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* أنطوان شلحت- محّرر ملحق »املشهد اإلسرائيلي« في املركز الفلسطيني للدراسات 

اإلسرائيلية- مدار. عالء حليحـل- كاتب ومسرحي فلسطيني مقيم في عكا.

مدخل
ج��رت ال��ع��ادة، ف��ي ك��ل م��رة تشن إس��رائ��ي��ل خاللها ح��رًب��ا على 
منها،  موقًفا  العبريون  األدب���اء  يعلن  أن  ال��ع��رب،  أو  الفلسطينيني 
اإلسرائيلية  الذهنية  ُعرف  الكلمة" في  باعتبارهم "حراس شرف 
وجه  على  األخ��ي��رة،  العقود  في  العام  ال��رأي  أنظار  وتتجه  العامة. 
ب� "الترويك�ا" األدبية اإلسرائيلية  إلى ما بات يعرف  التخصيص، 
واملؤلفة من أبرز ثالثة كتاب، وفًقا ألحكام املؤسسة األدبية العبرية، 

وهم عاموس عوز وأ. ب. يهوشواع ودافيد غروسمان.
ونشير بداية إلى أنه في إبان حرب لبنان الثانية، في صيف 2006، 
مثالً، حتركت هذه "التروي�كا" مًعا وعممت، في يوم 6 آب من ذلك 
العام، أي بعد مرور أكثر من ثالثة أسابيع على اندالع احلرب، نداء 

من خالل صحيفة "هآرتس" دعت فيه إلى أن توافق حكومة إيهود 
أوملرت على "اتفاق متبادل لوقف إطالق النار".

وجاء في ذلك النداء ما ترجمته احلرفية التالية: 
"استوجبت عدوانية منظمة حزب الله أن تقوم إسرائيل بعملية 
عسكرية واسعة النطاق للدفاع عن نفسها، سواء أضد هذه املنظمة 
ذاتها أو ضد السلطة اللبنانية، التي تقّدم احلماية والدعم الكاملني 

لهذه املنظمة اإلجرامية، التي تؤيد إبادة إسرائيل.
"إن هذه العملية العسكرية عادلة ومبّررة في نظرنا من الناحية 
األخالقية، وهي تالئم الشرعية الدولية بشأن الدفاع عن النفس في 
أثناء هذه  أنه جرى، في  الرغم من  وجه عدوانية دولة عدو. وعلى 
هدفها  فإن  العدو  دول��ة  سكان  من  كثيرين  مبدنيني  امل��ّس  العملية، 
الله التي  لم يكن بتاًتا قتل املدنيني ملجّرد ذلك، خالًفا ملنظمة حزب 
عمدت، في ظّل حماية السلطة اللبنانية لها، إلى إطالق آالف القذائف 

أنطـوان شلحـت
وعـالء حليحــل )*(

النخب الثقافية واألدبية في إسرائيل-
"القوة الناعمة" املكملة لـ "القوة الصلبة"!

]احلـرب على غــزة كمثـال[

محور الحرب على غزة
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املدنيني،  عشرات  قتل  وإل��ى  إسرائيل  في  بلدات  على  والصواريخ 
يهوًدا وعرًبا على حد سواء.

على  املوافقة  إل��ى  احلكومة  ندعو  احل��رب  من  املرحلة  ه��ذه  "ف��ي 
االفتراض بأن  النار. وذلك من منطلق  اتفاق متبادل لوقف إطالق 
قد حتققت، وال  العسكرية  العملية  لهذه  واملمكنة  املعقولة  األهداف 
مبّرر للتسبب في معاناة وسفك دماء إضافية للطرفني من أجل أهداف 
ليست ممكنة وال تستحق هذه املعاناة. ال حق للشعب اللبناني في 
املطالبة باحترام سيادته إذا ما تلكأ في بسط مسؤوليته الكاملة على 
جميع مواطنيه وعلى جميع أراضيه. إن إصرار إسرائيل على الدفاع 
بحزم عن حدودها ومواطنيها مت توضيحه كفاية بحسب رأينا إلى 
الشعب اللبناني، ولذا ال حاجة إلى زيادة آالمه وآالمنا أكثر فأكثر. 
ومع كل تأييدنا املبدئي للعملية العسكرية اإلسرائيلية، فإننا ندعو 

إلى املوافقة الفورية على وقف متبادل إلطالق النار".
شنها  ]ج��رى  غزة  على  اإلسرائيلية  احل��رب  فإن  يبدو  ما  وعلى 
الفترة بني 2008/12/27- 2009/1/17 حتت مسمى  خالل 
أضالع  بني  جتمع  أن  في  تفلح  لم  املصبوب"[  الرصاص  "عملية 
يتلكأ في نشر  لم  منهم  أن كالً  غير  أخ��رى،  "الترويك�ا" مرة  هذه 

موقفه على حدة. 
كان البادئ غروسمان، الذي قتل جنله األصغر في آخر أيام حرب 
لبنان الثانية، وذلك بواسطة مقال ظهر في صحيفة "هآرتس" يوم 
30 كانون األول 2008. وتاله عوز مبقال في صحيفة "يديعوت 
يهوشواع  ث��م  وم��ن   .2008 األول  ك��ان��ون   31 ي��وم  أح��رون��وت" 
مبقال في صحيفة "معاريف" يوم 6 كانون الثاني 2009. كما أن 

غروسمان ويهوشواع نشرا مقالني آخرين في فترة الحقة.
لكن على الرغم من هذه "الُفرقة"، التي لم نتعثر بأسبابها احلقيقية 
الرئيسة ظلت  املفارقة  فإن  املقال،  مهًما في هذا  وال تشكل شاغالً 
ومعظم  الثالثة  املواقف  امل��ق��االت/  بني  االلتقاء  مساحة  في  كامنة 
مقاالت األدباء اإلسرائيليني اآلخرين سواهم. ومن ناحية أخرى هناك 
وحدة في رؤية الهدف املرغوب إسرائيليًا. ثمة اختالف لكنه شكلّي، 
ال ميس اجلذور احلقيقية للموقف اإلسرائيلي التقليدي إزاء اإلنسان 
الفلسطيني. أّما البديل الذي يطرح تغييرا جذريا حملتوى العالقات بني 
الطرفني، وقد يكون إيذاًنا بحدوث اختراق معني، فقد ظّل من نصيب 
فئات قليلة من األدباء اإلسرائيليني اليهود، ليست مؤثرة في املشهد 
الثقافي العام، على الرغم من رصانة خطابها، وعلى الرغم من كونه 

من ناحية منطقية األكثر مدعاة للتعاطف والتماه�ي.

يهدف هذا املقال، أساًسا، إلى دراسة مواقف األدباء اإلسرائيليني 
إزاء احلرب اإلسرائيلية على غزة. وقد ركزنا على مواقف شّفت عنها 
أثناء  في  املختلفة  اإلسرائيلية  اإلع��الم  وسائل  في  ظهرت  مقاالت 
وصريح  حاّد  نحو  على  يبنّي،  وهو  وجيزة.  بفترة  وبعدها  احلرب 
أي���دوا، في معظمهم، تلك احل��رب فور  وص��اف، أن ه��ؤالء األدب�����اء 
اإلعالن عن شنها، بحجة عامة فحواها أنها "حرب عادلة ومبررة" 
تتخذ من شعار "الدفاع عن النفس" املألوف ذريعة لها، باعتبار ذلك 
حقا ال ُبّد أن حتظى إسرائيل به، على غرار سائر الدول في العالم، 
إثر تعرضها إلطالق الصواريخ والقذائف من قطاع غزة على  في 
بلداتها اجلنوبية. غير أن تأييد احلرب وإبداء احلماسة لها لم يعّمرا 
طويالً، حتى لدى األدباء الذين لم يبهظهم شنها مطلًقا. وسرعان ما 
انطلقت دعوات من أجل إيقافها. وعلى الرغم من ذلك فإن مبررات 
تلك الدعوات لم تستند إلى مبادئ أو مقوالت حتيل إلى قيم إنسانية 
مسلمات  إل��ى  حتيل  عكرة  أفكار  نبع  من  نهلت  وإمن��ا  عامة،  عاملية 
صهيونية راسخة تغلب عليها عادة سمة الصنمية. وقد وقفت في 
صلب هذه األفكار، مثالً، فكرة "تلقني الفلسطينيني درًسا"، وفكرة 
أخرى فحواها "حتمية استعمال القوة"، وفكرة ثالثة مؤداها "أن 

العرب على وجه العموم ال يفهمون إال لغة القوة".
إن الصورة العامة، التي ترتسم لألدباء اإلسرائيليني في العالم، 
هي أنهم "كتيبة أمامية" في ما يسمى ب� "معسكر أنصار السالم". 
وفي كل مكان من العالم يعارض "أنصار السالم" استعمال القوة، 
بصورة حازمة ال تقبل التأويل. أّما في إسرائيل فقد بات استعمال 
"أنصار  ل��دى  حتى  حتميًا  أم��ًرا  وال��ع��رب  الفلسطينيني  ضد  القوة 
السالم"، مبن فيهم األدب�اء. وقد أبانت احلرب على غزة، كما احلرب 
على لبنان، أن اإلسرائيليني في غالبيتهم الساحقة أصبحوا أسرى 
الفلسطينيون  أن يذوق  ُبّد من  أنه ال  "إجماع قومي جديد" مفاده 
هناك  يبقى  لكن  ودائًما.  أوالً  احلديدية،  اإلسرائيلية  القبضة  بأس 
فارق طفيف هو أن "املعتدلني" من بينهم، أي "أنصار السالم"، 
يؤمنون بوجوب أن يترافق ذلك مع شعارات آسرة من قبيل "دولتني 
للشعبني" و"التطلع إلى السالم" و"ترجيح املفاوضات السلمية"، 
في حني أن "املتطرفني" من بينهم، أي "مناهضي السالم"، يؤمنون 
أن هذه الشعارات من شأنها أن توهن إسرائيل، عالوة على كونها 
مشعوذة، ولذا ميتنعون من إطالقها بالشكل األعمى أو غير احملسوب 

الذي يطلقه "املعتدلون".   
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"القوة الناعمة"
في مقالته "القوة واالستراتيجيا بعد العراق" الصادرة في مجلة 
"عالقات دولية" )Foreign Affairs( تناول الباحث والسياسي 
جتليات  ك��إح��دى  الناعمة،  ال��ق��وة  مفهوم  ن��اي  ج��وزي��ف  األم��ي��رك��ي 
السياسات األميركية العاملية في مرحلة ما بعد احلرب العاملية الثانية. 
وقد أكد في هذا السياق أّن "القوة الناعمة" هي املمارسات املكملة 
وأحياًنا البديلة ملا أسماه "القوة الصلبة" أو "اخلشنة". والتعريف 
كما ورد عنده: "القوة الناعمة هي في جوهرها قدرة أمة معينة على 
التأثير في أمم أخرى وتوجيه خياراتها العامة، وذلك استناًدا إلى 
جاذبية نظامها االجتماعي والثقافي ومنظومة قيمها ومؤسساتها 

