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الترجمة الصحيحة
لـ «الوالء»
توجد مساعدة المستشار
القانوني للحكومة دينا زلبر
على بؤرة استهداف وزيرة
الع����دل آييلت ش����كيد منذ
زمن بعيد.
فقد حدد المس����توطنون
وممثلوه����م زلب����ر عملي����ا
قب����ل ذل����ك كه����دف حين
اوص����ت ف����ي  2015بوق����ف
الميزانية الحكومية لدائرة
االس����تيطان .لش����كيد دور
اساس في حرب االبادة التي
تخوضه����ا حكوم����ة اليمين
برئاس����ة بنيامين نتنياهو
ضد ُحماة الحمى في الدولة.
وزلب����ر تكافح منذ زمن بعيد
لحماي����ة الديمقراطية في
وجه تعسف شكيد .اما االن
فقد توف����رت أخيرا الذريعة
الفنية للتخلص منها.
وفقا لش����كيد ،فقد عبرت
زلبر عن موقفها الشخصي،
بخالف لوائ����ح خدمة الدولة
التي توج����ب من الموظفين
تنفي����ذ موق����ف ال����وزارة
وقرارات الحكومة.
غير أن اق����وال زلبر اغاظت
ش����كيد ليس الن هذه هي
موقفها الشخصي ،بل النها
صحيح����ة .فزلبر في اقوالها
ف����ي الم����داوالت أول أمس
في لجن����ة التعليم ،الثقافة
والرياض����ة في الكنيس����ت،
قبي����ل التصوي����ت بالقراءة
الثانية والثالثة على قانون
"ال����والء للثقاف����ة" ،أدخلت
ه����ذا القان����ون الظالمي في
س����ياقه العام" .هات����وا لنا
مستش����ارين قانونيي����ن
طائعين ،فنانين مخصيين،
اعالم����ا ملجوم����ا ،ش����عبا
منضبط����ا ،مرب����ى ،تفكيره
موحد" ،هكذا كش����فت زلبر
الهدف الحقيقي من موجة
التش����ريع اليمينية وحذرت
م����ن "خطاب كيدي ،يش����رح
ويذبح النس����يج االجتماعي
المش����ترك ،يس����تهدف
ويصمم .من منا ومن علينا،
موال،
اذا كان هناك من هو
ٍ
فثمة ايضا م����ن هو خائن؟
طابور خامس؟".
لقد اثبت رد فعل ش����كيد
بأن اق����وال زلب����ر صحيحة.
"اذا كان موظ����ف عام كبير
يريد أن يدخل في مس����ائل
سياس����ية واال يبق����ى ف����ي
الحقل القانوني ،فليتفضل
ويس����تقيل ...ال يمكن عمل
ه����ذا كج����زء م����ن منظومة
االستش����ارة القانوني����ة
للحكوم����ة" ،قال����ت ش����كيد
وكش����فت عن المنطق ذاته
لمي����ري ريغ����ف ف����ي وزارة
الثقافة :من ليس مس����تعدا
أن ينتج فنا مجندا ،فليمول
نفس����ه .اما موظف����و الدولة
وحم����اة الحم����ى فمطالبون
باب����داء ال����والء االعم����ى
لمدرائه����م ،وليس للقانون
الدس����توري .الحكومة تلقي
بالرعب عليهم .ومن ال يتفق
معها فمثله مث����ل الطابور
الخامس ،الذي يجب اقالته.
م����ن ناحي����ة ش����كيد ،فان
الخدمة القانونية العامة ال
يفترض أن تسدي المشورة
للحكوم����ة وان تش����ير الى
العلل والمظالم التي ال يجب
ارتكابه����ا ،بل تس����ويغ كل
مفسدة.
ان رد الفع����ل الهزيل من
جانب المستش����ار القانوني
للحكومة ،افيحاي مندلبليت
عل����ى المطالبة التعس����فية
من شكيد يدل على أنه هو
ايضا يخ����ون مهام منصبه.
صحيح أن المستش����ار قال
ان����ه "ال مج����ال للتدخل في
ه����ذه الصالحي����ات" ،ولكنه
ق����ال ايضا انه حت����ى انهاء
االس����تيضاح لالمر ،فان زلبر
لم تظهر في الكنيست وفي
الحكومة .عليه أن يفهم بأن
هجمة شكيد ليست موجهة
ض����د زلبر ،بل ضد مؤسس����ة
المستشار القانوني وسلطة
القان����ون .على مندلبليت ان
يرفض فورا مطالب ش����كيد
وان يس����مح لزلب����ر للعودة
ألداء مهام منصبها.

