديد ،بل والأغلبية من اليهود هو احلل وال�ضمان حلياة كرمية
بعيدة عن اال�ضطهاد ،غري �أن ذوبان اليهود يف جمتمعات غري يهودية مل ينقذهم من �رش
التمييز �ضدهم وا�ستمرارية �صور اال�ضطهاد املختلفة� .أما اليهود الذين عا�شوا يف عزلة،
ً
حفاظا على �إرثهم الديني واحل�ضاري من خطر االندثار يف البيئة غري
فقد فعلوا ذلك
اليهودية التي حتيط بهم ،تلك العزلة التي مل يتمكنوا من حتقيقها �إال من خالل جتمعهم
يف �أحياء �سكانية خا�صة بهم عرفت با�سم (اجليتو اليهودي) �أي «احلي اليهودي» .وقد
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عك�س هذان النمطان للحياة اليهودية وجو ًدا يهود ًّيا يف �أوروبا متيز مبحاوالت اندماج
وازدهار من ناحية ،وقمع وقهر من ناحية �أخرى.167
�سلبيا .فحتى يتمكن
وقد ت�أثرت حياة اليهود � -سواء املندجمني �أو غري املندجمني ًّ -
نوعا من ازدواجية املعايري .فهناك قانون
اليهود من احلفاظ على منط احلياة هذا ،اتبعوا ً
�أخالقي داخلي يطبق لتنظيم العالقات بني اليهود ،وقانون �أخالقي �آخر للتعامالت
اليومية مع البيئة غري اليهودية يحدد �سلوك اليهود يف املجتمعات الأوروبية .وتلك املعايري
املزدوجة كانت تدمر وفقًا لكاوفمان ال�شخ�صية اليهودية وتلحق به �صفات غري �أخالقية.
وبذلك مل يكن رف�ض ال�شتات وفقًا لكاوفمان من منطلق ديني �أو قومي فقط .فرف�ض
ال�شتات مل يكن ب�سبب �أن اليهود كانوا يعي�شون يف بيئات غري يهودية ،ولكن لأن منط
حياة اليهود يف ال�شتات كان يقوم على �أ�سا�س جتارب �سيئة ،الأمر الذي �أ�رض بال�شخ�صية
اليهودية .وعلى هذا الأ�سا�س برر كاوفمان �رضورة رف�ض ال�شتات من جهة واملجيء
لف�سطني من جهة �أخرى .168لذا فقد ر�أى كاوفمان �أنه بظهور ال�صهيونية ال�سيا�سية يجب
على ال�شعب اليهودي �أن يختار �إما منط احلياة الأخالقي واجل�سماين ال�سلبي يف ال�شتات،
الذي �سوف ي�ؤدي �إىل حتلل ال�شعب اليهودي يف املجتمعات الأوروبية ،الأمر الذي يعني
تدمري ال�شعب اليهودي� ،أو ت�أ�سي�س دولة حرة تقوم على �أ�سا�س القيم اليهودية ت�ضمن حترر
حتديدا توقف كاوفمان عن التحليل العلمي ،وت�رصف
ال�شعب اليهودي .ويف هذا املو�ضع
ً
�صهيونيا
�سيا�سيا
كما لو كان
مطالبا ب�سلوك االختيار الثاين.169
ً
ًّ
ًّ
لقد تبنى بن جوريون مبد�أ «رف�ض ال�شتات» من كتابات كوفمان ،واعتربه �أحد
الركائز الهامة للقومية الإ�رسائيلية .وبذلك خرجت القومية الإ�رسائيلية من هذه اللحظة
ال�سلبية؛ لأن ال�صهاينة ال�سيا�سيني �أدركوا ما ال يجب �أن يكون عليه الإ�رسائيلي يف الدولة
اجلديدة ،قبل �أن يدركوا ما يجب �أن يكون عليه اليهودي اجلديد .فهو ال يجب �أن يكون
يهود ًّيا من ال�شتات ،ذا �أخالق فا�سدة ويعي�ش كج�سد طفيلي على الآخرين.170
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حتى ُي َ�ش ِّكل الإ�رسائيلي اجلديد �صاغت احلركة ال�صهيونية بجانب رف�ض ال�شتات مبد أ�
اليهودي اجلديد (هايهودي هاحدا�ش) كع�صب املجتمع اجلديد .171فمن هذا اليهودي
اجلديد وما موا�صفاته؟ كان الت�صور ال�سائد هو �أن اليهودي اجلديد هو «عك�س» يهودي
ال�شتات .فهو يجب �أن تكون لديه كل املقومات التي مل يتمكن يهودي ال�شتات من �أن
بطوليا ،قوي اجل�سد ومفتول الع�ضالت مل
يج�سدها .فاليهودي اجلديد ال بد �أن يكون
ًّ
ُي�ضطهد �أو ُيقمع ،ال ميثل ال�ضلع ال�ضعيف ،فهو ال�سيد ال العبد ،وهو الآمر ،ال امل�أمور.172
أخالقيا يجب
كما �أنه ال يعتمد على قوة و�سلطة غريه ،و�إمنا يهودي ميلك قدره يف يده .و�
ًّ
�أن ميثل منط الإن�سان املثايل� .أما اقت�صاد ًّيا فلم تعد مهن ال�شتات ،مثل الباعة اجلائلون
و�صغار التجار وحتى كبار التجار وامل�رصفيني ،هي حمور اهتمام اليهودي اجلديد؛ لأن
اليهودي اجلديد يف �إ�رسائيل هو املزارع والعامل واملقاتل ،يزرع ويعمر ال�صحراء ،وي�صنع
املواد اخلام ،وي�ستب�سل يف الدفاع عن �أر�ضه وعمله .لن يعود �إىل الأعمال التي عمل
فيها اليهود حتت �إمارة الآخرين ،ال ،اليهودي اجلديد يعمل من �أجل املجتمع اليهودي
ول�صالح املجتمع اليهودي.
وبجانب مبد�أ رف�ض ال�شتات والعمل على خلق اليهودي اجلديد كان هناك مبدءان
�أ�سا�سيان �آخران اعتمدت عليهما القومية الإ�رسائيلية :جمع كل يهود ال�شتات يف الدولة
اجلديدة (كيبوت�س هاجاليوت) ،و�صهر و�إدماج كل يهود ال�شتات مع بع�ضهم (ميزوج
هاجاليوت) .وبتبني هذين املبد�أين ف�رست �إ�رسائيل نف�سها لي�س على �أنها دولة اليهود
الذين يعي�شون على �أرا�ضيها فقط ،و�إمنا دولة لكل اليهود يف �أنحاء املعمورة .ولعل جلب
يهود ال�شتات يعد على درجة كبرية من الأهمية؛ حيث كان ي�ضمن �إمداد الدولة بالعن�رص
الب�رشي ال�رضوري ل�ضمان ا�ستمراريتها.
وقد كان مل�صادر الإلهام القومية  -مثل اللغة امل�شرتكة ،والتاريخ امل�شرتك ،والأر�ض
ُ�رسع من
امل�شرتكة ،والأبطال التاريخيون امل�شرتكون  -دور هام لتكوين الأمة .فهي ت ّ
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عملية تكوين الأمة من خالل تقوية ال�شعور باالنتماء لل�شعب النا�شئ حدي ًثا .ويف �إ�رسائيل
اتفق �أهل ال�صهيونية ال�سيا�سية على اتخاذ اللغة العربية كلغة قومية مع حتديثها لتكون لغة
الأمة اجلديدة.173
تعقيدا .ففي كل الأمم
�أما باقي املكونات املطلوبة لتلك الأمة اجلديدة فكانت �أكرث
ً
احلديثة كان االرتباط بالأر�ض والتاريخ امل�شرتك له دور حا�سم .ولكن بالن�سبة للأمة
الإ�رسائيلية كان الو�ضع خمتلفًا؛ لأن معظم ال�سكان اليهود يف الي�شوف والحقًا يف الدولة
مل يكن لديهم ارتباط حقيقي بالأر�ض ،فهم �شاءوا �أم �أبوا م�ستعمرون .حتى عندما كان
كل يهود ال�شتات ي�صلون ويدعون يف �صالتهم «العام القادم يف القد�س» ،فلم يت�ضمن
هذا �أي ارتباط بالأر�ض« .العام القادم يف القد�س» يت�ضمن �أملاً
روحانيا ،مثلما كتب
ًّ
امل�ؤرخ الإ�رسائيلي مو�شي ت�سوكرمان« :فكرة تنظيمية لإرادة الرب لتجميع ال�شعب
اليهودي» .174ومل يكن هناك يف فرتة ال�شتات �أي �أعمال بطولية ،بل �إن فرتة ال�شتات
كانت متثل فرتة قهر وا�ضطهاد .ولكن على الرغم من ذلك كان لزا ًما االعتماد على
�أبطال م�شرتكني ،تاريخ م�شرتك �أو ارتباط للأر�ض .لذا فقد قرر ال�صهاينة ال�سيا�سيون
والآباء الأوائل للدولة �أن يعتمدوا على �أبطال القلم من �أهل الفكر والثقافة من جهة
والكتاب املقد�س كما ذكرنا من جهة �أخرى ،حتى ميكن خلق وتكوين ذاكرة جماعية
للأمة اجلديدة ي�سخر فيها املا�ضي التوراتي من �أجل بناء الواقع الإ�رسائيلي .وعليه فقد ق�سم
التاريخ اليهودي يف الر�ؤية ال�صهيونية ال�سيا�سية �إىل فرتتني �أ�سا�سيتني .فكانت هناك فرتة
املا�ضي البعيد يف مقابل فرتة املا�ضي القريب .املا�ضي البعيد ي�شكله وميثله الكتاب املقد�س،
�أي التوارة ،وفيه وجد بن جوريون ورفاقه من امل�ؤ�س�سني الأوائل لإ�رسئيل املجتمع الكامل
اً
وا�ستكمال لهذه احلقبة كانت
املثايل الذي ا�صطبغ بالأعمال البطولية لأنبياء �إ�رسائيل.
حقبة ال�شتات ،التي يجب �أن تُن�سى وتمُ حى .ولكن املا�ضي البعيد كان ميثل  -انطالقًا
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من الفهم التاريخي للآباء امل�ؤ�س�سني لإ�رسائيل  -املثل العليا للأمة اجلديدة التي تعمل على
�رسعة �إن�شائها وتكوينها .وعليه فقد كتب بن جوريون يف هذا ال�سياق ما يلي:
حكايات الأربعة �آالف عام التي كان يرويها �آبا�ؤنا ،والرحالت املقد�سة ،و�أعمال
وحياة �أبينا �إبراهيم ،وهجرة ال�شعب اليهودي بعد اخلروج من م�رص ،وحروب ي�شواع
وعهد الق�ضاة الذين تبعوه ،وحياة و�أعمال �شا�ؤول ،وداوود و�سليمان ،وانت�صارات
عزريا ملك يهوذا ويربعام الثاين ملك �إ�رسائيل ،كل ذلك احتوى على كثري من املو�ضوعية
وله دالالت وا�ضحة  -فهو مليء باحلياة لكل الأجيال التي ولدت و�شبت وعا�شت يف
�إ�رسائيل� -أكرث من كل اخلطب واملحا�رضات مب�ؤمترات بازل .القيم الإن�سانية ،واليهودية،
واالجتماعية ،والقومية ،التي ن�ؤمن بها والتي تهب حركتنا ال�صهيونية قوتها الأخالقية
واملعنوية ،متت �صياغتها وتف�صيلها من �أنبياء �إ�رسائيل.175
كان هذا كتاب بن جوريون املتحم�س للما�ضي التوراتي �إىل ناتان روتن�شرتايخ
(� )1993-1914أ�ستاذة التاريخ والفل�سفة يف اجلامعة العربية ،وهو الذي انتقد
فكرة ا�ستغالل الدين لبناء الأمة اجلديدة .كما رف�ض روتن�شرتايخ التق�سيم الزمني الثنائي
للما�ضي اليهودي .فبالن�سبة له ال يجب �أن يكون الكتاب املقد�س هو م�صدر الإلهام
الوحيد وم�صدر ال�رشعية الوحيد لتلك الأمة اجلديدة؛ لأنه ال توجد ا�ستمرارية مبا�رشة
بني املا�ضي ال�سحيق  -مثلما كان ي�صور الكتاب املقد�س -والأمة اجلديدة .176ويف هذا
ال�سياق اعترب بن جوريون روتن�شرتايخ خمط ًئا؛ لأنه وفقًا لنب جوريون ورفاقه فقد كان
ت�أ�سي�س �إ�رسائيل هو ا�ستمرار وات�صال مبا�رش حلقبة الكتاب املقد�س البعيدة.
لقد كنت  -ناتان روتن�شرتايخ  -خمط ًئا يف اعتقادك �أنه ال يوجد يف التاريخ �أية
قفزات (كفيت�ساه) ،يف الواقع يوجد مثل هذه القفزات .فبت�أ�سي�س الدولة اليهودية كانت
هناك قفزة عرب مئات ال�سنني .ويف حرب اال�ستقالل ( )1948كنا على مقربة من �أيام
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ي�شواع بن نون ،و�أ�صبحت ق�صة ي�شواع �أقرب و�أ�سهل لل�شباب من كافة خطب امل�ؤمترات
ال�صهيونية.177
وبذلك ف�رس بن جوريون قيام دولة �إ�رسائيل على �أنها ا�ستمرار للما�ضي ال�سحيق،
ما�ضي الكتب املقد�سة والتوراة ،يف حني اعترب املا�ضي القريب� ،أي ال�شتات ،مبثابة
فجوة وفراغ يف التاريخ .فكيف لنب جوريون وهو الرجل غري املتدين ،بل ويف كثري
من احلاالت معادٍ للدين والتدين ،يرى يف التوراة املرجعية للدولة اجلديدة؟ لقد نظر
بن جوريون �إىل الكتاب املقد�س على �أنه كتاب قومي ي�شكل فيه ال�شعب اليهودي مع
وحتديدا هذه هي الرابطة الع�ضوية التي ي�ؤكدها الكتاب املقد�س،
الأر�ض وحدة واحدة،
ً
بني ال�شعب اليهودي� ،أي ما ي�سمى ب�أر�ض �إ�رسائيل .يف هذا الإطار النفعي فقط قدر
واحرتم بن جوريون ورفاقه �أهمية الإرث الديني الخرتاع �أمة �إ�رسائيلية .هذا االرتباط
االحتياجي لق�ص�ص الكتاب املقد�س كان من �صنع م�ؤ�س�سي دولة �إ�رسائيل وا�صطبغت به
القومية الإ�رسائيلية حتى وقتنا احلايل.178

التيارات الدينية وال�صهيونية
لقد ظهرت ال�صهيونية كرد فعل الأ�شكناز يف �أوروبا على انت�شار القوميات
الأوروبية يف القرنني التا�سع ع�رش والع�رشين .فنتيجة حلركة التنوير الأوروبية �أ�صبحت
أي�ضا العديد
البيئة امل�سيحية املحيطة باليهود يف �أوروبا علمانية ب�شكل متزايد ،مما دفع � ً
من املفكرين اليهود لعلمنة الديانة اليهودية ،و�أ�صبح العديد من اليهود� ،إن مل يكن اجلزء
الأكرب من اليهود يف �أوروبا مييل �إىل العلمانية� ،إن مل يكن يتبناها .ومن العلمانية اليهودية
ولدت احلركة ال�صهيونية ال�سيا�سية ،باحثة عن وطن قومي لليهود .وهنا كانت اللحظة
احلرجة لهرتزل ومعه رواد ال�صهيونية ال�سيا�سية ،فهم علمانيون ،الن�ش�أة والعقيدة� ،إال
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�أنهم �أدركوا �أن قيام وطن لليهود يف فل�سطني ي�ستوجب ،توظيف الدين وا�ستيعابه يف
امل�رشوع ال�صهيوين العلماين .فكان التحدي احلقيقي لل�صهيونية ال�سيا�سية ،هو �إقامة دولة
علمانية لليهود ،على �أر�ض مقد�سة .ومن هنا كانت احلاجة للت�صالح مع الإرث الديني
والتوا�صل مع حاخامات الدين اليهودي.
على خلفية هذه الإ�شكالية بني العلمانية والدين ر�أى بن جوريون �رضورة �إن�شاء
ج�رس بني الدين ك�إرث يهودي ودولة �إ�رسائيل كم�رشوع علماين حديث .179فبدون
الرمزية الدينية ال ميكن ب�أية حال من الأحوال منح الدولة اليهودية ال�رشعية .وعليه كان
ت�سويق احلركة ال�صهيونية للعودة لفل�سطني ،كعودة مل تكن االنتقال من مكان جغرايف
�أوروبي� ،إىل مكان جغرايف �آخر يف ال�رشق� ،إمنا هو ٍّ
تخط لفرتة ال�شتات وا�ستكمال للعهد
التوراتي يف فل�سطني .ومن هنا تولدت الأ�سطورة ال�صهيونية ،من �أن �إ�رسائيل دولة �سكانها
من اليهود فقط ،بل هي دولة فيما وراء اجلغرافيا لكافة �أبناء ال�شعب اليهودي .180لقد منح
بن جوريون للدين �أهمية مركزية بالن�سبة لدولة �إ�رسائيل ،لذا فقد ف�رس الدين على �أنه ال�شيء
امل�شرتك الذي يربط تاريخ وح�ضارة اليهود كافة ،ولكن ال يجب �أن يحدد هذا الأ�سا�س
الديني م�صري دولة �إ�رسائيل .لذا ففي خطابه لإحدى القيادات الدينية� ،شدد بن جوريون
على �أن القوانني الدميقراطية ولي�س ال�رشيعة اليهودية هي التي حتدد م�صري البالد.181
من ناحيتها نظرت اليهودية الأرثوذك�سية للحركة ال�صهيونية ب�شك وريبة ،و�إن مل
يكن بعداء تام؛ حيث مثلت ال�صهيونية لهم �شي ًئا حدي ًثا دنيو ًّيا ،غري ديني .182ومل تكن
نظرا لأنها كانت
اليهودية الأرثوذك�سية يف و�ضع ي�سمح لها مبواجهة احلركة ال�صهيونية؛ ً
مق�سمة يف �أوروبا �إىل اجتاهني رئي�سيني؛ هما الأرثوذك�سية الوطنية اجلدلية� ،أي اليهود
املتدينون الذين حاولوا كنتيجة حلركة التنوير والعلمنة �إ�ضفاء البعد الديني على العديد من
الظواهر اجلديدة مثل «القومية» .183وعلى اجلانب الآخر كان هـناك احلاريدمي� ،أو من
�أ�سميناهم ب�أهل التقوى ،الذين �سموا هكذا القتدائهم بكلمات �أ�شعيا «�أطيعوا كلمات
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الرب الذي ترتع�شون  -تخ�شون � -أمام كلمته» (�أ�شعيا .)5 ،66 :وعليه فقد مت�سك
�أهل التقوى من احلاريدمي بطريق الرب ،الذي ال يتبدل �أو يتغري بتغري الزمان �أو املكان.
لذا فقد �سلموا ب�أن �إنقاذ ال�شعب اليهودي لن يكون ممك ًنا �إال من خالل عمل رباين ولي�س
من خالل ال�صهيونية العلمانية .وقد عمل عدم التجان�س والوحدة يف الو�ضع الديني على
مهتما بالدخول يف �صدام مع املتدينني� ،إال
ت�سهيل عمل التيار ال�صهيوين ،الذي مل يكن ًّ
�أن انق�سامهم قد �سهل عليه �رضبهم بع�ضهم.
وتعود ق�صة املتدينني اليهود مع ال�صهيونية لعام  1901حينما �أخذت العالقات بني
جديدا ،حينما �أ�صدرت املنظمة ال�صهيونية (العلمانية)
بعدا
ً
املتدينني واحلركة ال�صهيونية ً
قرارا باعتبار التعليم يف الي�شوف م�س�ألة علمانية بحتة يديرها القائمون على �أمور
العاملية ً
الدولة .وكان هذا القرار بالن�سبة للأرثوذك�سية املعار�ضة مبثابة الكارثة ،الأمر الذي دفعهم
دف ًعا للمزيد نحو التعاون مع رجاالت ال�صهيونية ال�سيا�سية .فقام املتدينون بت�أ�سي�س حركة
أي�ضا با�سم حركة ميزراحي يف م�ؤمتر
(مريكاز روحاين) �أي «املركز الروحي» ،وعرفت � ً
عقد يف ليتوانيا عام  .1902وبعد ذلك بعامني ،عام � ،1904صاغت حركة ميزراحي
براجماتيا
عمليا،
�أهدافها يف م�ؤمتر يف بر�سبورج .184لقد انتهج �أع�ضاء امليزراحي
ً
ًّ
منهجا ًّ
من خالل قبولهم مببادئ احلركة ال�صهيونية مثلما متت �صياغتها يف امل�ؤمتر ال�صهيوين
الأول يف بازل عام  .1898ومن باب حفظ ماء الوجة �شددوا يف ذات الوقت على
الأهمية الق�صوى للدين يف حياة الأمة اليهودية .كما قرر الأع�ضاء �رضورة اتخاذ كافة
الو�سائل ال�رضورية من �أجل �إقرار حق امل�شاركة يف الت�صدي مل�س�ألة التعليم وترويج وتعميم
�أفكارهم يف البالد .185ويف عام  1908عهدت حركة ميزراحي �إىل احلاخام يهودا اليب
في�شمان بافتتاح مكتب يف القد�س ملتابعة التغريات على الأر�ض .ويف عام  1918بد أ�
احلوار داخل الوكالة ال�صهيونية حول متويل التعليم يف الي�شوف .وبعد عامني قدمت
اقرتاحا بتقدمي الدعم املادي لنظام تعليمي ديني م�ستقل يكون جز ًءا
الوكالة اليهودية
ً
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من النظام التعليمي ال�شامل يف الي�شوف .وقد قبلت حركة ميزراحي هذه الت�سوية التي
قدمتها الوكالة اليهودية.
ومع تعاونها مع الوكالة اليهودية ر�أت حركة ميزراحي �رضورة نقل املقر الرئي�سي
حلركة ميزراحي من بالد ال�شتات �إىل مدينة القد�س يف عام  1922حتت رئا�سة
احلاخام مائري برلني ( .)1949 -1880ويف نف�س العام كون العمال من ذوي االجتاه
نظرا ال�ست�شعارهم
الديني بالي�شوف منظمة هابوعيل هامزراحي (عمال ميزراحي)؛ ً
اهتمام العمال املتدينني املتزايد بحركة ميزراحي .يف الوقت الذي �أعلنت فيه حركة
ميزراحي �أهدافها وفقًا ل�شعار «دولة �إ�رسائيل ل�شعب �إ�رسائيل وفقًا لتوراة �إ�رسائيل»،186
ف�رس عمال ميزراحي �أنف�سهم على �أنهم «حركة عمل ريادي ديني �صهيوين تهدف �إىل
خدمة اليهودية وكل قيمها من خالل م�ؤ�س�ساتها يف �أر�ض �إ�رسائيل لدعم عمال يف �أر�ض
�إ�رسائيل؛ حتى يتمكنوا من �إمداد املجتمع اليهودي مبا يحتاجه من املنتجات الزراعية
وال�صناعة» .187لقد انتهجت حركة ميزراحي وعمال ميزراحي يف عالقتها بزعامة
الي�شوف والحقًا الدولة �سيا�سة عملية .188وكان للحاخام �إبراهام �إ�سحق كوك (-1865
 )1935دور مركزي ،حيث و�ضع الأ�سا�س لتعاون ممتد وم�شرتك بني ال�صهيونية الدينية
وحزب ماباي حتت قيادة بن جوريون .لقد كان احلاخام كوك ،الذي تقلد حتت االنتداب
الربيطاين وظيفة �أول كبري حاخامات الأ�شكناز يف فل�سطني ،وم�ؤ�س�س الر�ؤية الرباجماتية
الداعية لتن�شيط املوقف ال�سلبي للأرثوذك�سية من جهة ،ومن ثم تي�سري التعاون امل�شرتك مع
االجتاه ال�سيا�سي العلماين من جهة �أخرى .لقد كان احلاخام كوك على قناعة من �أهمية
االرتباط الديني بدولة �إ�رسائيل ،حتى �إن كانت الدولة علمانية .لذا فكان مبقدوره -
انطالقًا من وجهة نظر دينية قائمة على �أ�سا�س ثوري  -االقرتاب من الفكر ال�صهيوين
العلماين الذي يحاول احتالل البالد و�إعادة �إعمارها.
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لقد �أدركت اجلماعات الدينية اليهودية بالتدريج �أنها تواجه مع�ضلة �صعبة �ضد
ال�صهيونية .يف البداية �شكك بع�ض احلاخامات يف رواد ال�صهيونية ،خا�صة من �أع�ضاء
الهجرة الأوىل الذين ت�أثروا بالتقاليد الثورية الرو�سية ،من خالل �إ�شارتهم �إىل االجتاه
العدائي للدين لدى معظم القادمني اجلدد� .إال �أن ذلك اخلطاب املعادي ،مل يكن ليثمر
دائما ميثلون جز ًءا من م�رشوع مل يكن من ال�سهل
على �أر�ض الواقع .فه�ؤالء الرواد كانوا ً
جانبا بوا�سطة االجتاه الديني .فهم كانوا ي�سعون �إىل �إن�شاء �إ�رسائيل جديدة .لذا
تنحيته ً
أي�ضا بحياتهم من �أجل هدف
فقد �ضحوا مبراكزهم املهنية يف بالد ال�شتات ،بل و�أحيانًا � ً
واحد ،وهو عدم بقاء اليهود املتدينني يف حالة جمود .فاخلالوت�سيم ،من �أمثال بن جوريون
و�شاكلته ،كانوا ا�شرتاكيني ملحدين يعي�شون – من وجهة النظر الدينية – حياة خاطئة.
فلم يهتموا بالطعام «الكو�شريي» ،ومل يراعوا �أيام ال�سبت� ،إال �أنهم كانوا ينتمون �إىل تلك
املجموعة من اليهود يف �إ�رسائيل التي تقوم ب�إن�شاء القرى واملدن يف البالد ،وبذلك �أ�شعلوا
�رشارة حب ال�صهيونية لدى كثري من اليهود ،الذين كانوا يتطلعون يف البالد الأخرى �إىل
االندماج �أو �إىل التيارات اال�شرتاكية غري اليهودية� .إن اخل�صائ�ص ال�سلبية للرواد  -من
وجهة النظر الدينية  -كانت معلومة للحاخام كوك� ،إال �أن هذا العراك الأيديولوجي ،مل
يكن ليحتل مركزية عند احلاخام العملي الرباجماتي كون؛ حيث اعترب �أن ذلك العراك
مبثابة �أحد �أوجه العملة� .أما تلك العداوة اجلدلية فقد حاول احلاخام الكاريزمي كوك
تف�سريها على �أنه يف التنظيم الإلهي  -الكوين ،ميكن �أن يختفي فيه املعنى احلقيقي وراء
ت�رصف الإن�سان .ف�إذا ما نظرنا للأمر نظرة مو�ضوعية ،هكذا كانت ر�ؤية احلاخام كوك،
فيمكن �أن يكون رواد ال�صهاينة قد اعتقدوا �أن دوافعهم كانت ذات �أفكار �سيا�سية
دنيوية� .إال �أن احلقيقة كانت خمتلفة ،فهم كانوا يت�رصفون �ضمن املخطط الكوين للإرادة
الإلهية ،الذين مل تكن دوافعهم الدنيوية الإحلادية الظاهرة فيه �سوى غطاء خارجي للمعنى
احلقيقي لت�رصفاتهم �ضمن املخطط الإلهي للتحرر.
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يجب اعتبار بن جوريون ورفاقه من الرواد مبثابة «�أدوات» للإرادة الإلهية .وعليه
فهم يخدمون امل�شيئة الإلهية بدون �أن يدركوا ذلك الأمر .189لذا فرواد ال�صهيونية
كفارا ،و�إمنا خدم يف بيت الرب ،الذين مل يدركوا بعد تلك املهمة املوكلة
الدنيوية لي�سوا ً
لهم .وبالتايل ف�إن اليهودية الدينية عليها القيام بدور تربوي مزدوج .من ناحية كان
عليهم عدم رف�ض ال�صهيونية العلمانية ،ومن ناحية �أخرى كان ال بد من �إدراك وو�صف
اجلوهر احلقيقي املختفي حتت �ستار املظاهر اخلارجية .ومن ثم فال يجب �أن يلعن ه�ؤالء
الرواد ،و�إمنا يجب �أن يقربوا من الدين اليهودي .وبعبارة �أخرى فقد نادى احلاخام كوك
داخليا� .إذن ،ففي الوقت الذي
بالتعاون امل�شرتك مع الرواد من �أجل تب�شريهم بالدين
ًّ
عمل فيه ال�صهاينة عند ت�أ�سي�س الأمة اجلديدة على علمنة الدين� ،سعى ال�صهاينة املتدينون
�إىل تهويد ال�صهاينة العلمانيني .على هذا الأ�سا�س تو�صل الطرفان �إىل ت�سوية م�ؤقتة للتعاون
امل�شرتك� ،أدت منذ عام  1920بعد تنازالت من الطرفني �إىل تدخل ال�صهاينة املتدينني يف
امل�ؤ�س�سات املختلفة للي�شوف.190
يف الوقت الذي �أ�صبح فيه التيار القومي الديني بف�ضل هذه ال�سيا�سة �أكرث فاعلية يف
امل�ؤ�س�سات املختلفة للي�شوف والحقًا يف الدولة ،انتهج �أهل التقوى من احلاريدمي �سيا�سية
�أقل «براجماتية» يف عالقاتهم جتاه احلركة ال�صهيونية و�أفرادها .وب�صورة م�شابهة ملا
حدث عند ن�ش�أة حركة ميزراحي ،نظم احلاريدمي �أنف�سهم كمعار�ضني للأن�شطة ال�صهيونية
املتزايدة .يف عام  1909جتمع بع�ض احلاخامات الأملان والرو�س والبولنديني والليتوانيني
والهنغاريني حتت قيادة احلاخام يتح�ساك �إيزاك هاليفي ( )1914-1847يف مدينة
باد هامبورج؛ حيث �أ�س�سوا حركة (�أجودات ي�رسائيل) �أي «احتاد �إ�رسائيل» .وقد مت تعزيز
احتجاجا على
احلركة يف عام  1911بوا�سطة �أع�ضاء جدد ممن تركوا حركة ميزراحي؛
ً
م�شاركتها يف امل�رشوع ال�صهيوين .وقد قامت بعقد اجتماع يف كاتوفيت�س ببولندا ل�صياغة
و�إعالن �أهدافها�« :سوف ت�شارك بدور فعال يف كل الأمور املتعلقة باليهود واليهودية
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على �أ�سا�س التوراة ،بدون �أي اعتبارات �سيا�سية ...وبهدف حل كافة امل�شكالت التي
تواجه اليهود ،بروح التوراة» .191هذه ال�صياغة الغام�ضة تعك�س عدم قدرة احلركة على
�صياغة �سيا�سة ملمو�سة جتاه الأيديولوجية ال�صهيونية العلمانية .على العك�س من حركة
ميزراحي ،التي انتهجت �سيا�سة �إيجابية لتهويد احلركة ال�صهيونية من الداخل ،كان رد
�سلبيا .192وقد اقت�رص ن�شاطها يف ال�سنوات
فعل حركة (�أجودات ي�رسائيل) جتاه ال�صهيونية ًّ
التالية على الكتابات واخلطب وامل�ؤمترات التي تندد وت�ستنكر الن�شاط ال�صهيوين ب�شتى
الو�سائل .ومل يكن لها يف فل�سطني دور م�ؤثر.
وبعد �أن كادت حركة (�أجودات ي�رسائيل) �أن ت�سقط يف دائرة الن�سيان ،مت �إعادة
�إحيائها عام  1920بوا�سطة منظمة �أخرى ليهود احلاريدمي يف فل�سطني .193ففي �إطار
رف�ض احلاريدمي املطلق للعمل ال�صهيوين يف الي�شوف ،نظم بع�ض �شباب احلاريدمي
�أنف�سهم بفل�سطني عام  1920على �شكل جماعة انف�صالية خا�صة بهم ،حتت ا�سم
(عيداه حاريديت)� ،أي جماعة «�أهل التقوى» ،والتي �سارعت بطلب الدعم املادي
من (�أجودات ي�رسائيل) .وبالفعل تو�صلت املجموعتان �إىل التعاون امل�شرتك ،من �أجل
حماربة العدو امل�شرتك� ،أي بن جوريون ورفاقه من العلمانيني .من هنا �أ�صبح (�أجودات
ي�رسائيل) مبثابة املتحدث بل�سان احلاريدمي يف فل�سطني والحقًا يف الدولة� .إال �أن (�أجودات
ي�رسائيل) ظلت يف نف�س امل�أزق ،فكيف لها �أن تتعامل مع زعامة الي�شوف والتي تتطلع
لبناء دولة علمانية لليهود .194ويف حماولة للخروج من هذا امل�أزق ،فقد ر�أى احلاخام
اخلونني فا�رسمان ()1941-1875؛ �أحد مرجعيات اليهود احلاريدمي� ،أن الي�شوف ومن
بعده الدولة العربية� ،ستظل جمرد منفى لليهود احلاريدمي ،يعي�شون فيه فقط ،ملعناه الديني
عند اليهود� ،إال �أنهم اليعرتفون بقادته من اليهود العلمانيني ،فالدولة اليهودية ،هكذا
احلاخام ،لن ي�شيدها بن جوريون ،ولكن العناية الإلهية.195
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غري �أن �ضعف احلاريدمي يف �إ�رسائيل مل يكمن فقط يف رف�ضهم لإ�رسائيل كدولة
علمانية ،بل الن�شقاقهم �إىل تيارين رئي�سيني :احلا�سدمي 196واملتنجدمي .197ويرجع اخلالف
بني املجموعتني �إىل الأحداث التي وقعت بني يهود �رشق �أوروبا يف القرنني الثامن ع�رش
والتا�سع ع�رش .لقد بد�أت احلا�سدميية على �أنها حركة روحية كاريزمية جنحت يف حمو
اخلالفات بني قادة احلاخامات وعامة ال�شعب .198لقد منحت هذه املمار�سة الب�سيطة
للدين �شعبية كبرية ،خا�صة لدى الطبقات الب�سيطة .199فظهر املتنجدمي كمعار�ض
للحا�سدمي ملقاومة هذا ال�شكل الديني ذي ال�شعبية الكبرية للحا�سدميية وال�ستعادة املكانة
املقد�سة امل�صونة لل�سلطة احلاخامية .200وقد �أدرك الـحا�سدمي واملتنجدمي على �أق�صى تقدير
خطرا من اندماج اليهود
يف القرن التا�سع ع�رش االختالفات بني الفريقني كانت �أقل
ً
يف املجتمعات غري اليهودية وما ترتب على ذلك من �أن�شطة �صهيونية بني يهود �رشق
�أوروبا .لقد ان�ضم ٌّ
كل من احلا�سدمي واملتنجدمي للتحالف �ضد التثقيف ال�صهيوين الذي
كان يهدف  -كما فهموا � -إىل «ت�آكل وتفتت اليهودية».201
�إال �أنه على الرغم من رف�ض اجلماعات اليهودية من احلاريدمي� ،سواء كانوا من
احلا�سدمي �أو من املتنجدمي ،كان لزا ًما على احلاريدمي �أن ينتهجوا �سيا�سة عملية مع الرواد
ال�صهاينة .ومل يكن من املمكن �أن يتجاهل احلاريدمي بب�ساطة �أن جناح الرواد ال�صهاينة،
وتزايد اليهود يف فل�سطني ،وكذلك ا�ستعداد القيادة ال�صهيونية يف الي�شوف منح الأحزاب
دورا حمد ًدا يف جماالت الرتبية والتعليم وال�شئون الدينية .وبد أ� احلوار داخل
الدينية ً
�أجودات ي�رسائيل كج�سد �سيا�سي للحاردمي من احلا�سدمي واملتنجدمي ،حول م�ستقبلهم يف
الي�شوف ،ثم يف الدولة .وقد �أيدت الأغلبية فكرة قبول اجلماعات ال�صهيونية العلمانية
والدولة امل�ستقبلية دون منحها ال�رشعية الدينية .202وبذلك اعرتفت �أجودات ي�رسائيل
أمرا واق ًعا ،ولكن بدون �أن
عمليا بالي�شوف والحقًا � ً
ًّ
أي�ضا بدولة �إ�رسائيل باعتبارهما � ً
ميتد االعرتاف بالأيديولوجية التي تتبناها الدولة� ،أي ال�صهيونية .لقد ربطت �أجودات
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ي�رسائيل تعاونها مع الرواد ب�رضورة ح�صولها على اال�ستقالل التام للم�ؤ�س�سات الدينية
والدعم املادي من جانب الي�شوف والحقًا من جانب الدولة .وبذلك قررت �أجودات
ي�رسائيل  -على الرغم من موقفها ال�سابق املناه�ض للم�رشوع ال�صهيوين  -اال�شرتاك يف
�أية حكومة �إ�رسائيلية نا�شئة؛ من �أجل احل�صول على �إمكانية ال�سيطرة على �أدوات ال�سلطة
للدولة.203
لقد رف�ضت جمموعة �صغرية من احلاريدمي �سيا�سة تقرب ٍّ
كل من احلا�سدمي واملتنجدمي
�إىل النخبة ال�سيا�سية وبالتايل التعاون مع الكيان ال�صهيوين العلماين�ُ ،سميت هذه احلركة
با�سم ناطوري كارتا� ،أي حرا�س املدينة� ،أي َمن رف�ض االن�صياع �إىل الرباجماتية ال�سيا�سية،
وف�ضل الدفاع عن البيت اليهودي كما خلقة اهلل وحمايته من و�ساو�س ال�شيطان للإن�سان.
رف�ضت ناطوري كارتا وب�شدة امل�رشوع ال�صهيوين يف فل�سطني؛ لأن ال�صهيونية قد نق�ضت
مواثيق الأقوال احلاخامية التي قطعها ال�شعب اليهودي �أمام اهلل ،وعليه فهم ينظرون �إىل
الكيان كمنفى� .204أو كما يقول احلاخام جويل تايتلباوم (« :)1979 -1888حتى

و�إن كان نواب الكني�ست عادلني ومقد�سني ،فقد كان الأمر مبثابة جرم رهيب وم�شني
�أثناء حماولة الو�صول للخال�ص وال�سيطرة الربانية� ،إىل �أن حان الوقت» .205لذا فمن
تدني�سا للمقد�سات ،مبعنى كفر
وجهة نظر ناطوري كارتا �أن �أي ا�شرتاك يف الدولة يعترب
ً
باهلل ،وهو �أمر الي�سمح ب�أي حلول و�سط.206
ومثل حركة ميزراحي كانت �أجودات ي�رسائيل على �أهبة اال�ستعداد للتعاون مع
الي�شوف .هذا التعاون جاء على �شكل اتفاقية ،عرفت «بالو�ضع الراهن» .وكانت اتفاقية
الو�ضع الراهن عبارة عن خطاب من الوكالة ال�صهيونية �إىل قيادة �أجودات ي�رسائيل
�أعربت فيه الوكالة اليهودية عن ا�ستعدادها التو�صل حلل و�سط يف م�س�ألة الدين .وكان
هذا اخلطاب موق ًعا من بن جوريون رئي�س الوكالة اليهودية ،احلاخام يهودا اليب في�شمان
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كنائب لل�صهيونية الدينية يف الوكالة اليهودية ،ويت�سهاك جرونباوم ع�ضو يف الوكالة
ال�صهيونية ومعروف مبوقفه املناه�ض للدين .وكان هذا اخلطاب يت�ضمن �أربعة حماور
رئي�سة:207
�سوف تعمل الوكالة اليهودية على ت�رشيع يوم ال�سبت كيوم راحة يف الدولة
امل�ستقبلية.
�سوف ت�ضمن الدولة امل�ستقبلية �أن يتم مراعاة قوانني الكا�رشوت (�أي تنظيم الطعام
وال�رشاب طبقًا لل�رشيعة اليهودية) يف كل امل�ؤ�س�سات احلكومية.
�سوف يعمل �أع�ضاء الوكالة اليهودية على ت�رشيع زواج ال�سكان اليهود يف الدولة
امل�ستقبلية وفق القواعد اليهودية.
فيما يتعلق بالرتبية والتعليم الديني للأحزاب ف�سوف يتم منحها اال�ستقالل التام.
يف هذا اخلطاب ،الذي تلقته �أجودات ي�رسائيل بعد �سنوات طويلة من االمتعا�ض يف
يوم  19يونية  ،1947تعد حتى الوقت احلايل مبثابة الأ�سا�س للعالقة بني الدولة والدين يف
�إ�رسائيل .وبهذا اخلطاب متكن بن جوريون من تنفيذ اال�سرتاتيجية التي يدعمها داخل قيادة
حزب املاباي لدمج الأحزاب الدينية الكربى ،وبالتايل ا�ستيعابها يف نظام الهيمنة.208

الطبقة املهيمنة
وفقًا جلرام�شي ال ميكن لطبقة الهيمنة �أن تدخل يف حالة �سكون .ف�إذا ما تهاوت
�إىل ال�سكون واجلمود ،فاعلم �أنها تواجه خطر الزوال ،ففي هذه احلالة ميكن �أن تنحيها
وتتخطاها طبقة �أخرى م�ضادة ،وهو الأمر الذي يعني نهايتها .فالطبقة املهيمنة� ،إن
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�أرادت ا�ستمرارية الهيمنة ،فعليها �أن حتافظ على ديناميكية ن�شطة وفعالة .ويرتبط بقا�ؤها
مبدى قدرتها على التو�سع واكت�ساب قوى وعنا�رص جديدة يف املجتمع .وهذا هو ما كان
عليه احلال يف �إ�رسائيل� .إن �أحد �أهم �أ�سباب جناح الهيمنة هو مقدرة بن جوريون على
اكت�ساب املجموعات الفعالة يف البالد لنظامة الهيمني .ولتعريف القارئة والقارئ بعنا�رص
الهيمنة الإ�رسائيلية ،ر�أينا االقرتاب من القوى التي �شاركت بن جوريون يف نظام الهيمنة،
من هم؟ وكيف لنا �أن نح�رصهم يف جمموعة واحدة؟ وهل ميكن ح�رصهم يف جمموعة
واحدة؟ لالجابة عن هذه الت�سا�ؤالت ،ر�أينا �أن نقرتب �أكرث من امل�شهد ال�صهيوين ،لنقدم
للقارئ العربي ،امل�صطلحات التي ا�ستخدمت يف ال�سياق الإ�رسائيلي لتو�صيف �أ�صحاب
الهيمنة ال�صهيونية.
مركزية طبقة الهيمنة يف �إ�رسائيل كانت من ن�صيب الرواد من اخلالوت�سيم .فقد
كان الـخالوت�سيم روا ًدا علمانيني اتخذوا من العمل دي ًنا لهم .كما كانوا �صهاينة �آمنوا
بقدرتهم على خلق جمتمع يهودي جديد يف �إ�رسائيل .ومل يكن اخلالوت�سيم ،الذين �شكلوا
دائما يف حراك لك�سب قوى
نواة الهيمنة يف �إ�رسائيل ،معزولني يف الدولة ،و�إمنا كانوا ً
جديدة تتكيف ب�صورة �أو ب�أخرى مع ال�صهيونية .ولإمكان �إبراز كل القوى يف جمموعة
الهيمنة منذ �سيطرة اخلالوت�سيم حتى يومنا هذا� ،أثرى �أ�ستاذ العلوم االجتماعية الإ�رسائيلية
باروخ كيمرلينج العلوم االجتماعية الإ�رسائيلية مب�صطلح اجتماعي جديد ،فهو حتدث عن
(الأحوت�سليم) .209امل�صطلح عربي ويتكون من احلروف الأوىل ل�صفات من �شارك يف
الهيمنة�( :أ�شكنازمي) �أي «يهود �أوروبيون» ،و(حيلونيم) �أي «علمانيون» ،و(فاتيقيم) �أي
«امل�ستوطنون القدماء» ،و(زوت�سيالي�ستم) �أي «ا�شرتاكيون» و(ليئوميم) �أي «قوميون».
ف�إذا ما ت�أملنا هذه املفاهيم ب�صورة �أكرث دقة ،لوجدنا �أن حاملي لواء الهيمنة كانوا من
أي�ضا الذين تبنوا
الأ�شكناز� ،إال �أن ذلك ال ي�ستبعد وجود �صفوة من اليهود ال�سفاردمي � ً
النظام الهيمني ال�صهيوين وتكيفوا معه .فنجد على �سبيل املثال �أن املفكر ال�سفاردميي
مريون بنفني�ستي ي�ضع نف�سه على جانب الأحوت�سليم حينما يكتب:
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نحن ننتمي لنخبة الأ�شكنازية القدمية ،على الرغم من �أنني �سفاردميي .ه�ؤالء الأفراد
اجلدد جاءوا و�أ�صبحوا الأغلبية ،وبد�أوا يف �رسقة ما كان لنا .ميكنك التعامل مع ذلك �إن
كنت تعي�ش يف فقاعة ،و�أنا �أعي�ش يف فقاعة منذ عام  ،1977منذ « اال�ضطراب» الذي
نقلنا من «نحن املختارون» و«نحن �أح�رضنا» و«نحن فعلنا» ونحن ،ونحن ،ونحن.210
لقد ا�ستغل بنفني�ستي كل فر�صة ممكنة ملطابقة نف�سه مع نظام الأحوت�سليم .ومن املثري
لالهتمام نظرته عام  2001لليهود املهاجرين يف خم�سينيات و�ستينيات القرن املا�ضي من
املجتمعات العربية لإ�رسائيل على �أنهم ال يزالون حديثي العهد .بنفني�ستي كع�ضو يف �أ�رسة
تندرج �ضمن فئة ال�سفاردي التاهور� ،أي تلك الفئة من يهود فل�سطني من ذوي الأ�صول
ال�سفاردميية املبا�رشة ،ا�ستغل ن�ش�أته لتعريف نف�سه على �أنه جزء من النظام الأ�شكنازي و�أن
ين�أى بنف�سه يف ذات الوقت عن ه�ؤالء ذوي الن�ش�أة يف املجتمعات العربية الإ�سالمية.211
�أما فيما يتعلق بامل�صطلحات العلمانية يف اخلطاب ال�صهيوين فهو �أمر يجب التعامل
معه بحذر .ال�شاعرة الإ�رسائيلية داليا رافيكوفيت�س ()2005-1936؛ �أحد �أ�صوات
�إ�رسائيل العلمانية ال�شهرية ،تنكر وجود ثقافة علمانية يف �إ�رسائيل ال�صهيونية.
يجب �أن �أقول �إنني مل �أجد بعد يف البالد ما ميكن �أن يطلق عليه امل�سمى «ثقافة
علمانية متقدمة» .كل ما ر�أيته هو بع�ض املحاوالت املثرية لل�شفقة خللق مثل هذه الثقافة
بني ع�شية و�ضحاها من جانب هذا اجلزء من الأ�شخا�ص الذين ي�سخرون من فكرة خلق
العامل يف �ستة �أيام� .أنا مل �أجد يف ثقافة �إ�رسائيل العلمانية �أي ن�ص �أو دليل يو�ضح كيفية
م�صاحبة عرو�س وعري�سها� ،أو حتى كيفية موا�ساة م�شيعي املوتى طبقًا للن�صو�ص التوراتية،
لذا فثقافتنا العلمانية تعد ثقافة الال �شيء� .أنا ال �أهتم بالو�صايا الع�رش ،و�أنا ل�ست متدينة،
ولكن يف الواقع لي�س عندي يف هذا البلد �أي بديل علماين.212
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�إن مع�ضلة العلمنة يف اخلطاب ال�صهيوين تقع وفقًا لـكيمرلينج يف الأيديولوجية
ال�صهيونية نف�سها .213فالعلمانيون يرفعون من �ش�أن القيم الفردية والتحقيق الفردي
للذات ،يف حني ي�ؤكد اخلطاب ال�صهيوين على �أن ت�رصفات الأفراد هي خلدمة املجتمع؛
لأنه من خالل املجتمع فقط يتمكن الفرد من تطوير حياته .فال�صهيونية ال�سيا�سية ال تُعنى
بتحقيق الذات الفردية ،ولكنها ت�سعى لتحقيق الذات اجلماعية .214لذا فقد اعتربت
العلمانية يف اخلطاب ال�صهيوين على �أنها «انحطاط» �أو مذهب اللذة الهدام .215ولكن
ذلك ال يعني �أن احلركة ال�صهيونية كانت حركة �ضد العلمانية �أو حركة دينية ،فهي تف�رس
نف�سها على �أنها حركة علمانية .فاليهودي العلماين كان وفقًا للخطاب ال�صهيوين ذلك
اليهودي الذي قد يراعي بع�ض القواعد الدينية ،ولكن لي�س كلها .فال يوجد يف �إ�رسائيل
ال�صهيونية علمانية فردية ،بداية منذ نهاية هيمنة الأحوت�سليم تكونت ثقافة علمانية فردية
موجهة مل تعد تهدف �إىل �إعالء القيم اليهودية والإ�رسائيلية اجلماعية ،و�إمنا جت�سيد القيم
الكونية والإن�سانية.
ويف داخل جمموعة هيمنة الأحوت�سليم كانت هناك جمموعة �أخرى ،تلك امل�سماة
بامل�ستوطنني القدماء .وقد ا�ستخدم اخلطاب ال�صهيوين امل�صطلح يف املقام الأول لو�صف
العالقات بني موجات الهجرة املختلفة .لذا في�شار �إىل مهاجري موجة الهجرة الأوىل
على �أنهم «قدامى» حينما يقارنون مبهاجري موجة الهجرة الثانية ،الذين يعتربون يف
أي�ضا «قدامى» عند مقارنتهم
هذه احلالة مهاجرين جد ًدا .وكذلك يعد �سكان الي�شوف � ً
مبهاجري االحتاد ال�سوفيتي ال�سابق.
ي�ستخدم كيمرلينج م�صطلح قدامى مبفهوم �آخر .وفقًا له يعترب القدامى هم الرواد،
وعليه فالأحوت�سليم هم و�أبنا�ؤهم من بعدهم هم الذين يحملون يف طياتهم روح رواد
احلركة ال�صهيونية.
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�أما م�صطلح (الزوت�سيال�ستم) فهو يرمز له�ؤالء الإ�رسائيليني الذين يتبعون ال�صهيونية
اال�شرتاكية وان�ضموا ل�سنوات طويلة �إىل حزب املاباي ثم الحقًا حلزب العمال .وكانوا
ميثلون القطب امل�ضاد للإ�صالحيني داخل احلركة ال�صهيونية «انظر الفقرة التالية» ،الذين
كانوا مبثابة املعار�ضني لنظام الهيمنة .ومع ذلك فقد م�صطلح (الزوت�سيال�ستم) بريقه وحل
حمله ب�صورة تدريجية م�صطلح «الي�سار» ،خا�صة بعد حرب عام � .1967إال �أن ذلك
ال يعني �أننا لن جند ليرباليني و�سيا�سيني من االجتاه اليميني  -مثل تومي البيد (-1931
 )2008رئي�س حزب (�شينوي) ،وابنه يائري البيد رئي�س حزب (يا�ش عتيد) �أي «يوجد
م�ستقبل»  -ي�سوقون لهذا االجتاه ،كنوع من النو�ستاجليا لل�صهيونية ال�سيا�سية جليل الرواد
الأوائل.
أخريا ،فنحن حينما نتحدث يف درا�ستنا هذه عن طبقة الهيمنة يف �إ�رسائيل� ،إمنا
و� ً
نتحدث عن الأحوت�سليم ف�إذا ما حتدثنا يف هذه الدرا�سة عن الأحوت�سليم� ،إمنا نتحدث
عن رجال ون�ساء �أ�شكناز اليهودية ،علمانيي التوجه ،قوميي الأيديولوجية.

املثقفون «الآخرون»
يف نهاية خم�سينيات القرن الع�رشين احتفى مثقفو نظام الهيمنة بنب جوريون.
و�أ�صبحت �صفات بن جوريون «كالرجل العظيم» ،و«املخل�ص» ،و«املنقذ» جز ًءا من
اخلطاب الثقايف يف �إ�رسائيل .وتعك�س ر�سالة من عام  1957هذا النربة احلما�سية ملثقفي
�إ�رسائيل ،خا�صة من الكتاب .يف هذه الر�سالة يكتب �إليعازر �سمويل لنب جوريون ما ن�صه:
نحن ن�صلي من �أجل خريك ونحن فخورون بك .ونحن ننظر �إليك على �أنك
رمز للخال�ص واال�ستقالل ونزين بيوتنا ومدار�سنا ب�صورك ،ن�صورك على �أنك حامل
ق�ص�صا عنك ،ونظهرك على �أنك مثال
راية التحرر واال�ستقالل .نحن ن�رسد لأطفالنا
ً
للتحم�س ،وللعدالة ،وللإن�صاف ،وللت�ضحية بالنف�س ،ولل�صدق وللإميان.216
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هذا اخلطاب يعك�س �صوت مثقفي نظام الهيمنة يف البالد� ،إال �أن ذلك ال يجب
انطباعا ب�أن كل املثقفني كانوا جز ًءا من نظام الهيمنة .مثلما �أوجد بن جوريون
�أن يعطينا
ً
وزمال�ؤه جمموعة مثقفني خا�صة بهم ،فقد �أدى �سعيهم للهيمنة �إىل ت�أ�سي�س جمموعة مثقفة
معار�ضة ،قاومت ل�سنوات عديدة الهيمنة الفكرية .وكان مركز املعار�ضة هذا يتمحور
حول الفيل�سوف اليهودي مارتني بوبر (.)1965-1878
�صهيونيا ،ولكنه �صهيوين ثقايف ،وهو تعريف يحتاج لإي�ضاح
مارتني بوبر كان
ًّ
يف �سياقنا العربي :البداية كانت يف �أملانيا؛ حيث كان ينتمي بوبر يف �شبابه �إىل املجموعة
املقربة من تيودور هرتزل ،م�ؤ�س�س ال�صهيونية ال�سيا�سية .بالن�سبة لهرتزل كان بوبر رجلاً
موهو ًبا ممي ًزا ،لذا اختاره هرتزل ليكون رئي�س حترير اجلريدة الأ�سبوعية التي �أ�س�سها ،والتي
كانت ت�سمى «العامل»« .لقد كانت جريدة العامل جريدة مميزة .لقد قر�أت العدد ال�سابق،
أي�ضا بتلذذ وفخر� .إين �أرى الن�شء هنا» ،217هذا ما كتبه هرتزل
كما قر�أت هذا العدد � ً
ل�صديقه بوبر يف خطاب بعد �صدور العدد الأول بتحرير بوبر يف �سبتمرب � .1901إال �أن
هذه ال�صداقة مل تدم طويلاً ؛ لأنه بظهور رواية «البلد القدمي اجلديد» لهرتزل ،والتي قدم
فيها ت�صوره عن جمتمع جديد لليهود يف فل�سطني ،اندلع جدال عنيف يف ربيع ،1903
أي�ضا �آحاد هاعام.
اتخذ فيه بوبر جانب معار�ضي هرتزل ،الذين كان من بينهم � ً
�أظهر الباحث الإ�رسائيلي يورام حازوين كيف حتولت ال�صداقة بني م�ؤ�س�س ال�صهيونية
تيودور هرتزل وال�شاب ال�صغري مارتن بوبر من �صداقة �إىل عداء؛ حيث قام هرتزل بو�صف
بوبر على �أنه «الأخ الذي حتول �إىل عدو» و«بالن�سبة حلركتنا فهو قد انتهى!» .218وبد�أت
حالة من املعار�ضة بني بوبر وقيادة ال�صهيونية ال�سيا�سية ،وقد ا�ستمرت حالة املعار�ضة
تلك حتى وفاة بوبر .وال يجب �أن توحي هذه اخل�صومة كما لو كان بوبر قد �أ�صبح
معاديًا لل�صهيونية .بل امتدت هذه اخل�صومة بني بوبر وال�صهيونية ال�سيا�سية لت�شمل فهم
ال�صهيونية وكيفية حتقيقها .فاعتقد بوبر �أن ال�صهيونية ما هي �إال حب �صهيون ،ولكنه
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مل يعتربها ب�أية حال من الأحوال مبثابة حركة يهودية قومية .فبالن�سبة لبوبر كان يجب
على اليهود �أن يذهبوا �إىل فل�سطني لي�س لتكوين قومية يهودية ،و�إمنا لتحقيق حياة يهودية
هناك .ف�إذا ما عاد اليهود جمد ًدا �إىل ال�رشق ك�صهاينة باملفهوم القومي ،ف�سوف ينظر �إليهم
يف هذه احلالة على �أنهم ممثلو اال�ستعمار والإمربيالية .لذا فقد اختار بوبر التوجه لفل�سطني
من �أجل مواجهة القومية اليهودية لل�صهيونية ال�سيا�سية والإعالن عن �صهيونيته� ،أي حتقيق
احلياة اليهودية .هذا التحقيق للحياة اليهودية ال ميكن �أن يكون من وجهة نظر بوبر على
ح�ساب ال�سكان الفل�سطينيني بالبالد .لذا فقد �أيد احلل ثنائي القومية.
خ�صما لنب جوريون
وانطالقًا من هذا املفهوم هاجر بوبر �إىل فل�سطني و�أ�صبح
ً
نف�سه .وقد و�صل بوبر �إىل فل�سطني يف وقت اعتربت فيه اجلامعة العربية نف�سها معقلاً
ملعار�ضي فكرة حتقيق الدولة اليهودية .وكان الر�أي ال�سائد هناك ي�ؤيد فكرة ت�أ�سي�س دولة
ثنائية القومية من اليهود والعرب .وكان ُمبعث ومروج فكرة قيام دولة ثنائية القومية
هو احلاخام الإ�صالحي يهودا اليب ماجني�س ()1948 -1877؛ املهاجر من نيويورك
واملعروف بعالقاته مع الدوائر اليهودية املعادية لل�صهيونية يف نيويورك ،والذي �أ�س�س
اجلامعة العربية ومن ثم �أ�صبح �أول رئي�س لها .ماجني�س ،الذي ن�ش�أ يف �سان فران�سي�سكو
وانتقل بعد ذلك �إىل نيويورك ،كانت لديه عالقات قوية مع اليهود املهاجرين من
الواليات املتحدة الأمريكية و�أملانيا .وكواحد من دعاة ال�سالم� ،سعى ماجني�س من خالل
عالقاته يف لندن والواليات املتحدة للحيلولة دون ن�شوب �رصاع ع�سكري يف فل�سطني
أكدا �أن قيام دولة يهودية دون االتفاق مع العرب يعني
بني اليهود والعرب .وقد كان مت� ً
قيام حرب م�ؤكدة.
وفقًا ملاجني�س مل يكن الكتاب املقد�س يف �شكله التوراتي هو احلل كما كان
يعتقد بن جوريون ،219و�إمنا اجللو�س على طاولة مفاو�ضات مع العرب ،من �أجل �إن�شاء
«�سوي�رسا» �أخرى لليهود والعرب ببالد ال�شام ،تتعاي�ش فيها �شعوب ومعتقدات خمتلفة
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بجانب بع�ضها ب�صورة �سلمية .لذا فقد و�صف حماوالت ت�أ�سي�س دولة يهودية يف فل�سطني
على �أنها م�رشوع يفتقد لل�رشعية «حينما �أفكر �أن فل�سطني قد مت غزوها بقوة ال�سالح،
و�أنه مت تهويدها مب�ؤمتر ال�سالم الغا�شم (فر�ساي)� ،أتذكر الو�صف اليهودي ال�شهري« :حمل
بي وولدت يف قذارة» .220على الرغم من االختالفات يف الر�أي ،فقد جنح ماجني�س،
ذلك الربوفي�سور الناطق باللغة الأملانية يف تكوين ما ي�شبه ال�صالون الثقايف حوله ،كان
هدفه ت�أ�سي�س دولة ثنائية القومية .وكان ينتمي لهذه الدائرة هوجو برجمان (-1883
 ،)1975و�أرن�ست �سيمون ( ،)1988 -1899و�شلومو جواتني (،)1985 -1900
و�شمويل �سامبور�سكي ( ،)1990 -1900وجر�شوم �شومل (،)1982 -1897
وهانز كون ( ،)1971 -1891وهرنيتا �ست�سولد ( ،)1945 -1860وكورت
بلومنفيلد ( ،)1963 -1884وروبرت فيلت�ش ( ،)1982-1891وبرتهولد فايفل
( ،)1937 -1875و�سلمان �شوكني (.)1959 -1877
هذه الأ�سماء �شكلت املجموعة الأ�سا�سية لربيت �شالوم� ،أي رابطة ال�سالم ،التي
�أ�س�سها �آرتور روبني ( ،)1943-1876والتي �أيدت حل القومية الثنائية يف فل�سطني.221
وا�ضحا �أن فكرة احلل ثنائي القومية مل تتوافق مع ا�سرتاتيجيات بن جوريون،
وكان
ً
الذي كان يهدف �إىل ت�أ�سي�س دولة يهودية خال�صة .لذا فقد نظر بن جوريون وزمال�ؤه
�إىل رابطة ال�سالم على �أنها خطر داخلي يتهدد امل�رشوع ال�صهيوين .برل كات�سنل�سون
(� )1944-1887أحد الأيديولوجيني البارزين يف حركة العمل ال�صهيونية �أطلق عليهم
ا�سم «املجتثون» ،222الذين يخفون دولة عربية خلف القومية الثنائية التي ينادون بها.
بالإ�ضافة لذلك فقد �أ�س�س كات�سنل�سون 223جريدة دافار ومنع �أع�ضاء الرابطة من الكتابة
فيها .224بوبر ،الذي و�صل عام � 1938إىل فل�سطني ،ان�ضم �إىل مثقفي الرابطة و�أ�صبح
مداف ًعا عن احلل ثنائي القومية .وكان بوبر قد و�صل �إىل فل�سطني ،يف الوقت الذي ا�شتد
فيه اجلدال بني بن جوريون والرواد من جهة وحركة رابطة ال�سالم من جهة �أخرى .وقد
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�أ�س�س بوبر مع ماجني�س حركة فكرية (ايحود) �أي «االحتاد»؛ من �أجل القومية الثنائية
وم�ضادة للدولة اليهودية .225لقد ر�أى بن جوريون وزمال�ؤه �أن رابطة ال�سالم ومعها
رابطة االحتاد عبارة عن م�ؤ�س�سات ،ميكن �أن تعرقل وتهدد جهودهم املبذولة على ال�صعيد
الدويل من �أجل �إعالن قيام الدولة اليهودية .226وقد �أدرك بن جوريون �أن م�ستقبل الدولة
اليهودية يعتمد على دعم ال�سيا�سيني يف اخلارج ،خا�صة يف الواليات املتحدة ولي�س على
املثقفني يف فل�سطني .وقد كان على احلق يف هذا االعتقاد؛ �إذ اعرتف بوبر بدولة �إ�رسائيل
حينما �أعلن بن جوريون عن قيامها:
�شكل املجتمع اليهودي  -الذي انبثق عن احلرب  -لدولة �إ�رسائيل قبلت به
وارت�ضيته على �أنه دولتي .وال يوجد �أي �شيء م�شرتك بيني وبني ه�ؤالء الذين يت�صورون،
�أنه ب�إمكانهم الت�شكيك يف الكيان اليهودي امل�ستقل� .إن تكليف اخلدمة الروحية يجب
منذ هذه اللحظة �أن يتحقق يف الدولة نف�سها ويف الفرد.227
لقد اعرتف بوبر بالدولة الإ�رسائيلية على �أنها �أمر واقع ،وتخلى � -ش�أنه يف ذلك �ش�أن
وبدل من ذلك حتول ٌّ
ماجني�س -228عن معار�ضتهم قيام الدولة الإ�رسائيلية .اً
كل منهما لرمز
ملثقفي اجلامعة العربية التي قاومت نظام هيمنة بن جوريون ب�رشا�سة .229ور�أوا يف اجلهود
منوذجا لأمة يتم تعليمها وتربيتها  -بع�ض
املبذولة من بن جوريون  -يف جعل �إ�رسائيل
ً
النزعات ال�شمولية الفا�شية .230وتركزت االنتقادات التي وجهت حلكم بن جوريون
على حمورين �أ�سا�سيني؛ حالة احلرب امل�ستمرة مع دول اجلوار وا�ستغالل الدين للأغرا�ض
ال�سيا�سية وما ارتبط به من ا�سرتاتيجية بن جوريون يف تربية وتعليم ال�شعب الإ�رسائيلي
بوا�سطة الدولة .يف الدائرة املحيطة ببوبر ،كان ينظر لنب جوريون على �أنه رجل حرب
وعنف .وبالن�سبة لبوبر مل يفهم بن جوريون ورفاقه �سوى لغة العنف ،ومن هذا املنطلق
تعامل بن جوريون وزمال�ؤه يف ال�رصاع مع الفل�سطينيني والدول العربية املجاورة.

247

اليهود العرب يف �إ�سرائيل ..ر�ؤية معرفية

مل تتوقف عالقة بوبر وبن جوريون عند مرحلة النقد والنقد املعاك�س ،بل و�صلت
�إىل حالة من العداء بني الفيل�سوف القادم من �أملانيا وبن جوريون ورفاقه ،ففي زيارته
للواليات املتحدة الأمريكية عام � 1958ألقى بوبر كلمة �أمام �أ�صدقائه الأمريكان من
�أع�ضاء ايحود مبنا�سبة االحتفال بعيد ميالده الثمانني ويف ذات الوقت الذكرى العا�رشة
لوفاة �صديقه ماجني�س.231
بوبر يف كلمته التي ن�رشت يف اجلوي�ش نيوز ليرت� ،شبه رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي
ورفاقة من الرواد بهتلر والنازيني:232
لقد �آثر معظم اليهود �أن يتعلموا من هتلر اً
بدل منا (�أي هو وماجني�س) .لقد �أظهر
لهم هتلر �أن التاريخ ال ي�صنعه الفكر و�أهله� ،إمنا القوة ،ف�إذا ما كان الأ�شخا�ص لديهم القوة
بدرجة كافية ،فيمكنهم �أن يقتلوا بق�سوة ماليني الأ�شخا�ص بالقدر الذي يريدون.237
�أما انتقاد بوبر الثاين لنظام الهيمنة فجاء كرد فعل على الدور الرتبوي والتعليمي
للدولة وما ترتب على ذلك من ا�ستغالل بع�ض الق�ص�ص املحددة من الكتاب املقد�س.
اهتمام بن جوريون باعتبار الكتاب املقد�س مبثابة الكتاب الرتبوي والتعليمي لل�شباب مل
كثريا بدرا�سة الكتاب املقد�س و�أهميته
يزعج يف حد ذاته بوبر؛ لأن بوبر نف�سه قد اهتم ً
مربيا
ومعلما لل�شعب ،234و�أعطى الكتاب
ً
عند ال�شعب اليهودي .لقد اعترب بوبر نف�سه ً
هاما يف تربية وتعليم ال�شعب اليهودي .ولكن مع ذلك ،فقد كان بوبر �ضد
دورا ًّ
املقد�س ً
�أيديولوجية الرتبية والتعليم التي يتم مبقت�ضاها انتقاء ق�ص�ص معينة من الكتاب املقد�س
ب�سبب حمتواها التاريخي خلدمة الأهداف الع�سكرية للدولة وتو�سعها على ح�ساب
ال�شعب الفل�سطيني ،ومن ثم ن�رش بع�ض الأفكار التي فحواها �أن ال�شعب اليهودي �إمنا
جت�سيدا للكيان التوراتي كما كان عليه احلال يف زمن
يقوم بهذه العمليات الع�سكرية
ً
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امللك داوود وي�شوع .نقد االرتباط التوظيفي بني �أحداث الأم�س واليوم كان هو مركز
خالف بوبر وغريه من مثقفي اجلامعة العربية مع رئي�س وزرائهم بن جوريون .هذا
النقد املوجهة لنب جوريون داخل دائرة بوبر تعك�سه املرا�سالت بني بوبر و�صديقه ناتان
خوف�شي .فقد كتب خوف�شي لبوبر ر�سالة يعرب فيها عن امتعا�ضه من تعار�ض يف الن�ص
التوراتي ،بني ن�صو�ص حتث على القتال ون�صو�ص �أخرى حتث على ال�سالم ،و�أن هذا
التعار�ض يجعله يت�شكك يف الن�ص التوراتي .و�ساق خوف�شي �أحد الأمثلة من التوراة
التي حتث على القتال ،ثم ا�ستطرد
متهكما على بن جوريون« :235هذه الن�صو�ص الداعية
ً
للحرب يف التوراة ت�شجع بن جوريون و�أمثاله .فيت�شدقون باحلاجة �إىل ال�سالم ،غري �أنهم
ويف واقع الأمر ال يفهمون غري لغة ال�سيف» .236تلك الر�سالة التي �أر�سلها خوف�شي لبوبر
مل يكن الغر�ض منها يف املقام الأول معرفة �آراء بوبر عن تلك الن�صو�ص وكيفية التعاطي
معها ،ولكن كان الهدف منها هو �إعالن نوع من الت�ضامن معه؛ لأن بوبر قد انتقد قبل
ذلك وب�صورة حادة ا�ستغالل بن جوريون الدين يف م�س�ألة الرتبية والتعليم .وقد �رصح
بوبر يف �إحدى اخلطب التي �ألقاها يف القد�س عام :2371957
ال ينطق بن جوريون �إال كذ ًبا ،فخلف كل �شيء قاله تكمن  -كما يبدو يل  -الإرادة
لعمل �سيا�سي ما .وهو واحد من هذا النمط من العلمانيني الذين يزرعون الأفكار والر�ؤى
بقدر من املثابرة؛ بحيث يحجب الفرد عن �سماع �صوت الرب احلي .هذه العلمنة
�أخذت �شكل «الت�سيي�س» املبالغ فيه .هذا «الت�سيي�س» للحياة ميتد لكل حياة .وتنحدر
الروح بكل الأفكار والر�ؤى وتتحول �إىل دور �سيا�سي .هذه الظاهرة امل�سيطرة يف العامل
ب�أ�رسه يف الوقت الراهن لها جذور تاريخية �شديدة القدم .بل �إن بع�ض ملوك �إ�رسائيل كان
يعتقد �أنهم قد جل�أوا �إىل ا�ستغالل بع�ض الأنبياء امل�شكوك يف نبوتهم ،وا�ستخدام هذه النبوة
امل�شكوك فيها خلدمة �أغرا�ض �سيا�سية بحتة.238
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ومل يكن بوبر مبفرده يف انتقاده لنب جوريون .239فقد �أ�صبح م�صدر �إلهام لغريه من
مثقفي اجلامعة العربية يف نهجهم الناقد لنظام هيمنة بن جوريون ورفاقه .وينتمي لذلك
على �سبيل املثال كتاب يعقوب تاملون ( )1980-1916حول «�أ�صول الدميقراطية
ال�شمولية» .240ويف�رس هات�سوين �أفكار تاملون املتعلقة بالدميقراطية ال�شمولية باالرتباط
بالو�ضع الذي ن�ش�أت به يف �إ�رسائيل ،وتو�صل يف النهاية �إىل خال�صة مفاداها �أن «الدولة
اليهودية مل تكن بكل ت�أكيد «دميقراطية ليربالية» ،وهي ال ميكن �إال �أن تكون ال�شكل
الذي قامت عليه» .241ويع�ضد هذا اال�ستنتاج رد فعل بن جوريون نف�سه .لقد عرف
بن جوريون م�ؤلف تاملون ،وفهمه وا�ستوعبه بال�سياق اليهودي� .إال �أن ت�شبيهات تاملون
حول الدميقراطية وا�ستغالل الدين وال�شمولية هي ما �أثار بن جوريون و�أقلقه .فقد ر�أى
ً
ارتباطا بني ما كتبه تاملون والنقد املوجه لفكره احلما�سي حول �أهمية
يف هذا ال�سياق
دور التوراة يف احلياة ال�سيا�سية يف �إ�رسائيل�« .إن خماوف الربوفي�سور تاملون وطالبه �أو
�أ�صدقائه من �أن يقود الإميان التوراتي �إىل اال�ستبداد والديكتاتورية هي نتيجة للفهم
اخلاطئ واملغلوط للتاريخ».242
�أ�ساتذة مثل بوبر ،واليبوفيت�ش ،وبرجمان ،و�سيمون ،وكوبرن ،وروتن�شرتاي�ش،
وتاملون هم �أبرز �أ�صوات اجلامعة العربية الذين عار�ضوا �آراء وكذلك نظام الهيمنة اخلا�ص
بنب جوريون ورفاقه .فطلب منهم بن جوريون �أن يهتموا ب�صورة �أف�ضل باملجاالت
العلمية ،اً
بدل من االهتمام بنظامه ال�سيا�سي .وقد ظهرت تلك االختالفات يف الآراء
ب�صورة وا�ضحة يف �إحدى املناق�شات بني بن جوريون و�أ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية باجلامعة
العربية بنجامني �أ�سكني .لقد �أقحم �أ�سكني نف�سه يف اجلدال الدائر حول نظام االنتخاب
يف �إ�رسائيل وكان له ر�أي خمالف لر�أي بن جوريون .وقد �أدى ذلك �إىل تبادل املرا�سالت
نظرا
بني االثنني .وقد نوه بن جوريون بحق �أ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية �أن يهتم بال�سيا�سية؛ ً
خللفيته العلمية ،بل لقد در�س هو نف�سه العلوم ال�سيا�سية كطالب بكلية احلقوق� ،إال �أنه
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يت�شكك يف وجود العلوم ال�سيا�سية كعلم قائم بذاته ،لذا فهو ال ي�صنف نف�سه على �أنه
عامل �سيا�سي .243ويف النهاية طلب بن جوريون من �أ�سكني عدم التدخل يف ال�سيا�سة�« :أنا
�أنحني �أمام العلماء و�أوقر العلم باعتباره �أحد مكا�سبنا القومية الفعلية ،ولكن �أمور الدولة
244
مهتما بتجنب
يجب �أن ترتك لرجال الدولة وممثلي ال�شعب»  .لقد كان بن جوريون ًّ
املواجهة العلنية مع خ�صومه من اجلامعة العربية .وكان �شغله ال�شاغل هو االهتمام بطرق
احلفاظ على ديناميكية نظام الهيمنة ،وهذا ال ميكن حتقيقه ،وفقًا جلرام�شي� ،إال من خالل
تعبئة وجتنيد جمموعات جمتمعية جديدة� .إال �أن تلك التعبئة مل تنجح يف اجلامعة العربية �إال
جزئيا فقط .وبعد وفاة ماجن�س مبا�رشة تدخلت الدولة يف �شئون اجلامعة ،بل وحددت
ً
أي�ضا رئي�س اجلامعة؛ بحيث بدا الأمر كما لو كانت اجلامعة قد �أ�صبحت جز ًءا من نظام
� ً
245
دائما كانت توجد جمموعة من املثقفني الذين ان�شقوا عن نظام الهيمنة.
الهيمنة  ،ولكن ً
وهذه الدائرة هي التي �شكلت الروح النقدية لإ�رسائيل حتى اليوم.246
لقد كان نظام الهيمنة يف و�ضع ي�سمح لنب جوريون باكت�ساب «�إجماع مثقفيه».
ونق�صد بذلك ه�ؤالء املثقفني الذين كانوا ي�شعرون بارتباطهم بالنظام ال�سيا�سي ب�إ�رسائيل
وكان على �أمت ا�ستعداد لتقدمي الدعم له ومنا�رصته .247وب�صورة موازية «لإجماع
أي�ضا �صوت املثقفني الناقدين ،الذي كان وطنهم هو اجلامعة العربية
املثقفني» كان هناك � ً
بخم�سينيات القرن الع�رشين .248مل يكن له�ؤالء املثقفني الناقدين دور �سيا�سي يذكر على
نظام الهيمنة يف عهد بن جوريون ،ولكن ت�أثريهم الفكري ما زال موجو ًدا يف �إ�رسائيل
حتى يومنا هذا.249
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اخل�صم ال�سيا�سي
بجانب بع�ض جمموعات التدينيني من احلاريدمي غري الهامة؛ مثل ناطوري كارتا
�شكل «الإ�صالحيون» اخل�صوم الرئي�سيني لنظام الهيمنة .ولقد كان لفالدميري جابوتين�سكي
�صحفيا
( )1940 -1880دور هام وبارز ،فقد كان جابوتين�سكي الذي ن�ش�أ يف �أودي�سا
ًّ
بارعا له كاريزما اجتذبت اجلموع �إليه .ويت�ضح موقفه العدائي من
موهو ًبا ومتحد ًثا ً
بن جوريون والرواد من اخلالوت�سيم ،من �إ�رصاره الدءوب على التكوين الفوري لدولة
يهودية تتمكن من االعتماد على قوة يهودية ع�سكرية م�سلحة .لقد ر�أى بن جوريون
ورفقا�ؤه يف حركة العمال �رضورة �إن�شاء دولة يهودية على �أنه الهدف النهائي الذي يجب
�أن يكونوا م�ستعدين له على املدى الطويل .كما كان بن جوريون مقتن ًعا �أن القاعدة
االقت�صادية والبيئة التحتية االجتماعية االقت�صادية متثل ال�رشط ال�رضوري لقيام الدولة .على
العك�س من ذلك جند الإ�صالحيني ،وخا�صة جابوتين�سكي ،فلم تكن للدولة اليهودية لهم
هذه الأهمية الأ�سا�سية؛ بحيث مل يتقبلوا فكرة �أن يتم االعتماد على مناورات تكتيكية
معقدة .لقد ت�ضمنت هذه ال�صيغة الظاهرة لهدف الإ�صالحيني تناق�ضات داخلية بني
املثالية والواقع الفعلي �آنذاك .250لأن جابوتين�سكي الذي كان يطالب بفيلق يهودي
وتكوين قوة ع�سكرية يهودية عظيمة يف ال�رشق الأو�سط ،وانتقد العمال ال�صهاينة لتعاونهم
يعط �أي حلول بديلة لتحقيق الدولة اليهودية .وخطا
التكتيكي امل�شرتك مع الربيطانيني ،مل ِ
ً
عمليا يف تعاونهم مع
م�سلكا
يف كتاباته خطوة �أبعد من العمال ال�صهاينة الذين �سلكوا
ًّ
الربيطانيني .يف الوقت الذي اعترب بن جوريون ورفاقه �أن بريطانيا العظمى هي الو�سيلة
للو�صول للهدف ،ورف�ضوا الت�صور ب�أن ال�صهيونية هي عبارة عن حركة ا�ستعمارية،
ف�رس جابوتين�سكي ال�صهيونية على �أنها حركة ا�ستعمارية ،على �أنها «نبتة» �أوروبية يف
ال�رشق الأو�سط .251ودلل على ذلك ب�أن امل�صالح الربيطانية وال�صهيونية يف ال�رشق الو�سط
كانت متطابقة ومتماثلة ،ونظروا �إىل التعاون مع الربيطانيني على �أنه الو�سيلة التي تتمكن
ال�صهيونية من خاللها من �إثبات �أهميتها بالن�سبة للغرب:
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من اخلط�أ االعتقاد �أن �إجنلرتا ت�سدي لنا معروفًا بدون �أن يعود ذلك عليها ب�أي نفع.
كثريا و�سوف ت�ستفيد يف امل�ستقبل ب�صورة �أكرب .فمن بني كل
فبم�ساعدتنا ا�ستفادت �إجنلرتا ً
البالد التي ا�ستعمرتها �إحدى القوى الأوروبية توجد دولة واحدة فقط تطورت ب�إيقاع
�رسيع ...وهي فل�سطني .هناك قوى عظمى يف �رشق وغرب �أوروبا تغبط هذا التعاون
امل�شرتك بني �إجنلرتا وال�صهاينة .لذا فالر�أي العام الإجنليزي وكذلك احلكومة الإجنليزية
جيدا ،على الرغم من املحاوالت الدبلوما�سية �إنكار ذلك .بالإ�ضافة لذلك
يفهمون ذلك ً
فقد �شيد اليهود يف البحر املتو�سط  -ممر �إجنلرتا لل�رشق ،والذي يتحد على �سواحله ال�رشقية
أخالقيا
واجلنوبية الأخطار املعادية لأوروبا  -الدعامة الأ�سا�سية الثابتة التي تنتمي الآن �
ًّ
دائما لها.252
لأوروبا و�سوف تنتمي ً
لقد ا�ستهان جابوتين�سكي وتالميذه بتلك العالقة مع �إجنلرتا ،خا�صة مناحيم
بيجن ،الذي توىل قيادة ال�صهاينة الإ�صالحيني بعد وفاة جابوتين�سكي .لقد نادى بيجن
عام  1944بالت�صدي للربيطانيني و�شارك يف �أعمال �إرهابية �ضد امل�ؤ�س�سات الربيطانية
يف البالد.
وجانب �آخر اختلف فيه ال�صهاينة الإ�صالحيون عن العمال ال�صهاينة كان موقفهم
من ا�ستيطان فل�سطني .لفرتة طويلة كان اخلطاب العلمي يتعامل مع العمال ال�صهاينة على
�أنهم «�أقلية» مبعنى �أنهم كانوا على ا�ستعداد لعقد ت�سويات على الأر�ض مع العرب ،يف
حني �أن الإ�صالحيني كانوا يعتربون الأغلبية ،الذين كانوا ي�سعون �إىل التوطن يف كل
�أنحاء فل�سطني حتت �شعار «كل �شيء �أو ال �شيء» .وقد �أظهر امل�ؤرخ الإ�رسائيلي �آيف �شالمي
�أن هذا االختالف كان جمرد اختالف طبيعة تكتيكية .253يف الوقت الذي اعتمد فيه
الإ�صالحيون �سيا�سة «كل �شيء �أو ال �شيء»� ،شعار العمال ال�صهاينة «كل �شيء يف وقته».
وقد عرب بن جوريون عن هذه ال�سيا�سة بو�ضوح «�أنا مت�أكد� ...أننا �سوف نتمكن من
اال�ستيطان يف جميع �أنحاء البالد� ،سواء من خالل االتفاق والتفاهم امل�شرتك مع جرياننا
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فورا ،حتى �إن مل ت�شمل كل البالد .فالباقي
العرب �أو بطرق �أخرى .فلت�شيدوا دولة يهودية ً
�سوف ي�أتي مع الوقت .وال بد �أن ي�أتي».254
لقد هاجم جابوتين�سكي يف ثالثينيات القرن الع�رشين �سعي الأحزاب العمالية
للهيمنة يف الي�شوف من خالل بناء البنية التحتية التعاونية الزراعية وال�صناعية للبالد .وقد
دافع عن فكرته املتعلقة ب�إيجاد بديل لهيمنة بن جوريون ورفاقه من الرواد ،من خالل
طرحه لفكرته املتعلقة بالتحكيم امللزم .بالن�سبة جلابوتين�سكي مل يعني هذا التحكيم جمرد
حماولة تخطي ال�رصاع واخلالف الطبقي فقط وتخفيفه قدر امل�ستطاع ،و�إمنا يجب عليها
�أن تتوىل كافة الأن�شطة النقابية نيابة عن التحكم احلكومي الذي ي�سبب الإ�رضابات بني
�أن�شطة الطبقة العمالية عرب هذه ال�سيا�سة املتكاملة:
ال ميكن حل هذه امل�شكلة عن طريق االتفاق بني جمموعتني اقت�صاديتني منف�صلني،
و�إمنا على �أ�سا�س امل�صالح القومية العليا ،والتي ال ميكن �أن حتددها �سوى احلكومة
ال�صهيونية املوحدة .وال يوجد هناك جمال لل�شك �أنه يجب �أن ت�شارك كافة املجموعات
يف هذا التحكيم احلكومي؛ حيث يحدد احلاكم ويختار �أ ًّيا من تلك املجموعات ال ميكن
دائما ما ميثل امل�صالح القومية.255
�أن ينتمي �إليهم .فهو ً
وكان بديل جابوتين�سكي عن هيمنة احلركة اال�شرتاكية ،يف الوقت الذي ظهرت فيه
ليرباليا اقت�صاد ًّيا ،و�إمنا نظام تدرج للوظائف ت�سيطر عليه الدولة.
بفل�سطني ،مل يكن نظا ًما
ًّ
ب�صفة عامة مل تطبق �أفكار جابوتين�سكي يف الي�شوف .فقد كان بن جوريون ورفاقه
القوة امل�سيطرة ،ومل يرتكوا �أي جمال للإ�صالحيني .وكذلك الفراغ ،الذي خلفه موت
جابوتين�سكي وعدم وجود رجل بنف�س تلك الكفاءة ليملأه ،عمل على عرقلة تنفيذ �أو

254

الف�صل الثالث

تطوير �أفكاره .كما قررت القيادة اجلديدة ال�رصاع الع�سكري �ضد الربيطانيني والعرب
حتى يتمكنوا من حتقيق الدولة اليهودية.
حينما �أعلن بن جوريون قيام الدولة ،قرر الإ�صالحيون مقاومتهم بالطريقة القانونية
ال�رشعية .بالن�سبة لنب جوريون بقي الإ�صالحيون �أعداء نظام الهيمنة ،ومن ثم يجب
ا�ستبعادهم من احلياة ال�سيا�سية .256ومع ت�أ�سي�س الدولة و�سيطرة بن جوريون ورفاقه من
را�سخا� .أما الإ�صالحيون حتت قيادة مناحم بيجني فقد
الرواد عليها �أ�صبح نظام الهيمنة
ً
مت ا�ستبعادهم من ال�سلطة وكونوا جبهة من ال�سيا�سيني املن�شقني .ولكن �رسعان ما واجه
جديدا؛ وهو
نظام الهيمنة وخ�صومه  -الذين كانوا كذلك من �أ�صول �أوروبية  -حتديًا
ً
و�صول اليهود من الدول العربية الإ�سالمية .وقد �أثرت طريقة مواجهتهم لهذا التحدي
يف �إ�رسائيل حتى وقتنا هذا.
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� .Dissenter in Zion: 272-273أما الكتاب الآخرون في�ؤكدون ع�ضوية ماجني�س ويدعمون فكرهم

هذا من خالل مركزه القيادي لاليحود ،الذي �أ�س�سه بوبر عام  ،1942والذي يعد مبثابة منظمة العمل
اخلا�صة بالربيت �شالوم .قارن يف ذلك:
Y. Hazony, The Jewish State: the struggle for Israel’s soul (New York, 2000):
382 Footnote 8.

� 222إ�شارة �إىل �أ�صل �أع�ضاء الـربيت �شالوم ،الذين جاءوا من �أ�رس من �أوروبا الو�سطى ،لي�س لها �أي جذور يف
الرتاث اليهودي ،قارن:
A. Shapira, Tnuʻat haʻAvoda veha Universita haʻIvrit [Die Arbeiterbewegung und
– die hebräische Universität], in: Toldot haUniversita haʻivrit beJeruschalajim
Schoraschim veHatchalot [Die Geschichte der hebräischen Universität: Wurzel
und Anfänge] (Jerusalem, 1997): 215.

 223لقد �أُ ِّ�س�ست جريدة دافار «ال�ش�أن ،امل�س�ألة» بوا�سطة برل كات�سنيل�سون يف  1يونية  1925باعتبارها جريدة
حركة العمل ال�صهيونية ،قارنA. Shapira, Tnuʻat haʻAvoda veha Universita haʻIvrit: :
.172ff., 215
A. Shapira, Tnuʻat haʻAvoda veha Universita haʻIvrit: 184. 224

 225حول االيحود ،قارن.Y. Hazony, The Jewish State: 245f :
 226مل تكن خماوف بن جوريون م�ستغربة ،فقد اكت�سب املزيد واملزيد من الر�أي العام الأمريكي ،حتى �إن
�آرتور هاي�س زول�سبريجر؛ نا�رش �صحيفة نيو يورك تاميز الأمريكية ،قد �أو�ضح �أن جريدته تظهر وجهة نظر
ماجن�س للأمور .قارن:

A. Arthur Goren, Dissenter in Zion: From the Writing of Juddah L. Magnes
(Cambridge, 1982): 44.

M. Buber, Briefwechsel aus sieben Jahrzenten (Heidelberg, 1972-1975) Band I: 34. 227

� 228إال �أن ماجن�س قد تويف يف نف�س العام الذي �أعلن فيه قيام دولة �إ�رسائيل.
Y. Hazony, The Jewish State: 276.
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M. Keren, Ben Gurion and the Intellectuals: 75-80; Y. Hazony, The Jewish State: 229
181-194, 267-284.
 230هذا هو الو�صف الذي �أعطته االيحود لنب جوريون وفرتة حكمه يف اجلريدة اخلا�صة بهم وامل�سماة ،Ner

قارن الأعداد:

June 1951:10. June 1955: 3-5 & June-July 1956: 31.
M. Friedman, “Jewish Orthodoxy and the State of Israelˮ, in: Jewish Quarterly, 231
31 (1984): 236.
The Jewish Newspaper. 232

كانت جريدة يهودية معادية لل�صهيونية تنتقد الن�شاط ال�صهيوين ب�شكل حاد .كان رئي�س حتريرها �آنذاك هو ويليام
ت�سوكرمان ( William Zuckermann )1961-1885قد برر عودة ال�صهاينة �إىل فل�سطني على النحو التايل:
لي�س ب�سبب �أي نوع من املثالية ،ولكن لأنها املكان الوحيد الذي ميكن �أن يكون لهم فيه فا�شية خا�صة بهم.
W. Zuckermann, “The Menace of Jewish Fascimˮ, in: Nation (April 25, 1934): 1.

M. Buber, Old Zionism and modern Israel, in: Jewish Newsletter, vol. XIV, 233
no. 11 (2. June 1958): 1.

اً
جدال عنيفًا؛ بحيث ا�ضطر بوبر يف �أعقاب ذلك �إىل �إعالن
هذه املقالة ظهرت يف �إ�رسائيل بعد �أ�سبوعني و�سببت
�أن قوله يف ال�صحيفة اليهودية ميكن �أن يكون قد �أ�سيء فهمه  .Buber, Haaretz, 20 July 1958و�أكد
أي�ضا لدى:
بوبر �أنه كان يتحدث عن جزء حمدد من اليهود ،ولي�س عن معظم اليهود (وقد ظهر هذا الت�صويب � ً
M. Friedman, Martin Buber’s Life and Work: The Later Years, 1945-1965 (New
 .York, 1989): 237وبذلك ن�أى بوبر بنف�سه عن انتقاده لقادة الدولة ال�صهاينة ،خا�صة بن جوريون ،حتى �إن مل
يذكره بوبر ً
لفظا ،قارن يف ذلك .Y. Hazony, The Jewish State: 281, 404-5, footnote 59 :وميكن

تعزيز ر�أي هات�سوين هذا من خالل �أن بوبر قد عقد بالفعل مثل هذه املقارنات يف �أوائل ت�رصيحاته العلنية نهاية
ثالثينيات القرن املا�ضي .وقد اتهمهم بـ «الأنانية يف ت�شييد قوميتنا اخلا�صة ،وبذلك �أكملوا �أفعال هتلر يف �إ�رسائيل
.M. Buber, Hem veʻAnachnu [Sie und Wir], in: Ha’aretz (16 November 1939): 3
كما كتب ل�صديقه موري�س فريدمان  Maurice Friedmanيف الواليات املتحدة ليعتذر عن اللب�س الذي
�سببته مقولته .كما ت�أ�سف بوبر عن تلك املقارنة غري املوفقة بهتلر .انظر يف ذلكM. Friedman, “Jewish :
.Orthodoxy and the State of Israelˮ, in: Jewish Quarterly, 31, (1984): 238
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M. Buber, Briefwechsel aus sieben Jahrzenten (Heidelberg, 1972-1975), Band I: 123. 234

 235املو�ضع الذي �ساقه كمثال على القوة قد اقتب�سه�« :إنهم يطريون باجتاه البحر ،الفل�سطينيون على الأكتاف،
عبيدا لهم».
ينهبون متخذين �أبناء ال�رشق� ،أدوم ومو�ؤاب قب�ضة يف �أيديهم ،و�أبناء عمون ً
M. Buber, Briefwechsel aus sieben Jahrzenten, Band III: 490. 236
 237حتدث مارتني بوبر  Martin Buberيف �أحد امل�ؤمترات التي نظمتها احلكومة الإ�رسائيلية واجلامعة العربية
والوكالة اليهودية .امل�ؤمتر ب�أكمله مت التعليق عليه يف �أحد �أعداد جملة .Chazot 1958, dalet, S. 1-362
وتوجد ن�سخة �أخرى باللغة الإجنليزية �أ�صدرتها املنظمة ال�صهيونية العاملية ،وهيForum, IV (1959), :
.S. 1-397
M. Buber, “Israel’s Mission and Zion, Jerusalem Ideological Conference”, in: 238
Forum IV (Spring 1959): 146-147.

نحن نقتب�س هنا الن�سخة الإجنليزية من اخلطبة ،ن�ضيفها �إىل ن�سخة عربية م�شكوك يف دقتها متوفرة لدينا،
يف هذه الن�سخة العربية من اخلطبة ،والتي ن�رشت يف �إحدى ال�صحف احلكومية وهي  ،Chazotاختفى
م�صطلح « الأكاذيب» .ونحن نرجع غياب م�صطلح الأكاذيب املق�صود بها ت�رصيحات بن جوريون املتعلقة
بالرقابة احلكومية �إىل عدم الرغبة يف الإ�رضار ب�صورة بن جوريون يف املجتمع الإ�رسائيلي .ومن هذا املنطلق
اقتب�سنا خطبة بوبر من �صحيفة �أخرى عربية وناطقة باللغة الإجنليزية ت�سمى “ ”Forumوثقت امل�ؤمتر ب�أكمله
وخطبة بوبر باللغة الإجنليزية M. Buber, Israel’s Mission and Zion, Jerusalem Ideological
دائما ما ت�ستخدم الن�سخة الإجنليزية يف املراجع العلمية ،قارن:
 .Conference: 145-147وكذلك ً

M. Friedman, “Jewish Orthodoxy and the State of Israelˮ, in: Jewish Quarterly,
31 (1984): 341; Y. Hazony, The Jewish State: 281.

