
  
                www.palestine‐studies.org 

  
  
  

  72، ص )2001 خريف( 48، العدد 12المجلد  ،مجلة الدراسات الفلسطينية

 

1 
 

  
  امللـــف

  
  

  تأثيرات االنتفاضة يف الهجرة
  واملزاج العام يف إسرائيل

  )ترجمات من العبرية(
  

نفسح اجملال يف احليز املتاح للملف يف هذا العدد لترجمات من العبرية عن موضوع 
االنتفاضة يف اجملتمع اإلسرائيلي يف جماالت الهجرة بالغ األهمية، وهو تأثيرات 

واملعنويات واملزاج العام، بعد أن كنا نشرنا يف العدد املاضي تقريراً مرحلياً عن 
  .تأثيراتها يف اجملال االقتصادي

وهذا موضوع بالغ األهمية من زاوية حسابات الربح واخلسارة حتى اآلن يف   
عب الفلسطيني املقاوم وبين آلة القمع اإلسرائيلية املعركة الدائرة حالياً بين الش

وضرورة أخذ كل العوامل بعين االعتبار لدى إجرائها، وأيضاً من زاوية مواجهة احلملة 
التي تشنها جهات وأقالم متعددة بهدف التشكيك يف جدوى االنتفاضة وخيار 

طاولة املقاومة يف ظل موازين القوى العسكرية لدفع الشعب الفلسطيني إىل 
  .قبول اإلمالءات اإلسرائيلية: املفاوضات مرة أُخرى يف ظل خيار وحيد فحواه

ما تكشف عنه املادة املنشورة يف هذا امللف هو أن املزاج العام يف إسرائيل   
سيىء جداً وكئيب، واملعنويات مهزوزة، واإلحساس باخلوف وفقدان األمن الشخصي 

واء على الصعيد الشخصي أو على صعيد شائع ومستشر، واألمل بمستقبل أفضل، س
وما تكشف عنه املادة أيضاً هو أن كثيرين يهاجرون أو . الدولة، يتأكل بالتدريج

يسعون للهجرة بحثاً عن حياة عادية لهم وألوالدهم يف دولة طبيعية، وكثيرون بدأوا 
بمختلف جوانبه، بما فيها (يفكرون جدياً يف الهجرة، وأن استمرار هذا الوضع 

وتكشف املادة كذلك، ومثلها كثير . من شأنه أن يفاقم هذا األمر) االقتصادية واألمنية
يف الصحافة اإلسرائيلية ال يتسع اجملال لعرضه، عن أن كثيرين باتوا يحمّلون 
شارون مسؤولية استمرار الوضع، وعن أن أصواتاً ذات أهمية استثنائية بدأت ترتفع 
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معناه، يف احملصلة، أن االنتفاضة تضع إسرائيل وهذا . معبّرة عن ضيقها وغضبها
  .أيضاً يف مأزق حقيقي، وأن احلديث عن مأزق فلسطيني فقط يفتقر إىل التوازن

وأخيراً، قد تكون اآلراء واملشاعر الواردة فيما يلي، حتديداً، تعكس آراء ومشاعر 
  .صحيحة إجماالًأقلية يف اجملتمع اإلسرائيلي، لكن الصورة العامة، مع ذلك، تبقى 
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  أوريا شَفيط
  

  درب الهروب
  

[.......]  
______________  

  أعطنا جواز سفر وعمالً وبيتاً 
. تشكل اخليارات يف اخلارج جمال بحث للكثيرين من اإلسرائيليين يف هذا الصيف 

فالوضع األمني املتفجر، املقترن بانكماش اقتصادي متفاقم، يدفعهم إىل البحث عن بوالص 
ويدور هذا النشاط املتشعب، يف . جوازات سفر، أذونات عمل، عقارات –تأمين فيما وراء البحار 

] للمهاجرين من البلد[بعد مضي عقدين من الزمن على وصف رابين . األضواءأغلبه، بعيداً عن 
. ال تزال الهجرة من احملرمات الكبرى يف اجملتمع اإلسرائيلي" نفاية الضعفاء"بأنهم 

  .واإلسرائيليون الذين يمعنون النظر يف أمر مغادرة البلد ال يفكرون، بصورة عامة، بصوت عال
مللحق جريدة " موتغيم"بناء على استطالع خاص أجراه معهد  من هم املهتمون بالهجرة؟  

وال يوجد . من اجلمهور اليهودي الراشد هذا اإلمكان خالل األشهر املاضية% 14، تفحص "هآرتس"
األمر املشترك بينهم هو حداثة . للمهاجرين احملتملين خصائص سياسية حمددة، أو حتى جغرافية

ألشهر املاضية من اإلسرائيليين الذين جتاوزا سن اخلامسة ومل يفكر يف الهجرة خالل ا. السن
و  45من اإلسرائيليين الذين تتراوح أعمارهم بين % 8ودرس هذا اإلمكان فقط %. 2والستين سوى 

وتوجد الكتلة الكبرى من املهتمين بالهجرة بين اإلسرائيليين الذين تتراوح أعمارهم بين . عاماً  54
منهم، أي واحد من كل ثالثة تقريباً، هذا اإلمكان خالل األشهر % 28وقد درس . عاماً 43و 25

  .املاضية
هؤالء هم إسرائيليون يف بداية طريقهم املهني، على عتبة تأسيس عائلة، أو هم آباء 

إنهم من أولئلك الذين يتحملون اجلزء األساسي من عبء خدمة االحتياط، . ألطفال صغار
يف تسديد الرهونات العقارية، وأيضاً يعرفون أقاصي الدنيا  ويواجهون صعوبات يف شراء منزل أو

وهم أيضاً السلعة املرغوب فيها يف نظر دول الهجرة الكبرى، التي تفضل استيعاب . معرفة جيدة
  .الشبان إذا كانت معنية باستيعاب مهاجرين

                                                            

  يف اإلنترنت) 24/8/2001" (هآرتس"النص مترجم عن العبرية من موقع صحيفة:  
http://www.haaretz.co.il/hasite/objects/pages/PrintArticle.jhtml 
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 منذ أن بدأت االنتفاضة، بات الصحايف بن تسيون تسيطريخ مطلوباً أكثر من أي وقت
وقد راكم معلوماته عبر الزمن من السفارات والوسطاء والصحافة . مضى؛ فهو خبير بالهجرة

بعد ذلك ببضعة ". كل الطرق للحصول على جواز سفر إضايف"عاماً نشر كتاب  14قبل . املهنية
كان هناك انكماش اقتصادي، والوضع األمني : "ويقول تسيطريخ. أشهر نشبت االنتفاضة األوىل

كان البيع ممتازاً . أصدرتُ طبعة جديدة 1990يف سنة . راً، وكان هناك طلب على الكتابكان متوت
مل يفكر الناس يف . ومنذ حلظة توقيع اتفاق أوسلو توقفت مواردي. 1993سبتمبر / حتى أيلول

بعد ذلك وقع اغتيال رابين وموجة العمليات وصعود بيبي إىل . الهجرة، ومل يعد الكتاب يباع
بدأتُ بتقديم استشارات خاصة . وانبعثت جمدداً مسألة بحث الناس عن خيارات للهجرة –السلطة 
وخالل األشهر األخيرة، منذ بدأت . ومن ثم تسلّم براك السلطة، وتوقفت االتصاالت الهاتفية. للناس

  ."الطلبات تنهال عليّ يومياً . االنتفاضة الثانية، أتلقى عشرات املكاملات الهاتفية
  

______________  
  من هم الذين يتصلون؟

يريدون احلصول على جواز سفر أجنبي ألنه . إنهم األشخاص الذين يمرون بضائقة"  
إنهم ال يريدون بالضرورة أن يهاجروا غداً لكنهم . يمنحهم، تلقائياً، اجلنسية يف دولة ُأخرى

: ، لكنهم يقولون'غداً أريد أن أستقل الطائرة': إنهم ال يقولون. يريدون مالذًا حتسباً ليوم عاصف
  ."'أريد أن أحتفظ بجواز السفر يف جيبي'
  

___________  
  ما هي دوافعهم؟

إنهم . إنهم يقولون إن احلياة يف البلد أصبحت خطرة. إنهم يطرقون لبّ املوضوع مباشرة"  
إنهم يريدون أن يكونوا واثقين بأنه . يخافون من نشوب حرب كبرى، ويخافون على مصير أوالدهم

الفزع، : ما يتميز به جميعهم هو. سيكون يف استطاعتهم ركوب آخر طائرة إذا تكررت قصة سايغون
ما الذي جعلهم ينهارون؟ هؤالء هم . اخلوف، الهستيريا، اإلحساس بالعجز، القلق، اخلوف من الغد

لناس هؤالء ا. إنهم يعتقدون أنه مل يعد هناك فرصة التفاق سالم. أشخاص عقالنيون فقدوا األمل
عندما يسألونني عن . هم الناس الذين يلتحقون باجليش ويؤدون اخلدمة العسكرية. هم ملح البلد

والداي من : بعضهم يقول. إمكان الهجرة من البلد فإنهم يفعلون ذلك وهم يشعرون باخلجل
  ."الناجين من الكارثة النازية، أنا أحب البلد لكني مل أعد قادراً على التحمل

  [.......]  



  72، ص )2001 خريف( 48، العدد 12المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية الملف

 

5 
 

  

___________________  
  يبحثون عن االطمئنان النفسي

، أكبر مكاتب "تور –كاف  –شفارتس "تور هو أحد الشركاء يف مكتب  –تسفي كاف   
تور هو العنوان الطبيعي الذي  –وكاف . اخلدمات يف إسرائيل لترتيب أذونات العمل يف اخلارج

حدث خالل األشهر املاضية ارتفاع " :يقول. يقصده كل من يريد البحث عن حظه ما وراء البحار
  ."يف عدد األفراد الذين يتصلون بنا ويستفسرون عن إمكان العمل يف اخلارج% 10بنسبة 

ال يوجد : "تور –ويقول كاف . لكن أغلبيتهم لن تلقى عمالً يف اخلارج وستبقى يف إسرائيل  
ملتحدة وكنت تعمل يف فحتى لو كان لديك أقارب يف الواليات ا. ما نقدمه لهؤالء األشخاص

  [....]صناعات التقنية العالية، فليس من املؤكد أن جتد عمالً هناك اليوم 
ويقول شلومو منور، املسؤول عن شعبة أميركا الشمالية يف شبكة ريمسك للمتاجرة   

بالعقارات، إن الوضع األمني واالقتصادي يف إسرائيل أدى إىل موجة اهتمام بشراء العقارات يف 
املنزل يف اخلارج يعطيهم اطمئنانًا [....] قياساً بالسنة املاضية % 30الزيادة تقارب الـ . "جاخلار
يفكّرون يف أنهم إذا كان لديهم ملك يف اخلارج فسيتوفر لهم مكان يهربون إليه يف حالة . نفسياً

  .كحرب اخلليج
  

_________  
  ممّ يخافون؟

هؤالء أناس ال يريدون اإلقامة . ؤوسهميخافون من وضع تتساقط فيه الكاتيوشا على ر"  
هناك من . البيت خارج البلد هو مالذ يلجأون إليه. بامللجأ، ال يريدون تعريض األوالد للخطر

ويجيبون  'ما الذي تتوقعونه من االستثمار؟': بصورة عامة أسألهم. يخجلون من قول احلقيقة
املهتمون بالعقارات يف . دوافعهمبأنهم يأملون باحلصول على اطمئنان نفسي، وعندئذ أفهم 

اخلارج هم أساساً من سكان املدن،  من مناطق تل أبيب ورامات هشارون، وكفار سابا، وحّييْ 
ال يكاد يقصدين أحد من أبناء الطوائف . إنهم أصحاب مهن حرة، أشكناز. دانيا وأحوزا يف حيفا

. ارج، أو عن متجر أو حمطة وقودوالذين يقصدونني من هؤالء يبحثون عن مشروع يف اخل. الشرقية
  .األشكناز ال يريدون حمطات وقود أو متاجر، إنهم يريدون بيتاً

  [.......]   
  

