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محور خاص- حركة االحتجاج االجتماعي  7
رام: صعود حركة االحتجاج االجتماعي  فيلك وأوري  داني 

في إسرائيل وأفولها )حتى اآلن(- حتليل سوسيو- سياسي
يرى املقال أن االحتجاجات االجتماعية في إسرائيل في العام 2011 

تشكل العقبة األولى أمام النزعة النيو- ليبرالية اجلامحة التي متأسست منذ 

إسرائيل  تخلت  املاضية،  والعشرين  اخلمسة  األع��وام  ففي   .1985 العام 

 1977 وحتى   1948 منذ  متَّبعة  كانت  التي  الوطني  االقتصاد  أمن��اط  عن 

»اجلماعة«  اقتصاد  أمن��اط  استبدلت  وال��ت��ي  العمل(،  ح��زب  حكم  )نهاية 

التي سادت حتى العام 1948. وخالل هذه الفترة القصيرة نسبيًا، طرأت 

نحو  دفعتها  واجتماعية،   أيديولوجّية  حتوالت  اإلسرائيلي  املجتمع  على 

املتطرف، أي األميركي، مع كل مساوئه  الرأسمالي  النموذج االقتصادي 

االجتماعّية. وكانت النتيجة تفاقم عدم املساواة، وزيادة الضغوطات على 

الطبقة الوسطى، وزيادة ملحوظة للفقر.

يهودا شنهاف: احتجاج اجتماعي  17
           بال معارضات

يشير املقال إلى أن االحتجاج االجتماعي املثير في صيف العام 2011 

بل  دميقراطية،  فضاءات  وخلق  السياسي،  للعمل  جديدة  خيارات  ق��ّدم 

لم  ذلك  ومع  معينة.  راديكالية  مجموعات  لنشاط  أيضا  شرعية  وأعطى 

حظي  فقد  حقيقية.  سياسية  اقتصادية-  معارضات  االحتجاج  هذا  يطرح 

واإلجماع،  النظير،  منقطع  قومي  بإجماع  االحتجاج  في  املركزي  التيار 

بطبيعته، يخفي وميوه خالفات سياسية وأيديولوجية وإثنية، وبالتالي فقد 

أخفى هذا اإلجماع السمة السياسية واإلثنية لالقتصاد اإلسرائيلي.

اإلسرائيلي  الصيف  فصل  اليبنر:  خيراردو   31
الذي كان والفصول التي قد تأتي

الصيف  في  الذين خرجوا  اإلسرائيليني  مئات آالف  أن  الكاتب  يعتقد 

املاضي إلى الشوارع ضمن االحتجاجات االجتماعية غير املسبوقة، وحتت 

األجندة  على  وضعوا  اجتماعية«،  عدالة  يريد  »الشعب  امُلشترك  الشعار 

عديدة  عقود  خ��الل  كانت  التي  القضايا  م��ن  طويلة  سلسلة  اإلسرائيلية 

)*( يضم هذا العدد من »قضايا إسرائيلية« محوًرا خاًصا حول حركة 

حتت   2011 صيف  في  إسرائيل  شهدتها  التي  االجتماعية  االحتجاج 

قد حتيل  ومبا  عليه  اشتملت  مبا  اجتماعية«،  يريد عدالة  »الشعب  الشعار 

إليه في قادم األيام.

ويرى املشتركون في كتابة املقاالت اخلاصة لهذا احملور أن هذه احلركة 

بثورة من شأنها أن تقلب إسرائيل رأسًا على عقب، غير  إيذاًنا  لم تكن 

الرأسمالي،  الصهيوني  النظام  منها  يعاني  التي  التصدعات  أب��رزت  أنها 

ورمبا مهدت األرضية حلركات احتجاج مقبلة ميكن أن تؤدي إلى توسيع 

الشرق  في  كما  إسرائيل،  في  السياسة  أن  وخصوًصا  التصدعات،  هذه 

األوسط عامة، غير متوقعة.

جديدة  خيارات  ق��ّدم  االجتماعي  االحتجاج  ه��ذا  أن  بعضهم  وأك��د 

أيًضا شرعية  للعمل السياسي، وأوجد فضاءات دميقراطية، بل وأعطى 

لنشاط مجموعات راديكالية معينة. ومع ذلك لم يطرح هذا االحتجاج 

معارضات اقتصادية- سياسية حقيقية، وحظي التيار املركزي فيه بإجماع 

سياسية  خالفات  وميوه  يخفي  بطبيعته  واإلجماع  النظير،  منقطع  قومي 

وأيديولوجية وإثنية، ولذا فإن اإلجماع على االحتجاج أخفى مثاًل السمة 

السياسية واإلثنية لالقتصاد اإلسرائيلي.

وفي سياق متصل يؤكد الصحافي والناشط السياسي أوري أفنيري، 

في سياق املقابلة اخلاصة املطولة املنشورة في هذا العدد، من ضمن أمور 

بشأن  اإلسرائيلي  العام  ال��رأي  أوس��اط  في  القومي  اإلجماع  أن  أخ��رى، 

مستقبل »عملية السالم« والذي أصبح اجلميع في إسرائيل مقتنعني مبوجبه 

أن  يعني  فيه،  يرغبون  الفلسطينيني ال  أبدا ألن  هنا  يسود  لن  السالم  بأن 

في  يتغير  غير مرشح ألن  اجلانبني  بني  بالصراع  يتعلق  فيما  القائم  الواقع 

املستقبل املنظور. 

وق��راءات  ومقاالت  دراس��ات  على  العدد  يشتمل  ذل��ك،  عن  فضاًل 

وح��دود  التفاوضية،  نتنياهو  بإستراتيجية  مرتبطة  موضوعات  تتناول 

ب��االحت��اد األوروب���ي  ال��ت��وراة، وع��الق��ات إسرائيل  ف��ي  »أرض إس��رائ��ي��ل« 

والقوى الصاعدة في العالم.  



العام؛ ومع ذلك ليس من احلكمة تعليق آمال مفرطة على  النقاش  خارج 

هذا االحتجاج. فنحن لسنا أمام ثورة ستقلب إسرائيل رأسًا على عقب. 

غير أن تصدعات النظام الصهيوني الرأسمالي جلّية ويدعو الكاتب حملاولة 

اليهود  من  املجتمع  ألبناء  أفضل  مستقبل  لبلورة  محاولة  في  توسيعها، 

والرفاهية  الغنب  وتصحيح  العدالة  من  دميقراطٍي  مستقبٍل  والفلسطينيني، 

والكرامة.

احتجاج  اإلسرائيلي«-  »الصيف  نفاع:  هشام   39
املواطنني  أربَك  القومي«  »اإلجماع  أسير 

الفلسطينيني
القضية  إلى  االجتماعي  االحتجاج  مع  حتّول  بالتزامن  أنه  املقال  يؤكد 

رقم )1( في إسرائيل، بدأ يتصاعد بني اجلماهير العربية الفلسطينية جدل 

حول املوقف والسلوك العملي مما يجري. نشيطو احلزب الشيوعي واجلبهة 

خالل  من  االن��خ��راط  رمب��ا(  )بسرعة  ق��رروا  وامل��س��اواة  للسالم  الدميقراطية 

البحث عن مكان لهم، مبفهوم فرض الوجود. بينما واصلت بقية األحزاب 

واحلركات التساؤل وسط بعض الترّدد من خالل التمّسك مبوقف مفاده، 

بهذا الشكل أو ذاك: إن قضيتنا مختلفة ويجب أن ندير احتجاجنا بوسائل 

مختلفة. وبطبيعة احلال أثار هذا جدال فلسطينيا داخليا بشأن كيفية التفاعل 

والرّد، وأفضى إلى عدة تطورات.

من  »اللجنة  تقرير  من  الرئيسة  املقاطع   49
أجل التغيير االقتصادي االجتماعي« )جلنة 
تراختنبرغ(: نحو بلورة مجتمع إسرائيلّي أكثر 

عدالة
ترجمة خاصة ألبرز مقاطع تقرير »اللجنة من أجل التغيير االقتصادي 

بعد  نتنياهو  بنيامني  اإلسرائيلية  احلكومة  رئيس  عينها  التي  االجتماعي« 

عليه.  للمصادقة  احلكومة  إلى  وق��دم   2011 صيف  في  االحتجاج  حركة 

وتشمل املقاطع التوطئة النظرية للتقرير وأهم االستنتاجات والتوصيات. 

مقابلة خاصـة  63
أفنيري:  أوري  اإلسرائيلي  السياسي  والناشط  الصحافي 

الوضع اإلسرائيلي- الفلسطيني أسوأ من األبارتهايد!
ضاهر  وبالل  شلحت  أنطوان  أجراها  التي  اخلاصة  املقابلة  هذه  في 

أب��رز  امل��خ��ض��رم وأح���د  اإلس��رائ��ي��ل��ي  الصحافي  أف��ن��ي��ري،  أوري  ي��ط��رح 

فيما  التاريخية  روايته  األسبق،  الكنيست  وعضو  السياسيني  الناشطني 

يتعلق بعدة قضايا بينها الذاكرة؛ التطورات التي أدت إلى إقامة إسرائيل؛ 

ال���دور ال��ذي لعبته احمل��رق��ة ال��ن��ازي��ة ف��ي إس��رائ��ي��ل؛ ح��رب األي���ام الستة 

الصهيونية  احلركة  فكر  على  طرأت  التي  التغيرات  1967(؛  )حزيران 

وغيرها، ويخلص إلى عدة استنتاجات منها أن حرب 1948 كانت ضد 

الشعب الفلسطيني، وأن الوضع اإلسرائيلي- الفلسطيني اآلن أسوأ من 

األبارتهايد ألنه قد يؤدي إلى تطهير عرقي، وأن أغلبية األساطير التي 

يرويها اليهود عن النكبة سخيفة.  

 

مقاالت  79
التفاوضية:  نتنياهو  إستراتيجية  مصطفى:  مهند 

املصاحلة مقابل التسوية السياسية
يقدم املقال قراءة في اخلطاب السياسي اإلسرائيلي خالل األعوام الثالثة 

األخيرة، مشيًرا إلى أن إسرائيل تتحرك وتناور سياسيا في إطار منظومتني 

السياسية  التسوية  ه��ي  األول���ى  املنظومة  نفسه:  ال��وق��ت  ف��ي  ال��ص��راع  حل��ل 

على  تفرض  بينما  الفلسطينيني،  مع  خاللها  من  التعامل  في  ترغب  التي 

الفلسطينيني التعامل معها من خالل منظومة املصاحلة. وتريد إسرائيل من 

الفلسطينيني االعتراف بها كدولة يهودية، واالعتراف بالرواية اإلسرائيلية 

بعدم مسؤوليتها األخالقية والفعلية عن مشكلة الالجئني، وبأن القدس هي 

إسرائيل  املستعدة  للتسوية  األقصى  احلد  بينما  فقط.  لليهود  مقدسة  مدينة 

األوص��ال  مقطعة  السالح،  منزوعة  دول��ة  يشمل  للفلسطينيني  تقدمها  أن 

الكتل االستيطانية والسيطرة اإلسرائيلية على غور  من خالل اإلبقاء على 

األردن.

إسرائيل«  »أرض  عمر أمني مصاحلة: حدود   89
في التوراة )دراسة توثيقية(

في  إسرائيل«  »أرض  ل�  الفعلية  التاريخية  احل��دود  أن  املقال  يؤكد هذا 

ثابتة، أي متنقلة، وأنها تغيرت،  ال� »ِمْكرا« )التوراة( كانت حدودًا غير 

إلى  ال��ت��وراة  وتفتقر  مختلفة.  ف��ت��رات  ف��ي  وتقلصت  وتوسعت  تنقلت 

التحديد الدقيق، ولو في وصية واحدة، تتصل بحدود أرض إسرائيل، 

معينة  وح���دودًا  خاصة  م��ح��ددة  ح���دودا  يفرض  واح��د  حكم  فيها  وليس 

أخرى.



قراءات  99
أمني دراوشة: إسرائيل واالحتاد األوروبي- عالقات 

وثيقة لكن محدودة الضمان
يقّدم الكاتب قراءة في كتاب "اسرائيل واالحتاد األوروبي: الشراكة 

الناعمة" للدكتور عاطف أبو سيف، والصادر عن "مدار".
باالحتاد األوروب��ي، وأثر ذلك  الكتاب عالقة إسرائيل  يتناول عرض   

على تعزيز وتثبيت الدولة اإلسرائيلية، وتقويتها عبر توقيع اتفاقيات عديدة 

للتعاون االقتصادي والعلمي واألمني والسياسي.

حتسني يقني: سياسة إسرائيل اخلارجية جتاه   105
تركيا والهند والصني وروسيا 

قراءة في كتاب: »سياسة إسرائيل اخلارجية جتاه تركيا والهند والصني 

وروسيا« 

ملؤلفيه الدكتور أمين يوسف ومهند مصطفى.

مهند عبد احلميد: تراجيديا احلب الالمقدس  111
وهي  املقري  علي  اليمني  للروائي  احلالي«  »اليهودي  رواي��ة  في  ق��راءة 

عمل تراجيدي ينتمي للقرن السابع عشر، لكنه يبدو لقارئ القرن احلادي 

املاضي  الكاتب ربط أسئلة وأجوبة  بأن  والعشرين حاضرا وفاعال،  ذلك 

وقد  املستقبل.  على  االنفتاح  ينسى  أن  دون  من  احلاضر  وأجوبة  بأسئلة 

تناول االضطهاد والنبذ والتمييز والكراهية التي تعرض لها اليهود في تلك 

احلقبة، وكشف في الوقت نفسه رفض الثقافة اليهودية لآلخر.

اإلصدارات  ألحدث  موجز  عرض  املكتبة:   121
اإلسرائيلية
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داني فيلك وأوري رام )*(

صعود حركة االحتجاج االجتماعي 

في إسرائيل وأفولها )حتى اآلن(: حتليل سوسيو- سياسي

)1(
انطلقت موجة االحتجاج االجتماعي التي اجتاحت إسرائيل في 
الرابع عشر من شهر متوز. ولم يكن هناك أفضل  صيف 2011 في 
االجتماعي،  االحتجاج  النطالقة  الختياره  الرمزي  التاريخ  هذا  من 
اليوم  هذا  ففي  الوسطى«.  الطبقة  »احتجاج  اسم  عليه  أطلق  والذي 
معلنة  »الباستيل«  الباريسية على  اجلماهير  العام 1789 سيطرت  من 

أن الطبقة الثالثة )الطبقة الوسطى( هي الشعب الفرنسي. 
احلقيقة أن أحداث صيف 2011 تذكرنا بتمرد الطالب اجلامعيني 

لم  النظام  الفرنسية؛  بالثوة  تذكرنا  مما  أكثر  فرنسا،  في   1968 العام 
يسقط، لكن اخلطاب بدأ يتّغير. على كل حال، في الفترة بني متوز 
وأيلول بدأت تظهر عشرات خيام االحتجاج، وفي نهاية كل أسبوع 
خرج عشرات بل مئات اآلالف  للتظاهر مرددين »الشعب يريد عدالة 

اجتماعية«.
كان هذا الكم الهائل من املشاركني في االحتجاجات ظاهرة غير 
تتعلق  احتجاجات  احلديث عن  لدى  إسرائيل، وخاصة  في  مسبوقة 
اإلعالمية  التغطية  ف��ي  السابقة  ه��ذه  جّتلت  كما  اجتماعية.  بقضايا 
ال��واس��ع��ة وامل��ت��ع��اط��ف��ة، وف���ي ال��ع��ن��اوي��ن ال��رئ��ي��س��ة ف��ي ال��ص��ح��ف وف��ي 
عّزز  ما  وه��و  اإلسرائيلية.  القنوات  جميع  في  االخبارية  النشرات 
ما  أم��رًا  بأن  ظني،  املتحفِّ ول��دى  االحتجاجات  مؤيدي  لدى  الشعور 

يوشك على التغير في إسرائيل.

بن  جامعة  احلكم،  وأنظمة  السياسية  العلوم  قسم  من  فيلك-  دانــي  البروفسور   )*(

غوريون- بئر السبع؛ البروفسور أوري رام، من قسم العلوم االجتماعية واإلنسانية، 
جامعة بن غوريون. ُنشر هذا املقال على موقع مجلة »نظرية ونقد«، معهد فان 
لير- القدس. صيغة مطّولة من هذا املقال ستنشر في العدد 41 من مجلة »نظرية 

ونقد« )بالعبري(.
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ش��ك��ل ارت����ف����اع أس���ع���ار امل���س���اك���ن ع���ام���اًل م���ب���اش���رًا ف���ي ان��ط��الق 
أدى  ما  كبير،  بشكل  املساكن  أسعار  ارتفعت  حيث  االحتجاجات، 
منطقة  في  املستأجرة، وخاصة  املساكن  قيمة  في  ارتفاع ملحوظ  إلى 
الشابة  تراجعت نسبة األسر  العام 1999 وحتى 2009  املركز. منذ 
التي متلك مسكنًا من 51% إلى 43%، كما ارتفعت أجور املنازل بنسبة 
عالية. وبدأت حركة االحتجاج عندما قررت طالبتان من تل أبيب، 
صوت  بعد  فيما  ستصبحان  اللتان  شابير  وس��ت��اف  ليف  داف��ن��ي  هما 
حركة االحتجاج ووجهها املعروف، نصب خيمة احتجاج في جادة 
روتشيلد في تل أبيب، وسرعان ما امتألت اجلادة بخيام االحتجاج، 

ومتت إقامة نحو 2500 خيمة احتجاج في جميع مناطق البالد.
اندلعت احتجاجات املسكن )هكذا ُسمّيت في البداية( في أعقاب 
من  كبيرة  مجموعات  )احتجاجات  إسرائيل  في  االحتجاجات  ربيع 
واألطباء؛  املعلمون  االجتماعيون،  العمال  ذلك  في  مبا  العّمال(، 
وخرج هؤالء لالحتجاج على شروط العمل واألجور غير املناسبة؛ 
وشبكات  األغ��ذي��ة  ش��رك��ات  ض��د  املستهلكني  احتجاجات  وك��ذل��ك 
التسويق الكبرى بسبب غالء السلع الغذائية؛ واحتجاجات املواطنني 
القوة  على  يسيطرون  الذين  األم��وال  رؤوس  أصحاب  ضد  القلقني 
عائدات  م��ن  األس��د  حصة  على  احل��ص��ول  إل��ى  ويسعون  االقتصادية 

املوارد الطبيعية للدولة )الغاز والنفط(. 
فقد  فقط،  إسرائيل  على   2011 صيف  احتجاجات  تقتصر  لم 
شمال  في  وفاسدة  استبدادية  أنظمة  ضد  شعبية  احتجاجات  سبقتها 
مماثلة  احتجاجات  موجة  شهدنا  كما  األوس��ط.  الشرق  وفي  إفريقيا 
في أماكن مختلفة في العالم: في الواليات املتحدة، أميركا الالتينية 
وأوروبا، وذلك في أعقاب األزمة املالية التي بدأت في العام 2008. 
هذا املزيج من حالة اإلستياء العارم في الداخل، واألجواء العاصفة 

في  اخلارج، كان احملرك ملوجة االحتجاج الكبيرة.
ك��ان��ت ه��ذه امل��وج��ة م��ن االح��ت��ج��اج��ات ف��ي ال��ع��ام 2011 العقبة 
األولى أمام النزعة النيو- ليبرالية اجلامحة التي متأسست في إسرائيل 

املاضية، تخلت  األع��وام اخلمسة والعشرين  ففي  العام 1985.  منذ 
إسرائيل عن أمناط االقتصاد الوطني التي كانت متَّبعة منذ العام 1948 
وحتى العام 1977 )نهاية حكم حزب العمل(، والتي استبدلت أمناط 
اقتصاد »اجلماعة« التي سادت حتى العام 1948. وخالل هذه الفترة 
القصيرة نسبيًا، طرأت على املجتمع اإلسرائيلي حتوالت أيديولوجّية 
املتطرف،  الرأسمالي  االقتصادي  النموذج  نحو  دفعتها  واجتماعية، 
أي األميركي، مع كل مساوئه االجتماعّية. وكانت النتيجة تفاقم عدم 
املساواة، وزيادة الضغوطات على الطبقة الوسطى، وزيادة ملحوظة 

للفقر.
وكانت معطيات الوضع االجتماعي اجلديد ال تقبل التأويل: نحو 
عشرين شركة كبرى، معظمها ذات ملكية عائلية، تسيطر اليوم على 
نحو نصف الثروة في إسرائيل؛ مؤشر جيني لعدم املساواة وصل إلى 
الثانية بني الدول املتطورة )بعد  378ر0، حيث حتتل إسرائيل املرتبة 
الواليات املتحدة التي حتتل املرتبة األولى( بالنسبة لعدم عدالة توزيع 
خمسة  كل  من  واح��د  أي   ،%21 إسرائيل  في  الفقر  نسبة  ال��دخ��ل؛ 
مواطنني، مقابل 11% في الدول املتطورة )دول ال� OECD(. وتبرز 
يعتبر  االقتصاد اإلسرائيلي  إزاء حقيقة كون  الفشل االجتماعي  حدة 
مزدهرًا نسبيًا، وأن نصيب الفرد من الناجت احمللي اإلجمالي يصل إلى 
28 ألف دوالر، أي 84% من املعدل في الدول املتطورة، و62% من 
نصيب الفرد في الواليات املتحدة، وكذلك إزاء حقيقة كون إسرائيل 
األزمة  من  األق��ل،  على   2011 العام  حتى  كبير،  بشكل  تتضرر  لم 

االقتصادية في العام 2008.
ب��ال��ب��الد ف��ي منتصف  ال��ت��ي عصفت  ل��ك��ّن م��وج��ة االح��ت��ج��اج��ات 
كان  أنه  صحيح  أيلول.  شهر  نهاية  في  خمدت  قد  كانت  متوز  شهر 
من املتوقع أن تستنفد هذه االحتجاجات نفسها، كما كان متوقعًا أن 
العام  ومطلع  األعياد  واقتراب  الشتاء،  فصل  بداية  مع  ذلك  يحدث 
من  احملتجني  جمهور  إختفاء  س��رع��ة  أن  إال  األك��ادمي��ي،  ال��دراس��ي 

الشوارع كانت مفاجئًة.   

كانت معطيات الوضع االجتماعي اجلديد ال تقبل التأويل: نحو عشرين 
شركة كبرى، معظمها ذات ملكية عائلية، تسيطر اليوم على نحو نصف الثروة 
في إسرائيل؛ مؤشر جيني لعدم املساواة وصل إلى 378ر0، حيث حتتل إسرائيل 
املرتبة  التي حتتل  الواليات املتحدة  الدول املتطورة )بعد  الثانية بني  املرتبة 

األولى( بالنسبة لعدم عدالة توزيع الدخل
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)2(
الشبان،  من  صغيرة  مجموعة  االحتجاجات  إلى  املبادرون  كان 
استمرت في قيادة االحتجاجات خالل جميع أحداث الصيف، وعلى  
رأسهم دافني ليف وستاف شابير وغيرهما. كان هؤالء من الطالب 
ت��ت��راوح  اإلع���الم،  م��ج��ال  م��ن  اجل��ام��ع��ات  م��ن خريجي  أو  اجلامعيني 
أعمارهم بني 20 إلى 35 سنة، يسكنون في األحياء اجلديدة في تل 
أبيب، والتي جتمع بني مراكز الترفيه للشباب ومراكز األعمال املالية 
مجموعتان  االحتجاج  حركة  إلى  انضمت  البداية  منذ  إسرائيل.  في 
التي  واالقتصادية  التنظيمية  القدرة  احلركة  هذه  منح  ما  تنظمًا،  أكثر 
لم تتوفر للمبادرين: االحتاد القطري للطالب اجلامعيني وعلى رأسه 
إيتسيك شمولي، وحركة »درور إسرائيل«- خريجو حركة »الشبيبة 
مة«- التي ترفع راية قَيم الريادة واملساواة والتابعة حلزب  العاملة واملتعلِّ
االحتجاج  ص��ورة  رسمت  التي  ه��ي  الثالثة  املركبات  ه��ذه  العمل. 
األشكنازي،  الوسط  حركة  بل  الوسطى،  الطبقة  احتجاج  كحركة 
أطلق  التي  الشريحة  والقومي؛ وهي  االشتراكي )سابقًا(  العلماني، 
عليها عالم االجتماع باروخ كيمرلينغ املصطلح العبري »أحوساليم«، 
وهي الشريحة التي فقدت السلطة السياسية وتصارع اآلن كي ال تفقد 

مكانتها االقتصادية.
االحتجاج  لهذا  يكن  لم  أن��ه  ال��واض��ح  من  تقدم،  مما  الرغم  على 
أن يتطور إلى هذا احلجم الضخم لوال انضمام  مجموعات أخرى، 
وبضمنها مجموعات محسوبة من األطراف االجتماعّية واجلغرافّية، 
االنتماء  أصحاب  من  وناشطون  وقيادات  بل  الدنيا،  الطبقات  ومن 
الشرقي والهوية الشرقية، مثل »الفهود السود« و«القوس الدميقراطي 
مؤقتًا  توّحدت  االحتجاجات  في  املشاركة  الفئات  جميع  الشرقي«. 
غير  مفهومًا  السياق  هذا  في  اكتسب  وال��ذي  »الشعب«،  شعار  حتت 
اعتيادي - مفهومًا اجتماعيًا جامعًا وليس مفهومًا قومّيًا- إثنّيًا. ففي 

األيام العادية، وعندما يتم احلديث في إسرائيل عن »شعب«، نفهم أن 
املقصود »الشعب اإلسرائيلي« أو »الشعب الفلسطيني«. وكانت هذه 
املرة األولى في تاريخ دولة إسرائيل التي يتم فيها استعمال مصطلح 
للنخب،  املناوئة  للدميقراطية  وك��ذات  األوس��ع،  مبفهومه  »الشعب« 
وكي يشمل مفهومًا أبعد من املفهوم القومي- اإلثني. وبالفعل، فقد 
حظيت حركة االحتجاج بتأييد شعبي. فلقد وصل التأييد الشعبي، 

بحسب االستطالعات، إلى %88.1
لكن على الرغم من توسيع مفهوم »الشعب« بقيت االحتجاجات 
ارتكزت  فقد  املقبول.  الصهيوني  القومي  اخل��ط��اب  ح��دود  حبيسة 
R - اجلمهوراني«  »العقد  على  كبير،  حد  إلى  االحتجاج،  )حركة 

نخدم  "نحن  والقائل:  ودول��ت��ه،  الشعب  بني  امُلقّنع   )publican

الدولة  على  وباملقابل  ال��ض��رائ��ب،  ندفع  للجيش،  نتجند  ال��دول��ة، 
االهتمام برفاهيتنا". وقد مت التعبير عن نقطة انطالق هذه "املعارضة 
وهو  االحتجاج  رم��وز  أحد  بواسطة  املثال،  سبيل  على  الرسمية"، 
بناية كبيرة  ال���ذي ُوض���ع على ط��ول  ال��ق��وم��ي"  "ال��ع��ل��م اإلس��رائ��ي��ل��ي 
صغيرة  فتحات  ث��الث  وفيه  وم��رم��ورق  روتشليد  شارعي  ملتقى  في 
أثار  شمولي،  خطاب  وبواسطة  منه،  تتساقط  حزن  دموع  إلى  تشير 
الذي  اجليل  إن "اإلسرائيليني  اجلدد" هم  قال  كبيرة، حيث  أصداء 
يواصل نهج الطالئعيني الصهيونيني وبناة البالد على جميع أجيالهم. 

باالضافة إلى اختتام  جميع تظاهرات االحتجاج بالنشيد القومي.
كنفيها  حتت  اجل��دي��دة"  "اإلسرائيلية  تضم  أن  املفترض  من  ك��ان 
التي لم تستسغ  القطاعات  جميع قطاعات الشعب، لكن ثمة بعض 
الشعب خ���ارح "ال��ش��ع��ب" احملتج.  أج���زاء  أب��ق��ى بعض  م��ا  ذل���ك، 
توّزع  قد  االحتجاجات  من  املوقف  أن  إلى  االستطالعات  وأش��ارت 
حسب التوّجه السياسي؛ فاملستطلعون  الذي ُيعّرفون أنفسهم باليسار 
العلماني )واملنتمون  عادة إلى الطبقات الوسطى( أّيدوا االحتجاجات 

لم يكن لهذا االحتجاج أن يتطور إلى هذا احلجم الضخم لوال انضمام  
مجموعات أخرى، وبضمنها مجموعات محسوبة من األطراف االجتماعّية 
واجلغرافّية، ومن الطبقات الدنيا، بل وقيادات وناشطون من أصحاب االنتماء 
الدميقراطي  و»الــقــوس  الــســود«  »الفهود  مثل  الشرقية،  والهوية  الشرقي 
الشرقي«. جميع الفئات املشاركة في االحتجاجات توّحدت مؤقتًا حتت شعار 

»الشعب«، والذي اكتسب في هذا السياق مفهومًا غير اعتيادي
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إلى  ع���ادة  )واملنتمني  واملتدينني  باليمني  أنفسهم  ي��ع��ّرف��ون  مم��ن  أك��ث��ر 
الطبقات الدنيا(. وقد توّزع مؤيدو االحتجاجات على النحو التالي: 
98% من مصوتي حزب العمل، 85% من مصوتي الليكود، 78% من 
مصوتي شاس، و 50%  فقط من مصوتي حزب "البيت اليهودي".2

تبرز  ل��م  اإلس��رائ��ي��ل��ي  املجتمع  م��ن  ق��ط��اع��ات  خمسة  ث��م��ة  وك���ان 
كانت  رمب��ا  ب��ل  اجل���دد«،  »اإلسرائيليون  احتجاجات  ف��ي  مبشاركتها 

معادية لها: 
الفلسطينيون مواطنو إسرائيل، والذين شاركوا في االحتجاجات 

بشكل جزئي، لكن معظمهم اعتبرها »قومية إسرائيلية« زائدة؛ 
معظمهم  اعتبر  حيث  السوفياتي،  االحت���اد  دول  م��ن  امل��ه��اج��رون 

االحتجاجات »إسرائيلية أصالنية« فائقة؛ 
علمانية«  »إسرائيلية  االحتجاجات  اعتبروا  والذين  »احلريدمي«، 

زائدة؛ 
املتدينون القوميون، الذين اعتبروا االحتجاجات »يسارية« زائدة؛ 
والقطاع األخير هم املستوطنون، الذين شخصوا امكانية التصادم 
دولة  وجود  وبني  األخضر  اخلط  داخل  الرفاهية«  »بدولة  املطالبة  بني 
أطلق  السياق  هذا  وفي  األخضر.  اخلط  خ��ارج  للمستوطنني  رفاهية 
)الضفة  والسامرة«  يهودا  في  البناء  حل:  »يوجد  شعار  املستوطنون 
مع  التماثل  ال��ع��ص��ا:  بطرفي  اإلم��س��اك  ب��ذل��ك  م��ح��اول��ني  ال��غ��رب��ي��ة(، 

الضائقة االجتماعية، وفي الوقت نفسه اقتراح حل يالئم نهجهم. 
ثمة ق��ط��اع آخ��ر ل��م ي��ش��ارك ف��ي االح��ت��ج��اج��ات بشكل ُم��ن��ّظ��م هو 
اعتبروا  ال��ذي��ن  ال��ب��ي��ض��اء«،  ال��زرق��اء  »ال��ي��اق��ات  يسمى  م��ا  مستخدمو 
االحتجاجات »مترفة- Yuppie" زائدة. وكانت نقابة العمال العامة 
)الهستدروت(، التي متثل هؤالء العّمال، قد حاولت في البداية أن 
جتد لها موطئ قدم على منصة االحتجاجات، وعندما لم تتمكن من 
ذلك انسحبت. ثم عادت إلى الصورة في شهر شباط 2012 بعدما 

خمدت جذوة االحتجاجات، وذلك عبر إضراب عّمال "التعهيد" 
)املقاولة(، والذي لم يكن ممكنا أن يحدث لوال أحداث الصيف. 

ب��ل ك��ان هدفًا  قطاع آخ��ر ل��م ي��ش��ارك ف��ي حركة االح��ت��ج��اج��ات، 
النتقاداتها، هم بالطبع نخب أصحاب رؤوس األموال في مجاالت 
في  وممثلوها  النخب  ه��ذه  ت��ف��اج��أت  فلقد  احل���رة.  وامل��ه��ن  الصناعة 
معها  تعاملوا  البداية  في  الشعبية.  االحتجاجات  شدة  من  احلكومة 
بازدراء، ثم تظاهروا أنهم فهموا الرسالة، لكنهم كانوا يعرفون منذ 

البداية أن لكل صيف نهاية.
بناء على املشهد االجتماعي املتشكل أعاله، يبدو أن "الشعب" 
ففي  الوسطى.  الطبقة  أي  ال��وس��ط،  في  ال��ذي  "الشعب"  إال  ليس 
بالنخب  الوسطى  الطبقة  اقترنت  املاضية  والعشرين  اخلمسة  األع��وام 
أي حتفظ. أصحاب  ليبرالية دون  النيو-  الثورة  وأّيدت  الرأسمالية، 

شّخص املستوطنون امكانية التصادم بني املطالبة »بدولة الرفاهية« داخل 
اخلط األخضر وبني وجود دولة رفاهية للمستوطنني خارج اخلط األخضر. 
وفي هذا السياق أطلقوا شعار »يوجد حل: البناء في يهودا والسامرة« )الضفة 
الضائقة  مع  التماثل  العصا:  بطرفي  اإلمساك  بذلك  محاولني  الغربية(، 

االجتماعية، وفي الوقت نفسه اقتراح حل يالئم نهجهم. 

 “وجه االحتجاجات”. االحتجاجات االجتماعية، 2011.                                             تصوير: أوري رام
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االقتصاد  وأساتذة  املالية"،  "شبيبة  الشباب،  من  الناشئة  الشركات 
هم فقط بعض النماذج البارزة لذلك االقتران. لم تدرك هذه الطبقة 
تقليصها.  ف��أّي��دت  ال��رف��اه  سياسة  من  املستفيدين  من  أيضًا  هي  أنها 
الطبقة نفسها تهبط  التقليصات، وجدت هذه  تنفيذ  لكن، عندما مت 
مع درجات السلم. فمع أنها تعمل أكثر، إال أنها تنجح أقل في متويل 
مثل  لها،  بالنسبة  ضمنًا  مفهومة  كانت  التي  واخلدمات  املصروفات 
الصحة والتعليم. على هذه اخللفية بدأ بعض أبناء الطبقة الوسطى، 
وخاصة الشباب األكثر تعلما في مركز البالد وفي اجلنوب والشمال 
كذلك، بدأوا ُيدركون أنه في الوقت الذي يواصلون القيام بدورهم 
في "العقد اجلمهوراني" )اخلدمة في اجليش ودفع الضرائب(، فإن 

اجلمهورية ال تقوم بدورها.
نفضت  حني  ففي  االجتماعي.  التحّول  لهذا  سياسي  جانب  ثمة 
العقد  بذلك  منتهكة  والعاملة  الوسطى  الطبقة  عن  يدها  اجلمهورية 
من  قطاعني  على  بسخاء  يدها  بسط  واصلت  بينهما،  املكتوب  غير 
الطبقة  أب��ن��اء  أن  العلم  م��ع  وامل��س��ت��وط��ن��ني،  "احل���ري���دمي"  املجتمع: 
الوسطى )العلمانيني والتقليديني( ال يعتبرون هذين القطاعني شركاء 
"احتجاجات  السياق  ه��ذا  في  )أن��ظ��روا  اجلمهوراني".  "العقد  في 
عدم  على  االحتياط  جنود  احتج  حيث   ،2012 شتاء  اخلاسرين" 
باملشاركة  خدمة "احلريدمي" في اجليش(. "احلريدمي" غير ملزمني 
أب��ن��اء الطبقة الوسطى  ن��ظ��ر  ف��ي اإلن��ت��اج وف���ي ح��م��اي��ة األم����ن. وف���ي 
الضرائب ويتمردون على  يعيشون على حساب دافعي  فاملستوطنون 
على  لون،  يشكِّ واملركز  اليسار  نظر  في  وه��م  أيضًا،  القانون  سلطة 
املدى البعيد، خطرًا على أمن إسرائيل. منذ فترة طويلة يطرح اليسار 
لتقليص  احلقيقي  السبب  بأن  والقائل  املستطرقة"،  "األوان��ي  إدع��اء 
امليزانيات  ص��رف  ه��و  األخ��ض��ر  اخل��ط  تخوم  داخ��ل  الرفاهية  سياسة 

حدة  وت���زداد  للمستوطنني.  رفاهية  دول��ة  وخلق  املستوطنات  على 
"احل��ري��دمي"  لقطاعي  امليزانيات  وتخصيص  السياسي  ال��دع��م  ه��ذا 
واملستوطنني، في ظل حكومة اإلئتالف اليميني وعلى رأسها بنيامني 
نتنياهو، وفي ظل غياب أي أفق ألمل سياسي. بل زاد هذا اإلئتالف 
من  العديد  ضرب  في  تطرفه  من   ،2011 صيف  بداية  في  احلاكم، 
اجلوانب الدميقراطية داخل اخلط األخضر. في العام 2011 وجدت 
الناحيتني  من  الزاوية  إلى  ُتدفع  نفسها  الوسطى  الطبقة  فئات  بعض 
ُيطالب  "شعب"  جتييش  إل��ى  سعت  لهذا  والسياسية،  االقتصادية 

بالعدالة االجتماعية. 
ناجحة  )وليست  محاولة  االحتجاج  حركة  جسّدت  فقد  إذن، 
أي  إسرائيل.  في  الطبقي"  "االئتالف  ب�  تغيير  إلحداث  بالضرورة( 
الرأسمالية  النخب  عن  االبتعاد  الوسطى  الطبقة  من  ج��زء  محاولة 
والعمل من أجل ذاته سوية مع الطبقات الدنيا، باالستناد إلى توّجه 
تعاضد  خللق  محاولة  مبعنى،  حداثوي.  بعد  بعد-  ما  تسميته  ميكن 

اجتماعي يتجاوز االنقسامات الهوياتية.

)3(
النتائج  إذن،  كانت،  االحتجاجات  الن��دالع  احلقيقة  األس��ب��اب 
االجتماعية الطبقية للثورة االقتصادية النيو- ليبرالية اجلارية منذ العام 
واملستوطنني  »احلريدمي«  لقطاعي  الدولة  ميزانيات  وتدفق  1985؛ 

على حساب  رفاهية املواطنني. 
في  وليس  الشوارع  في  االحتجاجات  جرت  مل��اذا  السؤال:  لكن 
املؤسسات؟ ملاذا بواسطة أدوات خارج برملانية من اخليام واملظاهرات 

وليس عبر األحزاب؟ 
في  شامل  ثقة  وعدم  البرملاني  للتمثيل  العميقة  األزمة  هو  السبب 

اجلهاز السياسي.

ناجحة  )وليست  محاولة  االحتجاج  حركة  جــســّدت  فقد  إذن، 
أي  إسرائيل.  في  الطبقي"  "االئتالف  بـ  تغيير  إلحــداث  بالضرورة( 
محاولة جزء من الطبقة الوسطى االبتعاد عن النخب الرأسمالية 
والعمل من أجل ذاته سوية مع الطبقات الدنيا، باالستناد إلى توّجه 
ميكن تسميته ما بعد- بعد حداثوي. مبعنى، محاولة خللق تعاضد 

اجتماعي يتجاوز االنقسامات الهوياتية.
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إن إحدى السمات البارزة حلركة االحتجاج هي تعريفها من قبل 
امتنع  فلقد  سياسية«.  »غير  أو  سياسية«  »ال  بأنها  أنفسهم  احملتجني 
حزب  أي  مع  التماثل  عن  بشدة  االحتجاج  حركة  باسم  املتحدثون 
وحرصوا  سياسية.  شخصيات  مع  عالقة  أية  إقامة  عن  أو  سياسي، 
أن بعضهم  ال��ي��س��ار )رغ���م  م��ع  ع��الق��ة  إن��ك��ار أي  بشكل خ��اص على 
كانوا ينتمون فعاًل إلى اليسار(، وعلى إنكار أي نية إلسقاط حكومة 
نتنياهو كما أتهمهم متحدثو اليمني. وأن تكون ال سياسيًا في السياق 
قضية  م��ن  موقف  أي  إت��خ��اذ  ع��دم  أواًل  يعني  اإلسرائيلي  السياسي 
وهي  احملتلة.  املناطق  ومستقبل  الفلسطيني  اإلسرائيلي-  ال��ص��راع 
القضية التي يتم التصنيف بناء على املوقف منها إلى يسار أو ميني في 
اخلريطة السياسية احمللية. لقد امتنع احملتَّجون )باستثناء عناصر من 
التعاطي مع هذه  الذين شاركوا في االحتجاجات( من  م  امُلنظَّ اليسار 
قضية  فبكونها  النار.  من  االقتراب  عدم  على  يحرص  كمن  القضية 
خالفية كان من العصي التعاطي معها وفي الوقت نفسه احلفاظ على 

الطابع املوّحد لالحتجاجات، أي »الشعب«.
بتغيير  لالحتجاجات  املركزية  املطالب  عرض  مت  ذلك،  من  أكثر 
سياسية.  غير  أنها  على  واالجتماعية  االقتصادية  األول��وي��ات  سلم 
وهو األمر الذي يشهد أكثر من غيره على جناح التوّجه النيو- ليبرالي  
قوانني  حتكمه  وكمجال  سياسي،  غير  أن��ه  على  االقتصادي  بعرض 
السوق العقالنية وُيدار من قبل املختصني، ويقع خارج حدود النقاش 
السياسي. وكانت رسالة حركة االحتجاج بأن املؤسسة السياسية كلها 
السياسيني  من  التوّجه  املواطنني ككل. هذا  قد خانت واجب خدمة 
م��ع��روف أي��ض��ًا م��ن ح��رك��ات اح��ت��ج��اج ف��ي دول أخ���رى ف��ي العالم. 
ولقد أشارت استطالعات الرأي العام في إسرائيل إلى أن األحزاب 

السياسية حتظى بأقل قدر من ثقة اجلمهور، وفقط نحو ربع املستطَلعني 
أعربوا عن ثقتهم بدور هذه األحزاب. كما وضع 80% من اجلمهور 
األحزاب والسياسيني على رأس سلم الفساد. كما تراجعت العضوية 
العقد األول  إلى نحو 6% في  الستينيات  في األح��زاب من 20% في 
 %85 من  االنتخابات  في  التصويت  نسبة  وتراجعت  احلالي،  للقرن 

في املاضي إلى 60% فقط في الوقت الراهن3.
ت��ع��ود ب��ع��ض أس���ب���اب أزم����ة ال��ث��ق��ة ب��ال��س��ي��اس��ة ه���ي األخ�����رى إل��ى 
الكبرى حول  توّحد األحزاب  فقد عمل  ليبرالية.  النيو-  التوّجهات 
البرنامج النيو- ليبرالي األساس على متويه الفروقات بينها، ما جعل 
عملية االختيار بينها أقل أهمية. باملقابل مت متويه الفروقات السياسية 
بني األحزاب. فبينما أعلنت احلكومة برئاسة زعيم احلزب اليساري 
األكبر أنه »ال يوجد شريك« للسالم، عملت احلكومة برئاسة زعيم 
أكبر حزب مييني على خطة أحادية اجلانب ) ألنه »ال يوجد شريك«( 
ذتها. وتعزز هذا امليل مع تشكل أحزاب  للخروج من قطاع غزة ونفَّ
وسط جتمع بني قيادات يسارية وميينية سابقة، على قاعدة أيديولوجية 
احلكومي.  االئ��ت��الف  إل��ى  متناقضة  أح��زاب  انضمام  وم��ع  غامضة، 
بني  املركزي كوسيط  دوره��ا  األح��زاب  إلى خسارة  األم��ر  وأدى هذا 
املنافسة  أم���ام  مشاعًا  السياسية  الساحة  ت��ارك��ة  وال��دول��ة،  امل��واط��ن��ني 
سياسية،  قبل  م��ا  ان��ت��م��اءات  وأم���ام  جهة،  م��ن  والتجارية  اإلعالمية 
هوياتية وجندرية من جهة أخرى. زيادة على ذلك، لم تعد النخب 
املثقفة واإلعالمية تهتم مبسائل االنتاج والتوزيع في العقود األخيرة، 
للمختصني،  فنية  اإلداري��ة مجرد مسائل  النخب  بنظر  التي أصبحت 
وال��ت��ي ي��ج��ب فصلها ع��ن ال��ت��دخ��ل اخل��ارج��ي م��ن ق��ب��ل اجل��م��ه��ور أو 

السياسيني. 

أشـــارت استطالعات الـــرأي الــعــام فــي إســرائــيــل إلــى أن األحـــزاب 
الــســيــاســيــة حتــظــى بــأقــل قـــدر مــن ثــقــة اجلــمــهــور، وفــقــط نــحــو ربــع 
املستطَلعني أعربوا عن ثقتهم بدور هذه األحزاب. كما وضع 80% من 
تراجعت  كما  الفساد.  سلم  رأس  على  والسياسيني  األحــزاب  اجلمهور 
العضوية في األحزاب من 20% في الستينيات إلى نحو 6% في العقد 
األول للقرن احلالي، وتراجعت نسبة التصويت في االنتخابات من %85 

في املاضي إلى 60% فقط في الوقت الراهن.
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اخلطاب:  مجال  في  فكان  االحتجاج  حلركة  األكبر  التجديد  أما 
العام، وتعزيز  النقاش  أي إعادة القضايا االقتصادية االجتماعية إلى 
تتجاوز  »ش��ع��ب«  جماعة  وخلق  واملجتمع،  االقتصاد  ب��ني  العالقة 
الفردانية التي متّيز الطبقة الوسطى والقطاعية التي متّيز الطبقات الدنيا، 
وتعزيز معارضة استمرار سلب احلقوق االجتماعية من املواطنني. إال 
أن هذا الفعل السياسي العظيم من تغيير اخلطاب ُعّرف من قبل قيادات 
أصابت  التي  التمثيل  أزم��ة  ألن  سياسي«،  »ال  ك�  االحتجاج  حركة 

اجلهاز السياسي لم تتح حراكا سياسيا ضمن األدوات املقبولة.
عالقتها  عبر  فقط  ليس  الالسياسية  السياسة  ه��ذه  عن  التعبير  مت 
الكنيست  )األح�����زاب،  ومؤسساتها  التقليدية  بالسياسة  السلبية 
جديدة  ايجابية  أشكال  عن  البحث  محاولة  عبر  أيضًا  بل  وغيرها(، 
العام  احل��ي��ز  حت��وي��ل  محاولة  وع��ب��ر  امل��ب��اش��رة،  السياسية  للدميقراطية 
عامل  إلى  اخليام  حتولت  وضحاها  عشية  وبني  للجمهور.  حيز  إلى 
املواطنني  آالف  عشرات  إليها  وتدفقت  وللجمهور.  لإلعالم  جذب 
املوسيقية،  الثقافية،  الفعاليات  وأقيمت  الفجر.  وحتى  الغسق  من 
الغذائية والسياسية في كل زاوية. واجتمع  فنانون، مغنون، ممثلون، 
نقاش  حلقات  في  االحتجاجات  ومشاركو  جامعيون  محاضرون، 
تتناول  أفالما  جدية حول األمور االجتماعية واالقتصادية، شاهدوا 
أنواعها،  على  احتجاجية  موسيقى  إلى  استمعوا  اجتماعية،  قضايا 
رقصوا، أكلوا، شربوا، دخنوا وصّلوا، كل حسب ذوقه ومعتقداته. 
الروك  مهرجان  وخاصة  الستينيات،  في  الطالب  مترد  البعض  تذّكر 
الضخم في وودستوك في نيويورك العام 1969، البعض اآلخر تذّكر 
د منوذجًا حليز عام مفتوح  خطابات الهايد بارك في لندن، والتي جتسَّ

جلميع ألوان الطيف.
لكن أزمة التمثيل لم تتخط حركة االحتجاج نفسها. فمنذ بدايتها 

حظيت  لالحتجاج.  احلقيقيون  املمثلون  ه��م  م��ن  س��ؤال  عليها  أل��ّح 
املجموعة الصغيرة التي بادرت إلى االحتجاجات فورًا مبكانة القيادة 
التغطية  ساهمت  التي  املكانة  وه��ي  روتشيلد«،  »مقر  عليها  وأطلق 
التي  املجموعة،  هذه  بني  األول  التوتر  برز  تشكيلها.  في  اإلعالمية 
اتَّسمت بالراديكالية من ناحية مطالبها وأسلوبها، وبني رئيس االحتاد 
القطري للجامعيني إيتسيك شمولي، والذي كان هو اآلخر من قادة 
مطالبه  ناحية  من  ومؤسساتيًا  معتداًل  ك��ان  وال��ذي  االحتجاجات، 

وأسلوبه.
وبرز التوتر الثاني بني املركز واألطراف. فلقد مت تشخيص »مقر 
روتشيلد« مع مدينة تل أبيب وطابعها النخبوي، ومع الطبقة الوسطى 
األشكنازية. أما في القدس، حيفا، وفي خيام األطراف في الشمال 
بالتمثيل  طالبت  محلية  ق��ي��ادات  ظهرت  فقد  خاصة،  اجلنوب  وف��ي 
للحوار  محاولة  جرت  البداية  في  البالد.  في  املناطق  لبقية  املناسب 
للجميع،  متثيلي  إط���ار  تشكيل  ب��ه��دف  االح��ت��ج��اج��ات  ق��ي��ادات  ب��ني 
لكنها لم تنجح. وعندما خبت حركة االحتجاج في نهاية الصيف لم 
ق��ادرًا على احلفاظ على مواصلة فعاليات  تنظيميًا  إط��ارًا  تترك خلفها 

االحتجاج.

)4(
»الشعب  هو  االحتجاج  حلركة  وامل��ع��روف  األس��اس  الشعار  ك��ان 

يريد عدالة اجتماعية«. لكن ما هو املقصود بذلك؟ 
دون  بشكل عفوي ومن  االحتجاجات  اندلعت  معلوم،  كما هو 
من  جامعات  وخريجي  جامعيني  مببادرة  وذلك  سابقة،  استعدادات 
والضغوطات  للحالة  انتقادهم  وع��دا  واإلع���الم.  السينما  مجاالت 
قيادات  لدى  تكن  لم  الشهر«،  »إنهاء  وصعوبة  اليومية،  االقتصادية 
بديل.  اقتصادي  برنامج  وال  ُمنّظمة،  اجتماعية  شريعة  االحتجاج 

أما التجديد األكبر حلركة االحتجاج فكان في مجال اخلطاب: أي إعادة 
بني  العالقة  وتعزيز  الــعــام،  النقاش  إلــى  االجتماعية  االقــتــصــاديــة  القضايا 
االقتصاد واملجتمع، وخلق جماعة »شعب« تتجاوز الفردانية التي متّيز الطبقة 
الوسطى والقطاعية التي متّيز الطبقات الدنيا، وتعزيز معارضة استمرار سلب 
احلقوق االجتماعية من املواطنني. إال أن هذا الفعل السياسي العظيم من تغيير 
اخلطاب ُعّرف من قبل قيادات حركة االحتجاج كـ »ال سياسي«، ألن أزمة التمثيل 

التي أصابت اجلهاز السياسي لم تتح حراكا سياسيا ضمن األدوات املقبولة.
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وُأعتبر  جت��دي��دًا   االحتجاج  مجرد  ك��ان  األول��ى  الثالثة  األسابيع  في 
امُلطالبة  الضغوطات  إزدادت  الوقت  مرور  مع  لكن  ذاته،  بحد  هدفًا 
استعملت  أولية  وثيقة  بلورة  وبهدف  االحتجاج.  مطالب  بتحديد 
استهلت  القائمة.  إسرائيل«  »درور  حركة  وثيقة  االحتجاجات  قيادة 
احلكومات  باتهام   )2011 آب  شهر  من  الثامن  )من  األول��ى  الوثيقة 
تعمق  اجتماعية  سياسات  باتخاذ   ،1977 العام  منذ  اإلسرائيلية، 
بتغيير  الوثيقة  املساواة وتدهور اخلدمات االجتماعية. وطالبت  عدم 
االجتماعية،  اخلدمات  توسيع  الفقر،  على  القضاء  بهدف  السياسة 
إتباع نظام ضرائبي أكثر تقدمًا، العمل في مجال العقارات من أجل 
جيل  منذ  لألطفال  املجاني  التعليم  تطبيق  املساكن،  أج��ور  تخفيض 

ثالثة أعوام وغيرها. 
الدميقراطي  االش��ت��راك��ي-  اإلط���ار  امل��ط��ال��ب على  ه��ذه  اع��ت��م��دت 
 Keynesian( الكينزي  االقتصادي  الفكر  أس��اس  وعلى  املعتدل، 
Economic Theory(. لكنها لم تتضمن مطالب لتغييرات بنيوية 

بعيدة املدى، بل مطالب إصالحية فقط.
إج��راء  ب��ض��رورة  املطالب  ه��ذه  على  رده��ا  ف��ي  احلكومة  اعترفت 
اصالحات اجتماعية معينة، لكنها ترجمت هذه املطالب إلى وجهة 

النظر النيو- ليبرالية. فعلى غرار صحيفة »دي ماركر«، والتي كانت 
من بني املساهمني املركزيني في تغيير اخلطاب العام، اّدعى  املتحدثون  
الرسميون باسم احلكومة،  أن احلل املطلوب ليس جلم الرأسمالية، 
بل تعزيز املنافسة الرأسمالية بالذات. وبالنسبة للمشاكل التي طرحها 
وهو  املركزي،  االقتصاد  إلى  ذلك  احلكومة  عزت  فقد  املختصون، 
وضد  العام  القطاع  خصخصة  لتسويغ  ع��ادة  يستعمل  ال��ذي  االدع��اء 
طلب  لتسويغ  ذل��ك  استغالل  اآلن  ومت  العمال.  نقابات  ن��ض��االت 
الكبيرة  الرأسمالية  املجموعات  سيطرة  على  القيود  بعض  ف��رض 
على عدد كبير من الشركات بواسطة الطريقة الهرمية4. تتالءم  هذه 
السياسة مع استنتاجات اللجنة التي ُعّينت قبل اندالع االحتجاجات 
لفحص مركزية القطاع االقتصادي5. على كل حال، فلقد مت حتويل 
والذي  املهيمن،  اخلطاب  منوذج  إلى  لالحتجاجات  اجلديد  اخلطاب 

يدعي أن النيو- ليبرالية ليست املشكلة، بل احلل.
االجتماعي  االحتجاج  مع  للتعامل  وامُلجّربة  املثلى  الطريقة 
النقاشات  غ���رف  إل���ى  ونقلها  ال��ش��ارع  ع��ن  ال��س��ي��اس��ة  ع���زل  ه��ي 
وجلان الفحص. وهكذا قرر رئيس احلكومة تعيني »جلنة للتغيير 
للمؤسسة،  تابعني  مهنيني  من  تألفت  االجتماعي«  االقتصادي 
تراختنبرغ.  مانويل  البروفسور  االقتصادي  اخلبير  رأسها  وعلى 
ومت توجيه اللجنة لتقدمي اقتراحات ضمن إطار امليزانية القائمة، 
مثل  امل��ي��زان��ي��ة،  ف��ي  معني  بند  م��ن  مبالغ  لنقل  طريقة  إي��ج��اد  أي 
األمن، إلى بنود اخلدمات االجتماعية. قامت اللجنة بإجراءات 
دمي��ق��راط��ي��ة م��ث��ال��ي��ة وغ��ي��ر م��س��ب��وق��ة، واس��ت��م��ع��ت إل���ى ط��ع��ون��ات 
اجلمهور، ثم نشرت تقريرها في نهاية شهر أيلول. وعقبَّت دافني 
ليف على التقرير بقولها إن اللجنة تستعمل لغة االحتجاج بهدف 
»االستهزاء بها«. أما البروفسور أفيا سفيباك فقد ادعى أن القسم 
البالغي للتقرير ُكتب بروح لغة االحتجاج، لكن القسم التطبيقي 

ال يبشر بأي تغيير.
الطبقة  نظر  وج��ه��ة  يتبنى  ألن��ه  تراختنبرغ  بتقرير  اإلش����ادة  جت��در 
املكتوب  غير  اجلمهوراني«  االجتماعي  »العقد  بخصوص  الوسطى 
يكون  وق��د  العقد.  ه��ذا  خ��رق  وبخصوص  ومواطنيها،  ال��دول��ة  بني 
اللجنة  عبرت  لقد  العقد.  هذا  ُيعّرف  الذي  الوحيد  الرسمي  التقرير 
عن متاثلها مع الشكوى األساسية حلركة االحتجاج، وهي أن اجليل 
وتتحمل  وحت���ارب«،  »تدفع  التي  الطبقة  الوسطى،  للطبقة  الشاب 

خيام االحتجاج املركزية، جادة روتشيلد، تل أبيب. االحتجاجات االجتماعية، 2011. 
تصوير: أوري رام
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واالحتياطية،  النظامية  العسكرية  اخلدمة  وع��بء  الضرائب،  عبء 
تتمتع  بينما  الدولة،  من  املناسبني  والدعم  التعويض  على  حتصل  ال 
التقرير  يتضمن  ال���دول���ة.  ب��ك��رم  ال��س��ك��ان  م��ن  أخ����رى  م��ج��م��وع��ات 
مجموعة خطوات سياسية تهدف باألساس إلى تخفيف العبء عن 
هذه املجموعة، لكن دون أي جتاوز ُيذكر للنهج النيو- ليبرالي على 
التقرير  تبنت  قد  احلكومة  أن  صحيح  الكلي.  االقتصادي  املستوى 
رسميًا، لكن من املستبعد أن تطبقه عمليًا. في نهاية املطاف، كانت 
النتيجة األساسية للجنة تراختنبرغ، هي بالذات النتيجة التي حّذرت 
القيادة الراديكالية حلركة االحتجاج منها: املماطلة في الوقت بانتظار 

تفرق االحتجاجات وتآكل املطلب الرئيس حلركة االحتجاج نهائيًا.
االحتجاج  ق���ادة  ط��ال��ب  مهنية،  حكومية  جلنة  تعيني  مقابل 
من  النقديني  الباحثني  عشرات  استجاب  وقد  ضدية.  باستشارة 
املدنية،  املؤسسات  اجلامعات،  في  واالجتماع  االقتصاد  مجالي 
البروفسور  رأس��ه��م  وعلى  املختلفة،  االجتماعية  والتنظيمات 
مهنية  طواقم  لت  وتشكَّ يونه،  يوسي  والبروفسور  سفيباك  أفيا 
مختلفة. عملت هذه الطواقم بطريقة دميقراطية مثالية في تواصلها 
خالل  من  للتغيير،  طموح  مطلب  صياغة  ومت��ت  اجلمهور.  مع 
احملافظة الصارمة على حدود اخلطاب املهني، وعدم تقدمي رؤى 

التوزيع  اإلن��ت��اج،  م��ج��االت:  ف��ي  وال  حتى  للتغيير،  راديكالية 
املفهوم  االنطالق  نقطة  كانت  احلالة  هذه  في  أيضًا  واالستهالك. 
ضمنا هي االقتصاد الكينزي، التي تدعو إلى تدخل احلكومة في 
إدارة االقتصاد وتوجيهه بهدف حتقيق النمو االقتصادي والرفاهية 

االجتماعية.

)5(
غير  حدثًا   2011 صيف  في  االجتماعية  االحتجاجات  لت  شكَّ
مسبوقًا في إسرائيل. فحتى اآلن لم يخرج مئات آالف املواطنني في 
تظاهرات حول قضية اجتماعية، وحتى اآلن لم تشارك اجلادة املركزية 
في الدولة في االحتجاجات االجتماعية بهذا الزخم، وحتى اآلن لم 
اإلعالم  قبل  اجلارف من  التأييد  بهذا  االجتماعية  االحتجاجات  حتظ 
لم   1985 العام  في  ليبرالية  النيو-  ال��ث��ورة  بداية  ومنذ  واجلمهور. 
يحدث أن حتدى مثل هذا العدد الهائل اخلطاب املهيمن على السوق 
احلرة، وفي مثل هذه القوة. في صيف 2011 سمعنا شعار »السوق 
الطبقة  ممثلو  رأس��ه  وعلى  امل��دن��ي،  املجتمع  وق��ام  ال«،  نحن  ح��رة، 
االقتصادية  املصالح  وضد  الدولة  ضد  نفسه  عن  للدفاع  الوسطى، 

للنخب الرأسمالية، الذين اختارت الدولة خدمتهم.
على الرغم من ذلك، فلقد واجهت االحتجاجات قيودا قد تعيق 

جناحها على املدى البعيد. 
وضعت  قد  االحتجاج  حركة  أن  رغ��م  الفكري:  املستوى  على 
للمرة األولى في إسرائيل مطلب العدالة االجتماعية على رأس أجندة 
املواطنني، إال أنها لم تنجح في بلورة وجهة نظر راديكالية، منهجية 
ليبرالية، واكتفت بعرض سلسلة من  النيو-  الهيمنة  وشاملة، مقابل 
سياسية  خطوات  بواسطة  ها  حلَّ ميكن  التي  االجتماعية  الضائقات 
االحتجاجات  أن  م��ن  ال��رغ��م  على  ذل��ك،  إل��ى  ب��االض��اف��ة  مختلفة. 

لت االحتجاجات االجتماعية في صيف 2011 حدثًا غير مسبوق  شكَّ
في إسرائيل. فحتى اآلن لم يخرج مئات آالف املواطنني في تظاهرات حول 
الدولة في  في  املركزية  تشارك اجلادة  لم  اآلن  اجتماعية، وحتى  قضية 
االحتجاجات االجتماعية بهذا الزخم، وحتى اآلن لم حتظ االحتجاجات 
االجتماعية بهذا التأييد اجلارف من قبل اإلعالم واجلمهور. ومنذ بداية 
الثورة النيو- ليبرالية في العام 1985 لم يحدث أن حتدى مثل هذا العدد 

الهائل اخلطاب املهيمن على السوق احلرة، وفي مثل هذه القوة.

الشعار: السوق حرة، نحن عبيد!
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لت  شكلت أحد األحداث السياسية األهم في إسرائيل، إال أنها فضَّ
التمسك بالطابع الالسياسي، وامتنعت عن الكشف عن العالقة بني 
على  تطبيقها  وبني  األخضر،  اخلط  داخل  الرفاهية  دولة  تطبيق  عدم 
العدالة  مطلب  أن  واألن��ك��ى،  األخ��ض��ر.  اخل��ط  خ���ارج  املستوطنني 
االجتماعية قد راج من خالل جتاهل عدم العدالة القومية املؤسساتية في 
مناطق السيطرة اإلسرائيلية، األمر الذي لم يتح  ملمثلي االحتجاجات 

بلورة وجهة نظر شاملة حول آفات املجتمع اإلسرائيلي. 
على املستوى التنظيمي: على الرغم من  أن االحتجاجات أثبتت 
أنه باإلمكان إيقاظ اجلمهور اإلسرائيلي من سباته، لكنها لم تؤسس 
إطارًا لتوجيه الطاقات التي مت جتنيدها بشكل متقطع إلى نشاط ُمنّظم 
بعد  نشاطاتها  ملواصلة  حتتية  بنية  وراءه���ا  تخلف  ول��م  وم��ت��واص��ل، 

الصيف. 
على املستوى السياسي: على الرغم من  جناح االحتجاجات في 
أنها  إال  واالجتماعي،  الشامل  مبفهومه  »الشعب«  مصطلح  جتديد 
لم تنجح في ترسيخه، ولم تنجح في نهاية املطاف في خلق جسور 
ت��واص��ل ب��ني امل��رك��ز واألط�����راف، ب��ني ش��ب��اب الطبقة ال��وس��ط��ى وبني 
واألط��راف  اليهودي  املركز  بني  ليس  وبالطبع  املنظمة،  العمال  طبقة 

الفلسطينية في إسرائيل.
اجلامعات  في  الدراسية  السنة  وب��دء  األعياد،  موسم  اقتراب  مع 
وتفّرق  االحتجاج  خيام  تفكيك  مت  وعندما  الشتاء،  فصل  واقتراب 
نهاية  م��ج��رد  بأنها  أنفسهم  االح��ت��ج��اج  م��ؤي��دو  واس���ى  املتظاهرين، 
سيكون  هل  لكن  لالحتجاجات.  األول��ى  املرحلة  ونهاية  البداية، 
العجلة  كانت  هل  أخ��رى؟  مرحلة  نتوقع  هل  البداية؟  لهذا  استمرار 

احملركة لسيرورة أكثر تعقيدًا؟ 
حاليًا، وخالل كتابة هذه السطور ال ميكننا أن نعرف ذلك. ففي 
باالستجابة  التي قطعتها على نفسها  الوعود  كل يوم تخرق احلكومة 
ملطالب احملتجني. وال توجد أية مفاجأة هنا، فرئيس احلكومة بنيامني 
إسرائيل. وبعد  في  ليبرالية  للنيو-  األكبر  والكاهن  النبي  نتنياهو هو 
مضي أشهر قليلة على هدوء موجة االحتجاجات، إال أنها ما زالت 
تغلي حتت األرض ولدى مئات الناشطني وعشرات التنظيمات، لكن 
دون أي جناح، حتى اآلن، في بلورة قيادة جديدة تستقطب اجلماهير 
قادة  زال  وما  الصيف.  جناحات  غ��رار  على  الوطني،  املستوى  على 
االحتجاج )في هذه املرة امرأة ورجل لوحدهما( يبحثون عن طريق 

شركة  بتأسيس  ليف  دافني  قامت  االحتجاجات.  لتجديد  جديدة 
أسهم اجتماعية؛ ستاف شابير تقود مجموعة تفكير وعمل طالبية؛ 
معتدلة على  اجتماعية  انتقادات  التعبير عن  يواصل  إيتسيك شمولي 

غرار الوسط السياسي.
العام 1985 لم  ليبرالية في  النيو-  الثورة  بداية  فإنه منذ  مع ذلك 
يحدث أن حتدى مثل هذا العدد الهائل اخلطاب املهيمن على السوق 
احلرة، وفي مثل هذه القوة. في صيف 2011 سمعنا شعار »السوق 
الطبقة  ممثلو   رأس��ه  وعلى  امل��دن��ي،  املجتمع  وق��ام  ال«،  نحن  ح��رة، 
االقتصادية  املصالح  وضد  الدولة  ضد  نفسه  عن  للدفاع  الوسطى، 

للنخب الرأسمالية، الذين اختارت الدولة خدمتهم.
السؤال املثير هو: هل سيكون لهذه الثورة تأثير على االنتخابات 
العامة للكنيست التي ستجري العام 2013؟ السياسة في إسرائيل، 
كما في الشرق األوسط عامة، غير متوقعة، وكل محاولة للتنبؤ في 
بداية العام 2012 بشأن ما سيحدث في العام 2013 هي محاولة ال 
متوز  من  عشر  الرابع  صباح  وحتى  املطاف،  نهاية  ففي  لها.  أس��اس 
تندلع  س��وف  اليوم  ذل��ك  مساء  في  أن��ه  شخص  أي  يتوقع  لم   2011

موجة اإلحتجاجات اإلجتماعية األكثر صخبًا في تاريخ إسرائيل.
شباط 2012

]مترجم عن العبرية. ترجمة: نواف عثامنة[

الهوامش
 ،2011 آب   2 بتاريخ  "واينت"  موقع  في  ُنشر  والــذي   ،10 القناة  استطالع  حسب    1
اخليام"،  احتجاجات  يؤيدون  الليكود  مصوتي  من   %85 "استطالع:  عنوان  حتت 
بتاريخ  )شــوهــد   ynet.co.il/articles/0،7340،L-4103617،00.html

.)2012/2/19
2  املصدر السابق.

