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هاليفي 

 Allers( "ذهابا وإيابًا"

Retours( بين السيرة الذاتية 
والتخيل والشهادة التاريخية، 

فالبطل املدعو نعيم 

  )Naim Hacohen(هاكوهين

وهو هاليفي نفسه ـ املولود 

يف املدينة الفرنسية ليون 

يف سنة 1943 من أبوين 

يهوديين، والذي يعمل 

كدبلوماسي ملنظمة التحرير 

الفلسطينية منذ سنة 1982 

ويصف نفسه، إذا اقتضى 

 األمر، بـ "اليهودي 

الفلسطيني" ـ كان مقربًا من 

رئيس السلطة الفلسطينية 

الراحل ياسر عرفات، وكان 

نائب وزير خارجية السلطة، 

وشارك يف حمادثات مدريد 

وواشنطن بصفته عضواً يف 

الوفد الفلسطيني.

يف روايته "ذهابًا 

وإيابًا" ثالثة أنواع من 

الشخصيات: األوىل حقيقية 

ُتذكر بأسمائها الصريحة، 

والثانية مستوحاة من 

الواقع تظهر بأسماء خمتلفة، 

والثالثة من نسج اخليال وال 

صلة لها بعامل الواقع وقد 

وضعها خلدمة احلبكة.

تتفاعل هذه الشخصيات 

فيما بينها كي تنسج 

سرداً حلياة فرد هو "نعيم" 

)هاليفي( حمور القصة، 

الذي شهد بأم العين كيفية 

صنع احلدث والتاريخ، 

وتشابك املصائر واألقدار. 

ومن التفاصيل الصغيرة 

املعاشة ومن املعاناة 

اليومية ينتقل إىل العناوين 

الكبيرة، وكل عبارة ترد 

هي خالصة اختبار قاس 

عماده األمل واألسى، ألناس 

خبروا التهجير والطرد 

والعسف واالحتالل، وثابروا 

بعزيمة وإصرار على النضال 

الستكمال رحلة العودة إىل 

فلسطين بعد اخلروج القسري 

منها.

حافظنا يف القراءة على 

حمور الرواية وهو نعيم 

وصديقه فؤاد، وأهملنا 

تفاصيل كثيرة ربما تكون 

مفيدة مَلن عايشوا هاليفي 

وعرفوه، ذلك املناضل 

الذي غادر احلياة يف 

2013/7/10 يف فرنسا 

ودفن فيها.

املصنع

يعيش نعيم يف القدس، 

ويعمل يف مطبعة تشبه 

"املصنع" وتضم نحو 700 

شخص، وقامت على أنقاض 

دار نشر تخصصت بترجمة 

أدب اخليال العلمي من اللغة 

الروسية إىل اإلجنليزية، وما 

أتاح لها االزدهار حصولها 

على معونة، من الباطن، من 

ميزانية األبحاث يف وزارة 

ذهابًا وإيابًا

Allers Retours

Ilan Halevi
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الدفاع األميركية. ومن ثم 

اجتهت املطبعة إىل جماالت 

أُخرى مثل األدب والعلوم 

اإلنسانية، وأجنزت يف سنة 

1971، وبأحدث تقنيات 

الطباعة، موسوعة يف 16 

جزءاً تضم املعارف احلديثة 

عن اليهود. وقد اختفت تقنية 

طباعة "اللينوتيب" يف السنة 

نفسها، وأخلى صانع الكتاب 

الصبور مكانه لعامل عادي 

يف مكتب.

بيئة العمل املتغيرة 

هذه وشروطها اجلديدة 

بتمديد الدوام ست ساعات 

إضافية أسبوعيًا وإلغاء 

بعض االمتيازات ستكون 

أرضًا خصبة ملشاريع 

نعيم النضالية، وبفضل 

صداقاته املتينة مع رفاقه 

انُتخب عضواً يف جلنة 

العمال. وعلى الرغم من أن 

االنتخابات غير سياسية، 

فإن نعيم أبدى تعاطفه مع 

"حركة الفهود السود" يف 

إسرائيل، التي دانت التمييز 

املتعدد األوجه الذي يتعرض 

له يهود إفريقيا الشمالية 

والشرق األوسط، أي "اليهود 

الشرقيين". وضاعفت احلركة 

تظاهراتها يف الشارع، 

وشارك نعيم فيها مع بعض 

العمال، وكاد يخلط مطالبهم 

املتعلقة باألجور وعطشهم 

إىل الكرامة، بصراع الطبقات 

والعقيدة الثورية 

رأى نعيم أن العرب 

العاملين يف املنشأة قسمان: 

