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ـاذا تقـوم (اسـرائيل) حـقـهم باحلـريـة? 
بــاحـــتالل وقــمـع شــعب اخـــر? وهــكــذا
اصــبـــحت داعــيـــة سالم في الـــبــدايــة
كــنــاشط ثم كــصــحــفي وحــاربـت ضـد
االحـتالل بـكل حمـاس. في الثـمـانيـنات
ـــســـتـــوطــنـــات في عـــارضـت انــشـــاء ا
ـناطق وفي التسعينات دعمت انشاء ا
دولـة فلسطينية بقيادة منظمة التحرير
الـفـلـسـطـيــنـيـة. كـمـا ايـدت االنـسـحـاب
االسـرائـيـلي احـادي اجلـانب من قـطـاع
غـــزة. وتـــقــريـــبــا كـل حــمـــلــة مـــضــادة
لالحــتـالل انــخـــرطت بــهـــا فــشـــلت في
الـنهاية. بعـد نصف قرن من رحلتي انا
وعـائلـتي الى الضـفة

الـغربية ومـا زالت تلك الضفـة الغربية
مـحـتلـة. بـكل خبـاثـته اصـبح االحتالل
جـزءا يــكـمل بــنــيـة الــدولـة الــيـهــوديـة
وبـقـاءهـا. كـمـا اصـبح جـزءا مـكـمال من
حــيـاتـي كــأسـرائــيــلي. عــلى الــرغم من
انـني ضــد االحـتالل فـأنـا مـسـؤول عن
االحـتـالل. النـني ال اسـتــطـيع ان اهـرب
او انـكر حقيقـة مفادها ان دولتي دولة
احـتالل. فـقط قـبل عـدة سـنـوات ادركت
فـــــجــــأة ان خــــوفي الـــــوجــــودي عــــلى
مــسـتــقــبل دولـتـي وغـضــبي االخالقي
حـــول كـــونـــهـــا دولـــة احـــتالل لـــيـــســا
. فـمن نـاحـيـة اسـرائـيل هي مـنـفـصـلـ
الـــدولـــة الـــوحـــيـــدة في الـــغــرب الـــتي
مــازالت حتـــتل شــعـــبــا اخـــر. لــكن من
نـاحيـة اخـرى فان اسـرائيل هي الـدولة
ـهددة بـوجودها. الـوحيـدة في الغرب ا
الــــتـــهــــديـــد واالحــــتالل يـــجــــعالن من

اسرائيل دولة فريدة.
 لـقــد اصـبح الـتــهـديـد واالحــتالل هـمـا
راقب الـركيزتان لوضعـنا. ان معظم ا

واحملـلــلـ يــنـكـرون هــذه االزدواجـيـة.
الـيــســاريـون يــتـحــدثــون عن االحـتالل
ويــتــجــاوزون عن الــتــهــديــد في حــ
يـتحدث الـيم عن الـتهديـد ويتغاضى
عن االحـتـالل. لـكن احلـقـيــقـة تـؤكـد انه
ـــــوضــــوعـــــ في رؤيــــة بـــــدون دمج ا
واحـــدة فـــانـــنـــا لن نـــســـتـــطـــيع فـــهم
اســــرائــــيـل او الــــصــــراع الــــعــــربي –
االسـرائيـلي. اي مدرسـة فكـرية ال تربط
هـذين العامـل بـبعضـهما بـشكل جدي
تـنتـهج نـهجـا مـعيـبـا وعقـيـما. وحـدها
الـفـكرة الـتي تـدمج الـتهـديـد واالحتالل
قـابــلــة الن تــكــون واقـعــيــة واخالقــيـة
وقـادرة على فـهم قـصة اسـرائيل بـشكل

صحيح).
ويـكتب شبيط سيـرته فيقول (ولدت في
ـديـنـة اجلامـعـية في الـعام  1957في ا
روحـوفوت. كان والدي فيزيائيا وكانت
والـدتي فنانـة وكان بعض اجدادي من
شروع الصهيوني التحقت مؤسسي ا
بـاجلــيش في سن الــثـامــنـة عـشــر مـثل
جـميع االسـرائيـليـ وخدمت كـمظلي
وخالل خـــدمــتـي اكــمـــلت دراســـتي في
الـفــلـســفـة فـي اجلـامــعـة الــعـبــريـة في
الـقدس حـيث التـحقت بـحركـة السالم
والحـقـا بـحــركـة حـقـوق االنـسـان. مـنـذ
العام 1995 اكتب للصحيفة الليبرالية
االهـــــــم فـي اســرائــيل هـــارتس عــلى
الـــرغم من انـــنـــــي وقـــفـت دائــمـــا الى
جـانب الســـــالم ودعمت حـل الدولت

اال انـــــنـي ادركت بـــــشـــــكل تـــــدريـــــجي
الـثــغــرات الـكــامــنــة في قـواعــد حــركـة

السالم. 
لـقد جعلـني فهمي لـلعالقة ب الـتهديد
واالحـتالل صوتا اعالميا مخـتلفا نوعا
مــــا. وكــــونـي كــــاتب عــــمــــود حتــــديت
مـعتـقدات كل من الـيمـ واليـسار. لـقد
تـعـلــمت ان االجـابـات الــبـسـيــطـة غـيـر
مــتـــوفــرة في الـــشــرق االوسط وانه ال
تـوجد حـلـول سريـعة وبـسـيطـة للـنزاع
االسـرائيلي  –الـفلـسطيـني. لقد ادركت
ان احلـالــة االسـرائــيـلــيـة مــعـقــدة جـدا

ا مأساوية. ور
كــانت اســرائــيـل في وضع جــيــد خالل
الـــــعـــــقـــــد االول من الـــــقـــــرن احلــــادي
والـعـشرين. تـراجع االرهـاب وازدهرت
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بغداد

اسونية كان لها الـدستور النافذ كتـبه اليهودي فالن وهو صهيـوني وأن ا
دور كـبير فـي صياغـته فضال عن ان قـاسم سلـيماني هـو من أعد ديـباجة
قال مع الـدستور .. اليس ذلك كالما جميال يريح الكثيرين ? ولو اكملت ا
الـتـفـ بـالـتالعب بـاأللـفـاظ مع بــعض الـسـجع والـقـافـيـة ألصـبـحت كـاتـبـا
مـشهورا .ولكن مشـكلتي اني ال احب القاء الـطعم لصيد الـقراء كما يفعل

البعض .
الدستور فيه  142مـادة اذا تعدلت خمس مواد منه يـصبح دستورا قريبا
ـثال لـله وحده وال يـوجد عمـل انسانـي متكـامل وكذلك ال ـثالـية ألن ا من ا
تـوجد حكومـة  (مالئكية) وهـذه رؤيتي الشخـصية وقد يـجد اآلخر ان تلك