عن "هآرتس" (افتتاحية)
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بقلم :زهافا غلئون
ق���ال بنيامين نتنياهو يوم االثنين الماضي في جزء مغلق من جلس���ة حزب
الليكود االقوال التالية" :الشعوب تحترم االخالق حتى حد معين ويحترمونني
أكث���ر .نحن نكفر بعقيدة االحتالل .اذا كان االحتالل هو الموضوع فهناك عدد
من الدول تحتل دوال اخرى وال أحد يتحدث بأي كلمة عنها .دول كبرى معروفة.
لم ينبس أحد ببنت شفة عن تركيا وشمال قبرص".
من المعروف أن ه���ذه االقوال غرقت على الفور في المياه الضحلة التي تقع
بين الحيونة االخيرة الورن حزان وجنسوية اليعيزر شتيرن.
لقد أمضيت  30سنة فقط في العمل السياسي ،ولكن أخيرا سمعت الحقيقة
من نتنياهو (همس���ت في غرفة مغلقة بالطب���ع) :االحتالل ليس هو الموضوع.
الس���كان الموجودون تحت االحتالل ليس���وا مهمين .ماليين االشخاص الذين
تس���حق حقوقهم يوما بعد يوم ،والذين حياتهم ليس���ت حي���اة – ال يهمون
رئيس حكومة اسرائيل .هو ال ينش���غل بذلك .القوة هي األمر الوحيد المهم.
القوة اليهودية .ومن هذه الناحية فان نتنياهو بالذات راض" .من المهم طرح
هذه االمور ألنها تحدثت عن تسونامي ،بأنه يجب حل القضية الفلسطينية"،
قال نتنياهو في الجلس���ة" .هذا يجب أال يوقفنا امام النجاح السياسي الكبير
الذي نحققه".
اختار س���كان كريات اربع في االنتخاب���ات المحلية تغيير مالخي لفنغر ،في
حين أنه بالنسبة لسكان الخليل لم يتم اجراء انتخابات .في جنوب جبل الخليل
بنى الناس بؤرا استيطانية على ارض مسروقة ،في حين أن سكان الخان االحمر
مرشحون لالخالء.
المستوطنون يحق لهم البناء بسبب "التكاثر الطبيعي" ،والسكان في المناطق
ال يس���مح لهم بتخطيط المباني – "وفقا لتعليمات المس���توى السياسي" ،كما

