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رائف زريق*
 :1948حديث يف اجلزء والكل

تناقش هذه املقالة األزمة الفلسطينية وترى أنها تكمن "يف انعدام الثقة واألمل"
بتحقيق "املطالب الرئيسية الثالثة :العودة ،واالستقالل ،واملساواة ".وتقترح العودة
إىل جذر املشكلة ،أي نكبة  ،1948ألنه "يف غابة االقتراحات املتشابكة ،ال ب ّد من
حتديد سياق واحد مرجعي يمكن من خالله تقويم االقتراحات املتعددة والعروض
املطروحة".

نحن

الفلسطينيين يف أزمة .ال جديد
يف هذا القول .قد يكون جديدنا
هو حماولة تعريف هذه األزمة .فاألزمة
ال تكمن يف عجزنا عن حتقيق املطالب
الرئيسية الثالثة :العودة ،واالستقالل،
واملساواة ،فهي مطالب تختلف باختالف
قطاعات الشعب الفلسطيني ،وإنما تكمن يف
انعدام الثقة واألمل بأن هذه املطالب قابلة
للتحقيق.
يقف السياسي أمام شعبه يخطب فيهم
وهو على يقين بأنه غير قادر على حتقيق
مطالبهم ،ليصبح القائد الفلسطيني كالكاهن
الذي يقف أمام الهيكل يكرز يف الرعية بعد
بالرب ،لكنه مواظب على
أن فقد إيمانه
ّ
* كاتب وأكاديمي فلسطيني.

تأدية وظيفته .لقد دفعه إيمانه إىل الوظيفة،
فذهب اإليمان وبقيت الوظيفة .موازين
القوى خمتلة إىل أقصى احلدود ،والفلسطيني
يقاوم "بال حائط" .يف عي َني الالجئ تبدو
فلسطين بعيدة .فالفلسطينيون يف إسرائيل
حصلوا على نصف مواطنة يف دولة،
بينما حصل الفلسطينيون يف الضفة على
مواطنة يف نصف دولة ،ويقبع فلسطينيو
غزة كمواطنين كاملين يف أكبر سجن عرفه
التاريخ املعاصر.
يف ظلّ هذا التشتت بين األجزاء املتعددة
للشعب الفلسطيني ،جتري مفاوضات إلغراء
الفلسطينيين بقبول ما تبقّى من فلسطين.
رفض الضغط الدويل صعب ،وقبول ما هو
ُ
معروض أصعب كثيراً .ويف هذه احلالة،
يبادر احلريصون على مستقبل هذا الشعب

