12

األربعاء  2018/2/14الموافق  28جمادى األولى  1439هـ العدد  7982السنة الثالثة والعشرون

Wednesday 14/2/2018 Issue No.7982 Volume 23

ُ
َّ
إسرائيل بحاجة إلى "ليكود" محسن
بقلم :يوعز هيندل
مرة أخرى وعد السياس���يون من اليمين بضم "يهودا" و"السامرة" .الحزب
الحاك���م ،كرج���ل واحد ،صوت "م���ع" في مرك���ز الحزب بحض���ور كل الوزراء.
بتسلئيل س���موتريتش واوري ارئيل ّ
حيا الخطوة .حانت لحظة الحقيقة في
التصوي���ت – وها هي المفاجأة  -ال ش���يء .تقرر تأجي���ل البحث في قانون
الس���يادة .ولش���دة العجب ،تفعل حكومة اليمين ما كانت ستفعله حكومة
اليسار :تلعب حسب القيود التي تقررت مسبقا.
نعش في عصر غريب :هذه فرصة اس���تثنائية لتغيي���ر الفكر القائل ان
الس�ل�ام النظري يفت���رض مخاطرة عملية .في البي���ت االبيض يوجد رئيس
ودي جدا لدولة اس���رائيل ،االئتالف كله يرى واقع النزاع بش���كل مش���ابه،
والمجتمع االس���رائيلي براغماتي أكثر بكثير من الماضي .يخيل أن قلة في
اسرائيل كانت ستعارض قرار إحالل القانون على "غوش عصيون" .ال اعالنات
كبرى ،فعل واحد متفق علي���ه حتى وفقا للخطوط التي طرحها في الماضي
الرئيسان كلينتون وبوش.
ظاهرا ه���ذا زمن طيب لتحقيق م���ا يتحدثون عنه ،ولك���ن عمليا ال يمكن
االمتناع عن االس���تنتاج بانهم يخدعون الجمهور االس���رائيلي .يتعاملون
معه على انه غبي.
اس����محوا لي أن اراهن بان التقارير المتضارب����ة ،أول من أمس ،عن أنه تجري
اتص����االت مع الواليات المتحدة لموضوع الض����م ،هذه ايضا على ما يبدو كلها
جزء م����ن االحبولة االعالمية الرامية الى منع نقد من هذا النوع .فاالحصائات ال
تكذب .فرغم أن هذا فصل متكرر من الكوميديا المعروفة القديمة ،فالساحة

بقلم :عوزي برعام

السياس����ية تتصرف وكأن كل شيء جديد .اليمين يسكت ،ال يطلب شيئا غير
وعود اخرى ،والباقون ساكتون الن هذا ال يستدعي مواجهة التغييرات.
ولما كنت أكتب ،افكر ،ويقلقني الموضوع ،فال مفر إال أن أفهم بأن المشكلة
على ما يب���دو هي عندي ،وانا الذي أنتمي على ما يبدو الى االقلية .ليس���ت
المضطهدة ،ال س���مح الله ،بل أقلية واثقة وفخ���ورة ،ولكنها ال تزال أقلية.
م���ن جهة ،هي ال تطيق م���ا يحصل داخل "الليكود" مع تحقيقات الش���رطة
المختلفة ،العبادة الشخصية لرئيس الوزراء نتنياهو ،غض البصر امام القط
الموج���ود في الكيس وعروض العبث م���ن هذا النوع .ومن جهة اخرى ال أزال
ارتبط بااليديولوجيا والمش���اعر التي تؤدي بالناس للتصويت لـ "الليكود".
والفهم باننا نعيش عل���ى خرابنا ،وال يمكن االعتماد على الفلس���طينيين،
االرتباط بالمش���اعر الوطنية القوية واالحس���اس بان هناك أكثر مما ينبغي
من التضامن مع الطرف اآلخر.
اذا كان مقياس الش���بكات االجتماعية دقيقا ،فان كل ما يوج في اسرائيل
اليوم ه���و ظاهرا مع "الليكود" وضد "الليكود" .ال اش���ير ال���ى نتنياهو الن
العالم���ة التجارية "الليكود" اصبحت نتنياه���و وبالعكس .صحيح أن اغلبية
االس���رائيليين ال يتكبدون عن���اء التعقيب في الش���بكات االجتماعية .هذا
وهم ،ومع ذلك وهم يدل على خطابنا" .الليكود" هو كل شيء – ليس السؤال
عن االيديولوجيا ،ويخيل أن هذا مقبول لدى الجميع.
كم اس���رائيلي ينتمون الى ه���ذه االقلية (الموجودة في الش���بكات على
االق���ل) والتي تش���عر بالمش���اعر ذاتها؟ ال فك���رة لدي ،ولك���ن على االقل
م���ن أجله���م يخيل أن هناك حاج���ة لحزب جديد انا وهم س���نصوت له في
االنتخابات القادمة" .الليكود" المحسن .حلم أمخطة حقيقية؟ كما هو دوما