اعترف مؤخرا رئيس االدارة المدنية" .سكان" عديمو االنسانية ،يمكن الدوس
عليهم أو "استبدالهم" مثلما تتم اعادة البضاعة في البقالة.
رغم هذه االمور الفظيعة ،من الجدير قول ش���يء ما عن تلك القوة التي يتوق
لها نتنياهو مثل جائزة القيثارة الهوليوودية.
القوة هي أكثر م���ن مجمل القوة االقتصادية والعس���كرية للدولة .اقتصاد
اسرائيل وقوتها العسكرية متعلقتان بتحالفاتها ،وهذه متعلقة ،ضمن امور
اخرى ،بقيمها.
اس���رائيل وثيقة االس���تقالل هي دولة ح���ازت ما يكفي من الق���وة من اجل
الدخول الى تحالف مع الواليات المتحدة والدول االوروبية .اس���رائيل نتنياهو
تزحف وراء كل طاغية محلي مستعد لنقل السفارات.
ال���دول القوية ال تنجر لمس���اعدة فيكت���ور اوربان الهنغ���اري الذي حملته
االنتخابية تنضح بالالس���امية ،أو زئير بولس���ونرو البرازيلي الذي يتحدث عن
اعادة الديكتاتورية العس���كرية في بالده .ولكن يبدو أنه خلف المصالح التي
تقع في اس���اس سلس���لة هذه التحالفات تختفي ايضا ش���راكة قيمية .ذات
مرة تعامل هنا رؤس���اء الحكومات مع حلف االقلي���ات ،واآلن تقدموا الى حلف
المجذومين.
ل���م تحظ مقولة نتنياه���و تقريبا بأي اهتمام .لم يطل���ب احد منه أن يوضح
اقواله وأن يشرح كيف تتوافق مع االكاذيب التي اطلقها في خطاب بار ايالن.
ربما لم يتوقعوا منه قول الحقيقة.
عن مستقبل المناطق ترتفع وتسقط انتخابات في اسرائيل ورئيس الحكومة
يعتقد أنه من المشروع الحفاظ على الغموض .من السهل فهم ذلك مع األخذ
باالعتبار السياس���ة التي يؤيدها .االكثر صعوبة هو فهم لماذا يقبل الجمهور
بالخضوع لهذه االهانة.
نتنياه���و ربما تحدث عن عالقات دولية ،لكنه يؤيد السياس���ة عديمة القيم

نتنياهو.

والمسممة بالقوة حتى في الميدان السياسي.
اذا لم نتوخ الحذر فان اسرائيل ستكون أكثر شبها لدمية
ف���ي يد نتنياه���و :دولة بارانويا تتح���دث عن "االخالص"،
ولكنه���ا تتوق الى االس���تخذاء ،دول���ة كل مواطنيها هم

اعداء محتملون .نحن نقف على شفا الهاوية ،وفي االسفل
يظهر لنا وجه نتنياهو.

عن "هآرتس"

اليمي��ن اإلس��رائيلي ومش��اريع المصالح��ة الكاذب��ة
بقلم :اوري مسغاف
يقت���رح يديديا ش���تيرن على "متعصب���ي تل أبي���ب" التعلم من
التس���امح المده���ش لبيت ش���يمش (هآرتس ،أمس) .الس���بب :في
الميدان الذي قتل فيه اس���حق رابي���ن كان هناك من اطلقوا صرخات
التحقي���ر على أحد منظمي التحريض عل���ى القتل ،في حينه أنه في
بيت ش���يمش انتخبت "رئيسة بلدية تقترح عقيدة تعددية تماما".
ويقت���رح يديديا على الت���ل ابيبيي���ن الفارغين "االصغاء للرس���الة
الليبرالية التي تظهر من اطراف جبال يهودا" .حقيقة نقية أو مجرد
كلمات معروفة جدا من مدرس���ة شتيرن" :مشكال للهويات ،العقائد
واالفكار ،ال���ذي يعبر عن تعدد وتنوع من جهة ،وانقس���ام من جهة
اخرى"" .ثراء محفوظ الصحابه – بخيره وشره" .لماذا ال ينتقل للسكن
هناك؟ من المهم كيف سيرد عندما يبصقون في وجه زوجته وبناته
ويضربوهن ،اذا تجرأن على المش���ي على الرصيف غير الصحيح أو ،ال
سمح الله ،كشفن عن سم زائد من اجسادهن في الحي غير الصحيح.

