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الداخلية  السياسة  في  نابية  كلمة  »يسار«  كلمة  أضحت 

قامت  التي  اليائسة  احملاوالت  به  تشي  ما  هذا  اإلسرائيلية. 

أي  من  إلفراغه  يحيموفيتش  شيلي  »العمل«  حزب  رئيسة  بها 

القضايا  في  )التمحور  التقليدية  اليسار  بأفكار  يربطه  ملمح 

االجتماعية هو طريقة لالهتمام باليهود وحدهم، فقط، من دون 

االهتمام مبصير الفلسطينيني(، أو األطياف الرمادية الالنهائية 

من املركزـ  اليمني التي صبغ بها أنفَسهم قادة سابقون كثر في 

احلزب. والوزير غدعون ساعر، الذي أتفق مع آرائه السياسية، قدم 

مالحظة المعة في نشرة »املفكرة« مع أياال حسون، يوم اجلمعة 

لماذا ينبغي لليسار أن يقود إسرائيل؟
*في السيرك، الذي هو السياسة الداخلية اإلسرائيلية، يعتبر السياسيون األخالقيون واملستقيمون متطرفني أو منبوذين. 

لكن التاريخ يثبت أن القيم اليسارية هي التي تشكل قاعدة املجتمعات والدول األكثر قوة واستقرارا*

7 كانون األول 2012. 

»اليمني«، قال ساعر، »قوّي، ألننا قادرون على وضع اخلالفات 

ألنهم  فمقّسم،  اليسار  أما  واحدة.  رؤية  حول  والتوّحد  جانبا 

جميعهم، هناك، يحاربون من أجل مصلحة شخصية«. فحتى 

لو كان ثمة أصحاب مصالح شخصية وأصحاب مبادئ في كال 

اجلانبني، وحتى لو كان سياسيون من اليمني يستطيعون تعليم 

اآلخرين جميَعهم رقصة املنيوويت في الكنيست، فإن مالحظة 

إلى  بها  ُينَظر  التي  الصورة  عن  تعبيرا صادقا،  تعبر،  ساعر 

اليسار واليمني. وبكلمات الفيلسوف البريطاني جون ستيورات 

ألف  مئة  تعادل  قوة  باإلميان ميتلك  مسلح  واحد  »إنسان  ِمل: 

شخص لديهم مصالح شخصية فقط«. وحتى اللحظة، يبدو أن 
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نقلت حقوق اإلنسان قدسية الرب إلى بني البشر، الذين أصبحوا اآلن 

متساوين في إنسانيتهم، العارية والمقدسة. ثم تواصلت الرؤية اإلنسانية 

َهَدة ومغبونة 
َ

الطموحة طوال القرن الـ 20، الذي حاربت خالله مجموعات مضط

عديدة، في دول ديمقراطية غربية وغير غربية، من أجل حقها في المساواة 

ومن أجل ما أصبح يعتبر اليوم حريات مقبولة وشائعة. النساء، السود، العجزة، 

أنظمة  عاشوا  الذين  األشخاص  الجنس،  مثليو  الالجئون،  الغرباء،  المرضى، 

دكتاتورية – جميع هذه المجموعات كانت تنظر إلى حقوقها باعتبارها حقا 

فائضا، امتيازا، مكرسا لها، كمجموعات إنسانية. 

اليمني هو الذي ميتلك اإلميان. 

مسببات هذه السياسة غير املتشكلة التي يعتمدها اليسار 

معروفة جيدا: الفشل املدوي التفاقيات كامب ديفيد، غياب الطاعة 

الكتلوية لدى سياسيني متعطشني للسلطة، وجهات دميغرافية 

متنح املستوطنني واملتدينني مزيدا من القوة والبلبلة السياسية 

أكثر  مسّببا  ثمة  لكن  احلداثي.  بعد  ما  »الفتور«  تالزم  التي 

عمقا ومراوغة: األحزاب القليلة التي ما تزال متثل قيم اليسار 

– »ميرتس« أو »اجلبهة الدميقراطية للسالم واملساواة« – ُينظر 

إليها باعتبارها غير واقعية. فثمة كثيرون يعتقدون بأن قيمها 

ال تتسق مع »الواقعية السياسية« التي ال يستطيع الذود عنها 

سوى اليمني، وحده. بل ثمة يساريون كثيرون يؤمنون بالكليشيه 

القائل بأن األخالق منافية للواقعية السياسية وبأن إحداهما حتل 

مكان األخرى. العكس هو الصحيح: املؤسسات األخالقية وحدها 

هي التي ُتنتج قوة سياسية حقيقية.  

