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معاداة السامية أم معاداة االستعمار؟
جوزف مسعد *
يتمحور أغلب الجدل املستعر واملسموم الدائر
في بريطانيا بشأن اتهام حزب العمل بمعاداة
السامية حــول التعبير عن معارضة القوانني
وامل ـ ـمـ ــارسـ ــات واألي ــدي ــول ــوجـ ـي ــات وال ـب ـي ــان ــات
ً
اإلســرائ ـي ـل ـيــة .فــا يـمـكــن ع ــاق ــا ،عـلــى سبيل
امل ـث ــال ،أن يفهم وص ــف ونـسـتــون تشرتشل
ل ــ«ال ـي ـهــود ال ــدول ـي ــن» ف ــي صـحـيـفــة «ص ـنــداي
هـ ــرالـ ــد» فـ ــي ع ـ ــام  ١٩٢٠ب ــأن ـه ــم ي ـخ ـط ـطــون
ل ــ«م ــؤام ــرة كــونـيــة إلس ـقــاط ال ـح ـض ــارة» ،على
أنــه ليس تعبيرًا عن معاداة السامية .كذلك ال
ً
يمكن عاقال أن ال يرى في بيانات اللورد آرثر
بلفور التحذيرية عام  ١٩٠٥التي تنعت هجرة
يهود أوروبــا الشرقية إلى بريطانيا بوصفها
ّ
«شرًا ال لبس فيه» بأنها غير معادية للسامية
(وما ال يجب إغفاله هنا ،أن تشرتشل وبلفور
كانا من عتاة الصهاينة املتنفذين والداعمني
للحركة الصهيونية).
لكن الـحــرب املتواصلة فــي بريطانيا ال تقوم
فــي أســاسـهــا بــاسـتـهــداف ه ــؤالء العنصريني
الهامشيني الذين ال يــزالــون يؤمنون بمؤامرة
يـهــوديــة كونية تسعى للسيطرة على العالم،
بـ ــل تـ ـق ــوم ع ـل ــى ت ـع ــري ــف وصـ ـ ــف إس ــرائ ـي ــل
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بــاملـسـتـعـمــرة االس ـت ـي ـطــان ـيــة ع ـلــى أن ــه ضــرب
مـ ــن ض ـ ـ ــروب مـ ـ ـع ـ ــاداة الـ ـس ــامـ ـي ــة ،وعـ ـل ــى أن
امل ـق ــاوم ــة امل ـن ــاوئ ــة لــاسـتـعـمــار ال ـت ــي ت ـحــارب
االستعمار االستيطاني اإلسرائيلي وقوانني
إس ــرائ ـي ــل ال ـع ـن ـصــريــة ل ـي ـســت إال وج ـه ــا من
وج ــوه الــاســامـيــة ،أو أن مـســاءلــة االمـتـيــازات
االستعمارية والعرقية ،القانونية واملؤسسية،
ُ
التي تمنح ليهود إسرائيل على حساب الشعب
الـفـلـسـطـيـنــي لـيـســت إال تـعـبـيـرًا ع ــن م ـع ــاداة
السامية.
ي ـب ــدو هـ ــذا ال ـس ـج ــال م ـح ـ ِّـي ـرًا وم ـش ـ َّـوش ــا ألي
مراقب سياسي عادي ،حيث إن إسرائيل هي

إسرائيل ومؤيدوها هم
من يقومون بالخلط بين
إسرائيل وكل اليهود

ّ
التي تدعي أنها «الدولة اليهودية» وأنها تمثل
يهود العالم ،على الرغم من أن أغلبيتهم ليسوا
مواطنني إسرائيليني.
التناقض الــذي ينخر هــذا السجال البريطاني
(أو الفرنسي أو األملــانــي أو األمـيــركــي) حتى
النخاع ،هو أن الجانب الداعم إلسرائيل ،ومعه
قــادة إسرائيل وأيديولوجيوها ،هو َمن يدعو
الناس إلــى االعتقاد بــأن ممارسات إسرائيل
ّ
هــي م ـمــارســات يـهــوديــة وأن إســرائ ـيــل تمثل
يهود العالم.
تجدر اإلشارة هنا إلى أن الحركة الصهيونية
هي من اختارت أن تسمي دولتها «إسرائيل»،
وهو االسم الذي منحه الله ليعقوب في التوراة،
ح ـي ــث أص ـب ــح أبـ ـن ــاء ي ـع ـق ــوب ي ـس ـ َّـم ــون «ب ـنــي
إســرائـيــل» أو «إســرائـيــل» ،واألخـيــرون هــم من
أصبح «الشعب الـيـهــودي» ،أي أن «إسرائيل»
تعني «الشعب اليهودي».
ومـ ـ ــن خـ ـ ــال ت ـس ـم ـي ـت ـهــا ل ــدول ـت ـه ــا «ال ـش ـع ــب
اليهودي» ،قامت الحركة الصهيونية بالخلط
ما بني مشروعها االستعماري وكــل اليهود،
ّ
حتى عندما كان أغلب اليهود يكنون العداء لها
وال يزال أغلبهم يرفضون العيش في إسرائيل
أو أن يصبحوا مواطنني فيها.
لـ ــذلـ ــك ،يـ ـج ــب الـ ـتـ ـش ــدي ــد عـ ـل ــى أن إس ــرائـ ـي ــل

أحمد بعلبكي *
لـهــم مــن جـهــة الــزعــم أن لـلـحــركــة الصهيونية
الحق في استعمار أرض الفلسطينيني باسم
اليهود ،وأن لهذه الحركة الحق بمنح امتيازات
ل ـل ـي ـهــود وب ــاض ـط ـه ــاد ال ـش ـع ــب الـفـلـسـطـيـنــي
والتمييز ضده باسم الشعب اليهودي ،وأن لها
الحق في أن تسمي دولتها «الشعب اليهودي»
الــذي تتكلم باسمه ونيابة عنه ،وأن تزعم من
جهة أخرى بعد كل هذا أن من ِّ
يندد بإسرائيل
إنما يندد بالشعب اليهودي!
