ُمطالَعة:
هل كان خيار حل الدولتين "في الماضي" أصالً ،كي يُقال أنه "بات من الماضي"!
( )1هل تم في الماضي تحديد "المستقبل" ،الذي صار وراءنا ،ونحن نتوهَّم أنه ال زال أمامنا!
( )2من توهُّم الواقِع ،مزعوماً ،كما قُلنا عن إسرائيل مديداً ،إلى توهُّم "حل الدولتين" المزعوم ،واقِعاً،
يتوسل السياسة ،لتحقيق نفسه؟
( )3إسرائيل :مشروع سياسي يستخدم األيديولوجيا ،أم مشروع أيديولوجي َّ
جرد " ُمقيمين!
( )4معنى أن يُضمر وعد بلفور أن الجماعة السياسية الوحيدة بفلسطين هم اليهود حصراً ،وما عداهم ُم َّ
( )5حين يرتبط َم ْنسوب األيديولوجيا بمعدالت نمو الناتج المحلي ،وميزان القوى الشامل ،والعكس بالعكس.
تناسب القدرات والرغبات؛ الشعارات واإلمكانات! اإلزدواجية اإليجابية بين المتناقضات
( )6حفظ ُ
وجهالً أقل أيديولوجية!
عادلة :أكثر قوة ومع ِرفة أكثر أيديولوجية؛ أكثر ُ
(ُ )7م َ
ضعفاً َ
عادلة ِ
وخلَل ميزان القوى
الص ْفرية للصراع َ
( )8ليس خيار "حل الدولتين" ،بل كل الحلول في مصيدة المـُ َ
ِ
المناسب إلسرائيل تأبيد الوضع القائم ،لتوسيع اإلستيطان والفجوة مع الفلسطينيين!
( )9الحل
(ِ )11من عدم تقديم حل للقضية ،إلى إنكار وجودها أصالً ،ومكان عرب إسرائيل خارج إسرائيل!
( )11لماذا البداية والنهاية مع إسرائيل؛ ماذا عن إسرائيل اآلن والمستقبل ،وهندساتها السياسية للفلسطينيين!
( )12إسرائيل ليست في قبضة الشعبوية أو حتى الفاشية ،بل الغيبية التوراتية وروح الماسادا!
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ُمطالَعة :هل كان خيار حل الدولتين "في الماضي" أصالً ،كي يُقال أنه "بات من الماضي"(!)1
يدور نشاط هذا املؤمتر الكرمي حتت عنوان عريض جدا هو خيار "حل الدولتين" يف فلسطني ،وما أصابه
قوال وعمال من اهتزاز استحق معه سؤال ُمنظِّمي النشاط لناحية[ :هل بات خيار "حل الدولتين" من الماضي؟]،
شّت االحتماالت يف اإلقليم.
الذي طُرِح بتحفيز جمموعة حتوالت تُ ِّربر السؤال السابق ،وتفتح الباب و ِاسعا على َ
نتوهم أنه ال زال أمامنا!
( )1هل تم في الماضي تحديد "المستقبل" ،الذي صار وراءنا ،ونحن َّ
والتصورات في ِظل الواقِع
ح َدد السادة منظمو هذا املؤمتر ُمسامهيت يف "الجلسة السادسة :االحتماالت
ُّ

الجديد" ،وهي بذلك استشرافية ملستقبل ،عبثا نُ ِ
بحر فيه بنجاح إن مل نع ِرف موطئ قدمنا يف املاضي و ِ
احلاضر،
الذي قالت كلمة احلياة أننا ال نع ِرف عنهما الكثري بدليل مـفاجآت مل ِ
تنقطع ،من نتائج حريب 8491
ُ

و ،8491إىل زيارة السادات للقدس عام  ،8411وختاما مع ُرباعي( :أ) الربيع العريب؛ (ب) ظاهرة داعش؛

(ج) نتائج االنتخابات األمريكية ،اليت كادت تتكَرر يف غري مكان بأوروبا؛ (د) شبه موت "حل الدولتين" ،ورفض
خيار "الدولة الواحدة" ،أو "ثُنائية القومية" ،اليت ظُ َن أهنا الوريث الشرعي والوحيد حلل الدولتني ،وقد مات أو كاد!

وعليه ،فأن النقطة االستشرافية األوىل واألخطر اليت ُُيكن تسجيلها اآلن هي استمرار ِشبه العجز العريب
تكررة،
وم ِّ
والفلسطيين عن استشراف املستقبل ،وذلك جلهلنا ماضينا وحاضرنا .جهل يعود ألسباب تأسيسية ُ
تارخيية وراهنة ،على ما أسلفت ،فكانت سلسلة ُمفاجآت لنا وآخرها ِشبه موت "حل الدولتين" ،ما يطرح سؤاال
حول منهجية وكيفية االستشراف املطلوب ،الذي يُصبح ُجمَرد رياضة ذهنية ،إن مل يستند إىل معرفة عميقة ودقيقة
مبا حنن عليه ماضيا ور ِاهنا ،حيث متَت سلفا صناعة "مستقبل" صار بدوره وراءنا ،وحنن نتوهم أنه ال زال أمامنا!
استطرادا ملا تقدَم ،مثة نقطة منهجية إضافية حول مآل "حل الدولتين" ،هي مدى ِدقة ومشولية عناصر
تراجعه ،كما عرضت هلا الورقة املفتاحية للمؤمتر ،اليت حتدثت عن "التأثير المتراكم لعوامل فاعلة" أمهها مخسة ،هي:
(أ) ميل إسرائيل ُنبة وحكومة للتشدد الديين والقومي ،وتنامي دور "لوبي االستيطان" بوترية مستمرة

وضعف مكانة منظمة التحرير
ومتصاعدة منذ عدة سنوات( .ب) انقسام احلركة الوطنية الفلسطينية وتآكلها ُ
الفلسطينية يف أوساط التجمعات الفلسطينية يف الداخل واخلارج( .ج) الواقع االقتصادي واالجتماعي والسياسي
اجلديد داخل اجملتمع الفلسطيين يف الضفة ،وما ُيليه من ضرورة التفكري يف تداعياته وما سيرتتب عليه( .د) تراجع

مكانة القضية الفلسطينية على الساحة العربية يف ظل انشغال الدول العربية الكربى  -شعوبا وحكومات-
بأزماهتا الداخلية ،والصراعات بني القوى النافذة يف املنطقة( .ه) تراجع االهتمام الدويل بالقضية الفلسطينية يف
ظل إحساس عميق بالعجز عن إطالق مسار تفاوضي ذي مغزىُ ،يكن أن ينتهي إىل إنقاذ "حل الدولتني"!!!

ورقة الدكتور حسين أبو النمل في مؤتمر بيت المستقبل ومركز القدس ومؤسسة كونراد أديناور ومركز ويلفريد
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هذه األسباب ُمستجدة ،وتُغطي العقد أو العقدين األخريين فقط ،لكن ماذا عن مخسني عاما مضت

منذ حرب  ،8491حيث ُولدت فكرة التسوية مع قرار  ،292أو من ثالثة وأربعني عاما وإقرار الربنامج املرحلي
الفلسطيين عام  ،8419أو ترجع حلوايل ُربع قرن منذ انطالق مفاوضات "أوسلو" وتوقيع اتفاقها عام !8441
( )2من توهُّم الواقِع ،مزعوماً ،كما قُلنا عن إسرائيل مديداً ،إلى توهُّم "حل الدولتين" المزعوم ،واقِعاً،

يف هذا اخلضم من األسئلة املـتالطمة؛ املـ ِ
تناسلة واملـُتناقِضة ،غاب األهم واألبسط ،بل مفتاح النقاش ،أال
ُ
ُ
وهو :هل كان خيار "حل الدولتني" للصراع قائما يوما باملاضي ،أي مقبوال من طريف الصراع؛ الفلسطينيون
واإلسرائيليون يف آن ،حّت نندب حظنا اآلن مبوته ،و"أنه صار من الماضي" على ما صار يُقال يف اآلونة األخرية؟!
ومتماد
أما وأن استعادة هذه التواريخ واألحداث تتم يف إطار حديثنا عن عجز عريب وفلسطيين ،مديد ُ
تكرر عن قراءة املاضي واستشراف املستقبل وتوقُّعه ،فأننا نُشري إىل أن كافة األسئلة حول ُجممل ما سبق مل
وم ِّ
ُ
خص مآالت "الربنامج املرحلي" ،أو حصائل "أوسلو" ،وخيار "حل
تكن َمل ُمساءلة ،فتلقى جوابا ،سواء ما َ

الدولتني" ،مبا هي مشاريع وخطوات تسوية مت الذهاب إليها دون أية ضمانات تنفيذ ،ف ُكنَا كمن دفع ومل يقبض!