أي�ضا من قبل ي�شاياهو ليبوفيت�ش
 239انتقاد بن جوريون ال�ستغالله الدين يف خدمة الدولة واجهها بن جوريون � ً
� ،Yeshayahu Leibowitzأحد الفال�سفة من ذوي النقد الالذع .لقد عرف ليبوفيت�ش بتوجهاته الدينية ورف�ض
ب�شكل قاطع الت�ضحية بالقيم القومية واملعنوية للكتاب املقد�س .ومن وجهة نظره ال يوجد ما ي�سمى بالأخالق
الدينية؛ لأن الأخالق بالن�سبة له �رضب �إن�ساين علماين ،لذا فقد عار�ض ب�شكل حاد ما روج له بن جوريون من عدالة
�إ�رسائيلية عاجلة قائمة على الأخالق اليهودية ،وو�صف هذه ال�سيا�سة ب�أنها « بغاء للديانة اليهودية ل�صالح التوح�ش
القومي و�شهوة القوة» Y. Leibowitz, “Jewish Identity and Israeli Silenceˮ, in: Unease in
 .Zion, (1974): 194-195كما �أ�ضاف يف مو�ضع �آخر« :ال ميكن للمرء �أن يجد يف امل�صادر اليهودية �أي
�إعجاب برجل حمارب مقاتل �إذا كانت هذه نف�س م�صادر الكتاب املقد�س التي نتحدث عنها ،فبالكتاب املقد�س
جند النبي �أ�شعيا ولي�س ديفيد بن جوريون» .Y. Leibowitz, “Jewish Identity and Israeli Silenceˮ: 198
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وملزيد من التفا�صيل حول اخلالف بني بن جوريون وليبوفيت�ش ،انظر:

M. Keren, Ben Gurion and the Intellectuals: 82-85; Y. Hazony, The Jewish State: 291.

 240لقد �أبرز  Hazonyاختالفات الآراء بني بوبر وتاملون فيما يتعلق بدولة �إ�رسائيل ،ولكنه �أبرز يف ذات الوقت
�أن �أفكار و�آراء تاملون ت�ستند على حما�رضات بوبر باجلامعة العربية �أواخر ثالثينيات القرن الع�رشين ،و�أ�ضاف
�إىل ذلك « :لقد كان الكتاب بكل ت�أكيد هو نتاج الأفكار والآراء الفل�سفية والتاريخية لبوبر و�أتباعه»
Y. Hazony, The Jewish State: 295.
Y. Hazony, The Jewish State: 297. 241
D. Ben Gurion, “In Defense of Messianismˮ in: Midstream, XII (March 1966): 65. 242

 243املرا�سالت املتبادلة مع الربوفي�سور بنجامني �أ�سكني ،بتاريخ � 17أكتوبر  ،1959يف:
Ben Gurion Archiv (Archijon Ben Gurion) in Sde Boker.

 244بن جوريون يف �أحد خطاباته ال�سكني ،بتاريخ  19نوفمرب Ben Gurion Archiv, Sde ،1959
.Boker
Y. Hazony, The Jewish State: 287ff. 245
Y. Hazony, The Jewish State: 290. 246

 247ينبغي هنا الت�أكيد على �أن الكاتب عند التمييز بني �إجماع املثقفني ونقد املثقفني مل ي�سع �إىل طبوغرافيا عامة
ملثقفي �إ�رسائيل ،بل �إن هذا الت�صنيف يرتبط ب�صورة �أكرب بعالقة املثقفني بنظام الهيمنة� .إن املناق�شة امل�ستفي�ضة
للأدوار املختلفة للمثقفني تخرج خارج نطاق هذه الدرا�سة .ويظهر النزاع الأ�سا�سي لدور املثقفني يف بع�ض
امل�ؤلفات؛ مثل

M. Keren, Ben Gurion and the Intellectuals; The pen and the sword: Israeli
;)intellectuals and the making of the Nation-State (San Francisco, 1989
;)Y. Hazony, The Jewish State: the struggle for Israel’s soul (New York, 2000
Laurence J. Silberstein, Mapping Jewish Identities (New York, 2000).

 248مل يقت�رص ت�أثري املثقفني الناقدين فقط على احلياة الأكادميية يف �إ�رسائيل .وكان من بني تالميذهم ه�ؤالء الأدباء
على غرار ناتان �ألرتمان  ،Natan Altermanالذين كان حمور نقدهم هو ذلك الأدب القومي الذي كان يف
خدمة نظام الهيمنة .فينتقد جافرييل موكد  Gabriel Mokedالأيديولوجية الر�سمية التي حتددها وزارة
الثقافة وقدامى الكتاب و�صحفيو النظام :وفقًا لهذا املعتقد فال يوجد جمال للت�أ�صيل يف الأدب والثقافة� ،أما
ما يوجد له جمال فهي تلك املجاالت؛ مثل «الهولوكو�ست» ،و«اخلال�ص» ،و«الن�رص لإ�رسائيل» .رمبا ت�صبح
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�أجوا�ؤنا الأدبية يف النهاية قادرة على �أن تتحرر منهم ،ومن هرائهم البدائي ،وتداعي �أفكارهم الروحية
والثقافية التي عفا عليها الزمن ،وتكون قادرة على العودة جمد ًدا �إىل �أجواء ت�صور م�شكالتنا وفقًا خلرباتنا
اخلا�صة ،بدون �أن تلج يف البداية عرب املنظور الأيديولوجي امليتافيزيقي خلال�ص �إ�رسائيل �أو املنظور القومي
املجتمعي مل�رشوع �إعادة البناء �أو �إعادة �إحياء البالد.
 249للمزيد عن ت�أثري املثقفني الناقدين على احلياة الثقافية يف �إ�رسائيل ،انظر.Hazony, 2000: 304f :
 250للمزيد عن �أيديولوجية يابوتين�سكي ،انظر:

Sh. Avineri, Profile des Zionismus: 187-213; A. Shlaim, The Iron Wall: Israel and
the Arab World: 11-16.

Sh. Avineri, Profile des Zionismus: 209. 251
لاً
 252يابوتين�سكي يف مقالته «ماذا يريد ال�صهاينة الإ�صالحيون؟» عام  ،1928نق عن:
Sh. Avineri, Profile des Zionismus: 209f.

A. Shlaim, The Iron Wall: Israel and the Arab World: 16-27. 253

 254بن جوريون يف �أحد خطاباته لزوجته يف:
D. Ben Gurion, Letters to Paula, London, 1971: 153-155.
Jabotinsky in Sh. Avineri, Profile des Zionismus: 202. 255

 256لقد كان بن جوريون من اعترب الإ�صالحيني وال�شيوعيني مبثابة «لعنة» وعمل على ا�ستبعادهم من جميع
املفاو�ضات االئتالفية.
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اإلخوة األعداء :يهود عرب ويهود أشكناز

�أنا يهودي عربي.1

ال ميكن لنا �أن نفر�ض الثقة يف قوتنا االقت�صادية .و�أنا �أقول لكم� ،إن القوة االقت�صادية
�سوف ُت�ؤخذ منا� ،إذا ما ا�ستمرت ممار�ساتنا بهذه الطريقة� .أعتقد �أن علينا �أن ندرك� ،أن
جلب اليهود من الدول العربية ،هو �أكرب حتديات تواجه دولتنا .للآن نحتاج لهم ك�أيادٍ
عاملة ،غري �أن قدومهم فيه خطورة ،وال �أعتقد انهم �سيدمرون الدولة مبا�رشة ،ولكن قد
يدمروا هيمنتنا على جمريات �أمور الدولة .وهيمنة الطبقة العمالية الأ�شكنازية.2
كثريا من الأمور� .إن يهود �رشق
الآن بد�أت �أتعود على احلياة يف �إ�رسائيل و�أفهم ً
وو�سط �أوروبا ي�سمونهم الأ�شكناز� ،أما ال�رشقيون فهم ال�سفاردمي .الأ�شكناز بطبيعة احلال
وعلما ،وبالتايل هم من يتحملون م�سئولية البالد� ،أما يهود ال�رشق فهم مثال
�أكرث ثقاف ًة
ً
للفقر ،والقذارة ،والتخلف ،واجلهل.3

املدخل
هذا الف�صل ي�ستعر�ض و�ضع اليهود العرب � -سواء املتدينني �أو غري املتدينني  -داخل
النظام الهيمني للأ�شكناز .ونقطة انطالقنا هي املفهوم اجلرام�شي للهيمنة؛ حيث يتطابق
كلية مع الهيمنة الأ�شكنازية يف حياة الدولة العربية .وهنا نرى �أن الزعامة الأ�شكنازية
يف �إ�رسائيل قد متكنت حتى الن�صف الثاين من �سبعينيات القرن الع�رشين من و�ضع اليهود
العرب داخل �إطار نظام هيمنة حمدد ت�سيطر عليه احلركة القيادة العمالية الأ�شكنازية .وكان
الأمر احلا�سم من �أجل احلفاظ على نظام الهيمنة هو ما ميكننا ت�سميته «بثنائية الت�ضاد» التي
هيمنت على بن جويون ورفاقه ،بني «نحن» �أي الأ�شكناز و«هم» �أي اليهود العرب.
هذه الت�ضادية تعود ل�سعي الطبقات الأ�شكنازية امل�سيطرة مل�ضاهاة �إ�رسائيل بالعامل الغربي .يف
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دولة كهذه ،كانت ت�سعى للح�صول على مكان لها يف الأ�رسة الأوروبية ،مل يكن هناك
نظرا لأن اليهود العرب
مكان لليهود العرب ،الذين يحملون «الروح ال�رشقية» .ولكن ً
كان وجودهم �رضور ًّيا لبناء الدولة اجلديدة ،قررت الطبقة الأ�شكنازية امل�سيطرة ،بعد
ت�أ�سي�س الدولة ،ا�ستجالبهم و�إح�ضارهم� .إ ًذا فلم ي� ِأت االهتمام بجلب اليهود العرب من
�أجل «مثالية» �صهيونية ترى يف اليهود جمي ًعا �أ�رسة واحدة ،ومل يكن ال�سعي وراء دفع
�سعيا من احلكومة الإ�رسائيلية للدفاع عن �أقليات
اليهود العرب من �أوطانهم نحو �إ�رسائيل ً
يهودية م�ضطهدة� .إن ال�سبب الرئي�سي ،بل والأوحد الذي دفع بن جوريون ورفاقه
لفتح �أبواب الدولة الأ�شكنازية �أمام اليهود العرب يعود �إىل احتياجهم لعمالة لبناء الدولة
اجلديدة ،وجنود للدفاع عن �أمنها.
يف تلك الدولة «النموذجية» التي كان بن جوريون يروج لها ،كان لزا ًما على
اليهود العرب كحملة روح ال�رشق «املتخلفة» �أن ي�ستوعبوا من خالل «برامج ت�أهيلية»،
خ�صي�صا لهم بوا�سطة القيادة الإ�رسائيلية؛ وذلك لالن�سجام مع �إ�رسائيل كدولة
�أعدت
ً
�أوروبية «متح�رضة» .وبذلك بد�أ نظام الهيمنة الأ�شكنازي يف �إطالق م�سمى �أجيال
ال�صحراء على اليهود العرب؛ حيث كانوا قبل «جتمعهم» يف �إ�رسائيل يف ف�ضاء �صحراوي
«متخلف» .وحتى يتحرر اليهود العرب من تلك الروح املتعفرة املرتبة ،ويندجموا يف
�إ�رسائيل «احلديثة» ،وجب عليهم �أن ميروا مبرحلة الأ�شكنزة «�أي ي�صبحوا �أ�شكنا ًزا».4
من خالل ت�أهيلهم يف املعاهد وامل�ؤ�س�سات احلكومية «العلمانية والدينية» وهو ما يعني
التخلي عن هويتهم الثقافية التي جاءوا بها من بالدهم العربية ،و�أن يكت�سبوا القيم اليهودية
الأ�شكنازية التي تت�ساوى مع املعايري الأوروبية .5ويف كل الأحوال مل يكن تهمي�ش اليهود
العرب كمجموعة خا�ضعة ملجموعة الهيمنة الأ�شكنازية م�س�ألة «روحية» .وبذلك فلم
تكن الهيمنة الأ�شكنازية مبفهومها الوا�سع ذات �أ�سا�س �أخالقي– �سيا�سي ،و�إمنا بنيت
على �أ�سا�س مادي ي�ضمن هيمنة الأ�شكناز على اليهود العرب .ولأجل فهم نظام الهيمنة
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الأ�شكنازي كان لزا ًما علينا �أن ن�شري �إىل البعد املادي للهيمنة الأ�شكنازية� ،أي الفوائد
املادية التي ح�صلت عليها الطبقة الأ�شكنازية احلاكمة يف �إطار نظام الهيمنة اخلا�ص بها.
ففي الوقت الذي حتكمت فيه جمموعة الهيمنة يف املوارد والأموال وكذلك الأو�ضاع
املربحة يف نظام الإدارة واملجاالت الأخرى ،بالإ�ضافة �إىل ممار�ستها ال�سلطة ال�سيا�سية،6
جند �أن اليهود العرب �شكلوا حجر الأ�سا�س لل�صناعة والعمل ال�شاق يف مناجم النحا�س
بالنقب واملزارع الكيبوت�سية يف �سائر �أنحاء الكيان اجلديد.
يف اجلزء الثاين من هذا الباب �سوف يتم �إبراز مدى م�ساهمة الأحزاب الأ�شكنازية –
أي�ضا كان لزا ًما على اليهود العرب
الدينية يف عملية «�أ�شكنزة» اليهود العرب .وهنا � ً
التخلي عن العادات والتقاليد املنهجية املتوارثة من البيئة الإ�سالمية املحيطة بهم و�إحاللها
بعادات وتقاليد دينية اكت�سبها الأ�شكناز يف حميطهم الأوروبي امل�سيحي ،وبالأخ�ص يف
�أوروبا ال�رشقية .ويف النهاية �سوف يتم ا�ستعرا�ض مقاومة اليهود العرب لنظام الأ�شكنزة
وما ارتبط به من م�شاركة يف املجالني االقت�صادي والثقايف� .إال �أن حماوالت املقاومة تلك
ظلت بدون �أي جناح طاملا كان نظام الهيمنة �ساريًا وفعالاً .

ال�صهيونية وال�رشق
لقد تركز هدف ال�صهيونية ال�سيا�سية يف حتقيق جمتمع قومي ليهود �أوروبا يف
فل�سطني .غري �أن هذا ال�سعي مل يكن ليخلو من متناق�ضات حمورية :فمن ناحية وجب
�إبراز مفهوم الدور الن�شط الفعال لليهود اجلديد ،احلديث يف العودة من ال�شتات واملنفى؛
من �أجل ت�شكيل «�إ�رسائيل اجلديدة احلديثة» وعليه ميكن اعتبار احلركة ال�صهيونية حركة
حداثة قومية معادية للرتاث الديني اليهودي ،غري �أنه ومن ناحية �أخرى نادت الفكرة
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ال�صهيونية لإعادة بناء الدولة احلديثة و�إحياء املجتمع اليهودي يف فل�سطني على �أ�س�س
الإرث التوراتي� ،أي �أن ال�صهاينة رف�ضوا ونبذوا املا�ضي «القريب» يف �أوروبا باعتباره
وقهرا ،و�آمنوا «ب�إعادة بعث و�إحياء» �أمة يهودية ،مثلما كانت يف املا�ضي «القدمي»
قم ًعا
ً
يف الع�صور التوراتية� .7أي �أن ال�صهيونية كانت ت�سعى خللق يهودي «حديث» ،و�إن �شئت
قلت «علماين» ،ولكن على �أ�سا�س ديني .هذه الإ�شكالية الربادوك�سية والتي نالحظها
مرافقة لكتابات يهودية عديدة يف القرن التا�سع ع�رش وبداية القرن الع�رشين ،يعرب عنها
الفيل�سوف اليهودي الأملاين تيودور لي�سنج (:8 )1933–1872
من �أنت �أيها اليهودي؟ هل �أنت اليهودي املعا�رص ،ابن هذا البائع املتجول ناتان
كثريا من املال بزواجهما؟ ال� ،إمنا
و�سارة التي تزوجها مبح�ض ال�صدفة؛ لأنها جلبت له ً
يهوذا ماكابي هو �أبوك ،وامللكة �إ�سرت هي �أمك .ومنك ،منك وحدك تنبعث ال�سل�سلة –
دائما
حتى �إن كانت عرب الأطراف الأكرث
ً
ت�رضرا – من �شا�ؤول وداوود ومو�سى ،فهم ً
حا�رضون ومل يغيبوا .فهم كانوا منذ القدم �ساكنني ذاتك اليهودية وميكن �أن يكونوا
غدا.9
موجودين ً
�شكوى لي�سينج من اليهودي املعا�رص �سارة وناتان تبدو ذات �صيغة حادة؛ بحيث
كان يرغب يف �أن يختفي االثنان متا ًما .وب�صورة م�شابهة للي�سنج كانت �آراء ال�صهيونية
ال�سيا�سية ،التي نادت بتجديد الأمة اليهودية انطالقًا من الفخر واالفتخار ب�أ�صولها
اليهودية القدمية ،ولي�س على �أ�سا�س فرتة ال�شتات املخزية لل�شعب اليهودي امل�ست�ضعف
يف �أوروبا .ويربز هذا الهروب من الواقع املع�ضلة ال�صهيونية بو�ضوح :ففي الوقت الذي
يحقق فيه نوع من التخفيف من �شعور العار واخلزي والتدين ،وهو ال�شعور الذي غلب
على اليهود يف �شتاتهم الأوروبي ،عزز فكرة �أن ال�شعور باخلزي والعار له ما يربره ،10من
ما�ض توراتي �سحيق به كثري من الأجماد الدينية .وعليه،
خالل الهروب من هذا الواقع �إىل ٍ
جديدا الي�شعرون فيه كيهود باخلزي
فمن ناحية منحت ال�صهيونية ليهود �أوروبا موط ًنا
ً
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والعار ،ومن ناحية �أخرى بد�أوا ي�شعرون يف موطنهم اجلديد باخلزي من ما�ضيهم القريب
وبالن�شوة واالفتخار مبا�ضيهم التوراتي.
غري �أن التناق�ض يكمن يف �أن امل�رشوع ال�صهيوين الهادف لإقامة جمتمع يهودي
يف فل�سطني قائم على املا�ضي التوراتي القدمي ،قد عمل على تغريب املجتمع الإ�رسائيلي
اجلديد ب�سعيه لو�ضع �إ�رسائيل لي�س يف م�صاف الدول� ،صاحبة الفخر برتاثها الديني،
بل كمجتمع ينتمي حلقبة الذل واملهانة ،يف �أوروبا العلمانية .بل و�أكرث من ذلك فقد
�آمن �آباء ال�صهيونية ال�سيا�سية بثنائية �أوروبا العلمانية «املتطورة» يف مواجهة �رشق عربي
ديني–�إ�سالمي «متخلف» .و�إن واجب اليهود الأ�شكناز من اال�ستيطان يف فل�سطني،
لي�س اال�ستيطان يف حد ذاته ،بل تهويد فل�سطني� ،أي بتحريرها من كاهل التخلف ال�رشقي
ورفعها �إىل الرقي الأوروبي .فها هو م�ؤ�س�س ال�صهيونية ال�سيا�سية تيودور هرتزل يخربنا
عن ر�ؤيته لل�رشق من خالل و�صفه ملدينة يافا الفل�سطينية قبل و�صول يهود �أوروبا �إليها يف
روايته اخليالية «الأر�ض القدمية اجلديدة»:
كل �شيء مهمل بدرجة مزرية؛ الطرق والأزقة تنبعث منها �أ�سو�أ الروائح ،القذارة،
االنحطاط ومالمح الب�ؤ�س ال�رشقي يف كل مكان� .أتراك فقراء ،عرب تغلب عليهم
القذارة ،يهود خائفون يت�سكعون يف كل مكان ،جميعهم مت�سولون وبائ�سون.11
ومل تكن القد�س �أف�ضل حالاً  :ال�رصاخ ،الروائح الكريهة ،الألوان النج�سة غري النقية
املختلطة ،اختالط الأفراد رثي الثياب يف الأزقة ال�ضيقة الرطبة ،ال�شحاذون ،املر�ضى،
الأطفال اجلوعى ،نحيب الأرامل ،عويل التجار.12
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بكلمات �أخرى ،ت�شابهت احلياة يف فل�سطني مع حياة اجليتو اليهودي يف �رشق
�أوروبا .13غري �أنه وبعد ع�رشين عا ًما من ال�سيطرة اليهودية يروي هرتزل يف روايته اخليالية
التغريات التي �أحدثها يهود �أوروبا .ففي الوقت الذي �أ�صبحت فيه يافا ال تختلف حداثة
عن مدن الواليات املتحدة الأمريكية ،ازدهرت احلياة يف حيفا والقد�س:
يف حيفا توجد حركة ن�شطة من تعاي�ش كل ال�شعوب� ...صينيون ،وفر�س ،وعرب
�ساروا مع هذا احل�شد ال�صاخب .وكان اللبا�س ال�سائد هو لبا�س الغرب «غري �أن معظم
مرتديه كانوا يهو ًدا» حتى كاد املرء يظن� ،أنه يف �إحدى موانئ �إيطاليا الكبرية� ،إال �أن �أبنية
حيفا كانت �أكرث حداثة ونقا ًء.14
كما �شهدت مدينة القد�س هي الأخرى تغريات جوهرية :يف مدينة القد�س ن�ش�أت
�أحياء جديدة حديثة جتتازها خطوط ال�سكك احلديدية ،بها �شوارع عري�ضة ذات �أ�شجار،
ومنازل كثيفة اليف�صلها عن بع�ضها �سوى امل�ساحات اخل�رضاء� .شوارع ومتنزهات،
وم�ؤ�س�سات تعليمية ،ومتاجر ،و�أبنية زاهية ،و�أماكن ترفيه.15
وبذلك كانت ال�صهيونية ال�سيا�سية من �أوجه عديدة حماولة للت�شبه وحماكاة �أوروبا،
فال�صهاينة الذين لفظتهم �أوروبا �سعوا ومن خالل «عقدة نق�ص» �إىل �أن تتبو�أ الدولة اجلديدة
و�إن كانت خارج اجلغرافية الأوروبية ،مكانها لي�س يف ال�رشق ،بل يف الأ�رسة الأوروبية.
جليا حينما يكتب هرتزل« :بالن�سبة لأوروبا فنحن يف فل�سطني ن�شكل جز ًءا
ويظهر هذا ًّ
ً
من اجلدار �ضد �آ�سيا� ،سوف نكون
حائطا مان ًعا ملواجهة ثقافة ال�رشق الرببرية» ،16فهو
بذلك يحاول و�ضع الدولة اليهودية التي ي�سعى �إليها �ضمن الأ�رسة الأوروبية .ويف ذات
الوقت يربهن على �أن امل�رشوع ال�صهيوين يت�شابه مع امل�رشوع اال�ستعماري الأوروبي
�سائدا �آنذاك؛ �أي حتديث �شعوب �آ�سيا و�إفريقيا من خالل «تطعيمها باحل�ضارة
الذي كان ً
الأوروبية».
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�إن فهم ال�صهيونية ال�سيا�سية «لل�رشق» ومن�ش�أ الديانة اليهودية كجزء من املا�ضي
«ال�رشقي» يغلب عليه االلتبا�س والغمو�ض .فنجد �أن بع�ض ال�صهاينة قد �أدركوا بالفعل
�أ�صولهم ال�رشقية وعلى الرغم من ذلك وبدلاً من �أن ي�سعوا للم�صاحلة مع هذا ال�رشق،
�سعوا ال�ستعدائه والعمل يف خدمة �أوروبا التي �سبق �أن نبذتهم و�ألقت بهم خارج البيت
الأوروبي .هذا الإدراك واحل�س اليهودي لبيئتهم الأوروبية املحيطة ولأنف�سهم جعلهم
اليت�صاحلون ب�سهولة مع ما�ضيهم «ال�رشقي».
وتعقيدا .من ناحية
تناق�ضا
�أما العالقة بني ال�صهيونية ال�سيا�سية و�أوروبا فكانت �أكرث
ً
ً
تكونت احلركة ال�صهيونية نهاية القرن التا�سع ع�رش ر ًّدا على الو�ضع املرتدي لليهودية
الأوروبية ،خا�صة ب�رشق �أوروبا .ويف تلك الأثناء تبخرت �آمال اليهود يف �أن يكون
ذوبان اليهود يف جمتمعاتهم الأوروبية احلديثة هو احلل «للم�شكلة اليهودية» ،على الرغم
من �أن حركة التنوير بالإ�ضافة للثورة الفرن�سية قد �سهلت على اليهود الولوج �إىل داخل
املجتمعات الأوروبية .غري �أن ت�صاعد القوميات الأوروبية وما ارتبط بها من معاداة
لل�سامية� ،أثناء املذابح الدامية يف رو�سيا القي�رصية يف ثمانينيات القرن التا�سع ع�رش وق�ضية
كثريا من اليهود دف ًعا يف
درايفو�س يف ت�سعينيات القرن التا�سع ع�رش يف فرن�سا ،قد دفع ً
�أح�ضان ال�صهيونية ال�سيا�سية .17يف البداية �سعى ال�صهاينة ال�سيا�سيون لإيجاد حل للم�س�ألة
اليهودية داخل �أوروبا ،ثم بعد ذلك خارج �أوروبا بعدما لفظت املجتمعات الأوروبية
اليهود من داخلها ونبذتهم.
وكمنبوذين من الأوروبيني وباعتبارهم حاملي املدنية واحل�ضارة «الغربية» جاء
ال�صهاينة اليهود �إىل فل�سطني .وبدلاً من �أن ي�ؤ�س�سوا يف فل�سطني جمتم ًعا يهود ًّيا ذا �أ�صول
يهودية يف «ال�رشق» ،حاكوا م�رشوع التغريب لتلك احل�ضارة التي نبذتهم جمتمعاتها.
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وبذلك طم�س ال�صهاينة ال�سيا�سيون املالمح «ال�رشقية» لليهودية و�أبرزوا تبعيتهم لأوروبا.
هذا املوقف املتناق�ض لل�صهاينة ال�سيا�سيني يرجع �إىل حقيقة �أن معظم ال�شخ�صيات
القيادية كانت من اليهود ال�رشقيني .لذا فقد و�صموا يف �أوروبا مرتني ب�سبب �أ�صولهم
«ال�رشقية»18؛ مرة من جانب �إخوانهم يف العقيدة من اليهود – اليهود الغربيني خا�صة
يف �أملانيا – ومرة �أخرى من جانب البيئة غري اليهودية املحيطة بهم .فرف�ض ال�صهاينة
ال�سيا�سيني ،الذين كانوا يف ذات الوقت من اليهود ال�رشقيني للعنا�رص ال�رشقية اليهودية كان
مبثابة «بطاقة دخولهم» �إىل داخل الأ�رسة الأوروبية .19يف الوقت الذي �شدد فيه هرتزل
والحقًا زعامة احلركة العمالية على تبعية الأ�شكناز لأوروبا ،خطا جابوتن�سكي؛ م�ؤ�س�س
ال�صهيونية الإ�صالحية ،خطوة �أكرب حينما حاول �إثبات �أن اليهود العرب �أنف�سهم ينتمون
�إىل ثقافة �أوروبية ولي�س �إىل ثقافة �رشق �أو�سطية .كما اعترب �أن اليهود �أع�ضاء يف الأ�رسة
الأوروبية يدافعون عن القيم الأوروبية يف فل�سطني:
نحن اليهود .لي�س لدينا �أية عالقات مع ال�رشق .وال ميكن �إثبات �أننا ننتمي �إىل
ال�رشق؛ لأننا من �أ�صول �آ�سيوية .وتكتظ و�سط �أوروبا بالعديد من الأجنا�س والأعراق
التي ن�ش�أت من �آ�سيا .والروح الأوروبية هي ملك لنا ،ولدينا نف�س احلقوق بها؛ مثل
الأملان والإجنليز والإيطاليني والفرن�سيني .و�سوف نوا�صل ذلك يف فل�سطني .ومثلما
�صور نورداو ذلك ب�شكل �صحيح ،فنحن قد توجهنا �إىل �إ�رسائيل من �أجل زحزحة حدود
�أوروبا املعنوية حتى الفرات.20
و�أ�صبح الو�ضع بعد ت�أ�سي�س الدولة خا�صة مع تدفق الهجرات من املجتمعات
تعقيدا .فبقدوم اليهود العرب واجهت الزعامة
العربية الإ�سالمية� ،أي اليهود العرب� ،أكرث
ً
جديدا؛ حيث �شعرت القيادة
نائبا عن ال�صهيونية ال�سيا�سية – حتديًا
ً
اليهودية – باعتبارها ً
الأ�شكنازية الإ�رسائيلية باعتبارهم من اليهود ال�رشقيني �أن م�رشوع «�أوروبة �إ�رسائيل» يواجه
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خطر الفناء .وقد �شدد بن جوريون على �رضورة �أخذ « خطر» اليهود العرب على حممل
اجلد« :نحن النريد �أن ي�صبح الإ�رسائيليون عر ًبا .نحن ملتزمون مبحاربة روح ال�رشق».21
رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي بن جوريون هذا ،الذي مل يتخرج يف كامربيدج �أو ال�سوربون
�أو هارفرد ،و�إمنا تخرج يف اجلامعة العثمانية يف الق�سطنطينية� ،أي يف قلب ال�رشق ،كان
مثالاً يف حد ذاته لأحد يهود �رشق �أوروبا .فقد ن�ش�أ يف منطقة ،كتب عنها �أحد امل�سكليم،
�أي اليهود التنويريني ،ما يلي:
هل تعرف تلك البالد التي يتف�شى فيها اجلهل واجلوع واالحتياج وال�ضيق العام،
وينت�رش بها الفقر املدقع ب�سبب نق�ص وعي و�إحباط �سكانها؟ هل تعرف النا�س القاطنني
هناك الذين غرقوا يف �سبات عظيم؛ مثل جثة متعفنة� ،سائمني من احلياة ،غافلني من امليالد
�إىل املمات بخمول وال ميتلكون �أية ر�ؤية� ،أوالدهم متوح�شون وبناتهم مثل احليوانات
ال ميلكون �أي قدر من التعليم املنا�سب ال�صحيح؟ عزيزي القارئ ،هذه البالد هي موطني،
وه�ؤالء النا�س هم �شعبي� ،إنهم �أبناء جلدتي من اليهود؛ حيث ي�أتي الرجل من غرب �أوروبا
وي�شاهد ب�أم عينيه تخلف ه�ؤالء النا�س ،وتدهورهم الإن�ساين ،وم�ستوى ثقافتهم ،والتعليم
الذي مينحونه لأبنائهم و�أ�سلوب حياتهم .بدون �أدنى �شك �سوف يطرح الت�سا�ؤل التايل:
هل ميكن �أن يكون هناك �أي جدوى من الإ�صالح ،هل ال يزال بالإمكان �إ�صالحهم؟ هل
ميكن حتى للجيل الثالث �أن يدخل جمتمع احلداثة وهم مطلعون ومدركون لأمور احلياة
ومظاهرها22؟
�أما الأمر العجيب �أن بن جوريون ابن «حياة التخلف» يف �أوروبا ال�رشقية قد حتدث
عن اليهود العرب ب�صورة مماثلة:
ه�ؤالء اليهود ي�أتون �إلينا عرايا خاليي الوفا�ض .هم غري م�ستعدين متا ًما للحياة يف
بالد ال يعرفون لغتها �أو مثلها العليا .جماعات متخلفة من بالد الإ�سالم البعيدة .جاءوا
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بال مهنة ،بال �أدنى فكرة عن احلياة الع�رصية احلديثة؛ لأنهم كانوا يعي�شون يف قلب القرن
الع�رشين بروح وعقلية الع�صور الو�سطى .لقد ح�صلنا بهذه الطريقة على خامة غنية وفرية،
�إال �أنها خامة بدون مالمح يجب علينا �أن ن�ضمها �إىل املثل الروحية العليا للأمة اجلديدة
النا�شئة .وهذا لي�س بالعمل ال�سهل الهني .ف�صعوبات هذا الإدماج الروحي ال تقل بحال
من الأحوال عن �صعوبات االندماج يف الإطار االقت�صادي .لذا فيجب علينا تقدمي
الإثباتات والرباهني للحب املعطاء غري الأناين و�أن نحتوي ه�ؤالء امل�رشدين داخل قالع
جمتمعنا� ،أن مننحهم ثقافتنا ،و�أن نعطيهم لغتنا ،كما يجب علينا �أال ننظر �إليهم على �أنهم
مت�سولون مزعجون ،و�إمنا على �أنهم �إخوتنا ،الذين يربطنا بهم نف�س امل�صري والقدر.23
متناق�ضا وب�شدة.
وختا ًما ميكننا القول �إن موقف احلركة ال�صهيونية جتاه ال�رشق كان
ً
فاحلركة ال�صهيونية كانت نتاج عدم القدرة الأوروبية على ا�ستيعاب اليهود داخل الأ�رسة
الأوروبية .فمن البيئة الأوروبية املحيطة اعترب اليهود �أنهم غري �أوروبيني� ،أي �أنهم
و�صموا ب�أنهم �رشقيون .وبعد �أن نبذتهم �أوروبا توجه اليهود �إىل فل�سطني� ،أي �إىل ال�رشق،
وبدلاً من الت�صالح واالندماج مع «ال�رشق» رف�ضوه و�أنكروه؛ حتى ي�ضعوا �أنف�سهم يف
نف�س م�ستوى الأوروبيني «املتفوقني� ،أ�صحاب احل�ضارة الراقية» .وعليه مل يكتف �أهل
ال�صهيونية ال�سيا�سية فقط بت�صوير �أنف�سهم ب�أنهم �شعب له جذور عميقة يف احل�ضارة
الأوروبية حماط ببيئة عربية �إ�سالمية ،و�إمنا اعتربوا �أنه من �ضمن مهامهم فر�ض قيم الثقافة
الأوروبية يف ال�رشق العربي .تلك املهمة التي �صعبت من قبول �إ�رسائيل يف املنطقة �إىل
وقتنا هذا.
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اليهود العرب يف �إ�رسائيل
لقد ت�شعبت وتعقدت الظروف التي �أدت �إىل هجرة اليهود العرب �إىل �إ�رسائيل.
وميكن �أن تت�ضح اخللفيات التي �أدت �إىل مثل هذه الهجرة اجلماعية يف نهاية �أربعينيات
وبداية خم�سينيات القرن املا�ضي من خالل ربطها مب�ضمون �سيا�سة الهجرة الذي اتبعته
�آنذاك الدولة النا�شئة حدي ًثا .فالإعالن الت�أ�سي�سي لدولة �إ�رسائيل الذي �أعلنه بن جوريون
وجه الدعوة ليهود ال�شتات على التعميم بالقدوم �إىل �إ�رسائيل .24وبذلك
يف عام َّ 1948
تعرف �إ�رسائيل نف�سها بدولة اليهود الذين يعي�شون داخل حدودها فقط ،ولكن جلميع
مل ِّ
اليهود يف �أنحاء املعمورة .ووفقًا لهذا احلق كان ت�رصف القيادة اليهودية �آنذاك .لقد �أدرك
بن جوريون حتى قبل ت�أ�سي�س الدولة مدى �أهمية املهاجرين بالن�سبة للدولة النا�شئة .لذا
فقد و�صف الهجرة ب�أنها �رشيان احلياة للوجود اليهودي يف فل�سطني ،و�أنها الأمل الوحيد
لليهود يف ال�شتات لتحقيق م�ستقبل �أف�ضل:
ال نريد من خالل الهجرة �أن نخرج من املنفى الأ�صعب �إىل املنفى الأ�سهل ،مثلما
كان احلال حتى الآن عند الهجرات اليهودية .ما ق�صدناه من هذه الهجرة هو �إزالة و�إبطال
املنفى .حتى نتحرر من التبعية للإرادة الأجنبية والثقافة الال يهودية يجب علينا �أن نحقق
وط ًنا يهود ًّيا لل�شعب اليهودي.25
هذا الت�صور اخلا�ص بو�ضع يهود ال�شتات للدولة الوليدة كان من الأهمية بالن�سبة
لنب جوريون حتى �إنه قد دعا �إىل جل�سة خا�صة للماباي قبل ب�ضعة �أ�شهر من �إعالن
قيام الدولة؛ للت�أكيد على مدى �رضورة هذه الهجرات للدولة .يف هذه اجلل�سة طالب
بن جوريون بهجرة جماعية غري مقيدة بعد ت�أ�سي�س الدولة.
�إن اختيار اال�سم؛ ا�سم الدولة ،والعا�صمة ،واختيار احلكومة ،والن�شيد الوطني،
والد�ستور ،وامليزانية ،واجلي�ش ،والبولي�س؛ كل ذلك يعد من الأمور ال�سهلة الهينة .البالد
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حتتاج ليهودها ،وطاملا �أن احتياج الدولة مل ي�صل �إىل احلد الأدنى ،فلن يتوفر الأمان
للدولة ،حتى بعد �إعالن قيامها.26
وقد تابع بن جوريون ال�ضغط على �أ�صدقائه يف احلزب بخطبته العاطفية « :لآالف
�شعبا بال دولة والآن يتهددنا اخلطر �أن نتحول �إىل دولة بال �شعب» ،27لذا فقد
ال�سنني كنا ً
طالب بهجرة غري مقيدة �إىل البالد .وقد ت�أ�س�ست جلنة للهجرة واال�ستيعاب و�صاغت
يف اجتماعها الأول خطة من ثالث �سنوات لإدراج املهاجرين اجلدد .28ومل يكن
مبقدور جلنة الهجرة ال�سماح بهجرة غري مقيدة ،واقرتحت بدلاً من ذلك �إدراج حوايل
 100.000مهاجر جديد �سنو ًّيا �أي حوايل  8000مهاجر �شهر ًّيا .وقد ارتبط �إدراج
املهاجرين اجلدد بتطوير اخلدمات ال�رضورية الالزمة والبنية التحتية وتوفري فر�ص عمل.29
ولكن مع ذلك فقد هاجر حتى نهاية عام  1948حوايل  102.000مهاجر .ويف
مايو  1949و�صل عدد املهاجرين �إىل حوايل  210.000مهاجر.30
هذه الأعداد ال�ضخمة غري املتوقعة �أدت �إىل حدوث جدال حاد داخل القيادة
الإ�رسائيلية ،وكذلك داخل الر�أي العام الإ�رسائيلي .وقد كان هذا اجلدال �شديد الت�شعب
والتعقيد .ففي الأ�سا�س مل يكن هناك تعاون بني ممثلي الوكالة اليهودية ،ووزارة اخلارجية،
ووزارة الهجرة ،الأمر الذي �أدى �إىل تلك الأعداد غري املح�سوبة من املهاجرين .فكل
جهة من هذه اجلهات الثالث كانت تت�رصف كما لو كانت هي امل�ؤ�س�سة الوحيدة
امل�سئولة عن �إدارة م�س�ألة الهجرة .ويف �إبريل � 1948أعلنت الوكالة اليهودية نف�سها
�أنها اجلهة الوحيدة امل�سئولة عن الهجرة واال�ستيطان يف البالد .31وبذلك مل ت�ستهدف
أي�ضا .هذا
الوكالة اليهودية اال�ضطالع بدور يف ال�شتات فقط ،و�إمنا يف الدولة اجلديدة � ً
املطلب �شغل قيادة املاباي لعدة �أ�شهر .وبنا ًء على طلب الوكالة اليهودية مت عقد اجتماع
مع احلكومة الإ�رسائيلية بعد وقت ق�صري من �إعالن قيام الدولة .يف هذا االجتماع اهتم
ممثلو الوكالة اليهودية – على خلفية اخلالف حول م�س�ألة تنظيم الهجرة – بتو�ضيح دور
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احلكومة الإ�رسائيلية والدور التنفيذي للوكالة اليهودية .32وكرر بن جوريون عر�ض �آرائه
وفكره حول دور الوكالة اليهودية .33ف�أثنى على دور الوكالة اليهودية� ،إال �أنه �أو�ضح �أن
دورها يتمركز يف م�سئوليتها عن اليهود يف ال�شتات� ،أما احلكومة الإ�رسائيلية فهي امل�سئولة
حري�صا على الو�صول لت�سوية على هذا الأ�سا�س مع
الوحيدة عن م�س�ألة الهجرة .وقد كان
ً
الوكالة اليهودية؛ بحيث ال تنتهك �سيادة البالد� .أما ناحوم جولدمان (،)1982 –1895
م�سا�سا ب�سيادة
الذي كان �آنذاك رئي�س اللجنة املركزية للوكالة اليهودية؛ فلم َير يف ذلك
ً
نظرا لأن الوكالة اليهودية �سوف تن�سق �سيا�ستها املتعلقة بالهجرة مع
وا�ستقالل البالد؛ ً
احلكومة الإ�رسائيلية� .أما مو�شي �شابريا ( ،)1970 –1902وزير الهجرة ،فقد �أيد �آراء
بن جوريون ،و�أكد �أن �سيا�سية الهجرة ال ميكن �أن تقوم بها وزارته مبفردها� ،إمنا هي من
اخت�صا�ص احلكومة ب�أ�رسها� .أما وزير اخلارجية مو�شي �شاريت ( )1965 –1894فقد
حتم�س لفكرة التعاون امل�شرتك بني وزارته والوكالة اليهودية .وبعد العديد من اجلل�سات
جنبا �إىل
�أمكن التو�صل �إىل اتفاق ،يحدد مبقت�ضاه مكتب الوكالة اليهودية يف �إ�رسائيل ً
جنب مع احلكومة الإ�رسائيلية �سيا�سة الهجرة .وبنا ًء على ذلك يت�شكل ق�سم للهجرة داخل
الوكالة اليهودية ،ي�صبح م�سئولاً بالتن�سيق مع احلكومة الإ�رسائيلية عن �سيا�سة الهجرة.
وقد وافق بن جوريون بعدما �أ�سندت قيادة هذا الق�سم �إىل جيورا جوزيفتال
()1962–1912؛ �أحد �أع�ضاء املاباي والتابع الأمني لنب جوريون ،بدلاً من يهودا
براجين�سكي �أحد �أع�ضاء حزب املاباي .34وبعد عدة �أ�شهر عينَّ بن جوريون �صديقه
يف احلزب ليفي �إ�شكول ( ،)1969–1895والذي كان �آنذاك �أمني �صندوق الوكالة
رئي�سا لق�سم اال�ستيطان داخل الوكالة اليهودية .35وبذلك �أ�صبح
اليهودية يف �إ�رسائيلً ،
من يحدد �سيا�سة الهجرة داخل الوكالة اليهودية اثنان من �أع�ضاء حزب املاباي� .إذن
فاجلدال من �أجل ال�سلطة وال�سيطرة انتهى بانت�صار بن جوريون .وفتحت الأبواب
جمد ًدا �أمام املهاجرين .فجاء يف الفرتة من مايو حتى دي�سمرب  1948حوايل 102.000
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مهاجر .36وا�ستقر ه�ؤالء املهاجرون يف القرى واملدن واملناطق ال�سكنية العربية التي
وق�رسا .وبذلك حلت م�س�ألة ا�ستقرار ه�ؤالء
تركها �أ�صحابها خوفًا �أو طردوا منها عنوة
ً
تعقيدا؛ حيث و�صل
املهاجرين حتى نهاية عام � .1948إال �أنه يف عام  1949ازداد الأمر
ً
 111.000مهاجر .وقد مت ت�سكينهم يف الثكنات الربيطانية ال�سابقة ويف خيام كبرية
حتت ظروف �شديدة ال�صعوبة.
حينما �أفتح الباب� ،أجد يف كل مكان �أنظر �إليه نف�س املنظر .ع�رشات الأ�رسة بطول
القاعة على اجلوانب ،بالقرب من احلائط ويف و�سط القاعة� .أ�رسة� ،أ�رسة� ،أ�رسة ،كل �رسير
بجانب الآخر .بع�ض الأ�رسة خالٍ � ،أما معظم الأ�رسة فكانت غري مرتبة ،مت�سخة ويجل�س
عليها ن�ساء ،رجال ون�ساء عجائز ،بنات و�أوالد �صغار ال�سن بل و�أطفال ،جميعهم
مكتوفو الأيدي بال حول وال قوة.37
ونتيجة الزدياد الظروف احلياتية �سو ًءا ،خ�شي ال�سيا�سيون امل�سئولون عن الهجرة
من القالقل واال�ضطرابات االجتماعية ،وطالبوا احلكومة بتح�سني فوري للظروف
احلياتية اخلا�صة باملهاجرين .لذا فقد حذر جيورا جوزيفتال؛ رئي�س ق�سم الهجرة بالوكالة
اليهودية ،احلكومة الإ�رسائيلية من العواقب.
يجب �أن ترى خميم الالجئني ،حينما يو�ضع خم�سون اً
رجل وامر�أة و�شيخ وطفل
يف قاعة نوم واحدة! ال ميكن جتنب �أن ي�صبح الو�ضع غري حمتمل .هذه ظروف و�أو�ضاع
مهينة ال ميكن مبوجبها ا�ستيعاب الأفراد .ونحن نرى �أنه من ال�رضوري �إعالم احلكومة
نف�سا ،متثل قنبلة موقوتة تهدد
الإ�رسائيلية� ،أن قاعة النوم الواحدة التي ت�ضم �سبعة و�أربعني ً
البالد ب�أ�رسها.38
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أي�ضا �أ�صوات من املاباي حتذر احلكومة من تردي الأو�ضاع:
كما تعالت � ً
يوجد يف هذا العام ما يكفي من القوى ،التي �إن احتدت ،فب�إمكانها القيام بثورة
م�ضادة يف هذه البالد .يف يوم ما ،ميكن لـ � 100.000إن�سان مثلهم ،متمركزين يف
املخيمات مقيدي احلركة� ،أن يقوموا بانفجار يكت�سح احلكومة والبولي�س والكني�ست،
هذا ما حذر منه بينحا�س (لوبيانيكر) الفون ( ،)1976 –1904الذي كان �آنذاك
وع�ضوا يف حزب املاباي .39وقد خرج اجلدال حول
ال�سكرتري العام للهي�ستادروت
ً
املهاجرين من الإطار ال�سيا�سي ،وامتد لي�شمل الر�أي العام الإ�رسائيلي .وانت�رش الذعر بني
ال�سكان؛ لأن بتلك املوارد االقت�صادية املحدودة والبنية التحتية التي ال تزال قيد الت�شييد
واخلدمات غري الكافية ،لن تتمكن البالد من ا�ستيعاب الأعداد غري املحدودة وغري املقننة
من املهاجرين اجلدد .و�أظهر ال�سكان  -الذين كان يرمز لهم على �أنهم امل�ستوطنون
أي�ضا �ضد املهاجرين اجلدد .و�أطلق
القدماء  -ال�سخط لي�س فقط �ضد احلكومة ،و�إمنا � ً
جوزيفتال مقولته ال�شهرية التي عك�ست الو�ضع يف �إ�رسائيل «�إ�رسائيل حتتاج للمهاجرين،
ولكن الإ�رسائيليون ال يريدون املهاجرين» .40وقد دارت هموم النا�س يف ال�شوارع حول
اخلطر الذي قد ي�سببه املهاجرون اجلدد للدولة النا�شئة ،و�أ�صبحت مادة جديدة للمناق�شة
واجلدال ال�سيا�سي .وقد اندلع نوع من النفور من قبل بع�ض ال�سيا�سيني �ضد الهجرة غري
املحددة واملقننة .و�أو�ضح ليفي �إ�شكول؛ م�سئول الوكالة اليهودية لتوطني املهاجرين
اجلدد يف البالد ،يف �إحدى جل�سات اللجنة التنفيذية للوكالة اليهودية�« :إ�رسائيل بلد
�صغري ال ميكنه ا�ستيعاب كل يهود العامل».41
وقد �أو�ضح وزير املالية الإ�رسائيلي؛ �إليعازر كابالن موا�ضع اجلدل واخلالف،
روحيا
وحتدث �أكرث �رصاحة .فبالن�سبة له مل تكن �إ�رسائيل يف حاجة �إىل يهود �ضعاف
ًّ
وج�سد ًّيا ،و�إمنا �إىل عمال وحماربني .42وقد امتد اجلدال حول املهاجرين اجلدد وات�سع
لي�شمل الر�أي العام �إىل جانب اجلبهة ال�سيا�سية .ف�أيد معار�ضو �سيا�سة عدم تقنني الهجرة
فكرة االختيار االنتقائي للهجرة.
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ال يجب �أن تعلو الهجرة على م�صلحة البالد ،بل يجب �أن تخدمها وتدعمها
تهديدا للبالد� ،إذن وجب تقييدها
وتقويها ولي�س �أن تدمرها .ف�إذا ما �شكلت الهجرة
ً
وتقنينها .فالهجرة يجب �أن تخطط لها بنظام وتنظم بدقة؛ بحيث ال تق�صم ظهر دولتنا.43
وا�ستمر تعايل الأ�صوات املطالبة بتقييم وكذلك انتقاء الهجرة ،وعادة ما كانت
�أدلتهم وحججهم �أيديولوجية .لقد ر�أى ه�ؤالء �أنف�سهم على �أنهم �إ�رسائيليون يف املقام
الأول ويهود يف املقام الثاين .لقد كان كرههم و�سخطهم من املهاجرين اجلدد ب�سبب
ازدرائهم لل�شتات ب�صفة عامة .فهم مل يروا يف املهاجرين اجلدد روح الرواد ،الذين
يحملون بداخلهم املعتقد ال�صهيوين وكانوا ي�سعون �إىل ت�شييد الدولة� ،إمنا ر�أوا فيهم
باحثني عن احلماية والأمان� ،أي �أنهم مبثابة طفيليات يريدون العي�ش ب�شكل جيد يف
الدولة اجلديدة .لذا فمن وجهة نظرهم يجب على الدولة القيام بكل �شيء لت�ضييق الهجرة
وتقنينها .كما ينبغي ا�ستقدام اليهود الأقوياء �صغار ال�سن �إىل �إ�رسائيل؛ حتى يتمكنوا من
ا�ستكمال بناء البالد والدفاع عن الدولة.44
وحتديدا يف هذا الوقت ،الفرتة
لكمهم.
ً
�إذن فاالنتقاد كان لنوعية املهاجرين ولي�س ِّ
ما بني عامي  1949و 1950امتد اجلدال لي�شمل اليهود العرب .بداية جلب اليهود
العرب بد�أت يف بداية عام � ،1948إال �أن �أعدادهم كانت ال تزال منخف�ضة مقارنة
باليهود الأوروبيني .بداي ًة من عام  ،1949بد�أت الدولة الأ�شكنازية ت�شعر «باخلطر
ال�رشقي» ،والذي ميكن �أن يهدد م�ستقبلهم �إذا ما تزايدت �أعداد املهاجرين من اليهود
العرب �إىل �إ�رسائيل.
ويف ذات الوقت عانت الدولة اليهودية من جتربة مريرة مع اليهود الأوروبيني .لأنه
بكل هذا التحم�س والتعاطف مع امل�س�ألة ال�صهيونية و�إ�رسائيل يف ال�شتات الأ�شكنازي،
مل يرغب يهود �أوروبا يف ترك تلك املجتمعات التي اندجموا فيها .فهم حتى مل يرتكوا
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تلك البالد الأوروبية التي �شهدت قتل �أقاربهم و�إخوانهم حاملا منحتهم هذه البالد بع�ض
الدميقراطية واعرتفت بحقوقهم .الع�رشة �أو اخلم�سة ع�رش مليونًا من اليهود ،الذين كانت
لديهم القدرة على الهجرة �إىل امل�ستعمرة التي حتولت لدولة ،مل ي�ستفيدوا ب�صورة كبرية
من هذا الو�ضع .على العك�س من ذلك كان احلال بالن�سبة لغريهم :فمجرد وجود كيان
و�سهل الوجود اليهودي يف املجتمعات الغربية ،الأمر الذي
تلك الدولة� ،ساعد يف تقبل ّ
هون ال�شتات على اليهود الأ�شكناز ودعم موقفهم يف جمتمعاتهم الأوروبية والأمريكية.
َّ
وقد عك�ست الأعداد املتدنية من املهاجرين من �أوروبا مدى �ضعف احلركة
ال�صهيونية على اليهود الأ�شكناز يف ال�شتات :من التيار القوي للأ�شكناز من بولندا القدمية
باجتاه الغرب  -غرب �أوروبا ،الواليات املتحدة وغريها من امل�ستعمرات ذات ال�سكان
طورا اً
أ�سا�سا من امل�صادر
هزيل
ًّ
م�ستمدا � ً
الأوروبيني  -مل يكن مبقدور ال�صهيونية �إال �أن ت�شق ً
اجلغرافية واالجتماعية للم�س�ألة اليهودية احلديثة يف �أوروبا ،من �أنقا�ض الـجيتو .حينما
�أعلنت دولة �إ�رسائيل مل يكن لهذا العامل وجود؛ �إذ دمره النازيون .فهاجر الناجون �إىل
الغرب ،والبع�ض الآخر توجه ب�سبب اال�شرتاكية القومية �إىل ال�رشق .فعلى الرغم من توجه
 300.000يهودي ممن جنوا من مع�سكرات االعتقال وممن كانوا يعي�شون ب�أوروبا� ،إىل
الي�شوف املحرر بقوة ال�سالح والذي حتول �إىل دولة ،ف�إن الغالبية العظمى من اليهود بقي
ومل يهاجر .ويعترب االحتاد ال�سوفيتي ال�سابق �أبرز مثال لهذه املع�ضلة؛ ففي الع�رص الليربايل
كانت حياة اليهود جيدة ومريحة ومل يرغبوا يف مغادرة البالد� ،أما يف فرتات القمع؛
حيث اختلط انتقاد ال�صهيونية مع معاداة ال�صهيونية ،فلم يعد ب�إمكان اليهود الرحيل.
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اليهود العرب واال�ستعمار ال�صهيوين يف فل�سطني
حينما ت�أ�س�ست الدولة� ،أدركت القيادة الإ�رسائيلية ،وعلى ر�أ�سها بن جوريون،
بو�ضوح �أن الع�رشة �أو اخلم�سة ع�رش مليون �أ�شكنازي املوزعني يف �أوروبا والواليات
املتحدة واالحتاد ال�سوفيتي وجنوب �إفريقيا و�أ�سرتاليا ونيوزلندا كانوا غري كافني ال�ستمرار
تدفق تيار الهجرة �إىل الدولة العربية .فاالهتمام بال�شباب اليهودي من خالل احلركة
ال�صهيونية �سوف ي�ؤمن بالفعل تدفق املهاجرين امل�ؤهلني – من ذوي التخ�ص�ص الفني
والعلمي– وهو ما حتتاجه الدولة النا�شئة .ولكن من �أجل اال�ستيالء على م�ساحات �شا�سعة
من الأرا�ضي التي يتم �إخال�ؤها وخلق قوة اجتماعية واقت�صادية ودميوجرافية وع�سكرية،
فلم تكن الهجرة الأ�شكنازية كافية ب�أية حال من الأحوال ،طاملا �أن حالة اليهود يف
الغرب �أكرث رفاهية منها يف الدولة النا�شئة .وب�سبب ذلك اختار بن جوريون �سيا�سة فتح
باب الهجرة غري املحددة وغري املقننة ،لي�س ب�سبب ما ادعاه من �إنقاذ اليهود؛ لأنه وفقًا
كثريا ب�إنقاذ اليهود وم�صريهم.
للم�ؤرخ الإ�رسائيلي توم �سيجف ،مل ين�شغل بن جوريون ً
ال�سبب اجلوهري الرتباطه بالهجرة هو �إنقاذ الأمن القومي وت�أمني القوة الع�سكرية
للدولة النا�شئة.45
تكتيكيا حتى
تفكريا
�إن ت�شجيع الهجرة لإ�رسائيل من �أجل �إنقاذ يهود ال�شتات كان
ً
ًّ
ي�ضمن دعم العامل الغربي املحمل �
أخالقيا بعبء الهولوكو�ست� .46إال �أن ذلك ال يعني �أن
ًّ
�إنقاذ يهود ال�شتات مل يكن �ضمن اهتمامات الزعامة الإ�رسائيلية حتت قيادة بن جوريون.
ف�إذا ما كان هذا االهتمام موجو ًدا بالفعل ،فهو ذو �أهداف مزدوجة؛ لأن �أمان وم�ستقبل
البالد كان ال�ضمان الوحيد له – وفقًا لنب جوريون – تلك الهجرات غري املحددة وغري
املقننة« .لقد ا�ستولينا على مناطق �شا�سعة ،ولكن بدون ا�ستيطان فلي�س لها �أية قيمة �سواء
يف النقب �أو يف اخلليل �أو يف القد�س» .47واال�ستيطان يحتاج ملهاجرين ،لذا – كما
وا�ضحا له
ي�ضيف بن جوريون – «ف�إن م�ستقبل البالد يرتبط بالهجرة» .48ولكن كان
ً
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أي�ضا �أن الهجرة �ستت�سبب هي الأخرى يف العديد من امل�شكالت .ف�أظهر بن جوريون
� ً
تفاهما لال�ستياء الذي �ساد ب�سبب الأزمة االقت�صادية بني ال�سكان ولناقديه من جراء �سيا�سة
ً
الهجرة� ،إال �أن املجتمع الإ�رسائيلي يف نهاية �أربعينيات وبداية خم�سينيات القرن الع�رشين
مل يواجه �سوى القليل من ال�صعوبات مقارنة بع�رص الي�شوف� .إذن فوجود الدولة وبالتايل
م�ستقبلها ارتبط ب�صورة كبرية بالهجرة.
�إن الهجرة لديها امتياز فوق كل �شيء ،ال ميكن لنا �أن ننكره .وعليه فال يجب
�أن ن�ضع يف ح�ساباتنا فقط الأحوال ال�سيئة لليهود يف اليمن ،يف رومانيا ويف العراق؛
وهاما؛ �أال وهو ت�أمني �سالمة الدولة .لذا فالهجرة ال�رسيعة
حا�سما
اعتبارا �آخر
لأن هناك
ًّ
ً
ً
وال�شاملة غري املحددة هي يف حقيقة الأمر م�س�ألة تتعلق ب�ضمان كيان دولة �إ�رسائيل.49
بهذا املنطق متكن بن جوريون – �سواء يف حكومته �أو يف الوكالة اليهودية – من
اكت�ساب موافقة الأغلبية على �سيا�سته املتعلقة بالهجرة.
رمبا كانت «�سيا�ستي جتاه الهجرة» ال�شيء الوحيد الذي حتقق يف فرتة ما بعد احلرب
عام  ،1948و�إن كان مبقاومة عنيفة ويف بع�ض الأحيان مبقاومة غري منطقية .لقد �أجربت
احلكومة واللجنة التنفيذية للوكالة اليهودية على قبول الهجرة ال�شاملة غري املحددة بغ�ض
النظر عن امل�سائل املالية.
هذا ما كتبه بن جوريون يف مذكراته حول �سيا�سته اخلا�صة بالهجرة يف الثالث
�سنوات الأوىل بعد قيام الدولة:50
كانت هجرة اليهود العرب �أحد الأوجه الهامة وامل�ؤثرة يف اجلدال الدائر حول �سيا�سة
بن جوريون املتعلقة بالهجرة .على الرغم من الأغلبية التي قبلت �سيا�سة الهجرة اخلا�صة
بنب جوريون �سواء يف الوكالة اليهودية �أو حتى يف احلكومة ،ف�إن فكرة هجرة اليهود من
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املجتمعات العربية – الإ�سالمية مل يكن ي�ست�سيغه كثري من قيادات الدولة الأ�شكنازية .لذا
فقد قبل ناقدو بن جوريون �سيا�سة الهجرة اخلا�صة به ،طاملا كانت هذه ال�سيا�سة قا�رصة
على �أخواتهم و�إخوانهم يف العامل الأ�شكنازي� ،51إال �أنهم ما لبثوا �أن عار�ضوا هذه
ال�سيا�سة ب�شدة ،حينما ازداد تيار هجرة اليهود من بالد املجتمعات العربية – الإ�سالمية،
وقابل ذلك انخفا�ض لأعداد املهاجرين من العامل الأ�شكنازي .فحذر يت�سحاق (فريفل)
رفائيل ()1999 –1914؛ رئي�س دائرة الهجرة بالوكالة اليهودية و�سيا�سي من املاباي،
عام  1949زمالءه يف اللجنة التنفيذية للوكالة اليهودية من موجة هجرة من �شمال �إفريقيا،
وطالب احلكومة �أن تقوم على �أقل تقدير بتنظيم الهجرة من هذه املناطق؛ «لأننا ال نتمنى
�أن يكون ه�ؤالء املهاجرون هم م�صدرنا الوحيد للهجرة» .52لقد زار رفائيل �أملانيا وفرن�سا
لدرا�سة �أو�ضاع اليهود هناك الذين ينتظرون الهجرة �إىل �إ�رسائيل .وبعد عودته �أبلغ اللجنة
التنفيذية للوكالة اليهودية عن رحلته .فتحدث عن املهاجرين من �أملانيا بافتخار .وبالتايل
�رضورة فتح باب الهجرة لهم� ،أما يهود ال�رشق العربي الذين التقاهم يف فرن�سا ،فلم َي َر
فيهم غري «كائنات ب�رشية» بعقلية �شتات .53وقد ا�ستخدم وزير اخلارجية الإ�رسائيلي مو�شي
�شارت يف �إحدى اجتماعاته مع ممثل وزارة اخلارجية ال�سوفيتية ا�سرتاتيجية «الكيف بدلاً
من الكم»؛ للح�صول على موافقة القيادة ال�سوفيتية لهجرة اليهود من �رشق �أوروبا.
توجد دول – و�أنا �أ�شري هنا �إىل �شمال �إفريقيا – ال حتتاج كل اليهود بها �إىل الهجرة
�إىل �إ�رسائيل .فامل�س�ألة لي�ست كمية ،بل هي م�س�ألة كيفية .دورنا يف �إ�رسائيل دور ريادي،
ولذا فنحن نحتاج �إىل �أ�شخا�ص ذوي قوة داخلية مميزة .نحن حري�صون على جلب يهود
�شمال �إفريقيا �إىل �إ�رسائيل ونحن نفعل كل ما يف و�سعنا لتحقيق ذلك .ولكننا ال ميكننا
�أن نعتمد فقط على يهود �شمال �إفريقيا لبناء البالد؛ لأنهم لي�س لديهم امل�ؤهالت الالزمة
اخلا�صة بذلك .نحن  -الإ�رسائيليون  -ال نعلم ما �سيحدث لنا ،وما املخاطر الع�سكرية
وال�سيا�سية التي �سنتعر�ض لها .نحن يف حاجة �إىل �أ�شخا�ص يظهرون الثبات وقت احلاجة
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ولديهم قدر كبري من ال�صمود .بالن�سبة ملهمة بناء الدولة ،ف�إن يهود �رشق �أوروبا مبثابة
دينامو فعال لبناء الدولة ،54 ...ويبدو �أن ر�أي مو�شي �شارت قد عك�س فكر وزارة
اخلارجية الإ�رسائيلية حول اليهود العرب يف ال�سنوات الأوىل للدولة ،ففي عام 1949
ر�سميا ملمثلي �إ�رسائيل يف العامل الغربي ،تلفت فيها نظرهم
�صاغت وزارة اخلارجية خطا ًبا
ًّ
�إىل ازدياد �أعداد العنا�رص غري الأ�شكنازية ب�صورة متزايدة يف املجتمع الإ�رسائيلي ،مما ي�ؤثر
�سلبا على �أ�سلوب وم�ستقبل احلياة .لذا فقد طلبت وزارة اخلارجية من دبلوما�سييها
ً
«احلفاظ على امل�ستوى الثقايف واحل�ضاري من خالل التدخل لت�شجيع املزيد من موجات
الهجرة من الغرب ،ولي�س من دول ال�رشق الأو�سط املتخلفة».55
أي�ضا بريبة �إىل هجرة اليهود العرب .فتوجهت
كما نظر الربملان الإ�رسائيلي � ً
�شو�شانا برليت�س ()1969–1893؛ رئي�س جلنة الرتبية يف الكني�ست� ،إىل الربملانيني
و�س�ألتهم «ما �إذا كنتم تثقون يف ه�ؤالء املهاجرين الذين جاءوا من تلك املناطق ال�رشقية.
فكما تعلمون ،نحن  -الأ�شكناز  -ال توجد بيننا وبينهم �أية لغة م�شرتكة .م�ستوانا الثقايف
واحل�ضاري ال يقارن بهم ،فنمط حياتهم يرجع للع�صور الو�سطى .56»...لي�س فقط يف
الوكالة اليهودية والدوائر احلكومية والكني�ست كان الت�سا�ؤل حول مدى كفاءة اليهود
أي�ضا من جانب املدافعني املتحم�سني لنب جوريون
العرب مقارنة ب�إخوانهم الأ�شكناز ،و�إمنا � ً
ول�سيا�سته التي تنادي بالهجرة غري املحددة وغري املقننة ،بل �إن بن جوريون نف�سه يخفي
ت�شككه حول مدى كفاءة اليهود العرب .وفقًا لنب جوريون فه�ؤالء املهاجرون ي�ضعون
الدولة �أمام مع�ضلتني �شديدتني« :م�شكلة عرقية عن�رصية» وم�شكلة توا�صل وتفاهم.
امل�شكلة العرقية تنتج من تويل عن�رص �أعلى و�أرقى ،الأ�شكناز ،زمام ال�سلطة يف الدولة ،يف
حني احتل اليهود العرب �أدنى امل�ستويات يف الدولة .بد�أ عرق �أعلى يف الظهور؛ فالعرق
الأ�شكنازي بد�أ يف قيادة الأمة ،يف حني �أن العرق ال�رشقي �أ�صبح يف املكانة الأدنى� .57أما
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فيما يتعلق مب�شكلة «التوا�صل والتفاهم» فقد ر�أى بن جوريون �أنها كانت ب�سبب عدم
�شاكيا يف مذكراته �أن اليهود العرب ال يعرفون
وجود لغة م�شرتكة فيما بينهم ،وكتب
ً
العربية �أو حتى اليدي�شية.58
أمرا م�س َّل ًما به؛ لأنه
�إن تويل الأ�شكناز زمام القيادة يف الدولة اعتربه بن جوريون � ً
ر�أى يف الأ�شكناز جز ًءا من ح�ضارة متقدمة متثل وجت�سد الروح اليهودية احلديثة� .أما
اليهود العرب على العك�س من ذلك فكانوا ميثلون بالن�سبة لنب جوريون جز ًءا من عامل
عربي �إ�سالمي يغلب عليه الت�أخر والتخلف .وبالتايل فدور يهود ال�رشق ،كما يعتقد
بن جوريون« ،قد تقل�ص �أو بالأحرى اختفى متا ًما .ففي القرون القليلة ال�سابقة كان
كما وكيفًا» .59وانطالقًا من هذا املنظور
اليهود الأوروبيون هم من يقود الأمة اليهودية ًّ
ي�ستحق الأ�شكناز يف املقام الأول �أن يكونوا – وفقًا لنب جوريون – مواطنني ،بل ورواد
هذه الدولة .60ومن ثم ر�أى بن جوريون �أن هدف ت�أ�سي�س دولة يهودية �أن تكون يف املقام
الأول للأ�شكناز وهو ما قد حتقق بالفعل ب�إن�شاء دولة �إ�رسائيل .وبذلك تكونت الدولة
الأ�شكنازية بالفعل� ،إال �أن الأ�شكناز الذين جاءوا مل يكونوا بالأعداد املطلوبة واملرجوة.
ويف تلك اللحظة اتخذ اجلدال حول هجرة اليهود «العرب ال�رشقيني» منح ًنى عميقًا،
لأنه مل يكن يف الأ�سا�س يدور حول اخلطر الكمي الذي �سوف ي�ضع القدرات االندماجية
التكاملية للدولة الفتية على املحك .بل �أكرث من ذلك ،ف�إن هذا الكم من اليهود القادمني
من «ال�رشق» يهدد �أيديولوجية ال�صهيونية برمتها .ذلك لأن ال�صهيونية ال�سيا�سية ،كما
يج�سدها هرتزل ،كانت يف الأ�سا�س حركة �أوروبية �أخذت على عاتقها �إنقاذ اليهود يف
�أوروبا .ف�إذا ما حتدثت ال�صهيونية ال�سيا�سية عن «اليهود» ،فهي يف هذه احلالة تعني اليهود
الأوروبيني دون غريهم .وحينما كتب هرتزل عن دولة اليهود من وجهة نظره ،فهو يف
هذه احلالة ي�ساوي اليهود مع الأ�شكناز .بالفعل مت �إخبار العامل الأ�شكنازي؛ على �أقل
تقدير منذ حادثة دم�شق يف عام  1840وما تبعها من ت�أ�سي�س املدار�س اليهودية املعروفة
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با�سم الأليان�س خلدمة يهود ال�رشق من املغرب غر ًبا �إىل ال�شام �رشقًا .لقد �ساعدت ال�صهيونية
ال�سيا�سية يف القرن التا�سع ع�رش يهود ال�رشق؛ من �أجل حت�سني ظروف حياتهم يف بالدهم،
أبدا على �أنهم جزء من امل�رشوع ال�صهيوين .ويبحث املرء عب ًثا يف
ولكنهم مل ينظروا �إليهم � ً
كتابات هرتزل عن و�ضع اليهود ال�رشقيني يف الدولة اجلديدة .ففي روايته اخليالية «البالد
القدمية اجلديدة» �شيد هرتزل بحما�س املجتمع اليهودي الأوروبي الذي �ضم بني جوانبه
عر ًبا،
وفر�سا بل وكذلك �صينيني ،ولكن بدون �أدنى ذكر لليهود العرب .61كما ف�رس
ً
بن جوريون احلركة ال�صهيونية هو الآخر على �أنها حركة �أوروبية ،كونها �أ�شكنازية من
�أجل الأ�شكناز.62
�إال �أن الأ�شكناز ،الذين �أُن�شئت الدولة لهم ،مل ي�أتوا �إليها بالكم املتوقع .وكانت هذه
هي احلقيقة املرة التي ا�ستوعبها بن جوريون :حني كتب« :لقد دمر هتلر الكيان اليهودي
الأ�شكنازي ،القوة الرئي�سية والهامة لبناء الدولة .لقد تكونت الدولة ،ولكنها مل جتد الأمة
الأ�شكنازية ،التي تكونت من �أجلها» .63وتعترب هذه املقولة على درجة كبرية من الأهمية،
لي�س فقط لأنها تو�ضح �أفكار و�آراء بن جوريون حول تخلف الأ�شكناز عن الهجرة �إىل
�إ�رسائيل؛ و�إمنا لأنها تعد مبثابة مربر يقدمه لقبول هجرة اليهود العرب �إىل �إ�رسائيل .وبطبيعة
احلال كان بن جوريون يف و�ضع ميكنه من التم�سك باملوقف ال�صهيوين «الأرثوذك�سي»
و�أن يق�رص الدولة الأ�شكنازية على اليهود الأ�شكناز فقط .ولكن كان ينق�صه  -كما قال -
القوى التي تبني وت�شيد الدولة .وبذلك ن�صل �إىل الإجابة عن الت�سا�ؤل حول مدى �أهمية
جلب اليهود العرب للدولة العربية.
در�س توم �سيجف بع�ض وثائق القيادة الإ�رسائيلية التي ترجع لنهاية �أربعينيات
وبداية خم�سينيات القرن املا�ضي ،ووجد وثيقة على درجة كبرية من الأهمية يف �إحدى
حافظات الوثائق اخلا�صة ب�إدارة الهجرة الإ�رسائيلية بالوكالة اليهودية .كاتب هذه
الوثيقة -وفقًا لنب جوريون  -طبيب جمهول كان يعمل حل�ساب الوكالة اليهودية يف
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مر�سيليا يف �أحد املخيمات اخلا�صة بيهود �شمال �إفريقيا يف طريق هجرتهم �إىل �إ�رسائيل.
ويف و�صف تاريخي لأحوال يهود �شمال �إفريقيا ،كتب هذا الطبيب ي�صف الظروف يف
هذا املخيم .بالن�سبة له فقد ت�ساوت الظروف احلياتية واملعي�شية ليهود �شمال �إفريقيا مع
املزارعني العرب يف �إ�رسائيل.
بكل حال من الأحوال ف�سوف تكون �أحوالهم يف �إ�رسائيل �أف�ضل .فحياة يهود
كثريا عن حياة الفالحني العرب .و يف �إ�رسائيل �سوف تكون
�شمال �إفريقيا ال تختلف ً
حياة يهود �شمال �إفريقيا �أف�ضل مما كانت عليه �سابقًا و�سوف ي�سعدون بحياتهم هنا ،حتى
�إن كانت �أدنى من م�ستوى حياة الأ�شكناز.64
وقد ن�صح م�ؤلف هذه الوثيقة الوكالة اليهودية يف �إ�رسائيل با�ستجالب يهود �شمال
�إفريقيا �إىل �إ�رسائيل باعتبارهم قوى عاملة رخي�صة .وميكن لهذه الوثيقة �أن تكون مثرية
للجدل ،خا�صة �أنها ترجع لطبيب جمهول ،ومن ثم فمن املفرت�ض �أن تكون غري ذات
�أهمية لدائرة الهجرة� .65أما الالفت للنظر فهي الفكرة التي تت�ضمنها هذه الوثيقة� ،أال
وهي �إح�ضار يهود ال�رشق لإ�رسائيل باعتبارهم �أيدي عاملة رخي�صة� .إال �أن هذه الفكرة
مل تكن ب�أية حال من الأحوال جديدة ،لأن خالل فرتة الي�شوف كثفت القيادة اليهودية
حول بن جوريون بالفعل جهودها؛ من �أجل تهويد العمل يف فل�سطني من خالل
اال�ستغناء عن الأيدي العاملة الفل�سطينية وجلب بدلاً منها �أيادي عاملة يهودية من البلدان
العربية .66وكذلك بعد ت�أ�سي�س الدولة مل تفقد هذه الفكرة بريقها؛ لأن بريل لوكر؛
رئي�س اللجنة التنفيذية للوكالة اليهودية يف �إ�رسائيل يف �أحد اخلطابات لل�سيا�سي الأمريكي
اليهودي هرني مورجنتاو يف �أكتوبر  1948قال« :من وجهة نظرنا �سوف يكون لليهود
ال�سفاردمي واليمنيني دور حا�سم عند بناء الدولة .يجب علينا يف البداية �أن نح�رضهم هنا
حتى ننقذهم ،وكذلك حتى نوفر املوارد الب�رشية لبناء الدولة والدفاع عنها».67
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�إن عودة اليهود من ال�رشق �إىل وطنهم الأم كانت بذلك جمرد �أ�سطورة �صهيونية،
مت ترويجها ل�سنوات داخل �إ�رسائيل ويف اخلارج� .أما الواقع «فالإخوة» و«الأخوات»
من ال�رشق كانوا يخدمون الدولة ب�صفتهم عما ًال وجنو ًدا .وهو الأمر الذي �أجرب القيادة
اليهودية  -على الرغم من املعار�ضة والنقد من داخل �صفوفها ومن الر�أي العام - 68على
جلب اليهود من املجتمعات العربية الإ�سالمية ب�شتى الطرق والو�سائل .لقد جاء يهود
من املغرب ،وتون�س ،واجلزائر ،وليبيا ،وم�رص يف الفرتة ما بني عامي  1948و1967
�إىل �إ�رسائيل؛ حيث �أ�صبحوا عمالاً وجنو ًدا يف الدولة الفتية� .أما دورهم فقد ر�أى
بن جوريون �أنه يتمثل يف بناء الدولة اجلديدة .ف�ساوى بن جوريون اليهود العرب بالأفارقة
الذين كان يتم جلبهم كعبيد �إىل �أمريكا .69وبذلك فلم تكن هجرة اليهود العرب جتم ًعا
رائ ًعا للمنفيني �أو عودة لأر�ض امليعاد ،و�إمنا هي يف الواقع �سعي القيادة الأ�شكنازية لدولة
�إ�رسائيل 70ل�ضمان ا�ستمرار بناء الدولة النا�شئة .وعليه ميكننا �أن نقول �إن هجرة اليهود
أمرا مرغو ًبا فيه من جانب القيادة الأ�شكنازية ،بل ميكن القول
العرب �إىل �إ�رسائيل مل تكن � ً
�إنه كان جمرد ا�سترياد جربي لليهود من املنفى؛ حتى يخدموا الدولة اجلديدة كعبيد جدد.71

الهجرة من البالد العربية
بهدف ا�سترياد اليهود العرب �إىل �إ�رسائيل� ،أر�سلت القيادة اليهودية وكالء لها ،كانت
وظيفتهم تنح�رص يف احل�صول على ت�صاريح مغادرة اليهود من بالدهم .وقد التقى عمالء
املو�ساد مع الرئي�س العراقي نوري ال�سعيد ،ومع �شاه �إيران ،ومع نواب ال�سلطان اليمني .وقد
حاول عمالء املو�ساد فتح باب هجرة اليهود من تلك البلدان لي�س عن طريق احلجج والرباهني
أي�ضا عن طريق الأموال« .نحن  -احلكومة الإ�رسائيلية  -فتحنا ح�سابات
فقط ،و�إمنا � ً
م�رصفية يف البنوك ال�سوي�رسية لرئي�س جمل�س الوزراء املغربي ،يف حني حبذ ال�سلطان اليمني
الدوالرات النقدية» ،72كان هذا ما ذكره عميل املو�ساد �شلومو �رشاجاي .ف�إذا مل ت�أت
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احلجج والرباهني وكذلك الأموال بالنتائج املرجوة ،ففي هذه احلالة يلج�أ عمالء املو�ساد
�إىل «العمل على تدهور الظروف احلياتية للأقليات اليهودية» .73فكتب البطل 74اليهودي
يهت�ساك بن مناحيم« :لن حتدث الهجرة اجلماعية �إال نتيجة للأزمات .هذه هي احلقيقة
املرة ،حتى �إن كانت ال تنا�سبنا .لذا فيجب علينا �أن نفكر ونخطط لإحداث الأزمات،
أي�ضا �أع�ضاء الوكالة اليهودية يف
ون�صعب حياتهم يف ال�شتات العربي» .75كما طالب � ً
�إحدى اجلل�سات باتخاذ التدابري الالزمة« :حتى اليهود الذين ال يرغبون  -يف ترك �أماكن
�إقامتهم؛ �إ�ضافة من الكاتب  -يجب �أن يتم �إجبارهم على تركها».76
�إن هجرة اليهود العراقيني تعطي مثالاً
وا�ضحا حول كيفية ت�سخري احلكومة
ً
الإ�رسائيلية وعمالء املو�ساد ،وكذلك الوكالة اليهودية والدبلوما�سيني الإ�رسائيليني لكافة
الو�سائل وال�سبل من �أجل �إقناع القيادة العراقية بال�سماح بهجرة اليهود العراقيني .وقد
متكن العمالء الإ�رسائيليون يف بغداد بوا�سطة احلجج والأموال من و�ضع م�س�ألة اليهود
على �أجندة احلكومة العراقية .وبنا ًء على طلب من احلكومة العراقية بد�أ الربملان العراقي
يف مناق�شة الهجرة املرتقبة لليهود .77ويف نف�س الوقت بد�أ ال�صحفيون الإ�رسائيليون يف
التو�سع بكتابة التقارير ال�صحفية عن الو�ضع املزري لليهود يف العراق .ويف مار�س 1949
ظهر يف �إ�رسائيل تقرير يدين القيادة العراقية لقيامها ب�شنق �سبعة من اليهود العراقيني
ب�سبب ن�شاطهم ال�صهيوين .وقد �أثار ن�رش هذا التقرير غ�ضب واحتجاجات داخل �إ�رسائيل
وخارجها .ويف برقية من عمالء املو�ساد للحكومة الإ�رسائيلية �أو�ضحوا فيها« :ال توجد
حقيقة يف هذا التقرير اخلا�ص ب�شنق اليهود ب�سبب ارتباطهم بال�صهيونية .بع�ض اليهود قد
حكم عليه باملوت ،ولكن ه�ؤالء كانوا بالفعل خارج البالد».78
�إال �أنه على الرغم من هذا التكذيب ،قررت القيادة اليهودية تنظيم حملة عاملية �ضد
العراق حتى ت�سمح القيادة العراقية لليهود بالهجرة .كما حتدث وزير اخلارجية الإ�رسائيلي
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مع ممثلني �أجانب عن الو�ضع اخلطري لليهود العراقيني .ونظمت ال�سفارة اليهودية يف
وا�شنطن مظاهرة �أمام مبنى الأمم املتحدة يف نيويورك ،ونا�شدت القيادة الإ�رسائيلية ال�سيدة
الأوىل ب�أمريكا� ،إليانور روزفلت ،بالتدخل يف م�س�ألة اليهود العراقيني .ويف ذات الوقت
هددت احلكومة يف �إ�رسائيل ،بتكوين منظمة �رسية �ضد احلكومة العراقية .وحذرت
وزارة  اخلارجية الإ�رسائيلية ال�سفري الربيطاين وال�سفري الفرن�سي يف �إ�رسائيل من عمليات
عربية �ضد اليهود العرب يف �إ�رسائيل ،و�شددت يف نف�س الوقت على �رضورة اتخاذ
التدابري الالزمة لت�أمني اليهود العرب.
ويف �أثناء ذلك كثف العمالء اليهود يف العراق من ن�شاطهم من �أجل تهجري اليهود
هناك .فتلقى مبنى املو�ساد يف تل �أبيب برقية هذه ن�صها« :نحن م�ستمرون يف ن�شاطنا
املعتاد من �أجل دفع القانون  -الذي ي�سمح بهجرة اليهود  -ب�صورة �أ�رسع ومعرفة التدابري
التي تتخذها احلكومة العراقية للقيام به» .79ويف الوقت الذي كان فيه ن�شاط القيادة
الإ�رسائيلية وعمالئها ي�سري على قدم و�ساق ،انفجرت قنبلة يف ال�ساعة ال�سابعة م�ساء يوم
 14يناير  1951يف فناء كني�س م�سعودا �شيمتوف يف بغداد ،والذي كان ي�ستخدم يف
نف�س الوقت كمكان جتمع لليهود الذين يرغبون يف مغادرة العراق .وقد قتل يف هذا
احلادث �أربعة من اليهود ،من بينهم طفل مل يتجاوز الثانية ع�رشة من عمره .وحملت
احلكومة الإ�رسائيلية احلكومة العراقية – التي �أدانت هذا الهجوم ب�شدة – امل�سئولية
الكاملة عن هذا احلادث .ويرى توم �سيجيف �أنه ال يوجد �أي مربر التهام احلكومة
العراقية وحتميلها م�سئولية االنفجار ،وملح ب�صفة خا�صة �إىل الإ�شاعة ،بعدما ات�ضحت
لليهود العراقيني �أنف�سهم� ،أن العمالء ال�صهاينة كانوا وراء هذا الفعل باالتفاق مع احلكومة
الإ�رسائيلية .80ما �أبرزه �سيجيف على �أنه �إ�شاعة� ،أكدها النا�شطان ال�سيا�سيان للحزب
ال�شيوعي �آنذاك يف العراق �سامي ميخائيل و�شيمعون بال�ص .81حتى �إن مل يكن بالإمكان
�إىل الآن تف�سري هذا احلادث� ،إال �أن احلكومة الإ�رسائيلية قد حققت هدفها .فقد �صدقت
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احلكومة العراقية على قانون «�إ�سقاط اجلن�سية» عن �سكانها من اليهود العراقيني .وبذلك
�أ�صبح اليهود العراقيون بال دولة وبال جن�سية ،فرتكوا العراق وهاجروا �إىل �إ�رسائيل.
وثمة جانب �آخر �أدى �إىل هجرة اليهود من البلدان العربية� ،أال وهو تزايد ت�أثري
القومية العربية .لقد �أدى الن�شاط ال�صهيوين يف فل�سطني �إىل ازدياد الأ�صوات املعادية يف
وحمورا لدعايتهم.
املجتمعات العربية .فجعلت جماعات القومية العربية اليهود هدفًا
ً
ولإ�ضفاء ال�رشعية على مواقفهم املعادية لليهودية ،ا�ستخدموا يف م�ؤ�س�ساتهم الدعائية
الأفكار الدينية والأفكار املعادية لل�سامية الواردة من �أوروبا .وبذلك مت ت�صوير اليهود
على �أنهم معادون للنبي حممد ،كما كانوا يهدفون �إىل فر�ض �سيطرتهم وهيمنتهم على
احلياة ال�سيا�سية واالقت�صادية يف م�رص .وكان هناك تيار قومي م�رصي �آخر يرى �أن دور
القوميني العرب يكمن يف «جعل الأمر لليهود يف م�رص ويف ال�رشق الأدنى �أكرث �سخونة
واحتدا ًما قدر امل�ستطاع» وبذلك فقد خدم القوميون العرب �أهداف القيادة الإ�رسائيلية
ب�صورة غري مبا�رشة.82
عن�رصا ً
ن�شطا وفعالاً لل�صهيونية،
وخال�صة ميكن القول :مل يكن اليهود العرب
ً
بل كانوا �ضحايا للأن�شطة ال�صهيونية ولردود الأفعال العربية� .ضحايا ال�صهيونية �إىل
املدى الذي جعلهم ب�سبب ت�أ�سي�س الدولة اليهودية ،والتي اعتربت مبثابة اخلط الدفاعي
احل�ضاري �ضد الرببرية ،وت�أ�س�ست �ضد �إرادة ال�سكان املحليني ،يواجهون م�شاعر قوية
معادية لليهودية من اجلموع العربية .كانوا �ضحايا ال�صهيونية ،التي مل يكن اختيارها دقيقًا
لو�سائلها ،يف مالحقة املجتمعات اليهودية يف البالد العربية �أو دفعهم للفرار .كما كانوا
�ضحايا لل�صهيونية حينما �أجربتهم على الهجرة �إىل جمتمعات ذات طابع �أوروبي كانت
وثقافيا .ومن جهة �أخرى فهم كانوا كذلك �ضحايا
اجتماعيا وح�ضار ًّيا
غريبة عنهم
ًّ
ًّ
كثريا – بدون وعي �أو �إدراك منها – يف تدعيم �إ�رسائيل،
القومية العربية ،والتي مل ترتدد ً
من خالل انتهاجها الدعاية املعادية لليهودية؛ من �أجل تهدئة م�شاعر اال�ستياء ال�شديدة
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التي �سادت ب�سبب هزمية حرب  ،1948ومن �أجل ال�سيطرة على ب�ضائع و�أمالك اليهود
الذين هاجروا �إىل �إ�رسائيل .فبدون الدعم الن�شط من القومية العربية والدعاية وا�ستفزاز
ال�صهاينة مل يكن للغالبية العظمى من اليهود يف البالد العربية مربر لرتك بالدهم .83وبذلك
فقد احتدت بوعي �أو بدون وعي م�صالح القيادة ال�صهيونية لإ�رسائيل مع القوميني العرب؛
حيث اهتمت القيادة ال�صهيونية «با�سترياد» اليهود العرب �إىل �إ�رسائيل ،وكان القوميون
العرب على �أمت ا�ستعداد «لت�صدير» يهودهم العرب.