استهجانا  حواجبهم،  اآلن  يقطبون  القراء  أن  املؤكد  من 

واستهزاء: فبما أنكم معتادون على مشاهدة السيرك السياسي 

اليومي لدينا، ستقولون، بال شك، إنه ينبغي فقط رؤية ما آل إليه، 

مؤخرا، مصير كل من بيني بيغن، ميخائيل إيتان ودان مريدور 

ـ ثالثة أعضاء في الكنيست، محترمون وأصحاب مبادئ ـ كي 

ندرك إلى أي حّد هو ضئيل دور األخالق في السياسة. وتشكل 

صعوبة إقناعكم بهذه الفكرة ـ إن األخالق ُتنِتج قوة سياسية ـ 

مبعنى معني، املشكلة في حد عينها. فنحن غارقون، إلى أبعد 

االستهتار  وبني  اخلوف  بني  )نتأرجح  األمنية  النزعة  في  حد، 

بالعدو(، القومجية الدينية العدوانية، جنون املصالح الشخصية، 

الالمباالة حيال حقوق غير اليهود، الالمباالة حيال رخاء اجلمهور 

التفكير واإلحساس  عامة، إلى احلّد الذي جتعل فيه هيكليات 

لدينا من الصعب طرح مبادئ أخالقية للحوار السياسي، تخّيل 

صورة السياسة القائمة على املبادئ. وبالطبع، ثمة سياسيون 

أصحاب مبادئ: زهافا جالئون، نيتسان هوروفيتس، دوف حنني 

ومحمد بركة. غير أن حقيقة اعتبارهم ينتمون إلى املتطرفني في 

اخلريطة السياسية احلالية تثبت، في حد ذاتها، صحة ما أدعيه. 

فترة االنتخابات هي الوقت املناسب، متاما، للتذكير بالعقائد 

امللّحة التي ميثلها اليسار وباملنجزات الكبيرة التي مت حتقيقها 

بفضل هذه العقائد. وكما قال املؤرخ األميركي البارز هوارد زين: 

»من دون التاريخ، بإمكان كل ذي سلطة اإلمساك مبيكروفون وقول 

ما يشاء )مثال، مجبرون على شن هذه احلرب أو تلك(. وإن لم 

يكن لكم تاريخ، فال سبيل أمامكم للفحص«. ولذا، فإزاء مسيرات 

األشخاص الذين يصعدون إلى املنصات ويروجون األكاذيب من 

غير فحص، تعالوا نذّكر أنفسنا مبا ميثله اليسار. ويدلنا التاريخ 

على أن اليسار ـ ال اليمني ـ هو الذي عرض مقترحات بشأن 

الطرائق الناجعة لتصّور املجتمعات وإعادة بلورتها من جديد.  

إنه  األشقاء.  من  كبير  عدد  فيها  كبيرة  عائلة  هو  اليسار 

منتشر على طول القوس املمتد من الفوضوية حتى  االشتراكية 

الدميقراطية، مرورا باملاركسية. لكن يوجد في هذه العائلة الكبيرة 

واملتنافرة فرعان مركزيان: الليبرالية )الدفاع عن حريات اإلنسان 

وحقوقه األساسية( واالشتراكية )إنشاء منظومات لضمان العدالة 

التوزيعية(. اجلزء األكبر من الفوارق بني فصائل اليسار املختلفة 

نابع من الوزن النسبي الذي يوليه كل من هذين الفرعني ملوضوع 
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في  ليبرالية;  أغلبية  ـ  املتحدة  الواليات  )في  املساواة  أو  احلرية 

أوروبا - دمج بني الليبرالية وبني االشتراكية(. ولكن، على الرغم 

واحد  يتمسك مببدأ أخالقي  اليسار  يزال  الفوارق، ال  من هذه 

بارز، وبكلمة واحدة: األممية، أو اإلميان بأن بني البشر جميعهم 

متساوون ويستحقون احلريات واملوارد ذاتها، بصرف النظر عن 

الدين أو الطبقة االجتماعية. وقد كان لهذا املوقف األخالقي عميق 

األثر في بلورة الظاهرة التاريخية الهائلة التي نطلق عليها اسم 

الرجال  بني  املساواة  التصويت،  في  الكوني  احلق  »احلداثة«: 

