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دراسات

مقدمة

تناق�ش الدرا�سة حالة مجموعتين 

فل�سطينيتين اأ�سا�سيتين: الفل�سطينيون 

الذين ظلوا في دولة اإ�سرائيل واأ�سبحوا

مواطنين اإ�سرائيليين، والالجئون الفل�سطينيون 

الذين �سيوؤ�س�سون فيما بعد منظمة التحرير 

الفل�سطينية ويقودون ن�سااًل م�سلحًا �سد 

اإ�سرائيل. كما تتعقب الدرا�سة طريقتين اتبعهما 

الفل�سطينيون لمواجهة اإ�سرائيل: عا�ش 

الفل�سطينيون في بداية االأمر داخل جدران 

المواَطنة، لكنهم م�سوا نحو ت�سعيد مطالبهم 

وتكثيف مقاومتهم؛ في حين، بداأت منظمة 

التحرير الفل�سطينية كحركة تحرير م�ستعدة 

للن�سال �سد اإ�سرائيل حتى الموت، وانتهت 

بتوقيع اتفاق اأو�سلو، واإن�ساء ال�سلطة 

الفل�سطينية كج�سم اإداري متواطىء في اإدامة 

االحتالل، واإعادة كتابة التاريخ الفل�سطيني. 

ومن خالل هاتين المجموعتبن نرى كيف 

جلب التواطوؤ المقاومة، وكيف انتهت المقاومة 

اإلى تواطوؤ.

تذهب الدرا�سة، من خالل قراءة حالة 

فل�سطين والفل�سطينيين، اإلى القول اإن االأمور 

ا هي عليه: تنتهي 
ّ
يمكن اأن تكون مختلفة عم

المقاومة بالتواطوؤ، ويمكن اأن يتحول التواطوؤ 

اإلى مقاومة، بغ�ّش النظر عن النيات، اأو 

االأفكار، اأو المثل العليا. والدرا�سة لي�ست عن 
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�سعبهم الجئين غير م�سموح لهم باأن يعودوا؛ 

اأ منهم على محاولة العودة، 
ّ
ا الذي تجر

ّ
اأم

فواجه خطر الموت على يد الجي�ش االإ�سرائيلي 

)مّناع 2016؛ Korn 2000, p. 163(. كان ذلك 

بداية ن�سوء هذه الذات؛ الذات التي ن�ساأت 

ب�سفتها مواطنًا يعي�ش في اإ�سرائيل، والتي 

�ساأبداأ في بداية االأمر بالحديث عنها. اإنها 

المواطن الفل�سطيني في اإ�سرائيل، الذي قام من 

تحت االأنقا�ش، فتم اإخ�ساعه، واأُعيدت والدته 

 Zreik( من هذا االإخ�ساع كذات - مواطن

p. 180 ,2012(. بهذا المعنى، فاإن المواطنة 
كمنزلة �سيا�سية منحتها اإ�سرائيل للفل�سطينيين 

ت�سكل نقطة الو�سل والتحول والم�سالحة 

المفهومية بين لحظة الهزيمة القائمة على 

االإخ�ساع، ولحظة والدة الذات ال�سيا�سية 

الفاعلة.

�ستتطور حكاية والدة هذه الذات - 

المواطن �سمن ن�سقين: االأول يروي كيف 

لت الدولة الجديدة ظهور الذات الفل�سطينية 
ّ
�سه

الجديدة، والثاني يحكي كيف تعامل 

الفل�سطينيون في اإ�سرائيل مع الدولة النا�سئة، 

فاهتموا بذاتيتهم، وقبلوا ذواتهم خا�سعين 

وفاعلين، فاعلين وخا�سعين، كاأن الخ�سوع 

والفعل لي�سا �سدين، واإنما تواأمان.

 1 - اإنتاج الذوات الفل�ضطينية:

الفل�ضطيني كموؤلف حلياته اخلا�ضة

تمكنت اإ�سرائيل في �سنة 1948 من �سحق 

الجيو�ش العربية، ولي�ش هذا فح�سب، بل 

تمكنت اأي�سًا من تدمير ن�سيج المجتمع 

الفل�سطيني نف�سه، وكادت �سيطرتها تكون 

مطَلقة. خ�سع الفل�سطينيون لحكم ع�سكري، 

وُفر�ش عليهم نظام ت�ساريح ي�سيطر على 

دها، كما اأن النظام الع�سكري 
ّ
تحركاتهم ويقي

موت الذات )التاريخية - ال�سيا�سية( اأو 

والدتها من جديد، واإنما عن التفاعل بين 

الذاتية واالإخ�ساع، والذي يبدو جليًا عند 

درا�سة الحالة الفل�سطينية. وت�ستلهم الدرا�سة 

اأعمال هيغل واألتو�سير وفوكو وبتلر، 

وكتاباتهم عن الذات، والعالقة ما بين الذات 

واالإخ�ساع، والتواطوؤ والمقاومة، وال�سلطة 

وال�سلطة الم�سادة. لكن، عو�سًا عن البدء 

بالدرا�سة النظرية، فاإنني �ساأبداأها بق�سة 

اأنتقل بعدها اإلى و�سع اإطار نظري للق�سية 

التي في متناول يدنا.

I - ولدة الذات )اجلديدة؟(
الزمان �سنة 1948، والمكان ما كان 

ي�سمى فل�سطين، وهو اليوم ذو هوية �سيا�سية 

جديدة: اإ�سرائيل. انتهت الحرب - الحرب التي 

ي�سميها ال�سهيونيون حرب اال�ستقالل - 

ا بالن�سبة اإلى 
ّ
وتاأ�س�ست دولة اإ�سرائيل، اأم

ن 
َ
الفل�سطينيين، فكانت النكبة، وقد بلغ عدد م

ُطردوا اأو هربوا نحو 700.000 فل�سطيني 

 .)Masalha 1997; Morris 2004; Pappé 2006(

وكيفما ننظر اإلى االأمر، نجد على اأر�ش الواقع 

�سمح الأولئك الالجئين بالعودة اإلى 
ُ
اأنه لم ي

الكيان المعروف االآن با�سم اإ�سرائيل، وظل 

داخله 150.000 فل�سطيني تقريبًا، ح�سلوا 

على المواَطنة االإ�سرائيلية.

وخالل اأقل من عام اأ�سبح الفل�سطينيون 

الذين بقوا في اإ�سرائيل، وكانوا جزءاً ع�سويًا 

من ال�سعب الفل�سطيني، والذين �سكلوا اأغلبية 

في بلدهم، اأقلية �سغيرة داخل دولة اإ�سرائيل 

اليهودية المولودة الجديدة، بعد اأن خ�سروا 

مدنهم وقيادتهم وموؤ�س�ساتهم الوطنية، وقد تم 

منحهم المواَطنة من الدولة ذاتها التي اأقيمت 

على اأنقا�ش وطنهم. وفي الوقت نف�سه، �سار 
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قلياًل منهم ا�ستطاع تجّنب هذا الم�سير، فعاد 

اإلى القرية لفترة ق�سيرة، قبل اأن يتم طرده 

مرة ثانية في �سنة 1950. وبعد الطرد الثاني، 

عا�ش هوؤالء المطرودون في قرية مجاورة، ثم 

قاموا بعدة محاوالت اأُخرى للعودة اإلى 

قريتهم، لكن كان يتم طردهم في كل مرة. 

وبعد نحو عام، اأعلن القائد الع�سكري المنطقة 

منطقة ع�سكرية مغلقة، فرفع مقّدمو االلتما�ش 

دعوى اأمام المحكمة االإ�سرائيلية العليا، قالوا 

فيها اإن االأمر الذي اأ�سدره القائد الع�سكري 

ن�سر في الجريدة 
ُ
باطل، نظراً اإلى كونه لم ي

الر�سمية للدولة، وهذا �سرط اأ�سا�سي لل�سالحية 

القانونية. فدارت اأغلبية نقا�سات المحكمة 

حول م�ساألة وجود، اأو عدم وجود، اإلزام 

قانوني للقائد الع�سكري/الدولة بن�سر االأمر 

الع�سكري. وكان رد المحكمة باالإيجاب، 

وبالتالي اأعلنت اأن االأمر الع�سكري باطل في 

قرار �سدر في 30 ت�سرين الثاني/نوفمبر 

1951 )ي�سار اإليه فيما بعد بالقرار االأول(.

مح للملتم�سين وغيرهم 
ُ

يمكن القول اإنه �س

من �سكان القرية بالعودة اإليها، لكن االأمور 

ازدادت تعقيداً. فبعد اأ�سبوع من �سدور القرار 

االأول، اأ�سدر القائد الع�سكري اأمراً ع�سكريًا 

جديداً، ون�سره ر�سميًا، في 6 كانون االأول/

دي�سمبر. وقد اأعلن االأمر الجديد اأن القرية 

منطقة ع�سكرية مغلقة، ومنع اأي �سخ�ش من 

الدخول اإليها، اأو الخروج منها )لكنه لم ين�ش 

على ترحيل اأي من الموجودين فيها(. وخالل 

ذلك االأ�سبوع كانت عودة القرويين اإلى قريتهم، 

وال�سكن فيها، قانونية وم�سروعة )اأُ�سير اإلى هذا 

االأ�سبوع با�سم ''اأ�سبوع العدالة''(. وفعاًل، عاد 

عدد من االأ�سخا�ش خالل ''اأ�سبوع العدالة'' 

وا�ستقروا في القرية. وبعد ذلك، اأ�سبحت العودة 

اإلى القرية اأمراً غير قانوني مرة اأُخرى.

اخترق معظم جوانب حياتهم: التعليم، 

وال�سحة، والثقافة، وال�سوؤون االقت�سادية 

 Jiryis 1976, pp. 9-74; Lustik 1980; Sa'di(
2014(. لكن من الوا�سح اأن ال�سيطرة لم تكن 

مطلقة بالكامل، فمن خالل ثغراتها، وجيوبها، 

�ستبزغ الذات الفل�سطينية مع تطور اأحداث 

الحكاية.