بدال من االعتماد على اإلكراه أو التهديد". )1(
تقوم في  التي  ه��ذه اجلاذبية،  اإلمكان نشر  أّن��ه في  ن��اي  وي��رى 
الشعبية  كالثقافة  شتى،  طرق  خالل  من  الناعمة"،  "القوة  أساس 
والدبلوماسية اخلاصة والعامة واملنظمات الدولية ومجمل الشركات 

واملؤسسات التجارية العاملة.
دولة  ألي��ة  الناعمة"  "القوة  وتأثير  فاعلية  بحصر  ن��اي  ويقوم 
من الدول الكبرى في ثالثة عناصر أساسية: الثقافة العامة، القيم 
السياسية والسياسة اخلارجية املنتهجة. إنها القدرة على االحتواء 
اخلفّي واجلذب اللنّي، بحيث يرغب اآلخرون في فعل ما ترغب القوة 
املهيمنة فيه، من دون حاجة إلى استخدام القوة، أو مبا يغني أصال عن 

استخدام سياسة العصا واجلزرة، كما يقول الباحث األميركي. )2(
وعلى صلة بسياق الصراع العربي- اإلسرائيلي يتعني أن نالحظ 
أن الواليات املتحدة عملت على تطوير "القوة الناعمة" إلى منظومة 
محاور بارزة وثابتة، قّسمت العالم العربي واإلسالمي، فعليًا، إلى 
محورين أساسيني: محور "املعتدلني" ومحور "املماَنَعة". كما ال 
الصعد  على  منطقتنا  في  الفتة  كقوة  إسرائيل،  أن  مالحظة  من  ُبّد 
العسكرية والثقافية واالقتصادية، سرعان ما تبنت هذه املنظومة، بل 
ونكاد نقول عملت على تطويرها وترقيتها إلى ما هو أبعد من الطرح 
النظري األصلي الذي أتى ناي به، إلى ناحية ممارسة القوة الناعمة 

والقوة الصلبة في اآلن ذاته!
فإسرائيل جنحت، ولبالغ األسف، في تثبيت واقع مخادع يقوم 
على بيع صورة دميقراطية ومنفتحة وليبرالية- غربية لها في العالم 
)الغربي باألساس(، وفي الوقت نفسه ظلت متارس وضعية احتالل 
اثنني وأربعني عاًما، وهي وضعي�ة تتطور مبرور  آخر منذ  لشعب 
الوقت إلى أبرتهايد فعلي على األرض، إلى جانب التمييز العنصري 

البنيوي ضد األقلية العربية الفلسطينية فيها.
 إًذن: القوة الصلبة في محاولة إخضاع الطرف الغرمي )حمالت 
مصادرة  بيوت،  هدم  وسجن،  أسر  اغتياالت،  ح��روب،  عسكرية، 
أراٍض... الخ(. ومن جهة أخرى: القوة الناعمة التي تهدف إلى تكريس 
صورة مغايرة عنها جتاه العالم، وأيًضا ومبا ال يقل أهمية- جتاه 
قباطنة  يأخذه  الذي  اإلسرائيلي-  الداخلي  العام  والرأي  مواطنيها 
إسرائيل الرسمية في االعتب�ار، وينقاد بدوره وراءهم انقياًدا شبه 

تاّم. )3(
هذا هو احملور األساس الذي سيشغلنا في هذا املقال: كيف تقوم 
النخب الثقافية واألدبية في إسرائيل مبمارسة دور "القوة الناعمة" 
االعتداءات  غمرة  في  اخل��ارج،  وإزاء  اإلسرائيلي  العام  ال��رأي  إزاء 
اإلسرائيلية على الفلسطينيني أو على لبنان، من خالل جتنيد الرأي 
وثقافة"  فكر  "رج��ال  طرف  من  املمارسات  شرعنة  عبر  أو  العام 
وذلك  اإلسرائيلي؟.  املجتمع  في  بها  ُيستهان  ال  مرجعية  يشكلون 
في سبيل أن نطرح السؤال: هل باتت هذه النخب تندرج في نطاق 
عناصر "القوة الناعمة" التي تشكل عامالً مكمالً أو بديالً ل� "القوة 
الصلبة"؟ وثمة هدف آخر يتغيّا هذا املقال أن يكشف عنه، أو أن يوسع 
دائرة الضوء من حوله، هو ارتباط ممارسات هذه النخبة باملبادئ 
األصلية، التي تتحكم باملمارسات الصهيونية إزاء اإلنسان العربي 
محاولة  أخرى  وبكلمات  خصوًصا.  الفلسطيني  واإلنسان  عموًما 
تأصيلها من خالل رّده�ا إلى أصولها احلقيقية، التي ال تزال حاضرة 

بقوة في الوقت الراهن.

عن "مبدأ" طمس الرواية الفلسطينية
إن الدارس أو املتتبع للعالقة بني أهل الفكر واألدب العبريني وبني 
الرأي العام اليهودي واإلسرائيلي )قبل إقامة دولة إسرائيل وبعدها( 
بإمكانه أن يلحظ بسهولة وُيسر أن هناك عملية طمس ممنهجة ميّزت 
األدب العبري وُكتابه إزاء اإلنسان الفلسطيني والعربي، وباألساس 

أهداف مدنية دمرتها احلرب على غزة.
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إزاء الرواية الفلسطينية. فمنذ األيام األولى لالستيطان الصهيوني 
األدب  ثبّت  التاسع عشر،  القرن  نهاية  التاريخية، في  في فلسطني 
العبري ورموزه العربي والفلسطيني كإنسان بال معالم، يقوم ويحيا 
ويتواجد في احليز "الرعوي"، شبه البربري، الفالحي، كخطر أمني 

أو إستراتيجي على االستيطان وتوسعه في "أرض امليعاد". 
وقد تقّصى الباحث اإلسرائيلي يوحاي أوبنهامي�ر هذه العملية منذ 
بدايتها وحتى يومنا هذا، في سياق دراسة تعتبر األحدث في هذا 

الشأن، علًما بأن هناك دراسات أخرى ليست أقل أهمية منها.
إن االستخالصات التي توصل إليها أوبنهامي�ر في هذا الصدد ال 
حتتاج إلى شرح أو تعقيب، ومؤداها ما يلي: "لم تظهر روايتا النكبة 
أو النكسة بتاًتا في األدب العبري، كما لم ُتكتب أية قصة مدنية ]أي 
خارج السياق العسكري الصدامي- أ. ش وع. ح[ تتناول حيوات 
التماّس  عن  ذهنّي  وباألساس  جغرافي  مبعد  في  جتري  للعرب... 
القومي". ويزيد: "املشتكي هو املتضرر وميلك األدوات إلثبات هذا. 
ولكنه يتحول إلى ضحية عندما يفقد هذه األدوات... ويصبح عرض 

الغنب الذي حلق به غير ممكن". 
وميضي أوبنهامير في استخالصه النهائي ليقول: "األدباء اليهود 
الكاتب  يفعل  كما  واللجوء  الطرد  عن  الكتابة  عموًما  يستصعبون 
التجربة من قبل، بل ألّن كتابتهم  العربي، ال ألنهم لم ميروا بهذه 
بالعبرية مصوغة في قلب الرواية اإلسرائيلية القومية بطابعها. إن 
أمر  الرواية اإلسرائيلية هو  العرب من وجهة نظر تشذ عن  متثيل 

محدود جًدا". )4( 
هذا هو، بإيجاز شديد، ما فعله األدب العبري )إلى جانب وسائل 
تعبير أخرى( بالفلسطيني: جتريده من أية إمكانية للتعبير عن آالمه، 
عن روايته، عّما حلق به، عن طريق تسطيحه وموضعته في هامش 

اإلبداع واملبدعني، إال مبا يخدم الغايات الصهيونية.
أورن  ه��و  آخ���ر،  إسرائيلي  ب��اح��ث  كتب  غ��زة  على  احل���رب  عقب 
يفتاحئيل، أنه إذا ما جنحنا في تأمل األحداث العنيفة من خلف ركام 
الدمار املريع وسحب الدخان وأشالء اجلثث وبقع الدماء وصرخات 

األطفال، فسنتمكن من فهم هذه احلرب على أنها استمرار للمشروع 
ووحشيًا  متشدًدا  هدًفا  تبنى  الذي  اإلسرائيلي  اإلقليمي  والسلوك 
الكامل  التاريخ  محو  أي  الفلسطيني،   ال��زم��ن  إس��ك��ات  ف��ي  يتمثل 
لهذه البالد. وغني عن القول إن إسكات التاريخ يشكل أيضاً محًوا 
احلقوق  تلك  الكاملة،  السياسية  احلقوق  ومعه  الفلسطيني  للمكان 
الغزو  فإن  وعليه  إسرائيل.  من  مبن�ة  ال  مشروعيتها  بحق  القائمة 
الصواريخ،  لوقف  عملية  فقط  ليس  هو  لغزة  احلالي  اإلسرائيلي 
أو مسعى لتلميع شخصيات سياسية متهيداً لالنتخابات العامة أو 
محاولة لترميم الردع اإلسرائيلي. الغزو ليس فقط محاولة أخرى 
"لفرض النظام" لدى آخرين وإسقاط حكومة "حماس" املنتخبة، 
وليس مسعى إمبريالياً )إسرائيليا- أميركيا( للسيطرة  على حيز 
هو  احلالي  الغزو  إن  العنف.   من  متصاعدة  مبستويات  إسالمي 
هذه األمور كلها بطبيعة احلال، ولكنه أيضاً استمرار إلستراتيجيا 
مديدة األعوام من إنكار ومحو وشطب أي ذكر لتاريخ هذا املكان في 
العصور األخيرة.  ومشروع احملو هذا ينخرط فيه اجلميع تقريباً: 
السياسيون والفنانون ووسائل اإلعالم والباحثون في اجلامعات 

واملثقفون اإلسرائيليون. )5(
ما نوّد التأكيد عليه هو أّن كتابات رموز األدب اإلسرائيلي املعاصر 
خالل احلرب األخيرة على غزة هي ذات جذور ضاربة في التاريخ 
ونابعة، منذ أكثر من مئة عام، من نزع الشرعية عن العربي وتقليصه 
لنشوء إسرائيل، ثم سعت  التي مهدت  العبرية  الكتابة  ضمن حيّز 
من أجل تعزيز "متيزها احلضاري" في مقابل "الشرق البربري" 
املتمثل في الشخصيات العربية التي وردت في الغالبية الساحقة من 

األدب اإلسرائيلي املعاصر.