اإلسرائيلية  الدميقراطية  "مؤشر   .2006 هــدار،  وياعيل  أطمور  نير  أريــان،  آشير    3
ــرات فــي اجلــهــاز احلــزبــي فــي إســـرائـــيـــل"، مــعــهــد جــومتــان واملــعــهــد  2006: تــغــّي
idi.org.il/PublicationsCatalog/Pages/ للدميقراطية،  اإلسرائيلي 
BOOK_7074/Publications_Catalog_7074.aspx )شوهد بتاريخ 

.)2012/2/23
الشركات  التي تسيطر فيها  "الهرمية" هي تلك  البنية  امللكية االقتصادية على    4
التي على رأس الهرم على الشركات التي في القاعدة بواسطة استثمارات قليلة 

نسبيًا.
5  االسم الرسمي لهذه اللجنة هو "جلنة زيادة املنافسة في السوق"، وُتعرف أيضُا 
بإسم "جلنة شاني" على اسم حاييم شاني الذي ترأسها. أقيمت هذه اللجنة من 
قبل احلكومة في شهر تشرين األول 2010، في أعقاب إدعاءات وجود مركزية كبيرة 

ملالكي الشركات، األمر الذي يضر باجلدوى االقتصادية.
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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(.
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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.



19

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".
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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[



29

هوامش
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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[
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هشام نفاع )*(

وصلت احتجاجات "الصيف اإلسرائيلي" ذروتها في شهر آب 
2011. يومها، في ثاني أسابيع ذلك الشهر، حظي يوم سبت آخر 
بتغطية تلفزيونية أقرب الى االحتفالية منه الى التقريرية الصحافية. 
القنوات التجارية أقامت لنفسها ستوديوهات داخل احلدث في قلب 
تعاطفها مع االحتجاج واحملتجني.  أن تخفي  أبيب، من دون  تل 
أن  ورمب��ا  ال��واق��ع".  "تلفزيون  ببرامج  األم��ر  شبهوا  اخلبثاء  بعض 
ساهمت  اإلسرائيلية  الوسطى  الطبقة  احتجاجات  أجواء  احتفالية 
أي  مع  بالتعاطف  عموًما،  شهير،  غير  إع��الم  مع  التناغم  هذا  في 
االقتصادي  املرّكب  وخصوصا  احلاكمة،  املؤسسة  الى  يوّجه  نقد 

)الرأسمالي( فيها..
يصّح  صورة  التالي  اليوم  في  البارزة  العبرية  الصحف  رسمت 

»الصيف اإلسرائيلي«: احتجاٌج أسير »اإلجماع القومي« 

أربَك املواطنني الفلسطينيني

تلخيصها  من  بقي  ما  األق��ل  على  لنرى  اليوم،  جيًدا  فيها  التمّعن 
وخالصاتها. وهذا سيتم إيجازه بحذر في اخلامتة. 

انتشاًرا  األوس��ع  أح��رون��وت"  "يديعوت  جريدة  ص��درت  وق��د 
ب��ع��ن��وان ي��ق��ول "دول����ة ج���دي���دة"، ف��ي ح��ني ك���ان ال��ع��ن��وان الرئيس 
أما  اجتماعية"،  ع��دال��ة  يريد  "الشعب  الرصينة:  "ه��آرت��س"  ل��� 
كتبت على صفحتها  فقد  موّثقة،  بثورّية  املعروفة  غير  "معاريف" 

األولى: "الشعب يستيقظ".
كان  اإلسرائيلي  االحتجاج  أن  مقولة  دقة  اآلن مدى  أناقش  لن 
وليًدا مباشًرا لثورات الشعوب العربية؛ ما إذا كان التقومي السنوي 
شبيه  صيف  مخاضه  م��ن  ول��د  للعرب  ربيًعا  سّجل   2011 للعام 
املناخ لإلسرائيليني، رغم الصدام التاريخي.. لكن سأكتفي بإيراد 

تفصيلني "سريعني" مرتبطني بهذا السياق:
)*(كاتب وصحافي فلسطيني- حيفـا
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األول: الدعوة التي تقارب الثورية التي خرج بها وزير إسرائيلي 
سابق، بنيامني بن اليعازر، إلى جتميد االستيطان في الضفة الغربية 
واالحتجاجات  السكن  أزم��ة  لتسوية  االستجابة  أج��ل  من  احملتلة 
احتجاجات  ب��أن  ال��وزي��ر  تقدير  ضمن  ج��اء  م��ا  وه��و  االجتماعية. 
اإلسرائيليني "متأثرة بالثورة املصرية والثورات العربية". ال بل إنه 
جتّرأ أكثر فقال: إن مليارات الدوالرات تصرف لتعزيز االستيطان 
على حساب الشباب اإلسرائيلي، محذرًا من حدوث كارثة كبيرة 
اإلسرائيليني  أن  وج��زم  إسرائيل،  داخ��ل  السكن  أزم��ة  حتل  لم  إذا 
األعمى  االنصياع  بعدم  قرارًا  واتخذوا  الشعبية"  قوتهم  "اكتشفوا 
الذي  هذا  اليعازر  بن  اإلسرائيلية.  احلكومة  في  السياسية  للقيادة 
دخل السياسة بالبطاقة األمنية، وشغل زعامة وزارة الدفاع في عهد 
"رمز األمن" أريئيل شارون، بدا كما لو أن التحّرك الشعبي جرفه 
كثيًرا فأعلن وجوب تقليص ميزانية األمن "من أجل حل املشكالت 
تشّكل "حالة طوارئ  بنظره  باتت  التي  االقتصادية واالجتماعية" 
"يديعوت  م��ع  )مقابلة   ."1948 ال��ع��ام  منذ  تعقيدًا  األك��ث��ر  ه��ي 

أحرونوت"(.
احتجاجات  ربط  أيًضا  العربي  الشباب  بعض  ثانية،  جهة  من 

اإلس��رائ��ي��ل��ي��ني ب��ث��ورت��ه، وإن ب���رز ف���ي ج��ان��ب ع��ري��ض م��ن��ه ب��اب 
ال��س��خ��ري��ة، ع��ل��ى »ت��وي��ت��ر« م��ث��ال. ب��ني ال��ت��غ��ري��دات: »امل��ظ��اه��رات 
الغاز  مل��ا  ع��ش��ان  ف��ع��ال،  فيها  السبب  ه��ي  مصر  دي  )اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة( 
نصرف  املفروض  احنا  أصل  عشان  غليت،  األسعار  عنهم  اتقطع 
ع��ل��ي��ه��م«، »احل���اخ���ام أب���و إس��خ��اء: ال��ت��ظ��اه��ر م��ح��رم ب��ن��ص ال��ت��وراة 
تبث  اإلسرائيلية  األول��ى  »القناة  اتباعها«،  عن  منهي  عربية  وبدعة 
أبيب  تل  ش��وارع  جتتاح  »املظاهرات  طبريا«،  لبحيرة  هادئًا  مشهدًا 
»اجلزيرة  اجتماعية«،  عدالة  حرية-  شعارات:هامبورجر-  وترفع 
عاجل….نتنياهو هرب….نتنياهو هرب….ثائر إسرائيلي«.. 
إلى  وم��ا  مولوتوف«  غير  من  سلمية   .. بوكيرتوف  »بوكيرتوف 

ذلك.
تستحق هاتان العّينتان، الطريفتان رمبا، أي الوزير الذي يربط 
العرب  و«امل��غ��ّردون«  بجدّية،  العربي  باحلراك  اإلسرائيلي  احل��دث 
الشباب الذين يسخرون من ذلك الربط لكنهم يؤكدونه عملًيا من 
باب قراءة الشيء في نقيضه -   قراءة في سياق عرٍب فرض عليهم 
التاريخ )باألحرى صانعوه األقوياء( أن يكونوا محصورين فعلًيا في 
سياق إسرائيلي، ومتواصلني وجدانًيا مع سياقهم العربي، والذي 

االحتجاجات حتتل العناوين الرئيسة: إسرائيل في الشارع: بالد جديدة.
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اشتّد التحامهم به حني اندلعت ثوراته.

بدء االحتجاجات واجلدل العربي الداخلي
إسرائيلية  شابة  ب��ادرت  حني  اإلسرائيلية  االحتجاجات  ب��دأت 
رمزية.  اعتصام  خيمة  في  اإلسكان  حقوق  مطلب  راي��ة  رف��ع  ال��ى 
بعض  في  لتصل  الدائرة  تتسع  أن  تتوقع  لم  ليف،  دافني  الشابة، 
طول  في  يتظاهرون  إسرائيلي  مليون  ربع  الى  االحتجاج  ذروات 
هذا  الح��ًق��ا.  إع��الم  وس��ائ��ل  لعدة  قالت  كما  وعرضها،  إسرائيل 
للعربي  مكان  ال  حّيز  في  تفاعل  إسرائيلًيا،  املسبوق،  غير  احلدث 
على  املتكافئ:  احلضور  ممارسة  احتمال  حيث  من  فيه  الفلسطيني 
»تستقبل«  املدينة  فهذه  أبيب.  تل  في  »روتشيلد«  ش��ارع  أط��راف 
العربي على هوامشها فقط، وتبتلعه )بدالالت كثيرة للكلمة( في 
هامشها الواسع العميق الذي كان مرة دّرة ساحلية فلسطينية ومدينة 

تعّج باحلياة، يافا.
اج��ت��ذب م��وض��ع احل����دث ب���األس���اس ش��ب��اب ال��ط��ب��ق��ة ال��وس��ط��ى 
عديدة،  م��ق��والت  ب��ني  م��ن  مطلبهم،  عللوا  ه��ؤالء  اإلسرائيلية. 
ن��ؤدي  نحن  ب��امل��رة:  فيها  للعربي  م��ك��ان  ال  امل��ؤس��س��ة  م��ع  مبقايضة 
هذا  حقوقنا.  ونريد  العسكرية،  اخلدمة  فيها  مبا  كلها،  واجباتنا 
اخلطاب »املدني« لكن املليء بالعسكرة ُيقصي العربي بالضرورة، 
فعلًيا ومعنوًيا. من هنا بدا الترّدد واضًحا في حسم إمكانية أن يكون 
احل��راك، في شروط  العرب ج��زًءا من هذا  الفلسطينيون  املواطنون 

بدايته.
على الرغم من اإلشكاليات األساسية، حاجج البعض أنه يجب 
فرض احلضور العربي وليس انتظار أي عرض سخي أو مترف أو 
النضال  هذا  آخ��رون:  حاجج  باملقابل  واملشاركة.  باحلضور  غيره 
ليس لنا. ألن مطلب اليهودي بالسكن يختلف مبضمونه عن املطلب 

حني يطرحه عرب. هناك شَبه شكلّي في املطلبني، فعال، لكنهما 
لعرفنا سبب اجلدل: سؤال  قليال  متّعنا  لو  من خلفيتني مختلفتني. 
في  أساسية  أرضية  –  وهي طبًعا  الى مسألة األرض  يقود  السكن 
الفلسطيني بنكهة  العربي  يترّدد صداها في ذهن  الصراع. األرض 
آذار 1976 امُلّرة: مصادرة، مواجهة، شهداء وإقصاء. لكن األمر 
مختلف متاًما لدى اليهودي، وال حاجة لإلسهاب. إًذن، كان من 
الصعب الوقوف في خندق واحد ضمن شروط االحتجاج األولية.

القضية  ال��ى  ه��ذا االحتجاج  حت��ّول  األول��ى  األسابيع  في خ��الل 
الفلسطينية بدأ اجلدل  العربية  رقم )1( في إسرائيل. بني اجلماهير 
يتصاعد حول املوقف والسلوك العملي مما يجري بتصاعد واضح. 
وقرر نشطاء احلزب الشيوعي واجلبهة الدميقراطية للسالم واملساواة 
)بسرعة رمبا( االنخراط من خالل البحث عن مكان لهم، مبفهوم 
التساؤل  واحلركات  األح��زاب  بقية  واصلت  بينما  الوجود.  فرض 
ب��ه��ذا الشكل  ال��ت��رّدد م��ن خ��الل التمّسك مب��وق��ف م��ف��اده،  وب��ع��ض 
بوسائل  احتجاجنا  ندير  أن  ويجب  مختلفة  قضيتنا  إن  ذاك:  أو 
مختلفة. بطبيعة احلال أثار هذا جدال فلسطينيا داخليا بشأن كيفية 
الصورة  غّيرت  ما  سرعان  تطورات  الى  وأفضى  وال��رّد،  التفاعل 

باجتاهني:
االجتاه األول: حني متّثل في اللجنة العامة التي قادت االحتجاج 
املتمّيز من داخل  املطلب  فلسطينيون من مؤيدي موقف رفع  العام 
ابتداء من هوامشه، وبذل اجلهود لتحقيق  هذا االحتجاج، وحتى 
روي��ًدا  روي���ًدا  اللجنة  ه��ذه  ب��دأت  وبالفعل،  الئقني.  وتأثير  متثيل 

باإلشارة عينًيا الى بعض املطالب اخلاصة باألقلية الفلسطينية.
إقامة  في  »التسوية«  متثلت  وج��دل،  ت��رّدد  بعد  الثاني:  االجت��اه 
على  فيها  التأكيد  جرى  فلسطينية،  وق��رى  مدن  في  اعتصام  خيام 
خصوصية املطالب، من خالل القول صراحة إنه يجب االستفادة 

املطلب  رفــع  األول:  اجتــاهــان،  الفلسطينية  اجلماهير  بني  بــرز 
وبذل  هوامشه،  ابتداء من  وحتى  االحتجاج،  هذا  داخل  املتمّيز من 
وجدل  تــرّدد  بعد  والثاني:  الئقني،  وتأثير  متثيل  لتحقيق  اجلهود 
متثلت "التسوية" في إقامة خيام اعتصام في مدن وقرى فلسطينية، 
إنــه يجب  والــقــول صــراحــة  املــطــالــب،  تأكيد خصوصية  فيها  جــرى 

االستفادة من هذا احلراك اإلسرائيلي العام.
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ترافق  التطّور  الى أن هذا  العام. جتدر اإلشارة هنا  من هذا احلراك 
مع اتساع احلراك العام، الذي جتاوز املركز التل أبيبي )وهو ذو طابع 
برجوازي صغير( وامتد الى أحياء فقر يهودية في بلدات إسرائيلية 

طرفية. 
بداية بلورة املوقف اجلماعي الفلسطيني برزت في شكل صياغة 
آب  )مطلع  العربية  للجماهير  العليا  املتابعة  جلنة  ع��ن  ص��در  بيان 
2011( مت التأكيد فيه على »ضرورة استغالل األجواء العامة لطرح 
مطالب اجلماهير العربية في قضايا األرض واملسكن، والتأثير على 
وخصوصية  وعمق  »متايز  على  والتشديد  االحتجاجات«،  قيادة 
تل  خيام  بها  تطالب  التي  بالرفاهية  مقارنة  العربية  اجلماهير  قضايا 

أبيب«.
وك��ان��ت جل��ن��ة امل��ت��اب��ع��ة ال��ت��ي ت��ض��م ك��اف��ة األح�����زاب واحل��رك��ات 

الفلسطينية داخل إسرائيل،  العربية  الفاعلة بني اجلماهير  السياسية 
فيه،  املمثلة  غير  أو  اإلس��رائ��ي��ل��ي  ال��ب��رمل��ان  ف��ي  املمثلة  تلك  س���واء 
أعلنت، قبل ذلك عن »اتفاق جميع مركباتها في جلسة لسكرتارية 
ال��ش��ارع  ف��ي  ي��ح��دث  م��ا  أن  على   )2011/07/28 )ي���وم  املتابعة 
في  احملتجون  به  يطالب  ما  بعض  وأن  مهم،  أم��ر  هو  اإلسرائيلي 
تل أبيب ال يتعارض مع مطالب اجلماهير العربية بل يتقاطع معها، 
تخفيض  مجرد  من  وأكبر  أعمق  هي  العربية  اجلماهير  قضايا  لكن 
أسعار الوقود واإليجارات وغيرها وحتقيق العدالة االجتماعية على 
الطريقة اإلسرائيلية، ألن القضايا التي تعاني منها، بينها العنصرية 
نتيجة  أصال  هي  األساسية،  احلقوق  من  حتى  واحلرمان  والتمييز 

سياسة تنتهجها املؤسسة اإلسرائيلية ضد العرب«.
الثقة  محدودية  عن  النابع  التخّوف  أن  ال��ى  اإلش���ارة  املهم  من 

بداية بلورة املوقف اجلماعي الفلسطيني برزت في شكل صياغة 
آب  )مطلع  العربية  للجماهير  العليا  املتابعة  جلنة  عن  صدر  بيان 
2011( مت التأكيد فيه على »ضرورة استغالل األجواء العامة لطرح 
مطالب اجلماهير العربية في قضايا األرض واملسكن، والتأثير على 
قيادة االحتجاجات«، والتشديد على »متايز وعمق وخصوصية قضايا 
اجلماهير العربية مقارنة بالرفاهية التي تطالب بها خيام تل أبيب«.

شعارات عربية... ومعنى مختلف لـ"البيت".
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في  املشاركون  ح��ّذر  فقد  ح��اض��ًرا.  ظ��ّل  الطبيعي(  ورمب��ا  )كاملتوقع 
قد  اإلس��رائ��ي��ل��ي  ال��ش��ارع  مطالب  »حتقيق  أن  م��ن  االج��ت��م��اع  ذل��ك 
يكون على حساب العرب وعلى حساب شعبنا الفلسطيني، وهي 
التخوفات التي ثبتت صحتها في وقت الحق، حني طرحت حلول 
ببناء وحدات سكنية في القدس احملتلة وفي املستوطنات كمخرج 

ألزمة السكن«.
التقوميات  بني  حصل  تقارًبا  إن  القول  ميكن  النقطة،  ه��ذه  في 
»مبادرة موحدة  يطلق  فلسطيني  ائتالف  املختلفة، حني مت تشكيل 
العربية  البلدات  جميع  ف��ي  شعبية  جل��ان  وإق��ام��ة  الشعبي  للنضال 
والساحلية التي ال توجد فيها جلان محلية« - كما وصفته »املتابعة«. 
وكخطوة أولى متت إقامة جلنة مصغرة كنواة للجنة مستقبلية أوسع 
لتنظيم العمل الشعبي. وضّمت في طاقمها رئيس اللجنة القطرية 
وأمني  جرايسي،  رامز  املهندس  العربية  احمللية  السلطات  لرؤساء 
وسكرتير  الفتاح،  عبد  ع��وض  الدميقراطي  الوطني  التجمع  ع��ام 
زكي  واملهندس  ع��ودة،  أمين  وامل��س��اواة  للسالم  الدميقراطية  اجلبهة 

اغبارية من احلركة اإلسالمية وآخرين.
ومت   2011/08/03 ي��وم  لها  جلسة  املصغرة  اللجنة   عقدت 
خاللها االتفاق على أن يقوم عوض عبد الفتاح أمني عام »التجمع« 
تكليف  الشعبي، في حني مت  العمل  وتفعيل  لتنظيم  بوضع تصور 
بها  تقدم  مطالب  ورقة  وتطوير  مبراجعة  عودة  أمين  اجلبهة  سكرتير 

رامز جرايسي وباركتها املتابعة ملهنيتها. 
ع���ق���دت س��ك��رت��اري��ة جل��ن��ة امل��ت��اب��ع��ة اج��ت��م��اع��ا آخ�����ر، ف���ي ي��وم 
2011/08/06، مت خالله مرة أخرى التأكيد على »أهمية إقامة 
إطار خاص بقضايا اجلماهير العربية يصوغ رؤية مستقبلية ويضمن 
أبيب  تل  في  النظر عما يحدث  بغض  النضال مستقبال ،  استمرار 

وعن استمرار أو توقف االحتجاجات هناك«.
التي  العملية  اخل��ط��وات  أول���ى   2011/08/11 ي��وم   وشهد 
حيث  ال��ش��ع��ب��ي،  وال��ن��ض��ال  الشعبية  ال��ل��ج��ان  تنظيم  ف��ي  جت��س��دت 
جلنة   20 نحو  ع��ن  ممثلني  مب��ش��ارك��ة  اجتماعا  املتابعة  جلنة  ع��ق��دت 
رؤساء  من  وعدد  والشمال  واملثلث  النقب  من  قائمة  عربية  شعبية 
املدن  في  البلدية  املجالس  في  وأع��ض��اء  العربية  احمللية  السلطات 
أولياء  الطالبية وعن جلنة  احلركة  )املختلطة( وممثلني عن  الساحلية 
خيام  وغيرها.  التعليم  قضايا  متابعة  القطرية وجلنة  الطالب  أمور 

واالجتماعات  واجل��دل  للقاء  مواقع  الى  حتولت  العربية  االعتصام 
أطلقت حراًكا  فقد  التفاوت  من  الرغم  والثقافية. وعلى  السياسية 
على مستويات محلية، عدد من التظاهرات والوقفات االحتجاجية 

املطلبية احمللية.

قراءات عربية
بشأن  ومواقف  ق��راءات  الفلسطينية  العربية  اجلماهير  ممثلو  قّدم 

االحتجاج. 
بركة  محمد  النائب  وص��ف  اإلس��رائ��ي��ل��ي  للبرملان  جلسة  ففي 
)اجلبهة الدميقراطية للسالم واملساواة( املطالب التي رفعها الناشطون 
الفلسطينيون في خيمة االحتجاج في بلدة جلجولية )املثلث(. فقال: 
كانت جلجولية متلك أكثر من عشرين ألف دومن في العام 1948. 
وكل ما تبقى لها بعد موجات املصادرة أقل من 1800 دومن. واآلن 
يريدون مصادرة 700 دومن من هذه األراض��ي. هل تعلمون ألي 
غرض؟ هل بإمكان احد التكّهن؟ هل هو من اجل بناء شقق لألزواج 
الشباب؟  لتشغيل  صناعية  منطقة  بناء  أج��ل  م��ن  ه��و  ه��ل  الشابة؟ 
إسرائيل! في  القطارات  لسلطة  بناء كراج  يريدون  إنهم   طبعا ال.  
بركة طالب "بوضع األمور على الطاولة: سؤاال السالم والعدالة 
االجتماعية مرتبطان. وسؤاال املساواة القومية والعدالة االجتماعية 
بعضها  مرتبطة  والدميقراطية  وامل��س��اواة  السالم  وأسئلة  مرتبطان. 
ب��ب��ع��ض، وه���و س���ؤال واح����د. ف��ي ه���ذه األي����ام يعملون ف��ي خيام 
العفوية  احلركة  لتحويل  املطالب  وصياغة  بلورة  على  االحتجاج 
أني  احلقيقة  واض��ح��ة.  عينية  اه��داف��ا  حتمل  ح��رك��ة  إل��ى  امل��ب��ارك��ة، 
االحتجاج  وه��ذا  الظاهرة  ه��ذه  ومباركة  بتحية  البداية  في  أرغ��ب 
الشعبي واالجتماعي الواسع الذي يجمع بني كل طبقات املجتمع 
من مركز البالد الى أطرافها، يهودا وعربا، من الطبقات الوسطى 
تشمل  ان  يجب  االح��ت��ج��اج  ح��رك��ة  مطالب  الفقيرة.  والطبقات 
العرب )...( توسيع مسطحات البناء ومناطق نفوذ القرى العربية 
العرب  املواطنني  لقضايا  حلول  وضع  أو  االختناق  من  تعاني  التي 
في النقب، حيث لم يصل السكان هناك الى شقة مستأجرة أو بناء 
 مرخص امنا يناضلون على مجرد االعتراف بتجمعاتهم السكنية".
قطاعات  تواجه  التي  املشاكل  في  "تباين  وج��ود  إل��ى  بركة  وأش��ار 
وعرب  يهود  او  مختلفة  جغرافية  مناطق  وفق  أو  املختلفة  السكان 
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النضال  لكن  العلمانيني،  ل��دى  او  املتدينني  ل��دى  العائلة  حجم  او 
يجب ان يستند على رؤية دميقراطية ذات آفاق واسعة بحيث تكون 
قادرة على الربط بني السالم والعدالة االجتماعية وبني املساواة وبني 

العدالة االجتماعية".
الدميقراطي(  الوطني  النائب د. جمال زحالقة )التجمع  شارك 
سخنني  خيمة  وبينها  االحتجاج،  خليام  املتواصلة  النشاطات  في 
)اجلليل(. ورأى في كلمته أن "القضية في الشارع اإلسرائيلي هي 
إنسان على  نؤكد على حق كل  نحن  اجتماعية،  اقتصادية  مشكلة 
املطلب.  هذا  حول  نقاش  أي  هناك  وليس  معقول،  بسعر  مسكن 
الفلسطينيني  املوقف". وعن خصوصية مطالب  ندعم هذا  ونحن 
أشار زحالقة: "عندما نقول لنا حق في املسكن نصطدم بحاجزين 
اقتصادي وسياسي أيديولوجي صهيوني، فسياسة التخطيط ليست 
سياسة متييز فحسب، وهذه تصيب قسما من احلقيقة، إذ أن السياسة 
العربي، بل تستهدفه  اإلسرائيلية هي عدائية، ال متيز ضد الوجود 
وحتاصره". ووجه رسالة الى قيادة حركة االحتجاج اإلسرائيلية، 
يعرف قضية  املهجرين. فكل من  إعادة  أهم مطالبنا  بالقول: "إن 
املهجرين، يعرف أنه في كل بلد تقريبا يعيش مهجرون، وال يوجد 

لهم أرض يبنون عليها".
كما أشار إلى مشكلة القرى التي ترفض السلطات اإلسرائيلية 
االعتراف بها، وقال "هناك مشكلة أخرى هي القرى غير املعترف 
ستهدم  أنها  يعرفون  ألنهم  للهدم،  سلفا  معدة  بيوتا  يبنون  إذ  فيها 
ولذلك ال يستثمرون الكثير في بيت سيهدم )...( نحن من خالل 
طبيعة  أن  على  ونؤكد  املسكن،  في  حقنا  على  نؤكد  اخليام،  هذه 
معركتنا مزدوجة؛ اقتصادية اجتماعية من ناحية نتيجة الفقر، ومن 
ناحية أخرى هي سياسية أيديولوجية نتيجة سياسة حكومية ممنهجة 

ومبرمجة ضد املواطن العربي".
 حاول رئيس »جلنة املتابعة« محمد زيدان في الفترة نفسها )مطلع 
اجتماع  خ��الل  ف��ق��ال  »س��ي��اق��ني«.  ف��ي  القضية  وض��ع   )2011 آب 
لسكرتارية اللجنة: »نحن منذ وجودنا داخل إسرائيل وحتى اليوم 
نضالنا لم يتوقف )...( وحتى الثورات العربية مستمدة من نضال 

اجلماهير العربية في البالد "، حسب تقديره. 
وبلهجة أكثر براغماتية أضاف: "يجب أن نضع هدفا واجتاها، 
ونقوم بعرض مشاكلنا اخلاصة،  وإذا كانت هناك مطالب متشابهة 

أه��داف  من  إن  النجاح.  أج��ل  من  تعاون  في  فسنكون  اليهود  مع 
داخل  الفلسطينية  العربية  اجلماهير  نضال  تنظيم  املقترحة  اللجنة 
واملسكن،  األرض  ف��ي  حقوقها  ان��ت��زاع  أج��ل  م��ن  األخ��ض��ر  اخل��ط 
وكافة  والتهميش،  واإلقصاء  العنصري  التمييز  أشكال  كافة  وضد 
على  والتضييق  األرض  ونهب  البيوت  كهدم  العدائية  املمارسات 
املواطنني العرب وبلداتهم ومنعها من التوسع والتطور الطبيعي في 
والثقافية  والتعليمية  واالقتصادية  العمرانية  احلياة،  مجاالت  كافة 

والهوية القومية".
في  املمثلة  )غير  الشمالي  الشق  اإلسالمية  احل��رك��ة  ترغب  ل��م 
ال��ب��رمل��ان اإلس��رائ��ي��ل��ي( ف��ي ال��ب��ق��اء ب��ع��ي��ًدا ع��ن ه��ذا اجل���دل، فشارك 
في  التموضع  رفض  تأكيد  مع  ولكن  االحتجاج  خيام  في  ممثلوها 
"احلركة"  باسم  الناطقة  الصحيفة  في  الصحافي  ال��ع��ام.  احل��راك 
أن "ه��ذه  ال��ف��ح��م،  أم  ف��ي  اج��ت��م��اع  ف��ي  احل��ك��ي��م مفيد رأى،  ع��ب��د 
هدمتها  )ق��ري��ة  العراقيب  م��ن  ال��ق��ادم  ال��ص��وت  على  لنؤكد  ف��رص��ة 
ال��س��ل��ط��ات اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة م����راًرا ف��ي ال��ن��ق��ب( وال��ص��وت ال��ق��ادم من 
املوجود  والنضال  مختلفة  املعركة  ه��ذه  في  املنطلقات  أبيب.  تل 
على  ال��ص��راع  ب��أن  منيز  أن  يجب  نضالنا.  ليس  ه��و  أب��ي��ب  ت��ل  ف��ي 
املواطن  ان  حيث  اليهودي  ال��ى  العربي  املواطن  من  يختلف  احل��ق 
أبيب يصارعون  تل  بينما في  احلياة  النقب يصارع على  العربي في 
له  فكل  األم��ري��ن  ب��ني  ال��دم��ج  ل��ذل��ك ال ميكن  احل��ي��اة  على مستوى 
واح���دا". صوتا  يكونا  أن  ميكن  ال  صوتني  وإن  وأه��داف��ه   مطالبه 

اإلسرائيلي(  البرملان  في  )املمثلة  اجلنوبية  اإلسالمية  احلركة  قدمت 
طرًحا مختلًفا عن زميلتها الشمالية. ففي اجتماع خيمة االعتصام 
مسعود  النائب  "اجلنوبية"  ممثل  ق��ال  )اجلليل(  ال��ك��روم  مجد  ف��ي 
غنامي: "إن أزمة السكن واألرض في مجد الكروم هي أفضل مثال 
هنا  فاملأساة  العربي،  املجتمع  كل  منها  يعاني  التي  لألزمة  ومن��وذج 
كبيرة ألن مجد الكروم من أكثر البالد اكتظاظًا في إسرائيل، وحدود 
خريطتها الهيكلية ال تتجاوز 1400 دومن منذ العام 1979، حيث 
احلياتي  واالم��ت��داد  الطبيعي  التزايد  اآلن  إل��ى  السلطات  تتجاهل 
ترسل  الهيكلية  اخلريطة  توسيع  من  وب��داًل  الكروم،  مجد  ألهالي 

أوامر بهدم البيوت".
وحول مسألة اخلصوصية واملشاركة في االحتجاج العام، أشار 
األرض،  بأزمة  متعلقة  لدينا  السكن  "أزم��ة  محورين:  الى  غنامي 
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الدولة  قيام  منذ  العرب  أراض��ي  م��ص��ادرة  هو  األزم��ة  ه��ذه  وسبب 
نبني  على يد السلطات اإلسرائيلية، بحيث لم يبق من األرض ما 
"امتداد  أن  إل��ى  أش��ار  وكذلك  وأح��ف��ادن��ا"،  أبنائنا  مستقبل  عليه 
هو  العربية  وامل��دن  للقرى  إسرائيل(  في  )العامة  االحتجاج  حركة 
لدينا،  واألرض  املسكن  أزمة  لعرض  استغالله  يجب  إيجابي  أمر 
األرض  مل��ع��ارك  النضالية  ال��ق��وى  وجت��دي��د  الهمم  لشحذ  مهم  وه��و 

واملسكن".
ناشطني  نظر  م��ن وجهة  األم���ور  ال��الف��ت تسجيل رؤي��ة  م��ن  هنا 
البلدات العربية، وفًقا ملا  مبادرين في عدد من خيام االعتصام في 

قالوه في اجتماعات ولوسائل إعالم عربية. 
وقال محمد حيادري من اللجنة الشعبية في سخنني: "اللجان 
بالتنسيق مع السلطات احمللية. أحيانا تتفق وأحيانا  الشعبية تعمل 
أخ����رى ال ت��ت��ف��ق. وال��ش��ع��ار ال����ذي ي��ج��ب ان ن��رف��ع��ه ه���و ال��ع��دال��ة 

االجتماعية للعرب وليس فقط لليهود". 
سميح أبو مخ من اللجنة الشعبية في باقة الغربية )املثلث( قال: 
"سياسة احلكومة هي سياسة ممنهجة ضد العرب. ونحن ليس لدينا 

أي مشكلة باالحتاد مع النضال اليهودي من اجل حياة أفضل". 
حتدث الصحافي رجا زعاترة عن خيمة االحتجاج في حي وادي 
صادق  تعبير  هي  اخليمة  "ه��ذه  حيفا:  مدينة  في  العربي  النسناس 
ومباشر عن نصيب عرب حيفا من مأساة جماهيرنا كلها في قضايا 
األرض واملسكن، وهي في الوقت ذاته خيمة لها بوصلة واضحة، 
تسعى للشراكة الكفاحية مع سائر اخليام في املدينة والبالد وتسييس 
هذا االحتجاج، وكذلك مع اخليام في مدن الساحل األخرى وفي 

القرى واملدن العربية".

درب طويلة
احتجاج  درب  أن  تراختنبرغ«،  »جلنة  تقرير  ص��دور  مع  اّتضح 
نتنياهو  بنيامني  سعادة  ع��دا  ففيما  طويلة.  ت��زال  ال  املفّككة  اخليام 
األلسن. على  واخليبات  االن��ت��ق��ادات  حتتشد  بالتقرير،   وأشباهه 
لقد مت تفكيك ما قد يعلق في الذاكرة بوصفه ال� "املخّيم الصيفي" 
مبكًرا،  قبل أن يصل إلى احلد األدنى من التسييس، وقبل أن تنفتح 
الرغم من  املواطن وحقوقه. على  للعربي  فيه كّوة سياسية حقيقية 
هذا، فسيظّل من غير اجلدّي التعاطي مع األمر وكأنه حدث عابر، 
ث��ورّي  سياٍق  في  م��ا،  مبعنى  انطلق،  اإلسرائيلي  التحّرك  أن  ذل��ك 
يتجاوز  التي  األول��ى  امل��رة  رمب��ا  يشّكل  وه��و  العالم.  أده��ش  عربي 
اإلسرائيلي فيها اجلدران مستلهًما حتّركه )سواء أقّر بذلك اليوم، أم 

ال( من أعظم مأثرة للشعوب العربية في العصر احلديث.

هذا ليس حدًثا عادًيا في مؤسسة وأيديولوجيا قامت على مسّلمة 
انحطاط العربّي، املنحّطة بذاتها. فقد وقف شباب الطبقة الوسطى 
كانت  أن  بعد  ثورتهم،  على  مصر  شباب  ليحسدوا  اإلسرائيلية 
بينهما.  وما  واملتخلف  اإلرهابي  بني  تتراوح  لديهم  العربي  صورة 
اليوم يجب التفكير بفرضّية أن هناك رّجة حقيقية حدثت في طبقات 

الوعي اإلسرائيلي املنغلق، وبفضل ثورة شعوب العرب بالذات!
عربية  ال��دع��وة ألخ��ذ مساحة سياسية  ب��ني  ذل���ك،  غ��ض��ون  ف��ي 
جدّية في هذا االحتجاج وبني القول بال جدواها )بل ضررها لدى 
امُلغالني( – ظّل املواطنون العرب بحاجة لالنضمام إلى االحتجاج 
ل��ي��س إلق��ن��اع احل��ك��وم��ة مبطالبهم وح��ق��وق��ه��م، ب��ق��در م��ا ه��و إق��ن��اع 

احملتجني أنفسهم بقضيتهم. 

لدى  تداعيات  ببيت  اليهودي  مطالبة  تثير  كالسكن،  قضية  في 
العربي. البيت في هذه البالد أكبر من مجموع مركباته! وقد تتقافز 
في الذهن ومضات: بيت، أرض، مصادرة، هدم بيوت، خنق بلدات، قرى 
 - “السياسة”  وسيالمس  نكبة..؛  وحتى  استيطان  احتالل،  مهّجرة، 
تلك التي يتفاداها كثيرون ومختلفون.. وحتى لو جتاوزنا كل ذلك 
يصّر  ظّل  اجتماعي  احتجاج  كان سيصل  أين  السؤال:  نتجاوز  فلن 

على رفض ربط نفسه بالسياسة?
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بينما  احل��ك��وم��ة،  ي��واج��ه  ك��ان االح��ت��ج��اج اإلس��رائ��ي��ل��ي  عملًيا، 
االحتجاج العربي يواجه االحتجاج اإلسرائيلي، مع انه ُيفترض - 
مدنًيا - أن يكون جزًءا منه. ولكن ما العمل، هذه هي إسرائيل! 
أصاًل  بعد ألنها  فيها  املدني  املدماك  ُينَب  ولم  السّتني  جت��اوزت  دولة 

مبنّية باملقلوب..
لدى  تداعيات  ببيت  اليهودي  مطالبة  تثير  كالسكن،  قضية  في 
البالد أكبر من مجموع مركباته! وقد  البيت في هذه  العربي. ألن 
هدم  مصادرة،  أرض،  بيت،  ومضات:  الذهن  في  تتقافز  ت��روح 
وحتى  استيطان  اح��ت��الل،  مهّجرة،  ق��رى  ب��ل��دات،  خنق  ب��ي��وت، 
في  ح��ل  فكّل  كالدومينو.  ال��ذاك��رة  ف��ي  املفاهيم  تتداعى  نكبة.. 
احلزن  تثير  قطعة من أرض وبالد  بالضرورة  السياق سيالمس  هذا 
التي  تلك   - "ال��س��ي��اس��ة"  سيالمس  ال��ع��رب��ّي؛  ل��دى  واالن��ت��ف��اض 

يتفاداها كثيرون ومختلفون..
التعليم  قضية  ف��ي  يتمحور  ال��ت��ح��ّرك  ك��ان  ل��و  رمب��ا  للتوضيح: 
ال��ث��ان��وي أو اجل��ام��ع��ي وزي����ادة م��ي��زان��ي��ات��ه، ل��ك��ان احل��ض��ور العربي 
تلخصت  ط��امل��ا  صحيًحا  سيظل  ه��ذا  حتى  ول��ك��ن  س��الس��ة.  أك��ث��ر 
التحّرك  ك��ان  ل��و  مت��اًم��ا  ف��ال��ص��ورة ستختلف  مب��ي��زان��ي��ات.  امل��ط��ال��ب 
 م���ن أج����ل ت��غ��ي��ي��ر م��ن��اه��ج ال��ت��ع��ل��ي��م، وخ���ص���وًص���ا م����ادة ال��ت��اري��خ!

أي��ن سيصل احتجاج  ال��س��ؤال:  نتجاوز  ذل��ك فلن  ك��ل  ل��و جت��اوزن��ا 
كأنه  األم��ر  يبدو  بالسياسة؟  نفسه  رب��ط  يرفض  ي��زال  ال  اجتماعي 
األم��وال  ه��ذه  أم���وال؛  ال��ى  السكن يحتاج  أزم��ة  أحجية. ألن حل 
فمن  وزارات؛  على  مقّسمة  امليزانية  امليزانية؛  من  أخذها  يجب 
التعليم؟ من الصناعة؟  أي وزارة تؤخذ األموال؟من الصحة؟ من 
نطالب  م���آلن؟ )"ن��ح��ن  بفم  اجل���واب  اجل��ي��ش؟ وم��ن سيقول  م��ن 
احلكومة مبا يحظى باإلجماع القومي فقط"، عّلق برنامج "إيرتس 

لقد ظهر في الصورة العامة أن املواطنني الفلسطينيني، رغم التباينات 
قضايا  في  اإلسرائيلي  االحتجاج  استثمار  بوجوب  مقتنعون  التكتيكية، 
املواطنة  مع  التعاطي  شكل  على  هذا  يدل  ما،  مبعنًى  عينية.  اجتماعية 
وعي  هناك  إسرائيل.  داخــل  الفلسطينيني  هوية  في  املدني  املركب  مع  أو 
واليهودي  الفلسطيني  يقف  أن  في  العبث  حد  تصل  قد  التي  للصعوبة 
اإلسرائيلي في نضال له عالقة بــاألرض، بكون األول تعّرض لنهب أرضه 

من قبل املؤسسة، بينما حظي الثاني بها من املؤسسة نفسها.

نهديرت" اإلسرائيلي الساخر!(.
إسرائيلّيته.  في  متأصلة  كانت  االحتجاج  إشكاليات  إح��دى 
متاًما  اجلميع  يعرف  م��ا  ق��ول  م��ن  اخل��وف  احلقيقة؛  م��ن  اخل��وف  إن��ه 
امليزانيات  نحو محارق  اإلش��ارة  أزمته؛ اخلوف من  في  السبب  أنه 
فهذا  ُتقتطع من َجيب اإلسرائيلي، من أجر عمله وضرائبه.  التي 
ال��ذي  االستيطاني  اجل���دار  بعد  م��ا  إل��ى  االل��ت��ف��ات  ي��خ��اف  املجتمع 
البصر  وض���وَح  عنه  حجب  لكنه  ال��ش��ّر،  عنه  سيصّد  إن��ه  ل��ه  ق��ال��وا 
فيعزف  اخل��وف  على  له  يعزفون  هم  اخل��وف..  فأدمن  والبصيرة، 
)حني  بالتفّهم!  نحن  ونطال�َب  خوفه،  في  وميعن  السياسة  عن  هو 
ُسئل الشاعر محمود درويش مرة خالل ندوة في باريس عن خوف 

اإلسرائيليني، رّد بالقول: إن خوفكم هذا يرعبنا..(.
حتى يكون لالحتجاج ما بعده وال ينتهي كمخّيم صيفي عابر، 
االحتالل  أن  بحقيقة  اإلق��رار  يرفض  من  إّن  بطالقة:  القول  يجب 
ال  شخص  هو  العام،  امل��ال  معظم  تصادر  والعسكرة  واالستيطان 
ميكن الوثوق بقدراته التحليلية البسيطة وال مبواقفه كشريك في أّي 
للدموع  ومسيال  مأساوًيا  سيكون  املطاف  خامتة  ففي  ك��ان.  نضال 
اجلليل  تهويد  تعميق  مفاده  "ح��ّل"  ال��ى  اجلهود  كل  بعد  ال��وص��وُل 
والنقب حلّل أزمة سكن شعب إسرائيل.. فأكثر ما يخشاه املرء هو 
أن يالقي في نهاية الطريق نفسه مع أفيغدور ليبرمان ببسمته الصفراء 
املقيتة وهو يهتف معه من أجل حقوق السكن ولكن شريطة إعالن 
الوالء لدولة اليهود.. وهل يضمن أحٌد أال توافق غالبية إسرائيلية 
مع ليبرمان، بدعوى ضرورة احترام البقرة املقدسة.. أقصد يهودية 

الدولة؟
رغم  الفلسطينيني،  املواطنني  أن  العامة  الصورة  في  ظهر  لقد 
االح��ت��ج��اج  اس��ت��ث��م��ار  ب��وج��وب  مقتنعون  التكتيكية،  ال��ت��ب��اي��ن��ات 
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على  هذا  يدل  ما،  مبعنًى  عينية.  اجتماعية  قضايا  في  اإلسرائيلي 
شكل التعاطي مع املواطنة أو مع املركب املدني في هوية الفلسطينيني 
داخل إسرائيل. هناك وعي للصعوبة التي قد تصل حد العبث في 
عالقة  ل��ه  ن��ض��ال  ف��ي  اإلس��رائ��ي��ل��ي  وال��ي��ه��ودي  الفلسطيني  يقف  أن 
باألرض، بكون األول تعّرض لنهب أرضه من قبل املؤسسة، بينما 
حظي الثاني بها من املؤسسة نفسها. مع ذلك فقد بدا أنه باإلمكان 
البناء،  مخططات  تسهيل  محددة:  قضايا  في  نظرًيا  ولو  التمحور 
وتطوير،  ببناء  تسمح  التي  احمللية  السلطات  نفوذ  مناطق  توسيع 
تسهيل في قروض اإلسكان، رفع مطلب اإلسكان الشعبي املمّول 

من األموال العامة، وما شابه.
التي تعرقل  مع ذلك، ميكن اإلشارة الى عدد من اإلشكاليات 

تطبيق هذا التعاطي مع هذا االحتجاج العيني:
الصيف . 1 في  االجتماعي  احل��راك  رقعة  اتساع  من  الرغم  على 

األخ���ي���ر، م��ن ن��اح��ي��ة ج��غ��راف��ي��ة وك��ذل��ك م��ن ن��اح��ي��ة ال��ش��رائ��ح 
االجتماعية التي انضمت إليه، ظل الصوت الطاغي هو صوت 
املتدينة  غير  )أو  العلمانية  اإلسرائيلية  الشابة  الوسطى  الطبقة 
التعريف بدقة(. األمر انعكس في  على األقل، نظًرا لصعوبة 
من  واض��ح:  تناقض  في  وقعت  التي  ولغته  التحرك  أساليب 
لكنها  »اجلميع«،  لتضم  مفرداتها  وتعميم  توسيع  أرادت  جهة 
أسرة  فمطلب  املختلفة.  املجموعات  احتواء  في  هنا  أخفقت 
أس��رة  مطلب  لغوًيا  يشبه  السكن  بحقوق  أبيب  ت��ل  ف��ي  شابة 
يناضل  ال  بينهما.  شاسعة  الفجوة  لكن  الناصرة،  في  عربية 
أهل الناصرة من أجل خفض األجور كمطلب أول، بل إنهم 
املدينة  رقعة  بتوسيع  يطالبون  إنهم  قبل- هذا!  ما-  مرحلة  في 

وتخصيص أماكن لبناء الشقق. نقطة االنطالق مختلفة متاما.
في . 2 ُبعد  عن  املشاركة  أو  في  االنسجام  إلى  الفلسطينيني  ه  توجُّ

هذا احلراك، سيظل محدوًدا طاملا لم يكن هناك موقف موّحد 
متفق عليه. هنا ال ميكن تقسيم احلالة الى »مؤيدي التعاون مع 
راسخة  قومية  بنية  هناك  ألن  متحّفظني،  وبني  يهود«  مواطنني 
العرب  منها  يعاني  التي  االجتماعية  القضايا  خلصوصية وحّدة 
قومي  متييز  لسياسة  مباشرًا  نتاًجا  لكونها  باليهود، وهذا  قياًسا 
تقّر بها جميع التيارات بني املواطنني الفلسطينيني. وعلى الرغم 

من صياغة بيان »باحلد األدنى« ظلت األمور خاضعة لتجاذبات 
حزبية لم تخل من مناكفات أبعدت اجلدل عن »املهم« الى ما ال 

يرقى إليه من أهمية.
الشابة . 3 الفلسطينية  الشرائح  ل��دى  واض��ح  ت��ردد  وج��ود  لوحظ 

املشهد مرسوًما  فبدا  احل���راك.  ه��ذا  ف��ي  اخل��اّلق��ة  امل��ش��ارك��ة  ف��ي 
باملشاركة  مما  أكثر  امل��ؤط��رة،  والسياسية  احلزبية  باملجموعات 
عديدة،  س��ؤال  عالمات  النقطة  ه��ذه  تفتح  الشابة.  العضوية 
لكن ما يهمنا منها في هذا السياق، هو القصور احملتمل خلطاب 
األحزاب واحلركات السياسية في محاورة األجيال الشابة على 
قضاياها األساس – ومسألة البيت وحقوق السكن هي منوذج 

قوي لهذه القضايا.
عالقة . 4 يحكم  ال��ذي  القوي  االغ��ت��راب  جتاهل  املجدي  غير  من 

ميكن  ال  أن��ه  بحيث  اإلسرائيلية،  باحلالة  الفلسطيني  املجتمع 
الفعالة  املشاركة  ال��ى  الوضع  ه��ذا  من  "امليكانيكي"  االنتقال 
حقوق  عالنية  يحترم  ال  بعضها  واسعة،  إسرائيلية  شرائح  مع 
عن  يختلف  ل��الس��ت��دراك،  وه���ذا،  الفلسطينيني.  امل��واط��ن��ني 
نضاالت  في  تقدمية  أو  يسارية  سياسية  مجموعات  مشاركة 
اجلميع، كونه جمع  احل��راك جديدا على  كان هذا  رمبا  معينة. 
بعنوانها(،  )ول��و  واح��دة  قضية  حول  ومختلفة  عديدة  شرائح 
الفلسطينيني  بني  الفاعلة  واألح��زاب  احلركات  ستحسن  وهنا 

صنعا لو استخلصت العبر املالئمة واملجدية في هذا السياق.
القطرية . 5 الهيئة  ف��ي  ش��اب��ني  فلسطينيني  عضوين  متثيل  مت  لقد 

العليا للحراك االجتماعي في إسرائيل، وهو األمر الذي جاء 
مواقف  ع��ن  ه��ذا  أثمر  وق��د  وض��غ��وط.  ونقاشات  جهود  بعد 
املجتمع  إلى قضايا ذات خصوصية لدى  تصريحية تشير عينًيا 
الشبابي  احل��ض��ور  تقوية  إل��ى  يحتاج  األم��ر  ه��ذا  الفلسطيني. 
راديكالية،  أكثر  بشكل  املطالب  طرح  صعيد  على  الفلسطيني 
فاملسألة خاضعة لهذه الضغوط وهكذا تتبلور األمور. كذلك، 
الدعم  وكسب  لطرحها  واضحة  مطالب"  "ورق��ة  صياغة  فإن 
لها، سواء على مستوى احلراك نفسه، أو في مرحلة التفاوض 
حقيقية،  نقاط  كسب  حتقيق  شأنها  من  املؤسسة،  مع  الالحقة 

مبعنى جتاُوز مسألة تسجيل املوقف إلى حتصيل إجناز.
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صدر عن "مدار".......
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قة
وثي

توطئة
»الشعب يريد عدالة اجتماعية« هذه الصرخة العالية التي أصبحت 
في  اآلالف  ومئات  عشرات  رفعه  شعار  اخليام،  الحتجاجات  رمزًا 
شوارع املدن اإلسرائيلية. ليس »الكتامونيم« )أحياء الفقر في القدس( 
»تل  ب��راك« ضد  »بني  القدس( وال  في  األغنياء  ضد »رحافيا« )حي 
»الشعب«.  بل  أربع« ضد »كريات شمونة«،  أبيب«، وال »كريات 
وليس تلك التشرذمات التي أملت األجندة خالل عدة عقود، والتي 
مّلها املجتمع اإلسرائيلي ألنها غطت كل إمكانية للحديث عن اآلالم 
التقليدية  االنقسامات  تتجاوز  التي  اآلالم  تلك  لغالبيتنا؛  املشتركة 
الشرقيني  وبني  والعلمانيني،  »احلريدمي«  وبني  واليمني،  اليسار  بني 

واألشكنازيني، وبني املهاجرين والقدامى.

إن هذا الشعب القادر على استيعاب جميع التيارات واملعتقدات 

املقاطع الرئيسة من تقرير »اللجنة من أجل التغيير االقتصادي االجتماعي« )جلنة تراختنبرغ(

نحو بلورة مجتمع إسرائيلّي أكثر عدالة

ومتعة  ال��وح��دة  م��ن  م��ظ��اه��رة  ف��ي  واحتضانها  اخل��ي��ام،  سقف  حت��ت 

تشرين  من  والعشرين   التاسع  منذ  مثلها  نشهد  لم  والتي  الشراكة، 

»ي��ري��د« بكل ص��رام��ة وح��زم وقامة  ال��ذي  ه��و  ال��ع��ام 1947،  الثاني 

مرفوعة، وليس بضعف وتوّسل. وهو »يريد« ألنه صاحب البيت، 

وألن الوقت قصير وألنه مت انتهاك »العقد«. يريد »عدالة اجتماعية« 

وليس حقوقا امتيازّية، وليس على حساب  اآلخرين. 
ألن  االج��ت��م��اع��ي  االق��ت��ص��ادي  التغيير  أج��ل  م��ن  اللجنة  أقيمت 
احلكومة أصغت إلى االحتجاجات. ولوال ذلك لتحطمت صرخات 
إل��ى الشغب  ت��ده��ورت  ال��ب��الدة، أو رمب��ا  االح��ت��ج��اج على ص��خ��رة 
بإرسال  السابقة  اإلسرائيلية  احلكومات  قامت  حني  وفي  والعنف. 
الصليب  وادي  انتفاضة  لفض  بالهراوات  مدججني  الشرطة  رج��ال 
االحتجاج،  ج��ذور  متجاهلة  السود«  »الفهود  صرخات  وإخ��راس 



50

عظمة  تكمن  حيث  مغاير،  بشكل  تتصرف  اليوم  احلكومة  هي  ها 
الدميقراطية اليقظة وعظمة اقتصاد السوق احلكيمة في قدرتهما على 
توجيه البحر الهائج بواسطة عمليات التغيير التدريجي، أي بواسطة 

»النشوء واالرتقاء« دون احلاجة إلى اضطرابات »الثورة«.

جذور االحتجاجات
الضائقة  األول:  ل��الح��ت��ج��اج��ات؛  رئ��ي��س��ة  ج���ذور  ث��الث��ة  ه��ن��اك 
الفتّية  العاملة  األس��ر  ضائقة  وخاصة  واألس���ر،  ل��ألف��راد  االقصادية 
ومصروفات  املعيشة،  غالء  مواجهة  تستطيع  تعد  لم  التي  واملثقفة، 

السكن، والعالج والتعليم املناسبني ألوالدها.
فجوات  اتساع  بسبب  العدالة  بانعدام  العميق  الشعور  الثاني، 
اقتصاد  مركزّية  وعن  احلكومة،  تدخل  عدم  عن  الناجتة  الالمساواة  
املجتمع،  فئات  جميع  على  العبء  توزيع  ع��دم  وبسبب  ال��س��وق. 
اخلدمة  عن  ومتتنع  العمل  سوق  في  تشارك  ال  فئات  وج��ود  وبسبب 

العسكرّية. 
الثالث، الشعور املتزايد واخلطير باالغتراب. أي شعور االبتعاد 
واالن��ف��ص��ال ع��ن م��ؤس��س��ات ال���دول���ة، ال��ت��ي ل��م ت��ع��د ت��خ��دم جميع 
تقابل  والتي  ومشاعره،  اجلمهور  ضائقة  عن  والبعيدة  املواطنني، 
ب��رأي  احلكومية،  ال��ق��رارات  ات��خ��اذ  فعملية  ال��ث��ق��ة.   وع���دم  بالشك 
وبإمكانية  املنفتح  ب��احل��وار  تسمح  وال  غامضة  العريض،  اجلمهور 
التأثير عليها. كما يعود الشعور باالغتراب إلى تضييق حيز النقاش 
السياسي العام في السنوات األخيرة، وخاصة بسبب تآكل اخلطاب 
االقتصادي االجتماعي وتضييقه. فاالحتجاج يعبر، ضمن ما يعبر 
عنه، عن محاولة إلعادة اخلطاب االقتصادي االجتماعي إلى مكانه 

الالئق، إلى احليز اإلسرائيلي العام.

الضائقة االقتصادية
تعني الضائقة االقتصادية النقص احلاد واملساس في مستوى معيشة 
الفرد واألسرة النووية، إضافة إلى وجود أفق اقتصادي ضبابي يدعو 
املعيشة  ف��إن مستوى  األف��راد  نظر  القلق واخل��وف. وم��ن وجهة  إل��ى 
يتغذى من ثالثة مصادر: املوارد اخلاّصة )أي الدخل(؛ املوارد العامة 
القطاع  وم��وارد  املباشرة(؛  وغير  املباشرة  احلكومية  اخلدمات  )أي 

الثالث.
بعد  اإلجمالي  ودخله  الفرد  عمل  ومصدرها  اخل��اّص��ة:  امل��وارد 
أن  العلم  م��ع  احل��ك��وم��ي��ة.  املخصصات  وإض��اف��ة  ال��ض��رائ��ب  خصم 
املعيشة.  غالء  احتساب  بعد  احلياة  مستوى  يعكس  الصافي  الدخل 
ومستوى  بالعمل،  أس��اس  بشكل  للفرد  اإلجمالي  الدخل  ويتأثر 
كما  العمل.  ق��وان��ني  وتطبيق  العمل  س��وق  وق��وان��ني  ال��ف��رد،  تعليم 
مستوى  على  واملجتمعية  األسرية  واملساعدات  الوراثة،  عامل  يؤثر 
وتشكل  االجتماعي.  الضمان  من  نوعًا  تشكل  والتي  الفرد،  حياة 
مستوى  حتديد  في  حاسمًا  عاماًل  واخل��دم��ات  السلع  ومنالية  أسعار 
معيشة األفراد. فأسعار السلع االستهالكية هي نتاج مباشر للمنافسة 
وملركزّية السوق، والضرائب غير املباشرة املفروضة على السلع، مثل 
اجلمارك، وضريبة الشراء وضريبة الوقود، وضريبة القيمة املضافة.

امليزانية  حجم  بواسطة  عنها  التعبير  يتم  والتي  العامة:  امل���وارد 
التوجه  على  ب��ن��اًء  حُت���ّدد  وال��ت��ي  االجتماعية،  للخدمات  امُلخصصة 
واالقتصاد  الوطنية،  وال��دي��ون  ال��س��ائ��د،  االجتماعي  االق��ت��ص��ادي 
ال��ع��امل��ي، وس��ي��اس��ة اخل���دم���ات احل��ك��وم��ي��ة، واخل��ص��خ��ص��ة. وت��ت��أث��ر 
األولويات  العام،  القطاع  في  العمل  بعالقات  احلكومية  اخلدمات 
القطاعية واجلغرافية وإمكانية قياس النتاج وجودة اخلدمات. مما يعني 

تقر اللجنة بأن مسؤولية معاجلة  جذور االحتجاجات تقع أساسًا على عاتق 
احلكومة، لكنها تتعلق أيضًا باألفراد وباملجتمع املدني. وأنه يجب معاجلة كل من 
الضائقة  تقليص  يهمنا هنا هو  وما  وبشكل جــذري.  كاّل على حدة  أعــاله  املسائل 
التي وجهت  العدالة واالغتراب، وهي االمور  انعدام  االقتصادية، ومعاجلة مشاعر 
االقتصادية  الضائقة  تقليص  إلى  الهادفة  أن اخلطوات  إلى  ونشير  اللجنة.  عمل 
التنافس في  املباشرة وزيادة  املعيشة وخفض الضرائب غير  تشمل تخفيض غالء 
السوق، وخفض تكلفة اخلدمات االجتماعية، والعمل على زيادة الدخل االجمالي.
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أن حجم امليزانية املخصصة للخدمات االجتماعية مير في العديد من 
للمواطن  اخلدمات  وتوفر  منالية  إلى  املباشرة  ترجمته  قبل  املصافي 

وجودتها، وبالتالي املساهمة في حتديد مستوى معيشة الفرد. 
ملعاجلة  ع��ادة  امُلخصصة  اخلدمات  وهي  الثالث:   القطاع  م��وارد 
الضائقات التي ال جتد لها حاًل خاصًا أو عامًا. ويالحظ في السنوات 
األخيرة زيادة حجم هذا القطاع وأهميته، والذي أصبح يلعب دورًا 
املجال،  هذا  في  نتوسع  لن  لكننا  اإلسرائيلي،  املجتمع  في  مركزيًا 
وفشل  قصور  مدى  يعكس  إيجابياته،  ورغ��م  القطاع،  هذا  منو  ألن 

القطاعات األخرى، التي تعنينا هنا.
لفهم أسباب الضائقة االقتصادية ثمة ضرورة لدراسة التطورات 
التي حلقت باملوارد اخلاصة والعامة خالل السنني األخيرة؛ صحيح 
أن دخل الفرد )موارد خاصة( ارتفع  خالل السنوات األخيرة، لكن 
معدل ارتفاع الدخل املتوسط للفرد خالل العقد األخير كان طفيفًا، 
وأقل بكثير من نسبة ارتفاع النتاج احمللي االجمالي للفرد، ما يعني 

أن "املواطن املتوسط" لم يستفد كفاية من النمو االقتصادي.
ال��دخ��ل  ف��ي  ف��ق��ط  ارت��ف��اع طفيف  إل���ى  ال��ض��رائ��ب  تخفيض  أدى 
الغذائية واملساكن،  السلع  ارتفعت أسعار  للفرد، وباملقابل  الصافي 

وازدادت املصاريف املنزلية. 
أما بخصوص املوارد العامة فلقد انخفض اإلنفاق العام في النتاج 
احمللي اإلجمالي للفرد من 63% إلى 33%، إضافة إلى إلغاء بعض 
اخلدمات االجتماعية احلكومية ونقلها إلى شركات خاصة دون رقابة 

كافية. 
العقد  خ��الل  ارت��ف��ع  املعيشة  مستوى  إن  ال��ق��ول:  ميكننا  إج��م��ااًل 
نسبة  من  أق��ل  ك��ان  االرت��ف��اع  ه��ذا  لكن  فقط،  بشكل طفيف  األخير 
النمو العام للفرد. وفي الوقت نفسه اتسعت فجوة عدم املساواة في 
العام  الشعور  إلى  املعيشة، ما أدى  حُتّدد مستوى  التي  امل��وارد  توزيع 
بأن االجنازات االقتصادية والنمو السريع لم ينعكسا كفاية على غالبية 

املجتمع. 

شعور انعدام العدالة
يتركب هذا الشعور من مدماكني: تفاقم عدم املساواة في توزيع 
البالد  في  األخيرة  العقود  في  نشأت  العبء.  حتمل  وفي  الدخل، 
غالبية  بنظر  ثروتهم،  كسبوا  وال��ذي��ن  امُلغتنني،  م��ن  ضيقة  شريحة 

والثروات  لالحتكارات،  متناسب  غير  استغالل  بسبب  املواطنني، 
وتكنولوجيات  مبادرات  بفضل  وليس  السوق،  ومركزّية  الطبيعية 
جديدة. أضف إلى ذلك األجور الضخمة ملدراء الشركات العامة. 
كما أن تخفيض الضرائب املباشرة من خالل تفضيل رأس املال على 
توسيع  في  ساهم  املباشرة،  غير  الضرائب  بعض  وارت��ف��اع  العمل، 

فجوات عدم املساواة وال سيما في منالية اخلدمات االجتماعية.
أما بخصوص توزيع العبء، فنجد أن املجموعات السكانية التي 
بامتيازات  تتمتع  التي  املجموعات  هي  العبء  حتمل  في  تشارك  ال 
حقوقية، ومن بينها مجموعات ال تشارك في سوق العمل وال تخدم 
بامتيازات  تتمتع  مجموعات  أو  املدنية،  اخلدمة  في  أو  اجليش  في 

خاصة بسبب انتمائها اجلغرافي أو القطاعي. 
ي��دع��ي أن املشكلة  ت��وج��ه  ال��وض��ع.  مل��واج��ه��ة ه��ذا  ت��وج��ه��ان  ثمة 
حياتها،  أسلوب  على  احلفاظ  في  املجموعات  هذه  رغبة  إلى  تعود 
ولذلك يجب منح هؤالء احملفزات حلثهم على املشاركة االقتصادية 
عدم  في  تكمن  املشكلة  أن  فيدعي  اآلخ��ر  التوجه  أم��ا  واملجتمعية. 
العبء، وهي تستغل  املشاركة في حتمل  املجموعات في  رغبة هذه 
خصوصيتها وقوتها السياسية لتكريس دعم األكثرية لألقلية، ولذلك 

يجب فرض عقوبات على تلك القطاعات إلحداث التغيير.
اندماج  متنع  معيقات  وجود  وتؤكد  األول،  التوجه  اللجنة  تؤّيد 
املجموعات  هذه  تزويد  يجب  وأن��ه  املجتمع،  في  املجموعات  هذه 
في  وخ��اص��ة  املجتمع،  ف��ي  املشاركة  على  حلثها  املناسبة  ب���األدوات 

مجال العمالة والتعليم.
ب���أن م��س��ؤول��ي��ة م��ع��اجل��ة  ج���ذور االح��ت��ج��اج��ات تقع  ت��ق��ر اللجنة 
وباملجتمع  باألفراد  أيضًا  تتعلق  لكنها  احلكومة،  عاتق  على  أساسًا 
امل��س��ائ��ل أع���اله ك��اّل على حدة  امل��دن��ي. وأن���ه يجب معاجلة ك��ل م��ن 
االقتصادية،  الضائقة  تقليص  هو  هنا  يهمنا  وم��ا  ج��ذري.  وبشكل 
وم��ع��اجل��ة مشاعر ان��ع��دام ال��ع��دال��ة واالغ���ت���راب، وه��ي االم���ور التي 
تقليص  إلى  الهادفة  اخلطوات  أن  إلى  ونشير  اللجنة.  عمل  وجهت 
الضائقة االقتصادية تشمل تخفيض غالء املعيشة وخفض الضرائب 
اخلدمات  تكلفة  وخفض  السوق،  في  التنافس  وزي��ادة  املباشرة  غير 
إلى  إض��اف��ة  االج��م��ال��ي.  ال��دخ��ل  زي���ادة  على  والعمل  االجتماعية، 
املشاركة  وتشجيع  العبء  حتمل  في  امل��س��اواة  ع��دم  فجوات  تقليص 
وثمة  والدولة.  املجتمع  خلدمة  بديلة  اقتراحات  وتقدمي  العمل  في 
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ضرورة التخاذ خطوات لتعزيز شفافية املؤسسات احلكومية، واتخاذ 
التدابير العملية ملتابعة تطبيق توصيات هذه اللجنة.

بهدف بلورة وجهة نظر ُترشد عمل اللجنة حاولنا ترجمة شعار 
استنباط  خاللها  من  نستطيع  للغة  اجتماعية«  عدالة  يريد  »الشعب 

األجوبة:
السلوك . 1 بني  واملثابرة  املناسبة  العالقة  تعني  االجتماعية  العدالة 

امل��ع��ي��اري ومساهمة ك��ل ف��رد وج��ه��وده، وب��ني امل����ردود ال��ذي 
ي��ح��ص��ل ع��ل��ي��ه ال��ف��رد ف��ي ج��م��ي��ع امل��س��ت��وي��ات؛ ع��ل��ى امل��س��ت��وى 
االجتماعي )االعتراف واالنتماء(، وعلى املستوى االقتصادي 
)األجور واألمن االقتصادي(، وعلى املستوى السياسي )قدرة 

تأثير الفرد على املجموعة(. 
العدالة االجتماعية تعني قوانني لعبة منصفة، مساواة في الفرص . 2

في مرحلة البداية، ومنافسة منصفة وتقدير االجنازات. نحن ال 
نطالب بإلغاء االختالفات الوراثية، والتاريخية، واجلغرافية، 
تأثيرها على  تقليص   والبيئية واالنسانية، بل نطالب بضرورة 

فرص الفرد.
مكونات . 3 بضمان  املجتمع  يقوم  أن  تعني  االجتماعية  العدالة 

لضربات  تعرضه  ح��ال��ة  ف��ي  وك��رام��ت��ه  للفرد  األس��اس��ي��ة  احل��ي��اة 
وقت  تأمني  آلية  مجرد  ليس  االجتماعي  فالتكافل  املصير. 

الضرورة، بل قيمة تغني حياة املجتمع االنساني.
أعاله،  الثالثة  مركباته  على  االجتماعية،  العدالة  حتقيق  يتطلب 
يجب  وعليه  الدولة.  قبل  من  عمل  واستراتيجية  مباشرة  مسؤولية 
ال��ذات،  محاسبة  فاعلة،  سياسة  إلى  املبادئ  ترجمة  احلكومة  على 
التالؤم بني سياستها على أرض  والتأكد من مدى  نفسها،  وفحص 

الواقع وبني تلك املبادئ.

