بحث جديد لـ«مركز موالد» :إخالء
مستوطنات في أراضي  67ممكن بوسائل
غير عسكرية ودون صدامات عنيفة!

إسرائيل والدولة الفلسطينية..
من اإلقرار اللفظي إلى الرفض
الصريح!

صــــفـــــحـــ ( )2ـــــــة

صــــفـــــحـــ ( )3ـــــــة

ملحق أسبوعي يوزع الكترونيًا يصدر عن
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جدل في االئتالف الحكومي اإلسرائيلي حول مشروع
قانون يستهدف نتنياهو وحراك جديد على رئاسة الليكود!

كلمة في البـدايـة

مؤتمر مدريد بعد  30عامًا..
أبرز ما يمكن استخالصه

كتب برهوم جرايسي:
تسعى الحكومة اإلسرائيلية ،حتى األسبوع المقبل ،لتمرير مشروع الموازنة
العام���ة للعامي���ن الجاري والمقبل ،به���دوء ودون إحداث ش���رخ في االئتالف
الهش ،إال أن وزير العدل جدعون ساعر ،رئيس حزب «أمل جديد» ،والمنشق عن
حزب الليكود ،نش���ر مسودة مشروع قانون يمنع بموجبه عضو كنيست يواجه
الئح���ة اتهام خطيرة من تكليفه بتش���كيل حكومة ،وهو قانون يس���تهدف
ش���خص بنيامين نتنياهو ،وفي داخل االئتالف هناك م���ن يعارضه .وتزامن
نش���ر المس���ودة مع اس���تئناف الحراك الداخلي في الليكود للمنافسة على
رئاس���ة الحزب ،وهذه ّ
المرة بإعالن رئيس الكنيس���ت السابق يولي إدلشتاين
ترشيح نفسه لرئاسة الحزب ،حتى في مواجهة نتنياهو.
وفك���رة قانون يمنع من هو متورط بلوائح اتهام في قضايا فس���اد ،ظهرت
بعد انتخاب���ات نيس���ان  ،2019االنتخاب���ات األولى من ضمن الج���والت األربع
الت���ي جرت في غضون  23ش���هرا ،بي���ن العامي���ن  2019و .2021وكان الهدف
منع تكليف بنيامين نتنياهو من تش���كيل الحكوم���ة ،وتكررت المحاولة من
األحزاب المعارض���ة لنتنياهو بعد كل واحدة من الج���والت االنتخابية األربع.
ولدى تش���كيل الحكومة الحالية ،أعرب وزير العدل ساعر عن نيته تمرير هذا
القانون ،بموازاة مش���روع قانون آخر ،يحدد واليتين فقط للشخص في رئاسة
الحكوم���ة ،وهذا أيضا يحد من فرص نتنياهو المنافس���ة على رئاس���ة حزبه،
وتولي مهمة تشكيل حكومة .لكن ساعر واجه معارضة من نواب كتلة «يمينا»
التي يتزعمها رئيس الحكومة نفتالي بينيت ،وهذه الكتلة لديها رفض دائم
لهذا القانون ،أعربت عنه بعد كل واحدة من الجوالت االنتخابية األخيرة.
وف����ي حين حافظ بينيت في األيام األخيرة على صمته ،ولم يعلق على مبادرة
س����اعر ،وقالت مصادر في محيطه إن النقاش حوله س����يكون بعد إقرار الموازنة
العامة ،فإن ش����ريكة بينيت في الحزب ،وزيرة الداخلية أييلت ش����اكيد ،أعلنت
رفضها لمش����روع القانون ،وأعلنت أن مش����روع القانون لن يتم طرحه للتصويت
ّ
خالفي ،وبموجب اتفاقية االئتالف،
قريبا .وتصريح شاكيد يعني أن هذا القانون
فإن كل القضايا الخالفية التي يدور حولها خالف في االئتالف ،سيجري النقاش
حولها بعد مرور عام على تشكيل الحكومة ،ونيلها الثقة من الكنيست ،بمعنى
بعد منتصف ش����هر حزيران المقبل .وليس واضحا مدى االعتراض على مشروع
قانون كهذا ،إذا ما سيهدد االئتالف ،ألن هذا القانون ،حتى لو عارضه نواب في
كتلة «يمينا» ،فعلى األغلب س����يجد أغلبية في الكنيس����ت ،ألنه من المتوقع أن
يحظى بتأييد كتلة «القائمة المشتركة» المعارضة.
وحس���ب أحد األنظمة ،ف���إن الحكوم���ة أو واحدة من الوزارات تنش���ر بداية
مس���ودة مش���روع قانون على صفحتها في اإلنترنت أم���ام الجمهور ،إلتاحة
الفرصة أمام ذوي االختصاص لتقديم وجهة نظرهم فيه ،وبعد فترة ،ليست
محددة ،يجري إعداد مش���روع القان���ون للمصادقة عليه في الحكومة ،ومن ثم
ينتقل لمسار التشريع في الكنيست.
وكما يبدو فإن هدف س���اعر من نشر مس���ودة مشروع القانون ،منذ اآلن ،هو
كس���ب وقت ،إلى حين مرور عام على تش���كيل الحكوم���ة .وقالت مصادر في
محيط ساعر إنه ُم ٌّ
صر على تمرير مشروعي القانونين ،األول المتعلق بالفساد
ومنع المتهم من تسلم مهمة تشكيل حكومة ،والثاني تحديد واليتين فقط
لكل رئيس حكومة.
ال يجوز بموجب مسودة مشروع القانون ،لعضو كنيست متهم بجريمة تصل
العقوب���ة عليها لثالث س���نوات وأكثر ،وفيها وصمة عار ،تش���كيل حكومة أو
العمل كرئيس حكومة بديل أو نائب رئيس حكومة .وتندرج جريمة االحتيال
وخيانة األمانة تحت هذه الفئة ،حيث أن أدنى عقوبة لها هي الس���جن لمدة
ثالث س���نوات ،وعادة ما تحمل معها وصمة عار .والحالة األكثر ش���يوعا التي
ينطبق عليها القانون هي تش���كيل حكومة بع���د االنتخابات ،وبالتالي فهي
ذات صلة فقط بوالية الكنيست المقبل .وتمنح مسودة مشروع القانون رئيس
لجنة االنتخابات المركزية ،وهو قاض في المحكمة العليا ،صالحية اتخاذ قرار
بشأن ما إذا كانت الوقائع الواردة في الئحة االتهام تجعل من الممكن تحديد
أن «الجريمة في ظروف القضية ليس فيها وصمة عار» .في حالة كهذه يكون
عضو الكنيست مؤهال لتس���لم رئاسة الحكومة .وهذا يسري أيضا على الئحة
االتهام المرفوعة قبل بدء والية المرشح.
ّ
وعبر المستش���ار القانوني للحكومة ،أفيحاي مندلبليت ،في نهاية األسبوع
الماضي ،عن دعمه لمش���روع القانون ،في كلمة ألقاها أمام مؤتمر في جامعة
ت���ل أبيب حول موضوع «أخالقيات النواب المنتخبين» ،في الذكرى الس���نوية
الثانية لرحيل رئيس المحكمة العليا السابق مئير شمغار.
ورفض مندلبليت االدعاءات القائلة إن هذا مش���روع قانون ش���خصي وغير
ش���رعي ،وأضاف «بحس���ب ما ينبثق عن مش���روع القانون ،فإن التعديل ليس
ش���خصيا بل عاما ،ويتطلع إلى المس���تقبل ،وذلك بفرض قي���ود وآليات رقابة
وتدقيق مناس���بة ،مع مراعاة مبادئ النظام الهامة األخ���رى التي تنطبق في
نظام ديمقراطي».
وقال حزب الليكود إن «جدعون س���اعر يقترح قانونا مناهضا للديمقراطية
عل���ى النمط اإليراني يس���عى إلى اس���تبعاد من يحصل عل���ى  35مقعدا في
االستطالعات ،ويحظى بدعم ماليين المواطنين ،كرئيس الحكومة».
كما هاجم زعيم كتلة حزب «الصهيونية الدينية» ،بتسلئيل سموتريتش،

بقلم :أنطوان شلحت

									
ساعر ونتنياهو« :اللعبة» في أوجها.

مشروع القانون قائال« :من الواضح أن مذكرة القانون معادية للديمقراطية».
في المقابل ،قال نائب رئيس الحكومة يائير لبيد إن «مش���روع القانون يكاد
ّ
جنائي أن يكون رئيس���ا للحكومة ،وفي نظام
يكون بديهيا .فال يمكن لمتهم
حكم س���ليم فإن المثال الش���خصي ،النقاء األخالقي والنزاه���ة حجر الزاوية
للقيادة».
ورد ساعر في تغريدة في ش���بكة «تويتر» كاتبا إنه حينما «وافق الكنيست
باإلجماع عل���ى قانون تعليق عمل رؤس���اء البلديات ،المنتخبين مباش���رة من
قب���ل الجمهور ،والذين تم تقديم الئحة اته���ام بحقهم ،لم يكن هناك عضو
كنيس���ت واحد ادعى أن هذا ال يتماش���ى مع النظام الديمقراطي .إن مسودة
مش���روع القانون التي نش���رتها تضع معيارا مهما َ
لقي���م الحكم .إن معارضة
االقتراح نابعة من دوافع ش���خصية .والتش���كيك بصالحية الكنيست في سن
قانون كهذا ،هو بالذات مناهض للقيم الديمقراطية».
ويق���ول الخبير القانوني مردخاي كريمنيتس���ر ،في مق���ال له في صحيفة
«هآرتس» ،إن مش���روع القانون يقوم على أساس قانوني متين ومقنع .كما أنه
يفي بموقف المحكمة العليا بش���أن ضرورة تنظيم الموضوع دستوريا .وتابع
أن الحكومة والبرلم���ان اللذين ال يعمالن على إحداث تغييرات معيارية عامة،
في ضوء الممارس���ات الخاطئة الخطيرة التي تظه���ر في وضع قانوني معين،
ال يؤديان دورهما بش���كل صحيح .وبحس���ب كريمنيتس���ر فإن النقاش العام
ح���ول االقتراح بدأ للتو وه���و موضع ترحيب ،واالقت���راح ال ينطوي على تدمير
الديمقراطية ب���ل إن ترك الوضع الحالي على حاله هو ما يعرض الديمقراطية
للخطر.