ل ـل ـم ـفــارقــة ،إن أغ ـل ـب ـيــة امل ـن ــددي ــن بــإســرائ ـيــل،
بـخــاف أغـلـبـيــة مــؤيــديـهــا ،هــم مــن يرفضون
مــزاعــم إســرائـيــل بــأنـهــا تمثل كــل الـيـهــود ،بل
يصرون على أن قوانني إسرائيل العنصرية
وسياساتها االستعمارية إنما تمثل الحكومة
اإلسرائيلية ال الشعب اليهودي .وعندما يقاوم
الشعب الفلسطيني االستعمار والعنصرية
اإلســرائـيـلـيــن ،فــإنــه ال ي ـقــاوم هــويــة إســرائـيــل
«اليهودية» ،بل يقاوم طبيعتها االستعمارية
وال ـ ـع ـ ـن ـ ـصـ ــريـ ــة ،حـ ـي ــث إن ات ـ ـه ـ ــام املـ ـق ــاوم ــة
الفلسطينية بمعاداة اليهود فــي هــذا السياق
يـفـتــرض أن الفلسطينيني ك ــان ــوا سيقبلون
باستعمار بلدهم لــو أن َمــن استعمرها كان
مسيحيًا أو مسلمًا أو بــوذيــا أو هـنــدوسـيــا،
وأن مــا ال يتحمله الفلسطينيون هــو يهودية

مستعمرهم ال استعماره.
ِ
وبينما يقوم املنددون بإسرائيل في بريطانيا
وخــارجـهــا بــإدانــة االسـتـيـطــان ـ ـ االستعماري
اإلسرائيلي والقوانني واملمارسات اإلسرائيلية
العنصرية ،يجب وينبغي لهم أن يشجبوا بقوة
ـال القيادة اإلسرائيلية ومؤيديها
وبصوت عـ ٍ
فــي بــريـطــانـيــا وخــارج ـهــا السـتـخــدامـهــم هــذا
املنطق املعادي للسامية.
فإن كان هنالك تعريف ملعاداة السامية يجدر
بـحــزب الـعـمــل (أو أي ح ــزب أو مــؤسـســة) أن
يتبناه في بريطانيا الـيــوم ،يجب أن يتضمن
ه ــذا ال ـت ـعــريــف إدان ـ ــة الـتـعــابـيــر االسـتـعـمــاريــة
وامل ـعــاديــة للسامية الـتــي تــزعــم أن «إســرائـيــل
هي الدولة اليهودية» أو أن «إسرائيل هي دولة
الشعب اليهودي» أو أن إسرائيل «تتكلم باسم
اليهود ونيابة عنهم» ،أو أن استعمار أراضي
الشعب الفلسطيني «قيمة يهودية».
إن هذه املزاعم املعادية للسامية هي ما ّ
تشوه
ص ــورة املجتمعات الـيـهــوديــة ح ــول الـعــالــم ،ال
مقاومة استعمار إسرائيل وعنصريتها.
* أستاذ السياسة وتاريخ الفكر العربي
الحديث في جامعة كولومبيا في
نيويورك .صدر له أخيرًا كتاب «اإلسالم
في الليبرالية» عن دار جداول ،بيروت.

ُ
ّ
األيديولوجيا حين تصطنع الهوية وتفارق الحقيقة :الصهيونية كمثال دال
محمد عبد الشفيع عيسى *
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عن المناصفة وشبهة
التساوي في إدارة الحكم

الحملة المستعرة على حزب العمل البريطاني:

وم ــؤي ــديـ ـه ــا هـ ــم مـ ــن يـ ـق ــوم ــون ب ــال ـخ ـل ــط بــن
إســرائ ـيــل وك ــل ال ـي ـهــود ،وم ــن ثــم يــزعـمــون أن
الـتـنــديــد بــإســرائـيــل وبسياساتها وقوانينها
وممارساتها وأيديولوجيتها ليس إال تنديدًا
بالشعب اليهودي .فما يجري تجاهله في هذا
السجال ،أن املزاعم األشد عـ ً
ـداء للسامية التي
تــرد فيه هي تلك املزاعم بعينها التي تطلقها
الحكومة اإلسرائيلية ومؤيدوها البريطانيون.
يـ ـ ـق ـ ــوم أغـ ـلـ ـبـ ـي ــة امل ـ ـن ـ ــددي ـ ــن فـ ـ ــي ب ــري ـط ــان ـي ــا
وخ ـ ــارج ـ ـه ـ ــا الـ ـ ــذيـ ـ ــن يـ ـسـ ـتـ ـنـ ـك ــرون قـ ــوانـ ــن
إسرائيل وسياساتها وممارساتها بالتنديد
بـس ـيــاســاتـهــا وم ـمــارســات ـهــا االس ـت ـع ـمــاريــة-
االسـتـيـطــانـيــة وع ـش ــرات ال ـقــوانــن العنصرية
التمييزية السارية فيها ،بما فيها قانون الدولة
القومية الذي صدر الشهر املاضي ،ال بالتنديد
بيهوديتها.
لـكــن قــانــون الــدولــة الـقــومـيــة يــؤكــد م ــرة أخــرى
أن إس ــرائ ـي ــل ه ــي «ال ــوط ــن ال ـق ــوم ــي للشعب
اليهودي» وليست وطن املواطنني اإلسرائيليني
مــن مختلف اإلث ـن ـيــات واألديـ ـ ــان ،وأن «الــدولــة
تعتبر تطوير االستيطان اليهودي قيمة قومية
وستقوم بتشجيعه وبالدفع إلقامته وتعزيزه».
بـنـ ًـاء على مــا تـقـ ّـدم ،ال يحق ملــؤيــدي إسرائيل
االستفادة من شقي التناقض هذا :فال يجوز

يمكن تعريف األيديولوجيا السياسية بأنها
منظومة من االعتقادات ّ
املعبرة عن مجموعة
ص ــال ــح وامل ـش ــاع ــر لـجـمــاعــات
م ــن ال ـ ــرؤى وامل ـ ّ
اجـتـمــاعـيــة مـعـيــنــة م ـقــابــل ج ـمــاعــات أخ ــرى،
وتتسم بـقــدر مـعـ ّـن مــن الثبات النسبي عبر
الــزمــن ،وبــال ـتــزام ق ــوي مــن ط ــرف معتنقيها.
ب ـع ـب ــارة أخ ـ ـ ــرى ،إنـ ـه ــا ت ـم ـثــل ال ـن ـظ ــري ــة وق ــد
انخرطت في املمارسة أو الحركة السياسية،
وتبلور الصورة التي ترغب الجماعة في أن
تنظر إلــى نفسها وإل ــى األغـيــار مــن خاللها،
كمقدمة للفاعلية الحركية .أي أنها تبلور ما
يعرف بالهوية.
