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ٌطرح الكاتب االسرائٌلً المخضرم سؤاالً له اهمٌة كبٌرة عن الوضع االجتماعً فً اسرائٌل ، 

فبٌن قضٌة شراء الغواصات وموجات النقد الموجهة الى المحكمة العلٌا ، وبٌن التكتل االجتماعً والتفرقة 

.  العنصرٌة ، ٌصرخ االدٌب االسرائٌلً بكلمات تعبر عن االلم

 

شموئٌل ٌوسف  )صادف ذات مرة فً طرٌقه االدٌب  (اشعٌاهو لٌبوبٌتش  )ٌحكى ان االدٌب 

اجابه لٌبوبٌتش " . لماذا ٌا ترى قد خفت برٌق التوراة لدى الناس ؟ : " الذي سأل لٌبوبٌتش قائالً  (عجنون 

ٌُرتدى به ، اي انه اصبحت مهنة وحرفة ٌقوم بها اناس ٌدعون : " ممتعظاً  لكونها قد تحولت الى غطاء 

فً الحقٌقة ، ان هؤالء االشرار الذٌن ". بالتقرب من هللا واطاعة اوامره ، لذلك ٌسمون انفسهم ربانٌون 

فً اٌام الشتات لم ٌؤثر الكثٌر من هؤالء على . قلبوا التوراة وتعالٌمها الى مهنة ٌحظون بمنزلة الربانٌٌن

التوراة وعلى التقالٌد الٌهودٌة ، اما الٌوم فإسرائٌل تكتظ بهؤالء الربانٌٌن الذٌن ٌنتحلون شخصٌة المرشد 

والكثٌر منهم لدٌهم حصانة تقٌهم . الروحً وٌناهلون علٌنا بالنصائح منذ إبصارنا للنور وحتى فراقنا للحٌاة

من االنتقادات على الرغم من كونهم لصوص وسراق ، منحرفون ، طائفٌون ، ومهاجمتهم لمؤسسات الدولة 

ففً الوقت الذي اُقر به قانون علمانٌة دولة اسرائٌل ، الذي تحول الى قانون شفاف ٌوماً بعد آخر ، ٌتجمع . 

االتقٌاء مع السٌاسٌٌن الفاسدٌن أو زعماء مرتشٌن ٌعملون على تحقٌق مصالحهم الشخصٌة  على حساب 

. الناس 

حكومة فاسدة ، اهدار الثروات ودٌن متطرف ومتشدد : ٌقف الناس فً اسرائٌل امام الثالوث المنبوذ 

اما الحّكام فٌدعون بالدٌموقراطٌة وانتشار العدل والمساواة ، لكونهم . بال حول وال قوة ، صامت ومقٌد

لٌس معنى الدٌموقراطٌة هو حكم االغلبٌة فحسب ، انما هً  . (الكنٌست  )ٌمتلكون العدٌد من النفوذ فً 

الحفاظ على حقوق االخر ، معنى الدٌموقراطٌة هً دعم االنسان الضعٌف مادٌا ومعنوٌا ، حسناً ، اذا الغت 

حكومة اسرائٌل المساعدات والدعم الغذائً لكبار السن ، وكذلك معارضتها لتخصٌص رواتب لهم بحجة 

العجز فً المٌزانٌة فهً بذلك تركلهم الى دون مستوى الفقر فً اٌامهم االخٌرة من الحٌاة  ، مثل هذه 

.  الحكومة ال تسمى حكومة دٌموقراطٌة

معنى الدٌموقراطٌة هو الدفاع عن القانون والمحكمة من االنتقاد ، ونحن نرى الٌوم موجة االنتقادات 

الخبٌثة والخطٌرة ضد المحكمة العلٌا ، على سبٌل المثال ، كالم احد اعضاء الكنٌست بان ٌرغب بالصعود 

