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فلسطينية راهنة
«بدنا نعيش» وهموم
ّ

عزمي بشارة*

تهنئة إس��رائ�ي��ل ب�ـ«اس�ت�ق�لال�ه��ا» ،أو بإنشائها،
تساوي تهنئتها بالنجاح في عملية سرقة وطن
بالسطو املسلح على فلسطني وتشريد شعبها.
ّ
ه ��ذا إذا ق� ��دم ال�ت�ه�ن�ئ��ة ،أو أق� ��دم ع�ل�ي�ه��ا ،رئيس
�ات امل�ت�ح��دة ،أو فرنسا ،أو س��اح��ل العاج.
ال��والي�
ُ ِّ
أم��ا إذا ق��د َم��ت التهاني لـ«رئيس دول��ة إسرائيل
ف ��ي ي ��وم ت��أس �ي �س �ه��ا» م ��ن رئ �ي��س دول� ��ة عربية،
ُ
الصمت .وليس صمت امل�ت��أم��ل ،بل
فيستحسن
ّ
صمت العاجز ،ألن البحث عن كلمات ّال يجدي.
ي �ف �ت��رض أن ال �ل �غ��ة وط ��ن م �ش �ت��رك ل �ك��ن «الفتى
ال �ع��رب��ي ف�ي�ه��ا غ��ري��ب ال��وج��ه وال �ي��د واللسان»،
ّ
فيهب أبو الطيب لنجدتنا في كل مرة.
ل�ي�س��ت ه ��ذه أول ت� ّه�ن�ئ��ة ،ورب �م��ا ل��ن ت �ك��ون آخر
ت �ه �ن �ئ��ة .وق� ��د ي �ت �م��ن��ى أح ��دن ��ا ل�ل�آخ ��ر أن تكون
خاتمة التهاني .وع�ل َ
�ام الصدمة (؟) ف�لا غريب
لاّ
إ االستغراب .وم��ع ذ ّل��ك طفح الكيل ه��ذا العام.
ف�م�ع�ظ��م ُ أه ��ل غ ��زة ي�م��ث�ل��ون ج ��زءًا م��ن الالجئني
ال��ذي��ن ش � � � ِّ�ردوا م ��ن دي ��اره ��م ع ��ام  .1948وفيما
ت �ق� ّ�دم ال�ت�ه��ان��ي ل�ل�ف��اع��ل ُي �ح� َ
�اص��ر ال�ض�ح��اي��ا في
س�ج��ن ك�ب�ي��ر .ش ��يء م��ا ج�ع��ل األم� ��ر خ��ان�ق��ًا هذه
امل ��رة ،حتى ب��دت أن�ف��اق غ��زة ،ال�ت��ي ي��زح��ف فيها
الناس لفتح ممرات من أج��ل الحياة ،أرح� َ�ب من
أن �ف��اق ال �س �ي��اس��ة ال �ع��رب �ي��ة ال �ح��ال �ي��ة .وس �ب��ق أن
ق��اد أح��د أن �ف��اق ال�س�ي�ّي�نّ�اس��ة ال�ع��رب�ي��ة إل��ى مقابلة
منحها ال��رئ�ي��س امل�ع� للحكومة الفلسطينية
ّ
املعينة لصحيفة هآرتس يوم  2أبريل /نيسان
ّ
 .2010وق ��ال فيها أم ��ورًا م��ن ن ��وع« :ل�ي�س��ت لدي
م�ش�ك�ل��ة م��ع م��ن ي�ع�ت�ق��د أن إس��رائ �ي��ل ه��ي أرض
التوراة« ،التناخ» ...ولكن يوجد الكثير من التالل
وامل�س��اح��ات غير امل��أه��ول��ة ،مل��اذا ال تبنون فيها
وتمنحوننا إمكان أن نعيش حياتنا؟»« ،النزاع
الرئيس في املنطقة ليس بيننا ،بل بني املعتدلني
واملتطرفني»« ،نحن نبني الستقبال الالجئني في
الدولة الفلسطينية» ،وغيرها من الدرر .إنها لغة
اإلسرائيليني ،والحقيقة أن بعض هذه العبارات
ّ
م�ق�ب��ول ح�ت��ى ع�ل��ى امل�س�ت��وط�ن�ين ال��ذي��ن يدعون
أنهم يبنون «على تالل غير مأهولة».
ّ
ّ
يذكرني ه��ذا بتفاخر سياسي عربي يدعي أنه
يفهم ل�غ��ة األ ّم�ي��رك�ي�ين ،ح�ت��ى أدرك �ن��ا أن��ه يعني
ب��ذل��ك أن��ه ي�ن��ف��ذ ك��ل م��ا تطلبه أم�ي��رك��ا م�ن��ه دون
نقاش .هكذا يكون الفهم ،أو ال يكون.
