مداخل

025

رائف زريق*
االستعالء والتوق اإلسرائيلي إىل حياة طبيعية!**

يسعى هذا النص لتعرية فكرة الطبيعي وغير الطبيعي لدى الصهيونية التي جتعل
من كل رأي أو فكرة أو عمل ال يتالءم مع مصلحتها أمر ًا طبيعياً ،وكل ممارسة خطأ من
طرف الصهيونية مبررة عبر الزعم أن النية مل تكن ارتكاب اخلطأ .وإذ يعتبر النص أن
التبريرية هذه هي استعالء يف حقيقة األمر ،فإنه يخلص إىل نتيجة طبيعية فحواها
أن" :االستعالء والطبيعية ال يلتقيان".

هل

هناك أمر عادي أكثر من التوق
إىل الطبيعي؟ وهل هناك ما هو
أكثر طبيعية من احلياة العادية ،فتنهض
صباح ًا لتجد أن سقف البيت ال يزال يف
مكانه ،وأن عدد أفراد األسرة مل ينقص
خالل نومك؟
العادي حاجة حتى من دون هذه األسئلة
الدرامية .أن جتد الكتاب حيث وضعته ،وأن
تنام على الوسادة نفسها ،وأن تستطيع إدارة
حمرك سيارتك يف صباح شتوي ماطر.
ّ
رافق التوق إىل العادي الصهيونية منذ
والدتها ،فقد سعى آباء الصهيونية
لـ "تطبيع" احلياة اليهودية ،يف مواجهة
احلياة غير العادية يف نهاية القرن التاسع
جراءها اليهود بسبب ارتفاع
عشر التي عانى ّ
منسوب الالسامية.
وللوهلة األوىل فإن املطلب أن يكون

اليهود كبقية شعوب العامل يبدو بسيط ًا.
والنصوص املؤسسة للصهيونية ،يف غمرة
انشغالها بإنقاذ اليهود ،تنظر إىل أوروبا
وليس إىل العرب؛ تنظر إىل الوراء وليس إىل
األمام ،ولوهلة أوىل ،يبدو أن الصهيونية
مل تطلب كثيراً ،فقد يكون أنها مل تكن تنوي
استعباد شعب آخر ،ومل تخطط لتحويل مئات
اآلالف إىل الجئين ،ومل تتقصد بناء نظام
قائم على التمييز.
ال أن
لكن حتى لو افترضنا جد ً
الصهيونية مل تخطط الطرد يف سنة ،1948
فإنه حدث يف تلك السنة ،وحتى إن مل
تخطط حلرب سنة  1967واحتالل ما تبقّى
* باحث وكاتب فلسطيني.
** ُنشر هذا النص بالعبرية يف صحيفة "هآرتس"
بتاريخ  ،2014/9/5وترجمه الكاتب إىل العربية.
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من فلسطين ،فقد قامت احلرب بمبادرتها،
واحتلت ما تبقّى من فلسطين ،ووضعت
مئات اآلالف حتت احلكم العسكري .وحتى
إن مل يكن خمططها إقامة نظام تمييزي ضد
مواطنيها العرب ،فإنها م ّيزت وتم ّيز ،وحتى
إن مل تكن تنوي قتل مئات املدنيين يف
غزة كما تقول ،فإنها يف واقع احلال قتلت
وقتلت.
قد يكون عامل السياسة خمتلف ًا عن
عامل األخالق .ففي السياسية على عكس
األخالق ،ويف املسارات التاريخية بخالف
األحداث العينية املتفرقة ،وضمن حتوالت
تشارك فيها الشعوب برمتها وليس أفراد
حمددون ،فإن دور النيات وأهميتها يبدوان
أمراً هامشي ًا وثانوي ًا .فالنيات قد تكون
مضلِّلة وخمادعة .ستار من الدخان الكثيف
يؤهل كل َمن يعتقد أنه "ضحية" ألن يغمض
عينيه ،ويكتفي بالنظر إىل الداخل نحو قلبه
ال من أن ينظر إىل العامل حوله .وعندما
بد ً
يتيقن الناظر من أن نياته حسنة ،والقلب يف
حالة سالم مع ذاته ،فإن كل شيء سيبدو
مسموح ًا ومتاح ًا ،األمر الذي يؤهله ألن
يقوم بأمور فظيعة وخميفة ،وأن يشعر يف
الوقت نفسه بأنه حمق ،على اعتبار أنه هو
الضحية يف نهاية األمر.
لقد ق ّدم جابوتنسكي يف مقالته" :اجلدار
احلديدي" ،أفضل تعبير عن هذا االفتراض.
إذ كتب موجه ًا الكالم إىل رفاقه ما معناه:
إما أن يكون الهدف الذي تسعى الصهيونية
ّ
ال ،وإما ال يكون كذلك ،وإذا
لتحقيقه عاد ً
كانت أهداف الصهيونية عادلة فعلينا أ ّ
ال
نتردد أمام الوسائل التي يجب استخدامها
من أجل حتقيق هذه األهداف ،حتى لو اقترن
ذلك باستخدام العنف ضد الفلسطينيين.
ويف اللحظة التي بدأت الصهيونية
مسيرتها على هذه السكة ،بات لزام ًا

