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«قوم برگزیده»  -که شیرازه هویت صهیونیس محسوب میشود  -امنیت هس یشنات ی این
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امنیت ،یکی از بنیادیترین دغدغههای بشر ،قلب جریان اصلی نظریات روابط ب ینالمل ل
است .از زمان نگارش کتاب «تاریخ جنگهای پلوپونزی» توسط توس یدید در  055س ال
قبل از میالد تا دورهی معاصر ،همواره نگاه فیزیکی و مادی به مقولهی امنیت وجود داشته
است؛ این نگاه در قالب نظریات رئالیسم تجلی یافته است .با پای ان جن گ س رد و رش د
نظریات معناگرا ،بهویژه سازهانگاری ،رویکردهای غیرمادی به امنیت نیز گسترش یافتن د.
یک ی از ای ن رویکرده ا نظری هی امنی ت هس تیش ناختی اس ت ک ه از س ال  2552ب ا
نظریهپردازی برنت استیل ،جنیفر میتزن ،امیر لوپوویس ی و کاترین ا کین وال مط ر ش ده
است .این نظریه ضمن ارج نهادن ب ه ابع اد فیزیک ی امنی ت ،س ودای ن را دارد ک ه پ ل
هستیشناختی بین دو رویکرد مادیگرا و معن اگرا ایج اد ک رده و دو ای دهی «امنی ت» و
«هویت» را تحتعنوان «امنیت وجودی» بههم گره بزند .بنابراین مقولهی امنیت ،عمیق ا
با پاسخهایی که یک جامعه برای کیستی و چیستی خود در دست دارد ،پیوند میخورد.
از جملهی کشورهایی که در جهان معاصر ،درگیر بحثهای مستمر بر سرر ععریره هویر
ملی خرود برود  ،اسررا یس اسر چ هردغرغ د غ رهی بقرا سر ش هرغ برود عرا سرا ها امغیر
هستیهغاختی این رژیم عح الشعاع امغی فیزیکیاش قرار بگیرد ،اما رفتهرفته با اطمیغان
ً
نس ی از بقای فیزیکی ،ددار ناامغی هستیهغاختی هغ اس ؛ این د غ ه استلزاماعی کامال
متفاوت برای این رژیم دربرداهته اس چ اگر امغی فیزیکی در گرو اهراا گری برود ،امغیر
هستیهغاختی خود را در عقشنشیغی از مغاطق اهاالی دون ز  ،کرانهی باختری و جغرو
ل غان بازمینمایانغچ اگر جغگهای پیروزمغغ دیروز عضمینکغغغ ی امغی فیزیکی بود ،ایغک
مجادالت طوالنیمغت بر سر پروسهی صلح ،عامینکغغغ ی امغی هستیهغاختی اس چ این
وضعی اسرا یس را بین دوگانه جغگ و صلح گرفتار اس چ
مقالهی حاضر با روش توصیفی -تحلیلی بنا دارد تا ورای منازعات رژیم صهیونیستی با
فلسطینیها ،دریابد که زمینههای درونی ناامنی هستیشناختی این رژیم چیست؟ با توج ه
به اینکه ن اامنی هس تیش ناختی زم انی ر م یده د ک ه ی ک دول ت دریاب د داس تان
روایتشدهاش دیگر بازتاب تصویر او از خودش نیست ،میتوان این فرضیه را ط ر ک رد
که مخدوششدن روایت تاریخنگارانهی صهیونیسم از دو اسطورهی امنیتیشده «س رزمین
موعود» و «قوم برگزی ده» ،ب هوی ژه از س وی متفک ران جن بس پساصهیونیس م ،امنی ت
هستی شناختی اسرائیل را به چالس کشیده است .بهواقع با ت اریخنگ اری جدی د ،انتس اب

یهودیان ساکن اسرائیل به اسباط دوازدهگانهی یهود مورد سوال جدی قرار گرفت ه اس ت.
بخس اعظم نان از نسل خزرها در منطقهی قفق از و ولگ ا هس تند و ارتب اطی ب ا قبای ل
اولیه ی یهود ندارند؛ بخشی دیگر نیز خاستگاه اروپایی دارند .پیامد این امر ،تعلق س رزمین
فلسطین به این جامعهی اسکانیافتگان ،یک سوال جدی است .رژیم صهیونیس تی ب رای
گریز از پاسخ به این سواالت هویتی به امنیتیکردن هویت در سرزمینهای اش االی روی
ورده است.
 .1پیشینهی پژوهش

1. Brent Steele.
2. Jennifer Mitzen.
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مفهوم «امنیت هستیشناختی» که توسط نتونی گیدنز در سطح فردی طر گشته بود ،در
سال  2552با نوشتههای برنت اس تیل 3و جنیف ر میت زن 2وارد ادبی ات سیاس ی ش د؛ ل ا
ازاینجهت امنیت هستی شناختی ادبیات نوپدیدی است ،مطالع ات چن دانی در ای ن ح وزه
بهویژه در خصوص اسرائیل صورت نپ یرفته است.
استیل ( )3192در کتاب «امنیت هستیشناختی در روابط بینالملل» درصدد پاسخ ب ه
این سوال است که چرا دولتها خ ود را مجب ور ب ه تعقی ب ک نسه ایی م یدانن د ک ه
تامینکنندهی امنیت فیزیکی و منافع مادی نها نیست؟ فرضیهی استیل ای ن اس ت ک ه
این کنسها ،نیازهای هویتی دولتها را بر ورده میکنند و اگر دولته ا از ای ن ک نسه ا
سرباز زنند ،احساس هویتشان مخدوش میشود.
پرمن و هنسل ( )2532در پژوهس «امنیت هستیش ناختی رواب ط وی ژهی لم ان و
اسرائیل» با بررسی  05سال روابط گستردهی دو کشور از سال  ،3920با وجود نقس لمان
در حادثهای نظیر هولوکاست ،چرایی این روابط را در «امنی ت هس تیش ناختی» ط رفین
جستوجو میکند.
لوپوویس ی ( )2530در پژوهس «امنی ت هس تیش ناختی و رون د ص لح اس رائیلی–
فلسطینی؛ در میانهی کشمکس و حلوفصل» درصدد ریشهیابی علل شکست توافق اسلو
است و محقق ن را به ضرورتهای امنیت هستیشناختی اسرائیل و اث رات هوی ته ای
چندگانهی اسرائیل بر پروس هی ص لح نس بت م یده د .لوپوویس ی ( )2532در پژوهس

55

«ناهنجاری هستیشناختی ،برخورد هویته ا و اق دامات ی کجانب هی اس رائیل در قب ال
فلسطینیان» سعی نموده است تا علل اقدام یکجانبهی اسرائیل در ساخت دیوار حائ ل در
س ال  2551و عق بنش ینی از غ زه و بخ سه ایی از کران هی ب اختری را ب ه امنی ت
هستی شناختی این رژیم گره بزند .وجه تم ایز پ ژوهس حاض ر ای ن اس ت ک ه ب رخال
پژوهسهای فوق ،که صرفا تأثیر امنیت هس تی ش ناختی ب ر رواب ط خ ارجی اس رائیل را
نقطهی کانونی خود قرار دادهاند ،به زمینههای درونی امنیت هستیش ناختی اس رائیل نی ز
پرداخته است.
 .2مبانی مفهومی :امنیت هستیشناختی
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جریان اصلی نظریات روابط بینالملل ،موضوع امنیت را صرفا در قال ب م ادی و فیزیک ی
تحلیل میکنند و به عناصر غیرمادی بهعنوان عامل تامینکنندهی امنیت کشورها توجهی
ندارند .نظریهی امنیت هستی شناختی برخال رویکرد غالب ،بین هویت بهعن وان عنص ر
غیرمادی و امنیت پیوند برقرار میکند و معتقد است عناصر غیرمادی بیس از عناصر مادی
محرک رفتار دولتها است (نصری ،3195 ،ص .)334 .چه اینکه عناصر غیرمادی اس ت ک ه
قوامبخس هویت و کیستی و نیز تداوم و ماندگاری دولتهاست.
امنیت هستیشناختی ،حسی از ادامهدار بودن و پیوستگی و نظم در حوادث و اتفاق ات
است و بر نیاز کشورها به منزلة یک واحد منسجم و یکپارچه به تجربه ه ویتی مس تمر و
پای دار و ن ه دائم ا در ح ال تح ول اش اره دارد (اس تیل ،3192،ص .)35احس اس پیوس تگی
بیوگرافیک و ارتباط با سایر مردم دنیا اجزای ضروری امنیت هستیشناختی میباشند .افراد
هویت خود را بر پایه دستهبندیها و روایتهای هویتی ک ه از نظ ر سیاس ی و اجتم اعی
ایجاد شدهاند ،پای هگ اری م یکنن د ( .)Rumelili,2015,P.15ب رای درک مفه وم امنی ت
هستی شناختی به عنوان یک نیروی اولیه ،نیاز به شناخت رابطه بین تردید و هویت داریم.
تردید ،عمل را سخت میکند و از نجا که توان اقدام و عمل برای هویت ،بس یار مه م و
تعیین کننده است ،بنابراین تردید ،خودِ بودن و حفظ هوی ت را ب ا گ ش ت زم ان مش کل
میسازد ( .)Mitzen,2006,P.272از همینرو میتوان شرط امنیت هستیشناختی یک جامعه
را اجماع نظر و اتقان پیرامون پایههای هویتی خود تلقی کرد.
در نظریهی امنیت هستی شناختی با سواالت کلیدی از چیستی و کیستی هویت جامعه
مواجهیم .مبنای هویت هستیشناختی رژیم صهیونیستی و زیربست دولت -ملتسازی ن،

