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يهودا شنهاف *

ملخص
العام  صيف  خ��الل  إسرائيل  في  املثير  االجتماعي  االحتجاج  ق��دم 
2011 خيارات جديدة للعمل السياسي، وخلق فضاءات دميقراطية، 
بل وأعطى شرعية أيضا لنشاط مجموعات راديكالية معينة. مع ذلك لم 
يطرح هذا االحتجاج معارضات اقتصادية- سياسية حقيقية. فقد حظي 
التيار املركزي في االحتجاج بإجماع قومي منقطع النظير، إذ تراوحت 
ومن  اليهود،  صفوف  في   %90  -%85 بني  ما  لالحتجاج  التأييد  نسبة 
االقتصادية.  املرافق  في  كبار  ومسؤولون  وصناعيون  وزراء  ضمنهم 
غير أن اإلجماع، بطبيعته، يخفي وميوه خالفات سياسية وأيديولوجية 
لالقتصاد  واإلثنية  السياسية  السمة  اإلجماع  ه��ذا  أخفى  وق��د  وإثنية. 

اإلسرائيلي، وذلك بواسطة "حياد سياسي إستراتيجي" مزدوج شمل:
أوال- التغاضي عن االجتاهات املعادية للدميقراطية، والتي لم يشهد 
النظام في إسرائيل منذ قيامه مثيال لها من حيث احلدة واخلطورة )توسيع 
بدعوى  عنصرية  قوانني  وسن  املواطنة،  قانون  جتزئة  ال��ط��وارئ،  حالة 

احلاجة إلى حماية الدولة من أعدائها(.
Mer -( ** يثانيا: دفع خطاب قومي- جمهوراني، استحقاقراط

اإلثني-  أو  القومي  اإلثني،  األس��اس  ينفي  ل��ه،  ل��ون  ال   )tocracy

اجلنوسي لالقتصاد السياسي.
ول��ك��ن على ال��رغ��م م��ن أن االح��ت��ج��اج حقق اج��م��اع��ًا واس��ع��ًا، إال 
احلريدمي  واملتدينني  والشرقيني  العرب  إخ��راج  في  عمليا  ينجح  لم  انه 

واملستوطنني واألثيوبيني والروس إلى الشوارع. 
وميكن اجماال وصف سلوك االحتجاج من خالل استخدام املفاهيم 

الكرنفال: احتجاج اجتماعي بال معارضات)1(

* أستاذ علم االجتماع- جامعة تل أبيب.

* *حكم املوهوبني أو املستحقني )م(.



18

الباختينية )نسبة إلى باختني( ل� "الكرنفال". فالكرنفال يتضمن رسائل 
وازدراء  االدوار  تبادل  خالل  من  مؤقتة  تسييس  عملية  ويتيح  تقويضية 
سلم الوظائف والتراتبية واحتقار كبار املسؤولني واملوظفني في السلطة. 
أن  إال  السيطرة،  ع��ن  يخرج  أن  ميكن  الكرنفال  أن  م��ن  ال��رغ��م  وعلى 
محدوديته تكمن في انه ينتهي في نهاية اليوم، مع عودة املشاركني الى 
التعدد والتنوع في الكرنفال نقدا  بيوتهم. وفي الوقت الذي شكل فيه 
حتت  السوفياتية  روسيا  في  )مثال  أوروب��ا  في  الشمولية  لألنظمة  شديدا 
حكم ستالني( فإن الكرنفال في احلالة اإلسرائيلية يفقد من قوته بسبب 

كثرة املشاركني فيه، بل ويعطي شرعية النعدام العدالة السياسية.

 مقدمة
يعتبر االح��ت��ج��اج امل��ؤث��ر ال���ذي ش��ه��دت��ه إس��رائ��ي��ل ف��ي ص��ي��ف ال��ع��ام 
2011 حدثا تاريخيا. فقد خرجت الى الشوارع أعداد غير مسبوقة من 
املتظاهرين، وشكل االحتجاج بالنسبة للجيل الشاب مؤشرًا ودلياًل على 
وجود امكانيات لعمل سياسي جديد، وبرهن على ان اخلروج للشوارع 
للحراك  التنظيمية  البرامج  مقترحا سلسلة من  قائم وواقعي،  هو خيار 
على  الشبكة  هذه  برهنت  فقد  االجتماعية.  الشبكة  أهمها  السياسي، 
مارك  الضعيفة" وفق صيغة  الروابط  قدرة جتنيد مدهشة، وعلى "قوة 
غرنوبتر. لقد قدم االحتجاج تذكيرا مهما بأنه ال ميكن فهم املؤسسات 
إلى  االحتجاج  جلب  كذلك  الشبكات.  سوسيولوجيا  بدون  السياسية 
فضاء  وخلق  والشبان،  النساء  من  كبيرة  نسبة  السياسية  احللبة  مركز 
بيه "احليز املستقل مؤقتًا"  دميقراطيا جديدًا، مؤقتا، أطلق عليه حكيم 
)The temporary autonomous zone( حيث يتيح هذا الفضاء 
بالعدالة االجتماعية. ومما ال  املطالبة  الهويات وبني  الفصل بني سياسة 

شك فيه ان اخلطاب االجتماعي لالحتجاج أثر أيضا على الساحة العامة، 
حيث برز في مناقشات الكنيست وفي الصحف وفي قرارات احتادات 
جتارية. وتضاف إلى ذلك احلقيقة البديهية بأن االحتجاج لم يكن عبارة 
كذلك  متنوعة،  وعناصر  شظايا  احتوى  بل  متجانسة  واح��دة  كتلة  عن 
عمال  كنضال  مهنية،  واحت���ادات  نقابات  نضاالت  االحتجاج  تضمن 
املقاولة، وإضراب عمال شركة "حيفا كيميكاليم" )شركة الصناعات 
الكيماوية(، والنضال ضد شبكات التسويق، أو ضد اصحاب رؤوس 
األموال، كما أدى االحتجاج إلى قيام منظمات اجتماعية جديدة مثل 

منظمة "همشمار هحفراتي" )احلرس االجتماعي(.
التيار  قادة  بني  التحليل  في  الفصل  الظاهرة على ض��رورة  تدل هذه 
هامشه،  على  الراديكالية  املجموعات  نشاط  وبني  لالحتجاج  املركزي 
حديقة  في  )مضادة(  خيام  وإقامة  فارغة،  شقق  اقتحام  تضمن  وال��ذي 
و"خيام  كوهن  وجيسي  ي��ام  وب��ات  وي��اف��ا  "هتكفا"  وح��ي  ليفينسكي 
امل��رك��زي  ل��ل��ت��ي��ار  وخ��الف��ا  دان".  "غ����وش  منطقة  خ����ارج  ال��ه��ام��ش" 
لالحتجاج، فقد مثلت هذه اخليام موقفا راديكاليا عرى املنطق املعنصر 

لالقتصاد السياسي في إسرائيل.
أخيرا، جتدر االشارة إلى أن هذا احلراك االحتجاجي لم ينته بعد، 
ومن احملتمل ان يتطور في اجتاهات غير متوقعة، وثمة من يتحدث عن 

طوفان كبير ما زال أمامنا.
أي��ض��ا إخضاع  ينبغي  امل��ه��م��ة،  م��ن ك��ل ه��ذه اجل��وان��ب  ال��رغ��م  على 
االح��ت��ج��اج، وب��األس��اس ت��ي��اره امل��رك��زي، للنقاش ال��ن��ق��دي، وه��و ما 
يتطلب ان نضع جانبا العاطفة الطبيعية املؤيدة، وأن ننظر إلى االحتجاج 
نظرة شك وارتياب. واحلقيقة األبرز التي أود االنطالق منها هي ذلك 
اإلجماع غير املسبوق الذي حققه االحتجاج. فدرجة اإلجماع تشكل 

 2011 الــعــام  صيف  فــي  إسرائيل  شهدته  الــذي  املــؤثــر  االحتجاج  يعتبر 
حدثا تاريخيا. فقد خرجت الى الشوارع أعداد غير مسبوقة من املتظاهرين، 
وشكل االحتجاج بالنسبة للجيل الشاب مؤشرًا ودلياًل على وجود امكانيات 
لعمل سياسي جديد، وبرهن على ان اخلروج للشوارع هو خيار قائم وواقعي، 
الشبكة  أهمها  السياسي،  للحراك  التنظيمية  البرامج  من  سلسلة  مقترحا 
االجتماعية. فقد برهنت هذه الشبكة على قدرة جتنيد مدهشة، وعلى "قوة 
تذكيرا  االحتجاج  قدم  لقد  غرنوبتر.  مارك  صيغة  وفق  الضعيفة"  الروابط 

مهما بأنه ال ميكن فهم املؤسسات السياسية بدون سوسيولوجيا الشبكات.
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مقياسا مهما حلدود االحتجاج وجرأته وفاعليته، وقد حتقق هذا اإلجماع 
بفضل "احليادية السياسية اإلستراتيجية" التي اختارها احملتجون.