عندما ترعد المدافع يميل الشعب إلى اليمين
بقلم :نحميا شطرنهيل

في اسرائيل ،الجواب مختلط.
في حلمي ،هذه الحزب سيتشكل على النحو التالي تقريبا :بينيت ،جدعون
س���اعر ،بوغي يعلون وربما كحلون ايضا .بعض كبار ""الليكود" ممن يخافون
سييأسون وسينضمون الى مثل هذا االجراء.
الباقون س���يبقون في "الليكود" القديم مع قضايا الفساد ،وزيرة الثقافة
والرياضة ميري ريغف التي تروج اساسا لالفالم التي هي ضدها ،اورن حزان
الصاخب ،نوريت كورن وناف���ا بوكر اللتين ليس لي على االطالق أي فكرة ما
هي ايديولوجيتهما ،وباالس���اس مع عبادة شخصية لنتنياهو والساكتين.
ويوج���د هناك ايضا الكثي���ر من الناس الطيبين (وك���ي ال اورطهم لن أذكر
اسماءهم) ممن ذابوا في هذه الوالية من الخوف من اال ينجوا من االنتخابات
التمهيدية التالية.
في اليوم التالي لالنتخابات سينش���أ على ما يبدو ائتالف مع لبيد .رئيس
الوزراء الجديد ،كائنا من سيكون ،سيقول اول شيء انه رئيس وزراء الجميع،
اليسار واليمين ،و"الليكود" القديم؟ سينتظر والية واحدة خارج اللعبة كي
ينظف نفس���ه ويجري حس���ابا للنفس ،يتعلم قيود القوة وأهمية الوحدة.
توقف معين كي يعود الى حكم نظيف ،وان كان بسبب حقيقة ان "الليكود"
من حيث الجوهر االيديولوجي يوجد في المكان الصحيح.
وماذا بالنس���بة للوعود في موضوع "يهودا" و"السامرة"؟ هذا سيستدعي
من الحكومة القادمة ان تتحدث أقل وتفعل أكثر ،او على االقل ما هو ممكن.
اما الحلم ،ففي نظري هذا هو المسار الممكن الوحيد.

عن "يديعوت"

دعوات إسرائيلية إلبادة الشعب الفلسطيني

كارثة ترامب ..

محرر "إس���رائيل الي���وم" بوعاز بيس���موط ،صديق حمي���م تقريبًا للرئيس
األميرك���ي ،دونالد ترام���ب .دعمه قبل انتخابه وهنأه بف���وزه ،وكثيرا ما يجري
مقابالت معه .ويس���تمتع بيس���موط بكلمات ترامب ،خاصة عندما يعلن بفخر:
"أعتقد أن االعتراف بالقدس هو نقطة ذروة بالنسبة لي" .بيسموط مقتنع أنها
كذلك بالنسبة لنا أيضا.
ال يؤلمني ك���ون أعضاء "الليك���ود" يركضون وراء بنيامي���ن نتنياهو .إنهم
يعتبرونه زعيمًا مهمًا يمثل إس���رائيل "بكل فخر واعتزاز" .من السهل مجادلة
موقفه���م ،ألن نتنياهو هو مجرد فنان من التكتيكات والبقاء على قيد الحياة.
انه يحني رأسه أمام العناصر المتدينة المتشددة والتبشيرية ،فقط ليتمكن
من البقاء في السلطة .ال أدري ما إذا كانت قضايا الفساد ستسقطه عن المسرح
العام ،ولكن دولة إسرائيل لن تفقد شيئًا إذا كان هذا هو ما سيحدث .ومع ذلك
ال يمكن ألحد أن يقول إنه رجل دولة غير مناس���ب ،وال يستطيع سماع مواقف
تختلف معه والمواجهة والدفاع عن مواقفه.
ولذلك ،كن���ت أتوقع من بيس���موط  -مثل جميع الصحافيي���ن اليمينيين –
التوق���ف للحظ���ة والتفكير قبل إضف���اء صفات نتنياهو عل���ى ترامب .دونالد
ترامب هو زرع بري ،نش���أ في أحواض الشوفينية والشعبوية والتمجيد القوي
واحتق���ار اإلعالم الحر والمجتمع المفتوح .إنه حادث مرور ديمقراطي .وكل من
لديه عيون في رأس���ه يعرف هذا .حتى بيس���موط يكتب في لقائه األخير مع
الرئيس األميركي" :هذه المرة أدركت أنه طرأ عليه تغيير لألفضل  ...انه أكثر
جدي���ة" .هذا يعني انه كان حتى اآلن يدافع بحماس عن زعيم يعرف أنه ليس
جادا وال يستحق الدفاع عنه من أناس مستقيمين.
ال يمك���ن اإلن���كار أنه الرئي���س المنتخ���ب للواليات المتح���دة ،وأنه يجعل
الكثيرين من سكانها يراوحون أماكنهم بشكل غير مريح ،ولكن جميع القادة
األوروبيين يعرفون أن ضرره كبير ،وأنه حس���اس تجاه نفس���ه وليس حساسًا
تجاه أي شخص آخر.
لم���اذا أقول ذلك؟ ألن الكثير من اليمينيي���ن يعرفون أن هذه هي الحقيقة،
أنهم يواجهون لغزا سياس���يا وش���خصيا .لكنهم ُيعفون أنفس���هم بمقوالت
مثل "انه جيد بالنس���بة لنا" و"س���يضر بموازنات األونروا الن أبو مازن مس به".
أحيانا ،كما لو انهم مصابون بالجنون ،يش���عرون بأنهم على يقين بأن هذا هو
ما تحتاجه إسرائيل.
ترامب ليس مش���كلة إس���رائيل ،بل هو مش���كلة عالمية مع إمكانات تدمير
كبيرة .ش���خص يريد استعراضًا عسكريًا ألنه شاهد عرضًا عسكريًا في فرنسا.
ش���خص يريد زيادة ترس���انة بالده النووية التي تهدد باالنفجار .طفل أسرته
دمى الرعب والدمار.
لس���ت مرتاحا للبيانات التي تجمع بين نتنياه���و وترامب معا .كيف يمكننا
الجم���ع بين الذكاء ،والقي���ادة ،وقوة المظهر  -التي كثي���را ما تكون مصحوبة
بحكم مضلل ،والترف ،والميل للتحالف مع أي رد فعل  -وبين ما يسمى ،ظاهرا،
زعي���م العالم الغربي ،الذي ال يوجد زعيم في العال���م الغربي يعتبره كذلك .ال
أعتقد أنه ليس له أي تأثير أو قدرة على ترك عالمة ،ألنه ينمي الغرائز األكثر
دونية في المجتمع األميركي.
ال أتعامل مع رئيس الواليات المتحدة كش���خص أكره سياس���ته فقط .لربما
فعل وس���يفعل أم���ورا صحيحة ،ولكن الحقيق���ة التالية ال يمك���ن أن تبيحها
األعمال الصالحة :دونالد ترامب هو كارثة للديمقراطية والتس���امح والتضامن
بين الناس.
هل س���تواصلون ،أيها اليميني���ون ،تمجيد صورته لمج���رد قيامه بدفن أي
إمكانية مستقبلية للتوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين؟

