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مهدی آهویی

چکيده
به رغم سکوالربودن رژیم صهيونيستي ،صهيونيسم مذهبي در حال تبدیلشدن به اندیشه
غالب در سياست داخلي و خارجي آن رژیم است .در ای ن مقال ه ،ب ا اس تدادا ان ن ری ه
«امنيتيکردن» نشان دادا ميشود که صهيونيس م م ذهبي ب ه عن وان گ رایش اقلي ت ام ا
قدرتمند در جریان صهيونيسم ،در نتيجه بحران هویت داخلي و ادامه آسيبپذیري امنيتي
این رژیم ،به شکل گدتمان فراگير درآمدا و به نحو محسوسي موفق شدا افکار عمومي و
عملکرد رهبران سياسي آن را در عرصه سياس ت خ ارجي رادیک اليزا نمای د .در هم ين
راستا ،دولت راستگراي نتانياهو در شش سال گذشته با تشکيل دولت مستقل فلس يني
به شدت مخالدت کردا ،بر روند شهرکساني در اراضي اشغالي افزودا و ان ک اربرد ه ر
گونه خشونت عليه مردم بيدفاع غزا ابایي نداشته است .در نتيجه این تحول ،اسرائيل ب ه
طور کامل ان ژست صلحطلبانه خود دست کشيدا و بيش ان پيش در موقعي ت ته اجمي
نسبت به محيط پيراموني خود قرار گرفته است .ادامه این وضعيت هرچند ممک ن اس ت
به صورت مق عي همگرایي در داخل جامعه اسرائيل را تقویت کند ،ولي در ميانمدت به
آسيبپذیري و انزواي این رژیم در من قه و جهان ميانجامد.
کليدواژهها :صهيونيسم مذهبي ،اسرائيل ،سياست خارجي ،امنيتيکردن ،ليکود
* استادیار دانشکدا م العات جهان دانشگاا تهران
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مقدمه
در بحبوح ه تج اون پنج اا و پ ن رونا رژی م صهيونيس تي ب ه غ زا ،یک ي ان مش هورترین
سرمقالهنویسان روننامه هاآرتص 9در توصيف پيامدهاي این جنگ ب ر جامع ه اس رائيل چن ين
نوشت« :پس ان این عمليات ما با جامعه تانااي در اس رائيل مواج ه خ واهيم ب ود ب ه ش دت
مليگرا ،مذهبي در ابعاد مختلف ،شستشوي مغزي داداشدا ،ن اميگرا با کمترین ح س عاطد ه
هنگام قربانيکردن طرف مقابل ».هدف این پژوهش ،م العه و توضيح ارتباط ظریدي اس ت ک ه
در جامعه اسرائيل ميان مداهيم فوق برقرار ميشود .به عبارت بهتر ،هدف ای ن مقال ه پاس خ ب ه
این پرسش است که چرا و چگونه قرائت جزماندیشانه ان دین یهود ب ا مل يگرای ي افراط ي و
ن اميگري سبوعانه در غال ب برداش ت م درن ان صهيونيس م جم

ش داان د و اینک ه ای ن

دگردیسي در ساختار سياسي و اجتماعي اسرائيل چه تبعاتي را براي سياست خارجي آن رژی م
و براي کل من قه در پي خواهد داشت هموارا گدته شدا که سياست خارجي امت داد سياس ت
داخلي است .اکنون صهيونيسم مذهبي به عنوان گرایشي در ميان طيف ایدئولوژي صهيونيس تي
به درجهاي ان ندوذ و اقتدار در عرصه سياست داخلي اسرائيل دست یافته که ميتواند به راحتي
اندیشههاي افراطگرایانه و خ رناک خود را در سياست خارجي این رژیم دنبال نمای د .ان ای ن
رو ،م العه رشد و تحول این جریان افراط ي ب راي تحلي ل و ني ز پ يشبين ي هرچ ه دقي قت ر
رفتارهاي آیندا اسرائيل در من قه امري کامالً ضروري و با اهميت راهبردي است.
نهضت صهيونيسم در ابتدا نهضتي کامالً سکوالر بود و عم دا س ردمداران اولي ه آن ني ز
افرادي غير مذهبي بودند که براي دین در پروژا صهيونيسم جایگاا خاصي قائ ل نبودن د .در
مقابل ،اکثریت مذهبيون و علماي دین یهود نيز با بانگشت یهودیان به فلس ين ان طریق نور
و اشغالگري مخالف بودا و آن را امري خالف ارادا الهي ميدانستند .ان دیدگاا راستآئين ي
یهود ،بيرون رانداشدن یهودیان ان ارض موعود و پراکنداشدن آنان در اقصي نقاط جهان ،در
نتيجه ارادا خداوند بودا و تا قبل ان ظهور مسيح و منجي بنياسرائيل ،یهودیان حق بانگشت
دستهجمعي به آن سرنمين و با توسل به قوا قهری ه را ندارن د ،ام ا ان اواخ ر ق رن ن وندهم
ميالدي ،عدااي ان علماي ارت دوکس ان من ر م ذهبي ب ه توجي ه صهيونيس م و حمای ت ان
1. Gideon Levy
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مهاجرت دستهجمعي یهودیان به فلس ين پرداختند .این عدا که بعدها به «صهيونيس ته اي
مذهبي» ش هرت یافتن د ،ب ه ت دری ان ت ثيير بس زایي در مناس بات ق درت در درون رژی م
صهيونيستي برخوردار شدند .ان دیدگاا صهيونيستهاي مذهبي ،ندس تشکيل دولت یهود در
فلس ين ،ولو به دست سکوالرها ،امري مقدس است ک ه ان دی دگاا م ذهبي ،حمای ت ان آن
ضروري است .به ن ر آنان ،تش کيل دول ت یه ود در ارض اس رائيل 9و مه اجرت گس تردا
یهودیان به آن سرنمين ،نمينهسان ظهور منجي نهایي و رستگاري قوم یهود خواه د ش د .در
سالهاي اوليه تشکيل دولت اسرائيل ،صهيونيستهاي مذهبي با تالشهاي ف راوان و اعم ال
ندوذ گستردا موفق به کسب امتيانات نیادي ان رهبران سکوالر رژیم صهيونيس تي در حي ه
مسائل اجتماعي شدند .ان جمله اینکه ،قوانين شریعت یهود در مورد احوال شخص يه م الک
عمل شناخته شد و رون شنبه به عنوان تع يل رس مي م ذهبي م ورد احت رام دول ت ب ودا و
مذهب ارتدوکس به عنوان مذهب رسمي اسرائيل اعالم گردید .به تدری و به خصوص پس
ان جنگ ژوئن  9161و اشغال بيت المقدس توسط اس رائيل ،ح ونا ند وذ صهيونيس ته اي
مذهبي به سياست خارجي و امور ن امي تسري یافت ،به گونهاي که امرونا صهيونيستهاي
مذهبي تئوریسن اصلي توس عهطلب ي صهيونيس ته ا در خاورميان ه و م رو نژادپرس تي و
تروریسم عليه فلس ينيان و مسلمانان ميباشند .صهيونيستهاي مذهبي در سالهاي اخير ب ه
صورت متحد اصلي احزاب س کوالر دس ت راس تي و مل يگرای ان افراط ي در درون رژی م
صهيونيستي درآمدا و مانعي اصلي بر سر راا ه ر گون ه س انش احتم الي مي ان آن رژی م و
فلس ينيان در آیندا ميباشند .ان این رو ،شناخت این گروا ان صهيونيس ته ا و درک نح وا
عملکرد آنان در ساختار رژی م صهيونيس تي ب راي آگ اهي ان برآین د ق درت در اس رائيل و
پيشبيني رفتار آیندا آن رژیم ضروري به ن ر ميرسد.
چارچوب ن ري این پژوهش بر پایه ن ریه «امنيتيکردن» 1ان مکتب فکري کپنه ا

در

روابط بينالملل بنا شدا است .اُلي ویور ،1بري بونان 4و جم دیگري ان ن ریهپ ردانان در
1. Eretz-Yisrael
2. Securitization Theory
3. Ole Waever
4. Barry Buzan
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طول سالهاي دهه نود ميالدي ن ریهاي را ارائه و بسط دادند که به عنوان «امنيتيکردن» در
متون علمي روابط بينالملل ناميدا مي شود .در دی دگاا کالسيک ،امني ت هموارا ب ه عن وان
تابعي ان داداهاي عيني و قابل انداناگيري همچون ميزان قدرت ن امي طرف مقابل در ن ر
گرفته ميشود .امنيتيکردن اما فرایندي است که در جریان آن هر بانیگر م ي توان د تح ت
شرایط مشخصي مسئله یا مسائلي را که لزوماً ان ماهيت تهدیدکنن دگي ح اد ب راي بق اي
دولت ی ا ملت برخوردار نيستند ،در ن ر مخاطبي ن به صورت خ ر حياتي جل واگ ر نمای د
(  .)Buzan et al, 1998امنيتيکردن گدتماني است که منج ر ب ه تولي د واقعي ت اجتم اعي
ميشود .ای ن گدتمان «حرکت امنيتيکنندا» 9نام دارد به ای ن معنا که در جریان آن چيزي یا
پدیدااي به صورت تهدی د وجودي نمایان ميشود .این گدتم ان در ص ورتي ک ه ب ا اقب ال
مخاطبي ن مواجه شود ميتواند توجيه کنندا استدادا ان روشهاي غي ر معمول براي مواجهه با
آن تهدید باشد (  . )Buzan et al, 1998استدادا ان قوا قهریه شدی د در برخورد با تهدیدات
امنيتيشدا ،یکي ان تبعات این فرایند است.
ویور شروطي را براي آنچه وي «امنيتيکردن موفقيتآميز» م ينام د ،ارائ ه ک ردا اس ت ان
جمله قدرت اقناعکنندگي گدتمان مورد ن ر در ق عي جلوادادن تهدید وج ودي ی ک موض وع
ميتواند منجر به حمایت مخاطبان ان انجام اقدامات غير معمول و ف وقالع ادا ش ود و در ای ن
فرایند ممک ن اس ت ان ش يواه اي غي ر متمدنان ه و نژادپرس تانه ني ز اس تدادا ش ود (دهق اني
فيرونآبادي و قرشي .)9119 ،ویور همچنين ان من ر ن ری ه «ک نش گدت اري» 1ج ان النگش او
آستين براي توصيف فرآیند امنيتيساني بهرا ميگيرد و خاطر نشان ميکند که راب ه کنشگر یا
بانیگر امنيتيکنندا با مخاطب کنش گدتاري امنيتي ان اهميت خاصي برخ وردار اس ت و تثکي د
ميکند که برخي «شرایط تسهيلکنندا» در بعد دروني و اجتماعي ممکن است به موفقيت کنش
گدتاري امنيتيکنندا کمک نمایند (دهقاني فيرونآبادي و قرشي .)9119 ،به عبارت بهت ر ،گ اهي
ممکن است شرایط اجتماعي براي پذیرش وسي استدالل گدتمان امنيتيکنندا در افکار عم ومي
فراهمتر ان نمانهاي دیگر باشد.

