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االج ِت َم ِع ا ِإلن َْس ِ ِّ
ان ا َّل ِذي ُه َو ُع ْم َر ُان ال َعالَ ِم،
ِيخ أَ َّن ُه خَ َ ٌب َعن ْ
َح ِقي َق ُة ال َّتار ِ
الع ْم َرانِ ِمن األَ ْح َوالِ ِمثْلِ ال َّت َو ُّح ِش َوال َّتأَن ُِّس
َو َما َي ْع ِر ُض لِ َط ِبي َع ِة َذلِ َك ُ
اف ال َّت َغ ُّل َب ِ
ات َوأَ ْص َن ِ
َوال َع َص ِب َّي ِ
ش َب ْع ِضه ِْم َع َل َب ْع ٍضَ ،و َما َي ْنشَ ُأ َع ْن
ات لِ ْل َب َ ِ
الد َولِ َو َم َرا ِت ِب َهاَ ،و َما َي ْن َت ِح ُل ُه ال َب َ ُ
ش ِبأَ ْع َملِه ِْم َو َم َسا ِعيه ِْم
َذلِ َك ِمن الم ُ ْل ِك َو ُّ
الص َنا ِئ ِعَ ،و َسا ِئ ِر َما َي ْح ُد ُث ِف َذلِ َك ا ْل ُع ْم َرانِ
ِمن ال َك ْس ِب َوا ْل َم َع ِ
اش وا ْل ُع ُلو ِم َو َّ
ِب َط ِبي َع ِت ِه ِمن األَ ْح َوالِ ....
ش ُّي
الع ْم َر ُان ا ْل َب َ ِ
َو َكأَنَّ َه َذا ِع ْل ٌم ُم ْس َت ِق ٌّل ِب َن ْف ِس ِهَ .فإِ َّن ُه ُذو َم ْوضُ ٍ
وع وه َو ُ
االج ِت َم ُع اإلِن َْس ِ ُّ
وهي َب َي ُان َما ُي ْل ِح ُق ُه ِمن ا ْل َع َوار ِِض
َو ْ
ان؛ َو ُذو َم َسا ِئ َلَ ،
َو ْاألَ ْح َوالِ لِ َذا ِت ِه َو ِاح َد ًة َب ْع َد ُأخْ َرىَ .و َه َذا َش ْأ ُن ُك ِّل ِع ْل ٍم ِمن ا ْل ُع ُلو ِم َوضْ ِع ًّيا
َكانَ أَ ْو َع ْق ِل ًّيا....
االج ِت َم ُع اإلِن َْس ِ ُّ
ان َضُور ٌِّيَ .و ُي َع ِّ ُب ا ْل ُح َك َم ُء َع ْن َه َذا ِب َق ْولِه ِْم" :ا ِإلن َْس ُان
ْ
َ
َّ
ُ
اص ِط َل ِحه ِْم
االج ِت َم ِع ا َّل ِذي ُه َو الَ َد ِن َّية ِف ْ
َم َد ِ ٌّن ِبالط ْب ِع" ،أ ْي َال ُب َّد لَ ُه ِمن ْ
وه َو َم ْع َنى ا ْل ُع ْم َرانِ ....
ش َك َم َق َّر ْرنَا ُه َوت ََّم ُع ْم َر ُان ال َعالَ ِم ِبه ِْم،
االج ِت َم َع إِ َذا َح َص َل لِ ْل َب َ ِ
ُث َّم إِنَّ َه َذا ْ
َفل ُب َّد ِم ْن َواز ٍِع َي ْد َف ُع َب ْعضَ ُه ْم َع ْن َب ْع ٍض؛ لِ َم ِف ِط َبا ِعه ِْم ا ْل َح َي َوا ِن َّي ِة ِمن
ا ْل ُع ْد َوانِ َو ُّ
ون َذلِ َك ا ْل َواز ُِع َو ِاح ًدا ِم ْن ُه ْم َي ُك ُ
الظ ْل ِمَ ...ف َي ُك ُ
ون لَ ُه َع َل ْيهِم ا ْل َغ َل َب ُة
الس ْل َط ُان َوا ْل َي ُد ا ْل َق ِاه َر ُة؛ ح َّتى َال َي ِص َل أَ َح ٌد إِ َل َغ ْ ِيهِ ِب ُع ْد َوانٍ ؛ َو َه َذا ُه َو
َو ُّ
َم ْع َنى ا ْل ُم ْل ِك....
ش ِمن ا ْل ُح ْك ِم ا ْل َواز ِِع...
َو َت ِز ُيد ا ْل َف َل ِس َف ُة َع َل َه َذا ا ْل ُ ْب َهانِ  ...أَ َّن ُه َال ُب َّد لِ ْل َب َ ِ
ش؛ َوأَ َّن ُه َال ُب َّد أَنْ َي ُكونَ
ِب َ ْ
ش ٍع َم ْف ُر ٍ
وض ِم ْن ِع ْن ِد الل ِه َي ْأ ِت ِب ِه َو ِاح ٌد ِمن ا ْل َب َ ِ
يم لَ ُه
ُم َت َم ِّي ًزا َع ْن ُه ْم ِبَا ُيو ِد ُع الل ُه ِفي ِه ِم ْن خَ َو ِّ
اص ِه َدا َي ِت ِه لِ َي َق َع ال َّت ْس ِل ُ
َوالق ُب ُ
ول ِم ْنهَُ ،ح َّتى َي ِت َّم ا ْل ُح ْك ُم ِفيه ِْم َو َع َل ْيه ِْم ِم ْن َغ ْ ِي إِ ْن َكا ٍر َو َال َت ْز ِي ٍ
يف.
ش َق ْد
َو َهذِهِ ا ْل َق ِض َّي ُة لِ ْل ُح َك َم ِء َغ ْ ُي ُب ْر َها ِن َّي ٍة َك َم َت َرا ُه؛ إِذ ا ْل ُو ُجو ُد َو َح َيا ُة ا ْل َب َ ِ
َت ِت ُّم ِم ْن ُدونِ ذلِ َك ِبَا َي ْف ِرضُ ُه ا ْل َحا ِك ُم لِ َن ْف ِس ِه ،أَ ْو ِبا ْل َع َص ِب َّي ِة ا َّل ِتي َي ْق َت ِد ُر ِب َها
َع َل َق ْه ِر ِه ْم َو َح ْم ِله ِْم َع َل َجا َّد ِت ِه.
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تقديم
االستعمار االستيطاني والصراع بين الفلسطينيين
والحركة الصهيونية
Introduction
Settler Colonialism and the Palestinian–Zionist
Struggle
حينما خططت دورية عمران للعلوم االجتماعية لنشر عدد خاص حول االستعمار االستيطاني،
وتحديدا في فلسطين ،كانت تهدف إلى تحقيق هدفين رئيسين؛ يتمثل األول في وضع الحالة
ً
الفلسطينية تحت مجهر النظرية النقدية لالستعمار االستيطاني ،من أجل تفكيك السردية الصهيونية في
فلسطين وممارساتها التي تتقاطع في بعض عناصرها مع أشهر الحاالت االستعمارية االستيطانية في
التاريخ الحديث (الحالة األميركية ،وحالة جنوب أفريقيا ،والحالة األسترالية  ...إلخ) ،في حين يتمثل
الهدف الثاني في َجسر الهوة بين االستخالصات المعرفية التي توصلت إليها النظرية النقدية لالستعمار
االستيطاني من جهة ،وتمثالت الحركة الوطنية الفلسطينية للصهيونية وأسسها وممارساتها من أجل
توضيح المسار النضالي التحرري ضدها ،من جهة أخرى.
عدا
كثيرا مما ُخطط له ،فأضافوا إلى الموضوع ُب ً
إال أن زخم تفاعل الباحثين مع الموضوع كان أوسع ً
إمبريق ًيا وأدب ًيا ُمر ّك ًزا على الحالة الفلسطينية ،وهو ما ساهم في تقريب مجهر المشاهدة أكثر فأكثر إلى
التجارب الحياتية للفلسطينيين الذين يعيشون تحت وطأة االستعمار االستيطاني في كل أبعاده ،والذين
سخرة للهيمنة وطمس حقيقته الالشرعية ،من دون
الم َّ
يواجهون في كل لحظة آلياته المادية والذهنية ُ
إهمال البعد النظري النقدي لدراسة الحالة؛ ما سمح بتخصيص دورية عمران لعدد ثانٍ للموضوع في
هذا الشأن.
واصل من خاللهما النقاش
يجمع هذا العدد سبع دراسات متنوعة؛ اثنتان منها ألشرف بدر وأباهر السقا،
َ
النظري بشأن مفاهيم ومنطلقات الصهيونية وعالقتها باالستعمار االستيطاني في فلسطين .وقد طرح بدر
سؤال عن كيفية التمثل المعرفي للحالة االستعمارية الفلسطينية؛ أهي بنية أم صيرورة ديناميكية تكيفية؟ في
ً
حين دعا السقا إلى إعادة التفكير في األطر المفاهيمية السائدة لتحليل السياق الفلسطيني االستعماري.
أ ّما طارق دعنا ،فيشرح العالقة العضوية بين التطور في مجال اإلنتاج العسكري – األمني اإلسرائيلي وبنية
االستعمار االستيطاني في فلسطين ،مسلّطًا الضوء على ممارسات إسرائيل التي ح ّولت الفلسطينيين إلى
حقل تجارب الختبار أسلحتها.
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وفي السياق الذهني ذاته ،ب ّينت ميكايال سحار كيفية تواطؤ سرديات األنظمة االستعمارية االستيطانية
مع بعضها ،متتبعةً المساعي الصهيونية في اختراع وفبركة عالقات رمزية مع السكان األصالنيين في
أستراليا ،وتوظيفها لخدمة االدعاء اليهودي اإلسرائيلي باألصالنية ،ونفي الفلسطينيين ،وهم سكان
البالد األصالنيون ،من تاريخ األرض قانون ًيا ومجاز ًيا .وقد عززت رنا بركات ،من زاوية أخرى ،فكرة
وتحديدا مجزرتَي الطنطورة وكفر
سؤال عن كيفية قراءة المجزرة في فلسطين،
سحار حينما طرحت
ً
ً
قاسم ،ودور مقولة التاريخ األصالني – من خالل الرواية الفلسطينية لألحداث – بوصفه منهجية
تأريخية تخدم المشروع التحريري الفلسطيني وتقاوم سلطة األرشيف الكولونيالية .أما صوفي ريختر –
ديفرو ،فقد درست إمبريق ًيا كيف أنّ الرأسمالية االستيطانية في فلسطين تُنتج متغيرات النوع االجتماعي
والطبقة والعرق وتستغلها لترسيخ واقعها وسرديتها ،كاشفةً عن مقاومة النساء البدويات الفلسطينيات
وأخيرا ،عالج عبد الرحيم الشيخ في دراسته عالقة
في النقب للواقع الذي فرضته عليهن هذه العالقة.
ً
األسير الفلسطيني وليد دقّة بالنظام الصهيوني ،عبر اللغة العبرية ،في ثالث جغرافيات ،هي :الهامش
المستعمري (القرية :باقة الغربية) ،والمركز الحضري االستعماري (المدينة" :تل أبيب") ،واألسر
الريفي
َ
مثيرا اإلشكالية المعقدة للعالقة باللغة :الكتابة الفلسطينية
الصهيوني (السجن :المكان الموازي)ً ،
ِ
تحول فلسطين بأسرها إلى "غنيمة حرب" صهيونية!
المقاومة باللغة العبرية "غنيمة حرب" ،في مقابل ّ
كل هذه الدراسات تُلقي خيوط ضوء متعددة حول الحالة الفلسطينية؛ ليس بوصفها حالة معرفية
أيضا حالة تاريخية تنبض بالحياة المقاومة ،وبالتوق إلى كسر قيود االحتالل
فحسب ،بل بوصفها ً
والتحرر.
هيئة التحرير
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االستعمار االستيطاني في فلسطين بين البنية
 محو وإزالة أم تحكم وسيطرة؟:والصيرورة
Settler Colonialism in Palestine between
Structure and Process: Elimination or Power
and Control?
 لإلجابة، تهدف هذه الدراسة إلى التعرف إلى منطق االستعمار االستيطاني في فلسطين:ملخص
 أهو، ما المنطق الجامع الذي يقوم عليه االستعمار االستيطاني في فلسطين:عن سؤال مركزي
"بنية" أم "عملية" مستمرة ومسار يخضع للمتغيرات؟ تجيب الدراسة عن هذا السؤال من خالل
 واالشتباك النظري مع مجموعة من أبرز المنظرين،الرجوع إلى األدبيات المتعلقة بالموضوع
 ومن خالل توظيف مفهوم.1967  خاصة في ما يتعلق باالحتالل اإلسرائيلي لمناطق،في مجاله
 تجادل الدراسة بأن االستعمار االستيطاني في فلسطين عبارة عن،ميشيل فوكو للسلطة وأنواعها
مسار عملي يخضع للمتغيرات على األرض التي منها فاعلية المحكومين والالعبين الدوليين
 عالوة على أن هذا المسار، والسياقات التي تجري فيها العملية برمتها،واإلقليميين الرئيسين
 وأن المنطق الجامع له هو السعي للضبط والتحكم والسيطرة الذي،قائم على التجربة والخطأ
.يدار بمجموعة من السياسات من أهمها المحو واالستغالل االقتصادي وإدارة السكان
. البيوسلطة، السيطرة، المحو، االستيطان، االستعمار، إسرائيل:كلمات مفتاحية

Abstract: This paper seeks to answer the central question: Is settler colonialism
in Palestine a "structure" or an ongoing "process"? The paper engages with most
prominent theorists in the field of settler colonialism, with a special focus on the
nature of the Israeli occupation of the West Bank and Gaza. By employing Michel
Foucault’s concept of power and its types, the study argues that settler colonialism
in Palestine is a process rather than a structure. It is subject to transformations
on the ground, including the agency of the governed and the attitudes of major
international and regional players, and the contexts in which the entire process takes
place. Settler–colonialism as a process shaped by trial and error. Its overriding logic
is the pursuit of power and control, facilitated by policies that most importantly
include elimination, economic exploitation and population management.
Keywords: Israel, Colonialism, Settlement, Erasure, Control, Bio–Power.
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							"النهر الذي تنزلون فيه للمرة الثانية ليس
هو نفس النهر الذي نزلتم فيه أول مرة".
							– الفيلسوف اليوناني هيراقليطس

مقدمة
ثمة سجال نظري حول المنطق الجامع لالستعمار االستيطاني في فلسطين ،ففي حين يجادل
باتريك وولف((( بأن المحو  Eliminationهو المنطق الجامع لالستعمار االستيطاني(((،
يحاج ديفيد لويد بأن
تحول حصل في الحالة االستعمارية في فلسطين عام  1967من منطق اإلزالة
ً
إلى منطق اإلدارة واستغالل األيدي العاملة الفلسطينية المتدنية األجر ،من دون أن يعني ذلك انتهاء
منطق اإلزالة والمحو((( .في حين يجادل إيالن بابيه بحدوث تغير في عام  1967في اتجاه تبني مفهوم
خارجا عن منطق المحو والتطهير
"السجن الكبير" إلدارة المناطق المحتلة ،من دون أن يعتبر هذا التغير
ً
(((
العرقي((( .أما نيف غوردون فيتقاطع مع لويد في ادعائه تبني "االحتالل" اإلسرائيلي في مناطق 1967
السياسة الحيوية "البيوسلطة"((( ،التي تهدف إلى مراقبة السكان الفلسطينيين ومعيشتهم .لكن حصل
تحول بعد انتفاضة عام  2000بتبني سياسة اإلماتة((( "نكروبوليتيك  ،((("Necropoliticsوالتحول من
االستعمار إلى مبدأ الفصل(((.
في المقابل ،يستخدم إيليا زريق مصطلح "االستعمار الهجين" لتوصيف الحالة االستعمارية في
فلسطين ،وهو يجمع بين االحتالل العسكري واالستيطان ،ويتسم بعدة خصائص من أهمها :السيطرة
على األرض ،وعزل السكان مع استخدام نظام للمراقبة ،والسعي للسيطرة على السكان بهدف تحقيق
((( حول نقد كتابات وولف ،ينظر :أشرف بدر وعاصم خليل" ،االستعمار االستيطاني في السياق الفلسطيني :براديغم أم مفهوم؟"،
عمران ،مج  ،9العدد ( 53شتاء  ،)2021ص .30–7
(2) Patrick Wolfe, "Settler Colonialism and the Elimination of the Native," Journal of Genocide Research, vol. 8, no. 4
(2006).

(3) David LIoyd, "Settler Colonialism and the State of Exception: The Example of Palestine/ Israel," Settler Colonial
Studies, vol. 2, no. 1 (2012), p. 67.
(4) Ilan Pappe, The Biggest Prison on Earth: A History of the Occupied Territories (London: Oneworld Publications,
2017), p. 4.

((( يجب أن نشير إلى تحفّظنا على استخدام مصطلح "االحتالل" لوصف الحالة االستعمارية في الضفة الغربية وقطاع غزة؛ إذ رغم
شيوع استخدام المصطلح ،فإنّ استخدامه يوحي على نحو خاطئ بالتمييز بين المناطق المستعمرة عام  1948والمستعمرة عام ،1967
"شرعي" غير استعماري ،بينما المناطق المحتلة عام  1967هي مناطق مستعمرة ال يتمتع الوجود
على اعتبار أن األولى "إسرائيل" كيان
ّ
اإلسرائيلي فيها بـ "الشرعية".
ّ
((( مصطلح استخدمه ميشيل فوكو لوصف ّ
(السكان).
تحكم السلطة في الجسد االجتماعي
ّ
((( مصطلح استخدمه آشلي ممبي  ،Achille Mbembeوالمقصود به ّ
السكان عبر تحديد من يموت
تحكم منظومة االستعمار في
ومن يعيش.
(8) Neve Gordon, Israel’s Occupation (Berkeley/ London: University of California Press, 2008), p. 2.
(9) Ibid., p. 208.
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التوازن الديموغرافي( .((1وتتبعه هنيدة غانم في استخدام المصطلح نفسه معتبرة أن النظام اإلسرائيلي
في فلسطين "نظام هجين" متعدد األدوات ،يدمج بين االستعمار االستيطاني واالحتالل العسكري
واألبارتهايد( .((1في حين يجادل مارسيلو سفيرسكي ورونين بن آري بأن االستعمار االستيطاني
الصهيوني يتلبس منطق "المحو المزدوج"؛ محو الحياة األصالنية ومحو الحياة المشتركة بين اليهود
والعرب( ،((1قبل مجيء االستعمار االستيطاني الصهيوني إلى فلسطين ،وذلك بهدف تحقيق الفصل
واإلخضاع(.((1
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل مفهوم االستعمار االستيطاني في فلسطين ،بافتراض أنه مفهوم واسع
نموذجا محد ًدا يمكن القياس عليه ،وذلك من خالل إجراء مراجعة نقدية ومسح
الدالالت ،وليس
ً
ألبرز األدبيات التي تتناول مفهوم االستعمار االستيطاني ،بهدف اإلجابة عن السؤال المركزي لهذه
كثيرا
الدراسة وهو :ما المنطق الجامع الذي يقوم عليه االستعمار االستيطاني في فلسطين؟ باعتبار أن ً
من األدبيات التي تتناول االستعمار االستيطاني في فلسطين تستند إلى مقولة وولف بأنه مبني على
منطق المحو.
تستخدم الدراسة منهجية متعددة التخصصات ،سواء بالرجوع إلى بعض المواد األرشيفية المتعلقة
بالموضوع ،أو االشتباك النظري مع أبرز المنظرين الذين تناولوا مفهوم االستعمار االستيطاني واالحتالل
اإلسرائيلي لمناطق  ،1967وفي مقدمتهم وولف ،ولورينزو فيراشيني ،وسارة روي ،ونيف غوردون،
وغيرشون شافير ،وإيالن بابيه .واالستعانة بمفهوم ميشيل فوكو  Michel Foucaultللسلطة وأنواعها.
ومسار يخضع للمتغيرات والفاعلين
وتجادل الدراسة بأن االستعمار االستيطاني في فلسطين صيرور ٌة
ٌ
على األرض والظروف المحيطة ،وأنه قائم على التجربة والخطأ ،وأن المنطق الجامع لالستعمار
االستيطاني الصهيوني في فلسطين هو السعي للتحكم والضبط والسيطرة ،وأنه في هذا السياق يوظف
عدة استراتيجيات من بينها المحو واالستغالل االقتصادي وإدارة السكان ،لتحقيق مصلحة الحركة
الصهيونية؛ فالذي يحدد األداة هو مدى مالءمتها لتحقيق أهداف االستعمار االستيطاني الصهيوني
المتمثلة في إقامة دولة "يهودية".
تستكشف الدراسة المنطق الجامع لالستعمار االستيطاني الصهيوني من خالل تتبع مساره على نحو
موضوعي( ((1وليس كرونولوجيا ،وتنقسم الدراسة قسمين :يتناول أولهما الناحية االقتصادية ،ويستعرض
( ((1إيليا زريق" ،الصهيونية واالستعمار" ،عمران ،مج  ،2العدد ( 8ربيع  ،)2014ص .34–7

( ((1هنيدة غانم" ،التأطير المركّ ب لنظام هجين :جدلية االستعمار االستيطاني واالحتالل واألبارتهايد" ،في :إسرائيل واألبارتهايد:
دراسات مقارنة ،هنيدة غانم وعازر دكور (محرران) (رام الله :مركز مدار.)2018 ،
(ُ ((1يستخدم مصطلح العرب في األدبيات اإلسرائيلية لإلشارة إلى العرب الفلسطينيين.

(13) Marcelo Svirsky & Ronnen Ben–Arie, From Shared Life to Co–Resistance in Historic Palestine (London/
New York: Rowman & Littlefield International Ltd, 2018).

( ((1المقصود التتبع على أساس الموضوع وليس التسلسل الزمني.
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ثانيهما العنف االستعماري في مختلف مراحله ،وهي :مرحلة اليشوف( ،((1ومرحلة ما بعد إقامة الدولة،
ومرحلة ما بعد عام  ،1967ومرحلة ما بعد اتفاق أوسلو.

ً
ِ
والمستعمر
المستعمر
أوال :العالقة االقتصادية بين
َ
والتحوالت في البنية

ِ
والمستعمر قائمة على معادلة "السيد والعبد" ،بل على
المستعمر
ال يعتبر وولف أن العالقة بين
َ
المستعمر؛ فالهدف النهائي هو األرض وليس الحصول على الفائض من العمال
االستغناء عن الشعب
َ
األصالنيين ،كما هي الحال في نموذج االستعمار االستغاللي (الكالسيكي)( .((1وعلى الرغم من
أن عمل السكان األصالنيين كان ال غنى عنه في الواقع العملي لألوروبيين ،فإن عملية االستعمار
االستيطاني هي في األساس مشروع يستحوذ فيه المنتصر على كل شيء .ويقوم منطق هذا المشروع
على االستبدال وليس االستغالل ،وهو ميل مؤسسي مستمر إلى محو السكان األصالنيين( .((1ومن
ثم يجادل وولف بأن االستعمار االستيطاني يسعى لخلق منظومة اقتصادية منفصلة عن السكان
األصالنيين ،وذلك ليسهل استئصالهم في ما بعد(.((1
يحاج وولف بأن المستوطنين يصادرون األراضي ،ومن أجل تجنب االعتماد على عمالة األصالنيين
يقومون باستيراد العمالة من الخارج ،كما في حاالت األفارقة المستعبدين في األميركتين ،أو المدانين
البيض في أستراليا ،أو الهنود المستعبدين في فيجي ،أو "اليهود الشرقيين" (السفارديم) في إسرائيل.
في حين في حالة أميركا الشمالية البريطانية ،اعتمد المستوطنون في البداية على استعباد السكان
األصالنيين ،إضافة إلى استيراد المدانين البيض المتعاقد معهم والخدم من العبيد األفارقة .لكنهم
فضلوا ،على نحو متزايد ،قوة عاملة مستعبدة تتكون حصر ًيا من السود ،فكانت النتيجة عالقة ثالثية
عابرة للقارات اختلط فيها عمل العبيد األفارقة بأرض األميركيين المحرومين من ممتلكاتهم إلنتاج
ممتلكات أوروبية( ،((1ليخلص بعدها إلى أنه "في حين أن العالقة التأسيسية التي استلزم األوروبيون
األفارقة فيها كانت عالقة استغالل  ،Exploitationفإن العالقة التي اختاروا فيها الهنود (السكان
األصالنيون في أميركا) كانت عالقة محو .((2("Elimination
ويشير وولف إلى أن االستعمار البريطاني في الهند مختلف عن نموذج االستعمار االستيطاني ،إذ
يعتمد على استغالل العمالة المحلية؛ فالهند البريطانية هي استعمار من دون استيطان .لكن هذا
( ((1مصطلح يطلق على االستيطان االستعماري لفلسطين في الفترة .1948–1882

(16) Patrick Wolfe, Settler Colonialism and the Transformation of Anthropology (London/ New York: Cassell, 1999),
p. 2.
(17) Ibid., p. 163.
(18) Patrick Wolfe, "Settler Colonialism and the Elimination of the Native," Journal of Genocide Research, vol. 8, no. 4
(2006), p. 396.
(19) Patrick Wolfe, "Race and the Trace of History: For Henry Reynolds," in: Fiona Bateman & Lionel Pilkington (eds.),
Studies in Settler Colonialism: Politics, Identity and Culture (New York: Palgrave Macmillan, 2011), p. 273.
(20) Ibid., p. 276.
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ال يعني أن البريطانيين األفراد ال يمكن أن ينتهي بهم األمر إلى االستيطان هناك ،فالعديد من المزارعين
وغيرهم فعلوا ذلك ،وال يعني كذلك أن "الراج البريطاني" لم ِ
المستعمرين ،إذ إنه
يقض على رعاياه من
َ
في كثير من الحاالت فعل ذلك .لكن االستيطان والقضاء على السكان األصالنيين كانا عرضيين وليسا
محوريين في المشروع االستعماري البريطاني في الهند ،بعكس نموذج االستعمار االستيطاني(.((2
يستدرك وولف في مقارنته االستعمار االستيطاني في فلسطين به في الجزائر وجنوب أفريقيا ،اللذين
لم يذهبا إلى استبدال السكان األصالنيين ،وإنما اعتمدا على قوة عملهم ،وهذا يختلف عن االستعمار
االستيطاني على الرغم من وجود استيطان ،ويمكن أن يطلق عليه (مستوطنات فيها مستوطنون)
 .Colonies with Settlers in themمع األخذ في االعتبار أن العمالة في الحالة الفلسطينية استغلها
اإلسرائيليون على نحو كبير في ظل غياب بدائل من الشرقيين (المزراحيم) والروس .لكن إسرائيل
جدا على أال تصبح معتمدة على عمالة الفلسطينيين ،فمهمتهم األساسية ،بحسب
كانت حريصة ً
الحركة الصهيونية ،ليست العمل بل االختفاء ،فهي لم تكن تنوي استيعاب السكان األصالنيين(.((2
يحث فيراشيني على فهم العالقة الديالكتيكية بين االستعمار (الكالسيكي /االستغاللي) واالستعمار
تماما ،وليسا جز ًءا من المجال المفاهيمي( ((2نفسه ،بل هما متشابكان
االستيطاني ،فهما ليسا منفصلين ً
دائما مختلط بإرادة إلزاحتهم"( ،((2وحتى إذا
فعل ًيا" ،فالتصميم على استغالل "اآلخرين" األصالنيين ً
كان ينبغي النظر إلى التشكيالت االستعمارية واالستعمار االستيطاني على أنها منفصلة وجود ًيا ،فينبغي
عدم التقليل من تكاملها النهائي داخل اإلمبريالية.
"ليس لدينا طريقة لفهم الوضع الحالي بالكامل ما لم نعتبر عملية االستعمار االستيطاني
جديدا لم يسبق له مثيل.
نظاما مطر ًدا
ً
نمطًا محد ًدا للهيمنة  .Dominationنحن نواجه ً
حاسما من الناحية
هنا يصبح االختالف البنيوي بين االستعمار واالستعمار االستيطاني
ً
اإلرشادية لفهم الظروف الحالية :إذا كان االستعمار واإلمبريالية يستوليان على األسواق
والعمل لغرض االستغالل واالستغالل الحصري على التوالي ،فإن االستعمار االستيطاني
يستولي عليها فحسب ،وال يريد عمالة السكان األصالنيين؛ إنه ببساطة يتمنى أن يختفي
السكان األصالنيون ،مثل الفلسطينيين"(.((2
(21) Ibid., p. 286.
(22) "CASAR Lecture – Comparing Colonial and Racial Regimes," YouTube, 17/6/2013, accessed on 22/12/2021, at:
https://bit.ly/3EwCQZz
(23) Lorenzo Veracini, "Settler Colonialism: Career of a Concept," The Journal of Imperial and Commonwealth History,
vol. 41, no. 2 (2013), p. 314.
(24) Lorenzo Veracini, The Settler Colonial Present (New York: Palgrave Macmillan, 2015), p. 26.
(25) Ibid., p. 93.

وقد سبقه لهذا االستنتاج جميل هالل ،ينظر:

Jamil Hillal, "Imperialism and Settler Colonialism in West Asia: Israel and the Arab Palestinian Struggle," University of
Dar es Salaam Journals, vol. 1, no. 1 (1976), p. 53.
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استدخلت عدة دراسات مقولة وولف بأن االستعمار االستيطاني "بنية وليس حدثًا"( ،((2التي توحي
ٍ
صفات ثابتة ،فإذا
بأن االستعمار االستيطاني في فلسطين أقرب ما يكون إلى النموذج الذي يحمل
حدث تغير فهو ضمن البنية ولم يخرج عنها ،ومن ثم يصعب حصول أي تغير جوهري في االستعمار
االستيطاني .هذه المقولة في حاجة إلى الفحص من خالل التعرض للمراحل التاريخية المختلفة
لالستعمار االستيطاني الصهيوني في فلسطين ،والتي يمكن تقسيمها أربع مراحل أساسية تتفرع من
بعضها مراحل ثانوية ،هي :مرحلة اليشوف ،ومرحلة ما بعد إقامة الدولة ،ومرحلة ما بعد عام ،1967
ومرحلة ما بعد اتفاق أوسلو؛ وسنستعرضها في ما يلي.
 .1مرحلة اليشوف :من االندماج إلى الفصل

يتناول غيرشون شافير إطار التنمية التابع في عهد الدولة العثمانية ،من خالل دراسة سوق األراضي التي
أنشأها العثمانيون بوصفها خلفيةً لالستيطان اليهودي ،وذلك بتتبع كيفية دخول الصهاينة إلى فلسطين
نتيجةً لتحديث السلطنة العثمانية ،والتنظيمات التي أدخلتها في الفترة  1878–1839على نظام الضرائب
وملكية األراضي والتي خدمت المستعمرين اليهود .يستعرض شافير طبيعة "الهجرة" األولى والثانية
للحركة الصهيونية؛ ففي الموجة األولى من المستعمرين الصهاينة ،كان هدف المستعمرين الجدد
األساسي هو تحسين وضعهم الشخصي ،في حين كان الهدف في الموجة الثانية بناء مجتمع صهيوني.
في الموجة األولى التي بدأت عام  ،1882كانت محاولة تأسيس مستعمرة استيطان طاهر (نقي) لمزارعين
يهود عبر محاكاة أسلوب الزراعة الفلسطيني السائد ،وهو الزراعة البعلية الحقلية ،مع إضافة بعض
التقنيات األوروبية ،واالستعانة بالمساعدات المالية من الملياردير اليهودي إدموند روتشيلد Edmond de
 ،Rothschildوقد تم االعتماد في هذه المستوطنات على العمال الفلسطينيين ذوي األجور المنخفضة.
لكن في الموجة الثانية ،بدأ العمل على استراتيجية "غزو العمل" (العمل العبري)( ((2من خالل محاولة
سيطرة العمال اليهود ذوي األجور المرتفعة ،ومن هنا بدأت القومية اليهودية في الظهور جل ًيا(.((2
باءت هذه االستراتيجية بالفشل بسبب تفاوت األجور ،ما دفع المستعمرين الصهاينة إلى البحث عن
استراتيجية بديلة بعد فشل استراتيجية غزو العمل ،وهي اللجوء إلى المهاجرين اليهود من أصول يمنية،
(26) Wolfe, "Settler Colonialism and the Elimination of the Native," p. 390.

التحول نحو "العمل العبري" الــذي قــام بتحليله شافير من خــال االسترشاد بأنماط
التحوالت في مرحلة اليشوف،
( ((2مــن أبــرز
ّ
ّ
المجزأة" ،الــذي طرحته عالمة االجتماع اإلسرائيلية إدنــا بوناتشيتش
االستعمار األربـعــة ،إضافة إلــى االستعانة بنموذج "ســوق العمل
ّ
ِ
يحدد طبيعة النموذج
 ،Edna Bonacichوتقول فيه إنّ طابع قوة العمل التي تشتغل في األرض والتي يمتلكها
المستعمرون هو الذي ّ
ِ
المستعمرين؛ ير ّدون على منافسة األيدي العاملة من
االستعماري .يوضح هذا النموذج كيف أن العمال أصحاب األجور العالية من
االستراتيجيتان الشائعتان لدى
وهما
ـاء
ـ
ص
ـ
ق
اإل
أو
ـاق
السكان األصالنيين ذوي األجــور المنخفضة مــن خــال ا ّتـبــاع استراتيجية االنـغـ
ّ
ِ
التضامني بين فرق العمال من أجل الوصول إلى مساواة في األجور ،وهذه االستراتيجية ال تعتبر
المستعمرين ،أو من خالل العمل
ّ
ٍ
شائعة ألنها ستؤدي إلى هروب رأس المال نحو أيد عاملة منخفضة األجور ،ينظر:

Gershon Shafir, Land, Labor and the Origins of the Israeli–Palestinian Conflict, 1882–1914 (Berkeley: University of
California Press, 1996), p. 16.

( ((2يـجــب األخــذ في االعتبار أن تسييس الديانة اليهودية جــرى على يد الصهيونية ،لتصبح اليهودية دي ًنا وقومية؛ ما أنشأ القومية
اليهودية .وقد عمل المؤتمر الصهيوني األول على مأسسة القومية اليهودية في السياق الصهيوني.
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لكونهم يرضون بأجور أقل من المستعمرين ذوي األصول األوروبية ،وهكذا أصبح في المستعمرات
الصهيونية ثالثة مستويات من األجور ،أقلها يذهب إلى العمال الفلسطينيين من السكان األصالنيين،
وأوسطها يتقاضاه المهاجرون اليهود ذوو األصول اليمنية ،في حين يتقاضى المستعمرون ذوو األصول
األوروبية أعلى األجور .ويستنتج الكاتب في هذا السياق أن الشرخ اإلثني في المجتمع اإلسرائيلي بين
الشرقيين "السفارديم" والغربيين "األشكناز" قد نبع من هذا التفاوت ،فاليمنيون طالبوا بمساواة أجورهم
حصصا من األرض أسوة بهم .لكن المستعمرين األوروبيين رفضوا ذلك ،وهكذا
باألوروبيين ومنحهم
ً
فشلت استراتيجية استبدال العمال الفلسطينيين بعمال يهود يمنيين؛ ألن اليمنيين رفضوا أن يعملوا
عبيدا إلخوانهم من المستعمرين اليهود األوروبيين(.((2
بأجور رخيصة وأن يكونوا ً
يستنتج شافير أن تشكيل دولة إسرائيل و"األمة" اليهودية بدأ بعد موجة "الهجرة" الثانية ،ويعتبر أن
االستيطان اليهودي في فلسطين مر بست مراحل :المرحلة األولى بدأت في عام  1882بمحاولة
إنشاء مستعمرة استيطان نقي .وفي الفترة  1900–1882كانت المرحلة الثانية (تحت ظل سيطرة اإلدارة
الروتشيلدية) بتحول اليشوف اليهودي إلى مستعمرة مزارع إثنية .أما المرحلة الثالثة ،فقد بدأت في عام
 1900مع توقف روتشيلد عن تقديم دعمه للمزارع وطلبه تحويلها إلى مرافق ربحية ،عانت في إثره
الحركة الصهيونية من هجرة عكسية للمستعمرين اليهود نتيجة تخفيض أجور العمال .لكن مع انطالق
الموجة الثانية من المستعمرين في عام  ،1904بدأت المرحلة الرابعة بإعادة محاولة سيطرة الصهيونية
على األرض الفلسطينية من خالل تبني مستوى معيشة العامل العربي .لكن مع بداية المرحلة الخامسة
قرر العمال اليهود تغيير استراتيجيتهم من القبول بأجور مشابهة ألجور العمال العرب ،إلى انتهاج
استراتيجية اإلقصاء باسم "غزو العمل" .وفي المرحلة السادسة ،ومع انطالق النشاط االستيطاني
للهستدروت الصهيوني عام  ،1909جرى اعتماد نموذج المستعمرات التعاونية ،وهكذا ،نتيجةً لتفاقم
مشكلة األجور ،جرى االنتقال إلى أسلوب المرزعة التعاونية بهدف تأسيس مستعمرات استيطان نقي
توفر
أجورا مقبولة للعمال من المستعمرين األوروبيين(.((3
ً
يشير باروخ كيمرلينغ إلى أن تركيبة المستوطنين في "العلياه"( ((3األولى سنة  ،1882تختلف عن الموجات
االستيطانية الالحقة ،ففيها كان معظم المستوطنين متدينين (دوافعهم دينية) ،غالبيتهم من الحاخامات
كنيسا قبل تشييد منازلهم ،وقد عملوا على االختالط
والمهندسين الزراعيين،
ومؤشرا على ذلك أقاموا ً
ً
مع المسيحيين والمسلمين ،بمعنى أنهم لم يسعوا للفصل وكانوا على استعداد لمشاركة اآلخرين والقبول
بالعيش تحت حكم الدولة العثمانية طالما أن لديهم الحرية في ممارسة شعائرهم الدينية ،بخالف
"العلياه" الثانية التي بدأت عام  ،1904وبلغت ذروتها في الفترة  ،1923–1919حين تحرك المستوطنون
بدوافع سياسية أكثر من كونها دينية ،وذلك بهدف تحقيق "الهوية القومية" .وقد كان معظمهم من صغار
(29) Shafir, pp. 45–90.
(30) Ibid., pp. 187–220.

الحج إلى
( ((3مصطلح يستخدمه الصهاينة لتوصيف الهجرة االستيطانية إلــى فلسطين ،ويعود في جــذوره إلــى أســس دينية ،تفيد
ّ
األراضي المقدسة.
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السن ،ومتأثرين باأليديولوجيا العلمانية القومية االشتراكية التي تتناقض مع اليهودية الدينية ،ولذلك
نجد أن المؤسسات التي أقيمت عليها دولة إسرائيل (كالهستدروت) ،قد أقيمت بيد "العلياه" الثانية،
عالوة على ترسيخ مبدأ "العمل العبري" واالنفصال عن السكان األصالنيين(.((3
حصل تطور اقتصادي مزدوج منذ وصول الصهيونية إلى فلسطين في نهاية القرن التاسع عشر ،تجسد
بوجود اقتصادين متنافسين :اقتصاد يهودي صناعي حديث ومتطور ورأسمالي ،واقتصاد فلسطيني
معتمدا على نحو كبير على الزراعة التقليدية .لقد تعامل معظم الصهاينة مع
يتطور ويتحدث ببطء،
ً
منافسا ينبغي أال يعتبر شريكًا في التنمية المشتركة .لكنه من ناحية
االقتصاد الفلسطيني بوصفه اقتصا ًدا
ً
أخرى يجب أن يشكل سوقًا لمنتجات االقتصاد اليهودي ،وذلك ما أبرز االختالف بين طبيعة المجتمع
الفلسطيني واالستعمار االستيطاني الصهيوني الذي كان يهدف خالل فترة االنتداب البريطاني إلى
إقامة اقتصاد يهودي متطور وحديث ومتنوع ومستقل (منفصل) ،بحيث يصبح الدعامة األساسية للدولة
اليهودية التي سيتم إنشاؤها(.((3
 .2ما بعد إقامة الدولة :المحو والنهب والتذويب

سعى االستعمار االستيطاني الصهيوني إلى القضاء على قدرة الفلسطينيين في المناطق المستعمرة عام
 1948على تطوير قطاع اقتصادي مستقل ،ونقل جميع وسائل إنتاجه إلى القطاع اليهودي بالتزامن مع
خلق اعتماد كامل في سبل العيش العربية على االقتصاد اليهودي .وبالفعل ،بحلول نهاية ستينيات
القرن العشرين ،حققت دولة إسرائيل هذا الهدف من خالل سلسلة من السياسات واإلجراءات والبرامج
التي تم تنفيذها بالتوازي والتكامل .كان اإلجراء األول هو مصادرة األراضي في وقت مبكر من عام
 ،1948فقد جرى االستيالء على ستين في المئة من األراضي التي ُأجبر على تركها السكان األصالنيون
من الفلسطينيين نتيجة التهجير القسري ،والتي كانت مستخدمة و /أو مملوكة لهم .أما اإلجراء الثاني
فكان مصادرة وسائل اإلنتاج الزراعي ممثلة بالماء ،ونقل معظمها الستخدام الزراعة اليهودية .في حين
كان اإلجراء الثالث تنفيذ خطة إنشاء منظمة أدت إلى القضاء على  72في المئة من المزارع العربية.
جدا في القطاع العربي الفلسطيني ،على عكس االزدهار
أدت هذه اإلجراءات الثالثة إلى بطالة عالية ً
االقتصادي الهائل في االقتصاد اليهودي .وهكذا جرى خلق قدر كبير من الحاجة إلى األيدي العاملة،
التي توجد بكثرة لدى السكان األصالنيين .وكان اإلجراء الرابع تنظيم تغلغل العاطلين عن العمل
العرب ،من حيث الكمية والشخصية والتوقيت ،في أكثر الوظائف تدنّ ًيا في سوق العمل اإلسرائيلية
(على نحو أساسي الوظائف الدنيا في قطاع الخدمات) .واإلجراء الخامس كان برنامج تحسين البنية
التحتية في القطاع العربي ،الذي زاد من قدرة المستهلك وشراء المنتجات اإلسرائيلية التي تم توريدها
من المراكز التجارية اليهودية ،ومن ثم أعيدت أجور العمال العرب إلى االقتصاد اليهودي .واإلجراء
(32) Baruch Kimmerling, The Invention and Decline of Israeliness: State, Society and the Military (Berkeley: University
of California Press, 2001), p. 193.

( ((3ي ــائ ـي ــر بــومـيــل" ،رب ــط االق ـت ـصــاد الـعــربــي بــالـقـطــاع ال ـي ـهــودي فــي إســرائ ـيــل ،"1988–1967 ،مــوقــع ت ــراب ــط ،2011/2/6 ،شــوهــد في
 ،2021/12/22في( https://bit.ly/2Isre2M :بالعبرية)
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السادس كان منع التصنيع في القطاع العربي من أجل خلق اعتماد اقتصادي كامل للعرب على االقتصاد
اليهودي وإحباط إمكانية التنافس(.((3
عقب اإلعالن عن إقامة دولة إسرائيل ،فُرض الحكم العسكري على السكان الفلسطينيين في المناطق
المستعمرة عام  .1948واضطلعت عدة جهات بوضع السياسات ،وفي مقدمتها لجنة سرية يطلق عليها
"اللجنة المركزية لألمن"( ،إضافة إلى "لجنة الشؤون العربية"( ((3في حزب مباي( .)((3في البداية ،تركزت
األهداف حول السعي لتقليل حجم السكان الفلسطينيين ،مع إعادة توزيعهم جغراف ًيا ووضعهم تحت
نظام مراقبة شديد(.((3
وبحسب أحمد سعديَ ،ب َنت الحكومة اإلسرائيلية سياساتها على اعتبار أن العرب المتبقين خطر أمني
قائما حتى سنة  .1959غير أنه بدأ التحول في
(طابور خامس) ،وبقي ترحيلهم (على نحو مباشر) ً
الموقف اإلسرائيلي حينما دعا وزير الخارجية اإلسرائيلي موشيه شاريت (في جلسة مغلقة لحزب مباي
سنة  )1952إلى "التهجير الهادئ" للعرب ،مع تبني سياسة "الدمج" التدريجي للمتبقين .لكن وفي ضوء
الفشل في ترحيلهم ،اقترح إسحاق بن تسفي (الرئيس اإلسرائيلي الثاني) التعامل مع الفلسطينيين من
خالل "االستيعاب الثقافي"( ،((3من دون إسقاط فكرة الطرد(.((3
حدث تحول بنيوي في السياسات اإلسرائيلية تجاه فلسطينيي الـ  48في بداية عام  1957ونهاية عام
 ،((4(1958وذلك عقب تشكيل "لجنة الشؤون العربية" ،التي اعتمدت رؤيتها في ما بعد سياسةً رسمية
للحكومة اإلسرائيلية( .((4ونشأ التحول في إثر حدثين بارزين ،هما الحرب على سيناء عام 1956
شهيدا) .وقد
وما رافقها من احتالل قطاع غزة ،بالتزامن مع مجزرة كفر قاسم (التي ارتقى فيها 49
ً
ولد كال الحدثين قناعة عند اإلسرائيليين بأن العرب لن يرحلوا من تلقاء أنفسهم إن لم ُيجبروا على
ذلك وتحدث لهم نكبة جديدة؛ وعلى الرغم من وقوع مجزرة كفر قاسم وحرب سيناء ،فإنهم بقوا
( ((3المرجع نفسه.

( ((3يائير بوميل" ،أسس سياسات التمييز تجاه العرب في إسرائيل ،"1968–1948 ،نظرة في قيام إسرائيل ،مج  ،)2006( 16ص .393
(بالعبرية)
عمال إسرائيل ،وهو الحزب الحاكم في تلك الفترة.
( ((3حزب ّ

(37) Tom Segev, 1949: The First Israelies (New York: An Owel Book, 1998), p. 52.

( ((3دع ــا رئيس الــوزراء اإلسرائيلي دافـيــد بــن غــوريــون عــام  1952إلــى تب ّني سياسة تحويل الفلسطينيين المسلمين إلــى اليهودية أو
لكن دعوته لم تجد لها صدى ،ينظر :أحمد سعدي ،الرقابة الشاملة :نشأة السياسات
تقريبهم إلى اليهودية من خالل التالقح الثقافيّ .
اإلسرائيلية في إدارة السكان ومراقبتهم والسيطرة السياسية تجاه الفلسطينيين ،ترجمة الحارث محمد النبهان (الدوحة /بيروت :المركز
العربي لألبحاث ودراسة السياسات ،)2020 ،ص .51
( ((3المرجع نفسه ،ص .59–50

( ((4يــائـيــر بوميل ،فــي ظــل أزرق أبـيــض :سـيــاســات الـمــؤسـســة اإلســرائـيـلـيــة وفــاعـلـيــاتـهــا فــي قـطــاع الـمــواطـنـيــن الـعــرب ،سـنــوات التشكل:
( 1968–1958حيفا :برديس للنشر ،)2007 ،ص ( .11بالعبرية)

(41) Yair Bäuml, "MAPAI Committee for Arab Affairs: The Steering Committee for Construction of Establishment
Policy towards Israeli Arabs, 1958–68," Middle Eastern Studies, vol. 47, no. 2 (March 2011), p. 413.
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صامدين على أرضهم ،لذا يجب التخطيط على أساس استمرار وجود ما تبقى من الفلسطينيين(.((4
وهكذا نلمس أثر صمود الفلسطينيين على إعادة إنتاج وتشكيل السياسات اإلسرائيلية وتحولها من فكرة
ٍ
ظروف "مواتية".
قائما في حال توافر
اإلزالة الكاملة إلى اإلدارة ،مع بقاء منطق اإلزالة ً
تدرج الموقف اإلسرائيلي في التعامل مع من تبقى من فلسطينيي الـ  48بعدما ُهجر معظمهم ،من
السعي للتهجير القسري والمحو الفيزيائي ،بالترافق مع النهب المنظم للموارد ووسائل اإلنتاج ممثلة
باألرض والمياه ،إلى التحول نحو محاولة "استيعابهم" وتذويبهم داخل الدولة حينما فشلت محاوالت
تهجيرهم العنيفة والهادئة.
تمظهر هذا التحول ،في عام  ،1957بتعويض المهجرين الداخليين ،واالعتراف بالدروز بوصفهم أقلية،
وكذلك فتح "الهستدروت" للعرب في عام  ،1959والتحديث في وسائل الزراعة العربية ،وفتح قسم
لتعليم العرب في وزارة التعليم ،إضافة إلى ضم السلطات المحلية العربية إلى مركز السلطة المحلية(.((4
 .3ما بعد عام  :1967التبعية

أوصت "لجنة األساتذة"(( ((4المكلفة من الحكومة في أيلول /سبتمبر  1967من أجل إيجاد حل لمشكلة
الالجئين) ،بدمج المنظومة االقتصادية لقطاع غزة في إسرائيل( .((4ونادى وزير الدفاع اإلسرائيلي
موشيه دايان ،الذي كانت له اليد الطولى في تحديد سياسات "االحتالل" ،بضرورة احتفاظ إسرائيل
باألراضي المحتلة عام  ،1967حتى التوصل إلى تسوية سلمية .وقد ترك ذلك إسرائيل مع واقع إدارة
المناطق المحتلة وسكانها من دون التطرق إلى ثورة من السكان .وكان على إسرائيل أن تفعل ذلك مع
تحسين مستويات معيشة السكان الفلسطينيين ،ومن دون السماح لألراضي المحتلة بأن تصبح عب ًئا
اقتصاديا عليها .وبالنسبة إلى دايان ،كانت الطريقة المفضلة إلدارة المناطق المحتلة قائمة على منح
الحكم الذاتي للفلسطينيين ،وتوفير "التكامل" االقتصادي لهم مع إسرائيل .ولم يقبل دايان االقتراح
القائل بضرورة أن تبقى الضفة الغربية وقطاع غزة كيانين اقتصاديين منفصلين ،من أجل الحفاظ على
وضعهما بوصفهما ورقة مساومة(.((4
طرح دايان فكرة "التسوية الوظيفية" ،وهي محاولة لفصل األرض المحتلة وسكانها .لكنها في الواقع
محاولة لدمج الضفة الغربية وقطاع غزة في أراضي إسرائيل ،من دون دمج السكان الفلسطينيين في
المجتمع اإلسرائيلي .وقد عارض دايان اقتراح خصمه السياسي وشريكه في الحكومة يغآل ألون،
(42) Ibid., p. 414.

( ((4بوميل ،في ظل أزرق أبيض ،ص .14

مكونة من أساتذة في الجامعات اإلسرائيلية برئاسة البروفيسور روبرتو بكي.
( ((4لجنة ّ

( ((4يحيئيل إدموني ،عشرية من التفكير في االستيطان ما بعد الخط األخضر( 1977–1967 ،رمــات إفعال :مركز يسرائيل جاليلي
الموحد ،)1992 ،ص ( .62بالعبرية)
لبحث قوة الدفاع – يد تبنكين ،الكيبوتس
ّ

(46) Ronald Ranta, The Wasted Decade: Israel’s Policies towards the Occupied Territories, 1967–1977 (London:
London’s Global University, 2009), p. 71.
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المعروف بـ "التسوية اإلقليمية" ،والذي دعا فيه إلى إعادة رسم حدود الدولة ،وتبني "الحل األردني"
الذي بموجبه ُيعقد اتفاق سالم مع األردن من أجل الحصول على أقصى درجات األمن إضافة إلى الحد
األقصى من األراضي إلسرائيل ،وذلك بأقل عدد من العرب .لم يكن دايان في عجلة من أمره لتقديم أي
شكل من أشكال الحكم الذاتي .لقد أصبح
وبدل من ذلك اقترح منح الفلسطينيين
تنازالت إقليمية،
ً
ً
عدم رغبة إسرائيل في دمج السكان الفلسطينيين (لكنها دمجتهم اقتصاد ًيا) ،والتمييز الذي قامت به بين
قليل على
السكان وأرضهم ،هما المنطق الشامل الذي يعمل بموجبه االحتالل ،وهو منطق لم يتغير إال ً
مر السنين ،في حين تغير العديد من جوانب الحكم العسكري اإلسرائيلي على نحو كبير(.((4
الرئيسين في الحكومة اإلسرائيلية (دايان وألون) لوضع رؤيتيهما موضع
المتنافسين
ُف ِتح المجال أمام
َ
َ
كل منهما عمل على فرض الوقائع على األرض حتى تصبح
التنفيذ ،رغم وجود تناقض بينهما ،إال أن ً
رؤيته قابلة للتبني من الحكومة ،فعمد ألون إلى تنفيذ خطته االستيطانية القائمة على بناء خط من
المستوطنات في األغوار الفلسطينية .في المقابل ،رسخ دايان حالة "التطبيع" والدمج االقتصادي .وقد
نتج هذا الوضع بسبب عدم اتخاذ الحكومة اإلسرائيلية أي قرار بخصوص مستقبل الضفة الغربية ،وعدم
تبني خطة ألون أو دايان رسم ًيا(.((4
ألغى دايان فعل ًيا الحدود بين المناطق المستعمرة عام  1948والمناطق المستعمرة عام  .1967وبالرجوع
إلى جلسات لجنة المديرين العامين( ،((4سنجد كيف جرى ربط البنية التحتية المادية بين المنطقتين من
خالل ربط شبكة الكهرباء والماء واالتصاالت وحتى المواصالت .ولم تكن معظم الرسوم الجمركية
والتعريفات والحواجز التي تميز تبادل السلع عبر الحدود الدولية موجودة ،فتم دمج الضفة الغربية
وقطاع غزة في اتحاد جمركي في إسرائيل .وعالوة على ذلك ،تم دمجهما في االقتصاد الكلي اإلسرائيلي
من خالل فرض اتحاد نقدي (الليرة الحقًا الشيكل) ،فكانت البضائع اإلسرائيلية تتدفق إلى األراضي
المحتلة ،وفي االتجاه المعاكس كان يجري استغالل اليد العاملة الفلسطينية داخل إسرائيل( ،((5ما أدى
إلى تحويل فلسطين االنتدابية إلى وحدة اقتصادية واحدة.
يصف بابيه العالقة االقتصادية مع مناطق  1967بـ "االستعمار االقتصادي الممنهج"( ،((5في حين يشير
غوردون إلى حدوث تحول في األهداف "الوطنية" اإلسرائيلية في ما يتعلق بالعمالة الفلسطينية بعد عام
 ،1967نحو دمجها في االقتصاد اإلسرائيلي( ،((5بعدما كان الهدف في السابق استخدام العمالة "الوطنية"
(47) Gordon, p. 6.

( ((4ينظر :ليفي أشكول ،رئيس الوزراء الثالث :شهادات مختارة من حياته ( ،)1969–1895أرشيف دولة إسرائيل (القدس :دار كيتر
للنشر ،2001( ،ص ( .574بالعبرية)؛ .Ranta, p. 32

مكونة مــن المديرين العامين فــي ال ــوزارات اإلسرائيلية تـ ّـم تشكيلها فــي  15حــزيــران /يونيو  ،1967وكــانــت مهمتها وضع
( ((4لـجـنــة ّ
سياسات الحكم اإلسرائيلي في مناطق .1967
(" ((5األراضي المستحوذ عليها" ،وثيقة رقم גל– ،4/61315أرشيف دولة إسرائيل ،معهد عكيفوت( .بالعبرية)

(51) Pappe, p. 147.

( ((5وهذا ما تذهب إليه ليلى فرسخ ،ينظر :ليلى فرسخ ،العمالة الفلسطينية في إسرائيل ومشروع الدولة الفلسطينية،2007–1967 ،
ترجمة سام برنر (رام الله :مؤسسة الدراسات الفلسطينية؛ بيروت :المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية – مواطن.)2010 ،
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اإلسرائيلية( .((5ويجادل غوردون بأن ما يظهر بقوة عند فحص األشكال المختلفة للسيطرة العاملة
في المجال االقتصادي هو أنها منذ البداية لم تُستخدم من أجل إخضاع االقتصاد المحتل للمصالح
أيضا بوصفها أدوات مركزية إلدارة السكان الفلسطينيين.
االقتصادية إلسرائيل فحسب ،بل استخدمت ً
ومع ذلك ،ففي مرحلة معينة بدأت وسائل السيطرة "المستنيرة" (التي ال تعتمد على العنف) من قبل
السلطة السيادية في تفكيك األجهزة والممارسات المسيطرة التي تعمل في خدمة األنماط التأديبية
والبيولوجية للسلطة( ،((5ما يجعل "الطابع االستغاللي" لالحتالل مرئ ًيا(.((5
في المقابل ،تجادل سارة روي  Sara Royبأن إسرائيل أنشأت بنية تحتية تالئم اقتصادها ،لكنها لم
تسمح للسكان العرب بالتفاعل مع هذه البنى ،وبأن دوافع السيطرة اإلسرائيلية سارت تحت مظلة
مقتضيات السيادة اليهودية والقوة العسكرية الالزمة لتحقيقها ،وعبرت عن ذلك بقولها:
"لم تتعامل الصيغة اإلسرائيلية االستثنائية لالستعمار االستيطاني مع قطاع غزة والضفة الغربية
المحتلين كمنطقتين مستعمرتين منفصلتين ليتم استغاللهما وفق النمط االستعماري المعتاد
أرباحا للدولة الحاكمة) ،وإنما قامت بدمج
(أي عن طريق إيجاد بنى مرتبطة بالربح ،تنتج
ً
الموارد واليد العاملة الفلسطينية داخل إسرائيل كآلية للتعجيل في الضم الكامل لألرض
ولموارد اقتصادية أخرى إلى الدولة اليهودية .وبهذا المعنى ،فإن استغالل الفلسطينيين
االقتصادي حدث ألسباب كانت سياسية
أساسا ،ال اقتصادية .عالوة على هذا ،أثبتت
ً
أهداف إسرائيل األيديولوجية والسياسية أنها أكثر استغاللية من أهداف أنظمة حكم استيطانية
أخرى ،ألنها تسلب السكان األصالنيين أهم مواردهم االقتصادية ،أي األرض والمياه واليد
العاملة ،كما تسلبهم القدرة الداخلية والطاقة الكامنة في تطوير هذه الموارد"(.((5
وتحاج روي بأن جوهر السياسة االقتصادية التي اتبعتها إسرائيل في المناطق المحتلة قائم على اإلفقار
التنموي  ،De–developmentوهذه السياسة تتكون من :المصادرة ونزع ملكية األراضي ،والدمج
االقتصادي ،وتوجيه االقتصاد إلى الخارج (عبر سياسة التصدير) ،إضافة إلى إضعاف البنية المؤسساتية
الفلسطينية (التقييد والتقويض المباشر وغير المباشر للمؤسسات التي يمكنها أن تخطط مع الوقت
(53) Gordon, p. 76.

( ((5م ــع نـهــايــة الـقــرن الـســابــع عـشــر وخ ــال الـقــرن الـثــامــن عـشــر ،حـصــل تـحـ ّـول فــي الـسـلـطــة الـسـيــاسـيــة ،مــن سـلـطــة سـيــاديــة إلــى سلطة
انـضـبــاطـيــة ،سـلـطــة سـيــاديــة يـمـلــك فـيـهــا الـمـلــك أو الـحــاكــم حـ ّـق الـمــوت أو الـحـيــاة لـلــرعـيــة وفـ ًقــا لـلـقــانــون؛ قــانــون الـسـيــف (قــانــون اإلمــاتــة
ّ
التحكم
وآلياتها المنحصرة باألساس في
حق القتل .وتمركز
واإلحياء) الذي يملك بموجبه الحاكم ّ
ّ
التحول وقتئذ في تقنيات السلطة ّ
في جسد الفرد بواسطة نظام متكامل من الرقابة والتراتبية والتفتيش والتسجيل .لكن ،في النصف الثاني من القرن الثامن عشر ،ظهر
ويعدل في القانون القديم (قانون اإلماتة واإلحياء) لكن
يحول
اهتمام السلطة بالحياة،
ّ
ّ
وتوجه نحو دولنة البيولوجي وفق قانون جديد ّ
تهتم بــاإلنـســان الـحـ ّـي وليس باإلنسان
للسلطة
ـرى
ـ
خ
أ
تكنولوجيا
باستخدام
ـك
ـ
ل
وذ
ـاء،
ـ
ي
ـ
ح
واإل
ـة
ـ
ت
ـا
ـ
م
اإل
ـي
ـ
ف
ـق
ـ
ح
ـ
ل
ال يـمـحــوه ،قائم على ا
ّ
ّ
الجسد كما هي الحال في السلطة االنضباطية .ينظر:
Michel Foucalute, Society must be Defended (New York: Picador, 2003), p. 241.
(55) Gordon, p. 76.