عامة،  جماهيرية  »سلع«  وإنشاء  الغنى  توزيع  إعادة  والنساء، 

مثل املدارس واملتنزهات العامة، مساواة جميع بني البشر أمام 

القانون، حرية التعبير والصحافة، حرية الدين / املعتقد، جميع 

املكّونات التي تبدو لنا مفهومة ضمنا، املكّونات »احليادية« في 

الدول احلديثة، كانت من اكتشاف اليسار الليبرالي وغّيرت عاملنا، 

من النقيض إلى النقيض. 

حقوق اإلنسان

تشكل فكرة أن الناس يولدون وهم ميتلكون حقوقا طبيعية، 

ليس في مقدور أية دولة أو سلطة سياسية سلبها أو مصادرتها 

الثوار  كان  البشرية.  تاريخ  في  الكبرى  االبتكارات  أحد  منهم، 

حقوق  إعالن  صاغوا  حينما  أوجدوها،  الذين  هم  الفرنسيون 

اإلنسان واملواطن في العام 1789 )النموذج الفرنسي، ال األميركي، 

هو الذي مت تبنيه في أنحاء أوروبا(. وهو، أيضا، النموذج الذي 

شكل عامال ملهما لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الذي صيغ 

في األمم املتحدة بني 1946 و 1948. وكان أحد أعضاء اللجنة 

العاملي حلقوق اإلنسان في  التي وضعت نص اإلعالن  الفرعية 

األمم املتحدة، هيرنان سانتا كروز من تشيلي، قد أجَمَل عصارة 

املبادرة بالقول: »شاركت في حدث تاريخي مهم مت التوصل خالله 

إلى اتفاق بشأن قيمة اإلنسان العليا، وهي قيمة ال تنبع من أي 

قرار أو سلطة دنيوية أيا كانت، بل من حقيقة الوجود اإلنساني، 

التي ولّدت حقا غير قابل للنقض في العيش حياة حرّة خالية 

من النقص واالضطهاد وفي تطور اإلنسان، تطورا تاما«.  

وقد نقلت حقوق اإلنسان قدسية الرب إلى بني البشر، الذين 

ثم  واملقدسة.  العارية  إنسانيتهم،  في  متساوين  اآلن  أصبحوا 

الذي   ،20 ـ  ال القرن  طوال  الطموحة  اإلنسانية  الرؤية  تواصلت 

دول  في  عديدة،  ومغبونة  مضَطَهَدة  مجموعات  خالله  حاربت 

دميقراطية غربية وغير غربية، من أجل حقها في املساواة ومن 

أجل ما أصبح يعتبر اليوم حريات مقبولة وشائعة. النساء، السود، 

العجزة، املرضى، الغرباء، الالجئون، مثليو اجلنس، األشخاص 

جميع هذه املجموعات كانت  الذين عاشوا أنظمة دكتاتورية – 

تنظر إلى حقوقها باعتبارها حقا فائضا، امتيازا، مكرسا لها، 

اإلنصاف   - اإلنسان  حقوق  تكريس  إن  إنسانية.  كمجموعات 

واملساواة أمام القانون، حرية احلركة والتنقل، حرية اختيار مكان 

اليوم في دول أوروبا  هو أمر واضح ومفهوم ضمنا   – اإلقامة 

الغربية، إلى درجة أننا ننسى، أحيانا، أن اليسار هو الذي أوجد 

هذه احلقوق. 