ال شك أنه من الجميل أنه في بيت شيمش انتخبت امرأة متدينة
للمرة االولى .ولكن خالفا ألقوال ش���تيرن فان المرش���حة عليزا بلوخ
ل���م تمتنع ع���ن تعلي���ق صورتها في احي���اء علمانية ف���ي اعقاب
التن���وع ،ولكن حتى ال تنفر المصوتين الحريديين .في حين أنه من
"المشكال" المدهش الذي يمدحه شتيرن ،تغيب مجموعة سكانية
هامشية واحدة وهي العلمانيين .هؤالء هربوا بعد أن سحقوا تحت
االكراه الدين���ي ،التهويد ،التهود الوطني والعنف .هذا حدث وهو
يحدث في كل مكان يتم فيه تطبيق العقيدة المشوهة لشتيرن –
التسامح مقابل عدم التسامح ،الليبرالية مقابل الالليبرالية.
لننتقل الى تل ابيب التي يس���ميها شتيرن بسخرية "المدينة
التي تصف نفس���ها كمعقل للعقالنية والليبرالية والتعددية".
حسب االس���تدالل المنطقي المدهش لبروفيس���ور في الجامعة،
فان الوجه الحقيقي لها كش���ف مرة واحدة بسبب احتجاج صغير
في الميدان .ليس جميع المتظاه���رون اطلقوا صرخات التحقير،
ولي���س جميع المتظاهرين كانوا من تل ابيب .بالمناس���بة ،حتى

صرخ���ة التحقير هي عمل ديمقراطي مش���روع ،وفي نطاق حرية
التعبير (خالفا للرصاصات الثالث على ظهر رئيس الحكومة ،وهي
من فعل الطالب الالمع من كلية الحقوق التي ترأسها شتيرن في
تشرين الثاني .)1995
يب����دو أنني لم أكن اطل����ق االهانات هناك حتى ل����و من اجل منع
هدية مجانية عن االش����خاص المندهش����ين ،بدءا بنفتالي بينيت
ومرورا ببنيامين نتنياهو وانتهاء بش����تيرن؛ ولكن ايضا لم يخطر
ببالي المش����اركة في تجمع في تساحي هنغبي وممثلة عن البيت
اليه����ودي مدعوين ألن يخطب����وا فيه ،واس����تهدف االحتجاج ضد
"الحوار المقس����م" و"االستقطاب في اليمين واليس����ار" .منذ فترة
طويلة اصبت باالشمئزاز من مشاريع المصالحة الكاذبة التي فيها
التقارب واالحتواء والتفهم دائما باتجاه واحد :المعسكر الليبرالي
الديمقراطي مدعو لالعتذار عن مواقف����ه ونمط حياته ،وعن خوفه
م����ن القومية المتطرف����ة والدينية ،وعن أنه أدى بنفس����ه الى قتل
رابين ،وعن االنفص����ال الذي قاده اريئيل ش����ارون ونتنياهو ،وعن

اتفاقات اوسلو الشريرة التي لم تحلم أي حكومة يمينية بالغائها.
يمثل شتيرن كما يبدو الجسر الكالسيكي ،يعتمر قبعة وهو معتدل
ومثقف ،نائب رئي���س معهد الديمقراطية ،مع���ارض لالكراه ومؤيد
للحوار .المش���كلة هي أنه مع القوميي���ن المتطرفين ومع الحريديين
الوطنيي���ن يمكن على االقل معرفة امام من تقف ،مع المتس���امحين
المتنورين يسهل أن تتشوش ،واحيانا يتبين أن االمر يتعلق بخداع.
من هم باالساس حسب رأيه ،اولئك "المتعصبون في تل ابيب ،التي
وجهها نحو البحر"؟ هؤالء يتحولون الى يونانيين .كوزمو بوليتانيون
مؤيدون لدول���ة كل مواطنيها ،ديمقراطيون قب���ل أن يكونوا يهودا.
عندم���ا يتم الضغط له على مكان حس���اس للحظ���ة (لنفترض ،القتل
الذي نفذه أحد طالبه في جامعته باس���م دينه) ،يقفز امامه بار ايالن،
فج���أة يختفي البروفس���ور ويظهر المعلق ،وفي فم���ه قضية واحدة:
اذهبوا إلى برلين ،اذهبوا ،لكن نحن لن نتحرك من هنا رغم أنفك.