عن "هآرتس"

بقلم :دانئيل بالتمان
عمليت���ا قتل الحاخام رزيئيل ش���يفاح من "حفات جلع���اد" والحاخام إيتمار
بن غال من مس���توطنة "هار براخا" ،أعادتا إل���ى الجدول ،الصراع بين "اإلرهاب"
الفلس���طيني والمس���توطنين .ت���دل الحالت���ان على أنم���اط عنيف���ة للواقع
االستعماري :مجموعة من المس���توطنين ،الذين يطمعون باألراضي والمناطق
التي يعيش فيها شعب آخر ،وبمس���اعدة الدولة ،يشنون حربًا لسلب السكان
المحليي���ن .ويرد الس���كان المحليون ،من جانبه���م ،بـ"اإلره���اب" القاتل ضد
المدنيين الذين يتماثلون مع أولئك الذين يسلبونهم أرضهم.
عاش ش����يفاح وبن غال في اثنتين من أكثر المستوطنات تطرفا في "المناطق".
وتعتبر "حفات جلعاد" ،وهي بؤرة استيطانية غير قانونية ،إحدى المستوطنات
العنيفة في الضفة الغربية ،التي يج����ري فيها تنمية الفكرة التي يطلق عليها
"جباية الثمن" .وقد دافع مؤسس البؤرة ،إيتاي زار ،علنا عن "شبيبة التالل" ،ولديه
تاري����خ من العنف ضد الفلس����طينيين .زار ورفاقه في البؤرة االس����تيطانية غير
القانونية هم مجموعة خطيرة وبلطجية ،كان يجب على دولة متحضرة االهتمام
بزجهم وراء القضبان .خالل محاولة إلجالئهم ،العام  ،2002أصيب العش����رات من
الجنود وأفراد الشرطة بجراح .وكان رزيئيل شيفاح حاخام هذه المجموعة.
أما مس���توطنة "هار براخا" فهي معروفة بمدرستها الدينية ،التي يترأسها
الحاخ���ام إليعزر مالميد ،أحد أكثر الحاخام���ات المتطرفين في "المناطق" .لقد
أي���د مالميد رفض تنفيذ األوامر خالل ف���ك االرتباط عن غزة ،وكتب تصريحات
صريحة تدعم "شبيبة التالل"" :يجب أن نثني على شبيبة التالل األعزاء ،الذين
يضحون بأنفس���هم م���ن أجل توطين الب�ل�اد وتنمية البري���ة" .وباإلضافة إلى
مستوطنة "يتسهار" و"حفات جلعاد" ،تتماثل "هار براخا" مع النواة العنصرية
والمتطرفة للمستوطنين في "السامرة" .اختار إيتمار بن غال العيش مع عائلته
كمرب.
في هذا المكان ،والعمل فيه
ٍ
هذه أرض العنف ،التي ال يخش���ى فيه���ا أحد الزعم���اء "الروحيين" ،حاخام
"يتسهار" ديفيد دودكيفيتش ،من المطالبة بإبادة الشعب الفلسطيني .فقد
قال دودكيفيتش خالل جن���ازة إيتمار بن غال" :نحن أصحاب البيت هنا ،وهذا
ليس محمدا واحدا ،هذه أمة تعيش على سيفها أمام أمة تضيف الخير للعالم
 ...هم ليس���وا شركاء في هذه األرض ،بل هم غرباء تماما .نحن عدنا إلى البيت
بالع���دل والرحمة .من الحري بن���ا أن نجتث هذه األمة القاتل���ة" .هذه مقوالت
صريحة تحرض على اإلبادة الجماعية لش���عب ،وفقا لما حددته اتفاقية األمم
المتحدة لمنع جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقبة عليها للعام .1948
في دراس���ة مدوية حول التبشيرية االس���تيطانية في األراضي المحتلة منذ
الع���ام  1967وحتى الوقت الحاضر أظهرت الباحثة البروفيس���ور نعيمة بارزل،
أن شرعية طرد الفلس���طينيين وقتلهم في األراضي المحتلة في حرب "األيام
الس���تة" كانت قائمة منذ البداية .ووفقا لدراس���تها التي نش���رت ،مؤخرًا ،في
كت���اب "المس���توطنون في القلوب" (إص���دار الكيبوتس الموح���د) ،فقد أطلق
أيديولوجيون في حركة االس���تيطان الصهيوني���ة الدينية و"غوش ايمونيم"،
بما في ذلك الحاخام تس���في يهودا كوك ،تصريحات (بش���كل عام ذات طابع
ديني) تقول ،ال ينبغي منح الحقوق المدنية للعرب ،ويجب تشجيع هجرتهم،
ومن المشروع قتلهم دون تمييز أثناء النزاع العسكري.
في البداي���ة ،دار هذا الخطاب ف���ي الغرف المغلقة في الم���دارس الدينية
والمجموع���ات الديني���ة .أما معظم الجمهور اإلس���رائيلي ،ال���ذي كان مفتونا
بروح الريادة الجديدة ألصحاب الغرة الجميلة والقلنس���وة المحبوكة ،فإنه لم
ينتب���ه إلى ذلك بتاتا .واليوم ،يجري ه���ذا الخطاب علنا ،بل ينظر إليه على أنه
مش���روع .ولذلك ،ال عجب أنه يتم طرح مقترحات بإيجاد "حل نهائي" للمشكلة
الفلس���طينية ،بدءًا من ضم األراضي ،مرورا بخطة المراحل التي طرحها النائب