بني  قيمي مشترك وعريض  قاسم  بوجود  املجتمع  ازده��ار  يرتبط 
التماثل أو اإلكراه وفرض قيم  جميع فئات املجتمع. وهذا ال يعني 
مجموعة معينة على بقية املجموعات. فالعدالة االجتماعية والقاسم 
القيمي املشترك هما األسس الذي  يجب أن تقوم عليها استراتيجية 
مبادئ  إل��ى  استنادًا  ذل��ك  يتم  أن  نقترح  ونحن  أفضل.  مجتمع  بناء 
املتبادلة. هذا باختصار ما ميثل توجهات  التسامح والثقة  االحترام، 

د عملها. اللجنة ويرشِّ

حيز عمل اللجنة: تفويضها
واخلطوط العريضة لعملها

نطاقها  في  مسبوقة  غير  مسؤولية  اللجنة  عاتق  على  ألقيت  لقد 
زمنية  فترة  خالل  والعمل  االجتماعي«،  االقتصادي  »التغيير  وهي 
التالية:  املجاالت  منها معاجلة  أسابيع(. وطلب  قصيرة جدًا )سبعة 
الضرائب، اخلدمات االجتماعية، املنافسة االقتصادية، غالء املعيشة 

واملسكن. 
وفيما يلي اخلطوط العريضة لعمل اللجنة:

من . 1 ك��ل  ف��ي  امل��رك��زّي��ة  القضايا  تشخيص  على  اللجنة  عملت 
خلطوات  اق��ت��راح��ات  وق��دم��ت  امل��ب��اش��رة،  تفويضها  م��ج��االت 

سياسية فعلية حلل تلك القضايا.
هو . 2 املختلفة  سياقاتها  ف��ي  التوصيات  لتنفيذ  الزمني  النطاق 

أي  القصير،  املدى  ذلك  ويتضمن  القريبة.  اخلمس  السنوات 
 ،2016-2013 أي  املتوسط  وامل��دى   ،2012 املالية  السنة 

واملدى البعيد. 
تختلف الفترة الزمنية لتطبيق اخلطوات املختلفة حسب املجال. . 3
السياسية . 4 اآلل��ي��ات  ج��ه��وزي��ة  م��دى  ف��ي  كبيرة  اخ��ت��الف��ات  ثمة 

إطار  ضمن  بالعمل  رئيسها(  طلب  على  )بناء  اللجنة  تعهدت 
زيادة  الدولة وعــدم اخلــروج عن هذا اإلطــار. ما يعني عدم  ميزانية 
حجم امليزانية نتيجة توصيات اللجنة، وأن كل اقتراح لزيادة حجم 
أخــرى،  ميزانيات  تقليص  يتطلب  االجتماعية  اخلــدمــات  ميزانية 
وخاصة ميزانية األمن. وفي هذا السياق تقترح اللجنة اقتطاع مبلغ 
ميزانية  لصالح  سنوات(  خمس  مــدار  على  )متتد  شيكل  مليار   30

اخلدمات االجتماعية، وخاصة ملجال تعليم األجيال الشابة.
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بعض  تطبيق  مي��ك��ن  امل��ث��ال  سبيل  فعلى  تفعيلها.  وإم��ك��ان��ي��ة 
تخفيض  بينما  ف��وري،  بشكل  الضرائب  مجال  في  اخلطوات 

اجلمارك )مثاًل( يتطلب جهودًا أكبر.
قاعدة . 5 على  بناء  العمل  إرتأينا  للجنة  املتوفر  الوقت  قلة  بسبب 

ب��اق��ت��راح  "ع���دم التسبب ب��ال��ض��رر"، ول��ذل��ك ل��م ن��ق��م دائ��م��ا 
وإقامة  العمل  متابعة  يعني ض��رورة  ما  خطوات عمل جازمة، 

طواقم مهنية للمتابعة.
وأفكار . 6 توجيهات  بوضع  اللجنة  اكتفت   احل��االت  بعض  في 

عامة.

جمهور الهدف
واألسر  العاملة  األسر  جمهور  في  عملها  محورة  اللجنة  قررت 
احللول  وضع  علينا  كان  حيث  الشبيبة،  جيل  في  أطفال  لديها  التي 
العبء  م��ن  األك��ب��ر  اجل���زء  تتحمل  ال��ت��ي  الرئيسة  املجتمع  لشريحة 

االقتصادي واخلدمة العسكرية واملدنية. 
وي��الح��ظ ف��ي ال��س��ن��وات األخ��ي��رة االرت��ف��اع امل��ت��واص��ل ف��ي أسعار 
ال��ت��رب��ي��ة وامل��ص��اري��ف  امل��س��اك��ن، وارت���ف���اع اإلن��ف��اق الشخصي ع��ل��ى 
املنزلية، ما أضر باألسر الفتية العاملة. وهنا تقترح اللجنة منح نقطتي 
نقترح تخفيض  أطفال في جيل 0-3. كما  لديه  الذي  تزكية لألب 
االنترنت،  الشراء عن طريق  كبيرة على  اجلمارك، منح تخفيضات 
زيادة املنافسة في السوق. أما في مجال املسكن فنقترح زيادة حجم 

العرض بشكل كبير ما يساعد على تخفيض األسعار. 

العمل ضمن إطار ميزانية الدولة
إط��ار  ضمن  بالعمل  رئيسها(  طلب  على  )ب��ن��اء  اللجنة  تعهدت 
زيادة  يعني عدم  ما  اإلط��ار.  اخل��روج عن هذا  الدولة وع��دم  ميزانية 
اقتراح لزيادة حجم  اللجنة، وأن كل  نتيجة توصيات  امليزانية  حجم 
أخ��رى،  ميزانيات  تقليص  يتطلب  االجتماعية  اخل��دم��ات  ميزانية 
وخاصة ميزانية األمن. وفي هذا السياق تقترح اللجنة اقتطاع مبلغ 
ميزانية  لصالح  س��ن��وات(  خمس  م��دار  على  )متتد  شيكل  مليار   30

اخلدمات االجتماعية، وخاصة ملجال تعليم األجيال الشابة.
مبنى  لتغيير  اقتراح  أي  أن  امليزانية  حجم  على  احلفاظ  يعني  كما 
الضرائب، وعدم زيادة  لعائدات  الكلي  الضرائب ال يقلص احلجم 

تخفيض  اللجنة  تقترح  السياق  ه��ذا  في  امليزانية.  في  العجز  حجم 
الضرائب غير املباشرة وتوفير مبلغ 30 مليار شيكل خالل السنوات 

اخلمس القادمة، بحيث ُيستغل املبلغ لصالح اجلمهور العام. 

مبادئ لوضع السياسة االقتصادية االجتماعية
وغايات  توجيهّية  مبادئ  عينيها  نصب  تضع  أن  احلكومة  على 
املبادئ.  بناء على هذه  مناقشة وتقييم كل خطوة  تتم  كمية، بحيث 
ومن املعلوم أن ميزانية الدولة هي األداة األكثر تعبيرًا عن سياسات 

احلكومة، لذلك فثمة أهمية فائقة لهذه املبادئ لدى وضع امليزانية.
الالزمة  املوارد  الدولة هي في األساس تخصيص  ميزانية  وظيفة 
تقع ضمن مسؤولية احلكومة.  التي  العامة  السلع واخلدمات  لتوفير 
السوق،  نشاط  على  كبير  بشكل  وتوزيعها  امليزانية  حجم  وي��ؤث��ر 

والنمو االقتصادي وتوزيع الدخل. 
فيما يلي املبادئ التي تقترحها اللجنة لبلورة السياسة االقتصادية 

االجتماعية للدولة في السنوات القريبة:
على احلكومة العمل على رفع نسبة اإلنفاق املدني في  امليزانية، . 1

بسبب  االجمالي. وذلك  الناجت احمللي  لزيادة حصة  والسعي 
التآكل املستمر في اخلدمات االجتماعية الناجت عن  ضغوطات 

امليزانية.
بني . 2 االجتماعية  الغايات  حتديث  على  العمل  احلكومة  على 

العمل  في  املشاركة  لزيادة  فترة وأخرى، ووضع غايات كمية 
وتقليص معدالت الفقر وفجوات عدم املساواة.

ال��ن��م��و االق��ت��ص��ادي ه��و ال��ض��م��ان��ة ل��س��د اح��ت��ي��اج��ات املجتمع . 3
اإلسرائيلي املتزايدة. لذلك يجب العمل على تعزيز منو السوق 
النمو  نسبة  أن  االعتبار  بعني  األخ��ذ  ويجب  التنافس.  وزي��ادة 
األوض��اع  ونوعية  امل��س��اواة،  ع��دم  حجم  بالضرورة  تعكس  ال 
معايير  وض��ع  يجب  لذلك  وغيرها.  البيئة  وج��ودة  الصحية، 

جديدة لقياس نشاط السوق.
جودة . 4 قياس  في  مهمًا  عاماًل  السوق  في  امل��س��اواة  ع��دم  يشكل 

احل���ي���اة. وت��ع��م��ل ف��ج��وات ع���دم امل���س���اواة ع��ل��ى ت��ع��زي��ز شعور 
االغ���ت���راب واالق����ص����اء، م���ا ق���د ي��ض��ر ف���ي ب��ت��م��اس��ك املجتمع 
توزيع  أجل  السعي من  لذلك يجب  العبء.  وجهوزية حتمل 

منصف وعادل لثمرات النمو.
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على احلكومة العمل بشكل جاد ومثابر من أجل زيادة مشاركة . 5
وخاصة  املجتمع.  وف��ي  ال��س��وق  ف��ي  الشعب  ق��ط��اع��ات  ك��اف��ة 
م��ش��ارك��ة احل��ري��دمي وال��ن��س��اء ال��ع��رب��ي��ات، وم��ن خ��الل اح��ت��رام 

أسلوب حياة كل مجموعة.
على احلكومة ضمان قوانني لعبة منصفة في السوق االقتصادية، . 6

والعمل على إزالة املعيقات وتوفير شروط عمل أفضل جلميع 
العمال وحماية حقوقهم األساسية.

العامة، . 7 اخلدمات  توفير  عن  مسؤولياتها  حتديد  احلكومة  على 
والدميوغرافية  التكنولوجية  التغّيرات  على  بناء  ومالءمتها  
وغيرها. وتوفيرها جلميع املواطنني احملتاجني بشكل منصف.

هو . 8 خاصة  وهيئات  لشركات  العامة  اخل��دم��ات  بعض  توكيل 
وتوسيع  اخلدمات  هذه  تنجيع  أجل  من  ومرغوب  شرعي  أمر 
مناليتها، شريطة أن يتم ذلك في احلاالت املناسبة فقط، ومن 
ومناليتها  اخلدمات  جودة  أخذ  ومع  احلكيم،  التخطيط  خالل 
على  كما  االعتبار.  بعني  األم��ور  هذه  وقياس  تقييم  وإمكانية 
احلكومة االستمرار بتحمل مسؤوليتها عن هذه اخلدمات، وأن 
تشكل هي العنوان لكل مواطن بغض النظر عن اجلهة التي تقدم 

اخلدمات.
خدمات . 9 اخفاقات  ملعاجلة  شامل  بشكل  العمل  احلكومة  على 

السياسي،  التخطيط  ق��درات  وتعزيز  العام،  والقطاع  الدولة 
وتعزيز القدرات التنفيذية واالدارية للحكومة، وتعزيز منظومة 

قيم مقدمي اخلدمات.
على احلكومة تعزيز الدميقراطية التشاركية وفتح قنوات احلوار . 10

مع اجلمهور العريض.

احلريدمي
في  املختلفة  القطاعات  بني  التوترات  ملواجهة  ماسة  حاجة  ثمة 
املجتمع اإلسرائيلي، وخاصة بني العلمانيني واحلريدمي. من واجبنا 
احترام خصوصية جميع الفئات في املجتمع اإلسرائيلي، وفي الوقت 
نفسه العمل على دمج اجلميع في السوق القومية. يشكل احلريدمي 
قرابة 8% من مجمل سكان إسرائيل مع نسبة تكاثر كبيرة. وهذا يعني 
ال  ومستقبلها،  املجموعة  لهذه  االجتماعي  االقتصادي  الوضع  أن 
يؤثران عليها فحسب، بل يسقطان على السوق واملجتمع عامة. من 

هنا تنبع أهمية إشراك احلريدمي في النشاط االقتصادي وفي املجتمع 
عامة.

إزال��ة  أج��ل  م��ن  االجتهاد  األط���راف  جميع  على  أن  نعتقد  نحن 
مع  التعامل  تغيير  مسؤولية  األغلبية  عاتق  على  وتقع  ال��ت��وت��رات. 
احلريدمي. وعلينا االهتمام في مشاركة احلريدمي في جميع مستويات 
أسلوب  عن  للتخلي  اضطرارهم  دون  إسرائيل  في  والعمل  النشاط 
على  وتشجيعهم  مساعدتهم  كيفية  هو  الكبير  والتحدي  حياتهم. 

املشاركة الواسعة في سوق العمل. 
إلى جانب االعتراف بحق أطفال احلريدمي في املرحلة االبتدائية 
واألدوات  باملعرفة  تزويدهم  علينا  التوراتية،  املبادئ  حسب  التعلم 
في  ن��اج��ح  بشكل  اإلن���دم���اج  ع��ل��ى  املستقبل  ف��ي  ستساعدهم  ال��ت��ي 
املواضيع  بتعليم  االه��ت��م��ام  التعليم  وزارة  وعلى  ال��ن��وع��ي.  العمل 
الرياضيات،  استثناء:  دون  امل���دارس  جميع  ف��ي  التالية  األساسية 
اللغة االنكليزية، احلاسوب، وأحد مواضيع العلوم الكالسيكية أو 
أكثر. وعلى وزارة التعليم توفير امليزانيات من أجل ذلك. كما يجب 
االهتمام بإدخال مواضيع تعليمية تؤهل  طالب »الييشيفاة« )املدرسة 

الدينية( للمشاركة في سوق العمل.
الييشيفاة للخروج  امتيازات لطالب  العمل على منح  كما يجب 
على  وتشجيعهم  القائمة،  املعيقات  إزال���ة  ط��ري��ق  ع��ن  العمل  إل��ى 

مواصلة التعليم األكادميي املتقدم.  
أن  نعتقد  للحريدمي،  واملدنية  العسكرية  اخلدمة  بخصوص  أم��ا 
احلل  ه��و   ، عليه  أدخ��ل��ت  التي  والتعديالت  ط��ال"  "ق��ان��ون  تطبيق 

األمثل، ونحن على علم أن الشريعة التوراتية ال تعارض ذلك.
اخلدمات العامة

الوظيفة الرئيسة والتقليدية للحكومة هي تزويد »السلع العامة«، 
مثل األمن، وسلطة القانون والعالقات اخلارجية. وقد تتغّير تركيبة 
السلع العامة حسب العصر والتطور التكنولوجي وغيره. فمثال، في 
املاضي كانت رعاية األطفال مسألة خاصة، تتم داخل األسرة، أما 

في عصرنا فإن احلكومة تتحمل مسؤولية ذلك.
ي��ج��ب أخ���ذ ع���دة ج��وان��ب م��رك��زي��ة ب��ع��ني االع��ت��ب��ار ل���دى ت��زوي��د 
اخلدمات العامة، مثل: )أ( حتديد السياسة واملعايير، )ب( التمويل، 
)ت( إنتاج وتزويد اخلدمات، )ث( الرقابة والتطبيق وغيرها. ففي 
حني تقرر احلكومة أخذ املسؤولية الكليِّة أو اجلزئية عن خدمة معينة، 
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فعليها حتمل مسؤولية اجلانب )أ(، وليس بالضرورة اجلوانب )ب( 
يتعلق  ف��األم��ر  اخل��دم��ة،  متويل  ملسألة  بالنسبة  أم��ا  )ث(.  و  )ت(  و 
أما  اخلدمة.  لهذه  املواطنني  جميع  حاجة  ومدى  امليزانية،  بتقييدات 
بخصوص مسؤولية احلكومة ودورها في إنتاج اخلدمات االجتماعية 
احلكومة  م��زاي��ا  مثل:  اع��ت��ب��ارات،  ع��دة  فهناك  الفعلي،  وت��زوي��ده��ا 
ح��س��ب ن���وع اخل��دم��ة، وم��ص��در ال��ص��الح��ي��ات وخ��ص��ائ��ص��ه��ا خ��الل 
املراحل املختلفة، والقدرة على ضمان جودة اخلدمة، والقدرة على 
الرقابة، وميزات مقدم اخلدمة ومتلقي  اخلدمة، بنية السوق ومزودو 
اخلدمات وغيرها. ما يعني أنه ال يوجد جواب شامل وواحد بالنسبة 
لدور احلكومة في انتاج اخلدمات االجتماعية وتزويدها، وأنه يجب 
مناقشة كل خدمة على حدة بناء على الظروف واخلصائص. ولكن 
تزويد  ع��ن  للحكومة  الكاملة  املسؤولية  على  التأكيد  األهمية  م��ن 
التي  اجلهة  عن  النظر  بغض  ومناليتها،  وجودتها  العامة،  اخلدمة 
ستعمل على توفير اخلدمة. وهذا األمر )التعهيد أو املقاولة( يختلف 
مسؤوليتها  احلكومة  تقلص  اخلصخصة  حالة  ففي  اخلصخصة.  عن 

وسيطرتها.
أحيانًا، وبسبب االخفاقات التي تعيق قدرة احلكومة على التنفيذ، 
ال بد من نقل تنفيذ اخلدمة املعينة إلى جهات خارجية )التعهيد(. مع 
التي تلزم احلكومة بتحمل كافة  العديد من االعتبارات  ذلك، هناك 
انتاج اخلدمة وتزويدها بشكل مباشر. كما ال ميكن حل مشاكل قدرة 

احلكومة على التنفيذ بواسطة التوجه إلى جهات خارجية.

إشكاليات وحتديات
لتزويد  مهمة  كوسيلة  »التعهيد«  إل��ى  العالم  دول  معظم  تلجأ 
اخلدمات العامة، بسبب مزايا هذه اآللية التي تساهم في حتسني جودة 
والقطاع  الثالث  القطاع  إش��راك  مزايا  إلى  إضافة  ومناليتها،  اخلدمة 
ورغ��م  لكن،  واملهنية.  باالختصاصات  يتلعق  م��ا  ك��ل  ف��ي  اخل��اص 
املزايا الكامنة في عملية »التعهيد«، فإن هذه العملية تثير العديد من 

االشكاليات، مثل:
انعدام البنية التحتية احلكومية املطلوبة، فالتعهيد يلزم احلكومة . 1

املعايير  حت��دي��د  ع��ل��ى  وال���ق���درة  التخطيطية،  ق��درات��ه��ا  بتطوير 
املطلوبة، وحتديد مقاييس واضحة لتقييم التنفيذ واحلفاظ على 
تقوم  أيضًا حني  املطلوبة  املهنية. وهي األمور  درجة عالية من 

»املتعهد«  العالقة مع  أن  مباشرة. كما  بتزويد اخلدمة  احلكومة 
حالة  وف��ي  لذلك،  عاليتني.  وخبرة  مهارة  تتطلب  اخل��ارج��ي 
تفويض »متعهد« خارجي بتزويد اخلدمة يخشى من انخفاض 
مستوى تقدمي اخلدمة، إذا لم تعمل احلكومة على توفير األمور 

أعاله.
صعوبة حتديد الغايات واملقاييس، تلزم عملية التعهيد اخلارجي . 2

بوضع معايير وأهداف ومقاييس واضحة في كل عملية ارتباط 
تريد  ال��ت��ي  ل��ل��غ��اي��ات  تستجيب  وال��ت��ي  خ��ارج��ي،  متعهد  م��ع 
وضعها  يتم  التي  واملقاييس  فاملعايير  إليها.  التوصل  احلكومة 
حتدد مسؤولية املتعهد. وبدون هذه الشروط فإن اعتبارات مثل 
األمر  املتعهد،  بيد  تبقى  اخلدمة  تزويد  سيتم  وملن  وم��اذا  كيف 
الذي يقلص قدرة احلكومة على مراقبة مستوى اخلدمة امُلقدمة 

وضبطها .
إحلاق الضرر بجودة اخلدمة، ثمة ادعاء بأن احلكومة تلجأ إلى . 3

أسلوب التعهيد دون أخذ مسألة جودة اخلدمة بعني االعتبار، 
وكل همها هو التخلص من عبء اخلدمة.

إلى . 4 اخلارجي  التعهيد  تؤدي عملية  أن   التنظيم، من احملتمل   
خلق سوق جديدة تسيطر عليها االحتكارات أو احتكار القلة. 
االعتماد على  من  قلق  ثمة  اخلدمة،  بجودة  املس  إلى  وإضافة 
مزّود واحد فقط، ما يعني سيطرة املزّود على حتديد السياسات 

واملعايير.
التعهيد . 5 يؤدي  أن  العّمال، من احملتمل  املسؤولية جتاه  تقليص 

إلى إحلاق الضرر بحقوق العمال وظروف تشغيلهم. 
 

 اقتراحات لسياسات أولية
ق��درات . 1 تطوير  على  العمل  احلكومة  على  بنيوية:  تغييرات 

موظفيها بشكل جدي، وخاصة القدرة على حتديد الغايات، 
ارت��ب��اط��ات واض��ح��ة  إل���ى  مي��ك��ن ترجمتها  امل��ع��اي��ي��ر،  وحت��دي��د 
ومتماسكة، والعمل على صياغة عقود حكيمة تشجع املتعهد 
أن  اللجنة  املطلوبة. وتوصي  واملعايير  بالغايات  االلتزام  على 
التعهيد  مع  تتعامل  وزارة  كل  في  معلومات  قاعدة  بلورة  تتم 
اخلارجي. والعمل على تطوير قدرة صياغة العقود وعمليات 

الضبط والرقابة.
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تعمل احلكومة على صياغة ونشر "مرشد للتعهيد اخلارجي" . 2
يتضمن تعليمات حول التعهيد الناجح.

اعتبارات . 3 بني  امل��وازن��ة  ض��رورة  واجل���ودة:  النجاعة  التكلفة، 
التوفير والنجاعة وبني مستوى اجلودة املطلوبة.

تعزيز نظام الرقابة واإلنفاذ: على احلكومة تعزيز قدراتها على . 4
الرقابة واإلنفاذ بناء على مقاييس واضحة، مبا في ذلك الرقابة 
على تأهيل مزّودي اخلدمات، واجلودة، وحتسني اخلدمات. 
ومراقبة االستقرار املادي ملزّود اخلدمات لضمان عدم تقليص 

اخلدمات أو إفالس املزّود وتدهور اخلدمات.
العامة، . 5 اخلدمات  مجال  في  االحتكارات  منع  احلكومة  على 

وتقليص االعتماد على قلة من مزودي اخلدمات.
العمل على تقليص البعد بني احلكومة وبني متلقي اخلدمات، . 6

واحلفاظ على قنوات تواصل معهم.

تلخيص وتوصيات
عمل  طاقم  بتعيني  املالية  ووزي��ر  احلكومة  رئيس  اللجنة  توصي 
املذكورة  القضايا  في  املطلوبة  السياسية  اخلطوات  لصياغة  حكومي 
التوصيات، على أن يقدم  لتطبيق  العملية  أعاله، واتخاذ اخلطوات 
الطاقم توصياته للجنة استشارية وتعرض ملصادقة احلكومة. وتوصي 

اللجنة باستكمال هذه العملية لغاية الفاحت من حزيران 2012. 

دراسة حالة: التعليم في جيل الطفولة املبكرة
 The knowledge“( »نحن نقف اليوم في أوج »عصر املعرفة
جديدة،  معارف  خللق  احلاسمة  باألهمية  يتسم  وال��ذي   ،)”era

وان��ت��ش��اره��ا ال��س��ري��ع واس��ت��دخ��ال��ه��ا ف���ي ج��م��ي��ع م���ج���االت ال��ن��ش��اط 
 Creative“( اخل��الق"  "الهدم  وتيرة  ازدادت  وكلما  اإلنساني. 
أصبحت  السريع،  التكنولوجي  التطور  نتيجة   )”destruction

قدرة األفراد على إيجاد عمل جيد النوعية، أو مجرد العمل،  تعتمد 
أكثر على مرونة مؤهالتهم وقدراتهم على التكّيف مع هذه الظروف 
املتغّيرة. ومن املعروف أن األفراد ال مييلون كثيرًا إلى املهارات الشاملة 
املعلومات  في  النقص  بسبب  ))Generic capabilities، وذلك 
التغّيرات اجلارية، وألنهم يفضلون عادة االهتمام  بخصوص وتيرة 
باحلاضر وليس باملستقبل. ويجب التأكيد أن إكتساب تلك املهارات 
مسؤولية  بتحمل  احلكومة  نوصي  لذلك  الفتّية.  األج��ي��ال  ف��ي  يتم 
أكبر في إكساب الطالب مهارات شاملة منذ املرحلة املبكرة، والتي 

تؤهلهم ملواكبة متطلبات سوق العمل احلديث املتغّيرة.
 4-3 األجيال  على  االلزامي  التعليم  قانون  بتطبيق  نوصي  كما 
ليوم  تدريجي  بتطبيق  ون��وص��ي  خمسية،  خطة  خ��الل  م��ن  س��ن��وات 
التعليم الطويل جلميع الطالب في األجيال 3-9، مبا يتيح للطالب 
االستمرار في العملية التربوية املتنوعة في ساعات العصر أيضًا، وهو 

األمر الذي سيتيح لألهل العمل في وظائف كاملة دون قلق.
الطفولة  ع��ن  املسؤولية  كامل  حتمل  بعدم  احلكومة  نوصي  كما 
األطفال  مع  التصرف  اختيار  حق  األس��ر  مننح  كي  وذل��ك  املبكرة، 
هذه  ف��ي  امل��ن��زل  م��ن  الطفل  إخ���راج  ف��ك��رة  ترسيخ  يجب  وال  فيها، 
املرحلة  كمعيار ُمفضل، حيث ال منلك املعلومات، أو الصالحية، 
لفعل ذلك. كما ليس من الواضح متامًا ما هو اإلطار األفضل: هل 
نعمل على متويلها  إقامة حضانات خاصة، هل  نعمل على تشجيع 

ومراقبتها، أم نعمل على إقامة مراكز رعاية عامة؟
وقاطع  واض��ح  بشكل  اللجنة  توصي  تقدم،  ما  من  الرغم  على 

القطاع اخلاص النوعي والناجع واملنصف هو شرط أساس لالزدهار 
والنمو االجتماعي واالقتصادي. يعاني هذا القطاع من اخفاقات بنيوية 
التي  اخلدمات  وجــودة  جناعته  ومستوى  الوظائفية  قدراته  من  حتد 
الــوزارات  تعدد  القطاع:  يواجهها هذا  التي  الصعاب  ومن بني  يوفرها. 
هذا  على  يجب  التي  البيروقراطية  واالجــراءات  احلكومية  والوحدات 
القطاع التعامل معها. وعلى الرغم من  احملاوالت املستمرة لتطوير هذا 

القطاع والتقدم احلاصل، إال أنه لم يتم بعد حتقيق التغيير املنشود.
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بزيادة تدخل احلكومة في هذا املجال وزيادة امليزانيات املرصودة له.
فيما يلي بعض التوصيات:

لذلك  مهمة،  تنموية  تربوية  مؤسسات  هي  اليومية  احلضانات 
إلى  والتشغيل  والصناعة  التجارة  وزارة   مسؤولية  من  نقلها  يجب 

مسؤولية وزارة التعليم.
يجب فرض الرقابة على احلضانات العامة واخلاصة، مبا في ذلك 
التربوية. ولهذا الغرض يجب تسريع املصادقة على  رقابة املضامني 

قانون الرقابة، وتطوير قدرات الرقابة وإنفاذ القانون.
ضرورة إقامة جسم مهني للطفولة املبكرة يضم أفضل اخلبراء في 
هذا املجال، يعمل على تطوير استراتيجيات لتطوير مضامني تربوية 

تنموية في احلضانات.
أما بخصوص التكلفة املادية والعبء امللقى على األهالي فنوصي 
األجيال  في  األطفال  آلب��اء  امتياز   نقطتي  منح  )أ(  التالية:  باحللول 
لزيادة  املناطق  جميع  في  العامة  احلضانات  عدد  زي��ادة  )ب(  0-3؛ 
هذا  ف��ي  املنافسة  تشجيع  على  والعمل  معقولة،  بأسعار  مناليتها  
املجال وتخفيض تكلفة احلضانات اخلاصة؛ )ت( تشجيع احلضانات 
وعلى  املضامني  على  ال��رق��اب��ة  وف��رض  ذات��ه��ا،  تطوير  على  اخل��اص��ة 

األسعار بواسطة التمويل احلكومي.

إخفاقات القطاع اخلاص 
ال��ق��ط��اع اخل���اص ال��ن��وع��ي وال��ن��اج��ع وامل��ن��ص��ف ه��و ش���رط أس��اس 
من  القطاع  هذا  يعاني  واالقتصادي.  االجتماعي  والنمو  لالزدهار 
وج��ودة  جناعته  ومستوى  الوظائفية  قدراته  من  حتد  بنيوية  اخفاقات 
اخلدمات التي يوفرها. ومن بني الصعاب التي يواجهها هذا القطاع: 
تعدد الوزارات والوحدات احلكومية واالجراءات البيروقراطية التي 
الرغم من  احملاوالت  التعامل معها. وعلى  القطاع  يجب على هذا 
املستمرة لتطوير هذا القطاع والتقدم احلاصل، إال أنه لم يتم بعد حتقيق 

التغيير املنشود.
مجاالت  خمسة  في  ال��دول��ة  خلدمات  البنيوية  اإلخفاقات  تبرز 

رئيسة:
في  احلكومة  سياسة  تطبيق  يعتمد  وتنفيذها:  السياسة  تطبيق 
ترجمة  على  التنفيذ  وح���دات  وس��رع��ة  ق��درة  على  اخل��دم��ات  مجال 
اخلطة السياسية إلى خدمة فعلّية للمواطنني. الوضع اليوم يقوم على 

أساس املركزّية مما يعيق عملية التنفيذ. يجب اعتماد أسلوب توزيع 
الصالحيات.

تعج  بيروقراطية  بنية  إسرائيل  في  تشكلت  البيروقراطية:  عبء 
البنية  هذه  وتشكل  وغيرها.  والتصاريح  والنماذج،  باالجراءات، 
والوساطة،  واحملسوبية  السلطة  لفساد  خصبة  أرضية  البيروقراطية 

إضافة إلى اإلعتبارات الغريبة.
في  الرئيس  التحدي  الدولة:  خدمات  في  البشرية  الثروة  إدارة 
هذا املجال هو كيفية تكريس قيم اخلدمة واحلفاظ على القوانني ذات 
الصلة، وفي الوقت نفسه احلفاظ على املرونة والقدرة على التكيف 
على  كثيرًا  تعتمد  إسرائيل  في  العاملة  القوى  إدارة  املتغّير.  للواقع 

املركزّية، ما أدى إلى تطوير املزيد من الصرامة والوسطية. 
انعدام الرؤية الشمولية والتعاون األفقي: اعتماد احلكومات في 
بني  التنسيق  صعوبة  من  يزيد  اإلئتالفية،  االتفاقيات  على  إسرائيل 
الوزارات والتعاون بينها. وعادة ما يفتقد عمل احلكومة إلى النظرة 
يعيق  املختلفة  ال���وزارات  بني  التعاون  ع��دم  أن  ونالحظ  الشمولية. 

تنفيذ العديد من االصالحات واملشاريع. 
تعاني  والرقابة:  القياس  السياسات،  تخطيط  التفكير،  قدرات 
وعملية  والتفكير.  التخطيط  ق��درات  في  نقص  من  الدولة  خدمات 
بعيد  التفكير  تشجع  ال  احلكومية  ال��وح��دات  ف��ي  ال��ق��رارات  ات��خ��اذ 
املدى. كما يتم التركيز على التنفيذ وليس على التخطيط، أي على 
التخطيط  ق��درات  ان��ع��دام  فبسبب  األرض«.  على  احلقائق  »ف��رض 
تخصيص  يتم  امل��ه��ارات،  غياب  ظل  وف��ي  امل��دى،  البعيد  والتفكير 
املوارد آلفاق عمل خاطئة ومتناقضة، ما يؤثر على مستوى احلياة، 

واملساواة والنمو.

مبادئ لتطوير عمل القطاع العام
فيما يلي بعض اخلطوات ملعاجلة إخفاقات القطاع العام:

1-  تعزيز قدرات التخطيط في عمل احلكومة من خالل التشديد 
على:

واالقتصادية  االجتماعية  املجاالت  في  وطنية  استراتيجية  وضع  أ. 
للمديني امل��ت��وس��ط وال��ب��ع��ي��د، م��ن خ���الل ال��ت��أك��ي��د ع��ل��ى أه���داف 
وغايات واسعة وفورية، ومبا يعزز التعاون بني وحدات احلكومة 

املختلفة.
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ب. تدعيم الوحدات احلكومية مهنيًا وتزويدها بقوى عاملة دينامية 
وماهرة، لتعزيز قدرات التخطيط، والقياس، والرقابة والتقييم.
مع  للتخطيط،  مركزية  أداة  إل��ى  السنوية  العمل  خطط  حتويل  ت. 
أداة  لتشكل  والتقييم،  والرقابة  الرصد،  منهجية  على  التشديد 

إدارية بيد مدراء الوحدات.
بواسطة: احل��ك��وم��ة  ف��ي  والتنفيذ  التخطيط  ق���درات  تعزيز   -2 
أ. تطوير الصالحيات، والعمل على تدعيم جميع الوزارات 
الصالحيات  توزيع  على  والعمل  التعاون.  تعزيز  خالل  من 
بشكل تدريجي ومسؤول. والعمل على الفصل بني وحدات 

التخطيط، وحدات التنفيذ ومقدمي اخلدمات.
امليزانيات، وزيادة  املوازنة، وزيادة شفافية  ب. تطوير عمليات 
امليزانية  تخطيط  مرحلة  في  احلكومية  ال���وزارات  بني  التعاون 

وبلورتها.
ت. تدعيم املوظفني املهنيني في مجال اتخاذ القرارات. 

احلكومية  الوحدات  بني  والتنسيق  التعاون  امكانيات  تعزيز  ث. 
وال��ب��ت ف��ي ال��ن��زاع��ات ب��ني ال�����وزارات ف��ي م��ج��ال��ي التخطيط 

والتنفيذ.
3- دراسة اجلهاز البيروقراطي وتهيئته للتغيير:

أ. الكشف عن بؤر العبء البيروقراطي.
منهجية  بواسطة  البيروقراطي  العبء  لتقليص  خطة  وضع  ب. 

موّحدة صاحلة جلميع الهيئات احلكومية.
االزدواج��ي��ة،  ومعاجلة  التنظيمية،  القواعد  وتنجيع  تعزيز  ت. 

وتعزيز الطاقم املهني في هذا املجال.

الدولة  خدمات  مفوضية  في  إصالح  خلطة  الفوري  التطبيق   -4
بناء على املبادئ التالية:

غايات  ولتحقيق  القائمة  للتحديات  العاملة  القوى   مالءمة  أ. 
خالل  من  السليمة  اإلدارة  قواعد  على  واحلفاظ  احلكومة. 

التأكيد على املصداقية والنزاهة والشفافية.
ب. حتويل املفوضية إلى جسم صانع للسياسات، ونقل كل ما 

يتعلق بتطبيق السياسات إلى املكاتب احلكومية.
تعزيز  مع  ال��دول��ة  خلدمات  إداري"  فقري  "ع��ام��ود  وض��ع  ت. 

جودة املوظفني الكبار ومهنيتهم.
إلى  والسعي  البشرية،  امل��وارد  لتطوير  عامة  سياسة  وضع  ث. 

تعزيز، التمّيز واملهننة.
التشغيل  لترتيبات  مرونة  أكثر  تدابير  وضع  أجل  من  العمل   -5
واالهتمام  اجل���ودة،  عالية  عاملة  ق��وى  جتنيد  يتيح  مبا  بها،  املعمول 

مبكافأة املتميزين.
6- وضع أخالقيات عمل واضحة لتنظيم عمل موظفي احلكومة 
من  االنتقالية  للفترة  واض��ح��ة  ق��واع��د  ووض��ع  اجلمهور.  ومنتخبي 

العمل في احلكومة إلى العمل في القطاع اخلاص. 
القطاع  الوظائف  ف��ي  للعمل  قيم  منظومة  تعريف  ض���رورة   -7
 Civil« العام وبلورتها، مع التشديد على روح املسؤولية وثقافة  ال

 .”Servant

ترى اللجنة ضرورة وضع هذه املسألة على رأس أولويات احلكومة، 
وتعتبرها أمرًا مركزيًا في عملية التغيير املنشود، وتناشد احلكومة اعتبار 

هذه املسألة هدفًا قوميًا، والعمل مبثابرة وعزم من أجل حتقيقها.
 

قادة  أحد  أطلقه  الــذي  ســدادة  األكثر  اللقب  هو  اجلــدد«  »اإلسرائيليون 
االحتجاج  بــجــذور  متعلقة   مقولة  اللقب  هــذا  ويتضمن  االحــتــجــاجــات. 
وباملستقبل. وقد ذكرنا أن أحد جذور االحتجاج يتعلق بشعور االغتراب جتاه 
مؤسسات الدولة واجلهاز السياسي، واقتصاد السوق. ويسود الشعور أن هذه 
يعد مبقدور  ولم  نفسها،  وانغلقت على  املواطنني  ابتعدت عن  قد  املؤسسات 

املواطنني التأثير عليها. 
لقد جنح قادة االحتجاجات )»اإلسرائيليون اجلدد«( في صياغة مطالبهم 
لإليجار،  املساكن  في  والنقص  املعيشة،  غالء  على  واالحتجاج  الئقة،  بلغة 
املبكرة وغيرها، دون حتويل األمر  التربوية للطفولة  املؤسسات  والنقص في 

إلى مقولة سياسية تتعلق مبستقبل دولة إسرائيل أو الدولة الفلسطينية.
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نحو دميقراطية تشاركية
الذي أطلقه أحد  اللقب األكثر سدادة  »اإلسرائيليون اجلدد« هو 
بجذور  متعلقة   مقولة  اللقب  ه��ذا  ويتضمن  االحتجاجات.  ق��ادة 
يتعلق  أن أحد جذور االحتجاج  وباملستقبل. وقد ذكرنا  االحتجاج 
بشعور االغتراب جتاه مؤسسات الدولة واجلهاز السياسي، واقتصاد 
السوق. ويسود الشعور أن هذه املؤسسات قد ابتعدت عن املواطنني 

وانغلقت على نفسها، ولم يعد مبقدور املواطنني التأثير عليها. 
اجلدد«( في صياغة  )»اإلسرائيليون  قادة االحتجاجات  لقد جنح 
في  والنقص  املعيشة،  غالء  على  واالحتجاج  الئقة،  بلغة  مطالبهم 
املبكرة  للطفولة  التربوية  املؤسسات  في  والنقص  لإليجار،  املساكن 
مبستقبل  تتعلق  سياسية  م��ق��ول��ة  إل���ى  األم���ر  حت��وي��ل  دون  وغ��ي��ره��ا، 
البعد  بإعادة  ه��ؤالء  جنح  لقد  الفلسطينية.  الدولة  أو  إسرائيل  دول��ة 
ويصر  ال��ع��ام.  اخل��ط��اب  قلب  إل��ى  املفقود  االجتماعي  االق��ت��ص��ادي 
واحدة  ملرة  ليس  صوتهم،  إسماع  على  اجل��دد  اإلسرائيليون  ه��ؤالء 
بخلق  يبشر  ما  وه��ذا  حياة،  كأسلوب  بل  املظاهرات،  خ��الل  فقط 
التي عرفناها  دميقراطية تشاركية تنبض باحلياة، تختلف عن األمناط 
والهواتف  االن��ت��رن��ت  التكنولوجيا،  أن  ف��ي  ش��كَّ  وال  اآلن.  حتى 
التواصل  شبكات  إل��ى  إض��اف��ة  ه���ذا،  ف��ي  كثيرا   ساهمت  اخلليوية 

االجتماعي غير احملدودة.
ومواطنيها،  الدولة  بني  احلواجز  إلزال��ة  ن��ادرة  فرصة  أم��ام  نحن 
في  فعليًا  امل��واط��ن��ني  وإش���راك  بينهم،  الثقة  ع��الق��ات  ب��ن��اء  وحمل��اول��ة 

املعضالت السياسية.

عملية تبني توصيات اللجنة وتنفيذها
ع��ب��ارة  بعضها  ال��ف��ص��ول،  م��ن  ال��ع��دي��د  ال��ل��ج��ن��ة  ت��ق��ري��ر  يتضمن 
العدالة  بقضايا  تتعلق  السياسة،  لترشيد  عامة  م��ب��ادئ  صياغة  ع��ن 
العمل،  وس��وق  واملسكن،  االجتماعية،  واخلدمات  االجتماعية، 
والتعليم، واملواصالت العامة وغيرها. أما قسم التوصيات فيتضمن 
زمنية  فترة  خ��الل  للتطبيق  قابلة  سياسية  خطوات  لتنفيذ  توصيات 
أط���ول. وف��ي بعض  ف��ت��رة زمنية  يتطلب  ق��ص��ي��رة، وال��ب��ع��ض اآلخ���ر 
احلاالت، وبسبب ضيق الوقت، أوصت اللجنة بإقامة طواقم عمل 

خاصة بهدف بلورة توصيات ُمفّصلة وصياغتها.

فيما يلي بعض اخلطوط العريضة لعملية تنفيذ التوصيات:
تعمل احلكومة على تبني التوصيات.	 
إرساء توصيات اللجنة ضمن قرار حكومي.	 
تشريع القوانني الضرورية لتطبيق توصيات اللجنة، مبا في ذلك 	 

تعديالت على القوانني القائمة.
االنتهاء من وضع اقتراحات القوانني لغاية2011/12/31.	 
تقدمي تقرير نصف سنوي بخصوص تطبيق التوصيات.	 

مبادئ لتعديل امليزانية وأولوياتها
امليزانيات، تعني إضافة ميزانية 	  املتعلقة برصد  اللجنة  توصيات 

جديدة على امليزانية القائمة.
قدمت اللجنة توصيات بخصوص تغيير أولويات امليزانية بقيمة 	 

وبضمنها  القادمة،  اخلمس  السنوات  خ��الل  شيكل  مليار   30
مبلغ 4 مليارات شيكل خالل العام 2012.

ع��ل��ى احل��ك��وم��ة ت��ع��دي��ل ق���ان���ون امل��ي��زان��ي��ة ل���ألع���وام 2011-	 
قبل  ذل��ك  وتنفيذ  امليزانية،  أول��وي��ات  سلم   وتعديل   ،2012

.2011/12/31
عليها 	  واملصادقة  امليزانية  على  املقترحة  التعديالت  جميع  إقرار 

ضمن قرار حكومي.
تخفيض 	  وض����رورة  ال��ض��رائ��ب،  ن��ظ��ام  بتعديل  اللجنة  ت��وص��ي 

مليار   30 بقيمة  وذلك  املقترحة،  السكانية  الفئات  عن  العبء 
مليارات   6 بينها  من  القادمة،  اخلمس  السنوات  خالل  شيكل 

خالل العام 2012.
دي��وان  ع��ام  مدير  على  التوصيات  لتنفيذ  الكاملة  املسؤولية  تقع 
املالية.  وزارة  ف��ي  امليزانيات  ع��ن  امل��س��ؤول  وعلى  احلكومة  رئيس 
ونقترح أن يقوم رئيس احلكومة بتعيني جلنة متابعة برئاسة مدير عام 
ديوان رئيس احلكومة واملسؤول عن امليزانيات في وزارة املالية. ترافق 
هذه اللجنة عملية تنفيذ التوصيات وتقدم تقاريرها إلى احلكومة مرة 

كل ستة أشهر. 
التوصيات  بتطبيق  املتعلقة  عملها  خطة  تعميم  احلكومة  وعلى 
وترسيخها في جميع برامج عمل الوزارات املختلفة. والعمل على 
العمليات  جميع  تنفيذ  الستكمال  القياس  ومعايير  الغايات  حتديد 
بتنفيذ  املتعلقة  تقاريرها،  تقدمي  اللجنة االستشارية  املطلوبة. وعلى 
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التوصيات، إلى احلكومة كل ستة أشهر. وعلى احلكومة نشر تقرير 
بخصوص كيفية ومواعيد تنفيذ التوصيات لغاية 2011/12/31. 
التوصيات  وإق��رار  مناقشة  عملية  شفافية  بضرورة  اللجنة  وتوصي 

وتطبيقها.
االقتصادية  السياسة  مجال  في  عامة  مبادئ  يلي  فيما  نستعرض   

واالجتماعية وخطة عمل شاملة، والتي تتضمن توصيات عينية. 
1. تعمل احلكومة على رفع نسبة اإلنفاق املدني من امليزانية.

2. على احلكومة حتديث الغايات االجتماعية، بني احلني واآلخر، 
ووضع غايات كمية لزيادة نسبة العمالة وتقليص معدالت الفقر 

وعدم املساواة.
احتياجات  ت��زوي��د  الس��ت��دام��ة  الضمانة  ه��و  االق��ت��ص��ادي  النمو   .3

املجتمع املتنامية.
4. العمل على توزيع عادل ومنصف لثمار النمو االقتصادي.

في  السكانية  الفئات  جميع  مشاركة  لزيادة  ج��اد  بشكل  العمل   .5
بشكل  احلكومة  وتعمل  املجتمعي،  النشاط  وف��ي  العمل  س��وق 
سوق  في  العربيات  والنساء  احلريدمي  الرجال  دمج  على  خاص 

العمل، ومن خالل احترام أسلوب حياتهم.
6. على احلكومة ضمان قوانني لعبة منصفة في السوق االقتصادية، 
جلميع  أفضل  عمل  ش��روط  وتوفير  املعيقات  إزال��ة  على  والعمل 

العمال وحماية حقوقهم األساسية.
العامة،  اخلدمات  توفير  عن  مسؤولياتها  حتديد  احلكومة  على   .7
ومالءمتها  بناء على التغّيرات التكنولوجية والدميغرافية وغيرها. 

وتوفيرها جلميع املواطنني احملتاجني بشكل منصف.
8. توكيل بعض اخلدمات العامة لشركات وهيئات خاصة )التعهيد( 
هو أمر شرعي ومرغوب من أجل تنجيع هذه اخلدمات وتوسيع 
ومن  فقط،  املناسبة  احل��االت  في  ذل��ك  يتم  أن  شريطة  مناليتها، 
ومناليتها،  اخلدمات  ج��ودة  أخذ  ومع  احلكيم،  التخطيط  خالل 
على  كما  االع��ت��ب��ار.  بعني  األم���ور  ه��ذه  وق��ي��اس  تقييم  وإمكانية 
وأن  اخلدمات  ه��ذه  عن  مسؤوليتها  بتحمل  االستمرار  احلكومة 
تشكل هي العنوان لكل مواطن بغض النظر عن اجلهة التي تقدم 

اخلدمات.
خدمات  اخفاقات  ملعاجلة  شامل  بشكل  العمل  احلكومة  على   .9
السياسي،  التخطيط  ق���درات  وتعزيز  ال��ع��ام،  وال��ق��ط��اع  ال��دول��ة 

منظومة  وتعزيز  للحكومة،  واالداري��ة  التنفيذية  القدرات  وتعزيز 
قيم مقدمي اخلدمات.

وتعزيز  اجل��م��ه��ور  م��ع  ت��واص��ل  ق��ن��وات  تطوير  احل��ك��وم��ة  على   .10
الدميقراطية التشاركية.

توصيات عينية
العمل  )أ(  إل��ى:  املسكن  مجال  ف��ي  اللجنة  توصيات  تهدف   .1
وملحوظ  كبير  بشكل  للبيع   املعروضة  املساكن  عدد  زي��ادة  على 
)ب(  األس��ع��ار؛  خفض  على  سيساعد  ما  مختلفة،  وبنوعيات 
املساكن  وخ��اص��ة  طويلة،  لفترات  لإليجار  املساكن  بناء  زي���ادة 
حلول  وضع  )ت(  الطلب؛  فيها  يكثر  التي  املناطق  في  الصغيرة 
املالية  املساعدات  وتقدمي  الضعيفة  لألسر  السكن  لضائقة  مؤقتة 
حلول  وضع  )ج(  املسنني؛  وخاصة  الشعبية  املساكن   ملستحقي 
وتوفير  االعتبار،  بعني  خصوصياته  أخ��ذ  مع  العربي  للمجتمع 
بلورة  )ح(  التحتية؛  وال��ب��ن��ى  التخطيط  م��ج��ال  ف��ي  امل��س��اع��دات 
البناء  وتيرة  وزي��ادة  احلضري،  احليز  لتطوير  شاملة  استراتيجية 

ملختلف فئات املجتمع، وتطوير املواصالت العامة.
عالية،  م��ع��دالت  إس��رائ��ي��ل  ف��ي  املعيشة  غ���الء  ارت��ف��اع  س��ج��ل   .2
وخاصة في مجاالت املسكن، واملصروفات املنزلية، والتعليم، 
والصحة، والغذاء واملواصالت. وذلك بسبب تقليص مسؤولية 
توصي  عليه،  العامة.  اخلدمات  هذه  بعض  تزويد  في  احلكومية 
ج��دي��دة،  تشريعات  ب��واس��ط��ة  ال��وض��ع  مبعاجلة  احل��ك��وم��ة  اللجنة 

وفرض قيود على اجلهات املزودة، ومنع االحتكارات. 
في  العديدة  املعيقات  مثل  املعيشة  لغالء  أخ��رى  أسباب  وثمة   .3
لذلك  والعاملية.  احمللية  األس��واق  في  واملنافسة  االستيراد  مجال 
الغائها  على  والعمل  اجل��م��ارك،  جميع  بخفض  اللجنة  توصي 
اللجنة  ت��وص��ي  كما   .2011 ال��ع��ام  نهاية  حتى  مرحلتني  على 
من  للشراء  به  املسموح  املبلغ  وزي��ادة  الشراء،  ضريبة  بتخفيض 
الضريبة. م��ن  ذل��ك  وإع��ف��اء  االنترنت  ع��ن طريق  ال��ب��الد   خ��ارج 

باخلدمات االجتماعية في  يتعلق   ما  اللجنة في  4. متحور عمل 
الفائقة  األهمية  بسبب  وذل��ك  الفتية،  لألجيال  التعليم  مجال 
الشاملة  ال��ق��درات  تطوير  وأهمية  املبكرة،  امل��راح��ل  في  للتعليم 
لضمان  األس��اس��ي��ة  األداة  ه��و  التعليم  ألن  وك��ذل��ك  ل��ل��ط��الب. 
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وتالحظ  املجتمع.  في  الفجوات  وتقليص  الفرص  في  املساواة 
العقد  في  األط��ف��ال  تعليم  تكلفة  في  املتواصل  االرت��ف��اع  اللجنة 
األخير، لذلك توصي بزيادة تدخل احلكومة في مجال الطفولة 
التعليم  ق��ان��ون  تطبيق  ع��ل��ى  وال��ع��م��ل   ،)3-0 )أج��ي��ال  امل��ب��ك��رة 
اإللزامي ألجيال 3-4، وتوفير مراكز للتعليم في ساعات ما بعد 
الظهر لألجيال 3-9، وتوصي اللجنة بتخفيض مشاركة األهالي 

وخفض أسعار الكتب املدرسية.
املواصالت  منالية  لزيادة  الالزمة  التدابير  باتخاذ  اللجنة  5. توصي 
على  بالعمل  اللجنة  وتوصي  العمل.  ألماكن  وخاصة  العامة، 
إزالة املعيقات في سوق العمل، والعمل بشكل خاص من أجل 

دمج النساء العربيات والرجال احلريدمي في سوق العمل.
إلغاء  )أ(  وتقترح:  الضرائب،  نظام  بتعديل  اللجنة  وتوصي   .6
املباشرة؛ )ب( وضع درجات  املقترحة  خلفض الضرائب  اخلطة 
 40000 ف��وق  للدخل  ضريبة   %48 مثل  جديدة،  دخ��ل  ضريبة 
العمل  شيكل؛ )ت( جباية ضريبة 2%  إضافية على الدخل من 
الذي يفوق مبلغ 1 مليون شيكل في السنة؛ )ج( زيادة الضريبة 
على أرباح رأس املال إلى 30%؛ )ح( زيادة ضريبة الشركات إلى 
العام 2012، وامكانية رفعها إلى 26% فيما بعد؛  24% خالل 
والسولر؛  والفحم  الوقود  املقررة على ضريبة  الزيادة  إلغاء  )خ( 
)ذ(  أطفال في جيل 0-3؛  امتياز ضريبي آلباء  نقطتي  )د( منح 

إلغاء اجلمارك وضريبة الشراء.

مصادر التمويل وتعديالت امليزانية
1. توصي اللجنة بتخصيص مبلغ  30 مليار شيكل خالل السنوات 
اخلمس القادمة لتنفيذ األهداف أعاله، وتخصيص حصة األسد 
شيكل  مليارات   4 مبلغ  تخصيص  يتم  بحيث  التعليم،  ملجال 

خالل العام 2012.
2. يتم متويل املبالغ أعاله من ميزانية الدولة، بحيث يتم اقتطاع مبلغ 

5ر2 مليار شيكل من ميزانية وزارة الدفاع خالل العام 2012.
معينة  ض��رائ��ب  رف��ع  نتيجة  شيكل  م��ل��ي��ارات   6 نحو  تخصيص   .3
وخ��ف��ض ب��ع��ض��ه��ا، ون��ح��و 6 م��ل��ي��ارات ش��ي��ك��ل ب��س��ب��ب خفض 
الضرائب املباشرة ونقاط االمتياز. إجمااًل نحو 30 مليار شيكل 

خالل السنوات اخلمس القادمة.
4. باملجمل، يتم تخصيص مبلغ 60 مليار شيكل لصالح املواطنني 
خالل السنوات اخلمس القادمة، ما يعني خفض األسعار، وجلم 
في  وتسهيالت  العامة،  اخلدمات  منالية  وزي��ادة  املعيشة،  غ��الء 

مدفوعات التعليم، وزيادة الدخل الصافي.

خامتة
من  طبق  وعلى   2011 صيف  في  اجل��دد  اإلسرائيليون  لنا  ق��دم 
واقتصاد  مجتمع  وإنشاء  التغيير  إلح��داث  ورائعة  ن��ادرة  فرصة  فضة 
أكثر عدالة وإنصافًا. ونحن نحاول جهدنا لترجمة أمنياتهم إلى لغة 

عملية. 
نحن على ثقة تامة أن مجمل التوصيات املقدمة غير مسبوقة من 
التغيير  عجلة  حتريك  على  ق��ادرة  وأنها  وشموليتها،  حجمها  ناحية 

املنشود. 
التي طرحت، وال  لم نتمكن من توفير أجوبة جلميع الضائقات 
حتى ملعظمها، لكن ما نقدمه هنا قادر على تخفيف تكاليف املعيشة، 
إيجاد  في  واملساعدة  االجتماعية وحجمها،  منالية اخلدمات  وزيادة 
امل��س��اواة.  ع��دم  فجوات  وتقليص  املسكن،  ملشكلة  معقولة  حلول 
الشابة  لألسر  وخاصة  وواع��دة،  جديدة  بآفاق  تبشر  أنها  واأله��م، 

العاملة، التي تتحمل اجلزء األكبر من العبء.
بل  الفصل،  القول  ليس  التقرير  فهذا  الفهم،  نسيء  أال  وعلينا 
هو الفصل األخير ملقدمة سيرورة كبيرة لتغيير املجتمع اإلسرائيلي. 
األن، يأتي دور املؤسسة وصانعي القرار. نحن على ثقة بأن هؤالء 
تنفيذها  على  ويعملون  واح��دة  ككتلة  التوصيات  بتبني  سيقومون  

بأسرع وقت ممكن.  
ولن  وعناية،  بترقب  العملية  ه��ذه  اإلسرائيلي  اجلمهور  يتابع 
يسمح ألحد بالتملص من املسؤولية. وال شك في أن املستفيدين من 
التغيير. نصيحتنا  بالتهديد الذي حتمله رياح  النظام القدمي يشعرون 
عجلة  وقف  حتاولوا  وال  فيه،  اندمجوا  التغيير،  »احتضنوا  للجميع 

التاريخ، وذلك ملصلحتكم أنتم وملصلحتنا جميعا«.

]مترجم عن العبرية. ترجمة: نواف عثامنة[
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صدر عن "مدار".......

فهمه  تأطري  قضية  هي  اليوم  الفلسطيني  يواجهها  التي  األساسية  املسائل  من 

للنظام االستعامري الذي يخضع له. إذ مل يعد هنالك جسد سيايس معريف أخالقي 

نه من بناء مشاريع تحررية من هذا النظام. إن التحرر من النظام االستعامري  كِّ يمُ

يحملها  التي  والتناقضات  الرصاع  نابعة من شكل هذا  وإمنا رضورة  بخيار  ليس 

القراءة،  السابق أدى إىل حالة من سوء  الوطني  الجسد  العام. وذوبان  بنائه  يف 

باملجاالت السياسية واالقتصادية والثقافية.  وذلك إىل جانب مامرسة أكرث سوءاً 

يحدث  ما  أن  أي  أخالقّياً،  وليس  تاريخي  اجتامعي  السوء هو شكل  ولكن هذا 

ذاته وليس  النظام  بعيد سيناريو مشتق من طبيعة  هو إىل حد  اآلن فلسطينياً 

عن  الشايك  الحديث  أن  فمثالً،  تضبطه.  التي  العالقات  عىل  خروجاً  أو  تطويراً 

القمع  آليات  املمُستعِمر هو جزء داخيل من  اللذين يارسهام  القمع واالستغالل 

واالستغالل ذاتها وهي رضورية لعمل هذه اآلليات، أي أنه مامرسة فلسطينية 

مشتقة من بنية النظام. 

هذا الكتاب هو مثرة ورشة عمل تدريبية متت يف »مدار« بعنوان »قراءات نقدية 

يف املجتمع والدولة يف إرسائيل«. لقد بدأت الورشة عملها يف كانون الثاين 2010، 

الورشة حوايل  لقاء كل أسبوع. شارك يف هذه  بواقع  واستمرت ملدة ستة أشهر 

25 طالباً وطالبة فلسطينيني/ات يف مرحلة املاجستري من مسار تشكلهم كباحثني 

عىل  للتدريب  جزئية  خالصة  عن  عبارة  هي  هنا  املنشورة  واألبحاث  وباحثات. 

يف[  ]سعياً  فلسطني...  يف  االستعامري  النظام  بحث  يف  النقدي  العلمي  املنهج 

مساهمتها يف تشكيل جسد معريف فلسطيني عن النظام االستعامري يف فلسطني 

قد يشكل مساهمة متواضعة يف تقويضه. 

إسامعيل ناشف باحث فلسطيني يعمل محارضاً يف جامعة بن غوريون، النقب.

أصدر العديد من األبحاث والدراسات، منها:

* العتبة يف فتح اإلبستيم. مواطن: املؤسسة الفلسطينية لدراسة الدميوقراطية، 2010.

Palestinian Political Prisoners: Identity and community. London: Routledge, 2008 *

* فك الصهيونية: الفضاء واإلديولوجيا يف املدينة اإلرسائيلية. بري زيت: معهد إبراهيم أبو اللغد للدراسات الدولية، 2005.
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أجرى املقابلة: 
أنطوان شلحت وبالل ضـاهـر

صة
 خا

لة
قاب

م
غيتو مع قنابل نووية!

الناشط  أف��ن��ي��ري،  أوري  يبلغ   )2013( املقبل  ال��ع��ام  ف��ي   )*(
ال��س��ي��اس��ي ال��ي��س��اري ال��رادي��ك��ال��ي، وال��ص��ح��اف��ي وال��ك��ات��ب، عضو 

الكنيست األسبق، التسعني من عمره. 
الغفران«  »يوم  مع  بالتزامن   )2011( الفائت  العام  خريف  وفي 
وهو  انتابته  هواجس  في  ق��راءه  أش��رك  راحيل،  زوجته  رحيل  وم��ع 
أساسية  أسهًما  لديه  بأن  العتقاده  إسرائيل،  دولة  مستقبل  في  يفكر 

في مشروع إقامتها، في مقال ضم عصارة أفك�اره.
وقد تساءل بينه وبني نفسه: هل سيكتب لهذه الدولة البقاء؟ وهل 
ستكون هنا بعد مرور 100 عام؟ أم إنها ستكون حدثا عابرا، مجّرد 

»ومضة« من التاريخ؟.

التي  األخ��ط��اء  حتليل  في  أيًضا  أفنيري  استغرق  ذل��ك  سياق  في 

الصحافي وناشط السالم وعضو الكنيست األسبق

أوري أفنيري: الوضع اإلسرائيلي- الفلسطيني أسوأ من األبارتهايد!
ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي ال����ش����ع����ب  ض������د  ك�����ان�����ت   1948 ح��������رب 

سخيفة النكبة  ع��ن  اليهود  يرويها  التي  األساطير  معظم   

أع��ادت  النازية  احملرقة  أن  فحواه  استنتاج  إل��ى  ليخلص  ارتكبت، 

هذه  ومب��وج��ب  عليه.  كانت  م��ا  إل��ى  كلها  القدمية  اليهودية  العقلية 

الشعوب  جميع  وإمن��ا  املجرمون،  هم  فقط  األمل��ان  يكن  لم  العقلية، 

اتضح  أنه  الضحايا. كما  ولم حترك ساكًنا إلنقاذ  التي وقفت جانبا 

ضدهم،  كله  فالعالم  ح��ق،  على  ك��ان��وا  اليهود  أن  األم��ر  نهاية  ف��ي 

ويجب أن يدافع اليهود عن أنفسهم بكل ثمن. كما يجب أن يعودوا 

التقاليد  اليهودي،  الدين  ذلك:  قبل  منه  سخروا  ما  كل  ويحتضنوا 

اليهودية، البلدة اليهودية ]الغيتو[.
وهو  ليبوفيتش،  يشعياهو  للبروفسور  مقولة  أفنيري  واستذكر 
قبل  اليهودي مات  الدين  أن  الوصايا، فحواها  يهودي يحافظ على 
200 عام، وأن الشيء الوحيد الذي يوّحد يهود العالم هو احملرقة. 
وبالفعل، فمنذ تأسيسها أصبحت إسرائيل دولة احملرقة. لكنها اآلن 
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تفعل  أن  أخيرا  وميكنها  عظيم،  جيش  ولديها  ضعيفا،  غيتو  ليست 
لآلخرين ما فعلوه لليهود.

مخاوف  اجلديدة:  الدولة  على  الغيتو  عالمات  سيطرت  وهكذا 
املسبقة، مشاعر الضحايا،  بالغير، اآلراء  الثقة  القدمية، عدم  البقاء 
القوة  من  لالنفجار  قابلة  خلطة  انبثقت  وبالتالي  االنتقام.  أح��الم 
والضحوية، العدوانية واملاسوشية، العسكرية واإلميان أن كل العالم 

ضدنا- غيتو مع قنابل نووية.
وتساءل أفنيري: هل تستطيع دولة كهذه الصمود واالزدهار في 
العالم املعاصر؟ لقد خاضت الشعوب األوروبية الكثير من احلروب. 
اليوم  أع��داء  وأن  السالم،  يأتي  احلرب  بعد  أنه  دائما  عرفت  ولكنها 
ميكن لهم بالتأكيد أن يصبحوا أصدقاء الغد. وال تزال الدول القومية 
قائمة، لكنها آخذة في التعلق بعضها ببعض أكثر فأكثر. إنها تنضم 
إلى ُبنيات إقليمية، من خالل التنازل عن شرائح كبيرة من سيادتها.

استطالعات  فعل ذلك. وتشير  ق��ادرة على  غير  إسرائيل  أن  بيد 
الرأي العام إلى أن األغلبية الساحقة في إسرائيل تؤمن أنه لن يكون 
هناك سالم إلى األبد. ليس غدا، وال خالل مئة عام. إنهم على قناعة 
ذات  إسرائيل  ي��رون  إنهم  البحر.  في  بنا  اإللقاء  يريدون  العرب  بأن 
أيضا  أصدقاءنا  أن  بحيث  ب��األع��داء،  محاطة  كضحية  الهائلة  القوة 
ميكن أن يطعنونا من اخللف. إنهم يرون االحتالل األبدي لألراضي 
نتيجة  مبثابة  البالد  جميع  في  محاِربة  مستوطنات  وإقامة  الفلسطينية 
العالم  يهود  من  العظمى  واألغلبية  له.  سببا  وليس  العربي،  للعنف 

تدعمهم بتضامن أعمى.
الرئيسة،  املعارضة  ضمنها  ومن  اإلسرائيلية،  األح��زاب  ومعظم 
للشعب  قومية  "دول��ة  ك�  بإسرائيل  االع��ت��راف  يجب  أن��ه  على  مصرة 
)ترفض  اإلسرائيليني  تخص  ال  إسرائيل  أن  معناه  وهذا  اليهودي". 
اليهودية  الطائفة  وإمن��ا  إسرائيلي"(  "شعب  وج��ود  رسميا  احلكومة 
لدولة  ال��ت��ام  العكس  ه��و  بالطبع  ه��ذا  إن  العاملية.  الدينية  العرقية- 
الشعب احلقيقية، القادرة على العيش بسالم مع جاراتها واالنضمام 

إلى احتادات إقليمية.
وختم أفنيري قائاًل: لم أشك للحظة في حجم املهمة التي كلفنا 
ألنفسنا  نسمح  ول��م  األع���وام.  عشرات  قبل  وأن��ا  زمالئي  بها  أنفسنا 
بتغيير ه��ذا اجل��ان��ب أو ذاك م��ن دول��ة إس��رائ��ي��ل، وإمن��ا م��ب��ادئ الدولة 
نفسها. ويتجاوز ذلك كثيرا املجال السياسي، أو تبديل حزب معنّي 

بآخر. إنه يتجاوز حتى احلاجة لصنع السالم مع الشعب الفلسطيني، 
التغيير اجلذري  املقصد هو  املستوطنات.  وإنهاء االحتالل، وإخالء 
للوعي الوطني، وعي كل إسرائيلي وإسرائيلية. ولقد قيل إنه "ميكن 
اليهود".  الغيتو من  إخراج  الغيتو، لكن ال ميكن  اليهود من  إخراج 
أن  أعتقد  ممكن؟  ه��ذا  فهل  فعله.  علينا  يجب  ما  بالضبط  ه��ذا  لكن 

اإلجابة نعم. وآمل أن يكون ذلك ممكًنا.
في الواقع عبر أفنيري الكثير من احملطات إلى أن توصل إلى هذه 

االستنتاجات. 
وكان الهدف الرئيس من هذه املقابلة معه هو أن نتوقف عند أبرز 
تلك احملطات التي ليس بوسع مقابلة واحدة أن حتيط بها، وعند كيفية 

تأثيرها على تفكيره إزاء ما حدث ويحدث، وكذلك إزاء املستقبل.

)*( سؤال: مباذا تنشغل اآلن؟
دار  عن  قريبا  سيصدر  كتاب  تأليف  على  أعمل  أن��ا  أفنيري: 
نصف  كتابة  م��ن  انتهيت  ولقد  أح��رون��وت".  "يديعوت  النشر 
امل��ذك��رات  ه��ذه  وستصدر  صفحة.   700 ف��ي  وج���اءت  مذكراتي 

مبجلدين على األقل.

بوادر التبشير بـ »أمة جديدة« 
وبلد واحد للعرب واليهود!