________________  
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  ما هي األماكن املفضلة؟
هذه املدينة . 1993مقارنة مع سنة % 40أسعار العقارات هناك أدنى . تورنتو –كندا "  

يوجد، كما كان احلال  دائمًا، طلب . مركز أعمال وجتارة كبير، واألسعار فيها ستنتعش مستقبالً
. وهناك أيضاً طلب ال يستهان به على فلوريدا. على مانهاتن على الرغم من ارتفاع األسعار فيها

هناك طلب ال يستهان به على هنغاريا وتشيكيا، أساسًا بسبب قرب انضمامهما إىل  ويف أوروبا
ويف إسبانيا يوجد طلب على املنازل يف منطقة كوستا دل سول، ويف فرنسا . االحتاد األوروبي

  ."يوجد طلب على املنازل يف حي سان جرمان يف باريس
  

______________  

  احلياة تسير كاملعتاد
عاماً، منزلها املؤجر بتل أبيب  29ستترك كارين شابيرا، البالغة من العمر بعد األعياد   

كان الباعث صهيونياً؛ فشابيرا، وهي . لقد هاجرت إىل إسرائيل قبل سبعة أعوام. وتعود إىل شيكاغو
كنت . "ابنة عائلة متحدرة من رومانيا هاجرت من إسرائيل إىل الواليات املتحدة، أغرمت بالبلد

كان . كانت تلك الفترة رائعة جداً. جئت قبل اغتيال رابين بأسبوعين. يش يف إسرائيلأشتهي الع
وجدتُ أناساً حميمين، حفالت، أجواء فرح، وأصدقاء جاؤوا . يوجد هنا روحية جيدة وأجواء تفاؤل

عندما تنشئين كابنة ألقلية تضطرين دائماً إىل طرح . يف الواليات املتحدة نحن أقلية. إىل هنا
  ."يف البلد استطعت أن أشعر باالنسجام مع هويتي. لة على نفسكأسئ

  [....]لقد فقدت عملها، وفقدت أمنها الشخصي : ستغادر شابيرا البلد  لسببين  
لدي شهادة ماجستير، وأنا على استعداد ألن أتلقى تأهيالً ملهنة . ال يوجد عمل"[....]   

اجلزء اآلخر من . هذا فقط جزء من املشكلةما الذي يجب عمله إليجاد عمل هنا؟ لكن . جديدة
  [...]."وصلنا إىل وضع صرنا فيه غير قادرين على اجللوس يف مقهى . املشكلة هو الوضع األمني

فأوالً، لدى . يستطيع املهاجرون اجلدد مغادرة البلد بسهولة أكثر من اإلسرائيليين القدامى
إىل املرور بإجراءات بيروقراطية معقدة وهم ليسوا بحاجة . الكثيرين منهم جواز سفر أجنبي

ثانياُ، بينما يتعرض . وطويلة كي يغادروا إسرائيل، وإنما كل ما عليهم هو الصعود إىل الطائرة
اإلسرائيليون القدامى لضغط من العائلة واألصدقاء للبقاء يف البلد، يوجد للمهاجرين اجلدد يف بلد 

  .إىل البيتاملنشأ عائالت تمارس عليهم الضغط للعودة 
سُجّل يف السفارة الكندية يف تل أبيب، منذ بداية االنتفاضة، ارتفاع حاد يف عدد طالبي   

كان  2000أكتوبر / يناير وتشرين األول/ بين كانون الثاين: تأشيرات اإلقامة الدائمة يف كندا
من أصحاب % 90. أكتوبر/  منذ تشرين األول 150شهرياً، وارتفع إىل  100عدد طالبي التأشيرات 
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من % 6وهناك . الطلبات إسرائيليون هاجروا من رابطة الدول املستقلة خالل العقد املاضي
وبناء على معطيات غير رسمية، . فقط% 4أمّا نسبة اإلسرائيليين القدامى، فهي . فلسطينيي املناطق

رة الواليات يشكل املهاجرون من رابطة الدول املستقلة األكثرية بين طالبي التأشيرات يف سفا
  .املتحدة أيضاً 

يقول شاي راهط، مدير املبيعات املسؤول عن دائرة احلاجيات الشخصية يف شركة الشحن   
، إنه لوحظ خالل األشهر املاضية ارتفاع يف عدد املهاجرين اجلدد "غلوبل باكرز"

هذا الصيف التقيت عشرات العائالت من اإلسرائيليين . "األنكلوساكسونيين الذين يتركون البلد
مواليد [اإلسرائيليون الصابرا . الت من املهاجرين اجلدد الذين تركوا البلدالقدامى ومئات العائ

نحن، الذين نغادر، ': يقولون يل. ال يتركون البلد إالّ بعد أن ينضج القرار يف نفوسهم] فلسطين
كثيرون منهم قلّبوا هذه اخلطوة يف ذهنهم مدة . 'العاقلون، والذين يبقون يف البلد هم اجملانين

أمّا لدى املهاجرين اجلدد . وام، منذ فترة، ال يقيمون للصهيونية أي اعتبارخمسة أع
إنهم يؤمنون بالفكرة الصهيونية، وفقد تنازلوا . األنكلوساكسونيين، فيوجد للصهيونية دور مهم

لكن عندما يقع انفجار . عن وظائف ممتازة يف فلوريدا عندما جاؤوا، ويرغبون يف البقاء يف البلد
وهم يروون يل إنه بعد وقوع العمليات تبدأ . هم وأبصارهم يصابون باالنهيارحتت أسماع

ماذا تفعلون هناك، يف إسرائيل؟ متى ': االتصاالت الهاتفية من األبوين اللذين بقيا يف بلد املنشأ
  ."'سترجعون إىل البيت؟

  [.......]  
  

______________  
  السمة العامة للنازحين

من الصعب أن نقدّر كم من اإلسرائيليين الذين فكروا يف الهجرة خالل السنة املاضية   
بعض . صورة الوضع التي نحصل عليها من السفارات مربكة. نفذوا نواياهم، أو يعتزمون تنفيذها

السفارات يبّلغ عن زيادة مهمة يف عدد اإلسرائيليين الذين يطلبون احلصول على جوازات سفر 
إىل جانب السفارة الكندية، ُسجل أيضاً يف السفارة البريطانية ارتفاع (إقامة دائمة وتأشيرات 

يف ). 2000مقارنة مع سنة  2001، يف عدد طلبات جوازات السفر خالل سنة %12مهم، بنسبة 
بما يف ذلك سفارة الواليات (مقابل هاتين السفارتين تفيد سفارات ُأخرى أنها مل تالحظ أي تغيير 

لهجرة اإلسرائيليين، والسفارة الهولندية، وهي هدف آخر ذو شعبية  1، الهدف رقم املتحدة
بعضها يبلغ عن : وليست صورة الوضع التي نحصل عليها من شركات الشحن أقل إرباكاً). للهجرة
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ارتفاع ملحوظ يف الطلبيات، وبعضها يفيد بأن الوضع مل يتغير، والبعض اآلخر يبلغ عن 
  .انخفاض
اضح هو أن االرتفاع الذي سجل منذ بداية االنتفاضة يف عدد اإلسرائيليين الذين األمر الو  

يسافرون إىل اخلارج لفترة إقامة طويلة بمبادرتهم الشخصية يوازنه االنخفاض يف عدد 
اإلسرائيليين الذين يسافرون إىل اخلارج لفترة إقامة طويلة  بمبادرتهم الشخصية يوازنه 

ئيليين الذين يتم إيفادهم إىل اخلارج من قبل الشركات التي تستخدمهم، االنخفاض يف عدد اإلسرا
من الواضح أيضاً أن اإلسرائيليين الذين يتركون البلد ال . أساساً شركات صناعات التقنية العالية

  [....]، ما خال بعض احلاالت النادرة "نازحين"يعتبرون أنفسهم 
  [.......]  
، كما كانوا يقولون يف 'أنا مسافر ولن أعود'ل أي إسرائيلي لن يقو: "درنغر] عيران[ويقول   

اإلقامة يف اخلارج توصف بأنها . اإلسرائيلي يعتبر السفر فرصة، وليس اعترافاً بالفشل. السابق
 –إقامة لبضعة أعوام، ولو حتولت يف بعض احلاالت إىل إقامة مدى احلياة، سواء ألسباب عائلية 

  ."وجود عمل يصعب تركه –سباب اقتصادية أو أل –زواج، تكوين عائلة 
وقد أفاد . املكان الذي يفضله اإلسرائيليون الذين يريدون املغادرة هو الواليات املتحدة  

من اإلسرائيليين الذين درسوا إمكان الهجرة خالل األشهر % 43بأن " هآرتس"استطالع ملحق 
يريدون الذهاب % 14إىل أوستراليا؛ و يريدون املغادرة% 18األخيرة يفضلون الواليات املتحدة، و

ويقول درنغر إن أهم شيء يبحث عنه اإلسرائيلي يف . إىل بريطانيا% 2إىل كندا؛ و% 5إىل أوروبا؛ و
  .الدولة األجنبية هو نوعية احلياة

  [.......]  
  

