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  يوميات اليهودية
Journal de Judée 

Par: Jacques Pinto. Paris: Seuil. 1989.  

  )من السُّعارز(
  

وغزة هي سياسة يتوالها  السياسة اإلسرائيلية يف الضفة الغربية
عملياً ضابط الصف الثاين، أي ضباط برتبة نقيب، يتوىل كل منهم قيادة 

كتيبة تكون مسؤولة عن ضبط األمن يف منطقة حمددة ملدة ثالثين أو أربعين 
  .يوماً، ثم تخلفها كتيبة أخرى ونقيب آخر ملدة مماثلة

والشهادة التي يديل بها النقيب بنتو، يف كتابه الذي صدر باللغة 
نوفمبر املاضي، هي تأريخ لفترة خدمته هذه يف / الفرنسية يف تشرين الثاين

ويبدو أن بنتو يعتبر أن الفترة التي أمضاها يف مواجهة . منطقة رام الله
اؤه، ولهذا انتفاضة أطفال احلجارة ال تختلف عن الفترات التي يمضيها نظر

فإنه ال يحدد تاريخاً لبدايتها وال زمناً لنهايتها، بل يختار لذلك أداة توقيت 
، وتنتهي بتسليم ٢٣٢فيوميات اخلدمة تبدأ بالشهيد رقم : من نوع خاص

  .٢٥٢املهمة إىل الكتيبة الالحقة مع الشهيد رقم 
 إنها، إذاً، ديمومة فلسطينية متجانسة، تمتد بصورة طولية وعلى خط

الذين "األمس فيه كاليوم وكالغد يملؤه أطفال أولئك : متواصل شبه مستقيم
ومدة . وشهدائهم.. ، بتمردهم وحجارتهم"مسحت أراضيهم باجلرافات

األربعين يوماً ال تنتمي إىل زمنهم هم، بل إىل زمن العسكري اإلسرائيلي الذي 
أم شيخ والنبي سيمضي هذه الفترة متنقالً بين بيت عور التحتا وبيت عنان و

أيوب النبي صموئيل وخميم العمري، إلخ، يف منطقة رام الله، مثلما يمضيها 
  .زميل آخر يف منطقة نابلس أو اخلليل أو سواهما

ذا كان زمن الطفل الفلسطيني زمنًا طويالً فإن زمن الضابط إو
ذلك بأن األحداث ال تفعل سوى أن تعيد نفسها؛ بمعنى . اإلسرائيل زمن دائري

  :كل منهم سيمر بمراحل أربع. ن ما شهده سلفه عاناه هو، وسيعرفه خلفهأ
وهي تغطي فترة الوصول إىل منطقة اخلدمة  .مرحلة التكيف -١

والزمن الالزم للتعرف إىل األرضية وإىل السكان، ومشاهدة انهيار املبادىء 
والتكيف إزاء تلك الترسانة الواسعة من قوانين الطوارىء والقوانين 
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ستثنائية املوروثة من االنتداب البريطاين، والوعي بأن مواجهة اليوم هي اال
  .مع أطفال أولئك الذين مسحت أراضيهم باجلرافات

أي مرحلة الرتابة حيث تقسو القلوب فال تعود . مرحلة التطبيع -٢
  .تستغرب أمراً وال تندهش لشيء

كمة وهي تلك املرحلة األخيرة التي تفضي مرا. مرحلة التفتت -٣
التعب والغضب إىل ترك العنان للبهيمة الكامنة يف أعماقنا، فيصبح الضغط 

  .إنها املرحلة التي تتصادف مع نهاية اخلدمة. على الزناد أمراً ميسوراً
". زمن األمل"أما املرحلة الرابعة، فهي ما يحل بعد ذلك، وزمنها هو  -٤

أي أنه كتب عملياً  والكتاب هو بطبيعة احلال ثمرة هذه املرحلة األخيرة،
  .بلغتها

غير أن لهذين الزمنين املتقابلين جامعاً يجمعهما وقاسمًا مشتركاً 
ولهذا، فالكاتب يستهل يومياته بإعالن حكومي . يؤلف بينهما، هو السُّعَار

أو السُّعار " الكَلَب"، ينبه إىل خطر انتشاء وباء ١٩٨٨أغسطس / صدر يف آب
" السياسة البيطرية"ل األول من الكتاب لـيف تخوم القدس، ثم يكرس الفص

وستظهر إحدى . التي اتبعت يف تصفية الثعالب والكالب املسعورة والضّالة
ضبط "هذه احلاالت يف قرية النبي صموئيل التي سيتوىل بنتو وكتيبته 