 .2.1مبانی نظری :دولت اسرائیل ،ناامنی هستیشناختی

بهبیان گیدنز ،امنیت هستی شناختی از طریق اعتقاد به درستی روایت یا گفتمان منق ول و
ابتنای ن بر اصول بنیادین مطمئن بهدست می ید ( ،2554 ،Mitzenص  .)4-1 ..روای ت و
هویت کامال با هم پیوند دارند؛ چه اینکه مردم ،از طریق روایتها حس میکنند که نها
بهعنوان افراد و بخسهایی از مجموعهها چ ه ه ویتی دارن د ( ،2535 ،Strombomص.)14 .
هویت داللت بر توانایی افراد برای حفظ داستانی دارد که دربارهی خود یا خود جمعی نقل
میشود (مک سویینی ،3195،ص .)202 .فردی که از نظر وجودی احساس ناامنی میکند ،فاقد
احساس منسجمی نسبت به پیوستگی سرگ شت خویس اس ت .ای نگون ه اف راد زم ان را
همچون رشتهای از لحظههای ناپیوسته درک میکنند؛ هر یک از این لحظهه ا تجربی ات
قبلی را چنان از تجربیات بعدی جدا میکن د و م یبُ رد ک ه دیگ ر ه یچگون ه «روای ت»
پیوستهای از زندگی بهوجود نمی ید .نوعی تجرب هی ف ردی ک ه ن را «م ر درون ی»
مینامند (گیدنز ،3130 ،ص .)31 .بن ابراین تردی دافکنی و ازمی انرف تن خخی رهی خ اطرات
ت اریخی و بح ران در ت داوم روای ت ت اریخی باع ن ایج اد بح ران هوی ت م یش ود
(مکسویینی ،3195،ص .)204 .برهمیناساس پژوهس حاضر ،بر تردیدافکنیهایی که در قالب
جنبس پساصهیونیسم بر سر صهیونیسم سایه افکنده است ،تمرکز دارد.

بنیادهای صهیونیسم و ناامنی هستیشناختی اسرائیل

پیوند دو مقوله «قوم برگزیده» و «سرزمین موعود» بر حسب «تورات مقدس» م یباش د.
حال نظریهی امنیتهستی شناختی با سوال پیرام ون هس تهی هوی ت ای ن رژی م یعن ی
«کیستی یهودیت» و تردیدافکنی در خصوص برگزیدگی این قوم و وعده داده شدن ای ن
سرزمین به افرادی ک ه خاس تگاهی در ای ن س رزمین نداش تهان د ،امنی ت ه ویتی رژی م
صهیونیستی را به مخاطره میافکند.
صهیونیسم ،یهودیت را در پیوند با دو مقولهی سرزمین موعود و برگزیدگی ای ن ق وم
قرار داده است .نگاه امنیتی ب ه س رزمین موع ود س بب ش ده ت ا تهدی دات دموگرافی ک
فلسطینیان ،برای ارزشهای دموکراتیک مورد ادعای رژیم صهیونیستی ،با امواج مهاجرت
یهودیان به فلسطین مهار شود و از سویی تالش برای برجسته سازی برگزیدگی قوم یهود
در پرتو استثناگرایی ،سبب شده تا هولوکاست را پدیدهای منحصربهفرد تلقی نمایند .در هر
دوی این موارد ،شاهد تالشهای رژیم صهیونیستی برای امنیتیسازی روایتهای تاریخی
هستیم که این هستههای هویتی را به چالس میکشند؛ از جرم انگاری انک ار هولوکاس ت
گرفته تا نادیده گرفته شدن جمعیت غیریهودی.
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نقطهی ثقل تردیدهای یادشده این است که ماهیت اجتماعی اس رائیل ،تجس ید ی ک
خاطرهی مشترک و متداوم تاریخی نیست (افتخاری ،3135 ،ص .)319 .البته بحن ص رفا ب ر
سر موضوعات تاریخی نیست ،بلکه نمادی از مبارزهی سیاسی بر سر حافظهی جمع ی در
اسرائیل است که ممکن است تعریف هویت اسرائیلی را تایی ر ده د ( ،2532 ،Yoavص.)1 .
ازهمینرو دولت اسرائیل سعی نموده تا یک روایت اصلی انتخابی و یکنواخت از خ اطرهی
جمعی گ شته را القا کند و تاریخ جمعی همگرا و متمایزی را ایجاد نماید؛ تا بهای نترتی ب
استمرار بین گ شته و حال برقرار شده و حس سرنوشت یکپارچهی سیاسی ترس یم گ ردد
( Muhanad ،Agbariaو  ،2534 ،Jabareenص.)1 .
این در حالی است که جنبس پستمدرن پساصهیونیسم اساس ا ب هدنب ال نف ی ای ن
روایتها ی کالن است .جنبس پساصهیونیسم ،روایت کالن صهیونیسم را ک ه در قال ب
اسکان «قوم برگزیده یهود» در «سرزمین موعود توراتی» تجل ی یافت ه ،ب ا تردی دها و
تشکیکها ی فراوانی مواجه ساخته و عزم خود را زیرسوالبردن اس طورهه ای ت اریخی
پرورشیافته صهیونیسم ( )2554 ،Shehoriو ارزیابی مج دد ت اریخ اس رائیل از دی دگاهی
متفاوت با روایت رسمی صهیونیس م ق رار داده اس ت ( .)2553 ،Livnehتعری ف ای نک ه
پساصهیونیست کیست ،سان نیست؛ زیرا توافق بر سر اینک ه چ ه کس ی صهیونیس ت
است ،کار سادهای نیست ( .)2554 ،Shehoriمحمل اصلی اختال بر سر تعری ف کیس تی
یهودیت و هویت ن است که محل نزاع صهیونیسم و پساصهیونیسم در اسرائیل گش ته
است .جنبس صهیونیسم سعی نموده تا با تکیه بر مقومات خاص خود برحس ب «ق انون
بازگشت» که در راستای حفاظت از قوم یهود در برابر نسلکش ی وض ع ش د ،اس رائیل
بزر را پیریز ی کند .در جهت مخالف ،پساصهیونیسم با بازخوانی روای ت صهیونیس م
و مخدوش نمودن ن درصدد بنانهادن اس رائیل دموکراتی ک در براب ر اس رائیل بزرگ ی
است که خود ،تهدید دموگرافی ک ب رای یهودی ان درب ردارد .در ای ن مس یر ب ههم ان
نسبت که صهیونیسم سعی دارد ب ا امنیت یک ردن روای ت خ ود م انع مجادل ه ب ر س ر
مبانی هویتی اش شود ،پساصهیونیسم اقدام به غیرامنیتینم ودن بنیاده ای صهیونیس م
نموده است؛ نتیجهی این اقدام ،بروز ناامنی هس تی ش ناختی ب رای رژی م صهیونیس تی
بوده است.