معنى الدٌموقراطٌة هو حرٌة التعبٌر وحرٌة . على جرار والتوجه الى مبنى المحكمة العلٌا لغرض تدمٌره

معنى الدٌموقراطٌة هو حرٌة التظاهر للناس باختالف الوانهم وادٌانهم ولكن بدون اعمال عنف . الراي 

. وعدم االصطدام برجال االمن 



تحت مظلة الدعاٌة الكاذبة ولغة الخداع النابعة من الثالوث المنبوذ ، تتجه اسرائٌل الٌوم نحو طرٌق 

وفً الحقٌقة ان الضحٌة االولى واالكثر تضرراً . العالم الثالث المظلم البعٌد كل البعد عن العالم المتحضر 

من قسوة هذا النظام هً الشرٌحة االكثر ضعفاً فً اسرائٌل ، اال وهم العرب ، والذٌن ٌطمحون لحٌاة كرٌمة 

فنحن نذكر حملة االفتراء التً ُشنت ضدهم   قبل اشهر ، عند ظهور موجة . تحت ظل حكومة عادلة 

الحرائق االخٌرة ، فلم تنفع تصرٌحات المواطنٌن العرب بان االرض هً ارضهم كما هً ارض الٌهود ، 

ودائما ما ٌكون المواطنٌن العرب هدفا للتهمٌش والعنصرٌة . وان االلم هو الم مشترك لجمٌع الطوائف 

و بذلك تخلق الحكومة لنا اعداءا . بصورة جلٌة او بالخفاء ، بسبب موجات التحرٌض من قبل الحكومة 

. جدد

دائما ما ٌحظى الرباط المنبوذ بٌن السلطة المتعجرفة وبٌن االشرار بتاٌٌد المطلق من قبل 

فاالول بامكانه شراء شقة . فالبدٌن ٌزداد سمنة والهزٌل ٌهوي الى بحور الدٌون والفقر. الراسمالٌٌن

بالمالٌٌن ، بٌنما االخر ٌكون محظوظا لو استطاع توفٌر اٌجار شقة مهدمة ، اما اذا انقطعت به السبل فانه 

. العقارٌة ٌُطرد وٌعٌش فً الشارع من قبل البارونات

تنحدر الطبقات الفقٌرة فً اسرائٌل فً الوقت الحالً الى هاوٌة الفقر بسبب االسقطاب الطبقً ، 

، بٌنما  (متطلبات العٌش الرئٌسٌة )حٌث تعٌش هذه الطبقات تحت رحمة الدٌون المتراكمة للكهرباء والمٌاه 

وعلٌه فان االطفال الذٌن ٌولدون للفقراء ٌكتب علٌهم العٌش . تفرض الحكومة علٌهم ضرائب مرتفعة 

ان الغواصات التً تم شراؤها . بالتنقل على اخر ٌوم فً حٌاتهم ، وكذلك ظل الفقر البغٌض وحٌاة قصٌرة 

. مؤخرا بملٌارات الدوالرات ، كان من الممكن ان تنقذ اموالها الكثٌر من المشردٌن من خط الفقر

وال ٌخفى عن العٌان ان شخصٌة المحتل الغاصب هً مثاال للثقافة االسرائٌلٌة ، فنحن نسكن على 

ارض لٌست لنا ، واالستٌالء على االراضً هو قانون نحتذي به ، اضافة الى هذا فهناك امر اخر ، اال وهو 

حٌث تتعرض النساء فً . موضوع العنف ضد المراة ، الذي ٌجعلنا فً المرتبة االولى بٌن دول المنطقة 

المجتمع االسرائٌلً الى التفرقة باالجور والرواتب ، لٌس هذا فحسب انما تتعرض الى االعتداء الجنسً 

بشكل كبٌر ، دائما ما تظهر لنا حالة على وسائل االعالم حول االغتصاب او التحرش الجنسً ، وفً اخر 

. احصائٌة اُجرٌت على النساء فً اسرائٌل ، ان واحدة من اصل ثالث نساء تتعرض الى التحرش الجنسً 

