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محمد سيد رصاص *
فـ ـ ــي نـ ـ ــص كـ ـ ـ ـ ــارل مـ ـ ــاركـ ـ ــس «طـ ــري ـ ـقـ ــة ع ـلــم
االقـتـصــاد الـسـيــاســي» ،املــوجــود فــي كتاب
«ال ـ ـغـ ــرونـ ــدري ـ ـسـ ــة :أسـ ـ ــس نـ ـق ــد االقـ ـتـ ـص ــاد
ال ـس ـيــاســي» ( ،)58-1857ه ـنــاك تـعــامــل مع
الحركة التاريخية  -االجتماعية بوصفها
م ــول ــدة ألش ـك ــال م ــن املـجـتـمــع وأشـ ـك ــال من
التشكالت االقتصادية.
ك ـمــا ي ـت ـحــدث م ــارك ــس ف ــي ه ــذا ال ـن ــص عن
«األشكال األخيرة للمجتمع البورجوازي»
وعن «تركز املجتمع البورجوازي في شكل
دول ــة» .يمكن االستنتاج بــأن مــاركــس يرى
التاريخ بوصفه ُّ
تغيرًا في األشكال.
يمكن نـقــل ه ــذا إل ــى الـسـيــاســة ،فالسياسة
مـكـثــف مل ـح ـتــوى اق ـت ـص ــادي – اج ـت ـمــاعــي -
ً
ثقافي تأخذ كممارسة أشكاال عدة :طبقية،
قــومـيــة ،قــومـيــة – ديـنـيــة ،طــائـفـيــة ،طائفية
 قومية ،جهوية ،طائفية  -جهوية ،إثنية جهوية  -قبلية .كــل هــذه األشـكــال تحويأو تحمل ،عبر الجسم السياسي الذي غالبًا
ما يأخذ شكل حزب أو حركة أو جماعة مع
برنامج منطلق من رؤيــة فكرية  -سياسية
(= إيديولوجيا) تستند إلى منهج تحليلي،
مـحـتــوى اقـتـصــاديــا – اجـتـمــاعـيــا  -ثقافيًا.
األشكال السياسية هي املتغيرة واملحتوى
واحــد حيث السياسة ،كشكل ،هــي الطابق
األع ـلــى للمبنى االق ـت ـصــادي  -االجـتـمــاعــي
– الـ ـ ـثـ ـ ـق ـ ــاف ـ ــي ،وه ـ ـ ـ ــي ش ـ ـك ـ ـلـ ــه الـ ـتـ ـعـ ـبـ ـي ــري
واملمارساتي.
يـ ـمـ ـك ــن رؤيـ ـ ـ ـ ــة األشـ ـ ـ ـك ـ ـ ــال الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة فــي
الـ ـتـ ـعـ ـبـ ـي ــرات الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة :ط ـب ـق ـي ــة (حـ ــزب
ال ـع ـمــال ال ـبــري ـطــانــي ،ال ـح ــزب الــديـمـقــراطــي
االج ـت ـم ــاع ــي األملـ ــانـ ــي ،الـ ـح ــزب ال ـل ـي ـبــرالــي
األمل ــان ــي :أحـ ــزاب طـبـقـيــة الـبـنـيــة والتمثيل
والبرنامج) ،أو قومية (حزب البعث العربي
االش ـتــراكــي ،حــركــة القوميني ال ـعــرب ،حزب
العمل القومي التركي ،الحزب الديمقراطي
ال ـكــردس ـتــانــي) ،أو قــومـيــة  -ديـنـيــة (نـمــور
الـتــامـيــل :حــركــة تاميلية  -هـنــدوسـيــة ضد
هيمنة األكـثــريــة السنهالية – الـبــوذيــة في
ســريــانـكــا) ،أو طائفية (ح ــزب الــدعــوة في
ال ـعــراق ،املجلس األعـلــى للثورة االسالمية
فــي ال ـع ــراق) ،أو طائفية  -قومية (الجيش
الجمهوري في الشمال االيرلندي الخاضع
لسلطة لـنــدن حـيــث هـنــاك تنظيم سياسي
«ال ـش ــن ف ـيــت» وج ـن ــاح عـسـكــري يـعـبــر عن

األق ـل ـيــة الـكــاثــولـيـكـيــة االيــرل ـنــديــة ف ــي وجــه
أكثرية بروتستانتية تم جلبها عبر قرنني
ســاب ـقــن إلـ ــى ش ـم ــال ال ـج ــزي ــرة االيــرل ـنــديــة
م ــن اسـ ـك ــوت ــان ــدا وانـ ـكـ ـلـ ـت ــرا) ،أو ج ـهــويــة
(ال ـح ــرك ــة امل ـطــال ـبــة بــال ـف ـيــدرال ـيــة ف ــي اقـلـيــم
بــرقــة شــرق ليبيا ،والـحــركــات املسلحة في
الشرق السوداني عند الـحــدود اإلريترية)،
أو طائفية  -جهوية (الحوثيون في شمال

