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  *حسدائي يعقوف
  *الفساد تاريخ موجز

   
 مرة والواثق املطمئن اإلسرائيلي، فاجملتمع. قبل من شاهدناه أننا لنعرف الفيلم نهاية حتى االنتظار عدم يجب

 وكما. احلدود خط على بناها التي واملواقع والتحصينات الله، حزب يتلقاها التي بالصواريخ علم على كان أُخرى،
. املرة هذه اجلو سالح به يقوم ساحق بهجوم للحرب، سريعة بنهاية توقعات ثمة كان ،1973 سنة حينه، يف حدث
  .الضرر إصالح األخيرة اللحظة يف اإلسرائيلي اجليش حاول حينه، يف وكما. خابت التوقعات لكن

 النسيان، يمحوها لن احلرب بداية يف الله حزب إجنازات إن. السابق بالفيلم أيضاً تذكّر احلالية اجلولة نتائج
 إرسال أن ذلك على زد. الغفران يوم حرب كانت كما حولنا، من أعدائنا جلميع واألمل للتحفيز مصدراً  وستكون

 مل اإلسرائيلي اجليش أن احلكومة رئيس وزعْم اجلبهة، إىل العامة األركان هيئة لرئيس ممثالً لواء برتبة ضابط
 للقيادة وتهرُّب جنراالت حرب إىل وقتها ذلك وتطور القديم، الفيلم من بفصل يذكّران حمددة، خططاً عليه يعرض

 لتغيير مكان ال أن ويبدو سابقه، أثر يقتفي اجلديد الفيلم النواحي، هذه جميع من. املسؤولية حتمل من باجلملة
 أن أو سنكرره، كنا إذا ما نقرر أن بأيدينا والذي الفائقة، األهمية ذو األخير الفصل إالّ يبق ومل. السيناريو أساسات

  .آخر اجتاه يف التاريخ نحوّل
 القيادة اتُّهمت. عميقة ثقة أزمة يعيش اإلسرائيلي اجملتمع كان احلرب، انتهاء مع ،1973 أكتوبر/األول تشرين يف

 يجب كما تستعد مل بأنها اجليش قيادة واتُهمت مسؤولياتها، تتحمل ومل الشعب، حتذر ومل اخلطر، تتوقع مل بأنها
 إجراء يجب وبأنه فشلت، القيادة وبأن وزالّت، أخطاء ارتكبنا بأننا إحساس ثمة كان. والتجهيزات اخلطط جلهة

 التي السياسية، املؤسسة وقفت املقابل، يف. اإلسرائيلي اجليش يف داخلي وتفحص عميقة، سياسية تغييرات
 تم الدروس إن والقول ومذنبين، ثغرات بوجود التسليم هي األوىل: بوسيلتين ومكانتها مواقفها عن الدفاع حاولت

 األعمال إىل العودة ويمكن تاريخنا، يف الكبير النصر هو الواقع يف هذا وإن عزلهم، تم واملذنبين استخالصها
 الغضب سَوْرة تسكين أجل من االقتصاديين، والرفاه الوفرة لضمان جهود يف تمثلت الثانية الوسيلة كاملعتاد؛

  .احلرب خلفتها التي واملرارة
 بعدها عاد سياسية تظاهرة. املعنى وعديمة عقيمة االحتجاج حركة بدت السياسية، املؤسسة جتنّد مواجهة يف

 مراراً االحتجاج جتدد]. تأسيسها من[ عامين خالل اضمحلت –" داش" – سياسية وحركة بيوتهم، إىل املتظاهرون
 النظام] لسلوك[ نموذجي نمط تبلور وهكذا. بسهولة هزيمته يف دائماً  جنحت املؤسسة لكن الالحقة، األعوام يف

 من الرغم وعلى. وتفاؤل بالنفس ثقة عن دائماً والتعبير والرفاه، الوفرة ضمان يجب: إسرائيل يف والقيادة السياسي
 من وأصبح اخلطر، بغيوم السماء تلبدت عندما حتى وثابتاً  مستقراً النمط هذا ظل فقد والقادة، احلكم تبدالت

  .ملواجهته واالستعداد الشمال من اآلتي اخلطر من التحذير أو والتضحية، اجلهود بذل إىل الشعب دعوة الضرورة
 أخطأنا، بماذا: "وسأل احلرب من عاد الذي اجليل يف: أُخرى نتيجة ولدتها التي الثقة وألزمة] 1973[ للحرب كان

 األساس احلركتان هاتان ووضعت". اآلن السالم"و ،"إيمونيم غوش: "احتجاج حركتا قامت ،"الطريق؟ ضللنا وكيف
 لكال كان فقد بينهما، العميق التناقض من الرغم وعلى. كامل جيل طوال اإلسرائيلي اجملتمع شطر الذي للتقاطب

 القادة ملستوى وفقاً يتم والقادة السياسية املنظومة تفحص يعد مل األول،: واضحان مشتركان قاسمان املعسكرين
 – الشخصي املستوى على مقصراً أو فاسداً  القائد يكون قد. األيديولوجيا يف مساهمتهم بحسب وإنما وكفاءاتهم،

: حمدودة غير اإلسرائيلي اجليش قوة أن الزعم يف املعسكرين لكال مصلحة ثمة كان والثاين،. لنا موالٍ أنه املهم
 نفسح أن" هو املطلوب وكل األبد، إىل] احملتلة[ املناطق على نسيطر أن إمكاننا يف بأن الناس يقنع كي لليمين،
 حدود أي عن يدافع أن اإلسرائيلي اجليش إمكان يف أن على البرهان يقيم كي ولليسار، ؛"ينتصر كي للجيش اجملال

