وثيقة جديدة ّ
مسربة :وزارة
الصحة اإلسرائيلية متورطة
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اإلهمال ،النفايات ،مخططات الترحيل ونهب
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كلمة في البـدايـة

عــودة إلــى «غــيــتــو»..
بقلم :أنطـوان شلحـت

											
ارتفاع قيمة الشيكل أمام العمالت العالمية يؤزم قطاع الصادرات.

(رويترز)

الـتضخـم الـمالـي وغـالء أسـعـار الـبيـوت وقـيمة
الشيكل -عوامل قلق في االقتصاد اإلسرائيلي!
كتب برهوم جرايسي:
أظه���ر التضخم المالي في األش���هر ال���ـ  11األولى م���ن العام
الجاري ،والذي ظهرت معطياته قبل أس���بوعين من انتهاء العام،
أن االقتصاد اإلس���رائيلي سيس���جل ألول ّمرة منذ ثماني سنوات
تضخما ماليا يتجاوز نسبة  ،%2.2إذ أن آخر نسبة كهذه كانت في
العام  ،2013لتتبعه  7س���نوات من التضخم القريب للصفر .وهو
يعكس موجات الغالء في الس���وق التي اندلعت منذ صيف العام
 ،2020في حين س���جلت أس���عار البيوت منذ مطلع العام ارتفاعا
حادا بنس���بة  .%10.3في المقابل فإن ارتفاع قيمة الشيكل أمام
العمالت العالمية يخل���ق أزمة في قطاع الصادرات ،وقد ينعكس
على جوانب عدة في االقتصاد اإلسرائيلي.
وأعلن مكتب اإلحصاء المركزي ،األس���بوع الماضي ،أن التضخم
المالي س���جل في ش���هر تش���رين الثاني الماضي تراجعا طفيفا
بنس���بة  ،%0.1ومنذ مطل���ع العام الجاري ارتفع التضخم بنس���بة
 ،%2.5وس���ط تقديرات بأن تضخم الش���هر الجاري ،الخاتم للعام
الجاري  ،2021سيسجل هو أيضا تراجعا طفيفا.
تتفاق���م مش���كلة الغ�ل�اء القائمة في الس���وق اإلس���رائيلية،
ألن الحديث يجري أساس���ا عن ارتفاع أس���عار الم���واد والبضائع
االستهالكية األساسية ،وخاصة المواد الغذائية ،وأيضا البضائع
والحياتي���ة اليومي���ة .وال تتوق���ف التقاري���ر االقتصادية التي
تتحدث ع���ن غالء يتلوه غالء لمواد غذائي���ة متنوعة ،آخرها على
سبيل المثال أسعار المعكرونة ،التي قال تقرير صدر في األسبوع
الماضي ،إن أس���عار هذه الس���لعة قد ترتفع في الفترة القريبة
المقبلة بنسبة تتراوح ما بين  %20إلى  ،%30بسبب ارتفاع أسعار
حبوب القمح الخاصة بإنتاجها بش���كل خاص في إيطاليا وتركيا،
وهو بحسب التقارير غالء ناجم عن تراجع المحاصيل.
كذلك في األس���بوع الماضي أقرت لجنة المالية البرلمانية في
الكنيس���ت الضريبة اإلضافية التي طلب���ت وزارة المالية فرضها
عل���ى المش���روبات الخفيف���ةُ ،
والمح�ل�اة ،بذريع���ة حماية صحة
الجمهور ،إال أنه تم اس���تثناء نبيذ خاص من دون كحول ،يشربه
المتدينون اليهود ،ويسمى «تيروش» ،من هذه الضريبة ،تجاوبا
مع ضغوط النواب المتدينين.
وس���ترفع الضريبة الجديدة س���عر القنينة بم���ا بين  %30إلى
 ،%40س���يتكبدها أساس���ا الفقراء الذي���ن ال ّ
تعوضهم الحكومة
بسياستها االقتصادية عن الغالء الفاحش ،لجعلهم قادرين على
شراء بدائل صحية لهذه المشروبات التي كثرتها ّ
مضرة للصحة.
وبموجب قرار لجنة الكنيس���ت الذي س���يكون نافذا ابتداء من
اليوم األول من الش���هر المقبل ،مطلع  ،2022سيرتفع سعر الليتر
من المش���روبات الخفيفة بش���يكل واحد ،ما يعني أن قنينة لتر
ونصف اللتر األكثر ش���يوعا في األسواق ،سيرتفع سعرها بـ 1.5
ش���يكل ،وهذه ضريبة ثابتة ،ولذا فإنها سترفع سعر القنينة بما
بين  %30إلى  ،%40بحسب س���عر قنينة المشروبات األصلي .أما
المشروبات ُ
المحالة ببدائل السكر ،وحسب التسميات التسويقية
دايت وزيرو ،فإن الضريبة ستكون  70أغورة على كل لتر.
وحسب التقديرات فإن هذه الضريبة الجديدة ستدخل لخزينة
الضرائب اإلس���رائيلية  380مليون شيكل س���نويا .وقررت لجنة
المالية البرلمانية تخصيص  40مليون شيكل منها فقط لحمالت
توعية ضد أمراض السكري.
ويدعي كبار مس���ؤولي شبكات التسوق أن ارتفاع أسعار المواد
االس���تهالكية يع���ود إلى سلس���لة عوامل ،أولها ارتفاع أس���عار
المواد الخام عالميا ،وفي دول المنش���أ ،مثل الحبوب على أنواعها
والزيوت والس���كر ،إضافة إلى ارتفاع أسعار النقل البحري ،بفعل
قي���ود جائحة الكورونا ،ولكن أيضا في األش���هر األخيرة بس���بب
القفزات العالية في أسعار النفط والوقود عالميا .يضاف إلى هذا
أن شبكات التسوق قلصت ،بدرجة كبيرة جدا ،حمالت التخفيض
التنافس���ية التي كانت دائرة في السنوات األخيرة ،ما سيساهم
اآلن في رفع الكلفة بالنسبة للمستهلك.
ما يقلق أكثر االقتصاد اإلس���رائيلي هو ارتفاع أسعار البيوت،
التي ال تدخل ضمن حس���ابات سلة المشتريات التي تحدد نسبة
التضخم المالي .فقد س���جلت أس���عار البيوت من���ذ مطلع العام
ارتفاعا حادا بنس���بة  ،%10.3بدون أن تكون الحكومة قادرة على
لجم هذا االرتفاع المتواصل.
ف���ي المقابل ،من المتوقع أن تعلن وزارة المالية في هذه األيام
أنظمة جدي���دة تعفي العديد من أصن���اف المنتوجات الزراعية

والحيوانية المس���توردة من الجمارك ،ما يعني خفض أسعارها،
حس���ب المتوقع ،وهو ما يلقى معارضة شديدة من المزارعين في
إس���رائيل ،ومعهم أيضا قوى سياسية داعمة لهم في االئتالف
الحاكم.
وقالت الوزارة إنها س���تدفع تعويضات للمزارعين المتضررين،
إال أن التعويض المعلن هامش���ي جدا ،وهو  100شيكل (نحو 32
دوالرا) للدون���م الزراع���ي الواحد ،وهو تعويض صفري بالنس���بة
للمزارعين.
ويق���ول المحلل االقتصادي س���امي بيرتس ،ف���ي مقال له في
صحيف���ة «ذي ماركر» ،إن التضخم يرفع رأس���ه ف���ي العالم .وفي
األس���بوع الماضي قال���ت التقارير إن أس���عار الس���لع والخدمات
ف���ي الواليات المتحدة ارتفعت في العام المنتهي في تش���رين
الثاني ،بنسبة  ،%6.8وهي أعلى نسبة تضخم منذ أوائل سنوات
الثمانين من القرن الماضي.
وارتفاع األس���عار بهذا الش���كل الحاد تأثر م���ن عاملين ألزمة
الكورونا :تدفق أموال بش���كل غير مس���بوق من اإلدارة األميركية
من أجل دعم االقتصاد ،إلى جانب الصعوبات في مسألة العرض،
بس���بب االضطرابات في سلس���لة التوريد العالمي���ة ،ما أدى إلى
نق���ص في العديد من البضائع والس���لع والمعدات .على س���بيل
المثال قفزت أسعار السيارات المستعملة بنسبة  %43في العام
المنتهي في تش���رين الثاني .وس���اهم في ارتفاع أسعار السلع
والبضائع ،ارتفاع أس���عار الطاقة ،في أعقاب قرار منظمة «أوبك»،
خفض اإلنتاج النفطي.
وحسب بيرتس فإن هذه األس���باب تنطبق أيضا على إسرائيل.
وكت���ب« :لدينا أيض���ا كورونا والحكومة وبنك إس���رائيل المركزي
أدفق���ا األموال عل���ى األس���واق والجمهور ،واألض���رار التي لحقت
بسلس���لة التوريد العالمية انعكست علينا أيضا .عالوة على ذلك،
فإن عامل التجارة الخارجية لالقتصاد اإلسرائيلي أقوى من تأثيره
على االقتصاد في الواليات المتحدة ،إال أن التضخم في إس���رائيل
في األشهر الـ  11األخيرة سجل ارتفاعا بنسبة  %2.5فقط ،وحسب
التوقعات ،فإن النسبة اإلجمالية للعام الجاري  2021ستكون أقل».
ولي���س فقط في الواليات المتح���دة التضخم المالي عال ،ففي
ألمانيا سجل التضخم ارتفاعا سنويا بنسبة  ،%4.5وفي كتلة دول
اليورو بلغ إجمالي التضخم .%4
ويس���أل بيرتس :لماذا ترتفع األس���عار في إس���رائيل بوتيرة
أكثر اعتداال م���ن الواليات المتحدة وأوروب���ا ،بينما تواجه جميع
االقتص���ادات نفس آثار أزمة كورونا؟ ويجي���ب :هناك نوعان من
العوام���ل على األقل للحد م���ن التضخم في إس���رائيل :األول هو
تعزيز قيمة الش���يكل أم���ام العمالت العالمي���ة ،إذ تتدفق على
االقتصاد اإلسرائيلي أموال ضخمة ،بالعمالت العالمية لالستثمار
في قطاع التنقية العالية .هذا العام ،س���يتم كس���ر رقم قياسي
لالس���تثمار األجنبي ،وسيتجاوز إجمالي االس���تثمارات األجنبية
 20ملي���ار دوالر .وهذا يقوي الش���يكل ويض���ر بالمصدرين ،لكنه
في نفس الوقت يقلل من أس���عار الس���لع المس���توردة ،بسعرها
بالش���يكل ،رغم ارتفاعها في العالم .والس���بب الثاني ،بحس���ب
بيرتس ،يصعب قياس���ه :وهو أن كلفة المعيش���ة في إسرائيل
أعل���ى بنحو  %20منه���ا ف���ي دول منظمة التع���اون االقتصادي
والتنمية ،OECD ،وحساس���ية الجمهور الرتفاع األسعار في هذه
الظروف مرتفعة ً
نسبيا.
وتابع« :على س���بيل المثال ،في الش���هر الماضي فكرت بعض
ش���بكات التس���وق وكبار المنتجين في رفع األس���عار ،والتشبث
بالعوامل العالمية ،مثل ارتفاع أس���عار الس���لع األساسية ،وتأخر
وصول البضائع والم���واد الخام ،لتبرير هذه الخطوة .لكن تحقيق
س���لطة المنافس���ة في االقتصاد ،الذي تم فتحه لالش���تباه في
انته���اك قوانين مكافح���ة االحتكار من قبل موردين وش���بكات
تسوق ،وشركات البيع بالتجزئة الكبيرة ،أدى إلى تجميد الخطط.
م���ن الصعب تقدي���ر نتائج التحقيق ،لكن م���ن المحتمل أن يحد
التحقيق من ارتفاع األس���عار ،وهذا األمر ،س���وية مع تعزيز سعر
الش���يكل ،من ش���أنه أن يجبر المنتجين والمس���توردين على أن
يضبطوا أنفسهم في مسألة رفع األسعار».