)*( سؤال: نرغب في أن تطلعنا على أبرز احملطات املهمة في 

الرئيس الشهيد ياسر عرفات يستقبل أفنيري.
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حياتك. ولنبدأ من امليالد والطفولة.
أف��ن��ي��ري: ول���دت ف��ي أمل��ان��ي��ا ف��ي أي��ل��ول 1923. وق���رر وال���داي 
مباشرة.  احلكم  إل��ى  هتلر  أدول��ف  وص��ول  بعد  البالد  إل��ى  الهجرة 
جئنا إلى البالد في العام 1933. سكنت لفترة قصيرة في حيفا، ثم 
سكنت نصف عام في نهالل ]كيبوتس في مرج ابن عامر[ وبعد ذلك 
جئنا للسكن في تل أبيب. وقد كنا أغنياء جدا في أملانيا ]والده كان 
مصرفًيا[، لكن بعد أن جئنا إلى البالد خسر والدي ماله في غضون 
شهور وأصبحنا فقراء جدا. وتركت املدرسة في سن 14 عاما قبل 
صفوف  سبعة  تعلمت  لقد  االبتدائية.  الدراسية  املرحلة  أنهي  أن 
العمل لدى محام. وبعد عدة شهور،  إلى  فقط. بعد ذلك ذهبت 
العسكري  التنظيم  إلى  انضممت  عشرة،  اخلامسة  سن  بلوغي  قبل 
أربع سنوات.  أو  التنظيم ثالث  )ايتسل(. وبقيت في هذا  القومي 
مألوفا.  أم���را  يكن  ل��م  وه���ذا  التنظيم،  ع��ن  انشققت  ذل��ك  وب��ع��د 
وغادرت صفوف التنظيم ألني لم أوافق على عدد من مبادئه، مثل 
املعادية لالشتراكية، كما  العرب وطبيعته  العسكرية ضد  العمليات 
أني شككت في جناعة األسلوب اإلرهابي الذي اتبعه التنظيم، وما 
إذا كان يخدم الهدف أم ال. وفي العام 1946 أسست حركة أطلقت 
»فلسطني  وبالعربية  الفتاة«  إسرائيل  »أرض  اس��م  بالعبرية  عليها 
الفتاة«. وأصدرنا مجلة دعت إلى األفكار التي كانت حينذاك، متاًما 

كما هي احلال اليوم، غير مقبولة على اإلطالق.
أم��ة ج��دي��دة. فنحن  ال��ب��الد  ف��ي  أننا نشكل  الفكرة األول���ى ه��ي   
لسنا مجرد استمرار للشعب اليهودي التاريخي، وإمنا أمة جديدة. 
وهي أمة عبرانية، كي نفرق بينها وبني أمة يهودية. وألن هذه األمة 
ُولدت في البالد فإنها تعتبر حليفة طبيعية للحركة الوطنية الفلسطينية 
نحو  التطلع هو  يكون  أن  العربية عموما. ويجب  الوطنية  واحلركة 
الوطنية  واحل��رك��ة  العبرانية  الوطنية  احل��رك��ة  ب��ني  الشامل  االرت��ب��اط 
العربية في جميع أنحاء هذه املنطقة، التي رفضت، وما زلت أرفض 
إنه  إلى من؟  بالنسبة  »الشرق األوس��ط«، ألن هذا شرق  ب�  تسميتها 
بالنسبة  لكن  أميركا.  أملانيا،  انكلترا،  ألوروب���ا،  بالنسبة  الشرق 
امل��رك��ز. وق��د بحثت ع��ن ع��ب��ارة توحد  لنا ه��ذا ليس شرقا وإمن��ا ه��و 
العبرانيني والعرب، ال على غرار عبارات عبراني - عربي أو يهودي 
- عربي أو إسرائيلي- فلسطيني، وإمنا عبارة ما مشتركة. والعبارة 
هي  والعربية  بالعبرية  نفسه  املعنى  وتعطي  وجدتها  التي  الوحيدة 

الذي حتول  أبناء سام. وعندها اخترعت املصطلح،  »سامي«، أي 
إلى ماركة مسجلة باسمي حتى اليوم، وهو »املنطقة السامية«، بدال 

من الشرق األوسط. 
وفي أيلول العام 1947 نشرت كراسة بعنوان »احلرب أو السالم 
اندالع حرب بني  بواسطتها من مغبة  السامية« وحذرت  املنطقة  في 
البريطاني  احلكمني  ض��د  الشعبني  وح��دة  إل��ى  ودع���وت  الشعبني، 
والفرنسي وضد احلكم اإلمبريالي عموما في الشرق األوسط. وقد 
كان هذا في أيلول العام 1947، أي قبل شهرين من قرار اجلمعية 
العامة في األمم املتحدة ]بشأن تقسيم فلسطني[. وقمت بتلخيص 

وترجمة الكراسة إلى اللغة االنكليزية. 
وأذكر أني ذهبت إلى يافا العربية ووزعت التلخيص على هيئات 
حترير الصحف هناك، مثل »الدفاع« و»فلسطني« وغيرهما. كذلك 
تعمل في مصر، خبرا  كانت  التي  العربية،  الصحافة  نشرت وكالة 
قصيرا حول الكراسة. لكن بالطبع، كل شيء كان قد أصبح متأخرا 

من أجل وقف احلرب التي نشبت بعد ذلك بشهرين. 
أريد أن أضيف إلى ما ذكرته سابقا، أنه عندما كنت أعمل لدى 
احمل��ام��ي، في فترة االن��ت��داب، ومل��دة خمس س��ن��وات، كنت أت��ردد 
]التسجيل  الطابو  ومكتب  احملاكم  من  قسما  ألن  يافا،  على  كثيرا 
العقاري[ ومكاتب احلاكم البريطاني كانت موجودة في يافا. ونتيجة 
كانوا  الذين  أبيب  تل  في  ج��دا  القالئل  بني  من  واح��ًدا  كنت  لذلك 
بني  مطلق  انفصال  يسود  كان  فقد  دائ��م.  بشكل  يافا  يترددون على 
تل أبيب ويافا. واليهود لم يذهبوا إلى يافا. رمبا ذهبوا مرة واحدة 
في السنة، خالل عيد الفصح اليهودي، من أجل شراء اخلبز، ألن 
اخلبز لم يكن متوفرا في تل أبيب خالل فترة العيد. ونتيجة لذلك لم 
يكن العرب بالنسبة إلي شيئا ال أعرفه أو شيئا مخيفا. وكانت لدي 

عالقات متشعبة مع موظفني عرب ومحامني في يافا.
بني  سياسيون  شركاء  أو  أص��دق��اء  لديك  ك��ان  هل  س��ؤال:   )*(

العرب في يافا؟
أفنيري: كال. كان هناك معارف فقط. ولقد تعرفنا على بعضنا 
كبشر متساوين. فهم لم يكونوا وحوشا ولم تكن لديهم قرون في 
أتناول  قتلي. كانوا بشرا وتعارفنا. كنت  رؤوسهم ولم يرغبوا في 
عارضت  وأن��ا  والسحلب.  الهندي  التمر  وأش���رب  البوظة  هناك 
التقسيم. ومن حيث رؤيتي اعتقدت أن التقسيم هو أمر سيء وأن 
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باإلمكان أن نعيش مع العرب في بلد واحد. وفي اليوم الذي أعلنت 
فيه األمم املتحدة عن التقسيم نظمت قصيدة، بالعبرية طبعا، ضده. 
بعد ذلك نشبت احلرب وغيرت كل شيء دفعة واحدة، وانضممت 
أصبت  وقد  تقريبا.  احل��رب  نهاية  حتى  فيه  وخدمت  اجليش،  إلى 
الفالوجة«.  »جيب  املسماة  املنطقة  في  للحرب  األخيرة  األي��ام  في 
كانت  ]ك��وم��ان��دوس[،  مغاوير  سرية  إل��ى  احل��رب  خ��الل  وانتميت 
تتنقل بسيارات جيب، ففي حينه لم يكن لدينا دبابات وال طائرات. 
ونتيجة لتنقلي بسيارة جيب، حاربت في املرحلة األولى من احلرب 
من أجل فتح الطريق إلى القدس، أي طريق يافا - القدس. وعندما 
أث��ر ذل��ك دخلت مصر ودول  ال��دول��ة، وعلى  قيام  مت اإلع��الن عن 
اجلنوبية  اجلبهة  في  القتال  إل��ى  انتقلت  احل��رب،  إل��ى  أخ��رى  عربية 
ضد القوات املصرية. ولذلك فقد كنت في عشرات املعارك الكبيرة 
اجليب بني مكان وآخر  بسيارات  نتنقل  كنا  اجلنوبية ألننا  اجلبهة  في 
وهذا األمر مكنني من مشاهدة الغالبية العظمى من املعارك في كافة 
املناطق في اجلبهة اجلنوبية خالفا ملعظم اجلنود. لقد خرجت من هذه 
يوجد  أنه  هو  األول  األمر  وأفكار.  رؤى  عدة  جعبتي  وفي  احلرب 
الفلسطينيني،  كانت ضد  فاحلرب  لقد شاهدته.  فلسطيني.  شعب 
قبل دخول اجليوش العربية. وشاهدت كيف أن قواتنا تتزايد عددا 
وتنظيمها يتحسن، وفي املقابل فإن القوات العربية ]الفلسطينية[ لم 
تنظم نفسها ولم يتزايد عددها ولم تكن لديها قيادة موحدة. وكان 

هذا السبب الرئيس النتصارنا على الشعب الفلسطيني.
األسلحة  م��ن  كبيرة  كميات  لديكم  ك��ان��ت  وه��ل  س���ؤال:   )*(

واألسلحة املتطورة؟.
أفنيري: ليس في البداية. وبالنسبة إلى القوات الفلسطينية فإنها 
كانت مسلحة بأسلحة عادية كتلك التي كانت في حيازة الفالحني، 
أي  الفالحني-  طريقة  على  يحاربون  وكانوا  العادية.  البنادق  أي 
الَفْزَعة. لكن التوازن بني اجلانبني أخذ يتغير من أسبوع آلخر. وما 
بدا على أنه سرايا متناثرة للهاغاناه في الشهور األولى من احلرب، 
تطور ليصبح جيشا مع قيادة وهيئة أركان ودفاع. ولم يحدث مثل 
الذي  القاوقجي  العربي. كان هناك ]فوزي[  هذا األمر في اجلانب 
عدم  لكن  قواته.  مع  واشتبكنا  رأيناه  وقد  أماكن.  عدة  في  حارب 
قدرة الفلسطينيني على تنظيم أنفسهم، وعلى تشكيل قيادة موحدة 
الهزمية  هذه  نتائج  نعيش  ونحن  بهزميتهم.  تسبب  واح��د،  وجيش 

حتى اليوم. 
والشعب الفلسطيني فقد عامله في نصف السنة األولى للحرب. 
وعندما دخلت اجليوش العربية تغير وجه احلرب. فاجليش املصري 
لديه  البريطانيني، وكانت  يد  كبيرا ومنظما ومدربا على  كان جيشا 
لدينا  تكن  ل��م  وحينذاك  م��داف��ع.  وبضمنها  كبيرة  أسلحة  كميات 
أسلحة كهذه. وكان وضعنا سيئا للغاية حتى الهدنة األولى. وبدأت 
األردن��ي،  املصري واجليش  اجليش  أيام من دخول  بعد  الهدنة  هذه 
بداية  من  األول��ى  الهدنة  وامتدت   .1948 العام  أي��ار  نهاية  في  أي 
حزيران إلى منتصف متوز. واستغلت قيادتنا الهدنة األولى من أجل 

احلصول على السالح من االحتاد السوفياتي. 
أمسكناه  ال��ذي  ال��س��الح  م��ن ستالني. وك��ل  ك��ل سالحنا ج��اءن��ا 
خ���الل احل���رب ك���ان س��وف��ي��ات��ي��ا، أو ك���ان س��الح��ا أمل��ان��ي��ا ج��اءن��ا عن 
الثانية  العاملية  احلرب  أثناء  في  بأنه  ذلك  السوفياتي،  االحت��اد  طريق 
اجليش  لصالح  األسلحة  من  كبيرة  كميات  تشيكوسلوفاكيا  صنعت 
األملاني ]النازي[. وبعد أن أصبحت تشيكوسلوفاكيا تابعة لالحتاد 
لقد  إلينا.  وأرسلها  األسلحة  على  ستالني  استولى  السوفياتي، 
كله  هذا  على  وحصلنا  أملانية.  وطائرات  أملانية  بنادق  على  حصلنا 

مبوجب قرار من ستالني.

دور ستالني في تسليح إسرائيل 
)*( سؤال: هل هذه هي صفقة السالح التشيكوسلوفاكية، التي 
أحضرها قادة احلزب الشيوعي اليهود، مثل موشيه سنيه وشموئيل 

ميكونيس، إلى إسرائيل وأدت إلى تغيير وجه احلرب؟
بل ستالني  ميكونيس  أو  يكن سنيه  لم  األم��ر  واق��ع  في  أفنيري: 
والعرب  اليهود  الشيوعيون  وك��ان  إلينا.  السالح  أرس��ل  ال��ذي  هو 
منقسمني فيما بينهم في ذلك الوقت. وبن غوريون أوفد الشيوعيني 
اليهود إلى تشيكوسلوفاكيا وإلى أماكن أخرى وساعدوا في جلب 
لدينا طيارون،  لم يكن  قبل ذلك  السالح وتدريب طيارين هناك. 
طيارين.  ت��دري��ب  يجب  ك��ان  ط��ائ��رات  على  حصلنا  أن  بعد  لكن 

واجليش التشيكوسلوفاكي دّرب طيارينا. 
لكن لنعد  قليال إلى الوراء، فكل هذا الفصل ما كان سيحدث 
السوفياتي  ]ال��دب��ل��وم��اس��ي  م��ذه��ل وه��و تصريح  أم��ر  ل��وال ح���دوث 
الشيوعيون  ك��ان   1947 ال��ع��ام  منتصف  ففي  غروميكو.  أن��دري��ه[ 
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أفراد  بني  كبيرة  خصومات  هناك  وكانت  أل��داء.  أع��داء  والصهاينة 
كانت  البلشفية،  الثورة  قبل  روسيا.  في  الواحدة  اليهودية  العائلة 
احلزب  يؤيدون  الذين  اليهودية  العائلة  أبناء  بني  خصومات  هناك 
البلشفي وأشقائهم الذين يؤيدون احلركة الصهيونية. وكانت هناك 
حرب ضروس بني الصهاينة والشيوعيني في العالم كله. وحتى أن 
الثانية،  العاملية  احل��رب  نشبت  بعدما  القومي،  العسكري  التنظيم 
أجل  من  اليهود  الشيوعيني  على  التجسس  في  البريطانيني  ساعد 

تسليمهم إلى الشرطة البريطانية. 
لكن، على حني غرة، وفي منتصف العام 1947 أطلق غروميكو 
للمشروع  تأييًدا  ك��ان  ما  بقدر  للتقسيم  تأييدا  يكن  ول��م  تصريحه، 
الصهيوني. وأعتقد أنه لم يكن بإمكان أي يهودي صهيوني أن يلقي 
خطابا أكثر صهيونية من خطاب غروميكو. فهو حتدث عن أن من 
عانى من احملرقة يستحق أن يكون لديه موطن. وكان على احلزب 
يحول  أن  ذل��ك،  قبل  بشدة  التقسيم  ع��ارض  ال��ذي  هنا،  الشيوعي 
موقفه بشكل سريع بغية مالءمته مع موقف موسكو. أعتقد أنه من 
دون تأييد السوفيات للتقسيم ملا قامت إسرائيل. كانوا سيستخدمون 
العام 1948.  الشيوعية كلها دعمتنا خالل حرب  الفيتو. والكتلة 
وكان التناقض خالل احلرب مضحكا. فعندما كنا نرى طائرة مقاتلة 
أنها  نعرف  كنا  فوق رؤوسنا،  فاير« حتلق  بريطانية من طراز »سبيد 
للمصريني. بينما عندما نرى طائرة مقاتلة أملانية ]نازية[ فإنها كانت 

لنا. 
على أية حال كانت املعارك مع املصريني شديدة للغاية. فاجليش 
املصري كان جيدا. وأنا أقول دائما إنني وجمال عبد الناصر التقينا 
مرات عديدة في احلرب لكن أحدا لم يجر تعارفا فيما بيننا. ألنه هو 

معركة  ووقعت  الفالوجة.  في  نفسها،  املعارك  في  نشارك  كنا  وأنا 
كنية  على  إثرها  في  وحصلنا  العربية  إبنيس  قرية  قرب  جدا  شديدة 
’شوعالي شمشون’ ]أي ثعالب شمشموم[. وكان هذا مبثابة وسام 

جماعي لسريتنا. وفي هذه املعركة أصيب عبد الناصر. وبعد عدة 
شهور وخالل املعركة في جيب الفالوجة كان عبد الناصر في اجلانب 

اآلخر.
تلك  م��ن  استخلصتها  ال��ت��ي  العبر  أه��م  إل��ى  لنعد  س���ؤال:   )*(

احلرب.
أفنيري: أوال، اقتنعت بشكل كامل أن ثمة شعبا فلسطينيا. وهو 
سنني  م��دار  على  هنا  كثيرة  نقاشات  خضت  وقد  مميزاته.  له  شعب 
طويلة بشأن قناعتي هذه. األمر الثاني هو أنني شاهدت النكبة. لقد 
دخلت خالل احلرب إلى عشرات القرى العربية التي هرب سكانها 
أبدا أي فارق بني احلالتني- هربوا أو  أو ط��ردوا منها. وأنا لم أجد 
النار عليها، وكان هذا يحدث  القرية ونطلق  نأتي إلى  ُطردوا. كنا 
األعيرة  م��ن  آالف  ع��دة  القرية  على  نطلق  كنا  ع���ادة.  الليل  خ��الل 
سكانها.  من  خالية  القرية  تصبح  التالي  اليوم  صبيحة  وفي  النارية 
ل��دي زوجة  ك��ان  إذا  أن��ا  وم��اذا كنت سأفعل  كنتما ستفعالن،  م��اذا 
وأطفال في قرية تتعرض للهجوم؟ وباملناسبة، في البداية لم حتدث 
قرية  إل��ى  قرية  من  يهربون  كانوا  ألنهم  ال��ب��الد،  من  ه��روب  موجة 
أخرى. وبعد فترة وجد فلسطينيون كثيرون أنفسهم وراء احلدود. 
هم لم يقصدوا النزوح عن البالد، وإمنا قصدوا مغادرة قريتهم التي 

تتعرض إلطالق نار كثيف.
)*( سؤال: ملاذا كنتم تطلقون النار؟ هل من أجل حمل السكان 

على الهرب؟

شاهدت النكبة بأم عيني، ودخلت خالل احلرب إلى عشرات القرى العربية 
التي هرب سكانها أو ُطردوا منها. كنا نطلق على كل قرية آالف األعيرة النارية 
القرية خالية من سكانها. ماذا كنت  التالي تصبح تلك  اليوم  وفي صبيحة 
سأفعل أنا إذا كان لدي زوجة وأطفال في قرية تتعرض للهجوم? باملناسبة، 
في البداية كانوا يهربون من قرية إلى أخرى. وبعد فترة وجد فلسطينيون 
كثيرون أنفسهم وراء احلدود. هم لم يقصدوا النزوح عن البلد على اإلطالق، 

وإمنا قصدوا مغادرة قراهم التي تعرضت إلطالق نار كثيف
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أفنيري: كان هذا أحد األسباب. وحدث هذا خالل احلرب.
)*( سؤال: هل أنت ممن يعتقدون أنه كان لدى احلركة الصهيونية 

مخطط لطرد العرب من البالد؟
أفنيري: هذا سؤال يصعب اإلجابة عليه، ألنه كانت هناك حالة 
حرب. كنا نحن من جهة واجليش املصري من اجلهة األخرى وبيننا 
واالدع��اءات  القرى.  بإخالء  تقضي  إستراتيجيتنا  وكانت  القرى. 
بأن القيادة العربية دعت العرب إلى الهرب من البالد هي ادعاءات 
سخيفة للغاية. فإذا كنت أحارب ويوجد في املكان سكان يؤيدونني 
فإن  وعموما  أماكنهم.  في  بالبقاء  وإمن��ا  بالرحيل  أطالبهم  ال  فإنني 

معظم األساطير التي يرويها اليهود حول النكبة سخيفة. 
تلك  م��ن  استخلصتها  التي  العبر  بخصوص  ال��ث��ال��ث،  واألم���ر 
إمكانية  أي  توجد  ال  بأنه  االستنتاج  إلى  توصلت  أني  هو  احل��رب، 
ألن يعيش الشعبان، اليهود والعرب، في دولة واحدة. قبل احلرب 
بعد احلرب  العيش في دولة واح��دة، لكن  باإلمكان  أن  أفكر  كنت 
بت مقتنعا بشكل مطلق بأنه يجب أن تقام دولتان، وأنه يجب إقامة 
دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل. وبعد تسريحي من اجليش 
أخذت أفكر مبا ينبغي عمله من أجل دفع هذه األفكار إلى األمام، 
أي إقامة دولة عبرية ودولة عربية مع وجود عالقة معينة بينهما، وأن 
اخلامسة  في  حينه  في  وكنت  لهما.  مشتركة  عاصمة  القدس  تكون 
والعشرين من عمري وتعني علّي أن أقرر إما أن أؤسس حزبا وإما 
أمر مستحيل  تأسيس حزب هو  أن  أن أؤسس صحيفة. واعتقدت 
باإلمكان  ال��وق��ت، لكن  ذل��ك  ف��ي  التي كانت س��ائ��دة  ف��ي األج���واء 
تأسيس صحيفة. وكنت حينها قد عملت في صحيفة هآرتس ملدة 
عام تقريبا، وكتبت خاللها مقاالت، لكني توصلت إلى االستنتاج 
بأنني ال أستطيع أن أحارب من أجل أفكاري من خاللها. وعندها 
اشتريت مجلة هعوالم هزيه ]هذا العالم[ في العام 1950. وحاربت 
هعوالم هزيه من أجل هذه األفكار التي حملتها. كما حاربت املجلة 

من أجل املساواة في احلقوق للعرب في دولة إسرائيل. وفي البداية 
عبرت من خالل مقاالت في املجلة عن املعارضة لطرد سكان قرى 
عربية بعد احلرب، مثل القرى القريبة من طبريا، قرية حوسان على 
سبيل املثال، وإقرث وكفر برعم أيضا. وقد تطرقت هعوالم هزيه 
عمليات  ج��رت  الفترة  تلك  وف��ي  واس��ع.  بشكل  القضية  ه��ذه  إل��ى 
هذا  حاربنا  وقد  للغاية.  كبير  بشكل  ]العربية[  لألراضي  مصادرة 
إلى  والدعوة  الفلسطينية،  الدولة  أجل  من  العمل  وواصلنا  أيضا. 
التحالف بني احلركة الوطنية العبرانية واحلركة الوطنية الفلسطينية. 
السنني. وفي مرحلة  السياسي، طوال  كان هذا خط هعوالم هزيه 
األولى شكلنا هيئة حترير عربية وأصدرنا  الستني  معينة في سنوات 
منهم  أشخاص  ع��دة  فيها  وعمل  العالم  ه��ذا  باسم  بالعربية  مجلة 

سميح القاسم. 

ملاذا رحبنا بثورة 23 متوز املصرية؟
عبد  جمال  املصري  الرئيس  توفي  عندما  أنه  نذكر  س��ؤال:   )*(
تذكارًيا  ع��ددا  العالم«  »ه��ذا  أص��درت   ،1970 أيلول  في  الناصر، 

خاصا وتضمن صورا ومواد كثيرة.
متوز   23 ف��ي  مصر  ف��ي  ال��ث��ورة  الناصر  عبد  ق��اد  عندما  أفنيري: 
وأنا  بالثورة.  رحبت  التي  البالد  في  الوحيدة  اجلهة  كنا   ،1952
ذاتي  سبب  ولدي  شخصية.  بصورة  كثيرا  الناصر  عبد  أحب  كنت 
لذلك وهو أنه بعد أسابيع من الثورة، وبينما كان اجلميع يتحدث عن 
محمد جنيب، ولم يكن عبد الناصر معروفا، جاء إلي صديقي من 
اجليش، وهو جندي من أصل ميني، يدعى يروحام كوهني، وكان 
اجلنوبية.  اجلبهة  قائد  ك��ان  ال��ذي  أل��ون،  ليغئال  الشخصي  امل��راف��ق 
وعرفت منه أنه خالل املعارك التي ذكرتها سابقا في جيب الفالوجة، 
مت التوصل إلى وقف إطالق نار لفترة قصيرة ألنه سقط الكثير من 

القتلى واجلرحى. 

 االدعاءات بأن القيادة العربية دعت السكان العرب إلى الهرب من 
البالد هي ادعاءات سخيفة للغاية. فإذا كنت أحارب ويوجد في املكان 
سكان يؤيدونني فإنني ال أطالبهم بالرحيل وإمنا بالبقاء في أماكنهم. 

وعموما معظم األساطير التي يرويها اليهود عن النكبة سخيفة
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يخلي كل  أن  أج��ل  من  لعدة ساعات  النار  إط��الق  وق��ف  وامتد 
جانب قتاله وجرحاه. وقد أرسل ألون يروحام، الذي كان يتحدث 
العربية بشكل جيد، للتفاوض مع اجلانب املصري والقائد املصري 
م���رات وأصبحا  ع��دة  االث��ن��ان  ال��ن��اص��ر. والتقى  أرس���ل ج��م��ال عبد 
صديقني. وحدثني يروحام عن أنه في أحد األيام جاء عبد الناصر 
ح��اول  بينما  هنا«  سنموت  »جميعنا  إننا  وق���ال:  ج��دا  كئيبا  وك��ان 
هدنة  جلنة  تشكيل  مت   1948 العام  ح��رب  وبعد  تهدئته.  ي��روح��ام 
اللجنة.  مباحثات هذه  إلى  يروحام  إسرائيلية - مصرية، وأرسلوا 
وفي أحد اللقاءات سأله ضابط مصري ما إذا كان يعرف جمال عبد 
الناصر وأبلغه بأن األخير ولدت له ابنة. وبعدها ذهب يروحام إلى 
وبعد  مصري،  لضابط  وسلمها  للمولودة  بذلة  واشترى  أبيب  تل 
مقهى  وهو  غروبي،  حلويات  الناصر  عبد  من  يروحام  تلقى  ذلك 

مشهور جدا في القاهرة. 

وفي وقت الحق تلقى يروحام دعوة سرية من جمال عبد الناصر 

لزيارة القاهرة. وبدال من أن يقوم مبا كنت أنا سأفعله، أي أن أستقل 

من  اخلارجية  وزارة  إلى  ذهب  فقد  هناك،  إلى  متوجهة  طائرة  أول 

أجل احلصول على موافقة. ورفضت وزارة اخلارجية طلبه وأبلغته 

االتصال  عليه  ف��إن  م��ا،  رسالة  مترير  يريد  الناصر  عبد  ك��ان  إذا  بأنه 

بوزارة اخلارجية. وبعد حرب العام 1956، التي عارضتها بشدة، 

جاء إلّي عدد من األصدقاء الذين عارضوا احلرب وبينهم نتان يلني  

- مور، وبحثنا في تأسيس حركة »هبعواله هشيميت«، وبالعربية 

فيها  طرحنا  كراسة  أصدرنا  شهور  بضعة  وبعد  السامي«.  »العمل 

إجراء تغيير شامل في دولة إسرائيل، وتضمنت األفكار التي ذكرتها 

سابقا، بشأن قيام دولة فلسطينية وإقامة عالقة بني فلسطني وإسرائيل 

وأال تكون إسرائيل دولة يهودية وإمنا دولة جميع مواطنيها. 
وأعتقد أنه منذ ذلك احلني وحتى اليوم لم يتم طرح خطة سياسية 
حتى  احلركة  هذه  نشاط  واستمر  اخلطة.  هذه  مثل  وشاملة  واسعة 

العام 1965. وخاضت هعوالم هزيه، طوال هذه الفترة، حربا ال 
فيها ضد احلكومة، وخصوصا ضد بن غوريون. وهو كان  ه��وادة 
يكرهنا كثيرا إلى درجة أنه كان ميتنع عن ذكر اسم املجلة، وحتى أنه 
يقول هعوالم  املعينة« كي ال  للمجلة وهو »األسبوعية  اسما  اخترع 
هزيه. ومت وضع قنابل في مقر املجلة. كما مت االعتداء علّي مرة. 
وعلى  ه��ذا.  في  ينجحوا  لم  لكنهم  هزيه  هعوالم  إغ��الق  وأرادوا 
بهدف  والتشهير«  القذف  »قانون  وهو  جديدا  قانونا  سنوا  ذلك  أثر 
إغالق املجلة. وفي أعقاب ذلك شكلنا قائمة لتخوض االنتخابات 
للكنيست باسم »هعوالم هزيه - كواح حداش« ]أي »هذا العالم - 
إلى  »الوصول  اجلديدة  القائمة  أحد شعارات  قوة جديدة«[. وكان 
سأحصل  كنيست  عضو  أصبحت  ما  ف��إذا  السجن«،  أو  الكنيست 
على حصانة برملانية، وهذا ما أردته، وإذا لم يحدث هذا سيتم زجي 
في السجن عاجال أم آجال، ألني سأواصل الترويج ألفكاري. ولم 
نسبة  لكننا متكنا من جتاوز  أنه سينتج عن ذلك شيء.  أحد  يصدق 
احلسم وحصلنا على نائبني تقريبا، لكن ألننا لم نوقع اتفاقية فائض 
أصوات مع حزب آخر فقد بقينا مع نائب واحد. وأصبحت عضو 

كنيست. 
)*( سؤال: كيف تلخص جتربتك في الكنيست؟

خطاب،  أل��ف  ألقيت  الكنيست  في  عضويتي  خ��الل  أفنيري: 
ن��ظ��ًرا إل���ى ك��ون��ي ق��ائ��م��ة م��ؤل��ف��ة م��ن ن��ائ��ب واح����د، وه����ذا منحني 
جدول  في  املدرجة  املوضوعات  شتى  بشأن  خطابات  إلقاء  امتياز 
ال��ع��ام 1965 وال��ع��ام 1967 حت��دث��ت ع��ن جميع  األع��م��ال. وب��ني 
السالم  عن  حتدثت  وطبعا  العامة.  والسياسية  الداخلية  القضايا، 
وكررت  هزيه  هعوالم  في  عنها  حتدثت  فكرة  هناك  وكانت  أيضا. 
أركان  »هيئة  باسم  معروفة  فكرة  وهي  الكنيست  في  عنها  احلديث 
اخلارجية،  بإقامة وزارة، على غرار وزارة  بيضاء«، وتقضي  عامة 
إسرائيلي - عربي  السالم فقط، سالم  االنشغال في  تكون مهمتها 
في  عامة  أرك��ان  هيئة  توجد  ومثلما  فلسطيني.   - إسرائيلي  وسالم 

لقد خرجت من حرب العام 1948 وفي جعبتي عدة رؤى وأفكار. 
ولقد شاهدته عن  فلسطيني،  يوجد شعب  أنه  هو  األول  األمر  لعل 

كثب، فاحلرب قبل دخول اجليوش العربية دارت ضد الفلسطينيني
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اجليش غايتها التخطيط للحروب، طالبت بتشكيل هيئة أركان عامة 
بيضاء، يكون في عضويتها خبراء من شتى املجاالت تكون غايتها 
»جهاز  وهو  أوجدناه  آخر  تعبير  ويوجد  السالم.  أجل  من  العمل 
الظالم« واملقصود جهاز األمن العام- شاباك. وقد استحدثت هذا 
التعبير ألن الرقابة العسكرية في سنوات اخلمسني والستني كانت متنع 
أن نذكر أنه يوجد جهاز كهذا في إسرائيل. كان مجرد احلديث عن 
وجود شاباك، أو الشني بيت في حينه، هو أمر سري يحظر النشر 

عنه. 
وعندما شنوا احلرب في العام 1967 واحتل اجليش اإلسرائيلي 
كل املناطق الفلسطينية، رأيت في ذلك فرصة تاريخية. فقد كانت 
البالد كلها بأيدينا. وقبل انتهاء احلرب، في اليوم اخلامس، نشرت 
في جريدتي، وكنت قد أصدرت جريدة يومية ملدة شهرين في تلك 
الفترة، رسالة مفتوحة موجهة إلى رئيس احلكومة، ليفي أشكول، 
في  الفلسطينيني  ب��ني  ال��ف��ور  على  شعبي  استفتاء  ب��إج��راء  وطالبت 
املناطق احملتلة، وأن يختاروا من خالله إما االنضمام إلى إسرائيل، 
دول��ة مستقلة.  إقامة  وإم��ا  األردن،  إلى  املناطق احملتلة  إع��ادة  وإم��ا 
أشكول  ليفي  وك��ان  احلكومة،  رئيس  دعاني  ثالثة  أو  يومني  وبعد 
االستفتاء.  وراء  من  الكامنة  الفكرة  له  أوضح  كي  لطيفا،  شخصا 
أن��ت؟  التجار  م��ن   ن��وع  ف��ي حينه: »أوري، أي  ل��ي  قاله  م��ا  وأذك���ر 
أتريدنا أن نعطي كل شيء قبل إجراء مفاوضات؟«. خالل احلرب 
انشغلت أيًضا بأمرين: أواًل، بقرى منطقة اللطرون ]عمواس ويالو 
وبيت نوبا[. فقد تواجد الكاتب والصحافي عاموس كينان في هذه 
ال��وزراء  جميع  إل��ى  أرسلته  وب���دوري  تقريرا.  إل��ي  وأرس��ل  املنطقة 
ثانًيا، في  لم أجنح في ذلك.  إح��داث ضجة حوله لكني  وحاولت 
وكانوا  فيها  حيا  ه��دم��وا  فقد  قلقيلية،  إخ��الء  ح��اول��وا  ذات��ه  ال��وق��ت 
منع هذا األمر. عملت  املدينة كلها. وقد متكنت من  يريدون هدم 
بسرعة وجمعت إفادات وذهبت إلى الكنيست وسلمت التقرير إلى 
ليفي أشكول ووزراء حزب مبام ورئيس هيئة أركان اجليش، إسحق 

رابني. وبطريقة ما مت منع هدم املدينة كلها واحلي الذي هدموه مت 
اللطرون. علّي أن أعترف هنا  بناؤه من جديد. لكن لم ننجح في 
أنه في ذلك الوقت لم يكن ثمة من يعتقد بأن املناطق احملتلة ستبقى 

بأيدينا. 
فإن هذا هو ما حدث  باحلرب األخيرة  يفكر كل جنرال  ومثلما 
عندنا. واحلرب األخيرة قبل 1967 كانت في العام 1956، عندما 
أرغ���م ك��ل م��ن ]ال��رئ��ي��س األم��ي��رك��ي دواي���ت[ أي��زن��ه��اور و]امل��ارش��ال 
السوفياتي نيكوالي ألكساندروفيتش[ بولغانني إسرائيل على إعادة 
كل شبر احتلته في شبه جزيرة سيناء. وفي احلرب التالية، في العام 
فإنه  ولذلك  بأيدينا.  ستبقى  املناطق  بأن  أحد  يصدق  لم   ،1967
بسبب القناعة بأنهم سيعيدون كل شيء إلى األردن، قاموا باقتطاع 
منطقة اللطرون من أجل أن تبقى بأيدينا، أي من أجل أن تبقى طريق 

القدس - تل أبيب بأيدينا. 
ال  أنه  فكرة  على  اعتادوا  حتى  شهور  عدة  األم��ر  استغرق  ولقد 
يوجد بولغانني وال أيزنهاور، وأنه ال أحد يقترح إعادة املناطق. وأنا 
وقطاع  الغربية  الضفة  في  فلسطينية  دولة  إقامة  اقترحت  جانبي  من 
أذك��ر هذه األمور  وأن��ا  الكنيست.  غ��زة، وقد حتدثت عن ذلك في 
جيدا اآلن ألنني أكتب مذكراتي، وقد وصلت حتى اآلن إلى هذه 
الفترة. وكنت ألقيت خطابني أو ثالثة على األقل حول هذا املوضوع 
إقامة  يؤيد  لم  الشيوعي  احلزب  أن  األمر  في  واملثير  الكنيست.  في 
وذلك  األردن،  إلى  الضفة  إع��ادة  أيد  وإمن��ا  مستقلة  فلسطينية  دول��ة 
دولة  قيام  فكرة  بريجنيف  ليونيد[  السوفياتي  ]الزعيم  تبنى  أن  إلى 
فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل في العام 1969، وبعدها غّير 

الشيوعيون هنا رأيهم.
)*( سؤال: ألم يطالب الشيوعيون، في حينه، بقيام دولتني؟

أفنيري: كال. طالبوا بإعادة الضفة الغربية إلى األردن والقطاع 
القائم إلى ما كان عليه قبل احلرب. وأنا  إلى مصر وإع��ادة الوضع 
قمت بجولة في الضفة الغربية في ذلك الوقت، وتقريًبا حتدثت مع 

 ال أحد في إسرائيل كان مقتنعا بأن املناطق الفلسطينية احملتلة 
بعد 1967 ستبقى في أيدينا، ألنه في حرب العام 1956 أرغم كل من 

آيزنهاور وبولغانني إسرائيل على إعادة كل شبر احتلته في سيناء
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جميع الزعماء احملليني الذين كانوا في ذلك احلني، في غزة واخلليل 
ورام الله ونابلس والقدس. وسألتهم جميعا عما يفضلونه إذا ما كان 
اخليار بأيديهم، العودة إلى احلكم األردني أم دولة فلسطينية. وبعد 
قيام دولة  أمكن  إذا  إنه  استثناء  بدون  قالوا جميعا  محادثات عديدة 
فلسطينية فإن هذا هو اخليار الذي يريدونه. بعد ذلك ألقيت خطابا 
في الكنيست حول احملادثات التي أجريتها مع الزعماء الفلسطينيني 
ورد  فلسطينية.  دولة  إقامة  يفضلون  جميعهم  إنهم  وقلت  احملليني 
ليس  أقوله  ما  إن  وق��ال  داي��ان  في حينه[ موشيه  الدفاع  ]وزي��ر  علّي 
صحيحا. وبعد أسبوع جرى نقاش بيني وبني ليفي أشكول، الذي 

دافع عن دايان وقال لي إن ما أقوله ليس صحيحا.
)*( سؤال: وماذا كان األمر الصحيح بالنسبة لدايان وأشكول؟

إنه  األردن.  إلى  الضفة  إعادة  يريدون  الفلسطينيني  أن  أفنيري: 
اخليار األردني املشهور. وفي اليوم التالي تلقيت اتصاال هاتفيا من 
رئيس  مستشار  منصب  يشغل  كان  ساسون،  موشيه  اسمه  شخص 
الكنيست  »ع��ض��و  ل��ي:  وق���ال  ال��غ��رب��ي��ة،  الضفة  ل��ش��ؤون  احل��ك��وم��ة 
أفنيري، رئيس احلكومة طلب أن ألتقي معك«. والتقينا فعال، وقال 
يعرف  أن  يريد  احلكومة  ورئيس  شيئا  الكنيست  في  قلت  إنني  لي 
الزعماء  بلقاءاتي مع  فأبلغته  أقوالك.  اعتمدت في  ماذا  منك على 
لقائه  ح��ول   تقريرا  ساسون  كتب  ذلك  بعد  احملليني.  الفلسطينيني 
هنا  منه  بنسخة  أحتفظ   زل��ت  وم��ا  احلكومة.  لرئيس  وسلمه  معي 
في بيتي. وكتب ساسون في  تقريره أنه »ال يوجد بيني وبني السيد 
والسيد  الغربية.  الضفة  سكان  مصير  بشأن  خالفات  أي  أفنيري 
دون  من  مستحيل  فلسطينية  دول  قيام  أن  على  معي  يتفق  أفنيري 
إسرائيل  إلى  القدس  ضم  ق��ررت  إسرائيل  حكومة  وألن  القدس. 
فإن كل هذه الفكرة غير قابلة للتنفيذ«. وهذه وثيقة تاريخية أعتز بها 

كثيرا ألنها توثق موقفي.
)*( سؤال: تقصد موشيه ساسون الذي كان سفيرا إلسرائيل في 

مصر؟
أف��ن��ي��ري: ن��ع��م. وف��ي ال��ع��ام 1956 ن��ش��رت ف��ي ه��ع��والم هزيه 
بعد  فلسطينية  دولة  قيام  فكرة  وكانت  الفلسطينية.  للدولة  خريطة 
حرب العام 1967 تلقى تأييدا يعتبر ملفًتا نسبًيا لدى أوساط معينة 
في  ل��واء  رتبة  يحملون  ضباط  ثالثة  مع  حتدثت  وأن��ا  إسرائيل.  في 
اجليش اإلسرائيلي. وسألتهم ما إذا كانوا يفضلون دولة أردنية متتد 
أربعة  مرابطة  إمكانية  مع  األردن،  شرق  أقصى  حتى  طولكرم  من 
جيوش عربية على حدودنا، أو قيام دولة فلسطينية تقيم عالقات مع 
إسرائيل. اللواء يسرائيل طال أيد ذلك من دون أي حتفظ. وبدأت 
]داعية  غ��ان��دي  وحتى  واي��زم��ان.  عيزر  اجل��و[  س��الح  ]ق��ائ��د  بإقناع 
كبيرا،  فاشيا  الحقا  أصبح  ال��ذي  زئيفي[،  رحبعام  الترانسفير، 
فّكر في هذا االجتاه. وأريئيل شارون أيد هذه الفكرة. وعلى مدار 
عدة شهور كانت هناك استطالعات رأي تبني من أحدها أن 7 باملئة 
ضوء  في  مهمة  نسبة  وهي  الفكرة.  هذه  يؤيدون  اإلسرائيليني  من 
باقية  املناطق  ظروف تلك األي��ام. وبعد ذلك اعتادوا على حالة أن 
حتت سيطرتنا، وأنه ال أحد يطالبنا باالنسحاب منها. وفي إثر هذا 

سقطت كل تلك االفكار. 

بداية العالقة مع احلركة الوطنية الفلسطينية
الوطنية  احلركة  وبني  بينك  العالقات  ب��دأت  كيف  س��ؤال:   )*(

الفلسطينية؟ 
أفنيري: قبل حرب األيام الستة )1967( بفترة قصيرة، بدأت 
مع  اجلبهة  عند  صغيرة  عمليات  عدة  ووقعت  بالعمل.  فتح  حركة 
أق��ام عبد  ال��وق��ت  ذل��ك  بفتح. وف��ي  أهتم  ب��دأت  س��وري��ة. وعندها 
رئيسا  الشقيري  أحمد  ونصب  الفلسطينية  التحرير  منظمة  الناصر 

لها. وقد التقيت مع الشقيري في األمم املتحدة.
وإذا  رمضان،  حرب  الغفران،  يوم  حرب  اندلعت  ذلك  وبعد 

بيضاء".  عامة  أركــان  "هيئة  تشكيل  إلــى   1965 العام  في  دعــوت 
التخطيط  غايتها  اجلــيــش  فــي  عــامــة  ـــان  أرك هيئة  تــوجــد  فمثلما 
للحروب، طالبت بتشكيل هيئة أركان عامة بيضاء، تضم في عضويتها 

خبراء من شتى املجاالت تكون غايتها العمل من أجل السالم
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جنيف.  ف��ي  س��الم  م��ؤمت��ر  عقد  ج��رى  بعدها  ف��إن��ه  ت��ذك��ران،  كنتما 
واستمر ليوم واحد فقط، إذ مت تفجيره فورا. وكنا هنا في إسرائيل 
املؤمتر.  في  وشاركت  جنيف،  إلى  سافرت  وأنا  انتخابات.  عشية 
على  وت��ع��رف��ت  ال��ع��ال��م.  أن��ح��اء  م��ن  صحافيني  م��ع  ه��ن��اك  والتقيت 
صحافي بريطاني، قال لي إن شيئا مثيرا حدث في انكلترا وهو أن 
حمامي،  سعيد  بريطانيا،  في  الفلسطينية  التحرير  منظمة  مندوب 
أنه ال  بينها  التاميز، وتضمن أفكارا جديدة،  نشر مقاال في صحيفة 
القضية  دفع  وباإلمكان  املسلح،  الكفاح  على  فقط  االعتماد  ميكن 
الفلسطينية بطرق سياسية. وكان واضحا لي أن ال أحد يكتب مقاال 
كهذا من دون موافقة ياسر عرفات. وكان هذا بعد أيام معدودة من 

احلرب في العام 1973. 
وط��ل��ب��ت م��ن ال��ص��ح��اف��ي ال��ب��ري��ط��ان��ي أن ي��رت��ب ل��ق��اء بيني وب��ني 
أن  وطلب  أبيب  تل  في  بي  اتصل  أي��ام  ع��دة  م��رور  وبعد  حمامي. 
أحضر إلى لندن فورا. وفعال سافرت إلى لندن والتقيت مع سعيد 
بأن يقول  اللقاء  يفتتح  إنه شخص لطيف جدا، وأراد أن  حمامي. 
رأيه. وشرح لي فكرته خالل ربع ساعة. وقلت له إنه ليس لدي ما 
أضيفه إلى أقواله وإني أوافق على كل كلمة قالها. فقد كانت أفكاره 
مطابقة ألفكاري فيما يتعلق بحل الصراع اإلسرائيلي - الفلسطيني. 
ثالثة  أن  حمامي  وأبلغني  عرفات.  إلى  رسائل  بواسطته  وأرسلت 
قياديني في املنظمة يعتنون بدفع األفكار التي حتدث عنها، ومنهم أبو 

القوات  وهذه  الفلسطينية.  التحرير  قوات منظمة  أمام  نفسي  فجأة وجدت 
بانتظاري احلارس الشخصي  العام 1947. كان  ذكرتني  بجيشنا في بداياته في  
إلى  وأحضرني  بالسكان.  تعج  مدينة  وكانت  الغربية  بيروت  في  وسافرنا  لعرفات 
شقة كان عرفات موجوًدا فيها. وحتادثنا ملدة ساعة أو أكثر. وبعد خمس دقائق من 
بداية لقائنا بدا وكأننا نعرف بعضنا منذ طفولتنا. وباملناسبة قال لي عرفات إنه 
قرأ مقاالتي كلها مترجمة إلى العربية. وهكذا فإنه كان يعرف افكاري وآرائي. بعد 
ذلك صنع معروفا معي وسمح لي  بلقاء الطيار اإلسرائيلي الذي كان أسيرا هناك.

أفنيري "يقتحم" حصار "أبو عمار" في بيروت 1982.
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عمار وأبو إياد ]صالح خلف[. 
االت��ص��االت  رف��ع مستوى  أن��ه ميكن  ل��ي حمامي  ق��ال  ذل��ك  بعد 
بيننا، من اتصاالت على أساس  شخصي بيني وبينه، إلى حوار بني 
مؤسسة في إسرائيل وبني املنظمة. وعندها حاولت تشكيل مجلس 
السالم اإلسرائيلي - الفلسطيني. ولم ينجح هذا. وبعد ذلك انضم 
إلي كل من اللواء ماتي بيلد ولوفا إلياف. وقمنا بإعداد بيان وقع عليه 
مئة من الشخصيات املهمة في إسرائيل. وكانت هذه أعجوبة حقا. 
الفلسطينيني  مع  »مفاوضات  مثل  قليال،  البيان  صيغة  بتليني  وقمنا 

وباإلمكان إجراؤها مع منظمة التحرير الفلسطينية أيضا«.
أدخ��ل شخصا جديدا  هيئة. وعرفات  أقمنا  أننا  هو  املهم  األم��ر 
تدريج  حيث  من  كان  الذي  السرطاوي،  عصام  وهو  املوضوع  في 
اتصاالت مع  وبدأنا  أرفع مكانة من حمامي،  املنظمة  في  املناصب 
برامج  ب��إع��داد  وقمنا  ش��ه��ور.  بضعة  ك��ل  م��رة  والتقينا  ال��س��رط��اوي 
إلى  نسافر  أن  ف��ك��رة  مثل  التنفيذ،  حيز  إل��ى  ت��خ��رج  ل��م  متنوعة، 
العاصمة  في  املنظمة  قيادة  لنلتقي مع  بيروت،  إلى  ثم  قبرص ومن 
الناقورة  رأس  طريق  ع��ن  ب��ي��روت  إل��ى  نسافر  أن  وف��ك��رة  اللبنانية. 
على  نحصل  ولم  لبنان[.  جنوب  ]في  الالجئني  مبخيمات  منر  وأن 
مصادقة إسرائيلية لهذه اخلطوة. والتأم املجلس الوطني الفلسطيني 

في دمشق، وكنت آمل أن يوجه املجلس دعوة إلينا. 
وعندها نشبت حرب لبنان األولى في العام 1982. وقد كنت 
ف��ي اجلبهة ع��دة م���رات ف��ي إط���ار عملي ال��ص��ح��اف��ي. وف��ي إح��دى 
املرات عبرت احلدود إلى لبنان لوحدي، وكانت هذه جتربة مثيرة، 
صيدا.  إلى  ووصلت  للقانون.  مخالفا  للحدود  عبوري  كان  فقد 
واجل��ي��ش اإلس��رائ��ي��ل��ي ك��ان ق��د وص��ل إل��ى ب��ي��روت. بعد ذل��ك دعا 
اجليش اإلسرائيلي جميع محرري الصحف إلى القدوم إلى بيروت 

لإلطالع على كيفية انتشار اجليش اإلسرائيلي في بيروت الشرقية. 
وقد حضرت إلى هناك والتقيت مع صحافي أملاني. وقلت له إنني 
الصحافي  وسألني  جميل.  بيار  مثل  لبنانيني  زعماء  التقاء  أعتزم 
لقاءه  أري��د  بأني  فأجبته  ع��رف��ات؟«  مع  تلتقي  أن  تريد  »أال  األملاني 
بيروت  في  التحرير  منظمة  مبقر  اتصلت  احلرب  أوج  وفي  بالطبع. 
من  أف��ن��ي��ري  أوري  بأنني  ات��ص��ال��ي  على  أج���اب  مل��ن  وق��ل��ت  الغربية 
إسرائيل وأريد أن ألتقي مع الرئيس ]عرفات[. وبعد عدة ساعات، 
ومت  هاتفيا  اتصاال  تلقيت  الليل،  منتصف  بعد  الثانية  الساعة  في 
إبالغي بأن الرئيس سيستقبلني في صباح اليوم التالي. وقد مر وقت 
الذي  بالسرطاوي  واتصلت  هنا.  يحدث  الذي  ما  استوعبت  حتى 
بالصحافي األملاني وطلبت منه  باريس. كذلك اتصلت  تواجد في 
مرافقتي. وفي ذلك اليوم مت السماح للبنانيني املسيحيني من بيروت 
لديهم مصالح  كانت  الغربية، حيث  بيروت  إلى  بالدخول  الشرقية 

جتارية، وذلك لساعات معدودة فقط. 
األملاني  الصحافي  الطاقم  بسيارة  الغربية  بيروت  إل��ى  وذهبت 
بيروت،  ف��ي  اإلسرائيلي  اجليش  عليه  يسيطر  ال��ذي  اخل��ط  وعبرنا 
أملانيا.  أب��دو  ألن��ي  إل��ي  يلتفتوا  لم  وه��م  علّي،  يتعرفوا  لم  واجلنود 
وبعد ذلك عبرنا حاجز اجليش اللبناني وثم حاجز الكتائب اللبنانية. 
الفلسطينية.  التحرير  منظمة  ق���وات  أم���ام  نفسي  وج���دت  وف��ج��أة 
كان   .1947 العام  في   بداياته  في  بجيشنا  ذكرتني   القوات  وه��ذه 
الغربية  بيروت  في  وسافرنا  لعرفات  الشخصي  احل��ارس  بانتظاري 
عرفات  ك��ان  شقة  إل��ى  وأح��ض��رن��ي  بالسكان.  تعج  مدينة  وك��ان��ت 
أكثر. وبعد خمس دقائق من  أو  فيها. وحتادثنا ملدة ساعة  موجوًدا 
بداية لقائنا بدا وكأننا نعرف بعضنا منذ طفولتنا. وباملناسبة قال لي 
عرفات إنه قرأ مقاالتي كلها مترجمة إلى العربية. وهكذا فإنه كان 

أعتقد أن عرفات كان يستوعب األمور بسرعة كبيرة. كان يستوعب احلقائق، 
ويعرف التفاصيل. وذات مرة  التقينا  في تونس، بعد معركة انتخابات عامة في 
إسرائيل، وحتدثنا عن تركيبة الكنيست. وقد أخطأت بشأن كتلة يهدوت هتوراة 
وهو صحح أقوالي. وواضح أنه كان وطنيًا كبيرًا. وقليلون هم الزعماء الذين 
كان بإمكانهم القيام بثورة واحدة في حياتهم، بينما هو جنح بالقيام بثورتني؛ 
فهو من أسس احلركة الوطنية الفلسطينية، وقام بالثورة الثانية بعد حرب يوم 

الغفران عندما بدأ يفكر بصنع سالم مع إسرائيل.
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يعرف افكاري وآرائي. بعد ذلك صنع معروفا معي وسمح لي  بلقاء 
الطيار اإلسرائيلي الذي كان أسيرا هناك. وعدنا بعد عدة ساعات. 
وبني  بيني  اللقاء  من  ج��زءا  صور  ال��ذي  األملاني  الصحافي  والطاقم 
عند  ع��ودت��ي،  طريقي  وف��ي  معي.  أخذتها  نسخة  لي  أع��د  عرفات 
بهم  وإذا  إسرائيل،  ص��وت  إذاع��ة  إل��ى  أستمع  كنت  تقريبا،  صيدا 
معي.  التقى  أنه  أعلن  عرفات  ياسر  مكتب  أن  مفاده  خبرا  يذيعون 
وأنا لم أكن مستعدا أبدا لهذا األمر. وأخذت أفكر في ما سيحدث 
لي، ورمبا سيتم اعتقالي لدى وصولي على احلدود. وعند احلدود 
كان في انتظاري عدد كبير من الصحافيني ولم يعتقلوني. وأعطيت 

شريط التسجيل ملراسل التلفزيون اإلسرائيلي وفي املساء مت بثه. 
منذ ذلك احلني أصبحت ألتقي مع عرفات مرة كل بضعة شهور. 
كانون  في  تونس  إلى  دعوتي  متت  بيروت  من  املنظمة  خروج  وبعد 

الثاني من العام 1983. 
هنا،  من  خرجت  إذا  عرفات:  سألت  قد  افترقنا  عندما  وكنت 
وبعد  ستتجه؟.  أين  إلى  سيحدث،  هذا  أن  يصدق  أحد  يكن  ولم 
أن فتح عينيه بشكل واسع، كعادته، أجاب: »إلى فلسطني«. ولم 

أقل شيئا عندها. 
وبعد أوس��ل��و ج��اء ع��رف��ات إل��ى غ��زة، ووج��ه��ت فتح دع��وة لي 
إلى  وبعد دخوله  في رفح.  احل��دود  عند  في عداد مستقبليه  ألكون 
قطاع غزة سافرت بسيارة خلفه إلى فندق فلسطني في غزة. وكان 
ضابط  من  االقتراب  من  ومتكنت  غفير.  جمهور  هناك  احتشد  قد 
يوصلها  أن  منه  وطلبت  خاصتي  التعريف  بطاقة  وناولته  فلسطيني 
الرئيس يطلب  الرئيس. وبعد دقائق عاد الضابط إلي وقال إن  إلى 
منك ال��دخ��ول. ودخ��ل��ت ال��ق��اع��ة ووق��ف��ت ب��ه��دوء، وف��ج��أة دخل 
أذني  في  وهمس  وعانقني  مباشرة  إلي  وتوجه  القاعة  إلى  عرفات 
»هل تذكر ماذا سألتني في بيروت قبل أن نفترق؟ ها أنذا هنا«. ثم 

سحبني معه إلى املنصة. 

أنا أعرف عرفات جيدا وهو ال يفعل شيئا بشكل عفوي. وعلى 
العربي  للعالم  يقول  أن  إلى جانبه  أراد من خالل إجالسي  يبدو  ما 
يفاوضهم،  كي  اإلسرائيليني  مع  يجلس  وإنه  جدي،  املوضوع  إن 
ذلك  في  كله  العالم  رأى  وقد  أن��ا.  كنت  ذلك  األول على  والدليل 

اليوم أني أجلس إلى جانبه.

ياسر عرفات أجنز ثورتني: 
احلركة الوطنية وثورة السالم 

)*( سؤال: كيف جتمل شخصية ياسر عرفات، كإنسان وقائد 
لديه رؤيا؟

ن���واٍح عديدة  ب��رأي��ي، رج��ال لديه  أف��ن��ي��ري: لقد ك��ان ع��رف��ات، 
مركبة. ومثل أي زعيم كانت لديه صفات رائعة، وصفات ليست 
قليل  قبل  ذكرته  ما  هي  عرفات  لدى  الكبيرة  القوة  وكانت  جيدة. 
وهو أنه ميلك قدرة استثنائية على اتخاذ قرارات حاسمة. وبعد ذلك 
كان يقوم سياسيون بني الفلسطينيني يهاجمون عرفات ويتهمونه بأنه 
ال ميارس الدميقراطية في السلطة الفلسطينية. واحلقيقة هي أنه على 
مدار السنني املاضية كان يتعني اتخاذ قرارات وكان اجلميع يلقي هذه 
املهمة على كاهل عرفات. وجميع احمليطني به جعلوه يقرر لوحده 
ال��ق��رار.  ات��خ��اذ  ال��ق��درة على  لديه  وق��د كانت  السنني.  ه��ذه  ط��وال 
وكانت لديه موهبة في العالقات الشخصية. وأنا أخذت أشخاصا 
أنهم غيروا رأيهم جتاهه  كثيرين إلى عرفات، وكلهم أجمعوا على 
بعد دقائق قليلة من اجللوس معه. ومعروف أنه متتع مبوهبة التواصل 
في  معه  التقيت  وعندما  ج��دا.  متواضعا  وك��ان  األش��خ��اص.  م��ع 
تونس كان يجلس في الغرفة محمود درويش وشفيق احلوت ولبيب 
الترزي. وهو لم يكن يتعامل معهم على أنه زعيم مبجل. بل كانوا 
يقاطعون أقواله ويجادلونه وبدا هذا كأمر عادي. وأعتقد أن عرفات 

راسخ في جيناتها،  أن ذلك  وأعتقد  الصهيونية،  تتطلع احلركة 
إلى إقامة دولة يهودية متتد شرًقا حتى نهر األردن على األقل إن لم 
يكن أكثر من ذلك، وشمااًل حتى نهر الليطاني على األقل إن لم يكن 

أكثر من ذلك، وجنوًبا حتى العريش على األقل
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كان يستوعب األمور بسرعة كبيرة. كان يستوعب احلقائق، ويعرف 
التفاصيل. وذات مرة  التقينا  في تونس، بعد معركة انتخابات عامة 
بشأن  أخطأت  وق��د  الكنيست.  تركيبة  عن  وحتدثنا  إسرائيل،  في 
وطنيًا  كان  أنه  وواض��ح  أقوالي.  صحح  وهو  هتوراة  يهدوت  كتلة 
كبيرًا. وقليلون هم الزعماء الذين كان بإمكانهم القيام بثورة واحدة 
احلركة  من أسس  فهو  بثورتني؛  بالقيام  بينما هو جنح  في حياتهم، 
الوطنية الفلسطينية، وقام بالثورة الثانية بعد حرب يوم الغفران عندما 
بدأ يفكر بصنع سالم مع إسرائيل. وهذه بالنسبة للفلسطينيني ثورة 
هائلة. ففي تلك الفترة لم يكن باإلمكان أن يحلم املرء بذلك- أن 
تصنع سالما مع الدولة الصهيونية؟ وقد توصل إلى هذا االستنتاج 
اليوم  في  رائعا  جناحا  العربي  اجلانب  فيها  حقق  التي  احل��رب،  بعد 
وعبرت  مطلق،  بشكل  إسرائيل  مفاجأة  من  ومتكن  للحرب  األول 
جيوشه قناة السويس وكادت أن تصل إلى طبريا. ورغم ذلك فقد 
خسر احلرب. وعرفات رجل يحّكم املنطق بشكل كبير في تفكيره، 
وباملناسبة كانت هذه صفة مشتركة بينه وبني رابني، ويبدو أنه قال في 
قرارة نفسه: إنه إذا لم ينجح العرب في االنتصار على إسرائيل في 
ظروف مثالية كظروف 1973، فهذا يعني أنه ال يوجد خيار عسكري 
ضد إسرائيل، ودعونا نفكر بطرق أخرى. ولقد سبق أن حدثتكما 
عن مقال حمامي. لكن بعد أن بلور هذه الفكرة، كانت لديه مشكلة 
إقناع حركته. وقد استغرق هذا األمر وقتا طويال. فمنذ  كبيرة في 
العام 1988 كان يسعى إلقناع حركته، فتح،  العام 1974 وحتى 
واإلجن��از  الفلسطينية.  التحرير  منظمة  إقناع  عليه  تعني  ذلك  وبعد 
الكبير الذي حققه عرفات، وأعتقد أن بإمكاننا اليوم أن نقّوم ذلك، 
هو أنه رأى أن مهمته ال تقتضي الذهاب في طريق واحدة فقط، بل 
رأى مهمته أن يأخذ احلركة الوطنية والشعب الفلسطيني كله معه. 
الرزمة كلها، وبطريقة ثورية.  أن يحمل هذه  وكان حلمه احلقيقي 
األمام  إلى  يسير  وكان  جدا  طويلة  سنوات  األمر  هذا  استغرق  وقد 

التي  الطريق  في  معه  اصطحب  وقد  التراجع.  إلى  أحيانا  ويضطر 
الدميقراطية وغيرهما. وبرأيي نحن  الشعبية واجلبهة  اجلبهة  بلورها 
تاريخية مع عرفات، وهي ليست كامنة  في إسرائيل أهدرنا فرصة 
في التوقيع على اتفاق سالم فقط، وإمنا في إقناع الشعب الفلسطيني 

بالتوصل إلى اتفاق.

رابني كان استثنـاء، وكذلك »هعوالم هزيـه«
)*( سؤال: هل اقتنع اجلانب اإلسرائيلي، وبضمن ذلك رابني 
ب��ض��رورة صنع س��الم مع  ب��ي��ري��س، ف��ي أي وق��ت مضى  وش��م��ع��ون 

الشعب الفلسطيني؟
أفنيري: أعتقد أن أي رئيس حكومة إسرائيلية لم يقتنع بذلك، 
باستثناء رابني، الذي كانت لديه قناعة جزئية، أو نصف قناعة. وأنا 
مقتنع بأنه لو بقي رابني على قيد احلياة لكان توصل إلى اإلقرار بأنه 
ينبغي صنع سالم مع الفلسطينيني. أنا ال أعرف شخصني مختلفني 
لكن  ونقيضه.  ال��ش��يء  إنهما  وع��رف��ات.  راب��ني  مثل  كبير  ح��د  إل��ى 
حصل بينهما متاس. وقبل مقتل رابني اقترب عرفات منه أكثر فأكثر. 
وأعتقد أنه عندما استضاف رابني عرفات في بيته، فإنه كان قد بدأ 
نهاية  في  سيتوصل  كان  وأنه  وعرفات،  الفلسطيني  املوضوع  يفهم 
املطاف إلى ضرورة إبرام اتفاق سالم. ولهذا قتلوه. لكن باستثناء 

رابني لم يرغب أي رئيس حكومة في صنع سالم مع الفلسطينيني.
انسحاب  ط��رح  ال���ذي  أومل����رت،  إي��ه��ود  س���ؤال: وال حتى   )*(
إسرائيل من معظم الضفة، وتبادل أراض، وإقامة نظام خاص بشأن 

القدس. هل كان هذا االقتراح جدي؟
الناحية  من  منتهيا  ك��ان  عندما  اقتراحه  ط��رح  أومل��رت  أفنيري: 
ال��س��ي��اس��ي��ة... وه��و ط��رح ليس ج��دي��ا. وب��ي��ري��س ل��م ي��ط��رح شيئا 
بن غوريون وليفي  قبلهما، مثل  أبدا. واألشخاص اجلديون  جديا 
من  شكل  ب��أي  فلسطينية  دول��ة  يريدوا  لم  بيغن،  ومناحيم  أشكول 

أننا  يعني  فهذا  يهودية  دولــة  إسرائيل  تكون  أن  في  راغبني  كنا  إذا 
مبعوثون أوروبيون منثل احلضارة األوروبية، وأننا ضد احلضارة العربية 
بصفتنا  البالد  هذه  في  موجودين  لسنا  وأننا  العربية،  الشعوب  وضد 
جزًءا منها وإمنا مثل األوروبيني، وأن نظرتنا إلى العرب فوقية استعالئية
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األشكال. فبيغن صنع سالما مع مصر من أجل عدم الوصول إلى 
دولة فلسطينية. وبن غوريون أقام حلفا مع امللك عبد الله من أجل 
منع قيام دولة فلسطينية. وتطلع احلركة الصهيونية، الذي أعتقد أنه 
راسخ لديها في اجلينات، هو نحو إقامة دولة يهودية متتد شرًقا حتى 
نهر األردن على األقل إن لم يكن أكثر من ذلك، وشمااًل حتى نهر 
الليطاني على األقل إن لم يكن أكثر من ذلك، وجنوًبا حتى العريش 
على األقل. وهذا ما طرحه زعماؤها خالل مؤمتر في العام 1918. 
وإجراء تغيير في هذه األفكار، واملوافقة على إقامة دولتني للشعبني، 
هما مبثابة تغيير هائل، وذلك إذا ما أرادوا السالم. والتوجه اليوم هو 

مثلما كان حينذاك. هذا الفكر لم يتغير منذ مئة عام. 
)*( سؤال: في نظرة إلى املستقبل، هل تتوقع أن يظهر زعيم في 

إسرائيل يكون مبقدوره إقناع الشعب اإلسرائيلي بالسالم؟
أفنيري: آمل ذلك. وفي القضايا السياسية حتدث أمور كثير غير 
متوقعة. وسأعطيكما مثاال صغيرا من حركة االحتجاجات الشعبية 
التي جرت في إسرائيل في العام املاضي. فمن أين جاءت؟ من ال 
شيء. وفجأة أصبح بينهم قادة. كان ذلك حدثا جزئيا، ولم ينتج 
املمكن  من  أن��ه  على  ي��دل  ه��ذا  لكن  كبار،  ق��ادة  االحتجاجات  عن 
أن حتدث تغيرات. وأنا رأيت في حياتي أمورا كثيرا غير متوقعة. 
دائما  أط��رح  وآخ��ر،  حني  بني  أملانيا،  في  محاضرات  ألقي  وعندما 
فكر  القاعة،  في  جتلسون  الذين  أنتم  منكم،  من  التالي:  السؤال 
يجيبون  واجلميع  أسبوع من سقوطه؟  قبل  برلني سيسقط  بأن سور 
أنهم لم يتوقعوا ذلك. يجب عدم االستسالم. من كان يتوقع انهيار 
االحتاد السوفياتي الهائل، وأال يبقي أثرا خلفه؟ حتدث تغيرات في 
العالم. لكن ال ميكنني أن أكون متأكدا من أن تغييرا كبيرا سيحصل 

في إسرائيل. حالًيا تسير األمور في إسرائيل في االجتاه املعاكس.
)*( سؤال: لم تكن »هعوالم هزيه« مجلة أسبوعية لديها توجه 

مكانة  أي��ن  ح��رة.  لصحافة  فارقة  عالمة  كانت  وإمن��ا  فقط،  سياسي 
صحافة كهذه في خريطة اإلعالم اإلسرائيلي اآلني؟

جميع  ومن  اإلع��الم  في  بثورة  قامت  هزيه«  »هعوالم  أفنيري: 
أنه  األس��اس  وك��ان  جديدة.  إعالمية  لغة  استحدثنا  وقد  النواحي. 
الصحافة  العام 1950، كانت  في  املجلة،  في  العمل  بدأت  عندما 
اإلسرائيلية كلها موالية بشكل مطلق خلط احلكومة، خلط أي حكومة 
العام 1948  أمر طبيعي، ألنه حتى  مت تشكيلها. وكان هذا مبنزلة 
وجميع  الصهيوني.   - الوطني  النضال  من  ج��زءا  الصحافة  كانت 
ال��وط��ن��ي.  ال��ه��دف  ف��ي خ��دم��ة  يتجسد  أن واج��ب��ه��ا  ال��ص��ح��ف رأت 
كانت  مثلما  ن��ش��ره،  يتم  ال  الئ��ق��ا  ليس  ه��و  م��ا  ك��ل  أن  يعني  وه���ذا 
السوفياتي مثال. ونحن جئنا مع  العهد  الروسية في  الصحافة  حال 
أي شيء.  إسكات  نوافق على  ولم  كليا،  تراث صحافي مختلف 
إذا كنا قد  لقد نشرنا كل شيء وعن كل شيء. وأنا لست واثقا مما 
يتعلق  فيما  للغاية  ح��رة  ال��ي��وم  والصحافة  الطريقة.  بهذه  انتصرنا 
القومي.  املجال  وهو  مهم  واح��د  مجال  باستثناء  عديدة  مبجاالت 
وانظروا  باملئة.  مئة  بنسبة  بالكامل،  مجندة  املجال  ه��ذا  في  وه��ي 
إلى ما حدث في األيام األخيرة في غزة ]جولة التصعيد في أعقاب 
اغتيال أمني عام جلان املقاومة الشعبية، زهير القيسي[. تكاد ال جتد 
الرجل  قتل هذا  ملاذا مت  أحدا في وسائل اإلعالم اإلسرائيلية يسأل 
]القيسي[، وهل كان قتله، في الوقت الذي سيحل مكانه شخص 
مليون  ونصف  مليون  احتجاز  يستحق  عنه،  كثيًرا  يختلف  ال  آخر 
شخص في املالجئ وصرف مئات آالف الدوالرات على صواريخ 
التصعيد. هل  تكلفة  إجراء حساب حول  احلديدية«؟ يجب  »القبة 
واض��ح.  ش��يء  أن كل  ويبدو  يسأل.  أح��د  بذلك؟ ال  ما  أح��د  فكر 
اليوم لطرحت مثل هذه  ولو أن هعوالم هزيه ما زالت تصدر حتى 

األسئلة، مثل: هل كان هذا كله مجديا؟.