إدلشتاين سينافس نتنياهو
وكما ذكر فإن رئيس الكنيس���ت السابق ،يولي إدلش���تاين ،أعلن في األيام
األخيرة عن ترش���يح نفسه على رئاسة الليكود في مواجهة بنيامين نتنياهو.
وقال في مقابلة تلفزيونية« :قررت الترشح لقيادة الحزب ألن الحكومة الحالية
تش���كل خطرا على دولة إس���رائيل .أجرينا انتخابات أربع م���رات ،وفي المرات
األربع كان الليكود أكبر كتلة في الكنيس���ت ،وفش���لنا أربع مرات في تشكيل
حكوم���ة» .وتابع أن «االختي���ار الحقيقي ألعضاء ومنتس���بي الليكود لن يكون
بيني وبين نتنياهو ،وإنما بيني وبين يائير لبيد ،ألنه إذا فش���ل نتنياهو أربع
مرات في تشكيل الحكومة ،فلماذا ينجح في المرة الخامسة؟».
وقال إدلش���تاين إنه «حتى في أكثر استطالعات الرأي إرضاء لليكود ،فنحن
(الليك���ود بقيادة نتنياهو) ال نصل إل���ى ائتالف يرتكز على  61نائبا» .وأضاف
«هن���اك ممثلون آخرون من المعس���كر الوطني .أنا واثق م���ن أنه عندما تكون
هناك انتخابات تمهيدية وسأقود حزب الليكود الحقا ،فمن الممكن أن نشكل
حكوم���ة وطنية من دون انتخابات» .ويقصد إدلش���تاين بذلك أنه في حال تم
انتخاب���ه في ظل الوالية البرلمانية القائم���ة ،فإنه قادر على تفكيك الحكومة
الحالية وتشكيل حكومة جديدة برئاسته.
وأض���اف إدلش���تاين« :أعلم أنه لن تك���ون هناك انتخاب���ات تمهيدية في
األس���بوع المقبل ،لكنني آمل أن تتم في األش���هر المقبلة .أي ش���خص يقول
إنه يمكننا االنتظار لمدة ثالث س���نوات أخرى ،يقول في الواقع :سنبقى ثالث
سنوات أخرى في المعارضة».
وقالت مصادر في محيط نتنياهو ردا على تصريح إدلشتاين« :الليكود حزب
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ديمقراطي .وقد أعيد انتخاب بنيامين نتنياهو زعيما لليكود بنس���بة ضخمة
بلغ���ت  72.5بالمئة قبل أقل من عامين .أي ش���خص مهتم بالترش���ح للقيادة
مرحب به للقيام بذلك في االنتخابات التمهيدية».
وكان إعالن إدلش���تاين بترش���يح نفسه أمام نتنياهو مس���ألة وقت ،بعد أن
تسربت على لس���انه قبل نحو  4أشهر تصريحات قيلت في اجتماعات مغلقة،
يهاجم فيها نتنياهو ،مؤكدا نيته المنافس���ة على رئاس���ة الليكود ضده في
االنتخابات الداخلية القادمة.
وبحسب ما نشر ،فإن إدلشتاين يقوم بخطوات من أجل ضمان إجراء انتخابات
تمهيدية في الليكود في األش���هر المقبلة .وقال« :ال أريد تأجيل ذلك كثيرا.
ال أن���وي أن أكون ثانيا في القائمة .أنوي االنتص���ار» وادعى أنه في حال بدأت
الحكومة الحالية ّ
تسجل العقبات فإنه سيكون من الصعب منافسة نتنياهو.
وأضاف إدلش���تاين« :لقد قام نتنياهو بكاف���ة األخطاء الممكنة .لماذا وافق
عل���ى إعطاء جدعون س���اعر ،ونفتالي بينيت ،وبيني غانتس والجميع رئاس���ة
الحكوم���ة ولم يواف���ق على منحها ألي ش���خص آخر من الليك���ود؟ لماذا على
الليكود خسارة الحكم؟».
وهذا هو اإلعالن الرسمي األول من ش���خصيات الليكود المعنية بالمنافسة
على رئاسة الحزب .فمن المعروف أن أسماء عديدة أعلنت بشكل غير مباشر عن
نيتها المنافسة على رئاسة الحزب ،ولكن لم يكن جميعهم معنيين بمنافسة
نتنياهو ،وإنما بعد أن يتنحى ،ومن بينهم عضو الكنيس���ت يسرائيل كاتس،
األقوى ف���ي الجهاز التنظيمي وقواعد الحزب ،والنائب الس���ابق جلعاد إردان،
والنائب آفي ديختر ،والنائبة ميري ريغف ،والرئيس األس���بق لبلدية القدس،
نير بركات ،الذي أقام في نهاية حزيران الماضي ،مهرجان دعم له ،بمش���اركة
 4آالف ش���خص ،بينهم عدد من أعضاء الكنيست من الليكود ،وبكلفة إجمالية
للمهرجان ّ
قدرت بنحو  700ألف ش���يكل ،إال أن هذا المبلغ ال يساوي شيئًا لدى
من حقق خالل عام واحد زيادة ألرباحه بنحو  575مليون دوالر ،وبات مع شقيقه
يملكان ثروة تقدر بـ  900مليون دوالر ،بحس���ب تقرير األثرياء الس���نوي الذي
تصدره المجلة الشهرية لصحيفة «ذي ماركر» ،في شهر حزيران الماضي ،وهو
بذلك عضو الكنيست األغنى دون منافس.
ورغ���م مرور  7أش���هر على االنتخاب���ات البرلمانية ،وأكثر من  4أش���هر على
تشكيل الحكومة ،التي يبدو أنها ستصمد لفترة أكثر مما توقعه معارضوها،
فإن الش���خص الذي من المفترض أن يكون األقوى في المنافس���ة على رئاسة
الليك���ود ،بع���د نتنياهو ،لم يعلن نيت���ه بعد ،والقصد النائب الس���ابق ذكره
يس���رائيل كاتس ،الذي أعلن في ما مضى أنه س���ينافس على رئاسة الليكود
بعد نتنياهو ،وليس في مواجهة نتنياهو ،ولكن ليس واضحا إذا سيبقى على
ذات الموقف أمام المنافسات المعلنة.
عل���ى أي حال فإن االنتخابات الداخلية في الليك���ود ال تلوح في األفق قريبا،
فق���د توقع النائب حايي���م كاتس أن انتخابات كهذه س���تكون فقط تمهيدا
لالنتخابات البرلماني���ة المقبلة ،في حين قال رئيس كتلة الليكود البرلمانية،
ميكي زوهر ،إن االنتخابات الداخلية في الحزب لن تكون قبل س���تة أشهر من
اآلن.
وكان���ت أنباء داخل الليكود ق���د ذكرت في األيام األخيرة أن كل منافس���ي
نتنياهو يرفضون إجراء انتخابات س���ريعة لرئاس���ة الليكود ،قد يس���عى لها
ُ
نتنياهو لقطع الطريق أمام منافسيه الكثر.

ُ
تصادف هذا الش���هر ذكرى مرور  30عامًا على انعقاد مؤتمر
مدريد للس�ل�ام في الشرق األوس���ط ( )1991/11/1 -10/30والذي
ش���ارك فيه بنيامين نتنياهو عندما كان يش���غل منصب نائب
وزير الخارجية اإلس���رائيلي .وال ش���ك في أن الع���ودة إليه وإلى
ً
م���ا تاله من ّ
تطورات وص���وال إلى أيامنا الراهنة ،من ش���أنها أن
ُ ّ
توضح بعض ما يمكن وصفه بأنه ثوابت موقف إس���رائيل حيال
عملية التسوية التي ترمي إلى أن تحققها لقضية صراعها مع
الفلسطينيين.
بيد أن هذه الوقفة تأتي ،على وجه التحديد ،في سياق نفض
ً
الغبار عن الس���ردية اإلس���رائيلية األكثر تداوال لهذا المؤتمر
جهة ،وأيضًا من أجل تأصي���ل طرائق المقاربة والتأويل لما
من
ٍ
شهده المؤتمر من ُم ّ
ثانية.
جهة
قدمات ووقائع من
ٍ
ٍ
ّ
ّ
يتعين التنويه به به���ذا الصدد هو حقيقة أن
ولعل أول م���ا
إس���رائيل أرغمت على المش���اركة في ه���ذا المؤتمر في حينه،
بعد أن ّ
هدد الرئيس األميركي في ذلك الوقت جورج بوش األب
رئيس الحكومة اإلس���رائيلية آنذاك إسحق شامير بعدم منحه
ضمانات الزمة لقروض طلبتها حكومته ،ما يعني أن هذا األخير
ً
ّ
يتعين أن نتوقف
كان رافض���ًا لعقده أصال .في الوقت نفس���ه
ً
ولو بإيج���از أمام ما يلي :بداية نجمت معارضة إس���رائيل لعقد
ّ
دولي للسالم ،كما يؤكد مقربون من شامير ،عن حقيقة أن
مؤتمر
ُ
ّ
فكرة المؤتمر الدولي كانت فكرة عربية باألساس ،يراد منها أن
ُيصار إلى تطبيق قرار مجلس األمن الدولي رقم  242والذي ،وفقًا
أراض محتلة (منذ
لقراءة إسرائيل ،يتحدث عن االنس���حاب من
ٍ
العام  ،)1967وح���دود آمنة ومعترف بها ،وحل عادل لمش���كلة
الالجئين الفلسطينيين.
غير أنه في إثر اضطرار إس���رائيل إلى المشاركة في المؤتمر،
بذلت كل ما تس���تطيع في سبيل تحقيق ما يلي :استبعاد فكرة
رعاية األمم المتحدة للمؤتمر ،وعدم البحث في ما بات يس���مى
الحق���ًا بـ»القضاي���ا الجوهري���ة» ،وضمان أن ال تك���ون هناك أي
استمرارية للمؤتمر .كما كانت حريصة على أن يتضمن المؤتمر
إم���كان إجراء مفاوضات ثنائية منفصل���ة من دون حضور طرف
ثالث .وف���ي ذلك الوقت لم يكن هناك قبول إس���رائيلي لفكرة
وجود وفد فلسطيني مفاوض مس���تقل بل كان مثل هذا الوفد
ّ
ج���زءًا من الوفد األردني ،وتش���كل من ش���خصيات من األراضي
المحتلة منذ  .1967واتفقت إس���رائيل مع األميركيين ،طبقًا لما
ُ
نش���ر من جانبها ،على أن تكون مث���ل هذه المفاوضات من دون
ش���روط مس���بقة ،وأن يكون قرار  242أساسًا لها ،مع احتفاظ كل
طرف بالحق في تفسير القرار بموجب طريقته.
وبحس���ب ما يؤكده يوسي أحيميئير ،مدير مكتب شامير إبان
ّ
توليه منصب رئي���س الحكوم���ة ( ،)1992-1988فقد رفض هذا
ً
األخير رفضًا باتًا صيغة «األرض مقابل السالم» وطرح بدال منها
صيغة« :الس�ل�ام مقابل السالم» .وقد «كان (شامير) فخورًا حتى
ّ
ُ
يومه األخير بأنه في عهده لم تس���لم إسرائيل سنتمترًا واحدًا
من أجزاء وطنها» ،على ّ
حد تعبير أحيميئير.
لئن كان هذا يضعنا مباشرة أمام أصل معادلة «السالم مقابل
السالم» التي يتبناها نتنياهو ويزعم أن جهات ّ
عربية تتساوق
ّ
معها في اآلونة األخيرة ،فإنه في الوقت ذاته يسلط الضوء على
حقيقة أن نتنياهو هو ُم ّ
كمل درب شامير.
ويمك���ن الق���ول إن إكمال ال���درب هذا ينس���حب كذلك على
معارضة نتنياهو المشاركة في مؤتمر السالم الدولي الذي عقد
في العاصمة الفرنس���ية باريس في كان���ون الثاني  .2017وكما
هو معلوم ،ش���ارك في هذا المؤتمر وزراء خارجية ومندوبو أكثر
م���ن  70دولة ومنظمة دولية ،ولكن من دون مش���اركة الطرفين
اإلس���رائيلي والفلس���طيني .وتم التأكيد في بيان���ه الختامي
على أنه ال بديل عن حل الدولتين إلنهاء الصراع بين إس���رائيل
والفلسطينيين ،ودعا البيان الطرفين إلى االمتناع عن اتخاذ أي
خطوات أحادية الجانب من ش���أنها التأثير على طبيعة قضايا
التس���وية النهائية ،ومنها القدس والحدود واألمن والالجئون،
ّ
ش���دد على أن هذه التسوية يجب أن تحفظ
وفي الوقت نفسه
أمن إسرائيل.
وم���ا يجدر التذكي���ر به أنه في حي���ن أن الوالي���ات المتحدة
مارس���ت ،عند انعقاد مؤتمر مدريد قب���ل  30عامًا ،ضغطًا على
إس���رائيل من أجل المش���اركة فيه ،فإنها لم تمارس عليها أي
ُ
ضغط للمش���اركة في مؤتم���ر باريس .أكثر من ذلك نش���ر في
إسرائيل أن وزير الخارجية األميركي جون كيري الذي شارك في
مؤتمر باريس وكان على وشك انتهاء واليته هو وإدارة رئيسه
باراك أوباما وتسليمها إلى اإلدارة التي خلفتها برئاسة دونالد
ترام���ب ،اتصل هاتفيًا بنتنياهو وأكد له أنه لن تكون هناك أي
اس���تمرارية للمؤتمر في مجلس األمن الدولي (وقف في خلفية
هذا التأكيد أنه س���بق عقد المؤتم���ر قيام مجلس األمن باتخاذ
القرار رقم  2334الذي دان االس���تيطان اإلس���رائيلي في أراضي
 1967ودع���ا إلى من���ع تفاقم هذا الضرر) وطمأن���ه بأن الواليات
المتحدة س���تعارض أي طرح منبثق عن المؤتمر قد ُيعرض على
مجلس األم���ن الدولي ،كما أطلعه على الخط���وات التي اتخذها
األميركي���ون في مؤتمر باريس بهدف ما ُوص���ف بأنه «تليين»
ّ
نص بيانه الختامي .وبالرغم من ذلك أعلن نتنياهو أنه سيقاطع
المؤتمر ألنه ما يزال يتمس���ك بـ»مبدأ المفاوضات المباشرة مع
الفلس���طينيين» .وتعقيبًا على ه���ذه المقاطعة كتبت صحيفة
«هآرت���س» في مقال افتتاحي تق���ول :يبدو أن أي منتدى دولي
ال يتبنى سياسة إس���رائيل كاملة هو في نظر نتنياهو منتدى
عاد ،كما لو أن ما جرى هو اجتماع لدول عربية أو إسالمية!
ُم ٍ
ً
وإجماال ،أبدت إس���رائيل ارتياحها بسبب النجاح في منع طرح
البي���ان النهائي لمؤتمر باريس على مجلس األمن الدولي ،وأكد
بعض المس���ؤولين أن ضمان عدم إقدام مجل���س األمن الدولي
على بحث المسألة الفلس���طينية ُم ّ
جددًا يعتبر «إنجازًا حقيقيًا
إلسرائيل»!
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بحث جديد لـ«مركز موالد» :إخالء مستوطنات في أراضي
 67ممكـن بوسائل غير عسكرية ودون صدامات عنيفـة!
كتب سليم سالمة:
تكرس���ت ،خالل أع���وام العق���د األخير بش���كل خاص،
رؤية سياس���ية تجاهر بأن تس���وية النزاع اإلسرائيلي ـ
الفلسطيني عبر تقسيم البالد إلى دولتين لم يعد ممكنًا
ً
أو قابال للتطبيق على أرض الواقع بعد .وتدفع هذه الرؤية
نحو إقص���اء القضية الفلس���طينية عن دوائ���ر النقاش
السياس���ي العام ،على الصعيد الدولي عمومًا وفي داخل
دولة إس���رائيل بش���كل خاص ،مما أس���هم ويسهم في
تغيير أنماط السلوك االنتخابي كما ُي َ
ترجم في تصويت
المواطنين اليهود وما يتمخض عنه من نتائج انتخابية
برلماني���ة ،األمر الذي يدفع بالتالي إلى تنامي وانتش���ار
االعتقاد بحلول بديلة ،ف���ي مقدمتها بالطبع حل الدولة
الواح���دة .ويرتبط تراجع «حل الدولتين» في الرأي العام،
اإلسرائيلي ،الفلسطيني والعالمي ،إلى حد كبير وبصورة
وثيقة جدًا ،بجملة م���ن اآلراء والمعتقدات التي تبلورت
بشأن مشروع االس���تيطان اإلسرائيلي في مناطق الضفة
الغربية وواقع انتشار المستوطنات فيها ،وفي مقدمتها
االعتقاد بأن الكثافة االس���تيطانية خلقت واقعًا جديدًا
غير قابل للتغيير والعودة إلى ما كان عليه الوضع سابقًا.
معنى ذلك ،ببس���اطة ،إن���ه ما دام الواقع االس���تيطاني
قد أصبح به���ذه الدرجة من الكثاف���ة والتعقيد ،فليس
من الممكن بعد إخالء مس���توطنات م���ن الضفة الغربية،
ما يعن���ي بالتالي أنه من غير الممك���ن بعد تطبيق «حل
الدولتين» على أساس تقسيم البالد.
ّ
شكلت هذه الرؤية السياسية المحرك األساس للبحث
الجدي���د ال���ذي أج���راه ثالثة م���ن باحثي مرك���ز «موالد،
لتجديد الديمقراطية في إس���رائيل» (هم :أفنير عنبار،
وعومر عيناف) ونشره المركز في أواسط
أساف ش���ارون
ِ
الش���هر الجاري تحت عن���وان «إخالء مدن���ي غير عنيف:
تفكير من جديد في إنهاء مشروع المستوطنات» .ويحلل
ه���ذا البحث ،بصورة ش���مولية ،ف���رص وإمكانيات إخالء
المس���توطنات اإلس���رائيلية في مناطق الضفة الغربية
ليصل في النهاية إلى دحض م���ا يصفه بـ «خرافة كون
المس���توطنات واقعًا غير قابل للعك���س» واقتراح توجه
عملي جديد إلخالئها هو :اإلخ�ل�اء المدني غير العنيف.
ويتمثل هذا االقتراح في اس���تبدال القناعة الس���ائدة،
القائمة على أن إخالء المس���توطنات ال ب���د أن يجري من
خالل استخدام دولة إسرائيل قوتها العسكرية ،بتوجه
آخ���ر يقوم عل���ى «اس���تخدام الدولة قوته���ا المدنية»،
أي ـ اإلداري���ة ،االقتصادي���ة والقضائي���ة .ويرتكز هذا
التوج���ه عل���ى إدراك نقط���ة ضع���ف المس���توطنات
ُ
المركزي���ة باعتبارها «نقاطًا اس���تيطانية زرعت ،بدوافع
سياس���ية وبصورة اصطناعية ،في قلب منطقة معادية
لكنها أخفق���ت في تحقيق مهماته���ا الثالث المركزية
والحاس���مة :تغيي���ر المكانة القانوني���ة لمناطق الضفة
الغربي���ة ،تحقي���ق وتثبيت مكانة اقتصادية مس���تقلة
(خاصة بالمستوطنات) وإحداث تغيير جوهري في الرأي
العام اإلسرائيلي فيما يتعلق بمسألة تقسيم البالد بين
الشعبين».
ه���ذا اإلخفاق المتع���دد الجبهات يتجس���د ،كما يبين
البحث ،في حقيقة أنه بعد عشرات السنين من السيطرة
العس���كرية اإلس���رائيلية على المناطق الفلسطينية ،ال