واد اخلمس لو عدلت لفقد الدستور قيمته . ا
باد االساسية واحلقوق واحلريات (46) اهم مـا في الدستور هو باب ا
ي حلـقوق االنـسـان ووثيـقـة العـهد مـادة لو كـنـا اطلـعنـا عـلى االعالن العـا
الـدولي وغـيــرهـا لـوجــدنـا مــواد الـدسـتــور مـسـتــلـة مـنه ومـن ثم هـو لـيس
صـهيونـيا وال مـاسونيـا لكن الـتشويش يـحصل في الـتطبـيق فالـدستور لم
يـقل لنا ان رئيس اجلمهورية كردي ورئيس الوزراء شيعي ورئيس مجلس
ا ان البـدعة في الـدين ضاللة فـهذه ضاللة الـنواب سـني بل هي بدعـة و

سياسية
الـكل يتـهم الدستـور بأنه شـرعن احملاصـصة واحلقـيقـة تقـول انه ال توجد
ـادة التاسـعة التي كـلمة في الـدستور تـشير او تـؤشر للـمحاصـصة عدا ا
ـسـلـحـة حـيث تقـول (( تـكـون الـقوات تـؤسس لـلمـحـاصـصـة في الـقوات ا
ـا يـراعي ـسـلــحـة واالجـهــزة االمـنـيــة من مـكــونـات الـشــعب الـعــراقي  ا
(تـوازنـهـا) وتـمـاثـلـهـا دون تـمـيـيـز او اقـصـاء...)) اين احملـاصـصـة ?? في
سلحة .. واحلقيقة انه ال يهم ان تخضع الزراعة والصناعة وكل القوات ا
شيء لـلمـحـاصصـة كـما في الـدسـتور الـلبـنـاني الذي وضع فـي ثالثيـنات
ــاضي والــذي حــدد حـتـى نـسـب الـوظــائف الــعــامــة عـلـى الـدين الـقــرن ا
كن ان يكون ـذهب ولذلك لم يصبح لبنان دولة حتى اآلن .. كل شيء  وا
سلحـة كونها قـوات العراق الواحد وهي رقم سـنيا وشيعـيا عدا القـوات ا

ال يقبل القسمة مطلقا كرقم العراق ..                          
الـذي حصل ان يكون وزير الـدفاع سنيا والـداخلية شيـعيا ورئيس اركان
اجلـيش كـرديا بـعـده صـار شـيعـيـا ويـقـسم معـاونـوه االربـعـة الى االعراق
ـذاهب وقـادة االســلـحـة يـكــونـون كـذلك الـقــوة اجلـويـة لـلــكـرد وطـيـران وا
اجلـيش لـلـشـيـعـة وهـكـذا دوالـيك وقـد يـأتي الـيـوم الذي تـقـسم فـيـه افواج
وسرايا الكلية العسكرية الى السرية االولى للسنة والثانية للشيعة وهكذا
قال هو ان وسائط التواصل االجتماعي ضجت الـذي دفعني لكتابة هذا ا
هـذه االيام بإحالة ثالثة من كـبار الضباط الـسنة الى التقـاعد لبلوغ السن
اذا لم يحل اي اذا السـنة فـقط ? و الـقانوني .. والـتعـليق السـائد هـو ... 
وضوع مـليا ووجدت من شـيعة وزارة الـدفاع الى التقـاعد ?? فكـرت في ا
انه وعـلى حد عـلمي ال يـوجـد قائـد شيـعي ضمن وزارة الـدفاع بـلغ السن
ـا وجـدت او كــنت قـد وجـدت ان الـقـادة الـسـنـة الـثالثـة او الـقـانـوني  و

بعضهم كانوا قد حصلوا على تمديد في السابق . 
ـسلـحة احملـاصصـة ام السـوء اخـواتي واخوتي وخـصوصـا في الـقوات ا

فاجليش جيش العراق وليس جيش مكونات العراق
سـأنـهي حـديـثي مـعـكم بـقـصـة قـصـيـرة جدا وهـي ان اليـمـن ارسلـت لواء
مـشاة الى العراق ايام حـرب اخلليج االولى و اسكانه في مـناطق خلفية
آمـنة في ديالى وكـنا نسـمع الرمي في قاطع الـلواء فنـذهب لنـجد ان هناك
مـعـركـة بـ السـريـة االولى والـثـانـيـة والـسـبب ان االولى من عـشـيـرة كذا
والـثانيـة من العشـيرة كـذا ... أتريدون ان نـصبح هكـذا?  ولو قربـنا األمر

عـلى عشائـرنا الرائـعة في البـصرة االكثـر من رائعة
اال جنـد االمر قـريب من تلك احلـالة ال سـمح الله?
تـبــا لـلــمـحــاصـصــة عـاش شــعب الـعــراق واحـدا

موحدا وألى األبد . 

لقـد اولى العـديد من علـمائنـا الباحـث بـاللغـة العربـية الفـصحى اهتـماما
بـالثـقـافـة الشـعـبيـة امـثـال احمـد مـطـلوب واالب انـسـتاس مـاري الـكـرملي
وجالل احلـنـفي ومـصـطفـى جواد وسـواهم من شـغـفت قـلـوبـهم وعـقـولهم
بـاللغـة العـربية الـفصـحى وقد صدر عن دار الـشؤون الـثقافـية الـعامة في
ـرحـوم مصـطـفى جـواد الـعام (2017م) بـعـنوان بـغـداد كـتاب لـلـعالمـة ا
(من تراث العالمة مصطفى جواد) بثالثة اجزاء جمعها وقدم لها الباحث
عـبداحلميد الرشودي كـان نصيب الثقافـة الشعبية حـظا وافرا بلغت اكثر
من ( (187 صـفحة من مجـموع اجزاء الكـتاب الثالثة الـبالغة (( 1448
تـوسط وقد تركزت الثـقافة الشعـبية في اجلزء الثاني صـفحة من القطع ا
من الـكتاب اذ وردت العـنوانات االتية مـساجد بغـداد ومشاهدها  ,مـعجم
مـــواضع واسط واعالم واســطـــيــون من حــمــلــة الـــعــلم واالثــر / الــفــتــوة
سـلمـ / مسـجد االمـام علي بن واطـوارها واثـرها في تـوحيـد العـرب وا
ـنطـقة / ازيـاء العـرب الشـعبـية ( (1ازيـاء ابي طـالب براثـا والعـتيـقة اي ا
الـعـرب الـشعـبـية ( / (2دار اخلالفـة الـعبـاسـيـة تعـيـ مـوضعـهـا واشـهر
نـسية راجع الـعربـية / جاوان الـقبيـلة الكـردية ا مـبانيـها /  الغـجر في ا
ومـشاهير اجلاويـ وماء جاء في اجلزء الثـالث اول مدرسة في العراق /
سـتنصرية / حـكاية ابي القاسم الـبغدادي ...... هل الفها تـاريخ علماء ا
ابـو حـيـان الـتـوحـيــدي ? كـمـا ال تـخـلـو االجـزاء الـثـالثـة من الـفـاظ عـربـيـة
الحظ ان مصطـفى جواد لم يكن جماعا فـصيحة حتمل والالت شعـبية وا
لـلمادة الشـعبية فـحسب بل هو يعـرض الكم على الـكيف ويحلل ويـستنتج
ـنــهج الـوصــــــــفي يــقـول عن ازيـاء الـعـرب بـاالضـافـة الـى اسـتـخـدامه ا
ـوضـوعات والـبـحوث في تـاريخ الـعرب الـقدامى الـشـعبـية ) : (1اعـسر ا
ولدين مـنذ العصور هـو موضوع االزياء الشـعبية عـند العرب الـقدامى وا
اجلـاهلية االولى حـتى عصور انتـشار التصـوير وكثرة سـياحات االجانب
ؤسف قد اخـر فن التمثيل عن الـغربي في البالد الـعربية وهذا الـعسر ا
الـعـرب ونـقص من قـيـمـتـة الـفـنــيـة .... حـتى بـلغ هـذا الـنـقص حـد الـعـبث
والـتـهـاون بـحــيث الـبـسـوا لــلـمـحـاكي الــبـدوي اجلـاهـلي مــالم يـلـبـسه قط
ا) ووضـعوا على رأسه العقـال مع ان العرب لم تضعه عـلى رؤوسها قد

