005

�أمام بوابات غزة
في �سنة  ،1956رثى مو�شيه ديان جندي ًا �إ�سرائيلي ًا �سقط بر�صا�ص الفدائيين ،في م�ستعمرة
ناحال عوز التي �أقيمت على �أطالل قرية فل�سطينية مدمرة.
الجندي القتيل كان يدعى روعي روتبرغ ،والقرية الفل�سطينية كانت تدعى خربة الوحيدي.
ما نعلمه عن الجندي القتيل ال يتجاوز �إ�شارة وردت في الم�صادر الإ�سرائيلية عن هجرة ابنه
عراف
بوعاز �إلى تايالند بعد مقتل والدهّ � .أما �أطالل القرية المدمرة فقد و�صفها �شكري ّ
بالكلمات التالية'' :خربة الوحيدي :تقع �إلى ال�شرق من البريج/غزة ،فيها بقايا �أبنية عربية
من حجر مهدومة تمام ًا ،وفيها ثالث جميزات و�سور'' (''المواقع الجغرافية في فل�سطين:
الأ�سماء العربية والت�سميات العبرية'' ،بيروت :م�ؤ�س�سة الدرا�سات الفل�سطينية.)2004 ،
ال �أدري ماذا حل بالجميزات الثالث ،لكن ما �أعرفه هو �أن م�ستعمرة ناحال عوز ال تزال في
مكانها ،ويقيم فيها نحو  360م�ستوطن ًا ،و�أن القرية الفل�سطينية المدمرة ال تزال �أطال ًال.
في مقالته'' :نظرة دونية �إلى الفل�سطينيين'' (ه�آرت�س  3حزيران/يونيو  ،)2018ي�شير
ال�شاعر الإ�سرائيلي يت�سحاق ليئور �إلى خطاب ديان في ناحال عوز ب�صفته تعويذة للب�ؤ�س:
''يحبون في الي�سار �أن يقتب�سوا ت�أبين ديان على قبر روعي روتبرغ .هذا الت�أبين هو �صلب
'الب�ؤ�س ال�صهيوني' :نحن نطرد ،و�أنتم تحاولون الرد ،عندها علينا �أن ندافع عن �أنف�سنا من
'المت�سللين'' ،الفدائيين'' ،المخربين' و�سائر 'الغرباء' .الآن هم 'حم�ساويون' على �أ�سوار الغيتو،
ولهذا ف�إن م�صير المتظاهرين هو الموت .هذا هو الوعي الجماعي' :نحن ب�شر و�أنتم
جراثيم'''.
لماذا احتل خطاب ديان الت�أبيني هذه المكانة في الوعي الجماعي الإ�سرائيلي ،ولماذا
يقوم �شاعر �إ�سرائيلي معا�صر با�ستعادة هذا الن�ص ،في �سياق تحليله للمجزرة التي تدور منذ
�شهرين على �أ�سوار �أكبر غيتو في التاريخ ،غيتو غزة؟
هل مقارنة م�سيرات العودة في غزة بمجموعة من الفدائيين'' ،المت�سللين �أو المخربين''
بح�سب القامو�س الإ�سرائيلي ،منطقية؟ كيف نقارن بين مجموعة م�سلحة اقتحمت ناحال عوز
وقتلت م�ستوطن ًا �صهيوني ًا ،في �سياق البدايات غير المنظمة للعمل الفدائي ،وبين ع�شرات �آالف
الالجئين في غزة ،الذين �صنعوا ملحمة م�سيرات العودة ،وهي ملحمة تتميز بالالعنف الذي
يواجه بر�صا�ص القنا�صة من جنود الجي�ش الإ�سرائيلي الذين حولوا هذه الم�سيرات �إلى حفلة
َ
�صيد دموية؟
تلم�س الجواب عن هذا ال�س�ؤال تعالوا نرجع �إلى ناحال عوز في �سنة
قبل �أن ن�صل �إلى ّ
 ،1956ونقر�أ كيف ا�ستعان الجنرال الإ�سرائيلي ببالغة الكلمات ،محو ًال الجالد �إلى �ضحية ،في
محاولة منه للتحايل على الحقيقة.
