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دوري بني دولة إسرائيل وقوى املقاومة
املواجهة الالّتكافؤية والالّتناظرية ،واملستم ّرة بشكل
ّ
الفلسطينية في غزة ،ال تعكس فقط سياسات القوى احلاكمة اليوم داخل املجتم َعني .وليست ثمرة
لسياستَي حكومة نتنياهو اليمينية االستيطانية وحركة حماس فقط .ال ّ
شك أن هذه القوى هي التي
بحكم كونها قوى
تتح ّمل املسؤولية املباشرة عن قرارات تتّخذها كما عن نتائج تلك القرارات ،وذلك ُ
ذات قدرة عسكرية ،وإن كانت قدرة غير متساوية وال متكافئة .ولك ّن نظرة على تاريخ العالقات
بني إسرائيل وغزة كفيلة بأن تبينّ لنا أن األمر يتعلق مبواجهة مستم ّرة وثابتة ،هي أبعد من نهج
ممن يحكمون في إسرائيل ،وأبعد من هذا احلزب الصهيوني احلاكم
هذا القائد
السياسي أو ذاك ّ
ّ
أي من قوى املقاومة الفلسطينية تسيطر في املرحلة التاريخية في
أو ذاك ،كما هي أبعد من مسألة ّ
قطاع غزة.
املواجهة املستم ّرة هي في األساس استمرار نزف ُجرح بليغ من جراح نكبة  1948لم ُي َ
شف بعد.
إنها مواجهة بني دولة صهيونية قامت على النهب واالقتالع وبني مقاومة املقتلَعني ،مقاومة ضحايا
انشائها الرئيسيني.
منذ  1948أصبحت غزة مج ّم َع التركيز األكبر واألكثر كثافة لالّجئني الفلسطينيني في املنطقة.
فوق قطاع ضيّق من األرض جرى تركيز عدد من الالّجئني فاق ِ
ضعف عدد السكان الذي كان
في القطاع نفسه من قبل .من جميع بلدات الساحل الفلسطيني ،من يافا وضواحيها ،من أسدود،
سياسي يعمل في كلية التاريخ العا ّم في جامعة تل أبيب؛ عضو في حركة ِهتحبْروت – ترا ُبط.
 .1بروفيسور خيراردو اليبنر هو مؤ ّرخ وناشط
ّ
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ً
زيح الفلسطينيون و ُدفع بهم إلى قطاع غزة .ليس
من املجدل،
وأيضا من نواحي النقب الغربي ،أ ُ َ
وإنا ً
أيضا في  ،1950وحتى في ُ ،1951طرد جزء من
فقط في أثناء معارك واحتالالت  ،1948مّ
سكان املجدل وجرى توطني الجئني يهود فيها ،كانوا قد وصلوا لت ّوهم؛ كما جرى حتويل اسمها
إلى "أش ِكلون" .الح ًقاً ،
أيضا ،في سنوات الـ 50استم ّر طرد عرب بدو من أنحاء النقب .في الواقع
ُطرد معظمهم إلى سيناء واألردن ،ولكن عد ًدا غير قليل منهم أ ُ ِ
رسل على يد اجليش اإلسرائيلي
إلى غزة ً
أيضا .لقد كان الترانسفير كارثة على املقتلَعني من أرضهم .وقد حت ّولت الكارثة إلى واقع

دائم ،عندما انتهجت إسرائيل سياسة منع العودة ،حتى بواسطة القتل بالرصاص ملن أسمتهم
"متسلّلون" بسبب محاولتهم العودة إلى أراضيهم .ومنذ تلك الفترة عاش الالّجئون في كثافة
سكانية وفقر حتت قيود عسكرية وسياسية – قيود مد َمجة ،وجب القول ،فرضها اجلانبان
ً
وأيضا جزء
اإلسرائيلي واملصري .منذ العام  1948كان سكان قطاع غزة – الالّجئون اجلدد،
كبير من السكان احملليني (الذين تغيّر واقع حياتهم متا ًما في أعقاب النكبة) ،في مواجهة دولة
ق ّررت اإلغالق عليهم ومنع عودتهم.
