فلسطني وارسائيل  - 2020-2014املؤرخ ايالن بابيه
تعترب العملية السلمية بني فلسطني وارسائيل معجزة طبية ،فقد ماتت مرات عديدة ث ّم بعثت
للحياة قبل انهيارها كليا .واستمرت العملية السلمية برغم كل الظروف ،ليس بسبب وجود امل
ولو بسيط بأنها ستنجح وامنا استمرت بسبب الحصص التي تتقاسمها االطراف املشاركة يف العملية
التفاوضية مع مرور السنوات .وتعلم حكومة ارسائيل بأن عملية السالم تجنب ارسائيل العزلة
الدولية واملقاطعة العاملية وفرض العقوبات.
فطاملا عملية السالم مستمرة ستستطيع ارسائيل االستمرار يف مرشوع توسعها االستيطاين يف الضفة
الغربية والعمل بسياسة الرتانسفري لرتحيل الفلسطينيني من هناك ،وهذا يشمل منطقة القدس
الكربى وبالتايل تخلق معطيات عىل االرض متنع احتاملية اي حل مستقبيل .والحصانة التي متتلكها
ارسائيل يتحمل مسؤوليتها بالدرجة األوىل االنحياز االمرييك الذي ميتاز بعدم مصداقية ،إضافة إىل
العجز األورويب والدويل.
وتنقسم القيادة الفلسطينية حول مسألة استمرارية العملية التفاوضية ،فقد اكد مسؤولون يف
قيادة السلطة الفلسطينية أن تأسيس السلطة هو انجازوطني حقيقي ويجب الحفاظ عليه.
وباملقابل هناك آخرون من ضمنهم الرئيس عباس من الذين يشككون برشعية السلطة الفلسطينية
واحتاملية تحقيق السالم .صحيح أن هناك تهديدات قيلت عىل لسان الرئيس الفلسطيني محمود
عباس حول تسليم االرسائيليني املفاتيح من اجل تشكيل ضغط عىل ارسائيل .ولكن بعد ربيع 2014
أصبحت هكذا تهديدات حقيقية اكرث واليأس أكرب وبالتايل امكانية نجاح حكومة توافقية أكرب.
وتعترب الجهود من أجل الوحدة مؤرشا بأن القليل ممن أيدوا العملية التفاوضية باملايض إضافة إىل
املراقبني يعملون جاهدين عىل اال تتكرر املعجزة الطبية نفسها ألن االموات ال يعودون .معظم
من يحاولون ويتفهمون ويتكهنون حول ماذا ميكن أن يحدث لو مل تبعث العملية السلمية ،ويرون
ان أي خيارات بديلة ستكون كارثية .فاليسار الصهيوين والحركات التحررية املؤيدة للصهيونية يف
الغرب يناقشون كابوس الدولة الواحدة ثنائية القومية ،ليس فقط النها ستعني انتهاء الصهيونية بل
ايضا ستخلق حقيقة أسوأ للشعبني (عىل أساس أن األسوأ مل يحصل للفلسطينيني حتى اللحظة!!).
ويفرس اليسار الصهيوين االرسائييل مسألة غريبة تحديدا حول تفسرياته ملا ورد بالتوراة من مخاطر
الدولة الدميقراطية الواحدة ثنائية القومية .وقد حذر كثريمن هذا املوضوع.
السيد اوري افنريي يف عدد من كتاباته .وكثري من االرسائيليني وصفوا مشاهد الحرب األهلية
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القادمة .أما من الجهة الفلسطينية فريى الفلسطينيون أن الحل الوحيد هو حل الدولتني لشعبني
حيث أنه يحظى بتأييد دويل واسع ،لهذا يجب االرصار عىل تحقيق ذلك؟ ويتشارك يف وجهة النظر
تلك عدد قليل من اصدقاء فلسطني الحقيقيني .وبالرغم من االختالف الجوهري يف كيفية تحديد
معامل الدولتني والرؤية لهذا الحل بني الوسط واليمني االرسائييل مبقارنة مع اليسار الصهيوين أو
أحزاب مثل حداش والتجمع يف ارسائيل وبني اعضاء السلطة الفلسطينية ومؤيدي الفلسطينيني يف
العامل املتنور ،هناك توافق حول هذا املوضوع يف أي حوار سيايس للقضية يف فلسطني والعامل.