سجل هنا موقِفا مع التسوية أو ضدها ،بل لتأكيد حقيقة أوسع وأشد هي الذهاب باملسائل
ال نُ ِّ
تأمل كاف ،وهو ما يصح على األدائني احلريب والسلمي .فكما خرجنا من
واخليارات ،كما اخلروج منها ،دون ُّ
حروب دون ُمراجعة ،ذهبنا لتسويات وخرجنا منها دون فحص واجب ،جتنُّبا لتحديد األخطاء واملسئوليات .ص َح
هذا ويصح على كامل تارخينا ،مبا يعنيه ذلك من تكرار األخطاء ،وعلى حنو أشد ،فكانت اخلسائر ُمضاعفة!
توهم العرب والفلسطينيني بوجود حل
وعليه ،فأن اإلشكالية التأسيسية يف السجال الدائر ،هي يف ُّ
توهم الواقِع مزعوما ،كما
سياسي للصراع ليس موجودا أصال ،امسه "حل الدولتين"! َمل اإلشكال ،أننا انتقلنا من ُّ
قُلنا عن إسرائيل مديدا ،ليس مبعىن االعرتاف بشرعية وجودها ،بل مبعىن وجودها عمليا ،ما بدى وكأننا نُدير
صراعا مع وهم؛ يف مثل ِ
توهم "املزعوم" واقِعا ،على ما فـعلنا طيلة عقود ،وحنن
فادح على ثقافة اإلنكار ،إىل ُّ

نف ِرتض قبول إسرائيل خليار "حل الدولتني" ،وها حنن نندب وفاة وهم نـفخنا به كي جنعله أمال وهدفا نسعى له!
يقول منطق األمور أن خداع النفس حبل موهوم يكون لتعويض وإخفاء حقيقة عدم امتالكنا ملشروع بديل جدي.

ال أنطلق يف قويل هذا ،كما قد يُظن ،من خلفية "أصولية" ،أو نظرة ُمتشائمة لألمور ،أو نظرية ُمتصلِّبة
وُمتطلبة للصراع ،بل يف ضوء كلمة احلياة والتجربة العملية على مدى قرن من الصراع ،ومنطوق خطاب املشروع
الصهيوين تارخييا ور ِاهنا ،كما ِمن حقيقة أن خيار "حل الدولتني" أو سواه ،يكون باجتماع رغبة طريف الصراع
عليه ،وهذا مل حيصلُ ،مسقطني من حسابنا كلمات ،تُقال هنا وهناك ،لذر الرماد يف العيون ،وهبا وافِر التباس
ُمتع َمد ،ال دور له سوى إشاعة مزيد من الوهم بأن مثة حل مطروح للصراع ،وال حل هناك إال يف ِذهن من َ
تومهه!
ما يؤسف له ،أن األوهام السياسية ليست ظواهر معزولة ،بل منظومات مديدة وم ِ
تناسلة من األوهام،
ُ
ُ
واحلاجة إىل ك ِذبات جديدة لتغطية ك ِذبات قدُية ،وهكذا دواليك من إشاعة األوهام وتلفيق احللول ،اليت ليست
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إال عروضا قدَمها الطرف الرمسي العريب والفلسطيين ،لكن الطرف اآلخر يف ُمعادلة الصراع ،مل يُوافِق عليها ،وإذا
ما وافق لفظا ،فبشروط تنسف جوهرها .وإذ َ
تومهنا أن مثة خيار امسه "حل الدولتني" ،فقد جتاهلنا سؤال :ما إذا
كان "حل الدولتني" هذا ،ي ِ
عادل فعال ،أو يعين حبال ،حال للصراع الفلسطيين والعريب – اإلسرائيلي والصهيوين!
ُ
يتوسل السياسة ،لتحقيق نفسه؟
( )3إسرائيل :مشروع سياسي يستخدم األيديولوجيا ،أم مشروع أيديولوجي َّ

لعل مفتاح فهم الشق اإلسرائيلي من معادلة التسوية ،جيب أن ال ينطلق فقط من رغبة أو عدم رغبة
إسرائيل بتسوية وحل للصراع ،وكأنه أمر رغبات وخيارات نظرية ،على ما كان ُحيصر سابقا ،بل أيضا املشاكل
ومطالبات الفلسطينيني،
اليت ستخلقها إلسرائيل أية حلول سلمية للصراع تُليب ولو احلد األدىن من حقوق ُ
سميها املشروع الصهيوين" :أرض إسرائيل"!
وحتديدا االعرتاف هبوية أو كيان أو شرعية فلسطينية سيادية ،يف ما يُ ِّ

وعليه ،ليست املستوطنات والقدس وعودة الالجئني ...اخل فقط ،هي العقبة أمام حل الدولتني ،بل مبدأ
االعرتاف حبقوق للفلسطينيني يف "أرض إسرائيل" أيضا وأساسا! إذن ،العقبة ليست وجود أو عدم وجود رغبة
حبل ،بل ألنه يُ ِّ
شكل نفيا جلوهر الفكرة الصهيونية ،اليت حت َولت مشروعا سياسيا وجد ترمجة له يف دولة إسرائيل.
يصري السؤال املفتاح ،واحلال هذه :هل خليار "حل الدولتين" يف فلسطني أن يرى النور ،إذا بقي املشروع
الصهيوين على مضمونه التورايت الراهن واملـُعلن؟ األهم :هل من "إسرائيل" ،سابقا أو راهنا أو مستقبال ،دون
"مشروع صهيوين" كما اآلن؟ هل من مشروع صهيوين دون "مضمون تورايت" ،مبعىن "يهودي"؟ مل تُستل هذه
األسئلة من خطاب فلسطيين أو عريب؛ ديين أصويل أو قومي عنصري ،بل من اخلطاب اإلسرائيلي الرمسي املـُعلن.
غرض هذه النقطة ليس السجال أو تعقيد األمور ،بل وضعها يف نِصاهبا ،وحتديد بداية صحيحة للقضية
املطلوب حلها ،وأهنا تقع عند إسرائيل ،ليس لناحية أشخاص وسياسات جارية ،كما يتم الرتكيز ،بل لناحية أهنا
حصيلة الرؤى الفكرية واأليديولوجية التأسيسية اليت تقوم عليها البُنية اإلسرائيلية الراهنة ،وتُ ِّ
شكل مصدر شرعيتها.
نقول ما سبق عن مضمون تورايت للمشروع الصهيوين ،باإلذن من خطاب يساري فلسطيين وعريب ،مل ير
يف الصهيونية وإسرائيل يوما سوى أهنا تابعة ،وجمرد أداة ملشروع إمربيايل أصوال ،مقابل خطاب يساري أيضا ،لكن
دويل أساسا ،وال زال له حضوره القوي بالغرب ،راهن على أن إسرائيل قوة تقدمية وستكون أداة تثوير للمنطقة!
ومتناقِضة ،رأى يف الصهيونية ومشروعها
كما باإلذن أيضا من خطاب ُمتنوع آخر ،وألسباب شّت ُ
ؤسسني واحلاليني .سواء ص َحت تلك الفرضية -املقولة ،أو
تطرفة ،وهو يُشدِّد على إحلاد غالبية قادهتا املـُ ِّ
ِعلمانية ُم ِّ
ال ،لكن املـُؤَكد أن الصهيونية تو َسلت العلمانية ،مبعىن منهج احلداثة والعِلم وأدواهتما ،إلجناز مشروعها التورايت.
ال نُضيف كثريا لو قُلنا أهنا ليست املرة األوىل اليت تُوظَف هبا العِلمانية والعلم يف خدمة مشاريع غري
ِعلمانية ،وأن مشاريع علمانية ،أو تظن نفسها كذلك ،استخدمت األيديولوجيا حد انقالب تلك املشاريع على
ِعلمانيتها! تقول كلمة التاريخ يف هذا اجملال ،أن إجتماع العِلم؛ العِلمانية ،مع أيديولوجية ُعنصرية يأيت بكوارث.
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غرض ما سبق تأكيد أن مثة مشروع صهيوين قائم بذاته ،أي له منطقه ودينامياته وتطلعاته اخلاصة به
املـُستمدَة واملـُنضبطة ليهوديته ،وليس كما يرى البعض ُجمَرد "أداة" أو "تابِع" أو صنيعة .ال يُلغي ذلك حبال أن
املشروع الصهيوين حتالف أو تقاطع مع قوى دولية نافذة لتحقيق نفسه ،لكن ذلك ال ينفي كينونته اخلاصة به.
جرد " ُمقيمين!
( )4معنى أن يُضمر وعد بلفور أن الجماعة السياسية الوحيدة بفلسطين هم اليهود حصراً ،وما عداهم ُم َّ