ص :/411ج 2 
ـسـتـشـرق الـهـولنـدي دوزي فـي معـجـمه وقـد ذكـر مـصـطـفى جـواد دور ا
(مـــعــجم أســـمــاء مالبس الـــعــرب ) عــدم ذكـــره (من مالبس الـــعــراقــيــ
الـهـاشــمي وهـو من مالبس الــنـسـاء والـكــشـيـدة والـدمــيـري والـبـشت من
ــطــرف من مالبس الــرجــال والـــدشــداشــة وهي من مالبـس الــنــوعــ وا
مالبـس الـعــرب الــقـدامى ) ص: / 412ج 2 ثم يـالحق مـصــطــفى جـواد
تـطـور االزيـاء الشـعـبـيـة كـاالزار فـيقـول : والـظـاهـر ان االزار في الـعـصر
االمـوي ادخل عــلـيه شـي من الـتـطــويـر بــضـرب من اخلــيـاطـة ... ان ازار
ــتــاخـرة ) ص :  / 414ج2 الــنـســاء ارتــفع الى الــراس في الــعــصـور ا
ويـربط مـصطـفى جـواد بـ شــــــيـوع بـعض االلبـسـة واحلـــــاجة فـيـقول
ـا اشاع لبس السراويل ب الشعب مذهب الفتوة واعتداد السراويل (و
مـلـبسـا مقـدسـا فيـها ) ص  / 416ج 2 النـها تـسـتر الـعورتـ كمـا يربط
مـصطفى جـواد بعض االزيـاء الشعـبيـة بالواقع االقـتصـادي كقوله : ( ان
الـعـبـاءة لم تـكن من فــاخـر الـلـبـاس وال من لـبـاس مـيـاسـيـر الـنـاس  ,فـان
ــا كـان يـلـبس الــعـبـاءة لـزهــده في الـدنـيــا وتـخـلـيه عن ابـابـكـر  (رض) ا
فخامتها ) ص/ 421ج 2 ويـضيف ( والفقراء منهم يلبسون مثل ذلك في

ايــام الـــبــرد اال ان قـــمـــاش عــبـــائــهـم اغــلـظ واخــشن)
ص 426ج 2وهــو في اكــثــر مـــبــاحــثــة الـــشــعــبــيــة
بـالتاريخ يـرجع جذور الثقـافية الـشعبـية الى اعماق
ـكـان عــارضـا وجـهــات نـظـر غـائــرة في الـزمــان وا

ؤرخ وارائهم .        ا
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الـتكـنـولوجـيـا وكانت احلـيـاة اليـومـية
نـــابــــضـــة بــــاحلـــيـــاة مـن الـــنــــاحـــيـــة
االقــتــصـاديــة اثــبــتـت اسـرائــيـل انــهـا
شـجاعـة وجوديـا اثبـتت اسرائـيل انها
تعة. لكن مصدر احليوية واالبداع وا
ـعان قصة النجاح غير العادي وحتت 
جـذوة الــقـلق مــا زالت مــشـتــعـلــة. لـقـد
اصـبح الناس يـطرحون بـصوت مرتفع
االســئــلــة الــتي كــنت اطــرحــهــا طــوال
حـياتي. لـم يعـد االمـر متـعـلقـا بـاليـم
والــــيـــســــار. ولم يــــعـــد صــــراعـــا بـــ
. هناك شيء اكبر تدين العلماني وا
يـحدث فـي االعمـاق. لم يعـد الـكثـير من
االسـرائـيلـيـ سعـداء بـالشـكل اجلـديد
السـرائـيل لـقـد اصبـحـوا يـتـسـاءلون
فـي قـــــــــرارة
انــفـسـهم مـا
اذا كـانوا ما
زالـــــــــــــــــــــــوا
يـنـتـمـون الى
الـــــــــــدولــــــــــة
الـــيــــهـــوديـــة.
حـــــــــــــــــــــــصــل
بــعـضــهم عـلى
جــوازات ســفــر
اجــــــنــــــبــــــيــــــة
والــبـعض ارسل
ابـنـاءه لـلـدراسـة
فـي اخلــارج. امــا
االغـــنــيـــاء فــرأوا
انه البد من وجود
خــــيــــار اخــــر الى
جـــــانـب اخلـــــيـــــار
االسـرائـيـلي. وعلى
الـرغم مـن ان معـظم
االســــرائــــيـــــلــــيــــ
مـــازالـــوا يــــحـــبـــون
وطــنـهم ويــحـتــفـون
بــبـركــاته ونــعـمه اال
ان الـــــكـــــثـــــيـــــرين لم
يــــــعــــــودوا واثــــــقـــــ
ـسـتــقـبـله. مع بـدايـة
الـعقد الـثاني من القرن
احلـــادي والـــعـــشـــرين
ظــهـرت خــمــســة عـوامل
تــــخـــــويف اثـــــرت عــــلى
شــهــيــة االســرائــيــلــيــ
لـلـحـيـاة: فـكـرة ان الـنزاع
االسـرائـيـلي الـفـلـسـطيـني
ـــــدى لن يـــــنـــــتـــــهـي في ا
ـــنـــظـــور الــــقـــلق من ان ا
الـــهـــيـــمـــنـــة االقـــلـــيـــمـــيــة
االسـرائـيلـيـة اصـبحت مـهـددة اخلوف
من اهــتـراء وتـراجـع مـشــروعـيــة فـكـرة
الـدولـة الـيـهــوديـة الـقـلق من الـتـحـول
الــــعـــــمــــيـق الــــذي اصــــاب اجملـــــتــــمع
االســرائــيـلـي الــذي اصــبح مــنــقــســمـا
ومـــســتـــقــطــبـــا وتــهـــدمت مــؤســـســته
قراطية  –الليبرالية واالدراك بان الد
ـتـتـالـية في احلـكـومات غـيـر الـفـعـالة ا
اســرائــيل غــيــر قــادرة عــلى الــتــعــامل
بـجديـة مع حتديات حـاسمـة كاالحتالل
والــتـشــظي االجـتــمـاعـي. كل واحـد من
هـذه الـعـوامل اخلـمسـة يـحـمل تـهـديدا
حـقيـقيـا لكن تـأثيـرها مـجتـمعة يـجعل
مـوضـوع الـتــهـديـد درامـيـا. اذا لم يـكن
كن لنا مـوضوع السالم مجديا كيف 
ان نـصـمـد جلـيل اخـر من الـصراع في
الـــــــوقت الـــــــذي تـــــــتـــــــعـــــــرض فـــــــيه
اســتــراتــيــجــيــتـنــا الــعــلــيــا لــلــخــطـر
ـقـراطـيـتـنـا وشـرعـيـتـنـا تــتالشى ود
تـــتــهــاوى واالنــشــقــاقــات الــداخــلــيــة
تـمـزقـنـا? فـفي الـوقت الـذي مازالـت فيه
اسـرائـيل مـبــدعـة ومـغـريـة وحـيـويـة
اصـبــحت دولــة مـشــكـوكــا بـوجــودهـا.
يـحـوم الـقـلق في سـمـاء البالد مـثل ظل
بـركان هـائل عـلى وشك االنفـجار. لـهذه

