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أنالوجيا األبارتهايد: الراديكالّية امُلمكنة

 جمد كّيال*

تبحث هذه املقالة يف الدوافع النفسّية السياسّية واالجتامعّية من وراء األنالوجيا بني النظام 
واسع  تعريف  عىل  تعتمد  وهي  أفريقيا.  جنوب  يف  األبارهتايد  ونظام  فلسطني  يف  الصهيويّن 
أليديولوجيا الشعب الفلسطينّي - يشمل اقتصاد هذا املجتمع وِعامرته، ُنظمه الرتبوّية واخلطوط 
التعريف  انطالًقا من هذا  املقالة  القيمّية. وتقرتح  لغته ومنظومته  السيايّس،  العريضة خلطابه 
الغربّية  الضّفة  الفلسطينّي، خاصًة يف  املجتمع  أيديولوجيا  املعريّف يف  التنافر  وجود حالٍة من 
وقطاع غّزة، وأن هذه احلالة ناجتة عن تشكيل السلطة الوطنّية الفلسطينّية بعد اتفاقّية أوسلو.

الفلسطيني يف  الشعب  تفرض عىل  الفلسطينّية  التحرير  منّظمة  أن  املقالة  وتّدعي هذه 
الضّفة الغربّية وقطاع غّزة حالة أيديولوجّية تتعايش مع إرسائيل وال تنفيها، جتاورها وال 
ُتلغيها. بدورها، تنافرت هذه األيديولوجيا مع القيم املعرفّية التارخيّية للشعب الفلسطينّي، 
كام تنافرت مع ما يعانيه شعبنا ويشهده العامل من عنف إرسائييّل يسعى بعناٍد لنفي الوجود 
السيايس )إىل جانب منهجّيات النفي املاّدي املتواصلة من النكبة يف طول البالد وعرضها( 

الفلسطينّي من فلسطني.

*   باحث وكاتب فلسطينّي. 



342

لتوصيف نشوء هذه األيديولوجيا علمًيا، ُتكّرس هذه املقالة جزًءا كبرًيا منها لنظرّية جاك 
السّيد والعبد اهليغلّية، وذلك من أجل قراءة  النفيّس، واستخدامها جلدلّية  التحليل  الكان يف 
األحداث التارخيّية املمتّدة ابتداًء من اخلروج من بريوت عام 1982 وحتى انطالق االنتفاضة 
الثانية عام 2000. يف جزئها الثاين، ورغم الوعي التام إلشكالّية العالقة بني التحليل النفيّس 
يف  فستينغر  ليون  نظرّية  املقالة  تستخدم   ،)psychology( النفس  وعلم   )psychoanalysis(
التنافر املعريّف لتعزيز ادعائها بأن حالة التنافر املعريّف تدفع حلّل نفسها وإلجياد وسائل وأساليب 
لغوّية ومادّية حلل التناقض بني أيديولوجيا أوسلو من جهة، والتنايف مع الصهيونّية من جهٍة 
أخرى. من ُهنا، سنرى كيف تعمل األنالوجيا بني فلسطني وجنوب أفريقيا كوسيلة للحفاظ عىل 
موقٍف جذرّي من الصهيونّية، دون الدخول برصاٍع مبارٍش مع نظام السلطة الوطنّية الفلسطينّية. 

اجلزء األّول
) 1 (

مستوى  عىل  متصاعدة  أمهية  أفريقيا  وجنوب  فلسطني  بني  واملقارنة  املقاربة  تتخذ 
اخلطاب الفلسطينّي واخلطاب امُلنارص لقضّية فلسطني. هي مقاربة آخذة باالنتشار وحتظى 
باهتامٍم فكرّي دويّل، كام تشّكل قاعدًة للمزيد واملزيد من الفعالّيات واحلركات السياسّية 
 .)Farsakh 2003; Tutu 2002 ؛ عباس 1989؛Davis 1987( يف فلسطني وحول العامل
وترتاوح هذه املقاربة بني مستويني؛ املستوى اإلعالمي واجلامهريي من جهة، واملستوى 
األكاديمّي العلمّي من جهٍة أخرى. وليست العالقة بني املستويني عرضّية، إنام يغّذي 
الواحد منها اآلخر؛ يعزز اإلعالمّي طلب بحثها، بينام خيدم املستوى األكاديمّي يف تعزيز 
املوقف اخلطايّب وتثبيته علمًيا. وتشتغل معظم األبحاث املؤّيدة للمقاربة بسياٍق وظيفّي 
ُيقّدم بنية حتتّية علمّية الستخدام »االبارهتايد« كاستعارة لغوّية وبالغّية. وهي استعارة بات 
هلا حضورها يف اخلطاب السيايّس الفلسطينّي اجتاه املجتمع الدويّل، والحًقا حضورها يف 
اخلطاب السيايس الفلسطيني اجتاه نفسه، نتيجة حتّول املجتمع الدويل إىل عامٍل جوهرّي، 

وليس أدايّت، يف النضال الفلسطينّي. 
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السببّية  )وأداهتا  أنالوجيا  إىل  املجازية(  اللغة  )وأداهتا  امليتافورا  العلمّي  البحث  حيّول 
تدعو  كمقارنة  امليتافورا  ُتستخدم  امليتافورا.  هلذه  الفضفاضة  اهلوامش  فيوّثق  واملنطق(، 
ُمتلّقيها إىل كشف القواعد املشرتكة جلانبّي املقارنة، بينام تكشف األنالوجيا مقارنة للمباين يف 
نطاقني خمتلفني، بشكٍل متناظر )symmetrical(. )ُينظر إىل Duit: 1991 يف سياق »التعّلم«(. 
بدرجاٍت  معّينة  التعبري عن مقولٍة سياسّية  إىل  أفريقيا  »استعارة« جنوب  ترمي  يف حالتنا، 
املقارنة  موضوعّي  يف  السياسّية  امُلسببات  مقاربة  أن  إال  واإلشهار.  املبارشة  من  متفاوتة 
)فلسطني وجنوب أفريقيا( واستنتاج خارطة احلل بحاجة إىل ما هو أكثر من االستخدام 
اخلطايّب للمقارنة. وهنا، تأيت األنالوجيا لتثّبت التشابه بني نطاقني متناظرين، نظامني متامثلني 
بوضعّيات الظلم، وتستنبط من ذلك أدوات عمل مشاهبة )كحركة املقاطعة والنضال الال-

عنفّي( وبالتايل تستنتج أن اإلحتالل اإلرسائييل للضّفة الغربّية وقطاع غّزة يتجاوز السيطرة 
العسكرّية ويعمل كنظام سيطرة أيديولوجي عنرصّي متكامل. 

لكّن األنالوجيا بحاجة ملقامات مشرتكة قابلة للفحص واملقارنة )Mill:2011(، وألننا 
ُنقارن بني نظامّي ُحكم فال بّد لألنالوجيا أن تعتمد مقاًما مشرتًكا يكون جوهرًيا يف عمل 
أساسّية  وظيفة  هلا  مقارنتها  تتم  التي  العوامل  مركزّية  إن  إذ  هامشًيا.  وليس  احلكم  نظام 
املاّدي لعمل أي نظام سيايّس هو سيطرته )بمعنى احتكار  تقوية األنالوجيا. والرشط  يف 
العنف( عىل اجلغرافيا التي يفرض سيطرته عليها وبناًء عليها حيدد جمموعة رعاياه ومواطنيه 
)Weber:1958(. بمعنى آخر، احتاجت هذه األنالوجيا أن حتدد موضوع بحثها بام متارسه 
فإهنا  وانتهى. وعليه  تارخيًيا  مما حدث  وليس  احلارض،  بالزمن  اآلن،  املنظومة اإلرسائيلية 
بحاجة لتحديد حلبة هذه املامرسة، وبالتايل حتديد جمموعة »الرعايا« اخلاضعني للدراسة. يف 
العام 1995 نرشت جملة الدراسات الفلسطينّية، مثاًل، مقااًل للباحث مارك مارشال يقرتح 