بتس���لئيل س���موطريتش (البيت اليهودي) وحتى التطهي���ر العرقي واإلبادة
الجماعية ،كما يقترح دودكيفيتش بشكل صريح.
وفق���ا لعالم االجتم���اع ماكس فيب���ر ،في الدول���ة الحديثة ،يمك���ن للحكام
المحليي���ن في فترة ما قب���ل الحداثة ،والذين وجدوا أنفس���هم محرومين من
الس���لطة التي كانوا يتمتعون بها في الماض���ي ،أن يتحدوا صالحيات الدولة.
في الواقع االستعماري في أوائل القرن العشرين ،واصل بارونات المستعمرات
التصرف بشكل مختلف عما أملته الدولة األوروبية الحديثة.
كم���ا تصرف المس���توطنون البيض في أفريقيا وأميركا الوس���طى كما لو أن
اس���تمرار وجود الوطن واإلمبراطورية يعتمد عليهم ،ولهذا الس���بب اعتقدوا
انه يحق لهم تجنيد الدولة لكل نزواتهم .حتى بعد حظر االس���ترقاق بش���كل
قانوني في أوروبا ،واصل المستوطنون األلمان والفرنسيون معاملة الزنوج في
ناميبيا أو غينيا كعبيد من جميع النواحي ،حتى وإن لم يتاجروا بهم.
لق���د كان اإلذالل والس���لب واالس���تغالل االقتص���ادي من نصيب الس���كان
األصليين .وعندما بلغ السيل الزبى وردوا بالعنف ،طلب المستعمرون مساعدة
من الجيش الذي رد بالعنف وقتل عش���رات اآلالف م���ن الناس .وال ينقص في
إسرائيل سياسيون يدعمون المستوطنين ويدفعون البالد إلى مسار مماثل.
قاس وعنيف ،وأنه يجب محاربة قتل
ال جدال في أن "اإلرهاب" الفلس���طيني
ٍ
المدنيين ،ولكن يجب دراس���ة العنف الفلس���طيني بش���كل أبعد من المسألة
األخالقية .في الواقع االستعماري ،يصبح العنف سالحا ال مفر منه.
لقد ش���دد الفيلس���وف فرانز فانون على تفرد العنف الناجم عن القمع .العنف
المناهض لالستعمار هو عمل ّ
يطهر به مجتمع السكان األصليين التعفن والفساد
الداخلي الذي يفرضه عليه المس���توطنون .ووفقا لفانون فإن النضال العنيف هو
عالج ضروري للمرض الذي تس���بب في االسترقاق االستعماري .إن التحرر الحقيقي
واستعادة الكرامة المتضررة ال يمكن تحقيقهما إال عندما يرد االستعمار بالعنف
على إيذائه ،ويقدم السكان األصليون ضحاياهم في هذا الكفاح.
الفلس���طينيون في غزة واألراضي المحتلة يعيش���ون في هذا الواقع .انهم
يتعرض���ون لالحتقار والس���لب أو يس���جنون في غيتو مزدح���م ،تعتبر ظروف
العي���ش فيه من األس���وأ في العال���م ،وتذكر بظروف الغيتو ف���ي بولندا خالل
االحت�ل�ال النازي .في بعض األحي���ان يطلق الجنود الن���ار عليهم مثل الكالب
الس���ائبة ،يقتحمون منازله���م ليال ويروع���ون أطفالهم .مش���اعر االضطهاد
الدوني تالحقهم ،ومجتمعهم يتدهور ،وهم في حالة من االعتماد الكلي على
إسرائيل ،ولكن أيضا على العالم العربي والغرب ،وهؤالء جميعا يتخلون عنهم
في مواجهة مصيرهم .العنف ،المأس���اوي مهم���ا كان يبدو ،ينطوي في هذه
