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  كتب بالعبرية
  

  نهاية حكم النخبة اإلسرائيلية
  )كيتس شلتون هأحوساليم(

______________________________  
  باروخ كيمرلنغ

  .صفحة 124. 2001كيتر، : القدس
  

 The Invention and: يعالج كتاب باروخ كيمرلينغ اجلديد، الذي يصدر بموازاة كتابه املهم

Decline of the Israeliness: The State, Society and the Military (University 

of California Press, forthcoming 2001) "]الدولة : اختراع وسقوط الكينونة اإلسرائيلية
يطلق كيمرلينغ على هذه النخبة، بوحي . موضوع انهيار النخبة اإلسرائيلية"] واجملتمع والعسكر

كلمة مركبة من أوائل حروف الكلمات ": أحوسال"األميركي، صفة رائعة هي  Waspمن مصطلح 
هذه هي اخلصائص األيديولوجية .... قوميةأشكنازية، علمانية، اشتراكية، عصبية : العبرية

  .والثقافية للنخبة اإلسرائيلية
يهوشواع هو . ب. أ(أن تكون غير أشكنازي وتنتمي إىل هذه النخبة  من املمكن طبعاً  

أبراهام بورغ كوّن رصيده (ومن املمكن أن تكون متديناً وتنتمي إليها ). النموذج لهذا املسعى
ومن املمكن طبعاً، كما كانت احلال منذ عدة ). اخلاصية املزدوجةالسياسي الكبير بفضل هذه 
وللحقيقة فإن . وتنتمي إليها أيضاً ) أمنون روبنشتاين، وتومي لبيد(أعوام، أن تكون غير اشتراكي 

كيمرلينغ يوافق على أن العضو يف هذه النخبة كان لفترة طويلة ليبرالياً، واليوم، وخصوصاً منذ 
ن الهستدروت بإيعاز من يتسحاق رابين، بات هذا العضو حمافظاً حمدثًا أن فكك حاييم رامو

(neo conservative) بكل معنى الكلمة.  
يصدر مؤلَّف كيمرلينغ يف إطار سلسلة يعود سبب إصدارها، أو تفسير جناحها إىل أزمة 

نة األخيرة ويف خضم هذه األزمة العميقة، التي اكتسبت زخماً خالل الس. حكم النخبة األحوسالية
وبحجوم مرّوعة مل نحلم بها، أي احلرب الشاملة ضد الكفاح الفلسطيني من أجل التحرر الوطني، 

الذين يحاولون تفسيرها بمصطلحات " [حراس األسوار"جند هناك اهتماماً متزايداً بها من جانب 
                                                            

    يف اإلنترنت) 1/10/2001" (هآرتس"مترجم عن العبرية من موقع صحيفة:  
http://www.haaretz.co.il/hasite/objects/pages/PrintArticle.jhtml 
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الهتمام النرجسي وتعاظم خالل السنة املاضية أيضاً اجتاه ا]. اجتماعية أو جغرافية أو اقتصادية
  .هناك عدد من الكتّاب، ممن حتقق كتبهم أرباحاً طائلة، يعيش من هذا االهتمام –" أنفسنا"بـ

إن ميزة مناقشة كيمرلينغ تكمن يف كونه يربط نهاية حكم النخبة األحوسالية بالبنى 
ل وتوسيع واملقصود بذلك طبعاً هو، يف األساس، االحتال. التي أقامها أرباب هذا احلكم أنفسهم

على التوايل  –ويجب أالّ ننسى أن شمعون بيرس ويغآل ألون وموشيه دايان . االستعمار االستيطاين
ويصف كيمرلينغ إنشاء . كانوا هم الذين بدأوا هذا املسار الرهيب –وباألسلوب املاكر لكل منهم 

الرمزية الوثيقة غوش إيمونيم بأنه أعمق وأخطر شرخ أصاب هذا احلكم، على الرغم من العالقة 
  .بين عامل غوش إيمونيم وعامل النخبة األحوسالية

إن كيمرلينغ ليس يسارياً، بحسب املفهوم الذي كان متبعاً لتعريف أعضاء اليسار حتى 
إن . ويف مرحلة معينة حدث حتول. ، أي أعضاء حركة العمل واملعسكر االشتراكي1967سنة 

ألن ما كان مدرجاً يف جدول األعمال، على األقل " ارياًيس"مؤرخاً حمافظاً كيعقوب تلمون يعتبر 
وهنا على صفحات هذه الصحيفة نشر تنبؤاته التي . ، هو النقاش بشأن االحتالل1967منذ سنة 