ن�ش�أ كيبوت�س ناحال عوز في �سنة  ،1951ك�أول م�ستعمرة زراعية ع�سكرية في �إ�سرائيل ،في
�سياق م�شروع بناء مجموعة من الم�ستعمرات الزراعية ــ الع�سكرية �أن�ش�أتها وحدات ع�سكرية
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ُعرفت با�سم ناحال ،وجمعت ما بين الخدمة الع�سكرية والعمل الزراعي .وحدات ناحال �أن�ش�أت
�أغلبية كيبوت�ساتها على الحدود الإ�سرائيلية ،ب�صفتها م�ستعمرات دفاعية.
ُعرف الجنود العاملون في هذه الوحدات با�سم ''بذور ناحال'' ،وخدمت هذه الوحدات في
قطاعات متنوعة من الجي�ش الإ�سرائيلي.
ورد ا�سم ناحال عوز في �سياق عملية ت�سلل عبر الأنفاق قامت بها كتائب عز الدين الق�سام
�صبيحة االثنين الموافق فيه  28تموز/يوليو  2014في �إطار عدوان ''الجرف ال�صامد'' على
قطاع غزة ،وقد �أ�شارت هذه العملية �إلى دخول �سالح جديد في المواجهة هو �سالح الأنفاق،
حين نجح المقاومون الفل�سطينيون في الت�سلل تحت الأر�ض من حي ال�شجاعية ،واال�شتباك مع
جنود الجي�ش الإ�سرائيلي.
ناحال عوز هي عنوان المرثية التي ر�سمت فيها �إ�سرائيل في �سنة  ،1956على ل�سان رئي�س
�أركان جي�شها ،دالالت المواجهة مع الفل�سطينيين.
وقف ديان خطيب ًا ليقول:
ير المترب�صين بروحه على
''بالأم�س ُقتل روعي� ،سكينة ال�صباح الربيعي �أبهرت عينيه ،فلم َ
حدود التلم في الحقل .يجب �أ ّال نتهم القتلة اليوم ،كيف لنا �أن ن�شكو كراهيتهم ال�شديدة لنا؟
فمنذ ثمانية �أعوام وهم يقيمون داخل مخيمات الالجئين في قطاع غزة ،ونحن �أمام �أعينهم
نحول الأرا�ضي والبلدات التي �أقاموا فيها ،و�أقام فيها �أجدادهم من قبلهم� ،إلى مزارع لنا.
ّ
''علينا �أن نطالب بدم روعي من �أنف�سنا ال من العرب في غزة .كيف �أغم�ضنا عيوننا ولم
نحدق في م�صيرنا ،لنرى وعد زماننا بكل ق�سوته؟ هل نن�سى �أن مجموعة ال�شباب هنا في
كيبوت�س 'ناحال عوز' تحمل على �أكتافها بوابات غزة الثقيلة ،بوابات تزدحم خلفها مئات
�آالف العيون والأيدي المبتهلة لن�ضعف ،كي يتمكنوا من الظفر بنا وتمزيقنا؟ هل ن�سينا؟
''�سنقيم اليوم ح�سابنا مع �أنف�سنا ،نحن الجيل الذي ي�ستوطن الأر�ض ،فمن دون خوذة
الفوالذ والمدفع لن يكون في �إمكاننا �أن نبني بيت ًا �أو نزرع �شجرة .علينا �أ ّال نرتدع �أمام
اال�شمئزاز الذي يلتهب في حيوات مئات �ألوف العرب الذين يعي�شون حولنا ،هذا قدر جيلنا،
وهذا خيارنا� ،أن نكون م�ستعدين وم�سلحين.
''روعي الفتى الذي غادر تل �أبيب لي�شيد له منز ًال على �أبواب غزة ،ويكون �سوراً لنا� ،أعمى
أ�صم �أذنيه فلم ي�سمع �صوت
ير بريق ال�سكين؛ ال�شوق �إلى ال�سالم � ّ
ال�ضوء في ف�ؤاده عينيه ،فلم َ
المتر�صد له ،ولم تت�سع كتفاه لأبواب غزة الثقيلة ،ف�صرعته''.
القتل
ّ
على الرغم من الهوة البالغية والفنية والإن�سانية التي تف�صل لغة محمود دروي�ش عن
رطانة ديان الع�سكرية التي تعلن انتماءها �إلى منطق القوة وحده ،ف�إن هذا الن�ص ي�صلح �أن
يكون م�سودة خطاب الرجل الأبي�ض في مواجهة ''خطبة الهندي الأحمر'' ،التي تقد�س الأر�ض
والطبيعة ،وتنظر �إلى المنت�صر باحتقار ي�ستحقه الم�ستعمر.