وتتباين األيديولوجيات من حيث القرب أو
البعد عن تمثيل الحقيقة املوضوعية للكون
واملجتمع ،فقد تقترب ،اقترابًا شديدًا من تلك
الحقيقة لدرجة التطابق النسبي؛ وقد تبتعد
عن الحقيقة ابتعادًا تامًا لدرجة صيرورتها
نوعًا من «الوهم» .وهذا األخير هو ما نجده
منطبقًا على األيديولوجية الصهيونية ،على
ّ
سبيل املثال الدال ،كما سوف نرى.
ول ـق ــد بـ ــدأ ش ـي ــوع مـصـطـلــح األيــديــولــوج ـيــا
خ ــال ال ـقــرن الـتــاســع عـشــر فــي خـضــم توسع
املــدى العقائدي للفكرة القومية فــي أوروب ــا.
وك ــان ل ـكــارل مــاركــس ( )1883-1818ن ــوع من
فضل الريادة في استخدام املصطلح بمنحى
اجتماعي في كتابه «األيديولوجية األملانية»
ال ـ ـص ـ ــادر ع ـ ــام  .1845وبـ ـشـ ـك ــل ع ـ ــام ك ــان ــت
لــأيــديــولــوج ـيــا داللـ ــة سـلـبـيــة أو «رج ـع ـيــة»
إن شـئــت .وب ـهــذا املـعـنــى ،ف ــإن ك ــارل مانهايم
( )1947-1893رائ ــد «عـلــم اجـتـمــاع املـعــرفــة»،
في كتابه «من األيديولوجيا إلى اليوتوبيا»،
خـ ّـص مصطلح اليوتوبيا بــاملــدلــول الـثــوري
ال ـقــائــم عـلــى الـتـغـيـيــر ذي ال ـطــابــع الـتـقــدمــي،
كنقيض لأليديولوجيا التي تميل ،عنده ،إلى
إضفاء الشرعية على الوضع القائم.
ول ـكــن «األي ــدي ــول ــوج ـي ــا» س ــرت م ـســرى الـنــار
فــي الهشيم فــي أت ــون تــوســع وتـعـ ّـمــق كــل من
الحركة االشتراكية وحــركــة التحرر الوطني
التنموية خالل مرحلة ما بعد الحرب العاملية
ال ـثــان ـيــة ،واس ـت ـخــدمــت ف ــي كـلـ ْـيـهـمــا باملعنى
الثوري العام.
ونحن نــرى أن األيديولوجيا يمكن أن تكون
«ث ــوري ــة» كـمــا قــد تـكــون «رج ـع ـيــة» ،وه ــي في
ال ـحــالــن تـطـبــع صـ ــورة ال ـهــويــة ال ـقــوم ـيــة أو
الطبقية أو «الجماعوية» على صفحة الفكر
ذي الطابع الفلسفيّ ،
لتعبر عن رؤى ومصالح
كل عقائدي ملتحم.
ومشاعر مندمجة في ٍ

ب ـ ـهـ ــذا املـ ـعـ ـن ــى ن ـ ـ ــرى أن الـ ـصـ ـهـ ـي ــونـ ـي ــة هــي
أيديولوجية قبل أن تكون حقيقة تاريخية،
وهــي أيديولوجية رجعية بالتأكيد .وكذلك
ك ــان ــت م ـن ــذ ب ـل ــورت ـه ــا فـ ــي أع ـ ـمـ ــال «امل ــؤت ـم ــر
الـيـهــودي الـعــاملــي» بــدورتــه األول ــى املنعقدة
في مدينة بال السويسرية عام  1897بقيادة
هــرتــزل ،كتمظهر حــديــث للفكرة «الـيـهــوديــة
السياسية» الــرافـضــة دائـمــا لفكرة االنــدمــاج
األوروبي والساعية إلى «االنسالخ» (انطالقًا
م ــن االن ـ ـعـ ــزال «الـ ـغـ ـيـ ـت ــوي») .وقـ ــد وقـ ــع ذل ــك
ع ـب ــر ال ـب ـح ــث ع ــن «مـ ـ ــاذ وطـ ـن ــي» لــأق ـل ـيــات
ال ـي ـه ــودي ــة ،ي ـك ــون خ ـ ــارج ب ـلــدان ـهــا األص ـل ـيــة
الــواقـعــة فــي ال ـقــارة األوروب ـيــة بــالــذات ،شرقًا
وغربًا( ،وليكن ذلك في أوغندا أو األرجنتني
أو فلسطني أو غيرها) هروبًا مما يعتبرونه
«االضطهاد» .وتفاعلت تلك الفكرة ببذورها
وجــذورهــا مــع ت ـطــورات األح ــداث فــي أوروب ــا
عـلــى ام ـتــداد ال ـقــرن الـتــاســع عـشــر ،عـلــى نحو
مــا تــم تـصــويــره بمناسبة الـحــادثــة املعروفة
بقضية «دريفوس» في فرنسا ،لتصوغ فكرة
«االنسالخ» للتخلص من «االضطهاد» .وقد
تـمــت م ـحــاوالت مــن أج ــل نـقــد ونـقــض الفكرة
اليهودية السياسية ،كما ظـهــر ،على سبيل
امل ـثــال ،فــي ّ
كتيب «املـســألــة الـيـهــوديــة» لكارل
ماركس ،املنشور عام .1843
وتعتبر األيديولوجيا الصهيونية الرجعية
ّ
رد فعل إزاء ما ّ
سمي باملشكلة اليهودية في
أوروب ـ ــا خ ــال ال ـع ـص ــور ال ــوس ـط ــى والـشـطــر
األك ـبــر مــن الـعـصــر الـحــديــث وبـخــاصــة خــال
ال ـق ــرن ال ـتــاســع ع ـشــر .وم ـنــذ ال ـب ــداي ــة شكلت
ّ
شرقيها
مخرجًا لكل من العنصرية األوروبية
وغــربـ ّـيـهــا ،ونـظـيــرتـهــا الـعـنـصــريــة الـيـهــوديــة
املتعلقة بــأذيــال رأس امل ــال املــالــي األوروب ــي
واإلق ـ ــراض ال ــرب ــوي عـلــى املـسـتــويــن الـعــاملــي
وامل ـح ـلــي ،وذل ــك عــن طــريــق مـحــاولــة تحويل
اليهود من أقلية مظلومة أو مسودة إلى أقلية
سائدة أو ظاملة.