_____________  

  لقد خضعت لإلرهاب
ي يف سن اخلامسة خالل األشهر القادمة، سيغادر عاموس ساهَر، وهو دليل سياح  

وسيترك ساهَر . والثالثين، إسرائيل مع زوجته وطفله، بعد أن يجد مشترياً لشقته يف سهل الشارون
إنني بكل : "إنه يقول. وراءه تصريحاً من املشكوك فيه إن كان سيفصح عنه أحد قبل بضع أعوام

، وال أدعو إىل االقتداء ال أفتخر بذلك. هذا بصراحة هو الوضع. لقد خضعتُ لإلرهاب: تأكيد أعترف
إسرائيل فرصة . بي، لكن ال يمكن أن يقال لنا أن نبقى هنا إذا مل يكن يف اإلمكان ضمان سالمتنا

  ."أريد أن أوفر لعائلتي أقصى ما يمكن من السعادة. واحدة بين عدة فرص يف العامل
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، بعد عملية Ynet”“لقد نشر موقفه الهدام هذا قبل بضعة أشهر يف موقع اإلنترنت   
ولعل موجة الردود على املقال كانت أكبر ما عرفه النشر  اإللكتروين يف . مباشرة" الدولفناريوم"

معظم أصحاب الردود . بمئات الردود التي أتاحت تبين املزاج العام Ynetُأغرق املوقع . إسرائيل
، "لنار عليك يف الظهرلكان مسموحاً يل إطالق ا] عسكرية[لو كنا يف معركة . "هاجم ساهَر بشدة

." كل بضعة أجيال يقوم بيننا العدو املناوب: "وكتب آسي من هيرتسليا. كتب أورون من تل أبيب
التاريخ اليهودي مآلن . ما دمت يهودياً لن يكون لديك مكان تهرب إليه: "وكتب أيال من القدس

ي لوس أجنليس، الذين باخلاسرين واجلبناء أمثالك، بدءاً بيوسف بن متتياهو وانتهاء بنازح
إىل اين ستنتقل بالضبط؟ إىل حي برونكس؟ أم ربما إىل فرنسا، عند . حتولوا إىل غسّايل سيارات

  "النازيين اجلدد؟
لكن زواراً آخرين للموقع أعربوا عن موافقتهم على أقوال ساهَر، حتت ستار السرية املريح   

: وكتب عوفر". أنا أيضاً راحلة: "كتبت كارينو". إنني أتماثل معك: "كتب دان. الذي توفره الشبكة
وكتب ألون من ". حقيقي، كئيب، وصحيح جداً: "وكتب إريك من موديعين". كئيب، لكن على حق"

هاجر ووفقط الله، أتفق مع كل : "وكتب شنير من كفار سابا". لألسف الشديد أنا أفهمك: "كفار سابا
هناك من يقول ويفعل ما تريده األكثرية وتخشى  أخيراً: "وكتب يويف من رحوفوت." كلمة كتبتها

وسأله زائر عملي مل يعرّف عن ." إنه يقول ما ال أجرؤ على قوله: "وكتب دودو." أن تفعله أو تقوله
  "أين يقع البيت الذي تريد بيعه، وكم ثمنه؟: "هويته

، كان مما يثير الدهشة أن أقلية من "هآرتس"يف االستطالع الذي أجري مللحق   
اإلسرائيليين الذين يتركون "عبّرت عن مقاربة سلبية أو سلبية جداً جتاه  -% 37 –إلسرائيليين ا

." إيجابية، أو إيجابية جداً"إن نظرتهم إىل الذين يهاجرون اآلن % 16وقال ." البلد يف هذا الوقت
ر على مل يكن من الصعب العثو. لكن مسألة الهجرة ال تزال حساسة. عن ال مباالة% 43وأعرب 

إسرائيليين من الذين خدموا يف اجليش ويحبون الوطن يقولون كالماً شبيهاً بما كتبه عاموس 
. لكن ما كان مستحيالً هو إقناعهم بإجراء املقابالت مع ذكر أسمائهم. ساهَر، أو حتى أعنف منه

رة، تثير ويف عائالت كثي. كانوا خائفين من ردات فعل األبوين، واألصدقاء، والزمالء يف العمل
ومن شأن كل كلمة يف غير حملها أن تصب . مسألة الهجرة خالفات حادة يف الرأي بين الزوجين

  .الزيت على النار
وبعد أن نشر املقال يف اإلنترنت كتب مقاالً آخر . إن ساهَر أيضاً غير معني بالظهور علناً  

تي تلقاها للظهور يف مقابالت انتقد فيه اجملتمع اإلسرائيلي، لكنه رفض بشدة العروض الكثيرة ال
                                                            

  049أنظر الرسالة أدناه صفحة.  
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وهو يقول إن من املهم بالنسبة إليه أن يحافظ . يف برامج تلفزية يف إسرائيل، أو يف شبكات دولية
، أن أصبح شخصاً يشارك يف 'بوليتيكا'ال أريد أن أظهر غداً صباحاً يف برنامج . "على عزلته
. الدرج، وأعرف أيضاً كيف أعبر عن نفسيأنا إنسان يكتب، يكتب أيضاً أشياء للحفظ يف . املناظرات

، نريد أن نصرخ "الدولفناريوم"وجدنا نفسَيْنا، زوجتي وأنا، جالسين أمام التلفاز يف ليلة عملية 
. مل أعتقد أن هذا سيثير اهتمام أي شخص. 'أيها اجملانين انزلوا عن السطح': كيغآل هوروفيتس

  ."كان نوعاً من التنفيس
أصدقائي تقبلوا . "لفعل على املقال يف حميطه القريب مل تكن عدائيةيقول ساهَرإن ردات ا

ال أحب أن أستخدم كلمات طنانة، لكن هؤالء الناس . مل تؤد إىل أزمة مع أي منهم. املسألة بتفهم
. اخلدمة يف االحتياط، واجليش النظامي، واجليش الدائم - هم ملح األرض، أناس يفعلون الكثير

عاماً، ال ننجح يف  53املشكلة هي أننا، طوال . يوجد طريق للتقدم إىل األمام كلهم يعتقدون أنه ال
إنني ال أحتدث باسم . الشعور السائد هو أنه ال يوجد خمرج. هذا هو سبب ترك البلد. ضمان أمننا

أنا ال  -، الذين يتحدثون بلغة اجلمع، بلغة نحن 'نحن شعب رائع'الناس الذين يقولون . جمموعة
  ."أنا ببساطة قلق على ابني الصغير، إنه طفل، رضيع فعالً. ة التعبير هذهأحب طريق

  
_______________  

   أال تبقى وتغير الوضع؟
أجد من الصعب علي أن أقول لك إننا يف إسرائيل نسير . احلل هو املغادرة، ال تبديل احلكم"  

نخرج من املنزل ومن . كأننا أموات ُأعيدوا إىل احلياة من غير قدرة على الكالم وحرية اإلرادة
. يرال أرى أمالً بتغيير كب. املمكن أن يفجّر شخص ما نفسه ويفجرنا معه آلالف من شظايا اللحم

هو أنه ليس هناك طريقة لضمان  –ليس شعوري فحسب، بل حتليلي العقالين أيضاً  –شعوري 
ال توجد أماكن حصينة أمام . أعرف أن هناك أماكن ال حتدث فيها هذه األمور. حياة الناس هنا

املوت، ال توجد أماكن خالية من اجملانين، لكن هناك أماكن تنهض فيها يف الصباح، تفتح 
، وقلقك األكبر ال يعدو أن تصل إىل 'صباح اخلير': تشرب فنجان قهوة، تخرج وتقول للناسعينيك، 

  ."العمل يف املوعد، ال أن يصاب ابنك يف األوتوبيس من جراء عبوة مزروعة على جانب الطريق
  

_________________________  

  ألن حتن إىل األصدقاء والطبيعة واللغة؟
يف استطاعتي أن أحكي لك ما . شعاب اجلبال، كل نبتة بريةإنني أعرف كل سنتيمتر يف "  

لكن يف استطاعتي أن أحب، باملقدار . يكفي من احلكايا الفولكلورية عن تاريخ أرض إسرائيل
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منطلقي هو أن كل ما تعلمناه هنا، منذ حلظة والدتنا، يف الكشافة أو . نفسه، الطبيعة يف مكان آخر
أنا ال أفهم كيف يمكنني أن . الة مما هو موجود يف أماكن ُأخرىيف هشومير هتسعير، ليس أكثر أص

لست على استعداد للعيش وفق إمالءات . أحب  إسرائيل بينما يطلقون علي النار من كل مكان
وأريد أن أعيش، ال أن أكون  –بنيت بيتاً يل بأصابعي العشرة، كّونت عائلة، وأربي طفًال . اجلماعة

كنت يف أماكن وقعت فيها عمليات . إىل احلياة كي أكون سعيداًجئت . مدفوناً حتت األرض
  ."ال أريد أن أكون الضحية القادمة يف املذبحة. وشاهدت الدم واللحم

  [.......]  
  

____________________  

  ألست منزعجاً من اغتباط أعداء 
  إسرائيل من كالم؟

إنني أعبر عن آراء . نوياتلست وصياً على املع. إنني أعرف جميع الردود االستفزازية"  
لست بحاجة إىل أن أفكر فيما سيفكر فيه نصر الله عندما يقرأ عن الدليل السياحي . شخصية
نصر الله . يجب أال يكون ذلك أحد االعتبارات عندما يعبر شخص ما عن رأيه الشخصي. عاموس

قيقة هي أنه يستحيل عاموس يقول حقيقة ال يريد أحد التطرق إليها، واحل. ليس بحاجة إىل عاموس
  ."االستمرار يف العيش هنا

  
_____________________  

  هل ترى زوجتك األمور كما تراها؟
 –وهي أيضاً تدفع ضريبة الدخل . لقد أدت زوجتي خدمة عسكرية كاملة مثلما فعلت أنا"  

التردد والشك . لقد اقتنعت قبلي، لكنها مل حتاول إقناعي. واقتنعت قبلي بأنه يجب مغادرة إسرائيل
أهلنا كالنا موافقون . تراكما لدي بالتدريج إىل أن وجدت نفسي يف النهاية أدفع املسألة إىل األمام

أنهم لو كانوا أصغر  إنهم ليسوا شباباً، لكنني أسمعهم يقولون. تماماً على اخلطوة التي قمنا بها
وأنا أحتدث عن والدين من الصابرا . سناً، ولوال استثماراتهم املالية، النتقلوا إىل بلد آخر مثلنا

عاماً من أوروبا الشرقية ألسباب صهيونية من  30من جهة، ووالدين هاجرا قبل ] مواليد فلسطين[
  ."فقط عن مشاعر جيليما كتبته ال يعبر . ومع ذلك يقولون هذا الكالم –جهة ُأخرى 

   .[........]■  
   



  72، ص )2001 خريف( 48، العدد 12المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية الملف

 

12 
 

  

  دان زكائي
  

  مكئيبون، وعاجزون، ويرفضون التعلّ 
  

، بانقالب 2001، وكذلك األشهر األوىل من سنة 2000النصف الثاين من سنة  تميّز  
أمني، أثر بصورة جوهرية يف مواقف اجلمهور اإلسرائيلي من عملية السالم مع  –سياسي 

رت عنه أيضاً استطالعات الرأي العام واملقاالت الفلسطينيين ومن اتفاقات أوسلو، األمر الذي عبّ
األول أن إسرائيل تتجه نحو إنهاء الصراع مع معظم العامل . كان يبدو منذ اتفاق أوسلو. الصحافية

كانت العملية مرفقة باألزمات والقالقل، . العربي، بما يف ذلك مع جيراننا القريبين، الفلسطينيين
وعكست هذه األزمات الصعوبة املتصلة بتغيير . ق رابينالتي بلغت ذروتها باغتيال يتسحا

، كان يبدو أن االجتاه ومع ذلك. املواقف احلاد املطلوب من قطاعات كبيرة من اجلمهور اليهودي
  .ماً نحو االستعداد لقبول اتفاقات سلمية، حتى لو كانت تنطوي على تنازالت مؤملةيسير قُدُ

، يف عيون كثيرين، 1999مايو / احلكومة يف أيار لرئاسة لقد مثّل انتخاب إيهود براك  
وهذا اإلحساس، الذي ترافق مع . دخوالً إىل الشوط األخير يف السباق نحو إنهاء الصراع التاريخي

مناخ اقتصادي متفائل يعود أساساً إىل ازدهار شركات التكنولوجيا العالية، منح اجملتمع 
لصراع الدموي أمالً بمستقبل جديد، تستطيع إسرائيل أن اإلسرائيلي املرهَق بفعل أعوام كثيرة من ا