 .3تعریف یهودیت و ناامنی هویتی

رابطهی بیچون و چرای دو ایدهی «امنیت» و «هویت» در این اس ت ک ه نچ ه م ا را
معتقد میسازد خودمان هستیم و از دیگ ران متف اوتیم ،جزئ ی الینف ک از امنی ت اس ت
(مکسویینی ،3195،ص .)242 .در اسرائیل ،بنیاد مرزگ اری و غیریتس ازی هوی ت براس اس
نژاد-م هب است و اساسیترین مقوالت ن یهودی و غیریهودی هستند .ام ا دولت ی ک ه
یهودیان برپا کردهاند ،هنوز بر سر مساله «یهودی کیست؟» به توافقی دست نیافته اس ت
(خاکری ،3134 ،ص.)13 .
هرچند پایهگ اران اسرائیل برای ترسیم هوی ت خ ود بس یار ت الش نمودن د ،ام ا س وال از
کیستی نها از بدو تاسیس تاکنون همچنان باقی است؛ ای نک ه چگون ه مردم ی از ملی ته ا،
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در این زمینه یکی از مشکالت اسرائیل ،روبهرو شدن با ناسازگاریهای هستیشناختی
است؛ چه اینکه برخوردی ب ین هوی ته ای مختل ف اس رائیلی وج ود دارد ک ه نیازمن د
سیاستها و تدابیر غیرمشابه و حتی متضاد است .از ای نرو اس رائیل را تح ت فش ار ق رار
میدهد که تعیین کند او کیست؟ ( ،2530 ،Lupoviciص )42 .سوالی که چالس این رژی م از
بدو تاسیساش بوده است.
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قومیتها و زبانهای مختلف که از نظر م هبی متفاوت و ساکن کشورهای مختلفی در سراس ر
جهان هستند ،بهعنوان یک ملت واحد در نظر گرفته شدهاند ( ،2532 ،Jeenahص .)133 .شکا
بزرگی که تحت عنوان یهودیان اشکنازی و سفاردی در جامعهی اسرائیل دیده م یش ود،
بهروشنی مبین این ادعاست.
بحران «یهودی کیست؟» از بدو برپایی دولت یهود و با تص ویب ق انون بازگش ت در
سال  3905بروز یافت؛ زیرا به حکم این قانون هر یهودی حق بازگشت به م وطن اص لی
خود یعنی اسرائیل را داشت (خاک ری ،3134 ،ص .)32 .تصویب این قانون نشانگر ن بود که
رهبران اسرائیل میان قوم یهود و سرزمین اس رائیل ارتب اط عک س برق رار ک رده و ن را
مبنای تالشهای خود برای ملتسازی قرار دادهاند .درحالیکه یهودی ت ،خ الق یهودی ان
است ونه برعکس (رابکین ،3192 ،ص )22-23 ..و صهیونیس م ب ا وارون هنم ایسدادن ای ن
وضعیت« ،کشور» را در جایگاهی مهمتر از «یهودیان» قرار داده است.
صهیونیسم برای رسیدن به این مقصود از دو مفهوم در کتاب مق دس یهودی ان به ره
برده است :مفهوم «برگزی دگی ق وم یه ود» و مفه وم «غیرس تیزی» در مت ون مق دس.
بدینترتیب ،بخس اول تعریف هویت را که مربوط به تلقی فرد از خویشتن است ،با ایدهی
برگزیدگی قوم یهود و بخس دوم ن را که مربوط به تلقی فرد از «غیر» است ،با ای دهی
غیرستیزی در متون مقدس یهود ،پایهای دینی بخشیدهاند (شیردل ،3134 ،ص  )33-39 ..و
نوشداروی «کشور یهودی» را بهعنوان راه برونرفت از زار قوم برگزیدهی یهودی بر س ر
زبانها انداختهاند .این درحالی است که پساصهیونیسم ،استعمال کلم هی «عب ری» را ب ر
«یهودی» ترجیح میدهد؛ به این اعتبار که این کلمه به عبرانیها قب ل از پ یرش ی ین
یهودی از سوی نان اشاره دارد 41 .درص د م ردم اس رائیل در درج هی نخس ت خ ود را
«یهودی» و  42درصد «عبری» میدانند (درخشه و حسینی ،3192 ،ص .)235 .ل ا اسرائیل در
تاریخ خود فصل جدیدی با ویژگی پساصهیونیسم باز میکند ()2553 ،Livneh؛ جریانی ک ه
بیس از یک تهدید گ را برای دولت اسرائیل است و ن را با بحران هویتی روبهرو میکند
که به عناصر هویتبخس ن ضربه میزند .پساصهیونیسم ،رو اسرائیل را تضعیف میکند
و ارادهی ن برای دفاع از خود را کاهس میدهد ( .)3999 ،Wurmserبرایناس اس جنگ ی
فرهنگی در اسرائیل بر سر مفاهیم غاز گشته است.
رژیم صهیونیستی با هد نفی جریان پساصهیونیسم ،مفه وم ملی ت اس رائیلی را ب ه
رسمیت نمیشناسد و تنها «ملتی» را که برحسب قانون بازگشت بهرسمیت م یشناس د و

ح ق ش هروندی م یبخش د« ،مل ت یه ودی» اس ت ( ،2532 ،Jeenahص)3 .؛ ام ا
پستصهیونیستها ارتباط بین یهودیت تاریخی و دولت اسرائیل را انکار میکنن د .دول ت
ایده ل نها عاری از هر هویت یه ودی اس ت .نه ا چن ین دولت ی را «دول ت هم هی
شهروندان خود» مینامند ( ،2532 ،Yoavص .)1 .عالوهبراین «پس ایهودیت» ب ا رد هوی ت
یهودی  -که در عرصهی م هبی بهموازات پساصهیونیسم در حوزهی سیاسی ظهور کرده
 موجب تعمیق بحران هویت کشور و جنگ فرهنگی ش ده اس ت ( .)3999 ،Wurmserی ااسرائیل میتواند بهعنوان یک کشور صهیونیستی بدون هیچ ارتباطی با یهودیت به حی ات
خود ادامه دهد؟ (.)2552 ،Wurmser
 .4اسطورههای صهیونیسم و ناامنی هستیشناختی