مداخل
اىل تذكير القيادة بالثوابت الفلسطينية
وباخلطوط احلمر وباحلقوق غير القابلة
للتصرف .جلّ ما يشيرون إليه هو وحدة
الشعب الفلسطيني غير القابلة للتجزئة.
أحيان ًا من غير الواضح ما إذا كانت هذه
الوحدة تعبيراً عن حقيقة تاريخية ،أم عن
موقف أخالقي ،كأن لسان حال هؤالء يقول:
"الشعب الفلسطيني يجب أن يكون موحداً"،
ال من أن يختصروا الكالم فيقولوا" :الشعب
بد ً
الفلسطيني واحد".
ال طيف حللّ قريب يف األفق .واحلال
كهذه ،من املفيد االنشغال بصوغ األسئلة
ال من صوغ احللول .وإذا كانت احللول
بد ً
املطروحة كثيرة ومتعددة ،فإن األهم الذي
يبقى هو طريقة طرح األسئلة وسياقها،
والسياق واحد وله عنوان واحد.1948 :
يف غابة االقتراحات املتشابكة ،ال ب ّد
من حتديد سياق واحد مرجعي يمكن من
خالله تقويم االقتراحات املتعددة والعروض
املطروحة .ربما يتوفر جمال للمرونة
والبراغماتية ،وهما ضروريتان حين يتعلق
األمر باحللول ،لكن ال جمال للمساومة
على طريقة طرح السؤال التاريخي للشعب
الفلسطيني.
 1948هو العامل الذي خسر فيه الشعب
الفلسطيني وحدته كشعب ،وخسر وحدته
كوطن ،أي أنه خسر كالّنيته .وخسارة
الكالّنية تعني ـ ضمن ما تعني ـ خسارة
السياق ،والسياق هو شرط املعنى ،ومن دون
السياق يضيع املعنى يف غابة التفصيالت
املضنية التافهة واململة.
إذا مل يسترجع الفلسطينيون يف الداخل
مرجعية سنة  ،1948باعتبارها اللحظة
الفارقة يف تاريخهم ـ حلظة خسارة السياق
وخسارة املدينة ،وحلظة حتولهم من أغلبية
إىل أقلية ـ فإن نضالهم من أجل املساواة
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سيذهب أدراج الرياح ،ليس لصعوبة حتقيقه
ال .فمن الصعب
وإنما لصعوبة صوغه أص ً
على مفهوم املساواة القانوين الليبرايل
الكالسيكي استيعاب مطلب الفلسطينيين
يف الداخل ،الذي سيضيع يف غياهب
اإلحصاءات واملقارنات ،وستجد إسرائيل
ألف خمرج لتقنع نفسها وغيرها بأن
االختالف بين العرب واليهود يف املستوى
االقتصادي ،ويف احلصص من األرض
والثروة ،ال يعود إىل التمييز ،وإنما إىل
أسباب ُأخرى .وستجد إسرائيل ألف سبب
لتبرر تفضيلها بعض مواطنيها من اليهود
باعتبار أن لديهم حاجات خاصة :فهم طوراً
قادمون جدد ،وتارة خادمون يف اجليش،
وتارة ُأخرى ناجون من احملرقة .ويف سياق
آخر هم سكان كيبوتسات ،وهم ينتمون
إىل عائالت خسرت أفراداً يف الدفاع عن
أمن الدولة ،وهم عائلة يخدم أحد أفرادها
يف سلك الشرطة ،وهم ينتمون إىل الطائفة
الدينية املتزمتة (احلريديم) ،ولذا اقتضى
دعمهم مادي ًا.
يف جميع احلاالت السابقة ،تخبرنا
الدولة اإلسرائيلية أنها ال تميز بين
عربي ويهودي ،وأن األمر ال يتعدى تلبية
احلاجات املتنوعة خملتلف اجملموعات.
يقضي الفلسطيني يف الداخل نصف حياته
ال إقناع نظام ،ال رغبة لديه يف
حماو ً
االقتناع ،بأن احلديث يدور عن سياسة
تمييز .فالعقلية خمتلفة ،وأماكن السكن
خمتلفة ،ومبنى العائلة واحلاجات خمتلفان،
واللغة خمتلفة ،وهذه كلها ادعاءات جاهزة
مدعومة بالوثائق .يقف الفلسطيني أمام
ال للمرة األلف أن يثبت
أبواب احملكمة حماو ً
بحماسة سيزيفية أن الدولة تميز ضده،
لكنه يف كل مرة يعود أدراجه مستغرب ًا كيف
استطاع منطق العدالة أ ّ
ال يرى ما يمكن
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رؤيته بالعين اجملردة .تنساب العدالة من
بين أصابع الفلسطيني من دون أن يستطيع
القبض عليها ،كما يهرب لغز احلياة من بين
أصابع عامل األحياء الذي يقضي حياته وهو
يدرس اخلل ّية.
من السياق التاريخي ،ومن دون أن
نح ّدق يف عين اخلسارة ،يصبح كالم
املساواة مزيج ًا من الركض السيزيفي
واالستجداء الذي هو أشبه بلغة املهاجرين
أو الالجئين املطالبين بتحسين أحوالهم .ال
طريق سوى استحضار اخلسارة والسياق
التاريخي من أجل أن تظهر عدالة قضية
فلسطينيي الداخل .عندها تبدو لغة املساواة
القائمة على اإلحصاءات متواضعة يف
أحسن األحوال ،وبكماء يف أسوئها.
حقّ الفلسطينيين يف الداخل هو استعادة
مشروعهم املديني اجلمعي ،والعيش احملترم
والكريم ،وبناء املدينة واجلامعة واملسرح،
واملشاركة يف احلياة العامة االقتصادية
والسياسية .إن حديث املساواة خارج حديث
اخلسارة ،ومن دون اعتبار للسياق هو متاهة
ال تفضي إىل شيء سوى تعزيز الدونية.
كذا احلال مع الضفة وغزة .فمن دون
إعادة االعتبار إىل سنة  ،1948يبدو اخلالف
كأنه على األراضي احملتلة منذ سنة ،1967
ويتراءى احلل يف تقسيم هذه األراضي ،على
نحو أو آخر ،بين إسرائيل والفلسطينيين
ال وسط ًا ،وينسى العامل أن
باعتباره ح ً
الفلسطيني تنازل عن  %78من وطنه يف
سنة  ،1948كأن هذه اخلسارة ال وزن لها
على طاولة املفاوضات .سياق  1948هو
يحول حلّ الدولتين على كامل أراضي
الذي
ّ
ال وسط ًا ،ومن دون هذا املنظار
 1967ح ً
يصبح اإلصرار الفلسطيني على جميع
هذه األراضي نوع ًا من التطرف والعناد،
ويدخل متاهات ال حصر لها يف تفصيالت