تزال هذه المناطق ووضعيته���ا القانونية موضع خالف
فكري وسياس���ي بين الجمهور اإلسرائيلي وثمة أغلبية
بين المواطنين اليهود تؤيد إخالء المستوطنات في إطار
تسوية سياس���ية مع الفلس���طينيين .وفي موازاة ذلك،
ال يزال الموقف الس���ائد لدى الدول الصديقة والحليفة
إلس���رائيل ،وفي مقدمتها الواليات المتحدة وغيرها من
ال���دول األوروبية ،كما لدى المجتمع الدولي بصورة عامة،
أن المس���توطنات غير شرعية ومن الواجب إخالؤها؛ وهو
ً
موقف يستقطب إجماعًا دوليًا شامال.

العقبة األساسية والحل الواقعي الوحيد
في ضوء اإلخفاقات الثالثة المذكورة ،يخلص بحث مركز
«موالد» إلى االستنتاج ليس فقط أن إخالء المستوطنات
ممك���ن بالتأكيد ،بل أن تنفيذه ممكن أيضًا من دون دفع
المجتمع اإلسرائيلي إلى هاوية أزمة وصدام داخلي .وما
دام إخالء المس���توطنات ممكن ،كما يق���ول البحث ،فإن
عودة «حل الدولتين» إلى مركز المنصة السياسية تصبح
مس���ألة وقت فقط ال غي���ر ،ما يعني أن «ح���ل الدولتين»
م���ا زال واردًا وممكنًا« ،بل ما زال الح���ل الواقعي الوحيد
للنزاع اإلسرائيلي ـ الفلسطيني» ،كما يؤكد البحث الذي
ً
يمتد على  92صفحة ش���ملت ملخص���ًا ومقدمة ،تلخيصًا
وثبتًا بالمصادر ،إضافة إلى القسمين المركزيين اللذين
ش���مال العديد من العناوين .القسم األول بعنوان «هل ما
زال باإلمكان تقس���يم البالد؟» وتضمن العناوين التالية:
موج���ز تاريخ االس���تيطان (في الضفة الغربي���ة)؛ بداية
االستيطان؛ المستوطنات منذ االنقالب (القصد :االنقالب
ال���ذي حصل في الع���ام  1977بف���وز الليك���ود واليمين
بقيادة مناحيم بيغن في االنتخابات واس���تالمه مقاليد
الحكم في إس���رائيل للمرة األولى منذ تأسيسها واضعًا
بذل���ك حدًا لنح���و  30س���نة متواصلة من حك���م «حركة
العمل» على اختالف أحزابها ومس���مياتها) حتى أوسلو
(اتفاقيات أوس���لو التي جرى التوقي���ع عليها في أيلول
)1993؛ المس���توطنات منذ أوسلو حتى اليوم؛ هل انتصر
المس���توطنون؟؛ نظرية الالعودة؛ الضم في حكم الواقع
(دي فاكت���و)؛ االس���تيطان في القلوب؛ أزم���ة االنفصال؛
الضم الذي لم يتم .ثم يلي ذلك القس���م الثاني بعنوان
«كيف ننفذ اإلخالء؟ األس���س الفكرية والعملية لإلخالء
المدن���ي» ويتضمن العناوي���ن التالية :توج���ه عام نحو
اإلخ�ل�اء المدني؛ الجانب االقتص���ادي؛ الجانب القانوني؛
وع َبر :من الجزائر
الجو الجماهيري والرأي العام؛ س���وابق ِ
حتى «غ���وش قطيف»؛ إخفاقات االنفص���ال؛ الوضع منذ
ذل���ك الوقت حتى الي���وم والدروس التي اس���تخلصتها
الدولة؛ معارضة.
ينطلق هذا البحث من قاعدة اإليمان بأن المستوطنات
تش���كل العقبة األساس���ية أم���ام التوصل إلى تس���وية
س���لمية للنزاع اإلس���رائيلي ـ الفلس���طيني ،رغم حملة
اإلنكار الواس���عة التي يش���نها معس���كر الرافضين ألي
طاب���ع إقليمي /جغرافي للنزاع ،والذي انضمت إليه خالل
السنوات األخيرة« ،بشكل مفاجئ» على حد تعبير ّ
معدي
البحث ،أوساط غير قليلة من معسكر المؤيدين للتسوية
الس���لمية الذي���ن بدأوا يتقبل���ون وجود المس���توطنات
ّ
وينظرون لحلول تقوم على إبقاء هذه المستوطنات على
حالها ،سواء كانت دوافعهم لذلك عملية أو أيديولوجية.

فق���د أصب���ح االدعاء بأنه ل���م يعد من الممكن تقس���يم
البالد إلى دولتين على أس���اس خطوط الرابع من حزيران
ً
ادعاء رائجًا جدًا خالل
 1967بس���بب تفشي المستوطنات
الس���نوات األخيرة ،يق���ول بصورة أساس���ية إنه لم يعد
من الممكن بعد إخالء المس���توطنين من منازلهم ،مثلما
حصل في س���يناء أو في قطاع غزة .كما يس���جل أصحاب
هذا الرأي جمل���ة من الحقائق ذات العالق���ة بالموضوع،
أبرزها :التغي���رات الديموغرافية الحاصل���ة في تركيبة
الجيش اإلس���رائيلي؛ تجذر وتعاظم قوة المس���توطنين
ومواقعه���م في مؤسس���ات الدولة المختلف���ة؛ التكلفة
الباهظة إلعادة إسكان المستوطنين في داخل إسرائيل؛
والصراع الجماهيري غير المس���بوق الذي قد ينش���أ في
حال اتخاذ قرار اإلخالء .هذه األسباب والعوامل مجتمعة
ال تت���رك ،في رأي هؤالء ،أي خيار آخر س���وى التخلي عن
فكرة تقسيم البالد و»حل الدولتين» والتفكير ،عوضًا عن
ذلك ،بحلول بديلة أخرى للنزاع اإلسرائيلي ـ الفلسطيني.
لك���ن البحث يصر عل���ى التأكيد على أن���ه «بالرغم من
صعوب���ة التفكير بتطبي���ق حل الدولتين ف���ي الظروف
السياس���ية ـ الحزبية الداخلية في إسرائيل والسياسية
اإلقليمية والدولية الراهن���ة ،إال أنه ليس ثمة اليوم ،وال
ف���ي األفق المنظ���ور ،أي حل آخر يمكن���ه ضمان العيش
اآلمن والالئق لليهود والفلسطينيين ما بين نهر األردن
والبحر األبيض المتوسط» ،ذلك أن جميع البدائل األخرى
المطروحة للحل اليوم ،سواء كان حل الدولة الديمقراطية
الواحدة المش���تركة أو حل دولة األبارتهايد أو حل اإلطار
الكونفدرالي ،تقوم على التجاهل التام لحقائق األساس
في النزاع اإلسرائيلي ـ الفلسطيني وللطموحات الوطنية
لدى كال الش���عبين .ولذلك ،فعلى الرغم من المفاوضات
الفاشلة المستمرة منذ س���نوات عديدة وما يسببه ذلك
من تآكل في ثق���ة الجمهور في كال الجانبين ،إال أن «حل
الدولتي���ن يبقى اإلمكاني���ة الواقعية الوحي���دة إلنهاء
الن���زاع» ،كما يقول البحث ويضي���ف« :وهذا يعني أنه ال
يمكن حل النزاع من دون التصدي لمسألة المستوطنات».