( ((5ســارة روي ،قطاع غــزة :السياسات االقتصادية لإلفقار التنموي ،ترجمة محمد طربية (بيروت :مؤسسة الدراسات الفلسطينية،
 ،)2018ص .5
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شكل من أشكال الرقابة
منتجا وتدعمه) .وبناء عليه ،فإن السياسة االقتصادية اس ُتخدمت بوصفها
ً
ً
استثمارا ً
(((5
الحكومية ،وفي وقت الحق ،لتحديد جدوى اقتصادية  .وتشير إلى حدوث تغيرات بنيوية بعد عام
 ،1967إال أنها كانت عبارة عن تغيير منحرف منع تحول النمو اإليجابي إلى تنمية اقتصادية طويلة األمد(.((5
والمؤشرات التي استخدمها اإلسرائيليون لقياس النجاح االقتصادي ،كزيادة دخل الفرد وزيادة اإلنفاق،
من أجل قياس النجاح االقتصادي ،تكشف فشل التنمية االقتصادية الحقيقية ،فغياب التغيير البنيوي
(اإليجابي) كان له تأثير تمثل بالتبعية الشديدة إلسرائيل ،والتشظي في القطاعات ،والتآكل الداخلي(.((5
يتمايز فيراشيني من وولف بادعائه وجود انقطاع في االستعمار االستيطاني بين عامي  1948و،1967
شكل من أشكال االستعمار االستيطاني ،في حين أن األراضي
معتبرا المناطق المستعمرة عام 1948
ً
ً
"فشل" للمشروع االستعماري االستيطاني الصهيوني؛ فاالستعمار
المحتلة في عام  1967تمثل
ً
االستيطاني فيها انتقل إلى نظام عالقات مختلف عن عام  ،1948حيث تم االنتقال من القضاء على
جميع السكان األصالنيين إلى السيطرة على من بقوا( .((6ويجادل فيراشيني بحصول تحول من شكل
االستعمار االستيطاني إلى شكل االستعمار االستغاللي ،مدع ًيا نجاح االستعمار في الفصل بين
ِ
والمستعمر في أراضي  ،1967ونجاح االستعمار االستيطاني في مناطق  1948في "إضفاء
المستعمر
َ
ِ
المستعمر بالتوقف عن النظر إليه بوصفه مستوط ًنا .وبناء عليه ،فإن احتالل
الطابع المحالني" على
األراضي الفلسطينية بعد عام " 1967ينطوي على االنتقال من نظام عالقات يمكن فهمه على أنه
استعمار استيطاني إلى نظام عالقات يمتاز بشكل حاسم بأشكال استعمارية (أخرى)"(.((6
ويستند فيراشيني ،في تمييزه بين نمطي االستعمار (االستغاللي واالستيطاني) ،إلى كيفية التعامل مع
ناجحا في حال
السكان األصالنيين ،هل هو في اتجاه الفصل أم التطبيع؛ فالمجتمع االستعماري يكون
ً
ِ
والمستعمر واحتفاظه بالمستعمرات ،لكن ال ينجح مشروع االستعمار االستيطاني
المستعمر
فصله بين
َ
في النهاية إال حينما يخفي نفسه ،أي حينما يتوقف المستوطنون عن التعريف بأنفسهم بوصفهم
"مستوطنين" ويصبحون "مواطنين" ،ويصبح وضعهم "طبيعيا" .في حين نجد في األراضي المستعمرة
ملموسا في قدرة إسرائيل على إعادة إنتاج مشروع استيطاني ناجح للمستوطنين ،حيث
تراجعا
عام 1967
ً
ً
فشلت إسرائيل في جعل المستوطنين والمستوطنات في الضفة وغزة امتدا ًدا لمجتمع المستوطنين في
ظل عدم االعتراف الدولي بشرعيتهم(.((6
( ((5المرجع نفسه ،ص .153–150
ّ
تطور
بتشكل اإلفقار التنموي االقتصادي تحت الحكم اإلسرائيلي من خالل نفي
( ((5تجادل روي
التحول البنيوي العقالني ،وقد ّ
ّ
الملحة لدى الحركة الصهيونية ،والتي يمكن
األيديولوجية
للضرورات
ا
انعكاس
كانت
التي
السياسات
من
مجموعة
هذا اإلفقار عبر
ً
ّ
تصنيفها إلــى الفئات التالية :الـمـصــادرة ونــزع الملكية ،والــدمــج وتوجيه االقـتـصــاد إلــى الـخــارج ،وإضـعــاف البنية المؤسساتية ،ينظر:
المرجع نفسه ،ص .166
( ((5المرجع نفسه ،ص .169

(60) Lorenzo Veracini, "The Other Shift: Settler Colonialism, Israel and The Occupation," Journal of Palestine Studies,
vol. 42, no. 2 (2013).
(61) Ibid., p. 27.
(62) Ibid., p. 28.
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في السياق ذاته ،يجادل نديم روحانا بأن المشروع الصهيوني مشروع مستمر ،لذلك من المبكر الحكم
بهزيمته أو انتصاره (نجاحه الكامل) ،فحتى اللحظة ما زال المشروع الصهيوني يفتقر إلى المشروعية
(على األقل في مناطق  ،)1967وما زال السكان األصالنيون يرفضون وجوده ويقاومونه ،وحتى في
مناطق  1948يرفض الفلسطينيون االعتراف بيهودية الدولة( .((6في المقابل ،يتبنى بابيه مقولة وولف
بأن االستعمار عبارة عن بنية قائمة على المحو بدأت في فلسطين في عام  ،1882ووصلت إلى
ذروتها في عام  ،1948واستمرت بقوة في عام  ،1967وما تزال حية حتى اليوم .وضمن هذا البنية،
يتم استخدام أسلوب "السجن الكبير" ،وهو أحد األساليب العديدة التي استخدمتها دولة إسرائيل
االستعمارية االستيطانية للحفاظ على المشروع حيا .ويعمل "السجن الكبير"( ((6بموجب مفهوم سجن
"البانوبتيكون"  ،Panopticonالذي تم تصميمه للسماح للحراس برؤية سجنائهم ،وليس العكس .كان
المبنى دائريًا وفي وسط الدائرة برج مراقبة كبير ومستدير ،في أي وقت كان يمكن الحراس أن ينظروا
إلى زنزانة كل سجين ،ومن ثم يرصدوا تحركاته ،في حين أن الستائر الموضوعة بعناية تمنع السجناء من
رؤية الحراس بحيث ال يعرفون إذا كانوا يخضعون للمراقبة أم ال ،لذا فإن "نظرة" البانوبتيكون ستجبر
السجناء على التصرف على نحو أخالقي ،كما لو أنهم تحت نظر الله(.((6
وبحسب بابيه ،فإن إنشاء "السجن الكبير" في حزيران /يونيو  1967ليس من أجل الحفاظ على االحتالل،
بل هو ٌ
بدل من ذلك واستجابة عملية للمتطلبات األيديولوجية للصهيونية الساعية للسيطرة قدر اإلمكان
على فلسطين التاريخية وخلق دولة مطلقة فيها حصرية ألغلبية يهودية .وقد أدت هذه الدوافع إلى
التطهير العرقي لفلسطينيي عام ،1948
فضل عن أنها تغذي األعمال اإلسرائيلية اليوم ،لذلك يعتبر هذا
ً
السجن الكبير النتيجة المنطقية والحتمية لتاريخ الصهيونية وأيديولوجيتها(.((6
يحلل غوردون التحوالت والتغيرات التي حدثت في عام  1967باستخدام مفاهيم فوكو للسلطة ،متخذً ا
من التحول في استخدام العنف االستعماري أدا ًة لقياس هذا التحول في بنية "االحتالل" ،والتغير الذي
حدث في أشكال السيطرة على مر عشرات السنين في مناطق  .1967ويقسم غوردون "االحتالل" إلى
خمس فترات :الحكومة العسكرية ( ،)1980–1967واإلدارة المدنية ( ،)1987–1981واالنتفاضة األولى
( ،)1993–1988وسنوات أوسلو ( ،)2000–1994واالنتفاضة الثانية ( 2001وما بعدها)( .((6تميزت فترة
االحتالل األولى وجزء من الثانية بمحاولة إسرائيل تثبيت حكمها في المناطق من خالل التأكيد على
( ((6نديم روحانا" ،انتصار الصهيونية أو هزيمتها" ،مجلة الدراسات الفلسطينية ،العدد ( 110ربيع  ،)2017ص .24–12

( ((6ب ــال ــرج ــوع إلــى أحـمــد س ـعــدي ،هـنــالــك ف ــارق بـيــن مـفـهــوم الـسـجــن الـكـبـيــر الـمـسـتـنــد إلــى أطــروحــة بـنـثــام وواق ــع الـحـكــم الـعـسـكــري
اإلسرائيلي ،فالهدف من السجن عند بنثام التطبيع والرقابة ،بينما في حالة الحكم العسكري اإلسرائيلي شمل ً
أيضا مفهو ًما عا ًما ألمن
الدولة .الفارق الثاني يكمن في طريقة ممارسة السلطة ،ففي السجن – كما يشير فوكو – اإلجــراءات روتينية أو تستند إلى مجموعة
مــن الـقــواعــد والـطـقــوس ،بـيـنـمــا فــي الـحـكــم الـعـسـكــري تتمثل حــالــة االسـتـثـنــاء الـقــائـمــة عـلــى سـلـطــة تعسفية غـيــر مـقـيــدة ،يـنـظــر :سـعــدي،
ص .109–107

(65) Pappe, p. 3.
(66) Ibid., p. 4.

(67) Gordon, p. 18.
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أنماط السلطة التأديبية والبيولوجية ،مع األخذ في االعتبار أنها استخدمت إجراءات قسرية ضد السكان
في الضفة الغربية وقطاع غزة ،ال سيما خالل السنوات األربع األولى من االحتالل .لكن بحلول نهاية
عام  ،1971بعد أن نجحت إسرائيل في ضرب المقاومة المسلحة في غزة ،تم تقليل استخدام القوة
دائما ،جرى خالل
الغاشمة على نحو كبير .لذا ،على الرغم من أن السلطة السيادية كانت موجودة ً
العقد األول تحول واضح من السلطة السيادية والتدابير القسرية إلى السلطة التأديبية والسلطة الحيوية،
لكي يصبح السكان الواقعون تحت االحتالل قابلين لالنقياد ليس بسبب نشر القوات العسكرية بقدر
ما هو بسبب رفع مستوى معيشتهم وتغيير نمط حياتهم(.((6
 .4ما بعد اتفاق أوسلو :التبعية االقتصادية مع االنفصال عن السكان

أبرمت منظمة التحرير الفلسطينية مع إسرائيل ما يعرف باتفاق باريس االقتصادي ،وكان ملحقً ا اقتصاديًا
التفاق أوسلو .على أرض الواقع ،وبحسب ما يشير غوردون ،ساهم اتفاق باريس في تكرار العديد
من الديناميكيات االستعمارية التي كانت موجودة منذ عام  ،1967فقد ضمن االتفاق محافظة إسرائيل
أيضا ،أعاد "االحتالل" هيكلة نفسه
على سيطرتها في المجال االقتصادي( .((6وبحسب غوردون ً
مع انطالق االنتفاضة األولى ،فقلل من التركيز على األنماط التأديبية والحيوية للسلطة مع التأكيد
على السلطة السيادية( .((7أما ما بعد أوسلو ،فقد جرت إعادة تنظيم السلطة في ثالثة مجاالت متميزة
(المؤسسات المدنية ،واالقتصاد ،وإنفاذ القانون) ،حيث أُعيدت هيكلة الفضاء الفلسطيني ،ونقلت
جميع المسؤوليات – ولكن ليس كل السلطات – المتعلقة بإدارة السكان إلى الفلسطينيين أنفسهم ،مع
محافظة االحتالل على سيطرته المتعلقة بالفضاء الفلسطيني(.((7
تحول "االحتالل" نحو تبني مبدأ الفصل الكلّي على حساب مبدأ االستعمار ،الذي يعني محاولة إدارة
حياة الناس وتطبيع االستعمار ،مع استغالل الموارد (األرض والمياه والعمل) .لكن مع مرور الوقت،
قوضت سلسلة من التناقضات الهيكلية هذا المبدأ ،وأفسحت المجال في منتصف التسعينيات ،مع
إبرام اتفاق أوسلو ،لمبدأ إرشادي آخر هو مبدأ الفصل ،والمقصود به التخلي عن الجهود المبذولة
المستعمرين ،باستثناء األشخاص الذين يعيشون في مناطق التماس أو الذين يمرون
إلدارة حياة السكان
َ
عبر نقاط التفتيش ،مع اإلصرار على استمرار استغالل الموارد غير البشرية (األرض والمياه) .إن عدم
المستعمرين ،الذي يميز مبدأ الفصل يفسر العنف المميت ،وتبني
االهتمام ،أو الالمباالة بحياة السكان
َ
سياسة اإلماتة (النكروبوليتيك) ،الذي تمظهر في انتفاضة األقصى والحروب التي شُ نت على قطاع
غزة(.((7
(68) Ibid., p. 50.
(69) Ibid., p. 174.
(70) Ibid., p. 158.
(71) Ibid., p. 173.
(72) Ibid., p. 200.

26

العدد  - 39المجلد Issue 39 - Volume 10 / 10
شتاء   Winter 2022

وتحول في االقتصاد السياسي لالستعمار
تغيرا
ً
يمكننا القول ،باالستناد إلى ما سبق ،إن هنالك ً
االستيطاني الصهيوني ،فبعدما كان التوجه إلى االندماج (في الموجة االستيطانية األولى) ،برز في فترة
االنتداب البريطاني السعي إلقامة اقتصاد منفصل عن االقتصاد الفلسطيني .لكن ،بعد إقامة الدولة،
تحول نحو نهب االقتصاد الفلسطيني في مناطق  1948وتذويبه في االقتصاد اإلسرائيلي واستغالل
الموارد واليد العاملة ،لينتقل في عام  ،1967في تعامله مع اقتصاد الضفة الغربية وقطاع غزة ،إلى خلق
حالة من االعتمادية والتبعية المتبادلة؛ فبقدر ما اعتمد االقتصاد الفلسطيني على العمالة في إسرائيل،
اعتمد االقتصاد اإلسرائيلي على اليد العاملة الفلسطينية ،وقد تجسد ذلك في االستغالل االقتصادي
للموارد واليد العاملة .أما بعد اتفاق أوسلو ،فقد تم جمع التبعية االقتصادية لفلسطينيي مناطق 1967
مع الفصل عن السكان ،وهذا يدفعنا إلى االستنتاج أن تنظير وولف لالقتصاد السياسي لالستعمار
المستعمرين اقتصاد منفصل ينطبق باألساس على مرحلة ما قبل
االستيطاني على أساس أن اقتصاد
َ
إقامة دولة إسرائيل .لكنه ال يصلح أدا ًة تحليلية لما بعد ذلك .وما زلنا في حاجة إلى فحص قول وولف
بأن منطق االستعمار االستيطاني هو المحو /اإلزالة ،وهذا ما سنتناوله في القسم الالحق.

ثانيا :العنف االستعماري :محو وتطهير عرقي
ً
أم تحكم وضبط وسيطرة؟
نظر زئيف جابوتنسكي  )1940–1880( Ze'ev Jabotinskyإلى استخدام العنف في السياق االستعماري
الصهيوني من خالل طرح عقيدة "الجدار الحديدي" ،التي يعتبرها الكثيرون األساس الذي بنيت عليه
العقيدة العسكرية للحركة الصهيونية منذ العشرينيات حتى يومنا( .((7والمقصود بـ "الجدار الحديدي" هو
"السعي إلى فرض سلسلة من الظروف السياسية التي تحرم العرب من التدخل في المشروع الصهيوني،
وذلك عن طريق استعراض القوة في حاالت الضرورة ،أو استخدام القوة المادية الفعلية [ ]...إذ يتعين
مجال للشك في العقل العربي بأن اليهود ،واليهود فقط ،سيكونون
على السياسة الصهيونية أال تترك
ً
أصحاب السيادة في أرض إسرائيل ،وأن العرب سيقيمون هم أنفسهم ،كما هو مخطط له ،فيها بصفتهم
أقلية قومية"(.((7
ِ
المستعمرين في االستعمار االستيطاني يأتون بنية البقاء( ،((7ويجادل بأنه مرتبط
يشير وولف إلى أن
بالمحو( ((7واإللغاء ،ولكنه ليس بالضرورة مرتبطًا باإلبادة الجماعية ،مع إصراره على أن اإلبادة الجماعية
( ((7نبيه بشير" ،قــراءة جديدة لعقيدة الـجــدار الحديدي :مرفق نــص :النظرية األخالقية للجدار الحقيقي" ،مجلة قضايا إسرائيلية،
العدد  ،)2018( 69ص .40

( ((7المرجع نفسه ،ص .42

(75) Wolfe, Settler Colonialism and the Transformation of Anthropology, p. 2.

( ((7الـمـقـصــود هنا المحو الديموغرافي بمعنى الترحيل القسري لألصالنيين خــارج حــدود الكيان االستعماري ،فقد توسع بعض
الباحثين في استخدام هذا المصطلح لينحتوا منه مفاهيم ومصطلحات من بينها :المحو االجتماعي  Sociocideوالتطهير المكاني
 Spaciocideوكذلك منطق المحو السياسي الذي نجده في الكتابات التي تتناول محو الصوت السياسي للفلسطينيين ،عالوة على
الكتابات التي تتناول المحو الثقافي .Culturecide
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في االستعمار االستيطاني ال تمارس لمرة واحدة ،بل هي حالة تدمير مستمرة .ويحاج بأنه يتمحور حول
األرض( .((7وفي المقابل ،يميل فيراشيني ،في توصيفه الحالة االستعمارية في فلسطين ،إلى استخدام
مصطلح الترحيل  Transferبدل اإلزالة والمحو(.((7
أما بابيه فيعتبر أن العدسة المناسبة لدراسة االستعمار االستيطاني الصهيوني هي التطهير العرقي،
شامل"( ،((7وهو
تطهيرا عرق ًيا
معتبرا أن "الهدف الرئيس للحركة (الصهيونية) هو تطهير فلسطين بأسرها
ً
ً
ً
(((8
ما يصنف في المعاهدات الدولية جريمةً ضد االنسانية  ،حيث قامت الهيئة االستشارية ،التي شكلها
دافيد بن غوريون لإلشراف على عملية إعالن دولة إسرائيل ،بوضع الخطة "د" (دالت) التي تتضمن طرد
الفلسطينيين على نحو منهجي( .((8بدأ التطهير في كانون األول /ديسمبر  1947بسلسلة من الهجمات
اليهودية على القرى العربية ،ما سبب بترحيل  75ألف فلسطيني .وفي آذار /مارس  ،1948تم تنفيذ
الخطة (دالت) ،فارتكبت مجزرة دير ياسين التي اقتلع في إثرها  250ألف فلسطيني من أرضهم(.((8
يشير بابيه إلى حدوث  31مجزرة في المناطق المستعمرة عام  ،1948في الفترة  11كانون األول/
ديسمبر  19 –1947كانون الثاني /يناير  ،1949من مجزرة طيرة حيفا إلى خربة علين (الخليل)( ،نتج
من هذه المجازر تهجير أكثر من  800ألف فلسطيني) ،عالوة على ذلك ،مجازر كفر قاسم وقبية في
الخمسينيات ،والسموع في الستينيات(.((8
أما في المناطق المستعمرة عام  ،1967فقد تم استبعاد التطهير العرقي على نطاق واسع بسبب الظروف
الخاصة التي نشأت بعد الحرب (من بينها وجود معارضة دولية لمثل هذه الممارسات) ،وعلى الرغم من
اتخاذ القرار بعدم تكرار عمليات الطرد الجماعي التي ارتُكبت في عام  ،1948فإن إسرائيل نفذت عمليات
تطهير عرقي في المناطق التي احتلتها عام  .1967المجموعة األولى المستهدفة كانت من سكان الحي
اليهودي القديم في البلدة القديمة في القدس في  18حزيران /يونيو  ،1967إذ طُرد من لم يغادروا الحي
طواعية( .((8ومن اليوم األول لالحتالل ،تم طرد  6000فلسطيني من القدس إلى األردن ،كانوا يعيشون في
ثالثة من األحياء األربعة القديمة (حي المغاربة الذي جرى هدمه كلّ ًّيا ،والسريان ،والشرف)(.((8
يظهر أرشيف األمم المتحدة خمس حاالت من التهجير وهدم البيوت في مناطق الضفة الغربية:
الهدم الهائل للمنازل في قلقيلية ،وترحيل أعداد كبيرة من الناس من طولكرم ،والترحيل الجماعي
"(77) Wolfe, "Settler Colonialism and the Elimination of the Native.
(78) Lorenzo Veracini, Settler Colonialism: A Theoretical Overview (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2010).

( ((7إيالن بابيه ،التطهير العرقي في فلسطين ،ترجمة أحمد خليفة (بيروت :مؤسسة الدراسات الفلسطينية ،)2007 ،ص .7

( ((8المرجع نفسه ،ص .12

( ((8المرجع نفسه ،ص .37
( ((8المرجع نفسه ،ص .50

( ((8المرجع نفسه ،ص .288

(84) Pappe, p. 112.
(85) Ibid., p. 82.
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لنحو  50ألف شخص من منطقة أريحا ،وتدمير ثالث قرى في منطقة اللطرون التابعة للقدس
وأخيرا هدم قريتين في منطقة الخليل .وإضافة إلى ذلك ،جرى طرد
(بيت نوبا ،ويالو ،وعمواس)،
ً
أهالي قرى أخرى ،مثل بيت عوا التي يبلغ عدد سكانها  2500نسمة ،وبيت مرسم التي يبلغ عدد
منزل من بين
سكانها  500نسمة .ومن طولكرم طُرِد  7000فلسطيني .و ُه ِدم على نحو متعمد ً 850
 2000منزل في قلقيلية( ،((8عالوة على تهجير أكثر من  10000شخص يعيشون في قرى اللطرون
الثالث ،وتدمير منازلهم( .((8ووفقً ا لمصادر األمم المتحدة ،طردت إسرائيل ما يقرب من  180ألف
فلسطيني في األيام األولى لالحتالل(.((8
يشير شافير ،في تناوله للعنف الذي مارسته إسرائيل في مناطق  ،1967إلى التقنيات البارزة في
مصفوفة الهيمنة اإلسرائيلية (نظام التصاريح ،واالعتقال اإلداري ،والترحيل ،وهدم المنازل ،والتعذيب
في السجون)( .((8في حين تطبق الحكومة اإلسرائيلية وتدعم أربع آليات رئيسة لمصادرة األراضي:
 .1إعالن األراضي ممتلكات مهجورة .2 ،مصادرة األراضي لالحتياجات العامة .3 ،مصادرة األراضي
لتلبية االحتياجات العسكرية األساسية والعاجلة .4 ،إعالن المناطق المرغوب في مصادرتها "أراضي
دولة" .وعلى عكس موجات االستعمار حول العالم ،فإن االستيالء على األرض في الحالة الفلسطينية
نهجا
متقطعا ،باتباع مسارات متوازية للوصول إلى الهدف نفسه(.((9
ً
يتخذ ً
يحاول غوردون ،في تناوله العنف االستعماري اإلسرائيلي في مناطق  ،1967تفسير( ((9العدد القليل
نسب ًيا من الفلسطينيين الذين قُتلوا على يد "االحتالل" مقارنة باالحتالالت العسكرية األخرى ،وخاصة
خالل السنوات الـ  34األولى من االحتالل (وقد حدث تحول في ما بعد سيجري بحثه الحقً ا) ،بان ًيا
ستخدم في المقام األول لقمع
تفسيره على االفتراض بأن هناك عالقة عكسية بين العنف المطلق الذي ُي
َ
المقاومة وخلق حالة من عدم اليقين وانعدام األمن المستشري ،وأشكال السيطرة التي تهدف إلى
تطبيع االحتالل العسكري من خالل تسخير طاقات السكان وتوجيهها تجاه النشاطات التي تتوافق مع
مصالح المحتل ،ومن ثم فإن زيادة عدد القتلى الفلسطينيين عالمة على فشل محاوالت إسرائيل لتطبيع
االحتالل .وبحسب غوردون ،فإن مشكلة إسرائيل في تعاملها مع مناطق  1967تكمن في العدد الكبير
من السكان الذين بقوا فيها ،بعكس مناطق  1948التي تم تهجير معظم سكانها في عملية التطهير
العرقي التي نفذتها ،في حين أنها قامت بتطهير منطقتين فقط في الضفة الغربية :وادي األردن (باستثناء
أريحا) ،واللطرون (القدس) ،حيث تم تطهير وادي األردن جزئ ًيا ألن إسرائيل أرادت تأمين الحدود مع
(86) Ibid., p. 116.
(87) Ibid., p. 119.
(88) Ibid., p. 127.
(89) Gershon Shafir, A Half Century of Occupation (Berkeley: University of California Press, 2017), p. 35.
(90) Ibid., p. 71.

وتحوالتها في مناطق  ،1967من دون الرجوع إلى تجربة
( ((9يؤخذ على غــوردون في تحليله اقتصاره على تناول أشكال السلطة
ّ
الـحـكــم الـعـسـكــري فــي مـنــاطــق  ،1948الـتــي تـمــأســس فـيـهــا كـثـيــر مــن الـمـمــارســات والـمـفــاهـيــم إلدراة الـسـكــان ،وحــدثــت فـيـهــا تـطــورات
وتحوالت مهمة في كيفية التعامل مع السكان األصالنيين.
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األردن ،كما تم إخالء جيب اللطرون من السكان(( .((9يغفل غوردون عن التهجير الذي حصل في باقي
مناطق الضفة ،كقلقيلية وطولكرم وبيت عوا التي أشار إليها بابيه).
ويفسر غوردون عدد القتلى القليل نسب ًيا من الفلسطينيين باالستناد إلى مفاهيم فوكو للقوة وأشكال السيطرة،
متناول اإلجراءات القسرية المستخدمة في الضفة الغربية وقطاع غزة خالل السنوات األولى من االحتالل،
ً
مستمرا) ،كفرض حظر التجول وترحيل القادة وهدم المنازل واالعتقاالت وتعذيب
(وما زال معظمها
ًّ
المعتقلين ،في حين تم إدخال عدد قليل ج ًّدا من الممارسات الجديدة في السنوات األخيرة (كتكثيف
االغتياالت) .ويدعي غوردون أن األجهزة والممارسات التي تهدف إلى السيطرة والتي تم توظيفها في
المناطق المحتلة تتبع األنماط األساسية الثالثة للسلطة (السيادية والتأديبية والبيوسلطة) التي نظر لها
فوكو؛ فخالل السنوات األولى لالحتالل ،أكدت إسرائيل على السلطة التأديبية والسلطة الحيوية ،وقللت
من االعتماد على السلطة السيادية (التي تتضمن القتل) .السلطة التأديبية (االنضباطية) مستمرة ومنتشرة
وتعمل في أدق أجزاء التفاعالت اليومية من أجل إنتاج مجموعة من المعايير والممارسات االجتماعية
ونشرها .ويعمل االنضباط من األسفل ألنه يحاول فرض التجانس على السكان في الفكر والسلوك،
جاهدا لجعل الناس طيعين؛ فاالنضباط يهدف إلى توليد التطبيع من خالل تنظيم الحياة
ومن ثم يسعى
ً
اليومية ،في كثير من األحيان ،عن طريق زيادة إنتاجية السكان من حيث المنفعة االقتصادية مع تقليل
ذكائهم السياسي .بينما تتعامل السلطة الحيوية مع السكان (وليس الفرد) بوصفهم مشكلة سياسية ،وهي
ال تعارض نشر السلطة التأديبية .لكنها تدمجها وتعدلها ،وتعمل على نطاق مختلف مع تطبيق سلسلة من
األدوات المتميزة ،ففي حين أن االنضباط (السلطة التأديبية) يسعى إلدارة الموضوع الفردي ،فإن السلطة
الحيوية تدير الفرد فقط بقدر ما هو /هي عضو في مجموعة سكانية ،حيث تنشر السلطة الحيوية مجموعة
من المؤسسات التي تنسق وتنظم الرعاية الطبية وخدمات الرعاية االجتماعية واالقتصاد وما إلى ذلك ،في
حين توثق المجال السياسي والمعرفي وتقيده؛ ومن أجل إدارة السكان تستخدم السلطة الحيوية األجهزة
اإلحصائية واألساليب العلمية وكذلك آليات المراقبة(.((9

ناتج من الحداثة األوروبية في سياق تأسيس
ويجادل ممداني بأن التطهير العرقي ،بوصفه سياسةً ٌ ،
الدولة القومية( ،((9وذلك ألن الدولة القومية (المنبثقة من معاهدة وستفاليا) تسعى لـ "تجانس" أراضيها
من خالل القضاء على األقليات التي تحول دون ذلك ،عن طريق ممارسة التطهير العرقي الذي يشمل
ٍ
بمعزل
اإلبادة الجماعية أو نقل السكان ،بحيث يتم إبعاد األقلية عن منطقتها لتتركز في جزء ضئيل منها
عن األغلبية ،ومن ثم فإن العنف االستعماري وممارسة التطهير العرقي ضد السكان األصالنيين ،متأثران
بفكر الحداثة الغربية ومفهوم الدولة القومية(.((9
(92) Gordon, p. 5.
(93) Ibid., p. 11–12.

( ((9في المقابل ،تجادل ح ّنة أرندت بأنّ التطهير العرقي في المستوطنات االستعمارية (التابعة لالستعمار األوروبي) هو الذي وفّر
األرضية الخصبة لظهور النخب النازية والتطهير العرقي في أوروبا ،ينظر:
Hanna Arendt, The Origins of Totalitarianism (San Deigo/ New York/ London: A Harvest Book, 1973), p. 206.

(95) Mahmood Mamdani, Neither Settler nor Native: The Making and Unmaking of Permanent Minorities (Cambridge,
MA: The Belknap Press of Harvard University Press, 2020), p. 4.
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يذهب ممداني إلى اعتبار التطهير العرقي ،الذي مارسته الصهيونية عام  ،1948إعادة إنتاج لما جرت
ممارسته في أوروبا ضد اليهود واألقليات األخرى ،وذلك من أجل إقامة الدولة القومية الصهيونية في
سياق الحداثة الغربية( .((9وتدفعنا مجادلة ممداني إلى التساؤل :أكان منطق المحو (التطهير العرقي)
الذي مارسته الحركة الصهيونية مهيم ًنا في فترة إقامة الدولة ،ثم حل في ما بعد منطق آخر ،بعد أن
استتبت األمور وتم االطمئنان إلى تشكيل دولة بأغلبية يهودية ،أم أن منطق المحو هو المنطق المهيمن
منذ نشأة الحركة الصهيونية حتى يومنا هذا؟
يمكننا القول إن أغلب الباحثين الذين يتناولون االستعمار االستيطاني الصهيوني يستبطنون منطق المحو
كثيرا من الوقائع المناقضة لهذا المنطق تجعلنا نذهب في اتجاه إعادة التفكير
والتطهير العرقي .لكن ً
في ذلك ،ففي ذروة عملية المحو والتطهير العرقي عام  ،1948وبحسب أرشيف الجيش اإلسرائيلي
كانت الحاجة إلى ٍ
أيد عاملة في بعض المجاالت (كالعمل في كروم العنب) سب ًبا في اإلبقاء على
(((9
 1030فلسطين ًيا من مدينة اللد (بعدما تم تهجير  20ألفً ا من سكانها)  .كذلك يبرز ما حصل مع سكان
قريتي الفريديس وجسر الزرقاء حينما أقنع المستوطنون في المستعمرات المجاورة ،قادة "الجيش
اإلسرائيلي"( ((9بعدم طردهم ،وذلك ألنهم يحتاجونهم إلى العمل في مزارعهم ومنازلهم( ،((9حيث
تغلب هنا منطق االستغالل االقتصادي على منطق المحو .وإذا كان المنطق الجامع هو المحو ،فكيف
(((10
يمكن تفسير ترحيل المسلمين وإبقاء الدروز( ،((10وكذلك األمر بالنسبة إلى جزء من المسيحيين
كما حدث عام  1948في قريتي كفر ياسيف وبلدة شفا عمرو( .((10وتكرر ذلك بعدم ترحيل سكان
الناصرة الذين يبلغ عددهم  16ألف نسمة منهم نحو  10اآلف من المسيحيين(.((10
(96) Ibid., p. 27.

( ((9حاييم يعكوبي" ،المدن المختلطة :نحو فضاء مديني مضاد" ،مجلة جــدل ،الـعــدد ( 18تشرين األول /أكتوبر  ،)2013ص ،1
شوهد في  ،2021/12/22فيhttps://bit.ly/33qxhPF :
( ((9في تلك الفترة لم يكن الجيش اإلسرائيلي قد تأسس ،إنما كانت ميليشيات صهيونية مسلحة.
( ((9بابيه ،ص .144

( ((10يجادل عادل مناع بأنّ "تاريخ بقاء الفلسطينيين في الجليل يؤكّ د وجود سياسة عليا للتطهير العرقي أحيانًا ،ويدحضها في حاالت
أخرى ،وهذه الحاالت ،التي ال تستوي مع السياسة العامة ،لها أسبابها المرتبطة بالجغرافيا ،وبمعاملة 'غير المسلمين' على نحو مختلف؛
ّ
المسيحيون بصورة عامة بحساسية
السكان الـعــرب ،كما عومل
فــالــدروز تـ ّـم التعامل معهم على نحو مغاير تما ًما عن التعامل مع بقية
ّ
ونعومة ،خو ًفا من ردة فعل الــدول الغربية وكنائسها .هــذه المعاملة غير المتجانسة للفلسطينيين في حيفا والجليل بــرزت خــال أشهر
الحرب ولعدة سنوات بعد انتهائها .وتؤكد هذه األمثلة وغيرها أن حاالت 'عدم الطرد' لم تكن عفوية ،بل نتيجة سياسة عليا من القيادة
اإلسرائيلية قائمة على مصالحها السياسية ومرتبطة ً
أيضا بمواقف بعض قيادات تلك الطوائف الدينية والسياسية" ،ينظر :عادل مناع ،نكبة
وبقاء :حكاية فلسطينين ظلوا في حيفا والجليل (( )1956–1948بيروت :مؤسسة الدراسات الفلسطينية ،)2016 ،ص .21

تعهدوا بالوالء إلسرائيل ،بعكس المسيحيين الذين رفضوا ذلك" .تجب اإلشارة هنا إلى أنّ
( ((10يفسر بابيه ذلك بأن قادة الدروز ّ
موقف الدروز ترواح ما بين التعاون مع الصهيونية ،والمقاومة المسلحة كما في حالة قريتي يانوح وجت" .ينظر :سعدي ،ص .149
يرحل سكان الناصرة .لكن هذا التفسير (إن س ّلمنا بصحته) يشير
ويشير بابيه إلى أن بن غوريون اهتم بالرأي العام العالمي ،ولذلك لم ّ
ً
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إلــى أن المنطق الـجــامــع لالستعمار لـيــس الـمـحــو والتطهير الـعــرقــي ،ولــو
ّ
ً
تهتم به حينما قامت بالمجازر،
بالوالء ،فالفكر الصهيوني قائم على إقامة دولة يهودية "نقية" ،وال للرأي ّ
العام العالمي ،فهي أصل لم ّ
متعددة.
فهل كانت ستهتم به حينما تقوم بالترحيل! عالوة على ذلك ،فقد جرى ترحيل أعداد كبيرة من المسيحيين في مناطق ّ
( ((10بابيه ،ص .188

( ((10المرجع نفسه ،ص .199
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وإضافةً إلى ما سبق ،إذا كان المنطق الجامع لالستعمار االستيطاني الصهيوني هو المحو والتطهير
العرقي ،فلماذا تم إبقاء عشرات اآلالف من الفلسطينيين (أغلبهم مسلمون) في مناطق  ،1948ولم
يتم ترحيلهم أسوة بأغلبية الفلسطينيين؟ فإذا قيل إن إسرائيل ندمت على ذلك واعتبرت أنها قد وقعت
في خطأ استراتيجي حينما لم تقم بترحيل كامل الفلسطينيين عام  ،1948فلماذا لم تستدرك ذلك
حينما سنحت لها الفرصة وواتتها الظروف لتهجير باقي الفلسطينيين كما حدث عام  ،1956حينما قامت
بمجزرة كفر قاسم ،وأثناء الحرب على سيناء؟
األهم من ذلك هو ما حدث عام  ،1967فإذا كان المنطق هو المحو والترحيل والتطهير العرقي ،فلماذا
تم اإلبقاء على أغلبية سكان الضفة الغربية وقطاع غزة؟ لماذا ُس ِمح لسكان قلقيلية بالعودة بعد أن تم
يوما من النزوح ،بلغ 9446
تهجيرهم؟ إذ "حسب سجالت البلدية فإن العائدين إلى المدينة بعد ً 23
من أصل  15ألفً ا"( .((10صحيح أنه تم ترحيل عشرات اآلالف من المناطق المحتلة عام  ،1967لكن بقي
مئات اآلالف .وبحسب شلومو غازيت ،فإن سبب تراجع دايان عن تهجير أهل قلقيلية هو صمودهم،
فـ "بعد أن اتضح له أن هؤالء الجماعة (من سكان قلقيلية) لم يختفوا ،بل كل ما حدث أنهم هربوا مسافة
 3كيلومترات وناموا تحت األشجار وخلقوا مشكلة إنسانية ،إذ في اليوم التالي سيأتي مصورو التلفاز
ويصورونهم ،حينها قال :لم ننجح ،إذًا هيا نعيدهم"( .((10وبحسب الرواية الفلسطينية ،فقد ساهم في
عودة مهجري قلقيلية ما فعله رئيس بلدية قلقيلية حسين صبري ،ورئيس بلدية نابلس حمدي كنعان،
فبعد هدم بيوت قلقيلية وحرقها والتهجير القسري للسكان أثناء حرب  ،1967رفض أهل قلقيلية الهجرة
إلى األردن ،وبقوا يسكنون في الكهوف وتحت األشجار ،فتوجه رئيس البلدية صبري بمساعدة كنعان
لمخاطبة قناصل الدول الغربية وسفرائها ،ومن بينهم السفير األميركي في قنصلية القدس ،وقد أسفرت
هذه الجهود ،مع صمود األهالي ،عن تراجع دايان عن قراره بتهجير الناس والسماح لهم بالعودة(.((10
قد يقول قائل إن إسرائيل اتبعت سياسة التهجير التدريجي من خالل التضييق على الفلسطينيين
وتشجيعهم على الهجرة( .((10لكن هذا االدعاء ،رغم وجاهته وصحته ،يتناقض مع أمرين ،أولهما،
عاما من االحتالل) عمدت إلى ترسيخ حالة من الرخاء
أن إسرائيل (على نحو خاص في أول ً 15
االقتصادي النسبي في أوساط الفلسطينيين (مقارنة بالوضع تحت الحكم األردني في الضفة الغربية
والحكم المصري في قطاع غزة) ،وذلك لتحقيق الهدوء األمني ،ما قاد إلى تشجيع الفلسطينيين على
البقاء في أرضهم ،فلو كان المنطق المحو والترحيل لكان التوجه العام هو التضييق االقتصادي عليهم
( ((10يامن نوباني" ،قلقيلية ..حين غيرت نكسة  1967وجه المدينة" ،إذاعة صوت فلسطين ،2018/6/5 ،شوهد في ،2021/12/22
فيhttps://bit.ly/3yNZueo :

(" ((10مقابالت مع أشخاص" ،وثيقة رقم א– ،5002/13أرشيف دولة إسرائيل ،1985/4/26 ،ص ( .21بالعبرية)

( ((10ازدهار رابي" ،قلقيلية وحرب حزيران  :1967دراسة وثائقية" ،رسالة ماجستير ،جامعة النجاح الوطنية ،نابلس ،2001 ،ص .91
وقد أكّ د هذه المعلومة عبد الرحيم الحنبلي أثناء مقابلته.
( ((10هذا ما تجادل به رنا بركات ،ينظر:

Rana Barakat, "Writing/ Righting Palestine Studies: Settler Colonialism, Indigenous Sovereignty and Resisting the
Ghost(s) of History," Settler Colonial Studies, vol. 8, no. 3 (2018), pp. 349–363.
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لدفعهم إلى الهجرة وليس العكس .وثانيهما ،كيف الستعمار استيطاني قائم على المحو أن يسمح
بعودة عشرات اآلالف من الفلسطينيين تحت مظلة اتفاق أوسلو (بصرف النظر عن الموقف السياسي
من االتفاق)؟ وفي السياق نفسه ،إذا كان الهدف هو المحو والتخلص من السكان واالحتفاظ باألرض،
فكيف يمكن تفسير إخالء سيناء عام  ،1982وما حصل من االنسحاب من جنوب لبنان عام  ،2000ومن
بعدها من بعض مستوطنات شمال الضفة الغربية ،وقطاع غزة عام  2005حيث انسحبت إسرائيل من
داخل القطاع لكنها أبقت على تحكمها وسيطرتها من الخارج؟
هنالك مالحظة يجب أخذها في االعتبار ،هي ضرورة التمييز بين المحو وما يطلق عليه سعدي "إعادة
الترتيب الجغرافي"( .((10يهدف المحو إلى اقتالع األصالنيين وتهجيرهم قسر ًيا خارج حدود الكيان
ِ
المستعمرين محلهم .تشترك إعادة الترتيب
االستعماري ،ومحو ذكراهم من بيوت ومبانٍ بعد إحالل
ِ
المستعمرين محلهم .لكنها
الجغرافي مع المحو في وجود حالة من التهجير القسري للسكان وإحالل
تمتاز منه في أن من يتم ترحيلهم يبقون داخل حدود الكيان االستعماري .كذلك يشتركان في فظاعة
الفعل وكونه جريمة في حق األصالنيين ،حيث تتشابه اآلليات من حيث استخدام الترحيل القسري،
لكنهما يتمايزان من حيث النتيجة ،فالمحو يهدف إلى حل المشكلة الديموغرافية بتهجير األصالنيين
وذلك لضمان أغلبية يهودية ،بينما إعادة الترتيب الجغرافي تهدف إلى السيطرة والتحكم في الحيز
الجغرافي وإقامة المستعمرات في األماكن التي تم ترحيل األصالنيين منها .وبناء عليه ،يجب التمييز
وصول
بين التهجير القسري لمئات اآلالف ،في الفترة  1949–1947وعلى فترات متقطعة بعد ذلك
ً
إلى عام  ،1967وإعادة الترتيب الجغرافي لألصالنيين كما حدث في إقرث وكفر برعم والغابسية
وصفورية وفراضية وكفر عنان( ،((10وفي ما بعد في أحياء القدس وضواحيها (كالشيخ ج ّراح) وبوابة
رفح والعراقيب والخان األحمر وغيرها من التجمعات.
أيضا ،يجب التمييز بين منطق المحو وسياسة اإلماتة؛ فمنطق المحو قائم على الترحيل القسري أو
ً
التطهير العرقي ،أما سياسة اإلماتة فناتجة من مفهوم "كي الوعي" (المنبثق من عقيدة الجدار الحديدي)،
الذي نظّر له رئيس األركان اإلسرائيلي موشيه يعلون في سياق ضرورة توجيه ضربات عسكرية ساحقة
تجبر الفلسطينيين على اإلقرار بعجزهم عن االنتصار على إسرائيل( .((11في "كي الوعي" حصل التحول
من سياسة اإلحياء (البيوبوليتيك) إلى سياسة اإلماتة (نكروبوليتيك) بهدف الترويض والردع ،وبوصفه
أدا ًة من أدوات الضبط والتحكم والسيطرة على السكان ،في حين أن هدف سياسة المحو هو التخلص
وصول
يمارس العنف والقتل بهدف التخويف
ً
من السكان عبر التهجير والتطهير العرقي .في المحو َ
ُ
الردع للوصول إلى حالة من
الهدف
إلى طرد األصالنيين على نحو جماعي ،أما في "كي الوعي" فيكون
َ
الضبط من دون أن يعني ذلك عدم تسبب سياسة "كي الوعي" في رحيل عدد من األصالنيين.
( ((10سعدي ،ص .74

( ((10المرجع نفسه.

( ((11مــوش ـيــه يـعـلــون" ،ال ـحــرب عـلــى الــوعــي كعنصر مــن عـنــاصــر األم ــن الـقــومــي :تـجــربــة شـخـصـيــة" ،مـعـهــد األم ــن الـقــومــي (،)2019
ص  ،146شوهد في  ،2021/12/22في( https://bit.ly/2OVU52q :بالعبرية)
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كل ما سبق ذكره يجعلنا نعيد التفكير في المنطق الجامع لالستعمار االستيطاني الصهيوني ،فلو كان
المنطق الجامع هو المحو والترحيل والتطهير العرقي لما تم تجاوزه في أي محطة ،وهذا يدفعنا إلى
االدعاء بأن المنطق الجامع لالستعمار االستيطاني في فلسطين هو السعي للتحكم والضبط والسيطرة،
من دون التقليل من أهمية الفاعلية الفلسطينية  Agencyفي إفشال مخططات الترحيل الصهيونية؛
فصمود جزء من الفلسطينيين عام  1948في أراضيهم ،إضافة إلى صمودهم عقب مجرزة كفر قاسم عام
 ،1956عالوة على صمود معظم سكان أراضي  1967عقب الحرب ،والثبات على األرض رغم العنف
الوحشي الذي استخدم في انتفاضة األقصى عام  ،2000واإلصرار على البقاء وعدم الرحيل على نحو
جماعي من قطاع غزة على الرغم من شن أربع حروب عليها (،)2021–2008
فضل عن الثبات أمام
ً
مخططات التهجير القسري وهدم البيوت كما هو متمظهر في قرية العراقيب والخان األحمر؛ كل ذلك
أضعف من استخدام سياسة الترحيل القسري والمحو ،لكنه لم يسقطها كليًّأ من جدول أعمال دولة
إسرائيل.
ال يعني تس ّيد سياسة أو منطق في مرحلة من المراحل انتفاء وجود سياسة أو منطق آخر وعدم وجود
تنافس بين هذه السياسات ،أو حتى عدم المزاوجة بين السياستين (أو المنطقين) أو أكثر ،ففي ذروة
تب ّني منطق المحو عام  ،1948ظهر منطق االستغالل في عدم تهجير قريتي الفريديس وجسر الزرقاء
وبعض سكان اللد ،وفي عام  1967امتزج منطق المحو مع منطق االستغالل وإدارة السكان ،وفي
ومؤخرا التوجه إلى تب ّني منطق
ذروة تب ّني منطق الفصل مع قطاع غزة كان هنالك تب ّني "كي الوعي"،
ً
االستيعاب مع األبارتهايد عبر "خطة الضم".
يفسر تحليلنا موافقة سلطات االستعمار االستيطاني على عودة اآلالف من أفراد منظمة التحرير
الفلسطينية تحت مظلة اتفاق أوسلو ،بعكس المنطق المعروف عنه بسعيه الدائم للترحيل القسري؛
فالموافقة على عودة اآلالف كانت مشروطةً باتفاق أوسلو ،الذي يحوي في طياته الهدف من الموافقة
على عودتهم ،وهو المساعدة في الحفاظ على "األمن" و"االستقرار" ،أو بعبارة أخرى تمكين المشروع
الصهيوني من إحكام سيطرته على المقاومة الشعبية في قطاع غزة والضفة الغربية ،بعدما بدأ يفقد جز ًءا
منها نتيجة انتفاضة عام .1987
وعلى المنوال نفسه ،يمكننا تفسير تخلي الحكومة اإلسرائيلية عن "األرض" في سيناء عام ،1982
ولبنان عام  ،2000وقطاع غزة عام  ،2005بعكس المنطق الذي يقوم عليه االستعمار االستيطاني وهو
االحتفاظ باألرض ،ألن المنطق الرئيس الذي يحرك االستعمار االستيطاني الصهيوني هو السعي
للتحكم والسيطرة ،الذي اعتقدت إسرائيل بإمكانية تحقيقه من "الخارج" بواسطة استخدام وسائل
المراقبة الحديثة (كاميرات مراقبة ،وطيارات من دون طيار ،وأقمار تجسس) ،كما هو حاصل على نحو
أساسي في قطاع غزة( ،((11أو عبر عقد اتفاقيات دولية تضمن نشر مراقبين دوليين كما هو حاصل في
سيناء وجنوب لبنان.
( ((11مع األخذ في االعتبار أن االستمرار في االحتالل المباشر لقطاع غزة أصبحت خسائره أكبر من مكاسبه.
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يمكننا القول بفشل الوسائل المذكورة في تحقيق الضبط والتحكم والسيطرة بالكامل (وإن كانت قد
نجحت جزئ ًيا) ،وذلك باستنادنا إلى فشل قوات األمن اإلسرائيلية في معرفة مكان الجندي المأسور
جلعاد شاليط الذي استمر وجوده في قطاع غزة عدة سنوات ،أو في منع صواريخ المقاومة ،وكذلك
فشل قوات الوجود الدولي في منع المقاومة اللبنانية من التحرك ،ما دفع بعض السياسيين اإلسرائيليين
إلى التصريح بخطأ فكرة االنسحاب من جنوب لبنان وقطاع غزة ،ألن هذا االنسحاب وفر للمقاومة
مناطق جغرافية تستطيع التحرك من خاللها .ويفسر ذلك الدعوات المتكررة من جانب بعض القيادات
الصهيونية إلعادة احتالل قطاع غزة بهدف إعادة التحكم فيه على نحو ناجع ،والقضاء على أي مقاومة
للمشروع الصهيوني.

خاتمة واستنتاجات
يمكننا االدعاء بأن االستعمار االستيطاني الصهيوني هو عملية وصيرورة ومسار متطور غير خطي يستند
إلى التجربة والخطأ ،ويتحول في أشكال السلطة التي يتقمصها وأدواتها التي يستخدمها ،فقد تحول
في عالقته االقتصادية مع السكان الفلسطينيين من االندماج إلى الفصل إلى االستيعاب فالدمج والتبعية
واالستغالل االقتصادي ،بما يحقق مصالحه ويخدم مشروعه.
وكما أن مياه النهر متغيرة وغير ثابتة ،فكذلك األمر في ما يتعلق باالستعمار االستيطاني في فلسطين،
لكون الظروف الموضوعية والذاتية المتعلقة به متغيرة وغير ثابتة ،فالعوامل الموضوعية المحيطة
بنشأة المشروع الصهيوني التي سمحت له بممارسة التطهير العرقي ،والعوامل الذاتية المتعلقة بفاعلية
الفلسطينيين ومقاومتهم وثباتهم ،حالت كلها دون استمرار االستعمار االستيطاني الصهيوني في
ممارسة منطق المحو ،ودفعته إلى تغيير أدواته وسياساته وحتى المنطق الذي يحتكم إليه .وبما أن البنية
"االقتصادية" والسياسية متغيرة وغير ثابتة ،فهذا يقودنا إلى االستنتاج بأن المنطق الحاكم للسياسات
يتغير نتيجة للتأثر بعاملَي الزمان (المرحلة التاريخية) ،والمكان (الحيز الجغرافي) ،عالوة على الظروف
المحيطة (الفاعلون الداخليون والخارجيون)(.((11
يجب التمييز بين المنطق الذي تحتكم إليه جميع السياسات وتنبثق منه ،والسياسات المتنوعة التي
تسود حي ًنا وتتنحى حي ًنا آخر ،فالقول بأن منطق االستعمار االستيطاني هو المحو يتلبس بخطأ منهجي
نابع من االختزالية .إنه اختزال لتاريخ االستعمار االستيطاني في لحظات مؤسسة كعام  ،1948واختزال
لجميع السياسات في سياسة واحدة؛ فاالستعمار االستيطاني الصهيوني استخدم عدة سياسات لتحقيق
هدفه المتمثل في إقامة دولة يهودية عنصرية ،تمحورت حول المحو واالستغالل والتمييز .لكنها في
المجمل احتكمت إلى منطق أساسي هو السعي للتحكم في السكان األصالنيين وضبطهم والسيطرة
على األرض.
ً
ومثال على الفاعلية الخارجية يمكننا االستشهاد باتفاقية كامب ديفيد مع مصر (بصرف النظر عن الموقف منها) ،والتي قادت
(((11
إلى إخالء المستوطنات اإلسرائيلية في سيناء.
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وبحسب التسلسل التاريخي لحالة االستعمار االستيطاني في فلسطين ،يمكننا االدعاء بأنه يضع التحكم
في اإلنسان (الجسد االجتماعي) والسيطرة على األرض على رأس سلّم أولوياته ،فبقدر "تدجينه"
المستعمر يكون االستعمار االستيطاني قد نجح ،ويأتي
أو "استالبه" أو "محوه" الجسدي لإلنسان
َ
استهداف األرض ألنها مصدر حياة اإلنسان ،بوصفها وسيلة إنتاج أساسية ،واستمراره في الوجود في
المستعمر من ناحية ،والذي هو حيز انطالق مقاومة االستعمار االستيطاني من ناحية أخرى ،فإذا
الحيز
َ
تمت السيطرة على
المستعمر
ُسلبت األرض ُحرم
ُ
المقاوم من الحيز الذي ينطلق منه للمقاومة ،وإذا ّ
َ
األرض بالسلب (الغزو) أو االستيطان تم التحكم في اإلنسان والسيطرة عليه .لكن هذه العملية تحمل
دافعا لمن لم يج ِر "تدجينهم" أو "استالبهم"
في أحشائها بذور تشكّل المقاومة ،فعملية السلب ستكون ً
أو "محوهم" ثقاف ًيا كي يقاوموا ،وهذه هي معضلة االستعمار االستيطاني ،وسر العالقة الجدلية بين
االستعمار االستيطاني والمقاومة بأشكالها المتعددة.
مارس االستعمار االستيطاني "المحو" الديموغرافي على نحو مباشر في فلسطين
(أساسا عام 1948
ً
وفي محطات تاريخية أخرى) ،ومارسه على نحو هادئ ومتدرج في مناطق  ،1967ما يدفعنا إلى
جامعا .يمارس االستعمار
االستنتاج بأن المحو أداة أساسية ومؤسسة وليس هدفًا في حد ذاته أو منطقً ا
ً
االستيطاني المحو الديموغرافي لخشيته أو لعدم قدرته على السيطرة على هذا اإلنسان والتحكم فيه
بسبب مقاومته للقوة االستعمارية .لكن حينما يحقق االستعمار االستيطاني الضبط والسيطرة والتحكم
المستعمر يتنحى السعي للمحو الديموغرافي ،ويحل مكانه السعي إلدارة السكان (التحول من
في
َ
اإلزالة إلى اإلدارة) ،والعكس صحيح ،وذلك للمحافظة على الضبط والتحكم والسيطرة.
ال شك في أن المحو الديموغرافي والتهجير القسري والتطهير العرقي هي سمات أساسية ومؤسسة
لالستعمار االستيطاني الصهيوني ،وقد تجسدت بوضوح في عام  ،1948ولوالها لما قامت دولة
إسرائيل ،لكن تتبع المسار التاريخي يكشف لنا أن المنطق الجامع له ليس المحو ،بل هو الضبط
والتحكم والسيطرة ،التي قد تتحقق تار ًة بالمحو ،وتارة باإلدارة أو االحتواء أو التمييز والفصل أو الدمج،
وذلك لتحقيق الهدف النهائي ،وهو خدمة المشروع الصهيوني االستعماري القائم على فكرة الدولة
اليهودية العنصرية.
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نحو إعادة التفكير في األطر المفاهيمية لتحليل
السياق الفلسطيني االستعماري
Re–thinking Conceptual Frameworks to Analyze
the Palestinian Colonial Context
الع َّدة المفاهيمية التي استخدمتها الحركة الوطنية
ُ  تسعى هذه الدراسة لتفكيك:ملخص
 في تشخيص الوضعية،الفلسطينية وخطاباتها المعاصرة في الحق َلين السياسي واألكاديمي
 واالنتقال من توصيفها حال َة استعمار في الخمسينيات إلى استدخال مفهوم،الفلسطينية
 وتهدف تحديدً ا. وانتقال استخدامه من الحقل السياسي إلى الحقل األكاديمي،االحتالل
إلى فتح النقاش بشأن غياب التأثير المعرفي األكاديمي المتنامي في الدراسات االستعمارية
 تتوزع الدراسة على ثالثة محاور؛ يستعرض األول.وفواعله التحليلية في الحقل السياسي
 ويحلل الثاني مفهو ًما لم ُيستخدم في.قراءة لعدة مفاهيم نظرية في توصيف البنية االستعمارية
 وهو، ولكن جرى استخدامه لتحليل عنف الجماعات،توصيف السياق االستعماري الدوالني
. ويفحص الثالث أثر استدماج الحقل السياسي في الحقل األكاديمي."مفهوم "العنف الشامل
 الوضعية، التشوه المفاهيمي، المستعمرية، الحقل األكاديمي، العنف الشامل:كلمات مفتاحية
.االستعمارية

Abstract: This article deconstructs the conceptual tools employed by the
Palestinian national movement to diagnose the Palestinian condition. It traces the
transformations of contemporary political and academic discourses, from labeling
the Palestinian condition as "colonialism" in the 1950s and then re–packaging it
as "occupation" in post–Oslo era. Consequently, the article explains the impact of
the absence of academic–epistemic frameworks in the field of colonial studies on
the political field. To achieve this goal, the article is divided into three parts: Part I
reads through theoretical frameworks to qualify colonial structure/ the structure of
colonialism; Part II analyzes the concept of "Total Violence," that has been used to
analyze communal violence but never to analyze colonial state violence; while Part
III examines the impact of merging academia into the political realm.
Keywords: Total Violence, Academia, Coloniality, Conceptual Impotency, Colonial
Context.
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مقدمة
اجتهد كثيرون ،وما زالوا ،في محاولة تأطير مقاربة الحالة االستعمارية الفلسطينية عبر
استدعاء مرجعيات معرفية ذات طابع كوني ،وعقد مقارنات أو نحت مفاهيم جديدة
لتوائم دراسة الحالة االستعمارية .تسعى هذه الدراسة لتقديم قراءة نقدية تعمل على تفكيك البنية
الخطابية لمجموعة من األطر المفاهيمية في الحقلين السياسي واألكاديمي ،عبر عملية تت ّبع تاريخي
لمجموعة من المفاهيم ،والتركيز على السجاالت المفاهيمية التي أنتجها بعض الباحثين الفلسطينيين
وغير الفلسطينيين عن تشخيص الحالة الفلسطينية (التدمير الشامل  ،Sociocideوالمحو السياسي
 ،Politicideوالتطهير المجالي /المكاني  ،Spatiocideواالستعمار االستيطاني ،Settler Colonialism
واألبارتهايد  .)Apartheidوفي هذا اإلطار ،تطرح األسئلة التالية :لماذا لم تؤثّر هذه األطر المفاهيمية
وغيرها في مفردات الحقل السياسي الفلسطيني؟ بل لماذا يستخدم بعض األكاديميين الفلسطينيين
مفردات الحقل السياسي الفلسطيني؟ ولماذا ال تنسحب التحليالت األكاديمية إلى الحقل السياسي
رغم التداخل الوثيق بينهما في السياق الفلسطيني؟
قبل البدء في عرض المحاولة ،تجدر اإلشارة إلى عدة صعوبات واجهتها هذه الدراسة .أوالها ذات
طبيعة معرفية ومنهجية ،تواجه الباحثين عند دراسة الحالة االستعمارية الفلسطينية؛ وذلك بسبب
استمراريتها ،ومن ثم يصعب عليهم العمل على ظواهر قيد التشكل والتبدل .وثانيتها فرادة كل حالة
مستعمرية أشبه
استعمارية وسياقها وشروطها وانعكاساتها؛ ما يجعل دراسة كل حالة استعمارية –
َ
ستعمرية.
الم َ
بحالة المرور بحقل ألغام ،بسبب عناصر الشبه واالختالف بين الظواهر االستعمارية – ُ
وتحول
وثالثتها تغير السياقَين التاريخي واالجتماعي للحاالت االستعمارية التي يجري المقارنة بها،
ّ
التوازنات العالمية وبروز ما يسمى الجماعة الدولية وتشكيل عصبة األمم ثم األمم المتحدة ،وكذلك
حدوث تغيرات أخرى جرت على مستوى العالم واختفاء اإلمبراطوريات بالمعنى القديم.
بالنسبة إلى المفاهيم المستخدمة ،يجتهد البعض في القول إن استخدام تعبير االستعمار باللغة العربية
مرتبط بالمقارنة االسمية أو بمعناها المعجمي  Lexicalأو بالمعنى االشتقاقي  ،Etymologicalفيصير
استعمارا ،فهو ُم ِ
استعمر
ستعمر ،و ُيعنى به
استعمر ،يستعمر،
ر ّدها إلى األفعال َع َمر،
ً
ستعمر ،والمفعول ُم َ
َ
َ
"استعمر
وتعمر ،على سبيل المثال
َ
األرض عمرها ،أي َّ
َ
أمدها بما تحتاج إليه من األيدي العاملة لتصلح ُ
ونظرا إلى هذا التصور الداللي اللغوي اإليجابي للكلمة ،يعمل بعض الباحثين عادة
الصحراء"(((.
َّ
ً
على االستعاضة عنها للتعبير عن النقيض بـ "استدمار" من َد َمر .ولذا ،بناء على هذه المقاربة االسمية/
اللغوية المعجمية ،يرفض البعض استخدام تعبير استعمار ويستعيض عنه بتعبير "احتالل" ،ويستعير
بعض آخر الكلمات الالتينية "كولونيالية" وكولونيالي .وفي رأينا ،هاتان المقاربتان إشكاليتان؛ ألن
اختزال المعنى لمر ّده اللغوي الجذري ُيلغي الدالالت االجتماعية السياسية للكلمة ومعناها المعيش
في المجتمع واستخداماتها التاريخية واالجتماعية .وهذا ينطبق اسم ًيا ودالل ًيا على تعبير "كولونيالي"،
(((

"تعريف ومعنى استعمر" ،معجم المعاني ،شوهد في  ،2021/12/21فيhttps://bit.ly/3552ubw :

تاسارد
امعتسالا ينيطسلفلا قايسلا ليلحتل ةيميهافملا رطألا يف ريكفتلا ةداعإ وحن

أيضا باللغة
ففي بعض اللغات الالتينية ،كاإلنكليزية والفرنسية ،تعني كلمة كولونيالية ،كما معناها ً
العربية" ،تعمير" و"إجازة" و"توطّن" فمعنى "كولوني"  Colonie/ Colonyفي القواميس اإلنكليزية
والفرنسية وغيرها تقابل كلمة "مس َتعمرة" و"مزرعة"  ...إلخ .أما ما نقصده هنا باالستعمار فهو بمعنى
تعرض لها أكثر من  84في
االصطدام مع السكان األصالنيين المرتبط بكل األشكال االستعمارية التي ّ
ٍ
أراض والسيطرة على ممتلكات شعب آخر .وهذا االستخدام
المئة من مساحة الكرة األرضية من غزو
االصطالحي اللغوي الغربي يظهر النزوع نحو االستخدام االصطالحي "الغربي" من دون التمحيص
في جدواه وعقد المقاربات اللغوية /االجتماعية الالزمة.
عمرة)؛
المس َت َ
المس َت َع َمرية (نسبة إلى ُ
تقترح هذه الدراسة تسمية حالة الوقوع تحت االستعمار بالحالة ُ
وذلك ألن التوصيف االستعماري ذو طابع تعميمي ال يميز بين الطرفين في الحالة االستعمارية
بين المس َت ِ
عمرين .وبناء عليه ،تستخدم الدراسة تعبير "االستعمارية" لتوصيف حالة
عمرين والمس َت َ
المس ِ
عمرة األولى
المس َت َ
ستعمرين .وتستخدم تعبير ُ
الم َ
عمرية" لتوصيف حالة ُ
"المس َت َ
تعمرين ،وتعبير ُ
ُ
عمرة الثانية لتوصيف المناطق
والمس َت َ
لوصف المناطق الفلسطينية التي استعمرتها إسرائيل عام ُ ،1948
التي استعمرتها إسرائيل عام 1967؛ وذلك للتأكيد على الطابع االستعماري لهذه األخيرة ،وتسليط الضوء
المستعمرتين .وإلعادة االعتبار لفكرة وقوع المجتمع الفلسطيني
على القواسم المشتركة والفروق بين
َ
برمته وبأجزائه المختلفة تحت مشروع استعماري استيطاني واحد ،مع تباينات وفروق في طرائق إدارة
ّ
ِ
ستعمرتَين وسكانهما ،وفي الوقت ذاته لألخذ في االعتبار أن اآللة االستعمارية أنتجت
للم َ
المستعمر ُ

تعمرين أنفسهم وبطرائق مقاومتهم للمشروع
المس َ
تصورات وممارسات وتمثالت وأوضا ًعا مغايرة لدى ُ
االستعماري أو بـ "تعايشهم" أو بتخيالتهم للخالص منه.