"منطق" تبرير "احلرب الدفاعية"!
خالل  ب���ارزون  إسرائيليون  كتاب  نشره  ما  وحتليل  تتبع  ل��دى 
التوقف مليًا عند نصوصهم عبر  احلرب األخيرة على غزة، يجدر 

اختبارها وتشريحها من خالل بعض احملاور األساسية، وهي:

ما نوّد التأكيد عليه هو أّن كتابات رموز األدب اإلسرائيلي املعاصر خالل 
احلرب األخيرة على غزة هي ذات جذور ضاربة في التاريخ ونابعة، منذ أكثر 
من مئة عام، من نزع الشرعية عن العربي وتقليصه ضمن حّيز الكتابة العبرية 
التي مهدت لنشوء إسرائيل، ثم سعت من أجل تعزيز »متيزها احلضاري« في 
مقابل »الشرق البربري« املتمثل في الشخصيات العربية التي وردت في الغالبية 

الساحقة من األدب اإلسرائيلي املعاصر.
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اإلنساني«،  »اليساري  غروسمان،  يتولى  بساطة،  وبكل  هكذا، 
مهمة التهديد والتلويح بالرّد إذا لم يرتدع »اآلخر«، الفلسطيني، 
كما يجب أن يفهم من الوعيد املضمن: »سنرد«، يكتب غروسمان، 
بضمير اجلماعة، من خالل تبني وحدة حال جماعية ال فارق فيها 
بني العسكر واملدنيني، بني احمللل »األخالقي« وبني الضاغط على 

الزناد.
وفي حمأة تبنيه املنظور العسكري اإلسرائيلي، ال يتردد غروسمان 
يوم  »حتى  بــاراك:  إيهود  اإلسرائيلي،  الدفاع  لوزير  املديح  كيل  في 
بروية  العسكرية-  بــاراك  إيهود  بقيادة  إسرائيل-  تصرفت  السبت 
اآلن في  الروية  أن ال تفقد هذه  وهــدوء مثيرين لالنطباع. عليها 

معمعان املعركة.

أيد احلرب كما لو أنها حرب دفاعية، كأحد ثوابت   1. معظمهم 
الفكر الصهيوني؛

2. احلرب جاءت لتلقني العرب درًسا أو كرّدة فعل شرعية على 
ممارسات الفلسطينيني، من دون استحضار وتثبيت السياقني الفعلي 
والتاريخي لها- تبديل احتالل غزة باحتالل كولونيالي جديد يتميز 
وتأسيس  والتنقل  املعابر  خالل  من  قرب  وعن  بعد  عن  بالسيطرة 

سجن كبير في القطاع؛
3. الوعي املؤجل، وهو ما مييز املجتمع اإلسرائيلي ونخبه الثقافية 

في أية مواجهة عسكرية. 
دافيد  اإلسرائيلي  للكاتب  مقالني  بداية  نتناول  السياق  هذا  في 

غروسمان، املعدود على "اليسار الصهيوني". 
ففي مقاله األول، املنشور بتاريخ 30 كانون األول 2008، يؤكد 
غروسمان مسألة "الرّد الشرعي العنيف"، مبرًرا إياه، وفي الوقت 
ذاته مقدًما النصائح إلى قباطنة احلرب في إسرائيل، بشأن اخلطوات 
القادمة: "اآلن، بعد الضربة القاسية التي أحلقتها إسرائيل بقطاع 
غزة، من احملبذ أن نتوقف، وأن نتوجه إلى قيادات حماس ونقول لهم: 
حتى يوم السبت ]املقصود يوم 27 كانون األول 2008، موعد بدء 
احلرب[ كبحت إسرائيل نفسها أمام إطالق آالف صواريخ القسام 
من قطاع غزة. اآلن أنتم تدركون مبلغ القسوة التي ميكن أن تبلغها 

ردة فعلها". )6(
يتبع  عسكري  ناصح  إل��ى  واملثقف  الكاتب  حت��ول  مجرى  وف��ي 
التبريرات واألفكار "العملية واملنطقية"، بدال من البوصلة األخالقية 
التي من املفترض أن متيز الكتابة "األدبية" أو "اخلالقة"، يستعرض 
غروسمان تصوره العملي: "وكي ال نزيد من القتل والدمار نحن 
ننوي وقف النار بشكل أحادي اجلانب في غضون الساعات الثماني 

إسرائيل  باجتاه  النار  إط��الق  واصلتم  لو  حتى  املقبلة.  واألربعني 
فإننا لن نرّد باستئناف القتال. سنكتم غيظنا، كما فعلنا طيلة الفترة 
إلى  والبعيدة،  القريبة  الشأن،  ذات  ال��دول  ندعو  نحن  األخ��ي��رة... 
التوسط بيننا وبينكم كي نثبّت الهدوء مجدًدا. إذا توقفت النيران من 
طرفكم فإننا لن جنددها. وفي حال واصلتم إطالق النار بينما نحن 
مسيطرون على أنفسنا- فإننا سنرد على هذا في نهاية الساعات ال� 
48، ولكن حتى عندها سنترك الباب مفتوًحا للتفاوض على جتديد 

الهدوء وحتى لتحقيق اتفاق عام وأوسع". )7(
اإلنساني"،  يتولى غروسمان، "اليساري  هكذا، وبكل بساطة، 
الفلسطيني،  يرتدع "اآلخر"،  لم  إذا  بالرّد  والتلويح  التهديد  مهمة 
كما يجب أن يفهم من الوعيد املضمن: "سنرد"، يكتب غروسمان، 
بضمير اجلماعة، من خالل تبني وحدة حال جماعية ال فارق فيها 
بني العسكر واملدنيني، بني احمللل "األخالقي" وبني الضاغط على 

الزناد.
وفي حمأة تبنيه املنظور العسكري اإلسرائيلي، ال يتردد غروسمان 
في كيل املديح لوزير الدفاع اإلسرائيلي، إيهود باراك: "حتى يوم 
السبت تصرفت إسرائيل- بقيادة إيهود باراك العسكرية- بروية 
في  اآلن  ال��روي��ة  ه��ذه  تفقد  ال  أن  عليها  لالنطباع.  مثيرين  وه��دوء 
معمعان املعركة. علينا أال ننسى ولو للحظة واحدة أّن سكان قطاع 
غزة سيظلون جيرانا قريبني لنا، وعاجال أم آجال سنرغب في التوصل 

إلى عالقات جيرة طيبة معهم". )8( 
عن أية روية وهدوء يتحدث غروسمان، في الوقت الذي أعلن فيه 
قباطنة إسرائيل، العسكريون منهم والسياسيون، أّن "صاحب البيت 
قد ُجّن"؟. لقد صبّت إسرائيل جام قوتها املدمرة على واحدة من أكثر 
املناطق ازدحاًما بالسكان في العالم كي "تستعيد قوة الردع"، متعللة 



57

بأّن مقاتلي "حماس" يختبئون بني املدنيني، وكأّن هناك ساحة وغى 
أخرى غير شوارع غزة وأزقتها. من املثير حًقا أن نرى كيف ينبري 
أحد رموز "السالم واليسار" في إسرائيل لينفي تهمة اعترف بها 
غيره، وبفخر، حني يلصق نعت "الهدوء والروية" بحملة مجنونة 

فاخر قادتها بأنهم فقدوا صوابهم فيها.
اإلسرائيلي  العسكري  ال���رّد  شرعنة  ف��ي  غ��روس��م��ان  ويستمر 
تتخطى  متى  باستمرار  تفحص  ب��أن  ملزمة  "إسرائيل  الساحق: 
القوة التي تستخدمها حدود الرد الشرعي والناجع، والتي تهدف 
التهدئة، وأن تتيقن من اللحظة التي  إلى الردع واستعادة وضعية 

تقع فيها أسيرة لدوامة العنف العادية". )9( 
وبني هذا وذاك، يكتب غروسمان بازدواجية مريبة، تكاد تكون 
فصامية: "ولذلك يجب التوقف. وقف إطالق النار. محاولة العمل 
ملرة واحدة خالفا لغريزة الرد العادية. وخالفا للمنطق الفتاك اخلاص 
باالستبداد وديناميكية التصعيد. إن فرصة استئناف إطالق النار 
ستكون متاحة دائًما. فاحلرب، كما قال إيهود باراك قبل أسبوعني، 
لن تهرب. كما أّن الدعم الدولي إلسرائيل لن مُيّس بل سيتعاظم إذا 
ما اتبعنا كبح الذات املوزون وإذا ما دعونا املجتمع الدولي، والعربي، 
"خالًفا  العمل  إلى  يدعو  غروسمان   )10( والوساطة."  التدخل  إلى 
الرد  أّن  يعتقد  جعلته  التي  ذاتها  الغريزة  العادية"،  ال��رد  لغريزة 
اإلسرائيلي حتى 30 كانون األول 2008 كان "شرعيًا" ويتصف 

بالهدوء والروية. )11(
ب��ع��د واح����د وع��ش��ري��ن ي���وًم���ا ن��ش��ر غ��روس��م��ان م��ق��اال آخ���ر في 
لتبيان  تتكرر،  ال  وتكاد  فورية  فرصة  للمتابع  يوفر  "ه��آرت��س"، 
والسياسية  الثقافية  النخب  متيز  التي  املؤجل"  "الوعي  منظومة 
والرعونة  التحريض  موجة  خضم  "في  يكتب:  فهو  إسرائيل.  في 
أّن  نتذكر  أن  املفيد  من  سيكون  اآلن،  البالد  جتتاح  التي  القوموية 
احلملة األخيرة في غزة، في نهاية املطاف، ليست إال محطة أخرى 
في درب مألى بالنار والعنف والكراهية، تفوز فيها مرة وتخسر 
مرة، إال أّن الدرب نفسها تفضي في النهاية إلى الضياع. وإلى جانب 
الرضا من إصالح األعطاب اخلاصة بحرب لبنان الثانية، من احملبذ 
أن نصغي إلى الصوت القائل بأّن إجنازات اجليش اإلسرائيلي في 
مقابل حماس ليست دليال حاسًما على أّن إسرائيل كانت على حق 
عند خروجها إلى هذه احلملة الواسعة، وبالتأكيد فإنها ال تبرر الشكل 
الذي عملت فيه ]إسرائيل[. ما تفعله هذه اإلجنازات فقط هو أنها تؤكد 
أقوى من حماس كثيًرا، وفي حاالت  أّن إسرائيل، وببساطة،  على 

