114

جملة الدراسات الفلسطينية 120

رائف

خريف 2019

دراسات

زريق*

الذات ،والإخ�ضاع ،والذاتية واخل�ضوع**
تتحدث هذه الدرا�سة عن التواط�ؤ والمقاومة ،وطرق تعزيزهما و�إجها�ض �أحدهما
للآخر ،وكيف يلتقيان ويفترقان؛ ي�صطدمان ويتعاونان ،وذلك من خالل قراءة متمعنة
لق�صة ال�شعب الفل�سطيني ،بما في ذلك خ�سارته البيت والوطن في �أعقاب النكبة في
�سنة  ،1948والنظر في طرقه المتنوعة في التعامل مع هذا الحدث التكويني ،ولي�س
من خالل مجرد مقاربة نظرية.

مقدمة

تناق�ش الدرا�سة حالة مجموعتين
فل�سطينيتين �أ�سا�سيتين :الفل�سطينيون
الذين ظلوا في دولة �إ�سرائيل و�أ�صبحوا
مواطنين �إ�سرائيليين ،والالجئون الفل�سطينيون
الذين �سي�ؤ�س�سون فيما بعد منظمة التحرير
الفل�سطينية ويقودون ن�ضا ًال م�سلح ًا �ضد
�إ�سرائيل .كما تتعقب الدرا�سة طريقتين اتبعهما
الفل�سطينيون لمواجهة �إ�سرائيل :عا�ش
الفل�سطينيون في بداية الأمر داخل جدران
* كاتب وأكاديمي فلسطيني.
** الم�صدر:

Raef Zreik, “Subject, Subjugation, and Subjectivity”, Comparative Literature and Culture, vol.
21, issue 3 (June 2019).

دبيات.
ترجمة :ريم ّ

المواطنة ،لكنهم م�ضوا نحو ت�صعيد مطالبهم
َ
وتكثيف مقاومتهم؛ في حين ،بد�أت منظمة
التحرير الفل�سطينية كحركة تحرير م�ستعدة
للن�ضال �ضد �إ�سرائيل حتى الموت ،وانتهت
بتوقيع اتفاق �أو�سلو ،و�إن�شاء ال�سلطة
الفل�سطينية كج�سم �إداري متواطىء في �إدامة
االحتالل ،و�إعادة كتابة التاريخ الفل�سطيني.
ومن خالل هاتين المجموعتبن نرى كيف
جلب التواط ؤ� المقاومة ،وكيف انتهت المقاومة
�إلى تواط�ؤ.
تذهب الدرا�سة ،من خالل قراءة حالة
فل�سطين والفل�سطينيين� ،إلى القول �إن الأمور
عما هي عليه :تنتهي
يمكن �أن تكون مختلفة ّ
المقاومة بالتواط�ؤ ،ويمكن �أن يتحول التواط ؤ�
بغ�ض النظر عن النيات� ،أو
�إلى مقاومةّ ،
الأفكار� ،أو المثل العليا .والدرا�سة لي�ست عن
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موت الذات (التاريخية  -ال�سيا�سية) �أو
والدتها من جديد ،و�إنما عن التفاعل بين
الذاتية والإخ�ضاع ،والذي يبدو جلي ًا عند
درا�سة الحالة الفل�سطينية .وت�ستلهم الدرا�سة
�أعمال هيغل و�ألتو�سير وفوكو وبتلر،
وكتاباتهم عن الذات ،والعالقة ما بين الذات
والإخ�ضاع ،والتواط�ؤ والمقاومة ،وال�سلطة
وال�سلطة الم�ضادة .لكن ،عو�ض ًا عن البدء
بالدرا�سة النظرية ،ف�إنني �س�أبد�أها بق�صة
�أنتقل بعدها �إلى و�ضع �إطار نظري للق�ضية
التي في متناول يدنا.

 - Iوالدة الذات (اجلديدة؟)
الزمان �سنة  ،1948والمكان ما كان
ي�سمى فل�سطين ،وهو اليوم ذو هوية �سيا�سية
جديدة� :إ�سرائيل .انتهت الحرب  -الحرب التي
ي�سميها ال�صهيونيون حرب اال�ستقالل -
وت�أ�س�ست دولة �إ�سرائيلّ � ،أما بالن�سبة �إلى
الفل�سطينيين ،فكانت النكبة ،وقد بلغ عدد َمن
ُطردوا �أو هربوا نحو  700.000فل�سطيني
(.)Masalha 1997; Morris 2004; Pappé 2006
وكيفما ننظر �إلى الأمر ،نجد على �أر�ض الواقع
�أنه لم ُي�سمح لأولئك الالجئين بالعودة �إلى
الكيان المعروف الآن با�سم �إ�سرائيل ،وظل
داخله  150.000فل�سطيني تقريب ًا ،ح�صلوا
المواطنة الإ�سرائيلية.
على
َ
وخالل �أقل من عام �أ�صبح الفل�سطينيون
الذين بقوا في �إ�سرائيل ،وكانوا جزءاً ع�ضوي ًا
من ال�شعب الفل�سطيني ،والذين �شكلوا �أغلبية
في بلدهم� ،أقلية �صغيرة داخل دولة �إ�سرائيل
اليهودية المولودة الجديدة ،بعد �أن خ�سروا
مدنهم وقيادتهم وم�ؤ�س�ساتهم الوطنية ،وقد تم
المواطنة من الدولة ذاتها التي �أقيمت
منحهم
َ
على �أنقا�ض وطنهم .وفي الوقت نف�سه� ،صار

�شعبهم الجئين غير م�سموح لهم ب�أن يعودوا؛
تجر�أ منهم على محاولة العودة،
� ّأما الذي ّ
فواجه خطر الموت على يد الجي�ش الإ�سرائيلي
(م ّناع 2016؛  .)Korn 2000, p. 163كان ذلك
بداية ن�شوء هذه الذات؛ الذات التي ن�ش�أت
ب�صفتها مواطن ًا يعي�ش في �إ�سرائيل ،والتي
�س�أبد�أ في بداية الأمر بالحديث عنها� .إنها
المواطن الفل�سطيني في �إ�سرائيل ،الذي قام من
تحت الأنقا�ض ،فتم �إخ�ضاعه ،و�أُعيدت والدته
من هذا الإخ�ضاع كذات  -مواطن (Zreik
 .)2012, p. 180بهذا المعنى ،ف�إن المواطنة
كمنزلة �سيا�سية منحتها �إ�سرائيل للفل�سطينيين
ت�شكل نقطة الو�صل والتحول والم�صالحة
المفهومية بين لحظة الهزيمة القائمة على
الإخ�ضاع ،ولحظة والدة الذات ال�سيا�سية
الفاعلة.
�ستتطور حكاية والدة هذه الذات -
المواطن �ضمن ن�سقين :الأول يروي كيف
�سهلت الدولة الجديدة ظهور الذات الفل�سطينية
ّ
الجديدة ،والثاني يحكي كيف تعامل
الفل�سطينيون في �إ�سرائيل مع الدولة النا�شئة،
فاهتموا بذاتيتهم ،وقبلوا ذواتهم خا�ضعين
وفاعلين ،فاعلين وخا�ضعين ،ك�أن الخ�ضوع
والفعل لي�سا �ضدين ،و�إنما تو�أمان.

� - 1إنتاج الذوات الفل�سطينية:
الفل�سطيني كم�ؤلف حلياته اخلا�صة

تمكنت �إ�سرائيل في �سنة  1948من �سحق
الجيو�ش العربية ،ولي�س هذا فح�سب ،بل
تمكنت �أي�ض ًا من تدمير ن�سيج المجتمع
الفل�سطيني نف�سه ،وكادت �سيطرتها تكون
مط َلقة .خ�ضع الفل�سطينيون لحكم ع�سكري،
و ُفر�ض عليهم نظام ت�صاريح ي�سيطر على
ويقيدها ،كما �أن النظام الع�سكري
تحركاتهم ّ
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اخترق معظم جوانب حياتهم :التعليم،
وال�صحة ،والثقافة ،وال�ش�ؤون االقت�صادية
(Jiryis 1976, pp. 9-74; Lustik 1980; Sa'di
 .)2014لكن من الوا�ضح �أن ال�سيطرة لم تكن
مطلقة بالكامل ،فمن خالل ثغراتها ،وجيوبها،
�ستبزغ الذات الفل�سطينية مع تطور �أحداث
الحكاية.
غير �أن هذا الإخ�ضاع لي�س هو ما يهمني
في هذه المرحلة ،و�إنما محاولة تجاهل العنف
الت�أ�سي�سي الذي �صاحب �إقامة الدولة وما
�أعقبها .ولهذا �س�أركز على الطريقة التي
�ساهمت بها الدولة ،عن ق�صد ،في بروز الذوات
الفل�سطينية ،من خالل جملة �أمور ،بينها منح
المواطنين الفل�سطينيين حق الت�صويت .فقد
�شارك الفل�سطينيون الذين ُ�سمح لهم
ونجوا من التعداد ال�سكاني الأول
بالت�صويتَ ،
( ،)Leibler and Breslau 2005في �أول
انتخابات عامة في �إ�سرائيل في �سنة ،1949
وتم انتخاب عدد من الفل�سطينيين ك�أع�ضاء
في �أول كني�ست (م ّناع � ،2016ص - 348
357؛  .)Gelber 2004, p. 219عالوة على هذا،
�س�أدر�س خطاب المحكمة العليا في �أوائل
الخم�سينيات ،ودورها في ت�صنيع الذوات –
المواطنين ،والق�ضية النموذجية التي
�س�أناق�شها هي ق�ضية الغاب�سية (الق�ضية رقم:
 .)HC 220/51 PD (5) 1480فهذه الق�ضية لم
تكن فريدة من نوعها ،و�إنما هي مثال يف�ضح
بنية الخطاب الثانوي وال�سيا�سي (Zreik
أبين فيما يلي.
 ،)2010مثلما �س� ّ
مقدمو
وقائع الق�ضية هي كالتاليّ :
االلتما�س هم �سكان قرية الغاب�سية في الجليل،
وكانوا قد ُطردوا من قريتهم خالل العمليات
الع�سكرية في ت�شرين الأول�/أكتوبر ،1949
و�أ�صبح معظمهم الجئين في لبنان .لكن عدداً