لسنا أمام ظاهرة ُمستجدَة ،أو ُمشكلة تشدُّد ديين وقومي وقف على "نُخبة وحكومة"ُ ،معلَقة يف فراغ وال
ِ
تعكس بيئة؛ اجتماعية راهنة وكاسحة .أيضا ،ليست هذه احلالة طارئة ،إال إذا اقتضت فضيلة النسيان حذف
حقيقة أن املشروع الصهيوين ،منذ تأ َسس ،إىل احتالل  ،8491الذي أكمله عام  ،8491كان بقيادة عمالية!
خرا بـ ـ"ميل إسرائيل نُخبة
وعليه ،لسنا أمام عقبات ُمستجدَة أمام خيار "حل الدولتين" ،صارت تُربط ُمؤ َ
وحكومة للتشدد الديني والقومي" عموما ،وشخص نتنياهو حتديدا ،كأن بن غوريون حامة سالم ،وفلسطيين من

قـتل رابني ،بل مثة ُمشكلة تأسيسية يف مشروع صهيوين قام أصال ،منذ قرن ويزيد على مرجعية قوامها التشدُّد
الديين والقومي واالستيطان اإلستئصايل ،الذي ال يرى حقوقا ألحد يف فلسطني؛ "أرض إسرائيل" ،سوى لليهود!
على خالف ما قد يُظن ،هذا ليس فقط موقف "املشروع الصهيوين" كما أُطلق يف مؤمتر بازل ،8141
بل أيضا كما كَرسه "وعد بلفور" عام  ،8481الذي وعد بوطن قومي يهودي يف فلسطني ،وتبنَته دول كربى مثل
الواليات املتحدة وفرنسا ،مث "عُصبة األمم" عام  ،8422اليت كلَفت بريطانيا تنفيذه حني انتدبتها على فلسطني.
ال تكمن أمهية وعد بلفور ،وما تاله ،فقط من أنه نال تأييدا دوليا هاما ،أو من قوة بريطانيا؛ الدولة
املـُنتدبة على فلسطني ،وُكلِّفت بتنفيذه ،بل أيضا وأهم ،من تقريره أن اجلماعة السياسية الوحيدة يف فلسطني ،اليت

حتدَث عنها ،هم اليهود حصرا ،وما عداهم أدىن مرتـبة ،ويُعَرفون بـ ـ"غري اليهود" فقط ،مبا هم ُجمَرد " ُمقيمني" ،هلم
حقوق مدنية ودينية فقط! وعليه ،تتطابق خلفية منطق وعد بلفور هذا ،مع جوهر اخلطاب الصهيوين لناحية أن
نصه؛ منطوقه ،بل خبلفية قام عليها.
ال حقوق ألحد يف فلسطني إال لليهود .وعليه ،ليست خطورة وعد بلفور يف ّ

هذه ليست دعاية أصولية دينية أو قومية ،يقول هبا طرف يُعادي إسرائيل واملشروع الصهيوين لسبب
أيديولوجي أو آخر ،بل هذا ما يُعلنه عن نفسه منذ تأسيسه يف مؤمتر بازل  ،8141وُُيارسه يوميا ،كما َ
رمسه
أخريا من خالل قرار كنيست إسرائيل ،بإعالهنا دولة قومية يهوديةِ ،
كسمة شرطية تعلو وحت ُكم ما عداها ،مبا يف
ِ
ذلك دُيقراطية الدولةِ ،
تستوعب حّت فلسطينيي  ،8491كمواطنني كاملي
قاطعا بذلك الطريق على أية حلول
األهلية ،وحقوق املواطنة ،فكم باحلري  ،8491أو الالجئني والنازحنيِ ،من ويف داخل وخارِج فلسطني التارخيية!
جتلَى اجلهل الفلسطيين والعريب مع جتاوزه ،عمدا وبتماد ،حتديد طبيعة "املشروع الصهيوين" الذي
ومتعمد إلحالته
يواجهونه منذ قرن ويزيد ،وطاملا وصفوه بشّت األوصاف ،خاصة السلبية ،لكن مثة جتنُّب ُمتزايد ُ
على طبيعته األصلية املقررة ،ومبا هو التعبري السياسي املعلن عن "اليهودية المـُعاصرة" ،على ما يُعلن "المشروع
الصهيوني" ويفتخر دائما ومربرا وجوده بذلك ،بينما بقي خطاب عريب وفلسطيين ،وخاصة اليساري منه ،ي ِ
صر
ُ
ُ
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بشرنا باستغناء الغرب عن وظيفة إسرائيل
على طبيعته الوظيفية خبدمة اإلمربيالية ورأس املال العاملي! ال بل مثة من ِّ

ودورها يف خدمته باملنطقة ،مؤذنا بانتهاء وجودها ،لنُفاجأ بتضاؤل وجودنا ،وتزايد مكانة إسرائيل إقليميا ودوليا!
( )5حين يرتبط َم ْنسوب األيديولوجيا بمعدالت نمو الناتج المحلي ،وميزان القوى الشامل ،والعكس بالعكس.

التعرف على
وعليه ،فإن نقطة البدء يف تفسري ما شهده املاضي واحلاضر واستشراف املستقبل ،هي ُّ
حقيقة إسرائيل ورؤيتها كما يف الواقع ،وليس كما نرغب .إن السؤال ،واحلال هذه ،هو :هل املشروع الصهيوين،
ُُمثَال بإسرائيل اآلن ،مشروع سياسي يتو َسل األيديولوجيا– الديانة اليهودية ،أم مشروع أيديولوجي قوامه اليهودية،
ويتو َسل السياسة لتحقيق نفسه ،وبذلك ُجييب على سؤال :هل اليهودية من أنتجت وأحيت مشروعها الصهيوين؛
إسرائيل ،أم أن األخريين من بعثا احلياة باليهودية ،حني أعطياها بعدا وحضورا سياسيا ومضمونا حيويا م ِ
عاصرا؟!
ُ
ُ
استطرادا :هل املشروع الصهيوين تارخييا ،وبالتايل إسرائيل راهنا ،مشروع أيديولوجي؛ يهودي؛ وَمكوم
مبعايريه الصا ِرمة واملـُقدَسة ،أم مشروع سياسي "يأخذ ويعطي" ارتباطا بظروف ومـُستجدات سياسية ُمتغرية  ...اخل،
على قاعدة التكيُّف معها ،خبالف املشروع األيديولوجي؛ أيا كان ،والذي يسعى لتكييف الواقِع حسب يقينياته!
غري ذلك قول صائب باملبدأ ،عن أن املشروع الصهيوين؛ إسرائيل ،جسم حي يتفاعل ويتطور وليس
ال يُ ِّ
قرر أيضا أن اجتاه
ُكتلة ص َماء ،البد وأن يتأثَر بالتحوالت اجلارية من حوله ،كما يقول منطق األمور ،الذي يُ ِّ
حتسن األداء
التحوالت اخلارجية ُحيدِّد اجتاه ُّ
ُّ
التحوالت الداخلية ،والعكس بالعكس ،فكم باحلري حني يتناغم ُّ
الداخلي إلسرائيل ،مع تدين ُمستوى الفعالية اخلارجية الضاغطة عليها يف إطالق العنان لأليديولوجيا كما سنُ ِّبني.
للتحوالت؛ التحديات ،بل يف كيفية االستجابة هلا ،وعما إذا كانت تبدأ من
وعليه ،ليس أمر استجابة ُّ
التحوالت ،أم تعظيم اإلمكانات وتقوية الذات حلفظ األهداف.
قضم األهداف ،حبجة نقص اإلمكانات وضغط ُّ
وباملعىن املشار له ،فأن استغراب املوقف "غير السياسي" إلسرائيل ،من قِبل الذين ُحياكِمون األمور
واألداء مبعايري سياسية وعقالنية َُمدَدة ،وسائدة دوليا ،يُصبح مفهوما متاما حني يُقرأ ذلك األداء "غير السياسي"
املستغرب ،باعتباره جتسيدا عمليا لأليديولوجيا اليت أملته ،وهلا قيمة وجودية يف حياة املشروع الصهيوين؛ إسرائيل!
من نافل القول أن ذلك ال يتم بفراغ ،بل هو رهن توفُّر شروط داخلية وخارجية دفعت باأليديولوجيا إىل
أقصى مداياهتا؛ أو جنوهنا ،بلُغة بعض مل يلحظ فريبُط بني أن إسرائيل تزداد أيديولوجية؛ جنونا ،وبني أن ذلك
عدوها ضعفا .سنتناول ذلك الحقا ،لكن نُشري اآلن ،إىل أنه ،وبلُغة االقتصاد
يتم حني تزداد قوة ،ويزداد ُ
السياسي ،يرتبط منسوب األيديولوجيا مبعدالت منو الناتج احمللي ،وميزان القوى الشامل لألطراف َمل احلديث.

