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خيراردو اليبنر )*(

إلى   )2011( املاضي  الصيف  في  اإلسرائيليني  آالف  مئات  خرج 
الشوارع ضمن االحتجاجات االجتماعية غير املسبوقة. وحتت الشعار 
امُلشترك »الشعب يريد عدالة اجتماعية« وضعوا على األجندة اإلسرائيلية 
سلسلة طويلة من القضايا التي كانت خالل عقود عديدة خارج النقاش 
العام: أسعار املساكن املستمرة في االرتفاع، غالء املعيشة واالستهالك 
االنتهاك  املواطنني،  احتياجات  معاجلة  عن  السلطات  عجز  اليومي، 
املسؤولية  الدولة وأجهزتها من  تنصل  االجتماعية،  للحقوق  املتواصل 
أصحاب  وكبار  السياسية  السلطة  بني  الوثيق  والتحالف  االجتماعية، 

رؤوس األموال وما يرافقه من فساد وغيره.
وقد اندلعت االحتجاجات اجلماهيرية على أثر إقامة خيمة للطالب 
اجلامعيني احتجاجًا على رفع أجور الشقق املستأجرة في مركز تل أبيب. 

فصل الصيف اإلسرائيلي

الذي كان والفصول التي قد تأتي...

وجنح هؤالء الطلبة، الذين ينتمون بأغلبيتهم إلى الطبقة الوسطى القدمية 
)وهذا يعني في الواقع االجتماعي اإلسرائيلي أن أغلبيتهم الساحقة من 
أصول يهودية أشكنازية(، في تسخير مهاراتهم وعالقاتهم مع اإلعالم 
واجلماهير لكسب اهتمام جماهيري كبير، األمر الذي تطور إلى موجة 

احتجاجات شاملة ومتنوعة، جتاوزت جميع التحضيرات األولية.
والثالث  الثاني  اجليل  أبناء  اللطيفني  الشبان  ص��ورة  أن  في  شك  ال 
ال��ع��ي��ش ف��ي خيام  إل���ى  ي��ض��ط��رون  ال��ذي��ن  امل��ي��س��ورة،  ال��وس��ط��ى  للطبقة 
أثارت متاهيًا واسعًا وعميقًا في  املرتفعة،  الصيف بسبب أجور السكن 
الثقافية  النخب  متليه  الذي  االجماع  ذلك   - اإلسرائيلي  االجماع  قلب 
االشكنازية العلمانية. كما ساهم التبصر التكتيكي لبعض الشخصيات 
التي ُتّوجت »كقيادة االحتجاج«، والتي امتنعت عن أية مقولة سياسية 
باستثناء االحتجاج االجتماعي االقتصادي، في ضمان التغطية الواسعة 

* مؤرخ وناشط في حركة »ترابط«.
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وفي حني وضع منوذج االحتجاجات األسبانية منوذجا راديكاليًا »غربيًا« 
العربي«  »الربيع  لـ  الدميقراطية  الشبان اإلسرائيليني، فإن االنتفاضات  أمام 
وضعت أمامهم حتديًا مفاجئًا. فرغم محاوالت الترهيب التي قام بها محللو  
خطر  من  الصهيونية  املؤسسة  باسم  والناطقون  اإلسرائيلية  التلفزة  قنوات 
زعزعة االستقرار في املنطقة، إال أن بعض الشبان اإلسرائيليني  نظروا إلى 
فشعار  بهم.  يحتذى  أن  يجب  وأبــطــال  شجعان  كمبادرين  العربي  الشباب 
»الشعب يريد عدالة اجتماعية« هو صدى لشعار »الشعب يريد اسقاط النظام«

ال��ع��ام، خالل  ال��رأي  تأييد  وف��ي كسب  املعنويات،  اإلع��الم ورف��ع  في 
األسابيع األولى. وكان تعبير »ملح األرض« هو األكثر وضوحًا للتعبير 
االحتجاجات،  بها  حظيت  التي  واجلماهيرية  اإلعالمية  الشرعية  عن 
وهو التعبير الذي يؤهل هؤالء الشبان لطرح مطالبهم باسم اجليل الثاني 
اجليش،  ف��ي  يخدمون  ال��ذي��ن  األشكناز  اليهود  للصهيونيني  والثالث 
أخرى  وبعبارة  انسياقيًا،  حياة  أسلوب  ومي��ارس��ون  الضرائب  يدفعون 
في  وحقهم  ل��ل��دول��ة«.  قسطهم  »دف��ع��وا  الصهيونية  املصطلحات  وف��ق 
حقوق  من  ينبع  ال  التوافقي،  الصهيوني  التوجه  على  بناء  االحتجاج، 
دميقراطية أو اجتماعية كونية، بل من العقد القائم بني املواطن اليهودي 

»يخدم  أن  املواطن  العقد، على  دولته. وبحسب هذا  الصهيوني وبني 
الدولة« وباملقابل توفر له الدولة ظروف انطالق معقولة، وتعامال منصفا 
وعلى  التعليم  على  للحصول  وفرصة  األول��ى،  الدرجة  من  كمواطن 
يعيله وميكنه من »االستقرار في احلياة«، وأن يستنسخ بطريقة ما  عمل 

