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الفلسطيني في إسرائيل في ظ ّل ثورات
تتناول املقالة احلاليّة مميّزات اللغة السياسيّة لدى املجتمع
ّ
ُبي غياب قدرة االستحواذ على مفردات اللغة السياسيّة التي تش ّكل طبيعتها
الربيع
العربي ،وت نّ
ّ
املراوغة داللة واضحة على عدم قدرة الالعبني السياسيّني على تكريسها وتثبيتها لصاحلهم.
خاصيّته املتملّصة مُت ّكن من إلقاء نظرة
أن
املعنى السائل لغياب استقرار اخلطاب
السياسي هو ّ
ّ
ّ
على إمكانيّة وجوده من خالل غيابه .فما يغيب في املصطلحات السياسيّة له حضور ال يق ّل أه ّميّ ًة
فإن املتدا َول يخبّئ بحضوره ما ال يراد له أن يطفو على السطح
ع ّما هو متداول والعكس صحيح؛ ّ
السياسي
متس بإمكانيّات الفاعل
ويولّد التزا ًما ال ميكن حتقيقه ،وبالتالي قد يتح ّول إلى آليّة ُحكميّة ّ
ّ
للمحافظة على هيبته أمام جمهور هدفه.
تتناول املقالة الصراع الدائر في فضاء يح ّده احليّز القائم بني الوجود والغياب ،بني حتق ُِّق سيرور ٍة
الذاتي
ألن التمثيل
ما وعد ِم قدرتها على التحقُّق ،وبني حتقُّقها وعدم قدرتها على متثيل نفسهاّ ،
ّ
ٍ
الستشفاف (وإن كان جزئيًّا)
بح ّد ذاته يلغي إمكانيّة حتققّه .هذه املقالة ال تتناول املج َّرد بل تسعى
ٍ
كاستئناف على ما هو قائم دون االلتزام بأن يحقّق
"السياسي" في احلالة االستثنائيّة
ملعنى
ّ
أن
االستئناف تعري َفه املفروض سل ًفا لتك ّون االستئناف .فعل االستئناف في التحليل التالي
سيبي ّ
نّ
مبدئي
واالجتماعي الذي ساد لعقود طويلة هو كذلك استئناف
السياسي
االستئناف على الواقع
ّ
ّ
ّ
 .1البروفيسور أمل ج ّمال  ،محاضر في قسم العلوم السياسية ،جامعة تل أبيب
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على محاوالت تثبيت وترسيخ تصنيفات واقع تثبت هذا الواقع على النحو الذي هو عليه ،وهو
الفعل الذي يصون إرادة الق ّوة املهيمنة .ال ب ّد من لفت النظر إلى أنّه في بعض األحيان يجري حتديد
اآلليّ ِ
ات املستخ َدمة للمقاومة واالستئناف ومصطلحا ِتها من ِقبَل القوى املهيمنة أو بالتحاور معها
أن فعل االستئناف واالعتراض على الهيمنة وعالقات الق ّوة تهدف إلى زعزعتها،
ولهذا ،بالرغم من ّ
فإن مج ّرد االستئناف واالعتراض مينح الشرعيّة لبنْية الق ّوة املهيمنة ،كما هو احلال في الدخول
ّ
التوجه
في اللعبة السياسيّة احلزبيّة واالنتخابات للبرملان او للسلطات احمللّيّة ،أو كما هو احلال في
ُّ
إلى احملاكم وعلى رأسها محكمة العدل  .ال يعني هذا التخلّي عن آليّات متاحة لالستئناف ،بل يجب
األساسي.
اإلبقاء على وعي املقاومة واعٍ حملدود ّياته وإمكانيّات تسخيره لمِ ا يتعارض مع مقصده
ّ
امليثودولوجي على ثنائيّة الوجود والعدم ،التي ص ّكها بارمينيدس قبل أكثر من أل َف ْي
اخلروج
ّ
عامَ ،ي ِقينَا من االجنرار وراء محاوالت القوى السياسيّة ترسيخ ثنائيّات ثابتة وتصنيفيّة وأحاد ّية
االتاه ،تلك التي حتجب ِّ
السمة السائلة للتك ّون كاستئناف على تنظيم الواقع مبا متلي عالقات
جّ
الدينامي دون تثبيته وترسيخه ،وتوصيف إمكانيّة الوجود دون
القوة املهيمنة .محاولة استكناه
ّ
فرض حدود اعتباطيّة ،مي ّكناننا من إلقاء نظرة خاطفة على سيرورات مر ّكبة ُيفضي ترسيخها
التصنيفي
كأحد خيارات الوجود .الترسيخ
ورسم حدودها على نح ٍو صارم إلى القضاء عليها َ
ّ
هو الق ّوة التي تش ّكل تَضا ًّدا لسيولة وديناميّة السيرورات االجتماعيّة والسياسيّة الدميقراطيّة.
اجلوهري للسيرورات املر ّكبة ويلغي احلركة ،ويبطل التغيير وإمكانيّة
الترسيخ ينتقص البعد
ّ
إن السعي للجمود ينجح كذلك في استمالك املفاهيم
احملافظة الذاتيّة بواسطة املردود ،ال بل ّ
التي متلي عالقات الق ّوة ،وبالتالي يقطع الطريق على آفاق املستقبل املفتوح على مصراعيه ،نحو
إن تفكيك املصطلحات السياسيّة التي تش ّكل أعمدة
استنفاد الرغبة في الشراكة واملشاركة .لذاّ ،
السياسي السائد هي مه ّمة أ ّوليّة في الكشف عن عالقات الق ّوة املبيَّتة والتي
األساس للخطاب
ّ
حتاول أن تخفي نفسها خلف ستار املوضوعيّة والعفو ّية واله ّم العا ّم .كذلك يتيح هذا التفكيك

إمكانيّة الوقوف على كنه مصطلحات ومدلوالت االستئناف واملقاومة ض ّد منظومات القمع اخلبيثة
التي تستعمل املماهاة بني العدل والقانون واجلدليّة السلبيّة بني الدمج واالستثناء ،بغية تفري ِغ
االستئناف واملقاومة من مضامينها احلقيقيّة ،وإبقا ِئهما شكليّني يخدمان محاوالت الهيمنة إظهار
نفسها على أنّها عكس ما هي عليه.
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التصنيفات التي يتناولها املقال هي إرادة الشعب وحدود االنتماء؛ وجدليّة الوالء ونزعة اخليانة
وموضوعاتها السياسيّة؛ واملقاومة كفعل استئناف على فعل تصنيف مدلول املقاومة؛ واالحتجاج
وق ّوة اجلماهير التي تفتقر إلى مركز ذي سلطة تراتبيّة على حتويل انعدام التنسيق إلى مصدر
ذاتي.
األساسي لالحتجاجات؛ والتمييز
الق ّوة
النسبي ومحدود ّية الفرص السياسيّة كحالة لجَ ْ م ّ
ّ
ّ

حول إرادة الشعب وحدود االنتماء
في كانون األ ّول عام  ،2012قمت بتنظيم مؤمتر للصحفيّني العرب في الناصرة ،وقمنا كذلك
َ
القطر ّية للمشاركة في
الصحفي واحمللّل املرموق في شبكة اجلزيرة
بدعوة مح ّمد كريشان،
ّ
أن هذا األخير ال يستطيع القدوم إلى الناصرة ،كان حضوره عبر تطبيق “السكايب”
املؤمتر .ومبا ّ
و ُبثّت أقواله على شاشة كبيرة ُوضعت في القاعةُ .يعتبَر كريشان ممثّالً
لتوجه اجلزيرة التي
ُّ
التوجه ليس قاط ًعا ،وقد حمل
العربي .هذا
حظيَ ْت بنِ َسب مشا َهدة لم يسبق لها نظير في العالم
ّ
ّ

العربي،
في طيّاته على امتداد السنني احتماليّة االستئناف على تصنيفات الواقع املهيمن في العالم
ّ
لكنّه يشكل اآلن -بنظر كثيرين -بوقَ “خبث ودهاء القوى املهيمنة” .من امله ّم في هذا السياق أن
أن شبكة اجلزيرة (ومق ّرها قطر) تبنّت في بداياتها ّ
خط “الرأي والرأي اآلخر” ،وس ّوقت
نشير ّ
العادي .ومبا
نصة ح ّرة تتح ّدى وسائل اإلعالم الرسميّة وتعطي صوتًا لهموم اإلنسان
ّ
نفسها ِم ّ
اإلعالمي
العادي قد أُس ِكت متا ًما في وسائل اإلعالم الرسميّة التي احتلّت احليّز
أن صوت اإلنسان
ّ
ّ
ّ
ّ
املتعطشة حل ّر ّية الرأي ،وبلغت
العربي ،فقد ألهبت اجلزيرة خيال اجلماهير
لع ّدة قرون في العالم
ّ
ّ
واملؤشرات .مع اندالع املظاهرات
ِن َسب مشا َهدتها مستويات غير مسبوقة بحسب جميع املعايير
العربي ،انحازت اجلزيرة إلى اجلماهير املتظاهرة كتعبير عن إرادة الشعب .لكن
في أرجاء العالم
ّ
أن الشبكة تؤ ّيد إعادة تعريف املنطقة بحسب
َبي ّ
بعد إسقاط األنظمة في تونس ومصر وليبيا ،ت نّ
األيديولوجي حلركة اإلخوان املسلمني (بحسب املوديل
التركي) ،واملصالحِ
ح ّل وسط بني الطرحِ
ّ
ّ
ّ
احملطة من األحداث في سوريا اشت ُّق هو كذلك من وجهة النظر هذه.
اإلستراتيجيّة األمريكيّة .موقف
التوجه املعادي لشبكة اجلزيرة منا في صفوف من رأَوا اإلخوان املسلمني حركة انتهاز ّية تستغ ّل
ُّ
احتجاج اجلماهير لكسب الق ّوة السياسيّة والسيطرة على احلكم في الدول العربيّة املختلفة .وقوف
اجلزيرة إلى جانب املعارضة السور ّية ض ّد نظام بشّ ار األسد ،النظام الذي طاملا اعتُبِر القاعدة
األخيرة للمقاومة ض ّد الهيمنة األميركيّة في املنطقة ،أ ّدى إلى استياء شديد في قطاعات آخذة
َ
تبي موقف اجلزيرة املؤ ِّيد حلركة اإلخوان
العربي.
باالتّساع في العالم
تعاظ َم هذا االستياء كلّما نَّ َ
ّ
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املسلمنيّ ،
املنظمة التي اعتبرتها القوى الوطنيّ ُة اللبراليّة متماشي ًة مع املواقف األمريكيّة ،بالرغم من
إن األوراق اختلطت ولم يعد من املمكن
أن هذا التحليل لم يتطابق مع التط ُّورات على األرض ،حيث ّ
ّ
احلديث عن صورة واضحة املعالم في ك ّل ما يتعلّق بالصراعات الدائرة في املنطقة العربيّة.
قوطعت أقوال كريشان م ّرات عديدة ،وشهد اجل ّو في القاعة احتقانًا بعد محاولة عدد من املشاركني
الصحفي كريشان وإسكاته .هؤالء كانوا من املؤ ّيدين لنظام بشّ ار األسد الذين أُطلِق عليهم
مهاجمة
ّ
اسم “الشبّيحة” ،واستخدموا جميع الوسائل املتاحة لهم للدفاع عنه في مواجهة معارضيه وعلى
ّ
احملطة .مؤّيدو االحتجاجات ض ّد النظام هاجموا االنتقادات غير
رأسهم اجلزيرة بك ّل ما متثّله هذه
املنضبطة التي شنّها مؤ ّيدو األسد وشبّهوها بالعنف الذي استخدمه النظام إلسكات معارضيه.
في نظر َمن اشت َك ْوا ض ّد محاوالت اإلسكات ،االحتجاجات االجتماعيّة الواسعة في األشهر الستّة
السياسي ض ّد
األولى في سوريا لم تكن مؤامرة غربيّة برعاية َق َطر ّية ،وإنمّ ا كانت جز ًءا من احلراك
ّ
األنظمة التسلُّطيّة ،ودع ًما للدميقراطيّة وسيادة الشعب .وا ّدعى مؤ ّيدو االحتجاجات اجلماهير ّية
الوجودي األكبر على النظام ،ولذا عمل هذا
أن االحتجاجات السلْميّة ش ّكلت اخلطر
في سوريا ّ
ّ
األخير على نقلها إلى ساحة الصدامات العسكر ّية والقضاء عليها هناك ،وهو ما أ ّدى إلى تدهور
البلد إلى حرب أهليّة ال ميكن إعفاء النظام من املسؤوليّة عنها.