واحلال هذه ،مل ختدعنا إسرائيل ،أو املشروع الصهيوين قبلها ،بل حنن من خدعنا أنفسنا بأنفسنا جهال
أو عمدا ،حني قرأنامها برغباتنا ،وأهنا قد تـرحم عجزنا فتقابلنا حبلول وسط أو ِشبه وسط ،على ما ُمتلي املعايري
السياسية االفرتاضية وتقول ،ومل نقرأ إسرائيل كما هي ،وتُعلِن ذلك يوميا باملـُمارسة ،أهنا مشروع أيديولوجي له
اسم رمسي َُمدَد هو" :إسرائيل؛ دولة يهودية" ،وعلى اآلخرين التكيُّف مع ذلك ،وهذا ما صار حيتل قبوال ُمتزايدا.
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إسرائيل ال تُطلِق شعارات ِ
وترسم أهدافا فقط ،بل ُمتلِّ ُكها شروط تنفيذها ،خبالفنا وحنن نتوَهم القول
يصري فعال ،والوعد واقِعا ،مبجرد إطالقه! القول والوعد واملشاريع تقتضي حو ِاملها ،وإال بقيت على رف االنتظار!
تناسب القدرات والرغبات؛ الشعارات واإلمكانات! اإلزدواجية اإليجابية بين المتناقضات
( )6حفظ ُ
إذا؛ ليس التناقض خارج– خارج فقط ،أي فلسطني– إسرائيل؛ بل داخل -داخل ،فلسطينيا وإسرائيليا!
دليل ذلك أن الطرف الفلسطيين يُو ِاجه مشكلة جدية أن "حل الدولتين" قد يُ ِّ
شكل خمرجا جمزوءا ومعنويا ،لكنه ال
يُ ِّ
شكل حال للقضية الفلسطينية ،سواء كما بدأت عام  8491أو تط َورت فصوال ،لتصري عدة قضايا ُمتحدة
منفصلة ،وكل واحدة تُ ِ
عادل القضية األم اليت نشأت عن نكبة  8491مبا هي أم كل اخلسارات ِ
الالحقة ،وجيب
ُ
ومنفصلة عنها ،ال ُمتناسلة منها.
أن ُحيال عليها ما تالها ،مثة بعض ُمقلق يسعى جلعلها بديال عن النكبة األُمُ ،
بقية القصة معروفة ،وهي إحالل العريب عدوا للفلسطيين بدل الصهيوين! ومن شاء مثال حيا على تلك
احلملة املـُن َسقة واملديدة لرتسيخ عدو بديل ،جيده يف ما يتعَرض له فلسطينيو لبنان من حتريض بأن لبنان هو
املسئول الوحيد عن بؤسهم .لقد صار ُمنوعا حّت التذكري بأن نكبة وقعت عام  ،8491ومن هناك بدأ البؤس!
تُو ِاجه إسرائيل بدورها تناقضا بُنيويا يزداد اتساعا ،على غري مستوى؛ بني األيديولوجيا والسياسة ،بني بيئة
ثقافية تنتمي ملا قبل التاريخ ،وبيئة ِعلمية واقتصادية وعسكرية من األكثر تقدُّما بالتاريخ! بني دينامية داخلية
صهيونية ،وضوابطها األيديولوجية القاطعة ،وأخرى رأمسالية مبعايريها الوضعية الصا ِرمة ،وقوامها ناتج َملي يبلغ
( )153مليار دوالر سنويا ،وللعِلم الدور الرئيس بتوليده ،كونه آت من صناعات كثيفة املهارة؛ تناقض بني تقوقع
إسرائيل ِ
داخل أيديولوجيا ما قبل التاريخ ،ويف آن االنفتاح على اخلارج ،كوهنا شريك فعَال ورابح جدا من العوملة!
حلَت إسرائيل مؤقَتا تناقُضها الداخلي هذا ،عرب التوفيق اإلجيايب بني إطالقيات األيديولوجيا التوراتية،
وبني قيود السياسة والواقع وموازين القوى ،من خالل سعيها احلثيث إلحداث شبه تطابُق بني الرغبات والقدرات،
وتوسيع الفجوة باستمرار مع أعدائها الفلسطينيني والعرب ،حبيث تف ِرض شروطها ،ومتنع عنها كل ما ُيس بُنيتها
سميه "أرض إسرائيل"!
األيديولوجية كـ ـ"دولة يهودية" ،قائمة على أن ال شرعية ،أو وجود سياسي لغريها فوق ما تُ ِّ
وباملعىن املشار له ،يف ِرتق جوهريا أداء املشروع الصهيوين– إسرائيل ،عن أداء الفلسطينيني والعرب ،يف
مت ّكن الطرف األول من توفري حلول إجيابية الزدواجية األيديولوجيا – الواقِع ،وحتقيق أعلى قدر ُمكن من تطابق
الرغبات والقدرات ،من ِضمن جدلية معروفة باالجتماع السياسي ،هي أن مزيدا من الرغبات؛ األيديولوجيا لدى
طرف ما ،يستدعي يف آن مزيدا من القدرات ،كما وأن مزيدا من ال ُقدرات تُنتِج مزيدا من الرغبات؛ األيديولوجيا!
التناسب حد التطابُق بني منسوب منو "الناتج المحلي" ودرجة
نستعيد هنا ،ما ُكنا أشرنا له حول
ُ
الطموح؛ اإلفصاح األيديولوجي ،والعكس بالعكس .هنا وقع من جديد فشل فكري واسرتاتيجي فلسطيين وعريب
فادح ،ساعد على تفشِّيه احنطاط حال مؤ َسساتنا الفكرية والبحثية؛ فلسطينية وعربية ،بعد حتويلها هياكل فا ِرغة
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كرر مقوالت إسرائيل عن أهنا تزداد "ُيينية" و"عنصرية" ،وكأهنا مل ت ُكن كذلك منذ تأسيس املشروع الصهيوين
تُ ِّ
قبل قرن ويزيد ،ما أفضى إىل إغفال حقيقة أن إسرائيل أكثر قُدرة يف واقِع األمر صارت أشد إفصاحا أيديولوجيا.
وجهالً أقل أيديولوجية!
عادلة :أكثر قوة ومع ِرفة أكثر أيديولوجية؛ أكثر ُ
(ُ )7م َ
ضعفاً َ
دون ذهاب يف نقاش حول ما إذا "كانت" أو "صارت" إسرائيل أكثر ُيينية وعنصرية ،أو أشد إفصاحا
عن طبيعتها اليمينية العنصرية ،لكن الالفت أن أحدا ُمن ال ُيلون من إخبارنا عن ذلك ،مل ُيد السؤال والبحث
ليصري حول األسباب وراء أهنا حت َولت واقِعا أو لُغة على حنو نوعي ،وأن لذلك أسبابه أيضا ،وليس ُمرتتباته فقط.
ليس ذلك تفصيال ،أو إحالل عبارة بدل أخرى ،بل حتديد مفتاح النقاش ،ألن القول بإسرائيل "ُيينية"
صور األمر وكأنه حركة يف نطاق األيديولوجيا واملفاهيم ،بينما بدأت
و"عنصرية" ،أو تزداد "ُيينية" و"عنصرية" ،يُ ِّ
أصال يف الواقع امللموس ،وهو ما م َكن األيديولوجيا من أن تصبح أكثر قدرة على اإلفصاح عن ِ
كامل مكنوناهتا.
أيضا وأيضا ،فأن َمل الفشل اإلسرتاتيجي ليس فقط أننا مل نر سوى أن إسرائيل صارت أكثر ُيينية
وعنصرية ،وبكلمة أدق أكثر إفصاحا عن هويتها اليمينية وطبيعتها العنصرية ،بل ج َهلنا أسباب ذلكَُ ،متفظني
ألنفسنا بصورة منطية سلبية عن إسرائيل ،اليت كانت سعيدة بأن نُضلِّل أنفسنا بأنفسنا ،وحنن ِ
نرسم هلا لوحة
متسكنا
بائسة وزائفة ُمستلَة من سلة زبالة أخبارها ،اليت ال حتوي إال السليب عنها ،وإذا مل جنده نُلفِّقه! باملـُقابِل ُّ
ألنفسنا خبطاب سياسي أو أيديولوجي ،أصوليا أو ُمعت ِدال ،دون متليكه القوة الكافية اليت تعطيه ِمصداقية تنفيذية.
فاتنا هنا أن املـُبارزة ليست يف الشعارات ،بل مبيزان القوى ،وأن شعارات أكثر تستدعي إمكانيات أكرب،
والعكس بالعكس! واحلال هذهُ ،رمست ُمعادلة إسرتاتيجية فادحة للصراع؛ هي أن املشروع الصهيوين – إسرائيل؛
إذ يُصبح يوما بعد يوم أكثر قوة ،يُصبح بالتوازي أكثر أيديولوجيه ،وباملـُقابِل ،فأن الطرف الفلسطيين والعريب ،إذ
ضعفا وجهال يُصبح أقل أيديولوجيه؛ مبعىن مطالبه السياسية وهي تتالشى هبوطا يوما فيوم!
يُصبح يوما فيوم أكثر ُ
هذا ليس تنظريا جمردا ،بل يعكس الواقِع القائم واملـُمتد على مدار تاريخ الصراع ،وسعي املشروع
الصهيوين دائما لتطابُق األيديولوجيا وال ُقدرات ،ومل ُيعد موقفه قائم على رفض احللول الوسط ألسباب أيديولوجيه
فقط ،بل أيضا العتبارات ميزان القوى ،وكلمة احلياة اليت تقول؛ أن مزيدا من اهنيار ميزان القوى يعين مزيدا من
تنازل الفلسطينيني ،مبا يعنيه من االندفاع حنو مزيد من اإلخالل مبيزان القوى وصوال ملزيد من تنازل الفلسطينيني.
هذه املـُعادلة اإلسرتاتيجية البسيطة واملعروفة ،واهلامة واحلامسة ،اليت حكمت املشروع الصهيوين -إسرائيل،
ِ
ومرحبة على ما تؤِّكد مجيع الوقائع التارخيية والعملية لناحية أن
ماضيا وحاضرا ،ستح ُكمه مستقبال ،ألهنا صحيحة ُ
الزمن عمل لصالِح إسرائيل .أن السؤال واحلال هذه :أي منطق يف ِرتض أن إسرائيل قد تُ ِّ
فكر يوما بوقُّف ديناميات
كونات ُمعادلة الصراع ،وحركة دينامياته؟!
تعظيم مكاسبها ،وتضخيم خسائر الفلسطينيني ،على افرتاض ثبات ُم ّ
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الصفرية ،مبا هي أن خسائر طرف تُ ِ
نطرح سؤالنا هذا ربطا بطبيعة الصراع القائم على املـعادلة ِ
عادل أرباح
ُ