في عام  1956أحسن موشيه ديان التعبير عن هذه املواجهة ،وذلك في تأبينه الشهير لعسكري
إسرائيلي ُيدعى روعي روتبرغ ،كان مسؤول األمن في كيبوتس ناحل عوزُ ،قتل في أثناء تسلّل
فدائيني فلسطينيني من غزة كانوا قد اخترقوا الشريط احلدودي الذي ش ّكل الكيبوتس حماية له .من
اجلدير قراءة أقوال د ّيان ،الذي كان حينها قائد أركان جيش إسرائيل ،بتم ّعن .ففي أقواله جتدون
أسس السياسة اإلسرائيلية جتاه غزة منذ ذلك الوقت وحتى بداية السبعينيات حيث
املفتاح لفهم ُ
بدأت محاولة االستيطان في القطاع؛ وتلك سياسة جرى انتهاجها مج ّد ًدا في بداية التسعينيات،
وانتُهجت بشكل أكثر تش ّد ًدا في أعقاب إخالء املستوطنات ،عام  ،2005وفرض احلصار املستم ّر
السكرى بنشوة إجنازاتها
حتى اليوم .منذ بداية السبعينيات (سنوات االمبراطورية اإلسرائيلية ّ
متأسس سياسة اإلغالق واجلدران)،
العسكرية في  )1967وحتى بداية التسعينيات (سنوات
ُ
استم ّرت طيلة أكثر من  20سنة محاولة حتويل الالّجئني في غزة إلى ق ّوة عمل رخيصة في مرافق

االقتصاد اإلسرائيلي ،وفي الوقت نفسه االستيطان في األراضي الزراعية داخل قطاع غزة.
تدريجي من تلك التجربة ،وهو انسحاب كانت إشارتاه
منذ نهاية االنتفاضة األولى بدأ انسحاب
ّ
أحادي
املركز ّيتان التسييج التا ّم حول القطاع (في  )1996وتفكيك املستوطنات في فك االرتباط
ّ
اجلانب (في  .)2005بذلك عادت إسرائيل إلى سياستها القدمية ،سياسة إغالق ب ّوابات غزة على
الالّجئني وذر ّيتهم .هذا هو املنطق العميق واجلذري الكامن وراء احلصار املفروض على غزة .وأنا
ال أقلّل بهذا من أهمية املواجهة مع حركة حماس ،أو من الطموح إلى إسقاط السلطة الفلسطينية،
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أو تكريس االنقسام بني الفلسطينيني في الضفة والفلسطينيني في قطاع غزة وبينهم جميعا
(أي فلسطينيو الضفة والقطاع) وبني أولئك الذين في إسرائيل كاعتبارات مه ّمة في السياسة
اإلسرائيلية .ولكن هذه وسائل ثانوية نسبة إلى الهدف املركزي ،نسبة إلى املنطق العميق لتلك
السياسة :حرب دائمة ض ّد الشعب الفلسطيني ،وفي األساس – توجيه الضربة تلو الضربة إلى
الالّجئني الفلسطينيني ،بغرض منع عودتهم وبالتالي منع زعزعة الواقع الذي نشأ في .1948
أقترح قراءة متم ّعنة في تأبني د ّيان ،املذكور أعاله ،من عام  ،1956إذ قال:
صبح الربيع فلم ي َر أولئك الذين كمنوا لروحه على
"أمس مع الصباح ُقتل روعي .لقد به َره هدوء ُ
الشريط احلدودي .دعونا اليوم ال نلقي التّهم على القتَلة .إذ ماذا ميكننا قوله عن كراهيتهم الشديدة
لنا؟ منذ ثماني سنوات وهم يقبعون في مخيّمات الالّجئني في غزة ،وأمام أعينهم نحن آخذون في
متلّك األرض والقرى التي عاشوا فيها هم وآباؤهم.