غير اأن هذا االإخ�ساع لي�ش هو ما يهمني 

في هذه المرحلة، واإنما محاولة تجاهل العنف 

التاأ�سي�سي الذي �ساحب اإقامة الدولة وما 

اأعقبها. ولهذا �ساأركز على الطريقة التي 

�ساهمت بها الدولة، عن ق�سد، في بروز الذوات 

الفل�سطينية، من خالل جملة اأمور، بينها منح 

المواطنين الفل�سطينيين حق الت�سويت. فقد 

مح لهم 
ُ

�سارك الفل�سطينيون الذين �س

وا من التعداد ال�سكاني االأول 
َ
بالت�سويت، ونج

)Leibler and Breslau 2005(، في اأول 

انتخابات عامة في اإ�سرائيل في �سنة 1949، 

وتم انتخاب عدد من الفل�سطينيين كاأع�ساء 

في اأول كني�ست )مّناع 2016، �ش 348 - 

357؛ Gelber 2004, p. 219(. عالوة على هذا، 

�ساأدر�ش خطاب المحكمة العليا في اأوائل 

الخم�سينيات، ودورها في ت�سنيع الذوات – 

المواطنين، والق�سية النموذجية التي 

�ساأناق�سها هي ق�سية الغاب�سية )الق�سية رقم: 

HC 220/51 PD (5) 1480(. فهذه الق�سية لم 
تكن فريدة من نوعها، واإنما هي مثال يف�سح 

 Zreik( بنية الخطاب الثانوي وال�سيا�سي

ن فيما يلي.
ّ
2010(، مثلما �ساأبي

وقائع الق�سية هي كالتالي: مقّدمو 

االلتما�ش هم �سكان قرية الغاب�سية في الجليل، 

وكانوا قد ُطردوا من قريتهم خالل العمليات 

الع�سكرية في ت�سرين االأول/اأكتوبر 1949، 

واأ�سبح معظمهم الجئين في لبنان. لكن عدداً 
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على  الملتم�سون  كان  لو  وحتى  القرية. 

لهم  اأجازت  ق�ستهم  وقائع  اأن  في  حق 

منذ البداية العودة اإلى قريتهم، اإاّل اإنهم 

ذلك  خالل  هذا  تحقيق  من  يتمكنوا  لم 

منهم،  ذلك  يفعل  لم  وَمن  االأ�سبوع، 

:2 )الغاب�سية  العودة  في  حقه   يفقد 

�ش 693(.

اأجرت المحكمة تحقيقات فردية �سمن 

ن الذي عاد 
َ
المجموعة االأولى، لتحدد بدقة م

ومتى، وكتبت قرارها متعمقة ومتفح�سة 

لتحركات كل فرد كاأنه �سيد نف�سه وم�سوؤول 

عن قراراته وتحركاته وخياراته، اأي كاأنه ذات 

م�ستقلة تملك اإرادتها، م�سوؤولة عن اأفعالها 

الأنها تنبع من حرية العمل والحركة. وتعاملت 

المحكمة مع هذه المعلومات كما لو كانت 

اأدلة قانونية، وتو�سلت اإلى ا�ستنتاج فحواه 

ثِبت 
ُ
اأنه بين 35 �سخ�سًا ادعوا اأنهم عادوا، لم ي

ذلك �سوى ثالثة، فتم ال�سماح لهم بالعودة.

االأمر الم�سترك بين كال القرارين هو محو 

المحكمة الآثار العنف التاأ�سي�سي، وا�ستخدامها 

لغة ال�سرعية والمعيارية لتناق�ش �سيادة 

القانون والحقوق القانونية لمقّدمي 

االلتما�سات. وبالتالي، اإذا كان القرويون قد 

خ�سروا، فاإن ذلك يرجع اإلى اأنهم اختاروا 

الت�سرف كما لو اأنهم يتنازلون عن حقوقهم. 

لقد وقعوا في هذا الماأزق نتيجة اختيارهم 

ن اأّلفوا حياتهم الخا�سة، وخّطوا 
َ
الحر، فهم م

اأقدارهم باأيديهم. لم يكونوا مقهورين، واإنما 

كانوا ذواتًا فاعلة تقرر ما ت�ساء، وعليها 

ل نتائج خياراتها واأفعالها.
ّ
بالتالي تحم

بعد الهزيمة في الحرب، والت�ستت الذي 

اأعقبها، وجد كثيرون من الفل�سطينيين اأنف�سهم 

على الجانب االآخر من الحدود، بعيداً عن 

قّدمت مجموعتان من ال�سكان التما�سًا 

جديداً اإلى المحكمة العليا )ي�سار اإليه فيما بعد 

 بالغاب�سية 2(، وتحمل الق�سية الرقم

)HC 288/51 and 33/52, PD (9) 689(. طالبت 

المجموعة االأولى بالبقاء في القرية، نظراً اإلى 

اأن عودتهم اإليها تمت خالل اأ�سبوع العدالة. 

وكانت المجموعة الثانية مكونة من 

االأ�سخا�ش الذين لم يتمكنوا من العودة اإلى 

القرية خالل اأ�سبوع العدالة، وقد قال هوؤالء 

ين، اإاّل اإن 
َ
اأنهم كانوا يحاولون العودة منذ عام

الجي�ش منعهم. اإلى جانب ذلك، وبما اأن االأمر 

الع�سكري االأول كان باطاًل، ونظراً اإلى اأن 

محاوالتهم للعودة جرى اإحباطها ب�سكل غير 

قانوني، فبالتالي يجب التعامل معهم كما لو 

اأنهم عادوا اإلى القرية؛ ويجب عدم ال�سماح 

للقائد الع�سكري باال�ستفادة من اأفعاله غير 

القانونية. لكن المحكمة رف�ست حججهم هذه، 

وخل�ست اإلى ما يلي:

ال �سبيل في راأينا اإلى اأن يبني الملتم�سون 

على  قريتهم  في  اال�ستقرار  في  حقهم 

قرار  �سدور  قبل  وقعت  التي  االأحداث 

المحكمة في الق�سية رقم 51/220: فقد 

مر اأ�سبوع بعد �سدور هذا القرار، قبل اأن 

يتم ن�سره في الجريدة الر�سمية، وخالل 

الثاني/ ت�سرين   30 )من  االأ�سبوع  هذا 

االأول/دي�سمبر(،  كانون   6 اإلى  نوفمبر 

كان القرويون اأحراراً في العودة اإلى 

قريتهم، وقد ا�ضتفاد بع�ضهم من هذه 

الحقيقة، لكن البع�ض الآخر لم ي�ضتفد 

منها. وبما اأنه خالل تلك الأيام كان 

فال  والت�ضرف،  التنقل  حرية  لديهم 

يوجد �سبب للعودة اإلى االأحداث ال�سابقة، 

كما لو اأنهم اأُجبروا على البقاء خارج 
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اإلى اأق�سى حد في تقدير ذاتية الفل�سطيني. 

وهكذا، بعد تدمير المجتمع الفل�سطيني، 

اأوجدت اإ�سرائيل عامة، والنظام القانوني 

ين على 
َ
خا�سة، نظامًا ق�سائيًا وخطابًا قادر

ا�ستيعاب الذات الفل�سطينية المبتورة عن 

�سعبها، ومحو ق�سة ت�سريد الفل�سطينيين 

المعقدة. لقد تحدثت اإ�سرائيل باأكثر من �سوت 

واحد: �سوت القائد الع�سكري، و�سوت 

المحكمة العليا، على الرغم من كونهما جزءاً 

من م�سروع اال�ستيطان نف�سه. القائد الع�سكري 

�سرب ب�سيف القوة، والمحكمة ب�سيف القانون 

والعدالة.

2 - اإميان الفل�ضطيني بنف�ضه كذات

لقد حاول الفل�سطينيون تحييد هذا العنف 

التاأ�سي�سي ب�ستى الطرق، وذلك من اأجل البقاء 

في قيد الحياة، كما حاولوا تكييف اأنف�سهم مع 

النظام ال�سيا�سي والقانوني االإ�سرائيلي. 

وبالكاد ي�ستطيع المرء اأن يجد اأثراً لمناق�سات 

علنية جادة بين الفل�سطينيين في اإ�سرائيل 

ب�ساأن م�ساركتهم، اأو عدم م�ساركتهم، في 

لهم اإلى جزء 
ّ
انتخابات الكني�ست االأولى، وتحو

من الدولة التي اأقيمت للتو على اأنقا�ش قراهم 

ومدنهم. بدا االأمر كما لو اأن الطرفين 

كليهما - دولة اإ�سرائيل، والمواطنين 

الفل�سطينيين في اإ�سرائيل - تو�سال اإلى اتفاق 

لترك اأحداث النكبة جانبًا. اأرادت اإ�سرائيل فعل 

ذلك ب�سكل نهائي، من اأجل تنظيف م�سرح 

الجريمة، ون�سيانها، والت�سالح مع وجودها، 

كما كانت را�سية ن�سبيًا عن تمّكنها من طرد 

االأغلبية العظمى من الفل�سطينيين، بحيث لم 

يبَق �سوى عدد قليل منهم، مع اأن محاوالت 

الترحيل ا�ستمرت طوال الخم�سينيات، وبقي 

�سبح الترحيل مخيمًا على االأجواء والنف�سيات. 

وبالن�سبة اإلى الفل�سطينيين الذين بقوا، فاإن 

ر�ست 
ُ
اء ذلك، ع

ّ
عائالتهم ومنازلهم. وجر

 
ّ
مئات الق�سايا على المحكمة العليا، ب�ساأن لم

�سمل العائالت، وطلب المواَطنة واالإقامة، 

وغيرها من الق�سايا التي طالب فيها 

الفل�سطينيون بحق البقاء داخل حدود دولة 

اإ�سرائيل. ولم يكن في و�سع المحكمة رف�ش 

تلك االلتما�سات اأو قبولها بالجملة، لهذا 

حاولت اإيجاد نظام معياري، ال يقوم فقط 

على القوة، من اأجل معالجتها. ولتحقيق ذلك 

كان يلزمها اأمران: و�سع ت�سنيفات معيارية، 

وت�سكيل ذات فل�سطينية قادرة على االختيار. 