قلي ًال منهم ا�ستطاع تج ّنب هذا الم�صير ،فعاد
�إلى القرية لفترة ق�صيرة ،قبل �أن يتم طرده
مرة ثانية في �سنة  .1950وبعد الطرد الثاني،
عا�ش ه�ؤالء المطرودون في قرية مجاورة ،ثم
قاموا بعدة محاوالت �أُخرى للعودة �إلى
قريتهم ،لكن كان يتم طردهم في كل مرة.
وبعد نحو عام� ،أعلن القائد الع�سكري المنطقة
مقدمو االلتما�س
منطقة ع�سكرية مغلقة ،فرفع ّ
دعوى �أمام المحكمة الإ�سرائيلية العليا ،قالوا
فيها �إن الأمر الذي �أ�صدره القائد الع�سكري
باطل ،نظراً �إلى كونه لم ُين�شر في الجريدة
الر�سمية للدولة ،وهذا �شرط �أ�سا�سي لل�صالحية
القانونية .فدارت �أغلبية نقا�شات المحكمة
حول م�س�ألة وجود� ،أو عدم وجود� ،إلزام
قانوني للقائد الع�سكري/الدولة بن�شر الأمر
الع�سكري .وكان رد المحكمة بالإيجاب،
وبالتالي �أعلنت �أن الأمر الع�سكري باطل في
قرار �صدر في  30ت�شرين الثاني/نوفمبر
( 1951ي�شار �إليه فيما بعد بالقرار الأول).
يمكن القول �إنه ُ�سمح للملتم�سين وغيرهم
من �سكان القرية بالعودة �إليها ،لكن الأمور
ازدادت تعقيداً .فبعد �أ�سبوع من �صدور القرار
الأول� ،أ�صدر القائد الع�سكري �أمراً ع�سكري ًا
جديداً ،ون�شره ر�سمياً ،في  6كانون الأول/
دي�سمبر .وقد �أعلن الأمر الجديد �أن القرية
منطقة ع�سكرية مغلقة ،ومنع �أي �شخ�ص من
الدخول �إليها� ،أو الخروج منها (لكنه لم ين�ص
على ترحيل �أي من الموجودين فيها) .وخالل
ذلك الأ�سبوع كانت عودة القرويين �إلى قريتهم،
وال�سكن فيها ،قانونية وم�شروعة (�أُ�شير �إلى هذا
الأ�سبوع با�سم ''�أ�سبوع العدالة'') .وفع ًال ،عاد
عدد من الأ�شخا�ص خالل ''�أ�سبوع العدالة''
وا�ستقروا في القرية .وبعد ذلك� ،أ�صبحت العودة
�إلى القرية �أمراً غير قانوني مرة �أُخرى.

الذات ،واإلخضاع ،والذاتية واخلضوع

قدمت مجموعتان من ال�سكان التما�س ًا
ّ
جديداً �إلى المحكمة العليا (ي�شار �إليه فيما بعد
بالغاب�سية  ،)2وتحمل الق�ضية الرقم
( .)HC 288/51 and 33/52, PD (9) 689طالبت
المجموعة الأولى بالبقاء في القرية ،نظراً �إلى
�أن عودتهم �إليها تمت خالل �أ�سبوع العدالة.
وكانت المجموعة الثانية مكونة من
الأ�شخا�ص الذين لم يتمكنوا من العودة �إلى
القرية خالل �أ�سبوع العدالة ،وقد قال ه�ؤالء
عامين� ،إ ّال �إن
�أنهم كانوا يحاولون العودة منذ َ
الجي�ش منعهم� .إلى جانب ذلك ،وبما �أن الأمر
الع�سكري الأول كان باط ًال ،ونظراً �إلى �أن
محاوالتهم للعودة جرى �إحباطها ب�شكل غير
قانوني ،فبالتالي يجب التعامل معهم كما لو
�أنهم عادوا �إلى القرية؛ ويجب عدم ال�سماح
للقائد الع�سكري باال�ستفادة من �أفعاله غير
القانونية .لكن المحكمة رف�ضت حججهم هذه،
وخل�صت �إلى ما يلي:

ال �سبيل في ر�أينا �إلى �أن يبني الملتم�سون
حقهم في اال�ستقرار في قريتهم على
الأحداث التي وقعت قبل �صدور قرار
المحكمة في الق�ضية رقم  :51/220فقد
مر �أ�سبوع بعد �صدور هذا القرار ،قبل �أن
يتم ن�شره في الجريدة الر�سمية ،وخالل
هذا الأ�سبوع (من  30ت�شرين الثاني/
نوفمبر �إلى  6كانون الأول/دي�سمبر)،

كان القرويون �أحراراً في العودة �إلى
قريتهم ،وقد ا�ستفاد بع�ضهم من هذه
الحقيقة ،لكن البع�ض الآخر لم ي�ستفد
منها .وبما �أنه خالل تلك الأيام كان
لديهم حرية التنقل والت�صرف ،فال
يوجد �سبب للعودة �إلى الأحداث ال�سابقة،

كما لو �أنهم �أُجبروا على البقاء خارج
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القرية .وحتى لو كان الملتم�سون على
حق في �أن وقائع ق�صتهم �أجازت لهم
منذ البداية العودة �إلى قريتهم� ،إ ّال �إنهم
لم يتمكنوا من تحقيق هذا خالل ذلك
ومن لم يفعل ذلك منهم،
الأ�سبوعَ ،
يفقد حقه في العودة (الغاب�سية :2
�ص .)693
�أجرت المحكمة تحقيقات فردية �ضمن
المجموعة الأولى ،لتحدد بدقة َمن الذي عاد
ومتى ،وكتبت قرارها متعمقة ومتفح�صة
لتحركات كل فرد ك�أنه �سيد نف�سه وم�س�ؤول
عن قراراته وتحركاته وخياراته� ،أي ك�أنه ذات
م�ستقلة تملك �إرادتها ،م�س�ؤولة عن �أفعالها
لأنها تنبع من حرية العمل والحركة .وتعاملت
المحكمة مع هذه المعلومات كما لو كانت
�أدلة قانونية ،وتو�صلت �إلى ا�ستنتاج فحواه
�أنه بين � 35شخ�ص ًا ادعوا �أنهم عادوا ،لم ُيثبِت
ذلك �سوى ثالثة ،فتم ال�سماح لهم بالعودة.
الأمر الم�شترك بين كال القرارين هو محو
المحكمة لآثار العنف الت�أ�سي�سي ،وا�ستخدامها
لغة ال�شرعية والمعيارية لتناق�ش �سيادة
لمقدمي
القانون والحقوق القانونية ّ
االلتما�سات .وبالتالي� ،إذا كان القرويون قد
خ�سروا ،ف�إن ذلك يرجع �إلى �أنهم اختاروا
الت�صرف كما لو �أنهم يتنازلون عن حقوقهم.
لقد وقعوا في هذا الم�أزق نتيجة اختيارهم
وخطوا
الحر ،فهم َمن �أ ّلفوا حياتهم الخا�صةّ ،
�أقدارهم ب�أيديهم .لم يكونوا مقهورين ،و�إنما
كانوا ذوات ًا فاعلة تقرر ما ت�شاء ،وعليها
تحمل نتائج خياراتها و�أفعالها.
بالتالي ّ
بعد الهزيمة في الحرب ،والت�شتت الذي
�أعقبها ،وجد كثيرون من الفل�سطينيين �أنف�سهم
على الجانب الآخر من الحدود ،بعيداً عن
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وجراء ذلكُ ،عر�ضت
عائالتهم ومنازلهمّ .
لم
مئات الق�ضايا على المحكمة العليا ،ب�ش�أن ّ
المواطنة والإقامة،
�شمل العائالت ،وطلب
َ
وغيرها من الق�ضايا التي طالب فيها
الفل�سطينيون بحق البقاء داخل حدود دولة
�إ�سرائيل .ولم يكن في و�سع المحكمة رف�ض
تلك االلتما�سات �أو قبولها بالجملة ،لهذا
حاولت �إيجاد نظام معياري ،ال يقوم فقط
على القوة ،من �أجل معالجتها .ولتحقيق ذلك
كان يلزمها �أمران :و�ضع ت�صنيفات معيارية،
وت�شكيل ذات فل�سطينية قادرة على االختيار.
وبناء على هذين الأ�سا�سين �أ�صبح لدى
المحكمة القدرة على �أن تقرر وتبرر قرارها
لي�س ب�صفته تع�سفي ًا ،و�إنما باعتباره النتيجة
الحتمية للمنطق القانوني والمعياري الذي
�أ�س�سته.
والتمييز الرئي�سي الذي اعتمدته المحكمة،
خالل تلك الأعوام ،هو التمييز بين
الفل�سطينيين الذين غادروا البلد ''طواعية''،
و�أولئك الذين ''�أُجبروا على المغادرة'' .وفي هذا
الإطار ،يكون �أولئك الذين ''اختاروا'' المغادرة
قد اتخذوا ،بب�ساطة ،قرارهم ب�أ ّال يكونوا جزءاً
من دولة �إ�سرائيل .وهكذا ،وجد الفل�سطينيون
�أنف�سهم فج�أة ،وفق هذا المنطق ،م�ؤ ِّلفي
�أقدارهم ،والمحكمة لي�ست �سوى �أداة لتنفيذ
�إرادتهم.
وفي جميع الحاالت� ،سواء قبلت المحكمة
االلتما�س �أو رف�ضته ،ف�إنها اعتمدت التمييز
بين الذين غادروا طوع ًا ،و�أولئك الذين غادروا
مجبرين ،وق ّللت من �ش�أن الطابع التع�سفي
للعنف الذي �صاحب �إن�شاء دولة �إ�سرائيل،
لكنها في المقابل �أعطت ال�صدارة للغة
القانون/تحديد المعايير .وفي الوقت الذي
ق ّللت من دور �إ�سرائيل وجي�شها ،نجدها بالغت

�إلى �أق�صى حد في تقدير ذاتية الفل�سطيني.
وهكذا ،بعد تدمير المجتمع الفل�سطيني،
�أوجدت �إ�سرائيل عامة ،والنظام القانوني
قادرين على
خا�صة ،نظام ًا ق�ضائي ًا وخطاب ًا َ
ا�ستيعاب الذات الفل�سطينية المبتورة عن
�شعبها ،ومحو ق�صة ت�شريد الفل�سطينيين
المعقدة .لقد تحدثت �إ�سرائيل ب�أكثر من �صوت
واحد� :صوت القائد الع�سكري ،و�صوت
المحكمة العليا ،على الرغم من كونهما جزءاً
من م�شروع اال�ستيطان نف�سه .القائد الع�سكري
�ضرب ب�سيف القوة ،والمحكمة ب�سيف القانون
والعدالة.