معينة ميكنها أن تكون صلبة وقاسية جًدا، بطريقتها. عندما تنتهي 
احلملة نهائيًا، وبعد أن يتضح حجم الدمار والقتل، إلى أن تنتصر، 
ولبرهة، على أجهزة النفي والتبرير املتطورة التي تعمل في إسرائيل 
اآلن، ميكن عندها أن تتأكد عبرة ما في الوعي اإلسرائيلي أيًضا. قد 
نفهم أخيًرا أّن أمًرا عميًقا وأساسيًا في مسلكياتنا في املنطقة، منذ 
وقت طويل، هو مخطوء وغير أخالقي وغير ذكي، وباألساس- أنه 

يقوم بنفسه بتغذية النار التي تبتلعنا، مرة بعد أخرى". )12(
هكذا على حني غرة، ينتقل غروسمان من دور املشجع والناصح 
واملقيم املوضوعي للحملة كرّد فعل شرعي، إلى احلديث عن "أمر 
عميق وأساس" وعن أنه "مخطوء وغير أخالقي". هذه لهجة مختلفة 
متاًما عن املقال السابق، الذي اتسم ب� "موضوعية وعملية" يتميز 
بها عادة احملللون العسكريون اإلسرائيليون، وهم يحاولون التغطية 

على املسلكيات اإلسرائيلية.
وإم��ع��اًن��ا ف��ي ال��ت��وج��ه اجل��دي��د ل��ق��راءة ص���ورة ال��وض��ع، يناقض 
غروسمان نفسه ثانية: "من الواضح أنه ال يجب إعفاء الفلسطينيني 
من املسؤولية عن أخطائهم وجرائمهم. إن مثل هذا التعامل يحمل 
بالغني  غير  أن��اس  وكأنهم  عليهم،  واستعالًء  استخفاًفا  طياته  في 
أفعالهم  ع��ن  املسؤولية  ويتحملون  مستقلة  أف��ك��اًرا  يحملون  وال 
في  ]امل��زدوج��ان  "اختنقوا"  غزة  سكان  أّن  صحيح  واخفاقاتهم. 
كانت  أخ��رى  طرًقا  أّن  إال  إسرائيل،  بيدي  ن��واٍح  ع��دة  من  األص��ل[ 
متاحة أمامهم لالحتجاج والتحاور والتعبير عن ضائقتهم الصعبة، 
عدا عن إطالق آالف الصواريخ باجتاه األبرياء في إسرائيل. يجب 
الفلسطينيني بتسامح، وكأّن األمر  أال ننسى هذا. ويجب أال نعفي 
مفروغ ضمنًا، بأنهم حني يتواجدون في ضائقة فإّن الطريق شبه 

األوتوماتيكية في ردهم هي طريق العنف". )13(
من جهة يطلب غروسمان عدم االستعالء على الفلسطينيني، إال 

غزة: بصمات احلرب اإلسرائيلية.
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أنه من جهة أخرى ال يقاوم رغبته في إسداء النصح لهم، بضرورة 
إتباع وسائل احتجاج مغايرة، متناسيًا أنهم اتبعوها أعواًما طويلة 

سبقت املرحلة الراهنة وما زالوا يتبعونها. 
أكثر وضوًحا  الثاني،  املقال  يبدو غروسمان، في هذا  ذلك  ومع 
والوطنية  القومية  الهستيريا  حالة  تشخيص  في  األول  املقال  من 
فيها  سنحاول  أي���ام  "ستأتي  اإلس��رائ��ي��ل��ي:  املجتمع  م��ي��زت  ال��ت��ي 
لم  إذا  األي��ام  اليوم. كيف ستأتي هذه  التي نخلقها  تطبيب اجل��راح 
التي  األساسية  األداة  تكون  أن  ميكن  ال  العسكرية  قوتنا  أّن  نفهم 
نستعني بها لشق طريقنا هنا، في مقابل الشعوب العربية ومعها؟ 
كيف ستأتي هذه األيام إذا لم نتذّوت معنى املسؤولية، التي تلقيها 
ما  والراهن،  املاضي  في  واملصيرية،  املتشعبة  والروابط  العالقات 
واجلليل  غزة  وقطاع  الغربية  الضفة  في  الفلسطينيني  وبني  بيننا 
واملثلث، على كاهلنا؟ عندما تنجلي سحب الدخان امللونة التي صنعتها 
تصريحات السياسيني عن النصر اجلارف واحلاسم، عندما تتضح 
لنا اإلجنازات احلقيقية لهذه احلملة والهوة بينها وبني ما نحتاجه حقا 
في سبيل حياة سوية هنا، وعندما نقبل االعتراف بأّن دولة كاملة 
نّومت نفسها بلهفة وبأنها كانت في أمّس احلاجة إلى اإلميان بأّن 
غزة ستشفيها من مرض لبنان، عندها قد جنري حساًبا مع أولئك 
الذين يقومون، مرة بعد أخرى، بتهييج العجرفة وسكرة القوة لدى 
العرب  أّن  يقنعوننا  الذين  أولئك  العريض...  اإلسرائيلي  اجلمهور 
اللغة فقط  إليهم بهذه  أن نتحدث  القوة فقط، ولذلك يجب  يفهمون 
أمامنا،  )...( ما حدث في األسابيع األخيرة في قطاع غزة ينصب 
في إسرائيل، مرآة تعكس لنا وجًها كنا سنخافه أشد اخلوف لو أننا 
نظرنا إليه للحظة من اخلارج أو لو أننا رأيناه لدى شعب آخر: كنا 
سنفهم أّن النصر ليس نصًرا حقيقيًا وأّن احلرب في غزة لم جتلب 
لنا الشفاء حيث نحتاج إلى الدواء بشدة، بل قامت، فقط، بالكشف 
وبحدة عن أخطاء قيادتنا التراجيدية واملستمرة، وعن عمق الشرك 

الذي نتخبط فيه". )14(
إنه كما تالحظون غروسمان آخر، مختلف كليا عما سبق، وال بّد أنه 
صادق فيما يكتب. لكنه، كالعادة، وكغيره، يصل إلى هذه املسلمات 
بعد فوات األوان، بعد أن رغب في "حملة عسكرية قصيرة" فقط!. 
نضرب قليال ونتوقف، ثم نضرب ثانية إذا ما اقتضت احلاجة. إن 
أّن  الثاني هائل وكبير ويخال املرء  الفارق بني مقاله األول ومقاله 

االثنني لم يكتبهما الكاتب ذاته.
جتدر اإلشارة إلى أن املقال األول لغروسمان التقى هو ومقاالن 

آخران لكل من عوز ويهوشواع، تزامن نشرهما مع نشر مقاله بوقت 
قصير، كما أسلفنا، من حول العناوين الرئيسة اآلتية:

غزة،  في  األوض��اع  تدهور  عن  املسؤولون  هم  الفلسطينيني  أن 
فلوال قيامهم بإطالق الصواريخ على إسرائيل ملا كانت هناك حاجة 

إلى عملية عسكرية إطالًقا؛
الدعوة إلى أن تبادر إسرائيل إلى وقف إطالق النار، واالكتفاء مبا 
العسكرية اإلسرائيلية من قتل ودمار بغزة وأهلها  العملية  أحلقته 

خالل أيامها األولى؛
السعي إلى تسوية املشكلة مع حركة "حماس" سياسيًا. وقد زاد 
يهوشواع على ما قاله عوز وغروسمان في هذا الشأن بأنه ال مهرب 

من التحادث معها في نهاية املطاف.
كاتب�ًا  أيًضا  راودت  قصيرة"  عسكرية  "عملية  في  الرغبة  إن 
إسرائيليًا رابع�ًا هو مائير شاليف، الذي أكد أنه "كان من األفضل 
نطاق  في  غ��زة[  ]ضد  العسكرية  اإلسرائيلية  احلملة  حتديد  مت  لو 
عملية انتقامية. فلو أن إسرائيل فعلت ذلك ما كانت لتتخبط اآلن في 
كيفية إنهائها، وكانت حتول دون وضع شروط لذلك من قبل حركة 
هدف  ذات  تكون  أن  تقتضي  االنتقامية  العملية  طبيعة  إن  حماس. 

ونهاية واضحني كليًا". )15( 

"منطق" تبرير "استعمال القوة"!
في  طويلة  أعوام  ومنذ  ومبثابرة  يكتب  ليفي  غدعون  الصحافي 
صحيفة "هآرتس" عن معاناة الفلسطينيني القابعني حتت االحتالل، 
ترتبط  اإلسرائيلي  املجتمع  في  ب��ارزة  شخصية  إل��ى  حت��ول  حتى 

ارتباًطا وثيقا ب� "اآلخر"، الفلسطيني. 
في أثناء احلرب على غزة لم يتوقف ليفي عن الكتابة ضدها وعن 
آثارها، ما أثار حفيظة الكاتب اإلسرائيلي املعروف أ.ب. يهوشواع. 
وقد كتب هذا األخير مقاال في "هآرتس" بعنوان "رسالة مفتوحة 
إلى غدعون ليفي"، شرح له فيه ما يعتقد به بشأن احلرب وضرورتها 

.. خيام مجددًا..
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وبشأن تعامله مع الضحايا الفلسطينيني في غزة. 
تكون  أن  "الرسالة"  لهذه  ميكن  األنثروبولوجية  الناحية  من 
ملًفا أوالً ورمبا أساسيًا من أجل فهم نفسية "اليسار الصهيوني" 
اإلسرائيلي، وخصوًصا في أثناء املواجهات العسكرية بني إسرائيل 

وجوارها.  
يكتب يهوشواع موجًها كالمه إلى ليفي: "أحيانا حتضرني أفكار 
أو في إسرائيل،  امليتني في غزة  األطفال  بأنك ال حتزن على  ثقيلة 
بل على ضميرك الشخصي. فلو كنت تهتم حًقا باألطفال، أطفالنا 
تهدف  لم  التي  احلالية،  احلربية  العملية  ستفهم  لكنت  وأطفالهم، 
إلى اجتثاث حماس من غزة بل إلى جعلها تدرك، بالطريقة الوحيدة 
لألسف التي تؤثر عليها حاليا، أّن عليها أن توقف النار وأن تخّزن 
الصواريخ نهائيًا، وباألخص كي مُينع موت األطفال الفلسطينيني 