 اإلجماع القومي
من  نوعا  الواسع  النطاق  ذات  القومي  التأييد  مظاهر  تثير 
ال��ش��ك وال��ري��ب��ة ل���دى ع��ل��م��اء االج��ت��م��اع. ف��اإلج��م��اع يتحقق 
بصورة عامة بواسطة نفي وإنكار عناصر تعتبر مثيرة للخالف 
اعتاد  وقد  والطبقية.  اجلنوسية  القومية،  اإلثنية،  واالنقسام: 
إلى  يحتاج  ال��ذي  م��ن  ال��س��ؤال:  ط��رح  على  االجتماع  علماء 

اإلجماع؟ أو ما الذي يخفيه اإلجماع؟
بإجماع  إسرائيل  في   2011 العام  صيف  احتجاج  حظي 
يكاد يكون غير مسبوق. وقد حتدث  دافئ ومحتضن،  قومي 
امل��ش��ارك��ون ف��ي س��ائ��ر أن��ح��اء ال��ب��الد ع��ن "ال��ش��ع��ور بالوحدة" 

و"التضامن" القومي املدني )"اإلسرائيليون اجلدد"(2.
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن اإلج��م��اع ال��واس��ع ف��ي ص��ف��وف السكان 
اليهود، إال أنه ال يجوز التغاضي عن أن االحتجاج كان ظاهرة 
فئوية، أو قطاعية. فقد نال االحتجاج تأييد أكثر من 95% من 
املؤيدين التقليديني ألحزاب العمل وشينوي وكادميا وميرتس، 
فيما كان احملرك الرئيس لالحتجاج أبناء وبنات الطبقة الوسطى 
األشكنازية، الذين شعروا بأن الدولة خدعتهم وغيرت قواعد 
اللعبة )شيلو 2012(. بطبيعة احلال فان الطبقة الوسطى متتلك 
في  ت��ش��ارك  ل��م  ال��ت��ي  الضعيفة  الطبقات  ق��وة  بكثير  ت��ف��وق  ق��وة 
االحتجاج بصورة فعالة، لكنها أيدته من اخلارج. لهذا السبب 
حظي االحتجاج، رغم كونه فئويًا، بإجماع واسع: تراوحت 
نسبة املؤيدين لالحتجاج في صفوف السكان اليهود ما بني %85 
  mako واستطالع  السالم"  "مؤشر  الستطالع  )وفقًا  و%90 

قومي  بإجماع  إسرائيل  في   2011 العام  صيف  احتجاج  حظي 
في  املشاركون  وقد حتدث  غير مسبوق.  يكون  يكاد  ومحتضن،  دافئ 
سائر أنحاء البالد عن "الشعور بالوحدة" و"التضامن" القومي املدني 

)"اإلسرائيليون اجلدد"(.

احلراك اإلجتماعي في إسرائيل: إجماع فئوي.
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واستطالع القناة العاشرة في التلفزيون اإلسرائيلي( 3.

يقول ميخائيل شيلو: إن اإلجماع حتقق باألساس بواسطة 

اخل��ط��اب ال���راف���ض ل��� "االن���ق���س���ام" ب��ني م��ج��م��وع��ات ال��ه��وي��ة 

االقتصاد  ع��ن  وللحديث  املختلفة،  الطبقية  وامل��ج��م��وع��ات 

سبيل  وعلى    .)2012 )شيلو  إسرائيل  في  املجزأ  السياسي 

املثال، فقد أكد رئيس احتاد الطلبة اجلامعيني إيتسيك شمولي، 

أن:

االحتجاج  أن  في  يتمثل  الكبيرة  اإلجن��ازات  "أحد 

إس��رائ��ي��ل��ي ول��ي��س ي��س��اري��ًا. وع��ق��ب ات��س��اع نطاق 

حل��دود  وتخطيه  اآلب����اء  ج��ي��ل  ليشمل  االح��ت��ج��اج 

أيديولوجي  ن��ض��ال  إل��ى  حت��ول  والطبقة،  الطائفة 

واجتماعي" )مقتبس لدى شيلو 2012(. 

إلى االسرائيلية كوحدة واحدة راسخة   وينظر "شمولي" 

"الطائفة/  ح��دود  تخطي  إل��ى  ساعيًا  الفجوات،  من  وخالية 

الطبقة" عن طريق خطاب جمهوراني قومي، يقصي احلريدمي 

خطاب  ألنه  والعرب  وعلماني،  استحقاقراطي  خطاب  ألنه 

يهودي )غلس 2012(.

إل��ى  يستند  ع��ل��ى خ��ط��اب ج��م��ه��وران��ي  م��ث��اال  ذل���ك  يشكل 

الوحدة القومية )أنظر أيضا فيلك ورام 2012(. في الصياغة 

ال�����واردة ه��ن��ا ق��د ي��ول��د اص��ط��الح "ع��اب��ر ل��ل��ح��دود" ن��وع��ًا من 

االرتباك والبلبلة.  فكلمة "عابر" رمبا تعني أيضًا "متضمن"، 

أو رمبا تدل حتى على خطاب متضمن هدفه إيجاد ائتالف بني 

الصياغة  هذه  لكن   .)cross class coalition( الطبقات 

وكذلك  "القطاعية"  للمجموعات  السياسية  الهوية  محت 

تخطي-  "عبور-  خطاب  فإن  لذلك  احمللية.   مطالبها  أيضا 

بني  ال��ق��ائ��م��ة  ال���ف���وارق  يلغي  أو  وي��ط��م��س  يتجاهل  احل����دود" 

جنوسي.   إثني-  أو  وقومي،   إثني  أس��اس  على  املجموعات 

وتوصف اجلمهورانية على أنها "مواطنة فعالة، مبعنى املشاركة 

العامة  باملصلحة  االلتزام  وتنمية  العام،  السياسي-  احليز  في 

  .)30:2011 وكيدار،  )برالي  العام"  والوعي  واملسؤولية 

متثل  باعتبارها  معها  والتماثل  للسلطة  ال��والء  تتطلب  أنها  كما 

املجتمع.  صحيح أن اجلمهورانية تدعو للعدالة االجتماعية، 

واملصلحة  ال��دول��ة.   خدمة  في  باملساهمة  ذل��ك  ترهن  أنها  إال 

العامة ليست بأي حال عاملية، فهي تقوم على فجوات طبقية 

وإثنية بني املواطنني، وبالقطع على فجوات بني املواطنني وغير 

املواطنني.

3. خطاب احلياد السياسي الذي جتاهل اجتاهات 
الالدمقراطية للنظام في إسرائيل

هذا  إلى  انتقادات  وجهت   2011 العام  صيف  احتجاج  خضم  في 

االح��ت��ج��اج لكونه وض��ع "ال��س��ي��اس��ي" خ���ارج ال��ن��ق��اش.  وق��د متحور 

واملستوطنات  االحتالل  االحتجاج جتاهل  بأن  السياق  هذا  في  اإلدع��اء 

إخراج  كان  فقد  عملية  ناحية  ومن  "املناطق".   في  األبارتهايد  ونظام 

له.  السياسي وتطبيع  للنزاع  نفي وإنكار  النقاش مبثابة  السياسي خارج 

حتى أن بعض املتحدثني املركزيني باسم االحتجاج، ومن ضمنهم شيلي 

يحيموفيتش، أدرجوا صراحة مستوطنتي "أريئيل" و"معاليه أدوميم" 

ضمن  دائرة - حيز- االحتجاج 4.  