اسطورهی سرزمین موعود

.4.1

هرچند سرزمین یک شیء منفعل است ،ام ا ب هعن وان شخص یت اص لی داس تان اس رائیل
خودنمایی میکند .سرزمینی که خداوند مردم خود را برای ساکنش دن در ن فرام یخوان د.
اقامت اسرائیل در سرزمین موعود نتیجهی رویداد تاریخی میثاقی است که خداوند از طری ق
ن ،طر خود را برای نجات جهان متجلی م یس ازد ( Camp ،Pikorو  ،2533 ،Meinص.)2 .
ارض موعود ،چنان در کتاب مقدس اهمیت دارد که اولین گام برای هویتی ابی یهودی ان
بهعنوان قوم خداوند بهشمار می ید (شیردل ،3134 ،ص .)93 .زمین را نمیتوان به اعراب اعطا
کرد ،زیرا از طر خداوند به یهودیان داده شده است ( .)2552 ،Wurmserل ا در نب رد سیاس ی
بر سر مرزهای سرزمینی ،نبرد بر سر خات خود یهودیت است ( ،2552 ،Zeidanص .)215 .حتی
میتوان گفت با ح عنصر سرزمین ،ش یرازهی هوی ت و حت ی دیان ت یه ودی از ه م
میپاشد (شکوری و حسینی ،3190 ،ص .)324 .هرچند صهیونیسم اساسا جنبشی سکوالر است،
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بنیادهای هویتی صهیونیسم عبارتند از« :سرزمین مق دس»« ،ق وم برگزی ده» و «کت اب
مقدس» (شکوری و حسینی فائق ،3190 ،ص .)9 .بهعبارتدیگ ر« ،یهودی ان»« ،س رزمین» و
«تورات» یک سه گانهی مقدس هستند و یهودیان فق ط در س رزمین موع ود م یتوانن د
یه ودی واقع ی باش ند ( ،2552 ،Zeidanص .)215 .زی را «هوی ت ب هواس طهی پیون د
هستیشناختی انسان به خاک و ریشههای بومیاش تعریف میشود و قط عش دن از ای ن
ریشهها سبب بیخانمانی و بحران هویت میشود» ( قاحسینی و دیگران ،3193 ،ص .)253 .در
پی تردیدافکنیهای جنبس پساصهیونیسم ،این ارتباط با سرزمین گسسته میشود.
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اما بهجهت اینکه بنیانهای هویتیاش بهشدت دینی است ،اسطورهی س رزمین موع ود،
بخس الینفک هویت ن محسوب میشود.
مطالعهی اساطیر باستانی خاورمیانه در مورد وعدهی زمین نشان میدهد که در همهی
اقوام چنین وعدهای وجود داشته است؛ بهگونهایکه اگر عبرانیان چنین وع دهای دریاف ت
نمیکردند ،حقیقتا استثنایی بودند (گارودی ،3111 ،ص .)45 .ملیکردن کتاب مقدس و تبدیل
ن به یک کتاب تاریخی معتبر توسط تاریخنگاران صهیونیسم ،نقس مهم ی در تص احب
ایدئولوژیک این سرزمین باستانی داشته است (سند ،3191 ،ص)313 .؛ اقدامی که م ورد نق د
تاریخنگاران پساصهیونیسم قرار گرفته است.
یهودیان هرگز در هیچ برههای از زمان قبل از بروز صهیونیسم کمترین تالشی ب رای
استقرار دستهجمعی در نجا انجام ندادهاند .چه اینکه اساسا فتح نظامی سرزمین مقدس و
تجمع در نجا را غصب حق الهی تلقی میکردند؛ امری که تعهد فرزندان اسرائیل با خ دا
را سست میکند .ازاینرو حتی تاسیس دولت اسرائیل را بر بنی اد ی ک «گن اه نخس تین»
قلمداد کرده اند .نچه در متون مقدس مورد تاکید قرار گرفته ،ن ه تاس یس دول ت ،بلک ه
تدارک سرزمینی برای اجتماع یهودیان بوده اس ت (رابک ین ،3192 ،ص  .)311-314 ..ح ال
نکه صهیونیسم ماهیتا مفهوم یک تبعید تحمیلی از جانب خدا را رد میکند و ب ه کش ور
بهعنوان شروع دوران مسیحاباوری نگریسته و معتقد اس ت اگ ر تبعی د ،زم انی سرنوش ت
دردناک ما بوده ،اکنون گناه ما خواهد بود (همان ،ص .)251-253 ..ل ا تاریخ قومی ت یه ود
ب هط ور م داوم در ت نس ب ین دو مفه وم «تبعی د» و «رس تگاری» ب هس ر ب رده اس ت
( ،2534 ،Kollerص)23 .؛ این سوال هنوز در جامعهی اسرائیل پابرجاست.
مخالفت ضدصهیونیستها با صهیونیسم یک مخالفت جوهری است .صهیونیس ته ا
معتقدند تبعید بهدلیل مالحظات دنیوی بوده است؛ یعنی ع دم توان ایی فیزیک ی یه ود در
پسگرفتن س رزمین خ ود ب هوس یلهی زور .در ای ن دی دگاه ،تنه ا ه د ت اریخ یه ود،
بنیانگ اری دولتی مادی و مل یگ را اس ت .درواق ع ،اس تقرار دول ت اس رائیل ب هعن وان
موجودیتی سیاسی ،جزو الینفک فر یند رهایی تلقی میشود .درحالیکه عقای د م وروثی و
سنتی به تبعید بهعنوان تنبیهی برای یک گناه مینگرد ،بدون نکه این ضعف دنیوی را با
ن ممزوج نماید (درخشه و حسینی ،3192 ،ص .)322 .از این منظر ،مسالهی س رزمین ارتب اط
چندانی به رژیم اسرائیل ندارد؛ بلکه مسالهای هویتی است .درواقع ناسیونالیسم سرزمینی با
روایت بنیادگرایانه تبدیل به یک مسالهی م هبی و موعودباوران ه ش ده اس ت .ازهم ینرو
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برخی معتقدند در پشت نبرد بر سر مرزه ای جارافی ایی رژی م اس رائیل ،نب ردی ب ر س ر
مرزهای یهودیت نهفته است (گیدیون ،3113 ،ص .)24 .ازهمینجه ت نی ز بح ن مرزه ا در
تمام م اکرات صلح به بنبست رسیده است.
پس از تخریب دومین معبد و پراکندگی یهودیان ،مسالهی سرزمین به پسزمینه برده شد
و تورات اسرائیل جلو مد؛ اما صهیونیستها در حمایت از مساله لیاه (گ روهه ای مه اجرتی
اولیه به سرزمین فلسطین) ،موضوع سرزمین را در خهن یهودیان از یک امر فرعی به یک امر
اصلی تبدیل کردند و اعتقاد سه پایهای یهودیت را که شامل «خدا ،تورات و امت» است ،ب ه
«ت ورات ،ام ت و س رزمین» تب دیل نمودن د (اورو  ،3133 ،ص  .)95-92 ..ت اریخنگ اران
صهیونیستی برای به حداکثر رساندن ادعای مالکیت ملی بر کشور کوشیدند زمان تبعید را
ب ه ح داقل برس انند (س ند ،3191 ،ص)222 .؛ ح ال نک ه ب هط ورکلی در ط ی ت اریخ
چهارهزارسالهی یهودیت این قوم تنها توانسته است  434سال حاکمیت بر سرزمین موعود
را در اختیار داشته باشد .عمدهی مراکز تمرکز یهودیان در تاریخ :بابل در طی قرون اولی ه،
اسپانیا و لمان در طی قرون میانه؛ لهستان و لیتوانی در انتهای ق رون میان ه و روس یه در
طی دورهی معاص ر ب وده اس ت (ش یخن وری ،3133 ،ص .)34 .بن ابراین «س رزمین» ک ه از
مهمترین عناصر هویتی فرد اسرائیلی است ،در معرض جدیترین سواالت و تردیدها قرار
گرفته و سبب شده است روان نان دچار ناامنی هستیشناختی شود.
مسا لی همدون ن ود همغلی و عغم احساس ععلق به یک آ و خاک در بین اسرا یلیهرا
 عغم عجربهی باهمزیستن در یک بستر عمغنی واحغ  -باعث عشغیغ عزلز هویتی هغ اس(فقی هزاده و اس المی ،3192،ص)222 .چ ای رن عزلررز از عوامررس مهمرری اس ر کرره عرراریخنگرراری
صهیونیستی را برای حفظ کیان خود در الیهای از امغیتیهغن قرار میدهغ.
 .1.4.4اسرائیل بزرگ در برابر اسرائیل دموکراتیک

