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مغربي*

ا�ستعادة املا�ضي**
ُيعد بن ــ غوريون �أبرز م�ؤ�س�سي �إ�سرائيل ،و�أبا ال�سيا�سة ا إل�سرائيلية ما بعد ت�أ�سي�س
تلك الدولة فوق �أر�ض فل�سطين ،ويظهر ت�أثيره على كثير من ال�سيا�سيين الكبار،
وكذلك على كثير من المثقفين الإ�سرائيليين ،من �أمثال �أحد �أبرز الك ّتاب والروائيين
ا إل�سرائيليين عامو�س عوز ،وهو ما ت�سعى هذه المقالة لتبيانه من خالل تحليل
كتابي توم �سيغف'' :دولة ب�أي ثمن� :سيرة حياة دافيد بن ــ غوريون'' ،وعامو�س عوز:
َ
''عزيزي المت�شدد''.
قال رئي�س بلدية القد�س [لبن ــ غوريون] �إن القانون ال
يخوله الت�صرف في المناطق المحتلة ،وحارة اليهود ي�سكنها
ّ
عرب .فكتب بن ــ غوريون'' :قلت يجب طردهم من هناك []...
ال حاجة لنا �إلى �أي قانون .فاالحتالل هو �أنجع قانون1''.
ر ّد بن ــ غوريون على م�س�ألة طرد العرب من حارة
اليهود بعد احتالل القد�س في �سنة 1967

في

�أواخر �سنة  ،1953انتقل
بن ــ غوريون برفقة زوجته �إلى
''�سدي بوكير'' في النقب ،حيث
كيبوت�س ْ
�سكنا في كوخ �صغير مدة من الزمن.
وهناك و�صلته ر�سالة من فتى عمره 15
عام ًا ،جاء فيها�'' :أخ�شى �أن تكون بذهابك �إلى
�سدي بوكير ،قد تركت خلفك في تل �أبيب لي�س
فقط رئي�س الحكومة الذي هو �أنت ،بل الزعيم

في داخلك �أي�ض ًا ''.و�أ�ضاف�'' :أنا �آ�سف لهذا
الأمر ''.ثم دعاه �إلى قيادة ال�شبيبة لمحاربة
الف�ساد والخواء .قال الفتى �إن بن ــ غوريون
قادر على فعل ذلك على الرغم من الأخطاء
التي ارتكبها ،وطرح عليه ال�س�ؤال'' :هل
* كاتبة فل�سطينية مقيمة في عكا.
يعرف عامو�س عوز هذا الم�صطلح بالـ.Reconstritis :
** ّ
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االنتقال �إلى �سدي بوكير تراجع وا�ست�سالم من
جانب �إن�سان متعب ومك�سور ويائ�س� ،أم �إنه
مجرد مرحلة في درب ن�ضال الزعيم؟'' في
الحالة الأولى ''لن يتب ّقى لي �إ ّال رثاء زعيم
انك�سر''ّ � ،أما في الحالة الثانية ،فـ ''�أعتقد �أن
عليك �أن تجيب على هذه الر�سالة ''.كما �أ�شار
�إلى �أنه لي�س من المعجبين بالزعيم ،وختم
ر�سالته بعبارة'' :مع الإعجاب ،لكن لي�س من
رد عليه بن ــ غوريون بعد خم�سة
دون تحفظّ ''.
�أيام ،قائ ًال �أنه ا�ستمتع بر�سالته ،و�أو�ضح في
جوابه �أن مهمة ال�شبيبة لي�ست محاربة الف�ساد،
و�إنما �إن�شاء الم�ستوطنات الطالئعيةّ � .أما
بالن�سبة �إلى ال�س�ؤال الرئي�سي الذي طرحه
فف�ضل بن ــ غوريون عدم الإجابة عليه،
الفتىّ ،
محتفظ ًا بالأ�سباب لنف�سه2.
هذا الفتى كان ُيدعى عامو�س عوز الذي
�أ�صبح فيما بعد من �أبرز الك ّتاب والروائيين
الإ�سرائيليين .وقد وردت مقتطفات ر�سالته
المذكورة �أعاله في كتاب'' :دولة ب�أي ثمن:
�سيرة حياة بن ــ غوريون'' ،للم�ؤرخ الإ�سرائيلي
ويالحظ عند مطالعة الكتاب �أن
توم �سيغف.