قيمة الشيكل
تواص���ل قضية ارتف���اع قيمة الش���يكل أمام الدوالر إش���غال
المؤسسات المالية الرس���مية والقطاع االقتصادي ككل ،بعد أن
ارتفعت قيمته منذ شهر نيسان من العام الجاري بنسبة تجاوزت

 ،%5ومنذ نيس���ان العام الماضي  2020بنس���بة تجاوزت ،%12.5
ومنذ مطلع العام  2019بنس���بة  .%16.5ويتراوح سعره في األيام
األخيرة حول  3.13ش���يكل للدوالر ،وكان قد س���جل سعر الدوالر
أعلى ذروة له في صيف العام  ،2004حينما بلغ سعره  4.85شيكل
للدوالر ،يعني أكثر بنسبة  %36من سعره الحالي.
وكم���ا ذكر في تقارير س���ابقة ،ف���إن ارتفاع قيمة الش���يكل ال
تعكس نفس���ها على قيمته الشرائية ،رغم أن هناك من يرى من
المراقبين االقتصاديين أن ارتفاع قيمة الشيكل لجم أسعار مواد
وبضائع مستوردة ،أو أن موادها الخام مستوردة.
وخالف���ا لموجات س���ابقة لهبوط س���عر الدوالر ،ال نش���هد في
الش���هرين األخيرين ضج���ة من جانب المس���توردين ،الذين كما
يبدو من تقرير لبنك إس���رائيل اتبعوا إج���راءات وقائية ،تحمي
مردوده���م المالي بالش���يكل من الص���ادرات ،ولربم���ا منها رفع
أسعارهم في األسواق العالمية.
وقال المحلل االقتصادي أدريان بايلوت في اس���تعراضه لتقرير
لبن���ك إس���رائيل المركزي صدر ف���ي األيام األخيرة ،إن مس���ببات
ارتفاع قيمة الشيكل كانت واضحة للعيان مسبقا ،من خالل حركة
س���وق العمالت ،وأيضا التوقعات بتدفق االس���تثمارات األجنبية
غير المس���بوق بحجمه هذا العام على االقتصاد اإلس���رائيلي ،إلى
جانب أن المستثمرين اإلسرائيليين باتوا يتخلصون من احتياطي
العمالت األجنبية وخاصة الدوالر الذي لديهم منعا لخسائر أكبر.
ووفقا لتقرير البنك الذي تداول س���وق الصرف األجنبية ،فإنه
ف���ي الربع الثالث من العام الجاري  ،2021والذي يتضمن األش���هر
من تم���وز وحتى أيلول ،والتي تراوح فيه س���عر ال���دوالر ما بين
 3.2شيكل إلى  3.3ش���يكل ،ظهرت مؤشرات أولية لتراجع سعر
الدوالر.
وكتب بايلوت أن من النقاط الرئيس���ة في موضوع تعزيز قيمة
الش���يكل دور كل قطاع في الديناميكيات ،أي من هم المشترون
ومن هم البائعون ،وليس أقل أهمية ،ما هو وزنهم في «اللعبة».
إحدى النتائج البارزة في التقري���ر هي القفزة الحادة للعوامل
الخارجية في التجارة بالشيكل .في الربع الثالث من العام الجاري
اس���تحوذ هؤالء على أكثر م���ن نصف التج���ارة بالعملة ،وتجاوز
وزنه���م  %50ألول مرة منذ عقد .وتجدر اإلش���ارة إلى أن آخر مرة
كان فيها وزن األجانب أكثر من نصف تجارة النقد األجنبي تمت
في الربع الثاني من العام .2011
ع�ل�اوة على ذلك ،فإن كل التج���ارة الخارجية تقريبا (نحو )%97
تتم بواسطة مؤسس���ات مالية أجنبية .وإليكم األرقام المطلقة:
من بي���ن  564مليار دوالر تم تداولها ف���ي العمالت األجنبية في
السوق خالل الربع الثالث ،تم تحقيق نحو  234مليار دوالر من قبل
مؤسسات وشركات مالية أجنبية.
ومن بين الذين لعبوا دورا حاس���ما في رفع قيمة الش���يكل في
العام الماضي ،إلى جانب الكيانات األجنبية ،كيانات مؤسس���ية
إس���رائيلية ،حيث قامت بش���راء ما يمكن تس���ميتها احتياطات
وقائية (بي���ع الدوالر واليورو) بغرض الحماي���ة من التغيرات في
سعر الصرف.
وإذا كان ه���ؤالء بحلول منتصف عام  2020قد اش���تروا دوالرات
أكث���ر مما باعوا ،فقد انعكس���ت الص���ورة تماما وب���دأوا في بيع
الدوالرات بش���كل حاد .وبحلول الربع الثاني من هذا العام اشتروا
أكثر م���ن  11مليار دوالر ،وبحلول الربع الثالث من عام  2021وصلوا
إلى صافي بيع  24.7مليار دوالر.
وقال بايل���وت إن بنك إس���رائيل يفحص كل ه���ذه التحركات
بهدف الحد من ارتفاع قيمة الش���يكل .ومن���ذ العام  2019حتى
نهاية الرب���ع الثالث من العام  ،2021كان األجانب والمؤسس���ات
المالية اإلس���رائيلية هما القوة األكثر مركزية وقوة في التقدير.
وباع���ا معا ما مجموعه نح���و  63مليار دوالر ،وقام بنك إس���رائيل
بمحاولة تحييد التأثير ،ولهذا اش���ترى م���ا مجموعه أكثر من 54
مليار دوالر.
ً
وإجماال يرى محللون أن بنك إس���رائيل المركزي عالق في دوامة
في هذه المرحلة ،فم���ن ناحية هناك غالء وحالة تضخم مالي لم
تشهدها إس���رائيل منذ  8سنوات ،ما يلزم برفع الفائدة البنكية
األس���اس ،التي ترس���و منذ أكثر من عام ونصف العام عند نسبة
 .%0.1ولك���ن من ناحية أخ���رى ،فإن ارتفاع قيمة الش���يكل أمام
العمالت األجنبية يمنع البنك من رفع الفائدة البنكية ،على األقل
في المدى المنظ���ور ،خاصة وأن كل عمليات ش���راء الدوالرات لم
تنجح في مواجهة ارتفاع سعر الشيكل أمام العمالت العالمية.

أعاد أحد ستوديوهات تعليم التمثيل المسرحي
في إس���رائيل هذه األيام إنتاج مسرحية «غيتـو»،
تأليف الكاتب المس���رحي اإلس���رائيلي يهوشواع
ّ
سوبول .وش���كلت هذه اإلعادة فرصة جرى التأكيد
فيها أن «غيتو» تعتبر منذ أن بدأ عرضها في العام
 1984وحت���ى اآلن «العمل المس���رحي اإلس���رائيلي
األكثر ش���هرة» ،س���واء داخل الدول���ة أو في أرجاء
العالم الواسع.
تعالج ه���ذه المس���رحية «معركة البق���اء» ،التي
خاضه���ا اإلنس���ان اليهودي اس���تنادًا إل���ى روحه
ّ
الثقاف���ي ،وال���دور األخالقي
المعنوي���ة وموروث���ه
ّ
بالفن واإلبداع عامة في خضم عالم يفتقر
المن���وط
إلى األخالق والقيم ويفتقد احترام حياة اإلنس���ان
وكرامته ،وذلك من خالل إعادة نسج قصة حقيقية
عن فرقة مسرحية يهودية حاولت ممارسة نشاطها
الفن���ي في غيتو فيلنوس (عاصم���ة ليتوانيا) إبان
اندالع الحرب العالمية الثانية وما انطوت عليه من
فظائع النازية وأهوالها.
يتكئ س���وبول عل���ى مرموزات وأنس���اق ثقافية
يهودي���ة ،كانت تش���ف عنها تجرب���ة الغيتو ،كي
يس���تحضر جانبًا من الماضي اليه���ودي المرتبط
بذاك���رة المحرقة النازيـ���ة .وهو يح���اول ،كما في
مس���رحيات أخرى له رجع من خالله���ا إلى الماضي
اليهودي في أزمان مغايرة ،أن يدفع هذا الجانب نحو
موقع مركزي في مساءالت تبدو مستحقة في قراءته
وتتعل���ق باألوضاع الراهنة لليه���ود عامة واليهود
في إس���رائيل خاصة .ومع أن استغراق سوبول كان
ّ
منصبًا أكثر من أي ش���يء آخر في االس���تعادة شبه
الوقائعية لماضي الغيتو في فيلنوس ،إال إن الحوار
ذاته ،وحركة انتقال الشخصيات واستنطاقها بين
األزمن���ة المختلفة ،ينبئان ،بش���كل تلميحي ،بأنه
ُم ّ
صر على المحافظة على احتم���ال الرابطة القوية
بي���ن الماضي والحاضر .ويش���ي اإلطالع على أعمال
سوبول المسرحية ،ال سيما في هذا المحور بالذات،
بأنه ُيش���هر إصراره الس���الف ،ولو إشاريًا ،من أجل
تعزي���ز فكرة «االس���تمرارية التاريخي���ة» في وعي
المشاهد ،باعتبار الحاضر غير مقطوع عن الماضي.
وليس هذا وحس���ب ،إنما أيضًا من أجل استحضار
أكث���ر جوانب هذا الماضي إث���ارة للجدل والتفكير
واس���تقطار م���ا يتعين وضعه في صل���ب مواجهة
الذات لذاتها تحت مجهر الحاضر.
سبق ألحد النقاد في إسرائيل أن قال عن سوبول
إنه إذا لم يكن من أكثر المس���رحيين اإلسرائيليين
راديكالية ،فإنه من أكثره���م خصوبة في اإلنتاج.
وق���د عرضت مس���رحياته ف���ي أنح���اء مختلفة من
العال���م .ومن أبرز مس���رحياته «نفس���ية يهودي»
( )1982و»فلس���طينية» ( )1985و»أع���راض القدس»
(ّ .)1988أما مس���رحية «غيتـو» فه���ي أول عمل في
ثالثية مس���رحية كتبها بين األع���وام  1984و،1993
ً
وأثارت في حينه جدال واس���عًا ،كان في مركزه ،من
جملة أش���ياء أخ���رى ،جرأة الكاتب غير المس���بوقة
ف���ي اإلضاءة الصارخة ألح���د المحرمات في اإلنتاج
األدب���ي اإلس���رائيلي ،ال���ذي تعاطى م���ع موضوع
الهولوكوست ،وهو التعاون األرعن لليهود وبعض
ّ
وتعد هذه
قادتهم مع النازيين في فترة المحرقة.
الجرأة بمثابة مقترب م���ن حقيقة أن بعض القادة
اليهود اندمجوا بكيفية م���ا في النظام النازي إلى
درجة التعاون معه ،أو بكلمات أخرى تصرفوا كما لو
أنهم يتعاونون مع���ه بحجة «الحفاظ على الحياة».
غير أن األهم من ذلك هو أن س���وبول يجعل النجاة
من المحرقة ،على المستوى النفساني ،رهن تعاون
م���ا ّ
تم م���ع النازيين ،وهو م���ا يعتبر «ب���ذرة إثـم»
متأصلة في الممارس���ة الوجودية لليهود بش���كل
عام واليهود في إس���رائيل بشكل خاص .ويتناول
ّ
الوجودي
ذل���ك على خلفي���ة تؤالف بي���ن الن���زوع
ّ
على الصعيد الفلس���في ،وبين النزوع الفردي على
ّ
السياسي.
الصعيد
كم���ا تش���مل المس���رحية إش���ارات بليغ���ة إلى
«الدولة اإلس���رائيلية» باعتبارها اتساعًا أو توسيعًا
لـ»الغيتـ���و» ،ال���ذي تحكمت فيه أنماط س���لوكية
ليس���ت مختلفة عن األنماط التي تتحكم بالدولة،
كم���ا لو أنها ج���اءت امتدادًا طبيعيًا له ،واتس���مت
بالخصائ���ص الفردي���ة كلها لمن كان���وا على رأس
تجربة الس���لطة في الغيتو ،فالمش���هد األول يبدأ
في بيت تل أبيبي ،بينما ينتهي المش���هد األخير
ّ
يته���دم مع الذكريات
في البيت نفس���ه ،وهو بيت
أول األم���ر ويحاول اس���تعادة بنائه ف���ي آخر األمر.
ّ
وفي الغيتو ّ
التن���وع في الدولة،
تنوع بش���ري كما
يبدأ فكريًا م���ن المتديني���ن المتزمتين وينتهي
بأقصى اليس���ارّ .أما اجتماعيًا ففيه األنماط كلها،
ّ
واللص والمتعاون مع االحتالل وانتهاء
بدءًا بالقاتل
ُ
بالمتاجر بأي ش���يء ،بدءًا بالمخلص لذاته وانتهاء
بالمخلص لقضية يؤمن بها.
تجري أحداث المس���رحية ف���ي الغيتو ،من خالل
تقنية االس���تعادة من الذاكرة ،وبواس���طة تقديم
مشاهد فنية كانت تقوم بها فرقة جرى تأسيسها
من فنانين كانت لهم شهرة خارج الغيتو ،ويهدف
هذا التأسيس إلى التحايل في سبيل الحفاظ على