وحين يصل سرد اليوميات إىل قلب املرحلة الثانية، يصبح . فيها" األمن
فاجلندي  الذي يواجه املدنيين ال يعود . لبهائماآلدميون مسعورين شأن ا

سوى جندي مسعور، والضابط الذي يوقظ الناس من نومهم ليرغمهم على 
. تنظيف الطريق ويرعب األطفال ويوقف شيخاً يف التسعين هو مسعور آخر

بلى، فوصف سياسة القمع هو السعار، كما أن اإلعدامات التي توقعها 
بل أن تعابير الفرح . لعمالء حتمل اجلرثومة ذاتهااالنتفاضة باملتعاونين وا

فالضباط يلقون األوامر نباحاً، يف حين تبدو : نفسها تصاب بالوباء
وحتى الوجوه . صرخات املتظاهرين يف خميم العمر  صرخات مسعورة

  .املالئكية فإنها ال تفعل سوى أن تخفي السعار
ي ال تستطيع أن حتترم قوة التال: يبقى أن أبرز مظاهر السعار هو القوة

كي ال يبدو الضابط ليناً هيناً فيشجع مظهره "شيخوخو رجل يف التسعين 
لكن، أين هم املتردون؟ كلما بحث الضابط عنهم مل يجد ." اللين هذا املتمردين

فحين يهاجم اجليش اإلسرائيلي رجالً ً فلسطينياً ضخماً يقال إنه يصفي . أحداً
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رياضياً نرجسياً ملقاومين مسلحين، يكتشف املتعاونين، يكتشف أنه ليس 
، "ملتقى قادة االنتفاضة"وحين يداهم . مستوطنين... أنه كان يتعرض لنيران

يقول العسكريون، شأن . يجد أطفاالً  يرجتفون ورجالً شيخاً ودابته
السياسيين، إن العرب ال يفهمون إال لغة القوة، لكن أين هم؟ فالنقيب ال يجد 

األطفال الذين يشكلون طليعة هذه الثورة "وراء السعار الثورة وو.. إال السعار
الغريبة املؤلفة من مزيج من اجلرأة  العجيبة والسذاجة واملراوغات املاكرة 

لهذا، فإن لغة القوة تفضي إىل العقوبات اجلماعية، ...". والبؤس املضني
قيادتهم والعقوبات اجلماعية تفضي إىل تراص الفلسطينيين والتفافهم حول 

القاصري النظر يقولون إنه إذا مل "ومع هذا، فإن السياسيين . وحمرضيهم
 فلعبة. "لكن كالمهم هراء." يردع اجليش االستفزازات والفوضى، ردعته هي

العسكر واحلرامية التي يصرون على اعتبارها حرباً، هي لعبة فقد اجليش 
يلخص الوضع بدقة وقائد قوات الضفة الغربية ." فيها املبادرة منذ زمن

على اجليش أن ينجز . لقد عدنا إىل العصر احلجري أو عصر احلجارة: "بالغة
واحلال هو أننا هنا مقتنعون بأنه يجب حتضير ." مهمة مستحيلة.. بأي ثمن

أما إجناز املهمة املستحيلة فال يعني سوى . مرحلة ما بعد االنتفاضة
  .تقويض فرص املستقبل

 –وقبل أن يغادر . سرائيلي، واكتملت الدورةانتهى زمن العسكري اإل
آخر نفسه أمام  العمليات وهو نقيب طضابوجد  –أي يف اليوم األخير ملهمته 

كيف يوقفها؟ ربما عبر حمرضها، . تظاهرة ضخمة يف خميم العمري
وحمرضها هو وال ريب ذلك الشبح الطويل املقنّع بقناع أبيض ويلبس سرواالً 

احملرض "اية مستهدفاً ما فوق ركبتيه، فيقع فيصوب عليه بعن. أبيض
  .أرضاً من دون صراخ" املقنّع

لكنه كان فتاة يف الثالثة عشرة، هي ناهل طوشي التي قضت نحبها 
  .بعد ذلك بأسبوع يف مستشفى املقاصد يف القدس

الفلسطيني،  أما زمن. الدائريالعسكري اإلسرائيلي،  انتهى زمن
النتهاء يبدأ زمن النقيب التايل والكتيبة وعند نقطة ا. ومتواصل رفمستم

  .٢٥٢التالية، وتبدأ احللقة التالية ويبدأ العد من رقم 

  نصير مروة
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