في مغامرة غير مجدية". )16( 
أبنائهم وأطفالهم، حتى  فالفلسطينيون مسؤولون عن قتل  إًذن 
في  م��رة  وألول  "واآلن،  ب��ك��رم:  إسرائيل  معهم  تصرفت  أن  بعد 
تاريخهم، حظي جزء من الفلسطينيني بقطعة أرض أولى، وآمل أنها 
ليست األخيرة، التي من املفترض بهم أن يديروا فيها حكًما كامالً 
ومستقالً. ولو شرعوا في البناء والتطوير واالهتمام بالسكان فإنهم 
كانوا سيثبتون للعالم أجمع، وخصوًصا لنا، بأّنه في حلظة انتهاء 
االحتالل فإنهم على استعداد للعيش بسالم مع جوارهم، أحراًرا، 
على  تنتفض  أن  مبكان  العبث  م��ن  أعمالهم.  ع��ن  مسؤولني  ولكن 
النسبة القائمة بني عدد القتلى الفلسطينيني واإلسرائيليني. ميكن أن 
نستنتج من أقوالك أنه في حال جنحوا في قتل مئة طفل إسرائيلي 
)فصواريخ القسام ضربت املدارس ورياض األطفال، وكانت هذه 
مئة  نقتل  أن  وقتها  لنا  املسموح  من  فسيكون  بالصدفة(،  خالية 
طفل فلسطيني. أي أّن القتل نفسه ال يقلقك، بقدر ما تقلقك املقارنة 
العددية بيننا وبينهم. وأنت، غدعون، الذي حتيا بني أفراد شعبك، 
أنت تعلم جيًدا أننا ال ننوي قتل األطفال الفلسطينيني كانتقام على 
قتل أطفالنا، إال أننا نحاول أن نحّث زعامتهم على وقف هذا االعتداء 

أيًضا لألسف بسبب  ُيقتلون  األطفال  أّن  األحمق والشرير، وتعلم 
اخللط التراجيدي واملتعمد بني مقاتلي حماس وبني املدنيني. فرجال 
حماس يطلقون النار منذ فك االرتباط ]عن غزة في العام 2005[ 
باجتاه املدنيني فقط. وحتى في هذه احلرب، أرى مصدوًما أّنهم ال 
يوجهون الصواريخ والقنابل باجتاه جتمعات اجليش بجانب احلدود 

بل صوب البلدات املدنية، مرة تلو أخرى". )17(
أن  محضة،  وإنسانية  أخ��الق��ي��ة  ل��دواف��ع  اإلم��ك��ان،  ف��ي  ك��ان  إذا 
نبدي قدًرا من التفهم لواقع أن إطالق الصواريخ الفلسطينية على 
املستوطنات اإلسرائيلية، يبه�ظ هذا األديب ويثير حفيظته، فال يجوز 
جتاهل االستعالء الكولونيالي الذي مييز يهوشواع في كتابته، والذي 
ينبئ به ادعاؤه أنه يعرف مصلحة الفلسطينيني أكثر مما يعرفون هم 

أنفسهم، وبأن احلملة تهدف إلى تلقني قيادة "حماس" درًسا. 
لكن دعونا نترك مساحة الرّد على ادعاءات يهوشواع إلى غدعون 
ليفي نفسه، الذي نشر بعد يومني من نشر مقال األول، مقاال عنوانه 
الكاتب  أيًضا،  "أنت  فيه:  جاء  يهوشواع"  ب.  أ.  على  مفتوح  "رد 
املقروء، وقعت ضحية للموجة العكرة التي تغرقنا اآلن، وهي موجة 
تعمي األبصار وُتسيّد الغباء وتغسل جميع األدمغة. أنت في الواقع 
اليوم، وبهذا تكون شريًكا  تبرر أفظع حرب شنتها إسرائيل حتى 
للخدعة التي تدعي أّن "االحتالل في غزة انتهى"، مثلما هي احلال 
مع تبرير القتل اجلماهيري بحجة أنهم "يستخدمون األطفال". أنت 
مُتاثل بني شعب عاجز بال دولة وجيش- فيه حركة أصولية حتارب 
بوسائل غير مشروعة من أجل هدف صادق، هو نهاية االحتالل- 
وبني دولة عظمى في املنطقة، ترى في نفسها دميقراطية وإنسانية، إال 
أنها اتضحت كدولة محتلة، وحشية وقاسية. كإسرائيلي ال ميكنني 

أن أدين قيادتهم وأيدينا ملطخة بهذا الدم كله")18(
ويضيف ليفي: سكان غزة لم يحظوا أبًدا ب� "قطعة أرض لهم"، 
ومصاحلنا،  حاجاتنا  أج��ل  م��ن  غ��زة  م��ن  خرجنا  لقد  ت��دع��ي.  كما 
وسجنّاهم فيها. عزلناهم عن العالم اخلارجي وعن الضفة الغربية 
احملتلة، ولم نسمح بقيام مطار أو ميناء. نحن نسيطر على السجل 

إذا كان في اإلمكان، لدوافع أخالقية وإنسانية محضة، أن نبدي قدًرا من 
التفهم لواقع أن إطالق الصواريخ الفلسطينية على املستوطنات اإلسرائيلية، 
يبهـظ هذا األديب ويثير حفيظته، فال يجوز جتاهل االستعالء الكولونيالي 
أنه يعرف مصلحة  ادعــاؤه  به  ينبئ  والــذي  كتابته،  الــذي مييز يهوشواع في 
الفلسطينيني أكثر مما يعرفون هم أنفسهم، وبأن احلملة تهدف إلى تلقني 

قيادة »حماس« درًسا. 
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على صلة بهذا املوقف الغرائبي انبرى كاتب آخر، هو يهونتان 
اإلسرائيلية،  السياسية  للمؤسسة  الشديد  بنقده  املعروف  غيفـن، 
من  أطنـان  »إلــقــاء  بـــ  إســرائــيــل  قيام  تــأديــة  مغبـة  مــن  »للتحذير« 
املواد املتفجرة على السلطة الفظة والعنيفة في غزة« إلى »جعلها 
)إسرائيل( شريكة حلركة حماس ضد الشعب الفلسطيني البائس 
والعاجز«، على الرغم من إعالنه أن احلرب في غزة لم تفاجئه مطلًقا 
»لكونها تعّبر عن الطريقة الوحيدة التي نتقن ممارستها، وهـي إحلـاق 

أكثر ما ميكن من األذى بالفلسطينيني«.

السكاني، والعملة عملتنا، ال جيش لهم بالطبع، وتسمي هذا "انتهى 
وحصاًرا  مقاطعة  وفرضنا  منهم  ال��رزق  منعنا  لقد  االح��ت��الل"؟. 
لعامني- وهذا ما تسميه "طرد االحتالل من أراضيهم"؟ االحتالل 
في غزة بّدل من صورته فقط، جدار بدال من مستوطنة، سجانون 

في اخلارج بدال من الداخل. )19(
وفيما يخص االفتراض اإلسرائيلي الضمني- بالنسبة لهم- أّن 
اجل��ي��ش اإلس��رائ��ي��ل��ي ه��و "أك��ث��ر اجل��ي��وش أخ��الق��ي��ة ف��ي ال��ع��ال��م"، 
يدعي  كما  بتاًتا،  األطفال  أو  باملدنيني  املّس  تتعمد  ال  إسرائيل  وأّن 
يهوشواع، يقول ليفي: "ال، أنا ال أعرف "جيًدا"، كما تقول، بأننا ال 
ننوي قتل األطفال. عندما تكتسح بدبابات ومدافع وطائرات منطقة 
مزدحمة كهذه، ال ميكن االمتناع من قتل األطفال. أنا أفهم أّن ضميرك 
الدعاية اإلسرائيلية، ولكن ضميري وضمير  نظيف، بفضل حجج 
النوايا.  على  ال  النتائج  على  نحكم  نحن  نظيف.  غير  العالم  غالبية 

والنتائج مذهلة للغاية". )20(
قال  كما  ب��ال��ق��وة"،  إال  يفهمون  "ال  ال��ق��وة.  منطق  أخ���رى،  م��رة 
يهوشواع. وهنا يرد ليفي على النحو التالي: "هذه احلرب في نظرك 
ُتعّد "الطريق الوحيدة التي تؤثر عليهم". وحتى لو جتاهلنا الطابع 
اإلستعالئي ملالحظتك، فإّننا نتوقع أكثر من هذا من كاتب مهم مثلك. 
كنت أتوقع من كاتب مهم أن يكون مطلعا على تاريخ نضاالت التحرر 
القومي: لم يحدث أن قضي عليها بالقوة )...( هم والعالم فهموا أمًرا 
واحًدا: أّن إسرائيل دولة عنيفة وخطرة، منفلتة من عقالها. هل تريد 
أن حتيا في دولة لها سمعة كهذه؟ دولة تفتخر بأّن "صاحب البيت 

ُجّن"؟ أنا ال أريد ذلك". )21(
إلى  أيًضا،  أفضى،  القوة"  "استعمال  تبرير  "منطق"  أن  بيد 
إنتاج مواقف أقل ما يقال بشأنها إنها غرائبية. ومنها، مثالً، موقف 
برز في بيان صدر عن "ثنائي أدبي" من جيل األدب�اء اإلسرائيليني 
إتغ�ار كيرت وشيرا غيف�ن، وظهر في  الزوجان  األصغر سنًا، هما 

صحيفة "يديعوت أحرونوت" )22(، وفحواه دعوة رئيس احلكومة 
اإلسرائيلية إلى "استثناء اخليار، الذي قد ينطوي على مخاطر قتل 
أطفال فلسطينيني بعدد رّواد روضة واحدة، من مجمل اخليارات 
من  غزة"  في  احلرب  إلدارة  أمامه  املتاحة  والعسكرية  السياسية 
حلظة نشر ذلك البيان فصاعًدا، وذلك بهدف "عدم منح أعدائنا فرصة 
إمالء عالم قيمهم وأخالقهم علينا". ونقول من تلك اللحظة فصاعًدا، 
ألن البيان قد جاء عقب مقتل عدد كهذا من األطفال الفلسطينيني في 

إحدى املدارس التابعة لوكالة غوث الالجئني.
يهونتان  آخر، هو  انبرى كاتب  الغرائبي  املوقف  بهذا  على صلة 
اإلسرائيلية،  السياسية  للمؤسسة  الشديد  بنقده  املعروف  غيف�ن، 
من  أطن�ان  "إل��ق��اء  ب���  إسرائيل  قيام  ت��أدي��ة  مغب�ة  م��ن  "للتحذير" 
إلى "جعلها  الفظة والعنيفة في غزة"  املتفجرة على السلطة  املواد 
]إسرائيل[ شريكة حلركة حماس ضد الشعب الفلسطيني البائس 
والعاجز"، على الرغم من إعالنه أن احلرب في غزة لم تفاجئه مطلًقا 
"لكونها تعبّر عن الطريقة الوحيدة التي نتقن ممارستها، وه�ي إحل�اق 