الحي���اة في مواجهة المج���ازر ،وهو تحايل ينضوي
تحته كل سلوك في الغيتو ،بدءًا من رئاسته مرورًا
بش���رطته اليهودية وانتهاء بالمشاريع الصناعية
ُ
والتجارية الت���ي تقام هناك .وف���ي نطاق الحفاظ
على الحياة اليهودية تجري أحداث قاسية ،يضحي
خاللها اليه���ودي بيهود ،ويتع���اون اليهودي مع
ّ
الن���ازي ،ويغل���ب اليه���ودي مصلحته عل���ى حياة
اليهود .يجري ذلك كله في إطار من القناعة ش���به
التامة ،ويتولى صاحب كل موقف الدفاع عنه ،مدعيًا
أنه هو وحده «القومي» المكافح من أجل اليهودية،
ّ
اليهودي .وال تصادف
حتى وإن تلطخت يداه بالدم
ّ
هناك ح���دودًا لما يمكن أن يرتكب���ه اليهودي كي
يحقق اختي���اره ،ابتداء بحفالت المج���ون وانتهاء
باللجوء إلى «العدو» أو تسليم رفاقه إلى الذبح.
تق���وم حكاي���ة المس���رحية على محاول���ة قيادة
الغيت���و الحف���اظ على بق���اء أكبر ع���دد ممكن من
س���كانه بمنأى عن المج���ازر ،في انتظ���ار التحرير.
وتخضع هذه المحاولة لش���روط النازي بشأن جدوى
الناجي���ن .ومن أج���ل اختيار الذين ينج���ون ،تدور
حوارات قاس���ية تكون محصلتها ّ
أشد قسوة ،هي
التضحية بنسبة كي تنجو نسبة أخرى ،وتغدو هذه
التضحية أش���به بصراع بقاء على الصعيد الفردي،
في بعض األحيانّ ،أما الس�ل�اح الوحيد المستخدم
في ذلك فإنه يتمثل في التطييف أو الخداع :خداع
الموت ،خداع النازي ،خداع الرفاق ،غير أن المحصلة
ف���ي نهاية المط���اف تصل إلى التصفي���ة التامة،
إلى درجة أن ّ
النص يملك احتماالت أن ّ
يفس���ر على
أنه ُي ّ
حم���ل «الش���خصية اليهودي���ة» وزر المجازر
الت���ي حدثت له���ا ،وبالتالي فإنه يمكن أن يش���ير
إلى «غريزة الموت» الكامنة في طريق المس���تقبل.
وإذا كان الكاتب قد اس���تند إلى أحداث واقعية في
المسرحية ،إال إن إضافات خياله وفكره كانت كبيرة
بحيث استطاعت أن تطرح أفكارًا لها أبعاد واسعة.
إن ال���ذي يق���وم بس���رد الحكاية م���ن ألفها إلى
يائها هو الراوي ،الش���خص الوحيد الذي ينجو من
المجزرة بعد أن أصيب بعاهة مس���تديمة ،وعندما
كان ج���زءًا من الفرقة المس���رحية في الغيتو ،فإن
عمل���ه ّ
تحدد ف���ي تحري���ك دمية ّ
تمي���زت بجرأة
المتناهية ونطقت بم���ا حال خوفه دون النطق به،
ّ
مترددًا
غير أنه حين يس���رد الحكاية فهو ال يبدو
ّ
قط ف���ي إماطة اللثام عن العوام���ل التي ّأدت إلى
التصفية الشاملة للفرقة وقيادة الغيتو ،وهي في
المجمل العام عوامل تحيل إلى النفس اليهودية
ذاتها ،والتي لم ينعدم أشخاص في الغيتو نفسه
أجادوا بدورهم في توصيفها ،والمقصود النفس
التي تنتج متعاونين مع الغس���تابو ،مس���تعدين
ّ
بس���اديـة ،وإقامة «حفالت حمراء»
لضرب اليهود
مع الضباط األلمان ،ما يوحي بالنهم إلى الس���لطة
وإلى «الكراهية الذاتي���ة اليهودية» ،التي ّ
تؤجج
ه���ذا النه���م .وهذه الص���ورة انتقل���ت ،في زمان
المس���رحية ،إلى «أرض إس���رائيل» ،إلى فلسطين،
حيث كان ثم���ة زعامات يهودية ،على غرار رئيس
الغيتو ورئيس ش���رطته ،ال ترفض تلقي السلطة
من أي يد تمنحها إيـاها .وفي داخل هذه الصورة
فإن سوبول يخلع على الصهيونية صفات خاصة،
لع���ل أبرزها صف���ة العدوانية (يق���ول أحد أبطال
المس���رحية« :لقد أسسوا -وهو يقصد اليهود في
فلس���طين -كتائ���ب ليلية ،وه���م ال يعملون فقط
وفقًا لمب���دأ العين بالعين ،في���ردون على الضربة
بضرب���ة مماثلة ،وإنما بدأوا في ع���ام 1937 -1936
يسبقون أعداءهم ويخرجون إلى مهاجمتهم في
داخ���ل قراهم ،حتى قب���ل أن يهاجمهم هؤالء»).
وثمة أيضًا صفة «االستعالء القومي» ،الذي أوجده
اليهود «ما جعل نظام الكينونة بينهم وبين سائر
الشعوب يختل».
لك���ن أبل���غ ما تكش���ف المس���رحية عن���ه هو أن
«البطولة» اليهودي���ة المرافقة للمحرقة مثل ظلها
ّ
ّ
تتحدث
العالي ،والتي ال تنفك الدعاية اإلسرائيلية
عنها بإطالقي���ة تامة (يوم إحياء ذك���رى الضحايا
اليهود للمحرقة النازية يسمى في إسرائيل «يوم
المحرق���ة والبطولة») ،ال تعدو كونها أكذوبة .ويجد
ّ
مسوغات
س���وبول في الغيتو قدرًا كبيرًا من مؤونة
تفنيد ه���ذه األكذوبة ،فقد ُوجد داخله من يتعاون
ّ
النازي ،س���واء أكان هذا التعاون «مبررًا» بذريعة
مع
«تسليم جزء كي يسلم جزء آخر» ،أو لم يكن كذلك.
ً
فمثال رئيس الغيتو مختلف عن صاحب المش���روع
ّ
االقتصادي ،الذي يدر األرباح ،ذلك بأن األول يرغب
في توس���يع مصنع إصالح المالبس كي يس���توعب
مزي���دًا من العمال ،وبذا فإن���ه يحفظ حياتهم ،في
حين أن الثان���ي ينظر إلى الموضوع فقط من زاوية
الجدوى االقتصادي���ة والمنفع���ة المالية .وعندما
يحت���دم الخالف بين االثني���ن ،يرافق ذلك تهديد
بتقديم ش���كوى إلى الضابط النازي ،الذي يس���مع
ويتدخل لينهي األمر كله بمجزرة ّ
مروعة .وإذا كان
هذا المش���هد ّ
يقدم أبرز تعاون يهودي مع النازي،
على الصعي���د الفردي ،فإن هناك في المس���رحية
ً
مش���اهد أكثر تقززًا ،يتم ف���ي أحدها مثال إعالن ما
يش���به المناقصة حول عدد اليهود ،الذين سيجري
قتله���م في غيتو آخر من أج���ل «ضم» الناجين إلى
غيتو فيلنوس!
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مسابقة «ملكة جمال الكون» في إيالت ..محاولة أخرى
لـجـذب الـسياحـة العـالميـة وتـحسيـن صـورة إسرائيل!
كتب وليد حباس ومريم فرح:

تتويج الهندية هارناز ساندو ملكة لجمال الكون في إسرائيل في  13الجاري( .إ.ب.أ)

بتاري���خ  12كانون األول الحالي أقيمت المس���ابقة النهائية لملكة جمال الكون
(لتمييزه���ا عن ملكة جمال العالم) في مدينة إيالت في جنوب إس���رائيل .وهذه
هي المرة األولى التي تس���تضيف فيها إس���رائيل مس���ابقة ملكة جمال الكون.
وس���تعتبر المسابقة تسويقا إلس���رائيل ،وإحدى أهم حمالت «العالقات العامة»
لتحس���ين صورتها والتي من شأنها الترويح إلسرائيل (وخصوصا لمدينة إيالت)
باعتبارها واجهة للس���ياحة في الوقت الذي تش���هد فيه السياحة اإلسرائيلية
تراجعا ملموسا بسبب انتشار فيروس كورونا من جهة ،وألسباب سياسية تتعلق
بصورة إسرائيل كدولة أبارتهايد من جهة أخرى.
ه���ذه المرة ،وخالل إع�ل�ان رئيس الحكومة اإلس���رائيلية نفتالي بينيت عن إغالق
المطار في وجه الس���ياح األجانب وصلت إلى إيالت  81ملكة جمال ونحو  1200شخص
كطواقم مرافقة لهن .باإلضافة إلى ذلك ،هبط في مطار إيالت مئات الصحافيين من
أهم وكاالت األنباء العالمية وآالف الزوار المهتمين بهذا المهرجان العالمي الكبير.
كم���ا وصل إلى المدينة نحو  100ش���خصية هامة ( )VIPج���اؤوا تحديدا من الواليات
المتحدة وضموا فنانين من الصف األول )1( .في المس���ابقة ،ش���اركت ملكات جمال
اإلم���ارات والبحرين والمغرب ،بينما ملكة جمال جنوب أفريقيا لم تقاطع المس���ابقة
حتى بعد أن صرح المؤتمر القومي األفريقي ،وهو الحزب الحاكم في جنوب أفريقيا،
بأنه ال بد «من مقاطعة مس���ابقة ملكة جمال الكون في إس���رائيل حيث يسود هناك
نظام األبارتهايد» ،في المقابل كانت ملكة جمال اليونان هي الوحيدة التي قاطعت
()2
المسابقة بشكل نهائي.
في هذه المقالة نتوقف عند بعض حيثيات المس���ابقة ونركز على الطريقة
التي اتبعتها وزارة الس���ياحة اإلسرائيلية باإلضافة إلى بلدية إيالت لتسويق
دولة إس���رائيل باعتبارها واجهة للس���ياحة من خالل اس���تغالل حدث عالمي
يعتبر جاذبًا للعديد من وكاالت اإلعالم الغربية والذي تم بثه مباشرة على قناة
فوكس وحضره ما يقارب  600مليون مشاهد بشكل مباشر.
تعتبر اس���تضافة مدينة إيالت اإلس���رائيلية لمسابقة ملكة جمال الكون أمرًا
غريبًا بأعين العديد من المراقبين .فعلى العكس من مسابقة ملكة جمال العالم
والتي تعتمد معايير جمال الجس���د باإلضافة إلى معايير تتعلق بالش���خصية
وال���دور المجتمعي والنش���اط الثقافي ،فإن ملكة جمال الك���ون تركز أكثر على
المظهر الخارجي للمرأة .وتتعرض المسابقة إلى العديد من االنتقادات من قبل
جمعيات نس���وية لما تحمله من رسائل لتس���ليع المرأة وتحديد معايير جمال
بعيدة عن واقع النساء منذ قبل نحو  20عاما ،وارتبط اسم المسابقة« -ملكة جمال
()3
الكون» -مع اسم دونالد ترامب الذي كان في حينها ما يزال رجل أعمال أرعن.
وفي العقد األخير ،أقيمت مس���ابقات ملكة جمال الكون في مدن عالمية توصف
بأنه���ا واجهة للقمار والدعارة مثل الس فيغ���اس ،ومنتجعات قمار في فلوريدا
وأتالنتا باإلضافة إلى بانكوك .كل هذه المدن التي اس���تضافت مس���ابقة ملكة
جمال الكون في العقد األخير ال تحتوي على مشاهد طبيعة خالبة ،وإنما تعتمد
على الس���ياحة الجنس���ية والقمار )4( .وإن اختيار مدينة إي�ل�ات هذه المرة أثار
العديد من التساؤالت على اعتبار أن هذه المدينة اإلسرائيلية الصغيرة ليست
لديه���ا أي مقومات ليتم إدراجها جنبا إلى جنب مع هذه الوجهات الس���ياحية
العالمي���ة التي تجذب نوعًا معينًا من الس���ياح .ومع ذلك ،فإن منظمي االحتفال

