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 مقّدمة

اها 
َ
بجامعة شيكاغو في الواليات  1995الروائي اإلسرائيلّي أبراهام يهوشواع سنة في ُمفتتح محاضرة ألق

ّية، قال: "لو كنُت مليونيـًرا وطلبت مّني جامعة مرموقة التبّرع بمبلغ من املال، لفعلُت ذلك ميركاملّتحدة ال 

 سأجمع باحثي
ُ
ن من بشرط وحيد: أن ُيخّصص املال لتأسيس كرس ّي لدراسة "هندسة الهوّية"، حيث

جاهات لدراسة إمكانّية كبح الهوّيات القومّية
ّ
 .1"وتغييرها مختلف االت

ن هذه المنية 
ُ
ُحلم تجريبّي لـ"فولكنر" الدب اإلسرائيلّي كما وصفتُه النيويورك تايمز في  محضلم تك

ا أبداُه الصهاينة بمشكالت الهوّية اإلسرا ال من  ،ئيلّيةأحد أعدادها، بل تجاوزْت ذلك لتعكس َهوًسا مستمرًّ

 مرجعّياتها الّدينّية بمساربها امللتوية فقط، بل من ناحية امل
ُ
لها  تغيراتحيث

ّ
املوضوعّية ملستويات تشك

 ا. السياس ّي أيضً 

هذا الَهوس،  بوساطتهاوال تخفى عن املتأّمل في الخطاب الصهيونّي املعاصر عوامل كثيـرة يمكُن أن نفهَم 

لتا اإلسرائيليّ يل ووحدة املجتمع أّن إسرائ -وأهّمها–من بينها 
ّ
 الخارجيّ "الخطر  أساس على البداية منذ تشك

تي ستتحّدد مالمح  /العربّي 
ّ
ذي كان املحّرك الساس ّي لشعارات الوحدة الدينّية والقومّية ال

ّ
الفلسطينّي" ال

بعَد أن فشلت السردّية الدينّية وسردّيات االضطهاد في بناء أفق متين  خاّصةوبالهوّية اإلسرائيلّية وفقها، 

ىح أو–يمكن أن تتحّرَك داخلُه الدولة الناشئة وأن تقنع العالم 
ّ
بمشروعّيتها الخالقّية  –نفسها تـ

 والتاريخّية. 

ت لذلك،
ّ
  إسرائيل ظل

ُ
 تناقضاتها وتطمس داخلها وحدة لتضمَن  وجودها يهّددُ  دائم عدّو  عن تبحث

تي الكثيـرة الداخلّية
ّ
 وانفجارها، ظهورها مّرة من أكثـر في اإلسرائيليّ  - العربي الصراع وتيـرة خفوت أتاَح  ال

 حقيقة أمام الصهيونّية الرومنسّية خطابات تهاوت أن بعَد  اإلسرائيليّ  للمجتمع الهجينة املعالم لتتّضـح

ذي والعنصرّي  الدموّي  االستعمار
ّ
عقود من الصراع املستمّر، ظّل فيه  والط تجاهله على العالم أصّر  ال

ر الدائم بين املكّونات الت هذاهذه التناقضات و  سويغالخطاب الصهيونّي املعاصر داخل دائرة محاولة ت
ّ
وت

تـي  الوديبّية"تقوم على العالقة الدينّية والقومّية للهوية اإلسرائيلّية ثّم تحويلها إلى نظرّية للـخصوصّية 
ّ
ال

ذي إلههم وإرضاء ناحية، من لما إلىتربط اليهود بفلسطين، وتمّزقهم الدائم بين إشباع حاجتهم 
ّ
 يمارس ال

تي جابهت الصهاينة  وغص إعادة في)...(  أخرى  ناحية من الب دور 
ّ
 بمفردات الوائل،للمعضالت النظرية ال

انعكاسات  حضبعّدها م 3الداخلّية تناقضاته املعاصر الصهيونّي  الخطاب سّوغ النحو، هذا وعلى 2."أدبّية

اتّية  اعنُصرً بل  الوديبـّي،لهذا التمّزق 
ّ
 وخصوصّيتها الثقافّية.اإلسرائيلّية  Subjectivitéمن عناصر الذ

                                                           
 . 89. ص1998، شتاء 54، العدد مجلّة الكرمل، )مترجم( هندسة الهويّة في زمن السالم، حسن خضر ،أبراهام يهوشواع1

 . 88المرجُع نفسه، ص2

 ألشكينازيّة )يهود الغرب( الّتي سيطرت على مفاصلالّدارسين الّذين حاولوا تناول المجتمع اإلسرائيلّي داخل أفقه التكويني، وإلى ما لفت انتباههم من تناقضات مثل التناقض بين النخب ا من نُشير هنا إلى ما أشار إليه عدد3

هم رأس مال بشرّي لتأسيس الدولة ورميهم في أسفل السلّم االجتماعّي؛ أو التناقض بين يهود إسرائيل الّذين انخرطوا في عدّ االكتفاء ب جرىالدولة وشّكلت مالمح المشروع الصهيوني الحديث، والمزراحيم )يهود الشرق( الّذين 

سرائيلي؛ أو التناقض إلتي يوفّرها المجتمع االشتات( الّذين خيّـروا البقاء في مجتمعاتهم األصليّة بعد أن رأوا أّن هذه المجتمعات توفّر لهم بيئة اندماجيّة أفضل من البيئة الّ  مشروع الدولة طوًعا أو قسًرا، ويهود الدياسبورا )يهود

لعلمانيين الّذين ينادون بالمشروع القومي اإلسرائيلّي. وقد ساهمت مجمل هذه التناقضات في تشكيل مالمح الهوية اإلسرائيليّة، بين اليهود األصوليين الّذين يؤّكدون ضرورة يهوديّة الدولة وأساسها الديني، واإلسرائيليين ا

  بإعادة النظر فيها. مها أسويغوانعكست على الخطاب الصهيونّي المعاصر، سواء تعلّق األمر ب
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ف لم مركزّي  شعار إلى يوم بعد ايوًم  اإلسرائيلّية الخصوصّية نظرّية تحّولت الحقيقة، وفي
ّ
 عنَد  يتوق

تنافر مكّونات الّداخل اإلسرائيلّي، بل تجاوز ذلك نحو تحّوله إلى  عنصر رئيس ّي من العناصر  مواراة حدود