النقاب عن اللغة املراوغة ،وعن محاوالت استمالكها
كشف الهرج واملرج في صفوف احلضور
َ
واالستحواذ عليها؛ حيث حاولت ك ّل مجموعة من األقطاب املتصارعة أن تُظ ِهر نفسها على أنّها
إخالصا للمصالح القوميّة العربيّة .وكشف النقاب كذلك عن عمق األزمة
أكثر أخالقيّة وأكثر
ً
األخالقيّة التي ولّدتها األزمة السور ّية في صفوف الفلسطينيّني مواطني إسرائيل ،الذين يعتبرون
العربي ،على الرغم من عدم انخراطهم
أنفسهم جز ًءا ال يتجزّأ من التش ُّكالت اجلديدة في العالم
ّ
العربي في طيّاتها إمكانيّة التح ُّرر من
فيها مباشرة .بالنسبة لبعض االمور لم حتمل ثورات الربيع
ّ
السياسي والصمت املد ّوي لدى شعوب عربيّة
األنظمة االستبداد ّية فحسب ،بل كذلك من العجز
ّ
كاملة ترزح حتت نير االستغالل والنهب من قبل مجموعات صغيرة من أصحاب املصالح .ألْ َه َم
ّ
املتعطش لتط ّورات تعيد األ ّمة العربيّة إلى
الفلسطيني في إسرائيل وهو
صوت الشعوب اجلمهو َر
ّ
مسار التاريخ.
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�دوي قد َ
�زي على امتداد
ش َّك َل ال�س��ؤا َل امل��رك� َّ
وإذا ك��ان صمت اجلماهير امل� ّ
سنوات الطويلة ،فمن اآلن فصاع ًدا أصبح ما قالته هذه اجلماهير التح ّد َي
ّي� أنّ سبر أغ��وار ص��وت اجلماهير
األك�ب��ر ال��ذي يستدعي التعريفَ .ت � َب� نّ َ
ليس بامل َ َه ّمة اليسيرة ،وال س ّيما بسبب حضور الشعب كافتقاد وليس
كحضور .غياب الشعب ،بوصفه وكيالً متماس ًكا ميتلك إرادة مع ّرفة سل ًفا
لعمل ّية سياس ّية ،هذا الغياب م ّكن قوى انتهاز ّية من امتطاء هذه اإلرادة
واختطافها.
اجلماهيري في
العربي ،وال سيّما ضبط النفس الذي ميّز احلراك
االحتجاجات الواسعة في العالم
ّ
ّ
تونس ومصر واليمن ،ألهبت اخليال وأعادت الثقة بق ّوة اجلماهير .العمليّات االحتجاجيّة وضعت
الفلسطيني في إسرائيل.
عالمات استفهام ِج ّد ّية على مفردات سياسيّة أساسيّة سائدة في املجتمع
ّ
السياسي ،وها هو
تغيّر مدلول مصطلح “الشعب” .غاب هذا “الشعب” في املاضي من القاموس
ّ
املركزي الذي يسكت ك ّل صوت آخر في محيطه .أصبحت
يتح ّول اآلن إلى ذات ،وأصبح املتح ّدث
ّ
البادئة “الشعب يريد ”...مفهو ًما يحمل في طيّاته طاقات سياسيّة ،ويش ّكل حتقيقه حت ّد ًيا لم َي ْعتَ ْد
احلقيقي .وإذا كان صمت اجلماهير املد ّوي هو املسألة املركز ّية على
أحد عليه ،ولم ُيد َرك مغزاه
ّ
األساسي واألمر الذي
امتداد سنني طويلة ،فمن اآلن فصاع ًدا أصبح حديث اجلماهير هو التح ّدي
ّ
أن تعريف صوت اجلماهير ليس بامل َ َه ّمة السهلة بتاتًا ،وال سيّما
يستوجب التعريف والتحديدَ .تبَ نّي ّ
بسبب حضوره كغياب ال كحضور .غياب الشعب وكيالً متماس ًكا ذا إرادة [مع ّرفة سل ًفا] للعمليّة
َ
بعض القوى االنتهاز ّية من امتطاء إرادة الشعب وخطفها .إرادة الشعب كصاحب
السياسيّة م ّكن
املركزي
سيادة ينجح في حتقيق سيادته على نحو يتمايز عن سيادة النظام تُش ّكل التح ّد َي
َّ
لالحتجاجات العربيّة .عدم وضوح تصنيف “الشعب يريد” كشف النقاب عن اخلالفات العميقة
في صفوف النخب السياسيّة والفكر ّية في املجتمعات العربيّة .فإذا كنّا في السابق قد افتقدنا إرادة
الشعب ،بسبب القمع وعمليّات التطويع من ِقبَل أنظمة غير دميقراطيّة مخابراتيّة ،فها نحن اآلن
أن الشعب ال يعرف
في فترة انكسر فيها الطوق
يتبي ّ
احلديدي من حول عنق الشعب ،ومع ذلك نّ
ّ
أن وجود الشعب نبع
ما يريد ،أو أنّه ال وجود له كمعطى
يتبي ّ
سياسي وكالعب ذي إرادة .كما نّ
ّ
أن
قسري من أجل شرعيّة النظام
من قمع النظام كعامل مضا ّد وجوده
تبي ّ
القمعي نفسه .كذلك نّ
ّ
ّ
الشعب هو باألحرى مجموعات إثنيّة أو دينيّة أو َقبَليّة ال جتمعها أهداف أو تصو ّرات أو إرادات
سياسيّة مشتركة .أ ّدى هذا الواقع املتشرذم إلى ردود أفعال متباينة بني اتّهام النظام السائد
باملسؤوليّة عن غياب الشعب أو إرجاع ذلك للمؤامرة اخلارجيّة .وأحال البعض الوضع املتخبّط
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السياسي لفلسطين ّيي  48في ّ
قراءة في سيولة القاموس
العربي
ظل الربيع
ّ
ّ

بأن الشعوب العربيّة هي مجموعات
إلى كون املجتمعات العربيّة غير ناضجة ،وث ّمة َمن اعترف ّ
قمعي بزواله أزال الغطاء الوحيد لوحدة
قبائل أو إثنيّات ُف ِرض عليها أن تتعايش حتت وطأة نظام
ّ
املجتمعي إلى أصوله السياسيّة ،وهي حالة احتراب على ُهو ّيات قاتلة بدل
الشعب وأعاد الواقع
ّ
املعيشي جلميع من
مستقبلي يضمن الرفاه والكرامة واملستوى
سياسي
التوافق على مشروع
ّ
ّ
ّ
السياسي املشترك .انتهاز ّية بعض النخب أ ّدت الى محاوالت ترسيخ هذا
يعيشون في اإلطار
ّ
الوضع لصاحلها ،وهو ما أ ّدى إلى تفاقم الوضع وتعزيز أزمة ال ُهو ّية السياسيّة املشتركة .أمعن
اخلاصة ،وال سيّما
الفلسطيني في إسرائيل في النظر إلى هذا الواقع من خالل جتربته
املجتمع
ّ
ّ
سياسي مشترك
اليهودي في احلفاظ على وحدته باسم مشروع
اإلسرائيلي
مقابل جناح املجتمع
ّ
ّ
ّ
بالرغم من ك ّل الفروق والتباينات ،والوقوف وراء الدولة املشتركة بالرغم من سياستها االقتصاد ّية
العربي إلى تعزيز أزمة ال ُهو ّية القوميّة وخالفاتها مع ذوي
واالجتماعيّة املختلَف عليها .أ ّدى الواقع
ّ

مما أ ّدى إلى الوقوع في ورطة البدائل القائمة .هذه الورطة حلق بها ُبع ٌد آخر عندما
النزعات الدينيّةّ ،
اندلعت االحتجاجات االجتماعيّة في صيف العام  2011في إسرائيل ،وفيها علت كذلك أصوات
وضحا التناقض القائم بني التثبيت/
"الشعب يريد"ُ .هو ّية الشعب وحدود مر ّكبات االنتماء إليه ّ
اإلسرائيلي ال يشمل العرب
الترسيخ والسيولة ،وكذلك مراوغة مدلول االنتماء .إذا كان الشعب
ّ
العربي مأزو ًما في حالة اندثار وتراجع ،فما هي اخليارات القائمة
الفلسطينيّني ،وإذا كان الواقع
ّ
عند هذا املجتمع؟ بالرغم من عدم وجود إجابات قاطعة عن هذا السؤال ،ال ب ّد من التم ّعن في خطاب
العربي ،حيث فوقيّة اخلطاب
احلركة اإلسالميّة الستشفاف االصطفافات اجلديدة في املجتمع
ّ
العربي على إعادة النظر في مواقفهم من املف ّرات
الديني حتمل الكثيرين في املجتمع
اإلسالمي
ّ
ّ
ّ
احلالي ،املتعلّق
السياسي
احلالي .وما املأزق
قمعي كبديل للواقع
طائفي
اآلمنة في مواجهة م ّد
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
بإعادة بناء جلنة املتابعة وتبعاتها على االصطفافات احلزبيّة املفروضة على األحزاب من اخلارج،
السياسي وإمكانيّات تركيبه بحسب املصالح واإلمكانيّات املتاحة والتي تكشف
إالّ سيولة الواقع
ّ
في بعض احلاالت مدى قصر ّية احلدود السياسيّة واالصطفافات السابقة .تعكس هذه السيولة
سياسي.
السياسي الذي يهدف إلى إضفاء صبغة غير سياسيّة على ما هو في أصله
معنى
ّ
ّ
العربي عمي ًقا في قلوب ووعي األجيال الشا ّبة العرب ّية
تغلغلت رياح الربيع
ّ
في البالدَ .مشاهد املاليني الذين يتد ّفقون إلى الشوارع وينتفضون ض ّد
العربي الكامن ض ّد سياسات
نظام القمع أضفت مضمو ًنا على االحتجاج
ّ
اإلسرائيلي تش ّكل مصدر إحباط
الدولة اإلسرائيل ّية .املقارنة مع احمليط
ّ
ونفور واغتراب ،وعليه فهي حتمل في ط ّياتها احتمال ّية االنتفاض ،لكن
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قراءة في سيولة القاموس
العربي
ظل الربيع
ّ
ّ