مبصطلح  يتعلق  اإلسرائيليني  واليهود  العرب  بني  األكبر  الفارق 
الزمن. وهو مصطلح بالغ األهمية. للعرب ثمة تاريخ في املنطقة منذ 
1300 سنة على األقل، وقد عبروا الفرجنة والعثمانيني، ولديهم صبر. 
وال شك في أنهم يتساءلون: أين سنكون بعد مائة عام?. والعرب يقولون 
ألنفسهم: "حسنا، الفرجنة كانوا هنا ورحلوا، وكذلك األتراك كانوا هنا 

وولوا األدبار". في املقابل توجد لدى اليهود نفسية معكوسة متاًما
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)*( سؤال: قرأنا مقالك الذي كتبته في  أعقاب وفاة زوجتك، 
مبجيء  تأمل  إن��ك  فيه  وقلت  ال��ث��ان��ي«.  »هرتسل  بعنوان  راح��ي��ل، 
هرتسل ثان. هل ما زلت تعتبر نفسك جزًءا من املشروع الصهيوني؟
أفنيري: ال أعرف ماذا يعني أن تكون صهيونيا. ال أحد يعرف 
اليهود  جميع  يأتي  أن  تعني  احلقيقية  الصهيونية  ذل��ك.  يعني  م��اذا 
اليهودية« وأال يكون هناك يهود خارج هذه  العالم إلى »الدولة  في 
وإذا  األم��ر.  هذا  اجلميع  نسي  وقد  هرتسل.  رأى  حسبما  الدولة، 
موجودة،  إسرائيل  دول��ة  تبقى  أن  أري��د  كنت  إذا  ما  تسأالن  كنتما 

فاجلواب هو نعم، من هذه الناحية أنا صهيوني. 
)*( سؤال: حتدثت في املقال، أيضا، أن املسألة لم تعد محصورة 
في أن تصنع إسرائيل سالما، وإمنا املسألة األهم هي إحداث تغيير في 

الوعي.
أم  يهودية  دولة  إذا كانت هذه  ما  نقرر  أن  نعم، يجب  أفنيري: 
دولة إسرائيلية. هذه هي جذور املسألة كلها. إذا كنا راغبني في أن 
أننا مبعوثون أوروبيون منثل  تكون إسرائيل دولة يهودية فهذا يعني 
احل��ض��ارة األوروب��ي��ة، وأن��ن��ا ض��د احل��ض��ارة العربية وض��د الشعوب 
العربية، وأننا لسنا موجودين في هذه البالد بصفتنا جزًءا منها وإمنا 

مثل األوروبيني، وأن نظرتنا إلى العرب فوقية استعالئية. 
السؤال هو: أين ترى نفسك وأية دولة هذه؟. هل هي دولة 
هل  نحن؟  ومن  يهودية؟  دول��ة  أم  إسرائيلية،  دول��ة  أم  عبرانية، 
إسرائيليون-  نحن  هل  يهود؟  أم  عبرانيون  أم  إسرائيليون  نحن 
يهود أم يهود- إسرائيليون؟ كنت عضو كنيست ملدة عشر سنوات 
وال أذك���ر أن��ه مت احل��دي��ث ف��ي ه��ذا امل��وض��وع. وه��ن��اك موضوع 
القضية  بعد  نواجهها  أهم مشكلة  الدولة، وهو  الدين عن  فصل 

الفلسطينية. 
وإذا لم يتم التوصل إلى حل للصراع فإن الوضع احلالي سيبقى 

على  يصعب  الفلسطيني   - اإلسرائيلي  الصراع  في  جانب  ثمة 
من هو خارجه أن يستوعبه. وإنني أعتقد أن في منبت رؤوسنا شعوًرا 
كبيًرا بالذنب، لكن يتم كبحه. لقد رأينا ما حدث في العام 1948 وال 
ميكن نفيه بأي شكل من األشكال. ونحن نواجه صعوبات بشأن ذلك، 
بعبارة أخرى:  الصهيونية في بدايتها كانت حركة مثالية جدا.  ألن 

النكبة تؤنب ضمير اليهود

كما هو. ويعني الوضع احلالي وجود دولة واحدة بني النهر والبحر 
ذات حكم إسرائيلي. وإذا بقي الوضع كما هو اليوم، وليس مهما 
ما إذا كانت التسمية احتالاًل أو ضمًا، فإن اليهود في هذه البالد 
سيصبحون أقلية وسيشكل الفلسطينيون األغلبية، وماذا سيحدث 
بعد ذلك. ووفقا للوضع احلالي فإن هذه ستكون دولة أبارتهايد. 
وأعتقد أن هذا املصطلح ليس صحيحا ألن الوضع هنا أسوأ كثيًرا 
من األبارتهايد، ألن هذا الوضع قد يؤدي إلى تطهير عرقي. بينما 
بحاجة  كانوا  والبيض  مختلفا،  ك��ان  إفريقيا  جنوب  في  الوضع 
ظل  في  ستسير  اليومية  املجريات  وك��ل  يعملوا.  كي  السود  إل��ى 
بأنه  يحلمون  من  هناك  هناك.  والعرب  هنا  اليهود  الوضع،  هذا 
ستكون هناك ضغوط ميارسها العالم وضغوط داخلية، وسيكون 

العرب الفلسطينيون مواطنني متساوي احلقوق. 
حلم  حتقق  ما  وإذا  يحدث.  أن  يستحيل  وضع  هذا  برأيي  لكن 
ثنائية  دول��ة  املستقبل،  في  تكون،  لن  ه��ذه  ف��إن  األشخاص  ه��ؤالء 
القومية وإمنا دولة عربية وسيقرر الكنيست في أول مناسبة تغيير اسم 
تقول،  التي  الصهيونية،  للفكرة  املطلق  النقيض  هو  وهذا  الدولة. 
بجملة واحدة، إن الصهيونية هي أن يتمكن اليهود من السيطرة على 
مصيرهم. لذلك فإنك أحيانا تتساءل بشأن الغباء املطلق املتمثل في 
أن الصهاينة يعملون من أجل القضاء على الدولة الصهيونية. وال 
أحد يسأل نفسه إلى أين نحن سائرون. وال أحد، تقريبا، يسأل أين 

سنكون بعد عشر سنني أو خمسني سنة. 
ال��ي��ه��ود اإلسرائيليني ه��و في  ال��ع��رب وب��ني  ب��ني  وال��ف��رق األك��ب��ر 
للعرب  األهمية.  بالغ  مصطلح  وه��ذا  الزمن.  مبصطلح  يتعلق  ما 
تاريخ منذ 1300 سنة على االقل، وعبروا الصليبيني والعثمانيني، 
ولديهم صبر. وهم يتساءلون بدون شك أين سنكون بعد مئة عام؟. 
ورح��ل��وا،  هنا  ك��ان��وا  الفرجنة  »حسنا،  ألنفسهم  يقولون  وال��ع��رب 
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املقابل توجد لدى  األت��راك كانوا هنا وول��وا األدب��ار«. في  وكذلك 
اليهود نفسية معكوسة متاًما. فاليهود ال يفكرون بعيدا. ال يفكرون 
مبدى أبعد من سنتني أو ثالث في احلد األقصى. ونحن عبرنا مآسي 
اإلسرائيليني  أن  ويبدو   .1948 العام  وحرب  احملرقة  مثل  كثيرة، 
اليهود لديهم إميان أعمى بأنه عندما حتدث مأساة فإننا سنعاجلها في 

وقتها.
القضايا  معاجلة  بشأن  ذات��ًي��ا  كبًحا  هناك  أن  تعني  س���ؤال:   )*(

احلارقة؟.
أف��ن��ي��ري: ن��ع��م. وه���ن���اك ج��ان��ب ف���ي ال���ص���راع اإلس��رائ��ي��ل��ي - 
الفلسطيني يصعب على من هو خارجه أن يستوعبه. فأنا أعتقد أنه 
بالذنب  كبير  منبت رؤوسنا شعور  في  يوجد  األم��ور  حتت كل هذه 
جراء ما اقترفناه. وهذا الشعور يتم كبحه. نحن رأينا ما حدث في 
العام 1948 وال ميكن نفيه بأي شكل من األشكال. ونحن نواجه 
حركة  ك��ان��ت  بدايتها  ف��ي  الصهيونية  ألن  ذل���ك،  ح��ي��ال  صعوبات 
أنهم  أي  الكيبوتس،  يقيمون  ال  البسطاء  فاألشخاص  جدا.  مثالية 
أني  العيش في فقر. وحدثتكم  يتنازلون عن كل شيء من أجل  ال 
كنت في نهالل في العام 1933. واألفراد في هذا الكيبوتس جاؤوا 
في  العيش  أجل  وتنازلوا عن كل  شيء من  برجوازية  من عائالت 
الزراعة هنا وهو عمل  العمل في  أملانيا من أجل  فقر، وج��اؤوا من 

لم يعرفوه من قبل. 
العليا،  للمثل  تصبو  حركة  كانت  الصهيونية  إن  أق��ول:  لذلك 
وألنهم كانوا كذلك فإنهم يواجهون صعوبة في التعامل مع النكبة. 
السود،  واستعبدوا  احلمر  الهنود  ضد  مجازر  ارتكبوا  األميركيون 
لكن هذا ال يؤنبهم. غير أن النكبة تؤنب ضمير اليهود. وما أقوله 
مع  تعاملنا  أن  أعتقد  وأن��ا  نفسية.  حالة  حيال  تكهن  هو  اآلن  لكما 
بصورة  احلسم  إرج���اء  حالة  ه��و  وال��ق��ط��اع  الضفة  ف��ي  الفلسطينيني 

خطيرة للغاية. 

فلسطيني.  يوجد شعب  إن��ه ال  م��رة  ذات  قالوا  ه��ذا  إط��ار  وف��ي 
وفي  ذلك  ج��داالت حول  في  من حياتي  وقتا طويال  أمضيت  وأن��ا 
بأنه  مئير،  غولدا  احلكومة  ورئيسة  كنيست،  أعضاء  إقناع  محاولة 
حق  على  تكون  رمب��ا  إنها  ملئير  م��رة  وقلت  فلسطيني.  شعب  يوجد 
وأنه فعال ال يوجد شعب فلسطيني، لكن هناك ثمانية ماليني إنسان 
يعتقدون، خطأ، أنهم شعب، ومجرد هذا يجعلهم شعبا. وحتى 
اآلن هناك في إسرائيل من يقول إنه ال يوجد شعب فلسطيني، وإن 
الفلسطينيني جاؤوا من شتى أنحاء الشرق األوسط. هذه سخافات. 
واجلانب اآلخر من املعادلة النفسية هو أن الشعور السائد لدى اليهود 
اإلسرائيليني هو أن الفلسطينيني لن يوافقوا على أن نبقى هنا بعد كل 
ما فعلناه بهم. وهذا الشعور عميق للغاية لدى اإلسرائيليني اليهود. 
يوجد  أنه ال  وأعلن  ديفيد  كامب  ب��اراك من  إيهود  عاد  أن  ومنذ 
في  السالم  حركة  ذل��ك  أث��ر  على  ودم��ر  للسالم،  فلسطيني  شريك 
هنا  يسود  لن  السالم  بأن  مقتنعني  أصبحوا  هنا  اجلميع  فإن  البالد، 
أبدا. ولذا فإنك ترى الرجل العادي في الشارع في إسرائيل يقول 
السالم«.  يريدون  ال  العرب  لكن  إليه،  ونتوق  السالم  نريد  »إننا 

وهذا التفكير جاء من كبح املشاعر الذي أحتدث عنه. 
نعترف  ليتنا  خالله،  حدث  وما   1948 العام  عن  نتحدث  ليتنا 
العرب،  طرد  أجل  من  وسعنا  في  ما  كل  وفعلنا  حرب  نشبت  بأنه 
طردنا،  أج��ل  من  وسعهم  في  ما  كل  فعلوا  العرب  أن  نتذكر  ليتنا 
واح��د،  جانب  من  يكن  لم   1948 العام  في  العرقي  التطهير  وأن 
ففي املناطق التي احتلها العرب لم يبق يهودي واحد، ال في غوش 
عتصيون وال في البلدة القدمية في القدس. لو أننا نضع كل هذا على 
لن  ونحن  التاريخ،  هو  هذا  »حسنا  قائلني:  عنه  ونتحدث  الطاولة 
نغيره، وعلينا أن نعترف مبا حدث، ومن ثم أن نرنو إلى املستقبل«، 
لكان الوضع سيختلف. وعلى ما يبدو لن يحدث هذا في املستقبل 

املنظور، وهنا تكمن املشكلة.             
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د. مهند مصطفى )*(

مقدمة
السياسية،  الصراعات  حّل  على  نظريتان  منظومتان  تتزاحم 
املنظومة األولى وهي منظومة التسوية بني طرفي الصراع، والثانية 
هي منظومة املصاحلة. وقد فرقت األدبيات النظرية بني املنظومتني 
أو  التسوية  إل��ى  ال��ص��راع  طرفي  توجه  بني  متيز  معايير  خ��الل  من 
توجههما إلى املصاحلة. في اخلطاب الشعبي أو اإلعالمي وحتى 
استعمالهما  فيتم  املنظومتني،  بني  التفريق  يتم  ال  العام  السياسي 
بشكل تعسفي دون إدراك كنه كل منظومة واختالفها عن املنظومة 
في  األح��ي��ان  م��ن  الكثير  ف��ي  استحضارهما  يتم  كما  األخ���رى، 
الصراعات واخلالفات غير السياسية كالصراعات االجتماعية أو 

استراتيجية نتنياهو التفاوضية: 

املصاحلة مقابل التسوية السياسية

حتى االقتصادية، إال أنني في هذا البحث سأبقى ملتزمًا باملفهوم 
درجات  أقصى  متخذا  النظرية  األدبيات  في  به  املعمول  النظري 
التعامل معهما، وأولى خطوات هذا احلذر  املفاهيمي في  احلذر 

هو عرض التمييز النظري بينهما. 
الطرفني،  القضايا محل الصراع بني  ال تكتفي املصاحلة بحل 
إلى مستوى أعلى، وعادة ما  نقل هذا احلل  إلى  أيضا تسعى  بل 
تسوية  بعد  تأتي  أن  من  بد  ال  املصاحلة  أن  املنظرين  بعض  يعتقد 
مبوافقتها  الشعوب  قيادات  بني  تتم  فالتسوية  لها،  متهد  سياسية 
فقط  الصراع  قضية  حلل  تسوويًا  اط��ارًا  تبقى  ولكنها  العادة،  في 

.)Lederach، 1997(
إفريقيا«،  العنف واملصاحلة في جنوب  يقدم »مركز دراسات 
وه��و بلد ع��رف امل��ص��احل��ة ف��ي ف��ت��رة م��ا بعد األب��رت��ه��اي��د، خمس  * محاضر جامعي، وباحث في "مدار".
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جنوب  عرفتها  كما  املصاحلة  تعريف  خاللها  من  مت  منظومات 
املجموعات  بني  الفجوات  جتسير  العنصرية،  نبذ  هي:  إفريقيا، 
املنفصلة، التوجه الديني الذي يشدد على النسيان، التوجه الذي 
واملصاحلة  املستقبل،  في  انتهاكها  ملنع  االنسان  يركز على حقوق 

.)Brouneus، 2003، 14( كإطار لبناء املجتمع
 ال يزودنا هذا االطار املفاهيمي للمصاحلة بأجوبة حول واقع 
اجلنوب  للحالة  جيد  أن��ه  رمب��ا  اإلسرائيلي،  الفلسطيني  ال��ص��راع 
مجموعتني  ب��ني  امل��ص��احل��ة  م��ن  ح��ال��ة  ع��ن  يتحدث  ك��ون��ه  افريقية 
متصارعتني تعيشان في الدولة نفسها والوحدة السياسية نفسها، 
وهناك حاجة لكل هذه املركبات لبناء املجتمع والدولة اجلديدين. 
بني  صراع  حالة  اإلسرائيلي  الفلسطيني  الصراع  حالة  تبقى  لكن 
فقط  وليس  ودينية  قومية  مضامني  ذات  قضايا  حول  مجموعتني 

املدنية كما هو في احلال اجلنوب إفريقية.
حتاول املصاحلة تطبيع العالقات بني الشعبني طرفي الصراع، 
والتطبيع بحاجة إلى اعتراف طرفي الصراع قيادة وشعبًا بالرواية 
االتفاق  يتم  لم  لو  بها حتى  للطرف اآلخر، االعتراف  التاريخية 
املصاحلة  ألن  بديهي  أم��ر  وه��ذا  معها.  التصادم  مت  لو  أو  معها، 
ت��ك��ون ذات ص��ل��ة ف��ي ص���راع شكلت ف��ي��ه ال���رواي���ة أح���د أرك���ان 
ان  حيث  املاضي،  في  واستدامته  احتدامه  في  وسببا  ال��ص��راع، 
الصراع على تشكيل ذاكرة املكان جتعل الصراع أكثر احتداما من 

صراعات تقليدية تكون الذاكرة والرواية فيها خارج الصراع. 
ويشير »آسيفا« إلى أن املصاحلة حتتاج الى صيرورة فوقية بني 
 Assegai،(الشعوب بني  حتتية  وص��ي��رورة  وال��ق��ي��ادات  النخب 
بانتقال  األح��ي��ان  ب��ع��ض  ف��ي  امل��ص��احل��ة  ت��ع��رف  ح��ي��ث   ،)2005

املشترك.  املستقبل  إلى  املنقسم  املاضي  من  املتصارعة  الشعوب 
وهناك من يربط بني املصاحلة وبني املغفرة أو الصفح، فالصفح هو 
من الشروط األساسية للمصاحلة، على عكس التسوية السياسية 
اآلخر  الصراع  الصفح عن طرف  ليس  التسوية ولكن  تقبل  التي 

 .)worthington، 2006(
في  للصراع  حل  إل��ى  الوصول  من  السياسية  التسوية  تنطلق 
اتفاق سياسي، يطلق عليه  توقيع  الغالب  نقطة معينة، وهي في 
الصراع،  محل  القضية  لتسوية  الصراع  طرفي  بني  س��الم  اتفاق 
تتطلب  وال  محدد،  وقت  وفي  معينة  نقطة  في  تنتهي  أنها  مبعنى 
وذاك��رت��ه ومصداقية  وب��رواي��ت��ه  اآلخ��ر  بالطرف  أخ��الق��ي��ًا  اع��ت��راف��ًا 
مثل  م��ح��ددة  بنقطة  تنتهي  ال  املصاحلة  ف��إن  املقابل  ف��ي  ص��راع��ه. 
املصاحلة  تبقى  اتفاق كهذا  توقيع  الرغم من  اتفاق، وعلى  توقيع 
في حالة من الصيرورة التي تعيد إنتاج نفسها، وعليها أن تكون 
املدني  املجتمع  منظمات  تساهم  ما  وع��ادة  الطرفني،  بني  متبادلة 
وال  عليها،  شعبية  موافقة  إل��ى  حتتاج  املصاحلة  أن  ذل��ك  فيها، 
تكتفي مبوافقة النخب السياسية لدى الطرفني، وفي هذا السياق 
يأتي دور منظمات املجتمع املدني في ذلك، بينما تنتهي التسوية 
 Assegai،( السياسية بتدخل العب سياسي واحد وهو الدولة
Gubin ،2005 ؛Bloomfield، 2003 ؛2005(. ويؤكد 

برتال على أهمية التبادلية في منظومة املصاحلة، فطرفا الصراع في 
هذه املنظومة عليهما االعتراف بشكل متبادل كل مبصالح اآلخر 

.)Bar-tal، 2000( وبأهدافه
املصاحلة  عملية  ف��ي  للمضي  االس��ت��ع��داد  أن  روح��ان��ا  يعتقد 
الهوية  بالتهديدات على  يتعلق  فيما  متنوعة  ينطوي على مخاطر 

الــصــراع،  الشعبني طــرفــي  بــني  الــعــالقــات  املــصــاحلــة تطبيع  حتـــاول 
بــالــروايــة  قــيــادة وشــعــبــًا  الــصــراع  اعــتــراف طــرفــي  إلــى  والتطبيع بحاجة 
التاريخية للطرف اآلخر، االعتراف بها حتى لو لم يتم االتفاق معها، أو 
أمر بديهي ألن املصاحلة تكون ذات صلة في  التصادم معها. وهذا  لو مت 
صراع شكلت فيه الرواية أحد أركان الصراع، وسببا في احتدامه واستدامته 
في املاضي، حيث ان الصراع على تشكيل ذاكرة املكان جتعل الصراع أكثر 
احتداما من صراعات تقليدية تكون الذاكرة والرواية فيها خارج الصراع. 
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املخاطر  هذه  أن  ويعتقد  التاريخية،  وروايته  طرف  لكل  الوطنية 
العليا ألنها تتضمن تصحيح  القوة  هي أكبر على املجموعة ذات 
الغنب وتغيير الوضع القائم وإنهاء سيطرة اجلهة القامعة )روحانا، 

.)2006
ي��دع��ي ه���ذا امل���ق���ال أن ال��ت��ص��ور اإلس��رائ��ي��ل��ي حل���ل ال��ص��راع 
تبلور  قد  األخيرة  الثالثة  األع��وام  في  اإلسرائيلي  الفلسطيني- 
مقابل  الفلسطينيني  إلى  سياسية  تسوية  لتقدمي  االستعداد  حول 
احلصول على مصاحلة منهم. وقد بات هذا التوجه محل إجماع 

قومي داخل املجتمع اإلسرائيلي.
استعدادها  إسرائيل  تّدعي   التي  السياسية  التسوية  معالم  أما 

لتقدميها للفلسطينيني بغرض حل الصراع، فهي:
االعتراف بدولة فلسطينية منزوعة السالح.. 1
إلى . 2 بالعودة  القبول  ع��دم  مبعنى  االستيطانية،  الكتل  ضم 

خطوط الرابع من حزيران 1967.
هذا . 3 وي��ت��راوح  االردن،  غ��ور  منطقة  في  إسرائيلي  تواجد 

أقصى،  ك��ّح��د  اإلسرائيلية  ال��س��ي��ادة  مطلب  م��ن  ال��ت��واج��د 
والسيطرة العسكرية ملدة طويلة من الزمن كحد أدنى.

البلدة . 4 وخصوصا  إلسرائيل  موحدة  عاصمة  هي  القدس 
كحّد  القدس  في  العربية  األحياء  عن  التنازل  أو  القدمية، 

أقصى.
فيما تطالب إسرائيل اجلانب الفلسطيني بتبني منظومة املصاحلة 

من جانب واحد بغرض حّل الصراع، وذلك يشمل:
أي . 1 اليهودي،  للشعب  قومية  كدولة  بإسرائيل  االعتراف 

االعتراف بإسرائيل كدولة يهودية.
االعتراف بالرواية اإلسرائيلية- الصهيونية حول املسؤولية . 2

ع���ن م��ش��ك��ل��ة ال���الج���ئ���ني، وذل�����ك ب��إع��ادت��ه��ا إل����ى رف��ض 

الفلسطينيني قرار التقسيم كما فعل "الييشوف" اليهودي، 
ودخول اجليوش العربية احلرب العام 1948 بهدف تصفية 
التواجد اليهودي في "أرض إسرائيل"، وفق الوصيفات 

االسرائيلية.
االعتراف مبا يسمى احلقوق التاريخية والدينية لليهود على . 3

فلسطني.
أما جوانب املصاحلة التي ال ترغب إسرائيل في التعامل معها 

بندية مع الطرف الفلسطيني فهي:
الالجئني . 1 مشكلة  عن  التاريخية  باملسؤولية  االعتراف  عدم 

وعدم االستعداد لعودة الالجئني إلى حدود دولة إسرائيل، 
كجزء تنفيذي من حتمل هذه املسؤولية االخالقية.

عدم االعتراف بالرواية التاريخية الفلسطينية وما حتمل من . 2
حول  التاريخية  وروايتهم  األرض  على  الفلسطينيني  حق 

الصراع.
نتج . 3 ال���ذي  ال��ت��اري��خ��ي  ال��ظ��ل��م  لتصحيح  االس��ت��ع��داد  ع���دم 

يترجم  وال����ذي  وخ��ارج��ه��ا،  إس��رائ��ي��ل  ف��ي  للفلسطينيني 
هذا  لتصحيح  تعويضات  لدفع  واالس��ت��ع��داد  ب��االع��ت��راف 

الظلم.

معالم املصاحلة اإلسرائيلية
في  ورئيس  مكثف  بشكل  االع��ت��راف  موضوع  نتنياهو  ط��رح 
الفلسطينيني، وقبل  مع  إلى حل  للتوصل  اجلديد كأساس  عهده 
ال��ش��روع ف��ي اخل���وض مب��وض��وع االع���ت���راف ال ب��د م��ن ال��ق��ول إن 
موضوع االعتراف كعائق أمام حتقيق سالم فلسطيني- إسرائيلي 
نقاشًا  ك��ان  أن��ه  إال  اإلسرائيلي،  النقاش  ساحة  في  جديدًا  ليس 
أكادمييًا ركز على العوائق النفسية، والروايات التاريخية املتناقضة 

يـــدعـــي هــــذا املـــقـــال أن الـــتـــصـــور اإلســـرائـــيـــلـــي حلـــل الـــصـــراع 
الفلسطيني- اإلسرائيلي في األعوام الثالثة األخيرة قد تبلور حول 
االستعداد لتقدمي تسوية سياسية إلى الفلسطينيني مقابل احلصول 
على مصاحلة منهم. وقد بات هذا التوجه محل إجماع قومي داخل 

املجتمع اإلسرائيلي.
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واملتصارعة، والعوائق الذهنية والقيمية ومفهوم العدل املختلف، 
املصاحلة  أم��ام  كعوائق  األب��ع��اد  ه��ذه  األدب��ي��ات  تلك  واستعملت 
نتنياهو  أن  إال   .)2010 سيمان-طوف،  )ب��ار-  التسوية  وليس 
وبدل  بقوة،  السياسية  الساحة  إلى  النقاش  هذا  ينقل  أن  استطاع 
باستعمال كلمة املصاحلة، ليس ألنه معني  بدأ  التسوية  استعمال 
بها، بل ألنه يفهم صعوبتها على اجلانبني، ويدرك قدرتها على 

إفشال املفاوضات والتوصل الى حّل.
احلكومات  عليه  س��ارت  ال��ذي  األس���اس  ع��ن  نتنياهو  ت��راج��ع 
أساس  من  انطلقت  والتي  املفاوضات،  في  السابقة  اإلسرائيلية 
انطلق  وق��د  أواًل،  احل���دود  ات��ف��اق ح��ول  إل��ى  التوصل  أن��ه يجب 
أراد  نتنياهو  أن  إال  أيضًا،  األس��اس  هذا  من  الفلسطيني  اجلانب 
وضع أسس جديدة لبدء املفاوضات ال تنطلق من ترسيم احلدود 
وإمنا البدء بالتفاوض على الترتيبات األمنية واالعتراف بإسرائيل 
كدولة الشعب اليهودي أي اعتراف بيهودية الدولة. ويشكل هذا 
وإضافة  اإلسرائيلية  التفاوض  ألول��وي��ات  جديدًا  ترتيبًا  املطلب 
 ،2010 الندمان،  )ط��ال-  اجلوهرية  القضايا  إلى  جديدة  قضية 

2010أ(.  
يحمل من  )مب��ا  ال��رم��زي  االع��ت��راف  م��وض��وع  أن  نتنياهو  فهم 
عن  تعويض  ه��و  األرض  على  اليهود  بحق  تاريخية(  دالالت 
االعتراف  مطلب  على  نتنياهو  أكد  وقد  بتقسيمها.  اليمني  قبول 
في خطابه في جامعة بار ايالن في حزيران 2009، وفي خطابه 

أمام مجلس العالقات اخلارجية في نيويورك في متوز 2010 وفي 
خطاب التهنئة السنوي للشعب اليهودي في رأس السنة اليهودية. 
يربط بني  فهو  نتنياهو جتديدًا عميقًا،  التجديد عند  يعتبر هذا 
أن ح��ّل كل  امل��ف��اوض��ات، ويعتقد  وب��ني جن��اح  االع��ت��راف  قضية 
بالدولة  الفلسطينيني  باعتراف  تتعلق  للصراع  اجلوهرية  القضايا 
مع  الشيخ  ش��رم  ف��ي  االج��ت��م��اع  قبل  ل��ه  تصريح  ففي  ال��ي��ه��ودي��ة. 
الرئيس الفلسطيني أبو مازن قال نتنياهو »العائق االساسي الباقي 
أم���ام ال��س��الم ه��و االع���ت���راف«، وأض���اف »ف��ي ح��ال تغلبنا على 
موضوع االعتراف املتبادل آمل بأن نستطيع ان نبارك أحدنا اآلخر 
بعد عام بالبركة والسالم«. وقد وصف نتنياهو عدة مرات الرفض 
الفلسطيني باالعتراف بأنه »جذور الصراع«. ال يربط نتنياهو بني 
منظمة  القدس مع  في  لقاء جمعه  ففي  الصراع وبني االحتالل، 
قال   ،2012 آذار  في  إسرائيل«  أجل  من  موحدون  »مسيحيون 
»اعداؤنا ال يكرهوننا بسبب ما نفعل، وإمنا بسبب من نكون«.1 
وهي مقولة أخرى من الكثير من املقوالت واخلطابات التي يؤكد 
فيها على جوهر القضية حسب رأيه وهي ليست االحتالل وإمنا 

االعتراف.
عشية ان��ط��الق امل��ف��اوض��ات ف��ي واش��ن��ط��ن وال���ذي ت��زام��ن مع 
رأس السنة اليهودي بارك نتنياهو الشعب اليهودي، وتطرق الى 

املفاوضات وقال:
يجب  الفلسطينيني  وب��ني  بيننا  التسوية  أن  على  نصر  "إن��ن��ا 

نتنياهو في 2011/5/25: "يوم التصفيق" في الكونغرس األميركي.
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أي  األم��ن ألن  األم��ن واالع��ت��راف...  تستند على مبدأين،  أن 
األرض،  على  حقيقية  أمنية  ترتيبات  ب���دون  يصمد  ل��ن  س��الم 
واألمر الثاني هو طبعا االعتراف بإسرائيل كدولة قومية للشعب 
اليهودي، يطلبون منا االعتراف بدولة فلسطينية ومن الطبيعي أن 
نطلب من الطرف الثاني أن يعترف بالدولة اليهودية، دولة شعب 

إسرائيل".2 
ينطلق خطاب االعتراف من اعتبار أن جوهر الصراع يعود الى 
العام 1948 وليس العام  1967، يعتقد نتنياهو ان نزع الشرعية 
إلى  املاضية يعود  السنوات  عن إسرائيل والذي أصبح مكثفا في 
عدم االعتراف بإسرائيل. في لقاء أجراه نتنياهو في كانون األول 
من العام 2010، أي بعد أن فشلت اجلهود باستئناف املفاوضات 
قال  االستيطان،  جتميد  متديد  اإلسرائيلية  احلكومة  رف��ض  بعد 
لشرعيتنا  التعرض  فان  إلى سالم،  الوصول  في  لو جنحنا  »حتى 
سوف يستمر، ألن جذورها ليس بإحداث 1967، بل جذورها 
)أي نزع الشرعية( تعود إلى أحداث 1948، الهجوم ضد وجود 
لهم  تكون  أن  اليهود  ملنع  محاولة  هناك  ال��ي��ه��ودي��ة...  ال��دول��ة 

دولة...« )هآرتس، 2010/12/20، 6(.
مناسبة،  ك��ل  ف��ي  االع��ت��راف  خطاب  على  يثابر  نتنياهو  ب��ات 
املوقف  ه��ذا  على  أك��د  وق��د  االستراتيجية،  ه��ذه  يتبع  ان  يحاول 
ثالث مرات في أيار 2011، في خطابه في الكنيست اإلسرائيلي 
بعد  االيباك  منظمة  في  خطابه  وف��ي  واشنطن،  إل��ى  سفره  عشية 
الكونغرس األميركي. ففي هذه  الشهير في  سفره، وفي خطابه 
اخلطابات الثالثة أشار إلى أن املشكلة ليست في العام 1967 بل 
في العام 1948، وأن املشكلة ليست إقامة دولة فلسطينية بل في 

عدم االعتراف في دولة يهودية.3 

احملتل  صفة  يزيل  ان  يحاول  خطابا  االعتراف  خطاب  يعتبر 
في  خطابه  في  نتنياهو  إليه  أش��ار  ما  وه��ذا  إسرائيل،  كاهل  عن 
الكونغرس عندما قال: إن تواجد اليهود في الضفة الغربية ليس 
احتالال بل هو عودة إلى أرض األج��داد، حيث أن األرض هي 
ليست  إسرائيل  إن  يقول  أن  لليهود. وبهذا يحاول  تاريخي  حق 
دولة محتلة، بل حقها في هذه األرض هو حق تاريخي وديني، 
وأنه مستعد للتنازل بألم عن هذه األرض مقابل اعتراف فلسطيني 

بيهودية الدولة.
قضية  أدرج  الذي  الوحيد  اإلسرائيلي  القائد  نتنياهو  يكن  لم 
ظهرت  فقد  والسالم،  التفاوض  عملية  ج��دول  على  االعتراف 
وحتى  األردن  ومع  مصر  مع  السالم  اتفاق  في  االعتراف  قضية 
في إعالن املبادئ املوقع في أوسلو، إال انه في االتفاقيات الثالث 
السابقة اكتفت إسرائيل بصيغة اعتراف كما هو متعارف عليه في 
في  وبسيادتها  سياسية  بكيانات  اعتراف  أي  الدولية،  العالقات 
بيهودية  التي مت االتفاق عليها. وظهر مطلب االعتراف  احلدود 
طالب  حيث  الطريق،  خارطة  على  اإلسرائيلي  ال��رد  في  الدولة 
مبا  وإمن��ا  فقط،  وج��وده��ا  بحق  ليس  فلسطيني  باعتراف  ش��ارون 
يسمى احلقوق القومية للشعب اليهودي وطابعها القومي، وعاد 
هذا الطلب مرة أخرى في مؤمتر انابوليس في العام 2007، حيث 
طلب كل من اوملرت وليفني إدراج هذا املوضوع في اإلعالن عن 

بدء املفاوضات. 
نقل  نتنياهو  قضية االعتراف نقله نوعية، حيث تشير الباحثة 
اإلسرائيلية شيري طال- الندمان إلى أنه هو الوحيد الذي اشترط 
االعتراف  أعطى  أنه  كما  جهة،  من  االعتراف  مبوضوع  االتفاق 
الدولة  بيهودية  االع��ت��راف  وه��و  وملزما،  وضوحا  أكثر  جوهرا 

يعتبر خطاب االعتراف خطابا يحاول ان يزيل صفة احملتل عن 
كاهل إسرائيل، وهذا ما أشار إليه نتنياهو في خطابه في الكونغرس 
بل  احتالال  ليس  الغربية  الضفة  في  اليهود  تواجد  إن  قال:  عندما 
هو عودة إلى أرض األجداد، حيث أن األرض هي حق تاريخي لليهود. 
وبهذا يحاول أن يقول إن إسرائيل ليست دولة محتلة، بل حقها في 
هذه األرض هو حق تاريخي وديني، وأنه مستعد للتنازل بألم عن هذه 

األرض مقابل اعتراف فلسطيني بيهودية الدولة.
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وبإسرائيل كدولة الشعب اليهودي، وثالثا أنه وضع القضية على 
اجلوهرية  املواضيع  على  سابقة  التفاوض  أول��وي��ات  سلم  رأس 
األخرى مثل القدس، الالجئني، االستيطان واحلدود والترتيبات 

األمنية.
على  وانعكاساته  االعتراف  مطلب  معنى  جيدا  نتنياهو  يدرك 
الدولة  بيهودية  فلسطيني  فاعتراف  اجلوهرية،  القضايا  مجمل 
معنى  هناك  يكون  ولن  العودة،  حق  عن  فلسطيني  تنازل  معناه 
اعتراف  على  يحصل  أن��ه  كما  امل��وض��وع،  ه��ذا  ح��ول  للتفاوض 
احلقوق  يسمى  وم��ا  اإلسرائيلية  التاريخية  ب��ال��رواي��ة  فلسطيني 
اليهودية في القدس وفي الضفة الغربية، وهذا له انعكاسات ذلك 
يدرك  الغربية.  الضفة  في  واملستوطنات  السيادة  موضوع  على 
نتنياهو ان الفلسطينيني يدركون ذلك، لهذا فهو يدرك أن مطلب 

االعتراف معناه إفشال املفاوضات حتى قبل بدئها.

معالم التسوية السياسية إسرائيليا
يعتقد نتنياهو أن احللول املرحلية هي احللول األفضل بالنسبة 
يتناقض  ال  بذلك  وهو  الفلسطينيني،  مع  التفاوض  إلستراتيجية 
مع موقف وزير خارجيته ليبرمان في املوضوع، نتنياهو يريد إدارة 
حّل  إل��ى   للوصول  وليس  لذاتها  املفاوضات  خالل  من  الصراع 
إلى  تهدف  السابق ذكرها هي شروط  نتنياهو  إن شروط  نهائي. 
إلى  التوصل  تعقيد  إلى  تؤدي  للتفاوض  جديدة  مواضيع  إدراج 

حّل للصراع.
فنتنياهو يريد استثناء ملفي القدس والالجئني ،  وهذا بالنسبة 
له  مخرج مناسب حتى للفلسطينيني، فهم سيحصلون على دولة 
في آخر األمر معترف بها، وبالنسبة له ميكن احلفاظ ع لى األمر 
املترتبة على إقامة هذه  الواقع استنادا إلى ذريعة  املخاطر األمنية 
إسرائيل  مطالب  جتاه  حساسة  اخلطة،  أي  أنها،  حيث  الدولة، 
األمنية دون غيرها، تسيطر إسرائيل مبوجبها على احلدود الشرقية 
وعلى  )اجل����دار(  الغربية  واحل���دود  )ال��غ��ور(  الفلسطينية  للدولة 
ال��دول��ة  امل��ي��اه. وب��ت��وص��ي��ف أدق تصبح  ال��ق��دس وع��ل��ى م��ص��ادر 
الفلسطينية محاطة من قبل إسرائيل من كل اجلهات، ناهيك عن 

تعذر تواصلها اجلغرافي )غزة+ الضفة( إال بالرضا اإلسرائيلي. 
شرم  لقاءات  في  عرض  نتنياهو  فإن  فلسطيني  مصدر  ووف��ق 

الشيخ وواشنطن والقدس حال مرحليا تدريجيا يستغرق أكثر من 
باملئة من  بأربعني  باالحتفاظ  إسرائيل خاللها  تقوم  عشر سنوات 
الضفة الغربية، عبر اإلبقاء على الكتل االستيطانية والسيطرة على 
مراكز  وإبقاء  سنة،  أربعني  مل��دة  األردن  غ��ور  واستئجار  القدس 
عسكرية على مداخل املدن، وهذا يؤكد أن نتنياهو ال يزال يؤمن 

باحللول املرحلية وليس الذهاب إلى احلل الدائم. 
غربه  م��ا  يصير  بحيث  نتنياهو    تصور  وف��ق  اجل���دار   ويبقى    
االتفاق  يتم  أمنية  ترتيبات  بعد  فلسطيني  شرقه  وم��ا  إسرائيليًا 
عليها.4 وفق هذا الطرح فهناك فرق بني احلدود السياسية واحلدود 
ح��دوده��ا  إن  ت��ق��ول  أن  تستطيع  الفلسطينية  ف��ال��دول��ة  األم��ن��ي��ة. 
السياسية هي نهر األردن لكن حدودها األمنية ال متتد إلى ذلك. 
وهذا طرح في جوهره يشبه ترتيبات أوسلو بشأن النفوذ اإلداري 
على  وإداري��ة  سياسية  والي��ة  ذات  فالسلطة  العسكري،  والنفوذ 
وأمنية  إسرائيل ذات والية وسيادة عسكرية  لكن  الغور،  سكان 

مطلقة. 
»اتفاق  أو  الدائمة«  للتسوية  إطار  »اتفاق  عن  احلديث  ويدور 
إطار« يضمن االلتزام بروح مبدأ احلل العام القائم على مبدأ دولتني 
لشعبني، ولكن مع ترتيبات وتغيرات تكفل أخذ مطالب إسرائيل 
باحلسبان. فهذا االتفاق يلتزم باإلطار العام كما يقترح عنوانه وال 
يتقيد بالتفاصيل. وقد متتد فترة االتفاق إلى ثالثني سنة )نتنياهو 
حتدث بشكل حازم عن أكثر من عشر سنني( يكون الفلسطينيون 
الدولة  تعلن  االتفاق  إع��الن  وم��ع  املراقبة.  اختبار  حتت  خاللها 
الفلسطينية رسميًا، لكن التواجد اإلسرائيلي ال ينتهي مع التوقيع 
بل يتم سحب القوات اإلسرائيلية تدريجيًا وعلى مراحل، بحيث 
يتواصل التواجد اإلسرائيلي في غور األردن وفق ترتيبات خاصة 

كما ورد قبل ذلك. 
قابلة  أنها  املرحلية  اإلسرائيلية  ال��ط��روح��ات  خ��ط��ورة  تكمن 
أن  يجب  معها  التعامل  فإن  وبالتالي  دائمة،  حلول  إلى  للتحول 
إلسرائيل  بالنسبة  األزم��ة  فترحيل  االحتمال،  هذا  على  يتأسس 
اليوم  يناقش  لم  إهمالها، وما  الرف وبالتالي  يعني وضعها على 
ليس بالضرورة أن يحل غدًا، ألن ثمة تطورات على أرض الواقع 

سينشغل بها اجلميع وتصير أهم من القضايا العالقة. 
وباملجمل، قدم نتنياهو خالل مناسبات مختلفة تطويرات على 
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مواقفه الكالسيكية السابقة بخصوص شكل التسوية وطريقتها. 
فخالل العام 2011 قدم أربعة خطابات مركزية شكلت املصدر 
األساس الستكشاف آرائه وعرضها، متثل األول في خطابه أمام 
الكنيست بتاريخ 16 ايار والثاني خطابه أمام الكونغرس في 24 
ايار والثالث خطابه أمام الوكالة اليهودية في 28 حزيران والرابع 
اخلطابات  ه���ذه   شكلت  أي��ل��ول.   23 ف��ي  ال��ع��ام��ة  اجلمعية  أم���ام 
إضافات جوهرية خلطاب نتنياهو الشهير في بار إيالن في حزيران 
2009 حيث وضع املزيد من النقاط على احلروف الغامضة التي 
وردت في خطابه األول، ووضع املزيد من احلواشي والهوامش 
التي تبدو أكثر قوة وإلزامًا بالنسبة لنتنياهو من النص األول الوارد 
في بار إيالن. بالطبع من الواضح أن نتنياهو كان مدفوعًا بنوعني 
خارجي  األول  عيران،  عوديد  يقول  كما  متناقضني  الضغط  من 
يتمثل في املجتمع الدولي، والثاني داخلي من قبل أطراف ائتالفه 

.)Eran، 2011( احلكومي
بدأت أولى هذه الهوامش في خطاب الكنيست قبل أقل من 
جملة  نتنياهو  وض��ع  حيث  الكونغرس،  خطاب  م��ن  أسبوعني 
خارج  سيكون  الالجئني  قضية  حل  أن  أهمها  املالحظات،  من 
حدود دولة إسرائيل، كما ستبقى الكتل االستيطانية حتت السيادة 
منطقة  في  االنتشار  اإلسرائيلي  اجليش  وسيواصل  اإلسرائيلية، 
انتقاد حلفائه في االئتالف بخصوص عدم ذكر  األغ��وار. وأمام 
ضم الكتل االستيطانية عاد نتنياهو في خطاب الكونغرس وشدد 
الفلسطينية  احل���دود  ش��رق  سيكون  الكتل  ه��ذه  بعض  أن  على 

اإلسرائيلية.
قدم  اإلسرائيلية  احلكومة  رئيس  ف��إن  ذل��ك  م��ن  ال��رغ��م  على 
النهائي  احل��ل  شكل  على  منه  االس��ت��دالل  ميكن  متكاماًل  ت��ص��ورًا 

الذي يرغب في أن يراه في حال حتقق. يجب في البداية  التأكيد 
نتائج  أي  في  حتققها  بوجوب  ق��ال  شروطًا  يشكل  اقترحه  ما  أن 
الطرفني، ولم تكن رؤى وتصورات حقيقية،  للمفاوضات بني 

إال أنها تعكس شكل احلل املرغوب. 
شملت هذه ثالثة شروط أساسية احلل، هي: يهودية الدولة 
واالحتفاظ بغور األردن وحدود الدولة الفلسطينية. إال أنه ميكن 
سبعة  على  شامل  بشكل  االس��ت��دالل  نتنياهو  مواقف  حتليل  من 

معالم أساسية للتسوية كما يراها، تتمثل في:
حتقيق  معيار  إن  إذ  ال��دول��ة،  بيهودية  فلسطيني  إق���رار  أواًل، 
السالم هو االعتراف بوجود دولتني لشعبني، وإذا كانت الدولة 
الشعب  دول��ة  هي  إسرائيل  ف��إن  الفلسطيني  للشعب  الفلسطينية 
ال��رف��ض  ه��و  لنتنياهو  ب��ال��ن��س��ب��ة  ال���ص���راع  ج��وه��ر  إن  ال��ي��ه��ودي. 
لهم  ت��ك��ون  أن  ف��ي  اليهود  بحق  للتسليم  امل��ت��واص��ل  الفلسطيني 
دولة قومية خاصة بهم. وهذا سابق لكل عناصر النزاع األخرى 
كما  م��ازن  أب��و  م��ن  مطلوبًا  وليس  وغيرها.  واألرض  ك��احل��دود 
يقول نتنياهو، إال أن يقف ويقول الكلمات اخلمس »سوف أقبل 

بوجود الدولة اليهودية«. 
دولة  على  للحصول  الفلسطيني  الطلب  في  نتنياهو   ووج��د 
فلسطينية فرصة لقرن الطلبني سوية، حيث أن غاية الفلسطينيني 
هي احلصول على دولة قومية لهم، وهم يقدمون مسوغات ترتبط 
األمر  ذات  وهو  التاريخية،  وهويته  الفلسطيني  الشعب  بقومية 
الذي يسوغ للشعب اليهودي أن تكون له دولته اخلالصة ويعترف 
للتاريخ بشكل متكرر في  يعود  نتنياهو  فإن  العالم. وكعادته  بها 
إثبات ذلك من خالل التذكير بجذور األزمة اليهودية منذ هرتسل 
حتى اليوم. ال ميكن أن تقوم دولة للفلسطينيني خاصة بهم فيما ال 

ووجد نتنياهو  في الطلب الفلسطيني للحصول على دولة فلسطينية 
فرصة لقرن الطلبني سوية، حيث أن غاية الفلسطينيني هي احلصول على 
دولة قومية لهم، وهم يقدمون مسوغات ترتبط بقومية الشعب الفلسطيني 
له  أن تكون  اليهودي  الذي يسوغ للشعب  ذات األمر  التاريخية، وهو  وهويته 
دولته اخلالصة ويعترف بها العالم. وكعادته فإن نتنياهو يعود للتاريخ بشكل 
متكرر في إثبات ذلك من خالل التذكير بجذور األزمة اليهودية منذ هرتسل 
أن تقوم دولة للفلسطينيني خاصة بهم فيما ال تكون  اليوم. ال ميكن  حتى 

دولة إسرائيل خاصة باليهود.
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تكون دولة إسرائيل خاصة باليهود.
ثانيًا، بالنسبة لقضية الالجئني فإنه ال توجد مشكلة واحدة بل 
ثمة مشاكل لالجئني، حيث لدى إسرائيل أيضًا مشكلة ، وعليه 
تتم تسوية كل مشكلة بصورة متناسبة، أسوة مبا مت في إسرائيل 
حرب  عقب  ال��ع��رب  اليهود  الالجئني  مشكلة  تسوية  مت��ت  ح��ني 

.1948
ثالثًا، إن الدولة الفلسطينية ال بد من أن تكون منزوعة السالح 

بحيث ال متتلك أسلحة تهدد وجود إسرائيل وأمنها. 
رابعًا، أن حتتفظ إسرائيل مبنطقة غور األردن حتت سيطرتها 
باملعنى  األردن  مع  شرقية  ح��دود  الفلسطينية  للدولة  يكون  وال 
ب��امل��ع��ن��ى امل��ع��ن��وي وال���س���ي���اس���ي، إذ ثمة  ب���ل رمب����ا  اجل���غ���راف���ي، 
املنطقة  هذه  على  بالسيطرة  تبدأ  متعددة  إسرائيلية  سيناريوهات 
ألربعني سنة، كما قال الرئيس أبو مازن الذي أوضح ما عرض 
عليه ووصفه بأنه احتالل ليس إال، إلى احتفاظ أمني وعسكري 
الشروح،  من  الكثير  يقدم  لم  نتنياهو  فلسطينية.  مدنية  وسيادة 
بل قال إن حدود إسرائيل ال ميكن أن تقف عند خاصرة الضفة 
أبيب  الغربية، بحيث يكون عرض إسرائيل من جهة حيفا وتل 
مجرد خمسة عشر كيلومترًا. قال نتنياهو خالل جولة في الغور 
وفي  املستقبل،  في  ال��ظ��روف  كانت  »مهما  إن��ه   2011 آذار  في 
هنا،  البقاء  اإلسرائيلي  اجليش  على  يجب  اتفاقية،  أي  إط��ار 
منتشرًا على طول نهر األردن. هذه شهادة التأمني اخلاصة بدولة 

إسرائيل«.5 
الربيع  جهة  م��ن  اإلقليمي  ال��وض��ع  تفاقم  نتنياهو  وي��وظ��ف 
العربي و»الشتاء اإلسالمي« الذي جاءت به رياح التغيير العربي، 
بجانب ال��ف��راغ ال���ذي ت��رك��ه االن��س��ح��اب األم��ي��رك��ي م��ن ال��ع��راق 
احتمال تعرض  إلى  الترويج  في  اإليراني هناك،  النفوذ  وتعاظم 
إسرائيل لتهديدات أمنية من الشرق. لذا فإن إسرائيل ال تستطيع 
السالح مثل محور فيالدلفيا،  لتهريب  الغور ممرًا  بترك  تقامر  أن 
وبالتالي وضع أمن إسرائيل خارج السيطرة. وكما يقول نتنياهو 
هذا  كان  »لو  الغور  مبنطقة  إسرائيل  باحتفاظ  مقترحه  بخصوص 
األوسط  الشرق  هزت  التي  الكبيرة  االضطرابات  قبل  صحيحًا 
على  يجب  اليوم،  خاص  بشكل  ينطبق  فهذا  بأسرها،  واملنطقة 

اجليش اإلسرائيلي أن يبقى منتشرًا على طول نهر األردن«.6

يومًا هي أساس  املستوطنات  لم تكن  املستوطنات:  خامسًا، 
قبل  فالصراع موجود  نتنياهو،  الشرق األوسط وفق  املشكلة في 
أن توجد املستوطنات بعشرات السنني، إال إذا كان الفلسطينيون 
كما  السبع،  وبئر  ويافا  وحيفا  أبيب  تل  باملستوطنات  يقصدون 
جربت  وإس��رائ��ي��ل  املتحدة.  األمم  منصة  على  م��ن  نتنياهو  ق��ال 
وف��ك��ك��ت م��س��ت��وط��ن��ات وأرغ���م���ت س��ك��ان��ه��ا ع��ل��ى ت��رك��ه��ا وت���رك 
يتحقق.7 وعليه سيتم شمل  لم  السالم  مدارسهم وكنسهم لكن 
تل  من  بالقرب  والواقعة  النسبية  الكثافة  ذات  االستيطانية  الكتل 
أبيب الكبرى والقدس ومناطق أخرى ذات أهمية إستراتيجية أو 
قومية ضمن احلدود الدائمة إلسرائيل. مقابل كل ذلك، إسرائيل 
كما  مؤملة  تنازالت  وهي  األراض��ي  في  تنازالت  لتقدمي  مستعدة 
يصفها نتنياهو من أجل السالم، بل ذهب مرة للقول: إنه سيكون 

سخيًا في ذلك. 
اإلسرائيلية،  السيادة  حتت  موحدة  ستكون  القدس  سادسًا، 
الفلسطينيني  حساسية  تتفهم  إسرائيل  فإن  ذلك  من  الرغم  على 
حني يتعلق األمر باملقدسات، إال أن هذا لن يقود إلى تنازل من 
أمام اجلمعية  نتنياهو استغرب  إن  السيادة. بل  أي نوع في قضية 
القدس،  بتهويد  إسرائيل  بقيام  الفلسطينيني  دع��اوى  من  العامة 
وتساءل: هل يقال ألميركا إنها تؤمرك نيويورك!! إن أكبر فضيلة 
حلرب حزيران 1967 بالنسبة له هي أنها وحدت القدس، وهو 
ال يفتأ يروي قصصًا من طفولته عن هذه اللحظات، وبالتالي فإن 
إعادة تقسيم املدينة أمر غير وارد على اإلطالق في وعي نتنياهو 

السياسي. 
يتزامن  أن  يجب  الفلسطينيني  مع  االتفاق  توقيع  إن  سابعًا، 
املطالبات  وانتهاء  ولألبد  مرة  النزاع  بإنهاء  فلسطيني  إع��الن  مع 
دولة  جانب  إل��ى  فلسطينية  دول��ة  إيجاد  يجوز  فال  الفلسطينية، 

إسرائيل بغرض النزاع مع إسرائيل أو مواصلة ممارسة الضغط. 

خالصة
ب��ع��د م����رور ث��الث��ة أع����وام ع��ل��ى ح��ك��وم��ة ن��ت��ن��ي��اه��و، اع��ت��م��دت 
النقاط  على   ،2011 للعام  التفاوضية  السياسية  إستراتيجيته 

التالية:
العودة إلى طاولة املفاوضات بدون شروط مسبقة، كما  إما   



87

تريد إسرائيل، أو العودة إلى املفاوضات من أجل املفاوضات، 
كما حدث خالل محادثات عمان في مطلع العام 2012. حيث 
في  إسرائيل  منه  تستفيد  ذاته  بحد  هدف  إلى  املفاوضات  تتحول 
الفلسطينية  املطالب  مستوى  على  نتيجة  أي  دون  الوقت  كسب 
اإلسرائيلية  احلكومة  قامت  نفسه  الوقت  وفي  الدولية،  حتى  أو 
بتصعيد االس��ت��ي��ط��ان ف��ي ال��ض��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة ع��م��وم��ا وف���ي ال��ق��دس 
احلالية،  احلكومة  تولي  منذ  مثيل  له  يسبق  لم  بشكل  خصوصا، 
وفي  األرض  على  حقائق  ف��رض  ف��ي  االس��ت��م��رار  بهدف  وذل��ك 
القدس حتديدا، من جهة، ولكي تعوض ما فاتها من بناء بسبب 
العام 2010 من جهة  الذي كان في  التجميد اجلزئي لالستيطان 

أخرى.
ما هو عليه، أي دون مفاوضات منهجية  الوضع على  إبقاء   
من جهة، وإفشال أي حترك دولي للفلسطينيني من جهة أخرى. 
وحتى املفاوضات التي وافقت عليها إسرائيل في األردن، فإنها 
إليها،  إسرائيل  تنظر  هكذا  امل��ف��اوض��ات،  أج��ل  من  مفاوضات 
الفلسطينيني.  على  بذلك  التهم  وإلقاء  إلفشلها  تستعد  وب��دأت 
اخلارجة  جلنة  ف��ي  نقاش  ف��ي  ليبرمان  اخلارجية  وزي��ر  ص��رح  فقد 
واألمن انه »ليس للفلسطينيني مصلحة في إجناح املفاوضات في 
بدايتها،  منذ  بإفشالها  إسرائيل  التهام  يستعدون  وهم  األردن، 
كما ذهب الفلسطينيون إلى األردن إرضاء للملك وليس رغبة في 

التفاوض« )يديعوت احرونوت، 2012/1/10(.
 بدأ يتبلور في صفوف اليمني اإلسرائيلي، وحتى االستيطاني 
مع  والتعامل  إسرائيل،  إلى   C املناطق  بضم  يطالب  توجه  منه، 
أي  املؤقتة( ،  الدولة  )فكرة  فلسطينية  الفلسطينية كدولة  السلطة 

التعامل مع الواقع احلالي كوضع نهائي من خالل إضافة تغييرات 
إلى    C مناطق  ضم  فان  االستيطاني  اليمني  ناحية  فمن  طفيفة. 
دولة إسرائيل »والتنازل« عن جزء من »أرض إسرائيل« التي تقيم 
عليها السلطة الفلسطينية هو الرد على اخلطاب الذي يخشى من 
تشييد دولة ثنائية القومية إذا استمر اليمني في سياسته الهادفة إلى 
عدم الوصول إلى تسوية، خصوصا وان منطقة C  تشكل %60 
من الضفة الغربية وحتتوي على 100% من املستوطنات، وبضعة 

آالف من السكان الفلسطينيني.8
تشير القراءة للخطاب السياسي اإلسرائيلي في األعوام الثالثة 
األخيرة إلى أن إسرائيل تتحرك وتناور سياسيا في اطار منظومتني 
التسوية  ه��ي  األول���ى  املنظومة  نفسه،  ال��وق��ت  ف��ي  ال��ص��راع  حل��ل 
الفلسطينيني،  مع  خاللها  من  التعامل  في  ترغب  التي  السياسية 
منظومة  خالل  من  معها  التعامل  الفلسطينيني  على  تفرض  بينما 
بإسرائيل  االع��ت��راف  الفلسطينيني  من  إسرائيل  تريد  املصاحلة. 
مسؤوليتها  بعدم  اإلسرائيلية  بالرواية  االعتراف  يهودية،  كدولة 
األخالقية والفعلية عن مشكلة الالجئني، وبأن القدس هي مدينة 
املستعدة  للتسوية  بينما يصل احلد األقصى  لليهود فقط.  مقدسة 
إسرائيل أن تقدمه للفلسطينيني إلى دولة منزوعة السالح، مقطعة 
والسيطرة  االستيطانية  الكتل  على  االبقاء  خ��الل  من  األوص��ال 

اإلسرائيلية على غور األردن. 
الى  املتكافئ  غير  التعامل  في  اإلسرائيلية  امل��ن��اورة  ه��ذه  تعود 
عالقات القوة، فهي قادرة على فرض تسوية على الطرف اآلخر 
قادر على كسر  الفلسطيني غير  وفرص مصاحلة عليه. والطرف 

عالقات القوة مع الطرف اإلسرائيلي.
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شوهد  املتحدة-  األمم  إلى  الفلسطينية  القيادة  توجه  عشية  املستوطنات 

بتاريخ 29 تشرين الثاني 2011:
http://www.news1.co.il/Archive/003-D-59332-00.html
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عمر أمني مصاحلة )*(

توطئـة
عهد  من  جغرافي  كمصطلح  إسرائيل"  "أرض  تعريف  يختلف 
إلى عهد، واحلدود "املوعودة" تختلف أيًضا ما بني تدوين وتدوين، 
كما أن احلدود التي سكن بنو إسرائيل ومن بعدهم اليهود في إطارها 

تختلف من مملكة إلى مملكة. 
لم تكن احل��دود "امل��وع��ودة" من نهر مصر حتى نهر الفرات هي 
ذات احلدود التي وعد بها النبي موسى كحدود توطني لليهود عندما 
كان في شرق األردن )في أعالي جبل نبو، حسب الرواية التوراتية( 
وك��ان  امل��ي��ع��اد".  "أرض  نحو  األردن  نهر  إسرائيل  بني  عبور  قبيل 
التحديد الدقيق ألرض إسرائيل في زمن القضاة، وعلى وجه التحديد 

حدود »أرض إسرائيل« في ال� »ِمْكرا« )التوراة(
 )دراسة توثيقية(

الشيخ وحتى  دان جنوبي جبل  نهر  فترة يشوع واألسباط، هو "من 
توسعت  عندما  سليمان(  )امللك  "شلومو"  عهد  وفي  السبع".  بئر 
ب� "أرض إسرائيل"، ما عدا  اململكة باالحتالل العسكري، لم تسم 

منطقة استيطان أبناء إسرائيل الفعلية، من دان وحتى بئر السبع.  
وميكن القول بوضوح إن احلدود التاريخية الفعلية ألرض إسرائيل 
وإنها  متنقلة،  ثابتة،  غير  ح���دودًا  كانت  )ال��ت��وراة(  "ِم��ْك��را"  ال���  ف��ي 

تغيرت، تنقلت، توسعت، وتقلصت في فترات مختلفة. 
وتفتقر التوراة إلى التحديد الدقيق، ولو في وصية واحدة تتصل 
بحدود أرض إسرائيل، وليس فيها حكم واحد يفرض حدودا محددة 

خاصة وحدودًا معينة أخرى.
أرض  ملناطق  األنبياء  تطرق  عدم  خالل  من  نخلص،  أن  وميكن 
إسرائيل وحدودها - ما عدا رؤى يحزقئيل - إلى أن مسألة احلدود لم 

)*( طالب دكتوراة- قسم العلوم السياسية، جامعة بار إيالن.
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تشغل بالهم قطعيًا ولم تقلقهم. ومع أنهم يحملون كالم الله، وأنهم 
رسله الذين مثلوا الروح الطاهرة احلقيقية لإلميان، لم يحمل أي منهم 
كالمًا بحق هذه احلدود أو تلك، ولم ينطق أي منهم مبلك أو أرض 

موعودة، بل اكتفت غالبيتهم مبناطق  صغيرة أو متوسطة .
سأحاول في هذه املقالة التطرق ملوضوع أرض إسرائيل كما ورد 

في التوراة حرفيا.
 وميكن التطرق إلى حدود "أرض إسرائيل" في التوراة من خالل 
حدود  حقيقة  تشخيص  أحاول  جهة  فمن  والرؤيا.  الواقع  اجتاهني: 
البالد في العصور املختلفة،  منذ بداية فترة بيت املقدس األول، ومن 
اجلهة الثانية فحص املفاهيم املتعلقة مبفهوم أرض إسرائيل وحدودها. 

وعليه، سأحاول فحص:
وواضحة  م��وح��دة  ح��دود  هناك  كانت  ه��ل  التاريخي:  اجل��ان��ب  أ.   
هناك  توجد  ه��ل  املختلفة،  مراحلها  م��دار  على  إس��رائ��ي��ل  ألرض 
"احل��امل��ني"  ت��وق  تعتمد  مضبوطة،  جغرافية  معينة،  خريطة  حقًا 
ضبابية،  بأحالم  متعلقون  ه��ؤالء  أن  أم  اآلب��اء،  حل��دود  املعاصرين 

ليس لها مرتكز في الواقع التوراتي؟ .
مساحة  يخص  ال��ت��وراة  في  مفهوم  هناك  هل  الفلسفية:  النظرة  ب. 
اليوم،  كما هي  السابق،  في  كانت  إسرائيل؟ وهل  أرض  وحدود 
الثانية،  اجلهة  ومن   - جهة  من  هذا  الواقع؟  لضرورة  قائمة  حدود 
هل تطلعوا آنذاك إلى حدود أخرى والى بالد أوسع، إلى بالد ذات 
حدود معينة كما ذكر: وقاَل الّربُّ ألبراَم:  "1. إرَحْل ِمْن أرضَك 
فأجَعَلَك   .2 ُأري���َك،  التي  األرض  إل��ى  أبيَك  وَب��ي��ِت  وَعشيَرتَِك 
َب��رَك��ًة، 3. وُأب��اِرُك  َاسَمَك وتكوَن  ��َم  ��ًة عظيمًة وُأب��اِرَك��َك وُأَع��ظِّ ُأمَّ
األرض".  َعشائِِر  جميُع  بَِك  ويَتباَرُك  العنيَك،  وَألعُن  ُمباِركيَك 
ثم   .)3-1 آية  عشر،  الثاني  اإلصحاح  التكوين:  )"بريشيت"- 
أب��راُم في األرض  َاجتاَز  إلى أرض كنعاَن 6.  ا وصلوا  ذكر: "فلمَّ
وَن في األرض. 7.  إلى َبّلوَطِة ُمورَة في َشكيَم، ِعنَدما كاَن الكنعانيُّ
فَبنى  هِذِه األرض".  أَهُب  "لَِنسِلَك  وقاَل:  الّربُّ ألبراَم  وَت��راَءى 

أبراُم ُهناَك مذَبًحا لِلّربِّ الذي َتراَءى لُه. 8. ُثَم َانَتَقَل ِمْن ُهناَك إلى 
ُه وعاُي  اجلَبِل َشرقَي َبيِت إيَل وَنصَب خيَمَتُه، فكاَنت َبيُت إيَل غربيَّ
. 9.  ُثَم  ، وَدعا بَِاسِم الّربِّ َشرقيَّه. وَبنى أبراُم ُهناَك مذَبًحا لِلّربِّ
أخَذ َيرحَتِل جنوًبا نحَو صحراِء النََّقِب" )التكوين: اإلصحاح الثاني 

عشر، آية 6- 9(.