العمل العربي
بالفعل ومنذ اال�ستيطان اليهودي يف فل�سطني كان هناك اجتاهات داخل احلركة
لدواع اقت�صادية .يف �إطار
ال�صهيونية لإح�ضار اليهود العرب �إىل �إ�رسائيل ،وذلك
ٍ
�أيديولوجية العمل العربي 84والعمل الذاتي 85كان يجب �إح�ضار اليهود العرب من اليمن
كمثال للتجربة �إىل البالد حتى يحلوا حمل العمال الفل�سطينيني يف جمال الزراعة .لقد
�أ�شار ياكوف تاهون من مكتب الوكالة اليهودية يف فل�سطني عام �1907إىل �أهمية العمل
أي�ضا حول مدى
العربي للكيان اال�ستعماري اليهودي يف فل�سطني .كما �أثار ال�شكوك � ً
قدرة الأ�شكناز غري املعتادين على املناخ اخلا�ص بفل�سطني مبفردهم من حتقيق �سيا�سة العمل
العربي .ويف مقابل ذلك كان اليهود من اليمن يف و�ضع ي�سمح لهم لي�س فقط بالعمل
جنبا �إىل جنب مع العمالة الفل�سطينية ،و�إمنا كذلك ليحلوا حملها .86وهذا اجلدال قد مت
ً
التعليق عليه يف �صحيفة هات�سفي على النحو التايل:
ه�ؤالء عمال ب�سطاء وطبيعيون لديهم القدرة على القيام ب�أي نوع من الأعمال،
بدون خجل ،بدون فل�سفة وكذلك بدون ترديد ال�شعارات والهتافات .ومل يتدخل
مارك�س بكل ت�أكيد �سواء يف اقت�صادهم �أو يف عقولهم .ولي�س من �ش�أين �أن اليمنيني ال
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يزالون يف و�ضعهم احلايل ،ذلك الو�ضع الرببري والوح�شي .اليمنيون احلاليون بقوا على
نف�س امل�ستوى املتخلف للمزارعني الفل�سطينيني .لذا فيمكنهم �أن يحلوا حمل العرب.87
فكرا ا�ستعمار ًّيا ونقلته �إىل اليهود العرب ،حتى
وبذلك تبنت احلركة ال�صهيونية ً
ت�ضعهم داخل البناء االقت�صادي يف مو�ضع الأيدي العاملة الرخي�صة .ووفقًا لهذه الأفكار
كان اليهود العرب يتوافقون مع املناخ يف �إ�رسائيل ،وكانوا من جهة يتمتعون بكثري من
املهارات اجل�سدية للعمل يف املزارع واحلقول ،ومن جهة �أخرى ي�شعرون بالر�ضا �إذا ما
وفيت احتياجاتهم الأ�سا�سية .88ه�ؤالء اليهود العرب باعتبارهم عمالاً بطبيعتهم ب�أقل قدر
من االحتياجات قد و�ضعتهم ال�صهيونية ال�سيا�سية يف الي�شوف يف درجة �أقل يف مقابل
العمال الأ�شكناز الذين كان ينظر �إليهم باعتبارهم مبدعني وذوي مثل عليا ،وبالتايل
�أ�صحاب احلق يف قيادة وريادة الدولة العربية.89
ومن �أجل جلب العمال اليمنيني للي�شوف اليهودي يف فل�سطني� ،أر�سلت الوكالة
اليهودية عد ًدا من العمالء لليمن ،كانت مهمتهم ،جلب الأيدي العاملة املنا�سبة للي�شوف.
�أحد ه�ؤالء العمالء ،وهو �شمويل (وار�شاو�سكي) يافينيلي ( )1961 –1884قد �أر�سل
ر�سالة من اليمن للوكالة اليهودية يطلب فيها جلب اليهود من اليمن مع الرتكيز على اليهود
ال�شباب والأ�صحاء فقط و�إعدادهم للهجرة .90وقد ا�ستند يف اختياره لليهود اليمنيني
للمعايري اجل�سمانية فقط .لذا فقد و�صف يهود مناطق ال�ضليعة يف �رشق اليمن على �أنهم
�أ�صحاء �أ�صحاب �سيقان قوية ،يف حني �أن يهود مديرية قعطبة يف اجلنوب اليمني ذوو
وجوه ذابلة و�أيدي رفيعة .وعليه فقد قرر يافينيلي ب�أولوية هجرة يهود ال�ضليعة يف املقام
الأول.91
مع ت�أ�سي�س الدولة ،ومن �أجل احلفاظ على البناء االقت�صادي ملجموعة الهيمنة التي
�أ�س�سها بن جوريون ،اختارت القيادة الإ�رسائيلية ا�سترياد اليهود العرب باعتبارهم مواد
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ب�رشية لإ�رسائيل .لذا فقد اهتم نظام الهيمنة بزرع مبد�أ حب العمل يف نفو�س اليهود
العرب .يف الوقت الذي مت فيه جتنيد كل القادرين على العمل �ضمن املهاجرين خلدمة
الدولة الأ�شكنازية ،خ�ضع �أوالدهم لربامج تعليمية وت�أهيلية معينة .وقد كانت ا�سرتاتيجية
الدولة وا�ضحة ،فلي�س فقط املهاجرين يجب عليهم خدمة الدولة باعتبارهم �أيدي عاملة
أي�ضا على فكرة �أنهم كذلك عمال .ففيما ي�سمى
رخي�صة ،ولكن يجب �أن ين�ش�أ �أوالدهم � ً
باملدار�س االنتقالية داخل خميمات املهاجرين كان يتم ت�أهيل وتعليم �أبناء املهاجرين وفق
برامج مدر�سية خا�صة ومطورة لهم فقط .وقد و�صف �أحد تقارير وزارة التعليم �أهداف
هذه املدار�س على النحو التايل:
يجب �أن حتظى اللغة ،واالنتماء وحب الوطن باهتمام خا�ص� .أما املواد العلمية
ف�سوف يتم ب�صفة عامة ق�رصها على قدر احلاجة فقط :احل�ساب ،اجلغرافيا العامة ،ح�صة
تاما
الزراعة املدر�سية ،ح�صة احلرف والريا�ضة .حتى الطبقات الدنيا يجب �أن يلموا �إملا ًما ًّ
بالتاريخ ال�صهيوين وحركة الرواد .فيجب �أن نزرع داخل نفو�س ووجدان �أبناء املهاجرين
حب العمل البدين ب�صفة عامة والعمل الزراعي على وجه اخل�صو�ص.92
�إذن ،فوفقًا لنب جوريون يجب �أن ُير َّبى املهاجرون و�أوالدهم على �أ�سا�س �أنهم
عمال وحماربون .لأن هذه هي الطريقة الوحيدة التي ميكنهم بها خدمة هيمنة الأ�شكنازية
ال�صهيونية .ففي خطاب �ألقاه �أمام اللجنة ال�سيا�سية حلزب املاباي يف دي�سمرب ،1950
طالب بن جوريون ب�إدماج املهاجرين من ال�رشق داخل نظام الهيمنة باعتبارهم عمالاً ،
مزيدا من
كما حذر يف ذات الوقت من التباعد عن ه�ؤالء املهاجرين اجلدد .حتى �إن �أرادوا ً
التعليم الديني لأبنائهم ،فيجب �أن نتقبل رغبتهم ،و�أال ن�ستخدم قوتنا و�سلطتنا االقت�صادية
لإجبارهم على تقبل التعليم العلماين لأبنائهم ،و�إال ف�سوف يتجهون لأحزاب �أخرى،
وتتفتت وتتدمر هيمنتنا.93

315

اليهود العرب يف �إ�سرائيل ..ر�ؤية معرفية

ال يجب علينا �أن ن�ستخدم هذه  -القوة االقت�صادية للماباي� ،إ�ضافة من الكاتب ، -
و�أنا �أقول لكم �إن القوة االقت�صادية �سوف ت�ؤخذ منا �إذا ما ا�ستخدمناها على هذه ال�صورة
وعلى هذا النحو .و�أنا �أعتقد �أن التعامل مع يهود ال�رشق م�س�ألة هامة وح�سا�سة بالن�سبة
لدولة �إ�رسائيل؛ لأنهم �إذا ما اعتمدوا من البداية على مبد�أ ال�سطو العنيف  -وا�ستغالل
ال�ضعف الب�رشي هو نوع من ال�سطو العنيف  -فهذا الأمر ميكن �أن يدمر دولة �إ�رسائيل،
وبالتايل تدمري هيمنة الطبقة العاملة الأ�شكنازية.94
هذه الأقوال املبا�رشة وال�رصيحة لنب جوريون �أمام رفاقه تعك�س بو�ضوح فكر
بن جوريون فيما يتعلق بهيمنة العمال ال�صهاينة .وميكن لليهود العرب االندماج داخل
نظام الهيمنة لي�س من خالل املمار�سات االقت�صادية وال�سيا�سية لل�سلطة ،و�إمنا بدون �أي
عنف ،مبعنى �آخر ،من خالل توافق الآراء .فمو�ضع اليهود العرب داخل نظام الهيمنة
باعتبارهم قوى عاملة رخي�صة كانت يف الأ�صل ا�سرتاتيجية انتهجها حزب املاباي .وهذه
أي�ضا بو�ضوح يف ال�سيا�سة الدميوجرافية للدولة يف بدايات خم�سينيات
اال�سرتاتيجية تظهر � ً
القرن املا�ضي .تلك ال�سيا�سة التي كانت تهدف �إىل �إيجاد نوع من الف�صل اجلغرايف
الوا�ضح بني جمموعات الهيمنة الأ�شكنازية والقوى العاملة اليهودية من يهود ال�رشق .لذا
فيالحظ توم �سيجيف ما يلي:
ربحا و�إنتاجية ،يف
لقد ُمنح اليهود ال�رشقيون �أ�سو�أ الأرا�ضي الزراعية بالدولة و�أقلها ً
اجلبال ،يف اجلليل ويهودا .على العك�س من ذلك ،كان احلال بالن�سبة للأرا�ضي اخل�صبة
�سهلة الزراعة؛ حيث خ�ص�صت عادة للمهاجرين الأوروبيني.95
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وقد �أو�ضح �أحد امل�سئولني يف م�صلحة الهجرة �سيا�سة الف�صل تلك ل�سيجيف على
النحو التايل:
مل يكن الأمر م�ؤامرة �أ�شكنازية .هذا حدث؛ لأن امل�سئولني عن امل�شاريع اال�ستيطانية
مثل �شيمويل دايان ،وياكوف �أوري ،وت�سيفي يهودا وغريهم كانوا يبحثون عن �أ�شخا�ص
يت�شابهون معهم يف العقلية واملعتقد .ولكن مع غريهم  -من اليهود العرب� ،إ�ضافة من
الكاتب  -مل تكن هناك �أية لغة م�شرتكة .وهكذا ف�إن هذه ال�سيا�سة كانت عادية وطبيعية
نظرا لأن الآخرين كانوا �أغرا ًبا .لذا ح�صل الأ�شكناز على �أف�ضل الأماكن واملناطق.
ًّ
جدا؛ ً
وهذا ما حدث ،ومل يكن هناك �أي �سوء نية من وراء ذلك.96
لقد عمقت �سيا�سة الف�صل الدميوجرايف لل�سكان يف املرحلة الأولية للدولة من
التمييز �ضد اليهود العرب ،وكان لها �أكرب الأثر حتى وقتنا احلايل .97كما كانت عالقة
نظام هيمنة العمال ال�صهاينة جتاه اليهود العرب عالقة احلاكم باملحكومني ،عالقة رجل
الدين بالأتباع .ولذلك فلم ميثل جتمع الأ�شكناز واليهود العرب يف �إ�رسائيل طبقًا لأ�ستاذة
االجتماع الإ�رسائيلي برين�ستاين و�سفري�سكي جتم ًعا رائ ًعا للأخوة من اليهود واليهوديات،
يتم من خالل �أيديولوجية اال�ستيعاب خلق �أمة جديدة يف �إ�رسائيل .بل كان جتم ًعا غري
متكافئ بني «رجال ال�صناعة والعمال ،بني رجال البنوك واملدينني ،بني �أ�صحاب املزارع
والعمال الزراعيني ،بني املقاولني وعمال البناء» .98باخت�صار كان اللقاء يف �إ�رسائيل بني
الأ�شكناز واليهود العرب يف �إ�رسائيل ،لقاء الإخوة الغرباء ،لقاء الأ�سياد والعبيد.
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�أ�سياد وعبيد
مل تنكر القيادة الإ�رسائيلية الظلم االقت�صادي الذي عانى منه اليهود العرب نتيجة
جللب يهود الدول العربية �إىل �إ�رسائيل� .إال �أن الأ�سباب وراء هذا الظلم من وجهة نظر
القيادة احلكومية تكمن يف اليهود العرب �أنف�سهم ويف املجتمعات التي جاءوا منها.99
اجلزء الأكرب من ه�ؤالء املهاجرين ي�أتون �إلينا بدون معرفة الأبجدية ،وبدون �أدنى
معرفة بالقيم اليهودية �أو الإن�سانية .ويوجد �سببان لذلك :الزمان واملكان .فهم نتاج ع�رص
مدمر ،ع�رص احلروب العاملية ،زمن الف�ساد املادي والروحي لكل امل�ؤ�س�سات الإن�سانية.
فهم ي�أتون من بلدان مظلمة مقهورة ،يعم فيها الظالم.100
ومن هذا املنظور ،وعليه وطبقًا للرواية ال�صهيونية ،فهناك �سببان قد كان لهما دور
حا�سم يف تبعية اليهود العرب االقت�صادية للأ�شكناز� :أولاً  ،لقد جاء اليهود العرب من
جمتمعات ي�سودها التخلف االقت�صادي والثقايف .فهم كانوا بالن�سبة للدولة ال�صناعية
احلديثة ذات االجتاه الغربي غري �صاحلني مبا يكفي ،ولذلك فقد تقهقروا �إىل نهاية املنحنى
ثانيا� :أرجعت احلكومة الإ�رسائيلية امل�شكالت االقت�صادية التي يواجهها
االقت�صاديً .
اليهود العرب �إىل العبء الزائد الذي �سببته هجرة تلك الأعداد الكبرية �إىل الدولة اجلديدة.
الدولة ،التي خا�ضت مع �سكانها اليهود البالغ عددهم حوايل  650.000ن�سمة حر ًبا
دموية مع جريانها العرب ،مل تخ�ش يف ذلك الوقت فقط على وجودها يف �إحدى املناطق
أي�ضا على تطورها وتقدمها االقت�صادي .ولكن مع ذلك
املعادية ،و�إمنا كانت تخ�شى � ً
دائما ا�ستعدادها التخاذ كافة الإجراءات التي تعمل على
كانت القيادة الإ�رسائيلية َّ
تد ِعي ً
اندماج اليهود العرب يف الهيكل االقت�صادي .بل وتن�رش الأكاذيب مدعية �أمام الر�أي
العام العاملي �أن اليهود العرب جنوا من ويالت اال�ضطهاد يف املجتمعات العربية بقدومهم
�إىل بالد �آبائهم ك�إخوة و�أخوات ولي�س كعمال مهاجرين .وبذلك �أو�ضحت القيادة
الإ�رسائيلية �أن اليهود العرب – وكذلك بلدانهم الأ�صلية – هم ال�سبب يف هذه امل�شكلة
احلقيقية ،التي يجب �أن حتلها احلكومة من خالل عملية االندماج.101
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ولكن هذه الأقاويل مل يكن لها واقع على الأر�ض ،بل كانت ت�ضلل هذا الواقع؛
لأن تف�سري هذا الو�ضع املتدين لليهود العرب يف الكيان االقت�صادي يجب �أن يرتبط
يف املقام الأول مبكانة اليهود العرب يف �إ�رسائيل ،ولي�س بو�ضعهم يف بالدهم الأ�صلية
التي هاجروا منها .واالدعاء ب�أن اليهود العرب قد جاءوا من جمتمعات رجعية �إىل دولة
اً
وجتاهل للدور االقت�صادي احلا�سم لليهود العرب يف
إجماليا
منطيا �
متقدمة يعك�س
ً
ًّ
تعميما ًّ
بالدهم الأ�صلية102؛ لأن معظم اليهود يف ال�رشق الأو�سط – با�ستثناء اليمنيني والأكراد –
كانوا �سكان مدن ،وكانت اهتماماتهم تتطابق مع تلك املميزة ل�سكان املدن� ،أال وهي:
التجارة ،واحلرف ،واخلدمات .وكان متو�سط ن�صيب الفرد من الدخل لليهود �أعلى من
ذلك اخلا�ص بغري اليهود من �سكان املدن ،منذ ا�ستوطن معظم امل�سلمني – الذين كانوا يف
الأ�صل �سكان بادية – املدن بعد احلرب العاملية الأوىل.103
بدون التمييز بني اليهود امل�رصيني ،والعراقيني ،وال�سوريني ،واملغاربة ،واليمنيني
و�ضعت القيادة اليهودية جميع اليهود العرب يف وعاء واحد .فكان ينظر �إليهم على �أنهم
جمموعة متجان�سة جاءت من جمتمعات رجعية .وبذلك مت ت�صنيفها على �أنها كتلة متخلفة
يف مواجهة كتلة �أخرى �صناعية حديثة ذات اجتاه غربي ،ويق�صد بها الأ�شكناز.104
وبنف�س هذا القدر من عدم التمييز كان االفرتا�ض �أن املجتمع الإ�رسائيلي يف �أربعينيات
وخم�سينيات القرن الع�رشين جمتمع �صناعي حديث .ويت�ساءل �أ�ستاذ االقت�صاد الإ�رسائيلي؛
�شلومو �سوير�سكي يف درا�سة حتت عنوان «غري متخلفني ،ولكن ُج ِعلوا متخلفني» حول
الفر�ضية الأ�سا�سية للأيديولوجية ال�صهيونية والتاريخ ال�صهيوين فيما يتعلق بالعالقات
االقت�صادية اليهودية الداخلية بني الأ�شكناز واليهود العرب .105والتواريخ التي يذكرها
يف كتابه تثبت �أن �إ�رسائيل عام  1948مل تكن ذات اجتاه غربي ،ومل تكن ذلك املجتمع
ال�صناعي احلديث الذي كانت ترغب �أن تبدو عليه .فكل القيادة العليا للي�شوف والحقًا
للدولة جاءت من �رشق �أوروبا� ،أي من بالد التي كانت تنتمي لأطراف النظام الغربي
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ينتم الي�شوف ب�أية حال من الأحوال للأمم ال�صناعية النا�شئة �آنذاك.
الر�أ�سمايل احلديث .ومل ِ
مل ينكر �سوير�سكي �أنه كانت توجد اختالفات ثقافية بني الأ�شكناز واليهود العرب ،ولكن
من الناحية االقت�صادية جاء ٌّ
كل من اليهود العرب واملجموعة املهيمنة� ،أي الأ�شكناز من
بالد تقع على �أطراف النظام الغربي الر�أ�سمايل احلديث .فخربة م�رص �أو العراق بالت�صنيع
كانت بنف�س قدر خربة اجلزء الأكرب من الأ�شكناز يف بالدهم الأ�صلية ،و�إن مل تكن �أف�ضل
منهم.
بالن�سبة ل�سوير�سكي كانت �إ�رسائيل  1948ال تزال على �أعتاب الت�صنيع�« :إن
حد كبري مع
التنمية االقت�صادية وا�سعة التطوير التي حولت �إ�رسائيل �إىل جمتمع �صناعي �إىل ٍّ
ن�سبيا ،بد�أت فقط
جهاز حديث و�إدارة متطورة مدعومة ببنية علمية وتكنولوجية كبرية ًّ
بعد عام  .106»1948كما كانت الإدارة والزراعة �أبعد ما تكون عن احلداثة .يف الوقت
الذي مل يكن هناك فيه عام  1948يف �إ�رسائيل �سوى  326م�ستعمرة زراعية ،جندها قد
ارتفعت عام � 1960إىل  732م�ستعمرة .وحظيت ال�صناعة عام  1953بن�سبة  %11من
الأموال املخ�ص�صة للتنمية ،وارتفعت يف عام � 1956إىل .107%19
�إن التطور املتنامي لإ�رسائيل من «جمتمع غري �صناعي �إىل جمتمع �صناعي بحت» كان
أمرا ممك ًنا بوا�سطة �أربعة عوامل� .أولاً من خالل �أموال التعوي�ضات
وفقًا ل�سوير�سكي � ً
ثانيا :من خالل الدعم املايل الذي ح�صلت عليه �إ�رسائيل من
من �أملانيا عن احلقبة النازيةً .
الواليات املتحدة الأمريكية .ثال ًثا :من خالل التربعات التي ح�صلت عليها املنظمات
اليهودية ل�صالح القيادة الإ�رسائيلية .راب ًعا :من خالل الهجرة اجلماعية من املحيط العربي،
هجرة اليهود العرب .وبذلك كانت عملية الت�صنيع والتحديث يف �إ�رسائيل «لي�ست
ني ب�سواعد يهود
عملية �أتى �إليها يهود ال�رشق لال�ستفادة والتمتع ،بل �إن حتديث �إ�رسائيل ُب َ
ال�رشق».108
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وحقيقة فلقد كان لليهود العرب دور حا�سم يف كل مراحل عملية الت�صنيع
ثانيا :كان لهم م�ساهمة
والتحديث� .أولاً  :عند تطوير الزراعة قبل وبعد ت�أ�سي�س الدولةً .
فعالة يف �أعمال البناء التع�سفية يف خمتلف مدن الدولة يف خم�سينيات القرن املا�ضي.
ثال ًثا :كان لهم �أهمية كبرية يف التطور ال�صناعي ال�رسيع للبالد خا�صة يف جمال �صناعة
املن�سوجات وال�صناعات الكيماوية وكذلك التكنولوجيا النووية.109
وكنتيجة لهذا التطور ،ن�ش�أ يف �إ�رسائيل نظام اقت�صادي ،حددت جمموعة الهيمنة
الأ�شكنازية مبقت�ضاه تق�سيم العمل� .أما �أهم ما كان مييز هذا النظام فهو عدم عدالة توزيع
حد بعيد يف الأيدي الأ�شكنازية .كما احتكر الأ�شكناز ب�صفة
الأرباح .فالأموال كانت �إىل ٍّ
عامة الوظائف املربحة ،يف حني كان اليهود العرب مبثابة الأيدي العاملة الرخي�صة التي
تنجز البنية التحتية .وقد تكون نوع من التبعية االقت�صادية بني اليهود العرب باعتبارهم
عمالاً  ،والأ�شكناز باعتبارهم �أ�صحاب العمل .وبنية هذه التبعية �أو�ضحها �سوير�سكي
وكات�سري:
هيكل العالقات بني املجموعتني العرقيتني «الأ�شكناز واليهود العرب» عبارة عن
هيكل من التبعية :املنا�صب العليا للهيكل املهني ،والتحكم يف رءو�س الأموال ،وال�سيادة
على امل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية ،والقدرة على اتخاذ القرارات التي حتدد االجتاهات الرئي�سية
للتنمية يف املجتمع ككل ،كانت جميعها يف يد الأ�شكناز� .أما امليزراحيم فلم ميتلكوا
ب�صفة عامة �أي رءو�س �أموال ،يقومون بالوظائف والأعمال الأقل �ش�أنًا ولديهم ن�سبة متثيل
قليلة يف �أروقة ال�سلطة ال�سيا�سية .اجلوانب الرئي�سية حلياة معظم امليزراحيم كانت تعتمد
على ال�سيا�سات التي تقدمها املنظمات وامل�ؤ�س�سات ،التي ت�شغل الأ�شكناز فيها املنا�صب
العليا.110
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وفقًا لهيكل التبعية املذكور ا�ستقر اليهود العرب على �أطراف الدولة العربية فيما
عرف مبدن يف طريقها �إىل عريوت بيتواح يف اجلليل �أو يف اجلنوب يف �إقليم النقب ،وهي
املناطق التي قلما توجه �إليها �أي مهاجر �أوروبي .111وهناك كان يتم و�ضع حجر الأ�سا�س
لعملية الت�صنيع الأوىل ( .112)1966–1955ومت حتويل تلك املناطق حتت التطوير
ب�صورة مكثفة �إىل مناطق �صناعية عن طريق اال�ستثمارات احلكومية واخلا�صة .113ويدور
الأمر هنا حول �صناعات الن�سيج ،واملواد الغذائية ،واملعادن ،وال�صناعات الكيماوية،
و�صناعة الأدوية .وازدهرت ال�صناعة ،وارتفع عدد العمال من  4500يف عام 1956
�إىل  42.000يف عام  .114 1956يف الوقت الذي كانت فيه القوى العمالية تتكون من
اليهود العرب ،بقيت الإدارة يف  166م�صن ًعا من جمموع  194م�صن ًعا ( )%85.5يف يد
الأ�شكناز� .أما رجال ال�صناعة الكبار الذين كانوا ميلكون م�صانع يف املدن املطورة – مثل
عائلة جيرب�شتاين وروت�سوف يف كريات �شمونا يف �شمال �إ�رسائيل ،وعائلة يعقوبوفيت�س
يف �أوفاكيم يف �صحراء النقب – مل يعي�شوا يف تلك املدن املطورة ،و�إمنا يف قلب املدن
الإ�رسائيلية ،يف و�سط البالد.115
يرى �سوير�سكي يف �إ�رسائيل مثالاً
منوذجيا ل�سيادة «اال�ستعمار الداخلي» .فهي
ًّ
بلدا يتكون من طبقتني� :إ�رسائيل الأوىل (ي�رسائيل هاري�شونا) الأ�شكنازية التي
كانت ً
تتحكم يف رءو�س الأموال واملنا�صب العليا يف الإدارة وغريها من املجاالت 116وكذلك
ال�سيادة ال�سيا�سية ،و�إ�رسائيل الثانية (ي�رسائيل ها�شنياه) من اليهود العرب ،الذين دفعوا دف ًعا
�إىل الوظائف الدنيا� .إن فكرة تنظيم العمل يف حد ذاتها موجودة يف كل املجتمعات� ،إال
�أنه يف حالة �إ�رسائيل ويف الدول الأخرى التي يظهر فيها –وفقًا ل�سوير�سكي– «اال�ستعمار
الداخلي» ي�ضاف عن�رص ثالث لذلك .ف�إ�رسائيل الأوىل كانت من املنظور الثقايف
و�/أو الأنرثوبولوجي جمموعة قائمة بذاتها .وعلى الرغم من �أن �أيديولوجية الدولة كانت
حد
اعتبارا
ت�ؤكد �أن اجلميع �سوا�سية ،ينتمون لنف�س ال�شعب ،ف�إن ذلك كان
رومان�سيا �إىل ٍّ
ً
ًّ
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بعيد .وكان �سوير�سكي مييل �إىل عقد املقارنات بني حالة الويلزيني وغريهم من الأقليات
ال�سيلتية يف �إجنلرتا وحالة وو�ضع اليهود العرب يف �إ�رسائيل ،مع اختالف �أن الفجوة يف
�إ�رسائيل كانت �أكرب بكثري .العادات ،واللكنات ،بل الإح�سا�س باحلياة ب�أكمله؛ كل ذلك
طلبا
كان متفوقًا يف �إ�رسائيل الأوىل� ،أما �أتباع �إ�رسائيل الثانية فلم يتجهوا فقط للتعليم ً
أي�ضا تخلوا عن �إرثهم الثقايف؛ من �أجل احل�صول على قدر ما من القبول
للتحديث ،و�إمنا � ً
يف جمتمع الأ�سياد الأ�شكنازي.
وي�صل �سوير�سكي يف حتليله املف�صل لعملية الت�صنيع يف �إ�رسائيل يف خم�سينيات
القرن املا�ضي �إىل ا�ستنتاج �أن اليهود العرب كانوا ي�شكلون الطبقة العاملة ،التي و�ضعت
حجر الأ�سا�س لقيام ال�صناعة يف �إ�رسائيل ،يف حني �أن الأ�شكناز كانوا الربجوازيني ،الذين
جنوا ثمار هذا الن�شاط ال�صناعي .وعليه فقد كانت العالقة هي عالقة بني الأ�سياد من
الأ�شكناز والعبيد من يهود العرب.

املثقف ال�صهيوين
بعد و�صولهم �إىل �إ�رسائيل� ،أدرك اليهود العرب �أن الأ�شكناز ي�سيطرون اقت�صاد ًّيا
و�سيا�سيا على املجتمع الإ�رسائيلي .وللحفاظ على هذه ال�سيادة قامت جمموعة الهيمنة
ًّ
بتفعيل دور طبقة املثقفني املرتبطة بها .فكان لزا ًما على ه�ؤالء املثقفني تلقني اليهود العرب
فكرة �أن تلك الهيمنة االقت�صادية وال�سيا�سية للأ�شكناز من بدايات اخلليقة.
�إذن ،فالأ�شكنزة كانت مبثابة بطاقة دخول اليهود العرب �إىل داخل املجتمع
الإ�رسائيلي .فقط حينما يتبعون معايري املجتمع الأ�شكنازي ويتخلون يف ذات الوقت عن
ثقافتهم العربية املتخلفة ،ي�صبحون �إ�رسائيليني« .117ال يحتاج املرء �إىل افرتا�ض �أنه كان
هناك م�ؤامرة متعمدة خلف هذه العملية من �أجل �أن ندرك �أن ما ي�سمى بعملية الأ�شكنزة
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كان ينظر �إليها من اجلميع على �أنها الآلية املعتمدة للجماعات العرقية للدخول يف املجتمع
واحل�صول على تقبل املجتمع لهم» .118وقد متت تغذية تلك احلاجة للأ�شكنزة عن طريق
ال�صورة النمطية التي �شكلت على مدار الوقت �صورة اليهود العرب.119
يف الوقت الذي �أنتجت ون�رشت فيه و�سائل الإعالم ال�صورة النمطية لليهود العرب،
�صاغ الأكادمييون املرتبطون مبجموعة الهيمنة عملية الأ�شكنزة يف اجلامعات – خا�صة
اجلامعة العربية – ويف م�ؤ�س�سات التعليم والثقافة اخلا�صة بالدولة .120وقد كان مل�ؤ�س�س
علم االجتماع الإ�رسائيلي �شوميل نواح �أيزن�شتات دور حا�سم وهام .ولد �أيزن�شتات يف
بولندا عام  ،1923وجاء �إىل فل�سطني اً
�صغريا يف بداية ثالثينيات القرن الع�رشين.
طفل
ً
در�س يف اجلامعة العربية ،ودر�س الحقًا يف جامعة لندن االقت�صاد .وحينما مت ت�أ�سي�س
الق�سم الأول لعلم االجتماع يف اجلامعة العربية عام  ،1949 /1948مت اختيار �أيزن�شتات
مديرا للمعهد .و�أ�صبح �أيزن�شتات عميد علم االجتماع الإ�رسائيلي .وقام حتى �سبعينيات
ً
121
القرن الع�رشين بالتدري�س ،والبحث والن�رش يف جمال علم االجتماع يف �إ�رسائيل  .كان
�أيزن�شتات وزمال�ؤه يف اجلامعة العربية م�شرتكني يف بناء الهوية اجلماعية للأمة ،ووفقًا
لأ�ستاذ االجتماع الإ�رسائيلي باروخ كيمرلينج ،فهم «�شوهوا» التاريخ؛ لأنهم انبثقوا من
�أيديولوجية �صهيونية .122وحقيقة ،فقد كانت تلك الأيديولوجية جز ًءا من بناء الأمة،
مثلما �أو�ضح �أ�ستاذ االجتماع الإ�رسائيلي �أوري رام حول ما يتعلق مبكونات حمتوى تعاليم
واختيار مو�ضوعات امل�رشوع ال�صهيوين .وبذلك فقد اعترب �أيزن�شتات وزمالءه يف اجلامعة
مبثابة موظفني حكوميني ولي�سوا �أكادمييني م�ستقلني.123
�أبرز �أيزن�شتات التف�سري ال�سائد يف العلوم االجتماعية وال�سيا�سية الإ�رسائيلية املتعلقة
بو�ضع اليهود العرب يف املجتمع الإ�رسائيلي حديث الن�ش�أة .وقد ق�سم �أيزن�شتات عملية
بناء الأمة القومية لليهود يف فل�سطني انطالقًا من مفهوم جمموعة الهيمنة لل�صهيونية
الي�سارية �إىل ثالث حقب:
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الي�شوف القدمي� ،أي ال�سكان اليهود القدامى يف فل�سطني قبل بداية الن�شاط
ال�صهيوين عام  .1881والي�شوف احلديث� ،أي التجمعات اليهودية التي تكونت يف
�أعقاب الن�شاط ال�صهيوين يف فل�سطني بني عام  1882وعام  .1948وحقبة الدولة منذ
عام .1948

حقبة الدولة منذ عام 1948
بالن�سبة لأيزن�شتات جت�سد هذه احلقب الثالثة عملية التحول من التقليدية �إىل
التحديث .ففي احلقبة الثانية بد�أت عملية حتديث انتهت عام  1948بت�أ�سي�س النظام
احلكومي احلديث .و�أبرز �أيزن�شتات جمد ًدا �أهمية الهجرات اخلم�سة «موجات الهجرة
دورا حمد ًدا .ووفقًا
الأ�شكنازية» لعملية التحديث .فكل هجرة من هذه الهجرات �أجنزت ً
له فقد كان للهجرة الثانية والهجرة الثالثة �أهمية خا�صة لعملية التحديث� .أما الهجرات
هام�شيا .وقد ق�سم �أيزن�شتات ال�سكان طبقًا لدورهم يف بناء املجتمع
الثالثة فكان دورها
ًّ
الإ�رسائيلي �إىل رواد (خالوت�سيم) ،وقادمني (عوليم) ،ومهاجرين (ميهاجرمي) .ووفقًا
لأيزن�شتات فقد تبو�أ الرواد دور الزعامة؛ لأنهم مل يهتموا فقط با�ستيطانهم املبا�رش،
أي�ضا مب�ستقبل جمتمعهم القومي برمته .124وكانوا على �أمت اال�ستعداد
ولكنهم اهتموا � ً
للت�ضحية بالنف�س من �أجل تنفيذ و�إمتام مهمة �شديدة الأهمية للمجتمع .وبالتايل فهم مل
مبا�رشا وفور ًّيا باحل�صول على املكانة ،والأجور ،والراحة املادية ،وال�سلطة
يهتموا اهتما ًما
ً
ال�سيا�سية.125
لذا في�صف �أيزن�شتات دور اخلالوت�سيم يف بناء الكيان اليهودي يف فل�سطني والحقًا
يف دولة �إ�رسائيل على �أنه دور ت�أ�سي�سي .وميثل العوليم ه�ؤالء اليهود من ذوي الأ�صول
اليهودية الذين هاجروا �إىل فل�سطني والحقًا �إىل �إ�رسائيل لأ�سباب �صهيونية .ويرى
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فرعيا .وكان ٌّ
كل من اخلالوت�سيم
دورا
�أيزن�شتات �أن دورهم يف عملية بناء الأمة كان ً
ًّ
والعوليم من اليهود الأوروبيني الذين �أح�رضوا معهم روح التحديث الأوروبية� .أما �آخر
جمموعة فهم املهاجرون الذين هاجروا �إىل �إ�رسائيل �إما لأ�سباب اقت�صادية �أو بح ًثا عن
الأمان .وكان من �ضمن هذه املجموعة الناجون من املحرقة وكذلك اليهود العرب.
كما ر�أى �أيزن�شتات يف �إ�رسائيل منطقة متوج بالت�صادم بني «التحديث» و«التخلف»
و«التم�سك بالتقاليد واملوروثات»:
�إنه ال�صدام بني املهاجرين اجلدد والهيكل الت�أ�سي�سي بجذوره ال�ضاربة يف �أيديولوجية
الرواد الذي ي�صيغ وي�شكل املو�ضوعات الثقافية لتحليلنا ،هو �رصاع بني احلركات
ً
مت�سكا
االجتماعية والقومية من جهة ،وموجات املهاجرين من خلفيات اقت�صادية �أكرث
بالتقاليد واملوروثات من جهة �أخرى ،ذلك ال�رصاع هو ما ميدنا باملالمح الأ�سا�سية للتبلور
والتحول الإ�رسائيلي �إىل جمتمع حديث.126
وفقًا لأيزن�شتات فقد كان هذا املجتمع الإ�رسائيلي املتنامي ذو التوجه الأوروبي
ي�سعى للحداثة� .أما اليهود العرب فهم كانوا مبثابة التخلف الثقايف احل�ضاري .وقد كان
حتديثهم ً
�رشطا الندماجهم .فقد كان هناك ا�ستعدا ًدا – وفقًا لأيزن�شتات – الندماجهم؛
حيث كانت الأيديولوجية ال�صهيونية ذات طبيعة قائمة على فكرة االندماج .فقد قامت
على �أ�سا�س توحيد ال�شعب اليهودي .وعلى هذا ،فاليهود العرب مل ي�أتوا باعتبارهم عمالاً
�أجانب ،و�إمنا كعائدين للوطن وك�إخوة .وقد ح�صلوا على قوة وحق قانون العودة مبجرد
ح�صولهم على اجلن�سية الإ�رسائيلية.
وب�صورة م�شابهة لأيزن�شتات نظر زمال�ؤه يف اجلامعة العربية لليهود العرب على
�أنهم م�شكلة عرقية ال ميكن حلها �إال من خالل عملية التحديث .وطلبت الن�رشة الأكادميية
الأهداف من خم�سة من املثقفني البارزين التعليق على و�صول اليهود العرب .فظهرت
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�أهداف يف �إبريل  1951وهي تربز تعليقات �أ�ساتذة للعلوم التاريخية واالجتماعية؛ مثل
�إرن�ست �سيمون ،وناتان روتن�شرتايخ ،ويو�سف بن ديفيد ،وكارل فرانكن�شتاين ،وغريهم
حول تلك امل�شكلة العرقية .127وقد �ساد يف هذه امل�س�ألة توافق الآراء حول وجود م�شكلة
عرقية ن�ش�أت نتيجة و�صول �أبناء املجتمعات ال�رشقية �إىل �إ�رسائيل .و�أطلق �أكادمييو اجلامعة
العربية ،الذين كانوا معروفني يف النطاق الإ�رسائيلي بخطابهم الإن�ساين ،على اليهود
العرب لقب البدائيني .وقد �أبرز كارل فرانكن�شتاين قراءته للأمر ب�رضورة «�أخذ العقلية
البدائية ملعظم املهاجرين اجلدد القادمني من الدول النامية على حممل اجلد» .128وقد �ساوى
فرانكن�شتاين بني «عقلية كثري من املهاجرين من البلدان النامية والتعبري البدائي للأطفال
ذهنيا» .129حتى بدايات �سبعينيات القرن املا�ضي كان فرانكن�شتاين
واملتخلفني واملعوقني ًّ
ي�ؤكد يف �أعماله على ر�أيه اخلا�ص بالتخلف احل�ضاري والثقايف لليهود العرب.130
وبنف�س هذه الطريقة حتدث كثري من زمالء فرانكن�شتاين عن اليهود العرب باعتبارهم
منهجا
«مت�أخرين فكر ًّيا
وثقافيا» .وقد كتب علماء العلوم الإن�سانية باجلامعة العربية للدولة ً
ًّ
وو�صايا ثقافية131؛ من �أجل �أن يتم يف �إطارها تلقني منجزات احل�ضارة الأوروبية لليهود
العرب؛ وذلك بهدف �إنقاذهم من تلك البدائية .كما حذر �إرن�ست �سيمون وفرانكن�شتاين
من انق�سام حمتمل يف الأمة اجلديدة .وي�ضيف فرانكن�شتاين «�إىل �أن يحني الوقت الذي
تتمكن فيه الدولة من و�ضع اليهود العرب على نف�س درجة الثقافة واحل�ضارة التي بلغها
املجتمع الأ�شكنازي ،يجب على املجتمع �أن يعامل اليهود العرب باحرتام» .132ويف
نف�س هذا امل�ضمون حتدث �سيمون عن النواحي الإيجابية للت�أخر احل�ضاري الذي ميكن
للمجتمع �أن يرثيها .ويندرج حتت هذه اجلوانب الإيجابية التدين والكرم اللذان يتمتع
بهما اليهود العرب.133
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وب�صورة موازية للجدال الأكادميي حول �أ�شكنزة اليهود العرب كانت ال�صورة
النمطية يف و�سائل الإعالم التي ت�سيطر عليها الدولة ،خا�صة ال�صحف واملجالت
أي�ضا مت ت�صوير اليهود العرب على �أنهم م�شكلة عرقية غري مت�آلفة مع احلياة
والإذاعة .وهنا � ً
احلديثة .وفقًا لهذا اخلطاب فقد ظهر اليهود العرب يف ال�صحف على �أنهم «غري مت�آلفني
مع ال�رصف ال�صحي وكيفية ا�ستخدام املراحي�ض ،و�أنهم يحتفظون مب�أكوالتهم حتت �أ�رسة
نومهم ،ويخبئون �أطفالهم خوفًا من عر�ضهم على الأطباء» .134بل �إن �صحيفة ها �آرت�س
الإ�رسائيلية ،املعروفة �آنذاك لقربها من امل�ؤ�س�سة الإ�رسائيلية ن�رشت �سل�سلة �صحفية حول
مهاجرا
الهجرة اجلماعية �إىل �إ�رسائيل يف خم�سة ع�رش مقالاً حتت عنوان «ملدة �شهر كنت
ً
جديدا» .135ويف �إطار هذه ال�سل�سلة من املقاالت ،ن�رش املقال امل�ستفز لل�صحفي البارز
ً
�آري جلبلوم حول املهاجرين من اليمن و�شمال �إفريقيا .وقد كتب جلبلوم لقرائه حول
اليهود العرب بعدما قام بزيارة العديد من خميمات الإيواء؛ حيث يتم و�ضع املهاجرين
اجلدد:
يدور الأمر حول �أفراد ال يوجد مثيل لبدائيتهم ،كما ال ميكن و�صف قلة معرفتهم
وجهلهم ،بل الأ�سو�أ من ذلك� ،أنهم ال ميلكون �سوى القليل من املهارات واملواهب لفهم
و�إدراك الأمور الثقافية .ب�صفة عامة فهم لي�سوا �أف�ضل من العرب والزنوج والرببر .بل
أي�ضا للأ�صول
ميكن القول �إنهم على م�ستوى �أقل من العرب .كما يفتقر ه�ؤالء اليهود � ً
اليهودية؛ حيث تغلب عليهم الغرائز البدائية.136
بعدا عن�رص ًّيا من خالل
اتخذ الهجوم على اليهود العرب مع �رضورة �أ�شكنزتهم ً
ن�رش كتاب يحمل عنوان «الثورة الأ�شكنازية» ،الذي �ألفه كاملان كات�سنل�سون والذي
حما�سبا يف �إحدى املنظمات اخلريية التي ت�أ�س�ست يف تل �أبيب ودعمت اليهود
كان يعمل
ً
العرب منذ و�صولهم للبالد .137فبالن�سبة لكات�سنل�سون ،كان اليهود الأ�شكناز ميثلون
جن�سا متفوقًا �صبغ بتقدمه املجتمع الإ�رسائيلي .يف حني نظر �إىل اليهود العرب على
ً
�أنهم جن�س متخلف ال فائدة منه يتماثل م�ستواه الثقايف مع القرون الو�سطى .لذا يو�ضح
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كات�سنل�سون« :مل يكن ولن يكون هناك م�ساواة لليهود ال�رشقيني يف �إ�رسائيل» .138بل
تهديدا لإ�رسائيل .فهم �سيعملون على «تعريب»
لقد ر�أى يف ازدياد �أعداد اليهود العرب
ً
البالد ،ومن ثم �سي�سهلون �إعادة ا�ستيالء العرب عليها .وطالب الأ�شكناز بعدم التزاوج
مع اليهود العرب حلماية نقاء جن�سهم.139
غا�ضبا جتاه هذا الكتاب .ففي الوقت الذي
و�أبدت القيادة الإ�رسائيلية رد فعل
ً
و�صف فيه بن جوريون كتاب كات�سنل�سون على �أنه جمرد ثرثرة ،اتهم ليفي �إ�شكول ،الذي
خلف بن جوريون يف رئا�سة الوزراء ،كات�سنل�سون ب�أنه معادٍ لل�سامية ومعادٍ لل�صهيونية.
�أما �إلياهو �إلياخر ،140والذي تعود �أ�رسته �إىل �أ�صول �إ�سبانية؛ وقد كان لها دور قيادي هام
داخل التجمعات اليهودية يف فل�سطني ل�سنوات طويلة قبل قدوم ال�صهاينة لفل�سطني،141
اعترب كات�سنل�سون مبثابة «نازي يهودي» ال يعرب عن ر�أيه ال�شخ�صي :و�إمنا «يعك�س �آراء
كثري من الأ�شكناز ،الذين لهم نف�س هذا الر�أي� ،إال �أنه ال ميكنهم التعبري عنه ب�صورة
142
رئي�سا �سابقًا لهيئة التجمع ال�سفاردميي يف
مكتوبة»  .وعليه فقد نا�شد �إلياخر ،ب�صفته ً
�إ�رسائيل ،املجتمع الإ�رسائيلي الت�صدي ملثل هذه العن�رصية اليهودية .143وعليه فقد كان
كتاب «الثورة الأ�شكنازية» لي�س جمرد ثرثرة ،بل جاء ليعرب عن وجهة نظر منت�رشة يف
الأو�ساط الأ�شكنازية.144
ف�إذا ما تركنا ردود الأفعال جتاه كتاب الثورة الأ�شكنازية وم�ؤلفه وتتبعنا نظرة
القيادة الإ�رسائيلية �إبان خم�سينيات و�ستينيات القرن الع�رشين لليهود العرب ،نالحظ �أن
اً
جن�سا
منف�صل عن اليهود العرب .145كما �أن بن جوريون
بن جوريون قد اعترب الأ�شكناز ً
قد و�صف اليهود املغاربة ب�أنهم همج� ،146أما يهود اليمن فقد و�صفهم على �أنهم �شديدو
البدائية .147وبنف�س هذا الأ�سلوب حتدثت جولدا مائري عن اليهود العرب ،148الذين كانوا
يحيون من وجهه نظرها حياة القرون الو�سطى ،ور�أى �آبا �إيبان؛ �أحد �سا�سة �إ�رسائيل الكبار
ووزير اخلارجية يف حقبة ال�ستينيات �أن من �ضمن واجبات احلكومة الإ�رسائيلية غر�س قيم
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احل�ضارة الأوروبية يف اليهود العرب .149لذا فلم تكن كلمات كات�سنل�سون العن�رصية
بالأمر اجلديد ،بل لقد منت وترعرعت على �أر�ض نظام الهيمنة الأ�شكنازي�« :آراء
كات�سنل�سون لها جذورها العميقة؛ بحيث مل تكن ب�أية حال من الأحوال جديدة ،وال
جمرد رواية تقر�أ� ،أو �أمر غري معتاد وم�ألوف متا ًما .ولكن يف الواقع ف�إن ما فعله كات�سنل�سون
كان جمرد �إظهار هذه الآراء و�إخراجها من ظلمات الغرف املغلقة �إىل.150»...
لقد هيمن اخلالف مع اليهود العرب كم�شكلة عرقية على �شكل ال�سيا�سة الأ�شكنازية
وعلى الطبقة املثقفة املرتبطة بها خالل خم�سينيات و�ستينيات القرن الع�رشين� .أما القيادة
اليهودية فقد اعتربت اليهود العرب مبثابة م�شكلة اجتماعية ،تنتظر احلل .لذا فتبنى
اخلطاب ال�صهيوين فكرة تف�سري اليهود العرب على �أنهم �أجيال ال�صحراء الذين كانوا
يعي�شون قبل جتمعهم يف �إ�رسائيل خارج التاريخ .وبتجمعهم هذا يجب �أن يرفعوا �إىل
م�ستوى ح�ضاري مالئم.
ه�ؤالء اليهود من املغرب مل يحظوا بالتعليم .عاداتهم ت�شبه عادات العرب� .إنهم
يحبون زوجاتهم ،لكنهم ي�رضبونهم .رمبا يف اجليل الثالث �سوف يتغري يهود ال�رشق اً
قليل.
كثريا من العرب املغاربة .و�أنا ال �أريد
لكنني ال �أرى ذلك الآن .لقد �أخذ اليهود املغاربة ً
ثقافة املغاربة هنا ،فنحن ال نريد �أن ي�صبح الإ�رسائيليون عر ًبا .لذا فمن الواجب علينا
مواجهة روح امل�رشق العربي ،التي تدمر الأفراد واملجتمعات ،و�أن نحافظ على القيم
اليهودية الأ�صيلة التي تبلورت يف ال�شتات الأوروبي.151
وبتلك الكلمات �أعرب بن جوريون عن ر�أي ال�سا�سة الإ�رسائيليني جتاه اليهود
أي�ضا �أبا �إيبان ال�سفري الإ�رسائيلي
العرب .ونف�س هذا الر�أي اخلا�ص بنب جوريون� ،أبرزه � ً
يف الواليات املتحدة ووزير اخلارجية الإ�رسائيلي يف �ستينيات القرن الع�رشين .لقد رف�ض
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�إيبان ب�شدة اندماج �إ�رسائيل يف العامل العربي وعار�ض الأ�صوات التي ر�أت يف اليهود
ج�رسا بني �إ�رسائيل ودول اجلوار العربية .بل طالب الأ�شكناز بتلقني اليهود العرب
العرب
ً
قيم احل�ضارة الأوروبية:
�أحد املخاوف العظيمة والكبرية التي نواجهها حينما نواجه امل�شهد الثقايف اخلا�ص
بنا هو خطر ازدياد قوى املهاجرين من �أ�صول �رشقية و�إجبار �إ�رسائيل على م�ساواة م�ستواها
احل�ضاري مع جريانها .وبغ�ض النظر عن نظرتنا ملهاجرينا من الدول العربية على �أنهم
مبثابة ج�رس نحو تكاملنا مع العامل العربي ،ف�إن هدفنا الأ�سا�سي يجب �أن يكون بث الروح
رقيا من ثقافتنا
الغربية فيهم بدلاً من ال�سماح لهم بدفعنا �إىل هذه الثقافة ال�رشقية الأقل ًّ
الأوروبية.152
يف �إطار هذا التوجه ولتجنب «الفجوة احل�ضارية» بني الأ�شكناز ،باعتبارهم حاملي
راية احل�ضارة الأوروبية الأرقى ،واليهود العرب ،باعتبارهم حاملي راية احل�ضارة العربية
الإ�سالمية الأدنى ،قررت احلكومة الإ�رسائيلية و�ضع ه�ؤالء اليهود العرب يف البداية
يف مع�سكرات �إيواء الحقًا ثم �إحلاقهم ببع�ض مدن الت�أهيل والتطور التي �أقيمت على
حدود الدولة .وهناك تعرف اليهود العرب على خمططات الت�أهيل التي و�ضعت لهم،
التي من �ش�أنها جعل اجليل اجلديد يت�آلف مع قيم ومعتقدات الرواد الأ�شكناز .فالدولة
قد اتخذت – من وجهة نظر �إيبان – كافة التدابري الالزمة لتحديث اليهود العرب.
وقد امتدت هذه الربامج لت�شمل كافة الأوجه؛ مثل التعليم ،والثقافة ،وال�صحة ،والعمل،
وال�سكن .وبذلك خ�ضع اليهود العرب يف مدن الت�أهيل تلك على �سبيل املثال لعدد من
الربامج الدرا�سية الت�أهيلية.
ولقد روج اخلطاب املهيمن للقيادة الإ�رسائيلية لفكرة �أن اليهود العرب قد ن�ش�أوا يف
جمتمعات «بدائية»« ،رجعية» ال متت للحداثة ب�صلة ،ومن ثم يجب حتديثها« .153بجانب

331

اليهود العرب يف �إ�سرائيل ..ر�ؤية معرفية

أي�ضا
االنفعال والعاطفة واالندفاع وعدم امل�صداقية والكفاءة ،فقد اتهم اليهودي ال�رشقي � ً
بالك�سل والغ�ش وعدم التحكم يف انفعاالته وغ�ضبه ،وعدم ان�ضباطه و�سذاجته وقلة
نظافته� ،أي ب�صفة عامة بالبدائية وقلة الثقافة واحل�ضارة» ذلك ما و�صف به �أ�ستاذ العلوم
االجتماعية رفائيل باتاي ال�صورة النمطية لليهود العرب كما روجها النظام الأ�شكنازي
يف و�سائل الإعالم ب�أربعينيات وخم�سينيات القرن املا�ضي.154
لقد نظرت القيادة الإ�رسائيلية �إىل اليهود العرب على �أنهم رجعيون وتقليديون،
يف حني �أن اليهود الإ�رسائيليني كانوا مبثابة مرادف للغرب الأوروبي احلديث .155وكان
هدف الدولة من ذلك هو زرع روح الرواد الأوروبية يف اليهود العرب .وهو هدف
كان يتم تغذيته وتوطيده من خالل �أيديولوجية البوتقة� .أيديولوجية البوتقة تلك هي
ما و�صفها كيمرلينج ب�أنها مثل «مفرمة اللحم» ،156يتم بوا�سطتها خلط اليهود العرب
باعتبارهم �أبناء جمتمعات �رشقية مع الروح الأوروبية لي�صبحوا �إ�رسائيليني .بعبارة �أخرى
كانت الدولة متنح اليهود العرب – الذين حملوا يف بالدهم التي ن�ش�أوا بها هويات خمتلفة
با�ستثناء تلك الهوية املرتبطة بلغتهم وعاداتهم – تلك املعايري اخلا�صة بها والتي متنحهم
القبول من الأمة الإ�رسائيلية .وانطالقًا من هذا املنظور كان يجب تن�شئة اليهود العرب
تن�شئة اجتماعية جديدة ،مبعنى قمع هو يتهم احل�ضارية والثقافية وكذلك موروثهم
الديني ،و�إعادة ت�أهيلهم مبعنى تبني منط احلياة الأ�شكنازي.157
مل يكن ف�صل ال�سكان اليهود �إىل كتلتني اجتماعيتني – �أ�شكناز� /أوروبيني مقابل
�سفاردمي� /رشقيني – اً
وتاما ،وي�شري لذلك �أن الدولة نظرت �إىل ال�شعب اليهودي
ف�صل حا ًّدا ًّ
على �أنه كتلني غري متجان�ستني ب�صورة �أو ب�أخرى .فمن املفهوم �أن الأمر كان يدور حول
حماولة التقاء وتقابل بني يهود من بيئة عربية– �إ�سالمية ويهود من بيئة م�سيحية – �أوروبية.
�أما مع�ضلة هذا االنق�سام �أنه ارتبط باملوروثات الثقافية واحل�ضارية املختلفة التي تتبع من
اجلانب الأ�شكنازي ت�صور الت�سل�سل الهرمي الثقايف احل�ضاري ،158الذي كان العرب يف
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�إطاره «املجموعة التابعة» .ويظهر بيان جولدا مائري الأ�سطوري حول ه�ؤالء الإ�رسائيليني
الذين ال يتحدثون اللغة اليدي�شية� ،159أي و�ضع قد تبو�أه اليهود العرب يف هذا الت�سل�سل
الهرمي الثقايف احل�ضاري .ويف الواقع فلم يعترب الأ�شكناز ه�ؤالء غري املتحدثني باللغة
اليدي�شية يهو ًدا.
ونف�س هذا الر�أي عرب عنه الكاتب الإ�رسائيلي حاييم هزاز ( )1973–1898يف
مقابلة �صحفية له عام  1965مبنا�سبة عيد ر�أ�س ال�سنة اليهودية .ويف هذا اللقاء �سئل
الكاتب ال�شهري ما �إذا كان الأ�شكناز واليهود العرب 160يف �إ�رسائيل ينتمون لنف�س
و�رصيحا .وقد �أملح �إىل قلقه املتنامي من ازدياد
نفيا قاط ًعا
ً
ال�شعب .وكانت �إجابة هزاز ً
«�رشقنة» وتعريب البالد من خالل تزايد �أعداد «اليهود ال�رشقيني» ووا�صل اً
قائل:
نحن الأ�شكناز يجب �أن نحاول تقريب اليهود ال�رشقيني للح�ضارة والثقافة
الأوروبية .فنحن ال ي�سعنا حتمل التحول �إىل �شعب �رشقي .و�أنا �أ�شعر با�ستياء �شديد جتاه
مثل هذا التطور .فنحن لدينا تاريخ ميتد خلفنا لألفي �سنة من �أجل خلق ح�ضارة يهودية–
�أوروبية .والآن ال ميكننا �أن ندير العجلة �إىل الوراء ونتقبل ح�ضارة اليمن �أو املغرب �أو
العراق.161
وهذا القول على قدر كبري من الأهمية ،وذلك لأنه نبع من �أحد الكتاب املرتبطني
بنظام الهيمنة الأ�شكنازي ،162والذي يف ذات الوقت على علم ودراية تامة بح�ضارة
وثقافة اليهود العرب .وكان هزاز �أحد الكتاب الذين اكت�سبوا �شهرتهم الأدبية من خالل
اهتمامه باحل�ضارة ال�رشقية ،وخا�صة اليمنية.163
و«لإنقاذ» اليهود العرب من براثن التخلف العربي ،كان يجب يف البداية
�أ�شكنزتهم ،مبعنى �إخ�ضاع اليهود العرب لعملية تثقيف وحمو �سماتهم ثقافتهم العربية.
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فنظام هيمنة الأ�شكناز يف�رس اليهود العرب على �أنهم م�شكلة عرقية نتجت من بلدان
ال ح�ضارة لها ،لذا فيجب �إخ�ضاعهم لقيم احل�ضارة الأوروبية «الأ�شكنزية» .164ويف
خم�سينيات القرن املا�ضي اكت�سب امل�صطلح عيداه ،الذي اقتب�س من فرتة الي�شوف،
اجتماعيا
بعدا لغو ًّيا –
جديدا.165
ً
والذي يعني يف العربية مبنتهى احليادية «املجتمع»ً ،
ًّ
بدد �أيزن�شتادت وزمال�ؤه من علماء االجتماع حيادية امل�صطلح من خالل ا�ستخدامه
كمرادف ملجموعة عرقية ،وق�رصوه على اليهود العرب فقط دون غريهم من اليهود من
ذوي الأ�صول الأوروبية .و�رسعان ما ا�ستخدم مثقفو الدولة هذه الكلمة ،فو�ضع املثقفون
الأ�شكناز باعتبارهم الإ�رسائيليني احلقيقيني على ر�أ�س جدول الت�سل�سل احل�ضاري ،يف
حني احتل اليهود العرب باعتبارهم «املجموعة العرقية من ال�رشق» يف نهاية هذا اجلدول.
فاليهود الأوروبيون ا�ستحقوا قمة اجلدول؛ لأنهم حملوا القيم احل�ضارية للثقافة الأوروبية
أي�ضا حملة �شعلة امل�رشوع ال�صهيوين والذي
وروح الريادة .بالإ�ضافة لذلك فهم كانوا � ً
كان هدفه الأ�سا�سي ت�أ�سي�س دولة �إ�رسائيل «احلديثة»� .أما اليهود العرب على النقي�ض من
قدرا ،والتي
ذلك فقد كانوا مبثابة حاملي �شعلة «الال ح�ضارة» تلك الطبقة التابعة والأدنى ً
تهدد دولة �إ�رسائيل احلديثة بالعودة لفرتة الع�صور الو�سطى .166كما و�صم اليهود العرب
ب�أنهم مل ي�شاركوا �سواء يف تكوين الي�شوف �أو حتى �أثناء ما ي�سمى بحرب التحرير� ،أي
نكبة فل�سطني يف عام .1948
وباخت�صار ميكن القول �إن اليهود العرب بو�صولهم �إىل �إ�رسائيل قد اعتربوا وفق
النظام االقت�صادي الذي �أ�س�سه جمموعة الهيمنة الأ�شكنازية يف فرتة الي�شوف مبثابة �أيدي
عاملة رخي�صة .167هذا الدور لليهود العرب ك�أيدي عاملة رخي�صة داخل نظام هيمنة
الأ�شكناز كان يجب على مثقفي الدولة تر�سيخه كواقع طبيعي وح�ضاري يف املجتمع.
فبد�أ املثقفون يف ترويج فكرة �أن اليهود العرب قد جاءوا من جمتمعات بدائية .فمركزهم
أي�ضا على هام�ش املجتمع  -يف مدن التطوير ويف
يف نهاية املنحنى االقت�صادي ،وبالتايل � ً
الأحياء الفقرية باملدن الكربى  -جعلهم غري قادرين على التوجه واالندماج يف املجتمع
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احلديث .ولتمييزهم عن الأ�شكناز ا�صطلح على ن�سبة اليهود العرب ملجموعة عرقية .وال
ميكن لليهود العرب باعتبارهم م�شكلة عرقية االندماج يف املجتمع ذي التوجه ال�صناعي
الغربي احلديث �إال بعد نبذهم ح�ضارتهم العربية الإ�سالمية التقليدية املتدنية ،والتي ينظر
لها على �أنها «ال ح�ضارة» .حتى �سبعينيات القرن الع�رشين �ساد بني املثقفني يف �إ�رسائيل
منظور و�أفكار �أيزن�شتادت املتعلقة بالهيكل الوظيفي.
وانطالقًا من هذا املنظور ن�ش�أ بني الأ�شكناز واليهود العرب عدم م�ساواة عرقية.
فوفقًا لهذه القراءة كان املجتمع الإ�رسائيلي املتنامي جمتم ًعا حدي ًثا ميكنه تقبل اندماج اليهود
العرب بعد �إخ�ضاعهم �إىل عملية تطوير وحتديث .وقد اعتمد �أيزن�شتادت والعديد من
زمالئه – مثلما �أو�ضحت �أ�ستاذة االجتماع ايال �شوحاط عام  – 1988على الدرا�سات
«الهيكلية الوظيفية» الأمريكية املتعلقة بالتطوير والتحديث ،الأمر الذي منح �أيزن�شتادت
وزمالءه يف ذلك التالعب الأيديولوجي هالة من العقالنية العلمية .هذا الدور امل�ؤثر لنظرية
التحديث تلك ميكن عزوها �إىل �أنها تلبي االحتياجات الت�أ�سي�سية للدولة .وفقًا ل�شوحاط،
اقتب�س �أيزن�شتادت من العامل الأمريكي تالكوت بار�سونز املهتم بالهيكل الوظيفي فكرة
الطبقة الأيديولوجية «للتقدم» ،والتي تنقلنا من املجتمع «النمطي التقليدي» بهيكله
ونظرا لأن التكوين االجتماعي كان ينظر
الوظيفي الب�سيط �إىل «احلداثة» و«التقدم».
ً
�إليه على �أنه ن�سيج واحد تكون خالل الي�شوف ،فكان من املفرت�ض على هذا الأ�سا�س
�أن يندمج اليهود العرب يف تلك الديناميكية احلالية التي ت�شكلت وفقًا للنموذج الغربي
ل�شكل املجتمع احلديث .الفر�ضية الأ�سا�سية لل�صهيونية كانت حتتم �رضورة «جمع و�ضم»
املنفيني ،وبذلك فقد ترجمت �إىل ما ي�سمى باللغة االجتماعية الهيكلة الوظيفية .ففي
الوقت الذي مت فيه تقبل املهاجرين الأوروبيني الأ�شكناز بدون �أي قيد �أو �رشط ،كان لزا ًما
على اليهود العرب اخل�ضوع لنوع من التحديث والتطوير ملواكبة منط احلياة الإ�رسائيلي،
مبعنى �أنه كان لزا ًما عليهم �أن يخ�ضعوا للأ�شكنزة.168
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الدين والدولة
مثلما �أو�ضحنا من قبل ،فقد تكون بالفعل يف الي�شوف كتلتان دينيتان رئي�سيتان؛
هما الكتلة الدينية القومية والكتلة احلاريدميية .169واختلف موقف ٍّ
كل من الكتلتني جتاه
ال�صهيونية .ففي الوقت الذي كانت فيه الكتلة الدينية القومية على ا�ستعداد للتعاون مع
القيادة ال�صهيونية يف الي�شوف واالعرتاف كذلك بالدولة ،مت�سك احلاريدمي مبوقفهم
براجماتيا ،رف�ضوا يف �إطاره
نهجا
الراف�ض لل�صهيونية� ،إال �أنه بقيام الدولة قد انتهجوا ً
ًّ
الدولة من �أ�سا�سها ،ولكنهم قبلوا بالتعاون معها بدرجة معينة.170
لقد �سمحت القيادة الإ�رسائيلية العلمانية بت�شكيل وزارة لل�شئون الدينية ،بقيت
دائما حتت �سيطرة الكتلة الدينية الوطنية� .أما دور ووظيفة هذه الوزارة ،فقد و�صفها
ً
جاري �شيف؛ �أ�ستاذ التاريخ اليهودي بالوا�شنطن كوليج على النحو التايل:
جنبا �إىل جنب مع احلاخامية الرئي�سية – ت�رشف على (الك�رشوت)
هذه الوزارة – ً
�أي «القواعد اخلا�صة بالطعام» اخلا�صة بامل�ؤ�س�سات العامة التي ال تخ�ضع للحاخامية
أي�ضا يف متويل بناء
املحلية ،كما ت�رشف على الأطعمة امل�ستوردة خا�صة اللحوم .وت�شارك � ً
املعابد واحلمامات الطق�سية (ميكوفوت)؛ و�إمداد املعابد وامل�ؤ�س�سات والأفراد باملقاالت
الدينية والأدبية .كما ت�رشف على عمليات الدفن واملواقع املقد�سة ،خا�صة حائط املبكى؛
ويعزى �إليها تطوير املدار�س الدينية (الي�شيفوت)؛ وب�صفة عامة فهي تدعم وتعزز احلياة
الدينية .كما �أنها تهتم بال�شئون املالية والإدارية اخلا�صة بالكيان احلاخامي وباحلاخامية
العليا .ولعل الأمر الأهم والأوقع من الناحية ال�سيا�سية هو �أن هذه الوزارة ت�شارك ب�صورة
مبا�رشة الأفراد وال�شخ�صيات بكافة امل�ؤ�س�سات الدينية بالبالد.171
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�إن �سيطرة التيار الديني القومي على هذه الوزارة اخلا�صة بال�شئون الدينية كانت
تعني يف ذات الوقت ال�سيطرة على املوارد املالية واملراكز احليوية يف امل�ؤ�س�سات الدينية
املختلفة للدولة .ومل يثمر هذا التعاون امل�شرتك بني التيار الديني القومي وجمموعة الهيمنة
�سوى عن فوائد جمة؛ فقد �شكل التيار الديني الكيان الديني الذي هيمن على ال�شئون
الدينية يف الدولة.172
�سيا�سيا يف حزب احتاد �إ�رسائيل
وب�صورة خمتلفة كان ت�رصف احلاريدمي الذين انتظموا
ًّ
(�أجودات ي�رسائيل) .لقد �ضمنت الدولة للكتلة احلاردييمية حتت �سيطرة «احتاد �إ�رسائيل»
اال�ستقالل التام والدعم املادي للم�ؤ�س�سات الدينية اخلا�صة باحلاريدمي .ويف املقابل
ح�صلت الدولة على والء �أغلبية التيار احلاريدميي.173
ومثلما حدث مع علمنة زعامة الدولة� ،أدى ت�سيي�س الدين �إىل ارتباك وبلبلة املتدينني
من اليهود العرب .174ففي اليمن على �سبيل املثال «مل يكن هناك �سوي اعتقاد واحد ،هو
�أن اليهود ال ميكن �إال �أن يكونوا متدينني .فهذه امل�صطلحات؛ مثل علمانية وقومية وي�سارية
وليربالية ،مل تكن موجودة من الأ�صل يف اليمن .فلم يكن هناك �سوى اليهود واجلوييم
«غري اليهود» .ولي�س فقط يف اليمن ،و�إمنا يف معظم الدول العربية قلما كان هناك يهود ال
يقد�سون �أو يحرتمون يوم ال�سبت» ،175هذا ما ذكره �أحد اليهود اليمنيني حينما حتدث عن
جتارب وخربات عائلته يف �إ�رسائيل .ويف الواقع ف�إن ال�شكل العلماين للمجتمع الإ�رسائيلي
كان له ت�أثري �سلبي على احلياة الدينية لليهود العرب وعلى ممار�ساتهم الدينية وا�ستمراريتها.
فالهيئات الدينية امل�ؤ�س�سية وامل�سي�سة متا ًما يف �إ�رسائيل مل تقدم هنا �أي نوع من امل�ساعدة.176
وبدا هناك �أمران غريبان متا ًما بالن�سبة للمتدينني من اليهود العرب يف املجتمع الإ�رسائيلي؛
�أولاً  :فقدان الكني�س كمكان للعالقات االجتماعية وك�أهم مرفق من مرافق احلياة،
ثانيا :عملية اال�ستقطاب الوا�سعة بني املتدينني والعلمانيني يف �إ�رسائيل ،وازدياد وتنامي
ً
الأحزاب ال�سيا�سية – الدينية والعلمانية – يف دور ت�شكيل وبلورة احلياة الدينية.
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فلقد كان الكني�س بالن�سبة لليهود من املجتمعات العربية الإ�سالمية �أكرث من كونه
جمرد مكان لل�صالة .فاحلياة االجتماعية للمجتمع اليهودي كانت تدار داخل الكني�س:
ال يكفي القول �إن الدين قد ملأ على اليهودي حياته ،بل احلقيقة �أن الدين كان
الدعامة الأ�سا�سية التي �شكلت حياة اليهودي .فالكني�س كان �أكرث من جمرد مكان
لل�صالة؛ فهو كان املكان الذي يعي�ش فيه والذي �شهد �أ�صعب و�أ�سعد حلظات حياته ،لذا
فكان اليهودي يف الكني�س �أحيانًا �شديد الفخر واملهابة ،ويف �أحيان �أخرى �شديد التوتر
واال�ضطراب ،باخت�صار الكني�س هو املكان الذي يعي�ش فيه اليهودي �أفراحه و�أحزانه.177
حتديدا ميكننا القول �إن الكني�س كان بالفعل بيت ال�صالة ،ولكنه كان
ب�شكل �أكرث
ً
أي�ضا مرك ًزا
يف ذات الوقت بي ًتا للتجمع والدرا�سة .178وب�صورة �أو �أخرى كان الكني�س � ً
للإدارة وللحياة االجتماعية ،ف�أغلب املعلومات املتعلقة باملجتمع كان يتم �إعالنها يف
الكني�س� ،سواء كانت هذه املعلومات من قبل ال�سلطات املحلية �أو من الأحزاب العلمانية.
ولكن بعد الو�صول لإ�رسائيل تغريت مكانة الكني�س ،خا�صة يف ال�سنوات الأوىل بعد
الو�صول �إىل ما كان ُيعتقد �أنه «�أر�ض امليعاد»؛ حيث كان لزا ًما على اليهود العرب –
بالإ�ضافة �إىل انف�صالهم عن الأقارب والأ�صحاب وبيئتهم املحيطة التي اعتادوها – �أن
ير�ضوا بدلاً من الكني�س ال�رشقي بكني�س �أ�شكنازي ،وو�سط حياة دينية �أ�شكنازية ،والتي
أي�ضا غرباء عنها .حتى �إن وجد كني�س
كانت غريبة بالن�سبة لهم ،وكانوا ي�شعرون �أنهم � ً
مريحا وودو ًدا؛ حيث ال يوجد الأقارب والأ�صحاب
�رشقي يف مكان قريب ،فهو مل يكن ً
الذين كان املهاجر ي�ألفهم يف بيئته القدمية .ويف احلاالت النادرة التي وجد بها كني�س
�رشقي ،وكان يق�صده جتمعات يهودية م�شابهة له – عراقيون ومينيون ومغاربة وما �إىل
أي�ضا ب�صعوبة الت�آلف والت�أقلم معهم.
ذلك – كان املهاجر احلديث ي�شعر � ً
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بالإ�ضافة لكل ما �سبق ،فقد كانت هناك العديد من العوامل والت�أثريات واالعتبارات
التي �أ�سهمت يف زيادة حالة االرتباك عند اليهود العرب يف هذا اجلو الديني الغريب:
على �سبيل املثال الأحزاب ال�سيا�سية «�سواء كانت من �أن�صار حزب املاباي �أو كانت
�أحزاب دينية» .ب�صورة عملية كان من غري املمكن ف�صل املمار�سات الدينية ال�شخ�صية
عن ال�سمات والتقاليد العامة للمجتمع .و�أ�صبحت تنطيم احلياة الدينية �إحدى الواجبات
الهامة الواقعة على عاتق الدولة وحتولت �إىل مو�ضع مفاو�ضات ومنازعات ال نهاية لها،
وهو �أمر مل يكن لليهود العرب �أن ي�ألفوه.
ومل يكن الأمر م�ستغر ًبا بعد �رسد كل هذه العوامل«خا�صة عامل ت�سيي�س الدين»
�أن يحجم كثري من اليهود العرب – على غري عادتهم – عن الذهاب للكني�س وممار�سة
�شعائرهم الدينية .وي�شري �أحد اليهود العراقيني �إىل �أنه قد توقف بعد قدومه �إىل �إ�رسائيل عن
الذهاب �إىل الكني�س دون �أن يفقد �إميانه« :يف كل مرة توجهت فيها �إىل الكني�س ،كانت
�أول فكرة تتبادر �إىل ذهني� ،أن امل�شهد ب�أكمله يت�صارع فيه قيادات الأحزاب ال�سيا�سية
وامل�سئولني احلكوميني».179
�إن الغالبية العظمى من املهاجرين من املجتمعات العربية من ذوي االجتاه الديني
أي�ضا
كانوا ميتلكون من وجهة نظر الكتلة الدينية – �سواء كانوا من املتدينني الوطنيني �أو � ً
من احلاريدمي – القدرة على تغيري ال�شخ�صية العلمانية للدولة .وقد �أدى ذلك �إىل تناف�س
�سواء ما بني الأحزاب ال�سيا�سية �أو الأحزاب العلمانية لك�سب ود اليهود العرب وهو
ما انقلب مع الوقت �إىل حدوث «�رصاع» حقيقي يف �إ�رسائيل حول �أ�صواتهم .180لقد
مربرا للأمل يف التو�صل الئتالف بني
�أعطى املتدينون من اليهود العرب للأحزاب الدينية ً
املجموعات الدينية الفعالة ذات التوجهات ال�سيا�سية والتحفيز الأ�شكنازي من جانب،
حد ما كتلة �سلبية ،ولكنها ذات
وكتلة القادمني اجلدد من املجتمعات العربية التي تعد �إىل ٍّ
توجه ديني .مثل هذا االئتالف ،على حد قول �أحد علماء االجتماع الإ�رسائيليني.
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ميكنه �أن يحول الأقلية الدينية الأ�شكنازية �إىل �أغلبية م�سيطرة ويغري من طابع
الدولة� .181إال �أنه �سواء بدافع الأمل والرجاء �أو اخلوف من تكون مثل هذا االحتاد ،قاد
الأ�شكناز – �سواء املتدينني �أو غري املتدينني – معركة كبرية حول املهاجرين يف بداية
خم�سينيات القرن الع�رشين.182
لقد كان ب�إمكان املجموعة العلمانية امل�سيطرة على الدولة �أن توفر لليهود العرب
كثريا من الدعم وكذلك الإ�رشاف والرقابة املبا�رشة ل�رشوط هجرتهم «�أين ميكن �أن يقيموا،
ً
املدار�س التي ميكن �أن ت�شيد لهم ،وما �إىل ذلك»؟ �إال �أنها ا�ستخدمت مركز قوتها حلماية
اليهود العرب من الآلية ال�سيا�سية للمتدينني .هذه املجموعات الدينية ،التي تعاونت مع
املجموعات العلمانية يف احلكومة والوكالة اليهودية ،مت دفعها لقبول توزيع املهاجرين يف
تقريبا
بع�ض مناطق النفوذ املحددة .وبهذه الطريقة بقي اليهود العرب موزعني بالت�ساوي ً
بني الأحزاب الدينية والأحزاب العلمانية.183
متنام بالغربة يف العالقة بني اليهود العرب
وكنتيجة لهذا ال�رصاع �ساد �شعور
ٍ
واملجموعات الدينية الأ�شكنازية .وزاد من �شعور االغرتاب ذلك املوقف الراف�ض
للجماعات الدينية الأ�شكنازية ،وب�صفة خا�صة التيار الديني القومي للمنهج الديني
ال�رشقي ال�سائد بني اليهود العرب .ففي معاهد الرتبية والتعليم احلكومية–الدينية ،والتي
كان ي�رشف عليها �آنذاك �أحزاب التيار الديني القومي ،كان لزا ًما على اليهود العرب �أن
يكت�سبوا القيم اليهودية الأ�شكنازية التي تتما�شى وتتفق مع �أيديولوجية الدولة لت�سهيل
عملية اندماجهم يف الدولة .لقد ف�رست الإدارة الأ�شكنازية للم�ؤ�س�سات التعليمية
والرتبوية للدولة االندماج الديني لليهود العرب على �أنه الأخذ باملنهج الأ�شكنازي.
ف�أ�شكنزة الدين كانت وفقًا حلاييم جازيل؛ �أ�ستاذ الرتبية ال�سيا�سية بجامعة بار ايالن
الإ�رسئيلية� ،أ�سهل و�أب�سط من تكوين منهج �أ�شكنازي� /سفاردميي تعددي م�شرتك وجديد
ينهي االنق�سام الديني اليهودي اليهودي ،الذي �ساد يف ال�شتات ويلبي املتطلبات الدينية
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للمجموعتني .184وبذلك كانت تهدف �سيا�سة الرتبية ال�سيا�سية للدولة �إىل �إلغاء وحمو
املنهج الديني ال�سفاردميي لليهود العرب.185
�أدت هذه ال�سيا�سة �إىل هيمنة املنهج الأ�شكنازي يف كافة امل�ؤ�س�سات الرتبوية
والتعليمية التابعة للدولة .186وكنتيجة ل�سيا�سة الأ�شكنزة التي �سادت يف امل�ؤ�س�سات
الرتبوية والتعليمية التي ت�رشف عليها �أحزاب التيار الديني القومي كان لزا ًما على اليهود
العرب تقبل العديد من �أمناط احلياة واملمار�سات الدينية من �أوروبا ال�رشقية ،والتي
أي�ضا بع�ض اليهود العرب،
�أ�صبحت مبرور الوقت مبادئ احلياة اليهودية .187وكان هناك � ً
دينيا .خا�صة �أنهم
خا�صة من الطالب ال�شباب ،الذين كانوا على �أمت ا�ستعداد لإ�شكنزتهم ًّ
بعدا عن
«اجنذبوا �إىل احلزب القومي الديني الأ�شكنازي الذي يبدو �أكرث حداثة و�أكرث ً
الرتاث الديني ال�سفاردميي» .188فبقبول القيم الدينية الأ�شكنازية اخلا�صة بالتيار الديني
القومي ونبذ قيم الآباء ،كان �شباب اليهود العرب ي�سعون �إىل احل�صول على تذكرة دخول
�إىل املجتمع الأ�شكنازي دون �أن ي�ضطروا لفقد هويتهم الدينية متا ًما .189ويف نف�س الوقت
فقد �أبرزوا برف�ضهم للمنهج ال�سفاردميي انف�صالهم عن الثقافة العربية الإ�سالمية ،تلك
الثقافة التي ن�ش�أ يف رحابها املنهج ال�سفاردميي� .إال �أنها �أ�صبحت ويف خ�ضم ال�رصاع
العربي الإ�رسائيلي ثقافة الأعداء.
جزء �آخر من اليهود العرب الذين مل يتوافقوا مع التيار الديني القومي وم�ؤ�س�ساته
فاجته �إىل احلاريدمي .فوجدوا �ضالتهم يف التيار احلاريدميي ،190خا�صة يف �أروقة املدار�س
الدينية اخلا�صة باحلاخام اليعاز مناحيم �شاخ ()2001–1898؛ �أحد كبار حاخامات
دينيا من اليهود العرب فقد وجدوا �ضالتهم لدى
احلاريدميية يف �إ�رسائيل� .أما املتع�صبون ًّ
طائفة الليتوانيني ،191وهي جمموعة �أكرث ً
مت�سكا بتعاليم الدين اليهودي من جماعة احلاخام
�شاخ.
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وال يعني ا�ستعداد كتلتي التيار احلاريدميي قبول اليهود العرب يف م�ؤ�س�ساتهم ب�أية
حال من الأحوال قبول املنهج ال�سفاردميي؛ لأن قبول اليهود العرب �ضمن التيارات
ً
مرتبطا بانتهاج اليهود العرب
احلاريدميية – كما هو احلال مع التيار الديني القومي – كان
للمنهج الأ�شكنازي« .يف الأو�ساط احلاريدميية كان لزا ًما على اليهود العرب تبني املنهج
الأ�شكنازي يف املعامالت والعبادات .بل �إن �أغلبهم �أجاد اللغة اليدي�شية وبد�أ يف تعلم
�رشح الن�صو�ص التوراتية طبقًا للأ�ساليب الأ�شكنازية».192
وبنف�س الأ�سلوب الذي ا�ستخدمته الدولة العلمانية فيما يخت�ص بتوجيه �سيا�سة
االندماج جتاه اليهود العرب وفقًا مل�صاحلها اخلا�صة ،كان ت�رصف الكتلة الدينية .فالتيار
حد �سواء بال�سعي لإدماج اليهود العرب
الديني القومي وكذلك احلاريدميي قد اهتما على ٍّ
من �أجل احل�صول على �أ�صواتهم االنتخابية ،بهدف تعزيز وتدعيم ٍّ
كل منهما حلزبه .وهذا
ما �أو�ضحه �شييف يف درا�سته عن الأحزاب الدينية يف �إ�رسائيل .فقام �شييف بتحليل بنية
حزب احتاد �إ�رسائيل احلاريدي .والحظ �أنه على الرغم من دعم احلزب املتزايد خا�صة
لليهود اليمنيني ،ف�إن اليهود العرب ب�صفة عامة قد مت �إق�صا�ؤهم من كافة املواقع الهامة.193
فاقت�رصت ع�ضوية الهيئة الإدارية للحاريدمي� ،أو ما ي�سمى «جمل�س كرباء التوراة» ،حتى
الوقت احلايل على احلاخامات الأ�شكناز.194
ومل يكن و�ضع اليهود العرب �أف�ضل حالاً مع التيار الديني القومي .فقد �أح�صى
�شييف �ستة �أع�ضاء بالكني�ست من يهود البالد العربية الإ�سالمية من جمموع ثالثني
ع�ضوا للتيار الديني القومي بالكني�ست منذ ت�أ�سي�س الدولة حتى منت�صف �سبعينيات
ً
195
القرن الع�رشين  .ومع ذلك «ف�إن ال �أحد من ه�ؤالء ال�رشقيني الذين و�ضعوا يف مناطق
�آمنة يف قائمة الكني�ست اخلا�صة بحزب قد �سمح لهم بالولوج �إىل النخبة الداخلية و�إىل
مواقع �سلطة اتخاذ القرار ،فهم كانوا جمرد �أ�شكال رمزية وزخرفية و�ضعت كعنا�رص جذب
�أو كمكاف�أة خا�صة للناخبني من ال�رشقيني»� .196أما اال�ستثناء ف�شكله بع�ض الأ�شخا�ص؛
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مثل �آفرن �شاكي اليمني الأ�صل والإ�رسائيلي املولد يف بداية �سبعينيات القرن الع�رشين .فبعد
ع�ضوا يف الكني�ست ( ،)1973–1970ونتيجة النتقاد اليهود العرب املتزايد
انتخابه
ً
نائبا لوزير الرتبية والتعليم .لقد �أيد �شاكي
داخل مع�سكر التيار الديني القومي ،مت اختياره ً
اً
تعديل لقانون العودة ل�صالح اليهود العرب ،هذا التعديل ،الذي كان قد
يف الكني�ست
اقرتحه مناف�سو التيار الديني القومي ،حزب «احتاد �إ�رسائيل» .وكنتيجة لهذا الت�أييد �أجرب
�شاكي على اال�ستقالة من من�صبة ومت طرده من التيار الديني القومي.
وخال�صة ما �سبق ،ميكن �أن نالحظ �أن اليهود العرب لدى و�صولهم لإ�رسائيل قد
اهتموا باالندماج يف املجتمع اجلديد .وطبقًا لتوجههم الأيديولوجي توجهوا �إىل القيادة
نظرا لأن جميع هذه
العلمانية� ،أو م�ؤ�س�سات التيار الديني القومي �أو احلاريدمي .ولكن ً
تراع �سوى م�صاحلها اخلا�صة وتكاد تكون مل
القوى بالدولة يف خططها لالندماج مل ِ
تهتم قط مب�صالح املهاجرين اجلدد ،لذا فقد تكون وتر�سب لدى اليهود العرب �شعور
باالغرتاب�« .إنهم  -اليهود العرب  -قد �شعروا �أنه يف �إ�رسائيل ،يجب �أن تتخلى عن
�صهيونيا ويهود ًّيا باملعنى التام والكامل،
هويتك الدينية ال�رشقية ،ولن يحق لك �أن تكون
ًّ
�إال �إذا تخليت عن املنهج الديني ال�رشقي وتبنيت �أ�سلوب احلياة الأ�شكنازي».197
ورافق هذا ال�شعور باالغرتاب يف الوطن اجلديد بع�ض التدابري احلكومية التي
ا�ستقبلت اليهود العرب بنوع من العن�رصية والدونية واملهانة .198وقد اعترب اليهود العرب
ب�صفة خا�صة �أن ر�شهم مبادة الدي دي تي بوا�سطة م�سئويل وزارة ال�صحة لدى و�صولهم
وكذلك و�ضعهم يف (املعربوت) �أي «مع�سكرات الت�أهيل» 199التي عا�ش فيها اليهود
العرب يف ظروف غري �إن�سانية ،هي �أكرث التجارب ق�سوة و�إيال ًما وقد تناقلوها جي ً
ال بعد
جيل .200كما �أدت هذه التجارب حتى الوقت احلايل بني احلني والآخر �إىل ردود فعل
غا�ضبة ،كانت مبثابة املتنف�س لليهود العرب لإبراز ا�ستيائهم من امل�ؤ�س�سات الأ�شكنازية.
لذا فقد �صدم املجتمع الإ�رسائيلي يف منت�صف عام  1980من الر�سوم ال�صادمة التي

343

اليهود العرب يف �إ�سرائيل ..ر�ؤية معرفية

انت�رشت على واجهات منازل تل �أبيب ،تلك الر�سوم التي جمعت بني الأ�شكنازية
والنازية� .أما ما كان �صاد ًما ب�صورة �صارخة وفجة فهو ت�أكيد �إحدى الفرق امل�رسحية يف
التليفزيون الإ�رسائيلي� :أنتم «اليهود الأ�شكناز» قد �صنعتم بنا «اليهود العرب» ما �سبق �أن
ج�سمانيا ،فقد عملتم على �إبادة هويتنا
�صنعه بكم النازي ،ف�إن كان النازيون قد �أبادوكم
ًّ
الثقافية  .201وبجانب الردود االنفعالية العاطفية تلك ،جاء رد اليهود العرب على �سيا�سة
االندماج والتكامل اخلا�صة مبجموعات الهيمنة الأ�شكنازية على �شكل احتجاجات
مناه�ضة ل�سيا�سة التفرقة والتمييز ،التي �سلبتهم هويتهم الثقافية احل�ضارية.