وبدأ هذا األمل يخبو مع فشل حمادثات كامب . تصبح فيه واحدة من الدول الغربية التكنولوجية
سبتمبر / أيلول 28ديفيد التي أجراها براك، وتلقى ضربة شديدة مع نشوب انتفاضة األقصى يف 

وجرى هذا التغير املفاجىء واملؤمل يف مناخ . سرائيل، واندالع النزاع القاسي مع عرب إ2000
  .تباطؤ اقتصادي وتراجع الشركات التكنولوجية يف إسرائيل، كما يف العامل

تم التعبير عن هذا الوضع يف السلوك االنتخابي للمقترعين اليهود والعرب يف االنتخابات 
إيهود براك يف االنتخابات عن  فقد جنم سقوط. 2001فبراير / األخيرة لرئاسة احلكومة يف شباط

الوسط  –لعرب إسرائيل من االقتراع، وعن االنتقال امللموس ملقترعي اليسار  االمتناع اجلماهيري
  .اليمين، أو االمتناع من التصويت، أو وضع بطاقة بيضاء مرشح إىل االقتراع ملصلحة

                                                            

   أستاذ علم النفس يف جامعة تل أبيب. 
  11-4، ص 2001، صيف 17، العدد "بَنيم"جملة  النص مترجم عن العبرية من.  
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حتقيق السالم مع  لقد انتقل مركز الثقل ملواقف اجلمهور اليهودي من اإليمان بإمكان
الذي تم التعبير  وبدا املزاج. وفقدان اإليمان بها] السلمية[الفلسطينيين إىل خيبة األمل بالعملية 

عنه يف أحاديث الصالونات والتقارير الصحافية كأنه يعكس اإلحساس بعدم وجود ما يمكن 
يدة يف ظل عمليات إرهابية عمله، سوى التسليم بالفكرة القائلة إن على إسرائيل أن تبقى ألعوام مد

  .وحرب استنزاف، وهو إحساس يترافق مع شعور الرعب، وحتى اليأس
ويف حماولة لفهم ما يجري يف روح اجملتمع اإلسرائيلي، وخصوصاً يف روح اجلمهور 

العجز املكتسَب "عَرَض ] حالة تتسم بما يسمى يف علم النفس[اليهودي، يخطر يف البال أننا أمام 
(Learned Helplessness). وهدف هذا املقال املوجز هو دراسة هذا املوضوع وانعكاساته .

سنتحدث يف البداية عن العَرَض نفسه وأسبابه، ونحاول بعد ذلك اإلجابة عن سؤال هل يعاين 
اجلمهور اليهودي حقاً جرّاء العَرَض املذكور، وذلك من خالل حتليل للظاهرة مرفق بتحليل نتائج 

  .استطالع
ربة كالسيكية أجراها الباحثان األميركيان زليغمان ومئير، ُوضع كلب يف جهاز يف جت

وجرى تعريضه لصدمة كهربائية، من دون أن يكون له أية قدرة على الفرار، أو أن يتصرف على 
يجب اإلشارة إىل أن الصدمات الكهربائية مل تكن تهدد حياة الكلب، مع (نحو يقلّص قوة الصدمة 

وعلى سبيل املقارنة، وُضعت كالب أُخرى يف جهاز مماثل، لكن أُعطي لها ). ةأنها كانت مزعج
. إمكان الفرار من الصدمات الكهربائية من خالل القفز فوق حاجز إىل جهة أُخرى من اجلهاز

واكتسبت هذه الكالب حسًا سريعاً بتجنب الصدمات الكهربائية بواسطة القفز إىل اجلهة اآلمنة، بل 
ة، بحيث أن الفترة الزمنية التي تعرضت خاللها للصدمات الكهربائية كانت فعلت ذلك بسرع

  .قصيرة
فقد . إمكان جتنب الصدمات الكهربائية، سلوكاً خمتلفًا كلياً كان سلوك الكلب، الذي مل يُعط

استلقى . كيّف هذا الكلب نفسه، خالل فترة قصيرة، وفق نمط سلوك يقول على قبول الوضع بخنوع
وأطلق . أرضية اجلهاز من دون أية مقاومة أو حماولة عمل شيء، بينما كان يئنالكلب على 

، واعتبروها سلوكاً ينشأ عن اإلدراك أن ال "عجز مكتسب"الباحثان على هذه الظاهرة السلوكية اسم 
  .وسيلة لتجنب إثارة مؤملة

" ملكتسبالعجز ا"هل ينتهي هذا النمط السلوكي عندما تتغير األوضاع؟ اتضح أن تأثير 
فعندما وُضع الكلب بعد يوم يف جهاز يمكن فيه الفرار من الصدمات الكهربائية من . يتواصل

ويجب التشديد . يجرب هذه الطريقة وظل مستلقياً على األرضية بخنوعخالل القفز فوق حاجز، مل 
ا عَرَض تكرر تغييرها يف جتارب كثيرة، بحيث يمكن اجلزم أن هذ" العجز املكتسب"على أن ظاهرة 

  .تتّصف به الكائنات احلية يف أوضاع مماثلة للوضع الذي وصفناه سابقاً



  72، ص )2001 خريف( 48، العدد 12المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية الملف

 

14 
 

يسم أيضاً سلوك البشر؟ ادعى ليغمان وزمالؤه أن األمر هو " العجز املكتسب" هل إن عَرَض
وأيدت ذلك . منتشر يف أوضاع كثيرة متكرر احلدوث يف احلياة اليومية" العجز املكتسب"كذلك، وأن 

ور لدى هؤالء  وقد تط. حادة من دون إمكان جتنبها يها تعريض أشخاص ألصواتجتارب جرى ف
  .ت، ظل مستمراً حتى عندما أمكن جتنب األصوا"عجز مكتسب"األشخاص سلوك خاص بـ

يف املباريات الرياضية مثالً، عندما يهزم أحد " العجز املكتسب" "يمكن رؤية سلوك 
لطرف املهزوم عن النضال وينتظر، بما يشبه اخلنوع، ففي حاالت كثيرة، يعجز ا. الطريفين خصمه

ويف إمكان هذا العَرَض أن يفسر سبب عجز بعض األشخاص عن حماولة . إىل حين انتهاء املباراة
. تغيير أوضاع غير مريحة، وغير مرغوب فيها، بعد سلسلة من احملاوالت التي تنتهي بفشل متكرر

عن تطور نوع من الكآبة يجعل األشخاص يشعرون بأن ال وادعى زليغمان أن هذا العََرض قد يسفر 
األمر الذي يؤدي إىل التسليم بالوضع وقمع التعبير عن  فرصة أمامهم للتحسن وحتسين حياتهم،

  .مبادرات
بأنه عملية تعلُّم " العجز املكتسب"عندما يتعلق األمر بالكائنات احلية، يمكن تفسير عََرض 

ومالئمة أكثر  للبشر، أساسه " أرقى"ر آخر، يقوم على قاعدة عمليات وهناك تفسي. بطريقة االشتراط
فعندما تنشأ توقعات لنتائج سلبية من كل . االفتراض أن السلوك يعكس التوقعات حيال نتائجه

  .النتيجة إحساساً بالعجز وشلالً سلوكياً ينتفي أي دافع إىل العمل، وتكون ،اجتاه سلوك ممكن
ختالفات الشخصية القائمة بين البشر، فيما يتعلق بشكل الرد ومن أجل تفسير أفضل لال
: ، أضاف الباحثون يف املوضوع مفهوميْن اثنين"عجز مكتسب"على أوضاع من شأنها أن تتسبب بـ

  .(Hopelessness)" اإلحساس بفقدان األمل"و (Explanatory Style)" أسلوب تفسير العامل"
لتي يميل شخص بها إىل احلصول على تفسير يتعلق أسلوب تفسير العامل بالطريقة ا

وهناك األشخاص الذين يتصفون بأنهم . للحوادث، وخصوصاً منها ذات املضمون السلبي واملؤمل
أصحاب أسلوب تفسير تشاؤمي للعامل، ويميلون إىل اتهام أنفسهم وينسبون أسباب احلوادث إىل 

وهناك، قبالتهم، أشخاص لديهم  .ييرثابتة وغير قابلة للتغ) خصائصهم، مثالً(عوامل داخلية 
أسلوب تفسير متفائل للعامل يميلون إىل أن ينسبوا وقوع حوادث سلبية إىل أسباب وعوامل خارجية 

  .العوامل قابلة للتغيير ، بل يرون هذه)مثل الظروف(
العجز "من املفهوم أن أصحاب األسلوب التفسيري التشاؤمي هم أكثر عرضة لإلصابة بـ

وهم أيضاً أكثر عرضة لإلحساس باالكتئات . ن أصحاب األسلوب التفسيري التفاؤيلم" املكتسب
ومن املثير لالهتمام أنه اتضح أن . [Alloy]ألوي . ب. وبفقدان األمل، كما يبين الباحث ل

يميلون أكثر من ) يهوداً كانوا أو مسيحيين(األشخاص الذين لديهم خلفية من اإليمان الديني 
ويتعلق األمر بميل . ونوا أصحاب أسلوب تفسيري تفاؤيل قياساً بغير املؤمنينغيرهم إىل أن يك
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املؤمنين إىل أن ينسبوا وقوع احلوادث السلبية إىل إرادة الله، ال إىل أنفسهم، وحتى إىل اإليمان 
  .بقدرة الله على تغيير جمرى األمور

العجز "نشوء عَرَض  إىل إن تسلسل املسارات التي من شأنها أن تؤدي يف نهاية املطاف
يتعرض أشخاص حلوادث مقيتة، أي حلوادث قاسية وبغية، : يجري على النحو التايل" املكتسب

فيتطور لديهم توقع أن أي سلوك . تتغير باستمرار، وال تنفع أية حماولة لتجنبها أو اإلفالت منها
سباب وعوامل داخلية، ويفسرون الوضع الناشىء بأ. يسلكونه سينتهي إىل النتيجة السلبية نفسها

وبحسب مقاربة ُأخرى، فإنهم ال . ال فرصة حلدوث تغيير فيها، ألن ليس إلنسان سيطرة عليها
يستطيعون تفسير الوضع وفهمه، األمر الذي يؤدي إىل نشوء إحساس بالتشويش وعدم اليقين 

املصاب  وهذا سلوك يتميز به. وفقدان األمل فينشأ إحساس باالكتئاب. أن يُحتملأقصى من 
  ".العجز املكتسب"بِعَرَض 

من املهم اإلشارة إىل وجود خطر يتمثل بإدخال أسلوب السلوك املؤدي إىل الشلل على ما 
  .يتجاوز نوع احلوادث احملدِّدة التي نشأ العَرَض بسببها

يف " العجز املكتسب"من أجل تفحص ما إذا كان اجلمهور اليهودي يعاين حقاً عَرَض 
األمني، يجب التحرّي عن الوجود الفعلي لشروط مطلوبة  –لدولة السياسي موقفه من وضع ا

وسنتفحص يف هذه الفقرة مظاهر العَرَض على أساس . بحسب النموذج النظري لتشكّل العَرَض
ويف الفقرة الالحقة، سنقدم . الصحف وتعكس املزاج يف أوساط اجلمهور التعبيرات التي تظهر يف