مكانة والديه، بل وإمكانية االغتناء.
منذ  بتسارع  إسرائيل  تنتهجها  التي  ليبرالية  النيو-  السياسة  عملت 
ثالثة عقود على االنتقاص من آليات توزيع الثورة واملساواة احلقيقية في 
السوق  قوى  أمام  تراجعها  الدولة من خالل  أن وصلت  إلى  الفرص، 
إلى خرق العقد غير املكتوب بينها وبني »خيرة أبنائها«. ولهذا حظيت 

شعار مستوحى من الثورة املصرية: روتشيلد ميدان التحرير.
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فمنذ املهرجان االحتجاجي األول، عمل االئتالف السياسي حلركة 
االحتجاج على تقليص التمثيل الشعبي للشرقيني على املنصات إلى 
احلد األدنى؛ بل أسوأ من ذلك، حيث حاول هذا االئتالف إمالء سيرورة 
االحتجاجات دون التفاوض مع القيادات الشعبية الناشئة بني اخليام. 
كما انعكست السيطرة والوصاية في السيطرة على املوارد التي مت 
التبرع بها للخيام، وخاصة املواد الغذائية التي كانت ناقصة بشكل حاد 

في اخليام الشعبية في بعض األوقات.

مرحلتها  في  وج��ارف  واس��ع  بتأييد  الوسطى  الطبقة  شبيبة  احتجاجات 
األولى.

ص��ح��ي��ح أي��ض��ًا أن ال��ط��ب��ق��ة ألش��ك��ن��ازي��ة ال��وس��ط��ى م��ن م���دن امل��رك��ز 
اإلسرائيلي )أو كما بدأ البعض يسميها ب� »القبيلة اإلسرائيلية البيضاء«( 
كانت الشريحة األكثر بروزًا وكمًا في االحتجاجات. وصحيح أن هذا 
تعكس  أمناط  بتكرار  وأجندته،  وسلوكياته،  رسائله،  عبر  قام  القطاع 
الشريحة  هذه  أن  إلى  اإلش��ارة  جتدر  لكن   اليومية.  االجتماعية  مكانته 
يعاني  الشريحة  ه��ذه  من  وج��زء  وسياسيًا،  أيديولوجيًا  متجانسة  غير 
منذ ثالثة عقود من أزمة هوية، بسبب إبعاده عن رأس الهرم السياسي 
ق��ادت  ال��ت��ي  ال��ت��ن��وع االج��ت��م��اع��ي للمجموعة  واالج��ت��م��اع��ي. وي��ظ��ه��ر 
ضمت  حيث  تركيبتها،  خ��الل  من  أسابيع  ع��دة  خ��الل  االحتجاجات 
خيمة  أق��ام��وا  الذين  اجلامعيني  الطالب  مجموعة  م��ن:  كال  املجموعة 
االحتجاج األولى )وبعضهم من ذوي امليول اليسارية مبستويات مختلفة 
سياسيًا(، احتاد الطالب اجلامعيني الذي تنتمي غالبية قياداته إلى حزب 
الصهيونية  إسرائيل«  »درور  حركة  منه،  القريبة  والتنظيمات  العمل 
الشيوعي اإلسرائيلي- فرع  ينتمون إلى احلزب  االشتراكية، وناشطون 
باالمتناع عن مقوالت سياسية  التكتيكي  القرار  أبيب. ولقد ساعد  تل 
متاسك  على  لالحتجاجات،  االقتصادية  االجتماعية  القضايا  تتعدى 
هذا االئتالف خالل أسابيع االحتجاج، وحال دون خروج املشاحنات 
السياسية بني مركباته على املأل. كما جنح أعضاء االئتالف  والتوترات 
حلركة  االعالمية  احلملة  على  والسيطرة  ضخمة  مهرجانات  تنظيم  في 

االحتجاج.
على الرغم من ذلك، فشل أعضاء االئتالف في محاوالتهم للسيطرة 
على سيرورة إقامة وإدارة اخليام التي انتشرت في أرجاء البالد. وحتى 
الذي  املوقع  أبيب،  املركزي في جادة روتشيلد في تل  في موقع اخليام 