الع�صيان
نتيجة �سيا�سة التفرقة والتمييز كان متوق ًعا �أن يحتج اليهود العرب على �أو�ضاعهم
و�أو�ضاع �أبنائهم يف جمتمع الهيمنة الأ�شكنازية .وكان االحتجاج الأول الذي هدد نظام
الهيمنة يف العام  .1949هذه الثورة لليهود العرب كان �سببها الظروف ال�سائدة �آنذاك
يف (املعربوت) �أي «مع�سكرات الت�أهيل» 202التي ا�ستقبل فيها معظم اليهود العرب بعد
هجرتهم لإ�رسائيل ،يف �إطار �سيا�سة االندماج يف املجتمع الإ�رسائيلي .لقد نظر بن جوريون
منذ البداية لليهود العرب ب�شك وريبة�« :إن طبيعة دولتنا تتغري .نحن ال نعرف كيف
ميكن للجماعات ال�رشقية �أن تندمج وتتكامل وكم ع�صابة �إجرامية من بينهم ميكن �أن
جنبا �إىل جنب مع العرب �ضدنا» .203هذه الريبة ميكن �أن يكون
تت�شكل حتى يعملوا ً
�سببها ذلك الدور الهام الذي منحه بن جوريون للجي�ش يف عملية �إدماج اليهود العرب.
وقد كتب بن جوريون خطا ًبا لرئي�س هيئة الأركان ،ييجال يادين ()1984 –1917
بعد زيارة له لأحد املخيمات امل�ؤقتة التي كانت حتوي مهاجرين مينيني .يف البداية �أ�شاد
كاتبا
بن جوريون باخل�صائ�ص اجليدة لليهود اليمنيني؛ مثل حبهم للعمل� ،إال �أنه ا�سرت�سل ً
«�إنهم  -املجموعات اليمنية يف �إ�رسائيل  -يبعدون عنا بنحو �ألفي عام ،و�إن مل يكن �أكرث
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من ذلك .طريقة تعاملهم مع الأطفال والن�ساء بدائية .لآالف ال�سنني عا�شوا يف �أحد �أ�شد
فرتات ال�شتات ظلمة وب� ًؤ�سا» .204مل ي�ساور بن جوريون �أدنى �شك يف �إميانه بتفوق الثقافة
الغربية على الثقافة العربية الإ�سالمية .وقد �أو�ضح همومه تلك املتعلقة مب�ستقبل الدولة
لرئي�س �أركانه ،و�أكد �أنه مب�ساعدة حزب املاباي والدولة ميكن حلركة العمال واجلي�ش
�إح�ضار اليهود العرب �إىل �إ�رسائيل .كما �شدد على دور اجلي�ش كقوة دافعة وبناءة يف عملية
�إدماج اليهود العرب .فاجلي�ش يجب �أن تكون م�ساهمته فعالة ل�سد وتخطي فجوة الألفي
عام بني الأ�شكناز واليهود اليمنيني.
وبالإ�ضافة للجي�ش كم�ؤ�س�سة تربوية وح�ضارية للبالغني من اليهود العرب� ،أوجدت
الدولة مراكز ثقافية كانت م�سئولة عن تربية وتعليم �أطفال اليهود العرب يف مع�سكرات
الت�أهيل .ر�أى رئي�س �أحد هذه املراكز؛ ناخوم ليفني (� )1959 –1901أن من واجبه
حترير �أطفال اليهود العرب من روح البداوة ال�سائدة يف تقاليد �أجدادهم وغر�س روح
الدولة فيهم .205لقد و�ضع ليفني حمبة العمل البدين ،وب�صفة خا�صة العمل الزراعي ،يف
ب�ؤرة روح الدولة .فلم يعد الدين هو الذي يحكم حياة الأطفال ،و�إمنا تدابري ومعايري
الدولة مثلما �صاغها ليفني وبد�أ يف تنفيذها .فتم ق�ص خ�صالت �سوالف اليهود العرب
والتي ميزت اليهود املتدينني عرب �آالف ال�سنني ،مت ق�صها لأ�سباب �صحية� .أما ال�صلوات
التي تزامنت مع �أوقات احل�ص�ص املدر�سية فقد �ألغيت .ومت انتهاك حرمة ال�سبت؛ حيث
كانت املدار�س تفتح يف �أيام ال�سبت وكذلك انتهكت قواعد الك�رشوت اخلا�صة بتنظيم
الطعام اليهودي .فجاءت هذه ال�سيا�سة مبثابة نهاية ل�شعائر اليهودية كما مار�سها اليهود
العرب عرب �آالف ال�سنني .يف هذا ال�سياق كتب �أحد احلاخامات القادم من اليمن �إىل
م�شتكيا:
بن جوريون
ً
لقد كنت من �أوائل املهاجرين يف عملية ال�سجادة الطائرة .206وباعتباري اً
رجل
متدي ًنا فقد ان�ضممت �إىل �أحد الأحزاب الدينية الأ�شكنازية و�أ�صبحت م�سئولاً داخل
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احلزب عن م�س�ألة الدين والعادات داخل مع�سكرات الت�أهيل .يف اليمن مل تقمعنا
احلكومة اليمنية قط فيما يخت�ص بالدين .بل على العك�س متا ًما ،فاحلكومة اليمنية اعرتفت
بحقوقنا ،بديننا ومبعتقداتنا .وكم كانت �صدمتنا �شديدة حينما وجدنا �أنف�سنا م�ضطهدين
يف �إ�رسائيل ،ونحن يف بلدنا ،يف دولتنا ،ومن حكومتنا يف ديننا ومعتقداتنا .الن�شطاء
واملدراء والر�ؤ�ساء مبع�سكرات الت�أهيل هم من يظلموننا� ،إنهم هم من يزدري توراتنا
وطالبها؛ �إنهم هم الذين يرتكبون اخلطايا العظيمة .لقد ا�شتكى يل جزء من املهاجرين من
الأفعال اخلا�صة ب�إدارة مع�سكرات الت�أهيل ،التي هي يف �أعينهم م�شينة ورهيبة؛ على �سبيل
املثال كيف يدعي البع�ض �أنهم يهود ،ويف نف�س الوقت ال يراعون حرمة يوم ال�سبت.
كما �أنهم ا�شتكوا من طلب الإدارة �إر�سال �أبنائهم �إىل املدار�س والتي اليحبذونها؛ لأن
املدر�سني بها يهملون الكيبا «غطاء الر�أ�س اخلا�ص باليهود» ،ويقطعون ال�سوالف اخلا�صة
فلتلق
بالأطفال .والآن عزيزي رئي�س الوزراء تتجه عيون كل التجمعات اليمنية �صوبكمِ .
�سيادتكم نظرة على مو�ضوعهم.207
مل يقت�رص الغ�ضب بني اليهود العرب على اليمنيني فقط .فنحن لدينا وثائق تظهر
حالة ال�سخط والغ�ضب التي �سادت بني يهود �شمال �إفريقيا حول الو�ضع يف �إ�رسائيل.
فكتب �أحد احلاخامات الليبيني خطا ًبا يف عام  1949ا�شتكى فيه لليهود الأ�شكناز �سوء
املعاملة التي يحظى بها اليهود الليبيون يف �إ�رسائيل:
ما الذي ت�سعون �إليه «املق�صود هو القيادة الأ�شكنازية يف �إ�رسائيل»؟ اجلميع
أي�ضا عربانيون ونراعي قوانني التوراة� .أين احلزب
حاليا هذا الت�سا�ؤل .نحن � ً
يطرحون ًّ
القومي الديني ،ذلك احلزب الذي وعد بحماية الذين يراعون التوراة؟ يجب على اليهود
الطرابل�سيني �أن يراعوا �أنف�سهم ب�أنف�سهم.208
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أي�ضا اليهود املغاربة يف �أحد اللقاءات من و�ضعهم يف �إ�رسائيل ،حتى �إن
كما ا�شتكى � ً
�صحيفة دافار ،وهي �صحيفة حزب ماباي ،قد كتبت ما يلي:
لقد �أبرز احلا�رضون املرارة التي ي�شعر بها مهاجرو �شمال �إفريقيا جتاه امل�ؤ�س�سات
احلكومية ،احلكومة ،والأ�شكناز واملجتمع ب�صفة عامة ،وكذلك �أ�شاروا �إىل االزدراء الذي
يواجهون به يف كل مكان .فقد كانوا مقتنعني بوجود متييز �ضد اليهود ال�رشقيني ب�صفة
عامة ،واليهود املغاربة على وجه التحديد .ومل يرتدد �أحد احلا�رضين يف القول �إن املجتمع
الأ�شكنازي ب�صفة عامة كان يواجه يهود �شمال �إفريقيا مبعاداة عن�رصية لل�سامية.209
يف الواقع ،ف�إن �سخط اليهود العرب على متييز املجتمع الأ�شكنازي �ضدهم كان
حا ًّدا حتى �إن العديد من الزعماء الدينيني حذروا من اندالع حرب �أهلية .فعلى �سبيل
املثال ،حذر ديفيد ت�سيفي بينكا�س ()1952 –1895؛ �أحد الرموز الرئي�سية للتيار
الديني القومي وع�ضو جلنة التعليم بالكني�ست ،من حرب �أهلية حمتملة يف حالة عدم تغيري
احلكومة ل�سيا�ستها املتعلقة باندماج اليهود العرب:
ما يحدث يف مع�سكرات الت�أهيل ميكن و�صفه – �إذا ما ا�ستخدمنا لغة معتدلة
�إىل �أق�صى حد ممكن – ب�أنه �إكراه لل�ضمري وعودة ملحاكم التفتي�ش التي هي �ضد الدين
اليهودي .لقد مت ا�ستخدام تدابري مدمرة �ضد الدين اليهودي ،و�أنا �أ�شدد على امل�سئولية
نوعا من
الكاملة لعمل ال�سيد ناحوم ليفني وزمالئه يف مع�سكرات الت�أهيل ،فهو يعد بحق ً
القتل الثقايف والديني .و�أنا �أ�ؤكد� ،أننا على �شفا حرب �أهلية ،حرب حقيقية دامية� ،إذا مل
نتحرك �رسي ًعا.210
وت�صاعد الو�ضع ،فبجانب اال�ضطرابات يف خميمات العبور تركت الأحزاب الدينية
احتجاجا على و�ضع اليهود العرب يف مع�سكرات الت�أهيل .وقد ا�ست�شعرت
احلكومة
ً
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حكومة بن جوريون خطر اندالع العنف يف تلك املخيمات ،وبهدف احتواء الو�ضع
وتهدئة اليهود العرب مت ت�شكيل جلنة يف  17يناير 1950لتق�صي الأو�ضاع ،والتي كانت
حمام يدعى
مهمتها تنح�رص يف تو�ضيح الأو�ضاع يف املخيمات .وقد تر�أ�س هذه اللجنة ٍ
جاد فرومكني ( )1960 –1887مب�شاركة بع�ض ال�شخ�صيات والرموز الدينية .وكانت
أي�ضا – بجانب تهدئة اليهود العرب يف مع�سكرات الت�أهيل �إىل �إر�ضاء
احلكومة تهدف � ً
الأحزاب الدينية ،لتتمكن جمد ًدا من ت�شكيل حكومة جديدة .ويف  9مايو 1950ن�رشت
جلنة فرومكني تقريرها ،والذي مل يقدم �أي �شيء ملمو�س.211
حتى ميكن ك�سب الأحزاب الدينية لت�شكيل حكومة جديدة ،قدم حزب املاباي
ً
بزعامة بن جوريون اًّ
و�سطا؛ فمن ناحية يجب �أن تتوفر يف مع�سكرات الت�أهيل
حل
مدار�س دينية بجانب املدار�س العلمانية ،ومن ناحية �أخرى ،حتى ال ترتك ال�سيطرة على
هذه املدار�س للأحزاب ال�سيا�سية ،ت�شكلت من املاباي جلنة تنح�رص مهمتها يف ت�سهيل
عملية دمج �أطفال املدار�س من �أبناء املهاجرين اجلدد� .212إن ت�شكيل هذه اللجنة امل�سماة
(هاعوفيد هاداتي) �أي «العامل اليهودي» حتت �سيادة اله�ستادروت ولي�س وزارة الرتبية
والتعليم �إمنا يعك�س قدرة الدولة على ا�ستغالل الو�ضع االقت�صادي احلرج لليهود العرب
يف مع�سكرات الت�أهيل لإنفاذ �سيا�ستها التعليمية .والأهل الذين يرغبون يف العمل يجب
عليهم ت�سجيل �أ�سمائهم لدى اله�ستادروت .وهناك �سوف يح�صلون على عمل ،وذلك
حينما ير�سلون �أبناءهم �إىل املدار�س غري الدينية التي ت�سيطر عليها الدولة .من خالل
هذه ال�سيا�سة متكنت جلنة العامل اليهودي من جذب اليهود العرب للتعليم املوحد.
هذا النجاح كان مبثابة ال�شوكة يف عني الأحزاب ال�سيا�سية .ون�شب اخلالف احلاد بني
التيار الديني القومي واحلاردميي وجلنة العامل اليهودي ،الأمر الذي �ألقى بظالله على
احلياة ال�سيا�سية يف �إ�رسائيل ،حتى �أ�صدر الربملان عام  1953قانون الدولة للتعليم (خوق
خينوخ ممالختي) ،والذي كانت فكرته الرئي�سية على النحو التايل:
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�إن التعليم �سوف حتدده الدولة على �أ�سا�س الربامج التعليمية ،بغ�ض النظر عن
الأحزاب �أو �أي كيان جمتمعي �أو �أية منظمة �أخرى خارج احلكومة .فهي تقع حتت �إدارة
وزارة الرتبية والتعليم �أو من الأ�شخا�ص املخولني من الوزارة.213
�إن الر�سالة الوا�ضحة لهذا القانون فيما يتعلق ب�سيطرة الدولة على نظام التعليم املوحد
ونظرا لأن التيار
ظلت بال �شك جمرد م�س�ألة خطابية ،مل يتم تنفيذها على �أر�ض الواقع.214
ً
دائما ما يلقى الدعم املادي ،فقد
الديني القومي يف �إطار نظام الهيمنة الأ�شكنازي كان ً
ا�ستمروا يف بناء نظام مدار�سهم الدينية .كما ت�ضمن الدولة بنف�س هذا القانون اخلا�ص
بعام  1953حلزب احتاد �إ�رسائيل ال�سيطرة الكاملة على نظام التعليم اخلا�ص به (خينوخ
عت�صمي) ،وعلى مدار�سه اخلا�صة .215ويف واقع الأمر منح قانون التعليم احلكومي اخلا�ص
بعام  1953ال�رشعية لوجود ثالثة نظم درا�سية :نظام وطني – حكومي وعلماين ،ونظام
�أ�شكنازي – حاريدميي ،ونظام �أ�شكنازي – ديني قومي� .أما اليهود العرب الذين �أ�شعلوا
هذا اخلالف من خالل احتجاجاتهم يف مع�سكرات الت�أهيل عام  ،1949فلم يح�صلوا
يف �إطار قانون التعليم هذا على دور �أو منافع تعليمية خا�صه بهم.
ف�إذا ما كان االحتجاج الأول لليهود العرب قد ا�شتعل لأ�سباب دينية – ثقافية،
كانت الأ�سباب االقت�صادية هي الأر�ض اخل�صبة التي احت�ضنت ال�رشارة الأوىل لالحتجاج
الثاين .رافعني �شعارات مثل «خبز وعمل» و«منزل وعمل» ،تظاهر اليهود العرب يف
العام � 1959ضد �أو�ضاعهم االقت�صادية التي تزداد ترديًا يف املجتمع� .216أما �أكرب هذه
التظاهرات فكان يف �أحد الأحياء الفقرية يف مدينة حيفا ،يف وادي �صليب .فاملنطقة
التي كان ي�سكنها يف الأ�صل فل�سطينيون ،ا�ستوطنها اليهود العرب بعد طرد ال�سكان
الفل�سطنيني منها .وقد �سكن اليهود املغاربة منطقة وادي �صليب الفقرية .وقد طالب
وتكرارا بتح�سني �أو�ضاعهم ال�سكنية� .إال �أنهم مل يجدوا �سوى
مرارا
ً
�ساكنو وادي �صليب ً
الآذان ال�صماء والت�صادم امل�ستمر مع ال�سلطات يف اله�ستادروت .وحينما انت�رشت الأنباء
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التي تفيد �أن احلكومة تعتزم �رشاء وحدات �سكنية جديدة يف حيفا للمهاجرين البولنديني،
خرج اليهود املغاربة حتت قيادة النا�شط املغربي ديفيد بن هارو�ش ب�شكل عفوي �إىل
ال�شوارع .واقتحم املتظاهرون املكتب اخلا�ص باله�ستادروت وحطموه .وحينما بد�أوا يف
�شق طريقهم باجتاه �أحد الأحياء الأ�شكنازية ،تدخلت ال�رشطة .و�أ�سفرت هذه الت�صادمات
عن �إ�صابة الع�رشات .وحينما انت�رشت �أنباء هذه املظاهرات بوادي �صليب� ،أدى ذلك �إىل
اندالع كثري من ردود الأفعال العفوية يف كثري من مع�سكرات الت�أهيل .ونتيجة لالنت�شار
الكبري لل�رشطة بالإ�ضافة لتدخل نواب احلكومة �أمكن تهدئة الو�ضع .كما �شكلت
احلكومة جلنة للتحقيق يف �أ�سباب �أحداث وادي �صليب .وقد اعتربت اللجنة ،التي
كان من بني �أع�ضائها �أ�ستاذ علم االجتماع باجلامعة العربية �أيزن�شتادت ،وكانت برئا�سة
القا�ضي مو�شي عت�سيوين� ،أن الهيكل الأبوي للأ�رسة لدى اليهود العرب بالإ�ضافة �إىل منط
احلياة غري احلديث لليهود املغاربة هي الأ�سباب الكامنة وراء هذه الأحداث .كما رف�ضت
جلنة عت�سيوين اتهامات �أن �سيا�سة احلكومة قائمة على مبد�أ التمييز �ضد اليهود العرب.217
وعلى الرغم من �أن احتجاجات وادي �صليب مل ت�شكل �أي تهديد لنظام الهيمنة ،ف�إنها
كانت مبثابة �إ�شارة حتذير خلطر م�شكلة عرقية يف املجتمع.218
كما اندلع احتجاج �آخر �أكرث �أهمية عام  1971يف حي امل�رصارة بالقد�س .وب�أ�سلوب
م�شابه ملا حدث يف وادي �صليب ،قامت احلكومة بعد احلرب وطرد الفل�سطينيني
عام  1948مبنح هذا احلي لليهود العرب .ف�أعلنت جمموعة من �شباب اليهود العرب
�أنف�سهم على �أنهم النمور ال�سوداء ،219وقاموا بتنظيم مظاهرات يف كافة الأحياء الفقرية
�سلميا لوقف
يف القد�س .يف البداية جاء اعرتا�ض النمور ال�سوداء على احلكومة الإ�رسائيلية
ًّ
كافة تدابري التمييز �ضد اليهود العرب واتخاذ جميع اخلطوات الالزمة ل�ضمان حت�سني
الأو�ضاع االقت�صادية واالجتماعية لليهود العرب� .إال �أن احلكومة مل ت�أخذهم �آنذاك على
حممل اجلد ،لذا فقد نظموا يف  18مايو � 1971أكرب مظاهرة يف تاريخ الدولة النا�شئة
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�ضد نظام الهيمنة الأ�شكنازي� .إن �أهمية النمور ال�سوداء مل تكن فقط ب�سبب تظاهراتهم
ال�شديدة ،بل �إن �أهميتها كانت تكمن يف قدرتها ولأول مرة وب�صورة علنية على معار�ضة
نظام الهيمنة .فقد �أك�سب انت�صار اجلي�ش الإ�رسائيلي على العرب عام  1967اليهود
مزيدا من اال�ستقاللية والثقة بالنف�س .حتى ذلك احلني مل تكن م�ساهمة اليهود
العرب ً
العرب م�ساهمة فعالة ومعرتفًا بها يف بناء الدولة.
ودائما ما كان لزا ًما عليهم مواجهة االتهامات ب�أن بناء الي�شوف ومن بعده الدولة مت
ً
على يد الأ�شكناز .فكانت الرواية الر�سمية للدولة متجد حرب  1948كحرب ا�ستقالل
خا�ضها فقط اليهود الأ�شكناز ،ومل ي�شارك فيها اليهود العرب ،وبالتايل فعليهم االن�صياع
مل�شيئة َمن دافع عن الأر�ض و�ضمن الأمن والأمان يف حرب .ولكن بعد حرب 1967
والتي �شارك فيها اليهود العرب ،ارتفع �صوتهم ،و�صاروا ي�ؤكدون �أن هذا الن�رص التاريخي
مل يكن ليقوم دون �سواعد اليهود العرب .ويف �إطار هذه املزايدة ا�شتعل الداخل اليهودي،
ن�رصا �أ�شكناز ًّيا،
ما بني الرواية الأ�شكنازية املدافعة واملمجدة حلرب  1948باعتبارها ً
واليهود العرب املدافعني عن ن�رص  1967كالتاريخ الفعلي واحلقيقي لقيام الدولة العربية؛
ون�رصا مبي ًنا لإ�رسائيل بف�ضل اليهود العرب.
ملا �صاحبه من هزمية منكرة لل�شعوب العربية
ً
وبالفعل �أ�صبح يف مقدور اليهود العرب بعد حرب  1967الت�أكيد وبكل اعتزاز وفخر
�أنهم من �سقطوا يف احلرب فدا ًء لدولة �إ�رسائيل ،يف الوقت الذي كانت الدولة حتتفل فيه
ب�ضباطها الأ�شكناز .وللتذكرة بتجاهل دور اليهود العرب يف حرب 1948كتب املثقف
الإ�رسائيلي اليمني الأ�صل يهودا نيني كيف جتاهلت الدولة دور يهود اليمن يف حرب
 .1948فقد قام بن جوريون وبع�ض رفاقه من الأ�شكناز يف خ�ضم احلرب بامل�شاركة
يف احتفالية �أحد الأعياد اليمنية التي قام اجلنود اليمنيون بتنظيمها� .إال �أن بن جوريون
و�ضيوفه مل يعريوا االحتفال �أدنى اهتمام.
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كتب نيني يف هذا ال�سياق ما يلي:
�س�أجتاهل الكلمات املريرة والغا�ضبة التي ت�ساقطت وتطايرت يف هذه الليلة .فالرياح
بعيدا بعدما تويف قائلها يف اليوم التايل .ولكنني� ،أنا الذي �أزال �أعي�ش حتى
قد تتطاير بها ً
أبدا �أنهم قد ماتوا
الآن� ،أقول� :إن هذا هو الأف�ضل .فلح�سن احلظ �أنهم ماتوا ومل يعرفوا � ً
ليعطوا هذه البالد البراموفيت�ش؛ �إ�شارة �إىل الأ�شكناز.220
�إن �صمت الآباء على الو�ضع االقت�صادي ال�سيء وقمع املوروث الثقايف للمجتمع
ال�رشقي يف �إ�رسائيل هو ما �أدى �إىل انفجار جيل ال�شباب من اليهود العرب .فبدت «النمور
ال�سوداء» تعرب وبو�ضوح وب�صوت عالٍ عما �أخفاه �آبا�ؤهم ل�سنوات طوال .فاندلعت
ال�شعارات التي تنتقد هيمنة الدولة الأ�شكنازية ،والإعالم الأ�شكنازي ،والأحزاب
الأ�شكنازية ،واالقت�صاد الأ�شكنازي ،والق�ضاء الأ�شكنازي ،واجلي�ش الأ�شكنازي.
مزجمرا �ضد الهيمنة
لأول مرة يف تاريخ الدولة العربية يرتفع �صوت اليهود العرب
ً
و�ساخرا من قيادة جولدا مائري؛ رئي�سة الوزراء يف ذلك احلني ،حني ادعت
الأ�شكنازية ،بل
ً
�أن النمور ال�سوداء لي�سوا �إ�رسائيليني ،فالإ�رسائيلي احلقيقي ،هكذا حتدثت ،جولدا مائري هو
من يتحدث ،لغة اليهود يف �رشق �أوروبا ،اللغة اليدي�شية ،هنا واجهتها جموع النمور
ال�سوداء يف ميدان �صهيون بالقد�س الغربية بالتهكم ،رافعة الالفتات املنددة بجولدا مائري
«دعي �أهلك يعلموننا اليدي�شية».221
مل يكن هدف النمور ال�سوداء ب�أية حال من الأحوال هو تق�سيم املجتمع الإ�رسائيلي،
بل �إن زعماءهم قد �أو�ضحوا �أنهم يبحثون فقط عن امل�ساواة يف جمتمع كان ي�سيطر عليه
حتى ذلك احلني ال�صهاينة الأ�شكناز الي�ساريون .فهم ال يريدون �أن يعاملوا يف الدولة
الإ�رسائيلية على �أنهم يهود من الدرجة الثانية .كما كانوا ي�سعون ب�صفة خا�صة �إىل حت�سني
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الو�ضع االقت�صادي واالجتماعي ،وكذلك �إطالق احلرية الثقافية لليهود العرب والتي
كان قد مت قمعها من قبل.
لقد متكنت منظمة النمور ال�سوداء من لفت انتباه املجتمع الإ�رسائيلي �إىل اخلطر
الذي يتهدد الأمة الإ�رسائيلية �إذا مل تهتم الدولة مبتطلبات اليهود العرب .ويف واقع الأمر،
تغريا جذر ًّيا يف احلياة االقت�صادية واالجتماعية والثقافية لليهود
ف�إن هذه احلركة مل تحُ ِدث ً
كالميا بح ًتا دون اتخاذ
العرب .ففي مواجهة �أي احتجاج ،كان رد فعل نظام الهيمنة ر ًّدا
ًّ
�أي تغيريات جذرية �أو جوهرية .ونتيجة لالنتخابات الو�شيكة ،ازدادت حدة املعارك
الكالمية للأحزاب النا�شئة فيما يخت�ص بق�ضية اليهود العرب .لذا فمنذ الن�صف الثاين
من �ستينيات القرن املا�ضي عمل القائمون على نظام الهيمنة با�ستبعاد بع�ض امل�صطلحات
املثرية للت�سا�ؤل والريبة من برناجمهم االنتخابي .فا�ستبعد حزب العمل يف نهاية �ستينيات
القرن الع�رشين من برناجمه االنتخابي م�صطلح (عيدوات) �أي «جماعات» املرفو�ض من
قبل اليهود العرب؛ حيث كان يعمق لديهم �شعور �أن الأ�شكناز هم فقط الإ�رسائيليون ،بينما
هم جمرد جماعات مهاجرة �إىل �إ�رسائيل ،ال يتمتعون باملواطنة كما يتمتع بها الأ�شكناز.
ويف انتخابات الكني�ست عام � 1969أعلنت الأحزاب الي�سارية يف �إ�رسائيل نهاية امل�س�ألة
العرقية .ومل يعد �أحد يتحدث عن اليهود العرب يف برناجمه االنتخابي على �أنهم جمرد
جماعات وافدة من ال�رشق العربي ،مثلما كان احلال يف خم�سينيات وبداية �ستينيات
القرن الع�رشين ،بدت اللغة ال�سيا�سية الإ�رسائيلية اخلا�صة باليهود العرب تتح�سن وتنتقي
املع�سول من الأقاويل ،فلم يعد �أحد من ال�سا�سة يجر�ؤ على نعت اليهود العرب بالتخلف،
و�إمنا بالأ�رس ذات الدخل املحدود �أو تعابري �أكرث �أناقة؛ مثل الأ�رسة الغنية بالأطفال.222
وباملثل كان ت�رصف التيار الديني .ففي برناجمهم االنتخابي النتخابات الكني�ست
عام  1969كثفوا اهتمامهم بالأ�رس التي من اهلل عليها بكثري من الأطفال .واختفت
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م�سميات؛ مثل «الأ�رس الفقرية» �أو «الأ�رس كثرية الأفراد» من الربنامج االنتخابي للتيار
الديني ،وحل حملها الو�صف الإيجابي لليهود العرب على �أنهم ،الأ�رس املمنوحة �أطفالاً .
مل تهدف احتجاجات اليهود العرب �ضد نظام الهيمنة الأ�شكنازي �إىل �إحداث �أي
تغيري لنظام الهيمنة ،بل �إن الهدف كان يرتكز حول الو�صول ملبد�أ قبول اليهود العرب
باعتبارهم مواطنني مت�ساوين بالدولة اليهودية .223وكانوا يطمحون �إىل الو�صول للتكامل
واالندماج يف «الكيان الإ�رسائيلي» الذي روج له نظام الهيمنة .فاالحتجاجات كانت
من�صبة حول ما اعتربه املحتجون متيي ًزا ماد ًّيا �ضدهم .ومل تكن � ٌّأي من حركات االحتجاج
اخلا�صة باليهود العرب قادرة على تقدمي بديل لنظام الهيمنة .كما �أن النمور ال�سوداء
مل تقدم نف�سها على �أنها بديل لنظام الهيمنة ،ومل تهدف �إىل القيام «بثورة �رشقية»،224
بهدف �إيجاد بديل لنظام الهيمنة ل�صالح اليهود العرب .بل �إن خلفاءهم �أظهروا مواطن
�ضعف نظام الهيمنة اخلا�ص بال�صهاينة الأ�شكناز الي�ساريني ،و�أ�شاروا لقرب نهاية هذا
النظام ،وهي نبوءة قد حتققت بو�صول مناحيم بيجن لل�سلطة بامل�ساعدة احلا�سمة والفعالة
لليهود العرب عام .1977
و�إيجا ًزا ملا �سبق ،ميكننا القول �إن اليهود العرب قد جاءوا �إىل �إ�رسائيل كما لو كانوا
جمرد الجئني ،و�أنهم قد وجدوا �أنف�سهم يف بلد يتحكم فيه نظام الهيمنة الذي ي�سيطر عليه
ال�صهاينة الي�ساريون من اليهود الأ�شكناز ،والذي مبقت�ضاه كانوا مبثابة قوى عاملة رخي�صة.
�أما من الناحية االجتماعية – الثقافية ،فقد رف�ضت جمموعة الهيمنة ثقافة اليهود العرب
باعتبارها ثقافة �أدنى و�أكرث تخلفًا من الثقافة الأوروبية املتقدمة .225ومن الناحية الدينية
�أدت ال�سيطرة التامة للم�ؤ�س�سات الدينية اخلا�صة بالتيار الديني القومي واحلاريدي �إىل
التناف�س املرير على اليهود العرب .ومثلما كان احلال مع العلمانيني ،فلم يهتم التيار الديني
القومي ب�أية حال من الأحوال يف �سيا�سته الهادفة �إىل االندماج مب�صالح اليهود العرب .بل
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كان لزا ًما على اليهود العرب �أن يتنكروا «لعروبتهم» ك�رشط م�سبق الندماجهم يف ذلك
املجتمع الذي يهيمن عليه الأ�شكناز.
ومل ينتظر اليهود العرب اً
طويل لريدوا على احلرمان االقت�صادي والتمييز االجتماعي
وقمع املوروث الثقايف .فعلى �شكل احتجاجات التمرد الديني عام  ،1949والتمرد
االقت�صادي بوادي �صليب عام  ،1959وكذلك التمرد االجتماعي االقت�صادي للنمور
ال�سوداء عام  ،1971عار�ض اليهود العرب نظام الهيمنة اخلا�ص بال�صهاينة الأ�شكناز
الي�ساريني� .إال �أن هذه االحتجاجات مل ت� ِأت �سوى بنجاح جزئي .فعدم متتع اليهود
العرب باخلربة ال�سيا�سية وافتقارهم لوجود قوة �سيا�سية منظمة منعهم من �أن يكونوا ذوي
دور فعال يف مواجهة نظام الهيمنة.

355

الهوامش
1

الكاتب العراقي ،عراقي املولد �شيمعون بال�ص يف حديث مع امل�ؤلف يف باري�س يف � 12أكتوبر .2008

2

بن جوريون �أمام اللجنة ال�سيا�سية للماباي يف  30دي�سمرب  .1950وكان ينتقد بع�ض الأ�صوات يف حزبه
التي تنادي ب�إجبار �أطفال اليهود العرب على تلقي الرتبية والتعليم العلماين� ،أر�شيف حزب العمل.

3

�إحدى اليهوديات الأملانيات بعد هجرتها �إىل �إ�رسائيل عام  ،1979انظر:

4
5

L. Fleischmann, “Ich bin Israelin: Erfahrungen in einem orientalischen Landˮ
(München, 1990): 54.
J. Shuval, “The Structure and Dilemmas of Isreali Pluralismˮ, in: The Israeli
State and Society: Boundries and Frontiers (New York, 1989): 223-225.

زعماء الدولة من الـ  Chalutzimكانوا من يهود ال�رشق ،الذين نظر �إليهم يهود الغرب «يهود غرب
�أوروبا» على �أنهم ثقافة �رشقية �أقل �ش�أنًا .ويف فل�سطني قاموا مب�ضاهاة �أنف�سهم مع غرب �أوروبا ،واعتربوا
�أنف�سهم حاملي �شعلة الثقافة الأوروبية الغربية يف ال�رشق .انظر:

S. E. Aschheim, Brothers and Strangers: The East European Jew in German and
German Jewish consciousness, 1800-1923 (London, 1982): 3-100.

6

للمزيد عن م�شاركة اليهود العرب يف نظام الهيمنة ،انظر اجلدول يف امللحق.

7

للتفا�صيل الدقيقة حول هذا املو�ضوع ،انظر ب�صفة خا�صة:

I. Even-Zohar, “The Emergence of a Native Hebrew Culture in Palestine: 18821948ˮ. Studies in Zionism 4: 167-184. (October 1981): 167ff.; Y. Zerubavel,
Recovered Roots: Collective Memory and the Making of Israeli National
Tradition (Chicago/London, 1995).

 ر�ؤية معرفية..اليهود العرب يف �إ�سرائيل

 يف.Theodor Lessing )1933-1872( يدور الأمر هنا حول الفيل�سوف الأملاين تيودور لي�سينج
.كتابه «كره الذات اليهودية»؛ حيث �أمدنا بتحليل نف�سي ملثقفني يهود يف �أملانيا كانوا يعانون من كره الذات
: قارن،للمزيد عن تيودور لي�سنج

8

Th. Lessing, Der jüdische Selbstbass (Berlin, 1930): 51.

9

E. Hieronimus,Theodor Lessing: Eine Lebensskizze (Hannover, 1972): 3-13;
Paul Mendes-Flohr, J. Reinharz, The Jew in the Modern World: A Documentary
History (New York, 1980): 239.

.2000  �إبريل12  بتاريخ، مناق�شة يف اجلامعة العربية، كيمرلينج10
T. Herzl, “Altneulandˮ, in: Wenn ihr wollt, ist es kein Märchen, Athenäum 11
(Königstein/Ts. 1985): 39.
Ibid., S. 41. 12
M. Selzer, The Aryanization of the Jewish State (New York, 1967): 42ff. 13
T. Herzl, “Altneulandˮ: 52. 14
Ibid., S. 161. 15
T. Herzl, “Der Juden Staatˮ, in: Wenn ihr wollt, ist es kein Märchen, Athenäum 16
(Königstein/Ts. 1985): 213.
A. Timm, Israel Geschichte des Staates seit seiner Gründung (Bonn, 1998): 3; 17
J. H. Schoeps, Theodor Herzl und die Drefus-Affäre (Wien, 1995): 11.

: انظر، للمزيد عن ارتباط اليهود ال�رشقيني بال�رشق18

S. E. Aschheim, Brothers and Strangers: 3-57.

: انظر، وعالقات ال�صهيونية بيهود ال�رشق، للمزيد عن و�ضع يهود ال�رشق ليهود الغرب ولغري اليهود19

S. E. Aschheim, Brothers and Strangers: 3-31, 80-99.

Z. Jabotinsky, Ketuvim [Schriften] (Tel Aviv und Jerusalem, 1947) Bd. 7: S. 221. 20

.68 :1965  �أكتوبر5  بتاريخ،Look  بن جوريون يف �أحد اللقاءات مع ال�صحيفة الأمريكية21

358

الف�صل الرابع

D. Patterson, The Hebrew Novel in CƷarist Russia (Edinburgh, 1964): 202-203. 22
D. Ben Gurion, Israel: Volk und Staat (Zürich, 1960): 47. 23

 24جمع املنفيني كان موجو ًدا بالفعل يف الإعالن الت�أ�سي�سي للدولة يف  14مايو  ،1948ولكنه مل يتحول �إىل
قانون (� )hoq haschvutإال يف  11يوليو  .1950وفقًا لهذا القانون كان من حق كل يهودي الهجرة �إىل
�إ�رسائيل واحل�صول على اجلن�سية الإ�رسائيلية .انظر يف ذلك:
D. Ben Gurion, Israel: Volk und Staat: 50-54; Letters to Paula (London, 1971): 4.

D. Ben Gurion, Zionistische Alija- Politik (Berlin, 1934): 5-6. 25
 26بن جوريون يف اللجنة التنفيذية للماباي ،يف  3دي�سمرب  ،1947يف �أر�شيف حزب العملArchiv der :
.Arbeiterpartei , 23/47
Ibid. 27

 28هذه اخلطط كانت حمور االجتماع الثاين ،االجتماع الأول عقد يف  14يناير � ،1948أما االجتماع الثاين

فكان بتاريخ  21يناير  .1948انظر يف ذلك �أر�شيف حزب العملArchiv der Arbeiterpartei, :
.7/24/48

.Ibid 29
D. Ben Gurion, “The Call of Spirit in Israelˮ, in: Government Year-Book of the 30
State of Israel (Jerusalem, 1951-1952): 124-126; 165-167.

 31قارن يف ذلك �أر�شيف اللجنة التنفيذية ال�صهيونية:

Archiv der zionistischen Zentrale (hazioni hamirkazi): 5/321, 5/322.

 32بروتوكول «حم�رض جل�سة» جل�سة اللجنة التنفيذية للوكالة اليهودية ،بتاريخ � 18أغ�سط�س  ،1948يف
�أر�شيف اللجنة التنفيذية ال�صهيونية:
Archiv der zionistischen Zentrale: 45/2.

 33بروتوكول «حم�رض جل�سة» جل�سة اللجنة التنفيذية للوكالة اليهودية ،بتاريخ  22يونية  ،1948يف �أر�شيف
اللجنة التنفيذية ال�صهيونية.Archiv der zionistischen Zentrale: 45/2 :
 34بروتوكول «حم�رض جل�سة» جل�سة اللجنة التنفيذية للوكالة اليهودية ،بتاريخ � 4إبريل  ،1949يف �أر�شيف
اللجنة التنفيذية ال�صهيونية:
Archiv der zionistischen Zentrale: 46/2.

359

اليهود العرب يف �إ�سرائيل ..ر�ؤية معرفية

 35بروتوكول «حم�رض جل�سة» جل�سة اللجنة التنفيذية للماباي ،يف �24أغ�سط�س .48/25 ،1948
 36وبذلك تخطى هذا العدد الأعداد املقرتحة من قبل جلنة الهجرة .فقد اقرتحت اللجنة قبيل �إعالن الدولة
عدد  100.000مهاجر �سنو ًّيا ،انظر بروتوكول «حم�رض جل�سة» جل�ستي جلنة الهجرة ،الأوىل بتاريخ 14
يناير  ،1948والثانية بتاريخ  21يناير  ،1948يف �أر�شيف حزب العمل:
Archiv der Arbeiterpartei: 7/24/48.
Gelblum, Haaretz, 13 April 1949. 37
متنكرا وبتكليف من جوزيفتال  ،Josef Talاختلط ال�صحفي �آري جلبلوم  Aryeh Gelblumباملهاجرين؛
ً
حتى يتمكن من احلكم على �أو�ضاعهم احلياتية T. Segev, 1949: The First Israelis (London, 1986):
جديدا ملدة �شهر»،
مهاجرا
 .124-125وفيما بعد كتب ل�صحيفة ها �آرت�س خم�سة ع�رش مقالاً حتت عنوان «كنت
ً
ً

وقد قام بن�رش هذه املقاالت يف الفرتة ما بني � 13إبريل � 1949إىل  20مايو  .1949وقد �أثرت هذه املقاالت يف
الر�أي العام الإ�رسائيلي فيما يتعلق باملهاجرين اجلدد ،و�أدت �إىل جدال عنيف حول مدى �صحة ر�أي جلبلوم حول
املهاجرين.

 38بروتوكول «حم�رض جل�سة» جل�سة اللجنة التنفيذية للوكالة اليهودية ،بتاريخ  29مار�س  ،1949يف �أر�شيف
اللجنة التنفيذية ال�صهيونية:
Archiv der zionistischen Zentrale: 5/324.

 39بينخا�س الفون يف جل�سة املاباي ،بتاريخ � 22إبريل  ،1949يف �أر�شيف حزب العمالArchiv der ،
.Arbeiterpartei, 49/24

 40هذه املقولة مل �أجدها نابعة مبا�رشة من جوزيفتال .وي�ستند االقتبا�س على ال�سرية الذاتية جلوزيفتال

Ch. Lufbahn, ʼIsch joze el Achiw [Ein Mann zieht gegen seinen Bruder] (Tel Aviv,
1969): 4.

وقد اعتمد بن جوريون على هذه املقولة عند و�صفه �أ�صوات املجتمع الإ�رسائيلي ،و�إن كان قد ا�ستخدم
�صياغة �أخرى« :كلنا نحب الهجرة ،ولكن البع�ض منا فقط هو من يحب املهاجرين»،
D. Ben Gurion, “The call of spirit in Israelˮ: XXXIII.
 41بروتوكول «حم�رض جل�سة» اجلل�سة ،بتاريخ  19يونية  ،1949يف �أر�شيف اللجنة التنفيذية ال�صهيونية:
Archiv der zionistischen Zentrale: 45/2.

Ibid. 42

� 43أبراهام جرانوت؛ رئي�س احلزب التقدمي ،يف �إحدى جل�سات اللجنة التنفيذية ال�صهيونية يف القد�س بتاريخ
 24مايو  1950يف �أر�شيف اللجنة ال�صهيونية املركزية ،بدون رقم توثيق.

360

الف�صل الرابع

 44هكذا انتقد ع�ضو حزب املاباي ال�سيا�سي �إليعازر ليفي � Eliezer Livnehسيا�سة الهجرة غري املحددة وغري
املقننة ،التي حتول حق الهجرة �إىل حق التطفل ،يف �صحيفة دافار  ،Davarبتاريخ  9دي�سمرب .1951
T. Segev, 1949 - haJisraʼelim harischonim [1949: die ersten Israelis] ( Jerusalem, 45
1984): 106.
M. Zuckermann, “Die Parzellierung der Shoa- Erinnerung im heutigen Israel vom 46
historischen Ereignis zum Gegnstand ideologischer Projektionˮ, in: Gebrochene
Identitäten: zur Kontroverse um kollektiven Identitäten in Deutschland, Israel,
Südafrika, Euopa und im Identitätenkampf der Kulturen (Opladen, 1999): 52.

 47بن جوريون يف بيان لوزير اخلارجية الإ�رسائيلي ،يف  12مار�س  ،1949يف �أر�شيف الدولة.130 ،
.3/2447/02

Ibid. 48

وميكن االطالع على مزيد من الأقوال حول �أهمية ت�أمني الهجرة؛ حيث جندها يف :بن جوريون يف جل�سة �أمام
املاباي ،بتاريخ � 22إبريل  ،1949يف �أر�شيف حزب العمل،Archiv der Arbeiterpartei, 2, 24/49 ،
ويف حما�رض جل�سات اللجنة التنفيذية للماباي ،بتاريخ  22و 23يوليو  ،1949يف �أر�شيف حزب العمل،
.Archiv der Arbeiterpartei, 11/2/1 ; Ben Gurion 1951-1953: 104-108, 119-144

 49بن جوريون يف �أحد خطبه حول دولة �إ�رسائيل واحلركة ال�صهيونية يف جل�سة اللجنة التنفيذية ال�صهيونية يف
القد�س ،بتاريخ � 24إبريل  .1950انظر.Ben Gurion, D. Chazon veDerech, Band I: 167 :
 50بن جوريون يف مذكراته ،بتاريخ  29يناير  ،1951يف �أر�شيف معهد بحوث بن جوريون يف:
Sde Boker (Archijon haMichon li Moreschit David ben Gurion).

� 51إن الهجرة املحبذة واملف�ضلة �سواء من الوكالة اليهودية �أو من احلكومة كانت من الأجزاء الأوروبية من
االحتاد الأوروبي ،بولندا ،واملجر وت�شيكو�سلوفاكيا� ،أما الهجرات الأقل اهتما ًما فكانت تلك القادمة من
حتديدا هو ما ا�ستغله بن جوريون حينما �أراد �إقرار �سيا�سته اخلا�صة بالهجرة
رومانيا وبلغاريا .وهذا املوقف
ً
غري املقيدة وغري املقننة .انظر يف ذلك:
T. Segev, 1949: The First Israelis (London, 1986): 95-154; D. Hacohen, “Mass
Immigration and the Israeli political System 1948-1953ˮ, in: Studies in Zionism,
vol. 8, no. 1 (1987): 102-106.

 52رفائيل يف جل�سة اللجنة التنفيذية ال�صهيونية بتاريخ � 10إبريل  1949يف �أر�شيف اللجنة ال�صهيونية املركزية.
وب�صورة م�شابهة لذلك كرر رافائيل يف جل�سة اللجنة التنفيذية ال�صهيونية ،بتاريخ � 29إبريل ،1949

361

اليهود العرب يف �إ�سرائيل ..ر�ؤية معرفية

كلماته املتعلقة بالهجرة من �شمال �إفريقيا« :كلنا متفقون على �أننا ال نرغب �أن يكون ه�ؤالء القادمون من
�شمال �إفريقيا هم م�صدرنا الوحيد للهجرة».
 53جل�سة اللجنة التنفيذية ال�صهيونية ،بتاريخ  12مار�س  ،1949يف �أر�شيف اللجنة ال�صهيونية املركزية.
 54مو�شي �شارت يف تقرير لوزير اخلارجية حول مقابلته مع نائب وزير اخلارجية ال�سوفيتي في�شين�سكي
 ،Vyshinskyبتاريخ  12دي�سمرب  ،1948يف �أر�شيف الدولة .8/2502/130.11
 55ن�سخة من اخلطاب ،بتاريخ � 2أكتوبر  ،1949حمفوظ يف دفرت املو�ساد يف �أر�شيف اجلي�ش الإ�رسائيلي
(.372/14 ،)Archijon Zahal
 56بر�سيت�س يف الكني�ست ،بتاريخ  6مار�س  ،1950بروتوكول «حم�رض اجلل�سة»Divrei Knesset, Band IV, :
.S. 940

57

D. Ben Gurion, “Jewish survivalˮ, in: Government Year-Book of the State of
Israel, Jerusalem, 1953-1954: 15.

هذه املقولة ت�أخذ حمل الوثيقة الر�سمية؛ لأن بن جوريون قد كتبها يف �إطار �إحدى اخلطب للحولية احلكومية
للدولة � .Government Yearbookأما الأمر املثري لالهتمام �أنه لدينا ترجمة باللغة الأملانية للخطبة
بكاملها يف:
D. Ben Gurion, Israel: Volk und Staat (Zürich, 1960).

حد ما على النحو التايل« :لقد واجهت الدولة
�إال �أن هذا املقطع قد متت ترجمته ب�صورة غري كاملة �إىل ٍّ
عن�رصا من الأعراق الأرقى  -اليهود الأوروبيني  -قد برز بقوة واحتل
م�شكلة خطرية «م�شكلة عرقية»؛ لأن
ً
كل الوظائف العليا» .قارن:
D. Ben Gurion, Israel: Volk und Staat, Zürich: 73.

 58بن جوريون يف مذكراته ،بتاريخ � 2سبتمرب � ،1949أر�شيف بن جوريون يف معهد درا�سات بن جوريون
يف .Sde Boker
 59بن جوريون يف مقابلة �صحفية يف مكتبه ،بتاريخ � 11أكتوبر  ،1949انظر:

Ben Gurion, D. Chazon veDerech, Band I: 280, Staatsarchiv (Archijon haMedina).

 60قارن :بن جوريون يف الكني�ست ،بتاريخ  14فرباير  ،1951بروتوكول «حم�رض جل�سة» الكني�ست:
Knesset-Protokolle (Divrei haKnesset) 1951: 1102.

T. Herzl, “Altneulandˮ: 52. 61

362

الف�صل الرابع

D. Ben Gurion, Netzach Jisrae’el [Die Ewigkeit Israels] (Jerusalem, 1954): 34. 62
Ibid., S.37. 63
T. Segev, 1949 - haJisraʼelim harischonim [1949: die ersten Israelis] (Jerusalem, 64
1984): 168.

 65لقد ذكر �سيجيف �أن هذه الوثيقة مل تتجاهلها دائرة الهجرة ،ويدعم ذلك بوجود عدد من الن�سخ ن�سخت
من الن�ص الأ�صلي لإمكانية ن�رشها .انظر.Ibid :
 66انظر املناق�شات يف «املاباي ،الهي�ستادروت وم�شكالت احلكومة» يف �أر�شيف حزب العمل Archiv dr
 .Arbeiterpartei 7/69/48هذه املقولة التي �أطلقها بريل مل تكن مقولة حم�سوبة العواقب؛ لأن نف�س هذا

أي�ضا حتدث عن دور
املوقف اتخذه بريل �أثناء اجلدال حول �رضورة ا�ستجالب يهود اليمن �إىل �إ�رسائيل .وهنا � ً
اليهود اليمنيني باعتبارهم �أيدي عاملة رخي�صة يف �إ�رسائيل ،قارن يف ذلك :جل�سة اللجنة التنفيذية للوكالة
أي�ضا يف
اليهودية مع نائب املاباي� ،أر�شيف حزب العمل  .Archiv der Arbeiterpartei/69/48انظر � ً
ذلك:
Y. Nini, TemanveZion [Der Jemen und der Zionismus] (Tel Aviv, 1982): 284.

أي�ضا:
 67اللجنة التنفيذية ال�صهيونية ،بتاريخ � 24أكتوبر  ،1948يف �أر�شيف اللجنة ال�صهيونية املركزية .قارن � ً
Y. Nini, TemanveZion: 284.
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ا�ستمع لهذا العار :نعم� ،إنهم الأ�شكناز ،لقد �أعطونا منازل� ،أعطونا الأعمال
القذرة� ،أعطونا التعليم و�أخذوا منا احرتام الذات .و�إال ملاذا ُجلب �آبا�ؤنا �إىل �إ�رسائيل؟ تريد
�أن تعرف ال�سبب� ،س�أذكر لك ال�سبب .و�أنت لن تكتبه بكل ت�أكيد .ف�أنت ،وبكل ثقة،
�ستت�صور �أنه حتري�ض .ولكني �سوف �أقول لك ملاذا؛ لإجناز الأعمال القذرة ،وهل تعرف
ملاذا؟ يف ذلك الوقت مل يكن لديكم العرب ،فا�ستغللتم �آباءنا كمنظمي حركة املرور،
أي�ضا ك�رشطة .لقد ا�ستغللتم �آباءنا ليكونوا
وكخدم ،وكعمال طوارئ .كما ا�ستخدمتموهم � ً
عربكم .اليوم �أنا رئي�س عمال ،وهو �صاحب عمل خا�ص .وهذا هناك مقاول نقل ،وهو
أي�ضا �صاحب عمل خا�ص وم�ستقل .وهو يعي�ش على فتات ما يرتكه (الـ�سوليل بونيه) �أي
� ً
«احتاد �رشكات النقل» .ولكن ما هذا؟ ف�إذا ما �أعدنا الأرا�ضي «املحتلة» ،فلن يعود العرب
للعمل ،الأمر الذي �سوف يعيدنا جمد ًدا للعمل القذر .لذا ،فمن �أجل هذا �سوف مننعكم
من �إعادة الأر�ض املحتلة .انظر :ابنتي تعمل الآن يف �أحد امل�صارف «البنوك» ،وكل م�ساء
ي�أتي �أحد العرب لينظف البنك� .أنتم تريدون الآن �أن تُطرد ابنتي من البنك لتعمل على
�آلة ن�سج� ،أو لتنظف الأر�ض اً
بدل من العربي .مثلما كانت �أمي ،التي كانت خادمة تنظف
لكم .من �أجل ذلك ،فنحن نكرهكم هنا .طاملا مناحيم بيجن يف ال�سلطة ،ف�إن ابنتي ب�أمان
يف عملها بالبنك .ف�إذا ما عدمت� ،ستلقون بنا جمد ًدا �إىل �أدنى الدرجات وامل�ستويات»� .أحد
اليهود العرب يف حديث مع الكاتب الإ�رسائيلي ذي الأ�صل الأ�شكنازي عامو�س عوز.1

املدخل
تعميما عن الأ�سباب التي ت�ؤدي �إىل نهاية هيمنة �إحدى الطبقات
�إذا ما حتدثنا
ً
االجتماعية على الأخرى ،فيجب �أن ن�شري �إىل ما ذكره جرام�شي حول �أزمة الهيمنة
التي �ساعدت هي نف�سها على �إنهاء الهيمنة .داخل الإطار العام للر�أ�سمالية – باعتبارها
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�أزمة على الدوام – اهتم جرام�شي بفهم وتف�سري �أزمات �سيا�سية حمددة ،بدون �إرجاع
تلك الأزمات للأ�س�س االقت�صادية للر�أ�سمالية .فبالن�سبة جلرام�شي تعد �أزمة الهيمنة �أزمة
جمتمعية و�سيا�سية يف املقام الأول ،مل تنبثق من �أ�س�س اقت�صادية .لذا فقد الحظ ما يلي:
ميكن ا�ستبعاد �أن الأزمات االقت�صادية املبا�رشة تنطوي يف ذاتها على وقائع و�أحداث
�أ�سا�سية؛ فهي ميكنها فقط �أن تكون مبثابة الرتبة املواتية النت�شار �أمناط وو�سائل معينة للتفكري
وطرح وحل الت�سا�ؤالت احلا�سمة الالزمة للتطور التام والكامل حلياة الدولة.2
يرتبط التفكري وطرح وحل الت�سا�ؤالت احلا�سمة اخلا�صة بتطور احلياة املجتمعية
ب�صفة خا�صة بعملية الهيمنة يف دالالتها �سواء مع املجتمع ال�سيا�سي �أو املجتمع املدين على
حد �سواء.
ٍّ
ثم يت�ساءل جرام�شي عن م�ضمون االنق�سام بني املمثل وجهة التمثيل ،هذا االنق�سام
الذي حينما يظهر بهذه الطريقة احلادة ،تنحل بع�ض املجموعات االجتماعية من �أحزابها
ح�سا�سا
التقليدية؛ لأنها مل تعد ترى �أن تلك الأحزاب تعرب عنها ومتثلها .وي�صبح الو�ضع
ً
ومتاحا
مفتوحا
وخطريا� ،إذا ما حدثت مثل �أزمة التمثيل تلك؛ حيث ي�صبح املجال
ً
ً
ً
للحلول العنيفة ولأن�شطة القوى الغام�ضة املمثلة من خالل رجال من ذوي الر�ؤى �أو
الكاريزما� .3إن ظاهرة مثل هذا النوع من الأزمات ميكن و�صفه بالعديد من الت�سميات؛
اً
تداول هي �أزمة مبد�أ ال�سلطة والأزمة ال�سيا�سية .ومن الناحية العملية ،ف�إن
�أكرث امل�سميات
مثل هذه الأزمات تربز ال�صعوبات املتزايدة يف ت�شكيل احلكومة واحلفاظ على بقائها
وا�ستقرارها .ويف �أوقات مثل هذه الأزمات تتزايد الأحزاب ،ويف الوقت نف�سه تعاين
هذه الأحزاب وب�صورة دائمة من �أزمات �أخرى داخلية.4
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�إن �أزمة الهيمنة ت�ؤدي �إىل نهاية الهيمنة ،وذلك حينما تفقد جمموعة الهيمنة �سلطتها
وت�أثريها على املجتمع ،حينما ي�صبح �إجماع الآراء بدوره الت�أثريي ،والذي ي�شكل
ترابط املجتمع داخل نظام الهيمنة ،غري ذي ت�أثري وفاعلية .ف�إذا كان معنى الهيمنة هو
�سيادة وقيادة اجلموع� ،إذن فنهاية الهيمنة تعني فقدان ذلك الدور القيادي .وبذلك ف�إن
جمموعة الهيمنة هنا مل تعد تقود ،و�إمنا حتكم فقط� .إن �إجماع الآراء الذي يح�رض اجلموع
طوعا حتت مظلة نظام الهيمنة ،مل يعد له ت�أثري وفاعلية حينما تتباعد اجلموع الغفرية عن
ً
5
الأيديولوجية التقليدية لنظام الهيمنة ،وتفقد الإميان مبا كانت ت�ؤمن به من قبل .
�إذن ،فنهاية الهيمنة وفقًا جلرام�شي مل تنتج مبا�رش ًة نتيجة للأزمات االقت�صادية .فهي
ميكن �أن يكون لها �أ�سباب وم�سببات خمتلفة تب ًعا للمكان والزمان .وب�صفة عامة ،ف�إن نهاية
الهيمنة حتدث �إذا ما �أخفقت جمموعة الهيمنة يف ممار�سة �سيا�سية هامة؛ بحيث تطلب
أي�ضا
نوعا من الإجماع �أو املوافقة اجلربية على ن�سبة كبرية من اجلماهري� ،أو � ً
�أو تفر�ض ً
لأن ن�سبة عري�ضة من اجلموع قد خرجت من �سلبيتها ال�سيا�سية وقامت بن�شاط جماهريي
نوعا من الثورة .وبذلك يتكون
�سيا�سي معني �أو طالبت مبطالب ما؛ بحيث �أ�صبحت متثل ً
يف املجتمع فراغ �سيا�سي تت�صارع فيه جمموعة الهيمنة القدمية مع املجموعات امل�شاركة
لها �ضد اجلماعات املعار�ضة ،بدون �أن يتمكن �أحد من ملء هذا الفراغ ال�سيا�سي� .أما
�أهم ما مييز هذه احلقبة هو ال�رصاع الطبقي .وتن�ش أ� هذه الأزمة يف حالة موت وانهيار نظام
الهيمنة القدمي دون �أن يكون نظام الهيمنة اجلديدة قد جاء للعامل بعد.
يجب علينا الآن �أن نقوم بتطبيق فكرة جرام�شي اخلا�صة بنهاية الهيمنة على املجتمع
الإ�رسائيلي .لقد متكن ال�صهاينة الي�ساريون بزعامة ديفيد بن جوريون ،منذ ثالثينيات
القرن املا�ضي حتى الن�صف الثاين من �سبعينيات القرن الع�رشين من ت�أ�سي�س نظام هيمنة
يف �إ�رسائيل� .6أما خ�صوم نظام الهيمنة فكانوا يف املقام الأول الإ�صالحيني امللتفني
حول جابوتن�سكي ،والحقًا حول مناحيم بيجن .فالإجماع الوحيد كان يف الو�ضع
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التاريخي لليهود .ولأنهم كانوا م�ضطهدين ويعانون من التمييز العن�رصي يف �أوروبا،
فقد �سعوا للح�صول على الأمان يف املنطقة العربية .لذا فكان الرف�ض الذي واجهته
الدولة ال�صهيونية النا�شئة حدي ًثا من اجلانب العربي مبثابة الطوق الذي حافظ على متا�سك
املجتمع الإ�رسائيلي� .إال �أن هذا الإجماع قد بد�أ ينهار يف الن�صف الثاين من �ستينيات القرن
الع�رشين يف �أعقاب حرب  .1967كما عملت بع�ض التجليات والظواهر املماثلة على
�إنهاء الهيمنة الأ�شكنازية لل�صهاينة الي�ساريني.
�أحد هذه التجليات �أو الظواهر هو تكون احلركة الدينية الوطنية( ،جو�ش امونيم)
�أي «كتلة املخل�صني» من �صفوف الكتلة الدينية الوطنية ،التي كانت حتى ذلك الوقت
ونظرا لأن �أيديولوجية نظام الهيمنة كانت تنظر �إىل �إ�رسائيل
ترتبط مبجموعة الهيمنة.
ً
تهديدا لهذا امل�رشوع ذي
قوميا ،فقد ر�أت �أن جو�ش امونيم متثل
م�رشوعا
باعتبارها
ً
ً
ًّ
الأ�سا�س القومي وحتوله �إىل م�رشوع قائم على �أ�سا�س ديني وقومي .ووفقًا للجو�ش امونيم،
فيجب �أن حتل �أر�ض �إ�رسائيل حمل دولة �إ�رسائيل .وقويت �شوكة جو�ش امونيم من خالل
تعاونها مع مناحيم بيجن.
ويف هذا الوقت كانت هيمنة ال�صهاينة الأ�شكناز الي�ساريني قد �ضعفت بالفعل
ب�سبب اخلالفات داخل املاباي وغياب ال�شخ�صية القيادية من طراز بن جوريون ،والتي
حا�سما و�رضور ًّيا ال�ستمرار الهيمنة.
كان وجودها ،وفقًا جلرام�شي،
ً
حا�سما ،فبدعمهم ملناحيم بيجن يف
دورا
و� ً
أخريا ،فقد كان دور اليهود العرب ً
ً
انتخابات عام ّ 1977
�سطروا نهاية الهيمنة الأ�شكنازية لل�صهاينة الي�ساريني .فهم من
�أح�رض بيجن لل�سلطة وبذلك ق�ضوا على هيمنة ال�صهاينة الي�ساريني.
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داوود �ضد جالوت
يف الرواية ال�صهيونية الر�سمية لن�ش�أة �إ�رسائيل وكذلك يف املعاجلة الأدبية 7لقيام
وتكرارا
مرارا
ً
دائما ما جند حتى �أعوام قليلة ما�ضية ً
الدولة العربية يف عام  1948كنا ً
النموذج التايل :يف  29نوفمرب  1947قررت اجلمعية العامة للأمم املتحدة ،وبعد
حماوالت م�ضنية امتدت ل�سنوات من �أجل و�ضع حد لأزمة فل�سطني� ،أن يتم تق�سيم البالد
�إىل دولة يهودية ودولة فل�سطينية .يف الوقت الذي قبل فيه اجلانب ال�صهيوين هذا القرار
على الرغم من التنازالت امل�ؤملة التي ت�ضمنها هذا االختيار ،رف�ضه قادة الدول العربية
�رصيحا وهددوا باللجوء للمواجهة الع�سكرية يف حالة تنفيذ هذا القرار .ولكن مل
رف�ضا
ً
ً
أي�ضا االنتداب الإجنليزي الذي بذل �أق�صى
يرف�ض هذا القرار اجلانب العربي فقط ،و�إمنا � ً
جهده لو�ضع العراقيل والعقبات �أمام تكوين الدولة اليهودية .وبعد فرتة وجيزة من �إعالن
قرار التق�سيم ،بد�أ الفل�سطينيون حتت القيادة املتع�صبة للمفتي احلاج �أمني احل�سيني مدعو ًما
بالآالف من املتطوعني من البالد العربية الأخرى بتوجيه موجة من العنف والإرهاب
�ضد الوجود اليهودي يف فل�سطني ،الأمر الذي ت�صاعد يف البداية �إىل حرب �أهلية ،وبعد
قيام الدولة �أدى �إىل حرب تقليدية باملعنى املتعارف عليه .وبعد اعتماد قرار التق�سيم،
كونت �سبع دول عربية على عجل جبهة موحدة �ضد الدولة النا�شئة بدافع الرغبة يف �إبادة
تلك الدولة الفتية بعد ميالدها و�إلقاء اليهود يف البحر .ولكن خالفًا للتوقعات ،متكن
هذا البلد الفتي وعلى الرغم من النق�ص الع�سكري والعددي من ك�سب احلرب ،فقد
حارب الـ � 700.000ضد  27مليونًا ،متا ًما مثل حرب داوود �ضد جالوت املذكورة يف
الكتاب املقد�س .وبعد هزمية اجليو�ش العربية وقرار وقف �إطالق النار ،حاولت �إ�رسائيل
مرارا حتقيق �سالم �شامل مع الدول املجاورة لها� ،إال �أنها ف�شلت ب�سبب تع�صبهم وتعنتهم.8
ً
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حتولت هذه الرواية ال�صهيونية للأحداث يف �أربعينيات القرن املا�ضي �إىل ما ي�شبه
إجماعا للر�أي ومفهو ًما ما عمل على ترابط املجتمع الإ�رسائيلي �ضد العدو العربي .ويف
�
ً
خدمة ثنائية «داوود ال�ضعيف مقابل جالوت املارد» كحجر �أ�سا�س للبنية االجتماعية
الإ�رسائيلية ،والقائمة على �أن �إ�رسائيل دولة �صغرية «جزيرة م�ساملة ووديعة» مقابل حميط
عربي عدواين ،وبالتايل فقد تكونت الهوية الإ�رسائيلية على مفهوم ال�ضحية وهو املفهوم
الذي ما زال ي�صبغ هوية املجتمع الإ�رسائيلي �إىل اليوم .وهو �أمر �أو�ضحه نوي�شادت حينما
يكتب:
�أجيال عديدة انت�رصت للحياة يف ظل احلروب واملا�ضي والتتبع ،جزء ال يتجز أ�
من مكونات الت�أمل والفهم الذاتي .لقد �صبغت كل حاالت التهديد املوجودة العقلية
أمرا مرب ًجما وكان يحتاج �إىل توتر
اليهودية ب�شدة� .إن تكون وظهور عقلية ال�ضحية كان � ً
ومعاناة اجتماعية .ففي املا�ضي حتول �إىل توجه فكري �رشعي للعقلية وللفكر ولل�سلوك
الإ�رسائيلي.9
املجتمع اخلا�ص ،واملعاناة اخلا�صة ،واملكانة اخلا�صة ،كل ذلك ميثل مركز وب�ؤرة
مهما
�شعورا
وكون معه
ً
الهوية الإ�رسائيليةَّ ،
جماعيا بالعزلة� .إن مقولة بن جوريون «لي�س ًّ
ًّ
ما يقوله اجلوييم  -الغرباء� ،أي غري اليهود  -ولكن املهم هو ما يفعله اليهود» ،10والتي
�أطلقها يف خم�سينيات القرن الع�رشين� ،أ�صبحت متثل اً
أثورا يف اخلطاب ال�سيا�سي
قول م� ً
الإ�رسائيلي .كما �أن �أ�سطورة ال�ضحية تلك ،والتي كان يتم تغذيتها بالعقلية ال�صلبة
واملتحجرة ،كان يتم تثبيتها يف ومع كل حرب يف ال�رشق الأو�سط .وقد اعتمد يف عنفه
على اللجوء املتكرر �إىل املا�ضي� .أما �أ�سطورة خطر «الإبادة اجلماعية على يد العرب» كان
لها �أثر كبري يف تكون الإجماع الإ�رسائيلي يف ع�شية حرب  ،1948فوفقًا لأ�ستاذ التاريخ
الإ�رسائيلي �إيالن بابيه:
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�إنه ي�صور �إ�رسائيل على �أنها تعي�ش يف ظروف ت�شبه �أوروبا يف ع�رص ما قبل املحرقة.
ولتكون ال�ضحية الأبدية ،كما كانت قبل و�أثناء حرب � ،1948سمحت احلكومات
جانبا وجتاهل امل�شقة من
الإ�رسائيلية املتعاقبة ب�رضورة املطالبة بو�ضع ال�رصاعات الداخلية ً
�أجل االحتاد �صفًّا
واحدا يف مواجهة حرب الإبادة التالية.11
ً
�إن �شعور العزلة ،الذي نتج من �رضورة التح�صن والدفاع وكذلك الذكريات احلية
عن فقدان القدرة يف فرتة ال�شتات ،قد �صاغ عقيدة ومفهوم الأمان للدولة ،بالإ�ضافة
للنفقات الع�سكرية الباهظة .الأمر الذي �ضمن ا�ستمرار نظام الهيمنة ،دون �أن يكون
ذلك مو�ضع ت�شكيك .ولقد �شكلت حرب الأيام ال�ستة عام  1967نقطة حتول يف تاريخ
أرا�ض توراتية مقد�سة ،و�إمنا �أبرز
دولة �إ�رسائيل .فالن�رص على العرب مل ميثل فقط ك�سب � ٍ
هذا الن�رص العظيم م�شكلة �أ�سا�سية تتمثل يف زيادة القوة التي تغلغلت يف الإدراك والوعي
اجلماعي.12
�إن الدعائم التي ا�ستند عليها مفهوم داوود �ضد جالوت� ،أي عقلية ال�ضحية،
قد حتولت بعد االنت�صار الكا�سح يف يونية � 1967إىل عقلية االنت�صار .فبهذه احلرب
ا�ستعر�ضت �إ�رسائيل قوتها �ضد العرب ،وانتهى خطر �إبادة العرب والقذف يف البحر من
قبل العرب .ويبدو �أن مفهوم «داوود �ضد جالوت» قد فقد دوره املحفز والفعال الذي
عمل على ربط املجتمع يف ظل نظام الهيمنة .وبرزت امل�شكالت االجتماعية الداخلية
التي كانت متخفية �إىل الر�أي العام� :إن م�ستقبل العالقات مع الدول العربية ،وما يرتبط بها
من ت�سويات ومعاهدات �إقليمية منح للقوى ال�سيا�سية والدينية �أبعا ًدا وم�ضامني جديدة،
أي�ضا م�شكلة اليهود العرقية الداخلية ،واملواجهة اجلديدة للهولوكو�ست كنتيجة
وكذلك � ً
لق�ضية �أيخمان يف بداية ال�ستينيات وما �إىل ذلك .كل هذه التغيريات �شكلت �صعوبات
واجهت ال�صهاينة الي�ساريني الذين كانوا ي�شكلون عن�رص الهيمنة حتى ذلك احلني .ومل
يكن من ال�سهل �إبقاء املجتمع �ضمن �إجماع قومي واحد .وبذلك ت�شكلت بداية نهاية
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هيمنة ال�صهاينة الي�ساريني .و�أ�صبح الأمر جمرد م�س�ألة وقت لتحديد متى و َمن �سيناف�س
على هيمنة ال�صهاينة الي�ساريني.

الدين وال�سيا�سة
لقد ركز التيار الديني القومي جهوده ب�صورة كلية حتى حرب  1967على دوره
ال�سيا�سي الداخلي .فقد �شكلت حرب الأيام ال�ستة اً
كبريا لي�س فقط للتيار الديني
حتول ً
أي�ضا للمجتمع الإ�رسائيلي ب�أ�رسه .وتعك�س كلمات بطل احلرب العلماين
القومي ،و�إمنا � ً
ووزير الدفاع ال�سابق مو�شي ديان هذا التحول على النحو التايل :لقد �أعدنا لكم (�شيلو
أبدا .13وباال�ستيالء
و�أناتوت)  -م�ستوطنتان يف ال�ضفة الغربية املحتلة  -حتى ال ترحلوا � ً
على ال�ضفة الغربية ومرتفعات اجلوالن و�شبه جزيرة �سيناء ،وجد اليهود �أنف�سهم فج�أة يف
قلب �إ�رسائيل طبقًا للرواية التوراتية .تلك املناطق ،التي كان اليهود قد وعدوا بها يف عهد
�إبراهيم مع اهلل ،مثلما و�صف الف�صل اخلام�س ع�رش من �سفر التكوين ،يهودا ،و�سامرية
يتم حتريرهما باالنت�صار .وحرب الأيام ال�ستة عام  1967والأجزاء الكبرية من املناطق
املقد�سة التي مت اال�ستيالء عليها نتيجة لذلك كانت نتيجة لعمل ع�سكري و�سيا�سي� ،إال
�أنها �أثارت موجة من الن�شوة واحلما�سة الدينية .14وكما ف ّعل ن�رص  1967امل�شاعر الدينية
عند اليهود ،فقد منَّى الن�رص على العرب امل�شاعر القومية لدى اليهود العلمانيني.
هذه امل�شاعر الدينية والقومية عرفت �أجيال القيادة اجلديدة كيف ت�ستخدمها
ل�صاحلها .ف�أطلقت �شخ�صيات من داخل قيادة التيار الديني القومي؛ مثل احلاخام ت�سفي
يهوذا كوك ،وحنان بورات ،واحلاخام مو�شي ليفنجر ،على حرب  1967ا�سم «حرب
التحرير واخلال�ص» .وعلى خلفية مثل تلك الت�رصيحات ظهرت �أيديولوجية جديدة.
ومل تعد قيادة التيار الديني القومي ترى �أنه من واجبها حماية �إ�رسائيل من خالل حتالفها
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مع ال�صهاينة العلمانيني الي�ساريني ،و�إمنا من خالل حتقيقها لأر�ض �إ�رسائيل املذكورة يف
التوراة .ومل تعد �أيديولوجية ال�صهيونية العلمانية القدمية هي التي حتدد ممار�سات و�أعمال
التيار الديني القومي ،و�إمنا �أيديولوجية دينية جديدة ت�صبغ فكر وت�رصف التيار الديني
القومي .ومتت �صياغة هذه الأيديولوجية اجلديدة للتيار الديني القومي مب�صطلحات دينية.
فال�ضفة العربية املحتلة �أ�صبحت ت�سمى «يهودا و�سامرية» �أو (يي�شا)� ،أي مناطق واجبة
دينيا� .15أما م�صطلح دولة �إ�رسائيل  Medinat Israelفقد حل حمله امل�صطلح
اال�ستيطان ًّ
الأكرث �شعبية
و�شيوعا بالتوراة �أر�ض �إ�رسائيل  .Land of Israel – Eretz Israelفما
ً
كان ينبغي خلقه هو هوية يهودية ولي�س هوية �إ�رسائيلية .ودولة �إ�رسائيل الدينية يجب �أن
حتل حمل دولة �إ�رسائيل العلمانية.
حتى تتمكن الأمة اليهودية من ا�سرتداد حدودها التاريخية – التوراتية ،طلب
احلاخام مو�شي ليفنجر و�أتباعه من جرنال عوزي ناركي�س ()1997 – 1925؛ قائد
املنطقة الو�سطى وامل�سئول عن مدينة اخلليل بق�ضاء ليلة عيد الف�صح فقط يف منطقة
اخلليل املحتلة حدي ًثا .وبعدما وعد احلاخام ليفنجر اجلرنال �أن يرتك اخلليل مبا�رشة بعد
عيد الف�صح ،ح�صل هو و�أتباعه على ت�رصيح بالبقاء ملدة يوم واحد يف اخلليل� .إال �أنه
بعد عيد الف�صح نق�ضت هذه املجموعة وعدها الذي قطعته ،و�أعلنت نف�سها مبثابة �أول
امل�ستوطنني؛ من �أجل �إعادة �إحياء اجلماعات اليهودية يف اخلليل .16وا�ستمر الأمر خم�س
�سنوات كاملة حتى حتولت مبادرة ليفنجر �إىل حركة ذات ت�أثري ونواة اال�ستيطان اليهودي
يف ال�ضفة الغربية املحتلة .ومل ي� ِأت هذا التحول نتيجة النت�صار ع�سكري م�ؤثر ،17و�إمنا
بعد الهزمية الإ�رسائيلية املريرة يف حرب يوم ال�ساد�س من �أكتوبر  .18 1973بالإ�ضافة
للأخطاء الع�سكرية ال�شديدة ،التي �أدت �إىل مفاج�أة اجلي�ش الإ�رسائيلي مفاج�أة تامة بتوغل
القوات امل�سلحة امل�رصية �إىل داخل �شبه جزيرة �سيناء ،كان على الإ�رسائيليني مواجهة �صدمة
�أخرى .فقد �ساوت الأمم املتحدة بني ال�صهيونية والعن�رصية ،الأمر الذي �صنف امل�رشوع
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ال�صهيوين على �أنه �أيديولوجية مبتذلة متدنية الرتبة .بالن�سبة لقيادة حركة جو�ش اميونيم
حتديدا هو التوقيت الأن�سب ملواجهة وحتدي ال�صهيونية .يف تلك
كان ذلك التوقيت
ً
اللحظة اهتزت فيها ثقة ال�صهاينة العلمانيني ،ا�ستغل ه�ؤالء الذين �أطلقوا على �أنف�سهم ا�سم
وكالء الرب «املنحة اللحظية» مدفوعني بقناعتهم بالوجود �أو الكيان اخلفي لل�صهيونية
وحتولها املتوقع وتفوقها املنتظر .وقام ن�شطاء حركة جو�ش اميونيم ب�إن�شاء قاعدة لهم يف
�سب�سطية بق�ضاء مدينة نابل�س الفل�سطينية ،وهي حمطة قطار مهجورة كانت ترجع للع�رص
العثماين ،وتقع بالقرب من �أطالل العا�صمة القدمية املذكورة يف التوراة لإ�رسائيل.
وب�صورة موازية لهذا الفعل ،تولت حركة جو�ش اميونيم القيادة داخل التيار الديني
القومي ،و�أعلنت عن ا�ستعدادها للتعاون مع مناحيم بيجن؛ املناف�س الرئي�سي ملجموعة
الهيمنة اخلا�صة بال�صهاينة الي�ساريني .بذلك ت�شدد وتطرف التيار الديني القومي وتخلى
خطوة بخطوة عن دعمه ال�سابق لنظام الهيمنة.

املنبوذ :مناحيم بيجن
لقد ترك املعار�ض الرئي�سي لنب جوريون؛ ال�سيا�سي الراديكايل فالدمري جابوتن�سكي
( )1940 – 1880وراءه جمموعة �صغرية غري ذات �أهمية باملرة ،والتي �أعلنت نف�سها
على �أنها حركة �إ�صالحية وخ�صم لنظام الهيمنة اخلا�ص بال�صهاينة الي�ساريني .وقد تلخ�ص
دور جابوتن�سكي يف �إر�ساء �أ�س�س حركة �صهيونية تنادي ب�إ�رسائيل املمتدة عرب �ضفتي
نهر الأردن .لقد كان متطرفًا ،وكان على العك�س من بن جوريون ال يعرتف ب�أية ت�سوية
�إقليمية .19وقد حال موته دون �أن ي�ؤ�س�س احلركة الإ�صالحية �أو يطورها� .إال �أن هذا
العمل قام به تلميذه مناحيم بيجن .ف�إذا ما كان جابوتن�سكي هو امل�ؤ�س�س والأب الروحي
للحركة الإ�صالحية ،ف�إن بيجن هو مهند�سها.
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لقد ولد مناحيم بيجن يف � 16أغ�سط�س  1913يف مدينة بري�ست ليتوفي�سك
«بري�ست احلالية» ،والتي كانت �آنذاك تابعة لرو�سيا ،ولكنها �أ�صبحت بعد احلرب العاملية
الأوىل تابعة لبولندا .ويف بري�ست عاي�ش ابن العائلة اليهودية املتدينة ال�رصاع املت�صاعد ذا
الدوافع الوطنية بني اليهود ،والأملان ،والأوكرانيني ،والبولنديني .يف البداية تلقى الفتى
دينيا يهود ًّيا تقليد ًّيا وذلك قبل �أن ير�سله والداه �إىل مدر�سة ثانوية بولندية؛
بيجن
ً
تعليما ًّ
أوروبيا دنيو ًّيا .وهناك واجه �أول جتاربه مع معاداة ال�سامية من املعلمني
تعليما �
حيث تلقى ً
ًّ
والطالب .تلك التجربة التي دفعته لالنخراط يف ال�سيا�سية .يف البداية ان�ضم �إىل حركة
احلار�س ال�صغري (ها�شومري هات�سعري) ،وهي جماعة �صهيونية ذات توجه مارك�سي� .إال
�أنه ويف ال�ساد�سة ع�رشة من عمره حتول �إىل بيطار ،20وهو التنظيم ال�شبابي للإ�صالحيني،
والذي كان ير�أ�سه �آنذاك جابوتن�سكي .21وقد �أح�س بيجن نف�سه م�أخو ًذا بقيم بيطار:
القومية ،والنظام والقوة الع�سكرية .تلك القيم ،بالإ�ضافة لل�شخ�صية الكاريزمية
جلابوتن�سكيّ ،
�شكلت وبلورت فرتة �شباب بيجن.
وبعدما �أنهى درا�سة القانون يف جامعة وار�سو ،توىل زعامة حركة بيطار بالعا�صمة
البولندية ،والتي كانت ت�ضم �آنذاك  70.000ع�ضو .22ويبدو �أن بيجن مل يكن ينتوي
أبدا مغادرة بولندا� ،إال �أن اندالع احلرب العاملية الثانية وفقدان بيجن لوالديه ولأخيه
� ً
الأكرب غيرَّ خططه تلك .فقد ان�ضم �إىل اجلي�ش البولندي ومت �إر�ساله �إىل فل�سطني .وهناك
قوى من ن�شاطه ال�سيا�سي يف احلركة الإ�صالحية املعار�ضة لنب جوريون .فنظر �إىل
الربيطانيني على �أنهم �أعداء كانوا يقفون �ضد تكوين الدولة اليهودية .فلي�س من خالل
التعاون امل�شرتك مع الربيطانيني مثلما يرى ال�صهاينة الي�ساريون بزعامة بن جوريون،
و�إمنا – وفقًا لر�أي بيجن –  من خالل العمل الع�سكري ميكن دفع الربيطانيني دف ًعا
لإعالن ت�أ�سي�س دولة يهودية .ومن هذا املنطلق ،ان�ضم عام  1930لإحدى املنظمات
التي �أ�س�سها بع�ض الإ�صالحيني وكان يطلق عليها ا�سم �إرجون ت�سفي ليئومي� ،أي املنظمة
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الع�سكرية القومية .وكانت �إرجون تعترب مبثابة الذراع الع�سكري للإ�صالحيني .23ويف
قائدا ملنظمة �إرجون .وكان اعتقاده
عام  1943ترك بيجن اجلي�ش البولندي و�أ�صبح ً
�آنذاك �أنه لي�س بالن�شاط ال�سيا�سي ،و�إمنا بالعمل الع�سكري �ضد الربيطانيني والفل�سطينيني
�سوف يتم �إن�شاء دولة يهودية متتد عرب �ضفتي نهر الأردن.24
وقد تلت الأفعال الأقوال �ضد االنتداب الربيطاين يف فل�سطني .وب�صفة خا�صة
ف�إن العمليات �ضد فندق امللك داوود يف يوليو  1946جعلت �إرجون مو�ضع جدل
وا�ضحا لزعامة الي�شوف حتت قيادة بن جوريون �أن بيجن
بني ال�سكان اليهود .وكان
ً
ب�أفعاله الع�سكرية تلك �ضد الربيطانيني �إمنا يهدف �إىل �إنهاء التعاون بني ال�صهاينة الي�ساريني
والربيطانيني يف فل�سطني .وبد�أ بن جوريون حملة �ضد زعامة حركة الإ�صالح ،والتي
�سيا�سيا
كان يرت�أ�سها بيجن منذ وفاة جابوتن�سكي .بالن�سبة لنب جوريون كان جابوتن�سكي
ًّ
إرهابيا يجب �إبعاده عن م�رسح
ذا موقف معار�ض لزعامة الي�شوف� ،أما بيجن فكان � ًّ
الأحداث� .25أما الدعم لأ�سلوبه الراف�ض لبيجن فقد ح�صل عليه من الغالبية العظمى من
ال�شعب اليهودي ،الذين رف�ضوا هذه الأعمال الع�سكرية باعتبارها �إرها ًبا.
ا�ستغل بيجن �إعالن بن جوريون قيام دولة �إ�رسائيل واندالع العرب العربية –
الإ�رسائيلية عام  1948لتنفيذ �أهدافه .وقد �أظهرت مذبحة دير يا�سني ،والتي كانت �ضد
جليا ال�سيا�سة التي كانت تنتهجها منظمة �إرجون .فقد نزلت
الفل�سطينيني �أثناء احلربًّ ،
جمموعة من �إرجون القرية الفل�سطينية وقتلت  25من ال�سكان� .أدان بن جوريون هذه
املذبحة و�أعلن �أنها مبثابة فعل متعمد كان هدفه القتل والإبادة .26لقد عك�ست مذبحة
دير يا�سني االختالفات الأيديولوجية بني بيجن وبن جوريون .ففي الوقت الذي �سعى فيه
االثنان لإقامة دولة �إ�رسائيلية� ،إال �أن خطواتهما على طريق هذا الأمر كانت خمتلفة .ف�أراد
اً
معتدل ،مبعنى �أنه ميكن الو�صول للهدف املرجو عن طريق
م�سارا
بن جوريون �أن ينتهج
ً
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احلرب ،ولكن ال بد �أن تكون هناك مفاو�ضات� .أما بيجن فهو على العك�س من ذلك
متا ًما ،فقد ر�أى �أن اخليار الع�سكري هو احلل الوحيد.
�أدى ان�سحاب الربيطانيني واالنت�صار يف حرب � 1948إىل نهاية الن�شاط الع�سكري
للإرجون� .أعلن بيجن نهاية الإرجون وت�أ�سي�س حزب �سيا�سي ي�سمى (حريوت) �أي
«احلرية» .وبعد ت�أ�سي�س حزب احلريوت� ،أعلن بيجن ورفقا�ؤه �إىل �أنه يجب �أن توجه
�أعمال �أع�ضاء احلزب �إىل املبادئ الأ�سا�سية .بالن�سبة لهم ال متثل دولة �إ�رسائيل بحدودها
ال�سابقة الوطن التاريخي ل�شعب �إ�رسائيل .من �أجل ذلك كان هدفهم ال�سيطرة على كل
أي�ضا ولأ�سباب �أمنية كان لزا ًما على اليهود التو�سع
�أر�ض �إ�رسائيل ولي�س فقط جز ًءا منها .و� ً
أخريا �أبرز قادة احلريوت �أن ال�رصاع مع العرب
جغرافيا �أو �سوف يتم �إلقا�ؤهم يف البحر .و� ً
ًّ
ال يدور حول املطامع اليهودية ،بل ب�صورة �أكرب حول بقاء ال�شعب اليهودي على قيد
احلياة .لذا فقد �صيغت املبادئ الأ�سا�سية التي حتدد �أهداف احلريوت ب�صورة دقيقة:
ال�سعي لإن�شاء دولة يهودية لل�شعب اليهودي على جانبي نهر الأردن.27
�إن تق�سيم الأر�ض لي�س اً
أي�ضا قبول هذا التق�سيم يعد هو الآخر غري
عمل
�رشعيا .و� ً
ًّ
�رشعي ،ولي�س ملز ًما لل�شعب اليهودي.
�إن مهمة جيلنا تتمثل يف حترير بقية الأرا�ضي من ال�سيطرة الأجنبية.28
بالفعل �أقر بيجن بالنظام ال�سيا�سي يف �إ�رسائيل ،ولكنه �أق�سم على اتباع كل الو�سائل
ال�سيا�سة املتاحة للتخل�ص منه ومقاومة ال�سيا�سات اخلطرة اخلا�صة بال�صهاينة الي�ساريني.
بالن�سبة لنب جوريون كان يرى يف بيجن جمرد �إرهابي اليقوى على العمل ال�سيا�سي .وطاملا
ظل بن جوريون يف وظيفته كرئي�س وزراء ،بقي بيجن مبثابة املنبوذ من �أية مفاو�ضات مع
�سيا�سيا منذ
الي�سار ال�صهيوين .فقد حمل بن جوريون ،الذي كان يقاوم الإ�صالحيني
ًّ
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ع�رشينيات القرن الع�رشين ،حمل لبيجن م�شاعر عدائية ،فهو �شعور بالنفور من «النمط
الهتلري» لبيجن الذي �أبرز �أيديولوجية فا�شية .29حتى عام  1963حينما اعتزل احلياة
ال�سيا�سية ،جنح بن جوريون بكل ال�سبل يف �إبعاد بيجن من احلياة ال�سيا�سية واحلياة العامة.
أبدا با�سمه .فتحدث عن
وكان بن جوريون ي�ستهني ويزدري بيجن ،حتى �إنه مل ِ
يناد ِه � ً
مرتدي النظارة الذي يغفل الدين .وقد هاجم بن جوريون بيجن العلماين ،الذي كان ي�ستند
يف خطبه العامة على الدين ،ولكنه مل يكن هو نف�سه متدي ًنا .وبنف�س ال�صورة التهكمية
يطلق بن جوريون على بيجن ا�سم الرجل ذي املهمة املقد�سة ،وهو �إ�شارة ل�شعار احلريوت
ي�سم بن جوريون
«يا اهلل لقد ا�صطفيتنا حتى نحكم» .و� ً
أي�ضا يف مناق�شات الكني�ست مل ِّ
أبدا كنوع من التحقري .فكان ي�صفه «بالرجل الذي يجل�س بجانب بادر».30
بيجن با�سمه � ً
لكن الت�سميات التي خرجت من فم بن جوريون ،والذي يعد الأب الروحي للأمة ،كان
لها ت�أثري مدمر على بيجن؛ حيث �سحب منه بن جوريون �أية �رشعية �سيا�سية وجمتمعية،
واجتماعيا يف ظل �سنوات حكم بن جوريون� .إال �أن بيجن مل
�سيا�سيا
وظل بيجن املنبوذ
ًّ
ًّ
يهتز وي�ضطرب على الرغم من كل ذلك .فعلى الرغم من �أنه قد �أدرك �أن املاباي حتت
عرف احلريوت
زعامة بن جوريون كان يهيمن على كافة �أوجه احلياة يف �إ�رسائيل ،ف�إنه َ
على �أنه احلزب ال�صهيوين املعار�ض لهيمنة الي�سار ال�صهيوين .مثل هذه املعار�ضة القوية
�سوف ت�ؤدي يف يوم ما – كما كان يعتقد بيجن – �إىل نقل ال�سلطة.31
دائما يت�صيد املعارك ليظهر على ال�ساحة ال�سيا�سية ،كما فعل يف ق�ضية
وكان بيجن ً
بلورة العالقات الإ�رسائيلية الأملانية يف اخلم�سنيات .ا�ستغل بيجن اتفاق التعوي�ضات بني
�إ�رسائيل واحلكومة الأملانية للح�صول على مكانة �سيا�سية .وبعد ما يزيد عن العامني من
املباحثات وافق بن جوريون وامل�ست�شار الأملاين �أديناور على ح�صول �إ�رسائيل كدولة لليهود
ظاهرا �أن بن جوريون
على تعوي�ضات عن جرائم النازية .32ولأ�سباب اقت�صادية كان
ً
كان وراء هذا االتفاق .ففي حني �أنه يف مايو  1948كان يعي�ش يف البالد 650.000
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يهودي ،ارتفع هذا العدد يف نهاية عام  1951لي�صل �إىل  1.342.000ن�سمة .وكان
من بينهم العديد من الالجئني يف خميمات النازحني .وكان توطني ودمج ه�ؤالء النازحني
أمرا غاية يف ال�صعوبة ،و�أدى �إىل كثري من التوترات االجتماعية .على الرغم من ذلك
� ً
كانت توجد معار�ضات �ضد �أموال التعوي�ضات املقرتحة .وكانت م�س�ألة التعوي�ضات
اً
م�سئول ومكلفًا ب�صورة تامة
تلك مبثابة املحك لنظام الهيمنة؛ ذلك لأن بن جوروين كان
بهذا الأمر .33لقد متكن بن جوريون من �إ�سكات الأ�صوات املعار�ضة �إال �صوت بيجن.
لقد �شعر بيجن من البداية �أنه م�سئول عن منع �أي تقارب �أملاين – �إ�رسائيلي .وقد ف�رس هذا
املنع ب�صورة �أخالقية .هو ،الذي فقد والديه و�أخاه الأكرب يف مع�سكرات النازية ،ين�أى
تعوي�ضا من �أملانيا.
بنف�سه �أن ي�أخذ
ً
فالأمر بالن�سبة له كان يتعلق بال�رشف القومي لل�شعب اليهودي الذي �سوف يتدن�س
ب�سبب التعوي�ضات واحل�صول على هذه التعوي�ضات من �أملانيا ،لذا فقد �ضاهى التقارب
�إىل �أملانيا وقبول تعوي�ض مبثابة القذف والت�شهري باهلل (حيلول ها�شيم) .وبيجن مل يكن
معنيا يف املقام الأول بال�رشف
باملتدين حتى يدافع عن الدين ،واحلق مل يكن بيجن ًّ
الأخالقي والقومي لل�شعب اليهودي .بل حاول بيجن �صاحب الكاريزما بف�ضل وازع
�شفقته القومية التي ي�شوبها م�سحة دينية �أن يح�صل على �شعبية ويك�سب اجلماهري يف
ال�شوارع ،فنادى يف اجلموع �أن ي�سريوا معه �إىل القد�س ،وهناك �أراد �أن يعرت�ض على
«عار التعوي�ضات»� .34أما بن جوريون فقد ر�أى يف بيجن اً
رجل ال يحارب التعوي�ضات
بدافع �أ�سباب �أخالقية ،مثالية ،و�إمنا يف املقام الأول لتو�سيع قاعدته ال�شعبية.35
يف الأيام من ال�سابع �إىل التا�سع من يناير  ،1952و�صل اخلالف بني بيجن ونظام
الهيمنة لل�صهاينة الي�ساريني لذروته .ففي يوم  7يناير نادى حزب احلريوت حتت قيادة
بيجن بعقد اجتماع حا�شد يف ميدان �صهيون بالقد�س ،وهو اجتماع حا�شد مل يح�صل
احلزب على ت�رصيح من الأمن ب�إقامته .وبطبيعة احلال كان بيجن هو املتحدث الرئي�سي.
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وعلى الرغم من عدم احل�صول على موافقة ،فقد ُعقد هذا االجتماع احلا�شد .ا�ستخدم
بيجن كل مهاراته اخلطابية لإثارة اجلماهري �ضد احلكومة ،ومتكن بالفعل من خلق �أجواء
ثورية متمردة .36وو�صف بيجن بن جوريون ب�أنه «املجنون الذي يحكم �إ�رسائيل اليوم».
وتابع خطبته التي عرفت يف �إ�رسائيل «بالنار واللهب» 37بالتهديد والوعيد لنظام الهيمنة،
و�شدد على �أنه لن يكون هناك �أي اتفاقات م�شرتكة بني �إ�رسائيل وجمهورية �أملانيا االحتادية:
لي�س لدينا �أي تعاطف مع ه�ؤالء  -املق�صود بن جوريون وحكومته� ،إ�ضافة من
الكاتب  -الذين يبيعون دماء �أوالدنا و�آبائنا .هذه �سوف تكون حر ًبا �ضد املوت واحلياة.
الآالف ،الذين يقفون حتت الأمطار املنهمرة هم �إ�شارة �إىل �أن الغ�ضب ال�شعبي قد ثار
وت�أجج بكل قوة يف هذا اليوم ،وبعد �سنوات طويلة من بداية اخلال�ص ،يقف رئي�س جمل�س
الوزراء اليهودي ويو�ضح �أنه ،ونتيجة جل�شعه ،على �أهبة اال�ستعداد لبيع �رشف �شعب
�إ�رسائيل .ال يوجد �أملاين مل يقتل �آباءنا� .أديناور كان اً
قاتل ،كل �أملاين كان قاتل.38
هذا اخلطاب الالذع ،الذي اعتربه بع�ض املراقبني دعوة حلرب �أهلية� ،أججه
بيجن بالإ�شارة �إىل �أن رجال ال�رشطة ،الذين كانوا يحر�سون هذا التجمع با�سم احلكومة
اً
م�سيل للدموع �صنع ب�أملانيا االحتادية« ،نف�س الغاز
اليهودية ،كانوا يحملون معهم غا ًزا
الذي خنق �آباءنا» .وبعد خطابه هذا ،حا�رص الآالف الربملان وهم يرددون الهتافات
املناه�ضة للحكومة ،ثم بد�أوا بعد ذلك بر�شق الربملان باحلجارة .ولل�سيطرة على الو�ضع
ووزيرا للدفاع بدعم ال�رشطة
رئي�سا للوزراء
يف ال�شارع ،قام بن جوريون باعتباره
ً
ً
بوحدات ع�سكرية� .أما بيجن فقد توجه للربملان و�ألقى هناك خطا ًبا ،هدد فيه احلكومة
ب�إمكانية اعتزاله العمل ال�سيا�سي ،واالجتاه نحو العمل الع�سكري ال�رسي �ضد حكومة
تتعاون مع قتلة اليهود من الأملان:
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نحن م�ستعدون لتقدمي حياتنا وللموت� ،سوف نرتك عائالتنا ونودع �أبناءنا� .أنا
�أعرف �أنكم متلكون القوة ،و�أنكم ت�سيطرون على ال�سجون ،ومع�سكرات االعتقال،
واجلي�ش ،وال�رشطة ،واملدافع ،والأ�سلحة الآلية .هذا ال يهم� .أنا �أعرف �أنكم �سوف تزجون
بي يف املعتقل .اليوم قمتم باعتقال املئات .ورمبا �سوف ت�سجنون الآالف .و�سوف جنل�س
معهم يف ال�سجون .و�إذا اقت�ضى الأمر ف�سوف منوت معهم ولن يتم التفاو�ض مع �أملانيا
حول التعوي�ضات.39
وبغالبية �ضعيفة كلف الكني�ست احلكومة بالتفاو�ض مع �أملانيا حول اتفاق
التعوي�ضات .ويف  21يناير  1952مت �إيقاف بيجن من الكني�ست ملدة ثالثة �أ�شهر.
خا�رسا .فرمبا يكون قد خ�رس
�سيا�سيا ومل يخرج من هذه الأزمة
ن�رصا
ً
لقد حقق بيجن ً
ًّ
املعركة ال�سيا�سية �ضد ال�صهاينة الي�ساريني� ،إال �أنه قد متكن من تن�صيب نف�سه �أمام ال�شعب
على �أنه مبثابة احلار�س لل�رشف والتقاليد اليهودية .وقد قويت �شوكة حزب احلريوت من
خالل �أنه �أ�صبح نتيجة هذه الأزمة جبهة املعار�ضة احلقيقية والوحيدة �ضد نظام الهيمنة.
اً
�سهل للغاية :انتظار نهاية احلياة
بالن�سبة لبيجن كان الطريق لال�ستيالء على ال�سلطة
ال�سيا�سية لنب جوريون ،وح�شد كافة طوائف ال�شعب غري التابعة لنظام الهيمنة �أو تلك
املظلومة منه ،ومن بينهم اليهود العرب ،حتى حتني حلظة احلقيقة.
ويبدو �أن حلظة نهاية بن جوريون قد حانت يف نهاية خم�سينيات القرن املا�ضي.
كثريا
فاخلالفات الداخلية ،خا�صة تلك التي كانت حول �شخ�صية بن جوريون� ،أ�رضت ً
ب�صورة حزب املاباي بني �أفراد ال�شعب .كما تعالت االنتقادات من داخل �صفوف
احلزب �ضد تعامالت بن جوريون التي متيزت بالغرور والرنج�سية املتزايدة .لذا فلم يكن
من امل�ستغرب �أن ي�صف مو�شي �شاريت ،زميله يف احلزب على النحو التايل:40
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�إن الأنانية لدى بن جوريون هي ثالثة �أ�ضعاف .وكرجل ،فهو من�شغل متا ًما بنف�سه،
ب�أفكاره ،و�أفعاله ،وم�شاعره .والدليل على ذلك هو الوحدة واالنعزال ،فنب جوريون هو
�شخ�ص انفرادي بدون �أ�صدقاء مقربني .و�ضغطه امل�ستمر على �إبراز الطابع الفريد للأمة
اليهودية هو مظهر �آخر للأنانية – الأنانية الثقافية� .أما املنظور الثالث فهو و�ضعه �إ�رسائيل
واليهود وج ًها لوجه كمهمة قد�سية.41
�أما الأزمة ،التي �أدت �إىل انتهاء امل�ستقبل ال�سيا�سي لنب جوريون ،فقد اندلعت يف
�ستينيات القرن الع�رشين .فقد حاول بن جوريون خلق قيادة جديدة داخل حزب املاباي؛
الأمر الذي �أثار غ�ضب رفقائه القدامى عليه .42فلم يتمكن الأ�صدقاء القدامى لنب جوريون
يف زعامة املاباي؛ وهم ليفي �إ�شكول ،وبيانح�س �سافري ،و�سلمان �آريني ،من االنتظار حلني
اقرتاب ما ي�سمى بجيل «�أبناء بن جوريون» اجلدد؛ مثل مو�شي ديان ،و�شيمون برييز،
وغريهم من االقرتاب من ال�سلطة يف املاباي .فن�شب �رصاع داخلي �أدى �إىل حدوث
انق�سام يف املاباي .ويف عام  1963ان�سحب بن جوريون ،وتوىل ليفي� إ�شكول من�صب
رئي�س جمل�س الوزراء� .أما بن جوريون فقد بقي يف املاباي يف حماولة لإعادة ترتيب احلزب
جمد ًدا حتت زعامته .هذا ال�رصاع حول الزعامة �أ�صاب املاباي بال�شلل ملدة عامني� ،إىل �أن
متكن �أ�صدقاء بن جوريون القدامى باحلزب حتت زعامة ليفي� إ�شكول من �ضم حزب
(�أحودوت هاعافودا) �أي «وحدة العمل» .وبذلك ن�ش أ� حزب جديد �سمي (هامعراخ)
�أي «التحالف» .وترك بن جوريون مع «�أن�صاره» املاباي ،وكون حز ًبا �آخر (رايف) وهو
«اخت�صار لقائمة عمال �إ�رسائيل».
النزاع واالن�شقاقات دخل اجل�سد الي�ساري مل تخدم �سوى مناحيم بيجن فقط� .إن
القيادة اجلديدة حلزب املاباي حتت زعامة ليفي �إ�شكول كانت تختلف متا ًما عنها حتت
�سيا�سيا ببيجن ،و�إمنا
زعامة بن جوريون ،فهي مل تكن فقط على ا�ستعداد تام لالعرتاف
ًّ
أي�ضا على التعاون ال�سيا�سي معه� .43أما زعيم احلريوت الذي كان حتى ذلك الوقت
� ً
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عر�ضا للعمل امل�شرتك مع حزب ال�صهاينة الي�ساريني الذي كان ال
م�ستبعدا ،فقد تلقى
ً
ً
يزال مهيم ًنا .هذا العر�ض يعني االعرتاف بال�رشعية ال�سيا�سية لبيجن ،تلك ال�رشعية التي
كان بن جوريون قد �أنكرها عليه .ومنذ ذلك الوقت بد�أ دور مناحيم بيجن باعتباره
واحدا من العنا�رص الرئي�سية على ال�ساحة ال�سيا�سية لإ�رسائيل� ،إال �أن بيجن مل يكن على
ً
قادرا
ا�ستعداد لأخذ دور م�ساند �أو ثانوي موجه من ال�صهاينة الي�ساريني ،و�إمنا ر�أى نف�سه ً
على حتدي نظام الهيمنة اخلا�ص بال�صهاينة الي�ساريني .وهذا يف�رس مثابرته و�إ�رصاره يف
�سعيه للو�صول ملن�صب رئي�س الوزراء.