 –كما يشير كيمرلينغ، أصبح التماثل بين األحزاب االشتراكية . وفعالً. تتحقق يوماً بعد يوم
ين ال جمرد مسألة ثقافية أو عاطفية، بل أيضًا مسألة الديمقراطية احلاكمة واملشروع الصهيو

. إن عامل حزب العمل مل يتسامح، يف أي وقت من األوقات، مع مفهوم التعددية. أيديولوجية عميقة
واجملهود الكبير الذي وظفته هذه احلركة يف بناء جتانس يف اجملتمع اإلسرائيلي أدى إىل نتائج 

ل التمرد ضد هذه احلركة إىل جتمع قوى ضخم لليمين ومل يقتصر األمر على حتو. مريرة
  .اإلسرائيلي، بل إن روح حركة العمل أنتجت، منذ بدايتها تقريباً، قيماً عنصرية

والتناقض بينه وبين " العمل العبري"كانت أنيتا شابيرا أول مؤرخة تشير إىل تطور مفهوم 
االشتراكيين املتغطرسين الذين كانوا  وليس أدّل على ذلك من الشباب اليهود. القيم االشتراكية

ويف هذا الصدد، اعتبر زعران . يقلبون عربات الباعة الفلسطينيين يف شوارع يافا يف الثالثينات
" ألقته"غوش إيمونيم، الذين كانوا يعيثون فساداً يف سوق اخلليل، أنفسهم حملة املشعل الذي 

  .الشبيبة األحوسالية
، نقطة 1973عمار االستيطاين، التي بدأت يف رأيه سنة يعتبر كيمرلينغ عملية االست

فمنذ ذلك احلين، تمحور النقاش العام واالصطفاف السياسي . التحول بالنسبة إىل حركة العمل
وكان ذلك هو املقياس الوحيد الذي يصنف بموجبه املرء . فقط" املناطق أو السالم"والرمزي حول 

يطاين، الذي قضى على أي أمل بالتوصل إىل تسوية قائمة على وفعًال فإن هذا العمل االست. يسارياً
عدم فقدان األكثرية اليهودية يف : دولتين لشعبين، قد تم بدعم من حركة العمل، مع حتفظ واحد

هكذا، فمنذ اللحظة التي نمت فيها األكثرية اليهودية . دولة إسرائيل، مهما تكن حدودها اجلديدة



  131، ص )2002 شتاء( 49، العدد 13المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية قراءات

 

3 
 

، وظهر يف األفق إمكان حلصر )االحتاد السوفياتي سابقاً بفضل الهجرة اجلماهيرية من(
، إىل جانب زوال االحتاد السوفياتي كعامل توازن ضد )اتفاق أوسلو(الفلسطينيين يف جيوب 

أحياناً والليكود " العمل"التوسع األميركي، انضم احلمائم بجموعهم إىل اإلجماع الذي يقوده 
  .من النخبة األحوساليةأحياناً ُأخرى، ودائماً برئاسة زعيم 

يصف كيمرلينغ التحالفات التي تقيمها النخبة األحوسالية من حين إىل آخر وصفًا 
). مثالً، الصلة بين غوش إيمونيم وحركة العمل(وهو ينجر وراء وصف العالقات الثقافية . صحيحاً

احلريديم، وضد وبحسب رأيي فإنه ال يالحظ أن هذه التحالفات ضد الفلسطينيين، وضد املتدينين 
، تشكل جمتمعة معركة يائسة تخوضها النخبة األحوسالية للمحافظة على )شاس(الشرقيين 

موفاز ضد : يكفي أن نذكر املعركة الغربية التي نشبت بشأن تعيين رئيس أركان جديد. هيمنتها
ئيسًا ر) ال شمعون بيرس(عندما انتخب موشيه كتساف " جماعتنا"فيلنائي، أو صدمة التي حلت بـ

ترفض  –التي مل تهتز هيمنتها قط على الصعيد الرمزي  –للدولة، كي نفهم أن النخبة األحوسالية 
  .إخالء الساحة

املعركة بشأن صورة : هناك أمثلة أُخرى، مسلية بدرجة أقل، ويذكرها كيمرلينغ ذكراً عابراً
ذه املعركة حظيت احملكمة ويف ه. بكل معنى الكلمة" أحوسالية"كانت تلك معركة . احملكمة العليا