عّبر في األساس عن الطبقة الوسطى األشكنازية الشابة، فقد املبادرون 
الدميقراطية  االجتماعات  خالل  ب��رزت  قيادات  لصالح  عليه  السيطرة 
في  التشاركية،  الدميقراطية  أشكال  من  شكاًل  ط��ورت  والتي  اليومية، 
حني  وفي  األسبانية.  الساحات  اجتماعات  منوذج  من  للتعلم  محاولة 
أمام  »غربيًا«  راديكاليًا  منوذجا  األسبانية  االحتجاجات  من��وذج  وض��ع 
العربي«  »الربيع  ل�  الدميقراطية  االنتفاضات  فإن  اإلسرائيليني،  الشبان 
بها  قام  التي  الترهيب  فرغم محاوالت  مفاجئًا.  أمامهم حتديًا  وضعت 
محللو  قنوات التلفزة اإلسرائيلية والناطقون باسم املؤسسة الصهيونية 
من خطر زعزعة االستقرار في املنطقة، إال أن بعض الشبان اإلسرائيليني  
نظروا إلى الشباب العربي كمبادرين شجعان وأبطال يجب أن يحتذى 
بهم. فشعار »الشعب يريد عدالة اجتماعية« هو صدى لشعار »الشعب 
يريد اسقاط النظام«، وصدى ملطلب مدني شعبي، صدى لذات شعب 
الذي  القومي  اإلثني  مبفهومه  وليس  الدميقراطي،  االجتماعي  مبفهومه 
أرسته الصهيونية خالل عدة أجيال. على الرغم من ذلك، فإن مطلب 
»الشعب« اإلسرائيلي لم يكن مطلب »شعب« يريد اسقاط النظام. فهذا 
من  مبطالب  وأكتفى  ثورية،  مبفاهيم  التفكير  على  يتجرأ  لم  »الشعب« 

نظام يعترفون بشرعيته.
حاول احتاد الطالب اجلامعيني وحركة »درور إسرائيل«، في العديد 
وتوظيف  امل��ع��دات  توفير  بواسطة  اخل��ي��ام  على  السيطرة  املناطق،  م��ن 
غير  امل��دن  ف��ي  أقيمت  فقط.  جزئي  بنجاح  لكن  قبلهم،  م��ن  ناشطني 
املتجانسة طبقيا  عدة مواقع خيام عكست احتجاجات طبقات اجتماعية 
سكن  مشاكل  تواجه  أوالده���ا،  مع  فقيرة  أس��ر  قبل  من  وخاصة  دنيا، 
قلصته  ال��ذي  الشعبي  اإلس��ك��ان  نظام  إط��ار  في  ح��اًل  لها  جُت��د  لم  صعبة 
الوسطى  الطبقة  احتجاج  خيام  وبجانب  ع��ق��ود؛  ع��دة  خ��الل  ال��دول��ة 
في  منفصلة  شعبية  خ��ي��ام  تظهر  ب���دأت  اجل��ام��ع��ي��ني،  ال��ط��الب  وهيمنة 
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القدس، وفي حي »هتكفا« في تل أبيب، وفي بئر السبع. كما ظهرت 
في بعض البلدات الشعبية خيام ملعدومي املسكن، مثل: بات يام، حّيا 
»جيسي كوهن« و»كريات شرت« في حولون، حي »دوره« في نتانيا، 
حي »كريات اليعازر« في حيفا، خيام شباب أثيوبيني في اللد، وكذلك 
في  باإلخالء  واملهددين  املسكن  ملعدومي  مشتركة  يهودية  عربية  خيمة 
الطبقات  وبنات  أبناء  بها  اختلط  يافا. كما ظهرت خيام مختلفة  مدينة 
أس��دود،  نهاريا،  شمونة،  كريات  مثل:  الدنيا،  والطبقات  الوسطى 
أوفاكيم، مفسيرت تسيون، اخلضيرة  يروحام،  كفار سابا، هرتسليا، 
ريشون  وفي  حيفا،  في  املتعدد  الطبقي  املزيج  هذا  ظهر  كما  وغيرها. 

لتسيون وفي رحوفوت.
ب����دأت م��ع ت��زاي��د ان��ت��ش��ار اخل��ي��ام ف��ي أرج����اء ال���ب���الد، وخ��اص��ة في 
األطراف تظهر صعوبة القيادات الشابة من الطبقة الوسطى األشكنازية 
واجهة  ف��ي  م��ك��ان��ًا  ومنحهم  الشعبية  الطبقات  أب��ن��اء  م��ع  ال��ت��ح��دث  ف��ي 
االئتالف  عمل  األول،  االحتجاجي  املهرجان  فمنذ  االحتجاجات. 
للشرقيني  الشعبي  التمثيل  تقليص  على  االحتجاج  حلركة  السياسي 
إلى احلد األدن��ى؛ بل أسوأ من ذلك، حيث حاول هذا  املنصات  على 
القيادات  م��ع  التفاوض  دون  االحتجاجات  س��ي��رورة  إم��الء  االئ��ت��الف 

الشعبية الناشئة بني اخليام. 
التي مت  امل��وارد  السيطرة على  في  والوصاية  السيطرة  انعكست  كما 
التبرع بها للخيام، وخاصة املواد الغذائية التي كانت ناقصة بشكل حاد 
الشعبية في بعض األوق��ات. لكن األشد سوءا كان غطرسة  في اخليام 
القيادات الشابة للطبقة الوسطى وعدم اإلكتراث في تعاملهم مع نزالء 
التي عّبرت عن  األح��داث  مبا ال يحصى   الشعبية؛ حيث جتلت  اخليام 
مة في تعاملهم  عنصرية ومنطية وجهل أبناء وبنات الطبقة الوسطى املتعلِّ

أنفسهم  تنظيم  إلى  الشعبية  القيادات  دفع  ما  املجتمع،  شرائح  بقية  مع 
والبحث عن طرق إلسماع أصواتهم من خالل ضجيج االحتجاجات، 