امروزه بحن تنها بر سر زمین و اشاال ن نیست ،بلکه یک جنگ فرهنگی بین دو بخ س
از جامعهی اسرائیل جریان دارد؛ اسرائیلیهایی که معتقدند دولت یهودی نمیتوان د ب دون
اتصال قوی به دین یهود وجود داشته باشد ،و اسرائیلیهایی که فکر میکنند اسرائیل باید
به جامعهای سکوالر تب دیل ش ود .ای ن جن گ فرهنگ ی نمای انگ ر ی ک ش کا ب ین
«اسرائیلیهای سکوالر» و «یهودیان م هبی» است که هر دو معتقدند نها باید ماهیت و
شخصیت دولت را تعیین کنند (.)2552 ،Wurmser
هویت ملی صهیونیستی در اسرائیل بهوسیلهی دو گزینهی متضاد ب ه چ الس کش یده
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شده است :یک هویت شهروندی لیبرال ،سکوالر و پساصهیونیست؛ و دیگری هویت ملی،
م هبی و نئوصهیونیستی .هژمونی صهیونیسته ا ح اوی ت نسه ای غیرقاب لح ل ب ین
جنبههای ملی و دموکراتیک دولت است ( ،2555 ،Ramص .)450 .ل ا اسرائیل اگر میخواهد
یک کشور دموکراتیک باشد ،باید خود را از دست عناصر صهیونیستی ک ه پای ه و اس اس
شخصیتشان یهودی است ،رها کند (.)2553 ،Livneh
بهعنوان یک کشور یهودی ،از میان ن ان ک ه مواف ق ی ک کش ور متش کل از هم هی
شهروندان ن هستند ،و بهعنوان یک کشور دموکراتیک ،از میان نان که موافق یک کش ور
باایمانند ،بینهایت دشوار است که تصمیم گرفت کدام تهدید جدیت ر اس ت (رابک ین،3192 ،
ص .)142 .نیاز به حفظ هویت یهودی اسرائیل بهطور چشمگیری م انع از اج رای سیاس ت
ترک سرزمین میشود؛ بنابراین بخسهای ترک یا تسلیمشدهی ن ،هویت کنسگ ران را
به چالس میکشد و ازدستدادن زمین یا تهدید و مخاطرهی ازدستدادن ن ،تایی دی ب ر
ازدستدادن «خود» و عدول از موعودباوری و ایدهها و رمانهایی نظیر ایدهی «سرزمین
بزر » است .همین دلبستگی به زمین ،مهمترین عامل جلوگیری از پیش رفت پروس هی
صلح است ( ،2532 ،Lupoviciص .)322 .بنابراین ،برای تعداد زیادی از یهودی ان اس رائیلی،
ترک سرزمینه ای وطن ی و ب هوی ژه بخ سه ایی از اورش لیم ،منبع ی از ع دم امنی ت
هستیشناختی محسوب میشود (همو ،2530 ،ص .)34 .ازسویدیگر ،عدم ترک سرزمینهای
اش االی  ،3921دربردارن دهی تهدی دی دموگرافی ک ب رای شخص یت دموکراتی ک
اسرائیل است.
پساصهیونیسم ،یک رونغ لی رالی اس که عالش میکغغ مرزهای جهانی هوی اسرا یس را
کاهش دهغ و ههرونغانی که «دیگر» علقی میهونغ را در آن جای دهرغ ( ،2555 ،Ramص ..
ً
)425-439چ درحالیکه دول اسرا یس رسما «ملی اسرا یلی» را بهرسرمی نمریهغاسرغ (هم و،
 ،2553ص)23 .چ ادعای بحرثبرانگیز در قلرش اسرتغال های پساصهیونیسرتی ایرن اسر کره
اسرا یس بایغ یک نوع هوی مغنی را که م تغیبر ارزشهای جهانی دموکراسری اسر  ،عوسرعه
دهغچ هیچ قومیتی ن ایغ از لحاظ هستیهغاختی بر دیگرری برعرری داهرته باهرغچ ادعرایی کره
صهیونیس ها آن را رد کرد و میگویغغ با این اقغام ،هغف و حیثیر وجرودیهران از دسر
میرودچ پساصهیونیس ها معتقغنغ که بیشازپیش اسرا یس بایغ انتخرا کغرغ کره مریخواهرغ
دموکراعیک باهغ یا یهرودی؛ و نمریعوانرغ هرر دو باهرغ ( ،2551 ،Nimniص)1 .چ آنران معتقغنرغ
دول اسرا یس با ساکغان کشور در ابتغا بهعغوان اعضای گرو های مرهه ی ،سرس برهعغوان
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اعضای گرو های قومی و عغها در پایان بهعغوان ههرونغان کشرور رفترار مریکغرغچ ازهمرینرو
نقطهی آسیشپهیر اسراییس وجود ساختارهایی اس که ع عیض را قانونی جلو میدهغغ؛ نظیر
قانون بازگش که ارزشهای یهود و یهودیان را ارجحی میدهغ.
صهیونیسم ،مفهوم مجرد «بازگشت» را به سرزمینی فیزیکی پیوند داده است ( قاحسینی
و دیگ ران ،3193 ،ص)250 .؛ نهم درحالیکه هیچ حقی برای فلسطینیان قائل نیس ت .چ ه
اینکه حق بازگشت فلسطینیان تداوم دولت یهودی را بهعن وان دول ت مردم ان یه ودی
تهدید میکند و خطری برای معنا و وجود «خود» یه ودی اس ت .هرچن د ح ق بازگش ت
فلسطینیان ،تهدیدی برای بقای اسرائیل محسوب نمیش ود ،ام ا امنی ت هس تیش ناختی
اسرائیل را به مخاطره میافکند .حتی میتوان گفت که با اجرای ح ق بازگش ت ،اس رائیل
امنیت فیزیکی بیستری خواهد داشت؛ زیرا نهتنها پروسهی صلح را پیس م یب رد ،بلک ه
مشروعیت کمتری برای بازیگرانی چون ایران و حزباهلل لبنان ایجاد میکند تا بخواهند به
چنین دولت دوملیتی حمله کنند ( ،2559 ،Tesslerص .)05 .لیکن اج رای ن ،مخت لک ردن
وحدت روایت «خود» اسرائیلی -یهودی را بهدنبال دارد و سبب ایجاد تشویس و اضطراب
میگردد و ازهمینرو امنیتی میشود .پ یرش حق بازگشت به این معنی است که اسرائیل
ناگزیر است روایت دیگری (فلسطینیان) را بپ یرد .اخعان اسرائیل به سهم خود در مش کل
پناهندگی ،روایت «خود» اسرائیل را دچار چالس میکند و این موقعیت ،ب ازی ب ا حاص ل
جمع جبری صفر را ایجاد میکند .دقیقا بههمیندلیل ،معم اران اس لو ،مس الهی بازگش ت
وارگان را به مرحلهی نهایی واگ ار کردهاند .بیجهت نیست ک ه مخالف ان فر ین د ص لح
فریاد میزدند که «این صلح دارد م ا را م یکش د» ( ،2530 ،Lupoviciص  .)44-43 ..ل ا
پساصهیونیسم ،مناقشهی اسرائیل با اعراب را در خات صهیونیسم میداند و نه پیامد ناگوارِ
ناخواستهی ن .ازاینرو راهحل مبتنیبر سازش ارضی و امض ای تواف قنام هه ای ص لح،
هیچکاری برای پایاندادن به بحران ناسیونالیسم یهودی انجام نمیدهد؛ بلکه حتی بحران
هویت اسرائیل را عمیقتر میکند (.)3999 ،Wurmser
ازسویدیگر ،اجزای صهیونیست اسرائیل که پایه و اساس ماهی تاش اس ت ،م انع از
تبدیلشدنس به یک دول ت دموکراتی ک م یش ود ( ،2550 ،Ramص .)22 .اف ق هنج اری
نئوصهیونیسم ،یک جامعهی قومی مرکب از «مردم یه ودی» داخ ل و خ ارج از اس رائیل
است؛ درحالیکه افق هنجاری پساصهیونیسم ،شهروندی اسراییل بر مبنای حق وق م دنی
است .صهیونیسم ،قلمروی فضای مناسب را همانگونه که کتاب مقدس برای مردم یه ود