بسهولة وي�س��ر ي�ت�ج��اوز م��وظ��ف البنك الدولي
ال�س��اب��ق ،وم��وظ��ف «امل�ج�ت�م��ع ال��دول��ي» الحالي،
م�ف�ه� َ
�وم ال��وط��ن ُ إل� َّ�ى تعبير «امل �ن��اط��ق املأهولة»
َ
ال�ت��ي يجب أن ت��وف��ر لها عناصر ال�ح�ي��اة ،وهو
املناطق
مفهوم إسرائيل للدولة الفلسطينية في
ّ
الفلسطينية املكتظة .ويبقى أن يضاف همسًا أن
ذل��ك ض��روري ملنع نمو العناصر املتطرفة ،أما
حق العودة ،فال يعني سوى حق العودة للدولة
الفلسطينية.
ً
ّ
وف� �ع�ل�ا ت �ج��ري ع�م�ل�ي��ة خ � ��داع ب �ص��ري منظمة،
وت � �م ��وي ��ه م � �م � � ّ�ول ّغ ��رب� �ي ��ًا ل �ل �ح �ي ��اة ف � ��ي الجزر
الفلسطينية امل�ك�ت��ظ��ة ك�ح�ي��اة طبيعية ،كحياة
َ َ
ُّ
ُي ْصطن ُع فيها العادي ،ويفرض الهدوء وتنشغل
السلطة ببناء امل��ؤس�س��ات األن�ي�ق��ة امل�ظ�ه��ر .إنها
القيافة في ظل االحتالل.
ل �ق��د ك��ان��ت ال �ب��ان �ت��وس �ت��ان��ات ن �ظ��ري��ة ح �ت��ى أتى
م��ن أخ��ذه��ا ب �ج��دي��ة .ل��م ي�ك�ت��ف ب��رف�ع�ه��ا شعارًا،
أن مساجلتها نظريًا تجعلها
بل أظهر للناس ً
ت �ب��دو أك �ث��ر س�ل�ب�ي��ة م� ّ�م��ا ي�م�ك�ن�ه��ا أن ت �ك��ون في
ّ
الواقع .أما من يجربها فعليًا ،فيجد أنها تقدم
ّ
وتتغير الفكرة عنها
حياة يومية مريحة نسبيًا.
بمقارنة زمانية مع فوضى النضال الشعبي من
املاضي القريب ،وبمقارنة مكانية مع مصير من
يرفضها تحت ال�ح�ص��ار ف��ي غ��زة .ك��ل ه��ذا دون
عالقة بالقضية الوطنية.
أج��رى ه��ذه املقابلة املتطرفة ف��ي اب�ت�ع��اده��ا عن
الخطاب الوطني ّي�نّالفلسطيني رئيس الحكومة
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة امل �ع� إث ��ر ان �ق�ل�اب ع �ل��ى حكومة
منتخبة ،وال ��ذي ح��از  %1م��ن أص� ��وات الشعب
الفلسطيني ،وال ��ذي ك��ان وزي ��ر م��ال م�ع� ّ�ي�ن��ًا من
جانب األميركيني مفروضًا على ياسر عرفات في
حصاره .وقد أغدقت عليه الصحافة اإلسرائيلية
غوريون فلسطني .وما أدراك من هو بن
لقب بن
ّ
غ��وري��ون؟ وم��ؤخ �رًا ،حظي بمرتبة ع��اش��رة على
الئ�ح��ة أه��م م�ئ��ة شخصية ق� ّ�ررت �ه��ا مجلة تايم.
فما قيمة اإلمبريالية إن لم
كيف ومل��اذا؟ ه�ك��ذاّ .
يكن بمقدورها ّ أن ترتبنا وف��ق منازل ومراتب،
وأن تقرر َمن منا املعتدل َ
ومن املتطرف ،وإن لم
ّ
ي�ك��ن بوسعها أن تمنحنا ج��وائ��ز ،وت �ح��دد لنا
ّأولنا وثانينا؟.