تي يستنُد إليها الخطاب اإلسرائيلّي في ت
ّ
تي يدافع عنها والجهاز املف سويغال

ّ
ذي تستنُد هوماتجرائم الّدولة ال

ّ
ّي ال

 4عهد وشعب هللا املختار والرض املوعودة(إليه ويتأّسس في مجمله على مكّونات ميثّية )أهّمها مقولة ال

ذي يبدأ مع السبي البابلّي سنة 
ّ
قبل ميالد  597وتاريخّية )مرتبطة في أغلبها بسردّيات االضطهاد الزلّي ال

 أواخر النصف الول من القرن العشرين(.  في املسيح  ليصل إلى اإلجرام النازّي ووقائع الحرب العاملّية الثانية 

خّي في الخطاب الصهيونّي الحديث واملعاصر في إعادة بناء ياندماُج الُبعدْين امليثّي والتار سهم أوقد 

فيه  يتحّول سردّية اضطهاد ضاربة في الِقدم وممتّدة في الزمن التاريخّي ومتجاوزة إّياه إلى زمن أسطوري 

َدة   جماعة إلىالتاريخ الدينّي  َدة  مؤمنة بإله واحد إلى تاريخ قومّي لجماعة  ُموّحِ
مؤمنة بأرض واحدة  ُموحَّ

 ا ملشروع الوحدة القومّي. عليها أن تعوَد إليها تصديًقا للوعد اإللهّي وتحقيًق  خرجت منها لسبب أو آلخر وصار

ئمة في على  الرغم من محاولة الخطاب اإلسرائيلّي الدا–ا في أكثـر من مناسبة مع ذلك، بدا واضـًح 

أّن هذه السردّية قد فقدت صالحّيتها التاريخّية والخالقّية، ال  –تقديمها وفق نسق معّين من االنسـجام

ذي يشعر بتناقض مزاعمها مع واقع أمر دولة إسرائيل القائم على أبشع 
ّ
بالنسبة إلى اآلخر غيـر اإلسرائيلّي ال

ذي تفّجرت أنواع االحتالل والتهجيـر واالستيطان العنيف فحسب، 
ّ
بل بالنسبة إلى الّداخل اإلسرائيلّي ال

تي تقّدمها إسرائيل عن نفسها غير ُمقنعة لُه أيضا. وقد ساهم تفّجر 
ّ
تناقضاته وصارت الرواية الرسمّية ال

إسرائيل خطًرا على املحيطين بها فقط، بل على اليهود واإلسرائيلّيين  ّد هذه التناقضات في ظهور أصوات ال تع

 أنفسهم. 

أّما بالنسبة إلى العرب، فقد يبدو التحّول من النظر إلى هذه الدولة من الخارج وفق منطق الصراع 

ل ممكنات الفهم الدقيق لهذا الكيان؛ إلى النظر إليها من الّداخل وفق البنـى السياسّية 
ّ
ذي قد يعط

ّ
ال

لت على أساسها، غريبا عّنا وعن ثقافت
ّ
تـي ظّل واالجتماعّية والثقافّية التي تشك

ّ
نا السياسية والدينّية ال

ا محًضا قائًم أا موضوع إسرائيل في إطارها موضوعً  ا على خطابات دينّية وقومّية نقيضة للخطاب يديولوجيًّ

هّجر من أرضه 
ُ
الدينّي والقومي اإلسرائيلّي، وفي أحسن الحوال على التعاطف مع الشعب الفلسطينّي امل

ع هذا الكيان، بعد فشل ُمجمل الحلول السياسّية والعسكرّية ورفص أّي شكل من أشكال التطبيع م

ن 
ّ
العربّية في إيقاف توّسع دولة االحتالل، لتظّل اإلجابة العربّية الوحيدة املمكنة عن سؤال: "كيف تتمك

 عن ارتباطاتها العاملّية والدعم ال 
َ
ما إلى ّي املستمّر لها و ميركإسرائيل في كّل مّرة من بسط هيمنتها؟"، الحديث

ا  ملقوالت ُدوغمائية أخرى مثل الحتمّية وفًق  –بعد أن أّجلت الصراع–ذلك من شعارات تؤّجُل الفهَم 

ذي لم تُعد فيه اإلجابة عن هذا السؤال ممكنة خارج دراسة 
ّ
والعودة ووعد هللا الحّق وغيرها؛ في الوقت ال

ل الذاتّية 
ّ
تـي الصهيونّية داخل إسرائي Subjectivitéكيفّيات تشك

ّ
نتجة لهذه الذاتّية ال

ُ
ل ودراسة النساق امل

ضِعفة بتناقضاتها 
ُ
تحّولْت إلى بديل نموذجّي اجتماعّي ومواطنّي طمست من خالله الدولة الذاتّيات الخرى امل

                                                           
4Régine Azria : Le judaïsme, Édition La Découverte, Paris, 1996. P. 10 – P.14.    
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فهم هذه  خارجا املختلفة ملشروِعها القومّي، ولم يُعد فيه بناء أفق سياس ّي وثقافّي متجاوز إلسرائيل ممكنً 

 ة وتفكيكها.  الذاتيّ 

  5سفيرسكي مارسيليوبين املحاوالت الجدّية في تناول الكيان الصهيونّي من هذا الجانب ما حاولُه  ومن

ذي قارب فيه الذاتّية الصهيونّية مستفيًدا من مجلوبات  6("ثقافيّ  تحّول )نحو  إسرائيل بعَد "ما في كتابه 
ّ
ال

ها  اراصًد  اإلسرائيلّية الذاتّيات من دقيقة نماذج على وُمعتمًدا والثقافّية جتماعّيةالعلوم اال 
ّ
كيفّيات تشكل

وتحّولها من خصوصّية ثقافّية ممكنة قبل إسرائيل إلى خادمة للمشروع الصهيونّي االستعمارّي داخلها، 

 ُم 
ً

كها  حاوال
ّ
تي يعني تفك

ّ
ك هذه الذاتّية ال

ّ
ذي يمكن في سياقه أن تتفك

ّ
 بالنسبة-رسم بعض مالمح الفق ال

ذين  -إليه
ّ
 هي مشروُع اضطهاد أضّر بالفلسطينيين ال

ُ
وازوال إسرائيل من حيث

ّ
 تلك من مطرودين ظل

ِمَعت أن بعَد  أنفسهم وباليهود ،1948 منذ املنطقة
ُ
 املختلفة اليهودّية الثقافية الخصوصّيات علّيةاف ق