عن "هآرتس"

اليس��ار ف��ي إس��رائيل :غي��اب االس��تقامة الفكري��ة
بقلم :نافا درومي
كشف مقال ايريس ليعال بعنوان "عطب فكري" ("هآرتس"،)11/4 ،
ايضا عن فشل منطقي وضائقة تتملك مثقفي اليسار ازاء تخلي من
كانوا جزءا من الطبقة العليا واآلن هم "معطوبون".
حس���ب اقوال ليع���ال ،هناك مش���كلة مزدوجة مع من ق���رروا ترك
الس���فينة التي انحرفت نحو اليسار أكثر من الالزم :ليس فقط أنهم
كانوا المعس���كر وغيروا دينه���م ،بل هم ايضا يغلق���ون افواههم
ويكشفون لنا الى أي درجة هي متعفنة االيديولوجيا التي آمنوا بها.
ه���ل بحثتم عن الحقيقة ووجدتموها ،رغم أنها تعارض توجهكم
السياسي؟ اآلن صمتوا ،هذه هي الرسالة.
ليس ألن الحقيقة التي وجدوها خطيرة ،بل ألنها تكش���ف الكذبة
التي عاشوا فيها .ليعال مخطئة .المسؤولون عن الضرر االكثر خطورة
لمعس���كرها هم اعضاؤه الحاليون ،كيف يمكننا أن نكتب أن جوهر
المثقف ه���و البحث عن الحقيقة – حتى ل���و كانت تعارض توجهه
السياسي – عندما يكون هذا بالضبط هو خطأها وخطأ زمالئها؟.
مثقفو اليس���ار ليس فقط يفش���لون المرة تل���و االخرى في البحث

عن الحقيقة ،بالتحديد بس���بب أنها تعارض توجههم السياس���ي،
ب���ل ألنهم يك���ررون حقيقتهم المش���وهة بال توق���ف .في كل مرة
تنفجر فيها ايديولوجيتهم على شاطئ الواقع يبدؤون بالتبريرات:
الجمه���ور ل���ن يصوت لليس���ار ألنه غب���ي ومغفل ،الفلس���طينيون
يقتلوننا ألنهم مس���اكين ،هم يرفضون التوقيع على اتفاق ألننا لم
نعرض عليهم ما يكفي ،والموضة الجديدة – اوسلو كانت ستنجح لو
لم يقتل رابين ،والقاتل في بتسبورغ هو نتاج ترامبي.
لو هبطت كائنات من الفضاء هذا االسبوع على كوكب االرض لكانت
س���تعتقد أن بنيامين نتنياهو أطلق ثالث رصاصات على رابين ،وأن
الالس���امية هي ظاهرة خاصة بالنازيين الجدد ،كارهي المهاجرين،
والتي ولدت في اليوم الذي صعد فيه ترامب الى سدة الحكم.
وألن ليع���ال تكتب عن النقاش���ات حول ترام���ب ،مطلوب مني أن
أحضر كمثال عدد من الش���خصيات التي صممت هذا االس���بوع على
دفع الحقيقة الى الزاوية .مثال ،تغريدة تومر برسيكو "بعد ساعتين
سأس���افر إلى نيويورك ...وهناك خش���ية صغيرة ،لكنها قائمة ،من
العنف الالس���امي الذي يمكن أن يوجه لي ،أنا أعيش منذ س���نوات
في القدس ومررت بفترات من االحداث ،ولكن التركيز عليك بصورة

خاصة ،بالذات عليك لكونك يهوديا ،فهذا جديد ،وهذا حقا فظيع".
ما الذي يمكن أن يفهمه ش���خص عادي من هذه التغريدة ،ال يتميز
بالذكاء الخاص بش���عب الل���ه المختار؟ أنه حت���ى عملية القتل في
بتس���بورغ ،عاش اليهود في البالد دون خوف من أن الش���خص الذي
صعد ال���ى الحافلة التي س���افروا فيها في تل ابي���ب -وهو يرتدي
معطفا واسعا  -يحمل حزاما ناس���فا .وبشكل عام ،كل اعمال العنف
للفلسطينيين تجاه اليهود ،قبل وبعد اقامة الدولة ،هي في المجمل
معارضة عنيفة ليس فيها كراهية شديدة لليهود.
التماس الفكري هذا ليس انحرافا وحيدا ال يتكرر ،هو جدي .حيمي
شليف كتب بأن قيم دولة اسرائيل تشبه قيم القاتل ،وميخال روزن
غ���ردت بأنه من البيت اليهودي تهب ري���اح نازية جديدة .النازيون
الجدد في ارجاء العالم يشكرونهم .قولوا لي إن هذا ليس خطيرا.
روبرت باف���رس كان يمكنه التوجه الى ملج���أ للمهاجرين أو لفرع
الحزب الديمقراطي – لقد اختار الكنيس ألنه ش���خص السامي ،بدال
من قول هذه الحقيقة البس���يطة "أو الس���كوت كم���ا تقترح ليعال"،
ذهب مثقفو اليسار هذا االس���بوع وقالوا إن ترامب اشرف على هذا
القتل ونتنياه���و ورون ديرمر ونفتالي بيني���ت دافعوا عنه برواية