فيه أنموذج نظام األبارهتايد بدل »األرايض املحتّلة«:
»اهلدف الثاين )من هذا املقال، م.ك( هو حّث املفّكرين العرب الفلسطينيني عىل إسقاط احلرصّية االثنّية 
فلسطينّية  مناطقّية  بوطنّية  وتبديلها  التحرر،  أجل  من  للنضال  كأساٍس  الفلسطينّية  العربّية  للوطنّية 
بالتامثل مع الوطنّية الال-اثنية اجلنوب أفريقّية للمؤمتر الوطني األفريقي إبان النضال ضّد األبارهتايد«  
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لكّن مارشال مل يقرتح ومل خيرتع إال ظرًفا ُوجد أصاًل -  فاحلقيقة أّن األنالوجيا مل تستحدث 
حتديد الرقعة اجلغرافّية كوحدة جامعة، مل تنتجها ومل خترتعها لتخدمها. إن حتديد جغرافيا 
فلسطني، بدل الشتات، كميدان بحث سيايس يف قضّية فلسطني هو معطى جذوره أعمق 
وأسبق من انتشار انالوجيا األبارهتايد. بل أكثر من ذلك؛ لوال حتقق هذا الظرف األيديولوجي 
الذي حيّول قضّية فلسطني إىل قضّية من هم داخل فلسطني )وليس قضّية املمنوعني عن 
فلسطني-أي الالجئني واألمة العربّية( كناتج عن اتفاقّية أوسلو وتأسيس السلطة الوطنّية، 

ملا استطاعت األنالوجيا أن تعمل بذات الفعالّية التي نعرفها اليوم.
– ليس  لقد ظهرت املقارنة بني فلسطني وجنوب أفريقيا من رحم أيديولوجيا أوسلو 
بمعنى عملّية توقيع االتفاقّية، إنام عملّية التحّول األيديولوجي باجتاه »أوسلو«، كصريورٍة 
بدأت باخلروج من بريوت عام 1982، وما محله ذلك من إسقاطات اجتاه الالجئني كقاعدٍة 
مجاهريّية للمنظمة وحتّوالت يف اسرتاتيجّيات النضال، وانتقال بؤرة الرصاع إىل الداخل، 
وصواًل لتوقيع االتفاقّية وما بعدها. تدور هذه املقارنة يف فلك أيديولوجيا أوسلو؛ خترج 
ضّدها من دون أن تنفصل عنها. وألّن موضوعنا هو البحث عن دوافع هذه املقاربة، فمن 
شأننا أن نبحث يف تكوين هذه األيديولوجيا التي وفرت الرشط املاّدي لألنالوجيا وحّولتها 
خطاًبا سياسًيا كام أنتجت، بالوقت ذاته، احلاجة املاّسة الستخدامها. أي أن سؤالنا حول 
تكوين األيديولوجيا من شأنه أن ُيعطي إجابة لسؤالني اثنني: »كيف صارت هذه املقاربة 

لألبارهتايد مُمكنة؟« و»كيف انتجت هذه الصريورة حاجًة الستخدام املقاربة؟«

) 2 ( 
األفراد  لعالقة  »متثيل  هي  األيديولوجيا  أن  التوسري  لوي  الفرنيس  الفيلسوف  يعترب 
فهو  اللغة.  حدود  حدودها  ألن  متخّيلة  ويعتربها  الواقعّية«،  وجودهم  بظروف  املتخّيلة 
يقول بأن اإلنسان يبقى دائاًم رهني األيديولوجيا ألنه سيبقى دائاًم معتمًدا عىل اللغة لفهم 
جاك  بموقف  بعيد  حٍد  إىل  يلتقي  املساحة  هذه  يف  وهو   .  )Althusser: 1971(»الواقع«
لإلنسان  الرمزّي«  »النظام  يسّميه  مما  يتجّزأ  ال  جزًءا  باعتبارها  األيديولوجيا  من  الكان 
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)Lacan:1991(. بحسب الكان، تعمل األيديولوجيا عند دخول الطفل إىل اللغة وقبوله 
قواعدها، وبالتايل قبول كل منظومة األعراف التي حتملها من خالل ضبط الرغبات وقوانني 

التواصل بني الناس.1
وليدة  أهنا  عىل  السياسّية(  اخلطابة  وَمنَطَقْة  لتمكني  )كوسيلة  األنالوجيا  حتليل  إن 
األيديولوجيا، حييلنا إىل العمل عىل حموٍر بني اللغة والنظام الرمزّي. وسأسعى، رغم احلاجة 
للقراءة احلذرة واملتحّفظة، إىل استخدام أدوات الكان يف حتليل النظام الرمزّي، وتوظيفها 
إلعادة الظواهر االجتامعّية-السياسّية اخلطابّية إىل جذورها األيديولوجّية. وسيتطّلب هذا 
أن أعتمد باألساس عىل قراءة الكان )املرتبطة بتأويل ألكسندر كوجيف( للجدلّية اهليغلّية.
إذن، نعود للنقطة السابقة: لقد توّفر رشط مادّي سابق النتشار األنالوجيا - ُحددت الضّفة 
الغربّية وقطاع غّزة كوحدٍة جغرافّية واحدة حتت حكٍم ذايّت ُيشبه البنتوستانات إىل حٍد بعيٍد 
خاصًة من حيث اإلدارة الذاتّية )Farsakh: 2005(، وحتّول الفلسطينّيون يف هذه املنطقة 
إىل وحدٍة اجتامعّية واحدة، وبالتايل تكّونت لدهيم هوّية متّيزهم عن غريهم من الفلسطينيني، 
إضافًة إىل تطبيق ظروف سوق وسلطة خاّصة هبم بعد هزيمة العام 1967 وتأسيس السلطة 
الوطنّية بعد أوسلو. وبالوقت ذاته اعرتفت منظمة التحرير بإرسائيل وحسمت أمر فلسطينيي 
األرايض املحتّلة عام 1948 كشأٍن داخيّل إرسائييّل، بمعنى أهنا اعرتفت بنقل قضّيتهم لدائرة 

.)Rekhess: 2002( املواطنة
وقبل أن ُيوّظف هذا الواقع يف األنالوجيا، فقد انسجم مع شبكة واسعة من الظروف 
حتت مظّلة أوسلو، خاصًة يف الضفة وغّزة حيث احلكم العسكرّي، وهي ظروف سبقت 
وتلت توقيع االتفاقّية. ففي الوقت الذي تصّور الفلسطينّيون يف الداخل أنفسهم -وسعوا 
فعاًل أن يكونوا- جزًءا من املواطنة اإلرسائيلّية من خالل بلورة مفهوم »األقلّية القومّية يف 
إرسائيل« ختّلًصا من مفهوم »األقلّية اإلرسائيلّية«، احتاج املجتمع الفلسطينّي يف الضّفة الغربّية 
وقطاع غّزة إىل ما جيمعه، ما يبلوره ويضبطه كوحدٍة واحدة تتيح التعامل معها كـ»يشء«. 
فقد امتلك املجتمع يف حينه مجيع املالمح والصفات التي متّكنه من أن يصبح جمموعة هوّياتّية 
ممّيزة، لكّنه بقي حيتاج ما جيمع هذه الصفات وينظمها يف إطار سلطة سياسّية. لذلك، كان 



346

املجتمع الفلسطيني يف الضّفة وغّزة جاهًزا لعملّية جتعله واعًيا لذاته ومستوعًبا لنفسه كوحدٍة 
واحدة – عملّية بلورة تدرجيّية انتهت بالسطوة الكاملة لـ»أيديولوجيا أوسلو«.

بقّوٍة إىل ما يسّميه الكان بـ»طور  الغربّية وقطاع غّزة حُتيل  العملّية، يف الضفة  إن هذه 
املرآة«. يف معجم مصطلحات التحليل النفيس يعّرف جان البالنش وجان بونتاليس طور 

املرآة عىل أنه: 
»مرحلة يف تكوين اإلنسان )...( بينام هو ال يزال يف وضعّية انعدام للقّوة ولتناسق احلركة. 
عن طريق خمّيلته، يستوعب الطفل سيادته عىل وحدة جسده، هذه الوحدة املتخّيلة تصدر 
عن التامثل مع صورة اآلخر الشبيه به كشكٍل متكامٍل. مثااًل عينًيا عىل ذلك؛ جتربة استيعاب 
الطفل النعكاس صورته يف املرآة. طور املرآة هذا هو املرحلة التي تؤسس القالب واحلضور 

األّول ملا سُيصبح اإلجيو« 

– ويربطها  اإلنسان  يستوعب  الذي  إنام هي اآلخر  ليست حرفّية،  بتحليل الكان  واملرآة 
الكان إىل حٍد بعيد باألّم ورؤية الطفل لنفسه من خالهلا )Lacan:1991(. من املثري لالنتباه 
أيًضا التشابه الكبري بني وصف الكان لدور املخّيلة يف استيعاب وحدة اجلسد ووصف بندكت 
 ،)Anderson:1991( اندرسون لدور اخليال يف ربط أعضاء املجتمعات ببعضهم وتشكيل األّمة