اإلس���رائيليين ،وعلى رأسهم وزارة السياحة اإلس���رائيلية ،بلدية إيالت ،واتحاد
فنادق إيالت والجنوب ،اس���تطاعوا استضافة هذه المسابقة واعتبروها فرصة ال
تعوض للتس���ويق للسياحة العالمية في مدينة تعتبر «مشروعا سياحيا فاشال»
بالنسبة للسياحة العالمية.
وتعكس اس���تضافة إيالت للمسابقة قدرة إسرائيل على الترويج لنفسها
في المحافل الدولية على الرغم من عدم استيفاء إسرائيل لشروط استقبال
المس���ابقة .مث�ل�ا ،في صي���ف  2021عندما ت���م االتفاق نهائي���ا على إجراء
المس���ابقة في مدينة إي�ل�ات ،انطلق صاروخ من قطاع غ���زة صوب المدينة
خ�ل�ال الحرب األخيرة .في تل���ك الفترة كانت ملكة جمال إس���رائيل ،تهيال
ليفي ،متوجهة إلى ميامي للمش���اركة في المس���ابقة األولية التي ستفرز
المرش���حات النهائيات لمس���ابقة ملكة جمال الكون التي أقيمت حاليا في
إيالت .ولقد كانت ليفي في موقع ال يحس���د عليه ،واضطرت إلى تفسير كل
موضوع الحرب وتصوير إس���رائيل على أنها بلد تتعرض «لإلرهاب»! ( )5لكن
أحد ش���روط اس���تضافة ملكة جمال الكون هو أن تتمتع البالد المستضيفة
باألم���ن واالس���تقرار ،ويكون لديها اقتص���اد قوي ،وقدرة عالي���ة على إدارة
وإخراج الفعاليات العالمي���ة ،باإلضافة إلى معايير صحية تتعلق بالكورونا.
وعل���ى الرغم من أن مدينة إيالت كانت قد تعرضت للمرة األولى في حياتها
إلى إطالق صواريخ من قطاع غزة قبل نحو  7شهور ،إال أنها اليوم تستضيف
المسابقة.
لكن ه���ذه المرة ،فان وزارة الس���ياحة اإلس���رائيلية باإلضاف���ة إلى وزارة
المالية اإلس���رائيلية تقومان س���وية بجهود كبيرة لتحويل إس���رائيل إلى
واجهة للس���ياحة بكل ثمن ،خصوصا في الوقت الذي تش���هد فيه السياحة
الدولية انحس���ارا ملموسا بسبب تفشي الجائحة .في العام  2018استضافت
إس���رائيل سباق جيرو دي إيتاليا ،وهو سباق دراجات عالمي .في العام ،2019
استضافت إسرائيل مس���ابقة اليوروفيجن العالمية المشهورة .وهذا يدل
على نمط جديد من خالله تس���عى إسرائيل إلى عرض نفسها كدولة قادرة
على اس���تضافة مهرجان���ات عالمية والتي ع���ادة ما تعتب���ر أحداثًا جاذبة
للسياحة وأحد أهم مشاريع التسويق للدول المستضيفة .هذا التغيير في
سياسة وزارتي السياحة والمالية يعتبر جديدًا .مثال ،في العام  ،1998كانت
إس���رائيل مرشحة الس���تضافة مس���ابقة ملكة جمال الكون نفسها .وكانت
الميزاني���ة المخصصة لذلك نحو  10ماليين ش���يكل .ورفضت وزارة المالية
في حينه أن تمنح وزارة الس���ياحة (التي كان يترأس���ها موشيه قصاب في
ذلك الوق���ت) مبلغا صغيرا قد يصل إلى نحو  2مليون ش���يكل للمس���اهمة
في تنظيم المس���ابقة وعليه تم تحويل المس���ابقة إلى مدينة هاواي وسط
خيبة أمل إس���رائيلية )6( .أما اليوم ،فإن وزارتي الس���ياحة والمالية تعمالن
وفق منطق مختلف .هذه المرة ،تم اس���تثمار نحو  30مليون ش���يكل إلجراء
المس���ابقة في إيالت ،من ضمنها  7ماليين شكيل مقدمة من بلدية إيالت،
و 6.5مليون ش���يكل مقدمة من وزارة الس���ياحة والتي تواجه أزمة كبيرة مع
منع قدوم السياح في إس���رائيل لمنع انتشار فيروس كورونا .ومن المتوقع
أن تؤدي هذه االس���تثمارات على المدى المتوسط (وليس القريب المباشر)
إلى ارتفاع في السياحة العالمية القادمة إلى إسرائيل وتحديدا إلى مدينة
إيالت .ويقدر منظمو المس���ابقة بأن القيمة الربحية لظهور إس���رائيل في

شبكات التواصل االجتماعي قد يصل إلى  90مليون دوالر.
بحسب تالي أش���كولي ،وهي تعتبر المش���رف الرئيس على تنظيم
المس���ابقة في إس���رائيل ،فإن حدث���ا كهذا ،والذي اس���تمر على مدى
أس���بوعين وتكلل بالمس���ابقة النهائية في تاريخ  12كانون األول ،من
ش���أنه أن يشكل رافعة حقيقية للسياحة إذ إنه ُيقدم إسرائيل بصورة
مختلفة للعالم .فعلى مدى أسبوعين تجولت المشاركات في المسابقة،
بصحبة مئات العدسات الصحافية وشخصيات معروفة في جبال النقب،
وسهول الغور وعلى ضفاف البحر الميت .وتم التقاط العديد من الصور
والبوس���ترات والفيديوهات الترويجية التي تجمع ما بين جسد المرأة
والمش���اهد الطبيعية الخالبة لجنوب فلس���طين ،لتقدم إسرائيل إلى
العالم على أنها واحة للحضارة في منطقة الش���رق األوس���ط .ومن غير
الممك���ن تجاهل االهتمام الكبير الذي حظيت به ملكات جمال البحرين
واإلم���ارات والمغرب خاصة بعد اتف���اق التطبيع المبرم بين هذه الدول
وإسرائيل .فقد القت ملكة جمال المغرب كوثر بن حليمة اهتمامًا غير
مس���بوق ربطه البعض باتفاق التطبيع بين إس���رائيل والمغرب ،وتمت
استضافة بن حليمة بعدة برامج تلفزيونية منها «برنامج أوفيرا وبركو»
ال���ذي يبث على القناة  12اإلس���رائيلية للحديث حول العالقة الثقافية
بين إس���رائيل والمغرب وخاص���ة اليهود المغاربة وكأن إس���رائيل لم
تس���حق هذه الثقافة منذ إقامتها .ولتزيي���ن هذه العالقة التطبيعية
ق���ام مصم���م األزياء اإلس���رائيلي المش���هور أفيعاد أري���ك بتصميم
فستانها ،وهو الذي صمم «فس���تان القدس» للوزير السابقة عن حزب
الليكود ،ميري ريغف ،في حفل األوس���كار قبل س���نوات ،وكانت عليه
صورة القدس.
وهك���ذا ال يمكن فصل الجمال عن السياس���ة .فقد كانت هذه المس���ابقة
محاولة أخرى إلس���رائيل لتجميل احتاللها وإلخفاء نظ���ام الفصل العنصري
الذي تفرضه على الفلس���طينيين .في المقابل ،كانت مس���ابقة ملكة جمال
الكون مناس���بة أخرى لرؤية كيفية التفاعالت العالمية مع مسألة المقاطعة،
فحت���ى لو لم تتم االس���تجابة لمطالب المقاطعة بش���كل كاف ،إال أن تصريح
ملكة جمال الكون الس���ابقة من أصول مكسيكية التي قالت إنه «يجب فصل
السياسة عن مس���ابقات الجمال» كرد على الحمالت واألصوات التي دعت إلى
مقاطعة الحقل ،هو ّ
بحد ذاته ّرد سياسي بامتياز.
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ّ
وثيقة جديدة مسربة :وزارة الصحة اإلسرائيلية متورطة في قضية «اختفاء أطفال اليمن»!
كتب عبد القادر بدوي:
كش���فت صحيفة «هآرتس» ف���ي مطلع كان���ون األول
الجاري عن وثيقة ّ
مسربة كانت وزارة الصحة اإلسرائيلية
ّ
ق���د منعت نش���رها في الع���ام الماضي ،تكش���ف تورط
النظام الصحي في قضية اختفاء أطفال عائالت هاجرت
إلى إس���رائيل م���ن اليم���ن ودول الش���رق والبلقان بين
األعوام  .1954-1948ويأتي هذا الكشف استمرارًا للنقاش
ّ
المستمر منذ ذلك الحين حول هذه القضية
اإلسرائيلي
ّ
الت���ي ظلت تتفاعل على مدار العق���ود الماضية ،وبقيت
عالقة بي���ن العائالت اليمنية والحكومات اإلس���رائيلية
المتعاقبة طيلة هذه الفترة.

لجان تحقيق وقضية مفتوحة على مدار عقود
ّ
تتمث���ل هذه القضية ف���ي اختف���اء آالف األطفال من
عائ�ل�ات هاج���رت إلى إس���رائيل من اليم���ن ،وأيضًا من
الع���راق وتونس والمغ���رب ودول البلق���ان وغيرها ،في
ُ
خمسينيات القرن الماضي ،وهي ما باتت تعرف إعالميًا
بقضية «األطف���ال اليمنيين والش���رقيين والبلقانيين».
ّادعت الس���لطات اإلس���رائيلية آن���ذاك أن األطفال ماتوا
في المستش���فيات بس���بب أم���راض ُمعدي���ة ،وقد تم
إبالغ عائالته���م بذلك دون وجود أي دلي���ل ُيثبت ذلك.
بعد ّ
عدة س���نوات؛ ع���ادت القضية إل���ى النقاش حينما
وصلت إلى العائ�ل�ات المذكورة أوامر تجنيد في الجيش
اإلس���رائيلي ألبنائها الذين ّادعت السلطات اإلسرائيلية
بأنهم «أم���وات»ّ ،
وادعت العائالت الحق���ًا أن األطفال قد
ّ
َ
تم اختطافهم بش���كل منظم من ِقب���ل الدولة والوكالة
اليهودي���ة ،بهدف بيعهم لعائالت م���ن أصول أوروبية
ّ
تبح���ث عن أطف���ال للتبن���ي ،أو لناجين م���ن المحرقة ال
ينجبون ،أو أن الغرض من اختطافهم كان اس���تخدامهم
في إجراء تجارب طبية.
في ضوء ذلك وعلى مدار عقود ،تم تشكيل ثالث لجان
تحقيق في ه���ذه القضية؛ لجنة بهلول-مينكوفس���كي
()1967؛ لجنة ش���يلغي ()1988؛ لجنة التحقيق كوهين-
كدمي ( )1995والتي نش���رت توصياتها واستنتاجاتها
العام  .2001عملت اللجان ه���ذه على فحص قرابة 1053
حال���ة اختفاء لألطفال بين األع���وام  ،1954-1948وخلصت
إل���ى أن معظمهم لق���وا حتفهم ،بينما لم ت���زل آثار 69
منهم مجهولة ،فيما عثرت العائالت على خمسة منهم.
ّأما اس���تنتاجات لجن���ة كوهين -كدم���ي (لجنة تحقيق
ّ
رس���مية)؛ فجاء فيها أن���ه لم يتم العثور عل���ى أي أدلة
ُيمكن م���ن خاللها القول بوجود ممارس���ة لـ «االختطاف
ّ
المؤسسي» من ِق َبل السلطات الرسمية في هذه القضية.
()1

ً
في أواخر الع���ام  ،2016ونتيجة لقرار حكومي في ذات
الش���أن ،أتاح أرش���يف الدولة مئ���ات اآلالف من الوثائق
ّ
المتعلقة بعمل هذه اللجان ،وفي نفس الوقت تم تمديد
س���رية المواد األرش���يفية األخرى التي لم يتم طرحها
داخل اللجان وتدور حول القضية .الحقًا؛ وفي العام 2019
تحديدًا ،وافقت المحكمة العليا على طلبات اس���تئناف

ّ
تقدم���ت بها عائالت يهودية من أص���ول يمنيةّ ،
وقررت
النظر في االس���تئنافات كقضية واحدة ،إلى أن اعترفت
الحكومة اإلسرائيلية ،في شباط الماضي ،وألول مرة ،بأن
هن���اك ظلمًا طال عائالت المهاجري���ن اليهود اليمنيين
والش���رقيين والبلقانيين ،واعترفت أيضًا باألضرار التي
لحق���ت بهمّ ،
وأقرت تقديم تعويض���ات لهذه العائالت
تبلغ  162مليون ش���يكل ،وقد جاء هذا القرار بعد جوالت
م���ن المفاوضات بي���ن الحكومة اإلس���رائيلية من جهة،
ّ
()2
وممثلي العائالت.