العربي .نواجت حالة عدم االستقرار ،ال
املقارنة جتري كذلك مع احمليط
ّ
س ّيما سيطرة قوى انتهاز ّية على محاور الق ّوة على ضوء تهاوي األنظمة
البالية ،ث ّبطت بدرج ٍة ما من عزائم الشباب في إمكان ّية االنتفاض.
دب إسقاط زين العابدين بن علي في تونس وحسني مبارك في مصر حماسة بالغة في صفوف
ّ
أن احلديث يدور عن إسقاط نظامني استبداد َّي نْي اقترنا
الفلسطينيّني في إسرائيل ،وال سيما ّ
الداخلي ،والشلل على
القومي وباخلنوع لإلمالءات الغربيّة ،والفساد والقمع على املستوى
بالعجز
ّ
ّ
أن اهتزاز عروش
اإلقليمي .اعتبرت قطاعات واسعة من اجلمهور
املستوى
الفلسطيني في إسرائيل ّ
ّ
ّ
ً
وانخراطا شرعيًّا للشباب في االحتجاجات
دميقراطي
يجسد عمليّات حت ّول
األنظمة في هذه الدول
ّ
ّ
والتغييرات السياسيّة املرج ّوة .صور اجلماهير (وال سيّما روح التضحية والقيادة لدى مئات آالف
الشبّان والفتيات) صبغت املُناخَ
السياسي في صفوف الشبان الفلسطينيّني بألوان زاهية ،وأصبح
ّ
السياسي أصبح مضمونًا ،وأخلى
أن انفتاح املجال
املستقبل واع ًدا ،وتغيّرت اللغة السياسيّة وبدا ّ
ّ
اليأس واإلحباط مكانهما لصالح املساواة والسعادة واألمل.
عندما امت ّدت الثورة الشعبية إلى سوريا في آذار  ،2011وتعاظمت ق ّوة اإلخوان املسلمني في
السياسي الداعم للدميقراطيّة بالتح ّول .مشاركة معارضي النظام الذين
تونس ومصر ،بدأ اخلطاب
ّ
يعيشون في الغرب باالحتجاجات الدائرة في سور ّيا دفعت إلى عمليّة إعادة للنظر ملا يحصل في
العربي ،وانقسم مؤ ّيدو الثورات إلى ثالثة معسكرات لها مصلحة مشتركة :د َعم دعاة الفكر
العالم
ّ
اإلسالمي الثورات بسبب إتاحتها لألحزاب واحلركات السياسيّة اإلسالميّة الوصول
السياسي
ّ
ّ
إلى س ّدة احلكم على ظهر االحتجاجات الواسعة .من ناحيتهم ،دعم دعاة الدميقراطيّة املدنيّة-
الليبراليّة االحتجاجات الشعبيّة ألنّها حملت في طيّاتها فرصة تأسيس أنظمة جديدة حتمل طاب ًعا
القومي ،وال
مدنيًّا ودميقراطيًّا ،وتعبّر بالتالي عن الطموحات احلقيقيّة للشعب .أ ّما دعاة املعسكر
ّ
سيّما الناصر ّيون منهم ،فقد اعتبروا االحتجاجات معبّرة عن رغبة الشعوب العربيّة في أخذ زمام
امتصت دماء هذه الشعوب وأضعفتها وحالت دون حتقيقها
األمور بأيديها وإسقاط األنظمة التي
ّ
للسيادة في دولها ،وسخّ رت مواردها للمصالح الضيّقة لن َُخب فاسدة وخاضعة للمصالح األجنبيّة.
املؤسسات
أن هنالك قوى صامتة ،متثّلها
أن التط ّورات على أرض الواقع أثبتت ك ّل م ّرة من جديد ّ
إالّ ّ
ّ
مؤسسات
العسكر ّية واملخابراتيّة ،تنتظر الفرصة لكي تعيد بناء نفسها وإلعادة السيطرة على
ّ
الدولة ،وهي التي تتحكم في حركة التاريخ ،خاصة بعد تدهور األوضاع في ليبيا وسوريا.
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العربي
ظل الربيع
ّ
ّ

حصلت جولة جديدة من االصطفافات السياسيّة على ضوء تص ُّدع نظام احلكم في سور ّيا،
أن سقوط نظام األسد يش ّكل تهدي ًدا مباش ًرا ملعسكر املقاومة ،وتعبي ًرا
واعتبرت قطاعات واسعة ّ
سيصب في نهاية
عن اخلنوع لألطماع األمريكيّة املتمثّلة في فرض الهيمنة اإلقليميّة ،وهو ما
ّ
ٌ
وجذري حول مدلوالت مفهوم “الثورة”
نقاش ِج ّد ّي
املطاف في صالح إسرائيل .عندها فقط بدأ
ّ
وحول مميّزاتها ،وأ ّدى األمر إلى ظهور نظر ّية املؤامرة .وإذا كان ما حصل في مصر وتونس
فإن ما حصل في سوريا ُيع ّرف مفهوم الثورة
واليمن (بل حتّى في ليبيا) هو ثورة شعبيّة شرعيّةّ ،
استبدادي يدعم الغرب ،واالحتجاجات
من جديد .ث ّمة فرق بني االحتجاجات الشعبيّة ض ّد نظام
ّ
استبدادي مناهض للغرب .مفهوم الثورة إ ًذا ال ُيشتقّ من مميّزاتها الداخليّة ،بل
الشعبيّة ض ّد نظام
ّ
من إسقاطاتها اخلارجيّة على موازين القوى اإلقليميّة.
إن مصطلح الثورة ليس -مسب ًقا -مع سيادة الشعب ،ومسؤوليّته ،ومشاركته
عالوة على ذلكّ ،
في حتديد مصيره ،بل إنّه -اشتقاقيًّا -ض ّد الهيمنة الغربيّة .مفهوم الثورة لدى دعاة معسكر
جسد عدم ثقتهم بقدرة الشعب وكفا َءته
املقاومة ض ّد نظام يعتبرونه رأس احلربة لهذا املعسكر ّ
في تقرير مصيره ،وعكس احلاجة إلى وصاية سلطو ّية لضمان عدم سقوط الشعب في براثن
السلطوي القائمَ .ت َعزّز هذا
وكأن هذه السيادة تتحقّق بفعل املرسوم
من يس َع ْون لسلب سيادته،
ّ
ّ
التناوري من خالل اختبائه خلف ارتفاع ق ّوة االخوان املسلمني بديالً وحي ًدا
التشكيكي
املفهوم
ّ
ّ
لألنظمة القائمة في تونس ومصر وليبيا ،ودعم األنظمة املَلَكيّة في دول اخلليج وعلى رأسها
َ
جسدت
السعود ّية
وقطر لالحتجاجات الشعبيّة ض ّد األنظمة في مراحل مختلفة من الثورةّ .
انتهاز ّية اإلخوان املسلمني سيولة مفهوم الثورة ،بسبب سعيهم الستخدام االحتجاجات الشعبيّة
ض ّد السيادة الكامنة في نواتها.وما احتكارهم للسلطة خالل سنة حكم الرئيس املنتخب مح ّمد
مرسي ،وممارسات اإلخوان في تونس ،إالّ مثال للبعض على البعد الكامن بني إرادة الشعب
واالنفراد بالسلطة من قبل مجموعة واحدة من املواطنني مهما كانت.
جسدت سيولة مصطلح الثورة بسبب سعيهم
انتهاز ّية اإلخوان املسلمني ّ
السيادي الكامن في
الشعبي ض� ّد البعد
ال��دؤوب الستخدام االحتجاج
ّ
ّ
الديني الذي يسحب السيادة من الشعب
جوهر هذا االحتجاج .املفهوم
ّ
روحي واحد (املرشد) سعى إلى االستحواذ على الثورة
وينقلها إلى قائد
ّ
سسة ما هو عكسها.
بغية َمأْ َ
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العربي
ظل الربيع
ّ
ّ

روحي واحد (املرشد) سعى
الديني الذي يسحب السيادة من الشعب وينقلها إلى قائد
املفهوم
ّ
ّ
سسة ما هو عكسها .بالنسبة للكثير من معسكر الداعمني
إلى االستحواذ على الثورة بغية َمأْ َ
الدميقراطي قرين األَ ْسلَمة كخيار وحيد ملدلوالتها .اتّفق
للثورات في الدول العربيّة ،أصبح التح ّول
ّ
أن ك ّل مدلول آخر لـ ِ “الشعب يريد” أصبح غير
املعسكران ألسباب متناقضة (وكضرب من العبث) ّ
شرعي .وبينما أ ّيد أحد املعسكرين الثورات التي دفعت باإلخوان املسلمني إلى دفّة احلكم ،عارض
ّ
املعسكر الثاني الثورات للسبب ذاته.
احلداثي أنّ الغرب يخون ق َيمه بسبب دعمه
لماني-
الع
رأى دعاة املعسكر َ
ّ
ّ
كرسي احلكم حركات سياس ّية
للسيرورات السياس ّية التي تدفع إل��ى
ّ
للتوصل إل��ى ا ّتفاقات مع
مناهضة للغرب ،تلك التي أب��دت استعدادها
ّ

القوى العظمى الغرب ّية بغرض ضمان السلطة بعكس الرغبة احلقيقية
للشعب .استغرب هؤالء كيف ميكن إلرادة الشعب أن تخون نفسها وتدفع
إلى احلكم حركة ستقوم بالقضاء على إمكان ّية سيادة الشعب .استغرب
الغربي املؤ ّيد للدميقراط ّية
األخالقي
هؤالء كذلك كيف يتساوى املوقف
ّ
ّ
وسيادة الشعب مع دعم حركة دين ّية سلف ّية كاإلخوان املسلمني.
إشكالي عندما ط ّور لغة مشتركة مع التص ّور
الدميقراطي ،في نظر الكثيرين ،إلى خيار
حت ّول اخليار
ّ
ّ
دميقراطي قد يلغي قدرة
ديني وغير
سياسي
الغربي لسيادة الشعب الذي يستطيع اختيار تص ّور
ّ
ّ
ّ
ّ
الشعب على تغيير رأيه مستقبَالً .قنوات االتّصال املفتوحة بني الدول العظمى الغربيّة وقيادات
احلركات اإلسالميّة برعاية سعود ّيةَ -ق َطر ّية عزّزت مواقف من أرادوا تقليص مدلول الثورات
احلضاري بالضرورة (فهؤالء من دعاة
لتنحصر في سيادة تعبّر عن املنا َهضة للغرب ،ال باملفهوم
ّ
اإلستراتيجي لهذا املصطلح .رأى
السياسي-
العلماني -احلداثي) ،بل كتعبير عن اجلانب
املفهوم
ّ
ّ
ّ
أن الغرب يخون قيَمه بسبب دعمه للسيرورات السياسيّة التي
لماني-
دعاة املعسكر ال َع
احلداثي ّ
ّ
ّ
للتوصل
كرسي احلكم حركات سياسيّة مناهضة للغرب ،تلك التي أبدت استعدادها
تدفع إلى
ّ
ّ
إلى اتّفاقات مع القوى العظمى الغربيّة بغرض ضمان السلطة بعكس الرغبة احلقيقية للشعب.
استغرب هؤالء كيف ميكن إلرادة الشعب أن تخون نفسها وتدفع إلى احلكم حركة ستقوم بالقضاء
الغربي املؤ ّيد
األخالقي
على إمكانيّة سيادة الشعب .استغرب هؤالء كذلك كيف يتساوى املوقف
ّ
ّ
للدميقراطيّة وسيادة الشعب مع دعم حركة دينيّة سلفيّة كاإلخوان املسلمني.
مـدى الكرمـل Mada al-Carmel

برنامج دراسات إسرائيل

10

السياسي لفلسطين ّيي  48في ّ
قراءة في سيولة القاموس
العربي
ظل الربيع
ّ
ّ

تص ُّدع املفردات السياسيّة األساسيّة ح ّولت شعار “الشعب يريد” إلى مقول ٍة خطيرة حتمل في
طيّاتها ما هو عكس الفرص املفتوحة ،بل ميكن توظيفه من قبل القوى املهيمنة املخادعة .ها هو
أن الشعب يريد ما نريد أن
مصطلح “الشعب يريد” يحظى بالقبول بشروط سابقة لوجوده ،وهي ّ
ننتمي إليه ،وإذا أراد الشعب أم ًرا ال نستطيع رؤية أنفسنا في إطاره ،فعندها تتح ّول إرادة الشعب
إلى وعي زائف ،جنحت الق ّوة املهيمنة في تغيير مدلوالته بخبث ودهاء .دهاء الق ّوة املهيمنة يهشّ م
ذاتي تتعارض مع “الطبيعة” احلقيقيّة لإلرادة وهي
إرادة الشعب ويولج فيها إمكانيّة استنفاد
ّ
مقاومة الهيمنة التي تسلب الشعب سيادته كحراكيّة مفتوحة تتحقّق فيها اإلرادة بمِ َناحٍ مختلفة،
وبحسب الشروط التي يح ّددها.