1. Securitizing Move
2. Speech-Act

صهيونيسم مذهبی و نقش راهبردی آن در ...ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 133

ویور اشارا ميکند که در بعد نباني ،استدالل بانیگر امنيتيکنندا براي تجلي تهدی د ع الوا
بر آنکه باید ترسيمکنندا نق ه و موقعيتي باشد که در اذهان مخاطبان ب ه مثاب ه ن ابودي حتم ي
تلقي ميگ ردد ،بای د ارائ هدهن دا راا چ ارا و خالص ي ان ای ن وض عيت ني ز باش د (دهق اني
فيرونآبادي و قرشي.)9119 ،
در یکي ان کليپهاي تبليغاتي بنيامين نتانياهو در آستانه انتخابات  1192کنس ت ،مده وم
فوق به خوبي متجلي شدا است .نتانياهو در این فيلم چند دقيق هاي در نق ش پرس تار بچ

ه9

ظاهر ميشود .او که آگهي یک پدر و مادر جوان براي استخدام پرستار بچ ه را دی دا ب ه در
منزل آنها ميرود و در طول شب ان فرنندان آنها مراقبت ميکند تا نن و شوهر جوان بتوانند
با خيال آسودا به مهماني بروند .نتانياهو وقتي با حيرت این نو ان دی دن نخس تونی ر در
مقابل در منزلشان مواجه ميشود ،پاسخ ميدهد که کار اصلي او حداظ ت ان نس ل فرنن دان
اسرائيل در برابر تهدیدات است .نو جوان هم تصدیق م يکنن د ک ه ه يچ ی ک ان رقب اي
انتخاباتي نتانياهو به خوبي او ان عهدا این کار بر نميآیند و حتي با کنایه ميگویند ک ه آنه ا
ممکن است بچهها و خانه و تمام اسباب نندگيشان را تسليم «همسایهه ا» کنن د .در پای ان
شب وقتي نو جوان با آسودگي و خوشحالي ان امنيت فرنندانشان در کنار پرستار «بي بي»
به خانه بان ميگردند ،با صداي بلند ميگویند« :شالوم» که در نبان عبري عالوا بر اداي سالم
به معناي صلح نيز هست .نتانياهو با چهرااي جدي به آنها اشارا مي کند که ساکت باش ند و
نیر لب ميگوید« :بدون قيد و شرط هرگز!»
پيام قوي و عميق این کليپ کوتاا در قالب ن ریه «امنيت يک ردن» ب ه خ وبي قاب ل درک
است اینکه مهمترین چالش پ يش روي اس رائيل ،تهدی دات موج ودیتي ان ناحي ه دش منان
بيروني است که بقا و امنيت نسل آی ندا آن را هدف قرار دادااند .بنابراین ،حداظ ت ان اص ل
موجودیت اسرائيل و امنيت آن به هر قيمتي ضروري است ،اما صلح ب ا دش منان آن ب ه ه ر
قيمتي م لوب نيست و آن کس که بهتر ان همه ان عهدا این وظيده خ ير بر ميآید ،نتاني اهو
و ائتالف احزاب طرفدار اوست.

1. baby-sitter
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در بعد اجتماعي ،ویور دو شرط عمدا را براي موفقيت گدتمان امنيتيکنندا در ن ر ميگيرد:
اول ميزان اقتدار بانیگر امنيتيکنندا ،به این معنا که هرچه بانیگر ان اقتدار سياس ي و اجتم اعي
برخوردار باشد ،ميزان توفيق او در اقناعکنندگي افکار عم ومي اف زایش م يیاب د و دوم وج ود
شرایط فيزیکي خاصي که وجود تهدید را ب راي مخاطب ان عين ي و ملم وس بنمای د (دهق اني
فيرونآبادي و قرشي .)9119 ،در مورد اخير ،به عنوان مثال ،درگيريهاي فيزیک ي دائم ي مي ان
شهرکنشينان صهيونيست و فلس ينيان در مناطق اشغالي کرانه ب اختري ،بهت رین فض ا را ب راي
رشد گدتمان صهيونيسم مذهبي فراهم کردا است.
اوریل ابولوف 9پژوهشگر ارشد در دانشگاا پرینستون ،در سال  1194به ارائه بانتعریدي ان
ن ریه «امنيتيکردن» به طور مشخص در ارتباط با جامعه اس رائيل پرداخ ت .ب ه ن ر او ،آنچ ه
هماکنون در اسرائيل وجود دارد ،شکل بسيار عميق و منحصر به فردي ان فرایند «امنيت يک ردن»
است .او معتقد است م العات انجامشدا پيرامون ن ریه «امنيتيکردن» در سایر کش ورها درب ارا
اسرائيل کاربرد دقيقي ندارند ،چراکه اسرائيل جامعهاي اس ت ک ه ب ا احس اس «ع دم اطمين ان
اساسي نسبت به موجودیت و بقاي خود احاطه شدا است» ( .)Abulof, 2014چنين جامع هاي،
به گدته ابولوف ،غرق در فرایند «امنيتيکردن عميق» است ،به این معني که «گدتم انه اي رای
عمومي به طور آشکاري تهدیدات را محتمل ،ممتد و خ رسان ب راي اص ل موجوی ت دول ت/
ملت به شمار ميآورند» ( .)Abulof, 2014: 396در چنين شرای ي ،تبدیل هر موضوع عادي ب ه
تهدید امنيتي حاد ،به طور اصولي چندان دشوار نيست ،چراکه نمينه پذیرش عمومي آن ف راهم
است .با این حال ،درجه موفقيت این فرایند بس تگي ب ه نق ش و جایگ اا ب انیگر 1مربوط ه در
جامعه دارد.
بر اساس این مقدمه ،پرسشهاي اصلي این مقاله عبارتند ان اهمي ت و ک ارکرد ای دئولوژي
صهيونيسم مذهبي در امنيتيکردن موضوع صلح با فلس ينيان چيست و اینک ه ای ن جری ان در
سالهاي اخير چگونه بر اقتدار خود در ساختار سياسي رژیم صهيونيستي افزودا است فرض يه

1. Uriel Abulof
2. actor
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این مقاله این است که اوالً گدتمان صهيونيسم مذهبي تح ت ت ثيير آم وناه اي ن ری هپ ردانان
متثخر خود و پس ان تشکيل دولت صهيونيستي ،تا کنون به شدت بر مس ئله توس عه ارض ي و
گسترش شهرکهاي صهيونيستي در اراضي اشغالي متمرکز ش دا و ان نق ش مهم ي در ت روی
نگاا امنيتيکنندا به مسائل سياست داخلي و خارجي برخوردار شدا است .جناح راستگرا ني ز
در جامعه اسرائيل که به تعبير اوبولوف با بحران بقا و موجودیت احاطه شدا ،ب ه ط ور طبيع ي
متمایل به امنيتيساني چالشهاي موجود ب ا فلس ينيان و اس تدادا ان تاکتي ک فرافکن ي ب راي
توجيه و کنترل مشکالت داخلي این رژیم است .بنابراین ،با گدتمان صهيونيسم مذهبي در ای ن
نمنيه وجه اشتراک فراواني یافته است .يانياً ،این ارتباط به صورت دور باط ل درآم دا ،ب ه ای ن
صورت که هرچه بيشتر به گدتمان صهيونيسم مذهبي ب راي تهي ي افک ار عم ومي در راس تاي
فرایند «امنيتيکردن» ميدان دادا شدا است ،این گدتمان به صورت گدتمان غال ب درآم دا و در
اقناع افکار عمومي ان توفيق بيشتري برخوردار شدا است .در نتيجه ،دولتمردان س کوالر ه م
چارااي جز پذیرش سهم بيشتر براي صهيونيستهاي مذهبي در حکومت ندارند .ماحصل ای ن
امر ،سوقیافتن بيش ان پيش رژیم صهيونيستي به سوي رفتارهاي غير منع ف ،غي ر متع ارف و
خشونتگرا در عرصه سياست خارجي خواهد بود.
در این مقاله ،با استدادا ان روش تاریخي -تحليلي ،اهميت گدتمان صهيونيسم مذهبي در
امنيتيکردن موضوع صلح و نيز روند اقتدارگرایي سياسي آن را در بس تر تح والت ت اریخي
رژیم صهيونيستي مورد بررسي قرار خواهيم داد .بر این اساس ،مقال ه در دو بخ ش ت دوین
شدا است .در بخش اول به تاریخچه فکري و عملي صهيونيس م م ذهبي ان قب ل ان تش کيل
دولت صهيونيستي تا کنون پرداخته مي شود و اینک ه ای ن جری ان در تح ول ت اریخي خ ود
چگونه به سمت ن اميگري و خشونتطلبي افراطي در برخورد با فلس ينيان گ رایش پي دا
کردا است .در بخش دوم ،نقش صهيونيستهاي مذهبي در س اختار سياس ي حکوم ت ،ب ه
ویژا در دولت بنامين نتانياهو ان سال  1111تا  1192مورد تحليل قرار ميگيرد و اینکه پروژا
امنيت يک ردن موض وع ص لح ب ا فلس يني ان چگون ه ب ه ه دف مش ترک دول ت نتاني اهو و
صهيونيستهاي مذهبي بدل شدا است.
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الف .از ایدئولوژی تا عمل :مروری بر سابقه فکری و عملی صهيونيسم مذهبی
در اواخر قرن نوندهم ،عدااي که تحت عنوان «طالیهداران صهيونيسم» 9خواندا م يش دند ،ب ا
گرایشات مذهبي و موعودگرایانه شروع به ن ریهپرداني اوليه براي توجيه اندیشه صهيونيسم ان
من ر دیني کردند 1.بر خالف جریان غالب در ميان دینمداران ارتدوکس یهود که قائل به ل زوم
ظهور مسيحا 1براي نجات و رستگاري قوم یهود و مآالً بانگشت آن به سرنمين موعود بودند و
نيز ظهور منجي را امري ميدانستند که دفعتاً حادث خواهد شد و لزوماً ماهيتي آخر الزم اني 4و
فرابشري خواهد داشت ،عدا اندکي ان ن ریهپردانان ارتدوکس معتقد بودن د ظه ور منج ي ن ه
واقعه ان جنس انقالب ،بلکه فرایندي ان جنس تحول و ت ور ت اریخي اس ت و ان ای ن من ر،
ایجاد پایگاا ملي براي قوم یهود حتي به صورت محدود ،خود بخشي ان این ت ور این ق وم ب ه
سمت فالح و نجات خواهد بود .بدین ترتيب ،ان ن ر طالی هداران صهيونيس م ،فراین د نج ات
مسيحایي 2قوم یهود به عنوان روندي تاریخي و تدریجي کامالً ان هدف غایي مسيحا که همان ا
تشکيل دولت آرماني یهود در آخرالزمان است ،قاب ل تدکي ک ب ودا و ب دین س ان ،دخال ت و
مشارکت در آن فرایند تاریخي ،ول و ب ا دس تاوردهاي مح دود ،ان من ر دین ي مج ان و بلک ه
ضروري شمردا ميشد (.)Ravitzky, 1993
دیدگاا «طالیهداران صهيونيسم» در دوران خود با اقبال و پ ذیرش نی ادي در مي ان جامع ه
یهودیان ارتدوکس مواجه نشد و تنها عدا بس يار کم ي ان آن طرف داري کردن د .حت ي هم ان
طرفداران اندک نيز اغلب ميکوشيدند به استناد دالیل دیگري ان جمله وحدت ملت یهود و نيز
تقدس ارض موعود ،ان ایدا صهيونيسم و نهضت مهاجرت یهودیان به فلس ين حمایت کنند و
ان توجيهات موعودگرایانه و آخرالزماني براي آن فاصله بگيرن د .ان جمل ه مه مت رین منتق دان
طالیهداران صهيونيسم ،نهضت «ميزراخي» 6بود که هر گونه دخال ت انس اني در فراین د ظه ور
1. Harbingers of Zionism

