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�أنطوان

�شلحت*

كراهية العرب حالة �إجماع فوق حزبية
يف امل�شهد ال�سيا�سي الإ�رسائيلي

تمثلت

كراهية العرب في جوالت االنتخابات الإ�سرائيلية الثالث خالل الفترة ،2020 – 2019
في �أ�شكال متعددة ،وبلغت الذروة في الجولة الثالثة التي جرت في � 2آذار/مار�س ،2020
عمم اليمين الإ�سرائيلي ر�سالة ق�صيرة على الهواتف النقالة هذا ل�سان حالها:
ففي ذلك اليوم نف�سهّ ،
يقو�ض حكم اليمين! اخرجوا �إلى
ي�صوتون ّ
بكم هائل ،وهذا ّ
''كارثة لإ�سرائيل! و�سائل الإعالم تفيد :العرب ّ
ت�صوتوا �ستندمون على ذلك غداً .القرار في �أيديكم� :أغلبية
الت�صويت الآن .الأمر رهن �ضمائركم� .إذا لم ّ
يهودية �أو �أقلية عربية!'' لقد �أعادت هذه الر�سالة التذكير ب�شريط الفيديو الذي ب ّثه رئي�س الحكومة
الإ�سرائيلية وزعيم اليمين بنيامين نتنياهو في يوم انتخابات  ،2015والذي ح ّذر فيه من خطر تقوي�ض
حكم اليمين ب�سبب ارتفاع ن�سبة الت�صويت من طرف العرب.
قبل هذه الر�سالة عاب نتنياهو على مناف�سه زعيم تحالف ''�أزرق �أبي�ض'' بيني غانت�س ،مرات من
ال�صعب ح�صرها� ،أنه لن يكون في �إمكانه ت�أليف حكومة �إ�سرائيلية جديدة في �إثر االنتخابات من دون
دعم القائمة الم�شتركة التي تمثل الأحزاب الفاعلة في �صفوف الفل�سطينيين في مناطق .1948
ورد غانت�س على هذه الإعابة بعن�صرية مكملة وموازية في هيئة جزم ب�أن القائمة الم�شتركة لن
ّ
تكون جزءاً من الحكومة التي �سي�ؤلفها في حال نجاحه في االنتخابات العامة .واختار غانت�س �أن يدلي
بتو�ضيحه هذا في �سياق كلمة �ألقاها خالل افتتاح مقر المجل�س الن�سائي العربي في ''�أزرق �أبي�ض'' في
بلدة البعنة العربية بالقرب من مدينة عكا في الفاتح من �شباط/فبراير  ،2020م�شيراً �إلى �أن هناك
خالفات عميقة غير قابلة للج�سر بين تحالفه وبين القائمة الم�شتركة في كل ما يتعلق بالق�ضايا
ال�سيا�سية والقومية والأمنية التي تت�صل بدولة �إ�سرائيل .ومع �أنه ر�أى وجوب العودة �إلى ر�ؤية �إ�سرائيل
كدولة يهودية وديمقراطية ،فقد �شدد على �أنها الوحيدة في العالم التي يجب �أن تدافع عن نف�سها �ضد
�أعداء خارجيين ،وال يمكنها الت�سامح مع الإرهاب �أو االمتناع من �إدانته ومن �إق�صاء المتعاطفين معه،
وهو ما ُع ّد تبريراً لت�أييد تحالفه �شطب تر�شيح ع�ضو الكني�ست هبة يزبك من حزب بلد (التجمع الوطني
الديمقراطي) بزعم ''ت�أييد �إرهابيين''!
* كاتب وباحث فلسطيني.
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وع�شية االنتخابات ُك�شف النقاب عن �أقوال �أدلى بها كبير م�ست�شاري رئي�س الحكومة الإ�سرائيلية،
�سرب بثته �إحدى قنوات التلفزة الإ�سرائيلية ،وجاء فيه �أن الكراهية هي
نتان �إي�شل ،في �شريط ت�سجيل ُم ّ
التي توحد مع�سكر اليمين بقيادة حزب الليكود ،و�أن الحملة االنتخابية ال�سلبية التي نظمها اليمين ت�ؤثر
ب�شكل جيد في جمهور حزب الليكود الذي و�صفه ب�أنه من غير الأ�شكينازيين ،وب�أنه يكره كل �شيء.
