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 إنْصِتوا للطيارين

  دافيد غروسمان
 

اليوم، بعد أن هدأت قليالً العاصـــــــــــفة بشــــــــــــأن عريضــــــــــــة الطيارين، ربما آن األوان 
صـــــوت "لإلنصـــــات بانتباه جلوهر األشـــــياء التي أرادوا قولها. ذلك بأنه حتى إذا أســـــكت 

الطيــــارين يف النهــــايــــة، وحتى إذا تراجع عــــدد منهم، يظــــل ثمــــة مفعول وأهميــــة  "كبير
لألشـــــياء التي عبروا عنها. واملنطق األســـــاســـــي يقول أيضـــــاً إن حكومة وشـــــعباً يرســـــالن 
أبناءهما لينفذوا من أجلهما املهمة الصـــعبة، والوســـخة أحياناً، املتمثلة يف هذه احلرب 

واحدة ما يقوله األشخاص الذين يقومون باألفعال  احملددة، ينبغي لهما أن يسمعا مرة
  باسمهما من دون حتوير أو تبديل.

يف اخلالصــــــة: إن رســــــالة الطيارين هي أنه على الرغم من حقيقة أن الفلســــــطينيين 
قادرون اليوم على ضرب إسرائيل واملواطنين اإلسرائيليين بقسوة، فإن احلرب القائمة 

ن قوة عظمى عســــكرية وســــكان مدنيين. ويف حرب من تظل، يف نهاية املطاف، حرباً بي
  هذا النوع، يجب أن تفرض إسرائيل على نفسها قيوداً عملية وخلقية.

إن الطيارين يذكّرون إســـــــــــرائيل بأنه على الرغم من أن هدف العمل العســـــــــــكري هو 
ضـــــرب قاتل يســـــتحق املوت، فإن دولة تأمر طياريها بإســـــقاط قنبلة تزن طناً على حي 

هي األكثر ازدحاماً يف العامل، وهي تعرف بوضـــــــــــوح أن مئات املدنيين قد  يف منطقة
يصــــــابون، هي دولة تعمل، ال أقل، بحســــــب أســــــاليب منظمة إرهابية؛ وعندما تأمر دولة 
طياريها بإطالق صـــــــــواريخ على ســـــــــيارة تعبر الطريق بين املارة، ولو مل تكن ترغب يف 

ه يشــــــــبهان طابع عمل منظمة إرهابية إصــــــــابتهم عن عمد، فإن طابع هذا العمل ونتيجت
  ونتيجته.

ال يحق لدولة أن تعمل كما تعمل منظمة إرهابية. ومن اجلدير أن نتذكر ذلك أيضــــــاً 
اليوم، بينما الدم هائج بعد العملية الوحشـــــــــــية يف حيفا. وأحد أســـــــــــباب ذلك هو التأثير 

لدولة أن تقوم املدمر ملثل هذا العمل يف اجملتمع نفســــــــــــه. وســـــــــــبب آخر هو أنه ال يحق 
بتصــــــفيات وبأعمال اغتيال وقتل من دون حماكمة، ألنها بذلك تفقد شــــــرعية جزء مهم 

  من دعاويها ضد املنظمات اإلرهابية.
على من يخرج ليقتل أطفاالً يف إســـــــــــرائيل أن "وعندما يقول قائد ســـــــــــالح اجلو إن 

ك أن من شــــأن هذا ، فإن عليه أن يدر"يأخذ يف احلســــبان أن ثمة أطفاالً حوله قد يُقتلون
                                                            

)(  :8/10/2003(النسخة اإللكترونية)،  "هآرتس" املصدر. 
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  االدعاء أن يكون بمثابة سيف ذي حدين، حتى لو مل تضرب إسرائيل أطفاالً عن عمد.
إن حكومة رافضـــة، تُفشـــل منذ زمن بعيد كل فرصـــة للمفاوضـــات، وال تســـتعمل مع 
الفلســـــــــــطينيين إالّ القوة، حتكم على طيــاريهــا بمعــانــاة مــآزق خلقيــة ال حتتمــل. هــل من 