 .1ان جمله مهمترین این افراد عب ارت بودن د ان خاخ ام نوي کاليش ر (در پ روس) و خاخ ام یه ودا الک الي (در
صربستان) و سایر ارتدوکسهاي وابسته به جریان «عاشقان صهيون».
3. Messiah
4. Apocalyptic
5. Messianic redemption
6. Mizrachi
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مسيحا را فاقد ارنش و توجيه مذهبي م يدانس ت و ان آن برائ ت م يجس ت .در واک نش ب ه
اینگونه انتقادات ان سوي اولترا -اورتدکسها ،صهيونيستهاي مذهبي هرچه بيشتر ب ه س مت
تدسيرهايهاي رادیکال و افراطي ان دین یهود تمایل پي دا کردن د ت ا دس تاویزي ب راي توجي ه
عقاید خود و بقا در صحنه سياسي بيابند .به نودي ،نسل جدیدي ان صهيونيس ته اي م ذهبي
با تجدید ن ر در عقاید اوليه «طالیهداران صهيونيسم» نسخه جدیدي مبتني ب ر برداش تي ک امالً
افراطي ان موعودگرایي در توجيه اندیشه صهيونيسم ارائه کردند .در این مي ان ،دو پ در و پس ر
خاخام ،به نامهاي آبراهام اسحاق کوک 9و نِوي یهودا کوک 1،نقشي اساسي در تئوریزاک ردن و
توسعه بنيانهاي فکري نوین صهيونيسم مذهبي مبتني بر موعودگرایي ایدا نمودند.
آبراهام اسحاق کوک ،اولين یهودي اشکناني بود که در دهه بيست ميالدي به مق ام خاخ ام
اع مي بيت المقدس رسيد و این سمت را تا اواسط دهه سي در اختي ار داش ت .وي در نم را
مهمترین و تثييرگذارترین تئوریسينهاي صهيونيسم مذهبي به شمار ميآی د .ک وک در تدس ير
مذهبي خود ان جریان سنتي ارتدوکس که قائل بود صهيونيسم و ایدا بانگشت به ارض موعود
پيش ان ظهور مسيحا پروژااي سياسي و غي ر دین ي اس ت ،فاص له گرف ت ( .)Viorst, 2002ان
اواخر قرن نوندهم ،یعني نماني که کوک هنون خاخ ام ج واني در کش ور لت وني ب ود ،در آي ار
مکتوب خود تالش کرد ارتباطي ميان تجدید حيات ملي یهودیان و احکام تورات برق رار کن د.
او ان سویي ميکوشيد ان ایدا صهيونيسم در برابر منتقدان س نتگ راي م ذهبي دف اع کن د و ان
سوي دیگر ،برداشتهاي سکوالر ان صهيونيسم را نيز نکوهش ميکرد.
آبراهام کوک ،موضعي کامالً فعال و دنيامدارانه در قبال مسئله تجدید حيات ملي یه ود داش ت و
مدعي بود این «وظيده مقدس» یهودیان است تا به دس ت خ ود ب ه دوران تبعيدش ان خاتم ه دهن د
( .)Ravitzky, 1993او معتقد بود ظهور مسيحا امري وابسته به فرایند ت اریخي بانگش ت کام ل ق وم
یهود به صهيون است .به نعم او ،ملت یهود ،تورات و ارض اسرائيل ،همگ ي موجوی ت واح دي را
تشکيل دادا و قابل تدکيک ان هم نبودند (الشامي .)9114 ،وي با تثکيد بر ضرورت توجه ب ه عناص ر
معنوي در تدکر صهيونيستي ميکوشيد مسير خود را ان سایر خاخامه اي ه معص ر خ ود ،ان جمل ه

1. Abraham Isaac Kook
2. Zvi Yehuda Ha-Cohen Kook
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پيروان مکتب «ميزراخي» که صهيونيسم را صرفاً پروژااي دنيوي و سياسي م يخواندن د ،ج دا کن د .در
پيروي ان ن ریات ابن ميمون ،کوک بر آن بود که آنادي سياسي قوم یه ود مقدم ه و پ يشش رط آنادي
معنوي و تعالي فرهنگي آن است .ان دیدگاا او ،همه اعتبار و حيات قوم یهود در تبعي د ان اتص ال او ب ه
«ارض مقدس» نشثت ميگرفت .بنابراین ،بانگش ت یهودی ان ب ه ارض موع ود النم ه تجدی د حي ات
معنوي آنان به شمار ميآمد (الشامي .)9114 ،ان سوي دیگر ،وي متداوماً دربارا بينتيجه بودن ه ر ن وع
حرکت مليگرایانه بدون راهبري معنوي هشدار ميداد .به طور خالصه محور اص لي ن ری ات آبراه ام
کوک بر این قرار داشت که ارتباطي ارگانيک ميان «تجمي بن ي اس رائيل» و «خ داي اس رائيل» و مي ان
آرمان ملي و آرمان الهي وجود داشته و تجدید حيات هيچ یک بدون همراهي دیگري ميسر نم يگ ردد
( .)Ravitzky, 1993با وجود این و ب ه رغ م هم ه انتق اداتي ک ه وي ب ه س کوالربودن جری ان غال ب
صهيونيستي داشت ،فعاالنه ان پروژا صهيونيسم حمایت ميک رد .او اميدواران ه معتق د ب ود صهيونيس م
سکوالر ولو به صورت ناخودگاا به حرکت قوم یهود به سمت مقصدي الهي کمک ک ردا و در نهای ت،
معنویت بر سکوالریسم غلبه خواهد کرد ( .)Kochan, 1990در فلس ده ک وک ،ه دف ک امالً وس يله را
توجيه ميکرد و مشکلي نبود اگر هدفي مقدس به دست غير مؤمنان محقق ميش د و ای ن چي زي ب ود
که او خود «طنز تاریخ» مينامي د ( .)Ravitzky, 1993: 111دقيق اً ب ه هم ين دلي ل ب ود ک ه او در مق ام
خاخام اع م فلس ين ،متعصبانه ان صهيونيسم حتي در شکل سکوالر خ ود حمای ت م يک رد ،چراک ه
معتقد بود نتيجهاي که عمالً ان ایدا صهيونيسم به دست خواهد آمد ،رب ي به تعاریف غير دین ي ان ای ن
جریان نداشته و مآالً به تحقق آرمان مسيحایي کمک ميکند .او در تدسير موس و خوش بينانه خ ود ت ا
بدانجا پيش رفت که مدعي شد چون قوم یهود «قوم برگزیدا» خداوند است ،هر فرد یه ودي ول و آنه ا
که در ظاهر سکوالر و غير دیني رفتار ميکنند ،در اص ل و نه اد خ ود پيون دي ذات ي و ناگسس تني ب ا
خداوند دارند و بنابراین ،حتي صهيونيستهاي سکوالر هم ب ه ن وعي ان ط رف خداون د ب راي انج ام
مثموریتي الهي انتخاب شدااند .ان ن ر او ،هم ين ک ه ق وم یه ود ب ه س رنمين ،نب ان و ش کل نن دگي
اجتماعي خود رجعت ميکرد به منزله بانگشت ایشان به سوي خداوند بود (.)Buber, 1973
آبراهام کوک در نمان حيات خود تشکيل دولت صهيونيستي را ندی د و بن ابراین ،گدتم ان او ب ه
نوعي کليگویي خوشبينانه در مورد تالقي نهایي مسير س کوالرها و م ذهبيون در کم ک ب ه تحق ق
آرمان مسيحایي محدود شدا و ورودي ب ه جزئي ات پردردس رتر درب ارا چگ ونگي اج راي احک ام
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شریعت در دولت آیندا یهود پيدا نميکرد .چالش اصلي ان نم اني ش روع ش د ک ه دول ت س کوالر
صهيونيستي در فلس ين اشغالي مستقر شد .اگر آنگونه که کوک مدعي بود سکوالرها تا آن نم ان ب ه
طور «ناخودآگاا» به آرمان دیني کمک ميکردند ،پيروان وي بر آن شدند ت ا ای ن ناخودآگ اهي را در
دولت اسرائيل به انتخابي آگاهانه تبدیل کنند .آنها دیگر نميخواس تند ب ا جری ان صهيونيس م ص رفاً
«همراهي» کنند ،بلکه طالب به دست گرفتن نقش رهبري این جریان بودن د .در مقاب ل «ت ز» اولت را-
ارتدوکسهاي مخالف صهيونيسم که ان گذشته اخذ ش دا ب ود و «آنت ي ت ز» س کوالرهاي طرف دار
صهيونيسم که منتقد گذشته بودند ،صهيونيستهاي مذهبي در تالش ب راي معرف ي «س نتزي» ب راي
آیندا بودند ( .)Ravitzky, 1993بدین سان بود ک ه ان درون تئ وريه اي ک وک ب ه ت دری ق درت
سياسي نائيدا شد و فلسده تاریخ وي تبدیل به نيروي محرکه رواني و اجتماعي گردید.
عقاید و اندیشههاي آبراهام کوک البته یکشبه و فوري ب ه ني روي سياس ي بالدع ل تب دیل
نشد .هرچند افکار و گدتههاي او در محافل صهيونيستهاي مذهبي شناخته شدا بود ،اما ب يش
ان سه دهه ان نمان مر