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بیان داشته است« ،ارض موعود» تلق ی م یدان د ( ،2555 ،Ramص  .)451-452 ..اهمی ت
مقولهی «سرزمین» و «قومیت یهودی» در هویت رژیم صهیونیستی بدان پایه اس ت ک ه
یوری رام ،بحن در مورد چپ و راست در اس رائیل معاص ر را در پ ارادایمی ب ین کس انی
میداند که بهدلیل «ترس جمعیتشناختی»« ،قومیت» را در اولویت ق رار داده و م ادهی
پ یرفتن اعطای قلمرو به فلسطینیها هستند و کسانی که «سرزمین» را در اولوی ت ق رار
دادهاند ،با این امید که در نهایت فلسطینیها ن را تخلیه کنند ( ،2553 ،Ramص.)15 .
از نجاکه اکثر یهودیان هویت یهودی خود را قومی میدانند و یک کشور «ق ومی»،
غیردموکراتیک تلقی میشود ،ل ا مشروعیت مفهوم «دولت -ملت» اسرائیلی برپایهی نظم
بینالمللی نوین مخدوش شده ( )2533 ،Dowtyو افس انهی همبس تگی هوی ت اس رائیل و
یهودیان با چالشی اساسی مواجه گردیده است .ل ا اسرائیلیهای مدنی و یهودیان قومی در
جهت مخالف حرکت میکنند .ازسویی فرهنگ سیاسی اسرائیل بهسرعت در حال جهانی و
جهانیترشدن است؛ و ازسویدیگر ،فرهنگ سیاسی یهودی در اسرائیل بهط ور ج دی در
جهت خاصتر و محلیترشدن و قومگراترشدن حرکت میکند ( ،2555 ،Ramص.)431 .
بهدلیل نقس غالب م هب یهودی در حافظهی جمعی یهودیان و درهم میختگی عنص ر
م هبی و قومی در تعریف هویت یهودی ،ناسازگاری بین اسرائیل «بهعنوان یک دولت-ملت
یهودی» یا «بهعنوان یک دولت دموکراتیک» که از حقوق اقلیتهای قومی و م هبی خ ود
محافظت میکن د ،ت داوم دارد ( Gorny ،Ben-Rafaelو  ،2531 ،Bokser Liwerantص.)232 .
نمونهی بارز ن تصویب بند  1قانون پایهی کنست است« :اگر اهدا ی ا اق دامات اف راد
بهطور صریح یا ضمنی یکی از موارد زیر را شامل شود ،لیست نامزدها در انتخابات کنست
شرکت داده نخواهند شد .3 :نفی وجود دولت اسرائیل بهعنوان دولت قوم یهود و  .2نف ی
ویژگی دموکراتیک دولت ( ،2532 ،Sandص .)21 .رژیم صهیونیستی سعی نموده تا با فر یند
امنیتیکردن به مقابله با هر دو چالس بپردازد.
اسطورهی قوم برگزیده
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این ادعا که یک کشور تنها پادزهر قابل قبول در برابر تهدی د انق راض اس ت ،دغدغ هی
غالب رژیم صهیونیستی است؛ اما برای حفظ و بیان هویت یهودی ن ،وجود ی ک دول ت
قومی ضروری مینماید ( ،2532 ،Friedmanص .)131 .ازهمینرو در گفتم ان صهیونیس تی،
«قومیت یهودی» یکی از دالهای مرک زی ب هش مار م یرود و هنگ ام اس تفاده از لف ظ
«یهود» ،بیس از نکه دیانت یهودی مراد نها باش د ،قومی ت یه ودی م دنظر اس ت و
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تعصب یهودی از وابستگی به قوم برگزیده خداوند ناشی م یش ود و ن ه از دیان ت یه ود
(نابلس ی ،3131 ،ص .)219 .اهمیت قومیت در یهود بدان حد است که در مجموع ،س هپ نجم
حجم کل مجموعهی کتاب مقدس به تاریخ قوم یه ود پرداخت ه اس ت (درخش ه و حس ینی،
 ،3192ص .)23 .لوتر میگوید« :از افتخارات یهودیان ،تبار نهاس ت ک ه معتقدن د از ق وم
اصلی و اولیهی روی زمین ،یعنی از ابراهیم ،ساره ،اسحاق ،ربکا (همسر اسحاق) ،یعقوب و
دوازده سبط اویند و اینکه نان از مردم مقدس اسرائیل میباشند ،از خون ،ن ژاد و نس لی
برتر ( ،2551 ،Ould-Meyص .)094 .صهیونیستها ادعا میکنند ک ه گ روه ن ژادی واح دی
هستند که پس از دو هزار سال تبعید و وارگی به پایتخت خود یعنی مقر حکوم ت داود و
سلیمان در بیتالمقدس بازگشتهاند (سند ،3133 ،ص )21 .و اسرائیل ،کشور قوم یهود است و
اگر ای ن ماموری ت را ره ا کنن د ،ه د و حیثی ت وج ودیش ان را از دس ت م یدهن د
( ،2551 ،Nimniص .)1 .ل ا بنیان استثناگرایی اسرائیلی عم دتا نش أتگرفت ه از ب اور ق وم
برگزیده بودن است.
براساس پژوهس «موسسهی دموکراسی اسرائیل» ،تقریبا دوسوم مردم یهودی اسرائیل
معتقدند یهودیان قوم برگزیده هستند (ش کوری و حس ینی ،3190 ،ص .)324 .ش اخ .اص لی
یهودی و اسرائیلی بودن ،نعمت برگزیدهبودن است .صهیونیستها تالش میکنن د اثب ات
کنند که یهودیان در طول تاریخ از نژاد خود محافظت کردهاند و با دیگر تبارها و مل ته ا
درنیامیختهاند (فقیهزاده و اسالمی ،3192 ،ص)205 .؛ اما بهرغم این تالش که میکوشد روایتی
همگون و یکدست از گ شتهی یهودیان ارائه ده د ،هم هی اس ناد و حافظ هی جمع ی
یهودیان بر تنوع جامعهی یهودی ،زیست متفاوت و حتی ریشههای ناهمسان قومی نه ا
تاکید دارد ( قاحسینی و دیگران ،3193 ،ص .)250 .پساصهیونیسم متاثر از گفتمان پسامدرنیسم،
پایان روایت بزر صهیونیسم را اعالم نموده و منطق ویرانگ ر نس بشناس ی ن را ب ه
چالس کشیده است ( ،2551 ،Nimniص .)12 .شلومو سند مور مش هور پس تصهیونیس ت
ادعا میکند که نچه امروز از نان بهعنوان یهودیان بنیاسرائیل ی اد م یش ود ،اف رادی
اختراع شدهاند .چه اینکه نان از نسل خزرها ،قبیل های س اکن در م رز روس یه و ترکی ه
بودهاند که در دوران قرون وسطی به یهودی ت گروی دهان د ( ،2539 ،Barnettص .)353 .ل ا
اساسا نسبتی بین صهیونیستهای امروزی و یهودیان اولیه وجود ندارد.
اما نچه صهیونیستها را ناگزیر از این اختراع کرد این بود که کش وری ک ه خ ود را
یهودی مینامد ،نیازمند تصویری مبهم و نویدبخس از یک منشأ زیستی باستانی مش ترک
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است .برای همین در پس هر صحنه در سیاست هویت اسرائیل ،مفه وم ق وم و ن ژاد اب دی
همچون سایهی سیاه بلندی میگسترد (سند ،3191 ،ص .)410 .دراینمیان م هب یه ودی نی ز
بهعنوان یک «سپر مشروع» برای سیاست انحصاری نژادپرستانهی یهودی اس رائیلی عم ل
میکند .زیرا از منظر صهیونیسم ،خداوند از قدم اول قومی است ( ،2553 ،Ramص.)22-23 ..