صنعاء ،و»االتـحــاد املسيحي االجتماعي»
ف ــي واليـ ـ ــة ب ــاف ــاري ــا األمل ــانـ ـي ــة ذو ال ـق ــاع ــدة
الـكــاثــولـيـكـيــة) ،أو إثـنـيــة – جـهــويــة  -قبلية
(حركة العدل واملساواة في اقليم دارفور في
السودان التي تستند إلى قبيلة الزغاوة).
ً
يمكن رؤية أشكال أخرى أيضًا ،مثال حزب
«بهاراتيا جاناتا» الحاكم حاليًا في الهند
حيث يـحــاول أن يقدم إيديولوجيا قومية

هـنــديــة اس ـت ـنــادًا إل ــى الــديــانــة الـهـنــدوسـيــة،
وهو ال نجد في نوابه الحاليني في البرملان
أي مسلم ( %10من السكان) ،حيث االعتماد
على مــوروث ثقافي ديني لبناء قومية في
مجتمع مـتـعــدد ال ــدي ــان ــات ،وه ــو مــا جعله
ي ــأخ ــذ ط ــاب ـع ــا ه ـن ــدوس ـي ــا دي ـن ـي ــا طــائ ـف ـيــا
بنظر املسلمني والسيخ ،فيما عند «نمور
التاميل» ال يوجد ذلك رغم التشابه كحركة

األشكال السياسية هي المتغيرة والمحتوى واحد (أ ف ب)

لعنة التناقضات داخل المجتمع اإلسرائيليّ
زهير أندراوس *
ال أع ــرف م ــاذا قـصــد سـ ّـيــد امل ـقــاومــة ،الشيخ
ح ـس ــن ن ـص ــر الـ ـل ــه ،ع ـن ــدم ــا أرسـ ـ ــى مـقــولـتــه
ّ
امل ــأث ــورة ب ــأن إســرائ ـيــل هــي أوه ــن مــن بيت
ال ـ ّع ـن ـك ـب ــوت ،ول ـك ـن ــي أم ـ ّي ــل إلـ ــى ال ـتــرج ـيــح،
بأنه ّ
وجــه كالمه إلى صناع القرار في دولة
ّ
ّ
والسياسي،
األمني
املستويني
االحتالل ،من ُ
ّ
ٍّ
علني من
وباعتراف
بأن صواريخ املقاومة،
ٍ
ُ ّ ّ
ق ــادة أق ــوى جـيــوش الـعــالــم ،بــاتــت تـهــدد كل
ّ
ّ
اإلسرائيلي ،من املطلة في
قطعة في العمق
الشمال إلى أم الرشراش (إيالت) في الجنوب،
م ــرورًا بمفاعل ديـمــونــا ال ـنـ ّ
ـووي ،ال ــذي بات
ُ
في ُ مرمى صواريخ املقاومة .في هــذا املقال
س ــنـ ـح ــاول س ـب ــر غ ـ ــور ال ـت ـن ــاق ـض ــات داخ ــل
ّ
اإلسرائيلي ،وتحديدًا بني اليهود
املجتمع
ّ
ّ
غربيةْ ،
أوروبية ،واليهود من
أي
من أصول
أص ــول شــرقـ ّـيــة ،وهــم الــذيــن تـ ّـم استجالبهم
ّ
إقامة
إلى فلسطني من
قبل الصهيونية بعد ّ ْ
الـكـيــان اإلســرائـيـلـ ّـي ،مــن ال ــدول الـعــربــيــة ،إذ
ُ
تــرجــع الـحــركــة الصهيونية بــأصــواتـهــا في
الزمان إلى أواخر القرن املاضي ،وفي املكان
إلــى بـلــدان شــرق أوروبـ ــا :فهي بــذلــك وليدة
ّ
االجتماعية واألح ــوال السياسية
الـظــروف
ال ـت ــي عــاش ـهــا ال ـي ـه ــود األوروبـ ـ ـي ـ ــون الــذيــن
ب ـ ــدؤوا ي ـنــزحــون إل ــى فـلـسـطــن م ـنــذ بــدايــة
ّ
الصهيونية في القرن ال ــ 19وحتى
الهجرة
إعالن قيام دولة إسرائيل.
فجميع ه ــؤالء الـنــازحــن تقريبًا مــن بـلــدان
شــرق أوروب ــا ووسـطـهــا ،وقــد حملوا معهم
إلى فلسطني قيم الحضارة األوروبية التي
ّ
الصهيونية
عــاشــوا فـيـهــا ،وأف ـكــار الـحــركــة

