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  كتب باإلنكليزية

  فلسطين/إسرائيل:
  سالم أم فصل عنصري؟

  فرص حل النزاع
Palestine/Israel: Peace or Apartheid? 

Prospects for Resolving the Conflict 

Marwan Bishara 
London: Zed Books, 2002. 142 pages. $17.50 paper. 

  
باحث وصــــــحايف شــــــاب من الناصــــــرة مقيم بباريس، حيث يعلّم يف  بشــــــارة مروان

اجلامعة األميركية ولديه زمالة أبحاث يف املعهد العايل لدراســـــــــات العلوم االجتماعية. 
نزع ل"أوسلو مل تكن عملية سالم حقيقية، وإنما حماولة  "عملية سالم"يوضح كتابه أن 

وأداة كي تضـــــــــــمن الســـــــــــيطرة )، 129(ص  "فتيل القضـــــــــــية الفلســـــــــــطينية من دون حلها
طع ا مل تســــــــتاالقتصــــــــادية اإلســــــــرائيلية على الفلســــــــطينيين وحتقق عن طريق الســــــــالم م

). يكشــــف مروان بشــــارة عن 109أي الهيمنة اإلقليمية (ص  -	حتقيقه عن طريق احلرب
العواقب االقتصادية املرعبة التفاق أوسلو على الفلسطينيين يف الضفة الغربية وقطاع 

شـــــــــــويــه البنيــة االجتمــاعيــة بــإنشــــــــــــاء طبقــات طفيليــة حتظى بــامتيــازات يف غزة، وهي ت
. وهذه "عملية الســـــــــالم"النواحي االجتماعية واالقتصـــــــــادية والســـــــــياســـــــــية واألمنية من 

النتـائج، إىل جـانـب التصـــــــــــميم اإلســـــــــــرائيلي على عـدم التخلي عن املســـــــــــتعمرات، وعـدم 
تلة، وعدم تفكيك نظام التنازل عن أي شـــــــــكل من أشـــــــــكال الســـــــــيادة على األراضـــــــــي احمل

الفصـــل العنصـــري، أدت إىل اندالع االنتفاضـــة الثانية. ومل تكن االنتفاضـــة موجهة ضـــد 
نظام االحتالل فحســب، بل أيضــاً ضــد الســلطة الفلســطينية، التي عملت على فرض األمن 

عمليــة "ملصـــــــــــلحــة إســـــــــــرائيــل، األمر الــذي دفع املؤلف إىل أن يخلص إىل أن العودة إىل 
  املثقلة بااللتزامات األمنية حمتومة الفشل. "السالم

إن مناقشـــــة مروان بشـــــارة لالنتفاضـــــة، واســـــتخدام إســـــرائيل املفرط للقوة، ال ضـــــد 
الفلســـــطينيين يف األراضـــــي احملتلة فحســـــب، بل ضـــــد مواطنيها العرب أيضـــــاً، جتعل هذا 

. بل إن 1967الكتاب واحداً من الكتب القليلة غير احملصــــــورة باألراضــــــي احملتلة ســــــنة 
العدو الداخلي إلســـــــــرائيل: املليون فلســـــــــطيني "الكاتب يخصـــــــــص فصـــــــــالً كامالً بعنوان 

). وهو يعالج القضية الفلسطينية، التي تتكون اآلن من ثالثة 40 -	28(ص  "املنسيون
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عناصــر منفصــلة (الالجئين، واملواطنين، واخلاضــعين لالحتالل)، كوحدة واحدة. ويرى 
األراضـــــــــي احملتلة ومصـــــــــير املواطنين الفلســـــــــطينيين يف أن مصـــــــــير الفلســـــــــطينيين يف 

لقد فشلت إسرائيل يف جتزئة القضية "إسرائيل متشابكان اآلن أكثر من أي وقت مضى: 
) 2000الفلســــــــــطينية وتقســــــــــيمها، فعادت إىل الظهور ثانية يف تشــــــــــرين األول/أكتوبر (

اب مروان ). وقد أصــــــ38(ص  "كقضــــــية شــــــعب بأكمله، وكتحدّ وجودي يواجه إســــــرائيل
بشـــــــارة، يف معاجلته الطريق املســـــــدود يف العملية الدبلوماســـــــية والدور األميركي فيها، 
بتحميله الرئيس األميركي الســـــــــابق، بيل كلينتون، املســـــــــؤولية الكبرى عن الفشـــــــــل. فقد 

التالعب "وقف الرئيس األميركي إىل جانب إســـــــــــرائيل، وعمل طوال ســـــــــــبعة أعوام على 
). وهكذا ابتزت 6(ص  "ليهم لقبول اإلمالءات اإلســــــــــرائيليةبالفلســــــــــطينيين والضــــــــــغط ع