� - 2إميان الفل�سطيني بنف�سه كذات

لقد حاول الفل�سطينيون تحييد هذا العنف
الت�أ�سي�سي ب�شتى الطرق ،وذلك من �أجل البقاء
في قيد الحياة ،كما حاولوا تكييف �أنف�سهم مع
النظام ال�سيا�سي والقانوني الإ�سرائيلي.
وبالكاد ي�ستطيع المرء �أن يجد �أثراً لمناق�شات
علنية جادة بين الفل�سطينيين في �إ�سرائيل
ب�ش�أن م�شاركتهم� ،أو عدم م�شاركتهم ،في
وتحولهم �إلى جزء
انتخابات الكني�ست الأولى،
ّ
من الدولة التي �أقيمت للتو على �أنقا�ض قراهم
ومدنهم .بدا الأمر كما لو �أن الطرفين
كليهما  -دولة �إ�سرائيل ،والمواطنين
الفل�سطينيين في �إ�سرائيل  -تو�صال �إلى اتفاق
لترك �أحداث النكبة جانب ًا� .أرادت �إ�سرائيل فعل
ذلك ب�شكل نهائي ،من �أجل تنظيف م�سرح
الجريمة ،ون�سيانها ،والت�صالح مع وجودها،
كما كانت را�ضية ن�سبي ًا عن تم ّكنها من طرد
الأغلبية العظمى من الفل�سطينيين ،بحيث لم
يبق �سوى عدد قليل منهم ،مع �أن محاوالت
َ
الترحيل ا�ستمرت طوال الخم�سينيات ،وبقي
�شبح الترحيل مخيم ًا على الأجواء والنف�سيات.
وبالن�سبة �إلى الفل�سطينيين الذين بقوا ،ف�إن
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بقاءهم بحد ذاته كان �شبه معجزة .نقول
''�شبه'' ل�سبب ب�سيط هو �أن بقاءهم على �أر�ضهم
في تلك المرحلة كان واقع ًا ه�ش ًا ،ولي�س �أمراً
منتهي ًا .وكان على ه�ؤالء الفل�سطينيين
''تعليق'' هزيمتهم ،كي ت�ستمر حياتهم
بديناميات تم التعبير عنها في العديد من
الأعمال الأدبية (حبيبي 1974؛ خوري
.)2016
ال عجب �إذاً �إن ر�أينا �أن بع�ض القادة
المواطنة ،في الأعوام
الفل�سطينيين تب ّنى لغة
َ
الأولى للدولة ،وا�ستخدمها للمطالبة
بالم�ساواة في الحقوق في دولة �إ�سرائيل
الجديدة ،كما لو �أنها دولته .لقد م ّكنتهم لغة
المواطنة من �أن يزاوجوا بين الهزيمة وبين
الفعل ال�سيا�سي المحدود .فعلى �سبيل المثال،
�ألقى توفيق طوبي ،ع�ضو الحزب ال�شيوعي
الإ�سرائيلي في الكني�ست ،خطاب ًا بمنا�سبة
الذكرى ال�سنوية الأولى لت�أ�سي�س دولة �إ�سرائيل
(بينما كان تهديد الترحيل ال يزال يحوم فوق
ر�ؤو�س الفل�سطينيين) ،قال فيه:

هناك �سبب وجيه لالفترا�ض� ...أن القوى
�ست�شجع الدول العربية على
الإمبريالية
ّ
خو�ض حرب جديدة [�ضد �إ�سرائيل] ،هي
الجولة الثانية .ثمة َمن ي�س�أل محق ًا ،ماذا
�سيكون موقف الأقلية العربية في دولة
�إ�سرائيل ،في مثل هذه الحالة؟ البع�ض
�سيتهمهم ب�أنهم طابور خام�س يجب
الق�ضاء عليه قبل اندالع هذه الحرب...
�إن القوى الديمقراطية العربية في دولة
�إ�سرائيل ،ترى في كل هجوم ،من جانب
الدول العربية الرجعية ،على ا�ستقالل
�إ�سرائيل تدخ ًال �إمبريالي ًا جديداً ،وهي
م�ستعدة للقتال والكفاح �ضده ،جنب ًا �إلى
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جنب مع الجماهير اليهودية ...وعلى
غرار جميع المواطنين الم�ستقيمين
في هذه الدولة ،ف�إننا �سنقاتل من �أجل
ا�ستقالل و�سيادة دولة �إ�سرائيل� .سنقاتل
من دون �أي تحفظات.
وفي خطاب �آخر في الكني�ست ،ادعى توفيق
طوبي �أن دولة �إ�سرائيل تميز �ضد مواطنيها
العرب ،حتى في م�س�ألة التجنيد في الجي�ش� ،إذ
�أغلقت الباب �أمام �أولئك ال�شباب العرب الذين
كانوا على ا�ستعداد للت�سجيل لالنخراط في
الجي�ش (.)Knesset Protocol 1950
لقد اعترف ال�شيوعيون الفل�سطينيون علن ًا
بحق �إ�سرائيل في الوجود ،وهي خطوة �أعقبت
دعمهم خطة التق�سيم التابعة للأمم المتحدة.
وتجدر الإ�شارة �إلى �أنهم كانوا� ،أي�ض ًا� ،أول َمن
ن�شر الخطاب ال�سيا�سي والقانوني ب�ش�أن
الحقوق والم�ساواة ،ا�ستناداً �إلى خطاب
المواطنة ،كما كانوا �أول َمن ا�ستخدم هذا
َ
الخطاب �ضد دولة �إ�سرائيل من �أجل تقديم
المطالب �إلى الدولة ،ون�شر لغة وخطاب
الحقوق والم�ساواة .ومع ذلك ،لم يتخذ جميع
الفل�سطينيين  -وال حتى ال�شيوعيين
الفل�سطينيين كلهم  -هذا النهج ،ولم
ي�ستخدموا هذه اللغة ،بل كانت اللغة والمطالب
متنوعة .وقد تم توثيق الدور الذي قام به
ال�شيوعيون ،خالل الأعوام الأولى ،في تنظيم
المجتمع الفل�سطيني ،ومحاربة النظام
الع�سكري (Cohen 2010, pp. 39-64; Kaufman
وميز البع�ض بين
ّ ،)1997; Robinson 2013
الخطاب ال�سيا�سي الر�سمي لل�شيوعين ،والذي
المواطنة،
ركز بالدرجة الأولى على خطاب
َ
وبين ما ورد في الإنتاج الثقافي (�شعر،
روايات� ،أدب) للك ّتاب ال�شيوعيين ،والذي
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اعتمد لغة ال�سكان الأ�صليين لمواجهة
ومعار�ضة الم�شروع اال�ستيطاني ال�صهيوني
(غانم  .)2009وعلى �سبيل المثال� ،أم�ضى �أحد
القادة ال�شيوعيين ب�ضعة �أ�شهر في ال�سجن،
لعدم احترامه العلم الإ�سرائيلي (''كول َهعام''
 .)1956وهكذا ،لم تكن دولة �إ�سرائيل وحدها
َمن تحدث ب�أكثر من �صوت في الوقت نف�سه،
بل فعل كذلك �أي�ض ًا الفل�سطينيون وال�شيوعيون.
لقد كان الخطاب الوطني والمدني حا�ضراً،
المواطنة كان هو المهيمن على
غير �أن خطاب
َ
ال�ساحة ،وذلك لأ�سباب وا�ضحة.
المواطنة الإ�سرائيلية
وهكذا ،ن�ش�أت
َ
للفل�سطينيين الذين قبلوا وجود الدولة ،مع
اعترا�ضهم على بع�ض جوانب طبيعتها
وم�ضمونها ،لكن يجدر الت�سا�ؤل عن معنى
المواطنة في هذا ال�سياق ،وماذا تعني
َ
الم�ساواة بين المهزوم والمنت�صر :بين �أهل
البلد الأ�صليين والمهاجرين الم�ستوطنين ،بين
ومن ي�صنع وطن ًا ،بين
َمن يخ�سر وطن ًا و�أه ًال َ
ومن يجمع �أهله و�شمله.
َمن يخ�سر �أهله و�شمله َ
�إنها حالة خالف ( )differendوفق تعبير
ليوتار (Lyotard 1989, p. xi; Zreik 2012, p.
)185؛ الحالة التي ال يوجد فيها ،غالب ًا� ،أي
�شي م�شترك ما بين المجموعتين المتنازعتين،
ويغيب فيها �أي قا�سم م�شترك من �ش�أنه �أن
ي�شكل �أ�سا�س ًا للحكم في نزاعاتهما .كما �أن
المجموعتين في الواقع تنكر �إحداهما الأُخرى،
والأمر لي�س مجرد وجود اختالف �أو عدم
م�ساواة� ،إذ من غير المجدي ،بل �إنه مثير
لل�شفقة� ،أن تطلب الم�ساواة ،وتتوقع الح�صول
عليها من الكيان الذي �أ�س�س نف�سه على
�أنقا�ض وطنك .ومع ذلك ،يمكن القول �إن هذا
هو الخيار الوحيد الذي ُترك متاح ًا
للفل�سطينيين في �إ�سرائيل ،ولم تج�سد �أي