ّ
المدني
الخرافات «االستيطانية» واإلخالء
يض���ع البح���ث ف���ي س���ياق «التص���دي لمس���ألة
المس���توطنات» ،مقولتين مركزيتين في صلب النقاش
حول الموضوع ـ األولى :إن القبول بوجود المس���توطنات
يعني ،بالض���رورة ،القبول باس���تمرار الن���زاع العنيف
بين الطرفين ،س���واء كان ذلك نتيجة اس���تمرار الوضع
القائم (س���تاتيكو) الحالي المتمث���ل في بقاء االحتالل
العس���كري للمناطق الفلس���طينية ،أو نتيج���ة تفاقم
الوضع وتدهوره نحو حرب مدنية شاملة في أعقاب ضم
المناطق الفلس���طينية إلى إس���رائيل رسميًا .والثانية:
إن «التش���كيك في إمكانية إخالء المستوطنات نابع من
قراءة مغلوط���ة للواقع الميداني» .أما القراءة الصحيحة
بحس���ب البحث ،فهي أنه «بالرغم من أن دولة إسرائيل
ومؤسس���اتها وأذرعها المختلفة ه���ي التي بادرت إلى
إنشاء المستوطنات ورعتها وشجعت نموها وازدهارها»،
إال أن المس���توطنات ال تش���كل «كنزًا نفيسًا» سوى في
أعين «مجموعة صغيرة فقط في المجتمع اإلس���رائيلي،
هي التي تتبنى معتقدات دينية مسيانية غير مقبولة
لدى األغلبية الس���احقة من المواطنين» .ويرى الباحثون

أن واقع تجذر المس���توطنات واس���تعداد إسرائيليين
كثيرين للقبول بوجوده���ا بالرغم من «الثمن» المترتب
عل���ى ذلك إنما ينبع ،إلى حد كبير ،من عدد من الخرافات
واألساطير التي ارتبطت بها ،ارتباطًا وثيقًا .ويركز البحث
عل���ى اثنتين من هذه الخرافات ،عل���ى وجه الخصوص،
هما :األولى ـ أن توسع االستيطان اليهودي في المناطق
قد تجاوز منذ زمن بعيد نقطة الالعودة ،ولذا فقد أصبح
من غير الممكن إخالء المستوطنات؛ والثانية ـ أن إخالء
المس���توطنات س���يكون منوطًا بصدام���ات عنيفة بين
الدولة وأذرعها وبين المس���توطنين ،ق���د تتدهور إلى
حرب أهلية داخلية.
هنا ،يأتي البح���ث ليدحض خرافة الالعودة وليتجاوز
«خط���ر الص���دام المحتم���ل» باقتراحه توجه���ًا عمليًا
جدي���دًا لإلخ�ل�اء .يخص���ص الباحثون الج���زء األول من
بحثهم ه���ذا لتحليل «نظرية» /خراف���ة الالعودة التي
اس���تقطبت اهتمام وتأييد أوساط واس���عة في الرأي
العام اإلس���رائيلي خالل الس���نوات األخي���رة ،ثم يبين
أن ه���ذه «النظري���ة» تقوم عل���ى رؤية ضيق���ة جدًا ،أو
مغلوط���ة تمامًا ،للواقع وللعوام���ل المختلفة .وفي هذا
الس���ياق ،يؤكد البحث على ضرورة األخ���ذ بالمعطيات
الصحيح���ة وذات العالقة ،وف���ي مقدمتها :حتى العام
الجاري ،2021 ،بلغ عدد المس���توطنين الذين يعيشون
في المستوطنات اإلسرائيلية نحو  660.000إسرائيلي،
نحو  220.000منهم يعيش���ون في القدس الش���رقية
ومحيطه���ا «وهؤالء غير مرش���حين لإلخالء في إطار أية
تسوية سياسية مستقبلية»! لكن أغلبية المستوطنين
الـ  440.000اآلخرين ،الذين يشكلون  14بالمئة فقط من
مجموع الس���كان في الضفة الغربية ،تعيش في نطاق
ما يس���مى «الكتل االس���تيطانية» الكبيرة التي «ثمة
تواصل جغرافي بينها وبين دولة إسرائيل ،ولذا فهي
أيضًا غير مرش���حة لإلخالء في إطار تس���وية سياسية
مستقبلية»! ومن هنا ،فإن عدد المستوطنين اإلجمالي
الذين س���يضطرون إل���ى مغادرة «منازله���م» في إطار
عملية «إخالء المس���توطنات» يت���راوح ما بين 115.000
و 175.000فق���ط ،من أصل  660.000مس���توطن .أي أن
نحو  80بالمائة من مجمل المس���توطنين سيبقون في
«منازلهم» االس���تيطانية القائم���ة ،حتى بعد التوقيع
على اتفاقية اإلخالء.
صحي���ح أن ال���ـ  20بالمائة المتبقين ،الذين س���يكون
من الواجب إخالؤهم ،يشكلون مجموعة سكانية كبيرة
نس���بيًا ،يفوق عددها بكثير عدد المس���توطنين الذين
تم إخالؤهم من قطاع غ���زة ضمن «خطة االنفصال» في
صيف العام  ،2005لكن المقارنة بين اإلخالء من الضفة
الغربي���ة ومن قط���اع غزة يمكن أن تك���ون صحيحة في
حال تماثل وس���ائل اإلخالء وأدواته ،فقط .وإضافة إلى
الجانب الديمغرافي ،من األهمية بمكان أيضًا التدقيق
في الوضع االقتصادي والقانوني لمس���توطنات الضفة
الغربي���ة ،مقارنة بما كان عليه الوضع في مس���توطنات
قط���اع غ���زة .ذل���ك أن فح���ص وضعية المس���توطنات
ومكانته���ا م���ن هذه الجوان���ب كلها يكش���ف حقيقة
كونه���ا «أكثر هشاش���ة مم���ا يعتقد كثي���رون» .وهي
حقيقة كان قد تنبه إليه���ا وأدركها جيدًا زعماء طالئع
المش���روع االس���تيطاني المتمثل���ة في حرك���ة «غوش

إيمونيم» ،إذ جاهروا من���ذ ذلك الحين بالرأي القائل إن
«إقامة المستوطنات لن تؤدي إلى نشوء واقع غير قابل
للتغيير في المناطق».
أما التوجه العملي الجديد لإلخالء فيتمثل فيما يطلق
ّ
المدني» ال���ذي يخصص له
عليه البحث اس���م «اإلخ�ل�اء
الباحثون الجزء الثاني من بحثهم فيرس���مون من خالله
ً
بديال يقوم على اس���تخدام الوس���ائل المدنية من خالل
اإلقرار بحقيقة أولية وقاعدي���ة مفادها أنه بدون الدعم
االس���تثنائي في حجم���ه وأبعاده ،اقتصاديًا ،عس���كريًا،
قانونيًا وإداريًا الذي توفره دولة إسرائيل بسخاء مذهل،
لما اس���تطاعت هذه المستوطنات البقاء على حالها وفي
مواقعه���ا ،إطالقًا .ومن هنا ،فإن الحكومة التي ترغب في
إخالء المستوطنات تستطيع القيام بذلك بواسطة وقف
ه���ذا الدعم الخاص واالس���تثنائي في عدي���د المجاالت
المختلفة .ففي اللحظة التي تقرر فيها دولة إس���رائيل
تغيي���ر سياس���تها وتغيير س���لم أولوياته���ا الوطنية
وتقلي���ص الدع���م للمس���توطنات ،يصب���ح الحفاظ على
مستوى معيشي مماثل لما هو قائم فيها اليوم ،أو قريب
منه حتى ،مهمة صعبة المنال ،بل مستحيلة ال يستطيع
الجزء األكبر من سكان هذه المستوطنات بلوغها.
في الجانب القانوني ،يقوم وجود المس���توطنات على
ُ
بنية قانونية مصطنعة ومتش���عبة أ ِع ّدت ،منذ البداية،
لنس���خ النظام القانون���ي القائم في داخ���ل حدود دولة
إس���رائيل ونقله إلى مناطق الضفة الغربية بحيث يسري
عل���ى المس���توطنات والمس���توطنين ،لك���ن ليس على
جيرانهم الفلسطينيين .هنا ،من شأن إلغاء هذه البنية
القانوني���ة ـ وهو ما يمكن تنفيذه بس���هولة فائقة ـ أن
يغير بصورة جوهرية وجذرية واقع المستوطنات وواقع
ّ
يس���هل مهمة إخالئهم
حياة المس���توطنين فيها ،بما
منها إلى درجة كبيرة جدًا.
على هذا ،فإن الرواية الس���ائدة في الخطاب السياسي
اإلس���رائيلي وفي الرأي العام اإلس���رائيلي بشأن الحاجة
إلى إخالء المس���توطنين بالقوة ليست س���وى خرافة ،ال
يس���تفيد منها ومن تكريسها س���وى حركة االستيطان
نفس���ها ،قادتها وأحزابه���ا السياس���ية .ألن الحقيقة ـ
كما يؤكدها البحث ـ هي أن���ه باإلمكان تفكيك الغالبية
الساحقة من المس���توطنات بطرق ووسائل إدارية ،مثل
تغيير س���لم األولوي���ات ف���ي الميزانية العام���ة لدولة
إس���رائيل ،إلغاء النظام القانوني الداعم للمستوطنات،
االس���تعداد المس���بق لتقدي���م التعويض���ات وإلعادة
إس���كان المس���توطنين الذين يتم إخالؤه���م في داخل
دولة إس���رائيل وتقلي���ص البنى التحتي���ة المدنية في
المستوطنات.
ختام���ًا ،ينوه الباحثون بأن ما طرحوه في بحثهم هذا
ً
ال يش���كل «مس���ارًا متكامال لإلخالء المدني» وإنما هو
«بمثابة إرس���اء أسس لنقاش من نوع جديد حول إخالء
المستوطنات» ،مضيفين« :إن دفنا األساس هو توسيع
حدود التفكير وإغناء المخيال السياس���ي لدى مؤيدي
التس���وية السياسية الخاصة بمس���ألة المستوطنات،
إذ أن تطوي���ر التوجه المرس���وم هن���ا بخطوط عريضة
عامة هو إحدى المهمات األساسية الملقاة على عاتق
مؤيدي التس���وية السياسية خالل الس���نوات القريبة
القادمة».
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إسرائيل والدولة الفلسطينية ..من اإلقرار اللفظي إلى الرفض الصريح!
كتب نهاد أبو غوش:
لس���نوات طويلة خلت ،كان الحديث عن حل الدولتين ،أو ش���عار
«دولتي���ن لش���عبين» ،مح���ورا للص���راع والمواجهات السياس���ية
والفكرية ،بين من يس���مون أنفسهم أنصار الس�ل�ام في إسرائيل
أو قوى اليس���ار عموما ،ومعارضيهم من األح���زاب اليمينية ودعاة
أرض إسرائيل الكاملة .وبدا أن القبول بدولة فلسطينية تعيش إلى
جانب إس���رائيل ،وبصرف النظر عن طبيعة ه���ذه الدولة وحدودها
ومدى تمتعها بالس���يادة أم ال ،من المستلزمات الضرورية إلظهار
الرغبة في الس�ل�ام ،حتى أن بنيامين نتنياه���و اضطر لمجاراة هذا
الميل في خطابه الش���هير بجامعة ب���ار إيالن .ولكن مع الوقت ،ومع
اس���تقرار حكم اليمين في إس���رائيل ،والتغيي���رات العملية على
أرض الواقع نتيجة توس���يع االستيطان والزيادة المطردة في أعداد
المستوطنين ،تراجع هذا الش���عار تدريجيا ،وخبا بريقه حتى لدى
من يصنفون أنفسهم على أنهم «قوى السالم» في إسرائيل ،فغاب
عن المعارك االنتخابية األخيرة ،إلى حد الجهر بمعارضته الصريحة
من قبل رئيس الحكومة الحالي نفتالي بينيت.