التي عبرت بشكل جزئي فقط عن احتياجاتهم ومطالبهم.
برزت االختالفات بني أولويات الطبقات املختلفة بشكل واضح من 
مبطالبهم،  اجلامعيون   الطالب  متركز  حني  ففي  املسكن.  مسألة  خالل 
أكادمييون  من األجيال 25- 35  الشريحة األكبر سنًا، وبضمنهم  فإن 
دع��وة  يعني  م��ا  اجلميع«،  متناول  ف��ي  »مساكن  مطلب  ط��رح��وا  ع��ام��ًا، 
للتدخل احلكومي أو البلدي في السوق العقارية، بحيث يؤدي التدخل 
الوسطى  للطبقات  سيتيح  ال��ذي  األم��ر  لألسعار،  ج��دي  تخفيض  إل��ى 

كــانــت مــشــاريــع »املــســكــن فــي مــتــنــاول اجلــمــيــع«، فــي املــاضــي وفــي بعض 
أداة  أو احلكم احمللي،  بيد احلكومة،  أداة  الراهن، تشكل  الوقت  احلــاالت في 
امليزان  لتغيير  األخضر  اخلــط  داخــل  ُمفضّلة  سكانية  مجموعات  لتوطني 
الدميغرافي. هكذا مت إنشاء مشاريع سكنية لتشجيع انتقال السكان اليهود 
املتدينني إلى البلدات املختلطة، بهدف التضييق على السكان الفلسطينيني 
األصالنيني. وعلى غرار ذلك مت استغالل التخفيضات واملعونات احلكومية 
الفقيرة  القوية« في األحياء  السكانية  و»الفئات  لسكنى الطالب اجلامعيني 
كأداة عنصرية »لتطوير احلي«، وبواسطة دفع جزء من الفقراء خارجًا وإلى 

أحياء أشّد فقرًا، وبخاصة من اليهود الشرقيني، األثيوببني،

شعار ات الطبقة غير الوسطى: ال نقود لشراء الفالفل.
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إم��ك��ان��ي��ة احل��ص��ول ع��ل��ى مسكن خ���اص دون االض���ط���رار إل���ى ق��روض 
اجلغرافية  الضواحي  في  للعيش  االض��ط��رار  ودون  اخلانقة،  اإلس��ك��ان 
بعيدًا عن مكان العمل، أو االنتقال إلى املستوطنات في الضفة الغربية، 

حيث املساكن الوحيدة املدعومة حكوميًا. 
ك��ان��ت م��ش��اري��ع »امل��س��ك��ن ف��ي م��ت��ن��اول اجل��م��ي��ع«، ف��ي امل��اض��ي وفي 
بعض احلاالت في الوقت الراهن، تشكل أداة بيد احلكومة، أو احلكم 
داخل اخلط األخضر  ُمفضّلة  لتوطني مجموعات سكانية  أداة  احمللي، 
لتشجيع  سكنية  مشاريع  إن��ش��اء  مت  ه��ك��ذا  ال��دمي��غ��راف��ي.  امل��ي��زان  لتغيير 
التضييق  بهدف  املختلطة،  البلدات  إلى  املتدينني  اليهود  السكان  انتقال 
استغالل  مت  ذلك  غرار  وعلى  األصالنيني.  الفلسطينيني  السكان  على 
و»الفئات  اجلامعيني  الطالب  لسكنى  احلكومية  واملعونات  التخفيضات 
احل��ي«،  »لتطوير  عنصرية  ك��أداة  الفقيرة  األحياء  في  القوية«  السكانية 
وبواسطة دفع جزء من الفقراء خارجًا وإلى أحياء أشّد فقرًا، وبخاصة 
التوجه  هذا  العرب.  أو  القفقازيني  األثيوببني،  الشرقيني،  اليهود  من 
الفكر  ف��ي  عميقًا  ال��راس��خ  ال��داخ��ل��ي  الكولونيالي  املنطق  م��ن  ج��زء  ه��و 
الصهيوني. وهاهي الطبقة الوسطى، وخاصة من املثقفني واألشكناز، 
بشروط  اجل��م��ي��ع«  م��ت��ن��اول  ف��ي  »امل��س��ك��ن  م��ش��اري��ع  بتوفير  اآلن  تطالب 
اليمينية توفيره بشكل ال  الذي استصعبت احلكومة  أفضل. وهو األمر 
مصالح  ينتهك  ال  وبشكل  احلرة،  والسوق  ليبرالية  النيو-  مببادئ  يخل 
السياسيني. هذا  الذين يدعمون كبار  األم��وال،  كبار أصحاب رؤوس 
األجيال  ف��ي  اع��ت��اد  ال��ذي  امل��رك��زي،  االجتماعي  القطاع  ب��ني  التناقض 
االقتصاد  وب��ني  الصهيونية،  ال��دول��ة  ام��ت��ي��ازات  م��ن  االس��ت��ف��ادة  السابقة 
الرأسمالي النيو- ليبرالي، هو التناقض الذي لم يحل حتى اآلن داخل 
االجتماعية  الزعزعات  من  باملزيد  يهدد  وال��ذي  اإلسرائيلي،  املجتمع 

السياسية في قلب املجتمع اإلسرائيلي.