وبناء على هذين االأ�سا�سين اأ�سبح لدى 

المحكمة القدرة على اأن تقرر وتبرر قرارها 

لي�ش ب�سفته تع�سفيًا، واإنما باعتباره النتيجة 

الحتمية للمنطق القانوني والمعياري الذي 

اأ�س�سته.

والتمييز الرئي�سي الذي اعتمدته المحكمة، 

خالل تلك االأعوام، هو التمييز بين 

الفل�سطينيين الذين غادروا البلد ''طواعية''، 

واأولئك الذين ''اأُجبروا على المغادرة''. وفي هذا 

االإطار، يكون اأولئك الذين ''اختاروا'' المغادرة 

قد اتخذوا، بب�ساطة، قرارهم باأاّل يكونوا جزءاً 

من دولة اإ�سرائيل. وهكذا، وجد الفل�سطينيون 

اأنف�سهم فجاأة، وفق هذا المنطق، موؤلِّفي 

اأقدارهم، والمحكمة لي�ست �سوى اأداة لتنفيذ 

اإرادتهم.

وفي جميع الحاالت، �سواء قبلت المحكمة 

االلتما�ش اأو رف�سته، فاإنها اعتمدت التمييز 

بين الذين غادروا طوعًا، واأولئك الذين غادروا 

مجبرين، وقّللت من �ساأن الطابع التع�سفي 

للعنف الذي �ساحب اإن�ساء دولة اإ�سرائيل، 

لكنها في المقابل اأعطت ال�سدارة للغة 

القانون/تحديد المعايير. وفي الوقت الذي 

قّللت من دور اإ�سرائيل وجي�سها، نجدها بالغت 
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وعلى  اليهودية...  الجماهير  مع  جنب 

الم�ستقيمين  المواطنين  جميع  غرار 

اأجل  الدولة، فاإننا �سنقاتل من  في هذه 

ا�ستقالل و�سيادة دولة اإ�سرائيل. �سنقاتل 

من دون اأي تحفظات.

وفي خطاب اآخر في الكني�ست، ادعى توفيق 

طوبي اأن دولة اإ�سرائيل تميز �سد مواطنيها 

العرب، حتى في م�ساألة التجنيد في الجي�ش، اإذ 

اأغلقت الباب اأمام اأولئك ال�سباب العرب الذين 

كانوا على ا�ستعداد للت�سجيل لالنخراط في 

.)Knesset Protocol 1950( الجي�ش

لقد اعترف ال�سيوعيون الفل�سطينيون علنًا 

بحق اإ�سرائيل في الوجود، وهي خطوة اأعقبت 

دعمهم خطة التق�سيم التابعة لالأمم المتحدة. 

ن 
َ
وتجدر االإ�سارة اإلى اأنهم كانوا، اأي�سًا، اأول م

ن�سر الخطاب ال�سيا�سي والقانوني ب�ساأن 

الحقوق والم�ساواة، ا�ستناداً اإلى خطاب 

ن ا�ستخدم هذا 
َ
المواَطنة، كما كانوا اأول م

الخطاب �سد دولة اإ�سرائيل من اأجل تقديم 

المطالب اإلى الدولة، ون�سر لغة وخطاب 

الحقوق والم�ساواة. ومع ذلك، لم يتخذ جميع 

الفل�سطينيين - وال حتى ال�سيوعيين 

الفل�سطينيين كلهم - هذا النهج، ولم 

ي�ستخدموا هذه اللغة، بل كانت اللغة والمطالب 

متنوعة. وقد تم توثيق الدور الذي قام به 

ال�سيوعيون، خالل االأعوام االأولى، في تنظيم 

المجتمع الفل�سطيني، ومحاربة النظام 

 Cohen 2010, pp. 39-64; Kaufman( الع�سكري

ز البع�ش بين 
ّ
Robinson 2013 ;1997(، ومي

الخطاب ال�سيا�سي الر�سمي لل�سيوعين، والذي 

ركز بالدرجة االأولى على خطاب المواَطنة، 

وبين ما ورد في االإنتاج الثقافي )�سعر، 

روايات، اأدب( للكّتاب ال�سيوعيين، والذي 

بقاءهم بحد ذاته كان �سبه معجزة. نقول 

''�سبه'' ل�سبب ب�سيط هو اأن بقاءهم على اأر�سهم 

في تلك المرحلة كان واقعًا ه�سًا، ولي�ش اأمراً 

منتهيًا. وكان على هوؤالء الفل�سطينيين 

''تعليق'' هزيمتهم، كي ت�ستمر حياتهم 

بديناميات تم التعبير عنها في العديد من 

االأعمال االأدبية )حبيبي 1974؛ خوري 

.)2016

ال عجب اإذاً اإن راأينا اأن بع�ش القادة 

الفل�سطينيين تبّنى لغة المواَطنة، في االأعوام 

االأولى للدولة، وا�ستخدمها للمطالبة 

بالم�ساواة في الحقوق في دولة اإ�سرائيل 

الجديدة، كما لو اأنها دولته. لقد مّكنتهم لغة 

المواطنة من اأن يزاوجوا بين الهزيمة وبين 

الفعل ال�سيا�سي المحدود. فعلى �سبيل المثال، 

األقى توفيق طوبي، ع�سو الحزب ال�سيوعي 

االإ�سرائيلي في الكني�ست، خطابًا بمنا�سبة 

الذكرى ال�سنوية االأولى لتاأ�سي�ش دولة اإ�سرائيل 

)بينما كان تهديد الترحيل ال يزال يحوم فوق 

روؤو�ش الفل�سطينيين(، قال فيه:

هناك �سبب وجيه لالفترا�ش... اأن القوى 

ع الدول العربية على 
ّ
االإمبريالية �ست�سج

خو�ش حرب جديدة ]�سد اإ�سرائيل[، هي 

ن ي�ساأل محقًا، ماذا 
َ
الجولة الثانية. ثمة م

�سيكون موقف االأقلية العربية في دولة 

البع�ش  الحالة؟  هذه  مثل  في  اإ�سرائيل، 

يجب  خام�ش  طابور  باأنهم  �سيتهمهم 

الحرب...  هذه  اندالع  قبل  عليه  الق�ساء 

اإن القوى الديمقراطية العربية في دولة 

اإ�سرائيل، ترى في كل هجوم، من جانب 

ا�ستقالل  على  الرجعية،  العربية  الدول 

وهي  جديداً،  اإمبرياليًا  تدخاًل  اإ�سرائيل 

م�ستعدة للقتال والكفاح �سده، جنبًا اإلى 
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جماعة هذا النهج ب�سكل اأكثر و�سوحًا من 

ه 
ّ
الحزب ال�سيوعي الذي ت�سبث بمفهوم م�سو

ومعطل للمواَطنة. وكان هذا المفهوم واهيًا 

ومجوفًا اإلى حد كبير، اإاّل اإن ال�سيوعيين لم 

يهتموا لذلك، وقرروا اأن ي�سكنوا هذا الف�ساء 

المفاهيمي، ويجعلوه حجر الزاوية في 

ن�سالهم، والحقًا في ن�سال جميع المواطنين 

الفل�سطينيين في اإ�سرائيل تقريبًا. وهكذا، من 

لد مواطن.
ُ
بين حطام الهزيمة، و

ببطء، لكن بثبات، اأ�سبح المواطنون 

الفل�سطينيون اأكثر و�سوحًا وتنظيمًا، وكانت 

اأواخر �ستينيات القرن الما�سي حا�سمة في 

هذا ال�سدد: اأواًل، بداأ التخفيف البطيء للنظام 

الع�سكري المفرو�ش على الفل�سطينيين في 

اإ�سرائيل )الذي لم ينتِه بب�ساطة في يوم واحد، 

واإنما كان م�ساراً طوياًل امتد حتى اآخر 

ال�سبعينيات(، االأمر الذي �سمح للفل�سطينيين 

باأن ي�سبحوا اأكثر اندماجًا في المجتمع 

االإ�سرائيلي ب�سورة عامة، واإن كان على 

الهام�ش، واأعطى معنى ما لمفهوم المواَطنة 

االإ�سرائيلية )Degani 2015, p. 98(. ثانيًا، 

احتلت اإ�سرائيل ما تبّقى من فل�سطين خالل 

حرب �سنة 1967، و�سار من الوا�سح للجميع 

نظر اإليه 
ُ
جدت لتبقى، وما كان ي

ُ
اأن اإ�سرائيل و

عرف با�سم 
ُ
على اأنه حدود الهدنة، اأ�سبح ي

الخط االأخ�سر، وتم االعتراف به كحدود 

لدت اإ�سرائيل ككيان �سيا�سي 
ُ
�سيا�سية. حقًا، و

في �سنة 1967، ولم يكن قرار االأمم المتحدة 

رقم 242، وكذلك القرار رقم 338، اإاّل دلياًل 

على المنطق الجديد من خالل حظر اال�ستيالء 

على االأرا�سي بالقوة، فقط في المناطق 

المحتلة �سنة 1967، اعُترف باإ�سرائيل داخل 

حدود �سنة 1949 كحقيقة. عالوة على ذلك، 

اأ�سبح لحقوق المواطنين الفل�سطينيين في 

اعتمد لغة ال�سكان االأ�سليين لمواجهة 

ومعار�سة الم�سروع اال�ستيطاني ال�سهيوني 

)غانم 2009(. وعلى �سبيل المثال، اأم�سى اأحد 

القادة ال�سيوعيين ب�سعة اأ�سهر في ال�سجن، 

لعدم احترامه العلم االإ�سرائيلي )''كول َهعام'' 

1956(. وهكذا، لم تكن دولة اإ�سرائيل وحدها 

ن تحدث باأكثر من �سوت في الوقت نف�سه، 
َ
م

بل فعل كذلك اأي�سًا الفل�سطينيون وال�سيوعيون. 

لقد كان الخطاب الوطني والمدني حا�سراً، 

غير اأن خطاب المواَطنة كان هو المهيمن على 

ال�ساحة، وذلك الأ�سباب وا�سحة.