ه ـك ــذا تـخـيـلــت األي ــدي ــول ــوج ـي ــا الـصـهـيــونـيــة
منذ بداياتها صــورة األقليات اليهودية في
أوروبـ ـ ـ ــا ك ـش ـعــب ي ـب ـحــث ع ــن «أرض وطـنـيــة
مخصوصة»  .National Homelandوفــي هذا
ال ـس ـيــاق تــم ال ـتــواصــل بــن ق ـي ــادات «املــؤتـمــر
ال ـي ـهــودي ال ـعــاملــي» والـسـلـطــات الـبــريـطــانـيــة
املنتدبة استعماريًا ،من قبل «عصبة األمــم»
عـلــى فلسطني ،وذل ــك حـتــى تــم ص ــدور «وعــد
ب ـل ـفــور» (اإلجـ ــرامـ ــي) الـبــريـطــانــي ع ــام 1917
ملـصـلـحــة إق ــام ــة «س ـكــن وط ـن ــي» لـلـيـهــود في
فلسطني Establishment in Palestine of a
 .National home for the Jewish Peopleوبعد

ثالثني عامًا تحول «السكن الوطني» املزعوم
إلى «إقليم ْ
دو ّ
لتي» عام  1948وداخل فلسطني
بالذات.
ومــن ضـ ّـم اإلقليم املنتزع على امـتــداد ثالثني
ع ـ ــام ـ ــا ،وبـ ـخ ــاص ــة خ ـ ــال «حـ ـ ـ ــرب ال ـن ـك ـب ــة»،
ّ
ضمه إلــى ساكنة فلسطني الـغــزاة الـجــدد من
املهاجرين اليهود املستوطنني ،وإلى الحكومة
ال ـت ــي ك ـ ّـون ـت ـه ــا «م ـي ـل ـي ـش ـيــات» املـسـتــوطـنــن
الغازين .تتكون «الــدولــة» بمفهومها السائد
ف ــي ع ـلــم ال ـس ـيــاســة ال ـغ ــرب ــي ،ذات الـعـنــاصــر
ال ـثــاثــة (ح ـكــومــة وس ـكــان وإق ـل ـيــم) .هــي إذن
الــدولــة  Stateولكنها ليست أيــة دول ــة ،وإنما
هــي «دول ــة يـهــوديــة» – وإن شئت فقل «دولــة
لليهود»  -بمقتضى قــرارات «األمم املتحدة»،
وبالتحديد «قــرار تقسيم فلسطني» الصادر
عن الجمعية العامة لألمم املتحدة (رقــم 181
لعام  )1947إلى دولتني :يهودية وعربية .وقد
ابتلعت الــدولــة اليهودية فــي مــا بعد الــدولــة
العربية املفترضة ابتالعًا تامًا.
ّ
وغ ــل ـف ــت م ـق ـت ـض ـيــات األي ــدي ــول ــوج ـي ــا وقــائــع
ّ
التقسيم ،فطورت مصطلح «الدولة اليهودية»
إلـ ــى «دولـ ـ ــة ي ـه ــودي ــة دي ـم ــوق ــراط ـي ــة» تسمى
بالعربية إســرائـيــل ،وهــو مــا ورد فــي وثيقة
إع ــان «ق ـيــام ال ــدول ــة» امل ــزع ــوم وامل ـسـ ّـمــى في
األيــديــولــوج ـيــا «إعـ ــان االس ـت ـق ــال» ،وتــرتــب
ع ـل ـيــه ط ـلــب االع ـ ـتـ ــراف م ــن أعـ ـض ــاء املـجـتـمــع
الدولي ثم طلب العضوية في «األمم املتحدة».

واستند قــرار قبول العضوية تلك (رقــم 273
ل ـع ــام  )1949إلـ ــى ق ـبــول ـهــا «قـ ـ ــرار الـتـقـسـيــم»
آن ــف ال ــذك ــر ،املـتـضـمــن إقــامــة «دول ــة عــربـيــة»،
والقرار  194لعام  1948للجمعية العامة لألمم
املتحدة بخصوص قضية الالجئني.
اصطنعت األيديولوجيا الرجعية إذن هوية
دي ـمــوقــراط ـيــة ل ـل ــدول ــة ال ـي ـه ــودي ــة ،ول ــم تجد
تـنــاقـضــا ب ــن ال ـهــويــة امل ــؤدل ـج ــة ه ـك ــذا وبــن
تطبيق «الحكم العسكري» إزاء أهل فلسطني
لنحو ثالثة عقود زمنية ،معتبرة إياهم في
أفـضــل األحـ ــوال مــن قبيل الـسـكــان األصليني
 Nativesعلى غ ــرار شعب الهنود الحمر في
أم ـيــركــا الـشـمــالـيــة ق ـبــل «إع ـ ــان االس ـت ـقــال»
للواليات املتحدة األميركية عام .1776
ّ
وقـ ــد دل ـ ــت ال ـت ـجــربــة ال ـتــاري ـخ ـيــة لـلـمـمــارســة
الـ ـصـ ـهـ ـي ــونـ ـي ــة فـ ـ ــي فـ ـلـ ـسـ ـط ــن (أي ت ـف ــاع ــل
األي ــدي ــول ــوجـ ـي ــة م ــع ال ـ ــواق ـ ــع) ع ـل ــى أن ه ــوة
التفارق بني األيديولوجيا والواقع غير قابلة
ل ـلــردم أو الـتـجـسـيــر .فــاأليــديــولــوجـيــة ترسم
ص ــورة هــويــة «قــومـيــة» لشعب لـيــس بشعب
(الطوائف اليهودية القادمة من أقطار األرض
األربـ ـع ــة ت ـحــت م ـسـ ّـمــى رمـ ــزي «ال ـش ـت ــات» أو
«الدياسبورا») .أما الواقع فمفعم باملقاومة،
ســواء أثناء وبعد  ،1948ثم على إثــر توسيع
رق ـعــة ال ــواق ــع االح ـتــالــي ع ــام  1967ليصبح
ّ
العدو ،من وجهة نظر العرب ،بعد
اليهود هم
أن ك ــان ال ـعــرب – بمقتضى األيــديــولــوجـيــات
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ّ
«العدو» من قبل.