بالنسبة  صلة  ذا  يعد  لم  اجلميع«  متناول  في  »املسكن  مطلب  أن  إال 
للطبقات األشد فقرًا. فلقد خرج املواطنون إلى اخليام الشعبية الفقيرة، 
ألن���ه وم��ن��ذ ع���دة ع��ق��ود ت��وق��ف��ت ال���دول���ة، وش��رك��ات اإلس��ك��ان التابعة 
في  متلكها  التي  املساكن  وب��اع��ت  ب��ل  الشعبية،  املساكن  بناء  م��ن  لها، 
يحتاجون  الذين  الفقراء  السكان  عدد  ارتفع  وبينما  العقارات.  سوق 
اخليام  الشعبية. سكان  املساكن  تراجع عدد  ملساكن مدعومة حكوميًا، 
األسر  من  كانوا  الوسطى،  الطبقة  خيام  سكان  نقيض  وعلى  الشعبية، 
من  العديد  شرقية،  أصول  من  ومعظمهم  الصغار،  واألطفال  الكبيرة 
احلاجة  ل  تشكِّ ممن  وغيرهم  وأطفالهن،  الوحيدات  املعيالت  النساء 
إلى مسكن  مركبًا واح��دًا فقط من مجمل مشاكلهم. هؤالء كانوا من 
العمال الكادحني، بعضهم من  املعوقني وأصحاب األمراض املزمنة، 
املدمنني  أو من  املدمنني سابقًا  وبعضهم سجناء سابقون، وبعضهم من 
مركز  إلى  سريعًا  اخليام  هذا  حتولت  املسكن.  معدومي  الكحول  على 
لهم  توفر  االجتماعية  اخلدمات  تعد  لم  الذين  األشخاص  آالف  يؤمه 
اخل��ي��ام كانت  ف��ي ه��ذه  اليومية  احل��ل��ول. فاحلياة  م��ن  احل��د األدن���ى  حتى 
بعيدة كليًا عن كرنفال خيام الشبان من الطبقة الوسطى. كانت حياة من 
املؤسسة  لضحايا  حياة  بالصراعات،  مليئة  العاصف،  اليومي  الصراع 
صراع  بسبب  الندوب  يعانون  الذين  الداروينية،  العنصرية  اإلسرائيلية 
البقاء، والذين عّودوا على توجيه غضبهم إلى بعضهم البعض. في هذا 
االعتداءات  والعديد من  لها،  داخلية ال حصر  دارت صراعات  اخليام 
وأعمال العنف. فقط العمل اجلماعي واالحتجاج ضد املؤسسة جنحا، 
في بعض احلاالت، في تهدئة اخلواطر وتوجيه الغضب نحو النضال من 

أجل التغيير االجتماعي.
كانت غالبية املشاركني في اخليام الشعبية، من عائالت وأفراد، من 
املواطنني  من  أو  املختلفة،  اليمينية  الدينية  واألح��زاب  الليكود  مصوتي 

ربط  حاولنا  املؤسساتية،  األيديولوجية  والهيمنة  العزلة  ظــروف  حتت 
االحتجاجات احلالية مع تقاليد التمرد االجتماعي اإلسرائيلي الذي قادته 
النضال  تقاليد  مع  وربطه  الصليب،  وادي  ومتمردو  السود"  "الفهود  حركة 
قيادات اخليام  إسرائيل. قمنا بدعم  العربي في  اليهودي  املدني االجتماعي 
األشكنازي  لليسار  واإلقصاء  الوصاية  نهج  مواجهة  قــرروا  عندما  الشعبية 
احتجاجات  بأن  اإلدعــاء  من  الرغم  على  الوسطى.  الطبقة  قاد خيام  الــذي 

اخليام من الصيف املاضي هي احتجاجات الشبان األشكناز املثقفني،
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ال��ذي��ن ل��م ي��ش��ارك��وا ف��ي االن��ت��خ��اب��ات خ��الل ع��دة دورات. م��ع العلم 
أو  أسبوع  من  ألكثر  اخليام  في  البقاء  من  يتمكنوا  لم  منهم  العديد  أن 
أسبوعني بسبب األطفال. ومن خالل تأكيدهم التدريجي في نضالهم 
منهم  ال��ع��دي��د  ب��دأ  منهم،  ُسلبت  ال��ت��ي  االجتماعية  احل��ق��وق  أج��ل  م��ن 
أنهم  هذا  يعني  ال  القائم.  واالجتماعي  السياسي  النظام  على  يستأنف 
البحث عن عدو  في  الصهيوني  اجلهاز  أو حترروا من  مواقفهم،  غّيروا 
من غير اليهود إلتهامه بضائقتهم. مع ذلك ثمة أهمية لإلشارة إلى فشل 
املسكن  معدومي  غضب  توجيه  في  املتطرف  اليمني  نشطاء  محاوالت 
ضد الالجئني من السودان وأريتريا، وفشل محاوالتهم منع التعاون بني 
خيام حي هتكفا في جنوب تل أبيب واخليمة العربية اليهودية في يافا. 
بعض  مع  بالتعاون  "ترابط"،  حركة  ونشيطات  نشطاء  نحن  قمنا  لقد 
الشعبية،  اخليام  في  نشاطنا  بتركيز  اليساريني،  االجتماعيني  الناشطني 
كان  خيارنا  اإلسرائيلي.  للمجتمع  اخللفية"  "الساحة  اجتمعت  حيث 
اليسار  الالصهيونيني من  الصهيوني وشركائه  اليسار  على عكس خيار 
)مثل نشطاء احلزب الشيوعي اإلسرائيلي من اليهود(. فالتغيير اجلذري 
احلقيقي، برأينا، ميكن أن ينمو فقط من خالل النضاالت الشعبية التي 
والتي  وعيها،  وتصقل  املضطهدة  السكانية  املجموعات  فيها  تشارك 