رفض قاطع
اس���تبق بينيت كما هو معروف ،لقاءه األول مع الرئيس األميركي
جو بايدن بإعالن رفضه القاطع لقيام دولة فلس���طينية ،وأعرب في
عدد من اللق���اءات المتتابعة مع كل من صحيف���ة نيويورك تايمز
األميركية في  25آب الماضي ،و»معاريف» العبرية في أيلول الماضي،
ومع ع���دد من محطات التلفزة اإلس���رائيلية أبرزها حواره مع القناة
الحادية عشرة في  2021/9/15عن اعتقاده بأن قيام دولة فلسطينية
سوف يشكل خطأ فادحا ،محذرا مما أسماه استيالء عناصر متطرفة
على هذه الدولة كما حصل عند اس���تيالء حركة «حماس» على قطاع
غزة عقب انس���حاب إس���رائيل من هناك ،وأكد بينيت بشكل قاطع
رفضه لقيام دولة فلس���طينية ،بل رفضه حت���ى اللقاء مع الرئيس
الفلس���طيني محمود عباس ،مستبعدا أن يتم الوصول إلى سالم مع
الفلسطينيين في الوقت الحاضر وال حتى في المدى المنظور ،وأعاد
بينيت التأكي���د على موقفه بحضور المستش���ارة األلمانية أنجيال
ميركل في العاش���ر من تشرين األول الجاري ،إذ ادعى أن قيام دولة
فلس���طينية يعني «قي���ام دولة إرهابية على بعد س���بع دقائق من
بيتي (في رعنانا) ومن أية نقطة في إسرائيل»!
وعلى الرغم مما يثيره طرح حل الدولتين ،أو بشكل أدق الحديث عن
قيام دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل ،من إشكاليات وخالفات
بين مختلف قوى الطيف السياس���ي في إس���رائيل ،يب���دو أن طبيعة
حكومة بينيت -لبيد الفضفاضة تتيح لبعض أقطابها الحديث بحرية
عن تأييده���م المبدئي ،أو رفضهم القاطع ،لقيام دولة فلس���طينية،
م���ن دون أن يكون لهذا الحديث أية تبعات عملي���ة ،أو أن يؤثر حتى
على تماسك هذه الحكومة .فرئيس الحكومة المناوب ووزير الخارجية
يائير لبيد قال خالل مش���اركته ف���ي اجتم���اع وزراء خارجية االتحاد
األوروبي في بروكس���ل في الثاني عشر من تموز الماضي ،إنه شخصيا
يدعم حل الدولتين ،لكنه يرى أن هذا الحال غير قابل للتطبيق حاليا.
وهو في معرض إبداء س���عادته لموجات التطبيع واتفاقيات الس�ل�ام
بين إس���رائيل وعدد من الدول العربية ،ق���ال إن هذه الدائرة يجب أن
تش���مل الفلسطينيين في نهاية األمر ،وعن الدولة الفلسطينية التي
يفكر بها قال لبيد أمام مجلس الشؤون الخارجية األوروبي « إذا كانت
هناك دولة فلس���طينية فيجب أن تكون ديمقراطية ومحبة للسالم»،
مضيفا وكأنه يس���ارع لقطع الطريق على أية توقعات عملية «ال يجب
أن يطلب منا أن نبني تهديدا آخر لحياتنا».
تأييد لفظي بال تبعات
وزير الدفاع بيني غانتس هو اآلخر نقلت عنه مواقف مشابهة لدى
لقائه بالرئيس الفلس���طيني محمود عباس في ش���هر آب الماضي،
فقد نقلت القن���اة  12عن صحافيين عرب م���ن الداخل اجتمعوا مع
رئيس الوزراء الفلس���طيني محمد اش���تية ،أن غانتس قال للرئيس
عباس «أنا أؤمن بحل الدولتين وأعتقد أنه الحل المناسب» ،وأضاف
غانتس بحس���ب المصادر عينها «أريد أن أكون رابين الجديد ،ولكن
في هذه الحكومة هناك حدود».

لكن مكتب غانتس ،وجريا على عادة إسرائيلية قديمة تفضل أن
تبقي الموقف من الدولة الفلس���طينية محاطا بالغموض ،سارع إلى
التش���كيك في هذه التصريحات من دون أن ينفيها وال أن يؤكدها،
واكتفى بالقول إن االقتباسات المشار لها أعاله غير دقيقة.
إذن الموقف اإلس���رائيلي م���ن الدولة الفلس���طينية ،انتقل من
الخ�ل�اف بين من ه���و مع الدولة وم���ن هو ضدها ،إل���ى من يواصل
رفضها رفضا حازما كما يفعل بينيت وزميلته أييلت شاكيد ،وبين
من يقبل فكرتها نظريا مع اس���تبعاد إمكانية تحقيقها في المدى
المنظور .نذكر أن ش���اكيد أعلنت من أبو ظب���ي خالل زيارتها لدولة
اإلمارات مطلع تشرين األول الجاري أن الحكومة اإلسرائيلية برئاسة
بينيت ،أو لبيد حين يتولى السلطة ،لن تناقش موضوع إقامة الدولة
الفلس���طينية ،وأكدت أن أطراف الحكومة اتفقت على عدم الخوض
في قضايا يمكن لها أن تتس���بب في حدوث انشقاق داخلي بما في
ذلك موضوعات الصراع الفلسطيني -اإلسرائيلي.

ترجمة لـ«االنتصارات في الحروب»!
ترتبط تح���والت الموقف اإلس���رائيلي من الدولة الفلس���طينية
بمساعي إسرائيل الحثيثة لتصفية القضية الفلسطينية سياسيا
وأخالقي���ا ،عبر جملة من اتجاهات العم���ل التي رصدها تقرير مدار
االس���تراتيجي السادس عشر الصادر في العام  2020وهو من إعداد
مهن���د مصطفى ،عن المش���هد السياس���ي اإلس���رائيلي في العام
 .2019ويفرد التقرير مساحة واسعة لعرض «صفقة القرن» وظروف
طرحه���ا الدولية واإلقليمية والمحلي���ة ،باعتبارها محصلة النتصار
إس���رائيل في حروبها م���ع العرب والفلس���طينيين ،ومحاولة فرض
إقرار الفلس���طينيين بهزيمتهم بكل ما يستدعيه ذلك من تبعات
سياس���ية أبرزها قبول الس���ردية اإلس���رائيلية عن الحق التاريخي
التوراتي لليهود في فلس���طين ،ونفي السردية الفلسطينية التي
تبنته���ا الحرك���ة الوطنية الفلس���طينية ودعمتها أوس���اط دولية
واس���عة باعتبارها حركة تحرر وطني .ويلحظ التقرير أن إس���رائيل
تركز جهودها لتعزيز االس���تيطان ،وتضغط على السلطة لتقزيم
دورها واختزاله في ثالث مس���ائل رئيس���ة هي التنس���يق األمني
والتع���اون االقتصادي وتقدي���م الخدمات المدنية للس���كان ،كما
تس���عى إسرائيل للوصول إلى تس���وية بعيدة المدى مع قطاع غزة
بما يضمن الهدوء وفصل القطاع عن الضفة وإدامة االنقسام .وفي
حال إقرار الفلسطينيين بهزيمتهم ،وقبولهم بما تعرضه عليهم
«صفقة القرن» من أجزاء مقطعة األوصال من األراضي الفلسطينية
المحتل���ة ،يمكن إلس���رائيل أن تعت���رف بدولة فلس���طينية على
ه���ذه األجزاء إذا ما منحت ضمانات بأن تك���ون هذه الدولة منزوعة
الس�ل�اح ،وتوفرت التدابير األمنية الالزمة إلسرائيل ،وإذا ما اعترف
الفلسطينيون بإسرائيل كدولة الش���عب اليهودي ،وبعد كل هذه
الش���روط العسيرة يبقى االعتراف اإلسرائيلي بالدولة الفلسطينية
هذه مرهونا بجملة من الشروط ضمن تسوية سلمية مستقبلية.
وليس ثمة أي مؤشر حتى اآلن على أن حكومة بينيت -لبيد سوف
تحيد عن الخطوط الرئيس���ة لما تضمنته صفقة القرن ،أو سياسات
حكومات نتنياهو المتعاقبة تجاه الموضوع الفلس���طيني ،طالما أن
القواس���م المش���تركة بين الحكومتين تتصل بالقضايا الجوهرية،
وأهمها مواصلة االس���تيطان والتنفيذ العملي لخطة الضم من دون
اإلعالن الصاخب عنها ،وإدامة االنقسام الفلسطيني مع العمل على
األرض للحيلولة دون قيام دولة فلسطينية مستقلة.
مع الدولة ..لكنها بعيدة جدًا!
ّ
وال يب���دو أن الخالف حول الدولة الفلس���طينية يمكن له أن يعكر
صف���و العالقات م���ع الواليات المتح���دة أو مع الدول الرئيس���ة في
االتحاد األوروبي ،فقد ك���رر الرئيس األميركي جو بايدن موقفه بأن
الحل الوحيد للنزاع اإلس���رائيلي -الفلس���طيني ه���و في قيام دولة
فلس���طينية تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل ،وقال خالل مؤتمر
صحافي مع الرئيس الكوري الجنوبي بعيد التوصل إلى اتفاق وقف
النار بين إسرائيل وفصائل المقاومة في غزة في شهر أيار الماضي
« ال تغيير في التزامي بأمن إسرائيل .نقطة .ال تغيير على اإلطالق»،
و»التغيير ه���و أننا ما زلنا بحاجة إلى ح���ل الدولتين .هذا هو الحل
الوحيد ،الحل الوحيد».

							
اليمين اإلسرائيلي وقد ِورث وانقلب على اإلرث :الصورة لبينيت مشاركًا في  18الجاري بإحياء الذكرى  26الغتيال رابين.

وأعاد باي���دن التأكيد على هذا الموقف خ�ل�ال خطابه من على منبر
الجمعية العامة لألمم المتحدة في ش���هر أيلول الماضي حيث قال «ال
أزال أؤمن بأن مبدأ تعايش الدولتين أفضل س���بيل لتأمين مس���تقبل
إسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية تعيش في سالم إلى جانب دولة
فلس���طينية ديمقراطية قابلة للحياة وذات سيادة» ،وفي هذا الخطاب
ّ
تحديدا وفر بايدن الغطاء لمن يكتفون بالتأييد اللفظي لهذا الحل من
دون أن يتكلفوا عناء القيام بأية خطوة عملية لمنع إسرائيل من تدمير
ح���ل الدولتين ،حيث قال بايدن في الخط���اب إياه «نحن حاليا بعيدون
جدا عن هذا الهدف لكن علينا أال نسمح أبدا برفض إمكانية التقدم».
والمستشارة األلمانية أنجيال ميركل وخالل زيارتها الوداعية إلسرائيل،
قال���ت إن ثمة خالفات بينها وبين الحكومة اإلس���رائيلية تجاه الموضوع
الفلس���طيني ،وإنها ما زالت تؤيد حل الدولتين «ليتمكن الفلسطينيون
من العي���ش في بالدهم بأمان» ،وأردفت أن سياس���ة االس���تيطان تضع
مصاعب أمام الحل ،لكن كل هذه المالحظات بدت هامشية وال أثر لها في
ضوء إفراطها في امتداح إسرائيل التي تمثل بحسب رأيها «منارة وسط
بحر هائج» ،كما وأنها المكان الوحيد في الشرق األوسط الذي تتوفر فيه
الديمقراطية وحقوق اإلنسان وحرية التعبير.
وال توجد في االتفاقيات الثنائية بين إس���رائيل ومنظمة التحرير
الفلس���طينية ،وال في المرجعيات المعتمدة رسميا لعملية السالم،
أية إش���ارة مباش���رة أو صريح���ة لموض���وع الدولة الفلس���طينية،
فالموض���وع ظ���ل غامض���ا ومفتوحا للتأوي�ل�اتّ ،
وأج���ل البت فيها
لمفاوض���ات الحل النهائ���ي التي كان يفترض أن تبدأ في الس���نة
الثالثة لتطبيق االتفاقية االنتقالية (أي في العام  1997وهي بدأت
فعليا في العام  2000ولكنها تفجرت وقادت إلى اندالع االنتفاضة
الثاني���ة) ،لك���ي تبحث في قضاي���ا األمن والحدود والمس���توطنات
والالجئين والمياه والمصير النهائي والعالقات الدولية واإلقليمية.
وعل���ى الرغم من غياب فكرة الدولة ع���ن االتفاقيات ومرجعياتها
وأهدافه���ا المعلنة ،فقد حضرت فكرة الدولة الفلس���طينية ضمن
ح���ل الدولتين في ع���دد ال يحصى م���ن المب���ادرات والتصريحات

والمواق���ف الدولية ،بم���ا في ذلك حضورها العلن���ي في مفاوضات
كامب ديفيد بين إس���رائيل ومنظمة التحرير الفلس���طينية ،حيث
ق���دم الرئيس األميرك���ي بيل كلينتون مقترحات ملموس���ة لحدود
الدولة الفلس���طينية ومس���احتها وعاصمتها ،وبي���ن األفكار التي
جرى تداوله���ا لحل قضية الالجئين ،طرحت فكرة عودة قس���م من
الالجئين لح���دود الدولة الفلس���طينية ،لكن انفج���ار المفاوضات
وفش���لها وتدهور األوضاع األمنية والسياسية بعد ذلك ،جرف معه
كل األفكار واالقتراحات التي قيلت بشأن الدولة الفلسطينية.