او در سال  9112طول کشيد ت ا ن ری ات او خری داران نی ادي را در

جامعه اسرائيل حتي ان ميان سکوالرها به خود جلب نماید .در تمام ای ن س اله ا ،فرنن د وي،
خاخام نِوي یهودا کوک ،در حال تبليغ و نمينهساني براي تبدیل صهيونيسم مذهبي به صورت
نيروي قدرتمند سياسي و اجتماعي بود.
خاخام نِوي یهودا بسيطترین و افراطيترین تدسيرها ان اندیشههاي پدرش ارائ ه ک رد و آنه ا را
تبدیل به برنامه عملياتي قوي ساخت که در موق مناسب ميتوانست نهض تي اجتم اعي را برانگي زد.
ان ن ر او ،دولت اسرائيل تجلي همان آرمانشهري بود که خاخام آبراهام ک وک توص يف ک ردا ب ود.
نِوي یهودا اندیشههاي موعودگرایان ه پ درش را آنچن ان تدس ير ک رد ک ه ان دل آن برنام ه سياس ي
تمامعيار بيرون ميآم د .او ک ل س اختار و موجودی ت دول ت صهيونيس تي را پدی دااي ب ه غای ت
«مقدس» ميانگاشت تا بدانجا که تمامي نمادها ،اعمال و جنگهاي دولت اس رائيل را در چ ارچوب
اندیشه رستگاري مسيحایي قوم یهود تحليل م يک رد (.)Shelef and Shelef, 2009; Lustick, 1988
او صهيونيسم مذهبي را ان متممي خيراندیشانه براي صهيونيسم سکوالر به مليگرایي افراط ي مبتن ي
بر باور مذهبي تبدیل ک رد ( .)Viorst, 2002آرنوه اي موعودگرایان ه ک وک پ در در بي ان پس ر ب ه
صورت ق عيتي م لق براي آیندا درآمد .ان ن ر نِوي یهودا ،مسير نجات و رس تگاري ق وم یه ود ب ا
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تشکيل دولت یهود در فلس ين آغان شدا و ه يچ بانگش ت و عق بگ ردي در آن نخواه د ب ود .او
تشکيل دولت اسرائيل را بخشي ان «جبر تاریخي» و «تقدیر آسماني» ميدانست که در کنار هم ادام ه
حيات دولت تاناتثسيس را تضمين ميکنند ( .)Ravitzky, 1993طرفه آنکه این جبرگرای ي ت اریخي
و تقدیرگرایي ایماني در تضاد با ایدئولوژي فعال و عملگراي صهيونيسم مذهبي ق رار نم يگرف ت.
صهيونيستهاي مذهبي که مدعي وقوف به آیندااي ق عي هستند ،مشتاقند نخستين منادي آن باش ند
و ميخواهند نقشي فعال در محققشدن آنچه ارادا محتوم الهي م يپندارن د ،اید ا نماین د .ای ن ط رن
تدکر ،تثيير آشکاري بر دیدگاا صهيونيستهاي مذهبي درب ارا سياس ت ب ه ط ور کل ي و خصوص اً
نسبت به ساخت شهرکهاي صهيونيستنشين و ن اميگري داشته است .بن ا ب ه گدت ه خاخ ام نِوي
یهودا کوک ،تصرف سرنمين فلس ين و توسعه ساخت ش هرکه اي صهيونيس تنش ين در اراض ي
اشغالي ،بخش الیندکي ان فرایند نجات قوم یهود است و هيچ مصلحتي نباید ان آن ب االتر و مه مت ر
قرار گيرد .در اندیشه او ،تقویت قدرت سياسي و ن امي دولت اس رائيل مت رادف ب ا تحق ق یک ي ان
مهمترین اهداف شریعت یهود است .وي ان جمله ميگوید« :دولت اسرائيل پدیدااي الهي است ...ن ه
تنها -خداي ناکردا  -نباید حتي ان یک کيلومتر ان اراضي سرنمين اسرائيل عقبنش يني کن يم ،بلک ه
باید تا آنجا که توان معنوي و فيزیکي داریم ،ب راي تس خير و آنادس اني بيش تر بکوش يم ...در اداي
تکليف آسماني و دنياشمول ما هيچ جایي براي عقبنشيني نيست (.»)Ravitzky, 1993: 132
اندیشه صهيونيسم مذهبي ان کوک پدر تا ک وک پس ر و ان نِوي یه ودا ت ا پي روانش ب ه
تدری به سمت افراطيگرای ي تح ول یاف ت ت ا ج ائي ک ه ع دااي در نس له اي م ؤخرتر
صهيونيستهاي مذهبي معتقد بودند باید با ایجاد بحران مصنوعي و تحریک دیگران براي به
راا انداختن جنگي عليه اسرائيل ،خداوند را در مقابل عمل انجامش دا ق رار دهن د ت ا ب راي
ظهور مسيحا و کمک ب ه اس رائيل در نب رد مق دس وارد عم ل ش ود .این ان ب ه نع م خ ود
ميخواستند بدین طریق نيروهاي آسماني را به عکس العمل براي نجات اس رائيل و تس ری
در ظهور منجي آخرالزمان وادار کنند (.)Rapoport, 1986
همانگونه که پيشتر گدته شد ،یک ي ان اعتق ادات مه م صهيونيس ته اي م ذهبي ،اص رار ب ر
«تقدس» ذاتي تمام موجودیت و ارکان و اجزاء دولت صهيونيستي است .در مقابل ،این تناقض که
اسرائيل به عنوان دولت س کوالر ک امالً متعه د ب ه اج راي احک ام ش ریعت یه ود نب ودا اس ت،
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ن ریهپردانان صهيونيسم مذهبي بر مقدسب ودن اص ل تش کيل دول ت یه ود در فلس ين ص حه
گذاشته و سکوالربودن دولت اسرائيل را موضوعي فرعي جلوا دادااند .ب ه عن وان مث ال ،خاخ ام
موهيلور ان رهبران شاخص جریان صهيونيسم مذهبي بر اهميت دولت یهود ب ه عن وان بزرگت رین
آرمان یهودیت و تجلي تمام تورات تثکيد ميکرد و موجودی ت دول ت یه ود را مس اوي و بلک ه
باالتر ان تمامي احکام شریعت ميشمارد ( .)Viorst, 2002خاخ ام اس حاق ش يالت ان ش اگردان
نِوي یهودا کوک نيز ان قول او نقل ميکند که «اصل موجویت دولت اسرائيل ماهيتي مس يحایي و
آرمانشهري داشته و بنابراین ،پایههاي تقدس آن با رفتار و عقاید درست یا نادرست شهروندان یا
رهبرانش متزلزل نميگردد» ( .)Ravitzky, 1993: 137این گونه ن رات ،درس ت در نق ه مقاب ل
ن ر اولترا -اورتدکسها قرار داشت که ميپنداشتند (و هنون هم ميپندارند) دولت اسرائيل دولت ي
ان ن ر شرعي غير مشروع و غير موجه اس ت و ب ه هم ين عل ت ني ز محک وم ب ه فن ا و ن ابودي
ميباشد .همچنين ،با ن رات آبراهام کوک نيز متداوت بود ،به این سبب که ان ن ر ک وک پ در ه ر
شخص یهودي ولو سکوالر و غير مذهبي ،به واس ه برگزیدابودن قوم یه ود در نهای ت در مس ير
الهي گام برميداشت ولي ان ن ر کوک پسر و پيروانش ،این دولت یهود ب ود ک ه ول و ب ه عن وان
دولت سکوالر در مسير الهي و مسيحایي قرار داشت و بنابراین ،مقدس به شمار ميآمد .به عقي دا
خاخام موهيلور« ،خداوند ترجيح ميدهد فرنندانش (بني اسرائيل) در س رنمين خودش ان س اکن
باشند ،ولو به احکام تورات عمل نکنند تا اینکه پيروان شایس تهاي ب راي ت ورات باش ند ول ي در
تبعيد به سر ببرند ( ».)Viorst, 2002: 176-177بدین سان ،صهيونيسم مذهبي ظرف مدت کمتر ان
دو دهه ان ،تشکيل دولت صهيونيستي جایگاا خود را به صورت نيروي اجتماعي اقليت ام ا ک امالً
قدرتمند و تثييرگذار در جامعه اسرائيل به تثبيت رساند.
تحت تثيير آموناهاي خاخام نوي یه ودا ک وک ،جری اني افراط ي و موعودگرایان ه تح ت
عنوان «گوش امونيم» (جبهه مؤمنان) در اواسط دهه هدتاد م يالدي در اس رائيل ش کل گرف ت.
بيشتر رهبران این جریان را فارغ التحصيالن مدرسه مذهبي «مرکان ه راف» 9تح ت سرپرس تي
یهودا کوک تشکيل ميدادند و هدف اصلي آنان اجراي افکار توس عهطلبان ه ارض ي ب ا توجي ه
 Mercaz HaRav .9یکي ان مهمترین مدارس مذهبي (یشيوا) در اسرائيل است که در سال  9114توسط آبراه ام
کوک تثسيس شد.
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مذهبي بود .این جریان به طور مشخص ،پس ان جنگ موسوم به یوم کيپور در اکتبر  9111عدا
نیادي ان پيرواني را به خ ود جل ب ک رد ک ه م يپنداش تند حد و و توس عه س رنميني رژی م
صهيونيستي وظيدهاي دیني است که بر ه ر چي ز دیگ ر ان جمل ه ق وانين و تص ميمات دول ت
سکوالر ارجحيت دارد .در بيانيه «گوش امونيم» در سال  9112آمدا است« :ما باید این موضوع
را به صراحت براي خود و نيز سایر ملتهاي دنيا روشن کنيم که مردم اسرائيل به ط ور کام ل
متعهد به مخالدت با هر تالشي ،اعم ان سياسي یا ن امي ،براي ملزمساختن آن ان ب ه تخلي ه ه ر
بخشي ان ارض اسرائيل ميباشند» (.)Mnookin and Eiran, 2005: 21
گوش امونيم به نودي به مهمترین مدعي توسعه سرنميني صهيونيسم تبدیل شد .پي روان ای ن
جریان که به ایدئولوژي صهيونيسم باور داشتند ،بر خ الف مکت ب ه اردیم ،مش روعيت سياس ي
دولت سکوالر را ميپذیرفتند ،اما معتقد بودند اگر دولت نتواند یا نخواه د ب ر اس اس احک ام ب ه
نعم آنان الهي در جهت بانساني پادشاهي داوود بر روي نمين حرکت کند ،تبعي ت ان آن الزام ي
نخواهد بود .دولت عاليه یهود ان ن ر آنان هم دینمح ور و ه م ب ه ش دت ن اميگ را توص يف
ميشد .اگر دولت سکوالر به هر دليل در تثسي به این دو صدت کوتاهي کن د ،صهيونيس ته اي
مذهبي افراطي این حق را براي خود قائل هستند که بر خالف قوانين یا تصميمات دول ت ،رسس اً
اجراي احکام الهي را مبني بر توسعه سرنميني دولت یهود بر عهدا گيرند .این تدسير افراطگرایانه
کامالً در امتداد آموناهاي خاخام یهودا کوک قرار دارد که تجلي تقدس دولت اس رائيل و نج ات
مسيحایي قوم یهود را در غلبه سياس ي و توس عه س رنميني آن م يدانس ت .مق دسب ودن ارض
اسرائيل ان ن ر او به این معنا بود که صهيونيستها باید به عنوان وظيد ه دین ي در یه وديس اني
هرچه بيشتر فلس ين اشغالي ان طریق شهرکساني و اسکان یهودی ان در سرتاس ر ای ن س رنمين
بکوش ند .ب ه عب ارت بهت ر ،ک وک ب ه پي روانش م يآم وند ک ه تق دس دول ت اس رائيل ام ري
هستيشناسانه 9است ،اما تقدس سرنمين ام ري عين ي اس ت ک ه ب ه ه يچ وج ه قاب ل مماش ات
نميباشد ( .)Shelef and Shelef, 2009ان آنجا که تسلط سرنميني ب ر ارض اس رائيل پ يشش رط
ضروري نجات مسيحایي قوم یهود است ،هيچ مصلحتي نميتوان د و نبای د عق بنش يني ان ی ک
وجب ان اراضي اشغالشدا را توجيه نماید .ان این رو ،صهيونيستهاي مذهبي افراطي در چ الش

1. ontological
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انتخاب ميان تقدس دولت و تقدس سرنمين ،مورد اخير یعني دفاع ان کيان سرنميني و توس عه
ارضي اسرائيل را مهم تر ان تبعيت ان دولت تلق ي م يکنن د ( 9.)Shelef and Shelef, 2009در
این مسير ،استدادا ان خشونت عریان هم تئوریزا ميش ود .ان آنج ا ک ه تس لط یه ود ب ر ارض
اسرائيل بخشي ضروري ان فرایند نمينهساني براي ظهور مسيحا ب ه ش مار م يآی د ،ه ر ن وع
سستي و کوتاهي در انجام آن یا عقبنشيني ان سرنمينهاي اشغالشدا مخالد ت ب ا ارادا اله ي
مسيحایي تلقي مي شود و باید به هر نحو ممکن با آن مقابل ه ک رد .ک وک توس ل ب ه ه ر ن وع
خشونتي را براي حد و امني ت و توس عه مرنه اي رژی م صهيونيس تي تج ویز م يکن د و ب ه
صهيونيستها توصيه ميکند کوچکترین اهميتي براي ن ر سایر ملته ا و دول ته ا در براب ر
اعمال خود قائل نباشند .او صراحتاً قوم یهود را «تافته جدابافت هاي» م يدان د ک ه ب راي حد و
حدود خود مجان است دست به هر عملي بزند ( .)Don-Yehiva, 1987اندیشه «برت ري ذات ي»
قوم یهود بر سایر ملتها در ميان پيروان نوي کوک و رهبران فک ري گ وش ام ونيم ب ا چن ان
تدسير موس و نژادپرستانهاي همراا شدا که برخي ان آنان ادعا کردااند قوم یهود ان پایبندي ب ه
اصول اخالقي و انساني که به طور معمول براي سایر مردمان تعهدآور است ،مع اف م يباش ند
(.)Lustick, 1988
انگيزا باال و تبليغات وسي «گوش امونيم» باعث شد به رغم جمعيت به نسبت ک م ان ق درت
تثييرگذاري قابل توجهي در سياست داخلي و خارجي اسرائيل برخ وردار ش ود .ب ا وج ود اینک ه
عقاید این گروا افراطي هيچ تناسبي با اصول دموکراسي ادع ایي در اس رائيل نداش ت ،ش عارهاي
توسعهطلبانه و خشونتگرایانه این جراین با استقبال شایاني در ميان طي فه اي مختل ف جامع ه
اسرائيل مواجه شد .ان جمله شعارهاي خ رناک این گروا ،اعتقاد به «برگزی داب ودن ق وم یه ود و
سرنمين اسرائيل ان سوي خداوند» ( )Efrat, 1988: 52و نيز لزوم «اصالح جهان به دس ت یه ود»
حتي ان طریق خشنترین و وحش يانهت رین روشه ا ب ود ( .)Viorst, 2002: 206ان ن ر گ وش
امونيم ،قرارداد صلح کمپ دیوید ميان اسرائيل و مص ر در س ال  9111عق بنش يني ان خ اک

 .9البته ،گروهي ان صهيونيستهاي مذهبي معتدلتر اهميت بيشتري براي دول ت قائ ل هس تند و عق بنش يني ان
سرنمين را اگر مصلحت دولت ایجاب کند ،به عنوان امري تثسفانگيز اما مش روع م يپذیرن د ،ام ا ای ن ع دا در
مجموع ان موقعيت ضعيفتري نسبت به افراطيون برخوردار هستند.