واحد مؤهل يشغل مراكز 

مثل التجليد والتغليف، 

واآلخر يعمل مياومًا يف 

التنظيف والصيانة، وهؤالء 

موضع سخرية من العاملين 

"املثبتين"، وكان العمال 

اليهود يطلقون عليهم 

تعبير "فتح"، وقد وجد نعيم 

يف التسمية كنزاً خمفيًا، 

فبطريقة ملتوية، عثرت 

الهوية املرفوضة على مالذ 

لها.

احلادث

احتك نعيم بالعمال 

العرب يف املؤسسة، وبصفته 

عضواً يف جلنة لعمال 

كان عليه التدخل حلل 

املشكالت الطارئة، ومنها 

تعّرض عاملين عربيين هما 

مصطفى وجعفر، حلادث 

 فيه املسؤول 
َ
عمل مل ير

اإلداري اليهودي الشرقي 

أمراً ذا أهمية، بينما رأى 

نعيم فيه تمييزاً، فقادهما 

إىل مستوصف "جنمة داود 

احلمراء" يف حي روميما 

)Romema( يف القدس، 

وهو حّي يطل على الوادي، 

وكان أُنشىء يف بداية القرن 

العشرين على أرض بلدة 

لفتا، وجرى توسيعه يف 

العشرينيات والثالثينيات، 

يف حين ظلت البيوت ذات 

احلدائق يف البلدة العربية 

موجودة، والتي أعادت إىل 

ذهن نعيم شكل العمارة يف 

املدن اليمنية. وقد تعّرف 

نعيم الحقًا إىل أناٍس ولدوا 

أو عاشوا يف لفتا قبل النزوح 

الذي أعقب جمازر 1948، 

غير أنه آنذاك، بالكاد كان 

يعرف أن هذه املساكن 

التي كان يفتنه تراصفها 

كانت حتمل اسم قرية مل تعد 

موجودة. وبعد مصادرة هذه 

ر  القطعة من فلسطين، مل تدمَّ

هذه املساكن ومل ُتعَط إىل 

مهاجرين جدد، كما حدث 

يف عين كارم وغيرها من 

القرى والبلدات، وإنما بقيت 

فارغة كشاهد على ما جرى.

عاين نعيم يف املستشفى 

العربي كيف يكون الطب 

يف ظل االحتالل، وحرص 

على تسجيل وتوثيق حالة 

املصاَبين كي يحصال على 

إجازة وتعويض. واستغرب 

الطبيب العربي ـ املعارض 

للتعامل مع االحتالل ـ 
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سلوك هذا اليهودي ووصفه 

بـ "الرجل الطيب جداً". بيد 

أن نعيم شعر بالضيق: 

"أُتراه يقدم وجهًا إنسانيًا 

لهذا النظام الذي يصفه هو 

باملتعذر إصالحه؟"

انفصل جعفر عنهما، 

وتابع نعيم ومصطفى طريق 

العودة إىل املنشأة وأخذا 

سيارة أجرة من باب العمود، 

وطلب مصطفى من السائق 

الذي هو قريبه التوجه إىل 

دير ياسين. اضطرب نعيم، 

إذ ذّكره االسم باجملزرة التي 

ارُتكبت بحق مئات املدنيين، 

وبالسجناء يف شوارع 

القدس. مل يكن يعرف موقع 

البلدة جيداً، فهي كانت عنده 

حدثًا وليست مكانًا.

رأى نعيم أن دير ياسين 

غارت يف أعماق الوعي 

اجلمعي السيىء. اسم البلدة 

عند أغلبية اإلسرائيليين 

مقترن بـ "انزعاج" ال يمكن 

وصفه: إنه يستحضر فترة 

كريهة مظلمة، شبه منسية، 

ال ُتذكر إاّل سهواً.