ً
أوال :مفهمة اإلطار االستعماري االستيطاني :مقاربة تحليلية
 .1إسرائيل بوصفها بنية استعمارية

أنتج المشروع االستعماري الصهيوني دولة إسرائيل التي كُتب عنها الكثير من الدراسات واألبحاث،
وجرى تشخيصها بوصفها بنية سياسية واجتماعية واقتصادية استعمارية .وقد درس العديد من الباحثين
الفلسطينيين والعرب إسرائيل وتاريخها وممارساتها السياسية والعسكرية بوصفها ممارسات استعمارية
وشخص إدوارد سعيد المشروع الصهيوني وعالقته باإلمبريالية الغربية
منذ ستينيات القرن الماضي(((.
ّ
;)(2) Elia Zureik, The Palestinians in Israel: A Study in Internal Colonialism (London: Routledge & Kegan Paul, 1979
Edward Said, The Question of Palestine (New York: Times Books, 1979); Abdul–Wahhab Kayyali (ed.), Zionism,
Imperialism, and Racism (London: Croom Helm, 1979); Fayez Sayegh, Zionist Colonialism in Palestine (Beirut: The
Palestine Liberation Organization Research Center, 1965); Ibrahim Abu–Lughod & Baha Abu–Laban (eds.), Settler
Regimes in Africa and the Arab World: The Illusion of Endurance (Wilmette, IL: Medina University Press International,
;)1974

عبد الوهاب المسيري ،اليهودية والصهيونية وإسرائيل :دراسة في انتشار وانحسار الرؤية الصهيونية للواقع (بيروت :المؤسسة العربية
للدراسات والنشر.)1975 ،
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وآثاره في ضحاياه((( ،ووصفه جميل هالل باعتباره االستعمار األخير في غرب آسيا((( ،والحقً ا تناول نور
ظهرا األشكال المختلفة لمحاولة مسح حضور الفلسطينيين
مصالحة النكبة بوصفها سيرورة مستمرةُ ،م ً
مؤسسا لدولة إسرائيل ومحاوالتها لطمس الهوية العربية لفلسطين
فعل
وممارسة التطهير العرقي باعتباره ً
ً
عبر مشروع الغابة واستحضار أشجار استعمارية ومسح آثار القرى والبلدات العربية وسرقة الممتلكات
أيضا في عمل آخر السردية
الخاصة ،واألرشيف والمكتبات لمحاولة تملّك تاريخهم .ويبين مصالحة ً
االستعمارية واالستخدام التوراتي وعالقتها باآلثار(((.
ل اعتبرها رودنسون ظاهرة استعمارية  (((Fait Colonialفي
وفَعل مثلهم بعض الباحثين الغربيين((( .فمث ً
فاتحا باب النقاش على مصراعيه حول هوية هذه الدولة في دراسة شهيرة بعنوان
إشارة إلى شموليتهاً ،
(((
"شعب يهودي أم مشكلة يهودية؟"  .وكذلك كتب الكثير من الباحثين عن مسألة الهوية في إسرائيل،
وساءلت األدبيات عن وجود أمة يهودية أو شعب يهودي وعالقة ذلك بالحسابات األيديولوجية((( .وقد
قابل
ب ّين آمنون راز( ((1أن وجود جماعة وطنية إسرائيلية وثقافة يهودية ،بوصفها بناء اجتماع ًيا سياسيًاٌ ،
للنقاش؛ بمعنى أن ثمة جماعات يهودية خارج إسرائيل ال تقتسم طرائق التفكير والرموز والمرجعيات
أيضا على فكرة
التي تحاول إسرائيل عبرها إظهار وحدة االنتماء الوطني المتجانس ،وينطبق األمر ً
وحدة الشتات اإلسرائيلي.
يعقد جيل دولوز مقاربة تش ّبه الفلسطينيين بهنود أميركا الشمالية ،بقوله" :لم ت ِ
يوما منذ
ُخف إسرائيل ً
أرضا فارغة مخصصة للصهاينة.
بدايتها هدفها األساسي لتفريغ األرض الفلسطينية ،ومحاولة إظهارها ً
إنها ممارسة استعمارية ليس بالمعنى االستعماري األوروبي في القرن العشرين ،أي ليس عبر استغالل
السكان ،ولكن عبر عملية إفراغ ،وتحويل من تبقّ ى منهم إلى ٍ
أياد عاملة رخيصة ملحقة ومهاجرين
متحركين في غيتو .ومنذ البدايات مثّلت عملية شراء األراضي ،المترافقة مع عملية إفرا ٍغ لشاغليها أو
تعقيدا ،بحيث إن عملية التطهير
تطهيرا عرق ًيا .إنه تطهير ،ولكن تبقى اإلبادة الجماعية أشد
طردهم،
ً
ً
(3) Said, pp. 56–114.
(4) Hilal Jamil, "Imperialism and Settler–Colonialism in West Asia: Israel and the Arab Palestinian Struggle," Utafiti,
vol. 1, no. 1 (1976), pp. 51–69.
(5) Nur Masalha, The Palestine Nakba: Decolonising History, Narrating the Subaltern, Reclaiming Memory (London/
New York: Zed Books, 2012), pp. 88–204; Nur Masalha, The Zionist Bible: Biblical Precedent, Colonialism and the
Erasure of Memory (Durham: Acumen, 2013).

((( مثل:

Arie Bober (ed.), The Other Israel: The Radical Case Against Zionism (Garden City, NY: Anchor Books, 1972); Uri
Davis, Israel, Utopia Incorporated: A Study of Class, State, and Corporate Kin Control (London: Zed Press, 1977).
(7) Maxime Rodinson, "Israël, fait colonial?" Les Temps modernes, vol. 22, no. 253 (1967), pp. 17–88.
(8) Maxime Rodinson, Peuple juif ou problème juif? (Paris: François Maspero, 1981).
(9) Shlomo Sand, Comment le peuple juif fut inventé: De la Bible au sionisme (Paris: Fayard, 2008); Anthony D. Smith,
Chosen Peoples: Sacred Sources of National Identity (Oxford: Oxford University Press, 2003).
(10) Amnon Raz–Krakotzkin, Exil et souveraineté: Judaïsme, sionisme et pensée binationale (Paris: La Fabrique,
2007), pp. 20–21.
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مرتبطة باإلفراغ الجغرافي وتحت شعار أنهم ليسوا سوى عرب فليعيشوا مع العرب اآلخرين"( .((1ثم
ينتهي به نصه ليقول إن الفلسطينيين هم "هنود إسرائيل"( .((1وعلى الرغم من أهمية هذه الكتابات،

فإنه جرى تهميشها تدريج ًيا لصالح مقاربات واصطالحات أخرى ترى في المعضلة االستعمارية
عمرية صرا ًعا بين طرفين ،وهذا ما تب ّينه الدراسة بالتفصيل الحقً ا.
المس َت َ
ُ
ً
معرفيا
حقلا
 .2االستعمار االستيطاني بوصفه
ً

عاما
ستعمرية ،نشهد منذ خمسة عشر ً
الم َ
بالنظر إلى األطر التحليلية لتشخيص الوضعية االستعمارية ُ

متصاعدا في مفهمة االستعمار االستيطاني  ،Settler Colonialismواستخدامه لمقارنة حاالت
تزايدا
ً
ً

مشابهة باالستعمار الصهيوني .تشترك دولة االستعمار اإلسرائيلي مع كل من كندا وأستراليا والواليات

دول استعمارية استيطانية ،أي إنها دول لمجتمعات سياسية قامت على
المتحدة األميركية بكونها ً
تهميش أو هدمٍ أو ٍ
ٍ
ٍ
إزالة لهذه المجموعات السكانية .لقد
أراض تعود إلى آخرين ،وعبر عملية
تملّك
تزايد اهتمام الباحثين في العلوم االجتماعية وسوسيولوجيا االستعمار( ((1عالم ًيا ،بحقل الدراسات
االستعمارية االستيطانية وما بعد االستعمارية ،وخاصة في الحقل األكاديمي األنكلوسكسوني.

عمرة الثانية والشتات كتابات جديدة عن االستعمار
المس َت َ
وأنتج العديد من الباحثين الفلسطينيين من ُ

عمرة األولى عن االستعمار االستيطاني ومقاربته في سياق
االستيطاني(ً ،((1
المس َت َ
وأيضا كتب باحثون من ُ
عمرة األولى( .((1تقول صباغ – خوري إن االهتمام بهذا الحقل قد تزايد مع تنامي عقد المقارنات
المس َت َ
ُ

بحاالت استعمارية استيطانية مشابهة ،وخاصة بعد فشل مشروع الدولتين وغياب مشروع جامع
–(11) Gilles Deleuze, Les Indiens de Palestine Paru dans le recueil Deux régimes de fous (Paris: Minuit, 1983), pp. 222
223.
(12) Ibid.
–(13) Julian Go, "The 'New' Sociology of Empire and Colonialism," Sociology Compass, vol. 3, no. 5 (2009), pp. 775
788; Julian Go, "For a Postcolonial Sociology," Theory and Society, vol. 42, no. 1 (2013), pp. 25–55; Patrick Wolfe,
Settler Colonialism and the Transformation of Anthropology: The Politics and Poetics of an Ethnograph Event (London:
Cassell, 1999); Patrick Wolfe, "Settler Colonialism and the Elimination of the Native," Journal of Genocide Research,
vol. 8, no. 4 (2006), pp. 387–409; Lorenzo Veracini, Settler Colonialism: A Theoretical Overview (New York: Palgrave
Macmillan, 2010).
(14) Rashid Khalidi, The Hundred Years’ War on Palestine: A History of Settler Colonialism and Resistance, 1917–2017
"(New York: Metropolitan Books, 2020); Maya Mikdashi, "What is Settler Colonialism? (For Leo Delano Ames Jr.),
American Indian Culture & Research Journal, vol. 37, no. 2 (2013), pp. 23–34.
(15) Ahmed Sa’di, "Colonialism and Surveillance," in: Kirstie Ball, Kevin Haggerty & David Lyon (eds.), Routledge
Handbook of Surveillance Studies (London: Routledge, 2012), pp. 151–158; Magid Shihade, "Settler Colonialism and
;Conflict: The Israeli State and Its Palestinian Subjects," Settler Colonial Studies, vol. 2, no. 1 (2012), pp. 108–123
Nadera Shalhoub–Kevorkian, "Human Suffering in Colonial Contexts: Reflections from Palestine," Settler Colonial
Studies, no. 4, no. 3 (2014), pp. 277–290; Raef Zreik, "When Does a Settler Become a Native? (With Apologies to
;Mamdani)," Constellations, vol. 23, no. 3 (2016), pp. 351–364

الـفـلـسـطـيـنـيــون فــي إســرائـيــل :ق ــراءات فــي الـتــاريــخ والـسـيــاســة والـمـجـتـمــع ،نــديــم روحــانــا وأري ــج صـبــاغ – خــوري (م ـحــرران) (حـيـفــا :مــدى
الكرمل.)2015 ،
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واهتماما من أفراد
متزايدا
للمكونات الفلسطينية المختلفة( .((1وفي رأيها ،سيشهد هذا الحقل تنام ًيا
ً
ً
تحوله إلى مشروع استفكاري جمعي كوني( .((1وفي
الجمعيات العلمية المختلفة في العالم؛ بسبب ّ
ستعمرة
الم َ
دراسة حديثة ،تفكك صباغ – خوري( ((1مقاربات المتخصصين في العلوم االجتماعية في ُ
وتبدل مقارباتهم المفاهيمية وموضعتها في علم اجتماع المعرفة وسوسيولوجيا إنتاج المعرفة
األولى ّ
ويعد التفكير بهذه
ومرجعياتها ومطلقاتها اإلبستيمية عن إسرائيل وإنتاجات الفلسطينيين واإلسرائيليينّ .
عاما ،في المباني المعرفية
ّ
العدة المفاهيمية أحد نتاجات عملية التفكير المستمرة ،منذ خمسة عشر ً
المس َتعمرية .وفيما يلي أهم األطر المفاهيمية التي يسعى المحور
لتشخيص الحالة االستعمارية – ُ
الثاني لعرضها وتقديم مقاربة مفاهيمية جديدة.
ُ .3ع ّدة مفاهيمية لدراسة الحالة االستعمارية الفلسطينية

يقدم العديد من الباحثين مقاربات مفاهيمية مهمة لتشخيص الحالة االستعمارية ،عبر استخدام
ّ
(((1
العديد من المفاهيم ،من أهمها :مفهوم يتركز على منظور ح ّيزي لساري حنفي هو التطهير المكاني
 Spaciocideلتوصيف المشروع االستعماري اإلسرائيلي .ويب ّين حنفي أهميته لفهم عملي َتي التخطيط
والممارسة إلنفاذ المشروع االستعماري ،واعتبارهما عمليات معقدة غير مرتبطة باإلبادة الجماعية،
ولكن بوصفهما مشاريع تقوم على فكرة نقل السكان "الترانسفير" والسيطرة على األرض .في حين
يذهب صالح عبد الجواد( ((2إلى استجالب مفهوم التدمير الشامل  ،Sociocideأي تدمير المجتمع
ومجتمعا .في حين ينظر
الفلسطيني في عملية مستمرة منذ عام  ،1948باعتباره مجموعة سياسية
ً
كيمرلينغ( ((2إلى الممارسات اإلسرائيلية باعتبارها عملية محو سياسي  Politicideلمنع أي وجود
سياسي ووطني وإلغاء حق تقرير المصير لجماعة كاملة .أما إيليا زريق فيوظف مفهمة "االستعمار
ستعمرة الثانية على وجه
الم َ
الداخلي" ،لتوصيف العالقة بين الدولة اإلسرائيلية والفلسطينيين في ُ
الخصوص ،وممارساتها ضدهم( .((2في حين يستخدم كثير من الباحثين األبارتهايد لتوصيف شكل
المنظومة القانونية وتبعاتها السياسية واالقتصادية واالجتماعية على المجتمع الفلسطيني .ويستجلب
الباحثون هذا المفهوم من التجربة الجنوب أفريقية ،ويعني حرف ًيا حالة الفصل المرتبطة بنظام سياسي
(16) Areej Sabbagh–Khoury, "Tracing Settler Colonialism: A Genealogy of a Paradigm in the Sociology of Knowledge
Production in Israel," Politics & Society (2021), p. 15.
(17) Ibid., p. 29.
(18) Ibid., pp. 14–17.
(19) Sari Hanafi & Linda Taber, "Spatio–cide, réfugiés, crise de l’État–nation," Multitudes, vol. 4, no. 18 (2004),
pp. 187–196.
(20) Saleh Abdeljawad, "La politique israélienne envers le peuple palestinien," Inprecor, no. 517 (Mai 2006), accessed
on 10/1/2022, at: https://bit.ly/3JUy4sx
(21) Baruch Kimmerling, Politicide: Les guerres d’Ariel Sharon contre les Palestiniens (Paris: Éditions Agnès Viénot,
2003), p. 10.
(22) Elia Zureik, Israel’s Colonial Project in Palestine: Brutal Pursuit, Routledge Studies on the Arab–Israeli Conflict
(Abingdon: Routledge, 2015).
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ُم ِ
ويعرف إليكيا مبوكولو "األبارتهايد بوصفه سياسة جديدة
مأسس للفصل العرقي ولتراتبيات إثنية.
ّ
تقوم على الفصل الواضح والنهائي بين الجماعات المختلفة الموجودة في جنوب أفريقيا ،مع
الحفاظ على أمن ِ
العرق األبيض والحضارة البيضاء بحسب كلمات دانييل مالن"( .((2ويرى أوري
دافيس ،في خضم السياق االستعماري اإلسرائيلي ،أن "العنصرية ليست األبارتهايد واألبارتهايد ليس
العنصرية ،بل هو نظام سياسي يسمح بإنفاذ العنصرية على نحو قانوني عبر مأسسته برلمان ًيا ،ومن
خالل نظام تصنيف المواطنين درجة أولى ودرجة ثانية"( .((2وفي رأينا ،األبارتهايد هو أحد تعبيرات
الحالة االستعمارية ضمن تمفصالت الحالة االستعمارية وتمظهراتها .فحالة األبارتهايد مرتبطة
بالتكوين السياسي واألخالقي إلسرائيل ،تشابه حالة دولة جنوب أفريقيا .ويحرز المفهوم ومقاربته
اهتماما كون ًيا ،وخاصة للمشتغلين في حقول حقوق اإلنسان والقانون الدولي
القانونية والحقوقية
ً
إطارا تحليل ًيا للحالة الفلسطينية باعتبارها حالة فصل عنصري وتمييزي ،وإمكانية توظيفه
واستخداماته ً
وسيلةً السترداد الحقوق ومحاولةً لردع الدولة االستعمارية.
عاد مفهوم األصالنية إلى الصدارة في الحقل األكاديمي في العلوم االجتماعية ،وخاصة في الدراسات
وضوحا في الواليات
األنكلوسكسونية وبتأثير تيارات مدارس ما بعد االستعمار ،وعلى نحو أكثر
ً
المتحدة األميركية .واألصالني  ،Endogenous/ Endogèneواألصالنيون هم السكان أو األمم التي كان
لها تاريخ متصل قبل االستعمار والغزو االستعماري .واستخدامات المفهوم عبر هذه التسمية متعددة:
فبعضها يعني التعبير عن هوية عابرة لألجيال متناقلة ضد هوية المهيمن والغازي ،ويجري عادة إعادة
ِ
المستعمرون على سكان المستعمرات،
تملّك لهذا االستخدام بعكس التسمية السابقة التي كان يطلقها
والتي كانت تعني السكان األصالنيين مقارنةً بالسكان الذين ينتمون إلى العالم االستعماري ،وقد
تكون مقابل البيض .تستخدم هذه العدة المفاهيمية األصالنية لعقد المقارنات بالحالة االستعمارية
ستعمرية الفلسطينية .ثمة
الم َ
لألصالنيين وسرديتهم في أصقاع األرض المختلفة ،ومقارنتها بالحالة ُ
(((2
العديد من الباحثين يعيدون اليوم قراءة مفهوم األصالنية واستخداماته كما تفعل رنا بركات  .يدخل
مفهوم األصالنية في العدة المفاهيمية لتحليل اإلطار االستعماري االستيطاني في السياق الفلسطيني
ستعمرتين؛ فليس المقصود
الم َ
الهادف إلى محو األصالنيين ،مع ضرورة التنبه إلى آليات االستخدام في ُ
هنا استخدام المقاربة األصالنية بوصفها إعالنًا هويات ًيا لالعتراف الثقافي أو للدفاع عن اإلرث اللغوي
شوه استخدامه لصالح فكرة دفاع األصالني وحقه
أو لحماية الموروث الثقافي ،ألنه بهذا المعنى قد ُي َّ
في العيش في ظل اعترافه بالسلطة االستعمارية والدفاع عن حقوق مدنية وإنسانية وثقافية وهوياتية.
فريدا
وترى يارا هواري وأحمد أمارة أن نموذج األصالنية "يفكك اعتبار المشروع الصهيوني مشرو ًعا ً
ومتمي ًزا لحالة فلسطين ،ويضعه في السياق العالمي للمشاريع االستعمارية االستيطانية األخرى.
(23) Elikia M’Bokolo, "Les pratiques de l’apartheid," in: Marc Ferro (dir.), Le livre noir du colonialisme (Paris: Robert
Laffont, 2003), p. 469.
(24) Uri Davis, Apartheid Israel, Possibilities for the Struggle Within (London/ New York: Zed Books, 2003), p. 88.
(25) Rana Barakat, "Writing/ Righting Palestine Studies: Settler Colonialism, Indigenous Sovereignty and Resisting the
Ghost(s) of History," Settler Colonial Studies, vol. 8, no. 3 (2017), pp. 349–363.
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يتيح هذا للفلسطينيين أن يعززوا عالقات التضامن مع الشعوب األصلية األخرى وأن يدركوا شبكات
االضطهاد المتشابكة"(.((2

ثانيا :استخدام مفهوم جديد لمقاربة الحالة االستعمارية -
ً
ستعمرية بوصفها حالة عنف شامل
الم
َ
ُ

في رأينا ،هذه المقاربات السابقة الذكر تشخص بوضوح االستعمار بوصفه بنية ،وما هذه المفاهيم
إال انعكاساتها وأطر لتحليلها ،ويمكن إضافة مفهوم آخر إليها هو مفهوم "العنف الشامل" .يهتم هذا
المحور بفحص مفهمة "العنف الشامل" بوصفه أداة لتحليل إسرائيل باعتبارها بنية استعمارية ،وكيفية
تحولها إلى صيرورة .أي كيف يصبح االستعمار مكانًا للعنف األقصى والدائم واالعتيادي بوصفه
بنية تحليلية ضمن األطر المفاهيمية لالستعمار االستيطاني في فهم حالة إسرائيل باعتبارها منظومة
استعمارية ،ومدى مال َءمة النموذج لدراسة الحالة االستعمارية الفلسطينية؟ ونستوحي في قراءتنا
لتصورات مقاربة من مدرسة التابع  Subaltern Studiesالتي تعطي أهمية لرؤى األصالنيين أنفسهم
المستعمرين المضطهدين أنفسهم ،والخروج من عباءة القراءات السلطوية المرتبطة
وتقديم صوت
َ
بالهيمنة.
 .1مفهمة العنف الشامل بوصفه أداة تحليلية

إطارا تحليل ًيا .وقد استعمله العديد من
ننطلق في مقاربتنا من مفهوم "العنف الشامل" باعتباره
ً
المؤرخين( ،((2والمقصود به تبا ًعا باللغتين اإلنكليزية والفرنسية  ،Total ViolenceوLa violence
 .totaleثمة مفهوم آخر شبيه به هو "الحرب الشاملة"( ،((2ولكنه يستخدم لتوصيف حاالت تاريخية أخرى
بحسب إجباريات التحقيب التأريخية التي يمكن الدارس عبرها أن يتناول فيها حروب دولة إسرائيل،
إال أنه غير مالئم ألنه يعني دراسة أحداث الحروب نفسها ،في حين أن العنف الشامل هو صيرورة
(((2
أيضا اإلشارة إليه بحسب قراءة
مستمرة تتجاوز عملية التحقيب الزمنية .وبالنظر إلى المفهوم ،يمكن ً
جون فرانسوا كريفيجون لكارل شميت  ،Carl Schmittفبحسب كريفيجون فإنه في حين يقدم شميت
مقاربته لمفهوم السيادة عبر فرض حالة االستثناء التي ،في رأيه في هذه الحالة ،تمثّل طبيعة السلطة،
بمعنى أن ممارسة العنف الشامل ليست مرتبطة بضعف السلطة أو بمشروعيتها ،ولكنها مرتبطة بجوهر
( ((2أحـمــد أمــارة ويــارا هــواري" ،توظيف األصــانـيــة فــي النضال الـتـحـ ّـرري الفلسطيني" ،شبكة السياسات الفلسطينية،2019/8/8 ،
شوهد في  ،2021/8/20فيhttps://bit.ly/34E4ffN :
(27) Jean–Clément Martin, "Révolution française et ‘violence totale’," Inflexions, vol. 31, no. 1 (2016), pp. 73–79.

(28) Jean–Yves Guiomar, L’Invention de la guerre totale (Paris: Le Félin, 2004); Gabriella Gribaudi, Guerra Totale: Tra
bombe alleate e violenze naziste: Napoli e il fronte meridionale, 1940–44 (Torino: Bollati Boringhieri, 2005); David
Bell, The First Total War: Napoleon’s Europe and the Birth of Warfare as We Know it (New York/ Boston: Houghton
Miflin Company, 2010).
(29) Jean–François Kervégan, Que faire de Carl Schmitt? (Paris: Gallimard, 2011); Giorgio Agamben, État d’exception:
Homo Sacer II (Paris: Seuil, 2003).
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الدولة الشاملة نفسها ،يعتبر جان كليمون – مارتن "أن المشاريع االستعمارية المدعمة بالتقدم التقاني
للغرب الذي يؤكد التحوالت [ ]...عبر إشاعة ممارسات عنصرية ،متجاوزين كل االعتبارات الدينية
واألخالقية ،واعتداد األوروبيين بعدالتهم وإبداعاتهم الوطنية قد أدى ذلك إلى تعميم العنف الشامل
على أصقاع األرض ،الذي هو أساس االستعمار"(.((3
يستخدم بعض الباحثين مفهوم "العنف الشامل" لإلشارة إلى عدد الضحايا الرقمية ،كما يحدث عادة
عند تأريخ الحروب في أوروبا الغربية ،أو لمقاربة اإلرهاب( .((3ولكن استخدامنا هنا هو لتشخيص
"العنف الشامل" الذي تمارسه الدولة ،بما فيها ميكانيزمات السيطرة الممهنجة والبنيوية .و ُيعتبر مفهوم
أيضا ،ولكننا
العنف الشامل
مفهوما مركز ًيا لفهم نوعية العنف الذي تمارسه الدولة ،وقد يمارسه األفراد ً
ً
كما أسلفنا نهتم بدراسة العنف الشامل الذي تمارسه إسرائيل بوصفها دولة استعمارية فحسب .وهذا
كالمس بالمقاتلين
النوع من العنف يتجاوز العنف الموجه ضد أفراد أو جماعات معينة في مجتمع ما،
ّ
أو بجماعات محددة؛ في حين أن ما تقوم به دولة االستعمار الصهيوني هو ممارسة استخطاطية
للمس بالمكونات الكلية في المجتمع الفلسطيني في كل الحيوات السياسية واالقتصادية
مقصودة
ّ
واالجتماعية؛ بد ًءا من الممارسات العنيفة القصوى (محاوالت المحو) والقتل والتدمير ،إلى ممارسات
"العنف االعتيادي" ،أي تلك الممارسات المرتبطة بالحياة اليومية والتي يشترك فيها النظام االستعماري
ِ
للمستعمر أن
الصهيوني في ممارستها مع النظم االستعمارية األخرى السابقة ،وهذا العنف يسمح
المستعمر يوم ًيا ،كالشتم والتحقير والسب وطريقة إشغاله للحيز ،واالحتقار وإظهار
ُيظهر فوقيته على
َ
البطش ،وقتل الفلسطيني ألي سبب كان مع اإلبقاء على نظام يسمح بضبط الجنود ،ألن قتل الفلسطيني
ِ
المستعمرين
المستعمرين لضبط
من دون أي رقابة على الجنود يعني فشل فكرة الضبط الالزمة لجيش
َ
وحمايتهم .بعبارة أخرى ،إذا أضحت عملية قتل الجنود للفلسطينيين من دون االضطرار إلى تقديم
األسباب (المبررات الشكلية) ،حتى إن كانت صورية ،فسيؤدي ذلك إلى تحفيز الفلسطينيين على رفع
أيضا باعتبار أن حياة الفلسطيني يمكن أن
المقاومة ضد الجنود على نحو أكبر ،إضافة إلى قتل الجنود ً
تنتهي بسهولة بالغة .إذًا ،تمارس دولة االستعمار الصهيوني عنفها بطريقة ممنهجة ،وبنيوية عنف في
يحوله إلى عنف شامل.
أقصى حاالته ،ما ّ
 .2العنف الشامل في الوضعية االستعمارية

عمرين بـ "الوضعية
ُيسمي جورج بالندييه( ((3الشروط االجتماعية والسياسية واالقتصادية للمس َت َ
االستعمارية" .ويعني جوهر العنف استخدام القوة الفيزيائية بهدف إيقاع خسائر جسمانية /مادية أو
نفسية .وتحمل مسألة العنف نفسها أبعا ًدا مختلفة ومتعددة؛ فيزيائية ورمزية .وثمة مقاربات مفاهيمية
(30) Martin, pp. 73–79.
(31) Isabelle Sommier, "Du ‘terrorisme’ comme violence totale?" Revue internationale des sciences sociales, vol. 4,
no. 174 (2002), pp. 525–533.
(32) Georges Balandier, "La situation coloniale: Approche théorique," Cahiers internationaux de sociologie, vol. 11
(1951), pp. 44–79.
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مختلفة كثيرة تناولت موضوع العنف والالعنف ،فعلى سبيل المثال يرى جورج البيكا( ((3أنه جرى
دائما استخدام ثنائيات لعقد المقاربات القيمية للتفريق بين "العنف الشرعي" و"العنف الالشرعي".
ً
خضم التمثالت السياسية في
قوته من ديمومة "اإلرهاب" في
ّ
وقد استمد هذا التوصيف األخير ّ
الحروب المعاصرة ،ويتساءل البيكا عن شرعية هذه االستخدامات،
وتحديدا لـ "منظومة السالم"
ً
"وجائزة نوبل" ومشاريع "تحضير األخالق" .فبحسبه ،فإن النظام االستعماري المعاصر يجعل
إمكانية ممارسة الالعنف غير قابلة للتحقيق في مثل هذا السياق .وتقدم لنا مقاربات والتر بنيامين(،((3
ومقاربات حديثة كمقاربة جورجيو أغامبين( ((3عن العنف الثوري ،التي فيها أشكال مشروعة
تقدم بأنها عادلة ،وهي تشكّل بالنسبة إلينا
مدخل آخر لفهم العنف
ً
ومفهومة للدفاع عن قضايا َّ
الشامل في الحالة الفلسطينية .ويمكننا أن نختصر المقاربة لدراسة الحالة الفلسطينية عبر استعارة
ثنائيتين من إتيان باليبار( ((3لمقال له بعنوان "بين رؤى لينين وغاندي لتحرير الشعوب المضطهدة".
ويمكننا أن نستخدم هذه االستعارة لتلخيص صيرورة النضال الفلسطيني التي كانت تتأرجح بين
هاتين الثنائيتين؛ حيث كان العنف مرادفًا للعنف الثوري المضاد لالستعمار وشرطًا أساس ًيا للتحرر
من االضطهاد واالستعمار ،ووسيلةً لالستقالل والحرية وحق تقرير المصير ،وفي فترات معينة جرى
استحضار النموذج الغاندي "الالعنفي".
ِ
المستعمر التي تع ّبر عنها
جاء جزء كبير من االستراتيجيات الفلسطينية للمقاومة ،للرد على سردية
الممارس ضد الفلسطينيين ،والتي تستلهمها الدولة االستعمارية اإلسرائيلية من
منظومة العنف الشامل
َ
المدعي للحضارة واحتكارها ،وتهدف إلى توصيف األصالنيين بـ "غير الحضاريين".
النموذج الغربي ّ
(((3
وفي هذه الحالة الفلسطينية ،نستعين بقراءة إيمانويل فاليرشتاين عن محاولة "الغرب" اال ّدعاء أنه
حامل القيم الكونية وفق أربع
تقدم اآلخر /الغير  Alterityالمتحضر في المناطق
محاجات رئيسة عن ّ
ّ
"غير المتحضرة" ،وهي .1 :توحش اآلخرين .2 ،واجب الدفاع ضد الممارسات التي تعيق القيم
الكونية .3 ،الدفاع عن الضعفاء أمام اآلخرين .4 ،ضرورة تسهيل إشاعة األفكار الكونية .تساعدنا
هذه المقاربة على فهم صناعة اآلخر المتوحش في السياق الفلسطيني كما في حاالت استعمارية
يوجه ويبرر بيد من يستخدمه بمنطق
أخرى مشابهة .وألن العنف بطبيعته أدائي ،ومثل كل األدوات َّ
دائما ما يرى الخطاب االستعماري اإلسرائيلي
حنة أرندت( .((3ففي السياق الفلسطيني
المستعمريً ،
َ
الموجه ضد الفلسطينيين يندرج ضمن مقولة "نطلق النار ونبكي"،
أن استخدامه العنف الشامل
ّ
(33) Georges Labica, Théorie de la violence (Paris: Vrin; Napoli: La Citta del Sol, 2008).
(34) Walter Benjamin, "Critique de la violence," in: Rainer Rochlitz (dir.), Walter Benjamin: Critique philosophique de
l’art (Paris: Gallimard, 2000 [1921]), p. 242.
(35) Agamben, p. 90.
(36) Étienne Balibar, "Lénine et Gandhi, Une rencontre manquée?" Alternative Roma, no. 6 (2005).
(37) Immanuel Wallerstein, L’universalisme européen: De la colonisation au droit d’ingérence (Paris: Demopolis,
2008), pp. 15–16.
(38) Hannah Arendt, Du mensonge à la violence: Essai de politique contemporaine, Guy Durand (trad.) (Paris:
Calmann–Lévy, 1972), pp. 150–157.
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والتي نجد إحدى تعبيراتها ،على سبيل المثال وليس الحصر ،في بعض مقوالت رئيسة الحكومة
اإلسرائيلية السابقة ،غولدا مائير ( ،)1974–1969التي كانت تردد "يمكننا أن نغفر للفلسطينيين
أبدا أنهم أجبرونا على قتل أطفالهم"( .((3وقد دفعت هذه
أنهم قتلوا أطفالنا ،ولكننا لن نغفر لهم ً
الصورة النافية إلنسانية الفلسطينيين واحتكار موقع الضحية ،وال تزال تدفع مجموعات كبيرة من
الفلسطينيين إلى االعتقاد بضرورة تجاوزهم هذه السردية .ولذا ،من الممكن النظر إلى ممارسات
الفلسطينيين ورغبتهم في الحضور على الساحة العالمية – ظهور ضد اإلخفاء – هو للرد على
المستعمرين
الالحضور اإلنساني الذي تعمل عليه اآللة الحربية االستعمارية الصهيونية إلشاعته عن
َ
الفلسطينيين ،ومحاولة من الفلسطينيين إلعادة حضورهم بوصفهم مضط َهدين ومدافعين عن قضية
الم ِ
ستعمر بسردية أخرى ،وهذا يعني
عادلة.
ودائما ما كان الفلسطينيون مجبرين على الرد على سردية ُ
ً
ِ
المستعمر على الوقوع في فخ الرد على سردية
إجبار
ستعمرة
َ
الم َ
المستعمر ،ما يعني استمرارية الذات ُ
سرد ًيا .بقول آخر ،فإن الفلسطينيين ال يرون العنف باعتباره ممارسة اختيارية بقدر ما هي إجبارية؛
بمعنى أن العنف األساسي مرتبط بحياتهم ،نتيجةً للعنف االستعماري الشامل المتمثل باستعمار
األرض وفرض أشكال عنف مستمرة ومتعددة األوجه .وعالوة على ذلك ،في كثير من األحيان ،وجد
الفلسطينيون أنفسهم أمام صعوبة أخرى؛ وهي أنه يجري التعامل مع العنف اإلسرائيلي بوصفه عنفً ا
منتجا من – دولة – مؤسسة محتكرة للعنف الشرعي بمنطق ماكس فيبر؛ األمر
دوالن ًيا ،أي باعتباره
ً
الذي يجعل مقارباتها وسياساتها ُمتفهمة من الجماعة الدولية التي تنسجم ضمن ًيا مع منطق الدولة
وممارساتها .وهذا يعني أنه يجري تق ّبل سرديات المؤسسات الدوالتية اإلسرائيلية ،وال ُيرى فيها
عنفً ا استعمار ًيا منظ ًّما ،و ُيكتفى بتسجيل بعض االنتقادات على بعض الممارسات اإلسرائيلية هنا أو
هناك ،بعكس ما يحدث مع الممارسات الفلسطينية العنيفة – سواء نفّ ذها أفراد أو جماعات – التي
ُينظر إليها باعتبارها عنفً ا غير مقبول.
ستعمر ًيا مجتمع ًيا متعدد األشكال ،ويعيد
ويولّد هذا العنف االستعماري الشامل بدوره عنفً ا ُم َ
(((4
إنتاجه بعض الفلسطينيين في حياتهم اليومية ،كما تظهر ذلك سيلفيا منصور  ،ونادرة شلهوب –
كورفيكيان( .((4وال يعني هذا أن كل أنواع العنف بالضرورة مرتبطة بالعنف االستعماري؛ فثمة
محفزات بنيوية أخرى جنوسية واجتماعية واقتصادية تؤدي إلى حدوث العنف في المجتمع
الفلسطيني .تمارس دولة االستعمار "العنف االستعماري الشامل" القائم على استعمار األرض،
وما يتبعها من ممارسة العنف بوصفه أداة للسيطرة وتحقيق الهيمنة التي تعمل على إخضاع
المستعمرين وإبقائهم في حالة خضوع كاملة له ولنظامه وأنظمته التراتبية العرقية( ،((4وكذلك
َ
(39) Israel Shanker & Shanker Mary (eds.), As Good as Golda: The Warmth and Wisdom of Israel’s Prime Minister
(New York: McCall, 1970).
(40) Sylvie Mansour, "La génération de l’Intifada," Cultures & Conflits, vol. 2, no. 18 (1995), pp. 63–76.
–(41) Nadera Shalhoub–Kevorkian, Militarization and Violence against Women in Conflict Zones: A Palestinian Case
study (Cambridge: Cambridge University Press, 2009).
(42) Abaher El–Sakka, "Representations of Violence and Non–violence in Palestinian Society," in: Chandra Sudhir
(ed.), Violence–Nonviolence across Time: History, Religion and Cultures (London: Routledge, 2018), pp. 204–221.

49

50

العدد  - 39المجلد Issue 39 - Volume 10 / 10
شتاء   Winter 2022

أيضا .وعالوة على نفي
التحكم في مواردهم الفيزيائية (األرض والمياه والطاقة) ،وفي السكان ً
عالقة الفلسطيني بأرضه ،ونفيها لوجود شعب فلسطيني؛ وهذا استمرار لما مارسته دولة االستعمار
منذ بداية المشروع الصهيوني – أي قبل خلقها – من قتل وطرد وتهجير للسكان بما يعادل 850
ألف فلسطيني وهدم  518قرية( ،((4وتطبيقها لسياسة العقاب الجماعي وسياسات االعتقال؛
فبحسب الصليب األحمر الدولي ،اع ُتقل ما يزيد على  90000ألف فلسطيني منذ عام ،1967
تعرض لالعتقال( .((4ويترافق هذا مع سياسة ممنهجة
بمعنى أن كل واحد من أربعة فلسطينيين قد ّ
تجعل حياة الفلسطيني عبارة عن طقوس إهانة دائمة في حياتهم اليومية( ،((4إضافة إلى ممارستها
سياسة التطهير العرقي والمكاني وارتكاب المجازر ،واستخدامها قوة العمل واحتالله ،وإدارة
السكان لصالحها( .((4سوسيولوج ًيا ،تُنفَّ ذ عالقة الهيمنة هذه عبر هيمنة مجموعة اجتماعية تمارس
تعميما الستخدام السلطة بما يعمل على تعميق
تأثيرا حتم ًيا في شريحة أو طبقة أو أمة ،ويشمل
ً
ً
(((4
ِ
المهيمن
الالمساواة البنيوية بين
والمهيمن عليه .
َ
َيعتبر فرانز فانون – وهو باعث الدراسات والتحليل عن العنف في سياق استعماري – أن شكل العالقة
أساسا بالعنصرية التي تقسم المجتمع االستعماري قسمين متجانسين،
االستعمارية –
َ
المستعمرية مرتبط ً
وهي عالقة بين  Indigèneاألصالني و Hommesاإلنسان ،تفضي إلى عالقة حتمية للصدام والمقاومة
بالقوة( ،((4باعتبارها عالقة ذات طابع جماعاتي .وبناء عليه ،تصبح العالقة االستعمارية – المستع َمرية
ِ
للمستعمر
ذات طابع مشرعن بفكرة الدونية األخالقية للجماعة األهلية "المتوحشون" ،وفوقية أخالقية
"المتحضر" .وتبرر هذه العنصرية االستعمارية عالقات الهيمنة والتبعية االقتصادية والسياسية والثقافية
المستعمر ،على نحو يجعل األخير خارج تاريخه
التي يفرضها المجتمع االستعماري على المجتمع
َ
الم ِ
ستعمر هو الذي يصنع التاريخ ويسرده ويكتبه( .((4ومفهومية العنف ،بحسب فانون ،بنية
ويضحي ُ
الم ِ
ستعمر ،عبر استرداد
أساسية في الحالة االستعمارية ،ويضحي معها عنف
المستعمر ر ًدا على عنف ُ
َ
الذات من خالل مقاومته هذا العنف واستخدام الفعل باعتباره ضد – استعماري .يظهر ألبير ميمي في
المستعمر التونسي أن العالقة التي كانت تحكم الطرفين هي عالقة
المستعمر عن
كتابه الشهير صورة
َ
َ
(43) Salman Abu Sitta, The Palestinian Nakba, 1948: The Register of Depopulated Localities in Palestine (London:
Palestinian Return Centre, 2000).

(ً ((4
نقل عن هيئة شؤون األســرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية ،ينظر :عبير العدوى" ،شــؤون األســرى :إسرائيل
اعتقلت مليون فلسطيني منذ  ،"1967مبتدا ،2021/6/5 ،شوهد في  ،2021/11/4فيhttps://bit.ly/3Gg6OCq :

(45) Abaher El–Sakka & Mehl Sandra, "La cérémonie de l’humiliation, le monde diplomatique," Le monde diplomatique,
25/9/2015, accessed on 1/10/2021, at: https://bit.ly/3ffsOkZ
(46) Neve Gordon, "From Colonisation to Separation: Exploring the Structure of Israel’s Occupation," in: Adi Ophir,
Michal Givoni & Sari Hanafi (eds.), The Power of Inclusive Exclusion: Anatomy of Israeli Rule in the Occupied
Palestinian Territories (New York: Zone Books, 2009), pp. 239–267.
(47) "Domination," in: André Akoun & Pierre Ansart (dir.), Dictionnaire de sociologie, Collection Le Robert (Paris:
Seuil, 1999).
(48) Frantz Fanon, Les damnés de la terre (Paris: Gallimard, 1991), p. 84.
(49) Ibid., p. 82.
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الم ِ
للمستعمر ،وتُعرف بطريقة نمطية استعالئية ت َنزع إنسانية
ستعمر حام ًيا
َ
محددة مسبقً ا ،يكون فيها ُ
المستعمر خارج التاريخ ومجتمعه،
المستعمر بوصفه فر ًدا من جماعة ال وجود فيها للفرد ،وتموضع
َ
َ
ِ
المستعمر نفسه .ويضحي الحل الوحيد للخروج من
خاضعا لسردية
فال ُيكتب تاريخه بل يصبح
ً
مستعمر ،ويصبح آخر عبر التمرد والثورة( .((5وفي دراسة معمقة
عمرية أن يكون غير
َ
المس َت َ
الوضعية ُ
ألوليفييه لوكور غرانميزون عن تاريخ االستعمار الفرنسي في الجزائر ،من خالل تتبعه تفاصيل العنف
دائما واعتياد ًيا تجاه
االستعماري من تعذيب ونهب وتدمير ،تفضي إلى عالقة استعمارية تُنتج عنفً ا ً
ذوات دونية(.((5
ويتصاحب هذا العنف بحالة االستثناء الذي يستخدمه العديد من األكاديميين مثل أغامبين ،حيث
تقوم الدولة على منظومة إجراءات طارئة ومؤقتة ومن ثم تضحي دائمة ،وترتكز حالة االستثناء هذه
(((5
على القانون وليس خارجه ،أي يصبح القانون يصنع الالقانون( .((5ويشكل مفهوم العنف الرمزي
ِ
المستعمر باستبطان
قراءة مهمة لفهم بعض أشكال التشابه في الحاالت االستعمارية التي يقوم بها
ميكانيزمات الهيمنة واستدخالها في االعتيادي االستعماري ،بوصفها بنى اعتيادية تظهر على أنها
طبيعية في السياق االجتماعي ،كما يقول بورديو .ومع ذلك ،هذا الفهم له حدوده ،ألن االستبطان
أيضا
أيضا؛ ذلك أن
المستعمر يعمل على مقاومة هذه الميكانيزمات االستبطانية التي هي ً
له حدوده ً
َ
ستعمرية.
الم َ
مشتركة في السياقات االستعمارية – ُ
الم ِ
ستعمر أنه حتى في
وتُظهر لنا بعض الدراسات التي تؤرخ للعنف االستعماري في مجتمع ُ
ممارسات الرياضة المقاتلة فيه قد تجد هذه التمثالت تعبيراتها في تصورات كوزمولوجية "كونية"
عن فكرة الحرب الشاملة والرعب(((5؛ األمر الذي يجعل الفرد ،في رأينا ،في بعض التجمعات
في المجتمع االستعماري يتقوقع على ممارسات دفاعية جسدية ،أي لحوكمة حجم العنف على
ِ
المستعمرين بمنزلة "مجتمع
مستوى جسده ،وتضحي معه دولة االستعمار اإلسرائيلي بالنسبة إلى
األمن" بمنطق ميشيل فوكو( ،((5أي عبر القبول والسماح بمجموعة من السلوكيات المتعددة التي
يقع بعضها على حدود اإلجرام ،من أجل التخلص من كل ما يصنف على أنه خطير .والخطير هنا
ستعمرة األولى ،واآلخر الذي
الم َ
الفلسطيني صاحب األرض ،األصالني الذي جرى تهميشه في ُ
المستعمرة األولى خالل
تمارس عليه اآللة العسكرية اإلسرائيلية ما مارسته سابقً ا على فلسطين ِّيي
َ
فترة الحكم العسكري.
(50) Albert Memmi, Portrait du colonisé (Paris: Payot, 1973), pp. 115–124.
(51) Olivier Le Cour Grandmaison, Coloniser, exterminer, sur la guerre et l’état colonial (Paris: Fayard, 2005).
(52) Agamben.
(53) Pierre Bourdieu, Langage et pouvoir symbolique (Paris: Seuil, 2001).
(54) Einat Bar–On Cohen, "Globalization of the War on Violence: Israeli Close–combat, Krav Maga and Sudden
Alterations in Intensity,"Social Anthropology, vol. 18, no. 3 (2010), p. 269.
(55) Michel Foucault, Dits et écrits (1954–1988), tome II: 1970–1975, Daniel Defert, François Ewald & Jacques
Lagrange (dir.) (Paris: Gallimard, 1978), p. 386.
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وكذلك فرض الجنسية اإلسرائيلية التي ينظر إليها بـ "إيجابية"؛ فعلى سبيل المثال يرى بعض المثقفين
الغربيين المدافعين عن إسرائيل( ((5فيها ممارسات دوالتية منصفة وتنفي عن إسرائيل صفة دولة
علما أن إسرائيل فرضت
استعمارية ،وتنفي ً
أيضا وقوع الفلسطينيين تحت الشرط االستعماريً ،
"الجنسية اإلسرائيلية" على الفلسطينيين الذين بقوا في فلسطين بعد تهجير أغلبية السكان وطردهم في
عام  .1948ويقول عنها روحانا وصباغ – خوري "إنها جاءت استجابة للمطالب الدولية لقبول خطة
الجمعية العامة لألمم المتحدة في تقسيم فلسطين ،ولم تعترض المجموعات الصهيونية المختلفة على
منح المواطنة للفلسطينيين ،ألن هؤالء كانوا جماعة صغيرة غير منظمة وال يمثلون في رأي اإلسرائيليين
تهديدا ديموغراف ًيا لهيمنة األغلبية"(.((5
ً

ً
ثالثا :فينومينولوجيا التشوه المفاهيمي
يعرض هذا المحور فينومينولوجيا التشوه المفاهيمي لمحاولة فهم تأثيره في الحقلين السياسي
واألكاديمي ،ويعرض نماذج من تجليات هذا ال َتشوه المستع َمري وتشخيص اللّبس في فهم الشروط
االستعمارية.
 .1هيمنة مفردات الحقل السياسي على الحقل األكاديمي

تظهر هيمنة الخطاب السياسي الفلسطيني ومفرداته على الخطاب األكاديمي السائد وفواعله ،عبر
فئات سائدة مسودة في مجال السلطة والنفوذ داخل المجتمع الفلسطيني .ويقوم التعارض والتمايز
واالختالف داخل الحقل األكاديمي بحكم طبيعته ،ويالحظ ذلك من استعدادات الفاعلين ،أي
من خالل الهابيتوس  Habitusتط ّبع ثقافي ومواقفهم المعرفية التي تعيد إنتاج كل أشكال الخطاب
( ((5ينظر بيان صدر عن مجموعة من الكتاب والمثقفين واألكاديميين المدافعين عن إسرائيل في فرنسا ،في:
;"Israël, éternel exutoire des passions primaires," Le Monde, 3/9/2021, accessed on 10/1/2022, at: https://bit.ly/3teAHQ3

وكذلك بيان آخر أصدره باحثون فرنسيون وآخرون ناطقون بالفرنسية ر ًدا عليه اعتما ًدا على مجموعة من المحاجات التي تؤكد على
الطابع االستعماري وفاعلية مفهو َمي األبارتهايد والتمييز ،في:
"Le terme ‘apartheid’ permet de penser dans la durée l’asymétrie des relations israélo–palestiniennes," Le Monde,
28/9/2021, accessed on 10/1/2022, at: https://bit.ly/3HOWG47

مقتطفات من البيان األخير" :إن البيان السابق هو مقاربة تبسيطية ،ومخادعة وخطيرة ،ومغايرة للواقع ،ويعتبر محاولة لتجريم الباحثين
والمثقفين .ويرى الموقعون أن استخدام مقاربات 'كصراع مركب ومعقد' ينفي وضوح المقاربة التي ُينظر بها إلى إسرائيل ،وبمنزلة
ٍ
ٍ
وضرب من االستخفاف بالقانون
محاولة بائسة الستخدام ذرائع مثل معاداة السامية ومعاداة اليهود للتأثير في الرأي العام الفرنسي،
الدولي الكامل الضامن لحق العودة لالجئين والمنفيين بالعودة إلى أراضيهم ،والذي يؤكد أن الممارسات في إسرائيل نفسها وفي
تعبيرا
المناطق المحتلة عام  1967هي ممارسات تمييزية [ ]...كذلك يرى الموقعون أن البيان هو تزييف للحالة وتقديمها بوصفها
ً
عــن صــراع جـمــاعــاتــي داخــل فــرنـســا ،ومـحــاولــة لتقديم رؤيــة مـتـســاويــة فــي الـصــراع ولـطــرفـيــه .كــذلــك يــذكّ ــر الـبـيــان بــالـمـمــارســات التمييزية
المعتمدة على التمييز العرقي واإلثني ،وعمليات تهميش حقوق الفلسطينيين اإلنسانية والوطنية واستمرار الممارسات االستعمارية
واالستيطانية ،وينتهي البيان برفض كل هذه المحاوالت لمنع المواقف المناهضة للسياسات االستعمارية في الحيز الفرنسي العام
والرأي العام وفي البحث حول فلسطين فيها".

(57) Nadim N. Rouhana & Areej Sabbagh–Khoury, "Settler–colonial Citizenship: Conceptualizing the Relationship
between Israel and its Palestinian Citizens," Settler Colonial Studies, vol. 5, no. 3 (2015), p. 206.
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مالئما لبنى
تبعا لقواعد اشتغال هذا الحقل  Champsمن فاعلين اكتسبوا هابيتوس (تط ّب ًعا ثقاف ًيا)
ً
ً
الحقل وتاريخ تشكله في السياق الفلسطيني وعبر االنتماء إليه واحتالل مواقع فيهَ .جرت ،إذًا،
عملية تمثّل لبنية الحقل وقواعد اشتغاله ورِهانات تنافساته؛ ما دفع مجموعة من األكاديميين
الفلسطينيين إلى تب ّني قواعد اللعبة في الحقل ،واستثمار طاقاتهم المحاججية ،ثم ًنا للدخول في
هذا الحقل.
لقد كان الحقل األكاديمي الفلسطيني امتدا ًدا للحقل السياسي ،وفي حاالت كثيرة كان الحقل
األكاديمي يقود الحقل السياسي .وقد رفد األكاديميون العديد من األحزاب السياسية باإلطارات
الحزبية وبالمنظرين والمؤدلجين ،وكذلك بالمسؤولين والمفاوضين والوزراء ومستشارين للرئيس
كبيرا من األكاديميين نَما في سياق بروز الحركة الوطنية الفلسطينية
ولرئيس الوزراء؛ وذلك ألن عد ًدا ً
وبتأثير ثقافتها وخطاباتها أو انتمى إليها أو اقترب من أحزاب الحركة الوطنية ،فغدا تعبير "احتالل" هو
التعبير عن الحالة المعيشة من دون التفكير في مدى صحة المقولة واختزال للشروط المعيشة بهذا
الشق من البنية االستعمارية.
نرتكز فيما يلي على المقاربة االنعكاسية – االستفكارية لبورديو وأثرها في المهنة األكاديمية وفي العين
يشخصها بورديو بأنه بسبب االلتزام
السوسيولوجية ،بوصفهما من مداخل فهم هذه التشوهات ،حيث ّ
(((5
في الحقل العلمي واألكاديمي ،تُخلق تشوهات تواجه الباحثين في مجال أبحاثهم  ،وخاصة بالنسبة
إلى قضيتين أساسيتين :األولى عبر التأثر ببردايم المقاربات الوضعية التي تبرر لهم مواقفهم واعتقاداتهم
وتضليلها إياهم ،ما يؤدي إلى عدم التفكير في تاريخانية ممارساتهم لصالح االنحياز التخصصي ،في
حين أن مثل هذه المقاربة الذاتوية تجعلهم يؤثرون شخص ًيا ومهن ًيا في أبحاثهم( .((5ويتجلى هذا في
انعكاسا لعالقات السلطة والهيمنة والعنف
التفحص والتحكم في ميدان البحث نفسه ومجاالته ،وذلك
ً
الرمزي .فبحسب بورديو ،فإن الحقل العلمي هو مكان للنضال من أجل تجميع الرساميل العلمية،
كنضال الفاعلين المختلفين الساعين لفرض سلطتهم وإنتاجهم العلمي ضمن منطق صراعات الحقل
نفسه ومشروعيته( .((6وبالنظر إلى المنتجين وأماكن اإلنتاج واألشكال التعبيرية ،يمكننا رؤية ذلك
بوصفه
شكل من أشكال إنتاج األيديولوجيا المهيمنة( .((6وفي رأينا ،جزء من هذه المقاربات لبعض
ً
(((6
األكاديميين الفلسطينيين أشبه بعملية استدخال لعقيدة دوكسا ( Doxaعقيدة أو رأي سائد) في
الحقل األكاديمي ،أي إنه في السياق األكاديمي الفلسطيني السائد تقوم مجموعات من األكاديميين
بإعادة إنتاج عقيدة "المفهمة الدوالتية" وتعيد بناءها باستمرار والحفاظ عليها معرف ًيا للحفاظ على
(58) Pierre Bourdieu, La misère du monde: Essais (Paris: Points, 2015 [1993]), p. 1391.
(59) Ibid., p. 1392.
;(60) Pierre Bourdieu, "Le champ scientifique," Actes de la recherche en sciences sociales, vol. 2, no. 2–3 (1976), p. 91

ينظر ً
أيضا.Pierre Bourdieu, Homo Academicus (Paris: Minuit, 1984) :

(61) Pierre Bourdieu & Luc Boltanski, "La production de l’idéologie dominante," Actes de la recherche en sciences
sociales, vol. 2, no. 2–3 (1976), pp. 4–73.
(62) Pierre Bourdieu, La distinction: Critique sociale du jugement (Paris: Minuit, 1979).
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مواقعها في الحقل .وتدخل هذه المجموعات البحثية التقليدية في تنافس مع مجموعات بحثية جديدة
دخلت إلى الحقل األكاديمي من أجل إعادة تحديد المواقع والمكانات في الحقل وإعادة صياغة
األطر التحليلية التي تحاول إنتاج عقيدة جديدة ( Doxie Hétéroبديلة وممانعة) تعمل على استدخال
مفهمة االستعمار لتحليل الوضعية الفلسطينية.
وتتضح لنا حالة التشوه المعرفي عبر التباس تشخيص الحالة المعيشة للوضعية االستعمارية،
واقعا
وأثر ذلك في إشاعة المفاهيم الجديدة التي تعمل على تشويه الواقع االستعماري باعتباره ً
واقعا استعمار ًيا استيطان ًيا إحالل ًيا .وفي رأينا ،هذه المقاربة هي بمنزلة تواطؤ
احتالل ًيا وليس
ً
معرفي من بعض األكاديميين والسياسيين إلنفاذ مفردات "الخطاب الوطني الجديد" والتعامل مع
"حل الدولتين" وحصر الواقع في أحد تعبيراته المرتبطة باالحتالل الذي هو أحد جوانب الحالة
االستعمارية وتمظهراتها وأحد تجلياتها ،وليس جوهر بنيتها .ويجري ذلك عبر التركيز على حالة
المستعمر في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس .وينعكس هذا على عملية
المجتمع الفلسطيني
َ
البحث نفسها التي تنطلق من المقاربات االنقسامية وتُفضي إلى ممارسات إثنوغرافية مج ّزأة.
وعلى الرغم من وجود العديد من الثيمات البحثية التي أنتجها الواقع االستعماري ،مثل ظواهر
مرتبطة باالزدواج الوجداني  Ambivalenceبمنطق هومي بابا  Homi K. Bhabhaواالستحواذ
 Appropriationواالنتحال أو التحريف  ،Catachresisفإنها ال تُدرس إال جزئ ًيا من جانب
الفاعلين الجدد في حقل الدراسات االستعمارية عن فلسطين ،وال تؤثّر في تمثيالت المجتمع
المستعمر في األعمال البحثية لألكاديميا السائدة.
َ
أضف إلى ذلك أن بعض الباحثين في العلوم االجتماعية تواجههم صعوبات موضوعية ،مثل دفعهم
الثمن حين توصيفهم للحالة التي يعيشونها حالةً استعمارية ،ويضحون فيها تحت سلطة رقابة المانع/
يوصف حالتهم بحالة "صراع" طرف ضد آخر ،فيستحضر
المانح ،الذي قد يطلب منهم تب ّني خطاب ّ
عوضا عن توصيفه حالةً استعمارية –
بعضهم مسوغات إثنية وعرقية وثقافوية لمقاربة هذا "الصراع"
ً
ِ
المستعمر والمس َتعمر تحت "توهم الموضوعية" في المقاربات
مستعمرية .ويعمل بعضهم على مساواة
َ
البحثية .وإن قمنا بعقد قراءتين للخطاب األكاديمي المعاصر :قراءة داخلية ،أي بفحص أثر المقاربات
المنهجية واألطر المرجعية المستخدمة إلجراء البحوث ،فسنجد طغيان مقاربات الصراع والقانون
الدولي وسياسات التوازن وموازين القوى والخطابات القانونية والقراءات التقنية للظواهر المدروسة؛
وقراءة خارجية ،أي بفهم أثر السياق المهيمن في بنية الخطاب وتعبيراته الرمزية ،سنصل إلى نتيجة
حضورا مكثفً ا لبنية لغوية رمزية وممارسة أكاديمية شائعة.
مفادها أن ثمة
ً
وبالنظر إلى الثيمات المدروسة ،سنجد عبر التت ّبع التاريخي صعود ثيمات واستبعاد أخرى بسبب
وتبدل الفاعلين في الحقل
تبعا للسياق ّ
طغيان "اللحظي المعرفي"؛ أي سيادة االهتمامات البحثية ً
األكاديمي .ففي السبعينيات ،طغت المقاربات المرتبطة بالبردايم الماركسي للتبعية ،والطبقات
االجتماعية ،والمجتمع الفالحي والحداثة واالكتفاء الذاتي ،والتغيرات السوسيو – اقتصادية .ثم
في الثمانينيات ،كان البردايم الهوياتي وعالقته بالثقافة واإلرث الثقافي واألرض والتقاليد الشفوية

تاسارد
امعتسالا ينيطسلفلا قايسلا ليلحتل ةيميهافملا رطألا يف ريكفتلا ةداعإ وحن

والسير الذاتية محور اهتمام ثيمي مهم .وفي التسعينيات ،طرأت تغيرات مهمة على العلوم
االجتماعية ،وخاصة بعد اتفاق أوسلو ،وهي مرتبطة بمنطق "أوسلو" كالتمويل وإصالح المنظومة
السياسية اإلدارية والمأسسة والتمكين والحوكمة والشفافية واالنتخابات ،وتأطير وتدريب الكوادر
المحتملين وتعاظم الثيمات التدريبية وورشات العمل من أجل تطوير المهارات وحقوق المرأة
والتنمية الريفية والتفاوض الدولي وقضايا تخص االقتصاد الفلسطيني المقبل وجاهزيته وبناء
مالئما لدولة .ثم تبعته قضايا العالقات الدولية
المؤسسات والسالم ،ليصبح المجال البحثي
ً
وحقوق اإلنسان والمواطنة والدبلوماسية الدولية و"الدبلوماسية العامة" ،وقضايا أخرى لها عالقة
بمشروع "الدولة المشتهى المبتور".
والمتتبع لهذه االنعكاسات الثيمية سيجد تمظهرات العقيدة الجديدة في المؤتمرات والورشات
والدراسات وثيمات مراكز األبحاث المحلية التي تبث وتفكر في حل الدولتين ليس بوصفه ثيمة بحثية،
ولكن من أشكال تفكرية للعمل على حمايتها وتطبيقها باعتبارها الثيمات البحثية المقبولة .ويحدث في
كثير من األبحاث ممارسة المنع والتهميش لكل المقاربات التي تشخص الحالة الفلسطينية بوصفها حالة
استعمارية بذرائع الموضوعية والحياد القيمي /األكسيولوجي Axiological Neutrality/ Neutralité
 Axiologique/ Wertfreiheitبمنطق فيبر( ((6الذي طرحه في كتابه الشهير العالم والسياسي ،الذي دافع
فيه عن ضرورة إيجاد مسافة بين الباحث وتصوراته وأحكامه القيمية وبحثه األكاديمي من أجل إنتاج
عمل بحثي مجرد من األحكام القيمية.
يشكك كثير من المفكرين في هذه المقاربة الفيبرية ويرفضونها ،مثل بورديو( ((6الذي يبين في العديد
من أعماله أنها فكرة مفاهيمية رخوة .واألسئلة المعرفية المشروعة هنا :هل يمكن العلوم االجتماعية
أن تكتفي بدور التوصيف لألشياء ،من دون اتخاذ مواقف تجاه الصراعات األخالقية والسياسية التي
تقسم المجتمعات؟ ولماذا يجري توصيف ظواهر كلية كاالستعمار وأثرها في المجتمع واختزالها عبر
خلل منهج ًيا؛ ألن الظاهرة تشكّلها مجموعة من العناصر،
التركيز على جانب واحد منها؟ وهذا يعتبر ً
فيصار إلى دراسة جانب منها فحسب (االحتالل) .ليس المقصود هنا تسجيل مالحظات ضد الموقف
السياسي لبعض األكاديميين وقبولهم بحل الدولتين أو معارضته ،ولكن فتح تساؤالت مشروعة عن
تشويههم واختزالهم للواقع المعيش عبر عدم البحث في هذه القضايا .يفرض هذا السجال المعرفي
والمنهجي تساؤالت عديدة عن نوعية العلوم االجتماعية التي ينتجها أكاديميون فلسطينيون يعيشون
الشرط االستعماري ،ومساءلة أدواتهم و ُعددهم المفاهيمية .ويمكننا القول إن استدماجهم هذه
التصورات يقودنا إلى استنتاج مفاده أن عملية رقابة ذاتية يمارسها بعض األكاديميين تجاه الثيمات التي
ال تتناسب مع الخطاب السائد ويجري تهميشها ،ويستدخل عبرها بعض األكاديميين باعتبارهم فواعل
(63) Max Weber, Le savant et le politique, Julien Freund (trad.) (Paris: Plon, 1959).
(64) Pierre Bourdieu, "Pour un savoir engagé," in: Interventions (1961–2001): Sciences sociales et action politique
(Marseille: Agone; Montréal: Comeau & Nadeau, 2002).
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وأدوات "للسلطة المعرفية" بمعنى فوكو( .((6بالتأكيد ،تنامى الحقل البحثي في االستعمار االستيطاني
منعزل عن الحقل السياسي وفواعله الرسميين
حقل
في فلسطين ،ولكنه حتى اللحظة الراهنة ما زال
ً
ً
وحتى غير الرسميين.
وأكاديميا
وسياسيا
مجتمعيا
 .2تواطؤ معرفي :الوله بالدولة
ً
ً
ً

استكمال للتساؤالت والسجاالت حول غياب مفهوم االستعمار وتغييبه في الخطاب الفلسطيني
ً
المعاصر ،علينا التساؤل :متى بدأ "االنزياح في المعنى"؟ وما أثره في الفعل والتمثالت؟ وما مبررات
هذه االنزياحات؟ هل هذا مرتبط باالنخراط في المشاريع السياسية لحركة تحرر وطني رأت نفسها
"شكل دوالن ًيا" دون دولة مستبطنة لخطاب قانوني له عالقة بجماعة دولية متخيلة مهيمنة؟ وأهذا
ً
الخطاب رسمي أم أهلي؟
يمكننا استعارة تعبير "الظاهرة الكلية" بمنطق مارسيل موس( ((6لتوصيف الوضعية االستعمارية التي
يعيشها المجتمع الفلسطيني بوصفها ظاهرة كلية .ويرى موس أن الظاهرة االجتماعية الكلية هي "نشاط
ذو ردود أفعال داخل المجتمع تؤثر في المجاالت االقتصادية والقانونية والسياسية والدينية" ،حيث
تحبك الخيوط المختلفة للحياة االجتماعية والنفسية من خالل ما يسميه "الظواهر االجتماعية الكلية"،
تماما أو خاضعة للتقدير
التي لها تبعات قانونية واقتصادية ودينية وجمالية  ...إلخ؛ وقد تكون إلزامية ً
أيضا أفكار القيمة والمنفعة والفائدة والرفاهية والثروة واالكتساب والتراكم
أو االستهجان .وقد تتضمن ً
مجتمعا يعيش
واالستهالك .بهذا المعنى الذي يقدمه موس ،يمكننا رؤية المجتمع الفلسطيني بوصفه
ً
مستعمرية اجتماعية كلية ،تتجسد انعكاساتها في مجمل الحيوات االجتماعية واالقتصادية
ظاهرة
َ
والسياسية والقانونية.
ال يعتبر بورديو التفكير في الدولة خطا ًبا أو ميتا خطابات ( Méta Discoursفوق خطابي) ،أو أنه
أيضا يتشكل داخل العالم االجتماعي ويؤطر العالم
يقع في صلب االجتماعي نفسه فحسب ،ولكنه ً
االجتماعي نفسه( ،((6فتفرض الدولة البنى اإلدراكية التي تسمح للتفكير بها ،أي تلك اآلليات التي
شكل إلنفاذ األمر االجتماعي الذي يأخذ أشكال هياكل عقلية .ويع ّبر عن
تسمح لها بالهيمنة بوصفها
ً
هذا التصور لبورديو مجتمع ًيا من خالل إنفاذ أدوات األمر البيروقراطي (شكل اللجان ،وكتابة التقارير،
وتحليالت األسس األنثروبولوجية للمجتمعات ،والبنى الزمنية "األجندة" ،واألجندات التربوية،
والبنى الحيزية ،والخرائط ،والحدود ،واألطر االجتماعية للذاكرة ،واالحتفاليات وسياسات الذاكرة).
وتعمل هذه األفكار الدوالنية إذًا على خلق نظام تراتبي يصنع بدوره هوية وطنية جديدة عبر أدوات
البروباغاندا السياسية وإنفاذ األمر الرمزي .وهي ليست مجرد ممارسات إكراهية ،ولكنها أدوات إنتاج
(65) Michel Foucault, Surveiller et punir: Naissance de la prison (Paris: Gallimard, 1975); Michel Foucault,
L’Archéologie du savoir (Paris: Gallimard, 1969).
(66) Marcel Mauss, Essai sur le don: Forme et raison de l’échange dans les sociétés archaïques (Paris: PUF, 2007).
(67) Pierre Bourdieu, Sur l’État: Cours au Collège de France (1989–1992) (Paris: Seuil; Raisons d’agir, 2012), p. 291.