2.)Strauss:2006( دون إمهال الفروق اجلوهرّية بمفهومّي اخليال لدى كليهام
إىل »طور  الغربّية وقطاع غّزة  الضّفة  فلسطينّية كهوّية  ُيمكن مقاربة تشّكل هوّية  هنا، 
املرآة«، وقراءة دور منّظمة التحرير بعد اخلروج من بريوت وانفصاهلا عن قاعدهتا الشعبّية من 
الالجئني كدور أمومّي أوعز للفلسطينيني يف الضفة الغربّية وقطاع غّزة بوحدهتم السياسّية. 
هنا جيدر االنتباه إىل أن منظمة التحرير، وليس السلطة الوطنّية، هي ما أنتج فلسطينّيي الضّفة 
التوسري  يسميه  ما  ُتنتج  التي  املؤسسة  فكانت  السلطة  أما  واحدة،  سياسّية  كوحدٍة  وغّزة 
بـ»طقوس« و»ممارسات« ُتشكل األيديولوجيا – وبكلامت أكثر دّقة ُيسّميها »أجهزة الدولة 
األيديولوجّية« )»Ideological State Apparatus«(، إضافًة إىل تأسيس »أجهزة الدولة 
القمعّية« )»Repressive State Apparatus«( والتي باتت ُتعرف باسمها العام يف الضّفة 

)Althusser: 1971( .»وغّزة بـ»األجهزة األمنّية
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) 3 (
وضع  من  بد  ال  األيديولوجّية،  احلالة  هذه  تكوين  من  أخرى  أطوار  يف  الدخول  قبل 
عملّية التشّكل السابق وصفها يف إطار ما أقرتح تسميته بـ»العمل«. أي أن منّظمة التحرير 
أنتجت - بقّوهتا السياسّية ومن رشحية اجتامعّية معينة ببيئة سياسّية معّينة – هوّية جديدة. 
عاجلت املنظمة هذه الرشحية بقّوهتا السياسّية، صقلتها وأنتجت منها. لقد أّدت منظمة التحرير 
شغاًل بشعبها، صنعت منه هوّية فلسطينّية جديدة ذات طموحات، ال بل وتاريخ )مفصول 
عن النكبة مثاًل(، قائمة بحّد ذاهتا، وهي طموحات استقالل دولٍة يف الضّفة الغربّية وقطاع 
غّزة. ومن قّوة الشغل الذي صنعته، أخذت منظمة التحرير تصّعد املطالبة من االعرتاف 

هبا كممثلة رشعّية ووحيدة، إىل االعرتاف باستقالل دولتها.
حٍد  إىل  الفلسطيني  السيايس  اجلدل  هبا  ينشغل  التي  »االعرتاف«  قيمة  بني  الربط  إن 
بعيد- السعي لالعرتاف كقيمة بحّد ذاهتا وليس تعبرًيا عن مرحلة جديدة يف عالقات القّوى؛ 
منذ السعي لالعرتاف بمنظمة التحرير كممثٍل رشعّي وحّتى السعي »لالعرتاف« بالدولة 
الفلسطينّية- وما أسميته بـ»العمل« الذي قامت به منّظمة التحرير، يستحرض بشّدة جدلّية 
السّيد والعبد اهليغلّية التي حتّركها باألساس رغبة اإلنسان بتحصيل االعرتاف من اآلخر 
)– Evans:1996 عن ترمجة هشام روحانا(.  ويصفها الكان بأهنا »رغبة اإلنسان هي أن 
يرغب اآلخر به« )Lacan:1991(. هنا، سنحاول أن نصف وضعّية منظمة التحرير وقت 
اخلروج من بريوت عىل أهنا وضعّية هزيمة يف رصاع احلياة واملوت مع إرسائيل، وسنحاول 

أن نفحص كيف تطّورت املجريات من خالل تعويضها بمتغرّيات جدلّية السّيد والعبد.
ال بد من قراءة حصار بريوت يف العام 1982 كلحظة الذروة يف رصاع حياة وموت بني 
طرفني يلتمس كل منهام الغلبة التاّمة. طرفان »ال يتعاطيان وال يتبادالن«، وينتمي كّل منهام 
– ال  إىل معسكر »يلتمس الكون لذاته«، فيسعيان إىل موت الطرف اآلخر وهنايته املطلقة 
يشء أقّل من ذلك )هيغل 2006(. قبل اخلروج من بريوت مل يرادف حترير فلسطني بالنسبة 
لالجئني الفلسطينيني )وهم القاعدة اجلامهريّية األساس ملنظمة التحرير يف حينه( غري العودة 
إىل فلسطني من خالل هدم الكيان السيايس الصهيويّن. بينام سعت القيادة اإلرسائيلّية )ورغم 
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النقاش اإلرسائييل املتشابك حول أهداف العدوان( إىل إهناء وجود منّظمة التحرير يف لبنان 
من خالل احتالل عاصمة عربّية وما يف ذلك من مقتلٍة معنوّية خاصًة يف ظروف احلرب 
العراقية اإليرانّية )أنظر رسالة باراك إىل شارون يف العام 1982، كشفتها صحيفة هآرتس 
عام 1999، وأعادت نرشها ضمن تقريٍر موّسع للصحايف أمري أورن، يف 2014/10/3(. 
أن  املنّظمة  ُتدرك  التحرير،  منّظمة  وجود  عىل  القضاء  اإلرسائيلّيني  حماولة  ُعنف  من 
وجودها بحد ذاته »جوهرّي كجوهرّية وعيها«، بمعنى أن حتقيق وجودها يساوي يف أمهّيته 
حتقيق أهدافها. وهي مرحلة حتّولت فيها املنّظمة باعتبارها وطًنا معنوًيا )الذي خدم كأداة لغاية 
الوطن الفعيّل( إىل غاية بحّد ذاهتا تتطّلب أداة جديدة. وستكون السلطة الوطنّية الفلسطينّية 
يف الضّفة الغربّية وقطاع غّزة، كام نقرتح توصيفها، هي األداة لغاية الفلسطينيني احلفاظ عىل 

 .)Zreik:2011( منّظمة التحرير الفلسطينّية
وكان من شأن احلصار يف بريوت أن يضع منّظمة التحرير يف موضع »اليشء« امُلحارص. 
فال تعود طبيعة وجودها نتاج إرادهتا إنام نتاج األفعال املفروضة عليها من إرادة اآلخر، ال 
يعود »اليشء« مستقاًل إنام حيافظ عىل حياته بثمن خضوعه إلرادة عدّوه وتغرّي ماهّيته. وعليه، 
فإن حلظة اخلروج من بريوت هي حلظة هزيمة منظمة التحرير ومتوضعها، بمفاهيم اجلدلّية 

اهليغلّية، يف موضع العبودّية عوًضا عن املوت التام. 
جيدر هنا توضيح أجزاء أساسية من الفسيفساء التي رّصفت الطريق من هزيمة بريوت 
حّتى توقيع اتفاقّية أوسلو: )1( انفصال منّظمة التحرير عن قاعدهتا اجلامهريّية من الالجئني 
الفلسطينيني مادًيا ومعنوًيا خاصًة بعد مذابح صربا وشاتيال وحرب املخّيامت )رشبل 1995؛ 
أثر  التحرير  منّظمة  قواعد  تشتت  مع  العسكرّية  التعبئة  ترّهل   )2(  .)Mohamad 1999

اخلروج من بريوت. )3( انتهاء الفعالّية االجتامعّية للمنّظمة مع إبعادها عن تونس العاصمة 
واشرتاط النظام التونيس منع التدخل الفلسطيني بالشأن الداخيّل. )4( وهبذا املعنى، تكريس 
إنعزال حركة التحرر الوطني عن عمقها العريّب، إضافة إىل )5( أفول العنف الثوري يف أوروّبا 
وتراجع منّظامت هلا عالقات وطيدة بمنظمة التحرير كاجليش اجلمهوري اإليرلندي والـ 
ETA الباسكّية، وترتبط هبا البرييسرتويكا امُلنتهية إىل إهنيار االحتاد السوفيتي – كّله بمعنى 
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انتهاء املعسكر الذي »يلتمس الكون لذاته« )أنظر رشبل 1995(. و - )6( انطالق االنتفاضة 
األوىل كنقطة حتّول يف مركز ثقل الرصاع العريب-الصهيوين بام محله ذلك من تعاظم قّوة محاس 
كحركة مقاومة خارجة عن منّظمة التحرير، و- )7( التحّول يف مكانة النقاط العرش التي تبّنتها 
منظمة التحرير عام 1974، من احلاجة التكتيكّية إىل البيانّية التأسيسّية من خالل فجاجة 
حتويل منطق »سلطة الشعب الوطنّية املستقّلة املقاتلة عىل كل جزء من األرض الفلسطينّية 
يتم حتريرها« )رشبل 1995( إىل منطق »قيام دولة فلسطني« عام 1988 واستبدال شعار 
العودة بشعار »القدس عاصمة الدولة الفلسطينّية«. ُيضاف إىل هذا كّله )8( حرب الكويت 