لكن هذا ليس كل ما في األمر: فقد وفرت هذه احلقوق حماية 

لألفراد في وجه سلطة الدولة وسطوتها التعسفية، وهو ما أدى، 

بالذات، إلى تعزيز قوتها. وتبنّي أبحاث عديدة أن الدول التي حتفظ 

حقوق اإلنسان وحتميها هي أكثر منعة ومناعة من غيرها، ألنها 

أكثر استقرارا من الناحية السياسية، أكثر ازدهارا من الناحية 

االقتصادية، مؤهلة الستيعاب مهاجرين، حتظى بشرعية دولية، 

»القوة  السياسية  العلوم  في  يسمى  ما  جتسيد  على  وقادرة 

الناعمة«. والعكس صحيح، إذ ال يلزم أكثر من مشاهدة النشرات 

اإلخبارية املسائية للتأكد من أن القائمة الطويلة من الدول التي 

وغير  متقلبة  سياسية  بثقافة  متتاز  اإلنسان  حقوق  حتترم  ال 

مستقرة. وحتى الصني العظيمة ال تفّند هذا االدعاء. وبناء على 

ذلك، فإن حقوق اإلنسان ال تعكس تقدما أخالقيا فحسب، بل 

تشكل موردا براغماتيا يزيد من قوة الدولة القومية ومناعتها.  

حقوق العمال

من الدارج ربط كارل ماركس، بطريقة تاريخية بعض الشيء، 

باليسار املتطرف. ولكن، هل كانت أفكاره متطرفة إلى هذا احلد 

حقا؟ هيا ننظر في القرائن. مع دخول املكننة إلى خطوط اإلنتاج 

ـ 17  بـ 15  العمل  يوم  الرأسماليون  ـ 19، حدد  ال القرن  خالل 

ساعة، سوية مع تشغيل النساء واألوالد، على نطاق واسع. ففي 
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القوة  ـ 60% من  النساء واألطفال %50  بريطانيا، مثال، شكلت 

ـ 19.  العاملة في صناعات القطن خالل النصف األول من القرن ال

وفي أعقاب ذلك نشأ، بالطبع، قطاع كبير من العاطلني عن العمل، 

انخفاض  إلى  االقتصاد،  كما سيتوقع خبراء  بالتالي،  أدى  ما 

أجور هؤالء إلى ما دون املستوى الالزم لضمان احلد األدنى من 

ـ 19، في بعض  العيش. وقد كان وضع العاملني خالل القرن ال

مناحيه، أسوأ من حال العبيد، إذ بينما حصل األخيرون على 

املأوى والغذاء والعالج )كـ»سلعة« غالية الثمن(، جرى استغالل 

العمال لدى الرأسمالية الصناعية بصورة وحشية فعاشوا في 

ظروف اجتماعية مزرية. ولم يكن موت العمال يثير أدنى قلق لدى 

أصحاب الرساميل الذين كانوا يدركون أنهم ميثلون مصدرا ال 

ينضب للقوة العاملة. 

كان عمال املصانع يقومون بأعمال شاقة، يعيشون في ظروف 

املجاعة ويعانون من األمراض ومن الوفيات املبكرة. وعلى هذه 

أوساط  في  الغليان  أثار  ما  )واملاركسية(،  ماركس  رّد  الظروف 

الطبقة العاملة وأدى إلى ظهور وتنامي حركات اشتراكية مختلفة 

حتولت، الحقا، إلى منظمة العمل الدولية، التي أقيمت في العام 

1919، في نطاق عصبة األمم، بغية الدفاع عن حقوق العمال. 

هذه احلقوق، التي اعتبرها كثيرون في ذلك احلني خطرا يهدد 

النظام االجتماعي، شملت حق العمل، حظر تشغيل األوالد، ضمان 

حد أدنى من شروط السالمة واألمان في العمل، تشكيل نقابات 

عمالية وحق اإلضراب. ومع الوقت، أصبحت هذه احلقوق مكّونا 

أساسيا في مجتمعنا، حتى أننا ال نفّكر بها بوصفها حتمل 

صبغة سياسية معينة. 