وهكذا، ن�ساأت المواَطنة االإ�سرائيلية 

للفل�سطينيين الذين قبلوا وجود الدولة، مع 

اعترا�سهم على بع�ش جوانب طبيعتها 

وم�سمونها، لكن يجدر الت�ساوؤل عن معنى 

المواَطنة في هذا ال�سياق، وماذا تعني 

الم�ساواة بين المهزوم والمنت�سر: بين اأهل 

البلد االأ�سليين والمهاجرين الم�ستوطنين، بين 

ن ي�سنع وطنًا، بين 
َ
ن يخ�سر وطنًا واأهاًل وم

َ
م

ن يجمع اأهله و�سمله. 
َ
ن يخ�سر اأهله و�سمله وم

َ
م

اإنها حالة خالف )differend( وفق تعبير 

 Lyotard 1989, p. xi; Zreik 2012, p.( ليوتار

185(؛ الحالة التي ال يوجد فيها، غالبًا، اأي 
�سي م�سترك ما بين المجموعتين المتنازعتين، 

ويغيب فيها اأي قا�سم م�سترك من �ساأنه اأن 

ي�سكل اأ�سا�سًا للحكم في نزاعاتهما. كما اأن 

المجموعتين في الواقع تنكر اإحداهما االأُخرى، 

واالأمر لي�ش مجرد وجود اختالف اأو عدم 

م�ساواة، اإذ من غير المجدي، بل اإنه مثير 

لل�سفقة، اأن تطلب الم�ساواة، وتتوقع الح�سول 

عليها من الكيان الذي اأ�س�ش نف�سه على 

اأنقا�ش وطنك. ومع ذلك، يمكن القول اإن هذا 

هو الخيار الوحيد الذي ُترك متاحًا 

للفل�سطينيين في اإ�سرائيل، ولم تج�سد اأي 
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اإ�سرائيل معنى اأكبر ن�سبيًا، على عك�ش 

المجموعة الجديدة من الفل�سطينيين الذين 

رموا من 
ُ

يعي�سون تحت االحتالل، والذين ح

الحقوق االأ�سا�سية، بما في ذلك الحق في 

الت�سويت بدءاً من �سنة 1967. واأخيراً، �ساعد 

تجدد التفاعل بين الفل�سطينيين في اإ�سرائيل، 

واإخوتهم في ال�سفة الغربية، على توحيد 

اأجزاء كبيرة من االأمة مرة اأُخرى، وتعزيز 

الهوية الفل�سطينية والعربية، و�ساهم في 

�سعود منظمة التحرير الفل�سطينية خالل 

ال�ستينيات.

هذه العوامل مجتمعة اأدت اإلى �سعود 

الخطاب المدني، والخطاب الوطني للـهوية، 

في الوقت نف�سه، ومن جانب ال�سعب نف�سه. 

و�سهدت ال�سبعينيات خطابًا وطنيًا اأكثر ثقة، 

قاده ال�سيوعيون اأنف�سهم، وبلغ ذروته في 

احتجاجات يوم االأر�ش في �سنة 1976. بل 

بداأت اللغة بالتحول، و�سار التركيز على 

الهوية الوطنية اأكثر زَخمًا. وفي هذا ال�سدد، 

عًا عقده للعرب في 
َ
عّد الموؤتمر الذي كان مزم

ُ
ي

اإ�سرائيل، والذي تم حظره في �سنة 1980، 

عالمة فارقة في تاريخ االأقلية الفل�سطينية، 

وتنظيمها الذاتي على اأ�سا�ش وطني )لجنة 

الكفاح 1981؛ مت�سبين 1980(. وقد بداأت 

خالل تلك الفترة مجموعات �سيا�سية اأُخرى 

بالتناف�ش مع ال�سيوعيين على تمثيل 

الفل�سطينيين داخل اإ�سرائيل، اأولها الحركة 

رفت با�سم ''االأر�ش''، والتي تعتبر 
ُ
التي ع

نف�سها جزءاً من الحركة القومية العربية 

االأو�سع )قهوجي 1978(. وقد حاولت 

''االأر�ش'' خو�ش انتخابات الكني�ست في �سنة 

.)Harris 2004( 1965، لكن تم ا�ستبعادها

وفي الثمانينيات، واأوائل الت�سعينيات، 

خا�ست الحركة التقدمية التي تاأثرت بحركة 

''االأر�ش''، انتخابات الكني�ست، قبل اأن تختفي 

ويتم دمجها في حزب التجمع الوطني 

.)Ghanem 2001, pp. 158–171( الديمقراطي

المجموعة االأُخرى التي تاأثرت بحركة 

''االأر�ش'' هي حركة ''اأبناء البلد'' التي تاأ�س�ست 

في اأواخر ال�ستينيات واأوائل ال�سبعينيات، وقد 

ظلت تلك الحركة الأعوام ملتزمة بمقاطعة 

انتخابات الكني�ست، حتى منت�سف 

الت�سعينيات حين ان�سم بع�ش اأع�سائها اإلى 

حزب التجمع، ور�سحوا اأنف�سهم لالنتخابات.

ا الحركة االإ�سالمية التي تاأ�س�ست في 
ّ
اأم

�سنة 1971 على يد ال�سيخ عبد اللـه نمر 

دروي�ش، فانق�سمت في �سنة 1996، بعد توقيع 

اإ�سرائيل ومنظمة التحرير الفل�سطينية اتفاق 

اأو�سلو في �سنة 1993، وبعد االعتراف 

المتبادل، اإلى فرعين: �سمالي وجنوبي. وقد 

اأعلن الفرع الجنوبي عزمه على الم�ساركة في 

 Aburaiya 2004;( انتخابات تلك ال�سنة

Ghanem and Mustafa 2014(، في حين بقي 
الفرع ال�سمالي خارج الكني�ست، قبل اأن يتم 

.)Nasasra 2018( 2015 حظره في �سنة

وخالل الت�سعينيات، رفع حزب التجمع - 

بقيادة ع�سو الكني�ست عزمي ب�سارة - �سعار 

''دولة لجميع مواطنيها''، كتحدٍّ لطبيعة دولة 

اإ�سرائيل كدولة قومية يهودية خال�سة. وفي 

الوقت نف�سه، بداأ هذا الحزب بالمطالبة 

باال�ستقالل الثقافي، وبالتالي اأَخذ خطاب 

الهوية اإلى اأق�سى الحدود، كما ا�ستثمر 

م�سطلح الم�ساواة بمعنى جديد، عبر بلورة 

خطاب المواَطنة من داخله، اإذ ا�ستخدم خطاب 

المواَطنة، والحقوق الليبرالية، لتحدي هيكل 

الدولة االإ�سرائيلية كدولة ا�ستيطانية ت�سعى 

لل�سيطرة على المواطنين الفل�سطينيين بنيويًا 

.)Jamal 2006; Zreik, Part II, Fall 2003(
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التحول من التواطوؤ اإلى المقاومة، فاإن الجزء 

الثاني هو التحول من المقاومة اإلى التواطوؤ. 

لكن كما �سُتظهر الق�سة، فاإن بذور المقاومة 

كانت موجودة فعاًل، حتى عندما كان التواطوؤ 

على ال�سطح، وكانت بذور التواطوؤ موجودة، 

حتى عندما لم يظهر على ال�سطح �سوى 

المقاومة.

1 - من لجئني اإىل منظمة التحرير 

الفل�ضطينية

تاأ�س�ست حركة ''فتح''، وهي الف�سيل 

الرئي�سي داخل منظمة التحرير الفل�سطينية، 

خالل ال�ستينيات، وكان الدافع الرئي�سي اإلى 

تاأ�سي�سها هو ال�سعور بخيبة االأمل لدى جيل 

جديد من الفل�سطينيين الذين كانوا نا�سطين 

لبع�ش الوقت في �سفوف االإخوان الم�سلمين 

في م�سر، واالأحزاب القومية العربية، �سواء في 

ن مع 
ّ
ن�سختها النا�سرية اأو البعثية. فقد تبي

مرور الوقت اأنه، وعلى الرغم من كثرة 

ال�سعارات الملتهبة والمالأى بالعواطف، لم 

يكن لدى م�سر، اأو �سورية، اأي خطط جدية 

لمهاجمة اإ�سرائيل من اأجل تحرير فل�سطين 

)Baumgarten 2005, p. 30(. واالأمر نف�سه 

ينطبق على االإخوان الم�سلمين: لم تكن 

فل�سطين على راأ�ش جدول اأعمالهم، واإنما 

اأعطوا االأولوية لمهمة اأ�سَلمة المجتمع، 

والثقافة، قبل ال�سروع في تحرير فل�سطين. 

وفي هذا ال�سياق، اجتمع لدى ''فتح'' 

مو�سوعان اأ�سا�سيان: االأول هو الوطنية 

الفل�سطينية التي كانت م�ستقلة اإلى حد كبير 

عن اأي حركة عامة، اأكانت قومية اأم اإ�سالمية 

اأم مارك�سية، مع تركيز ''فتح'' على ق�سية 

ا المو�سوع الثاني 
ّ
فل�سطين في حد ذاتها. اأم

فكان ن�سال ''فتح'' الم�سلح، وت�سديدها على 

بلغت هذه الجهود ذروتها في اأعوام 

رف با�سم ''وثائق 
ُ
االألفين، عندما �سدر ما ع

 Ghanem and Mustafa( ''الروؤية الم�ستقبلية

 ،)2009; Ozacky-Lazar and Kabha 2008
ي الوجود 

َ
والتي تجمع ما بين جانب

الفل�سطيني في اإ�سرائيل المنف�سَلين، وهما 

الهوية والمواَطنة، والوطن والدولة. واعتبر 

وا�سعو هذه الوثائق اأن اإ�سرائيل قامت على 

م�سروع ا�ستيطاني ا�ستعماري، ومع ذلك 

اعترفوا بحق ال�سعب االإ�سرائيلي - اليهودي 

في تقرير م�سيره في فل�سطين، بينما طالبوا 

بما يمكن اأن يعتبره البع�ش دولة ثنائية 

القومية )لكن ''وثائق الروؤية'' لم تطلب ذلك( 

 تقوم على اأ�سا�ش المواَطنة المت�ساوية

Adalah 2007; Jabareen 2007; Mada( 

.)al-Carmel 2007; Rinawie-Zoabi 2006

II - الق�ضة املقاِبلة: من منظمة 
التحرير الفل�ضطينية اإىل ال�ضلطة 

الفل�ضطينية

الجانب الثاني لهذه الق�سة هو �سعود 

منظمة التحرير الفل�سطينية و�سقوطها، 

وتحولها من حركة تحررية تاأ�س�ست من اأجل 

معار�سة وجود دولة اإ�سرائيل، وتحرير 

فل�سطين من الدولة ال�سهيونية، اإلى منظمة 

ت�سعى لمحاكاة الدولة اليهودية، عن طريق 

اإقامة دولة وطنية فل�سطينية تعي�ش جنبًا اإلى 

جنب مع اإ�سرائيل، ومنف�سلة عنها. اإنها ق�سة 

تاأ�سي�ش منظمة التحرير الفل�سطينية لل�سلطة 

الفل�سطينية، بحكم الواقع، ككيان غير منف�سل 

عن اإ�سرائيل، بل اإنه ''داخل'' اإ�سرائيل اإلى حد 

ما، وفي خدمتها واإن كان ب�سكل غير مبا�سر. 