َ
كثيراً من العبارات ،ال بل ال�سيا�سات ،الرائجة
�إ�سرائيلي ًا� ،أر�سى قواعدها بن ــ غوريون منذ
زمن بعيد .فعلى �سبيل المثال ،نجد في عبارة
يت�سحاق رابين ال�شهيرة�'' :أتمنى �أن �أ�ستيقظ
�صباح ًا و�أجد البحر قد ابتلع غزة'' ،عودة �إلى
تعبير لبن ــ غوريون قاله قبيل العدوان
الثالثي على م�صر ،حين دار نقا�ش في
الحكومة الإ�سرائيلية ب�ش�أن الحرب .فعندما
�س�أل �أحدهم ماذا �سيحدث لغزة؟ �أجاب
بن ــ غوريون'' :علينا �أن ن�أخذها .ولو كنت
�أ�ؤمن بالمعجزات لقلت فليبتلعها البحر3''.
عالوة على ذلكُ ،تعتبر الحرب اال�ستباقية
فكرة طرحها بن ــ غوريون في الثالثينيات،

و�سماها ''الدفاع العدواني''� ،أو ''الحرب
ّ
الوقائية وال�ضربة اال�ستباقية''4.
موال
أن
�
كما
ّ
عدم وجود �شريك ( )partnerفي المفاو�ضات
بين الفل�سطينيين والإ�سرائيليين جذوره
بن ــ غوريونية� ،إذ ُيروى �أن بن ــ غوريون كان
يردد حادثتين وقعتا له :الأولى مع مثقف
عربي التقى به بعد �أن �صدر قرار بطرد
بن ــ غوريون من تركيا ،ع�شية الحرب
العالمية الأولى .وكان هذا العربي يدر�س معه
الحقوق في جامعة �إ�ستانبول� .أخبره
بن ــ غوريون �أن الأتراك يريدون طرده،
ف�أجاب ال�شاب �أنه ب�صفته �صديقه ي�أ�سف
لذلك ،لكنه ب�صفته عربي ًا قومي ًا ف�إنه �سعيد
بهذا القرار؛ّ � 5أما الحادثة الثانية ،فتتعلق
بلقائه فل�سطيني ًا يدعى مو�سى العلمي :خالل
حديثهما �أخبره بن ــ غوريون �أن ال�صهيونيين
قادمون �إلى البلد من �أجل تطويرها لم�صلحة
فرد عليه العلمي �أنه يف�ضل
�سكانها جميع ًاّ ،
�إبقاء البلد فقيرة ومقفرة لمئة عام مقبل� ،إلى
�أن يتمكن العرب من تطويرها ب�أنف�سهم 6.وقد
وظف بن ــ غوريون هاتين الحادثتين لإثبات
ّ
�أن ال �أ�سا�س م�شترك ًا لالتفاق مع العرب.
وا�ستخدم في ذلك عبارة :ال يوجد ،adressa
بمعنى ال يوجد �شريك 7.ويع ّلق �سيغف على
محادثات بن ــ غوريون والعلمي بقوله �إن
بن ــ غوريون كان يرى �أنه ''لم يحدث في
التاريخ ،وال �أظن �أنه �سيحدث� ،أن قام �شعب
بالتنازل بمح�ض �إرادته عن بلده 8''.وكان
يكرر هذه العبارة ب�شكل ُيبرز تناق�ض ًا في
�شخ�صيته� :إذ نجده يتفهم الموقف العربي من
جهة ،لكنه يرف�ضه ويدينه من جهة �أُخرى.