جماعة هذا النهج ب�شكل �أكثر و�ضوح ًا من
م�شوه
الحزب ال�شيوعي الذي ت�شبث بمفهوم ّ
للمواطنة .وكان هذا المفهوم واهي ًا
ومعطل
َ
ومجوف ًا �إلى حد كبير� ،إ ّال �إن ال�شيوعيين لم
يهتموا لذلك ،وقرروا �أن ي�سكنوا هذا الف�ضاء
المفاهيمي ،ويجعلوه حجر الزاوية في
ن�ضالهم ،والحق ًا في ن�ضال جميع المواطنين
الفل�سطينيين في �إ�سرائيل تقريب ًا .وهكذا ،من
بين حطام الهزيمةُ ،ولد مواطن.
ببطء ،لكن بثبات� ،أ�صبح المواطنون
الفل�سطينيون �أكثر و�ضوح ًا وتنظيم ًا ،وكانت
�أواخر �ستينيات القرن الما�ضي حا�سمة في
هذا ال�صدد� :أو ًال ،بد�أ التخفيف البطيء للنظام
الع�سكري المفرو�ض على الفل�سطينيين في
�إ�سرائيل (الذي لم ينت ِه بب�ساطة في يوم واحد،
و�إنما كان م�ساراً طوي ًال امتد حتى �آخر
ال�سبعينيات) ،الأمر الذي �سمح للفل�سطينيين
ب�أن ي�صبحوا �أكثر اندماج ًا في المجتمع
الإ�سرائيلي ب�صورة عامة ،و�إن كان على
المواطنة
الهام�ش ،و�أعطى معنى ما لمفهوم
َ
الإ�سرائيلية ( .)Degani 2015, p. 98ثاني ًا،
احتلت �إ�سرائيل ما تب ّقى من فل�سطين خالل
حرب �سنة  ،1967و�صار من الوا�ضح للجميع
�أن �إ�سرائيل ُوجدت لتبقى ،وما كان ُينظر �إليه
على �أنه حدود الهدنة� ،أ�صبح ُيعرف با�سم
الخط الأخ�ضر ،وتم االعتراف به كحدود
�سيا�سية .حق ًاُ ،ولدت �إ�سرائيل ككيان �سيا�سي
في �سنة  ،1967ولم يكن قرار الأمم المتحدة
رقم  ،242وكذلك القرار رقم � ،338إ ّال دلي ًال
على المنطق الجديد من خالل حظر اال�ستيالء
على الأرا�ضي بالقوة ،فقط في المناطق
المحتلة �سنة  ،1967اع ُترف ب�إ�سرائيل داخل
حدود �سنة  1949كحقيقة .عالوة على ذلك،
�أ�صبح لحقوق المواطنين الفل�سطينيين في
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�إ�سرائيل معنى �أكبر ن�سبي ًا ،على عك�س
المجموعة الجديدة من الفل�سطينيين الذين
يعي�شون تحت االحتالل ،والذين ُحرموا من
الحقوق الأ�سا�سية ،بما في ذلك الحق في
الت�صويت بدءاً من �سنة  .1967و�أخيراً� ،ساعد
تجدد التفاعل بين الفل�سطينيين في �إ�سرائيل،
و�إخوتهم في ال�ضفة الغربية ،على توحيد
�أجزاء كبيرة من الأمة مرة �أُخرى ،وتعزيز
الهوية الفل�سطينية والعربية ،و�ساهم في
�صعود منظمة التحرير الفل�سطينية خالل
ال�ستينيات.
هذه العوامل مجتمعة �أدت �إلى �صعود
الخطاب المدني ،والخطاب الوطني للـهوية،
في الوقت نف�سه ،ومن جانب ال�شعب نف�سه.
و�شهدت ال�سبعينيات خطاب ًا وطني ًا �أكثر ثقة،
قاده ال�شيوعيون �أنف�سهم ،وبلغ ذروته في
احتجاجات يوم الأر�ض في �سنة  .1976بل
بد�أت اللغة بالتحول ،و�صار التركيز على
زخم ًا .وفي هذا ال�صدد،
الهوية الوطنية �أكثر َ
مزمع ًا عقده للعرب في
ُي ّ
عد الم�ؤتمر الذي كان َ
�إ�سرائيل ،والذي تم حظره في �سنة ،1980
عالمة فارقة في تاريخ الأقلية الفل�سطينية،
وتنظيمها الذاتي على �أ�سا�س وطني (لجنة
الكفاح 1981؛ مت�سبين  .)1980وقد بد�أت
خالل تلك الفترة مجموعات �سيا�سية �أُخرى
بالتناف�س مع ال�شيوعيين على تمثيل
الفل�سطينيين داخل �إ�سرائيل� ،أولها الحركة
التي ُعرفت با�سم ''الأر�ض'' ،والتي تعتبر
نف�سها جزءاً من الحركة القومية العربية
الأو�سع (قهوجي  .)1978وقد حاولت
''الأر�ض'' خو�ض انتخابات الكني�ست في �سنة
 ،1965لكن تم ا�ستبعادها (.)Harris 2004
وفي الثمانينيات ،و�أوائل الت�سعينيات،
خا�ضت الحركة التقدمية التي ت�أثرت بحركة
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''الأر�ض'' ،انتخابات الكني�ست ،قبل �أن تختفي
ويتم دمجها في حزب التجمع الوطني
الديمقراطي (.)Ghanem 2001, pp. 158–171
المجموعة الأُخرى التي ت�أثرت بحركة
''الأر�ض'' هي حركة ''�أبناء البلد'' التي ت�أ�س�ست
في �أواخر ال�ستينيات و�أوائل ال�سبعينيات ،وقد
ظلت تلك الحركة لأعوام ملتزمة بمقاطعة
انتخابات الكني�ست ،حتى منت�صف
الت�سعينيات حين ان�ضم بع�ض �أع�ضائها �إلى
حزب التجمع ،ور�شحوا �أنف�سهم لالنتخابات.
� ّأما الحركة الإ�سالمية التي ت�أ�س�ست في
�سنة  1971على يد ال�شيخ عبد اللـه نمر
دروي�ش ،فانق�سمت في �سنة  ،1996بعد توقيع
�إ�سرائيل ومنظمة التحرير الفل�سطينية اتفاق
�أو�سلو في �سنة  ،1993وبعد االعتراف
المتبادل� ،إلى فرعين� :شمالي وجنوبي .وقد
�أعلن الفرع الجنوبي عزمه على الم�شاركة في
انتخابات تلك ال�سنة (;Aburaiya 2004
 ،)Ghanem and Mustafa 2014في حين بقي
الفرع ال�شمالي خارج الكني�ست ،قبل �أن يتم
حظره في �سنة .)Nasasra 2018( 2015
وخالل الت�سعينيات ،رفع حزب التجمع -
بقيادة ع�ضو الكني�ست عزمي ب�شارة � -شعار
كتحد لطبيعة دولة
''دولة لجميع مواطنيها''،
ٍّ
�إ�سرائيل كدولة قومية يهودية خال�صة .وفي
الوقت نف�سه ،بد�أ هذا الحزب بالمطالبة
باال�ستقالل الثقافي ،وبالتالي � َأخذ خطاب
الهوية �إلى �أق�صى الحدود ،كما ا�ستثمر
م�صطلح الم�ساواة بمعنى جديد ،عبر بلورة
المواطنة من داخله� ،إذ ا�ستخدم خطاب
خطاب
َ
المواطنة ،والحقوق الليبرالية ،لتحدي هيكل
َ
الدولة الإ�سرائيلية كدولة ا�ستيطانية ت�سعى
لل�سيطرة على المواطنين الفل�سطينيين بنيوي ًا
(.)Jamal 2006; Zreik, Part II, Fall 2003
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بلغت هذه الجهود ذروتها في �أعوام
الألفين ،عندما �صدر ما ُعرف با�سم ''وثائق
الر�ؤية الم�ستقبلية'' (Ghanem and Mustafa
،)2009; Ozacky-Lazar and Kabha 2008
جانبي الوجود
والتي تجمع ما بين
َ
الفل�سطيني في �إ�سرائيل المنف�ص َلين ،وهما
والمواطنة ،والوطن والدولة .واعتبر
الهوية
َ
وا�ضعو هذه الوثائق �أن �إ�سرائيل قامت على
م�شروع ا�ستيطاني ا�ستعماري ،ومع ذلك
اعترفوا بحق ال�شعب الإ�سرائيلي  -اليهودي
في تقرير م�صيره في فل�سطين ،بينما طالبوا
بما يمكن �أن يعتبره البع�ض دولة ثنائية
القومية (لكن ''وثائق الر�ؤية'' لم تطلب ذلك)
المواطنة المت�ساوية
تقوم على �أ�سا�س
َ
(Adalah 2007; Jabareen 2007; Mada
.)al-Carmel 2007; Rinawie-Zoabi 2006

 - IIالق�صة املقابِلة :من منظمة
التحرير الفل�سطينية �إىل ال�سلطة
الفل�سطينية
الجانب الثاني لهذه الق�صة هو �صعود
منظمة التحرير الفل�سطينية و�سقوطها،
وتحولها من حركة تحررية ت�أ�س�ست من �أجل
معار�ضة وجود دولة �إ�سرائيل ،وتحرير
فل�سطين من الدولة ال�صهيونية� ،إلى منظمة
ت�سعى لمحاكاة الدولة اليهودية ،عن طريق
�إقامة دولة وطنية فل�سطينية تعي�ش جنب ًا �إلى
جنب مع �إ�سرائيل ،ومنف�صلة عنها� .إنها ق�صة
ت�أ�سي�س منظمة التحرير الفل�سطينية لل�سلطة
الفل�سطينية ،بحكم الواقع ،ككيان غير منف�صل
عن �إ�سرائيل ،بل �إنه ''داخل'' �إ�سرائيل �إلى حد
ما ،وفي خدمتها و�إن كان ب�شكل غير مبا�شر.
و�إذا كان الجانب الأول للق�صة يحكي ق�صة

التحول من التواط�ؤ �إلى المقاومة ،ف�إن الجزء
الثاني هو التحول من المقاومة �إلى التواط�ؤ.
لكن كما �س ُتظهر الق�صة ،ف�إن بذور المقاومة
كانت موجودة فع ًال ،حتى عندما كان التواط�ؤ
على ال�سطح ،وكانت بذور التواط�ؤ موجودة،
حتى عندما لم يظهر على ال�سطح �سوى
المقاومة.

