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قومية  -دينية ،حيث يتم فقط االستناد إلى
الجسم االجتماعي في الجماعة القومية -
الدينية التي كانت مهمشة ومضطهدة من
قبل األكثرية السنهالية  -البوذية لتحقيق
املـ ـط ــال ــب الـ ـت ــي ت ـ ــراوح ـ ــت بـ ــن االنـ ـفـ ـص ــال
والـحـكــم ال ــذات ــي فــي أث ـنــاء الـتـمــرد العنيف
ألع ـ ـ ــوام  2009-1983ب ــال ـش ـم ــال وال ـش ـم ــال
الشرقي من سريالنكا .أيضًا يمكن أن نجد

في الهند أحــزابــا ذات طابع فئوي تمثيلي
لفئة ،مثل املنبوذين ،وهــي قوية في والية
ً
«أوتار براديش» ،مثال.
في املسار التاريخي تطفو أشكال سياسية
وت ـخ ـب ــو أشـ ـك ــال أخ ـ ـ ــرى ،ف ــي ع ـ ــراق -1959
 1963كـ ـ ــان الـ ـ ـص ـ ــراع ي ــأخ ــذ شـ ـك ــل صـ ــراع
ب ــن ال ـش ـيــوع ـيــن وال ـع ــروب ـي ــن ،رغ ــم تــركــز
الشيوعيني ،كشكل سياسي ،في الوسطني

العرب في مناطق ال ــ ،48بــدءًا من عــام 1948
وحتى عام  .1966اليوم ،وبعد مرور  67سنة
ّ
على زرع هــذا الـكـيــان فــي املنطقة ،يـبــدو أن
ّ
حلم بــن غــوريــون ،مــا زال بعيدًا ،وأن هدفه
فــي إنـشــاء ّ
ّ
اإلسرائيلية ،بــات مــن رابــع
األم ــة
ّ
املستحيالت .فاملعركة االنتخابية األخيرة
الـتــي دارت رحــاهــا عـلــى م ــدار ثــاثــة أشـهــر،
ّ
أخــرجــت مــن الــزجــاجــة امل ــارد الـطــائـفـ ّـي بكل
ّ
ّ
«األهلية»
قوته وبشاعته .ولم تنته الحرب
بــن أج ــزاء املجتمع اإلســرائ ـي ـلـ ّـي مــع إعــان
الـفــوز الـســاحــق لنتنياهو فــي االنتخابات،
ب ــل اس ـت ـم ـ ّـرت وب ــوت ـي ــرة عــال ـيــة ج ـ ـدًا ،وك ــان
تـتــويـجـهــا م ــؤخـ ـرًا ،ف ــي ب ــرن ــام ــج ال ـص ـبــاح،
بالتلفزيون اإلســرائـيـلـ ّـي .بــروفـيـســور أمير
ّ
غربية ،وصل إلى
وهو من أصول
حصرونيُ ،
األستوديو ،ملناقشة هــذا املــوضــوع ،وكانت
ّ
ّ
مغربية،
صحافية من أصــول
في مواجهته
أمـ ـي ــرة ب ــوزغـ ـل ــو .وع ـن ــدم ــا احـ ـت ــدم ال ـج ــدال
ُ
بينهما قال لها حصروني :لم َيكن سيحدث
ّ
ـرب
شـ ـ ــيء ،لـ ــو ب ـق ـيــت ع ــائ ـل ـت ّــك فـ ــي امل ـغ ـ ً
أي ّ
ردت عليه قائلة
وتـعــفـنــت ه ـنــاك .بــوزغـلــو،
ْ
حي ُ
ببث ٍّ
باشرَ :من يتحدث بهذه الصورة
وم
ٍ
ٍ
فاشي وعنصريّ
ّ
عن اليهود الشرقيني هو
وحقير .وأضافتَ :
أنت ال تختلف عن الزعيم
ّ
ٌ
ّ
هتلر .مـقــدم البرنامج طلب
ال ـنــازي أدول ــف ّ
منه االعتذار ولكنه رفــض ،واضطر ملغادرة
يكتف بذلك ،بل قــام بنشر
األستوديو ،ولــم
ِ
ّ
الشخصية في
«س ـتــاتــوس» عـلــى صفحته
مــوقــع ال ـتــواصــل االج ـت ـمــاعـ ّـي «فــايـسـبـ ّـوك»،
ات ـهـ ّـم فـيــه أب ـنــاء ال ـطــوائــف الـشــرقـ ّـيــة بــأنـهــم
كــانــوا الـسـبــب الــرئـيـسـ ّـي فــي ف ــوز نتنياهو.
من ناحيته ،قــال الكاتب والناقد يهوناتان