احلدود التاريخية
في عهد اآلباء

سياسية.  ح��دود  ويعقوب  وإسحق  إبراهيم  اآلب��اء  ل��دى  تكن  لم 

القول،  وميكن  العيش،  مناطق  عن  بحثًا  آلخر  إقليم  من  تنقلوا  فقد 

وفقًا لذكر األماكن التي عاش فيها اآلباء، إن منطقة تنقلهم كانت من 

جنوب جبال يهودا وحتى شمال النقب، ومن اخلليل كنقطة شمالية،  

فذكر: »فَصِعَد أبراُم ِمْن ِمْصَر إلى صحراِء النَّقِب، هَو وَاْمَرأُتُه وُلوَط 

َهِب،  ِة والذَّ بِاملَاشيِة والِفضَّ أبراُم غنّيا جّدا  مَيِلُك. 2. وكاَن  ما  وُكلُّ 

َله ِمْن  َبيِت إيَل، َحيُث نَصَب خيَمًة  َقِب إلى  النَّ ِمَن  3. وأخَذ َيرحَتُل 

َقبُل، َبنَي َبيِت إيَل وعاَي. 4 . وَحيُث َبنى مذَبًحا. وُهناَك دعا أبراُم 

« ) التكوين: اإلصحاح الثالث عشر، آية 1- 4(. بَاسِم الّربِّ
 وبعد انفصال سيدنا ابراهيم عن سيدنا لوط، سكن سيدنا ابراهيم 
فاَرَقُه  َبعَدما  الّربُّ ألبراَم  في منطقة اخلليل »حبرون«: »14 . وقاَل 
ِشمااًل وجنوًبا  فيِه  أنَت  الذي  املَوِضِع  ِمَن  وَانُظْر  »َارَف��ْع عيَنَك  ُلوَط: 
إلى  ولِنسِلَك  ل��َك  أَهُبها  ها  ُكلُّ األرض  ف��ه��ِذِه   .15 وَغ��رًب��ا،   وَش��رًق��ا 
أْن  ف��إْن أمكَن ألح��ٍد  األب��ِد، 16. وأج��َع��ُل نسَلَك ك��ُت��راِب األرض، 
ُطواًل  األرض  في  َام��ِش  ُق��ِم   .17 ُيحَصى.  أيًضا  فَنسُلَك  ُيحصَيُه، 
وِط  وَعرًضا، ألنِّي لَك أَهُبها. 18. فَانتقَل أبراُم بِخيامِه حتى إلى بلُّ
« )التكوين: اإلصحاح  مَمْرا في َحبروَن، فأقاَم ُهناَك وَبنى مذَبًحا للّربِّ

الثالث عشر، آية 14- 18(
وُمؤوَنَتُهم  وَعمورَة  س��دوَم  أهِل  ث��روِة  جميَع  الُغزاُة  فأخَذ   .11«

التوراة من خالل  "أرض إسرائيل" في  إلى حدود  التطرق   وميكن 
تشخيص حقيقة حدود  أحــاول  فمن جهة  والــرؤيــا.  الواقع  اجتاهني: 
البالد في العصور املختلفة،  منذ بداية فترة بيت املقدس األول، ومن 
اجلهة الثانية فحص املفاهيم املتعلقة مبفهوم أرض إسرائيل وحدودها. 
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وَم��َض��وا. 12. وأخ���ذوا أي��ًض��ا ُل��وًط��ا، َاب���َن أخ��ي إب��راه��ي��َم، وَث��رَوَت��ه 
النَّاجنَي  َأح��ُد  مِبدينِة س��دوَم. 13. فجاَء  ُمقيًما  ُل��وَط  وَمَضوا، وك��اَن 
، أخي أشكوَل  وِط مَمْرا األموريِّ وأخبَر أبراَم الِعبرانَي وهَو ُمقيٌم ِعنَد َبلُّ
آية  عشر،  الرابع  اإلصحاح  )التكوين:  أب��راَم«  ُحلفاُء  وُه��م  وعانَِر، 
مَمْرا،  وِط  َبلُّ ِعنَد  الّربُّ إلبراهيَم  »وَت��راءى  أيًضا:  11- 13(. وذكر 
النَّهاِر. 2. فرَفَع عينيِه ونَظَر فرأى  بِباِب اخليَمِة في َحرِّ  وهَو جالٌس 
َثالثَة ِرجاٍل واِقفنَي أماَمُه، فأسرَع إلى لِقائِِهم ِمْن باِب اخليمِة وسجَد 
��َر  مَتُ ف��ال  ي��ا س��ّي��دي،  إل��ى األرض 3. وق���اَل: »إْن كنَت راِض��ًي��ا علَي 
ُم لُكم قلياًل ِمَن املاِء، فَتغِسلوَن أرجَلُكم  ُمروًرا بَِعبِدَك. 4. َدعني ُأقدِّ
ُم لُكم ِكسرَة خبٍز، فَتسنِدوَن بها  جَرِة. 5. وأقدِّ وَتستريحوَن حتَت الشَّ
ُقلوَبُكم ُثَم َتسَتأنِفوَن َسَفَرُكم. وإاَل ملاذا مَرْرمُت بَِعبِدُكم؟« فقالوا لُه: 
  ،)5  -1 آية  عشر،  الثامن  اإلصحاح  )التكوين:  ُقلَت«  كما  »إفَعْل 
وجاء في سفر التكوين اإلصحاح الثالث والعشرين »وعاشت سارُة 
مئًة وَسْبًعا وِعْشريَن سَنًة 2. وماَتت في قريِة أربَع، وهَي َحبروُن، في 
ا قاَم  أرض كنعاَن. ودخَل إبراهيُم ينُدُب سارَة ويبكي عَليها. 3. فلمَّ
: 4 .«أنا غريٌب ونزيٌل َبيَنُكم. دعوني  ِمن أماِم جثمانِها قاَل لَبني ِحثٍّ
 : أمِلُك قبًرا ِعنَدُكم ألدِفَن فيِه َميتي ِمْن أمامي«. 5 . فأجاَبُه َبنو ِحثٍّ
فَادِفْن  بيننا،  فيما  املَقاِم  رفيَع  جعَلَك  اللُه  سّيدي.  يا  لنا  .«اْسَمْع   6
ا مَينُع قبَرُه َعنَك لتدِفَن فيِه َميَتَك«. َميَتَك في أفضِل ُقبوِرنا، ال أحَد ِمنَّ

  وحتى بئر السبع جنوبًا: »8. ُثَم َانَتَقَل ِمْن ُهناَك إلى اجلَبِل َشرقَي 
ُه وعاُي َشرقيَّه. وَبنى  َبيِت إيَل وَنصَب خيَمَتُه، فكاَنت َبيُت إيَل غربيَّ
. 9. ُثَم أخَذ َيرحَتِل جنوًبا  ، وَدعا بَِاسِم الّربِّ أبراُم ُهناَك مذَبًحا لِلّربِّ
َقِب« )التكوين: اإلصحاح الثاني عشر، آية 8- 9(.  نحَو صحراِء النَّ
َبنَي قاِدَش وشوَر  النََّقِب، فأقاَم  ِمْن ُهناَك إلى أرض  »وَانتقَل إبراهيُم 

ونزَل مبدينِة جراَر« )التكوين: اإلصحاح العشرون، آية 1(.
  »33 . وغَرَس إبراهيُم شجًرا في بئِر َسْبَع ودعا ُهناَك بَاسِم الّربِّ 
أّياًما  الفِلسطيِّنَي  أرض  في  إبراهيُم  َب  وتغرَّ  .  34  . رمديِّ السَّ اإلل��ِه 
   .)34  -33 آية  والعشرون،  الواحد  اإلصحاح  )التكوين:  كثيرًة« 
»19. ُثَم رجَع إبراهيُم إلى خادَميِه، فقاموا وذهبوا مًعا إلى بئَر َسْبَع، 
آية  والعشرون،  الثاني  اإلصحاح  )التكوين:  ُهناَك«  إبراهيُم  وأق��اَم 

.)19
ِل ال��ذي ك��اَن في     »1. وك��اَن في األرض ج��وٌع غيُر اجل��وِع األوَّ
في  الفِلسطيِّنَي  َم��ِل��ِك  أبيمالَِك،  إل��ى  إس��َح��ُق  فذهَب  إب��راه��ي��َم،  أّي���اِم 

جراَر. 2 . فتراءى َله الّربُّ وقاَل: »ال َتْنِزْل إلى ِمْصَر، بِل َاسُكْن في 
ْب بهذِه األرض وأنا أكوُن مَعَك  َك عَليها. 3 . تَغرَّ األرض التي أُدلُّ
وُأباِرُكَك، فُأعطَي لَك ولِنسِلَك جميَع هِذِه الباِلِد، وأفي باليمنِي التي 
وُأعطيهم  ماِء  السَّ كنجوِم  نسَلَك  ُر  وُأكثِّ أبيَك، 4 .  حَلفُتها إلبراهيَم 
جميَع هِذِه البالِد، ويتبارُك فيهم جميُع ُأمَمِ األرض،  5.ألنَّ إبراهيَم 
َسِمَع كالمي، وحِفَظ أوامري ووصاياَي وفرائِضي وشرائعي«. 6 . 
السادس والعشرون،  )التكوين: اإلصحاح  فأقاَم إسَحُق في جراَر« 

آية 1- 6(. 
َله  فتراءى   .24 َسْبَع،  بئَر  إلى  ُهناَك  ِم��ْن  إسَحُق  وَصِعَد   .  23«
يلِة وقاَل َله: »أنا إلُه إبراهيَم أبيَك. ال َتخْف، فأنا  الّربُّ في تِلَك اللَّ
فبنى  إبراهيَم«. 25 .  أجِل عبدي  ِمْن  نسَلَك  ُر  وُأكثِّ وأباِرُكَك  َمعَك 
وحفَر  خيَمًة  ُهناَك  ونَصَب   . ال��ّربِّ بَاسِم  ودعا  مذَبًحا  ُهناَك  إسَحُق 
ِرجاُله بِئًرا« )التكوين: اإلصحاح السادس والعشرون، آية 25-23 
التي  البئِر  اليوِم جاَء عبيُد إسَحَق فأخبروُه عِن  (. »32 . وفي ذلَِك 
فصاَر  ِشْبَعَة  إسَحُق  اها  فسمَّ  .  33 م��اًء«.  »َوجْدنا  قالوا:  حفروها، 
السادس  اإلصحاح  )التكوين:  اليوِم«  هذا  إلى  َسْبَع  بئَر  املدينِة  َاسُم 

والعشرون، آية 32- 33(.
ِم��ْن بئَر َس��ْب��َع وذه��َب إل��ى ح���اراَن،11.   » 10. وخ��َرج يعقوُب 
مِس إلى موضِع رأى أْن يبيَت فيه، فأخَذ حجًرا  فوصَل عنَد غياِب الشَّ
أنَّه  فَحُلَم  ُهناَك. 12.  وناَم  رأِسِه  حَتَت  املَوِضِع ووَضَعُه  ِمْن حجارِة 
اللِه  ماِء، ومالئكُة  ًما منصوبًة على األرض، رأُسها إلى السَّ رأى ُسلَّ
"أنا  يقوُل:  ِم  لَّ السُّ َعلى  واِقًفا  اللُه  وكاَن  عَليها. 13.  وتنِزُل  تصَعُد 
عَليها  نائٌِم  أن��َت  التي  األرض  إسَحَق!  وإل��ُه  أبيَك  إبراهيَم  إل��ُه  ال��ّربُّ 
وينَتِشُر  األرض،  َكُتراِب  نسُلَك  ويكُثُر   .14 ولِنسِلَك.  لَك  أهُبها 
قبائِل  جميُع  وبنسِلَك  بِ��َك  ويتبارُك  وجنوًبا،  وَش��م��ااًل  وشرًقا  غرًبا 
َك إلى  األرض، 15. وها أنا مَعَك، أحفُظَك أينما َاجتهَت. وس��أردُّ
ى َعنَك حتى أفَي لَك بكلِّ ما وَعْدُتَك".16.  هِذِه األرض، فال أتخلَّ
فأفاَق يعقوُب ِمْن نومِه وقاَل: "الّربُّ في هذا املَوِضِع وال ِعْلَم لي". 
اللِه.  بيُت  إاَل  املَوِضَع. ما هذا  17. فخاَف وق��اَل: "ما أرهَب هذا 
 -10 آية  والعشرون،  الثامن  اإلصحاح  )التكوين:  ماِء"  السَّ وباُب 

.)17
إيل:  بيت  حتى  واندفاعات  معني،  تواجد  عن  ال��ت��وراة  في  ذك��ر 
ا وصلوا إلى أرض كنعاَن  6. َإجتاَز أبراُم في األرض إلى َبّلوَطِة  "فلمَّ



92

وَت��راَءى   .7 األرض.  في  وَن  الكنعانيُّ كاَن  ِعنَدما  َشكيَم،  في  ُم��ورَة 
ُهناَك  الّربُّ ألبراَم وقاَل: "لَِنسِلَك أَهُب هِذِه األرض". فَبنى أبراُم 
مذَبًحا لِلّربِّ الذي َتراَءى لُه. 8. ُثَم َانَتَقَل ِمْن ُهناَك إلى اجلَبِل َشرقَي 
ُه وعاُي َشرقيَّه. وَبنى  َبيِت إيَل وَنصَب خيَمَتُه، فكاَنت َبيُت إيَل غربيَّ
. 9. ُثَم أخَذ َيرحَتِل جنوًبا  ، وَدعا بَِاسِم الّربِّ أبراُم ُهناَك مذَبًحا لِلّربِّ
 -6 آية  عشر،  الثاني  اإلصحاح  )التكوين:  النََّقِب"    صحراِء  نحَو 

 .)9
وُلوَط  وَاْم��َرأُت��ُه  هَو  النَّقِب،  إلى صحراِء  ِمْصَر  ِمْن  أب��راُم  "فَصِعَد 
َهِب،  ِة والذَّ بِاملَاشيِة والِفضَّ أبراُم غنّيا جّدا  مَيِلُك. 2. وكاَن  ما  وُكلُّ 
َله ِمْن  َبيِت إيَل، َحيُث نَصَب خيَمًة  َقِب إلى  النَّ ِمَن  3. وأخَذ َيرحَتُل 
َقبُل، َبنَي َبيِت إيَل وعاَي.4. وَحيُث َبنى مذَبًحا. وُهناَك دعا أبراُم 

" )التكوين: اإلصحاح الثالث عشر، آية 1- 4(. بَاسِم الّربِّ
 .12" دوث���ان:  منطقة   إل��ى  وصلوا  يوسف  إخ��وة  أن  حتى   
فقاَل  ِعنَد شكيَم، 13.  أبيِهم  غَنَم  ليرَعوا  يوُسَف  إخوُة  وَذَه��َب 
فَتعاَل  شكيَم،  ِعنَد  الغَنَم  يرَعوَن  "إخ��وُت��َك  ليوُسَف:  يعقوُب 
ُأرِسُلَك إليِهم". قاَل: "نعم، ها أنا". 14. فقاَل َله: "َاذهْب 
باخلَبِر!" وَأرسَله  الغَنِم وجْئني  وَانُظْر كيَف حاُل إخوتَِك وحاُل 
َرجٌل وهَو  إلى شِكيَم. 15. وصاَدَفه  َحبروَن، فجاَء  ِمْن وادي 
تطُلُب؟" 16.فأجاَب: "َأطلُب  فسأَله: "ماذا  يَِّة،  البرِّ في  تائٌِه 
جُل: "َرحلوا ِمْن  إخوتي. أخبِرني أيَن َيرَعوَن". 17. فقاَل الرَّ
يوُسُف  فسَعى  ُدوث���اَن".  إلى  نذهُب  يقولوَن:  وَسِمْعُتُهم  ُهنا، 
وراَء إخوتِه، فَوجَدُهم في ُدوثاَن" )التكوين: اإلصحاح السابع 
والثالثون، آية 12- 17(.  لكن هذا كله جرى في أثناء البحث 

عن املراعي.
ج��اَء  ُث���َم   .18" معينة:   لفترة  نابلس  ف��ي  يعقوب  سكن  ول��ق��د 
يعقوُب سامِلًا إلى مدينِة شكيَم التي في أرض كنعاَن، َبعَد عودتِِه ِمْن 

ِة َاشترى ِمْن َبني  َسهِل أراَم، فَنَزَل ُقباَلَة املدينِة. 19. َومِبئٍة ِمَن الِفضَّ
َحموَر أبي شِكيَم ِقطعَة األرض التي نَصب فيها خيَمتُه. 20. وَأقاَم 
)التكوين: اإلصحاح  إسرائيل"  إلِه  إيَل،  بَاسم  وَدع��اُه  مذبًحا  ُهناَك 
إيل:  إلى بيت-  انتقل  آية 18- 20(.   وبعدها  الثالث والثالثون، 
"6 . وجاَء يعقوُب وجميُع القوِم الذين مَعه إلى ُلوَز التي في أرض 
ى املَوِضَع إلَه َبيِت  كنعاَن وهَي َبيُت إيَل. 7. وَبنى ُهناَك مذَبًحا وَسمَّ
ِمْن وجِه أخيِه. 8. وماَتت  ُهناَك ِحنَي هَرَب  َله  ى  اللَه جتلَّ إيَل، ألنَّ 
َي  وطِة في َأسفِل َبيِت إيَل، وُسمِّ دُبورُة ُمرِضَعُة ِرفقَة فُدِفَنت حتَت الَبلُّ
والثالثون،  اخلامس  اإلصحاح  )التكوين:  الُبكاِء"  وَطَة  بلُّ املَوِضُع 
يعقوُب  اجت��اه اخلليل: "27 . وج��اَء  آية 6- 8(.  ومن ثم سار في 
إلى إسَحَق أبيه ِعنَد مَمْرا بالُقرِب ِمْن قريٍة أرَبَع، وهَي َحبروُن، حيُث 
َب إبراهيُم وإِسَحُق. 28. وكاَن ُعمُر إِسَحَق مئًة وثماننَي سَنًة.  تَغرَّ
ِمَن  َشبَِع  شيخا  آبائِِه  إلى  وَاْنَضَم  وم��اَت  إِسَحَق  روُح  وفاَضت   .29
اخلامس  اإلصحاح  )التكوين:  َابناُه"  ويعقوُب  ِعيسو  وَدَفَنُه  احلياِة. 

والثالثون، آية 27- 29(. 
وسكن سيدنا يعقوب هناك حتى نزوحه الى مصر. وال يوجد أي 
الفلسطينيني  بالد  من  الساحلي  السهل  ملنطقة  اآلب��اء  قصص  في  ذكر 
شماالً، أو في عيمق يزراعيل )مرج ابن عامر( أو في عيمق بيت شآن 

)سهل بيسان( واجلليل. ولم يسكن اآلباء هناك لسببني:
وتطرقت  كنعانية،  بشعوب  مأهولة  كانت  معينة  مناطق  هناك  أ. 
إليهم هذه الفقرة: »5. وكاَن أيًضا لُلوٍط الذي رافَق أبراَم غَنٌم وبَقٌر 
كاَنت  أمالَكُهما  ألنَّ  َمًعا  بُِسكناُهما  األرض  فضاَقِت   .6 وخ��ي��اٌم، 
كثيرًة.7. ووَقَعت خصوَمٌة َبنَي ُرعاِة ماشيِة أبراَم وُرعاِة ماشيِة ُلوٍط، 
أب��راُم  فقاَل   .8 األرض،  في  ُمقيموَن  ��وَن  يُّ زِّ وال��َف��رِّ وَن  الكنعانيُّ فيما 
وُرعاتَِك،  ُرعاتي  َب��نيَ  وال  وَبيَنَك،  َبيني  خصوَمٌة  َتُكْن  »ال  لُِلوٍط: 
َيَديَك، فَانَفِصْل عنِّي.  َبنَي  ها  ُكلُّ فَنحُن َرجالِن أخَواِن. 9. األرض 

هناك مناطق معينة كانت مأهولة بشعوب كنعانية، وتطرقت إليهم 
هذه الفقرة: »5. وكاَن أيًضا لُلوٍط الذي رافَق أبراَم غَنٌم وبَقٌر وخياٌم، 
6. فضاَقِت األرض ِبُسكناُهما َمًعا ألنَّ أمالَكُهما كاَنت كثيرًة.7. ووَقَعت 
وَن  خصوَمٌة َبنَي ُرعاِة ماشيِة أبراَم وُرعاِة ماشيِة ُلوٍط، فيما الكنعانيُّ
وَن ُمقيموَن في األرض، 8. فقاَل أبراُم ِلُلوٍط: »ال َتُكْن خصوَمٌة  يُّ زِّ والَفرِّ

َبيني وَبيَنَك، وال َبنَي ُرعاتي وُرعاِتَك، فَنحُن َرجالِن أخَواِن.
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إلى  فأذهُب  اليمنِي  إلى  أو  اليمنِي،  إلى  فأذهُب  ماِل  الشِّ إلى  تذَهُب 
ماِل« )التكوين: اإلصحاح الثالث عشر، آية 5- 9(. الشِّ

الساحلي  السهل  منطقة  مثل  معينة،  مناطق  ه��ن��اك  ك��ان��ت  ب. 
للسكن،  ص��احل��ة  وغ��ي��ر  باملستنقعات  مليئة  ال��ش��م��ال��ي��ة،  واألغ�����وار 

وبالتأكيد غير صاحلة للرعاة الرحل.
»أرض  تخص  وال��ت��ي  اآلب���اء  قصص  ف��ي  ش��اذت��ان  قضيتان  ه��ن��اك 
إبراهيم  سيدنا  اشتراه  الذي  اإلبراهيمي  احلرم  شراء  أولها   امليعاد«: 
سَنًة  وِعْشريَن  وَسْبًعا  مئًة  س��ارُة  وعاشت   .1« احليثي:  عفرون  من 
2. وماَتت في قريِة أربَع، وهَي َحبروُن، في أرض كنعاَن. ودخَل 
ا قاَم ِمن أماِم جثمانِها قاَل  إبراهيُم ينُدُب سارَة ويبكي عَليها. 3. فلمَّ
َبيَنُكم. دعوني أمِلُك قبًرا ِعنَدُكم  : 4. »أنا غريٌب ونزيٌل  لَبني ِحثٍّ
لنا  »اْسَمْع   .6 : ِح��ثٍّ َبنو  فأجاَبُه  أمامي«. 5.  ِم��ْن  َميتي  فيِه  ألدِف��َن 
َميَتَك في أفضِل  يا سّيدي. اللُه جعَلَك رفيَع املَقاِم فيما بيننا، فَادِفْن 
ا مَينُع قبَرُه َعنَك لتدِفَن فيِه َميَتَك«. 7.فقاَم إبراهيُم  ُقبوِرنا، ال أحَد ِمنَّ
ُكنُتم  »إْن  لُهم:  وق��اَل   .8 ِح��ثٍّ  لَبني  األرض،  تِلَك  أله��ِل  وَانحنى 
ِمْن َعفروَن بِن  ِمْن أمامي فَاسمعوا لي وَاطلبوا  َتقبلوَن أْن أدِفَن َميتي 
بثمٍن  َط��َرِف حقِلِه  في  َله  التي  املَكفيلِة  مغارَة  ُيعطَيني  أن   .9 ُصوحَر 
احلثِّيُّ  َع��ف��روُن  وك��اَن   .10 َبيَنُكم.  فيما  أمُلُكُه  قبًرا  لتكوَن  كامٍل، 
، فأجاَب إبراهيَم على َمسامِع ُكلِّ َبني ِحثٍّ الذيَن  جالًسا مَع َبني ِحثٍّ
جاؤوا إلى َمجلِس باِب املدينِة: 11 . ال يا سّيدي، َاسَمْع لي. احلقُل 
وهبُتُه لَك، واملغارُة التي فيِه أيًضا. هِذِه ِهَبٌة لَك ِمني مبشهٍد ِمْن َبني 
قومي. فَادِفْن َميَتَك«. 12. فَانحنى إبراهيُم أماَم أهِل تِلَك األرض، 
13. وقاَل لَعفروَن على َمساِمِعِهم: »َليتَك تسَمُع لي، فأعطَيَك َثمَن 
احلقِل. خْذُه ِمني فأدِفَن َميتي ُهناَك«. 14. فأجاَب َعفروُن إبراهيَم: 
ٍة، فأية  15 . »اسَمْع لي يا سّيدي. أرض تساوي أربَع مئِة ِمثقاِل ِفضَّ
قيمٍة لها َبيني وَبيَنَك؟ َادِفْن َميَتَك فيها«. 16. فسِمَع إبراهيُم لَعفروَن 
، أي أربَع مئِة مثقاِل  َة التي ذَكَرها على َمسامِع بني ِحثٍّ ووَزَن َله الِفضَّ
في  الذي  َعفروَن  َحقُل  فأصبَح   .17 التُّجاِر.  َبنَي  رائج  هو  مما  ٍة  ِفضَّ
املكفيلِة جُتاَه مَمْرا: احلقُل واملغارُة وُكلُّ ما فيِه ِمْن شجٍر بجميِع ُحدودِه 
احمُليطِة به 18. ُمْلًكا إلبراهيَم مبشهٍد ِمْن ُكلِّ َبني ِحثٍّ الذيَن جاؤوا 
إلى باِب املدينِة. 19. وَبعَد ذلَِك دَفَن إبراهيُم سارَة َامرأَتُه في مغارِة 
كنعاَن. 20.  أرض  ف��ي  َح��ب��روُن،  وه��َي  ���را،  مَمْ جُت���اَه  املكفيلِة  َح��ق��ِل 
ُمْلًكا  إبراهيَم  إلى  َبني ِحثٍّ  ِمْن  فيه  التي  احَلقُل واملغارُة  َانتقَل  وهكذا 

لقبٍر« )التكوين: اإلصحاح الثالث والعشرون، آية 1-20(.  وذكر 
إبراهيُم  عاَشها  التي  ننَي  السِّ عدُد  وكاَن   .7« ابراهيم  سيدنا  وفاة  بعد 
بشيبٍة  وم��اَت  إبراهيَم  روُح  وفاضت   .8 سَنًة.  وسْبعنَي  وخْمًسا  مئًة 
آبائِِه. 9. فدفَنه إسَحُق  إلى  ِمَن احلياِة، وَانضَم  صاحلٍة، شيخا شبَِع 
بِن  َع��ف��روَن  حقِل  في  ��را،  مَمْ جُت��اَه  املكفيلِة  مغارِة  في  َاب��ن��اُه  وإسماعيُل 
 . ، 10. وهَو احلقُل الذي َاشتراُه إبراهيُم ِمْن َبني ِحثٍّ صوحَر احلثِّيِّ
ُهناَك ُدِفَن إبراهيُم وَامرأُتُه سارُة. 11. وَبعَد موِت إبراهيَم بارَك اللُه 
ائي« )التكوين: اإلصحاح  إسَحَق َابَنُه. وأقاَم إسَحُق عنَد بئِر احليِّ الرَّ

اخلامس والعشرون، آية 7- 11(.  
ج��اَء  ُث��َم   .18  « نابلس:  مدينة  ق��رب  أرض  قطعة  ش��راء  ث��ان��ي��ًا: 
يعقوُب سامِلًا إلى مدينِة شكيَم التي في أرض كنعاَن، َبعَد عودتِِه ِمْن 
ِة َاشترى ِمْن َبني  َسهِل أراَم، فَنَزَل ُقباَلَة املدينِة. 19. َومِبئٍة ِمَن الِفضَّ
َحموَر أبي شِكيَم ِقطعَة األرض التي نَصب فيها خيَمتُه. 20. وَأقاَم 
اإلصحاح  )التكوين:  إسرائيل«  إلِه  إيَل،  بَاسم  وَدع��اُه  مذبًحا  ُهناَك 
الثالث والثالثون، آية 18- 20(.  وفي هذه القطعة من األرض دفن 
سيدنا يوسف " 32 . ودَفَن َبنو إسرائيل ِعظاَم يوُسَف التي أصَعدوها 
ِمْن ِمْصَر في َشكيَم، في احلقِل الذي َاشَتراُه َيعقوُب ِمْن َبني َحموَر، 
أبي َشكيَم، مبَئِة َنعجٍة، وصاَر لَِبني يوُسَف ُمْلًكا" )يشوع، اإلصحاح 

الرابع والعشرون، آية 32(.
ملاذا أحس اآلباء أن هناك ضرورة لشراء أراض بالنقد الكامل، مع 
أن هذه األرض كانت موعودة من الله؟  فقد ذكر: "7. وَتراَءى الّربُّ 
ألبراَم وقاَل: "لَِنسِلَك أَهُب هِذِه األرض". فَبنى أبراُم ُهناَك مذَبًحا 

لِلّربِّ الذي َتراَءى لُه" )التكوين: اإلصحاح الثاني عشر، آية 7(.
وإمنا  كهدية،  أرض  قطعة  تلقي  ع��دم  إبراهيم  سيدنا  أراد  ومل��اذا   
أصر على أن يجري تسجيل األمر في وثيقة:  "16. فسِمَع إبراهيُم 
، أي أربَع  َة التي ذَكَرها على َمسامِع بني ِحثٍّ لَعفروَن ووَزَن َله الِفضَّ
َعفروَن  َحقُل  التُّجاِر. 17. فأصبَح  َبنَي  ٍة مما هو رائج  ِفضَّ مئِة مثقاِل 
الذي في املكفيلِة جُتاَه مَمْرا: احلقُل واملغارُة وُكلُّ ما فيِه ِمْن شجٍر بجميِع 
ُحدودِه احمُليطِة به 18. ُمْلًكا إلبراهيَم مبشهٍد ِمْن ُكلِّ َبني ِحثٍّ الذيَن 
جاؤوا إلى باِب املدينِة" )التكوين: اإلصحاح الثالث والعشرون، آية 
16- 17(. وذلك على الرغم من أن هذه القطعة ستكون له حسب 
كتاب  في  وبالتفصيل  ذكر  مل��اذا  أخ��رى:  بكلمات  أو  اإللهي؟  الوعد 
األرض  من  القطعة  هذه  ش��راء  الى  التطرق  ض��رورة  عن  "التكوين" 
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بالنقد الكامل؟ وكذلك، ما هي مكانة األرض املوعودة في نظر سيدنا 
إبراهيم؟

فترة االستيطان
يشوع  واحتالل  دخ��ول  نهاية  عند  إسرائيل  أرض  ح��دود  تكن  لم 
بن نون تشبه حدود أرض امليعاد : »16. ومَلَك َيشوُع تلَك األرض 
وجَبَل  والَغوَر  هَل  والسَّ جوِشَن  وأرض  اجلنوِب  وُك��لَ  اجلَبَل  ها:  ُكلَّ
إسرائيل وَسهَلها، 17. ِمَن اجلَبِل األقَرِع امُلمَتدِّ جَهَة سعيَر إلى َبعَل 
جاَد في وادي لبناَن حَتَت جَبِل حرموَن، وأخَذ جميَع ُملوِكها وقَتَلُهم. 
18 . وَشنَّ َيشوُع حرًبا على جميِع أولئَِك امُللوِك أّياًما كثيرًة، 19. 
ُة  َبقيَّ ا  يِّنَي، أمَّ فما سامَلَت مدينٌة َبني إسرائيل ِسوى جبعوَن مدينِة احلوِّ
انِها  امُلُدِن فأخذوها جميًعا باحلرِب، 20. ألنَّ الّرَب أعمى ُقلوَب ُسكَّ
دوِن رحمٍة،  ِمْن  فأهلكوُهم  بِالِقتاِل  إسرائيل  َبني  حتى خَرجوا على 
وأبادوُهم كما أمَر الّربُّ موسى" )يشوع، اإلصحاح احلادي عشر، 

آية 20-16(.
فحص  بعد  خصوصًا  فيه،  ومبالغا  شموليا  الوصف  ه��ذا  يعتبر 
في  وَكُبَر  َيشوُع  "وش��اخ  يشوع:  سفر  في  املذكورة  األسباط  ح��دود 
أراٍض  وَبقَيت   ، نِّ السِّ في  وَكُبرَت  "ِشخَت   : بُّ ال��رّ َله  فقاَل   ، نِّ السِّ
لالمتاِلِك كثيرٌة. 2. وهِذِه هَي األراضي الباقيُة: ُكلُّ بِقاِع الِفلسطيِّنَي 
إلى  ِمْصَر  في  اجلاري  َشيحوَر  ِمْن   .3 جنوًبا  اجلشوريِّنَي  أرض  وُكلُّ 
الِفلسطيِّنَي  أق��ط��اُب  وفيها  لِلكنعانيِّنَي  وه��َي  ش��م��ااًل  َع��ق��روَن  أرض 
الَعِويِّنَي  وَعقروَن وأرض  وأش��دوَد وأشَقلوَن وجَت  َة  غزَّ في  اخلمسُة 
يدونيِّنَي  للصَّ التي  ع��اَرَة  وِمْن  الكنعانيِّنَي  أرض  ُكلُّ   .4 اجلنوِب.  في 
لبناَن  اجلبليِّنَي وجميُع  ��نَي، 5. وأرض  األم��وريِّ ُح��دوِد  إلى  أفيَق  إلى 
اِن  شرًقا ِمْن َبْعَل جاَد حَتَت جَبِل حرموَن إلى ليبو َحماَة. 6. ُكلُّ ُسكَّ

يدونيِّنَي سأطُرُدُهم ِمْن  اجلَبِل ِمْن لبناَن إلى ِمسَرفوَت مامِي، وُكلُّ الصَّ
إسرائيل  لَِبني  بالُقرعِة  َتقِسُمها  ها  ُكلُّ األراضي  هِذِه  إسرائيل  َبني  أماِم 
ميراًثا كما أَمرُتَك. 7. تقِسُمها ميراًثا لِلتِّسِع العشائِر ولِنِصِف عشيَرِة 

ى" )يشوع، اإلصحاح الثالث عشر، آية 1 -7(.  مَنسَّ
َبنو  ي��ط��ُرْد  ول��م   .13" لوحدهم  البالد  إسرائيل  بنو  يسكن  ول��م 
إسرائيل  َبني  َب��نيَ  فيما  أقاموا  ��ا  وإمنَّ واملَعكيِّنَي،  اجلشوريِّنَي  إسرائيل 
وَن  ا الَيبوسيُّ إلى هذا اليوِم" )املصدر السابق، آية، 13(. "63. وأمَّ
وَن  اُن أوُرشليَم، فلم يقِدْر َبنو َيهوذا على َطرِدِهم. فأقاَم الَيبوسيُّ ُسكَّ
م��َع َب��ن��ي َي��ه��وذا ف��ي أوُرش��ل��ي��َم إل��ى ه��ذا ال��ي��وِم" )ي��ش��وع، اإلص��ح��اح 
امُلقيمنَي  الكنعانيِّنَي  َي��ط��ُردوا  ول��م   .10"  .)63 آي��ة  عشر،  اخلامس 
وَن َبنَي َبني أفرامِيَ إلى هذا اليوِم، وكانوا عبيًدا  بِجاَزَر، فأقاَم الكنعانيُّ
وَن اجلزَيةَ" )يشوع، اإلصحاح السادس عشر، آية 10(. "12.  ُيؤدُّ
هِذِه  وَن في  الكنعانِيُّ فأقاَم  امُلُدَن  هِذِه  كوا  َيَتملَّ أْن  ى  مَنسَّ َبنو  َيقِدْر  ولم 
جزَيًة  الكنعانِيِّنَي  على  فَرضوا  إسرائيل  َبنو  َقوَي  وملَّا   .13 األرض. 
أعَطيَتنا  باُلَك  "ما  لَيشوَع:  يوُسَف  َبنو  وق��اَل   .14 َيطُردوُهم.  ولم 
ًة واحدًة وَسهًما واحًدا، ونحُن شعٌب كثيٌر والّربُّ إلى  بِالُقرَعِة ِحصَّ
ُيباِرُكنا؟" 15. فقاَل لُهم َيشوُع: "إذا ُكنُتم شعًبا كثيًرا وضاَق  اآلَن 
األرض  ألنُفِسُكم  دوا  وَمهِّ الغاِب  إلى  فَاصَعدوا  أف��رامِيَ  جَبُل  عَليُكم 
ف��ائ��ي��م". 16. ف��ق��اَل َب��ن��و ي��وُس��َف:  ��نَي وال��رَّ يِّ ُه��ن��اَك ف��ي أرض ال��ِف��رزِّ
امُلقيمنَي في أرض  الكنعانيِّنَي  إنَّ جلميِع  ُثَم  يْكفينا،  "اجلَبُل وحَدُه ال 
الوادي َمركباِت حديٍد، َسواٌء ِمنُهُم الذيَن في َبيَت شاَن وَتوابِِعها أو 
الذيَن في وادي َيزَرعيَل". 17. فقاَل َيشوُع لَبيِت يوُسَف، ألفرامِيَ 
ٌة  ِحصَّ لُكم  يكوُن  فال  عظيمٌة،  ٌة  ق��وَّ ولُكم  كثيٌر  شعٌب  "أنُتم  ى  ومَنسَّ
دوَنُه ويكوُن لُكم  واحدٌة، 18. بل يكوُن لُكُم اجلَبُل ألنَُّه غاٌب فُتَمهِّ
بُكلِّ سَعتِِه، فَتطردوَن الكنعانيِّنَي ولو كاَن لُهم َمركباُت حديٍد وكانوا 

وذكر في سفر القضاة عن وجود أمم غير يهودية تعيش في البالد:" 
وَن امُلقيموَن في أوُرشليَم فلم َيطُرْدُهم َبنو بنيامنَي،  ا الَيبوسيُّ 21. أمَّ
فأقاموا مَع َبني بنيامنَي في أوُرشليَم إلى هذا اليوِم. 22. وَصِعَد َبنو 
تلَك  واَْسَتطَلعوا   .23 مَعُهم،  الــّربَّ  وكاَن  إيَل،  بـيَت  إلى  أيًضا  يوسَف 
املدينَة وكاَن اَسُمها َقباًل لوَز. 24. فَرأوا َرُجاًل خاِرًجا ِمنها، فقالوا َله: 
ُهم عَليِه فهاَجموها  نا على مدخِل املدينِة َفُنحِسَن إليَك". 25. فَدلَّ "ُدلَّ

ُجُل فأطَلقوُه هَو وَعشيَرُتُه. ا الرَّ يِف. وأمَّ وها ِبَحٌد السَّ واَحَتلُّ
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اَء" )يشوع، اإلصحاح السابع عشر، آية 18-12(. أِشدَّ
تعيش في  ي��ه��ودي��ة  ع��ن وج���ود أمم غير  ال��ق��ض��اة  ف��ي سفر  وذك���ر 
وَن امُلقيموَن في أوُرشليَم فلم َيطُرْدُهم َبنو  ا الَيبوسيُّ البالد:" 21. أمَّ
 .22 اليوِم.  هذا  إلى  أوُرشليَم  في  بنيامنَي  َبني  مَع  فأقاموا  بنيامنَي، 
 .23 مَعُهم،  ال��ّربَّ  وك��اَن  إي��َل،  ب�يَت  إلى  أيًضا  يوسَف  َبنو  وَصِعَد 
َرُج��اًل  ف��َرأوا   .24 ل��وَز.  َقباًل  َاسُمها  وك��اَن  املدينَة  تلَك  وَاْسَتطَلعوا 
إليَك".  َفُنحِسَن  املدينِة  نا على مدخِل  "ُدلَّ َله:  فقالوا  ِمنها،  خاِرًجا 
ُجُل  الرَّ ��ا  وأمَّ يِف.  السَّ بَِحٌد  وها  وَاحَتلُّ فهاَجموها  عَليِه  فَدلَُّهم   .25
مدينًة  وَبنى  يِّنَي  احِلثِّ أرض  إلى  فذهَب   .26 وَعشيَرُتُه.  هَو  فأطَلقوُه 
ى  مَنسَّ َبنو  يقِدر  اليوِم. 27. ولم  إلى هذا  َاْسُمها  ُل��وَز، وهَو  اها  َسمَّ
ودوَر  وَتوابِِعها،  َتعَنَك  وأهَل  وَتوابِِعها،  شاَن  ب�يَت  أهَل  َيطُردوا  أْن 
وَن  الكنعانيُّ فعَزَم  وَتوابِِعها،  و  وَمِجدُّ وَتوابِِعها،  ويِبَلعاَم  وَتوابِِعها، 
وا في تلَك األرض. 28. وملَّا قوَي َبنو إسرائيل فَرضوا  على أْن َيسَتِقرُّ
خَرِة ولم َيطُردوُهم. . 29. ولم يقِدْر َبنو  على الكنعانيِّنَي أعماَل السُّ
فيما  وَن  الكنعانيُّ فَبقَي  بِجاَزَر.  امُلقيمنَي  الكنعانيِّنَي  َيطُردوا  أْن  أف��رامِيَ 
اَن ِقطروَن  َبينُهم في جاَزَر. 30. ولم يقدْر َبنو َزبولوَن أْن َيطردوا ُسكَّ
خَرِة.  السُّ أعماَل  لُهم  وَن  ُي��ؤدُّ َبيَنُهم  فيما  وَن  الكنعانيُّ فَبقَي  وَنهلوَل، 
وأحَلَب  وص��ي��دوَن  ا  عكَّ أه��َل  َي��ط��ردوا  أْن  أشيَر  َبنو  ي��ق��ِدْر  ول��م   .31
وأكزيَب وَحلَبَة وأفيَق وَرحوَب، 32. فأقاَم َبنو أشيَر َبنَي الكنعانيِّنَي 
أهِل األرض ألنَُّهم لم َيطُردوُهم ِمنها. 33. ولم يقِدْر َبنو َنفتالي أْن 
الكنعانيِّنَي  َبنَي  أقاموا  ولِهذا  َعناَت،  وَبيَت  َشمَس  ب�يَت  أهَل  َيطردوا 
لُهم  وَن  ُي���ؤدُّ َعناَت  وَبيَت  شمَس  ب�يَت  ��اُن  ُس��كَّ وك��اَن  األرض،  أه��ِل 
ولم  اجلَبِل  في  داَن  َبني  ��وَن  األم��وريُّ وحاَصَر   .34 خَرِة.  السُّ أعماَل 
اإلقامِة  ��وَن على  األم��وريُّ وع��َزَم  ال��وادي. 35.  إلى  َينِزلوَن  َيَدعوُهم 
يوُسَف  َبني  ساِعُد  وَاش��َت��َد  َشَعُلبِّيَم.  وف��ي  ��ل��وَن  أيَّ في  ح��اَرَس  بِجَبِل 
ِمْن  األموريِّنَي  ُحدوُد  خَرِة. 36. وكاَنت  السُّ أعماَل  عَليِهم  فَفَرضوا 
األول،  القضاة، اإلصحاح  َشماِل ساَلَع" )سفر  َعْقَربِّيَم حت�ى  عقبة 

آية 21- 36( 
ميكن مالحظة حقيقتني أساسيتني:

أ. أن حدود استيطان أسباط بني إسرائيل كانت مقلصة للغاية. 
فاحلدود اجلنوبية متر عبر منطقة بئر السبع، واحلدود الشمالية متر في 
نهر دان )جنوبي جبل الشيخ(. وعليه فإن التعبير »من دان حتى بئر 

السبع« صادق حلدود أسباط إسرائيل في عهد يشوع والقضاة.
ُهم، وَاجَتَمعوا إلى الّرٌب في املِصفاِة  ُكلُّ َبنو إسرائيل  »1. فخَرَج 
وَالَتقى   .2 ِجلعاَد.  وأرض  َسبَع  بِئَر  إل��ى  داَن  ِم��ْن  واح���ٍد،  ك��َرُج��ٍل 
الله  شعِب  َمجَمِع  في  إسرائيل  َبني  عشائِِر  وُك��لَّ  عِب،  الشَّ ُرؤس���اُء 
وعَدُدُهم أرَبُع مئِة ألِف ُمقاتٍِل. 3. وَسِمَع َبنو بنيامنَي أنَّ َبني إسرائيل 
وَقَعت  كيَف  عَلينا  وا  »ُقصُّ إسرائيل:  َبنو  وقاَل  املِصفاِة.  إلى  َصِعدوا 

هِذِه اجلرميُة« )القضاة، اإلصحاح العشرون، آية 1 - 3(.
ومرت احلدود الغربية قرب بئر السبع، ومنطقة خليش شمااًل، ثم 
منطقة أوفك حتى منطقة مجيدو فسهل يزراعيل )مرج ابن عامر( حتى  
شرقي عكا في الشمال. ومرت احلدود الشرقية قرب خط عروعر في 
النقب الشمالي- الشرقي )شرقي البحر امليت(، هضاب يعزر )شرقي 
األردن( ، فهضاب اجللعاد حتى بحيرة طبريا في الشمال. وعليه فقد 
تقلصت مساحة االستيطان، باألساس الى مناطق اجلبل وشرقي نهر 

األردن )مكان سكن سبطني ونصف سبط من أسباط إسرائيل(. 
ب- كانت توجد في تخوم املنطقة املذكورة ذاتها، جيوب كثيرة 
إسرائيل  أبناء  أي��دي  على  احتاللها  يتم  لم  كنعانية،  لشعوب  تابعة 
)يشوع،  يشوع  كتاب  في  الشعوب  هذه  وذك��رت  مختلفة.  ألسباب 
نفسه  اإلصحاح  في  وذك��رت   .)7-1 آي��ة  عشر،  الثالث  اإلصحاح 
املساحات التي لم يتم احتاللها، والتي لم تدخل في حدود األسباط، 
وهي : كل أرض الفلسطيني في اجلنوب وأرض لبنان.  وتشمل هذه 
املناطق: الشاطئ الفينيقي من صور وحتى منطقة اجلبل في الشرق، 
اجلنوب  في  احل��رم��ون  ق��رب  ج��اد  باعل-  من  اللبناني،  السهل  وك��ل 

للغاية.  مقلصة  إســرائــيــل  بني  أســبــاط  استيطان  حـــدود  كــانــت 
فاحلدود اجلنوبية متر عبر منطقة بئر السبع، واحلدود الشمالية متر 
في نهر دان )جنوبي جبل الشيخ(. وعليه فإن التعبير »من دان حتى 

بئر السبع« صادق حلدود أسباط إسرائيل في عهد يشوع والقضاة.
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وحتى مشارف حماة في الشمال. كما لم يجر احتالل أرض جشور 
»البالد  املناطق  بحيرة طبريا. ويطلق يشوع على هذه  الواقعة شرقي 

املتبقية«.
أخ��رى داخ��ل مناطق  القضاة جيوب لشعوب  وذك��رت في كتاب 
االستيطان، كما سلف أعاله )القضاة، اإلصحاح األول، آية 21 - 

36(. وذكرت أيًضا املناطق التي لم يحكمها أسباط إسرائيل. 

مملكة شاؤول
عِب  الشَّ ِم��َن  َاب��ُن��ُه وَم��ْن مَعُهما  » 16. وك��اَن ش���اُوُل وي��ون��اث��اُن 
في  ُمعسِكريَن  وَن  والفِلسطيُّ بنياّمنَي،  بأرض  جبعَة  في  ُمعسكِريَن 
َثالَث  الفِلسطيِّنَي  ُمعسَكِر  ِمْن  امُلهاجموَن  فخَرج   .17 ِمخماَس. 
ِفَرٍق، الفرقُة الواحدُة توجهت في طريِق عفرَة إلى أرض ُشوعاَل، 
الثُة  بيِت ح��وروَن، والثَّ 18. والفرقُة األخرى توجهت في طريِق 
ولم   .19 يَِّة.  البرِّ نحَو  َصبوعيَم  وادي  على  امُلشِرفِة  احُل��دوِد  إلى 
أْن  أرادوا  ما  الفِلسطيِّنَي  ألنَّ  اٌد،  َح��دَّ إسرائيل  أرض  ُكلِّ  في  َيُكْن 
ِمْن  واحٍد  ُكلِّ  على  فكاَن   .20 ُرمًحا.  أو  َسيًفا  وَن  الِعبرانِيُّ يصَنَع 
أو  ِمنجَلُه  أو  يَنَتُه  سكِّ َد  لُِيَحدِّ الفِلسطيِّنَي  إلى  َينِزَل  أْن  إسرائيل  َبني 
آية   عشر،  الثالث  اإلصحاح  األول،  )صموئيل  ِمعَوَلُه"  أو  فأَسُه 

 .)20 - 16
ما هي إذن "كل أرض إسرائيل" هذه التي كانت في عهد شاؤول؟ 

ما دامت جيوشه تعتمد على احلدادين الفلسطينيني.
تتوسع تخوم مملكته.  في عهد ش��اؤول لم حتتل األراض��ي، ولم 
صحيح أن��ه ح��ارب أع���داء إس��رائ��ي��ل: م���وآب، أب��ن��اء ع��م��ون، وأدوم 
وملوك تسوبا، وخاصة الفلسطينيني: "47. وحاَرَب شاُوُل أعداَءُه 
احمُليطنَي بِِه َبعَد أْن َتولَّى امُلْلَك على إسرائيل، فحاَرَب امُلوآبِيِّنَي وَبني 
 . ��هَ َاجتَّ حيُثما  ُمنَتصًرا  والفِلسطيِّنَي  صوَبَة  وُملوَك  واألدوميِّنَي  وَن  َعمُّ
48. وقاتَل بَِشجاعٍة وضَرَب َبني َعماليَق وأنَقَذ َبني إسرائيل ِمْن أيدي 
يوناثاُن ويِشوُي وَملكيشوُع،  َبنوَن ُهم  لِشاُوَل  ناهبيِهم. 49. وكاَن 
َاسُم  وكاَن   .50 غرى.  الصُّ وميكاُل  الُكبرى،  ميَرُب  ُهما:  وَابَنتاِن 
َزوجتِِه أخينوَعَم بِنَت أخيَمْعَص، وَاسُم رئيِس جنِدِه أبنيَر بَن نيَر َعمِّ 
أبيئيَل  َابَني  كانا  أبنيَر  أبو  أبو ش��اُوَل، ونيُر  َقيُس  ش��اُوَل. 51. وكاَن 
52. وكاَنِت احلرُب على الفِلسطيِّنَي َشديدًة طوَل أّياِم شاُوَل. وكاَن 
َي��راُه" )صموئيل األول،  أو ُشجاِع  اٍر  َرجٍل جبَّ ُكَل  إليِه  َيُضمُّ  ش��اُوُل 

اإلصحاح الرابع عشر، آية  47 - 52(. لكنها لم تكن حرب احتالل 
بقاء ووج���ود، ضد  امل��وع��ود"، وإمن��ا كانت ح��رب  لتحقيق "احل��ل��م 
األعداء الذين يعتدون على إسرائيل. ونشبت في عهد شاؤول  احلرب 
ضد "عملق"، فالنبي شموئيل، ممثل الروح الدينية في ذلك الوقت، 
ش��اؤول  يد  في  الربانية  الرسالة  ي��ودع  رسالته،  وحامل  الله  رس��ول 
لِشاُوَل: "أنا  بإبادة "عملق" بكل فداحة: "وقاَل َصموئيُل  ويأمره 
الذي أرَسَلني الّربُّ ألمَسَحَك َمِلًكا على شعبِِه َبني إسرائيل، فَاسَمِع 
رُت ما فَعَل َبنو  . 2. هذا ما يقوُل الّربُّ القديُر: َتذكَّ اآلَن قوَل الّربِّ
ِمْصَر، وكيَف هاجموُهم في  بَِبني إسرائيل حنَي خَرجوا ِمن  َعماليَق 
ريِق، 3.فَاذَهِب اآلَن وَاضِرْب َبني عماليَق، وأهِلْك جميَع ما لُهم  الطَّ
َع والبَقَر  ضَّ جاَل والنِّساَء واألطفاَل والرُّ َاقُتِل الرِّ وال َتعُف َعنُهم، بِل 
في  وأحصاُهم  ِرجاَلُه  شاُوُل  فنادى   .4 واحلميَر".  واجلماَل  والغَنَم 
َطالمَي، فكانوا مَئتي ألِف َرجٍل ِمْن إسرائيل وعَشَرَة آالٍف ِمْن َيهوذا. 
وق��اَل   .6 ال���وادي.  في  وَك��َم��ن  العماليقيِّنَي  مدينِة  إل��ى  فقاَدُهم   .5
لِلَقينيِّنَي: "قوموا َاخُرجوا ِمْن َبنِي العماليقيِّنَي فال َتهِلكوَن مَعُهم. ألنَّ 
أسالَفُكم أحَسنوا إلى َبني إسرائيل حنَي خَرجوا ِمْن ِمْصَر". فخَرج 
إلى  ِمْن حويَلَة  َبني عماليَق  ش��اُوُل  َبينِِهم. 7. وض��َرَب  ِمْن  وَن  القينيُّ
شوَر التي ُقباَلَة ِمْصَر، 8. وأسَر أجاج َمِلَك َبني عماليَق حّيا، وقَتَل 
يِف. 9. وَعفا شاُوُل وِرجاُلُه َعن أجاج، ولم  شعَبُه جميًعا بَِحدِّ السَّ
ا أهَلكوا  ُيهِلكوا خيَرَة الغَنِم والبَقِر واخلراِف، وكَل ما كاَن جيًِّدا، وإمنَّ
اخلامس  اإلصحاح  األول،  )صموئيل  هزياًل."  حقيًرا  ك��اَن  ما  ُك��َل 
عشر، آية  1  9(. لكنه لم يكلفه مبهمة احتالل اجليوب القائمة في 
مناطق األسباط، وال احتالل مناطق "األرض املتبقية"، تلك املناطق 
إلبراهيم:  الله  وع��د  حتقيق  وليتم  احتاللها،  يشوع  يستطع  لم  التي 
"18. في ذلَِك اليوِم قَطَع الّربُّ مَع أبراَم َعهًدا قاَل: "لَِنسِلَك أَهُب 
ال��ُف��راِت، 19.  نهِر  الكبيِر،  النَّهِر  إلى  ِمْصَر  نهِر  ِم��ْن  األرض،  ه��ِذِه 
يِّنَي  يِّنَي والَفرزِّ يِّنَي والقدُمونيِّنَي 20. واحلثِّ الَقينيِّنَي والَقنزِّ وهَي أرض 
والَيبوِسيِّنَي"  فائيِّنَي 21. واألموريِّنَي والكنعانيِّنَي واجلرجاشيِّنَي  والرَّ
)التكوين: اإلصحاح اخلامس عشر، آية 17- 21(. والوعد للنبي 
موسى كما ورد في سفر اخلروج: "20. ها أنا سُأرِسُل أماَمُكم مالًكا 
 .21 ْدُت��ُه.  أع��دَ الذي  املكاِن  إلى  بُِكم  وَيجيُء  ريِق  الطَّ في  يحَفُظُكم 
دوا عَليِه، ألنَُّه ال َيصَفُح َعن  فَاْنَتبِهوا َله وَاْسَتِمعوا إلى صوتِِه وال َتَتَمرَّ
ُه يعَمُل بَاْسمي. 22. فإِن َاْسَتَمعُتم إلى صوتِِه وَعِملُتم  ُذنوبُِكم، ألنَّ
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ُم بِه، عاَديُت َمْن ُيعاديُكم وضاَيْقُت َمْن ُيضايُقُكم. 23.  بُِكلِّ ما أتكلَّ
يِّنَي  يِّنَي والِفرزِّ ويسيُر مالكي أماَمُكم وُيدخُلُكم أرض األموريِّنَي واحِلثِّ
ال   .24 ُأزيَلُهم.  أْن  بعَد  جميًعا،  والَيبوسيِّنَي  يِّنَي  واحلوِّ والكنعانيِّنَي 
أزيلوُهم  بل  كأعمالِِهم،  تعَملوا  ال  تعُبدوها.  وال  آللَِهتِِهم  تسجدوا 
فُيباِرَكُكم في  إل��َه��ُك��م،  ال���ّرَب  أْع��ُب��دوا  ��م��وا أص��ن��اَم��ُه��م.  25.  وَح��طِّ
خبِزُكم ومائُِكم ويرَفَع األمراَض ِمْن َبينُكم. 26. ال ُمسِقَط وال عاِقَر 
ِمني  عُب  والرُّ  .27 ُأْكِمُلُه.  حياتُِكم  أّياِم  وعَدُد  أرضُكم،  في  تكوُن 
ُأرِسُلُه أماَمُكم، وأهِزُم جميَع اأُلمَمِ التي ُتواجهوَنها، وأجَعُل جميَع 
فَتطُردوَن  أماَمُكم  ال��ُذْع��َر  وُأرِس���ُل   .28 ُم��ْدبِ��ري��َن.  ُي��ول��وَن  أعدائُِكم 
ِمْن  أطُرُدُهم  ال   .29 ُوجوِهُكم.  ِمْن  يِّنَي  واحِلثِّ والكنَعانيِّنَي  يِّنَي  احلوِّ
عَليُكم  فَتكُثَر  َق��ْف��ًرا،  األرض  تصيَر  لِئاَل  واح��دٍة  سَنٍة  في  ُوجوِهُكم 
يَِّة. 30. ولكنِّي أطُرُدُهم قلياًل ِمْن أماِمُكْم إلى أْن َيكُثَر  ُوحوُش البرِّ
البحِر  ِمَن  أرضُكم  ُح��دوَد  وأجَعُل   .31 األرض.  ومَتِلكوَن  عَدُدُكم 
إلى  َشرًقا  حراِء  الصَّ وِم��نَ  َغرًبا،  امُلتوّسِط  البحِر  إلى  جنوًبا  األحمِر 
فَتطُردوَنُهم  األرض  اَن  ُسكَّ أيديُكم  إلى  وُأسِلُم  َشمااًل،  الُفراِت  نهِر 
َعهًدا. 33.  لُهم وال آللَِهتِِهم  تقَطُعوا  أماِم ُوجوِهُكم. 32. ال  ِمْن 
فَتعُبدوَن  إل���َي،  َت��خ��َط��أوَن  يجعلوُكم  لِ��ئ��اَل  أرض��ُك��م  ف��ي  ُيقيموا  وال 
الثالث  َشَرًكا" ) سفر اخلروج، اإلصحاح  َلُكم  آلَِهَتُهم ويُكوُن ذلَِك 

والعشرون، آية: 20- 33(.
وكما ذكر في سفر التثنية على لسان الرب مخاطبا بني إسرائيل: 
عوِب ِمْن أماِمُكم، فَتِرثوَن ُشعوًبا  "23. يطُرُد الّربُّ جميَع هؤالِء الشُّ
أكثَر وأعظَم ِمنُكم. 24. ُكلُّ موِضِع تدوُسُه أخاِمُص أقداِمُكم يكوُن 
ِة جنوًبا إلى لبناَن شمااًل، وِمْن نهِر الُفراِت شرًقا إلى  يَّ لُكم، ِمَن الَبرِّ
إلَهُكم  بَّ  ال��رّ ُوجوِهُكم، ألنَّ  في  إنساٌن  َيِقُف  البحِر غرًبا. 25. ال 
كما  تدوسوَنها  التي  األرض  ُك��لِّ  على  ِمنُكم  واخل��وَف  عَب  الرُّ ُيلقي 

وَعَدُكم" )سفر التثنية، اإلصحاح احلادي عشر، آية: 25-23(
أقداُمُكم  َتدوُسُه  ُكلُّ مكاٍن  نفسه: "3.  ليشوع  الوعد  وكما كان 
َعبَر جميِع أرض  ُحدوُدُكم  متَتدُّ  قلُت ملوسى. 4.  كما  لُكم،  ُأعطيِه 
الُفراِت  نهِر  وِم��نْ  َشمااًل،  لبناَن  جباِل  إلى  جنوًبا  ِة  يَّ البرِّ ِم��نَ  يِّنَي  احِلثِّ
الكبيِر شرًقا إلى البحِر. 5. ال َيثُبُت أحٌد أماَمَك ُطوَل أّياِم حياتَِك. 
كما ُكنُت مَع موسى أكوُن مَعَك، ال أخُذُلَك وال ُأهِمُلَك" )صموئيل 

األول، اإلصحاح األول، آية:  3 – 5(
بنو إسرائيل في الصحراء،  الذي أقسمه  القَسم  تنفيذ  وهذا يعني 

إلب����ادة "ع��م��ل��ي��ق". أي ل��م ت��دخ��ل "م��ن��اط��ق أرض إس��رائ��ي��ل" في 
قطعيًا  لها  راب��ط  ال  وصية  تنفيذ  وإمن��ا  واألن��ب��ي��اء،  القضاة  اهتمامات 

بحدود أرض إسرائيل.
في عهد ابن شاؤول "إيشبوشت" ذكر في التوراة: "8. وأخَذ 
بِه  وعبَر  ش���اُوَل  ب��َن  إيشبوشَث  ش���اوُوَل،  جيِش  قائُد  نيَر،  ب��ُن  أبنيُر 
، 9. وأقاَمُه َمِلًكا على َبني جلعاَد وأشيَر ويِزَرعيَل  األرُدنَّ إلى َمحنامِيَ
وأفرامَي وبنيامنَي، وعلى جميِع َبني إسرائيل. 10. وكاَن إيشبوشُث 
َسنتنِي"  مْلُكُه  وداَم  إسرائيل،  َبني  على  َملَك  حنَي  سَنًة  أربعنَي  َاب��َن 
)صموئيل الثاني، اإلصحاح الثاني، آية: 8-10(. حكم إيشبوشُث 
أريحا ومحنيم، القائمة شرقي نهر األردن، كما حكم القسم الشمالي 
نهر األردن(، منطقة سبط آشر، وقد  من إسرائيل: اجللعاد )شرقي 
سميت مناطق احلكم "إسرائيل كلها" : "9. وأقاَمُه َمِلًكا على َبني 
جلعاَد وأشيَر ويِزَرعيَل وأفرامَي وبنيامنَي، وعلى جميِع َبني إسرائيل" 

)صموئيل الثاني، اإلصحاح الثاني، آية: 9(.
إسرائيل  أرض  تخوم  يعني  يكن  لم  هنا  املقصود  أن  الواضح  من 
في  داوود  حكم  بالتحديد،  الفترة  تلك  في  ألن��ه  املقلص،  باملفهوم 
عدُد  وك��اَن   .11" يهودا:  سبط  منطقة  وعلى  )اخلليل(  "حبرون" 
َة  األّياِم التي مَلَك فيها داُوُد بَِحبروَن على بيِت َيهوذا سْبَع سننَي وِستَّ

أشهٍر" )صموئيل الثاني، اإلصحاح الثاني، آية: 11(.
ويوناثاَن  ش��اُوَل  داُوُد  وَرث��ى   .17" التعبير  هذا  إذن  يعني  فماذا 
َيهوذا، وهَي مكتوبٌة في  َبنو  َمها  يَتَعلَّ بأْن  وأمَر  ِة 18.  املَرثيَّ بهِذِه  َابَنُه 
ِسفِر ياَشَر: 19. َمجُدَك يا إسرائيل قتيٌل على روابيَك. فيا َلُسقوِط 
اجلبابِرِة! 20. ال حَتكوا َعْن ذلَِك في جَت وفي ساحاِت أشَقلوَن ال 
ُتعِلنوُه، لِئاَل تفرَح َبناُت الِفلسطيِّنَي، لِئاَل تطَرَب َبناُت غيِر املَختوننَي. 
21. يا جباَل جلبوَع، ال يُكْن فيِك نًدى وال َمطٌر وَمهجورًة ُحقوُلِك 
راِب، ولم  التُّ ُترُس شاُوَل سقَط في  ُهناَك،  أبطاَلنا سقطوا  َتبقى ألنَّ 
مُيَسْح بزيٍت" )صموئيل الثاني، اإلصحاح األول، آية: 21-17(.

واضح بأن هذا التعبير يتخذ طابع املبالغة من ناحية رغبة الكاتب في 
جتسيد حجم ضغط الفلسطينيني.  لكن من الواضح أيضًا هنا أن أرض 
إسرائيل ليست لها حدود "تاريخية" معينة. وعلى كل حال ليست هي 
أرض إسرائيل التي ترتسم بحدود الوعد، ومع ذلك فهي هنا كل أرض 
في  إسرائيل وحدودها  أرض  تخوم  بأن  يظهر  آنفًا  قيل  ومما  إسرائيل. 

عهد شاؤول كانت تخوم املنطقة السبطية في عهد يشوع والقضاة.



98

مملكة داوود وسليمان
خرج داوود في حمالت احتالل، وصلت إسرائيل في نهايتها الى 
قمة عظمتها العسكرية والسياسية. فهو حّول إسرائيل الى إمبراطورية 
حقيقية، متتد حدودها من مشارف حماة في الشمال الى نهر الفرات 
في الشمال الشرقي، وإلى إيالت في اجلنوب الشرقي، وحتى مملكة 
مصر في اجلنوب الغربي. لكن هل سميت مناطق هذه اإلمبراطورية 
كلها ب� »أرض إسرائيل«؟ وهل سكن أبناء إسرائيل في كامل تخومها؟ 
أو هل حارب داوود وابنه سليمان من أجل حتقيق »احلدود املوعودة«، 

التي قطعت إلبراهيم  وملوسى؟
أساسيتني:  ك��وح��دت��ني  اإلم��ب��راط��وري��ة  ه���ذه  ح���دود  نظمت  ل��ق��د 
احملتلة.  اململكات  ومناطق  اإلسرائيليني،  السكان  استيطان  مناطق 
وقد عني على  الوحدتني.  من  في كل  اإلداري مختلفا  احلكم  وكان 
السكان اإلسرائيليني في مناطق سكناهم إثنا عشر مفوضًا للضريبة، 
وهذا يغطي مناطق استيطان األسباط على ضفتي نهر األردن، بينما 
ل باقي سكان املناطق احملتلة في الوحدة الثانية الى عبيد للمملكة،  حتوَّ

وعني عليهم مفوضون منذ أيام داوود.
داوود وسليمان على  تسلط  برغم  أنه  نعرف  أن  واملهم  املفيد  من 
إمبراطورية بهذه السعة، لم ُتسم ابدًا مناطق هذه االمبراطورية – من 
وادي مصر وحتى الفرات – ب� »أرض إسرائيل«. وخصص مصطلح 
الفصول  مقارنة  عند  لكن  أك��ث��ر.  مقلصة  ملنطقة  إس��رائ��ي��ل«  »أرض 
الواردة في صموئيل وامللوك ينشأ عدم وضوح جتاه املناطق املصطلح 
عليها اسم »أرض إسرائيل«، ألن هناك فصواًل تالئم مناطق موسعة، 
»املوسعة«: من مشارف حماة  وهناك فصواًل تالئم مناطق مقلصة. 
املقلصة  الثانية،  بينما  اجلنوب،  في  مصر  وادي  وحتى  الشمال  في 
واألم��ر  فكيف  ال��س��ب��ع«.  بئر  وح��ت��ى  دان  – »م��ن  األس��اس��ي��ة  للتخوم 
بجانب  الواحد  يأتيان  اللذين  املفهومني  هذين  مع  نتعامل  كذلك، 

الثاني؟ 

بعد تقسيم اململكة
بعد وفاة سليمان وبداية عهد مملكة ابنه رحبعام، تقلصت مناطق 
االمبراطورية الكبيرة حتى املناطق األساسية. كما أن اململكة املقلصة 
تخوم  تسمى  التي  إسرائيل،   – الشمالية  مملكتني:  الى  اآلن  تنقسم 
تسمى  التي  يهودا،   – واجلنوبية  إسرائيل،  ب��أرض  اآلن  من  أرضها 
يافا  من  اململكتني  بني  ما  احل��دود  ومتتد  يهودا.  ب��أرض  اآلن  منطقتها 
باجتاه الشرق الى جفتون وجيزر وبيت ايل حتى أريحا والبحر امليت. 
ولغرض  بينهما.  التي  واحل��دود  اململكتني  بني  الصراع  يعنينا  ال  هنا 

بحثنا سنفحص حدودهما اخلارجية فقط.
وع��ل��ي��ه، ب��ع��د االن��ق��س��ام أخ���ذت احل����دود ب��ال��ت��ق��ل��ص. ف��احل��دود 
وفي  ع��ي��ون.  منطقة  ف��ي  اآلن  أصبحت  إس��رائ��ي��ل  ململكة  الشمالية 
الشرق تراجعت احلدود من العربا، في أعقاب اشتداد ساعد اململكة 
اآلرام��ي��ة، حتى رم��وت جلعاد وأفيك في اجل��والن، وف��ي اجلنوب 
تقلصت حدود يهودا حتى بئر السبع. ووسع يربعام الثاني احلدود 
ذاتها  الفترة  وف��ي  حماة.  مشارف  حتى  إسرائيل  ململكة  الشمالية 
أيضًا، وسع عوزيا ملك يهودا حدود مملكة يهودا حتى إيالت وحتى 
مشارف مصر. لكن عمر هذه احلدود لم يطل. وفي عهد ياشياهو 
تراجعت احلدود اجلنوبية في يهودا مرة أخرى حتى بئر السبع. وفي 
أيضًا.  يهودا  بعدها  ومن  وهاجرت،  إسرائيل  خربت  الحق  وقت 
الى  واليهود  بابل  مهاجري  من  قسم  عاد  صهيون  ع��ودة  بداية  ومع 
أرض إسرائيل. ومبوجب لوائح العائدين ميكننا ان نعرف أن منطقة 
يشيفات شفي تسيون كانت مقلصة جدًا. وأحاط الييشوف بالقدس 

من بيت إيل في الشمال وحتى بيت تسور في اجلنوب.
التاريخية  إسرائيل  لهذا االستعراض حلدود أرض  وفي اخلالصة 
ح��دود  تلك  كانت  إنها  ب��وض��وح  ال��ق��ول  ميكن  ال��ت��وراة،  ف��ي  احلقيقية 
فترات  في  وتقلصت  وتوسعت  وتنقلت،  حتركت  فقد  ج��دًا.  متنقلة 

مختلفة. 

وميكن القول تقريبًا بأنه ال توجد ملصطلح »أرض إسرائيل« حدود 
للحقب  التاريخية  املعطيات  حسب  تتغير  وهــي  واحـــدة،  جغرافية 
املوعودة نفسها موصوفة بصورة  الزمنية، وكم باحلري كون احلدود 

مختلفة كليًا في مناسبات مختلفة.
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أمني دراوشة )*(
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إسرائيل واالحتاد األوروبي- عالقات 

وثيقة لكن محدودة الضمان

الكتاب: »إسرائيل واالحتاد األوروبي- الشراكة الناعمة«
املؤلف: الدكتور عاطف أبو سيف

اإلسرائيلية-  للدراسات  الفلسطيني  املركز  إصــدار: 
مدار، رام اهلل 2011 

عدد الصفحات: 342 صفحة
باالحتاد  إسرائيل  عالقة  بالتحليل  الكتاب  ه��ذا  يتناول   )*(

اإلسرائيلية،  الدولة  وتثبيت  تعزيز  على  ذلك  وأثر  األوروب��ي، 

وتقويتها عبر توقيع اتفاقيات عديدة للتعاون االقتصادي والعلمي 

واألمني والسياسي.