جدل ّية الوالء واخليانة وموضوعاتها السياس ّية
العربي بعا ّمة ،وال سيّما في اخلطاب
السياسي
الوالء واخليانة هما تصنيفان شائعان في اخلطاب
ّ
ّ
تقصي أثر تعريفات هذين املفهومني األيديولوجيَّ نْي يكتسب
السياسي
الفلسطيني في إسرائيلّ .
ّ
ّ
ُ
تعريف
مزي ًدا من اإلثارة على خلفيّة التفكير في موضوعات هذين املصطلحني املفرطني في املغاالة.
ّ
مركزي في
محط خالف
ك ّل واحد من التصنيفني ،وحتدي ُد املكان الذي مي ّر فيه احل ّد بينهما ،هما
ّ
سيولي يفتقر
احلالي الذي يتميّز بتش ُّكل
مركزي في الواقع
اآلني من تش ُّكل مصدر خالف
الواقع
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
تتخطى مسألة من
السياسي،
إلى متّجه ( )victorواضح .ث ّمة مسألة مه ّمة في فهم تط ُّور النقاش
ّ
يع ّرف ما هو الوالء وما هي اخليانة ،ويتناول في األساس مسألة الوالء ملن وخيانة من؟ يكتسب
هذا السؤال مزيدا من الص ْدقيّة حني ال يكون في اإلمكان فصل التط ّورات السياسيّة احمللّيّة عن
القوى السياسيّة اخلارجيّة التي تعمل على بناء هذا الطراز من الواقع أو نحو ذلك.
الصراع بني املعاني املختلفة لـ ِ “الربيع” يخ ّبئ في ط ّياته املعاني املختلفة
سياسي يتجاوز التعريفات اإلسالمو ّية كتعبير
لـ ِ “الشتاء” .وجود خيار
ّ
َّ
محط خالف ويعكس تخ ّو ًفا عمي ًقا في صفوف
عن إرادة الشعب يش ّكل
العربي من أحداث.
املهت ّمني مبا يدور في العالم
ّ
مع تط ُّور االحتجاجات الشعبيّة في بعض الدول العربيّة ،ثار نقاش نشط بشأن أشكال تطبيق
مصطلح ِي الوالء واخليانة؛ وبدأت عمليّة اصطفاف في املعسكرين على أساس عمليّة فرز حا ّدة
َ
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السياسي لفلسطين ّيي  48في ّ
قراءة في سيولة القاموس
العربي
ظل الربيع
ّ
ّ

ٍ
الثنائي للمفهومني
معان شبه "موضوعيّة" لهذين املصطلحني .هذا التعاكس
للذات واآلخر بحسب
ّ
لم يكن مسألة يجدر التوقّف عندها ،لوال أنّه ش ّكل أدا ًة مركز ّية في االصطفاف ضمن معسكرين،
يضع ك ّل منهما نفسه واآلخرين في خانة الوالء واخليانة حسب ما يرتئي .يتكشّ ف هذا األمر على
أفضل نح ٍو في التناقض بني املصطلحني "الربيع" َو "الشتاء" اللذين ُط ّوعا في بداية الطريق
االتاه ومتج ّمد يتعامل سلبًا أو إيجا ًبا مع هذه التط ّورات أو تلك:
ثنائي التف ّرع
لتصنيف
وأحادي جّ
ّ
ّ
استبدادي اعتُبِر ربي ًعا للشعوب ،وعندما اختار جزء
تدفُّق مئات اآلالف إلى الشوارع إلسقاط نظام
ّ
السياسي ،انقلب مصطلح "الربيع" إلى مصطلح
ال بأس به من هذه اجلماهير طرازًا مح ّد ًدا للواقع
ّ
أن "الربيع" يتج ّدد
"الشتاء" .عندما خرجت جماهير جديدة ض ّد ما اعتُبِر "شتاء" ،اعتبر البعض ّ
بينما اعتبره البعض مج ّرد "شتاء" ّ
يغطي عو َرته بورقة تني.
أن ثنائيّة “الربيع”“ /الشتاء” ال تستطيع
االحتجاجات الواسعة في بعض الدول العربيّة أظهرت ّ
التعبير عن الواقع وال تنجح في تأسيس واقع يوائم هذا التصنيف .تهشُّ ُم مدلول ك ّل واحد من
السياسي في العالم
هذين التصنيفات هو املر ّكب األكثر إثار ًة في نقاشنا حول تخ ُّبط اخلطاب
ّ
الفلسطيني في إسرائيل .املعاني التي تُعزى لـ ِ “الربيع” َو “الشتاء”
العربي وفي صفوف اجلمهور
ّ
تعكس التخبّطات السياسيّة األساسيّة في صفوف هذا اجلماهير العربية“ .الربيع” مبدلول إرادة
موحد لإلرادة ،التي ميكن لها أن
الشعب الذي يمُ سك بزمام الق ّوة ويتَسيّد يواجه استنفا ًدا غير
ّ
ذاتي مفتوح دون حتفُّظات مفترضة سل ًفا ،أو سلبيًّا كقطع الطريق على
تُع ّرف إيجابيًّا كتحقيق
ّ
السياسي ،وبالتالي كنوع من احملافظة على ما هو قائم باستخدام
إمكانيّات كامنة يتض ّمنها الواقع
ّ
حلّة وعناوين جديدة .الصراع بني املدلوالت املختلفة لـ ِ “الربيع” يض ّم في طيّاته املعاني املختلفة
سياسي يتع ّدى التعريفات اإلسالمو ّية كتعبير عن إرادة الشعب يش ّكل
لـ ِ “الشتاء” .وجود خيار
ّ
العربي .والسؤال
املهتمي بأحداث العالم
نقطة خالفيّة ،ويعكس تخ ُّوفات عميقة في صفوف
نّ
ّ
اإلسالموي لألنظمة
الذي يطرح نفسه في هذا السياق هو هل كانت هنالك إمكانيّة بديلة للبديل
ّ
أن البدائل القائمة
تبي ّ
الدكتاتورية؟! ّ
إن التجربة التونسيّة (وهي األقرب إلى التجربة الدميقراطيّة) نّ
إسالموي في حلّة دميقراطيّة ال تعرف مدى التزامه لألسس الدميوقراطية على املدى
ثالثة :نظام
ّ
عسكري على شاكلة نظام السيسي في مصر ،أو تف ُّكك الدولة كما
دكتاتوري
الطويل ،أو نظام
ّ
ّ
هو احلال في سوريا وليبيا .وال ّ
أن هذه البدائل ال ميكن أن تبشّ ر باألمل على املدى القصير
شك ّ
املتوسط ،رغم أنّه من املمكن للحالة التونسيّة أن تتح ّول إلى منوذج جديد يحتذى به ،وال
واملدى
ّ
سيّما بعد االنتخابات البرملانيّة التي جرت في تشرين الثاني عام  ،2014والتي أظهرت مقدا ًرا
عاليًا من االلتزام لدى ك ّل القوى السياسيّة بقواعد اللعبة الدميقراطيّة القائمة على تبادل السلطة
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السياسي لفلسطين ّيي  48في ّ
قراءة في سيولة القاموس
العربي
ظل الربيع
ّ
ّ

بوسائل سلميّة ،وهوما يبقى على حاله إلى أن نرى انتخابات أخرى تبشّ ر بإمكانيّة انتقال السلطة
اإلسالمي املهيمن إلى قوى بديلة.
من احلزب
ّ
املركزي
الدميقراطي كتعبير عن إرادة الشعب دون إلغاء اخلالفات القائمة يتح ّول إلى الغائب
اخليار
ّ
ّ
الفلسطيني في إسرائيل
العربي بعا ّمة ،وفي املجتمع
السياسي السائد في املجتمع
في اخلطاب
ّ
ّ
ّ
الثنائي املشروط ببقاء الدولة ُيسقط إمكانيّة الوجود لتيّارات فكر ّية مختلفة ال
بخاصة .التف ّرع
ّ
ّ
نفسها خيا ًرا وحي ًدا ،بل وجو ًدا حوار ًّيا متساو ًيا يستنفد
تنضوي ضمن إطار الهيمنة التي تفرض َ
جميع اإلرادات الكامنة في رغبة الشعب دون احلاجة إلى االنزالق نحو حرب اإللغاء املتبادل أو
سياسي
أن التجربة املهيمنة حتّى اليوم تُظهر أنّه ال وجود لواقع
هيمنة ق ّوة واحدة دون سواهاَ .بيْ َد ّ
ّ
إالّ من رحم الثقافة السياسيّة السائدة ،إالّ في احلاالت الثور ّية العميقة كما أظهرت جتارب تاريخيّة
العربي ال تصل إلى
أن األحداث اجلارية في العالم
سابقة مثل الثورة الفرنسيّة .وال ب ّد من التنبيه ّ
ّ
أن االعتصامات واملظاهرات لم تعكس حت ّوالت جذر ّية في
درجة الثورة في معناها العميق ،وذلك ّ
البنْية املجتمعيّة األساسيّة والتي كان من املمكن أن تفرز قوى اجتماعيّة جديدة حتمل في طيّاتها
رؤية ثقافيّة وسياسيّة مختلفة ع ّما هو سائد حتّى اليوم ،وإنمّ ا اقتصرت على قلب نظام احلكم،
وبخاصة في تونس ومصر وليبيا واليمن.
ّ

ُيش ّكل تعزّز ق ّوة املتأ ّمل (ذاك الذي يضفي الداللة على فئات حتليل الواقع املتش ّكل) يش ّكل طاقة
تتجسد في الواقع فحسب ،بل كذلك في اخلطاب
كامنة متكينيّة ،وفي الوقت ذاته نقطة خالفيّة ال
ّ
حول الواقع .ما أعتب ُره “ربيعا” تعتب ُره أنت “شتا َء” أو بالعكس ،وال يستنفد اخلالف الكامن في
العربي.
املس َّميات التي أصبحت روتينيّة في اخلالف حول خصائص األحداث الدائرة في العالم
ّ
العربي هشّ مت املصطلحني وأفرغتهما من الدالالت
الطبيعة املراوغة التي تتّسم بها أحداث العالم
ّ
لغوي
إن استمالكهما من ِقبل قوى سياسيّة فاعلة لم يش ّكل سوى تالعب
التي تُنسب إليهما .لذاّ ،
ّ
السياسي هو غياب االتّساق الذي يق ّوض تعريفات هذا
أن املميّز الثابت للخطاب
بهلواني ُيظهر ّ
ّ
ّ
اخلطاب من خالل طمس انقالبه على ذاته عبر توسيع مدلوالت مفاهيمه توسي ًعا ال حدود له.
الهوبسياني (أي املنسوب إلى
كي نفهم ما يعنيه حتطيم التصنيفات ،ميكننا االستعانة بالتمرين
ّ
النظري الذي يطلب منّا أن نف ّكر بطريقة استنباطيّة حول الواقع بواسطة اخليارات
توماس هوبس)
ّ
الكامنة فيه .اخليار ما بني معادلة ُسلطوية مدنيّة ومعادلة سلطو ّية إسالميّة ينجح في إسكات
الدميقراطي كتعبير عن إرادة الشعب دون إلغاء
التعبير الصادق عن االنتفاضة الشعبيّة .اخليار
ّ
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السياسي لفلسطين ّيي  48في ّ
قراءة في سيولة القاموس
العربي
ظل الربيع
ّ
ّ