ك��م��ا س��م��ع��ت ل���دى أوس�����اط ال��ي��م��ني ال��رادي��ك��ال��ي أص�����وات أي���دت 

االحتجاج تأييدًا تامًا، حتى أن مدير عام مجلس املستوطنات في الضفة 

الغربية، داني دايان، قام بزيارة خليمة االحتجاج في جادة روتشيلد )في 

تل أبيب(، صرح خاللها قائاًل:

على  التركيز  كثرة  أن  نقول  ونحن  ط��وال  س��ن��وات  "منذ 

أن  إذن في طرح مسائل خالفية ميكن  اإلسرائيليون اجلدد ال يرغبون 
الوطنية. فمن خالل استخدام تعبير "اإلسرائيليون اجلدد"  تضر بالوحدة 
والتي  اإلثنية،  املجموعات  من  االجتماعي  النضال  قيادة  خطف احملتجون 
قادت هذا النضال فيما مضى، وغلفوه بخطاب قومي، ونزعوا شرعية مصادر 

وأسباب انعدام املساواة باعتبارها مثيرة لـ "الفرقة واالنقسام".
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اإلسرائيلي.  املجتمع  نهمل  جعلتنا  السياسية  املواضيع 

حسنًا بأن هذا القول حتول إلى إجماع.  من اجلدير أن يتم 

التركيز في السنوات القريبة على املشاكل والهموم الداخلية 

عوضًا عن االنشغال مبا قاله أبو مازن ليلة البارحة. األقوال 

والتصريحات التي تزعم أننا نحن املشكلة، ال تخرج من 

)خيمة( روتشيلد" 5. 

 رئيس مجلس مستوطنات "ماطي بنيامني" أضاف قائاًل: 

ومبا  بإمعان  قريبًا  املوضوع  ستدرس  احلكومة  أن  "أعتقد 

ميكن اجليل الشاب من العيش هنا في البالد حتى ال يضطر 

للرعي في حقول اآلخرين" 6.

التي  اإلستراتيجية  ه��ذه  جهتهم  م��ن  االحتجاج  ونشطاء  ق��ادة  أي��د 

ال���ذي يخضع له  محت االح��ت��الل وامل��س��ت��وط��ن��ات ون��ظ��ام األب��ارت��ه��اي��د 

سياسيًا.   محيدًا  حدثا  االحتجاج  كون  في  أهمية  ورأوا  الفلسطينيون، 

واعتبر أحد النشطاء أن هذه احليادية السياسية متثل استراتيجيا ذكية: 

على  األخير  الصيف  في  اجلدد  اإلسرائيليون  برهن  "لقد 

وال  اخلطب  ف��ي  ال  يتطرقوا،  ل��م  بكونهم  سياسية  حنكة 

ميكن  ك��ان  خالفية  مسائل  إل��ى  الصحافية،  امل��ؤمت��رات  في 

الذي  بالوحدة  املدهش  الشعور  ومتس  الصفوف  تشق  أن 

في  نقطة  أبعد  وحتى  أبيب  تل  قلب  من  الشوارع  في  عم 

الهامش".

ميكن  خالفية  مسائل  طرح  في  إذن  يرغبون  ال  اجل��دد  اإلسرائيليون 

"اإلسرائيليون  تعبير  استخدام  خالل  فمن  الوطنية.  بالوحدة  تضر  أن 

املجموعات  من  االجتماعي  النضال  قيادة  احملتجون  خطف  اجل��دد" 

اإلثنية، والتي قادت هذا النضال فيما مضى، وغلفوه بخطاب قومي، 

ونزعوا شرعية مصادر وأسباب انعدام املساواة باعتبارها مثيرة ل� "الفرقة 

واالنقسام".

إنها لغة جمهورانية، تنطق بلسان الدولة متاما كما فعل ذلك تقرير 

تراختنبرغ بقوله:

هذا الشعب القادر على أن يضم ويحتضن حتت رقاع هذه 

تظاهرة  ف��ي  واملعسكرات  والعقائد  ال��ت��ي��ارات  ك��ل  اخليمة 

الثاني  تشرين   29 منذ  رمب��ا  لها  مثيال  نشهد  ل��م  وح��دوي��ة 

1947) قرار التقسيم( )جلنة تراختنبرغ ص23(.

السمات  جتاهل  في  له  تعبيرا  لالحتجاج  السياسي  احلياد  وجد  لقد 

مصطلح  واستخدام  اإلسرائيلي..  للنظام  والشمولية  الالدميقراطية 

ذلك  الهني  أو  البسيط  باألمر  ليس  اإلسرائيلي  السياق  في  "شمولية" 

ألنه يرتبط على الفور باألنظمة الشمولية في أوروبا، كالدولة النازية في 

أملانيا، والفاشية في إيطاليا وإسبانيا.  

ومن الواضح أن احلالة اإلسرائيلية ال تشبه تلك احلاالت، لكن مع 

ذلك فإن النظام اإلسرائيلي يتسم بثالثة عناصر ميزت أنظمة شمولية في 

املاضي:

 1. حالة طوارئ دائمة.

 2. مواطنة مرقعة ومجزأة إلى مسارات منفصلة. 

3 . قوانني وتشريعات عنصرية من أجل "حماية الدولة" )لإلطالع 

جلمعية  التالي  الرابط  أنظر  للدميقراطية  املناهضة  القوانني  قائمة  على 

HYPERLINK "http://www.acri. امل���واط���ن   ح��ق��وق 

org.il/he/؟p=1231" http://www.acri.org.il/

  .)he/؟p=1231

م��وج��ات احلماس  ف��ي  ال��ث��الث اختفت  ال��س��م��ات  أو  امل��س��ائ��ل  ه��ذه 

أع��راض  على  خالله  النقاش  انصب  ال��ذي  االحتجاج  إزاء  واالنفعال 

انعدام العدالة وليس على أسبابها. 

قومي،  مصير  تقرير  حلق  كتجسيد  فقط  ليس  أقيمت  سيادية  كدولة  إسرائيل 
اليهود  عاشها  التي  الطوارئ  حلالة  كاستعادة  للسخرية،  يدعو  وبشكل  أيضا،  وإمنــا 
في أوروبا. ويرتكز منوذج "دولة يهودية ودميقراطية" على حالة طوارئ دائمة تشرعن 
"الشذوذ" بصورة قانونية من أجل مواجهة "العدو الداخلي". وقد ورثت الدولة "أنظمة 
في  غطائها  حتت  مت  والتي  البريطانية،  اإلمبريالية  من  الــطــوارئ"  حلــاالت  الدفاع 
في "جتميد  املتمثل  الشاذ  الوضع  ببقاء  قانون يسمح  املاضي سن  القرن  سبعينيات 

سلطة القانون في إطار القانون".