� ّأما بالن�سبة �إلى عامو�س عوز الذي ختم
ر�سالته بعبارة'' :مع الإعجاب ،لكن لي�س من
دون تحفظ'' ،فنجد ب�صمات ''ال�شيخ'' (وهو
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اللقب الذي كان ُيط َلق على بن ــ غوريون)
ماثلة في فكره وا�ستعاراته ال�سيا�سية ،حتى
وهو في �أواخر ال�سبعين من عمره .فقد �أ�صدر
كتيب ًا بعنوان ''عزيزي
في �سنة ّ 2017
المت�شدد'' (ّ ،)Dear Zealotادعى فيه �أنه ينتمي
�إلى الي�سار ال�صهيوني ،و�أنه ي�ؤيد حل
الدولتين .وقد �أتى فيه على ذكر بن ــ غوريون
�صراحة ،فقال:

ع ّلمنا بن ــ غوريون �أن دولة �إ�سرائيل
لن تقوم لها قائمة من دون دعم دولة
عظمى واحدة على الأقلَ .من هي هذه
الدولة؟ ال يهم :كانت بريطانيا يوم ًا،
وذات مرة كانت رو�سيا �ستالين ،وخالل
فر�صة وجيزة كانت �إنجلترا وفرن�سا،
وفي العقود الأخيرة هي الواليات
المتحدة9.
وحين يتحدث عوز عن حل الدولتين ف�إنه
يوظف ا�ستعارة البيت للداللة على البلد ،فيقول:

نقطة انطالق ال�صهيونية منذ ع�شرات
ال�سنين ب�سيطة :ل�سنا وحدنا في هذه
البلد ،ل�سنا وحدنا في القد�س .و�أقول
ال�شيء نف�سه لأ�صدقائي الفل�سطينيين:
ل�ستم وحدكم في هذه البلد .ال مفر من
تق�سيم هذا البيت ال�صغير �إلى �شقتين
�صغيرتين .نعم بيت لعائلتين .نعم:
ت�سوية بين �إ�سرائيل وفل�سطين .نعم:
دولتان .يجب تق�سيم هذه البلد وتحويلها
�إلى بيت لعائلتين10.
وقد كرر هذه اال�ستعارة عند حديثه عن حالة
الف�صام التي يعي�شها ال�شعب الإ�سرائيلي� ،إذ
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ر�أى �أن دولة �إ�سرائيل ''تخو�ض حربين في �آن
مع ًا :حرب ًا محقة ال مثيل لها من �أجل حق
ال�شعب اليهودي في �أن يعي�ش في بلده؛
والثانية حرب قمع وجور وظلم بهدف زيادة
غرفتين �أو ثالث �إلى �شقتنا ،على ح�ساب الجار
الفل�سطيني ،و�سرقة �أرا�ضيه ،ومنع حقه في
الحرية11''.
هذه اال�ستعارة لي�ست من ابتكاراته ،فقد
ا�ستخدمها بن ــ غوريون �سابق ًا عند مثوله
�أمام لجنة تحقيق م�ؤلفة من �ستة �أع�ضاء
�إنجليز و�ستة �أميركيين� ،ش ّكلتها الواليات
المتحدة في �سنة  .1945وكانت مهمة هذه
اللجنة تقديم اقتراحات ب�ش�أن ق�ضية
المهجرين اليهود في �أوروبا بعد الحرب
ّ
العالمية الثانية ،والو�ضع في فل�سطين عامة.
ا�ستهل بن ــ غوريون �شهادته بقوله �أنه يعي
جيداً ال�صعوبة الذهنية التي تجدها اللجنة،
في محاولتها فهم العالقة الخا�صة والمميزة
التي تربط ال�شعب اليهودي ب�أر�ض �إ�سرائيل.
وردد على م�سامعهم ق�صة البيت الكبير،
ّ
وغرفه الـ  150التي كانت �سكن ًا لأفراد
عائلته .وبعد �أن ُطردوا منه ت�شتتوا ،فجاء
�شخ�ص �آخر واحتل البيت .ومن حينها ،تعاقب
على ال�سكن في هذا البيت عدة �أ�شخا�ص .ثم
كان على �أ�صحاب البيت الأ�صليين �أن يعودوا،
فوجدوا خم�س غرف ي�سكنها �أ�شخا�ص �آخرون،
بينما بقية الغرف مهدمة ومهملة وغير
�صالحة لل�سكن .فقالوا لل�سكان'' :ال نريد �أن
نطردكم .ابقوا من ف�ضلكم حيث �أنتم ،فنحن
�سن�سكن في الغرف غير ال�صالحة ،و�سنرممها''.