دفعتني املقابلة هذه إلى مراجعة مؤملة ومرهقة
لألعصاب ملجموعة م��ن املقابالت التي منحها
مسؤولون فلسطينيون للصحافة اإلسرائيلية
ُ
ف ��ي ال �س �ن ��وات األخ � �ي� ��رة .وق� ��د اس �ت �س �ل �م��ت بعد
يومني من «تقليل العقل» وال �ق��راءة .استسلمت

ّ
ّ
ّ
الطباخ سالم فياض خالل إعداد أضخم طبق «مسخن» في قرية العارورة قرب رام الله الشهر الفائت (أرشيف ــ أ ب)
ّ
ّ
جازمًا بأنها تستحق بحثًا أو كتابًا عن نماذج
ّ
َ
في تذويت شخصية املستعمر ليس لدي الوقت
وال األع� �ص ��اب إلع� � � ��داده .ول �ك �ن �ه��ا ن�ص�ي�ح��ة ملن
ل��دي��ه األع �ص��اب أن ي�ق��دم ع�ل��ى م�ث� ّ�ل ه��ذا العمل:
امل�ق��اب�لات كلها تقريبًا تشمل تبنيًا للمفاهيم
واملصطلحات اإلسرائيلية في توصيف الواقع
ّ
تتضمن ت�ن��ازالت مجانية
والفلسطينيني ،كما
للرأي العام اإلسرائيلي.
امل�ق��اب�لات جميعها مسكونة بالرغبة ف��ي إثارة
ّ
التحببي ،أي بنوع من
اإلعجاب أو باالستفزاز
املتشاطر ل�ل�ق��ارئ اإلس��رائ�ي�ل��ي الذي
االس�ت�ف��زاز
ّ
يبدو بعده املستف ّز ّ
محببًا .ويلي
شقيًا ّفهلويًا
ِ
ك ��ل امل �ق��اب�ل�ات ت�ق��ري�ب��ًا ت �ن��ك��ر ص��اح�ب�ه��ا لبعض
مضامينها ف��ي ال �ي��وم ال�ت��ال��ي ب��ال�ع��رب�ي��ة ،وذلك
دون نشر إنكار أو تصحيح في نفس الصحيفة
ُ
بالعبرية .ف��ال��ذي تجرفه ع�ق��د ال�ن�ق��ص ،وسكرة
محاولة إث��ارة إع�ج��اب الشعب املحتل ،تصدمه
فكرة رد فعل الشعب الواقع تحت االحتالل في
اليوم التالي.
أما في نظر دولة االحتالل ،فيصبح املختال بما
ح�ص��ل ع�ل�ي��ه م��ن إط� ��راء «ال �خ��واج��ات» وتربيت
الكتفني أسير مواقف قدمها دون مقابل سوى
عالمة معتدل .وعند أول تغيير أم� َّ�ام جمهوره
يسخر اإلسرائيليون من ضعفه ،أو ُيتهم بالكذب
وبتقديم نموذج يثبت هذه التهمة صفة للعرب.
ِّ ّ
لم ت��ؤد أي من املواقف ،بما فيها إش��راك القارئ
الداخلية
اإلسرائيلي في الخالفات الفلسطينية
ّ
ّ
الفلسطينيني ،والتهكم
ونقد الفوضى والفساد
ّ
إنجازات أو إلى تغي ٍر
إلى
على حماس وغيرها،
ٍ
ف��ي امل��وق��ف اإلس��رائ�ي�ل��ي .ف��ال�ت��راج�ع��ات املجانية
ّ
ت �ش� ِّ�ج� ُ�ع ال �خ �ص� َ�م ع �ل��ى ال �ت �ق��دم امل �ج��ان��ي وطلب

امل��زي��د .أم��ا م��ا يقدمه ص��اح��ب املقابلة وصحبه
كإنجازِّ ،فهو أنه منح «قوى السالم اإلسرائيلية»
الدولة
أداة لحض اإلسرائيليني على قبول فكرة
ٍّ
الفلسطينية .وه��ي تفعل ذل��ك بتقديمها كحل
مل�ع�ض�ل��ة إس��رائ �ي��ل ال��دي �م��وغ��راف �ي��ة ،وبتشجيع
رأيها العام على دعم السالم بوجود فلسطينيني
م �ع �ت��دل�ين م ��رن�ي�ن ي �ص �ل �ح��ون ك �ش��رك��اء ويمكن
إقناعهم بتقديم املزيد من التنازالت.