ال بل من الصعوبة ان تجد امرأة عذراء الٌوم فً المؤسسة او الدائرة ، البنك ، الحانة او المنتزه العام ، 

. الجٌش ، او فً مكتب قائد او فً بٌت حاخام

االكثر خطرا الٌوم ، ان تكون اسمر البشرة فً اسرائٌل ، وكثٌرا ما تتحول الشخصٌة المكلفة 

فقد رأٌنا كٌفٌة . بالدفاع عنك ، كأن تكون رجال الشرطة او افراد االمن فً حانة لٌلٌة ، الى شخص معادي

التعامل مع االثٌوبً االسمر البشرة فً النادي اللٌلً وكٌف تمت تصفٌته خشٌة من عملٌات طعن او سرقة 

والحقٌقة ٌكون الشخص االسود هدفا للتعذٌب النفسً والجسدي من . المال ، حٌث تم قتله امام ناظري ابنه 

. قبل البٌض كما لو كان ٌهودٌا فً المانٌا النازٌة 

رأٌت العدٌد والكثٌر من .  سنة 23وصلت الى اسرائٌل وعمري .  سنة 90اننً االن ابلغ من العمر 

اذكر انه فً المعهد الكٌمٌائً . نظرات االمل الحالمة بمستقبل مشرق ، تأمل بحٌاة ٌسودها العدل والمساواة 



الذي عملت به ، كان راتب السائق العادي فً الدائرة مساوٌاً لراتب المدٌر  لكون السائق له العدٌد من 

الى اٌن اختفت ارض االحالم ؟ اٌن اختفت حقوق االنسان فً مجاالت عدة   ؟ ، : وهنا نسال . االوالد

وكٌف اُجبر بعض الناس على الخضوع لسٌاسات مجحفة ؟ وفً الوقت الحالً الثقافة واالعراف تحولت الى 

خرافات ، حتى منظمات حقوق االنسان هً منظمات خارجة عن القانون ودائما ما تحارب من بعض 

اضافة الى . والحال لٌس افضالً مع وسائل االعالم التً تنتقد سٌاسات الحكومة . المتنفعٌن والطفٌلٌٌن 

الوسط االكادٌمً ، الذي اصبح هدفاً لهؤالء الطفٌلٌٌن ، فقبٌل فترة وجٌزة سمعنا عن فكرة سٌئة حول تبلور 

. وكذلك االدب الذي اصبح بٌدي اناس ضٌقً االفق. اناس متخلفٌن الدخالهم الى المؤسسة االكادٌمٌة 

ٌجب على االنسان ان ٌكون شجاعا لكً ٌنهض وٌصرخ صرخة اصالح الوطن من السلطة 

ان هدفنا االساسً فً : " فانا اتفق مع قول داالي الما . فلٌس كل انسان قادر على ان ٌكون كذلك . الغاشمة 

فً الحقٌقة ٌمكننً القول ان الكثٌر ". وان كنتم التستطٌعون ذلك فال تؤذونهم . الحٌاة هو مساعدة االخرٌن 

من المثقفٌن والكتاب قد استسلم لضغط الحكومة ، ولالسف ، ان هناك العدٌد من الكّتاب والشعراء من 

. سّخروا اقالمهم وشعرهم خدمة العداء الثقافة 

على الرغم من هذا كله ، عاصرت الكثٌر من االمبراطورٌات والحكومات الدكتاتورٌة التً كانت 

تطمع للبقاء امد الدهر ، وشاهدت بأم العٌن كٌف ان هذه االمبراطورٌات الحدٌدٌة قد تهاوت بعبق تراب 

بسٌط قادم من تحت انسان طامح للحرٌة ، واخٌراً بقً ان اقول ، ان هذا الكابوس الجاثم على صدورنا الٌوم 

.  سٌزول حتما ذات ٌوم

 