  .إليها إسرائيل دولة تنسحب
 ومستوى قيادته وضع بشأن اإلنذارات من عدداً اإلسرائيلي اجملتمع تلقى احلين، ذلك منذ مرّ الذي الوقت خالل
 ويف اخللل، أوجه ظهور تكرر لبنان حرب ويف واحدة، والية حتى ينهيا مل احلكومات رؤساء من اثنان. جيشه

 واملطمئن، الشبعان اجملتمع جانب من أُهملت اخلطر إشارات جميع لكن. ثانية مرة فوجئنا األوىل االنتفاضة
 احلرب تلك أن من الرغم على املطاف، نهاية ويف. والسالم باملناطق يتعلق فيما األيديولوجي باجلدال واملتأجج

  .واإلصالح التغيير أجل من حقيقي جهد أي يُبذل مل فإنه اخلطرة، الضعف نقاط كشفت
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. بها الشعب ثقة تفقد السياسية املؤسسة واستمرت. القيادة مستوى يف االنحدار مسارات تواصلت احلين، ذلك منذ
 نفسه، اجليش يد يف اجليش إصالح وظل. الدولة على يسيطرون وإعالنيون عامة عالقات رجال بدأ القادة، من وبدالً

 ومرة احلرب، تلك من ثانية طبعة إىل عاماً 33 بعد وصلنا وهكذا. السياسي الفساد فقاعات تسللت هناك إىل وحتى
  .األخطاء ثمن الداخلية اجلبهة دفعت أُخرى

 إرهابية منظمة مواجهة يف املرة، وهذه كبيرة؛ جيوش مواجهة يف العسكريون والضباط القادة فشل حينها لكن
 .مضاعفة أضعافاً خطر الفشل فإن ولذا صغيرة،

  
  تكفي ال التظاهرات

 قيادة إىل بحاجة نحن معاد، عامل يف أحياء نبقى وكي. بقائها أجل من تقاتل صغيرة أمة نحن. إمبراطورية لسنا
 وإنكاره إهماله تم اإلنذار هذا وألن. والنار بالدم جمبوالً  إنذاراً  تلقينا عاماً، 33 قبل. وقوي فعال وجيش حكيمة

 احلرب، تطورات تثيرهما اللذين واملرارة الغضب مقابل ويف. األخير يكون ربما آخر، إنذاراً تلقينا عنه، والتغاضي
 لدى االحتياط وجنود املقاتلون سيتذكر وهكذا. بالفشل باءت سابقة احتجاج حماوالت ولدته الذي اليأس يقف

 ودايان، غولدا سيبدلون أنهم اعتقدوا. أخطائهم من وسيتعلمون آنذاك، عادوا الذين آباءهم احلرب هذه من عودتهم
 لإلعجاب، مثيرة تظاهرات تنظيم يكفي أنه اعتقدوا. خطأ على كانوا لكنهم السياسية، املؤسسة يشفون وبذلك
 انتقدوا، أنهم هو واألساس جيل، أخطاء إلصالح ومتواصل دائب جهد بذل يجب. أيضاً ذلك يف خطأ على وكانوا
 اشتروا، هم. االنتخابات نظام تغيير مثل الدجالين، أدوية يبيعوهم أن السهل من كان ولذلك خطة، يقدموا مل لكنهم

  .ابتسموا والسياسيون
 أن ويجب. البقاء يف تستمر أن تريد كانت إذا عميق وثقايف واجتماعي سياسي إصالح إىل بحاجة إسرائيل دولة
 – االجتماعية للبنية وينبغي. والسياسة واجملتمع التعليم بين تدمج املبادئ من عدد قاعدة على اإلصالح هذا يقوم

 ذلك، أجل ومن. سيده ال اجلمهور خادم بأنه السياسي وإحساسَ لنفسه املواطن احترام تعزز أن اجلديدة السياسية
  :الواجب من سيكون
  املواطنين؛ من حرة جمموعات إىل ونقلها املفسدة، االقتصادية قوتهم من السياسيين جتريد •
  السياسية؛ احلياة يف لتطبيقها قواعد ووضع التعليم، عملية يف والصالحية، واملسؤولية الواجب مفاهيم تعهُّد •
 وضع عن املسؤولة واملؤسسات للدولة، اجلارية باإلدارة تشتغل التي املؤسسات بين تفصل سياسية بنية وضع •

  الطويل؛ للمدى السياسات
  اجلنائي؛ القانون من تشدداً أكثر السياسية، احلياة يف والنزاهة باالستقامة تلزم معايير وضع •
 أعلى بمستوى وإلزامها والسياسيين، املاليين ألصحاب تبعيتها ووقف اإلعالم، وسائل استقاللية تعريف إعادة •

  .واجلدية احلكمة من
  .إصالحها على أوالدنا ومستقبل مستقبلنا يتوقف موضوعات هذه. أحالم ليست هذه

. مالئمون بدالء السياسية املؤسسة يف يوجد ال: تخطئوا ال لكن يرحلوا، أن يجب احلرب هذه مهندسي أن يف شك ال
 وأفسدوا وزلوا وأخطأوا قادوا الذين أولئك. انتهائها بعد عام نصف خالل جديدة انتخابات إجراء يجب لذلك

 يأتي جديد، جيل يقوم أن يجب االنتخابات هذه يف. املنصة عن ينزلوا أن يجب اليسار، ومن اليمين من وأُفسدوا،
  ▄.وواضحة مبلورة خطة له وتكون احلالية، السياسية الساحة خارج من
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