"ترامب ومساعدوه" .2018
ولك���ن ما المده���ش عندما يدور الحديث عمن ال يرون الالس���امية
الفلس���طينية التي تعمل فينا ذبحا منذ سنين ويتهمون االحتالل
بكل ش���يء .في عالمه���م ،ترامب الذي يحاول اغ�ل�اق االونروا ووقف
تحويل االموال للفلسطينيين واحباط المؤامرة االيرانية ،يشجع على
قت���ل اليهود .في حي���ن أن اوباما محبوب نظام آي���ات الله ،هو حقا
نموذج للحفاظ على الدولة اليهودية.
ليت مثقفي اليس���ار يقرؤون اقوال ليع���ال .اذا طبقوا ما اقترحته
فيمكنهم االنضمام الى اصدقائهم السابقين ،الذين فعلوا ما طلبه
جوليان باندا وبحثوا عن الحقيقة رغم أنها كانت تخالف توجهاتهم
السياس���ية .غي���دي ت���اوب ،عيريت لين���ور ،بني موري���س ويوفال
ش���تاينيتس هم فقط امثلة معروفة على من فعلوا ذلك واثبتوا أن
هذا تغيير صعب ،لكنه ممكن .يجب عليهم االستمرار في التحدث
عن الحقيقة التي وجدوها ،هذا من ش���أنه أن يزيد عدد االش���خاص
الذين يوجد لديهم القليل من االستقامة الفكرية ،القليل فقط.

عن "هآرتس"

ع��ن��دم��ا ي��ت��ل��ع��ث��م ال��ي��س��ار اإلس���رائ���ي���ل���ي ب��ورع��ه
بقلم :جدعون ليفي
ال تس���تحق ميري ريغف أي دفاع من اليس���ار .يس���تحق تساحي
هنغب���ي كل نداءات االهان���ة التي تلقاها في المي���دان .إن فقدان
الطريق لمعس���كر الوس���ط – يس���ار قاده اآلن ايضا الى فقدان سلم
االولويات وعدم القدرة على التمييز بين الهامشي واالساسي.
حديث غير س���وي ضد وزيرة عنصرية وظالمي���ة ،التي فقط تدمر
وتخ���رب ،اعتبر خطأ ال يغتفر ،يس���اوي كل أض���رار الوزيرة .احتجاج
ص���ارخ ض���د وزير في الحكوم���ة اعتبر خطأ ال يغتف���ر ،ليس أقل من
الجرائم التي حكومته مسؤولة عنها.
الوس���ط – يس���ار تلعثم بورعه .هكذا ال يتصرفون ،تداعى رعاياه
وأتباعه .عضو كنيست يمس ،ال سمح الله ،بسياسة يمينية شعبوية
– نخرج للدفاع عنه ،ش���خص من غير المهذبين اليمينيين س���ابقا
يخط���ب – مطلوب من الجمهور أن يقف بصم���ت وأن ينبس بكلمة.
نحن في اليس���ار ،الذين نأكل بالسكين والشوكة وفم مغلق ،ال نضع
مواقفنا على الطاولة وال نتحدث اثناء تناول الطعام.