واشــــــنطن وتل أبيب الفلســــــطينيين بطريقة المبالية عن طريق اســــــتغالل الالعبين العرب 
اآلخرين، وال ســــــيما ســــــورية، يف أثناء حكم رئيس احلكومة اإلســــــرائيلية الســــــابق، إيهود 

  براك، األمر الذي أضر بالسالم.
املرحلـــة "س والالجئين، وكالهمـــا من مســــــــــــــائـــل خصـــــــــــص املؤلف فصـــــــــــلين للقـــد

، وحلــل دورهمــا يف حمــادثــات قمــة كــامــب ديفيــد الثــانيــة. وقــد أَثْرت معرفتــه "النهــائيــة
الدقيقة بالســـياســـات الداخلية اإلســـرائيلية عرضـــه الطريق الدبلوماســـي املســـدود وخداع 

 متطرفاً يفكامب ديفيد. فعلى ســــــــبيل املثال، ذكر أن اجليش اإلســــــــرائيلي، الذي أصــــــــبح 
). إن الفصلين السابع والتاسع 52(ص  "أدى دوراً يف نسف العملية"العقدين املاضيين، 

ع ســب"على وجه التحديد واضــحان ويتســمان ببصــيرة ثاقبة. يحدد أولهما، وهو بعنوان 
صــادية ، االلتزامات االقت"ســنين ســمان لإلســرائيليين وســبع ســنين عجاف للفلســطينيين

نواحي العامة وعلى املســــــــتوى اجلزئي، ويقدم بيانات اقتصــــــــادية التفاق أوســــــــلو من ال
مهمة. فقد ســــــهل اتفاق أوســــــلو دخول إســــــرائيل األســــــواق العاملية الناشــــــئة، وجلب إليها 

كان على إســـــــــــرائيل أن تعيد هيكلة الروابط "اســـــــــــتثمارات اقتصــــــــــــادية مربحة. كما أنه 
أجل العوملة. ويوضــــح هذا ) باألراضــــي احملتلة من 99(ص  "االقتصــــادية االســــتعمارية

بالدرجة األوىل. لكن يف حين أن  "وثيقة اقتصــــادية"الفصــــل كيف أن اتفاق أوســــلو كان 
املكاســـــــب ذهبت إىل إســـــــرائيل، بدأ االقتصـــــــاد الفلســـــــطيني يتدهور أكثر فأكثر، إذ عانى 
الفلسطينيون جرّاء ازدياد البطالة وتدين إمكان احلصول على التعليم والرعاية الصحية 

  لكافيين.ا
لقــد أدت اإلجراءات الصـــــــــــــارمــة التي فُرضـــــــــــــت على الفلســـــــــــطينيين، على الرغم من 

، إىل حتطيم احلياة اليومية للشـــــــعب. وذهبت ميزانية الســـــــلطة الفلســـــــطينية يف "الســـــــالم"
والرواتب، ومل يُنفق على الصـــــــــــحة واخلدمات االجتماعية والتعليم  "األمن"معظمها إىل 

مروان بشــارة عدم اكتراث واشــنطن التام حملنة الناس،  ســوى مبالغ زهيدة. وقد أوضــح
بينما تصحو اليوم فجأة على ضرورة اإلصالح والشفافية، كما سمّاهما الرئيس جورج 
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دبليو بوش. وبيّن كيف أن اتفاق أوســـلو قســـم الضـــفة الغربية وقطاع غزة إىل كانتونات 
يهود "يالحظ الكاتب أن وجزر للفقر بعد أن كانتا وحدة واحدة قبل أوســـــــــــلو. ومع ذلك 

(ص  "إســــــــــرائيل شــــــــــعروا بأنهم يف غيتو بفعل فرضــــــــــهم الكانتونات على الفلســــــــــطينيين
130(. 

يف النهاية، يخلص مروان بشـــــارة إىل أن الفصـــــل العنصـــــري والســـــالم غير ممكنين 
معاً، وأن الطريق للخروج من حالة االضـــــــــــطراب هذه هي أن يعيش الشـــــــــــعبان معاً يف 

). إن التحليل الثاقب لفترة 138(ص  "ليكن طالقهما منصــــــــفاً"مســــــــاواة، وبخالف ذلك، 
صــــيرة. وســــيقدّر القارئ حتماً نقد الكاتب أوســــلو واضــــح وجيد الكتابة، ويتســــم بنفاذ الب

التفاق أوســـــــلو، وتســـــــليطه الكثير من الضـــــــوء على واحدة من أكثر املشـــــــكالت تعقيداً يف 
  زماننا.

  نصير عاروري
  أستاذ استشاري (متقاعد)
  يف جامعة ماساتشوستس، دارتماوث
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