العربي بعا ّمة،
السياسي السائد في املجتمع
املركزي في اخلطاب
اخلالفات القائمة يصبح الغائب
ّ
ّ
ّ
الفلسطيني في إسرائيل على وجه اخلصوص .هذه الثنائيّة تغيّب إمكانيّة وجود
وفي املجتمع
ّ
نفسها خيا ًرا وحي ًدا ،وجو ًدا حوار ًّيا متساو ًيا
تيّارات فكر ّية مختلفة خارج إطار الهيمنة التي تفرض َ
اإلجباري نحو حرب اإللغاء املتبادل
يستنفد جميع اإلرادات الكامنة في إرادة الشعب دون التدهور
ّ
أو تف ّرد ق ّوة واحدة بالهيمنة .حتويل انهيار النظام القائم إلى حرب اجلميع ض ّد اجلميع ،أو إلى
“السياسي” وصوالً إلى القضاء عليه.
دكتاتورية استبداد ّية تختزل
ّ
باسم قيم مقاومة الهيمنة
ثنائ ّية ال��وال ِء املطلق األعمى للنظام
ّ
السوري ْ
األمريك ّية ،واملعارض ِة الشاملة واملطلقة لهذا النظام بك ّل ثمن ممكن ودون
االعتراف بوجود أَجِ ْن َدة إسالم ّية تنتظر فرصة سانحة لالنقضاض على
السياسي
فريستها ،هذه الثنائ ّية تش ّكل جز ًءا أساس ًّيا من صياغة اخلطاب
ّ
الفلسطيني في إسرائيل.
في صفوف القوى املتخاصمة في املجتمع
ّ

الهوبسياني َت َكشَّ َ
ف بكامل ُع ْر ِي ِه في النقاشات الدائرة حول الوضع في سور ّيا وحول
التمرين
ّ
أن املؤامرة ض ّد نظام املمانعة
اخليارات احملتملة هناك .من اال ّدعاءات التي تُطرح بوتيرة عالية ّ
فإن إضعاف الدولة التسلّطيّة لن يؤ ّدي بالضرورة
(املقاومة) في سوريا كانت معروفة مسب ًقا ،ولذا ّ
سياسي وإلى خلق نظام حكم أفضل من النظام القائم ،بل سيؤ ّدي إلى صعود نظام
إلى استقرار
ّ
خطاب اخليانة
السوري األساسيّة .ص ّمم
عميل للهيمنة األمريكيّة ويعمل معها ض ّد مصالح الشعب
ّ
ُ
الثنائي الذي ُيفرغ االنتفاضة السور ّية من
والوالء املعسك َر ْين املتناز َع نْي ،وعزّز حصر ّية التش ُّعب
ّ
وانفرادي ُسل ّ َم
استبدادي يح ّدد على نح ٍو مش َّوه
دالالتها األساسيّة الكامنة -أي االنعتاق من نظام
ّ
ّ
أولو ّيات األ ّمة.
باسم قيم مقاومة الهيمنة األمريكيّة ،أو املعارضة
ثنائيّة الوالء املطلق األعمى للنظام
ّ
السوري ْ
الشاملة واملطلقة لهذا النظام بك ّل ثمن ممكن ،ودون االعتراف بوجود ِ
أجنْ َدة إسالميّة تتنظر
فرصة سانحة لالنقضاض على فريستها ،هذه الثنائيّة تش ّكل جز ًءا أساسيًّا من صياغة اخلطاب
الفلسطيني في إسرائيل .اختزال اخليارات
السياسي في صفوف القوى املتخاصمة في املجتمع
ّ
ّ
العربي
في تصنيفني اثنني ال ثالث لهما ال يعكس األزمة القيميّة والسياسيّة السائدة في العالم
ّ
الفلسطيني إلى كوكب يدور في فلك التصنيفات الثنائيّة السائدة
فحسب ،بل كذلك يح ّول املجتمع
ّ
العربي ،وهو ما يقضي على احتماليّة االنتقال من تبا ُين على شاكلة حرب
السياسي
في اخلطاب
ّ
ّ
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السياسي لفلسطين ّيي  48في ّ
قراءة في سيولة القاموس
العربي
ظل الربيع
ّ
ّ

ه ّدامة ترتكز على اإللغاء املتبادل إلى تبا ُين على شاكلة نقاش َبنّاء و ُمثْ ٍر ،وهو في األساس ما هو
مطلوب للخروج من احلالة العربيّة احلاليّة .لقد ش ّكلت التع ّدد ّية والتسامح قي ًما أخالقيّة أساسيّة
العربي في املاضي .وما يطرح نفسه من هذا السياق سؤاالً هو :ملاذا انعدام هذه القيم
في اخلطاب
ّ
إن التركيبة
والتأكيد على ثنائيّة انحالليّة ال التسامح وال تقبل املختلف هي السمة األساسيّة فيها؟ ّ
األساسيّة للمجتمعات العربيّة تع ّدد ّية ،ومن غير املمكن أن تكون اختزاليّة بسبب عمق االنتماءات
والوالءات للمجموعات املختلفة املك ِّونة للمجتمع .املفارقة تكمن في السؤال التالي :من أين أتت
األيدلوجيات السياسيّة احملدودة في ثنائيّات قمعيّة؟ هل من احملت َمل أنّها استُو ِردت من اخلارج ،أم
إنّها نابعة من صميم املجتمعات العربيّة نفسها؟ ليس من املمكن اإلجابة عن هذا السؤال بتع ّمق من
ِ
تركيبات مجتمع تع ّدد ّية تتّصف باالختالفات
أن البعد القائم بني
هذا السياق ،ولكن ال ب ّد أن ّ
نوضح ّ
في مستويات وجود ّية مختلفة ،واملشاري ِع السياسيّة املبنيّة على أيدلوجيات شموليّة تناسقيّة،
الفلسطيني في
العربي ،مبا في ذلك املجتمع
األساسي الذي يعاني منه العالم
هذا البعد هو املأزق
ّ
ّ
ّ
القمعي املرتبط بعقليّة التحرمي املتج ّذرة
الداخل .وما دامت الثقافة السياسيّة تقتصر على التناسق
ّ
في عقليّة األغلبيّة الساحقة من املجتمع ،ستبقى املجتمعات العربيّة قاصرة عن تطوير مشروع
حضاري يوفّر االستقرار واألمان والتط ّور.
ّ

املقا َومة
غياب التعريف املسبق الذي يح ّدد ما هي املقاومة مي ّكن من تش ُّكل تعريف للظاهرة خالل حتقُّقها،
داخلي
وهكذا تتح ّول املقاومة إلى مقاومة للتعريف املسبق لها هي نفسها .يدور احلديث عن نقاش
ّ
خاصيّة غير ثابتة ،لكنّها مت ّكن من
أن الديناميّة
يشير إلى عدم استقرار التصنيفات السياسيّة ،وعن ّ
ّ
إجراء مراجع ٍة ما في واقع معقّد .الرغبة في التم ّرد على ما هو قائم ال تعني غياب القدرة على ضمان
أن يكون املستقبل املتش ّكل أفضل من احلاضر املتهلهل فحسب ،بل تعني كذلك انعدا َم القدرة على
تعريف مدلول فعل التم ّرد مبفاهيم حت ِّد ُد خياراته مسب ًقا.
فإن
شهد العقدان األخيران من ّو معسكرين سياسيّني مركز ّيني .وعلى الرغم من عدم جتانسهماّ ،
الذاتي لديهما تط ّورت كتنافر في قلب اخلطاب
حدود التزامهما ال ِقيَ ِم ّي واضحة ،وتصنيفات التص ّور
ّ
أسس نفسه من خالل نَسب املقاومة لنفسه ،وهو الفعل
السياسي
الفلسطيني في إسرائيل :معسكر ّ
ّ
ّ
ينصب في األساس على حت ّدي السياسة األمريكيّة -اإلسرائيليّة في الشرق األوسط والعمل
الذي
ّ
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السياسي لفلسطين ّيي  48في ّ
قراءة في سيولة القاموس
العربي
ظل الربيع
ّ
ّ

جتسد هذا املعسكر في نظام
على قطع الطريق على إمكانيّة تعزيز هيمنة هذه السياسة في املنطقة.
ّ
اإليراني في
بشّ ار األسد الذي ش ّكل مرساة مركز ّية حلزب الله في املنطقة ،وعكس درجة التداخل
ّ
الفلسطيني في
السياسي
مصطلحا مركز ًّيا في القاموس
العربي .أصبحت املقاومة
أحداث العالم
ً
ّ
ّ
ّ
إسرائيل على ضوء تكريسها من ِقبل بعض القوى السياسيّة احمللّيّة .وقد جرت محاولة اختزال
العربي الى املتماهني مع خندق املقاومة ،وإلى الذين -وان متاهوا مع روح املقاومة وأ ّيدوا
الواقع
ّ
السياسة املناهضة للسياسات األمريكيّة -رفضوا محاوالت وكالء خطاب املقاومة االنفرا َد بقيادة
هذا املوقف ،وبالتالي حاولوا تفريغ مصطلح املقاومة من معاينة أو تفكيك نواياه وإبراز خبثه
وطرح بدائل مقاومة له ،ال تق ّل عراقة عنه.
احلقيقي عن
جنح معسكر املقاومة ،من خالل السحر الذي حتمله هذه الكلمة ،في إخفاء التعبير
ّ
املقاومة وإخفاء وكالئها ،ال سيّما مصادر سلطتها األساسيّة وانعكاساتها في أدائها على أرض
الذاتي .جرت مواراة الفجوة الهائلة بني اخلطاب وترجمته على أرض الواقع
الواقع ال في خطابها
ّ
بواسطة تضخيم اخلطاب .فئة املقاومة نسبت لنفسها احملافظة على الكرامة القوميّة ،ونسبت
االنهزاميّ َة والعدميّ َة إلى بعض من ال ينتمون إلى هذا املعسكر واحملا َفظ َة والتطواط َؤ الى البعض
السياسي لوكالء سياسيّني مختلفني ،ومن
سل َ ًفا لتقييم السلوك
اآلخر،
ّ
وكأن هناك وصفة ُم َع ّدة َ
ّ
أن هذه الوصفة قد أمالها أنصار املعسكر أنفسهم ومبقتضى مصاحلهم .األمر
خالل إخفاء حقيقة ّ
احملال في هذه املسألة هو تعريف هذه الفئة من جديد م ّرة تلو األخرى ،على نح ِو ما حصل على
ضوء حرب لبنان الثانية وجناح حزب الله في الصمود أمام آلة احلرب اإلسرائيليّة التي تَفوقه
ُع ّدة وعتا ًدا .تحَ َّول حسن نصر الله إلى رمز املقاومة دون مراعاة األثمان املا ّد ّية والبشر ّية الباهظة
لسياسته ،ودومنا أخذ بعني االعتبار ملدلوالت املقاومة بالنسبة لألهداف التي وضعتها لنفسها،
ال سيّما احل ّد من ق ّوة العد ّو وردعه من استخدام الق ّوة بحسب ما متلي مصاحله األساسيّة .منت
الفلسطيني في إسرائيل ،واستأثر
السياسي في املجتمع
نظر ّية املقاومة وترعرعت في اخلطاب
ّ
ّ
والسياسي في داخل هذا املجتمع .هيمن مصطلح املقاومة على
مي
ّ
أنصارها بسلّم األولو ّيات ال ِقيَ ّ
ّ
األساسي للتعامل مع الواقع ومحدود ّياته ،حتّى أصبح
املؤشر
ك ّل احلاالت السياسيّة ،وأصبح
ّ
أداء ميني الوالء لكنيست إسرائيل و َمحاكمها جز ًءا ال يتجزّأ من احلفاظ على املقاومة ،وأضحى ك ّل
سا للمصادقة على سلوكيّات طوت في داخلها تناقضات ال حتتمل التوصيف
العقل اخلالّق مك ّر ً
األحادي.
ّ
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السياسي لفلسطين ّيي  48في ّ
قراءة في سيولة القاموس
العربي
ظل الربيع
ّ
ّ