تاسارد
امعتسالا ينيطسلفلا قايسلا ليلحتل ةيميهافملا رطألا يف ريكفتلا ةداعإ وحن

وإعادة إنتاج تظهر حتى في الحس المشترك( .((6كذلك تحتكر التشكيالت الدوالنية العنف الرمزي عبر
فرض المعايير ،إلعادة تصور العالم من خالل األدوات القانونية ،والتعبيرات القانونية إلدارة السكان
(التسجيل ،والعقود ،والحالة المدنية  ...إلخ)(.((6
 .3استيهامات مجتمعية

تماما أن الدولة بالمعنى الكالسيكي غير حاضرة في السياق الفلسطيني ،ولكن لدينا استيهامات
ندرك ً
خطابية ومجتمعية تعمل على إنفاذ فكرة الدولة على مستوى الخطاب ،وكذلك على مستوى الممارسات
المجتمعية .فلدى المجتمع الفلسطيني رئيس ورئيس وزراء ووزراء وحكومات مضخمة يفوق عددها
خمسا وعشرين حكومة منذ تشكّل السلطة الفلسطينية ،وسفراء وأوراق ثبوتية وطوابع بريد وترويسات
ً
باسم "دولة فلسطين" ومعامالت دولية واتفاقات دولية تعترف بهذا الكيان الدوالني ،وممارسات سيادية
رمزية كإدارة بعض الح ّيزات المكانية وإصدارجوازات السفر واإلجراءات البروتوكولية مقابل غياب السيادة
على الحدود والمعابر واألرض والجو والبحر ،وحتى السيادة على المجموعات األكبر من السكان في
التقسيمات المختلفة من الخريطة المج ّزأة الشبيهة بـ "جزر أرخبيل" المتقطعة جغراف ًيا وسياد ًيا .وكذلك
له مجلس تشريعي ،وقوانين فلسطينية تتعايش مع قوانين أردنية ومصرية سابقة ،وأجهزة شرطية وأمنية،
ويشوه الهوية الجامعة ،ويختزل المجتمع الفلسطيني في
ومنهاج تربوي يكرس منطق خطاب الدولتين
ّ
يوما ما،
علما أن القدس لم تُقسم ً
المجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة و"القدس الشرقية"ً ،
بيد أنها أضحت مقسمة بحكم خطوط الحرب في عام  ،1948وتهميش حضور الفلسطينيين في الشتات
باعتبارهم أطرافًا لمركز سياسي ،في حين أنهم أطراف لمركز جغرافي غير مج ّزأ .وتجدر اإلشارة إلى أن
أكثر من نصف الفلسطينيين يعيشون خارج وطنهم؛ جزء كبير منهم من الالجئين والمهجرين ،وليس من
المغتربين فحسب .ويترافق هذا التشويه مع اختراع تصنيفي ألكلة شعبية فلسطينية – المسخن – المنتشرة
في منطقة وسط الضفة الغربية وشمالها ،فيصار إلى اعتبارها "األكلة الوطنية الفلسطينية"؛ هذا ال َتمثُّل
للوجبة المختارة من المطبخ الفلسطيني يقلّص فلسطين الشمالية والجنوبية التي تعتبر فيها أكلة المسخن
مجرد طبق من أطباق أخرى .وتشبه هذه "الهوية الطعامية" المقلّصة فلسطين المقلّصة وخرائطها ،ومثلها
نجد الخرائط المشوهة التي تظهر خرائط الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس ،والتي تستخدمها عادة
بعض الدول للتعريف بالفرق الرياضية والفنية الفلسطينية في التظاهرات العالمية .وكذلك خرائط تظهر
(68) Pierre Bourdieu, Méditations pascaliennes (Paris: Seuil, 1997), p. 209.
(69) Pierre Bourdieu, "Les modes de domination," Actes de la recherche en sciences sociales, vol. 2, no. 2–3 (1976),
;pp. 122–132

ينظر ً
أيضا:

Pierre Bourdieu, La distinction (Paris: Minuit, 1984); Pierre Bourdieu, "Quelques propriétés des champs," in: Questions
de sociologie (Paris: Minuit, 1989), pp. 113–120; Pierre Bourdieu, La noblesse d’Etat: Grandes écoles et esprit de corps
(Paris: Minuit, 1992); Pierre Bourdieu & Loïc Wacquant, "La logique des champs," in: Réponses (Paris: Seuil, 1992),
pp. 71–90; Pierre Bourdieu, "Esprits d’État: Genèse et structure du champ bureaucratique," Actes de la recherche en
sciences sociales, vol. 96–97 (Mars 1993), pp 49–62; Pierre Bourdieu, "‘L’État et la construction du marché’ et ‘Le
& champ des pouvoirs locaux’," in: Les structures sociales de l’économie (Paris: Seuil, 2000), pp. 113–180; Bourdieu
Boltanski, pp. 4–73.
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فيها دولة إسرائيل بوصفها دولة "للجيران" ،وكذلك شيوع تعبيرات مجتمعية مستبطنة منطوقة بتعبيرات
مسؤولي السلطة الفلسطينية من "رفح لجنين" ومن الجنوب إلى الشمال ويقصد به من الجنوب الساحلي
لفلسطين إلى شمال الضفة الغربية .أدت هذه الممارسات الدوالنية المذكورة إلى انزياح مفاهيمي جرى
عبره وبأثره تنحية استخدام "استعمار" .وقادت هذه التصورات إلى استبطان الخطاب الدوالني لبعض
أفراد الجماعة العلمية الفلسطينية ،خاصة من فئات المستشارين وخريجي الجامعات في حقول العلوم
السياسية والعالقات الدولية وبعض حقول العلوم االجتماعية عبر استبطان الخطاب الدوالني ضمن
ما يمكن تسميته "صناعة العقول".
مستخدما في بداية القرن الماضي لتوصيف الحاالت االستعمارية التي
فلسطين ًيا ،كان مفهوم االستعمار
ً
مستخدما حتى الخمسينيات.
تعرضت لها المنطقة العربية من البريطانيين والفرنسيين واإليطاليين ،وظل
ً
ّ
إال أنه بدأ يتالشى مع تنامي خطاب مرتبط بقيام الدول المستقلة في فترة ما بعد االستعمار في المنطقة
العربية؛ إذ بدأت النخب الحاكمة في هذه الدول تستخدم مفردات الشخوص القانونية للدول وكياناتها
للدفاع عن ممارسات دوالنية مرتبطة بالحق في السيادة وحماية الحدود .وبدأت هذا االستخدامات
وطبعا إسرائيل .وفي مقدمة
تُطبق على حدود الدول المستقلة الجديدة كاألردن ومصر ولبنان وسورية
ً
هذه االستخدامات ،اللجوء إلى األمم المتحدة لتقديم الشكاوى وإبرام االتفاقيات المرتبطة بالحدود
واالنسحاب منها ،وتطبيق اتفاقيات الهدنة وتبادل المناطق  ...إلخ .وتدريج ًيا ،بدأ الخطاب السياسي
المرتبط بهذه الممارسات الدوالنية يضحي العنوان الرئيس لمقاربات الحركة الوطنية الفلسطينية
المطا ِلبة بدولة .وقد طُبع الخطاب السياسي بالتفسيرات القانونية ليحل محل استخدام "االستعمار"
مفهوما ،خاصة أن نموذج الدولة – األمة قد جرى فرضه على العالم
المفترض تجاوزه وتقادمه بوصفه
ً
ابتداء من عام  ،1945وحصل تعميم تجارب الدول الناشئة ما بعد الحرب العالمية الثانية ،وانتقالها
إلى مرحلة ما بعد االستعمار على نحو كوني؛ وأدى ذلك إلى شيوع هذا االستخدام عرب ًيا وفلسطين ًيا،
ما أنتج انزياحات على مستوى الخطاب والممارسة بدأت تنعكس تجلياتها في عدة عناصر ،كما يلي:
• كان لدى الحركة الوطنية الفلسطينية نص مؤسس لـ "فلسطين الميثاقية" ،بتعبير عبد الرحيم
عم ًرا .هذا
ستعم ًرا والمجتمع الفلسطيني
الشيخ( ،((7ينظر إلى فلسطين بوصفها ً
ً
مجتمعا مس َت َ
بلدا ُم َ
الميثاق الفلسطيني األول ،الذي ُسمي الميثاق القومي ،شارك في صياغته أحمد الشقيري( .((7وقد
دائما أن العالقة بين االستعمار والصهيونية هي عالقة عضوية .وخالل
كان الشقيري ُيظهر في خطاباته ً
شغله مناصبه المختلفة في المحافل الدولية ،دافع الشقيري عن قضايا ومجتمعات كالجزائر الشقيقة
وبلدان أخرى في المنطقة العربية وفي أفريقيا وأميركا الجنوبية التي كانت واقعة تحت االستعمارات
المختلفة وربطها بسيرورة االستعمار الصهيوني وقضية فلسطين .وتجدر اإلشارة هنا إلى أن الشقيري
( ((7عـبــد الــرحـيــم الشيخ" ،الـهــويــة الثقافية الفلسطينية :المثال والتمثيل والـتـمــاثــل" فــي :الـتـجـمـعــات الفلسطينية وتـمـثــاتـهــا ومستقبل
القضية الفلسطينية ،سلسلة وقائع المؤتمر السنوي الثاني (رام الله :المركز الفلسطيني ألبحاث السياسات والدراسات االستراتيجية –
مسارات ،)2013 ،ص .76

( ((7أحمد الشقيري ،أربعون عا ًما في الحياة العربية والدولية (بيروت :دار النهار للنشر ،)2005 ،ص 688–601؛ ينظر ً
أيضا :خيرية
عربيا (الكويت :لجنة تخليد ذكرى المجاهد أحمد الشقيري.)1987 ،
زعيما
قاسمية ،أحمد الشقيري:
ً
فلسطينيا ورائدً ا ً
ً
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تعرض لحملة تشويه قادها الشهيد خليل الوزير (أبو جهاد) .وفي رأينا ،كانت مرتبطة بصراعات جيلية
ّ
"ممثل
في حينها وحزبية ،وكذلك لصراعات وسيرورات اجتماعية مرتبطة بخلفية الشقيري نفسه،
ً
يقدم في حينها منفذً ا ألجندة األنظمة العربية ،ثم حدث انقالب في
للبرجوازية الفلسطينية" أو كما كان َّ
االستخدامات تدريج ًيا مع البرامج المرحلية المختلفة ،وأهمها برنامج النقاط العشر لمنظمة التحرير
الفلسطينية في السبعينيات.
• بسبب تمركز الخطابات الموجهة إلى العالم المهيمن المناصر لدولة االستعمار الصهيوني،
حيث بدأ العالم المهيمن في فرض تصورات جديدة مرتبطة بإشاعة رؤاه بشأن المعضلة الفلسطينية
باعتبارها "صرا ًعا بين طرفين" ،فحلت منظومة المقاربات القانونية واالنشغاالت التقنية لهذا الصراع
ٍ
"أراض احتلتها إسرائيل"
كشيوع التفسيرات القانونية لقرارات األمم المتحدة بضرورة االنسحاب من
و"األراضي التي احتلتها إسرائيل" وفقً ا للصيغ المختلفة لقرارات األمم المتحددة بتشخيص االحتالل
ٍ
توجه له عالقة بخطاب براغماتي ينشد فعل ًيا إقامة "سلطة وطنية" ثم "دولة
لألراضي ،وبالتزامن مع
ٍ
أراض قد تنسحب منها إسرائيل .وبدأت عملية االستدخال تدريج ًيا تُنتج مجموعة
فلسطينية" على
دورا أساس ًيا في التشوه المفاهيمي الذي سيعمل على "تخيل
جديدة من التعبيرات التي ستؤدي ً
تعبيرا
وصول إلى اتفاق أوسلو للتنازل عن مساحة  78في المئة من أرض فلسطين التاريخية
الدولة"،
ً
ً
وشكل من أشكال البراغماتية والعقالنية السياسية وغياب الخيار
عن "السياسة بوصفها ف ًنا للممكن"
ً
تفرق بين فلسطين ،بوصفها وط ًنا تاريخ ًيا للفلسطينيين،
وإكراهات الواقع العربي ،وشيوع مقوالت ّ
و"الدولة المشتهاة" على جزء من هذه األرض يقام عليه جهاز سياسي يمثل الدولة الفلسطينية على
األراضي التي قد تنسحب منها إسرائيل .بقول آخر ،جرى خطاب ًيا التفريق بين الوطن والدولة .وقد
تُرجم هذا التفريق سياس ًيا الحقً ا عبر اختزال االهتمام بسكان المس َتعمرة الثانية عام  ،1967وجرى عدم
التعامل مع فلسطين ِّيي المستعمرة األولى عام  1948بوصفهم جز ًءا من مجتمع واحد.
أيضا على الحالة
رأت هذه التصورات الجديدة أن السياق التاريخي قد تغ ّير في المنطقة ،وهذا ينعكس ً
ِ
مستعمريهم ،خاصة أن دولة االستعمار الجديدة إسرائيل أقيمت ضمن خطاب دوالني
الفلسطينية وعلى
يشرعن وجودها بوصفها دولة بذات قانونية في مرحلة تاريخية جديدة قامت على "أنقاض االستعمار
تشوه
القديم" ،وحلّت محله الخطابات القانونية والحقوقية للدول المستقلة ذات السيادة .وبدأ يظهر ّ
مفاهيمي ولَبس في فهم الشروط االستعمارية وكيفية مقاومتها ،وسرعان ما َحلّت االصطالحات الجديدة
لتؤسس لخطابات جديدة ومغايرة تعمل على استخدامات اصطالحية جديدة مثل "دولة االحتالل"،
بدل من
و"االحتالل اإلسرائيلي" والممارسات االحتاللية" و"النزعة االحتاللية" ،و"جيش االحتالل" ً
دولة االستعمار الصهيوني ،وأصبح المقيمون داخل فلسطين في المستعمرة الثانية يوصفون بأنهم
سكان "المناطق المحتلة" ،و"أهل األرض المحتلة" ،وغاب تدريج ًيا استخدام تعبير االستعمار ،وفي
حاالت قليلة جرى استخدام تعبيرات مثل "احتاللي استيطاني" تستخدم عادة لتوصيف المستوطنات
في الضفة الغربية والقدس .وينبري مسؤولو الوزارات وممثلو السلطة والناطقون اإلعالميون باسمها
"نحمل االحتالل المسؤولية" ،و"هذا يثبت للعالم
الستخدام عبارات قابلة للتركيب في أي سياق:
ّ
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أن الجانب اآلخر ال يريد السالم" ،و"على المجتمع الدولي دعم حل الدولتين" ،و"بتوجيه من السيد
الرئيس طُلب منا فتح قنوات مع الجانب اإلسرائيلي" ،و"نحن على استعداد للقاء أي طرف من الجانب
ِ
وتشوهت العالقة بين
المستعمرين،
وتشوه معه تخ ّيل
تشوه التخيل الفلسطيني
ّ
ّ
اإلسرائيلي" .إذًاّ ،
ِ
المستعمر
والمستعمر ،وبدأت تتسم بضرورة تقديم تنازالت بينهما بوصفهما "طرفين" ،بما في ذلك
َ
طبعا ،والتعاون بين "أطراف السالم"
ما يقوم عليه من "تنازل تاريخي" ،و"اقتسام األرض" غير المتكافئ ً
في كال الجانبين .ثم لم يعد االستعمار يسمى حتى "االحتالل" ،بل بدأ يسمى بعبارات جاهزة للتركيب
أيضا مثل" :الجانب اآلخر" و"الطرف اآلخر" والتنسيق مع "الجانب اآلخر" و"مضايقات الجانب اآلخر"
ً
و"نحمل المسؤولية للجانب اآلخر" .ويمكننا أن نرى هذه التعبيرات ضمن
و"تعرية الجانب اآلخر"؛
ّ
عالقة بنيوية بين الدال والمدلول ،تؤسس لعالمة لسانية جديدة ،وتحيل خطاب ًيا ودالل ًيا على منظومة
تمر عبر
خطابية جديدة ،حتى أضحت الممارسات القمعية والتنسيق األمني مع سلطات االستعمار ّ
بردايم "السياسة بوصفها ف ًنا للممكن والواقعي" ،وعبر استدخال فكرة الدولة والولَه بها والدفاع عنها
تعبيرا عن مشروع سياسي واقعي؛ وحتى إنه يبرر منع وقمع الممارسات االحتجاجية والمقاومة
بوصفها ً
غير المضبوطة "العبثية" من أجل الوقوف ضد منع الشعب الفلسطيني من تحقيق حلمه بإقامه الدولة
دورا في التصنيف بمنطق كلود ليفي ستروس( .((7ولذا ،يمكن قراءة عدم
المنتظرة .تؤدي عملية التسمية ً
تسمية االستعمار باسمه عدم تصنيفه بوضوح ،ما يخلق عمليات من التشويه واإلحاالت .ويظهر هذا
التشوه جل ًيا بعدم تسمية الحالة بنيةً استعمارية ،أي القدرة على تحوير الواقع وإزاحته إلى متخيل آخر،
بدل من الواقع االستعماري .وليست هذه التعبيرات اللسانية المذكورة مجرد
وخلق نموذج مصطنع ً
استخدامات لغوية مرتبطة بتكرار السائد ،ولكنها بمنزلة بنى خطابية جديدة وأفعال ُم ِ
ؤس َسة ،ولُبس
تلق تبدو كأنها تطبيق لرؤية وموقف حر ومشروع سياسي واقعي.
جديد يستحضر عملية ٍّ
ِ
المستعمرين
تتمترس جل الخطابات الفلسطينية الرسمية وبعض الخطابات غير الرسمية في عالقتها مع
تقمص شخصية الضحية ويدفعها إلى لوم ذاتها وتسخيفها واالستخفاف بقدرتها على مقاومة
ضمن ّ
االستعمار ،بل يؤسس التكالية على جماعة دولية متخ ّيلة يقع على عاتقها بناء المدارس وتعليم األبناء
وصرف معاشات القادة العسكريين  ...إلخ .ويمكننا تخ ّيل بعض خطابات مسؤولين من السلطة
الفلسطينية بوصفها خطابات تقوم على استجالب الشفقة ،أي ضمن تمثّل عمودي "علوي وفوقي"
بتعبير لوك بولتناسكي(.((7
وبالتوازي مع هذه المنظومات الخطابية السياسية ،تجري عملية إعادة خلق مخيال اجتماعي جديد
مدعم برؤى نيوليبرالية ،تعمل على حماية الفردانية وقيم التنافس الفردية والمرتبطة بإنفاذ السياسات
االجتماعية واالقتصادية للسلطة الفلسطينية وبثّها لقيم النزعات االستهالكوية ،وتعميم سياسات
اإلقراض المدعومة بتوجهات دولية نيوليبرالية ،واستيعاء منظومة معيارية جديدة عن "استيهام الحياة
االعتيادية والعادية تحت االحتالل" ،واستبدال منظومة الخطابات االجتماعية السابقة بخطابات مغايرة
(72) Claude Lévi–Strauss, La Pensée sauvage (Paris: Pocket, 1990 [Paris: Plon, 1962]), p. 222.
(73) Luc Boltanski, La souffrance à distance (Paris: Métailié, 1993), p. 16.
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تقوم على استبدال قيم المشاركة المجتمعية والعمل التطوعي بمنظومة "الريادة" و"التميز االقتصادي"
وسبل النجاح والخالص الفردية.
 .4شرعنة وهم "الدولة تحت االحتالل"

هذه الشرعنة مرتبطة بنظام الهيمنة العالمي الذي يمنع أي تصور غير تصور حل لـ "الصراع" عبر التفاوض،
وعبر العمل دول ًيا من أجل تجسير "طرفي الصراع" ،وتعظيم المساعدات الدولية التي بلغت ماليين
الدوالرات من أجل تنفيذ حل الدولتين وبناء المؤسسات الفلسطينية وتنفيذ مقولة شعار "التمكين"
و"الحوكمة" وإرساء قواعد الدولة المنتظرة القابلة للحياة .وذلك على الرغم من أن الممارسات
االستعمارية تعمل يوم ًيا على إنهاء المشروع الدوالني المتآكل للسلطة الفلسطينية وسيادتها الوهمية،
وقضم المزيد من األراضي ،وإلغاء حتى التقسيمات التي أفرزها اتفاق أوسلو "أ" و"ب" و"ج" .وعلى
الرغم من أن الواقع المعيش ُيظهر بوضوح أن هذا المشروع تآكل بفعل تراجع جغرافية المساحة
الموعودة لمشروع إقامة الدولة عليه؛ ليس فقط على مستوى الخطابات اإلسرائيلية الرافضة إلقامة
دولة فلسطينية التي كان آخرها تصريح رئيس حكومة إسرائيل ،نفتالي بينيت ،بأنه لن يقبل بإقامة دولة
فلسطينية ،ألنّ هذا يعني إقامة "دولة إرهابية جديدة في الشرق األوسط"( ،((7فإن المشروع االستعماري،
وضم
على مستوى الممارسة ،يعمل على نحو ُممنهج ومدروس ومخطط إلنهاء َو ْهم مشروع الدولة
ّ
أجزاء واسعة من الضفة الغربية وتوسيع المستوطنات فيها ،و َيمضي في تخصيص منعزالت عرقية
ساري
المقتطعة وتطبيق سياساته االستعمارية على نحو كلّي مع بقاء "وهم إقامة الدولة"
َ
الجزر ُ
وتعظيم ُ
المفعول خطاب ًيا ،وذلك عبر أموال المانحين.
كما أشرنا سابقً ا ،ثمة خصوصية لكل حالة استعمارية مرتبطة بتغ ّير السياق ،ولكننا إن حاولنا قراءة
الشروط االستعمارية التي يعيشها المجتمع الفلسطيني وتت ّبعها سوسيولوج ًيا وتاريخ ًيا ،فسنجد تشاب ًها
ستعمرية
كبيرا في الظروف االستعمارية للشعوب
الم َ
المستعمرة .فقد قامت العالقة االستعمارية – ُ
َ
ً
ِ
ومستعمرين وإداريين وتجار ومستوطنين وبين
ورحالة وتجار
على عالقات التعاقد بين خدم محليين ّ
نظرائهم من األصالنيين ،وكما فعلت فرنسا وبريطانيا والبرتغال مع الجزائريين والهنود والبرازيليين
في طرائق إدارتها األحياز والسكان ،سنجد مالمح تشابه لهذه التجارب في الحالة الفلسطينية .فعلى
سبيل المثال ال الحصر ،كما جرى نفي التاريخ السابق للجزائر أثناء استعمارها وتسميتها "الجزائر
قدمتهم بوصفهم جماعات سكانية مشتتة
الفرنسية" ،نفت دولة إسرائيل عالقة الفلسطينيين بأرضهم ،بل ّ
ال وجود لهم ،كما كان يردد كل من دافيد بن غوريون وغولدا مائير وإسحاق رابين .وكذلك قسمت
دولة االستعمار اإلسرائيلي ،كما فعلت منظومات استعمارية أخرى سابقة ،الفلسطينيين على أسس
وحولتهم إلى عمال واستغلتهم ،وعملت كما في حاالت
"عرقية" و"طائفية" ،واستولت على أراضيهم ّ
أيضا على تطبيق سياستها الحيوية وسياسات الموت على الفلسطينيين والتحكم في أجسادهم
مشابهة ً
(" ((7بعد حديث ميركل عن إقامة دولة فلسطينية ..رئيس وزراء إسرائيل :ستكون دولة 'إرهاب'" ،سي إن إن بالعربية،2021/10/10 ،
شوهد في  ،2022/1/23فيhttps://cnn.it/3H1sRNW :
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الحية والميتة والشهيدة .وكما فعلت الدول االستعمارية السابقة ،عملت إسرائيل على تجميع الرساميل
أيضا ،بتقسيم
القضائية والمعلوماتية ونظام التسجيل المدني وتشويه العائالت وأسمائها ،وقامتً ،
المناطق المختلفة إلى مناطق امتيازات مستعمرية ،حيث أعاد المس َتعمرون إنتاج الخطاب االستعماري
لبعض السكان ،على اعتبار أن سكان الضفة الغرب ّية مختلفون من حيث االمتيازات التي "يمنحها"
االستعمار لسكان فلسطينيي الـ  48في المستعمرة األولى مقابل القدس ،وسكان القدس مقابل الضفة
الغربية ،وسكان رام الله مقابل شمال الضفة الغربية ،والضفة الغربية مقابل غزة .وبناء على هذا المنطق
المستعمريُ ،خلقت التراتبات االجتماعية ،التي تصنع بدورها هو ّيات متخيلة المتيازات لذوات
تعج بتنميط ثقافوي استعماري(.((7
اجتماعية واقتصادية مختلفة ّ
المستعمرة التي تعيد إنتاج التصورات
بالعودة إلى فانون وألبير ميمي في تشخيصهما المجتمعات
َ
ِ
والمستعمر ،وباالرتكاز
المستعمر
عمرية الذهن ّية االستعمار ّية من خالل طبيعة العالقة المعقدة بين
َ
المس َت َ
ُ
ستعمرية
الم َ
على تصور خلدوني "ولع المغلوب بالغالب" ،يمكننا القول إن هذه العالقات االستعمارية – ُ
المعقدة تظهر تجلياتها في المجتمع الفلسطيني اليوم ،كما في كثير من الوضعيات االستعمارية –
الرسمي الذي
َ
المستعمرية األخرى .ويظهر ذلك في الخطاب الشعبي الفلسطيني ،كما في الخطاب ّ
يحمل مالمح "االزدواج الوجداني" بمنطق هومي بابا .ويجتهد البعض في استحضار تعبير "القابلية
لالستعمار" اإلشكالي لمالك بن نبي الذي يرى أن القابلية لالستعمار تنتج حينما "ال يفكر المسلم في
مؤثرا ،وفي بذل أقصى الجهد ليرفع من مستوى حياته،
استخدام ما تحت يديه من وسائل
ً
استخداما ً
حتى بالوسائل العارضة ،وأما أال يستخدم وقته في هذه السبيل ،فيستسلم على العكس لخطة إفقاره
مهمل ،يكفل نجاح القضية االستعمارية ،فتلك هي القابلية لالستعمار"( .((7وفي رأينا،
كما
ً
وتحويله ً
ِ
المقاوم للمشروع االستعماري،
المستعمري الفلسطيني
ال تنطبق رؤية مالك بن نبي هذه على السياق
َ
ِ
واستمرارا لمقاومة المشروع االستعماري
للمستعمر البريطاني
بد ًءا بمقاومة المجتمع الفلسطيني
ً
ودائما؛ وذلك بحكم وقوع كل هذا المجتمع تحت الشرط
قائما ومتجد ًدا
ً
الصهيوني الذي ما زال ً
االستعماري المتمدد يوم ًيا والمحسوس وجود ًيا في اليومي والوطني الوجودي.
عاما من مشروع إقامة دولة ،ورغم استيهاماتها أكاديم ًيا وسياس ًيا ومجتمع ًياُ ،يظهر الواقع المعيش
وبعد ً 27
على طرفي المستعمرتين بجالء البنية االستعمارية وتمظهرات الوضعية االستعمارية التي تتعاظم يوم ًيا.
وما الحراكات االجتماعية المطلبية واالحتجاجية ضد السياسات االجتماعية واالقتصادية للسلطة
المستعمرتين ضد النظام االستعماري
الفلسطينية ومشروعها "الوطني" ،وتنامي النضاالت المشتركة لسكان
َ
والتحامهم في نضاالت مشتركة مثلما حدث في ه ّبة أيار /مايو  2021األخيرة نصر ًة للقدس وسكان حي
عمرتين بنظام
المس َت َ
الشيخ ج ّراح وسلوان والطور ،وضد الحرب على قطاع غزة ،إال مؤشر على ترابط ُ
( ((7أباهر السقا" ،ورقة مفاهيمية مرجعية لمشروع دراسة عن الهويات الشبابية الفلسطينية :تراتبات متغيرة من تجمعات مغايرة لكل
متجانس" ،فــي :الـشـبــاب الـفـلـسـطـيـنــي :دراس ــات عــن الـهــويــة والـمـكــان والـمـشــاركــة المجتمعية ،جميل هــال (مـحــرر) (بـيــرزيــت :جامعة
بيرزيت – مركز دراسات التنمية ،)2017 ،ص .22

( ((7مالك بن نبي ،وجهة العالم اإلسالمي (دمشق :دار الفكر ،)1980 ،ص .150
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أيضا رؤية تصاعد أشكال التضامن المختلفة ،عبر الوسائل السيبرانية والتواصل
استعماري واحد .ويمكننا ً
عمرتين ،والحمالت اإللكترونية للتضامن
المس َت َ
االجتماعي الجديدة لألجيال الجديدة والتفاعل معها في ُ
مع األسرى الستة وحمالت الضغط التي تجمع الفلسطينيين على مختلف مشاربهم ومواقعهم في
عمرتين؛ كل ذلك
المس َت َ
ُ
المس َت َ
عمرتين ،وممارسات القمع واعتقال مئات الفلسطينيين وقتل المتظاهرين في ُ
ٍ
لبطش ولممارسات استعمارية متشابهة .فإعادة تطبيق
وتعرضهما وسكانهما
يؤكد بال أدنى ريبة ترابطهما ّ
االعتقاالت اإلدارية ،واقتحام البيوت ،والسماح لمجموعات يهودية باالعتداء على فلسطين ِّيي المستعمرة
موحدة ،يذكّر
المس َت َ
األولى ،ومشاركة سكان ُ
عمرتين في إضرابات جماعية مشتركة وفعاليات احتجاجية ّ
بوحدة المجتمع الفلسطيني ومصيره أمام دولة استعمارية واحدة فيهما.

خاتمة
عمرية في
المس َت َ
تظهر لنا جل ًيا الجوانب البنيوية لالستعمار الصهيوني ،في الحالة االستعمارية – ُ
إحلل ًيا ،قام على تدمير المجتمع األصالني
فلسطين ،بماهيته وجوهرانيته ،بوصفه
استعمارا استيطان ًيا َ
ً
المستعمر ،وما زال ،في الحالة االستعمارية "منظومة العنف الشامل" التي انتهت
وتفكيكه .مارس ُ
ٍ
وإزالة وتدمير وطرد وحروب،
بنكبة ما زالت مستمرة ،أدت وتؤدي إلى قتل جماعي ومجازر
واستخدامه المنظومات العقابية والرقابية للسيطرة على المجتمع ،ومصادرة أخصب األراضي ونزع
ِ
المستعمرين ومحاولة تغليب الديموغرافيا لصالحهم ،وتهويد الح ّيز وعبرنته وتغيير
الملكية وجلب
المشهد الطوبوغرافي والجغرافي ،وتبديل المشهد البيئي ،ونفي االعتراف بالهوية الجمعية وبالمجتمع
مجتمعا وشع ًبا ،وخلق صنافات اجتماعية جديدة وفق المنظور االنقسامي بحسب
المستعمر بوصفه
ً
َ
محاجات وسرديات تعمل على شرعنة
وبث خطابات فوقية وعنصرية عبر
اإلثنيات واألعراق  ...إلخّ ،
ّ
ممارساتها ونزع شرعية ضحيتها وإنسانيتها ،كذلك تطبيق السياسات اإلقصائية تجاه السكان األصالنيين
وآليات تسميتهم ،وفرض السيطرة العسكرية والتحكم في موارد البالد وسياسات الفصل بين السكان
في الحيز وإشغاله وسياسات التسكين ،وأنظمة العمل ،والهندسة االجتماعية االستعمارية لفضاءات
الم ِ
عمرين ،وتحويل المجتمع الفلسطيني إلى مجتمع منكشف عبر سياسة
ستعمرين والمس َت َ
وأحياز ُ
إلحاق اقتصادي وتنامي اعتماد شرائح واسعة من سكان المس َتعمرة الثانية على العمل في السوق
عمرتين.
المس َت َ
اإلسرائيلية وفي المستوطنات ،مع اإلبقاء على فروق واضحة بين سكان ُ
لقد جرى تهميش األطر التحليلية الخاصة باالستعمار االستيطاني ،عبر إنفاذ مشروع حل الدولتين؛
ليصبح مفهوم االحتالل هو الناظم ،وتماهى الحقل األكاديمي التقليدي مع الخطاب السياسي السائد.
وتحدث عملية االستيعاء من خالل القوة الخاصة لتبرير شرعنة االستعمار التي تأتيه من تراكم عمليتين
وتكثيفهما :األولى تعمل على شرعنتها من خالل محاولة تأصيلها في فهم واقعي ُمس َتهام ،والتي هي
نفسها عملية بناء اجتماعي  Social Constructionمط ّبعة من مجموعات اجتماعية مختلفة للعيش
تحت "االحتالل" ولوهم "الدولة تحت االحتالل" .هذه التشكيلة الخطابية الجديدة التي ينتجها
األكاديمي السائد والسياسي السائد تُظهر لنا العالقة بين المنطوق الفلسطيني والخطاب الفلسطيني
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طبعا من دون تهميش استمرارية المقاومة المجتمعية له
اللذين يظهران جل ًيا في المجتمع الفلسطينيً ،
من شرائح واسعة في المجتمع الفلسطيني.
يفضي تنامي حقب دراسات االستعمار عالم ًيا ،وكذلك من جانب الباحثين الفلسطينيين وغيرهم،
إطارا تحليل ًيا ومنظومة معرفية ومنهجية إلعادة قراءة الحالة
ً
مستقبل ،إلى إعادة االعتبار له ،بوصفه ً
عمرية.
المس َت َ
الفلسطينية االستعمارية وتشخيصها ،وقد يفضي إلى والدة حقل معرفي جديد عن الحالة ُ
اإلقرار
ويعني اعتماد اإلطار االستعماري بنيةً ناظمة معرف ًيا ،وباالرتكاز على مفهمة "العنف الشامل"،
َ
بأن النظام االستعماري يشكّل األساس لوحدته في المستعمرتين ،وأن االستعمار نفسه هو الذي يحدد
مآل هاتين المستعمرتين ،وهو الذي ُيحدث تبعية بنيوية .وتعمل التناقضات فيه على تفاعل البنيتين
المترابطتين في النظام االستعماري نفسه ،وإن أدت االستيهامات إلى اعتقاد عكس ذلك؛ ما يخلق
مستويات متعددة ومركّبة من التناقضات.
من نافلة القول إن سمات ظاهرة "االستبدال المفاهيمي" هي ظاهرة اعتيادية في عالم األفكار
والمعتقدات ،ولكن ما يجري هنا هو تشويه الواقع المعيش .و ُيظهر هذا الوجود العالئقي الكيفية التي
يتم بها إنفاذ بنى دوالنية مشوهة مستهامة ،عبر معقولية خطابية بواقعية سياسية متخيلة تعمل على تشويه
الواقع المعيش ،على الرغم من أن الواقع المعيش يؤكد التعارضات المتأصلة في البنية االستعمارية
نفسها .لدينا إذًا عالمان خطابيان مغايران ،يظهران بالمعنى الداللي للكلمات المستخدمة رسم ًيا وحتى
وأطرا ذهنية معينة ،ومن خالل هذه األطر تسعى لتفسر للناس
مجتمع ًيا ،التي تُنتج "بردايمات" جديدة
ً
طويل لتختل أمام وجهات نظر أخرى،
كل شيء .ال تتهاوى هذه األطر بسهولة ،وعادة ما تستغرق وق ًتا
ً
وتُنتج معتقدية مغايرة ضدية وبديلة وممانعة.
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 األمني واقتصاد الحرب- اإلنتاج العسكري
في سياق االستعمار االستيطاني اإلسرائيلي
War Economy and Military–Security Production in
the Context of the Israeli Settler–Colonialism
 تشرح الدراسة العالقة العضوية بين التطور في مجال اإلنتاج العسكري – األمني:ملخص
 وتجادل بأن بنية االستعمار االستيطاني.اإلسرائيلي وبنية االستعمار االستيطاني في فلسطين
ّ  الذي ال،اإلسرائيلي تنمو وتتوسع استنا ًدا إلى اقتصاد الحرب
يشكل أحد مرتكزات مفهوم
ّ أيضا أداة مركزية في
ً  وإنما،القوة في األيديولوجيا الصهيونية فحسب
تشكل الدولة والمجتمع
 وتسلط الضوء على ممارسات إسرائيل التي تعمل على تحويل الفلسطينيين إلى.في إسرائيل
.حقل تجارب الختبار أسلحتها؛ ما يخدم اقتصاد الحرب من خالل التصدير إلى الخارج
وتدعي أن حقيقة غياب المتروبول في حالة إسرائيل – خال ًفا للتجارب االستعمارية االستيطانية
ّ
الكالسيكية – جعلتها تعوض ذلك بنيو ًيا بعالقتها الزبونية مع المركز اإلمبريالي الغربي في
 وتعتمد على دبلوماسية السالح من أجل تطبيع، خاصة األميركي،مجال الدعم العسكري
.نفسها في النظام اإلقليمي والدولي
 اقتصاد، الصهيونية، اإلنتاج العسكري – األمني، االستعمار االستيطاني:كلمات مفتاحية
. إسرائيل،الحرب
Abstract: This study examines the organic relationship between Israeli military–
security production and the structure of settler colonialism in Palestine. It argues that
the expansion of Israeli settler colonial structure is driven by war economy, which is
not only one of the pillars of the concept of power in the Zionist ideology, but also
a central instrument in the formation of the state and society in Israel. The paper
highlights Israel’s practices of exploiting the Palestinians as a testing ground for
its new weapons, which in turns serves the war economy through exports. Unlike
classical settler–colonial experiences, the metropole is absent in the case of Israel,
and thus the country structurally compensates for its absence through a clientelistic
relationship with Western imperialism to gain military support, especially the US, and
it relies on arms diplomacy to normalize itself in the regional and international system.
Keywords: Settler Colonialism, Military–Security Production, Zionism, War
Economy, Israel.
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أول وقبل كل
							"السياسة الصهيونية هي ً
شيء سياسة قوة ..السياسة تعني القوة..
مراكمة القوة ،توسيع القوة".
							– دافيد بن غوريون (.((()1973–1886

مقدمة
إطارا تفسير ًيا متماسكًا لفهم هوس
تجادل هذه الدراسة بأن االستعمار االستيطاني يقدم
ً
إسرائيل باإلنتاج واالبتكار العسكر َيين واألمنيين .وقد أدت كثافة اإلنتاج المعرفي في حقل
فهم أعمق للبنى والوظائف المتعددة
دراسات االستعمار االستيطاني إلى تقديم شروحات ساهمت في ٍ
لدولة إسرائيل ،بما في ذلك ُبناها المؤسساتية والمجتمعية ،وسياستها الداخلية والخارجية ،واالستعمار
المستمر للمناطق المحتلة .وتساهم هذه الدراسة في النقاش الحاصل عبر تحليلها العالقة العضوية
بين المشروع االستعماري االستيطاني اإلسرائيلي وجهوده الدؤوبة لتطوير ترساناته العسكرية واألمنية.
وكما يلخص عزمي بشارة هذه العالقة ،فإن مشروع "االستعمار االستيطاني يعيش على السالح ،ألنه
يعرف ماذا فعل ويعرف ماذا يشعر من يحيطون به"(((.
وتهدف الدراسة إلى تعزيز فهمنا ألهمية اقتصاد الحرب  War Economyبوصفه عصب الحياة للمشروع
االستعماري إلسرائيل ،ففي قلب هذا المشروع يكمن التوجه االستراتيجي واأليديولوجي نحو التفوق
العسكري واألمني بوصفه إحدى أولويات السياسة الداخلية والخارجية بهدف البقاء واالستمرارية
والتوسع .وقد دفع هذا األمر بالدولة اإلسرائيلية إلى الشروع في تعبئة غير محدودة وواسعة النطاق
للموارد البشرية واالقتصادية لخدمة تقدمها العسكري واألمني.
تركزت جهود إسرائيل ،منذ تأسيسها في عام  ،1948على بناء "اقتصاد الحرب" الواسع النطاق،
بما يشمله من مجمع صناعي – عسكري ،وتصنيع واستثمار وتصدير وتوظيف في المجاالت
العسكرية واألمنية ،بوصفه إحدى دعائم بناء الدولة واالقتصاد والمجتمع .ولقد تراكمت التجربة
التاريخية اإلسرائيلية في هذا المجال إلى أن أصبحت إسرائيل اليوم عنوانًا دول ًيا لالبتكارات
العسكرية – األمنية التكنولوجية ،والع ًبا أساس ًيا في سوق السالح العالمية ،ويبين ذلك صعودها
مصدر
المتسارع في التصنيفات العالمية؛ ففي المدة  2019–2015صنفت إسرائيل ثامن أكبر
ّ
وقدرت مساهمتها بـ  3في المئة من صادرات األسلحة العالمية ،بزيادة قدرها
لألسلحة في العالمّ ،
 77في المئة في فترة السنوات األربع السابقة(((.
(1) Uri Ben–Eliezer, The Making of Israeli Militarism (Bloomington: Indiana University Press, 1998), p. 66.

عربيا" ،يوتيوب ،2021/5/22 ،شوهد في  ،2021/11/24في:
((( عزمي بشارة" ،عزمي بشارة ...في راهنية النكبة وفي قضية فلسطين ً
https://bit.ly/3nfVAqz

(3) Pieter D. Wezeman et al., "Trends in International Arms Transfers, 2019," SIPRI Fact Sheet, Stockholm International
Peace Research Institute (March 2020), p. 5.
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ولقد ترافق هذا الصعود مع كثافة الدراسات والتقارير اإلعالمية التي ترى التطور العسكري – األمني
حولت البلد الصغير إلى "قوة عظمى" ذات تقنية عالية في وقت
اإلسرائيلي بمنزلة "معجزة" فريدةّ ،
قصير نسب ًيا((( .وتميل هذه القراءات إلى تب ّني مقاربات اختزالية لشرح صعود إسرائيل العالمي في هذا
المجال ،مع تركيزها على نحو أساسي على عوامل يمكن اعتبارها ،موضوع ًيا ،ثانوية .ومن العوامل،
التي تم التركيز عليها على سبيل المثال ،انتشار ثقافة االبتكار ،وازدهار قطاع التكنولوجيا العالية،
واالستثمارات الحكومية والخاصة في البحث والتطوير  ،R&Dومشاركة الدولة وشركاتها العامة
والخاصة في البرامج الدولية لتطوير األسلحة .وعلى الرغم من أهمية هذه العوامل للدول التي تسعى
لتطوير القطاعات العسكرية واألمنية ،فإن الحالة اإلسرائيلية لها خصوصية تتعلق بسياقها التاريخي
وبنيتها الحالية ،وهذا ما يمثّل المصدر األساسي لتغذية الهوس اإلسرائيلي بالتفوق عسكر ًيا وأمن ًيا،
فكرا وممارسة.
الذي يجب أن ُيفهم بوصفه أيديولوجياً :
نادرا ما تعالج األدبيات العالقة بين اإلنتاج العسكري وبنية االستعمار االستيطاني ،وربما يعود السبب
ً
أساسا على
إلى أنه من المتعارف عليه تاريخ ًيا أن ديناميكية االستعمار االستيطاني الكالسيكي اعتمدت
ً
وجود المتروبول ،أي المركز االستعماري األم الذي يرى في المستعمرات هوامش تتبع له وتعتمد عليه
للحصول على الدعم العسكري والسياسي والمالي((( .وبما أن هذه المعادلة ال تنطبق على طبيعة
كل من المركز والهامش على
االستعمار االستيطاني اإلسرائيلي ،حيث تجمع إسرائيل في حد ذاتها ً
ٍ
نموذجا استثنائ ًيا يتطلب
تقدم
نحو غير
مسبوق مقارنة بالحاالت االستعمارية االستيطانية التاريخية ،فإنها ّ
ً
أطرا تحليلية مستحدثة .وللمساهمة في تفسير هذه المفارقة ،تجادل الدراسة بأن إسرائيل
بالضرورة ً
عوضت غياب المتروبول بالتبعية للمركز اإلمبريالي الغربي ،ال سيما الواليات المتحدة األميركية،
ّ
للحصول على أنواع الدعم المختلفة ،بما في ذلك الجانب العسكري واألمني ،مقابل تقديم خدمات
استراتيجية وجيوسياسية متنوعة تخدم مصالح المركز اإلمبريالي الغربي في الهيمنة على المنطقة.
تتوزع الدراسة على خمسة محاور؛ يتناول األول اإلنتاج العسكري – األمني في سياق االستعمار
االستيطاني تاريخ ًيا ،ثم يتطرق إلى دور األيديولوجيا الصهيونية في ترسيخ مفهوم القوة وعسكرة بناء الدولة
واالقتصاد والشخصية اإلسرائيلية ،ويقدم الثاني لمحة تاريخية عن مراحل تطور الصناعات والتكنولوجيات
ونموها بالتزامن مع تشكّل بنية االستيطان االستعماري وتطورها ،أخذً ا في
العسكرية – األمنية اإلسرائيلية ّ
االعتبار العوامل اإلقليمية والدولية .وتسلط المحاور الثالثة الالحقة الضوء على تبعية اإلنتاج العسكري –
بديل من غياب المتروبول ،إضافة إلى السياسات االستعمارية
األمني اإلسرائيلي للنظام األميركي بوصفه ً
اإلسرائيلية في اختبار األسلحة الجديدة على الفلسطينيين بهدف التصدير وتحقيق عوائد مادية تضمن
استمرار ازدهار اقتصاد الحرب باعتباره إحدى دعائم بنية االستعمار االستيطاني.
(4) Yaakov Katz & Amir Bohbot, The Weapon Wizards: How Israel Became a High–Tech Military Superpower
(New York: St. Martin’s Press, 2017).
(5) Ann Laura Stoler & Frederick Cooper, "Between Metropole and Colony: Rethinking a Research Agenda," in:
Frederick Cooper & Ann Laura Stoler (eds.), Tensions of Empire: Colonial Cultures in a Bourgeois World (Berkeley:
University of California Press, 1997), pp. 1–56.
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ً
أوال :االستعمار االستيطاني واإلنتاج األمني  -العسكري
معاصرا للحاالت االستعمارية التاريخية ،وباألخص
يمكن فهم الحالة اإلسرائيلية بوصفها امتدا ًدا
ً
االستعمار االستيطاني .فتاريخ ًيا ،مارست جميع التشكيالت االستعمارية واالستعمارية االستيطانية،
بحكم جوهرها
أصل ،العنف البنيوي والتعبئة المستمرة للحروب لتوسيع مشاريعها االستعمارية
ً
المستعمرة وسكانها على نحو منهجي،
وتوطيدها .واستهدف العنف والحروب االستعمارية المناطق
َ
من خالل اإلبادة والتهجير وفرض التجارب الوحشية للحداثة والتكنولوجيا الغربية((( .وكانت هذه
السياسات والممارسات مركزية بالنسبة إلى المنطق الكولونيالي ،حيث مثّلت ديناميكيات العنف
والحروب
رئيسا البتكار ترسانات عسكرية وتنظيم الجيش واستراتيجيات الحرب
عامل مسب ًبا
ً
ً
عامل أساس ًيا فحسب في
وتكتيكاتها((( .وبناء عليه ،يمكن المجادلة بأن الحقبة االستعمارية لم تمثّل ً
فهم التطور العسكري الحديث من منظور الحرب التقليدية بين الجيوش النظامية (كما هي الحال
أيضا في روتينية العنف داخل المستعمرات؛
في الحروب التنافسية بين القوى االستعمارية) ،ولكن ً
ما ساهم في تأسيس نماذج مكافحة التمرد والقمع العسكري لحركات المقاومة المحلية .وفي أغلب
لمدها بالمهارات
الحاالت ،كانت القوى االستعمارية تنظر إلى المستعمرات بوصفها أرضية اختبار ّ
واألساليب والخبرات الالزمة لتطوير الذات االستعمارية عسكر ًيا ،وكانت هذه الديناميكية تزداد شد ًة
في حال االستعمار االستيطاني ،حيث يصبح السكان األصالنيون عرضةً لحمالت اإلبادة والتطهير
مثل ،كانت قيادة االستعمار الفرنسي تنظر إلى حروب اإلبادة ضد الجزائريين
العرقي والحروب الشاملةً .
بوصفها ساحة فاعلة لتدريب الجيش الفرنسي((( .وفي إطار حربه الشاملة ضد الجزائر ،صرح الحاكم
االستعماري في الجزائر ،المارشال توماس روبير بيجو ،)1847–1840( Thomas Robert Bugeaud
بعضا ،وإدراك
بأنه يجب على الفرنسيين "نسيان نمط الحرب الذي تقاتل فيه الشعوب المتحضرة بعضها ً
أن التكتيكات غير التقليدية باتت تمثل روح الحرب"((( .وقد أدى هذا التوجه االستعماري في التعامل
خصوصا في أوقات التمرد المسلح والثورات ،إلى ابتكار وسائل حربية وتكتيكات
مع المستعمرات،
ً
خصوصا في مجال حرب العصابات والحرب غير التقليدية.
غير مسبوقة،
ً
وإلى جانب ذلك ،كان للقوى االستعمارية مصلحة أساسية في فرض االستقرار بهدف تمكين الحكامة
االستعمارية وتيسير استغالل الموارد االقتصادية واأليدي العاملة المحلية وغيرها من النشاطات
االستعمارية .وكان هذا ممك ًنا فقط عبر اختراع تقنيات األمن والمراقبة وتطويرها وبناء قوة شرطية للسيطرة
على السكان المحالنيين في المستعمرات .وأظهرت العديد من الدراسات كيف عملت المستعمرات
(6) Philip Dwyer & Amanda Nettelbeck (eds.), Violence, Colonialism and Empire in the Modern World (Berlin: Springer,
2017).
(7) Geoffrey Parker, The Military Revolution: Military Innovation and the Rise of the West, 1500–1800 (Cambridge:
Cambridge University Press, 1996).
(8) Laleh Khalili, Time in The Shadows: Confinement in Counterinsurgencies (Palo Alto: Standford University Press,
2012), p. 14.
(9) Ibid.

73

تاسارد
رسإلا يناطيتسالا رامعتسالا قايس يف برحلا داصتقاو ينمألا  -يركسعلا جاتنإلا

ٍ
مختبرات لتطوير تقنيات المراقبة والسيطرة واختبارها ،وكيف أن األساليب المعاصرة في إدارة
بوصفها
السكان ومراقبتهم قد ُخلقت وتبلورت في بيئات ضبط استعمارية (على سبيل المثال :البصمات،
وأخذ التعداد ،ورسم الخرائط ،وعلم الخرائط ،والسجن وإدارة السجون ،والتحديد النمطي لمواصفات
المشبوهين ،والقياسات الحيوية)(.((1
مطول من الحروب
لقد أدى ظهور الحركة الصهيونية ،وما تالها من قيام إسرائيل في فلسطين ،إلى فتح فصل ّ
دافعا للتطور عسكر ًيا وتقن ًيا لتحقيق مجموعة متنوعة من األهداف
والعنف في المنطقة ،ووفر إلسرائيل ً
الخارجية والداخلية .أما أيديولوج ًيا ،فإن منطق القوة العسكرية متجذر في الفكر السياسي الصهيوني ،وهو
رئيس لفهم الخيارات والمسارات االستراتيجية إلسرائيل .ويبرز ذلك جل ًيا في األدبيات والخطابات
متغير ٌ
الصهيونية ،ابتدا ًء من مقاربة "الجدار الحديدي" لزئيف جابوتينسكي ،)1940–1880( Ze'ev Jabotinsky
صمام ٍ
أمان لتحقيق األهداف االستيطانية
التي ارتكزت باألساس على مفهوم التفوق العسكري بوصفه
َ
(((1
التوسعية الصهيونية وبناء دولة اليهود عن طريق إلحاق الهزائم المتتالية بالعرب  .وبقيت هذه المقاربة
أحد األركان المؤسسة للعقل السياسي في إسرائيل ،وعبرت عنها كل التيارات السياسية ،سواء في اليسار أو
عاما منذ قيام دولة إسرائيل.
اليمين الصهيوني ،ومارستها الحكومات اإلسرائيلية المتتالية على مدار سبعين ً
أول وقبل كل
وكما أكّد األب المؤسس لدولة إسرائيل ،دافيد بن غوريون ،فإن "السياسة الصهيونية هي ً
شيء سياسة قوة ..السياسة تعني القوة ..مراكمة القوة ،توسيع القوة"( .((1من ناحية ،فإن التفوق العسكري
هو شرط مسبق للحفاظ على الطابع االستعماري التوسعي للدولة اليهودية محص ًنا من التهديدات ،من
خالل سحق حركات المقاومة وإلحاق الهزيمة العسكرية بها .ومن ناحية أخرى ،فإن سعي إسرائيل لتعزيز
قدراتها العسكرية يحفز ،إلى حد بعيد ،الرغبة في فرض التفوق العسكري النوعي على الدول العربية
واإلقليمية ،وفرض عالقات قوى غير متوازنة تخضع للحسابات والمصالح اإلسرائيلية.
أما على الصعيد الداخلي ،فإن النزعة نحو بناء قوة عسكرية تمثل إحدى دعائم العقيدة والشخصية
اإلسرائيليتين ،التي تُعتبر "المبدأ التنظيمي المركزي للمجتمع"( .((1ويمثّل الجيش العمود الفقري للعالقات
دوما القناة األساسية في تشكيل ديناميكية بناء الدولة وبناء األمة
بين الدولة والمجتمع ،حيث إنه كان ً
منذ قيام دولة إسرائيل حتى اليوم .لقد أدت هذه الديناميكية ،على نحو فعال ،إلى طمس الحدود بين
المجالين المدني والعسكري في إسرائيل ،فمن المتعارف عليه أنّ "المواطنين" يشاركون مشاركة فاعلة في
األنشطة العسكرية ،وأن الجيش ينشط بحيوية في األنشطة المدنية ،بما في ذلك التعليم ،والنظام القضائي،
واإلسكان ،واإلعالم ،والتنمية االقتصادية ،وإدماج المهاجرين اليهود الجدد .وبما أن التجنيد العسكري
(10) Elia Zureik, Israel’s Colonial Project in Palestine: Brutal Pursuit, Routledge Studies on the Arab–Israeli Conflict
(New York: Routledge, 2015), pp. 103–106; Christian Parenti, The Soft Cage: Surveillance in America From Slavery to
the War on Terror (New York: Basic Books, 2003).
(11) Ze’ev Jabotinsky, "'The Iron Wall,' Original in Russian, Razsviet, 4.11.1923," Jabotinsky, 4/11/1923, accessed on
24/11/2021, at: https://bit.ly/3osQEy0
(12) Ben–Eliezer, p. 66.
(13) Baruch Kimmerling, "Patterns of Militarism in Israel," European Journal of Sociology, vol. 34, no. 2 (1993),
p. 199.
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إلزامي لإلسرائيليين اليهود ،فإن معظم اإلسرائيليين مه ّيؤون للقيام بمهمات في الجيش واالستخبارات.
وهذا ما جعل إسرائيل تتصدر تصنيفات الدول األكثر عسكرة في العالم منذ عقود( .((1لم تساعد العسكرة
اإلسرائيلية في التخفيف من التناقضات الداخلية للمشروع االستعماري االستيطاني فحسب ،بل ساهمت
أيضا في تكوين "رأس مال عسكري" كبير ،هو المصدر الرئيس للمهارات العالية التقنية في إسرائيل(.((1
ً
ومن الناحية التاريخية ،تنبع قدرة إسرائيل على اتباع نهج غير تقليدي في االبتكار العسكري واألمني ،على
نحو مباشر ،من التجربة االستعمارية التي استمرت ما يقرب قرنًا في فلسطين ،ويعود ذلك إلى حد بعيد
إلى تنوع أشكال المواجهة التي استمرت على مدار قرن بين قوات الجيش والمستوطنين اإلسرائيليين
من ناحية ،وحركات المقاومة الفلسطينية من ناحية أخرى ،والتي تراوح ما بين االحتجاجات الجماهيرية
واالنتفاضات الشعبية الطويلة األمد ،حتى حرب العصابات والصراع منخفض الحدة ،إضافة إلى
الحروب التقليدية بين إسرائيل والدول العربية .لقد زودت أشكال المواجهة المتغيرة القوات اإلسرائيلية
بثروة من الخبرة التكتيكية والعملياتية ،ووفرت لها الزخم لمتابعة تطوير التكنولوجيا العسكرية بهدف
التغلب على التحديات الناشئة .واألهم من ذلك ،تعتمد الخبرة االستعمارية اإلسرائيلية في المجال
العسكري واألمني اإلسرائيلي ،على نحو بعيد ،على تحويل األرض الفلسطينية المحتلة وسكانها إلى
مختبر تجارب باستخدام التقنيات المتطورة لمكافحة التمرد ،وأنواع األسلحة ،والمراقبة والسيطرة(.((1
ويجري بعد ذلك الترويج لهذه المنتجات بشعارات تسويقية مثل "اخ ُتبرت في أرض المعركة" و"أثبتت
قدراتها القتالية" ،ما يوفر للشركات اإلسرائيلية ميزة تنافسية في سوق األسلحة العالمية .وبناء عليه ،فإن
األغراض التجارية لالبتكارات العسكرية واألمنية اإلسرائيلية هي حافز أساسي لنمو اقتصاد الحرب
الذي ال غنى عنه لضمان بقاء التكوين االستعماري االستيطاني اإلسرائيلي واستمراريته.
غير أنه ال يمكن فهم القوة اإلسرائيلية العسكرية على نحو كامل من دون تسليط الضوء على المساعدات
الحيوية التي تقدمها الواليات المتحدة ودول غربية أخرى إلسرائيل ،والتي تأتي في سياق خصوصية
فريدا من نوعه من حيث فقدانها
بنية االستعمار االستيطاني الذي تمثله إسرائيل بوصفها
نموذجا ً
ً
للمتروبول الذي يدعمها ماد ًيا وعسكر ًيا وأيديولوج ًيا ،واستعاضتها عن هذا الخلل بإقامة عالقات
كفيل – زبون  patron–clientمع القوى الغربية ،وال سيما تلك التي لها ٍ
ماض استعماري واستعماري
استيطاني ،مثل المملكة المتحدة وفرنسا والواليات المتحدة األميركية .ومن المثير لالهتمام أن اإلطار
مقبول على نطاق واسع لفهم البعد األيديولوجي
تفسيرا
المفاهيمي لالستعمار االستيطاني أصبح
ً
ً
للتحالف اإلسرائيلي األميركي(.((1
(14) Max M. Mutschler & Marius Bales, "Global Militarization Index 2019," Bonn International Center for Conversion
(BICC), accessed on 24/11/2021, at: https://bit.ly/38DgyI6
(15) Ori Swed & John Sibley Butler, "Military Capital in the Israeli Hi–tech Industry," Armed Forces & Society, vol. 41,
no. 1 (2015), pp. 123–141.
(16) Elia Zureik, David Lyon & Yasmeen Abu–Laban (eds), Surveillance and Control in Israel/ Palestine: Population,
Territory and Power, Routledge Studies in Middle Eastern Politics 33 (London: Routledge, 2010).
(17) Noam Chomsky & Ilan Pappé, On Palestine (Chicago: Haymarket Books, 2015).
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و ُيترجم هذا األصل التاريخي والثقافي المشترك اليوم إلى معادلة استراتيجية بين الكفيل والزبون،
حيث تخدم إسرائيل مجموعة متكاملة من المصالح األميركية في المنطقة مقابل دعم مالي وعسكري
ودبلوماسي .وهذا يفسر المنطق الكامن وراء التزام الواليات المتحدة بتمكين "التفوق العسكري النوعي"
إلسرائيل على الدول المجاورة لها ،وهو هدف مركزي للسياسة الخارجية األميركية جرى تقنينه في قانون
أيضا مساعدة كبيرة لصالح تطوير
عام  .((1(2008إلى جانب الواليات المتحدة ،قدم االتحاد األوروبي ً
القدرات العسكرية واألمنية اإلسرائيلية ،ال سيما من خالل مشاريع البحث والتطوير .ومنذ عام ،1995
كانت إسرائيل مشاركًا أساس ًيا من خارج االتحاد األوروبي في مجال األبحاث األوروبية ،ما سمح
للشركات اإلسرائيلية بالحصول على معاملة تفضيلية من حيث الشراكة والمشاركة في مشاريع البحث
والتطوير .على سبيل المثال ،في المدة  ،2013–2007تلقّ ت شركات األمن اإلسرائيلية  634مليون يورو
من البرنامج األوروبي ألبحاث األمن( .((1وتعمقت مشاركة إسرائيل على نحو أكبر من خالل "أفق االتحاد
األوروبي  ،EU Horizon 2020 "2020وهو أكبر مبادرة لتمويل البحث والتطوير في العالم ،أشركت
الشركات اإلسرائيلية في مشاريع عسكرية وأمنية عالية التقنية بقيمة  1.37مليار يورو.
وأخيرا ،أدت كثافة العنف البنيوي المصاحب لبنية االستعمار االستيطاني اإلسرائيلي إلى تقلص
ً
الحدود التمييزية بين ما هو "عسكري" وما هو "أمني" لمصلحة األول ،من خالل تقديم حلول عسكرية
لإلشكاليات األمنية .ويشير هيفر إلى أن السياسيين اإلسرائيليين ووسائل اإلعالم يستخدمون على نحو
منتظم كلمة "أمن" لتبرير السياسات العسكرية للدولة ،ومن ثم ،لتشجيع المزيد من اإلنفاق العام على
مجال متمي ًزا ،فإنه غال ًبا
ونظرا إلى أن التطرف في العسكرة قد طغى على األمن باعتباره
الجيش(.((2
ً
ً
ما ُينظر إلى قوات األمن اإلسرائيلية على أنها مكون فرعي من مكونات المؤسسة العسكرية األوسع.
لقد أثّر هذا الفهم بعمق في النظرة العالمية إلى الجهات األمنية اإلسرائيلية الخاصة ،التي غال ًبا ما تؤكد
على هويتها العسكرية بوصفها
مصدرا للخبرة والمهنية(.((2
ً