 - 1من الجئني �إىل منظمة التحرير
الفل�سطينية

ت�أ�س�ست حركة ''فتح'' ،وهي الف�صيل
الرئي�سي داخل منظمة التحرير الفل�سطينية،
خالل ال�ستينيات ،وكان الدافع الرئي�سي �إلى
ت�أ�سي�سها هو ال�شعور بخيبة الأمل لدى جيل
جديد من الفل�سطينيين الذين كانوا نا�شطين
لبع�ض الوقت في �صفوف الإخوان الم�سلمين
في م�صر ،والأحزاب القومية العربية� ،سواء في
تبين مع
ن�سختها النا�صرية �أو البعثية .فقد ّ
مرور الوقت �أنه ،وعلى الرغم من كثرة
ال�شعارات الملتهبة والملأى بالعواطف ،لم
يكن لدى م�صر� ،أو �سورية� ،أي خطط جدية
لمهاجمة �إ�سرائيل من �أجل تحرير فل�سطين
( .)Baumgarten 2005, p. 30والأمر نف�سه
ينطبق على الإخوان الم�سلمين :لم تكن
فل�سطين على ر�أ�س جدول �أعمالهم ،و�إنما
�أعطوا الأولوية لمهمة �أ�س َلمة المجتمع،
والثقافة ،قبل ال�شروع في تحرير فل�سطين.
وفي هذا ال�سياق ،اجتمع لدى ''فتح''
مو�ضوعان �أ�سا�سيان :الأول هو الوطنية
الفل�سطينية التي كانت م�ستقلة �إلى حد كبير
عن �أي حركة عامة� ،أكانت قومية �أم �إ�سالمية
�أم مارك�سية ،مع تركيز ''فتح'' على ق�ضية
فل�سطين في حد ذاتهاّ � .أما المو�ضوع الثاني
فكان ن�ضال ''فتح'' الم�سلح ،وت�شديدها على
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البندقية كرمز لها ،وحر�صها على �صورة
الفدائي المنا�ضل من �أجل الحرية ،والذي
ي�ضحي بحياته من �أجل الكفاح �ضد الكيان
ّ
ال�صهيوني.
ت�أ�س�ست منظمة التحرير الفل�سطينية ر�سمي ًا
في �سنة  ،1964من طرف الجامعة العربية،
كدمية تقريب ًا ،بيد النظام الم�صري ،لكنها
�سرعان ما �أ�صبحت تحت �سيطرة ''فتح'' التي
ان�ضم �إليها فيما بعد الجبهة ال�شعبية لتحرير
فل�سطين برئا�سة جورج حب�ش ،والجبهة
الديمقراطية لتحرير فل�سطين برئا�سة نايف
حواتمة ( .)Hamid 1975وقد عك�ست هاتان
الأخيرتان القوة المتزايدة للت�أثيرات الي�سارية
والمارك�سية في حركات التحرير طوال
ال�ستينيات.
إلي هنا ،هو
والأمر الأكثر �أهمية بالن�سبة � ّ
تحول خطاب منظمة التحرير الفل�سطينية بين
ال�ستينيات والثمانينيات ،من خطاب يركز
على الرغبة في �أن تحل محل �إ�سرائيل ،و�أن
ت�ستوعب اليهود الإ�سرائيليين داخل دولة
فل�سطينية تقوم على كامل فل�سطين التاريخية،
�إلى خطاب يركز على هدف �إقامة دولة
فل�سطينية ،تعي�ش جنب ًا �إلى جنب مع �إ�سرائيل.
وكان ميثاق منظمة التحرير ل�سنة 1964
بالكاد قد ذكر الإ�سرائيليين اليهود ،لكن تم
تعديله �أواخر ال�ستينيات ،ليدمجهم في الدولة
المحررة والمن�شودة ،لكن من
الفل�سطينية
َّ
دون االعتراف بهم ك�أمة ت�ستحق حكم ًا ذاتي ًا
جماعي ًا� ،أو تتمتع بحقوق وطنية
(Farsakh 2011, p. 57; Ghanim 2016, p.
.)342; Zreik 2011
ومثلما الحظ العديد من المعلقين ،فقد
حدث تحول كبير في ال�سبعينيات ،بعد هزيمة
منظمة التحرير الفل�سطينية في الأردن ،وحرب
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ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،1973التي انتهت بقمة
الرباط في �سنة  .1974ومن المفارقات �أن
هزيمة حرب � 1967أدت �إلى اندالع حرب
ت�شرين الأول�/أكتوبر .وبينما ينظر البع�ض في
العالم العربي �إلى هذه الحرب كانت�صار،
ف�إنها ،واقع ًا ،قادت �إلى اال�ست�سالم ،وبالتحديد
�إلى توقيع اتفاقية كامب ديفيد ما بين م�صر
و�إ�سرائيل في �سنة  .1978بيد �أن الرياح التي
دفعت هذه القوى نحو كامب ديفيد ،بد�أت تهب
فع ًال في الأيام الأولى من �سنة  ،1974عندما
حظيت منظمة التحرير الفل�سطينية ،في
الرباط ،باالعتراف بها كممثل �شرعي وحيد
لل�شعب الفل�سطيني (المولود كذات �سيا�سية)،
وقبلت ،في الوقت نف�سه ،فكرة قيام دولة
فل�سطينية على �أي جزء يمكن تحريره من
فل�سطين :بعبارة �أُخرى ،دولة فل�سطينية تعي�ش
جنب ًا �إلى جنب مع �إ�سرائيل (Ajami 1982, p.
 .)8; Taylor 1982, p. 77كانت تلك �أف�ضل
�أعوام منظمة التحرير الفل�سطينية ،فقد اكت�سبت
تتوج بخطاب يا�سر
اعتراف ًا عربي ًا وعالمي ًاّ ،
عرفات في الأمم المتحدة في �سنة .1974
�إن اندالع االنتفا�ضة الفل�سطينية الأولى
في �سنة  ،1987في الأرا�ضي المحتلة ،في
�أعقاب الحرب اللبنانية ،وطرد منظمة التحرير
الفل�سطينية من لبنان ،ي�شير �إلى حدوث تحول
�آخر في ال�سيا�سة الفل�سطينية ،وفي جغرافيا
ال�صراع .فقد انتقل ال�صراع من الخارج ،من
الأرا�ضي الواقعة خارج �سيطرة �إ�سرائيل� ،إلى
الأرا�ضي الفل�سطينية المحتلة� ،أي �إلى �إ�سرائيل
ما بعد �سنة  ،1967و�أ�صبحت الدولة
الفل�سطينية الم�ستقبلية  -الأرا�ضي المحتلة -
الموقع الرئي�سي لمقاومة االحتالل .لقد تغير
ال�صراع من �صراع �ضد �إ�سرائيل� ،إلى �صراع
''داخل'' �إ�سرائيل ''الكبرى'' التي ت�شمل ال�ضفة
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الغربية وغزة ،و�أ�صبح �صراع ًا �ضد االحتالل
�أو ًال ،وقبل �أي �شيء.

 - 2من منظمة التحرير الفل�سطينية
�إىل ال�سلطة الفل�سطينية

دلت عملية �أو�سلو ،و�إن�شاء ال�سلطة
الفل�سطينية الحق ًا على حدوث هذا التحول .فقد
�أ�صبحت الق�ضية الفل�سطينية ق�ضية ''داخلية''،
واندمجت منظمة التحرير ببطء ،لكن باطراد،
مع ال�سلطة الفل�سطينية ،على الرغم من كونهما
ر�سمي ًا هيئتين منف�صلتين ،لكن مثلما نعلم،
ف�إن عرفات كان رئي�س ًا لكلتيهما مع ًا ،وكذلك
الأمر بالن�سبة �إلى خ َلفه �أبو مازن .غير �أن
الأمر الأكثر �أهمية ،كان االنتقال من
المعار�ضة �إلى التن�سيق الذي �أ�صبح ،في نظر
البع�ض ،بمثابة التعاون .ولم تعد المنظمة
بما�ض ثوري مجيد يم ّكنها
�سوى هيئة تتمتع
ٍ
من ال�سماح لنف�سها بتقديم تنازالت كبيرة.
هذه التنازالت ،والطريقة التي نجحت فيها
�إ�سرائيل في ت�صوير منظمة التحرير كر�أ�س
مال رمزي للمقاومة ،من �أجل �أن ت�صل �إلى
غاياتها الخا�صة ،تنقالني �إلى التالي:
�أحد التنازالت الرئي�سية التي قدمتها
منظمة التحرير الفل�سطينية يتعلق بالم�ساومة
على الما�ضي ،وقد تم ذلك عبر قيامها بثالث
مبادرات رئي�سية :االعتراف ب�إ�سرائيل ،ونبذ
الإرهاب ،وتعديل الميثاق الوطني الفل�سطيني.
ِ
مجتمعة بمثابة �إعادة
عد هذه المبادرات
و ُت ّ
كتابة للتاريخ ،ال يمكن لأحد �أن ي�سمح لنف�سه
بالقيام بها �إ ّال �إذا كان هو الكيان ذاته الذي
�أدى دوراً �أ�سا�سي ًا في �صنع هذا التاريخ.
المتبادلة ما بين منظمة
وكانت الر�سائل
َ
التحرير الفل�سطينية ،والحكومة الإ�سرائيلية،
الأ�سا�س الذي قاد �إلى عملية �أو�سلو .وقد �أ�ضفت