كم نحن مهذبون وكم نحن أس���وياء سياس���يا .هك���ذا ال يتم بناء
معارضة ،هكذا ال يتم بناء بديل.
لم يتحدث اليعيزر ش���تيرن حقا بصورة لطيفة مع وزيرة الثقافة.
وماذا في ذلك؟ ريغف تستحق اهانات اكثر قسوة .من تقوم باهانة
مجموع���ات كاملة في المجتمع هي لغتها االول���ى ،والتحريض غير
المه���ذب ضد ه���ذه المجموعات هو اللغة الدارجة على لس���انها ،ال
تس���تحق أي دفاع عندم���ا تتضرر من مالحظة غير س���ليمة وجهت
ضده���ا .الوزيرة التي ش���ن حرب���ا على الف���ن في اس���رائيل والتي
حرضت بصورة مس���ممة ضد طالبي اللج���وء االفارقة وال تتوقف عن
التحريض ضد عرب اس���رائيل بصورة خبيثة ،وضد الفلس���طينيين
وضد اليساريين ،تمت اهانتها من مالحظة جنسوية وجهت اليها؟
ُ
ُ
فلتهن ،لتهن حتى اعماق روحها.
تس���تحق الوزيرة التي تطال���ب باالخالص الوطني م���ن الفنانين،
وتعمل على تخريب المسرح والس���ينما ،بأن تشعر ولو بالقليل من
مشاعر من تضرروا منها ومن سياستها .لتعاني وحدها من االهانة.
ولتخرج بطلتها المحبوبة التي تش���جعها ،س���ارة نتنياهو ،للدفاع

عنها ،وليس شيلي يحيموفيتش .محظور على يحيموفيتش الدفاع
عنها .ريغف ال تستحق أن تدافع عنها.
الضرر الش���وفيني لش���تيرن يظهر كالثلج امام مجمل التصريحات
الضارة والعنصرية لريغف .لذلك ،هي ال تستحق دفاع الوسط – يسار.
يس���تحق ايضا هنغبي كل نداءات االهانة ف���ي الميدان ،وحتى
اكث���ر من ذلك .كم هو مضحك معس���كر اليس���ار الصهيوني ،الذي
استيقظ للحظة بعد سبات طويل وهو مندهش من نفسه وغرق على
الفور في ورعه المعتاد.
ليس من الجميل الصراخ باالهان���ات على وزير ،وليس من الجميل
الم���س به .واحد تلو اآلخر ،اعترف المتحدثون بلس���انه ،كم "خجلنا"
في ذلك المس���اء في الميدان .مم خجلوا؟ ه���ل ألنهم للحظة قاموا
بدورهم؟ عندما اخيرا يسمع هذا المعسكر عدة اصوات من المعارضة
الضعيف���ة ويحاول القيام بدوره كمعارض���ة يقوم المتطهرون فيه
ويقول���ون :هذا ليس جميال .ليس هكذا يك���ون التصرف .هنغبي ال
يستحق هذا السلوك غير المهذب .عفوا؟ عضو الحكومة التي تخنق
غ���زة حتى الموت وتعزز جرائم االس���تيطان وتخ���رب آخر احتماالت

االتفاق وبواقي الديمقراطية والليبرالية ،أال يس���تحق االهانة؟ واذا
لم تك���ن االهانة ،ماذا يس���تحق من معارضة جاللته���ا؟ المزيد من
الصمت الطويل؟ أربما الهتافات؟.
من أهينوا في الميدان تشوش���وا ،ومثلهم من اهينوا باس���م ريغف.
هنغبي وريغف هم اعداء لدودون يس���تحقون كل االهانات والتحقير.
الظلم الذي يرتكبونه والضرر الذي يتس���ببون به هو مصيري .ربما حتى
من الصعب اصالحه .ليس فقط مس���موح الخروج ضدهم بشدة ،بل هذا
واجب .ولكن الس���لوك المستخذي للمعس���كر الذي يجب عليه الوقوف
في وجههم ،يعزز الش���ك بأنهم ليس���وا اعداء لدودي���ن في نظره .وأن
الفجوة بين المعسكرين غير عميقة ،اذا لم تكن غير موجودة .والقاسم
المشترك بينهما أكثر مما يتخيله ،وأن اهانة اللحظة لريغف وهنغبي
تعادل في نظر المتقنعين كمعارضة االضرار التي يتسببون بها.
اذا قمن���ا بادان���ة توجيه االهان���ة لوزير في الميدان ،فس���يكون
معسكرنا طاهر ،لكن في نفس الوقت ينقصه العمود الفقري.