پساصهیونیسم به دنبال زدودن این نقاب قومی است .مورخان پستصهیونیست این ای ده را
که یهودیان از تبار بنیاسرائیلیان اصیل هستند ،یک مالط ه م یدانن د ( ،2532 ،Jeenahص.)3 .
تقریبا نه -دهم یهودیان اروپا و امریکا از تبار خزرهای ترک هس تند و ربط ی ب ه اس باط
دوازدهگانهی بنیاسرائیل و فلسطین ندارند؛ همین دسته از یهودیان از اروپ ا ب ه فلس طین
رفته و اسرائیل را بهوجود وردهاند (کستلر ،3114 ،ص .)9 .این بدینمعناست که نیاکان نها
نه از اردن ،بلکه از ولگا؛ و نه از کنعان ،بلکه از قفقاز مده بودند .ل ا بهلح ا ژنتیک ی ب ه
قبایل هون و اویاور و مج ار نزدی کترن د ت ا ب ه خری هی اب راهیم و اس حاق و یعق وب.
بدینصورت اصطال «یهودستیزی» تهی از معناست و مبتنی بر س وءتفاهمی اس ت ک ه
قاتالن و قربانیان در ن اشتراک دارند .اینک اسرائیل با این چالس مواجه شده اس ت ک ه
اگر یهودیان عصر جدید فرزندان بالفصل نخستین تبعیدیان نباشند ،چگونه میتوانن د ب ه
سکونت خود در سرزمین مقدس که «وطن انحصاری اسرائیل» تلقی میشود ،مش روعیت
ببخشند؟ (قهرمانپور ،3131 ،ص .)20 .سوالی که هم اسطورهی برگزیدگی یهودیان امروزی را
به چالس میکشد و هم اسطورهی سرزمین وعده دادهشده را.
اسرائیل برای تبیین «ملت باستانی یهودی» ،رشتهی دانشگاهی تازهای ب هن ام «عل م
ژنتیک یهودی» بهوجود ورد (سند ،3191 ،ص .)420 .ورن ر زومب ارت ،ک ه مکت ب مطالع ات
یهودی را ایجاد نمود ،ویژگیهای نژادی یهودی را نچنان دقیق و مش خ .م یدان د ک ه
میگوید کافی است به شمایلی ،ولو چاپ نقس چوبی یا کندهکاری روی مس نگاهی انداخته
شود ،بالفاصله معلوم میشود که یهودی ب وده اس ت ی ا خی ر (کائوتس کی ،3192 ،ص.)333 .
ویژگیهایی به نژاد یهودی نسبت داده ،نظیر بینی عقابیشکل ،موی مشکی ،چشمان سیاه
برقدار ،پوست سبزه ،رنگپریده و ساقهای کج .اما با مطالعهی نماین دگان اروپ ایی ای ن
نژاد مشخ .شد که فقط در میان  02درصد ،این ویژگیها مشاهده قابل مشاهده اس ت.
خارج از این ،بهزعم بسیاری از انسانشناسان ،جمجمهها باید ویژگی الیتایر نژادی باشند؛
ل ا در جاییکه نژاد خلوصاش حفظ شده باشد ،جمجمه تاییر نمیکند .حال نک ه ه یچ
نمونهی جداگانهای از سر در می ان یهودی ان کلی هی کش ورهایی ک ه در نج ا زن دگی
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میکنند ،یافت نمیشود و در حقیقت تقریبا کلیهی گونههای جمجم ه در می ان یهودی ان
امروزه وجود دارد (کائوتسکی ،3192 ،ص .)32-31 ..یافتههای ژنتیک ی ن ان ای ن نظری ه را
تقویت میکند که یهودیان از خزرها نشأت گرفتهاند و از س بط اب راهیم مک رم نب ودهان د
(سند ،3191 ،ص .)415 .فراتر از ن ،جمعیت محلی در فلسطین بهلحا نژادی ب ا یهودی ان
بیس از هر قوم دیگری پیوند نزدیک دارد؛ حتی در میان اقوام سامی .بسیار محتمل اس ت
که فالحین در فلسطین فرزندان مستقیم جمعیت روستایی یهودی و کنعانی بوده باشند؛ با
میزش اندکی با خون عرب .تشخی .یک سفاردی از یک عرب ناممکن اس ت .ازای نرو
اختال نژادی میان یهودیان سفاردی و فلسطینیان ش کارتر از اخ تال می ان یهودی ان
اشکنازی و سفاردی نیست (همان ،ص .)295-293 ..انکار قومیت مشترک میتواند منجر به
اضطراب و ناامنی هویتی شود ( ،2532 ،Ben-Urص)2 .؛ حتی اگر اسرائیل برپای هی هوی ت
قومی یهود برپا شده باشد.
ژوز رینا دانشمند یهودی مینویسد« :پس چون نه نژاد یهود وجود دارد ،نه ملت یه ود؛
و چون تنها دین یهود وجود دارد ،پس صهیونیسم سراپا ب یمنطق ی اس ت .خط ایی س هگان ه؛
خط ای ت اریخی ،خط ای باس تانشناس ی و خط ای نژادشناس ی» (افتخ اری ،3135،ص.)313 .
صهیونیسم ،هم در تداوم یهودیت و هم در تاریخنگاری قوم یهود شکا ایجاد کرده است.
ملیگرایی در تالش برای «عادیسازی ملت یهود» (پاکشدن گناهان) بای د ب ا پیوس تار
تاریخیای که در حصر دوگانهی پاداش-کیفر یا تبعی د -زادی م ده اس ت ،مب ارزه کن د.
صهیونیستها بهمنظور رویارویی با سنت یهودی ،که درونگرایی را تشویق ک رده و ن را
بر عملگرایی بیرونی ترجیح میدهند ،تنها از طریق دستکاری تاریخ و فرهنگ یهودیان
و ارائهی یک تاریخ بازسازیشده در ت اریخنگ اری رس می صیهونیس تی توانس تهان د ب ه
اهدا ش ان برس ند (رابک ین ،3192 ،ص )13-45 ..؛ وض عیتی ک ه این ک م ورخین جدی د
پستصهیونیسم با بازخوانی تاریخ ،ن را به چالس کشیدهاند.
علیرغم ادعاهای صهیونیسم ،پیوند بین هوی ت یه ودی و بق ای ن از ی کط ر و
تابعیت قومی ازسویدیگر ،خاتی نیست .این ادعا که هوی ت یه ودی را م یت وان تنه ا از
طریق یک کشور یهودی بیان کرد ،با این واقعیت که این هویت بیس از هجده قرن بدون
کشور یهودی حفظ شده است ،بهوضو رد میشود ( ،2532 ،Friedmanص .)133 .اما بهرغم
این ،رژیم صهیونیستی برای حفظ بنیادهای هویتی خود ،گریزی جز تعمیق قومیت یه ود
نداشته است؛ بهنحویکه حتی هویت قومی خ ود را ب ر هوی ت دموکراتی ک خ ود ک ه در
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بیانیهی استقالل به ن تاکید ورزیده ،ترجیح داده اس ت ( ،2533 ،Khanص .)1 .ب دیننح و
عنصر دموکراتیک بهعنوان تابعی از عنصر قومیت یهودی بیان شده است تا شخصیت ملی
یهودی دولت را برجسته کند ( ،2533 ،Roznaiص .)32 .از همینرو بود که مجم ع عم ومی
سازمان ملل ،صهیونیسم را یک نوع نژادپرستی و تبعیض نژادی اعالم کرد (،2553 ،Gilad
ص .)222 .اسرائیل ارتباط بین سرزمین و قومیت را در بستهی انحصارطلبانه برق رار ک رده،
که پلورالیسم را لکهدار میکند و نشانههای روند فزایندهای از عدم دموکراتیزهشدن را بروز
میدهد ( ،2533 ،Chazanص .)31 .چهاینکه دولت اسرائیل برای حفظ این پای هی ه ویتی
خود ،گریزی جز اقدام ورای اصول دموکراتیک و نتیجتا امنیتیکردن ن ندارد تا خود را از
فروپاشی برح ر نگه دارد.
نسلکشی قومی در پرتو استثناگرایی