تلك الر�سائل مظهراً مخادع ًا من التكاف�ؤ بين
الطرفين ،مع �أنه لم يكن ثمة تكاف�ؤ على نحو
قاطع .فقد اعترفت المنظمة بحق �إ�سرائيل في
الوجود ،من دون التطرق �إلى حدودها ،في
حين �أن �إ�سرائيل ،في المقابل ،بالكاد اعترفت
بالمنظمة كممثل لل�شعب الفل�سطيني  -مع �أنه
مت�ضمنين
لم يكن الفل�سطينيون في �إ�سرائيل
َّ
في هذا التمثيل (.)ECF 1993
ومن الأهمية بمكان هنا االنتباه �إلى
طبيعة التمثيل الذي جرى االعتراف به :فقد
اعترفت �إ�سرائيل بالطابع التمثيلي لمنظمة
التحرير الفل�سطينية التي اعترفت ب�إ�سرائيل،
كما حر�صت �إ�سرائيل باعترافها بذلك الطابع،
على �أن يكون هذا التمثيل وا�سع النطاق،
و�شام ًال قدر الإمكان ،لأنه ال معنى العتراف
المنظمة ب�إ�سرائيل �إذا لم تمثل منظمة التحرير
الفل�سطينية ال�شعب الفل�سطيني فع ًال .ف�إ�سرائيل
لم تكن مهتمة بالح�صول على االعتراف بها
من منظمة هام�شية ،و�إنما من هيئة تمثيلية
حق ًا ،ذات ر�أ�س مال ثوري رمزي (Zreik, Part
 ،)I, Summer 2003, p. 41وقد ا�ستخدمت
�إ�سرائيل رمزية منظمة التحرير من �أجل
الح�صول على اعتراف كامل بوجودها.
المحتوى الرئي�سي الآخر في تلك
المرا�سالت هو �إقرار منظمة التحرير بالتخلي
عن الإرهاب (ولي�س مجرد �إدانته) .فقد ج ّندت
�إ�سرائيل منظمة التحرير الفل�سطينية ،با�سمها
لت�سمي
المقد�س ،و�سمعتها كحركة ثوريةّ ،
ن�ضالها ''�إرهاب ًا'' .وهكذا و�سمت منظمة
التحرير الفل�سطينية مقاومتها و�أعمالها
وممار�ساتها الثورية وتاريخها �أي�ض ًا ،با�سم
''الإرهاب'' (.)Birzeit University 1993
و�أخيراً ،وفي خ�ضم ت�أطير و�إعادة ت�سمية
الما�ضي ،كان على منظمة التحرير الفل�سطينية
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تعدل ميثاقها وفق ًا لذلك ،من �أجل �إبطال
�أن ّ
جميع البنود التي تتعار�ض مع وجود دولة
�إ�سرائيل ( .)Fanack 1996ومع ذلك ،ف�إن تعديل
ميثاق منظمة التحرير  -وهو وثيقة
تاريخية  -لم يقابله �أي تعديل من جانب
�إ�سرائيل على خرائطها� ،أو �أي اعتراف منها
بدولة فل�سطينية م�ستقبلية في الأرا�ضي
المحتلة .وهكذا ،يكون الفل�سطينيون قد
ح�صروا طموحهم في الأرا�ضي المحتلة منذ
�سنة  ،1967وق�صروا �أدواتهم على
المفاو�ضات ،وذلك بعدما �أعلنوا �أن ن�ضالهم
ال�سابق كان ''�إرهاب ًا'' .وكان ما ح�صلت عليه
منظمة التحرير ،في مقابل هذا التنازل ،هو
المفاو�ضات .وبينما ان�سحبت �إ�سرائيل من
مراكز المدن الفل�سطينية ،و�أعاد جي�شها
االنت�شار في ال�ضواحي ،كان المك�سب الرئي�سي
الذي حققته منظمة التحرير هو تح�سين
مكانتها على الم�ستوى الدولي ،الأمر الذي
منحها بدوره القدرة على التفاو�ض مع
�إ�سرائيل والواليات المتحدة .غير �أن تح�سين
هذه المكانة كان م�شروط ًا بتغيير وظيفتها
ودورها.
وهكذا ،وجدت ال�سلطة الفل�سطينية – الهيئة
التي ورثت منظمة التحرير الفل�سطينية ،وح ّلت
محلها – نف�سها واقعة في الفخ� ،إذ �إنها كانت
م�ضطرة �إلى تقديم اعتذار م�ستمر لإ�سرائيل،
وكان عليها �أن تثبت طوال الوقت التزامها
ب�إطار �أو�سلو ،ولهذا الغر�ض و ّقعت العديد من
بروتوكوالت التن�سيق مع الجي�ش الإ�سرائيلي،
�أي مع �سلطة االحتالل .وبالتالي ،تم اختيار
ال�سلطة الفل�سطينية كمقاول فرعي يعمل من
�أجل �أمن االحتالل ،و�إ�سرائيل عامة (Dana and
 .)Amrov and Tartir 2017كما وجدت ال�سلطة
نف�سها تالحق الفل�سطينيين لقيامهم ب�أعمال
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مقاومة �ضد االحتالل ،وت�ضطلع بدور الجنود
الإ�سرائيليين .وبهذا ،لم تعد ال�سلطة الفل�سطينية
 التي علقت في فخ �صنعته بنف�سها  -حركةثورية ،كما �أنها لم تنجح في الو�صول �إلى
مرتبة دولة ذات �سيادة .فهي لم ت�ستطع
العودة �إلى منطق الثورة ،ولم يكن في قدرتها
التحرك نحو بناء الدولة ،واقت�صر دورها على
حفظ ال�سالم؛ بيد �أن حفظ ال�سالم في حالة
احتالل طويل الأمد وم�ستمر ،يعادل الإبقاء
على الو�ضع الراهن� ،أي مقاومة المقاومة
نف�سها� .إنها ثورة اختارت االنتحار،
وا�ستخدمت ر�أ�س مالها الرمزي �ضد م�شروعها
الوطني.
ومن المفارقات التاريخية ،فع ًال� ،أن يكون
م�صدر كثير من االنتقادات الموجهة �إلى اتفاق
�أو�سلو هو الفل�سطينيين داخل �إ�سرائيل ،ف�ض ًال
عن �أولئك في مخيمات اللجوء والمنافي .ففي
حين يخ�ضع الفل�سطينيون في الأرا�ضي
المحتلة لقيود العي�ش على خلفية توازن القوى
بين الدول والجيو�ش (كما لو كانت ال�سلطة
الفل�سطينية دولة) ،من دون خ�ضوعهم لنظام
معياري/قانوني (با�ستثناء قوانين الحرب)،
نجد �أن عالقات الفل�سطينيين في �إ�سرائيل مع
الحكومة الإ�سرائيلية ت�ستند ب�شكل �أ�سا�سي –
على الرغم من �أنه غير ح�صري طبع ًا � -إلى
المواطنة الذي ي�ضع حدوداً الختالل
خطاب
َ
التوازن في القوة ما بين الطرفين :المواطنين
والدولة .ومع �أن خطاب المواطنة ظل �ضمن
النظام المعياري الوهمي نف�سه ،الذي تم
تطبيقه في �أوائل الخم�سينيات ،لكن يبدو �أنه
منح المواطنين الفل�سطينيين في �إ�سرائيل حداً
معين ًا من �إمكان النقد .وهذه الم�ساحة

�سمحت لهم بتوجيه النقد �إلى �أو�سلو منذ
البداية لي�س لأنهم �أكثر وطنية �أو ذكاء من
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غيرهم ،و�إنما لأنهم يخ�ضعون لنوع �آخر
من موازين القوى مع �إ�سرائيل المحتلة،
ومع ال�سلطة الفل�سطينية في الوقت نف�سه.

� - IIIأفكار ب�ش�أن املقاومة،
والتواط�ؤ ،واخلطاب
ي�شكل مفهوم اال�ستجواب عند �ألتو�سير
نقطة في غاية الأهمية في هذا النقا�ش� ،إذ
يعطي مفهوم الذات معنى مزدوج ًا .فهناك
ذات تت�صرف في هذا العالم – بد ًال من كونها
مجرد كائن �سلبي  -كذات حرة قادرة على
م�ستجوبة.
االختيار ،وهناك ذات خا�ضعة� ،أو
َ
يقول �ألتو�سير:

يكمن غمو�ض هذا الت�أثير ب�أكمله في
اللحظتين الأولى والثانية من النظام
الرباعي الذي ناق�ش ُته للتو� ،أو� ،إن كنت
تف�ضل ،في التبا�س م�صطلح الذات .في
ّ
اال�ستخدام العادي للم�صطلح ،الذات
تعني )1( :ذاتية حرة ،ومركزاً للمبادرة،
وكيان ًا يقوم بعمل وهو م�س�ؤول عن
ت�صرفه؛ ( )2كيان ًا خا�ضع ًا ،يخ�ضع
ل�سلطة �أعلى ،وبالتالي يتم تجريده
من كل حرية ،با�ستثناء حرية قبول
خ�ضوعه (.)Althusser 2014, p. 269
وهكذا ،تفكر النف�س الخا�ضعة في نف�سها ،من
خالل الأيديولوجيا ،كذات وم�سبب ،معتبرة
جراء هذه الذاتية
نف�سها �سيدة لذاتها ،وتعاني ّ
في لحظة اال�ستجواب .وال ب�أ�س هنا من
تو�ضيح ال�سياق العام لمقوالت �ألتو�سير
والفكرة الكامنة وراءها .فقد حاول �ألتو�سير
�إنقاذ المارك�سية من جوانبها غير العلمية،

ومن �ضمن ذلك اعتقد �أن على المارك�سية
والمادية التاريخية �أن تتحررا من الفكرة
المثالية ب�ش�أن وجود «الذات» ودورها في
التاريخ ،لأن التاريخ يم�ضي قدم ًا وي�سير بناء
على قوانين ،ال على رغبة الذوات الفاعلة فيه.
واعتبر �ألتو�سير �أن فكرة الذات هذه
( )subjectتبرز في �إطار ما ي�سميه الآلة
الأيديولوجية للدولة ،فتقوم الدولة بت�سخير
الذات وت�ستخدمها في �إعادة �إنتاج عالقات
ال�سيطرة والإخ�ضاع والهيمنة .وكي ي�سيطر
النظام الر�أ�سمالي على المجتمع و�أفراده ،ف�إن
عليه �أن ُيقنع الذوات الخا�ضعة له ب�أنه لي�س
مفرو�ض ًا عليها ق�سراً ،بحيث يقتنع هذا الفرد
المواطن الخا�ضع ب�أنه �سيد نف�سه ،و�أنه يختار
المنظومة الفكرية والمادية التي يعي�ش
بموجبها ،الأمر الذي ي�ضمن نوع ًا من الإيمان
ب�أ�س�س النظام ومبادئه ،وهكذا تتوهم الذات
الخا�ضعة ب�أنها ذات حرة .ويجري التعبير عن
الذات الخا�ضعة والذات الفاعلة بالم�صطلح
نف�سه ( ،)subjectوهذا الغمو�ض في الم�صطلح
ومعناه التناق�ضي هو الذي يتيح للعبودية
والخ�ضوع �أن يبدوا ك�أنهما ذاتية فاعلة
وم�ساهمة وحرة .ومن الوا�ضح هنا �أن �ألتو�سير
مدين لغرام�شي ب�أفكاره ،كما يبدو وا�ضح ًا
ت�أثير �ألتو�سير في �أفكار فوكو الحق ًا .وت�أخذ
وتعممها
فت�سي�سها
جوديث بتلر ر�ؤى �ألتو�سير،
ّ
ّ
في الوقت نف�سه ،وت�ش ّكك في ذاتية وا�ستقاللية
المجردة ،قائلة:
هذه الـ ''�أنا''
َّ