 111ـــــــــــــــــــــــــــــــــ فصلنامه مطالعات راهبردی ،شماره  66زمستان 33

مقدس سرنمين اسرائيل ،غير قابل پذیرش ان سوي خداوند و در نتيجه ،عمل ي خيان تآمي ز و
شرمآور بود ( .)Viorst, 2002طرفه آنکه بگين که به عنوان نخستونیر رژیم صهيونيستي پ اي
این معاهدا را امضا کردا بود ،خود نمایندا جناح دست راستي و عضو حزب ليکود ب ود ک ه ان
قضا بخش نیادي ان رسيدهندگانش ان ميان صهيونيسته اي م ذهبي بودن د .در ده ه هش تاد
ميالدي گرواهاي تروریستي نیرنميني متعددي ان ميان صهيونيستهاي افراطي تش کيل ش د و
دست به عمليات ترور و تخریب گس تردا علي ه ش هروندان ع ربتب ار و ني ز ام اکن مق دس
مسلمانان ندند (.)Lustick, 1988
موضوع بسيار حائز اهميت دیگري که باید در این مجال به آن اشارا کرد ،مسئله بح ران
هویت در جامعه اسرائيل است که نتيجه آن به نحو قابل ت وجهي ب ه ند

صهيونيس ته اي

مذهبي و توسعه ندوذ و اقتدار سياسي آنان منجر شدا است .درست است که اميدهاي آبراهام
کوک مبني بر تحقق جامعه دیني حقيقي در اسرائيل هرگز به واقعيت تبدیل نشدا ،اما جامعه
معاصر اسرائيل به طور گستردااي به فرهنگ سياسي «سمبلگرا و سنتمحور» روي آوردا که
ناشي ان ضعف و ناتواني «صهيونيسم کارگري» در توليد عناصر هویتي ملتسان ب ودا اس ت
( .)Don-Yehiva, 1987برخي معتقدند این خأل هویتي به طور مشخص پس ان جن گ س ال
 9161برون کردا که در جریان آن ارتش صهيونيستي بيت المقدس شرقي را به اش غال خ ود
درآورد ( .)Newman, 1985در آن نمان ،حتي صهيونيستهاي س کوالر تح ت ت ثيير ابه ت
سمبليک فتوحات خود (به دست آوردن کنترل معبد باستاني و مقدس یهودیان) ق رار گرفت ه
بودند .صهيونيسم چپگرا فيندسه نميتوانست هيجان و انگيزا خاص ي در توجي ه اهمي ت
اشغالگريهاي اسرائيل در سال  9161توليد کند (  .)Mnookin and Eiran, 2005بر عک س،
مليگرایي تند مذهبي عامل بسيار مؤيري بود .ان ن ر صهيونيستهاي مذهبي ،پي رونيه اي
ن امي اسرائيل در جنگ ششرونا و به ویژا اشغال بيت المقدس ش رقي« ،معج زا اله ي» و
مقدمه نجات مسيحایي قوم یهود به شمار م يآم د ( .)Pedahzur, 2012پ س ان ای ن س ال،
نهضت شکلگيري «اسرائيل بزر » با هدف اسکان یهودی ان در سرتاسر آنچه به عنوان ارض
باستاني و مقدس اسرائيل در ن ر گرفته ميشد ،آغ ان ش د و فرمان دهان ن امي س کوالري
همچون موشه دایان ،در تروی آن نقش محوري ایدا کردند (.)Efrat, 1988
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پس ان اشغال بيت المقدس تا امرون ،فرهنگ سياسي سمبلگ را و س نتمح ور در جامع ه
اسرائيل ،حتي نزد آنان که در اعمال و عقاید فردي خود چندان پایبند م ذهب نيس تند ،رون ب ه
رون ان محبوبيت بيشتري برخوردار شدا است .ان این من ر ،آنچه هویت م ردم اس رائيل را ب ه
عنوان ملت تشکيل ميدهد ،بيش ان هر چيز برآمدا ان مجموعهاي ان «سمبل»هاي یه وديگ ري
و نه خود دین یهود به معناي شریعت آن است .چنين بس تر اجتم اعي بهت رین موقعي ت را در
اختيار صهيونيستهاي مذهبي قرار دادا تا با سوء استدادا ان سمبلهاي مورد توجه مردم ب راي
عقاید افراطي مسيحاگرایانه خود پایگاا حمایت اجتم اعي بيابن د ،آنچن ان ک ه جری ان «گ وش
امونيم» ان سوي قاطبه مردم –حتي سکوالرها– حمایت ميشد و امرون ني ز واري ان آن جری ان
مدافعان اصلي اشغالگري و شهرکساني در کرانه باختري و بلنديه اي ج والن هس تند و در
این راا ان حمایت افکار عمومي نيز برخوردارند.
برخي ان سمبلهاي مهمي که صهيونيستهاي مذهبي ان آنها براي جلب حمایت افک ار عم ومي
به ویژا در بحثهاي مربوط به توسعه شهرکنش يني اس تدادا م يکنن د ،عبارتن د ان تجدی د حي ات
یهودیت در کرانه باختري که یادآور س مبليک ت اریخ ق وم یه ود در ت ورات اس ت ،ریش هدارب ودن
فرهنگ مهاجرت و اسکان در نهضت صهيونيسم و اینکه اصل پروژا صهيونيستي ب ه دس ت ع دااي
ان «پيشگامان» اوليه به واقعيت تبدیل شد .بنابراین ،شهرکنشينان کرانه باختري و ج والن ه م مانن د
پيشگامان اوليه در حال فداکاري براي گسترش آرمان صهيونيسم ،یعني بانتوليد فرهنگ مش ارکت و
همبستگي محلي که یادآور سبک نندگي صهيونيستهاي اوليه در م زارع اش تراکي اس ت و دس ت
آخر ،تصویر شهرکنشينان به عنوان مجاهدان خط مقدم مب ارنا عمل ي ب راي توس عه و حداظ ت ان
مرنهاي دولت یهود هستند ( .)Mnookin and Eiran, 2005بانتاب این سمبلها در جامع ه اس رائيل
باعث جلب حمایت و توجه غير شهرکنشينان نسبت به شعارهاي صهيونيستهاي م ذهبي ش دا و
حتي کساني را که ان ن ر فکري مخالف گسترش شهرکنشيني هستند ،به س کوت و ع دم مخالد ت
وادار کردا است .به تعبير یکي ان نویسندگان اس رائيلي ،ش عارهاي «گ وش ام ونيم» حت ي ب ه قل ب
آنهایي که کامالً ان دین جدا بودند نيز ندوذ پيدا کرد (.)Mnookin and Eiran, 2005: 26
بسياري ان پيروان جریانهاي افراطي در سالهاي اخير ان آموناه اي خاخ ام مئي ر کاهان ا ب ه
عنوان یکي ان متثخرترین ن ریهپردانان صهيونيسم مذهبي موعودگرا تثيير پذیرفت هان د .ان ن ر او،
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مبارنا مسلحانه و ن اميگري جزو الیندک ماهيت دین یهود به شمار ميآی د ( .)Viorst, 2002ب ه
طور خالصه ،ترکيب عنصر «ن امي گ ري» در خش نت رین و س بوعانهت رین ش کل ممک ن ب ا
ایدئولوژي مذهبي ،مشخصه بارن نسل جدید و افراطي صهيونيستهاي مذهبي ب ه ش مار م يرود
( .)Lustick, 1988پيروان «گوش امونيم» و نيز جری ان موس وم ب ه «ت ا

هي ل ی وث» در ن ری ه

تقدس دولت آنچنان پيش رفتند که دستندن به ه ر عم ل تجاونکاران ه و خش ونتآمي زي را
براي حدو و گسترش مرنهاي رژیم صهيونيستي مجان تلقي ميکنند ،حتي اگر خود دولت ه م
با آن مخالف باشد .ان دیدگاا ایشان ،دشمنان اس رائيل دش منان خ داي اس رائيل تلق ي ش دا و
پيروني و تدوق ن امي بر این دشمنان به سبوعانهترین شکل ممکن ،مقدمه پيروني معن وي ب ه
حساب ميآید (.)Ravitzky, 1993
عالوا بر عناصر هویتي و سمبليک ،مهمترین دالیل تقویت پایگاا اجتماعي صهيونيستهاي
مذهبي در سالهاي اخير را ميتوان در عدم توفيق دولت اس رائيل در توس عه ارض ي بيش تر و
حتي عقبنشيني ان برخي مناطق اشغالشدا در سال  9161و همچنين ،ضعف در تثمين امني ت
شهروندان اسرائيلي در داخل مرنها به رغم همه امتيانات داداشدا در مذاکرات موسوم به صلح
با فلس ينيان خالصه کرد .در آس تانه تش کيل دول ت صهيونيس تي ،توافقنام هاي تح ت عن وان
قرارداد «وض موجود» 9ميان صهيونيستهاي سکوالر و مذهبي به امضا رسيد که طي آن گ روا
اخير امتيانهاي ویژااي در دولت سکوالر در نمينه توسعه و تجهي ز م دارس م ذهبي و اعم ال
برخي احکام مذهبي دین یهود در عرصه اجتماعي به دست آوردند .در سالهاي اولي ه ،کس ب
همين امتيانات و نيز این مهم که دولت سکوالر به هر حال نمينه بانگشت قوم یه ود ب ه ارض
موعود و پایان دوران تبعيد ایشان را فراهم کردا بود ،صهيونيسته اي م ذهبي را راض ي نگ ه
ميداشت .در سالهاي اخير اما انت ارات و ب ه تب

آن نارض ایتيه اي جدی دي در مي ان ای ن

جماعت شکل گرفته است .آنها احساس ميکنند دولت سکوالر نميخواهد یا اساساً نميتوان د ان
ماهيت مقدس خود حراست کند ،چراکه نه تنها اقدامي براي اشغال اراضي بيشتر نميکند ،بلکه ان
برخي مناطق اشغالي قبلي هم عقبنشيني کردا است ( .)Viorst, 2002احساس ش دید ن اامني در
داخل اسرائيل و اینکه دولت حتي ان حدو امنيت مرنهاي موجود هم عاجز است ،مزید ب ر عل ت
1. “Status-quo” Agreement
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شدا است .ان سوي دیگر ،صهيونيستهاي مذهبي با سرخوردگيهاي دیگري در عرص ه داخل ي
هم مواجه شدااند ،چراکه فرض اوليه رهبران آنها مبني بر اینک ه صهيونيس ته اي س کوالر ه م
نهایتاً به دین بانگشته و جامعهاي کامالً دیني در اسرائيل شکل خواهد گرفت ،هرگز محقق نش دا
است ( .)Viorst, 2002مجموعه این عوامل نمينه گرایش هرچه بيشتر صهيونيستهاي مذهبي ب ه
سمت افراطيگري را فراهم کردا است .خاخام یهودا کوک به پيروان خود توصيه کردا بود ت الش
کنند ابتکار عمل را در عرصههاي سياسي و اجتماعي ب ه دس ت آورن د و ان آن طری ق ب ر رفت ار
دولت تثيير بگذارند .شکلگيري «گوش امونيم» و حضور گستردا و فعال صهيونيستهاي مذهبي
در توسعه شهرکساني و پروژا اسکان یهودیان در سراسر اراضي اش غالي ،در واق