مسرب يكشف ّ
ّ
تورط الطاقم الطبي
تقرير
()3
ومن خالله وزارة الصحة في القضية
ُيشير التقرير الذي كشفت عنه صحيفة «هآرتس» في
مطلع الش���هر الجاريّ ،
وأعده كل من البروفس���ور ايتمار
غروتو ،الذي ش���غل منصب نائب المدير العام الس���ابق
ل���وزارة الصحة ،والدكتورة ش���لوميت أفن���ي ،المفوض
ّ
والمتدرب
السابق لمنع التمييز والعنصرية في الوزارة،
ضم���ن طاقمها يوفال ش���ارال ،إلى ّ
تورط أف���راد الطاقم
الطبي في هذه القضيةّ ،
وقدم في خالصته توصية لوزارة
الصحة طالبه���ا فيها بتقديم اعتذار نيابة عن المجتمع
الصحي (الطبي) بس���بب ّ
تورط بعض الطواقم الطبية في
القضية ،كما ّ
قدم التقرير توصية أخرى دعا فيها وزارات
حكومية أخرى التحقيق في القضية والكشف عن ّ
تورط
بعض طواقمه���ا العاملة ،وقد تم تقديمه إلى مدير عام
وزارة الصحة في آذار المنصرم .وبحس���ب «هآرتس» ،فإن
ّ
وزارة الصحة رفضت نشر التقرير حتى اآلن ،كما ويتجنب
وزير الصحة نيتس���ان هوروفيتس (ميرتس) اإلجابة عن
ّ
التساؤالت واالستفسارات المتعلقة بهذا الشأن.
ّ
مس���ودة التقرير بشكل أس���اس إلى مواد
اس���تندت
ووثائق من لجنة التحقي���ق الحكومية «كوهين -كدمي»
باإلضاف���ة إل���ى وثائق من أرش���يف الدولة وش���هادات
من العائ�ل�ات والطاقم الطب���ي ،واعتبرت أن «مش���اركة
الطواق���م الطبية ،بش���كل فعلي ،في نق���ل األطفال من
حضانات األطفال في مخيمات المهاجرين (معس���كرات
االس���تيعاب)؛ إبالغ العائالت بوف���اة أطفالها دون وجود
ش���هادات وفاة أو جثث ،ودون تقدي���م توضيح لظروف
الوف���اة أو مكان الدفن؛ واتخاذ الموظفين /أفراد الطواقم
الطبي���ة ق���رارات طبية للرض���ع دون موافق���ة أو معرفة
والديه���م -بما في ذل���ك إجراء تش���ريح الجثة ألغراض
البحث -في ظل مزاعم إجراء بعض الدراسات على الرضع
األحياء» ،كل هذه الممارس���ات يراه���ا التقرير على أنها
تندرج ضمن بند «إساءة الممارس���ة الطبية» ،وأنه حتى
ّ
ظل عدم وجود تش���ريع ،أو مدون���ة أخالقية ّ
محددة
في
آنذاك فيما يتعلق بعمليات التش���ريح أو البحث ،تظهر
العديد من «الشكوك واألس���ئلة األخالقية واالجتماعية
حول سلوك الطاقم الطبي وممارساته».
وقد جاء هذا التقرير بعد أن أوصت اللجنة العامة لوزارة
الصحة المس���ؤولة ع���ن العنصرية والتميي���ز واإلقصاء
في الوزارة في العام  ،2018بالبحث عن ش���بهة ممارسة
ّ
«العنصرية المنظمة /المؤسس���ية» ف���ي قضية «أطفال

									
امرأة تشارك في تظاهرة ضد اختطاف أطفال يمنيين في الخمسينيات.

ّ
المتضررة
اليمن» وغيرها ،كما أوصت بإش���راك العائالت
ً
كما حدث ف���ي بعض البل���دان (كندا وأس���تراليا مثال)،
وقد بدأت اللجنة برئاس���ة غروتو بالعمل والتنس���يق مع
ُ ّ
مؤسس���ة عميرام (الجمعية التي تمثل عائالت األطفال
المخطوفين) بالبحث في هذه القضية.
ُ
ّ
المتضمنة في التقرير إلى
تشير األبحاث األكاديمية
التصورات السائدة في أوساط الطواقم الصحية آنذاك،
ّ
تصور مفاده أن المهاجرين كانوا «نقيضًا
حيث س���اد
ّ
للش���خص الصح���ي» وأن لديه���م «ع���ادات متخلفة»
و»غريبة» ُمش���بعة بالخراف���ات والجه���ل ،خاصة فيما
ّ
ّ
يتعل���ق برعاية األطفال والرضع ،إلى جانب ذلك ،هناك
تركي���ز على انخفاض مس���توى النظافة دون اإلش���ارة
إلى الظروف الصحية القاس���ية والسيئة في مخيمات
االس���تيعاب ،كما أن الخطاب الطبي ف���ي غالبيته كان
ّ
يؤكد على إهم���ال األمهات الش���رقيات للطفل ،وعلى
مظاه���ر «غياب النظافة» و«ع���دم االهتمام في تقديم
الرعاي���ة الكافية» و«الالمب���االة» ،إلى جان���ب اإلهمال
الذي ُن ِس َ
���ب إلى اآلباء ،بدون اإلش���ارة إلى أن األس���باب
ّ
الموضوعية المتمثلة في النق���ص الموضوعي للغذاء
والظروف المعيش���ية الس���يئة هي الس���بب في سوء

تغذية األطفال ،وإنما أن الس���بب يع���ود إلى العائالت
نفس���ها .يق���ول مؤلفو التقري���ر إن ه���ذه التصورات
العنصري���ة «أثرت عل���ى تصور المهنيي���ن الصحيين
لمصالح الطفل الفضلى وكانت بمثابة أس���اس لتبرير
فصل األطفال ع���ن عائالتهم» ،لذلك يعتبر التقرير أن
االستنتاجات التي ّ
توصلت إليها لجنة كوهين -كدمي
ّ
غير مقنعة ُويمكن التحفظ عليها بش���كل صريح .كما
ّ
ُيس���لط الضوء على عملية إشراك العاملين في المجال
ّ
الطب���ي في آليات التبني التي حدثت بعد عملية فصل
األطفال عن عائالتهم.
وفي س���ياق رد وزارة الصحة على استفسارات ّ
تقدمت
به���ا صحيفة «هآرتس» حول عدم نش���ر الوزارة للتقرير،
قال���ت إن هذا لي���س تقريرًا بل مس���ودة داخلية للوزارة
تستعرض عددًا من الش���هادات واألدلة المنشورة على
مدار الس���نوات الماضية بشأن قضية األطفال اليمنيين
وت���ورط الكادر الطب���ي فيها ،وأن الم���واد ال تحتوي على
ّ
وثائق أرش���يفية أو أدلة تاريخية لم يتم نش���رها حتى
اآلن ،بل عل���ى مراجعة لمجموعة من المواد المنش���ورة،
وقالت إن إنجاز العمل عليها تأخر بسبب االنشغال بأزمة
كورونا ،وكذلك بس���بب تقاعد ومغ���ادرة جميع األطراف

(ع���ن :هآرت���س)

المشاركة في إعداد التقرير.
ً
إجماال؛ ُيثير نش���ر التقرير في هذه المرحلة ،بحس���ب
ّ
كاتبته الصحافية تمار كابالنس���كي« ،تساؤالت تتعلق
بمس���ألة التعويضات» م���ن الممكن أن ُت ّ
س���بب «إزعاجًا
للدولة» ،ولهذا الس���بب ّربما ترفض وزارة الصحة نشره،
ولذل���ك على ما يبدو أعادت وزارة الع���دل التقرير لوزارة
الصحة ،بعد أن ّ
روجت الحكوم���ة في مطلع العام الجاري
لمخط���ط «الترتيب المالي» لعائ�ل�ات األطفال اليمنيين
(التعويضات) ،ولذلك قد يكون نشر مسودة تقرير وزارة
الصحة عقبة أمام الدولة لتنفيذ مخطط رفض ّ
االدعاءات
في هذه القضية.

(هــوامــش)
1 .1لالستزادة ،أنظر/ي.https://bit.ly/3e5s0yK :
2 .2لالستزادة ،أنظر/ي.https://bit.ly/3F9JPZr :
3 .3تمار كابالنسكي“ ،هآرتس تكشف :وثيقة وزارة
الصحة تحمل فيها نفسها مسؤولية في قضية
أطفال اليمن” ،هآرت���سhttps:// ،08.12.2021 ،
( bit.ly/3FbDVqvآخر استرجاع .)18.12.2021
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االستباحة بالنفايات :مشهد من النقب.
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(ع���ن :هآرتس)

اإلهمال ،النفايات ،مخططات الترحيل ونهب األراضي ،الكالب والجريمة...
عن عالقة سببية تحكم حياة المواطنين العرب في النقب!
كتب سليم سالمة:
«الجن���وب هو الس���احة الخلفية لدولة إس���رائيل .إليه
َ
ُ
تلقى أك���وام النفايات غير المراقبة والتي توفر الغذاء
لجوقات الكالب المتوحش���ة وتس���بب تكاثرها بصورة
مفزعة .طفلة بدوية في الرابعة من العمر ،افترس���تها
ال���كالب وقتلتها ،كثي���رون آخرون تعرض���وا لعضات
ُ َ
خطيرة ،رؤوس كثيرة من الضأن تلت َهم يوميًا والسكان
يقفون عاجزين حيال آالف الكالب المتوحش���ة وحيال
إهمال الس���لطات الرسمية التي ال توفر أي حل ...روائح
كريه���ة قوية ج���دًا تزك���م األنوف ح���ال الوصول إلى
قري���ة بيت هداج ...روائح تنبع���ث من جثث الحيوانات
المتعفنة وم���ن أكوام الزبالة المرتفع���ة جدًا .ال حاجة
إلى االبتعاد كثيرًا عن بي���وت هذه القرية البدوية في
النقب ،على بعد كيلومترات قليلة من مدينة بئر السبع،
لتلتقي وجهًا لوجه بالس���احة الخلفية لدولة إسرائيل:
أكوام كبيرة جدًا من الخردوات ،من النفايات ومن جيف
الحيوانات المتعفنة الملقاة في المنطقة».
هذا التوصي���ف المختزل ،لكن المكثف ،ألحد جوانب
المأس���اة اليومية الت���ي يكابدها المواطن���ون العرب
في النق���ب ،هو الذي يفتتح به رون���ي زينغر تحقيقه
الصحاف���ي المنش���ور ف���ي موق���ع «مركز ش���ومريم»
ُ
���راس) ،ال���ذي ّ
(الح ّ
يعرف نفس���ه بأنه «مرك���ز لإلعالم
والديمقراطية؛ جسم إعالمي غير سياسي غايته تعزيز
أس���س الديمقراطية في إس���رائيل من خالل المشاريع
اإلعالمي���ة والتعاون مع وس���ائل اإلعالم اإلس���رائيلية
األخرى» ،تحت عنوان الفت ومثير يتس���اءل« :أتريدون
فهم إهمال البدو الذي يقود إلى الجريمة؟» ،ثم يجيب:
«ابدأوا بالكالب»!
ولئ���ن كان���ت عالمات االس���تغراب ،بل االس���تهجان
وربما االس���تنكار ،قد ترتس���م على وجه القارئ العادي
لمجرد مطالع���ة هذا العنوان ،فيتس���اءل عن الرابط ما
بين «اإلهمال» و»ال���كالب» ،بين «النفايات» و»الجريمة»،
فمن شأن قراءة هذا التحقيق الصحافي أن تضع كثيرًا
من النق���اط على عدد من الحروف المركزية التي تقود،
في نهاية المطاف ،إلى الخالصة األساس���ية ومؤداها
أن سياس���ة التميي���ز ،الحرم���ان ،الحص���ار ،التضييق
واإلهمال تش���كل ركنًا أساسيًا وس���ببًا مركزيًا ـ واحدًا
فق���ط ،من جملة أس���باب عدي���دة وأخ���رى بالطبع ـ في
كل ما ُيطل���ق علي���ه «الجريمة في المجتم���ع العربي»
عموم���ًا ،وفي المجتمع العربي في النقب خصوصًا ،وهو
الذي يتعرض لحملة ش���عواء من التحريض الرس���مي،
الحكومي واإلعالمي ،تحت مسميات وعناوين تأجيجية
مثل «الفلتان األمني»« ،غياب الس���يادة»« ،حلة الحكم»،
«الخطر االس���تراتيجي» وغيرها م���ن المصطلحات التي
تضع المجتمع العربي في النقب ،على وجه الخصوص،
في موق���ع «العدو المباش���ر والخطير لدولة إس���رائيل
وسلطتها وسيادتها»!

