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يهودا شينهاف
في مصيدة اخلط األخضر
الناشر :املركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية (مدار) رام اهلل 2011

يف���كك يه���ودا ش���ينهاف ف���ي ه���ذا الكتاب
أس���طورة اخل���ط األخض���ر .إن تعبير أس���طورة
مناس���ب جدا له���ذا الغرض .فاألس���طورة ،في
التعريف العام ،ليس���ت حدث ًا خرافيا من نبت
اخلي���ال ،بل ذاكرة مش ّوش���ة عن حدث غامض
وق���ع في زمن بعي���د .بيد أن تش��� ّوش الذاكرة
في العالم القدمي ،وفي األزمنة احلديثة (حيث
تس���هم وس���ائل اإلع�ل�ام واالتصال ف���ي توليد
أس���اطير جديدة بش���كل دائم) لم يكن بريئ ًا
ومتعالي��� ًا على الواقع .وفي هذا ما يبرر البحث
عما سكتت عنه األسطورة.
ّ
وم���ا س���كتت عنه األس���طورة  -بق���در ما
يتع ّلق األمر بالفكرة املركزية في هذا الكتاب -
أن الدميقراطية اإلسرائيلية حتتفظ «في خزانتها
بهي���اكل عظمي���ة تتوع���د بالظهور إل���ى العلن
لتهدد أخالقيتها وشرعيتها».

ف���ي الروايات القوطية الت���ي عرفتها اآلداب
األوروبية في القرن التاس���ع عش���ر ،والتي تدور
أحداثها في قالع قدمية ،ومناطق نائية ،وبيوت
مأهول���ة باألش���باح واألس���رار ،غالب ًا م���ا تنفتح
العقدة الروائية عندما يعثر الفاعل الروائي على
الهي���كل العظمي في غرف مهج���ورة موصدة
األب���واب ،وراء جدران إضافي���ة ،أو في خزائن
حديدية ثقيلة.
فم���ا هي تلك الهياكل العظمية التي تقض
مضجع الدميقراطية اإلسرائيلية؟
إنها أسطورة إسرائيل ما قبل العام .1967
األس���طورة الت���ي أس���هم اليس���ار والليبراليون
اإلس���رائيليون في صياغتها وترويجها إلى حد
أصبحت مع���ه جزءاً من خطاب التيار الرئيس،
املهيم���ن عل���ى وس���ائل اإلع�ل�ام في إس���رائيل
والغرب على حد سواء .وفحوى هذه األسطورة
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إن املجتم���ع والدولة في إس���رائيل ما قبل ذلك
الع���ام كانا مثاليني ،وما ط���رأ عليهما بعده من
حت ّوالت راديكالي���ة في اجتاه اليمني ،إمنا جنمت
عن احتالل الضفة الغربية وقطاع غزة ،وصعود
حركة االستيطان .وغالب ًا ما ينتقد مؤيدو هذه
األس���طورة االحت�ل�ال واالس���تيطان تعبيراً عن
نوستاجليا إلى زمن مضى.
تُسهم هذه األس���طورة ،بدورها ،في إعاقة
التقدّ م في مفاوضات الس�ل�ام بني اإلسرائيليني
والفلس���طينيني ،التي أصبحت تغطي عقدين
من الزم���ن ،دون نتائج حقيقي���ة على األرض.
ومنش���أ اخللل ،كما يرى شينهاف ،أن الطرفني
الفلسطيني واإلس���رائيلي ينطلقان من فكرتني
عل���ى ط���رف نقي���ض .فالفلس���طيني يفاوض
بالعودة إلى ما وقع في العام  ،1948أي النكبة
وما راف���ق قيام الدولة اإلس���رائيلية نفس���ها من
مالبسات ،وما جنم عنها من آثار كارثية ،بينما
يفاوض اإلسرائيلي استناداً إلى ما وقع في العام
 ،1967أي احتالل الضفة الغربية وقطاع غزة،
وم���ا رافقه من اس���تيطان لألراض���ي ،و»نـزاع»
على امللكية.
يعزو ش���ينهاف االنقس���ام بني زمنني ،زمن
ما قب���ل العام  67وما بع���ده ،وما ينطوي عليه
م���ن حن�ي�ن إل���ى يوتوبي���ا ضائع���ة م���ن ناحية،
ومحاوالت الس���تعادتها ،من ناحية ثانية ،عن
طريق مفاوضات مع الفلسطينيني لتسوية واقع
جدي���د فرض���ه االحتالل ف���ي ذلك الع���ام ،إلى