وكي ال ُي�ساء فهم هذه الوقائع على �أنها تندرج في مظاهر ا�ستثنائية من الكراهية العن�صرية
المتف�شية �ضد العرب في �إ�سرائيل ،ال بد من الإ�شارة �إلى �أن ممار�سة العن�صرية �إزاء الفل�سطينيين في
�إ�سرائيل لي�ست جديدة ،بل �إن الجديد هو تحطيم جميع الحواجز التي كانت في ال�سابق تحول دون الك�شف
علن ًا عن وجهها القبيح ،وت�سريع الخطوات الرامية �إلى قوننتها ،بما يحيل �إلى �أنها تبدو �أقرب �إلى حالة
�إجماع فوق حزبية في الم�شهد ال�سيا�سي الإ�سرائيلي ،تن�شط بمبالغة ومغاالة في فترات االنتخابات التي
ت�شكل �أر�ضية لتطبيق مبد�أ الم�ساواة المنتهك في �إ�سرائيل منذ قيامها.
وكان عالم االجتماع الإ�سرائيلي النقدي الراحل باروخ كيمرلينغ تناول هذه الحالة في �سياق مقالة
ال�سباقين في التلميح �إلى
مطولة عن �إ�سرائيل والم�س�ألة العربية ن�شرها في �أوا�سط �سنة  ،2005وهو �أحد ّ
�أن هناك مو�ضوع ًا واحداً �أ�ضحى طاغي ًا على جدول �أعمال معظم الناخبين اليهود الإ�سرائيليين ،وال
�سيما عقب ف�شل محادثات ''كامب ديفيد'' �سنة  ،2000و�إعالن ''ال �شريك'' الذي �أطلقه �إيهود باراك ،رئي�س
الحكومة الإ�سرائيلية في ذلك الوقت ،وهذا المو�ضوع هو :كيف يمكن التخل�ص من المواطنين العرب؟ �أو
على الأقل كيف يمكن التخل�ص من �أغلبيتهم ،وتر�سيخ ''الطابع اليهودي'' لإ�سرائيل؟
ا�ستجد بعد �سنة  2000فح�سب،
بحث كيمرلينغ عن جذور طغيان هذا المو�ضوع/الهاج�س لي�س فيما
ّ
بل في ثنايا الفكر العن�صري ال�صهيوني �أي�ض ًا ،منذ �أول تجلياته التي غلب عليها كذلك ''هاج�س''
التخل�ص من العرب الفل�سطينيين عامة .وعندما و�صل في كالمه �إلى ما حدث في �إبان النكبة في �سنة
� ،1948أ�شار �إلى �أنه مع �أن العرب الذين بقوا في �إ�سرائيل ح�صلوا على مواطنة (جن�سية) �إ�سرائيلية وعلى
حقوق مواطنة ك�أفراد � ،اّإل �إنهم ا�ش ُتبهوا دوم ًا بعدم الوالء للدولة ،وب�أنهم طابور خام�س �أو ح�صان
طروادة.
ولغاية �سنة  1966كانت المناطق الريفية (القروية) العربية خا�ضعة للحكم الع�سكري الإ�سرائيلي،
ولم ُي�سمح بقبول العرب �أع�ضاء في نقابة العمال العامة (اله�ستدروت) � اّإل بدءاً من �سنة  ،1965وكان
ال�سبب هو قناعة و�إيمان الدولة وال�سكان اليهود ب�أن المواطنين العرب ي�شكلون تهديداً �أو خطراً �أمني ًا مع
�أنه لم يتوفر مو�ضوعي ًا �أي �إثباتات حقيقية لهذا االدعاء.