المناسبة والسياق
م���ن الجلي بالتأكيد أن توقي���ت إعداد هذا التحقيق
الصحافي ونش���ره لم يأت صدفة ،عل���ى اإلطالق .فهو
ُ
يأتي (نشر يوم الجمعة األخير 17 ،كانون األول الجاري)

بعد أيام قليلة من زيارة رئيس الحكومة اإلس���رائيلية،
نفتالي بينيت( ،ي���وم  6كانون األول الجاري) على رأس
عدد من وزراء حكومته وقيادة شرطة إسرائيل وعدد من
رؤساء السلطات المحلية اليهودية ،إلى منطقة الجنوب
تحت عنوان «التصدي لتصاعد الجريمة في المنطقة»،
وما تخلل هذه الزيارة من تصريحات تحريضية مباشرة
عل���ى المواطنين العرب في النق���ب ،كجزء ال يتجزأ من،
ب���ل ذروة أخرى في سلس���لة وأج���واء التحريض العام
المس���تمر على العرب في النقب ،بمش���اركة وزراء في
الحكوم���ة وأعضاء كنيس���ت ورؤس���اء س���لطات محلية
ّ
يهودية ،يقودهم جميعًا «اإلعالم» اإلسرائيلي المجند
تمامًا لكل ُ
«جهد» تحريضي ضد العرب في هذه البالد.
وفيم���ا ادعى البيان الرس���مي الذي صدر عن رئاس���ة
الحكوم���ة بأن زي���ارة بينيت ووزرائه إل���ى جنوب البالد
جاءت «في إطار خطة مكافحة الجريمة والعنف العربي
ف���ي المنطقة» ،ق���ال بينيت نفس���ه خ�ل�ال لقائه مع
رؤس���اء السلطات المحلية اليهودية هناك إن حكومته
«ملتزمة بحل المشاكل في منطقة الجنوب ،وعلى رأسها
مكافحة الجريمة وبس���ط س���لطة الدول���ة وقوانينها»!
وقال ،وهو يق���ف على تلة مرتفعة تط���ل على مدينة
رهط ،كبرى البلدات العربية في النقب« :جئنا إلى هنا،
إلى جنوب البالد ،كجزء من خطة مكافحة الجريمة التي
تفشت في المجتمع العربي في هذه المنطقة»؛ مهددًا
متوعدًا بـ «نحن نتصرف وس���نواصل التصرف بقبضة
حديدية ،لكي يستعيد السكان هنا شعورهم باألمان»!
أما «الس���كان» الذين يريد لهم بينيت «أن يستعيدوا
ش���عورهم باألمان» ،فهم الس���كان اليهود أساسًا ،بل
حصريًا على األرجح.
ذلك أن ه���ذه الزيارة ،المدججة بالحضور الرس���مي،
السياس���ي واألمني ،تأت���ي في أوج حمل���ة التحريض
المكثف���ة التي يتعرض له���ا المواطن���ون العرب في
النق���ب ف���ي اآلونة األخي���رة ،وخصوصًا بع���د انضمام
«اإلعالم» اإلسرائيلي ورؤساء س���لطات محلية يهودية
إليها ،بعد أن بدأتها جمعيات يهودية متطرفة قامت،
في إطارها ،بنش���ر تقارير إعالمي���ة وتنظيم مظاهرات
احتجاجي���ة وإنش���اء مجموعات وصفح���ات خاصة على
ش���بكات التواص���ل االجتماع���ي المختلف���ة مهمتها
األس���اس التحريض على المواطنين الع���رب ،حتى أن
بعضها قد بلغ حد التحريض على القتل ،بصورة مباشرة
وصريحة تمامًا .وقد جاءت هذه الحملة لتنشر حالة من
الهوس حيال «فزع الس���كان اليهود من فوضى السالح
ُ
والجريمة لدى الع���رب في النقب» والتي تهدد أمنهم
وحياتهم ،الف���زع من كون الس���كان اليهود «محاطين
بهذا الكم م���ن العرب الخارجين ع���ن القانون» ،أو كما
وصفه���م بينيت ذاته بالـ «ميلش���يات التي تعمل كما
ً
ودائم���ا ما يقترن هذا الخطاب
في الغرب المتوحش».
العنصري المفزوع ،الشكوى من فوضى السالح والعنف
والجريمة ،بالشكوى من «فوضى البناء لدى بدو النقب»
وفوضى ما يصفونه بـ»غزو البدو ألراضي الدولة» ،لتأتي
المطالبة بـ «القضاء عل���ى ظاهرة العنف والجريمة في
المجتم���ع العربي في النقب» وبـ «إعادة فرض س���لطة
الدولة وبس���ط س���يادتها على المنطقة» ألن «البدو قد
اس���تولوا على األرض في النقب وأش���اعوا فيه حالة من

عدم األمن واألمان واالستقرار»!
ّ
لكن تصوير النق����ب وكأنه «غابة ال يحكمها أي قانون»،
بغية إثارة الرأي الع����ام اليهودي والتحريض ضد العرب
في النقب ،وس����ط تجاهل وتغيي����ب ّ
تامين لعنف الدولة
والشرطة الرس����ميين تجاه المواطنين العرب في النقب،
ً
والذي يتجس����د أوال وأساس����ًا في اإلهم����ال والحرمان من
أبس����ط الخدم����ات األولي����ة ومقومات الحياة األساس����ية،
ناهي����ك عن أعم����ال الهدم المتكررة بح����ق مئات البيوت
العربية في النقب ،واالعتداءات البوليسية المتكررة ،إلى
جانب اعتداءات الشبان اليهود على شابات عربيات وعلى
س����يارات عربية في مدينة بئر الس����بع ،إنما يندرج ـ كما
يؤكد قادة الس����كان العرب في النقب ـ ضمن خطط ترمي
إلى محاصرة بدو النقب في غيتوات للنوم فقط والسيطرة
على أراضيهم وس����لبها ،رغ����م أن العرب ف����ي النقب لم
يعودوا يمتلكون سوى  %3فقط من األرض هناك.
لي���س من التجني عل���ى الحقيقة الق���ول إن ما أدلى
به رئيس الحكومة يش���كل ترجم���ة واضحة لمخططات
الس���يطرة عل���ى األرض في النق���ب؛ وهو م���ا دعا إليه
أيضًا وب���كل وضوح رئي���س بلدية بئر الس���بع ،روبيك
ّ
دانيلوفيت���ش ،الذي ق���ال إنه «قد ح���ان الوقت التخاذ
الق���رار وتنفيذه :اس���تعادة القدرة عل���ى الحكم على
الف���ور ،بكل قوتن���ا وبدون تن���ازالت ،والب���دء بتنظيم
توطين الب���دو» .وهو الذي أفصحت عن���ه ،أيضًا ،وزيرة
الداخلية ،أييلت شاكيد ،في قولها ،خالل الجولة إياها
ف���ي الجن���وب ،إن «هناك خطة منظم���ة إلقامة  12بلدة
اس���تيطانية يهودية جديدة في النقب يجري العمل
عليه���ا اآلن» .وأوضحت ش���اكيد أن الخط���ة المذكورة
س���تضمن «إعادة األرض إلى دولة إس���رائيل ،ثم البدء
بتجميع البدو المش���تتين م���ن المناطق المفتوحة في
ً
النقب إلى المناطق القانونية ،بدال من التوسع الوهمي
ً
القائم» .وقالت ّ
إن «الخطة تضع ش���رطا سيتم بموجبه
«إخالء» السكان البدو و»تركيزهم» في «مناطق سكنية
ّ
إقليمي
ثابتة»؛ وهي (الخطة) التي اعتبر رئيس مجلس
لبلدات يهودية في الجنوب أنها «ستمنع الجريمة ،في
النهاية» ،مضيفًا أن «تعزيز االس���تيطان اليهودي هو
في مصلحة البدو ،أيضًا»!!
غير أن مخط���ط «تجميع وتركيز البدو في النقب» عبر
إقامة تجمعات س���كنية جديدة لهم ،على جزء صغير
من مس���طحات األراضي التابعة للق���رى المحرومة من
االعتراف الرس���مي ،ووضع اليد على غالبيتها العظمى
لصالح المشاريع االس���تيطانية والتهويدية ومشاريع
ُ
البن���ى التحتي���ة القطري���ة ،والذي يج���ري العمل على
ُ
تنفيذه تحت ستار كثيف من دخان التحريض كما ذكر
أعاله ،هو الذي دفع «لجنة التوجيه العليا لعرب النقب»
إل���ى التحذير م���ن «ازدياد وتيرة الترحي���ل والتهجير
ً
وه���دم البيوت العربية في النق���ب» ،معتبرة أن «حملة
التحري���ض العنصرية المنفلتة ض���د األهل في النقب
التي تقودها عصابة من العنصريين والفاشيين ترمي
إلى نزع الشرعية عن األهل في النقب وتسهيل تنفيذ
مخططات الترحيل والتهجير وهدم البيوت»!

غياب السيادة الحقيقية و«دولة عالم ثالث»!
يستعيد تحقيق «شومريم» حادثة /مأساة انقضاض

مجموعة من الكالب المتوحش���ة على الطفلة ُبش���رى أو
لقيمة ،ابنة السنة وتسعة أشهر فقط ،في نيسان العام
الماضي ،بينما كانت تلهو أمام بيت عائلتها في قرية
بي���ر هداج .انقضت الكالب على الطفلة فعضتها مرات
ُ
عديدة وأصابتها بجروح خطي���رة نقلت على أثرها إلى
مستشفى بئر السبع وهناك فارقت الحياة بعد يومين
اثنين فقط« .ببس���اطة ،الكالب افترست ُبشرى» ،يقول
س���لمان بن حميد ،مدير عام مجلس «نفيه مدبار» التي
تتبع بير هداج إلى منطقة نفوذه وس���لطته ،ويضيف:
«األطفال يخشون الخروج من منازلهم واألهالي يخافون
الس���ماح ألوالدهم بالتج���ول خارج المن���ازل ،ألن هذه
الكالب ،التي ُت ّ
عد بالمئات ،تفترس المواشي وتهاجم
األطفال باستمرار» .ويقول« :المشكلة األكبر من مشكلة
الكالب هي أن ليس ثمة عنوان يمكن التوجه إليه»! أما
والد الطفلة ُبشرى ،عودة أبو لقيمة ،فيقول إن «هذا كان
متوقع���ًا ...فجوقات الكالب الخطي���رة هذه تتجول في
المنطقة على الدوام وبكام���ل الحرية ،بدون أن تحظى
ش���كاوى المواطنين المتكررة ب���أي اهتمام أو عالج من
الجهات الرسمية المسؤولة».
ليست المسألة محصورة في «ظاهرة الكالب المفترسة
الت���ي تتجول بحرية تامة وبص���ورة خطيرة جدًا والتي
خرجت عن السيطرة تمامًا» ،يقول د .يهوشواع شكيدي،
العالم الرئيس في ُ
«س���لطة الطبيعة والحدائق» ،و»إنما
ِ
ّ
هي قضية انعدام الس���يطرة وغياب السيادة التامين.
الدولة غائبة تمامًا في ه���ذا الموضوع»! وهو ما يؤكده
أحد مواطني قرية بير هداج فيقول« :ليست هناك دولة
في قرانا البدوية .نحن نعيش هنا وحدنا ،بقدراتنا نحن
وبقوانا الذاتية فقط» .ثم يعود شكيدي ليشدد على أن
«جوقات الكالب التي تتكاثر هنا دون أي سيطرة ،فيما
ه���ي تتغذى على أكوام النفايات التي تتراكم دون أي
رقابة أو معالجة ،هي التجسيد البصري األبرز النسحاب
الدولة من ساحتها الخلفية في منطقة الجنوب بشكل
عام ،ومن حياة س���كان المنطقة البدو بش���كل خاص...
موت الطفلة ُبشرى هو ،في نهاية المطاف ،موت نتيجة
إهمال الدولة»!
يق���ارن التقري���ر بين مأس���اة وفاة الطفلة بش���رى
و»تس���ميم النس���ور» ،فيق���ول إن «وس���ائل اإلع�ل�ام
ُ
اإلسرائيلية لم تفرد لمقتل ُبشرى سوى كلمات قليلة
جدًا ،بينما تتصدر حاالت تس���ميم النسور العناوين،
كم���ا يردد المواطنون البدو ف���ي النقب» .ويضيف أن
«موت  13نس���رًا في الصحراء جراء التس���مم قد حظي
ً
بتغطي���ة إعالمية واس���عة فع�ل�ا» .ويج���زم« :عملية
التس���ميم هذه كان يمكن تجنبها ،كما يؤكد جميع
العاملين في المجال ،لو أن الدولة كلفت نفسها عناء
معالجة قضية الكالب الس���ائبة وشكاوى المواطنين
الب���دو الذين يعانون من جرائها كثيرًا» .ثم يورد هنا
ما يقوله رئيس «وحدة الدوريات الخضراء» ،المسؤولة
ع���ن تطبيق القانون ف���ي المناط���ق المفتوحة ،أوري
مال���كا ،الذي يؤكد أن «البدوي في المنطقة يعاني من
مجموعات الكالب السائبة التي ربما تهاجم أوالده أو
حيوانات���ه الخاصة في زرائبها ،بالق���رب من المنازل.
وحي���ن ال يجد هذا الب���دوي أي رد أو مجرد اهتمام من
أية جهة رس���مية مسؤولة ،فربما يلجأ عندئذ إلى حل