اآلخر ،والعكس بالعكس ،وذلك على خلفية أن الصراع ال يدور حول قطعة األرض الواحدة فقط ،بل أيضا
تداخل وتعدُّد عناصره .عبثا التفكري حبلول وسط مع استمرار املـُعادلة
على التاريخ واهلوية والوجود املـُرَكب ،من ُ
ِ
الصفرية أعاله ،اليت ال جمال لزحزحتها يف ظل الطابِع املـُقدَس ،والوجودي للصراع ،أو هكذا يظُن أطراف الصراع!
عادلة ِ
الص ْفرية للصراع ،و َخلَل ميزان القوى
( )8ليس خيار "حل الدولتين" ،بل كل الحلول في مصيدة المـُ َ
مثة من يظُن أن املـعادلة املذكورة ِ
تقتصر على طرف دون آخر ،خبالف حقيقة أن كل طرف يرى فيما
ُ
ُحيقِّقه مرحلة حنو حتقيق كل أهدافه .وإذا كان الفلسطينيون أعلنوا "مرحلية" ما ،فدليلهم مرحلية صهيونية سالفة أو
قائمة ،يهتدون هبا! أما الصهيونيون ،فلعلَهم حني يسمعون الفلسطيين يتحدَث عن املرحلية فيتذ َكرون مرحليتهم!
من يقرأ إسرائيل بنزاهة ،وال نقول بعُمق ،يعرف أهنا ال ختاف إعادة األرض احملتلة  8491للفلسطينيني
خلسارة مادية فقط ،بل أيضا من أساس ستُعاد بناء عليه ،وذلك بوصفها أرضا َُمتلة .يف  8411حني ُسئل وزير
خارجية إسرائيل حينذاك "موشي دايان" ملاذا ال تُعاد مدينة "نابلس" للفلسطينيني ،وهي أرض َُمتلة ،كان جوابه:
لقد قامت مدينة "تل أبيب" على أرض َُمتلة أيضا ،هي قرية "الشيخ ُمونِّس" ،فهل نُعيد تل أبيب للفلسطينيني؟!
كان ذلك قبل أن ترتاجع إسرائيل ،عن إعرتافها بأرض َُمتـلَة يف  ،8491ويف طور الحق مدارة ،وبالتايل
كان حينها منطقيا اخلطاب الداعي إلعادهتا ،لصاحل مقولة تزداد تفشِّيا يف إسرائيل ،ورمبا خارجها نسبيا ،هي أن
ما يُسمى "أرضا َُمتـلَة" ،أرض َُمَررة من الفلسطينيني والعرب ،الذين كانوا حيتلوهنا! وبالتايل جيب اإلحتفاظ هبا!
نستند يف حديثنا هذا عن ُمعادلة حاكِمة ألداء املشروع الصهيوين ،على كامل تارخيه ،وهو أن ميزان
وخيطئ من يظُن أن إسرائيل تُ ِ
فشل ألول مرة
قرر مسار األمورُ ،
القوى حصرا ،وليس أي اعتبار آخر ،هو الذي يُ ِّ
متاسك خطاهبا األيديولوجي.
"حل الدولتين" ،أو حل "الدولة الواحدة" ،أو التقسيم ،أو أي مشروع آخر ُيس ُ
حدث ذلك يف ثالثينات القرن العشرين ،حيث اختبأت الصهيونية خلف الرفض الفلسطيين القرتاح جلنة
"بيل" لتقسيم فلسطني .أيضا وأيضا قرار التقسيم  ،8491واحتالل "الدولة اليهودية" أراضي "الدولة الفلسطينية"
املـُقرتحةُ ،وصوال للتحايل على ُمقرتحات التسويات الدولية ،منذ قرار  292عام  ،8491وحّت أوسلو !8441
الرقعة اجلغرافية ،ويتشاهبان يف نظرهتما
إذ يتصارع الطرفان اإلسرائيلي والفلسطيين على نفس املساحة؛ ُ
للحقوق والتاريخ ،و"املـعادلة ِ
الصفرية" اليت حت ُكم عالقتهما وخسائرمها أو مكاسبهما ،لكن ختتلف مكانتهما يف
ُ
وحلفائه أيضا.
وحلفائه ،وآخر ضعيف بذاته ُ
كفيت ميزان الصراع والقضية املطلوب حلها؛ فثمة طرف قوى بذاته ُ
نعم ،مثة " ُمعادلة ِصفرية" ُُميتة ،ال تقوم فقط على قاعدة احلق والباطل ،كما رأى الفلسطيين ،بل أيضا
على قاعدة القوي والضعيف ،كما عرض اإلسرائيلي لألمر يف مرحلة معينة ،مث عاد عن ذلك ِ
الحقا لصالِح
ُمعادلة خبيثة وعُنصرية هي إحالة القوة والضعف ليس على ظروف موضوعية وموازين قوى ،بل على طبيعة
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األشياء ،وقاعدة "الشجاع" و"اجلبان" ،يف استعادة حلكاية داوود وجوليات التوراتية ،كما صار يُ ِّروج حّت بعض

العرب .ذلك ليس ُمهينا للفلسطينيني فقط ،بل َُماولة إلعطاء شرعية توراتية للمشروع الصهيوين وإسرائيل أيضا.

هنا مثة وهم سائد يساوي القوي والضعيف؛ الرابح و ِ
اخلاسر من الوضع الراهن ،وكأن إسرائيل يف مشكلة
ُ

وجودية تنتظر حال كالفلسطينيني ،الذين حيوهلم خطاب ُمروج من ضحية ُمعتدى عليها إىل طرف بالصراع؛ مثله
تنازع عليها" فقط!
مثل إسرائيل ،وهذا ينقلها من تصنيف دولة ُمعتدية؛ َُمتلة ،إىل ُجمرد طرف بصراع حول أرض " ُم َ
( )9الحل الم ِ
ناسب إلسرائيل تأبيد الوضع القائم ،لتوسيع اإلستيطان والفجوة مع الفلسطينيين!