ثانيا :االستعمار االستيطاني ومراحل تطور اإلنتاج العسكري -
ً
األمني في إسرائيل
يمكن تصنيف تطور الصناعات والتكنولوجيات العسكرية – األمنية اإلسرائيلية ونموها إلى ثالث
مراحل متميزة .تشكّلت كل مرحلة من خالل تطور التكوين االستعماري االستيطاني ،وتحددت من
خالل مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية ،بما في ذلك حروب إسرائيل اإلقليمية ،والتحالفات
(18) "Public Law 110–429," Naval Vessel Transfer Authority, 15/10/2008, accessed on 24/11/2021, at:
https://bit.ly/3tcLLty
(19) Jeff Halper, War Against the People: Israel, the Palestinians and Global Pacification (London: Pluto Press, 2015),
p. 56.
(20) Shir Hever, The Privatization of Israeli Security (London: Pluto Press, 2017), p. 8.
(21) Erella Grassiani, "Between Security and Military Identities: The Case of Israeli Security Experts," Security
Dialogue, vol. 49, no. 1–2 (2018), pp. 83–95.
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الخارجية والمساعدات العسكرية ،والتحوالت في عالقات القوة اإلقليمية والعالمية ،وتحول االقتصاد
السياسي اإلسرائيلي.
تغطي المرحلة األولى السنوات المبكرة لتأسيس دولة المستوطنين اليهود في فلسطين (–1948
 ،)1967التي شهدت نشأة الجيش اإلسرائيلي من عصابات عسكرية نشطت في فلسطين االنتدابية،
مثل "الهاغاناه" و"األرغون" و"الشتيرن" ،التي قامت بحمالت التطهير العرقي ضد الفلسطينيين بهدف
إحالل المستوطنين اليهود محلهم وضمان أغلبية يهودية تهيمن على نحو مطلق على المؤسسات
واألرض والموارد .وقد تمثلت األهمية االستراتيجية للجيش وما صاحبها من عسكرة المجتمع
واالقتصاد في تحصين بنية االستعمار االستيطاني الناشئ ،وقد تُرجمت هذه األهمية في تعبئة واسعة
للموارد االقتصادية ورأس المال البشري لخدمة تأسيس مجمع صناعي عسكري ضخم .وقد كان
لنموذج التخطيط االقتصادي المركزي وملكية الدولة لمعظم وسائل اإلنتاج العسكري األثر األهم في
تشكيل المجمع الصناعي العسكري منذ فترة مبكرة ،الذي اعتمد على تحالف فضفاض بين مجموعات
المصالح المكونة من النخبة السياسية والمؤسسة العسكرية ورأس المال اليهودي .وبخالف مفهوم
المجمع الصناعي العسكري السائد في دول مثل الواليات المتحدة األميركية وروسيا ،يعتبر المجمع
فريدا من نوعه ألنه مرتبط عضو ًيا بمجموعة واسعة من المؤسسات
الصناعي العسكري اإلسرائيلي ً
التي ُيفترض أنها مدنية ،مثل الجامعة العبرية ،ومعهد التخنيون اإلسرائيلي للتكنولوجيا ،ومعهد وايزمان
للعلوم ،ومستشفى هداسا( .((2لقد أدى التركيب العسكرتاري لهذه المؤسسات إلى إنشاء الركيزة
العلمية والتكنولوجية للمجمع الصناعي العسكري من خالل تزويد الجيش بالخبرة العلمية والبحوث
والمختبرات .ولقد تغذى المجمع الصناعي العسكري في بداياته بموجات المستوطنين اليهود الجدد
ذوي الخلفية العلمية الذين هاجروا من أوروبا واالتحاد السوفياتي في الخمسينيات والستينيات من
القرن العشرين.
وقد تزامن ذلك مع تشكيل وحدات استخبارات عسكرية من فرق تجسس كانت تعمل في فلسطين
االنتدابية ،وكانت هذه الوحدات مكلفة بوضع البنية التحتية التكنولوجية للجيش اإلسرائيلي( ،((2من
أهمها فيلق العلوم  Science Corpsالذي أعيدت تسميته باسم أنظمة رافائيل الدفاعية المتقدمة Rafael
 Advanced Defense Systemsفي أواخر الخمسينيات من القرن العشرين ،والذي وضع أساس نظام
البحث والتطوير للجيش اإلسرائيلي ،وكلّف بتطوير تقنيات األسلحة والصواريخ ،التي جرى اختبارها
خالل الهجمات اإلسرائيلية على الدول العربية المحيطة في عام .1967
وفي خمسينيات القرن العشرين ،قاد فيلق العلوم برنامج البحث النووي اإلسرائيلي ،وحصل على
دعم علمي وتقني حيوي من فرنسا ،الحليف الرئيس إلسرائيل في ذلك الوقت .وفي حين أن الصناعة
(22) Ettay Nevo, "The Science behind Israel’s Fight for Independence," Davidson Institute for Science Education,
17/4/2018, accessed on 24/11/2021, at: https://cutt.ly/0zXi7Jy
(23) Stacy Perman, Spies, Inc. Business Innovation from Israel’s Masters of Espionage (New Jersey: Pearson Education,
2010), p. 52.
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العسكرية اإلسرائيلية كانت ما تزال متخلفة من الناحية التكنولوجية وقادرة فقط على تصنيع أسلحة
خفيفة ،فإن التواطؤ الكبير من جانب فرنسا في برنامجها النووي س ّهل حصول إسرائيل على أسلحة
نووية معترف بها على نطاق واسع ،ولكنها غير معلنة رسم ًيا( .((2وقد تشكّل فرع آخر مهم في أعقاب
تأسيس إسرائيل مباشرة ،هو فيلق المخابرات  ،Intelligence Corpsالذي تطور الحقً ا إلى "الوحدة
 ."8200وفي عام  ،1949قامت الوحدة  8200ببناء أول نظام لمراقبة االتصاالت بنا ًء على خطط ومواد
مسروقة من هيئة اإلذاعة البريطانية( .((2وفي عام  ،1960أنشأت وزارة الدفاع اإلسرائيلية مركز الحاسبات
والسجالت اآللية  MAMRAMلدمج تقنية الحوسبة في النظام العسكري اإلسرائيلي ،باالعتماد في
البداية على كمبيوتر  Philco 211األميركي المتخصص بالمهمات العسكرية( .((2وعلى مر السنين،
تطورت كل من  MAMRAMوالوحدة  8200إلى حاضنات ومراكز تدريب ذات تقنية عالية في إسرائيل.
صناع ًيا ،أسست إسرائيل شركات كبيرة مملوكة للدولة ،مثل أنظمة الصناعات العسكرية اإلسرائيلية IMI

 ،Systemsالتي ركزت على إنتاج البنادق الهجومية والمدافع الخفيفة وقذائف الهاون والقنابل اليدوية
والذخيرة .وتعود أصول أنظمة  IMIإلى  ،Ta'asوهي الشبكة السرية من مصنعي األسلحة التي زودت
العصابات العسكرية الصهيونية باألسلحة الخفيفة والذخيرة في الثالثينيات واألربعينيات من القرن
العشرين( .((2وفي عام  ،1951أسست شركة الصناعات الفضائية الجوية اإلسرائيلية  IAIأكبر شركة
عسكرية مملوكة للدولة ،وتقوم اآلن بتطوير الطائرات والمركبات الجوية واألنظمة العسكرية األرضية
وأنظمة الصواريخ .وفي عام  ،1958أعيد تنظيم فيلق العلوم ليكون شركةً منفصلة مملوكة للدولة ،باسم
أنظمة رافائيل الدفاعية المتقدمة ،التي أصبحت بعد ذلك أكبر مركز لألبحاث في إسرائيل ،وهي شركة
متخصصة في تطوير السالح الجوي ،وتقنيات الصواريخ ،واإللكترونيات ،واألنظمة البحرية .وشكلت
واحدا من أهم مصادر اإليرادات العامة ،والتوظيف ،والنمو االقتصادي،
هذه الشركات المملوكة للدولة
ً
(((2
والرفاهية العامة للمستوطنين اإلسرائيليين .
صمم خط إنتاجها لتكملة
وشهدت هذه المرحلة ظهور الصناعات العسكرية الخاصة التي ُ
الصناعات العسكرية الحكومية .وكانت شركة  Elbit Systems Ltdواحدة من أوائل الشركات
الخاصة ،وقد تأسست في عام  ،1966وهي اآلن أكبر منتج خاص لمجموعة واسعة من
اإللكترونيات العسكرية ،والطائرات من دون طيار ،واألنظمة البرية والبحرية ،وأنظمة االتصاالت
والمراقبة االستخباراتية ،ومعدات االستطالع( .((2عالوة على ذلك ،تمتعت أكبر نقابة عمالية في
إسرائيل "الهستدروت" باستثمارات كبيرة في قطاع الصناعة العسكرية ،على نحو رئيس من خالل
(24) Ephraim Kahana, Historical Dictionary of Israeli Intelligence (Lanham: Scarecrow Press, 2006), p. 216.
(25) Ibid.; Perman, p. 95.
(26) Stuart A. Cohen, Israel and its Army: From Cohesion to Confusion (London: Routledge, 2008), p. 91.
(27) Farah Naaz, "Israel’s Arms Industry," Strategic Analysis, vol. 23, no. 12 (2000), pp. 2077–2087.
(28) Alex Mintz & Michael D. Ward, "The Political Economy of Military Spending in Israel," The American Political
Science Review, vol. 83, no. 2 (1989), p. 532.
(29) Hever, p. 66.
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ملكيتها لشركة  Hervat Haovdimوالشركات التابعة لها Tadiran :و SoltamوKoor Metals

و ،Vulcan Foundriesالتي اعتمدت على التعاقد بالباطن  Subcontractingمع الصناعات
العسكرية المملوكة للدولة(.((3
وعلى الرغم من الجهود الهائلة إلنشاء قاعدة صناعية عسكرية متينة ،ظلت إسرائيل تعتمد بنيو ًيا على
الواردات العسكرية والمساعدات الخارجية ،ففي المدة  ،1967–1948شكلت فرنسا ،التي كانت
ما تزال تنشط بوصفها قوة استعمارية في ذلك الحين ،المصدر الرئيس لواردات األسلحة ،وزودت
جدا في مجال الطيران والصواريخ والتقنيات النووية ،ما عزز البنية
الجيش اإلسرائيلي بمواد متطورة ً
موردي األسلحة اآلخرين إلسرائيل نذكر الواليات
التحتية التكنولوجية للجيش اإلسرائيلي( .((3ومن بين ّ
مهما في هزيمة
المتحدة وألمانيا الغربية والمملكة المتحدة .وقد أدت هذه األسلحة المستوردة ً
دورا ً
عام .1967
تحددت مالمح المرحلة الثانية ( )1980–1967من خالل نتائج الحرب العربية – اإلسرائيلية في عام
 ،1967التي كان النتصار إسرائيل فيها بالغ األثر في تمكين الطابع االستعماري االستيطاني التوسعي،
خصوصا بعد احتاللها ما تبقى من أرض فلسطين التاريخية وهضبة الجوالن وصحراء سيناء .وساهمت
ً
نتائج الحرب في إعادة تشكيل المسار العسكري اإلسرائيلي على مستويين أساسيين ،أحدهما كان
قرارا حكوم ًيا بالشروع في تحديث واسع النطاق وتنويع الصناعات والتقنيات العسكرية ،واآلخر كان
ً
وفرصا لتطور إسرائيل
تعزيز التحالف األميركي – اإلسرائيلي ،الذي قدم موارد استراتيجية واستثمارات
ً
العسكري والتكنولوجي.
بداية ،وضعت إسرائيل استراتيجية لتوسعة الصناعات العسكرية وتقويتها نتيجة حظر السالح الفرنسي
عشية حرب عام  .1967وبناء على ذلك ،فقد مثّل االستثمار في الصناعات العسكرية ما يصل إلى 50
في المئة من إجمالي االستثمار الصناعي في إسرائيل( .((3وارتفع اإلنفاق العسكري بنسبة  77في المئة
ووصل إلى ارتفاع تاريخي بلغ  31في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي بعد حرب عام .((3(1973
ساهم االستثمار العام الهائل في القطاع العسكري في تشكيل بنية القوى العاملة اإلسرائيلية على نحو
بعيد؛ فبين عامي  1967و ،1975تضاعف التوظيف في الجيش ثالث مرات ،وزاد بنسبة  50في المئة في
عام  .1975وفي الثمانينيات ،ق ُّدر أن نحو  25في المئة من القوى العاملة كانت تعمل على نحو مباشر
في القطاع العسكري ،و 25في المئة تعمل على نحو غير مباشر في المشاريع المرتبطة بالجيش(.((3
وإضافة إلى ذلك ،ارتبطت  65في المئة من نفقات الدولة على البحث والتطوير بالجيش ،بينما كانت
(30) Alex Mintz, "Military–industrial Linkages in Israel," Armed Forces & Society, vol. 12, no. 1 (1985), p. 11.
(31) Halper, p. 40.
(32) Mintz & Ward, p. 523.
(33) Moti Bassok, "Israel Shells Out Almost a Fifth of National Budget on Defense, Figures Show," Haaretz, 14/2/2013,
accessed on 24/11/2021, at: https://bit.ly/3r4mR1y
(34) Alex Mintz, "The Military–industrial Complex: American Concepts and Israeli Realities," Journal of Conflict
Resolution, vol. 29, no. 4 (1985), pp. 623–639.
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 13في المئة فقط لألغراض المدنية ،وكان نحو نصف العلماء والمهندسين في إسرائيل يعملون في
مشاريع البحث والتطوير العسكرية(.((3
غير أنه يجب أن ُينظر إلى تعزيز العالقات الثنائية بين الواليات المتحدة وإسرائيل على أنه العامل
األكثر أهمية في التقدم العسكري التكنولوجي اإلسرائيلي؛ فبعد حرب  ،1967كثّفت الشركات األميركية
مشاركتها في تطوير ترسانة إسرائيل الحربية .وفي عام  ،1969باعت وزارة الدفاع حصصها في شركة
 Tadiranالمملوكة للهستدروت إلى شركة  GT & Eومقرها الواليات المتحدة ،ما عزز إنتاجية الشركة
والقدرات التكنولوجية والتسويقية ،على نحو بعيد ،ووسعت  Tadiranإنتاجها ليشمل مجموعة
واسعة من أنظمة الحرب اإللكترونية والمنتجات اإللكترونية التجارية لالستخدام المدني( .((3وفي
السبعينيات ،زودت شركة لوكهيد مارتن  ،LMTوهي واحدة من أكبر شركات الصناعات العسكرية في
العالم ،إسرائيل بأسلحة متطورة شديدة التدمير ،بما في ذلك طائرات  C–130و ،F–16التي أصبحت
العمود الفقري لسالح الجو اإلسرائيلي( .((3ومن بين المساهمين المهمين اآلخرين شركة بوينغ،
التي سلمت إسرائيل العديد من الطائرات والمروحيات العسكرية المتقدمة ،مثل  B–17وDC–3
و .((3(F–4E Phantomوبحلول أوائل الثمانينيات ،أصبحت الصناعة العسكرية اإلسرائيلية تعتمد
بنيو ًيا على المساعدة التقنية والمالية التي تقدمها الحكومة األميركية والشركات األميركية .وقد أوضح
مشيرا إلى أن "إسرائيل تلقت
تقرير صادر عن مكتب مساءلة الحكومة األميركية عام  1983هذه التبعية،
ً
دعما مال ًيا وتقن ًيا أميركيا للمساعدة في تحقيق قدرتها على إنتاج األسلحة" ،مضيفً ا أنه "في محاولة
ً
لتعزيز اعتماد أكبر على الذات ،تسعى إسرائيل إلى المزيد من العون األميركي للمساعدة في تطوير
صناعاتها الدفاعية وتوسيع فرصها التجارية [ ]...صادرات إسرائيل التكنولوجية تعتمد على نحو بعيد
على المكونات األجنبية [ ]...تتضمن كل جهود إنتاج األسلحة اإلسرائيلية تقري ًبا مدخالت أميركية"(.((3
أما المرحلة الثالثة (من الثمانينيات إلى الوقت الحاضر) فترتبط بإعادة هيكلة النظام االقتصادي في
إسرائيل وتحويله من نمط التخطيط المركزي التقليدي الذي دعم ركائز االستعمار االستيطاني (كما هي
حال تشكيالت االستعمار االستيطاني التاريخي) نحو اللبرلة واالنفتاح االقتصادي واالندماج في العولمة
فريدا على طبيعة االستعمار االستيطاني اإلسرائيلي .وساهم
طابعا ً
النيوليبرالية ،وهذا في حد ذاته أضفى ً
خصوصا لالستثمار في
هذا التحول في خلق فرص تجارية جديدة لرؤوس األموال القادمة من الخارج
ً
القطاعات الحكومية التي تمت خصخصتها جزئ ًيا أو كل ًيا ،بما في ذلك الشركات العسكرية واألمنية.
(35) Dan Peled, "Defense R&D and Economic Growth in Israel: A Research Agenda," Samuel Neaman Institute for
Advanced Studies in Science and Technology (March 2001), pp. 3–27.
(36) Yehuda Gradus, Eran Razin & Shaul Krakover, The Industrial Geography of Israel (London: Routledge, 1993),
p. 103.
(37) "Lockheed Martin Israel," Lockheed Martin, accessed on 24/11/2021, at: https://lmt.co/2RykmVt
(38) "Building the Future Together: Boeing in Israel," Boeing, accessed on 24/11/2021, at: https://bit.ly/3wKMyoO
(39) United States, Comptroller General of the United States, U.S. Assistance to the State of Israel (Washington: 1983),
pp. 42–44, accessed on 24/11/2021, at: https://bit.ly/3HktouJ
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فعلى سبيل المثال ،شهدت أقدم شركة عامة ،أنظمة الصناعات العسكرية اإلسرائيلية ،IMI Systems
خصخصة تدريجية لبعض الشركات الفرعية التابعة لها .وفي عام  ،2005باعت الحكومة اإلسرائيلية
حصتها في وحدة  Magenالتابعة لشركة  ،IMI Systemsوالمتخصصة في إنتاج األسلحة الخفيفة،
وأعيدت تسميتها باسم صناعات األسلحة اإلسرائيلية  .Israel Weapon Industries, IWIوفي
اآلونة األخيرة ،أعلنت الحكومة اإلسرائيلية أنها ستخصخص شركات رئيسة تابعة ألكبر الشركات
اإلسرائيلية ،مثل الصناعات الجوية الفضائية  ،IAIوأنظمة رافائيل الدفاعية المتقدمة( .((4وشهدت هذه
أيضا تصاعد ما يسمى "الحرب على اإلرهاب" بقيادة الواليات المتحدة في أعقاب هجمات
المرحلة ً
 11سبتمبر  ،2001التي تزامنت مع االنتفاضة الفلسطينية الثانية ( .)2005–2000واتسمت حقبة ما بعد
 11سبتمبر بتغيير جذري نحو تكثيف ممارسات األمننة وعسكرة ممارسات الشرطة وازدهار الشركات
األمنية الخاصة العابرة للحدود .وقد جعلت هذه التغييرات إسرائيل في مركز االهتمام الدولي باعتبارها
فريدا للعسكرة الحضرية واألمننة ،وهذه السمعة بنتها تجربةٌ استعمارية استمرت عقو ًدا
نموذجا عالم ًيا ً
ً
في تطوير أساليب مكافحة التمرد والمراقبة والشرطة وإدارة السكان الفلسطينيين في داخل إسرائيل
والمناطق الفلسطينية المحتلة.

ً
ً
بديلا من غياب المتروبول
ثالثا :الدعم العسكري األميركي
إن غياب الدولة االستعمارية األم في سياق االستعمار االستيطاني اإلسرائيلي ،كما ذُكر سابقً ا ،جعلها
تتبع لقوى المركز اإلمبريالي من أجل تحصيل الدعم المالي والعسكري والدبلوماسي الالزم لتحصين
خصوصا،
عموما ،واألميركي
ممارساتها االستعمارية في فلسطين .وإضافة إلى ذلك ،يتجاوز الدعم الغربي
ً
ً
عالقات المصالح االستراتيجية المعتادة بين الدول ،ليأخذ طابع الخصوصية القيمية واأليديولوجية ،سواء
من ناحية الخلفية االستعمارية لبعض الدول الداعمة ،أو من ناحية الدعم الذي تقدمه التيارات اليمينية التي
ترى في إسرائيل ضرورة دينية ،مثل أتباع المسيحية الصهيونية في الواليات المتحدة األميركية.
متلق تراكمي للمساعدات الخارجية األميركية (أكثر من  142.3مليار
تعد إسرائيل ،إلى حد بعيد ،أكبر ٍ
أساسا في صورة مساعدات عسكرية( .((4واعتماد إسرائيل على اإلعانات
دوالر في الفترة ً ،)2019–1949
أمر حيوي للتعويض عن عدم قدرة صناعاتها العسكرية على تلبية احتياجات الجيش ،وهو
األميركية ٌ
ٍ
حديث للكونغرس ،فإن الدعم العسكري األميركي لم "يساعد
ما أكدته التقارير الرسمية .ووفقً ا لتقريرٍ
تطورا من الناحية
فقط في تحويل القوات المسلحة اإلسرائيلية إلى واحدة من أكثر القوى العسكرية
ً
أيضا "ساعد إسرائيل في بناء صناعة الدفاع المحلية الخاصة بها ،والتي
التكنولوجية في العالم" ،ولكنه ً
واحدا من كبار الموردين العالميين لألسلحة ،ومن ثم ،أوضح أنه لوال دعم الواليات المتحدة لم
تعتبر
ً
يكن في إمكان إسرائيل تحصيل قوة تكنولوجية عسكرية"(.((4
(40) Tova Cohen & Steven Scheer, "Israel Approves $4 Billion Privatization Plan for Next Three Years," Reuters,
5/10/2014, accessed on 24/11/2021, at: https://reut.rs/3toDVNU
(41) Jeremy M. Sharp, "U.S. Foreign Aid to Israel," Congressional Research Service (16 November 2020), pp. 1–42.
(42) Ibid., p. 2.
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يعود إضفاء الطابع المؤسسي على المساعدة العسكرية األميركية إلسرائيل إلى ما بعد الحرب العربية –
"مفتاحا لمكافحة النفوذ
اإلسرائيلية عام  .1967صنفت إدارة ريتشارد نيكسون ( )1974–1969إسرائيل
ً
السوفياتي في العالم العربي" ،وبدأت في تقديم دعم دبلوماسي واقتصادي وعسكري غير مسبوق(.((4
وبناء على ذلك ،ارتفعت المساعدات العسكرية األميركية ارتفا ًعا مطر ًدا من  360مليون دوالر في عام
 1968إلى  1.5مليار دوالر في عام  ،1973وارتفعت إلى  2.6مليار دوالر سنو ًيا بعد الحرب العربية –
اإلسرائيلية عام  .((4(1973وبلغت هذه الرعاية ذروتها في الثمانينيات عندما وصفت إدارة رونالد ريغان
( )1989–1981إسرائيل بأنها "رصيد استراتيجي" و"حليف رئيس من خارج الناتو" ،واستمر هذا من دون
انقطاع في ظل اإلدارات األميركية المتعاقبة( .((4وفي عام  ،2016وفرت إدارة باراك أوباما ()2017–2009
صفقة تاريخية أدت إلى زيادة المساعدة العسكرية األميركية إلسرائيل من  3.1إلى  3.8مليارات دوالر
سنو ًيا على مدى عشر سنوات ( ،)2028–2019بإجمالي  38مليار دوالر .ووصفت وزارة الخارجية
األميركية ( )2016الصفقة بأنها "أكبر تعهد بمساندة عسكرية ثنائية في تاريخ الواليات المتحدة"(.((4
وتنقسم هذه المساعدة إلى فئتين 33 :مليار دوالر في التمويل العسكري األجنبي ،والتزام بمبلغ
 5مليارات دوالر للمساعدة في الدفاع الصاروخي .وتشير التقديرات إلى أن المساعدات العسكرية
أيضا
األميركية تمثل أكثر من عشرين في المئة من الميزانية العسكرية إلسرائيل( .((4وتصنف إسرائيل ً
على أنها المتلقي الوحيد للمساعدات األميركية الذي يملك حقً ا حصر ًيا في استخدام  30–25في المئة
من هذه األموال لشراء أسلحة من الموردين المحليين وليس من السوق األميركية ،وهو شرط أساسي
لكل الدول المتلقية للمساعدات األميركية(.((4
حاسما في تطوير قدرات إسرائيل عالية التقنية في شكل مشاريع
دعما
ً
كما قدمت الواليات المتحدة ً
بحث وتطوير ،ويشمل هذا الدعم نقل بعض أسرار التكنولوجيا إلى إسرائيل ،وإنشاء مرافق اإلنتاج
العسكري المشترك ،والتعاون في مجال التدريب واالستخبارات .وبعد حرب  ،1973أنشأت وزارتا
الدفاع اإلسرائيلية واألميركية قناة رسمية لتبادل معلومات البحث والتطوير ،التي أضفي عليها الطابع
المؤسسي من خالل إنشاء المجموعة السياسية العسكرية المشتركة ،Joint Political Military Group
ومجموعة التخطيط للمساعدة األمنية المشتركة  Joint Security Assistance Planning Groupفي
(43) William B. Quandt, Decade of Decisions: American Policy Toward the Arab–Israeli Conflict, 1967–1976 (Berkeley:
University of California Press, 1977), p. 106.
(44) Clyde R. Mark, "Israel: US Foreign Assistance: CRS Issue Brief for Congress Updated," The Library of Congress,
Congressional Research Service, vol. 26 (2005), p. 13.
(45) Helena Cobban, "The US–Israeli Relationship in the Reagan Era," Journal of Conflict Studies, vol. 9, no. 2 (1989),
pp. 5–7.
(46) "Fact Sheet: Memorandum of Understanding Reached with Israel," Press Release, White House: Office of the Press
Secretary, 14/9/2016, accessed on 24/11/2021, at: https://bit.ly/30W8scB
(47) Peter Beinart, "Why Doesn’t Obama Use Military Aid Package to Israel as leverage?" Haaretz, 8/9/2016, accessed
on 24/11/2021, at: https://cutt.ly/qzCCfxT
(48) Halper, p. 52.
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الثمانينيات( .((4كان التطور األكثر أهمية في هذا الصدد مشاركة إسرائيل في مبادرة الدفاع االستراتيجي
وصول غير مسبوق إلى التكنولوجيا
التي أطلقتها إدارة ريغان في عام  ،1983والتي منحت إسرائيل
ً
العسكرية المتطورة وأموال البحث والتطوير .وبحلول نهاية هذه المبادرة ،استفادت إسرائيل من
 332مشرو ًعا مشتركًا عسكر ًيا ومشروع بحث وتطوير ،وذلك بقيمة  2.9مليار دوالر( .((5ومنذ أوائل
الثمانينيات ،تطورت عالقات إسرائيل بالنظام التكنولوجي العسكري األميركي إلى تبعية بنيوية ،بحيث
إن معظم المشاريع اإلسرائيلية الكبيرة ،مثل صاروخ "أرو  Arrowالمضاد للصواريخ" ،وطائرة "الفي"
 Laviودبابة "ميركافاه"  Merkavaوالقبة الحديدية  ،Iron Domeإما أنها اعتمدت على نقل التكنولوجيا
األميركية أو أنها أنتجت في منشآت مشتركة(.((5
وشجع الدعم العسكري األميركي على خصخصة القطاعات العسكرية واألمنية اإلسرائيلية ،ما ساهم
في انتشار الشركات اإلسرائيلية الخاصة ،ووفقً ا لهيفر" :ساهمت حقيقة اضطرار إسرائيل إلى االعتماد
فبدل
على المساعدات األميركية في تغيير موقف صناع السياسة اإلسرائيليين تجاه الصناعة العسكريةً ،
من صناعة تعتمد على الذات ،اعتبر صناع السياسة اإلسرائيليون ،على نحو متزايد ،الصناعة العسكرية
أدا ًة واحدة من بين عدة أدوات لتحقيق أهدافهم االستراتيجية .ولذلك ،لم يعد ُينظر إلى خصخصة
شركات الصناعة العسكرية على أنها تنازل عن عنصر حيوي من عناصر سيادة الحكومة"(.((5
وبسبب االعتماد اإلسرائيلي على المساعدات العسكرية األميركية ،ال تستطيع معظم الشركات
وبدل من ذلك ،تعمل الشركات اإلسرائيلية مقاوِلةً في الباطن
اإلسرائيلية التنافس مع نظيراتها األميركية.
ً
للشركات األميركية ،وال سيما في إنتاج األجهزة اإللكترونية التكميلية لألنظمة المصنعة في الواليات
المتحدة ،مثل أنظمة التوجيه والمالحة والتدريب والبصرية واألنظمة اإللكترونية.
وكما تبين هذه األمثلة ،يمثل سعي إسرائيل الدائم الستمرار تدفق الدعم العسكري األميركي من أجل
تعويضا عن غياب المتروبول من ناحية ،ومن ناحية أخرى ،يعتمد
ضمان تفوقها العسكري اإلقليمي،
ً
التطور التكنولوجي العسكري في إسرائيل ،إلى حد بعيد ،بنيو ًيا على المساعدات األميركية ،التي من
دونها ما كان التفوق اإلسرائيلي في هذا المجال ممك ًنا.

رابعا :اقتصاد حرب االستعمار االستيطاني :الفلسطينيون حقل
ً
تجارب للسالح اإلسرائيلي
خالل اجتماع اتفاقية األسلحة التقليدية  CCWحول أنظمة األسلحة الفتاكة الذاتية التشغيل
 ،Autonomous Weapon Systems, LAWSالذي عقد في األمم المتحدة في جنيف في عام ،2014
(49) Kenneth Jacobson, "The United States, Israel, and the Middle East," The American Jewish Year Book, vol. 90
(1990), p. 255.
(50) Halper, p. 49.
(51) Mark, p. 3.
(52) Shir Hever, "Israel’s Security Industry as a Business Model: Conflict–Management Industry," in: Saul Takahashi
(ed.), Human Rights, Human Security, and State Security: The Intersection, vol. 3 (Oxford: Praeger, 2014), p. 199.
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أوصت إسرائيل بأن يتحلى المجتمعون "بعقل متفتح" بشأن إضفاء الشرعية القانونية على استخدام
األسلحة الفتاكة الذاتية التشغيل( .((5ومع ذلك ،لم يدافع أي مندوب آخر عن هذه األسلحة أو يناقشها،
نظرا إلى عدم قانونية هذا النوع من األسلحة ومخاطرها التدميرية .ويمكن تفسير الموقف
وذلك ً
اإلسرائيلي غير المفاجئ بأنه جزء من األجندة اإلسرائيلية إلعادة تعريف ما هو قانوني في ممارسة
خصوصا فيما يتعلق باستخدامهم حقل تجارب
الحرب لتبرير انتهاكاتها الممنهجة ضد الفلسطينيين،
ً
الختبار هذه األسلحة المستحدثة.
ُعرف منظومات األسلحة الفتاكة الذاتية التشغيل بأنها "أي نظام سالح يتمتع باالستقاللية في وظائفه،
ت َ
أي إنه نظام سالح يمكنه االختيار (البحث عن أو كشف أو تحديد الهوية أو التعقب أو االختيار)،
والهجوم (استخدام القوة ضد أهداف ،أو تحييدها أو إتالفها أو تدميرها) من دون تدخل بشري"(.((5
ويشتمل هذا على مجموعة واسعة من األسلحة الذاتية التشغيل والعمل ،مثل المركبات الجوية
واألرضية والبحرية اآللية غير المجهزة بالرجال (مثل الطائرات من دون طيار) ،واألسلحة الموجهة
بدقة ،واألسلحة اإللكترونية ،وأسلحة الروبوت المستقلة .لقد كانت منظومات األسلحة الفتاكة الذاتية
التشغيل في قلب المناقشات القانونية واألخالقية المتعلقة بتحول تقنيات الحرب ،وقد دعت عدة
وتكرارا ،إلى حظر استخدامها .ففي آذار /مارس
مرارا
ً
منظمات دولية وجماعات حقوق اإلنسانً ،
 ،2019شدد األمين العام لألمم المتحدة ،أنطونيو غوتيريش  ،)–2017( Antonio Guterresعلى أن
"اآلالت التي تتمتع بالقدرة الذاتية على إزهاق األرواح من دون تدخل بشري ،غير مقبولة سياس ًيا،
وبغيضة أخالق ًيا ،ويجب أن يحظرها القانون الدولي"( .((5وبالمثل ،أوصى مجلس حقوق اإلنسان التابع
لألمم المتحدة بأنه "يجب حظر أنظمة األسلحة الذاتية التي ال تتطلب
تحكما بشر ًيا قصد ًيا"( .((5وفي
ً
عام  ،2015وقّع اآلالف من العلماء والتقنيين واألكاديميين من جميع أنحاء العالم على خطاب مفتوح
الموجهة بتكنولوجيا الذكاء االصطناعي كونها "مثالية لمهمات مثل
يحث على حظر األسلحة الفتاكة
ّ
ّ
االغتياالت ،وزعزعة استقرار الدول ،وإخضاع السكان والقتل االنتقائي لمجموعة عرقية معينة"(.((5
أي من أنظمة األسلحة الفتاكة الذاتية التشغيل الجدل أكثر مما أثارته الطائرات من دون طيار،
لم ُت ِثر ٌّ
يدعي المؤيدون أن الطائرات من دون طيار تهاجم أهدافًا دقيقة وصغيرة الحجم ،فإن الحجة
ففي حين ّ
(53) "Statement to the Convention on Conventional Weapons Meeting of High Contracting Parties," Government of
Israel, accessed on 24/11/2021, at: https://bit.ly/3oBW2Pg
"(54) Neil Davison, "A legal Perspective: Autonomous Weapon Systems under International Humanitarian Law,
UN–iLibrary, 30/11/2017, accessed on 24/11/2021, at: https://bit.ly/3HjAyPU
(55) "Autonomous Weapons that Kill Must be Banned, Insists UN Chief," UN News, 25/3/2019, accessed on 24/11/2021,
at: https://bit.ly/3mYZbaZ
(56) United Nations, Human Rights Council, Joint Report of the Special Rapporteur on the Rights to Freedom of
Peaceful Assembly and of Association and the Special Rapporteur on Extrajudicial, Summary or Arbitrary Executions
on the Proper Management of Assemblies (New York: 4/2/2016), p. 15.
(57) "Autonomous Weapons: An Open Letter from AI Robotics Researchers," International Joint Conference on
Artificial Intelligence, Future of Life Institute, 28/7/2015, accessed on 19/4/2021, at: https://bit.ly/3n0NFvv
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المضادة ترى أن هذه الطائرات "دقيقة فقط بالمعنى الفني الضيق للكلمة ،وأنها أقرب إلى أسلحة الدمار
الشامل من حيث تأثيرها في المجتمعات"( .((5وتدعم هذه الحجة المضادة أدلة من اليمن وأفغانستان
دمارا واسع النطاق للسكان المدنيين
والعراق وغزة ،حيث س ّبب استخدام الطائرات من دون طيار ً
والبنية التحتية.
ُينسب إلى إسرائيل أنها رائد عالمي في إنتاج ونشر وانتشار تكنولوجيا الطائرات من دون طيار الفتاكة.
وكان العالم اإلسرائيلي أبراهام كارم  Abraham Karemأول من أحدث ثورة في صناعة الطائرات من
دون طيار ،التي اختبرتها إسرائيل على نطاق واسع خالل حرب  ،1973ومنذ الثمانينيات استحوذت
إسرائيل على أكثر من  60في المئة من صادرات الطائرات من دون طيار العالمية( .((5وتعمل أكثر من
 50شركة عامة وخاصة في إنتاج الطائرات من دون طيار وتصديرها ،بما في ذلك شركة  ،Elbitوشركة
الصناعات الفضائية الجوية اإلسرائيلية ،وأنظمة الدفاع الجوي.
تعزى قدرة الشركات اإلسرائيلية على إنتاج الطائرات من دون طيار وتطويرها إلى التجارب التي أجرتها
على الفلسطينيين .وقد تكثفت تجارب استخدام تكنولوجيا الطائرات من دون طيار القاتلة خالل
االنتفاضة الفلسطينية الثانية ،والحرب اإلسرائيلية على لبنان في عام  ،2006والعدوان على غزة في
أول،
أعوام  2008و 2012و 2014و .2021وتنشر إسرائيل طائرات من دون طيار لثالثة أهداف عسكريةً :
ٍ
ٍ
أشخاص واستهدافهم.
أهداف أو
إلجراء المراقبة وجمع المعلومات االستخبارية واالستطالع لرصد
ثان ًيا ،لشن ضربات من خالل إطالق صواريخ .ثالثًا ،لتنفيذ "قتل مستهدف"  ،Targeted killingأو
إعدام خارج نطاق القضاء لقادة وناشطين في المقاومة الفلسطينية .وقد كانت إسرائيل أول من جعل
سياسة القتل المستهدف قانونية لتبرير اغتيال القادة الفلسطينيين ،على الرغم من عدم شرعية مثل
هذه الممارسة في القانون الدولي( .((6وأدت كثافة استخدام الطائرات من دون طيار ،في عمليات
جوا" في األراضي الفلسطينية
القتل المستهدف ،إلى خلق "أكبر مختبر في العالم لالغتياالت المحمولة ً
المحتلة ،وال سيما غزة(.((6
إن استغالل إسرائيل للفلسطينيين ،بوصفهم حقل تجارب ،يمثل أسلو ًبا ترويج ًيا لبيع أسلحتها
ومنتجاتها العسكرية واألمنية في الخارج ،ومن هنا تبرز عملية إخضاع العنصر الفلسطيني ،بوصفه
قابعا تحت سيطرة بنية االستعمار االستيطاني ،بأن يكون وقو ًدا لتحفيز نمو اقتصاد الحرب
ستعم ًرا ً
ُم َ
اإلسرائيلي وما يحققه من ريع لتعزيز التوسع االستيطاني االستعماري.
تختبر إسرائيل ،منهج ًيا ،أنوا ًعا جديدة من الطائرات من دون طيار الفتاكة على المدنيين ألغراض
الدعاية التجارية .على سبيل المثال ،خالل عملية "الرصاص المصبوب" في عام  ،2008اختبر الجيش
(58) Bradley Jay Strawser et al., Opposing Perspectives on the Drone Debate (New York: Palgrave Macmillan, 2014),
pp. 1–18.
(59) Katz & Bohbot, p. 103.
(60) Lisa Hajjar, "Is Targeted Killing War?" in: Strawser et al., pp. 21–29.
(61) Eyal Weizman, Hollow Land: Israel’s Architecture of Occupation (Brooklyn: Verso Books, 2012), p. 241.
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اإلسرائيلي نسخة مطورة من صاروخ  Hydra 70sالمركب على طائرات مس ّيرة عن بعد ،طورته شركات
إسرائيلية وأميركية بالشراكة ،ومن المحتمل أنه حمل الفوسفور األبيض الذي قتل عشرات المدنيين في
مدينة غزة ومخيم جباليا( .((6وفي حالة أخرى ،أشار تقرير استقصائي ،عقب عملية "الجرف الصامد"
طفل ،نجمت عن هجمات بطائرات
في عام  ،2014إلى أن  37في المئة من الوفيات ،بما في ذلك ً 164
من دون طيار( .((6وتبين الحقً ا أن عمليات القتل الجماعي كانت جز ًءا من تجارب قامت بها القوات
اإلسرائيلية الختبار طائرات مس ّيرة من إنتاج شركة  Elbitالتي تنتج  85في المئة من الطائرات اإلسرائيلية
نموا بنسبة  6.1في المئة بعد عدوانها على غزة عام  ،2014ما جعلها
من دون طيار ،حيث شهدت الشركة ً
قريبة من أعلى مستوى لها على اإلطالق منذ عام  .2010ووفقً ا لصحيفة هآرتس اإلسرائيلية اليومية،
رائعا للصناعات الدفاعية"(.((6
أمرا ً
"فقد كانت العملية ،من وجهة نظر تجاريةً ،
مثال آخر على اختبار األسلحة الفتاكة على الفلسطينيين خالل العقد الماضي هي بنادق "تافور"
"سالحا
 ،Tavor Bullpup Rifleالتي روجت لها شركة صناعات األسلحة اإلسرائيلية  IWIباعتبارها
ً
مبتكرا وقو ًيا ودقيقً ا وموثوقًا" ،بعد أن "اختبرها بدقة جيش الدفاع اإلسرائيلي على جميع التضاريس
ً
(((6
خصيصا لساحات القتال الحضرية ،وتتميز بقدرة
وبأداء ال تشوبه شائبة"  .تم تصميم هذه البنادق
ً
ذخيرتها على التمدد واالنفجار داخل الهدف ،ما يسبب اإلصابات الخطيرة والعجز الدائم والموت،
وهو ما يحظره القانون الدولي على نحو صارم .تشتمل عائلة  Tavor Bullpup Rifleعلى سلسلة من
النماذج التي تم اختبارها وتعديلها ثم إعادة اختبارها خالل الحروب اإلسرائيلية ضد غزة في أعوام
 2008و 2012و ،2014ونتيجة لهذه التجارب تم اإلعالن عن أن بندقية تافور استبدلت رسم ًيا ببندقية
 M16األميركية الصنع في ألوية المشاة التابعة للجيش اإلسرائيلي ،ونجحت الشركة المصنعة في ترويج
هذه البندقية عالم ًيا بكونها "مجربة في أرض المعركة" ،وقامت بتصدير كميات كبيرة منها واستخدمتها
الجيوش وفرق التدخل السريع في عدة دول نامية في أميركا الالتينية وأفريقيا وآسيا( .((6وتشير الدالئل
إلى أنه قد تمت تجربة آخر طراز من هذه البندقية  Tavor 7على المتظاهرين السلميين خالل مسيرات
العودة الكبرى عام  ،2018حيث يقدر أن  81في المئة من اإلصابات نتجت من استخدام هذه البندقية.
وأكد تحقيق أجرته منظمة العفو الدولية أن "العديد من الجروح التي الحظها األطباء في غزة تتفق مع
تلك التي تسببها بنادق تافور عالية السرعة اإلسرائيلية الصنع ،والتي تستخدم ذخيرة عسكرية عيار
(62) "The Israeli Arsenal Deployed Against Gaza during Operation Cast Lead," Journal of Palestine Studies, vol. 38,
no. 3 (Spring 2009), p. 178.
(63) Defense for Children International Palestine, Operation Protective Edge: A War Waged on Gaza’s Children
(Ramallah: 2015), accessed on 24/11/2021, at: https://bit.ly/3DPwRiQ
(64) Shuki Sadeh, "For Israeli Arms Makers, Gaza War is a Cash Cow," Haaretz, 11/8/2014, accessed on 24/11/2021, at:
https://cutt.ly/2zNFIax
(65) "Israel Weapon Industry (iwi) (n.d.a)," Israel Weapon Industry (IWI), accessed on 24/11/2021, at:
https://bit.ly/3Cmxq1O
(66) Michael Pick, "Forget the Uzi: Meet Israel’s Deadly Tavor Assault Rifle," The National Interest, 21/11/2018,
accessed on 24/11/2021, at: https://bit.ly/3FijoAl
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 5.56مم"( .((6وبعد تشغيل هذه البندقية رسم ًيا ،روجتها الشركة المصنعة باعتبارها "أثبتت نفسها على
نطاق واسع في ساحة المعركة"(.((6

خامسا :دور دبلوماسية السالح في تطبيع االستعمار
ً
خارجيا
االستيطاني
ً
إلى جانب االعتبارات المالية ،يشكّل تصدير األسلحة اإلسرائيلية أداة سياسة خارجية استراتيجية يكمن
أحد أهدافها الرئيسة في تطبيع إسرائيل وشرعنتها بوصفها دولة استعمار استيطاني توسعي .فعلى الرغم
من حالة المقاطعة التاريخية إلسرائيل من الكثير من دول ما بعد االستعمار التي رأت في إسرائيل امتدا ًدا
استراتيج ًيا للقوى االستعمارية الغربية في المنطقة العربية ،فقد تمكنت إسرائيل من التغلغل الدبلوماسي
سرا ،وكسب والءات بعض التيارات والنخب الحاكمة بواسطة إبرام صفقات
في هذه الدول عل ًنا أو ً
ومدها بالمعدات األمنية .فمن ناحية ،كانت هذه السياسة تعمل على توسيع النفوذ اإلقليمي
األسلحة معها ّ
والدولي إلسرائيل من خالل تطبيع العالقات مع دول لم تكن لها عالقات دبلوماسية رسمية سابقة معها،
مثل اتفاقيات التطبيع مع بعض الدول العربية كاإلمارات والبحرين والسودان عام  .2020ومن ناحية
أخرى ،كانت هذه السياسة تهدف إلى دعم استقرار األنظمة الصديقة المهددة باالضطرابات الداخلية أو
التهديدات الخارجية .واستهدفت دبلوماسية األسلحة اإلسرائيلية دول ما بعد االستعمار في المقام األول،
غال ًبا في سياقات من الدكتاتوريات وانتهاكات حقوق اإلنسان وجرائم الحرب واإلبادة الجماعية.
خالل الحرب الباردة ،تركت األسلحة اإلسرائيلية بصمة كبيرة على ديناميكيات الدكتاتوريات العسكرية
والصراعات األهلية في العديد من الدول في السبعينيات والثمانينيات من القرن العشرين ،شكلت أميركا
الالتينية وأميركا الوسطى السوق الرئيسة لصناعة األسلحة اإلسرائيلية ،حيث كانت تمثل  50إلى  60في
المئة من إجمالي صادراتها العسكرية( .((6ودعمت األسلحة اإلسرائيلية ،على نحو خاص ،الدكتاتوريات
العسكرية اليمينية المنخرطة في االنقالبات والحروب األهلية والقمع الداخلي ضد الحركات التحررية
والثورية ،فهي على سبيل المثال ،زودت المجلس العسكري في السلفادور بـ  83في المئة من األسلحة
المستخدمة في حربها الداخلية ضد الحركات اليسارية الثورية ( .)1991–1979ومن بين المتلقين الكبار
اآلخرين لألسلحة اإلسرائيلية كانت تشيلي تحت حكم بينوشيه العسكري ( ،)1990–1973والدكتاتوريات
العسكرية في األرجنتين وغواتيماال ونيكاراغوا وهايتي وكولومبيا.
أقامت إسرائيل ونظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا – وكالهما من الكيانات االستعمارية
االستيطانية – عالقات دبلوماسية وعسكرية متينة استمرت حتى تفكك األخير في مطلع تسعينيات
(67) "Six Months On: Gaza’s Great March of Return," Amnesty International, accessed on 24/11/2021, at:
https://bit.ly/3FxE7R1
(68) "iwi Launches 7.62X51mm tavor Bullpup Rifle Family," Israel Weapon Industry (IWI), accessed on 24/11/2021,
at: https://bit.ly/30vAUlH
(69) Bishara Bahbah & Linda Butler, Israel and Latin America: The Military Connection (London: Palgrave Macmillan,
1986), p. 63.

87

تاسارد
رسإلا يناطيتسالا رامعتسالا قايس يف برحلا داصتقاو ينمألا  -يركسعلا جاتنإلا

القرن الماضي .وكان الجانب األكثر أهمية في هذه العالقة هو دعم إسرائيل لحكومة الفصل العنصري
لتطوير التكنولوجيا النووية ،التي استبدلت بمواد اليورانيوم لتوسيع القدرة النووية اإلسرائيلية( .((7ومن
ناحية أيديولوجية ،كان الدعم اإلسرائيلي لنظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا ذا أهمية من أجل
شرعنة نظامها العنصري في فلسطين .مثال آخر على كيفية استخدام إسرائيل "دبلوماسية السالح"،
من أجل كسر المقاطعة الدبلوماسية لسياسات االستعمار االستيطاني ،دعمها الدكتاتور العسكري في
زائير ،موبوتو سيسي سيكو  ،)1997–1965( Mobutu Sese Sekoالذي ُمنح صفقة أسلحة خاصة
لكسره اإلجماع األفريقي حول المقاطعة الدبلوماسية إلسرائيل بعد حرب  .1973ثم إن رغبة إسرائيل
في دعم أطراف معينة بهدف تطبيع عالقاتها معها تتضح من تورط السالح اإلسرائيلي في الكثير من
الحروب األهلية في أفريقيا ،مثل أوغندا وتشاد وجنوب السودان والكونغو وكينيا وإثيوبيا(.((7
بعد الحرب الباردة ،كثفت إسرائيل سياساتها في تزويد األنظمة المنخرطة في الصراعات األهلية وجرائم
الحرب باألسلحة .وقد وثقت عدة تقارير كيف كانت األسلحة اإلسرائيلية مشترِكةً في اإلبادة الجماعية في
ومؤخرا في
حرب رواندا ( ،)1994والحرب األهلية السودانية في المدتين ( )1972–1956و(،)2004–1983
ً
التطهير العرقي في ميانمار ضد مسلمي الروهينغا ( .((7()2017–2016وعالو ًة على ذلك ،نجحت إسرائيل
في تطبيع عالقاتها أو تطويرها مع أنظمة سلطوية متهمة بارتكاب انتهاكات مفرطة لحقوق اإلنسان،
خصوصا من خالل استعمال التقنيات اإلسرائيلية في مجاالت الرقابة والتجسس والقمع الداخلي ،مثل
ً
أذربيجان والكاميرون والفلبين والمكسيك واإلمارات وجنوب السودان وسريالنكا.

خاتمة
ال يمكن فهم ديناميكيات اإلنتاج واالبتكار العسكريين واألمنيين اإلسرائيليين من دون وضعها في
سياق االستعمار االستيطاني .يعتبر اإلنتاج النشط للمعدات العسكرية واألمنية المتطورة أولوية قصوى
في أجندة إسرائيل الداخلية والخارجية ،ويهدف إلى الحفاظ على بقاء النسيج االستعماري االستيطاني
للدولة والمجتمع اإلسرائيليين واستمراريته .لقد وجه هذا المنطق الدولة اإلسرائيلية منذ نشوئها ،وتُرجم
إلى إنشاء مؤسسة عسكرية مهيمنة في كل مجال مجتمعي ،ومجمع صناعي عسكري واسع يشمل
المجاالت االجتماعية واالقتصادية والمؤسسية .ومع ذلك ،ال يمكن فهم قدرة إسرائيل العسكرية على
أنها مجرد نتيجة لجهود محلية فقط ،بل باعتمادها بنيو ًيا على المساعدة العسكرية األميركية ،التي
أصبحت بعد حرب  1967الراعي األساسي لالستعمار االستيطاني اإلسرائيلي ،والبديل الذي ال غنى
وكيل إقليم ًيا في خدمة منظومة واسعة
عنه لتعويض غياب المتروبول .وفي مقابل ذلك ،تعمل إسرائيل ً
من المصالح االستراتيجية والجيوسياسية األميركية في المنطقة.
(70) Sasha Polakow–Suransky, The Unspoken Alliance: Israel’s Secret Relationship with Apartheid South Africa (New
York: Vintage Books, 2011).
(71) Halper, p. 63.
(72) "Israel is Arming Criminals," Haaretz, 27/9/2017, accessed on 24/11/2021, at: https://cutt.ly/1zN2Awl

88

العدد  - 39المجلد Issue 39 - Volume 10 / 10
شتاء   Winter 2022

تشمل المساعدات األميركية الدعم المالي والتقني على نحو رئيس ،ونقل التكنولوجيا المتطورة،
واإلنتاج المشترك لألسلحة عالية التقنية .ومن دون هذه االستثمارات األميركية الهائلة ،لم يكن من
الممكن تحقيق قدرة إلسرائيل عالية التقنية وقوتها العسكرية .في العقود الماضية ،كان اإلنتاج المتزايد
للمعدات العسكرية واألمنية بمنزلة مصدر رئيس للصادرات ،واألرباح العامة والخاصة ،والنمو
االقتصادي ،والدبلوماسية ،وعزز سمعة إسرائيل على المسرح العالمي ،على الرغم من تلطخها بالدماء.
تمتاز مبيعات األسلحة اإلسرائيلية بالعالمة التجارية الفريدة لألسلحة "المختبرة في المعركة" و"التي
أثبتت جدارتها قتال ًيا" من خالل التجارب على السكان الفلسطينيين العزل في األراضي المحتلة .على
وجه الخصوص ،كانت غزة نقطة انطالق للتجارب اإلسرائيلية الوحشية للمنتجات العسكرية واألمنية
قبل أن تجد طريقها إلى سوق السالح العالمية .وحدثت هذه التجارب في سياق االعتداءات العسكرية
اإلسرائيلية المتتالية على غزة في السنوات العشر األخيرة.
ختاما ،فإن أي اعتبار لمساهمة إسرائيل في صناعة التكنولوجيا عالية المستوى في العالم يجب أن
ً
يأخذ في االعتبار الجذور االستعمارية االستيطانية لهذه االبتكارات ،التي بنيت بالكامل على التطهير
العرقي والقمع ونزع الملكية وعلى أشكال أخرى من الجرائم االستعمارية .وكما يتضح مما سبق،
فإن نسبة كبيرة من التصدير اإلسرائيلي في المجاالت األمنية والعسكرية تهدف إلى دعم الممارسات
االستبدادية والسلطوية للدول والميليشيات المتورطة في جرائم الحرب .وبناء عليه ،فإن مقاومة
االستعمار االستيطاني وما ينتجه ويصدره من أدوات تسهم في تهديد السلم العالمي ال ينبغي أن تكون
مجرد شأن فلسطيني خاص ،بل يجب أن تكون شأنًا عالم ًيا.
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 رأسمالية:والعرق
النوع االجتماعي والطبقة
ِ
االستيطان اإلسرائيلي ومقاومة النساء البدويات
الفلسطينيات في النقب
Gender, Class and Race: Israeli Settler–Capitalism
and Palestinian Bedouin Women’s Resistance
in the Naqab
 أو الرأسمالية، تنشغل الدراسة باستظهار طبيعة تأثير االستعمار االستيطاني اإلسرائيلي:ملخص
 في مجموعة نساء بدويات فلسطينيات ينتمين إلى جيل،االستيطانية كما تُمفهمها الدراسة
 ودليلي إلى ذلك العمل الميداني اإلثنوغرافي الذي أجريته، وكيف تعاملن معه وقاومنه،النكبة
 وبفضل بقاء هذه المجموعة من النساء على هامش المشروع.2018–2014 في النقب في المدة
بفضاءاتهن االجتماعية والثقافية والسياسية البديلة
 احتفظن،اإلسرائيلي الرأسمالي االستيطاني
ّ
 ثمة تصورات ضيقة األفق عن.فكن قادرات على مواجهة منطقه اإلقصائي
َّ ،بهن
ّ الخاصة
ً
،شكل من أشكال المحو اإليجابي
 تتجاهل العمل المأجور بوصفه،االستعمار االستيطاني
ال يمكنها أن تحيط بما تفعله اليوم الرأسمالية االستيطانية اإلسرائيلية في فلسطين بشأن مسائل
ِ متقاطعة كالنوع االجتماعي والطبقة
.والعرق
. التقاطعية، الجندر، فلسطين، النقب، الرأسمالية االستيطانية:كلمات مفتاحية
Abstract: Drawing on ethnographic fieldwork in the Naqab from 2014–2016,
this article traces how Palestinian Bedouin women from the Nakba generation
are impacted by, cope with, but also resist Israeli settler–colonialism, or as
conceptualized here, settler–capitalism. Older women maintain alternative socio–
cultural and political spaces by remaining at the margins of the Israeli settler–
capitalist project, and, in doing so, are able to counter its eliminatory logics. A
narrow conceptualization of settler–colonialism, which ignores wage labor as a
form of positive elimination, cannot therefore capture the gendered, classed and
racialized intersections through which the Israeli settler–capitalism functions in
Palestine today.
Keywords: Settler Capitalism, Naqab, Palestine, Gender, Intersectionality.
 جامعة، بكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية،* أستاذة مشاركة في برنامج ماجستير اآلداب في دراسات المرأة في المجتمع والتنمية
. قطر،حمد بن خليفة

Associate Professor in the Master of Arts in Women, Society and Development at College of Humanities and Social
Sciences, Hamad Bin Khalifa University, Qatar.
Email: srichterdevroe@hbku.edu.qa

92

العدد  - 39المجلد Issue 39 - Volume 10 / 10
شتاء   Winter 2022

مقدمة

(((

في أيلول /سبتمبر  ،2014صرح وزير الزراعة اإلسرائيلي آنذاك يائير شامير (:)2015–2013
قليل
ونقربهم من حياة اعتيادية من
"علينا أن نأخذ البدو كلّهم ونخرجهم من الصحراء ً
ّ
حيث التشريع ومتوسط العمر المتوقع والتعليم وسبل العيش .وربما يمكننا حتى معالجة ظاهرة تعدد
الزوجات لتقليل معدل الوالدات ورفع مستوى المعيشة"(((.
تصريحات مثل هذه من طرف صانعي السياسة اإلسرائيليين .فقبل نحو خمسين
ليست جديد ًة
ٌ
نحول البدوي إلى بروليتاري َح َضري يعمل في الصناعة
ً
عاما ،اقترح موشيه دايان ما يلي" :يجب أن ّ
والخدمات والبناء والزراعة [ ]...وستكون هذه الخطوة في الواقع جذرية ،ما يعني أنّ البدوي لن يعيش
شخصا َح َضر ًيا يؤوب إلى منزله في فترة ما بعد الظهر ويرتدي
على أرضه مع قطيعه ،بل سوف يصبح
ً
يتعود أبناؤه على أب يرتدي سراويل وال يحمل الشبر ّية [السكين البدوي التقليدي]
نعليه .وسوف ّ
وال يبحث عن الحشرات في األماكن العامة .ويذهب األطفال إلى المدرسة ممشطين شعورهم على
نحو الئق .وستكون هذه ثورة ،ولكن يمكن توطيدها خالل جيلين .وسوف تختفي ظاهرة البدو []...
من دون إكراه ،ولكن بتوجيه حكومي"(((.
إنّ كال "االقتراحين" يتحدث عن السكان
المحلنيين في جنوب فلسطين التاريخية ،وهي المنطقة
ّ
(((
المعروفة اليوم باسم النقب (أو  Negevبالعبرية)  .ويتكون مجتمع ال ّنقب البدوي األصالني اليوم
من أكثر من  280000فلسطيني عربي يحملون الجنسية اإلسرائيلية((( ،تقيم غالبيتهم في شمال النقب.
قتلت القوات اإلسرائيلية وطردت خالل نكبة فلسطين عام  1948معظم بدو النقب في عملية تطهير
عرقي((( .ومن تبقّ ى منهم ،قرابة  (((11000في ما أصبح ُيعرف بإسرائيل في أراضيهم المصادرةُ ،وضعوا
((( تنشر عمران النسخة العربية من هذا المقال في هذا العدد ،في حين س ُتنشر النسخة اإلنكليزية الحقًا في:

Mikko Joronen & Mark Griffiths (eds.), Encounters with Colonial Power: Emergent Spaces of Violence and Struggle in
Palestine (Lincoln: University of Nebraska Press, [forthcoming]).
(2) Shirly Seidler, "Minister: Israel Looking at Ways to Lower Bedouin Birthrate," Haaretz, 29/9/2014, accessed on
31/12/2021, at: https://bit.ly/3qsO7Vx
(3) Nur Masalha (ed.), Catastrophe Remembered: Palestine, Israel and the Internal Refugees: Essays in Memory of
Edward W. Said (London: Zed Books, 2005), p. 125.

((( أستعمل مصطلح ال َّنقب في هذه الدراسة ألنّها مستعملة من أبناء مجتمعها .ولغرض االطالع على مناقشة تفصيلية للمصطلح،
ينظر:

Richard Ratcliffe, "Introduction," in: Mansour Nasasra et al., (eds.), The Naqab Bedouin and Colonialism:
New Perspectives (London: Routledge, 2014).
(5) Mansour Nasasra & Emily Bellis, "The Role of Bedouin Youth and Women in Resistance to the Israeli Prawer Plans
in the Naqab," Middle East Critique, vol. 29, no. 4 (2020), p. 398.
(6) Ilan Pappe, The Ethnic Cleansing of Palestine (Oxford: One World, 2006); Ilan Pappe, "The Forgotten Victims of the
Palestine Ethnic Cleansing," in: Nasasra et al., (eds.).

((( إس ـمــاع ـيــل أبــو سـعــد ،ع ــرب الـنـقــب :ال ــواق ــع ال ــراه ــن وت ـحــديــات الـمـسـتـقـبــل (بـئــر الـسـبــع :مــركــز الـنـقــب لـلـتـطــويــر اإلقـلـيـمــي،)2010 ،
ص .117
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.(((إل بتصاريح
ّ  ال يغادرونها،قسرا إلى منطقة مس َّيجة معزولة
ُ ،تحت أحكام القانون العسكري
ً وه ِّجروا

 استراتيجية جديدة يب ّينها اقتراح دايان المقتبس، منذ أواخر ستينيات القرن العشرين،وتب ّنت الدولة
سابقً ا؛
 صادرت الدولة مر ًة أخرى أراضي البدو،""التحضر
يسمى "التحديث" أو
ّ
َ
ّ فتحت غطاء ما
ورحلت السكان
 وتعيش اليوم.(((المحلنيين إلى سبع بلدات َح َضرية مزدحمة وفقيرة خططتها الدولة
ّ
ّ

غالبية البدو الفلسطينيين في هذه الجيوب
 في قرى تص ّنفها إسرائيل قرى غير180000  وقرابة،الحضرية
َ

.((1( لذلك ال تدعم الدولة بناها التحتية،معترف بها أو معترفًا بها جزئ ًيا فقط

منطق التحديث
ُ  يدعم،في خطاب الدولة اإلسرائيلية وسياستها اللذين يفصح عنهما االقتباسان السابقان

الحكم
، الذي يدمج المخاوف الديموغرافية في سياسات االستيالء على األراضي والمراقبة،المركزي
َ
ُقدم ما يسمى
َّ  فهنا ت: وحالة بدو النقب ليست استثناء.((1(والسيطر َة على الفلسطينيين داخل إسرائيل

قسرا إلى بلدات
 التي تصادر أراضي،"بـ "سياسات التحديث
ّ
ً المحلنيين وتنقل السكان البدو الفلسطينيين

األمة الحديثة
معينة تخططها الدولة بوصفها
ً
ّ شكل من أشكال "استيعاب" البدو أو "دمجهم" في بنى دولة
سياسات التحديث
تجرد
ُ
ّ ، وبذريعة تحويل هؤالء السكان إلى مواطنين حديثين.والسوق الرأسمالية

 وعملية التحديث هذه سياسية.محلنيين ينتمون إلى هذه األرض
البدو من وضعهم بوصفهم مواطنين
ّ

وتوسع سلطةَ الدولة وسيطرتها
ِّ ؛ فبذريعة تحسين الحياةBiopolitical حيوية
ِّ تؤمن هذه السياسة الحيوية
(8) Emanuel Marx, The Bedouin of the Negev (Manchester: Manchester University Press, 1967); Ghazi Falah, "Israeli
State Policy toward Bedouin Sedentarisation in the Negev," Journal of Palestine Studies, vol. 18, no. 2 (1989), pp. 71–
91; Mansour Nasasra, "The Politics of Non–cooperation and Lobbying: The Naqab Bedouin and Israeli Military Rule,
1948–67," in: Nasasra et al., (eds.).
(9) Ghazi Falah, "How Israel Controls the Bedouin in Israel," Journal of Palestine Studies, vol. 14, no. 2 (Winter 1985),
pp. 35–51; Falah, "Israeli State Policy toward Bedouin Sedentarisation in the Negev."