امل�سيح املنتظر :مناحيم بيجن واليهود العرب
من خالل ح�شد جموع ال�سكان الغا�ضبة ،وخا�صة اليهود العرب ،متكن بيجن من
الو�صول ملن�صب رئا�سة الوزراء� .إن �أ�صوات الناخبني من اليهود العرب كانت بالن�سبة
لبيجن هي الو�سيلة ،التي متكن من خاللها وب�صورة دميقراطية من ك�رس و�إنهاء نظام الهيمنة
اخلا�ص بال�صهاينة الي�ساريني� .إال �أن تعبئة اليهود العرب مل تكن باملهمة ال�سهلة ،خا�صة �أن
قيادة احلريوت كان لديها تقليد ين�ص على عدم التم�سك ب�أية حال من الأحوال بالرومان�سية
ال�رشقية .بل على العك�س متا ًما ،فقد ر�أى حزب حريوت نف�سه �أنه ميثل حركة �صهيونية
ذات توجه غربي ،لي�س فقط
أي�ضا فكر ًّيا وح�ضار ًّيا .44فالأب الروحي لهم،
�سيا�سيا ،و�إمنا � ً
ًّ
وهو جابوتن�سكي ،كان يحتقر ال�رشق و�سكانه ،وقد كرر يف كتاباته ر�أيه هذا ،والذي
مفاداه �أن اليهود �شعب �أوروبي مت�أ�صل بعمق يف الثقافة الأوروبية ،و�أن التوجه الثقايف
وال�سيا�سي لإ�رسائيل يجب �أن يكون باجتاه الغرب ،ولي�س باجتاه ال�رشق العربي .ولإبعاد
مدعيا �أن غالبية ال�سفاردمي يح�سبون على الثقافة الأوروبية،
اليهود عن ال�رشق ،ا�سرت�سل
ً
ولي�س على ثقافة ال�رشق الأو�سط� .45أما الأقلية من يهود ال�سفاردمي ،الذين كانوا يعي�شون
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يف فل�سطني وغريها من البالد العربية ،فقد اعتربهم مبثابة خطر يتهدد الأمة اليهودية.
لذلك فقد رف�ض الزواج املختلط بني الأ�شكناز واليهود العرب اً
معلل بعدم ت�أكده ما �إن
�شعبا الم ًعا �أم �ساللة باهتة .46وب�صورة م�شابهة جلابوتن�سكي،
كان هذا االختالط �سينتج ً
عمل بيجن على ترك م�سافة مع الدول العربية املجاورة .فكتب �أنه من الأف�ضل �أن نرمز
لإ�رسائيل لي�س باعتبارها دولة �رشقية ،و�إمنا دولة من دول البحر املتو�سط ،47وبذلك رف�ض
بيجن ربط �إ�رسائيل بالدول العربية.
ومع ذلك فقد اختلفت حريوت الأ�شكنازية عن ال�صهاينة الي�ساريني الأ�شكناز يف
نقطة هامة وجوهرية .فقد �شعر حزب املاباي �أنه ملتزم بالتقاليد اال�شرتاكية الأوروبية.
�أما حريوت فعلى العك�س من ذلك ،فقد ر�أى �أن ال�شكل الر�أ�سمايل �سوف ميكن اليهود
العرب من التحول ال�رسيع �إىل �إ�رسائيليني لديهم وعي قومي وغربيني .وبطبيعة احلال ف�إن
املتطلبات هنا لي�ست ذات طبيعة ثقافية ،و�إمنا ذات طبيعة اقت�صادية .لقد متكن بيجن مبا
متتع به من كاريزما من ك�سب اليهود العرب ال�ساخطني على ماباي حلزبه حريوت ،ثم بعد
فدائما ما كان يذكر اليهود العرب بو�ضعهم االقت�صادي البائ�س.
ذلك حلزب الليكود.
ً
دائما يقف يف
وكذلك �ضمن الثنائيات ،ال�ضحية – املجرم ،الأ�سياد – العبيد ،كان بيجن ً
�صف اليهود العرب .وكانت ا�سرتاتيجيته تكمن يف ح�صولهم على �إرادتهم وكرامتهم
أبدا �إىل ق�صد حريوت حتويل اليهود العرب
التي �سلبها �إياهم حزب املاباي .ومل ي�رش بيجن � ً
�إىل «بني �آدم» ،مبعنى حتويلهم �إىل ب�رش ،مثلما �صاغت جولدا مائري هدف املاباي :حتويل
اليهود العرب لب�رش لهم كرامة وح�سن ت�رصف� .48أما بيجن فعلى العك�س من ذلك ،فقد
�شدد على القيم اليهودية التي يحملها اليهود العرب بداخلهم.
وكمثال لتعبئته اليهود العرب �ضد حزب املاباي ،ن�سوق هنا خطاب بيجن ال�شهري
يف حملته االنتخابية عام  1959يف البلدة النا�شئة جمدال هاعيميك .49لقد �أظهر بيجن
مل�ستمعيه ورقة ح�سابية ،وفقًا لها يح�صل كل مهاجر على  30.000لرية �إ�رسائيلية من
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امل�ساعدات اخلارجية .ثم حتول �إىل م�ستمعيه و�أو�ضح لهم� ،أن كل واحد منهم كان يجب
�أن يح�صل على  30.000لرية ،ثم �س�أل احل�ضور ما �إذا كان �أحد منهم قد ح�صل على
هذا املبلغ ،و�أجاب هو نف�سه :ال ،ولكن ح�صل عليها املاباي .ثم �أو�ضح لهم ال�سبب
وراء الب�ؤ�س الذي يعي�شون فيه :املاباي .ف�أفراد املاباي قمعوا الفقراء واغتنوا على ح�ساب
الأمة .يف كل مكان يتواجدون فيه ،ينت�رش الف�ساد وت�سود املح�سوبية .ويف النهاية التفت
بيجن مل�ستمعيه و�س�ألهم� :أنا �أ�س�ألكم و�أريد �أن �أ�سمع �إجابة� .أنا �أريد �أن ي�سمع زعيم
املاباي .من هذا املو�ضع� .أنا �أ�س�أل الآالف من �سكان جمدال هاعيميك :هل ال يزال لديكم
�شعور باخلوف من املاباي �أم ال؟ 50و�أجابت اجلموع« :ال ،ال» ،ف�أكمل بيجن :يا لهذا
احلظ الذي مكننا من �أن ن�سمع هذا االعرتاف ،هنا ،يف هذه الليلة ،التي �أقررت بها بهذا
االعرتاف قبل حلظات ،خرجتم من براثن العبودية �إىل احلرية.51
هذا املثال يظهر الأ�سلوب والطريقة ال�شعبوية التي كان يتحدث بها بيجن �إىل اليهود
العرب .فقد حتدث �إليهم على �أنهم املجموعة املحرومة ،التي كانت بطريقة ما �ضحية،
اً
مقبول ملعاناتهم حتت حكم ال�صهاينة الي�ساريني:
تف�سريا
نظام الهيمنة للماباي ومنحهم
ً
نوعا من الأمان
املاباي وال�سيا�سة ذات االجتاه الواحد للهي�ستادروت .وكذلك قدم لهم ً
النف�سي واحلرية ،وذلك من خالل حثهم على عدم اخلوف من املاباي و�رضورة التحرر
من نري عبودية الي�سار ال�صهيوين� .أما ال�شيء املميز يف لغة هذا اخلطاب هو اال�ستخدام
املتكرر لال�ستعارات التوراتية ،فمثلما ا�ستطاع مو�سى حترير بني �إ�رسائيل من عبودية
امل�رصيني ،فكذلك يريد بيجن حترير اليهود العرب من عبودية نظام الهيمنة.
�صور بيجن نف�سه لدى اليهود العرب على �أنه املنقذ لهم ،م�سيحهم املنتظر .فهو
مرارا حزب املاباي ،كما كان يعلم
يدرك� ،أنهم منذ و�صولهم �إىل �إ�رسائيل قد اختاروا ً
أي�ضا مدى امتنان اليهود العرب لنب جوريون الذي وعدهم يف البداية بامل�ساواة يف
� ً
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وطنهم اليهودي ،ذلك االمتنان الذي حتول �إىل �شعور بالغ�ضب �ضد نظام الهيمنة الذي
و�ضعهم على هام�ش املجتمع.
على النقي�ض من املاباي ،والذي �أنتج م�صطلح (عيدوت) �أي «العرق» وهو
امل�صطلح املكروه من اليهود العرب ،مل يعرب بيجن عن ذلك ب�أي �شكل �سلبي ،52و�إمنا
�أكد اً
بدل من ذلك على الوحدة القومية لل�شعب اليهودي مبختلف طوائفه .لذا فقد انتهز
بيجن كل فر�صة للت�أكيد على �أهمية الوحدة القومية لل�شعب اليهودي؛ على �سبيل املثال،
قبيل االنتخابات يف عام  ،1981الحظ املمثل ال�ساخر دودو توباز يف التجمع النهائي
لالنتخابات اخلا�صة بحزب املعراخ �أن معظم �أع�ضاء احلزب كانوا ينتمون �إىل جمموعة
النخبة من اجلي�ش ،يف حني �أن الليكود كان معظمهم ممن �أ�سماهم بـالت�شخ�شخيم ،وهو
م�صطلح ينم عن تقليل ال�ش�أن والتحقري ،وهو م�صطلح �شائع يف �أو�ساط اليهود الأ�شكناز
يو�صف به اليهود العرب .ويف اليوم التايل يف اجتماع انتخابي حلزب الليكود �أنكر
بيجن ب�شدة هذا امل�صطلح .وادعى �أنه مل يعلم �أي �شيء عن هذا امل�صطلح �إال يف ال�صباح
من ال�صحافة .و�أ�شار �إىل اثنني من رفقائه ،اللذين ،رافقاه يف كفاحه �ضد الربيطانيني
ومن �أجل �إرادة ال�شعب اليهودي قد لقيا حتفهم من �أجل قيام هذه الدولة؛ هما مو�شي
فاين�شتاين ،وهو �أ�شكنازي ،ومائري بارانزاين ،وهو �سافردميي .قام الربيطانيون ب�إعدامهما
و�ضحيا بحياتهما من �أجل ال�ش�أن اليهودي .وبذلك �أكد بيجن على �أن كل طوائف الأمة،
الأ�شكناز مثل ال�سفاردمي ،قد ا�شرتكوا بنف�س القدر يف الكفاح القومي.
ولكن لي�س بالعاطفة واخلطابة فقط متكن بيجن من اكت�ساب اليهود العرب له ليفوز،
أي�ضا من خالل قدرته على دمج اليهود العرب يف ال�سيا�سة املحلية .يف كل ما عرف
و�إمنا � ً
مبدن التطور ،التي كان �أغلب �سكانها من اليهود العرب ،كان ممثلوها يف حريوت من
اليهود العرب ،على العك�س من املاباي ،الذي كان حتى ثمانينيات القرن املا�ضي يف�ضل
�أن يكون �أع�ضا�ؤه من الأ�شكناز .وبهذه ال�سيا�سة متكن بيجن من �رضب ع�صفورين بحجر
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واحد .فمن ناحية ا�ستغل بيجن ل�صاحله مرارة اليهود العرب ،الذين مل ي�صلوا لأي اتفاق
مع الي�سار ال�صهيوين ،ومن ناحية �أخرى �أ�س�س حزب احلريوت لي�س فقط ليكون حز ًبا
أي�ضا لنف�سه باعتباره �أحد اليهود العرب.53
لل�شعب ،و�إمنا � ً
�إن �سيا�سة بيجن ،والتي تهدف �إىل اال�ستعانة باليهود العرب كمر�شحني يف انتخابات
املحليات ،قد حققت للحريوت يف �ستينيات القرن املا�ضي �أوائل ثمارها .فقد حقق
ً
ملحوظا يف انتخابات املحليات عام  .1965بل �إنهم جنحوا
جناحا
مر�شحو حريوت ً
خيارا �آخر �سوى
جناحا مل يجعل حلزب رايف الذي �أ�س�سه بن جوريون
يف بع�ض املدن ً
ً
م�شاركة حزب احلريوت يف احلكم .وبذلك حتطمت قاعدة بن جوريون ال�سيا�سية التي
ترف�ض العمل مع احلريوت وال�شيوعيني على الأقل على امل�ستوى املحلي .ويف االنتخابات
املحلية لعام  1969فاز مر�شحو بيجن يف  14مدينة وبلدة .54وبالن�سبة لليهود العرب
كان االندماج يف ال�سيا�سة املحلية هو اخلطوة الأوىل لالنخراط
�سيا�سيا يف �إ�رسائيل.55
ًّ
وبهذه اال�سرتاتيجية ،والتي تتمثل يف تعبئة اليهود العرب من الناحية العاطفية
والقومية �ضد نظام الهيمنة من ناحية ،ومن ناحية �أخرى دجمهم يف ال�سيا�سة املحلية حلزب
وزيرا للخارجية لنظام الهيمنة مب�ساعدة اليهود العرب،
احلريوت ،متكن بيجن باعتباره ً
باعتبارهم �ضحايا هذا النظام ،من �إنهاء هيمنة ال�صهاينة الي�ساريني يف انتخابات الكني�ست
لعام .561977

ق�صة النجاح
يف الوقت الذي مال فيه معظم علماء ال�سيا�سة واالجتماع الإ�رسائيليون لإعطاء
تف�سريات �أنرثبولوجية ،من �شاكلة �أن اليهود العرب يحملون يف طياتهم ثقافة تفا�ضل
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العاطفة على العقل ،وهذا ما جنح بيجن يف �إيقاظه بني اليهود العرب ،ف�رس البع�ض الآخر
موقف اليهود العرب هذا على �أنه نتيجة منطقية للتمييز الذي عانوا منه يف نظام هيمنة
ال�صهاينة الي�ساريني� .أما �أ�ساتذة االجتماع الإ�رسائيليون �سوير�سكي وبليد فقد َّ
�شكال
اال�ستثناء يف هذا اجلدال الإ�رسائيلي .فهما قد �أرجعا املوقف املعادي للعرب الذي انتهجه
اليهود العرب وكذلك موقفهم الداعم لبيجن لأ�سباب اقت�صادية .57يف �إ�رسائيل كانت
الناحية االقت�صادية هي اللحظة الفارقة احلا�سمة .كما كان دور اليهود العرب �ضمن النظام
الأ�شكنازي حمكو ًما ب�صورة اقت�صادية .فعلى قمة الهيكل االقت�صادي يف املجتمع اليهودي
كان الأ�شكناز ،وهم من جلب اليهود العرب لإ�رسائيل ،لو�ضعهم يف نهاية الهيكل
االقت�صادي .لذا فالعالقة بني الأ�شكناز واليهود العرب كانت حمكومة اقت�صاد ًّيا .ولتوطيد
هذه العالقات القائمة على �أ�س�س اقت�صادية ا�ستخدم الأ�شكناز الورقة الثقافية .لأنه فقط
حينما يعتقد اليهود العرب – وهذا بالفعل ما فعلوه – �أنهم غري مت�ساوين ح�ضار ًّيا مع
الأ�شكناز ،ف�سوف يتقبلون و�ضعهم االقت�صادي املتدين يف املجتمع .لذا نرى �أن املنهج
كاف لتو�ضيح العالقة بني الأ�شكناز واليهود العرب؛
الثقايف مبثابة منوذج تف�سريي غري ٍ
لأنه مبثابة �أداة م�ستخدمة خلدمة امل�صالح االقت�صادية الأ�شكنازية يف �إ�رسائيل .لذا ف�إن
املنهجني الثقايف واالقت�صادي مت�شابكان مع بع�ضهما ،وال ميكن ف�صلهما .وبذلك ُ�س ّخر
حتديدا هو لب املنهج اجلرام�شياين؛
املنهج الثقايف يف خدمة املنهج االقت�صادي ،وهذا
ً
لأن الهيمنة اجلرام�شيانية لي�ست م�س�ألة ثقافية .بل �إن االقت�صاد لدى جرام�شي هو النقطة
املحورية ،وذلك بدون جتاهل لأهمية الثقافة؛ فالثقافة لدى جرام�شي تخدم االقت�صاد
حتديدا كان الو�ضع يف �إ�رسائيل.
وهذا
ً
ولكن قبل �أن نقوم بتحليل املنهج اجلرام�شي يف �إ�رسائيل ،يجب �أن نت�أمل مع
بليد عام  1990كيفية �رشح العالقة بني الأ�شكناز واليهود العرب حتى الوقت احلايل.
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فيعدد بليد حتى الآن خم�سة تف�سريات ملوقف اليهود العرب الداعم لبيجن واملعادي
للفل�سطينيني خا�صة والعرب عامة:
تف�سري الأقلية – الأغلبية 58يربز حمنة وقمع اليهود العرب باعتبارهم �أقلية يف البالد
العربية التي جاءوا منها .59وهذا يف�رس املوقف املعادي للعرب الذي انتهجه اليهود العرب
يف �إ�رسائيل ،وبالتايل دعمهم لليكود كنوع من التعوي�ض؛ حيث �إنهم كيهود يف �إ�رسائيل
كانوا ي�شكلون �أغلبية ،يف حني �أن العرب هم الذين ميثلون الأقلية� .إال �أن معار�ضي هذا
الر�أي ي�شككون يف �صحته .من ناحية ف�إن املحنة املزعومة لليهود العرب هو �أمر مبالغ
فيه ،وكانت ب�إجماع عام بعيدة كل البعد عن جتربتهم يف �أوروبا ،60ومن ناحية �أخرى
مقت�رصا
ف�إن هذا التف�سري يتجاهل حقيقة �أن دعم الليكود واملوقف املعادي للعرب كان
ً
على اجليل الثاين واجليل الثالث من اليهود العرب� ،أي اليهود الذين ولدوا يف �إ�رسائيل ومل
أبدا يف � ٍّأي من البالد العربية.
يعي�شوا � ً
وهناك تف�سري ثانٍ له ارتباط ثقايف وي�ستند على الثقافة ال�سيا�سية والتدين لليهود
العرب ،وي�ؤكد على ا�ستمرار عنا�رص الثقافة العربية .ووفقًا لهذا التف�سري ف�إن اليهود
العرب ال يزالون مت�رشبني بالعروبية ،وهو الأمر الذي �شكل عقبة كبرية يف عملية تعبئتهم
اجتماعيا .61وقد ورثوا من العروبية امليل �إىل ال�شخ�صيات ذات ال�سلطة ،والتع�صب
ًّ
62
�ضد الأديان والأقليات الأخرى ،وعدم االهتمام والالمباالة بالقيم الدميقراطية .
و�أرجع النزعات اال�ستبدادية لليهود العرب �إىل الرتكيب �أو البناء ال�سلطوي للأ�رسة لدى
واحدا قو ًّيا اً
اليهود العرب� .إنهم � -أي اليهود العرب  -يف�ضلون اً
بدل من نظام
رجل
ً
احلزب التناف�سي ،63كما �أو�ضح ليونارد فاين يف تف�سريه حول ال�سلوك ال�سيا�سي لليهود
العرب .لذلك مييل ه�ؤالء اليهود العرب الذين مل يكن لديهم يف بالدهم الأ�صلية �أية
خربة دميقراطية �إىل انتخاب مناحيم بيجن امل�ستبد ،املت�شدد� ،أي الرجل القوي ،وهو مينح
أي�ضا يحلل �سلوك االنتخاب لدى اليهود
مزيدا من اال�ستقرار .64وهذا التف�سري � ً
البالد ً
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أ�سا�سا من بالدهم الأ�صلية التي جاءوا
العرب بنف�س �أ�سلوب تف�سري الأقلية الأغلبية النابع � ً
منها ويتنا�سى �أن اجليل الأول ،والذي مل يكن لديه �أية خربة دميقراطية يف بلده الأ�صلية،
قد اختار ب�أغلبية �ساحقة حزب املاباي .وي�ضاف �إىل ذلك ،كما يظهر �شامري و�أريان،
�أن الثقافة ال�سيا�سية للمجموعات اليهودية املختلفة مقارنة ب�سلوكهم االنتخابي للحزبني
الكبريين كانت حمدودة الت�أثري� .65أما فيما يتعلق بالدين ،ف�إن الأمر لدى اليهود العرب
املتدينني يتعلق باحرتام التقاليد (مو�سريت) ،ولي�س مثلما هو احلال لدى التيار الوطني
الديني الأ�شكنازي ،هو �شكل �أو هيئة دينية مت�شددة .واحلقيقة هي �أن مثل هذه احلركات؛
مثل جو�ش امونيم وبقية حركات امل�ستوطنني ،كانت جماعات �أ�شكنازية خال�صة ،ومل
يكن لها �أتباع �ضمن اليهود العرب .66ويتم التغا�ضي �سواء بوعي �أو بدون وعي عن �أن
الأ�شكناز ب�صفة عامة وال�صهاينة الي�ساريني ب�صفة خا�صة جاءوا من �رشق �أوروبا؛ حيث
مل ت َُ�س ْد هناك �أية عالقات دميقراطية ،وهم اختاروا بن جوريون ،الذي امتدت �شخ�صيته
امل�ستبدة من خارج املاباي �إىل املجتمع.67
�إن ابتكار 68هذه التف�سريات كان يفرت�ض �أن الثقافة العربية والعرب ب�صفة عامة
لديهم موقف عدائي و�إن مل يكن مزدريًا جتاه املجتمع اليهودي .وهذا املوقف كانت
�أ�صوله �ضاربة يف احلركة ال�صهيونية .كما كان �صهاينة �أوروبا مبثابة حائط ال�صد �ضد ما
�أ�سموه «الرببرية الآ�سيوية» ،وهو الأمر الذي �أكده يف �إحدى املرات م�ؤ�س�س ال�صهيونية
ال�سيا�سية؛ تيودور هرتزل .هذا املوقف الرئي�سي واملركزي لل�صهاينة �ضد العرب مت
تلقينه للمجتمع ال�صهيوين وتقويته وتعزيزه بكل مواجهة ع�سكرية ممكنة .وبو�صولهم
�إىل �إ�رسائيل ،كان ينظر لليهود العرب ،باعتبارهم عر ًبا �أ�صحاب ثقافة عربية ،والأ�سا�س
الذي يقوم عليه نظام الهيمنة ،على �أنهم يهددون املجتمع القائم على �أ�س�س وقيم �أوروبية
غربية .لذا فنظام الهيمنة كان يقاوم عروبية اليهود العرب ،ويف ذات الوقت و�ضعوهم
«يف �أ�سفل ال�سلم االجتماعي� :أي يف و�ضع مقارب لو�ضع العرب».69
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ويف الواقع ف�إن هذا النوع من التقريب بني اليهود العرب والعرب الفل�سطينيني –
اجتماعيا �أو اقت�صاد ًّيا – هو ما يف�رس دعم اليهود العرب حلريوت ،والحقا
ثقافيا �أو
ًّ
�سواء ًّ
لليكود على الرغم من �سيا�ستهم املفرطة يف العداء للعرب .وبعبارة �أخرى ،فقد وجد
اليهود العرب �أنف�سهم م�ضطرين �إىل اتخاذ موقف �صارم جتاه العرب؛ بهدف حتقيق تلك
«الوالدة املتع�رسة» اخلا�صة بهم؛ من �أجل الو�صول لدرجة القبول من املجتمع ذي ال�صبغة
الغربية  -ال�صهيونية .ويكت�سب هذا التف�سري �أهميته من واقع �أنه ينتمي للتف�سري الأول
الذي يبحث عن الأ�سباب وراء م�أ�ساة اليهود العرب يف املجتمع الأ�شكنازي ،ولي�س
مثل التف�سريات ال�سابقة لدى اليهود العرب �أنف�سهم .كما �أن هذا التف�سري يظهر  -و�إن
كان ب�صورة غري مبا�رشة – املعيار الذي و�ضعه نظام الهيمنة لليهود العرب حتى يكونوا
معادين للعرب ،وهو ما تبعه اليهود العرب؛ حتى يجدوا لأنف�سهم موط�أ قدم يف املجتمع
اليهودي .70ومب�ضمون �آخر ،فعداء اليهود العرب لثقافتهم العربية مل يكن �إال «تذكرة
القبول» يف جمتمع �صهيوين �أ�شكنازي يرف�ض حميطه العربي الإ�سالمي ويتباكى على ثقافة
�أوروبية نبذته وذبحته .ويف هذا ال�سياق ومن باب مناف�سة الأ�شكناز من �أجل موقف
�أف�ضل على ال�سلم االجتماعي� ،أكد اليهود العرب «�أنهم �أكرث معرفة بالعرب» وكيفية
التعامل معهم .71على الرغم من واقعية وحقيقة م�ضمون هذا التف�سري ،ف�إنه مييل �إىل
التعميم ويفرت�ض �أن كل اليهود العرب كانوا معادين للعرب .كما �أننا يجب �أن ننظر
لليهود العرب ب�صورة متباينة؛ لأن االجتاهات وامليول املعادية للعرب مل تظهر �سوى لدى
ه�ؤالء اليهود العرب الذين يقبعون يف �أ�سفل الهيكل االقت�صادي – االجتماعي.72
اتفق �أن�صار تف�سري التمييز على �أن املجتمع الأ�شكنازي امل�ضيف قد و�ضع اليهود
العرب على هام�ش املجتمع� .أما عدم االتفاق واخلالف ال�شديد فقد كان يف �سبب هذا
التهمي�ش لليهود العرب ودور جمموعات الهيمنة اخلا�صة بالي�سار ال�صهيوين .73ويف هذا
ال�سياق تبلورت ثالثة مناهج� .أول و�أقدم تف�سري يعطيه لنا �شمويل �أيزن�شتادت الذي
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ُن�صب حتى عام  1980كالأب الروحي لعلم االجتماع الإ�رسائيلي .ا�ستنا ًدا على منهج
التحديث ،يفرت�ض �إيزن�شتادت �أن املجتمع الأ�شكنازي يج�سد الدولة احلديثة التي انبثقت
من روح الرواد� .74أما اليهود العرب فهم على العك�س من ذلك ن�ش�أوا يف جمتمعات
تقليدية .وتف�صل هوة ثقافية عظيمة الأ�شكناز عن اليهود العرب .فقط حينما يتم حتديث
اليهود العرب ،ميكنهم حينئذ الولوج �إىل املجتمع الإ�رسائيلي.
واملنهج الثاين يعطي �أ�سبا ًبا خمتلفة للو�ضع الهام�شي لليهود العرب .فا�ستنا ًدا ملنظور
القوى يتم الت�شديد على �أن الي�سار ال�صهيوين قد �أ�س�س قاعدة اقت�صادية و�سيا�سية يف
الي�شوف ،الأمر الذي �سهل له بعد ت�أ�سي�س الدولة� ،أن ي�سيطر على كل مراكز القوى
بالدولة� .أما بالن�سبة لليهود العرب فلم يكن لهم �أي مكان باملركز ،و�إمنا فقط بالأطراف.
�أما املنهج ال�سيا�سي – االقت�صادي فهو هام لتف�سرينا الأخري وعلى درجة بالغة من
الأهمية لتحليلنا هذا .بالن�سبة للدار�سني الذين يف�ضلون هذا التف�سري ،ف�إن لنظرية التبعية
حا�سما؛ حيث يرف�ضون الأيديولوجية ال�صهيونية .وقد �سعى نظام الهيمنة من
دورا
لديهم ً
ً
خالل �أيديولوجية جمع اليهود امل�شتتني �إىل جلب اليهود العرب �إىل �إ�رسائيل و�صهرهم
وفقًا للأ�س�س ال�صهيونية �ضمن بوتقة املجتمع اليهودي .كما تعمدت القيادة الإ�رسائيلية
ا�ستجالب اليهود العرب للبالد باعتبارهم �أيدي عاملة رخي�صة� .إال �أن منهج احلداثة
هذا قد ينتق�ص �إىل الأ�س�س املعرفية .فقد عمل �أيزن�شتادت يف ظل نظام الهيمنة ومنهجه،
واعتبار �أن مقولة «�إ�رسائيل دولة حديثة» �إمنا هي درب من النفاق .فحداثة دولة �إ�رسائيل
مل تكن لتتحقق دون امل�ساهمة احلا�سمة والفعالة لليهود العرب باعتبارهم �أيدي عاملة
رخي�صة.75
وبغ�ض النظر عن �أيزن�شتادت ،الذي ُيرجع دعم اليهود العرب لبيجن لنزعات
ا�ستبدادية� ،إال �أنه ميكننا �أن منيز بني منظورين .فمن ناحية ميكن تف�سري دعم اليهود العرب
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لبيجن وموقفهم املعادي للعرب كنوع من االعرتا�ض واالحتجاج .فال�صهاينة الي�ساريون
كانوا هم ال�سبب وراء م�أ�ساتهم و�شقائهم االقت�صادي وال�سيا�سي واملجتمعي ،لذا فقد
اختاروا بب�ساطة عدو النظام ،مناحيم بيجن� .أما التف�سري الثاين فهو ذو طبيعة نف�سية.76
فاليهود العرب كانوا �أ�ضعف من مواجهة خ�صومهم .وحتى ينتقموا من الأ�شكناز ،فقد
�أطلقوا العنان لإحباطهم وغ�ضبهم من خالل قهرهم ملجموعة �أ�ضعف منهم� ،أال وهم
الفل�سطينيون.
ويف بدايات عام  1980قام الكاتب الإ�رسائيلي؛ عامو�س عوز برحلة عرب �إ�رسائيل،
قادته �إىل العديد من املناطق؛ منها املدينة التنموية بيت �شيمي�ش .وهناك التقى مع بع�ض
�سكان املدينة ،الذين كانوا جمي ًعا من اليهود العرب .ويف �أحد املقاهي ر�آه بع�ض الرجال
هناك ،وعرفوه ثم بد�أوا يف �سبه ب�أنه ي�ساري و�أ�شكنازي .فقط حينما وعد اجلموع الغا�ضبة
ب�أنه �سوف يقوم بن�رش �شكواهم ،بد�أوا يف احلوار معه .وقال له �أحد احلا�رضين ما يلي:
َ
منازل ،و�أعطونا الأعمال
ا�ستمع لهذا العار :نعم� ،إنهم الأ�شكناز ،لقد �أعطونا
القذرة ،و�أعطونا التعليم ،و�أخذوا منا احرتام الذات .و�إال ملاذا ُجلب �آبا�ؤنا �إىل �إ�رسائيل؟
تريد �أن تعرف ال�سبب� ،س�أذكر لك ال�سبب .و�أنت لن تكتبه بكل ت�أكيد .ف�أنت ،وبكل ثقة،
�ستت�صور �أنه حتري�ض .ولكني �سوف �أقول لك ملاذا :لإجناز الأعمال القذرة ،وهل تعرف
ملاذا؟ يف ذلك الوقت مل يكن لديكم العرب ،فا�ستغللتم �آباءنا كمنظمي حركة املرور،
أي�ضا ك�رشطة .لقد ا�ستغللتم �آباءنا ليكونوا
وخدم ،وعمال طوارئ .كما ا�ستخدمتموهم � ً
عربكم .اليوم �أنا رئي�س عمال ،وهو �صاحب عمل خا�ص ،وهذا هناك مقاول نقل ،وهو
أي�ضا �صاحب عمل خا�ص وم�ستقل .وهو يعي�ش على فتات ما يرتكه (الـ�سوليل بونيه) �أي
� ً
«احتاد �رشكات النقل» .ولكن ما هذا؟ ف�إذا ما �أعدنا الأرا�ضي «املحتلة» ،فلن يعود العرب
للعمل ،الأمر الذي �سوف يعيدنا جمد ًدا للعمل القذر .لذا ،فمن �أجل هذا �سوف مننعكم
من �إعادة الأر�ض املحتلة .انظر :ابنتي تعمل الآن يف �أحد امل�صارف «البنوك» ،وكل م�ساء
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ي�أتي �أحد العرب لينظف البنك� .أنتم تريدون الآن �أن تُطرد ابنتي من البنك لتعمل على
�آله ن�سج� ،أو لتنظف الأر�ض اً
بدل من العربي .مثلما كانت �أمي ،التي كانت خادمة تنظف
لكم .من �أجل ذلك ،فنحن نكرهكم هنا .طاملا مناحيم بيجن يف ال�سلطة ،ف�إن ابنتي ب�أمان
يف عملها بالبنك .ف�إذا ما عدمت� ،ستلقون بنا جمد ًدا �إىل �أدنى الدرجات وامل�ستويات.77
ويكمن يف هذا االقتبا�س الطويل جوهر املنهج االقت�صادي .فاعتما ًدا على املناهج
االقت�صادية ل�سوير�سكي وبليد ،يبدو هنا �أن رد الفعل املعادي للعرب هو يف املقام نتيجة
للو�ضع يف �سوق العمل الإ�رسائيلي .78لقد �أن�ش�أ نظام الهيمنة اخلا�ص بالي�سار ال�صهيوين
�سوق عمل يتكون من �أربع طبقات هرمية .وي�أتي على قمة هذا الهرم الطبقي العمال
الأ�شكناز ،وبعدهم اليهود العرب� .أما الطبقة الثالثة فتتكون من عرب فل�سطني ،الذين
يحملون اجلن�سية الإ�رسائيلية .وهم الفل�سطينيون الذين كانوا يعي�شون يف املناطق التي
احتلتها �إ�رسائيل عام  ،1948واملعروفون خط�أً با�سم « عرب �إ�رسائيل»� .أما يف نهاية
الت�سل�سل الهرمي فتقبع جمموعة العمال الرابعة الذين جاءوا نتيجة احتالل �إ�رسائيل لل�ضفة
الغربية وقطاع غزة يف حرب الأيام ال�ستة ،وهم كانوا فل�سطينيني ال يحملون اجلن�سية
الإ�رسائيلية ،وكانوا ميثلون يف �سوق العمل الإ�رسائيلي قوى عاملة رخي�صة .فبالفعل يف
فرتة الي�شوف ُاعترب العمال الأ�شكناز مبثابة الرواد ،الذين �أ�س�سوا املجتمع اليهودي،
ومن ثم فهم كنخبة املجتمع ،79يرتبعون على قمته .80وبن�ش�أة �إ�رسائيل ،مت �إ�ضافة الطابع
امل�ؤ�س�سي على الدولة ،خا�صة بوا�سطة اله�ستادروت .وعلى العك�س من العمال الأ�شكناز
الذين كانوا مبثابة النخبة ،كان اليهود العرب ميثلون «العمال الطبيعيني» لنظام الهيمنة.81
ولأنهم قد ن�ش�أوا يف جمتمعات تقليدية وجمتمعات ما قبل الثورة ال�صناعية ،ف�إن النظرة
ال�سائدة داخل الي�سار ال�صهيوين� ،أنه قد مت جلبهم للي�شوف ،ثم الحقًا لإ�رسائيل باعتبارهم
«لديهم القدرة على القيام بالعمل ال�شاق مع التكيف يف العي�ش يف �أجواء غري مريحة،
مذعنني ،والأهم من كل ذلك قانعني بالقليل» .82ويف �إطار هذا التف�سري ال�صهيوين احتل
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العمال الأ�شكناز مركز القمة يف �سوق العمل ،يف حني احتل اليهود العرب �آخر قائمة
�سوق العمل ،و�ضعية �أ�س�ست لها �سيا�سة اله�ستادروت .حني بد�أت الهجرة اجلماعية
يف خم�سينيات و�ستينيات القرن الع�رشين� ،أ�سهم اله�ستادروت بح�صته يف ا�ستيعابهم يف
�أ�سفل اجلدول املهني واالقت�صادي واالجتماعي.83
لقد كان للحرب مع الدول العربية انعكا�س �سلبي على الفل�سطينيني يف �إ�رسائيل،
ولدواع �أمنية �إبعادهم عن
حتى �إن احلكومة الإ�رسائيلية قد حاولت حتى عام 1967
ٍ
�سوق العمل وت�شكيل قطاع �سيا�سي واقت�صادي خا�ص بهم ،وهو القطاع العربي.84
وكذلك دعم اله�ستادروت هذه ال�سيا�سة .وبذلك تو�صل �شاليف يف حتليله لدور
الهي�ستادروت يف مواجهة الإ�رسائيليني الفل�سطينيني �إىل النتيجة التالية� :إن التعاون
اجلزئي والثنائي للهي�ستادروت مع ال�سكان من غري اليهود كان وفقًا للدور ال�سيا�سي
املخول له من قبل احلزب /الدولة .85بداية من �ستينيات القرن الع�رشين بد�أ الإ�رسائيليون
تدريجيا ل�سوق العمل ،خا�صة يف املجاالت التي كانت من قبل
الفل�سطينيون بالت�سلل
ًّ
مناف�سا يف �سوق العمل ،وهو
حكرا على اليهود العرب .86وبذلك �أ�صبح اليهود العرب
ً
ً
خطرا يتهددهم ب�سبب تدين م�ستوى الأجور .وقد طر�أ تغيري
الأمر الذي �أ�صبح ي�شكل
ً
�أ�سا�سي وجوهري يف �أعقاب حرب  1967واحتالل ال�ضفة الغربية وقطاع غزة .فبعد
احلرب مبا�رشة دخلت املجموعة الرابعة وهم الفل�سطينيون باملناطق املحتلة �سوق العمل.
تطورا .فاحتل العمال الأ�شكناز موقع القمة.
ومع احلرب �شهد �سوق العمل الإ�رسائيلي
ً
�أما الفل�سطينيون – �سواء من ح�صل منهم على اجلن�سية الإ�رسائيلية �أو من كان باملناطق
املحتلة – فقد تبو�أوا �أ�سفل هيكل �سوق العمل .بالن�سبة لليهود العرب ،فقد عملت
احلرب ب�صورة �أو ب�أخرى على تدعيم م�ستقبلهم االقت�صادي يف البالد .فبف�ضل �إتقانهم
اللغة العربية متكنت جمموعة من اليهود العرب من العمل يف �إدارة املناطق املحتلة حدي ًثا
واحل�صول على فر�ص عمل .فاحتالل تلك الأرا�ضي كان يعني بالن�سبة لهذه املجموعة
حت�س ًنا جوهر ًّيا يف و�ضعهم االقت�صادي.
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هم  -اليهود العرب  -الذين حاولوا ن�سيان لغة �أ�سالفهم ،متكنوا يف تلك اللحظة،
وبف�ضل معرفتهم اللغة العربية من احل�صول على معامالت جتارية رابحة مع عرب الأرا�ضي
املحتلة بل والو�صول والرتقي يف الت�سل�سل الوظيفي للجي�ش وال�رشطة؛ حيث كان امتالك
املعرفة باللغة العربية مبثابة الورقة الرابحة.87
بالن�سبة لليهود العرب كان دعم بيجن والليكود هو ال�ضمان لو�ضع اقت�صادي �أف�ضل،
وبالتايل فقد و�ضعوا �أنف�سهم كخدم خمل�صني للدولة .بالن�سبة لكثري من اليهود العرب الذين
تعقيدا .فهم مثلوا وفقًا لبليد
مل يتمكنوا �أثناء احلرب من الوثوب للأمام ،كان الو�ضع �أكرث
ً
جمموعة �شبه هام�شية بني الأ�شكناز الذين يحتلون با�ستطراد موقع املركز والفل�سطينيني
على الأطراف .88هذا الو�ضع احلائر ملعظم اليهود العرب بني اليهود الأ�شكناز على القمة
والفل�سطينيني يف نهاية امل�ستوى االقت�صادي وال�سيا�سي كان يعني لليهود العرب �أن عليهم
القتال يف جبهتني .من جهة؛ �ضد ال�صهاينة الي�ساريني الأ�شكناز ،الذين يتحكمون يف
نظام الهيمنة ومينعون من خالل م�ؤ�س�ساتهم تقدم اليهود العرب .ومن جهة �أخرى؛
كان لزا ًما على اليهود العرب مواجهة الفل�سطينيني ،الذين ب�أجورهم الزهيدة ي�شكلون
مناف�سا لليهود العرب خا�صة يف جمال �صناعات البناء والغزل ،والزراعة ،و�صناعة املواد
ً
89
ونظرا لأن اليهود العرب �آنذاك مل تكن لديهم م�ؤ�س�سة �سيا�سية تظللهم،
الغذائية .
ً
وتكون قادرة على قيادة ن�ضالهم �ضد نظام الهيمنة ،فقد ر�أوا يف بيجن – كمناه�ض لنظام
الهيمنة – والليكود الو�سيلة املنا�سبة التي متكنهم من مواجهة م�ضطهدهم؛ التيارال�صهيوين
الي�ساري .فمن خالل بيجن والليكود يريدون حتقيق طفرة للأمام� .أما الفل�سطينيون،
الذين كانوا يناف�سون اليهود العرب يف �سوق العمل ،فقد بقوا حتت ال�سيطرة الإ�رسائيلية.
لذلك �أراد اليهود العرب يف حتقيقهم لتلك الطفرة املرجوة مب�ساعدة الليكود �أن ي�ضعوا
الفل�سطينيني مو�ضع الأيدي العاملة الرخي�صة.
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تقع �أوجه ق�صور النهج الثقايف يف ا�ستدامة كيان عدم امل�ساواة بني الأ�شكناز ويهود
ال�رشق؛ بحيث حتولت بالفعل �إىل فكرة اختالفات ثقافية .90هذه االختالفات الثقافية
ت�صب جميعها يف نف�س الإناء .ويت�رصف اليهود العرب ب�صورة غري منطقية �أو عقالنية.
فموقفهم املعادي للعرب ينتج وفقًا لهذا املنهج نتيجة لردود فعل عاطفية غري منطقية
�أو عقالنية جتاه م�شكالت �أخرى .91وعلى العك�س من ذلك يحاول هذا العمل �إعطاء
تف�سري اقت�صادي للموقف املعادي لليهود العرب �ضد العرب الفل�سطينيني ودعمهم
لليكود ذي التوجه اليميني .وتكمن �أهمية هذا النهج االقت�صادي من حقيقة �أنه يبحث يف
الأ�سباب وراء �سلوك اليهود العرب يف ال�رصاع حول امل�صالح االقت�صادية ملختلف فئات
املجتمع الإ�رسائيلي .وهو بذلك ال ي�سعى �إىل �إثبات عقالنية ومنطقية اليهود العرب .بل
ي�سعى ب�صورة كبرية �إىل �إعطاء تف�سري منطقي ومقبول لل�سلوك املعادي لليهود العرب
جتاه الفل�سطينيني .وي�ضاف لذلك �أن هذا املنهج االقت�صادي ي�ساعدنا على �إمكانية فهم
جمريات تطور العالقة بني يهود ال�رشق والأ�شكناز يف الداخل الإ�رسائيلي يف �أعقاب نهاية
نظام الهيمنة اخلا�ص بالأ�شكناز.

�رصاع احل�ضارات
بالن�سبة جلرام�شي تعني نهاية الهيمنة تقطيع �أو�صال املجتمع يف �رصاع طبقي.
وهو تطور �شهدته �إ�رسائيل منذ ت�سعينيات القرن املا�ضي وال يزال
م�ستمرا �إىل الآن.92
ًّ
الي�سار ال�صهيوين الذي �أ�س�س بالفعل نظام الهيمنة يف الي�شوف ،و�سيطر على املجتمع
الإ�رسائيلي حتى عام � ،1977أ�صابته �أمرا�ض ال�شيخوخة وعدم القدرة على التجديد،
وعليه ف�شل نظام الهيمنة اخلا�ص ب�أهل الي�سار ال�صهيوين باعتبارهم النموذج ال�سيا�سي،
واالجتماعي ،واالقت�صادي لإ�رسائيل� .أما مناف�سوه من اليمني ال�صهيوين و�أتباعهم حتت
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زعامة مناحيم بيجن ،فعلى الرغم من �أنهم قد نبذوا الي�سار ال�صهيوين ،ف�إنهم مل يتمكنوا
من تكوين منوذج مياثل منوذج الي�سار ال�صهيوين .لذا فقد تلى ذلك تبادل لل�رضبات بني
ال�صهاينة الي�ساريني بحزب العمل واليمني ال�صهيوين بحزب الليكود ،وهو الأمر الذي
م�ستمرا حتى الآن� .إن عدم قدرة حزب العمل والليكود على و�ضع نظام جديد
ال يزال
ًّ
يقوم على �أ�س�س ال�صهيونية ك�أيديولوجية� ،أدى �إىل ن�ش�أة ،ما �أطلق عليه �أ�ستاذ االجتماع
الإ�رسائيلي؛ باروخ كيمرلينج� ،رصاع احل�ضارات.93
وفقًا لكيمرلينج َّ
�شكل ٌّ
كل من ال�صهاينة الي�ساريني وال�صهاينة اليمينيني وجهني
لعملة واحدة� ،أي ثقافة �سيا�سية طاغية متيزت بتم�سكها بال�صهيونية ،حتى �إن اختلفوا
نواح �أخرى .ويف الواقع ،ف�إين �أعترب حاملي هذه الثقافة تقليديني؛ من حيث مت�سكهم
يف ٍ
بال�صهيونية ال�سيا�سية باعتبارها الأيديولوجية الت�أ�سي�سية ال�ستمرار بقاء �إ�رسائيل دون �أي
تغيري يذكر .وب�صورة موازية لذلك تكونت العديد من الثقافات امل�ضادة .فمن �ضمن ما
ن�ش�أ ،تكونت ثقافة �أ�شكنازية علمانية م�ضادة ،كان �أتباعها يهدفون �إىل «حتويل �إ�رسائيل
�إىل دولة ليربالية ،علمانية ومدنية لكل ال�سكان �سواء من اليهود �أو املواطنني العرب».94
ممثلو هذه الثقافة امل�ضادة هم يف الغالب من املثقفني الذين ظهروا على ال�ساحة الأكادميية
يف ثمانينيات القرن الع�رشين وح�صلوا على لقب م�ؤرخي ما بعد ال�صهيونية .واقت�رص
دورهم على ت�أليف الكتابات التي �سعت �إىل حتويل الرواية ال�صهيونية الر�سمية من عقيدة
ت�أ�سي�سية �إىل جمرد �أ�ساطري .ومل يكن له�ؤالء �أي تنظيم �سيا�سي ،لذا فلم يكن لديهم �أي ت�أثري
مبا�رش يذكر على املواطنني .95وتكونت ثقافة ثانية م�ضادة وهي مبثابة القطب املعاك�س
للمجموعة اخلرية� ،أال وهو التيار القومي الديني الذي له ثقافة �سيا�سية تقوم على �أ�سا�س
ديني �صهيوين ،وي�سعى �إىل وجود �إ�رسائيل لكل مواطنيها من اليهود .وقد جت�سد هذا
التيار الديني القومي
�سيا�سيا يف احلزب الوطني الديني ،وكذلك يف احلركة اال�ستيطانية.96
ًّ
�أما الثقافة الثالثة امل�ضادة فتتمثل يف احلاردييم ،الذين تربطهم عالقة متناق�ضة مع دولة
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�سيا�سيا بقوة� ،إال �أنهم مع ذلك مل يتمكنوا من منح
�إ�رسائيل .فحقيقة الأمر �أنهم ممثلون
ًّ
�إ�رسائيل احلالية كم�رشوع �أو ككيان �إن�ساين �رشعية تامة .فهم لن يعطوا دعمهم الكامل
�إال لدولة يديرها امل�سيح� .97أما الثقافة امل�ضادة الرابعة واملهم�شة متا ًما حتى الآن فيمثلها
العرب الفل�سطينيون ،الذين ميلكون املواطنة الإ�رسائيلية .فه�ؤالء الذين ُيطلق عليهم
«العرب الإ�رسائيليون» قد عا�شوا ل�سنوات طويلة حتت نظام الهيمنة اخلا�ص بال�صهاينة
نوعا ما �أ�شبه بح�صان طروادة ،يهددون �أ�س�س وقواعد نظام
الي�ساريني كما لو كان ً
الهيمنة ،ومن ثم وجب تهمي�شهم .98من خالل تداخلهم االجتماعي وال�سيا�سي اكت�سبوا
مزيدا من الأهمية وطالبوا باحل�صول على قبول كامل قائم على امل�ساواة يف
تدريجيا
ً
ًّ
99
دولة �إ�رسائيل غري الدينية املتاحة لكل مواطنيها � .أما الثقافة امل�ضادة اخلام�سة فيدعمها
ما ي�سمى بامليزراحيم اجلدد .وامليزراحيم اجلدد هم مثقفون يهود من �أ�صول عربية .وهم
راديكاليا �ضد ال�صهيونية .وقد متثلوا يف حركة (هاكي�شيت
علمانيون ويتخذون موقفًا
ًّ
هادميقراتيت هاميزراحيت)؛ حيث تعني «القو�س امليزراحي الدميقراطي»� .أما الثقافة
امل�ضادة ال�ساد�سة فهم الذين يطلق عليهم (املي�رسوتيم) �أي «التقليديون».
�إن احلدود اجلغرافية واالجتماعية لكل هذه الثقافات امل�ضادة غري وا�ضحة .100لذا
فمن غري امل�ستغرب حينما يعترب الإ�رسائيليون �أنف�سهم علمانيني ،ولكنهم يحتفظون يف
ذات الوقت ببع�ض من  613و�صاية توراتية ،ميتزفوت ،تلك الو�صايا التي تنظم احلالل
واحلرام طبقًا لل�رشيعة اليهودية .101البع�ض يعتربون �أنف�سهم متدينني ،ولكنهم يتقبلون
بع�ض �أوجه احلياة احلديثة (انظر اجلدول).
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ال�سكان اليهود يف �إ�رسائيل وارتباطهم بالدين

102

احلاريدمي

%3.9

املتدينون

%11

املي�رسوتيم (تقليديون)

%26.8

حيلونيم حاميكامييم ما�سورت (علمانيون يراعون التقاليد
الدينية)

%23.4

حيلونيم (علمانيون)

%30.3

�أنتي داتيم (معادون للمتدينني)

%4.4

كل هذه املكونات للمجتمع الإ�رسائيلي تعرب عن ثقافات مت�صارعة تتواجد يف
حميط من احلرب الفكرية املتبادلة يف حماولة لفر�ض هوية �إحدى هذه الثقافات على بقية
ونظرا لأن امليزراحيم اجلدد واملي�رسوتيم كان �أغلبهم من اليهود
املجموعات الثقافية.
ً
العرب ،فقد �أوجب ذلك �أن �أتناول هاتني الثقافتني املت�ضادتني مبزيد من التف�صيل.103

امليزراحيم اجلدد
مل يكن امليزراحيم اجلدد منظمة ،بل كانت مبثابة م�سمى لأفراد من املثقفني اليهود
ن�ش�أوا يف الأ�صل يف جمتمعات عربية� .صحفيون ،و�أكادمييون ،وكتاب ،وفنانون داخل
راديكاليا معاديًا
نهجا
البالد وخارجها انتهجوا منذ نهاية ثمانينيات القرن الع�رشين ً
ًّ
لل�صهيونية .104فال�صهيونية بالن�سبة لهم عبارة عن حركة �أ�شكنازية ،مكنت الأ�شكناز من
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حد �سواء .فهم بذلك مل
بناء دولة �إ�رسائيلية على ح�ساب الفل�سطينيني واليهود العرب على ٍّ
عدوا للإ�رسائيليني /اليهود،
يروا املحيط الفل�سطيني من خالل العيون الأ�شكنازية باعتباره ًّ
بل لقد اعتربوا �أنف�سهم والفل�سطينيني مبثابة �ضحايا للم�رشوع الأ�شكنازي ال�صهيوين.
وبالن�سبة لهم ف�إن الي�سار ال�صهيوين وكذلك اليمني ال�صهاينة ما هم �إال وجهان لعملة
واحدة تقوم ا�سرتاتيجيتهم على ال�صهيونية املجلوبة من �أوروبا .وكحركة ا�ستعمارية،
نهب ال�صهاينة الأ�شكناز من الفل�سطينيني �أرا�ضيهم؛ وجلبوا اليهود العرب �إىل �إ�رسائيل
من �أجل ا�ستغاللهم اقت�صاد ًّيا و�سلب هويتهم الثقافية.105
حينما يربت �أ�شكنازي على كتفك ويقول لك �إننا �إخوة ،هل لديه يف باله ما ميكننا
�أن نت�شارك فيه بالفعل غري  30يو ًما من العمل الإ�ضايف �سنو ًّيا؟ هل �سيت�شارك معي يف
قطعة الأر�ض اخلا�صة به ،والتي تت�ضاعف ثمنها للماليني؟ هل �سيت�شارك معي بتعوي�ضاته
من �أملانيا؟ هل �سيتخلى عن مكان واحد يف اجلامعة البني؟ هل �سيغفر يل ديوين الثقيلة
مثلما غُ فرت له ديونه؟ هو ال يهتم �سوى ب�شكل واحد من ال�رشاكة والتي يحقق فيها
فقري ويرفع من خاللها ثروته.106
ي�شكو �سامي �شالوم �شيرتيت ،الأب الروحي حلركة امليزراحيم اجلدد ،من الأ�شكنزة.
وراء هذا اخلطاب الغا�ضب املوجه لل�صهاينة الأ�شكناز نفتقد الأهداف ال�سيا�سية
للميزراحيم اجلدد .وهم يختلفون عن احلركات االحتجاجية ال�سابقة لليهود العرب؛
لأنهم على العك�س من الفهود ال�سود على �سبيل املثال مل يطالبوا بالقبول واالندماج
الكامل داخل الدولة .لذا فيكتب �شيرتيت �أن امليزراحيم اجلدد «مل يطالبوا بالقبول �أو
االندماج ،ولكنهم يت�شككون يف الفر�ضية الأ�سا�سية للدولة .بدون �أدنى �شك ،هم كانوا
حتديدا تظهر �إ�شكالية امليزراحيم
يعيدون �صياغة �أجندة جديدة»� .107إال �أنه يف هذا املقطع
ً
اجلدد؛ حيث يبحث املرء عب ًثا عن م�ضامني هذه الأجندة اجلديدة .يف كتابات امليزراحيم
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اجلدد جند هجو ًما على ال�صهيونية .من خالل هذا الهجوم ،والذي يفهم منه يف املقام
�صهيونيا ،جندهم يعتربون كل
الأول مدى مرارة جتاربهم يف �إ�رسائيل باعتبارها جمتم ًعا
ًّ
اليهود الأ�شكناز ب�صورة �أو ب�أخرى وبطريقة متفاوتة جناة� .108أما امليزراحيم اجلدد فلم
يقدمون اً
وملمو�سا لل�صهيونية.
وا�ضحا
بديل
ً
ً
�إذا ما �أردنا �أن نتعمق يف دور امليزراحيم اجلدد يف املجتمع الإ�رسائيلي ،فيجب
علينا �أن نفرق بني الأهداف ق�صرية الأجل والأهداف طويلة الأجل .الأهداف ق�صرية
الأجل تظهرها �أن�شطة امليزراحيم والتي تبنت تلك الطلبات التي كانت يف الأ�سا�س
خا�صة بالفهود ال�سود� ،أال وهي حت�سني ظروف احلياة االقت�صادية والثقافية واالجتماعية
لليهود العرب ،يف حماولة لتنفيذها على �أر�ض الواقع .وهو االجتاه الذي جتلى بو�ضوح
يف �أن�شطة املنظمات وامل�رشوعات التي �أ�س�سوها .وانطالقًا من هذا الفكر �أ�س�س �سامي
�شالوم �شيرتيت عام  1993املدار�س البديلة املعروفة با�سم كيدما «باجتاه ال�رشق �أو �رشقًا».
�إن املدار�س الثالث التي مت �إن�شا�ؤها يف الأحياء الفقرية هاتيكفا بتل �أبيب ،قاتامون بالقد�س
وكذلك يف املدينة التنموية كريات ماالخي ،كانت تهدف �إىل ا�سرتجاع الهوية الثقافية
لليهود العرب التي حمتها ال�صهيونية الأ�شكنازية .لذا فقد احتل تاريخ اليهود العرب يف
بلدانهم الأ�صلية ،الذي كان بالكاد موجو ًدا يف املناهج الدرا�سية الإ�رسائيلية ،موق ًعا
مركز ًّيا .لذا فكان لزا ًما الو�صول �إىل نوع من امل�صاحلة مع الثقافة العربية ،هذه الثقافة
التي حتى الآن �إما �إنه يتم حذفها من الكتب املدر�سية �أو ت�ؤخذ على حممل ال�سخرية
والتحقري .ويف الإعالم ذي الطبيعة الأ�شكنازية ال�صهيونية ،ظهرت موجة من االنتقادات
�ضد كيدما .تركزت هذه املزاعم على �أن كيدما م�ؤ�س�سة تعليمية يقف وراءها متطرفون
ي�ساريون يهددون الوحدة القومية لل�شعب اليهودي.
وا�ستمر الو�ضع يف التفاقم� ،إىل �أن جاء يوم (ها�شوها) ،ذلك اليوم الذي حتيي فيه
�إ�رسائيل ذكرى �ضحايا النازية من خالل �إ�شعال �ست �شموع ترمز لل�ستة ماليني يهودي
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�ضحايا الهولوكو�ست؛ حيث قام �سامي �شالوم �شيرتيت و�أتباعه يف مدار�س كيدما ب�إ�شعال
�سبع �شموع اً
بدل من �ست �شموع .ال�شمعة ال�سابعة للتذكري ب�أن اليهود العرب هم �ضحايا
ال�صهاينة ،مثلما كان اليهود الأ�شكناز �ضحايا هتلر .109وعلى هذا فقد حملتهم ليمور
لفنات «وزيرة التعليم يف حكومة �شارون يف ذلك الوقت» يف مظاهرة ملنظمة �شباب
الليكود ،امل�سماة بيطار� ،أمام مدر�سة كيدما بتل �أبيب م�سئولية �إتالف يوم الذكرى وجرح
كثريا من الأهايل يت�شككون فيها،
م�شاعر الناجني� .إن الهجوم امل�ستمر على كيدما جعل ً
حتى �إنهم كفوا عن �إر�سال �أبنائهم ملدار�س كيدما .وترتب على ذلك �أن �أمرت احلكومة
حاليا �سوى مدر�سة واحدة يف تل �أبيب.
ب�إغالق مدر�ستني .ومل يعد ًّ
�أما الأهداف طويلة الأجل للميزراحيم اجلدد فكانت تغيري ال�شخ�صية ال�صهيونية
وحتديدا هذا الهدف طويل الأجل هو الذي مييز امليزراحيم اجلدد عن كل حركات
للدولة،
ً
االحتجاج الأخرى لليهود العرب .احلركات االحتجاجية حتى ذلك احلني؛ مثل الفهود
ال�سود ،كانت تركز احتجاجاتها �ضد التمييز االقت�صادي واالجتماعي والتفرقة الثقافية
لليهود العرب ،بدون �أن تتعر�ض لل�صهيونية باعتبارها �رشعية الدولة .لقد توىل امليزراحيم
اجلدد النهج االحتجاجي للفهود ال�سود ،وقاموا بتو�سعته حينما و�ضعوا النظام ال�صهيوين
حتديدا ما منح امليزراحيم
الأ�شكنازي ب�أكمله مو�ضع ت�سا�ؤل وبدون تقدمي �أي بديل .وهذا
ً
اً
�شكل
اجلدد
راديكاليا مت�شد ًدا يف اخلطاب الإ�رسائيلي .110هذه الراديكالية نتجت من
ًّ
واقع رف�ضهم للنظام وحماولة اال�ستعا�ضة عنه ببديل� .111إن وجود بديل لل�صهيونية هو
إيجابيا – ً
دورا
ن�شطا ولي�س ً
بالن�سبة لهم �أيديولوجية جديدة ،ي�أخذ العرب يف �إطاره ً
دورا � ًّ
حتديدا هو ما يفتقده امليزراحيم اجلدد؛ لأنه من �أجل
�سلبيا – كام ًنا� .أما كينونة هذا البديل
ً
ًّ
تغيري ال�شخ�صية ال�صهيونية للدولة ،يحتاج الأمر لأكرث من بع�ض املدار�س .لذا فتعلقت
أي�ضا با�سم (كي�شيت)،
�آمال كثريين بحركة «القو�س الدميقراطي امليزراحي» ،112املعروف � ً
كنواة حلزب قادم قد يغري الواجهة ال�صهيونية للبالد .وبالفعل فقد ر�أى م�ؤ�س�سو كي�شيت
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�أنها منظمة �سيا�سية تهدف �إىل تنفيذ الأهداف ال�سيا�سية للميزراحيم اجلدد ،مبعنى �إيجاد
بديل لل�صهيونية .يف البداية حققت كي�شيت بع�ض النجاح� ،113إال �أن قيادتهم ف�شلت بعد
ذلك يف التوجه للر�أي العام على �أنهم حزب �سيا�سي ذو �أهداف وا�ضحة ال�صياغة� .إن عدم
قدرته على �إيجاد بديل �سيا�سي وا�ضح لل�صهيونية جعلت كي�شيت تختفي بذات ال�رسعة
اً
وبدل من ذلك اتخذت كي�شيت منح ًنى
التي ظهرت بها من على امل�رسح ال�سيا�سي.
أكادمييا .فقد حتول �إىل احتاد مثقفني يقوم يف املقام الأول بتنظيم املحا�رضات وامل�ؤمترات
�
ًّ
وغريها من الأن�شطة اجلامعية ،التي تكر�س مكانة اليهود العرب� ،إال �أن ال�صبغة الأكادميية
التي �أخذتها املنظمة كانت تعني ابتعادها عن جموع اليهود العرب يف ال�شارع.
وخال�صة الأمر ميكن القول �إن امليزراحيم اجلدد باعتبارهم جمموعة من املثقفني
جديدا مل يعرفه اليهود العرب حتى الآن .فالأمر مل َي ُدر حول
اجتاها
كانوا يعك�سون
ً
ً
مطلبا لإيجاد كيان
أي�ضا لي�س
«رجاء» �أن يتم قبولهم يف املجتمع الإ�رسائيلي .كما �أنه � ً
ً
اجتماعي واقت�صادي وثقايف ميزراحيمي .بل اهتم امليزراحيم اجلدد بالتغيريات اجلوهرية
الأ�سا�سية للمجتمع الإ�رسائيلي .حتى الآن كان ت�أثريهم حمدو ًدا؛ لأنهم مل يتمكنوا من
اً
حزبيا حتى يتمكنوا من
وبدل من �أن ينظموا �أنف�سهم
الولوج جلموع اليهود العرب.
ًّ
تقدمي برنامج �سيا�سي وا�ضح للمجتمع الإ�رسائيلي ،ق�رصوا �أنف�سهم على القيام بن�شاط
�أكادميي وفاعليات ثقافية مل تكن كافية ملنحهم غطا ًء بني �أو�ساط ال�سكان.

�أبناء الرتاث اليهودي
�أبناء الرتاث اليهودي هي الرتجمة احلرفية للم�صطلح العربي املي�رسوتيم ،وميكن
أي�ضا �أهل التقليد� ،أو التقليديني .ويعطينا كيمرلينج تف�سريين خمتلفني متا ًما
ت�سميتهم � ً
للتقليديني.
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«�أولهما هو ه�ؤالء التقليديون الذين يقفون على م�سافة من املعتقدات الدينية وطاعة
الأوامر الدينية ،مبعنى �آخر ،الدرجة التي يتم من خاللها احلكم على علمانيتهم».114
جزئيا مقارنة بامل�ؤمنني
ووفقًا لهذا التف�سري ينظر للمجتمع التقليدي على �أنه �ضال متا ًما �أو
ًّ
متبوعا بال�شعور بالذنب �أو اخلجل .والتقليدية
احلقيقيني .وهذا الت�صور ال يجب �أن يكون
ً
بهذا املفهوم جندها يف خمتلف املجتمعات الغربية؛ حيث جند �رشائح املجتمع املختلفة متيز
نف�سها على �أنها غري متدينة� ،إال �أنها مع ذلك ت�ؤكد على الدور الهام للتقاليد والرتاث يف
حياتهم.115
كثريا من املكونات والعنا�رص من
�أما ثانيهما فهو «�أنه نظام اعتقاد منف�صل يت�ضمن ً
جنبا �إىل جنب مع غريها من االعتقادات وال�سلوكيات؛ على �سبيل املثال الدين
دين ر�سمي ً
ال�شعبي ،وتبجيل القدي�سني والرجال /الن�ساء املقد�سني �أو املناطق املقد�سة ،والعادات
املحافظة ،وارتداء املالب�س املحت�شمة ،والت�صويت للأحزاب التقليدية�...إلخ» .116هذه
نظرا لأنها
القيم ً
دائما ما ينظر �إليها من قبل اجلماعات التقليدية على �أنها قيم �صحيحة؛ ً
دائما �أف�ضل من احلا�رض .كما �أن امل�ستقبل يجب
تعود �إىل ما�ض المع .هذا املا�ضي هو ً
�أن ي�ستند هو الآخر على هذا املا�ضي� ،إال �أنه ميكنه االحتفاظ ببع�ض اجلوانب من احلا�رض
ال�سيء ،خا�صة اجلوانب التقنية والعلمية.
حتديدا ما يرمز �إليه يف العربية
هذا التف�سري الثاين الذي �أعطاه كيمرلينج للتقليدية هو
ً
بامل�صطلح مي�سورت وينطبق على املتدينني من اليهود العرب� ،أي �أن املي�سورت يف
�إ�رسائيل هو يف الغالب تق�سيم طبقي وعرقي .وحدودها مع الدين �ضبابية للغاية وغري
ذاتيا على املجتمعات الأوىل والثانية والثالثة للغرب
وا�ضحة .وترتكز التقليدية املعرفة ًّ
الأو�سط وال�شمال الإفريقي ،ممن يطلق عليهم امليزراحي �أو اليهود ال�رشقيني .117ثقافة
املي�سوريت اخلا�صة باليهود العرب هي عبارة عن مزيج من الثقافة النا�شئة يف حميطهم
العربي – الإ�سالمي والعنا�رص املكت�سبة والتي تطورت يف �إ�رسائيل .ففي �إ�رسائيل احلالية
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هناك «الطعام امليزراحي»« ،املو�سيقى امليزراحية»« ،118العربي امليزراحي» ،119و«الفهم
امليزراحي للدين» .يف الواقع ،هناك فرق كبري بني اليهود العرب والأ�شكناز � -سواء
املتدينني �أو العلمانيني  -يف �أ�سلوب وطريقة �إدراكهم لدينهم .120فاليهود العرب لديهم
أي�ضا �شعائرهم الدينية اخلا�صة بهم؛ لذا فال ميكن
�أ�سلوبهم الديني اخلا�ص بهم كما لديهم � ً
حتديدا
م�ضاهاتهم باحلاريدمي الأ�شكناز �أو باليهود الأ�شكناز ذوي املنحى العلماين .وهذا
ً
ما ي�شكل ومييز ح�ضارة املي�رسوتيم اخلا�صة باليهود العرب .فهم يحاولون احلفاظ على
الو�صايا اليهودية دون �أن يعي�شوا ب�أ�سلوب ديني �أ�شكنازي – متزمت� ،إال �أنهم يف ذات
الوقت يتقبلون ويتبعون الو�صايا اليهودية؛ حتى ال ينزلقوا متا ًما يف العلمانية .لذا فهم ال
يت�رصفون وفق التدين التام �أو العلمانية البحتة ،121و�إمنا يتعاي�شون يف م�ساحة بني التدين
والعلمانية ،لذا فقد تعجب املتدينون من الأ�شكناز من املتدينني من اليهود العرب؛ لأنهم
على �سبيل املثال ي�شاهدون التلفاز �أو يذهبون �إىل ال�شاطئ بعدما ق�ضوا يوم ال�سبت يف
الكني�س .فهو �أبعد ما يكونون عن املتزمت من اليهود الأ�شكناز ،كما �أنهم كذلك لي�سوا
متدينني قوميني ب�أيديولوجية دوجماتية .122فهم بالأحرى برجماتيون وعمليون ومييلون
يف تف�سرياتهم وتطبيقاتهم للدين من خالل الو�صول لنوع من التوافق بني الدين والدنيا.
وقد مثل املي�رسوتيم يف �إ�رسائيل على امل�ستوى احلزبي حزبني؛ حزب كان ي�سمى
تامي ،وظهر على م�رسح الأحداث ال�سيا�سية يف بداية ثمانينيات القرن الع�رشين� ،إال �أنه
�سيا�سيا ،ومنذ
�رسعان ما اختفى ،وحزب �شا�س ،الذي تكون عام  1983باعتباره حز ًبا
ًّ
ونظرا لأننا نعترب تامي كم�ؤ�رش ل�شا�س ،ف�سوف
ذلك احلني وهما يف جناح م�ستمر.123
ً
نتناول يف البداية تامي� ،أما �شا�س ف�سوف يتم تناوله يف ف�صل �آخر م�ستقل.
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تامي :قائمة عرقية
يف �إ�رسائيل مل ُيعرف م�صطلح «حزب» �إال يف �إطار قانون متويل احلمالت االنتخابية
للدورة ال�سابعة للكني�ست وللهيئات املحلية؛ حيث �أقره الربملان يف  19فرباير  .1969ما
كان يعرتف به على �أنه حزب هو الن�سبة الفعالة يف الهيئة الت�رشيعية �أو قائمة املر�شحني.124
«عرقيا»« .القوائم العرقية» هو تو�صيف
بع�ض ه�ؤالء املر�شحني كان يتم تو�صيفهم
ًّ
�إ�رسائيلي لقوائم املر�شحني ذوي الأع�ضاء من اليهود العرب �أو �أع�ضاء يف املجموعات
العرقية الأخرى .قوائم املر�شحني وكذلك الأجنحة الربملانية الأ�شكنازية ت�سمى هي
الأخرى «الأحزاب الإ�رسائيلية» .التطبيق احل�رصي للم�صطلح «عرقي» جلماعات ذات
اجتماعيا عرفت فيه اجلماعات
�أ�صل عربي ،ن�ش�أ يف املجتمعات الإ�سالمية ،وتعك�س واق ًعا
ًّ
املهيمنة ب�أنها املجتمع الإ�رسائيلي� ،أما بقية املجموعات الأخرى ،فهي جمموعات عرقية.
خطرا لنظام الهيمنة فيما يتعلق بامل�سلمات ال�صارمة للنفي يف
ت�شكل املجموعات العرقية
ً
ً
انتهاكا لأيديولوجيات الدولة؛ مثل جمع جمتمعات ال�شتات
ال�شتات ،ومن ثم ي�شكل
اليهودي وان�صهارهم يف بوتقة جديدة ت�سمى �إ�رسائيل .لذا كانت الدولة تعار�ض هذه
أبدا انف�صالية،
القوائم العرقية ونظرت �إليها بر�ؤى �شك وريبة� .إال �أن القوائم العرقية مل تكن � ً
و�إمنا كانت تدور حول بع�ض �أفراد بعينها ،احتجوا با�سم اليهود العرب �ضد نظام الهيمنة
لل�صهاينة الي�ساريني؛ من �أجل مكانة �أف�ضل لليهود العرب يف �إ�رسائيل� .إحدى هذه القوائم
كانت (مي�سوريت ي�رسائيل) �أي حركة «من �أجل تقاليد �إ�رسائيل» التي تكونت يف �إ�رسائيل
عام  ،1981وعرفت با�سم تامي .وتكمن �أهمية تامي يف حقيقة �أنها مل حتتج على التمييز
�ضد اليهود العرب يف �إطار نظام الهيمنة لل�صهاينة الي�ساريني ،و�إمنا على التمييز امل�ستمر
والدائم يف الليكود ،الذي كان رئي�سه �أمل اليهود العرب.
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قبيل انتخابات الكني�ست عام  1981ترك �أهارون �أبو ح�صرية احلزب القومي
الديني الأ�شكنازي على �إثر خالف حول مركزه يف قوائم املر�شحني لالنتخابات .يف
�إحدى ال�صحف الإ�رسائيلية التي و�صفت هذا الفعل �آنذاك على �أنه نوع من التمرد
ال�سفاردميي ،تكلم �أهارون �أبو ح�صرية عن الذل وجرح كربياء اليهود العرب و�أ�س�س
تامي .وطالب مب�ساواة اليهود العرب يف �إ�رسائيل ،دون �أن يتحدى النظام الأ�شكنازي
نف�سه .وقد ان�شق �أبو ح�صرية عن احلزب القومي الديني؛ ب�سبب عدم و�ضعه يف املو�ضع
املنا�سب على قائمة احلزب .وبذلك ن�ش�أ تامي نتيجة «لأزمة �شخ�صية» داخل احلزب
القومي الديني الأ�شكنازي ولي�س لأ�سباب �أيديولوجية .و�أ�صبح تامي مبثابة خزان جتميع
لكل اليهود العرب الذين ال يرون لهم �أي م�ستقبل يف الأحزاب الأ�شكنازية النا�شئة .لذا
ترك ال�سيا�سي تون�سي الأ�صل �أهارون �أو�سان حزب العمل على نحو مفاجئ وان�ضم
لتامي .وهو الآخر �ألقى اللوم على الأ�شكناز جلرحهم كربياء اليهود العرب .ويف حوار
أبدا اقت�صاد ًّيا� ،إال �أن �شهادة الثانوية العامة التي تنق�صه ،وكذلك
�صحفي �أو�ضح �أنه مل ِ
يعان � ً
عدم �إملامه باللغة الإجنليزية قد �أعاق م�ستقبله املهني .و�ألقى اللوم على نظام التعليم للدولة
الذي حرم اليهود العرب من امل�ساواة مع الأ�شكناز.125
ُرجع تامي هذا
وانده�ش الر�أي العام بح�صولهم على ثالثة مقاعد بالكني�ست .وت ِ
الفوز �إىل حقيقتني.
�أولهما :كان ال�سم �أبي ح�صرية خا�صة لليهود املغاربة �أهمية كبرية .فجد �أبي ح�صرية
اً
مبجل من اليهود املغاربة .وبذلك فقدت بع�ض
مقد�سا لليهود املغاربة ،كما كان قربه
كان
ً
الدوائر االنتخابية للحزب القومي الديني دعمها؛ لأن والءهم لأبي ح�صرية كان �أقوى
كثريا من والئهم للحزب القومي الديني.
ً
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ثانيهما :قدرة �أبي ح�صرية على اللعب بكارت «العرقية» بدون �أن ي�صور نف�سه
كمن�شق .فالأهمية املتزايدة لليهود العرب كقوة ناخبة مل تعد اً
جمال لالختالف .وقد
نا�شدت تامي جمهور الناخبني �أن يدعموهم من �أجل �إنقاذ ثقافة الرتاث اليهودي ال�رشقي
من طغيان الرتاث اليهودي الأوروبي .ويعك�س ا�سم تامي �إدراك احلزب لنف�سه باعتباره
حار�سا لتقاليد اليهود العرب .كما �أن �شعاراتهم االنتخابية «ا�ستيقظ وقف باعتدال ،وال
ً
تفرقة عرقية بعد الآن ،وال �أقوال تتعلق بالتبعية العرقية ،ولن يكون هناك �شعبان يف دولة
واحدة» كانت مبثابة نداء لليهود العرب للدفاع عن ق�ضيتهم� .إال �أن �سلوك قيادة تامي
متناق�ضا؛ فمن ناحية اعتمدت يف حربها االنتخابية على �أهمية �أ�رسة �أبي ح�صرية
بدا
ً
وعلى اللعب بالورقة العرقية ،ومن ناحية �أخرى حاولت �إظهار تامي باعتباره حز ًبا
لكل الإ�رسائيليني .وبذلك �أبرزت القيادة الكربى �أن تامي لي�س قائمة عرقية ،و�إمنا هو
مرارا �أنه و�أ�صدقا�ؤه باحلزب
حزب ب�أجندة اجتماعية لكل الأمة .وقد وعد �أبو ح�صرية ً
�سوف ي�ستقيلون حاملا تتحقق امل�ساواة الأخوية داخل املجتمع اليهودي بني الأ�شكناز
وال�سفاردمي.126
اً
طويل .فعدم قدرته على توفري بدائل
وعلى الرغم من ذلك ،فلم تدم جناحات تامي
لليهود العرب وتورط �أبي ح�صرية يف ق�ضايا جنائية و�إدانته ،كل ذلك �أدى �إىل تراجع
تامي� .إال �أن هذا النجاح الق�صري لتامي �أظهر قدرة اليهود العرب على االنف�صال عن
�سيا�سيا .وهي الإمكانية التي
الأحزاب الأ�شكنازية الكبرية ،وقدرتهم على تنظيم �أنف�سهم
ًّ
ا�ستغلها و�أكدها حزب �آخر وهو حزب �شا�س.
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 وحينما. حتى بدايات ت�سعينيات القرن الع�رشين كانت احلركة اال�ستيطانية حتت �سيطرة اجلو�ش امونيم96
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المجد للسفارديم
عوفاديا يوسف والمجتمع اإلسرائيلي

ما دام احلاخام عوفاديا ي�أمر باختيار �شا�س ،ف�سوف �أختار �شا�س .لأن �شا�س هي
احلاخام يو�سف .واحلاخام يو�سف هو من �أوجد �شا�س ،وهو ال يريد منح ال�رشف
أي�ضا لليهودية وللتوراة يف كل �أنحاء �أر�ض �إ�رسائيل.
والكرامة ليهود ال�رشق فقط ،و�إمنا � ً
ما فعله احلاخام يو�سف لل�سفاردمي يف ال�سنوات الأخرية ،مل يحققه � ٌّأي من الأحزاب
الأ�شكنازية منذ ت�أ�سي�س الدولة.1

املدخل
منذ الن�صف الأول من ثمانينيات القرن الع�رشين� ،أخذت �أهمية احلاخام
عوفاديا يو�سف؛ م�ؤ�س�س حزب �شا�س الديني ،يف االزدياد داخل �إ�رسائيل .يف كل خطبة
تقريبا ،انتهز احلاخام يو�سف الفر�صة من ناحيته ملهاجمة �أ�سلوب
من خطبه الأ�سبوعية
ً
احلياة العلماين للمجتمع الإ�رسائيلي .وكان يف ب�ؤرة الرتكيز ممثلو الدولة الأ�شكنازية –
العلمانية .لذا فقد و�صف يف فرباير  1999ق�ضاة املحكمة الإ�رسائيلية ب�أنهم (بوعالي
نيدوت) وهو م�صطلح يطلق على من ميار�س اجلن�س مع الن�ساء قبل انق�ضاء فرتة احلي�ض
كما قررتها ال�رشيعة اليهودية .2كما كان ال�سيا�سي الإ�رسائيلي يو�سي �رسيد؛ رئي�س حزب
مرييت�س يف ذلك احلني هدفًا النتقاد احلاخام يو�سف .انتقد احلاخام ب�شدة �سيا�سة وخطط
وزيرا للثقافة الداعية لتقلي�ص ميزانية دعم امل�ؤ�س�سات التعليمية حلزب
�رسيد باعتباره
ً
أي�ضا دعوة �رسيد لتدري�س �أعمال ال�شاعر الفل�سطيني حممود دروي�ش
�شا�س ،وكذلك � ً
يف املناهج التعليمية الإ�رسائيلية .فقد نا�شد احلاخام يو�سف م�ؤيديه يف خطبة له قبل عيد
البورمي اليهودي يف مار�س « 2000اقتلعوا يو�سي �رسيد ،اقتلعوا يو�سي دروي�ش» .3ومل
يتوقف احلاخام يو�سف عند انتقاد الق�ضاء وال�سا�سة ،بل وجه جم غ�ضبه �إىل التيار العلماين
عامة ،وبخا�صة ن�شاطات احلركات الن�سائية يف �إ�رسائيل ،الالئي ال يراعني طقو�س الطهارة
الدينية ب�صورة كافية ،وبذلك �أجننب لل�شعب اليهودي يف �إ�رسائيل ذرية غري طاهرة.
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ويف منا�سبة �أخرى نا�شد الرجال بعدم الوقوف بني امر�أتني ،بل بني حمارين
�أو جملني؛ «لأن الن�ساء ال تهتم بالتوراة ومن مي�شي بالقرب منهن ي�صبح مثلهن» .4ووا�صل
احلاخام تهكمه على احلياة العلمانية و�أيقوناتها �إىل حد انتقاده �ضحايا الهولوكو�ست من
اليهود ،حني �رصح �أن ال�ستة ماليني �ضحية املحرقة هم �أنا�س �أخط�أوا يف حق اهلل وابتعدوا
عن تعاليم اليهودية ،فعاقبهم اهلل ب�أن �سلط عليهم هتلر.5
وقابل الر�أي العام الإ�رسائيلي تلك الت�رصيحات الغريبة وامل�ستفزة للحاخام يو�سف
برد فعل غا�ضب و�ساخط .فو�صف تومي البيد ()2008 – 1931؛ رئي�س �شينوي يف
ذلك احلني واملعروف بعلمانيته املتطرفه ،احلاخام يو�سف على �أنه جمرد «عجوز �أحمق»
أي�ضا �سخر منه ال�سيا�سي الإ�رسائيلي والنا�شط املعروف
ال يجب �أن ي�ؤخذ م�أخذ اجلد .و� ً
معتربا �أن احلاخام يو�سف ميثل يهودية
يف حركة ال�سالم الآن الإ�رسائيلية؛ �أوري �أفنريي
ً
الع�صور الو�سطى .وبنربة معتدلة يقر مو�شي كافيه؛ رئي�س جامعة بار �إالن الدينية ،مبكانة
احلاخام يو�سف باعتباره �أحد �أكرب حكماء التوراة يف الع�رص احلديث ،ومقللاً يف ذات
الوقت من �أهمية ت�رصيحات احلاخام يو�سف حول الهولوكو�ست.
ومل يقت�رص هجوم احلاخام يو�سف على �إ�رسائيل الأ�شكنازية العلمانية .فتمركزت
أي�ضا حول الكيان الأ�شكنازي الديني .ا�ستغل احلاخام يو�سف كل فر�صة متاحة
انتقاداته � ً
من �أجل انتقاد الأ�س�س الدينية الأ�شكنازية .كما �أن تلك اخلالفات الدينية الداخلية ،التي
�سببها احلاخام يو�سف بانتقاداته �ضد املمار�سات الأ�شكنازية للدين ،اقت�رصت فقط على
الدوائر الدينية ،ومل حتظ ب�أية �أهمية تُذكر يف القطاعات غري املتدينة للر�أي العام الإ�رسائيلي.
والثابت �أن احلاخام يو�سف قد قاد منذ �أن توىل وظيفة احلاخام الأكرب لل�سفاردمي
�رصاعا ح�ضار ًّيا �ضد �أ�ساليب احلياة املتبعة للأ�شكناز العلمانيني
()1983 – 1972
ً
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وكذلك املتدينني ،وتزايد الأمر بعد ت�أ�سي�سه حلزبه امل�سمى �شا�س .هذا ال�رصاع احل�ضاري،
الذي مل يعار�ضه الر�أي العام الأ�شكنازي – العلماين واملتدين – �أذهل الأ�شكناز وجعلهم
يدافعون عن �أنف�سهم �ضد احلاخام يو�سف بهجمات كالمية� .إال �أن هذه الهجمات
الكالمية للمثقفني الأ�شكناز ،والتي و�صفت احلاخام يو�سف على �أنه على �سبيل املثال
خمادع قدمي يج�سد يهودية القرون الو�سطى ،مل تكن �إال مبثابة رد فعل ظريف غري جمدٍ
�أو مفيد لتحليل دور احلاخام يو�سف .فمن الرجل؟ ومن �أين له كل هذه القوة ملهاجمة
ممثلي الدولة وقوانينها؟ وهل ميكن فهم وحتليل دور احلاخام عوفاديا يو�سف من خالل
ت�رصيحاته الرنانة وما ي�صحبها من �ضجيج �إعالمي؟
للإجابة عن هذه الأ�سئلة ،نركز اجلهد يف هذا الف�صل حول احلاخام يو�سف
وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين التي �أفرزها حزب �شا�س .فهذان العامالن هما �سبب جناح
حزب �شا�س .ونوا�صل حتليلنا يف الإطار اجلرام�شياين ،والذي م�ؤداه �أن نهاية الهيمنة
ت�أتي عندما ال ت�ستمر جمموعة الهيمنة يف القيادة ،و�إمنا حتكم فقط .ومتثل نهاية الهيمنة
بالن�سبة جلرام�شي حالة من الأزمة تعر�ض املجتمع ب�أكمله للخطر؛ لأنها ترتك املجال
وا�س ًعا لل�رصاعات احل�ضارية و�أن�شطة القوى الغام�ضة و�أ�صحاب املكانة والكاريزما .6ف�إذا
كاريزميا ،فنحن ال يعنينا يف هذا ال�صدد
قائدا
ما تناولنا دور احلاخام يو�سف باعتباره ً
ًّ
�أن نقدم حتليلاً
نف�سيا ،و�إمنا نتناول احلاخام يو�سف كظاهرة مل يكن با�ستطاعتها الظهور
ًّ
وا�ستمرارا ال�ستعرا�ض �أفكار
على امل�رسح الإ�رسائيلي �إال بعد انتهاء الهيمنة الأ�شكنازية.
ً
جرام�شي حول نهاية الهيمنة يف �إ�رسائيل نقول �إن نهاية نظام الهيمنة اخلا�ص بالي�سار
ال�صهيوين قد �سبب �أزمة �سيا�سية واجتماعية .وقد نتجت هذه الأزمة من واقع �أن النظام
القدمي قد انتهى دون �أن يولد نظام جديد .فانحلت تلك املجموعات التي كونت الأمة
والتي كانت يف الأ�صل قد اندجمت ب�شكل م�صطنع وت�شكلت من جمموعات غري متجان�سة
ثقافيا للغاية ،وتفككت �إىل ثقافات وثقافات م�ضادة .وفقد الهدف الذي جاهد ال�صهاينة
ًّ
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الي�ساريون لتحقيقه ،وهو جمع جمتمعات املنفى ودجمهم يف جمتمع واحد بهوية جماعية
واحدة وحتت راية ال�صهيونيةَ ،فق ََد بريقه.
�إن نهاية هيمنة الي�سار ال�صهيوين �أدت �إىل نوع من الت�رشذم الثقايف للمجتمع
الإ�رسائيلي على �شكل جمموعات خمتلفة ذات اهتمامات متباينة تريد ملء الفراغ ال�سيا�سي
واالجتماعي يف �إ�رسائيل .ويف هذا الو�ضع ال�سيا�سي اجلديد كان حزب �شا�س يهدف
�إىل بناء نظام جديد للمجتمع الإ�رسائيلي� ،أي هوية ثقافية جديدة على �أ�سا�س املنهج
ال�سفاردميي – الهاالخي الذي �صاغ حياة يهود فل�سطني حتى و�صول اليهود الأوروبيني
الأ�شكناز .وفقًا للحاخام يو�سف فقد ف�شلت ال�صهيونية يف توحيد اليهود يف �إ�رسائيل.
فقط الدين ،والدين فقط بتف�سريه ال�سفاردميي هو الذي �سيوحد كل اليهود .و�إذا ما حتدث
احلاخام يو�سف عن (الهخزير عيطراه ليو�شناه) �أي «�إرجاع التاج ملكانه ال�صحيح» ف�إنه
يعني بذلك بناء نظام اجتماعي جديد يف �إ�رسائيل نابع من القيم اليهودية ال�سفاردية كما
ت�شكلت وتبلورت حتت مظلة احل�ضارة العربية الإ�سالمية.
من وجهة نظر احلاخام يو�سف ،مل تف�شل ال�صهيونية العلمانية يف خلق جمتمع يهودي
أي�ضا امل�ؤ�س�سة الدينية الأ�شكنازية .هناك مرجعية دينية واحدة
يف �إ�رسائيل ،بل ف�شلت معها � ً
ميكنها �إنقاذ املجتمع الإ�رسائيلي وقيادته �إىل جمتمع مثايل ،هذه املرجعية ميثلها احلاخام
يو�سف كارو؛ �صاحب املنهج ال�سفاردي كما عرب عنه يف كتابه (�شوحلان عاروخ) �أي
(املائدة املعدة) .بالن�سبة للحاخام يو�سفَ ،م َّثل احلاخام يو�سف كارو م�صدر املعرفة يف
أي�ضا يهود �أوروبا املتدينون� .إال �أن هذه القيم ال�سفاردميية
اليهودية ،والتي اعتمد عليها � ً
قد ُعدلت لتنا�سب �أوروبا امل�سيحية ،ففقدت بذلك م�صداقيتها وبريقها .لذا يرى
احلاخام يو�سف نف�سه مبثابة احلار�س للمنهج ال�سفاردميي مثلما قننه احلاخام كارو ،و�أخذ
ي�شجع على عودة التاج ملكانه ال�صحيح ،مبعنى توحيد ال�شعب اليهودي حتت تاج املنهج
ال�سفاردميي مثلما دونه وقننه احلاخام كارو يف كتابه «املائدة املعدة» .لذا فالهوية الثقافية
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التي كان ي�سعى �إليها احلاخام يو�سف هي اندماج ولي�ست ب�أية حال من الأحوال ،مثلما
نوعا من االنف�صالية .وهي غري موجهة لل�سفاردمي فقط ،و�إمنا
كان ُيفرت�ض يف الغالبً ،
يجب ،وفقًا للحاخام يو�سف� ،أن تعمل على توحيد كافة ال�شعب اليهودي ال�سفاردميي
والأ�شكنازي حتت راية املنهج ال�سفادرميي – الهاالخي .باخت�صار ب�سيط ينطلق احلاخام
عوفاديا يو�سف من �شعار «اليهودية هي احلل» كما �رشحها �أهل املنهج ال�سفاردميي.
حتى ميكن توحيد ال�شعب اليهودي حتت تاج املنهج ال�سفاردميي ،قاد احلاخام
�رصاعا ح�ضار ًّيا �ضد الأ�شكناز �سواء املتدينني �أو العلمانيني .وانطالقًا
يو�سف يف �إ�رسائيل
ً
من هذا ال�سياق ميكن �أن نفهم هجومه الكالمي على �أ�سلوب احلياة الأ�شكنازية .ومل
تكن البالغة هي ال�سالح الوحيد �ضد الأ�شكناز ،و�إمنا اعتمد احلاخام يو�سف يف �رصاعه
احل�ضاري �ضد الأ�شكناز على دعامتني؛ علمه الديني املميز وامل�ؤ�س�سات اخلا�صة به،
وحزب �شا�س وكذلك م�ؤ�س�سة (الهمعيان) �أي «املنبع» والتي جنحت يف تقدمي خدمات
تعليمية و�صحية واجتماعية يف كافة �أنحاء البالد.
بعدما يتم ا�ستعرا�ض �شخ�صية احلاخام يو�سف ،يجب �أن ن�ستعر�ض كيف قاد هذا
أي�ضا حتليل كيف ا�ستخدم
احلاخام �رصاعه الديني �ضد الأ�شكناز .كما يجب �أن يتم � ً
احلاخام �سلطته الهاالخية يف �رصاع املناهج من �أجل رفع راية املنهج ال�سفاردميي يف
�سائدا
مواجهة املنهج الأ�شكنازي .فبالن�سبة للحاخام يو�سف ،كان املنهج ال�سفاردميي
ً
منذ القرن ال�سابع ع�رش� ،أي يف فرتة حياة احلاخام يو�سف كارو .ومنذ قدوم الأ�شكناز
من �أوروبا يف القرن التا�سع ع�رش بد�أ املنهج ال�سفاردميي يفقد مركزه القيادي .فقد متكن
الأ�شكناز من جعل منهجهم الأجنبي والدخيل هو املنهج ال�سائد يف �أر�ض �إ�رسائيل .قاد
احلاخام يو�سف انطالقًا من مكانته الدينية ال�رصاع �ضد الإ�شكاز؛ بهدف �إعادة املنهج
ال�سفاردميي لو�ضع القيادة املفقود .كما يجب �إبراز كيف قاد احلاخام يو�سف ال�رصاع
أي�ضا �إظهار كيفية رف�ض احلاخام
احل�ضاري �ضد املجتمع ال�صهيوين .كما �سيتم هنا � ً
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اً
وبدل منها نادى بنوع �آخر من ال�صهيونية،
لل�صهيونية باعتبارها �أيديولوجية للدولة.
وهي ال�صهيونية ال�سفاردميية .و�سوف يتم �إي�ضاح ما فهمه احلاخام يو�سف ورفقا�ؤه حتت
مفهوم ال�صهيونية اجلديدة اخلا�صة بهم.
أخريا �سوف يتم ا�ستعرا�ض كيف متكن احلاخام يو�سف من �إحراز جناح �سيا�سي
و� ً
أي�ضا من خالل ن�شاط احلزب الناجح يف
واجتماعي من خالل حزب �شا�س الديني ،و� ً
املجتمع من خالل م�ؤ�س�سة املنبع ،مبا تقدم من خدمات اجتماعية وتربوية و�صحية يف
كافة املدن الإ�رسائيلية.