عليها الوصول إىل حمطتها النهائية ،فمنذ
حلظة بداية مشروعها كان عليها أ ّ
ال تتردد
يف منتصف الطريق أمام العنف الالزم
لتحقيقها.
ومل يخطر يف بال جابوتنسكي أن يطرح
على نفسه السؤال بشكل معاكس :لو كانوا
على دراية أن حتقيق املشروع الصهيوين
يستلزم هذا الكم من الضحايا ،عرب ًا ويهوداً،
هل كان يف وسعهم االعتقاد أن املشروع
الصهيوين عادل؟ كما مل يخطر يف ذهنه أو
يف أذهان غيره من الصهيونيين حقيقة أن
نيات الصهيونية يف عدم إيذاء العرب ،مل
تغ ّير شيئ ًا من احلقيقة التي تقول عكس ذلك،
وأن هذه النيات لن تخفف شيئ ًا من معاناة
مئات آالف املشردين والالجئين واجلرحى،
هذا إذا مل نتكلم عن القتلى.
هناك مفارقة يف الصهيونية ،فهي من
ناحية أوىل ،ولدت بصفتها أيديولوجيا
تطمح إىل العمل واإلجناز واحلركة ،ويف
مركزها تقف فكرة العزم واإلرادة والرغبة
يف البدء من جديد من أجل تغيير العامل
واإلمسك بحركة التاريخ ،لكنها من ناحية
ُأخرى ،وعندما تصل إىل كراهية اليهود
والالسامية ،فإنها تميل إىل تبني رؤية
ثابتة وغير متحركة للتاريخ ،وتعتبر التغيير
ال .وبدأ ذلك يف نظرتها إىل أوروبا
مستحي ً
الالسامية التي من املتعذر تغييرها ،ثم جاء
هؤالء العرب والفلسطينيون الذين ال يمكن
تغييرهم ،ومن املستحيل التحدث إليهم.
اإلرادة واملبادرة متوفرتان لدى
اليهودي الصهيوين عندما يدور احلديث عن
احلرب ،لكن عندما نصل إىل البحث عن حل
وسط تاريخي يصير العامل ثابت ًا وغير قابل
للتغيير .فالفشل يف احلرب يتحمل اليهودي
أما الفشل يف السالم واملصاحلة
مسؤوليتهّ ،
فهو من مسؤولية العرب .وضمن هذا املنطق

االستعالء والتوق اإلسرائيلي إىل حياة طبيعية!