اق دام ب راي

اجراي این وصيت بودا است ( .)Don-Yehiva, 1987بدین ترتي ب ،موض وع حد و و گس ترش
سرنميني اسرائيل به صورت عامل هویتي براي صهيونيستهاي مذهبي درآمدا است .ب ه عب ارت
بهتر ،در موضوع سرنمين اسرائيل و امنيت شهروندان آن ،همه دولتها و همه احزاب در اس رائيل
به نوعي مجبور به امتياندهي به صهيونيستهاي مذهبي هستند ،چراک ه ص داي اعت راض آن ان ان
همه بلندتر است و ابایي هم ان توسل به اقدامات عمل ي خش ونتآمي ز ندارن د و حت ي پل يس و
ارتش اسرائيل هم ان خشونت آنان مصون نيست (.)Shelef and Shelef, 2009
سانمان «گوش امونيم» به دليل برون اختالفهاي داخلي در کادر رهبري آن در دهه هش تاد
ميالدي ان هم پاشيد ،اما تدکر و ایدئولوژي آن در جامعه اسرائيل کامالً نندا اس ت و همچن ان
در ميان غير مذهبيون و سکوالرها هم طرفداران بسياري دارد ( .)Efrat, 1988گوش ام ونيم در
نمان فعاليت خود ارتباط تنگاتنگي با حزب ملي -مذهبي 9داشت و در واق  ،ان اعضاي ج وان
این حزب که ان عملکرد محدود و مندعالنه آن سرخوردا ش دا بودن د ،ني رو ج ذب م يک رد
( .)Mnookin and Eiran, 2005در سالهاي اخير ،احزاب جدیدي نمایندگي صهيونيسته اي
مذهبي افراطي را بر عهدا گرفته و ادامه دهندا ای دئولوژي «گ وش ام ونيم» در نمين ه دف اع ان
توسعه ارضي رژیم صهيونيستي و شهرکساني هستند .عالوا بر اینها ،شاخه عملي اتي «گ وش
امونيم» در حونا شهرکساني و اسکان تحت عنوان «آمانا» همچنان به فعاليتهاي خ ود ادام ه
ميدهد .همنمان ،خاخامهاي افراطي متعددي ان نسل جوانت ر و غالب اً ان مي ان ش اگردان نوي
( National-Religious Party .9بزرگترین و قدیميترین حزب صهيونيستهاي مذهبي که در سال  1112منحل شد)
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یهودا کوک و مئير کاهانا به تئوریزاکردن ایدئولوژي مليگرایانه و خشونتآميز صهيونيستهاي
مذهبي مشغولند .ان مجموعه مباحث فوق مشخص ميشود ک ه دال مرک زي در گدتم ان کن وني
صهيونيسم مذهبي ،مدهوم «ارض اسرائيل» 9و لزوم احياي آن در کل س رنمين فلس ين اس ت .ان
این من ر ،هرآنچه باعث محدودشدن توسعه ارض اسرائيل یا متضمن عقبنش يني ان ه ر ی ک ان
بخشهاي اشغالشدا قبلي باشد ،مترادف با تهدید وجودي ق عي ب راي اس رائيل در ن ر گرفت ه
ميشود .همچنين ،اعمال هر درجه ان خشونت چه براي توسعه ارض ي و چ ه ب راي حراس ت ان
اراضي اشغالي کنوني ،امري جایز و بلکه ضروري است .هرآنچه در مغایرت ب ا ای ن ه دف ق رار
گيرد (همچون توقف شهرکساني ،تخلي ه برخ ي من اطق اش غالي و در نهای ت ،تش کيل دول ت
مستقل فلس يني در کرانه باختري و غزا) ،سوژااي براي «امنيتيکردن» ميشود تا ج ایي ک ه ه يچ
سياستمداري در اسرائيل جرست پرداختن و حمایت ان این مسائل را پيدا نکند.

ب .صهيونيستهای مذهبی و نقش آنان در ساختار سياسی اسرائيل
تا اواسط دهه هشتاد ميالدي ،حزب موسوم به «ملي -مذهبي» ب ه عن وان دوم ين ح زب ق دیمي
اسرائيل ،نمایندگي صهيونيستهاي مذهبي را در صحنه سياسي اسرائيل بر عهدا داشت .مهمترین
دستور کار حزب ،پيگيري تثمين امتيانات داداشدا به ای ن گ روا در جری ان ق رارداد موس وم ب ه
«وض موجود» و تضمين حقوق دیني و مذهبي آنان در صحنه اجتماعي ب ود .ب راي کس ب ای ن
هدف ،موض سياسي حزب ملي -مذهبي در جناحبنديهاي انتخاباتي خنث ي ب ود و ای ن ح زب
آمادگي داشت با هر دو جناح عمدا راست و چپ در تشکيل دولتهاي ائتالفي مشارکت نمای د.
ان اواسط دهه هشتاد اما حزب ملي -مذهبي با چالش رقباي تانااي مواجه شد .ان یک سو ،حزب
شاس 1به عنوان نمایندا اصلي یهودیان ميزراخي (یهودیان ارتدوکس شرقي موسوم ب ه س داردیم)
ظهور یافت و ان سوي دیگر ،جناح تندرو و جنگطلبي متمایل به گوش ام ونيم در داخ ل ح زب
ملي -مذهبي شکل گرفت که جز مسائل مربوط به حقوق مذهبي اجتم اعي ،ب ه ط ور ج دي ب ه
دنبال تحقق توسعه سرنميني و ش هرک نش يني ب ود ( .)Arian and Shamir, 2011ح زب مل ي-
1. Eretz Yisrael
2. Shas
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مذهبي به تدری براي جلوگيري ان ریزش آراء خود ،هرچ ه بيش تر ب ه جن اح راس ت در طي ف
سياسي چرخيد و مثموریت خود را به موضوع شهرکنشيني و توسعه سرنميني فروکاهي د .ب دین
ترتيب ،حزب ملي -مذهبي ان موض ميانه خود خار ش د و ب ه ص ورت متح د ح زب دس ت
راستي ليکود درآمد .این بدان معني بود که نيروهاي معتدل در ميان صهيونيستهاي مذهبي ب يش
ان پيش ان صحنه به در شدا و جاي خود را به نيروه اي افراط ي و جن گطل ب دادن د .در س ال
 ،1112سرانجام حزب ملي -مذهبي منحل و به جاي آن دو ائتالف «خانه یهود» 9و «اتحاد مل

ي»1

پا به عرصه رقابتهاي انتخاباتي گذاشتند .در این ميان ،خانه یه ود نماین دا گ رایش معت دلت ر و
اتحاد ملي نمایندا جناح تندروي صهيونيستهاي مذهبي به شمار ميآمدند.
ليکود به عنوان حزب دست راستي سکوالر و مليگرا ،برنامهه اي جری ان گ وش ام ونيم ب راي
توسعه شهرکساني در کرانه باختري و غ زا را ف ارغ ان انگي زاه اي م ذهبي آن ک امالً در رس تاي
ایداآلهاي خود ميدید و ان آن استقبال ميک رد .پ س ان جن گ  ،9111ليک ود معتق د ب ود بای د ان
شهرکنشيني به عنوان عامل باندارندا و س دي در براب ر حم الت دش منان در آین دا اس تدادا ک رد
( .)Efrat, 1988ان همين رو ،روابط ليکود و گوش امونيم ان اواسط دهه هدتاد توسعه یافت و گ وش
امونيم به پشتگرمي حمایت دولت ليکود که در سال  9111به قدرت رسيد ،طرحي را ب راي اس کان
بيش ان یکصد هزار شهرکنشين در مناطق اشغالي تا س ال  9129ف راهم ک رد ( .)Efrat, 1988البت ه،
روابط صهيونيستهاي مذهبي و ليکود در طول دو دهه بعدي با فران و نشيبه اي مختلد ي مواج ه
شد .عالوا بر درگيري با دولت بگين بر سر تخلي ه ص حراي س ينا ،س قوط دول ت اول نتاني اهو در
اواخر دهه نود ميالدي نيز به نوعي به چالش این دولت با صهيونيستهاي مذهبي و ش هرکنش ينان
(در پي امضاي قرارداد واي ریور) نسبت دادا شدا است (.)Mnookin and Eiran, 2005
پس ان تثسيس حزب کادیما و عمليات عقبنشيني ان غزا در سال  ،1112ليکود به موض
هرچه سرسختانهتر خود دربارا مسائل سرنميني بانگشته است .همين امر باعث نزدیک ي ب يش
ان پيش صهيونيستهاي مذهبي به این حزب شدا است .ان این رو ،انتخاب ات س ال  1111ک ه
منجر به تشکيل دومين دولت بنيامين نتانياهو گردی د ،نق ه ع ف بس يار مهم ي ب ه حس اب
ميآید .بخشي ان بدنه رسيدهن دگان م ذهبي ،ب ه وی ژا ان مي ان س داردیمه اي ميزراخ ي ،در
1. Jewish Home Party
2. National Union Party
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سالهاي پيشتر به سمت ليکود متمایل شدا بودن د ( .)Arian and Shamir, 2011در انتخاب ات
 ،1111عمالً مشخص شد که عدا کثيري ان صهيونيستهاي مذهبي و ش هرکنش ينان ني ز آراء
خود را به جاي احزابي که رسماً نمایندگي آنها را بر عهدا داشتند (یعني دو حزب خانه یهود و
اتحاد ملي) به ند ليکود به صندوق ریختهاند .هر دو حزب یادش دا نت ای بس يار ض عيدي در
انتخابات کسب کردند و مجموع آراء هر یک ان آنان بيش ان  1درصد کل آرا (مع ادل  1ال ي 4
کرسي در کنست) را تشکيل نميداد ( .)Arian and Shamir, 2011این تعداد آرا ،عم الً آنق در
ناچيز بود که سهم چنداني براي هيچ یک ان این دو حزب در دولت به ارمغان نميآورد .نت ای
ضعيف احزاب رسمي صهيونيستهاي مذهبي در این انتخاب ات ،ب ه ه يچ وج ه نش انه اف ول
جایگاا و اهميت این جریان در سياست اسرائيل نبود .بر عکس ،همان گون ه ک ه پيش تر اش ارا
شد ،گسترش فرهنگ سياسي سمبلگرا و سنتمحور در جامعه اسرائيل ،رون به رون بر ند وذ و
قدرت اندیشه صهيونيستهاي مذهبي افزودا است .آنچه در جریان انتخابات  1111اتداق افتاد
و نق ه ع ف بسيار مهمي محسوب ميشد ،این بود ک ه ای ن جماع ت ب ه ج اي رسيدادن ب ه
احزابي همچون خانه یهود و اتحاد ملي ک ه در مجم وع س هم ان دک و ک وچکي در سياس ت
داخلي و خارجي رژیم داشتند ،به سمت حزب ليکود متمایل شدند .ليک ود ني ز تمای ل نی ادي
نشان ميداد تا هرچه بيشتر بتواند جناحهاي مذهبي را نماین دگي نمای د (

Arian and Shamir,

 .)2011برخي تحليلگران متعاقب انتخابات سال  1111تصور م يکردن د ب راي اول ين ب ار در
تاریخ رژیم صهيونيستي ،اح زاب متعل ق ب ه صهيونيس ته اي م ذهبي در رقاب ته اي آین دا
انتخاباتي هيچ کرسياي به دست نياورند .این تحليلگران اشارا ميکردند ک ه قش ر معت دل در
رهبري جریان صهيونيستهاي مذهبي در حال تحليلرفتن است (.)Shelef and Shelef, 2009
در واق  ،آنچه در انتخابات  1111رخ داد این بود که آراء جریان معتدلت ر ب ه حس اب ليک ود
ریخته شد و نيروهاي تندرو و افراطيتر نيز در قالب حزب اتحاد ملي تجم کردند .ای ن ع دا
ظاهراً وارد دولت ائتالفي ليکود نشدا و در موض اپونیسيون قرار گرفتند .بنابراین ،اینگونه ب ه
ن ر ميرسيد که ليکود مرکز طيف صهيونيستهاي مذهبي را به سوي خ ود ج ذب ک ردا ام ا
هنون آراء جناح تندروتر آنها در اختيار ليکود نبود .نتانياهو به خوبي واق ف ب ود ک ه ه ر ق در
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فضاي جامعه اسرائيل امنيت يت ر ش دا و ه ر ق در اص کاک و درگي ري ن امي مي ان رژی م
صهيونيستي و دشمنان پيراموني آن (همچ ون حم اس و ح زب ا ) بيش تر ش ود ،وي ش انس
بيشتري براي جلب کل آراء صهيونيستهاي مذهبي خواهد داشت .صهيونيس ته اي م ذهبي
ممکن است ان ن ر عددي در کل جامعه اسرائيل در اقليت باشند ،ام ا ان ن ر س مبليک جل ب
آراء شهرکنشينان و مناطق پيراموني مرنهاي سرنمينهاي اشغالي براي ه ر ح زب سياس ي در
اسرائيل ميتواند بر

