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اأمران ك�سفتهما المعركة النتخابية الأخيرة في اإ�سرائيل:

وال�سفة  القد�س  في  الحتالل  بقاء  على  ال�سهيونية  الأحزاب  جميع  اإجماع  هو  الأول 

العمل وميرت�س، تحالفت مع قوى يمينية  ب�سّقيه  ال�سهيوني  الي�سار  اأن بقايا  الغربية، كما 

�سفًا  اليهودي  الإ�سرائيلي  الم�سهد  ف�سار  النتخابية،  الح�سم  ن�سبة  تجاوز  عدم  من  خوفًا 

واحداً بعدما قام اليمين القومي بابتالع الي�سار.

الثاني هو وجود اأزمة عميقة على الم�ستوى ال�سيا�سي، في الأحزاب العربية التي ت�سعى 

ب�ساأن  المماحكات  تتجاوز  الأزمة  وهذه  ال�سرعيين.  البلد  اأ�سحاب  الفل�سطينيين،  لتمثيل 

الداخل  داخل  فل�سطينيي  اأن  اإلى  لت�سير  الم�ستركة،  القائمة  في  الأحزاب  ممثلي  مواقع 

�سيا�سي  ماأزق  من  جزء  هذا  في  وهم  جديدين،  وممار�سة  خطاب  بلورة  اأزمة  يواجهون 

فل�سطيني عام.

الفل�سطينية  النتفا�سة  فمنذ  مفاجئًا،  لي�س  باليمين  والتحاقه  ال�سهيوني  الي�سار  انهيار 

الأولى واجه حزب العمل اأزمة التناق�س العميق بين خطابه وممار�ساته. فالحزب الذي بنى 

الدولة العن�سرية حاول، وبنجاح جزئي، الإيحاء باأن حرب النكبة كانت دفاعية، ونفى طوياًل 

التطهير العرقي الذي مار�سته الهاغاناه قبيل وبعد تاأ�سي�س الدولة العبرية. هذا الحزب الذي 

اأ�س�س ال�ستيطان الكولونيالي في ال�سفة الغربية ورعاه، وفي �سفوفه تبلورت عن�سرية تلب�س 

قفازات ناعمة، وجد نف�سه في ماأزق لغوي واأيديولوجي، ذلك باأن التوليفة القديمة القائمة 

على تراث ا�ستراكي ديمقراطي كولونيالي اأوروبي لم تعد قابلة للحياة اأمام حقيقة الحتالل. 

وبعد انهيار مفاو�سات كامب دايفيد قبيل النتفا�سة الفل�سطينية الثانية، اأعلن زعيم العمل 

يج 
ّ
اإيهود باراك عدم وجود �سريك فل�سطيني. وهكذا �سقط اتفاق اأو�سلو، و�سّلم باراك الراية لخر

اآخر من مدر�سة حزب العمل هو �سارون الذي اأعلن ا�ستئناف حرب النكبة.

ت�سرين   4 في  رابين،  يت�سحاق  اغتيال  منذ  ال�سهيوني  للي�سار  المت�سارع  النهيار  اإن 

حزب  م 
ّ
تزع حين  �سارون  به  قام  ما  لأن  الدرا�سة،  وي�ستحق  مثير   ،1995 الثاني/نوفمبر 

''كاديما'' الذي مات بموت موؤ�س�سه في 11 كانون الثاني/يناير 2014، كان محاولة دمج 

تين على التالقي، جابوتن�سكي من جهة، وبن - غوريون 
ّ
مثيرة بين �سخ�سيتين بدتا ع�سي

ل بعد وفاة �سارون 
ّ
من جهة ثانية. هذا الدمج الذي بدا هجينًا وم�ستحياًل لحظة ولدته، تحو

اإلى الطموح الأق�سى للي�سار الذي �ساهد كيف ابتلع �سبح جابوتن�سكي �سبح بن - غوريون 

خدمة  في  وو�سعه  المراوغة،  فن  غوريون   - بن  من  تعّلم  الذي  نتنياهو  بنيامين  يد  على 

خطاب الجدار الحديدي الذي اأ�س�سه جابوتن�سكي.

تخو�س  الذي  الواحد  الحزب  الغالب: حكم  �سكلها  اإلى  الإ�سرائيلية  ''الديمقراطية''  عادت 
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الدولة  بنية  اأن  اإلى  ي�سير  الواقع  وهذا  م�ستعارة.  باأ�سماء  النتخابية  معاركها  اأجنحته 

الكولونيالية ال�ستيطانية هي بنية ا�ستبدادية في جوهرها، واأن ديمقراطيتها لي�ست �سوى 

قناع يقوم بتغطية طبيعتها التمييزية �سبه الفا�سية.