الحالة على عامل محرر.
االسترقاق االستعماري هو شكل من أشكال الرق الحديث ،واالستسالم له يعني
فقدان اإليمان بالحرية اإلنسانية األساسية ويأسا من األمل في التحرير .وال يمكن
ألمة في مثل هذه الحالة دون اإلنس���انية أن تتحرر من���ه إال في الصراع العنيف.
عبد الكريم عادل عاصي ،الذي قتل الحاخام بن غال ،هو ش���خصية نمطية تقريبا
للمأساة الفلسطينية :شاب ممزق الهوية ،بين والدته ذات الجنسية اإلسرائيلية،
ووالده الفلس���طيني ،ابن أم���ة محطمة بين االحتالل االس���تعماري وحياة األقلية
الت���ي تعاني التمييز في دولة يهودية .فتى بدون أس���رة ،يتجول بين الهويات
والمؤسسات العالجية ،تستهلكه مشاعر الحرمان والضيق واإلهمال.
كما أن ضحيته ،الحاخام إيتمار بن غال ،هو صورة نمطية للرؤية االستعمارية
التبش���يرية ،نتاج حرب العام  ،1967مأساة إس���رائيلية تقودها نحو التحطم.
طالما تواصل التمس���ك بنهج التضحية لدى أبناء الش���عبين اللذين يعيشان
هنا ،ضد بعضهما ،فإن هذه المأساة لن تنتهي.

عن "هآرتس"

المواجهة اإلسرائيلية  -اإليرانية في سورية :أميركا شبه الغائبة!
بقلم :ابراهام بن تسفي
المواجه���ة اإلس���رائيلية -الس���ورية -اإليرانية ،التي
اندلع���ت بكام���ل قوتها ،ف���ي نهاية األس���بوع ،أدت إلى
مناقشة ساخنة حول أهداف ومصالح الالعبين المعنيين.
ومع ذلك ،فإن مكانة ودور القوة العظمى األميركية ش���به
غائب تماما ،ولس���بب وجيه .فعلى الرغم من قرار الرئيس
ترام���ب زيادة ميزاني���ة الدفاع ،ف���إن اإلدارة االنفصالية
الجديدة تركز على ق���وس من التهديدات الضيقة وعلى
عدد مح���دود من الحلب���ات المرتبطة بالمصال���ح األمنية
للواليات المتحدة.
وهكذا ،في حين يصر البيت األبيض على استثمار موارد
وق���وى كبيرة للتعامل م���ع التحدي اإلرهاب���ي لـ "داعش"
ووقف السباق الخطير نحو السالح النووي ،من جهة إيران
وكوريا الش���مالية ،فإنه يس���عى إلى االنفصال من جانب
واحد عن مراكز التوت���ر وغيرها من األزمات .ويتجلى هذا
في إظهار تش���كك عميق في التحالفات االس���تراتيجية
التي يمكن أن تدفع األسقف األميركي إلى تورط عسكري
كارثي ،أيضا على هام���ش النظام الدولي ،وبالتالي حرفه
عن جدول أعماله األصلي ،الذي يركز بش���كل كامل تقريبا
على الفضاء الداخلي.
ونتيج���ة لهذه األولوية ،نش���هد مفارق���ة حقيقية في
الس���لوك األميركي تج���اه طهران .وبينما ته���دد اإلدارة
باالنسحاب من االتفاق النووي مع إيران (ما لم تكن هناك
طبق���ات إضافية تجعل من الصعب عل���ى نظام آيات الله
االخت���راق نحو إنتاج القنبلة ومواصلة نش���اطه التخريبي
ف���ي المنطقة) ،فإنها تظهر عجزا أم���ام الوجود المتزايد
إليران في س���وريا والخطر المتزايد الذي تشكله على أمن