االسباب خضت هذه الرحلة. 
بـعد خمـسة وستـ عاما عـلى والدتها.
عــــادت اســـرائـــيـل لـــتـــواجـه الـــســـؤال
اجلـوهري. وبعد مـئة وستة عـشر عاما
عـلى انــطالقـهــا تـواجه الــصـهـيــونـيـة
تـنـاقــضـهـا اجلـوهــري. والـتـحـدي االن
يـتجاوز فكرة االحتالل وهو اكثر عمقا
من مـوضوع الـسالم. ما نواجـهه اليوم
هــــو الـــســـؤال االســـرائـــيـــلـي الـــثالثي
ـــــاذا اســــرائـــــيل? مـــــا هي االبـــــعــــاد: 

اسرائيل? 
كن االجـابة هل سـتـبقى اسـرائـيل? ال 
عــلـى الــســؤال االســـرائــيـــلي من خالل
احلـوار فــعـلى الــرغم من تــعـقــيـد هـذا
الـسـؤال فـهـو غـيـر قـابل لـلـرأي والرأي
االخـر. الطريـقة الـوحيدة لـلتـعامل معه
تـكـون بـروايـة قـصـة اسـرائـيل. هـذا مـا
حاولت القيام به من خالل هذا الكتاب.
لــقــد حــاولت مــنـــاقــشــة وجــودنــا كــله
ــمـــيــزة ومن مـــنــظــوري بـــطــريـــقــتي ا
اخلـاص وكــــمــا افـهم االشـيـاء. يـروي
هـذا الــكــتــاب مــلــحــمــة اســــــــرائـيــلي
حـيرته الـدرامـا التـاريخـية الـتي حتيط
ـكان بـوطـنه. وهو رحـلـة في الزمـان وا
خاضها رجل ولد في اسرائيل ويحاول
من خاللـــهــــا تـــقـــد روايـــة اوسع عن
بـلـده. من خالل قـصـة عـائـلـته وقـصته
الــشــخـصــيــة ومــقــابالت في الــعــمق.
ســأحـاول ان اتــلــمس قــصــة اســرائـيل
الــكـــبـــرى وســؤال اســـرائــيـل االعــمق)
ويــتــسـاءل شــبــيـط في خــتــام مــقــدمـة
طـويلـة: (ما الـذي حدث في وطـني على
مـدى قــرن من الـزمــان لـنــصل الى هـذه

اللحظة? 
مـا الـذي حقـقـنـاه وما هـو اخلـطـأ الذي
ارتـكـبـنـاه والى اين نـسـيـر? هل تـوجد

اسس متينة لقلقي العميق? 
هل تـتـعـرض الــدولـة الـيـهـوديـة خلـطـر
حـقـيــقي? هل عـلــقـنـا نـحـن الـيـهـود في
مـأسـاة دون امل ام ان بامـكـاننـا اعادة
احـيــاء وانـقـاذ انـفــسـنـا واالرض الـتي

نحب?).                

ولـعل هذه الطريقة تـذكرنا باآللية التي
ـعـمورة صـهـرت اجنـاسـاً من شـعوب ا
تـحدة وحـولتهم في بـوتقـة الواليـات ا
الـبـاحـثـ عن الـثـروة أو الـهاربـ من
الحـقات الـقضائـية الى امـة امريـكية ا
تـــمـــلك مـــقـــومـــات قـــوة اقـــتـــصـــاديـــة
وعـسكـريـة واقنـاعـية كـبـرى هيـأت لـها
احــتالل مـــوقع الـــتــفـــرد في الــتـــحــكم
بقرارات العالم بعد نحو  250سنة من

تأسيس الدولة وانبثاق الدستور.
ويـرى الدكتور حامد احلمود العجالن
قدمة ي الكويتي الـذي وضع ا االكـاد
االولى لـــلـــكـــتـــاب الـــذي صـــدر ضـــمن
ؤسسة العربية للدراسات مـنشورات ا
والــنـــشــر فـي بــيـــروت ويــقع في 486
صـفـحـة من الـقـطع الـكـبـيـر ان الـكـتاب
ـــيــا  في الـــتــاريخ لــيس عـــمال اكــاد
خــاصـة وانه يــجـمـع خالصـة جتــربـته
الـصـحـافـيـة عـلى مـدى أكـثـر من ثالثـة
ــــــا في ذلـك لـــــقــــــاءات مع عــــــقـــــود 
. عـسكـري وعلـماء وجتـار وسيـاسي
ومن ضــمــنـهـم ضـبــاط إســرائــيــلــيـون
شـاركـوا في مجـازر الـفلـسـطيـنـي في
الـــلـــد وديــــر يـــاســـ في  ?1948وان
يـستعيد معـهم ذكرياتهم لهذه اجملازر.
كـما أسـتـطاع أن يـلـتقي بـفـلسـطـينـي
ذابح التي كانوا هم أنفسهم ضحايا ا
ارتـكبت في اللد. كـما قابل فلسـطيني
حتـولت حـيــاتـهم من مـيـسـوري احلـال