ّ ّ
غربية ،إن الذين
غيفن ،وهو أيضًا من أصول
ٍّ
يستحقون ّ
أي شــيء،
صــوتــوا لنتنياهو ،ال
بما في ذلك البكاء عندما سيموت أوالدهم
في املعركة املقبلة التي ُ
سيشعلها ّنتنياهو.
وبـسـبــب ه ــذه الـتـصــريـحــات ،ت ـعــرض غيفن
ّ
جسماني في بيته.
العتداء
■■■
ّ
وف ــي الـ ـع ــادة ،ي ـط ــل امل ـ ــارد ال ـطــائ ـفـ ّـي خــال
االنـتـخــابــات ،خـصــوصــا مــن قـبــل املتدينني
الشرقيني املتزمتني املؤيدين لحركة «شاس»
بــزعــامــة أري ـي ــه درع ـ ــي ،الـ ــذي ل ــم ي ـت ــردد في
ّ
ّ
ّ
للشرقي»،
يصوت
«الشرقي
اعتماد شعار
ف ــي م ـحــاولــة الجـ ـت ــذاب أص ـ ــوات الـشــرقـيــن
من ناخبي حزب الليكود ،والظهور بمظهر
ّ
الضحية الستدرار املشاعر أمام العلمانيني
املتمثلني بحزب «يش عتيد» بزعامة يئير
لـبـيــد ،واألخ ـي ــر ك ــان ق ــد ق ــال ل ــدرع ــي ،ال ـ ّـذي
ُس ـج ــن ل ـس ـنــوات ع ـ ـ ّـدة ،ب ـعــد إدانـ ـت ــه بـتـلــقــي
ْ
ّ
وعلي
الرشى« ،ممنوع أن تكون في البرملان،
ملقاة ّ
مهمة تأهيلك وإعــادتــك للمجتمع».
ع ـ ــاوة ع ـلــى ذل ـ ــكّ ،
وج ـ ــه ل ـب ـيــد رس ــال ــة إلــى
نتنياهو ُيطالبه فيها بعدم تعيني درعــي
وزيـ ـ ـ ـ ـرًا لـ ـل ــداخـ ـل ـ ّـي ــة مـ ــن نـ ـف ــس امل ـن ـط ـل ـق ــات.
ّ
االنتخابية
درع ــي لــم يـتــردد خــال املـعــركــة
ْ
ف ــي خ ــوض ح ــرب عـلـنـ ّـيــة ع ـلــى َمـ ــن نعتهم
بــاألش ـك ـنــاز والـ ـ ــروس امل ـهــاجــريــن م ــن دول
االتحاد السوفيتي السابق والبيض ،الذين
يـقــودون حــزب الليكود؟ وجعلوا مــن حزب
ال ـش ـعــب ،ل ـي ـكــود ،حــزبــا مـتـعـجــرفــا وشــامــخ
األن ـ ــف ُي ـم ـثــل الـ ـ ــروس وال ـب ـي ــض ،ع ـلــى حـ ّـد
تعبيره .باإلضافة إلــى ذلــك ،وقعت النائب
م ــن «ال ـب ـي ــت الـ ـيـ ـه ــودي» وه ـ ــي م ــن أص ــول