حليفتها اإلسرائيلية.
كما أن حقيقة تسليم واشنطن منذ فترة طويلة بتحول
دمش���ق إلى دولة تابعة ،تخضع عميقا لتأثير الكرملين،
تعك���س أيضا موقفها تجاه حليف موس���كو اإليراني في
ه���ذا القط���اع .وهكذا ،ف���إن اإلدارة ال تن���وي فقط زيادة
نش���اطها في جبهة الحرب ضد داعش (التي رفعت مؤخرا
من مستوى التوتر في عالقاتها مع تركيا) ،ولكنها ال تزال
تتجاه���ل تجاوز الخط���وط الحمر من قبل ق���وات الرئيس
األسد على مستوى الحرب الكيميائية.
وباس���تثناء الهجوم الصاروخي الذي ب���ادر إليه ترامب
قبل عش���رة أش���هر ،فإنه يش���ير بالتالي إلى أن المجموع
الس���وري  -بكل مكوناته تقريبا – يبعد مس���افة سنوات
ضوئي���ة عن جوهر تفكيره االس���تراتيجي .وبالتالي ،فإن
ه���ذا هو أحد المجاالت القليلة التي يمكن اإلش���ارة فيها
إلى وجود اس���تمرارية بين عهد أوباما (التي أظهر ضعفا
كبيرا في التعامل مع الحرب األهلية في سوريا ،واستدعى
في الوقاع فالديمير بوتين للدخول إلى الساحة) والرئيس
ال���ذي ورثه في البيت األبيض ،الذي ال يظهر اس���تعدادا
لتغيير جذري في قواعد اللعبة التي تش���كلت وترسخت
خالل الحرب.
وهك���ذا ،على الرغم م���ن أن المطلوب مب���ادرة أميركية
جديدة مع روس���يا من أج���ل إقناع بوتي���ن بالتوصل إلى
ترتي���ب طويل األمد يتضمن ،من بين أمور أخرى ،تقليص
الوج���ود اإليران���ي والنش���اط اإليراني في س���وريا ونقل
السلطة في دمشق إلى أيدي أخرى ،ال توجد حتى اآلن أية
دالئل على االستعداد للعمل معا إلقامة نظام جديد وأكثر
استقرارا في الدولة النازفة.
يبدو أن أحد األس���باب الرئيس���ية لهذه السلبية ترسخ

إسرائيل تنشر «القبة الحديدية» في الشمال.

في الس���احة األميركية الداخلية .ف���ي هذه األيام ،عندما
ال تزال س���حابة التحقيق في مس���ألة "العالقة الروس���ية"
في الحمل���ة االنتخابية تثق���ل عل���ى أداء اإلدارة ،يمكن
لتشكيل االتفاقات بين واش���نطن وموسكو ،بغض النظر
عن طبيعتها ومضمونها ،أن تفس���ر على أنها مس���تمدة
من اتفاق مس���بق يس���عى ترامب من خالل���ه إلى توجيه
السياسة الخارجية األميركية نحو تأييد روسيا.
وبهذا المعنى ،فإن أي���دي اإلدارة مقيدة إلى حد كبير،
خاص���ة وأن الصفق���ة األميركية -الروس���ية ق���د تتجاوز

الخطوط العريضة للقطاع السوري ،وتشمل تقديم "حلوى"
لموسكو على شكل تخفيض نظام العقوبات ضدها .وذلك
لقاء مرونة مواقف الكرملين ،بما في ذلك تقييد النش���اط
اإليران���ي في س���ورية وفي المنطقة ككل .ف���ي النهاية،
تمر حتى طريقة إدارة وتسوية األزمات المشبعة بالتوتر
والمخاطر ،عبر الساحة األمامية للبيت ومستوى السياسة
الداخلية األميركية.