''اأنبياء''  اآخر  وهو  عوز،  عامو�س  ر�سم  والظالم''،  الحب  عن  ''حكاية  الروائية  �سيرته  في 

ي الحركة ال�سهيونية. اإن قراءة 
َ

الي�سار العلماني الإ�سرائيلي، �سورة عن ال�سراع بين جناح

الجناحين كان �سراعًا لغويًا ثقافيًا  ال�سراع بين  اأن  لنا  الأدبي تك�سف  العمل  متاأنية لهذا 

بين اتجاهين قوميين: اتجاه ي�ستلهم الفا�سية، واآخر ي�ستلهم تراث الأممية الثانية الكولونيالي. 

الفرق اللغوي لم ينتج منه �سوى فرق �سكلي في الممار�سة، فمذبحة دير يا�سين الذي نفذها 

نفذتها  التي  الزيتون  وعين  و�سع�سع  الطنطورة  مذابح  عن  تختلف  ل  الت�سحيحي  التيار 

الهاغاناه، وهي بالتاأكيد ل ت�سل اإلى همجية مذبحة اللد التي قادها يت�سحاق رابين.

ال�سطفافات  في  اأ�سا�سيًا  دوراً  اأدى  والثقافي  اللغوي  الخالف  هذا  فاإن  المقابل،  وفي 

اء 
ّ
الجتماعية التي جعلت الليكود ينجح في ا�ستمالة اليهود العرب وال�سرقيين اإلى �سفه، جر

الممار�سات العن�سرية البي�ساء �سد اليهود ال�سرقيين التي قام بها المباي.

ق الم�سافة بين الجناحين، على عك�س ما 
ّ
هذا ال�سطدام بواقع الحتالل وال�ستيطان �سي

يبدو على ال�سطح ال�سيا�سي، فالثنائي رابين - بيريز �ساغ اتفاق اأو�سلو بناء على الخطوط 

ِعد باأكثر 
َ
التي ر�سمها بيغن في اتفاقية ال�سالم الم�سرية - الإ�سرائيلية. فاتفاق اأو�سلو لم ي

من حكم ذاتي، وهنا وجد اإيهود باراك المبرر لإعالنه اأن ل وجود ل�سريك، لأن قيادة يا�سر 

عرفات كانت تظن نف�سها �سريكًا في ال�سالم، ل في الحتالل، وتت�سرف على هذا الأ�سا�س.

ا�ست�سهاد يا�سر عرفات في  الثانية على يد �سفاح �سبرا و�ساتيال، ثم  هزيمة النتفا�سة 

كارثية  �سيا�سية  م�سارات  اإلى  الفل�سطيني  الو�سع  قادا   ،2004 الثاني/نوفمبر  ت�سرين   11

اأو�سلت الحركة الوطنية الفل�سطينية، مع �سلطَتي رام اللـه وغزة، اإلى جدار م�سدود.

اإن الإجماع الإ�سرائيلي على ديمومة الحتالل، وخطاب �سم الم�ستعمرات، و/اأو ا�ستمرار 

الو�سع الراهن القائم على التو�سع ال�ستيطاني والقمع، هدفها الوحيد هو اإعادة الفل�سطينيين 

اإلى مربع الحكم الذاتي الذي يعتقد الحتالل اأنه �سار يملك مقوماته القت�سادية والجتماعية 

المدعومة  قرنهم  ب�سفقة  الأميركيون  ذلك  في  وي�ساركه  اأي�سًا،  الأمنية  واأجهزته  والطبقية 

التي  اإيران  مواجهة  في  اإ�سرائيل،  مع  التحالف  هاوية  اإلى  النفطية  الثروة  اأنظمة  بانزلق 

يعتبرونها خطراً ا�ستراتيجيًا ومذهبيًا على اأنظمتهم.

وكون النتخابات الإ�سرائيلية تجري في اإطار حزب واحد باأجنحته المتعددة، ل يعني 

قناع  فا�ستبدال  و�سل�سًا،  �سهاًل  �سيكون  �سافر  عن�سري  تمييز  دولة  اإلى  اإ�سرائيل  انتقال  اأن 

اأيديولوجي قديم بقناع جديد ي�ستلزم تغييرات بنيوية كان قانون القومية عالمتها الأولى، 

 البنى الدولتية الحقوقية والق�سائية وال�سيا�سية.
ّ

والذي �ستتبعه معارك معقدة تم�س

ربما كان موت عامو�س عوز )2018( الذي كتب و�سيته في روايته ''يهوذا''، معلنًا فيها 
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حيرته اأمام تاأويالت الخيانة، هو العالمة الأخيرة لموت م�سروع الي�سار الثقافي الإ�سرائيلي. 