ماذا قال مو�شيه ديان عن الجئي غزة؟
توقف الجنرال عند حقيقتين :الأولى هي خ�سارة الفل�سطينيين لأر�ضهم ،والثانية هي
حقدهم على المحتلين الذين قاموا بنهبها.
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و�صف و�ضعي ال يت�ضمن �أي حكم �أخالقي له عالقة بالحق .الحقيقة تنف�صل عن الحق،
فحقيقة خ�سارة الفل�سطينيين تتحول �إلى حدث عار�ض يقوم الجنرال الإ�سرائيلي بقراءته في
�سياق تحديده للقدر والخيار الإ�سرائيليين ،وهو هنا ينتقل من و�صف كارثة الفل�سطينيين التي
تبدو ك�أمر حتمي ال بد منه من �أجل �أن يتحقق ''القدر'' الإ�سرائيلي� ،إلى الكالم على التحديات
ج�سدها موت الفتى الإ�سرائيلي روعي بر�صا�ص المت�سللين.
التي ّ
الحظوا الفرق بين �أحقاد العرب وبين وداعة الإ�سرائيلي الذي �أعمى ال�ضوء عينيه ،ون�سي
�أن عليه �أن يحمل بوابات غزة الثقيلة� ،أي �أن يحمل عبء الجريمة الإ�سرائيلية التي كان ال بد
من ارتكابها!
ن�ص ديان الق�صير ي�شكل رداً على النقا�ش ال�صاخب الذي دار حول ''الم�ؤرخين الإ�سرائيليين
الجدد'' ،فالرجل الذي كان �أحد �صانعي النكبة ،والذي يفتخر ب�أنه ''انتهك'' اللد في تموز/يوليو
 ،1948ال يحتاج �إلى وثائق �أر�شيف الجي�ش الإ�سرائيلي كي يعلن الحقيقة العارية.
�إنه يقول للفل�سطينيين بو�ضوح �إن جي�شه طردهم ،ولن ي�سمح لهم بالعودة ،و�إن القدر
الإ�سرائيلي هو الخوذة الفوالذية وال�سيف ،معلن ًا �أن هذا القدر خيار �إ�سرائيلي ،و�أن لعبة القتل
�ست�ستمر �إلى النهاية.
ير �سوى م�سل�سل دموي ،ك�أن ناحال عوز في
لم ي�س�أل ديان نف�سه �أين تقع النهاية ،فهو لم َ
�سنة  ،1956كانت تر�سم مالمح غزة في الحروب الإ�سرائيلية الم�ستمرة من �أجل �إذالل الغيتو
الفل�سطيني وتركيعه.
كيف نقر�أ اليوم دالالت الملحمة التي ي�صنعها الالجئون في غزة؟
هل ت�ستطيع م�سيرات العودة �أن تفتح ثغرة في بوابات غزة الثقيلة ،وتخلخل الوعي
الإ�سرائيلي؟
�صارت اال�ستكانة �إلى االحتالل والت�سليم به والدفاع عن الم�ستعمرات والم�ستوطنين
وم�شاريع ال�ضم جزءاً من القامو�س ال�سيا�سي الإ�سرائيلي ،فهل ت�ستطيع م�سيرات �سلمية ت�صطدم
بجدار من الر�صا�ص �أن تخلخله؟
من ال�سذاجة �أن نفتر�ض �أن م�سيرات العودة �ستفتح �أبواب العودة المو�صدة منذ �سبعين
عام ًا ،وال �أعتقد �أن هذا هو هدفها الحقيقي .كما ال �أعتقد �أن ف�ضح وح�شية االحتالل �أمام الر�أي
العام العالمي هو �أولوية بالن�سبة �إليها ،على الرغم من �أن هذه الم�سيرات حققت هذا الهدف
الثاني ،في �سياق تنامي حملة المقاطعة .كما ال �أظن �أن ال�سذاجة �ستدفعنا �إلى االعتقاد �أن
�سيغير من م�سار االن�سداد ال�سيا�سي ال�شامل الذي �أنهى ما كان ي�سمى عملية
ال�ضغط الدولي
ّ
ال�سالم .ف�إ�سرائيل اليوم تتكىء على حليفين كبيرين:
الحليف الأميركي الذي يتماهى اليوم من خالل �إدارة ترامب مع الم�شروع اال�ستيطاني
الإ�سرائيلي ب�شكل كامل ،وي�سعى لفر�ض �صفقة الت�صفية ال�شاملة للق�ضية الفل�سطينية ،تحت
عنوان ''�صفقة القرن''.