واملمارسة الصهيونية – هم
ّ
تجسم االحتالل إذن ليصبح عدوًا .ومن قلب
«ال ـع ــداء اإلســرائ ـي ـلــي» ،نـشــأت مـنــذ منتصف
ال ـس ـب ـع ـي ـن ـيــات – ب ـع ــد ح ـ ــرب أك ـت ــوب ــر 1973
مصريًا وسوريًا – عملية «األسرلة» أي العمل
على تحويل العرب من أهل فلسطني الباقني
فــي بــادهــم إلــى «مــواطـنــن إسرائيليني» في
دولة تزعم أنها «لكل املواطنني».
ب ـع ــد ات ـ ـفـ ــاق أوس ـ ـلـ ــو  1993ت ـن ــام ــى ال ــوع ــي
الوطني -القومي لدى الفلسطينيني الواقعني
فــي أس ــر االح ـت ــال مـنــذ  ،1948وه ــو االت ـفــاق
القاضي بإقامة سلطة وطنية فلسطينية على
األرض املحتلة بـعــد ( 1967الـضـفــة الغربية
وغــزة) .وتنامي الوعي مرات أخــرى ،على إثر
«االنـتـفــاضــة األول ــى» – انتفاضة الـحـجــارة -
لعام  ،1988ثم في سياق «االنتفاضة الثانية»
– لــأق ـصــى واالس ـت ـق ــال – م ـنــذ  2001حتى
 ،2004وما تالها.
وفــي ظــل تكثف االسـتـيـطــان الصهيوني في
الضفة الغربية و«القدس الكبرى» بعد ،1967
بــرزت صــورة الواقع املعاندة لأليديولوجيا.
ول ـل ـمــرة األول ـ ــى يـتـجـســد ال ــواق ــع ف ــي ص ــورة
مــرآويــة للهوية الفلسطينية على مرتكزات
امل ـق ــاوم ــة م ـت ـعــددة األشـ ـك ــال ،وامل ـت ـج ــددة في
ال ـض ـف ــة وغـ ـ ـ ــزة ،ب ـخ ــاص ــة غ ـ ـ ــزة ،وم ــرتـ ـك ــزات
الديموغرافيا املتحولة فلسطينيًا عن طريق
قلب املـعــادلــة السكانية بــن الـعــرب واليهود
ليتجه إلى تعادل تقريبي بعد اختالل (سبعة
مــايــن نسمة تقريبًا داخ ــل ح ــدود فلسطني
التاريخية).
ً
الـهــويــة الفلسطينية ،بــادئــة بـقــدر متواضع
من مساحات وأعماق األيديولوجيا الثورية،
امتدت وتجذرت عبر الزمن ،لتصنع «واقعًا»
مغايرًا :حيث االستيطان يبتلع األرض ،ولكن
على العكس مــن ذلــك يزيد كـ ّـم ووعــي البشر.
س ـق ـطــت إذن م ـع ــادل ــة «اإلبـ ـ ـ ـ ــادة» األم ـيــرك ـيــة
ل ـل ـه ـنــود ال ـح ـمــر (مـ ــن الـ ـق ــرن الـ ـس ــادس عشر
إل ــى الـثــامــن ع ـشــر) حــن تــم إل ـغــاء الـبـشــر مع
االستيالء على األرض.
هنا في فلسطني يحدث العكس :تنزع ملكية
ّ
«العدو» ،بينما أن «اآلخر»
األرض ويغزوها
ّ
(العدو أيضًا) ال ُينتزع وال يتم تأثره سلبيًا
بـصــورة جوهرية بفعل الـغــزو ،وإنـمــا ينمو.
ف ــي ظ ــل ه ــذا ال ــواق ــع الـ ــذي تـجـســد ع ـلــى وقــع
االنـ ـتـ ـف ــاض ــة الـ ـث ــانـ ـي ــة ،وم ـ ــن ب ـع ــده ــا بـنـحــو
ع ـشــر س ـن ــن ،ب ـ ــدأت ال ــدوائ ــر األشـ ـ ـ ّـد تــأدلـجــا
فــي املعسكر الصهيوني ت ـطــرح ،مـنــذ ،2013
م ـشــروعــا لـتـحــويــل صـ ــورة األيــديــولــوج ـيــا -
ّ
مشرع ذاتيًا ،يضعه يهود
الوهم إلــى قانون

إسرائيل ألنفسهم ،لحماية «الذات» من «اآلخر
ّ
العدو» .إنه مشروع القانون الذي طرح على
–
بــرملــان «الــدولــة» ليؤكد اليهود فــي إسرائيل
ألنفسهم هــويــة اصطنعتها األيــديــولــوجـيــا،
أن ـه ــم ي ـهــود وي ـظ ـلــون ك ــذل ــك ،وكـ ــذا دول ـت ـهــم:
دولـ ــة ي ـهــوديــة ب ــال ــذات ،م ــع اس ـت ـب ـعــاد كلمة
«ديموقراطية» من تعريفها.
ه ــذا ه ــو ف ـح ــوى م ـش ــروع ال ـق ــان ــون الـ ــذي تم
إق ـ ـ ـ ــراره – ب ـغــال ـب ـيــة ض ـئ ـي ـلــة م ــع ذل ـ ــك – فــي
«الكنيست» صبيحة يــوم  19يــولـيــو /تموز
( 2018إســرائ ـيــل كــدولــة قــومـيــة  -دول ــة /أمــة
 Nation-Stateللشعب اليهودي).
بــذلــك تـخـيـلــت األيــديــولــوج ـيــا هــويــة قــومـيــة
قــائـمــة عـلــى االنـتـمــاء الــديـنــي ،أم ــة ديـنـيــة ،إن
شئت ،أمــة يعلن قيامها بقانون .وهــل تنشأ
ّ
«تكون األمم» هي عملية
األمم بقانون؟ أم أن
تاريخية معقدة طويلة األجــل ،لدرجة أن من
املشكوك فيه أن ُيعتبر «األمـيــركـيــون» «أمــة»
باملعنى العلمي ،مــن وجهة نظر العديد من
دارسي األمم والقوميات املعاصرة.