تـي أنتجتها الصهيونّية املعاصرة؟ وما  أشكاُل  فماهذا املشروع ودولته.  صلحةمل
ّ
تي السردّياتالذاتّية ال

ّ
 ال

"؟ إسرائيل بعد"ما  عن للحديث االئًم م اأفًق  الذاتية هذه تفكيك يكون  وكيف الذاتّية؟ هذه إليها استندت

 التجاوز؟ لهذا اأساًس  وحدهُ  الثقافيّ  الحّل  يكون  أن يمكُن  مدى أّي  وإلى

 

 :
ا

ل النموذج الصهيونّي أوًل
ّ
 الذاتّية اإلسرائيلّية ومسارات تشك

ات / املوضوع" بعّدها 
ّ
لئن حاولت الورثودوكسّية البنيوّية في سّتينّيات القرن املاض ي القضاء على "الذ

ات والذاتّية La disparition du sujetمجال البحث الفلسفّي وإعالن اختفائها )
ّ
ل موضوع الذ

ّ
(، فقد مث

 إعادة النظر في التصّورات النطولوجّية 
ُ
محوًرا أساسّيا من محاور الّدرس الفلسفّي املعاصر ال من حيث

ذات وتقديم قراءة نقيضة لها تعيد امل
ّ
ر فيه فحسب، بل تجعُل من إلى ا نزلةالقديمة لل

ّ
لهامش ّي والالمفك

اتّية سؤال ال
ّ
ذي يمكن من خالله فهم املجتمعات الرأسمالّية الحديثة  Subjectivitéذ

ّ
الساس النظرّي ال

ذي تقّدم به نفسها. 
ّ
ذي هي عليه وعلى النحو ال

ّ
تي جعلتها على النحو ال

ّ
 وتفكيك الُبنى ال

الفلسفة؟( وقد كانت لعمال ميشال فوكو )أركيولوجيا املعرفة( وجيل دولوز وفيليكس غاتاري )ما هي 

اتّية ب هميةوجاك الكان الثر الكبيـر في إعادة ال 
ّ
ات داخل أفق معرفّي ال يتعامل مع الذ

ّ
ها وصفإلى مفهوم الذ

ذي يمكن أن تنتمي إليه الذات، بل بعّدها نتاًجا 
ّ
اتّية ال

ّ
بنية جاهزة أو مغلقة يتحّدد على أساسها نوع الذ

نة 
َ
ْيت

َّ
نتجة لذاتّيات تحّددها السلطة بمختلف أشكالها  Processus de subjectivationملسارات من الذ

ُ
امل

نتاجها مستويات مختلفة منها النفس ّي والسياس ّي واالجتماعّي والخالقّي. غير أّن هذه املستويات إوتتقاطع في 

 هيإأثناء عملّيات في ها معطيات كاملة ومنتهية وصفنفسها ال تحضر ب
ُ
اتّية، بل تحضر من حيث

ّ
 نتاج الذ

                                                           
سانيّات والبحث االجتماعّي في جامعة مارسيليو سفيرسكي: باحث إسرائيلّي معاصر مناهض للصهيونيّة ومناصر للقضيّة الفلسطينيّة. محاضر في الّدراسات الدوليّة في مدرسة اإلن 5

ماعّي رابطا بين الفلسفة السياسية األوروبيّة النقديّة )جيل دولوز وفيلكس ه التركيز على البُنى الّتي يتشّكل وفقها العمل السياسّي والتحّول االجتاتعوولونغونغ. يحاول في موض
(؛ و"أغامبين 2010الكتب ومن أهّمها "دولوز والنشاط السياسي" ) من غاتاري( ونظريّات ما بعد االستعمار. اهتّم بدراسة الشرق األوسط والصراع العربي اإلسرائيلّي. صدر له عدد

 (. 2012واالستعمار" )
 .(2016 : منشورات المتوسط،ميالنو، إيطاليا) 1ط، )مترجم( ما بعد إسرائيل )نحو تحّول ثقافي(، سمير عزت نصار ،مارسيليو سفيرسكي 6
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ما بينها ومتناقضة في بعض الحيان، خاضعة في الغلب العّم إلى  مكّونات غير مكتملة ومتفاعلة في

 احتياجات السلطة وإلى مشروعها متعّدد الوجوه في إخضاع املجموعة املسّماة رعّية أو شعًبا أو مواطنين. 

أفق بناء موقف نقدّي من  ولئن كانت املجلوبات النظرّية للتصّور الدولوزّي قابلة للتوظيف داخل

تي يمكن أن يعثر فيها البحث السوسيولوجّي على حّد أدنى من 
ّ
تي أنتجتها املجتمعات الغربّية ال

ّ
الذاتّية ال

االنسجام االجتماعّي واملواطنّي وحّد أدنى من الحرّية كما رسمت حدودها الديمقراطّية الغربّية، فإّن قابلّيتها 

ذي انسـحبت مختلف للتوظيف قد تتوّسع عندما ي
ّ
ق المر بدراسة مجتمع مثل املجتمع اإلسرائيلّي ال

ّ
تعل

اتّيات املكّونة له إلى الظّل مل
ّ
ذاتّية صهيونّية واحدة تحّول معها اليهود اإلسرائيلّيون من ممكنات  صلحةالذ

ّدام  للمشروع الصهيونّي.
ُ
 ثقافّية مختلفة إلى خ

اتّية ا
ّ
ل مفهوم الذ

ّ
ذي قارب من خالله مارسيليو سفيرسكي ففي هذا اإلطار، مث

ّ
علّية الساس النظرّي ال

مرتبط بتجاوز  الّول املعاصرة في املجتمع اإلسرائيلّي، وهو ما أتاَح لُه أمرْين أّولّيْين وأساسّيْين:  الصهيونّية

ذي يديولوجيّ اإلشكال ال 
ّ
 فهوّية ا،ومنتهيً  امنغلًق  امفهوًم  بعّده إليه امنظوًر  الهوّية مفهوم يطرحهُ  أن يمكن ال