وال يتوقف األمر على أن تركيبتها أحوسالية بشكل استفزازي، بل إن . العليا بأوصاف ال تستحقها
األعمال القانونية التي توالها أعضاؤها قبل التعيين املنشود ملنصب قاضي حمكمة عليا مل 

مل يمض . العاجي املقدسي تشمل، يف أي وقت من األوقات، اجتياز الطرقات املوحلة خارج البرج
أي منهم وقتاً، حتى كقاضي استدعاء أو كمحام جنائي، مع فئة السكان غير األحوسالية الضخمة، 

وعالوة على ذلك، عندما يتعلق األمر . التي يبتون يف شأن حبسها بصفتهم الهيئة القضائية العليا
، تتصرف احملكمة "ة غير الديمقراطيةالقبيلة الديمقراطية ضد القبيل"بمسائل دستورية لها عالقة بـ

العليا كأنها أنشئت من قبل منظمة هشومير، وترتعد يد القاضي، كما قيل لنا، كلما تعين عليه 
االعتراف بحق الديراين وعبيد، املعتقلَيْن من دون حماكمة، يف مقابلة مندوب الصليب األحمر، أو 

م يف السكن يف بلدة حمظور دخولها على االعتراف بحق شخص عربي ابن البلد منذ ثمانمئة عا
  .العرب

وخالفاً ليهوناتان شابيرا، الذي ألف كتاباً ممتازاً عن سقوط حركة العمل، وزئيف 
شطرنهل، الذي مل يتمكن يف أي وقت من األوقات، لدى قيامه بعملية تصفية حسابات غاضبة مع 

ة لالشتراكية يف جوهرها، فإن شوفينية حركة العمل، من فهم طبيعتها االستيطانية املناهض
 Zionismكيمرلينغ فهم يف كل أبحاثه، منذ كتابه الرائد  and  Territory "] الصهيونية
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، العالقة "التأريخ اجلديد"، الذي شكل انطالقة ملا وصفه بِـِني موريس الحقاً بـ)1983"] (واألرض
  .ما يحيط بهابين سيطرة األحوساليم على األراضي  وبين سيطرتهم على الدولة و

أصدقائي وإخواين، (من املهم أن نذكر، يف هذه األيام، أن كثيرين جداً من األحوساليم 
) واجلامعة، حمبي موزار ومطربي غفعطرون] الشبيبة الطالئعية احملاربة[زمالئي يف الناحل 
عالقة إن العالقة بين توسيع مساحة الدولة وانهيار األحوساليم ". البلبلة"مرتبكون من شدة 

ليس يف اإلمكان إدارة دولة ديمقراطية لليهود توجد فيها عداوات كثيرة إىل هذا احلد من . حتمية
. دائمة) إقليمية وثقافية واقتصادية(دون إقامة حتالفات ألغراض حمددة بهدف صد مطالبات 

: ية للتسويةمن دون أن نناقش اآلن األهداف النهائ(من أجل التوصل إىل تسوية أوسلو : وأمثلة لذلك
وهذا . حاول رابين إقامة حتالف مع العرب مواطني إسرائيل) السيطرة على املياه والطرق واحلواجز
لكن شاس . من جهة أُخرى، أقام رابين حتالفاً مع شاس. التحالف كلّفه حياته يف نهاية األمر

ذات الطابع  ومع أن ميرتس، احلركة. أثارت معارضة قوية من جانب قسم كبير من األحوساليم
األحوسايل األكثر وضوحًا، تعاونت مع شاس وحاييم رامون على تفكيك الهستدروت، إالّ إنها بنت 
رصيدها السياسي، خالل األعوال الثمانية األخيرة، على التحريض ضد شاس واملتدينين 

  .، حتى نشوب االنتفاضة"ألد أعداء األحوساليم"احلريديم، 
إن . ك الذريع كقائد سياسي كان دليالً على العمى األحوسايلويف هذا الصدد، فإن فشل برا

وال يقتصر األمر على أن غطرسته . براك كان قد انتهى أمره قبل ذهابه إىل كامب ديفيد بوقت طويل
أنسته حقيقة أنه انتخب بأصوات معسكر، التجانس فيه أقل من التجانس بين السييرت متكال 

معسكر جنود "ويويل تمير، بل إن حماولته تعبئة ] األركانوحدة العمليات اخلاصة يف هيئة [
كانت ") شعب واحد، خدمة علم واحدة("بمساعدة التحريض ضد املتدينين احلريديم " االحتياط