تشكل عادة القوة االحتياطية لتحريضات اليمني العنصري.
لقد شاهدنا خالل شهر االحتجاجات تطّور قيادات شعبية جديدة، 
القيادات  ودعم  مبرافقة  وقمنا  وت��زداد.  تنمو  لكنها  ومحدودة،  محلية 
)من الرجال والنساء( اجلديدة من اليهود الشرقيني، والتي بدأت تعمل 
بنزاهة وصرامة من أجل مصاحلها ومن أجل مجموعاتها، نافضة عنها 
الذين  والسماسرة،  الفاسدين، ومقاولي األصوات  السياسيني  وصاية 
لم يعد بإمكانهم توفير احلماية  للمواطنني من وحشية أصحاب األموال 

تخطي  على  جت��رأوا  عندما  ودعمناهم  رافقناهم  كما  احل��رة.  وال��س��وق 
احلدود ومّد يد التعاون مع ناشطي خيام معدومي السكن ومن النشطاء 
االجتماعيني العرب. ساعدناهم في توسيع دائرة اللقاءات مع ناشطني 
من أجل حقوق املسكن، ومع قيادات من خيام مختلفة، بهدف تنجيع 
النضال والتركيز على املطالب الصحيحة. حتت ظروف العزلة والهيمنة 
األيديولوجية املؤسساتية، حاولنا ربط االحتجاجات احلالية مع تقاليد 
السود"  "الفهود  حركة  ق��ادت��ه  ال��ذي  اإلسرائيلي  االجتماعي  التمرد 
املدني االجتماعي  النضال  تقاليد  الصليب، وربطه مع  ومتمردو وادي 
العربي في إسرائيل. قمنا بدعم قيادات اخليام الشعبية عندما  اليهودي 
قاد  ال��ذي  األشكنازي  لليسار  واإلق��ص��اء  الوصاية  نهج  مواجهة  ق��رروا 
اخليام  احتجاجات  بأن  اإلدعاء  الرغم من  الوسطى. على  الطبقة  خيام 
جنحنا  املثقفني،  األشكناز  الشبان  احتجاجات  هي  املاضي  الصيف  من 
بداية  في  معروفًا  يكن  لم  ال��ذي  الشعبية"  "املساكن  مطلب  ط��رح  في 
االحتجاجات، بحيث ما زال صداه يتردد في وسائل االعالم املركزية، 
ومت التوصل إلى إتفاق واسع حوله. فحتى اآلن ما زال النضال مستمرًا 
املساكن  املواطنني من مساكنهم )في إطار  ضد محاوالت إخالء بعض 
النضاالت  هذه  في  نشارك  زلنا  وما  األحياء،  من  العديد  في  الشعبية( 

سوية مع مئات الناشطني والناشطات.
كانت اخليام الشعبية جزءا واحدا فقط من االحتجاجات االجتماعية 
في الصيف املاضي، والتي شّكلت أقلية ضمن خيام الطبقة الوسطى. 
لهذه  االنضمام  على  يجرأوا  لم  اليهودية  الضائقة  أحياء  سكان  فغالبية 
االحتجاجات، وغالبًا بسبب تأثير اليمني الذي اعتبر هذه االحتجاجات 
"يسارية". كما خشي البعض، ممن ما زال ميلك مسكنا، من املشاركة 
االجتماعي  ال��س��ؤال  معهم.   والتضامن  املسكن  معدومي  خ��ي��ام  ف��ي 
احلاسم الذي يطرح نفسه: مع من سيتضامن امُلضطَهدون )بفتح الهاء(، 
هل مع ُمضطهديهم الذين ما زالوا، بنظرهم، ميثلون واقع احلياة امُلراد، 
والرفاهية واألمن االجتماعي والعام، أم مع امُلستضعفني الذين ميثلون 

الواقع املستقبلي مبا فيه من تهديد؟
 ثمة سؤال مهم آخر يتعلق مبوقع املواطنني الفلسطينيني في إسرائيل 
حركة  تناولتها  التي  القضايا  فمعظم  االجتماعية.  االحتجاجات  في 
االحتجاج ليست ذات صلة بالنسبة لهم. فغالبية املواطنني الفلسطينيني 
في  التمييز  من  ويعانون  للبناء،  تصاريح   على  احلصول  يستطيعون  ال 
باستثناء  شعبي،  إسكان  مشاريع  لهم  ُتخصص  ولم  التخطيط،  مجال 

"نتنياهو... أنت مفصول"
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الذي متحور حول استرجاع احلقوق  النضال  املختلطة. وفي هذا  املدن 
التي ُأخذت، من الصعب إشراك من لم يتمتع أصاًل بهذه احلقوق.