رمموا عدة غرف و�سكنوا فيها .ثم ان�ضم �إليهم
ّ
�أفراد �آخرون من العائلة �أرادوا ترميم بع�ض
الغرف التي لم تكن �صالحة لل�سكن ،غير �أن
ال�سكان الأوائل قالوا لهم'' :ال .نحن هنا ،وال
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نريدكم� .صحيح �أننا ال ن�ستعمل الغرف
المهدمة ،وهي غير �صالحة لل�سكن الآدمي،
لكننا ال نريدكم �أن ترمموا هذه الغرف
وت�ست�صلحوها ''.وختم بن ــ غوريون قائ ًال:
''في الحي العديد من البيوت الكبيرة� ،شبه
الخاوية .نحن ال نقول لهم من ف�ضلكم انتقلوا
�إلى تلك البيوت .ال .نحن نقول لهم ابقوا هنا
من ف�ضلكم ،و�سنكون جيران ًا طيبين 12''.ويع ّلق
�سيغف ب�أن بن ــ غوريون لم يثر انطباع ًا جيداً
لدى �أع�ضاء اللجنة ،لأن �أقواله كانت مح�ض
دعاية13.
وفي �سياق مت�صل ،كتب �أحد �أع�ضاء اللجنة
يقول �إن حاييم وايزمن الذي �أدلى ب�شهادته
�أي�ض ًا� ،أثار انطباع ًا جيداً ب�سبب �صدقه ،وهو
�أول �شاهد يعترف �صراحة ب�أن الح�سم في
النزاع ،بين اليهود والعرب في البلد ،لي�س بين
حق عادل في مقابل ظلم واقع ،و�إنما بين ظلم
كبير في مقابل ظلم �صغيرّ � 14.أما العبارة التي
تدحرجت على ل�سان عوز في هذا ال�ش�أن،
فو�صفت ال�صراع الفل�سطيني ــ الإ�سرائيلي
بن�سخة معدلة من �أقوال وايزمن ،جاءت على
النحو التالي'' :هذا ال�شجار من �أ�سا�سه لي�س
فيلم ًا هوليوودي ًا عن الغرب المتوح�ش ،لأخيار
�ضد �أ�شرار ،و�إنما هو م�أ�ساة حق في مقابل
حق15''.
ويتب ّنى عوز فكرة الأقلية في مقابل
الأكثرية بحذافيرها ،والتي طرحها
بن ــ غوريون �أمام اللجنة المذكورة .فقد قال
بن ــ غوريون �إن الدولة اليهودية وحدها
قادرة على بناء بيت قومي لل�شعب اليهودي،
لجميع �أولئك اليهود في العالم الذين يريدون
�أو ي�ضطرون ،لهذا ال�سبب �أو ذاك� ،إلى القدوم.
�إذ لي�س في قدرة اليهود نيل حقوق مت�ساوية
لأنهم ،في �أي بلد في العالم ،ي�شكلون �أقلية.

و�أ�ضاف'' :هذه ظاهرة �إن�سانية عامة .ففي كل
مكان توجد فيه مجموعتان :الأولى قوية
وتملك نفوذاً ،والثانية �ضعيفة ال حول لها وال
قوة ــ من المتوقع حدوث نكبات .ودائم ًا،
المجموعة القوية �ست�ضطهد المجموعة
ال�ضعيفة بوجه حق� ،أو من دون وجه حق.
ونظراً �إلى الطبيعة الب�شرية ،ال يمكن �أن نتوقع
من �أ�صحاب القوة والنفوذ عدم �إ�ساءة ا�ستغالل
قوتهم .غير �أن هذا الأمر ال يحدث في جميع
الحاالت ،ولي�س بال�ضرورة �أن يحدث دائم ًا16''.
ويع ّقب �سيغف قائ ًال�'' :إن �أع�ضاء اللجنة
ت�ساءلوا كيف �ست�ضمن� ،إذاً ،دولة الأكثرية في
البلد ،الم�ساوا َة في الحقوق لأبناء الأقلية
العربية فيها؟ ف�أجاب بن ــ غوريون �أن ال
داعي للقلق :العرب في البلد لن يكونوا �أبداً
�أقلية ،لأنهم جزء من مئات الماليين في
العالم العربي الذي يحيط بها .لكن �أع�ضاء
اللجنة لم يقتنعوا بكالمه ،لي�س لأنهم اعتقدوا
�أنه يكذب عليهم ،وربما لي�س لهذا ال�سبب
وحده ،بل لأن ادعاءه كان يحمل تناق�ض ًا
داخلي ًا �أ�سا�سي ًا لم يح ّله بال�شكل الذي
ير�ضيهم17''.