عن الطرق االلتفافية وموقعها ،واملعابر،
واألراضي الزراعية ،وسكك احلديد ،والوقائع
على األرض ،والضرورات األمنية.
إن القبول بأي تفصيل يمهد لوجود
يجر منطق ًا
اآلخر :فقبول املستعمرة ّ
معين ًا يفترض قبول الطريق املؤدية إىل
املستعمرة ،ووجود الطريق يبرر السياج الذي
يحمي املستعمرة من األطفال الفلسطينيين
"املشاغبين" الذين يرمون احلجارة على
سيارات املستوطنين .وجود السياج يبرر
احلضور الدائم لدوريات اجليش على طول
السياج .هكذا تصبح كل حلقة من انتهاك
احلقوق بمثابة خلق لواقع جديد يشكل مبرراً
النتهاك جديد ضمن منطق أدواتي يجري
فيه تبرير االنتهاكات املتأخرة باالنتهاكات
السابقة ،وعالقة االنتهاك بسابقه هو
كعالقة الهدف بالوسيلة .ينظر الفلسطيني
إىل هذه السلسلة املتراكمة من االنتهاكات
فإذا بها سلسلة من االدعاءات يقود أحدها
إىل اآلخر بقبضة منطقية حمكمة ،وهو
يحاول فكاكها من دون جدوى.
يف مثل هذه احلال ،ال ب ّد من العودة
إىل السياق ،إىل رؤية الكل من وراء غابة
جر العامل
التفاصيل .جنحت إسرائيل يف ّ
العربي والفلسطينيين إىل لعبة التفصيالت
هذه ،فضاعت اللغة وفقدت بريقها .إن
معول االعتراض الفلسطيني يستطيع أن
قوته إذا تعامل مع االنتهاك
يضرب بكامل ّ
األول ،فإذا فاتته هذه اللحظة احلرجة
ضاعت فرصته يف خلخلة حلقات االنتهاك.
الالجئون من دون منطق  1948يبدون
كاملهاجرين على أعتاب قارة جديدة،
يبحثون عن حظ بديل من حظهم املتعثر
يف أوطانهم األصلية .من دون  48ال
يخسر الفلسطينيون عودتهم فحسب ،بل
ال،
ال يجري أيض ًا احتسابها كخسارة أص ً
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داخل هذه الدولة الواحدة ،وعند احلديث عن
حلّ الدولتين فال بديل من وجود ترتيبات
وتنسيقات بين الدولتين جتعل منهما
كيانين ضمن وحدة معينة.
أ ّيا يكن شكل احلل ،فإنه ال ب ّد
للفلسطينيين من أن ينظروا إليه من منظار
 .48لقد دفع الفلسطينيون ثمن السالم
ع ّداً ونقداً منذ سنة  ،1948حين خسروا
كالّنيتهم كشعب وكوطن 1948 .هو اسم
اجملهر الذي يجعلنا نرى ما ال يمكن رؤيته:
والهوة بين أجزاء
أن نرى الشرخ العميق
ّ
تفرقنا وجتمعنا يف
الشعب ،تلك ّ
الهوة التي ّ
آن واحد.

وبالتايل تبدأ املفاوضات من دونها .تقوم
إسرائيل بلعبة غريبة عجيبة :فهي تريد من
الفلسطينيين التنازل عن حق العودة ،من
ال .يمكن أن
دون أن تعترف بهذا احلق أص ً
تعترف به بعد أن يتنازل الفلسطينيون عنه،
أي حين يتجرد من معناه ،تمام ًا كما اعترفت
بمنظمة التحرير الفلسطينية بعدما اعترفت
املنظمة بإسرائيل وبحقّها يف الوجود.
قد يقبل الفلسطينيون بحلّ الدولة،
وقد يقبلون بحل الدولتين .والواقع هو أن
حل الدولة الواحدة ال يختلف كثيراً عن
حل الدولتين :يف حلّ الدولة الواحدة من
الضروري احلديث عن كيا َنين قوميين
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