تنظيم  بإتاحتهما  مفاجئة:  هاكم حقائق  أخرى،  مرة  ولكن، 

غير  بصورة  واالشتراكية،  املاركسية  ساهمت  العمال،  حقوق 

ألنهما  وبالذات  واستقرارها،  الرأسمالية  توسيع  في  مباشرة، 

جعلتا االقتصاد الرأسمالي محتمال بالنسبة لقطاع واسع جدا 

من الناس الذين استغلّهم هذا االقتصاد. وساهم تنظيم سوق 

العمل، بواسطة األجور، في تنظيم العمل وفي رفع األجور، ما شكل 

مساهمة حاسمة في تطور الرأسمالية. وكما تبني في أعقاب 

»الفوردّية« )نسبة إلى هنري فورد ـ املترجم( في العقد الثاني من 

تقاضوا  الذين  العمال  تلك طبقة من  ـ 20، فقد كانت  ال القرن 

أجورا مرتفعة نسبيا هي التي أتاحت االنتقال إلى االستهالك 

ـ  ال )برنامج  الرأسمالية احلاسم  تطور  ل  ـّ مث الذي  اجلماهيري، 

»نيو ديل« الذي وضعه روزفلت أثبت، أكثر فأكثر، مدى قوة هذه 

الرؤية إبان فترة الكساد الكبير، إذ أطلق سياسات استهدفت 

حتقيق عمالة كاملة(. لذا، فقد كان اليسار هو الذي ساعد في 

منع القوى التكنولوجية الهائلة في عملية اإلنتاج الرأسمالي من 

قابلة لإلصالح، كما ساعد في  تدمير املجتمعات بصورة غير 

التأسيس لتوزيع املوارد بصورة أكثر عدال )أنظروا كتاب املؤرخ 

االقتصادي كارل بوالني »التحول الكبير«(. من سخرية األقدار أن 

اليسار هو الذي أنقذ الرأسمالية من ذاتها. 

فصل الدين عن الدولة

القانون الفرنسي من العام 1905 الذي أقّر فصل الكنيسة عن 

الدولة مت سّنه في عهد اجلمهورية الثالثة وأّسس لنظام علماني 

ـ  ال الفترة  تلك  فرنسا في  وكان يحكم   .)laicite ( فرنسا  في 

االشتراكي  برئاسة  اليسار(  )حتالف   »Bloc de gauche«

كانت الحرب مالئمة للمجتمعات قبل الحديثة، ألن اقتصادياتها كانت 

تقوم على التوسع اإلقليمي وعلى السيطرة على السكان. وهذا هو السبب 

في أن المجتمعات ما قبل الحديثة قد بنيت على أساس تقسيم العالم إلى 

»نحن وهم«، »أصدقاء وأعداء« وما إلى ذلك. وكان يتعين على الرؤية الكونية أن 

تغير نمط التفكير هذا. ومثلت الحرب العالمية األولى الحدث الذي اتحد فيه، 

والماركسيون، في معارضتهم  الفوضويون  المهنية،  النقابات  معا، أعضاء 

الحرب ألنهم رأوا إنسانية حاملي الرايات. 
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إميل كومب )Combes(. وقد أرسى هذا القانون أحد األسس 

اإلبقاء  عليها  يتعني  أنه  الدميقراطية، وهو  للدولة  أهمية  األكثر 

على موقف حيادي إزاء الدين. وكما أوضحت املادة األولى من 

القانون، فقد تغّيت هذه احليادية صيانة مبدأ أخالقي ال يعلى 

عليه: »اجلمهورية تصون حرية الضمير«. ملاذا يشكل فصل الدين 

التي هي على هذا  الضمير«،  الدولة شرطا لصون »حرية  عن 

القدر من األهمية بالنسبة إلى النظام الدميقراطي؟ ألن الدولة 

التي يتم تعريفها بواسطة الدين تعتمد التسامح في تعاملها مع 

فئة واحدة محددة ومتنحها امتيازات، دون الفئات األخرى. وفي 

حالة وجود تنوع ديني، ستتحول الدولة سريعا إلى أداة مباشرة 

في يد األغلبية الدينية لقمع األقليات الدينية. ولو عن غير وعي 

حتى، تقوم دولة كهذه مبأسسة التمييز والعنصرية وجتعلهما 

أمرا عاديا، روتينيا. 

خذوا، مثال، عضو الكنيست من »الليكود« داني دانون، الذي 

دعا في العام 2005 إلى منع عضو الكنيست العربي محمد بركة 

في  الهولوكوست  ذكرى ضحايا  إحياء  حفل  في  املشاركة  من 

أوشفيتس. ما الذي ميكن أن يفّسر مثل هذا التصرف املقيت؟ 

الوثيقة بني املراسم الرسمية وبني األغلبية  املماثلة  ليس سوى 

اليهودية، والتي تعني أن »هذا من شأن اليهود فقط«. ومن هنا، 

فإن مبدأ حيادية الدولة دينيا ضروري لوضع مواثيق اجتماعية 

واسعة ومرنة تكون قادرة على احتواء طيف من املجموعات وإرساء 

عالقات سالم بينها. 