فهذا الي�سار الثقافي الذي بنى افترا�سه الأيديولوجي على ال�سراع بين حّقين مطلقين في 

اأر�س فل�سطين: الحق اليهودي والحق الفل�سطيني، وجد نف�سه عاجزاً عن اإيجاد حّل لمع�سلة 

ر حق �سكان البلد الأ�سليين في وطنهم.
ّ
القوة التي جعلت ''الحق اليهودي'' يدم

وكانت نقطة ذعر هذا الي�سار هي حق عودة الالجئين، فاأمام مفارقة رف�س حق العودة 

والتم�سك بقانون العودة )اأي حق عودة اليهود اإلى فل�سطين بال قيد ول �سرط(، اأثبتت مقولة 

الحّقين المطلقين بطالنها، لأنها ر�سخت لمنطق القوة الذي جعل من الحق الفل�سطيني مجرد 

�سعار فارغ من المعنى.

بنا  يجدر  الإ�سرائيلي،  المجتمع  في  المت�سارع  الأيديولوجي  التحول  نفهم  اأن  اأجل  ومن 

مقارنة الخطاب المعّقد الذي �ساغه عوز ويهو�سع بالخطاب التب�سيطي الذي �ساغه روائي 

اإ�سرائيلي من اأ�سول تركية يدعى ِبني ت�سيفر يعمل حاليًا محرراً ثقافيًا ل�سحيفة ''هاآرت�س'' 

الي�سارية. وقد اأ�سار المعّلق الإ�سرائيلي جدعون ليفي في مقالته التي تحمل عنوان: ''اإذا كان 

اآب/  29 الإنجليزية،  )''هاآرت�س''  اإ�سرائيل''  في  فهي موجودة  قتل  ثقافة  يدعى  �سيء  هناك 

اأغ�سط�س 2019( اإلى تعليق كتبه ت�سيفر في �سفحته في الفاي�سبوك بعد زيارة تعزية قام بها 

القرى  �ساهدت  الطريق  ''في  ت�سيفر:  كتبه  الذي  الحرفي  الن�س  يقول  عوفرا.  م�ستعمرة  في 

اأن الجريمة والقتل هما بالن�سبة  اليهودية، وفّكرت كيف  التجمعات  اإلى جانب  الفل�سطينية 

اإلى الفل�سطينيين نوع من الريا�سة اأو المتعة، اأو ربما يكونان تعوي�سًا اإيروتيكيًا. ومن هذا 

المنظور لن يكون هناك اأي م�سترك ثقافي بيننا وبينهم.''

وتابع ت�سيفر: ''بالن�سبة اإلى هذا ال�سعب الذي ل يتحلى بالوقار والمقيم بيننا، فاإننا ن�ستاق 

ئه لأنه ل ي�ستحق هذه الأر�س المليئة بالدم اليهودي الم�سفوك.''
ّ
اإلى اأن تقوم الأر�س بتقي

الم�ساألة  اإن  اإّل  ت�سيفر،  الظلم مقارنة عامو�س عوز بكاتب متوا�سع مثل  اأن من  �سحيح 

الالفتة هي اأن هذا الكاتب يّدعي اأنه ي�ساري، ويقّدم نموذجًا �سارخًا للف�سيحة الإ�سرائيلية 

الأدبية والثقافية، وقد �سبق اأن اأطلق اإدوارد �سعيد �سفة مثقفي ال�سواحي، حين حلل بوؤ�س 

اأدورنو  اليهودية التي يمثلها  الثقافة  اإلى  ال�سائدة، وعدم جواز ن�سبتها  الثقافة الإ�سرائيلية 

ووالتر بنجامين وحّنة اأرندت.

ل يكتفي الكاتب الإ�سرائيلي بتجاهل حقيقة اأن اآلة القتل في فل�سطين هي اآلة اإ�سرائيلية 

ي الم�ستعمرات اأو الم�ستوطنات با�سمها، مطلقًا عليها 
ّ
�سهيونية، بل يكذب اأي�سًا حين ل ي�سم

ا�سم التجمعات.