22

3- 1: حالة الطوارئ
انتقد كارل شميت بشدة في كتابه "ثيولوجيا سياسية" )1922( 
)التي  فاميار-  جمهورية  إل��ى  نسبة   - الفاميارية  القانون"  "سلطة 
سعى  وقد  السيادية.   اجلهة  قوة  تضعف  ألنها  يهودية(،  اعتبرها 
القانون  جتميد  طريق  عن  احلاكم  سيادية  مكانة  ترميم  إلى  شميت 
الليبرالي واإلعالن عن حالة طوارئ. بعض دول العالم الدميقراطي 
معينة،  تهديدات  مواجهة  أجل  من  الطوارئ  حالة  حاليا  تستخدم 

غير أن استخدامها يتم بشكل محدود ومراقب من قبل اجلمهور. 
تقرير  فقط كتجسيد حلق  ليس  أقيمت  وإسرائيل كدولة سيادية 
مصير قومي، وإمنا أيضا، وبشكل يدعو للسخرية، كاستعادة حلالة 
"دول��ة  من��وذج  ويرتكز  أوروب���ا.  في  اليهود  عاشها  التي  ال��ط��وارئ 
"الشذوذ"  تشرعن  دائمة  ط��وارئ  حالة  على  ودميقراطية"  يهودية 
ورثت  وقد  الداخلي".  "العدو  مواجهة  أجل  من  قانونية  بصورة 
الدولة "أنظمة الدفاع حلاالت الطوارئ" من اإلمبريالية البريطانية، 
والتي مت حتت غطائها في سبعينيات القرن املاضي سن قانون يسمح 
إط��ار  ف��ي  ال��ق��ان��ون  سلطة  "جتميد  ف��ي  املتمثل  ال��ش��اذ  ال��وض��ع  ببقاء 
قوانني  سن  الطوارئ  أنظمة  لسريان  استنادًا  مت  كذلك  القانون".7 
صالحيات  "ق��ان��ون  ط����وارئ"،  صالحيات  "ق��ان��ون  مثل  أخ��رى 
اليد على  تنظيم وض��ع  "ق��ان��ون  ال��ط��وارئ"،  أوق��ات  في  التفتيش 

عقارات"، "أمر منع اإلرهاب" و"قانون منع التسلل".8
ال��ط��وارئ ليس استثناء  اس��ت��خ��دام ح��ال��ة  م��ن أن  ال��رغ��م  وع��ل��ى 
"حالة  كتابه  في  أجامبني  جورجيو  يبني  مثلما  العاملي  السياق  في 
الطوارئ"، إال أن حالة الطوارئ في إسرائيل ليست وسيلة مؤقتة 

وإمنا هي نظام دائم.
العامني األخيرين سلسلة قوانني  أضاف املشرع اإلسرائيلي في 
جديدة تستند على حالة الطوارئ: قانون منع املس بدولة إسرائيل 

بارتكاب  املشبوهني  باعتقال  يسمح  ق��ان��ون  امل��ق��اط��ع��ة؛  ب��واس��ط��ة 
قانون  قضائية؛  رقابة  دون  من  طويلة  لفترات  أمنية"  "مخالفات 
يسمح باعتقال الجئني )متسللني" بلغة الدولة( ملدة ثالث سنوات 
الوقت؛ واقتراح إلقامة  متبعا حتى ذلك  يوما كما كان  وليس 60 
مصر  ف��ي  ال��ي��ه��ود.   غير  ه��ج��رة  مسائل  تعالج  خ��اص��ة"  "محاكم 
حالة  إلغاء  النظام  ضد  للمحتجني  األس��اس  املطلب  ك��ان  وسورية 
الطوارئ.. لكن في إسرائيل، التي تدعي الدميقراطية، لم يطرح 

احملتجون هذا املطلب. 

في نهاية املطاف حتول "معسكر االعتقال" إلى مكان إقامة الشاذ.  قبل 
مصادرتها،  أو  املواطنة،  قانون  جتزئة  كانت  الثانية  العاملية  احلــرب  انــدالع 
في  اليهود  كان  املاضي  في  الشمولية.   الديكتاتوريات  يد  في  رئيسا  سالحا 
أوروبا هم االستثناء او الشواذ، أما اليوم فإن املسلمني هم الشواذ في أوروبا، 

والفلسطينيني هم الشواذ في إسرائيل. 
فحياة الفلسطينيني في إسرائيل غير محمية أو مضمونة ألن مواطنتهم 

مرهونة بسلوكهم.

اجلمهور اليهودي يتجاهل عنصرية االقتصاد االسرائيلي.
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3- 2: الترقيع والتجزئة في قانون املواطنة
قابل  غير  عامليا  أساسيا  حقا  الليبرالية  املجتمعات  في  املواطنة  تعتبر 
كيف  بينت  قد  أرن��دت  حنة  وكانت  التجزئة.   أو  امل��ص��ادرة  أو  للجدل 
)ضحاياها(  "فقد  وكيف  البنية،  هذه  على  الشمولية  السياسة  انقضت 
احلقوق التي اعتبرت على أنها حقوق غير قابلة لإللغاء أو املصادرة... 
ول��ذل��ك اض��ط��روا للعيش حت��ت رحمة ق��ان��ون االس��ت��ث��ن��اءات" )أرن��دت 
أرن��دت،  نظر  وجهة  من  ذل��ك،  شكل  وقد    .)2010:406/1951
ممارسة ألساليب كولونيالية داخل املجتمع األوروبي.  نتيجة لذلك كان 
"يتعني على األقليات، عاجال أم آجال، الذوبان أو الزوال" )املصدر 
إلى  االع��ت��ق��ال"  حت��ول "معسكر  امل��ط��اف  نهاية  ف��ي  ال��س��اب��ق: 441(.  
مكان إقامة الشاذ.  قبل اندالع احلرب العاملية الثانية كانت جتزئة قانون 
املواطنة، أو مصادرتها، سالحا رئيسا في يد الديكتاتوريات الشمولية.  
في املاضي كان اليهود في أوروبا هم االستثناء او الشواذ، أما اليوم فإن 
املسلمني هم الشواذ في أوروبا، والفلسطينيني هم الشواذ في إسرائيل. 
فحياة الفلسطينيني في إسرائيل غير محمية أو مضمونة ألن مواطنتهم 
مرهونة بسلوكهم.  في العام 2011، وقبل اندالع االحتجاج، أقر )في 
الكنيست( بالقراءتني الثانية والثالثة مشروع قانون يسمح بإلغاء مواطنة 
شخص يدان بتهمة التجسس أو اإلرهاب.  هذا القانون أقر على مرأى 
ومسمع احملتجني في مطلع صيف العام املاضي، إال أنهم آثروا جتاهله، 
وهذا التجاهل هو نتيجة مباشرة ملوقف احلياد السياسي، الذي انتهجه 
احملتجون.  لقد جتاهلوا حقيقة أن املواطنة غير قابلة لإللغاء أو املصادرة.  
وألن املسألة اعتبرت سياسية فقد أبقيت خارج نطاق االحتجاج.  إلى 
ذلك فقد أضيف مؤخرا إلى هذا القانون القرار البائس للمحكمة العليا 
بشأن تعديل قانون املواطنة، والذي يحظر على مواطن فلسطيني السكن 
أو اإلقامة في إسرائيل مع زوجته )أو على مواطنة فلسطينية اإلقامة مع 

زوجها في إسرائيل( إذا كانت قادمة من مناطق "دولة معادية".

3- 3: تشريع عنصري "حلماية الدولة"
قوانني  مشاريع  أو  ق��وان��ني  ثمانية  أيضا  أق��رت   2011 ح��زي��ران  ف��ي 
بينها:  واخل��ارج،  الداخل  في  "أعدائها"  من  الدولة"  "حماية  هدفها 
قانون النكبة الذي يقيد متويل هيئات حتيي ذكرى النكبة؛ قانون واجب 
من  دعما  يتلقون  الذين  واألف���راد  باملنظمات  املتعلق  امل��ص��ادر،  كشف 
يهودية،  كدولة  إلسرائيل  ال��والء  قانون  أجنبي"؛  سياسي  "كيان  قبل 
إسرائيل  وجود  رفض  على  "التحريض"  حظر  وصهيونية؛  دميقراطية 
للشعب  قومية  دولة  إسرائيل  أساس:  يهودية؛ مشروع "قانون  كدولة 
ذلك  وتكريس  وطابعها  الدولة  هوية  تعريف  يعيد  والذي  اليهودي"، 
في قانون أساس تلغى في إطاره مكانة اللغة العربية كلغة رسمية؛ حظر 
أو  يدعون  ه��ؤالء  ك��ان  ح��ال  في  إسرائيل  إل��ى  أجانب  مواطنني  دخ��ول 

يؤيدون الدعوة ملقاطعة إسرائيل.
هذه القوانني تشير إلى عملية "حتول الدولة من أداة في يد القانون 
إلى أداة في يد األم��ة" )أرن��دت 2010/1951: 414(.  وقد جرى 
من  الدولة  حماية  وج��وب  بحجة  والتشريعات  القوانني  هذه  كل  تبرير 
فقط  هو  )الكنيست(  النواب  ومجلس  واخل��ارج،  الداخل  في  أعدائها 