وقد تب ّنى عوز هذا الت�صور مع تحديث
معين� ،إذ يقول:

�إذا لم تن�ش�أ هنا دولتان ،وب�سرعة،
�سن�صبح دولة واحدة .و�إذا �أ�صبحنا دولة
واحدة ف�إنها �ستكون دولة عربية من
البحر �إلى النهر .يمكن ،بل ومن الحري
باليهود والعرب العي�ش مع ًا ،لكني ال
�أر�ضى �أبداً �أن �أعي�ش ك�أقلية يهودية
تحت حكم عربي� ،إذ تكاد جميع هيئات
الحكم العربية ،في ال�شرق الأو�سطُ ،تجمع
على قمع الأقليات� .أقول هذا �أ�سا�س ًا
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أ�صر على حق اليهود الإ�سرائيليين،
لأني � ّ
ك�أي �شعب ،في �أن يكونوا �أكثرية ال
�أقلية ،ولو حتى على رقعة �صغيرة جداً
من الأر�ض18.
كتيبه ،عن ال�صراع
عندما تحدث عوز في ّ
الفل�سطيني ــ الإ�سرائيلي وحل الدولتين� ،أغفل
التطرق �إلى ق�ضية �شائكة هي حق العودة،
لكنه ا�ستدرك ذلك في محا�ضرة �ألقاها في
جامعة تل �أبيب ،قبل عدة �أ�شهر ،بعنوان:
''الح�ساب كله لم ينت ِه بعد''( 19قوبلت في
ختامها بت�صفيق حما�سي من طرف الجمهور).
خ�ص�ص عوز مقدمة المحا�ضرة لترويج
ّ
تطرق �إلى
الأفكار التي طرحها في ّ
كتيبه ،ثم ّ
حق العودة ،من خالل ق�صة رواها عن لقائه
بالجىء فل�سطيني في باري�س ،قبل ع�شرين
عام ًا .فبح�سب ادعائه ،كان هذا الفل�سطيني
ِ
محا�ضراً في �إحدى الجامعات الفرن�سية،
يعمل
في مجال العلوم االجتماعية ،وقد قال عوز
�أنه ال يذكر ا�سمه ،وال حتى ا�سم الجامعة التي
يدر�س فيها ،لكنه يذكر �أن �أول عبارة
كان ّ
تفوه بها الفل�سطيني عندما �صافحه ،كانت:
ّ
''�أنا من لفتا'' (وهي قرية مهجرة على م�شارف
القد�س) .يقول عوز في هذا ال�صدد'' :بدا الأمر
غريب ًا لي .فعمره  30عام ًا ،كيف يمكن �أن
يكون من لفتا؟'' ويروي لجمهوره �أنه يذكر
لفتا جيداً� ،إذ كان يذهب �إليها وهو �صغير مع
والديه� ،أيام ال�سبت ،ل�شراء الجبن والفواكه
والخ�ضروات (طبع ًا قبل النكبة) ،وي�صفها
ب�أنها ذات طبيعة خالبة ،فيها ''قرابة 100
بيت حجري على �سفح الجبل ،ف�ض ًال عن
�أ�شجار التين والزيتون وعرائ�ش العنب ونبع
ماء ...مكان رائع ''.وبناء على �أقواله ،بادره
الفل�سطيني قائ ًال�'' :أريدك �أن تعرف �أنه ال
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يهمني َمن يحكم فل�سطين .ال �أريد �أن �أطرد
اليهود .ال �أريد �أن �أنتقم منكم� .أريد بيتي في
لفتا ''.و�أ�ضاف الفل�سطيني �أن بيته ومكتبه
فرد
عامران ب�صور لقرية لفتا ،ولبيته فيهاّ .