مل يعد ساري املفعول، وأنه " كلنا يذهب إىل االحتياط"إصراراً أعمى على عدم فهم أن نظام القيم 
لهذا السبب فشل هذا . هود غير األحوساليم للنخبة احلاكمةيف أية حال ليس أقوى من عداء الي

غوش إيمونيم، : إن كيمرلينغ يعدد التصدعات التي ظهرت يف حكم النخبة األحوسالية. التحالف
هذه اجلماعات . املتدينين احلريديم، الشرقيين وشاس، الهجرة من روسيا، العرب املسلوبي احلقوق

، أو، بتعبير أدق، فإن إنشاءها كجماعات تابعة للنخبة ومعتمدة كلها أنشأتها النخبة األحوسالية
عليها، جماعات تشكل احتياطاً من املقترعين يف مقابل الوالء لها، حوّلها إىل قوة حتررت يف 

  .مرحلة ما من احلاجة إىل تقبيل يد األحوسايل
ابه لعرض اقتراح إنه يكرس جزءاً مهماً من كت. بيد أن كيمرلينغ متفائل لهذا السبب بالذات

بناء دولة متعددى الثقافات، لها نشيد وطني جديد، وعلم جديد، وجيش حمترف ال يُسمح : بديل
إن كيمرلينغ شخص ليبرايل صادق وحقيقي، وقليل الثقة . ألفراده بدخول احلياة السياسية
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مل ألتق . لكتروينوقد خضنا كثيراً من اجملادالت احلادة بواسطة البريد اإل. باملقوالت الراديكالية
  .قط شخصاً شديد التفاؤل مثله

" اليساريين"إذا نظرنا إىل . هذا الزمن زمن رديء للفكر النقدي، أو هكذا يبدو األمر أحياناً 
على أنواعهم، ممن يمألون أعمدة الصحف بكتابات ضد الكتابة النقدية، يجوز الظن أن شيئاً ما 

والفكر النقديين مل يكونا يف أي وقت من املرغوب فيهما يف واحلقيقة أن  الكتابة . جديداً يحدث هنا
كان ثمة أعوام قام فيها . ينهشون أعقابهما" يساريون"األدبيات العبرية، وأنه كان ثمة دائماً 

واليوم يقوم به . سنيه به] موشيه[وكان ثمة أعوام قام فيها تالمذة . أعضاء مبام بهذا العمل
اليساريين "تتلمذ على يد مبام أو سنيه، وبعضهم اآلخر كان من سابقون، بعضهم " نشطاء سالم"

ومهما يكن من أمر، فإن الدولة، كبنية تعمل ليل نهار على ." القدامى ممن اهتدوا إىل احلقيقة أخيراً 
وهذا التقسيم للعمل يجّرد طبعاً مفهوم . باستمرار" حراس األسوار"الدفاع عن شرعيتها، قد مولت 

  .لكن القرن الثامن عشر وىل منذ زمن بعيد. الهالة املقدسة احمليطة به من" الوعي احلر"
هذا، ومن ناحية صدور الكتاب يف زمن يعتبر النقد فيه رديئًا، فإن مؤلَّف كيمرلينغ 

، التي يرئس حتريرها "اإلسرائيليون"لقد بدأت سلسلة . املتسم بالصراحة هو نقطة ضوء يف الظلمة
بدء االنتفاضة الثانية، وهي تشكل أعمق تراجع ملا كان يسمى  غدعون سامت، بالصدور قبل

إن بعض املنشورات التي صدرت يف هذه ]). نتنياهو[شرط أن يكون ضد بيبي " (معسكر السالم"
كثير من املداعبة للنزعة النرجسية؛ استجابة لهاجس ": التعب"السلسلة يلبي حاجة القراء يف زمن 

الفجيعة أم : ما املشترك بيننا"؛ "إىل أين نسير؟"؛ "ماذا نحن؟"؛ "؟من نحن"؛ "أنفسنا"االشتغال بـ
ويف هذا الصدد، فغن عنوان كتاب كيمرلينغ ومضمونه يشكالن نقيضًا " أملانيا أم الصهيونية؟

إن ". أي إسرائيليين؟: "ويعلن بصوت عال" اإلسرائيليون"فالكتاب يظهر يف سلسلة . تدميرياً للسلسلة
، وثيق الصلة بالعالقة بين هذا الكتاب وهذه "األحوساليم"دعه كيمرلينغ، املصطلح الذي ابت

  .السلسلة
  

  يتسحاق الؤور
  
  

 



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx  
 