واإذا كان الجانب االأول للق�سة يحكي ق�سة 
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ت�سرين االأول/اأكتوبر 1973، التي انتهت بقمة 

الرباط في �سنة 1974. ومن المفارقات اأن 

هزيمة حرب 1967 اأدت اإلى اندالع حرب 

ت�سرين االأول/اأكتوبر. وبينما ينظر البع�ش في 

العالم العربي اإلى هذه الحرب كانت�سار، 

فاإنها، واقعًا، قادت اإلى اال�ست�سالم، وبالتحديد 

اإلى توقيع اتفاقية كامب ديفيد ما بين م�سر 

واإ�سرائيل في �سنة 1978. بيد اأن الرياح التي 

دفعت هذه القوى نحو كامب ديفيد، بداأت تهب 

فعاًل في االأيام االأولى من �سنة 1974، عندما 

حظيت منظمة التحرير الفل�سطينية، في 

الرباط، باالعتراف بها كممثل �سرعي وحيد 

لل�سعب الفل�سطيني )المولود كذات �سيا�سية(، 

وقبلت، في الوقت نف�سه، فكرة قيام دولة 

فل�سطينية على اأي جزء يمكن تحريره من 

فل�سطين: بعبارة اأُخرى، دولة فل�سطينية تعي�ش 

 Ajami 1982, p.( جنبًا اإلى جنب مع اإ�سرائيل

Taylor 1982, p. 77 ;8(. كانت تلك اأف�سل 
اأعوام منظمة التحرير الفل�سطينية، فقد اكت�سبت 

ج بخطاب يا�سر 
ّ
اعترافًا عربيًا وعالميًا، تتو

عرفات في االأمم المتحدة في �سنة 1974.

اإن اندالع االنتفا�سة الفل�سطينية االأولى 

في �سنة 1987، في االأرا�سي المحتلة، في 

اأعقاب الحرب اللبنانية، وطرد منظمة التحرير 

الفل�سطينية من لبنان، ي�سير اإلى حدوث تحول 

اآخر في ال�سيا�سة الفل�سطينية، وفي جغرافيا 

ال�سراع. فقد انتقل ال�سراع من الخارج، من 

االأرا�سي الواقعة خارج �سيطرة اإ�سرائيل، اإلى 

االأرا�سي الفل�سطينية المحتلة، اأي اإلى اإ�سرائيل 

ما بعد �سنة 1967، واأ�سبحت الدولة 

الفل�سطينية الم�ستقبلية - االأرا�سي المحتلة - 

الموقع الرئي�سي لمقاومة االحتالل. لقد تغير 

ال�سراع من �سراع �سد اإ�سرائيل، اإلى �سراع 

''داخل'' اإ�سرائيل ''الكبرى'' التي ت�سمل ال�سفة 

البندقية كرمز لها، وحر�سها على �سورة 

الفدائي المنا�سل من اأجل الحرية، والذي 

ي بحياته من اأجل الكفاح �سد الكيان 
ّ
ي�سح

ال�سهيوني.

تاأ�س�ست منظمة التحرير الفل�سطينية ر�سميًا 

في �سنة 1964، من طرف الجامعة العربية، 

كدمية تقريبًا، بيد النظام الم�سري، لكنها 

�سرعان ما اأ�سبحت تحت �سيطرة ''فتح'' التي 

ان�سم اإليها فيما بعد الجبهة ال�سعبية لتحرير 

فل�سطين برئا�سة جورج حب�ش، والجبهة 

الديمقراطية لتحرير فل�سطين برئا�سة نايف 

حواتمة )Hamid 1975(. وقد عك�ست هاتان 

االأخيرتان القوة المتزايدة للتاأثيرات الي�سارية 

والمارك�سية في حركات التحرير طوال 

ال�ستينيات.

 هنا، هو 
ّ
واالأمر االأكثر اأهمية بالن�سبة اإلي

تحول خطاب منظمة التحرير الفل�سطينية بين 

ال�ستينيات والثمانينيات، من خطاب يركز 

على الرغبة في اأن تحل محل اإ�سرائيل، واأن 

ت�ستوعب اليهود االإ�سرائيليين داخل دولة 

فل�سطينية تقوم على كامل فل�سطين التاريخية، 

اإلى خطاب يركز على هدف اإقامة دولة 

فل�سطينية، تعي�ش جنبًا اإلى جنب مع اإ�سرائيل. 

وكان ميثاق منظمة التحرير ل�سنة 1964 

بالكاد قد ذكر االإ�سرائيليين اليهود، لكن تم 

تعديله اأواخر ال�ستينيات، ليدمجهم في الدولة 

رة والمن�سودة، لكن من
َّ
 الفل�سطينية المحر

دون االعتراف بهم كاأمة ت�ستحق حكمًا ذاتيًا 

 جماعيًا، اأو 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 االأردن، وحرب 
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تلك الر�سائل مظهراً مخادعًا من التكافوؤ بين 

الطرفين، مع اأنه لم يكن ثمة تكافوؤ على نحو 

قاطع. فقد اعترفت المنظمة بحق اإ�سرائيل في 

الوجود، من دون التطرق اإلى حدودها، في 

حين اأن اإ�سرائيل، في المقابل، بالكاد اعترفت 

بالمنظمة كممثل لل�سعب الفل�سطيني - مع اأنه 

نين 
َّ
لم يكن الفل�سطينيون في اإ�سرائيل مت�سم

.)ECF 1993( في هذا التمثيل

ومن االأهمية بمكان هنا االنتباه اإلى 

طبيعة التمثيل الذي جرى االعتراف به: فقد 

اعترفت اإ�سرائيل بالطابع التمثيلي لمنظمة 

التحرير الفل�سطينية التي اعترفت باإ�سرائيل، 

كما حر�ست اإ�سرائيل باعترافها بذلك الطابع، 

على اأن يكون هذا التمثيل وا�سع النطاق، 

و�ساماًل قدر االإمكان، الأنه ال معنى العتراف 

المنظمة باإ�سرائيل اإذا لم تمثل منظمة التحرير 

الفل�سطينية ال�سعب الفل�سطيني فعاًل. فاإ�سرائيل 

لم تكن مهتمة بالح�سول على االعتراف بها 

من منظمة هام�سية، واإنما من هيئة تمثيلية 

 Zreik, Part( حقًا، ذات راأ�ش مال ثوري رمزي

I, Summer 2003, p. 41(، وقد ا�ستخدمت 
اإ�سرائيل رمزية منظمة التحرير من اأجل 

الح�سول على اعتراف كامل بوجودها.

المحتوى الرئي�سي االآخر في تلك 

المرا�سالت هو اإقرار منظمة التحرير بالتخلي 

عن االإرهاب )ولي�ش مجرد اإدانته(. فقد جّندت 

اإ�سرائيل منظمة التحرير الفل�سطينية، با�سمها 

ي 
ّ
المقد�ش، و�سمعتها كحركة ثورية، لت�سم

ن�سالها ''اإرهابًا''. وهكذا و�سمت منظمة 

التحرير الفل�سطينية مقاومتها واأعمالها 

وممار�ساتها الثورية وتاريخها اأي�سًا، با�سم 

.)Birzeit University 1993( ''االإرهاب''

واأخيراً، وفي خ�سم تاأطير واإعادة ت�سمية 

الما�سي، كان على منظمة التحرير الفل�سطينية 

الغربية وغزة، واأ�سبح �سراعًا �سد االحتالل 

اأواًل، وقبل اأي �سيء.

2 - من منظمة التحرير الفل�ضطينية 

اإىل ال�ضلطة الفل�ضطينية

دلت عملية اأو�سلو، واإن�ساء ال�سلطة 

الفل�سطينية الحقًا على حدوث هذا التحول. فقد 

اأ�سبحت الق�سية الفل�سطينية ق�سية ''داخلية''، 

واندمجت منظمة التحرير ببطء، لكن باطراد، 

مع ال�سلطة الفل�سطينية، على الرغم من كونهما 

ر�سميًا هيئتين منف�سلتين، لكن مثلما نعلم، 

فاإن عرفات كان رئي�سًا لكلتيهما معًا، وكذلك 

االأمر بالن�سبة اإلى خَلفه اأبو مازن. غير اأن 

االأمر االأكثر اأهمية، كان االنتقال من 

المعار�سة اإلى التن�سيق الذي اأ�سبح، في نظر 

البع�ش، بمثابة التعاون. ولم تعد المنظمة 

�سوى هيئة تتمتع بما�ٍش ثوري مجيد يمّكنها 

من ال�سماح لنف�سها بتقديم تنازالت كبيرة. 