  .تائج استطالعحتليالً يقوم على اساس ن
سبتمبر / اجلمهور اليهودي يتعرض منذ أيلول ، ال شك يف أنالتعرض حلوادث مقيتة

حلوادث مقيتة متفاوتة من حيث وطأتها، وتتمثل يف عمليات إرهابية وحوادث إطالق نار  2000
  .يومية

مل تنجح أية حماولة حتى اآلن ملواجهة . الفشل يف إيجاد حل ونشوء توقعات سلبية
ونشأت توقعات بأنه مل يكون يف قدرة أية وسيلة تُتبع أن تنفع، وتم التعبير . االنتفاضة حوادث

. فقد أظهر استطالع أجرته د. يف تقارير صحافية ويف استطالعات للرأي العام] التوقعات[عنها 
من اجلمهور اليهودي يعتقدون أنه ال يمكن التوصل إىل اتفاقات سالم مع % 63مينا تسيمح أن 

أسوأ األمور هو أن من الواضح : "، يكتب أمنون دنكنر"معاريف"ويف مقال نشرته . لسطينيينالف
ومل يعد السالم الشامل . أيضاً أنه مل يعد ثمة حلول سحرية يمكن التوصل إليها بضربة واحدة

 ومن اجلهة األُخرى، ال. والنهائي مُغرياً، وحتى ليس ثمة حلول عسكرية تتكلل بأناشيد املنتصرين
% 70إن الفكرة التي يؤيدها ." يوجد أي إمكان لالستمرار يف ظل الوضع احلايل من دون عمل شيء

. لكن نصفهم على اقتناع بعدم إمكان تنفيذه. من اجلمهور اليهودي هي الفصل األحادي اجلانب
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 حاولنا كل شيء، وال"، أو "ليس ثمة ما يمكن عمله"وهذه كلها تعبيرات واضحة عن اإلحساس بأن 
  ...".شيء نفع

يف مقابلة مع الكاتب دافيد غروسمان يقود رداً على : ما يلي وبشأن التوقعات، نقتبس
ويف تقرير صحايف آخر، يقول ." قبل أن تتحسن، ستسوء أكثر: "سؤال بشأن توقعاته للفترة القريبة

  ..."الغيوم تتلبد من حولنا، ويبدو املستقبل مرعباً : "احمللل حيمي شاليف
يمكن اجلزم، بوضوح، أن التفسير السائد الذي يُعطى للوضع . الذي يُعطى للوضع التفسير

وفيما يلي عدد من . يقوم على قاعدة إرجاع أسبابه إىل عوامل خارجية، أي إىل الفلسطينيين
  :النماذج التي توضح ذلك  بصورة ملموسة

وقفهم من ياسر من اجلمهور اليهودي م% 60مينا تسيمح، غيّر . بحسب استطالع أجرته د
"... ويقول سيفر بلوتسكر، يف تفسيره لهذا األمر، إن . عرفات سلباً، ومل يعودوا يرون فيه رجل سالم

  ."األمل الوحيد هو أن يفهم العرب خطأهم
كيف يتغير الوضع، إذا : لليأس يبدو، هذه وصفة": "... هآرتس"يف  ويكتب دورون روزنبلوم

أي أنه ." يس على أيدينالأقله . لن يتغيروا أبداً: "... املقال نفسه هو واالستنتاج يف" مل يتغير العرب؟
  .يريد القول إن سبب الوضع خارجي، وليس لدينا سيطرة عليه
عامي، يقول يف مقابلة أجرتها معه  –حتى وزير اخلارجية السابق، البروفسور شلومو بن 

اليوم، بعد أن رأيت طرق عمل ... ينيينال إمكان ألن نحل نحن وحدنا نزاعنا مع الفلسط": "معاريف"
الذي يصمد يف ] من النوع[عرفات ليس زعيماً : ".. ويضيف." الفلسطينيين، ال أرى لذلك فرصة

الفلسطينيون مل يقدموا، وال : ويضيف..." مواجهة األمواج، أو ينزلق عليها، ولذلك فإنه مل يتخذ قراراً
  ."ية يف االبتكارمرة، اقتراحاً مضاداً، ومل تكن هناك تبادل

يمكن التلخيص بالقول إن اجلمهور اليهودي يحمّل املسؤولية عن الوضع للفلسطينيين 
  .وقادتهم وطريقتهم يف اتخاذ القرارات، وما إىل ذلك

يبدو أن اإلجابة عن ذلك هي باإليجاب، كما  هل توجد عالمات على الكآبة وفقدان األمل؟
إنه شبيه بالكارثة يف : "... تسكر الوضع على النحو التايليصف سيفر بلو. تشير األمثلة التالية

واختار أمنون دنكنر ....". غيمة سوداء حتفر يف رؤوسنا، وتخنق أفكارنا وتوتر أعصابنا: تشيرنوبل
وهو يكتب ما . أي أن كوننا كئيبين مسلَّم به كحقيقة. عنواناً ملقال له" ملاذا نحن كئيبون؟"السؤال 

ريح من الكآبة . مرار براعم اليأس والشك بشأن مستقبلنا ومستقبل أبنائنا هناتتزايد باست" :يلي
: "... بل إن شخصاً ينتمي إىل القيادة األمنية إلسرائيل، مثل عامي أيلون، يقول." تهب يف البلد

وهذا، يف . ما ةنحن موجودون يف متاه. هذا ما يؤدي إىل اليأس. املشكلة هي فقدان الطريق واألمل
ويف ". اليأس: العدو: "، كان العنوان"هآرتس"ويف إعالن نشرته  ."ما يسبب اليأس واإلحباط رأيي،
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حين أن هدف اإلعالن كان اإلقناع بأن ال مكان لليأس، كانت نقطة االنطالق أن اليأس موجود 
  .هنا

ال تزال السلوكيات التي يمكن أن  موجود فعالً؟" العجز املكتسب"هل السلوك الذي يميّز 
ومع ذلك، يمكن اإلشارة إىل نموذجين، قد يعكسان . غير كثيرة" العجز املكتسب"سبها إىل عََرض نن

األول هو نمط االمتناع من التصويت، أو وضع بطاقة بيضاء يف . وجهاً من أوجه العَرَض
  .وهذا التقدير سيناَقش ويُفحص الحقاً . الصناديق يف االنتخابات األخيرة لرئاسة احلكومة

هي ظاهرة اعتزال شخصيات بارزة يف السياسة اإلسرائيلية  ةالثاني السلوكية الظاهرة
ويجب اإلشارة إىل أنه كان هناك اعتزال للسياسة . احلياة السياسية، والتحول إىل احلياة اخلاصة

. يف املاضي أيضاً، كما فعل مثالً مناحم بيغن، ويف وقت الحق ابنه بيني بيغن بعد انتخاب براك
يكون اعتزال األخير متصالً بشعوره بالعجز جتاه الطريق التي آمن بها بعد فشل اليمين ويمكن أن 

شاحاك، الذي كان قبل  –وهناك مثل بارز آخر هو اعتزال امنون ليبكين . 1999يف انتخابات سنة 
 وهناك آخرون اعتزلوا، مثل عوزي برعام وإيلي. عامين رمزاً يف نظر الكثيرين ألمل إسرائيل اجلديد

لكن االعتزال األكثر رمزية من غيره هو اعتزال أوري سافير، أحد مهندسي اتفاق أوسلو . غولدشميت
شعرت بالعجز، باخلجل ": ".... العجز"مقابلة صحافية، يستعمل سافير نفسه مصطلح ويف . األول

  ...". من أنني ال أستطيع قول احلقيقة، وبعدم القدرة على التأثير
من حقيقة أن العناصر املطلوبة، بحسب النموذج النظري، لظهور َعَرض  لكن على الرغم

، قائمة يف معظمها كما يبدو، فإن عنصراً مركزياً مطلوباً واحداً غير موجود، وهو "العجز املكتسب"
العجز "ويجب أن نتذكر أنه بحسب النموذج الذي يفسر تشكل . عزو أسباب الوضع إىل عوامل داخلية

عزو احلوادث السلبية إىل عناصر داخلية راسخة وغير قابلة للتغير هو شرط  ، فإن"املكتسب
ولذلك، يمكن  التقدير أنه على الرغم من الكآبة واليأس، فإن اجلمهور . العَرَض ضروري لتطور

  .وسنتفحص هذا التقدير يف القسم التايل. بمعناه الكامل" العجز املكتسب"اليهودي مل يصل إىل 
على مزاج اجلمهور اليهودي، ُأجري استطالع يف األسبوع األخير من من أجل الوقوف 

، 509عدد اجمليبين (وشمل االستطالع عينة تمثل السكان اليهود البالغين . 2001مارس / آذار
  %).4,5العينات نحو  نسبة اخلطأ يف أخذ

  :طُرحت األسئلة التالية
 10اإلجابات على سُلّم من  ما هو شعورك الشخصي إزاء مستقبل دولة إسرائيل؟ وأعطيت

أي أن هذا السؤال يفحص ). 10الرقم " (متفائل جداً"أو ) 1الرقم " (متشائم جداً "درجات، تتراوح بين 
  .1وتوزُّع اإلجابات معروض يف الشكل البياين رقم . مدى وجود أمل حيال مستقبل الدولة
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تفائلين إىل درجة كبيرة أو من اجمليبين اعتبروا أنفسهم م% 54,8يُظهر الشكل البياين أن 
ومتوسط درجة . أنفسهم متشائمين إىل درجة كبيرة أو كبيرة جداً% 18,6كبير جدًا، يف حين اعتبر 

  .، من دون فوارق بين الرجال والنساء6,40التفاؤل لكل العينة هو 
  

  التفاؤل إزاء مستقبل دولة إسرائيل: 1الشكل البيان رقم 
  
  

  
  
  

ومع ذلك، يجب . اإلسرائيلي مل يفقد األمل، وإن كانت قوته متوسطة ويمكن القول إن اجلمهور
  .االنتباه إىل وجود قطاعات تعبر عن التشاؤم واليأس

د، او ال تثق وال تعتمد على القيادة احلالية للدولة؟ يف السُلّم، يشير مإىل  أي مدى تثق وتعت
وتوزُّع اإلجاباة معروض يف ." ة مطلقةأثق وأعتمد بصور"إىل  10، و"ال أثق وال أعتمد أبداً "إىل  1

  . 2الشكل البياين رقم 
اعتبروا أنفسهم يثقون بالقيادة  من اجمليبين% 53,5يظهر يف هذا الشكل البياين أن 

ال يثقون بها أو ال يعتمدون % 18احلالية ويعتمدون عليها إىل حد كبير أو كبير جداً، يف حين أن 
، من دون فوارق بين 6,28توسط الدرجات للعينة بكاملها هو وم. عليها إىل حد كبير أو بتاتاً

ويمكن القول إن مدى االعتماد على القيادة احلالية متوسط، وأن جمموعات معينة . الرجال والنساء
بمعناه الكامل، إذ كان " العجز املكتسب"وتشير النتيجة إىل عدم وجود عََرض . ال تعتمد عليها بتاتاً 