ال يوجد ''�أنا'' كامنة وراء الخطاب تن ّفذ
�إرادتها من خالله ،بل على العك�س،
ت�أتي ''الأنا'' �إلى حيز الوجود من خالل
ا�ستدعائها وت�سميتها وا�ستجوابها...
وفي الواقع� ،أ�ستطيع فقط قول ''�أنا'' �إلى
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الحد الذي تمت مخاطبتي به لأول مرة...
التمييز ال ُيمنح �إلى الذات ،و�إنما هو َمن
ي�ش ّكلها (.)Butler 1993, pp. 225-26
وبد ًال من هذا ،ي�شكك روالن بارت في هذه
الذاتية ،وذلك عبر ربط الذات بخطاب عام ،ال
ربطها بجهاز �أيديولوجي للدولة ،معتبراً �أن
''الذات ال ت�سبق اللغة؛ الذات ت�صبح ذات ًا بقدر
ما تتحدث؛ باخت�صار ،لي�س هناك 'ذات'
(وبالتالي ال توجد 'ذاتية') ،و�إنما يوجد
متحدثون فقط'' (� .)Barthes 1989, p. 166إن
الخطاب والأيديولوجيا واللغة لي�ست ''�أ�شياء''
في العالم المنف�صل تمام ًا عن ''الذات'' التي
''تن�شرهم'' :فنحن ال ''نمتلك'' اللغة بالطريقة
نف�سها التي نمتلك فيها ال�سيارات (لأننا
بعالقتنا ب�سياراتنا ن�ستطيع �أن نت�أمل
ونمار�س ذاتنا من دون عالقة الملكية
بال�سيارة) ،بل على العك�س ،نحن نتاج اللغة
وال�سلطة والخطاب� .إنهم ''يمتلكوننا'' مثلما
''نمتلكهم'' ،والذات ال تملك اللغة بقدر ما تملك
اللغة الذات ،والذات ت�ستخدم اللغة بقدر ما
�ست�ستخدم اللغة الذوات.
يجد المرء مفهوم ًا مماث ًال لهذا في معالجة
فوكو المبكرة لمو�ضوع القوة .فمثلما �أنه ال
يوجد �أحد خارج الأيديولوجيا ،لدى �ألتو�سير،
وال �شي خارج الخطاب ،لدى بتلر ،وال �شيء
خارج اللغة ،لدى بارت ،يبدو �أن فوكو يجادل
ب�أنه ال يوجد �شيء خارج القوة ،الأمر الذي
ربما ي�صل �إلى حد القول ب�أنه ال يوجد �إمكان
للمقاومة .يقول فوكو �إن ''المقاومة لي�ست �أبداً
في موقع خارجي بالن�سبة �إلى القوة'' ،و�أنه ''ال
يوجد مكان واحد للرف�ض الكبير ،روح التمرد،
مركز جميع �أنواع الع�صيان'' (Foucault 1990,
 .)p. 95وبالن�سبة �إلى فوكو ،ف�إن الذات ال
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تتعار�ض مع القوة'' :الفرد لي�س في مقابل
القوة؛ �إنه ،في اعتقادي� ،أحد �آثار القوة''
(.)Foucault 1980, p. 98
ومع ذلك ،ف�إن القول �إنه ال يوجد ''مكان
واحد للرف�ض الكبير'' ،ال يرقى �إلى االدعاء �أن
المقاومة م�ستحيلة .فالمقاومة ممكنة ،لكن
لي�س �ضد القوة .المقاومة تب�سط القوة عبر
مقاومتها ،وهذا ما يمكن للمرء فهمه من
ت�أكيدات فوكو ب�أنه ''حيث توجد قوة ،ال بد من
وجود مقاومة'' (.)Foucault 1990, p. 95
إلي� ،أعتبر هذه العبارات تعني �أنه،
وبالن�سبة � ّ
نظراً �إلى �أن القوة والمقاومة ت�شكل �إحداهما
الأُخرى ،ف�إنه ال يمكن اعتبار المقاومة واقعة
خارج �شبكة عالقات القوة تماماً .وكي تتمكن
المقاومة من ''التحدث'' �إلى القوة ،ف�إن االثنين
يجب �أن يتقا�سما و�سيطاً� ،أكان خطاباً� ،أم لغة،
�أم مجموعة من العالقات .المقاومة موجودة
في كل مكان ،تمام ًا مثلما هي القوة في كل
مكان .بهذا المفهوم ،ن�شر فوكو م�صطلح ''القوة''
بمعنى ال�شمولية� ،أو �شبكة من العالقات ما بين
الهيمنة والمقاومة قائمة على الحوار� ،أو
ال�صراع� ،أو المناف�سة� ،أو الحديث فيما بينهما.
قدر ،بالطريقة نف�سها
وبهذا المعنى ،ف�إن القوة َ
قدراًّ � ،أما الهيمنة فلي�ست
التي تكون بها اللغة َ
قدراً ،و�إنما هي موقف داخل القوة .ويمكن
َ
للمرء �أن يقاوم ال�سيطرة ،ال بل من المجدي
مقاومتها .ويت�ضح الفرق �أكثر في �أعمال فوكو
الالحقة ،وذلك من خالل التباينات الوا�ضحة
التي يميزها بين ال�سيطرة والقوة (Foucault
 .)1997, p. 283وهكذا ف�إنه يخلق ف�ضاء
مفاهيمي ًا وم�ساحة ما بين ال�سيطرة والقوة،
وهذا ال�شرخ الموجود بين القوة وال�سيطرة
ي�سمح لنا ب�أن نفكر في الإمكان القائم دائماً،
للوجود داخل �شبكة القوة ،لكن في منجاة من
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ال�سيطرة في الوقت ذاته .ونظراً �إلى �أن القوة
موجودة في كل مكان ،ف�إن المقاومة موجودة
�أي�ض ًا في كل مكان'' :نقاط المقاومة هذه
موجودة في كل مكان من �شبكة القوة''
(.)Foucault 1990, p. 95
�إنني �أدرك تمام الإدراك �أن هذه القراءة
التي �أقدمها هي قراءة �سخية لفوكو ب�ش�أن
�إمكان المقاومة ،لأنه في الواقع ،ف�إن
المقاومة التي يقدمها فوكو هنا هي من النوع
الجمالي/الفردي نوع ًا ما ،و�أقل جماعية/
�سيا�سية ،والحيز الذي يفتحه يظل �ضيق ًا ،ولم
يحظ بالقدر الكافي من البحث والدرا�سة
َ
النظرية .وال �أ�سعى من خالل محاولة جلب
قدمها
فوكو �إلى جانبي ،لدح�ض الحجة التي ّ
�ألتو�سر وبتلر وبارت ،والتي ت�شكك في وجود
الذات ،بذريعة وقوعها دائم ًا في �شبكة اللغة
والأيديولوجيا وال�سلطة .بل عو�ض ًا عن ذلك،
�أقوم بتطوير حجتهم للو�صول بها �إلى
منتهاها ،و�أجر�ؤ على الطلب منهم �أن يكونوا
جدليين وتاريخيين ،كما �أتخذ واحدة من
ر�ؤاهم الأ�سا�سية (الت�شكيل المتبادل ما بين
القوة والمقاومة ،والذاتية واللغة ،والذات
والإخ�ضاع) من �أجل االدعاء �أن هناك قناة
مفتوحة بين ما يبدو �أنه ذات فاعلة ونا�شطة،
وبين الذات الخا�ضعة التي تتوهم خ�ضوها
باعتباره فع ًال ،وما بين �صورة الت�أليف
والإن�شاء وال�صوغ وحقيقة اال�ست�سالم
ي�صرون على �أن
للخطاب .وبالتالي ،بينما ّ
الذاتية المتوهمة تو ّلد الإخ�ضاع ،ف�إني �أُظهر
كيف �أن الإخ�ضاع قد ي�ؤدي �إلى تمكين الذات،
�إذ ال يوجد �أي �سبب نظري� ،أو عملي ،العتبار
منظم ًا بالكامل ،وال
النظام مغلق ًا ومحدداً �أو ّ
حاجة للمرء �إلى �أن يعود �إلى النزعة
الإن�سانية ،مثلما فعل �إدوارد �سعيد ،كي يتمكن