هذه التنازالت، والطريقة التي نجحت فيها 

اإ�سرائيل في ت�سوير منظمة التحرير كراأ�ش 

مال رمزي للمقاومة، من اأجل اأن ت�سل اإلى 

غاياتها الخا�سة، تنقالني اإلى التالي:

اأحد التنازالت الرئي�سية التي قدمتها 

منظمة التحرير الفل�سطينية يتعلق بالم�ساومة 

على الما�سي، وقد تم ذلك عبر قيامها بثالث 

مبادرات رئي�سية: االعتراف باإ�سرائيل، ونبذ 

االإرهاب، وتعديل الميثاق الوطني الفل�سطيني. 

وُتعّد هذه المبادرات مجتِمعة بمثابة اإعادة 

كتابة للتاريخ، ال يمكن الأحد اأن ي�سمح لنف�سه 

بالقيام بها اإاّل اإذا كان هو الكيان ذاته الذي 

اأدى دوراً اأ�سا�سيًا في �سنع هذا التاريخ.

وكانت الر�سائل المتباَدلة ما بين منظمة 

التحرير الفل�سطينية، والحكومة االإ�سرائيلية، 

االأ�سا�ش الذي قاد اإلى عملية اأو�سلو. وقد اأ�سفت 
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مقاومة �سد االحتالل، وت�سطلع بدور الجنود 

االإ�سرائيليين. وبهذا، لم تعد ال�سلطة الفل�سطينية 

- التي علقت في فخ �سنعته بنف�سها - حركة 

ثورية، كما اأنها لم تنجح في الو�سول اإلى 

مرتبة دولة ذات �سيادة. فهي لم ت�ستطع 

العودة اإلى منطق الثورة، ولم يكن في قدرتها 

التحرك نحو بناء الدولة، واقت�سر دورها على 

حفظ ال�سالم؛ بيد اأن حفظ ال�سالم في حالة 

احتالل طويل االأمد وم�ستمر، يعادل االإبقاء 

على الو�سع الراهن، اأي مقاومة المقاومة 

نف�سها. اإنها ثورة اختارت االنتحار، 

وا�ستخدمت راأ�ش مالها الرمزي �سد م�سروعها 

الوطني.

ومن المفارقات التاريخية، فعاًل، اأن يكون 

م�سدر كثير من االنتقادات الموجهة اإلى اتفاق 

اأو�سلو هو الفل�سطينيين داخل اإ�سرائيل، ف�ساًل 

عن اأولئك في مخيمات اللجوء والمنافي. ففي 

حين يخ�سع الفل�سطينيون في االأرا�سي 

المحتلة لقيود العي�ش على خلفية توازن القوى 

بين الدول والجيو�ش )كما لو كانت ال�سلطة 

الفل�سطينية دولة(، من دون خ�سوعهم لنظام 

معياري/قانوني )با�ستثناء قوانين الحرب(، 

نجد اأن عالقات الفل�سطينيين في اإ�سرائيل مع 

الحكومة االإ�سرائيلية ت�ستند ب�سكل اأ�سا�سي – 

على الرغم من اأنه غير ح�سري طبعًا - اإلى 

خطاب المواَطنة الذي ي�سع حدوداً الختالل 

التوازن في القوة ما بين الطرفين: المواطنين 

والدولة. ومع اأن خطاب المواطنة ظل �سمن 

النظام المعياري الوهمي نف�سه، الذي تم 

تطبيقه في اأوائل الخم�سينيات، لكن يبدو اأنه 

منح المواطنين الفل�سطينيين في اإ�سرائيل حداً 

معينًا من اإمكان النقد. وهذه الم�ضاحة 

�ضمحت لهم بتوجيه النقد اإلى اأو�ضلو منذ 

البداية لي�ض لأنهم اأكثر وطنية اأو ذكاء من 

اأن تعّدل ميثاقها وفقًا لذلك، من اأجل اإبطال 

جميع البنود التي تتعار�ش مع وجود دولة 

اإ�سرائيل )Fanack 1996(. ومع ذلك، فاإن تعديل 

ميثاق منظمة التحرير - وهو وثيقة 

تاريخية - لم يقابله اأي تعديل من جانب 

اإ�سرائيل على خرائطها، اأو اأي اعتراف منها 

بدولة فل�سطينية م�ستقبلية في االأرا�سي 

المحتلة. وهكذا، يكون الفل�سطينيون قد 

ح�سروا طموحهم في االأرا�سي المحتلة منذ 

�سنة 1967، وق�سروا اأدواتهم على 

المفاو�سات، وذلك بعدما اأعلنوا اأن ن�سالهم 

ال�سابق كان ''اإرهابًا''. وكان ما ح�سلت عليه 

منظمة التحرير، في مقابل هذا التنازل، هو 

المفاو�سات. وبينما ان�سحبت اإ�سرائيل من 

مراكز المدن الفل�سطينية، واأعاد جي�سها 

االنت�سار في ال�سواحي، كان المك�سب الرئي�سي 

الذي حققته منظمة التحرير هو تح�سين 

مكانتها على الم�ستوى الدولي، االأمر الذي 

منحها بدوره القدرة على التفاو�ش مع 

اإ�سرائيل والواليات المتحدة. غير اأن تح�سين 

هذه المكانة كان م�سروطًا بتغيير وظيفتها 

ودورها.

وهكذا، وجدت ال�سلطة الفل�سطينية – الهيئة 

التي ورثت منظمة التحرير الفل�سطينية، وحّلت 

محلها – نف�سها واقعة في الفخ، اإذ اإنها كانت 

م�سطرة اإلى تقديم اعتذار م�ستمر الإ�سرائيل، 

وكان عليها اأن تثبت طوال الوقت التزامها 

باإطار اأو�سلو، ولهذا الغر�ش وّقعت العديد من 

بروتوكوالت التن�سيق مع الجي�ش االإ�سرائيلي، 

اأي مع �سلطة االحتالل. وبالتالي، تم اختيار 

ال�سلطة الفل�سطينية كمقاول فرعي يعمل من 

 Dana and( اأجل اأمن االحتالل، واإ�سرائيل عامة

Amrov and Tartir 2017(. كما وجدت ال�سلطة 
نف�سها تالحق الفل�سطينيين لقيامهم باأعمال 
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ومن �سمن ذلك اعتقد اأن على المارك�سية 

والمادية التاريخية اأن تتحررا من الفكرة 

المثالية ب�ساأن وجود »الذات« ودورها في 

التاريخ، الأن التاريخ يم�سي قدمًا وي�سير بناء 

على قوانين، ال على رغبة الذوات الفاعلة فيه.

 واعتبر األتو�سير اأن فكرة الذات هذه

)subject( تبرز في اإطار ما ي�سميه االآلة 
االأيديولوجية للدولة، فتقوم الدولة بت�سخير 

الذات وت�ستخدمها  في اإعادة اإنتاج عالقات 

ال�سيطرة واالإخ�ساع والهيمنة. وكي ي�سيطر 

النظام الراأ�سمالي على المجتمع واأفراده، فاإن 

قنع الذوات الخا�سعة له باأنه لي�ش 
ُ
عليه اأن ي

مفرو�سًا عليها ق�سراً، بحيث يقتنع هذا الفرد 

المواطن الخا�سع باأنه �سيد نف�سه، واأنه يختار 

المنظومة الفكرية والمادية التي يعي�ش 

بموجبها، االأمر الذي ي�سمن نوعًا من االإيمان 

باأ�س�ش النظام ومبادئه، وهكذا تتوهم الذات 

الخا�سعة باأنها ذات حرة. ويجري التعبير عن 

الذات الخا�سعة والذات الفاعلة بالم�سطلح 

نف�سه )subject(، وهذا الغمو�ش في الم�سطلح 

ومعناه التناق�سي هو الذي يتيح للعبودية 

والخ�سوع اأن يبدوا كاأنهما ذاتية فاعلة 

وم�ساهمة وحرة. ومن الوا�سح هنا اأن األتو�سير 

مدين لغرام�سي باأفكاره، كما يبدو وا�سحًا 

تاأثير األتو�سير في اأفكار فوكو الحقًا. وتاأخذ 

مها 
ّ
�سها وتعم

ّ
جوديث بتلر روؤى األتو�سير، فت�سي

في الوقت نف�سه، وت�سّكك في ذاتية وا�ستقاللية 

دة، قائلة:
َّ
هذه الـ ''اأنا'' المجر

''اأنا'' كامنة وراء الخطاب تنّفذ  ال يوجد 

العك�ش،  على  بل  خالله،  من  اإرادتها 

''االأنا'' اإلى حيز الوجود من خالل  تاأتي 

وا�ستجوابها...  وت�سميتها  ا�ستدعائها 

وفي الواقع، اأ�ستطيع فقط قول ''اأنا'' اإلى 

غيرهم، واإنما لأنهم يخ�ضعون لنوع اآخر 

من موازين القوى مع اإ�ضرائيل المحتلة، 

ومع ال�ضلطة الفل�ضطينية في الوقت نف�ضه.