أكثر ما ميكن من األذى بالفلسطينيني". )23(

"منطق" تلقني الفلسطينيني درًسا!
التجند  قلب  ففي  وح��ي��ًدا.  ليفي  غدعون  يكن  لم  األم��ر  واق��ع  في 
ُن��ش��رت هنا  اإلس��رائ��ي��ل��ي،  اإلع���الم  قبل  م��ن  الصهيوني  ال��ق��وم��وي 
والهستيريا  اجل��ن��ون  مالمح  رسمت  التي  امل��ق��االت  بعض  وه��ن��اك 
املثال فقد كتب  العام في إسرائيل. وعلى سبيل  الرأي  اللذين ميزا 
الفلسطينيني  تضرب  "إسرائيل  سيغف:  توم  والصحافي  امل��ؤرخ 
ترافق  ال��ت��ي  األس���اس  الفرضية  ه��ي  ه��ذه  درًس����ا".  "تلقنهم  ك��ي 
املشروع الصهيوني منذ نشوئه: نحن ممثلو التقدم والعلم والذكاء 
صبيان  وعنيف،  متخلف  رع��اع  والعرب  واألخ��الق��ي��ات،  العقالني 
"العصا  عبر  طبًعا  هذا  كل  احلكمة،  وتلقينهم  تربيتهم  يجب  جهلة 
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بقصف  ينبغي  حماره.  مع  احلمار  صاحب  يفعل  كما  واجل��زرة"، 
غزة "أن يقضي على حكم حماس"، وحتى هذا يتم وفًقا للفرضية 
التي ترافق احلركة الصهيونية منذ تأسيسها، والتي بحسبها ميكن 
تطلعاتهم  عن  تتنازل  الفلسطينيني  على  "معتدلة"  قيادة  ف��رض 
أّن املّس باملدنيني سيؤدي  القومية. كما آمنت إسرائيل دائًما وأبًدا 
الفرضية  ثبت خطأ هذه  القومية. وقد  قياداتهم  تثويرهم ضد  إلى 

مرة بعد أخرى". )24(
ويلمس سيغف عصبًا أساسيًا من أعصاب "النفسية اجلماهيرية" 
إسرائيل  تبرر  باسمها  التي  الضحية،  نفسية  وهي  إسرائيل،  في 
أفعالها: "كل احلروب تعتمد  اليهودية كل اجلرائم وكل  وأغلبيتها 
على فرضية تالزمنا دائًما وأبًدا، وهي أننا ندافع عن أنفسنا فقط. 
"نصف مليون إسرائيلي حتت القصف"، صرخ العنوان الرئيس 
أمس في "يديعوت أحرونوت"، وكأّن قطاع غزة ليس خاضًعا منذ 
زمن طويل حلصار أدى إلى القضاء على فرص جيل كامل في العيش 

حياة جديرة بأن ُتعاش". )25(
نعاما  الناقدة  كتبت  سيادية"،  "وطنية  عنوان  حتت  مقال  وفي 
لصالح  اإلسرائيلي  اإلعالمي  التجند  حول  "هآرتس"  في  شيفي 
الوطني  التجند  هذا  إلى  نظرنا  لو  "حتى  تقول:  غزة  على  احل��رب 
في األيام العادية بقدر من احلسن والبراءة، فإّن هذ الوطنية الفظة 
املسترسلة  املديح  كلمات  اخلطر.  من  ق��دًرا  اآلن  طياتها  في  حتمل 
غير املصحوبة بالتحذير من اآلتي تثير اخلشية من أن تقود، مرة 
املوجه  النقد  ويستند  األرواح.  من  الكثير  تكلف  ورطة  إلى  أخرى، 
إلى التغطية الصحافية حلرب غزة إلى أحداث حرب لبنان الثانية: 
صحافيون ومحللون رسموا الهدف الذي متحور كله في تطبيق القيم 
وعسكريون  وسياسيون  "سنريهم"،  لنهج  املالئمة  االستبدادية 
اندفعوا إلى املعركة. لذلك ترغب مجموعة صغيرة من الصحافيني 
والباحثني في اإلعالم في التحذير من مغبة تكرار الظاهرة. ليست 
الوطنية املزيفة هي ما تثير الغيظ إزاء توجه الصحافيني الذين يغذون 
احلرب  بعد   )...( والغضروفي  الشعبوي  التجند  بل  املعركة،  فرح 
سيستيقظون ليكتشفوا أنه كان في اإلمكان التفاوض مسبًقا، ليس 

فقط مع الذين يعيشون في هدوء نسبي في الضفة الغربية". )26(
وقد أحسنت الكاتبة والصحافية أفيراما غوالن حني تطرقت في 
على  يطغى  ال��ذي  الكولونيالي  البعد  إلى  "هآرتس"  في  لها  مقال 
اجلانب اإلسرائيلي لدى تعامله مع العربي أو الفلسطيني: "كم من 
"اآلخر"  صوت  حول  املنمقة  األكادميية  األبحاث  في  أريق  احلبر 

واملقاالت  امل��ؤمت��رات  من  وك��م  كولونيالي،  البوست-  املجتمع  في 
"بوتقة  مرحلة  زمن  منذ  جت��اوز  اإلسرائيلي  املجتمع  ب��أّن  جزمت 
لوجود  املجال  يتيح  الثقافات  متعدد  مجتمع  اآلن  وه��و  الصهر" 
صوت "اآلخر". واآلن، يكشف د. عز الدين أبو العيش، مرغًما، عن 
مدى الكذب الكامن في هذه املقولة. سكان غزة غير حاضرين في 
الوعي اإلسرائيلي ولم يحظوا حتى مبكانة "اآلخ��ر"، ولكن كون 
الكثير من املعارف  الطبيب الغزي يعمل في إسرائيل أيًضا، ولديه 
ُحرم منها اآلالف اآلخرون، إلسماع  إمكانية  اإلسرائيليني، منحاه 
أقواله في "البرامي تامي"، وهذا لم يحدث إال بعد سفك دماء بناته 
بيسان وميار وآية في بيته. إال أّن دقيقة الرحمة هذه مضت بسرعة، 

وقامت الردود املتشككة والكارهة "مبوازنة" العطف". )27( 
وعلى ذكر قصة هذا الطبيب نشير إلى أنه من الصعب أن نحصي 
القصص الفلسطينية اإلنسانية، التي تضمنت�ها احلرب اإلسرائيلية 
على غزة، غير أن هذه القصة فقط احتلت بكيفية ما صدارة املشهد 
اإلعالمي اإلسرائيلي في آخر أيام احلرب. وقد سبق ألبو العيش أن 
عمل في املستشفيات اإلسرائيلية، وكان في عداد املناهضني لسلطة 
"حماس"، وتعّرض منزله في غزة يوم 16 كانون الثاني 2009 
إلى القصف اإلسرائيلي، ما أسفر عن مصرع ثالث من بناته وابنة 
أخيه، عالوة على إصابة ثالث من بناته األخريات بجراح بالغة. وفي 
واقع األمر احتلت هذه القصة صدارة املشهد اإلعالمي في إسرائيل 
بسبب العالقات الوثيقة التي كانت تربط هذا الطبيب مبجموعة من 

الصحافيني اإلسرائيليني. 
وفي سياق ذلك اعتبر أحد هؤالء الصحافيني، وهو بوعاز غاؤون، 
أن ما حّل بعائلة أبو العيش يعتبر، من ناحيته، "صورة اخلسارة"، 
املصبوب"  الرصاص  "عملية  انتهاء  مع  بها  إسرائيل  منيت  التي 

)صحيفة "معاريف"، 2009/1/18(. 
ال���ذي ع���ادة م��ا ك���ان يتبنى م��واق��ف  إي���ال م��ي��غ��د،  ال��ك��ات��ب  ورأى 
ميينية متطرفة في اآلونة األخيرة، أن محاولة امرأة إسرائيلية من 
به في ردهة  لقائها  أثناء  العيش، في  أبو  تتهم  أن  مدينة هرتسيليا 
يخضعن  الثالث  بناته  كانت  حيث  اإلسرائيلية  املستشفيات  أح��د 
للمعاجلة، باملسؤولية عن املصيبة التي نزلت بعائلته، هي محاولة 
"تثير اخلزي والعار". وعلى الرغم من قيام إحدى قنوات التلفزة 
اإلسرائيلية بتنظيم "لقاء مصاحلة" بني الطرفني فقد أصّرت تلك 

املرأة اإلسرائيلية على أن تبّرر فعلة اجليش اإلسرائيلي. 
وكتب ميغ�د في هذا الشأن يقول: "إن املأساة املروعة لهذا الطبيب 
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الفلسطيني ال تهمها ال من قريب وال من بعيد، فهي عملي�ًا ال تراه 
املرأة قد جسدت،  القول إن هذه  بتاًتا... بكلمات أخرى في إمكاني 
أن نقّر به، وهو وجود جانب  اللحظة املالئمة، ما ال نرغب في  في 
هو  برمته،  اإلسرائيلي  املجتمع  سلوك  ف��ي  للقلق  ومثير  مخجل 
اإلنساني  فقدان شعوره  إلى  به  الذي يفضي  احلّس،  بالدة  جانب 

األساس". )28(
إن هذا اجلانب لم يكن وليد احلرب األخيرة على غزة، وإن كانت 
الثقافة  في  رئيًسا  عنصًرا  يشكل  وإمن��ا  تفاقم�ه،  في  ساهمت  قد 
اإلسرائيلية العامة. وسبق أن صادفن�ا، عقب انتهاء حرب لبنان الثانية 
في صيف 2006، رؤى سياسية تنم هي أيًضا عن هذه اخلالص�ة 
اجلوهرية. من هذه الرؤى، مثالً، دعوة الصحافي واملعلق السياسي 
دانيئيل بن سيم�ون، الذي أصبح عقب االنتخابات اإلسرائيلية العامة 
في 2009 عضًوا في الكنيست عن الئحة حزب العمل، إلى أن تخرج 

إسرائيل من شرنقة األحادية وأن تلتفت إلى محيطها اإلقليمي. 
ومما كتبه في هذا الصدد نستعيد ما يلي:

"في السنوات األخيرة تعززت لدينا النزعة االضطرارية للتحادث 
مع أنفسنا فقط بشأن كل ما يتعلق بالتسوية مع العرب، كما لو أن 
)في  واليسار  اليمني  بني  هو  األوس��ط  الشرق  في  احلقيقي  النزاع 

إسرائيل(.
منذ ستة أعوام توقفت السياسة اإلسرائيلية عن التقّدم ولو خطوة 
واحدة إلى األمام. ومنذ أن دفع إيهود باراك ياسر عرفات إلى داخل 
الكوخ في كامب ديفيد في متوز 2000 لم يحدث أي متاس جاد بني 
زعيم إسرائيلي وبني زعيم عربي نخوض نزاًعا معه. النتيجة كانت 
مرّوعة. فلقد أقفلت إسرائيل األبواب أمام جيرانها وعقدت العزم على 
الوصول إلى تسويات سياسية وفًقا ملا تفكر به وبسجال مع ذاتها 

عبر التغاضي عن جيرانها.
رمبا يكمن مصدر العدوانية جتاهنا في طبيعتنا األنانية وفي عدم 

تعاملنا مع جيراننا، في عدم استعدادنا لرؤيتهم عن بعد متر واحد... 
كما لو أن العرب هوام ال يليق التحادث معهم".