إحدى الساحات التي تتجلى فيها هذه الظاهرة.
نيو  نظاما  تشمل  كاملة  منظومة  من  ج��زء  هو  الشمولي  االجت��اه  ه��ذا 
ليبراليا، ونظاما سياسيا يستند على حالة طوارئ، وعنصرية والسامية 
جت��اه احل��ري��دمي وال��ع��رب وامل��ه��اج��ري��ن م��ن دول "ال��ع��ال��م ال��ث��ال��ث".  و 
اإلسرائيلية  العامة  الساحة  في  الشمولية  املجتمعات  غرار  على  ظهرت 
أعدائهما.   من  واملجتمع  الدولة  حلماية  تسعى  مستقلة  منظمات  أيضا 
اليهود  أيضا  وإمن��ا  الفلسطينيني،  فقط  ليسوا  امل��رة  ه��ذه  ف��ي  واألع����داء 
بروفسورون  جامعيني-  أساتذة  على  تؤلب  فهي  معهم.   املتحالفون 
يساريون "يحرضون" في دروسهم وكتاباتهم ضد الدول.  هذا املناخ 
السياسية:  املؤسسات  على  واض��ح  بشكل  ويؤثر  فعله  يفعل  املكارثي 

هذا االجتاه الشمولي هو جزء من منظومة كاملة تشمل نظاما نيو 
ليبراليا، ونظاما سياسيا يستند على حالة طوارئ، وعنصرية والسامية 
جتاه احلريدمي والعرب واملهاجرين من دول "العالم الثالث".  و ظهرت على 
غرار املجتمعات الشمولية في الساحة العامة اإلسرائيلية أيضا منظمات 
مستقلة تسعى حلماية الدولة واملجتمع من أعدائهما.  واألعداء في هذه 

املرة ليسوا فقط الفلسطينيني، وإمنا أيضا اليهود املتحالفون معهم.
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احلكومة، مجلس التعليم العالي، جلان الكنيست، الصحف ووسائل 
التعليم،  جهاز  الشبيبة،  ح��رك��ات  والكليات،  اجلامعات  اإلع���الم، 

وبطبيعة احلال اجليش والشرطة. 
أقيمت  حني  ومكشوفة   معروفة  كانت  الشمولية  الظواهر  هذه  كل 
االحتجاج  ق��ادة  لكن   ،2011 مت��وز   14 في  األول��ى  االحتجاج   خيمة 

فضلوا جتاهلها.

4. خطاب جمهوراني ينفي
الطابع املعنصر لالقتصاد السياسي

إح����دى ال��ظ��واه��ر ال����ب����ارزة، ع���دا ع���ن احل���ي���اد ال��س��ي��اس��ي امل��ت��ط��رف 

لالحتجاج، تتمثل في نفي االقتصاد السياسي املعنصر في إسرائيل. إيال 
كالين وصف هذه الظاهرة ب� "سياسة الكبت".9 وبسبب هذه السياسة 
هذا  من  الرغم  على  ولكن  النظير،  منقطع  بإجماع  االحتجاج  حظي 
اإلجماع، لم ينجح االحتجاج عمليا في تخطي املعسكرات.  فالفجوة 
في املشاركة في االحتجاج بني اليهود العلمانيني وبني باقي املجموعات 
وال��روس(  األثيوبيون  املستوطنون،  احلريدمي،  الشرقيون،  )العرب، 
كانت بنسب ملموسة )شيلو 2012(.  واملفارقة في االحتجاج تكمن 
في أنه جنح في خلق إجماع قومي يهودي، لكنه لم ينجح في دفع كل 
املجموعات للخروج إلى الشارع. فالشرقيون واألثيوبيون والروس لم 
يندمجوا في النموذج اجلمهوراني نظرا ألنه طمس كليا هويتهم اإلثنية. 

 واملفارقة في االحتجاج تكمن في أنه جنح في خلق إجماع قومي 
الشارع.  إلــى  للخروج  املجموعات  كل  دفــع  في  ينجح  لم  لكنه  يهودي، 
فالشرقيون واألثيوبيون والروس لم يندمجوا في النموذج اجلمهوراني 
لم  احلــريــدمي  واملــتــديــنــون  اإلثــنــيــة.  هويتهم  كليا  ألنــه طمس  نــظــرا 
يندمجوا في النموذج اجلمهوراني ألنه مثل اخلطاب االستحقاقراطي 
للطبقة الوسطى العلمانية. والفلسطينيون لم يندمجوا في النموذج 
"اإلسرائيليني  لـــ  القومي  الــيــهــودي  اخلــطــاب  مثل  ألنــه  اجلمهوراني 

اجلدد" )غالس 2012(.  

مشاركة واسعة .. لكن املجموعات الهامشية لم تندمج بنسبة عالية.
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مثل  ألن��ه  اجلمهوراني  النموذج  في  يندمجوا  لم  احل��ري��دمي  واملتدينون 
اخلطاب االستحقاقراطي للطبقة الوسطى العلمانية. والفلسطينيون لم 
يندمجوا في النموذج اجلمهوراني ألنه مثل اخلطاب اليهودي القومي ل� 

"اإلسرائيليني اجلدد" )غالس 2012(.  
في هذا السياق يقول عادل مناع: 

" ال أذكر قيام احتجاج اجتماعي وسياسي يهودي يتعلق 
من  ك��ان  قضاياهم  أن  من  الرغم  على  العرب،  بالسكان 
االجتماعية:  العدالة  مسألة  مركز  في  تقف  أن  املفروض 
ال���ب���دو، وال���غ���ائ���ب���ون- احل����اض����رون وامل����س االق��ت��ص��ادي 

واالجتماعي بالعرب اإلسرائيليني".10 
غنيا  تاريخا  اجلمهوراني،  موقفه  بسبب  االح��ت��ج��اج،  جتاهل  لقد 
كاقتصاد  السياسي  االقتصاد  شخصت  التي  االجتماعية  النضاالت  من 

معنصر.  
السبعينيات،  في  السود"  "الفهود  ظهور  أعقاب  في  سبيل،  على 
في  احتجاج  خيام  أقامت  التي  اخل��ي��ام"  "حركة  القدس  ف��ي   انتظمت 
القطمون وأحياء أخرى في املدينة )شيطريت 1999(.  وقد قام أعضاء 
هذه احلركة باقتحام شقق وإقامة مخيمات احتجاجا على حتويل األموال 
ل�  العرقية  النضاالت  دروس  من  استفاد  النضال  ه��ذا  للمستوطنات. 
وج��دت  وال��ت��ي   )2010  -2009 وشنهاف  )ليفي  ال��س��ود"  "ال��ف��ه��ود 
تعبيرا سياسيا أيضا في املسرح اجلماهيري الذي ظهر في حي القطمون 
)شيطريت 1999، ليف- اجلام 2010(.  هذه االحتجاجات كشفت 
املنطق اإلثني للنظام، غير ان االحتجاج األخير )صيف 2011( فضل 
مع  واستحقاقراطية  جمهورانية  لغة  وط��ور  القدمي"  "اخلطاب  إهمال 
نقد  )أنظر  و"املنافسة"  الوطنية"  و"اخلدمة  "املساهمة"  على  التأكيد 
املعنصرة  واخلطوط  املالمح  نفت  والتي  املسألة(11،  هذه  في  رام  أوري 

الطبقية واإلثنية  للعالقات والفوارق  النفي  السياسي.  وهذا  لالقتصاد 
السياسي  ل��� "احل��ي��اد  نتيجة  ن���اجت ع��ن ج��ه��ل، وإمن���ا  ال��ق��وم��ي��ة، غ��ي��ر  او 
االستراتيجي" الذي حول خطاب االحتجاج إلى خطاب نيو- ليبرالي.  
هي  ليبرالي  النيو-  اخلطاب  سمات  إح��دى  ب��أن  بيك  أول��ري��خ  بني  وق��د 
إهمال مصطلحات مثل "طبقة" و"إثنية"، واالستعاضة عنها مبفاهيم 
تصاغ بلغة استحقاقراطية ال كيان لها، تؤكد على الفرد ومواطنة، وعلى 
العمل.  ويطلق  التبعية لسوق  التموضع االجتماعي املستند على  نظام 
)فايتمان وروترفود 2000(.  بيك على ذلك "رأسمالية دون مكانة" 
لقد خرج قادة االحتجاج ضد النيو- ليبرالية، من خالل نفي الطبقات 
نيو-  لغة  واستخدام  وتوظيف  استخدام  وإع��ادة  اإلثنية  واملجموعات 
قائلة:  ليف  دافني  صرحت  املثال  سبيل  على  استحقاقراطية.  ليبرالية 
"نحن لسنا شيوعيني وال حتى اشتراكيني.. نحن مع املنافسة".12 هذه 
والقومية  والعرقية  واجلنسوية  واإلثنية  الطبقية  للمركبات  تنكرت  اللغة 