III - اأفكار ب�ضاأن املقاومة، 
والتواطوؤ، واخلطاب

ي�سكل مفهوم اال�ستجواب عند األتو�سير 

نقطة في غاية االأهمية في هذا النقا�ش، اإذ 

يعطي مفهوم الذات معنى مزدوجًا. فهناك 

ذات تت�سرف في هذا العالم – بداًل من كونها 

مجرد كائن �سلبي - كذات حرة قادرة على 

بة. 
َ
االختيار، وهناك ذات خا�سعة، اأو م�ستجو

يقول األتو�سير:

في  باأكمله  التاأثير  هذا  غمو�ش  يكمن 

النظام  من  والثانية  االأولى  اللحظتين 

اإن كنت  اأو،  الرباعي الذي ناق�سُته للتو، 

في  الذات.  التبا�ش م�سطلح  في  ل،  تف�سّ

الذات  للم�سطلح،  العادي  اال�ستخدام 

تعني: )1( ذاتية حرة، ومركزاً للمبادرة، 

عن  م�سوؤول  وهو  بعمل  يقوم  وكيانًا 

يخ�سع  خا�سعًا،  كيانًا   )2( ت�سرفه؛ 

تجريده  يتم  وبالتالي  اأعلى،  ل�سلطة 

قبول  حرية  با�ستثناء  حرية،  كل  من 

.)Althusser 2014, p. 269( خ�سوعه

وهكذا، تفكر النف�ش الخا�سعة في نف�سها، من 

خالل االأيديولوجيا، كذات وم�سبب، معتبرة 

اء هذه الذاتية 
ّ
نف�سها �سيدة لذاتها، وتعاني جر

في لحظة اال�ستجواب. وال باأ�ش هنا من 

تو�سيح ال�سياق العام لمقوالت األتو�سير 

والفكرة الكامنة وراءها. فقد حاول األتو�سير 

اإنقاذ المارك�سية من جوانبها غير العلمية، 
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تتعار�ش مع القوة: ''الفرد لي�ش في مقابل 

القوة؛ اإنه، في اعتقادي، اأحد اآثار القوة'' 

.)Foucault 1980, p. 98(

ومع ذلك، فاإن القول اإنه ال يوجد ''مكان 

واحد للرف�ش الكبير''، ال يرقى اإلى االدعاء اأن 

المقاومة م�ستحيلة. فالمقاومة ممكنة، لكن 

لي�ش �سد القوة. المقاومة تب�سط القوة عبر 

مقاومتها، وهذا ما يمكن للمرء فهمه من 

تاأكيدات فوكو باأنه ''حيث توجد قوة، ال بد من 

 .)Foucault 1990, p. 95( ''وجود مقاومة

، اأعتبر هذه العبارات تعني اأنه، 
ّ
وبالن�سبة اإلي

نظراً اإلى اأن القوة والمقاومة ت�سكل اإحداهما 

االأُخرى، فاإنه ال يمكن اعتبار المقاومة واقعة 

خارج �سبكة عالقات القوة تمامًا. وكي تتمكن 

المقاومة من ''التحدث'' اإلى القوة، فاإن االثنين 

يجب اأن يتقا�سما و�سيطًا، اأكان خطابًا، اأم لغة، 

اأم مجموعة من العالقات. المقاومة موجودة 

في كل مكان، تمامًا مثلما هي القوة في كل 

مكان. بهذا المفهوم، ن�سر فوكو م�سطلح ''القوة'' 

بمعنى ال�سمولية، اأو �سبكة من العالقات ما بين 

الهيمنة والمقاومة قائمة على الحوار، اأو 

ال�سراع، اأو المناف�سة، اأو الحديث فيما بينهما. 

وبهذا المعنى، فاإن القوة قَدر، بالطريقة نف�سها 

ا الهيمنة فلي�ست 
ّ
التي تكون بها اللغة قَدراً، اأم

قَدراً، واإنما هي موقف داخل القوة. ويمكن 

للمرء اأن يقاوم ال�سيطرة، ال بل من المجدي 

مقاومتها. ويت�سح الفرق اأكثر في اأعمال فوكو 

الالحقة، وذلك من خالل التباينات الوا�سحة 

 Foucault( التي يميزها بين ال�سيطرة والقوة

p. 283 ,1997(. وهكذا فاإنه يخلق ف�ساء 
مفاهيميًا وم�ساحة ما بين ال�سيطرة والقوة، 

وهذا ال�سرخ الموجود بين القوة وال�سيطرة 

ي�سمح لنا باأن نفكر في االإمكان القائم دائمًا، 

للوجود داخل �سبكة القوة، لكن في منجاة من 

الحد الذي تمت مخاطبتي به الأول مرة... 

ن 
َ
منح اإلى الذات، واإنما هو م

ُ
التمييز ال ي

.)Butler 1993, pp. 225-26( ي�سّكلها

وبداًل من هذا، ي�سكك روالن بارت في هذه 

الذاتية، وذلك عبر ربط الذات بخطاب عام، ال 

ربطها بجهاز اأيديولوجي للدولة، معتبراً اأن 

''الذات ال ت�سبق اللغة؛ الذات ت�سبح ذاتًا بقدر 

ما تتحدث؛ باخت�سار، لي�ش هناك 'ذات' 

)وبالتالي ال توجد 'ذاتية'(، واإنما يوجد 

متحدثون فقط'' )Barthes 1989, p. 166(. اإن 

الخطاب واالأيديولوجيا واللغة لي�ست ''اأ�سياء'' 

في العالم المنف�سل تمامًا عن ''الذات'' التي 

''تن�سرهم'': فنحن ال ''نمتلك'' اللغة بالطريقة 

نف�سها التي نمتلك فيها ال�سيارات )الأننا 

بعالقتنا ب�سياراتنا ن�ستطيع اأن نتاأمل 

ونمار�ش ذاتنا من دون عالقة الملكية 

بال�سيارة(، بل على العك�ش، نحن نتاج اللغة 

وال�سلطة والخطاب. اإنهم ''يمتلكوننا'' مثلما 

''نمتلكهم''، والذات ال تملك اللغة بقدر ما تملك 

اللغة الذات، والذات ت�ستخدم اللغة بقدر ما 

�ست�ستخدم اللغة الذوات.

يجد المرء مفهومًا مماثاًل لهذا في معالجة 

فوكو المبكرة لمو�سوع القوة. فمثلما اأنه ال 

يوجد اأحد خارج االأيديولوجيا، لدى األتو�سير، 

وال �سي خارج الخطاب، لدى بتلر، وال �سيء 

خارج اللغة، لدى بارت، يبدو اأن فوكو يجادل 

باأنه ال يوجد �سيء خارج القوة، االأمر الذي 

ربما ي�سل اإلى حد القول باأنه ال يوجد اإمكان 

للمقاومة. يقول فوكو اإن ''المقاومة لي�ست اأبداً 

في موقع خارجي بالن�سبة اإلى القوة''، واأنه ''ال 

يوجد مكان واحد للرف�ش الكبير، روح التمرد، 

 Foucault 1990,( ''مركز جميع اأنواع الع�سيان

p. 95(. وبالن�سبة اإلى فوكو، فاإن الذات ال 
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من االنتباه اإلى الثغرات، اأو التناق�سات 

الموجودة في النظام نف�سه، والتي ت�سمح 

بالقيام باأعمال �سيا�سية. وبغ�ّش النظر عن 

�سكل ال�سلطة الموجودة، اأكانت اإمبراطورية، اأم 

دولة، اأم موؤ�س�سة، فاإنها بالكاد تعرف ما 

تريده حقًا، وهناك دائمًا العديد من الطرق 

المتنوعة لبلوغ النهاية اأو الهدف. لقد اأرادت 

الواليات المتحدة غزو العراق، لكن االأمر 

انتهى بت�سليمه اإلى اأيدي عدوتها: اإيران. وفي 

مقابل هذه القراءة البنيوية المغلقة، اأجد اأنه 

ر وقراءة تاريخية 
ّ
من ال�سروري تقديم ت�سو

تتخل�ش من االأنظمة المغلقة، وت�سمح بعالقات 

 Thompson( اأكثر دينامية بين البنية والذوات

دة 
َّ
p. 6 ,1978(. �سحيح اأن اأفعال الوكيل مقي

بال�سياق الذي تقع فيه، اإاّل اإن ال�سياق نف�سه 

لي�ش واحداً، واإنما متعدد، وبالتالي ال حدود 

له. ووجود التباين والتناق�سات في ال�سياقات 

هو الذي ي�سمح للذات بالظهور. كما اأن الذاتية 

الموهومة قد ت�ساعد في اأن يقبل المهزوم 

تها ويقبل عبوديته الأنه يعتقد 
ّ
هزيمته ويذو

اأنه هو الذي اختارها ويت�سالح مع الواقع، 

فاإن الجانب االآخر للمعادلة قد يحدث. اإذ قد 

تكون الهزيمة وقبول قوانين اللعبة الجديدة، 

هي بداية لذات جديدة في لعبة جديدة.

نعود اإلى الفل�سطينيين في اإ�سرائيل. يمكن 

للمرء اأن يقدم حجتين معاك�ستين لجمهورين 

مختلفين. فالأولئك الذين يحبون التفكير في 

اأنف�سهم كمواطنين/ذوات، ويفتخرون 

بمواطنتهم كاإنجاز، يمكن القول اإن ثمن تحقق 

هذه المواَطنة – الذات ك�ساحبة حقوق - كان 

تجزئة المواطنين الفل�سطينيين، وف�سلهم عن 

مجتمعهم االأو�سع. بعبارة اأُخرى، ي�سبح المرء 

مواطنًا عندما يقبل الخ�سارة، فالمواطن 

الفل�سطيني ياأتي اإلى الوجود، حاماًل انف�ساله 

ال�سيطرة في الوقت ذاته. ونظراً اإلى اأن القوة 

موجودة في كل مكان، فاإن المقاومة موجودة 

اأي�سًا في كل مكان: ''نقاط المقاومة هذه 

موجودة في كل مكان من �سبكة القوة'' 

.)Foucault 1990, p. 95(

اإنني اأدرك تمام االإدراك اأن هذه القراءة 

التي اأقدمها هي قراءة �سخية لفوكو ب�ساأن 

اإمكان المقاومة، الأنه في الواقع، فاإن 

المقاومة التي يقدمها فوكو هنا هي من النوع 

الجمالي/الفردي نوعًا ما، واأقل جماعية/

�سيا�سية، والحيز الذي يفتحه يظل �سيقًا، ولم 

يحَظ بالقدر الكافي من البحث والدرا�سة 

النظرية. وال اأ�سعى من خالل محاولة جلب 

فوكو اإلى جانبي، لدح�ش الحجة التي قّدمها 

األتو�سر وبتلر وبارت، والتي ت�سكك في وجود 

الذات، بذريعة وقوعها دائمًا في �سبكة اللغة 

واالأيديولوجيا وال�سلطة. بل عو�سًا عن ذلك، 

اأقوم بتطوير حجتهم للو�سول بها اإلى 

منتهاها، واأجروؤ على الطلب منهم اأن يكونوا 

جدليين وتاريخيين، كما اأتخذ واحدة من 

روؤاهم االأ�سا�سية )الت�سكيل المتبادل ما بين 

القوة والمقاومة، والذاتية واللغة، والذات 

واالإخ�ساع( من اأجل االدعاء اأن هناك قناة 

مفتوحة بين ما يبدو اأنه ذات فاعلة ونا�سطة، 

وبين الذات الخا�سعة التي تتوهم خ�سوها 

باعتباره فعاًل، وما بين �سورة التاأليف 

واالإن�ساء وال�سوغ وحقيقة اال�ست�سالم 

ون على اأن 
ّ
للخطاب. وبالتالي، بينما ي�سر

الذاتية المتوهمة توّلد االإخ�ساع، فاإني اأُظهر 

كيف اأن االإخ�ساع قد يوؤدي اإلى تمكين الذات، 

اإذ ال يوجد اأي �سبب نظري، اأو عملي، العتبار 

النظام مغلقًا ومحدداً اأو منّظمًا بالكامل، وال 

حاجة للمرء اإلى اأن يعود اإلى النزعة 

االإن�سانية، مثلما فعل اإدوارد �سعيد، كي يتمكن 
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وقوانين. وهذا ما اأنتج نظامًا معياريًا تحكمه 

قوانين المواَطنة التي تح�سر، ظاهريًا على 

االأقل، جوانب من اختالل ميزان القوى. ومع 

اأن لخطاب المواَطنة هذا �سقفًا وا�سحًا، 

ويهدف اإلى خلق عالقات التبعية وال�سيطرة 

التامة )Masri 2017; Sultany 2016(، اإاّل اإنه 

قد يف�سح مجااًل، واإن كان محدوداً، للمقاومة.