فإن اليهودي الصهيوين هو بطل حرب
ال ،وبذا
ُفرضت عليه ومل يختر خوضها أص ً
ال يف مسرحية مل يكتب نصها وقام
صار بط ً
آخرون بإخراجها.
"واجبنا أن ننتصر يف احلرب ،وواجبهم
أن يقيموا السالم معنا" ..بهذا املعنى تصير
الصهيونية التي اعتبرت نفسها حركة تمرد
على التاريخ ،وهي كذلك بشكل جزئي ،عبدة
للتاريخ الذي تمردت عليه.
إن قدرة الصهيونية على إنتاج حالة
التعاضد والتماسك بينها وبين يهود العامل،
مرهونة بدرجة معينة بالالسامية وكراهية
اليهود ،وكذلك باملواجهة املستمرة مع
احمليط .أي أن هذا التماسك مشروط بحياة
غير عادية وغير طبيعية .فبعدما كان هدف
الصهيونية تطبيع احلياة اليهودية ،صار
جناحها مشروط ًا باحملافظة على حياة
ال طبيعية .فصار شرط جناحها هو شرط
فشلها ،األمر الذي يجعلها يف حالة من
الالاستقرار والتوتر املستمرين.
لقد اعتقدت الصهيونية يف بداياتها أنها
تعبير عن اإلرادة ،لكنها وصلت اليوم إىل
حمرك
نقطة فقدان هذه اإلرادة ،وما بدا كأنه
ّ
للتاريخ ينتهي اليوم ليكون جمرد لعبة يف
يد التاريخ.
هذا كله يؤدي بالصهيونية إىل نوع
من االنسحاب من العامل والتنكر لألفعال
ونتائج األفعال التي تقوم بها .ولنأخذ على
سبيل املثال الطريقة التي يتم فيها الكالم
على اإلصابات يف صفوف املدنيين يف
حرب غزة األخيرة.
يقوم هذا الكالم على نظرية "األثر
املضاعف" الذي يم ّيز بين النتائج املرجوة
من أي عمل عسكري ،وتلك غير املرجوة
حتى إن كانت متوقعة.
فإطالق النار ،على سبيل املثال ،يؤدي
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إىل نتيجتين :األوىل مباشرة ويرغب فيها
اجليش اإلسرائيلي وهي إصابة املقاتلين،
والثانية متوقعة ،وإن مل يكن مرغوب ًا فيها،
وهي إيقاع اإلصابات يف صفوف املدنيين
الفلسطينيين.
ويقوم التفريق بين النتيجتين ،أي
الع َرضية،
األضرار املرجوة واألضرار َ
على فرضية أنه مل يكن هناك نية إلحداث
الع َرضية ،األمر الذي يعني أن
األضرار َ
ال عن فعلته ،بل إنه
مسؤو
ليس
الفاعل
ً
ينأى بنفسه عن نتائجها ،فقط ألن نياته
كانت غير ذلك ،فيعفي نفسه من املسؤولية،
كأنه ليس الفاعل ،مقيم ًا سوراً واقي ًا بينه
وبين نتائج أفعاله .وعلى الرغم من وجود
حاالت معينة يكون فيها تاليف هذا املقترب
غير ممكن ،فإن خماطره واضحة للعيان.
فالفاعل يعتبر نفسه كأنه مل يقم بفعلته،
وبالتايل تصبح النتائج ضرب ًا من القضاء
والقدر ،وهنا ينسحب الفاعل إىل عملية تبرير
ال عن العامل ومنسلخ ًا
ذاتية جتعله منفص ً
عنه ،ويتوقف عن النظر إىل نفسه كالعب
سياسي يستطيع أن يقرر مستقبل العامل.
من الصعب االقتناع بأن األضرار
"الع َرضية غير املباشرة" كإصابة املدنيين
َ
هي جمرد أضرار "مفروضة" وغير مرغوب
وثمن ال ب ّد من دفعه .ففي ظل أجواء
فيها،
ٍ
ملبدة بالتحريض على ضرورة إبادة العدو
والقضاء اجلسدي عليه ،ومع انتشار شعار
"املوت للعرب" ،نمتلك جميع األسباب
لالعتقاد أن احلرب األخيرة يف غزة ،كانت
حرب ًا شاملة ضد شعب بأكمله ،وأن أضرارها
كان مرغوب ًا فيها.
إن اإلفراط يف التعامل مع النيات
وحدها هو نوع من قلة املسؤولية وخداع
للذات .واألمر (ذاته) ينسحب أيض ًا على
مسألة التوق إىل الطبيعي واحلياة العادية.
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فالكالم عن الطبيعي ربما يؤدي باألفراد
إىل التعامل مع بعض األمور كأنها معطيات
مسبقة من دون أخذ السياقات السياسية
والتاريخية واجلغرافية يف االعتبار .فاحلق
بثالث وجبات من الطعام يومي ًا حق طبيعي
ومقبول بشكل ضمني ،لكن عندما يتعلق
األمر بمجتمع يعاين اجملاعة ،فإن اإلصرار
على ممارسة هذا احلق سيعني احلكم باملوت
على أفراد اجملتمع اجلائعين ،وبالتايل فمن
"الطبيعي" يف حالة كهذه االكتفاء بوجبة
واحدة .كذلك فإن املمارسة "العادية" للجنس
قد تتحول إىل جريمة إذا كان أحد الشريكين
مصاب ًا بمرض جنسي ومل يخبر شريكه.
ال يكون الطبيعي عادي ًا والعادي طبيعي ًا

إ ّ
ال يف حالة واحدة وهي أن يضمن هذا
األمر ،يف الوقت نفسه ،حياة طبيعية لآلخر.
إن تطبيع حياة طرف من دون تطبيع حياة
الطرف اآلخر ليس سوى تعبير عن االستعالء
والشعور بالتفوق والعنصرية .إن مطلب
العيش بسالم وطمأنينة بينما
اإلسرائيليين
َ
يعيش الفلسطينيون حتت االحتالل ،أو مطلبهم
االستمتاع باملاء بينما يعيش شعب آخر،
َ
يقع حتت احتاللهم ،يف العطش ،أو قيامهم
ببناء البيوت لليهود يف حين تهدم دولتهم
بيوت الفلسطينيين ،ليست مطالب طبيعية.
إنها حماوالت لتحويل االستعالء والعنصرية
والشعور بالتفوق إىل أمور طبيعية.
واالستعالء والطبيعية ال يلتقيان.
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