أع��دائ��ن��ا فإننا نتحدث فقط مع  م��ع  م��ن احل��دي��ث  وت��اب��ع: "ب���دال 
أصدقائنا، حتى ال نقول األوصياء علينا، في الواليات املتحدة... تبنينا 
اإلجنليزية كلغة أم ونتعامل مع اللغة العربية كما لو أنها خطر على 
وجودن�ا. حتى اآلن لم يثبت أن استعباد حياتنا وقيمنا ومستقبلنا 
ألميركا انطوى على أية فائدة. ولم نكن عدميي األمان بتات�ًا كما نحن 
عليه اآلن. وكجزء من يأسنا فإننا نحيط أنفسنا بسور ونحّول شعار 

االنبعاث القومي إلى غيت�و محض ومحكم اإلغالق من كل ناحية.
إذا تفشى اليأس من اجليران ومن السالم، فمن شأن اإلسرائيليني 
تسليم مقود الدولة إلى أيدي مهووسني خطرين أمثال ]رئيس حزب 
جنونية  أوض��اع  أجل  "من  ليبرمان.  أفيغدور  بيتنا"[  "إسرائيل 
أحد  قاله  ما  هذا  مجانني"،  أشخاص  احلكم  في  يكون  أن  يتوجب 
سكان كريات شمونه، وعكس بذلك املزاج العام اجلديد وذكر ليبرمان 

كوصفة سحرية.
ل��م يفاوض  ال��س��رع��ة، وإذا  األم��ل على وج��ه  أومل���رت  ل��م يعد  إذا 
السوريني والفلسطينيني واللبنانيني، فمن شأن اليأس من الوضع 

أن يدفع اإلسرائيليني نحو حلول متطرفة". )29( 
بطل  "نعيم"،  لسان  على  يهوشواع  ب.  أ.  أورد  أن  سبق  كما 
اجلملة  الفائت،  القرن  ثمانينيات  في  "العاشق"،  الشهيرة  روايته 
الذهنية  في  ومشاعره  اآلخ��ر  وج��ود  جتاهل  تعكس  التي  التالية، 

اإلسرائيلية العامة:
قال نعيم: ينبغي بنا نحن ]يقصد العرب في الداخل[، الذين نكاد 
حذرين  نكون  أن  اليهود[،  ]يقصد  جانبهم  إلى  كله  اليوم  نقضي 
للغاية. كال، إنهم ال يكرهوننا. إن الذي يعتقد أنهم يكرهوننا يرتكب 
خطأ فادح�ًا. فنحن خارج نطاق كراهيتهم، نحن أشبه بظ�الل بالنسبة 

له�م!.     

لكن يبقى بيت القصيد هو أن عوز نأى بنفسه عن التطّرق، ولو تلميحـًا، 
إلى دور السياسة اإلسرائيلية في ما آلت إليه األمور في غزة. وقد أفضى به هذا 
إلى أن يكتب صّك براءة لهذه السياسة على الوجه التالي: »ليس لدى إسرائيل 
أي هدف )إزاء غزة( سوى أن تتوصل، في أقصى سرعة ممكنة، إلى اتفاق شامل 
وتام لوقف إطالق النار، يكون مقروًنا باستتباب الهدوء والتهدئة على حدودنا. 
وفي اإلمكان التوصل إلى اتفاق كهذا في مقابل تخفيف احلصار املفروض على 
غزة. يجب أن تنتهي العملية العسكرية في غزة من دون اجتياح برّي أيًضا، لكن 

سوية مع وقف إطالق الصواريخ على املستوطنات اإلسرائيلية«.
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والواقع أن وجود اآلخر أو حتى احلساسية جتاه مشاعره يكادان 
أن يكون�ا الغائب األكبر في مقال كاتب كبير آخر، هو عاموس عوز، 
أساًسا على "الربح واخلسارة" جراء هذه احلرب من  الذي ركز 
ناحية إسرائيل، فكتب يقول: "لن تربح إسرائيل شيئًا من استمرار 
الهجمات على غزة. فسكان القطاع لن ينتفضوا على حماس، ولن 
عملية  ش��أن  من  أن  كما  إلسرائيل،  صديقة  سلطة  غ��زة  في  تقوم 
الغزي،  املستنقع  والغرق في  التورط  إلى  تؤدي  أن  برية  عسكرية 

الذي يعّد أسوأ كثيًرا من املستنقع اللبناني".
وأردف: "صحيح أن حماس هي املسؤولة عن تدهور األوضاع 
في غزة، فلوال قيامها بإطالق الصواريخ على إسرائيل ملا كانت هناك 
حاجة إلى عملية عسكرية، غير أنه ال بّد أن تكون العملية العسكرية 

اإلسرائيلية محدودة في أهدافها". 
لكن يبقى بيت القصيد هو أن عوز نأى بنفسه عن التطّرق، ولو 
األمور في  إليه  آلت  ما  السياسة اإلسرائيلية في  إلى دور  تلميح�ًا، 
إل��ى أن يكتب ص��ّك ب��راءة لهذه السياسة  غ��زة. وق��د أفضى به ه��ذا 
على الوجه التالي: "ليس لدى إسرائيل أي هدف ]إزاء غزة[ سوى 
أن تتوصل، في أقصى سرعة ممكنة، إلى اتفاق شامل وتام لوقف 
إطالق النار، يكون مقروًنا باستتباب الهدوء والتهدئة على حدودنا. 
اتفاق كهذا في مقابل تخفيف احلصار  إلى  التوصل  اإلمكان  وفي 
املفروض على غزة. يجب أن تنتهي العملية العسكرية في غزة من 
دون اجتياح برّي أيًضا، لكن سوية مع وقف إطالق الصواريخ على 

املستوطنات اإلسرائيلية". )30(

عن بعض األصوات الصافية
كما دائًما، برزت بعض األصوات الصافية من بني النخب الثقافية 
واألدبية اإلسرائيلية، التي تعرف دوًما كيف تتجاوز تأثير الدعاية 
أبرزها  ولعل  اإلسرائيلي.  العام  ال��رأي  ضد  املوجهة  اإلسرائيلية 

إسحاق الؤور وب. ميخائيل.
وقد كتب ب. ميخائي�ل، باعتباره أحد أصحاب األعمدة الصحافية 
في "يديعوت أحرونوت"، بضعة مقاالت خالل فترة احلرب على 
أوله�ا غ��داة شنها حت��دي��ًدا. وق��د سخف فيه "الكلمات  غ��زة. وك��ان 
"البطولة  ادعت  والتي  بها،  إسرائيل  أجواء  عبقت  التي  السامية"، 
واملفاجأة" من جهة، و"احلنكة والنجاح"، من جهة أخرى موازية 
ومكملة. وتساءل في هذا الشأن: "هل فاجأنا الفلسطينيني فعالً إلى 
درجة إرباك حركة حماس، مثالً، وجعلها حتجم عن إخراج طائراتها 

ومدرعاتها وصواريخها املتطورة كي تزّج بها في املعركة؟". وخلص 
إلى القول إن النتيجة الوحيدة املؤكدة لهذه احلرب هي "املزيد من 
الكراهية والثكل واملعاناة، سواء في إسرائيل أو في غزة. وهذا أمر 

يبعث على اإلنه�اك، بل وعلى اليأس أيًضا". )31(
بالعبرية  نشرهما  قصيدتني  الؤور  كتب  احل���رب  إب���ان  وف��ي    
والعربية، تعاملتا مع احلرب على غزة من منطلق كونها حرًبا إجرامية 

يقوم اجليش اإلسرائيلي بها بال أدنى روية. 
كانت القصيدة األولى بعنوان "نصائح" )32(، وهي مكتوبة إلى 
جنل الشاعر، ويسدي له فيها نصائح بشأن املهنة التي يتعني عليه 

أن ميتهن كي ينهي األمور بالسرعة الالزمة:
"فقط لضيق الوقت، ُبنّي، ال تُكن جناِئنّيًا.

كم من الوقت سيمّر كي تثمَر شجرة واحدة
ستزرُعها باملاء والّسماد، إلى أن

تضرب جذورها، تزهر، تخضّر، متّر الفصول، إلى أن
تبرعم زهرة واحدة، مثل سمكة ذهبية. فقط لضيق الوقت

ُبنّي، ال تُكْن بّناًء. كم من الوقت سيمّر كي يجهز البيت
حتفر األسس وتصّب الطني واجلّص وتضع لبنة

بعد لبنة، ظهرك يؤملك، يدك مجروحة وغليظة
عيناك مكوّيتان، تقيسان. ستفتح نافذة في حائط

وطالء ومسامير وإزميل، وسمكة ذهبية في غرفة الطفل.
وفقط لضيق الوقت، ُبنّي، ال تكن امرأًة. في دمائها كائن

يتكّون، كم من الوقت إلى أن ينمو فيها، رويًدا رويًدا
يتشكل طفل، وإلى أن ُيولد، بألم، يرضع، يتعلم

املشي، الكالم، أبي، أمي، زهرة، بقرة، شجرة، غيمة
كي  سيمّر  الوقت  من  وك��م  وق��ت،  ذهبية،  سمكة  حديقة،  بيت، 

يصبح فًتى

ً شاًبا، كم بطيئة كّل هذه، ُبنّي. ُكن طّياًرا، دقيقة ً واحدة 
وينهدُم كل شيء، اجلنني، الشاّب، احلديقة، البيت

السمكة الذهبية. ُكن طّياًرا، ُبنّي، ضربة ً وينتهي األمُر"
كما أّن الؤور يرد على أ. ب. يهوشوع بقصيدة بعنوان "مرحى 
للفصل" )33( يصفه فيها بأنه ال أكثر من مجّرد "رصاص مصبوب"، 

متاًما كما احلرب على غزة:
"الكاتُب "أ. ب. يهوشواع" لْم َيسَمْع ِمْن قْبل

ببناِت د. عّز الدين أبو العيش الثالِث
ِمْن ُمخّيم جباليا لاّلجئني في َغَزَة
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كما أّن بناِت د. عز الدين أبو العيش الثالَث
لْم َيسمْعَن من قبل ب� "أ. ب. يهوشواع"، ولْن َيسمْعَن به َبعَد 

اآلَن.
)أريُد أْن أؤكَد للدكتور أبو العيش بأّن إلهاِت الثأِر

سيالحقَن "أ. ب. يهوشواع" ُكلَّ حياِتِه، ولكنَّ إلهاِت الثأِر
ُيوجُد  ال  يهوشواع"  ب.  "أ.  ول�  الّداخِل،  ِمَن  يأتنَي  نعرُف  َكما 

داِخٌل.
إنه مثُل َدولِتنا، َرصاٌص مصبوب(".