ليس من العرب سنثأر لدماء روعي ،وإمنا من أنفسنا .كيف أغ َمضنا أعيننا عن النظر مباشرة إلى
مصيرنا ،وعن رؤية قدر جيلنا بك ّل ما فيه من قسوة؟ هل نسينا أن ثلّة الشبيبة هذه ،التي جتلس
ّ
في ناحل عوز ،حتمل على أكتافها ب ّوابات غزّة الثقيلة؟ ب ّوابات
تصطف خلْفها مئات آالف األعينُ
واأليدي تصلّي ليوم نضعف فيه ،لكي تستطيع متزيقنا إ َر ًبا  -أنسينا ذلك؟ نعم نحن نعرف ،أنه
بحا ومساء ،مسلّحني ومستع ّدين.
ص ً
لكي يذوي األمل في إفنائنا علينا أن نكونُ ،
س شجرة وبناء بيت .لن
نحن جيل االستيطان ،وبدون خوذة الفوالذ وفوهة املدفع لن نستطيع غ ْر َ
تكون ألبنائنا حياة إذا لم نحفر املالجئ ،وبدون أسالك شائكة وبندقيّة لن نستطيع شقّ طريق وال
استخراج املاء .ماليني اليهود ،الذين أبيدوا وال وطن لهم ،ينظرون إلينا من رماد التاريخ اإلسرائيلي
ويوصوننا باالستيطان وبالبدء في إقامة وطن لشعبنا .ولكن ،من وراء شريط احلدود ميوج بحر
من الكراهية والرغبة في االنتقام ،يرنو إلى يوم تُضعف فيه الطمأنينة انتبا َهنا ،إلى يوم نصغي فيه
ِ
سالحنا .صراخ دماء روعي يعلو إلينا من جسده
إلى سفراء النفاق احملتال ،الذين يناشدوننا إلقا َء
ُساح هد ًرا –وقعنا أمس في اإلغراء م ّرة أخرى ،استمعنا
املمزّق .ومع أننا أقسمنا أل ًفا ّ
أن دما َءنا لن ت َ
وص ّدقنا .اليوم سوف نحاسب أنفسنا .لن نرتدع عن النظر إلى العدائية التي ترافق ومتأل حياة
مئات آالف العرب ،الذين يعيشون حولنا ويرنون إلى حلظة تتمكن أيديهم من ذبحنا .لن نشيح
بأعيننا فتك ّل أيدينا .إنه قدر جيلنا .إنه خيا ُرنا في احلياة – أن نكون مستع ّدين مسلّحني أقوياء
و ُقساة وإالّ فسوف يسقط السيف من يدنا – وتجُ دع حياتنا.
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روعي روتبرغ ،الشاب األشقر النحيل ،الذي ذهب من تل أبيب لكي يبني بيته على أبواب غزّة ،لكي
يكون لنا ُسو ًرا .روعي – النور في قلبه قد عمى عينيه ،فلم ي َر التماعة السيف .التوق إلى السالم
ص ّم أذنيه ،فلم يسمع نداء القتل يتر ّبص به .لقد ثقلت أبواب غزّة على كتفيه فغلبته".