ل �ك��ن م��ا ّ إن أن �ه �ي��ت ق � ��راءة ه ��ذه امل �ق��اب�ل�ات التي
ت �س �ت �ح��ق ل�غ�ت�ه��ا وح ��ده ��ا ب �ح �ث��ًا ،وإذا برئيس
السلطة ي�ن��اف��س رئ�ي��س حكومته ب��ال�ت�ق��رب إلى
ال��رأي العام اإلسرائيلي .فبعدما ّ
تبينت حدود
رغ�ب��ة إدارة أوب��ام��ا ف��ي الضغط على إسرائيل،
وب� �م ��ا أن «ال� �ح� �ي ��اة مّ� �ف ��اوض ��ات» ،وب� �م ��ا أن� ��ه ال
ب��دي��ل ل�ل�ت�ف��اوض ،ف��إن ال�ح��ل للجمود ه��و املزيد
م��ن ال �ت �ف��اوض .وق ��د ان�ت�ق��ل رئ �ي��س ال�س�ل�ط��ة إلى
«هجوم» لكسب ال��رأي العام اإلسرائيلي ،يشبه
االن �ت �ق��ال م ��ن م �ف��اوض��ة ح �ك��وم��ة إس��رائ �ي��ل إلى

م�ف��اوض��ة ك��ل م��واط��ن إس��رائ�ي�ل��ي على ح��دة .لقد
ّ
استراتيجيته الحكيمة
أعلن رئيس السلطة عن
ه ��ذه ب�ط��ري�ق��ة ه�ج��وم� ّ�ي��ة ف��ي اج �ت �م��اع للمجلس
الثوري لحركة فتح.
س��وف يستغرب رئ�ي��س السلطة قريبًا م��ن عدد
امل �ف��اوض�ين اإلس��رائ �ي �ل �ي�ين ف��ي ه ��ذه ال �ح��ال��ة ،ما
ي�ق��ارب الستة ماليني م�ف��اوض ،وس��وف يطالبه
كل مواطن إسرائيلي وحزب وجمعية بتنازالت
ل�ك��ي ي�ق�ت�ن�ع��وا ج�م�ي�ع��ًا ب��أن��ه ي��ري��د ال �س�ل�ام .كما
سوف يطالبونه بأفعال أكثر لضمان أمنهمَ َ .
عاجل
فبعد إعالنه بيوم
لم يصبر رئيس السلطةَ َ .
ٍ
عاجلنا ،بمقابلة في القناة
اإلسرائيليني ،وربما
اإلسرائيلية الثانية قضى فيها بالنقاط على ما
أبقى رئيس حكومته من الخطاب الفلسطيني.
«ال ّ توجد أزمة ثقة مع نتنياهو» ،وبالنسبة إلى
حق العودة «الحديث هو عن حل ع��ادل ومتفق
عليه ،ال توجد مرونة أكبر من هذه»« ،سوف نتفق
على الحل ثم آتي به للشعب الفلسطيني» .لقد
منح رئيس السلطة الفلسطينية دولة االحتالل

االقتصاد الفلسطيني
ريعي يعيش
في ّ
الضفة ّ
على مساعدات مقابل
وسياسية
أمنية
ّ
خدمات ّ
حق قبول حق العودة .أو رفضه ،فما سيعرضه
هو فقط الحل املقبول ل��دى إسرائيل .ويأمل أن
يتجاوب معه نتنياهو ،ألن��ه ال يريد كما يقول
«أن يفكر فلسطيني حتى في تظاهرة».
وف � ��ي غ� �م ��رة ح �م��اس �ت��ه ل �ل �ت��وج��ه ل � �ل� ��رأي العام
اإلسرائيلي واليهودي في أميركا ،سوف يتجه
ملخاطبة «إيباك» في ما بعد .وسوف يدرك الرأي
العام اإلسرائيلي ـــــ وأدوات إسرائيل في الواليات
املتحدة ـــــ أن ق�ي��ادة السلطة تحت االح�ت�لال قد
تنازلت ع��ن ك��ل األدوات ع��دا إقناعها ،وأن هذه
القيادة استسلمت لوضعها كرهينة في يديه.
سلفًا.
لكن نهاية هذا الفصل من الرواية معروفة
ً
وس ��وف ي�ب��دأ ف�ص��ل ج��دي��د ألن م��ن ت �ن��ازل أصال
يأت
ع��ن ال�ح�ق��وق وع��ن ال�خ�ط��اب ال��وط �ن��ي ،ول��م ِ
من الحركة الوطنية ،سوف يصبح بطل الفصل
التالي.
ف�م��وظ��ف ال�ب�ن��ك ـ�ـ�ـ�ـ�ـ ال ��ذي ي�ًت�ب��اه��ى ب��أن��ه شخص
عملي ي�ق��دم للناس ح�ل��وال يومية ب��دل القضية
ّ
ويسمي ذل��ك توجها عمليًا ـــــ يحصد
الوطنية،

إعجاب الغرب «العملي ج �دًا» وترويجه ألن��ه ال
ي�ض� ِّ�ي��ع وق�ت��ه ف��ي ال�س�ي��اس��ة ،أي يتركها للغرب
وال ��رب ��اع� �ي ��ة وإس� ��رائ � �ي� ��ل ،وي �ن �ش �غ��ل ه ��و ببناء
املؤسسات االقتصادية.