التي لم َت ُكن ســوى ّ
رد فعل لظروف اليهود
األوروبيني .وقد سيطر اليهود األوروبيون
ّ
الصهيونية ّ
ثم على الدولة ،التي
على الحركة
كــانــوا هــم منشئوها ودع ــام ــة مؤسساتها
وأجهزتها ،وال تزال سيطرة تلك الفئة على
االقتصاد وعلى الحكم في إسرائيل قائمة
ّ
حتى اآلن ،ما يبرر القول إن إسرائيل ليست
ّ
إل ظــاهــرة استعمارية أوروب ـيــة ظهرت في
ْ
الشرق األوســط ،بعد أن زال منه االستعمار
ّ
العثماني الــذي أزال ــه االستعمار األوروب ـ ّـي
ْ
وزال ــت منه الحـقــا ،أو ك ــادت ،ســائــر مظاهر
ّ
االس ـت ـع ـم ــار األوروبـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـي .ع ـل ــى أن ت ـغ ـيــرات
ّ
ّ
ّ
جوهرية بدأت تطرأ على التركيبة السكانية
ّ
اإلســرائ ـي ـلــيــة بـعــد ع ــام  ،1948فـقــد تـضــاءل
سيل الهجرة األوروبية من جهة ،وانصبت
ع ـلــى إس ــرائ ـي ــل م ــن ج ـهــة أخـ ــرى س ـيــول من
يهود البلدان العربية وبعض بلدان الشرق
األوســط األخــرى مثل إيــران وتركيا ،فكانت
ُنسبة اليهود الشرقيني الثلثني من مجموع
املـهــاجــريــن فــي الـفـتــرة مــن  1951إلــى ،1956
ّ
ثـ ّـم مـ ّـرة أخــرى في عــام  .1962ومــع أن حركة
ّ
الهجرة قد خفت اآلن كثيرًا بصفةٍ عامةٍ  ،إل
ّ
أن النازحني إلى إسرائيل من يهود أوروبــا
ّ
وأمـيــركــا ال يــزالــون قــلــة بالنسبة للنازحني
إل ـي ـهــا م ــن ي ـه ــود ال ـب ـل ــدان ال ـعــرب ـيــة وســائــر
أقطار الشرق األوسط .وقد كانت نتيجة ذلك
ّ
ّ
أن غالبية سكان إسرائيل اآلن هم من اليهود
ّ
ْ
الشرقيني أو من الجيل األول من ذريتهم.
■■■
الـ ـك ــراهـ ـي ــة املـ ـ ــوجـ ـ ــودة واملـ ـت ــأجـ ـج ــة الـ ـي ــوم
ف ــي دولـ ــة االح ـت ــال ب ــن ُم ـ ًك ـ ّـون ــات املجتمع
اإلســرائ ـي ـلـ ّـي بــاتــت واض ـحــة وجـلـ ّـيــة للعني:

االش ـك ـن ــاز ي ـكــرهــون ال ـشــرق ـيــن ،املـتــديـنــون
ّ
يـمـقـتــون الـعـلـمــانـيــن ،س ــكــان امل ــدن الـغـنـ ّـيــة
ّ
يـعـيـشــون ف ــي «دوي ـ ـ ــات» خ ــاص ــة ب ـهــم ،وال
ي ـل ـت ـف ـتــون إل ـ ــى وض ـ ــع الـ ـيـ ـه ــود مـ ــن أصـ ــول
ش ــرق ـ ّـي ــة ،وال ـ ــذي ـ ــن ي ـع ـي ـش ــون فـ ــي امل ـن ــاط ــق
البعيدة في الشمال والجنوب ،عــاوة على
ّ
ذلك ،فإن املتدينني ينقسمون على أنفسهم،
ُ
فـهـنــاك الــذيــن اســتـجـلـبــوا إل ــى فلسطني من
ّ
الــدول األوروبـ ّـيــة ،ال يتحملون ،وهــذه كلمة
خفيفة ،اليهود املتدينني الــذي وصلوا إلى
فلسطني مــن ال ــدول الـعــربـ ّـيــة ،ب ـنـ ً
ـاء عـلــى ما
ّ
ت ـق ـ ّـدم ،فـ ُـيـمـكــن ال ـقــول والـف ـصــل إن املجتمع
ّ
ّ
اإلسرائيلي يعيش على التناقضات العرقية
واإلث ـن ـي ــة ،عـ ــاوة عـلــى ال ـب ــون ال ـشــاســع من
الـنــاحـيــة الـطـبـقـ ّـيــة .الـسـيــاســة االق ـت ـصـ ّ
ـاديــة
ُ
ّ
ّ
بالنيوليبرالية،
اإلسرائيلية ،التي ت ّسمى
ّ
ّ
والتي يدعمها بكل ما أوتى من قوة ،رئيس
ال ــوزراء بنيامني نتنياهوُ ،ت ّ
عمق الفجوات
ّ
ّ
ّ
الصهيوني،اليهودي
بني ُمركبات املجتمع
فاألغنياء ،وهــم فــي غالبيتهم العظمى من
األش ـك ـنــاز ،ت ــزداد ثــروات ـهــم ،فيما «الـيـهــود-
الـ ـع ــرب» ،ب ــات ــوا م ــن أك ـث ــر ال ـط ـب ـقــات سحقًا
وفقرًا ،طبعًا بعد فلسطينيي الداخل ،الذي
يتربعون في املكان ُاألدنى بسبب سياسات
ُ
حكومات إسرائيل املتعاقبة ،والـتــي تمعن
في إفقارهم إلذاللهم ،والتأكيد لهم ّ
مرة تلو
ْ
ّ
األخرى أن هذه الدولة ،يجب أن تكون دولة
ـوديــةّ ،
يـهـ ّ
نقية مــن الناطقني بــالـضــاد .وفي
ّ
هذه ُ
العجالة يكفينا اإلشــارة إلى أن نصف
األطفال العرب في إسرائيل يعيشون تحت
ّ
خط الفقر ،فيما تحتل أول عشرين مكانًا في
ّ
ُ
سلم الفقر ،قــرى ،وبلدات ومجمعات ومدن