التس���ميم .مقصد البدوي وهدفه هو تسميم الكالب
وليس إي���ذاء الحيوانات البرية» .أم���ا مديرة منظمة
«دع���وا الحيوانات تعيش» ،ياعي���ل أركين ،فتقول إن
«البدوي الذي يس���مم كلبًا ينتهك القانون بالتأكيد،
لكنني أس���تطيع تفهمه عندما يق���ول إنه ال يجد من
يصغي إليه ويعالج مش���كلته ،ب���ل ليس لديه عنوان
ً
يتوج���ه إليه أص�ل�ا .إن عجز الدول���ة وتقصيرها هما
المشكلة األس���اس ...انعدام السلطة وغياب السيادة
هما المصيبة الكبرى».
في هذا الس���ياق ،يلف���ت المس���ؤولون العاملون في
المجال ميدانيًا إلى أن «عدد الكالب السائبة في منطقة
النق���ب ارتفع بصورة مذهلة ،م���ن نحو  3000كلب قبل
بض���ع س���نوات إلى نح���و  50ألف كل���ب اآلن ،وهذا من
مجموع نحو  80ألف كلب سائب في إسرائيل ّ
برمتها»؛
ويلفت���ون إل���ى حقيقة أن «منطقة الجن���وب ال تتصدر
مناطق البالد كلها من حيث عدد الكالب السائبة فقط،
وإنم���ا من حيث ع���دد الذين تعرض���وا للعض من هذه
ََ
ال���كالب ،التي قد تكون مصابة بم���رض الكلب ،أيضًا».
ففي العام الماضي ُسجلت في وزارة الصحة  1764حالة
ّ
عض من كالب كهذه (خمس حاالت في اليوم ،تقريبًا)،
بينما «يؤكد المواطنون البدو في الجنوب أن عدد حاالت
ّ
ُ
ُ
الع���ض هذه ال تع���د وال تحصى عنده���م ،إذ أن العدد
األكب���ر منها ال يج���ري التبليغ عنه���ا للطبيب البيطري
المسؤول ....ألن الغالبية الساحقة من البلدات البدوية
في النقب ليس فيها طبيب بيطري»!
عند الحديث عن الكالب الس���ائبة ،يس���ارع مس���ؤولو
«سلطة الطبيعة والحدائق» إلى الحديث عن «النفايات
التي تمأل المنطقة فتجعل إسرائيل ،من هذه الناحية،
دولة عالم ثالث ...دول���ة غير نظيفة إطالقًا» ،كما يقول
د .ش���كيدي ويضيف« :هذا أمر مثير للغضب الشديد،
هذا التقصير المرعب من جانب الوزارات والمؤسس���ات
الحكومية المختلفة التي ال تحرص على جمع النفايات
ودفنه���ا ف���ي مداف���ن خاصة وبعي���دة ع���ن المناطق
المأهول���ة بالس���كان» .ويقول« :نحن ،س���لطة الطبيعة
والحدائق ،قمنا بإخالء النفايات من قرية بير هداج ألن
الدول���ة ال تقوم بهذا وألن تراك���م النفايات يؤدي إلى
تزايد الكالب».
تكش���ف مديرة منظم���ة «دعوا الحيوان���ات تعيش»،
ياعيل أركين ،أن «مس���ح الكالب» الذي أجرته منظمتها
قبل س���نوات قليلة أظهر أن في إسرائيل  0.4كلب لكل
ُ
مئ���ة مواطن بالمعدل القطري ،بينما المعدل في القرى
البدوية غي���ر ُ
المعترف بها في النقب هو  35كلبًا لكل
مئة مواطن .وهذا دون توفر أطباء بيطريين ،إطالقًا.
ويختم مركز «ش���ومريم» تحقيقه الصحافي هذا بما
يقول���ه مواطن عرب���ي من قرية بير ه���داج« :صحيح أن
لدينا مشكلة نفايات حادة ،لكن أحدًا لم ُيقم هنا مزبلة
منظمة وبمواصف���ات الئقة .ال يس���تحق البدو العيش
به���ذه الص���ورة .صحي���ح أن الكالب تضاي���ق رفيفيم
ورتميم ،البلدتين اليهوديتي���ن المجاورتين لنا ،لكن
الف���رق أن الب���دو هنا يش���عرون بأن لي���س ثمة عنوان
يمكنهم اللجوء إليه ونقل ش���كواهم إليه ،وليس ثمة
من يمكن أن يضع الحل���ول وينفذها ،ألننا ال ّ
نهم أحدًا
في هذه الدولة ...مثل الكالب ،تمامًا»!
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ّ
ُ
أي رواية ومضامين سيمأل بها حيز «متحف المجتمع العربي»
الذي أعلنت وزارة الثقافة اإلسرائيلية رصد ميزانيات إلقامته؟

																	
في الصراع على الحكاية :من فعالية ثقافية لطالب فلسطينيين من الداخل في وادي الصليب بحيفا.

كتب هشام نفاع:
ضمن النقاشات والتحركات السياسية إلقرار الميزانية
اإلس����رائيلية العامة في الكنيست ،ثم النجاح بتمريرها،
نشرت وزارة الثقافة والرياضة بيانًا بلهجة احتفالية جاء
فيه« :ألول مرة ،وكجزء من خطة خماس����ية رائدة وثورية،
س����يتم تخصيص نح����و  360مليون ش����يكل للثقافة في
المجتمع العرب����ي»ّ .
وتدعي أن ميزاني����ة تنظيم الثقافة
العربي����ة س����تزداد بمق����دار  15مليون ش����يكل على مدى
الس����نوات الخمس المقبل����ة .باإلضافة إلى ذلك ،س����يتم
تخصي����ص نحو  30مليون ش����يكل لتجديد المؤسس����ات
الثقافية في المجتم����ع العربي ،مع التركيز على المنالية
للجمهور وتسهيل إمكانية الوصول للمؤسسات.
من����ذ البداية يجب اإلش����ارة إلى ما يل����ي :وفقًا لألرقام
الرس����مية ،ف����إن الميزاني����ة الحالية المخصص����ة لوزارة
الثقافة في إسرائيل تبلغ نحو مليار و 100مليون شيكل.
أما األرقام التي تحدث����ت عنها الوزارة أعاله ضمن الخطة
الخماس����ية ،نحو  360مليون شيكل للثقافة في المجتمع
العربي ،فهي موزعة على خمس س����نوات ،أي أنها ما زالت
بعيدة جدا عن نس����بة الفلسطينيين من المواطنين :نحو
.%20
بموجب البيان المشار إليه أعاله ،فإن نحو ثلث الميزانية
سيخصص إلنشاء «مؤسسات ثقافية تشكل بنية تحتية
ونقلة مهم����ة إلى األم����ام لترويج الفنون ف����ي المجتمع
العربي» .وضمن هذه الخطة سيتم التركيز «بشكل خاص
على ميزانية البنية التحتية المادية ،بما في ذلك لغرض
إنش����اء وإتاحة الوصول إلى مواق����ع تاريخية في مختلف
البلديات والس����لطات المحلية في المجتمع العربي التي
ستشكل مقرًا للمؤسسات المذكورة».
ّ
ترك����ز ال����وزارة على «إنش����اء أول متحف ف����ي المجتمع
العربي ليكون منارة للعمل االحترافي والجيد في مجاالت
القوام����ة والحفاظ عل����ى التراث الثقاف����ي»ّ .
وفصلت بأنه
ِ
«س����يتم إنش����اء أول متحف في المجتمع العربي ،وكذلك
صاالت عرض ،ومدرسة سينما ،ومدرسة للمسرح والفنون،
ومركز تراثي للثقافة العربية».
عمومًا ،اعتادت الحكومات اإلس����رائيلية على تخصيص
ق����در ضئيل جدًا م����ن الميزاني����ات لمؤسس����ات الثقافة
ّ
العربي����ة .مث��ل�ا ،في الع����ام  2015دلت األرقام الرس����مية
على أن ميزانية الثقاف����ة العربية ،بالمعطيات والمعايير
والتعريفات الرس����مية ،تع����ادل  %3.2فق����ط من مجمل
ميزانية وزارة الثقافة ،وتقف عند  14مليون ش����يكل في
الس����نة من أصل ميزانية عامة تبلغ  700مليون ش����يكل.
ّ
ّ
اإلس����رائيلية للعام 2011
ميزاني����ة وزارة الثقافة
وضمن
ّ ً
ْ
رص����دت ميزاني����ة بمبلغ  37.7مليون ش����يكل للمتاحف،
ولكن لم يخصص ولو ش����يكل واحد للعرب .كذلك ،كانت
ّ
ّ
لمؤسس����ات
تخص����ص وزارة الثقافة  40مليون ش����يكل

ّ
ّ
يهودية حصرًا ،واس����تثنت منها أي ّ
مؤسس����ات
ثقافية
ّ
عربية.

 53متحفًا معترفًا بها بموجب قانون المتاحف للعام 1983
أشار بحث لمركز األبحاث والمعلومات التابع للكنيست
الع����ام  ،2005إل����ى أنه يوجد في إس����رائيل أكثر من 200
متحف ،بما في ذلك  53متحفًا معترفًا بها بموجب قانون
ّ
يح����دد االلتزامات
المتاح����ف للعام  .1983ه����ذا القانون
والقيود التي تس����ري على المتاحف المعترف بها .وتدار
ش����ؤون المتاحف في إطار لوائحها الداخلية وميزانيتها،
وفق����ًا ألحكام ه����ذا القان����ون« .اإلدارة الثقافي����ة» داخل
الوزارة تقوم بتقس����يم ميزانيتها بين المجاالت المنوطة
بها (المسرح ،السينما ،الموس����يقى ،الرقص ،المتاحف).
وتش����ارك في تموي����ل ميزاني����ات المتاح����ف المعترف
بها فقط .م����ن أجل الحصول على الدع����م ،فإن المتاحف
المعت����رف بها ملزم����ة باالمتثال ألحكام ه����ذا القانون أو
اللوائح بموجبه .وفقًا لبنود وأنظمة القانون ،تلتزم إدارة
كل متحف بتقديم تقرير سنوي إلى اإلدارة الثقافية عن
أنش����طة المتحف للفترة من  1نيسان إلى  31آذار من كل
عام.
أما المتاحف المعترف بها فهي :متحف الفن اإلسالمي،
الق����دس؛ متحف أرض إس����رائيل ،تل أبي����ب رمات أبيب؛
متحف أراضي القدس التوراتي؛ بيت أهارونسون ،زخرون
يعكوف؛ بيت أوسيش����كين ،كيبوتس دان؛ بيت جوردون،
كيبوتس دجانيا؛ بيت همئيري ،صفد؛ بيت هتفوتسوت،
تل أبيب؛ بيت ميريام ،كيبوتس بلماحيم؛ بيت روبين ،تل
أبيب؛ بيت سطورمان ،هجلبوع؛ متحف بار دافيد ،كيبوتس
برعام؛ متحف جو ألون للثقافة البدوية ،كيبوتس الهاف؛
حديق����ة العلوم ،معهد وايزم����ان؛ متحف اآلثار في وادي
جان هشلوش����ا ،بيت ش����يعان؛ متحف رمات غان لإلنسان
والحي����وان؛ متحف بيتاح تكفا لإلنس����ان والبيئة؛ متحف
الخان ،الخضيرة؛ متحف بلومفيلد للعلوم ،القدس؛ متحف
النقب ،بئر السبع؛ متحف هرتسليا للفنون؛ هيئة متاحف
يوآف ،كيبوتس كفار مناحيم ،كيبوتس رفاديم؛ متحف
ويلفريد لثقافة وفنون الشرق ،كيبوتس هزوريع؛ متحف
حيف����ا ،حيفا؛ متحف باحة هييش����وف ،القدس؛ المتحف
الوطني للعل����وم والتخطيط والفض����اء ،حيفا؛ متحف ياد
فاش����يم ،القدس (غي����ر مصنفة)؛ متحف ي����اد مردخاي،
كيبوتس ي����اد مردخاي؛ متحف يه����ود إيطاليا ،القدس؛
متحف يانك����و دادا ،كيبوتس عين ه����ود؛ متحف بداية
االس����تيطان ،كيبوتس يفعات؛ متحف إسرائيل ،القدس؛
بي����ت لوحمي هغيت����اؤوت ،الجليل الغرب����ي؛ متحف مانا
كاتس ،حيفا؛ متحف ب����رج داود ،القدس؛ متحف هيخت،
جامعة حيفا؛ متحف مجموع����ة داجون؛ متحف كيبوتس
نحش����وليم للزجاج؛ متحف تاريخ مزكيرت باتيا؛ متحف
اإلنس����ان القديم ،كيبوتس معيان ب����اروخ؛ متحف فنون