والحليف العربي الذي ك�شف �أوراقه ،معلن ًا ما كان م�ستتراً وملتب�س ًا ،وهو �أن النظام العربي
المهيمن �صار اليوم �أ�سير الهو�س بال�صراع مع �إيران ،متخلي ًا عن ورقة التوت الأخيرة التي
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كانت ت�ستر عريه وعاره ،والمتمثلة في ادعاء دعم الق�ضية الفل�سطينية.
تحول كبير في الواقع ال�سيا�سي الفل�سطيني ال تزال مالمحه
م�سيرات العودة ت�شير �إلى ّ
غام�ضة ،وهي تعلن �سقوطين مدويين:
�سقوط منطق �أو�سلو الذي ا�ستند �إلى افترا�ض �إمكان �إن�شاء دولة فل�سطينية م�ستقلة عبر
تحول �سفاح مجزرة الحرم الإبراهيمي في
المفاو�ضات .فهذا المنطق بد�أ يتداعى عندما ّ
�شباط/فبراير  ،1994باروخ غولد�شتاين� ،إلى بطل قومي �إ�سرائيلي ،وقد و�صل هذا التداعي
�إلى ذروته مع اغتيال رابين وعرفات .واليوم يدق الثنائي ترامب ــ نتنياهو الم�سمار الأخير
في نع�ش الت�سوية ،عبر �إعالنهما الوا�ضح �أن ال�سلطة الفل�سطينية ال �سلطة لها ،و�أن �أق�صى ما
يمكن تقديمه هو قوننة الأبارتهايد ،وتحويل الدولة الفل�سطينية �إلى �أحد �أ�سمائه الم�ستعارة.
عبر عن ان�شطار الخيار الفل�سطيني
و�سقوط منطق االنق�سام الفتحاوي ــ الحم�ساوي الذي ّ
�إلى ن�صفين ال قوام لهما� ،إ ّال داخل منطق �سلب الفل�سطينيين قرارهم الوطني الم�ستقل.
�سقط المنطقان ال�سائدان في ال�ساحة الفل�سطينية ،ولم تعد البرامج ال�سيا�سية القديمة تحمل
�شعارين
�أي م�ضمون ،فالتحرير و�/أو بناء الدولة الم�ستقلة ،في موازين القوى ال�سائدة� ،صارا
َ
بال م�ضمون وال �أفق.
ال�س�ؤال الفل�سطيني اليوم هو �س�ؤال عن �أفق الم�شروع الوطني الذي يتداعى بين �أيدي قوى
لم تعد فاعلة ،و�صارت �أ�سيرة لغتها القديمة.
م�سيرات العودة ت�أتي في �سياق البحث عن �أفق ن�ضالي ــ �سيا�سي جديد ،وهو بحث لم يبد�أ
في الأم�س ،اذ نجد جذوره في تحركات جماهيرية ون�ضالية بد�أت مع با�سل الأعرج ،وا�ستمرت
في انتفا�ضة ال�سكاكين ،وبلغت �إحدى ذراها في المقاومة الجماهيرية الكبرى للبوابات
الإلكترونية.
تحمل هذه الم�سيرات داللتين كبريين:
الأولى هي ت�أكيد حق العودة ،وهو ال�شعار الفل�سطيني الجامع الذي يوحد ال�شعب الفل�سطيني
في الوطن وال�شتات .وهنا يجب الإ�شارة �إلى �أن ن�سبة كبيرة من فل�سطينيي غزة وال�ضفة
ويوحدهم مع فل�سطينيي المخيمات
يم�سهم ب�شكل مبا�شرّ ،
والقد�س هم الجئون ،و�أن حق العودة ّ
وال�شتات الذين يتعر�ضون اليوم لم�آ�سي لجوء جديدة .ال يمكن ف�صل حق العودة عن الم�شروع
الوطني الفل�سطيني ،وهو ما �أ�شار �إليه �آالف المتظاهرين في غزة ،الذين ك�سروا الحدود
بدمائهم.