الدعم  لوال  توجد  أن  لها  كان  ما  إسرائيل  أن  املعروف  ومن 

ب��داي��ة نشوء  ف��ي  بريطانيا وف��رن��س��ا  م��ن  لها  ق��دم  ال���ذي  اخل��ارج��ي 

ال��دول��ة، وم��ن أميركا واالحت���اد األوروب���ي بعد ذل��ك. ونسجت 

أوروب��ا  مع  تكاملية  عالقة  املاضية  الستة  العقود  خالل  إسرائيل 

بدأت قبل نشوء الدولة واستمرت لغاية اآلن.

واس���ت���م���رت ق����وة ال���ع���الق���ات ألس���ب���اب ت��اري��خ��ي��ة وث��ق��اف��ي��ة 

وتأثرت  مصالح.  وت��ب��ادل  اقتصادية  ألس��ب��اب  ث��م  واستعمارية 

وخاصة  األوس��ط  بالشرق  املتعلقة  السياسية  بالقضايا  العالقات 

ق��ض��ي��ة ف��ل��س��ط��ني. وت���وت���رت م����رات ع��دي��دة ب��س��ب��ب ال��س��ي��اس��ات 

اإلسرائيلية العنيفة ضد الفلسطينيني، إال أنه دائما ما كانت املياه 

تعود إلى مجاريها.

متثل  أنها  إلسرائيل  بالنسبة  العالقات  ه��ذه  ع��ن  الكاتب  وي��ق��ول 

"محورا مهما في خريطة العالقات اإلسرائيلية اخلارجية" )ص14(. )*( باحث فلسطيني- رام الله.
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ق��واف��ل ال��س��الح األمل��ان��ي��ة ع��ن ال��وص��ول إل��ى امل��ط��ارات وامل��وان��ئ 

اإلسرائيلية.

أوروب���ا،  ف��ي  إلس��رائ��ي��ل  األول  احلليف  ب��رأي��ه  أمل��ان��ي��ا  وتعتبر 

وتنظر إسرائيل إليها بصفتها العبا أساسيا في مؤسسات االحتاد 

لها رغم  الداعمة  مواقفها  تراهن على  أن  األوروب��ي، وتستطيع 

إسرائيل  وسالمة  بأمن  أملانيا  »ال��ت��زام  من  نابع  وه��ذا  ش��يء،  كل 

وتبعاته«  الهولوكوست  عن  التاريخية  املسؤولية  تقبل  من  النابع 

)ص38(.

أميركا  م��ع  إستراتيجية  ع��الق��ة  إق��ام��ة  ف��ي  إس��رائ��ي��ل  وجن��ح��ت 

واالحتاد األوروبي وسخرتهما خلدمة مصاحلها في املنطقة.

إسرائيل  بني  املتينة  االقتصادية  العالقة  إلى  املؤلف  ويتطرق 

احلديث  ف��ي  الثاني  الفصل  ف��ي  ويسهب  األوروب����ي،  واالحت���اد 

على  احلصول  من  إسرائيل  مكنت  اقتصادية  اتفاقيات  عدة  عن 

»اتفاقية  مثل  االحتاد  دولة خارج  تعط ألي  لم  امتيازات ضخمة 

األوروب��ي��ة  ال��ش��راك��ة  و»ات��ف��اق��ي��ة   »2011-2004 العمل  خطة 

ومن أهم املوضوعات التي يناقشها الكتاب التطور الكبير في 

العالقات في مجال البحث العلمي والتطوير، وبالتالي اشتراك 

إسرائيل في قضايا التصنيع العسكري واألمن.

أساس  على  قامت  اجلانبني  بني  العالقات  أن  املالحظ  وم��ن 

فصل السياسة عن املوضوعات األخرى.

ومنوها  العالقة  ت��ط��ور  الكاتب  يحلل  ال��ك��ت��اب،  نهاية  وف��ي 

بينهما ويطرح عدة سيناريوهات ملا ميكن أن تكون في املستقبل.

ــور الــعــالقــات  ــط مـــحـــددات الــعــالقــة وت
السياسية                

وعلى   وتتوسع،  حتتل  إسرائيل  أن  هي  املشكلة  »إن 

وبعبارة  والتوسع.   االحتالل  نفقات  تغطي  أن  أوروب��ا 

أخ��رى، كي تزدهر إسرائيل على أوروب��ا  أن تعود إلى 

صحيفة  عن  الكتاب  )من  والدراجات«  الشموع  عصر 

»لومانتيه«، ص 106(

ي��ن��اق��ش ال��ك��ات��ب ف��ي ال��ف��ص��ل األول م��ح��ددات ال��ع��الق��ة بني 

امل��وق��ع اجل��غ��راف��ي إلس��رائ��ي��ل، والتقدم  ال��ط��رف��ني، وي��رك��ز على 

املتطورة  ال���دول  مصاف  ف��ي  يجعلها  مم��ا  لها  الكبير  االق��ت��ص��ادي 

اقتصاديا. لذلك ارتبطت إسرائيل بعالقة قوية مع أوروبا قائمة 

اإلسرائيلية  ال��ص��ادرات  تتمتع  حيث  ح��رة،  جت��ارة  مناطق  على 

مبعاملة تفضيلية حتى مع البضائع األوروبية.

الكبرى،  األعضاء  للدول  السياسية  املواقف  املؤلف  وتناول 

وأوضح ما فيها من انحياز إلسرائيل العتبارات تاريخية وثقافية 

وح��دوث  الثانية  العاملية  احل��رب  نتائج  ف��إن  استعمارية.  وحتى 

احملرقة، جعال الدول األوروبية الكبرى وخاصة أملانيا تقدم كل 

أملانيا  قدمته  الذي  املالي  فالدعم  الناشئة،  العبرية  للدولة  الدعم 

الفترة  تلك  في  اإلسرائيلي  االقتصاد  عصب  »شكل  إلسرائيل 

املبكرة« )ص37(.

ويرجع الدكتور أبو سيف النهضة االقتصادية اإلسرائيلية في 

اخلمسينيات والستينيات من القرن املاضي إلى هذا الدعم املالي 

غير احملدود، هذا باإلضافة للدعم العسكري حيث لم تتوقف 
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اإلسرائيلية للعام 1995«.

بني  السياسية  ال��ع��الق��ات  ت��ن��اول  ال��ث��ال��ث، مت  ال��ف��ص��ل  وف���ي 

والدور  األوس��ط،  بالشرق  التاريخية  أوروب��ا  وعالقة  الطرفني، 

والعسكري  املالي  وال��دع��م  إسرائيل  دول��ة  نشوء  في  األوروب���ي 

بالشعب  االعتراف  عدم  مقابل  في  لها،  الالمحدود  والسياسي 

أن  األوروب��ي��ون  اعتبر  إذ  االح��ت��الل،  ض��د  وكفاحه  الفلسطيني 

بسكان  تتعلق  إنسانية  مشكلة  هي  الفلسطيني  الشعب  مشكلة 

الجئني ليس إال. 

وي��ت��ح��دث ال��ك��ات��ب ع��ن ال��ت��ط��ور الكبير ال���ذي ح��دث ل��دول 

االحتاد، ويرجع ذلك جلملة أسباب أهمها تأثير الصراع العربي- 

املنطقة  في  االقتصادية  ومصاحلها  أمنيا  أوروب��ا  على  اإلسرائيلي 

خرق  إحداث  استطاعت  التي  النشطة  الفلسطينية  والدبلوماسية 

في املواقف األوروبية عبر عقود من العمل الدؤوب. 

وتتبع الكاتب املواقف األوروبية منذ نشوء الدولة اإلسرائيلية، 

تصدير  وقف  ديغول  إع��الن  منذ  السياسية  املواقف  تغير  وبداية 

بروكسل  بإعالن  مرورا   ،1967 عدوان  بعد  إلسرائيل  السالح 

العام  برلني  العام 1980 وإع��الن  البندقية  العام 1973 وإع��الن 

.1999

هذا التغير في مواقف االحتاد األوروبي، أغضب إسرائيل، 

وخاصة موقف االحتاد الداعم لفكرة إقامة دولة فلسطينية بغض 

الدولة،  تفاصيل هذه  في  الفلسطينيني  مع  االختالف  النظر عن 

االختالف الذي قد يزول لتجد إسرائيل نفسها في مواجهة العالم 

السياسي األوروب��ي بشكل كامل. فاالحتاد  الدعم  عندما تخسر 

يرزح حتت ضغوط من قبل الرأي العام واملؤسسات احلقوقية فيه 

باإلضافة إلى مصاحله اإلستراتيجية مع الوطن العربي.

االحت��اد  ف��إن  معينة،  حلظة  في  إن��ه  القول  إل��ى  الكاتب  ويصل 

أن  عليها  ونظم  قواعد  تضبطه  عاملا  ثمة  »إن  إلسرائيل  سيقول 

حتترمها« )ص133(.

وفي إسرائيل هناك قلق وذعر من الوصول إلى هذه اللحظة، 

وما الشكوى اإلسرائيلية املستمرة مما تسميه نزع الشرعية عنها إال 

عنوان لهذا القلق.

ينتقل املؤلف في الفصل الرابع للحديث عن املبادرات املتعددة 

اإلقليمية  فاملبادرات  املبادرات.  بتلك  إسرائيل  وعالقة  لالحتاد 

بأوروبا  يرتبط  إقليمي  »تكتل  خلق  إلى  تهدف  كانت  لالحتاد، 

ويسود عالقته معها االستقرار واألمن املتبادل« )ص154(.

أيلول  في  مدريد  مؤمتر  بعقد  ال��س��الم،  عملية  انطالق  وم��ع 

اإلقليمية  مبادراته  أهم  االحتاد  ليطلق  الظروف  تهيأت   ،1991

والتي   ،»1995 )برشلونة(  األورومتوسطية  »ال��ش��راك��ة  وه��ي 

ه��دف��ت إل���ى ال���وص���ول إل���ى ح���وار س��ي��اس��ي ي��وص��ل إل���ى وج��ود 

املستدامة  التنمية  لتحقيق  السالم واالستقرار  من  منطقة مشتركة 

وال��دمي��ق��راط��ي��ة وس���ي���ادة ال��ق��ان��ون وأي��ض��ا ال��ش��راك��ة االق��ت��ص��ادي��ة 

املنطقة،  دول  بني  ح��رة  منطقة  إلقامة  والثقافية،  واالجتماعية 

وتعزيز احلوار بني األديان والثقافات.

املتوسط  امل��ب��ادرة إلط��الق مشروع االحت��اد من أج��ل  ومهدت 

العام 2007 من قبل الرئيس الفرنسي ساركوزي، والذي سعى 

املتعددة وجنح  املسارات  الثنائية وبني  العالقات  بني  »الدمج  إلى 

في تقدمي رزمة من املشاريع املتعددة التي حاول االبتعاد بها عن 

األزمات السياسية« )ص150(.

املبادرات سعت إلى دمج إسرائيل  الكاتب أن هذه  ويالحظ 

على  األوروبية  السياسة  عملت  التي  األورومتوسطية  النظم  في 

على  للجلوس  إسرائيل  أم��ام  الطريق  عّبدت  وأنها  تطويرها، 

طاولة واحدة مع أعدائها العرب.

تكون  أن  في  »جنحت  إسرائيل  أن  سيف  أبو  الدكتور  وي��رى 

وهي  األوس��ط،  الشرق  جتاه  االحت��اد  مبادرات  في  مركزيا  فاعال 

االحتاد  مع  لعالقتها  املختلفة  املسارات  بني  تدمج  أن  استطاعت 

املزيد  الثنائي، مما حقق  املسار  التعددي مع  املسار  بحيث تكامل 

من املكاسب إلسرائيل« )ص165(.

الشراكة في املجاالت
األمنية والعسكرية واالقتصادية

»ي��ص��ع��ب احل���دي���ث ع���ن ب���ن���اء ال����ق����درات ال��ن��ووي��ة 

اإلسرائيلية  دون ذكر الدور احملوري واألساسي لفرنسا 
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ف��ي متكني إس��رائ��ي��ل م��ن ام��ت��الك ال��س��الح ال��ن��ووي وبناء 

مفاعلها اخلاص في دميونا« )من الكتاب، ص178(

ف��ي ال��ف��ص��ل��ني اخل��ام��س وال���س���ادس، مت��ت م��ن��اق��ش��ة ال��ت��ع��اون 

العسكري واألمني والشرطي واالقتصادي بني االحتاد األوروبي 

التصنيع  مجال  ف��ي  ال��ت��ع��اون  ع��ن  الكاتب  وحت��دث  وإس��رائ��ي��ل، 

العسكري، وأهم شركاء إسرائيل من دول االحتاد. 

والتصنيع  التسلح  مجال  في  التعاون  طبيعة  الكاتب  ويحلل 

وتعارضه مع القوانني األوروبية، وصمت االحتاد على ذلك.

استفادت  إذ  االق��ت��ص��ادي،  ال��ت��ع��اون  ف��ي  أيضا  حصل  وه��ذا 

استطاعت  فقد  ال��ت��ع��اون،  م��ن  اجل��وان��ب  مختلف  م��ن  إس��رائ��ي��ل 

والسياسات  السياسية  املواقف  بني  الفصل  على  أوروب��ا  جتبر  أن 

االقتصادي  التطور  رب��ط  شكل  ب��أي  يتم  لم  »حيث  االقتصادية 

بتطور املوقف السياسي أو اقترابه من الطرفني« )ص255(.

ففي ذروة انتفاضة األقصى، وزيادة تدخل االحتاد السياسي 

في املنطقة، وتعيني ممثل السياسة اخلارجية األوروبية في الرباعية 

حيث  ق��وة  ازداد  إن��ه  بل  العلمي،  التعاون  يتوقف  لم  الدولية، 

استمر االحتاد في فتح مختبراته ومرافقه العلمية أمام إسرائيل.

الغش  عن  تغاضى  لقوانينه،  واضحة  مخالفة  وف��ي  أن��ه  كما 

استطاعت  التي  املستوطنات  مبنتجات  يتعلق  فيما  اإلسرائيلي، 

بتزويرها  قبل االحتاد،  تفضيلية من  تسويقها مبعامالت  إسرائيل 

منطقة املنشأ.

للمطالب  حساسية  أكثر  االحت��اد  أصبح  الوقت،  م��رور  ومع 

ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة ب���ض���رورة وق���ف امل��ع��ام��ل��ة ال��ت��ف��ض��ي��ل��ي��ة مل��ن��ت��وج��ات 

فرض  على  وعمل  إسرائيلية،  منتجات  باعتبارها  املستوطنات 

قيود عليها مما »ساهم في جعلها أكثر كلفة على املستورد وخفض 

من قيمة الصادرات اإلسرائيلية ألوروبا« )ص257(.

التعاون العلمي
مجال   في  أوروب��ي  تكاملي  مشروع  يوجد  ال  »يكاد 

وتكون   إال  واالختراعات  الصناعات  وتطوير  البحث 

إسرائيل عضوا فيه أو ترتبط معه باتفاقيات خاصة« )من 

الكتاب، ص 278(

االحت��اد  ب��ني  العلمي  ال��ت��ع��اون  ت��ن��اول  ال��س��اب��ع مت  الفصل  ف��ي 

اإلسرائيلي  االهتمام  الكاتب  وتناول  بشكل مفصل،  وإسرائيل 

الكبير بالبحث والتطوير، حيث تنفق عليه من ناجتها القومي أكثر 

من أي دولة في العالم.

إلى  وإسرائيل  االحت��اد  بني  الرسمي  التعاون  املؤلف  ويرجع 

واستمر  ال��ع��ل��م��اء.  ت��ب��ادل  ب��روت��وك��ول  توقيع  م��ع   1977 ال��ع��ام 

أغلب  في  إسرائيل مشاركة  التقدم، حتى أصبحت  في  التعاون 

مشاريع البحث والتطوير في االحتاد األوروبي، وتساهم بشكل 

نشط وفاعل في منطقة البحث األوروبي »وتندمج بشكل كامل 

في كل خطط االحتاد العلمية، وهذا ما يجعل االحتاد أكبر ممول 

غير إسرائيلي للعلوم والبحث في إسرائيل« )ص278(.

واملختبرات  البحث  معامل  فتح  األوروب���ي  االحت���اد  أن  كما 

واجلامعات األوروبية أمام إسرائيل، وساهم مببالغ كبيرة جدا في 

متويل املؤسسات البحثية اإلسرائيلية.

ل��ل��م��ش��اري��ع العلمية  ووف���ر ال��ت��ب��ادل ال��ع��ل��م��ي ح��اض��ن��ة ك��ب��ي��رة 

واملنافع.  الفرص  الستغالل  أمامها  الطريق  وفتح  اإلسرائيلية 

عند  األوروب��ي��ة  البحث  مؤسسات  في  دمجها  عملية  تقف  وال 

الفاعلة  ومشاركتها  املشتركة  البحثية  املشاريع  في  مشاركتها  حّد 

وتشمل  ذلك  تتعدى  »بل  لالحتاد  املختلفة  والهيئات  املراكز  في 

أوروب��ا«  في  البحث  صناعة  منت  في  اإلسرائيليني  العلماء  دم��ج 

)ص309(.

العلماء  خدمات  تستأجر  األوروبية  املفوضية  أن  يعني  وهذا 

العلمية،  نشاطاتها  م��ن  ج��زء  على  اإلش���راف  ف��ي  اإلسرائيليني 

ورئاسة بعض اللجان التي تشرف على تقومي البرامج، ما يشكل 

دفعة قوية لصناعة البحث والتطوير في إسرائيل.

املدني  املجتمع  ف��ي  نشطاء  بقيام  التذكير  امل��ؤل��ف  ينسى  وال 

واالع��ت��راض  احلميمة   العالقة  ه��ذه  بنقد  أوروب���ا  في  واحلقوقي 

عليها، كونها تساهم في تطوير قدرات إسرائيل العلمية، والتي 

تستفيد منها في إدامة احتاللها.
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نظرة مستقبلية إلى العالقات بني الطرفني
في الفصل الثامن واألخير يتناول الكاتب بالدرس والتحليل 

وال��ت��ط��ور  ب��ال��ت��ق��دم  ستستمر  أن��ه��ا  وي����رى  املستقبلية،  ال��ع��الق��ة 

احلصول  »هي  العالقة  هذه  من  إسرائيل  غاية  وأن  واالزده���ار، 

ت��ن��ازالت  ه��ذا  يتطلب  أن  م��ن االم��ت��ي��ازات دون  ق��در  أك��ب��ر  على 

الدولة«  وهوية  التشريعات  صعيد  على  أو  سياسية  س��واء  منها 

)ص323(.

وقد عملت إسرائيل في السنوات األخيرة على تكوين لوبي 

مخرجات  على  للضغط  بروكسل  ف��ي  وف��اع��ل  نشط  صهيوني 

 - اليهودية  للجنة  مكاتب  اللوبي  ويشمل  األوروب��ي��ة،  السياسة 

»أبناء  ومنظمة  األوروب��ي،  اليهودي-  والكونغرس  األميركية، 

العهد«، وأيضا ظهور حتالف في البرملان األوروبي العام 2006 

باسم »أصدقاء إسرائيل األوروبيني«، »وال تتردد هذه اجلماعات 

خاصة اللجنة اليهودية األميركية في إطالق صفة »معاد للسامية 

»على أي منتقد إلسرائيل« )ص341(.

متصالن  وازده��اره��ا  العالقة  تطور  أن  ي��رى  الكاتب  أن  إال 

دولة  إلقامة  الداعم  األوروب��ي  التوجه  وأن  السالم  عملية  بتقدم 

فلسطني على حدود 1967 والضغط األوروبي من أجل حتقيق 

ذلك سيحدث شرخا في العالقة، ويطالب الكاتب الفلسطينيني 

وإسرائيل  األوروب��ي  االحت��اد  بني  العالقة  كبح هذه  بالعمل على 

عبر »تفعيل أدوات الضغط املختلفة للحد من تسارع هذه العالقة 

انتهاك  كشف  على  وال��ع��م��ل   ،) )ص341  بحقهم«  املجحفة 

حقوقهم السياسية واالقتصادية واألمنية، ويطالب مبواقف عربية 

تتمتع  التي  االمتيازات  لربط  األوروبيني  على  للضغط  مشتركة 

بها إسرائيل بالتزامها بالقانون الدولي. وكذا العمل على تفعيل 

الدبلوماسية العامة من أجل فضح جرائم إسرائيل وتواطؤ االحتاد 

معها عبر عالقته املميزة معها.

يهتمون  للذين  ج���دًا  وم��ف��ي��دًا  مهمًا  ال��ك��ت��اب  يعتبر  أخ��ي��ًرا، 

العالقة من مختلف أوجهها بني إسرائيل واالحتاد  تاريخ  مبعرفة 

الذي قدمه االحتاد إلسرائيل  الكبير  األوروب��ي ودول��ه، والدعم 

من  الكثير  على  الضوء  يلقي  أنه  كما  اآلن.  ولغاية  نشوئها  منذ 

السياسية األوروبية  املواقف  قليال من  التي غيرت ولو  احلوادث 

لتقترب من املطالب الفلسطينية املشروعة.
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صدر عن "مدار".......
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الكتاب: "سياسة إسرائيل اخلارجية جتاه تركيا والهند 
والصني وروسيا" 

املؤلفان: الدكتور أمين يوسف ومهند مصطفى
اإلسرائيلية-  للدراسات  الفلسطيني  املركز  إصــدار: 

مدار، رام اهلل 2011 

"س��ي��اس��ة إس��رائ��ي��ل اخل��ارج��ي��ة جت��اه ال��ق��وى ال��ص��اع��دة تركيا، 
الهند، الصني، وروسيا" الصادر عن مركز مدار، العام الفائت، 
للتاريخ  استعراضا  يتضمن  حيث  كتاب،  في  كتب  أربعة  يعتبر 
األربع  القوى  من  )ق��وة(  دول��ة  لكل  واملعاصر  احلديث  السياسي 

إسرائيل والقوى الصاعدة:

خلفيات عالقة مركبة

الصاعدة، من جهة، ثم يتضمن من جهة أخرى استعراضا بحثيا 
- إستراتيجيا يستقصي ويرصد بدقة وتكثيف وتوثيق عالقة هذه 
الدولة - القوة مع دولة إسرائيل، وتطور هذه العالقة وصواًل إلى 

احلالة اللحظية، ومع استشراف مستقبل تلك العالقة.
الكتاب رؤية كاملة حتيط فعاًل بشكل شمولي بعالقة   ويقدم 
ال���دول األرب���ع، رؤي��ة تستطيع أن تربط  إس��رائ��ي��ل اخل��ارج��ي��ة م��ع 
وبناء  املستقبل،  استشراف  في  وجناحها  اإلسرائيلية  االختراقات 
طور  في  وهي  الصني(  الهند،  )تركيا،  منها  ثالث  مع  عالقات 

الصعود، خصوصًا ما بعد احلرب الباردة.
هذا الكتاب يضيف جديًدا للمكتبة العربية، من حيث منهجيته 
من  االنطالق  في  ج��ادًا  كتابًا  يعّد  كما  وموضوعيته،  املتكاملة، 
تأطيرات نظرية مدركة للحراك الفكري - االقتصادي - السياسي  )*( كاتب فلسطيني- رام الله.
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- الثقافي في العالم، وبشكل خاص للدور الرأسمالي احلديث، 
املمثل بشكل محدد في الليبرالية اجلديدة )أو النيو ليبرالية(

في  ال��ك��ت��اب،  نهاية  ف��ي  األخ��ي��رة،  قبل   5 رق��م  التوصية  ف��ي 
والتوصيات"،  العام  والنقاش  ب� "اخلامتة  املعنون  األخير  الفصل 
جاء أنه "ال بّد لصانع القرار العربي، ال سيما في دول الطوق، 
من استيعاب أن نسج إسرائيل لعالقات قوية مع قوى فاعلة رئيسة 
وأن  عمومًا،  العربي  القومي  األمن  على  تداعيات  له  العالم  في 
تأخذ  فاعلة  عربية  إستراتيجية  عبر  تتم  أن  يجب  ذل��ك  مواجهة 
الليبرالي  املتبادلة، والتمدد  القوة واملصالح  بعني االعتبار معادلة 
قومي  منحى  تشجيع  إلى  التوصية  هذه  وتقود  السوق".  لقوى 
مثقفة  نخب  من  فيه  مبن  عربي،  جلمهور  الكتاب  استعراض  في 
الكتاب  موضوعية  أن  كما  ق���رار.  صاحبة  وح��اك��م��ة  وسياسية 
تدفعنا ككتاب وقراء معًا إلى استفزاز العامل الذاتي لألمة العربية 
يظل  إيجابيًا حتى ال  استفزازًا  ليكون  الطوق حتديدًا-  ول��دول   -

ألمة  ينبغي  كما  الدولية  العالقات  توظيف  عن  ويبتعد  متخلفًا، 
ودول ف��ي حالة ص��راع م��ع إس��رائ��ي��ل امل��دع��وم��ة م��ن أكبر ق��وة في 

العالم.

االستنتاجات
مهند  وأ.  يوسف  أمي��ن  د.  الشابني  الباحثني  استنتاجات  في 
بعالقات  أصاًل  نهتم  ملاذا  أصوله:  إلى  النقاش  يعيد  ما  مصطفى 

إسرائيل اخلارجية مع تركيا والهند والصني وروسيا؟.
اجلواب يكمن أساسًا في كوننا كعرب في صراع مع إسرائيل، 
وأن احلالة العدائية لم تتوقف رغم ما سارت به العملية السياسية 
منذ مؤمتر مدريد العام 1991، وما أعقبه من اتفاقية أوسلو العام 
العام  األردن  مع  عربة  وادي  واتفاقية  ف،  ت.  م.  مع   1993

1994، واتفاقية كامب ديفيد قبل ذلك مع مصر العام 1979. 
ويكمن اجل���واب أي��ض��ًا ب��درج��ة أق��ل ف��ي ض���رورة ب��ن��اء ال��دول 
العربية لعالقات ناجحة مع تلك الدول، حتى ولو لم تكن هناك 
عالقات عدائية مع إسرائيل، بل حتى ولو لم تكن هذه موجودة 

أصاًل، من باب املصالح االقتصادية والعالقات الثقافية.
وإقليميًا،  عامليًا  األح��داث  تسارعت  األخيرين  العقدين  في 
الوقت الذي  التسعينيات، في  انهار االحتاد السوفياتي في مطلع 
كنظام  األول��ى  اخلليج  حرب  بعد  املتحدة  الواليات  فيه  خرجت 
حتالفها  ثمار  إسرائيل  قطفت  حيث  واح���دًا،  قطبًا  جديد  عاملي 
التوازن  انفالت  ظل  وفي  لها.  كمكافأة  املتحدة،  الواليات  مع 
القوة  السوفياتي، وتدمير  املتحدة واالحتاد  الواليات  الدولي بني 
غياب  استلزمها  هنا،  جديدة  مرحلة  بدأت  العراقية،  العسكرية 
ومسألة  العسكري،  الفكر  وتغيير  جهة،  من  السوفياتي  احلليف 
احلدود، واألسلحة اإلستراتيجية من جهة أخرى، حيث وصلت 
إسرائيل )ظاهريا( والدول العربية )التي ال تريد حربًا أصاًل( إلى 
النظرية اجلديدة بأنه ال يوجد حسم عسكري، وال بّد من العملية 

السياسية.
إسرائيل دخلت العملية السياسية عن قوة، وكمكافأة أميركية 
لها، والعرب دخلوا العملية السياسية عن ضعف، بغياب العراق 
العسكري،  إسرائيل  بتفوق  والقبول  ص��اع��دة،  عسكرية  كقوة 

الذي جعلهم يرون في العملية السياسية خيارًا استراتيجيًا.
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العام 1990- 1991 كان عامًا مفصليًا.  أن  الباحثان  ويرى 
بعدم  النية  إسرائيل  وتبييت  إسرائيليا،  الثمار  قطف  ظل  وف��ي 
احلسم في العالقات العربية، وإنهاء االحتالل، وفي ظل تهشيم 
ع ومؤطر للدول العربية، وفي ظل تشظي  العامل القومي كمجمِّ
املوقف العربي أيضًا، صارت هناك فرصة لتذويب العام القومي 

ضمن نظرية العرب جزء من محيط أكبر.
وه��ك��ذا ك��ان��ت أدب���ي���ات ب��ي��ري��س )ال���ش���رق األوس����ط اجل��دي��د( 
اجلديد.  بهذا  للتبشير  منطلقًا  الشمس(  حت��ت  )م��ك��ان  ونتنياهو 
بل  للنزاع،  إدارة  إلى  ويحولها  النزاع،  مسألة  م  يعوِّ جديد  وهو 
التأجيل في حسم  السياسية. فظهر  للعملية  إدارة  أقسى:  ما هو 
الفلسطينيني، وقضايا  الدائم مع  قضايا إستراتيجية )قضايا احلل 
الترتيبات األمنية في اجلوالن السورية(. وهو أسلوب كي تتهرب 
فيها  تكسب  مماطلة  إل��ى  ف��وري��ة،  استحقاقات  دف��ع  من  إسرائيل 
الوقت وتتفرغ فيه لسياسة األمر الواقع على األرض، االستيطان 

مثاًل.
عن  للعرب  بديل  هناك  ليس  أنه  بعمق  مدركة  إسرائيل  وألن 
العملية السياسية، فقد كسبت شعورًا بأن العرب )دول الطوق، 
تهيأوا حلالة الالحسم في  الفلسطينيني( هم أصاًل قد  وخصوصًا 

مفاوضات العملية السياسية.
وفي هذا اجلو، كما يحلل الكتاب، صار هناك مجال لالنطالق 
من استغالل الليبرالية اجلديدة، فمن جهة، يسّوق اإلسرائيليون 
ونعني  االح��ت��الل،  وإنهاء  للحسم  كشرط  املسبق  التطبيع  فكرة 
جهة  وم��ن  الطبيعية،  والثقافية  االقتصادية  العالقات  بالتطبيع 
أخ����رى، ت��ك��ون ه��ن��اك ف��رص��ة "ل��ت��م��دد رأس امل���ال اإلس��رائ��ي��ل��ي 
تنسجم  التي  السوق،  نظرية  طريق  عن  العالم"،  في  واليهودي 

أصاًل مع مصالح الواليات املتحدة في تبنيها الليبرالية اجلديدة.

من أجل ضمان املستقبل
لعالقاتها  تاريخية  إسرائيلية  نظرة  وضمن  السياق،  هذا  في 
عالقاتها  إسرائيل  ط��ورت  عقدين،  آخ��ر  إل��ى  وص��واًل  الدولية، 
م��ع ال���دول األرب����ع، لتحقيق ع��دة أه����داف، إض��اف��ة إل��ى هدف 

استراتيجي.
علمانية،  قيم  من  مشترك  هو  ما  هناك  ك��ان  لتركيا،  بالنسبة 

وحتالف مع الواليات املتحدة، ورغبة إسرائيلية قدمية في الوصول 
إلى خارج الغالف العربي، فيما كانت للعالقة مع الهند والصني 
لباكستان  م��ع��ادل  وج��ود  لضمان  إستراتيجية،  حاجة  وروس��ي��ا 
ال��ن��ووي��ة اإلس��الم��ي��ة )ال��ه��ن��د(، واح��ت��واء إي���ران الطموحة ن��ووي��ًا 

)الصني وروسيا(.
إس��رائ��ي��ل كبوابة  م��ع  ال����دول مصلحة  ل��ه��ذه  ك��ان��ت  وب��ال��ط��ب��ع 
للواليات املتحدة، من جهة، وكدولة موردة ومصنعة لألسلحة 

من جهة أخرى.

تركيا
أكثر الفصول حتلياًل هو فصل العالقات اإلسرائيلية التركية، 
ملا لكال الدولتني من مصالح معًا، وملا لكل دولة من خصوصيات 

مع دول أخرى ..
يسرد الكتاب تاريخ العالقة، بدءًا من الدولة العثمانية، ويبني 
من  العالقة  وشكل  إسرائيل،  دولة  قيام  بعد  العالقة  هذه  دواف��ع 
أثر  على  والسبعينيات  والستينيات  اخلمسينيات  في  سرية  عالقة 
احلرب  انتهاء  بعد  علنية  عالقة  إلى  العربية،  الثورية  التحوالت 
من  املسافة  قّرب  الشيوعية،  ضد  كحليف  تركيا  وجود  الباردة. 

إسرائيل، ووجود توتر مع سورية والعراق قرب املسافة كذلك.
مع  العالقة  لتحليل  كمنطلق  التركية  الشؤون  املؤلفان  حلل 
وّق��ع  ال��ع��ام 1996، حيث  القمة  إل��ى  ال��ت��ي وص��ل��ت  إس��رائ��ي��ل، 
كيف  بينا  كما  االس��ت��رات��ي��ج��ي.  ال��ت��ع��اون  م��ع��اه��دة  على  ال��ب��ل��دان 

استفادت كل دولة من األخرى.
أه����م م���ا ف���ي ه����ذا ال��ف��ص��ل ت��ف��اص��ي��ل ال���ت���ع���اون ال��ع��س��ك��ري 
واالستخباراتي، والذي هو اآلن محل سؤال كبير في ظل هبوط 
وح��رب  أردوغ����ان،  صعود  بعد  وتركيا  إسرائيل  ب��ني  العالقات 

غزة، وحادثة أسطول احلرية.
من القضايا املهمة في هذا الكتاب اهتمام إسرائيل بدور تركيا 
مع  عالقة  أي  اح��ت��واء  إل��ى  إضافة  وال��ق��وق��از،  الوسطى  آسيا  في 
إيران، فتركيا من جهتها متوازنة في العالقة مع إسرائيل وإيران. 
لتركيا،  بالنسبة  والعكس  تركيا  في  إلسرائيل  جيد  هو  ما  وهناك 
وعلى الرغم من ذلك فإن تركيا صارت تتطلع إلى العالم العربي، 

كبديل للصّد الغربي.



108

وركز الباحثان على تدهور العالقات بني البلدين مؤخرًا، أي 
في ظل التحوالت الفكرية والسياسية في تركيا.

الهند
كيف صارت الهند ثالث دولة في حجم استيراد السالح من 

إسرائيل بعد الصني وتركيا؟ وما هي آفاق العالقة مستقبال؟

في فصل عالقة إسرائيل بالهند عرض الكتاب سردًا تاريخيًا، 

الهند الصديقة للعرب، وكيف رفضت قرار  ظهرت فيه مواقف 

 1959 ال��ع��ام  نهرو  فكر  تغير  م��ن  مينع  ل��م  ذل��ك  لكن  التقسيم، 

ذلك"  دون  حالت  الدولية  "الظروف  لكن  بها،  االعتراف  إزاء 

غير أن هذه الظروف لم متنع دعم إسرائيل للهند في حربها ضد 

الصني العام 1962، ودعمها لها ضد الباكستان في كشمير العام 

لبحث   1977 العام  إليها  داي��ان  زي��ارة  من  متنع  لم  كما   ،1965

للسالح  الهند  حاجة  بسبب  واستخباراتية،  عسكرية  ج��وان��ب 

الهند  م��ن  أك��ث��ر  ت��ط��ورت  إس��رائ��ي��ل  ك��ون  اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة،  والتقنية 

واألقمار  والطائرات  والصواريخ  العسكرية  اإللكترونيات  في 

الصناعية.

إلى  الهند إلسرائيل كبوابة ألميركا، وحتتاج إسرائيل  وحتتاج 

من  للعرب  متطورة  روسية  أسلحة  وص��ول  ع��دم  لضمان  الهند 

معها،  طبيعية  عالقات  إلقامة  باكستان  على  والضغط  خاللها، 

إلى دورها في  الصراع"، إضافة  البعد اإلسالمي في  "لتذويب 

امللف اإليراني، والعالقات االقتصادية.  ويظهر اهتمام إسرائيل 

أح��زاب  مع  عالقات  أقامت  وكيف  الداخلي،  الهندي  بالشأن 

أكادمييني  استقطاب  على  عملت  وك��ي��ف  الهندوسية،  اليمني 

باجتاه مستقبل  أبعد  ملا هو  النظر  يعني  ما  وباحثني وصحافيني.. 

يضمن عالقات إستراتيجية مع الهند.

مع  دبلوماسية  ع��الق��ات  إق��ام��ة  بعد  ال��ي��وم،  الهند  سعت  لقد 

إسرائيل العام 1992 إلى "التوفيق بني املتناقضات" أي صداقة 

احملورين.  من  تستفيد  بحيث  إسرائيل،  مع  والعالقة  العرب، 

وليس هناك حاجة أو مبرر كي تضحي الهند بصداقتها التقليدية 

العسكرية،  النواحي  العرب، طاملا بقيت الصداقة بعيدة عن  مع 

بالهند،  إسرائيل  عالقة  على  سلبًا  التأثير  العرب  يستطيع  ول��ن 

ألسباب معروفة. وبذلك تكون إسرائيل قد جنحت في الوصول 

فهو  ال��ه��دف  أم��ا  تركيا،  م��ع  فعلت  كما  العربي  ال��غ��الف  خ��ارج 

"حتسني البيئة اإلستراتيجية واجليو- سياسية".

الصني
كنهج استعراض العالقة مع تركيا والهند، جاء حال العالقات 
تأتي  حيث  حتليلي،  تاريخي  نسق  ضمن  الصينية  اإلسرائيلية 
العالقة كجزء من العالقات األسيوية، فقد فطنت إسرائيل مبكرًا 
إلى أهمية بناء عالقة مع هذه الدولة، فكان اعترافها بالصني العام 

1950، هو مقدمة نوايا إستراتيجية ذكية.
إيران  امتالك  منع  فهو  اآلن،  اإلسرائيلي  االهتمام  يخص  ما 

للسالح النووي وغير التقليدي، كذلك احلال مع سورية.
ونظرًا للتجاذبات السياسية بني الصني والواليات املتحدة فقد 

تأثرت العالقات العسكرية مع إسرائيل.
ذلك  ف��إن  املتحدة،  بالواليات  الصني  عالقة  حتسنت  وكلما 

سينعكس إيجابًا على عالقة إسرائيل بها.
كافة  مصالح  على  حت��اف��ظ  ال��دراس��ة  ف��ي  يظهر  كما  وال��ص��ني 
األطراف، وفي الوقت الذي بنت إسرائيل عالقة دبلوماسية مع 
هناك  كانت  وتركيا،  الهند  كحال  أنه  إال   ،1992 العام  الصني 
عالقات عسكرية معها، خصوصًا بعد أن تراجع اخلطاب الثوري 

واأليديولوجي.
إسرائيل،  من  السالح  تستورد  دول��ة  ثاني  الصني  تصبح  ولم 
إال بعد عالقات سابقة، حيث اهتمت الصني مبكرًا بالتكنولوجيا 
العام  فيتنام  ضد  حربها  في  دعمتها  فقد  اإلسرائيلية،  العسكرية 
1979، وه���و ال��ع��ام ال���ذي ع��ق��د ف��ي��ه ل��ق��اء س���ري ج��م��ع أرب���اب 
األمنية  املؤسسة  وق��ادة  واإلسرائيلية  واحلربية  األمنية  الصناعات 

الصينية، فكانت الصفقات من بعد باملليارات.
الصني، وبعد عسكري،  العالقة مع  اقتصادي في  بعد  وثمة 
لكن عالقات إسرائيل اإلستراتيجية مع الواليات املتحدة تظل لها 
عالقتها  توظيف  في  جنحت  إسرائيل  فإن  ذلك  ورغم  األولوية، 

مع الصني مبا ال يتناقض مع عالقتها بالواليات املتحدة.
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تاركة  العسكرية،  بالعالقات  تهتم  إسرائيل  كانت  الّسر  في 
هو  فكان  السطح  حتت  كان  ما  أما  الدبلوماسية،  العربية  للدول 

األهم.

روسيا
في البدء، كان ال بّد من اإلشارة إلى أن روسيا وارثة االحتاد 

السوفياتي سابقًا، هي دولة عظمى، وليست دولة صاعدة.
رمبا هذه املالحظة تؤثر على منهجية الكتاب - الدراسة. لكن 
هذا ال مينع القول: إن روسيا كدولة مّرت خالل عقدين مبا مرت 

به الدول الصاعدة.
غير  "األسلحة  وص��ول  بعدم  إسرائيل  اهتمت  استراتيجيا، 
التقليدية ألعدائها: إيران والعرب"، أيضًا بذات األهمية، فإن 
الهجرات اليهودية من روسيا واالحتاد بالسوفياتي سابقًا )الدول 

الشرقية( كانت أمرًا استراتيجيًا.
حتدثت الدراسة عن محددات العالقة بني إسرائيل وروسيا، 
والتي كان من بينها سعي روسيا للعب دور في العملية السياسية 
إلى  الوصول  في  لروسيا  قدمي  حلم  وهو  األوس��ط،  الشرق  في 

املياه الدافئة.
ومصالح  ال��ن��ف��ط..  أس��ع��ار  ضبط  منها  م��ص��ال��ح،  ول��روس��ي��ا 
تشترك  التي  إي��ران،  مع  مصالح  لروسيا  لكن  كبيرة.  اقتصادية 

معها في تفضيل العالم متعدد األقطاب.
وثمة مناورات روسية: وقف السالح إليران مقابل وقف نشر 

الصواريخ األميركية في أوروبا الشرقية.
ولقد جتاوز البلدان أزمة جورجيا التي تورطت فيها إسرائيل، 
جتاوزها  ميكن  معيقات  وثمة  بينهما،  املتبادلة  احل��اج��ات  بسبب 
وب��ي��ع روسيا  للعرب،  ت��ي��ار روس���ي ص��دي��ق  منها وج���ود  أي��ض��ًا، 

السالح ألعداء إسرائيل، ووجود أقلية مسلمة.

النتيجة
نظرت إسرائيل شرقًا، إلى الدول التي متتلك قدرات اقتصادية 
وب��ش��ري��ة وع��س��ك��ري��ة، ك��ج��زء م��ن نظرتها ل��ل��وص��ول إل���ى خ��ارج 
الغالف العربي العدائي، واختراق األمن القومي، وملنع وصول 

السالح غير التقليدي ألعدائها، وكجزء اقتصادي، وإذا تذكرنا 
أن إسرائيل تبيع السالح للهند وهذه الدول باملليارات، فإن ذلك 

سيعني إلسرائيل الكثير.
هل جنحت إسرائيل في بناء حتالف مع قوى صاعدة، بحيث ال 
تعتمد على حتالف إستراتيجي أحادي مع الواليات املتحدة؟ هذا 

كان هدفها األساس.
اقتصاديا،  قوتني  دولتني-  مع  اجلديدة  الليبرالية  استغالل  أما 

كالهند والصني، فهو يأتي في املقام الثاني.
اللحظة، أن إسرائيل جنحت في احتواء  لكن يبدو حتى هذه 
البرنامج النووي اإليراني، من خالل عالقتها مع روسيا والصني 

والهند، وإن لم يذكر الباحثان ذلك.
دول  خ��ص��وص��ًا  ال��ع��رب��ي��ة،  ال���دول  ستفعله  ال���ذي  م��ا  واآلن، 
ال���ط���وق؟ وم���ا امل����دى ال����ذي س��ت��ت��ط��ور ف��ي��ه ال��ع��الق��ات اخل��ارج��ي��ة 
إلسرائيل؟ وهل بقي للدول العربية مجال ملواكبة القوى الصاعدة 
إلى  للوصول  إستراتيجية،  باجتاهات  معها  عالقاتها  وتوظيف 
استحقاقات  دف��ع  على  إلجبارها  إسرائيل  م��ع  عسكري  ت���وازن 

العملية السياسية؟ وما الذي يتم في السّر والعلن؟.
تلك أسئلة على صناع القرار العرب أن يهتموا بها.

لكن جنحت  م��ع��ق��دة،  أص���اًل  ال��دول��ي��ة  ال��ع��الق��ات  أن  صحيح 
إسرائيل في اختيار أسلوب العزف مبا يوافق حلنها األساس: أمنها 
العرب  ظل  فيما  املتبادلة،  املصالح  من  وانطالقها  ووج��وده��ا، 

أسرى أحالمهم القدمية التي ترهلت على السطح الدبلوماسي.

في التأطير النظري 
اخلارجية  للسياسة  العامة  واحمل���ددات  النظري  التأطير  ج��اء 

اإلسرائيلية في الفصل األول.
ويبدأ مبقدمة عن السياسة اخلارجة بشكل عام، وبيان أهدافها 
في "حتقيق األمن القومي واالستقالل الذاتي والتنمية االقتصادية 
وال��رف��اه��ي��ة ل��ل��م��واط��ن��ني، ف��ض��اًل ع��ن ت��وس��ي��ع دائ����رة األص��دق��اء 
واحللفاء، وتضييق دائرة اخلصوم واألعداء". ثم عّرج الباحثان 
على أثر أحداث أيلول 2001 على "إعادة هيكلة األطر النظرية 
توجهات   4 واستعراض  ال��دول��ي��ة".  العالقات  في  واملفاهيمية 
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نظرية هي: الواقعية والواقعية اجلديدة التي تبحث في توزيع القوة 
واحلديث  اجل��دي��دة،  والليبرالية  والليبرالية  واملصالح،  واملنافع 

املعمق لتأثير املوجات الدميقراطية، واحلداثة االقتصادية.
وقد قاما بتفسير كل مدرسة ضمن سياقها التاريخي، وصواًل 

إلى الليبرالية اجلديدة.
قسماها  التي  اإلسرائيلية  اخلارجية  السياسة  تطور  رصدا  ثم 

إلى 3 مراحل هي:
أواخ��ر  حتى  ال��دول��ة  قيام  قبل  "الييشوف"  تبلور  ب��دء  م��ن    -1
بالدولة  االع��ت��راف  نطاق  توسيع  ال��ه��دف  وك��ان  الستينيات، 
ومحاصرة العرب، وضمان تدفق املهاجرين اليهود إليها كونها 

متموضعة في بيئة معادية لها.
هدفت  وقد   ،1967 حرب  بعد  والثمانينيات  السبعينيات    -2
الدولية  امل��ؤس��س��ات  ف��ي  العربية  الدبلوماسية  ص��ّد  إل��ى  فيها 
وفي  احملتلة.  األراض���ي  م��ن  باالنسحاب  املطالبة  ب��ق��رارات��ه��ا 
واالحت��اد  والهند  الصني  مع  عالقاتها  تعزز  ب��دأت  املرحلة  هذه 

السوفياتي.
اجلهود  انصبت  وفيها  الباردة،  احلرب  انتهاء  بعد  ما  مرحلة   -3
ال��دول  م��ع  الدبلوماسية  ال��ع��الق��ات  توسيع  على  اإلسرائيلية 
مع  ال��ص��راع  إنهاء  ومحاولة  ج��دي��دة،  حتالفات  وبناء  الكبرى 

العرب وفق الرؤية اإلسرائيلية.
تاريخيًا،  الثالث،  املراحل  احلديث عن  الباحثان  فّصل  وقد 
إسرائيل  سوقت  حيث  امل��ت��ح��دة،  ال��والي��ات  م��ع  العالقة  وب��ي��ان 
نفسها كذخر استراتيجي لها، وأهمية ضمان الهجرات اليهودية 

بهدف االستقرار وبناء جيش قوي.
الصهيوني  الدبلوماسي  التراث  نشوء  عوامل  استعرضا  كما 

ببعده اإلسرائيلي، وفيه إشارة لدور يهود العالم.
كتجليات  ليبرالية  النيو-  مفهوم  ُيقعدان  الباحثان  راح  ثم   
سياسية إسرائيلية، هدفت كما أسلفنا إلى "تذويب الصراع بداًل 
من حله جذريًا عبر مشاريع اقتصادية إقليمية مشتركة، مبساعدة 
ال��ع��امل��ي: االحت���اد األوروب����ي وأميركا  رأس��م��ال م��ن دول امل��رك��ز 

واليابان".

اإلسرائيلية  الدبلوماسية  انتهت  املستقبل،  ضمان  وبهدف 
هذه  ودور  والصني،  الهند  من  لكل  السريع  االقتصادي  للنمو 
الدول في الشرق األوسط وإفريقيا وآسيا الوسطى والقوقاز، وقد 
واالقتصادي،  السياسي  املنحى  بني  التحليل  في  الباحثان  زاوج 
وصواًل إلى التغيرات األخيرة، وعلى وجه اخلصوص عدم جناح 
فوز  والعراق،  أفغانستان  في  أميركا  تورط  الدمقرطة،  مشروع 
األصولية  احلركات  تأثير  زيادة  الله،  حزب  استعصاء  حماس، 
اإلسالمية، التعنت اإليراني ...ولم يغب عنها باملجمل أهمية 
القضايا األمنية في إسرائيل حتى ولو كانت على حساب السياسة 

الدبلوماسية. 
وب���ذل���ك ف��إن��ه��م��ا ف���ي اإلط�����ار ال��ن��ظ��ري رك����زا ع��ل��ى منطلق 
تطور  حلال  ث��م  ال��دول��ي��ة،  السياسة  ف��ي  النظرية  األط���روح���ات 
السياسة اخلارجية اإلسرائيلية، وفقًا لتطور حالة احلرب والسلم 
بني إسرائيل والدول العربية من جهة، وبني دول املركز )الواليات 
املتحدة( مع دول إقليمية كأفغانستان والعراق وغيرهما، وكيف 

بحثت إسرائيل عن حلفاء جدد؟
وأزع����م أن ال��ت��ن��اول ال��ت��اري��خ��ي ل��ت��ط��ور ال��س��ي��اس��ة اخل��ارج��ي��ة 
اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة أل��ق��ى ال��ض��وء ع��ل��ى ع��الق��ات��ه��ا م��ع ال����دول أك��ث��ر من 
أراها  والتي  اجلديدة،  الليبرالية  من  القادمة  النظرية  املنطلقات 
للنيوليبرالية  ك��ان  م��ا  مبعنى،  وح���رب.  سلم  م��ن  يجّد  مل��ا  كتابع 
 – العربية  العالقات  سطح  )وف��ي  العاملي  السطح  إل��ى  تظهر  أن 
ينكسر  ل��م  ول��و  السوفياتي،  االحت���اد  يسقط  ل��م  ل��و  اإلسرائيلية( 
العراق عسكريًا. لكن نظًرا إلى أن الباحثني أكادمييان فقد انطلقا 
من  تكون  أن  املمكن  م��ن  وال��ت��ي  النظرية،  التأطيرات  ه��ذه  م��ن 
أدوات التحليل، لكن ليست األداة الرئيسية، ودليل ذلك يكمن 
االحتالل  إدام��ة  في  ليبرالية  للنيو-  إسرائيل  استخدام  كيفية  في 
وشرعنة احلرب أيضًا، وعدم دفع استحقاقات السالم، وحصد 
الفائدة االقتصادية، فلها نصيب األسد. وبالطبع ميكن استخدام 
النيو- ليبرالية في حتليل عالقات إسرائيل مع القوى الصاعدة، 
كونها أيضًا قوى اقتصادية، فهي تريد االقتصاد القوي. لكن ما 
يؤرق إسرائيل فعاًل هو وجودها، وهذا له أدوات حتليل أخرى.
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مهند عبد احلميد  )*(

ت
اءا

وقر
ت 

بعا
متا

الكاتب: علي املقري/ شاعر وروائي ميني 
الناشر:  دار الساقي/ بيروت 

احلجم: 150 صفحة 

»ودخلت سنة أربع وخمسني وألف هجرية - 1644 ميالدية 
أمال وفجيعة«. جملة  توأمني:  لننجب  فيها حلما  تزوجت   ،-
ناظما  بأكملها، وتشكل  واحدة تكثف رواية »اليهودي احلالي« 
وغير  معلنة  مفتوحة  حرب  تدور  النهاية.  وحتى  البداية  من  لها 
تبدأ  حتى  فيها  جولة  تنتهي  أن  فما  والفجيعة،  األمل  بني  معلنة 

جولة أخرى أشد وقعا وتأثيرا. 
»اليهودي احلالي« عمل تراجيدي ينتمي للقرن السابع عشر، 
لكنه يبدو لقارئ القرن احلادي والعشرين حاضرا وفاعال، وهذه 

تراجيديا احلب الالمقدس

)قراءة في رواية »اليهودي احلالي«(

ثقافة  فيها  استحضر  الذي  اإلبداعية  املقري(  )علي  كاتبها  مأثرة 
حقبة من التاريخ وقام بتفكيكها ثم أعاد بناءها ضمن سرد أدبي 

فني شيق وجاذب، باالستناد إلى رؤية فكرية عميقة.  
احلاضر  وأج��وب��ة  بأسئلة  املاضي  وأج��وب��ة  أسئلة  املقري  رب��ط 
دون أن ينسى االنفتاح على املستقبل. وقد تناول  مبستوى فائق 
لها  التي تعرض  اجل��رأة، االضطهاد  والنبذ والتمييز والكراهية  
اليهود في تلك احلقبة، ويكشف في الوقت نفسه رفض الثقافة 
الديانتني  منتسبي  بني  املتبادل  االنكار  وحقيقة  لآلخر،  اليهودية 

)االسالم واليهودية( بصرف النظر عن ميزان القوى. 
اقتحم املقري جدار الكراهية من نقطة قوة حاسمة، هي قصة 
العشق بني فاطمة املسلمة وسالم اليهودي اللذين توحدا إنسانيا 
وثقافيا والذا بعيدا عن معمعان الصراع  الديني، وقدما نوعا من 
املصاحلة اإلنسانية الرفيعة التي لم متس املعتقد املقدس لكليهما، 
بل أبقته  مستقال في ما يشبه االستثناء في ذلك الزمان، وكأنهما 
فصال احل��ب ع��ن ال��دي��ن كما فصلت ال��دول��ة ع��ن ال��دي��ن. احلب  )*( كاتب فلسطيني- رام الله.              
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والتسامح والعدالة والسالم مذهب فاطمة، بطلة الرواية، الذي 
اليمنية   بالعامية  تعني  واحلالي  احلالي،  اليهودي   - سالم  اعتنقه 
مذهب  مستحيلة.   ح��ب  قصة  خ��الل  م��ن  ال��زي��ن«-  او  »املنيح 
كان  الديانتني،  أوس��اط  في  احلريق  أشعال  حبها  وقصة  فاطمة 
الزمان  قراء هذا  الزمان وفي  ترك بصماته في ذلك  الذي  األمل 
وإنسانيا  أخالقيا  يتفوق  األم��ل  ظ��ل  املتالحقة.  الفجائع  رغ��م 
التخلف  التي استمدت قوتها من  الفجيعة  وعقليا ومعرفيا على 
والتعصب والكراهية واالنعزال. احملبون توحدوا طوال الوقت 

والكارهون توحدوا ايضا ولكن في الزمن املريض. 
والتخلف  االض��ط��ه��اد  ليكشف  ال��ت��اري��خ  ف��ي  امل��ق��ري  ح��ف��ر   
وال��ت��ع��ص��ب، ول��ُي��ّع��رَف ف��ي ال��وق��ت ذات���ه ب��أش��ك��ال االح��ت��ج��اج 
احل��اض��ر  ل��الض��ط��ه��اد وال��ت��خ��ل��ف. وع��ن��دم��ا يختلط  وامل��ق��اوم��ة 
وأشكال  املاضي  وتخلف  اضطهاد  عناصر  وتتشابك  باملاضي، 
احلاضر  وتخلف  اضطهاد  بعناصر  ومقاومته،  عليه  االعتراض 
أمام  أننا  يعني  ذل��ك  ف��إن  عليه،  واالع��ت��راض  مقاومته  وعناصر 

عمل إبداعي حقيقي ومدهش.

ْم رَّ احلب املحُ
»أال يعلمونك يا يهوِدَي احلالي؟ قالت كلماتها بحنان وغنج 
لم آلفهما، وفاجأتني بقولها أنها ستبدأ منذ الغد بتعليمي القراءة 
بإعطاء  تبدأ  املسلمة  اليمنية  الشابة  فاطمة  سالم.  قال  والكتابة« 
صرت  اليهودي.  اليمني  الفتى  لسالم   والكتابة  القراءة  دروس 
ا ل م( أعجبني اسمي  اللوح )س  أتلقى دروسها،  كتبت على 
وهي تنطقه من شفتيها، كنت كمن يكتشف اسمه ووجوده ألول 
مرة، حفظت صوتها، كنت أردد  في بيتنا دروسها: )والشمس 
إذا  والليل  جاّلها،  إذا  والنهار  تالها،  إذا  والقمر  وضحاها، 
يغشاها...( )والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما 
قّلى...(. جن جنون االب اليهودي الذي كان قد قال لسالم: 
»تعلم القراءة والكتابة، ولكن حذار من تعلم دينهم وقرآنهم«. 
ُمنَِع سالم من  اليهودي.  احلي  فاطمة أشعل حريقا في  فعلته  ما 
غيابي،  الثامن من  اليوم  فاطمة، وفي صباح  بيت  إلى  الذهاب 
يقول سالم،  جاءت فاطمة إلى منزلنا! مع أن زيارة مسلمة الى 
احلي اليهودي كانت نوعا من املستحيل. خاطبت أبي قائلة: ما 

ْسَتُه هو علوم اللغة وهي دين وتاريخ وشعر وعلوم، وأضافت  َدرَّ
يوجد كتب كثيرة في بيتنا لو قرأها املسلمون سيحبون اليهود ولو 
قرأها اليهود سيحبون املسلمني، وأضافت لكم دينكم ولنا دين، 
نحن أبناء عم. كان لكالم فاطمة وقع السحر على األب الذي 
ق���ال:  »ك��الم��ك ي��دخ��ل القلب وي���زن ال��ع��ق��ل، وال أل��ف رجل 

مثلك، ما تريدينه اعمليه، علميه ما تريدين«. 
مل��اذا ال  وبعد سؤالها  ابن عمها،  من  ال��زواج  فاطمة  رفضت 
تتزوجني؟ أجابتني بطريقة أخرى، يقول سالم:  ناولتني كتاب 
)طوق احلمامة في األلفة واإلالف( إلبن حزم األندلسي. وقد 
حولني هذا الكتاب إلى كائن آخر. ال أستطيع أن أحيا بدونك 
قال سالم وهو يغادر منزلها. من قال أنك سوف حتيا بدوني أو 
بقدرتنا، ردت  إذا وثقت  أنني سوف أحيا بدونك، سنبقى معا 

فاطمة. 
إلى  قدمته  ك��ت��اب  ثنايا  ف��ي  ووضعتها  رس��ال��ة  فاطمة  كتبت 
لسوء  وي��ا  لكنه  أس��ب��وع،   خ��الل  عليها  ال��رد  منه  وطلبت  سالم 
طالعه اكتشفها بعد ثمانية أشهر:  جاء في الرسالة: »فكرت في 
حوادث الدهر ومواعظ التاريخ وجتارب الناس، في سن الثامنة 
عشرة يتقد الذهن ويقهر كل محال. بعد دراسة أقوال الشريعة 
أبو  ل��ق��راري اإلم��ام  ك��ان دليلي  اخ��ت��الف،  التي رأي��ت فيها بحر 
حنيفة الذي أبهجني بإجازته للمرأة البالغة الراشدة تزويج نفسها 
بدون وّلي أمر. وزادني املجتهد اللبيب بهاء الدين احلسن بن عبد 
الله الذي يجيز في تصاريحه املرسلة للمسلمة الزواج من يهودي 
أو نصراني. استنادا الى ذلك قررت الزواج منك إذا وافقت على 

ذلك، وفي هذه احلالة سننتقل للسكن بعيدا عن القرية.
لم تكن فاطمة  وطني بل هي بالنسبة إلي البديل من الوطن، 
العقل  يتالزم  عندما  معا  واجلسد  ال��روح  هي  أحالمي،  كل  هي 
فورا  وَقبَِله  فاطمة  بقرار  سالم  انبهر  واحلرية.  األم��ان  والرغبة، 
وهو في غاية الفرح والنشوة، واتفقا على مغادرة القرية في سرية 

تامة. 
توقفت فاطمة عند، جتربة الشاب املسلم »قاسم« ابن صالح 
املؤذن الذي وجد منتحرا حتت شجرة في الوادي وبجواره ترقد 
الشابة اليهودية »نشوة« ابنة أسعد بدون حراك، عاشقان انتحرا 
بسبب رفض أسرتيهما املسلمة واليهودية فكرة زواجهما. وجتربة 
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املسلم  »علي«  مع  هربت  التي  »ن��ش��وة«  شقيقة  اليهودية  »صبا« 
شقيق »قاسم« ابن امل��ؤذن.  صبا وعلي هربا ولم ينتحرا بعد أن 
قاسم  املنتحرين  للعاشقني  الفاجعة  التجربة  من  ال��درس  تعلما 

ونشوة. 
بدأت رحلة هرب فاطمة وسالم من قرية »ريدة« إلى صنعاء، 
والسالم  والتسامح  احل��ب  على  توحدا  عاشقني  جمعت  رحلة 
تشعر  ال  ألن��ه��ا  دائ��م��ا،  املبتهجة  فاطمة  وامل���س���اواة.  والتعايش 
روحها  رغبة  تخالف  ال  وألنها  ب��ه،  تقوم  عمل  أي  في  بخطيئة 
وعقلها، وكانت تعتقد ان من ليس لديه حلم فعليه أن ينتحر ، 
لكنها اكتشفت أن احلياة في شروط الصراع واالضطهاد واالنتقام  
هي بحد ذاتها احللم. وسالم  املتيم لالبد  بحب فاطمة، ميضي 
ن��داء  يلبي  واب��ي��ه،  أم��ه  م��وت  رغ��م  وال��ت��ف��اؤل  بالفرح  وهومفعم 
فاطمة بالقول، باسمك أبدأ وبه أنتهي يا سيدة اجلمال والكمال. 
بعد  صنعاء  في  اليهودي  سالم  خال  منزل  في  العاشقان  أقام 
رحلة املغامرة املمتعة والطويلة، تبادال فيها الغزل واحلب والشعر 
والغناء، وتبادال ركب احلمار جتاوزا لالعراف البالية التي حتظر 
على اليهودي ركب احلمار في حضرة املسلم.  أخفى سالم ديانة 
طويال  يستقرا  لم  لكنهما  فيطماء.  لتصبح  اسمها  د  وه��وَّ فاطمة 
وضعها  أثناء  فاطمة  م��وت  فاجعة  حتل  أن  قبل  املكان،  ه��ذا  في 
أشعر  ي��وم  أول  »ف��ي   : سالم  ق��ال  سعيد«.    « اجل��دي��د  للمولود 
قبرا، واحلياة  كلها  فاطمة بدت األرض  ب��دون  دون��ي،  أنني من 
كلها موتا، وتساءل، هل ميكن لروح تسكنها فاطمة أن تصاب 

باخلراب؟ وكيف لي أن أرمم إنشطار الروح وإنشقاق اجلسد«.
تقديرا  مسلمة،  فاطمة  ب��أن  وللحاخام   خلاله  سالم  اعترف 
مضض.  على  الدينية  لهويتها  سالم  إخفاء  قبلت  التي  لرغبتها 
نقلوا جثمان  التو،  فعلى  عليهم،  الصاعقة  وقع  وكان العترافه 
خارجها  إل��ى  بعيدا  اليهود  مقبرة  من  »الكافرة«  املسلمة  فاطمة 
خشية من »تدنيسها«. وعندما عاد سالم الى املنزل فتحت زوجة 
الى  مبالبسهما  ورم��ت  بجسدها،  مدخله  وس��دت  الباب  خاله 
الشارع قبل ان تقول »  اذهب عند أصحابك املسلمني وأعطهم 
إلى متشرد  ُطِرَد سالم شر طردة، وحتول  يربونه«.  املسلم  ابنك 
معه،  يتصرف  يعرف كيف  املولود حديثا، ال  ابنه سعيد  يحمل 
وال إلى أين يذهب. حاول البحث عن أخت فاطمة في صنعاء 

وعندما وجد منزلها بعد عناء وطول بحث، رفضت ان تفتح له 
الباب، فأخبرها من خلف الباب مبوت شقيقتها فاطمة، ورجاها 
بأن تأخذ طفلها وتعتني به، ردت عليه : فاطمة ماتت من زمان، 
ي���وم ت��زوج��ت م��ن ي��ه��ودي ورح��ل��ت م��ع��ه، ورف��ض��ت أن تأخذ 

الطفل، ألنه كما قالت، يتبع أباه اليهودي ابن اليهودي.
قرر سالم ان يذهب إلى مقر الوالي في محاولة النقاذ الطفل، 
ففوجىء ب��وج��ود »ع��ل��ي« اب��ن امل���ؤذن   ال��ذي ه��رب م��ع عشيقته 
»صبا« من »ريدة« حلماية حبهما وللحيلولة دون االنتقام. رحب 
علي بابن بلده املنكوب »سالم« واصطحبه الى البيت،  وتولت 

»صبا« عملية انقاذ الطفل اليتيم »سعيد«، وجنحت في ذلك.  

اضطهاد ال يرحم
دينية  ومؤسسات  ومسلمة  يهودية  عائالت  رفض  يعني  ماذا 
إنقاذ الطفل »سعيد« الذي ماتت أمه أثناء الوالدة؟ أقل ما يقال انه 
املجتمع  لنسيج  املهددة  املتوحشة  العداء  ثقافة  الفجيعة اآلتية من 

ووحدته وتطوره. 
سألني الطفل حسني ونحن نلعب سويا في احل��ارة، من أين 
أنتم؟ أجبت، من )ريدة( ..من هذي البالد قال سالم. صاح 
ح��س��ني : م��ش ح��ق اب����وك، ه���ذه ب��الدن��ا، أن���ت ي��ه��ودي ك��اف��ر، 
وأضاف أبي قال لي إن اليهود ال يحق لهم أكل احللوى العدنية. 
ح���وار الطفلني ح��س��ني وس��ال��م ف��ي احل�����ارة،  ه��و ام��ت��داد حل��وار 
الكبار. »متى ستخرجون من بالد العرب، أول كالم أسمعه من 
مؤذن القرية قال سالم. بعد أيام قالها، متى ترحلون إلى بالدكم 
.. انتم تقولون بيت املقدس، روحوا  إليها أو روحوا حتى إلى 

جهنم. 
ال يجوز لليهودي ركوب اخليل، وركب احلمار مشروط بأن 
ال مير اثناء ركوبه من أمام مسلم يكون جالسا، وال يسمح لليهود 
ببناء بيوت أكثر من طابق أو طابقني، ال يجوز لليهودي الزواج 
من مسلمة، وال ينطق اسم اليهودي إال بعد الدعاء أعزكم الله 
أراد  إذا  التوبة  قبول  عليه  كافر  واليهودي  ناقص،  انسان  وكأنه 
ينتهكوا  او  يعاقبوا  ان  املسلمون  يستطيع  اإلس���الم.  يعتنق  ان 
اليهودي  احل��ي  مسلمني  شباب  كمهاجمة   « اآلخ��ر  خصوصية 
وحتطيم جميع جرار النبيذ واخلمر. »شروط الذمة تكفل لليهود 
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غير  ان��ه  واالخ��ط��ر  التمييز.   قاعدة  على  املسلمني،  مع  العيش 
فيه كما  يعيش  الذي  للوطن  وبانتمائه  اليهودي  معترف مبواطنية 
ينتمي املسلم ويعيش في وطنه. سؤال الوطن هو األخطر الذي 

مت البناء عليه من املراكز والدوائر السياسية اخلارجية فيما بعد.
اللحظة األص��ع��ب ف��ي ح��ي��اة ي��ه��ود ال��ي��م��ن، ج���اءت ب��ع��د أن 
لم  انهم  بذريعة  القاسم(  بن  اسماعيل  )املتوكل  اإلم��ام  هدرهم 
يلتزموا بشروط الذمة التي تكفل لهم العيش مع املسلمني. جاء 
بظهور  اليهودية  الدينية  املؤسسة  اعتقاد  اإلمام  على خلفية  قرار 
اليهودية،  االح��الم  وحتقيق  اخل��الص  وبقرب  املخلص   املسيح 
احلاخام »شبتاي زئيفي« املسيح املخلص  بعث أحالمهم مجددا 
وقد  »للعودة«،   استعدادا  ممتلكاتهم  ببيع  فشرعوا  بأورشليم، 
ونقل  القصر  الستالم  االق��ط��ع«  »سليمان  بقيادة  مسيرة  نظموا 
وصلت  وعندما  تناقصت  املسيرة  ان  غير  اليهود!،  ال��ى  احلكم 
ملاذا  يشاركه.  شخصا  يجد  ول��م  وحيدا،  األقطع  دخ��ل  القصر 
»زئيفي«  املخلص  اعتنق   ومل��اذا  الطريقة،  بهذه  االح��الم  بعثت 
تتركها  أسئلة  املشاعر؟  وأج��ج  األح��الم  بعث  ان  بعد  اإلس���الم  
الرواية دون إجابة. لكنها حتدثت عن قيام أهالي كوكبان وشبام 
من املسلمني بهتك العائالت اليهودية وسلب ما معهم من األثاث 
الهدر زيادة اجلزية عشرين ضعفا،  واحللي واألموال. وتضمن 
فمات البعض باجلوع، وأسلم كثيرون خوفا من الهالك، وفوق 
اليمن وإزال���ة  ع��ن  اليهود  ب��إج��الء  يقضي  ق���رار  ذل��ك ص��در  ك��ل 
وأقيم  صنعاء  في  التاريخي  الكنيس  فدمر  الوجود،  من  كنسهم 
اإلجالء  ق��رار  تنفيذ  سياق  وفي  أنقاضه.  على  »اجل��الء«  مسجد 
جرى التراجع عن النفي واجلالء بعد ان قطع التنفيذ شوطا. لقد 
عانى اليهود في تلك الفترة أشكاال بشعة من االضطهاد والنفي 

والتشريد على يد حكام اليمن. 
نقل  عن  اليهود  حديث  مع  املترافقة  اليهودية  األح��الم  بعث 
إلى  وحتويلها  املساجد  ه��دم  م��ن  ذل��ك  سيتبع  وم��ا  لهم  السلطة 
ضدهم  بالتمييز  والتعهد  املسلمني،  على  اجلزية  وف��رض  كنس 
كان  هذا  كل  أورشليم«،  إلى  »العودة  رحلة  وبدء  املعاملة،  في 
الهستيريا. وال ميكن   التي أصابها نوع من  مبثابة هذيان الضحية 
للهذيان ان يبرر قرار الهدر واالستباحة والنفي. مفارقة احلدث، 
أن  ما تلفظ به اليهود كأقلية ال تستطيع أن تنفذه وال بأي حال، 

-زحف اليهود الى القصر الذي متخض عن بقاء الشخص الذي 
قاد املسيرة وحده!- مقابل ذلك قام حكام اليمن ومعهم األكثرية 
كم   يهودية.  م��أس��اة  ال��ى  اليهودي  الهذيان  بتحويل  اإلسالمية 
او  مواربة  دون  اليهود  اضطهاد  عرض  في  جريئة  الرواية  كانت 

تبرير!