عليه عوز'' :هل زرت لفتا يوم ًا؟ ف�أجاب ال،
لدي �صور �أبي �أو جدي [عوز ال يذكر
لكن ّ
تمام ًا]� .أهلي ُطردوا من هناك[ .يع ّلق عوز]
ُطردوا �أو هربوا؟ وقال لي هذه الأمور ب�إ�صرار
�شديد� ...أريدك �أن تعرف �أنكم لن تنعموا
بال�سالم �إلى �أن �أ�سترجع بيتي في لفتا� .أريده،
�إنه لي .لن �أ�سمح لأحد ب�أن ي�أخذه .لن �أ�سمح
بتحقيق �سالم �أو ت�سوية� ،إن لم �أ�سترجع هذا
البيت في لفتا ''.ويوا�صل عوز كالمه'' :كان
ير البيت في حياته.
كالمه مثيراً لأنه لم َ
فكرت قلي ًال ،و�ساد �صمت بيننا للحظات ،ثم
قلت له� :أتعرف ...لن تح�صل على بيتك في لفتا
�أبداً ،ولي�س ب�سبب ال�صهيونيين .فحتى لو ح�سم
ال�شعب اليهودي �أمره غداً ،وقرر �أن ال�صهيونية
كانت غلطة ،وغادرنا جميع ًا البلد ،حملنا
ع�صا ترحالنا وو�ضعنا جعبتنا على �أكتافنا
و�س ّلمناكم المفاتيح ،ف�إنك لن تح�صل على
بيتك في لفتا .ف�س�ألني لماذا؟ فقلت له :هل
تريد �أن ت�سكن في هذا البيت في لفتا؟ هل
�ستترك وظيفتك في باري�س؟ فقال لي :ال ،ما
الداعي� .أريد �أن �أذهب �إلى هناك في ال�صيف،
كل �صيف ،لأجل�س تحت �شجرة التين ،و�أ�سمع
�صوت النبع و�أجرا�س الماعز على �سفح الجبل.
هذا ما �أريده .هذا كل ما �أريده .ال �أريد �سيادة
وال �أي �شيء ...فقلت له هذا ما لن تح�صل عليه
�أبداً ...فقال ليِ :ل َم؟ قلت :بب�ساطة لنفتر�ض �أن
جميع اليهود قرروا �أن يغادروا ،لي�س لفتا
فح�سب ،بل البلد كلها �أي�ض ًا .لنفتر�ض �أن دولة
�إ�سرائيل اتخذت قراراً غداً ،توافق فيه على حق
العودة الكامل لأحفاد الفل�سطينيين ،و�أبناء
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الأحفاد وكل ما تريده .بيتك في لفتا لن
تح�صل عليه ...لماذا؟ لأنه �إن عاد اللفتاويون
ف�إن تعدادهم �سيتراوح بين  10و� 15ألف
ن�سمة ،بعد �أن كانوا نحو الألف في �سنة
 .1948و�ستمتلىء لفتا بالبنايات المتعددة
الطبقات ،و�سيكون فيها على الأقل � 2أو 3
محالت كبرى (�سوبرماركت) ،عالوة على
�إ�شارات مرور ،و�ستواجه م�شكلة باركينغ
عوي�صة ...ال ...لن ت�سمع الماعز وال النبع� ...أنت
و�شخ�صت المر�ض [يتوجه
مري�ض ،قلت لهّ .
�إلى الجمهور]َ ،من لديه ثقافة طبية �أو �شبه
طبية منكم� ،سجلوا لديكم من ف�ضلكم� ...أنت
مري�ض با�ستعادة الما�ضي .وفي اللغة
الإنجليزية � ...Reconstritisأنت تبحث في
المكان عن �شيء فقدته في الزمان .تتوق
تربيت على ق�ص�صها التي
ب�شدة �إلى لفتا التي ّ
حكاها لك جدك �أو جدتك� .أنا �أفهمك وال
ن�س المو�ضوع.
�أ�ستهزىء بك .ولن �أقول لك ِا َ
أن�س
�أبداً لن �أقول لك ذلك ،ف�أنا �أي�ض ًا لم � َ
طفولتي وذكرياتها� ...س�أقول لك �شيئ ًا �آخر...