ونتائج حتالف منظمة التحرير مع البعث العراقّي. 
يف هذه الظروف، التي عّمقت ضعف منّظمة التحرير وخاصّة )6( و )7( مما ُذكر أعاله، 
نشدت إرسائيل استغالل املنّظمة إلنتاج املنفعة السياسّية. أي رأت السيادة مصلحتها يف 
حتويل »العبد« عاماًل ُمنتًجا وُمعاظاًم للسيادة من خالل استثامر فعالّيته بدل نفيه التام. عملًيا؛ 
استشعر اإلرسائيلّيون إمكانّية استخدام منّظمة التحرير لغاية مركزة احلياة السياسّية يف الضّفة 
وغّزة بجسٍم متثييّل حيتوي )أو يتناحر مع( حالة املقاومة اجلهادّية املتمّثلة بحامس واجلهاد 
اإلسالمي، والتخّلص املاّدي من أعباء وخسائر السيطرة املبارشة واملسؤولّية اإلدارية واملدنّية 
اجتاه رعايا »املناطق املحتّلة«. وهذه العملّية، هي ذاهتا ما يمكن مقاربته لوصف كوجيف 

جلدلّية السّيد والعبد يف هذه املرحلة إذ:   
يرتفع بمنزلته فوق  انه ومن خالل عمله  إذ  العبد من خالل عمله عىل تعويض ما،  »حيصل 
الطبيعة )بمعنى رعايا السلطة( حمواًل إياها إىل يشء خمتلف عاّم قد كانته سابقًا. من خالل قيامه 
بتوسط من  السيد ذلك إال  بينام، ال يستطيع  لذاته،  إىل مبدع  العبد متحواًل  يتغري  العامل  بتغري 
العبد. يغدو التطور التارخيي يف هذه املرحلة " نتاجًا لعمل العبد العامل وليس السيد املحارب" 

–  Evans:1996( عن ترمجة هشام روحانا(.

 تقود العملية اجلدلية يف النهاية إىل نتائج مناقضة وعكسية ملا هو متوقع، إذ جيد السيد نفسه يف 
موقف غري ُمرٍض، "انسداد أفق وجودي"، بينام تتأتى للعبد إمكانية حتقيق حالة رضا حقيقي 

بواسطة هذا "التجاوز اجلديل" لعبوديته »)Evans: 1996- عن ترمجة هشام روحانا(.
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هذه العملّية، وما أسقطه أوسلو عىل الفلسطينيني يف الضفة الغربّية وقطاع غّزة من تأسيس 
للسلطة الوطنّية الفلسطينّية، وصناعة هوّية وطنّية مبنّية عىل صياغة جديدة للتاريخ واإلرادة، 
كانت عملّية جتاوز جديّل للعبودّية التي فرضها اخلروج من بريوت، وأّدعي كذلك أن اغتيال 
رابني يف املرحلة التي حلقت بأوسلو هو واحد من انعكاسات »انسداد األفق الوجودّي« لدى 
 Kimmerling 2005;( 1996 اإلرسائيليني بني توقيع أوسلو واالنتخابات اإلرسائيلّية عام
Waxman 2006(. إذن، فإن توصيف اتفاقّية أوسلو باعتبارها اتفاقّية هزيمة فيه جانب من 

انعدام الدّقة يف القراءة التارخيّية، إنام قد كان يف اتفاقّية أوسلو، وهذا ال يقلل من كارثّيتها، 
كذات  تشّكلوا  إذ  غّزة،  وقطاع  الغربّية  الضّفة  يف  للفلسطينيني  بالنسبة  االنتصار  من  جانًبا 
اجتامعّية هوّياتّية واحدة وصلت ذروة تشّكلها يف هذه االتفاقّية – وُيمكن تشبيه هذا الشعور 
باالنتصار بالنرجسّية )والعدوانّية الحًقا( الناجتة عن تشّكل وعي الطفل لذاته بطور املرآة لدى 
الكان )Lacan:1991(. وعليه، فإن الوصف الذي نقرتح لوضعّية أوسلو وتأسيس السلطة 
الوطنّية ليس وضعّية هزيمة، إنام وضعّية انتصاٍر )وإن معنوًيا( يف، وليس عىل، إطار العبودّية 

التي انحبست فيها القضّية الفلسطينّية بعد اخلروج من بريوت.
إن قراءة أوسلو كوضعّية هزيمة، حّتى وإن كانت بغاية األمهّية بالنسبة للخطاب السيايس 
الرافض لتقسيم فلسطني وحتويلها لقضّية استقالل دولة يف األرايض املحتّلة عام 1967، إال 
الفلسطينّية  فيها أوسلو األيديولوجيا  التي شّكل  الطريقة  أبعاد نحتاجها لفهم  تفتقر إىل  أهنا 
اجلديدة بعده، إذ إن وكالء الدولة أو »أجهزة الدولة األيديولوجّية« أنشأت لغة ملجتمعها عىل 
أساس حالة انتصار ال حالة هزيمة، ومّحلت االتفاقية وزًنا مفصلًيا ودوًرا حاساًم يف تشكيل 
باخلالصّية  املوصوفة  تلك  السياسة،  تاريخ  يف  املفصلّية  األحداث  فإن  الفلسطينيني؛  معرفة 
حتديًدا، هي تلك التي ُتعيد تعريف ما سبقها باعتباره مسّبًبا هلا، وتنتج من جديد صور الواقع 
الذي أّدى إليها)Zizek:2014( ، وهي هبذا مُتوضع نقطة بداية للصريورة التارخيّية.  وتتغرّي من 
بعدها الظروف املادّية التي ُتديرها أجهزة الدولة األيديولوجّية بواسطة طقوس الواقع اجلديد، 
التي ُتعيد بدورها صياغة الواقع السابق للحدث كروايٍة ارثوذوكسّية تفرض نفسها عىل متلقيها 

والباحثني فيها، وُتشّكل من قراءهتا ملاضيها ايديولوجيا ملستقبلها )بنيامني، 1996(.
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لقد توّلت السلطة الوطنّية الفلسطينّية الدور الذي يصفه جاك الكان بـ»اسم األب«: 
لقد كّونت لغة الفلسطينيني يف الضفة الغربّية وقطاع غّزة )وليس هناك فقط(، حددت هلم 
املحظور من امُلتاح، حّرمت املقاومة الشعبّية املسّلحة )وأسست األجهزة األمنّية(، وعّظمت 
مكانة العمل الدبلومايّس، وبّدلت طموحات كامل الرتاب بطموحات الدولة الفلسطينّية 
وعاصمتها القدس، واستبدلت احلق املشتق من التاريخ باحلّق املشتق من منظومة احلقوق 
الكونّية )زريق:2005(. واسُتبدل التنايف مع الصهيونّية بمجاورة إرسائيل، هكذا أنتجت 
أوسلو  ايديولوجيته من خالل موضعة  الرمزّية  –كّونت  املجتمع  بنية هذا  أوسلو  سلطة 
كنقطة تارخيّية أعادت صياغة كل ما قبلها، وعملت طقوسها عىل صياغة منظومة جمتمعها 

املعرفّية ورؤيته املستقبلّية.

اجلزء الثاني
) 1 (

لالتساق  الدائم  الفرد  سعي  عىل  املعريّف  التنافر  يف  فستنغر  ليون  نظرّية  تعتمد 
)Festinger:1962(، حلاجته أاّل تتناقض قيمه املعرفّية من مبادئ ومعلومات وترّصفات 

فيام بينها. بكلامته، فإن:
»اإلنسان الذي يؤمن بأن التعليم اجلامعّي أمر جّيد، فمن املرّجح أن يشّجع أطفاله عىل التعّلم 
يف اجلامعة، والطفل الذي يعرف أنه سُيعاقب ازاء عمٍل ما، فسيمتنع يف الغالب عن أفعاله هذه 

أو يمتنع عىل األقل من أن ُيضبط متلّبًسا«.