االحتكاري أثار حنق وغيرة ومعارضة من ا ّدعوا
االستئثار بتصنيف املقاومة على هذا النحو
ّ
أنّهم أوصياء على سياسة املقاومة على امتداد عقود خلت ،أال وهم الشيوعيّون الذين قاموا بك ّل
أي محاولة ملنافستهم على قيادة واحتكار خندق مقاومة اإلمبرياليّة
عمل ممكن من أجل إحباط ّ
الرجعي املتمثّلة في القومية العربيّة أو اإلسالمو ّية السياسيّة .إبراز املقاومة
والكولونياليّة والفكر
ّ
كقيمة ُعليا تلغي مفاهيم ِقيَميّة أخرى (وهو األمر الذي جَت َّس َد من خالل كون أبطال املقاومة
ويوجهون السالح ض ّدهم) تحَ ّول
رجال دين ظالميّني أو دكتاتور ّيني قسا ًة يقمعون شعوبهم
ّ
ّ
كوني ،مقابل املقاومة كمفهوم
مي
محط خالف في اخلطاب
إلى
ّ
السياسي .املقاومة كمصطلح ِقيَ ّ
ّ
ذرائعي مبقدوره تدعيم أنظمة استبداد ّية أو َ
ش ّن حرب أهليّة ،حت ّولت إلى نقطة خالفيّة ،وحاولت
ّ
املعسكرات السياسيّة االستئثار بها بحسب املوقع الذي كانوا فيه في ذلك الوقت .املقاومة لم تشمل
السياسي مقابل
اجلهادي الذي تبنّاه اإلسالم
االستبدادي أو مقاومة التفسير
دائ ًما مقاومة النظام
ّ
ّ
ّ
خارجا إمكانيّة
تفسيرات بديلة اعتبرت مهادنة وخاضعة للهيمنة الغربيّة في املنطقة .لَفظت املقاومة
ً
مقاومة النهب واستغالل موارد الدولة من قبل حفنة من املنتفعني الذين بنوا ق ّوتهم ومراكزهم من
خالل التواصل مع دائرة املق َّربني من الرئيس ،وح ّولوا الدولة إلى مزرعة عائليّة في تونس إ ّبان
ح ْكم بن علي ،وفي اليمن إ ّبان ح ْكم علي عبد الله صالح ،وفي مصر إ ّبان ح ْكم حسني مبارك ،وفي
الشاب بشّ ار األسد.
فترة حكم طبيب العيون
ّ
خضع خطاب املقاومة لتح ّوالت جذر ّية وعميقة ومتواصلة على ضوء التط ُّورات املختلفة التي
وسياسي جديد في صفوف مستملكي
مي
ّ
شهدتها الثورات العربيّة ،وفي ك ّل م ّرة تولّد اصطفاف ِقيَ ّ
هذا املصطلح .التح ُّركات التكتونيّة الهائلة في صفوف النخبة السياسيّة لم تسلّط الضوء على
اإليديولوجي.
السياسي في اخلطاب
اخلالفات العميقة فحسب ،بل أظهرت في األساس مكر اإلنشاء
ّ
ّ
طي في نظر املتماثلني معه إلى قلعة املقاومة للمحاوالت الغربيّة
تحَ َّو َل نظام بشّ ار األسد التسل ّ ّ

الرامية إلى تصميم املنطقة من جديد ،والقضاء بالتالي على ما تبقّى من مقاومة .هؤالء الذين بدا
يفضلون اعتبارات السياسة اإلقليميّة على االعتبارات الدميقراطيّة واعتبروا معارضي نظام
أنّهم ّ
أشخاصا خانوا أ ّمتهم وشعبهم مقابل حفنة من املصالح الضيّقة .في الوقت ذاته ،تحَ َ ّول من
األسد
ً
الدميقراطي ودعموا
فضلوا إرادة الشعب وقاموا بتبنّي اخلطاب
اعتبروا األسد قلع َة املقاومة لكنّهم ّ
ّ
املقاومة الشعبيّة حتّى لو كان ثمنها تأييد القوى الداعمة للغرب ،حت ّولوا إلى حاالت استثنائية شا ّذة
ال تفهم ما تعنيه السياسة اإلقليميّة التي قد تكون عدائيّة ومبنيّة على جدليّة السيد والعبد القمعيّة،
وك ّل خروج عن هذه الثنائيّة يحفظ تس ُّيد السيّد ض ّد تآمر العبد وسعيه للتح ّرر واالنعتاق .وما تَقلُّ ُب
املواقف والوالءات في السنوات العشر األخيرة إالّ مرآة لسيولة السياسة في وجه محاوالت قوى
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السياسي لفلسطين ّيي  48في ّ
قراءة في سيولة القاموس
العربي
ظل الربيع
ّ
ّ

السياسي وبالتالي
سياسيّة جتميدها حلني ،من أجل مصلحة موقعيّة قد تتب ّدل وتب ّدل معها املوقف
ّ
اخلطابي الذي تتح ّول الكلمات فيه إلى تكوينات ّ
مطاطيّة حتمل في طيّاتها احتماالت ال
التوليف
ّ
نهائيّة من املعاني.

نظر ّية اإللهام وق ّوة اجلماهير
العربي هي قدرة جموع غفيرة من املواطنني على إدخال
إحدى اخلصائص البارزة لثورات الربيع
ّ
تغييرات جذر ّية على ظروف بدا أنّها أبد ّية .لم يتوقّع أحد قبل أشهر من سقوط بن علي في تونس
ومبارك في مصر سقوط هذين الدكتاتو َر ْين اللذين حكما بلديهما حك ًما صار ًما لعقود طويلة .لم
أشاع هذا امل ُّد احليا َة في
يصبح املستحيل ممكنًا إالّ على يد اجلماهير التي خرجت إلى الشوارع.
َ
وإن على
اإلميان بقدرة اجلماهير على التأثير على أوضاعها وتغيير شروط حياتها األساسيّةْ ،
اجلذري على احلكم اجلديد ،ولم يكن
أن اجلماهير لم متلك ق ّوة التأثير
نح ٍو
جزئي .وعلى الرغم من ّ
ّ
ّ
فإن مصطلح
مبقدورها إلغاء تأثير من هيمنوا على َمحاور الق ّوة املركز ّية في أ ّيام احلكم السابقّ ،
العربي .التجربة التونسيّة وإجبار
“إرادة الشعب” أصبح متداوالً ومتعار ًفا عليه في دول الربيع
ّ
احلكومات على االستقالة بفعل االحتجاجات الشعبيّة ،والتجربة املصر ّية ض ّد محاولة اإلخوان
املسلمني إقصاء قوى سياسيّة مختلفة عن املشاركة في احل ْكم بعد أن وصلوا إليه في انتخابات
أن اجلماهير
دميقراطيّة ،والتجربة اليمنيّة التي أ ّدت إلى عزل علي عبد الله صالح ،ك ّل هذه تبُ نّي ّ
السياسي املتوخَّ ى -وإن على نح ٍو
متلك القدرة على التأثير ،وعلى حتديد أشكال و َمناحي التغيير
ّ
جزئي.
ّ
سياسة االحتجاجات اجلماهير ّية وطرائق التجنيد التي ميّزتها (ال سيّما استخدام التكنولوجيات
املجتمعي) حت ّولت إلى مصدر تقليد ومحاكاة من قبل قطاعات
الرقْميّة (الديغيتاليّة) واإلعالم
ّ
اجتماعيّة في أرجاء العالم ،مبن فيها تلك التي نشطت في إسرائيل .وعلى الرغم من جميع
التحفّظات التي ُطرحت حولها ،فقد تأثرت احتجاجات صيف العام  2011تأ ُّثرا بالغًا بأمناط
اجلماهيري في مصر .حتّى الشعار “الشعب يريد عدالة اجتماعيّة” جاء بوحي من الشعار
احلراك
ّ
العربي “الشعب يريد إسقاط النظام”.
املركزي لالحتجاجات في العالم
ّ
ّ
العربي،
الفلسطيني في إسرائيل في موقع املُشاهد لألحداث في العالم
كما أسلفنا ،لم يكن اجلمهور
ّ
ّ
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السياسي لفلسطين ّيي  48في ّ
قراءة في سيولة القاموس
العربي
ظل الربيع
ّ
ّ

االجتماعي .مراجعة أمناط
بل كان شري ًكا فيها على هذا النحو أو ذاك من خالل مواقع التواصل
ّ
أن مفهوم االحتجاج
التنظيم واالحتجاج في صفوف اجلمهور
العربي في العامني األخيرين تُظ ِهر ّ
ّ
الفلسطيني في إسرائيل ،الذي يتأ ّثر بأحداث تدور في مناطق بعيدة ،هو نوع
قد تغيّر .وعي الشباب
ّ
السياسي.
من االنتفاضة على احلدود السياسيّة واملا ّد ّية واإلدراكيّة التي يفرضها عليهم الواقع
ّ
األيديولوجي ،ينعكس في اخلطاب
االنتهازي واإلقليمي
خطاب الوعي الذي يتراوح بني احملل ّ ّي
ّ
ّ
ثنائي للوعي ما هو إالّ
السياسي الذي تبنّته األجيال العربيّة الشا ّبة .س ْعي هؤالء نحو تعريف
ّ
ّ
الروتيني الذي
محاولة إلضفاء الشرعيّة على نوع مح َّدد من الوعي واألداء السياسيَّ نْي مقابل ق ّوة
ّ
السياسي املباشر الذي يك ّرس نفسه في خض ّم روتني الوعي وأدائه .التآمر على
يتحقّق بفعل السياق
ّ
الروتيني بواسطة خلق ثنائيّات مفاهيميّة يعزّز مشاركة وانخراط الشباب في حلبتني متضا ّدتني،
ّ
إحداهما إسرائيليّة واألخرى عربيّة ،وهما حلبتان متعارضان في الفحوى على الرغم من أنّهما
التماس من الناحية األنطولوجيّة (الوجود ّية).
ليستا منفصلتني ،حتّى إنّهما تعيشان حالة من
ّ
العربي هو اخلطاب الذي تبلور في السنوات األخيرة في
السياسي الذي يتداوله الشباب
اخلطاب
ّ
ّ
العربي ،وهو خطاب يتناقض مع هياكل الق ّوة السياسيّة وأجهزتها التقليد ّية .هذه املعارضة
العالم
ّ
احلزبي الذي يستوجب العمل في أطر غير
السياسي وللخطاب
هرمي للعمل
هي معارضة ملفهوم
ّ
ّ
ّ
مرنة متتثل لأليديولوجيا احلزبية ،وال تُوفّر املرونة املطلوبة في الظروف السياسيّة القائمة .هذا
السياسي يتح ّدى مفهوم السلطة السائدة ويعرض موديالً أق ّل مركز ّي ًة مي ّكن من خلق
اخلطاب
ّ
شراكات ميدانيّة مرنة.
هذا اخلطاب انعكس في األعمال االحتجاجيّة ض ّد مخ َّطط “برافر” ،حيث أمسكت مجموعات شبابيّة
بزمام األمور وأطلقت احتجاجات جتاوزت أجهزة الرقابة السلطو ّية وحتّى األطر السياسيّة
احلزبيّة .أطلق شبّان من ذوي ال ُهو ّية السياسيّة املجهولة احتجاجات ضخمة وواسعة النطاق
دون احلاجة إلى مركز يتح ّكم بتدفّق املعلومات ويتح ّمل مسؤوليّة اجلوانب التنظيميّةّ .
وظف هذا
أن وسائل
احلراك
الشبابي وسائل االتّصال احلديثة ألغراضه ،وعلى الرغم من عدم دقّة اال ّدعاء ّ
ّ
اإلعالم احلديثة تخلق التغيير ،فإنّها متضي به ُق ُد ًما ،ومت ّكن من توحيد اخلطاب وم ّد اجلسور بني
مناطق جغرافيّة مختلفة.
مركزي لألعمال
استخدام وسائل اإلعالم احلديثة وخطاب االحتجاجات الشعبيّة نهضا مبفهوم ال
ّ
نسق في مواقع مختلفة .هذا النمط من االحتجاجات
االحتجاجيّة التي انطلقت ف ّعاليّاتها على نحو ُم ّ
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السياسي لفلسطين ّيي  48في ّ
قراءة في سيولة القاموس
العربي
ظل الربيع
ّ
ّ