لقد أ ّثر هذا الرثاء في تشكيل الفهم األمني-االستيطاني ،الذي صاغه اجليل األول من القادة
واحملاربني الصهاينة بعد النكبة وتأسيس إسرائيل كدولة .هناك أمران يبرزان في هذا اخلطاب
عندما نقرأه من وجهة نظر حالية:
لصا
األمر األول هو غياب التقية والكذب التاريخي الشائعني اليوم في اخلطاب الصهيوني .مخْ ً
للحقيقة حت ّدث د ّيان عن كراهية لها ما يب ّررها لدى الالّجئني الفلسطينيني في غزة جتاه إسرائيل:

"ما الذي سنقوله عن كراهيتهم الشديدة لنا؟ منذ ثماني سنوات هم يقبعون في مخ َيمات
الالّجئني التي في غزة ،وأمام أعينهم نحن آخذون في متلّك األرض والقرى التي عاشوا فيها
هم وآباؤهم" .على عكس القادة الصهاينة في أيامنا ،لم ُينكر د ّيان النكبة ،لم يز ّيف ولم يكذب .لم
يحاول التمويه في هذا التأبني ،وال التن ّكر ملسؤولية دولته وأبناء جيله .إنه يقول بصريح العبارة:
األراضي كانت لهم ،أخذناها ،طردناهم ومتلّكناها – فكيف ال يكرهوننا؟ كيف ال يحاولون العودة
والكفاح ألجل ما هو لهم؟ لم ينسب د ّيان للفلسطينيني ،في أقواله تلك ،أ ًّيا من صفات التح ّمس
والتعصب والالّعقالنية .املقاومة القتالية من طرفهم كانت مفهومة في نظره ،ب ْل كانت مب ّررة
للقتل
ّ
ومستدعاة ً
أيضا إذا ما نظرنا إلى الصراع من وجهة نظر ِهم ُهم .في ربيع  1956لم يجد د ّيان أ ّية
صعوبة في تخيّل كيف تبدو األمور من وجهة نظر فلسطينية.
أي استعداد إلصالح الغُنب ،أو للبحث عن
األمر الثاني الذي يبرز في اخلطاب/الرثاء ،هو غياب ّ
تسوية أ ًّيا كانت ،كما اإلعالن ّ
الفظ  -الصارخ الوضوح -عن حرب دائمة ض ّد الفلسطينيني انطال ًقا
من رؤية وجودية مفادها" :إ ّما نحن ،أو ُهم" .بالضبط كما نتنياهو وليبرمان وبنِت اليوم ،لم
يبحث د ّيان هنا عن تسويات وحلول وسط ،وال عن إصالح ومصاحلة .لم يكن مسعاه تقديس
احلياة املستقبلية للشعبني ،وإمنا رأى عالقتهما حر ًبا دائمة يستحيل من ُعها .ربمّ ا ميكن اعتبار
احلالي األكثر شب ًها بصوت ديان آنذاك؛ بال تفلسف وبدون اعتبارات أخالقية:
ليبرمان الصوت
ّ
تص ّور احلياة كحرب وجود ينتصر فيها األعنف واألقوى وال مكان فيها لشعبني وإمنا ألحدهما
فقط.
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املسألة هي أن د ّيان الـ 1956حت ّدث وف ّكر مبصطلحات ما أسماه "جيل االستيطان"؛ ولكن أفعال
ذلك اجليل أنشأت واق ًعا يعيد إنتاج نفسه منذ ذلك الوقت وحتى اليوم .كان ذلك أ ّوالً وقبل ك ّل شيء
مبج ّرد االحتالل العسكري وتوسيع مساحات التسلّط واالستيطان الصهيوني في أعقاب حرب
مركزي فيها .ثم بتص ّور املواطنني اليهود ،سواء مهاجرين أو
 ،1967وهي عمليات كان لد ّيان دور
ّ
حي" أو "قود فوهات مدافع" للوقوف في وجه
مواليد البالد ،كمستوطنني يؤ ّدون دور "جدار ّ
الفلسطينيني املقتلعني ومنع عودتهم إلى األراضي وبالتالي التسبّب لهم في التسليم بالهزمية.