�إذا كنت �شديد التوق �إلى لفتا �أ ّلف كتاب ًا،
ا�صنع فيلم ًا ،اكتب م�سرحية� ،أ ّلف بحث ًا ،ابحث
عما �أ�ضعته في الزمان ولي�س في المكان،
لأنك لم ت�ضيعه في المكان ،و�إنما في الزمان
[ .]....ا�ستعادة الما�ضي مر�ض خطير� ،أنا
�أفهمه جيداً .]....[ Reconstritis ،ت�شتاق �إلى
طفولتك ،هذا جيد .لكن� ،إن بد�أت تت�صرف
جراء �شدة
كطفل عمره � 5أعوام ،و�إذا عانيت ّ
�شوقك �إلى طفولتك ،فيجب و�ضعك في م�صح
عقلي ''.كان هذا فحوى كالم عوز عن حواره
مع الفل�سطيني المزعوم ،وقد �صدمني حقيقة.
فهناك فرق في الموقع النف�سي الذي يتحدث
منه كل منهما .الفل�سطيني يريد وطن ًا ''من
�سحاب ومن �شجر'' ،ملمو�س ًا ومح�سو�س ًا ،بينما

البت في ق�ضية
يتهرب ك�إ�سرائيلي من ّ
عوز ّ
حق العودة الفل�سطيني ،وبالتالي ،يلج�أ �إلى
التفل�سف ب�ش�أن ظاهرة ''�إيثاكا'' (لم يذكرها
باال�سم ،لكن روح كفافي�س ترفرف)؛ الظاهرة
التي تعني �أن العودة �إلى مكان ما ،بعد غياب
زمني طويل ،غالب ًا ما تكون مخيبة للآمال،
ذلك ب�أن الإن�سان لن يجد المكان بال�صورة
التي انطبعت عنه ،في ذهنه ،وهو �أ�صغر �سن ًا.
الفل�سطيني ،بح�سب الق�صة ،اكتفى بالتعبير عن
رغبته في العودة �سلمي ًا �إلى وطنه وم�سقط
ر�أ�س �أجداده ،و�إذا بوابل من الفذلكات
اال�ستعالئية تنهال عليه ،وت�صل �إلى حد
''ت�شخي�ص'' مر�ض نف�سي لديه (عبث ًا حاولت �أن
�أجد �أي معلومات عن هذا الـ  Reconstritisمن
دون جدوى) .والحقيقة المرة هي �أن حديث
هذا الفل�سطيني المنفي عن وطنه ،عن حق
العودة ،و�ضع عوز وجه ًا لوجه �أمام �أ�شباح
الالجئين الفل�سطينيين الذين ُه ّجروا من
بلداتهم وقراهم في �سنة النكبة .فعودة
الالجئين ُتعتبر من التابوهات والم�سكوت عنه
في المجتمع الإ�سرائيلي ،وهو ما يف�سر ردة
فعل عوز وخلطه المق�صود بين الأ�سا�سي
والثانوي للتمويه ،وذلك عبر التركيز على ما
تجوز ت�سميته ''�أ�سلوب الحياة'' (.)life style
و�أقتب�س هذه العبارة من حادثة قر�أتها عن
مثقف عراقي كان ي�سكن في المو�صل ،وهي
في قب�ضة داع�ش .وخالل لقاء هاتفي �أجراه
معه �صحافي �أجنبي� ،س�أله ال�صحافي عن
الـ  life styleتحت حكم داع�ش ،ف�أجابه
العراقي �أن النا�س م�شغولون في المو�صل
بالـ  lifeبحد ذاتها .ال �أتهم عوز بال�سطحية،
فهو �أبعد ما يكون عن ذلك ،لكنه لم يقدم
وتهرب ب�سادية
�إجابة عن ق�ضية حق العودةّ ،
عبر االنق�ضا�ض (بح�سب روايته) على

استعادة املاضي

ال�ضحية .وهو لم ينقل رد الفل�سطيني على
تجاوزاته بحقه ،و�أبقاه في خانة الخر�س
المريحة له (�أي لعوز) .وبالتالي ،كان على
عوز بعد هذه المواجهة الع�صيبة� ،أن يرتب
�أوراقه ،ويفت�ش في ''كراكيب'' نف�سيته هو بحد
ذاته ،و�سرعان ما فعل ذلك .فبعد �أن �ألقى
قنبلة الـ  ،Reconstritisترك الفل�سطيني و�ش�أنه،