في عصر اإلنترنت والشبكات االجتماعيّة يكسر بنْية السلطة التي تقبلها وترعاها األحزاب
السياسيّة ،وير ّوج ملفهوم يتح ّدى القيادة السياسيّة الرسميّة القائمة (جلنة املتابعة؛ رؤساء
أن هذه املمارسات ال تُض ِعف ق ّوة
األحزاب؛ رؤساء السلطات احمللّيّة العربيّة) .وعلى الرغم من ّ
الفلسطيني
الشاب من اجلمهور
تهب في صفوف اجليل
القيادة القائمةّ ،
ّ
فإن روح الثورات العربيّة ّ
ّ
الذي ال يريد مواصلة االمتثال إلمالءات القيادات القدمية حتّى لو اقترن األمر بدفع أثمان شخصيّة
باهظة ،وال سيّما بسبب قدرة هذا اجليل على استخدام أدوات جديدة ال تنضوي حتت سلطة هذه
القيادة .الوسيلة هي الرسالة ،واستخدام وسائل اإلعالم احلديثة يعمل على تقويض قنوات اتّصال
س َسة ،األمر الذي يولّد قيادة أكثر دميوقراطيّ ًة ومساوا ًة وحراكيّ ًة ،لكنّها ال تتحلّى
القيادة امل ُ َمأْ َ
بالضرورة بنجاعة أكبر .هذا املر ّكب ،الذي يتمثّل بالقدرة على التأثير ،بدأ يقوم بدور واضح في
ّ
الشاب والذي يبحث عن آفاق
انتشار حالة من القنوط في قطاعات آخذة في االتّساع في املجتمع
ّ
جديدة للممارسة السياسيّة لم تتبلور بعد.
لقد أتاحت وسائل االتّصال االجتماعيّة مساحات جديدة من احلراك ،وخلقت أجواء جديدة
السياسي .وشهدت الساحة
تع ّول على عدم احلاجة إلى االحتكام للوالءات التقليد ّية في ممارسة
ّ
السياسيّة في السنوات األخيرة محاوالت جا ّدة لتجاوز اآلليّات التقليد ّية وتكريس التكنولوجيا
والسياسي خارج األطر السياسيّة
اجلماهيري
احلديثة للتحشيد والدفع بقوى شا ّبة جديدة للعمل
ّ
ّ
أن هذه احلراكات ،بالرغم من أه ّميّتها ،بقيت موسميّة؛ واملقصود أنّها ارتبطت بتط ّور
التقليد ّية .إالّ ّ
أو حادث مح ّدد ،وامت ّدت وتراجعت مع تط ّور هذا احلادث أو ذاك .كذلك إنّها لم تستطع حتّى اآلن
أن تتجاوز االصطفافات السياسيّة التقليد ّية التي قامت من ناحيتها مبحاوالت كسب هذه احلركات
لصاحلها.
ال ّ
الفلسطيني في الداخل،
أن هنالك عمليّة فرز واصطفاف سياسيّني جديدين في املجتمع
شك ّ
ّ
وسيتجلّى هذا االصطفاف في الفترة القريبة بسبب تأثير تغيّر نسبة احلسم لالنتخابات الكنيست
اإلسرائيلي وبسبب محاوالت إعادة االعتبار للجنة املتابعة .لهذه العمليّات تأثير على العالقة بني
ّ
أن الثقة في القيادات
اجليل
يتبي ّ
سسة في األطر احلزبيّة في األساس .نّ
الشاب والقيادات امل َمأْ َ
ّ
احلزبيّة آخذة في التراجع إذا أخذنا أنواع اآلليّات املستخ َدمة من ِقبَل فاعلني سياسيّني حديثي
االقتصادي
الس ّن ،وإذا نظرنا إلى مدى الرضى من أداء األحزاب السياسيّة في تغيّر الواقع
ّ
العربي .مدى الثقة في قدرة األحزاب والقيادات العربيّة على
والسياسي في املجتمع
واالجتماعي
ّ
ّ
ّ
التأثير تأثي ًرا ِج ّد ًّيا في سياسات احلكومة اإلسرائيليّة ،والتأثير في حتسني ظروف املواطنني
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السياسي لفلسطين ّيي  48في ّ
قراءة في سيولة القاموس
العربي
ظل الربيع
ّ
ّ

العرب املعيشيّة ،ضئيل نسبيًّا؛ ولهذا يبقى البَ ْون بني ح ّدة التنافسات احلزبيّة والشخصيّة في
السياسة العربيّة ،ورضى اجلمهور وتعويلِه على جناعة األحزاب في حتقيق آمالهم ومتطلباتهم،
عاكسا أزمة بنيو ّية في السياسة العربيّة .من جهة أولى ،هنالك توقّعات جماهير ّية
يبقى هذا البَون
ً
من األحزاب والقيادات -قطر ّية كانت أم محلّيّة-؛ ولذا على هذه أن تلعب اللعبة السياسيّة بالرغم
املؤسسة املهيمنة .من جهة أخرى ،السياسة العربيّة غير
من أنّها تش ّرع قوانني اللعبة التي تصوغها
ّ
ناجعة وال تتوافر عندها بدائل أكثر جناعة .هذه احلالة حتمل األجيال الشا ّبة على طرح تساؤالت
مبدئيّة وعلى البحث عن بدائل لم تتبلور بعد .في الوقت نفسه ،هنالك قوى سياسيّة تخلّت عن
الساحة السياسيّة الرسميّة ،ولكنّها لم تنجح أن توفّر بديالً عمليًّا للتح ّديات اليوميّة ،وأن تق ّدم
مما هو
ً
منوذجا يتماشى مع إرادة األجيال الشا ّبة في مستقبل تتوافر فيه إمكانيّات حياتيّة أفضل ّ
عليه الوضع اليوم.

الذاتي
املدني والضبط
النسبي ،وخطاب الفرص
التمييز
ّ
ّ
ّ

تتجسد ق ّوتها في أنّها تكشف على املأل الطاقات الكامنة
خاص لالنتفاضات الشعبيّة.
ث ّمة سحر
ّ
ّ
أن سحرها يخبّئ في طيّاته تو ّت ًرا بني االستقرا ِر
في الشعب .على الرغم من ذلك ،جتدر اإلشارة ّ
محصلة اتّفاقات طوعيّة بني قوى
السلطوي ،واالستقرا ِر الذي هو
بوصفه نو ًعا من التمويه
ّ
ّ
سياسيّة مختلفة .الثورات الشعبيّة تش ّكل مصد َر وحي للشعوب املقموعة واملجموعات التي تعاني
تآمري ض ّد االستقرار وللتعبير
من التمييز واإلجحاف .خطاب الغنب والتمييز يش ّكل حلبة لعمل
ّ
اجلماعي واحلركات الشعبية واالجتماعيّة ،على نح ِو ما
عن عالقات ق ّوة متييز ّية .في مجال النشاط
ّ
النسبي أح َد العوامل األساسيّة لالنتفاضات الشعبيّة .حتّى
تُظ ِهر األدبيّات املهنيّة ،يش ّكل التميي ُز
ّ
لو لم يتلقَّ هذا اإلحساس تدعي ًما ببيانات موضوعيّة حول التمييز مقابل مجموعة مقارنة مباشرة،
فث ّمة احتمال كبير أن تقوم املجموعة التي تعاني من التمييز باالنتفاض ض ّد املجحفني .التمييز ض ّد
الفلسطينيّني س ّكان دولة إسرائيل ال يش ّكل مع ًطى موضوعيًّا مثبتًا فحسب ،بل كذلك جتلّياته التي
العربي في صفوف اجليل
املدني
فإن احلراك
تخضع لعمليّات تطوير وترقية متواصلة .من هنا ّ
ّ
ّ
العربي تغلغلت عمي ًقا
الشاب في السنوات األخيرة يشهد هو كذلك تط ُّو ًرا وتسا ُر ًعا .روح الربيع
ّ
ّ
العربي .مشهد املاليني الذين يخرجون إلى الشوارع لالنتفاض ض ّد
الشاب
في أفئدة ووعي اجليل
ّ
ّ
صب املضامني في مكمون االحتجاجات العربيّة ض ّد الدولة اإلسرائيليّة.
األنظمة القمعي ّة ّ
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السياسي لفلسطين ّيي  48في ّ
قراءة في سيولة القاموس
العربي
ظل الربيع
ّ
ّ