.1.2.4
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صهیونیستها معتقدند قرنها یهودیستیزی سبب ایجاد ی ک انزواگزین ی و درونگرای ی
یهودی شده است .درواقع ماتریس اجتماعی و فرهنگی یهودی ،میراثی از تص ویر قرب انی
ایزولهشده است؛ بنابراین ترس و عدم امنیت وجودی که قرنه ا یهودی ان ب ا ن مواج ه
هستند ،بهطور قابلتوجهی به شکلگیری یک پیلهی شناختی عدم اعتم اد کم ک ک رده
است .این پیله بهعنوان تامینکنندهی اصلی امنیت هستیشناختی نان بهش مار م ی ی د؛
بهطوریکه ترس و ناامنیهای مجدد ،یهودیان را مجبور کرده است ت ا از طری ق جن بس
صهیونیستی یک پناهگاه امن را جس توج و کنن د ( ،2531 ،Adisonmezص)44 .؛ ازای نرو
هولوکاست برای یهودیان اسرائیلی نق س اساس ی در ش کلدادن ب ه هوی ت ،سیاس ت و
فرهنگ را بازی میکند ( ،2531 ،Canettiص )2 .و در گ ر زمان ،برداشتها از هولوکاست از
« نچه اسرائیلی نیس ت» ،در ده هی  3945و  3905ب ه ی ک عنص ر اص لی در هوی ت
اسرائیلی در حال حاضر تاییر یافته است ( Klarو  ،2531 ،Schori-Eyalص .)320 .چراک ه در
زمان وقوع هولوکاست هیچ یک از قربانیان تابعیت اسرائیلی نداشتهاند.
اما بناشدن اسرائیل با توجیه عدم تکرار هولوکاستی دیگر ،س بب ش ده اس ت ت ا ن وع
نگرش مردم اسرائیل به هولوکاست و حافظهی سیاسی و ت اریخی ن ان نس بت ب ه ای ن
موضوع ،عمیقا با امنیت هستیشناختی این رژیم م رتبط ش ود ( ،2533 ،Suboticص.)239 .
اگر م ا حافظ هی سیاس ی و ت اریخی را عنص ر اص لی تثبی تکنن دهی هوی ت دول ت و
تامینکنندهی امنیت هستیشناختی دولت بدانیم ،چالسهای اساس ی ب رای ای ن حافظ ه،
منجر به احساس ناامنی عمیق هستیشناختی خواهند شد (هم ان ،ص .)299 .اگ ر ش یوهی
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ارتباط اسرائیلیها با سایر کشورهای جهان ،با فلسطینیها و مهمتر از همه با خودشان که
با خاطرهی ن ها دربارهی هولوکاست ش کل گرفت ه ،تخری ب ش ود؛ و ب ه عب ارتدیگ ر،
هولوکاست فقط یک دلیل و منطق نباشد ،بلکه توجیه یا بهانهای شود ،پ س بای د پای هی
جدیدی برای زندگی اسرائیلی و در حقیقت یک هوی ت ک امال ت ازهای جس توج و ش ود
( ،2532 ،Yakiraص .)33 .بهویژه نکه صهیونیسم روی دیگر سکهی هولوکاست ب ود ،چ ه
اینکه از نظر صهیونیستها ،هولوکاست و ض رورت جل وگیری از تک رار ن ،مش روعیت
کامل و انکارناپ یری را برای تاسیس کشور اسرائیل ب ه نه ا م یده د (هم ان ،ص.)10 .
نتیجهی نهایی هولوکاست ای ن ب ود ک ه یهودی ان نم یتوانن د در می ان س ایر ام ته ا
زندگی کنند.
صهیونیستها سعی کردهاند نفرت از یهودی ان را منحص ربهف رد و متم ایز از هم هی
نفرتهای دیگر بین گروههای انسانی به نمایس بگ ارند ( ،2535 ،Strombomص )324 .و با
القای هولوکاست بهعنوان یک امر منحصربهفرد یهودی ،تاسیس اسرائیل را توجی ه کنن د
( .)3999 ،Wurmserازاینرو صهیونیستها بر منحصربودن تاکید دارند که اگر سازوکارهای
استداللی «خود» و «دیگری» با هم شبیه شوند ،در نصورت عوام ل حکوم ت ب هلح ا
هستیشناختی ناایمن میش وند؛ چ ون دیگ ر نه ا اس اس و ج وهرهی هوی ت خ ود را
بهگونهای میبینند که انگار از مدتها قب ل از ب ین رفت ه اس ت ( ،2534 ،Darwichص)9 .؛
هویتی که برپایهی یگانگی و برگزیدگی شکل گرفته است.
استیون کاتز مینویسد :با وجود اینکه هولوکاست بیسترین قربانیان جنای ات جمع ی را
دربر نمیگیرد ،اما تعداد قربانیان ،منحصربهفردب ودن هولوکاس ت را ثاب ت نم یکن د ،بلک ه
برعکس؛ وقتی ازمنحصربهفردبودن هولوکاست صحبت میکنیم ،فقط قصد داریم ادعا کن یم
که هولوکاست از نظر پدیدارشناختی استثناست ( ،2533 ،Katzص)02-00 ..؛ از ای ن نظ ر ک ه
رایس سوم درصدد ازبینبردن هویت جمعی یهود و وجود اجتماعی نان بود (همان ،ص.)15 .
ادعای یگانگی هولوکاست ،افزونبر اینکه یهودیان را از دیگران جدا میسازد ،به نان
«حق برتری بر دیگران» را میبخشد .ادعای یگانگی یهودیس وزی ،در حقیق ت ادع ای
یگانگی یهودیان است .نچه یهودیسوزی را بیهمتا میسازد ،رنجهای یهودیان نیس ت،
بلکه این موضوع اس ت ک ه «یهودی ان» رن ج ب ردهان د (فینکلش تاین ،3133 ،ص)00 .؛ ام ا
پستصهیونیستها جنبهی انحصاریبخشی به هولوکاست را مورد نقد قرار داده و معتقدند
هیچ تفاوتی بین هولوکاست و س ایر ش رایط جنگ ی وج ود نداش ته اس ت .یهودس تیزی
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نم یتوان د توض یح ده د ک ه یهودی ان اول ین و اص لیت رین قربانی ان ن ازیه ا بودن د
( ،2539 ،Barnettص)351 .؛ نهم در شرایطی که بسیاری از تاریخنگاران پستصهیونیست
عدد شس میلیون قربانی مورد ادعای صهیونیسم را زیر سوال بردهاند.
فیلس و اس رائیلی «ادی افی ر» ،از پیش گامان پساصهیونیس ت ،تقاض ای
منحصربه فردبودن هولوکاست را «اسطوره ی خطرناک» خوانده است؛ زیرا ی ک فاص لهی
بیپایان بین یک جنایت و همهی جنایتهای دیگر ایجاد میکن د ( ،2532 ،Yoavص.)13 .
ادعای یهودیان مبنیبر منحصربهفردبودن هولوکاست هیچ تفاوتی با ادعای نازیها مبنیبر
اینکه یهودیان منحصربهفرد هستند ،نیست .نازیها و صهیونیستها  -یعنی هر دو گروهی
که فکر میکنند نابودی یهودیان توسط لمانیها با سایر نسلکشیها متف اوت ب ود  -دقیق ا
یک چیز را انجام میدهند؛ هردو یهودی ان را از بقی هی انس انه ا متم ایز م یکنن د .خط ر
«انحصاریسازی» یهودی توسط هولوکاست میتواند منجر به افراط در نئونازیسم و همچنین
پارانویای یهودیان شود .همین جداسازی یهودیان از نسل بشر سبب میش ود ک ه یهودی ان
بههنگام بهقدرترسیدن ،خودشان مثل نازیها عمل کنند ( ،2532 ،Yakiraص.)351 .
قرائتهای پساصهیونیستی اسطورههای بنیادینی که رژیم صهیونیستی ب ر مبن ای ن
تاسیس شده است را متزلزل میکند و با بیاعتبارکردن اسطورههای صهیونیسم ،پایههای
اسرائیل را سیبپ یر میسازد .تردیدافکنی در وثوق اسطورهه ای صهیونیس م ب همعن ای
تردید در فلسفهی وجودی اسرائیل ب هعن وان کش وری یه ودی اس ت ک ه دربردارن دهی
تهدیدی هستیشناختی برای رژیم صهیونیستی است.
نتیجه
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صهیونیسم ،بنیان هویت اسرائیل است که ملت و دولتسازی برپایهی ن بنا ش ده اس ت،
تردید در بنیادهای صهیونیسم که ب ه ش کل دو اس طورهی «س رزمین موع ود» و «ق وم
برگزیده» تجلی یافته ،بهمعنای تردید در فلسفهی وجودی اسرائیل و ناامنی هستیشناختی
ن است؛ یعنی دو اسطورهای که اسرائیل را ب هعن وان ی ک کش ور «یه ودی خ ال ».و
«خاص یهودیان» معرفی میکنند .حال این تردید ،خودِ بودن و حفظ هویت را با گ ش ت
زم ان مش کل م یس ازد .نقط هی نض ج ای ن تردی دافکنی ،پی دایس مورخ ان جدی د و
جامعهشناسان انتقادی یهودی است که به جریان پساصهیونیسم موسوم گشتهاند .نان ب ا
انگشتنهادن بر کیستی یهودیت ،صهیونیسم را به چالس کشیدهاند .رویکرد لیبرال جریان
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پساصهیونیسم ،از سویی نافی اسطورهی «اس رائیل ب زر در س رزمین موع ود» اس ت و
شخصیت دموکراتیک خودساختهی صهیونیسم را زیر سوال میبرد؛ و ازسویدیگر با نف ی
قرائت صهیونیسم از هولوکاست بهعنوان مبنایی برای بازگشت به سرزمین موع ود ،ن افی
اسطورهی «قوم برگزیده» میشود .این امر که بنیانهای هویتی رژیم صهیونیستی را زی ر
سوال میبرد ،زمینهساز اضطراب و ناامنی هستیشناختی برای رژیم صهیونیستی و نتیجت ا
شکلگیری موج مهاجرت معکوس شده است.
برای مواجهه با این امر ،رژیم صهیونیستی سعی نموده تا با امنیتیسازی و فعالسازی
مجدد ترسهای قدیمی به مقابله با نها بپردازد .زیرا امنیتیسازی یک پروسهی سیاسی
کلیدی در کنترل اضطراب و تولید امنیت هستیشناختی اس ت .در امنیت یس ازی ،ن اامنی
هستیشناختی جای خود را به تهدیدهای ثابتی میدهد که میتوان ب هگون های کنت رل و
مدیریت کرد .اما اگرچه در کوتاهمدت رژیم صهیونیستی میتواند به واسطهی امنیتیکردن،
ناامنی هستیشناختی خود را تحتالشعاع قرار دهد ،لیکن حل ای ن ن اامنی متض من ط ی
فر یند غیرامنیتیکردن و ازمیانبرداشتن رژیمه ای حقیق یای اس ت ک ه صهیونیس م ب ا
اس طورهپ ردازی پیرام ون مقول هه ای خ ود س اخته اس ت .اق دامی ک ه این ک جن بس
پساصهیونیسم در پی انج ام ن اس ت؛ ام ا ب ههم اننس بت ک ه ای ن جن بس در مس یر
غیرامنیتیکردن مقوالت پیس میرود ،بههمانان دازه رژی م صهیونیس تی س عی م یکن د
امنیتیکردن فضا را پیس ببرد .بنابراین در تحلیل نهایی ،رژیم صهیونیستی با یک وضعیت
دوری مواجه است که برای کنترل اضطراب و فرار از ناامنی و تولید امنیت هستیشناختی،
گریزی جز پناهبردن به امنیتیکردن ندارد که خود موجد ناامنی است.
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