وت�ساءل �أمام جمهوره� :أولي�ست ال�صهيونية
تعاني المر�ض عينه؟ وبعد نقا�ش و�إظهار
الأدلة ،طم�أن جمهوره �أن ال داعي للقلق،
مركب� ،أو ''بهار'' على
فالـ  Reconstritisمجرد ّ
حد تعبيره ،في الفكر ال�صهيوني ،وهو لي�س
الأ�سا�س الذي يقوم عليه هذا الفكر .بعدها
انتقل �إلى المربع المريح للإ�سرائيليين :رثاء
تم�سك اليهود بالبلد ،جاء
الذات .ف�أعلن �أن ّ
ا�ضطراراً لكونهم �ضحايا ،ولم يكن ترف ًا (ك�أن
الفل�سطيني القابع في مخيمات الب�ؤ�س يملك
التم�سك بها) ،اذ لم يكن �أمام
ترف عدم
ّ
اليهود ــ وخ�صو�ص ًا يهود �أوروبا الذين ينتمي
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�إليهم ــ مفر �إ ّال الهجرة �إليها ،بعد المجازر التي
تعر�ضوا لها ،وبعد رف�ض ا�ستقبالهم من طرف
الدول الغربية .من هنا ،نفهم �أن ال�صهيونية
عقالنية ،و�أن عينيها مفتوحتان على الواقع.
وفي هذا غمز من قناة ذلك الفل�سطيني الحالم
تم�سكه بالبلد وحنينه �إليها.
وغير الواقعي في ّ
وبهذه االنعطافة ،رتب عوز �أفكاره و�أفكار
جمهوره .فالخال�صة ال�ضمنية لمحا�ضرته هي
�أن الالجىء الفل�سطيني لي�س �ضحية
الإ�سرائيلي ،و�إنما هو �شخ�ص يعاني اختال ًال
في عقله وفي عدم واقعيتهّ � .أما الإ�سرائيلي/
ال�صهيوني ،فواقعي وم ّتزن نف�سي ًا ،وهو فوق
هذا وذاك ،ال�ضحية ب�ألف والم التعريف .نقطة
و�سطر جديد.
ختام ًا ،وبالعودة �إلى قلق عوز �إزاء الـ life
 styleفي لفتا بعد عودة اللفتاويين �إليها،
يجب طم�أنته �إلى �أننا كفل�سطينيين ،ن�سير على
هدي مقولة نيت�شةَ :من لديه �أي ''لماذا'' يعي�ش
تحمل �أي ''كيف''.
من �أجلها ،ي ُكن في قدرته ّ
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توم �سيغف'' ،دولة ب�أي ثمن� :سيرة حياة دافيد بن ــ غوريون'' (مو�شاف بن �شيمن :كيتير �سفريم،)2018 ،
�ص ( .638بالعبرية)
الم�صدر نف�سه� ،ص .502
الم�صدر نف�سه� ،ص .549
الم�صدر نف�سه� ،ص .486
الم�صدر نف�سه� ،ص  156ــ .157
الم�صدر نف�سه� ،ص .248
الم�صدر نف�سه� ،ص  248ــ .249
الم�صدر نف�سه� ،ص .248
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عامو�س عوز'' ،عزيزي المت�شدد'' (مو�شاف بن �شيمن :كيتير �سفريم� ،)2017 ،ص ( .117بالعبرية)
الم�صدر نف�سه� ،ص .121
الم�صدر نف�سه� ،ص .123
�سيغف ،م�صدر �سبق ذكره� ،ص .362
الم�صدر نف�سه� ،ص .364
الم�صدر نف�سه� ،ص .364
عوز ،م�صدر �سبق ذكره� ،ص .124
�سيغف ،م�صدر �سبق ذكره� ،ص .364
الم�صدر نف�سه� ،ص .365
عوز ،م�صدر �سبق ذكره� ،ص .109
يمكن م�شاهدة المحا�ضرة في موقع يوتيوب ،في الرابط الإلكتروني التالي:
https://www.youtube.com/watch?v=jEbqmn_gYsE
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