للمجتمع. 
بشكل  مشابها  ال��ف��واص��ل،  أو  للفوارق  الطامس  اخل��ط��اب  ب��دا  لقد 
أهمية  ألغى  وال���ذي  تراختنبرغ  تقرير  عرضها  التي  للمبادئ  مدهش 
يرفضون  ج���دد"  "إسرائيليني  وع��ن  وح���دة  ع��ن  وحت���دث  "ال��ش��روخ" 

االنقسام و"الفرقة"، وهي  نظرة وظيفية مجردة للمجتمع:
"إن���ه ال��ش��ع��ب- ول��ي��س ال��ق��ط��م��ون م��ق��اب��ل رح��اف��ي��ا، وال ب��ن��ي ب��راك 
هذه  ليست  شمونة.  كريات  مقابل  أرب��ع  كريات  أو  أبيب،  تل  مقابل 
تقلص  بعضها  السنوات،  عشرات  طوال  األجندة  أملت  التي  الشروخ 
وانحسر، وبعضها اآلخر ضاقت به ذرعا الشريحة املركزية في املجتمع 
املؤملة  املواضيع  ع��ن  احل��دي��ث  إمكانية  حجب  ألن��ه  ذل��ك  اإلسرائيلي، 
األخرى، التي تشاطر فيها غالبيتنا، والتي ال تتوقف في هذا اجلانب أو 
التقليدية- ميني- يسار، حريدي- علماني، شرقي-  الشروخ  ذاك من 

ل االحتجاج األخير )صيف 2011( إهمال "اخلطاب القدمي"  فضَّ
التأكيد على "املساهمة"  وطور لغة جمهورانية واستحقاقراطية مع 
و"اخلدمة الوطنية" و"املنافسة" )أنظر نقد أوري رام في هذه املسألة(، 
والتي نفت املالمح واخلطوط املعنصرة لالقتصاد السياسي.  وهذا 
النفي للعالقات والفوارق الطبقية واإلثنية او القومية، غير ناجت عن 
الــذي حول  االستراتيجي"  السياسي  "احلياد  لـ  نتيجة  وإمنــا  جهل، 

خطاب االحتجاج إلى خطاب نيو- ليبرالي.
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من  أكثر  ازده��رت  عكرة  سياسة  هناك  وقدماء.  مهاجرون  أشكنازي، 
تراختنبرغ،  )تقرير  التقليدية"  للشروخ  الغريزية  األرضية  على  الالزم 

2011: ص23(.
مثلت  راديكالية   أيضا مجموعات  االحتجاج  فقد ضم  ذلك،  إلى 
هنا  وجت��در  السكن.   وم��ع��وزي  العمل  ومهاجري  والشرقيني  ال��ع��رب 
في  املمأسس  االحتجاج  مع  الرسمية  املؤسسة  تعاملت  كيف  مالحظة 
جيسي  في  االحتجاج  خيام  مع  مقارنة  أبيب،  تل  في  روتشيلد  ج��ادة 
يام وحي "هتكفا" وحديقة لفينسكي في تل  كوهن في حولون وبات 
)الالجئني  السودانيني  "خيام  ب�  اخليام  هذه  املؤسسة  نعتت  فقد  أبيب.  
أنه نشب  ليس غريبا  املخدرات". ولعله  السودان( واملدمنني على  من 
املركزي  التيار  وب��ني  اخليام  ه��ذه  في  احملتجني  بني  خ��الف  م��رة  غير  في 

لالحتجاج.

5.  قانون التسويات
العام  في  األول��ى  للمرة  سنه  جرى  ال��ذي  التسويات،  قانون  يجسد 
1985، النهج الذي يصوغ االقتصاد السياسي.  وقد جمد هذا القانون 
الكنيست،  أقرها  التي  االجتماعية  والتشريعات  القوانني  معظم  داخله 

وحول االقتصاد اإلسرائيلي إلى اقتصاد نيو- ليبرالي بشكل تام.  
مواضيع  في  االحتجاج  مجموعات  قبل  من  أثيرت  التي  املطالب 
السكن والتعليم والتشغيل، دفنت في املاضي مرارا في قانون التسويات. 
ولئن كان بعض قادة االحتجاج قد طالبوا بإلغاء هذا القانون، إال أنهم 
في  التسويات سن  فقانون  تتيح وج��وده.   التي  الطوارئ  جتاهلوا حالة 
العام 1985 كجزء من "خطة طوارئ" إلعادة االستقرار في االقتصاد 
اإلسرائيلي، وذلك استنادًا إلى أنظمة الدفاع حلاالت الطوارئ من العام 
السلطة  إل��ى  املشرع  من  الثقل  مركز  ال��ط��وارئ  تشريع  وينقل   .1945
التنفيذية )احلكومة(، وذلك من أجل مواجهة حالة طارئة مؤقتة.  في 
املجتمعات الدميقراطية يتم حتديد موعد النتهاء  مفعول  حالة الطوارئ، 
غير أن احلكومة اإلسرائيلية استخدمت تشريعات الطوارئ على نطاق 
واسع ومكثف )في الساحتني السياسية واالقتصادية- واالجتماعية( من 
دون حتديد زمن النتهاء مفعولها.  وتستخدم احلكومة هذه التشريعات 
محولة  تقريبا،  معارضة  أية  تواجه  أن  دون  من  دائمة،  سلطوية  ك��أداة 

"املؤقت" إلى دائم. 
ويرتكز قانون التسويات في عمله إلى ذراعني متشابكتني: 

ال�����ذراع األول����ى جت��م��د ق��وان��ني ش��رع��ي��ة )وال س��ي��م��ا ال��ق��وان��ني ذات 
ث��الج��ة سلطوية ألجل  ف��ي  االن��ع��ك��اس��ات االق��ت��ص��ادي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة( 
جتميد  التسويات  قانون  بغطاء  مت  فقد  املثال  سبيل  وعلى  محدد.   غير 
الطفولة  ل��س��ن  اإلل���زام���ي  التعليم  ق��ان��ون  منها  ال��ق��وان��ني  م��ن  مجموعة 
 ،1977 العام  في  أقر  ال��ذي  الطويل،  الدراسي  اليوم  قانون  املبكرة، 
قانون اإلسكان العام )1998(، قانون التعليم املجاني لألوالد املرضى 
)2001( وقانون التشغيل بواسطة شركات قوى عاملة )1996(.  وقد 
أجل تطبيق هذه القوانني ألجل غير مسمى استنادا ل� "حالة الطوارئ"، 
مع أنه كان من شأنها أن تساهم في تقليص عدم املساواة لو طبقت فعليا.  
من هنا فقد حتول قانون التسويات إلى أرشيف لدفن جثث التشريعات 

االجتماعية. 
سريع  إداري  م��س��ار  ف��ي  تتمثل  ال��ت��س��وي��ات  ل��ق��ان��ون  الثانية  ال����ذراع 
لعمليات خصخصة مكثفة )تسمى "إصالحات"( في فروع االقتصاد.  
القانون  اآلتي: "يأتي هذا  النحو  القانون على  وقد متت صياغة هدف 
لتعديل قوانني مختلفة، وتأجيل بدء تطبيق قوانني وإلغاء قوانني وحتديد 
بنيوية  جن��اع��ة  حتقيق  إمكانية  إت��اح��ة  ب��ه��دف  وذل���ك  إض��اف��ي��ة،  تعليمات 
بعيدة املدى في القطاع العام، وإجراء إصالحات في فروع االقتصاد، 
والنفقات  احلكومي  امل��ال��ي  العجز  وتقليص  امليزانية  غ��اي��ات  وحتقيق 
احلكومية واملديونية القومية، وكل ذلك في إطار خطة إلنعاش اقتصاد 
األيديولوجيا،  ه��ذه  برعاية  التسويات،  قانون  أت��اح  لقد  إسرائيل".  
االستماع  لعمليات  تخضع  ال  معجلة،  بإجراءات  وأنظمة  قوانني  سن 