ويبدأ فستنغر من اللحظة التي يفقد فيها اإلنسان هذا التامسك والتناسق بني أنواع معرفته 
أو بني معرفته وأفعاله؛ مثاًل، عندما يستمر اإلنسان بالتدخني رغم أنه يعرف جّيًدا أن ذلك 
يرض صّحته. هنا، ُيرّجح فستنغر أن ُيقنع اإلنسان نفسه بأن املتعة يف التدخني تستحق هذا 
الرضر، أو أنه لو توّقف عن التدخني لزاد وزنه وعانى من األمراض الناجتة عن الُسمنة. 

وبكلامت أخرى: ُيربر لنفسه.
لألعراف  أمهّية  فستنغر  منها  خيصص  كثرية،  بحاالٍت  املتنافرة  املعرفّية  القيم  وتظهر 
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االجتامعّية التي تتوقع من الفرد أفعااًل خمتلفة، وللقيم املعرفّية األكثر شمواًل من غريها 
)أي أهنا ترتبط بتعريفها بالتزامات وتوّقعات أخرى(، والقيمة املعرفّية الناجتة عن جتارب 
فعلّية سابقة. وهناك عالقة طردّية بني أمهّية وعالقة هذه العوامل ببعضها البعض من جهة، 
– فإن قّوته  وقّوة تأثري هذا التنافر من جهٍة أخرى. ويشّبه فستنغر التنافر املعريّف باجلوع 
تعادل احلاجة إلسكاته، بمعنى أن التنافر املعريّف يمكن قراءته أيًضا عىل أنه حاجة معرفّية 
ودافع نفيّس ُيلح لتقليصه. ويتطّلب إهناء التنافر املعريف أو تقليصه واحدا من ثالثة: إما 
تغيري عامل معريّف سلوكّي )Behavioral Cognitive Element(، وإما تغيري عامل معريّف 
بيئّي )Environmental Cognitive Element(، وإما إضافة عوامل معرفّية جديدة من 
املعرفّية  العوامل  أو تؤاخي وتصالح بني  العوامل  شأهنا أن ُتضعف وتقّلص أمهّية أحد 

املتنافرة )السابق(.
يف العام 1959، نرش فستينغر )بالرشاكة مع جيمس كارلسميث( نتائج إحدى 
جتاربه التي ختصنا هنا حتديًدا، حيث ُطلب من املشاركني إجراء جتربة مُمّلة جًدا، ثّم 
طلب منهم أن خيربوا زمالءهم بأّن التجربة كانت مثرية، وذلك مقابل مبلغ مايّل قليل، 
بينام ُطلب من آخرين أن خيربوا أصدقاءهم باألمر ذاته )أن التجربة مثرية( لقاء مبلغ 
مايّل أكرب. وكانت النتيجة أّن من قالوا ذلك مقابل مبلٍغ مايّل صغري كانوا أكثر قناعًة 
فعلّية بأن التجربة مثرية )بمعنى أن قناعاهتم تغرّيت لتجرس التنافر املعريّف(، أما من 
تلّقوا مبلًغا كبرًيا فظّلوا عىل قناعتهم السابقة بأّن التجربة ممّلة )ألن املبلغ املايل كان 
يربر ترّصفهم هبذا الشكل( )Festinger & Carlsmith 1959(. هذه التجربة، تفرّس 
بشكل جّيد ترّصف اإلنسان يف وضعّية التنافر املعريف بني الواقع الذي يعرفه واخلطاب 
املفروض عليه – فكّل ما زاد حجم املقابل الذي تلّقاه لينحاز للخطاب بدل الواقع، 
بقيت قناعته بالواقع، بأقل تقدير، كام كانت عليه يف السابق. وترى نظرّية فستينغر أن 
املكافأة والعقوبة هي أدوات إخضاع اإلنسان، واملجتمع، وامتثاله ملا تطلبه منه – كام 
يف حالتنا-السلطة، دون أن يدفعه التنافر املعريّف إىل تغيري ظروفه السلوكّية ورفض 

أوامر السلطة.   
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) 2 (
إن احلالة التي يعيشها الفلسطينّيون داخل فلسطني التارخيية هي وضعّية كاملة يرهتن فيها 
املجتمع إىل تنافر معريّف عميق بني مرّكبات وعوامل معرفّية متعددة. خضوع الفلسطينيني 
الضّفة وغّزة لـ»مواطنة« أوسلو بكل  الداخل ملنطق األقلّية/املواطنة والفلسطينيني يف  يف 
ما حتمله من معنى، ويف الوقت ذاته اخلضوع لالستعامر وسطوته املاّدية والعنفية واليومّية 
بكامل عقلّيتها العنرصّية. االغتياالت واالعتقاالت وقمع التعبري السيايّس وإهناك املجتمع 
وإفقاره. فكيف تصمد أيديولوجيا أوسلو السلمّية، املتنازلة عن مقاومة وتعطيل منطق النفي 
واالحالل الصهيوين، والتي تدعو للصلح والتجاور مع إرسائيل يف الضّفة وغّزة وقبول 
االندماج يف مواطنتها يف الداخل؟ سنحاول يف هذا اجلزء أن نعّوض القضّية الفلسطينّية، 
خاصًة يف املجتمع الفلسطيني يف الضفة الغربّية وغّزة، يف حمل عوامل ومرّكبات نظرية فستنغر.
بحسبه، إن اإلنسان الذي يؤمن بام تقوله أيديولوجيا أوسلو، فهو عىل األرجح سيلتزم بأن 
يكون »مواطًنا صاحًلا« وأال يرفع السالح أو غريه من األدوات املعطّلة لقوانني لعبة »الوضع 
الراهن«- بوجه اإلرسائيليني، ملتزًما بام التزمت به السلطة من اعرتاٍف بحق تقرير املصري 
لليهود االرسائيليني والتنازل عن جماهبة االيديولوجية الصهيونية وحتويلها لشأن ارسائييل 
أنه يرى  املقاومة رغم  يلتزم بعدم  داخيل. لكن مشكلتنا تبدأ عندما يستمر اإلنسان يف أن 
اإلرسائيلّيني يرسقون أرضه، ويبنون املستوطنات مكاهنا، ويعتقلون أوالده، ويقتلون أبناء 
شعبه؛ وعندما تتصادم أيديولوجيا أوسلو مع جتربته التارخيّية مع االستعامر؛ وعندما ترتبط 
ُتثبت  اتساًعا  أكثر  خارجّية  بتأثريات  أيًضا(  السيايس  )والواقع  السياسّية  االصطالحات 
اتساع وتعقيد قضّية فلسطني، ُبعدها االسرتاتيجّي العريب والعاملي، وتركيبها االجتامعّي بني 
الشتات وفلسطينيي الداخل، وأن الصهيونّية بتعريفها أكثر شمواًل مما تقرتحه أيديولوجيا 
أوسلو عنها )أنظر Festinger:1962 ملقارنة ُمسببات التنافر(؛ إضافًة إىل عوامل اجتامعية 
كثرية جزء كبري منها مرتبط بتدّين املجتمع )وقد بات مكّوًنا يف أيديولوجيا الفلسطينيني( 
املتصاعد وتأثري اخلطاب اإلسالمي، إضافًة ألعراف اجتامعية أخرى مرتبطة برتاث املقاومة. 
ُكلها ُتعيدنا إىل األسباب التي يقرتحها فستنغر يف نشوء التنافر املعريّف. ومتّكنت السلطة من 
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احلفاظ عىل امتثال املجتمع خلطاهبا بواسطة املكافأة والعقاب – العقاب بواسطة منظومة أمنّية 
فلسطينّية مرّكبة من حيث ماهّيتها وأهدافها، تبسط سيطرهتا )إىل جانب العنف اإلرسائييل 
طبًعا( عىل املجتمع يف الضفة الغربّية وقطاع غّزة. واملكافأة بواسطة تأمني وتنظيم اقتصاد 
املعونات األجنبّية التي مُتسك مؤسسات إدارة احلياة بام يف ذلك مؤسسات املجتمع املديّن، 
وإرساء نظام بنكّي يوهم املجتمع بتوازنه االقتصادّي )نخلة:2011(، وهي باحلقيقة ختتلف 
من حيث حّدهتا، وربام النوايا الكامنة من وراءها، بني حقبتّي عرفات وعّباس، إال أن املبنى 
املجتمع  داخل  واعتامدها  األمنّية  األجهزة  بناء  حيث  من  والعقاب،  املكافأة  لعاميّل  العام 
الفلسطيني، إىل جانب تطويع عمل الفصائل )اليسار خاصًة( بأدوات السلطة، وفتح باب 
االختالف  مع  احلقبتني،  ذاته يف  املبنى  يبقى  غّزة  الغربية وقطاع  الضّفة  األجنبّي يف  الريع 