وهكذا فإن وصف د ّيان حياة جيل االستيطان كمعركة وجود قاسية ،حت ّول إلى واقع دائم في
حياة األجيال الالّحقة .الالّجئون الفلسطينيون في غزّة ،في  ،2009في  ،2010في  ،2013وفي
 2014هم اجليل الثالث والرابع لالقتالع ،اللجوء ،االحتالل وال ّدمار .واجلنود اإلسرائيليون الذين
يسقطون على أبواب غزّة وفي داخلها ،هم في جزئهم األكبر اجليل الثالث والرابع لالستيطان،

جيل "خوذة الفوالذ وفوهة املدفع" واألسالك الشائكة .كذلك فأبناء الكيبوتس ،الذين سقطوا
حي"
حتت قذائف الها ْون في دورة احلرب األخيرة ،هم املقابل املعاصر لروعي روتبرغ" :جدار ّ
و"قود مدافع" ألجل إدامة االقتالع.
إن شعبَينا محصوران داخل فخّ العنف واملعاناة التي ولّدها املنطق االستيطاني الصهيوني .إن
ّ
انعدام االستعداد إلصالح الغُنب الناجم عن جرائم املاضي يح ّول احلياة هنا إلى سلسلة من دورات
العنف املباشر أو غير املباشر ،دورات من القمع واالنتفاضات .إن إدامة جرائم أ ّول أمس ولّدت
أن
جرائم أمس وأ ّدت إلى جرائم جديدة ،وهي تولّد املزيد واملزيد من اجلرائم املر ّوعة .من املفهوم ّ
شعبَينا محصوران في فخّ الصراع العنيف ليس بالقدر نفسه وال بالش ّدة نفسها أو باملستوى نفسه
تناظري .ذلك ألنّه مع ذلك هناك "شعب محت ّل" و"شعب واقع
من املعاناة ،وبالتأكيد ليس على نحو
ّ
حتت االحتالل" ،أو "شعب مستع ِمر" و"شعب مستع َمر"؛ هناك من ُهم أصحاب امتيازات في
احلقوق ومن ُهم فاقدون للحقوق والفرص؛ هناك من يعاني أكثر في حياته اليومية ومن يعاني أق ّل؛
وهناك عالقات ق ّوة وعنصرية ممأسسة حيث موت العشرات في اجلانب اإلسرائيلي ُير ّد عليه فو ًرا
ً
وأيضا من أجل النضال الفلسطيني العادل ،ألجل
مبوت مئات وحتى آالف الفلسطينيني .ومع ذلك،
ُفرص الفلسطينيني في االنتصار على الصهيونية واستعادة احلقوق واألراضي وبناء املستقبل،
من املهم أن نفهم ما يلي :في داخل الشعب املستع ِمر ً
أيضا ،بني اليهود ،هناك فروق وفجوات كبيرة.
هناك ُغنب وظلم وهناك استعمار وضحايا استعمار .يهود الدول العربية واإلسالمية هم ً
أيضا
نو ًعا ما ضحايا االستعمار االستيطاني .لقد جنحت الصهيونية في توظيفهم الحتياجاتها ،ولكنها
تظلمهم وتض ّر بهم بشكل عنصري من خالل اقتالعهم من ثقافتهم ،وحتويلهم إلى ذوي مكانة
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إن وضع يهود الشرق – وجزء منهم
دونيّة في املجتمع اإلسرائيلي،
واملس بانتمائهم للمنطقةّ .
ّ
عرب-يهود في األصل – في مواجهة الفلسطينيني وك ّل العرب هو أحد النجاحات االستراتيجية
امله ّمة للصهيونية .وهذا هو أحد مصادر ضعف املقاومة العربية.