هل ستستمر هذه السياسة يف العام 2015؟ هناك أصوات تظهر بوضوح اكرب يف املجتمع الفلسطيني
وبني النشطاء اليهود الصهيونيني الستبدال تأييدهم املتجذر لحل الدولتني ببحث بدائل جديدة
تتالءم والواقع الجديد .ولقد بات واضحا عىل ارض الواقع أن الخطاب املتشدد املهيمن حول السالم
ال عالقة له بتحقيق السالم واي محاولة النعاشه ستعترب عقيمة .فقد اختفى اليسار الصهيوين من
الساحة السياسية يف ارسائيل لعدة اسباب ومقاصد وبقي خيارسيايس واحد ووحيد ،وهو إما ائتالف
حكومي بني اليمني والوسط العلامين أو ائتالف حكومي بني اليمني واليهود املتشددين .وال اعتقد
بأن هذا الواقع مؤقت وال ميكن تصور أي تغري باللعبة من حيث نشوء تيار يساري جديد يرجح
الكفة يف ارسائيل .ومن يتأمل حدوث هذا االحتامل يبخس من العملية الفكرية للمجتمع اليهودي
يف ارسائيل منذ تأسيس الدولة عام  1948والذي وضع امام مدحلة بخارية ضغطت مسألة الهلع
االرسائييل القديم من األمم املعادية املحيطة بهم مدموجا بالكره االستعامري النموذجي من قبل
السكان االصليني ،فنتج عن كل ذلك خطاب عنرصي مرعب ،.وبالتايل ال ميكن ان تتغري الطبقات
العنرصية املتشددة وال ميكن أن تختفي كام حصل يف دولة جنوب افريقيا العنرصية.
وتستطيع املشاريع التعليمية املضادة واملقاومة الفعالة والضغط الخارجي ان تخلق تحوال داخل
املجتمع االرسائييل ولكن تلك املشاريع هي عمليات طويلة ممكن ان تصد نتيجة للمخاطر اآلنية
املنبثقة من انهيار الجهد الديبلومايس وبالتايل ال تؤدي إىل أي نتيجة .وأما بالنسبة لحركة املقاومة
فهي ما زالت مجزأة ويجب أن تجتاز واقعا تاريخيا مستحيال نتيجته ظهور عدة مجموعات
فلسطينية مختلفة لها اجنداتها الوطنية والتي تطورت برسية منذ عام  .1948ومن جهة اخرى
تعترب الوحدة الفلسطينية عملية طويلة ايضا طاملا هناك مناعة عند املجتمع االرسائييل ضد فريوس
العنرصية الذي امل بها .إضافة إىل ذلك فإن حركة املقاطعة وسحب االستثامرات وفرض العقوبات
وبالرغم من انجازاتها العظيمة مل تستطع الوصول للنخب السياسية يف الغرب حيث انهم من يوفر
الحامية والحصانة الرسائيل فعليا عىل األرض.
ويواجه القليل من الشجعان يف ارسائيل املجتمع العنرصي بكافة تجلياته ،السياسة املمنهجة للتطهري
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العرقي يف النقب ويافا وعكا والنارصة والقدس الرشقية واألغوار وجبال جنوب الخليل إضافة إىل
املظاهر الدستورية حيث رضبت موجة عنرصية شديدة الكنيست االرسائييل .وبينام تواصل حملة
املقاطعة انجازاتها كل يوم ،وبينام نشهد جهودا حقيقية للوحدة الوطنية الفلسطينية عىل األرض،
ولدت دولة جديدة :ارسائيل الكربى .فقد انهت ارسائيل ضم مناطق  Cيف الضفة الغربية وحجز
مناطق  Aو Bيف قفص  ،واذا مل تقاوم هذه الدولة الجديدة سيكون مصري الضفة الغربية كمصري
غزة العنيدة .ويف هذا القفص ال يوجد حيز للتوسع املكاين وال مصادر للتنمية والتقدم وهناك حظر
فعيل ملقاومة الدولة الجديدة تحت مسميات مثل الحرية والتقدم واهمها الوطنية.