ا، وأن تشـــعر باإلهانة والصـــدمة عندما يبدأ هؤالء األشـــخاص، حقها أن تدير لهم ظهره
قوالهم، بعد أعوام، بإدراك ما يُســـــــــــتعملون من أجله؟ أما آن األوان ملواجهة مضـــــــــــمون أ

أمام اجملتمع  -	ومع االستعداد الكامل لدفع الثمنبجرأة  -		وأمام املشهد الذي وضعوه
  اإلسرائيلي بأكمله؟

دائماً بأن األســــاس يف ســــالحه اجلوي ليس الطائرة  لقد تبهرج اجليش اإلســــرائيلي
وإنمــــا الطيــــار، اإلنســـــــــــــــان الــــذي يف داخــــل اآللــــة. وجرت تربيــــة كــــل جنــــدي يف اجليش 

، وترعرع كل إســــرائيلي "طهارة الســــالح"		على املبدأ (املتناقض) القائل بــــــــــــــــاإلســــرائيلي 
مل. هـــل يمكن على اإليمـــان بـــأن اجليش اإلســـــــــــرائيلي هو اجليش األكثر خلقيـــة يف العـــا

لقيادة اجليش اإلســرائيلي أن تنكر وجود بشــر هناك، داخل الطائرات والطوافات؟ ما هو 
سـبب السـكوت املطبق لدى معظم اجلمهور، غير املسـتعد لإلصـغاء ولو حلظة إىل ضـائقة 
األشــــخاص الذين ال يطلب منهم حماربة العدو فقط، وإنما أيضــــاً أن يحمّلوا ضــــمائرهم، 

  لقتل املفرط ألبرياء؟طوال حياتهم، ا
ثمة شــــــــــيء يف ردة الفعل الهائجة وشــــــــــبه الهســــــــــتيرية للجمهور يثير االنطباع بأن 

على الطيارين ال تنبع فقط من املعارضـــة املوضـــوعية لرفض اخلدمة بالذات:  "الهجمة"
يبــدو أن األمر األصـــــــــــعــب من أن يحتمــل الــذي فعلــه الطيــارون هو أنهم مزقوا عن معظم 

جائية تامة الغالف الواقي الذي يغلفون به أنفســـــــــهم منذ أعوام، كي ال اإلســـــــــرائيليين بف
يعرفوا وال يفهموا حقيقــة مــا يُفعــل بــاســـــــــــمهم. ولعــل هــذا أيضـــــــــــــاً مــا يختبئ وراء تهمــة 
اخليــانــة املبــالغ فيهــا التي تلصـــــــــــق بــالطيــارين: ذلــك بــأنهم إن خــانوا فهم خــانوا فقط 

  .اإلنكار الكبير املتفق عليه والعماء اجلماعي
لقد جنح الطيارون، للحظة واحدة، يف إقامة الصـــــــــــلة املذهلة، واملكهربة، بين ما 

عاماً وبين العمليات التفجيرية، وذلك ما ال يمكن  36تفعله إســـــــــــرائيل يف املناطق منذ 
مســـــــاحمتهم عليه كما يبدو. ذلك بأن حتقيقات عميرة هس وغدعون ليفي يمكن اختيار 

يــارون عبريون، هم من طينــة اإلجمــاع اإلســـــــــــرائيلي عــدم قراءتهــا، لكن عنــدمــا يقوم ط
ودرة تاجه، بإجبارنا على النظر، ولو يف طرفة عين، إىل قلب الظلمة الدامســــــــــــة، يكون 
احلـــــافز األول هو مغـــــادرة املكـــــان بـــــارتبـــــاك، وترقيع الثغرة التي فُتحـــــت يف اخلوذة 

كما علمونا يف  -		ن اإلدراك والفهم، والهجوم فورًاالدفاعية املتطورة التي حترســـــــــــنا م
 باحلرب، ضد الطيارين هذه املرة. والرد -	اجليش اإلسرائيلي



 

 
 

  

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

 http://www.palestine‐studies.org/ar/mdf  
 