له اكتمل جاهًزا معطى وليست ،للمجتمع سابقة ليست املجتمع
ّ
ل عن بمعزل  تشك

ّ
 كانت وإذا املجتمع، تشك

اتّية. أّما  يديولوجيّ ال  السلطة مشروع سوى  الهوّية تكون  فلن كذلك
ّ
ذي يوّجه مسارات إنتاج الذ

ّ
 الثانيال

ق
ّ
رين بعضمن  الدولوزّي للتصّور  يديولوجّيةال  التوظيفات بعض بنقد فمتعل

ّ
شيمون  مثل الصهاينة املفك

ذي حاول ت Shimon Navehنافيه 
ّ
ه خصوصة وصفعنف دولة االحتالل وطابعها العسكرّي ب سويغال

ذي تندرج فيه هذه التصّورات من إسرائيلّية يجُب احترامها، 
ّ
دون إيالء أّي أهمّية لألفق اإلنسانوّي ال

 لقيم التي تنتصُر إليها، وأهّمها الحرّية. الفلسفية ول

ْيتنة 
ّ
ا بكيفّيات "إنتاج ذاتّية  Subjectivationإّن سؤال الذ  جوهريًّ

ٌ
في التصّور الدولوزّي والغاتارّي مرتبط

، وهو ما يجعل من دراسة ذاتّية الفرد une subjectivité de groupe’La production d "7مجموعة ّما 

 
ّ
ق )موضوع فلسفة الذ

ّ
ات( غيـر ممكنة خارج دراسة ذاتّية املجموعة )موضوع الفلسفة السياسّية( سواء تعل

بعّدها مشروًعا مناقضا لذاتّية مجموعة أخرى. وعلى هذا الساس  مالمر بعّدها مشروع هيمنة وإخضاع، أ

 ال ُيمكن لألداء االجتماعّي لألفراد في حياتهم اليومّية بما يحمله هذا الداء من أبعا
ً

 د ثقافّية أن يكون معزوال

تي تحكُم املجتمع ونظام الحياة فيه. 
ّ
 عن الُبنى السياسّية ال

ذي يمكن 
ّ
ه أن نقارب حياة الفراد من بولئن حاول سفيرسكي تأكيد هذْين الُبعدْين في كتابه: الُبعد ال

ذي يمكن أن نقارب 
ّ
ُق بناحية، والُبعد ال

ّ
ه بنية الُسلطة السياسّية من ناحية أخرى، فإّن أهمّية بحثه ال تتعل

ذي بذلُه 
ّ
ذي قام به ملقاربة املجتمع اإلسرائيلّي، بل باملجهود امليدانّي والتوثيقّي ال

ّ
فقط باملجهود النظرّي ال

ق بحياة الفراد( تخدُم آلّيات  -ها أمثلة "ميكرو عّد تماعّية أساسّية يمكن في تقديم نماذج اج
ّ
سياسّية" )تتعل

ق باستمرارّية الُسلطة(، ويمكن تقسيم هذه النماذج  -"ماكرو 
ّ
حسب أربعة فضاءات تندرُج بسياسية" )تتعل

ُه(، والفضاء التربوّي )املدرسة(، والفضاء  االجتماعّي )البيت(، والفضاء ضمنها وهي: الفضاء العام )املتنـزَّ

                                                           
7Frédéric Rambeau, Deleuze, Guattari et les apories de la subjectivation politique. Site « Implications Philosophiques », Publié le 14 juin 
2013.  
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تي يتناولها وفًق 
ّ
تي السياس ي )مكتب االقتراع(، وستتشكل نماذج الذاتية ال

ّ
ا لهذه الفضاءات والكيفيات ال

ت بها في السياق اإلسرائيلي.
ّ
 تشكل

 

 ه ممارسة سياسّية تخدم  الصهيونّية وصفالتنـّزه  ب

من الفكار املفيدة للصـّحة واملرّوحة عن النفس قد يبدو الخروج في نزهة بعد العمل أو آخر السبوع 

ا مع والبعيدة كّل الُبعد عن أّي طابع سياس ّي بالنسبة إلى أّي إنسان، لكّن مارسيليو سفيرسكي ال يّتفق كثيرً 

ق المر بإسرائيل، إذ ُيع
ّ
" )نزهة آخر السبوع( من Tiyulimالـ"تيوليم /  ّد فكرتنا عن التنـّزه عندما يتعل

ق هذه النزهة العادا
ّ
تي يقوم بها اإلسرائيلّيون. وال تتعل

ّ
 –كما هو الحال في أّي مجتمع طبيعيّ –ت الساسّية ال

تي يمارسها اإلسرائيلّيون 
ّ
غيـر وعي، بوعي أو ببعادة اجتماعّية محمودة، بل بواحدة من أهّم آلّيات الهيمنة ال

لت
ّ
 "طابًعا وصفب ذلك أّن ممارسة التنـّزه في املجتمع اإلسرائيلّي تشك

ُ
ها ممارسة سياسّية استراتيجّية تأخذ

ا" من خالل عملها على تحويل كّل لقاء مع الطبيعة )الرض( إلى مناسبة الستحضار السردّيات  8طقسيًّ

رى فلسطينّية سابقة لدولة إسرائيل، وتجربة املقّدس 
ُ
التوراتّية والقومّية الصهيونّية تجاه محو وجود أّي ق

)دوركايم( بطريقة معاصرة يكون فيها املش ُي أشبه بممارسة عسكرّية  l’expérience du sacréاليهودّي 

ذي دافعت عنه الصهيونية. فاملش يُء من هذا املنظور  9محّققة لشعار "اإلنسان يغزو الرض بقدمْيه"
ّ
ال

)غاتاري( وفي  Territoire existentiel"جزء من بناء الّمة" إلى جانب مساهمته في تحديد مجال الذاتية 

  توطيد وحدة العناصر املكّونة للمجتمع اإلسرائيلّي.

