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ما زالت استدیوھات السینما األمریكیة تنتج أفالما تاریخیة عن معارك التصدى لقوات االحتالل والعدوان األلمانیة
والیابانیة فى الحرب العالمیة الثانیة دون أن نسمع احتجاجات ال من ألمانیا وال من الیابان اللتین تعیشان فى مرحلة

سالم بل تحالف مع الوالیات المتحدة األمریكیة؛ لذلك ال أفھم سبب االنزعاج اإلسرائیلى من فیلم الممر المصرى الذى
یسجل نوعا من العملیات العسكریة المصریة التى كان یقوم بھا مرارا وتكرار أبطالنا فى فترة حرب االستنزاف

المصریة والتى تمثلت فى اإلغارة على قواعد قوات االحتالل داخل سیناء وتدمیرھا وأسر بعض ضباطھا وجنودھا،
ثم العودة إلى القواعد المصریة بالضفة الغربیة من القناة رغم تدخل الطیران والمدرعات اإلسرائیلیة لمنع قواتنا من

العودة.

كما ھو معروف لقد بدأت ھذه الحرب تحت قیادة قیادة جمال عبدالناصر فى أكتوبر ١٩٦٧بإغراق المدمرة إیالت أمام
بورسعید وھى التى اعتادت التحرش بقواتنا البحریة وسبق أن أغرقت لنا أحد زوارق الطوربید. ولقد توقفت ھذه

الحرب فى أغسطس ١٩٧٠ بقبول عبدالناصر مبادرة روجرز، وزیر الخارجیة األمریكى.

كذلك ال أفھم لماذا عبرت السفارة اإلسرائیلیة بالقاھرة عن انزعاجھا من مقالى الذى یسجل صرخات الشعر العبرى
وأنات الشعراء تحت وطأة الضربات المصریة فى تلك الفترة، وراحت تطالبنا بعدم الكتابة عن فترات الصراع المسلح

بما أننا فى مرحلة التعاقد السلمى المصرى اإلسرائیلى. (المقصود مقالى المنشور بالمصرى الیوم یوم الجمعة ١٦
أغسطس ٢٠١٩، تحت عنوان مھمة استطالع خلف خطوط العدو عبر الشعر العبرى).

إن وجود عالقة تعاقد سلمى بین الدول التى كانت من قبل فى حالة صراع مسلح ال یلغى التاریخ السابق على التعاقد،
كما أن التعبیر الفنى والتاریخى عن التجارب السابقة یجب أال یثیر مثل ھذه العاصفة اإلسرائیلیة. ففى ذكرى حرب

أكتوبر السنة الماضیة أنتجت إسرائیل فیلما بعنوان المالك تصور فیھ روایتھا الملفقة عن تجنید أشرف مروان بینما
الحقائق التاریخیة والشھادات تؤكد أن مروان كان جندیا مصریا مكلفا باللعب خلف خطوط العدو فى قواعد عقول

القیادات اإلسرائیلیة إلى أن تقع مفأجأة الھجوم المصرى السورى فى السادس من أكتوبر.

إن أھمیة عرضى للشعر العبرى الذى أنتج خالل فترة حرب االستنزاف واكتشفتھ آنذاك فى المالحق األدبیة للصحف
اإلسرائیلیة تكمن فى استكمال الصورة الفنیة والتاریخیة التى یقدمھا فیلم الممر عن إحدى عملیات حرب االستنزاف

بكشفى عن تأثیر ھذه الحرب فى المجتمع اإلسرائیلى عبر نافذة األدب.
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مھم أیضا الستكمال اإلطار التاریخى لتلك المرحلة من الصراع العسكرى أن نذكر اإلسرائیلیین أنھ كان فى مقدورھم
أن یتجنبوا حرب االستنزاف وأیضا حرب أكتوبر لو أنھم قبلوا تنفیذ قرار مجلس األمن رقم ٢٤٢ والذى أصدره

مجلس األمن فى نوفمبر ١٩٦٧ وقبلتھ مصر وإسرائیل والدول العربیة.