احلاخام والكاريزما
دائما
يف الدوائر املحيطة باحلاخام عوفاديا يو�سف يتناول معاونوه و�أتباعه ومريدوه ً
نف�س الق�صة والرواية التالية :7حينما ُ�سئل احلاخام يو�سف كارو يف �إحدى املرات عن
الأ�شكناز يف �صفد ،الذين كانوا يف البداية تابعني للمنهج ال�سفاردميي� ،أجاب :لأنهم -
ال�سفاردمي  -كانوا �أول َمن �سكن املدينة� ،أ�صبح كل من �سكن يف املدينة بعدهم ،تابعني
لهم حتى �إن فاق الأ�شكناز ال�سفاردمي عد ًدا ،وجب على الأ�شكناز �أن يتبعوا املنهج
ال�سفاردميي .8ويف الواقع فقد اتبع احلاخامات �سواء ال�سفاردمي �أو الأ�شكناز قرار كارو
هذا لقرون متعددة .فاحلاخامات الأ�شكناز الذين ا�ستقروا يف فل�سطني ،اتبعوا املنهج
�سائدا هناك ،والذي كان برئا�سة �أحد كبار احلاخامات
الهاالخي لل�سفاردمي الذي كان ً
ال�سفاردمي ،والذي كان يحمل لقب الأول ل�صهيون ،وهو م�صطلح يحمل يف طياته
الأ�سبقية يف املقام واملكانة .وان ُتخب احلاخام الأكرب ال�سفاردميي من قبل جمل�س احلاخامية،
والذي كانت �سلطته معرتفًا بها من قبل ال�سلطة العثمانية .وهذه القاعدة بقيت �سارية
حتى القرن التا�سع ع�رش �إىل �أن تزايد ت�أثري اليهود الأ�شكناز املقيمني بفل�سطني .ومتكن
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اليهود الأ�شكناز مب�ساعدة يهود �أوروبا وبدعم من القن�صليات الأوروبية وكذلك ممثل
رو�سيا القي�رصية يف فل�سطني من و�ضع نهاية ل�سيطرة املنهج ال�سفاردميي – الهاالخي.
�إن االنقالب الأ�شكنازي – الهاالخي �ضد �سيطرة ال�سلطة ال�سفاردميية – الهاالخية
قد حدث بالتحديد عام  .1912وحتت �ضغط اليهود الأ�شكناز ،وافق احلاخام
دعى احلاخام بن �صيون مائري حي عوزيال
الأكرب لل�سفاردمي �آنذاك ،والذي كان ُي َ
( )1953‑1882على �إن�شاء وظيفة جديدة؛ وهي احلاخام الأكرب للأ�شكناز .ومنذ ذلك
الوقت تقا�سم احلاخام عوزيال مع احلاخام �إبراهام يت�سحاق كوك ()1936 – 1865
ال�سلطة الهاالخية العليا يف البالد .من جهته اعتقد احلاخام عوزيال �أنه ميكنه �إقناع زميله
احلاخام كوك ،والبحث عن حلول م�شرتكة تكون مقبولة من ال�سفاردمي وكذلك من
الأ�شكناز؛ بهدف اجلمع بني املناهج الدينية للطرفني .ومرت  90عا ًما منذ ذلك الوقت،
ومل تتقابل مناهج الأ�شكناز وال�سفاردمي ،بل �إن التقاليد الهاالخية امل�شرتكة �أ�صبحت �أبعد
ما تكون عن ذي قبل.
بالن�سبة للحاخامات ال�سفاردمي هناك اعتقاد را�سخ عرب الأجيال ،وهو �أن اهتمام
احلاخام كوك بدمج املنهجني مل يكن �إال وعو ًدا خالية .ففي احلقيقة اهتم احلاخام كوك
بتوطيد ال�سلطة الأ�شكنازية للحاخام الأكرب و�إحالل املنهج الأ�شكنازي – الهاالخي ،يف
الوقت الذي ا�ست�سلم فيه احلاخام ال�ضعيف عوزيال ل�سيطرة الأ�شكناز و َقبِل باعرتاف
وا�سع باملنهج الأ�شكنازي – الهاالخي� .أما كبار احلاخامات ال�سفاردمييني التالني فقد
�شعروا بتبعيتهم لكبار احلاخامات الأ�شكناز .فبنى الأ�شكناز املتفوقون اقت�صاد ًّيا مدار�س
تلمودية (ي�شيفووت) ،وكذلك املدار�س الدينية العامة (بيتاي �سيفر مامالختيم داتيم)،
ودور العبادة وغريها العديد من امل�ؤ�س�سات الدينية .وعلى العك�س من ذلك كان حال
ال�سفاردمي املتدين اقت�صاد ًّيا ،فهم مل يكونوا يف و�ضع ي�سمح لهم ببناء م�ؤ�س�سات دينية
خا�صة بهم .فاعتمد ال�سفاردمي يف تعليمهم الديني على امل�ؤ�س�سات الدينية الأ�شكنازية

451

اليهود العرب يف �إ�سرائيل ..ر�ؤية معرفية

التي �ساد فيها املنهج الأ�شكنازي الهاالخي .فتحول بع�ض الطالب ال�سفاردمي �إىل املدار�س
اخلا�صة بالأ�شكناز وبحثوا عن االندماج الكامل .وهناك كانوا بالفعل ُم َر َّح ًبا بهم ومت
تقبلهم .ولكنهم مع ذلك وعلى الرغم من معرفتهم الدقيقة وال�شاملة عن اليهودية ،فقد
مت ا�ستبعادهم من الت�سل�سل الهرمي للقيادات الدينية.
�أحد ه�ؤالء الطلبة كان عبد اهلل يو�سف ،الذي ولد يف الثالث والع�رشين من
�سبتمرب  1920يف مدينة بغداد بالعراق .هاجرت العائلة يف عام � 1924إىل فل�سطني
وا�ستقرت يف �أحد الأحياء اليهودية مبدينة القد�س ،هنا بدلت الأ�رسة ا�سم عبد اهلل العربي
باال�سم العربي املقابل له وهو عوفاديا .ن�ش�أ عوفادي يف مدينة القد�س ،وكان ي�ساعد
والده كطفل �صغري يف حمل بقالة امتلكته الأ�رسة ،ومن ثم اكت�شفت العائلة املوهبة الدينية
للطفل وحر�صه على حفظ التوراة ،ف�أر�سلته �إىل املدر�سة الدينية املعروفة با�سم «�شجرة
يو�سف املثمرة» �أو كما ت�سمى بالعربي (بورات يو�سف) .هنا تتلمذ عوفاديا للحاخام
أي�ضا وطبقًا لرواية تالميذ احلاخام
املعروف عيزرا عطية ( .)1970 – 1887وهنا � ً
عوفاديا ،اكت�شف احلاخام عطية موهبة عوفاديا ،فقربه �إليه و�أ�صبح تلميذه املف�ضل.
ويحكي طالب احلاخام يو�سف كيف �أن معلمهم كتب كتابه الأول يف العلوم التوراتية،
وهو يف �سن الرابعة ع�رشة .وبغ�ض النظر عن �صحة هذه الروايات من عدمها ،فمن
ناجحا وله طموح ،فبعد �أن ح�صل على �إجازة
الوا�ضح �أن احلاخام كان طالب علم
ً
احلاخامية ،وهي ما يطلق عليها يف العربية (�سيمخا لربانوت) ،ت�أهل للعمل كحاخام يف
فل�سطني ،ومل يتوانَ عن ال�سفر �إىل م�رص وهو ابن ال�سابعة والع�رشين ،بعد �أن تلقى دعوة من
احلاخام امل�رصي هارون �شويقة؛ لتدري�س �أ�صول التوراة يف القاهرة ،ويف العا�صمة امل�رصية
كقا�ض يف ال�شئون الدينية ليهود م�رص .ومع ن�شوب
وبنا ًء على رغبة اجلالية اليهودية ُع نِّي
ٍ
حرب  1948عاد احلاخام عوفاديا يو�سف �إىل القد�س يف عام  .1950وهناك يف القد�س
ان�ضم �إىل �إحدى املدار�س الدينية التابعة للحزب احلاريدميي �أجودات ي�رسائيل .ويف ذات
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كقا�ض لل�شئون الدينية يف املحكمة احلاخامية يف مدينة بتاح تيكفا القريبة
الوقت عمل
ٍ
من تل �أبيب .والحقًا حتول �إىل املحكمة احلاخامية يف القد�س؛ حيث عمل هناك حتى
ع�ضوا يف املحكمة احلاخامية العليا يف القد�س .ويف
عام  .1965ويف عام � 1965أ�صبح
ً
الفرتة بني عامي  1973و� 1983شغل من�صب احلاخام ال�سفاردميي الأكرب يف �إ�رسائيل.9
كثريا النجاح الوظيفي للحاخام يو�سف بقدر ما يهمنا �أ�سباب هذا
ال يهمنا
ً
النجاح وهو ما نرجعه ل�سببني؛ هما :تفوقه على باقي �أبناء جيله يف علوم التوراة،
بالإ�ضافة �إىل كاريزمته وقدرته على الت�أثري يف �أتباعه ومريديه .ولإمكانية فهم ما الذي
كاريزميا ،يجب �أن نعتمد على م�صطلح الكاريزما كما �رشحه
جعل عوفاديا يو�سف
ًّ
عامل االجتماع الأملاين ماك�س فيرب (� .)1920 – 1864إن م�صطلح القائد الكاريزمي
ناق�شه ماك�س فيرب يف ذلك املو�ضع من عمله؛ حيث يتداخل علم االجتماع مع ال�سيا�سة
وعلم االجتماع الديني .فالقائد الكاريزمي هو من يجمع بني ال�صفات الدينية لل�سيا�سي
وال�صفات ال�سيا�سية للمتدين بطريقة معينة .10وفقًا لفيرب تعد الكاريزما من ال�صفات
ال�شخ�صية ،التي تتوافر فيها القوى �أو العنا�رص التي تفوق الطبيعة �أو الب�رشية �أو على �أقل
تقدير تتج�سد فيه بع�ض القوى �أو العنا�رص اخلا�صة �أو املعينة غري امل�ألوفة؛ بحيث ُيق ََّيم
أي�ضا املحبة
يبد عوفاديا يو�سف مطلب ال�سلطة النهائية فقط ،و�إمنا � ً
على �أنه قائد .11فلم ِ
خ�ضوعا ب�صورة
إخال�صا �أو
والتوقري .فمثل �أي حب حقيقي ،يجب �أن تكون هذه املحبة �
ً
ً
طواعية .وحينما يعطي ال�شخ�ص املحب ،فهي ت�ست�سلم؛ لأنها على ا�ستعداد انطالقًا من
نوعا من
احلب �أن تتنازل عن احلياة اخلا�صة .هذه الت�ضحية بالنف�س تعني بالن�سبة لها ً
اال�ست�شفاء ،بل ومن ال�سمو.
ما بني القائد الكاريزمي يو�سف وح�شد امل�ؤمنني املوقرين له ،توجد دائرة من النا�س
قد اختارهم هو لنف�سه :بالن�سبة له هم مبثابة �رشكاء ،مبثابة مبعوثني يتوا�صلون بينه وبني البيئة
املحيطة به ،مبثابة مف�رسين لت�رصيحاته و�شارحني ملفاهيمه ،باخت�صار هم حلقة الو�صل بني
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القائد والرعايا� .إال �أن �سلطتهم ما هي �إال انعكا�س للحاخام عوفاديا يو�سف� .إن مفهوم
القائد الكاريزمي يو�سف ،مثلما مت جت�سيدها حتى هذه النقطة ،تتوافق مع وجهة نظر
وتكرارا – يف
مرارا
ً
�أتباعه .ومن هذا املفهوم ،فهي تعد �صاحلة وفعالة .فهي يعاد جت�سيدها ً
امل�صطلحات املتباينة – من خالل التكتالت الكاريزمية ،فهي دينية باملعنى ال�ضيق �أو حتقق
ال�شكل الديني للحياة ال�سيا�سية .بال �شك ف�إن النظرة ال�سي�سيولوجية العميقة ملاك�س فيرب
ترى يف القادة الكاريزميني �أو يف التكتل الكاريزمي بالأحرى �أنها من �صنع الأتباع.
فالكاريزما فيها �إ�سقاط على الدائرة ال�ضيقة املحيطة ب�صاحب الكاريزما .ويف البعد
ال�سي�سيولوجي تتحول الكاريزما �إىل �شكل اجتماعي .ف�أ�سباب كاريزمة يو�سف ك�شكل
اجتماعي ميكن �أن جندها يف الرتكيب االجتماعي للمجتمع الإ�رسائيلي .وقد اكت�سبت
كاريزمة يو�سف قواها من �سعة معرفته ك�أف�ضل علماء التوراة يف ع�رصه.
ال �أحد على قيد احلياة يعرف يف امل�سائل التوراتية مثلما يعرف احلاخام عوفاديا
يو�سف حينما ُي�س�أل �أي �س�ؤال ديني ،ي�رسد من الذاكرة قائمة مده�شة من امل�صادر التوراتية
بالكامل حتى برقم ال�صفحات .ويروي معجبوه كيف �أنه جتادل مع برنامج كمبيوتر
خا�ص بالقانون احلاخامي� :أ�رص يو�سف �أن الكمبيوتر خمطئ فيما يتعلق ب�إحدى القواعد،
وكان على �صواب .حياته كانت مكر�سة للدرا�سة واملعارف الدينية.12
لذا فيمكن �أن نرى يف كاريزمة يو�سف اجلدارة� .أما طالبه فكانوا يرون فيه ما
كانوا ي�سعون �إليه من خالل درا�ستهم للتوراة يف املدار�س الدينية؛ �سعة املعرفة جم�سدة يف
�شخ�صه .13يف نظر �أتباعه قادهم يو�سف يف املرحلة اجلديدة ،والتي و�صفها �شوكيد ب�أنها
التحول من �أمة قائمة على احلفظ �إىل �أمة قائمة على الكتابة والتدوين .14قبل و�صولهم
لإ�رسائيل كانت معرفة اليهود العرب للعربية �ضئيلة للغاية .ويف �إ�رسائيل �أ�صبحت هذه
املعرفة املحدودة مبثابة عائق لفهم الكتابات الدينية التقليدية .و�أدرك عوفاديا يو�سف ذلك
ودائما ما كان يحلو للمرء �أن ُيق َِّيم
ونقل امل�ضامني الدينية لأن�صاره بلغة �سل�سة وب�سيطة.
ً
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خطب يو�سف� ،إال �أنه يجب �أن نفهم �أن هذا النجاح الفائق لتلك اخلطب �إمنا يكمن يف
قدرة يو�سف على خماطبة م�ستمعيه بلغة ب�سيطة .فهو كان يتحدث �إىل مئات الألوف من
وتكرارا من خالل
مرارا
ً
�أن�صاره داخل وخارج البالد الذين كانوا ي�ستمعون �إىل خطبه ً
الأقمار ال�صناعية ،و�رشائط الكا�سيت ،و�رشائط الفيديو ،وي�ستلهمون منها لغتهم اخلا�صة
بهم.15
�إن �شعبية يو�سف نتجت عما �أ�سماه �أ�ستاذ العلوم الدينية؛ ارون ويليز بالكاريزما
املُ�ص ّنعة .حيث ُيظهر ويليز كيف متكن حزب �شا�س من ت�سويق كاريزمة احلاخام يو�سف
امل�صنعة للر�أي العام الإ�رسائيلي من خالل و�سائل االت�صال املتوفرة .16وظهرت �صور
عوفاديا على ما يقوم حزب �شا�س بن�رشه وتوزيعه من كتب �صلوات وكتب الأدعية
الدينية ،كذلك على بطاقات الربكة التي كانت متنح ملريديه وتوزع يف املدن الإ�رسائيلية
ذات الأغلبية ال�سفاردميية ،بل ويف الأ�سواق الإ�رسائيلية وحمطات البنزين ومباريات كرة
القدم ودور ال�سينما .فهذا كتيب لربكة ال�سفر ،وهناك �آخر لربكة البيت ،وثالث ملباركة
العائلة و�سائر الأمور الدينية والدنيوية .وجميعها ملحقة ب�صور للحاخام .ويف كل ن�سخة
من جريدة «كل يوم» �أو كما ت�سمى بالعربي (يوم ليوم) وهي اجلريدة الر�سمية الأ�سبوعية
أي�ضا يف حمال البقالة ال�صغرية
دائما هناك �صورة للحاخام يو�سف .و� ً
حلزب �شا�س ،كانت ً
وحانات الوجبات ال�رسيعة كانت هناك �صور عوفاديا يو�سف بلقبه الر�سمي ،الأول على
�صهيون ،رئي�س جمل�س حكماء التوراة؛ وكذلك يومي اجلمعة وال�سبت .وكان للقنوات
املقر�صنة� ،أي غري ال�رشعية اخلا�صة ب�شا�س دور فعال يف ت�سويق احلاخام عند الر�أي العام
الإ�رسائيلي من خالل بثها لل�صلوات وخلطبه .وكذلك �ساعدت ثقافة �رشائط الكا�سيت
التي انت�رشت ،و�سادت يف حقبة الثمانينيات من �شهرة اخلاخام عوفاديا يو�سف .وعليه
حا�رضا يف كل مكان باملجتمع الإ�رسائيلي.
فقد �أ�صبح احلاخام عوفاديا يو�سف
ً
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عوفاديا يو�سف
بجانب ال�شخ�صية الكاريزماتية ،تركزت �شعبية احلاخام يو�سف على ركيزتني
�أخريني؛ هما :علمه الديني ،و�أهميته املتزايدة منذ ثمانينيات القرن الع�رشين للحياة
ال�سيا�سية لإ�رسائيل:
�إن عوفاديا يو�سف هو �أحد �أكرث املراجع الدينية املعرتف بها ،لي�س فقط يف الداخل
الإ�رسائيلي ،بل يف الأو�ساط اليهودية يف العامل �أجمع ،ومن َثم الأكرث �شعبية يف �إ�رسائيل
اليوم .هذا االعرتاف الديني ميكن تف�سريه من خالل حقيقة �أن احلاخام يو�سف كان
يحظى مبكانة المعة يف جمال ال�رشيعة والفقه التوراتي .وبذلك �أ�صبح احلاخام يو�سف يف
نظر �أن�صاره وكذلك خ�صومه كواحد من رواد التوراة يف ع�رصه .ال �أحد على قيد احلياة
يعرف يف امل�سائل التوراتية مثل معارف احلاخام يو�سف ،17هذا ما يعتقده ت�سفي زوهار؛
مدير معهد مركز هارمتان للقانون اليهودي .18وال �شك �أن معارف وعلم عوفاديا يو�سف
التوراتي ال تخلو من هالة من الأ�ساطري ير�سمها �أتباعه حول عوفاديا يو�سف ،مبا ي�صوره
ب�أنه حاخام �صاحب قوة خارقة .فن�رش �أن�صاره حكايات وروايات ترتكز حول طالب
التوراة النابغ والطموح عوفاديا يو�سف الذي عا�ش �شبابه يف فقر مدقع ،فا�ستثمر وقته يف
درا�سة التوراة .و ُيحكى �أن عوفاديا يو�سف يف �شبابه عا�ش مع زوجته مارجليتا يف فقر
�شديد ،حتى �إنه مل تكن لديه القدرة على �رشاء اللنب اليومي لأطفاله .فكانت زوجته تخلط
اللنب باملاء وكانت تعتمد يف �إدارة بيتها على املواد الغذائية التي يتربع بها اجلريان .كما
كان يو�سف يوفر يف الكهرباء قدر ا�ستطاعته ،فكانت الأ�رسة جتل�س ليلاً يف الظالم وي�صعد
يو�سف على �سطح املنزل ليدر�س التوراة حتت �ضوء القمر .كل هذه الق�ص�ص �إمنا ت�ستخدم،
لإ�ضفاء هالة �أ�سطورية حول �شخ�ص يو�سف ،وكذلك لت�صويره بالن�سبة لأن�صاره على �أنه
منوذج للطالب يف بحثه عن املعرفة الدينية .يف الواقع يكت�سب علم احلاخام يو�سف بني
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بعدا يفوق البعد الإن�ساين .وميكننا �أن ن�ست�شعر من حما�رضات احلاخام يو�سف �أنه
�أن�صاره ً
متخ�ص�صا يف التوراة .وقد و�صف �أحد تالمذة احلاخام يو�سف انطباعاته قائلاً  :خذ
كان
ً
التوراة ،املكتوبة وال�شفهية واذهب �إليه ،ف�إذا ما كان لديك �س�ؤال فهو �سوف يعطيك
أمرا ال يعيه العقل الب�رشي.19
الإجابة ال�صحيحة .فعلمه الديني وتف�سريه يعد � ً
هذه اجلاذبية الدينية مل تكن قا�رصة على طلبة احلاخام يو�سف فقط من ال�سفاردمي،
قا�رصا على املنهج ال�سفاردميي،
أي�ضا للأ�شكناز .فلم يكن علم احلاخام يو�سف
و�إمنا امتدت � ً
ً
و�إمنا متيز بقدرته اال�ستثنائية على التنقل يف كتاباته وحما�رضاته بني املنهجني ،الأ�شكنازي
وال�سفاردميي.20
�إن اخلربة التي اكت�سبها عوفاديا يو�سف يف املدار�س الدينية الأ�شكنازية �أثناء درا�سته
كانت م�صطحبة ب�سل�سلة من الإحباطات والإهانات ال�شخ�صية .فحاخامات الأ�شكناز
مل يولوه االحرتام الذي ي�ستحقه ،فكانوا يقولون �إنه جيد مبا فيه الكفاية لل�سفاردمي ،ولكن
كيف له �أن يكون بذلك القدر من الوقاحة حتى يقارن نف�سه ب�أحد احلاخامات الأ�شكناز؟
أبدا تعيينه يف جمل�س حكماء التوراة الأ�شكنازي .وكذلك يف حزب �أجودات
لذا فلم يتم � ً
توراتيا.
مفكرا
ي�رسائيل الديني الأ�شكنازي ،فقد اعترب مبثابة حافظ �أو خازن للتوراة ولي�س
ًّ
ً
أ�سفارا».
حتى �إن البع�ض قد نعته ب�أنه مثل «احلمار الذي يحمل � ً
�إن جتاهل علمه الديني كان له الحقًا �أكرب الأثر يف موقفه املت�شدد جتاه الأ�شكناز
وامل�ؤ�س�سة الدينية الأ�شكنازية ب�صفة عامة .يف حتليله حول االختالفات بني التقاليد
الأ�شكنازية – الهاالخية ،وال�سفاردميية – الهاالخية ،وت�أثريها يف تطور الأ�شكناز
وال�سفاردمي يف �إ�رسائيل احلالية ،يعرتف احلاخام بنيامني الو بالغنب الذي وقع على احلاخام
يو�سف .بالن�سبة لالو فقد خا�ض احلاخام يو�سف حر ًبا طاحنة �ضد امل�ؤ�س�سة الدينية
الأ�شكنازية ،حتى يكون جبهة �سفاردميية موحدة تتبع املنهج ال�سفاردميي كما �أ�س�سه
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احلاخام يو�سف كارو .21كان هدف احلاخام عوفاديا يو�سف يف �رصاعه �ضد التقاليد
م�صطحبا
الأ�شكنازية – الهاالخية يف �إ�رسائيل هو ا�ستعادة الع�رص الذهبي لل�سفاردمي،
ً
بعودة ال�سيطرة للمنهج ال�سفاردميي الهاالخي اخلا�ص باحلاخام يو�سف كارو .وينعك�س
هذا الهدف للحاخام يو�سف يف ال�شعار �إرجاع التاج ملكانه ال�صحيح ،والذي يعني
وفقًا ليو�سف لي�س فقط �أن يوحد منهج الأ�شكنازية – الهاالخية مع منهج ال�سفاردميية –
الهاالخية ،و�إمنا قيادة املجتمع الإ�رسائيلي ب�أ�رسه على طريق التوراة� .إن ا�ستعادة التقليد
جانبا ال ميكن �أن يتحقق �إال �إذا اعترُ ف
ال�سفاردميي – الهاالخي الذي �أزاحه الأ�شكناز ً
يف �إ�رسائيل ب�سلطة احلاخام كارو� ،أو كما يو�ضح احلاخام الأكرب حليفا �شلومو خيلوخه
القريب من احلاخام عوفاديا يو�سف :املنهج الذي ن�ش�أ يف ال�شتات  -املق�صود املنهج
الأ�شكنازي  -يجب �أن ُيق�ضى عليه.22
�إن بزوغ جنم احلاخام يو�سف يف العامل ال�سفاردميي ،يف داخل وخارج �إ�رسائيل قوبل
بكثري من النقد يف الأو�ساط الأ�شكنازية� .إال �أن احلاخام يو�سف قد متكن ،كما ي�شري الو،
بداية من ترتيب البيت ال�سفاردميي وبالتايل جنح احلاخام يو�سف يف ك�شف حاخامات
ال�سفاردمي ،الذين ا�صطفوا حوله يف �رصاعه �ضد قادة حاخامات اليهودية الأ�شكنازية.
يكون كيانًا
�أن جناح احلاخام عوفاديا يو�سف يف الأو�ساط ال�سفاردميية ،قد جعله ِّ
�سفاردمييا ،تبعه الآالف من امل�ؤمنني املتحم�سني ،يجمعهم حبهم
ووعيا
اجتماعيا
ً
ًّ
ًّ
للحاخام وحبهم لليهودية كما ف�رسها وعا�شها الأجداد من ال�سفاردمي يف ظل الدولة
الإ�سالمية .فقبل احلاخام يو�سف كان ال�سفاردمي جمي ًعا �أقل �ش�أنًا وعدميي الأهمية.
وجاء عوفاديا يو�سف ليوحد �صفوفهم ويجعل منهم جمتم ًعا يقوم على الإخاء للمبادئ
ال�سفاردميية من جهة كونها املبادئ اليهودية احلقة ،والعداء ملبادئ الأ�شكنازية كمبادئ
دخيلة على الديانة اليهودية .نعم لقد جنح احلاخام عوفاديا يو�سف يف توحيد ال�صف
ال�سفاردميي و�إعطائه هوية من الأ�صالة واالنتماء ليهودية الآباء والأجداد.
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هذا املجتمع الأخوي حتت قيادة ورعاية احلاخام عوفاديا يو�سف ي�ضع حدو ًدا
حادة مع �أولئك الذين ال ينتمون �إليه ،مع الآخرين ،مع الغرباء ،يف هذه احلالة مع اليهود
العلمانيني .وهم ِّ
تهديدا �أمام العودة لليهودية
ي�شكلون من وجهة نظر احلاخام يو�سف
ً
ك�أ�سلوب حياة .23ف�إن مل يعودوا عن علمانياتهم حلظرية دين الآباء ،فهم �إذن �إما �ضالون
�أو �أهل عناد� ،أي �أعداء للأمة اليهودية ال�سفاردميية .وبذلك ا�شتعل ال�رصاع احل�ضاري
قائما �إىل يومنا هذا .24يف هذا ال�رصاع احل�ضاري مل
والديني يف الدولة العربية ،وما زال ً
يكن احلاخام يو�سف ،لي�س فقط �ضد �رشائح املجتمع العلمانية ،و�إمنا �ضد التيارات الدينية
الأ�شكنازية ،25التي �ساعدت من خالل ت�أثرها ب�أ�سلوب احلياة الأوروبي ،يف ظالل الأمة
اليهودية .وعليه و�أمام الأ�شكناز من املتدينني والعلمانيني يرفع احلاخام عوفاديا يو�سف
�شعار اليهودية هي احلل ،م�ؤم ًنا وواثقًا ،ب�أن الن�رص قريب .و«كلما كان الأعداء �أكرث
إ�شعاعا .وكلما كانت �أهدافنا �أكرث قدا�سة� ،أ�صبح الأعداء �أ�شد
�شناعة ،كان الن�رص �أكرث � ً
�سموا ونقا ًء ،فنحن �أهل احلق
�رضاوة .وكلما كان �أعدا�ؤنا �أ�شد �شناعة ،كنا من جانبنا �أكرث ًّ
وهم �أهل ال�ضالل».26

اليهودية هي احلل
يف ع�شية انتخابات الكني�ست عام � ،1999أر�سل احلاخام يت�ساك ها كوهني
اخلطاب التايل للر�أي العام الإ�رسائيلي يف ملحق نهاية الأ�سبوع اخلا�ص بال�صحيفة
الإ�رسائيلية معاريف:
جدا قول احلقيقة .ولأن
�إن الأمر املميز لر�ؤيتنا هو و�ضوح ر�سالتنا .فمن ال�سهل ًّ
احلقيقة �سهلة ،فال يجب �أن نلويها .هذه الر�سائل ت�صل �إلينا من خالل عظماء اجليل،
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احلاخامات .و�أحد الأمثلة هي�« :سوف نعيد التاج �إىل مكانه ال�صحيح» .واجلمهور
متعط�ش ملثل هذه الر�سائل وي�ستوعبها على الفور.27
هذا املثال الذي اختاره احلاخام كوهني «�سوف نعيد التاج �إىل مكانه ال�صحيح»
باعتبارها �إحدى الر�سائل التي يرغب حاخامات حزب �شا�س يف �إي�صالها ،مل يكن
اً
ع�شوائيا �أو جمرد �صدفة بحتة؛ لأن هذه الر�سالة هي من �أهم ما مييز �أهداف
مثال
ًّ
احلاخام عوفاديا يو�سف ،ومن ثم ،لفهم حزب �شا�س �أكرث من �أية ر�سالة �أخرى .28لقد
ن�ش�أ �شعار �إعادة التاج �إىل مكانه ال�صحيح من قبل احلاخام عوفاديا يو�سف ،والذي مل
أرجعنا �أيها
يكت�سب �أ�صالته ملجرد �أنه انعكا�س لتلك الفقرة من التوراة التي تقولِ �« :
جدد �أيامنا مثلما كانت من قبل» و�إمنا اكت�سبها
الرب جمد ًدا �إليك ،حتى نعود �إىل الديارِّ ،
من خالل قبوله الوا�سع من اليهود العرب يف املجتمع الإ�رسائيلي.
�إن جناح حزب �شا�س يف ك�سب الأعداد الغفرية من اليهود العرب من خالل هذه
الر�سالة ،نتج من خالل امل�ضمون الذي حتمله هذه الر�سالة .هذا ال�شعار الت�صويري
املج�سم �إعادة التاج �إىل مكانه ال�صحيح يعيد لأذهان اليهود العرب ما�ضيهم احل�ضاري
والديني ببعد جديد .ووفقًا لتف�سري احلاخام يو�سف فهذا املا�ضي هو العامل ال�سفاردميي
الذي يحدده املنهج ال�سفاردميي .هذا العامل ال�سفاردميي و�ضعه احلاخام يو�سف مو�ضع
مزدهرا� ،أال وهو تاج اليهودية .هذا
ع�رصا
الريادة بالن�سبة للما�ضي اليهودي .فهو ميثل
ً
ً
التاج قد ُزحزح بوا�سطة الدخالء ،بوا�سطة الأ�شكناز بعد نزولهم �إىل «�أر�ض �إ�رسائيل».
ه�ؤالء الدخالء قد جلبوا العلمانية ،وبالتايل �أدخلوا الأفكار الغريبة على اليهودية ،كما
دينيا منى على �أر�ض غريبة� ،أال وهو املنهج الأ�شكنازي.
أي�ضا
جلبوا � ً
ً
منهجا يهود ًّيا – ًّ
وبالن�سبة للحاخام يو�سف ،ف�إن قدوم اليهود الأوروبيني منذ القرن التا�سع ع�رش �إىل �أر�ض
�إ�رسائيل كان م�ؤداه انتهاء العامل ال�سفاردميي احل�ضاري والديني املت�ألق .لذا فلم يكن هدفه
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أي�ضا �إح�ضار هذا
�إحياء العامل ال�سفاردميي الذي �أفل ب�سبب الهيمنة الأ�شكنازية فقط ،و�إمنا � ً
العامل حتت تاج املنهج ال�سفاردميي ،لي�ضع ال�سفاردمي ،يهود م�رص ويهود املغرب والعراق
و�سوريا على قمة الهرم االجتماعي يف �إ�رسائيل.
هذه الأفكار قد وجدت �آذانًا �صاغية لدى اليهود العرب ،الذين عا�شوا ل�سنوات
طويلة حتت �سيطرة الأ�شكناز ،قابعني �أ�سفل ال�سلم االجتماعي واالقت�صادي للمجتمع
اليهودي .وقد ات�سم و�صول اليهود العرب �إىل �إ�رسائيل بثالثة �أوجه حا�سمة لعملية بناء
هويتهم؛ �أولها :مواجهتهم جمتم ًعا ذا �صبغة علمانية – �أوروبية .وثانيها :اقتالعهم
حد
املفاجئ من بيئتهم العربية الإ�سالمية امل�ألوفة .وثالثها :بيئتهم الدينية املت�أثرة �إىل ٍّ
كبري بالثقافة العربية الإ�سالمية .وي�ضاف �إىل ذلك ال�رصاع العربي الإ�رسائيلي ،الذي
أمرا غري ممكن .و�أمام كل هذه الظروف
جعل من خيار عودتهم �إىل �أوطانهم ال�سابقة � ً
بدا من حماولة االندماج الكامل والتام يف �إ�رسائيل .وكان ثمن
مل يجد اليهود العرب ًّ
هذا االندماج هو نبذ هويتهم احل�ضارية التي ت�شكلت يف ف�ضاء ح�ضاري عربي �إ�سالمي،
مبا يف ذلك طقو�سهم الدينية� .إال �أن هذا التخلي عن هوية ال�شتات مل مينح كافة اليهود
العرب االندماج الذي كانوا ين�شدونه .وعلى العك�س من ذلك جند �أن احلاخام يو�سف قد
معتربا �إياها
�أعلى من �ش�أن فرتة ال�شتات يف العامل الإ�سالمي ،حقبة اليهودية ال�سفاردميية،
ً
�أزهى الع�صور يف التاريخ اليهودي .بل �شجع اليهود العرب باعتبارهم ال�سفاردمي وحملة
ال�سفاردميية على �أن يعتزوا ويفخروا ب�أ�صلهم .وبالتايل فاالنتماء حلزب �شا�س لي�س جمرد
انتماء حلزب ديني �رشقي ،فاالنتماء ل�شا�س يعني االنتماء لل�سفاردميية ،وبالتايل التحرر من
�شعورا ب�أنهم
الأ�شكال ال�سابقة للهيمنة الأ�شكنازية؛ حيث مينح حزب �شا�س لأع�ضائه
ً
الإ�رسائيليون احلقيقيون .ويوثق العالقة بني ال�سفاردمي و�إ�رسائيل ،وهو ارتباط �أكرث واقعية
تدريجيا منذ القرن التا�سع ع�رش للبالد.
من الأ�شكناز ،الذين ُيعتربون مبثابة دخالء ت�سللوا
ًّ
حتى و�صول الأ�شكناز للبالد ،كان ال�سفاردمي يعي�شون هناك يف جتمعات مت�شابكة
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وقوية ،لها تعريف ديني وفقًا للمنهج ال�سفاردميي مثلما دونه احلاخام يو�سف كارو يف
كتابه (�شوخلان عاروخ) .ويفهم جمهور �شا�س وجهة النظر التاريخية تلك ويعتقد فيها
ب�شدة ،لدرجة �أنه ينظر للحاخام يو�سف على �أنه منقذ ال�سفاردميية ،و�أنه لن يعود التاج �إىل
مكانه ال�صحيح �إال من خالله.
والآن وبعد �أن حتدثنا عن ال�شعار و�أهميته فلنقرتب من جمهور �شا�س من خالل �أحد
الأمثلة التي ميدنا بها ت�سفاي زوهار .فقد ُ�س ِئل �شيمعون ميلول الذي توىل عام 1960
من�صبا بار ًزا يف مدر�سة تراث يت�سحاق الدينية ،والتي كان يرت�أ�سها احلاخام قدوري�ُ ،س ِئل
ً
عما عاي�شه اليهود العرب من معاناة يف املجتمع الأ�شكنازي� ،أجاب :حينما جاء �آبا�ؤنا
�إىل �إ�رسائيل كانوا يرتدون �أف�ضل املالب�س يف ذلك الع�رص ،يف حني كان اليهود الأ�شكناز
يكتف موظفو الدولة من الأ�شكناز
يتجولون مبالب�سهم الرثة ذات اللون الكاكي .ومل
ِ
بالتهكم علينا حني و�صولنا للبالد ،بل قاموا بر�شنا مببيد احل�رشات الدي دي تي وك�أننا
حيوانات .نعم لقد دمرونا معنو ًّيا ،ومن ثم دمروا �إرثنا احل�ضاري .29بالن�سبة مليلول
مل تكن م�سئولية تدمري هوية اليهود العرب خط أ� الأ�شكناز وحدهم .فتحت ال�ضغط
ال�شديد للمجتمع الأ�شكنازي املتنامي جحد اليهود العرب هويتهم الثقافية؛ حيث ندد
الأ�شكناز بهم باعتبارهم يهو ًدا عر ًبا .فاليهود العرب كانوا يتحدثون العربية ،وي�سمعون
املو�سيقى العربية وي�أكلون الطعام العربي ،ولكنهم يف ذات الوقت حاولوا تقليد اليهود
الأ�شكناز .لذا فقد حاولوا احل�صول على ال�رشعية واالعرتاف بهم من خالل مهاجمتهم
الثقافة العربية ،وبذلك جحدوا هويتهم اخلا�صة .ومن خالل ازدرائهم لأنف�سهم وكذلك
للعرب ،حاولوا �أن يح�صلوا على القبول من قبل الأ�شكناز� ،إال �أنهم جعلوا �أنف�سهم اً
جمال
لالحتقار.
لقد كان احلاخامات هم الفئة الوحيدة من اليهود العرب ،الذين وا�صلوا العي�ش
بنف�س �أ�سلوب حياتهم يف بيئتهم العربية الإ�سالمية؛ مل يهتم احلاخامات �إذا ما �سخروا- 
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�أي الأ�شكناز  -منهم �أو من طريقة نطقهم «العربية بلكنة عربية» �أو ما �إذا تنا�سب
طربو�شهم� 30أو قفطانهم 31مع املو�ضة .مل ي�ؤثر كل ذلك فيهم� .أما ال�سفاردمي فقد و�صلوا
الآن �إىل نقطة ما؛ حيث يقولون :رمبا لو ا�ستمر �آبا�ؤنا يف التحدث بنف�س الأ�سلوب
وبارتداء نف�س الزي وتعاملوا بنف�س الأ�سلوب الذي كانوا يتعاملون به يف العراق ،ويف
املغرب ،ويف اليمن ،ويف �إيران ،مل يكن ليحدث لهم كل ذلك.32
�سائدا لدى غالبية اليهود العرب،
ومتدنا مقولة ميلول تلك بالت�صور الذي كان
ً
منوذجا لل�سفاردمي يف
وبالأخ�ص جمهور حزب �شا�س ،عن احلاخامات باعتبارهم
ً
�إ�رسائيل .فاحلاخامات هم الذين يحر�سون الرتاث ال�سفاردميي وبذلك ينقذون ال�سفاردميية
من االندثار .واعتما ًدا على تقييم احلاخامات على هذا النحو ،متكن احلاخام يو�سف من
ت�أ�سي�س حزب �شا�س ،ومن �إبراز نف�سه ورفقائه على �أنهم حماة ال�سفاردميية ،33الذين
حتديدا هي الر�سالة التي �أراد احلاخام
يرغبون يف ا�ستعادة جمد ال�سفاردميية .وكانت تلك
ً
يو�سف ورفقا�ؤه �إي�صالها حينما حتدثوا عن �شعار �إعادة التاج �إىل مكانه ال�صحيح.
ال يوجد �أدنى �شك يف �أن احلاخام عوفاديا يو�سف« ،ب�إعادة التاج �إىل مكانه
جديدا مل ي�صل �إليه حتى الآن �أي حاخام �سفاردميي �آخر .ووفقًا
ال�صحيح» ،ميثل موقفًا
ً
لهذه ال�صياغة ُيعد احلاخام يو�سف نف�سه ً
منقذا لل�سفاردميية .وقد �سعى �إىل حماولة ا�ستعادة
ال�سيادة املفقودة للمنهج ال�سفاردميي مثلما �أ�س�سه احلاخام كارو ،ومثلما يجب �أن ُي َّتبع.
وبذلك عا�رص احلاخام يو�سف اجلدال الدائم يف التاريخ اليهودي حول مدى �صحة
املناهج املختلفة� .إال �أن احلاخام يو�سف قد حول النقا�ش حول املناهج �إىل �رصاع للمناهج.
غريبا
فاملنهج الذي ن�ش�أ يف ال�شتات ،والذي يعد بنا ًء على ذلك ووفقًا للحاخام يو�سف ً
انطباعا
يقف يف مقابل املنهج ال�سفاردميي الأ�صلي يف �أر�ض �إ�رسائيل .هذا الرتكيب يعطي
ً
للقارئ كما لو كان هناك من جهة عامل �أ�شكنازي متجان�س موج ًها ب�صورة متجان�سة وفقًا
ملنهج �أ�شكنازي موحد ،ومن جهة �أخرى يوجد عامل �سفاردميي موجه ب�صورة موحدة
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وفقًا للمنهج ال�سفاردميي .هاتان الكتلتان املتقابلتان هما كيانات تخيلية يف �أذهان
احلاخام يو�سف و�أتباعه وال متت للواقع ب�صلة .ففي الواقع ف�إن هذه املناهج لي�ست �إال
جمرد عادات �أو تقاليد دينية ،يتبعها من يتبعها ويعر�ض عنها من يعر�ض عنها .فهي عادات
أي�ضا من خالل
وتقاليد نتجت من تطورات داخل التجمعات اليهودية املختلفة وكذلك � ً
مثاليا حينما يتحدث
عالقة هذه التجمعات بالبيئة املحيطة غري اليهودية .لذا فيعد الأمر ًّ
احلاخام يو�سف عن منهج موحد وقائم على املنهج ال�سفاردميي للحاخام كارو.
أي�ضا يف فل�سطني؛ حيث يتحدث احلاخام يو�سف عن منهج
لي�س فقط هناك ،و�إمنا � ً
�صالح فيما ي�سميه �أر�ض �إ�رسائيل ،هذا املنهج القائم بقي دون �أي تغيري منذ احلاخام يو�سف
كارو .فيطرح زوهار الت�سا�ؤل حول ما �إذا كان كل احلاخامات يف فل�سطني قد �أ�صدروا
�أحكامهم وفقًا ملنهج احلاخام يو�سف كارو� ،أم وفقًا للزمن وللتغريات الديناميكية التي
ي�شهدها جمتمعهم .كما ميدنا ب�أمثلة حلاخامات �آخرين عاجلوا بع�ض الق�ضايا املعينة ب�صورة
تختلف عن احلاخام يو�سف كارو .34وهو �أمر مل يقنع زوهار ،ف�أ�شار �إىل جمموعة امل�سائل
الدينية للحاخام ديفيد حاييم �شالو�ش الذي عمل يف نتانيا يف ثالثينيات القرن املا�ضي.
فنقطة انطالق احلاخام �شالو�ش ت�ستحق االهتمام؛ حيث ر�أى �أن احلاخام كارو هو
حاخام �ضمن �آخرين يف �صفد يف القرن ال�ساد�س ع�رش ،35ومن خالل ذلك جعله مبثابة
الأ�سطورة .وبدون الت�شكيك يف �سلطة احلاخام يو�سف كارو ،فينظر �إليه احلاخام �شالو�ش
على �أنه حاخام اتخذ بع�ض الأحكام الهاالخية وفقًا ملقت�ضيات الع�رص .وي�أتي يف النهاية
قادرا على اتخاذ بع�ض القرارات وفقًا لآرائه
�إىل اال�ستنتاج �أن �أي باحث �آخر كان ً
ال�شخ�صية ،حتى �إن تعار�ضت مع �أحكام احلاخام يو�سف كارو .36ومن خالل ذلك
دائما بال�رضورة املنهج
ميكن �أن ن�ستخل�ص �أن �شكل حياة ال�سفاردمي يف فل�سطني مل يتبع ً
ال�سفاردميي .كما تت�ضح نتيجة ختامية �أخرى� :إن الإجماع الذي يروج له احلاخام يو�سف
دائما موجو ًدا.37
حول �سلطة احلاخام يو�سف كارو مل يكن ً
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هنا ن�صل �إىل نقطة معايرة احلاخام يو�سف للأ�شكناز؛ كونهم ا�ستقدموا منهج ال�شتات
اخلا�ص بهم �إىل �إ�رسائيل؛ حيث يحظى املنهج ال�سفاردميي الأ�صلي على اختالف باقي
املناهج الأخرى بقيمة �أعلى .وب�صورة متناق�ضة يقتب�س احلاخام يو�سف يف حججه �سواء
من احلاخامات الأ�شكناز (احلاخام فرانك) �أو من احلاخامات ال�سفاردمي (احلاخام بوال)،
الأمر الذي ي�ؤيد وجود منهجني .وب�صورة مماثلة يحرم احلاخام �شالوم مي�شا�ش واحلاخام
�شالو�ش اليهود ذوي املنهج اخلا�ص من العي�ش يف فل�سطني وفق منهجهم اخلا�ص� .أما املثري
يف الأمر فهي احلجج التي ي�سوقها احلاخام عمران �أبو ربيع ( )1967 – 1892حول
هذا اجلدال.38
كني�سا
يف جيلنا هذاُ ،نر َّبى على �أيديولوجية جمع امل�شتتني .ففي كل مكان ن�شيد ً
أنا�سا من �أ�صول خمتلفة،
لتلبية احتياجات املهاجرين اجلدد .وعادة ما جند يف الكني�س � ً
ٌّ
وكل منهم يريد �أن يتبع منهج املكان الذي جاء منه ،ومن هنا ي�أتي ال�شجار واالختالف.

وقد ن�صحني حاخامنا العظيم ،احلاخام ال�سفاردميي الأكرب لإ�رسائيل� ،أ�ستاذنا املبجل
احلاخام بن �صهيون مائري حي عوزيال �أن نتخذ من ذكرى ال�صاحلني بركة .وكانت هذه
كلماته :يا حبذا لو ظهر يف املجتمع عدد متنوع «من املناهج» ،ويتبعون منهج القد�س
ويراقبون تنفيذه .ومع ذلك فحينما ي�صلون فيما بينهم �إىل نقطة عدم تفاهم متقابلة ،فال
يجب �إجبارهم على انتهاج درب حمدد ،طاملا ي�ؤدي هذا الدرب �إىل بيت اهلل� ،إىل مدينة
طوعا وب�سالم ويقررون اال�ستماع
قريبا .فقط حينما ي�أتون ً
القد�س ،و�سوف تُبنى وتُ�سكن ً
�إىل كلمات �سادة القد�س ،فحري بنا �أن نر�شدهم �إىل الدرب الذي عليهم �أن ي�سلكوه؛
حيث ي�سكن نور احلب والإخاء؛ بحيث مي�شون على خطاه.39
هذا االقتبا�س ،والذي ي�أتي من كتاب «طريق ال�شعب» للحاخام �أبي ربيع ،ي�صف
الهدف الرئي�سي لكاتبه .ففي كتاب «طريق ال�شعب» يهتم احلاخام �أبو ربيع بت�سهيل،
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له�ؤالء الذين يرغبون ،حتقيق اقرتاح احلاخام عوزيال واتباع منهج القد�س .بعبارة �أخرى،
فاحلاخام �أبو ربيع �ش�أنه يف ذلك �ش�أن احلاخام عوزيال يقبلون الواقع يف �إ�رسائيل� ،أال
وهو وجود عدد من املناهج املختلفة ،ويرى �أن من واجبه كحاخام �أن يدفع النا�س
تدريجيا وب�صورة �سلمية �إىل اتباع منهج القد�س .لقد ر�أى احلاخام �أبو ربيع يف كتابه
ًّ
هذا �أنه مبثابة عمل عقائدي ي�صلح جلميع الذين يرغبون يف اتباع منهج القد�س� .إال �أن
احلاخام عوفاديا يو�سف قد انتقد احلاخام �أبا ربيع مثلما انتقد احلاخام عوزيال .ونبع
انتقاد احلاخام يو�سف للحاخام �أبي ربيع من واقع اعرتاف احلاخام �أبي ربيع بوجود
مناهج �أخرى خمتلفة �إىل جانب منهج القد�س حتى �إنه �أكد على �رضورة توحيد هذه
املناهج حتت راية منهج القد�س .بالن�سبة للحاخام يو�سف ال يعلم احلاخام �أبو ربيع �شي ًئا
عن منهج القد�س :بكل االحرتام ،ما ي�صفه  -احلاخام �أبو ربيع  -على �أنه منهج القد�س،
فهو لي�س هذا .رمبا كان قد ر�أى ذلك يف �أحد املعابد اليهودية املغربية �أو �أي كني�س م�شابه،
و�أعتقد �أن هذا هو منهج القد�س.40
هذا النقد كان هو ال�سمة البارزة لعالقة احلاخام يو�سف جتاه كل احلاخامات،
الذين مل تتفق قراراتهم مع احلاخام يو�سف .فاحلاخام يو�سف مل يحاول التباحث
ومناق�شة امل�ضامني املختلفة لغريه من احلاخامات ،بل �أفقدها جمي ًعا م�صداقيتها .ومثلما
خ�ضع احلاخام عوزيال وغريه من احلاخامات ال�سفاردمي قبله للمنهج الأ�شكنازي،
فاحلاخام �أبو ربيع ال يعلم هو الآخر �شي ًئا ُيذكر عن منهج القد�س ،وقد نتج عن ذلك
كني�سا �آخر م�شاب ًها.
وفقًا للحاخام عوفاديا �أن �أَ ِلف احلاخام �أبو ربيع الكني�س املغربي �أو ً
ومل يك�شف احلاخام يو�سف لقرائه عن ا�سم الكني�س الذي ا�ستوطنه احلاخام �أبو ربيع مدة
طويلة .ويظهر زوهار �أن احلاخام �أبا ربيع مل ي�أخذ علمه عن منهج القد�س من كني�س
مغربي �أو كني�س �آخر م�شابه ،و�إمنا من كني�س احلاخام يوحانان بن َ
زكاي القائم يف احلي
اليهودي بالقد�س القدمي� ،أي من ذلك الكني�س امل�سئول عن منهج القد�س يف �إ�رسائيل.41
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لقد كان احلاخام يو�سف يدرك ارتباط كني�س يوحانان بن َ
زكاي الوثيق مبنهج
القد�س� ،إال �أن احلاخام يو�سف يف �رصاعه على ال�سلطة كان يهتم ب�شيء خالف ذلك .فقد
واعيا �سلطته الهاالخية ،والتي ال يختلف عليها �أحد يف �إ�رسائيل،
ا�ستغل احلاخام يو�سف ً
جديدا يف �إ�رسائيل الدينية.
حتى ميار�س ال�سيا�سة .بعلمه الهاالخي كان يريد �أن يخلق نظا ًما
ً
يف هذا النظام يجب �أن يكون فيه املنهج ال�سفاردميي هو املنهج الأ�صلي ،بل هو املنهج
الوحيد والأخري يف البالد .هذا النظام اجلديد لديه خالق يج�سده ويبذل كل �شيء لتحويله
�إىل واقع:
واعيا حتى �أعيد
�أنا  -احلاخام عوفاديا يو�سف  -ل�ست تاب ًعا ،ال�شكر للرب ،و�أقف ً
التاج �إىل مكانه ال�صحيح.42
ومثلما ا�ستغل احلاخام يو�سف �سلطته الهاالخية بنجاح ،لإعادة التاج �إىل مكانه
ال�صحيح ،كان لزا ًما على عمله ال�سيا�سي – االجتماعي� ،أي حزب �شا�س� ،أن يحقق هذه
الر�ؤية داخل دولة �إ�رسائيل.

املجد لل�سفاردمي
يج�سد عمالن �أ�سا�سيان النتاج الفكري للحاخام يو�سف يف جمال امل�سائل الهاالخية:
(يبيع عومر)� 43أي «ح�صيلة املعرفة» 44و«الفتاوى» .45وتظهر ر�سالته «�إعادة التاج �إىل
ّ
مكانه ال�صحيح» �أربع و�أربعني مرة يف ثالث وثالثني م�س�ألة فقهية خمتلفة .ومب�ساعدة
البحث الذي قام به زوهار ،والذي يدر�س العديد من امل�سائل الفقهية� ،46سوف يتم تناول
اثنتني من الثالث والثالثني م�س�ألة املذكورة �أعاله بالتف�صيل؛ وذلك لإبراز كيف يجادل
ويناق�ش احلاخام يو�سف من �أجل ا�ستعادة �سيطرة املنهج ال�سفاردميي.
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احلالل واحلرام
تفرق قوانني الطعام ا�ستنا ًدا �إىل العهد القدمي بني احليوانات الطاهرة واحليوانات
غري الطاهرة ،وحترم ا�ستخدام الأخرية .47وال ميكن ا�ستخدام حلوم احليوانات الطاهرة
�إال بعد ذبحها وفقًا ملا تن�ص عليه القواعد الدينية ،وذلك من خالل ذبحها ب�سكني حاد
ال�شفرات يطلق عليه ا�سم خالّوف .ف�إذا ما ُذبح اللحم بتلك الطريقة �أ�صبح (كا�شري) �أي
اً
مذبوحا طبقًا لل�رشيعة اليهودية� .أما ما مل يتم ذبحه وفقًا
«حالل» ،مبعنى �أنه �أ�صبح
�أ�صبح
ً
لل�رشيعة في�سمى «نيفال»� ،أي جيفة واملق�صود هنا حرام .48وال تهتم ال�رشيعة اليهودية
باملظهر اخلارجي للذبيحة ،بل ت�أخذ بعني االعتبار ج�سد الذبيحة من الداخل ،وعليه قد
ت�ؤدي وجود بع�ض الإ�صابات يف الأع�ضاء الداخلية للحيوان املذبوح �إىل �أن ي�صبح حلم
هذا احليوان غري �صالح للتناول .وعليه يجب القيام بعملية فح�ص داخلي جل�سد الذبيحة
ن�سبيا ،كل مرة .ف�إذا ما �أ�سفر
يتم يف �إطاره فح�ص الرئة ،والتي يتكرر فيها هذا اخلط�أ ًّ
هذا الفح�ص عن نتائج �إيجابية ،يقال عن هذا احليوان املذبوح �أنه (متوافق كو�شريي)
�أو كما يقال بالعربية (جلت كو�شري) ،الأمر الذي يعني �أنه «يف و�ضع �صحيح» .وعلى
هذا الأ�سا�س ميكن �أن نفرت�ض �أنه يف حالة ما �إذا هاجم حيوان مفرت�س فري�سته و�أ�صاب
�أع�ضاءها الداخلية ،فهذا احليوان الذي هوجم حتى �إن مل ميت ي�صبح غري �صالح طوال
حياته.
وحتديدا يف هذه النقطة يختلف منهج الأ�شكناز عن ال�سفاردمي .فوفقًا للمنهج
ً
�شهرا ثم ُيذبح ،وعندئذ
الأ�شكنازي يجب �أن ُيرتك هذا احليوان ملدة زمنية متتد حلوايل ً 12
اً
�شهرا ،فهنا ي�صبح حمر ًما .ويف املقابل
ي�صبح
حالل .ف�إذا ما مات احليوان خالل فرتة ً 12
يرى املنهج ال�سفاردميي �أن �أي حيوان م�صاب �أو به �إ�صابات بالرئة �أ ًّيا كان نوعها يكون
حمر ًما .وقد �ساد املنهج ال�سفاردميي يف �إ�رسائيل حتى منت�صف القرن التا�سع ع�رش .وبعد
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و�صول اليهود الأ�شكناز فر�ض املنهج الأ�شكنازي نف�سه يف مقابل املنهج ال�سفاردميي
و�أطاح به متا ًما .هذا التطور �أ�صبح مبثابة ال�شوكة يف عني احلاخام يو�سف .فريوي لنا
49
طالبا م�شورته .وقد ذكر هذا
يف واحدة من فتاواه الدينية �أنه قد �أتاه �أحد امل�ؤمنني ً
امل�ؤمن للحاخام يو�سف �أنه ال يوجد يف مدينة القد�س املقد�سة مكان ميكن منه �رشاء حلم
حالل طبقًا لل�رشيعة اليهودية� ،أو عند تلبية الدعوة لأحد الأعياد الدينية ال ميكن تناول
حلم حالل؛ بحيث ال ُيجرح �رشف امل�ضيف .وقد �أكد احلاخام يو�سف يف هذه امل�س�ألة �أن
ال�سفاردمي قد تنازلوا يف هذه الق�ضية �سواء بوعي �أو بدون وعي عن منهجهم ال�سفاردميي
الأ�صيل ،وتبعوا اً
بدل منه منهج الأ�شكناز الغريب عنهم .ويرى �أنه من واجبه �إعادة �سيادة
املنهج الأ�صلي �أي املنهج ال�سفاردميي.
ولكن كيف و�صل الأمر �إىل �أن يتخلى اليهود ال�سفاردمي عن منهجهم الأ�صلي و�أن
يتبعوا يف هذه امل�س�ألة املنهج الغريب للأ�شكناز؟ وتقع الإجابة وفقًا للحاخام يو�سف يف
التغري التاريخي االجتماعي الذي واجهه ال�سفاردمي يف فل�سطني يف القرن التا�سع ع�رش.
حتى القرن التا�سع ع�رش كان غالب �سكان القد�س من اليهود ال�سفاردمي وعا�شوا وفقًا
للمنهج ال�سفاردميي� .أما اجلماعات الأ�شكنازية �آنذاك فقد كانت متثل جز ًءا من املجتمع
ال�سفاردميي ومل تكن يف و�ضع ي�سمح لها بتكوين جمتمع �أ�شكنازي م�ستقل .50وقد عا�ش
ال�سفاردمي �ش�أنهم يف ذلك �ش�أن الأ�شكناز طبقًا للمنهج ال�سفاردميي .ومل يعر احلاخامات
ال�سفاردمي �أدنى اهتمام للمنهج الأ�شكنازي ،لذا فقد وجد الأ�شكناز �أنف�سهم م�ضطرين
�إىل اتباع املنهج ال�سفاردميي.
تزايد عدد ال�سكان من الأ�شكناز يف مدينة القد�س ب�صورة حادة يف القرن التا�سع ع�رش
يف �أعقاب موجة هجرة من �أوروبا .وبذلك متكن الأ�شكناز يف املدينة من تنظيم �أنف�سهم
ببطء والتخل�ص من ال�سيادة ال�سابقة للمنهج ال�سفاردميي .واندلع �رصاع بني املناهج يف
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القد�س ،ووفقًا لزوهار بد�أ الأ�شكناز يف ذبح اللحوم تب ًعا ملنهجهم اخلا�ص .51وقد امتازت
اللحوم املذبوحة وفقًا للمنهج الأ�شكنازي عن مثيلتها املذبوحة وفقًا للمنهج ال�سفاردميي
�سعرا .فقد فر�ض احلاخامات ال�سفاردمي �رضائب باهظة
مبيزة هامة؛ �أنها كانت �أرخ�ص ً
على اللحوم املذبوحة طبقًا للمنهج ال�سفاردميي .وي�ضاف �إىل ذلك �أن قواعد الذبح
ال�صارمة وفقًا للقواعد الكو�شريية البحتة لل�سفاردمي قد �أدت �إىل ارتفاع �أ�سعار اللحوم
ال�سفاردميية يف ال�سوق .فبد�أ ال�سفاردمي يف القد�س يف �رشاء اللحوم الأ�شكنازية .وكان رد
حظرا لبيع اللحوم الأ�شكنازية لل�سفاردمي
فعل احلاخامات ال�سفاردمي �رسي ًعا؛ حيث فر�ضوا
ً
باملدينة� .إال �أنه على الرغم من هذا احلظر ،فقد وا�صل ال�سفاردمي �رشاء اللحوم الأ�شكنازية
�رسا ،وبذلك نبذوا اللحوم الكو�شريية البحتة التي �أو�صى بها حاخاماتهم .52وبكل ت�أكيد
ًّ
ف�إن ال�سكان ال�سفاردمي مل يدركوا �أن هذا احلظر مل يكن على اللحوم يف حد ذاتها ،و�إمنا
هو ن�ضال من �أجل املنهج.53
مو�ضوعا لها ،و�أكدوا
لقد جعلت كثري من الدرا�سات التاريخية �رصاع املناهج
ً
�أن الأمر يرتكز يف املقام الأول على م�صالح اقت�صادية .ف�إ�رصار احلاخامات ال�سفاردمي
على احلفاظ على �سيادة املنهج ال�سفاردميي كان �رضورة اقت�صادية؛ لأن الدخل الذي
ي�أتي من �رضائب الك�رشوت تلك ،والتي ال يح�صل عليها �سوى احلاخامات ال�سفاردمي،
كانت مهددة بال�ضياع نتيجة لهذه املناف�سة .وقد �أدرك احلاخامات ال�سفاردمي هذا اخلطر
وحاولوا جتنبه.54
�أيد زوهار هذا الدافع االقت�صادي ،ولكنه �شدد على احلجة الالهوتية اخلال�صة
للحاخامات �آنذاك ،والتي كان لها �أهمية كربى لهذا العمل55؛ حيث تُظهر كيف يربهن
حتديدا يف هذا اجلدال الالهوتي امل�شتعل نادى
ويناق�ش احلاخام عوفاديا يف م�سائله .لأنه
ً
غريبا ،و�أكد على
احلاخام عوفاديا يو�سف حتى اليوم باعتبار املنهج الأ�شكنازي
ً
منهجا ً
منهجا للدولة العربية.
�أ�صالة املنهج ال�سفاردميي باعتباره
ً
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�أحد احلاخامات الذين كانوا من حيث املبد�أ �ضد هذا التهديد الذي من
�ش�أنه �إدراج و�إدخال املنهج الأ�شكنازي ،كان احلاخام �شلومو مو�شي هاي جاجني
( 56)1883 – 1832والذي نقل عنه احلاخام عوفاديا يو�سف .ففي عام  1867توجه
احلاخام جاجني للأ�شكناز يف القد�س مبا�رشة بعدما �أعلنت التجمعات الأ�شكنازية يف
القد�س عدم تبعيتها للمنهج ال�سفاردميي .وطلب من املهاجرين اجلدد ،وكذلك من
الأ�شكناز القدامى �أن يتبعوا املنهج ال�سفاردميي الذي �أ�س�سه احلاخام يو�سف كارو يف
�أر�ض �إ�رسائيل و�أن يتخلوا عن املنهج الأ�شكنازي الذي ن�ش�أ يف ال�شتات الأوروبي.57
أي�ضا عن �أحد احلاخامات
و�إىل جانب احلاخام جاجني ،نقل احلاخام عوفاديا يو�سف � ً
املعروفني �آنذاك يف القد�س ،وهو احلاخام يو�سف ن�سيم بورلو ( .)1903 – 1828وقد
�شدد احلاخام بورلو على �أ�صالة املنهج ال�سفاردميي� ،إال �أنه مل يجرب الأ�شكناز على التخلي
عن منهجهم الأ�شكنازي ،و�إمنا طالبهم باالحتفاظ به لأنف�سهم .وبلهجة تعد معتدلة
مقارن ًة باحلاخام جاجني ،اعرتف احلاخام بورلو بحق الأ�شكناز بالعي�ش وفقًا للمنهج
اخلا�ص بهم.
ف�إذا ما قارنا �أقوال هذين احلاخامني ،والتي ا�ست�شهد بها احلاخام عوفاديا يو�سف
قدرا من االختالف
لإثبات �أن املنهج الأ�شكنازي كان
غريبا يف البالد ،لوجدنا ً
ً
والتباين .هذا التباين يف الآراء ميكن �أن ُيف�رس على �أنه خالف داخل امل�ؤ�س�سة الدينية
ال�سفاردميية .وقد ف�رس زوهار ،الذي بحث يف �أقوال احلاخام بورلو ،تلك اللهجة املعتدلة
للحاخام بورلو على �أنه م�ؤ�رش للت�أثري املتزايد للأ�شكناز يف القد�س .وبذلك بد�أ احلاخامات
تدريجيا باحلقيقة املرة ب�أن املنهج الأ�شكنازي الذي ن�ش�أ
�إبان القرن التا�سع ع�رش باالعرتاف
ًّ
يف تربة �أجنبية �أ�صبح لزا ًما �أن ُيعرتف به ب�صورة م�ساوية للمنهج ال�سفاردميي الأ�صيل.
وبد�أ احلاخامات ال�سفاردمي يخ�شون على ال�سفاردمي؛ حيث ازدادات �أعداد الأ�شكناز
القادمني من �أوروبا ،والذين كانوا من حيث احلالة االقت�صادية �أف�ضل اً
حال .ويف املقابل
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فقرا التحمل .فكانت الو�سيلة الوحيدة
مل يعد مبقدور اجلماعات ال�سفاردميية التي تزداد ً
للحاخامات ال�سفاردمي ملواجهة الت�أثري الأ�شكنازي املتزايد هي مزيد من الفتاوى الدينية
ملحاولة �إقناع �أتباعهم بالتم�سك باملنهج ال�سفاردميي والبعد عن املنهج الأ�شكنازي� .إال �أن
احلاخامات مل يتمكنوا من �إقناع �أع�ضاء طائفتهم من خالل هذه الفتاوى فقط .فازدادت
�أعداد ال�سفاردمي الذين ي�شرتون اللحوم من الأ�شكناز .وبذلك بد�أ املنهج الأ�شكنازي يف
هذه امل�س�ألة يف زحزحة املنهج ال�سفاردميي من الزعامة يف القد�س ثم الحقًا من البالد
وحتديدا هذا
ب�أكملها .وهكذا خ�رس املنهج ال�سفاردميي يف هذا الأمر دوره القيادي.
ً
التحول ،الذي كان من �آثاره �أن ثبت املنهج الأ�شكنازي الذي نبت على �أر�ض �أجنبية يف
مقابل منهج �أ�صيل يف الدولة العربية ،وهو ما ميثل حمور انتقادات احلاخام عوفاديا يو�سف.
وحتديدا هنا يف مدينة القد�س املقد�سة .القد�س ،مدينة
�إن املنهج ال�سيء ُيتبع،
ً
الرب ومكان رمرم «املق�صود احلاخام مو�سى بن ميمون» ومران «املق�صود احلاخام
يو�سف كارو» .هذا هو املنهج الذي يحاولون «�أي الأ�شكناز» فر�ضه �ضد �إرادة
احلاخامات ال�سفاردمي و�ضد �إرادة الرب و�ضد الكتب املقد�سة.58
بهذه املقولة يعطينا احلاخام يو�سف حجته .بالن�سبة له تتمتع القد�س بقيمة عالية.
يف هذه املدينة املقد�سة حتددت حياة اليهود من خالل كتابات حاخامات ال�سفاردمي؛ من
�أمثال مو�سى بن ميمون ،ويو�سف كارو ،حتى �أتى الدخالء الأجانب ،الأ�شكناز .عمل
ه�ؤالء الدخالء على �إنفاذ منهجهم الدخيل �ضد احلاخامات ال�سفاردمي املتوطنني� ،ضد
روح بن ميمون ،وكارو ،ولكن قبل كل �شيء �ضد �إرادة الرب .وبذلك فلم تتم �إدانة
أي�ضا ال�سفاردمي الذين يتبعون منهجهم.
احلاخامات الأ�شكناز فقط ،و�إمنا � ً
ولكن ما الذي مينع الأ�شكناز يف �إ�رسائيل من �أن يتبعوا املنهج ال�سفاردميي؟ هذا
الت�سا�ؤل قد طرحه احلاخام يو�سف يف فتواه الدينية ،وا�ستخدم الإجابة ملزيد من التدعيم
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حلجته .يف البداية يعر�ض احلاخام يو�سف للم�س�ألة القانونية التالية :كيف ميكن ليهودي
متدين التعامل مع �أحد ال�سوائل احلالل التي تختلط مع �أحد ال�سوائل املحظورة .فمن
املعروف ،يقول احلاخام يو�سف يف �إحدى فتاواه� ،أن املاء حالل ولكن هل يظل املاء
اً
حالل �إذا اختلط على �سبيل املثال بنبيذ حمرم �أو ما ي�سمى بالعربية (ياين ني�سيخ)؟ وللإجابة
مييز عوفاديا يو�سف بني حالتني � .اً
أول� :إذا ما �سكبت زجاجة من النبيذ املحرم يف وعاء
اً
مملوء باملاء ،فال يزال املاء يف هذه احلالة
حالل �إذا ما كانت ن�سبة املاء للنبيذ  ،1 :2و�إال
ثانيا :حينما تقطر زجاجة من النبيذ يف املاء قطرة قطرة .يف هذه احلالة
ي�صبح املاء
ً
ممنوعاً .
يبيح احلاخام تناول املاء حتى �إذا مت تنقيط زجاجة كاملة من النبيذ يف املاء؛ حيث تذوب
كل قطرة من النبيذ يف املاء النقي .هذا التحليل يعني �إدماج قطرات النبيذ يف املاء النقي.
ويتعامل احلاخامات وفق مو�ضع يف التلمود؛ هو (ري�شون ري�شون بتال)� ،أي �أن «الأول
وحتديدا هذا املو�ضع من التلمود يقتب�سه احلاخام يو�سف ب�ش�أن م�س�ألة
يلغي الذي يليه».59
ً
املنهج يف �إ�رسائيل احلالية� .إذن ،فاحلاخام يو�سف يعتمد على القيا�س يف م�س�ألة املاء – النبيذ
يف مقابل معاجلة ق�ضية ال�سفاردمي والأ�شكناز .فمثلما تقطر النبيذ يف املاء ،تقطر الأ�شكناز
على ال�سفاردمي يف هجرات متتالية ،ومثلما امت�ص املاء النبيذ ،ا�ستوعب ال�سفاردمي
الأ�شكناز .وعليه كان لزا ًما على الأ�شكناز الذين وفدوا للبالد «مثل قطرات النبيذ» �أن
يندجموا يف اجلماعات ال�سفاردميية املت�أ�صلة� .أي بكلمات �أخرى ،يجب على الأ�شكناز
�أن ينبذوا منهجهم الدخيل و�أن يتبعوا املنهج ال�سائد يف البالد� ،أي املنهج ال�سفاردميي.
هذا القيا�س املاء – النبيذ �أو الأ�شكناز – ال�سفاردمي لي�س من اخرتاع احلاخام يو�سف،
و�إمنا يعود للحاخام يو�سف كارو .احلاخام كارو ،الذي خدم يف ع�رشينيات
القرن ال�ساد�س ع�رش يف �إحدى اجلماعات اليهودية يف مدينة نيكوبول يف بلغاريا احلالية،
قد ُطلب منه �إ�صدار فتوى تنظم عالقة املنهج يف املجتمع اليهودي النا�شئ حدي ًثا .فكانت
�إجابة احلاخام يو�سف وا�ضحة متا ًما:
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يف البداية جاء ال�سفاردمي والأ�شكناز حتى ي�سكنوا يف بيلفونا هذا هو ا�سم املنطقة
التي يتواجد فيها التجمع اجلديد وكان عدد ال�سفاردمي يفوق عدد الأ�شكناز .لذا كان لزا ًما
على الأ�شكناز �أن يتبعوا منهج ال�سفاردمي� ،سواء خمريين �أو م�صريين ،كما برهنت �سلفًا.
دائما كان
وهذا ما انتهجوه حتى عندما جاء �أ�شكناز �آخرون وان�ضموا �إىل ال�سابقنيً .
ال�سفاردمي هم الأغلبية .حتى حينما �أ�صبح الأ�شكناز �أكرث عد ًدا من ال�سفاردمي ،كان لزا ًما
على الأ�شكناز �أن يتبعوا منهج ال�سفاردمي؛ لأن الأ�شكناز الأوائل الذين جاءوا  -بغ�ض
النظر عن توجههم الأ�شكنازي  -قد �أبطلوا منهجهم يف مقابل منهج ال�سفاردمي الأوائل
واتبعوا منهجهم ،مثلما برهنت من قبل .ف�إذا كان الأمر كذلك ،فهم جمي ًعا �سفاردمي.
وكل الأ�شكناز الذين جاءوا بعد ذلك  -بغ�ض النظر عن توجههم الأ�شكنازي  -قد اتبعوا
املنهج ال�سفاردميي.60
هذه املقولة الوا�ضحة للحاخام يو�سف كارو �أ�سقطها احلاخام عوفاديا يو�سف على
الو�ضع يف �إ�رسائيل .بالن�سبة له كان ال�سفاردمي هم �أول من جاء �إىل �إ�رسائيل و�أ�س�سوا املنهج
ال�سفاردميي يف البالد .ثم جاء بعد ذلك الأ�شكناز مبنهجهم الدخيل ،وعليه ووفقًا لفتوى
احلاخام يو�سف كارو كان يجب على الأ�شكناز �أن ينبذوا منهجهم الدخيل و�أن يتبعوا
منهج البالد� ،أي املنهج ال�سفاردميي� .إذن ،فاحلاخام يو�سف كان يرى �أن مهمته هي
ا�ستعادة مكانة الزعامة للمنهج ال�سفاردميي يف البالد ،وهذا هو الهدف املق�صود حينما
يتحدث احلاخام يو�سف عن «�إعادة التاج ملكانه ال�صحيح».
ومل يكافح اخلاخام عوفاديا يو�سف انت�شار و�سيادة املنهج الأ�شكنازي عرب فتواه
أي�ضا على �أر�ض الواقع ،يف ال�شارع الإ�رسائيلي .ففي بداية الثمانينيات
وكتابته فقط ،بل � ً
من القرن املا�ضي طالب احلاخام يو�سف �أتباعه ب�إن�شاء م�ؤ�س�سة �سميت «تاج بيت يو�سف»
�أو كما تعرف بالعربية (عتريات بيت يو�سف) .61وكان واجب هذه امل�ؤ�س�سة الإ�رشاف
على ذبح احليوانات طبقًا لل�رشيعة اليهودية ح�سب مفهوم املنهج ال�سفاردميي .وقد توىل
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رئا�سة امل�ؤ�س�سة احلاخام افراهام؛ جنل احلاخام عوفاديا يو�سف ،وتوىل الإ�رشاف على
�سدوري؛ حاخام مدينة حولون الإ�رسائيلية .وقد �شدد احلاخام عوفاديا
الذبح افراهام ّ
يو�سف على �رضورة �أن يتم بيع حلوم م�ؤ�س�سته اجلديدة ب�أ�سعار �أرخ�ص من اللحوم التابعة
للم�ؤ�س�سات الدينية الأ�شكنازية .62
وبت�أ�سي�س م�ؤ�س�سة «تاج بيت يو�سف» لذبح اللحوم على ال�رشيعة اليهودية
وت�سويقها يف الأ�سواق الإ�رسائيلية ،اندلعت معركة بني ال�سفاردمي والأ�شكناز يف الو�سط
الديني؛ من �أجل �إنفاذ كل طرف قوانني الك�رشوت اخلا�صة به .وقد متكن احلاخام يو�سف
يف هذه امل�س�ألة من �إيقاظ الثقة جمد ًدا بني �أتباعه .ف�أعلن احلاخام ال�سفاردميي حليفا
احلاخام �شلومو خيلوخا �أنه ال ي�أكل �شي ًئا مطلقًا حينما يزور �أحد الأ�شكناز .وباملثل يخربنا
احلاخام ديفيد بن عيزري من بيت �شيم�ش و�شقيق �سيا�سي حزب �شا�س �شلومو بن عيزري
مدعوا �إليه:
عن حفل زفاف �أ�شكنازي كان
ًّ
حينما دخلت �إىل قاعة االحتفال� ،أخذت مكانًا مثل الآخرين .قمت �أخدم نف�سي
على طاولة الطعام .وحينما بد�أت بتقطيع اللحم ،قررت �أن �أ�س�أل �أين ُذبح اللحم ،فرد
جانبا على الفور ومل
العري�س يف مذبح �أور�شليم ،وهو مذبح �أ�شكنازي .فرتكت اللحم ً
�آكل �شي ًئا منه وكل ال�سفاردمي املوجودين تبعوين يف ذلك.63
عدم تناول الطعام لدى املجموعات الأخرى قد قام على فكرة الندية �أو التعامل
باملثل .حينما ُدعي يو�سف �أدلر؛ �أحد احلاخامات الأ�شكناز ،لطعام م�شرتك مع ال�سفاردمي،
�أجاب:
نحن ال ن�أكل عند ال�سفاردمي؛ فهناك م�شكلة يف طقو�س الذبح .فبالفعل الذبح
عندهم �أكرث �رصامة� ،إال �أننا �أُمرنا ب�صورة مبا�رشة من ِقبل حاخاماتنا �أال ن�أكل معهم ب�أية
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حال من الأحوال؛ حيث توجد م�شكالت �إ�ضافية و�أنا ال �أريد �أن �أ�ستفي�ض فيها يف هذا
املو�ضع .حينما �أُدعى حلفل زفاف �سفاردميي ف�أنا �أ�رشب فقط وال �آكل .قبل �شهرين كنت
مدعوا �إىل حفل �سفاردميي يف مدينة رامات جان .فجل�ست مع �سفاردمي �آخرين على
ًّ
نف�س الطاولة ومل �آكل �شي ًئا .وحينما ُ�سئلت ملاذا ال �آكل ،مل �أرد �إحراجهم و�أجبت �أنني
قد �أكلت بالفعل .وحينما رجوين �أن �أتذوق القليل من الطعام جاءين انطباع كما لو كانوا
لدي �أي خيار �آخر �سوى �أن �أقول �إنني ال
يريدون و�ضعي على املحك .ومن َثم مل يكن َّ
�آكل �سوى اللحم الذي ُذبح طبقًا للطقو�س الأ�شكنازية.64
امل�شكالت الإ�ضافية التي مل يرد احلاخام �أدلر مناق�شتها بالتف�صيل يف اجلريدة العلمانية
ها �آرت�س ،هي ال�رصاعات الناجمة لإنفاذ املنهج ،تلك ال�رصاعات التي �سببها احلاخام
يو�سف بظهوره يف امل�شهد الديني ب�إ�رسائيل� .65رصاع احلاخام يو�سف الوا�ضح �ضد املنهج
الأ�شكنازي كان معلو ًما لدى احلاخامات الأ�شكناز� .إال �أنهم مل يقوموا ب�أي �شيء حيال
ذلك �سوى �أمر �أتباعهم بالتم�سك باملنهج الأ�شكنازي .ويبدو �أن رف�ض قواعد الك�رشوت
ال�سفاردميية كانت �شائعة بني احلاخامات الأ�شكناز؛ لأن احلاخام مو�شي جافني؛ ع�ضو
الكني�ست عن حزب الأ�شكناز – اخلاردمي احتاد يهود التوراة ،يكتب يف نف�س ال�صحيفة:
اً
أي�ضا �أية مواد
�أنا ال �آكل �سوى ما يراه حاخامات �أ�شكناز �إ�رسائيل
حالل ،كما ال �آكل � ً
غذائية حتمل �شهادة حالل �سفاردميية.66
وب�صورة م�شابهة ملا حدث يف القرن التا�سع ع�رش عانى الأ�شكناز وال�سفاردمي يف
�رصاعا من �أجل �سيطرة املنهج .يف ذلك الوقت �ساد املنهج ال�سفاردميي
�إ�رسائيل احلالية
ً
الذي مت ا�ستبداله الحقًا على يد احلاخامات الأ�شكناز الوافدين اجلدد واملنظمني ب�صورة
جيدة� .إن �إحالل املنهج ال�سفاردميي قد مت ب�صورة عملية .فلم يقنع احلاخامات الأ�شكناز
ال�سفاردمي باتباع املنهج الأ�شكنازي على م�ستوى الهوتي من خالل الفتاوى الدينية،
و�إمنا بوا�سطة منتجات كو�شريية مالئمة .بهذه املنتجات الكو�شريية ك�سب احلاخامات
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الأ�شكنازي ال�سفاردمي املنهج الأ�شكنازي� ،أما احلاخامات ال�سفاردمي العاجزون �آنذاك
فاكتفوا بالتفرج و�سنوا الفتاوى الدينية ،التي حرمت على ال�سفاردمي �رشاء املنتجات
الك�رشوت الأ�شكنازية .ويف جماالت �أخرى غري الطعام الكو�شريي حدثت مثل تلك
الأمور امل�شابهة التي حاول فيها ال�سفاردمي التقرب من املنهج الأ�شكنازي من خالل
بع�ض الأحكام الرباجماتية .67وما �أ�شبه اليوم بالبارحة ،فقد ا�ستوعب احلاخام عوفاديا
يو�سف املعنى االقت�صادي لل�رصاع بني املنهجني من خالل اللحوم ،ففعل ما فعلة الأ�شكناز
الأوائل يف القرن التا�سع ع�رش ،حينما �شيد من خالل م�ؤ�س�سة «تاج بيت يو�سف» مذابح
تتبع املنهج ال�سفاردميي ،مما جعله ي�رضب الأ�شكناز يف مقتل ل�سببني :ال�سبب الأول هو
علمه ب�أن قوة �رشاء اللحوم عند ال�سفاردمي �أعلى من قوة �رشاء اللحوم عند الأ�شكناز،
وبرتخي�صه الأ�سعار ،توجه لي�س فقط املتدينون والعامة من ال�سفاردمي ل�رشاء اللحم
أي�ضا ال�شارع الأ�شكنازي غري املتدين ،ل�رشاء اللحم ال�سفاردميي
ال�سفاردميي ،بل توجه � ً
لرخ�ص �سعرها� .أما ال�سبب الثاين فهو �أن ق�ضية بيع اللحوم يف �إ�رسائيل ال متثل جمرد عراك
�رصاعا اقت�صاد ًّيا ،فمن ي�سود ال�سوق ي�صبح قوة اقت�صادية.
ديني بني حاخامات ،بل متثل
ً
وهكذا جنح احلاخام يو�سف يف جعل م�ؤ�س�سة «تاج بيت يو�سف» للذبح على ال�رشيعة
اليهودية� ،أحد �أعمدة حزب �شا�س االقت�صادية.

فقه الزواج
ي�شكل التا�سع من �شهر �آب «�أغ�سط�س» يف التقومي اليهودي ف�صلاً حزي ًنا يف تاريخ
ال�شعب اليهودي .فطبقًا للرواية التاريخية اليهودية ميثل التا�سع من �آب اليوم الذي ُهدم فيه
�أول معبد يهودي يف القد�س على يد امللك البابلي نبوخذ ن�صرّ ( 1103–1126ق .م.).
أي�ضا ُهدم املعبد الثاين على يد الإمرباطور الروماين تيتو�س .ويف ذكرى
ويف هذا اليوم � ً
هذه الوقائع الأليمة حتيي �إ�رسائيل التا�سع من �شهر �آب كيوم حداد و�صيام .ووفقًا
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للرتاث الديني اليهودي يجب على اليهود �أن يحجموا عن االبتهاج ،ويتذكروا هذا
الف�صل احلزين من التاريخ مبجرد دخول �شهر �آب .68وقد جرت العادة بني اليهود عامة
واملتدينني خا�صة� ،سواء الأ�شكناز �أو ال�سفاردمي ،باالبتعاد عن �أ�سباب البهجة وال�رسور،
فعلى �سبيل املثال قد جرت العادة �أال تقام مرا�سم زواج يف هذا ال�شهر .وبالرغم من هذا
الإجماع ،ف�إن منهج ٍّ
كل من املجموعتني ال�سفاردميية والأ�شكنازية يختلف عن الآخر
يف م�س�ألة حتديد فرتة احلداد .فطبقًا للمنهج ال�سفاردميي يح�رص احلاخام يو�سف كارو
يف (�شوخلان عاروخ) فرتة احلداد من الفرتة ما بعد الأول �إىل التا�سع من �آب ،وعليه
فقد �سمح لل�سفاردمي بالزواج حتى بداية �شهر �آب� .أما احلاخام مو�شي اي�رسلي�س م�ؤ�س�س
أي�ضا يوم  17متوز (يوليو) يف االعتبار .يف هذا
املنهج الأ�شكنازي ،فقد �أخذ باحل�سبان � ً
اليوم بد�أ امللك البابلي ح�صار القد�س قبل �أن يدمر املعبد يف � 9آب .لذا فيمتد احلداد طبقًا
للمنهج الأ�شكنازي من  17متوز «يوليو» �إىل � 9آب «�أغ�سط�س»؛ وهي الفرتة التي يطلق
عليها الأ�شكناز �أيام الكرب ،كما ت�سمى بالعربية« ،ياماي بني هامت�سريمي» ،ويف هذه
الفرتة حرم احلاخام اي�رسلي�س مرا�سم الزواج.
يف �إ�رسائيل ،مثلما هو احلال يف م�س�ألة الك�رشوت ،فر�ضت م�س�ألة الزواج وفق
املنهج الأ�شكنازي نف�سها ،مبعنى �أنه مل يكن هناك �أي احتفاالت زواج يف �إ�رسائيل يف
الفرتة من  17متوز حتى � 9آب .غري �أن هذه العادة �أو التقليد كان مبثابة ال�شوكة يف
عني احلاخام عوفاديا يو�سف ،فكيف تتبع البالد املنهج الأ�شكنازي وتتجاهل املنهج
ال�سفاردميي؟ وعليه حينما توىل عام  1973من�صب احلاخام ال�سفاردميي الأعلى� ،سمح
لل�سفاردمي بالزواج حتى بداية �شهر �آب .ويف �إحدى فتاواه برر قراره هذا بالتعليل �أنه يف
مدينة القد�س املقد�سة ال يتم احلكم فيها �إال وفقًا لأحكام احلاخام يو�سف كارو.69
قرار احلاخام يو�سف هذا قد اعرت�ض عليه احلاخامات الأ�شكناز وكذلك بع�ض
حاخامات ال�سفاردمي .في�شري ناقدوه �إىل �أن املنهج الأ�شكنازي فيما يخت�ص مب�س�ألة الزواج
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هو �أ�شد �رصامة من املنهج ال�سفاردميي .ووفقًا للقانون اليهودي ،فال ميكن للحاخام يو�سف
�أن يحل
منهجا �أقل �رصامة حمل منهج �أكرث �رصامة .70وقد واجه احلاخام يو�سف مهاجميه
ً
ب�أن املنهج الأ�شكنازي املطبق حتى ذلك الوقت يف �إ�رسائيل ال يتفق مع قواعد الهاالخا،
�سائدا يف �إ�رسائيل حتى قبل قدوم الأ�شكناز.
ويتناق�ض مع املنهج ال�سفاردميي الذي كان ً
جادل احلاخام يو�سف مثلما هو احلال مع قواعد الك�رشوت ،واعترب املنهج الأ�شكنازي
غريبا ومن ثم لي�س له �رشعية هاالخية ،كما �أن «�أر�ض �إ�رسائيل» كان لديها منهج
ً
منهجا ً
�أ�صيل� ،أال وهو املنهج ال�سفاردميي� .أما �رسيان املنهج الأ�شكنازي الدخيل فقد �أرجعه
احلاخام يو�سف ل�ضعف احلاخامات ال�سفاردمي ،والذين ميثلهم احلاخام الأكرب ال�سفاردميي.
ه�ؤالء احلاخامات كانوا خا�ضعني لزمالئهم احلاخامات الأ�شكناز .من املعروف �أن
الذين �شغلوا من�صب احلاخام الأكرب ال�سفاردميي ،الذين �سبقوين يف هذا املن�صب ،كانوا
يخ�ضعون لزمالئهم من احلاخامات الأ�شكناز .فاحلاخام عوزيال كان خا�ض ًعا للحاخام
كوك ،واحلاخام توليدانو كان خا�ض ًعا للحاخام �أونرتمان.71
وا�ضحا ل�سلفيي احلاخام يو�سف ،احلاخام عوزيال
نقدا
هذه املقولة حتمل ً
ً
واحلاخام توليدانو .ويحتل احلاخام عوزيال مركز ال�صدارة يف نقد احلاخام
عوفاديا يو�سف .هذا النقد للحاخام عوزيال نتج من التطور ال�سيا�سي والتطور
االجتماعي الذي �شهده الي�شوف يف فل�سطني يف بداية القرن الع�رشين .حتى عام 1911
كان احلاخامات ال�سفاردمي هم فقط من ميثلون اجلماعات اليهودية التي كانت تعي�ش يف
البالد �أمام ال�سلطات العثمانية .منذ الن�صف الثاين من القرن التا�سع ع�رش حترر الأ�شكناز
�سائدا �آنذاك
املتدينون فيما يتعلق مب�س�ألة املنهج من �سلطة املنهج ال�سفاردميي الذي كان
ً
يف فل�سطني وكونوا جماعات خا�صة بهم وفق منهجهم اخلا�ص .وكان احلاخام عوزيال
يهدف �إىل وحدة اليهود ،لذا فقد كان على ا�ستعداد لعقد ت�سويات مع الأ�شكناز .وعليه
فقد قبل للمرة الأوىل يف تاريخ فل�سطني �أن يت�شارك وظيفة احلاخام الأكرب يف حيفا
عام  1911مع احلاخام الأ�شكنازي كوك:72
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�أمر واحد ميكن �أن �أبرزه من هنا؛ هو رغبتي القوية هي توحيد حمطمي املنفى الذين
جتمعوا لدينا على �شكل جتمعات وجمتمعات منف�صلة؛ �سفاردمي� ،أ�شكناز ،مينيني� ...إلخ.
نظرا لأن الوحدة هي و�ضعنا الطبيعي والقومي� ،إال
وهذا العمل ال يعترب ً
�صعبا بالن�سبة يل؛ ً
�أن ت�شتت املنفى هو ما فرقنا �إىل جتمعات وجمتمعات وو�ضعت لغة املنفى يف �أفواهنا .لدى
عودتنا �إىل بالدنا لي�س هناك ما يدعو �إىل ا�ستمرار تق�سيم املنفى للتجمعات واختالف
اللغات ،و�إمنا جمتمع يوحدنا يف جوهرنا وميثلنا يف مقابل احلكومة ومقابل اجلميع.73
ومن �أجل وحدة ال�شعب اليهودي كان احلاخام عوزيال على ا�ستعداد لي�س فقط
أي�ضا على تعيني
م�شاركة وظيفة احلاخام الأكرب ملدينة حيفا مع احلاخام كوك ،و�إمنا وافق � ً
وحتديدا ،هذا ال�سلوك
احلاخام كوك احلاخام الأكرب الأول لفل�سطني ب�أكملها عام .1917
ً
القابل لتقدمي التنازالت كان حمور انتقاد احلاخام عوفاديا يو�سف؛ لأن احلاخام عوزيال
وكذلك احلاخام يو�سف ،كان ٌّ
كل منهما على ا�ستعداد للتخلي عن املنهج ال�سفاردميي؛ من
�أجل احلفاظ على وحدة ال�شعب اليهودي يف البالد .فعلى الرغم من �أن احلاخام يو�سف
قد �أكد على وحدة ال�شعب اليهودي حتت راية منهج موحد ،ف�إن التخلي عن املنهج
ال�سفاردميي هو الطريق اخلاطئ.
نحن نعلم �أنه «املق�صود احلاخام عوزيال» ب�سبب حبه للوحدة واندماج الفريقني
«الأ�شكناز وال�سفاردمي» قد تخلى عن الذبح ال�سفاردميي ووافق �أن يقبل ال�سفاردمي انتهاج
منهج الذبح الأ�شكنازي� .إال �أن احلاخام فرانك 74عار�ض ذلك و�أعلن �أن :حتى لو تخلى
احلاخامات ال�سفاردمي عن املنهج ال�سفاردميي للذبح� ،إال �أنني �سوف �أ�سمو بنف�سي و�أنظم
�سفاردمييا؛ لأن كل فريق يجب �أن يوا�صل حمل املنهج الذي ورثه عن �أ�سالفه ،وكل
ذبحا
ً
ًّ
75
ف�صيل يجب �أن يحمي منهج �أ�سالفه .
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ومن املثري لالهتمام �أن احلاخام يو�سف عند انتقاده للحاخام عوزيال ا�ستند �إىل ال�سلطة
الأ�شكنازية .يف الوقت الذي �صمت فيه احلاخامات ال�سفاردمي ،هب �أحد احلاخامات
الأ�شكناز للدفاع عن امل�س�ألة ال�سفاردميية .هذا ال�صمت للحاخامات ال�سفاردمي �أرجعه
احلاخام يو�سف �إىل حر�صهم على ال�سالم داخل ال�شعب اليهودي .الر�ؤ�ساء �صمتوا
وو�ضعوا �أيديهم على �أفواههم ،اقتب�س احلاخام يو�سف هذا القول من التوراة.
�إذن فكان ي�سود يف البالد منهج؛ حيث �إنه وفقًا للحاخام يو�سف ال ميتلك �رشعية
هاالخية ،ويتعار�ض مع تعاليم احلاخام يو�سف كارو .لذا فهو يرى نف�سه ،على العك�س
جمربا على اتباع املنهج ال�سفاردميي الأ�صيل.
من احلاخامات ال�سفاردميً ،
�إال �أنني مل �أخ�ضع – احلمد هلل ،املحمود – و�أنا �أقف يف مو�ضع احلرا�سة اخلا�ص بي
«املق�صود هو وظيفته باعتباره احلاخام ال�سفاردميي الأكرب»؛ حتى �أعيد التاج �إىل مكانه
ال�صحيح .و�أنا �أمرت �أن تُتبنى تعاليم مران «املق�صود تعاليم احلاخام يو�سف كارو ،م�ؤلف
ال�شوخلان عاروخ».76
بهذه الكلمات الوا�ضحة اختلف احلاخام يو�سف عن �سابقيه ال�سفاردمي .فهم كانوا
خا�ضعني لزمالئهم الأ�شكناز ،وكانوا على ا�ستعداد للتخلي عن املنهج ال�سفاردميي؛ حتى
ي�سهلوا توحيد ال�شعب اليهودي ،ومن �أجل ذلك فقد �صمتوا من �أجل ال�سالم� .أما هو
أبدا على ا�ستعداد لتقبل
أبدا خا�ض ًعا لأحد .ومل يكن � ً
على العك�س من ذلك ،فلم يكن � ً
حار�سا للمنهج ال�سفاردميي .وجاء حتى ُيعيد التاج �إىل
منهج �أجنبي ،وكان يرى نف�سه
ً
مكانه ال�صحيح� ،أي �إعادة �سيادة املنهج الأ�صلي يف البالد .فا�ستخدم احلاخام يو�سف
�سلطته الهاالخية املعرتف بها للطعن يف حجج معار�ضيه .وبذلك �صور احلاخام يو�سف
نف�سه كمنقذ ال�سفاردميية.
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انطباعا كما لو كان
ف�إذا ما تتبعنا حجج احلاخام يو�سف ،ف�سوف ن�أخذ
ً
ؤيدا ل�سيادة منهج �أ�شكنازي بجانب املنهج ال�سفاردميي .على الأقل
احلاخام يو�سف م� ً
هذا هو االنطباع الذي نح�صل عليه ،حينما يقتب�س احلاخام يو�سف من �أقوال احلاخام
فرانك الأ�شكنازي �أن كل ف�صيل يجب �أن يتبع منهج �آبائه� .إذن فهذا يعني �أن احلاخام
مهتما بتوحيد ال�شعب اليهودي حتت راية منهج واحد ،و�إمنا نادى
يو�سف مل يكن
ًّ
بالف�صل الوا�ضح للمناهج .ومن يفكر يف هذا االجتاه فهو يخدع نف�سه .بل و�أكرث من
ذلك فقد جادل احلاخام يو�سف ب�أ�سباب انف�صالية .وقد كان يعي�ش يف بالد ي�سود بها
عمليا كان
فعليا املنهج الأ�شكنازي الذي يتبعه اجلميع �سواء كان �أ�شكناز ًّيا �أو
�سفاردميياًّ .
ًّ
ًّ
احلاخام يو�سف يف مرحلته الأوىل تلك ،التي كان فيها يدافع عن وجود منهجني ،يحاول
�إعادة �إحياء املنهج ال�سفاردميي .وكان مقتن ًعا �أن الأ�شكناز لن يتبعوا هذا املنهج� ،إال �أنه مع
ذلك قد �سعى يف املرحلة الأوىل تلك� ،أن ي�ضع اليهودية ال�سفاردميية ب�أكملها خلف هذا
املنهج ال�سفاردميي .ومن ثم فقد كان ي�سعى �إىل �إعادة �إحياء املنهج ال�سفاردميي ككيان
واحد متكامل ورثه ال�سفاردمي من احلاخام يو�سف كارو.
كل ال�سلطات ال�سفاردميية املعروفة والتي محُ ِ َيت ب�صورة �أو �أخرى ،مل ي�أخذها
احلاخام يو�سف على حممل جدي بل ولي�س لها م�صداقية .لذا فقد عار�ض قرارات
احلاخام حاييم بن �إ�رسائيل بنفيني�ستي ( ،)1673–1603الذي عا�ش يف القرن ال�سابع
ع�رش امليالدي ور�أ�س اجلماعة اليهودية يف �أزمري الرتكية .يف م�ؤلفه املعروف (كني�ست
بجدوال) �أي «التجمع الكبري» حتدث عن تطبيق املنهج الأ�شكنازي يف م�س�ألة الزواج،
مبعنى �أنه عار�ض زواج اليهود ال�سفاردمي يف �أزمري يف الفرتة من بعد  17متوز حتى � 9آب.
وقد ا�ستند احلاخام بنفيني�ستي يف قراره �إىل �أن املنهج الأ�شكنازي يف تلك امل�س�ألة �أ�شد
�رصامة ،ومن ثم ففي تلك امل�س�ألة يجب �إبطال املنهج ال�سفاردميي الأخف �رصامة .بالن�سبة
للحاخام يو�سف كان هذا القرار اخلا�ص باحلاخام بنفيني�ستي غري ذي ت�أثري على �إ�رسائيل.
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فاحلاخام بنفيني�ستي قد �أخذ املنهج الأ�شكنازي يف منطقة �سيطرته� ،أي يف �أزمري ،وهذا
إقليميا ولي�س له �أية �صالحية على �إ�رسائيل.77
بالن�سبة للحاخام يو�سف يعد ً
قرارا � ًّ
وباملثل كان ت�رصف احلاخام يو�سف جتاه قرار احلاخام يو�سف حاييم (– 1832
م�شهورا يف العراق ،منع اليهود العراقيني من الزواج
 .)1909هذا احلاخام ،الذي كان
ً
يف الفرتة من  17متوز �إىل � 9آب� ،إال �أنه على الرغم من ذلك ،فقد �أباح لهم احتفاالت
أي�ضا اع ُترب املنهج
اخلطوبة .ولكن احلاخام يو�سف رف�ض هذا القرار للحاخام حاييم .وهنا � ً
إقليميا تنح�رص �صالحيته على املنطقة التي يعمل بها
الذي تبعه احلاخام حاييم
ً
منهجا � ًّ
احلاخام حاييم.78
يف املخيم ال�سفاردميي الديني ب�إ�رسائيل متكن احلاخام عوفاديا يو�سف �إ ًذا ،من �إعادة
�إحياء املنهج ال�سفاردميي .وقد َو َّح َد ذلك خلفه �أغلب احلاخامات ال�سفاردمي .وبذلك
�صور نف�سه كمنقذ لليهودية ال�سفاردميية� .أما ما مل يتمكن احلاخام يو�سف من �إمتامه هو �أن
يحمل الأ�شكناز على اتباع املنهج ال�سفاردميي .ويف الواقع فقد �ساد يف �إ�رسائيل منهجان
ب�صورة ندية لبع�ضهما بعد �سنوات طويلة من ال�سيادة املنفردة للمنهج الأ�شكنازي؛ هما:
منهج �أ�شكنازي ومنهج �سفاردميي� .إال �أن هذا التعاي�ش بني هذين املنهجني يف �إ�رسائيل مل
ي�سعد احلاخام يو�سف .فقد كان هدفه ينح�رص يف �إق�صاء املنهج الأ�شكنازي الدخيل ودفع
املتدينني من الأ�شكناز حتت هيمنة املنهج ال�سفاردميي الأ�صيل.
وهنا قد تت�ساءل القارئة العربية ومعها القارئ العربي ،عن مدى �أهمية االختالف
حول ذبح اللحوم والزواج من الأ�شكناز وال�سفاردمي .واحلق �أن الق�ضية لي�ست يف واقع
الأمر كيفية الذبح �أو متى يحق الزواج� .إن الق�ضية �أكرب من ذلك بكثري ،وتتلخ�ص يف �أبعادها
االقت�صادية واالجتماعية ،فمن ينت�رص يف �ساحة املعركة الدينية حول �أحقية الذبح ينت�رص
اجتماعيا ،وهذا ما كان للحاخام يو�سف.
اقت�صاد ًّيا ،ومن يقرر متى يعقد الزواج ينت�رص
ًّ
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فقد جنح من خالل م�ؤ�س�سته «تاج بيت يو�سف» من ال�سيطرة على �سوق اللحوم يف
�إ�رسائيل مبا ي�شكله من قوة اقت�صادية يعرفها املتخ�ص�صون بال�ش�أن الإ�رسائيلي .ومن خالل
فتواه فيما يخ�ص الزواج ،ظهر على ال�ساحة الإ�رسائيلية� ،أنه احلاخام الذي مييل للتي�سري،
عرف حاخامات الأ�شكناز بت�صعيبهم للأمور ،وعليه فقد ك�سب احلاخام يو�سف
بينما ُي َ
قلوب كثري من الإ�رسائيليني ،كرجل الفتاوى الب�سيطة واملي�رسة ،فهو رجل التي�سري ال
التع�سري ،وعليه فقد بدا جلموع ال�شعب الإ�رسائيلي ب�أنه رجل املرحلة.