ا، ال ملا لُه من أهمّية في إعداد  ّد لذلك، ُيع ا إلزاميًّ
ً
التنـّزُه في البـرامج التربوّية الرسمّية اإلسرائيلّية نشاط

تي يربطفحسب أجساد التالمذة للخدمة العسكرّية اإلجبارّية
ّ
ها بينهم وبين مجال ، بل للعالقة املباشرة ال

ذين غزوا الرض على "استعادته" من أجلهم، وهو ما يجعُل من تجربة التنّزه 
ّ
ذي عمل أسالفهم ال

ّ
ذاتّيتهم ال

داخل املجتمع اإلسرائيلّي مضطلعة بوظيفتين أساسّيتْين: الولى مادّية مرتبطة بالعالقة املباشرة بالرض، 

 
ّ
قة بتمث

ّ
تي تتأّسس عليها هذه العالقة ويمتزُج فيها امليثّي والثانية ذهنّية ومعنوّية متعل

ّ
ل سردّية االضطهاد ال

 بالتاريخّي كما أشرنا. 

 

 جنـراًلت حرب في أزياء مدّرسين

تي تعتمُدها الّدول في  ّد ُيع
ّ
التعليم بمختلف مراحل تطّوره وتطّور وسائله البيداغوجّية من السس ال

ذي تنشدُه ومال 
ّ
تي تريُد أن تكّونها. تحديد مالمح املجتمع ال

ّ
ذي تبنيه، أْي املالمح العاّمة للذاتّية ال

ّ
مح الفرد ال

ق بالحالة اإلسرائيلّية، قد يحّولنا من التركيـز على الوسائل 
ّ
غيـر أّن النظر في أمر التعليم حين يتعل

ز البيداغوجّية ومدى نجاعتها إلى كيفّيات توظيف هذه الوسائل لخدمة بناء النموذج الصهيونّي 
ّ
 وهو ما رك

                                                           
 .121مارسيليو سفيرسكي، ما بعد إسرائيل، ص 8
 . 118المصدر نفسه، ص 9
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رت  10ا من تجربته في التعليم داخل إسرائيل وُمراجًعا البـرامج الرسمّيةعليه سفيرسكي مستفيًد 
ّ
تـي ُسط

ّ
ال

 وفق استراتيجّيات عسكرّية رسمتها وزارة الدفاع اإلسرائيلّي. 

السردّيات وإذا كان من الطبيعّي بناء على ما سبق أن يكون الخطاُب الصهيونّي بمرجعّياته املختلفة و 

 
ً
تي يستنُد إليها مبثوث

ّ
ا في هذه البـرامج املقّننة لتهيئة الشباب للخدمة العسكرّية اإلجبارّية، فإّن أهّم ما ال

ُيمكن اإلشارة إليه في عالقة باالستراتيجيات التربوّية اإلسرائيلّية أّنها حّولت املدّرسين من ُدعاة معرفة وقيم 

رائيلّي ُمهّمتهم الوحيدة إعداد الناشئة للدفاع عن املشروع الصهيونّي، إلى مجّندين في جيش الدفاع اإلس

ن ليكون ممكنً 
ُ
شترك بين وزارتْي من ا غير أّن هذا التحّول لم يك

ُ
ق بالعمل امل

ّ
دون أمرين أساسّيْين: الّول يتعل

هياكل والعمل امليداني التعليم والّدفاع وتقنينه ال في مستوى التعاون بين هرمْي املؤّسستْين بل في مستوى ال

تـي تضمن بناء 11وأدّق تشّعباته وتفاصيله
ّ
ل هذا التعاون اللوجستّي والسياس ّي البنية التحتّية ال

ّ
، ويمث

تي تتيُح إمكانّية تحقيق 
ّ
 باآللّية ال

ُ
التعليم اإلسرائيلّي على أساس نموذج الذاتّية الصهيونّي. وأّما الثاني فيرتبط

ابع اإلثنّي والعنصرّي لدولة إسرائيل إلى طابع ديمقراطّي هذا النموذج في 
ّ
مين، وهي تحويل الط

ّ
أذهان املتعل

ا يضمن االستمرارّية املادّية  وخصوصّية ثقافّية. وعلى هذا الّنحو يستحيل التعليُم اإلسرائيلّي جهاًزا عسكريًّ

ا يسّوغ بقاأيللسلطة، و  تي كرّي وال ها، ولطاملا تعاضد الجانبان )العسءديولوجيًّ
ّ
يديولوجّي( في بناء إسرائيل ال

 نعرفها. 

 

ا صبح إبراهيم عليه السالم ليبـراليًّ  العائلة اإلسرائيلّية: عندما ي 

تـي تتأّسُس عليها وصفليس من الغريب أن يكون النموذُج اإلبراهيمـيُّ ب
ّ
ه من املرجعّيات الدينّية الولى ال

 12اإلسرائيلّية، غير أّن "اإلرث البوّي اإلبراهيمّي" على حّد عبارة سفيرسكياليهودّية حاضًرا لدى العائالت 

 
ً

ل االجتماعّي اإلسرائيلّي املعاصر إلى عملّية تحوير تجعُل منُه معادال
ّ
ا للدولة. يخضُع في التمث  موضوعيًّ

ة نداء هللا في فكرة التضـحية اإلبراهيمّية القائمة على تلبي Projectionويتجّسُد ذلك من خالل إسقاط 

تقديم ابنه قربانا لُه ومطاوعة االبن لُه على فكرة تلبية الولياء اإلسرائيليين نداء الّدولة من خالل تشجيع 

تي تجّسد إرادة  –وفق هذا املنظور –أبنائهم على الخدمة العسكرّية، بطريقة تجعل من الدولة 
ّ
ال اآللّية ال

ل الّناس. وفي املستوى العملّي، يتعاضُد هذا اإلسقاط مع ، بل هي هللا نفسُه فحسب هللا في الواقع
ّ
في تمث

ذي تعيد الدولة رسم مالمحه بوسائلها اإلجرائّية املباشرة من خالل الوصم 
ّ
منطق الثواب والعقاب ال

طة ال على كّل من يرفض الخدمة العسكرّية، بل على عائلته أيضً 
ّ
ا. وال االجتماعي والعقوبات املالّية املسل

ل االسرائيلّي ميكو 
ّ
ما  حضن هذا الرفض في التمث

ّ
رفض مدنّي ُحّر لخدمة عسكرّية واجبة فحسب، وإن

 
ً

  لخيانة النموذج اإلبراهيمّي. يتجاوز ذلك ليتحّول إلى رفض مماثل لرفض إرادة هللا ويستحيل معادال