رأي

ال ـش ـي ـعــي وال ـ ـكـ ــردي ،ف ـي ـمــا كـ ــان الـبـعـثـيــون
يـسـتـنــدون ك ـقــاعــدة اجـتـمــاعـيــة إل ــى السنة
ال ـ ـعـ ــرب .اض ـم ـح ــل ه ـ ــذان ال ـش ـك ــان وظ ـه ــرا
ض ـع ـي ـف ــن فـ ـ ــي مـ ــرح ـ ـلـ ــة مـ ـ ــا ب ـ ـعـ ــد س ـق ــوط
بـغــداد بيد املحتل األميركي يــوم  9نيسان
 2003لتظهر الـتـعـبـيــرات الـعــاريــة للشيعة
واألك ــراد والسنة الـعــرب بوصفها األشكال
السياسية األقــوى تعبيريًا ،وهــذا ما ترجم
فــي االنـتـخــابــات الـبــرملــانـيــة املـتــاحـقــة منذ
عام ّ .2005
عبر هذا املسار العراقي عن أزمة
ان ــدم ــاج اج ـت ـمــاعــي وض ـح ــت فـيـهــا عــوامــل
الالاندماج أكثر من االندماج ،وهذا ما أفرز
ً
أش ـك ــاال تـعـبـيــريــة سـيــاسـيــة تـعـبــر ع ــن هــذا
أحيانًا بشكل تصادمي عنيف (تـمــرد املال
البرزاني  ،1975-1973 ،1970-1961وصــدام
ح ــزب ال ــدع ــوة م ــع ح ـكــم صـ ــدام ح ـســن في
نيسان  ،1980و»القاعدة» و»داعش»).
ال ي ـعـ ّـبــر هـ ــذا ع ــن «تـ ـط ــور رجـ ـع ــي» أو عن
«تخلف املجتمع» بل عن مشكالت لم تحل
بعد وهــي تطل برأسها عبر هــذه األشكال
السياسية التي يتم فيها استدعاء املوروث
الـتــاريـخــي واس ـت ـخــدام أيــديــولــوجـيــا تولد
مــن رحـمــه للتعبير عــن مـشـكــات الحاضر

 ،)1653ك ــان ث ــورة اقـتـصــاديــة – اجتماعية
 ث ـقــاف ـيــة ق ــاده ــا ت ـج ــار ل ـن ــدن واملـ ــزارعـ ــوناألغنياء وسكان املرافئ البحرية ضد سلطة
امللك املطلقة ،وأريــد منها نقل السلطة إلى
البرملان.
فــي الـثــورة الثانية ( )1689 -1688لــم يأخذ
ً
الـ ـص ــراع ش ـك ــا طــائ ـف ـيــا ب ــل ح ــزب ـي ــا :حــزب
األح ـ ـ ـ ــرار (ال ـ ــوي ـ ــغ) ضـ ــد ح ـ ــزب امل ـحــاف ـظــن
(ال ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــوري) ،ولـ ـ ـك ـ ــن تـ ـق ــريـ ـب ــا ب ــالـ ـح ــوام ــل
االجتماعية نفسها التي كانت قبل نصف
قرن ،ومن أجل الهدف نفسه :سلطة البرملان
و»املـ ـل ــك ي ـم ـلــك وال ي ـح ـكــم» ب ـعــد أن ع ــادت
امل ـل ـك ـيــة ف ــي عـ ــام  1660وجـ ـ ــرت مـ ـح ــاوالت
إلعادة الحكم امللكي املطلق.
ف ـ ــي عـ ــامـ ــي  1995و 2002ن ـ ـ ــزل ل ـي ــون ـي ــل
جــوسـبــان مــرشـحــا عــن ال ـحــزب االشـتــراكــي
ضــد ج ــاك ش ـيــراك بــاالنـتـخــابــات الرئاسية
ال ـفــرن ـس ـيــة ،وق ــد أص ـب ــح جــوس ـبــان رئـيـســا
للوزراء بني عامي  1997و .2002لم يذكر أحد
من الفرنسيني بأن جوسبان بروتستانتي
حيث البروتستانت ال تتجاوز نسبتهم .%1
في فترة  1598-1562كانت األرض الفرنسية
مسرحًا لحرب أهلية عنيفة بني الكاثوليك
والبروتستانت (الهوغنوت) ،وجاء مرسوم
نانت عام  1598لكي يقيم تعايشًا قلقًا بني
الطائفتني .فــي عــام  1685قــام املـلــك لويس
ال ــراب ــع عـشــر بـنـقــض مــرســوم نــانــت وحــرق
ك ـن ــائ ــس ال ـب ــروت ـس ـت ــان ــت وهـ ـ ّـجـ ــر امل ــاي ــن
منهم ،وهــم بمعظمهم تجار وبــورجــوازيــة
ص ــاع ــدة ،إل ــى جـنـيــف ،حـيــث ك ــان ــوا أس ــاس
امل ـصــارف بتلك املــديـنــة الـســويـســريــة ،وإلــى
جـ ـن ــوب ان ـك ـل ـت ــرا ل ـي ـك ــون ــوا عـ ـم ــاد صـنــاعــة
النسيج هناك .يدل مثال جوسبان على أن
فرنسا تـجــاوزت الطائفية كشكل تعبيري
ّ
سـيــاســي إل ــى آخ ــر حــديــث .فــي املـقــابــل يــدل
املـثــال اليوغسالفي فــي أع ــوام 1999-1991
على انفجار شكل دولـتــي مــا فــوق قــومــي -
ديني وت ــذرره إلــى أشكاله البدائية ،وعلى
أن شكل تعبيري سياسي ،هو الشيوعية،
لم يكن أكثر من إطــار تسكيني مؤقت منذ
عام  1945ولم يستطع حل املشكلة القومية
هناك والوصول إلى شكل اندماجي ما فوق
قومي  -ديني في بلد حيث الجماعات ذات
طابع قومي  -ديني (الـصــرب األرثــوذكــس،
ال ـ ـكـ ــروات ال ـك ــاث ــول ـي ــك ،م ـس ـل ـمــو ال ـبــوس ـنــة،
األلبان املسلمون في كوسوفو).
* كاتب سوري