  .هذه احلالة أن يكون مستوى الثقة بالقيادة يف أدنى مستوى له يجب أن نتوقع يف مثل
  

  مدى االعتماد على القيادة احلالية للدولة والثقة بها: 2الشكل البياين رقم 
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األمني لدولة إسرائيل؟  –أي مدى تشعر، أو ال تشعر اليوم بالعجز حيال الوضع السياسي  إىل
يف سلّم ." يس ثمة ما يُعمل، ولن ينفع أي شيء يتم فعلهبأن ل"بأنه إحساس " العجز"ووُصف 

وتوزُّع ." أشعر إىل حد كبير جداً""إىل  10، وتشير "بالعجز بتاتاً  ال أشعر"إىل  1التدرج، يشير 
  .3اإلجابات معروض يف الشكل البياين رقم 

جز إىل من اجمليبين اعتبروا أنفسهم أنهم يشعرون بالع% 48,2يظهر يف الشكل البياين أن 
قالوا أنهم ال يشعرون بالعجز أبداً أو يشعرون به إىل حد % 24,3حد كبير جدًا، يف حين أن 

وحتدثت النساء عن إحساس بالعجز أكثر . 6,23و هومتوسط الدرجات للعينة بكاملها . منخفض
وتشير النتائج إىل وجود إحساس ). على التوايل 5,48و 6,64املعدّالن هما (قياساً بالرجاء 

بالعجز يف أوساط قطاع كبير من اجلمهور اليهودي، يف حين أن ربعه ال إحساس لديه بالعجز 
  .ويف املعدل، يمكن اعتبار قوة اإلحساس متوسطة. بتاتاً

هل ازداد إحساسك بالعجز، أم نقص، قياساً بإحساسك يف الفترة السابقة لنشوب 
وتوزُّع ". ازداد كثيراً"إىل  10، وتشير "ثيراًنقص ك"إىل  1االنتفاضة اجلديدة؟ يف سلّم التدرج يشير 
  .4اإلجابات معروض يف الشكل البياين رقم 

من اجمليبين ازداد اإلحساس بالعجز % 50,3يظهر يف هذا الشكل البياين أن يف أوساط 
نقص اإلحساس بالعجز بمدى كبير أو كبير % 18بمدى كبير أو كبير جدًا، يف حين أنه يف أوساط 

، يف حين يوجد ميل يف أوساط النساء إىل 6,51سط الدرجات يف أوساط العينة كلها هو ومتو. جداً
ويوجد توافق واضح بين قوة اإلحساس بالعجز ومدى . احتالل درجة أعلى قليالً قياساً بالرجال

أي أن اإلحساس بالعجز يف أوساط معظم اجلمهور . ازدياد اإلحساس منذ اندالع االنتفاضة احلالية
وتدل خالصة نتائج االستطالع على أن . بنشوب االنتفاضة اجلديدة واحلوادث املرافقة لهايرتبط 

وكما  –األمني تمّلك اجلمهور اليهودي، ومع ذلك  –اإلحساس بالعجز حيال وضع الدولة السياسي 
   –قدّرنا سابقاً 
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  مدى الشعور بالعجز: 3الشكل البياين رقم 
  ولة إسرائيلاألمني لد –حيال الوضع السياسي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ازداد مدى اإلحساس بالعجز: 4الشكل البياين رقم 
  أم نقص قياساً بالفترة السابقة لنشوب االنتفاضة؟

  
  
  
  
  
  
  
  

ويبرز هذا األمر بوجود عنصر التفاؤل واألمل حيال مستقبل ". العجز املكتسب"مل ينشأ بعد َعرَض 
ويمكن التقدير أنه ملّا كانت . عتماد على الدولةبوجود اال –وإن إىل مدى متوسط  –الدولة، وكذلك 

سلوك الفلسطينيين وقيادة (التفسيرات الشائعة للحواد تعزو أسباب األزمة إىل عوامل خارجية 
عجز "، فإنه مل ينشأ وضع فقدان األمل، ومل تنضج بالتايل كل الشروط املطلوبة لتشكل )عرفات
توافق واضح بين قوة اإلحساس بالعجز ومدى  ويمكن رؤية الدليل على ذلك بوجود". مكتسب

  .التشاؤم إزاء مستقبل دولة إسرائيل
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جتدون فرزاً لإلجابات التي أُعطيت يف االستطالع ردًا على  5يف الشكل البياين رقم 
األسئلة املتعلقة باإلحساس بالعجز والتفاؤل والثقة وبالقيادة، على أساس أنماط التصويت  

  .ات األخيرة لرئاسة احلكومةالرئيسية يف االنتخاب
  
  
  
  
  
  
  

  الثقة/نسبة القائلين بدرجة عالية وعالية جداً من التفاؤل: 5الشكل البياين رقم 
  العجز بحسب نمط االقتراع يف االنتخابات األخيرة/ بالقيادة احلالية

  )2001فبراير / شباط(
  
  
  
  
  
  
  

المتناع من االقتراع، أو وضع يُظهر الشكل البياين نتيجحة مثيرة لالهتمام، هي أن نمط ا
أعلى بالعجز ودرجة تفاؤل أقل قياساً بمن انتخبوا أحد  ورقة بيضاء، يرتبط حقاً بإحساس

يشعرون بدرجة منخفضة من ) مثلهم مثل منتخبي براك(كما أن املمتنعين من االقتراع . املرشحيْن
إىل  خطراً من التوصل صحيح أن ثمة. الثقة بالقيادة احلالية قياساً بمن انتخبوا شارون

مارس، فيما يتعلق بما جرى قبل / إليها يف نهاية آذار استخالصات من النتائج التي تم التوصل
ذلك بعدة أسابيع يف أثناء االنتخابات، لكن الفترة الزمنية القصيرة تمكن من اخلروج بتقدير 

تعبيراً عن ) أقله إىل حد ما(فحواه أن كالً من االمتناع من االقتراع، أو وضع ورقة بيضاء، شكّل 
  .الشعور بأن نتائج االنتخابات لن تغير شيئاً
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، فإن من اختار انتخاب مرشح أو آخر يكون قد عبّر بذلك عن قدْر أكبر من ويف املقابل
ومع ذلك، من املثير لالهتمام اإلشارة إىل أنه حتى يف . األمل، وقدر أقل من اإلحساس بالعجز

شارون، كانت نسبة من أعربوا عن اإلحساس بالعجز بمدى كبير أو كبير  أوساط منتخبي براك أو
ويبدو أن ما دفع يف األساس منتخبي شارون هو الثقة التي أحسوا بها إزاء اخلط . جداً غير قليلة

وفيما يتعلق بمنتخبي براك، يمكن التقدير أنهم عبّروا، إذ أعادوا انتخباه على الرغم من . الذي يمثله
 كون هذا هو التفسير ملدى التفاؤل املرتفع نسبياً يوقد . عن إيمان عميق باخلط الذي يمثله كل تغير،

  .اللذين عبّروا عنهما واإلحساس بالعجز املنخفض نسبياً
حتليًال أكثر دقة، بناء على مقارنة أنماط االقتراع يف  6ونعرض يف الشكل البياين رقم 

  .2001فبراير / ، ويف شباط1999ميو /االنتخابات لرئاسة احلكومة يف أيار
  

  /الثقة بالقيادة احلالية/ متوسط درجة التفاؤل: 6الشكل البياين رقم 
  2001فبراير / العجز بحسب التغير يف أنماط االقتراع يف شباط

  1999مايو / إزاء أيار
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

، أي )شارون االنتقال من براك إىل(يظهر هذا الشكل البياين أن الذين قاموا بخطوة تغيير 
قاموا بخطوة نشيطة تتطلب بذل طاقة، هم الذين يشعرون بقدر أكبر من التفاؤل والثقة بالقيادة 

). شارون –بيبي (احلالية وبقدر أقل من اإلحساس بالعجز، قياساً بالذين استمروا يف نمط االقتراع 
 –ما عنى منتخبي براك وفي. ونمط االستمرار، الذي ال يتضمن تغييراً، يتطلب استثمار طاقة أقل

براك، الذي استمروا هم أيضاً يف نمط اقتراعهم، فربما كانوا هم أيضًا بحاجة إىل بذل طاقة من 
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والتقدير الذي يبرز هنا هو أنه كلما تطلب األمر بذل طاقة أكبر . أجل القيام بانتخاب غير شعبي
  .ستوى أقل من اإلحساس بالعجزلتنفيذ سلوك ما، احتاج املرء إىل مستوى أعلى من األمل وإىل م

ومعنى هذا املفهوم ". اجملموعة ككل"لقد وضع عامل النفس اإلنكليزي ألفرد بيون مفهوم 
معينة، فإنهم يف " رسالة"أنه عندما يسلك فرد أو أفراد من جمموعة سلوكاً معينًا، أو يعبّرون عن 

القطاعات من اجملموعة التي تسلك الواقع يعكسون أشياء تميز اجملموعة كلها، بما فيها حتى تلك 
" الناطقون بلسان اجملموعة"ذات مغزى جماعي هم " رسالة"واألفراد الذين يعبّرون عن . سلوكاً آخر
" الالوعي اجلماعي"الرسالة نفسها، بحيث يمكن االفتراض أنها موجودة بقوة كبيرة يف "فيما عنى 
ميزان القوى بين عناصر متنوعة يف  وسلوك اجملموعة يعكس، يف نهاية املطاف،. للمجموعة

  ".الالوعي اجلماعي"
املوت "االفتراض أن األفراد الذين يردون على عملية إرهابية بدعوات  يمكن وهكذا، مثًال،

والرغبة يف االنتقام املوجود بقوة كبيرة لدى كل واحد من أعضاء  يعكسون عنصر الغضب" للعرب
وعلى النحو ذاته، فإن الدعوات . إزاء مثل هذه التعبيرات اجملموعة، حتى لدى الذين يتحفظون بشدة

وهذه وتلك تميزان الهوة . تعكس هي أيضاً التوق املوجود لدى كل إسرائيلي" السالم اآلن"إىل 
  .اجلمهور اليهودي يف إسرائيل" نفس"والتنازع اللذين يسودان يف 

الالوعي اجلماعي "يف  يمكن الزعم أنه يوجد" اجلماعة ككل"انطالقاً من تبني مفهوم 
اإلسرائيلي عنصر قوي من العجز يتجسد يف التعب واليأس وعدم رؤية خمرج من الوضع، من قبيل 

أيضاً قدر غير قليل من التفاؤل " الالوعي اجلماعي"ومع ذلك، يوجد يف ". ليس ثمة ما يُعمل"
. بكامل حجمه وقوته" بالعجز املكتس"عََرض عن ولهذا السبب، يبدو أن ال مكان للحديث  .واألمل

لذلك هو عزو معظم أسباب الوضع إىل عوامل خارجية، وعزو قليل  ةويبدو أن أحد األسباب الرئيسي
فقليلون هم الذين يضعون اللوم على . منها إىل عوامل داخلية، كما عرضنا يف حتليل الظاهرات

  .عاتقنا نحن
االنزالق إىل الوضع الذي  ويف رأيي أن هذه حالة تنطوي على تناقض؛ فمن جهة، تمنع

تتسم به اجملتمعات التي تعيش يف شلل ويأس، ومن جهة أُخرى تصعّب، وربما حتى تمنع، التقدم 
وتفسير ما أدعيه يكمن يف أن رؤية الطرف الفلسطيني وحده ملوماً عن الوضع، واإليمان . نحو حل