 وال تدعم الحكومة اإلسرائيلية بنيتها.جزئيا
ً (( هناك سبع وثالثون قرية في ال ّنقب غير معترف بها وإحدى عشرة قرية معترف بها1(
: ينظر.التحتية

Alexandre Kedar, Ahmad Amara & Oren Yiftachel, Emptied Lands: A Legal Geography of Bedouin Rights in the Negev
(Stanford: Stanford University Press, 2018), p. 11;

: ينظر من بينها،وتدافع كتابات كثيرة عن عمليات التهجير المستمرة وهدم المنازل في القرى غير المعترف بها

"As Requested by the Prime Minister’s Office: The National Council for Planning and Building, in an Exceptional Move,
Cancels its Decision Recognize Two Arab Bedouin Villages in the Naqab (Negev)," The Legal Center for Arab Minority
Rights in Israel (Adalah), 22/11/2010, accessed on 2/1/2022, at: https://bit.ly/3JwdEGe; "Nomads against their will: The
Attempted Expulsion of the Arab Bedouin in the Naqab: The Example of Atir–Umm al–Hieran," The Legal Center for
Arab Minority Rights in Israel (Adalah), 16/2/2012, accessed on 2/1/2022, at: https://bit.ly/3EpMmgU

:(( ينظر1(

Rhoda Ann Kanaaneh, Birthing the Nation: Strategies of Palestinian Women in Israel (Berkeley: University of California
Press, 2002); Ahmad H. Sa’di, "Ominous Designs: Israel’s Strategies and Tactics of Controlling the Palestinians during
the First Two Decades," in: Elia Zureik, David Lyon & Yasmeen Abu–Laban (eds.), Surveillance and Control in Israel/
Palestine (London: Routledge, 2011), pp. 83–98; Ahmad H. Sa’di, Thorough Surveillance: The Genesis of Israeli
Policies of Population Management, Surveillance and Political Control towards the Palestinian Minority (Manchester:
Manchester University Press, 2014).
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(((1
ونظرا إلى مخاوف
على جميع مجاالت الحياة من خالل تنظيم وضبط أجساد األفراد والسكان كلّهم ً .
إسرائيل من المسألة الديموغرافية ،تكون أجساد النساء
ُصور عمليةُ التحكم في
ّ
المحلنيات هدفًاً ،
فمثل ت َّ
معدالت الوالدات لدى النساء خطو ًة تقدميةً لرفع مستويات المعيشة بحسب تعبير يائير شامير .ويعتمد
(مش َّيد)" :التقليد" و"الحداثة" ،ويحشد مفاهيم مثل تعدد الزوجات والقبيلة و/
هذا الخطاب على ثنائي ُ
أو الدين لتصوير البدو على أنّهم "متخلِّفون" و"تقليديون" ويحتاجون إلى "االرتقاء" إلى شرط الحداثة.
أنفسهن) هي التي تتولى دور "تحديث" النساء
واألهم من ذلك أنّ الدولة (وليس المجتمع أو النساء
ّ
ّ
وأجسادهن (ضمن األطر والقيود المحددة ألجندتها الخاصة) .وبذلك تصبح أجساد النساء رم ًزا إلى تقدم
ّ
األمة وحداثتها(.((1
ّ

المحلن ّية في بنى السوق المربحة ،وإنشاء
التوسع الرأسمالي ،و"دمج" العمالة
أيضا
ّ
يشمل "التحديث" ً
ّ
استغالل .فلقد جرى تجريد
المحلنيون مرات َبه الدنيا وأكثرها
مجتمع طبقي "حديث" يشغل السكان
ً
ّ
المترحل وتحويلهم إلى
البدو من نمط حياتهم التقليدية القائمة على االكتفاء الذاتي من الرعي شبه
ّ
أجورا بخسة في مجالي الصناعة والزراعة اإلسرائيل ّيين – أي
أرضا ،ويتقاضون
عمال ال يملكون ً
ً
ّ
تحويلهم إلى "بروليتاريا َح َضرية" بحسب عبارة موشيه دايان ( .)1981–1915وينبغي النظر إلى مشروع
الدولة المعلَن لدمج الفلسطينيين في سوق العمل اإلسرائيلية بوصفه جز ًءا ال يتجزأ من استراتيجيات
الرأسمالية االستيطانية العرقية المتمثّلة في نزع الملكية واالستغالل .وسياسات االندماج الرأسمالية
أيضا سياسة مجندرة  ،Genderedولها تأثير مع ّين في النساء الفلسطينيات
وأجسادهن.
المحلنيات
ّ
هي ً
ّ
النهوض
تدعي سياسات التحديث الحيوية،
تستهدف التحوالت الرأسمالية وتستغل،
َ
تحديدا كما ّ
ً
بالمرأة ،وإنتاجيتها وإنجابها( ،((1ولك ّنها تق ّنعها بقناع "إدماج" المرأة و"تمكينها" اقتصاد ًيا.
المعرقنة Racialized
في السياق االستعماري االستيطاني ،تؤدي استراتيجيات التحديث الرأسمال ّية الطبق ّية ُ

المحلنيين واستغاللها
الحيوي وظيفةً محددة؛ فهي ال تقوم بضبط أجساد
والمجندرة ذات الطابع السياسي
ّ
ّ

(12) Michel Foucault, "The Birth of Biopolitics," in: Michel Foucault, Ethics, Subjectivity, and Truth, Paul Rabinow
;(ed.) (New York: New Press, 1997), pp. 73–79

ينظر ً
أيضا.Sa'di, "Ominous Designs" :

ـري بنا مالحظة أنه في حين يصف خطاب الدولة في إسرائيل ظاهرة تعدد الزوجات ﺑالممارسة البدوية الثقافية "التقليدية"
( ((1حـ ٌّ
و"المتخلفة" ،فإنّ سياساتها الفعلية متناقضة وربما تشجع هذه الظاهرة ً
بدل من أن تحاربها .ينظر ً
مثل:

Rawia Abu Rabia, "Redefining Polygamy among the Palestinian Bedouins in Israel: Colonialism, Patriarchy, and
Resistance," Journal of Gender, Social Policy & the Law, vol. 19, no. 2 (2011); Sonia Bolous, "National Interests versus
Women’s Rights: The Case of Polygamy among the Bedouin Community in Israel," Women & Criminal Justice, vol. 31,
no. 1 (2021), pp. 53–76.

وهذا التناقض الواضح يمثل جوهر مشروع الدولة التحديثي بوصفه استجابة للمخاوف الديموغرافية في الوقت الذي تنعت فيه البدو
بالمتخلفين.

(14) Silvia Federici, "Wages against Housework," in: Ellen Malos (ed.), The Politics of Housework (Gloucestershire:
New Clarion Press, 1995); Silvia Federici, Caliban and the Witch: Women, the Body and Primitive Accumulation
(Brooklyn: Atonomedia, 2014).
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 فجميع مشاريع بناء الدولة القومية تزعم أنّها تعمل على "تحديث.((1(أيضا
ً " وإنما "تمحوهم،فحسب
 ليسا استراتيجية لخلق، في حالة الفلسطينيين في إسرائيل،"رهن
ولكن "تحديث" النساء
،((1("المرأة
ّ
ّ "وتحض
ّ
 وعلى.((1(أيضا
ً قدما
ً  بل وسيلة للمضي بالمشروع االستعماري االستيطاني،مواطنين مطيعين فحسب
وتحضرها
صور سياساتها لتحديث المرأة من خالل تحديد ال ّنسل
ّ
ّ الرغم من أنّ الخطاب الرسمي للدولة
 فإنها كانت في،"على أنّها "تنمية" و"تحديث" يهدفان إلى "تحرير" البدو من أعرافهم "القَ َبل ّية" "المتخلّفة
 وعلى هذا النحو.((1(المحلنيين وتكاثرهم اجتماع ًيا وبيولوج ًيا
حقيقتها سياسات ترمي إلى محو إنتاج
ّ
 من صميم أي، التي تسعى وراء الموارد والعمالة القابلة لالستغالل،يكون توسيع بنى السوق الرأسمالية
التحوالت الرأسمالية الخاصة
ّ بيد أنّ ما يم ّيز حالة إسرائيل هو أن.دولة قومية ومشروع استعماري حديث
ّ
((1(
ثم تعمل على
المجندرة والمعرقنة تحدث من خالل نزع ملكية
ّ
ّ  ومن، المحلنيين واستغالل قوة عملهم
.محو وجودهم السياسي واالقتصادي واالجتماعي من على أرضهم
 الذي يوظفه االستعمار االستيطاني قد يكون سلبيًاElimination ذهب باتريك وولف إلى أنّ المحو
ِ  هي النوع االجتماعي والطبقة، أستعين بعدسات ثالث، وفي دراستي هذه.((2(أو إيجابيًا
،والعرق
(15) Patrick Wolfe, Settler Colonialism and the Transformation of Anthropology: The Politics and Poetics of an
Ethnographic Event (London/ New York: Cassell, 1999); Patrick Wolfe, "Settler Colonialism and the Elimination of the
Native," Journal of Genocide Research, vol. 8, no. 4 (2006), pp. 387–404;

 ولغرض االطالع على طبعات كتب خاصة.ال يتيح المجال هنا مراجعة الكتابات المتكاثرة عن االستعمار االستيطاني في فلسطين
: ينظر،أو أبحاث

Omar Jabary Salamanca et al., "Past is Present: Settler Colonialism in Palestine," Settler Colonial Studies, vol. 2, no. 1
(2012), pp. 1–8; Marcelo Svirsky (ed.), "Collaborative Struggles in Australia and Israel–Palestine," Settler Colonial
Studies, vol. 4, no. 4 (2014); Lorenzo Veracini (ed.), "Special Issue: Settler Colonialism and Israel–Palestine," Settler
Colonial Studies, vol. 5, no. 3 (2015); David Lloyd & Patrick Wolfe, "Settler Colonial Logics and the Neoliberal
Regime," Settler Colonial Studies, vol. 6, no. 2 "Settler Colonial Logics and the Neoliberal Regime" (2016), pp. 109–
118; Francesco Amoroso, Ilan Pappé & Sophie Richter–Devroe (eds.), "Special Issue on Settler Colonialism in Palestine,"
International Journal of Postcolonial Studies, vol. 21, no. 4 (2019).

:(( ينظر على سبيل المثال1(

Nira Yuval–Davis, Gender and Nation (London: Sage, 1997); Lila Abu–Lughod (ed.), Remaking Women: Feminism and
Modernity in the Middle East (Princeton: Princeton University Press. 1998).

.Kanaaneh :(( ينظر1(
:(( ينظر األعمال اآلتية على الرغم من أنها ال تتبنى مسألة النوع االجتماعي1(

Oren Yiftachel, "Epilogue: Studying Naqab/ Negev Bedouins: Toward a Colonial Paradigm?" HAGAR Studies in Culture,
Polity and Identities, vol. 8, no. 2 (2008), pp. 83–108; Nasasra, et al.; Kedar, Amara & Yiftachel.

.وهي أعمال تتعقب المشروع اإلسرائيلي االستعماري االستيطاني من خالل مصادرة األراضي في النقب ونزع الملكية والتهجير
:(( ينظر1(

Sai Englert, "Settlers, Workers, and the Logic of Accumulation by Dispossession," Antipode, vol. 52, no. 6 (2020),
pp. 1647–1666.
(20) Wolfe, "Settler Colonialism and the Elimination of the Native," p. 388;

ً ينظر
:أيضا

Lorenzo Veracini, Settler Colonialism: A Theoretical Overview (London: Palgrave Macmillan, 2010); Sara Salazar
Hughes, "Unbounded Territoriality: Territorial Control, Settler Colonialism, and Israel/Palestine," Settler Colonial
Studies, vol. 10, no. 2 (2020), pp. 216–233.
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المحلنيين في المستوطنات االستعمارية ،التي ال تقتصر على
لرسم الطرق التي تتبعها إسرائيل لمحو
ّ
أيضا عبر التحكم في النمو الديموغرافي
القتل والطرد الجماعي فحسب ،بل بـ "المحو اإليجابي" ً
والتحضر وتحويلهم إلى بروليتاريين  ،Proletarianizationوهذهجميعها وسائل تتق ّنع بأقنعة "التحديث"
ّ
و"التطوير" و"االندماج" .وشاغلي في هذه الدراسة استظهار طبيعة تأثير هذا المشروع اإلسرائيلي
الرأسمالي االستيطاني في مجموعة معينة من بدويات فلسطينيات من جيل النكبة ،وكيف يتعاملن
أيضا كيف يقاومنه ،ودليلي إلى ذلك العمل الميداني اإلثنوغرافي الذي أجريته في ثالث
معه ،ولكن ً
بلدات بدوية (رهط ،واللقية ،وشقيب السالم) في المدة  ،2016–2014وما يقارب الـ  80مقابلة مع نساء
مس ّنات( .((2ظلت هذه المجموعة من النساء من هذا الجيل على هامش الدولة الرأسمالية االستيطانية،
وكن قادرات على مواجهة
فاحتفظن
بهنّ ،
بفضائهن االجتماعي والثقافي والسياسي البديل الخاص ّ
ّ
المنطق اإلقصائي للرأسمالية االستيطانية المتمثل بما يسمى ﺑ "التحديث"  Modernizationو"التنمية".

ً
أوال :الساحرات ،والتسييج ،والمشاعات :التنظير للنوع االجتماعي
والرأسمالية االستيطانية اإلسرائيلية
شكوكهن صوب ما لدى الحركة النسوية
الباحثات النسويات في حقبة ما بعد االستعمار سهام
وجهت
ُ
ّ
ّ
وتقويتهن في
تقدم النساء
الليبرالية الكالسيكية ،ال س ّيما في حالة النسوية ،من ممكنات تعمل على ّ
ّ
ٍ
وأشكال بديلةً لتمكين
فضاءات
بدل من ذلك،
صراعاتهن في الجزء الجنوبي من العالم.
ً
فالتمسنً ،
َ
ّ
بعيدا عن ذلك المسار الحداثي الليبرالي لمسألة النوع االجتماعي
النساء اجتماع ًيا ،وسياس ًيا واقتصاد ًيا ً
األمة( .((2ولقد خضعت هذه السجاالت لتدقيق إضافي من أجل القبض على
في الدولة وبناء ّ
ضت البيانات اإلثنوغرافية من خالل منهج المشاركة ،والمقابالت المفتوحة ،واألحاديث غير الرسمية .ودارت جميع المقابالت
(َّ ((2
مخ ُ
وغيرت
غالبا بضع جلسات وساعات وأيام،
استمرت
ولقد
المالحظات.
بعض
بتدوين
أو
بتسجيلها
وقمت
العربية،
باللغة
والمحادثات
ُ
ً
فإنهن
متقدمات في العمر (فوق الستين عا ًما)،
إليهن هذه المقالة
جميع أسماء من قابلتهم لضمان حمايتهم .ومع أنّ النساء اللواتي تشير
ٌ
ّ
ّ
العينة على أنها تمثل "نساء ال َّنقب البدويات" ،وال أرمــي إلى
هذه
ينحدرن من خلفيات َق َب ّلية ومناطقية مختلفة .وال يجب أن ُينظر إلى
ّ
فاعليتهن
إثنوغرافيا ،من خالل ممارسات النساء وأشكال
منهجيا .إنما كان هدف هذا البحث
خلفياتهن المختلفة وال تحليلها
التغلغل في
ّ
ّ
ً
ً
(وليس من خــال أصــوات مهيمنة) ،والطرق التي تسلكها السياسة الرأسمالية االستيطانية اإلسرائيلية في فلسطين .ولكوني باحثة من
أعد سياسة التضامن مسألة بالغة األهمية للبحث في فلسطين وعنها وألجلها .ينظر:
خارج أهل البالد ،فإني ُّ

Sophie Richter–Devroe, Women’s Political Activism in Palestine: Peacebuilding, Resistance, and Survival (Chicago:
University of Illinois Press, 2018), pp. 20–27.

أود أن أق ــدم جــزيــل الـشـكــر لـكــل أولـئــك الـنـســاء الـلــواتــي وافـقــن عـلــى الـمـســاهـمــة فــي هــذا الـمـشــروع ،ولـكــل مــن قــدم لــي يــد الـمـســاعــدة
ً
تمويل من زمالة بحثية مبكرة أقامها
والضيافة في أثناء عملي الميداني في ال َّنقب ال سيما العائلة التي استضافتني .تلقّى هذا البحث
معهد البحث للفنون واإلنسانيات ( )2016–2014وكانت بعنوان "النوع االجتماعي واالستعمار االستيطاني :التواريخ الشفاهية لنساء
النقب" .وأشكر ما قدمه معهد البحث للفنون واإلنسانيات من دعم مادي .وأنا وحدي أتحمل األخطاء كلها.

( ((2ينظر:

Shirin M. Rai, "Women and the State in the Third World: Some Issues for Debate," in: Shirin M. Rai & Geraldine
Lievesley (eds.), Women and the State: International Perspectives (London: Taylor and Francis, 1996); Kumari
Jayawardena, Feminism and Nationalism in the Third World (London: Zed Books, 1986).

ولالطالع على سياقات الشرق األوسط ،ينظر:

"Abu–Lughod (ed.), Remaking Women; Deniz Kandiyoti, "Identity and its Discontents: Women and the Nation,
Millenium: Journal of International Studies, vol. 20, no. 3 (1992), pp. 429–443.
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خصوصيات الصراع التي تخوضها النسو ُة الفلسطينيات في سياق االحتالل اإلسرائيلي واالستعمار
.((2(االستيطاني
وأنا أقترح هنا إعادة التفكير في هذا اإلطار مر ًة أخرى باالنصراف إلى تقاطعات الجندرة والعرقنة
 وبينما أصبح َبردايم.والطبقية في سياق االستعمار االستيطاني اإلسرائيلي وبنى السوق الرأسمالية
،((2( إسرائيل منذ تسعينيات القرن العشرين/االستعمار االستيطاني مهيم ًنا في الكتابات عن فلسطين
((2(
فإنه
مبكرا مثلما استعمله
البردايم
ٌّ
ً
َ لحري بنا مالحظة أنّ الك ّتاب الفلسطينيين استعملوا هذا
((2(
 ونزع، باحثون نقديون لفهم السياسات الصهيونية في اغتصاب األراضي وتوسيع التخوم
ملكيات
 وكذلك في مسألة المنطق والممارسة اللذين،((2( واستغالل األرض والعمل،((2(المحلنيين
ّ
((2(
البحث في اآلليات االستعمارية االستيطانية
 ولقد وظَّف. اتبعهما االستعمار االستيطاني في المحو
ُ
والمستعمرين على أنّها عالقة تهيمن
 قار ًئا العالقة بين الصهاينة المستوطنين، ًالطبقةَ عدسةً تحليلية
َ
(( هو الذي سلّط3( ولعل عمل غيرشون شافير.((3( وعالقات وسائل اإلنتاج،عليها عالقات العمل
يحاج بأنّ االستعمار االستيطاني قام على
الضوء على مسائل األرض والعمل؛ فقد ب ّين – وهو
ّ
نزعة انفصالية اقتصادية أكثر مما قام على استغالل ِعرقي استعماري للعمل – أنّ الصهاينة جهدوا
 وتذهب."منذ البداية على إقصاء عمل الفلسطينيين في محاوالتهم إنشاء "مستعمرة استطيانية نقية
المحالنيين من خالل
تحليالت شافير إلى أنّ هدفهم لم يكن استغالل الموارد ومصادرة األراضي من
ّ
(23) Nadera Shalhoub–Kevorkian, Militarization and Violence against Women in Conflict Zones in the Middle East:
A Palestinian Case–Study (Cambridge: Cambridge University Press, 2009); Islah Jad, Palestinian Women’s Activism:
Nationalism, Secularism, Islamism (Syracuse: Syracuse University Press, 2018); Richter–Devroe, Women’s Political
Activism in Palestine.
(24) Lorenzo Veracini, "‘Settler Colonialism’: Career of a Concept," The Journal of Imperial and Commonwealth
History, vol. 41, no. 2 (2013).

:(( ينظر2(

Jamil Hilal, "Imperialism and Settler Colonialism in West Asia: Israel and the Arab Palestinian struggle," Utafi, vol. 1,
no. 1 (1976), pp. 51–70; Elia T. Zureik, Palestinians in Israel: A Study of Internal Colonialism (London: Routledge/
Kegan Paul, 1979); Edward W. Said, The Question of Palestine (London: Routledge, 1979); Fayez A. Sayegh, "Zionist
Colonialism in Palestine," Settler Colonial Studies, vol. 2, no. 1 (2012 [September 1965]), pp. 206–225; Ghazi Falah,
"The Geopolitics of ‘Enclavisation’ and the Demise of a Two–State Solution to the Israeli–Palestinian Conflict," Third
World Quarterly, vol. 26, no. 8 (2005), pp. 1341–1372.
(26) Baruch Kimmerling, Zionism and Territory: The Socio–territorial Dimensions of Zionist Politics (Berkeley:
University of California Press, 1983).
(27) Maxime Rodinson, Israel: A Colonial–Settler State? (New York: Monad Press, 1973).
(28) Gershon Shafir, Land, Labor, and the Origins of the Israeli–Palestinian Conflict 1882–1914 (Cambridge:
Cambridge University Press, 1989); Gershon Shafir, "Zionism and Colonialism: A Comparative Approach," in: Michael
Barnett (ed.), Israel in Comparative Perspective: Challenging the Conventional Wisdom (New York: State University of
New York Press, 1996).
(29) Rosemary Sayigh, The Palestinians: From Peasants to Revolutionaries (London: Zed Books, 2007).

(31) Shafir, Land; Shafir, "Zionism and Colonialism."

.Hilal; Rodinson :(( ينظر3(
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ِ
المستوطنين والمهاجرين (وال س ّيما اليهود
استغالل عملهم ،بل في الغالب من خالل قوة عمل
المزراحيون واليهود الروس)(.((3
ويلفت وولف انتباهنا إلى أنّ االستعمار االستيطاني ،بوصفه بنيةً دائبة العمل ،يهدف إلى محو
المحلنيين من خالل انتزاع أراضيهم وطردهم ومحوهم( .((3أما حج ُته التي تفيد أنّ "االستعمار
ّ
(((3
ليحل هو في محلِّه"  ،فإنّما هي
االستيطاني ،على عكس االستعمار ،ال يحطم كي يستغل ،بل يحطم
َّ
حجة تشير إلى الطبيعة المبدئية لالستعمار االستيطاني .ومع ذلك ،ربما يتجاهل وولف (وآخرون مثل
فيراسيني( ،)((3وهو يم ّيز بين االستعمار واالستعمار االستيطاني مالحظة كيف أنّ االستغالل الرأسمالي
مهما بين األشكال
يشكّل االستعمار االستيطاني ويعززه( .((3وعلى الرغم من أنّ وولف يضع تميي ًزا ً
المحلنيين ،فإنّه يؤيد فكرة "أنّ المستعمرات االستيطانية قد ُأ ِّسست في
السلبية واإليجابية لمحو
ّ
انتزاع ملكية
األصل لغرض استخالص فائض القيمة من عمل األصالن ّيين"( .((3وبهذا ،يمنح وولف
َ
يتحملها
األراضي األسبقية على حساب أشكال مختلفة من االستغالل الجسدي واستغالل العمل التي
ّ
المحلنيون ويقاومونها في المستعمرة االستيطانية( .((3وكلّي أمل أن أب ّين ،في تحليلي انخراط نساء
ّ
ال ّنقب البدويات في مسائل األرض (الملكية) والعمل (عمل اإلناث) ،أنّ االستعمار االستيطاني
والرأسمالية في فلسطين ليسا بنيتين منفصلتين .وفي الحقيقة ،يمكن توصيف سياسات إسرائيل تجاه
السكان الفلسطينيين
المحلنيين ،ال س ّيما منذ أواخر الستينيات في القرن العشرين ،بأنّها "رأسمالية –
ّ
استيطانية".
فهم أفضل ألبعاد الجندرة في دولة إسرائيل الرأسمالية االستيطانية ،فإنّي أستند إلى عمل
وبغية ٍ
(((3
الباحثة الماركسية النسوية سيلفيا فيديريتشي .فهي تقرأ من جديد ،في كتابها كاليبان والساحرة ،
التحول من اإلقطاع إلى
ظاهرة اصطياد الساحرات التي عرفتها أوروبا في القرون الوسطى خالل
ّ
وفاعليتهن،
الرأسمالية .وتدرس ،متجاوز ًة حدود التنظير النسوي الراديكالي واالشتراكي لقمع النساء
ّ
تسييج األرض المشاع من خالل شخصية الساحرة بغية إبراز الموقع المركزي الذي تؤديه أجسا ُد
أيضا نقد لوكمان الموجه إلى تحليل شافير ،الذي يسلط الضوء على دور العنف واإلكراه َ
( ((3ينظر ً
اللذين يستعملهما الصهاينة من
أجل "مستوطنة نقية":
Zachary Lockman, "Land, Labor and the Logic of Zionism: A Critical Engagement with Gershon Shafir," Settler Colonial
Studies, vol. 2, no. 1 "Past is Present: Settler Colonialism in Palestine" (2012), pp. 9–38; Shafir, Land.
(33) Wolfe, "Settler Colonialism and the Elimination of the Native"; Wolfe, Settler Colonialism and the Transformation
of Anthropology.
(34) Wolfe, "Settler Colonialism and the Elimination of the Native," p. 388.
(35) Lorenzo Veracini, "The Other Shift: Settler Colonialism, Israel and The Occupation," Journal of Palestine Studies,
vol. 42, no. 2 (2013), pp. 26–42.

( ((3ينظر.Englert :

(37) Wolfe, Settler Colonialism and the Transformation of Anthropology, p. 1.

(38) Shannon Speed, "Structures of Settler Capitalism in Abya Yala," American Quarterly, vol. 69, no. 4 (2017),
pp. 783–790; Englert.
(39) Federici, Caliban and the Witch.
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التحول الرأسمالية .كان تسييج األراضي المشاع يهدف إلى "إعادة ترتيب أنماط
النساء في عمليات
ّ
أيضا إلى "إعادة تنظيم الحياة والديموغرافيا
ملكية األرض واستعمالها وتداولها" ،ولك ّنه يهدف ً

االقتصادية االجتماعية"( .((4وكانت األرض والعمل وأجساد النساء هي المستهدفة مثلما ترى
األمر ضبطَ األجساد وتحويلَها
فيديريتشي .فلقد صودرت األراضي المشاع من الفالحين ،فاستلزم
ُ

إلى أجساد مجتهدة بوصفها وسائل لإلنتاج ،وفي حالة أجساد اإلناث بوصفها وسائل للتكاثر.
النخب الرأسمالية ،الحديثة النشوء ،بمبادرة سياسية واسعة تدعمها الكنيسة ،المس ّن ِ
ات
واستهدفت
ُ

أبدين مقاومة تجاه مصادرة األراضي ،بل
ووصمهن ﺑ "الساحرات" ،ال
من النساء
لكونهن فقط َ
ّ
ّ
وأيضا للتكاثر؛ فالمس ّنات
اعتبارهن قوة عمل إنتاجية
هن ال َغ َناء فيها من حيث
ً
ً
ّ
أيضا ألنّ أجسا َد ّ
بوصفهن فائضات
عوملن
العمل في المصانع وال يستطعن إنجاب قوة عمل .وبالنتيجة،
يستطعن
ال
َ
ّ
َ
َ
وطيدا الحقيقةُ القائلة
رسوخا
بوصفهن "ساحرات"؛ فرسخت
بالنسبة إلى النظام الجديد وطوردنَ
ً
ً
ّ

األمة بيولوج ًيا وثقاف ًيا واجتماع ًيا ،فصارت أهدافًا أساسيةً ( ((4للتحكم
إنّ أجساد النساء تعمل لتكاثر ّ
تطويرا ضاف ًيا بالكشف عن أنّ أجساد النساء
السياسي الحيوي( .((4وط ّورت فيديريتشي هذه النقطة
ً

أيضا منتجات
لم تُختزل إلى منتجات لمواطنين ذكور في دولة األمة (أو لدولة األمة) فحسب ،بل ً
لعمال في السوق الرأسمالية.
ّ

ومع ذلك ،كانت أجساد النساء
مواقع للمقاومة على نحو ما فهمته فيديريتشي من شخصية الساحرة.
َ
السحر يعود
وهي تشكك في سردية عصر التنوير الشائعة التي ترى أنّ أساس اتهام النساء بممارسة ّ
إلى معتقدات مجتمع القرون الوسطي الخرافية "المتخلِّفة" .أما فيديريتشي فترى أنّ استهداف النساء

يهن سياسات التسييج الرأسمالية .وفي أوروبا القروسطية ،والحقً ا في عمليات إعادة
كان بسبب ّ
تحد ّ
البناء وتسييجات األراضي النيوليبرالية في القسم الجنوبي من العالم ،كانت النساء في طليعة المقاومة،

وثقافاتهن األهلية .ومن خالل
معيشتهن
أراضيهن ومحاوالت محو طرق
َيحتججن على مصادرة
ّ
ّ
ّ
ومعارفهن اليومية عن
ممارساتهن األهلية في التكاثر (اإلنجاب وتربية األطفال ،وأعمال رعاية أخرى)،
ّ
ّ
ممارساتهن االستشفائية المحل ّية
وطرقهن األهلية في زراعة الكفاف والعيش المشترك ،وكذلك
األرض،
ّ
ّ

أكسبهن سمعة "ساحرات" يمارسن "السحر"( ،)((4دافعت النساء ،و َب َنين وأعدن
المختلفة (األمر الذي
ّ

بعيدا عن متناول الرأسمالية المخصخصة ،واالستعمار واالستعمار
بناء
فضاءاتهن الجماعية البديلة ً
ّ
(40) Gary Fields, "Landscaping Palestine: Reflections of Enclosure in a Historical Mirror," International Journal of
Middle East Studies, vol. 42, no. 1 (2010), p. 66.

( ((4تفهم فيديريتشي اصطياد الساحرات "مبادر ًة سياسي ًة واسعة" قدمت لها الكنيسة "دعامة ميتافيزيقية وأيديولوجية" ،ينظر:

Federici, Caliban and the Witch, p. 168.

بهذا تدرك الدور األيديولوجي الذي اضطلعت به الكنيسة ،ولكنها تحدد التحوالت االقتصادية واالجتماعية والسياسية من اإلقطاع
إلى الرأسمالية أسبا ًبا رئيسة الصطياد الساحرات في القرون الوسطى.
( ((4ينظر.Yuval–Davis :
(43) Federici, Caliban and the Witch, p. 174.
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وممارساتهن المشاعية اليومية( ((4فضاءات لمقاومة
مشاعاتهن
الجديد ،وسيطرة الدولة .وكانت في
ّ
ّ
أهلية حيث يجتمع الناس ،ويشتركون في الموارد وينشئون الجماعات والبيوت ،والروابط الجمعية التي
تقف بالضد من منطق وقوى اإلخضاع  Subjectivizingالتي بحوزة الدولة ،والنيوليبرالية ،وبنى السوق
الرأسمالية .وما دامت ممارساتهم المشاعية التي تنهض بها النساء ال تتماشى مع سرديات التحديث
الليبرالي والنيوليبرالي عن النمو والتمكين ،ظلّت تلك األشكال التي اتخذتها فاعلية أولئك النساء
مجهولةً من المقاربات الكالسيكية ﻟ "السياسي"  Politicalونضال النساء.
ما يجمع بين أشكال التسييج التي حلّلتها فيديريتشي والمشروع االستعماري االستيطاني
ِ
ن ّياتهما إلعادة تنظيم العالقات االجتماعية
والملكية لألرض أو تلك التي تحدث عليها( .((4إنّ
التوليف بين زاوية نظر فيديريتشي لمسألة النوع االجتماعي وزاوية النظر الماركس ّية الطبق ّية ،التي
طبقتها
دراسات مبكرة عن االستعمار االستيطاني( ،((4عبر التركيز على تحليل التسييج والمشاعات،
ٌ
أيضا ،بإثارة أسئلة ذات صلة بالمقاومة
المحلنية في فلسطين .وبتطبيق
ّ
َعدً ،
أقول إنّ هذا التوليفة ت ُ
المس ّنات في ال َّنقب ممكنات مقاومة أو مفاوضة تسييج
هذا اإلطار على ال َّنقب ،أتساءل :هل تحمل ُ
حيواتهن األهلية
المشاعات وتَوقّي المشروع اإلسرائيلي الرأسمالي االستيطاني الذي يرمي إلى محو
ّ
المحلنية على وفق ما يسعى إليه المشروع الرأسمالي االستيطاني اإلسرائيلي؟ كيف تتحدى
ّ
أجسادهن كي يصبحن
ومعارفهن اليومية المشتركة المتعلقة باألرض ضبط
ممارساتهم المشاعية
ّ
ّ
مواطنات عصريات مطيعات وعامالت مجتهدات؟ ما الذي يمكن أن تكشفه أشكال مقاومة النساء
اليومية بخصوص أدوار النوع االجتماعي وتقاطعات الرأسمالية والدولة الصهيونية االستيطانية في
فلسطين؟
نادرا ما انتقدن سياسات إسرائيل في التحضر
حيواتهن في
سألت النساء عن
حينما
ُ
ّ
ّ
بلداتهنً ،
وعيهن باألشكال المتنوعة للتمييزات المتقاطعة (النوع
مباشرا .فبفضل
والتحديث بالقوة انتقا ًدا
ّ
ً
ِ
بوصفهن مواطنات مسلمات عربيات فلسطينيات
والعرق) التي يواجهنها
االجتماعي والطبقة
ّ
ينتمين إلى الجيل األول في إسرائيل ،وبالنظر إلى ما للدولة في ال َّنقب من سيطرة ومراقبة صارمتين،
انتقاداتهن للسياسات اإلسرائيلية .ومع ذلك ،تكشف العناية
لم تجنح النساء إلى اإلفصاح عن
ّ
هن من استغالل
اإلثنوغرافية بالممارسات اليومية كيف أنّ نساء هذا الجيل يعين ً
جيدا ما يواج ُه ّ
(44) Ibid.; Silvia Federici, Re–enchanting the World: Feminism and the Politics of the Commons (Oakland: PM Press/
Kairos, 2019).

لمفهوم المشاعيات تراث طيب في الكتابات الماركسية حول التسييج .فلقد ّبينت لوكسمبورغً ،
مثل ،كيف أن االستغالل الرأسمالي
يحتاج إلى مصادرة المشاعات وتفكيك ما سمته "االقتصاد الطبيعي ،من أجل استغالل األرض مور ًدا لتراكم رأس المال.
Rosa Luxemburg, The Accumulation of Capital (New York: Routledge, 2003).

وأظهر هارفي بعد عقود من ذلك كيف أن "التراكم عن طريق نزع الملكية" النيوليبرالي يهاجم المشاعات بطرق مختلفة.

David Harvey, The New Imperialism (Oxford: Oxford University Press, 2003).

( ((4ينظر.Fields, p. 65 :
( ((4ينظر.Hilal :
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ليتحدين ويراوغن ،بهدوء وفطنة
وتمييز ،ويشتركن بهذا الوعي الذي يحملنه في الصراعات اليومية
َّ
وحيواتهن
وأجسادهن
ومجتمعاتهن،
أراضيهن
وعلى نحو مستمر ،سيطرة الدولة والسوق على
ّ
ّ
ّ
ّ
صراعاتهن اليومية الصغيرة ،وممارساتهم المشاعية،
الحميمة .وسأحلِّل في المحور التالي
ّ
بخصوص ثالثة حقول ع ّينتها فيديريتشي :األرض (األسيجة) ،والعمل (االستغالل) ،وأجساد
(النساء).

ثانيا :مصادرة األرض والتسييج وحركة النوع االجتماعي
ً
ّ
"كأن البيت سجن"
أو جموده:
ِ
"ال تسمح ِ
بيتك
لك [السلطات اإلسرائيلية] بإضافة أي شيء حتى إلى هذه المساحة الكبيرة داخل
ِ
كثيرا ،سيأتون ويحطمونه .فإذا بنيت شي ًئا،
الخاص .نحن موضوعون على خارطة .وإذا ما
أضفت شي ًئا ً
أتوا وحطموه"(.((4
عاما ،وهي من الناجين من أيام النكبة .وتعيش اليوم في رهط ،أكبر البلدات
تبلغ آمنة من العمر ً 80
لحق قول
السبع .وقد شُ ِّيدت رهط في سبعينيات القرن العشرين ويقطنها اليوم  65000إنسان .وإنّه ٌ
آمنة إنّ المقيمين البدو في رهط "موضوعون على خارطة"؛ فلقد ُر ِّحلوا بالقوة إلى البلدات ،ونُزعت
التحضر التي تتبعها إسرائيل
أمالكهم ،واج ُتثّوا من أراضي أسالفهم ،بوصف ذلك جز ًءا من سياسات
ّ
منذ أواخر ستينيات القرن العشرين.
تتخذ هذه العملية المطّردة في مصادرة األراضي والسيطرة على المكان أبعا ًدا مؤسساتية (من خالل
(مثل من خالل قانون أمالك الغائبين ،ومن خالل إعادة تفسير
الصندوق القومي اليهودي) ،وقانونية ً
قوانين الميري والموات العثمانية( )((4ومادية (من خالل تحويل المشهد الطبيعي ،وتقييد الدخول،
وإقامة حدود لإلقصاء /االحتواء( .)((4وقد تَمثّل جوهر المشروع االستعماري االستيطاني( ،((5الذي
جرى تنفيذه المرة األولى خالل النكبة والحكم العسكري ،بتسييج األراضي المشاع ،أي أراضي أسالف
القبائل البدوية في ال َّنقب ،حيث بنوا حيا ًة أهلية من خالل زراعة الكفاف والرعي .واستمر التسييج
الالحق والسيطرة على المكان تحت غطاء التحديث في مشروعات الدولة الحضرية منذ ستينيات
( ((4آمنة ،مقابلة شخصية ،رهط2016 ،؛ ينظر كذلك:

Sophie Richter–Devroe, "Oral Traditions of Naqab Bedouin Women: Challenging Settler–Colonial Representations
Through Embodied Performance," Journal of Holy Land and Palestine Studies, vol. 15, no. 1 (2016), pp. 31–57.

( ((4ينظر:

Paul Kohlbry, "Owning the Homeland: Property, Markets, and Land Defense in the West Bank," Journal of Palestine
"Studies, vol. 47, no. 4 (2018), pp. 30–45; Ahmad Amara, "The Negev Land Question: Between Denial and Recognition,
Journal of Palestine Studies, vol. 42, no. 4 (2013), pp. 27–47.

( ((4ينظر.Fields, p. 70 :

(50) Yiftachel, "Epilogue"; Nasara et al. (eds.); Kedar, Amara & Yiftachel.
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ورحلوا إلى البلدات السبع( .((5وفي حين ادعت
القرن العشرين حينما اق ُت َ
لع البدو بالقوة مرة أخرى ِّ

الحكومة اإلسرائيلية توفير المزيد من الخدمات الفعالة في المقاطعات الحضرية مثل السكن والطرق

والخدمات الطبية والماء والتيار الكهربائي والمدارس  ...إلخ ،فإنها كانت تفتقر بوضوح شديد إلى بنية
تحتية اقتصادية وفرص للعمل.

ال يتلقى المقيمون البدو ،في ما يسمى ﺑ "القرى غير المعترف بها" (أي المساكن التي ش ِّيدت

دعما في البنية التحتية (طرق وكهرباء ومياه)،
خارج البنى المعترف بها التي خططتها الدولة)ً ،
ُدمر بيوتهم بانتظام( .((5وعلى هذا النحو ،يكون الصراع على األرض
ومعرضون لإلخالء ،وت ّ

ولكن
في ال ّنقب؛ فبدو ال ّنقب يشكلون ما يقرب من  25في المئة من مجموع سكان ال ّنقب،
ّ

سلطتهم على األرض ال تتجاوز  3في المئة إال بقليل( .((5وليست "القرى غير المعترف بها" ضمن
الخطة الرسمية للدولة ومسوحاتها وإحصاءاتها ،وتعتبر غير قانونية .وال ُيعترف بالبدو رسم ًيا
إل بعد أن ُيقتلعوا من بلداتهم ثم يوضعون في
و"ال يوضعون على الخريطة" ،بحسب تعبير آمنة ّ
بلدات مكتظة بالسكان.

ونقلهن إلى بلدات تجربةً
قراهن
اقتالعهن من
تع ّبر آمنة عن رأي الكثير من النساء المس ّنات .كان
ّ
ّ
ّ

مؤلمةً حطمت
وأدوارهن في
حرياتهن
مشاعرهن ،ربما أكثر من الرجال ومن الجيل األحدث ،بفقدان
ّ
ّ
ّ
المجتمع .وفي المقابلة التي أجري ُتها في البلدة عام  2016مع أم فايز ،وهي امرأة بدوية مس ّنة ،ع ّبرت

البر ،كانت هناك
عن مشاعرها بقولها" :كأنّ البيت سجن ،وليس ثمة فضاء .ك ّنا نشعر باالسترخاء في ّ
حرية"(.((5

أغلب ال ّنساء من هذا الجيل لم تتآلف مع البيئة الحضرية؛ فالبيت المش َّيد ،أو على نحو أعم مشهد
لهن مكانًا ضيقً ا يقع تحت مراقبة مستمرة من طرف الدولة .والعيش بين أربعة
البلدات الحضري ،يمثل ّ
البر.
أمر ال تطيقه
أغلبيتهن .إنّ المرأة من هذا الجيل ،مثلما تع ّبر أم فايز ،ال تشعر بالحرية ّ
ّ
إل في ّ
جدران ٌ

ترعرعن في ٍ
أسالفهن ،بالتقيد
بيئة زراعية شبه رعوية في أراضي
تشعر النساء من جيل النكبة ،اللواتي
ّ
َ
ضيق ومكتظٌ بالناس.
مكانهن في المقاطعات الحضرية
ألنهن فقدنَ حرية الحركة ،ويشعرن أنّ
ّ
ّ
ٌ
ّ
المحلنيين وضـ ّـم أراضـيـهــم ،فــإنّ األمــر جــرى على نحو
( ((5بـيـنـمــا تــم تخطيط الـبـلــدات السبع ألغــراض الترحيل القسري للسكان
مختلف من حيث دقة التخطيط والترتيبات.

–(52) Ismael Abu Saad, "State–Directed ‘Development’ as a Tool for Dispossessing the Indigenous Palestinian Bedouin
Arabs in the Naqab," in: Mandy Turner & Omar Shweiki (eds.), Decolonizing the Palestinian Economy: De–Development
and Beyond (London: Palgrave Macmillan, 2014), p. 142.
(53) Thabet Abu–Ras, "Land Disputes in Israel: The Case of the Bedouin of the Naqab," Adalah Newsletter, vol. 24
"(April 2006), accessed on 2/1/2022, at: https://bit.ly/32zTbz9; Abu Saad, "State–Directed 'Development'.

( ((5أم فايز ،مقابلة شخصية ،شقيب السالم.2016 ،
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.((5(مهما في األنشطة الزراعية والرعوية على أرضهن
ّ لقد
ً  ويؤدين،كن يتمتعن بحرية الحركة
ً دورا
.أراضيهن
رحلن من
كثيرا عع
تحدثت
جميع النساء اللواتي
ُ
ّ
ّ
ّ
َّ حيواتهن قبل أن ُيقتلَعن و ُي
ً معهن تكلمن
،وتربيتهن للحيوانات
، كالجبنة واأللبان،كن يصنعنها
محاصيلهن
تكلمت النساء عن
ّ
ّ ومنتجاتهن التي
ّ
ّ
 والعالقات االجتماعية،أيضا عن األجساد المتعافية
وإتقانهن حياكة
ً  وتكلّمن،السجاد والتطريز
ّ
ّ
 كانت النساء يضطلعن بدور أساسي وتكاملي في.البر
ّ
ّ ومجتمعاتهن التي ترعرعن فيها في أحضان
((5(
 وعلى الرغم من أنّ األدوار التي. مجتمعاتهن االجتماعية
 وكذلك في حياة،العملية االقتصادية
ّ
 كان الفصل بين الجانبين محدو ًدا،يؤديها الذكور واإلناث في اقتصاد العائلة كانت مرسومةً بوضوح
.عمل ًيا حينما تكون ثمة حاجة إلى عمل الرجال والنساء في أراضيهم
آليات أساسية من خاللها
،Spacio–cidal " وفي الحقيقة سياسات "تدمير المكان،إنّ سياسات المكان
ٌ
وأيضا
،نظاما اجتماع ًيا وسياس ًيا واقتصاد ًيا طبق ًيا وجندر ًيا داخل إسرائيل
ً
ً خلق االستعمار اإلسرائيلي
، وتعوق السلطةُ اإلسرائيلية االستعمارية االستيطانية.((5(في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية
 حركةَ الناس والبضائع والثقافة واألفكار التي كانت،بتب ّنيها سياسة "احتكار الحركة" من نوع معين
 فُرضت التراتبية الهرمية بين المستوطنين، وعلى هذا النحو.((5(تسم بميسمها بالد الشام قرونًا عديدة
ِ
 من خالل سياسات المكان؛ ففي حين يتمتع المستوطنون،والمستعمرين
المستعمرين
،والمحلنيين
ّ
َ
((5(
ُشل بما ينتج من ذلك من
ّ  تُعرقَل حركةُ الفلسطينيين و ُيتحكم فيها وت،بحرية الحركة في األرض
.((6(تأثيرات مجندرة
:(( ينظر5(

Sophie Richter–Devroe, "Biography, Life History and Orality A Naqab Bedouin Woman’s Narrative of Displacement,
Expulsion and Escape in Historic Southern Palestine, 1930–1970," Journal of Women of the Middle East and the Islamic
World, no. 14 (2016), pp. 310–341; Sarab Abu–Rabia–Queder, "Land, Identity and History: New Discourse on the Nakba
of Bedouin Arabs in the Naqab," in: Nasasra et al. (eds.).
(56) Steven C. Dinero, "Female Role Change and Male Response in the Post–Nomadic Urban Environment: The Case
of the Israeli Negev Bedouin," Journal of Comparative Family Studies, vol. 28, no. 3 (Autumn 1997), p. 28; Aleksandra
Biernacka, Sarab Abu–Rabia–Queder & Gideon M. Kressel, "The Connective Strategies of Bedouin Women
Entrepreneurs in the Negev," Journal of Arid Environments, vol. 149 (2018), pp. 62–72.
(57) Sari Hanafi, "Explaining spacio–cide in the Palestinian Territory: Colonization and the State of Exception," Current
Sociology, vol. 61, no. 2 (2012), pp. 190–205.
(58) Lloyd & Wolfe, p. 116.

ً (( ينظر5(
:أيضا

Eyal Weizman, Hollow Land: Israel’s Architecture of Occupation (London: Verso, 2007); Cédric Parizot, "Viscous
Spatialities: The Spaces of the Israeli Permit Regime of Access and Movement," South Atlantic Quarterly, vol. 117, no. 1
(2017), pp. 21–42; Julie Peteet, Space and Mobility in Palestine (Bloomington: Indiana University Press, 2017); Julie
Peteet, "Closure’s Temporality: The Cultural Politics of Time and Waiting," South Atlantic Quarterly, vol. 117, no. 1
(2018), pp. 43–64; Helga Tawil–Souri, "Uneven Borders, Coloured (Im)mobilities: ID Cards in Palestine/ Israel,"
Geopolitics, vol. 17, no. 1 (2012), pp. 153–176.

(60) Rema Hammami, "Destabilizing Mastery and the Machine: Palestinian Agency and Gendered Embodiment at
Israeli Military Checkpoints," Current Anthropology, vol. 60, no. 19 (2019), pp. 87–97; Mark Griffiths & Jemima Repo,
"Women’s Lives Beyond the Checkpoint in Palestine," Antipode, vol. 52, no. 4 (2020), pp. 1104–1121.
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أفضى تجميد حركة الناس في ال ّنقب ،ونقلهم إلى جيوب حضرية إلى تشديد السيطرة األبوية؛ فقد
وأدوارهن
حرياتهن
فقدت النساء ،ال سيما من الجيل األقدم،
التحضر
ومكانتهن السابقة( .((6لم يكن
ّ
ّ
ّ
ّ
وحريتهن
عيشهن،
ألراضيهن ،ومصادر كفاف
لهن ،أي سياسات التسييج والحبس والتجميد ،فقدانًا
ّ
ّ
ّ
ّ
عيشهن األهلية؛ باختصار كان فقدانًا
لهوياتهن الجماعية وطريقة
أيضا فقدانًا
في الحركة فقط ،بل كان ً
ّ
ّ
لمشاعاتهن .في البيئة الحضرية تضاءلت ،على نحو بعيد ،الفضاءات التي تشارك فيها النساء اجتماع ًيا
ّ
لن إلى مر ّبيات ومدبرات
وسياس ًيا ،وازداد الفصل بين الجنسينَ ،و ُو ِضعن تحت مزيد من المراقبة،
وتحو َ
ّ
منازل(.((6
بديل "ألطف" من
دعمت إسرائيل ،إلى جانب مشروعها "التحديثي" ،قيام الحركة اإلسالمية (بوصفها ً
الحركة الوطنية الفلسطينية) وعززت االنقسامات القَ َبل ّية في البلدات( .((6ومن خالل تعاظم المفاهيم
المحا ِفظة ذات المرجعية الدينية عن الحشمة والتقوى ،صار فرض مزيد من القيود على النساء في
أمرا اعتياد ًيا .وصارت أجساد النساء ،على نحو
لهن "ميدانًا
المساحة الجديدة التي ُح ِّددت ّ
ً
خاصا" ً
فأجسادهن
ما يعلن شامير في االقتباس المذكور سابقً ا ،أهدافًا أساسيةً لخطاب الدولة "التحديثي":
ّ
وموقعا يوصم البدو من
تمثل ،في وقت واحد ،مصدر قلق إلسرائيل بخصوص المسألة الديموغرافية،
ً
(مثل
خالله ﺑ "التخلّف" ً
(مثل :من خالل فكرة تعدد الزوجات( ،)((6و /أو رم ًزا إلى التقدم والحداثة ً
يقدمن
من خالل فكرة تعلّم النساء أو
وظيفتهن) .وعلى وفق هذا المنطق ،ما دامت النساء المس ّنات ال ّ
ّ
( ((6ينظر:

Sarab Abu–Rabia–Queder, Avigail Morris & Heather Ryan, "The Economy of Survival: Bedouin Women in Unrecognized
Villages," Journal of Arid Environments, vol. 149, no. 2 (2019), p. 82; Richter–Devroe, "Biography," pp. 327–329.

ثمة حقل بحثي نسوي ثري يتتبع التقاطعات بين األبوية واالحتالل واالستعمار االستيطاني اإلسرائيلي .وهذا العمل يبين سياسات
إسرائيل المختلفة .بخصوص العسكرة والعنف ،ينظر:

Shalhoub–Kevorkian; Rana Nashashibi, "Violence against Women: The Analogy of Occupation and Rape (The Case of
the Palestinian People)," in: Ulrike Auga & Christina von Braun (eds.), Gender in Conflicts: Palestine–Israel–Germany
;(Berlin: LIT Verlag, 2006), pp. 183–190

وسياسات ولوائح الزواج:

"Mark Griffiths & Mikko Joronen, "Marriage Under Occupation: Israel’s Spousal Visa Restrictions in the West Bank,
;Gender, Place and Culture: A Journal of Feminist Geography, vol. 26, no. 2 (2019), pp. 153–172

وتعدد الزوجات "والتحديث" والسياسات الديموغرافية:

"Kanaaneh; Abu–Rabia–Queder, "Redefining Polygamy Among the Palestinian Bedouins in Israel.

والسيطرة على الحركة في المكان أو تجميدها:

Richter–Devroe, Women’s Political Activism in Palestine, pp. 109–115.

( ((6حول تقوية السيطرة األبوية على النساء الفلسطينيات ،ينظر:

Gillian Lewando–Hundt, "Women’s Power and Settlement: The Effect of Settlement on the Position of Negev Bedouin
Women," Master Dissertation, University of Edinburgh, Scotland, 1978; Longina Jakubowska, "Finding Ways to Make
a Living," Nomadic Peoples, vol. 4, no. 2 (2000), pp. 94–105; Dinero.
(63) Yiftachel, "Epilogue," p. 7.

( ((6ينظر:

"Abu–Rabia–Queder, "Redefining Polygamy Among the Palestinian Bedouins in Israel.
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طوقهن تكاثر النسل لتستغله الرأسمالية ،يصبحن فائضات عن حاجة مشروع الدولة
عمل ،وال في
ً
ّ
وفرض التحديث القسري في ال ّنقب
والسوق في التطور .وعلى هذا المنوال ،تركت مصادر ُة األرض
ُ
آثارهما في النساء بطريقة تحمل عالمات مشابهة لعمليات التطور الرأسمالية التي وصفتها فيديريتشي.
ولكن في حين تتعقب فيديريتشي التحوالت من النظام اإلقطاعي إلى المجتمع الرأسمالي في أوروبا
القرون الوسطى ،يجب وضع التحديث القسري وتسييج المشاعات في ال ّنقب في سياق مشروع
للمحلنيين.
رأسمالي استيطاني إسرائيلي لغرض المحو اإليجابي
ّ
وعلى الرغم من هذه االختالفات ،تحمل أبعا ُد هذه العملية المتعلقة بالنوع االجتماعي تشابهات.
هن الفضاءات
فالنساء البدويات من الجيل األقدم،
يوج َ
ّ
شأنهن شأن ّ
"الساحرات" في القرون الوسطىِّ ،
ٍ
منهن
دالالت جديدةً ،و ُيعدن تكييفها ،في محاولة
ويضفين عليها
االستعمارية في البلدات الحضرية،
ّ
َ
وبدل
بهن .فالكثير من نساء هذا الجيل يرفضن العيش حبيسات البيوت،
لجعلها
ً
فضاءاتهن الخاصة ّ
ّ
عاما يلتئمون فيه ،وهو
من ذلك يقضين أغلب
ّ
أوقاتهن خارج البيوت .وفي حين أنّ لدى الرجال مكانًا ً
ومشيدا حوله إطار خرساني أو معدني ،فإنّ لدى
متصل بالمنزل المبني،
"الشِّ ق" ،الذي غال ًبا ما يكون
ً
ً
خيامهن البدوية األصلية،
خياما مؤقتةً  ،تشبه
أجريت
معظم النساء المس ّنات ،الالتي
ُ
ّ
ّ
معهن مقابالتً ،
أفنية ٍ
يضرب َنها في ٍ
خيامهن ،يستعملن اليوم
وبدل من استعمال الصوف لنسج
بيوتهن المبنية.
قريبة من
ً
ّ
ّ
لتشييدها أغطيةً بالستيكيةً أو أنسجةً قماشيةً وخش ًبا و /أو صفائح معدنية متموجة.
خيامهن الصباح والظهيرة والمساء ،وهناك يستقبلن الضيوف،
أنهن يمضين في
أخ َبرني الكثير
ّ
منهن ّ
ّ
أنهن يتنفسن .ولقد أكدت لي أم
ويشربن الشاي والقهوة ،ويتحدثن ويتناقشن وينمن ،فهناك يشعرن ّ
ناصر وأم فايز حاجتيهما إلى منظر مفتوح ال تطبق عليه جدران أو أسوار" :ما لي أنا والبيت؟ البيت
مغلق وصغير .فأنا إذا جلست هنا [في الخيمة] أستطيع أن أرى العالم كله ،أليس كذلك .في البيت
ال ترين أي شيء .أما هنا فترين كل شيء"(.((6
صغيرا ،وكانت بصحبتها جاراتُها
موقدا
كانت جالسةً في خيمتها ،في الفناء الخلفي لبيتها ،حيث ه ّيأت ً
ً
منظر يطل على الحقول
لتناول الشاي والقهوة .وبعد أن رفعت أغطية الخيمة الجانبية انكشف أمامها
ٌ
من على حافات مباني البلدة الخراسانية وما وراءها.
بهن إلى البلدة ،احتفظت
ولمتابعة أساليب الحياة
وممارساتهن المشاعية التي عشنها قبل أن ُيؤتى ّ
ّ
لديهن
بماشيتهن حتى في المدن :غنم ودجاج وديوك رومية ،وأحيانًا جِ مال .وإذا ما توافرت
النساء
ّ
ّ
مساحة من األرض عملن على زراعتها على نحو محدود :يزرعن أشجار الزيتون والبقوليات وغيرها
من الخضار والفواكه الصغيرة في الساحات المحيطة بالبيوت التي نُقلن للعيش فيها .وما تزال معظم
أفنيتهن الخلفية لالستمرار في إعداد
النساء يجدن ويه ّيئن ،حتى في بيئات البلدات المكتظة ،مكانًا في
ّ
(((6
الخبز على الصاج ،وصنع اللبن والجبن ،والغزل والنسيج .ال ريب في أنّ "اقتصاد الكفاف" هذا
( ((6أم ناصر ،مقابلة شخصية ،شقيب السالم.2014 ،

(66) Abu–Rabia–Queder, Morris & Ryan.
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أيضا) ،يختلف عن
ليس كاف ًيا ،ولك ّنه يحافظ على فضاء اقتصادي بديل (ومن ثم اجتماعي وسياسي ً
ذلك الفضاء الذي تصوره المشروع الرأسمالي االستيطاني ويوازيه.
تنقل
دائما ُ
وتحاول النساء ً
أيضا مغادرة البلدات كلما أمكن ذلك .ففي كثير من األحيان ،ولكن ليس ً
هن خارج البلدة إلى
العديد من النساء المس ّنات،
شهورا قليلة من السنة ،خالل فترة الرعي ،ماشي َت ّ
ً
َهن السابقة ووفر
سم هذا االنتقال من المخ ّيمات الصيفية إلى المخيمات الشتوية حيات ّ
الحقول .وقد َو َ
باستمرارهن في هذا النمط الرعوي
لهن حرية التنقل في مناطق شاسعة من األرض .وتحافظ النساء،
ّ
ّ
أيضا بالعديد
عالقاتهن باألرض قدر اإلمكان.
المترحل إلى أقصى حد ممكن ،على
شبه
والتقيت ً
ُ
ّ
ّ
هن ،ال س ّيما جيل
من المس ّنات الالئي نظمن زيارات عودة ،واصطحبن
هن ومجتمعا ِت ّ
معهن عائال ِت ّ
ّ
أجدادهن للنزهات أو للرحالت العائلية.
الشباب ،إلى أراضي
ّ
أيضا
عاتقهن مهمة رعاية عالقات
وفي حين تُلقي المس ّنات على
عوائلهن بأراضيهم ،فإنّهن ينقلن ً
ّ
ّ
(((6
(((6
ما
لديهن من معرفة باألرض من خالل األغاني والشعر الشفاهي والذكريات  ،ومن خالل ذلك
ّ
أقاربهن بأسماء أراضي أسالفهم العربية (وبذلك يف ّندن تهويد الدولة لألرض من خالل
ات
تُذكِّر المس ّن ُ
ّ
(((6
ممارسات التسمية ِ
بالعبرية ) ،وبالحيوات التي عاشوها على أرضهم ،وكيف درجوا على ترسيم
الحدود بين أراضي القبائل المختلفة ،وزرعوا أراضيهم ،وزرعوا أنوا ًعا مختلفة من الشعير والقمح
والحبوب والخضروات وحصدوها.
حياتهن السابقة ،وينقلن إلى
ات أنماط
من خالل هذه الممارسات المشاعية اليومية ،تستأنف المس ّن ُ
ّ
المحلنية إلى العالم ،لتذكيرهم بالحيوات والتواريخ
األجيال القادمة المعارف والمدركات والرؤى
ّ
والتجارب التي عاشها آباؤهم وأجدادهم قبل ترحيلهم القسري من أراضيهم .في البلدات تُستعمر
عالقاتهن الحميمة والعاطفية البديلة مع
لكن المس ّنات يحافظن ،مع ذلك ،على
الفضاءات
ّ
ّ
المحلنيةّ ،
وارتباطاتهن االجتماعية
هوياتهن
األرض والمكان والمجتمع الذي نشأن فيه .إنّهن يرفضن استعمار
ّ
ّ
"(67) Richter–Devroe, "Oral Traditions of Naqab Bedouin Women.
(68) Abu–Rabia–Queder, "Land"; Sarab Abu–Rabia–Queder, "Memory, Belonging and Resistance: The Struggle over
Place among the Bedouin–Arabs of the Naqab/ Negev," in: Tovi Fenster & Haim Yacobi (eds.), Remembering, Forgetting
"and City Builders (London: Routledge, 2016); Richter–Devroe, "Biography.

ّ
المحلنيين في فلسطين بوصفهما طريقة لمقاومة ممارسات وخطابات المحو اإلسرائيلية بانتباه كثير من
حظي دور الذاكرة والتاريخ
الباحثين ،ولالطالع على طرق التركيز على ذاكرة النكبة ،ينظر:

Ahmad H. Sa’di & Lila Abu–Lughod (eds.), Nakba: Palestine, 1948, and the Claims of Memory (New York: Columbia
;)University Press, 2007

وعلى تركيز خاص على الذاكرة في سياق الفلسطينيين في إسرائيل ،ينظر:

Nadim N. Rouhana & Areej Sabbagh–Khoury, "Memory and the Return of History in a Settler–colonial Context: The
Case of the Palestinians in Israel," Interventions, vol. 21, no. 4 (2019), pp. 527–550.

( ((6ينظر:

Mansour Nasasra, "The Ongoing Judaisation of the Naqab and the Struggle for Recognising the Indigenous Rights of the
Arab Bedouin People," Settler Colonial Studies, vol. 2, no. 1 "Past is Present: Settler Colonialism in Palestine" (2012),
pp. 81–107.
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وفضاءاتهن المادية
المحلنية،
مشاعاتهن
وبدل من ذلك ،يتخ ّيلن و ُيعدن بناء ويعشن
ومدركاتهن.
ّ
ً
ّ
ّ
والفكرية داخل وضد قيود العنف االستعماري االستيطاني المجندر والمعرقن والطبقي.

ً
ّ
المحلانية:
ثالثا :استغالل العمل وفاعلية اإلناث
ّ
فإن َّ
كل شيء يتعلق بالمال"
"واآلن،
زرت صبحة ،وهي امرأ ٌة من جيل النكبة تعيش في اللقية ،ثاني أكثر بلدة بدوية في ال ّنقب،
حينما ُ
كثيرا وهي تشرح لي كيف كانت حياتُها قبل أن تقتلعهم إسرائيل بالقوة من أراضي أسالفهم
أسهبت ً
لتحبسهم في جيوب حضرية .ومثل الكثير من النساء ،ما زالت تحتفظ َبغ َنمها ودجاجاتها في الفناء

الخلفي ،وتؤدي أعمالَها اليومية؛ تخبز على الصاج وتجتمع بنساء أخريات يشربن الشاي والقهوة .ومع

ذلك ،لعلها كانت األكثر صراحة في التعبير عن فهمها الثاقب ونقدها للكيفية التي تتبعها الدولة وبنى

نضجت نقدها هذا من
السوق في ضبط الوقائع االجتماعية في مجتمعها
ّ
المحلني وإعادة بنائها .لقد ّ

ذكرياتها عن الماضي" :في أيامنا الخوالي ،نحصل على الكثير من ماء البئر .وتتناول األغنام الحشائش

في الجبال [ ]...أما هنا في هذه البلدة فليس ثمة شيء من ذلك .ليس ثمة أرض .لقد استولت الحكومة
مت معهما .الحياة اآلن
عليها [ ]...كانت الحياة ،عندما أتذكرها اآلن ،هنيةً  .توفي جدي وأبي ،وليتني ُّ
كل شيء .الحبوب ،والماء ،والمالبس ،وتعليم األطفال ،كل ذلك يحتاج
صعبة .وال أطيقها .المال هو ُّ

إلى مال .وليس لدينا المال .والناس تقول إن الوضع اآلن أفضل .فأجيبهم' :كيف؟ إنّ الحياة شاقة!'
[يرون] الحياة أفضل ألنّ الماء موجود ،والكهرباء ،والبيوت ،والتلفزيونات ،ولكن عليك أن تدفع المال
في المقابل"(.((7

يحسن معايير حياة البدو في
كانت محقةً في نقدها .فمشروع "التحديث"
ّ
و"التحضر" اإلسرائيلي لم ّ

ال ّنقب ،بل في الحقيقة قاد المجتمع إلى وضع مضطرب ،وفقر ،واعتماد على العمل المأجور .وعلى
الفلحين ،فإنّهم كانوا قد مارسوا الزراعة في أراضيهم على
الرغم من اختالف البدو الفلسطينيين عن ّ

تحول المجتمعات الزراعية إلى العمل
نطاق ضيق ،وعملوا في التجارة( .((7وهكذا ،خضعوا لعملية ّ

المأجور

(((7

أيضا في عملية االستعمار
التي هي من صميم التحوالت الرأسمالية ،ولك ّنها تدخل ً

االستيطاني في لحظات مختلفة.