"كتلة  إقامة  في  جناحنا  إل��ى  اإلش���ارة  جت��در  ذل��ك،  من  الرغم  على 
األط�����راف االج��ت��م��اع��ي��ة«، وه���ي ن���وع م���ن ال��ت��ح��ال��ف وال���ش���راك���ة بني 
مجموعات سكانية يهودية وعربية، والتي قامت على  أساس مطالب 
بوجودها  املشترك  االع��ت��راف  قاعدة  وعلى  مشتركة،  كونية  اجتماعية 
النخب احلاكمة. تواصل هذه »الكتلة« اجتماعاتها  على هامش أجندة 
م��ع��دوم��ي املسكن  م��ن  امل��ئ��ات، وخ��اص��ة  م��ظ��اه��رات مب��ش��ارك��ة  وتنظيم 
سكان  والفلسطينيني  اليهود  من  منازلهم،  هدم  أو  باإلخالء  واملهددين 
ليس  الترابط  تشكل  للجميع  املسكن  في  احلق  مطلب  حول  إسرائيل. 
بني  ب��ل  الضائقة،  أح��ي��اء  م��ن  يهود  وب��ني  يافا  م��ن  فلسطينيني  ب��ني  فقط 
قبل  م��ن  م��رات  ع��دة  هدمت  التي  العراقيب،  قرية  سكان  م��ن  ال��ع��رب 
إخالئها  ضد  تصارع  يهودية  مجموعات  وبني  اإلسرائيلية،  السلطات 
»بيت  ف��ي  األط���ر،  ه��ذه  ل��ق��اءات ضمن  ع��دة  مت��ت  كما  م��ن مساكنها. 
ممثلي  مبشاركة  ال��ق��دس،  في  »همعبراه«  وف��ي  أبيب،  تل  في  الشعب« 
»«كفار شاليم« وحي »دهمش« الذين يناضلون ضد اإلخالء والسلب، 
وبني نساء فلسطينيات ونساء يهوديات يتهددهن خطر اإلخالء والهدم. 
في  آخذة  لكنها  هامشية  زالت  ما  التي  املشتركة،  اللقاءات  هذه  تشكل 
التوسع، فرصة لتغيير اجتماعي وسياسي مهم وعميق. وما زالت هذه 
اللقاءات مستمرة على الرغم من الصعوبات وجميع محاوالت املؤسسة 

وتخوفات من تسيطر عليهم العقيدة الصهيونية »فرق تسد«.
إسرائيل  في  االجتماعية  االحتجاجات  بتجدد  كبير  احتمال   ثمة 
خالل أشهر الربيع القريبة. وفي حال حدوث ذلك، من املتوقع أن تبرز 

التعقيدات والتناقضات التي حاولت اإلشارة إليها. 
ح��دود  ف��ي  غالبها  ف��ي  االحتجاجات  تتمحور  أن  املتوقع  م��ن  كما 

الصهيونية  التراتيبية  نفس  تنسخ  وأن  األساسية،  الصهيونية  الفرضيات 
املتوقع  من  بل  األشكنازية.  الوسطى  للطبقات  الثقافي  بالتفوق  القائلة 
ال��ي��ه��ودي احل��ص��ري ضد  ال��ق��وم��ي  اس��ت��غ��الل االح��ت��ج��اج��ات للتالحم 
خالف  على  وهذا  ليبرالي.  النيو-  االجتماعي  والتفكك  االستقطاب 
يريد  "الشعب  شعار  ورغ��م  البعض،  استطاع  حيث  األخير،  الصيف 
توسيع  استطاع  فقط،  اليهودي  للشعب  امل��وّج��ه  االجتماعية"  ع��دال��ة 
ف��ي ه��ذه  ال���دول���ة. ح��ت��ى  م��واط��ن��ي  م��ف��ه��وم "ال��ش��ع��ب" ليشمل جميع 
العدالة  مطب  رفع  ومجرد  الدميقراطي،  االحتجاج  مجرد  فإن  احلالة، 
االج��ت��م��اع��ي��ة واس��ت��ع��م��ال امل��ف��اه��ي��م امل��دن��ي��ة، م��ج��رد ه���ذه األم����ور تفتح 
سيطرة  حتت  كانت  التي  العالقة  السياسية  املواقف  وتغّير  االمكانيات 
إلى  يتطلع  من  فكل  األخ��ي��ر.  العقد  خ��الل  الصهيوني  وامل��رك��ز  اليمني 
إليه  النظر  فقط  وليس  الصعب،  الواقع  هذا  في  سياسي  تغيير  إح��داث 