الشاسع يف كثافته وحجم هيمنته.
متكني  يف  اجلوهرّية  ومسامهتهم  الواقع  لألمر  تثبيتهم  ورغم  والعقاب،  املكافأة  ولكن 
أيديولوجّية أوسلو، إال أهنا، متاًما كام يف جتربة فستنغر وكارلسميث، مل تساهم يف تقليص 
هّوة التنافر الفكري إنام العكس. استعاد العنف اإلرسائييل، كام عنف األجهزة الفلسطينّية 
بوظيفتها – املبارشة وغري املبارشة، املعلنة وغري املعلنة - يف محاية اإلرسائيلّيني، كل العوامل 
الالزمة ليس إلبقاء التنافر فحسب وإنام لتأجيجه، وأدت االستثامرات األجنبّية بمؤسسات 
السلطة الفلسطينّية وباملجتمع املدين الفلسطينّي )بكلامت أخرى: املكافأة( إىل نتيجة عكسّية، 
بأدوات  املجتمع  إنام زّودت  املعرفّية،  بعوامله  تغرّي جذرًيا  أن  التنافر دون  فأسكتت جوع 
ومفاهيم حقوقّية، وخصصت موارد لالنتاج املعريّف، )من خالل اقتصاد املؤسسات ومراكز 

األبحاث واألكاديميا وغريها(، متّكنه من االستمرار يف مناهضة ادائّية االستعامر.
 

) 3 (
وبني  الصهيونّية  مع  املتصاحلة  أوسلو  معرفة  بني  الفكرّي  التنافر  حلل  إمكانّية  كّل  إن 
التوسري  )بمفهوم  ذاهتا  لأليديولوجيا  خاضعة  بالرضورة  ستكون  االستعامر،  مع  التنايف 
لأليديولوجيا(: تولد هذه اإلمكانّية من رحم األيديولوجيا املادّي وتبقى رهينة لغتها، خترج 
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ضّدها لتغرّيها، ُتصلحها، دون أن تكون قادرة عىل االنفصال عنها. عىل سبيل املثال، فإن 
حّل التنافر املعريّف بواسطة تغيري القيم السلوكّية، أي عن طريق املقاومة املسّلحة إلرسائيل 
يف االنتفاضة الثانية )والذي كان عبارة عن عودة إىل معركة املوت واحلياة اهليغلّية( مل ينفصل 
عن عقلّية ومادّية أجهزة الدولة العسكرّية من حيث تشكيله العسكرّي ومتويله وارتباطه 
بالسلطة الفلسطينّية وتنسيقه معها )قبل استشهاد عرفات(، حّتى أنه تبّنى بمجمل مناحي 
خطابه السيايّس مفهوم الدولة الفلسطينّية خاصًة حيث التقى اخلطاب اإلسالمي اجلهادّي 

املتعّلق بمدينة القدس ومكانتها الدينّية مع مكانتها السياسّية كعاصمٍة منشودة.
وألن كل حّل للتنافر املعريّف يرتبط )جداًل( بمنظومة أوسلو األيديولوجّية وُيبقي عليها 
بيد أنه خيرج ضّدها، وألنه ال ينفصل عنها كلًيا يف أي حلظة فال بّد له أن يبقى متمّسًكا بواحد 
من أركاهنا – املكافأة أو العقاب؛ االتزان االقتصادي أو املنظومة األمنّية الفلسطينّية. يتمّسك 
بركٍن بينام يتنازل عن الثاين، ويعود للتنايف مع الصهيونّية من خالل الثغرة الذي أحدثها هذا 
التنازل. فاملقاومة املسّلحة مثاًل، رضبت التوازن االقتصادي )املكافأة( بعرض احلائط ومّحلت 
الضّفة الغربّية وقطاع غّزة أعباًء اقتصادّية ثقيلة مقابل متّسكها باملنظومة األمنّية الفلسطينّية 
)العقاب( واإلبقاء عليها، بل أن اإلبقاء عىل هذه املنظومة كان رضورًيا للمقاومة املسّلحة 

يف االنتفاضة الثانية.
الفلسطينّية غري املرتبطة باملنظومة األمنّية للسلطة  من جهٍة أخرى، أوجدت الطبقات 
)املكافأة(  االقتصادي  التوازن  يف  مصلحتها  عىل  فأبقت  املعريّف.  التنافر  حلّل  آخر  أسلوًبا 
واحلد األدنى من الرفاه االجتامعّي وتلبية احلاجات احلياتّية واالجتامعّية وما يتعّدى ذلك 
أيًضا، مقابل تنازهلا الضمنّي عن املنظومة األمنّية الفلسطينّية )العقاب( من خالل االمتعاض 
السلمّي  بالنضال  تارًة، واإلشادة  االنتفاضة  العلني عىل( عسكرة  من )وحّتى االعرتاض 
)Barghouti:2009(، واالعتامد عىل العمل احلقوقّي ومن خالل مؤسسات »املجتمع املدين« 
وباالرتباط مع املؤسسات الدولّية واخلضوع لالستثامر املايل األجنبي )خليل:2011(. وهيّمنا 
جًدا أن نضيف ارتباطها بالتضامن الدويّل وبخطابه اإلعالمي واألكاديمي. من هذه الدوائر 
كّلها – وكّلها ناجتة عن فعالّية سلطة أوسلو- انبثقت سبيل ووسيلة هذه الطبقات حلل تنافرها 
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املعريّف دون أن تنفصل عن واقعها املادّي، وبااللتفاف عن واقعها األيديولوجي املهزوم. 
هكذا تبّنت رشحية واسعة )من النخبة بدايًة( من الفلسطينيني، بوعٍي أو بغري وعّي، اخلطاب 
احلقوقّي كقاعدٍة لنضاهلم ضد االستعامر، دون أن يكون  يف ذلك – جيدر التنويه – انسجام 
من حيث املوقف لصالح أو ضد الدولة الفلسطينّية يف حدود 1967. )زريق:2005(. وبينام 
املقاومة املسّلحة من إحداث إزاحة يف معرفة املجتمع السلوكّية، ومحلت السالح  متّكنت 
املنفصلة  الفلسطينّية  الطبقات  احتاجت  املعريّف،  التنافر  االحتالل كوسيلة إلهناء  يف وجه 
جديدة«  معرفّية  »عوامل  إىل  املديّن  املجتمع  بمؤسسات  واملرتبطة  األمنّية  األجهزة  عن 
)Festinger:1962( تؤاخي بني اإلبقاء عىل الظروف املادّية لسلطة أوسلو واملطالبة بإسقاط 
الصهيونّية، وقد كانت هذه العوامل املعرفّية ُمستحرضة من »جتربة سابقة«، وختدم عملًيا 

كإثباٍت الستنتاج »التنايف مع الصهيونّية« رغم انطالقه من األرضّية املعرفّية األوسلوّية.

) 4 (
ُمنسجمًة يف سياقها الوظيفّي، ترتاوح األعامل املركزّية يف أنالوجيا األبارهتايد عىل حموٍر 
يمتد بني الرباغامتّية السياسّية والبحث الفكري األيديولوجي. ففي حني ختترب بعض األبحاث 
املامرسات اإلرسائيلّية وسياسات الفصل العنرصّي العملّية عىل األرض )ليىل فرسخ مثاًل( 
من بحث جدار الفصل العنرصّي وحرّية احلركة، ُنظم املراقبة والقمع ورسقة املوارد وغري 
ذلك، تستخدم أعامل أخرى مقاربات أكثر جوهرّية وجذرّية بني األيديولوجّية الصهيونّية 
واأليديولوجيا البيضاء يف جنوب أفريقيا )أوري ديفيس، ونورمان فنكلشطاين، وايالن بابه 
مثاًل(، وهي تعود إىل جذورها يف األدبّيات ويف النكبة والتطهري العرقّي، ومن ثم املنظومة 
 Quigley:1991;( .القانونّية التي تعمل وفقها إرسائيل، وتصفها كمنظومة فصٍل عنرصّي
 Davis 1987; Bishara 1993; Glaser 2003; Farsakh 2005; Farsakh 2011;