( ((7صبحة ،مقابلة شخصية ،اللقية.2015 ،
( ((7ينظر:

Ahmad Amara, "Beyond Stereotypes of Bedouins as ‘Nomads’ and ‘Savages’: Rethinking the Bedouin in Ottoman
Southern Palestine, 1875–1900," Journal of Holy Land and Palestine Studies, vol. 15, no. 1 (2016), pp. 59–77; Salman
Abu Sitta, "The Denied Inheritance: Palestinian Land Ownership in Beer Sheba." Paper Presented to the International
Fact–Finding Mission, Regional Council of Unrecognized Villages, Negev, 2009; Falah, "How Israel Controls the
"Bedouin in Israel.
(72) Fields, p. 71.
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جاهدا من أجل "مستعمرة استيطانية نقية"( ،((7فيزيد من
صحيح أنّ االستعمار االستيطاني يسعى اليوم
ً
ِ
المستوطن و /أو
معتمدا على الدوام على عمل
المحلنيين،
عدد المستوطنين ويمحو حضور السكان
ّ
ً
المهاجر .ومع ذلك ،ففي حين كان هدف عقائد العمل الصهيونية المتمثلة ﺑ "االستيالء على العمل"
و"العمل ِ
العبري" هو إقصاء الفلسطينيين عن قوة العمل( ،((7فإن هذا األمر قد تغ ّير وكان ينبغي تكييفه
كثيرا في الضفة
منذ أواسط ستينيات القرن العشرين
ً
فصاعدا على نحو خاص .فقد ّ
عولت إسرائيل ً
العمال الفلسطينيين المأجورين على أساس ِعرقي بعد احتالل عام
الغربيةً ،
مثل ،على استغالل عمل ّ
المحالنيين بالقوة إلى جيوب حضرية منذ منتصف ستينيات
نقل
ّ
دفع ُ
 ،((7(1967وفي ال ّنقب ً
أيضا َ
القرن العشرين عمليةَ تحول االقتصاد االستيطاني إلى عمالة مأجورة .وبناء عليه ،فإنّ الفصل المفهومي
الصارم بين االستعمار (بوصفه مشرو ًعا الستغالل العمل) واالستعمار االستيطاني (الذي يعمل على
المحلنيين) هو فصل ال يضع يده على الطرق التي يسلكها "االستعمار االستيطاني
محو السكان
ّ
(((7
معا" .
[إسرائيل ً
مثل] في امتالك استراتيجيات مختلفة تشتمل على االستغالل أو المحو ،أو عليهما ً
عمل غير رسمي وقليل األجر .وتبلغ مساهمة قوة
كبير من عمل الفلسطينيين في إسرائيل هو ٌ
جز ٌء ٌ
دوالرا
العمل الرسمية لبدو ال ّنقب ما يقارب الـ  28في المئة ،ومتوسط الرواتب الشهرية يساوي 1229
ً
أميرك ًيا مقارنةً ﺑ 2373
دوالرا أميرك ًيا يستلمها سكان إسرائيل اليهود( .((7وقد تمكّن الش ّبان الفلسطينيون
ً
من العثور على عمل في الغالب في القطاعات الصناعية اإلسرائيلية أو المصانع أو في الحقول الزراعية
ال موسميين زهيدي األجر .وما نقل مصنع صودا ستريم  Soda Streamمن مستوطنة
عم ً
بوصفهم ّ
(((7
إسرائيلية غير شرعية في الضفة الغربية إلى ال ّنقب إال مثال واحد على كيفية اعتماد الدولة الرأسمالية
االستيطانية على استغالل العمالة
وأيضا لتوسيع بنى السوق
ّ
المحلنية في محاولتها لتوسيع الحدودً ،
المحلنيين بوصفهم قو ًة عاملة رخيصة ،واألرض ليست مور ًدا
الرأسمالية .فإسرائيل تنظر إلى السكان
ّ
أيضا لإلنتاج ومشروعها الرأسمالي .وفي مسعى من الدولة لتحويل بدو
لالستيطان فحسب ،ولكن ً
النقب الذين بقوا على األرض إلى ٍ
ٍ
أرضا ،فقد حاصرتهم في دائرة الفقر ونزع
قوة
عاملة زهيدة ال تملك ً
(73) Shafir, Land.
(74) Ibid.; Lockman, p. 12; Englert, p. 1655.
(75) Hilal; Andy Clarno, "Neoliberal Colonization in the West Bank," Social Problems, vol. 65, no. 3 (August 2018),
pp. 323–341; Kohlbry.
(76) Englert, p. 1654.
(77) Kathleen Abu Saad, "Indigenous Data Matter: Spotlight on Negev Bedouin Arabs," The Lancet, vol. 388, no. 10055
;(October 2016), accessed on 2/1/2022, at: https://bit.ly/3Frtlfj

ينظر ً
أيضا:

Suleiman Abu–Bader & Daniel Gottlieb, Poverty, Education and Employment in the Arab Bedouin Society: A Comparative
View (Jerusalem: Van Leer Institute, 2009); Sarab Abu–Rabia–Queder, "The Biopolitics of Declassing Palestinian
Professional Women in a Settler–Colonial Context," Current Sociology, vol. 67, no. 1 (2019), pp. 141–158.

( ((7ينظر:

Michael Fin & Callie Maidhof, "Seltzer Colonialism," MERIP, 3/17/2015, accessed on 2/1/2022, at:
https://bit.ly/3HkW1Hz
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تحولوا بالفعل إلى "بروليتاريا حضرية" تخدم في
الملكية واستغالل عملهم في الجيوب الحضرية؛ لقد ّ
المزارع والمصانع اإلسرائيلية ،على نحو ما اقترح دايان في عام .1963
آثار قاسيةٌ على نحو خاص .وتلقّ ت
كان لهذا
التحول الرأسمالي ،بالنسبة إلى المس ّنات مثل صبحةٌ ،
ّ
منهن ،ما يقارب الـ  9في المئة ،دخلن إلى
النساء من األجيال الشابة التعليم في النظام اإلسرائيلي ،وقلة
ّ
ٍ
ٍ
وممرضات أو غير ذلك من المهن المتعلقة بالرعاية .وعلى الرغم من
معلمات
سوق العمل( ((7فصرن
تقدم هذا "االندماج" في سوق العمل بوصفه
شكل من أشكال التحديث وتمكين المرأة،
ً
أنّ إسرائيل ّ
فإنه في الواقع جوهر استغالل العمالة
التوسع الرأسمالي .حتى أولئك النساء اللواتي
المحلنية لصالح
ّ
ّ
وصلن إلى وظائف تتطلب مهارات عالية ،يعانين "االنتقاص الطبقي"  .((8(Declassingوعلى النحو
نفسه ،تتواصل معدالت بطالة النساء في االرتفاع بسبب التمييز العنصري البنيوي الذي يهدف إلى
المستغل)
الحفاظ على سيادة طبقة المستوطنين ،ألنّ العمل المنزلي واإلنجابي غير المأجور (أي
َ
عد عمل النساء المن ِتج
أجر منخفض ،وفي النتيجة
َ
مستغل) .وهكذاُ ،ي ُّ
يوفر توظيفً ا للذكور بأجر (ولكنه ٌ
ِ
مساهمات نشطات اجتماع ًيا واقتصاد ًيا إلى مدبرات منازل
وتحولهن من
بطالتهن
وأيضا
والمستغل،
ً
َ
ّ
ّ
"عصريات" غير مدفوعات األجر ،عما َد التوسع الرأسمالي والربح(.((8
لم تدخل المس ّنات في نظام العمل المأجور لالقتصاد االستيطاني الجديد،
أيضا لم يختصرنَ
لكنهن ً
ّ
أقاربهن الذكور في العمل المأجور.
حياتهن في عالم ر ّبات البيوت اللواتي يدعمن "اندماج"
عالم
ّ
ّ
السوق ببناء الحياة والفضاء والمجتمع على نحو متزايد ،أمست
ونتيجة قيام الدولة ومؤسسات ّ
أي مصدر دخل،
السبل في البيئة الغريبة للبلدة،
ّ
البدويات المس ّنات ،بعد أن تقطَّعت ّ
وافتقارهن إلى ّ
بهن ّ
ٍ
والفلحات
"الساحرات"،
متروكات على هامش الدولة االستيطانية الرأسمالية النامية.
ّ
ّ
وشأنهن شأن ّ
ملكياتهن ،بدأت المس ّنات في ال ّنقب اللواتي عشن
في أوروبا العصور الوسطى اللواتي ُج ِّردن من
ّ
أراضيهن من قبل ،ال يرين العمل المأجور واالستهالك
جدا على
عالقات اجتماعية واقتصادية مختلفة ً
ّ
الرأسمالي "أدا ًة للحرية" ،ولكن باألحرى "أدوات لالستعباد"(.((8
تكشف كلمات صبحة عن وعيها بالقوى التذويتية والمتحكمة التي تمتلكها الرأسمالية االستيطانية.
وحينما أرتني
إل بقليل منها ،وشرحت
أغنامها في الفناء الخلفي ،أكدت أنّها ال تستطيع االحتفاظ ّ
َ
معقدا على نحو متزايد .ومع
مدى صعوبة تربية األغنام في البلدة ،وكيف أصبح رعيها في الخارج
ً
المحلنية وتحويلها إلى مساحات تابعة للدولة أو للمستوطنين أو للجيش،
مصادرة معظم األراضي
ّ
;(79) Biernacka, Abu–Rabia–Queder & Kressel, p. 65

ينظر ً
أيضا.Abu–Bader & Gottieb :

(80) Abu–Rabia–Queder, "The Biopolitics of Declassing Palestinian Professional Women in a Settler–Colonial
"Context.

( ((8ينظر:

Federici, "Wages against Housework"; Maria Mies, Patriarchy and Accumulation on a World Scale: Women in the
International Division of labour, 3rd ed. (London: Zed Books, 2014).
(82) Federici, Caliban and the Witch, p. 72.
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لديهن مكان يقصدنَه .كما فرضت الدولة غرامات باهظة على التعدي على ممتلكات الغير
لم يعد
ّ
كبيرا من األعمال الورقية والمدفوعات لتسجيل
ورعي الحيوانات .واقتضت بيروقراطيات الدولة ً
قدرا ً
الحيوانات .وشرحت صبحة بالتفصيل كيف يجب اآلن تسجيل جميع الحيوانات؛ إذ يحتاج البيطري
إلى التحقق والتصديق على صحتها ،ويتع ّين على المالكين الحصول على األوراق الالزمة ودفع
الفحوصات الصحية والتطعيمات والسجالت األخرى" :وكل هذا مكلف ماد ًيا [ ]...إنّهم [السلطات
كل ما يريدونه لنا أن
اإلسرائيلية] ال يريدون لنا أن نعيش ،وال أن تكون لنا أرض ،وال أن نمتلك الغنمُّ .
نعمل ونأكل ،وال شيء أكثر [ ]...لقد استولوا على األرض واألغنام ،ويريدون م ّنا أن نتوظف .واآلن
فكل شيء يقتضي المال"(.((8
تندب صبحة فقدان أراضيها ومصادر العيش والحريات ،وتقارن حيا َة مجتمعها السابقة بوصفهم
أرضا
مزارعين على نطاق صغير ورعاة على أراضيهم ،بواقعهم الحالي بوصفهم
ً
عمال بأجر ال يملكون ً
تنبع عالقاتهم االجتماعية من ديناميكيات السوق الرأسمالية :الطلب ،والعرض ،واالستهالك .ومن ثم،
أول باقتالع
نقدا حا ًدا لكيفية قيام الدولة االستعمارية االستيطانية وبنى سوقها الرأسمالية ً
فهي تشحذ ً
المحلنيين من جذورهم وطردهم من أراضيهم المشاع ،ومن ثم تنظيم الحياة االجتماعية في
السكان
ّ
(((8
البلدات وإعادة هيكلتها بالقوة ،ولم يعد تحديد األرض من منظور الحياة والعالقات االجتماعية
ولكن باعتبارها مصدر ربح .وإلى جانب إعادة ترتيب الملكية والعالقات باألرض ،تظهر تراتبيات
اجتماعية جديدة بين المالكين المستوطنين
ص ِّيروا
ّ
والمحلنيين المحرومين من ممتلكاتهم الذين ُ
أيضا بديناميكيات تكوين
عمال .وبناء عليه ،فإن عملية التسييج وترحيل
ّ
ً
المحلنيين ونقلهم تقترن ً
المحلنيين وتثبيت المستوطنين في المكان واإلقليم ،تظهر
الطبقة والعالقات الطبقية .ومع اقتالع
ّ
أنماطٌ مختلفة من استخدام األراضي والحركة وعالقات الملكية والتملّك ،واألنظمة االجتماعية
المختلفة ذات الصلة(.((8
ومجهدة ،ال شأن لها ،كما تصفها صبحة
ّ
أهم ما في ال ّنقب هو أنّ
ّ
المحلنيين ُح ِّولوا إلى أجساد ُمقتلَعة ُ
بكلمات بليغة ،سوى "العمل وتناول الطعام – ال أكثر"ّ .أما أولئك الذين ال يدخلون سوق العمل؛ غالبية
ويتحولن
أدوارهن االجتماعية االقتصادية السابقة الفاعلة في المجتمع
النساء البدويات ف ُيختطَفن من
ّ
ّ
خادمات منازل من دون أجر ،ف ُيصبحن لَبنةً في استغالل العمل الرأسمالي اإلنتاجي واإلنجابي .وهذه
أيضا تقنية استعمارية
العملية ،بطبيعة الحال ،أساسية للعمليات الرأسمالية واالستعمارية ،ولكنها تشكّل ً
استيطانية "لمحو
قبل أنّ االستعمار االستيطاني يركّز باألساس على
المحلنيين"( .((8ولقد
ّ
أوضحت ً
ُ
المحلنيين ليصبحوا مواطنين
أيضا محاولة ضبط
المحلنية،
مصادرة األراضي
ّ
ّ
ولكن هذا يقتضي ً
ّ
( ((8صبحة ،مقابلة شخصية ،اللقية.2014 ،
( ((8ينظر ً
أيضا:

Noura Alkhalili, "Enclosures from Below: The Mushaa’ in Contemporary Palestine," Antipode, vol. 49, no. 5 (2017),
pp. 4–5.

( ((8ينظر.Fields, p. 71 :

(86) Wolfe, Settler Colonialism and the Transformation of Anthropology.
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وعمال منتجين .وتشمل السياسات االستعمارية االستيطانية ،التي تهدف إلى "إدارة السكان
حديثين
ً
الفائضين
أيضا االستيعاب
ّ
[المحلنيين]" ،تقنيات محو مختلفة :القتل ،والطرد ،والحبس ،وفي المقابل ً
(((8
 . Assimilationويكتب وولف" :ال شك في أنّ منطق [المحو] هذا يقتضي محو مالكي تلك
األرض ،ولكن ليس بأي طريقة كانت [ ]...وفي الواقع يمكن أن يكون االستيعاب ،اعتما ًدا على الظروف
التاريخية ،طريقةً من طرق المحو األكثر فاعلية من األشكال التقليدية للقتل ،حيث إنها ال تنطوي على
أمرا أيديولوج ًيا مركز ًيا لتماسك المجتمع االستيطاني"(.((8
خرق صارخ لسيادة القانون ،التي تعتبر ً
مثل)( ،((8تحبس
المحلنيين
ّ
إنّ سياسات االستيطان التي تفصل األفراد عن البنى الالقومية (القرابة ً
المحلنية إلى ملكية المستوطنين األفراد والدولة ،وترمي إلى
وتحول أراضي األهلية
وتجمدهم،
ّ
ّ
ّ
المحلنيين
المحلنية والقضاء على وجود
المحلنيين ،وهذه كلها طرق لمهاجمة المشاعات
استيعاب
ّ
ّ
ّ
على األرض وحقوقهم فيها .ومع ذلك ،يؤكد وولف َوليود أنّ االستعمار االستيطاني اإلسرائيلي ال يزال
المحلنيين
يركّز اليوم على توسيع تخومه ،ومن ثم يطبق منطقَ ه في المحو من خالل سياسات عزل
ّ
بدل من استيعابهم( .((9ويرى وولف أنّ االستيعاب ال يشتمل على اندماج السكان
المحلنيين
ّ
ونقلهم ً
في سوق العمل؛ فالسلطة الصهيونية تعتمد ،طبقً ا له ،على "التراكم المسبق"  Preaccumulationالذي
بدل من االعتماد على التراكم من خالل
تحقق عبر "قرون من التاريخ االستعماري األوروبي"(ً ((9
المحلنية.
استغالل العمالة
ّ
وزمنيات استعمارية ورأسمالية واستعمارية استيطانية مختلفة على
تقنيات
ومع ذلك ،توجد في فلسطين
ٌ
ٌ
حولت سياساتها ،منذ أواخر ستينيات القرن
نحو متوازٍ .ولقد بي ّنا سابقً ا أنّ الدولة الرأسمالية االستيطانية ّ
العمال .وال تشتغل الرأسمالية االستعمارية االستيطانية
العشرين ،من طرد
ّ
المحلنيين إلى استغالل ّ
المتأخرة في إسرائيل من خالل الطرد والحجز والتطهير ِ
العرقي لمحو
أيضا
ّ
المحلنيين فحسب ،ولكن ً
أرضا محرومين من
"التحضر" و"التحديث" لتحويل
من خالل
ّ
المحلنيين إلى قوة عاملة ال يملكون ً
ّ
أراضيهم األهلية وأساليب عيشهم وعالقاتهم االجتماعية .وتتضح هذه العملية بوجه خاص إذا ما نُظر
المحلنية.
إليها من منظور الفاعلية األنثوية
ّ
خروجهن من قوة
مشاعاتهن ،وفي الوقت نفسه من
إحساسهن بفقدان
البدويات من
تمتح النسا ُء
ُ
ّ
ّ
ّ
ُ
العمل ،مكانةً هامشية محددة وقو ًة اجتماعية .والهامشية ،مثلما تفهمها فيديريتشي من خالل شخصية
وأوضحت في هذه الفقرة من الدراسة أنّ معظم النساء من هذا
موقعا للمقاومة.
الساحرة( ،((9تشكّل
ُ
ً
ّ
(87) Lloyd & Wolfe, p. 111.
(88) Wolfe, "Settler Colonialism and the Elimination of the Native," p. 402.
(89) Ibid., p. 397.
(90) Lloyd & Wolfe, p. 111.
(91) Patrick Wolfe, "Purchase by Other Means: The Palestine Nakba and Zionism’s Conquest of Economics," Settler
Colonial Studies, vol. 2, no. 1 (2012), p. 133.
(92) Federici, Caliban and the Witch.
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لهن التحوالت الرأسمالية االستعمارية االستيطانية؛
الجيل لم
تضبطهن الذاتيات الجديدة التي رسمتها ّ
ّ
فما زلن خارج سوق العمل ،ولكن على عكس الشابات العاطالت عن العمل ،ال ُيختصر عالم ُه ّن
"مدم ًجا" في النظام
باألعمال المنزلية غير مدفوعة األجر واإلنجاب.
ّ
فعملهن اإلنتاجي واإلنجابي ليس َ
نادرا ما يبالين بمتطلبات االستهالك والعمل المأجور ،حيث
الرأسمالي االستيطاني،
ً
فضل عن ّ
أنهن ً
بشبكاتهن
بدل من ذلك ،يحتفظن
يجنحن ببساطة إلى عدم المشاركة في بنى السوق الرأسمالية .بل ً
ّ
البديلة في زراعة الكفاف واإلنتاج (مثل الجبن والتطريز والصاج) واالقتصاد التبادلي .إنّ النساء بخاصة
هن اللواتي يعتمدن على هذه الممارسات والمعارف
أمهاتهن
المحلنية ،مستأنفات ما تعلّم َنه من
ّ
ّ
ّ
وجداتهن ،سواء أكان ذلك في المجال الحميم للشفاء أم تربية األطفال ،أم في الزراعة واإلنتاج على
ّ
نطاق صغير ،أم في الرعي شبه المترحل .ولذلك ،فإنّ المس ّنات البدويات من جيل النكبة ال يذكِّرن
المحلنية ،بل يحافظن عمل ًيا على
أراضيهن
فقط األجيال الشابة باستمرار أنّ حيا ًة أخرى ممكنة على
ّ
ّ
ممارساتهن المشاعية اليومية في البلدات .وبذلك ،يراوغن
مشاعاتهن و ُيعدن بناءها بنشاط من خالل
ّ
ّ
المحلنيين ويقاومنها.
محاولة الدولة االستيطانية الرأسمالية لمحو السكان
ّ

خاتمة :المقاومة المتجسدة والشبكات النسائية غير الرسمية
تسلّط هذه الدراسة ،من خالل تحليلٍ تقاطعي يبرز النوع االجتماعي والطبقة ِ
والعرق ،الضو َء على أداء
المفهمة الض ّيقة
وبرزت حقيقة أنّ َ
المشروع اإلسرائيلي االستيطاني – الرأسمالي في فلسطين اليومّ .
شكل من أشكال المحو
لسياسة المحو االستعماري االستيطاني ،التي تتجاهل العمل المأجور بوصفه
ً
يدها على الطرائق ذات الطابع الجندري والطبقي والعرقي
اإليجابي واالستيعاب ،ال يمكن أن
تضع َ
َ
التي يعمل بها المشروع اإلسرائيلي االستيطاني – الرأسمالي في فلسطين اليوم.
أيضا إلى مركزية الشبكات األهلية النسائية غير الرسمية والمقاومة المتجسدة.
تشير المقاربة التقاطعية ً
ِ
المستوطن ،ونُبذت أجساد
أصبحت أجسا ُد النساء في ال ّنقب أهدافًا لسيطرة الرأسمالي اإلسرائيلي
التحوالت
المس ّنات باعتبارها ال نفع من ورائها ُيجتنى؛ وهي عملية تذكِّرنا بالكيفية التي أدت بها
ّ
الرأسمالية في أوروبا القرون الوسطى إلى تهميش النساء المس ّنات
و"اصطيادهن"( .((9وبتركيزي في
ّ
ذهبت إلى إثبات أنّ البدويات المس ّنات
هذه الدراسة على بدويات ال ّنقب المس ّنات من جيل النكبة،
ُ
تهن فيديريتشي ،التسييج الرأسمالي
قاومن،
"الساحرات" في العصور الوسطى اللواتي وصفَ ّ
ّ
مثلهن مثل ّ
ومشاعاتهن في ثالثة حقول
مقاومتهن اليومية
تتبعت أشكال
المحلنية .ولقد
لمشاعاتهن
االستيطاني
ّ
ُ
ّ
ّ
ّ
مترابطة هي :األرض والعمل والجسد.
المحلنيين باإلكراه إلى منطقة مس َّيجة ،والحقً ا إلى جيوب
كان لمصادرة أراضي أسالف البدو ونقل
ّ
المحلنيات.
أثر عميق ،وال س ّيما في النساء
ّ
َحضرية تشرف عليها إسرائيل االستعمارية االستيطانية ٌ
وأدوارهن االجتماعية واالقتصادية والسياسية ،وحرية
حياتهن السابقة،
منهن أساليب
فبعد أن ُسلبت
ّ
ّ
ّ
(93) Ibid.
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ونطاقهن الشخصي .ومع ذلك ،حاولن ،حتى في الجيوب الحضرية،
بيوتهن
بسن في
ّ
ّ
الحركةُ ،ح َ
بحيواتهن خارج
المحلني؛ فواصلن االعتزاز
عالقاتهن باألرض والمكان والمجتمع
المحافظةَ على
ّ
ّ
ّ
هذا النطاق ،وزيارة أراضي
أسالفهن حينما ،وإذا ما كان ذلك ممك ًنا ،ومارسن االستشفاء التقليدي،
ّ
منهن
وأسهمن في زراعة صغيرة تسد الرمق واالقتصاد التبادلي .ولم تلج الغالبية
بماشيتهن،
واحتفظن
ّ
َ
ّ
مواجهاتهن للدولة ومؤسساتها
ونادرا ما ساهمن في نمط الحياة االستهالكية .وكانت
في قوة العمل،
ّ
ً
حدها األدنى ،فغالبيتهن ّأميات ،ولم يذهبن إلى مدرسة مطلقً ا ،ولم يقصدن
وإداراتها البيروقراطية في ِّ
مؤسسةً سياسية،
ونادرا ما تفاعلن مع منظمات غير حكومية أو منظمات تنموية تحديثية .وألنّ بنى
ً
تختزلهن إلى نساء ال يفعلن غير اإلنجاب
لهن إلى وسائل إنتاج كادحة ،ولم
ّ
تحو ّ
السوق الرأسمالية لم ّ
ستغل) ،فإنّ نظام الدولة السياسي الحيوي لم يتمكن مؤسسات ًيا من مكننة
والم َ
(غير المدفوع الثمن ُ
أجسادهن ،أو إخضاعها لمواصفاته الطبية وال ضبطها( .((9كان موقع المس ّنات على هوامش الدولة
ّ
لهن (أكثر من الرجال والجيل الشاب) أن يحافظن
االستيطانية وبنى السوق الرأسمالية هو الذي أتاح ّ
مشاعاتهن.
فضاءاتهن المستقلة والدفاع عن
على
ّ
ّ
تضعنا حقيقة وجود النساء من هذا الجيل في طليعة الممارسات النقدية المناهضة في مواجهة أمر مهم
أل نقصر بحثنا في الصراعات النسوية على الجيل الشاب ،أو على مسارات التمكين الليبرالية
أال وهو ّ
والتنموية ،وال على منطق التحديث وفضاءاته التي وفرتها الدولة والسوق .في الواقع ،يكشف تت ّبع
أشكال الفعل المشاعي اليومية التي التزمت بها النساء في ال ّنقب وتحليلها عن أنّ ما يسمى ﺑ "القديم"
ٍ
سلوكيات "غير حرة" ،أو "متخلفة" ،أو "أبوية" ،إنّما في وسعها
أفعال أو
و"التقليدي" ليس بالضرورة
ً
ٍ
فضاءات اجتماعيةً واقتصادية وسياسية مهمة .ومع ذلك ،يحدث هذا
صراعاتهن
تقدم للنساء في
أن ّ
ّ
العمل السياسي بطرق غير رسمية ،فهو ليس مقاومة واضحة ضد التحديث أو الدولة االستعمارية
االستيطانية أو السوق الرأسمالية ،بل الحقيقة هي أنّ النساء في مشاعات ال ّنقب اليوم في حاجة
إلى خلق سياسات للبقاء ومراوغة السياسات المهيمنة والمتطفلة والعنيفة التي تمارسها الرأسمالية
ممارساتهن المشاعية ليست تصادمية وال هي استراتيجية نسوية واضحة،
االستعمارية االستيطانية .إن
ّ
إنما هي تحدث من نساء يمارسن ذلك بطريقة صامتة ،وسرية ،واعتيادية فحسب.
عمال من طرف مشروع "التحديث"
ال ريب في أنّ نزع الملكية من المجتمع وتهجيره وتصيير أبنائه
ً
االستيطاني الرأسمالي للدولة اإلسرائيلية قد خلّف كل ذلك في أجساد المس ّنات ندو ًبا غائرة .غير أنّ
يهضمن منطقَ ه العنصري ،والطبقي والبطريركي.
أنهن لم
موقعهن على هوامش ذلك النظام يعني ً
َ
أيضا ّ
ّ
محلني للعالقات بين الجسد والمجتمع واألرض في المعارف المحلية
فالنساء يحتفظن بفهم
ّ
والممارسات اليومية ومن خاللها .توقّع دايان أنّ البدو سيتالشون "خالل جيلين"( ،((9بيد أنّ عمل
فهن ال يراوغن آليات الضبط والمحو التي تنتهجها الدولة
النساء البدويات من جيل النكبة ّبدد توقعه؛ ّ
;)(94) Michel Foucault, The Birth of the Clinic: An Archeology of Medical Perception (New York: Vintage Books, 1973
"Foucault, "The Birth of Biopolitics.
(95) Masalha, p. 125.
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المحلنية ويص ّنها وينقلنها إلى
أيضا ببناء المشاعات
 بل،االستيطانية والسوق ويتفادينها فحسب
ّ
ً يقمن
َ
 يدعمن مصادر مهمة للقوة االجتماعية والسياسية واالقتصادية للمرأة في، وبذلك.األجيال القادمة
أجسادهن إلى أجساد
تحول
المجتمع ويقاومن "محو
ّ
ّ
ّ المحلنيين"؛
ّ فهن لم يستسلمن آلليات ضبط
. وإلى مواطنات حديثات صالحات في دولة إسرائيل الرأسمالية االستيطانية،منقادة وزهيدة
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 األصالنية واالستعمار االستيطاني:عودة المحالني
والمفارقات المتعددة في السرديات التذكارية
 األسترالية لحملة فلسطين- اإلسرائيلية
The Return of the Native: Indigeneity,
Settler–Colonialism and the Multiple Ironies in
Israeli–Australian Commemorative Narrative of
the Palestine Campaign
 سعت إسرائيل إلى أن تضع، في نهاية العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين:ملخص
–  من أجل التحايل على طبيعتها االستعمارية،نفسها في صف عدد من النضاالت األصالنية
.أصالنيا
مشروعا
 ثم من أجل محاولة موضعة مشروع الدولة الصهيونية بوصفه،االستيطانية
ً
ً
 تحديدً ا في المناسبات التذكارية التي تتعلق،تفحص هذه الدراسة أحد األمثلة على هذه النزعة
 وهي حملة عسكرية خاضها جنود أستراليون في الحرب العالمية،"بمئوية "حملة فلسطين
 تجادل هذه الدراسة بأن السياسات اإلسرائيلية الرسمية إلحياء.األولى ضد الدولة العثمانية
 كانت استراتيجية خبيثة، والدور الحديث والمركزي للجنود األصالنيين فيها،هذه الحملة
. ُوضعت إللغاء سردية الفلسطينيين وأصالنيتهم في أرضهم،للدولة اإلسرائيلية
. األصالنية، أستراليا، إسرائيل، استيالء سردي، استعمار استيطاني:كلمات مفتاحية

Abstract: At the end of the 2010s, Israel sought to align itself with a range of
Indigenous struggles to both conceal the ongoing nature of settler–colonialism and
to attempt to position the Zionist–state project as an indigenous one. This paper
examines one instance of this trend, in the recent commemorative events surrounding
the centenary of the "Palestine Campaign", a military campaign fought by Australian
soldiers in World War I. The paper argues that official Israeli commemoration of
this campaign, and the recent foregrounding of the role of Aboriginal servicemen in
it, was a cynical strategy of the Israel state, whose design is ultimately to occlude
the Palestinian narrative and indigeneity in their ancestral lands.
Keywords: Settler–Colonialism, Narrative Appropriation, Israel, Australia,
Indignity.

. أستراليا،* محاضرة في تاريخ األفكار في كلية ترينتي بجامعة ملبورن

Lecturer in the History of Ideas at Trinity College, The University of Melbourne, Australia.
Email: msahhar@trinity.unimelb.edu.au

122

العدد  - 39المجلد Issue 39 - Volume 10 / 10
شتاء   Winter 2022

مقدمة :في ذكرى بئر السبع:
مئوية المهمة األخيرة لـ "الفرسان العظماء"
في  31تشرين األول /أكتوبر  ،2017جرى االحتفال بالذكرى المئوية لمعركة بئر السبع ،وهي
موقعة أساسية ضمن حملة فلسطين في الحرب العالمية األولى ،وقد اشتمل االحتفال على
"محاكاة تاريخية" شارك فيها زهاء أربع وعشرين فرقة من الفيلق األسترالي والنيوزيلندي (األنزاك
 .((()Anzacsوقد شابت الفعاليةَ االحتفاليةَ سلسلةٌ من المغالطات التاريخية ،بد ًءا من رقصة "هاكا"
ووصول إلى رفع العلم اإلسرائيلي عال ًيا في المعركة .وقد أشار خطاب رئيس الوزراء األسترالي،
،Haka
ً
مالكولم تورنبول  ،)2018–2015( Malcolm Turnbullفي االحتفال إلى رمزية هذا المشهد" :لو لم
يطح األستراليون والنيوزيلنديون بالحكم العثماني في فلسطين وسورية ،لظل وعد بلفور مجرد حبر
على ورق"(((.
وناجحا في الحرب العالمية األولى،
كبيرا
ً
ومع أن حملة فلسطين ومعركة بئر السبع قد شكلتا تحركًا ً
مؤخرا .هذه الحقيقة ساعدت على إسباغ
فإنهما سقطتا من الذاكرة األسترالية ،ولم يجرِ استرجاعهما إال
ً
الغائية على الحملة بأثر رجعي في عام  2017كما هو جلي في تعليق تورنبول ،ثم إنها ساعدت على
جعل االحتفاالت المئوية أكثر قدرة على خدمة المساعي الدبلوماسية لتعزيز سرديات وطنية تحالفية
بين إسرائيل وأستراليا .وتوضح هذه االحتفاالت مجادلة فانيسا أغنيو  Vanessa Agnewبأن المحاكاة
كل من "الماضي الحقيقي والمتخيل"((( .وإضافة إلى ذلك ،ومن
التاريخية "متخففة أخالق ًيا" ،وتستلب ً
خالل تمثيل المعركة بوصفها جز ًءا من المصفوفة التاريخية التي أدت إلى إنشاء دولة إسرائيل ،فإن
المحاكاة التاريخية ،جن ًبا إلى جنب مع ادعاء تورنبول بأن المعركة تجسيد لوعد بلفور ،كانت محاولة
إلضفاء معنى على الصالت التاريخية الراسخة بين الدولتين؛ فقد تم تصوير معركة بئر السبع في ذكرى
وقوعها كأنها تقع في نقطة على مسار خطي واضح من األحداث يقود نحو إقامة دولة إسرائيل(((.
أيضا على تطور جديد في العالقات
تدل تلك االحتفاالت بالذكرى المئوية لمعركة بئر السبع ً
اإلسرائيلية – األسترالية،
وتحديدا فيما يتعلق بتعزيز إسرائيل لعالقاتها مع مجتمعات السكان األصالنيين
ً
في أستراليا .ومع أن هذا الحدث ليس المثال األول لـ "دبلوماسية إسرائيل األصالنية" ،سواء في أستراليا
أو في أماكن أخرى ،فإنه كان بمنزلة مبادرة مهمة نحو الظاهرة التي تعالجها هذه الدراسة ،أي محاولة
موضعة الدولة الصهيونية بأثر رجعي بوصفها مشرو ًعا أصالن ًيا.
(1) "In Beersheba Reenactment, Dignitaries Treated to Maori War Cry," The Times of Israel, 1/11/2017, access on
6/1/2022, at: https://bit.ly/3FKJP2a
(2) Malcolm Turnbull, "Speech at the Centenary of the Battle of Beersheba Commemorations – Israel," Malcolm
Turnbull Website, 31/10/2017, access on 6/1/2022, at: https://bit.ly/32IgTcO
(3) Vanessa Agnew, "Introduction: What is Reenactment?" Criticism, vol. 46, no. 3 (2004), pp. 328, 334.
(4) Ibid., p. 330; Jerome de Groot, "Empathy and Enfranchisement: Popular Histories," Rethinking History, vol. 10,
no. 3 (2006), p. 396.
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كتب إدوارد سعيد أن إحدى سمات الصهيونية في مشروع الدولة اإلسرائيلية تمثلت في محاولتها ادعاء
أصالنية أو محالنية يهودية فيما يتعلق باألرض ،بالتوازي مع قمعها حق غالبية سكان فلسطين قبل

عام  1948في ادعاء مماثل باالنتماء((( .في نموذج االستعمار االستيطاني ،هذه حالة فريدة ،حيث إن

ادعاء المستوطنين اإلسرائيليين باالنتماء إلى فلسطين يترافق مع التأكيد على ادعاء أسبق باالنتماء إلى
ونظرا إلى أن الهجرة اليهودية إلى الدولة الجديدة كانت في الغالب من أوروبا ،فقد كان
مكان آخر.
ً
الطموح الثقافي إلسرائيل في النصف الثاني من القرن العشرين أن تشكل – وأن ُينظر إليها – جز ًءا من

بعيدا عن تنظير سعيد ،فإن االدعاء باألصالنية لم يكن األساس
أوروبا تحت خط عرض  .640°لكن ً

الذي سعت إسرائيل من خالله إلضفاء الشرعية على استقاللها ،وإن كان هذا قد تغير في اآلونة األخيرة

فحسب .وفي حين أن إعادة بناء الصهيونية للماضي تعتمد على األزمنة القديمة لتأكيد دعوى وجود

أصل يهودي على أرض فلسطين ،فإن الفترة الفاصلة بين "نفي" الشعب اليهودي و"عودته" لم تصدر
فكرة األصالنية لالستدالل على هذه الدعوى .ربما يكون هناك تعليل استراتيجي لبناء السردية القومية

اإلسرائيلية على هذا النحو في المراحل المبكرة للدولة ،بالنظر إلى أن نجم ادعاءات "المحالنية" –
على الرغم من أنها مقنعة أخالق ًيا آنذاك – كان قد أفل أمام قوة الدول االستعمارية واالستيطانية.

تم تكثيف هذا "التحول نحو األصالنية" في الهوية اليهودية اإلسرائيلية بهيئة رد فعل على توجه أكاديمي
جديد ينحو إلى فهم إسرائيل من خالل إطار االستعمار االستيطاني .ويالحظ علي أبو نعمة أنه ،منذ

بداية الهجمات اإلسرائيلية الواسعة على غزة خالل العقد الماضي ،تمت إعادة موضعة الصراع على

الشرعية حول أسس المبادئ العالمية وحقوق اإلنسان والمساواة ،وهي األرضية التي تتمسك بها
حركة التضامن مع فلسطين على نحو متزايد((( .وفي هذا السياق ،فإن االدعاءات اليهودية اإلسرائيلية

باألصالنية تعمل بوصفها استراتيجية لنفي الفلسطينيين من جديد من تاريخ األرض قانون ًيا ومجاز ًيا.

وعلى الرغم من الرغبة اإلسرائيلية في إنتاج سيميائية من الغموض ،خاصة من خالل ادعاءات "التعقيد"
في تفسير الوضعية الراهنة للعالقات اإلسرائيلية – الفلسطينية ،فإنه يجب قراءة هذه المجموعة من

معا على مجادلة باتريك وولف بأن المجتمع
الدوافع على أنها يعزز بعضها ً
بعضا((( ،فهي تبرهن ً
ِ
يستبدل"((( ،وهو ما تضيف إليه جي .كهوالني كاوانوي موضحةً أنه
االستيطاني هو مجتمع "يدمر كي

مبرر ال يقتصر على القضاء على السكان المحالنيين فحسب ،بل يسعى إلى القضاء على المحالني
(5) Edward W. Said, The Question of Palestine (New York: Vintage Books, 1992 [1979]), p. 88.

(6) Ali Abunimah, "Gaza, Goldstone, and the Movement for Israeli Accountability," in: Adam Horowitz, Lizzy Ratner
& Philip Weiss (eds.), The Goldstone Report: The Legacy of the Landmark Investigation of the Gaza Conflict (New York:
Nation Books, 2011), p. 398.
(7) Micaela Sahhar, "Occupied Narrative: On Western Media Collusion with Israel’s ‘Wars’ and Recovering the
Palestinian Story," PhD. Dissertation, University of Melbourne, Australia, 2015, pp. 147–151.
(8) Patrick Wolfe, "Settler Colonialism and the Elimination of the Native," Journal of Genocide Research, vol. 8, no. 4
(2006), p. 388.
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بسبب محالنيته((( .هذا الهجوم األخير على الهوية الفلسطينية ،يجب أن ُينظر إليه ،كما تجادل
تحديدا ألن إسرائيل تتنصل من األصالنية
كاوانوي ،على أنه اعتراف من إسرائيل بالهوية الفلسطينية،
ً
الفلسطينية في حين أنها تحاول انتزاعها( .((1ومن هذا المنظور ،فإن التعريف المعاصر للمجتمع
اليهودي اإلسرائيلي مرتبط ضمن ًيا باقتالع الفلسطينيين ،سواء أكان ذلك بمصادرة أراضيهم أم باالستيالء
على هويتهم.

ً
أوال :نطاق الدراسة ومنهجيتها
وتحديدا من خالل
مؤخرا في إسرائيل،
تحقق هذه الدراسة في نزعة أصلنة المستوطن التي راجت
ً
ً
دراسة حالة مراسم االحتفال التذكارية األخيرة لـ "حملة فلسطين" .وتبدأ بمراجعة االستراتيجيات التي
رفض من خاللها المدافعون عن إسرائيل إطار االستعمار االستيطاني ،ثم يتتبع الكيفية التي ساعدت
بها "مسيرات العودة الكبرى" على إحداث تغيير في طريقة النظر إلى العالقات اإلسرائيلية – الفلسطينية
مؤخرا
على الصعيد الدولي ،وهو ما سأجادل بأنه قد يساعد على فهم التحول نحو "ادعاء األصالنية"
ً
في السردية القومية اإلسرائيلية .وتتفحص الدراسة الحقً ا كيف شاركت إسرائيل عل نحو فعال في
تشكيل الممارسات التذكارية للحمالت العسكرية األسترالية في فلسطين التاريخية إبان الحرب
العالمية األولى ،حيث سعت إسرائيل إلى إقامة عالقات مع مجتمعات السكان األصالنيين األستراليين
من خالل المناسبات التذكارية التي تسلط الضوء على دور الجنود من السكان األصالنيين في هذه
الحملة.
جديدا من أشكال "الهسبارا" أو العقيدة
شكل
تجادل الدراسة بأنه يمكن اعتبار هذه الجهود
ً
ً
الدبلوماسية اإلسرائيلية ،التي تحاول تقديم دليل على الهوية األصالنية لليهود اإلسرائيليين .وتهدف
هذه االستراتيجية إلى إعادة صياغة الهوية اليهودية اإلسرائيلية في سياق لم تعد فيه إسرائيل ملتزمة حتى
خطاب ًيا بإنجاز تسوية تاريخية مع الفلسطينيين( .((1وقد أدى هذا التقاطع في االدعاءات السردية إلى
إزاحة الفلسطينيين من جدلية االستعمار االستيطاني ،في حين أن الهوية اليهودية اإلسرائيلية أصبحت
تعتمد على نحو متزايد على الشرعية المؤسسية لدول المستوطنين ،اعتما ًدا على منطق "األسلحة
المتفوقة" و"العنف األخالقي" والشرعية األخالقية لألصالنية ومنطق االنتماء الموروث والتاريخي إلى
المكان .يتمثل التناقض في إعادة موضعة الهوية اليهودية اإلسرائيلية على هذا النحو في أنها تحاول
استخدام ادعاءات تقليدية في خطابات االستعمار االستيطاني مثل ادعاء "القوة المتفوقة" Superior
 ،Forceإضافة إلى المطالبات األخالقية الشائعة في خطابات السكان األصالنيين النضالية ،وكل ذلك
من أجل تبرير مشروع الدولة.
(9) J. Kehaulani Kauanui, "Disabling Wounds: Genocidal Violence, Paradoxical Indigeneity, and the Logic of
Elimination of the Native," Social Text Journal, 25/10/2018, accessed on 30/12/2021, at: https://bit.ly/3rJOHz4
(10) Kauanui.
(11) Sahhar, p. 163.
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معا ،بما في ذلك الحق في تقرير المصير
تحاول إسرائيل تقديم جملة من "أدلة االستحقاق" وطرحها ً
تعويضا استثنائ ًيا
(المنصوص عليه بوجه خاص في ميثاق األمم المتحدة) ،ومنطق جبر الضرر بوصفه
ً
عن الهولوكوست( .((1ومع ذلك فإنه ،في القرن الحادي والعشرين ،يتم التداول وإعادة التداول في
شعوب من السكان األصالنيين ،ويتم استخدام هذا االدعاء على نحو متزامن
ادعاء وجود عالقة مع
ٍ
غضب كبير بين
ٍ
لدحض توصيف إسرائيل بأنها مستعمرة استيطانية ،وهو التوصيف الذي أدى إلى
مؤيدي الدولة .وتعتمد قدرة اليهود اإلسرائيليين على استخدام هذا البعد األخالقي ،رغم ذلك ،على
السلطة المستمدة من القوة المؤسسية ،ويتجسد ذلك في االختالف الجوهري مع مزاعم أخالقية مماثلة
للملكية – في حالة السكان األصالنيين األستراليين أو الفلسطينيين العرب على سبيل المثال – حيث
تفتقر هذه االدعاءات ،التي ال تعتمد تقري ًبا سوى على البعد األخالقي ،إلى الوسائل العملية للتنفيذ.
وتحديدا محاولة إسرائيل تعزيز روابطها مع كل
ومن خالل فحص العالقات بين إسرائيل وأستراليا،
ً
سرديات الدولة األسترالية ،وفي الوقت نفسه على نحو متناقض مع السكان األصالنيين األستراليين،
فإنني أسعى هنا إلى اإلضاءة على التناقضات المضطربة لهذا الشكل الهوياتي اليهودي اإلسرائيلي في
القرن الحادي والعشرين.
أزعم أن تطلع المجتمع اليهودي اإلسرائيلي إلى "حيز موطني"  homely spaceفي إسرائيل (بحسب
المفهوم الذي اقترحه غسان حاج)( ،((1يستدعي توظيف البعد األخالقي للمحالنية والبعد المؤسسي
للقوة المتفوقة .لقد مرت الهوية اليهودية اإلسرائيلية بتغيرات حادة منذ نهاية عملية أوسلو .وتجسدت
هذه التغيرات في مشاريع متجددة من أجل محو العنف المؤسس للدولة من الذاكرة الجماعية ،إضافة
إلى مشروع جديد لموقعة األصالنية اليهودية اإلسرائيلية وتثبيتها .وتلتقي هذه االدعاءات المتعارضة
عند مساعي بناء حس شرعي باالنتماء من خالل إيجاد صالت باألرض ،بالتزامن مع حجب االعتراف
بتاريخ الشعب الفلسطيني وصالته ومطالباته .وهذه الرغبة في ترسيخ الهوية اليهودية اإلسرائيلية في
األرض نفس ًيا وماد ًيا هي أحد أعراض أزمة الهوية اليهودية اإلسرائيلية في القرن الحادي والعشرين،
أيضا في قلب ما يسمى بالصراع اليوم.
ومغالطة تأسيسية ً

ثانيا :إعادة تفكيك وتركيب المستوطن اإلسرائيلي :السطو
ً
على األطر النظرية لالستعمار االستيطاني وقمع األصول
الفلسطينية
ينطوي االستعمار االستيطاني على قلق كامن يؤثر في أنواع معينة من المجتمعات فيما يتعلق بشرعيتها،
ويتجلى هذا القلق في نزوع مفرط الوحشية نحو القمع والدموية .ويختلف هذا عن األشكال األخرى
من القومية ،حيث ال قلق جوهر ًيا بشأن االستحقاق ،وال حاجة إلى إعادة تأكيد االنتماء باستمرار.
(12) Norman G. Finkelstein, The Holocaust Industry: Reflections on the Exploitation of Jewish Suffering, 2nd ed.
(London/ New York: Verso, 2003), Ch. 3.
(13) Ghassan Hage, "On Narcissistic Victimhood," in: Raimond Gaita (ed.), Gaza: Morality, Law & Politics (Crawley:
UWA Publishing, 2010), p. 114.
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رائجا في السنوات األخيرة لفحص العنف التأسيسي إلسرائيل وانتقاده،
وبوصفه ً
إطارا نظر ًيا أصبح ً
فقد تنصل اليهود اإلسرائيليون والمؤدلجون صهيون ًيا داخل إسرائيل وخارجها من نموذج دراسات
مؤخرا نزعة جديدة لالستيالء على هذا
االستعمار االستيطاني في الحالة اإلسرائيلية ،إله أنه برزت
ً
المستعمر لدى المواطنين اليهود.
النموذج وتبني هوية
َ
طفت هذه االستجابة اإلسرائيلية على السطح في مقال رأي نُشر عام  2017في صحيفة أروتز شيفا
(صحيفة أسبوعية ذات شعبية في إسرائيل) ،وهو مقال تناول الحجج الرئيسة في رفض اليهود
اإلسرائيليين لتصنيف االستعمار االستيطاني .يتناول المقال ،الذي كتبه أليكس جوفي ،وهو مؤرخ
وعالم آثار ،مسألة االستعمار االستيطاني بطريقة تشبه "تقصي حقائق" دولة إسرائيل األركيولوجي
الزائف ،لتأكيد سرديات الدولة( .((1ويعكس المقال التوظيف الواسع إلطار االستعمار االستيطاني من
أجل تقويض الوضعية األصالنية للفلسطينيين( ،((1واالستراتيجية األولى لهذا االدعاء هي تكرار سردية
الدولة بشأن الوجود اليهودي مدة  2000سنة في المنطقة .أما االستراتيجية الثانية فهي أن الفلسطينيين
ينحدرون من جماعات تحولت من اليهودية (وكذلك المسيحيون الذين تحولوا إلى اإلسالم؛ ما ينفي
هوية الفلسطينيين المسيحيين واليهود الفلسطينيين في القرن العشرين) .وأما االستراتيجية الثالثة فهي
أن الهوية الوطنية الفلسطينية ليست إال بنية حديثة تشكلت في القرن العشرين ،ما يجعلها "غير أصيلة"
وإذًا يمكن إسقاطها.
تعتمد التفسيرات ،التي يسوقها جوفي ضد تصنيفات األصالنية واالستعمار االستيطاني في حالة
إسرائيل ،على حجج من دون أساس قابل لإلثبات( .((1وغال ًبا ما يتم تقديم حجة األصل التوراتي
الدعاءات إسرائيل بالحق في األرض ،على الرغم من أنه تم تفكيكها على نحو منهجي من خالل
ومثال على ذلك ،يمكن االستشهاد
تحقيقات العلماء اإلسرائيليين في األسس التاريخية لسردية الدولة.
ً
ببحث نحمان بن يهودا عن موقع "مسعدة" األثري ،الذي يجادل بأنه دليل على عملية بناء الدولة ،من
خالل محاولته ربط القديم بالحاضر عبر تفسيرات تخمينية للحفريات األثرية ال تقدم ما يستحق الذكر
ٍ
ِ
ملكية لألراضي التي تشكل الدولة اآلن(.((1
ادعاءات
من األدلة لبناء
تتناقض حجة التحول إلى اليهودية مع حقيقة أن إسرائيل واجهت العديد من التحديات في بناء
االنتماء الديني بوصفه هوية إثنية ،ألن التحول إلى اليهودية ال يستطيع نفي استمرار الوجود الديموغرافي
لهؤالء المتحولين في األرض .وبالفعل ،فقد انتهى رئيس وزراء إسرائيل األول دافيد بن غوريون
( )1954–1948إلى خالصة أن أحفاد يهود ما قبل العصر الحديث هم بالتأكيد الشعب الفلسطيني في
(14) Nachman Ben–Yehuda, The Masada Myth: Collective Memory and Mythmaking in Israel (Madison: The University
of Wisconsin Press, 1995), p. 5.
at:

9/1/2022,

on

accessed

4/9/2017,

Sheva,

Arutz

"Settler–Colonialism,

(15) Alex Joffe, "Palestinian
https://bit.ly/3JvPvPP
(16) Ibid.
(17) Ben–Yehuda, pp. 50–71.
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وأخيرا ،فإن المجادلة بنزع الشرعية عن القومية
القرن العشرين وليسوا يهود الشتات في أوروبا(.((1
ً
الفلسطينية باعتبارها غير أصيلة تقوم على عزل غير منطقي لقضية فلسطين /إسرائيل عن السياق
األوسع للتشكيالت المعاصرة للوطنية والدول القومية في المنطقة .وعلى غرار تاريخ الدول األخرى
ما بعد العثمانية ،التي استبدلت بها إدارات استعمارية من خالل نظام انتداب عصبة األمم ،كان لدى
العرب الفلسطينيين توقعات بدولة على وشك التأسيس .ثم إن ذلك التقسيم لألراضي وفق المصالح
االستعمارية قد اعترف على األقل بالهوية اإلدارية المستقلة لفلسطين .إن أكثر ما يثير االهتمام في مقال
مجتمعا
جوفي هو أنه نُشر لجمهور إسرائيلي يهودي ،وهو ما يعني أنه في سعيه لرفض تصنيف إسرائيل
ً
استعمار ًيا استيطان ًيا ،يؤكد القلق الناجم عن مثل هذا التصنيف.
إن أحد تجليات هذا القلق البنيوي هو االستجابة اإلسرائيلية لمسيرات العودة الكبرى في قطاع غزة ،التي
بدأت في  30آذار /مارس  ،2018وهو التاريخ الذي يصادف لدى الفلسطينيين ما يعرف بذكرى "يوم
األرض" .وكان القصد أن تكون المسيرات سلسلة من االحتجاجات التي تسبق الذكرى السبعين للنكبة في
صدى دول ًيا ،وسلطت المسيرة الضوء
 15أيار /مايو من العام نفسه .وقد لقيت بعض مطالب تلك الفعالية
ً
بعدا فعل ًيا
على أصول العديد من سكان قطاع غزة ،بوصفهم الجئين شُ ردوا من أراضي  .1948شمل هذا ً
تعقيدا في التفاعالت
ورمز ًيا :فمن خالل وضع حق العودة الفلسطيني في المركز – وهي القضية األكثر
ً
الدبلوماسية – وضحت المسيرات الطبيعةَ الفعلية والمادية لهذا الحق من خالل وجود المتظاهرين على
الحدود ،مع إعالء المطالبات الفلسطينية أمام جمهور دولي .لم يكن الغزيون يحتجون على األوضاع
اإلنسانية – رغم كارثيتها في القطاع – بل أرادوا التأكيد على أهم مقولة سياسية فلسطينية من بين مجموع
الحقوق الفلسطينية المهملة؛ أال وهي أن أصول الفلسطينيين متجذرة في مناطق  ،1948وأنهم ما زالوا
يحتفظون بهوية قائمة في تلك المناطق ،إضافة إلى رغبتهم في العودة إلى مدنهم وبيوتهم هناك .لقد تم
إرسال هذه الرسالة عبر المسيرات ،ألسباب ليس أقلها أنها أجبرت "الهسبارا" اإلسرائيلية على التعامل – أو
النفي عل ًنا – مع مسألة حاولوا إلغاءها بالكامل من النقاش ،هي شرعية والدة دولة إسرائيل نفسها.
مستحيل.
أيضا على السبب الذي يجعل اعتراف إسرائيل بمطالبها الرمزية
ً
تسلط مسيرات العودة الضوء ً
ومن خالل سلسلة من االستراتيجيات ،ال سيما سياسات التملص والمراوغة والنزوع نحو صرف االنتباه
عن األفعال اإلسرائيلية باللجوء إلى حجج غارقة في التفاصيل ،هكذا تُقا َبل مطالبات الفلسطينيين
قدما .وغال ًبا ما يتم تقديم هذه
ٍ
بأراضي أجدادهم بالرفض ،باعتبارها مزاعم
لشعب يرفض المضي ً
نقيضا لصورة أخرى مزعومة لليهود الذين كانوا
قدماً ،
الصورة للفلسطينيين الذين لم يستطيعوا المضي ً
مستعدين إلعادة تشكيل حياتهم في إسرائيل بعد "طردهم" من الدول العربية ،أو الهروب الجئين من
اإلبادة الجماعية في منتصف القرن العشرين .وتكمن خصوصية هذه المجادلة في االدعاء الصهيوني
بحق اليهود الدائم في جغرافية إسرائيل المعاصرة ،وهو حق مفترض لم يتضاءل خالل  2000سنة.
تكرارا للتناقضات التي تضمنتها مقالة جوفي.
باختصار ،يرى المرء في الردود على مسيرات العودة
ً
(18) Schlomo Sand, "Israel Deliberately Forgets its History," Le Monde diplomatique (September 2008), accessed on
9/1/2022, at: https://bit.ly/3qFEgvE
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كان ثمة ردا فعل ميزا مقاربة إسرائيل لمسيرات العودة .األول ،موضح في تعليق يوسي كالين هاليفي
في صحيفة وول ستريت جورنال" :إذا كان الفلسطينيون [ ]...ما زالوا يرون أنفسهم الجئين مصرين
على 'العودة' إلى الدولة اليهودية ،فإن التنازل الوحيد الذي يمكن أن يستجيب لتطلعاتهم هو انتحار
إسرائيل القومي .الرسالة الحقيقية لالحتجاجات هي أن الصراع ال يتعلق بالتراجع عن تداعيات عام
 ]...[ 1967ولكنه حول قلب نتائج عام 1948؛ التاريخ الذي ولدت فيه إسرائيل"(.((1
يقدم هاليفي هنا استراتيجية سردية إسرائيلية مستخدمة على نحو متقن في السياق الدولي ،من خالل
االدعاء بأن إعادة النظر في أحداث عام  ،1948أو إمكانية عكس مسارها ،ستكون بمنزلة "انتحار قومي
إلسرائيل"( .((2يستند هذا االدعاء إلى معضلة غير منطقية ،حيث يتم االفتراض بأن االعتراف بالرواية
الفلسطينية ،المتجذرة في العنف المؤسس عام  ،1948ال بد من أن يؤدي إلى محو إسرائيل .ويمكن
النظر إلى هذا النسق على أنه الرابط الوجودي الذي وضعت فيه إسرائيل نفسها في كثير من األحيان
طوال تاريخ الدولة ،حيث ما زالت عالقة في تناقض ال يمكن حله ،وذلك ما استلزم إما اإلنكار الحذر أو
المطالبة باإللغاء المؤقت للحقوق الفلسطينية ،أو كليهما( .((2يشير الثاني إلى موقف إسرائيل السياسي
في القرن الحادي والعشرين بشأن القضية الفلسطينية ،حيث لم تعد تنظر إلى حل يعتمد على نموذج
األرض مقابل السالم على أنه تنازل ضروري .لقد أقر العديد من السياسيين اإلسرائيليين في العقد
الماضي بأن هناك مجموعة من االحتماالت المفتوحة أمام إسرائيل التي تتم فيها إدارة الفلسطينيين
على نحو دائم من إسرائيل ،لكن من دون دولة( .((2وعلى الرغم من أن المجتمع الدولي لم يؤيد هذا
أيضا.
الموقف عالنية ،فإنه لم ِيدنه ً
يوضح هذا الخلط بين الحجج رغبة وجودية تتجسد في اإلصرار على أن أمن إسرائيل يعتمد على
الحفاظ على الوضع الراهن ،مع رفض المطالبات األخالقية للفلسطينيين ،أو حتى المطالبات القانونية
عبر القانون الدولي .وفي المقابل ،فإنه يتم تبرير رفض احتمال قيام دولة فلسطينية مستقلة من خالل
(19) Yossi Klein Halevi, "Israelis, Palestinians, and the Necessary Injustice of Partition," The Wall Street Journal,
13/4/2018, accessed on 9/1/2022, at: https://on.wsj.com/3HqhzlX

يبحث مارك ليفين هذا المصطلح ،ينظر:
(((2
ُ

Mark LeVine, "Israel’s 'National Suicide'," Al Jazeera, 16/1/2012, accessed on 9/1/2022, at: https://bit.ly/3EBAmsM

( ((2بخالف المجادالت التي يشتمل عليها كتاب بيتر بينارت:

;)Peter Beinart, The Crisis of Zionism (Melbourne: Melbourne University Press, 2012

مؤخرا قراءة بديلة للكيفية التي يجب أن تبنى عليها الحقوق في هذه الحالة ،ينظر:
فقد قدم
ً

Peter Beinart, "A Jewish Case for Palestinian Refugee Return," The Guardian, 18/5/2021, accessed on 30/12/2021, at:
https://bit.ly/3HqXiwu
(22) Sahhar, p. 163.

ومــن األمثلة غير البعيدة مــا صــدر عــن رئيس الــوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو ( )2021–2009فــي اجتماع مغلق لكتلة الليكود في
البرلمان في تشرين الثاني /نوفمبر  2018حيث قال" :القوة هي العنصر األقصى أهمية في السياسة الخارجية' .االحتالل' هراء [العبارة
مسجوعة ،بالعبرية  .]kibush ze kishkushأمم كبرى فتحت بال ًدا وحلت مكان سكانها وال أحد يكترث بذلك .القوة تغير كل شيء،
وهي تغير سياستنا إزاء عدة دول عربية ،وستتبعها غيرها" ،ينظر:
"FULL: Power is the Most Important…," Twitter, 5/11/2018, accessed on 9/1/2022, at: https://bit.ly/3HOuZZi
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االستشهاد برغبة الفلسطينيين في "العودة" إلى "فلسطين" ،ما سيعني بحسب وجهة النظر هذه انعدام
األمن الذي سيصل إلى انتحار قومي بالنسبة إلى إسرائيل .وتوضح هذه الحجج السبب الذي ترفض
إسرائيل بموجبه قبول أصالنية فلسطينية ،أو أي إطار نظري يتم تصنيفها من خالله بأنها مجتمع استعمارٍ
استيطاني .وعلى النحو نفسه ،توضح المعركة األيديولوجية حول نموذج االستعمار االستيطاني أهمية
االدعاءات األخالقية بشأن الهوية اليهودية اإلسرائيلية ،وتشرح سبب عدم قبول إسرائيل بهذا التصنيف،
على عكس الدول االستعمارية االستيطانية األخرى ،بل وتبذل قصارى جهدها من أجل دحضه.