ّ
ّ
أشكنازية أييلت شكيد في مطب التحريض
ّ
الطائفي حــن وصفت العــب الـكــرة السابق
ّ
ال ـشــرقــي إي ـلــي اوح ــان ــا ،ال ــذي اع ـّت ــزم زعـيــم
ّ
«شرقي
حزبها ترشيحه في القائمة ،بأنه
ج ـن ـت ـل ـمــان» .األم ـ ــر ال ـ ــذي دفـ ــع األخـ ـ ُي ــر إلــى
سحب ترشيحه ،وهناك العديد من املحللني
ّ
ّ
ف ــي إســرائ ـيــل ال ــذي ــن ي ــؤك ــدون أن فضيحة
ّ
ّ
أوحــانــا ،وهــو مــن أصــول مغربية ،أدت إلى
خ ـس ــارة ح ــزب «ال ـب ـيــت الـ ـيـ ـه ـ ّ
ـودي» مـقــاعــد
ّ
ع ـ ّـدة ،ذلــك ألن املــوافـقــة على سحب ترشيح
ّ ّ
أوحــانــا ،كانت بمثابة اعـتــراف ضمني بأن

ْ
حزب
مــن حيث ي ــدري أو ال ي ــدري ،فــي منع ّ
العمل من الفوز في االنتخابات .وعاد الفنان
األشـكـنـ ّ
ـازي يائير غــاربــوز ،فــي االنتخابات
ْ
َ ْ
األخـيــرة وق ــال :لــن نــرضــي ب ــأن يحكمنا مــن
يـعـيـشــون ع ـبــادة الـحـجــاب وال ـت ـعــويــذة ،في
إش ــارة إلــى الـيـهــود الـشــرقـيــن .وإذا أضفنا
لـشــرذمــة املجتمع اإلســرائ ـي ـلـ ّـي ،الـتـهــديــدات
الـخّــارجـ ّـيــة ،املتمثلة فــي حــزب الـلــه وإي ــران،
ً
ّ
فإننا نصل فعال إلــى نتيجة بــأن إسرائيل
هــي أوه ــن مــن بـيــت الـعـنـكـبــوت .فـفــي حــرب
ال ـعــام  2006ف ـ ّـر أكـثــر مــن مـلـيــون إســرائـيـلـ ّـي
مــن الشمال بسبب الكاتيوشا «الـبــدائـ ّـيــة»،
فماذا سيحدث ،إذا اندلعت ُمواجهة جديدة
ّ
العسكرية،
مع الحزب ،التي باتت ترسانته
ّ
ّ
اإلسرائيلي ،املأفون
الخارجية
بحسب وزير
أفيغدور ليبرمان :معظم الدول األعضاء في
ّ
األطلسي (الناتو) ليس لديها
حلف شمال
ّ
ربع عدد الصواريخ املتوفرة لدى حزب الله،
ّ
ّ
اإلرهابية القائمة من
وأنه أقوى املجموعات
ّ
العسكرية وكـمـ ّـيــات األسلحة
حيث قــدراتــه ّ
امل ـت ــوف ـ ّـرة ل ــه ،إنـ ــه أقـ ــوى م ــن تـنـظـيــم الــدولــة
ّ
اإلسالمية والقاعدة معًا.
ّأما بالنسبة إليـ ّـران ،فأقطاب دولة االحتالل
يعرفون ّ
جيدًا إنــه إذا حصلت على القنبلة
ّ
الـنـ ّ
ـوويــة ،فــإن الصهاينة ،لــن ي ـتــرددوا ،ولو
ـى ال ــدول التي
للحظةٍ واحـ ــد ٍة ،فــي ال ـ ّفــرار إل ـ ُ
ُ
اســتـجـلـبــوا مـنـهــا .ل ـكــن سـ ّـيــد امل ـقــاومــة رغــم
ّ
ّ
صحة قوله قال نصف املعادلة ،ألن قوة بيت
ّ
العنكبوت آتـيــة مــن طبيعة الـحــكــام الـعــرب
ّ
ال ــذي ــن أغـلـبـهــم ُي ـشــك ـلــون ردي ـف ــا صهيونيًا
ّ
عربيًا لدعم إسرائيل.
* كاتب عربي ـ فلسطني