عن "إسرائيل اليوم"

يعاني اليس���ار اإلس���رائيلي من مش���كلة .ففي واقعنا الملتهب يجد
ُ
هذا اليسار نفس���ه المرة تلو األخرى في موقف ضبط للنفس يتعارض
مع الغريزة االنس���انية .من الطبيع���ي أن من يتلقى صفعة على وجهه،
وإس���قاط طائرة إف  16 -في ش���مال البلد كان مث���ل هذه الصفعة ،يرد
الصفعة بأشد منها ،حتى لو كان يتحدث عن "منع التصعيد".
ينتهج اليمين من دون تردد خطًا حربيًا ويبحث عن انتقام .هو يقول
أنه يجب تلقين إيران وس���ورية درسًا ال ينسى ،لذا يجب ضربهما بقوة
أش���د بكثير مما جرى حتى اآلن .اليس���ار من جهته يشرح ضرورة عدم
تصعي���د األجواء في المنطقة ،وأن "أي طرف م���ن األطراف ال يرغب في
حرب" .وبينما يواصل الناطقون بلس���ان اليمي���ن هجومهم على إيران
التي تجرأت وارسلت طائرة من دون طيار في مهمة تجسس (األمر الذي
نقوم به ّ
مرتين في األس���بوع) ،ويغضبون من الس���وريين الذين تجرؤوا
على اسقاط طائرة إسرائيلية جاءت "فقط" لقصفهم ،يبحث اليسار عن
تهدئة ،ويقول إنه يجب االنتقال إلى المسار الدبلوماسي ،وهكذا يبدو
كجبان ،في حين يبدو اليمين كمحارب شجاع.
المهم في هذا السياق أن اليمين ربح من موقفه مرتين :المرة األولى،
عندما سكتت سورية وسمحت إلسرائيل بأن تقصف من دون الرد ،وكان
ً
ه���ذا دليال واضحًا على أن سياس���ته الردعية نجحت .وعندما رد الطرف
الثاني وأطلق صواريخ ونجح في إس���قاط طائرة ،اليمين أيضًا ربح ،ألنه
وحده قادر على رد الصفعة بأشد منها.
في الوضع الناشئ يسأل كل مواطن إسرائيلي نفسه :على من نعتمد
في وقت نش���وب مواجهة عسكرية :على نتنياهو ،ليبرمان ،وبنيت ،كي
يضرب���وا بكل قوة ،أو على غباي (زعيم حزب العمل) ،أو لبيد (زعيم حزب
الوس���ط "يوجد مس���تقبل") ،أو غالئون (زعيمة حركة "ميرتس") الذين
يدعون إلى ضبط النفس .جواب الس���ؤال قاطع :الش���عب سيذهب نحو
اليمين.
بن���اء على ذلك ،كلما يتعقد الوضع أكثر ،وته���دد إيران أكثر ،ويقوى
األسد أكثر ،ويتس���لح "حزب الله" أكثر وتشتعل "المناطق" أكثر ،يزداد
اليمين قوة .فقد بنى لنفسه صورة أنه وحده فقط قادر على انقاذنا من
األشرار الذين يحيطون بنا ،بحيث أننا نسينا تمامًا أنه هو الذي أوصلنا
إلى الوضع الحالي المخزي.
ال يحاول اليس���ار أن يدعي خوفًا من أن يته���م بالخيانة حتى بوجود
عالقة بين النزاع الذي ال ينتهي مع الفلسطينيين ،وبين كراهية ورغبة
إي���ران و"حزب الله" في القضاء علين���ا .صحيح أنه يوجد في إيران حكم
ش���يعي متطرف ،يعتبرنا كفارًا نس���تحق الموت ،و"ح���زب الله" يفكر
بالطريق���ة عينها .لك���ن على الرغم من ذلك ،لو توصلن���ا إلى حل للنزاع
مع الفلس���طينيين ،وعشنا بس�ل�ام إلى جانب دولة فلسطينية ،لكانت
اختفت الذريعة المركزية للقضاء علينا ،ولكان العالم العربي عقد معنا
اتفاق س�ل�ام .ونتيجة لذلك لكانت العالقات مع إيران أيضًا تحس���نت.
من الواض���ح أن صور االحتالل القاس���ية من الضف���ة الغربية والكارثة
ُ
اإلنسانية في غزة تشعل ضدنا العالم اإلسالمي كله.

عن "هآرتس"