وك���ان الؤور ق��د أجن���ز، ق��ب��ل أع����وام ك��ث��ي��رة، دراس����ة الف��ت��ة في 
السياسية  املؤسسة  وبني  اإلسرائيليني  األدب��اء  بني  العالقة  محور 
أخرى، مبلغ هيمنة  أشياء  فيها، من ضمن  أظهر  اإلسرائيلية. وقد 
هذه املؤسسة األخيرة على األدب العبري وكتاب�ه، في كل ما يتعلق 
بالرواية الفلسطينية وممارسات احلركة الصهيونية ومن ثم الدولة 

اإلسرائيلية)34(

بعض اخللفيـات من املاضي القريب وإجمال
إزاء احلرب على  املثقفة  النخبة اإلسرائيلية  أداء  لقراءة  ال معنى 
عموًما،  الصهيوني"  اإلسرائيلي  "اليسار  أداء  عن  مبعزل  غ��زة 
وحتديًدا منذ العام 2000 وصوالً إلى حرب لبنان الثانية في العام 
2006. فهذه النخبة تتباه�ى صبح مساء باالنتم�اء إلى هذا "اليسار" 

وتراهن علي�ه.
اإلسرائيلي  الوزير  سريد،  يوسي  أن  إلى  نشير  اإلط��ار  هذا  في 
السابق الذي كان زعيًما حلزب ميرتس وأحد أقطاب هذا "اليسار 
الصهيوني"، رأى أن احلرب على غزة كانت مبثابة امتحان مصيري 

آخر لليسار اإلسرائيلي، وقد سقط فيه سقوًطا مدوي�ًا. 
إن سريد هو نفسه الذي اعتبر أن هذا اليسار كان، قبل تلك احلرب، 
أحد أبرز املدفونني في "القبر اجلماعي" الذي حفرته احلرب على 
لبنان في صيف 2006 وأهالت التراب فيه على مجموعة من ساسة 
إسرائيل وعسكرها وإعالمييها. ومرّد ذلك أنه لم يفعل ما كان يتعنّي 
العبارة  بصريح  احل��رب  معارضة  مبفرداته  ]وه��و  يفعله  أن  عليه 
تلعثم[ وبقي مي��ارس "الرقص على حبلني"، بني  أدن��ى  من دون 
املعارضة وبني التأييد للحرب، مبسّوغ أنها "عادلة" و"مبّررة". 
وكان يتوجب على هذا اليسار أن يفهم باكًرا- في قراءة سريد- أن 
من  الشيء،  بعض  متحفًظا  كان  لو  حتى  اإلجماع،  إلى  انضمامه 
وتساءل:  لبنان.  عمق  نحو  إسرائيل  تهافت  يؤّجج  أن  فقط  شأنه 

إذا لم ينهض هذا اليسار في وقت االمتحان، فمتى كان في نيته أن 
ينهض على قدميه؟. )35( 

أما احمللل السياسي في صحيفة "هآرتس"، عكيفا إلدار، فأكد أن 
احلرب على لبنان دّقت املسمار األكبر في نعش اليسار الصهيوني، 

الذي كان يعتبر نفسه معسكر السالم اإلسرائيلي. 
وأض����اف أن اس��ت��ط��الع��ات ال����رأي وك���ذا ت��ص��ري��ح��ات أش��خ��اص 
سوبول  يهوشواع  املسرحي  الكاتب  غرار  على  بارزين،  يساريني 
الصواريخ  أن "هجوم  على  تدل  كانيوك،  يورام  الروائي  والكاتب 
الذي ترافق مع قصف سالح اجلو في بيروت  البالد،  على شمال 
وجنوب لبنان، أفلح في تقويض إميان اجلمهور اإلسرائيلي بوجود 
عن  ال��ص��ادرة  الندم  كلمات  سماع  ويكفي  للسالم.  عربي  شريك 
اليساري سوبول وقراءة مقال يوسي بيلني في صحيفة معاريف 
في  احل��رب  صرخات  ق��راءة  أو  سورية  مهاجمة  فيه  اقترح  ال��ذي 
ملحق هآرتس الصادرة عن النساء املؤسسات ملنظمة أربع أمهات 

كي نفهم ذلك". 
ويعتقد إلدار أن احلديث لم يدر في ذلك الوقت على "ردات فعل 
الغضب  ملشاعر  ومفهومة  مطلوبة  نتيجة  تعّد  قد  عابرة،  عاطفية 
واإلحباط واخلوف"، وإمنا دار على "مرحلة إضافية في سيرورة 
انعزالية  حلول  وراء  واللهاث  البوصلة  فقدان  من  ومتصلة  عميقة 
وأحادية اجلانب، ال ُبّد أن تكون نهايتها الطريق املسدود وتكريس 

النزاع".
السالم هذا  فيها معسكر  التي هضم  السهولة،  إن  الكاتب  وقال 
ذرائع ايهود باراك بشأن إخفاقه في مسار املفاوضات السوري- 
أول  مبنزلة  كانت   ،2000 العام  في  الفلسطيني  واملسار  اللبناني 

شهادة على هشاشته.
الذين  اإلسرائيليني  أغلبية  أن  هو  أض��اف-  اآلن-  يتضح  ما  إّن 
يتفاخرون بحمل لقب "يساريني" هم "حمائم تغّرد داخل السرب" 
ال "حمائم ذات قيم عاملية" ]تتجاوز اإلطار احمللّي الضيق[. وهؤالء 
يؤيدون عملية السالم من منطلق اعتبارات براغماتية حتيل فقط إلى 
ما يندرج في إطار مصلحة الشعب اليهودي، مثل امليزان الدميغرافي 
أما  قدًما.  االقتصادي  ازده��اره��ا  دف��ع  أو  إسرائيل  أم��ن  ضمان  أو 
صنًفا  بات  فقد  عاملية  أخالقية  لدوافع  السالم  يؤيد  الذي  الصنف 
نادر الوجود. إن هذا الصنف هو الذي ال يبحث عن مالذ في أحضان 

الوطنية العمياء واإلجماع العاب�ر. )36( 
بناء على ذلك ليس من املجازفة القول إن احلرب على لبنان كانت 
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إلى  الثقافية  اإلسرائيلية  النخبة  من  كبيرة  شريحة  بانتقال  إيذان�ًا 
متراس املؤيدين للحرب، وذلك سوية مع قوى "اليسار الصهيوني". 
وجاءت احلرب على غزة لتكّرس هذه "النقلة" ولتعمق صيرورة 
تكمل  التي  الناعمة"  "ال��ق��وة  م��ن  كج�زء  الشريح�ة،  لهذه  راه��ن��ة 
مخصوصة  ُتعتبر  إسرائيلية  ممارسة  نطاق  في  الصلبة"  "القوة 
في  باتت،  الصيرورة  هذه  بأن  التنويه  من  ُب��ّد  وال  الشأن.  هذا  في 
أوسع  نفوذ مباشر  أكب�ر وذات  نفسه، من نصيب شريح�ة  الوقت 
اإلسرائيليني،  واحملللني  واملعلقني  الصحافيني  صفوف  في  كثيًرا 
ولم نتطرق إلى جوهر ما يصدر عنها من مواقف ورؤى تستحق 

الدراسة والتأصيل أيًضا.
أنه تراكمت، في اآلون��ة األخيرة،  إن ما يعّزز هذه اخلالصة هو 
تفكير  باستثم�ار  إسرائيل  قيام  واق��ع  إل��ى  بليغة  إش��ارة  من  أكثر 
واسع في هذه املقاربة، خصوًصا عقب احلرب على لبنان. وقد أشار 
أحد الباحثني العرب في هذا الشأن إلى أن املقاربة الّتي تدمج بني 
الدبلوماسية العسكرية واإلعالم اإلستراتيجي هي مقاربة جديدة 
برزت في األعوام األخيرة وهي مبنية على استنتاج إسرائيلي مفاده 
أن صورة إسرائيل كدولة قوية بدأت تنفصل عن إستراتيجيات الردع 
اإلسرائيلية، كما أن صورة إسرائيل كدولة أخالقية محاطة بأعداء 
تريد  التي  إسرائيل  على  لهذا  بالتالشي.  آخذة  يحاولون تصفيتها 
إخافة أعدائها وأن تتحبب على أصدقائها أن تعيد النظر في كيفية 
كيفية  وف��ي  جهة  من  واإلستراتيجية  العسكرية  سياساتها  ط��رح 

تسويق رهبتها ألعدائها ومصادر حتببها ألصدقائها من جهة أخرى. 
وقد برز هذا عند اختيار رئيس جديد لهيئة أركان اجليش اإلسرائيلي 
اإلسرائيلية في  العسكرية  الصدمة  بعد  الثاني 2007،  كانون  في 
احلرب على لبنان، والّذي طرح في اإلعالم كشخصية قيادية ذات 
قدرات خاصة. كما برز من خالل إقامة قسم إعالمي جديد في وزارة 
اخلارجية اإلسرائيلية في أواخر العام 2006، أنيطت به مهمة صوغ 

سياسة جديدة للدبلوماسية اإلسرائيلية. )37(
شاي،  نحم�ان  السابق،  اإلسرائيلي  العسكري  الناطق  أّن  كما 
الذي أصبح عضًوا في الكنيست الثامن عشر عن الئح�ة كدمي�ا، 
خصص أول خطاب برملاني له من أجل الدعوة إلى جتيير نظرية 
أن في  إسرائيل، مؤكًدا  الناعم�ة" في تسويق سياسات  "القوة 
ألشياء  "الشريك"  مظهر  في  تظهر  أن  في  تسعفها  أن  إمكانها 
أخرى عدا احلرب. غير أنه شّدد، في الوقت ذاته، على أن ذلك لن 
يشكل، بحال من األحوال، بديالً عن "االحتالل، إذ أننا سنستمر 

في االعتماد على قوتنا العسكرية"!)38( 
اإلسرائيليني  األدب��اء  أبرز  أداء  مستجدات  إجم�ال  إلى  وبالعودة 
و"اليسار الصهيوني"، التي جرى عرضها أعاله، حتضرن�ا مقولة 
صدرت عن أحد الباحثني، فحواها أنه مع "يسار" من هذا القبيل 
ال يحتاج زعم�اء إسرائيل ال إلى وسط وال إلى ميني من أجل املضي 
قدم�ًا في تطبيق سياستهم العدوانية التقليدية إزاء الشعب الفلسطيني 

والشعوب العربية جمع�اء. 
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