) Finkelstein 2003; Hassan 2008

وعىل مستويات متفاوتة ومن نقاط انطالٍق خمتلفة، تعمل معظم هذه النصوص باجتاه 
إعادة تعريف مصدر الغبن الواقع بالفلسطينيني عىل أنه تكوين دولة إرسائيل وليس ممارساهتا، 
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وبالتايل فإن إسقاط الصهيونّية، بمعنى الدولة اليهودّية، هو القيمة التي يناضل ضّدها اخلطاب 
السيايس الذي ختدمه هذه األعامل، ويف ذلك عودة إىل مفهوم التنايف مع الصهيونّية انطالًقا 
من املنطق احلقوقّي. ولعّل أحد األمثلة اجلديرة باالنتباه بالنسبة ألداتّية األنالوجيا وخدمتها 
ومنارصوهم  الفلسطينّيون  آثر  حيث   ،2001 عام  أيلول  يف  ديربن  مؤمتر  هو  اهلدف  هلذا 
الصياغة )للمسودة التي ُرفضت الحًقا( التي ُتدين الصهيونّية )وتعتربها حركة عنرصّية، 
بذات صياغة قرار األمم املتحدة عام Urbina:2002( )1975(، بدل الصياغة التي تعترب 
االحتالل اإلرسائييّل للضفة الغربّية وقطاع غّزة »نظام أبارهتايد«، وقد أتت هذه الصياغة 
التي ُتصيب الصهيونّية ال »االحتالل« رغم أن املقاربة بني فلسطني وجنوب أفريقيا يف تلك 
األعوام قد بدت يف أوجها. وأكثر من ذلك – لقد سعت أنالوجيا األبارهتايد يف حاالت عديدة 
ومهّمة، وبدرجاٍت متفاوتٍة من املبارشة، إىل إثبات سقوط حّل الدولتني واملناداة بالدولة 
الديمقراطّية الواحدة، من خالل تأسيس الطرح عىل الوقائع العملّية عىل األرض وأحياًنا مع 
االمتناع عن الصياغات اللغوية التارخيّية لوصف هذا احلل، فتبدو وكأهنا خترتع العجل من 
جديد، فتبني حل الدولة الواحدة  أحياًنا عىل فشل حّل الدولتني! نقرأ أوري ديفيس مثاًل: 

»بام أن سياستنا – كفلسطينيني- كانت دائاًم مبنّية عىل أساس حّل سلمّي وعادل مبنّي عىل مفهوم 
الدولتني، دولة إرسائيل ودولة فلسطني بمعايري القانون الدويّل، ومع إفشال اجلانب اإلرسائييّل 
هذا االقرتاح عرب 20 سنة من املفاوضات، فينبغي علينا مجيًعا أن نبذل جهوًدا مكّثفة لصياغة 
خطاب انتقايّل من سياسة اسرتاتيجّيتنا احلالّية املبنّية عىل حّل سلمّي يفرتض دولتني ذات سيادة 
يف فلسطني عىل أساس خطوط اهلدنة لعام 1949، إىل نمط سيايّس وأخالقّي واجتامعي متمثل 
بدولٍة واحدة لشعبني- وذلك من خالل الرشعّية الدولّية والتأكيد عىل مطلب االلتزام وتطبيق 

كافة قرارات األمم املتحدة.«

 تعمل هذه األنالوجيا، حّتى يف كتابات ما قبل توقيع أوسلو، من خالل املنظومة املعرفّية 
األبارهتايد  فرسخ  ليىل  فتدرس  أوسلو.  ملرحلة  أسست  التي   1982 العام  هلزيمة  التالية 
كمامرسات إرسائيلّية يف الضّفة الغربّية وقطاع غّزة. وينطلق مروان بشارة من إرث أوسلو، 
وُيشيد أوري ديفيس يف حتديثه لنّصه املؤّسس عن »إرسائيل األبارهتايدّية« بخطوات حممود 
عّباس باجتاه االعرتاف بدولة فلسطني، لكّنه بالوقت ذاته ينتقي من هذه اخلطوات ما يريد 
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وحياول التحّرر منها بصيغة الدفع نحو إصالح السلطة الوطنّية وتوّجهات حركة فتح. )أنظر 
ديفيس:2015(. فيقلب تارًة اآلية التارخيّية وينادي بالدولة الواحدة كبديل حلل الدولتني، 
وتارًة يلفظ املقاومة املسّلحة بمنطق النضال الال-عنفّي، وإن متّسكت باملقاومة املسّلحة ففي 
سياق قرارات األمم املّتحدة الصادرة يف السبعينّيات بشأن حق تقرير املصري والتحرر من 

الكولونيالّية وطبًعا إخضاعه للقانون الدويل اإلنسايّن.
إن استخدام األنالوجيا لُتخرجنا من أيديولوجّية أوسلو نحو خطاب العدالة والتنايف مع 
 Commemorating the Naksa, االستعامر، هو استخدام عرّبت عنه ليىل فرسخ يف مقالتها
Evoking The Nakba، وبالعربّية »نتذّكر النكسة، نستحرض النكبة«، وهو عنوان يعرّب إىل 

حٍد بعيد عن العملّية التي أحاول وصفها يف هذه املقالة. ولكن ما يعرّب عن هذا االستخدام 
أكثر من املقال هو مبنى عدد املجّلة التي ُنرشت هبا الدراسة، والذي حّررته فرسخ. القسم 
األّول »ديناميكّيات االحتالل«، وهو حيتوي عىل ثالثة مقاالت تتخصص بمامرسات إرسائيل 
يف الضفة الغربّية وقطاع غّزة.  القسم الثاين عن املقاومة؛ يبدأ بمقالة عن النضال من أجل 
دولة فلسطينّية وينتهي بمقالة حتت عنوان »ديناميكّيات املقاومة: أنالوجيا األبارهتايد«. ومن 
الثالث واألخري حتت عنوان »الطريق إىل  ُتنهي هذا الفصل، يبدأ الفصل  التي  هذه املقالة 
األمام«، وهو ينطلق بثالثة مقاالت األّول عن فلسطني كوحدٍة واحدة متكاملة، الثاين عن 
النكبة وفلسطينيي الداخل والثالث عن عودة الالجئني الفلسطينيني. هذا اخلط، املتصاعد 
من أسفل وضعّية أوسلو »إىل األمام«، ُيمكن له أن يشّكل رساًم توضيحًيا لوظيفة أنالوجيا 
األبارهتايد يف نقل السياسة الفلسطينّية بني طرفني متناقضني. فإذا اعتربنا وضعّية أوسلو يف 
الفصل األّول طرًفا، من حيث االشتغال بفلسطني كقضّية الضّفة وغّزة، واعتربنا فلسطني 
التارخيّية وعودة الالجئني طرًفا ثانًيا مناقًضا ألوسلو، لوجدنا أن أنالوجيا األبارهتايد تعمل 
األداة  هي  األنالوجيا  هذه  أن  أخرى  بكلامت  أخرى.  إىل  وضعّيٍة  من  لالنتقال  كوسيط 
الستعادة املوقف اجلذرّي انطالًقا من الواقع األوسلوّي. تستعيد األنالوجيا املناداة بفلسطني 
التارخيّية – من خالل حق العودة وحقوق فلسطينيي الداخل - خروًجا من واقع أوسلو، 

وليس جتاهاًل له أو نفًيا تاًما له. 
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ولكّن األنالوجيا، ورغم راديكالّية استنتاجاهتا، ُتبقي عىل امُلعطيات املادّية للهزيمة: 
مل يعد الالجئون عموًدا فقرًيا للحل السيايّس )واالمتحان هو جوهرّية العودة يف احلل، 
عىل صعيٍد نظرّي ويف األدبّيات أواًل، ولكن باألساس من خالل انخراط الالجئني يف 
العمل السيايس الفلسطيني، بمعنى إنشاء نوع من العودة السياسّية-املعنوّية وإنخراط 
الالجئني بعملّية صناعة القرار السيايس الفلسطيني، وليس ختّيالت إمكانّية العودة كام 
النظام  إلسقاط  الغربّية  الليربالّية  الرشعّية  عىل  والرهان  الدراسات.(  بعض  تطرحها 
الصهيويّن ال عىل معسكٍر أيديولوجّي عاملّي »يلتمس الكون لنفسه«، ودون تعبئة عسكرّية 
وأمنّية. بكلامت أخرى: النداء إلخضاع الصهيونّية من خالل امتالك الفلسطينيني للغة، 
ال امتالكهم للقّوة املادّية. فُيمكن قراءة األنالوجيا بني فلسطني وجنوب أفريقيا من جهٍة 
أخرى: سقط األبارهتايد يف العام 1994، لُيغرّي الظروف املادّية التي يعيشها السود يف 
جنوب أفريقيا. ُهزم البيض وعادوا أقلّية دون امتيازاهتم النظامّية كام كانت قبل السقوط. 
واستطاعت منظومة العدالة االنتقالّية أن توّفر طقوًسا ُتعيد صياغة ما قبلها. لقد قاوم 
السود منظومة قانونّية يقع الفصل العنرصّي يف جوهرها وجياهر يف طابعها. انترص النضال 
ذات اجلوهر السلمّي الذي التمس التضامن الدويّل فأسقط بضغطه النظام – هكذا تقول 
الرواية الكونّية التي أسقطت مانديال املقاتل وأبقت مانديال املسامل. تفككت معادلة السّيد 
والعبد بني بيض البرشة وسود البرشة يف جنوب افريقيا، وحتققت فعاًل مجلة من الظروف 