األيــديــولــوج ـيــا إذن شــرعــت لنفسها ص ــورة
ق ــان ــون ـي ــة ل ـل ـه ــوي ــة :إس ــرائـ ـي ــل ك ــدول ــة – أم ــة
للشعب اليهودي Israel as the Nation-State
 of The Jewish Peopleدولة-أمة ،لشعب يقيم
على أرض غيره ويسميها «أرض إسرائيل»
التي يعرفها صهيونيون كثر بأنها تشمل
ع ـبــريــا «يـ ـه ــودا وال ـس ــام ــرة» – ك ــام ــل الـضـفــة
ال ـغ ــرب ـي ــة .أمـ ــا «أهـ ـ ــل ف ـل ـس ـطــن» ف ـه ــم خ ــارج
«ال ــدول ــة-األم ــة» ألنـهــم خ ــارج األمـ ــة ،ولـيـســوا
مــن الشعب فــي دول ــة ليست لكل مواطنيها.
إنها إسرائيل التي لم تعد تعمل على تعميم
«أسرلة» السكان وإنما تعمل على تقسيمهم
إل ـ ــى ش ـع ـب ــن :ش ـع ــب يـ ـه ــودى ل ـي ــس بـشـعــب
ملتحم في الحقيقة باملعنى السوسيولوجي-
ّ
عربي هو عني الحقيقة.
التاريخي ،وشعب
إســرائـيــل إذن لــم تعد هــي إســرائـيــل ،إذ تقرر
مصيرها طائفة من السكان من دون غيرهم،
لـهــم لغتهم الــرسـمـيــة وأع ـيــادهــم ورم ــوزه ــم،
مـ ــن دون س ـ ــوا ُه ـ ــم .وإسـ ــرائ ـ ـيـ ــل هـ ـ ــذه (غ ـي ــر
اإلســرائـيـلـيــة) أع ـل ـنــت ،وشـ ّ
ـرع ــت لنفسها من
ه ــو «األن ـ ــا» وم ــن ه ــو «اآلخـ ــر-ال ـ ـعـ ــدو» ،حني
اصطنعت لنفسها أيديولوجيا تعكس على
م ــرآة ذات ـهــا هــويــة مخصوصة متطابقة مع
النزعة «العدوانية» نحو الخارج.
فـ ـ ــإلـ ـ ــى أي ـ ـ ـ ــن ت ـ ـت ـ ـجـ ــه ت ـ ـلـ ــك األيـ ــديـ ــولـ ــوج ـ ـيـ ــا
بأصحابها؟ وإل ــى أيــن يــذهــب مـســار الهوية
الـتــي اصطنعتها األيــديــولــوجـيــة اصطناعًا،
في تعارض ّ
كلي مع الواقع ؟ هذه هي املسألة.
* أستاذ في معهد التخطيط القومي في القاهرة

في أعقاب الحرب الداخلية الخارجية في لبنان ،شكلت
شراكة املناصفة في إدارة الدولة مساومة دعمتها دول
مقررة إقليميًا في مؤتمر ُعقد في الطائف في السعودية
إلنهاء الحرب وفقًا ملبدأ تحاصص السلطة بني زعماء
الطوائف ممن أداروا الحرب.
وظـلــت إدارة املـجـتـمــع واالق ـت ـصــاد اللبنانيني فــي ظل
مثل هذه املناصفة ـ ـ املساومة رهينة ظروف املواجهات
بــن ال ــدول الــوصـ ّـيــة .مــواجـهــات تنعكس على التوافق
فــي الـحـكــومــات وعـلــى مـعــدل الـنـمــو وم ــا يتخللها من
ض ـمــور ألسـ ــواق الـعـمــل وت ــزاي ــد ال ـع ـج ــوزات الـتـجــاريــة
واملالية .فتنعكس هذه التدهورات بالتالي على الفئات
الوسطى ،ال سيما املسيحية منهاُ :
فيحرم شبابها من
تثمير مزايا في التعليم واإلدارة واألسواق توافرت لهم
بفعل تراكم اهتمام ّ
مميز للكنيسة والتعليم الخاص
بــال ـل ـغــات األج ـن ـب ـيــة وال ـت ــوك ـي ــات ال ـت ـجــاريــة واإلدارة
املصرفية ،بما ُي ّ
سهل على ما ال يقل عن ثلث الكفاءات
الشبابية الهجرة.
وه ـكــذا انـتـهــت أزمـ ــات الـحـكــم الـسـيــاسـيــة االجـتـمــاعـيــة
املتفاقمة والـسـيــاديــة منها بخاصة ،خــال الـحــرب في
ظ ــل ال ــزع ــام ــات الـطــائـفـيــة والـ ـح ــرب ،إل ــى ت ــواف ـق ــات في
مؤتمر الطائف على ما اعتبر إصالحًا سياسيًا للنظام
ُيـبـلــور اإلص ــاح الطائفي للحكم ضمنته الوصايتني
الـسـعــوديــة وال ـس ــوري ــة .وج ــاء ه ــذا «اإلصـ ــاح » لينقل
ً
ُ
يرجح فيها ،إجماال ،نفوذ
البالد من حكم كتل نيابية
ال ــزع ــام ــات املـسـيـحـيــة وم ـع ـهــا ح ـض ــور ن ـخــب مـتـعــددة
الطوائف متفاوتة املــؤهــات فــي ال ــوزارات .نخب يميل
من بينها كثير من املسلمني إلى مواالة زعيم مسيحي
ُيـقــدرون تعاطفه معهم على مــواالة زعيم من مذهبهم.
وحصل االنتقال بعد اتفاق الطائف إلى حكم تفرض فيه
املناصفة تحاصص الزعامات شبه الحصري لخدمات
ال ــوزارات ُيوزعها مفاتيحها داخــل مناطق أكثرياتها
ُ
املذهبية فتذكر بالالمركزية في الواليات العثمانية.
وه ـكــذا تـكــون املركنتيلية املسيحية األك ـثــر تــرك ـزًا في
واألسواق قد وجدت في املناصفة
التوكيالت التجارية
في الحكم واإلدارة العامة ُامل ّ
طيفة صيغة مالءمة إلقرار
أولويات مصالحها في التوجهات االقتصادية واملالية
والنقدية للبرملان والــوزارات .وتكون النخب املسيحية
األكثر تطورًا في التعليم وفي اإلدارة العامة قد أشركت
زعــامــات الطوائف األخــرى املتحالفة معها في ترجيح
مصالحها وتوزيع خدماتها .وهذا ما أدى ويؤدى إلى
تعويق البناء التدريجي املتوازن للدولة وحماية بناء
االقتصاد الوطني املتكامل قطاعيًا ومناطقيًا.