أصغوا جيدًا لغروسمان
بقلم :ناحوم برنياع
ف���ي األي���ام العادية كان يمكن لمن���ح جائزة اس���رائيل في االداب
لدافيد غروس���مان أن يكون أمرا مس���لما به .فعمل غروس���مان األدبي
يحظ���ى بجمهور حماس���ي من القراء في البالد وف���ي العالم وبتقدير
هائل من جانب النقد االدبي هنا وهناك .فهو عالمي وفي الوقت ذاته
اس���رائيلي جدا ايضا ،يتسلل عميقا الى ألم االسرائيليين ويعطيهم
متنفس���ا وتعبي���را .أقدامه مغروس���ة عميق���ا ف���ي أرض البالد ،في
مش���اهدها ،وأكثر من ذلك في مش���اهدها االنسانية .اختياره مسلم
ب���ه لدرجة أن الكثيرين فوجئوا لس���ماع أنه لم ينل جائزة اس���رائيل
حتى اآلن.
ولكن ه���ذه االيام ليس���ت اياما عادية .فالسياس���ة الس���ائدة في
اس���رائيل اليوم هي سياس���ة قبلية ،نزاعية ،محرضة ومقس���مة .من
يتج���رأ على االخت�ل�اف مع طريق الحكومة يتش���رف بنزع الش���رعية
وبالرفض الشخصي لها .وزيرة الثقافة هي مسؤولة الرقابة الرئيسة.
فهي تؤهل اعماال فنية وتشطب غيرها ،تعلن من هو الوطني ومن هو
الخائن ،من هو الجدير بالمس���اعدة الحكومية ومن هو غير جدير ،من
ه���و الجدير بالعرض في المهرجانات وم���ن هو غير الجدير ،وكل هذا
بخالف الصالحيات التي يمنحها لها القانون.
لقد منحت جائزة اسرائيل لالداب في المرة االخيرة في  .2015وجرت
االنتخابات للكنيست في اذار من تلك السنة .وعشية االنتخابات قرر
نتنياهو استخدام صالحياته كقائم باعمال وزير الثقافة وأقال اثنين
من اعضاء لجنة الحكام ،البروفيس���ور آفنر هولتس���مان والبروفيسور
ارئيل هيرش���فيلد .وكانت الخطوة غريبة :م���اذا يضير رئيس الوزراء
أي بروفيس���ور في االداب يكون عضوا في لجنة الجائزة؟ وحتى اليوم
دار ج���دال حول هل تنحية الحاكمي���ن كانت نتيجة انفجار غضب لم
يس���يطر علي���ه ،ام كان مناورة المعة الحتالل اص���وات نوع معين من
الناخبين .مهما يكن من أمر ،كان هذا تدخال سياس���يا فظا ،عنيفا ،في
استقاللية وكرامة جوائز اس���رائيل .في اعقاب خطوة نتنياهو الغى
غروسمان ترشيحه ،وسار آخرون في اعقابه.
وعلي���ه ،فقد كان ش���يء مف���رح ،يبث أم�ل�ا في قص���ة الجائزة هذه
المرة .بداية ،رئيس لجنة الحكام كان البروفيس���ور آفنر هولتسمان،
البروفيس���ور الذي نحاه نتنياه���و في الجولة الس���ابقة؛ وعرف وزير
التعليم نفتالي بينيت كيف يتصرف.
ان التقاليد في مش���روع جوائز اسرائيل يمنح وزير التعليم الشرف
لمهاتف���ة الفائزين وتبليغهم بفوزهم .ه���ذا موقف مثير لالنفعال،
نوع من االختبار ،للوزير وللفائز على حد سواء .بينيت ،الذي تعد رؤياه
السياس���ية النقيض لرؤيا غروس���مان ،هنأ الفائز بكلمات حارة ،بدت
صادق���ة تماما .وبعد ذلك نش���ر بيانا أثنى فيه عل���ى "حكمة القلب،
المشاعر االنس���انية ،واللغة المميزة" للفائز .وتحدث بينيت باتساع
عقل ،فيما كان يعد هنا ذات مرة رس���ميا .فقد س���عى ألن يوحد ال ان
يقس���م .وهنأ الرئيس ريفلين قائال" :غروسمان هو من عظماء الكتاب
الذين عرفناهم".
تركزت التهاني عن حق حول النوعية االدبية لغروسمان .ومع ذلك،
من المحظور أن ينس���وا فكره السياس���ي وعمل���ه الصحافي .فـ"الزمن
االصفر" لغروسمان جلب الى بيوت االسرائيليين الواقع في "المناطق"
عش���ية االنتفاضة االولى .وعمليا حذر منه���ا ،وتنبأ بها .حذر منذئذ،
بالكتاب���ة في الصحافة ،في المقابالت وفي الخطابات ،من الهوة التي
تفغ���ر فاها امام أقدام اس���رائيل .فقد حذر من أننا س���نصبح "دولة
ثنائية القومية ،دولة "ابرتهايد" ،او دولة كل جنودها ،كل حاخاميها،
كل متطرفيها ،كل عنصرييها .اس���رائيل س���تصبح طائفة كفاحية،
اصولية ،منغلقة في هوامش التاريخ".
"هذه اقوال قاس���ية على لس���ان وطني اس���رائيلي ،رجل تعز عليه
الدول���ة كحيات���ه .وقد ولدت من حكم���ة القلب العميق���ة ذاتها ،من
المشاعر االنس���انية التي تحدث عنها بينيت .جميل أن تمنح الدول
غروس���مان أهم جوائزها .ما كان يضير ل���و أنها بين الحين واآلخر قد
استمعت له.

عن "يديعوت"