فش���ل من جانب اليس���ار في فهم ما حدث في
العام  .1948ويرى ،في هذا الش���أن أن العودة
إلى ذلك التاريخ كفيلة بفتح آفاق جديدة حلل
الصراع في فلسطني وعليها.
وال أعتق���د أن إنش���اء املجتم���ع والدول���ة
اإلسرائيليني قبل العام  1948كيوتوبيا ضائعة،
وبالقدر نفس���ه التفاوض مع الفلس���طينيني من
منطل���ق الع���ام  1967وما بعده ،ع�ل�اوة على
جتاهل ما حدث قبل ذلك التاريخ ،إمنا يصدران
عن فش���ل في فهم ما حدث في العام .1948
بل هما ،في الواق���ع ،مقدمتان أولى وثانية في
معادل���ة من معادالت املنط���ق الصوري ،وهما،
به���ذا املعنى ،ذريعت���ان متضافرتان في خطاب
اإلنكار.
وقد تنب���ه بنيامني بيت هاحلمي ،األس���تاذ
ف���ي جامعة حيفا ،إلى ه���ذه احلقيقة في كتاب
بعن���وان «اخلطيئ���ة األول���ى» يع���ود إل���ى العام
 ،1993ف ّن���د في���ه فك���رة احلن�ي�ن إلى م���ا قبل
الع���ام  ،1967باعتباره���ا محاول���ة من جانب
اليساريني اإلس���رائيليني بشكل خاص ،إلنكار
وكبت مش���اعر اخلطيئة األول���ى ،أي ما حدث
في العام .1948
اخلطيئ���ة الت���ي «تس���مم ال���دم وتفس���د
األحالم» ،ويت���م التعاطي معها إم���ا باإلنكار،
أو بالتجاه���ل (يق���ول اإلس���رائيلي ف���ي الوقت
احلاضر :وما ش���أني ،لم أكن ق���د ولدت بعد،
ه���ذه أش���ياء تنتم���ي إل���ى املاض���ي ،وم���ا فات
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مات) .وفي املقابل ال يجد اليمني في إسرائيل
صعوب���ة ف���ي ع���دم التعاطي مع ذل���ك اخلطاب
االعت���ذاري واملُناف���ق ،في���رى ف���ي كل مجابهة
جديدة مع الفلسطينيني استكماال حلرب العام
 ،1948كما ذكر ش���ارون عندما اجتاح املدن
الفلسطينية في ربيع العام .2002
أم���ا التضاف���ر ب�ي�ن املقدم���ة األول���ى (أي
اليوتوبيا) والثاني���ة (أي التفاوض على حدود
الع���ام  )1967فيتجل���ى ف���ي حقيقة أن حرب
العام  1967كانت محاولة حلسم نتائج احلرب
ف���ي الع���ام  ،1948كم���ا كان���ت ح���رب العام
 1982عل���ى منظمة التحرير الفلس���طينية في
لبنان محاولة حلسم نتائج حرب العام .1967
وق���د جنح���ت احملاولة األولى بع���د العام 1967
عندم���ا تبنت ال���دول العربية برنام���ج إزالة آثار
العدوان ،وتبنت منظمة التحرير الفلس���طينية
حل الدولتني ،بينما أحبطت االنتفاضة األولى
أهداف احلرب في العام .1982
والواقع أن ما ُيعيد األمور إلى نقطة الصفر،
أي إل���ى الع���ام  ،1948وم���ا ُيلغ���ي التقس���يم
املُفتعل لزمنني مختلفني ،هو الفشل في حسم
نتائ���ج ح���رب الع���ام  ،1967وهذا م���ا يحاول
اليمني تداركه إذ يشترط اعتراف الفلسطينيني
بالدول���ة اليهودي���ة مقابل التف���اوض على دولة
فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ثمة مس���ألة أخرى تب���رر اليوتوبيا وتتمثل
في خسارة النخبة االش���كنازية ملوقع الصدارة

باملعنى السياس���ي واالقتصادي (مع بقاء مواقع
ثقافي���ة حصينة ما تزال مؤثرة حتى اليوم) منذ
العام .1977
امله���م ف���ي كل م���ا ُيق���ال أن ه���ذا الكتاب
ُيس���هم في تفكيك أس���طورة اليوتوبيا ما قبل
الع���ام  ،1948ويزعزع مكانة «اخلط األخضر»
الفاصل في خطاب اليسار اإلسرائيلي بني زمنني
ُمفتعلني .وفي هذا الس���ياق يس���عى شينهاف
إلى استكش���اف آفاق جديدة لتس���وية الصراع
في فلس���طني وعليها انطالق ًا مما حدث في العام
 .1948أسطورة «اخلط األخضر» ليست نتاج
ذاكرة مش ّوشة ،بل صياغة أيديولوجية تعوزها
الب���راءة لواق���ع ُي���راد له���ا أن تُس���هم في طمس
مالمحه.
وعلى الرغم م���ن حقيقة أن الكتاب م ّوجه
ّ
ويشكل
في األس���اس إلى جمهور إس���رائيلي،
جزءاً من س���جاالت احلقل الثقافي اإلس���رائيلي
بش���أن هوية الدولة واملجتمع ،إال أن تش���ابك
واش���تباك الوج���ود الدميغراف���ي واالقتص���ادي
واالجتماع���ي للفلس���طينيني واإلس���رائيليني
يجعل من الفلس���طينيني طرف ًا رئيس��� ًا في هذه
السجاالت ،ومن هنا يكتسب الكتاب أهمية
خاص���ة بالنس���بة للقارئ الفلس���طيني والعربي
بشكل عام.
ح.خضر