السلمية 

كانت احلرب مالئمة للمجتمعات قبل احلديثة، ألن اقتصادياتها 

كانت تقوم على التوسع اإلقليمي وعلى السيطرة على السكان. 

وهذا هو السبب في أن املجتمعات ما قبل احلديثة قد بنيت على 

أساس تقسيم العالم إلى »نحن وهم«، »أصدقاء وأعداء« وما إلى 

ذلك. وكان يتعني على الرؤية الكونية أن تغير منط التفكير هذا. 

ومثلت احلرب العاملية األولى احلدث الذي احتد فيه، معا، أعضاء 

النقابات املهنية، الفوضويون واملاركسيون، في معارضتهم احلرب 

ألنهم رأوا إنسانية حاملي الرايات.  وعلى الرغم من أن كثيرين 

لعقد  كافيا  كان  ذلك  أن  إال  الحقا،  مواقفهم  غيروا  قد  منهم 

الرباط الشجاع بني اليسار وبني السلمية.  وكان ألفونس مرييم 

)Merreim(، وهو ثوري فرنسي وعضو في النقابات، قد توقع 

حجم سفك الدماء املترتب على احلرب العاملية األولى. ففي العام 

1915، وفي معرض حديثه عن الزعماء السياسيني الفرنسيني، 

قال: »إنهم يكذبون. احلقيقة أنهم يدفنون، حتت أنقاض البنايات 

والعائالت التي دمروها، حرية أبناء شعبهم، كما استقالل أمم 

تبلور  ـ 20،  ال القرن  من  الثاني  النصف  وطوال  أيضا«.  أخرى 

رويدا رويدا إجماع حول فكرة أن احلرب متس بحرية األمة التي 

مت احتاللها، كما بحرية الطرف الذي استخدم القوة العسكرية، 

أيضا، على حد سواء. 

جماهير  بني  احلرب  حيال  املتشكك  اليسار  موقف  انتشر 

املواطنني في أوروبا الغربية، الذين تعتبر غالبيتهم احلرب غير 

أخالقية وغير فعالة. وكما يذّكر هوارد زين نفسه: »احلروب ليست 

تتزايد  األخيرة،  الفترة  في  األهداف.  لتحقيق  براغماتية  طرقا 

باستمرار األمم التي تكتشف أنها غير قادرة على احتالل أمم 

أضعف منها بكثير. وينطلق النفور األخالقي من احلرب كطريقة 

وحيدة لتنظيم السيادة القومية من الفهم البراغماتي اخلالص 

بأن احلرب تعيق تطور األمم االقتصادي والثقافي«. 

ميكننا عند هذه النقطة طرح سؤال بسيط: ملاذا أثبتت الكونية 

نفسها طريقا أخالقيا وبراغماتيا ناجعا جدا لتنظيم املجتمع؟ 

واجلواب، في رأيي، بسيط إلى حد يثير الدهشة: ألنها تشجع 

التعاون. فالترتيبات السياسية اخلصوصية تتمحور، من حيث 

تعريفها، في مجموعة واحدة فقط وال بد لها، في مرحلة ما، من 

تفضيل مجموعة واحدة على املجموعات األخرى، مبا يخلق عدم 

مساواة ومتييزا، ينتجان بدورهما عنفا بني املجموعات أنفسها 

وبني املجموعات وبني الدولة. أما الكونية فتنتج، في املقابل، قوانني 

وهيكليات غايتها تسهيل انخراط اجلميع وانضمامهم إلى العقد 

االجتماعي، ما يتيح وضع مواثيق اجتماعية ثابتة ومستقرة. 

ومع ذلك، يتمتع الليكود اجلديد مبيزة جيدة: فسياسّيوه غير 

موبوئني بشائبة التلون. إنهم ميثلون األشياء كما هي، حتى أنهم 

ال يتظاهرون بأنهم يدافعون عن رؤية سخية باإلنسانية، عن واجب 
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مساعدة الضعفاء، عن التطلع اجلامح إلى املساواة أو عن حقوق 

أساسية لبني البشر. وتشعر سياستهم براحة تامة مع اجلوانب 

الساخنة والهمجية من اخلصوصية اإلثنية والدينية. 