التي  الأر�س  وتدعو  اليهودي،  التفوق  تعلن  كامنة  عن�سرية  عن  يك�سف  الكاتب  وهذا 

زرعها الفل�سطينيون بعرقهم وجهدهم منذ مئات ال�سنين، ودفنوا فيها اآباءهم واأجدادهم، اإلى 

وؤ اأبنائها.
ّ
تقي

ن وجد في انهيار الكوابح الأخالقية، منا�سبة 
َ
هذه هي لعبة الحّقين عندما ت�سل اإلى يد م
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الحّقان معًا، وجاءت  التي ت�سكل ف�سيحة لغوية فاقعة، فانتفى  العن�سرية  لإطالق غرائزه 

العن�سرية لتعلن انت�سار حق القوة على قوة الحق.

بعدما  والليكود  الليكود  بين  �سراع  هو  المعالم:  وا�سح  الإ�سرائيلي  النتخابي  الم�سهد 

واأبي�س  الليكود  الرئي�سيان:  الحزبان  واأعلن  غوريون،   - بن  �سبح  جابوتن�سكي  �سبح  ابتلع 

اأزرق، اأن الفرق بينهما ل وجود له، اإّل على الم�ستويات ال�سكلية التف�سيلية التي من الخطاأ 

اأي  الكبرى،  الم�سكلة  اإطار  في  عليها  التعويل  اأو  الإ�سرائيلي،  المجتمع  في  دللتها  اإهمال 

م�سكلة الحتالل والموقف من التمييز العن�سري �سد الفل�سطينيين داخل الخط الأخ�سر وفي 

ال�سفة وغزة والمنافي.

اإ�سرائيل  ال�سهيوني في  للخطاب  اليميني  القومي  الخطاب  ابتالع  فاإن  ثانية،  من جهة 

والعالم بداأ يهدد التراث الثقافي اليهودي الإن�سانوي، ليجد اليهود اأنف�سهم في خندق واحد 

اأزمة ثقافية بداأت مالمحها بالتبلور  الغرب، معلنين ولدة  الفا�سيين والعن�سريين في  مع 

التاأييد  وعبر  الفل�سطيني،  ال�سعب  ق�سية  اإلى  العالم  في  للديمقراطيين  متعاظم  انحياز  عبر 

المتنامي الذي تتلقاه حركة المقاطعة.

اأزمة فل�سطينية عميقة ميزتها الرئي�سية هي غياب الوعي بدللت  وفي المقابل، هناك 

التحولت التي جرت وتجري في اإ�سرائيل والوليات المتحدة والعالم.

الوليات  في  كبير  داخلي  �سراع  مدار  هي  الأبي�س  التفوق  �سعبوية  �سعود  اأن  �سحيح 

المتحدة واأوروبا، اإّل اإن موؤ�سرات هذا ال�سعود، �سواء اأعيد انتخاب ترامب اأم ل، و�سواء اأكان 

ال�سعبويون في ال�سلطة اأم ل، بالغة الأهمية والخطورة، لأنها �سمحت لإ�سرائيل بنزع قناعها 

والت�سرف ب�سفتها اأحد قادة هذا ال�سعود في العالم.

كما اأن النهيار العربي ال�سامل الذي �سنعته الديكتاتوريات والأ�سوليات، اأخرج الأنظمة 

العربية من معادلة ال�سراع مع اإ�سرائيل، بل قام بدفع بع�س الأنظمة المذعورة اإلى التحالف 

مع اإ�سرائيل والترويج لم�سروعها الحتاللي.

الأخ�سر  ال�سوء  الإ�سرائيلي  الحتالل  يعطي  العالم  باأن  عارم  اإ�سرائيلي  �سعور  هناك 

للقيام بما ي�ساء، فالظرف اليوم م�سابه للظرف الذي �سمح بتاأ�سي�س الدولة العبرية في �سنة 

بعد  اأوروبا  اجتاحت  التي  الإن�سانوية  ال�سوابط  من  متحرر  لأنه  حرية  اأكثر  وهو   ،1948

المحرقة النازية، ومتحرر اأي�سًا من الخطاب الي�ساري الذي فر�سه التحاد ال�سوفياتي الذي 

''المبام''،  اعتقد، عن �سوء تقدير على الأقل، باأن رفاقه في الحزب ال�سيوعي واأ�سدقاءه في 

الإمبريالية، ويفر�سون عليها �سوابط في تعاملها مع  اإلى موقف �سد  اإ�سرائيل  �سياأخذون 

�سكان البلد الأ�سليين.