الثانية هي �أن االنهيار ال�شامل في الم�شرق العربي ،يعني �أن على الفل�سطينيين �أن يعوا
ب�أنهم اليوم وحدهم في مواجهة �أعتى قوة وح�شية في المنطقة .ف�إ�سرائيل العن�صرية ،بجميع
تالوين طيفها ال�صهيوني ،تعتقد �أن هذا االنهيار العربي هو فر�صتها لفر�ض الحل النهائي
للم�س�ألة الفل�سطينية� ،أي �إبادة الفل�سطينيين �سيا�سي ًا ،و�إخ�ضاعم للتمييز العن�صري و�إذاللهم
و�إفقارهم ،كي يرت�ضوا بالعبودية .الحل النهائي يعني ال�ضم الفعلي لل�ضفة ،و�إبقاء غزة في
الح�صار والجوع.
قدمت لنا غزة احتمال �أفق ا�سمه المقاومة ال�شعبية ال�شاملة ،وهو �أفق يحتاج �إلى التحول
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�إلى برنامج �سيا�سي ن�ضالي �شامل ،يتم تب ّنيه في ال�ضفة الغربية والقد�س ،تمهيداً لتحويله �إلى
�إطار جامع عبر ان�ضمام ال�شتات �إليه.
وهذا يعني �أن النقا�ش ب�ش�أن الوحدة الوطنية و�إنهاء االنق�سام �سقط .فمفاو�ضات الوحدة
كانت حتى الآن مجرد �صراع على ال�سلطة في م�ؤ�س�سات �سلطة �أو�سلو ،وهذا ال�صراع لم يعد له
ما يبرره ،فال�سلطة فقدت �سلطتها .المطلوب اليوم هو بناء جبهوي ينطلق من �أر�ض الن�ضال
الجماهيري ،وي�ؤ�س�س لمعركة طويلة النف�س ا�سمها معركة البقاء في الأر�ض والدفاع عنها،
�شعارين �سيا�سيين:
وتحمل
َ
االن�سحاب الإ�سرائيلي بال قيد وال �شرط من جميع الأرا�ضي المحتلة ،وتفكيك جميع
الم�ستعمرات.
والم�ساواة في الحقوق.
ال�شعاران لي�سا متناق�ضين �إ ّال في الظاهر ،لكنهما في الواقع يكمالن بع�ضهما البع�ض.
فالم�ساواة هي �شعار فل�سطينيي الداخل ويجب �أن يبقى قي �صدارة الم�شهد ال�سيا�سي
الفل�سطينيّ � ،أما االن�سحاب فهو حق ت�أ�سي�سي حتى لو جرى تب ّني �شعار الدولة الثنائية القومية،
فهذا ال�شعار ال معنى له �إ ّال �إذا تم االعتراف بالحق الفل�سطيني وبالم�ساواة في حقوق جميع
المقيمين على �أر�ض فل�سطين.
الن�ضال الجماهيري ال يعني التخلي عن ال�سالح ،بل يعني �أن الأولوية اليوم ،هي للعمل
ال�شعبي الذي ي�ستطيع خلق دينامية ن�ضالية جديدة ،و�سط هذه ال�صحراء ال�سيا�سية العربية
التي تحا�صر فل�سطين.
عندما رثى ديان القتيل الإ�سرائيلي في ناحال عوز ،ف�إنه كان يرثي ''الحلم ال�صهيوني''
الذي لم يكن �سوى كابو�س .فهذا الجنرال ك�شف في وقت مبكر الم�أزق الأخالقي الإ�سرائيلي
�أمام بوابات غزة ،وفي كل فل�سطين.
�أمام هذه البوابات �صنع الإ�سرائيليون واحدة من �أكثر مجازرهم وح�شية؛ هنا يعلن جي�ش
الم�ستوطنين �أن مهمته الأ�سا�سية هي قتل الفل�سطينيين و�إطفاء ال�ضوء في عيونهم.
لكن الالجئين لم يتوقفوا منذ �سبعين عام ًا عن قرع بوابات غزة المقفلة بالكراهية والموت،
و�سيوا�صلون هذا القرع �إلى �أن تنك�سر الأقفال وتفتح فل�سطين يديها لأبنائها العائدين �إليها
وقد ُجبلوا بماء الأر�ض وطينها ،و�صنعوا من موتهم باب الحياة.
اليا�س خوري