رؤية شارون ونتنياهو للدولة
كان رئيس الحكومة األس���بق أريئيل ش���ارون ّ
يروج لفكرة الدولة
الفلس���طينية ف���ي األردن ،وه���و قال ف���ي مقابلة م���ع مجلة تايم
األميركية ف���ي « 1981/10/5أعتقد أن الخطوة األول���ى باتجاه الحل
هي إقامة دولة فلسطينية على هذا الجزء من فلسطين الذي أصبح
اليوم األردن والتي تم فصلها سنة  1922عن األرض التي كان مقدرا
لها أن تصبح إس���رائيل ».لكن شارون ّغير مواقفه بمجرد وصوله إلى
س���دة الحكمّ ،
وقدم صيغة جديدة للحل خالل خطاب له أمام األمم
المتحدة في أيلول  ،2005بعد وقت قصير من انس���حاب إس���رائيل
وإخالء مس���توطناتها من قطاع غزة .وقال ش���ارون في خطابه إن من
حق الفلسطينيين أن يعيشوا بحرية ،ويتمتعوا بسيادة وطنية على
دولة تخصهم ،لكنه أكد في الوقت نفس���ه على أن القدس ستبقى
العاصمة األبدية إلسرائيل ،وأن االستيطان ليس عقبة أمام السالم،
وفسر ش���ارون الحقا اقتراحه لهذه الدولة بأنها «أصغر مما يطالب
به الفلسطينيون» قائال إن انسحابا إسرائيليا بنسبة  %42من أراضي
الضفة الغربية يمكن قبوله ،واش���ترط أن تكون هذه الدولة منزوعة
الس�ل�اح ،مع احتفاظ إس���رائيل بالس���يطرة على الحدود الخارجية
وحقها في استخدام أجواء هذه الدولة الفلسطينية للطيران.
واشتمل خطاب بنيامين نتنياهو الذي ألقاه في جامعة بار إيالن
ف���ي  2009/6/14على دولة فلس���طينية ،وجاء فيه أن���ه «إذا اعترف

(إ.ب.أ)

الفلس���طينيون بإسرائيل كدولة للش���عب اليهودي ،فإننا سنكون
مس���تعدين ضمن تس���وية س���لمية مس���تقبلية للتوصل إلى حل
يقوم على وجود دولة فلس���طينية منزوعة السالح إلى جانب الدولة
اليهودي���ة» .واتفق���ت آراء معظم المحللين والسياس���يين على أن
خط���اب نتنياهو هذا كان مجرد كلمات في الهواء لتخفيف الضغط
الدولي عن إس���رائيل ،أو «كلمات جوفاء» كم���ا نقل عكيفا إلدار في
مقال له في «هآرتس» عن بيني بيغن .ونتنياهو نفسه لم يتمسك
به���ذا الخط���اب ولم يكرر م���ا ورد فيه ،بل إنه أعلن ف���ي آذار ،2015
وعل���ى أبواب الحملة االنتخابية لذلك العامّ ،
تنصله الكامل من ذلك
الخطاب ،واصفا إياه بأنه «لم يعد ذا صلة».

دولة أبارتهايد
وهكذا تعامل جميع قادة إسرائيل مع فكرة الدولة الفلسطينية،
إما بتجاهلها أو رفضها تماما ،أو تقديمها بصورة ممس���وخة بحيث
يتعذر على أي مسؤول فلسطيني ّ
جدي قبولها.
ويق���ول الكات���ب جدع���ون ليف���ي في مق���ال له ف���ي «هآرتس»
( )2021/9/19إن���ه لم يكن هناك أي رئيس حكوم���ة يعتزم تطبيق
حل الدولتين الذي يجري ترديده ،لكن الكاتب ديمتري شومس���كي
ي���رد عليه في نفس الصحيفة بتاريخ  2021/10/4بأن رئيس حكومة
واح���دا وحيدا هو إيهود أولم���رت اقترب أكثر من أي رئيس حكومة
آخ���ر من ه���ذا الحل ،وذلك خ�ل�ال المفاوضات التي ج���رت في إطار
عملية أنابوليس ،بحيث يكون مس���ار الجدار الفاصل هو األس���اس
للحدود المس���تقبلية للدولة الفلس���طينية .لكن تورط أولمرت في
قضايا الفساد ّقوض مكانته السياسية وأضعف شرعية أية قرارات
يمكن لرئيس حكومة متهم بالفس���اد أن يتخذها .وبحس���ب ليفي
وشومسكي وكثيرين غيرهم ،فإن تنصل إسرائيل من حل الدولتين
يخلي الساحة لحل وحيد ،حيث «االستراتيجية الدقيقة والمحكمة»
لرئيس الحكومة الحالي نفتالي بينيت الذي يبني بهدوء وبالتدريج
دولة األبارتهايد بين النهر والبحر.

ُ
مـعهـد إسـرائيلـي :الـرقابـة علـى األرشـيفـات تستخـدم
ّ
لتكريس الرواية الرسمية المشوهة حول أسس الصراع!

كتب هشام نفاع:
حتى اآلن ،تقوم هيئة حكومية إسرائيلية مؤلفة من وزراء بدور يمكن
وصف���ه بالرقي���ب األعلى ،وهي صاحب���ة القرار األخير ف���ي تقرير مصير
ّ
ملفات ووثائق أرشيفية ،انتهت مدة التكتم عليها وفقًا للقانون .ويقول
ّ
تقرير جديد لمعهد «عكيفوت» ،الذي ينش���ط ضد فرض «الس���رية» على
وثائق ومعلومات أرش���يفية حان وقت كش���فها ،إنه ت���م تفويض لجنة
وزاري���ة خاصة ،برئاس���ة وزير الع���دل ،للمصادقة على قرارات أرش���يف
الدولة الرسمي بمنع الكش���ف عن المواد األرشيفية التي انقضت «فترة
تقييدها» ،والتبرير :أسباب تتعلق باألمن القومي أو العالقات الخارجية.
ويالحظ تقرير جديد للمعهد ،عنونه بـ «األمور غير لطيفة» نس���بة الى
مقولة مسؤول سابق لألرشيف الرسمي اإلسرائيلي في وصفه لما تضمنه
عدد من الوثائ���ق من تفاصيل خطيرة ،أنه على الرغم من أن اللجنة بدأت
عملها في أوائل الثمانينيات ،إال أن نطاق نش���اطها محدود ،وحتى يومنا
هذا تم إغالق القلي���ل من الملفات والوثائق بموافقتها .ولكن المهم هو
نوعية تلك الوثائق والمواد التي تواصل حجبها ،والتي وصفها المعهد كـ
«مواد أساسية لفهم تاريخ دولة إسرائيل ،وال سيما األحداث والسياسات
المهمة لفهم جذور وتطور الصراع اإلسرائيلي -الفلسطيني».
فقد أظهرت نتائج التقرير ،وهو عبارة عن دراسة تاريخية ّ
جادة ،أن
معظم نشاط تلك اللجنة الوزارية يتمحور في منع الكشف عن المواد
األرشيفية المتعلقة بالنكبة؛ أي األحداث وجرائم الحرب التي ارتكبت
خ�ل�ال حرب  ،1948وذلك بذريعة «الخوف من اإلضرار باألمن والعالقات
الخارجية» للدولة .هذه المواد محتجزة ،خصوصًا ،في أرش���يف الدولة
وأرش���يف الجيش اإلس���رائيلي ،ويفصل التقرير سلس���لة من وثائق
ظلت مخفية وس���رية عن الجمهور لعقود .وهو يؤكد أن جذور سياسة
اإلخفاء والس���رية تكش���ف وتوضح أن ما يقف خلفه���ا هي اعتبارات
سياسية وشكلية ،ال تستند إلى أسباب مادية وقانونية لذلك.
ّ
يذكر معه���د «عكيفوت» في تقري���ره الراهن بورق���ة معلومات كان قد
أصدرها في أيلول  2017ومما جاء فيها أن القسم األكبر من مواد األرشيفات
اإلس���رائيلية محجوب عن الجمهور .وعلى الرغم من أن قانون األرش���يفات
يح���دد مبدأ مفاده أن «كل ش���خص مخول باالطالع على المادة األرش���يفية

المودعة في أرش���يف الدولة» ،لكن المعطيات تظهر أن الجمهور ُيمنع من
حق الوصول إلى الغالبية الس���احقة من مواد األرشيفات الحكومية الكبرى،
خصوصا أرشيف الدولة ،أرشيف الجيش ومنظومة األمن.
أما الممارسة األخرى التي يتوقف عندها البحث ،وهي أكثر شيوعًا وجدية
في إخفاء الوثائق في األرش���يفات الحكومية ،فهي التي وردت بالتفصيل
في تقرير س���ابق للمعهد عن المعيق���ات والحواجز التي تحول دون وصول
الجمهور إلى األرشيفات الحكومية وهي توصف بال أقل من استخدام ذرائع
كاذبة وتحريف الحقائق بغية منع الكشف عن مواد معينة.

األرشيفات الحكومية ..إرث من اإلخفاء العتبارات غير الئقة
يش���دد التقرير على أنه لس���نوات عديدة ،تضمنت المعايير التي
تم بموجبها اتخاذ قرارات كش���ف الوثائق في أرش���يفات الحكومة،
ً
(أوال في أرش���يف الجيش اإلسرائيلي وأرش���يف الهاغاناه ،ثم الحقا
في أرش���يف الدولة) أحكام���ًا صريحة تمنع فتحه���ا ومراجعة المواد
األرشيفية التي قد تضر بصورة الدولة والجيش اإلسرائيلي وقادته.
ُ
في العام  ،1988قريب الوقت الذي بدأ فيه أرشيف الجيش اإلسرائيلي
بالكش���ف عن مواد لالطالع عليها من قبل باحثين خارج مؤسسة األمن،
كتبت زهافا أوستفيلد ،نائبة مدير أرشيف الجيش اإلسرائيلي ،وثيقة
ته���دف إلى تحديد االعتبارات التي يعتمدها المس���ؤولون الضالعون
في عملية الكشف عن مواد في أرشيف الجيش اإلسرائيلي والمنظومة
األمنية .الوثيقة المعنونة بـ «تفاصيل المحاور ذات الحساسية األمنية
والسياس���ية والش���خصية» والمختصرة بـ «وثيقة المح���اور» ،هي في
األس���اس قائمة بما ت���م تعريفه على أنه «عدد من المحاور الحساس���ة
حتى اليوم» ،ويقصد بها عدم فتحها لالطالع العام.
ُع ّ
���رف أحد «المحاور» بكونه «مادة يمك���ن أن تلحق الضرر بصورة الجيش
اإلسرائيلي كجيش محتل بال أس���س أخالقية» ،وهذا يشمل معلومات عن»
س���لوك عنيف ض���د مدنيين وأفعال وحش���ية (قتل خارج ظروف وش���روط
المعركة ،اغتصاب ،س���رقة ونهب)» .مثال ،وردت قضية دير ياس���ين تحت
عنوان «القضايا التي قد تثير جدال سياس���يا عاما» .أما تحت عنوان «المواد
المتعلقة بالصراع العربي اليهودي التي قد تضر بأمن الدولة حتى اليوم»
فقد تم سرد العديد من األمثلة ،بما في ذلك «طرد عرب»« ،قرارات سياسية

ضد عودة عرب إلى إسرائيل»« ،تهجير بلدات وسكان»« ،هدم قرى» وغيرها.
هنا تم ذكر عدة قضايا ،منها «ريفتين ،الهيس والخالصة».
بش���أن قضية تقرير ريفتين ،يش���ير المعهد إلى ما كان نقله مطلع
العام الجاري ،وهو أنه بعد مرور  73عامًا س���محت الرقابة العس���كرية
بالكشف عن النص الرسمي لتقرير بعنوان «تقرير ريفتين» الذي وثق
جرائم قت���ل قامت بها عناصر منظمتي «الهاغاناه» (الدفاع) و «بلماح»
(كتائب السحق) ضد عرب فلس���طينيين وكذلك مهاجرين يهود ،تم
اختطافهم واحتجازهم .اسم التقرير منسوب إلى سياسي إسرائيلي
ّ
من حزب «مبام» اس���مه يعقوب ريفتي���ن كلفه دافيد بن غوريون حين
كان رئيس���ا لـ»لجنة أمن المستوطنات» ،في  10شباط  ،1948بالتحقيق
في سلس���لة من الحوادث التي اش���تبه فيها بقيام أف���راد «هاغاناه»
بارت���كاب جرائم خطي���رة للغاية م���ن بينها القت���ل والتعذيب خالل
التحقيق ،إضافة الى السرقة والنهب .وبعد حوالي ثالثة أسابيع ،قدم
ريفتين إلى بن غوريون تقريرًا يلخص إجراءات التحقيق التي قام بها.
على الرغم من أن وجود تقرير ريفتين لم يكن س���را ،وتم نشر تفاصيل
ً
من���ه ،إذ ُعرف أن توصيات المحقق ش���كلت عامال مهمًا ف���ي قرار تعيين
المدعي العسكري العام في الجيش وإنشاء مكتب المدعي العسكري ،وورد
التحقيق مرارا في أدبيات العلوم السياس���ية والتاريخ ،وتم االستش���هاد
بنتائج التحقيق في األحداث وإيراد االستنتاجات – على الرغم من ذلك لم
ينشر التقرير نفسه بالمرة ،حتى هذا العام حين أبلغت الرقابة العسكرية
«عكيفوت» بأنه ليس هناك ما يمنع النشر .ويجدر التنويه أن المعهد قدم
إلى الرقابة العس���كرية طلبًا للنشر في تشرين الثاني  ،2017أي أنه قد ّمر
أكثر من  3سنوات على اتخاذ قرار كشف التقرير.
أما بش���أن ما ُي ّ
ع���رف في «وثيقة المحاور» كـ« :طرد عرب :سياس���ة الرد
على متس���للين ،تعليمات إليذاء متس���للين حتى في حالة وجود شكوك،
ّ
تعليمات بشأن استسالم العرب» ،فمما يتوفر من معلومات ،أن شموئيل
ّ
ّ
سرية في الكتيبة  22في لواء كرملي ،ات َ
هم بقتل
الهيس الذي كان قائد
عش���رات المدنيين في قرية الحولة اللبنانية في حادثين منفصلين ،في
 31تش���رين األول واليوم التالي  1تشرين الثاني  .1948هذا الضابط أدين
في محكمة عس���كرية بما اقترف ُوحكم عليه بالسجن سبع سنوات .ولكن
بعد االس���تئناف ،تم تقصير عقوبته إلى عام واحد في السجن ،وفي يوم

االس���تقالل العام  ،1950ألغى رئي���س الدولة حاييم فايتس���مان الحكم
تمام���ًا .وفي العام  ،1955أصدر رئيس الدولة التالي إس���حاق بن تس���في
عف���وًا كامال عن الضابط الهي���س (رغم قرار إدانة المحكمة العس���كرية،
يجب التنويه) .قضية مش���ابهة هي محاكمة ثالثة جنود متهمين بقتل
أربع نس���اء عربيات في تموز  1948بعد أن تم اعتقالهن على أراضي قرية
الخالصة في الجليل األعلى التي ُه ّجرت (كريات شمونه حاليًا).