وال يزال هذا السيناريو الذي تجىل أمام أعيننا ولكن علينا ان نواجهه خالل السنوات القادمة
بالرغم من ذلك .ومن يتابع مؤرشات العنرصية والدميقراطية يف ارسائيل يرى امتداد هذه الحقيقة
املرة والتي تتجه نحو عرص قوانني عنرصية ومشاريع تهديد عنرصية والزيادة الصادمة لالعتداءات
عىل الفلسطينيني تحت شعار (قامئة االسعار) والتي تشمل تدمري املمتلكات الفلسطينية واالماكن
املقدسة يف ارسائيل الكربى الجديدة ويف ظل مجالس محلية عاجزة وقوات امن ال مبالية حيث
تنترش الجرمية املنظمة يف املناطق الفلسطينية املهمشة واألحياء والقرى التي انترشت فيها البطالة
والفقر بشكل غري مسبوق بني نهر األردن والبحر املتوسط .وهذه حقيقة صعبة يجب مواجهتها
مع انها تركت سليمة جزئيا بسبب الجهود الضائعة يف عملية سلمية عىل ثالثة محاور تتعلق
بالواقع الذي يجب ان يستهل .املحور األول يتعلق بالسياسات االرسائيلية الشاملة التي حجبت
الخط االخرض منذ سنوات عدة والتي تعامل الكل الفلسطيني بنفس الطريقة .فهناك ايجابيات
للفلسطينيني حملة الجنسية االرسائيلية ولكن هذه االيجابيات يف طريقها إىل االضمحالل .فكام
ذكرت سابقا ،هذا ال يتعلق فقط بان ارسائيل أصبحت أقل اهتامما من حيث توفري تلك االمتيازات
وامنا لنمو املعرفة بان هناك متييزا عنرصيا ينفذ برباعة يف ارسائيل نفسها وهذا ليس أقل ظلام من
االحتالل املبارش للضفة الغربية والحصار الطويل واملمتد عىل غزة وقطاعها.
عندما ينبع االضطهاد من نفس املصدر فيجب أن تكون مقاومته مركزة اكرث .وانا ال أشري هنا أنه
يف املستقبل القريب سيكون هناك اسرتاتيجية فلسطينية موحدة ولكن يجب عىل من يؤيد اهمية
النضال الفلسطيني االرسائييل املشرتك أن يقدم تصورا دوليا يواجه التطهري العرقي يف فلسطني
ككل وليس يف جز ٍء منها .ففي هذا الوقت تحديدا من املحتم القيام بجدل حقيقي وواضح حول
الخيارات الجديدة بدل املعادلة امليتة .فإعادة تأطري العالقة العربية-اليهودية يف فلسطني التاريخية
بات مرشوعا حاسام يجب أن يبدأ.
ومهام كان املقرتح حول الكيان السيايس املستقبيل يجب ان يكون عىل اساس املساواة الكاملة لكل
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سكان الدولة باالضافة إىل من طرد منها .فيجب أن يطور الكيان النموذجي املستقبيل من خالل
االجسام التمثيلية الحالية باإلضافة إىل متثيل جديد ممكن أن يظهر .ولكن من اجل التقدم وتفادي
الشلل الخيايل الذي يفرض علينا ،فيجب عىل من يؤيد حل الدولتني ويريد تحقيقها أن يقدم لنا
نظاما سياسيا وايديولوجيا ودستوريا واقتصاديا واجتامعيا ملن يعيش يف فلسطني وارسائيل عىل حد
سواء.
أما املحور الثاين فهو املتعلق بالالجئني الفلسطينيني ،فطاملا تناقش هذه القضية يف اطار الخطاب
العقائدي القديم للسالم وحل الدولتني سيبقى الخطاب هامشيا وتحقيقه ممكنا فقط يف حالة
واحدة وهي عودة الالجئني لدولة فلسطني املستقبلية .ويايت الجدل يف قضية الالجئني مرتبطا
بنقطتني :اوال ،تحليل الرفض االرسائييل للعودة كمظهر من مظاهر عنرصية تلك الدولة .وثانيا،
رضورة تحديد مصري الالجئني يف ضوء ازمة الالجئني السوريني والتي تشمل عددا كبريا من
الفلسطينيني.
يف اطار الجهد الديبلومايس املبني عىل اساس حل الدولتني ،فإن رفض ارسائيل املتواصل للعودة
بحجة أن عودة الفلسطينيني ستؤثر عىل االغلبية االرسائيلية يف الدولة .فالرشعية الدولية وبشكل
غري مبارش أعطت الضوء االخرض الرسائيل من أجل استخدام اي وسيلة ممكنة للحفاظ عىل
األغلبية اليهودية .ويف هذا املجال ال يوجد فرق بني املوقف االرسائييل الرافض لحق عودة الالجئني
ومشاريع التطهري العرقي االرسائييل ضد الفلسطينيني من حيث ضم وادي عارة للضفة الغربية أو
اقتالع البدو من النقب أو إخالء القدس الرشقية وغور األردن من السكان .والسالم مع دولة متارس
سياسات عنرصية ضد مواطنيها ال ميكن تحقيقه ومل يسبق له ان تحقق ايضا من قبل الدول االشد
تطرفا فيام يتعلق باملجتمعات املهاجرة لدولهم.