ل ـق ــد ت ــراك ـم ــت ال ـن ـت ــائ ــج ال ـس ـيــاس ـيــة امل ـت ـنــاق ـضــة مل ـبــدأ
املناصفة في تمثيل الطوائف الــذي تباهى في تجاوز
معيار أحجامها الديموغرافية تجاوز لم ُي ّ
ؤد إلى دولة
القانون واالندماج الوطني ،وهذه سيرورة يستعصي
تحققها ف ــي دول املـسـتـعـمــرات املـسـتـقـلــة بـعــد الـحــرب
العاملية الثانية مهما اجتهدت حكوماتها في االقتباس
من الدساتير والتشريعات الليبرالية في ظل التبعيات
السياسية والثقافية لحكامها ونخبها .وهي تبعيات
انتهت إلى شرعنة تقاسم الدولة الضعيفة إلى دويالت
طائفية ومذهبية ال تملك القدرة على إقامة حكم يقوم
ُ
على أكثرية تحاسبها معارضة .فنجد أنفسنا والحال
هذه:
 أم ـ ــام تـ ـي ــارات ت ـه ـجــس ب ـتــوج ـهــات س ـيــاس ـيــة ديـنـيــةمـتـطــرفــة وتـعـبـئــات مـتـكــايــدة تــرتـهــن بـحـكــم والءات ـه ــا
الطائفية الـعــابــرة لـلـحــدود لــدعــم سـيــاســي ومــالــي من
دول عربية وإقليمية .تعطل سلطات الــدولــة على أداء
اإلدارات العامة فتشرع في إفساد اإلنفاق العام وهدره.
 أم ـ ــام ن ـخ ــب ت ـج ــد ن ـف ـس ـهــا م ــوزع ــة ع ـل ــى م ـج ـمــوعــاتح ــراك ـي ــة مـحـلـيــة ب ـعــد ع ـق ــود الـ ـح ــرب وت ـط ـي ـيــف األط ــر
النقابية والطالبية وطـغـيــان ال ــوالءات الطائفية على
الـ ـط ــروح ــات ال ـحــزب ـي ــة وان ـح ـس ــار الـ ـتـ ـي ــارات ال ـقــوم ـيــة
واليسارية ،فتجد نفسها بعيدة عن إمكانات التخطيط
للمعالجات واالخ ـت ــاالت البنيوية الـتــي تـفــرض على
مديات متوسطة وبعيدة توفر شروطًا أساسية يأتي
فــي طليعتها االس ـت ـقــرار الـسـيــاســي واس ـتــدامــة الحكم
القوي وليس التعاقب املتسارع للحكومات وتوجهاتها
املـتـكــايــدة خــاصــة .وأن معالجات اخ ـتــاالت وتعوقات
اقتصادنا املرتبطة بالتفكك الطائفي ُ
للبنى االجتماعية
وال ـس ـيــاس ـيــة ت ـح ـتــاج إل ــى آجـ ــال طــوي ـلــة ال تـحـتــاجـهــا
اقتصاديات املجتمعات الناشئة.
ُ
وال ّبد من التذكير بالتجارب األوروبية التي أخذت عنها
مبادئ ديموقراطية التمثيل مع ما يقترن تبنيها حكمًا
من نقائص إقدام النواب املنتخبني على تقديم مصالحهم
ّ
السياسية والخاصة على حساب غالبية ناخبيهم .إال
أن ما خفف من نقائص ديموقراطية التمثيل البرملاني
ف ــي أوروب ـ ــا الـصـنــاعـيــة الـلـيـبــرالـيــة واالج ـت ـمــاع ـيــة وفــي
فــرن ـســا ع ـلــى سـبـيــل امل ـث ــال ك ــان ف ــي ال ـتــرس ـيــخ امل ـت ــدرج
لتشريع الحقوق املدنية والسياسية األساسية في ظل
الجمهورية الثانية (حريات التعبير والــرأي )...التي بدأ
تكريسها منذ الجمهورية الثانية ( )1848ولــم تتكرس

ّ
سرية التصويت إال في ظل الجمهورية الثالثة ()1870
الـتــي انتظرت فــي ظلها امل ــرأة حتى عــام  1944لتحصل
عـلــى حــق االن ـت ـخــاب .وق ــد مــارســت ال ـت ـيــارات واألحـ ــزاب
الـسـيــاسـيــة ق ــراب ــة قــرنــن غــرب ـلــة تــرش ـي ـحــات أعـضــائـهــا
وبــرامـجـهــم ال ـتــي هــي بــرامـجـهــا .كــل ه ــذا لــم يـكــن كافيًا
لحماية أخالقيات التمثيل الديموقراطي من التشويهات
وان ـحــرافــات ال ـنــواب ولـكــن ه ــذا الـنـظــام بـقــي فــي تحـدي
مونتسكيو «النظام الوحيد للسلطة الذي يضع حدودًا
لها» وهــو الصيغة الوحيدة للتمثيل أو «النظام األقــل
سوءًا بني األنظمة» على حد قول ونستون تشرشل.
وال يجب نسيان أن البحوث املعاصرة في علم االجتماع
ش ـه ــدت وت ـش ـه ــد ت ـع ــارض ــا ب ــن م ـق ــارب ـت ــن ف ــي تـحـلـيــل
الظواهر والسلوكيات االجتماعية:
ُ
ففي املقاربة األولــى ،تعطى األولــويــة لفعل بنية ونظام
املجتمع أو الجماعة في تحديد أفعال وسلوكيات األفراد
التي تعتبر نتاجًا ألواليات اجتماعية تتجاوز خيارات
ُ
األفـ ــراد .وتـعـطــي ه ــذه املـقــاربــة مــن جـهــة أخ ــرى األهمية
العتبار أن البنية ليست مستقلة عن أفعال األفــراد غير
الواعني ملا يفعلونها فيها.