ّ
«وثيقة المحاور» غابت ّ
بنصها وظلت مهيمنة بجوهرها
ُ
حاليًا ،كما نش���ر م���ع صدور التقري���ر ،فإنه تم اإلف���راج عن عناوين
ُ
الوثائق التالية التي عرفت بأسمائها وهي :تقرير عن التهجير ضمن
مل���ف وزارة األقلي���ات 1949 – 1948 :وهو معروف بعن���وان «األمور غير
لطيفة» نسبة الى مقولة مسؤول األرشيف؛ «تقرير ريفتين» عام 1948
الذي تناول نتائج تحقيق في جرائم حرب اقترفها عناصر «الهاغاناه»؛
بح���ث حول الالجئي���ن 1964 :كان طلب دافيد بن غوري���ون من باحثين
إسرائيليين إعداده حول «األس���باب لهروب الالجئين في »1948؛ ملف
دير ياس���ين وهو تقرير يتضمن صورا وضعته ميليش���يا «الهاغاناه»
عن المذبحة التي ارتكبها عناصر ميليش���يات «اإليتس���ل» و»الليحي»
في دير ياس���ين في العام 1948؛ صفحات م���ن بروتوكوالت اجتماعات
الحكومة ع���ام  1949 – 1948تضم معلومات عن تهجير فلس���طينيين
وه���دم قرى عربية ،وجرائم نهب ،وس���طو ،واغتص���اب وقتل اقترفها
عناصر «الهاغاناه» وجنود الجيش اإلس���رائيلي؛  10وثائق غير معروفة
المضمون من أرشيف الجيش اإلسرائيلي العام 1948؛ وتقرير باسم من
ّ
أعده ،وهو يعقوب شمش���ون شابيرا ،في العام  ،1948والذي جاء بطلب
من بن غوريون حول ما «إذا اس���تهدف الجيش حياة س���كان عرب في
الجلي���ل وجنوب البالد خالفًا لقوانين الح���رب المتعارف عليها» .وكان
مدير األرش���يف الرس���مي قال العام  1985إن الوثائ���ق فيها «أوصاف
ألحداث مرعبة» بشأن التهجير الذي يتورط فيه زعماء سياسيون كبار.
يش���دد البحث على أن���ه بالرغم من أن معايير الكش���ف عن المواد
األرش���يفية قد تغيرت على مر الس���نين ،وتوقف اس���تخدام «وثيقة
المحاور» من قبل أرش���يف الدولة منذ سنوات عديدة ،ووضع أرشيف
الجيش اإلس���رائيلي معايير أخرى للكش���ف عن المواد األرشيفية ،ال

تتضمن األح���كام الباطلة التي وجهته من قب���ل ،فإن مواصلة فرض
الس���رية على وثائق تقع تحت رحمة اللجنة الوزارية المذكورة ،تبين
أن اإلج���راء في جوهره ما زال مس���تخدمًا إلخفاء الوثائق التي تتناول
القضايا المدرجة س���ابقًا في «وثيقة المحاور» .بكلمات أخرى ،لم تعد
«الوثيقة» مرجعية ّ
بنصها ،لكنها ما زالت مهيمنة بجوهرها وروحها.
خالصة بحث «عكيفوت» هو أن الس���رية المس���تمرة ال تهدف إلى حماية
مصالح الدول���ة خارجيًا ،بل داخلي���ًا :لحماية صورة الجي���ش والوقوف ضد
الخطاب المستند إلى الوثائق حول أسس الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني.
وإن اإلخفاء ال ّ
يصعب على المؤرخين فحس���ب ،ب���ل يوجد له تأثير حقيقي
على الخطاب األكاديمي والعام والسياس���ي اإلس���رائيلي .إنه يهدف إلى
الحفاظ على رواية ّ
رسمية معقمة ومشوهة حول أسس الصراع اإلسرائيلي-
الفلسطيني ،وبالتالي يوجد له تأثير حقيقي وحاسم على أفق نهايته.
هذا اإلخفاء المنهجي ينضم إلى إخفاء آخر أبس���ط وأكثر ش���يوعًا
لمواد أرشيفية في إسرائيل :مس���ؤولون من ذوي الدرجات الوظيفية
المنخفضة يقررون من تلقاء أنفسهم أو بالتشاور مع رؤسائهم عدم
فتح مواد أرشيفية «حساس���ة» انتهت فترة تقييدها ،واتخاذ القرار
بش���أن اإلش���ارة إلى المادة على أنها «س���رية» أو «س���رية» حتى دون
الخضوع لبنود قانون األرش���يفات .ويق���ول المعهد إن هذه هي أكثر
الممارسات شيوعًا إلخفاء المواد األرشيفية.
«عكيفوت» ّ
يقدم ما يس���ميه جزءًا من الحل للوضع الحالي :يجب أن يكون
مستخدمو األرش���يف  -الباحثون األكاديميون ونش���طاء المجتمع المدني
وصانعو األفالم الوثائقية والصحافيون وغيرهم  -على دراية بأحكام قانون
األرش���يفات وأنظمة االطالع والمراجعة ،وأال يترددوا في مناقش���ة إدارات
األرش���يفات .لكن معظم المس���ؤولية تقع على عاتق األرش���يفات نفسها
وخاصة على مسؤوليها :يجب أن يدركوا أن حماية المواد األرشيفية ليست
وس���يلة مش���روعة لمنع النقد وعرقلة النقاش التاريخي أو السياسي .يجب
الحفاظ على هذه السرية فقط عندما يكون هناك خوف حقيقي من اإلضرار
بمصال���ح مهم���ة لحماية أمن الدول���ة أو عالقاتها الخارجي���ة أو خصوصية
المذكورين في الوثائق .اس���تخدام هذه األس���س يج���ب أن يكون محدودًا
ّ
ودقيقًا  -وليس موسعًا وفضفاضًا .و»يجب عدم مواصلة التكتم على التاريخ
اإلسرائيلي فقط ألن األمور غير لطيفة» ،كما يختتم المعهد بحثه.
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نظام الرعاية الصحية اإلسرائيلي في حالة يرثى لها ،ويتزايد الضغط على األطباء ليصبحوا عمال إنتاج مطيعين.

(الصورة أرشيفية من مستشفى «إيخيلوف» ،عن «فالش )»90

عن حال األطباء في إسرائيل ..المشكلة غير كامنة في المناوبات فقط!
بقلم :بنيامين موزس (*)
باتت احتجاجات األطباء في إس���رائيل طقس���ًا س���نويًا
تقريب���ًا .كل احتج���اج ومطالب���ه :تقصير س���اعات العمل
(مناوب���ات) ،تغيير ظ���روف العمل ،زيادة األج���ور وما إلى
ذلك .لكن جميع االحتجاجات ذات قاس���م مش���ترك واحد:
االستنزاف المهني.
ُي َّ
عرف الت���آكل بأنه حال���ة من اإلره���اق العقلي ،والذي
ينتج عن اإلجهاد المس���تمر الناتج عن الش���غل المهني.
ويعان���ي العديدون من اإلره���اق المهني في عالمنا ،لكنه
ّ
يش���تد بش���كل خاص بين أصحاب المهن التي تقوم على
ُ
ُمثل اإليثار والتضحية الش���خصية ،مثل الطب .وال يقتصر
اس���تنزاف األطباء على إس���رائيل وحدها .إنه يتفاقم في
ّ
ويهدد اس���تقرار األنظمة
جمي���ع أنح���اء العالم الغرب���ي،
الصحية حتى في الفترات التي يتم فيها إصالحها.
ُ
لقد وجدت دراس���ات اس���تقصائية مختلفة نش���رت في
الس���نوات األخي���رة أن  %50- 40م���ن األطب���اء يعانون من
اإلرهاق  -في جميع مراح���ل حياتهم المهنية وفي جميع
أنواع التخصصات .وكشفت دراس���ة استقصائية أجريت
ف���ي إس���رائيل الع���ام  2018بي���ن العاملين ف���ي الجهاز
الصحي أن متوس���طمؤش���ر التآكل بي���ن األطباء هو 3.57
(عل���ى مقياس من  1إلى  ،7أي أن كل مس���توى أعلى من 3
ً
يتطلب عالجًا عاجال) .وفي مس���ح مماثل بين العاملين في
القطاعين الخاص والعام غير العاملين في النظام الصحي،
كان متوسطالدرجة في هذا المؤشر .2.2
لظاه���رة الت���آكل عواقب ش���خصية وتنظيمي���ة بعيدة
الم���دى .فقد ظه���ر أن األطباء الذين يبلغ���ون عن اإلرهاق
هم الجزء األكثر عرضة للمعاناة من االكتئاب اإلكلينيكي،
والمش���اكل الزوجية ،وإدمان الكحول ،وتعاطي المخدرات،
والمي���ول االنتحارية .ووفقًا للتقدي���رات التي ُوضعت في
الوالي���ات المتح���دة األميركي���ة ،تبلغ التكلفة المباش���رة
لألطب���اء ُ
المعالجين  4.6مليار دوالر س���نويًا  -نظرًا الرتفاع
ّ
مع���دل ّ
تبدل الوظائ���ف والمناصب والتقل���ص الكبير في
س���اعات العم���ل .وهكذا يتخل���ى العديد م���ن األطباء عن
معالجة المرضى لشغل مناصب إدارية أو بحثية ،وبعضهم
الكتساب مهنة أخرى.
لم���اذا يعاني األطب���اء من هذا التناق���ص الكبير؟ تظهر
االستطالعات أن األسباب المباشرة لذلك هي العمل الشاق
للغاي���ة؛ المردود المالي الذي ال يتناس���ب مع حجم الجهد
والمس���ؤولية؛ التدخالت اإلدارية في عملي���ة صنع القرار؛
دعاوى متعددة بس���بب األخطاء الطبي���ة؛ وتراجع المكانة
المهنية بين عامة الناس.

ل���م يكن الح���ال على ه���ذا النحو دوم���ًا .ب���دأ االختراق
الهائ���ل لنتائج البحث العلمي إلى الممارس���ة الطبية في
خمس���ينيات القرن الماض���ي ،وهو م���ا كان يعتبر العصر
الذهبي للطب العلمي .فقد تمتع األطباء بعد ذلك بمكانة
عالية ،وحصل���وا على أجور جيدة وأبلغ���وا عن رضاهم عن
عمله���م .في أوائل الس���بعينيات ،أعرب أقل من  %15فقط
من األطباء في الواليات المتحدة عن أس���فهم الختيارهم
المهنة .لكن خطأ ما حدث ف���ي تتمة الطرق .بحلول أوائل
العقد األول من القرن الحادي والعشرين ،أفاد  %40- 30من
األطباء في البالد أنه إذا أتيحت لهم الفرصة ،س���يختارون
مهنة مختلفة ،وقالت نسبة أعلى إنهم سيوصون أطفالهم
باختيار مهنة مختلفة.
يمكن فهم جذر المش���كلة من خالل الدراس���ات المهمة
الت���ي أجراها عالم���ا النف���س األميركيان مارلي���ن جاجانا
وإدوارد دي���زي .وقد حددا ثالثة عوام���ل تؤثر على الدافع
والرضا المهني :االستقاللية ،والشعور باالنتماء ،والكفاءة.
هذه العوامل ،كم���ا حاجج العالمان ،مهمة بش���كل خاص
للمهنيين الذي���ن يؤدون أدوارًا معق���دة تتطلب المرونة
المعرفية واإلبداع في حل المشاكل ،مثل الطب.
ف���ي األجه���زة الصحي���ة الحديثة ف���ي العال���م الغربي
النيوليبرالي ،تضررت استقاللية األطباء بشكل قاتل بسبب
القيود اإلدارية الصارمة .تم اس���تبدال الشعور باالنتماء،
الذي يقوم على التعاون بين الزمالء ،بمنافسة ال حدود لها
بينهم .وتم استبدال الكفاءة المهنية ،التي تنعكس في
الس���يطرة على نطاق واسع من المعرفة ومساحة من حرية
التصرف ،بالطاعة الصارمة للبروتوكوالت.
وج���د جاجانا وديزي أنه عندما تتض���رر هذه العوامل ،ال
تؤدي المكافآت الخارجية  -مثل زيادة األجور  -إلى تحسين
الوضع ،بل حتى قد تضعف الحافز وتزيد من اإلرهاق.