عن "هآرتس"

تــرامــب يــهــنــئ نــفــســه
بقلم :ناحوم برنياع
انتهت انتخابات منتصف الوالية في الواليات المتحدة في
ما يمكن تس���ميته "غراند فيناال" – النهاية الكبرى – مؤتمر
صحافي اس���تدعاه الرئيس ترامب ال���ى البيت االبيض ،واعلن
فيه الحرب على الحزب الديمقراطي ،على وسائل االعالم وعلى
السياس���يين الجمهوريين ممن ابتعدوا عن���ه .اني اتابع عن
كثب السياس���ة االميركية منذ والية الرئيس نيكس���ون في
الس���بعينيات من القرن الماضي .ولكن مثل هذا المشهد لم
أره .سألت امس زمالء اميركيين – فهم ايضا لم يروه.
انته���ت االنتخاب���ات بالتعادل .بدال من حس���م الصراع
الذي يقسم المجتمع االميركي الى قسمين ،فاقموه فقط.
وبانتظ���ار الجمهوريين والديمقراطيين على نحو ش���به
مؤكد ان يقضوا السنتين القادمتين في مشادات يومية
كل طرف منهما يته���م خصمه بكل أمراض اميركا .هذه

بشرى غير طيبة لالميركيين على جانبي الخصام ،وبشرى
غير طيبة لكل حكومة في العالم تريد مصلحة اميركا.
لقد أمل االميركيون بموجة زرق���اء – زقاء كلون حزبهم
– تجرف الس���احة السياس���ة االميركية من الشاطئ الى
الش���اطئ .فخاب ظنهم .عاد مجل���س النواب ليكون لهم.
بعد ثماني سنوات جمهورية ،ولكن االغلبية الجمهورية
في مجلس الشيوخ تعززت.
في الماضي ادى التعادل في صندوق االقتراع غير مرة
الى التع���اون بين الحزبين – الط���راز االميركي لحكومات
الوحدة الوطنية عندنا.
ه���ذا ليس ما يحصل في عص���ر ترامب .فالزمن مختلف
والرج���ل مختل���ف .براك اوباما حاول جس���ر ه���ذه الهوة
وفشل .ترامب يبني على الهوة وهو يحتفل بها.
المؤتم���ر الصحاف���ي كان أوال وقبل كل ش���يء مس���رحية
نرجسية .فقد منح ترامب الثناء البالغ بنفسه .تحت رئاستي

تزدهر امي���ركا مثلما لم تزدهر ابدا ،وه���ي واثقة مثلما لم
تكن واثقة ابدا .الشعب س���عيد ويحبه ،السود واالسبانيون
سعداء ويحبونه ،زعماء العالم يدقون بابه ،وهو يحقق ما لم
يحققه اي رئيس آخر في الماضي ،في كل مجال مهما كان.
جهة واحدة فقط تكرهه :وس���ائل االعالم .ولكن ترامب
معروف كفنان الصفقات .ولهذا فقد عرض على وس���ائل
االعالم صفق���ة :اكتبوا ف���ي صالحي وانا س���أغير النبرة.
صفقة مشابهة عرضها على نانسي بلوسي الديمقراطية
التي س���تعود كي تتولى رئاس���ة مجل���س النواب .كوني
معي وانا س���أتعاون معك .ولك���ن اذا تجرأ مجلس النواب
على أن يش���رع في تحقيق ضدي فاني س���أحرض على ان
يش���رع مجلس الش���يوخ في تحقيقات ضد اعضاء مجلس
النواب .واقالة جيف ساشنس هي مجرد البداية.

عن "يديعوت أحرونوت" (افتتاحية)
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