إلى الجئ في مخيمات األونروا.
لـــكن ومع أنـه بـــحث في فـــتـــرة يـــزعج
الـبحث فـيـها الـضمـيـر اإلسرائـيلي اال
ان هــذا جـزء من غــرضِ الــكـتــاب. ولـو
أردت أن اســـتـــنـــتـج غـــرض الـــكـــاتب
ــيــز اضــافــة إلنــتــاج عـــمل نــاجح و
لـــــرأيـتُ أنه طــــــرح تـــــاريخ احلـــــركـــــة
الـصهـيونـية مـنذ نـهايـة القرن الـتاسع
عـشر وتـوضيح التـغيـرات التي طرأت
عـلى الوعي والـهوية اإلسـرائيـليـة منذ
اول مـسـتوطـنة أنـشـئت في عام 1890
وإلى اآلن. وذلك لـــتــحـــضــيـــر الــقــار
اإلسـرائــيـلي لـلــتـحـديــات الـتي تـواجه
بــلــده  في الـــعــقــد الــثـــاني من الــقــرن

احلادي والعشرين.
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ولـعل أهم ما يكشفه شبيط هو التمايز
فـي الــــــــرؤى بـــــــــ رواد احلــــــــركــــــــة
الـصـهيـونـيـة منـذ بـدايـاتهـا في نـهـاية
الـقرن الـتـاسع عشـر نـحو الـتـعامل مع
سـكان فلسط من العرب وإن كان في
اغـلب االحيان اختـيار التيـار الرئيسي
في احلــركـة الــصــهــيــونـيــة أن يــلــتـزم
الــصــمت دون أن يـــعــلن نــيـــاته نــحــو
. فهـناك تفـاوت مثال ب الـفلسـطينـي
اسـحق ايـبـشـتـاين من جـهـة الـذي فتح
مـدرسة لتعليم األطـفال اليهود والعرب
ــؤتـــمــر مـن نــاحـــيـــة والــذي فـــاجـــأ ا
الصهيوني الذي عقد في نيويورك عام
 ?1904بـأن فــلـسـطــ بـلـد لـه سـكـانه
الـذين يعـيـشون فـيه مـنذ أكـثر من ألف
سـنـة ومن جـهة اخـرى رؤيـة اسـرائيل
زاجنـويـل - الـذي دعـا إلى االســتـعـداد
ا أدى إلى طرده لطرد الفلسطيني 
من احلـركــة الــصـهــيـونــيــة. فـاحلــركـة
الـصهيونية في بداياتها لم تتقبل آراء
مثل تلك التي نادى بها صاحب النزعة
اإلنـسانيـة اسحق ايـبشتـاين لكـنها لم
تستعد بعد لتبني آراء عنيفة مثل آراء
إسـرائــيل زاجنـويل. لــكن في الـنــهـايـة
أخـذت بـرأي هــذا األخـيـر ألنـهـا حـركـة
اسـتـعــمـاريـة وكـان ال بــد أن تـصـطـدم
. لـذا  إعادة ضم بـالـسكـان األصـليـ
زاجنـويل إلى احلركة الـصهيـونية عام
ـــمــثل  .1920فـــالــتـــيــار الـــرئــيـــسي ا
بـالـدكـتـور هـرتـزل الـذي دعـا لـلـمـؤتـمر
الـصـهـيـوني األول في بـازل عام 1897
ا كان لم يـعلن العداء للـفلسطيـني إ
يــضــمـــره. ويــعــد الــفـــصل اخملــصص
ـديـنة الـلـد ومـأسـاتـها أكـثـر الـفـصول
أهمية. فقد بذل الكاتب جهداً كبيراً في
اسـتقصاء احلقائق متـمكناً من مقابلة
الـقـادة الـعـسـكـريـ الـصـهـاينـة الـذين
نـفـذوا عـملـيـة "الرالر" الـتي من خاللـها
قـتل أكثر من اربعمائة فلسطيني مدني
بـريء وطرد آالف الـفـلسـطيـنـ منـها.
وقـد كتـب شبـيط هذا الـفـصل بأسـلوب
تـصويري أدبي يـثير مـشاعر الـتعاطف
مع الـضـحــايـا وكـأنه يـجــهـزه لـيـكـون
. ويـؤكد الي سـينـاريـو لفـيلم يـبـكي ا
الـعـجـالن انه (والبـد من الـتـوضـيح ان
الـكاتب ال يـشك في الشـرعيـة االخالقية
لـتأسيس اسرائيل كما كان ايالن بابيه
في "فــكـرة اســرائـيل: تــاريخ الــسـلــطـة
ـعرفـة" وال يدعوا الى تـأسيس دولة وا
واحـدة لــلـعـرب والــيـهـود كــمـا طـرحت
ــفــكــرين كــخــيــار تــاريــخي لـــبــعض ا
الـصـهـايـنـة كـمـا اشـار الـيـهم عـامـوس
عـوز في روايته االخيرة "يهوذا" اال انه
يـبقى ناقدا كبـيرا للتطـرف الصهيوني
ثله ليـبرمان ونتيـنياهو). ويرى كـما 
الـعجالن ان (قراءة الكـتاب ضرورة لنا
نـحن العرب. فـالكتـاب يتضـمن اعترافاً
بـــــاجملــــــازر الـــــتـي ارتـــــكــــــبت بــــــحق
. كـما انه يـحـمل رسـالة الـفـلسـطـينـيـ
لـلعرب والـعالم وهي انـنا نحن الـيهود
اإلســــرائـــيــــلــــيـــ قــــد اضــــطـــهــــدنـــا
الـفـلسـطـيـنـيـ لكن الـعـالم اضـطـهـدنا
نـحن الـيـهـود اكــثـر. لـذا نـود تـفـهـمـكم
ومـساعدتنا عـلى حل النزاع مع العرب
خـاصــة وأن كـلـيــنـا أصـبـح يـعـاني من
األصـوليـة الـدينـية. فـالكـتـاب يعـبر عن
قـلق جنده اكـثـر وضوحـا عنـد الـنخـبة
ـثـقفـة في اسـرائـيل والذي الـيـهوديـة ا
يـصــفه بـصـورة افـضل رائف زريق في
مـراجعته لرواية "يهوذا" لعاموس عوز
ــــنـــشــــورة في مــــجــــلـــة الــــدراســـات ا
الـفلسطيـنية في شتاء  2018قائال: ان
(احلـياة ال تـسـتشـير احـدا وتـلقي بـنا
في سـياقـات ال شأن لـنا بـها اال ان هذا