نيان أن احلل لن يكون ممكناً إّال بأننا وصلنا إىل أقصى حدود التنازالت التي يمكننا تقديمها، يع
" لعبة"وهذا وضع يقلب شبكة العالقات بيننا وبينهم إىل . إذا قبل الطرف الفلسطيني بشروطنا

  .تستوجب أن تسفر يف نهاية األمر عن منتصر ومهزوم
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نشأت أيضاً بسبب " اللعبة"ويجب التأكيد أن هذه . هذا وضع ليس له من حل حقيقي
ومن أجل التوصل إىل حل حقيقي . املقابل الوضع بها الطرف الفلسطيني يفالطريقة التي يفسر 

  .هناك حاجة إىل تغيير املفاهيم لدى الطرفين
وإذا عدنا إىل موضوع اجلمهور اليهودي يف إسرائيل، يبدو أن هناك حاجة إىل مسار 

فهم اجلمهور مثالً، مدى (يتضمن إرجاع مزيد من أسباب نشوء الوضع احلايل إىل عوامل داخلية 
العجز "، لكن مع جتنب نشوء عَرَض )اليهودي حلاجات الفلسطينيين بصورة كاملة وحقيقية

  ".املكتسب
يجب التأكيد أن خطر نشوء هذا العَرَض قائم، إذ إن العناصر املطلوبة لذلك موجودة يف 

ثيرة، مثل يف اجملتمع اإلسرائيلي على أخطار ك" العجز املكتسب"وينطوي تطور َعرَض . معظمها
وهذا االجتاه األخير أرض . الشلل من جهة، والتطلع إىل حلول سحرية خادعة من جهة ُأخرى

، "قائد قوي"خصبة لتطور توق قوي إىل أكثر من مسيح دجال، واالستعداد لقبول من يقدم نفسه كـ
  .يمكنه حل املشكالت كافة

ة ومقدامة تستطيع القيام وحدها قيادة جريئ. إن الوضع احلايل هو بمثابة حتد للقيادة
فتح عيون اجلمهور ليرى ويفهم على نحو أفضل : باخلدوة املعقدة املطلوبة، املشار إليها سابقاً

العوامل الداخلية التي نحن مسؤولون عنها، والتي سيكون ممكناً عبر رؤيتها تغيير الوضع، من 
يمكن أن يربح فيها " لعبة" يكون فيها ما يربحه طرف هو ما يخسره الطرف الثاين، إىل" لعبة"

لكن ذلك يجب أن يتم من . )تغيير مقابل يف اجلانب الفلسطيني مطلوب هو أيضاً(الطرفان معاً 
ومن دواعي السخرية الشديدة أنه من . خالل تطوير األمل بالقدرة على التوصل إىل حل حقيقي

  .مالً على عوامل  خارجيةعلى قاعدة إلقاء اللوم كا) ألمد قصير؟(األسهل احلصول على شعبية 
اإلسرائيلي يف هذا الوقت " الالوعي اجلماعي"هل ستنجح حكومة شارون يف فك رموز 

بطريقة صحيحة، والتأثير يف إقامة توازن بين عناصره؛ توازن يمّكن من قيادة اجلماعة كلها يف 
  ■اجتاه حل؟ 
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سالة إىل رئيس احلكومة اإلسرائيليةر  
  :جندياً يف االحتياط 62من 

  

  "نرفض اخلدمة يف املناطق احملتلة"
  

  
  رئيس احلكومة، السيد أريئيل شارون  إىل

نحن املوقعين أدناه شباب ترعرعوا وتربوا يف البلد، على وشك أن ندعى قريباً إىل اخلدمة   
  .يف اجليش اإلسرائيلي

تج أمامك على السياسة العدوانية والعنصرية التي تنتهجها احلكومة إننا نريد أن نح
  .، وأن نعلمك بأننا ال ننوي املشاركة يف تنفيذ هذه السياسةاإلسرائيلية واجليش

مصادرة األراضي؛ : إننا نعارض بشدة دوْس حقوق اإلنسان الذي تقوم به دولة إسرائيل
البيوت؛ اإلغالق؛ أعمال التعذيب ومنع العالج  االعتقاالت؛ أعمال القتل من دون حماكمة؛ هدم

إنها جزء فقط من اجلرائم التي تنفذها إسرائيل، عبر انتهاك واضح للمواثيق الدولية التي  –الطبي 
  .وقّعتها

تعزيز : وهذه األعمال ليست غير قانونية فحسب، بل إنها أيضاً ال حتقق هدفها املعلن
ل هذا األمن لن يتحقق إالّ عن طريق اتفاق سالم عادل بين إن مث. األمن الشخصي ملواطني الدولة

  .احلكومة اإلسرائيلية والشعب الفلسطيني
وبناء عليه، ننوي االنصياع ألمر ضميرنا ورفض املشاركة يف أعمال قمع الشعب 

ونحن ندعو أبناء جيلنا واجلنود يف اخلدمة . الفلسطيني، التي من شأنها أن تستجر أعماالً إرهابية
  ■. نظامية والدائمة واالحتياط إىل أن يسلكوا مسلكناال
 

                                                            

   يف اإلنترنت) 3/9/2001" (يديعوت أحرونوت"النص مترجم عن العبرية من موقع صحيفة:  
http://www.ynet.co.il/Ext/Comp/ArticleLayout/CdaArticlePrintPreview/1,2506,L-

1082208,00.html                                                                                     
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  مفتوحة رسالة
  :من جندي احتياط إسرائيلي

  
  

  "ال أريد أن أموت"
  

ال ألنني . اسمي وعنواين حمفوظان لدى هيئة التحرير، كما درجت العادة على القول
املوت، بال سبب، : إنني أخاف من شيء أهم من ذلك كثيراً. أستحي أو أخاف من ردات الفعل

سبتمبر / أيلول 6قد يحدث ذلك ابتداء من صباح . كاألبله، على الرمال النتنة املسماة قطاع غزة
  .الباكر، تماماً يف الساعة املكتوبة على أمر استدعائي إىل االحتياط

عمري أكثر . سبق أن كنت هناك مرة، سبق أن أطلقوا علي النار، وسيطلقون علي النار ثانية
. ال يزال يتمتع باللعب بزي والده العسكري، وهو يعتقد أن أباه بطل جبار ابني البكر. من ثالثين

ال أعرف أن أطير عندما يطلقون . ال أعرف كيف أشرح له أنني لست بوكيمون. عمره أربعة أعوام
عندما كنت يف سنه، تعلمت ذلك . عمره عامان". احتياط"ابني األصغر يتعلم كيف يقول . علي النار

وأنا أيضاً عدت، يف وقت الحق، من . لقد عاد منها. نت هناك حرب وكان والدي فيهاأيضاً، ألنه كا
. عدت بحالة جيدة، بمحض املصادفة. االنتفاضة األوىل، ومن حرب لبنان، ومن االنتفاضة الثانية

  من اكون حتى أشكو كوابيس الليل، بينما زمالئي يرقدون حتت شواهد القبور؟
لكن أنا أيضاً ليس يل . ظ وال أعتقد أن لكل طلقة عنواناًال أؤمن باملعجزات وباحلظو

. عنوان، انَتخبتُ مرة رئيَس حكومة َوعَدنا بالسالم، وانتخبت مرة آخر وعدنا بالسالم واألمن
وهكذا، يف احلقيقة، ال يوجد لدي من أحتدث . كالهما مل يعدين بعدم أداء خدمة االحتياك يف غزة

. أبله إحصاءات. أبله مل ينتبه له أحد. ين إذا ما مت فسأموت كاألبلهوهذا ما يعزز إحساسي بأ. معه
أبله خاص جداً عندما يقول فخامة الرئيس كتساف لزوجتي، أي ألرملتي، إن . أبله عائلة ثكلى

وال أعرف ما الذي يستطيع فخامة الرئيس أن يقوله لطفل يف الرابعة ولطفل . علينا أن نكون أقوياء
  .مريف الثانية من الع

                                                            

   يف ) 29/8/2001"  (يديعوت أحرونوت"مترجم من العبرية من موقع صحيفة ) وهو بقلم جندي بسيط(النص
      /http://www.ynet.co.il/Ext/Comp/ArticleLayourt: اإلنترنت

                                CdaArticlePrintPreview/1,2506,L-106289,00.html. 
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ال أدعي أنني أفهم األطر اجليوسياسية الكبرى، وال أتابع التصريحات األخيرة لشمعون 
رئيس حكومتي ال يكاد يديل بتصريحات، ولذا فمن السهل علي عدم . بيرس، أو لكولين باول

لكنني، وألول مرة منذ أن أصبحت جندياً مقاتالً، أشعر بأن أولئك اجلالسين يف أبراجهم . متابعتها
أشعر بأنهم ال يعيروننا . عاجية أيضًا ال يتابعون إطالقاً ما يحدث يل ولكتيبتي، وربما لنا جميعاًال

. بدقيقة تراكض أصحاب الرؤوس الكبيرة إىل وسائل اإلعالم وثرثروا" مرغنيت"بعد كارثة . انتباهاً
هناك اآلن من ال أدري ما إذا كان . وبعد ذلك بدقيقتين تبين أنه مل تكن هناك حتصينات كافية

إنهم غير موجودين إطالقاً يف قائمة . يكلف نفسه عناء توفير التحصينات لزمالئي يف الكتيبة
  .ما هو مهم فعالً مل يعد واضحاً . أولويات أي شخص، ويبدو يل أنه مل يعد هناك قائمة أولويات

وء نسبي املهم فعالً يف نظري هو أن نستطيع العودة من خدمة االحتياط إىل البيت، بهد
نعم للتحدث مع عرفات، ال للتحدث : ال أعرف ما الذي يجب عمله كي يتحقق ذلك. وبأقل اخلسائر

إنني فقط أتطلع بطرف عيني  إىل أمر االستدعاء ". خوزقتهم"، ال لـ"خوزقتهم"مع عرفات، نعم لـ
يين، رئيس امللقى على الطاولة، وأسأل نفسي ما إذا كنتما، أنتما اجلالسان يف برجيكما العاج

وقبل . حكومتي ورئيس أركاين، تعرفان فعالً ما الذي يجب عمله كي أتمكن من العودة إىل البيت
أظهرا يل  أنكما معنيان بخويف من املوت كاألبله؛ ذلك . هذا وذاك، أرجو أن تبيّنا يل أنكما معنيان

  ■. ضاً يف غزةبأنه مل يعد من املمكن أن تقنعاين بأنه جيد أن نموت من أجل بلدنا، وأي
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  رسالة مفتوحة من مواطن إسرائيلي
  :قرر الهجرة

  
  

  "بيت للبيع"
  

بيت جميل، على سفح تلة . ُيستحسن بكم أن تشتروه، صدقوين. اليوم عرضتُ بيتي للبيع
صحيح أنه مؤلف من ثالث . خمضرة، يف مستوطنة صغيرة وجميلة يف شمال السهل الساحلي

. فيه أيضاً وُلد ابننا، الذي جتاوز عمره اآلن عاماً واحداً . العناية بمحبةغرف فقط، لكننا أوليناه 
كنت سأفرح لو أنه بقي يترعرع يف هذا البيت، لكنني وجدت . ولدٌ ذكي، جميل الطلعة، نشيط جداً