برندا در رقابتهاي داخلي محسوب شود و نتاني اهو مصص م ب ود ای ن

ظرفيت را به ند خود مصادرا کند.
انتخاب ات س ال  1191ب ار دی گ ر نق ه ع ف بس يار مهم ي را در حي ات سياس ي
صهيونيستهاي مذهبي به تصویر کشي د .آنچه در آستانه ای ن انتخابات رخ داد ،ظهور نسل
جوان و جدیدي ان رهبران مصمم و باانگيزا در مي ان صهيونيس ته اي م ذهبي ب ود ک ه
توانستند «خانه یهود» را به صورت حزب اصلي این طي ف درآوردا و همانند چت ري هم ه
سالیق و گرایشهاي صهيونيسم مذهبي را نمایندگي کنند .بدین ترتي ب« ،اتح اد مل ي» ان
صحنه حذف شد و خانه یهود توانست براي اولي ن بار در تاریخ رژیم صهيونيس تي دواندا
کرسي را در کنست نصي ب خود کند .با توجه به ای نکه حداقل پن ندر ان نمایندگان ليک ود
در پارلمان هم رسماً ان صهيونيستهاي مذهبي بودند ،این گرای ش تند و افراطي موفق شد
جایگاا قوي و سنگينونني را در کنست به دست آورد .متعاق ب ای ن انتخاب ات ،نتاني اهو
ادارا چندین ونارتخانه کليدي در کابينه خود ان قبي ل ونارت اقتصاد و ونارت آم ونش را
به صهيونيستهاي مذهبي سپرد .خانه ی هود موفق شد در انتخابات  ،1192هشت کرسي به
دست آورد که البته نسبت به انتخابات  1191کمتر بود .ری زش آراء خانه یهود مرب وط ب ه
درصدي ان صهيونيستهاي مذهبي بود که در انتخابات اخير مستقيماً به ليکود رسي دادند.
این موضوع ،البته در نتيجه کلي تغييري نميداد ،چراکه در این انتخاب ات ،خان ه یه ود ب ه
عنوان نزدیکترین شریک و متحد اصلي لي کود عمل کردا و لذا در هنگام ونن کشي پ س
ان انتخابات براي تعيي ن نامزد نخستونیري ،کرسيهاي خان ه ی ه ود در کنس ت ب ه ط ور
خودکار به تعداد کرسيهاي ليکود اضافه ميشدند .با این حال ،ای ن مس ئ له نش ان داد ب ا
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وجود متحدشدن اکثر احزاب صهيونيست مذهبي در نیر چتر خانه یهود و به رغم توفي ق
رهبران جدی د آن در نمایندگي این طيف ،لي کود همچنان ان ظرفي ت ب القوا ب االیي ب راي
ج لب آراء آنان برخوردار است.
اما رهبران جدید صهيونيستهاي مذهبي چه کساني هستند پاسخ به این سؤال ميتواند
تا حدود نیادي ان چگ ونگي تجدی د حي ات سياس ي صهيونيس ته اي م ذهبي آن ه م در
شرای ي که تا چند سال پيش غالب تحليلگران اضمحالل تدریجي و حذف اح زاب آنه ا ان
عرصه رقابتهاي انتخاباتي را پيشبيني ميکردن د ،رمزگش ایي کن د .ندت الي بِنِ ت 9و آیل ت
شاکد 1،دو سياستمدار جوان و بسيار تندرو 1که در سال  1191جان تانااي به رهب ري خان ه
یهود بخشيدند و پيروني قابل توجه آن را در انتخابات سراسري کنس ت در  1191و س پس
 1192رقم ندند ،هر دو دستپرورداهاي شخص بنيامين نتاني اهو هستند .در فاصله ساله اي
 1116تا  ،1112یعني نماني که نتانياهو در موقعيت رهبري جن اح اپونیس يون ق رار داش ت،
بِنِت رئيس دفتر و شاکد مدیر داخلي دفتر او بود .هر دو ندر ارتب اط شخص ي تنگ اتنگي ب ا
نتانياهو داشته و ان ن ر سياسي کامالً به وي وف ادار هس تند .بِنِ ت همچن ين در س ال 1111
هدایت ستاد انتخاباتي نتانياهو در انتخابات داخلي حزب ليکود را ب ر عه دا داش ت ک ه در
جریان آن وي توانست به رهبري آن حزب دست یابد .تحت رهبري بِنِت ،خانه یهود اوالً به

1. Naftali Bennett

ندتالي بنت در عمليات متعددي عليه حزب ا لبنان در فاصله سالهاي  9116تا  1116حضور داشته است .وي به
مشارکت در قتل عام بيش ان یکصد غير ن امي در پایگاا سانمان ملل در روستاي قانا در جنوب لبنان م تهم ش دا
است .ان سال  1191تا کنون در پستهاي مختلدي در کابينه نتانياهو ان جمله به عنوان ونی ر ام ور م ذهبي ،ونی ر
اقتصاد ،ونیر امور بيت المقدس و یهودیان پراکندا و ونیر آمونش حضور داشته است.
2. Ayelet Shaked

 .1آیلت شاکد در یکي ان نوشتههاي خود که در فضاي مجاني منتشر شد علناً خواس تار آن ش دا ب ود ک ه اس رائيل هم ه
فلس ينيان اعم ان نن و مرد و کودک را قتل عام کند تا مشکل اسرائيل و فلس ين به ط ور ریش هاي ح ل ش ود .وي تثکي د
کردا بود مادران شهداي فلس يني هم به خاطر پرورشدادن «تروریستها» در دامان خود شریک جرم آنه ا هس تند و بای د
کشته شوند .پس ان آنکه این نن جوان و افراطي به خاطر اظهار ن ر ضد انساني خود مورد سرننش بس ياري در خ ار ان
اسرائيل قرار گرفت ،نتانياهو شخصاً ان وي حمایت ک رد و منتق دین او را ب ه «یهودس تيزي» و آرنوي تک رار هولوکاس ت
متهم کرد .این نن هماکنون به عنوان ونیر دادگستري در دولت جدید نتانياهو فعاليت ميکند.
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عنوان نمایندا اصلي صهيونيستهاي مذهبي و حزب صاحبونن ،موقعيت خود را در صحنه
سياسي اسرائيل مستحکم کردا و يانياً به صورت متحد اصلي و وفادار حزب ليکود به رهبري
نتانياهو درآمدا است .بدین ترتيب ،ليکود ه ماکن ون در م وقعيتي ق رار دارد ک ه عم الً آراء
اکثریت صهيونيستهاي مذهبي را در صندوق خود دارد .نزدیک ي ليک ود و خان ه یه ود در
حال حاضر به حدي است که مي توان ادعا کرد تداوت عمدااي ان ن ر اهداف کالن سياس ي
ميان ای ن دو حزب وجود ندارد و برخي ان سياستمداران در اسرائيل آنها را «خواهرخواندا»
یکدیگر خواندااند ( .)Cohen and Dvorin, 2015
همان گونه که پيشتر اشارا شد ،در انتخابات سراسري  1192ليکود توانست بخش قابل
توجهي ان آراء خود را مستقيماً ان طرف رسيدهندگان صهيونيست مذهبي به دست آورد تا
حدي که برخي رهبران خانه یهود ض من اذع ان ب ه ای ن ام ر ،پي روني وس ي ليک ود در
انتخابات اخير را «مدیون» آراء صهيونيس ته اي م ذهبي دانس تند (  .)Cohen, 2015ای ن
موضوع نشان داد ليکود تا حد نیادي موفق شدا آراء صهيونيستهاي م ذهبي را مس تقيماً
به سمت خود جلب نماید .وانگهي ،آن دسته ان صهيونيستهاي مذهبي هم ک ه ب ه خان ه
یهود رسي دادند ،عمالً ان تشکيل دولت راستگراي مليگ را ب ه رهب ري ليک ود پش تيباني
کردند .اکنون ،صهيونيستهاي مذهبي سهم بزرگي در دولت نتانياهو به دست آورداان د و
عمالً در سالهاي آتي قدرت اصلي را در سياستگذاريهاي داخلي و خارجي اسرائيل در
اختي ار خواهند داشت 9.چنين پدیدااي در تاریخ رژیم صهيونيستي ب يس ابقه اس ت و ب ه
احتمال بسيار نیاد ،هر نتيجهاي هم ان آن حاصل شود ،با گذشته متداوت خواهد بود.
 .9عالوا بر ندتالي بنت که عهدا دار ونارت آمونش و نيز ونارت امور بيت المقدس و یهودیان پراکندا است و نيز
آیلت شاکد که به عنوان ونیر دادگستري منصوب ش دا ،نتاني اهو ض من سرپرس تي ونارت ام ور خارج ه ،نیپ ي
هوتوفلي  Tzipi Hotovelyرا به عنوان معاون ونیر و مسئول ادارا امور این ونارتخانه کليدي تعيين ک ردا اس ت.
هوتوفلي نني با عقاید مذهبي ارتدوکس و گرایشات تند راس تگرایان ه اس ت ک ه در س ال  1111و در س ن 19
سالگي به عنوان نمایندا حزب ليکود وارد کنست شدا بود .او هرچند رسماً عضو ليکود است ،اما ان ن ر عقای د و
ایدئولوژي کامالً به صهيونيست هاي مذهبي نزدیک است .او ان مخالدين سرسخت تشکيل دولت مستقل فلس يني
و طرفدار احياء ارض اسرائيل در سراسر سرنمين هاي اشغالي است .او همچنين معتقد است نبرد مي ان اس رائيل و
فلس ينيان بر سر سرنمين نيست ،بلکه جنگي مذهبي ميان اسالم و یهودیت است.
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نتيجهگيری
در این مقاله با توجه به ن ریه «امنيتيکردن» ،مؤلدههاي اصلي گدتمان صهيونيسم مذهبي و
نحوا اقتدارگرایي رهبران آن در جامعه معاصر صهيونيستي م ورد بررس ي ق رار گرف ت و
مشخص گردید صهيونيستهاي مذهبي به ویژا در سایه گسترش فرهنگ سياسي سمبلگرا
و سنت محور در جامعه اسرائيل ان قدرت فزایندااي در عرصه سياس ي و اجتم اعي رژی م
صهيونيستي برخوردار شدااند .ضمن مروري بر بنيانهاي فکري و ت اریخي ای ن جری ان،
مشخص گردی د تدکر صهيونيسم م ذهبي در دوران معا ص ر ب ه ش دت ب ه ن اميگ ري و
جنگطلبي روي آوردا ،به گونهاي که خشونت جزوي ان فلس ده وج ودي ای ن جری ان را
تشکيل ميدهد .این جری ان به شدت با هر گونه سانش با فلس يني ان و به خصوص با ه ر
گونه توقف شهرکساني و سياست تخلي ه مناطق اشغالي 9مخالف است ،چراک ه آن را ب ر
خالف اید ا تسلط کامل بر «ارض اسرائيل» ميدانند .وقتي اساس یک ای دئولوژي بر استدادا
ان خشونت نهادا شدا باشد ،به طور ذاتي ضد هر گونه صلح و يبات اس ت و هم وارا ب ه
بستري ان ناامني و تهدید براي ادامه حيات خود نيانمن د اس ت .برخ ي صهيونيس ته اي
مذهبي افراطي بر این اندیشهاند که بای د دشمنان را عام داً اس رائي ل را وارد درگي ريه اي
ن امي کرد تا بدین ترتيب نيروهاي آس ماني ب راي حمای ت ان آن بس ي ش وند و نج ات
مسيحایي محقق شود (  .)Ravitzky, 1993ای نان به وضوح آت شبي اران معرک ه در ک ارنار
مواجهه اسرائيل با مردم فلس ين و ني ز در برابر همسایگان خود و دیگر کشورهاي مسلمان
هستند و دولت اسرائيل را که خود ید طوالیي در جنگافروني دارد ،به اعم ال خش ونت
بيشتر ترغيب ميکنند .نسل جوان و جدی د رهبران صهيونيستهاي مذهبي ک ه فعاالن ه ب ه
دنبال تحکي م موقعيت خود در ساختار سياسي رژیم صهيونيستي هستند ،ان کساني تشکيل
شدا که آشکارا و بدون هيچ هراسي ،ان لزوم نسلکشي همه فلس ينيان سخن ميگوین د و
هر گونه همراهي با ایدا تشکي ل دولت مستقل فلس يني را خي انتي ب ه ق وم یه ود تلق ي
ميکنند .هرچند بنيانهاي رژیم صهيونيستي ان ابتدا بر ترور و خشونت عریان نهادا ش دا،
1. disengagement
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اما اهميت خشونتطلبي صهيونيستهاي مذهبي در ای ن اس ت ک ه آن را ب ا مل يگرای ي
مذهبي در ميآمي زند و محصول آن به عنوان تدکر التقاطي ان قدرت جذب و تثييرگ ذاري
باالیي در جامعه کنوني اسرائيل حتي در مي ان سکوالرها و غير م ذهبيون برخ وردار ش دا
است .ای ن جاذبه نيروي بالقوا مؤيري را به ویژا در هنگ ام رقاب ته اي انتخاب اتي ف راهم
مي کند .درست است که صهيونيستهاي مذهبي ان ن ر عددي معموالً درصد باالیي ان آرا
را در انتخاب ات کس ب نم يکنن د ،ام ا ت ثيير تبليغ اتي و روان ي آنه ا ب ر جمعي ت کثي ر
شهرکنشي نان در کرانه باختري و جوالن و نيز بر عدا نیادي ان مردم و حتي روشنفک ران
سکوالر ،بسيار حائز اهميت است.
بر خالف حزب کارگر که به دنبال سکوالریزاکردن فضاي سياس ي در اس رائيل ب ودا،
ليکود هموارا و ان دهههاي گذشته با جریان هاي مذهبي در اسرائيل همراهي ک ردا اس ت
(  .)Pedahzur, 2012این حزب در سالهاي اخير تالش کردا گدتمان صهيونيسم مذهبي را
نمایندگي کند تا ه م آراء رسي دهن دگان س نتي ای ن گ رایش و ه م حمای ت بس ياري ان
سکوالرهایي که با شعارهاي افراطي مليگرایانه ایشان همدلي مي کنند را به دست آورد .در
انتخابات  1111عمدا نيروهاي معتدلتر صهيونيستهاي مذهبي به ند ليکود رسي دادن د.
در انتخابات  ، 1192هرچند خانه یهود به عنوان نمایندا اصلي صهيونيسته اي م ذهبي ان
اقبال خوبي برخوردار شد ،اما پيروني خيراکنندا ليکود در کسب  11کرس ي کنس ت ني ز
مرهون آراء تعداد کثيري ان صهيونيستهاي مذهبي بود ک ه همچن ان ت رجيح دادن د رسي
خود را مستقي ماً به صندوق ليکود بریزند ( .)Levi, 2015
درست است که لي کود موفق ش دا آراء صهيونيس ته اي م ذهبي را مس تقيم ی ا غي ر
مستقيم ان آن خود کند و در آیندا هم ای ن روند را کامل تر خواهد کرد ،اما ای ن بدان معني
نيست که صهيونيستهاي مذهبي در ليکود مستحيل شدا اند .بر عک س ،م دعاي اص لي و
کليدي ای ن نوشتار این است که در واق این ليکود بودا که تحت تثيير صهيونيسم م ذهبي
بيش ان پي ش در گدتار و عمل «رادیکاليزا» شدا است .اکنون دولت لي کود به رهبري بنيامين
نتانياهو به مجري کامل تدکرات صهيونيستهاي مذهبي بدل ش دا و ب ه وی ژا در مس ائل
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مربوط به شهرکساني و حدو و توسعه سرنمينهاي اشغالي ان برنام هه اي آن ان تبعي ت
ميکند  .جنگ پنجاا و پن رونا در غزا بهترین گواا ای ن ادعاست .لي کود ن ه فق ط ت الش
کردا ترمينولوژي مذهبي خود را تقوی ت کند ،بلکه در بحثهاي سرنميني بيش ان پيش به
تداسير جزماندیشانه ،غير منع ف و بسيار خشونتگرایانه صهيونيستهاي مذهبي نزدی ک
شدا است .لي کود هرچند رهبري طيف صهيونيستهاي مذهبي را در انتخاب ات ب ه دس ت
آوردا ،اما در واق خودش را تسليم ای دئولوژي ایش ان ک ردا اس ت .س خنان جنج الي و
بيسابقه نتانياهو در آستانه انتخابات قبلي مبني بر اینکه وي تا نماني ک ه در ق درت ق رار
دارد ،هرگز اجانا تشکيل دولت مس تقل فلس يني را نخواه د داد و ی ا وع دا وي ب راي
ساخت «هزاران» شهرک صهيونيستنشين جدید در کرانه باختري و اعالم اینک ه اورش ليم
(قدس اشغالي) پایتخت اب دي اس رائيل ب اقي خواه د مان د ،همگ ي نش انهه اي آش کار
رادیکاليزاشدن بيان و عمل ليکود تحت ت ثيير ند وذ صهيونيس ته اي م ذهبي اس ت .در
چارچوب ن ریه امنيتيساني ميتوان چنين نتي جه گرفت که دولت بنيامين نتانياهو دولت ي
است که براي جنگافروني به دنبال بهانه ميگردد .هر درگيري ن امي و ه ر ن وع تهدی د
امنيتي داخلي یا خارجي عليه اسرائيل ،فرصتي براي نتانياهو محسوب مي شود تا با اس تناد
به آن ،همگرایي داخلي را تقویت کردا و حمایت افکار عمومي را ان برنامههاي خ ود ب ه
دست آورد .شش سال حکومت دولت ليکود ،جامعه اسرائيل را ب يش ان پ ي ش ب ه س مت
ن اميگرایي ،خشونتطلبي نژادپرستانه و سمبلباوري سوق دادا و در سالهاي آیندا ني ز
به ای ن روند ادامه خواهد داد .بر اساس ن ریه اوری ل ابول وف در م ورد جامع ه اس رائيل،
مي توان گدت «امنيتيکردن عميق» چالشهاي سياس ت خ ارجي اب زاري اس ت ک ه رژی م
صهيونيستي براي حدو موجودیت خ ود در براب ر فش ارهاي بيرون ي و ني ز جل وگيري ان
انشقاق داخلي و ان هم گسيختگي اجتماعي بدانها نيانمند اس ت .نتاني اهو در کوت اام دت
موفق شدا ان این طریق مشروعيت داخلي و اقبال عمومي را براي خود و دولتش به دست
آورد ،اما رژیمي که تا ای ن حد نسبت به محيط پيراموني خ ود پرخاش گر و ض د ص لح و
نسبت به حقوق اوليه مردم فلس ي ن سرکوبگر ظاهر ش ود ،خ ود را در س ح من ق هاي و
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بينالمللي در موقعيت انزواي بيشتري قرار ميدهد .به عقي دا برخي تحلي لگ ران ،ق درت
ن امي اسرائيل تبدیل به «پاشنه آشيل» این رژی م شدا به این معني که ن اميگري س بوعانه
و به کارگيري خشونت عریان عليه مردم بيدفاع و غير ن امي فلس ين ،جایگ اا اس رائيل
نزد افکار عمومي جها ن را به کلي نایل کردا است (  .)Eyal, 2014یک پژوهشگ ر غرب ي
به نبان طنز موقعيت رژیم صهيونيستي را به «اوروبروس»– 9نام ماري در اساطير یون اني –
تشبيه ميکند که ان شدت استي صال درماندگي خ ودش را م يبلع د« :تدتي دا ان ند رت در
محدودا فيزیکي و رواني اشغالگريهاي خود ،اسرائيل امرون ب ي ش ان ه ر نم ان دیگ ري
سردرگم و تهاجمي شدا و ع شش براي نمي ن ،خون و انتقام بيشتر ش دا اس ت» (