من بعيد وانتقاد نواقصه، يعتبر كل حترك في الرأي العام أمرا مباركا.
أنه في هذه   من جهة أخرى، هنالك عدة أسباب جيدة لالفتراض 
املرة سيكون وزن نوعي أكبر للطبقات االجتماعية الهامشية. وأن نقطة 
ق��ي��ادات جديدة،  ب��دء تشكل  أف��ض��ل، وخ��اص��ة م��ع  االن��ط��الق ستكون 
وعلى ضوء تشكل عالقات جديدة بني املجموعات؛ عالقات تتجاوز 
من  نقدية  أكثر  وتبصرات  اإلسرائيلي،  املجتمع  تقسم  التي  التعريفات 

ذي قبل.
املضطهدة  الشرقية  اليهودية  اجلماهير  تتحرر  أن  املتوقع  من  ليس 
م��ن األس��ر  ف��ي حلظة واح���دة  اليمني وح��رك��ة ش��اس،  والفقيرة، أس��ي��رة 
السياسي، وأن تتحول لذوات حرة تناضل من أجل ذاتها، وأن تصبح 
حليفة  محتملة  ملن اعتادوا على اعتبارها عدوهم. لكن هذه السيرورة 
قد تتحول من سيرورة محلية صغيرة ومتفرقة، إلى سيرورة أكثر أهمية 

وذات وزن سياسي في معادلة القوى اإلسرائيلية.

صحيح، ثمة تخّوف كبير وال يجب جتاهله. التخّوف من أن يتم استغالل 
موجة  إلى  القدمية،  الصهيونية   التقاليد  حسب  وحتويلها  االحتجاجات، 
في  املستوطنات  في  املكّثف  البناء  طريق  عن  إما  الكولونيالية،  من  جديدة 
عمليات  واستمرار  النقب  في  اليهودي  البناء  عن طريق  أو  الغربية،  الضفة 
بها.  املعترف  غير  القرى  في  البدو  العرب  آالف  اجلارية ضد عشرات  النهب 
يافا  الرملة،  )اللد،  الفقيرة  املختلطة  املدن  اآلن في  عمليًا، فهذا ما يحدث 
الطبقات  من  اليهود  إسكان  عمليات  سنوات  عــدة  منذ  نشهد  حيث  وعكا(، 

الوسطى والدنيا على حساب السكان الفلسطينيني األصليني. 
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يتم  أن  من  التخّوف  جتاهله.  يجب  وال  كبير  تخّوف  ثمة  صحيح، 
استغالل االحتجاجات، وحتويلها حسب التقاليد الصهيونية  القدمية، 
في  املكّثف  البناء  طريق  عن  إم��ا  الكولونيالية،  من  جديدة  موجة  إل��ى 
املستوطنات في الضفة الغربية، أو عن طريق البناء اليهودي في النقب 
البدو في  النهب اجلارية ضد عشرات آالف العرب  واستمرار عمليات 
القرى غير املعترف بها. عمليًا، فهذا ما يحدث اآلن في املدن املختلطة 
سنوات  ع��دة  منذ  نشهد  حيث  وع��ك��ا(،  يافا  الرملة،  )ال��ل��د،  الفقيرة 
حساب  على  والدنيا  الوسطى  الطبقات  م��ن  اليهود  إس��ك��ان  عمليات 

السكان الفلسطينيني األصليني. 
ظل  وف��ي  األزم���ات  في  امل��اض��ي،  في  وكما  السياسية،  الناحية  من 
من  كل  يبادر  أن  يستبعد  ال  االجتماعي،  االقتصادي  االستقرار  غياب 
العام  ال��رأي  لتوحيد  كوسيلة  احل��رب  إلى  ب��اراك  وإيهود  نتنياهو  بنيامني 

املرة  هذه  سينجح  هل  السؤال:  للحكومة.  التأييد  ولكسب  اليهودي 
أيضًا القسم االعظم من حركة االحتجاج في اكتشاف محاولة ثنيهم عن 
االحتجاجات بواسطة افتعال احلروب، متاما كما حاول نتنياهو في نهاية 

الصيف املاضي من خالل التصعيد في غزة؟. سؤال سيبقى مفتوحًا.
املشاركة  سوى  الشرعية  التخّوفات  هذه  ملواجهة  طريق  أمامنا  ليس 
في االحتجاجات االجتماعية، ومحاولة التأثير على مضامينها، جهتها 
الصهيونية،  املؤسسة  تفرضها  التي  القيود  نعرف  نحن  ومشاركيها. 
فنحن  النضال.  ه��ذا  على  مفرطة  آم��ال  تعليق  احلكمة  من  ليس  لذلك 
لسنا أمام ثورة ستقلب إسرائيل رأسًا على عقب. لكن تصدعات النظام 
محاولة  في  توسيعها،  حملاولة  وتنادينا  جلّية  الرأسمالي  الصهيوني 
لبلورة مستقبل أفضل ألبناء وبنات مجتمعنا من اليهود والفلسطينيني، 

مستقبٍل دميقراطٍي من العدالة وتصحيح الغنب والرفاهية والكرامة.

]مترجم عن العبرية. ترجمة نواف عثامنة[