املوضوع اآلخر املتعلق بقضية الالجئني هو مصري الالجئني الفلسطينيني يف سوريا ،ولبنان ،وتركيا،
واالردن يف ضوء الحرب االهلية يف سوريا .تفتخر ارسائيل بجانبها االنساين عندما تقول للعامل بأنها
استقبلت مقاتلني سوريني يف مستشفياتها مع ان جريانها األربعة بالرغم من العالقات املعقدة
استوعبت مئات االالف من الالجئني .وحتى لو مل يكن هناك اهتامم ارسائييل بهؤالء الالجئني
واالكرثية منهم فلسطينيون ،وذلك يوجب عىل كل فلسطيني يف معسكر السالم داخل وخارج
فلسطني أن يشري إىل الرابط بني املأساة السورية والقضية الفلسطينية .فهناك حاجة لوضع حق
عودة الالجئني للبالد التي هجروا منها بصورتها القدمية والجديدة ملصادقة ارسائيلية كبادرة
انسانية.
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فحق العودة يجب ان يوضع كأولوية يف ارسائيل وهناك مؤرشات مبدئية بأن اجندة النشاط
السيايس يف ارسائيل توجه يف هذا االتجاه .النكبة ما زالت تحدث اليوم وليس يف الضفة الغربية
وقطاع غزة فقط فعند انطالق اي حوار حول املصالحة يجب اخذ هذه النقطة كانطالقة وكخطوة
متهيدية لالعرتاف بحق الالجىء الفلسطيني بالداخل املحتل (يف ارسائيل)أي ما يقدر بحوايل
 250000الجئ للعودة إىل بيوتهم أو مناطق مجاورة .هناك امكانية ان يحظى حق هذا االنسان
املهجر داخليا عىل اجامع داخل ارسائيل مبواجهة سياسات التطهري العرقي املستمر حتى اللحظة.
فاللجوء الداخيل هو شهادة من املايض عىل الرصاع القائم حاليا وضده .أما كيف سيعود الالجئون
فهي مسألة مركزية ألي حوار داخيل حول فلسطني وارسائيل يف هذا القرن.
أما املحور الثالث واالخري هو غياب الخطاب االشرتايك من الجدل حول فلسطني .وهذا الغياب
هو واحد من االسباب الرئيسية بان معسكر السالم يف ارسائيل (وجي سرتيت يف الواليات املتحدة
كمثل) ال عالقة لهم بالليربالية الجديدة .هذا الرأي الدويل ال يعارض االنسحاب االرسائييل من
األرايض املحتلة ولكن لديه موقف حول االضطهاد االقتصادي واالجتامعي الذي ال يفرق بني ساكن
الضفة الغربية ومواطن ارسائييل .لألسف حقيقة ان طبقة اليهود املسحوقة يف ارسائيل ،تحديدا
اليهود/العرب ،يتشاركون يف الفكر العنرصي املتطرف أو كره الذات العربية كام يصفها بعض
النقاد .ولكن هذا املأزق هو سبب آخر جيد لرضورة عدم االستسالم عن ذلك الرأي الدويل الذي
يتحدى الوضع االقتصادي الحايل وليس فقط السيايس بني نهر االردن والبحر املتوسط.
االرصار عىل هذا الرأي يستقى من تجربة جنوب افريقيا ما بعد الرصاع ،وتعترب هذه التجربة
مخيبة لألمال بسبب بقاء نظام اقتصادي مييز ضد املجتمع االفريقي هناك .فمن ميثل هذا الرأي
مؤسسيا ،وجمعيا ،وفرديا يقع عىل عاتقه مسؤولية كبرية يف تحويل الجدل من جدل يقف عند
الخط االخرض الطالق جد ٍل يشمل الكل الفلسطيني يف سياق الرشق االوسط املستقبيل بشموليته.
حتى عام  2020سنواجه رأساملية ارسائيلية أكرب وأكرث عنرصية منشغلة بالتطهري العرقي لفلسطني.
ولكن ستعترب هذه فرصة جيدة ألن تكون هذه الدولة منبوذة وستطالب القوى الدولية بالنظر إىل
بدائل لهذا الحكم .ما ال يجب ان يسمعوه هو الخطاب القديم غري املرتبط بالسياق الحايل حول
الرصاع والعمل عىل تحقيق العدالة والدميقراطية يف فلسطني.
ترجمة تامي رفيدي – منسقة الربامج واالنشطة – مؤسسة يارس عرفات

278