وهكذا ،مت االنتقال من "أرض محتلة" ،إىل "أرض ُمدارة" ،إىل "أرض متنازع عليها" ،اليت حلَت عمليا
كمصطلح سياسي بدال عن "أرض ُمحتلَّة"! يف طور الحق ،وتطور الفِت ،على ما سنُ ِّبنيُ ،سحبت عبارة " ُمتنازع
عليها" ،وعاد حديث إسرائيلي عن "أرض محتلّة" ،ولكن من قِبل العرب وليس إسرائيل ،وهو ما سنتناوله الحقا.
ُ

وعليه؛ إذا جاز احلديث عن حل انطالقا من قاعدة القوي والضعيف ،املـستفيد و ِ
اخلاسر من بقاء الوضع
ُ
فاعال أو مفعوال به ،فأن "احلل" الذي ناسب وي ِ
على ما هو عليه ،وموقعه بالصراعِ ،
ناسب إسرائيل عدم تقدمي
ُ
غري طبيعة الوضع القائم ،مبا هو األفضل إلبقاء وتوسيع الفجوة يف ميزان القوى بني الطرفني املتصارعني،
أي حل يُ ِّ
وباعتبار أن كل حلظة متر تُضيف ِ
مكاسب لإلسرائيليني ،مـُقابِل خسائر أكرب للفلسطينيني ،ألهنا وجودية ونوعية.
ومتفاوتا ،ليس فقط ألن إسرائيل تُضيف يوما فيوم،
ومتناقضا ُ
وباملعىن املشار إليه ،فأن أثر الزمن ُمرَكبا ُ
أكثر فأكثر ملا لديها ،يف حني يُضيف الفلسطينيون أقل ،هذا إن أضافوا ،بل أيضا ألن الفلسطيين إذ خيسر وعلى
شكل تراكمي ،فهو يدفع مثن ذلك من وجوده؛ رأمساله ،خبالف اإلسرائيلي ،ووجوده الذي هو مبنأى عن ذلك.
على أمهية سؤال :الزمن يعمل لصالِح من ،والتأكيد على أن مرور الوقت يعين تعظيم ِ
مكاسب إسرائيل
وجيعلها أكثر طموحا وأيديولوجية ،فمن األمهية مبكان حتويل الزمن اإلسرائيلي إىل أرقام اقتصادية مثال ،كي نُعطي

لألحكام النظرية مضامينها .نكتفي هنا باإلشارة إىل أن "الناتج احمللي" إلسرائيل خالل سنوات -2388
 ،2385أي السنوات اخلمس األوىل اليت مرت على الربيع العريب ،ارتفع من ( )119مليار شيكل سنة ،2383
إىل بليون و( )11مليار شيكل بأسعار العام  ،2383حسب إحصاءات إسرائيل  ،2385جدول رقم (.)2/89
وباعتبار أن ِسعر صرف الشيكل مقابِل الدوالر عام  ،2383ي ِ
عادل ( )1،594شيكل ،فهذا يعين
ُ
ُ
زيادة ( )99،8مليار دوالر ،هو الفا ِرق بني الناتج احمللي عام  ،2385والبالغ ( )242،9مليار ُمقابِل ()299،1
مليارات يف سنة األساس  .2383استنادا ملـُعطيات أولية مـُتوفِّرة حول عام  2381سيبلغ الناتج احمللي اإلسرائيلي
املـُتوقَع ( )152مليار دوالر ،ما يعين أننا أمام زيادة تراكمية خالل سبع سنوات ،تبلُغ حوايل مئة مليار دوالر!
واحلال هذه ،حنن أمام ترمجة عملية لكيفية استفادة إسرائيل من الزمن ،الذي جيعلها أكثر قوة وطموحا
وإيديولوجية ،ما يعين مزيدا من تقريب اإلسرائيليني ألهدافهم ،وتطابُق مشروعهم األيديولوجي التورايت مع ما
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جيري واقعا على األرض ،والعكس صحيح بالنسبة للفلسطينيني ،الذين يزداد ضعفهم وتتعاظم خسائرهم
وتتضاءل أهدافهم ومطالباهتم ،مبا يعنيه كل ذلك من أثر إجيايب ُمعاكِس ومساو على املشروع الصهيوين وإسرائيل.
(ِ )11من عدم تقديم حل للقضية ،إلى إنكار وجودها أصالً ،ومكان "عرب إسرائيل" خارج إسرائيل!

تطور أمور وأوضاع طريف الصراع ،ما
ومثبتة ،قارنت بني ُّ
أقمنا هذه املـُطالعة على وقائع تارخيية ملموسة ُ
يقتضي منا متييزا بني أن ِ
صاحب اليد العُليا؛ القرار يف إجياد أو تعطيل احللول ،وبني املـُتلقي ،مبا يعنيه ذلك من أن
استشراف املستقبل البد وأن ينطلق من املوقف اإلسرائيلي ،القائم على أنه إذا كان من مصلحة الفلسطينيني
احلصول على حل ُخيلِّصهم من االحتالل ،حّت ِضمن ِصيغة أوسلو ،فأن "احلل" الذي ي ِ
ناسب إسرائيل هو "الال
ُ
حل" ،مبا يعنيه مرور الزمن من ترا ُكم اإلجيابيات يف اجلانِب اإلسرائيلي ،والعكس صحيح بالنسبة للفلسطينيني.
هذا ما فـعلته إسرائيل تارخييا ،حيث مل تُقدِّم حلوال للفلسطينيني ،سوى نفي وجودهم ،منذ كانت
مشرعا على الورق عام 8145يف كتاب "دولة اليهود" هلرتزل .كذلك يف  8491وما بعده؛  8491وما بعدها.
وإذا كانت إسرائيل قد مت َسكت مبشروعها األيديولوجي وهي "أقل قوة" نسبيا ،فكم باحلري وهي تُصبح أكثر قوة!
وهذا ما تقوله كلمة احلياة منذ إعالن انطالق املشروع الصهيوين عام  8141وحّت اآلن ،كما سيسحب
نفسه على املستقبل املنظور ،أي ملا يرتاوح بني عقد وربع قرن .ال ُخيطئ من يرى أن احنطاط احلال العريب والدويل
خالل السنوات األخرية ،زاد فجوة ميزان القوى أكثر ،ومن شهية إسرائيل لقضم حقوق الفلسطينيني أكثر فأكثر.
ُخيطئ من قد ينت ِهز القول السابق للنيل من "الربيع العريب" جبعله مسئوال عما جرى للصراع الفلسطيين-
اإلسرائيلي ،والذي يعود ألسباب سابقة على  ،2388حيث مل يكن "احلال العريب" أو "احلق الفلسطيين" خبري!
نُوجز ما سبق بأن املشروع الصهيوين وإسرائيل عمال طيلة قرن ويزيد مضى على تعظيم وجودمها وعدم
تقدمي أية حلول لقضايا الفلسطينيني املـُتأتية عن النكبة الفلسطينية يف  ،8491املكتملة بالنكبة العربية .8491

ترافق ذلك مع نـغمة ُمستمرة،كانت تزداد إيقاعا وإفصاحا وتبلورا باجتاه إعالن عدم وجود مشكلة أصال لتُحل!

كان ذلك ارتباطا بتكريس إعالن إسرائيل دولة قومية يهودية ،واستطرادا ،فأن "أرض إسرائيل" أرض
غري ذلك من يهودية "أرض إسرائيل"!
يهودية يُقيم عليها أيضا "غري يهود"؛ "عرب" أتوها أزمان ُخمتلِفة ،دون أن يُ ِّ
وعليه ،مثة نـقلة نوعية موازية ملوت "حل الدولتني" ،هي إعالن إسرائيل دولة يهودية ،و"أرض إسرائيل"
أرض يهودية ،مبا يعنيه من إنكار حلقوق اآلخرين ،وانتقال من جتميد أو جتاهل املشكلة إىل نفي وجودها أصال.
للتخفيف من وقع هذا اخلطاب ُمتزايد احلضور حد قول أنه اخلطاب الرمسي إلسرائيل؛ بيمينها ويسارها؛
علمانييها ومتدينيها ،يتم التأكيد على حقوق مدنية وإنسانية ُمتنح لألجانب عادة يف الدول املـُضيفة .أما بالنسبة
للحقوق السياسية فشأن ِ
التوجه حّت حلة اجلنسية
يقتصر فقط على من له حق املواطنة بإسرائيلُ .يس هذا ُّ
حباملها من العرب ،وإال أ ِ
اإلسرائيلية ،اليت صارت َمل اشرتاطات سياسية متزايدة جيب أن تتوفَر ِ
ُسقطت حقوقه.
ُ
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آخر النـغمات على هذا الصعيدَ ،ماولة تأسيس وترويج خطاب إسرائيلي ُمضاد للخطاب املـُعادي
لالحتالل اإلسرائيلي الذي يتم َسك به الفلسطيين ،وذلك بتأليف وترويج خطاب ُمضاد يزعم أن احلديث عن
اإلحتالل جيب أن ال يكون حول إسرائيل ،بل عن "احتالل عريب" لفلسطني وسوريا الطبيعية ومصر ومشال
تخصصا وعايل الكفاءة ،له ِصفة ِشبه رمسية،
أفريقيا! كان الفِتا أن مصدر هذا اخلطاب مركزا إسرائيليا دعاويا ُم ِّ
تفسخا واهنيارا.
حيتار املرء فيما إذا كان هذا ُحيِّرض األقليات ،أم ُحيّرض عليهم ،ويف احلالني يزداد الشرق العريب ُّ
( )11لماذا البداية والنهاية مع إسرائيل؛ ماذا عن إسرائيل اآلن والمستقبل ،وهندساتها السياسية للفلسطينيين!