الـقلق الفردي يـوازيه قلق جماعي ازاء
الـواقع الـعـام الـذي انـتـهى به الـوجود
الــيـــهـــودي الــصـــهـــيــونـي عــلى ارض
ـستوطن الذي . هـذا هو قلق ا فـلسط
اقـام بيته الـقومي في ارض شعب اخر
وعــلى انــقـــاضه وهــو واع لــفـــعــلــته
ويـبـررهـا الـى حـد مـا لـكن الى حـد مـا
ــتــرجـــمــان فــيـــريــان في فــقط). امـــا ا
واطن الـقوة والـضعف الـكتـاب كشـفـا 
في الـقاعـدة االجتـمـاعيـة االسرائـيلـية
ونـظــرتـهــا الى مـاضــيـهــا وحـاضــرهـا
ومـسـتقـبـلـهـا. ويـبدد الـكـتـاب وبـشكل
ـسمى بعمـلية السالم. نـهائي الوهم ا
فالكاتب ورغم انه من احملسوب على
مـا يـسـمى بـقـوى الـسالم االسـرائـيلي
يــصل في خــتــام كـــتــابه الى نــتــيــجــة
مــــفــــادهـــــا ان الــــسالم بــــ الــــعــــرب
واسـرائيل مـسـتحـيل. فقـد غاب الـعرب
عن احــداث الــكــتــاب واكــتــفــوا بــدور
الـكـومـبارس الـذي يـتـحـرك في خـلـفـية
االحـداث دون ان يـؤثـر فـيـهـا او تـؤخذ
مــصـــاحله بــعـــ االعــتـــبــار. ورغم ان
الـكـاتب من مؤيـدي حل الـدولتـ بـعد
ان تـــنــســـحب اســـرائـــيل من االراضي
احملــتــلــة عـام  ?1967لــكــنه ال يــضـلل
الـقـار بامـكـانـيـة قيـام دولـتـ تـسود
بـينهمـا عالقات حسن اجلوار بل يرى
كـيانـ احدهـما فـلـسطـيني يـعتـقد انه
سـيقع بيد متطـرف او قومي وكيان
اســرائــيـــلي مــحـــاط بــجـــدار حــديــدي
(شـــرعي) يــجــعـــله جــزيــرة الـــتــنــويــر
ـنـطـقـة ,يـظـهـر الـكـتـاب ـعـزولـة في ا ا
اسـرائيل دولـة تنظـر الى كل ما حـولها
بـارتياب وعدوانـية. لذلك فـالكاتب يرى
ان كل حـروبهـا وعـملـياتـهـا العـسكـرية
مـبـررة ومــشـروعـة حلـمــايـة وجـودهـا.
ويـرى ايــضـا انه رغم تــفـوق اسـرائـيل
عـلى جــيـرانـهـا في كل اجملـاالت اال ان
الـوجود االسرائيلي نفسه يبقى مهددا
نطقة. وغـريبا على تـاريخ وجغرافيـا ا
ورغم االخــطــار الـعــديــدة الـتـي حتـيط
باسرائيل اال ان الكتاب يرى ان جميع
هــذه االخـطــار تــراجـعـت بـعــد الــربـيع
الــــعــــربي الــــذي اضـــعـف كل الــــقـــوى
ــــكن ان تــــهـــدد اخلــــارجــــيــــة الـــتـي 
اســرائـيـل وتـركــهــا امــام حتــد واحـد
وهــو الــتــحــدي الــداخـــلي. فــالــهــويــة
االســـرائـــيــلـــيـــة مـــفـــتــتـــة والـــكـــيــان
الـصـهــويـني لم يــعـد صـهــيـونـيــا كـمـا
ؤسسـون واعداد العرب اراده االبـاء ا
في تــزايــد الـى درجــة انه خالل عــقــود
ـكن ان تـكـون اغـلـبـيـة سـكـان الـدولـة
الـيــهــوديــة من غــيــر الــيــهــود. ويــجـد
الـقـار في الـكـتـاب الـكـثـير مـن االمور
الــتـي يــنـــكـــرهــا وعـــبـــارات واحــداث
تـستفزه وتغضبه. لكن الكاتب لم يلجأ
الى الـكـذب بل جلـأ الى الـتـحايـل على
احلـقيقـة واخفـائها احـيانا. ومن خالل
يـزة في الكـتابة اكـتسـبها من تـقنيـة 
خـلــفـيــته كــكـاتب صــحـفي في جــريـدة
هـارتس اســتـطـاع صــيـاغـة احلــقـيـقـة
بـطريـقـة جتعـلهـا تـخدم اهـدافه سواء
مـن خـالل الـــــــتـالعـب بـــــــزمـن روايـــــــة
ا وتـأخيـرا واستـخدام االحـداث تقـد
اسـلوب االسـترجـاع. او بايـراد حقائق
مـبتورة ومـتجزأ خـاصة عـندما يـتعلق
االمــر بــالــعــرب واعــتــمــاد الــروايــات
الـشفـوية كمـصادر صـادقة وغـير قـابلة
لـلنـقاش. لـهذا فـان ترجـمة وقـراءة هذا
الـكـتـاب امـر ضـروري النه االقـرب الى
اسـرائـيل كـمـا هي عـلى االرض وكـيف
تـعمل وكيف تفـكر وكيف تقـنع نفسها
ـا فعـلت. لـقـد قمـنـا بتـرجـمة الـكـتاب
ـحــتـواه. الـتـزمــنـا بـلـغـة دون تـدخل 
الـكــاتب وتـقــنــيـته في الــكـتــابـة. ورغم
االغـــراء بــالـــتــدخـل والــتـــعــلـــيق عــلى
االحـداث اال اننـا اخـترنـا احتـرام عقل
الـقار واعـطـاءه الفـرصـة ليـطـلع على
االشـيــاء كـمــا هي فـعال ولــيـكـون رأيه

اخلاص منها.
وفي مـقــدمـة كـتـابــهـا شـبــيط بـعـنـوان
عالمــات اســتــفــهــام يــقــول بــاســهــاب
(عـنـدمـا اعود بـذاكـرتي الى الـبـعـيد ال
اتـذكــر سـوى اخلـوف. خـوف وجـودي.
اسـرائــيل الـتي نــشـأت بـهــا اسـرائـيل
مـنـتــصف الـســتـيـنــات كـانت مـفــعـمـة
ا بـاحليـوية واالمل واالثارة لـكنـني طا
شـعرت ان خلف مظهر مـنزلنا اجلميل
واعــــشـــاب مـــروج حـــدائـق الـــطـــبـــقـــة
الــوسـطـى الــتي تــمأل بــلــدتــنـا يــكــمن
مــحــيط مـن الــســواد ذات يــوم فــزعت
لــشـــعـــوري بـــان امـــواج هــذا احملـــيط
االسـود ســتـرتــفع وتـغــرقـنــا جـمــيـعـا.
مـــوجــــة مـــد اســـطـــوريـــة ســـتـــضـــرب