لكن البلدة بقيت وتميزت 

بنضالها ضد مصادرة 

األراضي، وبات نعيم اآلن 

يعرفها، وعلم أنها تقع يف 

الضاحية املالصقة للقدس، 

يف مكان تم تغيير اسمه إىل 

"كريات شاؤول". وأخيراً، 

أدرك نعيم أنه يمضي نحو 

خمسين ساعة يف األسبوع 

يعمل ويعيش يف "دير 

ياسين"، يف مكان اجلريمة 

نفسها. 

احللم

تعّلم نعيم أن يجعل 

من أحالمه وسيلة حلل 

بعض مشاكله، ومن 

ذاكرته آلة لَتْزجية الوقت 

الطويل والتخلص من امللل 

والهرب من اللحظة الراهنة. 

فاملعركة هي بينه وبين 

الوقت، ويجب العودة دائمًا 

إىل الزمن البعيد، إىل زمن 

سابق، كي يمّيز ما ورثه، 

وما أملي عليه يف حياته، 

وما فعله لتغيير ذلك.

يف املاضي البعيد، 

كان "اخلوف": اخلوف من 

الثعابين مثاًل، وهو يراه 

متحدراً اليه كإرث ال يد له 

فيه، وأيضًا اقتناعه بأن 

اخلوف أتاه من احلرب التي 

فتح عينيه عليها، ومن حال 

العامل الذي وضعه والداه 

فيه، ومن خوفهما املنتقل 

إليه وراثة.

يف املنفى، كان يحلم 

بعودة متخفية إىل القدس، 

وكان احللم يتحول إىل 

كابوس ينتهي بهربه 

وتوقيفه، لكنه، وقبل حلم 

العودة، كان يحلم بُنُذر 

رحيله.

يف نهاية سنة 1969 

راوده حلم واضح تمامًا، 

عبارة عن حماولة قام بها 

مع صديقيه حممود ويوري 

إلقناع ستة فدائيين يف 

منزل يف أم الفحم بالتخلي 

عن سالحهم، من دون جناح. 

ويف احلادثة هذه التي 

يرويها، تأتي عبارة سيدة 

فلسطينية أن الوقت مل يحن 

بعد لنضال مشترك عربي 

ويهودي، لكنه سيأتي يف 

يوم ما.

 وأتت زيارة دانييل 

كوهين ـ بنديت صيف تلك 

 السنة نفسها كي تشّكل 

حدثًا لدى نعيم ورفاقه. 

 فبطل الثورة الطالبية يف 

أيار / مايو 1968 يف 

فرنسا، كان يعيش يف 

فرانكفورت بعد طرده من 

فرنسا، وقد التقى يف زيارته 

تلك، خليل طعمة، عضو 

 ،)Matzpen( حزب ماتسبن

املنتخب يف سنة 1967 

رئيسًا الحتاد الطلبة العرب 

يف اجلامعة العبرية يف 

القدس، وبصفته هذه التقى 
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أحمد خليفة، رئيس احتاد 

الطلبة الفلسطينيين يف 

األراضي احملتلة. وهذا األمر 

ق للسلطات اإلسرائيلية 
ُ
مل ير

التي اتهمت طعمة يف سنة 

1968 بالتآمر ضد الدولة 

وإقامة صالت بمنظمات 

إرهابية. وحظي طعمة 

يف أثناء احملاكمة بدعم 

من قادة حزب ماتسبن، 

وبدعم دويل تصّدره إسما 

الفيلسوفين: برتراند راسل 

وجان بول سارتر، لكن على 

الرغم من ذلك ُحكم على 

طعمة بالسجن تسعة أشهر، 

وباإلقامة اجلبرية ستة أشهر 

يف قريته الرامة.

وكان على نعيم أن 

ينتظر حرب 1973 وتباشير 

حل تفاوضي وعودة فكرة 

الدولتين التي ُدفنت منذ 

سنة 1948، كي يدرك مغزى 

حلم كان يرى نفسه فيه يف 

عّمان، يف اجلهة اأُلخرى. 

وبعد أعوام عدة، وجد نفسه 

يف بيروت، ال يف عّمان، 

وتساءل عن الوقت الالزم 

جمدداً كي يعود إىل اجلهة 

اأُلخرى من القدس املقسمة.