أن مقاومة التمييز ال حتصل في الفراغ .فضاءات خيارات
يجسد كيف ّ
خطاب االحتجاجات العربيّة ّ
اإلسرائيلي ،الذي يط ّور في ك ّل يوم أدواته
العمل تؤ ّثر على أمناط االحتجاج وطابعه .هيكل الق ّوة
ّ
جماعي
العربي ،ويوفّر الشرعيّة لعمل
التمييز ّية ،يش ّكل عامالً مه ًّما في صياغة مكمون االحتجاج
ّ
ّ
عربي ض ّد بنْية الق ّوة بعا ّمة ،حتّى لو كانت االحتجاجات تدور حول قضايا عينيّة.
ّ
واتاهه .املقارنة بني
مبدأ املقارنة الذي يش ّكل أساس العمل
اجلماعي ليس أحاد ًّيا في بعده جّ
ّ
اإلسرائيلي تولّد اإلحباط
املستوى املعيشي واالمكانيات املتاحة للمجتمع العربي مع احمليط
ّ
العربي
والنفور واالغتراب ،وبالتالي تش ّكل ق ّوة دافعة لالنتفاض .لكن املقارنة جُت َرى مع احمليط
ّ
كذلك .التط ُّورات في مصر وتونس واليمن وليبيا وفي سور ّيا باألساس غ ّذت روح االحتجاج في
صفوف الشبّان الفلسطينيّني في إسرائيل ،لكن نواجت عدم االستقرار -وال سيّما استيالء قوى
الشاب
انتهاز ّية على َمحاور الق ّوة بعد سقوط األنظمة البائدة -خفّفت بدرج ٍة ما حماس َة اجليل
ّ
العربي أظهر الثمن الذي جتبيه
اجلوهري في دول الربيع
الوجودي
من االنتفاضات .فقدان األمن
ّ
ّ
ّ
فإن
أن الوقت لم َي ِح ْن بعدد لتقييم جّ
اتاه األمورّ ،
التغييرات السريعة والشاملة .وعلى الرغم من ّ
األساسي ،التي يتحتّم ّ
تخطيها بغية
الوجودي
أن مرحلة الفوضى وغياب األمن
اجليل
الشاب يدرك ّ
ّ
ّ
ّ
باملؤسسة
الوصول إلى مستقبل أفضل ،تستوجب التفكي َر بحذر شديد .يدخل هنا عامل عدم الثقة
ّ
اإلسرائيليّة والتي تستخدم آليّات الردع والترهيب ض ّد املجتمع ،من جهة ،وتفسح املجال لفرص
االقتصادي ،من جهة أخرى ،كجزء من
ال ميكن التغاضي عنها في مجال ح ّر ّية التعبير وفي املجال
ّ
سياساتها القهر ّية الناعمة إلى جانب سياسات الردع املعنّفة.
ما تعنيه النزعة الثور ّية هي التجديد الذي ال ميكن مسب ًقا حتديد نطاق إمكانيّاته الكامنة .يظهر
العربي في السنة الفائتة وجو َد قوى اجتماعيّة وسياسيّة عربيّة تعمل بوحي
السياسي
اخلطاب
ّ
ّ
التآمري لقوى الثورة وتقوم بتعريف مفاهيمها
التط ُّورات في بعض الدول العربيّة ،وتتبنّى اخلطاب
ّ
الثوري الذي ينعكس -أ ّوالً وقبل ك ّل شيء-
خطاب احلماس ِة
من جديد ،وتعيد النظر في مواقفها.
ُّ
ُ
احتجاجي يتوخّ ى احلذر
في حتطيم ك ّل ما هو قائم من أجل مستقبل جديد ُيستب َدل اآلن بخطاب
ّ
و ُيبنى على تص ّور التح ُّوالت اجلذر ّية بدل النـزعة الثور ّية.
النسبي يواجه صعوبات ،بسبب غياب القدرة على االنتفاض
أن خطاب التمييز
هذا التط ُّور ينبع من ّ
ّ
العربي (وال سيّما في
السياسي في العالم
ض ّد سياسة الدولة في الوضع الذي يعيش فيه اخلطاب
ّ
ّ
اإلسالمي حلركة
طي للنظام القائم ،واخليار
ّ
مصر وسور ّيا) حالة من املراوحة بني اخليار التسل ّ ّ
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البشري
اإلخوان املسلمني ،وحالة الفوضى واحلرب األهليّة .وينبع هذا التط ّور كذلك من الثمن
ّ
وتواصل
واملا ّد ّي الباهظ الذي يقترن بالثور ّية الشعبيّة .احلالة الهوبسيانيّة القائمة في سور ّيا
ُ
الفلسطينيّني مواطني إسرائيل مع ظاهرة اللجوء وذاكرة النكبة ،يدفعان الفلسطينيّني للتفكير
مج َّد ًدا في درجة املخاطرة التي يريدون (أو يستطيعون) أخذها على عاتقهم في مواجهة التمييز
الثنائي القائم ومحاولة
يفسر جز ًءا من اخلطاب
النسبي الذي متارسه إسرائيل جتاههم .هذا األمر ّ
ّ
ّ
سياسي مي ّكنها من التغلُّب على الفجوة القائمة بني مستو َي ِي
قوى سياسيّة معيّنة استمالك خطاب
ّ
اخلطاب واألداء لديها .غياب الثقة باملنظومة اإلسرائيليّة وقدرتها على التس ُّبب في خسارات ما ّد ّية
وبشر ّية باهظة يفرض صرا ًعا بني أطراف سياسيّة مختلفة على معاني املقاومة وحدودها احملتملة،
غريزي واسع النطاق.
حتّى لو كان هناك مكمون معارضة
ّ
الشعبي تُوا ِز ُن ُه اخلشي ُة من فقدان املوارد واملستوى
استلهام الفلسطينيّني في إسرائيل من احلراك
ّ
املعيشي اللذين جنحوا في حتقيقهما على الرغم من سياسات الدولة وليس برغبة من الدولة
ّ
فإن املخاطرة
وأغلبيّتها اليهود ّية .املجهود
البقائي الذي ُبذل في العقود األخيرة كان هائالً ،لذا ّ
ّ
به من خالل جتاوز معايير االحتجاج التناسبيّة في مقابل مستقبل غير واضح ،وضمن حاالت
سياسي واضح ،هذه املخاطرة تصبح ذات احتماالت
العربي ،وفي غياب أفق
االنهيار في احمليط
ّ
ّ
التآمري الذي يسود أوساط األجيال الشا ّبة ،يبقى
جناح متدنّية للغاية .على الرغم من اخلطاب
ّ
القانوني القائم
براغماتي للمواطنة النشطة التي تستأنف على تعريفها
النضال أسي َر مفهوم
ّ
ّ
بأدواتها هي وفي إطار القانون الذي يش ّكل قاعدة رحبة للتفسيرات اخلالّقة التي تتعارض مع
سعي الق ّوة املهيمنة لترسيخه .النضال يدور بعا ّمة حول التغييرات املطلوبة في شروط الوجود ،ال
وجودي
ألن تخ ُّيل بديل
ألن هنالك مَتاهيًا مع هذا الوجود ،بل ّ
حول الوجود بح ّد ذاته؛ وذلك ليس ّ
ّ
القومي
للموجود غير متوافر في الظروف الراهنة .على ضوء التركيبة اإلقليميّة اجلديدة واألفق
ّ
الفلسطيني الل َذ ْين يؤ ّكدان حالة الهامشيّة املزدوجة للفلسطينيّني في إسرائيل ،يتلخّ ص "التآمر"
ّ
الفلسطيني بتحويل هذه الهامشيّة إلى مصدر ق ّوة يع ّرف مج َّد ًدا بيئتَيْ ِه اإلسرائيليّة والفلسطينيّة،
ّ
ويفعل ذلك على نح ٍو يخدم وعيه لألرباح التي يجنيها من موقعه املزدوج .صعود اخلطاب
املوجه ض ّد الهيمنة اليهود ّية ،والذي يض ّم في طيّاته ق ّوة اإلرادة اجلماعيّة ،يش ّكل صدى
التآمري
ّ
َّ
العربي الذين يسعون لتغيير شروط وجودهم األساسيّة،
ألصوات ماليني األشخاص في العالم
ّ
النسبي ال يلغي الرغبة في فحص واحتساب بنْية
لكن التآمر ض ّد الهيمنة باالرتكاز على التمييز
ّ
ً
وإن لم تكن لهجة
نسبي وتطوير ممارسة سياسيّة تخلق
الفرص على نح ٍو
ارتباطا بني االثنني ْ
ّ
السياسي للتغيير يستم ّد
أن احلراك
اخلطاب
السياسي تعبّر عن هذه السيرورة العميقة .يعني ذلك ّ
ّ
ّ
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العربي ،لكن دون التغاضي عن مقادير الفرص
ق ّوته من حالة التمييز التي يعاني منها املجتمع
ّ
املتاحة أصالً والتي حتاول الدولة االسرائيلية استغاللها من أجل حتقيق هدفني أساسيّني :من
املؤسسة اإلسرائيليّة على مقربة ال يستهان بها من احلراك والتنفيس ،وتستغ ّل ذلك
جهة ،تبقى
ّ
ألغراض دعائيّة تتمثّل في أنّها "الدميقراطية الوحيدة في الشرق األوسط" .من جهة أخرى ،تقوم
َ
س ّن قوانني حت ّد
املواطنة العربيّة من مضمونها
الدولة اإلسرائيليّة بتفريغ
ّ
اجلوهري من خالل َ
العربي من خالل
من جناعة احلراكات العربيّة ،وفي الوقت نفسه تقوم بالتضييق على الوجود
ّ
اليهودي في ك ّل أقاليم الدولة وذلك على حساب مساحات تطوير املجتمع
استمرار تطوير الوجود
ّ
العربي املستقبليّة .هذه السياسة ميكن أن تس ّمى سياسة اخلنق البطيء والناعم إلى أن يجري
ّ
أن احلراكات التي جرى احلديث عنها
إرهاق الوجود
الفلسطيني وتطويعه للهيمنة اليهود ّية .إالّ ّ
ّ
ساب ًقا ،بالرغم من التباينات الداخليّة في املجتمع والصراعات القائمة بني قياداته ونخبه املختلفة،
مؤسسة على فرض هيمنتها
أي
احلراكات الشبابيّة تظهر ّ
أن إرادة الشعب تبقى أقوى من قدرة ّ
ّ
ُ
املبدئي على روح الفوقيّة
واالعتراض
الفلسطيني لدى األجيال احلديثة الس ّن،
الوعي
الكاملة عليها.
ُ
ّ
ّ
أن املستقبل ما زال يحمل في طيّاته تغيي ًرا ال
واالستعالء املتج ّذرة لدى املجتمع
اليهودي ،يؤ ّكدان ّ
ّ
ميكن استكناهه في اللحظة الراهنة.

تلخيص
“السياسي” في الواقع الذي يتميّز لسنوات
هذه املقالة املقتضبة ال تشير إلى مراوغة وسيولة
ّ
طويلة باخلروج على قواعد اللعبة املتعا َرف عليها فحسب ،بل تشير كذلك إلى متلّص اللغة من
محاوالت الوكالء السياسيّني القبض عليها وتوظيفها لصاحلهم توظي ًفا كامالً .تأسيس اخلطاب
الفلسطيني في ظ ّل الثورات العربيّة يعكس الطبيعة املراوغة للّغة السياسيّة
السياسي للمجتمع
ّ
ّ
وسعيها لتوكيد ذاتها بأشكال مختلفة ،مبا في ذلك استئنافها على جوهر استقرارها كأداة مركز ّية
أن القوى املهيمنة تنجح بفضل ق ّوتها في إخفاء شروط التآمر النشط
حلضورها .على الرغم من ّ
سياسي هي أمر محتمل
فإن إمكانيّة حتقُّق مسار
واجلماهيري ض ّدها ،لكن -وكما أظهرنا هناّ -
ّ
ّ
معي ال يعني
حتّى لو لم يتحقّق هذا املسار ساب ًقا .غياب التعاطي على مستوى اخلطاب مع مسار نَّ
استحالة حتقُّقه .هذا التحقُّق قد يحصل حتّى لو خرج على اخلطاب الذي يلغي احتماليّته.
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الغياب بالذات قد يكون دليالً على الق ّوة اخلفيّة للحضور؛ ال للمسار بذاته بل الحتمال وجوده
واستحقاقات ملموسيّته الكامنة .يكفي أن ميا َرس التفكير العميق حول الوضع القائم ومر ّكباته
األساسيّة (وال سيّما حول موازين القوى التي مت ّكن من احملافظة عليه) ،كي نفهم استحالة أبد ّية
وإن كان
الهيمنةّ ،
وأن من األفضل أن ُيستثمر فائض الق ّوة في الدمج املتساوي للمرؤوسنيْ ،
الثمن على شاكلة عمليّات حت ُّول عميقة وجذر ّية في ُهو ّية منظومة الهيمنة نفسها .تثبيت اخلطاب
يغلق "وهم" احلقيقة مل ّدة زمنيّة معيّنة ،لكن ال ميكن توقّع أالّ تؤ ّدي وسائل التفكيك إلى كشف
إن السعي للتغيير
املس َمرة وللخطاب "امل ُ َم ْس َمر" .من ناحية ثانيةّ ،
التناقضات الداخليّة لوسائل ْ
ال ميكن له أن يحصل مبنأى عن التوازن بني رغبة الق ّوة وغريزة البقاء .القوى االجتماعيّة التي
تسعى لضمان نفسها لن تستخدم الوسائل القائمة لصاحلها ض ّد املنطق الذي يتح ّدد وجودها
بحسبه .هذه القوى ال ميكن لها أن تكون مبعزل عن العوامل البنيو ّية واملنظوماتيّة التي ولّدت
شروط وجودها من البداية ،لذا فهي تش ّكل (أي العوامل) جز ًءا ال يتجزّأ من كينونتها ،حتّى لو
تن ّكرت ُهو ّيتها على مستوى اخلطاب ألجزاء ال بأس بها من أشكال وجودها.
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