شـواطـئـنا وتـأخـذ (اسـرائـيـلي) بـعـيدا.
سـتــصــبح اســطـورة اطـالنـتس ثــانــيـة
تـضـيع في اعـمـاق الـبـحـر. ذات صـبـاح
فـي حـزيران  ?1967وكـان عـمـري تـسع
ســنــوات ذهــبت الى ابي وهــو يــحــلق
ذقــنه في احلــمــام وســألــته مــا اذا كـان
الـعـرب ســيـفـوزون هل ســيـهـزم الـعـرب
اسـرائيـل? هل سيـلـقون بـنا فـي البـحر?
بــعــد بــضــعــة ايــام بــدأت حــرب االيــام

الستة.
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ويـرسم شـبــيط صـورة قـلـمـيــة لـلـمـنـاخ
الـنــاجم عن حـرب تـشــرين بـالـقـول (في
تـــشـــرين االول  1973 انـــطــــلق عـــويل
صــفـــارات االنـــذارات مـــنــذرا بـــكـــارثــة
وشـيكة. كـنت يومـها في السـرير اعاني
اعـراض االنفـلـونزا عـنـدما مـزق صمت
يـوم الـغـفـران هـديـر طـائرات الـ إف ?4
كـانت حتـلق عـلى ارتفـاع ال يـتـجاوز الـ
 500قـدم فوق منزلنا متـجهة نحو قناة
ـصـريـة الـسـويس لـلــتـصـدي لـلـقـوات ا
ــــواقع الــــغــــازيــــة الــــتـي اجــــتــــاحت ا
االسـرائـيـلـيـة عـلى حـ غـرة. كـثيـر من
تـلك الـطائـرات لم يـعد كـان عـمري سـتة
عـشــر عـامـا وقــد اصـبت بـالــذعـر وانـا
اســمع اخــبــار انــهــيــار دفــاعــاتــنــا في
صـحراء سيناء وفي مرتفعات اجلوالن.
مـرت عــشــرة ايـام مــرعـبــة اكـدت لي ان
ــة كــانت مــبـررة. لــقـد مـخــاوفي الــقـد
كـانت اسـرائـيل في خـطـر كـانـت جدران
ـعبد اليهودي الثالث تهتز. في كانون ا
الـثاني  ?1991انـفـجرت حـرب اخلـليج
االولى وقــصـــفت تل ابــيـب بــصــواريخ
سـكــود الـعــراقــيـة. وســاد قـلـق يـتــعـلق
بـهـجـمـات باالسـلـحـة الـكـيـمـاويـة لـعدة
اسـابيع حمل االسرائيليون اقنعة الغاز
ايـنـمــا ذهـبـوا. وعــنـدمـا كـانـت تـنـطـلق
صــفــارات االنــذار مــحـذرة مـن اقــتـراب
رأس حــربـي كــنـــا نــخـــتــبـئ في غــرف
مـغلقـة جيدا ونـحن نرتـدي اقنعـة الغاز
وعـلى الرغم من انـنا تـبيـنا ان الـتهـديد
لم يـكن جديـا اال ان سريـاليـة الطـقوس
كـانت شـيئـا مـرعـبـا. لقـد اسـتـمعت الى
صـفارات االنذار بـدقة ورأيت الذعر في
عـيون من احبـهم وقد اختـفت وجوههم
ـانية الـصنع. في خـلف اقنـعة الـغاز اال
اذار  ?2001ضــربت اســرائــيل مــوجــة
جـديـدة من الـرعب لـقـد هـاجم مـئات من
االنـتحـاريـ الفـلسـطـينـيـ البـاصات
والـــنـــوادي الـــلـــيـــلـــيـــة واجملـــمـــعـــات
الـتـجاريـة ذات لـيلـة وفـيمـا كـنت اكتب
في مـكـتـبي في الـقـدس سـمـعـت صوت
انـفـجار قـوي ادركت انه الـبـار الذي في
اجلـوار حمـلت دفترا لـلكـتابـة واندفعت
راكــضــا بــاجتـاه الــشــارع. رأيت ثـالثـة
شـبـان وسيـمـ يـجـلسـون مـيـتـ على
ملوءة البار امام اقداح البيرة نصف ا
في الــزاويـة االخـرى فــتـاة مــلـقــاة عـلى
االرض بـدون اي اثـر للـحـيـاة اجلرحى
يصرخون ويبكون وعندما اجلت نظري
في هـــذا اجلـــحــــيم الـــذي يــــحـــيط بي
ناظر تظهـر وتغيب مع التماع وكـانت ا
اضـواء البار احملـترق سألت الـصحفي
في داخـلي مـا الذي سـيـحدث بـعد االن
الى مــتى نــســتـــطــيع الــعــيش في هــذا
اجلـنـون? هل ســيـأتي وقت نـخـسـر فـيه
نــحن االســرائـيــلــيــون احلــيــويـة الــتي
نـشـتـهـر بــهـا ونـسـتـســلم لـلـقـوى الـتي
حتـاول ابـادتـنـا? لــقـد سـاعـدنـا الـنـصـر
احلــاسم في  1967عــلى الـتــغــلب عـلى
مــخـــاوف مــا قــبـل احلــرب. اســـتــعــادة
الـعــافـيــة الـســريـعــة في الــسـبــعـيــنـات
والـثمانـينات سـاعدت على الـتئام جرح
 1973الــعــمـــيق واصــلـــحت عــمـــلــيــة
الــسالم في الــتــســعــيــنــات هـزة 1991
وغـطت الــرفــاهـيــة الـتي ســادت الـعــقـد
االول من الـقرن احلادي والعشرين على
رعـب الــــعــــام  ?2002والن ظــــروفــــنــــا
يـكـتنـفـهـا الـغـموض دائـمـا نـصـر نحن
ـان بـانـفـسـنا االسـرائـيـليـون عـلى اال
ـسـتـقـبـلـنـا رغم كل ذلك وبـدولـتـنـا و
وعــلى مـدى الــسـنــوات لم يــخـتف ذلك
اخلــوف الـــذي احـــاول اســـكـــاته. لـــقــد
اصــبـــحت مـــنــاقـــشــة هـــذا اخلــوف او
الـتعـبيـر عـنه عمـليـة مـحرمـة لكـنه كان
مـعي ايـنـمـا ذهـبت. كـانت مـدنـنـا تـبـدو
وكـأنهـا مبـنيـة على رمـال متـحركة. ولم
يـكن يبدو ان بيوتنا تتمتع باالستقرار.
ورغم ان شـعـبنـا كـان يزداد قـوة وثراء
اال انــني كـنت اشـعــر بـان كل ذلك هش.
لــــقــــد ادركت كم نــــحـن مـــكــــشــــوفـــون
ومـهددون بشـكل دائم. بالتـأكيد مازالت
حـياتنـا جادة للـغاية وغـنية وفي كـثير
من االحــيـــان ســعـــيــدة. وان اســـرائــيل