إن الدولة التي ستكون في انتظارنا غداة صعود الليكود اجلديد 

الليكود  إلى احلكم ستكون غير مستقرة ومتقلبة، ألن أعضاء 

اجلديد يتماهون، في غالبيتهم، مع املشروع االستيطاني، الذي 

القضائية واالقتصادية على  تقوم منظومتها  هو حملة واسعة 

قاعدة التماثل الوثيق جدا بني الدولة وبني اليهود، على أساس 

املفهوم احلربجي للسياسة اخلارجية وعلى سلب حقوق اإلنسان 

األساسية )مثال ـ  حرية التنقل واحلركة، حق البناء وحق امللكية. 

باليهود  خاصة  حافالت  مؤخرا  املناطق  في  تسير  بدأت  وقد 

فقط(. الليكود اجلديد لن يحقق االستقرار السياسي وال االزدهار 

االقتصادي، ألن رؤيته االقتصادية خصوصية: ستواصل خدمة 

وتلبية االحتياجات غير النهائية للحريدمي، للمستوطنني ولنسبة 

واحد باملئة فقط من الشريحة األكثر ثراء. هذا كله ال يزعج أعضاء 

الليكود اجلديد، ألنهم ـ باخلفاء، أو ليس باخلفاء متاما ـ يتمنون 

اندالع حرب كبيرة حتدد، مرة واحدة وإلى األبد، من هو صاحب 

احلرب  من  حالة  يتمنون  كما  املنطقة،  في  العسكرية  السيادة 

الدائمة التي يتم متويلها من أموال الواليات املتحدة والعلمانيني. 

الليكود اجلديد يعمل هنا وفق قواعد الفوضى والعنف املعروفة 

جيدا من تاريخ أحزاب اليمني املتطرف في أوروبا: بواسطة خلق 

حالة من العنف، هو يأمل في فرض حالة من اخلوف والصمت، أو 

يستدعي ردا عنيفا قد يؤدي إلى استخدام عنف شرعي من جانبه. 

وكما انتصر اليمني على اليسار بتحويله إلى كلمة نابية، كذلك 

انتصر اليسار في املعركة ضد اليمني حني أوضح  للجميع أنه 

الصوت الوحيد الذي ينطق باسم األخالق الكونية والبراغماتية 

اليسار  رؤية  أثبتت  فقد  آنفا،  هنا،  ادعيت  وكما  السياسية. 

األخالقية، مرات عديدة عبر التاريخ، أنه هو الطريق البراغماتي 

الوحيد الذي يقود إلى تنظيم املجتمع وتطوره ليصبح جمهورا 

مزدهرا ومستقرا من املواطنني.  

ومع ذلك، وعلى الرغم من أنه سيتعني علينا التغلب على القرف 

الذي تثيره فينا السياسة احمللية، هيا ال ننسى أن السياسة 

ليست حكرا على األحزاب، بل هي حق  للشوارع وللناس. 

يدلون  األميركيني  أن  هي  »حقيقة  زين:  هوارد  أخرى،  ومرة 

بأصواتهم كل بضع سنوات النتخاب أعضاء الكونغرس والرئيس. 

لكن حقيقة هي أيضا أن التغيرات االجتماعية األكثر أهمية في 

تاريخ الواليات املتحدة ـ االستقالل عن بريطانيا، حترير السود، 

تنظيم القوة العاملة، املنجزات في مجال املساواة بني اجلنسني، 

حظر الفصل العنصري، انسحاب الواليات املتحدة من الفيتنام – 

حصلت، جميعها، ليس من خالل صناديق االقتراع، بل بواسطة 

عمل مباشر من النضال االجتماعي، من خالل تنظيم حركات 

شعبية بطرق غير قضائية وغير قانونية«.

ليست األحزاب السياسية فقط، بل املجتمع املدني واملواطنون 

العاديون أيضا ميكنهم معارضة سياسة املوت التي ينتهجها 

الليكود اجلديد، ويستطيعون مواصلة النضال نفسه الذي خاضته 

النساء والرجال سوية طوال القرون الثالثة األخيرة. 

]مترجم عن العبرية. ترجمة سليم سالمة[