فؤاد

يستذكر هاليفي، عبر 

فؤاد، ابن يافا، ما كانته 

هذه املدينة اجلميلة قرب 

الشاطىء، وكيف توسعت 

تل أبيب على حساب بيوتها 

احلجرية العتيقة، وكيف 

استوىل اليهود عليها يف 

سنة 1948 وهو ابن خمسة 

أعوام. ال يكاد فؤاد يذكر إاّل 

أصوات املتفجرات والقنابل 

ورشقات الرصاص وجلوءه 

مع أهله إىل األردن وإىل 

عاصمتها عند أقرباء لهم. 

وقد أدى إحلاق الضفة 

الغربية باألردن إىل جعل 

فؤاد مواطنًا أردنيًا، لكن 

األمل بقي معلقًا يف قلب 

األمور رأسًا على عقب من 

خالل "التحرير" و"العودة"... 

وهذا هو احلل.

ومن مصر عبد الناصر 

 قومي، وأصبح 
ٌ

أتى نفس

لفؤاد ورفاقه بطل جديد، 

واكتشف السينما وصوت 

أم كلثوم والدبكة. ويف 

ستينيات القرن العشرين 

تعّرف إىل حركة القوميين 

العرب والروك أند رول، 

والتحق باالثنين يف آن من 

دون حتفظ، ويف بيروت، 

حين تسجل يف اجلامعة 

األميركية، اهتدى فؤاد 

نهائيًا إىل الفعل الثوري. 

وبدأت منظمة التحرير 

الفلسطينية احلديثة الوالدة 

برعاية اجلامعة العربية 

بتنظيم الكفاح املسلح، 

وكان االقتناع هو أن اندالع 

احلرب سيكون يف مصلحة 

العرب، فهم األكثر عدداً 

واألقوى، وقضيتهم عادلة، 

فمحال أاّل ينتصروا!

وبين عامه اجلامعي يف 

بيروت وعطالت الصيف يف 

القدس راود فؤاد شعور بأن 

حكايته الشخصية ستتالقى 

مع التاريخ نفسه، وأن 

خاتمته العودة إىل يافا.

ويف ربيع سنة 1967، 

غداة احلرب التي سّماها 

اإلسرائيليون "حرب األيام 

الستة"، شعر فؤاد ورفاقه 

يف حركة القوميين العرب 

بأن اللحظة احلاسمة 

وشيكة: احلرب؛ الثأر؛ عودة 

احلق؛ حترير الوطن؛ الثورة 

الشعبية؛ الوحدة الشعبية، 

وأن جميع الشعارات 

ستصبح حقيقة.

جنح فؤاد يف العودة 

إىل القدس قبل سقوطها، 

وبادر احملتل إىل اعتبار 

الغائبين عنها غير مقيمين. 

ودفعت الهزيمة جيل فؤاد 

بأكمله إىل الراديكالية 

على قدر يأسهم، فاجتهوا 

إىل االشتراكية: الطبقات؛ 
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التضامن األممي؛ اإلرث 

الثوري. وُنسبت اخلسارة 

إىل طبيعة "البورجوازية 

الصغيرة" يف األنظمة العربية، 

وتم االقتناع بأن العودة تمر 

عبر "الوحدة": الثورة العربية 

االشتراكية املدعومة من 

الكتلة السوفياتية. وخالل 

عقدين تواجه االشتراكيون 

والشيوعيون بشأن املسألة 

القومية.

ويف نهاية اخلمسينيات 

طلبت حركة القوميين العرب 

من مثقف فلسطيني هو احلكم 

دروزة أن يضع عماًل نظريًا 

يدحض املاركسية واملوقف 

الشيوعي من املسألة القومية 

العربية، وأنهاه يف سنة 

1967 عندما وقعت الهزيمة. 

وحينها حتولت احلركة إىل 

اجلبهة الشعبية لتحرير 

فلسطين وتبنت املاركسية 

اللينينية. ومنذ سنة 1968، 

بادرت النواة الصغيرة من 

املناضلين املاركسيين فيها 

يف القدس الشرقية إىل بدء 

حوار مع اإلسرائيليين من 

حزب ماتسبن.