وبعد �إلغاء الحكم الع�سكري (في �سنة  )1966ظل المواطنون العرب خا�ضعين لنظام مراقبة ومالحقة
بولي�سية �صارمة ،ترافق مع ا ّتباع �سيا�سة م�صادرة لم�ساحات وا�سعة من الأرا�ضي العربية بمرور
الأعوام ،جرى تنفيذها تحت م�سميات متعددة منها ''تهويد الجليل'' ،وهي م�سميات ميزت نظرة الدولة
وم�ؤ�س�ساتها �إلى المواطنين العرب في �إ�سرائيل.
ففي التظاهرات التي جرت في � 30آذار/مار�س ''( 1976يوم الأر�ض'') ُقتل بر�صا�ص ال�شرطة
(هبة الت�ضامن مع انتفا�ضة
الإ�سرائيلية  6مواطنين عرب ،وفي ''�أحداث'' ت�شرين الأول�/أكتوبر ّ 2000
وجرح المئات (بر�صا�ص قوات ال�شرطة الإ�سرائيلية).
الأق�صى والقد�س) �سقط  13مواطن ًا عربي ًا ُ
و�سبق ذلك مذبحة كفر قا�سم في  29ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،1956التي ُقتل فيها � 49شخ�ص ًا من
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�أهالي القرية معظمهم من الن�ساء (�إحداهن كانت حام ًال) والأطفال على يد وحدة تابعة ل�شرطة ''حر�س
الحدود'' الإ�سرائيلية ،ومثلما هو معروف اكتفت المحكمة الإ�سرائيلية ب�إ�صدار عقوبات رمزية فقط على
ال�ضالعين في ارتكاب المذبحة.
وكان الأديب الإ�سرائيلي �سامي ميخائيل ،رئي�س ''جمعية حقوق المواطن'' ،قد توقف في مقدمة
كتاب ''در�س للحياة'' عند �سيرور َتي التطور فيما يتعلق بم�س�ألة العن�صرية ،واللتين �شهدتهما الواليات
المتحدة و�إ�سرائيل ب�صفتهما دولتين كان فيهما منذ ت�أ�سي�سهما عن�صرية وفجوات اجتماعية عميقة،
وقارن فيما بينهما .وخالل هذه المقارنة �أ�شار �إلى �أنه فيما يتعلق بقيمة الم�ساواة ،ف�إنه ال يزال في
�إ�سرائيل نزعة مت�أ�صلة نحو التم�سك بالنظرية التي ترى �أن ''الغير'' �أدنى .وهو ي�شمل �ضمن هذا ''الغير''
كل َمن هو ''غير يهودي'' و''غير �أ�شكينازي''.
مطولـة في �صحيفة ''ه�آرت�س''
وقبل عدة �أعوام كتبت عالمة االجتماع الإ�سرائيلية �إيفا �إيلوز مقالة ّ
تحول �إ�سرائيل �إلى دولة عدوانية وعن�صرية ،وخل�صت �إلى ا�ستنتاج
ح ّللت فيها بكفاءة الفتة �أ�سباب ّ
فحواه �أن العن�صرية باتت بنيوية.
وقد ا�ستهلتها بالإ�شارة �إلى �أن � 800.000شخ�ص �شاركوا في ت�شرين الأول�/أكتوبر  2013في
مرا�سم دفن الحاخام عوفاديا يو�سف (الزعيم الروحي لحزب �شا�س والحاخام ال�سفارادي الأكبر ال�سابق
لإ�سرائيل) ،و�أن ال�سا�سة من جميع الكتل �أثنوا عليه.
وقالت �إنه في �سنة  ،2010عندما كان يو�سف ال يزال محتفظ ًا بن�شاطه� ،أي ماكينة �سيا�سية فائقة
القوة ذات ت�أثير وا�سع في ال�سيا�سة والمجتمع في �إ�سرائيل ،تحدث في �إحدى عظاته الأ�سبوعية عن العمل
الذي ي�ؤديه يهود و�أغيار في يوم ال�سبت ،فقال'' :لم يولد الأغيار � اّإل لخدمتنا ،وتلبية حاجاتنا .و�إذا لم
يكن كذلك ،فال مكان لهم في العالم�( .إنهم موجودون) فقط من �أجل خدمة �شعب �إ�سرائيل ''.وكي تكون
النقطة وا�ضحة �أكثر� ،أ�ضاف يو�سف'' :لماذا ينبغي للأغيار �أن يعي�شوا؟ لأنهم �سيعملون� ،سيحرثون،
�سيزرعون و�سيح�صدون ،ونحن نجل�س ك�أفنديين ون�أكل''.