حزب �شا�س

79

يف البداية نو�ضح للقارئة والقارئ من �أهل لغة ال�ضاد� ،أن احلاريدميية يف ال�سياق
الديني اليهودي تعني وبب�ساطة �شديدة ودون الدخول يف تفا�صيل ،رف�ض ال�صهيونية
ال�سيا�سية يف �إقامة دولة لليهود ،وانتظار امل�سيح املنتظر وبالتايل امل�شيئة الإلهية لتجميع
اليهود و�إقامة دولة لهم يف فل�سطني .وهنا نود �أن نناق�ش هل حزب �شا�س الديني هو
حزب حاريدميي ،يرف�ض الدولة العربية يف �شكلها احلايل �أم ال؟ وللإجابة عن هذا
اال�ستف�سار ن�صطحب القارئة والقارئ �إىل كلمة احلاخام يت�ساك برييت�س؛ �أحد م�ؤ�س�سي
�شا�س والتي �ألقاها مبنا�سبة ت�صويت �أع�ضاء الكني�ست يف � 13سبتمرب  1984للحكومة
أي�ضا حدي ًثا� ،أخذ احلاخام برييت�س
امل�شكلة حدي ًثا ب�أول م�شاركة من حزب �شا�س امل�ؤ�س�س � ً
الكلمة ،و�أعلن ما يلي:
يف هذه اللحظة �أقدم لكم وثيقة الهوية «املق�صود هو املالمح الرئي�سية» للقائمة
الربملانية التي �أمثلها« .نحن حركة �صهيونية .ولكل ه�ؤالء الذين ينظرون �إلينا نظرة
خاطئة ،ف�إنه من دواعي �رسوري �أن �أو�ضح لهم خط�أهم .نحن حركة �صهيونية باملعنى
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احلقيقي ،ب�أعمق و�أو�سع معنى ملفهوم ال�صهيونية .ف�صهيونيتنا تنبع من الإميان غري املحدود
بتوراة �إ�رسائيل� .صهيونيتنا هي معتقد غري حمدود لر�ؤية �أنبياء �إ�رسائيل .ال�صهيونية هي
يوميا مكررين �شوقنا
يوميا يف �صلواتنا .نحن ن�صلي ثالث مرات ًّ
املقطع الذي نكرره ًّ
للعودة �إىل �صهيون».80
ولأن كلمة احلاخام برييت�س يغلب عليها الغمو�ض ،ر�أينا �أن نوا�صل بكلمة �أخرى
لرجل �شا�س القوي؛ احلاخام �أرييه درعي ،الذي قال يف �أحد االحتفاالت بعيد الف�صح
ما يلي:
ال�صهيونية! هي حركة جحد و�إنكار حتاول خلق يهودية جديدة� .أع�ضاء احلركة
ال�صهيونية هم �أعداء جيلنا ،الذين حاولوا تدمري التوراة والذين يعادون اهلل ويعادون ثقافة
ال�سفاردمي .الر�ؤية االنبهارية لل�صهيونية �سقطت ،والآن يخاف العلمانيون �أن يغري �أع�ضاء
�شا�س ال�شخ�صية العلمانية للدولة.81
�إن املقولتني املذكورتني �أعاله واملرتبطتني بال�صهيونية ل�سيا�سيي �شا�س؛
يت�سحاك برييت�س ،و�أرييه درعي تتناق�ضان ب�صورة تامة .يف الوقت الذي ت�صور فيه مقولة
احلاخام برييت�س �شا�س كحركة �صهيونية ،جت�سد مقولة درعي العك�س متا ًما .درعي يلم�س
املفهوم الديني لل�صهيونية على �أنها حركة كفر وجحد باليهودية .هذه احلركة قد ف�شلت
أي�ضا علماء ال�سيا�سة
بالفعل وفقًا لدرعي .هذه الت�رصيحات مل تربك الر�أي العام فقط ،و�إمنا � ً
واالجتماع الإ�رسائيليني .ففي الوقت الذي ا�ستند فيه البع�ض ملقوالت مثل تلك اخلا�صة
باحلاخام برييت�س والتي مفاداها �أن �شا�س هو حزب ذو �أهداف �صهيونية قومية ،يعتمد
البع�ض الآخر على ت�رصيحات �أخرى؛ مثل تلك اخلا�صة بدرعي ،والتي ت�صنف �شا�س على
�أنه حزب حاريدميي ،راف�ض لل�صهيونية.82
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هذا االختالف بني احلركات ال�صهيونية واحلركات الدينية املعادية لل�صهيونية قد
مت الت�أكيد عليها من قبل علماء االجتماع الإ�رسائيليني لإبراز التمايز داخل الأرثوذك�سية
ونظرا لتزايد �أهمية التيار الديني القومي يف �أوروبا يف القرن التا�سع ع�رش،
اليهودية.83
ً
انق�سمت الأرثوذك�سية اليهودية �إىل مع�سكرين؛ التيار الديني القومي واحلاريدمي .وفيما
يتعلق بال�صهيونية �ساد داخل املع�سكر احلاريدميي الر�أي ب�أن خال�ص ال�شعب اليهودي
يجب �أن يتحقق من خالل ت�أ�سي�س دولة يهودية ب�إرادة من اهلل ولي�س من �صنع الب�رش .لقد
جمع الرب اليهود ك�شعب يف �صحراء �سيناء ولي�س يف فل�سطني� .أما ما كتبه احلاخام �شاخ،
والذي ظل حتى مماته �أعلى مرجعية حاريدميية ،عام  1960فكان على النحو التايل:
احلركة ال�صهيونية تبدو �شي ًئا غري م�ؤذٍ  .فهم «املق�صود ال�صهاينة» جاءوا ب�شعار ا�ستيطان
البالد م�ستندين �إىل التوراة والتعاليم املوروثة .لدى الرامرام «�أتباع مو�سى بن ميمون»
دينيا وال يوجد له �أدنى اعرتا�ض .لذا كان هناك �أ�شخا�ص هامون وورعون
أمرا ًّ
فهذا يعد � ً
مل يروا �أية �شائبة ت�شوب ال�صهيونية .فهم �أرادوا حت�سني حياة اليهود و�إنقاذهم .فما ال�سيء
يف ذلك؟ ف�أ�سا�س ال�شعب اليهودي هو التوراة�« ،شعب» �إ�رسائيل ،واملبجل – املبارك –
�شعبا .84ومل ُيذكر ذلك حينما دخلوا «�أي مو�سى
«الرب» قرر من اليوم احلايل �أن نكون ً
و�أتباعه» البالد ،و�إمنا كانوا ال يزالون يف ال�صحراء .هذه الأ�س�س الأربعة للتوراة هي فقط
ال�ضمان الوحيد لوجودنا ،ولي�س �شافيت  - 2ا�سم قمر �صناعي �إ�رسائيلي  -الذي يطري يف
الف�ضاء؛ فال�ضامن لي�س يف ذلك .فالتوراة قد حافظت علينا يف املنفى مدة �ألفي عام بدون
دولة ،وهذا هو الأمان ل�شعب �إ�رسائيل.85
وبالتايل فالقناعة احلاريدميية ترى فقط امل�سيح هو من �سيخلق الدولة لل�شعب .حتى
ذلك احلني تبقى عالقة احلاريدمي متوترة مع الدولة الإ�رسائيلية؛ لأننا  -احلاريدمي  -ال
نحتمل �أن ي�أتي قوم  -ال�صهاينة  -ويرف�ضون توراتنا و�أن يجعلوا قوانني ال�شعوب غري
اليهودية و�أ�سلوب حياتهم هي القوانني.86
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�أما التيار الديني القومي فقد جادل ب�صورة مغايرة للحاريدمي .فبالن�سبة له�ؤالء الذين
كانوا يرون احلاخام �إ�سحق كوك مبثابة الأب الروحي لل�صهيونية الدينية ،كان ال�صهاينة
ملحدين ويعي�شون من وجهة النظر الدينية حياة خاطئة� ،إال �أنه على الرغم من ذلك،
فيجب �أن نعدهم مبثابة �أدوات و�أوعية للقدر الإلهي .وبدون �أن يعلموا كانوا يقومون
بخدمة ال�صنيع الإلهي ،ومن ثم كان لزا ًما على التيار الديني القومي التعاون مع ال�صهاينة
دينيا .وبهذه الطريقة فقط يمُ هد الطريق ال�ستقبال امل�سيح .يف الوقت
من �أجل تثقيفهم ًّ
الذي توطنت فيه �أفكار احلاخام كوك ب�صورة �أيديولوجية يف حزب التيار الديني القومي
– املفدال ،ج�سد �أجودات ي�رسائيل ل�سنوات طويلة احلزب ال�سيا�سي للحاريدمي .ومن
ً
براجماتيا �ضد
م�سلكا
�أجل اال�ستفادة من الدعم املايل للدولة� ،سلك �أجودات ي�رسائيل
ًّ
الدولة ال�صهيونية .وهكذا حتول الرف�ض املبدئي الكامل للدولة لرف�ض �سلبي .فقيادة
الأجودات كانت تنظر �إىل احلياة يف �إ�رسائيل كما لو كانت احلياة يف املنفى ،ومن �أجل
ذلك رف�ضوا تويل املنا�صب الوزارية يف احلكومة الإ�رسائيلية .كما قاطعوا الأعياد القومية
الإ�رسائيلية غري اليهودية.
يف الوقت الذي كان فيه الفرق بني ال�صهيونية – الدينية واملعاداة لل�صهيونية –
احلاريدميية م�س�ألة تتعلق بالالهوت� ،أخذ النقا�ش �شكلاً
ؤ�س�سيا ،وذلك حينما
�سيا�سيا م� ًّ
ًّ
بد�أت الأحزاب الدينية  -ال�صهيونية واملعادية لل�صهيونية  -يف حتديد مطالب للدولة.
هذه املطالب مت تنظيمها عرب ما ي�سمى � Status quoأي الو�ضع الراهن .87وو�صف �شا�س
اً
جدال
على �أنه حزب حاريدميي هو �أكرث من جمرد ت�صنيف .فهي م�س�ألة �سيا�سية �سببت
حا ًّدا للنظام ال�سيا�سي الإ�رسائيلي.
ويف هذا املو�ضع ميكن التجادل �أن هذا االختالف الكال�سيكي بني الأيديولوجية
ن�سبيا .هذا االختالف قد ن�ش�أ يف
ال�صهيونية واملعاداة لل�صهيونية الدينية ل�سا�ش كان
ًّ
�إ�رسائيل بني اليهودية الأ�شكنازية؛ حيث ن�ش أ� نزاع داخل هذه اليهودية الأ�شكنازية
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على ال�شخ�صية العلمانية لدولة �إ�رسائيل .وميثل �شا�س يف �رصاعه �ضد الدولة ً
جديدا
منطا
ً
لل�صهيونية الدينية ،والتي حتتوي على �آثار للعداء لل�صهيونية للأجودات ي�رسائيل ،وكذلك
احلما�س ال�صهيوين للمفدال ،وي�ستند �إىل التقاليد الدينية ال�سفاردميية� .أما ارتباط حزب
�شا�س مع املع�سكر احلاريدميي فقد نتج عن حقيقة �أن �شا�س قد ن�ش�أ عام  1984مبباركة
�أعلى �سلطة حاريدميية يف البالد؛ احلاخام �شاخ .ومن عام � 1984إىل عام 1992
�صاغ احلاخام �شاخ �سيا�سات حزب �شا�س .فحقيقة �أن حزب �شا�س هو منتج من �إعداد
و�إخراج احلاخام احلاريدميي �شاخ� ،أدت �إىل ت�صنيف �شا�س على �أنه حزب حاريدميي.
هذا الت�صنيف احتوى يف �أ�سا�سه على بع�ض احلقيقة� ،إال �أن قيادة �شا�س على النقي�ض من
الأحزاب احلاريدميية الكال�سيكية ،فعلى العك�س من �أجودات ي�رسائيل� ،شاركت �شا�س
مبنا�صب حكومية يف كل احلكومات التي �شاركت فيها.
وكان عام  1992نقطة حتول ل�شا�س؛ لأنه يف هذا التاريخ حتررت زعامة �شا�س من
وحتديدا يف تلك اللحظة بد�أت
احلاخام �شاخ ،و�أدارت ظهرها حلاريدميية الأمر الواقع.
ً
قيادة �شا�س تتعامل كتيار ديني قومي .و�شاركت بكل قوة يف كل حكومة �إ�رسائيلية؛ من
�سفاردمييا .وقد ا�ستند حزب �شا�س هذا على �سفاردميية �صهيونية .فقد
�أجل تهويد الدولة
ًّ
�أرادوا ا�ستبدال ال�صهيونية العلمانية ب�صهيونية دينية ت�ستند �إىل تف�سري �سفاردميي لليهودية.
حتى نفهم ما تق�صده �سيا�سية �شا�س بال�صهيومية ال�سفاردميية ،فيجب �أن ننف�صل عن
التحليل الكال�سيكي للأحزاب الدينية ون�ستخدم امل�صطلحات اخلا�صة ب�شا�س.
ترتبط ن�ش�أة حزب ال�شا�س ب�صورة وثيقة باحلاخام �إليعازر �شاخ من املع�سكر
احلاريدميي وكذلك بال�سلطة ال�سفاردميية ال�شهرية �آنذاك احلاخام عوفاديا يو�سف .ويف
نهاية �سبعينيات القرن املا�ضي ،بد�أت جمموعة من احلاخامات ال�سفاردمي ال�شباب �إعداد
قوائم انتخابية �سفاردميية للمحليات ،وقد متكنوا من حتقيق جناح ملحوظ يف انتخابات
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املحليات .وبتلك القوائم عك�س ه�ؤالء احلاخامات ال�سفاردمي عدم ر�ضاهم عن
نظام ال�سلطة املهيمنة يف �أجودات ي�رسائيل ،والتي يف �إطارها تحُ فظ املنا�صب القيادية
للحاخامات الأ�شكناز ،يف حني ُيهم�ش احلاخامات ال�سفاردمي .88اثنتان من هذه القوائم
االنتخابية املحلية – تلك القائمة االنتخابية التي ت�أ�س�ست يف القد�س �شا�س ،وكذلك
(حاي) قائمة «احلياة» التي تكونت يف حي بناي براك املتدين بتل �أبيب – قد احتدتا؛
حتى تظهر على �أنها قائمة انتخابية على م�ستوى البالد .مثل هذه املبادرات كانت حتتاج
دعم احلاخامات ال�سفاردمي املعنيني بالأمر .وقد متكن �أ�صحاب تلك املبادرة من احل�صول
على دعم احلاخام عوفاديا يو�سف .فدعم احلاخام يو�سف فتح الباب ملزيد من املوافقة
للحاخامات ال�سفاردمي الآخرين .89وبذلك تكونت قائمة �سفاردميية ميكن اعتبارها على
الأقل يف تلك املرحلة قائمة انتخابية حاريدميية.
ومل يكن اكت�ساب احلاخام عوفاديا يو�سف وغريه من احلاخامات ال�سفاردميية الأخرى
كافيا للتناف�س يف ال�رصاع على �أ�صوات احلاريدمي �ضد حزب �أجودات ي�رسائيل
بال �شك ً
القوي .وكان ينق�ص ذلك �سلطة حاريدميية تدعم القائمة امل�ؤ�س�سة حدي ًثا .وقد �أبدى
احلاخام �شاخ� ،أعلى �سلطة للحاريدمي ،على الرغم من املعار�ضة داخل �أجودات ي�رسائيل
وا�ضحا للحاخام �شاخ
اهتما ًما بالتعاون مع القائمة ال�سفاردميية اجلديدة .وبكل ت�أكيد كان
ً
�أن دعمه للقائمة ال�سفاردميية اجلديدة كقائمة حاريدميية ي�رض بحزبه �أجودات ي�رسائيل .مل
ين�صب اهتمام احلاخام �شاخ يف املقام الأول على زعامته بحزب �أجودات ي�رسائيل فقط،
فلم ال يقود حزبني اً
بدل
و�إمنا تو�سيع قاعدته القيادية القائمة داخل املع�سكر احلاريدمييَ .
من حزب واحد؟ ويف انتخابات الكني�ست عام  1981مل ي�ستطع �أجودات ي�رسائيل
كثريا من الناخبني ال�سفاردمي قد �أعطوا �أ�صواتهم لليكود
�سوى الفوز ب�أربعة مقاعد؛ لأن ً
الذي جت�سد على �أنه حزب �رشقي .فحزب حاريدميي جديد بزعامة �سفاردميية مل يكن
لي�رض و�إمنا يقوي ويدعم املكانة القيادية للحاخام �شاخ .لذا كان احلاخام �شاخ على
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ا�ستعداد لالعرتاف بالقائمة ال�سفاردميية اجلديدة �إذا ما كانت ال�سلطة الراهنة ُمع َرتفًا بها يف
املع�سكر احلاريدميي .وكان هناك مفاو�ضات بني ممثل احلاخام �شاخ واحلاخام ال�سفاردميي
ال�شاب احلاخام �أرييه درعي كممثل عن احلاخام عوفاديا يو�سف .واتفق االثنان على
الأ�س�س للقائمة اجلديدة التي ين�شدها احلاخامات ال�سفاردمي .وبذلك تكون عام 1984
جمل�سا من
حزب �شا�س .وقد تر�أ�س هذا احلزب� ،ش�أنه يف ذلك �ش�أن �أجودات ي�رسائيل ً
كبار علماء التوراة .هذا املجل�س تكون من �أربعة من احلاخامات ال�سفاردمي الأربعة ،اثنان
عينهم احلاخام �شاخ .وتر�أ�س احلاخام عوفاديا يو�سف هذا املجل�س .ويف الوقت
منهم َّ
الذي توىل فيه رجل عوفاديا احلاخام �أرييه درعي من�صب �سكرتري املجل�س غري الهام،
توىل احلاخام يت�سحاك برييت�س ،الذي كان معروفًا بوالئه للحاخام �شاخ ،زعامة القائمة
االنتخابية للكني�ست ،وظهر بذلك مبظهر الزعيم ال�سيا�سي حلزب �شا�س.90
فعليا حتت القيادة الروحية للحاخام �شاخ ،يف حني كان
وبذلك كان حزب �شا�س ًّ
دورا ثانو ًّيا .وبعدما و�ضع احلاخام �شاخ حزب �شا�س بالكامل
دور احلاخام عوفاديا يو�سف ً
حتت �سيطرته ،بذل اجلهد لإعادة النظام ل�صفوفه داخل حزب �أجودات ي�رسائيل .هناك
تعالت الأ�صوات �ضد �سيا�سة احلاخام �شاخ .وقد التف الناقدان حول احلاخام مناحيم
متزعما حلركة خاباد احلا�سيدية .وقد �أدى ذلك �إىل
�شناي �أور�سون ،الذي كان �آنذاك
ً
حدوث �رصاع بني احلاخام �شاخ واحلاخام �شناي �أور�سون .وقد اعتربه �أتباعه مبثابة
امل�سيح� .أما احلاخام �شاخ فقد اعترب �أن احلاخام �شناي �أور�سون حاخام فا�شل ،و�أن
�أتباعه وثنيون ،91حتى و�صل الأمر �إىل انق�سام �أجودات ي�رسائيل عام  .1988فرتك
جديدا ،راية التوراة� ،أو كما ي�سمى بالعربي
احلاخام �شاخ وحلفا�ؤه احلزب وكونوا حز ًبا
ً
(ديجل هاتوراه).
أمرا خارج نطاق
�إن املكانة القيادية للحاخام �شاخ يف املع�سكر احلاريدميي كانت � ً
الت�سا�ؤل يف ثمانينيات القرن املا�ضي .فهو تزعم حزب راية التوراة الأ�شكنازي ويف
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ذات الوقت حزب �شا�س ال�سفاردميي .وبالتايل حتى نو�ضح الأمور ،نرى �أن � اً
أول :ن�ش�أة
وثانيا� :إن كافة قمم الزعامة حلزب �شا�س
حزب �شا�س هي عمل احلاخام �شاخ احلاريدمييً ،
مبا يف ذلك احلاخام عوفاديا يو�سف كانوا خريجي معاهد التعليم اخلا�صة باحلاريدمي التي
كانت حتت �إر�شاد احلاخام �شاخ� ،أدى ذلك �إىل اعتبار علماء علم االجتماع الإ�رسائيلي
فعليا ميكن القول �إنه حتى بداية ت�سعينيات القرن املا�ضي
حزب �شا�س حز ًبا
حاريدميياًّ .
ًّ
حاريدمييا .فقط �آنذاك بد�أ احلاخام عوفاديا يو�سف وممثله
كان حزب �شا�س يعد حز ًبا
ًّ
تدريجيا من ال�سيطرة على
ال�سيا�سي داخل حزب �شا�س احلاخام �أرييه درعي الرباجماتي
ًّ
احلزب وتهمي�ش دور احلاخام �شاخ ورجاله .وللو�صول لهذا التحرر ال�سيا�سي� ،أتاحوا
احلزب للجمهور غري احلاريدميي� .سيا�سة االنفتاح تلك دبرها احلاخام عوفاديا يو�سف
واحلاخام �أرييه درعي يف عملية طويلة بد�أت بالفعل منذ الن�صف الثاين من ثمانينيات
القرن املا�ضي ،وحاولوا يف �إطارها ف�صل �شا�س عن احلاريدميية و�أن يعطوه �شكلاً
جديدا،
ً
�أال وهو حزب ال�صهيونية ال�سفاردميية.

نهاية الأ�شكناز
منذ البداية كان التحالف بني حزب �شا�س واحلاخام الأ�شكنازي �شاخ هو حتالف
امل�صالح .فاحلاخام �شاخ كان يحتاجهم من �أجل تدعيم مركزه يف املع�سكر احلاريدميي ،يف
حني احتاج احلاخام يو�سف و�أرييه درعي دعم احلاخام املخ�رضم �شاخ؛ ملواجهة النقد من
جانب امل�ؤ�س�سات الأ�شكنازية احلاريدميية وامل�ؤ�س�سات اخلا�صة بالتيار الديني عامة .فقط
حينما �أ�صبحت الأر�ض �صلبة من حتت �أقدامهم ،متكن احلاخام يو�سف وحزب �شا�س
اخلا�ص به من �سحب الب�ساط من حتت قدم احلاخام �شاخ وانتزاع ال�سيطرة ال�سفاردميية
اخلال�صة على حزب �شا�س .وكانت املواجهة الأوىل عام  1990حينما واجهت احلكومة
الإ�رسائيلية بزعامة ال�سيا�سي الليكودي �إ�سحاق �شامري ت�صوي ًتا بحجب الثقة يف الكني�ست
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ب�سبب مبادرات �سالم �أمريكية جديدة مع الفل�سطينيني .فاحلاخام عوفاديا يو�سف ،الذي
�أ�صدر عام � 1989إحدى فتاواه ،والتي �سمح مبقت�ضاها بالتخلي عن الأرا�ضي �إذا ما كان
ذلك �سي�ؤدي �إىل منع �إراقة الدم اليهودي ،طالب �ستة من �أع�ضاء الكني�ست املنتمني حلزب
�شا�س بدعم مبادرة ال�سالم الأمريكية والت�صويت �ضد حكومة �شامري .خم�سة من �أع�ضاء
حزب �شا�س �صوتوا �ضد احلكومة؛ حيث جل�سوا ك�رشكاء حتالف� .أما �إ�سحاق برييت�س
و�صوت مع توجيهات احلاخام �شاخ ل�صالح حكومة
فكان الوحيد الذي ترك هذه الكتلة
َّ
�شامري .ويف ذات الوقت �أعرب �أرييه درعي حلزب العمال عن ا�ستعداده لدعم احلكومة
التي من املمكن �أن ي�شكلها حزب العمل.
وكان درعي النائب الوحيد من �أحد الأحزاب الدينية الذي كان على ا�ستعداد
للدخول يف عمل م�شرتك مع حزب من �أحزاب العمل من �أجل زيادة املوارد االقت�صادية
حلزب �شا�س ،وبالتايل تعزيز امل�ؤ�س�سات التعليمية اخلا�صة باحلزب؛ من �أجل التخل�ص من
الت�أثري الكبري للحاخام �شاخ .بالن�سبة للحاخام �شاخ �صاحب اخلربة ،كان عوفاديا يو�سف
و�أرييه درعي يفتقدان اخلربة الكافية ليتجادل معهما .فدعى احلاخام يو�سف �أتباعه يف
أي�ضا للحاخام عوفاديا يو�سف
�إ�ستاد ياد الياهو بتل �أبيب حل�شد �شعبي .كما وجهت الدعوة � ً
و�أرييه درعي .هناك ،و�أمام الآالف من الأتباع ف�رس احلاخام �شاخ �سلوك يو�سف ودرعي
بدعم املبادرة الأمريكية والوقوف �ضده على �أنها عمل �شائن مو ِّب ًخا �إياهما يف العلن .قد
واجه عوفاديا يو�سف و�أرييه درعي هزمية م�ؤقتة ،ومل يكونا على ا�ستعداد لتحمل �رصاع
علني �ضد احلاخام �شاخ .فما كان منهما �إال �أن �سحبا قراراتهما ال�سابقة ودعما حكومة
جديدة بزعامة �سيا�سي الليكود �شامري.
يف احلكومة اجلديدة بزعامة �شامري توىل ال�شاب ذو الثالثني عا ًما �أرييه درعي وظيفة
وزير الداخلية ،وحتكم بذلك يف املوارد املالية التي حت�صل عليها الأحزاب الدينية من
الدولة.
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وكان درعي هو حمور املواجهة الثانية �ضد احلاخام �شاخ ،تلك املواجهة التي
تفجرت قبيل انتخابات الكني�ست عام  .1992فقد كون احلاخام �شاخ قبل فرتة
جديدا يجمع بني �أجودات ي�رسائيل وراية التوراة ،ذلك
وجيزة من االنتخابات حز ًبا
ً
احلزب الذي �أطلق عليه ا�سم (هاتوراة هاميوخيديت)� ،أي يهودية التوراة املتحدة� .أما
احلاخام �إ�سحق برييت�س فقد �أدار ظهره حلزب �شا�س وان�ضم للحزب اجلديد .وبوجود
احلاخام ال�سفاردميي برييت�س كان احلاخام �شاخ ي�أمل مبزيد من الدعم من قبل الناخبني
ال�سفاردمي .كما �ضغط احلاخام �شاخ على طالب التوراة ال�سفاردمي الختيار حزب يهودية
التوراة املتحدة .هذه القرارات ا�صطدمت بانتقاد حاد من درعي .وبذلك هدد درعي
بحجب وزارته للموارد املالية اخلا�صة بامل�ؤ�س�سات التعليمية حلزب يهودية التوراة املتحدة
يف حالة �إذا ما �أجرب احلاخام �شاخ طالب التوراة ال�سفاردمي الختيار حزبه .وكان رد فعل
احلاخام �شاخ �شديد الغ�ضب دفعه لقول ت�رصيح عنيف :ال�سفاردمي لي�سوا م�ستعدين بعد
لإدارة ال�شئون الدينية و�شئون الدولة .هم ينمون ويتطورون ويعودون �إىل جذورهم،
ولكنهم اليزالون يف حاجة للتعلم واخلربة .92ومل يكن من احلكمة �إ�صدار مثل هذا البيان
جراحا قدمية لل�سفاردمي ،و�أكد لهم عجرفة
قبل فرتة وجيزة من االنتخابات .فقد فتح
ً
وغطر�سة الأ�شكناز يف نزاعهم حول امل�س�ألة ال�سفاردميية .وللحد من الأ�رضار �أعلن حزب
يهودية التوراة املتحدة �أن احلاخام �شاخ مل يق�صد التطاول على ال�سفاردمي ،و�إمنا �أراد �أن
يثبت �أن الأ�شكناز املتدينني كانوا �أكرث خربة من الأ�شكناز العلمانيني.93
ً
متحفظا .فن�رش جمل�س حكماء التوراة بيانًا
�أما زعماء حزب �شا�س فكان رد فعلهم
ي�ؤكدون فيه على ا�ستمرار دعمهم للحاخام �شاخ يف قيادة ورئا�سة حزب �شا�س� .إال �أن هذا
البيان مل يوقعه احلاخام عوفاديا يو�سف كما هو املعتاد و�إمنا كان مو َّق ًعا من قبل �سكرتارية
مبكرا ل�شقاق نهائي بني احلاخام عوفاديا يو�سف و�أرييه
املجل�س .94وكان الوقت ال يزال
ً
درعي من جهة ،واحلاخام �شاخ من جهة �أخرى .فهم كانوا ينتظرون نتيجة انتخابات
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ممتدا
الكني�ست لعام  .1992و�أعلنت نتائج االنتخابات نهاية عهد الليكود الذي كان ًّ
من عام  .1977فاز �إ�سحق رابني باالنتخابات وبد�أ يف البحث عن �رشكاء حتالف� .أما يف
املع�سكر الديني فقد ُمني احلاخام �شاخ بهزمية �ساحقة .يف الوقت الذي ح�صل فيه �شا�س
على �ستة مقاعد ،مل يفز حزب يهودية التوراة املتحدة �سوى ب�أربعة مقاعد .ومن خالل
هذا النجاح الذي دعم ظهره ،وجد احلاخام عوفاديا يو�سف نف�سه لأول مرة منذ ت�أ�سي�س
حزب �شا�س قو ًّيا ب�صورة كافية ملواجهة احلاخام �شاخ .يف البداية �أعلن عن نيته يف �إجراء
دائما ما ينظر حلزب العمل على
مباحثات حتالفية مع حزب العمل .فاحلاخام �شاخ كان ً
�أنه حزب قد �أن�ش�أ دولة �إ�رسائيل �ضد �إرادة اهلل ،ون�رش منط حياة يتنافى مع تعاليم التوراة.
وي�ضاف �إىل ذلك �أن رابني كان قد وعد ال�سيا�سية ورئي�سة حزب مرييت�س العلمانية؛
�شوالميت �آلوين والتي كانت مكروهة و�سط احلاريدمي بوزارة التعليم.
ومع ذلك فقد طالب احلاخام �شاخ – الذي خرج �ضعيفًا من االنتخابات ال�سابقة –
قيادة حزب �شا�س بتكوين جبهة حاريدميية مل�صلحة احلاريدمي لعقد حتالفات ائتالفية.
وافق احلاخام عوفاديا يو�سف ،ولكن بع�ض الف�صائل داخل حزب يهودية التوراة املتحدة
رف�ضا قاط ًعا اجللو�س يف حكومة واحدة مع ه�ؤالء الذين ال يعتقدون يف اهلل .وقد
رف�ضوا ً
ا�ستغل احلاخام يو�سف الفر�صة ،وانف�صل عن احلاريدمي .وكان له مربرات لذلك؛ فقد
ا�ستغل � اً
وثانيا :تعزيز وتقوية
أول الفر�صة لتحرير نف�سه وحزب �شا�س من احلاخام �شاخً ،
امل�ؤ�س�سات االجتماعية والتعليمية ل�شا�س عرب الأجهزة احلكومية .وبذلك حتول �شا�س بعد
ثمانية �أعوام من حزب حاريدميي بحت حلزب �سفاردميي .ومنذ هذه اللحظة حترر �شا�س
من احلاخام �شاخ ،و�أ�صبح بالكامل وب�صورة منفردة يف �أيدي احلاخام عوفاديا يو�سف.
اعترب املع�سكر احلاريدميي قرار احلاخام عوفاديا يو�سف بدعم احلكومة العلمانية
لإ�سحاق رابني مبثابة خيانة .وتال ذلك موجة من الهجوم من جانب احلاريدمي �ضد
احلاخام يو�سف ومقا�صده بالتعاون مع علمانيي حزب العمل وحزب مرييت�س .وكان رد
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نعمان (الوتد املوثوق منه) �ضد ال�سلوك ال�سيا�سي للحاخام
فعل ال�صحيفة احلاريدميية يتاد ّ
ً
و�ساخطا ،وظهرت بعناوين مثل �شا�س يحول نف�سه �إىل حزب �صهيوين ال
غا�ضبا
يو�سف
ً
يجاهد �ضد الثقافة العلمانية 95واليوم الأ�سود لليهودية الورعة .96وتُظهر الهجمات يف
و�سائل الإعالم احلاريدميية �ضد قيادة �شا�س �أن ال�سلطة احلاريدميية يف البالد قد �أ�ساءت
تقدير ا�سرتاتيجية قيادة �شا�س ،التي كانت ت�سعى للتحرر من و�صاية ال�سلطة الأ�شكنازية
احلاريدميية ،حتى و�إن عنى ذلك االنحراف عن الطريق احلاريدميي نف�سه .لذا فال يعد
الأمر م�ستغر ًبا حينما يكتب �أرييه درعي الزعيم ال�سيا�سي حلزب �شا�س يف ال�صحيفة
العلمانية ها �آرت�س عام  1989ما يلي:
�أنا ال �أعتقد �أنني �أقل حاريدميية من غريي من احلاريدمييني الآخرين �أو ممن يطلق
عليهم ال�سيا�سيني احلاريدمي .رمبا يكون �أ�سلوب حياتي خمتلفًا؛ موقفي يف احلياة عملي
جدا .رمبا يرجع ذلك لل�سن .من اجلائز لأين ن�ش�أت يف البالد ،و�أنا �شديد
جدا وواقعي ًّ
ًّ
كثريا .وال ميكن الو�صول
البعد عن املوا�ضيع املعلنة �أو اخلارجية .وال تو�ضح يل الرموز ً
لكثري من خالل التف�سريات وامل�شاعر .ف�أنا �أعتقد �أن التجارة ومرة �أخرى التجارة �أف�ضل
بكثري .يجب علينا �أن نعي�ش يف هذه البالد م ًعا ،العلمانيني واحلاريدمي ويجب علينا �أن
ننبذ الكراهية والفرقة .ويف ر�أيي �أنه حتى نحطم هذا احلاجز يجب علينا �أن ن�شارك
احلاريدمي يف الدولة .فمن غري املعقول �أن نهتم ونن�شغل فقط باملوا�ضيع الدينية ونقول:
هذه مهمتي.97
من املهم يف ال�سياق الإ�رسائيلي �أن نالحظ َمن الذي ي�ستخدم �أية و�سيلة من و�سائل
الإعالم لنقل ر�سالة ما .يف هذه احلالة يتعلق الأمر ب�أحد احلاخامات احلاريدمي املحنكني،
�سيا�سيا؛ �أال وهو �أرييه درعي .فهو مل يكتب يف جريدة
الذي كان يقود حزب �شا�س
ًّ
�شبه حاريدميية تابعة حلزب �شا�س تُقر�أ من القطاع احلاريدميي فقط ،و�إمنا اجته لها �آرت�س؛
اجلريدة العلمانية لإ�رسائيل التي ال ي�أخذها القطاع احلاريدميي على حممل اجلد .وهذا يعني
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�أن درعي كان يق�صد تو�صيل ر�سالة ما .هذه الر�سالة مل تكن موجهة للحاريدمي ،و�إمنا
أمرا� :إن قيادة
للإ�رسائيليني الذين يقر�أون جريدة ها �آرت�س العلمانية .هذه الر�سالة تو�ضح � ً
�شا�س جاءت من احلاريدميية ،ولكنها على �أمت ا�ستعداد �أن تن�أى بنف�سها عن احلاريدميية.
ما مل يقم درعي بقوله هو �أن مثل هذه الآراء كانت تُرفَ�ض من ال�سلطات الأ�شكنازية –
احلاريدميية ،وب�صفة خا�صة من احلاخام �شاخ� .إال �أن درعي �أو حتى احلاخام يو�سف مل
يكونا على ا�ستعداد للدخول يف �رصاع مع احلاخام �شاخ .ولهذا ال�سبب جتنبت قيادة
�شا�س الدخول يف �رصاع داخل املع�سكر احلاريدميي .لي�س هذا فح�سب ،بل لقد اعرتفت
قيادة �شا�س باحلاخام �شاخ باعتباره �أعلى �سلطة حاريدميية يف الوقت الذي كانت فيه قيادة
حزب �شا�س مرك ًزا لالنتقادات احلاريدميية .فقيادة حزب �شا�س بزعامة احلاخام يو�سف
نهائيا من احلاخام �شاخ.
كانت تتحني الفر�صة للتحرر ًّ
وقد جاءت هذه الفر�صة حينما حقق احلاخام يو�سف بقائمته االنتخابية عام 1992
نتائج انتخابية مبهرة يف الوقت الذي خ�رست فيه بو�ضوح القائمة االنتخابية التي
ً
مدركا �أنه حتى يتحرر حزب �شا�س من
اختارها احلاخام �شاخ .وكان احلاخام يو�سف
احلاخام �شاخ؛ فيجب �أن يتحول حزب �شا�س �إىل حزب م�ستقل له موارد مالية خا�صة به.
ومن �أجل جعل حزب �شا�س م�ستقلاًّ ماد ًّيا ،مل يكن احلاخام يو�سف على ا�ستعداد فقط
أي�ضا وجهة النظر العملية التي تتمثل يف
لالنف�صال عن املع�سكر احلاريدميي ،و�إمنا تبنى � ً
أي�ضا املحللني ال�سيا�سيني الإ�رسائيليني الذين
امل�شاركة يف �أية حكومة .هذا ال�سلوك �أربك � ً
كانوا مييلون �إىل تق�سيم الأحزاب �إىل �أحزاب ميينية و�أخرى ي�سارية .ف�إذا ما حتالف �شا�س
مع الليكود ،فعندئذٍ ي�صنف على �أنه حزب ذي اجتاه مييني� ،أما �إذا كون �شا�س حكومة
مع �أحد الأحزاب العلمانية؛ مثل حزب مرييت�س ،فهنا يو�صف على �أنه حزب ذو اجتاه
�سيا�سي معتدل .وهنا �أخط�أ املحللون؛ لأن قيادة �شا�س قد و�ضعت نف�سها خارج تق�سيم
ميني وي�سار ،وتو�صلت لت�سوية م�ؤقتة مع كل الأحزاب الإ�رسائيلية؛ وذلك للو�صول �إىل
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�إمكانية احل�صول على موارد مالية .98وبذلك ربطت قيادة �شا�س دعمها حلكومة �إ�سحاق
رابني عام  1992ب�رشط االعرتاف ب�شبكتهم التعليمية كم�ؤ�س�سة تعليمية م�ستقلة يف
الدولة ذات موارد مالية م�ستقلة .وقد قبلت احلكومة هذا ال�رشط و�أمدت خزائن �شا�س
باملوارد املالية الالزمة .99ومن خالل متويل الدولة فقط ،متكن �شا�س من تطوير م�ؤ�س�ساته
االجتماعية والتعليمية.

ال�صهيونية ال�سفاردميية
بجانب الهجمات احلاريدميية �ضد احلاخام يو�سف ب�سبب تعاونه مع الأحزاب
العلمانية ثار يف الر�أي العام الإ�رسائيلي جدال �آخر ب�صورة متوازية ،كان يهدف �إىل و�صم
�شا�س ب�أنه حزب معادٍ لل�صهيونية .ويف الوقت الذي واجه فيه احلاخام يو�سف االنتقاد
احلاد من جانب احلاخامات احلاريدمي بهدوء وثقة� ،شن هجو ًما م�ضا ًّدا �ضد ناقديه
العلمانيني لإبراز موقفه من ال�صهيونية .وتوجه احلاخام يو�سف �إىل الغالبية غري احلاريدميية
يف املجتمع الإ�رسائيلي ،وكتب يف ال�صحيفة اليومية العلمانية معاريف:
«ماذا يعني هنا معاداة ال�صهيونية؟ هذا هراء بحت� .إنه م�صطلح قد اختلقوه «ال�صهاينة
العلمانيون»� .أنا خدمت مدة � 10سنوات كحاخام �أعلى .وهي وظيفة رفيعة امل�ستوى
يف الدولة .لمِ َ نحن غري �صهاينة؟ نحن ن�صلي من �أجل �صهيون ،القد�س و�سكانها ،من
�أجل �شعب �إ�رسائيل ،من �أجل املعلمني «املتدينني» وتالميذهم .ماذا تعني �صهاينة؟ وفقًا
ملفاهيمنا؛ ال�صهيوين هو �إن�سان يحب �صهيون ويحقق و�صية عمران البالد .ويف اخلارج
�أدعو للهجرةَ .ف ِل َم يعتربون �أنف�سهم �أكرث �صهيونية منا؟».100
هذا الت�رصيح اخلا�ص باحلاخام يو�سف على درجة كبرية من الأهمية لفهم حزب �شا�س
بعد عام  .1992فهو يعود �إىل وقت ت�سبب فيه جناح حزب �شا�س يف انتخابات الكني�ست
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عام  1992يف وجود جدالني عميقني يف املجتمع الإ�رسائيلي .ففي القطاع احلاريدميي
تعر�ض احلاخام يو�سف النتقاد حاد؛ لأنه خان امل�س�ألة احلاريدميية ب�صورة فعلية و�أعلن عن
ا�ستعداده مل�شاركة الأحزاب العلمانية يف احلكومة .فت�سبب قرار احلاخام يو�سف هذا يف
جدال �آخر داخل اجلزء العلماين من املجتمع والذي كان يركز على موقف �شا�س يف مقابل
ال�صهيونية .وبذلك وجدت قيادة �شا�س نف�سها عند مفرتق طريق �أدارت مبوجبه ظهرها
تدريجيا �إىل الأغلبية العلمانية للمجتمع الإ�رسائيلي.
للم�ؤ�س�سات احلاريدميية ،واجتهت
ًّ
و�صنفت قيادة �شا�س حزب �شا�س على �أنه حزب �صهيوين� ،إال �أنها عدلت التف�سري ال�سائد
ج�سد
يف البالد لل�صهيونية على �أنها حركة علمانية �إىل مفهوم ديني – �سفاردميي .وبذلك َّ
حزب �شا�س نف�سه كظاهرة ذات مظهر ثنائي يف اخلطاب الإ�رسائيلي.
� اً
حاريدمييا مثل الأحزاب الأ�شكنازية احلاريدميية الأخرى
أول :ال ميثل �شا�س حز ًبا
ًّ
التي ترف�ض ال�صهيونية ب�شكل قاطع .وهنا ن�أى احلاخام عوفاديا يو�سف بنف�سه عن الر�ؤية
احلاريدميية املعادية لل�صهيونية ،والتي ترى يف ت�أ�سي�س الدولة مع�ضلة الهوتية.101
ثانيا :قدم �شا�س بديلاً ؛ حيث �صنفت �أيديولوجية جديدة� ،صهيونية جديدة ميكن
ً
�أن نطلق عليها �صهيونية �سفاردميية .وبذلك مل ترف�ض قيادة حزب �شا�س الدولة ال�صهيونية
ف�صاعدا حتركت قيادة �شا�س يف حمورين .فمن ناحية
كعمل �إن�ساين ،بل حتدته .ومن الآن
ً
�سخرت جهودها الن�شطة للدولة ال�صهيونية؛ مثل احلاخام يو�سف ،الذي ا�ستخدم عمله
كحاخام �أكرب خلدمة الدولة ،ويف ذات الوقت دعا يف اخلارج للهجرة �إىل �إ�رسائيل.
ومن ناحية �أخرى ثارت قيادة �شا�س ب�شدة �ضد الطبيعة العلمانية – الأ�شكنازية للدولة،
ور�أت �أنه من واجبها منح املجتمع الإ�رسائيلي هوية جديدة تقوم على �أ�س�س التقاليد
ال�سفاردميية – الدينية.
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ولتحقيق الهدف املرجو ،ازداد تباعد احلاخام يو�سف عن احلاريدمي والتقرب من
الدولة حتى �إنه يف يوم اال�ستقالل من عام � 1998سمح لأتباعه بقراءة ال�صالة االحتفالية.
�أما احلاريدمي ،الذين كانوا يرون يوم اال�ستقالل يوم حداد وحزن ،ناهيك عن ترتيل
غا�ضبا على �سلوك احلاخام يو�سف .يقول
�صلوات احتفالية يف ذلك اليوم ،كان رد فعلهم
ً
احلاخام �شموئيل هيلربت من حزب احتاد يهودية التوراة :نحن النقر�أ �صلوات قد�سية
يف هذ اليوم .وهو غري م�رصح لنا �أن ن�ضيف �أو نوجد �أعيا ًدا� .إ�ضافة الأعياد كان يف يد
القوم �أ�صحاب االجتماع الكبري قبل  3000عام .102هذا املوقف من احلاخام يو�سف،
والذي ميكن �أن ُيف�رس على �أنه تقارب للدولة ،تبعه بعد عدة �شهور مثال �آخر على
النقي�ض منه؛ حيث هاجم احلاخام يو�سف هيئة ق�ضايا الدولة ب�شدة .وكان حمور انتقادات
احلاخام يو�سف هم الق�ضاة العلمانيون للمحكمة العليا الذين اتهمهم احلاخام يو�سف
بتدني�س يوم ال�سبت ومن ثم الت�سبب بكل ما هو �سيء يف العامل اليهودي .103هذه املواقف
املتناق�ضة للحاخام يو�سف ال ميكن تف�سريها �إال من خالل ا�سرتاتيجيته ،من ناحية التعاون
مع احلكومة للتحكم يف املوارد املالية ،ومن ناحية �أخرى حتدي ال�شخ�صية العلمانية
للدولة .104والهدف من ذلك هو �إحالل قوانني ال�صهيونية العلمانية بقوانني ترتكز على
الديانة اليهودية طبقًا للمنهج ال�سفاردميي.
قدمت قيادة �شا�س نف�سها حتى عام  1992على �أنها حزب يرى �أن مهمته الرئي�سة
هي ا�ستعادة �سيادة املنهج ال�سفاردميي املفقودة يف البالد .هذه املهمة يعك�سها ال�شعار
ال�سابق ذكره «�إعادة التاج �إىل مكانه ال�صحيح» .وبجانب هذه املهمة الدينية ،انتهج
احلزب ا�سرتاتيجية �سيا�سية – اقت�صادية ،اجته مبوجبها �إىل املجتمع العلماين بهدف اكت�سابه
للدين .مل يكن احلاخام يو�سف بالت�أكيد هو مهند�س هذه اال�سرتاتيجية ال�سيا�سية ،و�إمنا
كان العقل ال�سيا�سي هو احلاخام �أرييه درعي .وبالفعل يف نهاية الثمانينيات �أ�شار درعي
�إىل ا�ستعداد قيادة �شا�س لالنفتاح على املجتمع العلماين .على الرغم من �أنه هاجم القيادة
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ال�صهيونية يف �أحد احلوارات مع ال�صحيفة العلمانية (عالهامي�شمار)؛ لأنهم مع �شدة
�أ�سفي قد حولوا ال�صهيونية �إىل م�صطلح علماين ،لذا ف�أي �شخ�ص متدين �سوف يقول لك
على الفور �إنه لديه م�شكلة مع ال�صهيونية ،105ولكنه على الرغم من ذلك ،فقد �أعرب عن
ا�ستعداد حزبه لتحمل م�سئولية احلكومة ،و�أكد يف ذات الوقت على ا�ستيائه من علمنة
ال�شعب اليهودي.
نحن على ا�ستعداد للم�شاركة يف احلكومة و�أن نتقا�سم العبء «امل�سئولية»� .أنا �أ�شعر
بالقرب من كل يهودي .ال يوجد �شيء مثل اليهود العلمانيني .ال يوجد �شعب �إ�رسائيل
والتي من �ش�أنها �أن تكون علمانية .نحن �شعب واحد� .إحدى م�شكالت ال�سيا�سيني هي
�أنهم قرروا �أن تكون ال�صهيونية علمانية .ومتثل �شا�س جمموعة عري�ضة من ال�سكان الذين
قدرا لي�س �أقل منك ومني .وجمموعة ال�سكان تلك هي التي
حتملوا من العبء «امل�سئولية» ً
تخدم يف اجلي�ش ،وتدفع ال�رضائب ،وتدير احلياة اليومية؛ مثل الآخرين.106
بالفوز االنتخابي عام  ،1992بد�أت زعامة �شا�س يف �إعالن �أهدافها االجتماعية –
ال�سيا�سية جتاه املجتمع الإ�رسائيلي العلماين.
لقد عرف الأ�شكناز ال�صهيونية وفقًا لقيمهم الأوروبية على �أنها �صهيونية علمانية.
بالن�سبة يل ،ال�صهيوين هو �شخ�ص يهودي� ،سفاردميي الدين ،يعي�ش يف �إ�رسائيل �ضمن
ثقافته ،ولكنه يرف�ض الثقافة الأ�شكنازية .هرتزل لي�س قائدي .بالن�سبة يل ،احلاخام املغربي
هو �أكرث �أهمية يل من هرتزل� .أنا قلت ذلك عل ًنا وهم «الأ�شكناز» ا�ست�شاط غ�ضبهم.
ال�صهيونية كانت حممولة على �أكتافنا ،ولكن الأ�شكناز اعتادوا على حماولة خلق جيل
«علماين» جديد .فهببنا ملحاربة تلك الظاهرة.107
مقولة درعي تلك تعك�س ال�سبب الذي كانت زعامة �شا�س حتارب �ضده .ففي حزب
�شا�س كانت ال�صهيونية مقبولة ،ولكن لي�ست تلك ال�صهيونية ال�سيا�سية التي دعا �إليها
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هرتزل؛ لأن ال�صهيونية الهرتزلية ك�أيديولوجية علمانية كانت تهدف �إىل جعل ال�شعب
اليهودي �أمة �إ�رسائيلية بهوية ثقافية علمانية .لذا فقد ر�أت قيادة �شا�س �أن مهمتهم لي�ست
حماربة ال�صهيونية يف حد ذاتها ،و�إمنا ت�أثريها علمنة ال�شعب اليهودي .مثل هذه املهمة
ا�صطدمت مبقاومة �رش�سة من الأ�شكناز يف البالد؛ لأنهم كانوا يعتقدون �أن �شا�س كانوا
وا�ضحا لزعامة �شا�س �أنهم لن يتلقوا �أي
يريدون �أن ي�سلبوهم منط حياتهم ال�سابقة .وكان
ً
دعم من جانب اليهود الأ�شكناز .ومثلما رف�ض الأ�شكناز املتدينون حماولة احلاخام يو�سف
ونظرا لأن قيادة
فر�ض املنهج ال�سفاردميي ،مت�سك الأ�شكناز العلمانيون بنمط حياتهم.
ً
�شا�س مل تعتمد على ح�صولها على دعم داخل اليهود الأ�شكناز العلمانيني ،فقد ركزت
على ال�سكان ال�سفاردمي غري املتدينني .فبجانب موقفهم الراف�ض لل�صهيونية الهرتزلية،
�صاغت قيادة �شا�س بديلاً �أطلقت عليه ا�سم ال�صهيونية ال�سفاردميية؛ حتى تتمكن من
خالل ذلك من تعبئة ال�سفاردمي .مقولة درعي املذكورة �أعاله تربز رف�ض �شا�س لل�صهيونية
الهرتزلية ،ويف ذات الوقت اقرتح �صهيونية ترتكز على ال�سفاردمي؛ لأن ال�صهيونية
يف النهاية لي�ست قا�رصة على الأ�شكناز فقط .خطابي امل�ضاد للهرتزلية كان �رصخة من
أي�ضا �صهيونية �سفاردميية ،108علق
القلب� .أوقفوا الأبوة الأ�شكنازية لل�صهيونية .يوجد � ً
درعي بغ�ضب يف لقاء مع التليفزيون الإ�رسائيلي على الأ�صوات الإ�رسائيلية التي تندد
مبوقفه املعادي للهرتزلية.
�إذن ،فحتى عام َّ 1992
�شكل احلاريدمي ال�سفاردميون امل�صدر الرئي�سي الذي ا�ستمد
منه حزب �شا�س ناخبيه .ومل يكن هذا ممك ًنا �إال من خالل ال�سلطة الدينية للحاخام يو�سف.
ومن خالل هدفه املتمثل يف ا�ستعادة �سيادة املنهج ال�سفاردميي املفقودة ،متكن من اكت�ساب
احلاريدمي ال�سفاردمي ب�صفة خا�صة حلزب �شا�س� .أما بالن�سبة للعامة من غري احلاريدمي فلم
ت�شكل مثل هذه املجادالت الهاالخية �أي ت�أثري ،لذا فقد كان من ال�رضوري �صياغة
ا�سرتاتيجية لتعبئة غري احلاريدمي واكت�سابهم حلزب �شا�س .حتى عام � ،1992صورت
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قيادة �شا�س نف�سها على �أنها احلامية ال�سفاردميية للتوراة �أي �أنهم احلاخامات الذين
يحمون املنهج الديني ال�سفاردميي ،وبذلك �صوروا �أنف�سهم منذ الن�صف الثاين من القرن
الع�رشين على �أنهم الإرث الثقايف ال�سفاردميي�ُ .ص ِّنفت قيادة �شا�س يف �إ�رسائيل ال�سفاردمي
كمجموعة من ال�سكان ،جتمعوا يف ال�شتات العربي الإ�سالمي من خالل قيمهم الثقافية
املوحدة .بكل ت�أكيد اختلف اليهود العراقيون عن اليمنيني ،واملغاربة عن ال�سوريني...
�إلخ� ،إال �أنه على الرغم من ذلك ،فقد تال�شت هذه االختالفات يف اخللفية ،و ُنظر �إىل
املا�ضي ال�سفاردميي على �أنه حقبة م�ضيئة.
لقد جئنا �إىل �إ�رسائيل بتقاليد ،مبرياث ،بثقافة خا�صة ،بفخر االنتماء لل�شعب
اليهودي للأبد ،مع حاخاماتنا ،بالبيت اليهودي ،حيث ُيحرتم الأب ،والأم ،واجلد،
واجلدة؛ لأنهم ملوك البيت .بكل هذه الأ�شياء جئنا �إىل �أر�ض �إ�رسائيل .لقد جئنا �إىل هنا،
حتى نحيا كيهود.109
حتديدا متا�سك الأ�رسة
بكيا�سة �أبرز درعي �أهمية الأ�رسة يف حياة ال�سفاردمي؛ لأن
ً
ال�سفاردميية كان حمور انتقاد القيادة الأ�شكنازية يف بداية خم�سينيات و�ستينيات
القرن الع�رشين .فهم ر�أوا �أن البناء التقليدي للأ�رسة ال�سفاردميية ي�شكل عائقًا الندماج
ودائما ما اتهم �سيا�سيو �شا�س القيادة
ال�سفاردمي يف املجتمع الإ�رسائيلي احلديث.
ً
الأ�شكنازية العلمانية �أنهم اقتلعوا ال�سفاردمي من تقاليدهم و�أجربوهم على تبني الهوية
الثقافية العلمانية.
مما ال �شك فيه �أنهم «ال�صهاينة الأ�شكناز» �أرادوا عند ن�ش�أة الدولة �أن يوجدوا يهودية
جديدة� ،إال �أنها كانت بو�سائل غري دميقراطية ،و�إمنا بو�سائل قمع وا�ستغالل املهاجرين الذين
جاءوا من دول ال�رشق الأو�سط .كانت هناك حماولة وا�ضحة لفر�ض هوية جديدة على
�سبب يف ر�أيي الأزمة املجتمعية العميقة التي ترافقنا منذ عقود.110
املهاجرين ،وهذا ما َّ
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اً
«فبدل من �إبراز قيم اليهودية ال�سفاردميية� ،أجرب اليهود الأ�شكناز ال�سفاردمي على
انتهاج منط حياة جديد ،الأمر الذي �أدى �إىل اغرتاب ال�سفاردمي يف البالد .ونحن،
اليهود ال�سفاردمي� ،أبناء املجتمعات ال�رشقية ،بحاخاماتنا وكتبنا .وهو �أمر مل يتقبلوه
«القيادة الأ�شكنازية العلمانية» .فهم مل يقتنعوا به ،وقد حاولوا ل�سنوات طوال .ف�أخذوا
�شبابنا ،مئات الألوف ،الأطفال� ،صبياننا وبناتنا ،وف�صلوهم عن العائلة ،ف�صلوهم عن
حاخاماتهم ،ف�صلوهم عن اجلد واجلدة .وبذلك منا جيل – حلزين العميق – جيل تخلى
اجتماعيا يف املخدرات و�أ�شياء من
حقيق ًة عن اليهودية ،جيل ن�سي التوراة ،وغرق
ًّ
هذا القبيل .هل عرفنا مثل هذه الأ�شياء يف ال�شتات؟ هل عرفنا معنى ل�ص؟ هل عرفنا
جيدا ،يهود ًّيا بري ًئا ُنقل �إىل �إ�رسائيل بعبء
االغت�صاب والقتل؟ ولكن حينما ت�أخذ يهود ًّيا ً
روحي وت�أخذ منه روحه ،ت�أخذ منه حاخاماته ،الأب والأم ،ماذا يتبقى لهذا الطفل؟ هو
يتلق تربية توراتية .ماذا يتبقى لهذا الطفل؟».111
مل َّ
كلمات �أرييه درعي تربز قدرة حزب �شا�س على تعبئة ال�سكان ال�سفاردمي .وهنا
يو�ضع منطي حياة يف مقابل بع�ضهما؛ منط حياة مثايل �ساد يف ال�شتات ،ودمرت هيمنة
ال�صهاينة الأ�شكناز ،ومنط احلياة العلمانية يف �إ�رسائيل ،والذي يف �إطاره اق ُتلع ال�سفاردمي
من تراثهم الديني والثقايف ،ون�ش�أوا كجيل بدون معرفة دينية� ،أي ما ي�سمى بجيل
ال�صحراء .فظهر �شا�س على �أنه املنقذ لل�سفاردمي والذين يريدون ا�ستعادة �رشفهم ،ومن
ثم قيمتهم احل�ضارية والدينية� .شعار احلاخام يو�سف «�إعادة التاج �إىل مكانه ال�صحيح»
دينيا بح ًتا قد و�ضع يف خدمة حزب �شا�س .وقد حتول هذا ال�شعار
والذي يحمل �سياقًا ًّ
الديني �إىل كلمة اجتماعية – ثقافية رئي�سية حلزب �شا�س .ف�شعار «�إعادة التاج �إىل مكانه
ال�صحيح» �أ�صبح مرادفًا لربنامج حزب �شا�س .هذا الربنامج الذي يهدف �إىل تقوي�ض
النظام الأ�شكنازي وخلق نظام جديد حتت �سيادة املنهج ال�سفاردميي .ومن �أجل ت�أ�سي�س
أي�ضا
هذا النظام ،ا�ستخدم �سيا�سيو �شا�س هذا ال�شعار؛ لي�س فقط ب�سبب بالغته ،و�إمنا � ً

503

اليهود العرب يف �إ�سرائيل ..ر�ؤية معرفية

لتعبئة كتلة ال�سفاردمي .ومتثل انتخابات الكني�ست الإ�رسائيلي لعام � 1999أبرز مثال لقدرة
�سيا�سيي �شا�س على اكت�ساب الكتلة ال�سفاردميية .فهذه االنتخابات �أ�سفرت عن نتائج
مقعدا .وبذلك �أ�صبح بعد حزب العمل ،الذي ح�صل
مثرية؛ حيث ح�صل �شا�س على ً 17
مقعدا ،ثالث �أقوى حزب يف البالد.
مقعدا ،والليكود الذي ح�صل على 19
على 26
ً
ً

انتخابات عام 1999
كان �أرييه درعي هو حمور احلملة االنتخابية حلزب �شا�س يف انتخابات الكني�ست
عام  .1999فدرعي الذي ولد يف املغرب عام  1959كان مهند�س جناح حزب �شا�س.112
تنظيميا .م�ستقبله ال�سيا�سي الالمع
وقد متكن هذا ال�سيا�سي املحنك من بناء حزب �شا�س
ًّ
قد �صاغته بال �شك مواجهته مع الق�ضاء الإ�رسائيلي .ففي نهاية ثمانينيات /بداية ت�سعينيات
القرن املا�ضي اتُّهم درعي ب�سوء ا�ستغالل وظيفته احلكومية .113وبعد ت�سع �سنوات من
املداولة� ،أعلنت �إحدى حماكم القد�س املركزية احلكم �ضد درعي وذلك قبل �شهرين من
يوم االنتخابات .نفى درعي هذه التهم ب�شدة و�أكد على براءته ،وكان هذا الأمر برمته
يف خ�ضم املعركة االنتخابية مبثابة هدية من ال�سماء .اً
فبدل من اعتزاله ال�سيا�سة حلني �إثبات
الق�ضاء براءته ،قرر درعي مبباركة احلاخام عوفاديا يو�سف ا�ستغالل ق�ضيته تلك يف احلملة
االنتخابية� .أما ا�سرتاتيجية درعي فكانت ب�سيطة .ف�صور نظام الق�ضاء على �أنه ح�صن
للي�سار الأ�شكنازي� .أما الق�ضاة فهم ميثلون الهيمنة الأ�شكنازية� ،أي امل�ؤ�س�سة ال�صهيونية –
الأ�شكنازية .هذه امل�ؤ�س�سة مل ت�ستهدف فقط تقدمي درعي للق�ضاء ،و�إمنا جميع ال�سفاردمي
يف �إ�رسائيل .فدرعي ال�سفاردميي يقف �أمام الق�ضاء كرمز للتفرقة القائمة منذ ن�ش�أة الدولة
�ضد ال�سفاردمي .ومل يكن من املمكن للم�ؤ�س�سة الأ�شكنازية /العلمانية �أن تقف مكتوفة
الأيدي �أمام جناحات حزب �شا�س ،لذا فقد قررت احلكم على درعي .فدرعي �أ�صبح
م�ضطهدا من الدولة.
ف�ص ِّور بالزي القومي املغربي كما لو كان
ً
حمور احلملة االنتخابيةُ .
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والر�سالة كانت وا�ضحة؛ فبق�ضية درعي تلك ،ت�ضطهد النخبة العلمانية الأ�شكنازية
امل�سيطرة ال�سفاردمي يف �إ�رسائيل.
فتحديدا قبل
بوعي �أو بدون وعي كان الق�ضاء يعمل ل�صالح ا�سرتاتيجية قيادة �شا�س،
ً
وحكم عليه بال�سجن
مذنباُ .
االنتخابات بثمانية �أ�سابيع «يف � 15إبريل  »1999ر�أوا درعي ً
�أربع �سنوات 114وغرامة مالية قدرها � 250.000شكل «حوايل  70.000يورو» .ومل
يت�أخر درعي طويلاً يف الرد ،وجاء رده على �شكل �رشيط فيديو يخت�صم فيه درعي امل�ؤ�س�سة
الأ�شكنازية .فتم �إنتاج �رشيط فيديو بعنوان (اين ما�شيم)� ،أي «�أنا �أتهم!» ،ا�ستنا ًدا �إىل
اتهامات زوال يف ق�ضية دريفو�س� .أما املخرج فكان احلاخام �أوري زوهار .115ويف �رشيط
الفيديو الذي ميتد عرب  90دقيقة يدح�ض درعي كل االتهامات .ويتهم النظام الأ�شكنازي
ال�سائد ب�أنه �أدانه ب�سبب �أ�صوله املغربية .فاتهامه مل يكن ب�سبب ف�ساد �أو اختال�س ،و�إمنا
ب�سبب انتمائه لليهودية ال�سفاردميية .ومل ي�ضعف من حجة درعي �أن احلكم �ضده قد
�أ�صدره القا�ضي ال�سفاردميي الديني يعقوب �سيماخ .مثل ه�ؤالء ال�سفاردمي قد ا�ستخدمتهم
الدولة ليكونوا مبثابة واجهة �أو ذريعة لها .وقد علق �أحد نا�شطي حزب �شا�س ب�أن القا�ضي
�سيماخ قد و�ضع نف�سه مع اجلانب الآخر ،ومن ثم فقد �أ�صبح �أحد ق�ضاة الأ�شكناز.116
وو ِ�صم ب�أنه موالٍ للأ�شكناز .يبد�أ الفيلم با�ستعرا�ض
وبذلك فقد هذا القا�ضي م�صداقيتهُ ،
انطباعا بوجود نخبة �أ�شكنازية متميزة ت�سكن
البيوت املرتفة للق�ضاة ،ويعطي امل�شاهد
ً
يف منازل فاخرة بالأحياء ال�سكنية الراقية .وبعد ذلك تنتقل الكامريا لبيت �أرييه درعي
فا�سدا فبالأحرى ال بد �أن
الب�سيط� .أما الر�سالة التي يقدمها الفيديو فهي �إذا ما كان درعي ً
يكون له بيت �أف�ضل.
ويقوم العر�ض بالكامل على �إبراز التباين بني النخبة الأ�شكنازية العلمانية التي حتكم
البالد وال�سفاردمي املقهورين الذين اقتلعوا من جذورهم الثقافية والدينية .فالأمر يدور
حول ال�صفوة التي متتلك كل �شيء وال�شعب الذي ال ميلك �أي �شيء .ثم ينتهي الفيلم
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ب�أ�سلوب عاطفي للغاية بالأغنية التي �أ�صبحت �شهرية «هو غري مذنب» ،يف حني ُيرى
يف اخللفية جمموعة من ال�سفاردمي ي�صلون ويبكون ،ومل�صق لدرعي مكتوب عليه «هو
غري مذنب ومبارك» �أو فقط «هو غري مذنب» .ما يزيد عن  20.000ن�سخة مت �إهدا�ؤها
ف�صاعدا قادت زعامة �شا�س حملتها االنتخابية
وبيعها ب�سعر رمزي .ومن ذلك الوقت
ً
بالر�سالة الب�سيطة «هو غري مذنب» .يف كل �إذاعات الراديو وقنوات التليفزيون التابعة
ل�شا�س كان يتم بث �رشيط الفيديو .وكذلك كان يتم عر�ض �رشيط الفيديو على �شا�شات
كبرية يف الأماكن العامة .كما دعم معظم احلاخامات ال�سفاردمي هذه احلملة االنتخابية.
كدوري 117الدولة العلمانية ،وطالب الإ�رسائيليني بانتخاب �شا�س.118
وهاجم احلاخام ّ
علمانيا
قرارا
�أما احلاخام عوفاديا يو�سف فقد �شكك يف �رشعية احلكم �ضد درعي باعتباره ً
ًّ
كدوري  300.000نذرٍ مبارك يتم
ال يتفق مع القوانني اليهودية .كما وقَّع مع احلاخام ّ
توزيعها عرب الربيد على جمهور الناخبني.119
وا�ستخدم درعي كاريزمته وقدراته البالغية مبهارة لتعبئة ال�سفاردمي لالنتخابات.
ويف معركته الق�ضائية ج�سد درعي ال�سفاردمي ،يف حني رمز الق�ضاة �إىل النظام الأ�شكنازي
ودائما ما �أكد درعي �أن الق�ضاة مل يدينوه ،و�إمنا �أدانوا ما ميثله ،وهم اليهود
العلماين.
ً
ال�سفاردمي .ويف �إحدى الربامج االنتخابية ال�شهرية يظهر درعي �أمام خلفية ملل�صقَني
كدوري واحلاخام عوفاديا يو�سف .وكانت ر�سالته على النحو التايل:
للحاخام ّ
يف الأ�سابيع املا�ضية كنت قد �سمعت �أن الي�سار العلماين كان يف�ضل الأ�صوات
الرو�سية عن الأ�صوات ال�سفاردميية� .أنت �سمعت عن الكره والعداوة �ضد اليهودية� ،ضد
التقاليد وكل ما منثله� ،ضد كل �شيء �أح�رضناه معنا من ال�شتات و�ضد �إرثنا الروحي.
هم «الي�سار الأ�شكنازي العلماين» يريدون �أن يرجعونا نحن «ال�سفاردمي» للخم�سينيات.
لكننا كنا �آنذاك ُ�س َّذ ًجا ،مل نكن �آنذاك نفهم ،لذا فكنا خا�ضعني� .أما الآن فنحن نعلم
احلقيقة .الآن لن ن�سمح لهم �أن يفعلوا ذلك معنا جمد ًدا .الرد على الي�سار العلماين هو
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�شا�س� .شا�س لي�س ملكي� ،إمنا هو ملك لكل ال�شعب اليهودي ،فهو احلزب الذي ميثل
كل ال�شعب ،وهو احلزب الوحيد الذي ميلكه كل ال�شعب ب�أكمله .عندما ت�ضاعف �شا�س
قوتها «قوتها االنتخابية» يف م�ساء االنتخابات ،ف�سوف نعلم �أننا مب�ساعدة الرب قد
�أعطينا الي�سار العلماين �إجابة حقيقية� .شا�س ،يهودية �سفاردمية قوية هي الإجابة احلقيقية
للي�سار العلماين.120
وبالفعل و�صلت الر�سالة لهدفها ،و�ساعدت درعي؛ مهند�س هذه احلملة االنتخابية
حلزب �شا�س على احل�صول على جناح مذهل .ومتكن حزب �شا�س من زيادة ح�صته
ع�ضوا اً
بدل من � 10أع�ضاء ،ثالث �أقوى قوة
االنتخابية بقوة ،حيث �أ�صبحت بـ 17
ً
مقعدا ،والليكود بـ 19
برملانية يف الكني�ست بعد ي�رسائيل �آحاد بـ 26
مقعدا.121
ً
ً
العام االنتخابي

عدد �أ�صوات �شا�س

الن�سبة املئوية

مقاعد الكني�ست

1984

� 63.600صوت

%3.1

 4مقاعد

1988

� 107.000صوت

%4.7

 6مقاعد

1992

� 130.000صوت

%4.9

 6مقاعد

1996

� 260.000صوت

%8.7

 10مقاعد

1999

� 430.676صوتًا

%13

مقعدا
17
ً

2003

� 258.879صوتًا

%8.2

مقعدا
11
ً

2006

� 299.054صوتًا

%9.5

مقعدا
12
ً

2009

� 286.300صوت

%8.5

مقعدا
11
ً

2013

� 331.868صوتًا

%8.6

مقعدا
11
ً
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النتائج الربملانية حلزب �شا�س منذ عام 1984
ومتكن حزب �شا�س ب�صفة خا�صة من ك�رس هيمنة الليكود يف املدن التنموية التي
يقطنها الأغلبية ال�سفاردميية( 122انظر اجلدول).
�إال �أن جناحات حزب �شا�س مل تقت�رص على املدن التنموية .فقد َّ
�شكل هذا ال�سبق
نتائج االنتخابات يف القد�س .عام  1996ح�صل �شا�س بن�سبة �أ�صوات تُقدر بـ %10.2
على املركز اخلام�س فقط ،يف حني ك�سب الليكود بن�سبة  %25.6معظم الأ�صوات �إليه.
�أما يف انتخابات الكني�ست عام  ،1999فارتفعت ن�سبة �أ�صوات �شا�س يف القد�س �إىل
 ،%17تاله احتاد يهودية التوراة بن�سبة  ،%15.5يف حني ح�صل الليكود على ،%15.2
ومن ثم وجب عليه �أن يكون
را�ضيا باملركز الثالث.123
ً
وبنتيجة االنتخابات تلك متكن �شا�س من تعبئة  430.676من الناخبني كانوا
تقريبا من ال�سفاردمي .وهذا معناه �أن �شا�س متكن من تعبئة �أجزاء كبرية من
جميعهم
ً
ال�سكان ال�سفاردمي ب�إ�رسائيل� .إال �أنه من املن�صف عدم ح�رص جناحات �شا�س على احلمالت
االنتخابية فقط .فبجانب احلمالت االنتخابية جيدة التنظيم اعتمد �شا�س على دعامة
ثانية؛ �أال وهي �شبكة امل�ؤ�س�سات االجتماعية والرتبوية التي �أ�س�سها �أريح درعي ،واملعروفة
با�سم (ايل هامعاين) �أي «�إىل املنبع».
النتائج االنتخابية حلزب �شا�س مقارنة بالليكود يف الدوائر االنتخابية التي كانت
تعترب معاقل لليكود.124
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بيت �شان

الليكود
1992
42.0

�شا�س
1992

الليكود
1996

�شا�س
1996

الليكود
1999

�شا�س
1999

دميونا

42.0

11.0

33.1

27.3

14.6

33.7

47.1

7.2

31.3

18.9

16.1

34.6

نيتيفوت

35.1

24.9

31.0

26.2

19.2

43.5

�أوفاكيم

34.0

18.8

23.7

24.0

11.0

31.3

�أور عكيفا

51.0

11.0

33.7

21.0

15.9

31.0

�أور يهودا

42.8

16.3

36.2

28.9

25.1

31.9

طربية

45.3

12.4

38.1

20.4

24.1

25.5

املدينة

كريات

مالخي

9.6

34.0

21.1

19.2

40.6

املجتمع املدين يف �إ�رسائيل
�إن مل�صطلح املجتمع املدين العديد من التف�سريات لي�س فقط يف املناق�شات النظرية،
أي�ضا يف امل�ضمون االجتماعي .125وي�ستخدم هذا امل�صطلح الآن ب�صفة عامة
و�إمنا � ً
للإ�شارة �إىل كيفية تكوين اجلماعات وامل�ؤ�س�سات ملا ي�شبه املنطقة العازلة بني �سلطة
الدولة واملواطنني ،126مبعنى �أن املجتمع املدين ال يعمل ب�صورة منعزلة داخل الدولة ،و�إمنا
يتداخل مع الدولة .وب�صورة تنظيمية ُي َك ِّون املجتمع املدين يف م�ساحة خالية من هيمنة
اً
الدولة مفاهيم
وحلول بديلة خا�صة به تختلف عن تلك اخلا�صة بالدولة .127بالن�سبة
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لل�رشق الأو�سط يو�ضح كيمرلينج �أن الدولة يف امل�صطلح الإ�سالمي تف�رس املجتمع املدين
تف�سريا غري ديني .ف�إذا ما �أخذت الدولة هوية علمانية �أو غري �إ�سالمية ،ي�صيغ املجتمع
ً
128
املدين �أهدافه ب�صبغة �إ�سالمية � .إن اجلدال حول املجتمع املدين يف ال�رشق الأو�سط يثري
العديد من الت�سا�ؤالت فيما يتعلق بعالقة الدولة – املجتمع املدين� .أحد هذه الت�سا�ؤالت
كانت :ملاذا ت�سمح دولة مركزية بوجود جمتمع مدين م�ستقل داخل حدودها؟ هذه كانت
�أحد الت�سا�ؤالت التي حتاول الرد على اجلدال املثار حول املجتمع املدين� .إن الإجابة عن
هذا الت�سا�ؤل تختلف من دولة �إىل �أخرى� ،إال �أنه على الرغم من ذلك �أعطانا كيمرلينج
�إجابة مثرية:
يف بع�ض املجتمعات تكون الدولة من ال�ضعف؛ بحيث تكون غري قادرة على منع
ظهور املجتمع املدين؛ ويف حاالت �أخرى ت�شعر الدولة �أنها من القوة؛ بحيث تكون غري
مهددة من املجتمعات املدنية� .إال �أن �أكرث احلاالت �إثارة هي تلك احلاالت التي تنجح فيها
الدولة يف جتنيد �أو ا�ستمالة املجتمع املدين وقياداته للقيام بدور الوكالء العلنيني �أو ال�رسيني
للدولة.129
فيما يتعلق مب�ؤ�س�سات حزب �شا�س باعتبارها جز ًءا من املجتمع املدين الإ�رسائيلي
وعالقتها بدولة �إ�رسائيل ،مييز الكاتب بني مرحلتني زمنيتني .املرحلة الأوىل تبد�أ بعد
ت�أ�سي�س حزب �شا�س يف الن�صف الثاين من ثمانينيات القرن املا�ضي .يف هذه املرحلة
دعمت احلكومة الإ�رسائيلية حزب �شا�س ماد ًّيا ،و�سهلت له من خالل ذلك الطريق
للمجتمع املدين؛ لأن حزب �شا�س كان يخدم بطريقة �أو �أخرى م�صالح الدولة وكذلك
م�ؤ�س�ساته.
من �أجل �رضب ٍّ
كل من احلركات القومية والع�سكرية املتطرفة املعروفة با�سم (جو�ش
امونيم) �أي «كتلة امل�ؤمنني» ،ومن �أجل الهوية العرقية ذات االجتاه الي�ساري التي تروج
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لها احلركات ال�سفاردميية العلمانية ،رحبت الدولة ودعمت االجتاه الديني التقليدي
املعتدل حلزب �شا�س ،والذي يعد مبثابة بديل لـ (جو�ش امونيم) واجلماعات ال�سفاردميية
العلمانية املتطرفة.130
ويف �إطار هذا ال�سياق يجب النظر �إىل الدعم املادي حلزب �شا�س .131بالدعم
احلكومي متكن حزب �شا�س من بناء �شبكة من امل�ؤ�س�سات الرتبوية والتعليمية وال�صحية
وكذلك املنظمات االجتماعية املعروفة با�سم (ايل هامعاين) �أي «العودة �إىل امل�صدر».
وجنحت قيادة �شا�س يف جعل (ايل هامعاين) وغريها من م�ؤ�س�سات حزب �شا�س �أهم
عنا�رص املجتمع املدين يف �إ�رسائيل .وقد تزايد ت�أثري حزب �شا�س يف املجتمع املدين ب�شدة
حتى ا�ست�شعرت الدولة اخلطر منه.
وهنا بد�أت املرحلة الثانية ،والتي متيزت باهتمام الدولة بال�سيطرة على �شا�س .وقد
طالب �سيا�سيو الي�سار ب�رضورة احلد من التمويل املادي حلزب �شا�س .132ويف هذه املرحلة
أي�ضا ظهر حزب �شا�س على �أنه حجر الزاوية على ال�ساحة ال�سيا�سية .133ف�رسعان ما حتول
� ً
�إىل نقطة ارتكاز حمورية يف ال�سيا�سة ترجح كفة �أية حكومة ائتالفية .حتى ذلك الوقت
جتنبا للمواجهة مع قيادة
جتنب �أي رئي�س وزراء يف �إ�رسائيل احلد من موارد الدولة املالية ً
�شا�س .كما �أن النجاحات ال�سيا�سية حلزب �شا�س كان �سببها عدم قدرة احلزبني الكبريين،
حزب العمل وحزب الليكود ،على احلد من املوارد املالية حلزب �شا�س ،وهو الأمر الذي
ا�ستغله �شا�س بوعي لتطوير م�ؤ�س�سات املجتمع املدين اخلا�صة به بوا�سطة املخ�ص�صات
احلكومية .134ويف ت�سعينيات القرن املا�ضي ات�سعت جماالت عمل هذه امل�ؤ�س�سات
ب�صورة �ضخمة .فتلقت (ايل هامعاين) مبفردها مبلغ حوايل  3.2ماليني يورو لت�أ�سي�سها
من وزارة ال�شئون الدينية يف الفرتة املمتدة بني عامي  1985و .1991هذ املبلغ يف
الفرتة من عام � 1991إىل عام  1998ارتفع �إىل  10.6ماليني يورو .كما ح�صلت (ايل
هامعاين) يف الفرتة بني عام  1985وعام  1991من وزارة الثقافة والرتبية والتعليم على
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مبلغ حوايل  5.5ماليني يورو وعلى مبلغ  5.4ماليني يورو يف الفرتة من عام 1991
�إىل عام  .1351998هذا التو�سع يف م�ؤ�س�سات �شا�س باملجتمع املدين يف �إ�رسائيل مل يعد
من املمكن �إيقافه من خالل القرارات احلكومية� .136إال �أن قيادة �شا�س هي من حجمت
زحفها يف املجتمع املدين؛ لأن الو�صول لأكرب قدر من ال�سكان �أَثق ََل كاهل احلزب مما �أثر
يف الطاقة اال�ستيعابية مل�ؤ�س�سات حزب �شا�س .وعلى الرغم من ذلك ،فيمكن النظر �إىل
دور حزب �شا�س يف املجتمع املدين على �أنه ق�صة جناح.

الر�سالة
�إن التو�سع االجتماعي حلزب �شا�س كان بف�ضل جمموعة متنوعة من امل�ؤ�س�سات.137
�أما مركز هذه امل�ؤ�س�سات فكان (ايل هامعاين) .هذه امل�ؤ�س�سة اجلوهرية حلزب �شا�س التي
�أ�س�سها املنظم املبدع �أرييه درعي عام  1985تعد �أكرب منظمة يف العامل خلدمة التوراة.
�أما حمور اهتمام (ايل هامعاين) فكان التعليم والعمل االجتماعي .138يف الالئحة �صاغت
قيادة �شا�س �أهداف (ايل هامعاين) على النحو التايل :ا�سرتداد القيم التقليدية ال�سفاردميية
لليهودية يف �إ�رسائيل ويف ال�شتات ،تغذية وعالج التغري يف احلياة الدينية ،تن�شئة الن�شء
وفقًا لليهودية الدينية .139بجانب هذا الهدف الرتبويُ ،يذكر يف الفقرة ال�ساد�سة ع�رشة
دور �آخر للـ (ايل هامعاين)� ،أال وهو العمل االجتماعي .وفرت (ايل هامعاين) امل�ساعدة
للأ�رس كثرية الأطفال ،والأ�رس الب�سيطة ،والأ�رس ذات االحتياج املادي .فالأمر يتعلق بفعل
كل �شيء لتجنب �أن تقع هذه الأ�رس التي تعي�ش على هام�ش احلد الأدنى للوجود يف اليد
حتديدا ،التعليم والعمل االجتماعي ،يعك�سان حتقيق
االجتماعية للدولة .140هذان الهدفان
ً
�صياغة «�إعادة التاج �إىل مكانه ال�صحيح» .يف الوقت الذي كان النهج التعليمي للـ (ايل
هامعاين) ي�سعى �إىل تقريب القيم اليهودية ال�سفاردميية لطبقات ال�سكان الذين ي�ستفيدون
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من م�ساعدة م�ؤ�س�سات �شا�س ،ا�ستهدفت قيادة �شا�س من خالل الدور االجتماعي للـ (ايل
هامعاين) احل�صول على مزيد من الدعم من املجتمع الإ�رسائيلي.141
و�إحدى امل�ؤ�س�سات الأخرى التي تطبق هذين املنظورين – التعليم والعمل
االجتماعي – يف الواقع العملي ،كانت مع (معاين هاخينوخ هاتوراين) �أي «امل�صدر
للتعليم وفقًا للتوراة» ،والتي بد�أت عملها عام  1986واعترُ ف بها بداية من عام 1992
على �أنها نظام تعليمي منف�صل عن الدولة .هذا الإقرار احلكومي يعني زيادة �ضخمة من
احلوافز املالية احلكومية .وبذلك فقد ح�صلت يف الفرتة من عام � 1986إىل عام 1991
على حوايل واحد وع�رشين مليون يورو .وبعد هذا الإقرار �أمدت الدولة خزينة «امل�صدر
للتعليم وفقًا للتوراة» بحوايل  129مليون يورو يف الفرتة من � 1992إىل .1421998
يقع املركز الرئي�سي «للم�صدر للتعليم وفقًا للتوراة» يف �شارع كنفاي ني�شارمي يف
القد�س .ومن هناك �أدار بع�ض احلاخامات الن�شيطون هذا العمل االجتماعي وم�ؤ�س�سة
التعليم :احلاخام يهودا كوهني؛ رئي�س املدر�سة التلمودية (يقري يور�شاليم) �أي «املعرفة
اخلا�صة ببيت املقد�س» ،واحلاخام �إلياهو �أبا �ش�أول؛ ابن الرئي�س ال�سابق ل�شبكة (ايل
هامعاين) ،واحلاخام روفن داجنور ،واحلاخام �شموئيل بينها�سي؛ رئي�س �إحدى املدار�س
التلمودية و�أحد املعابد اليهودية بالقد�س ،واحلاخام ال�شهري روفن الباز؛ رئي�س م�ؤ�س�سة
(�أور حاييم) �أي «نور احلياة» للأعمال اخلريية ،143واحلاخام مو�شي مايا؛ ع�ضو
مديرا �إدار ًّيا.
الكني�ست ال�سابق حلزب �شا�س وع�ضو يف جمل�س حكماء التوراة باعتباره
ً
ومبيزانية قدرها ثمانية وثالثون مليون يورو �أ�رشفت «امل�صدر للتعليم وفقًا للتوراة» على
�أربعني �ألف طفل وطالب يف امل�ؤ�س�سات التعليمية التي ت�رشف عليها ،وبذلك ناف�ست نظام
التعليم احلكومي .144وفقًا لبيانات خا�صة ،ترعى «امل�صدر للتعليم وفقًا للتوراة» �ستمائة
واثنتني وثمانني رو�ضة من ريا�ض الأطفال ،ومائة و�ست و�أربعني مدر�سة من مدار�س
التعليم الأ�سا�سي ،وخم�سني مدر�سة ،و�ست وثمانني م�ؤ�س�سة من م�ؤ�س�سات تعليم اليوم
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الكامل .145وي�ضاف �إىل ذلك م�ؤ�س�سات تعليمية �أخرى متنح للأطفال وال�شباب والن�ساء
فر�صا تدريبية �أخرى خارج نطاق التعليم احلكومي؛ مثل مدار�س م�سائية ،ودورات،
ً
ودرو�س خ�صو�صية ،ومواد درا�سية ،ومواد ملوا�صلة التعليم .وفقًا ل�شعار «م�ساعدة كل
من يحتاج امل�ساعدة» ،ازدادت مدار�س حزب �شا�س ب�صورة متزايدة يف البالد بغ�ض النظر
عن توجههم العلماين �أو الديني .فجاذبية مدار�س �شا�س نتجت من الظروف املالئمة التي
تبيحها «امل�صدر للتعليم وفقًا للتوراة» .مقارنة بامل�صاريف احلكومية ،يقدم �شا�س ر�سو ًما
مدر�سية زهيدة مل�ؤ�س�ساته التعليمية �شاملة حافلة مدر�سية جمانية ،ووجبات ،ورعاية على
مدار اليوم.146
وبهذا العطاء ال�سخي ازدادت �أهمية ك�سب �شا�س لل�سكان ،ومتكن احلزب من
تو�سيع دائرة ناخبيه املحتملني .ه�ؤالء الناخبون �أو ه�ؤالء امل�ستفيدون من م�ؤ�س�سات
حزب �شا�س ،اجتذبوا غريهم ،مما و�سع جمد ًدا من دائرة الناخبني .وقد دفع ذلك قيادة
�شا�س� ،إىل طلب املزيد من الأموال من احلكومة .ازدادت امل�ؤ�س�سات ،وبذلك �سار التطور
ل�صالح حزب �شا�س وعلى ح�ساب الدولة التي كانت تدعم م�ؤ�س�سات حزب �شا�س ماد ًّيا،
م�سموحا لها ال�سيطرة عليها.
ولكنها مل يكن
ً
تكفي زيارة واحدة لأحد هذه املرافق لفهم الر�سالة التي تقدمها م�ؤ�س�سات «امل�صدر
للتعليم وفقًا للتوراة» .يبد�أ اليوم الدرا�سي ب�صالة ال�صباح (�شحريت) التي ت�ستغرق حوايل
 45دقيقة .وبعدها يبد�أ اليوم الدرا�سي .حمور التعليم املدر�سي هو تلك الأ�شياء الهامة
للأطفال؛ التاريخ اليهودي ،واملنهج ال�سفاردميي ،والتوراة ،واملي�شناه ،والقيم اليهودية
ولي�ست قيم الثورة الفرن�سية .147وفقًا لهذه املقولة يت�شكل املنهج :التاريخ اليهودي
أخريا (ليمودي
ال�سفاردميي ،واملنهج ال�سفاردميي ،واملي�شناه ،والتلمود ،والعربية ،و� ً
حيلوين) �أي «مواد علمانية»؛ مثل احل�ساب ،واجلغرافيا ،وعلم الطبيعة ،ولكن بدون
درا�سة الفل�سفة �أو علم االجتماع .وبذلك تت�ضح ر�سالة «امل�صدر للتعليم وفقًا للتوراة»؛
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ففي الوقت الذي يحول فيه التعليم احلكومي �أطفال �إ�رسائيل �إىل علمانيني ،مبعنى �أنه
قيما غري يهودية ،توفر م�ؤ�س�سات حزب �شا�س للجيل اجلديد قيم اليهودية
يقدم لهم ً
ال�سفاردميية.
عملت م�ؤ�س�سات �شا�س اخلا�صة باملجتمع املدين على خمتلف امل�ستويات .فعلى
امل�ستوى املحلي تقف املعابد بحاخاماتها يف خدمة النا�س .ومن اخلط أ� فهم الكني�س على
�أنه جمرد بيت للعبادة واحلاخام جمرد �سلطة دينية .بل يعد الكني�س م�ؤ�س�سة اجتماعية تقوم
دينيا فقط ،و�إمنا متنحهم يف �أوقات العوز واحلاجة
ب�أدوار حمددة .فهي ال ترعى �أع�ضاءها ًّ
اجتماعيا،
دعما
وحتديدا هذا القرب من اجلمهور هو ما و�ضع عليه
و�صحيا ،وماد ًّيا.148
ً
ً
ًّ
ًّ
حزب �شا�س قيمة كبرية؛ لأن هذا االت�صال املبا�رش هو ما يقدم مفاتيح النجاح حلزب �شا�س.
يكمن �رس جناحنا يف ات�صالنا املبا�رش مع �شعبنا .كل �شخ�ص ،حقًّا كل �شخ�ص من
�شعب �إ�رسائيل ميكنه �أن ي�صل �إلينا يف كل وقت ،يف كل يوم ويف �أي مكان� .أع�ضا�ؤنا
يوميا ملئات ال�شكاوى �سواء
يف الكني�ست ،ووزرا�ؤنا ،ون�شطا�ؤنا املحليون ي�ستمعون ًّ
االجتماعية �أو ال�صحية ...وهم يفعلون كل �شيء مل�ساعدة النا�س.149
هذه املقولة تتوافق متا ًما مع احلقيقة؛ لأنه مثلما �أظهر بن �سيمون ،ف�إن ن�شطاء �شا�س
دائما ما كانوا متاحني .وبهذا القرب من
خا�صة يف جنوب البالد ،معقل حزب �شا�سً ،
ال�شعب متكن �شا�س من احل�صول على نتائج جيدة يف االنتخابات .150كما يت�ضح وجود
أي�ضا يف من�شوراتها .ويندرج �ضمن ذلك ال�صحيفة الأ�سبوعية (يوم ليوم) ،والتي
�شا�س � ً
تتوفر بكثافة يف احلي الذي ي�سكنه اليهود العرب .وتعك�س (يوم ليوم) وجهة نظر �شا�س
يف الأمور .ويت�شابه دورها يف �شا�س؛ مثل ها �آرت�س مع ال�صهاينة الي�ساريني .هذه املقارنة
حد ما مع ما يكتبه �صفوة حزب �شا�س
كثريا ما �سمعتها من �أتباع �شا�س تتفق �إىل ٍّ
التي ً
يف (يوم ليوم)� .أما املثري لالهتمام هو �أن (يوم ليوم) مل تهتم ب�أتباع �شا�س .وهذا يرجع
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يف املقام الأول �إىل �أن حمور جريدة (يوم ليوم) هي الق�ضايا القومية .لذا فال يقر�أ معظم
�أتباع �شا�س (يوم ليوم) ،و�إمنا يقر�أون (معيان ها�شفوع) �أي «م�صدر الأ�سبوع» .هذه
اجلريدة جمانية وتوزع يف كل كني�س يتبع حزب �شا�س .وي�ضاف �إىل ذلك �أنها تتناول
ق�ضايا حملية ترتبط مبا�رشة بالنا�س.
بجانب ال�صحف ،ميتلك حزب �شا�س ما ي�سمى مبحطات القر�صنة ،وهي حمطات
ت َُبث بدون موافقة احلكومة .هذه املحطات ا�س ُتخدمت هي الأخرى بهدف التقرب
من ال�شعب و�أ�سهمت يف جناح �شا�س «ها �آرت�س 7 ،فرباير  .»2001وتتنوع الربامج،
أي�ضا �ضمن الربامج الأغاين واملو�سيقى
فب�ؤرتها هي خطب احلاخام يو�سف ،ولكن يوجد � ً
أي�ضا هو بث برامج خا�صة باحلاخامات من ذوي الكاريزما؛
ال�رشقية .151واملثري لالهتمام � ً
مثل احلاخام �أوري زوهار ،واحلاخام رويفن الباز؛ حيث حتمل هذه الربامج طاب ًعا
تب�شري ًّيا .فهم يريدون ا�ستعادة املزيد من اليهود من احلياة العلمانية �إىل طريق الإميان.152