العديد من األطباء يواجهون في ممارستهم روتينًا يوميًا
الحكمة العملية وفقًا ألرس���طو ه���ي القدرة على تطبيق
ّ
العينية ،وتوجيه ما يجب
المعرفة العامة على المواق���ف
فعل���ه وما ال يجب فعله ،وإظه���ار الطريقة األمثل لتحقيق
األهداف «الجيدة» ،وإعطاء نصائح جيدة ال تشكل جزءا من
معرفة علمية ،ولكنها ليست تخمينًا أيضًا بل على أساس
تحكيم المعايير والفهم العميقين.
ف���ي مجال الط���ب ،يجمع العق���ل العملي بي���ن المعرفة
العلمية والمعرف���ة بالخصائص الفريدة للمريض الفردي،
من أجل سد الفجوة بين ما يمكن فعله وما يجب القيام به.
يت���م الحصول على هذه ّ
الدراية خالل عملية ال تنتهي من
التعلم أثناء التجربة.

إن القدرة على فهم رغبات المريض وعالم خبراته ونظام
الدعم الذي يحيط به تتطلب ليس فقط إتقان الطب ولكن
أيضًا مناهج المؤرخ وعالم االجتماع والفيلسوف .إن تحديد
ظروف الضرر الذي يلحق برفاهية المريض الفردي ينطوي
ّ
على معرفة اآلليات التي تنشط النظام البيولوجي البشري
والعوامل المختلفة التي تعيق أداءه السليم .في المقابل،
ف���إن اختيار التدابير الالئقة لتحس���ين ح���ال المريض أو
الحفاظ على س�ل�امته يتطلب فحصًا نقديًا لجس���م البحث
السريري ،وتكييف النتائج مع ظروف المريض نفسه.
الخبرة الشخصية ضرورية لتطوير العقل العملي بشكل
عام وذلك الطبي بشكل خاص .لقد كتب أرسطو أنه ال يبدو
أن هناك ش���ابًا في العالم يمكن اعتباره حكيمًا .والس���بب
هو أنه حتى التفاصيل الصغيرة تقع في مجال العقل ،وال
يمكن معرفتها إال من خالل تجربة طويلة ،تش���مل لقاءات
م���ع المرضى ،ومراكم���ة الخبرة ف���ي التكنولوجيا ومعرفة
مزاياه���ا ومحدودياته���ا ،والتحدي���ث المس���تمر للتغير
المستمر في منظومة المعرفة.
إن اس���تيعاب اإلنجازات العظيمة للعلوم والتكنولوجيا
واعتم���اد األس���اليب العلمية لفحص الوس���ائل العالجية
الجديدة (البحث الس���ريري الخاض���ع للرقابة) أعطى الطب
التقلي���دي ،كما ذكرن���ا ،مكانته وس���لطته المهيمنة في
منتص���ف القرن العش���رين .من ناحية أخ���رى ،خلق أيضًا
تعارضًا بين ممارس���ة الطب ً
بناء على األدلة العلمية وبين
الحكمة العملية الذي توجه النش���اط العالجي الس���ريري.
وقد فش���ل الطب في العصر الحديث في احتواء التناقض
الذي تنطوي عليه عبارة «العلم الفردي».
أدى تطبي���ق مب���دأ الموضوعية  -إح���دى ركائز المنهج
العلم���ي  -عل���ى الممارس���ة الطبية إلى تفضي���ل واضح لـ
«البيان���ات الصلبة» الت���ي تنتجها التقني���ات المتقدمة
وتستند إلى المعرفة البيولوجية ،على «البيانات الناعمة»
ّ
المتشكلة ً
بناء على س���ردية المريض .وعليه تتم معالجة
مش���اكل المريض من منظ���ور العيوب البيولوجية وس���ط
تجاهل احتياجاته ورغباته كفرد.
باإلضاف���ة إلى ذلك ،أدى االنخفاض ف���ي أهمية الحكمة
العالجية الس���ريرية إلى تأس���يس نظام أجور يشجع على
تقصير كبير في وقت مقابلة الطبيب والمريض ،ويش���جع
أيض���ًا التخصصات الت���ي تتعامل مع تطبي���ق التقنيات
المتقدمة ،مثل القس���طرة والعمليات الجراحية المعقدة
وما شابه .يعتمد الترويج لألدوية في المستوى األكاديمي
على المنش���ورات العلمية ،ويش���كل في كثير من الحاالت
األس���اس لمكانته���ا وهيبته���ا العامة .وهك���ذا أصبحت
الكفاءة العالجية السريرية ذات أهمية ثانوية في الطريق

إلى ما يعرف بالنجاح المهني.
بس���بب كل هذا ،يواج���ه العديد من األطب���اء اليوم في
ممارس���تهم روتينًا يومي���ًا للعمل على خ���ط اإلنتاج بعد
الثورة الصناعي���ة .غالبًا ما يضطر المرضى ،الذين يتوقون
إلى اكتساب الحكمة العملية ،وللحصول على مشورة جيدة
تسمح لهم باتخاذ قرارات مستنيرة تناسب احتياجاتهم
الشخصية ،إلى اللجوء إلى عوامل خارج مهنة الطب بما في
ذلك الحاخامات والسحرة وغيرهم من الدجالين.

المطلوب تغيير في المفاهيم األساسية
يمك���ن إيراد عدد ال يحصى من الح���االت التي يتم فيها
الكش���ف عن فجوات عميقة بين االقت���ران الصارم للمرض
بالعالج المتق���دم والمبتك���ر وبين فهم عال���م المريض.
ً
س���أقدم مثاال واحدًا يصف ذلك :منذ حوالي  10س���نوات،
ذهب���ت (ن) ،البالغة من العمر اآلن  83عامًا ،وهي نش���طة
ومس���تقلة ،ألول م���رة إلى الطبيب بس���بب آالم في الصدر،
والتي تظهر عن���د القيام بجهد طفيف وتهدأ عند الراحة
(الذبحة الصدرية) .وخالل القسطرة ُوجد أن هناك تضيقًا
خطيرًا في الش���رايين التاجية التي تنقل الدم إلى عضلة
القل���ب .خضعت (ن) لعملية جراحية ،وع���ادت إلى أدائها
الكامل ،ولك���ن بعد عام عادت الذبح���ة الصدرية ،ووجدت
القس���طرة أن أحد األوعية التاجية كان مسدودًا مرة أخرى.
فتحت القس���طرة الوع���اء وزرعت دعامة لمن���ع المزيد من
االنسداد .هذا لم يساعد .وبعد ثالث عمليات قسطرة أخرى
ومعالج���ة دوائية معقدة ،تم���ت إحالة (ن) إلى طبيب قلب
متخص���ص في عالج الذبحة الصدري���ة المتكررة المقاومة
ألساليب العالج المعتادة.
كان االجتم���اع بين (ن) والطبيب قصيرًا .لقد قرأ التقارير
الطبي���ة ،ونظر إل���ى صور القس���طرة الس���ابقة ،وقال بعد
 3دقائق طويلة :س���وف أضمك إلى إج���راء قمت بتطويره
م���ع آخرين من���ذ حوال���ي  10س���نوات .وم���ن دون منحها
الوقت للسؤال أو االكتش���اف أو االعتراض ،اتصل الطبيب
المتخص���ص ب���ـ الس���كرتيرة وأبلغها أن تس���جل «ن» في
الموعد الشاغر التالي.
عل���ى الرغم من احتجاجات عائلته���ا وأصدقائها ،الذين
رأوا في طبي���ب القلب الذي عادته ،أكب���ر الخبراء وصاحب
آخر حكم ،ذهبت (ن) الستش���ارة طبي���ب عائلتها .والمثير
للدهشة أن الطبيب  -الذي رافقها على مدار الثالثين عامًا
الماضية  -طلب منها وصف جدول أعمالها اليومي .أخبرته
ً
بأنها تقرأ كثيرًا وتشاهد التلفاز وتطبخ قليال .بعد الظهر
تذهب في جولة مش���يًا على األق���دام وتصل إلى المقهى
المجاور لمنزلها ،على مس���افة حوال���ي  500متر ،وتلتقي
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أحيانًا بأصدقائها وتعود إل���ى المنزل على نفس الطريق.
أحيانًا تسافر أيضًا إلى األحفاد أو إلى المسرح أو إلى حفلة
موسيقية.
متى تظه���ر اآلالم؟ ّ
ألح عليها الطبي���ب المخضرم .قالت
«ن»« :ف���ي الطريق إلى المقهى ،يج���ب أن أتوقف وأجلس
على مقعد ثالث مرات .أحيانًا بس���بب ألم في الصدر ،ولكن
ّ
س���اقي .كما أنن���ي أعاني من ضيق
أحيانًا بس���بب ألم في
ّ
ساقي .وبعد دقيقة أو دقيقتين ،يمر
الش���رايين في عروق
األلم وأس���تمر في طريقي .ومؤخرًا ،قمت بما يشبه العالج
الوقائ���ي ،وصرت أرت���اح حتى قبل ظهور األل���م» .قال لها
الطبيب« :هذا اإلجراء مبتكر وواع���د بالفعل .طبيب القلب
كنت معه هو بالفعل الخبير األول في البالد في هذا
ال���ذي ِ
المجال .ولكن الفائدة القصوى التي ستحققينها لنفسك،
بافت���راض أن اإلجراء ناجح تمامًا ،س���تكون أنه في الطريق
ً
إلى المقهى ،س���يتعين عليك التوقف مرة واحدة بدال من
ثالثة – بالنس���بة للمخاطر فم���ن تقارير عن  50مريضًا من
أح���د المراكز الطبية الرائدة كانت هناك حالة موت واحدة
وحالة واحدة النسداد في عضلة القلب بعد العالج».
في اليوم التالي ،اتصلت (ن) بمكتب طبيب القلب وألغت
الموعد ،برغم االحتجاجات الش���ديدة م���ن زوجها وابنها.
«هن���اك الكثير من المقاعد حولن���ا ،وجدولي الزمني ّ
ضيق
للغاية» ،طمأنت جميع القلقين على سالمتها.
إن الطب بدون حكمة عملية يزيد من اإلحساس بالفجوة
بين التوقعات والواقع ،ومعه الشعور باإلحباط بين األطباء.
المجتم���ع المهني المحبط يفقد ثق���ة الجمهور .وفقدان
الثق���ة يزيد من اإلحباط وهك���ذا دواليك .من ناحية أخرى،
فإن نظ���ام الرعاية الصحية في حالة يرث���ى لها ،ويتزايد
الضغط على األطباء ليصبحوا عمال إنتاج مطيعين.
إذا كان���ت مهنة الطب  -كما يري���د الجمهور ومن حقه -
تريد البقاء على قيد الحي���اة ،فيجب على المجتمع الطبي
إعادة الحكمة العملية السريرية إلى مركز نشاط الطبيب.
للقيام بذلك ،يجب على المرء تغيير المفاهيم األساسية،
واالنتقال من الطب الذي يطبق األدلة العلمية باس���تخدام
البروتوكوالت القياس���ية إلى «العل���م الفردي»  -ذلك الذي
يجمع بين المعرف���ة العلمية وبين البحث الفريد للمريض
العيني .وللقيام بذلك ال يكفي تقصير المناوبات .بل هناك
أيض���ًا حاجة إلى تغيير عميق ف���ي التعليم الطبي وبرامج
التدريب وطرق دفع أجور ومكافأة األطباء وترقيتهم.
(*) كات���ب المق���ال بنيامين موزس طبي���ب متخصص في
الط���ب الباطني وعلم األوبئة الس���ريرية .ترجمة خاصة عن
اإلنترنت.
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