واالستجواب والنقاش البرملانية املتعارف عليها.
بوتيرة  ال��ت��س��وي��ات  ق��ان��ون  سعة  حجم  ازداد  فقد  أخ���رى  جهة  م��ن 
صيغته  ففي  ع��ام��ا.  عشرين  قبل  تطبيقه،  وب��دء  إق���راره  منذ  متسارعة 
القانون في 15 صفحة واحتوى 103 بنود  العام 1985، جاء  األولى 
وبنود فرعية.  وفي العام 1997 تضاعف حجمه ليمتد على 30 صفحة 
وتضمن 386 بندًا وبندًا فرعيا، وفي العام 2003 امتد إلى 70 صفحة 
و576 بندًا وبندًا فرعيا. في العام التالي بلغ حجمه 82 صفحة وتضمن 
1037 بندًا وبندًا فرعيا.  في العامني األخيرين تقلص هذا احلجم بعض 
الشيء نتيجة لتدخل فعال من جانب رئيس الكنيست، غير أن توسيع 
مناوئا  توجها  يعكس  املاضية  العشرين  األع���وام  خ��الل  القانون  حجم 
ليبرالي متطرف. وهكذا سدت  نيو-  ينضفر في مجتمع  للدميقراطية، 
طريقة القوانني االجتماعية، وأتيح املجال لتنفيذ إصالحات اخلصخصة 
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سيادية  حقوق  خصخصة  ذل��ك  ضمن  وم��ن  االقتصادية،  ال��ف��روع  في 
ونقلها من السلطة إلى أصحاب رؤوس األموال.  

حكوماتها،  اختالف  على  إسرائيل،  في  ال��دول��ة  استخدمت  لقد 
القانون  الرفاه، إذ شكل  التسويات كأداة حملاربة وتقويض دولة  قانون 
ذاته برنامج خطوط عريضة صيغ على أساسها اقتصاد العرض املستند 
على عدم مساواة بنيوية تصب في صالح رأس املال، بحجة أنه يحقق 
النمو االقتصادي. من هنا فإن مضامني قانون التسويات منذ إقراره في 
العام 1985، تشكل توثيقا ألفول دولة الرفاه وصعود االقتصاد النيو- 
محاولة  أي��ة  ف��إن  وعليه  إسرائيل.  على  سيطر  ال��ذي  املتطرف  ليبرالي 
لتشريعات  الشامل  التام  اإللغاء  على  تركز  أن  يجب  الطريقة  إلصالح 

وقوانني حالة الطوارئ. 

6. الكرنفال
تقليدي  احتفال  أو  املسيحية، وهو طقس  الكرنفال مع ظهور  ظهر 
للتخلص من اللحوم الزائدة )بسبب االفتقار إلى وسائل التبريد(.  ثم 
أصبح ذلك مهرجانا احتفاليا للفقراء يجمع بني ارتداء األقنعة واملالبس 
التنكرية واملوسيقى والعروض الفنية والسيرك، وإلقاء اخلطب، والتي 
تولد شعورًا بالتجديد. ويتم في نطاق الكرنفال قراءة نصوص انتقادية 
تسخر من السلطة، والكرنفال هو حدث حدودي لكونه يقع بني الفانتازيا 
والواقع، كما أنه يحتوي على رسائل ثنائية، فمن جهة شعور بالتقويض 
والتجديد، ومن جهة أخرى شعور باآلنية واحملدودية. اجلميع يشارك 
آباء  أجل  من  خيمة  فتجد  باختني،  يسميها  كما  األدوار  تبادل  لعبة  في 
أخرى  وخيمة  ألوالده��م،  مشتركة  حضانة  ألجل  يصارعون  مطلقني 
تقترح طريقة أدلر كحل لألزمة االجتماعية، وثالثة تقترح أن يبدأ التغيير 
العرض  الفرق بني  انهيار  لعبة األدوار هذه في  الداخل.  وتتسبب  من 

الساخر والكرنفال.  في العرض الساخر يوجد موقف خارجي، بينما 
في الكرنفال يشارك اجلميع، ومن ضمن ذلك أحيانا أصحاب األدوار 
أنفسهم.  ويطمس الكرنفال الفرق بني املسرح والواقع، وتبدو بعض 
في  مفتوح  نقاش  بإجراء  االحتجاج  قادة  طلب  مثل  مضحكة،  مطالبه 
التلفزيون مع رئيس احلكومة، أو دعوات سخيفة من قبيل "الشعب يريد 
عدالة روحية"، فيما يغدو املسرح احلياة احلقيقية فهو ميثل حال طوباويا 
مع نهاية معروفة سلفا.  وما مييز املسرح باألساس هو اخلطب وموائد 
أحد  كتب  كما  أو  بالغيب.   والتنبؤ  احلظ  والعاب  واملوسيقى  النقاش 
أشكال  اخليمة كشكل من  في  نظري  في  االحتجاج: "املدهش  نشطاء 
باالغتراب  يسمى  ما  تكرس  فهي  املعمارية.   هندستها  هو  االحتجاج 
العمراني.  لم يعد كل واحد يجلس في بيته، يتصفح االنترنت، وإمنا 
مهرجان شعبي، مثلما كانت مدن األسواق واملعارض، التي يلتقي فيها 

الناس ويتبادلون احلديث بدون حواجز أسمنتية أو تكنولوجيا".13
سياسي،  حدث  أنه  على  باختني  وصفه  الذي  الكرنفال،  أدى  لقد 
الثورة  بّدل  التقليدي )اليسار اجلديد( نظرا ألنه  اليسار  إلى انشقاق عن 
الكرنفال  عن  باختني  دراس��ة  صالحية.  انتهاء  تاريخ  له  مؤقت  بحدث 
طلبة  اح��ت��ج��اج  خضم  ف��ي   1968 ال��ع��ام  ف��ي  االنكليزية  إل��ى  ترجمت 
اجلامعات في أوروبا وأميركا  الشمالية.  وقد شكل ذلك الرد املسيحي 
على ماركس.  فقد كتب باختني من داخل النظام الشمولي في روسيا 
على  فرضت  التي  القيود  أشياء،  جملة  ضمن  من  وتناول،  السوفياتية 
التهكم  استخدام  عليهم  حتظر  والتي  الثورة،   بعد  روس  وكتاب  أدب��اء 
السلطة  فيها  حاربت  مركزية  ساحة  األدب  كان  وقد  الساخر.   والنقد 
املثقفني.  لهذا السبب اقترح باختني إمكانية تعدد األصوات في النص، 

مستحضرا من التاريخ الروسي روايات ريفليه وسرفانتيس. 
الكرنفالي حدثا  التنوع  أو  التعددية  متثل  الشمولية،  املجتمعات  في 

التسويات  قانون  حكوماتها،  اختالف  على  إسرائيل،  في  الدولة  استخدمت  لقد 
كأداة حملاربة وتقويض دولة الرفاه، إذ شكل القانون ذاته برنامج خطوط عريضة صيغ 
بنيوية تصب في صالح رأس  املستند على عدم مساواة  العرض  اقتصاد  على أساسها 
املال، بحجة أنه يحقق النمو االقتصادي. من هنا فإن مضامني قانون التسويات منذ 
إقراره في العام 1985، تشكل توثيقا ألفول دولة الرفاه وصعود االقتصاد النيو- ليبرالي 
املتطرف الذي سيطر على إسرائيل. وعليه فإن أية محاولة إلصالح الطريقة يجب أن 