يبدو اأن ال�سكل الجديد الذي تتخذه النكبة اليوم هو اأنها بال �سوابط، فالجي�س الإ�سرائيلي 

يت�سرف على اأنه مطلق ال�سالحية في الأرا�سي المحتلة، ولي�س م�ستغربًا اأن تنتقل الممار�سة 

اختبره  اأن  �سبق  جديد  م�ستوى  اإلى   ،1948 اأرا�سي  في  الفل�سطينيين  �سد  العن�سرية 
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 13 �سحيتها  وذهب  رحمة،  بال  ُقمعت  التي  النتفا�سة  دعم  تظاهرات  في  الفل�سطينيون 

�سهيداً في ت�سرين الأول/اأكتوبر 2000.

ه اإلى قادة القائمة الم�ستركة الذين كان اآخر همومهم بعد تجربة التراجع في 
ّ

ال�سوؤال موج

ال�سعب  يتهدد  الذي  الحقيقي  الخطر  تواجه  �سيا�سية  روؤية  الما�سية، هو �سوغ  النتخابات 

الفل�سطيني، وخ�سو�سًا بعد قانون القومية.

ت على توزيع المقاعد، كاأننا نعي�س في 
ّ
والموؤ�سف اأن الحياة ال�سيا�سية الفل�سطينية ان�سب

ديمقراطية حقيقية، الأمر الذي يعني اأن الماأزق لي�س انتخابيًا، واإنما هو ماأزق �سيا�سي، لي�س 

موت  على  رّد  اأي  بلورة  عن  العاجزة  الفل�سطينية  ال�سلطة  تواجهه  الذي  الماأزق  عن  بعيداً 

اأو�سلو، �سوى على الم�ستوى الخطابي.

النتفا�سة  ى 
ّ
حم و�سط   ،2001 �سباط/فبراير   6 في  انتخابه  بعد  �سارون  اأعلن  عندما 

الثانية، اأنه قرر اأن ي�ستاأنف حرب 1948، لم ي�سّدقه الفل�سطينيون. وعندما انتقل �سدى هذا 

الإعالن اإلى كبير الموؤرخين الإ�سرائيليين الجدد ِبني موري�س، الذي قفز من الي�سار الثقافي 

ئًا بن - غوريون لأنه  خطِّ
ُ
اإلى اليمين الفا�سي داعيًا اإلى و�سع الفل�سطينيين في اأقفا�س، وم

لم يحتل ال�سفة الغربية في �سنة 1948، قوبل اإعالنه هذا بال�سمئزاز، من دون اأن نعي اأننا 

اأمام ف�سل ثاٍن كبير من ف�سول النكبة الم�ستمرة.

اآثاره ملمو�سة و�سارخة في  النكبة �سار وا�سح المعالم، واإذا كانت  الف�سل الجديد من 

ال�سفة وغزة وال�ستات، فاإن اإرها�ساته داخل الخط الأخ�سر ت�سير اإلى اأن فل�سطينيي الداخل 

�سيواجهون اأو�ساعًا �سعبة �ستذّكرهم بزمن الحكم الع�سكري الب�سع.

تحديات فل�سطينيي الداخل بالغة ال�سعوبة والتعقيد، لكن تجاهل الواقع، والت�سرف كاأن 

الأمور على ما يرام، واإهمال بناء اإطار �سيا�سي ثقافي وموحد لفل�سطينيي 1948، ل تعني 

�سوى الخراب.

اإلى تفكير  النكبة، ل يحتاج  الجديد من  الف�سل  الوطنية في ظل �سبح  الحركة  اإن ماأزق 

فقط، بل اإلى العمل اأي�سًا، واأولى عالمات هذا العمل يجب اأن تكون تاأكيد البديهيات، وبناء 

اأرا�سي 48 وفي  الزاحف في  الأبارتهايد  الن�سال �سد نظام  الفعلية لخو�س معركة  الأطر 

والياأ�س من  بالأ�سى  المليئة  لبنان  ولعل �سرخة مخيمات  وال�ستات.  والقد�س  ال�سفة وغزة 

�س، يدّقان ناقو�س 
ّ
الأطر ال�سيا�سية الراهنة، عالوة على م�سهد تهديم البيوت في وادي الحم

اإلى احت�سان تجربة با�سل الأعرج كي ن�ستعيد الوعي،  اأننا في حاجة  اإلى  ين 
َ
الخطر، م�سير

الذي  ال�سبات  الخّزان'' كي ن�ستفيق من هذا  ''دّق جدار  اإلى  واإلى �سرخة حرية جديدة تدعو 

ي�سبه الموت.

من  فل�سطين  فكرة  تولد  حين  اإّل  يبداأ  فلن  الن�س  ا 
ّ
اأم والعمل،  للتاأمل  نقاط  مجرد  هذه 

جديد. 

الياس خوري