منذ خطاب د ّيان حت ّولت الصهيونية ً
أيضا إلى رأسمالية أكثر فأكثر ،وإلى القسوة أكثر فأكثر جتاه
جزء من يهودها .هؤالء جيّدون مبا يكفي ليكونوا جنو ًدا في احلروب ومستوطنني فوق األراضي
الفلسطينية ،ولكنهم ليسوا جيّدين مبا يكفي ليكونوا شركاء النخب الثر ّية في اقتسام الغنائم
واألرباح .هل أولئك اليهود الذين ج ّربوا العنصرية والقمع واالستغالل الطبقي ميكنهم التح ّرر من
األيديولوجية الصهيونية وم ّد اليد لشراكة حقيقية مع الفلسطينيني ض ّد من يحكمونهم ويسيئون
استخدامهم؟ من الصعب معرفة اجلواب ،وعمو ًما من الصعب ج ًدا أن نص ّدق أن ذلك ممكن .قد
يتح ّرر جزء منهم ،قد تتح ّرر فقط قلّة منهم ،ولكن ك ّل واحدة وواحد منهم يخطو خطوة كهذه،
حي"
نحو اخلروج من املعسكر الصهيوني ،نحو مقاومة استخدامهم كـ"قود مدافع" وكـ"جدار ّ
هو في الوقت نفسه جندي واحد أق ّل في خدمة الصهيونية ،هو ق ّوة حتريرية ،وهو حليف محت َمل،
للنضال الفلسطيني.

إذن ،في الواقع نحن لسنا نقول "ملَلنا من بيبـي نتنياهو ومن حماس" – كما كان قد هتف بعض
اليساريني الصادقني وأصحاب النوايا احلسنة في ساحات تل أبيب أثناء االحتجاجات ضد دورة
احلرب األخيرة في الصيف .لم من ّل نتنياهو ،ألن نتنياهو ليس هو املشكلة .وحركة حماس ً
أيضا
وبالتأكيد ليست هي املشكلة .كما أنه ال تكافؤ وال ُ
تناظر بني هذين الطرفني .الصهيونية هي أصل
املشكلة .نحن مللنا من فخّ االستيطان ،فوهة املدفع ،خوذة الفوالذ ،وقبّة احلديد .ملَلنا من األسالك
الشائكة ،و َمللنا من احلرب الدائمة ألهداف تثبيت جرائم وغنائم النكبة وتوسيع دائرة النّ ْهب
واالقتالع .لقد ضقنا ذر ًعا بنهج الصهيونية الكولونيالي املتسيّد وبالعنف املرافق له .عندما نتناول
نتفحص مصادر العنف ،التي أشار إليها موشيه د ّيان في حينه
موضوعة احلرب والعنف ،علينا أن ّ
 ليس فقط عنف البندقية واملدفع ،وإمنا العنف املرافق لعملية االستيطان والنهب والطرد ومنعالعودة ،والعنف الناجم عن تلك العملية .كذلك علينا أن نواجه مصادر العنف تلك لكي نتح ّرر من
لعنة احلرب التي تخيّم فوقنا.
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نفسها ،ومواجهة ُغنب املاضي ألجل ترتيبات املستقبل ،هي شرط حيوي
حقّ العودة ،والعودة ُ
الدوري ،ينبغي أن يكون مطلب حق العودة
حقيقي هنا .في هذا الواقع ،واقع العنف
ألي تغيير
ّ
ّ
والنضال ألجل العودة في موقع أكثر مركز ّية لدى َمن يريدون تخليص شعبَينا من فخّ الصهيونية
الكولونيالية .هذا يعني أن نتح ّدث عن ذلك .وهذا يعني أن نناضل ألجل ذلك ،من منطلق اإلدراك
أن املسألة تتعلق بتغيير حقيقي في الواقع الراهن اليوم في إسرائيل ،وتتعلق بعودة الناس،
وبتسويات أراض جديدة من نوعها ،كما تتعلق بالتنازل عن امتيازات في احلقوق يحوزها كثيرون
ج ًدا من اإلسرائيليني (مبا في ذلك امتيازات يتمتّع بها كاتب هذه السطور) وذلك لكي تكون
احلقوق للجميع ،لكي يت ّم إصالح الغُنب .هذا هو واجبنا كناشطني في داخل إسرائيل – يهو ًدا وعر ًبا
سوا ًء بسواء .إنه بالتأكيد واجب أخالقي جتاه الذين ُمنعت عنهم العودة ،وإنه ً
عملي
أيضا واجب
ّ
وبراغماتي ألجل توفير األمن ألبنائنا نحن.
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