تركز على اإللغاء التام الشامل لتشريعات وقوانني حالة الطوارئ. 
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املعارضة  السلطة وحدود  ذا مغزى سياسيا، فهو يضيء حدود تسامح 
احلديثة،  املجتمعات  من  الكثير  وفي  التقليدية،  املجتمعات  في  لها. 
 Davis 1975، Turner :كان الكرنفال حدثا سياسيا مؤثرا. )أنظر
مناسبة  يكون  أن  للكرنفال  ميكن  أيضا  احل��ال��ي  ال��وق��ت  ف��ي    .)1979

"مفتوحة" ذات مكنون تقويضي.  ولكن املجتمعات النيو- ليبرالية، 
تعريفها،  بحكم  كرنفالية  مجتمعات  هي  زيزيك،  سيلفيو  يقول  كما 
ولذلك فإن الكرنفال كنشاط سياسي، غير فعال أو مؤثر فيها )2009 
وكل  متعدد  بأنه  أديب  كل  يوصف  املجتمعات  هذه  وفي    .)Zizek

والطابع  املعارضة  األص��وات  يطمس  التعدد  هذا  تقويضي.  بأنه  شاعر 
في  مألوًفا  كان  مبا  مقارنة  الشخوص(  )أو  املواضيع  ويبدل  التقويضي 

الكرنفال األصلي، ومن هنا ضعفه الثوري. 
وان  مفتوحا،  حدثا  يكون  أن  ميكن  الكرنفال  أن  من  الرغم  وعلى 
الدولة  م��ن  وترخيص  بشرعية  يحظى  ان��ه  إال  أح��ي��ان��ا،  السيطرة  يفقد 
)Grindon 153(.  تتيح  هذه  الشرعية اجلزئية اخلروج عن الروتني 
والسخرية من السلم التراتبي، ولكن لوقت محدود، فالكرنفال ينتهي 
الفصح  عيد  عظة  ف��ي  ويتجدد  أي��ل��ول،  م��ن  األول  ف��ي  أو  امل��س��اء،  ف��ي 
األصل  في  كان  ال��ذي  والكرنفال  بزمن.  محدد  الكرنفال  اليهودي.  
حدثا دينيا- سياسيا، أصبح ممأسسا وحتول إلى قفص حديدي يخبو فيه 
تأثيره السياسي. قالت رئيسة جلنة عمال القطارات، غياله أدرعي، ردا 
على اتهام العمال بالشغب: "االحتجاج ال يعني ترديد أغاني شلومو 
آرتسي والعزف على الغيتار". وقد أرادت بذلك القول إن االحتجاج 
لم يكن سياسيا. وخالفا للمنطق الثوري فإن الكرنفال حدث مؤقت، 
السلطة  من  بشرعية  يحظى  فإنه  ولذلك  النقدية،  قدرته  في  ومحدود 

وبإجماع قومي. 
انتبهوا إلى هذه األقوال التي كتبها متان كمينر من خيمة االحتجاج 

في حديقة لفينسكي في تل ابيب )كمينر 2011(: 

وف��د جاء  اخليمة  إل��ى  أت��ى  ليال،  والنصف  العاشرة  في  "ب��األم��س، 
السبع  وبئر  من روتشيلد، يضم ممثلني من خيام االحتجاج في أسدود 
ودميونا.  اللقاء بني الوفد وبني  املعتصمني في اخليمة حتول إلى احتفال 
صاخب شارك فيه مغنون وعازفون وطبالون وموسيقيون مهنيون... 
لقد كانت هذه إحدى اللحظات النادرة التي يدمع فيها اإلنسان، يحتسي 

البيرة ويسأل نفسه: ملاذا ال يكون الوضع على هذا النحو دائما؟!".
يجدر  ولكن  بالتضامن  والشعور  التعاطف  يثير  مؤثر،  وصف  إنه 
اجلاز  حفالت  املوسيقى،  للوصف:  الكرنفالي  الطابع  إلى  االنتباه  بنا 
ب��أن ه��ذا احل��دث  ال��ع��ازف��ون،  وب��األخ��ص املعرفة واإلق���رار  الصاخبة، 
وصف  لقد  القريب.  في  ستنتهي  محددة  زمنية  مساحة  ضمن  يجري 
كيماوية  بيو-  مواد  هي  املشاعر  "أدمنا.   : إدم��ان  عملية  املدونني  أحد 
املزيد  في  نرغب  أن  الطبيعي  من  فانه  هذا  ينتهي  وعندما  عاليا،  ترفعنا 

واملزيد".14
سياق  ف��ي  هاجم  وال���ذي  م��ارك��وزا،  بهربرت  االستعانة  هنا  وأود 
املجتمع  في  النقدي  التفكير  غياب   1968 العام  الحتجاج  تأملية  نظرة 
الذي وصفه بأنه مجتمع "ذو بعد واحد" )ماركوزا 1970/1964(. 
ويخضع  سياسيا،  متهالك  مجتمع  هو  ال��واح��د،  البعد  ذو  واملجتمع 
ألجهزة رقابة ذاتية، على الرغم من حرية التعبير الواسعة.  وتسود في 
تشمل  دميقراطية،  شبه  أنظمة  الواحد  البعد  ذات  املجتمعات  هذه  مثل 
متجانس  سياسي  بتفكير  ذاته  الوقت  في  تتسم  لكنها  شكلية  دميقراطية 
إسرائيل،  في  الواحد"  البعد  "ذو  املجتمع  هذا  مثل  نشأ  وقد  تقريبا. 
نيو-  لهيمنة  نتيجة  أو  للنظام،  الدميقراطية  غير  األس��س  بسبب  س��واء 

ليبرالية ال نظير لها تقريبا من حيث وطأتها.  
ف��ي ط���رح موقف  ول��ق��د أخ��ف��ق االح��ت��ج��اج )ف���ي ص��ي��ف 2011( 
خارج إطار هذا البعد الواحد. وهكذا اتضح أن حرية الكالم ال تعني 

بالضرورة حرية التفكير. 
]مترجم عن العبرية. ترجمة: سعيد عياش[
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اعتبر  االحتجاج  وأن  حجمها،  في  مسبوقة  غير  تعتبر  االحتجاج  حــول  اإلجــمــاع 
احتجاجا يخص الطبقة املتوسطة البيضاء والعلمانية، أكثر مما يخص املجموعات 
األخرى.  وقد وجدت هذه الفوارق تعبيرا لها أيضا في نسبة اخلروج العالية للشارع 

لدى الطبقة الوسطى مقارنة مع املجموعات األخرى. 
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7  عندما وضعت أنظمة الدفاع من قبل االنتداب البريطاني في العام 1945 عقد اجتماع 
طارئ حملامني يهود في تل أبيب بهدف التعبير عن احتجاجهم. وفي هذا السياق 
بجدر التذكير بعدد من ردود الفعل التي ال تسمع اليوم في إسرائيل. ففي تعقيب له 
قال يعقوب شابيرا )الذي أصبح فيما بعد مستشارًا  قانونيا للحكومة اإلسرائيلية(: 
"ال مثيل لذلك في أي بلد متنور، حتى في أملانيا النازية لم تكن هناك قوانني كهذه". 
م. دونكلبلوم  د.  وقــال  الــبــالد".   القانون في  "تدمر أسس  أن هذه األنظمة  وأضــاف 
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أن يطلب من املواطن احترام قانون يضعه خارج أي قانون".  مقتبس لدى صبري 

جريس "العرب في إسرائيل" حيفا: االحتاد، 1966 ص 15-14.
ودون مبرر-  دون محاكمة  تعتقل-  إسرائيل  أن  األولــى  للمرة  قبل عدة سنوات كشف    8
الجئني من دارفور.  ويتضح أنه مت الزج بهم في السجن استنادًا إلى قانون الطوارئ 
"املتسللني".  ملسألة  إســرائــيــل  مــحــاربــة  نــطــاق  فــي  عــامــا   52 قبل  جــرى سنه  الـــذي 
أنظر: روتي سيناي "ناجون من اإلبادة في دارفور رهن االعتقال اإلداري في سجن 

معسياهو"، هآرتس، 17 نيسان 2006 ص أ5.
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