رقصة الدبابات

يضيء هاليفي على 

املفاوضات السرية املوازية 

التي قامت بين منظمة 

التحرير الفلسطينية ورئيس 

احلكومة اإلسرائيلية 

يتسحاق رابين يف لندن 

أواًل، ثم يف أوسلو، والتي 

كان الرئيس األميركي 

األسبق كلينتون يتابعها 

عن كثب، وقد فّضل الدور 

النرويجي على الدور 

األوروبي. لكن نعيم مل يكن 

يف صورة ما يجري يف هذه 

القناة التفاوضية.

ويف أيلول / سبتمبر 

1993 تم الوقيع على 

االتفاق يف البيت األبيض، 

ومل يكن ما حتقق متوقعًا 

من أحد: االعتراف املتبادل، 

وإقرار إسرائيل باحلكم 

الذاتي لألراضي احملتلة 

ومنظمة التحرير كسلطة 

انتقالية شرعية. لكن كل 

هذا بدا غير كاٍف: مل يطلق 

السجناء؛ تقييد حركة انتقال 

األشخاص ما زال مستمرا؛ 

الضفة الغربية معزولة 

عن غزة؛ القدس ممنوعة 

على الناس؛ االستيطان 

مستمر. وأتى اغتيال رابين 

يف تشرين الثاين / نوفمبر 

ليسمم األجواء ويعيد 

املنطقة إىل حلقة الرعب 

والدم واحلقد واألمل.

يف سنة 1995 ترك 

نعيم باريس كي يعود إىل 

فلسطين، والتقى يف أم 

الفحم نواة اجملموعة التي 

انشقت قبل عقدين وحتولت 

إىل "أبناء األرض"، والتي 

جنحت يف هز الهيمنة 

التقليدية للشيوعيين على 

البلدية، لكن املستفيد يف 

النهاية كان اإلسالميين، 

كما حدث يف كفر قاسم. 

وكان اللقاء بهم مناسبة 

لقياس الهوة بينهما: 

هو أصبح بيروقراطيًا؛ 

موظفًا؛ دبلوماسيًا؛ عاديًا؛ 

وهم حتولوا إىل حمامين 

ومقاولين يف قطاعات 

متعددة.

مل يربط نعيم عودته 

باعتقاده بعودة السالم: 

صحيح أن الدولة آتية، 

لكن الصراع مستمر. فال 

شيء أجُنز: ال احلدود، وال 

املستوطنات، وال الالجئين، 

وال "حق العودة"، وال "أمالك 

الغائبين"، وال مواطنية عرب 

إسرائيل.

عاين نعيم يف رام الله 

أيام العنف التي بدت كأنها 

بروفة عامة لالنتفاضة 

الثانية التي انفجرت يف 

سنة 2000، وشّكلت له 

إشارة إىل موت نهائي 

لنوع من البراءة والثقة غير 
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املبررة يف "نهايات سعيدة". 

ومل يكن انتخاب جورج 

بوش خلفًا لكلينتون من 

خالل التالعب باألصوات، 

 وحوادث 

أيلول / سبتمبر 2001، إاّل 

وضعًا للعامل بأسره يف ظل 

الهيمنة األميركية.

"رقصة الدبابات" 

هو التعبير الذي يطلقه 

هاليفي على حصار اجليش 

اإلسرائيلي للرئيس ياسر 

عرفات يف مبنى املقاطعة 

يف رام الله، مقرونًا بمجازر 

بحق الفلسطينيين، وال سّيما 

يف خميم جنين. والشاهد 

العيان على األحداث هو 

صديقة نعيم )املوجود يف 

باريس( املدعوة كارول، 

حاملة اجلنسية البريطانية، 

واملقيمة يف شقته يف البلدة، 

والتي كان انطباعها أنه 

كلما اشتد احلصار على 

املقر الرئاسي، وتقّدم جنود 

االحتالل، انكمشت النواة 

الرمزية للدولة احملاصرة.

عفيف عثمان

باحث وكاتب لبناين
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)قضايا استراتيجية ـ 2(

الصناعات األمنية اإلسرائيلية

الوظيفة االستراتيجية واالقتصادية

إشراف وتحرير

 أحمد خليفة

104 صفحات          5 دوالرات
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