الكيبوتس ،عين حرود إيهود؛ متحف ناحوم غوتمان ،تل
أبي����ب؛ المتحف األثري في عي����ن دور ،كيبوتس عين دور؛
متحف الييش����وف القديم في عين ش����يمر؛ متحف آثار
الجوالن ،مس����توطنة كتس����رين؛ متحف ريشون لتسيون
التاريخي ،ريشون لتس����يون؛ متحف الثقافة اليرموكية،
كيبوتس شاعر هجوالن؛ متحف تل أبيب للفنون؛ متحف
باح����ة تل حاي للفنون؛ متحف ب����رج تيفن؛ متحف يغئال
ألون ،كيبوتس غينوس����ار؛ المتحف األث����ري لتاريخ كفار
سابا؛ ومتحف الفن اإلسرائيلي.
ولك���ن فيم���ا يتجاوز التس���اؤالت ع���ن االلت���زام العملي
التنفيذي بتخصيص هذه الميزانيات ،وبجعلها تذهب الى
العناوين ُ
المعلن عنها ،هناك س���ؤال المضامين :من الذي
س���يحدد مضامين مؤسسات غاية في الحساسية ،سياسيًا
وثقافي���ًا واجتماعيًا وتاريخيًا ،مثل متحف أو «مركز للتراث
الثقافي»؟ أي سردية ستقدمها مثل هذه المؤسسات ،أهي
س���ردية الدولة أم سردية المواطنين العرب الفلسطينيين
بكونهم جزءا من شعبهم وجزءا من تاريخه ومما ّ
تعرض له
ّ
من الجهة التي تشكل الوزارة مركبًا فيها؟

رواية معلنة وواضحة بل تشكل ّ
مكونًا في الرواية الرسمية
علم المتاحف ،بموجب بعض الموس����وعات االفتراضية
الجدي����دة ،يستكش����ف تاري����خ المتاح����ف ودوره����ا في
المجتمع ،فضال عن األنش����طة التي تشارك فيها ،بما في
ذل����ك القيمون ،المحافظ����ة ،البرمجة العام����ة ،والتعليم.
وركز عل����م المتاحف األوروبي في القرن التاس����ع عش����ر،
على تأطير المتاحف كمؤسس����ات من شأنها أن «تثقف
ً
ّ
وتحضر» عام����ة الناس .خدمت المتاحف ع����ادة المصالح
القومية ،وكان هدفها األس����اس غالبًا االحتفال بالدولة أو
القوة االستعمارية .مثال ،المعرض الكبير للعام  1851في
لندن أو معرض شيكاغو العالمي ،رغم أنهما كانا متحفين
مؤقتي����ن ،إال أنهم����ا كانا م����ن األمثلة األولى لمس����احات
الع����رض الكبي����رة المخصصة لألجن����دات القومية؛ حيث
أرادت كل من بريطانيا وأمي����ركا تأكيد وجودهما كقادة
دوليين في العلوم والصناعة.
ً
ابتداء من خمس����ينيات القرن الماضي ،أش����كال
ظهرت
جديدة م����ن عل����م المتاحف كوس����يلة لتنش����يط الدور
التعليم����ي للمتاح����ف .والحق����ًا ظهر أيض����ًا خطاب علم
المتاح����ف النق����دي ،وتكثف ف����ي مطلع الق����رن الحادي
والعش����رين .في حين أن هذه الخطابات النقدية تهيمن
عل����ى علم المتاح����ف المعاصر ،هناك العدي����د من أنواع
المتاحف المختلفة الموجودة اليوم ،وبعضها منخرط في
ممارسات جديدة ،والبعض اآلخر أكثر تقليدية وبالتالي
ّ
نقدية .هنا ُيطرح الس����ؤال عن التوجه اإلس����رائيلي
أقل
السائد في هذا المجال؟
وفقًا لمقال كتبه مدير قس����م التاريخ والمقتنيات في
متح����ف لندن ،أليك����س ويرنر ،التاريخ الذي تس����تهلكه

المتاحف أق����رب إلى ما يمكن تس����ميته «التاريخ العام»
من التاري����خ المت����داول داخل المؤسس����ات األكاديمية.
بمعن����ى أن كل متح����ف يتبنى س����ردية تاريخية .ونجد
األمر ب����ارزًا في إس����رائيل مع طغيان غي����ر مخفي للرؤية
األيديولوجي����ة الصهيوني����ة .مث��ل�ا ،ن����رى أن «متح����ف
الكنيس����ت» اإلس����رائيلي يعرض هويته كمن «سيسرد
رواية الديمقراطية اإلس����رائيلية» وكيف أنه «سيس����مح
لزواره بتجرب����ة التعرف على برلمان دولة إس����رائيل منذ
س����نواته األولى وحتى يومنا هذا» .أما متحف إس����رائيل
ّ
فيقدم نفس����ه على أنه «المؤسسة الثقافية
في القدس
ُ
األه����م في دول����ة إس����رائيل» ويبرز مكانت����ه في «عرض
مجموعاته الموس����وعية» مع التركي����ز على «جناح الفنون
والتراث اليهودي ( )...ومجموعة ش����املة لآلثار ترجع الى
فترة التوراة وآلث����ار األراضي المقدس����ة .وخالل أربعين
سنة على وجوده ،وبمساعدة التبرعات والمتبرعين الكثر
م����ن جميع أنحاء العالم ،اس����تطاع المتحف ضم مجموعة
كبيرة ومتنوعة تضم نحو نص����ف مليون قطعة .من بين
القطع المهمة لفائف مخطوطات البحر الميت وهي أقدم
أس����فار للتوراة ،ترجع الى أكثر من ألفي سنة ومخطوطات
يهودية للت����وراة من العصور الوس����طى» .في الحالتين،
متحف الكنيست ومتحف إس����رائيل ،هناك رواية معلنة
وواضحة ،ليس فقط أنها تتماهى مع الرواية الرس����مية،
بل تشكل ّ
مكونًا في هذه الرواية.
ّ
وع����ن تأثير المتحف ف����ي الجدل الع����ام ،وتأثره بالرأي
العام ،من حيث ما س����يرويه ،يمكن إيراد حادثة من العام
 ،2018حي����ث قام «متحف التاري����خ الطبيعي» في القدس
بتغطية مع����رض حول التطور اإلنس����اني من أجل تجنب
اإلس����اءة للزوار اليه����ود المتش����ددين .المعرض بعنوان
«بداية التطور اإلنس����اني والثقافة» ،روى مراحل التحول
التدريج����ي م����ن القردة الى البش����ر الحديثي����ن ،مع عدة
جماجم ،نم����اذج وأدوات صيد قديمة مع ش����رح مكتوب.
وبكون العديد من اليهود المتش����ددين يرفضون نظرية
التطور اإلنساني العلمية ،انصاع المتحف لضغوط وغطى
ذلك المعرض.

سردية الدولة أم سردية المواطنين العرب الفلسطينيين؟
في الس����ياق الفلس����طيني ،تذك����ر مراك����ز المعلومات
الفلسطينية كيف سارعت سلطات االحتالل بعد أيام من
احتاللها لمدينة القدس العام  1967إلى بسط سيطرتها
على المتحف الفلسطيني ومحتوياته األثرية؛ وتم إلحاقه
بدائرة اآلثار اإلسرائيلية .هذا المتحف الذي تم افتتاحه
في العام  1938ليكون أحد أقدم متاحف اآلثار في الشرق
األوس����ط ،أطلق عليه منذ االحتالل اسم «متحف روكفلر»،
وهو يضم مجموعة كبيرة من القطع األثرية المكتش����فة
م����ن الحفري����ات الت����ي أجريت ف����ي فلس����طين في عهد
االنت����داب البريطاني ما بين العش����رينيات والثالثينيات
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من القرن العشرين.
وحول مركزية المتحف كمؤسس����ة في إرساء وتكريس
ّ
الس����يطرة ،تالح����ظ منظم����ة «عيم����ق ش����فيه» أن هناك
«اس����تبدادًا للرواية» ،إذ أنه «من����ذ البداية ،تمت صياغة
قوانين التخطيط في ّ
الحيز األرض-إس����رائيلي من وجهة
نظر تحتس����ب اآلث����ار امت����دادًا للبالد المقدس����ة ،أرض
العهد القديم» .هذه المنظمة الناش����طة «من أجل حقوق
الثقاف����ة والتراث ،وبهدف الحفاظ عل����ى المواقع األثرية
كممتلكات عامة تابعة لكل المجتمعات والشعوب ،وضد
استعمال مواقع التراث واآلثار كأداة سياسية في النزاع
بين إس����رائيل والفلسطينيين» ،تش����ير إلى وجود «ثالثة
مركبات أساس����ية للحفاظ على اآلثار ف����ي البالد في ذلك
الوقت – القانون وسلطة اآلثار والمتحف».
وهي تشرح كيف «تبنت دولة إسرائيل قانون االنتداب
ّ
البريطاني الذي مكنها من توطيد العالقة ما بين التاريخ
اليهودي الس����ابق للدولة من جه����ة ،ومحو الصالت التي
ترب����ط مواقع أثرية أخرى بفت����رات متأخرة أكثر من جهة
أخرى .إن قوانين الحفاظ على اآلثار القليلة التي أضيفت
ّ
تنصب ه����ي األخرى
لحماي����ة المواق����ع المتأخ����رة أكثر،
وبش����كل واضح على تاريخ االستيطان اليهودي في البالد
(مواقع االس����تيطان والنصب التذكارية) .استطالع بقايا
َ
المباني المع����دة للحماية في البالد يوض����ح أن المعايير
الرئيس����ة في الحماية هي محلية للغاي����ة ،وتتطرق الى
ّ
الهوية ذاتها والرواية الواحدة التي تروي قصة التوطن
واالنبعاث في أرض إسرائيل».
بن����اء على ه����ذه المعطيات والتحليالت ،م����ن الضروري
البدء بطرح الس����ؤال عن الرواية والمضامي����ن التاريخية
ُ
س����يمأل بها
والثقافي����ة (والسياس����ية ،بالضرورة) التي
ّ
حي����ز «متحف المجتمع العربي» الذي تقول وزارة الثقافة
اإلسرائيلية إنها رصدت الميزانيات إلقامته .هل ستقوم
ً
ّ
بالمضي قدمًا في مش����روع
الحكوم����ة اإلس����رائيلية فعال
إقامة متح����ف يتحدث باللغة العربية ،حضاريًا وتاريخيًا،
وسياسيًا؟
كم����ا هو واضح ّ
ح����د البداهة ،ليس المتحف مس����تودع
أغراض ،مهما بلغت قيمتها .بل إنه ّ
يقدم رؤية وسردية
وقراءة لحقبة من التاريخ أو لسيرورة من التطورات .يكفي
تخيل الصورة التي ُ
ّ
سيراد بها رواية تاريخ الفلسطينيين
المواطنين في إسرائيل ،وفقًا للمعجم الرسمي .أي حضور
وأي وزن لنكبة الش����عب الفلسطيني العام  1948سيكون
في ه����ذه الرواية؟ ه����ل ُيتوقع من حكومة إس����رائيلية،
ممثلة بوزارة ثقافة ،أن ّ
تمول فعال متحفًا ينطق بلس����ان
ووع����ي ووجدان الفلس����طينيين في إس����رائيل ،من حيث
ّ
كونهم مع شعبهم متأثرين بدرجات مصيرية من النكبة
ّ
متفرقة
الت����ي وقعت بفعل ممارس����ات مخططة وأخ����رى
ّ
ارتكبته����ا الجهات الت����ي باتت بعد وق����ت قصير تؤلف
الدولة كمؤسسة؟
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