ھنا عبرة تاریخیة لسالمة الشعوب، أوجزھا لإلسرائیلیین فى العبارة التالیة (إن أطماع التوسع اإلسرائیلیة ورفض
االنسحاب أّدیا إلى كوارث لكم وتضحیات من جانبنا كان یمكن تفادیھا) وھو ما یجعل الشعب المصرى یلح على

اإلسرائیلیین الستكمال السالم الشامل باالنسحاب من الضفة الغربیة وتمكین الشعب الفلسطینى من دولتھ المستقلة.

استكماال لنفس العبرة التاریخیة أذكر اإلسرائیلیین بأن الجنرال دیان وزیر الدفاع قدم اقتراًحا للحكومة اإلسرائیلیة
بعد توقف حرب االستنزاف بسحب القوات اإلسرائیلیة للخلف بعیدا عن القناة لبدء عملیة السالم ولتجنب ھجوم

مصرى جدید غیر أن الحكومة رفضت اقتراح دیان؛ ألن الفترة كانت فترة ھدوء بعد قبول عبدالناصر مبادرة روجرز.
لقد قدم الرئیس السادات أیضا مبادرة للسالم الشامل، بعد أن تولى الحكم تبدأ بانسحاب مشابھ لما اقترحھ دیان غیر

أن الحكومة اإلسرائیلیة رفضت أیضا فاضطرتنا إلى شن ھجوم أكتوبر.

الحقیقة كما أراھا ھى أن الشعراء والقصاصین فى إسرائیل أثناء حرب االستنزاف كانوا أذكى من قادة الحكومة
والجیش والمخابرات الذین ظلوا على عجرفتھم ورفضھم االستجابة لدعوات السالم المصریة.

كان الشعراء والقصاصون والمسرحیون فى إسرائیل یصرخون تحت وقع ضربات حرب اإلستنزاف مطالبین بالحكمة
والتراجع عن عجرفة القوة واالستجابة لمتطلبات السالم لكن جنون العظمة الذى ركب عقول القیادات منع االستجابة

العاقلة من جانب القیادات إلى أن نزل بإسرائیل زلزال أكتوبر فانتبھ القادة إلى حماقتھم التى تسببت إلسرائیل فى
موت اآلالف وجرح عشرات اآلالف على مذابح األطماع التوسعیة وجنون العظمة.

استمعوا معى إلى الشاعر یقوڤ باسار فى قصیدتھ (الحرب المقبلة) وھو یحذر عام ١٩٦٨ من مواصلة الغباء
السیاسى واالستمرار فى العناد الحكومى اإلسرائیلى الذى یعنى تربیة وتنشئة واستیالد الحرب المقبلة.

یقول باسار: الحرب المقبلة.. ننشئھا نربیھا.. ما بین حجرات النوم وحجرات األوالد. النعاس آخذ فى االصطباغ
بالسواد.. ونحن من مالمستھ فى فزع.

ذراع الكھرباء تتحرك تجاه الحرب.. على محورھا الملفوف بالصمت.. إنھا الحرب التى تسیر وسط أحادیث النساء
فى المطابخ.

فى عتمة الحجرات.. نسمع وقع خطاھا ونحن نواظب على إغفاءة الظھیرة. وفى قاع العیون.. جمالن فى لون اللیل
البھیم.. یرشف كالھما من فم اآلخر.. میاه الرعب الخضراء اآلسنة. ذلك ألننا نستنبت فى تأٍن وثقة.. زھرات الحدید

للحرب المقبلة.. ما بین حجرات النوم وحجرات األوالد. (انظر إبراھیم البحراوى، أضواء على األدب الصھیونى
المعاصر، كتاب الھالل، یونیو ١٩٧٢).
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