ّ
عربية داخل ما ّ ُيطلق عليه بالخط األخضر.
ولكن الــافــت ،أنــه فــي االنتخابات األخـيــرة،
صـ ّ
ـوت الـيـهــود الـشــرقـيــون لنتنياهو ،على
ُالرغم من معاداته لهم ،والسبب باعتقادنا
امل ـت ــواض ــع ّأن ك ــره ال ـي ـه ـ ّ
ـودي-اإلس ــرائ ـي ـل ـ ّـي
ّ
ّ
الفلسطيني ُينسيه الغنب الالحق
للعربي
بــه مــن الـنــاحـيــة االقـتـصـ ّ
ـاديــة-االجـتـمــاعـ ّـيــة،
ّ
اإلسرائيلية
وهو األمر الذي تعمل الحكومة
عـلــى تكريسه ل ــدى ه ــذه الـشــريـحــة الكبيرة
م ــن امل ـج ـت ـمــع الـ ـيـ ـه ـ ّ
ـودي .وع ـن ــدم ــا ُيـصـبــح
ّ
كــره الـعــرب أهــم مــن لقمة العيش ،فــا مكان
ْ
ّ
ّ
للنقاشّ ،
العنصرية ،إن لم
إنما الجزم بــأن
ُ
ّ
ّ
تغلبت على قوانني الطبيعة.
الفاشية،
تكن
ّ
ْ
ّ
هــذا دون أن ننسى أن أول فــوز لليكود في
ّ
اإلسرائيلية كان عام  1977وذلك
االنتخابات
ّ
بدعم اليهود الشرقيني الذين تمكن مناحيم
بيغن من استمالتهم.
■■■
ع ـنــدمــا تــأس ـســت إس ــرائ ـي ــل ف ــي ع ــام ،1948
ّ
الفلسطيني،
على أنـقــاض الشعب الـعــربـ ّـي
ْ
أعـلــن ديـفـيــد بــن غ ــوري ــونَ ،م ــن ُيـطـ ِـلــق عليه
الـصـهــايـنــة لـقــب مــؤســس ال ــدول ــة الـعـبـ ّ
ـريــة،
ّ
أن ـ ـ ــه س ـي ـع ـمــل ع ـل ــى انـ ـصـ ـه ــار الـ ـيـ ـه ــود مــن
جـمـيــع أص ـق ــاع ال ـعــالــم ف ــي «أرض املـيـعــاد»
وإنـ ـش ــاء ّ
األمـ ـ ــة اإلس ــرائ ـي ـل ـ ّـي ــة .ب ــن غ ــوري ــون
ّ
ّ
كــان من أشــد الصهاينة الحاقدين على كل
ع ــرب ـ ّـي ،حـتــى ال ـهـ ّ
ـويــة ال ــزرق ــاء ال ـتــي ُمنحت
ل ـل ـم ــواط ـن ــن فـ ــي إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ،ب ـم ــا فـ ــي ّذل ــك
فلسطينيو ال ــداخ ــل ،رف ــض حـمـلـهــا ،ألنـهــا
ّ
عربية ،وهو الشخص،
تحتوي على كلمات
ّ
الـ ــذي رف ــض إل ـغ ــاء الـحـكــم ال ـع ـس ـكــري ال ــذي
كــانــت تـفــرضــه الـسـلـطــات اإلســرائـيـلـ ّـيــة على