تاأخذ ق�سة منظمة التحرير الفل�سطينية، 

وتحولها اإلى ال�سلطة الفل�سطينية، م�ساراً 

مختلفًا: كانت المنظمة على مر االأعوام ذاتًا 

�ستهان 
ُ
ا�ستطاعت مراكمة راأ�ش مال رمزي ال ي

به، فقد قاومت اإ�سرائيل، وقامت باأعمال 

ع�سكرية و�سيا�سية �سدها، لكن من اأجل 

اإدراجها في الحوار مع اإ�سرائيل والواليات 

المتحدة، ا�سطرت اإلى الدخول في الخطاب 

ا بالن�سبة اإلى الفل�سطينيين، فكان 
ّ
الر�سمي. اأم

الهدف من موؤتمر مدريد، واأو�سلو من بعده، هو 

الدخول في هذا الخطاب، اأي الح�سول على 

مقعد على طاولة المفاو�سات. لكن قبل 

الدخول في المحادثات مع اإ�سرائيل، تحدثت 

منظمة التحرير عبر ن�سالها الم�سلح، 

ومقاومتها؛ ومع ذلك، لم تكن تلك المقاومة 

قط خارج عالقات ال�سلطة بالكامل، واإنما 

كانت تهدف اإلى تهيئة الظروف الإجراء 

الحوار، وكانت �سيا�سية وع�سكرية اأي�سًا. 

وهكذا يمكن القول اإن بذور مدريد واأو�سلو 

كانت موجودة دائمًا.

لم تقبل منظمة التحرير الفل�سطينية 

الم�سطلحات االإ�سرائيلية - االأميركية في 

مجملها، لكنها وافقت على كثير منها. وهناك 

العديد من االأ�سباب التي يمكن اأن تف�سر هذا 

التحول: فقدان منظمة التحرير حلفاءها 

الرئي�سيين مع انهيار االتحاد ال�سوفياتي 

ال�سابق، والكتلة ال�سرقية اإجمااًل، ف�ساًل عن 

المجتمعي معه في الوقت نف�سه. لي�ش االأمر 

مجرد تزامن، بل هما وجهان لعملة واحدة.

من ناحية اأُخرى، الأولئك الذين يتهمون 

ال�سيوعيين بالتواطوؤ، يمكن القول اإن التواطوؤ 

قد يكون �سرطًا م�سبقًا الإن�ساء لغة، االأمر الذي 

يتطلب بع�ش اال�ست�سالم الن�سبي للخطاب، 

والنظام المعياري ال�سائد. لكن، لدى هذا 

التواطوؤ قدرة محدودة جداً على تغيير 

الخطاب. وكي ي�ستطيع الخطاب ال�سائد اأن 

ي�سعى لدمج غيره، فهو بحاجة اإلى تقديم 

بع�ش التعديالت والت�سهيالت، ومع ذلك، ال 

تب�سر عملية االندماج والتعديل بالكثير، كما 

اأنها ال ت�سمن �سيئًا. حتى اإن البع�ش يقول اإنك 

ال ت�ستطيع اأبداً تدمير منزل ال�سيد، با�ستخدام 

اأدوات ال�سيد )Lorde(. وتتوقف النتيجة على 

توازن القوى داخل نظام الخطاب الجديد، 

وعلى نظامه المعياري، والقوى الفاعلة 

داخله. ولهذا، فاإن اال�ست�سالم قوة كامنة، اإذ 

قد يفتح في بع�ش االأحيان االأفق اأمام 

المقاومة، بينما في حاالت اأُخرى ربما يعوق 

ويحجب كثيراً من م�سارات واأماكن المقاومة 

االأُخرى. وهذا لي�ش مدحًا للـهزيمة.

اأراد الفل�سطينيون في اإ�سرائيل خالل 

الخم�سينيات اأن يفكروا في اأنف�سهم كذوات/

مواطنين، وكذلك فعلت الدولة الجديدة )على 

االأقل المحكمة العليا( التي عاملتهم كما لو 

كانوا ذواتًا، وموؤلفين لحياتهم الخا�سة، 

وبالتالي م�سوؤولين عن م�سيرهم. غير اأن كال 

الطرفين تجاهل العنف التاأ�سي�سي في �سنة 

1948، وت�سريد مئات االآالف من 

الفل�سطينيين، وكان كل منهما، الأ�سبابه 

الخا�سة، ''يتاآمر'' من اأجل التغطية على لغة 

العنف بلغة معيارية، والنظام القائم على 

العنف التع�سفي بنظام قائم على قواعد 
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ن يقول اإن منظمة 
َ
�ساعتئذ �سيكونون اأول م

التحرير الفل�سطينية لي�ست ممثلهم الحقيقي، 

بينما �ستقول اإ�سرائيل العك�ش.

يتكرر كثيراً اأن تجد ال�سلطة الفل�سطينية، 

خليفة منظمة التحرير، نف�سها في قيد 

اال�ستجواب من طرف اإ�سرائيل التي تطالبها 

بالتنديد باأي مقاومة لالحتالل، وتبرير 

�ش على 
ّ
محتوى مناهجها المدر�سية التي تحر

اإ�سرائيل واالحتالل، وخرائطها، والدعم المالي 

الذي تقدمه لعائالت االأ�سرى الفل�سطينيين، 

وت�سمية �سوارعها باأ�سماء ال�سهداء الفل�سطينيين، 

 .)Haaretz 2017; Staff 2017( وما اإلى ذلك

وعليها اأن تبرر ما ال يمكن تبريره في اإطار 

الخطاب الجديد الذي دخلت اإليه، واأن تجيب 

على االأ�سئلة التي ال ت�ستطيع االإجابة عنها.

اإن دخول منظمة التحرير الفل�سطينية في 

الحوار/الخطاب مع اإ�سرائيل اأدى اإلى نتيجة 

معاك�سة لتلك التي و�سل اإليها الفل�سطينيون 

في اإ�سرائيل، ولم يو�سلها تواطوؤها اإلى اأي 

مكان، حتى االآن. ومع ذلك، ال يوجد موقف 

متميز، ولي�ش هناك نظرية عامة ب�ساأن 

المقاومة. واأنا ال اأزعم اأن تجربة الفل�سطينيين 

في اإ�سرائيل تمثل ق�سة مثالية للمقاومة، اأو 

 اأن نجاحها المحدود قابل للتعميم، اأو اأن

ف�سل منظمة التحرير كان معروفًا ومفهومًا 

�سمنًا، بل اإنها، مع ذلك، ق�سة تعّقد فهمنا 

للعالقات ما بين الذات والذاتية واالإخ�ساع 

والخ�سوع. 

الحرب على العراق، واأفول االنتفا�سة. واإذا لم 

يكن للمرء �سلطة تغيير قواعد الخطاب، فاإن 

عملية الدخول في خطاب جديد قد ُتخر�سه. 

وفي هذه الحالة، يجب على الطرف المعني اأن 

يمتثل بب�ساطة للقواعد، كي يظل جزءاً من 

اللعبة. ويمكن اأن ي�سكل القيام بذلك انتحاراً 

�سيا�سيًا، في حال لم يكن هناك دور لهذا 

الطرف، غير تلك االأدوار التي كّلفه اأعداوؤه بها 

الإدامة االحتالل: وهكذا يبقى وهم الذات 

القديمة موجوداً، اإاّل اإن الدور الم�سند اإليها االآن 

تحدد من الخارج ولي�ش من الداخل، فهي تعتقد 

اأنها حرة و�سيدة نف�سها لكنها تقوم بوظائف 

اأُ�سندت اإليها. وبالتالي، فاإن الجانب االنتحاري 

من اأو�سلو، بالن�سبة اإلى منظمة التحرير، ال 

يكمن في مجرد اعترافها باإ�سرائيل، اأو في 

تخّليها عن بع�ش االأ�سول، اأو المرجعيات، اأو 

الحقوق، الأن من طبيعة حلول الو�سط التاريخية 

اأن يتخلى المرء عن �سيء ما، في مقابل �سيء 

اآخر، بل اإن الم�سكلة في حالة المنظمة هي اأن 

التنازل لم يكن متباداًل. فقد اعترف 

الفل�سطينيون، من خالل منظمة التحرير، بحّق 

اإ�سرائيل في الوجود، وفي المقابل اعترفت 

اإ�سرائيل فقط بكون منظمة التحرير هي الممثل 

ال�سرعي لل�سعب الفل�سطيني، ال بحّق 

الفل�سطينيين في اإقامة دولتهم اأو اال�ستقالل. 

وفي الواقع، يمكن لمنظمة التحرير، ب�سفتها 

ممثل ال�سعب الفل�سطيني، اأن تتنازل عن هذا 

الحق؛ لكنها اإن فعلت هذا، فاإن الفل�سطينيين 
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