بقية السردية معروفة ،وهي أن الفلسطينيني ليسوا إال عربا وفدوا؛ وبلغة السردية الصهيونية ،احتلوا "أرض
إسرائيل" ،وحقوقهم السياسية هي حيث وفدوا ،مبا يعنيه من حتميل العرب مسئولية حل مشكلة الفلسطينيني
حيث ُوِجدوا .ومن أجل ذلك تتعدَد السيناريوهات؛ اليت مل تعُد سرا أو لغوا؛ على املدى من األردن -الضفة
الغربية ،إىل مصر  -غزة ،كما لبنان وفلسطينييه ،ومن ال يتم توطينه حيث ُوِجد ،فباب اجلو والبحر مفتوح أمامه!
إذ أُؤِّكد على ضرورة التعامل مع ما يُطرح على هذا الصعيد جبدية ،فأن أقطع بأمر واحد هو أن إسرائيل
ترى حل ُمشكلة الفلسطينيني خارج فلسطني ،ومن يرى هذا االحتمال خياليا ،له احلق بذلك ،كما احلق عليه
بأنه مل ينتبه إىل حدوث كثري من األمور اخليالية يف هذا العامل قدُيا وحديثا ور ِاهنا .أُ ِلفت يف هذا السياق أيضا إىل
أن تواتُر احلديث عن "اليهود العرب" ليس حنينا لتعايش مجيل وغين ،بل رمبا للتذكري بأن لليهود أمالك عند
العرب ،خارج فلسطني ،تُ ِ
عادل ،أو تزيد ،عن أمالك عرب هاجروا من فلسطني ،على جاري خطاب إسرائيلي!
انطالقا ُما تقدَم ،أجد من واجيب توضيح تركيز ُمطالعيت هذه على املشروع الصهيوين وإسرائيل ،حبيث
قرر الوحيد يف مسار الصراع متعدد األطراف ،ما يعين تقليال من دور ومكانة ِ
الالعب الثاين؛
بدى األمر وكأهنا املـُ ِّ
ُ
الفلسطيين؛ الذي خسر كل املعا ِرك ،لكنه مل خيسر احلرب ،بدليل أنه ال زال موجودا ،يف حني ربح اإلسرائيلي كل
املعارك ،لكنه مل يربح احلرب بعد ،والذي يكون حني يكسر إرادة عدوه الفلسطيين ،فكم باحلري إلغاء وجوده.
ال شك أن البداية السليمة يف أي حبث استشرايف ليس تعيني أطراف الصراع فقط ،بل أيضا يف التحديد
ومستقبال .على ما تقول
الدقيق للطرف الرئيس الذي حت َكم ويتحكم مبجريات األمور خالل املدى املنظور رجوعا ُ
التجربة ،الطرف املـُ ِّ
تحكم هو اإلسرائيلي ،ومن هنا رصدنا لكيفية تفكريه وُُمارسته ،لنكون أمام أن احلل الذي
تطور الفلسطيين ،وتركه يُرا ِوح سلبا يف نفس املكان!
يُناسبه ،من ِضمن رؤيته لألمور وُمارسته ،اليت تتمثل حبجز ُّ

من هنا كان توقُّعنا أن اإلسرائيلي سيبقى على نفس النهج اإلنتظاري التدمريي للفلسطينيني خالل املدى املنظور.

هنا اقرتف اإلسرائيلي ويق ِرتف خطأ مرَكبا( :أ) مل ير بالفلسطيين إال حالة ُُيكن التعامل معها ِوفق قو ِ
اعد
ُ
اهلندسة السياسية ،رمبا تأثُّرا باهلندسة اجلينية ،وإعادة إنتاج خاليا حسب الطلب ،واستطرادا إنسان فلسطيين ُمعاد
إنتاجه حسب الطلب( .ب) األخطر أن اإلسرائيلي ،وهو يعمل على الفلسطيين م ِ
نتظرا حتويله مسخا ،فاته أن
ُ
شكل خطرا على نفسه قبل أن يُ ِّ
التحول احلقيقي طال اإلسرائيلي ،على حنو أصبح يُ ِّ
شكل خطرا على اآلخرين.
ُّ
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ال يتسع اجملال اآلن ،بل ليس من مهام هذه املـُطالعة استشراف ُمستقبل إسرائيل يف املدى املتو ِّسط
والبعيد ،لكن ،وارتباطا مبا تقدَم ،نُ ِ
وجز بالقول أن مثة انقالب باألدوار بني الفلسطينيني واإلسرائيليني ،وأن
"متشرق" إسرائيل على تسارع ِ
فادح ِ
وفاضح جراء اختالل التوازن الدقيق بني العِلمانية واأليديولوجية الذي قامت
ُ
ُ
عليه الصهيونية ،لصالِح غلبة و ِ
اضحة لأليديولوجياُُ ،مثـَلة بتمادي ثقافة اإلنكار ،وإخضاع الواقِع لأليديولوجيا.
( )12إسرائيل ليست في قبضة الشعبوية أو حتى الفاشية ،بل الغيبية التوراتية وروح الماسادا!
أعطيت لبحث املشروع الصهيوين وإسرائيل عُمرا ،وأدركت ِسر ق َوته مبا هو استخدام العقل واملنظومات
الفكرية املتطورة ،ما انعكس يف استخدام كثيف للعِلم كمدخل يف االقتصاد واألمن والسياسة ،بل واأليديولوجيا.
ال زالت إسرائيل على كثافتها العِلمية ،لكن اجلديد هو أهنا مل تلحظ االنفصام املـُتزايد بني عقل إيديولوجي يُدير
السياسة بإسرائيل ،وبني ِعلم يزداد يف البنية التحتية إلسرائيل ،لكنه ينحسر يف بنيتها الفوقية والفكرية والسياسية.
لقد دخلت إسرائيل دائرة ُُميتة مع َ
تومهها أن القوة قادرة على تعطيل قوانني الطبيعة .حني نسيت نفسها
ص اليهود ،ال
وجتربتها ،وظنَت أن قانون "االضطهاد وسيلة تثقيف جماعي" ،على ما قال بن غوريون يوما ،مبا خ َ
ينطبق على الفلسطينيني ،الذين صاروا بشكل أو آخر يهودا باملعىن النبيل للكلمة وبوصفهم ضحية! الفلسطينيون
ضحية نعم ،لكن ليس فقط .هم أكثر من هذا .كانوا ،وسيكونوا أكثر ،خاصة وقد اقرتن أمل الضحية باإلهانة.

هل كان خيار حل الدولتين في الماضي أصالً ،كي يُقال أنه "بات من

الماضي"()2

يُكثِّف عنوان املـُداخلة فِكرهتا اليت تنفي وجود اخليار املذكور ،بل مثة عرض عريب فلسطيين ،ودويل جزئيا،
مل تُوافِق عليه إسرائيل وأجهضته فعال ،ألسباب أبعد وأعمق وأخطر من تلك اليت قدَمتها الورقة املفتاحية للمؤمتر.
صنعه ،ربطا بتاريخ قائم على املفاجآت،
ختشى املـُداخلة من عجزنا عن استشراف ُمستقبلنا فكم باحلري ُ
أو أن يكون "المستقبل" صار وراءنا بعدما صنِع سلفا يف ماضينا وحاضرنا وعج ِزنا عن االستشراف و ِ
الفعل ،الذي
ُ
أوجزه أحد عناوين الورقة ،وهو :هل مت يف املاضي حتديد "مستقبل" ،صار وراءنا وحنن نتوَهم أنه ال زال أمامنا!
تقول الورقة -املـُداخلة أن خيار حل الدولة الواحدة ،أو الدولتني ،مل ُيُت مؤ َخرا بل مات غري مرة منذ
توصية جلنة "بيل" يف  ،8411إىل قرار التقسيم  ،8491إىل املشروع املرحلي منذ  ،8419وحّت أوسلو .8441
وعليه؛ مثة أوهام مـ ِ
خص الفلسطينيني أو
تناسلة ناجتة عن جتاهل طرح األسئلة احل ِرجة واملـُح ِرجة ،سواء ما َ
ُ
اإلسرائيليني ،مثال :هل أن حل الدولتني هذا ،ي ِ
عادل فعال ،أو يعين حال جديا للصراع الفلسطيين -اإلسرائيلي؟!
ُ
موجز ورقة الدكتور حسين أبو النمل في مؤتمر بيت المستقبل ومركز القدس ومؤسسة كونراد أديناور ومركز ويلفريد.
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شدد املداخلة على أن اخلالف ليس حول مساحة حقوق الفلسطينيني ،بل مبدأ اعرتاف إسرائيل هبا،
تُ ِّ