                                                           
مثل "اإلزراخوت" وهو كتيّب يهتّم بمبادئ المواطنة اإلسرائيليّة. وورد فصل "المدّرس" يُفّصل الكاتُب القول في هذه البرامج معتمًدا على بعض النماذج المدرسيّة اإلسرائيليّة  10

 نثروبولوجيّة. لتحليل الثقافّي والمقاربة األذي يمثّل نموذج الذاتية الثاني الّذي يتناوله الكاتب أقرَب إلى السيرة الذاتيّة الّتي تتحّول فيها الوقائُع الشخصيّة إلى عيّنات ل( الّ 171 – 125)
 حسب نسبة تالميذهم الّذين يتوّجهون إلى الجيش بعد إكمال دراستهم الثانويّة أو الجامعيّة. بيصُل هذا التعاون في بعض األحيان إلى حّد رصد مكافآت ومنح خاّصة لألساتذة  11
عدم إحالة مارسيليو سفيرسكي عليهما، وتحويله  من رغمعلى الاإلبراهيميّة نجدُ في هذه الفكرة أثًرا ألفكار دوركايم في علم اجتماع األديان ودراسات مارسيل موس عن الّديانات  12

 هما شكلْين من أشكال السلطة في المجتمع.وصففكرة استحضار المقّدس إلى فكرة استحضار الّدولة ب
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درَج كتاب سفيرسكي عموًم 
ُ
ا ضمن ائيلّية خصوصً ودراستُه للعائلة اإلسر  ،اوفي حقيقة المر، يمكن أن ن

ق بالدولة وباإلنتاج مباشرة ما ُيسّمى بدراسة "الجهزة ال 
ّ
تي ال تتعل

ّ
يديولوجّية للسلطة"، أي تلك الجهزة ال

جين وبناء تاإلنتاج الّول من خالل تهيئة أذهان املن متغيراتبل بإعادة إنتاج  –وفقا للتصّور املاركس ي–

خضوعها إلى النموذج ب، وهو ما تفعلُه العائلة اإلسرائيلّية 13نتاجاإل اقتناعهم بوظيفّية دورهم في عملّية 

تحويلها للنموذج اإلبراهيمـّي من نموذج متعال  يتضّمن قيمة رمزّية وإيمانّية إلى نموذج ليبرالّي بالصهيونّي، و 

له يخدم أهداف الدولة وحاجتها املادّية لبسط هيمنتها واستمرار سلطتها على املقّدس وكيفّية ت
ّ
مث

Perception  وتجربتهExpérience . 

 

اخب  اإلسرائيلّي وديمقراطّية اًلحتالل
ّ
 الن

: باآلتيُه وغتطرُح الديمقراطّية املعاصرة أكثـر من إشكال معرفّي وأخالقّي مرتبط بسؤال مركزّي يمكن ص

"إلى أّي مدى يمكن أن يعني توفير اآللّيات الديمقراطّية تحقيق الديمقراطّية وأهدافها؟"، وفي الحالة 

اإلسرائيلّية تضاف إلى هذا السؤال أسئلة كثيرة أخرى من بينها وأهّمها "كيف يمكن أن تكون دولة احتالل 

ذي ديمقراطّية وقادرة على بناء نموذج ديمقراطي منسـجم مع املواثيق 
ّ
الدولية لحقوق اإلنسان في الوقت ال

تمارس فيه أبشع أنواع العنصرية والعنف؟" و"كيف تكون اإلدارة الديمقراطّية ملجتمع فرض باالحتالل أن 

ينضوي على جسدْين اجتماعيين: بقايا جسد فلسطينّي قديم، وجسد إسرائيلّي حاول احتواء الجسد 

قة المر، تبدو ديمقراطية االحتالل اإلسرائيلّي في ظاهرها من القديم بعد أن يئس من إبادته؟". وفي حقي

أمكننا  –يقول سفيرسكي–مليون ناخب(  15أكثـر الديمقراطّيات تنّوًعا، فإذا ما نظرنا في فئات الناخبين )

 يتقسيمها إلى أربع فئات رئيسّية: اإلسرائيلي
ً

ذين يقيمون في إسرائيل ثانيً ي، الفلسطينين اليهود أوال
ّ
ا، ن ال

 يالفلسطيني
ً
ة ثالث

ّ
ذين يقيمون في املناطق املحتل

ّ
ا. ويمكن للقارئ بسهولة ن الفلسطينيون رابعً يا، والالجئن ال

ن من ناحية، يأن يالحظ أّن هذه الفئات املزعومة ليست في الحقيقة سوى فئتْين أساسّيتْين هما: اإلسرائيليّ 

تي فرضها علييوالفلسطيني
ّ
على الرغم من أّن الفئات  ،هم االحتالل من ناحية أخرى ن في الحاالت املختلفة ال

 الفلسطينّية املذكورة ال تتمّتُع بالحقوق نفسها وليست لها املواقف السياسّية نفسها. 

يم فئات الناخبين و يمه لالنتخابات اإلسرائيلّية عند حدود تقو مع ذلك، ال يقف سفيرسكي في تق

لحدث السياس ّي، بل يناقش مسألة االنتخاب في حّد ذاتها، حسب انتمائهم أو موقعهم من ابوتقسيمهم 

تي تضفي نوعً وصفب
ّ
ا من الشرعّية القانونّية على الدولة اإلسرائيلّية، ها اآللّية السياسّية الرئيسّية ال

ها وصفا( وشرعّية الدولة )غير القانونية به منتخبً وصفوتطمُس الفرق بين شرعّية الحاكم )القانونية ب

ا من مصادر شرعية من يديرها  قائمة على االحتالل(، فتستحيل ديمقراطية أجهزة الدولة مصدًرا أساسيًّ

 حول شرعّية الدولة نفسها.  ةالقديم ناقشةفي إطار تغييب امل

                                                           
يديولوجيّة للسلطة بناء على فكرة لتوسير نفسهُ يؤّسس تصّورهُ لألجهزة األلئن استفاد مؤلّف الكتاب في بناء هذه الفكرة من بحوث لويس ألتوسير في هذا المجال وأحال عليه، فإّن أ 13

رجوازية، وهو آلية من آليات بسط هيمنتها على المجتمع، بمعنى يكون فيه ونطونيو غرامشي ومفاُدها أّن التمييز بين العام والخاص هو تمييز من داخل قانون البأللفيلسوف اإليطالّي 
يديولوجية الّتي تبسط من خاللها الدولة نفوذها وتصّوراتها. وفي السياق الّذي نحُن فيه تضطلع ا من األجهزة األخيارات الدولة( جهازً بته بأنّهُ خاص بعدم انضباطه الخاص )الّذي يوهم نع