الناخب ال�رشقي
ميكن مل�شهدين من املجتمع الإ�رسائيلي م�ساعدتنا يف فهم امل�ستفيدين من حزب
�شا�س .فلنذهب �إىل (جيفات عني)؛ حي �صغري من �أحياء تل �أبيب ت�سكنه الطبقة الو�سطى.
غالبا من الأ�شكناز غري املتدينني .مع مرافقي� ،أحد �أتباع �شا�س
�سكان «جيفات عني» هم ً
(�شا�سنيك) .153وقفنا �أمام �أحد املدار�س الدينية ،يف اجلهة املقابلة لل�شارع يوجد مقهى
يحمل رواده املالمح الأ�شكنازية .قبل ذهابنا �إىل الكني�س ،عربنا �إىل اجلهة املقابلة من
ال�شارع لزيارة املقهى .وبد�أت حدي ًثا مع بع�ض الرواد يف املقهى ،و�س�ألتهم عن من ميلك
املدر�سة الدينية على اجلهة املقابلة من ال�شارع؟ وكان لبع�ض الإجابات وقع املفاج�أة؛ مثل
«ال�سود» و«املتدينون» .154وبينما نحن ن�شق طريقنا �إىل الكني�س روى يل مرافقي �أن
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تلك الإجابات غري الوا�ضحة تظهر �أن ال�سكان هنا ال يعلمون �أن هذا الكني�س يتبع �شا�س،
و�إال كانوا احتجوا عليه� .أما ما �أثار ده�شتي هو �أن رواد املقهى مل يدركوا رموز ،و�صور،
و�شعارات حزب �شا�س التي تزين جدار املدر�سة الدينية .بالن�سبة ملرافقي ذي الأ�صول
العراقية فال توجد �سوى �إجابة واحدة ب�سيطة ولكنها �ساخرة؛ اجلهل الأ�شكنازي بنا!
ويف املدر�سة الدينية ذاتها عرفت �أنه مل يكن يوجد هنا �سوى كني�س واحد �إىل �أن جاء
�شا�س �إىل جيفات عني و�أن�ش�أ املدر�سة الدينية .يف الكني�س كان يوجد خم�سة �أ�شخا�ص،
�أربعة منهم كانوا ي�صلون يف حني كان يت�صفح اخلام�س �إحدى اجلرائد التابعة ل�شا�س
«م�صدر الأ�سبوع» التابعة ل�شا�س .والحقًا عرفت �أن حزب �شا�س كان ي�ستخدم املدر�سة
الدينية لإنقاذ القليل من ال�سفاردمي الذين يعي�شون يف جيفات عني.
ونبدل امل�شهد ونذهب �إىل �ضاحية بخارى يف القد�س .نحن هنا يف معقل
حزب �شا�س .نحن هنا ل�سنا يف دولة �إ�رسائيل ،و�إمنا يف بالد �شا�س ،هذا ما �أخربين به
مرافقي بكل فخر .ويف الواقع ف�إن بخارى قد ُ�صبغت ب�رص ًّيا بحزب �شا�س .كل اجلدران،
كدوري،
واملقاهي ،وحمال الفالفل مزينة ب�صور احلاخام يو�سف ،واحلاخام يت�سحاك ّ
و�أرييه درعي .وي�ضاف �إىل ذلك �إعالنات ال�شوارع التي ت�شري �إىل منظمات حزب �شا�س.
ويف الطريق �إىل كني�س يازدين ال نقابل بالكاد �أي �أ�شكنازي؛ لأن بخارى بالفعل هي �أقدم
�ضاحية يهودية خارج �أ�سوار مدينة القد�س القدمية التي كان �سكانها يف املقام الأول من
�صغريا؛ حيث يبيع الرجال �رشائط
ال�رشقيني� .أمام كني�س يازدين كان يوجد ما ي�شبه �سوقًا
ً
فيديو� ،رشائط خلطب احلاخام يو�سف ،وكذلك كرا�سات �صغرية ،و� اً
أعمال دينية للحاخام
جديدا .املبنى
يو�سف وغريه من احلاخامات الأخرى حلزب �شا�س .الكني�س نف�سه يبدو
ً
كبري ووا�سع حتى �إنه يخدم �ضاحية بخارى ب�أكملها .هنا يف الكني�س يلقي احلاخام يو�سف
خطبة ال�سبت الأ�سبوعية اخلا�صة به (موت�سا �شباط) وخطب الأعياد .وبكل فخر يخربين
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مرافقي �أن خطب ال�سبت يتم نقلها عرب القمر ال�صناعي �إىل  200كني�س مبا�رشة ويتابعها
�أكرث من � 150.000إن�سان داخل وخارج البالد.
وعرب مدخل الرجال ،بحثنا عن الطريق ال�صحيح للكني�س قبل �أن يغلق الأفراد
املدخل .ويف �صالة ال�صالة مت بناء ما ي�شبه املن�صة؛ حيث �سيجل�س احلاخام يو�سف
الحقًا .الأ�صوات الن�سائية يف الطابق الثاين ت�شري �إىل �أن الن�ساء يجل�سن ب�صورة منف�صلة
عن الرجال .ال�صوت يعلو يف الكني�س .ويلقي �أحد احلاخامات خطبة كما لو كان يعد
احل�ضور لو�صول احلاخام يو�سف .ويف نف�س الوقت تُ�سمع هم�س ال�صلوات .احلاخامات
تتناق�ش ب�صوت مرتفع ،بينما البع�ض الآخر غلب عليه النعا�س .وت�أتي �أ�صوات الن�ساء
من �أعلى لتمتزج مع �أ�صوات الرجال ،كما لو كانوا يف مناف�سة .وبني احلني والآخر
ي�صيح رجل يف الن�ساء لي�صمنت يف الكني�س� :شيكت ملاال! ويف هذه الأجواء الناب�ضة
الحظت رج ً
ال يحجز رك ًنا لنف�سه ،ويحمل على �أذنه راديو ترانزي�ستور قدميًا .فهو يف
قلب الأحداث ،ولكنه مع ذلك يريد �أن يتابع البث عرب الراديو .وفج�أة وقف كل الرجال
و�صفقوا ،يف حني زغردت الن�ساء كتعبري عن فرحتهن .امل�صلون الذين ي�صل عددهم �إىل
ٍّ
م�صل كانوا متحم�سني؛ لأن الأخبار حول و�صول احلاخام يو�سف كانت
حوايل 500
ت�سبقه وتنت�رش عرب الأر�صفة وت�صل �إىل امل�صلني املحت�شدين على الدرج امل�ؤدي �إىل كني�س
يازدين .حتى قبل دخول احلاخام ،يقف املتجمعون ،يوجهون وجوههم �صوب الباب
وين�صتون بدون تركيز للمتحدث الذي يلقي ما ي�شبه اخلطبة .ثم يظهر احلاخام يو�سف
بردائه الأ�سود املطرز بالذهب لأحد احلاخامات ال�سفاردمي القدامى� .أما امل�ساعدون
مبالب�سهم الداكنة فكانوا يدفعون اجلموع للخلف ،الذين كانوا يحاولون مل�س احلاخام
للتربك .ومن يتمكن من مل�سه ،يقبل الإ�صبع الذي مل�سه .يختلق خطة ،و ُيحبط .يتفوه
كلمة ،لي�س لها ثبات ،لأن معنا الرب ،يردد احلا�رضين يف كورال.
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هذه الآيات من الكتاب املقد�س – والتي تعد يف ال�صالة اليهودية حتذير النبي �أ�شعيا
لأعداء �إ�رسائيل – تبدو كما لو كانت حتديًا للمجتمع العلماين .نحن نجُ ِل احلاخام يو�سف؛
لأنه ميكنه فعل كل �شيء .مب�ساعدة الرب �سوف يتمكن من �إعادة ال�شعب للتوراة ،ورد
كرامة ال�سفاردمي والتغلب على خ�صومه ،كما يردد خدام الطائفة على احلا�رضين.
يدخل احلاخام يو�سف القاعة .ويحر�ص بع�ض الرجال على تقبيل يده ،يف
حني يقدم �آخرون مقاعد للحاخام يو�سف و�أتباعه� .أحدهم يح�رض كو ًبا من ال�شاي
للحاخام يو�سف .كل هذا ال يفعله الرجال من �أجل مراعاة بروتوكول معني ،بل هم
نوعا من الربكة.
يبحثون عن القرب من احلاخام يو�سف؛ لأنهم يرون يف القرب منه ً
يبد�أ احلاخام يو�سف يف التحدث .ويتحدث بحرية ،بخطبة لي�ست مكتوبة .لغته العربية
�صعبة الفهم؛ حيث يتلعثم قليلاً ويتكلم بلكنة عربية وا�ضحة ،وي�ضيف بني احلني والآخر
ق�ص�صا من
كلمة عربية �أو �آرامية يف جمله .وال تتابع خطبته ب�صورة من�سقة .وهو ي�رسد
ً
الكتاب املقد�س وي�سقطها على احلا�رض .كالمه غري املعقد كان ي�صل جلمهوره الب�سيط،
ومن خالل �إلقاء بع�ض النكات متكن من االحتفاظ بانتباه امل�ؤمنني .وقد قمت با�ستغالل
اخلطبة من �أجل مالحظة احلا�رضين .با�ستثناء بع�ض احل�ضور من الأ�شكناز الذين ميكن
التعرف عليهم من خالل ب�رشتهم فاحتة اللون ،ف�إن معظم احلا�رضين من ذوي الب�رشة
الداكنة ،والتي ت�شري �إىل �أ�صولهم .ويبدو �أن مرافقي قد فطن �إىل نظراتي وقال� :أنت هنا
يف بالد �شا�س .هم � -أي الأ�شكناز  -ال ي�أتون هنا .ويف احلقيقة كان يتواجد يف الكني�س
ناخبو حزب �شا�س ،اليهود العرب .وبالفعل ف�إن معظم �أتباع احلاخام يو�سف كانوا من
اليهود العرب .وبذلك �صوت يف انتخابات الكني�ست لعام � 1999أكرث من 400.000
وحتديدا ه�ؤالء الناخبون هم من ي�ستحقون نظرة فاح�صة لفهم
ل�صالح حزب �شا�س.155
ً
جناحات �شا�س.
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احلاريدمي ال�سفاردمي
هذه املجموعة ميكن اعتبارها مبثابة املجموعة الأ�سا�سية حلزب �شا�س .فحتى
عام � 1992شكلت ناخبي حزب �شا�س .فهم خريجو مدار�س التلمود الأ�شكنازية
تدريجيا
اخلا�صة باحلاخام يو�سف ،الذين ازداد جتمعهم حول احلاخام عوفاديا يو�سف
ًّ
مع ت�أ�سي�س حزب �شا�س .ومنذ ذلك احلني �أ�صبح وال�ؤهم للحاخام عوفاديا يو�سف الذي
كان ميثل �أعلى �سلطة هاالخية يف ع�رصه .ومن هذه الدائرة مت جتنيد املتطوعني الذين كانوا
خدمون ب�صفة خا�صة �إبان احلمالت االنتخابية .اً
فبدل من اجللو�س يف مدار�س التلمود
ُي�س َت َ
نظرا لأن هذا الواجب
ودرا�سة التوراة ،كانوا يتلقون عناية دينية من احلاخام يو�سف؛ ً
املقد�س �سوف يتم �إحالل واجب مقد�س �آخر اً
بدل منه� ،أال وهو العمل من �أجل احلملة
ل بالفتات؛ مثل «�سوف نعيد التاج
االنتخابية حلزب �شا�س .156فكانوا يظهرون على امل أ
�إىل مكانه ال�صحيح» �أو «�شا�س :الثورة الدينية ال ميكن �إيقافها» .كما كانوا يوزعون
�رشائط عليها خطب احلاخام يو�سف �أو احلاخام �أوري زوهار.
كما جاءت قيادة حزب �شا�س من هذه الدائرة احلاريدية :احلاخام
عوفاديا يو�سف ،احلاخام �أرييه درعي؛ الذي كان ل�سنوات طويلة تلميذ احلاخام �شاخ،
واحلاخام ديفيد يو�سف ،واحلاخام ني�سان دهان ،واحلاخام رويفن الباز.
�إال �أن �أعداد احلاريدمي ال�سفاردمي الذين يدعمون �شا�س تبقى بال �شك غري دقيقة.
ويقدر باوم – بناي �أعداد ناخبي �شا�س الذين يو�سمون ب�أنهم حاريدمي بحوايل  %25من
�إجمايل عدد �أع�ضاء حزب �شا�س� .157إال �أن يت�سحاك �رسودي؛ املتحدث اخلا�ص بحزب
�شا�س ،يقدر عدد احلاريدمي الذين دعموا �شا�س يف انتخابات الكني�ست عام 1999
ناخبا.158
بحوايل � ،60.000أي حوايل  %14من الـ ً 430.676
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ال�سفاردمي املي�سورتيم
امل�صدر الثاين التي �أوجدت منه قيادة �شا�س �أتباعها كان ال�سفاردمي املي�سورتيم
«ال�سفاردمي التقليديني» .ه�ؤالء هم يهود ال يعي�شون منط حياة حاريدية� ،إال �أنهم يراعون
بع�ض قواعد الهاالخا ب�صورة منتقاة .يف مقاله «التقليديون :ف�صيل يختفي ب�شكل متزايد»
ي�صفهم ليفي على النحو التايل:
اليهودي املي�سورتي «التقليدي» ،ميثل غالبية اليهود ال�رشقيني يف �إ�رسائيل ويو�صف
من كثريين على �أنه الذي يقبل (امليزوزه)؛ وهو «رمز ديني يعلق على مدخل البيت جللب
الربكة وحماية الأ�رسة» ويحافظ على قد�سية ال�سبت� ،إال �أنه يذهب لر�ؤية مباريات كرة
القدم يف ال�سبت .يف عامل يهود ال�رشقيني ال يوجد ما ي�سمى متدين متزمت مقابل علماين
أمرا �شديد الغرابة
ال ديني ،الذي ا�صطدموا به عند هجرتهم �إىل هذه البالد .لقد كان � ً
حينما و�صلوا �إىل البالد ،وقابلهم الأ�شكناز هل �أنتم متدينون �أو ال؟ اليهودي ال�رشقي ال
أي�ضا كيف
يعرف هذا ال�س�ؤال ،فهم يعرف كيف ومتى يعي�ش حلظات تدينه ،وهو يعرف � ً
ومتى ال يعي�ش حلظات تدينه!.159
هذا التعريف يظهر �إىل �أي مدى ت�أثري التجربة الدينية للأ�شكناز على ال�سفاردمي يف
�إ�رسائيل .فتق�سيم اليهود �إىل علمانيني ومتدينني يعك�س نزاع اليهود الأ�شكناز مع ع�رص
التنوير يف �أوروبا بالقرن الثامن ع�رش «الف�صل الثاين» ،وهي خربة مل يكت�سبها ال�سفاردمي.
بل راعى يهود ال�رشق العربي الإ�سالمي مبادئ دينهم فاتبعوا الو�صايا التوراتية ،واجتنبوا
املحظورات الدينية باحرتام ،بدون �أن يرتكوها تتغلغل يف حياتهم اليومية .معظمهم لديه
فهم ديني ميكن �أن نف�رسه على �أنه تقليدي ،ال ميكن مقارنته بال�سلوك احلاريدي الأ�شكنازي
أي�ضا،
املتومت الذي يرف�ض اجلانب الدنيوي من احلياة� ،أو ال�سلوك العلماين والأ�شكنازي � ً
الراف�ض بالكامل للتدين والفكرة الدينية ،فيهود ال�رشق �أهل و�سطية بني هذين الطريقني
املت�ضادين.
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أي�ضا ملمثليه،
ال يق�رص ال�سفاردمي التقليديون احرتامهم على الدين فقط ،و�إمنا ميتد � ً
لرجال الدين من احلاخامات .ومن خالل دعمهم حلزب �شا�س ،يبدون احرتامهم
للحاخامات وخا�صة احلاخام عوفاديا يو�سف .فهم كانوا يرون يف احلاخام يو�سف،
ويف �أرييه درعي ويف كل قيادات �شا�س القوة الوحيدة يف البالد التي ت�ضع القيم الدينية
لليهودية ال�سفاردميية يف الطليعة .ل�سنوات طويلة كانوا يو�صفون يف نظام هيمنة الأ�شكناز
الي�ساريني ب�أنهم متدينون – تقليديون .يف اللحظة التي �أكدت فيها قيادة �شا�س على
قيم اليهودية ال�سفاردميية ،مبعنى القيم املو�سومة لل�سفاردميية التقليدية يف �إ�رسائيل ،فقد
أبدا يف النظام الأ�شكنازي .ف�أكدت
منحوهم الكرامة والتقدير ،اللذين مل يح�صلوا عليهما � ً
قيادة حزب �شا�س على الإرث الديني ال�سفاردميي ،و�أهمية العائلة ،والبيت ،والت�آزر،
والعالقات االجتماعية .كل هذه القيم مل يراعها نظام الهيمنة الأ�شكنازي َو َع َّدها مبثابة
عائق الندماج ال�سفاردمي التقليديني يف دولة �إ�رسائيل التي ر�آها حديثة .لذا �أبرز درعي يف
حتديدا؛ لأنه �أدرك �أنه ميكنه من خالل
الفيديو ال�شهري اخلا�ص به «�أنا �أتهم!» هذه القيم
ً
ذلك خماطبة م�شاعر ال�سفاردمي التقليديني:
جئنا �إىل �إ�رسائيل بتقاليدنا ،ب�إرث ديني ،بثقافتنا التي نعتز ب�أننا ننتمي �إىل ال�شعب
اليهودي ،بحاخاماتنا ،بالبيت اليهودي ،الذي يوقر الأب ،والأم ،واجلد ،واجلدة؛ ملوك
البيت .بكل ذلك جئنا �إىل دولة �إ�رسائيل .جئنا برغبة ر�ؤية عودتك �إىل �صهيون ب�أعيننا.160
جئنا هنا من �أجل �أن نحيا كيهود.161
وبذلك كونت قيادة �شا�س ذاكرة �إيجابية جماعية لل�سفاردمي .وخالفًا لنظام الهيمنة
الأ�شكنازي ،الذي َع َّد ال�سفاردمي يف �إطاره ب�صفة عامة جيل ال�صحراء ،اجتمعت قيادة
�شا�س على الدعم احلما�سي لل�سفاردمي التقليديني .فهم عا�رصوا جتربة الإق�صاء يف ظل
نظام الهيمنة وعا�شوا على هام�شه .ورف�ضوا القيم ال�سفاردميية ،و�ساووا بني العلمانية
ونظام الهيمنة الأ�شكنازي .بالن�سبة لهم تعني العلمانية الإق�صاء واحلياة على الهام�ش.
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وعلى العك�س من ذلك و�ضع �شا�س نظا ًما حموره القيم الدينية لليهودية ال�سفاردميية.
وكان ال�سفاردمي ال�رشقيون ي�أملون من خالل �شا�س يف نظام اجتماعي ي�شكلون حموره.
دينيا؛ لأنهم يحرتمون
ف�شا�س هو من �سينقلهم من الهام�ش �إىل املركز .فهم يدعمون حز ًبا ًّ
أي�ضا يعلمون ب�أنهم ميكن �أن يح�صلوا على ما مل يح�صلوا عليه من
قيم الدين؛ ولأنهم � ً
العلمانية .فكما و�ضعتهم العلمانية على هام�ش املجتمع الإ�رسائيلي� ،سي�ضعهم الدين
على قمة الهرم االجتماعي يف الدولة .لذا فبعد انتخابات الكني�ست عام  1999ن�رشت
ال�صحيفة الإ�رسائيلية يديعوت �أحرنوت ا�ستفتا ًء بني ناخبي �شا�س %55 .من ناخبي
�شا�س يف�ضلون دولة �إ�رسائيل على �أ�سا�س الهاالخا� %67 .أو�ضحوا �أن ال�سبب لدعمهم
حزب �شا�س� ،أنه من خالل حزب �شا�س �ستتحول �إ�رسائيل من دولة علمانية �إىل دولة
كاف� ،إال �أنه يحمل بال �شك
دينية .162هذا امل�سح ال�صحفي ميكن �أن يكون غري ممثل ٍ
جز ًءا من احلقيقة .فال�سفاردمي التقليديون دعموا حزب �شا�س ملبد�أ وجوده «�إعادة التاج
�إىل مكانه ال�صحيح»؛ لأنه من خالل هذه ال�صياغة ي�ستعيدون تقاليدهم الدينية ،و�إرثهم
الثقايف الذي �سلبهم �إياه الأ�شكناز الي�ساريون يف نظام الهيمنة.
وعليه ف�إن �شا�س وقيادتها يعلمون علم اليقني مدى مت�سك الناخب ال�رشقي
بهم ،فيتواجدون �أينما كان؛ ليقدموا له اخلدمات .ووفقًا لل�صحفي الإ�رسائيلي
دانيال بن �سيمون ،فقد ا�ستفاد ال�سفاردمي التقليديون ،الذين ي�شكلون �أغلبية ال�سكان يف
املدن التنموية والأحياء اليهودية ،من امل�ؤ�س�سات االجتماعية والتعليمية حلزب �شا�س.163
فقد كان ب�إمكان حزب �شا�س تقدمي امل�ساعدة بف�ضل م�ؤ�س�ساته املدنية .واحتلت املدن
التنموية قائمة �أولويات حزب �شا�س.
هم «ن�شطاء �شا�س» يف كل مكان ...يف كل مكان حينما كانت هناك م�شكالت يف
بئر ال�سبع �أو يف �أية مدينة جماورة ،يظهر على الفور �أحد وزرائهم ويقدم حلاًّ  .هم يعلمون
كيف يهتمون ب�شئون يهود ال�رشق .وال يعد الأمر من قبل املبالغة� ،إذا قلت لك �أنه بعد
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ع�ضوا �أو �أكرث.
االنتخابات القادمة �سوف يزيدون عدد �أع�ضائهم يف الكني�ست �إىل 20
ً
الأمر غاية يف الب�ساطة� .شا�س تقوم بتلك املهام التي ال تقوم الدولة بها.164
وحتديدا
هذا ما يخربنا به نا�شط �سيا�سي من حزب ليكود من مدينة بئر ال�سبع .165
ً
باعتباره ً
رويدا املزيد
نا�شطا
رويدا ً
�سيا�سيا لليكود كان لزا ًما عليه �أن يالحظ �أن حزبه يفقد ً
ًّ
من الأ�صوات يف املدن التنموية .فمنذ �أن قام مناحيم بيجن بتعبئة ال�سفاردمي �ضد نظام
هيمنة الي�سار ال�صهيوين وفاز مب�ساعدتهم يف انتخابات الكني�ست عام  ،1977و�أنهى
بذلك القيادة امل�ستمرة منذ الي�شوف للي�سار ال�صهيوين� ،أ�صبح �سكان املدن التنموية
مبثابة الناخبني الأ�سا�سيني لليكود .وقد تغري هذا الو�ضع بظهور حزب �شا�س .فمن خالل
دائما يف املوقع واملو�ضع الذي
م�ؤ�س�ساته املدنية والتي من خاللها كان نا�شطو �شا�س ً
يحتاجهم ،متكن قائدو حزب �شا�س من اجتذاب �سكان املناطق التنموية �إليهم ،وهو الأمر
الذي كان على ح�ساب الليكود .166ومع نظام اخلدمات االجتماعية� ،أ�صبح حزب �شا�س
هو البيت الطبيعي لل�سفاردمي التقليديني.167

ال�سفاردمي غري املتدينني
َّ
م�صدرا �آخر من م�صادر الناخبني حلزب �شا�س .بالن�سبة
�شكل ال�سفاردمي غري املتدينني
ً
لهم كان ل�شا�س دور ثقايف واجتماعي .هم ال يهتمون بال�سعي ملحاولة ا�ستعادة ال�سيادة
ال�سابقة للمنهج ال�سفاردميي� ،أي حماولة جمع كل ال�شعب اليهودي حتت لواء اليهودية
ال�سفاردميية� .إال �أنهم يحرتمون احلاخام يو�سف ب�سبب موهبته التعليمية وحبه للتوراة.
هو منط من معلمي القانون التوراتي ،و�شخ�ص متدين� ،أنا �أُ ِك ُّن له احرتا ًما عميقًا ،168يقول
مو�شي كريف؛ املتحدث با�سم املنظمة العلمانية «الطيف (قو�س قزح) ال�سفاردميي –
الدميقراطي» ويربز بذلك ر�أي غري املتدينني من ال�سفاردمي حول احلاخام يو�سف.
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فعلى الرغم من انتقاد �سامي �شالوم قيادة �شا�س؛ حيث �إنها مل تقم ب�صياغة �أية �أجندة
اجتماعية ،بل �صبت اهتمامها على تعبئة ال�سفاردمي من خالل م�ؤ�س�ساتها االجتماعية
لأغرا�ض �سيا�سية – دينية ،فقد برر دعم حزب �شا�س من قبل ال�سفاردمي غري املتدينني بعدم
قدرة الأحزاب ال�صهيونية الكربى ،خا�صة حزب العمل والليكود ،على دمج ال�سفاردمي
�سيا�سيا .فوجد ال�سفاردمي غري املتدينني يف �شا�س �أول حزب مينحهم الهوية اجلماعية
ًّ
169
ال�سفاردميية � .إن دعم حزب �شا�س بوا�سطة ال�سفاردمي غري املتدينني ال يكمن يف �أجندة
احلزب الدينية ،و�إمنا يكمن يف دوره الثقايف .170ه�ؤالء ال�سفاردمي �أن�ش�أوا هوية ثقافية
�شديدا جتاه نظام الهيمنة الأ�شكنازية.
جماعية مبفهوم �سفاردميي تُظهِ ر ا�ستيا ًء
ً
مل تتمكن �أية منظمة �سفاردميية �أخرى من حتويل امل�س�ألة ال�سفاردميية �إىل م�س�ألة قومية
حتتل حمور اهتمام املجتمع وال�سيا�سة مثلما فعل حزب �شا�س .فعلى الرغم من جناح النمور
ال�سود يف بداية ال�سبعينيات يف �إبراز الأ�صوات امل�ستاءة لل�سفاردمي ،ف�إنهم مل يتمكنوا من
دائما لل�سيا�سة واملجتمع .وغري املتدينني من ال�سفاردمي
جعل امل�س�ألة ال�سفاردميية
ً
مو�ضوعا ً
الذين انتخبوا حزب �شا�س قد فعلوا ذلك على الرغم من علمهم �أن حزب �شا�س ال ميثل
كل ال�سفاردمي .فالر�سالة الدينية حلزب �شا�س قوبلت منهم بالرف�ض� .إال �أنه بالرغم من
ذلك ميثل حزب �شا�س احلزب الوحيد الذي من خالل ولوجه يف الأمر ال�سفاردميي متكن
دائما .فحزب �شا�س كان يعار�ض
�أن يجعل امل�س�ألة ال�سفاردميية يف �إ�رسائيل،
ً
مو�ضوعا ً
ل�سنوات طويلة التمييز الدائم لليهود ال�سفاردمي يف �إ�رسائيل ،ومنح بذلك ال�سفاردمي
�شعورا بالفخر يف مقابل الأ�شكناز.
ً
أ�صليا عن كل اليهود ال�سفاردمي ،ولكن هناك
على الرغم من �أن �شا�س لي�ست ً
تعبريا � ًّ
معركة يف ال�شوارع ،وحينما تكون هناك حرب وت�سمع �صوت الهتافات العن�رصية «�أي
�أحد غري �شا�س» ،171فيجب �أن تختار قبيلتك ،وحينما تدخل �إىل �صندوق االقرتاع،
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حوارا مع اليهود
فرمبا تختار �شا�س فقط لالحتجاج؛ لأنه على الأقل تفر�ض �شا�س
ً
ال�سفاردمي.172
هكذا حتدث كريف من القلب عن ال�سفاردمي غري املتدينني .فهم يقفون يف عالقة
متناق�ضة حلزب �شا�س .هم يعلمون �أن حزب �شا�س ال ميثل كل ال�سفاردمي ،ولكنهم
يختارونه كنوع من االعرتا�ض؛ لإظهار ا�ستيائهم و�إحباطهم �ضد امل�ؤ�س�سة الأ�شكنازية.

العائدون �إىل الإميان
فاج�أ �إالن احلرار؛ �أحد الالعبني امل�شهورين يف فريق بيطار يورا�شاليم لكرة القدم،
جمهوره حينما �أظهر فج�أة عدم اهتمامه بكرة القدم .ومل تعد املكا�سب الدنيوية متثل
الأولوية له ،ال مال وال �صيت� ،إمنا العودة �إىل درا�سة الكتابات اليهودية وخدمة الرب.
لقد �أدار احلرار ظهره للدنيا وعاد �إىل الإميان �إىل طريق احلق .وحتول من العب كرة �إىل
نا�سك متعبد ونا�شط حلزب �شا�س« .173ك�سب �أبناء �إ�رسائيل و�إعادتهم للإميان» ،م ّثل هذا
وحيدا؛ لأن حزب
�أحد الواجبات التي �أخذتها �شا�س على عاتقها .174مل يقف احلرار
ً
�شا�س متكن من خالل العمل التب�شريي الن�شط �أن يعيد الآالف من اليهود العلمانيني جمد ًدا
�إىل الدين .175ففي كل �أ�رسة �سفاردميية يوجد على الأقل فرد واحد منهم قد عاد جمد ًدا �إىل
الإميان من خالل �شا�س.176
كان يقف خلف هذا العمل التب�شريي كني�س ب�شارع �شيمعون هات�صاديك بالقد�س
كان ي�سمى «نور احلياة» حتت زعامة احلاخام الكاريزمي رويفن الباز .177متكن هذا
احلاخام من جعل كني�سه نقطة االنطالق لإحدى احلركات – حركة ت�شوفا – والتي
يتلخ�ص عملها يف �إعادة الأفراد جمد ًدا �إىل الدين .وقد ت�أ�س�ست حركة ت�شوفا منذ منت�صف
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الت�سعينيات كجزء من �أن�شطة حزب �شا�س ،وو�سعت �أعمالها التب�شريية من القد�س لت�شمل
كل �أنحاء البالد.178

�شا�س والهوية الإ�رسائيلية
وفقًا جلرام�شي يتفكك املجتمع مع نهاية النظام الهيمني �إىل طبقات ،تت�صارع فيما
بينها .فال�رصاع الطبقي ينتج من واقع موت نظام الهيمنة القدمي ودخول املجتمع مرحلة
الال نظام .وتتميز هذه املرحلة بال�رصاع بني طبقات املجتمع املختلفة؛ بحيث حتاول
كل طبقة يف �سياق هذه املرحلة تتويج نظامها باعتباره النظام ال�سيادي اجلديد .يتبنى
كيمرلينج النمط اجلرام�شي� ،إال �أنه ال يتحدث عن ال�رصاع الطبقي ،و�إمنا عن ال�رصاع
احل�ضاري يف الداخل الإ�رسائيلي .فهو يتبع حتليل جرام�شي حينما ي�شري �إىل �أن ال�رصاع
الثقايف يف �إ�رسائيل �إمنا هو نتيجة لنهاية الهيمنة الأ�شكنازية .179بكلمات �أخرى فنهاية
الهيمنة الأ�شكنازية تعني تفتيت الثقافة ال�صهيونية املتجان�سة �إىل ثقافات تابعة و�أخرى
م�ضادة .ويعدد كيمرلينج �سبع ثقافات وثقافات م�ضادة ظهرت يف �إ�رسائيل املعا�رصة بعد
نهاية الهيمنة الأ�شكنازية� .180أوالً :الثقافة الي�سارية ال�صهيونية التي فقدت الهيمنة� ،إال �أنها
ثانيا :ثقافة دينية – قومية ،وتتمثل ب�صفة خا�صة
ظلت متواجدة على ال�ساحة الإ�رسائيليةً ،
يف حركات اال�ستيطان .ثال ًثا :هناك الثقافة احلاريدية – الدينية ،وهي توجد فيما ميكن
ت�سميته باجليتو الديني يف �إحياء مائة �شعار بالقد�س الغربية� ،أو حي بني ياراك بجنوب
مدينة تل �أبيب .راب ًعا :وثقافة عربية – �إ�سالمية يحملها الفل�سطينيون بالدولة الإ�رسائيلية.
�ساد�سا :ثقافة
خام�سا :الثقافة الرو�سية املتمثلة يف املهاجرين من االحتاد ال�سوفييتي ال�سابق.
ً
ً
�سوداء خا�صة باليهود املهاجرين من �إثيوبيا الذين يطلق عليهم ا�سم بيتا ي�رسائيل� .ساب ًعا
أخريا :الثقافة ال�سفاردميية ،مبعنى الثقافة ال�رشقية التقليدية لليهود العرب ،والتي ميثلها
و� ً
حاليا حزب �شا�س .و�سوف نق�رص حتليلنا على عالقة الثقافة الأ�شكنازية بالثقافة الدينية –
ًّ
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حاليا يف �إ�رسائيل ال�رصاع احل�ضاري
التقليدية ممثلة يف حزب �شا�س .هذه العالقة يحددها ًّ
بني قيادات ومثقفني من الأ�شكناز وقيادة حزب �شا�س .كل جمموعة ت�ستميت من �أجل
قيمها.
لقد ظهر هذا ال�رصاع احل�ضاري �أثناء احلملة االنتخابية عام  1999وتفاقم باالنت�صار
املدوي حلزب �شا�س .ويف م�ساء نف�س الليلة التي �أعلن فيها فوز �إيهود باراك ،خرج الآالف
من الإ�رسائيليني الأ�شكناز العلمانيني لل�شوارع يطالبون �إيهود باراك بت�شكيل حكومة
ت�ضم كافة القوى ال�سيا�سية مع �رضورة ا�ستبعاد �شا�س .بالن�سبة ملعظم العلمانيني يف �إ�رسائيل
انت�صارا للقيم
يعد الفوز االنتخابي لإيهود باراك عام  1999على ر�أ�س حزب العمل
ً
ال�صهيونية العلمانية ،التي يدعمها حزب العمل منذ فرتة الي�شيوف .فقد ر�أى الإ�رسائيليون
العلمانيون الي�ساريون يف باراك الأمل لإيقاف زحف حزب �شا�س .وفقًا لهم ال ميكن
التقليل من جناحات حزب �شا�س �إال حينما ي�ستثني باراك �شا�س من ت�شكيل احلكومة،
وهو الر�أي ال�سائد للعلمانيني .فوجود حزب �شا�س يف املعار�ضة ال يتطلب ح�صوله على
دعم حكومي ومادي .وبهذه الطريقة فقط ميكن جتفيف امل�صادر املالية حلزب �شا�س
ملنع حتقيق مزيد من النجاحات مل�ؤ�س�سات احلزب .ولهذه الأ�سباب نا�شد قطاعات من
ال�سكان باراك عدم �إ�رشاك حزب �شا�س يف احلكومة .وحتت �شعار «اجلميع ،ولكن لي�س
و�ش َّنت هذه احلرب الفكرية ب�صفة خا�صة
�شا�س» �أعلن الي�سار العلماين احلرب �ضد �شا�سُ .
يف الإعالم الإ�رسائيلي .فن�رشت اجلريدة الإ�رسائيلية ها �آرت�س ،يف � 25أغ�سط�س 2001
اً
مطول �أو�ضح فيه مثقفون �أ�شكناز موقفهم املعادي حلزب �شا�س .هذا املقال يظهر
تقريرا
ً
ق�سم الكتاب املجتمع الإ�رسائيلي �إىل ق�سمني؛ نحن
كيف تدار احلرب الثقافية يف �إ�رسائيلَّ .
وهم .نحن ت�شري �إىل الي�سار الأ�شكنازي العلماين ال�صهيوين؛ �أبناء م�ؤ�س�سي الدولة� ،أي
املجموعة االجتماعية التي �أ�سماها كيمرلينج (الأحوت�سليم) .181ويف مقابلهم يقف هم،
�أع�ضاء حزب �شا�س و�أتباعهم .ويف�رس املثقفون (الأحوت�سليم) الهوية اجلماعية الإ�رسائيلية
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كهوية علمانية ،ويرون �أنف�سهم كحملة لواء هذه العلمانية .وتتعجب �شوالميت �ألوين،
حاملة اجلائزة الإ�رسائيلية ،182والع�ضو ال�سابق يف حزب مرييت�س ،من الفوز االنتخابي
حلزب �شا�س:
كيف ميكن لهذا الكم من اجلهل �أن يختزن هذا القدر من ال�سلطة؟ لقد ارتكزت
الثورة ال�صهيونية ب�أكملها على العلمانية .ف�إذا ما نظرنا �إىل اثنني من �آباء الثورة؛ فايت�سمان
وجابوتن�سكي ،جند �أن فايت�سمان كتب �أن الدولة ال�صهيونية يجب �أن تكون مت�ساحمة
ليرباليا� .أما ما �أدى �إىل �شعور النا�س بالإحباط وبالرغبة
غربيا
وم�ستنرية ،وكان جابوتن�سكي ً
ًّ
يف و�ضع �أنف�سهم داخل فقاعة هو �أن كلاًّ من �أتباع فايت�سمان و�أتباع جابوتن�سكي قد
ان�شغلوا بالرك�ض ب�أكرث ال�صور �إهانة خلف هذا اخلاحام املدعو عوفاديا يو�سف ،وكذلك
قدوري.183
احلاخام يت�سحاك ّ
تربز �ألوين يف هذا املقطع وجه نظر (الأحوت�سليم) ،فهم - ،الأحوت�سليم  -ي�ؤيدون
القيم العلمانية للحركة ال�صهيونية ،وي�ؤكدون على �أن الت�سامح والتنوير هما الركيزتان
الأ�سا�سيتان للدولة ال�صهيونية� ،أما الآخرون ،وهم املعار�ضون ،فهم يدعمون اجلهل
والتخلف .وت�سرت�سل �ألوين حول كيفية ت�صور (الأحوت�سليم) لدولة �إ�رسائيل وما الذي
يريد اخل�صوم� ،أي قيادة �شا�س ،فعله يف الدولة.
تنويرا ،ومعرفة ،و�إن�سانية ،وهم يريدون التقوقع واالنطواء ،واملحافظة
نحن نريد
ً
على الأو�ضاع املركبة التي ارتبطوا بها ،الف�ساد الداخلي .هذه لي�ست احلركة ال�صهيونية،
وهذا ال ميكن ال�سماح به يف دولة ذات �سيادة .وهم حينما يرثثرون عن رغبتهم يف
الو�صول لوحدة قومية ،فهم يريدونك �أن تقبل العامل من وجهة نظرهم .فهم يجتمعون
على كره الآخر ،والآخر هو نحن.184
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ف�إذا ما ت�أملنا طريقة اختيار الكلمات ،لوجدنا �ألوين تتبع التقليد ال�صهيوين ،والذي
يف �إطاره يجب �أن تتحقق دولة �إ�رسائيل .ويف هذه الدولة ت�أ�س�س منط احلياة العلماين
املف�ضل (للأحوت�سليم) .وما �أغفلته �ألوين يف وجهة نظرها تلك هو حقيقة �أن كره قيادة
أ�سا�سيا .و�إمنا يدور الأمر يف ال�رصاع احل�ضاري ب�إ�رسائيل
�شا�س للعلمانية مل يكن ً
دائما و� ًّ
حول وجودية ال�صهيونية� .سواء �ألوين �أو غريها من (الأحوت�سليم) جميعهم مدحوا
حتديدا ما تكافحه �شا�س .فقيادة حزب �شا�س مل ترف�ض
الكيان العلماين لل�صهيونية ،وهذا
ً
دولة �إ�رسائيل .و�إمنا قادت حر ًبا �ضد علمنة الدولة والقائمني على ذلك( ،الأحوت�سليم).
ويف ذات الوقت ي�ستمع ل�ضحايا عملية العلمنة تلك ،وهم ال�سفاردمي .فقيادة �شا�س ال
تنفي دولة �إ�رسائيل؛ على �سبيل املثال بع�ض الدوائر يف املع�سكر احلاريدي :خم�سون عا ًما
ق�ضيناها يف ظل دولة م�ستقلة ذات �سيادة� .أنا مقتنع �أننا جمي ًعا� ،سواء اليمني �أو الي�سار،
أي�ضا �إىل الأبد ،185هذا ما كتبه �إيلي ي�شاي؛ الرئي�س ال�سيا�سي
نريد �أن ت�ستمر هذه الدولة � ً
احلايل حلزب �شا�س بعد �سجن �أرييه درعي .بل �إن الإطار العلماين للمجتمع اليهودي
كان هو هدف هجوم حزب �شا�س .بالن�سبة لهم ال ميكن �أن يكون هناك �شعب يهودي
علماين .فاحلركة ال�صهيونية تت�رصف يف علمنة ال�شعب اليهودي �ضد تعاليم التوراة ،ومن
ثم �ضد �إرادة الرب ،لذا ترى قيادة حزب �شا�س �أن علمنة �شعب التوراة �أمر غري طبيعي.
ما يفعله ال�صهاينة هنا عندنا ،كما �أقول ،هو �أمر غري طبيعي ،يف كل التاريخ الب�رشي
مل يكن هناك �أمر من هذا القبيل .لقد �أح�رضوا ال�شعب اخلالد ،الذي �أعطى العامل كله
الثقافة ،والذي انحنى �أمامه العامل ب�أ�رسه� ،إىل هنا .فال توجد م�سيحية بدون التوراة ،ال
يوجد قر�آن ،وال يوجد �إ�سالم بدون التوراة .فكل الثقافة الإن�سانية تنبع من توراة �إ�رسائيل.
لقد نزعوا منه  -ال�شعب اليهودي  -الروح واقتلعوها� .أبعدوا عنه روحه مبنتهى الب�ساطة.
مل يتمكن الرو�س الثوريون من فعل ذلك .وهذا هو الأمر غري الطبيعي ،هذا �أمر غري
طبيعي .وهذا يظهر �أن امل�سيح قد اقرتب جميئه .و�إال فال ميكن فهم �شيء �آخر غري ذلك.186
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من ي�ستعر�ض �أقوال �شلوميت �ألوين؛ وردود فعل �شا�س يكت�شف مع�ضلة الدولة
العربية ،فهناك منطان خمتلفان من احلياة يف حالة �صدام� .أحد هذين النمطني هو القطاع
الأ�شكنازي يف غالبيته والذي متثله �ألوين ،وهو القطاع الذي يعترب نف�سه االبن ال�رشعي
لدولة �إ�رسائيل وال�ساهر على حماية مبادئها العلمانية .ومن ناحية �أخرى تقف زعامة
�شا�س ،التي جتاهد من �أجل ن�ش�أة منط حياة قائم على �أ�سا�س التوراة ،وترى �أن امليالد
العلماين لدولة �إ�رسائيل مبثابة عملية �إجها�ض ال ميكن �إنقاذها منها �إال من خالل �إنفاذ
�أحكام التوراة .وي�شن داعمو كل منط من النمطني يف �رصاعهم الثقايف حر ًبا كالمية �رش�سة
بهدف ت�شويه النمط الآخر .وهنا مل يقت�رص هجوم العلمانيني على قيادة �شا�س فقط ،و�إمنا
امتد لي�شمل الدين و�أتباع �شا�س ،ال�سفاردمي .فتكتب ال�شاعرة الإ�رسائيلية �شيمريت �أور يف
نف�س ال�سياق ما يلي:
جدا �إذا كان لدينا ديكتاتورية ير�أ�سها عوفاديا يو�سف ،بثقافة
هم �سيكونون �سعداء ًّ
الال ثقافة .هم لي�س لديهم ثقافة ،لغة �أو فكر .نحن ،العلمانيون ،نتحدث خالفًا عنهم
حد ما وهذا هو
بلغة جميلة ،نحن نتحدث ونتحدث وال نفعل �شي ًئا .نحن عاجزون �إىل ٍّ
ما ي�شجعهم .هم ينتزعون �رشعية كل القيم التي تربينا عليها؛ التعليم ،والقانون ،والثقافة.
وهذه هي العن�رصية ،نعم العن�رصية التي ميار�سها ال�سفاردمي واملتدينون �ضد العلمانيني
والأ�شكناز.178
أي�ضا يتحدث الناقد الأدبي مناحيم بن هو الآخر بكلمات وا�ضحة .فهو ال يهاجم
و� ً
دفاعا عن علمانيته:
�شا�س و�أتباعها ،بل يهاجم الرتاث الديني اليهودي ذاتهً ،
حمبا للتوراة وي�ؤمن باهلل ،ونحن
بدايةً ،لأنه كان ُي ْع َتقَد �أن عوفاديا يو�سف كان ًّ
دائما ما نحرتم ال�شخ�ص الذي ي�ؤمن باهلل .ولكن� ،أنا على �سبيل املثال� ،أ�ؤمن باهلل
ً
كليا ،ولكني �أحتقر الكتاب ال�صويف لزوهار ،و�أرى �أن التلمود منفر.
و�أحب التوراة ًّ
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ال�سبب الثاين �أن النا�س يقولون �إن عوفاديا يو�سف خبري عظيم يف التلمود ،وي�شعر اليهود
العلمانيون بالدونية حينما يواجهون مثل هذا اخلبري .ولكن ما ال يعلمه العلمانيون هو
�أن التلمود مليء بالهراء .فحينما يقول عوفاديا يو�سف �أنه ُيحرم على الرجل �أن ي�سري
بجانب امر�أة على �أي جانب مثلما هو حمرم عليه �أن مي�شي بجوار حمار على �أي جانب،
فهو هنا ينقل فقط من التلمود ،والتلمود ميتلئ ب�أمثلة ال ح�رص لها من هذه احلماقات� .أما
ال�سبب الثالث يف عدم الدخول يف حرب �ضد �شا�س فهو اخلوف من مواجهة اليهود
ال�سفاردمي والظهور مبظهر العن�رصيني .وال�سبب الرابع هو �أنهم جمي ًعا قد ت�شبعوا بهذا
الهراء الذي يريده حزب �شا�س ،كما كان ،ال�سالم .يف كل الأوقات كانت الآمال تتحرق
�شوقًا للح�صول على بع�ض الرت�ضية ال�سيا�سية� .إال �أن هذا ،كما ر�أينا ،تبني �أنه مل يكن �سوى
هراء .وبنف�س الأ�سلوب الذي خدعوا به بيبي «نتنياهو» ،خدعوا باراك.188
بطبيعة احلال مل تكن هذه احلروب الكالمية من جهة واحدة فقط دون الأخرى .فلم
ترتك قيادة �شا�س ،وعلى ر�أ�سهم احلاخام عوفاديا يو�سف� ،أية فر�صة دون مهاجمة العلمنة
و�أهلها يف �إ�رسائيل .189فلم متر واحدة من خطبه الأ�سبوعية دون �أن يهاجم العلمانيني.
ووجه ل�سانه احلاد ب�صفة خا�صة �ضد �شوالميت �ألوين ،ويو�سي �رسيد ،والق�ضاة بالدولة،
الذين ال تتوافق �أحكامهم مع تعاليم التوراة.190
ال تُراعى املو�ضوعية يف تلك الهجمات املتبادلة .فالطرفان ال ي�شنان هذا ال�رصاع
الثقايف من �أجل �إعالء القيم ،و�إمنا من �أجل ت�شويه الطرف الآخر .فالعلمانية تعني يف
إ�رسائيليا
أ�صبحت �
هاجمت �شا�س� ،
�إ�رسائيل �أن تكون �ضد �شا�س ،والعك�س �صحيح .كلما
َ
َ
ًّ
علمانيا �أف�ضل ،191بهذه الكلمات ي�صف ال�صحفي الإ�رسائيلي نريي ليفنا الو�ضع يف
ًّ
املع�سكر العلماين ب�إ�رسائيل.
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فلنوجز �إ ًذا الو�ضع يف �إ�رسائيل بني العلمانيني وقيادة �شا�س .يوجد �رصاع ح�ضاري
بني الطرفني نتج ب�سبب عدم قدرة اجلانبني على االن�سجام يف جمتمع واحد .فكل جمموعة
لديها قيم ،وحتكم على قيم الآخرين بدون �أن يكون لديها اال�ستعداد للتعاي�ش يف نف�س
املجتمع .يعي�ش العلمانيون يف عاملهم اخلا�ص .على الرغم من �أن قيادة �شا�س تت�رصف
هي الأخرى وفق عاملها اخلا�ص ،ف�إنه يوجد اختالف واحد� ،أنها تهتم بالطعن يف قيم
العلمانيني وو�ضع حد لها .وقد تت�ساءل القارئة ومعها القارئ ،كيف ملجتمع ك�إ�رسائيل �أن
يحافظ على متا�سكه يف ظل هذا االنق�سام .والإجابة تكمن هنا يف �أمرين؛ الأمر الأول هو
�أن �إ�رسائيل جمتمع ال تتعاي�ش فيه الثقافات مع بع�ضها ،بل تتواجد فيه الثقافات يف كل ف�ضاء
خا�ص به .ف�أتباع �شا�س يعي�شون يف مدنهم وحياتهم اليومية ،وقلما تقابلوا مع العلمانيني
من الإ�رسائيليني الأ�شكناز .الأمر الثاين وهو الأهم ،هو �أن ما يقال عن ال�رصاع احل�ضاري
بني �شا�س والعلمانيني ،ميكن �أن يقال مثله – و�إن كان بدرجات خمتلفة – عن باقي ال�سبع
أي�ضا يف �رصاع دائم .نعم� ،إن ال�شعب الإ�رسائيلي يف حالة
ثقافات التي عددناها ،فهي � ً
غليان �شبة دائمة ،غري �أن ما يقنع �أو يف كثري من احلاالت ،ما يجرب �أهل هذه الثقافات
املختلفة على اجللو�س على طاولة واحدة ويف بيت واحد ،هو احلقيقة الغائبة احلا�رضة
دائما� ،أال وهي حالة العداء بني العرب واليهود.
ً
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كلمة ختامية
�إ�رسائيل من ديفيد بن جوريون �إىل احلاخام عوفاديا يو�سف
يف عام  1955حذر بع�ض احلاخامات ال�رشقيون من اليهود العرب الذين هاجروا
حدي ًثا �إىل �إ�رسائيل من خطر منط احلياة العلماين للأ�شكناز:
كثريا من املهاجرين اجلدد الذين جاءوا من املغرب مت
نحن  -احلاخامات  -نعلم� ،أن ً
ت�سليمهم �إىل الأ�شكناز العلمانيني ،ووقعوا يف �أيدي القائمني على القرى التعاونية .والآن
يع�ضون على �أ�صابعهم؛ لأن �أطفالهم مل يعودوا ينتمون �إليهم ،ولأن �أبناءهم ينتهكون
ال�سبت وال ي�أكلون الطعام الكا�شري ،وانقطعوا عن عظمة اليهودية .كل هذا حدث نتيجة
دينيا .على الرغم من ذلك
لعدم اهتمامهم �إىل �أين يقودهم الأ�شكناز ومن الذي يقودهم ًّ
فقد اجتمعنا اليوم جمي ًعا حتى نذكركم .قبل �أن تذهبوا �إىل القرى التعاونية ،ا�ستغلوا
الوقت وتق�صوا هل يوجد هناك كني�س ،وحمام طق�سي ديني للن�ساء ،ومدر�سة دينية
حقيقية ،ثم بعد ذلك ميكنكم الذهاب �إىل هناك .عليكم �أن تعرفوا� ،أنه ال ميكن لأحد
هنا يف بلدنا املقد�س �أن يقع يف الردة� ،إذا ما جتنب وقوعه يف �أيدي املنافقني  -الأ�شكناز
العلمانيني  -الذين يخدعون املهاجرين ويجرونهم �إىل الفخ الذي ن�صبوه لهم.192
هذا التحذير لليهود العرب كان قد وقَّع عليه خمتلف احلاخامات ،كان �أ�صغرهم
احلاخام عوفاديا يو�سف .وحقيقة ،فقد ا�ستغل احلاخام يو�سف منذ جميء اليهود العرب
�إىل �إ�رسائيل كل فر�صة متاحة من �أجل �إظهار معار�ضته ملوقف نظام الهيمنة الأ�شكنازي
�ضد اليهود العرب .وكان ما يقوم به بن جوريون ب�صفة خا�صة ،من حماولة خلق يهود
جدد من يهود املنفى ،مبثابة �شوكة يف عني احلاخام املتدين يو�سف193؛ لأن اليهودي
ونظرا لأن حاخامات اليهود العرب
علمانيا.
اجلديد يجب �أن يكون وفقًا لنب جوريون
ًّ
ً
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مل يتمكنوا من تنظيم �أنف�سهم ،فان�ضموا �إىل اجلماعات احلاريدية الأ�شكنازية التي تعار�ض
علمنة املجتمع الإ�رسائيلي� .إحدى هذه اجلماعات كانت جماعة (خيفري هابعاالمي) �أي
«جمتمع الن�شطاء» ،والتي قامت بتجنيد اليهود العرب املتدينني يف حربها �ضد نظام الهيمنة
أي�ضا احلاخام يو�سف وغريه من احلاخامات الن�شطاء
ال�صهيوين العلماين ،وكان من بينهم � ً
يف �شا�س .194وعلى الرغم من �أن هذه اجلماعات مل يكن لها �أي ت�أثري على نظام الهيمنة،
ف�إن الواقع يظهر �أن احلاخام كان ً
نا�شطا يف مثل تلك اجلماعة؛ بحيث كان واثقًا من خطط
بن جوريون خللق �إ�رسائيل علمانية جديدة .هذه احلقيقة ذات داللة هامة ت�ساعدنا على
عقد مقارنة بني بن جوريون واحلاخام يو�سف� .إذا ما ت�أملنا حتقيق دولة �إ�رسائيل على �أنه
عمل لل�صهيونية ال�سيا�سية مع بن جوريون كبطلها الرئي�سي ،والذي �أ�س�س نظام هيمنة
�أ�شكنازي علماين� ،إذن لأمكننا ر�ؤية دور عوفاديا يو�سف على �أنه حماولة خلق هيمنة
م�ضادة باملفهوم اجلرام�شي ،والتي رمبا يتاح لها يف النهاية الفر�صة بانتهاء الهيمنة.
لقد حاول احلاخام خلق نظام جديد ،هيمنة م�ضادة ،ال تقوم على �صهيونية
علمانية ،و�إمنا تعتمد على �صهيونية دينية – �سفاردميية .ويف مركز هذه الهيمنة امل�ضادة
تن�شئة �إ�رسائيلي جديد .هذا الإ�رسائيلي اجلديد الذي ي�سعى له حزب �شا�س يظهر يف خميلة
ديفيد بن جوريون ب�صورة موازية للإ�رسائيلي اجلديد يف الأربعينيات واخلم�سينيات .ف�إذا
ما كان هذا الإ�رسائيلي اجلديد لنب جوريون هو يهودي �أ�شكنازي – علماين حترر من عبء
ال�شتات الأخري ،ويعرتف اً
بدل من ذلك مبا�ضيه البعيد املرتبط بالكتاب املقد�س ،جند �أن
احلاخام يو�سف ي�سعى �إىل خلق يهودي ينكر �شتاته العربي القريب ويرتبط ب�شتات �أقدم،
وهو ال�شتات ال�سفاردميي – الديني .هذا الت�صور حول الإ�رسائيلي اجلديد الذي يجب �أن
حا�رضا بقوة يف احلاخام يو�سف .لذا ف�أكد يت�سحاك �سوديري؛
�سفاردمييا متدي ًنا كان
يكون
ً
ًّ
املتحدث با�سم حزب �شا�س ،على �أن حمور امل�ؤ�س�سات التعليمية حلزب �شا�س هو خلق
�إ�رسائيلي متدين جديد ،على عك�س اليهودي اجلديد الذي كان ي�سعى بن جوريون
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�إىل خلقه يف الدولة اجلديدة� ،أبرز �سودري فيما يتعلق مبذهب بن جوريون الذي �صبغ
به الدولة ،والذي كان حموره هو خلق يهودي جديد ،و�أ�ضاف :اً
بدل من الإ�رسائيلي
الأ�شكنازي اجلديد يجب �أن ُيخلق يهودي �سفاردميي جديد ي�ستقي قيمه من التقاليد
ال�سفاردميية والهاالخا .195
وفقًا ل�سوديري يختلف هذا الإ�رسائيلي اجلديد ل�شا�س عن ذلك الذي يريده
بن جوريون من حيث الت�صنيف �إىل جيد و�سيء .ف�أ�سو�أ ما كان يف الإ�رسائيلي اخلا�ص
بنب جوريون هو �أنه علماين ،ويف املقابل ف�إن �أف�ضل ما يف الإ�رسائيلي اجلديد اخلا�ص
ب�شا�س هو �أنه يهودي توراتي ،مبعنى �أنه يهودي يتبع تعاليم التوراة .ويف الواقع ف�إن قيادة
�شا�س ترى يف هذا ال�رصاع الثقايف �أنه حتويل �إ�رسائيل الأ�شكنازية العلمانية �إىل دولة يهودية
�سفاردميية دينية.
فلننظر ،هذه البالد متفردة يف يهوديتها ،لذا وجب علينا املحافظة على هوية الدولة
اليهودية .فنحن �أهل التوراة .الدولة الإ�رسائيلية لي�ست مثل الواليات املتحدة� ،أو فرن�سا،
�أو �إيطاليا .متتلك �إ�رسائيل ميزة فريدة :اليهودية .هذه الدولة دولة �إ�رسائيلية ،ولكنها يف
نف�س الوقت دولة يهودية .فكلمة يهودي لها �أهمية ،ونحن �أبناء للتوراة وهذه هي حربنا.
فدولتنا يجب �أن حتتفظ بهويتها اليهودية .فهم يجب �أن ي�شعروا �أنهم يطئون دولة يهودية
حينما ي�صلون �إىل مطار بن جوريون .اليوم كل �شيء يت�ساوى .ال ي�شعر املرء �أنه وطئ دولة
�أخرى ،با�ستثناء اللغة كل �شيء �آخر م�شابه .نحن نقول ال ،ال ميكن �أن يكون يف �إ�رسائيل
كل �شيء م�شابه .دولة �إ�رسائيل هي دولة يهودية ،ومن ثم ف�شعارنا هو «�إعادة التاج �إىل
مكانه ال�صحيح»� ،أي �إعادة اليهودية �إىل هذه البالد.196
حتديدا
�إعادة �سيادة اليهودية ال�سفاردميية يف �إ�رسائيل ،كما ي�صيغها �سوديري ،هي
ً
ما جتاهد قيادة �شا�س من �أجله� .أ�سا�س هذا ال�رصاع هو ال�سلطة الدينية للحاخام يو�سف
واملهارة ال�سيا�سية اال�سرتاتيجية لأرييه درعي.
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لقد ا�ستغل درعي التمييز االقت�صادي واالجتماعي �ضد اليهود العرب من ِق َبل
ال�صهيونية ال�سيا�سية لق�ضيته .فق�سمت قيادة �شا�س املجتمع الإ�رسائيلي �إىل جناة و�ضحايا.
اجلناة مل يكونوا فقط �أتباع ال�صهيونية ال�سيا�سية �أو الإ�رسائيليني العلمانيني ،و�إمنا كل
الأ�شكناز .و�صور اليهود العرب ك�ضحايا .توجه ٌّ
كل من احلاخام يو�سف ودرعي �إىل
اليهود العرب .ف�صورهم احلاخام يو�سف على �أنهم الذين لديهم التقاليد الدينية ال�صحيحة.
�أما الدخالء الأ�شكناز فال يجب �أن يكون لهم اليد العليا يف الق�ضايا الدينية ،و�إمنا هم،
اليهود العرب .مل يتحدث احلاخام يو�سف عن اليهود العرب �أو اليهود ال�رشقيني ،و�إمنا
ا�ستخدم املعنى الديني الكامن يف م�صطلح ال�سفاردمي .وبذلك فهو ي�ضع اليهود العرب يف
ارتباط مع اليهودية ال�سفاردميية واحلاخام يو�سف كارو الذي ن�ش�أ يف �سفاراد «�إ�سبانيا».
يف فتواه الدينية يرف�ض احلاخام يو�سف �سلطة الأ�شكناز ،ويرى اليهود العرب �سفاردميًا.
هم ،اليهود العرب ،هم الناقلون ال�رشعيون للإرث الديني لليهودية ال�سفاردميية� ،إرث
ميكن �أن يفتخروا به .فقط قيادة �شا�س حتت زعامة احلاخام يو�سف ميكنها ا�ستعادة هذا
الإرث الديني الذي �رسقه الأ�شكناز.
و�سيا�سيا .فهو ي�أخذ الر�سالة
اجتماعيا
دينيا ،ويناق�ش درعي
ًّ
ًّ
يجادل احلاخام يو�سف ًّ
الدينية للحاخام يو�سف ومينحها وظيفتها االجتماعية وال�سيا�سية .ومل يكن ال�صهاينة
�سيا�سيا
الي�ساريون هم امل�سئولون مبفردهم ل�سنوات طويلة عن تهمي�ش اليهود العرب
ًّ
واقت�صاد ًّيا ،و�إمنا كل الأ�شكناز .ف�أ�سو�أ ما يف احلركة ال�صهيونية هو طبيعتها العلمانية.
ابتعد الأ�شكناز عن الدين وتبعوا قيم غري اليهود ،و�أجربوا اليهود العرب بعد قدومهم
�إىل �إ�رسائيل على اتباع هذه القيم العلمانية .واعترب الأ�شكناز �أن اليهود العرب بدائيني؛
لأنهم ،كيهود عرب ،مت�سكوا ب�أ�صولهم الدينية.
�أنتم  -اليهود العرب  -جئتم �إىل �إ�رسائيل بالتوراة ،لقد جئتم بالو�صايا ،وهم -
الأ�شكناز  -حولوكم �إىل بدائيني .فهم قالوا �إن ذلك هو البدائية :التوراة والو�صايا.
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التوراة بدائية ،غطاء الر�أ�س اليهودي بدائي� ،إذن فما احلديث؟ ال �أريد �أن �أذكره! هذه
هي احلداثة وهذا هو التطور .ولكنكم �أخذمت احلكم واعتمدمت على هذا النظام و�أ�صبحتم
را�ضني عن هذا التق�سيم الثنائي.197
مثل هذه الأ�صوات وجدت ا�ستح�سانًا من قبل اليهود العرب ،وهو الأمر الذي
تقريبا اختاروا حزب �شا�س،
انعك�س يف النجاح االنتخابي ل�شا�س .كل اليهود العرب
ً
وهو الأمر الذي �أدى بدوره �إىل اعتبار �شا�س مبثابة حزب لليهود العرب� ،أو يف لغة
�شا�س مبثابة حزب �سفاردميي .وكحزب �سفاردميي ُ�ص ِّنف �شا�س يف اخلطاب الإ�رسائيلي
على �أنه حزب �سفاردميي يهدف �إىل �إيجاد هوية �سفاردميية يف مقابل الهوية املوجودة
يف �إ�رسائيل ذات الطابع الأ�شكنازي .198ومن هذا املنظور ،اتُّهِ م حزب �شا�س �أنه ي�سعى
�سفاردمييا �إىل حد �أنه يعتمد
�إىل تق�سيم املجتمع الإ�رسائيلي .بكل ت�أكيد يعد حزب �شا�س
ًّ
عرقيا.
دينيا ولي�س ًّ
على الرتاث الديني ال�سفاردميي .فال�صفة «�سفاردميي» حتمل هنا مع ًنى ًّ
فزعامة حزب �شا�س تعتمد على الرتاث الديني لليهودية ال�سفاردميية ،وت�سعى جاهدة
لتكوين هوية �سفاردميية باملفهوم الديني .ولتكوين مثل هذه الهوية ال�سفاردميية �شنت
حر ًبا ثقافية �ضد الآخر املهيمن منذ ت�أ�سي�س دولة �إ�رسائيل .هذا الآخر لي�س الأ�شكناز
ب�صفة عامة ،و�إمنا ال�صهاينة العلمانيون وكذلك امل�ؤ�س�سات الدينية الأ�شكنازيةٌّ .
كل منهم
عمل منذ ن�ش�أة �إ�رسائيل على تهمي�ش اليهود العرب .فال�صهاينة العلمانيون كونوا نظام
و�سيا�سيا� .أما امل�ؤ�س�سة الدينية
وثقافيا
هيمنة كان فيه اليهود العرب على الهام�ش اقت�صاد ًّيا
ًّ
ًّ
جديدا،
دينيا يقوم على املنهج الأ�شكنازي .تبنت قيادة �شا�س نظا ًما
ً
فقد �أن�ش�أت نظا ًما ًّ
�سفاردمييا .ويف �إطار هذا النظام يجب على ال�شعب
تف�سريا
الهيمنة امل�ضادة ،والتي ف�رستها
ً
ًّ
اليهودي – الأ�شكناز ،وكذلك اليهود العرب – �أن يحمل هوية يهودية مركزها الدين.
فالدين ولي�س ال�صهيونية العلمانية التي ن�ش�أت على الأر�ض الأوروبية هو القا�سم امل�شرتك
بالن�سبة لقيادة �شا�س.
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وبذلك فلم تكن الهوية التي ت�سعى لها قيادة �شا�س ب�أية �صورة من ال�صور انف�صالية،
كثريا بتقنية الأيديولوجية ال�صهيونية للدولة
و�إمنا تكاملية؛ لأن قيادة �شا�س كانت تهتم ً
من العنا�رص العلمانية ،و�إحالل �أخرى جديدة اً
بدل منها تقوم على �أ�سا�س الدين ب�شكله
ال�سفاردميي .ويف هذه ال�صهيونية اجلديدة وفقًا ل�شا�س ي�أخذ اليهود كافة – �سواء الأ�شكناز
�أو اليهود العرب – مكانهم .وبذلك مل يناف�س �شا�س العلمانيني فقط ،و�إمنا كل الدولة .لقد
ن�ش�أت مع�ضلة قيادة �شا�س من عدم رغبة �سواء الأ�شكناز املتدينني �أو العلمانيني يف اتباع
الهيمنة امل�ضادة التي ت�ستهدفها �شا�س .تنبع النجاحات املتوالية حلزب �شا�س من الأعداد
املتزايدة لأتباعه من اليهود العرب ،وتنتج من قدرته على خلق منوذج جديد يح�صل فيه
اليهود العرب للمرة الأوىل يف �إ�رسائيل على وعي ديني وثقايف و�سيا�سي جماعي .كما
ن�ش�أت النجاحات املتوالية حلزب �شا�س ب�صورة غري مبا�رشة من عدم قدرة نظام الهيمنة
الأ�شكنازي لل�صهاينة العلمانيني على دمج اليهود العرب .يف الواقع فقد حققت �شا�س
جناحاتها حتى ذلك احلني من قدرتها على التعبري عن نف�سها ب�صورة خمتلفة عن نظام
�سائدا �آنذاك .وا�ستفادت من عدم قدرة احلكومة الإ�رسائيلية ال�سابقة
الهيمنة الذي كان
ً
حتديدا هذا الو�ضع قد حال دون حتقيق �شا�س يف
من حل م�س�ألة اليهود العرب� .إال �أن
ً
نهاية الأمر �أهدافها .وحتى نتمكن من فهم ذلك يجب علينا �أن نتمعن جمد ًدا يف خطة
جناح حزب �شا�س.
تعتمد خطة جناح حزب �شا�س على �إيجاد وعي جماعي لليهود العرب .ومن �أجل
تكوين هذا الوعي اجلماعي� ،أبرزت قيادة حزب �شا�س تاريخ اليهود العرب باعتباره
حقبة �سفاردميية ذهبية موحدة .فذكرى اليهود العرب يف �إ�رسائيل لتاريخهم تعني بالن�سبة
لهم ا�ستح�ضار وا�ستعادة وقائع و�أحداث ال تعتمد بال�رضورة على خربة �شخ�صية؛ لأنه
لي�س لكل اليهود العرب يف �إ�رسائيل احلالية نف�س اخلربة عن فرتة ال�شتات .لذا فقد �صاغت
قيادة �شا�س اليهود العرب على �أنهم ي�شكلون جمموعة متجان�سة لديها ذاكرة جماعية
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خا�صة بها باعتبارهم من ال�سفاردمي .وبذلك عملت قيادة �شا�س على جتان�س التاريخ
دورا يف احلا�رض .ومن �أجل هذه الهوية اجلماعية كان لزا ًما خلق و�إعادة بناء
لتمنحه ً
بع�ض القيم .هذه القيم تقبلها الأفراد واع ُتربت �أنها قيم جماعية �شكلها اليهود العرب.
كما ُاعتبرِ ت القيم الدينية ذات �أهمية بالغة لهذه الهوية اجلماعية .كما تختلف التقاليد
الدينية ال�سفاردميية عن التقاليد الأ�شكنازية من خالل �أ�صالتها .فهي تقوم على �أ�سا�س
الدين ،يف حني فقدت التقاليد الدينية والعلمانية الأ�شكنازية م�صداقيتها من خالل ت�أثري
البيئة غري اليهودية .وبذلك انفرد اليهود العرب بالهوية اجليدة الأ�صيلة ،يف حني امتلك
الآخرون ،الأ�شكناز ،هوية �سيئة مغلوطة .وبذلك منحت قيادة �شا�س الهوية اجلماعية
أيديولوجيا� ،أال وهو جمع اليهود العرب .ودور الربط ذلك يعني يف ذات الوقت
دورا �
ً
ًّ
االنعزال عن الأ�شكناز.
وختا ًما ميكن �أن نحاول �إيجاد �أوجه الت�شابه بني احلاخام يو�سف وبن جوريون؛ حتى
نتمكن فيما بعد من احلكم يف ق�صة جناح حزب �شا�س من خالل عموم ال�سياق الإ�رسائيلي.
جزئيا .فقد �أن�ش أ� دولة �إ�رسائيلية ،وهذا يف حد ذاته جناح .بال
جناحا
حقق بن جوريون ً
ًّ
�شك حتول منوذج املجتمع الذي ين�شده – والذي يجب �أن يكون مركزه علمانية �إ�رسائيل
اجلديدة والتي حمورها ال�شعب املختار – �إىل �إ�رسائيل والتي متيزت باالنق�سامات احلادة.
ف�إذا ما قار َّنا بني الثمانينيات والت�سعينيات يف مقابل الألفينيات ،لأمكن �أن نزعم �أن ال�شيء
الوحيد الذي يربط املجتمع الإ�رسائيلي هو عدا�ؤه جلريانه العرب .متيزت الثمانينيات
انطباعا
وحتديدا عملية ال�سالم تلك قد �أيقظت يف �إ�رسائيل
والت�سعينيات بعملية ال�سالم،
ً
ً
وحتديدا يف تلك اللحظة التي بدا فيها اختفاء العداء
كما لو التهديد اخلارجي قد قل.
ً
للجريان العرب ،التفت املجتمع الإ�رسائيلي �إىل ال�رصاعات الداخلية .و�أبرزت ال�رصاعات
احل�ضارية امل�شتعلة انق�سامات املجتمع الإ�رسائيلي ب�صورة �شديدة الو�ضوح على نحو مل
نتاجا لعملية ال�سالم
يحدث يف ال�سابق� .أما املثري فهو �أن حزب �شا�س نف�سه ميكن اعتباره ً
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التي ترجع للثمانينيات والت�سعينيات .لأن �شا�س ،والذي تراعي �أجندته يف املقام الأول
اً
م�شغول بنف�سه
ال�سيا�سة الداخلية ،متكن من العمل بنجاح حينما كان املجتمع الإ�رسائيلي
مثلما كان احلال – بف�ضل عملية ال�سالم – يف الثمانينيات والت�سعينيات .وبذلك كان
مظهرا من مظاهر عملية ال�سالم ،واختفى بريقه مبجرد انتهاء هذه العملية.
حزب �شا�س
ً
وكان ذلك باندالع انتفا�ضة الأق�صى يف �سبتمرب  ،2000والتي و�ضعت نهاية حلقبة
عملية ال�سالم ،وبذلك برز جمد ًدا العداء بني الإ�رسائيليني والعرب.
هذا التهديد �شمل �إ�رسائيل .وكان لزا ًما على البالد �أن تظهر تكاتفًا .ومل تعد
ال�رصاعات الداخلية هي حمور اجلدول اليومي ،و�إمنا ال�رصاع مع العدو امل�شرتك،
حتديدا هو ما دفع حزب �شا�س �إىل اخللفية .وبذلك ميكن النظر
الفل�سطينيني .وهذا االجتاه
ً
�إىل جناحات احلاخام يو�سف هو الآخر على �أنها جناحات جزئية .فهي جناحات ذات
طبيعة م�ؤقتة .كما �أن هناك بع�ض الإخفاقات التي ا�ستمر ت�أثريها حتى الوقت احلايل.
على الرغم من �أنها مل تكن خطرية ،ف�إنها �أعاقت و�إن مل متنع متا ًما هدف حزب �شا�س
املن�شود والذي يتمثل يف توحيد كل اليهود – �سواء من اليهود العرب �أو الأ�شكناز –
حتت لواء هوية �سفاردميية .ومل تتمكن قيادة �شا�س من حتويل ن�شاطها املجتمعي لليهود
العرب �إىل مفهوم اجتماعي وا�ضح .لقد �أن�ش�أت قيادة �شا�س لليهود العرب �شبكة تعليمية
وتربوية ناجحة لتجعلهم تابعني ل�شا�س .فاليهود العرب كانوا قدميًا تابعني مل�ؤ�س�سات
وحاليا مل�ؤ�س�سات حزب �شا�س .وال تعطي امل�ؤ�س�سات
حزب العمل ثم الحقًا لليكود،
ًّ
االجتماعية الأهلية حلزب �شا�س لليهود العرب �أي حت�سن جوهري لو�ضعهم االجتماعي
يف نهاية ال�سلم الطبقي لل�شعب اليهودي .وبعد ما يقرب من ع�رشين عا ًما ال يزال �أتباع
�شا�س يبنون �إ�رسائيل الثانية.
ف�شل �آخر لقيادة حزب �شا�س يكمن يف عدم قدرتها على االنفتاح .طاملا �أن قيادة
دينيا ،فيبقى جناحها يف �إطار حمدود .ومع اليهود العرب ،الذين
�شا�س قد �أُعطت تعريفًا ًّ
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عرفوا �أنف�سهم على �أنهم احلاريدمي �أو املتدينون التقليديون ،متكن حزب �شا�س حتى
منت�صف الت�سعينيات من احل�صول على  10مقاعد يف الربملان� .إن النجاح االنتخابي
حلزب �شا�س يف انتخابات الكني�ست لعام  1999حتقق بوا�سطة اليهود العرب ،والذين
مل تكن دوافعهم دينية يف املقام الأول ،و�إمنا وجدوا يف ال�سفاردميية هوية ثقافية �آملني
يف احل�صول على حت�سن لو�ضعهم االقت�صادي يف الدولة .ه�ؤالء الناخبون كانوا يبحثون
عن قيادة حلزب �شا�س متهد الطريق لنظام اجتماعي جديد يف �إ�رسائيل .199وهنا يفر�ض
الت�سا�ؤل نف�سه ما �إذا كانت قيادة �شا�س احلالية قادرة على االنفتاح على ه�ؤالء الناخبني
اجلدد .فاالنفتاح يعني هنا الإ�صالح الذاتي مبعنى بناء هياكل دميقراطية جديدة والتحرر
من ال�سلطة املطلقة للحاخامات ،وعلى ر�أ�سهم احلاخام عوفاديا يو�سف .ف�إذا مل يتمكن
حزب �شا�س من القيام بذلك ،فيجب �أن ُت َعول ملدى طويل على جناح حمدود ،وهذا يعني
�أن حتقيق روية «�إعادة التاج �إىل مكانه ال�صحيح» ي�صبح مبن�أى بعيد.
أخريا ،فما زالت �شا�س ق�صة �إ�رسائيلية م�ستمرة ،فقد عاد �أرييه درعي يف مايو 2013
و� ً
�شهرا يف
�إىل قيادة حزب �شا�س بعد  13عا ًما من االنعزال عن احلياة ال�سيا�سية ،منها ً 22
ال�سجن .عاد درعي بطلب من احلاخام يو�سف ،ولعل عودة درعي متهد الطريق �أمامه
أي�ضا القيادة الدينية والروحية للحركة.
ليتوىل لي�س فقط القيادة ال�سيا�سية حلزب �شا�س ،بل � ً
فعوفاديا يو�سف الذي تعدى الت�سعني عا ًما ،يعلم �أنه يجب �أن يرتب الأمور داخل �شا�س
أي�ضا� ،أن الوحيد القادر على القيادة هو تلميذه الويف،
قبل رحيله عن هذا العامل ،ويعلم � ً
�أرييه درعي .فدرعي فقط هو القادر على موا�صلة العمل من �أجل رفع الراية ال�سفاردميية
يف الداخل الإ�رسائيلي.
وبغ�ض النظر عن م�ستقبل �شا�س ونهاية حقبة عوفاديا يو�سف ،وعودة �أرييه درعي،
فقد حاول هذا الكتاب تقدمي ر�ؤية للداخل الإ�رسائيلي ،وهذا على م�ستويني .امل�ستوى
الأول هو معاجلة ق�ضية ر�ؤية ال�صهيونية لل�رشق ،من خالل عالقة الأ�شكناز بال�سفاردمي.
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امل�ستوى الثاين وهذا هو الأهم ،فقد حاول الكتاب �أخذ القارئة والقارئ يف رحلة يف
ً
ومفككا �أ�ساطري الفكرة ال�صهيونية تارة �أخرى ،وهي
�شارحا تارة،
العمق الإ�رسائيلي،
ً
رحلة �صعاب وم�صاعب ،حتملنا خماطرها ال ل�شيء ،غري �أن منهد لأر�ضية معرفية ،ميكن
للباحثة والباحث العربي ،الوقوف عليها من �أجل درا�سة الآخر الإ�رسائيلي .فالأ�صوات
التي تتعاىل يف عاملنا العربي ،ما بني م�ؤيد لل�سالم مع �إ�رسائيل ،ومعار�ض للوجود الإ�رسائيلي،
قد يكون لها �أهميتها� .أما نحن فرنى �أن مواجهة التحدي الإ�رسائيلي ،ال تكمن يف �صياغة
خطابات وت�سجيل مواقف ومزايدات على هذا املوقف �أو ذاك� ،إمنا تكمن يف مواجهة
التحدي الإ�رسائيلي يف تفكيك – طبقًا ملفهوم جاك دريدا – هذا املجتمع بح ًثا ودرا�سةً.
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قد اقت�رصت على الت�أثري الالهوتي ،ومل يبحث زوهار يف الت�أثري ال�سيا�سي �أو االجتماعي لهذا الإ�صدار.
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 لذا فيعد اجلمل،طاهرا من بني احليوانات الثديية هي احليوانات املجرتة فقط ذات الظلف امل�شقوق
 ما يعد47
ً
 وال ي�سمح من. فيتم ذكر الأنواع املحظورة منها، �أما فيما يتعلق بالطيور.والأرنب واخلنزير حيوانات نقبة
 �إن حترمي تناول احليوانات غري الطاهرة هو من وجهة النظر التوراتية.الأ�سماك �إال بتلك التي لها ق�شور وزعانف
ً
 للتمييز بني،Lev. 11, 43-45, Deut. 14, 3. 21 . فكل متدنٍّ وحقري ال ُي�ؤكل.حفاظا على �شفاء �إ�رسائيل
.Lev. 11 & Deut. 14, 3-20 : انظر،النقي وغري النقي
.Ex. 22, 30, Deut. 14, 21 & Ezechiel 44, 31 : حترمي اجليفة يظهر يف48
O. Yosef, Sche’elot veTschuvot- Jabbiʻ Omer, Band 5, Lehrt Erkenntnis: 49
Paragraph 3.
Z. Zohar, “lehachsir ʻAtara leJoschna- haChason schel haRav Ovadiaˮ: 165f. 50
Z. Zohar, “lehachsir ʻAtara leJoschna- haChason schel haRav Ovadiaˮ: 165f.; 51
M. Eliav, ʼEretz Jisrael vehaJischuv baMeʼa ha- 19 [Eretz Israel und der Jishuv
im 19. Jhd.] (Jerusalem, 1978): 159.

R. Shavri, haJischuv haSafadi beJeruschalajim beSchilhe heTequfa haʻOthmanit 52
[Der sephardische ischuv in Jerusalem am Ende der osmanischen Epoche] (Tel
Aviv, 1989): 118f.
Z. Zohar, “lehachsir ʻAtara leJoschna- haChason schel haRav Ovadiaˮ: 165. 53

: وهو الأمر الذي برهنه54

M. Eliav, ʼEretz Jisrael vehaJischuv baMeʼa ha- 19: 159ff.; R. Shavri, haJischuv
haSafadi beJeruschalajim beSchilhe heTequfa haʻOthmanit: 118ff.

Z. Zohar, “lehachsir ʻAtara leJoschna- haChason schel haRav Ovadiaˮ: 166. 55

. كان احلاخام جاجني �أحد احلاخامات ال�سفاردميية اجلليلة يف املجتمع ال�سفاردميي يف ع�رصه56
Yosef, O. Sche’elot veTschuvot-Jabbiʻ Omer, Teil 5, Yoreh decah (Lehrt 57
Erkenntnis): Paragraph 3.
Ibid. 58
Babylonischer Talmud, Avoda zarim (Götzendienst), Traktat 73. 59
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Responsum avkat Rochel, Paragraph 212. 60

 61تاج بيت يو�سف .بيت يو�سف هو �إ�شارة لكتاب احلاخام يو�سف الذي يحمل نف�س العنوان.
 62يف كل �أجهزة الإعالم اخلا�صة بحزب �شا�س ُطلب من الأتباع عدم �رشاء �سوى املنتجات التي حتمل ختم
عتريات بيت يو�سف .وي�ضاف �إىل ذلك �أن �صحف حزب �شا�س؛ على �سبيل املثال يوم ليوم ،قد ن�رشت
قوائم ب�أ�سماء اجلزارين الذين يبيعون منتجات �سفاردميية كو�شريية.
 63ها �آرت�س (العدد الأ�سبوعي) ،يف  11فرباير .2000
Ibid. 64

 65مع الأ�سف مل نتمكن من الو�صول �إىل م�صادر تعر�ض ب�صورة تف�صيلية رد فعل احلاخامات الأ�شكناز جتاه
احلاخام يو�سف ،لذا فقد اعتمد الكاتب على بع�ض خرباته اخلا�صة وتقارير من �صحف �إ�رسائيلية.
Ibid. 66

 67ملزيد من التفا�صيل ،انظر:
Z. Zohar, “lehachsir ʻAtara leJoschna- haChason schel haRav Ovadiaˮ: 170- 90.
 68ذُكر يف املي�شنا« :بدخول �شهر �آب يجب على املرء �أن يزهد يف البهجة» ).(Fasten daleth, vav
O. Yosef, Sche’elot veTschuvot- Jabbiʻ Omer, Band 6, Paragraph 43. 69
Z. Zohar, “lehachsir ʻAtara leJoschna- haChason schel haRav Ovadiaˮ: 170f. 70
Ibid. 71

 72للمزيد عن العالقة بني احلاخام كوك واحلاخام �أوزيل ،انظر:

B. Lau, “haRav B. Z. ʻUsiel: Achdut ha’Uma biSde haHalacha [Die Einheit der
Nation auf dem Gebiet der Halacha]ˮ, in: Schne ʻEvre haGescger – Dat veDatijim
beReschit Darka schel Jisra’el [Auf beider Seiten der Brücke: Religion und Staat
in den frühen Jahren Israels] (Jerusalem, 2002): 297ff.

 73مقولة خطبة التعيني للحاخام �أوزيل ،نقلاً عن:
B. Lau, “haRav B. Z. ʻUsiel: Achdut ha’Uma biSde haHalachaˮ: 298.
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 حتى وفاته1936 ) الذي كان منذ عام1960 -1873(  املق�صود هنا احلاخام ت�سيفي ب�ساخ فرانك74
: انظر.احلاخام الأكرب يف القد�س

Z. Zohar, “lehachsir ʻAtara leJoschna- haChason schel haRav Ovadiaˮ: 447,
Footnote 35.

O. Yosef, Sche’elot veTschuvot- Jabbiʻ Omer, Band 5, Yoreh decah (Lehrt 75
Erkenntnis): Paragraph 3.
O. Yosef, Sche’elot veTschuvot- Jabbiʻ Omer, Bemerkung (Notice) 33. 76
Z. Zohar, “lehachsir ʻAtara leJoschna- haChason schel haRav Ovadiaˮ: 174f. 77

 الذي، بالإ�ضافة لذلك يحكي احلاخام عوفاديا يو�سف عن حاخام يدعى احلاخام �سلمان �شوجي �أفودي78
. و�أن املرء ميكنه �أن يتزوج حتى �أول �آب،�أخربه �أن مثل هذا القرار مل ي�صدر من احلاخام حاييم
 كما �أن �شا�س. �أي «حماة التوراة» من ال�سفاردمي،) ا�سم �شا�س م�شتق من العربية �سفاردمي (�شيمروي توراه79
. مما يعطي �شا�س قيمة �أكرب يف �أعني الناخبني،أي�ضا
ً � يف العربية ت�سمية للتلمود
.2001  �سبتمرب13  يف، اجلل�سة ال�ساد�سة للكني�ست احلادي ع�رش،Divrei ha-knesset 80
Haaretz, 24 April 1997. 81
N. Horowitz, “Schas veZionut – Nituach Histori [Schas und Zionismus: eine 82
histoische Analyse]ˮ in: Kiwunim chadaschim (2 April 2000); M. J. Aronoff,
“Myths, Symbols and Rituals of the Emerging Stateˮ, in: Silberstein, Laurence J.
New Perspectives on Israeli History. The Early Years of the State (London/New
York, 1991).

.�صهيونيا
 الذي �صنف �شا�س على �أنه حزب حاريدي ولي�سArian وكذلك �أريان
ًّ
A. Arian, The Second Republic: Politics in Israel (New York, 1998): 136.
: انظر، احلركات الدينية/ للمزيد عن الأحزاب83

M. Friedman, haChevra haCharedit: Meqorot, Megamot veTahalichim [Die
charedische Gesellschaft: Quellen, Ziele und Prozesse] (Jerusalem, 1991);
A. Ravitzky, Messianism, Zionism, and Jewish Religious Radicalism (Chicago, 1996).

.9 :27  هنا ي�ستند احلاخام �شاخ على ال�سفر اخلام�س من �أ�سفار مو�سى84
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E. M. Schach, sefer avi ˋezri [Mein Vater ist meine Hilfe] (Tel Aviv, 1960): 12. 85
A. Ravitzky,  وميدنا.1992  نوفمرب3  بتاريخ،» اجلريدة احلاريدية (يئتيد نيئمان) �أي «الوتد املوثوق منه86
 بنقا�ش مف�صل عن عالقة احلاريدميMessianism, Zionism, and Jewish Religious Radicalism

.بدولة �إ�رسائيل

. الف�صل الثاين: راجع يف ذلك87
: انظر، للمزيد عن ا�ضطهاد احلاخامات ال�سفاردمي يف ت�سل�سل ال�سلطة بالأجودات ي�رسائيل88
G. S. Schiff, Tradition and Politics of Israel (Detroit, 1977): 120f.

 بل يدور الأمر حول �رشح وتف�سري مباديء، يف هذا املو�ضع ال يتناول الأمر و�صف ميالد حزب �شا�س89
: انظر، للمزيد عن ن�ش�أة حزب �شا�س.حزب �شا�س كحزب حاريدميي

A. Ph. Willis, Sephardic Torah Guardians: Ritual and the Politics of Piety: 190ff;
F. G. Neugart, Die alte Herrlichkeit wiederherstellen: Die Schas- Partei in Israel,
Schwalbbach, 2000: 35ff.

A. Ph. Willis, Sephardic Torah Guardians: 193. 90
R. Kook, M. Harris, G. Doron, “In the Name of Our G-D and Our Rabbi: The 91
Politics of the Ultra- Orthodox in Israel”, in: Israel Affairs 5 (1998): 7f.
A. Ph. Willis, Sephardic Torah Guardians: Ritual and the Politics of Piety: 200. 92
Ha- modia, 14 June 1992. 93
A. Ph. Willis, Sephardic Torah Guardians: Ritual and the Politics of Piety: 201. 94
Yatad Ni’ man, 3 November 1992. 95
Ibid. 96

.1989  �إبريل7  يف، عدد نهاية الأ�سبوع، ها �آرت�س97
O. Kamil, “The Synagogue, Civil Society and Israel’s Shas Partyˮ, in: Critique: 98
Journal of Critical Studies of the Middle East (Spring 2001), no. 18: 58f.

: انظر، فيما يتعلق بتمويل حزب �شا�س بوا�سطة �أموال الدولة99

Tseler, R. “Mechira schel Mahapecha [Der Verkauf der Revolution]ˮ, in: Schas –
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Etgar hajisraʼelijut [Schas – Die Herausforderung des Israelismus] (Tel Aviv,
2001): 213ff.

 100احلاخام يو�سف يف معاريف ،يف  6دي�سمرب .1992
M. Friedman, “The State of Israel as a Theological Dilemmaˮ, in: The Israeli 101
State and Society: Boundaries and Frontiers (New York, 1989).

 102معاريف ،يف � 26إبريل .1998
 103للمزيد عن اخلالف مع الق�ضاء ،انظر :معاريف ،يف  19مار�س  ،1999وتقرير القد�س.
املوقع الإلكرتوين.http//jrep.com/info/Ovadia/ :
 104حقيقة فقد �أربكت مواقف قيادة �شا�س املجتمع الإ�رسائيلي ،وهو الأمر الذي يف�رس ملاذا اعتربت املقاالت
ال�صحفية والعلمية �شا�س مبثابة «مع�ضلة» .انظر:

Y. Peled, “Ethnic exclusionism in the periphery: the case of Oriental Jews in
Israel’s development townsˮ, in: Ethnic and Racial Studies, vol. 21, no. 4 (July
1998).

Deric in cal haMischmar, 8 August 1989. 105
Ibid. 106

جمموعة ال�سكان �أي :ال�سفاردمي الذين يدعمون حزب �شا�س ،ومثلت هذه املجموعة بال �شك بعد
عام  1992امل�صدر الرئي�سي لناخبي �شا�س .حتى ذلك الوقت كان �شا�س يدين بنجاحاته االنتخابية بالكامل
للأ�صوات احلاريدميية ،انظر يف ذلك:

R. Baum- Bnei, “Tenuʻa charedit-zionist? [Charedisch- Zionitische Bewegung?]ˮ,
in: Schas Etgar haJisraelijut [Schas-die Herausforderung des Israelismus] (Tel
Aviv, 2001): 118-120.

Derci 1998. 107

 108درعي يف �أوالبان �شي�شي (ا�ستوديو يوم اجلمعة) ،برنامج يف التليفزيون الإ�رسائيلي ،القناة الثانية ،يف
 27مار�س .1998
 109درعي يقتب�س من ظهوره ال�شهري يف الفيديو اخلا�ص به املعنون �( Ani ma’ Aschimأنا �أتهم!).
 110درعي يف معاريف ،يف � 29إبريل .1998
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Ani ma’ aschim. 111

 112للمزيد عن �أ�صل درعي ،انظر:

Y. Nir, Arieh Derʻi - ʻAlijah, Maschber, Keʻev [Arieh Derʻi: der AUfstieg, die
Krise und der Schmerz] (Tel Aviv, 1999): 29-44.

 113عمل درعي كوكيل وزارة الداخلية يف ثمانينيات القرن الع�رشين ،وبعمر التا�سعة والع�رشين توىل  -منذ
عام  1988حتى عام  1993ك�أحد �أ�صغر ال�سيا�سيني يف تاريخ دولة �إ�رسائيل  -من�صب وزير الداخلية ،لذا
أي�ضا مبثابة الطفل املعجزة.
فكان يعد � ً
 114يف  11يوليو  2000مت تخفي�ض مدة ال�سجن لثالث �سنوات.
� 115أوري زوهار كان �أحد �أ�شهر فناين املالهي واملخرجني الإ�رسائيليني� .صدم زوهار الر�أي العام العلماين
حينما اعتزل عام  1978احلياة العامة .عاد جمد ًدا �إىل الدين خزار بت�شوفا ،فتحول الفنان �إىل حاخام.
وبارتفاع جنم حزب �شا�س املتزايد ،ميز �أوري زوهار نف�سه ب�أنه املدافع عن ال�ش�أن ال�سفاردميي يف �إ�رسائيل.
وهاجم اندماج اليهود الأ�شكناز يف الفكر العلماين ،ودافع عن ال�سفاردمي باعتبارهم الذين يج�سدون
اليهودية احلقيقية .وقد ُعرف مبواعظه التب�شريية املوجهة لغري املتدينني من اليهود؛ بهدف �إعادتهم جمد ًدا
لليهودية .وميكن حتميل خطبه من � www.radio10.co.ilأو طلبها على �شكل �رشائط فيديو.
 116انظر يف ذلك :تقرير القد�س ،ن�سخة الإنرتنت ،يف � 12إبريل .http: //jrep.com/info/Ovadia/ :1999
 117وفقًا لت�رصيحات �أتباعه ،فاحلاخام قدوري البالغ من العمر مائة عام كان من �أ�صول عراقية ،واعترب منذ
عام � 1992أكرب مت�صوف يف ع�رصه.
E. Bick, “The Shas Phenomenon and Religious Parties in the 1999 Electionsˮ, in: 118
Israel Affairs, vol. 7, Nr. 2/3, 2000: 65f.

 119قبل انتخابات الكني�ست عام  1992وعام � 1996أر�سلت قيادة �شا�س مئات الآالف من التمائم ب�صيغ
مباركة من احلاخام قدوري واحلاخام عوفاديا يو�سف� .إال �أن مثل هذه التمائم قد مت منعها ب�أمر ق�ضائي
نوعا؛ من �أنواع الر�شوة االنتخابية .لذا فقد �أر�سلت قيادة �شا�س يف
بعد انتخابات عام 1996؛ لأنها متثل ً
انتخابات عام  1999نف�س عبارات الربكة بدون �أن تطلق عليها ا�سم قالدة .يف هذه ال�صيغ املباركة قام
احلاخام قدوري واحلاخام يو�سف مبباركة النا�س وحثهم على انتخاب حزب �شا�س .انظر يف ذلك:

E. Bick, “The Shas Phenomenon and Religious Parties in the 1999 Electionsˮ:
63, footnote 10.

 120برنامج انتخابي ل�شا�س�ُ ،سجل يف  13مايو .1999
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 121خا�ضت �أحزاب العمل االنتخابات م ًعا مع حركتني �أخر َيينْ ؛ حركة جي�رش اخلا�صة بديفيد ليفي وميماد
اخلا�صة مبايكل ميلخور .وقد كونت القوى الثالث قائمة انتخابية م�شرتكة حتت ا�سم .Yisrael Achat
E. Bick, “The Shas Phenomenon and Religious Parties in the 1999 Electionsˮ: 122
56f.
 123ميدنا E. Bick, “The Shas Phenomenon and Religious Parties in the 1999 Electionsˮ:
 56ffبتحليل مف�صل عن انتخابات الكني�ست لعام .1999

 124امل�صدر :موقع الكني�ست على الإنرتنت.www.knesset.co.il ،
 125من الوا�ضح �أن الأمر يف هذا املو�ضع ال يتعلق با�ستعرا�ض املناق�شات املتعلقة باملجتمع املدين ،و�إمنا يدور
الأمر هنا اعتما ًدا على هذا اجلدال حول تف�سري �أ�سباب جناح حزب �شا�س يف �إ�رسائيل .وتعتمد املقاالت
النظرية املختلفة على  ،Hegel, Marx & Gramsciكما متتد يف احلا�رض حتى Bobbio, Taylor and
.Cohen and Arato
O. Kamil, “Rabbi Ovadi Yosef and His Culture War in Israelˮ: 50. 126
B. Kimmerling, “Elites and Civil Societies in the Middle Eastˮ, in: Elites, 127
Minorities and Economic Growth (1999): 57.
Ibid.: 15. 128
Ibid.: 58. 129
O. Kamil, “Rabbi Ovadi Yosef and His Culture War in Israelˮ: 61. 130

 131يعر�ض ليفي بالتف�صيل كيف ا�ستطاع حزب �شا�س حتى بداية الت�سعينيات �أن ميثل من وجهة نظر الدولة
أي�ضا لل�سفاردمي العلمانيني الذين �أرادوا «الهوية
البديل ال�سلمي �سواء لل�صهيونية املت�شددة للجو�ش امونيم �أو � ً
امليزراحية» كقطب م�ضاد للهوية الأ�شكنازية ،انظر:

G. Levi, “veToda leAschkenasim …. haPolitika schel Etnijut misrachit beJisra’el
[Und Dak den Aschkenasim: die Politik der Mizrachi- Ethnizität in Israel]ˮ,
unpubulished Master’s (Universität Tel Aviv, 1995).

وزيرا للثقافة والتعليم يف حكومة باراك
 132فعلى �سبيل املثال اهتم يو�سي �رسيد؛ رئي�س حزب مرييت�س ،باعتباره ً
 ،1999بح�رص املوارد املالية حلزب �شا�س ،الأمر الذي �أدى �إىل ن�شوب جدال حاد يف �إ�رسائيل طالب احلاخام
يو�سف يف �إطاره باقتالع �رسيد .ولهذا اجلدال ،انظر :ن�سخة معاريف ،بتاريخ  19مار�س  ،2000وYedioth
 ،Ahronothبتاريخ  20مار�س  ،2000وكذلك ها �آرت�س ،بتاريخ  28مار�س � ،2000صفحة .4
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 133من املثري لالهتمام كيف �أ�سهم ال�سيا�سيون املح�سوبون يف �إ�رسائيل على الي�سار ال�صهيوين يف حتويل املرجعية
الدينية للحاخام يو�سف �إىل مرجعية �سيا�سية .فزاروه يف بيته وطلبوا منه امل�شورة �أو الدعم خلطهما ال�سيا�سي.
فكان على ر�أ�س قائمة زوار احلاخام يو�سف عدد من ال�سيا�سيني؛ مثل �شيمون برييز ،و�أفراهام بورج،
و�أرييل �شارون ،وبنيامني بن �إليعازر ،وغريهم.
 134بالن�سبة لتمويل حزب �شا�س وم�ؤ�س�ساته ،انظر.R. Tseler, “Mechira schel Mahapechaˮ :
 135ما يبدو للوهلة الأوىل �أن التمويل املايل �أقل مقارنة بالأعوام من عام � 1985إىل عام .1991و هو الأمر الذي
ماليا م�ؤ�س�سات �أخرى ُمن�ش�أة حديثًا بوا�سطة حزب �شا�س
ميكن تف�سريه �أن وزارة الثقافة والتعليم كانت تدعم ًّ
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