ول �ك ��ن اق �ت �ص��ادي��ة ه� ��ذا ال� �ن ��وع م ��ن املؤسسات
االقتصادية وهم ،فهي أدوات سياسية .وبعد أن
ّ
مهمتها سوف يهملها من ّ
تنفذ ّ
يمولها.
االق �ت �ص��اد الفلسطيني ف��ي ال�ض�ف��ة ه��و تمويه
ل�لأم��ن وال �خ��دم��ات األم �ن �ي��ة .ف�ه��و ري �ع��ي يعيش
على مساعدات مقابل خدمات أمنية وسياسية.
ّ
مبني بمجمله على الدعم الخارجي
االقتصاد
القائم على مواقف سياسية وامل��دف��وع بالرغبة
ف ��ي إن� �ج ��اح م ��ن ي �ق �ب��ل ال � �ش ��روط اإلسرائيلية،
ويحمي أمن إسرائيل .فهو ّ
يمول الوظائف .إنه
تمويل ل�ـ«ع��زل��ة امل�ت�ط��رف�ين» ف��ي ظ��روف تسهيل
حياة السكان .ال��رج��ل غ��ارق ف��ي السياسة حتى
أذنيه ،ولكنه غارق في السياسة التي يخدمها،
وه� ��ي س �ي��اس��ة ال��رب��اع �ي��ة وال � �غ� ��رب .وع �ل��ى هذا
امل��وق��ف ي �ق��وم اق �ت �ص��اده ال��ري �ع��ي ك �ل��ه ،اقتصاد
يدفع أجورًا بأموال املساعدات .وإذا كانت حركة
فتح غاضبة منه ،فهو عملي هنا أيضًا وسوف
يرضيها بأغلبية وزارية.
ِّ
السياسة ال�ت��ي ت�ب��دو غير
ي��ذك��ر ه��ذا ال�ن��وع م��ن
َ
س �ي��اس �ي��ة ب��أول �ئ��ك ال ��ذي ��ن خ �ط �ب��وا ف ��ي الشعب
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي ون �ص �ح��وه ع �ب��ر وس ��ائ ��ل اإلعالم
اإلسرائيلية خ�لال االح�ت�لال ض��د النضال الذي
ي�ج��ر غ�ض��ب اإلس��رائ�ي�ل�ي�ين و«ي �خ � ّ�رب البيوت»
وضد «املتطرفني» ،وضد منظمة التحرير تحت
شعار «بدنا نعيش».
ه�ن��ال��ك ن��وع��ان م��ن ح��ب ال �ح �ي��اة وال �ع �ي��ش .حب
ال �ح �ي��اة ف��ي ال � ��دول امل �ع �ت��دي��ة وم �ن �ه��ا إسرائيل،
وح��ب الحياة ف��ي ال��دول املعتدى عليها ومنها
فلسطني .ال يتناقض ح��ب الحياة ف��ي إسرائيل
م � ��ع ال� �س� �ي ��اس ��ة وامل� � ��وق� � ��ف ،وال ي� �ت� �ن ��اق ��ض مع
ّ
والتدين والعلمانية واألدب
القومية والوطنية
وال �ف��ن وال�ع��دم�ي��ة وال�ت�ح�ل��ل وال�ج�ي��ش والبرملان
والسياسة ،والصناعة والزراعة ،والعلوم ،وحتى
الحروب إذا لزم.
وذل ��ك ش ��أن ح��ب ال �ح �ي��اة ف��ي ال ��والي ��ات املتحدة
أيضًا .فيما «حب الحياة» عند الشعوب الواقعة
ت �ح��ت االح � �ت �ل�ال ي �ج��ب أن ي � �م� � َ
�ارس ب �ع �ي �دًا عن
السياسة والسالح والنضال ،واملشاريع الوطنية
وب ��ال �ت ��ال ��ي ع ��ن اإلن � �ت � ��اج .ورم � � ��وز ح ��ب الحياة
يجب أن تكون م��ن عالم املطبخ مثل «املسخن»
و«ال �ت �ب��ول��ة» و«ال� �ح � ّ�م ��ص» وال �ت �ن��اف��س السمج
لولوج «غينيس» ،والحفلة املفتعلة والتنافس
ع�ل��ى ت��وزي��ع ال�ج��وائ��ز للنخبة .وامل�ث�ي��ر أن دولة
االحتالل تنظر بعني الرضى وتعرض أفالمًا عن
املقاهي واملطاعم النابضة بالحياة في رام الله