أم ــا فــي املـقــاربــة الـثــانـيــة ،ف ــإن مــا ن ــراه حــراكــا اجتماعيًا
للشبيبة يـعــود إلــى تــراكــم لسلوكيات فــرديــة متشابهة
ُي ـ ـقـ ــدم ع ـل ـي ـه ــا أف ـ ـ ـ ــراد نـ ـخـ ـب ــوي ــون مـ ــن ذوي الـ ـن ــزع ــات
ً
القيادية .تــراكــم يعكس لــدى كــل منهم تخيال للخالص
ً
مــن الـحـكــومــات املتحكمة طــويــا بـتــدنــي ف ــرص تـجــاوز
ت ـه ـم ـي ـشــات ـهــم امل ــزم ـن ــة وفـ ـ ــرص ارت ـق ــائ ـه ــم االج ـت ـمــاعــي
فـيــاحــظ ظـهــور ال ـحــراكــات الشبابية وه ــم يـقــومــون في
ظـلـهــا بـ ــأدوار الـفــاعـلــن املـسـتـقـلــن تـحــت ضـغــط حــوافــز
فردية محركه ملشاركات شخصية في الحراك على قدر
اسـتـطــاعــاتـهــم ال ـظــرف ـيــة ون ـجــاحــات ـهــم ف ــي االسـتـقـطــاب
حولهم وخلفهم .هذا النجاح الذي يقودهم أحيانًا كثيرة
إلى التثمير في الترشح لالنتخابات النيابية كما حصل
في االنتخابات اللبنانية ( )2018وذلــك تحت تسميات
غير طائفية مباشرة.
غير أن هــذه املقاربة الثانية القائمة ظاهريًا على ربط
تفاعالت األفراد كفاعلني باستقالل ظاهري عن املحددات
البنيوية التي تفترضها املقاربة األولــى هي ليست في
ّ
الواقع إال مكملة لهذه املقاربة.
وهو تعارض بني:
 تـفـسـيــر أف ـع ــال وس ـلــوك ـيــات األف ـ ــراد بـمــا ت ـح ــدده بنيةاملجتمع أو الجماعة التي يعيشون فيها.
 وتفسير حـصــول الـظــاهــرة االجتماعية الكلية بنظامال ـت ـف ــاع ــات امل ـس ـت ـق ـلــة ال ـح ــاص ـل ــة ب ــن أفـ ـ ـ ــراد املـجـتـمــع
والـجـمــاعــة كــأفــراد فــاعـلــن مــن دون رب ــط قيامهم بهذه
التفاعالت الفردية بمعطيات بنيوية تفرضها.
وإذا ك ــان األف ـ ــراد فــي املـجـتـمـعــات الـلـيـبــرالـيــة املـتـطــورة
ُّ
غـيــر واع ــن بــال ـضــرورة ملــا يـفـعـلــونــه فــي تـشــكــل البنية
االج ـت ـمــاع ـيــة وآل ـي ــات فـعـلـهــا وتــأث ـيــرهــا ف ــي خـيــاراتـهــم
ال ـف ــردي ــة ال ـت ــي ت ـب ــدو ظ ــاه ــري ــا أن ـه ــا مـسـتـقـلــة ع ــن هــذه
البنية ،فأي أشكال من الوعي ما قبل الرأسمالي تسود
ف ــي ان ـت ـخ ــاب ــات امل ـج ـت ـمــع ال ـل ـب ـنــانــي وقـ ــد تـحـصـنــت في
أقلياته الدينية الضيقة ،وبدعم من القوى االستعمارية
واإلقليمية التي ترتهن لها لتجديد نظامها وانتخابها.
ه ــذا االنـتـخــاب ال ــذي ام ـتــدت الـنـقــاشــات ح ــول تفاصيله
في لجنة برملانية ضيقة مدة سنة اقتصرت عضويتها
على ممثلي رؤساء الكتل الطائفية .فابتدعت تقسيمات
للدوائر تضمن نجاحات أغلبيات كتلها .كما وابتدعت
نـظــامــا هجينًا لــانـتـخــاب يـحـصــر دور ن ـظــام النسبية
بحماية األكثريات ويضمن تمثيل العصبيات وإن كان
قــد ت ــرك ،بفعل ف ــرض الـتـصــويــت لـلــوائــح املـغـلـقــة ضمن
الـقـضــاء ح ـص ـرًا ،ح ـي ـزًا ل ـصــوت تفضيلي داخ ــل الـنـظــام
ال ـن ـس ـبــي امل ـه ـ ّـج ــن ُي ـع ـطــي أح ـي ــان ــا مل ــرش ــح م ــن الــائ ـحــة
ً
املضادة األضعف فرصة إنجاح عضو جاء أعلى تفضيال
من خصمه في الالئحة األقوى.
ُيعود ذلك إلى إرباك أو توهم قيادة الالئحة األقوى بما
خــدعــت بــه مــن مفاتيحها فــي تـقــديــر والءات قــواعــدهــا
املفترضة وبثنائية الوالءات الزبائنية ـ ـ السياسية لقطاع
كـبـيــر مــن الـنــاخـبــن .ه ــؤالء الـنــاخـبــن مـمــن تتحكم في
ُ
خياراتهم ليس والءات ترتبط ببرامج تالئم بالضرورة
مصالحهم االقتصادية املحلية بقدر ما تخضع لعالقات
املكايدة املحلية والتزلف بني وجهاء للعائالت يتولون
تحريكهم بــدعــم مــوعــود مــن زع ـمــاء الــزبــائـنـيــة الـلــوائــح
الطائفية .فتأتي األص ــوات أحيانًا غير مطابقة لتقدير
املاكينات االنتخابية واملفاتيح ولتقديرات االستشاريني
واإلحصائيني ممن يتيه بعضهم بني تقديرات الناخبني
ف ــي امل ـنــاطــق والـ ــدوائـ ــر االن ـت ـخــاب ـي ـتــن .وق ــد ورد مـثــال
على هــذا التيه اإلحـصــائــي أخـيـرًا فــي عــرض إلحصائي
وديـمــوغــرافــي لبنانيني أكاديميني جعل حجم السكان
في لبنان يــراوح بني  7ـ ـ  9ماليني في الوقت الــذي قدره
األكاديمي اآلخر بثالثة ماليني ونصف ،وهذا هو األقرب
للواقع (تقديرات واردة على لسان كل من الباحثني في
علم االجـتـمــاع السكاني د .أسـعــد األت ــات ود .مصطفى
س ـل ـي ـمــان ف ــي م ـل ـحــق رأس امل ـ ــال االقـ ـتـ ـص ــادي ل ـجــريــدة
األخبار بتاريخ .)2018/5/14
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