السياسة مكثف لمحتوى
اجتماعي ــ ثقافي
اقتصادي ــ
ً
تأخذ كممارسة أشكاال عدة
ولـ ـلـ ـص ــراع ع ـل ــى م ـص ــال ــح ،ع ـب ــر ال ـس ـيــاســة
ولــو أخــذت مسارًا عنيفًا ،هي اقتصادية –
اجتماعية  -ثقافية .تساهم فــي هــذا فشل
األشـ ـك ــال الـسـيــاسـيــة الـتـعـبـيــريــة الـحــديـثــة
وخ ــاص ــة م ــن خـ ــال ت ـجــارب ـهــا ف ــي ال ـح ـكــم،
وليتم إثــر ذلــك «االستنجاد بالسماء حني
ال تبقى حيلة أخــرى لشعب محكوم» وفق
ت ـع ـب ـيــر ج ـ ــون ل ـ ـ ــوك ،حـ ــن وصـ ـف ــه ل ـل ـث ــورة
البيوريتانية فــي انكلترا  1649-1642ضد
ً
امللك والتي أخذت شكال طائفيًا :بيوريتان
ض ــد أن ـج ـل ـي ـكــان .ول ـك ــن هـ ــذا ال ـش ـكــل ال ــذي
اس ـت ـنــد إل ــى حــرف ـيــة «ال ـع ـهــد ال ـق ــدي ــم» عند
ال ـب ـي ــوري ـت ــان م ــع ت ــزم ــت أخ ــاق ــي وتـقـيـيــد
ل ـل ـح ــري ــات االج ـت ـم ــاع ـي ــة ون ــزع ــة تـسـلـطـيــة
أفرزت ديكتاتورًا (هو أوليفر كرومويل قام
ّ
بتنصيب نفسه كحامي وحــل البرملان عام

ّ
ّ
الطائفي خالل
يطل المارد
االنتخابات خصوصًا من قبل
المتدينين الشرقيين
ه ــذا ال ـحــزب هــو ح ــزب اش ـك ـنـ ّ
ـازي فـقــط ،وال
مكان للشرقيني فيه.
■■■
ول ـك ــن ملـ ـ ــاذا ال ـع ـج ــب ،ف ـق ــد قـ ــال ق ـب ـيــل ق ـيــام
إسرائيل ،الشاعر حاييم نحمان بياليك الذي
الصهاينة «الـشــاعــر الــوطـنـ ّـي
ُيعتبر بنظر
ّ
اليهود الشرقيني
اإل ّســرائـيـلـ ّـي» :إنــنــي أكــره
ّ
ألن ـهــم ُيـشـبـهــون ال ـعــرب .كـمــا أن ــه فــي أوائ ــل
الثمانينيات ،قال الفنان دودو طوباز ،وهو
ّ
ّ
جماهيري شارك فيه
أشكنازي ،في اجتماع
مئات اآلالف بمدينة تل أبيب تأييدًا لحزب
ّ
العمل ،إن اليهود الشرقيني ًهم مجموعة من
ً
الرعاع ،األمر الذي أثار ضجة كبيرة ،وساهم
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