 العائلة اإلسرائيليّة بهذا الدور.
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اتّية اإلسرائيلّي نزلوعلى هذا الساس يكون االنتخاُب بم
ّ
تي تتّوُج تحّقق نموذج الذ

ّ
ة املمارسة السياسّية ال

قة بحياة الفراد اليومّية –لُبنى امليكرو وتربط بين ا
ّ
قة  –والُبنى املاكرو  ،سياسّية املتعل

ّ
سياسية املتعل

ذي تنشدُه.يبك
ّ
 14فّية إدارة الدولة لشؤونها ومشروعها في بناء املجتمع ال

 

ا:  مكنات تفكيك نموذج الذاتّية الصهيونّي ثانيا  ما بعَد إسرائيل وم 

ذي حاول به مارسيليو 
ّ
ك الُبنى الرئيسّية التي يقوم عليها بالقدر ال

ّ
سفيرسكي في هذا الكتاب أن يفك

 
ً

 عبارة "ما بعد إسرائيل" من دائرة نموذج الذاتّية الصهيونّية، حاول رسم أفق لتفكيك هذا النموذج ناقال

الواقع يجُد مالمحُه الولى في  (To After Israelوصف وضعّية ثقافّية ممكنة في املستقبل إلى دائرة فعل )

اإلسرائيلّي نفسه ويمكن أن يتحّول إلى ممارسة ثقافّية يمكن من خاللها تحطيم نموذج الذاتّية اإلسرائيلّي 

ذي رسم مالمحُه  Profanationاًلمتهان تجاوز إسرائيل، مستنًدا في بناء هذه الرؤية إلى مفهوم  من ثمو 
ّ
ال

ذي يع
ّ
)امتهان  Acts of profanationأفعال االمتهان  ّد املعاصرة الفيلسوف اإليطالّي جيورجيو أغامبن ال

تي يحضر بها( أساًس 
ّ
ا لطرائق العيش التـي يمكن أن تعيد لإلنسان املقّدس ومختلف أشكال السلطة ال

. وعلى هذا الساس حاول سفيرسكي رصد مختلف أفعال االمتهان في املجتمع اإلسرائيلّي 15إنسانّيته املسلوبة

 سة ثقافّية واعية هدفها ضرب نموذج الذاتية الصهيونّي. تجاه تحويلها إلى ممار 

 

 امتهان النموذج الصهيونّي: إسرائيلّيون ضّد أنفسهم

ذي نتناوله ب
ّ
ها نماذج ذاتّية مناقضة للذاتية الصهيونّية وصفتحضر نماذُج االمتهان في الكتاب ال

قت هذه الهيمنة بالفضاء
ّ
كة ملشروعها في الهيمنة. ومثلما تعل

ّ
الفعل  اتات الربعة املدروسة، فإّن ردوُمفك

ق بهذه الفضاءات أيضً 
ّ
 ها أفعال امتهان كاآلتي: وصفا ويمكن تقسيمها باملناقضة لها تتعل

املتنّزه: أخذ املتنّزهين اإلسرائيلّيين إلى بعض املناطق والُقرى الفلسطينّية املدّمرة إّبان النكبة سنة  -

 حق الفلسطينيين. بولة إسرائيل ومصارحتهم بحقيقة ما ارتكبتُه د 1948

كب  -
ُ
مين اإلسرائيلّيين تاريخ دولتهم بموضوعّية تاريخّية تكشف حقيقة ما ارت

ّ
املدرسة: تدريس املتعل

 إلى وقتنا الراهن، وتدريسهم الخصوصيات الثقافّية ملختلف مكّونات املجتمع اليهودّي.  1948من جرائم منذ 

رائيلّية برفض الخدمة العسكرّية اإلجبارّية وتربيتهم على قيم البيت: السماح لبناء العائالت اإلس -

 حرّية الضمير واالختيار. 

تي تضفي نوعً مكتب االقتراع: مقاطعة االنتخابات اإل  -
ّ
ا من الشرعّية على الدولة وتطمس سرائيلّية ال

 حقيقة أّنها دولة احتالل. 

                                                           
 . 253مارسيليو سفيرسكي، ما بعد إسرائيل، ص 14

15 Marongiu  Jean-Baptiste : La profanation du sacré comme art de vivre selon Agamben, revue Multitudes. 
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 نحو تحّول ثقافيّ 

ذي تتحّرك فيه 
ّ
ذي درسه سفيرسكي جّيدا في كتابه اإلطار العام ال

ّ
ل نموذج الذاتية الصهيونّي ال

ّ
لئن مث

تي ُيشير إلى بعضها ويقتـرح بعضها
ّ
ل اإلطار  ومن خالله الدولة اإلسرائيلّية فإّن أفعال االمتهان ال

ّ
اآلخر تمث

د ضرورته على امتداد كامل فصول كتابه وعلى ضرورة أن يفهم الّناس أّن 
ّ
ذي أك

ّ
العام للتحّول الثقافّي ال

"تغييـر املؤّسسات ال يمكن أن يكون بمعزل عن التحّول الجذرّي الضرورّي في عادات الّناس وكيفّية تعاطيهم 

ق هذا التح16مع حياتهم اليومّية"
ّ
ذي يقترحه باإلسرائيليين قبل غيرهم، وبضرورة أن يفهموا أّن ، ويتعل

ّ
ّول ال

ذي تنتجُه 
ّ
ذي أضّرت به بالفلسطينيين من خالل نموذج الذاتّية ال

ّ
دولة إسرائيل أضّرت بهم بالقدر ال

ن متجاهلة التاريخ والجغرافيا والخصوصّيات الثقافّية ملكّوناتها املختلفة واملتنافرة في بعض الحيان، وأ

لفلسطينيين املهّجرين من أرضهم ا تعاد فيه املنزلة إلىُيشاركوا في رسم مالمح أفق ثقافّي مناهض للصهيونّية 

وخلق أرضّية للتعايش قائمة على الحقوق الكاملة واملتساوية للجميع وعلى االختيار املتأّسس على اإلرادة 