املادّية التي أعادت لألفارقة، باألساس، كرامتهم. 
لكّن هذا االنتصار حتقق ضمن نظاٍم عاملّي أخضع الطرفني إىل سقف العقيدة/
األيديولوجيا الليربالّية من خالل تثبيت وضعّية الدولة احلديثة واإلبقاء عىل أجهزهتا، 
رغم أهنا تأسست أصاًل عىل غبٍن تارخيّي استعامري، دون أن يعرتف هؤالء الذين 
»سامهوا يف إسقاط األبارهتايد« من دوٍل غربّية بدورهم يف نشوئه التارخيي ومتكينه. 
ثّبت سقوط األبارهتايد وضعّية »الدولة احلديثة« وأبقى عىل منطقها ومل هيدم ُبنيتها، 
تاريخ  تارخيّية، جزًءا غابًرا من  باعتباره جمّرد خلفّية  وتعامل مع ماضيها اإلمربيايل 
املكان واملجتمع، وأن جتاوزه قد تّم بسقوط نظام األبارهتايد )كحدٍث مفصيّل يصيغ 
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ما قبله(، فموضع نقطة »بداية الرواية« يف انتخابات العام 1948 والتقنني الرسمي 
ملنظومة األبارهتايد، إذ انعكس ذلك، عىل سبيل املثال ال احلرص، بالـ»حماسبة« عىل 
اجلرائم امُلرتكبة حتت قوانني األبارهتايد  فقط، وعدم جتريم ما ارُتكب من فظائع تبًعا 
لألفارقة  األصيّل  القبائيل  الرتكيب  بتجاوز  انعكس  كام  األبارهتايد،  قبل  ما  لقوانني 
جلرائم  ضحّية  إىل  العرقّية،  اجلامعية  وليس  هي،  حتّولت  فردانّية  ملواطنة  وإخضاعه 

)Mamdani 2013(  .االبارهتايد
لقد وّصفت االيديولوجيا الليربالّية، وهي نفسها التي حتكم عقلّية أوسلو، دور 
أبوّي حاسم لصالح اخلري بني طرفني  األبارهتايد كدور  العاملي يف إسقاط  النظام 
أيديولوجيني متصارعني مشرتًطا دعمه للحق بتنازل السود عن النضال املسّلح – 
امتالك القّوة - ونزع عن السود صفة املنترص التام عرب خضوع املؤمتر األفريقي، 
كام غريه من األطراف املتنازعة، إىل جلان »احلقيقة واملصاحلة« التي مل حتقق العدالة 
السيايّس  باملنطق  ال  الرمزّي  باملنطق  وعملت  املايض  جراح  لتلعق  خدمت  إنام 
)Mamdani 2013(. الدول الليربالّية الكربى، تلك التي مل حياسبها أحد عىل دعمها 
نظام األبارهتايد يف السابق أو عىل دورها االستعامرّي يف تأسيسه، موضعت نفسها 
فوق الرصاع وبالتايل فوق التاريخ لتبتلع األبارهتايد والنضال ضّده وحتّول نتائج 
هذا الرصاع وقوًدا لتزكية نظرّيتها – وهي باحلقيقة أيديولوجيا- حول هناية التاريخ 
وتناحر االيديولوجّيات )أنُظر Fukuyama 1992(. هذه العملّية تذّكر إىل حٍد بعيد 
بصورة كلينتون، رابني وعرفات يف مراسيم توقيع اتفاقّية أوسلو، والتي ُتظهر عرفات 
يد عرفات؟( لكّن  يد رابني فوق  أن تكون  »القدر«  يتصافحان )هل شاء  ورابني 
أهم ما يف مركزها هو وجود الرئيس األمريكي بيل كلينتون بينهام، أعىل من كليهام، 
فاحًتا يديه ليضّمهام إىل بعضهام البعض، بشكٍل شبيه جًدا بتمثال »املسيح املخّلص« 
الذي ُيطل عىل مدينة ريو دجيينريو الربازيلّية. هذه، مرًة أخرى، صورة النتصاٍر يف 
دائرة اهلزيمة – انتصار يف دائرة العبودّية التي انحبست فيها القضّية الفلسطينّية بعد 

اخلروج من بريوت، وليس عليها.
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)خـاتـمـة(
العالقات  مبنى  أّن  لتربهن  تسعى  األنالوجيا.  فيه  تعمل  الذي  احلقل  هو  التربير  إن 
الذي ينطبق يف جماٍل معنّي )بني سبٍب ونتيجة مثاًل(، هو ذاته الذي ينطبق عىل جماٍل آخر 
)Gentner:1983(. أما اتفاقية أوسلو التي تصفها هذه املقالة بأهنا شّكلت يف حينها جتاوًزا 
غّزة  وقطاع  الغربّية  الضّفة  يف  للفلسطينيني  بالنسبة  االنتصار  من  ونوعا  العبودّية،  لظرف 
والداخل، إنام كانت انتصاًرا يف دائرة اخلضوع واهلزيمة، وقد أنتجت أيديولوجيا حتتوي، 

كام كل األيديولوجّيات، عىل بذور اهنيارها. 
من هذه البذور، ُولدت املقاربة بني فلسطني وجنوب أفريقيا، لتجرس اهلّوة العمالقة بني 
إمكانّيات احلياة الواقعّية التي حتددها سلطة أوسلو وإرسائيل من جهة، والتنايف الفلسطيني 
مع الصهيونّية من جهٍة أخرى. بمعنى أهنا وسيلة الختاذ أكثر موقٍف راديكايّل يف إطار امُلمكن 
الفلسطينّي. إهنا تعرتف بالوضع األيديولوجي القائم وتلتزم به، وحتاول يف الوقت ذاته أن 
تغرّيه وتسعى إىل إصالحه، ولعّل أفضل ما يعكس هذا التوّجه اإلصالحّي هو التمّسك 
التام واملطلق بدور منظمة التحرير. وهي تسعى لالستمرار يف الدفع نحو عدالة املستقبل 

دون أن تنحبس يف املايض. 
وحتى  احللول  هذه  أخالقّية  عن  األسئلة  من  كثرية،  أسئلة  النقاش  هذا  ويتحّمل 
األسئلة عن نجاعتها الفعلّية، وهل هي متحايلة أم صادقة يف انطالقها أو يف تنّصلها 
من أوسلو. كام أن معظم األسئلة الغائبة هي التي تضع الالجئني الفلسطينيني، أغلبية 
الشعب الفلسطيني، يف مركزها. وأسئلة أخرى عن جتاهل وجود السلطة الفلسطينّية 
كعامٍل أيديولوجّي جوهرّي يف تثبيت األمر الواقع، وهي كّلها أسئلة مطلوبة وملّحة مل 

يكن من شأن هذه املقالة اخلوض فيها.
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الهوامش
يطّور التوسري مفهوم الكان هذا ليتطّرق إىل عملّية تدّخل النظام السيايس يف الفرد وإخضاعه لأليديولوجيا   1
بواسطة أجهزة )أو وكاالت( الدولة القمعّية واأليديولوجّية. ُمستخدًما مصطلح  "Interpellation"يف 

كتابته لوصف هذه العملّية.
متّيز الباحثة األمريكّية كلوديا شرتاوس بني مفاهيم خمتلفة للـ»ُمتخّيل« عند كل من كستورياديس، الكان،   2
آندرسون، وتايلور. وهي ُتشدد عىل أّن مفهوم الكان للخيايل فرويديايّن – استجابة فنتازّية حلالة نفسّية، 
بينام اللغة أداة لرتويض هذا اخليال. من جهٍة أخرى، يعترب آندرسون املتخّيل ُبنية ثقافّية منشأها أصاًل يف 

اللغة – امُلتخّيل منتوًجا لّلغة. 
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