وتابعت �إيلوز �أن مالحظات يو�سف هذه يتب ّناها حاخامون كثر وجمهور كبير من �أن�صار �شا�س
وقطاعات �أُخرى من المجتمع الإ�سرائيلي� ،شرقيون و�أ�شكيناز .وهنا يجدر التوقف عندما نقر�أ عن
الإعجاب بيو�سف و�أفكاره ،فنقارنه ب�أي بريطاني �أو فرن�سي �أو عربي يطلق مثل هذا الكالم على اليهود
وكيف كان �سيثير ا�شمئزازنا ،لكن هذا الرجل الذي �أطلق كثيراً من الأو�صاف المثيرة �ضد غير اليهود نال
الجوائز والثناء والقبول ال�صامت �أو الالمباالة من جانب المجتمع الإ�سرائيلي واليهود في العالم.
وحاججت �إيلوز الذين يبررون العن�صرية الإ�سرائيلية بالقول �إن العرب �أو الأتراك يتعر�ضون �أي�ض ًا
للتمييز في فرن�سا �أو �ألمانيا ،و�إن �إ�سرائيل لي�ست �أ�سو�أ من مثل تلك الدول ،فقالت� :إن العن�صرية التي
م�صدرها ال�سكان تختلف عن العن�صرية التي م�صدرها قوانين الدولة (�أي البنيوية) .و�أكدت �أنه عندما
يتعين االنتباه له هو �أنه بعد م�أ�س�سة العن�صرية
ير�سخ مثل هذه المقارنة ي�سهل ت�سويغ العن�صرية .لكن ما ّ
والم�صادقة عليها من جانب الكيان الأقوى – الدولة  -ف�إن القيم العامة �ضد العن�صرية ت�ضعف كثيراً.
وفي ر�أيها ،بينما تبدو معار�ضة العن�صرية وحماية حقوق الإن�سان في �إ�سرائيل كـ ''مواقف ي�سارية
متطرفة'' ،ف�إنها في الدول الليبرالية مجرد قيم �أ�سا�سية م�شتركة للي�سار واليمين على حد �سواء.
ويعتقد �سامي ميخائيل �أن الت�صريحات التنميطية التي يطلقها م�صممو الر�أي العام ذات ت�أثير كبير
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المروج للعن�صرية لي�س هو الم�س�ؤول فقط عن زرع بذور الفتنة،
في تجذير العن�صرية في �إ�سرائيل ،و�أن
ّ
بل ي�شاركه في الم�س�ؤولية �أي�ض ًا �أولئك الذين ُينكرون وجود جريمة العن�صرية.
ندد البروف�سور �شلومو �ساند� ،أ�ستاذ التاريخ المعا�صر في جامعة تل �أبيب ،في
قبل ميخائيل و�إيلوز ّ
واع جيداً لحقيقة كونه يعي�ش في
كتابه ''كيف لم �أعد يهودي ًا؟'' بعن�صرية �إ�سرائيل اليهودية ،م�ؤكداً �أنه ٍ
واحد من �أكثر المجتمعات عن�صرية القائمة في العالم الغربي الذي تتباهى �إ�سرائيل باالنت�ساب �إليه.
ور�أى �ساند �أن العن�صرية موجودة في كل مكان من العالم تقريب ًا ،لكنها في �إ�سرائيل غدت بنيوية
تدر�س في جهاز
بروح القوانين التي جرى ويجري �س ّنها (و'' ُت ّوجت'' بقانون القومية) ،ونظراً �إلى كونها ّ
التربية والتعليم ،ومنت�شرة في و�سائل الإعالم .وبح�سب قراءته ،ف�إن الأمر المروع �أكثر من �أي �شيء هو
�أن العن�صريين في �إ�سرائيل ال يعرفون �أنهم كذلك ،وال ي�شعرون �أبداً بوجوب االعتذار.
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