 ل. حتالالُحّرة لإلنسان ال على الخيارات التعسفّية لدولة اال 

 

 إسرائيل: إمكان تاريخّي أم ترف رومنس يّ 
َ
 ما بعد

ا في انتقاده له ومناهضته ا في دراسة النموذج الصهيونّي وواضًح لئن بدا سفيرسكي في بحثه دقيًق 

ذي يجُب أن يتجّسد في 
ّ
للصهيونّية، فإّن جزمُه باستحالة وجود حّل سياس ّي وتركيزه على التحّول الثقافّي ال

ُه يضُع مهّمة تجاوز إسرائيل على عاتق املمارسة اليوميّ 
ّ
ا من ناحيتْيـن: الولى أن ة لإلسرائيلّيين يظلُّ إشكاليًّ

تي 
ّ
ف وهو يدرس نماذج الذاتية ال

ّ
ذي شعر به املؤل

ّ
ُر ذلَك بالحمل الخالقّي ال اإلسرائيليين وحدهم، وقد ُيفسَّ

دها يجُب أن تصلحُه وحدها. والثاني أّن "ما اقترحها بطريقة رّسخت لديه قناعة أّن ما أفسدتُه إسرائيل وح

سّمِ الشياء بُمسّمياتها أو استعضنا عن قولنا ه أفًق وصفبعد إسرائيل" ب
ُ
ا ما لم ن ا يظّل أفًقا ضبابيًّ ا ثقافيًّ

مس تاريخها 
ُ
تي ط

ّ
ر مغلّيان في املاء". أليست "ما بعد إسرائيل" هي فلسطين ال

ّ
"شاي" بقولنا "حشيشة وُسك

أكثر من نصف قرن؟ وعندما نقول "ما بعد" أال نجعل من إسرائيل نقطة االنطالق  والالثقافّي طوتنّوعها 

ذي لن يكون ممكنً 
ّ
دونه؟ ثّم أال يتناقُض القول من ا بناء أّي ش يء ونلغي بطريقة أو بأخرى الـ "ما قبل" ال

من البنية العاّمة للسلطة  اجزءً  بإمكانّية هذا التحّول الثقافّي مع اإلقرار بكون القلّيات الرافضة نفسها

 يديولوجّية؟ وأجهزتها ال 

تي 
ّ
إّن هذه السئلة، وأسئلة كثيـرة أخرى، ُيمكن أن تسّوغ إعادة النظر في مسألة "التحّول الثقافّي" ال

 
ً
ا بتفكيك الواقع يقترحها سفيرسكي، أو على القل أن تؤّسسها داخل أفق أكثـر واقعّية وأكثـر التصاق

تي مثلت محور النزاعات في الشرق الوسط منذ منتصف القرن املاض ي. رّبما ال 
ّ
السياس ّي لدولة إسرائيل ال

ذي يقترحُه سفيرسكي، لكن الهم هو عدم وجود ش يء ُيشبُه إسرائيل 
ّ
يكون إلسرائيل وجود داخل الفق ال

 ين لنها لم تعد تشبه نفسها هي الخرى. داخل هذا الفق، ولن نقول أن هذا الش يء سيشبُه فلسط

                                                           
 .XIIمارسيليو سفيرسكي، ما بعد إسرائيل، ص 16
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 خاتمة

كت الّداخل اإلسرائيلّي بعلمّية وموضوعّية يمكن 
ّ
تي فك

ّ
ل "ما بعد إسرائيل" واحًدا من أثرى الكتب ال

ّ
يمث

ا بالنسبة إلى الباحثين في الشأن اإلسرائيلّي وبالنسبة إلى العرب أيضً  ا. ولم يكن أن تجعل منُه مرجًعا مهمًّ

 ا بالنسبة إلى صاحبه خارج ثالثة مستويات: كيك أن يكون ممكنً لهذا التف

تي أتاحت لُه مقاربة مكّونات  -
ّ
ل الكاتب للنظرّيات السياسّية واالجتماعّية املعاصرة ال

ّ
الّول: تمث

 الدولة اإلسرائيلّية في ضوئها. 

ّية للكاتب داخل إسرائيل الثاني: البعُد التوثيقّي املمتّد على كامل الكتاب والناجم عن التجربة الذات -

 وخارجها، ما أتاح له تقديم عّينات حّية ومباشرة اعتمدها في دراسته. 

وهو ما أتاَح لُه  Identitéبدل التركيز على الهوّية  Subjectivitéالثالث: التركيز على مفهوم الذاتية  -

يديولوجّي املعاصرة، وتجاوز اإلشكال ال ا لتصّورات الفلسفة السياسية مقاربة الذاتّية اإلسرائيلّية وفًق 

ذي قد يطرحه مفهوم الهوية منظوًر 
ّ
 ه مفهوًم وصفا إليه بال

ً
لهوّيته بطريقة  اا للمجتمع ومحّددً  سابًق ا مكتمال

 قبلّية. 

تي قد تطرُحها مسألة "التحّول الثقافّي"، يظّل هذا املقتـرُح محاولة جدّية 
ّ
وبغّض النظر عن اإلشكالّيات ال

كيك ما تستنُد إليه الهيمنة الصهيونّية من مكّونات متعالقة بطريقة مباشرة مع حياة الناس اليومّية في تف

ل 
ّ
دائهم االجتماعّي داخل إسرائيل، وشهادة حّية عن مالمح أوطرائق تعاملهم مع املقّدس وكيفّيات تشك

تي يعانيها اإلسرائيلّي املعاصر، واملآزق الخالقّية و 
ّ
تـي يجُد بها نفسه عندما ينظر الشيزوفرينيا ال

ّ
التاريخّية ال

اتّية في املستقبل القريب 
ّ
ق سؤال الذ

ّ
إلى وجهه في مرآة اإلنسانّية وتراثها الفلسفّي العظيم. مع ذلك، لن يتعل

ا ويجب أن يشملهم، داخل أفق إعادة النظر في أو البعيد باإلسرائيليين وحدهم، بل سيشمل العرب أيضً 

تي حكمت نموذج الذاتّية العربّي الُبنى الدينّية 
ّ
وتحّدد رؤيتُه لذاته وللعالم وتحكمه والتاريخّية والسياسّية ال

 ا. وإلسرائيل طبعً 
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