ؤلـف اسرائـيلي بـاهتـمـــــام كالـكتـاب الذي الفه آري شـبيط بـعـــــنوان (ارض من الـــــنادر ان يحـظـــى كتـاب 
أساة) فهو اول من نشر مقاالت عام  1982 يناهض فيها حركة االستيطان في عياد  –اسرائيل النصر وا ا
الضفة الغربيـة وقطاع غزة وكتابه يقدم رؤى جـديدة للصراع على االرض والتاريخ ولـذلك حقق موقعا متقدما
ـترجـمـان االردنيـان عـماد احلـطـبة ـدة طـويلـة بـحسب مـا اورده ا على قـائـمة الـكـتب االكـثر مـبـيعـا في الـعالم و

ووسام عبد الله. كما حاز على العديد من اجلوائز. 
عنى انه ه شرحا اللية جناح احلـركة الصهيونية في بـناء اجملتمع االسرائيلي  وتكمن اهمية الكـتاب في تقد
ه رؤيـة للبوتقة التي يكشف للقـار العربي معلومات مـفيدة تندرج حتت مقولـة (اعرف عدوك) فضال عن تقد

كونات العرقية والثقافية اخملتلفة وحتويلها الى شعب يشكل احد عناصر بناء الدولة.  صهرت ا
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تـعـكس هـذا الشـعـور بـاالمان من خالل
جنـاحهـا االقتـصادي والـعسـكري. وان
احلـيويـة الـتي تغـمـر حيـاتنـا الـيومـية
مـلـفتـة لـلنـظـر. لـكن من خـلفـيـة كل هذا
هــنـــاك ذلـك اخلـــوف من ان حـــيـــاتـــنــا
ـكن ان تـتــجـمـد خالل يـوم الـيـومــيـة 
واحـد كــمـا حـدث في مــديـنـة بــومـبـاي
االيـطالية. بلدي احلـبيب سوف يتمزق
عــنــدمــا جتـتــاحـه جــحـافـل الــعـرب او
الـقــوى االسالمـيـة الــعـظـمى وتــتـغـلب
عـلى دفاعـاتهـا وتمـحوهـا من الوجود.
مـهـما رجـعت بـذاكـرتي فانـني ال اتـذكر

ســــوى االحــــتالل. بــــعــــد
اســــــبــــــوع مـن ســــــؤالي
لــوالـدي فــيـمــا اذا كـانت
االمــة الــعـــربــيــة ســوف
تــهــزم اســرائـيـل كـانت
اســـرائــــيل قــــد هـــزمت
الـعرب واحتلت مناطق
يـسكنها الـعرب بكثافة
في الــضـفــة الــغـربــيـة
وغـزة. بــعـد شـهـر من
ذلـك قـــــــــمـت مـع ابي
وامـي واخـي بـــــــاول
زيــارة عــائــلــيــة الى
رام الــله وبـيت حلم
واخلــلـيل احملــتـلـة.
حــيـثــمـا ســرنـا في
ــــــنـــــــاطق تــــــلـك ا
شــاهـــدنــا بـــقــايــا
ســيــارات اردنــيـة
مـــــــحــــــتـــــــرقــــــة
ســــــــــــيــــــــــــارات
وعــــــــــــربـــــــــــات
وشـاحنات كـلها
عـسكرية. اعالم
االســــــتـــــــسالم
الـبيضاء كانت
مــرفـوعـة عـلى
نازل. معظم ا
بــــــــــــــــــــعـض
الـــــــشــــــوارع
كـانت مغـلقة
بــــبـــــقــــايــــا
ســـــيـــــارات
ـرسـيـدس ا
ــــــدمـــــرة ا
واحملـروقة
الــــــــــــــــتـي

داســتـــهــا جـــنــازيــر
دبــابـــات اجلـــيش االســرائـــيـــلي. كــان
اخلــوف ظـــاهـــرا في عـــيــون االطـــفــال
الـفــلـسـطــيـنــيـ امــا ابـاؤهم فــكـانـوا
. خالل اسـابيع يـبدون اذالء ومـحطـم
حتـول الــعــرب االقـويــاء الى ضـحــايـا
وحتـول االسـرائـيـلـيـون الـضـعـفـاء الى
مـــنــتـــصــرين. لــقـــد اصــبـــحت الــدولــة
الـيــهــوديــة دولـة مــنــتـصــرة وفــخـورة
ومـنـتشـيـة بـثمـالـة الـقوة. عـنـدمـا كنت
مــراهــقــا كـان كـل شيء مــازال بــخــيـر.
احلـكـمـة السـائـدة كـانت ان مـا فـعـلـناه
كـان احتالال عـسكـريا خـيرا. فـاسرائيل
ـتــحـضـرة جــلـبت الـتــقـدم واالزدهـار ا
لـلـمـنـاطـق الـفـلـسـطــيـنـيـة. فــجـيـرانـنـا
ـتخـلفـ يتـمـتعـون اليـوم بالـكهـرباء ا
ـاء ورعــايــة صـحــيــة لم يــحـصــلـوا وا
عــلـــيـــهـــا من قـــبل. مـن الـــضــروري ان
يـفهموا انـهم لم يحصـلوا من قبل على

اشياء بهذه اجلودة. 
ــتــنـ لــنــا عــلى هـذه وهم دون شك 
اخلـــيــرات الــتي اغـــدقــنــاهـــا عــلــيــهم.
وعــنـدمــا يــأتي الــسالم ســوف نــسـلم
نـاطق الـتي قمـنـا باحـتاللـها مـعظـم ا
ولـكن في الوقت احلالي كل شيء جيد
في ارض اسـرائـيل. فـالـعـرب والـيـهـود
يــتــعــايــشــون مــعـــنــا في هــذه الــبالد

يستمتعون بالهدوء والوفرة).
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ويــضـــيف شـــبــيط (لـم ادرك ان هــنــاك
شــيـئــا مــا غــيــر صــحــيـح اال عــنــدمـا
اصـبـحت جـنـديا بـعـد سـتـة اشـهر من
ـظـلـي فـي جيش الـتـحـاقي بـكتـيـبـة ا
الــدفـاع االســرائــيــلي  تــعــيـيــني في
دن الـتي زرتهـا وانا يـافع لكن نـفس ا
رة  تـعيـيـني للـقيـام باالعـمال هـذه ا
الـقـذرة: نـقـاط الـتـفـتـيش االعـتقـال من
ظاهـرات بالقوة. اكثر ـنازل تفريق ا ا
ـــنــازل في مــا اثــر بـي هــو اقـــتــحــام ا
واطـن في مـنتـصف الـليل وانـتـزاع ا
فــــراشــــهـم الــــدافئ واقــــتــــيــــادهم الى
الــتــحــقــيق. بـــحق الــســمــاء مــا الــذي
يــجـري? هــذا هــو الـســؤال الــذي كـنت
ـــاذا ادافع عن اكـــرره عـــلـى نـــفـــسـي. 
وطـني بـاضـطـهـاد مـدنـيـ حـرمـوا من
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