كمل حول متاعب ستخلقها إلسرائيل حلول تُليب احلد األدىن من تلك احلقوق .وتسأل:
وذلك يف سياق سؤال ُم ِّ
هل ُُيكن خليار "حل الدولتين" أن يرى النور ،إذا بقي املشروع الصهيوين على مضمونه التورايت ،القائم أصال على
التشدُّد الديين والقومي واالستيطان اإلستئصايل ،الذي ال يرى ح َقا ألحد يف فلسطني؛ "أرض إسرائيل" ،سوى
لليهود ،ومبا هو التعبري السياسي عن "اليهودية المـُعاصرة" ،كما يُعلِن "المشروع الصهيوني" ويفتخر ويُربر وجوده.
تُشدِّد املـُداخلة على ضرورة عدم اهلروب من األسئلة الصعبة ،الفكرية اإلسرتاتيجية مثل :هل املشروع
الصهيوينُُ ،مثَال بإسرائيل اآلن ،مشروع سياسي يتو َسل األيديولوجيا– الديانة ،أم مشروع أيديولوجي قوامه
اليهودية ،ويتو َسل السياسة لتحقيق نفسه ،وبذلك ُجييب على سؤال :هل اليهودية من أنتجت وأحيت مشروعها
الصهيوين؛ إسرائيل ،أم أن األخريين أحيا اليهودية ،حني أعطياها بعدا وحضورا سياسيا ومضمونا حيويا م ِ
عاصرا؟!
ُ
ُ
حتدَثت عن فشل فكري متثَل بقبول أن إسرائيل تزداد "يمينية" و"عنصرية" ،كأهنا مل ت ُكن هكذا باألصل،
ما غيَب اجلديد فعال وهو أهنا صارت أكثر إفصاحا إيديولوجيا ،ما يستدعي حبث معىن ذلك وأسبابه ،ونبَه إىل
ضرورة حتديد ماهية إسرائيل َمل حديثنا ،وهل هي دولة إيديولوجية أم دُيوقراطية إذا أردنا تفسري ما جرى وجيري.
فسر املـُداخلة ذلك بـ ُـمعادلة إسرتاتيجية فادحة للصراع؛ هي أن املشروع الصهيوين -إسرائيل؛ إذ يُصبح
تُ ِّ
أكثر قوة ،يُصبح بالتوازي أكثر أيديولوجيه وعنجهية وعنصرية .باملـُقابِل ،وإذ يُصبح الطرف الفلسطيين يوما بعد
ضعفا وجهال ،يصري أقل عُنفوانا وصربا ومتاسكا ،وبالتايل أدىن تصلُّبا وتطلُّبا يف جمال حقوقه السياسية!
يوم أكثر ُ
وعليه ،كان سؤال املـُداخلة" :أي منطق يف ِرتض أن إسرائيل ستُ ِّ
فكر يوما بوقُّف دينامية تعظيم مكاسبها،
وتضخيم خسائر الفلسطينيني ،من خالل املوافقة على حلول تسمح بانفصاهلم؛ استقالهلم عنها .مل ولن تفعل
إسرائيل ذلك ،يف الظروف القائمة ،ألن ذلك سيعين وقف إضعاف الفلسطينيني وقابليتهم للتنازل ،وقضم مزيد
من حقوقهم ،مبا يعنيه هذا من ضياع فرصة إسرائيل بإكمال مشروعها التورايت على كل ُجغرافيا "أرض إسرائيل"؟
واحلال هذه ،إرتأت املـداخلة أنه إذا جاز احلديث عن "حل" ،انطالقا من قاعدة املـستفيد و ِ
اخلاسر من
ُ
ُ
فاعال أو مفعوال به ،فـ ـ"احلل" الذي ناسب وي ِ
بقاء الوضع الراهن كما هو عليه ،وموقعه يف الصراع الدائرِ ،
ناسب
ُ
غري طبيعة الوضع القائم ،مبا هو األفضل إلبقاء وتوسيع الفجوة يف ميزان القوى
إسرائيل هو منع تنفيذ أي حل يُ ِّ
بني الطرفني املتصارعني ،وباعتبار أن كل حلظة متر تُضيف ِ
مكاسب لإلسرائيلي ،مـُقابِل خسائر موازية للفلسطيين.
خلصت املـُداخلة إىل أنه وقد مت َسكت إسرائيل مبشروعها األيديولوجي وهي أقل قوة نِسبيا ،فكيف مع
قوة أكرب نِسبيا ،وأن احنطاط احلال راهنا زاد خلل ميزان القوى ،وشهية إسرائيل لقضم حقوق الفلسطينيني أكثر.
حتوال ِ
فادحا هو انتقال خطاب إسرائيل ِمن عدم تقدمي حلول للقضية إىل إنكار وجودها
س َجلت الورقة ُّ
أصال ،فـ ـ"أرض إسرائيل" لليهود فقط وليس من فلسطني وفلسطينيني ،بل جمرد ُمقيمني عرب أتوا من وراء احلدود،
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صورهم اخلطاب اإلسرائيلي َُمتلني ،ومن هنا كان تأليف وترويج خطاب ُمضاد يزعم أن احلديث عن االحتالل
ويُ ِّ

جيب أن ال يكون حول احتالل إسرائيل ،بل عن "احتالل عريب" لفلسطني وسوريا الطبيعية ومصر ومشال أفريقيا!

بقية السردية معروفة ،وهي أن الفلسطينيني ليسوا إال عربا وفدوا؛ وبلغة السردية الصهيونية ،احتلوا "أرض
إسرائيل"  ،وحقوقهم السياسية هي حيث وفدوا ،مبا يعنيه من حتميل العرب مسئولية حل مشكلة الفلسطينيني
حيث ُوِجدوا .ومن أجل ذلك تتعدَد السيناريوهات؛ اليت مل تعُد سرا أو لغوا؛ على املدى من األردن -الضفة
الغربية ،إىل مصر -غزة؛ ولبنان وفلسطينييه ،ومن ال يتم توطينه حيث ُوِجد ،فأن باب اجلو والبحر مفتوح أمامه!
ختمت املـُداخلة بتأكيد أنه هكذا تُ ِّ
ونبة وحكومة ،وليس فقط ُنبة وحكومة،
فكر إسرائيل اليوم؛ شعبا ُ
تضررين ُكثر من رؤية وُُمارسة إسرائيل ،بعد ( )823عاما على انطالق فكرهتا يف مؤمتر بازل ،8141
ما يُقلِق مـُ ِّ
و( )833سنة على وعد بلفور  ،8481و( )13سنة على التقسيم  ،8491و( )53سنة على احتالل !8491
مؤسسوها؛ أن تتمشرق ومبا يفوق أهل
وعليه؛ هل أكمل التاريخ دورته ،وها هي إسرائيل تنزلق ملا خافه ِّ
الشرق ،الذين ضيَعوا أنفسهم بثقافة اإلنكار ،اليت تصبح مركزية يف الذهنية اإلسرائيلية املـ ِ
تأرجحة بني إطالق
ُ
تفوق إسرائيل علينا إذا صارت تُشبهنا؟
جنون القوة جلنون األيديولوجيا والعكس بالعكس .وعليه؛ ماذا يبقى من ُّ
أرجو أن ال يُوظَف قويل هذا لتربير ما حنن عليه ،وأن ال تسيل دماء قبل أن يتعلَم اجلميع دروس التاريخ!
أما سؤال :في ظل الواقع الجديد :إلى أين؟ فجوابه ليس إىل أي مكان ،بل ُمراوحة يف نفس املكان ،إن مل ي ُكن

أسوأ ،ألن البيئة اليت نعيش يف ظلها صارت أسوأ! أما إذا كنا نبحث عن إجيايب بشأن "حل الدولتين" أو خالفه،
فعلينا أن ال نبحث عن احلل خارجنا فقط بل داخلنا أوال ،ومن قلب العصر ومعايريه ومعياريته ال من خارجهما!
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