  .أن أترك البلد. أن أبيع وأسافر من هنا. من األفضل، من أجله ومن أجلي، أن أترك كل شيء هنا
لقد استغرقني  أعواماً من االنفجارات وأعمال القتل، من األحزان . األمر هيّناً مل يكن هذا

مل . االنفجار يف ملهى الدالفين حطّمني. واآلمال، من اجملادالت والقلق، لكنني يف النهاية انهرت
كما  –كفى، شئمت، ال يمكن االستمرار، ونحن . وهذا حال زوجتي أيضاً. أعد أحتمل أكثر من ذلك

  .ن..و..ف..ئـ..ا..خ - ذات مرة رئيس حكومة قال
سئمنا أن جندهم، يف كل مرة نفتح املذياع، يتحدثون عن انفجارات، عن دماء، عن موت، 
عن جنائز؛ عن اجلندي الذي قتل عشية انتهاء خدمته يف اجليش والرحلة الكبرى التي كان يزمع 

للزواج بعد ثالثة أسابيع وقُتال بشظايا العبوة القيام بها إىل الهند؛ عن ذينك اللذين كانا يخططان 
الناسفة؛ عن الشقيقات الصغيرات اللواتي جئن ووُجدن مقطعات األوصال؛ عن املهاجر اجلديد 
الذي كان يريد أن يبدأ هنا حياة جديدة فوجد هنا موتًا بائساً ومرّوعاً؛ عن تشديد اإلغالق، وتعزيز 

كم صار من املمكن . عالنات شن احلرب، وتصريحات الكراهيةاحلراسة، والدعوات إىل االنتقام، وإ
من سيكون التايل يف الدور من أقاربك أو معارفك، من األشخاص الذين : أن يحيرك السؤال

  !تصادفهم يف ممرات املكتب حيث تعمل، من اجليران الذين يلعبون مع كلبهم يف احلديقة؟
ن التقارير الهستيرية املعتادة التي تبثّها يوم اجلمعة املاضي، بعد ثالثة أرباع الساعة م

أنت حتب الكتب كثيراً جداً، : "اإلذاعة والتلفزة، نظرت زوجتي إيلّ بعصبية ممزوجة باخلوف، وقالت
                                                            

  يف ) 29/8/2001"  (يديعوت أحرونوت"مترجم من العبرية من موقع صحيفة ) هروهو بقلم عاموس سا(النص
      /http://www.ynet.co.il/Ext/Comp/ArticleLayourt: اإلنترنت

                                CdaArticlePrintPreview/1,2506,L-106289,00.html. 
  اإلشارة هنا إىل بنيامين نتنياهو.  
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هل يزعجك أن نلغي زيارة أسبوع . لكنني خائفة. وأنا أعرف أنك انتظرت طويالً أسبوع الكتاب
  "الكتاب غداً؟

أن نذهب إىل مطعم، أو ملشاهدة فيلم يف السينما، أو أن نذهب  إننا نخاف اآلن. وهكذا كان
وأنا أفترض أن واحداً من األذكياء سيأتي الليلة ويقول إن احتمال . يف نزهة، أو نزور معرضاً

ربما، لكن حياتي . املوت يف حادث طرق أكبر من احتمال املوت برصاصة نتلقاها يف الرأس
وأوصي . إن أنماط احلياة هنا مضادة للطبيعة. أكثر قليالًإنها تساوي . ليست خطأً إحصائياً

، بأن تبدّل موضع "تل أبيب أكثر أمناً من نيويورك"بحرارة الدولة التي افتخرت ألعوام أن 
تل أبيب أصبحت أقل أمنًا من "فربما أصبح من األصح القول إن . املدينتين يف هذه العبارة

  ."بلفاست
إن اإلنسان . يا له من كالم فارغ". ليس لنا بلد آخر" إن سيكون هناك من يأتي ويقول يل

هذا البلد، الذي منحته خيرة أعوام حياتي وساهمت يف بنائه بكّد، . يعطي والءه للمكان الذي يحب
أن أموت من أجله، يف ظروف معينة، أمر ال سيطرة يل . أن أعيش من أجله، أنا مستعد. مل أعد أحبه

ويبدو أن من سيحاولون . فال –أمّا أن أموت من أجله ويف ظروف كهذه  .يف احلرب، مثالً –عليه 
أمّا أنا، شخصيًا، . إقناعي، على أنواعهم، يفضلون أن أموت هنا على أن أعيش يف مكان آخر

  .وال أخجل من ذلك. فأفضل احلياة
ءة والصحيح اليوم هو أن يف انتظاره فترة مملو. كنا نحلم بأن يكون البننا طفولة سعيدة

أن يعيش يف ظل  –كما ال يستحق أي ولد يف الدولة  –إنه ال يستحق . بالشكوك ومشحونة باألخطار
وربما من األفضل له أن يكبر يف دولة أُخرى، أكثر أمناً وهدوءاً، ال يف دولة يصعد . تهديد املوت

 –حتقيقه فيها املهرجون على أنواعهم إىل السلطة على ظهر وعود بأمن شخصي ليس يف إمكانهم 
  .وإنما يف دولة فيها هذا األمن أمراً مفروغًا منه، بحيث ال تكون ثمة حاجة إىل الوعد به

وسيكون أيضاً من يقول، لدى قراءة هذه السطور، إنني أنتمي بالتأكيد إىل تلك اجملموعة 
ي يف من ملتهمي األجبان ومدمني اخلمر، التي ليس لديها ذرة من التضامن مع اجملتمع اإلسرائيل

يف دولة ال ُيحترم فيها حتى حقك يف أن تخطط ملستقبل أفضل لك ولعائلتك، ربما . فليقل. حمنه
ال  –أمّا أنا، يف املقابل، فأقدّس احلياة . جتد من يفضّل أن أكون بطالً ميتاً على أن أكون جبانًا حياً

  .املوت
سأبيع . آلن فصاعداً الدولة ال تقلق ألمني، ولذلك فإنني سأحدد بنفسي مستقبلي منذ ا

مل أختر بعد إىل أين بالضبط، لكنني أعرف بالضبط . البيت، وُأعيد القرض العقاري وأسافر من هنا
مكان صغير، آمن، بل يكاد يكون مضجرًا، زاخر باملناظر الطبيعية وباخلضرة، : ما الذي أبحث عنه
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هنا، عندنا، سيخافون .  املتنزهوال يخاف األوالد الصغار فيه من الذهاب إىل السينما أو اللعب يف
  ■.دائماً، وبحق
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  زمن شارون
  

أي أمن؟ أين . باهتة، كاملعنويات" لدي ثقة بسالم شارون"أصبحت امللصقات التي تقول 
مر نصف عام على . السالم؟ اخلوف خميم على الشوارع، أثقل من الضباب، يغطي كل شيء

عرفات يفرج عن كبار القتلة . الدرجة من السوءاالنتخابات، والوضع مل يكن قط على هذه 
وهذا التنافس، . وهم يتنافسون فيمن سيلحق بنا أذي أكبر. ومهندسي العمليات وزعماء احملرضين

اليوم بات واضحاً أن ". أريئيل شارون قائد السالم: "أعلنت امللصقات. يف هذه األثناء، يقتلنا
  فإىل أين يأخذنا إذاً؟. يقودنا إىل السالم شارون ال يريد احلرب، ويتضح أيضاً أنه ال

أن نصمد؛ أالّ تطرف لنا : املبدأ بسيط. ال يوجد لدى شارون استراتيجيا؛ لدينا تكتيك فقط
عين؛ أن نقلل األضرار؛ أن نتماسك عندما تقع كارثة؛ أن نحاول احملافظة على نسبة التأييد يف 

؛ )وعلى شمعون بيرس(أن نحافظ على االئتالف ؛ ]نتنياهو[االستطالعات؛ أن نلحق الضرر ببيبي 
من ناحية شارون، الوضع احلايل يجب أن يستمر حتى . إىل أين؟ ليس واضحاً. أن نمضي قدماً

يف هذه األثناء، يموت أيضاً املدنيون . ليس هناك إمكان آخر. يموت الوحش، أو يموت الكلب
  .األبرياء، وبوتيرة متصاعدة

الرصيد الذي منحه إياه اجلمهور استنفد حتى ". جريح زمن"شارون يعيش اآلن يف 
حسنًا، فلنقل إنه ال يشعل فتيل احلرب، ويتصرف تصرفاً حسناً، وإنه ذو مروءة وجنتلمان، . النهاية

ليس تمامًا، وسوف تنفجر (ويتحدث عن الوحدة طوال اليوم، واألمور يف مكتبه تسير على ما يرام 
ولكن، من جهة أُخرى، فإن الذهاب . ، وهو اجلد الطيّب لنا جميعاً)اخلالفات املوجودة فيه ذات يوم

  .اليوم لشرب القهوة يف زاوية الشارع يشبه لعبة الروليت الروسية
إنه متأكد من أنه إذا توفر لديه الوقت . يجب الصبر. شارون يريد املزيد من الوقت

أعطوا شارون سنة أو سنتين، . عرفات ال يستطيع الصمود على هذا النحو وقتاً طويالً. فسينتصر
إنه يملك، كحد . لكن شارون ال يملك سنة أو سنتين. وسيجعل عرفات يتراجع زاحفاً إىل الوراء

اآلن، يريد أمنًا " خوزقتهم"هذا الشعب قصير النفس، يريد نتائج اآلن، يريد . أقصى، شهراً أو شهرين
  .يجد ذلك لكنه ال. وسالماً، يريد ما يأتي أوالً، فوراً واآلن

كان املقربون من رئيس احلكومة، يف . خالل األسابيع األوىل من حكمه بدا األمر خمتلفاً
". يأكلوها"إمّا أن يبدأ الفلسطينيون باالنصياع، وإّما أن : أحاديثهم يف الغرف املغلقة، مصممين

  .لكن الفلسطينيين مل ينصاعوا. يتردد أيضاً هنا وهناك" سنخوزقهم"وكان تعبير 
                                                            

 21/8/2001" معاريف"، "كل احلقيقة عن اتفاق طابا، وإىل أي مدى كان السالم قريباً"بن كسبيت، : املصدر.     
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فكل عملية . وهذا ليس أمراً يف منتهى السهولة. آلن اصبح من الضروري إشباعهم ضرباًا
وإسرائيل يف . وكل عملية اعتراض جرّت يف أعقابها عمليات انتقامية. تصفية رافقها انتقاد شديد

وقد صدر عن وزارة اخلارجية األميركية . طريقها ألن تتحول إىل دولة جمذومة يف نظر أوروبا
الصواريخ كانت ذكية للغاية، لكن ليس إىل درجة تكفي لينجو منها . ليست قليلة الشأن إدانات

. عمليات كثيرة تقررت، أُجّلت، أُلغيت أو نُفذت بصورة جزئية. أطفال صادف وجودهم يف املنطقة
كل ويف نهاية األمر، بقي . القيادة السياسية اتهمت اجليش، الذي ردّ االتهام إىل القيادة السياسية

  ■. العمليات، اإلرهاب، وحتى إطالق النار على غيلو: شيء على حاله
  

  
  

  

  

  
  

 
 



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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