Roos,

 .)2014جامعه اسرائيل امرون بيش ان هر نمان دیگري ن اميگرا ،خشونتطلب و سرش ار
ان ندرت و کينه نسبت به محيط اطراف خ ود ش دا و رونب هرون بي ش تر در چنب را عقای د
افراطي و نژادپرستانه صهيونيسم مذهبي گرفتار ميشود .در این چرخه باطل ،افراطيگ ري
منجر به امنيتيکردن موض وع ص لح ب ا فلس ينيان ش دا و ان دی گ ر س و ،ادام ه سياس ت
امنيتيکردن خود به رشد افراطيگري در ب ن جامعه صهيونيستي دچ ار بح ران بق ا دام ن
مينند .تحت چنين شرای ي ،به اذعان روننامه نگار و تحليلگر مشهور اسرائيلي ،این رژیم
«به بدترین دشمن خود تبدیل ش دا» و ان درون در سراش يبي س قوط ق رار گرفت ه اس ت
( .)Levy, 2014

1. Ouroboros

منابع
 ع الم: کوی ت، بين تکفير الدوله و لعبه السياسـيه، القوی الدینيه فی اسرائيل،)9114(  رشاد عبدال ه،الشامي
.المعرفه
،» «ن ری ه و روش در م الع ات امنيت يک ردن،)9119(  سيد یوس ف، سيد جالل و قرشي،دهقاني فيرونآبادي
.1-41 :92 )4( ،22  شمارا،فصلنامه مطالعات راهبردی
Abulof, Uriel (2014) “Deep Securitization and Israel’s Demographic Demon”,
International Political Sociology, 8 (4): 396–41
Arian, Asher and Shamir, Michael (eds.) (2011) The Elections in Israel 2009, New
Jersey: Rutgers
Buber, Martin (1973) On Zion: The History of an Idea, London: Horovitz Publishing
Co.
Buzan, Barry, Waever, Ole, De Wilde, Japp (1998) Security: A New Framework for
Analysis, London: Lynne Rienner Publishers.
Cohen, Moshe (2015) “MK Slomiansky: Netanyahu Owes Jewish Home Big Time”,
ARUTZ SHEVA: http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/193167
Cohen, Shimon and Dvorin Tova (2015) “ Akunis: Jewish Home is Likud's 'Sister Party'”,
ARUTZ SHEVA:
Don-Yehiya, Eliezer (1987) “Jewish Messianism, Religious Zionism, and Israeli Politics:
The Impact and Origins of Gush Emunim”, Middle Eastern Studies, Vol. 23, No. 2.
Efrat, Elisha (1988) Geography and Politics in Israel since 1967, London: Frank Cass
Eyal, Jonathan (2015) “Winning Every Battle but Losing the War”, The Straits Times:
http://www.straitstimes.com/news/opinion/more-opinion-stories/story/winning-every-battlelosing-the-war-20140814
Kochan, Lionel (1990) Jews, Idols, and Messiahs, Oxford: Oxford University Press.
Levi, Yaakov (2015) “Likud MK: We Don't 'Owe' Jewish Home Anything”, ARUTZ
SHEVA: http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/193163#.VRiFQvmUcbg
Levy, Gideon (2015) “Why Israel Is Its Own Worst Enemy”, CNN website:
http://edition.cnn.com/2014/08/08/opinion/israel-own-worst-enemy-levy
Lustick, Ian S. (1988) For the Land and the Lord, Jewish Fundamentalism in Israel,
New York: Council on Foreign Relations Press.
Mnookin, Robert H. and Eiran, Ehud (2005) “Discord Behind the Table: The Internal
Conflict among Israeli Jews Concerning the Future of Settlements in the West Bank and
Gaza”, Journal of Dispute Resolution, Vol. 2005: 1.
Newman, David (1985) The Impact of Gush Emunim, London: Croom Helm.
Pedahzur, Amir (2012) The Truimph of Israel’s Radical Right, Oxford: Oxford
University Press.
Rapoport D. C. (1986) “Messianism and Terror”, Center Magazine, No. 19.

113  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ...صهيونيسم مذهبی و نقش راهبردی آن در
Ravitzky, Aviezer (1993) Messianism, Zionism, and Jewish Religious Radicalism,
translated by Michael Swirsky and Jonathan Chipman, Chicago: The University of Chicago
Press.
Roos, Jerome (2014) “Israel’s Turn to the Right: The Occupier Devours Itself”,
TelesurTV.net:
http://www.telesurtv.net/english/opinion/Israels-Turn-to-the-Right-TheOccupier-Devours-Itself-20140811-0041.html
Shelef, Nadav G. and Shelef, Orie (2009) “Radicalization of the Religious Right:
Squeezing Moderates in the 2009 Israeli Elections”, Website of Political Behavior Research
Group, University of Wisconsin - Madison:
http://users.polisci.wisc.edu/behavior/Papers/ShelefShelef2009.pdf
Shindler, Colin (1995) Israel, Likud and the Zionist Dream; Power, Politics and
Ideology from Begin to Netanyahu, London: I.B.Tauris.
Viorst, Milton (2002) What Shall I Do With This People? Jews and the Fractious
Politics
of
Judaism,
New
York
and
London:
The
Free
Press.