من االنتباه �إلى الثغرات� ،أو التناق�ضات
الموجودة في النظام نف�سه ،والتي ت�سمح
وبغ�ض النظر عن
بالقيام ب�أعمال �سيا�سية.
ّ
�شكل ال�سلطة الموجودة� ،أكانت �إمبراطورية� ،أم
دولة� ،أم م�ؤ�س�سة ،ف�إنها بالكاد تعرف ما
تريده حق ًا ،وهناك دائم ًا العديد من الطرق
المتنوعة لبلوغ النهاية �أو الهدف .لقد �أرادت
الواليات المتحدة غزو العراق ،لكن الأمر
انتهى بت�سليمه �إلى �أيدي عدوتها� :إيران .وفي
مقابل هذه القراءة البنيوية المغلقة� ،أجد �أنه
ت�صور وقراءة تاريخية
من ال�ضروري تقديم ّ
تتخل�ص من الأنظمة المغلقة ،وت�سمح بعالقات
�أكثر دينامية بين البنية والذوات (Thompson
مقيدة
� .)1978, p. 6صحيح �أن �أفعال الوكيل َّ
بال�سياق الذي تقع فيه� ،إ ّال �إن ال�سياق نف�سه
لي�س واحداً ،و�إنما متعدد ،وبالتالي ال حدود
له .ووجود التباين والتناق�ضات في ال�سياقات
هو الذي ي�سمح للذات بالظهور .كما �أن الذاتية
الموهومة قد ت�ساعد في �أن يقبل المهزوم
ويذوتها ويقبل عبوديته لأنه يعتقد
هزيمته ّ
�أنه هو الذي اختارها ويت�صالح مع الواقع،
ف�إن الجانب الآخر للمعادلة قد يحدث� .إذ قد
تكون الهزيمة وقبول قوانين اللعبة الجديدة،
هي بداية لذات جديدة في لعبة جديدة.
نعود �إلى الفل�سطينيين في �إ�سرائيل .يمكن
للمرء �أن يقدم حجتين معاك�ستين لجمهورين
مختلفين .فلأولئك الذين يحبون التفكير في
�أنف�سهم كمواطنين/ذوات ،ويفتخرون
بمواطنتهم ك�إنجاز ،يمكن القول �إن ثمن تحقق
المواطنة – الذات ك�صاحبة حقوق  -كان
هذه
َ
تجزئة المواطنين الفل�سطينيين ،وف�صلهم عن
مجتمعهم الأو�سع .بعبارة �أُخرى ،ي�صبح المرء
مواطن ًا عندما يقبل الخ�سارة ،فالمواطن
الفل�سطيني ي�أتي �إلى الوجود ،حام ًال انف�صاله
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المجتمعي معه في الوقت نف�سه .لي�س الأمر
مجرد تزامن ،بل هما وجهان لعملة واحدة.
من ناحية �أُخرى ،لأولئك الذين يتهمون
ال�شيوعيين بالتواط�ؤ ،يمكن القول �إن التواط�ؤ
قد يكون �شرط ًا م�سبق ًا لإن�شاء لغة ،الأمر الذي
يتطلب بع�ض اال�ست�سالم الن�سبي للخطاب،
والنظام المعياري ال�سائد .لكن ،لدى هذا
التواط�ؤ قدرة محدودة جداً على تغيير
الخطاب .وكي ي�ستطيع الخطاب ال�سائد �أن
ي�سعى لدمج غيره ،فهو بحاجة �إلى تقديم
بع�ض التعديالت والت�سهيالت ،ومع ذلك ،ال
تب�شر عملية االندماج والتعديل بالكثير ،كما
�أنها ال ت�ضمن �شيئ ًا .حتى �إن البع�ض يقول �إنك
ال ت�ستطيع �أبداً تدمير منزل ال�سيد ،با�ستخدام
�أدوات ال�سيد ( .)Lordeوتتوقف النتيجة على
توازن القوى داخل نظام الخطاب الجديد،
وعلى نظامه المعياري ،والقوى الفاعلة
داخله .ولهذا ،ف�إن اال�ست�سالم قوة كامنة� ،إذ
قد يفتح في بع�ض الأحيان الأفق �أمام
المقاومة ،بينما في حاالت �أُخرى ربما يعوق
ويحجب كثيراً من م�سارات و�أماكن المقاومة
الأُخرى .وهذا لي�س مدح ًا للـهزيمة.
�أراد الفل�سطينيون في �إ�سرائيل خالل
الخم�سينيات �أن يفكروا في �أنف�سهم كذوات/
مواطنين ،وكذلك فعلت الدولة الجديدة (على
الأقل المحكمة العليا) التي عاملتهم كما لو
كانوا ذوات ًا ،وم�ؤلفين لحياتهم الخا�صة،
وبالتالي م�س�ؤولين عن م�صيرهم .غير �أن كال
الطرفين تجاهل العنف الت�أ�سي�سي في �سنة
 ،1948وت�شريد مئات الآالف من
الفل�سطينيين ،وكان كل منهما ،لأ�سبابه
الخا�صة'' ،يت�آمر'' من �أجل التغطية على لغة
العنف بلغة معيارية ،والنظام القائم على
العنف التع�سفي بنظام قائم على قواعد
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وقوانين .وهذا ما �أنتج نظام ًا معياري ًا تحكمه
المواطنة التي تح�صر ،ظاهري ًا على
قوانين
َ
الأقل ،جوانب من اختالل ميزان القوى .ومع
المواطنة هذا �سقف ًا وا�ضح ًا،
�أن لخطاب
َ
ويهدف �إلى خلق عالقات التبعية وال�سيطرة
التامة (� ،)Masri 2017; Sultany 2016إ ّال �إنه
قد يف�سح مجا ًال ،و�إن كان محدوداً ،للمقاومة.
ت�أخذ ق�صة منظمة التحرير الفل�سطينية،
وتحولها �إلى ال�سلطة الفل�سطينية ،م�ساراً
مختلف ًا :كانت المنظمة على مر الأعوام ذات ًا
ا�ستطاعت مراكمة ر�أ�س مال رمزي ال ُي�ستهان
به ،فقد قاومت �إ�سرائيل ،وقامت ب�أعمال
ع�سكرية و�سيا�سية �ضدها ،لكن من �أجل
�إدراجها في الحوار مع �إ�سرائيل والواليات
المتحدة ،ا�ضطرت �إلى الدخول في الخطاب
الر�سميّ � .أما بالن�سبة �إلى الفل�سطينيين ،فكان
الهدف من م�ؤتمر مدريد ،و�أو�سلو من بعده ،هو
الدخول في هذا الخطاب� ،أي الح�صول على
مقعد على طاولة المفاو�ضات .لكن قبل
الدخول في المحادثات مع �إ�سرائيل ،تحدثت
منظمة التحرير عبر ن�ضالها الم�سلح،
ومقاومتها؛ ومع ذلك ،لم تكن تلك المقاومة
قط خارج عالقات ال�سلطة بالكامل ،و�إنما
كانت تهدف �إلى تهيئة الظروف لإجراء
الحوار ،وكانت �سيا�سية وع�سكرية �أي�ض ًا.
وهكذا يمكن القول �إن بذور مدريد و�أو�سلو
كانت موجودة دائم ًا.
لم تقبل منظمة التحرير الفل�سطينية
الم�صطلحات الإ�سرائيلية  -الأميركية في
مجملها ،لكنها وافقت على كثير منها .وهناك
العديد من الأ�سباب التي يمكن �أن تف�سر هذا
التحول :فقدان منظمة التحرير حلفاءها
الرئي�سيين مع انهيار االتحاد ال�سوفياتي
ال�سابق ،والكتلة ال�شرقية �إجما ًال ،ف�ض ًال عن
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الحرب على العراق ،و�أفول االنتفا�ضة .و�إذا لم
يكن للمرء �سلطة تغيير قواعد الخطاب ،ف�إن
عملية الدخول في خطاب جديد قد ُتخر�سه.
وفي هذه الحالة ،يجب على الطرف المعني �أن
يمتثل بب�ساطة للقواعد ،كي يظل جزءاً من
اللعبة .ويمكن �أن ي�شكل القيام بذلك انتحاراً
�سيا�سياً ،في حال لم يكن هناك دور لهذا
الطرف ،غير تلك الأدوار التي ك ّلفه �أعدا�ؤه بها
لإدامة االحتالل :وهكذا يبقى وهم الذات
القديمة موجوداً� ،إ ّال �إن الدور الم�سند �إليها الآن
تحدد من الخارج ولي�س من الداخل ،فهي تعتقد
�أنها حرة و�سيدة نف�سها لكنها تقوم بوظائف
�أُ�سندت �إليها .وبالتالي ،ف�إن الجانب االنتحاري
من �أو�سلو ،بالن�سبة �إلى منظمة التحرير ،ال
يكمن في مجرد اعترافها ب�إ�سرائيل� ،أو في
تخ ّليها عن بع�ض الأ�صول� ،أو المرجعيات� ،أو
الحقوق ،لأن من طبيعة حلول الو�سط التاريخية
�أن يتخلى المرء عن �شيء ما ،في مقابل �شيء
�آخر ،بل �إن الم�شكلة في حالة المنظمة هي �أن
التنازل لم يكن متباد ًال .فقد اعترف
بحق
الفل�سطينيون ،من خالل منظمة التحريرّ ،
�إ�سرائيل في الوجود ،وفي المقابل اعترفت
�إ�سرائيل فقط بكون منظمة التحرير هي الممثل
بحق
ال�شرعي لل�شعب الفل�سطيني ،ال ّ
الفل�سطينيين في �إقامة دولتهم �أو اال�ستقالل.
وفي الواقع ،يمكن لمنظمة التحرير ،ب�صفتها
ممثل ال�شعب الفل�سطيني� ،أن تتنازل عن هذا
الحق؛ لكنها �إن فعلت هذا ،ف�إن الفل�سطينيين

�ساعتئذ �سيكونون �أول َمن يقول �إن منظمة
التحرير الفل�سطينية لي�ست ممثلهم الحقيقي،
بينما �ستقول �إ�سرائيل العك�س.
يتكرر كثيراً �أن تجد ال�سلطة الفل�سطينية،
خليفة منظمة التحرير ،نف�سها في قيد
اال�ستجواب من طرف �إ�سرائيل التي تطالبها
بالتنديد ب�أي مقاومة لالحتالل ،وتبرير
تحر�ض على
محتوى مناهجها المدر�سية التي ّ
�إ�سرائيل واالحتالل ،وخرائطها ،والدعم المالي
الذي تقدمه لعائالت الأ�سرى الفل�سطينيين،
وت�سمية �شوارعها ب�أ�سماء ال�شهداء الفل�سطينيين،
وما �إلى ذلك (.)Haaretz 2017; Staff 2017
وعليها �أن تبرر ما ال يمكن تبريره في �إطار
الخطاب الجديد الذي دخلت �إليه ،و�أن تجيب
على الأ�سئلة التي ال ت�ستطيع الإجابة عنها.
�إن دخول منظمة التحرير الفل�سطينية في
الحوار/الخطاب مع �إ�سرائيل �أدى �إلى نتيجة
معاك�سة لتلك التي و�صل �إليها الفل�سطينيون
في �إ�سرائيل ،ولم يو�صلها تواط�ؤها �إلى �أي
مكان ،حتى الآن .ومع ذلك ،ال يوجد موقف
متميز ،ولي�س هناك نظرية عامة ب�ش�أن
المقاومة .و�أنا ال �أزعم �أن تجربة الفل�سطينيين
في �إ�سرائيل تمثل ق�صة مثالية للمقاومة� ،أو
�أن نجاحها المحدود قابل للتعميم� ،أو �أن
ف�شل منظمة التحرير كان معروف ًا ومفهوم ًا
�ضمن ًا ،بل �إنها ،مع ذلك ،ق�صة تع ّقد فهمنا
للعالقات ما بين الذات والذاتية والإخ�ضاع
والخ�ضوع.
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