مذهب فاطمة 
فاطمة،  هو  احلالي(  )اليهودي  رواي��ة  في  الفعلي  البطل  إن   

التي جتسد الوعي ومنظومة القيم التي أراد املقري أن يضيء بها 

امل��رأة هي  أن تكون  اليمن.  تاريخ  الدامس في حقبة من  الظالم 

الوعي األرقى واألهم،  وصانعة تغيير، تغيير الذات واآلخر، 

واملساواة،  والتعايش  والتسامح  للحب  داعية  فاطمة  تكون  أن 

فهذا  والتعصب،   واالن��غ��الق  والتخلف  لالضطهاد  وراف��ض��ة  

وفي  بل  املاضي  في  املتراصة  التخلف  جلبهة  اختراق  اكبر  يعني 

امتدادها الراهن. 

اإلط��الع، شغوفة  نهمة واسعة  فاطمة كقارئة  الرواية  قدمت 

العقل  تغلب  متنورة  وكمتدينة  عقالنية،  وكمفكرة  بالعلوم  

على  يشهد  ال��ت��راث،  ف��ي  وح��ي  متقدم  ه��و  م��ا  بكل  وتسترشد 

اتخاذ  في  اليها  استندت  التي  العقالنية  الدينية  املسوغات  ذلك 

متساوية  أن كل األرض سواء  ترى  فاطمة  كانت  ال��زواج.  قرار 

إلى  ال��وع��ي  نقل  يهمها   عليها.وكان  ال��ت��ي  اإلن��س��ان  ك��م��س��اواة 

املضطهدين، فاختارت سالم اليهودي »الزين«، الذي  اجنذبت 

واستعداداته  أهليته  واكتشفت  ال����ودودة،  العفوية  لشخصيته 

الفطرية للتطور، الذي  ترافق مع حبها له منذ اللقاءات األولى. 

في السنة الثانية صرت أجيد القراءة والكتابة باللغة العربية، 

االسالمي  والفقه  الفلسفة  في  مختصرة  مخطوطات  أقرأ  بدأت 

بوجود  أيضا  فوجيء  ال��ذي  سالم  يقول  والطب،  الفلك  وعلم 

أجادت  قد  فاطمة  وكانت  الكتب.  تلك  بني  اليهودية  األسفار 

اللغة العبرية في أقل من سنة، وطلبت أن تتعلم الشريعة اليهودية 

العربية.  املراجع  في  يكتب عنها  بينها وما  التوافق  لتعرف مدى 

فاطمة حولت سالم من فتى ال يعرف أكثر من اسمه واسم العائلة 
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والقرية الى شخص مثقف وفي مدى زمني قصير نسبيا. القدرة 

ال��ذات. تلك  تغيير  بالقدرة على  الصلة  تغيير اآلخر وثيقة  على 

أبيه  ثقة  كسب  وف��ي  سالم  تغيير  ف��ي  جنحت  التي  فاطمة  م��أث��رة 

اليهودي الذي يخشى اآلخر والذي لم يعد يحمل اية كراهية جتاه 

املسلمني منذ مجيء فاطمة الى بيته في احلي اليهودي وقولها لهم 

: »انتم أبناء عمومتنا وأحبتنا في الله وجيراننا«. وحفزت فاطمة 

اليهود للبدء  بتعلم اللغة العبرية والتخلص من االمية التي كانت 

سائدة في أوساطهم.   

 ي��ق��ول س��ال��م : ع��ن��دم��ا م���ات ال��ك��ل��ب ال���ذي ك���ان يرافقني، 

أهدتني فاطمة كتاب » فضل الكالب على كثير ممن لبس الثياب« 

 « و  ال���رازي«  بكر  ألب��ي  »رسائل   : كتب  وأعطتني  للمرزباني. 

بشعراء  يعرف  الكتاب   هذا  الثقاة«  اليهود  شعراء  من  الطبقات 

العصر  السابقة لإلسالم وحتى  العصور  بالعربية منذ  يهود كتبوا 

العباسي.  بدأ سالم مرحلة املتعة في القراءة. قرأت بتزكية من 

فاطمة »الفصل في امللل واألهواء والنحل« البن حزم االندلسي 

االصنام«  »عن  وكتاب  للشهرستاني،  والنحل«  »امللل  وكتاب 

الب���ن ال��ك��ل��ب��ي، و«ن���ص���وص احل���ك���م« الب���ن ع���رب���ي، و«دي�����وان 

احل����الج«، إض��اف��ة )ل��ل��ق��رآن (. وم���ن خ���الل ال���ق���راءة أصبحت 

أكتشف من أكون ومن سأكون. 

العبرية لفاطمة، قدم لها   وبدوره شرع سالم بتقدمي الكتب 

كتاب » طلب احلكمة » عن فلسفة ابن رشد ل يهوذا بن سليمان. 

الشنبري  لسالم  واألن����وار«  الشموس   « العبري  الشعر  وك��ت��اب 

ما  هو  باليهودية  يربطني  ما  »اصبح  املتصوف.  اليهودي  الشاعر 

املزامير  في  وحكاياته  احلب  وبأناشيد  الشنبري  بقصائد  يربطني 

صفتهم،  ع��ن  التخلي  أستطيع  ال  ال��ذي��ن  وب��ال��ي��ه��ود  واالس��ف��ار 

اليهودي  حاييم  املغني  س��ال��م.  ي��ق��ول   «  ... حاييم  وباملغني 

للسكن  للمسجد والذهاب  املجاور  تغيير سكنه  الشهير، رفض 

يطرب  ال��ذي  الشجي  امل���ؤذن  ��ه��ًا بصوت  َت��َولُّ اليهودي  احل��ي  ف��ي 

القلب، حاييم ال ينام قبل أن يسمع تسابيح الفجر.  

عربي«  اب��ن  الدين  »محي  عن  فاطمة  روتها  حكاية  تذكرت 

ُتِخْف أحدًا. يقول سالم : »إذا أردت أن ال َتخاف أحدا، فال 

وتأمن من كل شيء إذا َأِمن منك كل شيء« هذا هو سر األمان في 

النفوس عند الشيخ األكبر، الذي شاهد قطيعا من حمر الوحش 

ترعى، وكان ابن عربي مولعا بصيدها، لكنه يومها جعل من قلبه 

أن ال يؤذي واحدا منها بصيد، وعندما أبصرها احلصان الذي هو 

وصل  أن  إلى  بيده  رمحه  وبقي  عنها،  فمسكه  اليها  َه��َس  راكبه 

إليها ودخل بينها، ورمبا مر سنان رمحه بأسنمة بعضها وهي في 

املرعى، فما رفعت رؤوسها وال فزعت أو هربت حتى جتاوزها، 

نفسه  ال��ذي كان في  األم��ان  الوحش  نفوس حمر  فقد سرى في 

لهم«.

استقطابان 
استوعبت  التي  العميقة  اإلنسانية  والثقافة  واحلرية،  احلب، 

والتعايش  التسامح  ثقافة  التراث،  في  وجمالي  حي  هو  ما  كل 

والتعاون من موقع املساواة، إنها قصة حب فاطمة وسالم التي 

انبعثت من على رافعة الثقافة االنسانية، كانت مبثابة بقعة ضوء 

ساطعة، ظلت عصية على االنطفاء، وشكلت عنصر استقطاب 

بعيدا عن اخلداع   الوضوح  امتلكوا  من نوع جديد،  وأشخاص 

واخللط واملواربة.  استقطاب بدأ  في املاضي ويصلح للحاضر، 

واملؤسسات  احلكم  نظام  ومصالح  الكراهية  ثقافة  وأن  سيما 

ووظفتهما  البشريتني،  الكتلتني  امل��اض��ي  ف��ي  وح���دت  الدينية 

القرن  ف��ي  ف��ي خدمة مشاريع االس��ت��ب��داد وجت��دي��د االض��ط��ه��اد.  

الصهيونية في  انظمة حكم  عربية مع احلركة  العشرين توحدت 

اقتالع اليهود من أوطانهم في أكثر من بلد عربي لدعم املشروع 

الكولونيالي اجلديد. االقتالع كان يستند الى ثقافة عدم االعتراف 

مبواطنة اليمني والعراقي واملصري واملغربي و و .. من منتسبي 

الديانة اليهودية. وسؤال متى ستخرجون من بالد العرب؟ ظل 

يتدحرج منذ القرن السابع عشر وصوال الى القرن العشرين.     

املؤذن  أن  املؤكد  اليهودي شمعون«، صار من  »الساحر  ُقتَِل 

ونشوة،  قاسم  انتحار  وراء  أن��ه  العتقادهما  بقتله  قاما  وأسعد 

التوحد هنا يأتي بني املسلم واليهودي من موقع الكراهية والشعور 

ومسلمون  يهود  »اجتمع  آخ��ر،  مشهد  وف��ي  امل��ت��ب��ادل.  ب��اخل��زي 
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لينفذوا حد الزنى برجم امرأتني يهوديتني باحلجارة حتى املوت، 

الرجم، واحدة  او  ال��زواج  بني  ُخيٍْرَن  بائعات هوى،  كن ثالث 

منهن تزوجت، اجلميلة رفضت الزواج وفضلت الرجم على أن 

ميتلكها زوج، وكذلك املرأة األخرى«. لكن موت اجلمال الفاتن 

السواء،  على  ومسلمني  يهود  لشباب  مؤملا  كان  وحشية  بطريقة 

كزناة  اجلميلة  امل��رأة  مع  يرجموا  أن  وطالبوا   اجلمال،   وحدهم 

ولم يستجب لهم. 

وال��س��الم،  والتسامح  والتعايش  واحل���ب  احل��ري��ة  استقطاب 

الذي جسدته فاطمة وحافظ عليه سالم وآخ��رون، وحده ميلك 

احلياة ويحرر البشر من االضطهاد والعبودية مبختلف أشكالها. 

واستقطاب الكراهية الذي جسده االمام املتوكل وشبتاي زئيفي 

والقاضي أحمد بن صالح  واملؤسسة الدينية املتطرفة. استقطابان 

ال يزاالن يفعالن فعلهما ويتبادالن األدوار، الفلسطيني يتحول 

االضطهاد  غير  تنتج  ال  الكراهية  ثقافة  الضحايا.  ضحية  ال��ى 

احلرية  ثقافة  وحدها  سالما.  ذلك  أسمت  لو  حتى  واالستبداد 

السابع  القرن  في  فاطمة   بدأته  ال��ذي  االستقطاب  احل��ل.  متلك 

أمثال  وجود  رغم  ومعطل،  مثلوم  اآلن  وهو  رمزيا،  كان  عشر 

فاطمة وسالم باآلالف.

أمامي  وجدت نفسي أمضي في اجتاهها، وفي اجتاهها ليس 

وأن��ا  وسعيد  فاطمة  ضدنا  خطيئة  ب��أي  ق��ام  م��ن  مسامحة  س��وى 

فاحلب واملسامحة والسالم هو طريق فاطمة. 

مفتوحني  قبريهما  وجدنا  فاطمة،  جند  لم  كما  سالم  جند  لم 

ال  ن��اس،  وال  بهما  تقبل  أرض  ال  كيف  رفاتهما.  من  وخاليني 

أحد، ال أرض وال أحد، ال أحد هنا هناك، هناك هنا، ال أدري 

اليهودي احلالي وفاطمة لم يجتمعا حتى في مقبرة واحدة، كيف 

وال  قبر  بال  الريح  في  هكذا  الريح!  في  وت��ذر  عظامهما  تطحن 

وطن. أخبرونا أن سعيد ذهب وبيده صرة نحو الشرق، آخرون 

قالوا نحو الغرب، البعض ظن أنه اجته شماال، فيما أكد غيرهم 

ذلك  غير  ذل��ك،  غير  اعتقدوا  قليلون  اجلنوب،  نحو  مضى  أنه 

متاما.
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قة
وثي

أمر االعتقال اإلداري

مُتّكن التشريعات العسكرية التي تسري على األراضي احملتلة 
وبدون  اتهام  الئحة  تقدمي  بدون  إداري-  بأمر  الفرد  اعتقال  من 
م��رارا  األم��ر  ه��ذا  متديد  ميكن  أش��ه��ر.   6 أقصاها  مل��دة  محاكمة- 
وتكرارا )ولستة أشهر إضافية في كل مرة( بدون حتديد حد أقصى 
لفترة االعتقال. عمليا ميكن حبس كل شخص لسنني طويلة )وهو 
ما يحصل بالفعل( بدون أن يحظى مبحاكمة ُمنصفة، وبدون أن 
تخضع الشبهات ضده الختبار قضائي، وبدون أن يتوافر له احلق 

األساس في الدفاع عن نفسه أمام هذه الشبهات.
بحسب  يجري  الغربية  الضفة  في  اإلداري��ة  االعتقاالت  تنفيذ 
املواد 284-294 ملرسوم حول تعليمات األمن ]صيغة مدمجة[ 

االعتقاالت اإلدارية وأوامر اإلبعاد 

اإلدارية في املناطق احملتلة
)صادرة عن »جمعية حقوق املواطن«- نيسان 2012(

مبثابة  هو   العسكري  )املرسوم   )1651 رقم  والسامرة-  )يهودا 
التشريع في األراضي احملتلة(. 

مينح هذا األمر القادة العسكريني في الضفة الغربية صالحية 
معقول  "أس�����اس  ي��ت��وّف��ر  ع��ن��دم��ا  إداري  اع��ت��ق��ال  أم���ر  إص�����دار 
لالفتراض بأن دوافع أمن املنطقة أو أمن اجلمهور يستوجبان أن 
يوضع فالن في املعتقل". على الرغم من واجب اقتياد معتقل 
االعتقال  على  للمصادقة  عسكري   قاض  أم��ام  للمثول  إداري  
بداية االعتقال(، كما سنعرض الحقا،  أيام من  ثمانية  )خالل 
فاحلديث ال يدور على إجراء قضائي ُتثبت فيه تهمة املشبوه، بل 
على إجراء يشكل "رقابة قضائية"، حيث حُتجب غالبية املواد 
التي تثبت التهمة عن املعتقل ومحاميه، وال مينح املعتقل فرصة 
حقيقية للدفاع عن النفس. ميكن االستئناف على قرار القاضي 
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الذين  املعتقلون  يستطيع  العسكرية.  االستئناف  محكمة  في 
للمحكمة  التوجه  العسكري  اجلهاز  في  اإلج���راءات  استنفدوا 
تتدخل  ال  العليا  احملكمة  أن  إل��ى  تشير  التجارب  لكن  العليا، 

عامة في هذه القرارات.
احملتلة  األراض��ي  على  يسري  ال��ذي  الدولي  القانون  بحسب 
ثمة حظر مطلق على االعتقاالت التعسفّية. وبسبب االنتهاكات 
القاسية حلقوق اإلنسان الكامنة في استخدام االعتقاالت اإلدارية 
قاسية  قيودا  الدولي  القانون  فقد وضع  استخدامها  إساءة  وخطر 
املثال، ال يجب استخدامها إال  على تطبيقها. هكذا على سبيل 
في احلاالت االستثنائية واملتطرفة للغاية، ويفترض أن تخدم غاية 
"وقائية" فقط- أي أن تقي من خطر كبير وفوري لألمن، والذي 
يشكل املعتقل مصدرا له- ويحظر استخدامها كنوع من العقاب 

على نحو قاطع.
م��ا رهن  ل��وض��ع شخص  ث��ّم��ة صالحية  ف��ي إس��رائ��ي��ل ك��ذل��ك 
)ومصدرها  الصالحية  ه��ذه  تكريس  ج��رى  اإلداري.  االعتقال 
القوانني االنتدابية( في العام 1979 في قانون صالحيات حاالت 
الطوارئ )االعتقاالت(، 1979. ال يسري هذا القانون إال عند 
اإلعالن عن حالة الطوارئ في الدولة، لكن هذه اإلعالن ساري 
املفعول منذ قيام الدولة. بحسب القانون اإلسرائيلي يحق لوزير 
الدفاع أن يأمر باعتقال شخص ما ملدة 6 أشهر، إذا ما توفر لديه 
"أساس معقول لالفتراض بأن دوافع أمن الدولة أو أمن اجلمهور 
الوضع في األراضي احملتلة،  تستلزم هذا األمر". على عكس 
ثمة واجب في إسرائيل إلحضار املعتقل للمثول أمام قاض مدني 
آخر  واج��ب  وثمة  ساعة،   48 خالل  املركزية(  احملكمة  )رئيس 
لفحص مواصلة االعتقال بعد مضي 3 أشهر. ميكن االستئناف 

على قرار احملكمة املركزية للمحكمة العليا.

أمر التقييد اإلداري
بحسب القانون الذي يسري في األراضي احملتلة ميلك القائد 
العسكري صالحية إصدار سلسلة من األوامر اإلدارية التي حتظر 
منطقة  في  مكوثه  تقييد  أو  معينة  منطقة  دخ��ول  ما  شخص  على 
محددة، وذلك بدون الرجوع إلجراء جنائي ضد هذا الشخص. 
هذه األوامر التي يفترض فيها أن تشكل وسيلة "وقائية" وليس 

األم��ن  تعليمات  ح��ول  م��رس��وم  ف��ي  تسويتها  ج��رت  "عقابية"- 
ونظم الدفاع )حاالت الطوارئ(. 

في  العسكري  القائد  مينح  األم��ن  بتعليمات  املتعلق  امل��رس��وم 
األراضي احملتلة صالحية واسعة إلصدار "أوامر تقييد" وأوامر 
لدوافع  ض��روري  "األم��ر  ب��أن  يعتقد  عندما  أخ��رى  خاصة  رقابة 
األمن امللّحة". على سبيل املثال يستطيع القائد العسكري )قائد 
الغربية( منع شخص  الضفة  الوسطى في حالة  العسكرية  املنطقة 
معينة،  منطقة  في  بالبقاء  ومطالبته  معينة،  منطقة  دخ��ول  من  ما 

ويستطيع فرض اإلقامة املن�زلية عليه، وغير ذلك.
ميكن االستئناف على قرار القائد العسكري بإصدار أمر تقييد 
أو أمر رقابي أمام جلنة استئناف تابعة للجهاز القضائي العسكري. 
لكن احلديث يدور على إجراء يرتكز - كسواه- على مواد سرية 

ال يستطيع املشتبه االطالع عليها.

ـــن؟- حــجــم االعــتــقــاالت  كـــم؟ وضـــد م
واألوامر اإلدارية

الفلسطينيني  آالف  اعُتقل  هذا  يومنا  وحتى   1967 العام  منذ 
ب��أوام��ر اع��ت��ق��ال إداري����ة ل��ف��ت��رات ت��ت��راوح ب��ني ع���دة أش��ه��ر وع��دة 
س��ن��وات. ُس��ّج��ل ال��ع��دد األك��ب��ر م��ن االع��ت��ق��االت اإلداري���ة خالل 

االنتفاضة األولى. 
خ���الل االن��ت��ف��اض��ة ال��ث��ان��ي��ة وص���ل ع���دد امل��ع��ت��ق��ل��ني اإلداري����ني 
الفلسطينيني في بعض األشهر إلى أكثر من ألف معتقل. تراجعت 
هذه األعداد بعد انتهاء االنتفاضة، لكنها تشهد ارتفاعا وتراجعا 
خالل العام. في العام 2011 وصل معدل املعتقلني اإلداريني في 
كل شهر إلى حوالي 250 معتقال. في السنوات األخيرة تتراوح 
فترات االعتقال بني ثالثة أشهر وثالث سنوات. على سبيل املثال 
العام  من  األول  كانون  شهر  في  اإلداري���ني  املعتقلني  ع��دد  وص��ل 
مصلحة  حولتها  التي  البيانات  بحسب  معتقل   309 إلى   2011
بتسيلم. ومن بني هؤالء مكث 60 معتقال  منظمة  إلى  السجون 
فترات تتراوح بني عام وعام ونصف عام، وقضى 15 منهم في 
عام.  ونصف  وعامني  عام  ونصف  عام  بني  تتراوح  فترة  املعتقل 
يقبع أحد املعتقلني في احلبس اإلداري لفترة تزيد عن 5 سنوات 

من دون أن يقدم للمحاكمة.
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في أوقات متباعدة نسبيا يفرض اعتقال إداري على إسرائيليني 
يدور  بتسيلم،  منظمة  بيانات  وبحسب  احملتلة.  األراض���ي  في 
احلديث على 9 إسرائيليني من سكان املستوطنات الذين اعتقلوا 

إداريا على امتداد السنني لفترات وصلت حتى 6 أشهر.
وبحسب بيانات قدمها املتحدث باسم اجليش جلمعية حقوق 
األراض��ي  ف��ي  والتقييد  الرقابة  أوام���ر  استخدام  املواطن يقتصر 
العام  ف��ي  اجل��ي��ش  أص���در  وق��د  ف��ق��ط.  اإلسرائيليني  على  احملتلة 
َو 3 في  العام 2010،  أم��را كهذا، وأص��در 4 في   11 ،2011

العام 2009.  

أين تكمن املشكلة: انتهاك
خطير حلقوق اإلنسان وملبدأ سلطة القانون

ال���ف���رد ألش��ه��ر  مُي���ّك���ن االع��ت��ق��ال اإلداري م���ن س��ل��ب ح��ري��ة 
اإلنسان  حلقوق  خطيرا  انتهاكا  ويشكل  محاكمة،  بدون  طويلة 

األساسية، وفي مقدمتها احلق في احلرية والكرامة.
أم��ام  للمثول  اإلداري����ني  املعتقلني  إح��ض��ار  م��ن  ال��رغ��م  على 
لكن  اعتقالهم،   على  القضائية  الرقابة  إج��راء  وممارسة  ق��اض، 
املعتقل ال مُينح فرصة حقيقية للدفاع عن نفسه أو تفنيد االدعاءات 
ضده وذلك ألن املواد التي يستند عليها االعتقال تبقى سرية، وال 

ميكن للمعتقل أو محاميه اإلطالع عليها. 
في الكثير من احلاالت ال يجري حتى إبالغ املعتقل بالشبهات 
العينية ضده. في هذه الظروف ال يشكل إجراء الرقابة القضائية 
القضاة  أكثر  يتمكن حتى  االعتقال، وال  لقانونية  ضمانة حقيقة 
إنصافا من حتقيق العدالة. إجراء الرقابة القضائية في هذا السياق 
إجراء  تطبيق  من  متّكن  التي  الضمانات  من  األدن��ى  للحد  يفتقد 
يدور  احلديث  ب��أن  التشكيك  حد  األم��ر  ويصل  سليم،  قضائي 

على »إجراء قضائي«. 
باإلضافة إلى ذلك، وبحسب القانون العسكري الذي يسري 
على الفلسطينيني في األراضي احملتلة ال مُتارس الرقابة القضائية 
احلبس  من  أي��ام   8 مضي  بعد  إال  اإلداري  احلبس  على  األول��ى 
العادي  اجلنائي  اإلج��راء  في  يحصل  كما  ساعة   24 بعد  وليس 
خالل  يحصل  كما  ساعة   48 مضي  بعد  حتى  )أو  إسرائيل  في 

االعتقال اإلداري في إسرائيل(.

إبعاد شخص ما أو تقييد تنقله بأمر إداري وبدون محاكمة، 
وباالستناد إلى مواد سرية، ُيشكل وسيلة فرض فظة قد تنتهك 
واحل��ق  واحل��رك��ة،  التنقل  بينها: حرية  وم��ن  احل��ق��وق  م��ن  ع��ددا 
احلرية  في  واحل��ق  العمل،  وحرية  منصف،  قضائي  إج��راء  في 
وغير  اإلن��س��ان  وك��رام��ة  التعبير،  حرية  ف��ي  واحل��ق  الشخصية، 

ذلك.
تقييد  وأوام���ر  اإلداري���ة  االع��ت��ق��االت  )أي  الوسيلتان  تشكل 
التنقل اإلداري��ة( أداة »سهلة« بيد السلطات حلبس شخص ما أو 
تقييد تنقله، عندما ال تتوافر لديها أدلة مقبولة )أو أدّلة ترغب في 

الكشف عنها( إلثبات تهمته.
ُتشبهُه-  فيما   - اإلداري  احلبس  تشبه  اإلداري��ة  التقييد  أوام��ر 
فتح  وب��دون  الفرد،  ضد  اتهام  الئحة  تقدمي  ب��دون  تنّفذ  بكونها 
ترتكز  اإلداري��ة،  غ��رار االعتقاالت  حتقيق جنائي ض��ده. وعلى 
فيه  املشتبه  هذه األوام��ر على معلومات وأدل��ة سرية حُتجب عن 
وعن محاميه. في هذه الظروف - حتى لو توفرت فرصة شكلية 
إلسماع االدع��اءات أو االعتراض على القرار- يحرم الفرد من 
على  ال��رد  أو  ل��الدع��اءات،  جوهري  نحو  على  التطرق  إمكانية 

الشبهات.
حتى عند االلتماس للمحكمة العليا، متلك قوات األمن حق 
ادعاءاتها  إمكانية عرض  لها  امللتمس، وتتوفر  إخفاء األدلة عن 

من وراء األبواب املغلقة، أي بدون حضور امللتمس ومحاميه.
حق  وخطير  بالغ  نحو  على  السرية  األدل��ة  استخدام  ينتهك 
املساواة  غياب  ويعمق  منصف،  إج��راء  على  احلصول  في  الفرد 
االستخدام  هذا  ميس  القضائي.  اإلج��راء  في  والفرد  الدولة  بني 
ب��ق��درة ال��ف��رد ع��ل��ى ال��دف��اع ع��ن نفسه ف��ي م��واج��ه��ة االت��ه��ام��ات 
أعمال  العامة في اإلشراف على  باملصلحة  إليه، وميس  املوجهة 
السلطات. متّكن األدلة السرية الدولة من تنفيذ أفعالها بدون أن 
ما  بالضبط  وه��ذا  حولها،  تقارير  تقدمي  على  ُمجبرة  نفسها  جتد 

تقوم به الشرطة السرية. 
تنتهك هذه املمارسات مبدأ سلطة القانون، والشفافية، ومبدأ 
الفعل احلكومي. في  التمثيل، وذلك على نحو يقّوض شرعية 
على  الباب  يفتح  السرية  األدل��ة  استخدام  أن  ُنذّكر  املطاف  نهاية 
نحو  على  السلطة  متلكها  التي  القوة  استخدام  لسوء  مصراعيه 
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بالدميقراطية  يفترض  التي  األس��اس  مبادئ  فعلي  بشكل  يهدد 
في  الن��دوي  القاضي  أش��ار  وكما  عليها.  ترتكز  أن  اإلسرائيلية 
السابق: »ال ميكن تفنيد إدعاءات الطرف اآلخر إال عندما تكون 

معروفة؛ ال ميكن التجادل مع أبو الهول«.
 

القانون الدولي
تتناول املادة 78 من معاهدة جنيف الرابعة )والتي تسري على 
الضفة الغربية( حماية املواطنني خالل أوقات احلرب، وحتدد ما 
يلي:» إذا ما اعتقدت القوة احملتلة أن ثمة حاجة )لدوافع ضرورة 
األمن( التخاذ إجراءات أمنية جتاه احملميني، يحق لها في احلد 
األقصى أن تخصص لهم مكان سكن أو أن تعتقلهم«. بحسب 
في  إال  املتطرفة  الصالحية  ه��ذه  استخدام  ميكن  ال  امل��ادة،   ه��ذه 
احلاالت االستثنائية، عندما تتحقق دوافع أمنية ضرورية تنبع من 

اخلطر الفردي الكامن في الشخص املعتقل. 
ب��اإلض��اف��ة إل���ى ذل���ك ُي��ل��زم ق��ان��ون ح��ق��وق اإلن��س��ان ال��دول��ي 
إج��راء قضائي  بتوفير  )ويسري هو اآلخر في األراض��ي احملتلة( 
ال��ط��وارئ  ح���االت  ف��ي  حتى  ح��ري��ت��ه،  ُسلبت  م��ن  لكل  منصف 
في  مطلق  حظر  هو  التعسفي  االعتقال  حظر  واملؤقتة.  املتطرفة 
ال��ق��ان��ون ال��دول��ي، وي��س��ري ف��ي ك��ل وق���ت. اإلج����راء القضائي 

املنصف يشكل ضمانة ملنع االعتقاالت التعسفية.
االستخدام الواسع والروتيني لهذه األداة في األراضي احملتلة 
من خالل منع مطلق للحد األدنى من الضمانات املطلوبة لتحقيق 

اإلجراءات املنصفة ال يستوفي هذه املعايير.

قاض  أم��ام  للمثول  إح��ض��اره  قبل  أي��ام   8 مل��دة  املعتقل  سجن 
يتناقض م��ع م��ب��ادئ ال��ق��ان��ون ال��دول��ي األس����اس وي��ف��ت��ح ال��ب��اب 
للرقابة،  اخلاضعة  وغير  العشوائية  لالعتقاالت  مصراعيه  على 
وللتنكيل باملعتقلني، ويخل كذلك بالواجب الذي يلقيه القانون 
الدولي على الدولة بفرض الرقابة املطلوبة على اعتقال بني البشر 

بغية منع التعذيب.
املادة 49 من معاهدة جنيف حتظر »النقل القسري للمحميني، 
املنطقة  م��ن  احملميني  ط��رد  وك��ذل��ك  جماعات،  أم  ك��ان��وا  أف���رادًا 
املعتقلني  بسجنها  وإسرائيل  احملتلة«.  القوة  مناطق  إلى  احملتلة 

اإلداريني في مناطقها، تخالف تعليمات املعاهدة.
 وحتى لو كان الهدف املعلن من األوامر واالعتقاالت اإلدارية 
هو أن تشّكل وسيلة وقائية- أي التعامل مع اخلطورة الكامنة لدى 
شخص ما على أمن اجلمهور وليس معاقبته على أفعال املاضي- 
فإن هذه اخلطورة ُتستدل من شبهات سرية باحتمال القيام بأعمال 

جنائية.
ملراجعة  تخضع  ل��م  التي  الشبهات  أن  نتذكر  أن  املهم  وم��ن 
ال  وعليه  الصحة،  عن  عارية  تكون  قد  حقيقية  قضائية  ورقابة 

ميكن االفتراض بأن »املتهم« مذنب بالفعل. 
ال��ع��الم��ات  م��ن  ه��ي  اإلداري�����ة  التقييد  االع��ت��ق��ال وأوام����ر  إن 
العتقال  الدولة  بيد  القوة  ومنح  الشمولية؛  لألنظمة  الواضحة 
أشخاص أو فرض القيود عليهم، بدون احلاجة إلثبات تهمتهم 
من خالل إجراء منصف والئق، يفتح الباب على مصراعيه أمام 

قرارات خاطئة واستغالل خاطئ للصالحيات املمنوحة.
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استغالل حالة الضحية

تصحيح  الضحية-   سياسة  الكتاب:  اسم 
الظلم التاريخي في إسرائيل

املؤلفة: روت أمير
الناشر: ريسلينغ

عدد الصفحات: 318 صفحة

امل��ث��ي��ر للجدل  ال��ع��امل��ي  ال��ت��وج��ه  ي��ط��رح 
من  كجزء  تاريخي،  ظلم  تصحيح  بشأن 
نظرية  معضالت  اإلنسان«،  حقوق  »ثورة 
العدالة  الذي يخاطب  العدل  وفعلية بشأن 
األجندة  على  طرحها  مت  التي  االجتماعية 

العامة في إسرائيل، مؤخرا. 
ويتناول كتاب روت أمير حتليال معمقا 
املهاجرين  جت���اه  ال��ت��اري��خ��ي  للظلم  وم��ه��م��ا 

من  وال��ن��اج��ني  والفلسطينيني  وال��ش��رق��ي��ني 
احملرقة في إسرائيل، في سياق كولونيالي 
الكتاب  هذا  في  املؤلفة  وتركز  وسلطوي. 
على عدد من القضايا التي عصفت بإسرائيل 
في السنوات املاضية، وبينها قضية األطفال 
اليمنيني، وهم أطفال مهاجرون من اليمن 
اختفت آثارهم في مستشفيات إسرائيلية، 
األطفال  بأن  املستشفيات  إدارات  وادع��ت 
سرقتهم  متت  أن��ه  الحقا  تبني  لكن  توفوا، 
وقضية  للتبني.  يهودية  لعائالت  وُسلموا 
أخرى تركز عليها املؤلفة هي ترحيل سكان 

القريتني الفلسطينيتني إقرث وكفر برعم. 
جديدة  قضايا  على  أمير  ركزت  كذلك 
إسرائيل  في  الفالشا  املهاجرين  تبرع  مثل 
ب���ال���دم، ورف����ض ال��س��ل��ط��ات ل��ه��ذا ال��ت��ب��رع 
اإليدز.   على  احتوائه  من  التخوف  بادعاء 
وتناولت أيضا قضية التعويضات من أملانيا 

ملواطني إسرائيل الناجني من احملرقة. 
بأن  االستنتاج  إل��ى  امل��ؤل��ف��ة  وت��وص��ل��ت 
ال��ق��ض��اي��ا وغ��ي��ره��ا تشكل دل��ي��ال على  ه���ذه 
ال��ض��ري��ب��ة ال��ك��الم��ي��ة وت���ه���رب ال���دول���ة من 
من  ال��ت��ه��رب  وب��ال��ت��ال��ي  بالظلم  االع���ت���راف 

حتمل املسؤولية وتصحيح الظلم. 
أسئلة  وتتعالى من حتليل هذه احلاالت 
ثاقبة، كما يضع التحليل مرآة من شأنها أن 
ترغم املجتمع اإلسرائيلي على توجيه النظر 
بشاعة  فيها  تتكشف  قضايا  نحو  مباشرة 
وقسوتهما  اإلسرائيليني  واملجتمع  الدولة 

جتاه ضحايا الظلم. 
الكتاب:  يطرحها  التي  األسئلة  وب��ني 
املتصالح  غير  الضحية  مجتمع  مبقدور  هل 
أن يرى ما وراء معاناته؟ هل ينظر الضحايا 
على  ق�����ادرون  ه���م  وه���ل  مستقبلهم  إل���ى 

حالتهم  يقدسون  هل  أم  أساهم،  تخفيف 
تبرير  أج���ل  م��ن  وي��س��ت��خ��دم��ون��ه��ا  كضحية 
حتولهم إلى العدوانية؟ هل مبقدور الضحية 
وتصحيح  كضحية  حالتها  على  تتعالى  أن 

الظلم ؟
املجاالت  متعددة  نظرة  املؤلفة  وتطرح 
وثقافية  واجتماعية  سياسية  ج��وان��ب  م��ن 
التاريخي  الظلم  تصحيح  لسياسة  وقانونية 

في إسرائيل. 
قسم  رئيسة  هي  أمير  روت  والدكتورة 
ال��دراس��ات امل��ت��ع��ددة امل��ج��االت ف��ي الكلية 
ابن  م��رج  في  يزراعيل«  »عيمق  األكادميية 

عامر.

الهندسة تعكس األفكار

التخطيط،  املدينة؟  ملن هذه  الكتاب:  اسم 
املعرفة واحلياة اليومية

اسم املؤلف: طوبي بنستر
الناشر: هكيبوتس هميئوحاد

عدد الصفحات: 214 صفحة

التخطيط  معاني  الكتاب  ه��ذا  يتناول 
في  االجتماعية  القوى  وت���وازن  العمراني 
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في  ويبحث  مختلفة،  فترات  في  إسرائيل 
مكانة الهويات وأهميتها في عملية تصميم 
تعابير  عن  يبحث  كما  إسرائيل.  في  احليز 
اليومية في مبان، وكيفية حتليل هذه  احلياة 
التعابير، وما إذا كانت تعبر عن انقالب أو 

صراع أو معارضة أو احتجاج أو حاجة.  
بواسطة  املسائل  ه��ذه  الكتاب  ويتناول 
ال��ذي  اخلبير   – املخطط  نظر  وجهة  حتليل 
يصمم احليز املديني، مقابل شكل استيعاب 
في  واستخدامه  امُلصمم  للحيز  املجتمعات 
احلياة اليومية. ويبدو أنه توجد عالقة لهذا 
اإلسرائيلي،  بالتخطيط  النقدي  التحليل 
حاليا وأكثر من أي وقت مضى، على أثر 
االحتجاجات االجتماعية ضد أزمة السكن 
وغالء املعيشة، التي عمت  إسرائيل خالل 

الصيف املاضي. 
أنه  الكتاب  في  النقدي  التحليل  ويعتبر 
اخلبراء،  املخططني  رؤي��ا  بني  فجوة  توجد 
الذين ميثلون بقدر كبير األنظمة االجتماعية 
واالقتصادية والسياسية – الدولة أو البلدية 
ومشاعر  رغبات  وبني  احمللية،  السلطة  أو 
فإن  لذلك  ونتيجة  واملجتمعات.  االف��راد 
باالستناد  اليوم  تصميمها  يتم  )التي  امل��دن 
إلى املعرفة املهنية وحسب( هي في حاالت 
كثيرة حيز تسيطر عليه رؤية عصرية، لكنها 
اجتماعية  وف��وض��ى  ن��ظ��ام  ان���ع���دام  ت��خ��ل��ق 

وثقافية واقتصادية وسياسية. 
ويفتح هذا الوضع املجال أمام إجراءات 
مجاالت  واستخدام  احليز  لتصميم  محلية 
أن��واع  إل��ى  تستند  إج���راءات  املدينة، وه��ي 
مختلفة من املعرفة وإلى ممارسات تعبر عن 
القوى  ت���وازن  تتحدى  ومعارضة  ان��ق��الب 
املهيمنة  املهنية  املعرفة  إل��ى  وتستند  القائم 

على عملية التخطيط. 
وم��ؤل��ف��ة ال��ك��ت��اب، ال��ب��روف��س��ور طوبي 
اجلغرافيا  قسم  ف��ي  محاضرة  ه��ي  بنستر، 
وبيئة اإلنسان في جامعة تل أبيب، وترأس 
اإلقليمي«  والتعاون  الدبلوماسية  »معهد 
و«املختبر من أجل أبحاث التخطيط والبيئة 

واملجتمع«.     

غير  ــمــاعــي  االجــت ــام  ــظ ــن ال
الرسمي يشكل ميزة أساسية

والكود  االجتماعي  النظام  الكتاب:  اس��م 
غير الرسمي

امل���ؤل���ف: مت���ار رب���اب���ورت وأه��وف��ي��ا كهانا 
)حترير(

الناشر: ريسلينغ
عدد الصفحات: 610 صفحات

النظام  إن  الكتاب  ه��ذا  محررتا  تقول 
وتفكير  سلوك  أط��ر  يشمل  ال  االجتماعي 
وممارسات  مباني  أيضا  وإمنا  فقط،  جامدة 
وع����الق����ات ش��خ��ص��ي��ة وم��ؤس��س��ات��ي��ة غير 
رس��م��ي��ة. وم���ا ه��و غ��ي��ر رس��م��ي ال يشكل 
عنصرا اجتماعيا هامشيا أو سلبيا أو عفويا 

وإمنا هو ميزة اجتماعية أساسية. 
غير  االج��ت��م��اع��ي  ال��ن��ظ��ام  طبيعة  ل��ك��ن 
ال��رس��م��ي ف���ي ال��ت��رب��ي��ة وامل��ج��ت��م��ع حظيت 
ب���ع���ن���اي���ة ض��ئ��ي��ل��ة ف���ق���ط وان����ح����ص����رت ف��ي 
املقاالت  وت��ط��رح  واألب��ح��اث.  النظريات 
جديدة  تفكير  أط��ر  الكتاب  يتضمنها  التي 
ل��ل��ت��ح��ل��ي��ل االج���ت���م���اع���ي. ك���ذل���ك ت��ش��ي��ر 
مجموعة املقاالت هذه إلى القدرة الكامنة 
كأداة  الرسمي  غير  النموذج  استخدام  في 
حتليلية وإطار نظري وقاعدة جتريبية للبحث 
املاضي  ف��ي  وت��رب��وي��ة  اجتماعية  ن���واح  ف��ي 

واحلاضر واملستقبل. 
امل��ق��االت في  ك��ت��اب وك��ات��ب��ات  ويحلل 
الكتاب أنشطة وساحات عمل مميزة، مثل 
إنهاء املدرسة، رحلة، رقص...  مراسم 
احل��ري��دمي  مثل  اجتماعية،  وم��ج��م��وع��ات 
وخ��ري��ج��ي ح���رك���ات ال��ش��ب��ي��ب��ة ف���ي أم��ي��رك��ا 
ويتناولون  فلسطينيني.  وش��ب��ان  الالتينية 
ق��ض��اي��ا اج��ت��م��اع��ي��ة م��ت��ن��وع��ة م��ث��ل ال��دي��ن 
والدولة، واالندماج والشبيبة في إسرائيل 
والتربية على  احلياة،  وفلسطني، ومراحل 
القيم، واأليديولوجيا. وتكشف املقاالت 
ومجاالت  الرسمي  غير  ب��ني  العالقة  ع��ن 
والفلسفة  اإلنسان  مثل علم  متنوعة  معرفة 
النفس االجتماعي  ودراس��ة األدي��ان وعلم 

والتيارات املختلفة في علم االجتماع.  
م����ح����ررا ال���ك���ت���اب ه���م���ا ال���ب���روف���س���ور 
مت���ار رب���اب���ورت احمل���اض���رة ف���ي ق��س��م علم 
القدس،  العبرية في  االجتماع في اجلامعة 
وال��ب��روف��س��ور أه��وف��ي��ا ك��ه��ان��ا احمل��اض��ر في 
جامعة  في  والفلسفة  الكالسيكية  العلوم 

لندن.    
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الشريعة اإلسالمية
في إسرائيل

 – الشرعية  احملكمة  أم���ام  ال��ك��ت��اب:  اس��م 
في  املسلمات  ال��ن��س��اء  مكانة  ف��ي  حت���والت 

إسرائيل والشرق األوسط
املؤلف: ليئات كوزما )محررة(

الناشر: ريسلينغ
عدد الصفحات: 266 صفحة

تغيير  إمكانية  ف��ي  الكتاب  ه��ذا  يبحث 
في  للمسلمني  الشخصية  األح���وال  قانون 
إسرائيل. والسؤال املطروح في أساسه هو 
القانون الذي مت تشريعه في  »مل��اذا ال يزال 
نهاية عصر اإلمبراطورية العثمانية معموال 
مثل  دول  في  بينما  اليوم،  إسرائيل  في  به 
مصر واألردن واملغرب يخضع لنقاش عام 
وحتى أنه طرأت عليه تغييرات في العقود 

األخيرة؟«. 
ويتناول اجلزء األول من الكتاب تاريخ 
منذ  الشخصية  واألحوال  الشرعي  القانون 
يومنا  وحتى  العثمانية  اإلمبراطورية  فترة 
ه����ذا. وت��ب��ح��ث امل���ق���االت ف���ي ه���ذا اجل���زء 

مسألة ما إذا كان تغيير مكانة النساء يتطلب 
من  يتم  أن  يجب  أن��ه  أي  تشريعيا،  تغييرا 
فعال  تتغير  التي  احملاكم،  ممارسات  خالل 

في العقود األخيرة.  
ويتناول اجلزء الثاني من الكتاب مكانة 
تركيا وإيران واملغرب.  النساء في  ونضال 
وتكمن في نضال النساء في إيران واملغرب 
حت��ل��ي��الت ح��دي��ث��ة ل��ل��ش��ري��ع��ة اإلس��الم��ي��ة، 
وي���وج���د ف���ي ك��ل��ت��ا ال���دول���ت���ني رج�����ال دي��ن 
النضال في  يؤيدون مطالبهن. وحقق هذا 
املغرب اجنازات مهمة، لكن في املقابل مت 
زج قائدات النضال في إيران في السجن. 
الصراع  حلت  أنها  يبدو  التي  تركيا،  وفي 
بني الدين وحقوق النساء من خالل وضع 
دفعت  وال��ط��الق،  ل��ل��زواج  مدنية  ق��وان��ني 
رسمية  غير  مجاالت  إلى  الدينية  املؤسسة 
قران  بعقد  يتزوجن  الالتي  النساء  وأبقت 

ديني من دون حماية. 
وي��ش��م��ل اجل�����زء ال��ث��ال��ث م���ن ال��ك��ت��اب 
إلى  يتوجهن  الالتي  النساء  حول  مقاالت 
في  املطلقات  والنساء  الشرعية،  احملكمة 
وتعامل  إسرائيل  في  الفلسطيني  املجتمع 
ج��ه��از ال��ق��ض��اء اإلس��رائ��ي��ل��ي ح��ي��ال ت��ن��ازل 
ال���ورث���ة. وي��دق��ق  ف��ي  ن��س��اء ع��ن حقوقهن 
هذا اجلزء في مدى دفع التقاليد، سوية مع 
الشريعة وقوانني دولة إسرائيل، النساء إلى 

الهوامش االقتصادية واالجتماعية. 
يتضمنها  ال��ت��ي  امل���ق���االت  وم��ج��م��وع��ة 
مؤرخني  بني  تعاون  ثمرة  وه��ي  الكتاب، 
توفر  ال  ق��ان��ون،  وخ��ب��راء  اجتماع  وعلماء 
للبحث  اجت���اه���ات  ت��ف��ت��ح  وإمن�����ا  إج���اب���ات 
واالط�����الع. وت��ط��رح س���ؤاال ح���ول طبيعة 
ينبغي  الذي  والنموذجي  التشريعي  التغيير 

إجراؤه في إسرائيل من أجل تسوية مكانة 
النساء مع مبادئ املساواة النابعة من املواثيق 

الدولية التي وقعت إسرائيل عليها. 
م���ح���ررة ال���ك���ت���اب، ال���دك���ت���ورة ل��ي��ئ��ات 
الدراسات  كوزما، هي محاضرة في قسم 
اإلس��الم��ي��ة وال��ش��رق األوس���ط ف��ي اجلامعة 

العبرية في القدس. 

رؤية مختلفة للصراع

اسم الكتاب: ماذا حدث هنا؟
املؤلف: يغئال عيالم

الناشر: عام عوفيد
عدد الصفحات: 212 صفحة

ي���ق���وض ال���ب���روف���س���ور ي���غ���ئ���ال ع��ي��الم 
ه��ذا  يتضمنها  ال��ت��ي  السبعة  امل��ق��االت  ف��ي 
ال��ك��ت��اب امل���واق���ف األس��اس��ي��ة وي��ف��ن��د ع��دة 
التاريخ  ف��ي  كبير  بشكل  متجذرة  أساطير 
أن  املؤلف  وي��رى  والصهيوني.  اليهودي 
التاريخية  العالقة بني الصهيونية واليهودية 
ليست  إس��رائ��ي��ل  ودول����ة  الصهيونية  وب���ني 
إلى  الكثيرون  مييل  مثلما  وسهلة  بسيطة 
جوهرية  تناقضات  فهناك  اس��ت��ع��راض��ه��ا. 



124

ومن  التاريخية،  واليهودية  الصهيونية  بني 
اجلهة األخرى، ليس بإمكان الصهيونية أن 
حتوي كل الصيرورة اإلسرائيلية الرسمية، 
لكونها صيرورة مركبة ومنفتحة أكثر بكثير 
من تلك التي تستعرضها الرؤيا الصهيونية. 
وي����ج����ري امل����ؤل����ف ح���س���اب���ا ث���اق���ب���ا م��ع 
إلى  ويشير  التاريخ.  في  اليهودية  الطريق 
طريقها  ب��داي��ة  منذ  اخ��ت��ارت  ال��ي��ه��ودي��ة  أن 
الشعوب  باقي  عن  عزلتها  مهووسة  فكرة 
فحواها رفض احلاجة إلى وجود رسمي، 
األمر الذي حكم عليها باحلياة في الشتات 
واملعاناة املتواصلة. وشدد املؤلف على أن 
 2500 طوال  موجودة  دين  كأمة  اليهودية 
الشتات  عن  رغما  ليس  الشتات،  في  عام 

وإمنا بواسطة الشتات.   
السائد  امليل  عيالم  البروفسور  ويهاجم 
تيجان  بوضع  اإلسرائيليني  املؤرخني  لدى 
إسرائيل  حكومة  رئيس  رأس  على  وهمية 
ب��ش��أن رأي��ه  ب��ن غ���وري���ون،  األول، داف��ي��د 
متعلقة  وقضية  م��وض��وع  أي  م��ن  وم��وق��ف��ه 
ب��ن غ��وري��ون  ب��إح��ي��اء إس��رائ��ي��ل. ورأى أن 
التيجان،  ه��ذه  إل��ى  بحاجة  يكن  ل��م  نفسه 
الذين  هم  يبدو،  ما  على  املؤرخني،  لكن 
اح��ت��اج��وا إل��ي��ه��ا م���ن أج���ل احل���ص���ول على 

سيطرة على املادة التاريخية.
الكتاب،  ب��ه  يفتتح  ال���ذي  مقاله  وف��ي 
متوازنة  استعراض مراجعة  املؤلف  يحاول 
قدر اإلمكان للصراع اإلسرائيلي – العربي 
واجن����ازات دول���ة إس��رائ��ي��ل خ��الل سنواتها 
التي  ال��ص��ورة  وتتضمن  األول����ى.  الستني 
تبرز من ذلك أنها متفائلة رغم كل شيء. 
وي��ش��ي��ر امل���ؤل���ف ف���ي م��ق��دم��ة ال��ك��ت��اب إل��ى 
املعاني احلقيقية التي ينبغي نسبها إلى فكرته 

دول��ة  وج��ود  وجت��اه  الصهيونية  ظهور  جت��اه 
إسرائيل على حد سواء.  

تغييب جاسوس 
إسرائيل في القاهرة

اسم الكتاب: اجلاسوس املنسي – من أراد 
اجلاسوس   – الذاكرة  من  بينيت  مئير  محو 

الذي انتحر في القاهرة؟
املؤلف: شاؤول فيبر

الناشر: معاريف
عدد الصفحات: 144 صفحة

ف��ي إسرائيل  ال��ق��الئ��ل  إن  امل��ؤل��ف  ي��ق��ول 
ي���ت���ذك���رون ال���ي���وم م��ئ��ي��ر ب��ي��ن��ي��ت. وال��س��ي��رة 
القبض  أل��ق��ي  كجاسوس  تصفه  الصحافية 
عليه سوية مع شبان يهود عملوا في مصر في 
»العمل املشني«، وتعرض  ب�  ما يسمى  إطار 
ل��ل��ت��ع��ذي��ب وان��ت��ح��ر ف���ي زن��زان��ت��ه ف���ي سجن 
مصري. و«العمل املشني« هو اسم لعمليات 
إره���اب���ي���ة إس��رائ��ي��ل��ي��ة ف���ي م���ص���ر، مب��وج��ب 
بداية  في  اإلسرائيلي  الدفاع  وزير  تعليمات 
بنحاس الفون، حيث مت  سنوات اخلمسني 
وضع متفجرات في أماكن عامة في القاهرة 

أن��ه ال يوجد أم��ن في  إث��ارة انطباع  من أج��ل 
من  االنسحاب  بعدم  بريطانيا  إلقناع  مصر 

مصر بعد ثورة الضباط األحرار.
بينيت،  دف���ن  ف��إن��ه مت  ل��ل��م��ؤل��ف  ووف��ق��ا 
يوم  قبل  انتحر  الذي  اإلسرائيلي  اجلاسوس 
ك��ان��ون األول  ف��ي  ب��دء محاكمته  م��ن  واح���د 
العام 1954، ثالث مرات. في املرة األولى 
ايطالية بعدما مت نقل  مت دفنه سرا في مقبرة 
دفنه  مت  س��ن��وات  خمس  وبعد  إليها.  جثته 
في مراسم سرية، بهدف تشويش أية عالقة  
في  هرتسل«  »جبل  في  إسرائيل،  وبني  بينه 

القدس بعد إحضار رفاته من ايطاليا. 
 وي���رى امل��ؤل��ف أن ال��دف��ن ال��ث��ال��ث ك��ان 
دف��ن��ا ل���ذك���راه وه���و م��س��ت��م��ر ح��ت��ى ال��ي��وم. 
م��ن أن "مقاتلي  ال��رغ��م  أن��ه على  وأض���اف 
االستخبارات من أمثال ايلي كوهني )الذي 
رسمي  بتخليد  ح��ظ��وا  دم��ش��ق(  ف��ي  ُش��ن��ق 
البطولة  ت��راث  إل��ى ج��زء من  كبير وحت��ول��وا 
ف��ي دول���ة إس��رائ��ي��ل، ف���إن ذك���رى بينيت، 
ضابط االستخبارات الذي مت إلقاء القبض 
عليه  في مصر، اختفت في أعماق الوعي 

العام".  
صعود  وب��ع��د  أمل��ان��ي��ا  ف��ي  بينيت  وول����د 
فلسطني،  إل��ى  هاجر  احلكم  إل��ى  النازيني 
في  إس��رائ��ي��ل  لصالح  س��ري��ة  مبهمات  وق���ام 
وزود  وم��ص��ر.  وإي���ران  وايطاليا  بريطانيا 
بينيت االستخبارات اإلسرائيلية مبعلومات 
بشكل  إس��رائ��ي��ل  وس��اع��دت  القيمة  ب��ال��غ��ة 
"ك��ان  بأنه  بينيت  الكتاب  ويصف  كبير. 
وعمل  ومصر  إسرائيل  بني  بالسالم  يحلم 
لصالح الشعب املصري من خالل رؤيا بأن 

هذا هو مفتاح السالم بني الدولتني".   
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استمرارا   ليست  إســرائــيــل 
ليهود أوروبا

اس���م ال��ك��ت��اب: م���ارك أدمل����ان: م��ح��ارب، 
ثوري، إنسان

امل���ؤل���ف: ف��ي��ت��ول��د ب��ي��ري��س وك��اش��ي��ش��ت��وف 
بورناتكو

ترجمة عن البولندية: ميخائيل هندلزلتس
الناشر: يديعوت سفارمي

عدد الصفحات: 622 صفحة

ال��ك��ت��اب، احمل��رر  ت��س��اءل مترجم ه��ذا 
ميخائيل  "هآرتس"،  صحيفة  في  الثقافي 
ه��ن��دل��زل��ت��س: م��ن ه��و م���ارك أدمل����ان؟ مل��اذا 
يجب طرح سؤال كهذا في إسرائيل حول 
التمرد في غيتو وارسو؟ "سبب  أحد قادة 
ذلك بسيط، أدملان لم يكن صهيونيا. ولم 
يكن ثمة مكان له في الرواية التاريخية التي 

بناها مؤسسو دولة إسرائيل".
وكان أدملان أحد قادة منظمة "البوند"، 
وهي حركة آمنت بأنه يوجد مستقبل ليهود 
مستقبل  يوجد  وأن��ه  بلدانهم،  في  أوروب���ا 
العاملية  احل��رب  وبعد  الييديش.  للغتهم، 

اليهود  الكثيرون من  يبق  لم  الثانية، وفيما 
ال���ذي���ن ي��ؤم��ن��ون ب��أف��ك��ار "ال���ب���ون���د"، أو 
البقاء  أدملان قرر  بالييديش، فإن  بالتحدث 
التنظيم  ف��ي  رف��اق��ه  أن  رغ���م  ب��ول��ن��دا،  ف��ي 
ناشدوه  وارس��و  غيتو  في  السري  اليهودي 

بالهجرة إلى فلسطني.
ومحدثا  جراحا،  طبيبا  أدمل��ان  وأصبح 
في مجال جراحة القلب، وفي موازاة ذلك 
في  الشيوعي  ال��ن��ظ��ام  ض��د  نشاطه  واص���ل 
تأسست حركة "تضامن"  بالده. وعندما 
في  بولندا، وبعد زوال احلكم الشيوعي، 
كان أدملان قد أصبح معروفا كبطل بولندي 
من  ذل��ك  بعد  نشاطه  ف��ي  واستمر  أي��ض��ا. 
أجل جميع املطاردين في املعمورة، وحتى 

وفاته في العام 2009. 
املعاصرة  اليهودية  معهد  رئيس  ونشر 
في اجلامعة العبرية في القدس، البروفسور 
الكتاب  ه��ذا  ح��ول  مقاال  بلطمان،  دانيال 
"الكتب"  ملحق  ف��ي  أدمل���ان،  وشخصية 

األسبوعي الذي تصدره "هآرتس". 
وك��ت��ب ب��ل��ط��م��ان أن "أدمل�����ان ب��ق��ي في 
الذي  اليهودي،  الشعب  ذاكرة  ألن  بولندا 
شعر باالنتماء إليه، بقيت هناك. وواصل 
االدع������اء ط����وال ال���وق���ت أن إس��رائ��ي��ل لن 
تكون أبدا، وهي غير قادرة على أن تكون 
استمرارا للشعب اليهودي الذي يعيش في 
من  جاء  جمهور  هذا  إن  الشرقية.  أوروب��ا 
منطقة  ف��ي  يعيش  وه��و  مختلفة،  ثقافات 
الثقافة  ه��ي  واح����دة،  ثقافة  عليها  تهيمن 
ستصبح  إسرائيل  أن  ي��رى  وه��و  الشرقية. 
– عربية، فما عالقة هذا  مرة دولة يهودية 
م��ع ث��ق��اف��ة ال��ش��ع��ب ال��ي��ه��ودي ال���ذي ع��اش 
اليهود  على  بأنه  يؤمن  وكمن  بولندا؟  في 

بينها  يعيشون  التي  الشعوب  مع  االندماج 
ف���إن ل��دي��ه��م دورا واح����دا، وه���و ال��وق��وف 

دائما إلى جانب الضعفاء".    
ظل  في  أنه  ذلك  من  بلطمان  واستنتج 
"يتدهور  ال��ذي  اإلسرائيلي  املجتمع  واق��ع 
الوحشية،  القومية  الشوفينية  م��س��ار  ف��ي 
والكره الفظ لألجانب، والفصل العنصري 
من  التالميذ  فيه  ُي��رس��ل  وال���ذي  العنيف، 
اإلس��رائ��ي��ل��ي  والتعليم  ال��ت��رب��ي��ة  وزي���ر  ِق��ب��ل 
]غ��دع��ون س��اع��ر[ إل��ى ج��والت تراثية في 
اخلليل ويلتقون مع كهنة ومقدسي األرض 
وال��ع��رق، ف��إن رس��ال��ة م��ارك أدمل���ان واقعية 

اآلن أكثر من أي وقت مضى". 

بيريس عن  بن غوريون

اسم الكتاب: بن غوريون في نظر شمعون 
بيريس- مقابالت

املؤلف: دافيد النداو
الناشر: كيتر

عدد الصفحات: 258 صفحة

وفقا للناشر فإن هذا الكتاب "شخصي 

اإلسرائيلي،  الرئيس  فيه  يحلل  ج���دا"، 
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وقدوته،  معلمه  ت��راث  بيريس،  شمعون 

داف���ي���د ب���ن غ���وري���ون، وي��س��ت��ع��رض ت��راث��ه 

وي��س��ل��ط ال���ض���وء ع��ل��ى ط��ب��ي��ع��ة "ال��زع��ي��م 

الوحيد والعاصف، الذي حتول محبوه إلى 

خصومه". 

والكتاب عبارة عن محادثات، أجراها 

مع بيريس الصحافي دافيد النداو، رئيس 

حت���ري���ر ص��ح��ي��ف��ة "ه�����آرت�����س" األس���ب���ق. 

وي��ت��ن��اول ال��ك��ت��اب م��واض��ي��ع ع��دي��دة بينها 

الدين  األردن���ي،  اخليار  احملرقة،  سنوات 

والدولة. 

هو  غ��وري��ون  "ب���ن  أن  ب��ي��ري��س  ويعتبر 

إقامة دول��ة، وكل ما  رجل فكرة واح��دة: 

الصباح  في  يستيقظ  ثانوي. كان  تبقى هو 

املساء،  النوم في  إلى  وي��رى دول��ة. وخلد 

ال��دول��ة؟  ق��ام��ت   أن  دول���ة". وبعد  ورأى 

"هو ال يعتقد أنها قامت".

وي��ت��ب��ني م���ن ال���ل���ق���اءات ف���ي ال��ك��ت��اب 

ال��دول��ة  "مستقبل  ألن  ق��ل��ق،  ب��ي��ري��س  أن 

ليس  – الدميقراطية  – اليهودية  الصهيونية 

قيادة  مضمونا. ويرى أن احلل هو بوجود 

سياسية تقرأ الواقع". ورأى أن "شوق بن 

غوريون باألساس هو شوق إلى قيادة لديها 

وعي تاريخي وقدرة على اتخاذ القرار". 

ما  بن غوريون  أنه "من دون  بيريس  وأكد 

كانت لدى اليهود نهضة قومية".  

احلكومة  ــدرة   ق عــدم  أسباب 
على احلكم

كيف   - حكومة  غياب  في  الكتاب:  اس��م 
ميكن إصالح عيوب النظام؟

املؤلفان: أمنون روبنشتاين وآدم وولفسون 
الناشر: زمورا - بيتان

عدد الصفحات: 350 صفحة
ي��ت��ن��اول ه����ذا ال��ك��ت��اب أس��ئ��ل��ة ع��دي��دة 
كيف  بينها  إس��رائ��ي��ل،  ف��ي  احل��ك��م  ح���ول 
التي  االجتماعية،  االح��ت��ج��اج��ات  ترتبط 
ان��دل��ع��ت ف��ي إس��رائ��ي��ل، ف��ي ص��ي��ف ال��ع��ام 
امل��اض��ي، واحل��ري��ق الهائل ال��ذي ش��ب في 
شهر  ب��داي��ة  ف��ي  حيفا  ق��رب  الكرمل  جبال 
كانون األول من العام 2010 وبني طريقة 
احلكم في إسرائيل؟ ملاذا ال يتم تنفيذ معظم  
أداء  يعتبر  مل��اذا  إسرائيل؟  حكومة  ق��رارات 
أداء  م��ن  أف��ض��ل   احمللية  السلطات  بعض 
ب��ني حكومة  ال��ف��رق  م��ا  حكومة إس��رائ��ي��ل؟ 
إسرائيل األولى برئاسة  دافيد بن غوريون 
بنيامني  برئاسة  احلالية  إسرائيل  وحكومة 

نتنياهو؟ 

ي����ح����اول ه�����ذا ال���ك���ت���اب »ف�����ي غ��ي��اب 
ح���ك���وم���ة« اإلج����اب����ة ع���ن ه����ذه األس��ئ��ل��ة. 
السياسي  ال��ت��اري��خ  ال��ك��ت��اب  وي��س��ت��ع��رض 
خالل  من  عنه  التعبير  يتم  كما  إلسرائيل، 
الكتاب  ويوضح  االئتالفية.  االتفاقيات 
كيفية نشوء طريقة االنتخابات املعمول بها 
قدرة  عدم  موضوع  ويتناول  إسرائيل،  في 

احلكومة على احلكم.
ووفقا للكتاب فإنه تسيطر على إسرائيل 
أقلية وليس أغلبية دميقراطية، خالفا ملزاعم 
أن لطريقة  املؤلفان  حكام إسرائيل. ويرى 
من  االرت��ي��اح  ع��دم  على  بالغا  تأثيرا  احلكم 
النظام الدميقراطي في إسرائيل، ويراجعان 
ال��ت��ي مت طرحها من  ال��ع��دي��دة  امل��ق��ت��رح��ات 
إسرائيل.  في  النظام  عيوب  إص��الح  أجل 
لتعزيز  عملية  مقترحات  الكتاب  ويتضمن 

وحتسني النظام الدميقراطي في إسرائيل.
وال��ب��روف��س��ور أم��ن��ون روب��ن��ش��ت��اي��ن هو 
خبير قانوني وأديب ومحاضر في موضوع 
املجاالت  املتعدد  املركز  في  العام  القانون 
في مدينة  هرتسليا. وكان روبنشتاين نائبا 
في الكنيست ووزيرا على مدار 25 عاما. 
وب��ني امل��ن��اص��ب ال��ت��ي ت��واله��ا وزي���ر التربية 
القانون  جلنة  ورئيس  والرياضة،  والتعليم 
حائز  وه��و  للكنيست.  التابعة  والدستور 
أبحاث  مجال  في  إسرائيل«  »جائزة  على 

القانون. 
ش���ه���ادة  وول����ف����س����ون  آدم  وي���ح���م���ل 
البكالوريوس في القانون واحلكم، ويعمل 
ف��ي م��ج��ال األب���ح���اث ف��ي م��واض��ي��ع تعلق 
بالعلوم  السياسية واألمن القومي. وعمل 

مساعد بحث للبروفسور روبنشتاين.  
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This issue of Qadayya Israelieh (Israeli Affairs) Journal focuses on the Israeli social pro-
test movement that took place last summer (2011).

The articles review the protest movement that was launched under “the people demand 
social equality” slogan, and discuss the tools that were used in the organization of the protest 
movement and its effects on the reproduction of social order. Also, the researchers touched, 
each from a different perspective, on the implications of the movement on the society and 
state.

The  Israeli protest movement was not a revolution aimed  at toppling the Israeli regime, 
but it highlighted the cracks the Zionist and capitalist regime suffers from, and perhaps 
paved the way for other protest movements that may lead to the expansion of these cracks, 
especially given that politics in Israel, as in the Middle East in general, are not predictable.

Some of the articles emphasize that the social protest presented new options for political 
work, and created new democratic spaces. It also legitimized the actions of particular radi-
cal groups. Nevertheless, the protest has not offered economic nor political oppositions, and 
its central party has received an unrivaled national consensus, which by its nature hides and 
camouflages political, ideological and ethnic differences. Therefore the consensus on the 
protest concealed for example, the political and ethnic theme of the Israeli economy.

In addition to the theme articles, the Journal includes articles about other topics, and 
books’ reviews. As well as  an interview with an Israeli Journalist and political activist, 
which presents the interviewee’s historical account on various topics, including, the memo-
ry, developments that led to the establishment of the state of Israel, and other topics. 

Finally, the Journal  presents “a library” that sheds the light on the most recent published 
books in Israel.
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