ً
ثالثا :االستيالء السردي في الحفل التذكاري لمعركة بئر السبع
استثمرت إسرائيل في تعزيز عالقاتها مع أستراليا من خالل احتفاالت الذكرى المئوية للحرب العالمية
األولى ،وخاصة حملة فلسطين ،التي كان فيها للفيلق األسترالي والنيوزيلندي (أنزاك) دور مفصلي.
ومن األمثلة المبكرة على ذلك اإلصدار المشترك من شركتي البريد األسترالية واإلسرائيلية لطابع تذكاري
في أيار /مايو  2013بمناسبة معركة بئر السبع ( ،)1917فقد ذكر البيان الصحفي آنذاك أن المعركة كانت
أحد أكبر االنتصارات العسكرية ألستراليا رغم أنها من أقلها شهرة ،في حين زعم المنشور المرفق مع
الطوابع أن هذه المعركة بدأت "سلسلة من األحداث التي بلغت ذروتها في نهاية المطاف بإنشاء دولة
إسرائيل في عام  .((2("1948وأسهمت مسألة الطوابع هذه في تعزيز رواية حول تطابق راهن بين الدولتين
على المستوى المؤسساتي ،وهي استراتيجية تهدف إلى ترسيخ األساطير التأسيسية والقصص حول
أصل كل دولة( ((2وتثبيتها .على سبيل المثال ،وعلى نحو ال يتعارض مع أهداف التاريخ العسكري
الذي يميل إلى التركيز على "سرديات الحرب" ،وإعطاء "األهمية الكبرى ألداء الوحدات الجماعية"،
حجبت حملة "أنزاك" في الحرب العالمية األولى
سجل تاريخ ًيا من الحروب ضد السكان األصالنيين
ً
في الحالة األسترالية ،وتم استبدال العنف ،الذي وقع داخل الدولة ،من خالل سردية تقول إنه لم يتم
خوض حروب على األراضي األسترالية( .((2لقد وصف هنري رينولدز هذه العسكرة للتاريخ األسترالي
نجاحا في الحروب الثقافية،
بأنها "الثورة المضادة في التاريخ" التي كانت "إلى حد بعيد الحملة األكثر
ً
ويرجع ذلك جزئ ًيا إلى أنها لم ت َُر على حقيقتها"( .((2أما في الحالة اإلسرائيلية ،فإن إحياء ذكرى الحملة
يلفق عالقة خيالية بين الدولة المعاصرة وتراث "أنزاك" ،على الرغم من عدم وجود دقة تاريخية وراء
هذا االدعاء.
(23) Vacey Vlazna, "Stamping Impunity on Israel’s War Crimes," Countercurrents.org, 25/6/2013, accessed on 9/1/2022,
at: https://bit.ly/3EJiYCv

( ((2ينظر:

Micaela Sahhar, "An Alliance of Forgetting: National Narratives of Legitimacy on the Occasion of Israel–Australia’s
& Joint Stamp Issues Commemorating the Battle of Beersheba," in: Shahar Burla & Dashiel Lawrence (eds.), Australia
Israel: A Diasporic, Cultural and Political Relationship (Brighton: Sussex Academic Press, 2015), pp. 75–90.
(25) Joan Beaumont & Alison Cadzow, "Serving Our Country," in: Joan Beaumont & Alison Cadzow (eds.), Serving
Our Country: Indigenous Australians, War, Defence and Citizenship (Sydney: New South Publishing, 2018), p. 4.
(26) Henry Reynolds, "What is Wrong with Anzac?" in: Caroline Holbrook & Keir Reeves (eds.), The Great War:
Aftermath and Commemoration (Sydney: New South, 2020), p. 226.
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حينما صدرت الطوابع المشتركة ،وصف سفير إسرائيل في أستراليا يوفال روتيم  ،Yuval Rotemالقيمة
معتبرا أنه "رغم المسافة الجغرافية الكبيرة بين بلدينا ،فإننا
الرمزية لهذه الخطوة في ترسيخ هذه العالقة،
ً
ٍ
معا ،ومتحمس بصدق للفرص التي
نعمل على
أساس من القيم المشتركة .أنا فخور بكل ما حققه َبلدانا ً
سيمنحها لنا المستقبل"( .((2وفي هذا السياق ،عمل اإلصدار المشترك للطوابع على إبراز األساطير
التأسيسية المشتركة بين إسرائيل وأستراليا ،التي أطلق عليها نورمان فينكلشتاين "أساطير الغزو"(،((2
ويجادل بأن هذه األساطير روايات موحدة على نحو مميز ،ويمكن إنتاجها وإعادة إنتاجها في أي سياق
استعماري استيطاني حيث تهدف الدولة إلى إنهاء القلق حول شرعية أصولها.
تعبر تعليقات السفير اإلسرائيلي عن القواسم المشتركة بين إسرائيل وأستراليا ،وتحدد أساس التماثل
ٍ
أراض قديمة ،ومع ذلك فنحن دول حديثة نسب ًيا [ ]...نعرف القيمة الحقيقية
بينهما" :كالنا يسكن في
(((2
تكرارا ألساطير
للماء ،ولذا حولنا صحارينا إلى جنان"  .هذا االدعاء بإحياء الصحراء الميتة ليس إال
ً
نمطية عن الغزو ،ولمجاز مشترك في الرواية القومية لكال البلدين يوضح االستراتيجيات السردية
المتوازية عبر تاريخيهما.
في اليوم التالي للمعركة ،وصفت صحيفة نيويورك تايمز مدينة بئر السبع بأنها "مدينة فلسطينية قديمة،
ذات قيمة استراتيجية كبيرة"( .((3لكن ما ُيفترض أن نراه في صور الطوابع هو فراغ المشهد الطبيعي.
الصور ملونة باللون البني الداكن  ،Sepiaوالمشاهد الطبيعية تبدو مهجورة على ما يبدو أنها ورقة
فارغة جاهزة لالدعاءات المستقبلية التي ستصوغها إسرائيل .وعلى الرغم من ذلك ،وفيما يتعلق
بجسر السكك الحديدية الشهير في بئر السبع ،الذي ُأنشئ عام  ،1915يظهر الطابع البالغ سعره 2.60
أثرا مرئ ًيا لوجود فلسطين في القرن
دوالرا أميرك ًيا ً
ً
واقعا مختلفً ا ً
تماما للمناظر الطبيعية .يمثل الجسر ً
العشرين على الرغم من التأكيد على محاولة طمس هذا الوجود .وفي المقابل ،فإن اإلشارة الوحيدة
إلى إسرائيل ،من دون النظر إلى داللة الطابع المشترك ،قد تجسدت في اللون األزرق (في إشارة إلى
لون العلم اإلسرائيلي) ،الذي ُرسمت عليه الحروف العبرية التي تصف موضوع الصورة .كان من
الصعب على أي حال إدراج روابط أكبر في صور الطوابع ،ألن الصالت التي تم افتراضها هي مجرد
عالقة أيديولوجية باهتة بين الدولتين المعنيتين ،وليست موجودة في التاريخ نفسه الذي يزعم الطابع
استعادته .وعلى النحو نفسه ،فإنه ال يمكن لخطاب رئيس الوزراء تورنبول في الذكرى المئوية أن يتطرق
مشيرا إلى فكرة أن معركة بئر السبع كانت
إلى إسرائيل إال في اإلطار البالغي لصناعة السرد القومي،
ً
جز ًءا من حملة "صنعت التاريخ ،وأكملت التاريخ"(.((3
( ((2تصريح يوفال روتيم ،على الطابع المشترك ،أيار /مايو ( 2013في مقتنيات الباحثة الشخصية).

(28) Norman G. Finkelstein, Image and Reality of the Israel–Palestine Conflict, 2nd ed. (London: Verso, 2003), p. 89.

( ((2تصريح يوفال روتيم.
( ((3ينظر:

Sonja Karkar, "The ANZAC–Palestine Connection," The Electronic Intifada, 7/5/2008, accessed on 9/1/2022, at:
https://bit.ly/3qGa6sj
(31) Turnbull.
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من خالل الربط بين االحتفال بالتاريخ العسكري األسترالي والمناسبات التذكارية للدولة اإلسرائيلية،
تعمل الطوابع على تأكيد هيمنة التاريخ القومي بوصفه عقيدة هوياتية مركزية في الدول االستعمارية
االستيطانية .لقد سعت أستراليا وإسرائيل إلى ترسيخ دور الجيش في نسج القيم الوطنية والحياة اليومية
من أجل حجب الروايات الممكنة األخرى التي تهدد شرعيتها( .((3وإلى جانب التزوير التاريخي ،فإن
إحياء معركة بئر السبع في الذاكرة األسترالية واإلسرائيلية يشير إلى تواطؤ الدول االستعمارية االستيطانية
في دعم التخيالت القومية لدى بعضها البعض ،وهو ما يفتح المجال أمام استمرار التعتيم والقمع من
خالل الممارسات الوحشية الراهنة ،سواء أكانت إدارية أم عسكرية بطبيعتها ،للسكان األصالنيين الذين
ِ
المستعمر ،على نحو ال يمكن للمستوطن التعايش معه(.((3
مستمرا بجريمة
تذكيرا
تمثل هوياتهم
ً
ً
ُيضاف إلى ذلك تنوع الفيلق األسترالي والنيوزيلندي "أنزاك" وتقاليده ،وهو الذي يستطيع بوصفه
مزيجا من التاريخ واألسطورة ،التقاط "الضرورات السياسية والعسكرية للحكومات الوطنية المتعاقبة"
ً
(((3
وأيضا "الصورة النمطية الفولكلورية للجندي األسترالي"  .وبناء عليه ،فإن "أنزاك" له دور من أعلى
ً
إلى أسفل في كل التواريخ التي يتم تحديدها من خالل السردية الرسمية للدولة والممارسات التذكارية،
وكذلك في التقاليد الشعبية ،التي يشير غراهام سيل إلى أنها سمة مميزة للثقافة األسترالية التي لديها
معا"( .((3وبالفعل ،وكما تجادل كارولين
"القدرة على االحتفاظ بتصورات مختلفة ،بل حتى متناقضة ً
هولبروك ،فإن هذا يشرح بطريقة أو بأخرى في أستراليا "افتقارنا إلى الفضول الفكري حول ذكرى أنزاك،
ومشاركتنا الحماسية في طقوسها ،وحساسيتنا الستغاللها واالستخفاف بها"(.((3
لقد
أطلقت على هذه المناسبات التذكارية في مقال آخر اسم "تحالف النسيان" ،وحينما بحثت ألول
ُ
مرة في هذا التحالف ،بدا لي أنه متجذر في العالقات بين أستراليا وإسرائيل على مستوى مؤسسات
الدولة( .((3في أوائل القرن الحادي والعشرين ،مع اقتراب الذكرى المئوية للحرب العالمية األولى،
كان العمل في أستراليا موج ًها نحو "إحياء" ذكرى حملة فلسطين ،التي شعر الجنود السابقون وهواة
العسكرية بأن أسطورة معركة غاليبولي طغت عليها .كتب الجندي في الحرب العالمية الثانية ديفيد
بوكستون بت على سبيل المثال أن "احتفاالت يوم أنزاك رائعة ،لكن هل هي متوازنة؟"( .((3مساهمته من
أجل استعادة هذا التوازن ،التي تجسدت في قصيدة ملحمية بعنوان The Australian Light Horse
أيضا في شرح اإلنجازات
 ،in Palestineتتمثل في إعادة إحياء ذكرى المعارك العسكرية ،ولكن ً
(32) Joy Damousi, "Why do We Get so Emotional about Anzac?" in: Marilyn Lake et al. (eds.), What’s Wrong with
Anzac? The Militarisation of Australian History (Sydney: New South, 2010), p. 97.
(33) Hage, pp. 114–117.
(34) Graham Seal, "ANZAC: The Sacred in the Secular," Journal of Australian Studies, vol. 31, no. 91 (2007), p. 135.
(35) Ibid., 143.
(36) Caroline Holbrook, "Making Sense of the Great War Centenary," in: Caroline Holbrook & Keir Reeves (eds.), The
Great War: Aftermath and Commemoration (Sydney: New South, 2020), p. 249.
(37) Sahhar, "An Alliance of Forgetting," pp. 186–187.
(38) David Buxton Pitt, The Australian Light Horse in Palestine and Other Poems (Melbourne: Pitt Publishing, 2004),
p. xiii.
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الجيوسياسية لـ "أنزاك" في فلسطين .وبغض النظر عن عنوانها ،فقد تم تأطير القصيدة من خالل السردية
التوراتية حول األرض اليهودية الموعودة.
"قبل ألفي عام
ولد السيد المسيح ،وسار إبراهيم باليهود من العراق
للعيش في فلسطين.
ثم لم يلبثوا أن دفعتهم المسغبة جنو ًبا للعيش في مصر
حتى جاءهم المسلمون وعادوا بهم (يقول الكتاب المقدس)
لالستيالء على 'أرض الميعاد' وإقامة دولة يهودية؛
إسرائيل وعاصمتها القدس.
الحقً ا اجتاحها الغزاة
أول ،ثم اليونان ،فالرومان
البابليون ً
لقد حافظوا على إيمانهم وعاداتهم في كل منفى.
ستة قرون
بعد أن حوكم يسوع المسيح وقتل
في القدس ،قام محمد.
أتباعه المسلمون اقتحموا تالل يهودا الصخرية
واستولوا على المدينة القديمة
التي ظلت (باستثناء فترة من حكم الصليبيين) بلد ًة مسلمة
حتى سقوطها في الحرب العالمية األولى"(.((3
وهكذا جرى تأطير إنجاز الحملة على أنه فعل تحرير قام به الجنرال ألنبي وفرسان وحدة الخيالة
األسترالية .وعلى الرغم من مرور ألفي عام ،فإن بت يبشر من دون تمحيص بالغزو عام  1917باعتباره
استعادة لوضع سابق ،ووضع حد لالحتالل.
في الفترة التي سبقت الذكرى المئوية ،تم افتتاح حديقة "الجندي األسترالي" في بئر السبع في عام
 ،2008وسافر مئة من أحفاد فرسان وحدة الخيالة األسترالية إلى إسرائيل لحضور هذه المناسبة(.((4
مهما من المسار التذكاري األسترالي ،لكونها تمثل
لقد ُ
صممت هذه الحديقة بحيث تشكل جز ًءا ً
(((4
موقعا إلنجازات أستراليا في مسرح الحرب في الشرق األوسط  ،وإبان هذه األجواء اإلحيائية ساد
ً
(39) Ibid., p. 5.
(40) Martin Chulov, "Light Horsemen Takes a Stand in Beersheba," The Australian, 29/4/2008, accessed on 29/6/2021,
at: https://bit.ly/3JuA1M4

( ((4ترى سوزان بالدرستون أن هذه البنية التحتية لالحتفاء التذكاري وقفت وراءها في األساس جمعية الخيالة األسترالية الخفيفة،
ومنظمة "بــرات"  ،Prattولــم تصبح جــز ًءا مــن الممارسات التذكارية اإلسرائيلية إال مــؤخـ ًـرا .وتخلص ســوزان إلــى أن األهمية الكاملة
لذلك الجزء من معركة بئر السبع لم تنل االعتراف الكافي في إسرائيل ،وأنها لم تحفظ على النحو الذي جرى افتراضه ،ينظر:
Susan Balderstone, "Memorialising Beersheba," Historic Environment, vol. 30, no. 1 (2018), pp. 20–21.
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تكهن بأن معركة بئر السبع قد أهملت من احتفال "أنزاك" على خلفية مذبحة صرفند التي وقعت في
ٍ
كانون األول /ديسمبر  ،431918والتي انطوت على قتلٍ
عمد لجميع الذكور في صرفند (ثم تم ترحيل
النساء واألطفال قسر ًيا منها) ،ليعمد جنود أنزاك بعد ذلك إلى حرق المدينة .ذكر هنري غوليت هذه
الواقعة( ،((4على الرغم من معارضة هنري شوفيل  Henry Chauvelإدراجها ،وهو الضابط األسترالي
الكبير الذي نجح في قيادة وحدة "طابور الصحراء" في نيسان /أبريل  .1917ومع ذلك ،كما يجادل بول
دالي ،فقد تمت التغطية على تورط أستراليا في هذه المذبحة من خالل "الوالء والخداع الذي تستر
به األستراليون بعضهم على بعض ،فألقوا اللوم بالكامل على النيوزيلنديين"( .((4وفي حين أنه لم يتم
تحديد هوية مرتكبيها ،فقد انضمت الحكومة األسترالية إلى نيوزيلندا في دفع تعويضات عن المجزرة
أبدا مسؤوليتها ،لكنها دفعت في نهاية المطاف تعويضات أقل مما ترتب
بعد الحرب .لم تنكر أستراليا ً
على نيوزيلندا( .((4الرواية التي قدمها دالي عن بئر السبع ،والتي خصص فيها مساحة كبيرة لمذبحة
وتحديدا إلقاءه اللوم على األستراليين
صرفند وما تالها ،تقترح أن استجابة الجنرال ألنبي للمذبحة،
ً
(على نحو غير معقول من وجهة نظر دالي) قد ساهمت في تقليص المعرفة ،وكذا الذاكرة ،في أستراليا
عن الدور األسترالي في حملة فلسطين( .((4وعلى نحو خاص ،يشير دالي إلى سحب ألنبي توصيات
الخاصة بشأن تكريم الجنود األستراليين( ،((4وإغفال دورهم أو التقليل من شأنه في الخطب الرسمية
والتقارير الرسمية(.((4
ومع ذلك ،ال َيسلم القول بأن مذبحة صرفند وحدها كانت سبب إهمال تاريخ حملة فلسطين في
أستراليا ،من التبسيط المخل ،فكما يجادل كارولين هولبروك وكير ريفز ،فقد ظهر شكل جديد من
أساطير "أنزاك" ،خالل الثمانينيات ،التي أعادت تعريف صورة الفيلق ،وبذلك جعلت منه مرك ًزا
لتخيل الشخصية الوطنية األسترالية في العقود األخيرة( .((4والواقع حتى أن حملة غاليبولي(،((4
وهي األكثر شهرة ،قد ظلت موضع تجاهل حتى تلك الفترة ،وهو ما تؤكده هولبروك وريف ،اللتان
(42) Henry S. Gullett, The Australian Imperial Force in Sinai and Palestine: 1914–1918 (Official History of Australia in
the War of 1914–1918), vol. VII (Brisbane: University of Queensland Press, 1984).
(43) Paul Daley, Beersheba: Travels Through a Forgotten Australian Victory, 2ed ed. (Melbourne: Melbourne University
Press, 2017), ch. 23.
(44) Ibid., ch. 27.

حري بالذكر أن التعويضات لم تدفع للسكان األحياء في صرفند ،بل للبريطانيين على تدمير القرية ،ينظر:

Jarni Blakkarly, "Surafend Massacre 100 Years On: A Dark and Bloody Chapter in ANZAC History," SBS News,
12/12/2018, accessed on 9/1/2022, at: https://bit.ly/3mHpIKH
(45) Daley, ch. 23.
(46) Ibid.
(47) Ibid., ch. 27.
(48) Caroline Holbrook & Keir Reeves, "The Great War: Aftermath and Commemoration," in: Holbrook & Keir (eds.),
p. 3.

( ((4حملة عسكرية نفذتها قوات بريطانية وفرنسية مشتركة خالل الحرب العالمية األولى بغية احتالل العاصمة العثمانية إسطنبول
(.)1916–1915
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توضحان أن الموقف العام إزاء أساطير األنزاك في ستينيات القرن الماضي وسبعينياته قد اتسم بـ "البرود
أيضا في أعمال المخرج بيتر وير ،الذي كان لفيلمه غاليبولي Gallipoli
والمناكرة"( .((5ويتأكد ذلك ً
عام  1981دور مهم في إنعاش هذه الكارثة في الوعي الوطني ،حيث يتذكر وير أنه ،في أثناء زيارة له
مهجورا(.((5
إلى خليج أنزاك عام  ،1976قد وجد المكان
ً
تحديدا ،فإن جان بو يجادل بأن هناك عدة عوامل رئيسة
أما فيما يخص حملة فلسطين ،على نحو أكثر
ً
كثيرا في هزيمة ألمانيا" ،وأن "عمليات
أدت إلى عدم االهتمام بها تاريخ ًيا ،مثل أن "الحملة لم تسهم ً
جدا" ،وفي حدود ما تم تذكره ،فإن
القوات األسترالية في فلسطين كان ُينظر إليها على أنها بسيطة ً
"األحداث الدرامية للحملة ،ال سيما بئر السبع ،قد طغت على بقية المعركة"( .((5ويشير بو هنا إلى شح
التأريخ خالل معظم القرن العشرين ،األمر الذي أسهم في الفهم األكاديمي غير المكتمل للحملة،
وفي السماح "لألساطير بأن تعيد إنتاج ذاتها"( .((5وفي مجادلة ذات صلة ،يالحظ بيتر مانينغ أن إهمال
تغطية حملة فلسطين في أستراليا يعود جزئ ًيا إلى فشل الصحف األسترالية في نشر المراسلين في
المنطقة حتى وقت متأخر من الحرب .ثم تُظهر دراسة مانينغ لصحيفة سيدني مورنينغ هيرالد Sydney
مراسل أسترال ًيا إلى فلسطين حتى عام
 ،Morning Heraldعلى سبيل المثال ،أن الصحيفة لم تُوفد
ً
 ،1918حينما بعثوا بهنري غوليت ،حيث اعتمدت الصحيفة حتى ذلك العام على عمل المراسلين
البريطانيين ،خاصة عمل ويليام ماسي .W.T. Massey
وفي عام  ،2015في الذكرى المئوية لحملة غاليبولي ،سعت الحكومة األسترالية ألول مرة إلى
دمج السكان األصالنيين على نحو صريح في األحداث التذكارية الرسمية( .((5وقد مثل ذلك
تحول تاريخ ًيا في الموقف الفدرالي من مسألة االعتراف الصريح بالجنود السابقين من السكان
ً
األصالنيين .فعلى مدى القرن الماضي ،كان هذا االعتراف غير متسق ويتم فقط عند الحاجة ،وهو
ما أظهره ريتشارد تريمباث في دراسته لدور الرابطة اإلمبراطورية األسترالية للبحارة والجنود العائدين
في الدفاع عن الجنود السابقين من السكان األصالنيين في سنوات ما بين الحربين( ،((5ويخلص
عموما ،فإن مكافأتهم على الخدمة الحربية
إلى أنه "بالنسبة إلى الجنود من السكان األصالنيين
ً
كانت ستحذف من رواية أنزاك"( .((5الحقً ا ،تُظهر جوان بومونت أن غياب االعتراف الصريح بالجنود
(50) Holbrook & Reeves, p. 1.
(51) "Militarism and the myths of Anzac," Solidarity Magazine, 27/3/2014, accessed on 9/1/2022, at:
https://bit.ly/3qEQ1lX
"(52) Jean Bou, "The Palestine Campaign 1916–18: Causes and Consequences of a Continuing Historical Neglect,
Journal of the Australian War Memorial, vol. 40 (2007).
(53) Ibid.
(54) Joan Beaumont, "Commemoration," in: Joan Beaumont & Alison Cadzow (eds.), Serving Our Country: Indigenous
Australians, War, Defence and Citizenship (Sydney: New South Publishing, 2018), p. 338.
(55) Richard Trembarth, "‘They Should at Least Be Given a Voice’: Aboriginal Veterans and the RSSILA," in: Carolyn
Holbrook & Keir Reeves (eds.), The Great War: Aftermath and Commemoration (Sydney: New South, 2020), p. 114.
(56) Ibid.
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ٍ
انتماء خارج عن الوحدات العسكرية
من السكان األصالنيين قد وقع في إطارٍ يكبح التعبير عن
الجمعية ،أو ضمن مجموعات من الجنود السابقين من السكان األصالنيين ،حتى إنه منذ عام 2007
تأسس مشروع أطلق عليه "مسيرة الجنود الملونين  ((5("Coloured Diggers Marchفي ريدفيرن
بسيدني( .((5وعلى الرغم من ذلك ،كما تالحظ فيليبا سكارليت ،فقد كانت أسطورة أنزاك طيعة
مؤخرا لدور الجنود األصالنيين هو دليل على "مرونة" هذه
 ،Malleableولعل الدمج الذي حصل
ً
األسطورة ،التي تجادل سكارليت بأنها "سهلت دمج الدور العسكري للسكان األصالنيين في
التجسيدات الراهنة ألسطورة أنزاك"( .((5لكنها تحذر مستدركةً من أن هذا اإلنجاز جاء نتيجة لـ "سوء
تمثيل السياق والظروف المتعلقة بالرفاقية  Mateshipفي زمن الحرب وتجربة ما بعد الحرب للجنود
األصالنيين"(.((6
موقعا
وعلى نحو شبيه ،وبعد ما يقرب من عقد على افتتاحها ،أصبحت حديقة الجنود األسترالية
ً
لدمج تاريخ الجنود األستراليين من السكان األصالنيين في أسطورة أنزاك وحملة فلسطين على
وجه التحديد .وقد حدد هذا المشروع ،الذي ستتم مناقشته الحقً ا ،مشاركة كبيرة لجنود من
السكان األصالنيين في حملة فلسطين ،وهو اآلن مدخل إلى إحياء إسرائيل ذكرى هذه الحملة.
وقد تم تعزيز هذا من قبل يهودي أسترالي أصبح اآلن إسرائيل ًيا ،لتسليط الضوء على عالقة
إسرائيل بالسكان األصالنيين األستراليين ،ضمن استراتيجية أوسع تتمثل في الحصول على موافقة
الشعوب األصالنية على جهود إسرائيل الستبدال األصول الفلسطينية من خالل ادعاء أصالنية
يهودية إسرائيلية.

رابعا :االستيالء السردي والتحول نحو األصالنية:
ً
إسرائيل والسيادة األصالنية
يمثل تطور العالقات بين المجتمع اليهودي األسترالي ومجتمع السكان األصالنيين األسترالي حلقة
مهمة لفهم الكيفية التي تم بها التدجين الثقافي لتاريخ السكان األصالنيين في السردية اإلسرائيلية في
القرن الحادي والعشرين .تشير باربرا بلوخ إلى أن العالقة ،التي نشأت غال ًبا في الثمانينيات والتسعينيات
من القرن الماضي ،قد تأسست على "سردية الضحية" ،وهي سردية مشتركة بين الجماعتين ،وكذلك
على اعتراف المجتمع اليهودي األسترالي بأن مقاربته لقضايا العنصرية كان ينبغي لها أن تتجاوز التركيز
نظرا إلى المكانة والحظوة التي يتمتع بها في أستراليا( .((6وتحاج بلوخ
على المصلحة الذاتية فحصبً ،
( ((5مشروع يهدف إلى إنشاء مجلس شرف لقدامى المحاربين من السكان األصالنيين وسكان جزر مضيق توريس.

(58) Beaumont, "Commemoration," pp. 329, 335–336.

"(59) Philippa Scarlett, "Aboriginal Service in the First World War: Identity, Recognition and the Problem of Mateship,
Aboriginal History, vol. 39 (2015), p. 164.
(60) Ibid.
(61) Barbara Bloch, "Unsettling Zionism: Diasporic Consciousness & Australian Jewish Identities," PhD. Dissertation,
University of Western Sydney, Sydney, 2005, p. 258.
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كثيرا بالنسبة إلى اليهود األستراليين،
بأن التحالف مع مجتمع السكان األصالنيين مثل ً
خيارا غير مكلف ً
خ من المعاناة من خالل التماهي مع شعب لم يكن لتاريخه
وهو خيار مكنهم من االستيالء على تاري ٍ
(((6
وال لحاضره "إال أثر ضئيل في المهاجرين اليهود" .
كان بعض جوانب هذه العالقة إيجاب ًيا ،مثل الدعم الذي قدمته مجموعة اليسار اليهودي "تيكون
أوالم"  ،Tikkun Olamفي سيدني ،من أجل حقوق ملكية األراضي لألستراليين السود ،في الذكرى
المئوية الثانية لالستعمار االستيطاني البريطاني في أستراليا( .((6ومع ذلك ،حافظت هذه العالقة
ضمن ًيا ،كما تحاج بلوخ ،على تأكيد وضع اليهود باعتبارهم شع ًبا دائم المعاناة ،وأنتجت خطا ًبا
يحجب وجه ش َب ٍه أدق يمكن أن يمثل رابطًا بين وضع السكان األصالنيين والفلسطينيين .يبحث
الفصل الذي كتبته بلوخ عن تاريخ هذه العالقات بعنوان "األصالنيون ال يفجرون الحافالت
 ،"Aborigines don't blow up busesفي أسس هذا التوافق من منظور يهودي أسترالي .وإذا
قائما على توصيف
استعملنا مجاز اليهودي الذي طالت معاناته ،فإن أس هذا التحالف سيكون ً
مماثل لتجربة السكان األصالنيين ،ويستحق على أساسه األصالنيون األستراليون تعاطف اليهود
األستراليين .هذا هو األساس الذي يتم بناء عليه فهم معاناة السكان األصالنيين والتماهي معها،
في حين أنه يتم إنكار التجربة الفلسطينية بحجة نزوعها إلى العنف .ومع ذلك ،فإن هذا اإلحساس
بوجود رابطة مشتركة ال يدعمه السجل التاريخي ،الذي يدل على نقيض ذلك ،أي على وجود تاريخ
للسكان األصالنيين في أستراليا حافلٍ بمقاومة الغزو(.((6
 .1الرابطة األسترالية للسكان األصالنيين والممارسة التذكارية
للصندوق القومي اليهودي

جرى دمج تاريخ السكان األستراليين األصالنيين على نحو مباشر في التاريخ الرسمي لدولة إسرائيل،
عبر مجتمع األستراليين اليهود ،وذلك من خالل استعادة قصة احتجاج "رابطة السكان األصالنيين
األستراليين"  ،Australian Aborigines' Leagueعلى اضطهاد اليهود في ألمانيا بعد ما يعرف
باسم "ليلة البلور"  Kristallnachtعام  .1938حاولت هذه المسيرة التاريخية التي قادها ويليام كوبر
 – )1941–1860( William Cooperوهو رجل من شعب يورتا يورتا ،وناشطٌ
مدافع عن حقوق السكان
ٌ
األصالنيين – تقديم عريضة للقنصلية األلمانية في ملبورن في كانون األول /ديسمبر  ،1938إال أنها
ُمنعت من الدخول و ُأجبرت على ترك العريضة .كانت مبادرة كوبر ،على حد علمي ،المبادرة الوحيدة
من هذا النوع التي أطلقت في ذلك الوقت .وقد دانت العريضة ،التي صدرت "نيابة عن السكان
األصالنيين ألستراليا ،االضطهاد الوحشي للشعب اليهودي من الحكومة النازية في ألمانيا"( ،((6وتم
(62) Ibid., pp. 264–265.
(63) Ibid., p. 265.
(64) Ibid., p. 267.
(65) Samantha Donovan, "Aboriginal Activist’s anti–Nazi Stand Remembered," ABC News, 6/12/2012, accessed on
9/1/2022, at: https://ab.co/3sMqYQF
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الكشف عن درع تذكارية للمسيرة في كانون األول /ديسمبر  ،2002في متحف ملبورن للهولوكوست
إلى جانب لوحة ثانية تعترف بملكية السكان األصالنيين لألرض التي يقع عليها المتحف(.((6
لكن األهم من هذه الدرع ،التي كُشف عنها عام  ،2002هو االستعادة الواسعة لهذه القصة عام
عاما على المسيرة ،وذلك بعدما استرعت انتباه مجلس الجالية اليهودية
 ،2008أي بعد انقضاء ً 70
في فيكتوريا .ركنت الجالية اليهودية األسترالية القصة على الرف منذ عقد تقري ًبا ،بعد أن نبه الناشط
والمؤرخ المعروف من السكان األصالنيين غاري فولي  ،Gary Foleyوهو المدير التنفيذي لمتحف
ملبورن للهولوكوست ،إلى القصة عام  .1999لكن ال بد من النظر في سبب تحريك هذه القصة على
واضحا للعيان ،مثلما وثق
هذا النحو عام  ،2008أي في العام الذي أمسى فيه إخفاق مسار أوسلو
ً
ذلك إيالن بابيه ،وبالتزامن مع حقبة كانت فيها إسرائيل أقل قدرة من أي وقت مضى على االعتراف
بدورها في حرمان الفلسطينيين من أرضهم والتسبب لهم بصنوف المعاناة التي ال حد لها( .((6أطلق
يوفال روتام على كوبر لقب "أحد أبطال الشعب اليهودي" ،وذلك في حفل أقيم في برلمان والية
قائل إن "أصوات الشر الحقيقي" التي تمر غال ًبا
فيكتوريا في كانون األول /ديسمبر  ،2008وتابع ً
"بال رادع وال رد وال معالجة" ،وإن تذكر تلك المسيرة هو تذكير بـ "أهمية الصدع بالحق"( .((6وفي
ذاك الحفل ،قدم أفراد من عائلة كوبر إلى روتام أوراق شجر األوكالبتوس المزينة بألوان علم السكان
األصالنيين ،ونقش اسم روتام على إحدى هذه األوراق( ((6المعروضة اليوم على نحو دائم في
متحف الهولوكوست اليهودي.
سبق هذا االحتفال احتفال آخر في إسرائيل نظمه الصندوق القومي اليهودي ،لتكريم احتجاج كوبر
بزرع سبعين شجرة في غابة الشهداء (غابة تقع في قرية بيت محسير الفلسطينية المهجر أهلها ،هي
وغيرها من القرى) بالقرب من القدس ،فبرعاية مؤسسة برات ،زرعت األشجار في اليوم المصادف
لذكرى تأسيس دولة إسرائيل ،في نيسان /أبريل  ،2009حيث زرع حفيد كوبر الشجرة األولى وسقاها
بمياه نهر موراي ،وسمدت األرض بتربة من أرض عشائر يورتا يورتا( .((7وقد قدم هذا الدمج الرمزي
ألراضي السكان األصالنيين ،في السياق اليهودي اإلسرائيلي ،شرعنةً لنوع من الحنين إلى األرض،
الذي يطمح المستعمر االستيطاني إلى خلقه باستخدام اعتراف مجتمع السكان األصالنيين لتأكيد
مزاعمه باألصالة وتطبيعها.
(66) "Aboriginal Protest of Nazis Marked," Jewish Telegraphic Agency, 15/12/2002, accessed on 9/1/2022, at:
https://bit.ly/3HoUyjf
(67) Ilan Pappe, The Idea of Israel: A History of Knowledge and Power (London: Verso, 2014), pp. 255–260.
(68) Anne Sarzin & Lisa Miranda Sarzin, Hand in Hand: Jewish and Indigenous People Working Together (Darlinghurst:
New South Wales Jewish Board of Deputies, 2010), p. 6.
(69) Dan Goldberg, "Jews Pay Tribute to Righteous Aboriginal Elder," Jewish Telegraphic Agency, 8/12/2008, accessed
on 9/1/2022, at: https://bit.ly/3mNDnjs
(70) Nadav Shemar, "Israel Honours Aboriginal Australian Who Protested Against Nazis," Haaretz, 1/5/2009, accessed
on 9/1/2022, at: https://bit.ly/3sMtZAt
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ومع أن مشروع التشجير ليس المشروع الوحيد في حزمة االحتفاالت اإلسرائيلية التي تفرض ترسيخ
االنتماء اليهودي اإلسرائيلي إلى األرض وتسعى إليه ،فإن اهتمام الصندوق القومي اليهودي بهذا
جديرا بالمالحظة( .((7لقد نفذ الصندوق مشروع غرس
المشروع على مدار القرن الماضي يجعله حدثًا
ً
األشجار بوصفه استراتيجية لتحقيق المشروع الصهيوني ،حيث حولت المساحات الشاسعة التي
هجر منها الفلسطينيون إلى غابات تُخصص فيها أشجار وأجزاء كاملة من الغابة لتخليد ذكرى أفراد
وأحداث .ويجادل إيروس برافرمان بأن مشروع الصندوق القومي اليهودي هذا هو "مشروع يهدف
نموذجا باعتبارها حية ومتجذرة ،وهكذا
إلى إحياء الذكرى على نحو انتقائي [ ]...ويستخدم الشجرة
ً
فإن والدة الشجرة مرتبطة بميالد األمة القديمة الجديدة في األرض القديمة الجديدة من خالل الغابة
القديمة الجديدة"(.((7
يرتبط عمل الصندوق القومي اليهودي ارتباطًا وثيقً ا بالذاكرة وعملية إحياء الذكرى في إسرائيل" ،التي
تقصي  2000عام من التاريخ غير اليهودي لهذه الغابات"( .((7وال يعكس تهجير الفلسطينيين من
خالل مشاريع الصندوق القومي اليهودي الخيال االستعماري االستيطاني لألرض المشاع فحسب،
قائل" :فإن
أيضا الرواية اإلسرائيلية عن البيئة والحماية الطبيعية( .((7وكما يجادل برافرمان ً
بل يعكس ً
(((7
التركيز الشديد لهذه المشاريع على االعتبارات األمنية يمنحها فرادة إضافية"  .وبناء عليه ،فإن الزراعة
األحادية التي تم إنتاجها ،والتي كانت تفضل أشجار الكافور في البداية ثم غابات الصنوبر الحقً ا
على نحو طا ٍغ( ،((7كان لها عواقب بيئية ضارة .وعلى الرغم من االلتزام الوطني بمشروع الصندوق
القومي اليهودي ،تشير جوانا إلى شح الخرائط العلمية في هذا المشروع ،ألن الخرائط ستكشف عن
دورا جيوسياس ًيا في
أن الغابات تقع على نحو مقصود على أنقاض القرى الفلسطينية المهجرة ،وأن لها ً
التاريخ الصهيوني اإلسرائيلي(((7؛ فاستراتيجية الصندوق القومي اليهودي ُوضعت قبل إنشاء الدولة
لتكون واحدة من سبل "حجز األراضي حتى ال تعود إلى أيدي العرب"( .((7ويصف أوري ديفيس
( ((7عـلــى سبيل المثال ،عقدت جنازات رسمية لكل من ثيودور هيرتزل وهانا سزينيس في إسرائيل بعد استخراج الجثمانين من
أوروبا من أجل "العودة" بهما إلى إسرائيل ،بغية عقد جنازات مراسمية احتفا ًء بهما ،حيث ُغطي التابوتان بتربة أتي بها من شتى أجزاء
َ
ٍ
طقوس لتراث عتيق راسخ ،وتطبيع رموز الدولة .ينظر:
وطيف بهما عبر جغرافية الدولة من أجل تأسيس
"إسرائيل الكبرى"،
Andrew L. Mendelson & C. Zoe Smith, "Visions of a New State: Israel as Mythologized by Robert Capa," Journalism
Studies, vol. 7, no. 2 (2006), pp. 187–211.

(72) Irus Braverman, "Planting the Promised Landscape: Zionism, Nature and Resistance in Israel/Palestine," Natural
Resources Journal, vol. 49, no. 2 (2009), p. 332.
(73) Ibid., p. 337.
(74) Ibid., p. 341.
(75) Ibid.
(76) Ibid., p. 343.
"(77) Joanna Claire Long, "(En)planting Israel: Jewish National Fund Forestry and the Naturalisation of Zionism,
Master Dissertation, University of British Columbia, Vancouver, Canada, 2005, p. 29.
(78) Tom Nicholson, Comparative Monument (Ma’man Allah): A Guide Book to a Collection of 69 Eucalyptus
Camaldulensis Seeds in the Khalidi Library, Jerusalem (2012–14) (Melbourne: Surpllus, 2015), Seed no. 24.
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هذه السياسة بأنها محاولة "تغطية على جرائم التطهير العرقي" التي ارتكبتها إسرائيل ،و"تدميرها 400
إلى  500قرية فلسطينية"( .((7ثم يرى ديفيس أن في مقدمة أولويات مشروع التشجير التابع للصندوق
القومي اليهودي ،إخفاء جرائم الحرب.
 .2إسرائيل والسيادة األصالنية

كان احتفال الصندوق القومي اليهودي بمسيرة رابطة السكان األصالنيين في أستراليا مدفو ًعا
باستراتيجية "الغسل األخضر"  ،Greenwashingالتي تظهر السعي إلى تحقيق المعايير البيئية التقدمية
في حين أنها تنطوي على عنف استعماري استيطاني ،وكان لها دور مهم "في نضال الصندوق من أجل
كسب الرأي العام الدولي"( ،((8وقد رسخت هذه االستراتيجية ،عبر نوع من اإلحالة ،دعوى يهودية بشأن
االنتماء الطبيعي إلى األرض باعتبار اليهود أصالنييها ،حتى لو كان ما قاموا به يتضمن طرد الفلسطينيين
وحرمانهم من أرض أجدادهم .في عام  ،2009 /2008شنت الحكومة اإلسرائيلية عدوانًا على قطاع غزة
في حرب سمتها "عملية الرصاص المصبوب" ،وهي عملية خلقت حالة من دعم حركة مقاطعة إسرائيل
وسحب االستثمارات منها وفرض العقوبات عليها  .((8(BDSوقد لجأت الحكومة اإلسرائيلية بعد هذا
العدوان إلى التودد إلى السكان األصالنيين في أستراليا الذين يناضلون في سياقاتهم المحلية من أجل
زيادة االعتراف بسيادتها.
في الواليات المتحدة ،صاغت كاوانوي مصطلح "الغسل األحمر"  ،Redwashingلتشير إلى عملية
تعزيز المزاعم الصهيونية باألصالنية في إسرائيل والسعي إلى طمس الطبيعة االستعمارية االستيطانية
للمشروع اإلسرائيلي( .((8وتحاج بأن هذا يخدم أجندة سياسية خبيثة ومحافظة ،وال تقدم في النهاية أي
مزايا ألي مجموعة من السكان األصالنيين مستعدة للدخول في مثل هذه العالقات في سياقها المحلي،
وتخلص إلى أن "الغسيل األحمر" في حقيقته يرفض بقاء السكان األصالنيين ويضر بقضيتهم(.((8
تمثل آخر جهود إسرائيل في سياق محاوالتها لتعزيز عالقتها مع مجتمعات السكان األصالنيين
األستراليين ،في محاولة اإلحياء المشترك لذكرى يوم أنزاك بالتزامن مع ذكرى حملة فلسطين ،ما يؤكد
على البعد األسترالي في تنظير كاوانوي بشأن "الغسيل األحمر" ،فحتى وقت قريب ،دأبت أستراليا
(79) Uri Davis in an Interview with Irus Braverman, in: Braverman, "Planting the Promised Landscape," p. 351.
(80) Ibid., p. 361.
(81) Sahhar, "Occupied Narrative," p. 140.

كنت
( ((8قدمت جي كهوالني كاوانوي عد ًدا من المقاالت البحثية حول مفهوم "الغسيل األحمر" ووظيفته .وعلى الرغم من أنني ُ
على اطالع على بحث غير منشور مقدم من طرف كاوانوي ،وأن هذه األفكار تشكل جــز ًءا من عمل أكبر قــادم ،فإنني أشير هنا إلى
هذه المفاهيم وفق األفكار التي قدمتها كاوانوي في األوراق المنشورة المتاحة ،ينظر:

Gale Courey Toensing, "‘Redwashing’ Panel Follows Academic Associations’ Boycott of Israel," Indian Country Today,
12/9/2018, accessed on 9/1/2022, at: https://bit.ly/3JoIznE

(83) Ibid.

"المواظبة على البقاء"  Survivanceمصطلح متخصص في دراسات "األميركيين المحالنيين" ويعني الوجود على األرض ،واستمرارية
رواية المحالنيين ،ورفض سردية الهيمنة والضحية.
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على نحو ممنهج على طمس أي ذكر للجنود المنحدرين من السكان األصالنيين في التاريخ العسكري
األسترالي ،ولم تذكر تاريخ الحروب ضد السكان األصالنيين والمقاومة التي أبدوها ضد االستعمار،
وال مساهمات هؤالء السكان في الحمالت األجنبية لجيش أنزاك ،التي تشكل واحدة من أهم األساطير
الوطنية التأسيسية في تاريخ البيض في أستراليا .وفي عام  ،2017في الذكرى المئوية لمعركة بئر السبع
وغيرها من معارك حملة فلسطين ،قاد جنود من السكان األصالنيين ألول مرة مسيرة يوم األنزاك الوطني
برنامجا مدته عشرة أيام إلحياء ذكرى
في أستراليا( .((8وفي العام نفسه ،نظم الصندوق القومي اليهودي
ً
ٍ
لجنود من
حفيدا
حملة أنزاك في إسرائيل ،وقد استضاف الصندوق مئة ضيف ،من بينهم اثنا عشر
ً
السكان األصالنيين ،وذلك ضمن مبادرة أطلق عليها اسم "صندوق رونا ترانبي" (الصندوق) ،التي
أخيرا فيلم وثائقي بعنوان "الحق
تهدف إلى استعادة قصص جنود السكان األصالنيين ،وتمخض عنها ً
يقال :كي ال ننسى"  ،Truth Be Told: Lest We Forgetبتمويل من الصندوق نفسه ،وقد عرض على
شبكة إس بي إس األسترالية عام  .((8(2018وبحسب صحيفة  ،The Times of Israelفقد سعى هذا
المشروع إلى "تسليط الضوء على التمييز الذي يمارسه الجيش (األسترالي)"(.((8
ما زال عدد الجنود األستراليين األصالنيين ممن شاركوا في الحرب العالمية األولى غير معروف ،ولكن
سكارلت تحاج بـ "أن درجة ارتباط المتطوعين بثقافتهم لم تكن مفهومة من قبل الرجل األبيض ،الذي
غفل عن حقيقة أن الثقافة يمكن أن توجد بوصفها ركيزة أساسية مستمرة للمقاومة في وجه السلطة
أيضا أن الرجال من السكان األصالنيين الذين التحقوا بالجيش
االستعمارية"( .((8وتالحظ سكارلت ً
ال ينتمون إلى أصل واحد ،وأن هؤالء الجنود "الموصوفين بأنهم من السكان األصالنيين" لم يكونوا
مجموعة متجانسة( .((8لكنها تشير إلى وجود بعض القواسم المشتركة بين المتطوعين من السكان
المظلمة التي حلت بهم( ،((8ومع أن التعديل ،الذي أدخل عام 1909
األصالنيين ،ال سيما من ناحية َ
على "قانون الدفاع" األسترالي ،قد نص على االستبعاد من الخدمة "لكل من لم يكن من أصل أو نسب
صادرا في أيار /مايو  1917قد ألغى هذا التعديل( ،((9وقد كان التغيير
أمرا عسكر ًيا
ً
أوروبي صريح" ،فإن ً
على ما يبدو تجاو ًبا عمل ًيا مع ما تكبدته القوات األسترالية من "خسائر بشرية فادحة وضربات قاسية
"(84) Bridget Brennan, "Anzac Day: Indigenous Soldiers Thought ‘When We Got Back, We’d Be Treated Differently’,
ABC News, 25/4/2017, accessed on 9/1/2022, at: https://ab.co/3qAhrtf
(85) Melanie Lidman, "In Israel, Descendants of Aboriginal ANZAC Soldiers Retrace Forgotten Stories," The Times of
Israel, 24/10/2017, accessed on 9/1/2022, at: https://bit.ly/3qxe2LQ
"(86) Lidman, "Soldiers Retrace Forgotten Stories.
(87) Scarlett, "Aboriginal Service in the First World War," p. 167.
(88) Ibid., pp. 165–166.
(89) Ibid., p. 164.

( ((9ألـغــى األمــر هذا االستثناء على النحو التالي :يحق لمختلطي النسب  Half–castesااللتحاق بالقوات اإلمبراطورية األسترالية
بشرط خضوعهم للفحص الطبي وتثبت ضابط الفحص من أن أحد الوالدين من أصول أوروبية .ينظر:

John Maynard, "Missing Voices: Aboriginal Experiences in the Great War," History Australia, vol. 14, no. 2 (2017),
pp. 241–242; Trembarth, "’They Should at Least Be Given a Voice’," p. 113.
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انقساما في الحياة
على الجبهة الغربية"( ،((9وفي سياق تعقد قضية التجنيد اإلجباري التي خلقت
ً
السياسية األسترالية ،وهو ما أدى في النهاية إلى رفضها( .((9لكن على الرغم من القوانين المفروضة
آنذاك [أي قبل تعديل عام  ]1909فقد التحق الكثير من السكان األصالنيين بالجيش عبر استغالل
ثغرات في السياسة الفدرالية تخص المعلومات التي يقدمونها في أوراقهم الرسمية .أما بعد تعديل
القانون ،فقد حصلت طفرة في تجنيدهم( .((9وهنا تشير سكارلت إلى أن "األثر األكبر لهذا التعديل كان
في قبول تجنيد الرجال ممن ال ُيعلم لهم أصل أوروبي واضح"(.((9
ويتتبع الوثائقي "الحق يقال" حكايات عدد من حفدة الجنود من السكان األصالنيين الذين أدوا خدمتهم
العسكرية في فلسطين ،فيبحث في األسباب الكامنة وراء انضمامهم إلى الجيش في ضوء الطريقة التي
عومل بها السكان األصالنيون في أستراليا .لقد الحظ بومونت وكادزو أن "الكثيرين من الذين خدموا
"كثيرا منهم ذهبوا إلى
في النزاعات السابقة لم يخلفوا أي سجل يذكر دوافعهم"( .((9لكنهما اقترحا أن
ً
الحرب بوصفها وسيلةً المتالك وكالتهم عن ذواتهم :لتحسين وضعهم االقتصادي ،ورفع سوية وضعهم
السياسي ،والبرهنة على مساواتهم مع بقية األستراليين"( .((9وتشير سردية الفيلم الوثائقي إلى أن بعض
الذين التحقوا بالجيش فعلوا ذلك للضغط على السلطات األسترالية بشأن عودتهم ،على الرغم من
أن السياسات التمييزية في ذلك الوقت حرمتهم من المزايا المقدمة للجنود العائدين من غير السكان
أيضا ،كما يرى بومونت وكادزو ،أن المقولة التي تشير إلى أن
األصالنيين( .((9ومن الجدير بالتنويه ً
الجنود من السكان األصالنيين سعوا لخدمة "دولتهم" ال بد من أن تحاط بشيء من التحفظ ،ذلك ألن
هذا "مصطلح ثري ذو ظالل دقيقة من المعاني ،وال يحيل في إشاراته إلى األمة األسترالية التي تعد
الموضوع التقليدي لكل ما يمس الوطنية واالنتماء فحسب ،بل يحيل كذلك إلى األرض التي ظلت
جدا في معيش مجتمعات السكان األصالنيين وأنماطهم الثقافية والروحية"(.((9
مركزية ً
(91) Maynard, "Missing Voices," p. 242.
"(92) Frank Bongiorno, "‘We Cannot Fight Forever’: Australia, the First World War and the Question of Commitment,
Social Alternatives, vol. 37, no. 3 (2018), p. 7.
(93) "Truth Be Told: Lest We Forget," directed by Erica Glynn, written by Erica Glynn & Tanith Glynn–Maloney
(2018), 58 min., aired on SBSONDEMAND on April 11, 2019.
(94) Scarlett, "Aboriginal Service in the First World War," p. 168.
(95) Beaumont & Cadzow, "Serving our Country," p. 4.
(96) Ibid.

( ((9تناقش هذه الالمساواة في كتاب تريمباث ،ينظر.Trembarth :

(98) Beaumont & Cadzow, "Serving Our Country," p. 4.

رفــض جــون مــايـنــارد هــذا االدع ــاء ،حـيــث يـجــادل بــأن الـسـكــان األصــانـيـيــن سـعــوا مــن أجــل "الـقـتــال فــي سبيل وطـنـهــم الـحـبـيــب" ،ينظر:
 ،Maynard, p. 240مــع أن هــذه الــدعــوى هــي األخ ــرى تـجــد مــن يـعــارضـهــا ،مـثــل روب ــرت هــدســون ،حـيــث ي ـقــول" :فــي سـبـيــل الملك
والوطن" ،كما هو مكتوب أسفل صورته ،غير أني أعتقد أنهم يقاتلون في المقام األول من أجل بالد "غوناي كورناي" ،بالدنا نحن.
إنني أقرأ كلمة "الملك" ،غير أنها ال تعني لي شيئًا البتة .أعتقد أن الرفاق المخضرمين قد حاربوا من أجل وطنهم هم ،وهي ما نقف
عليه اآلن ،ينظر:

Robert Hudson & Shannon Woodcock, Self–Determined First Nations Museum Spaces and Colonial Contestation: The
Keeping Place (London: Routledge, [forthcoming]).
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يسهم فيلم "الحق يقال" على نحو صريح في استراتيجية "األصلنة" التي تتبعها إسرائيل ،ويتضح
تعليق ألحد المشاركين في الفيلم ،يقول فيه إن فكرة محاولة االستيالء على أرض شخص
ذلك في
ٍ
آخر هي فكرة غريبة عن قانون السكان األصالنيين وثقافتهم( .((9ويظهر أن تعليقات مثل هذه تُوظف
لتقديم قسم محدد في الفيلم يحكي عن شعب جونديتجمارا وحروب يوميراال ،وأين اندلعت الحروب
ضد السكان األصالنيين في التاريخ األسترالي( .((10لقد سعى الفيلم الوثائقي إلى الربط بين حروب
أستراليا الحدودية ومعركة بئر السبع .ثمة واحد من السجالت المكتوبة القليلة التي عاصرت حرب
يوميراال لمستوطن يدعى توماس ألكسندر براون الذي اتخذ االسم المستعار ،رولف بولدروود ،وورد
فيه" :اندلعت الحرب فجأة .لم يعرف أحد قط السبب الذي دعا إلى اللجوء إلى هذا الخيار الذي
أخيرا .لم يطلب البيض سوى أن ُيتركوا لشأنهم ،فهم لم يعاملوا اإلخوة
تلجأ إليه األمم بوصفه
ً
خيارا ً
اهتماما ببذل ما يلزم لدراسة لغتهم والتعرف إلى طقوسهم واحتفاالتهم
السود إال باللطف ،بل أبدوا
ً
وتقاليدهم"(.((10
ال تضع هذه الشهادة غشاوة على مقاومة السكان األصالنيين للمستوطنين األستراليين في ذلك الوقت
فحسب ،بل إنها تتواءم مع الرواية الصهيونية التي يلخصها إيالن بابيه بقوله" :تندلع المشاكل هكذا
العرب اليهو َد بال أي داعٍ ،ثم يصبح هذا األمر جوهر 'المشاكل':
فجأة وكأنها نابعة من فراغ ،ويهاجم
ُ
اعتداءات غير مفهومة وكراهية بال معنى"(.((10
أيضا بالجنود من السكان
يمثل االعتراف بحرب يوميراال ومقاومة السكان األصالنيين واعتراف إسرائيل ً
مثال للمشروع الثقافي الجاري في إسرائيل ،بكل ما يثيره من إشكاالت جوهرية ،والذي
األصالنيينً ،
يسعى إلضفاء الصبغة األصالنية على إسرائيل .ال يشير الفيلم الوثائقي المذكور سابقً ا إلى الفلسطينيين
الذين كانوا يعيشون في أرضهم عام  ،1917ما يكشف التناقض المتمثل في اعتراف دولة استيطانية
بشرعية مقاومة السكان األصالنيين والتأكيد على ما يصحب ذلك من سيادتهم على األرض في
أستراليا .لقد أظهرت إسرائيل عالقة تاريخية مع أستراليا البيضاء من خالل معركة بئر السبع وحملة
فلسطين ،حيث عززت ،مثلما تفعل قصيدة بِت ،الفكرة القائلة بأن األنزاك كان لها دور في تحرير الدولة
التي تحققت الحقً ا .إال أن إسرائيل التفتت في اآلونة األخيرة إلى دور الجنود من السكان األصالنيين
لتصوير هذه المعارك على أنها شكل من أشكال التضامن بين السكان األصالنيين من اإلسرائيليين
اليهود والسكان األصالنيين األستراليين.
"(99) "Truth Be Told: Lest We Forget.

( ((10على الرغم من أن تاريخ "يوميراال" غير معروف على نحو واسع في أستراليا ،فإن سيدة من "يورتا يورتا" ،تدعى ديبورا شيثام،
ألفت مقطوعة عزفت أول مرة عام  2018بعنوان  ،Eumeralla, a war requiem for peaceوقد ُوصفت في بيان صحفي صــادر عن
أوركسترا ملبورن السيمفونية بأنها "تعيد إلى حيز االعتبار فترة من التاريخ األسترالي ما زالت غير مفهومة بعد على نحو واف".
"Eumeralla," Melbourne Symphony Orchestra, accessed on 9/1/2022, at: https://bit.ly/3HSaOcZ

(101) Rolf Boldrewood, Old Melbourne Memories (Melbourne: William Heinemann, 1884), p. 50.
(102) Pappe, p. 51.
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بلغ اإلنفاق األسترالي على احتفاالت الذكرى المئوية ألنزاك في الفترة  2017–2013نحو  600مليون دوالر
أسترالي ،ويشمل ذلك نفقات الكومنولث والدولة واألقاليم وتكاليف الشركات( .((10كان االهتمام العام
باحتفاالت الذكرى المئوية متباي ًنا؛ إذ كان هناك "غياب غير متوقع لالهتمام بالتفاصيل الجديدة في قصة معركة
غاليبولي" ،في حين كان هناك "حماس هائل لطقوس يوم أنزاك"( .((10يحاج هولبروك بأن هذه االستجابة التي
تبدو متناقضة تؤكد أن "ذكرى يوم أنزاك ما زالت مناسبة شعبية" على الرغم من رعاية النظام السياسي الثنائي
الحزب لها على مدار العقود األربعة الماضية( .((10ووفق ريتشارد شوفيل ،حفيد هنري شوفيل ،متحدثًا
عن االحتفاالت المعاصرة بهذه الذكرى ،فإنه "ال يمكن اختزال المصالح الدولية والمحلية المتنافسة بعالقة
سببية بين 'الهجمة الحاسمة' في معركة بئر السبع ودولة إسرائيل ،أ ًيا ما بلغت جاذبية المصادفة الكرونولوجية
ورمزيتها"( .((10ومع أنه ينبغي عدم الخلط بين السرديات الوطنية والسجل التاريخي الحقيقي ،فإن وظيفة هذه
السرديات وما يصاحبها من مظاهر تذكارية عامة هي ملء الفجوات الموجودة في السجل التاريخي من أجل
تشكيل تصور عام يتم فيه محو مسؤولية إسرائيل التاريخية تجاه الفلسطينيين(.((10

خامسا :أين فلسطين في حملة فلسطين؟
ً

في أيلول /سبتمبر  ،2019كُشف في إسرائيل عن تمثال يسمى "ساكن أصالني وحصانه"( .((10يصور
إنجيل وهو
حامل
التمثال جند ًيا من السكان األصالنيين يدعى جاك بوالرد ،من فوج الخيالة الخفيفة
ً
ً
ٍ
جاث على ركبتيه مع حصانه أمام قبر رفيقه .يوجد التمثال في قرية كانت تعرف عام  1917باسم
"سمخ" قبل أن يحولها اإلسرائيليون إلى "تسيماخ" ،بعد تهجير أهلها منها ،كما جرت العادة اإلسرائيلية
(وكما هو شائع في سياقات االستعمار االستيطاني) ،بهدف تطبيع العالقات اليهودية اإلسرائيلية مع
المكان ودفن أي أثر لحياة الفلسطينيين فيه( .((10في كتاب عن فرقة الخيالة األسترالية الخفيفة السالح،
نُشر في الذكرى المئوية الثانية ألستراليا في عام  ،1988وصف إيان جونز قرية "سمخ" بأنها "قرية عربية
صغيرة فيها محطة قطارات" وهي ذات أهمية استراتيجية(.((11
ال يمثل هذا التمثال محاولة أخرى من محاوالت دولة إسرائيل الحثيثة للقضاء على أشباحها الفلسطينية
جديدا بين إسرائيل وأستراليا تناصر فيه إسرائيل تاريخ الجنود من السكان
فحسب ،بل يخلق موقفً ا
ً
(103) David Stephens, "Honest History: Lessons in the Politics of History," in: Caroline Holbrook & Keir Reeves (eds.),
The Great War: Aftermath and Commemoration (Sydney: New South, 2020), p. 237.
(104) Holbrook, "Making Sense of the Great War Centenary," p. 249.
(105) Ibid., p. 252.
(106) Tony Walker, "Australia’s Complicated Contribution to the State of Israel," Sydney Morning Herald, 13/10/2017,
accessed on 9/1/2022, at: https://bit.ly/3EHwOFi
(107) Yael Zerubavel, Recovered Roots: Collective Memory and the Making of Israeli National Tradition (Chicago/
London: The University of Chicago Press, 1995), pp. 214–216.
(108) Ofer Aderet, "Israel Honours WWI Australian Aborigine Fighters at Centre Near Sea of Galilee," Haaretz,
26/9/2019, accessed on 9/1/2022, at: https://bit.ly/31ew7Wv
(109) Ilan Pappe, The Ethnic Cleansing of Palestine (Oxford: One World, 2006), pp. 225–226.
(110) Ian Jones, The Australian Light Horse: Australians at War (Sydney: Time Life Books, 1987), p. 154.
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محو هذا التاريخ .ويشير مقال نشرته
األصالنيين ضد محاولة دولة االستيطان االستعماري األسترالية َ
صحيفة هآرتس بمناسبة إزاحة الستار عن التمثال إلى أن التمثال جزء من "تصحيح تاريخي يمر به
المجتمع األسترالي في عالقاته مع السكان األصالنيين" .ويدعي أنه "في ضوء العنصرية المؤسسية
التي ما زالت تعصف بمجتمع السكان األصالنيين" في أستراليا ،فإن مساهمات السكان األصالنيين
خ يعمل في المشروع
وقصصهم لم تأخذ حقها .يبدو أن كاتب المقال ال يرى أي مفارقة في وصف مؤر ٍ
بأنه "متخصص في تاريخ فلسطين ما قبل الدولة"( .((11ومع ذلك ،فإذا كان هذا التمثال هو الجواب
المؤسسي على نموذج االستعمار االستيطاني في إسرائيل ،وهو محاولة منها لتحريف هذا النموذج
من خالل إعادة تعريف المجتمع اليهودي اإلسرائيلي بأنه مجتمع أصالني ،فإن قدرته على فرض هذه
تناقضا بي ًنا.
الصورة من خالل مؤسسات الدولة االستيطانية يمثل
ً
لكن إحدى العقد المستعصية في إعادة التخيل عبر الثقافي للممارسات التذكارية ،التي سعت للقضاء
على وجود الفلسطينيين في فلسطين – على الرغم من خفوت ذكرى حملة فلسطين عقو ًدا عديدة في
عمليات تخليد الذكرى الوطنية األسترالية – هي أن النصب التذكاري للحرب األسترالية في كانبيرا قد
صمم حول قطعة أثرية فلسطينية ،إذ يشتمل على فسيفساء تعود إلى القرن السادس عشر ،كانت ذات
يوم أرضية كنيسة بيزنطية في فلسطين .اكتشف األنزاك هذه القطعة من الفسيفساء في أيار /مايو 1917
حينما قاموا بحفر الخنادق على تل مرتفع يمكنهم من اإلشراف على كل من غزة وبئر السبع ،وقد
عمدوا إلى االستيالء على القطعة ونقلها من فلسطين كاملة إلى أستراليا ،حيث تم تثبيتها في قاعة فالور
التذكارية عام  .((11(1941أما حال ًيا ،فقد نقلت إلى كوة خلف قسم تم تثبيته أثناء إعادة تطوير النصب
التذكاري عام  .2010تشبه الفسيفساء الموجودة في القاعة التذكارية ،التي صممها نابير وولر Napier
 Wallerبعد الحرب العالمية الثانية ،فسيفساء "شالل"  Shellal mosaicالموضوعة في الطابق السفلي،
ومع أن الموقع اإللكتروني للقاعة التذكارية يعزو استلهام وولر في عمله لوحات الفسيفساء البيزنطية
في رافينا بإيطاليا ،فإن هذه النسبة تسعى على األرجح إلى محاولة التستر على النهب االستعماري
لآلثار ،والحيلولة دون الوقوع في حرج المسائل المتعلقة بإعادتها إلى مواطنها األصلية( .((11لكن،
متخيل
كما يذكر توم نيكلسون في كتابه الفني التمثال المقارن ( ،)2017–2014فإن خيار اإلعادة ليس
ً
البتة بالنسبة إلى تلك القطعة من الفسيفساء(.((11
رئيسا إلنشاء إسرائيل في عام  ،1948ولها سجل حافل في التواطؤ لمحو أثر
لقد كانت أستراليا
ً
داعما ً
(((11
فلسطين والفلسطينيين في العقود السبعة الماضية في الداخل والخارج  .التقطت هذه المفارقة في
(111) Aderet.
(112) "Shellal Mosaic," Australian War Memorial, accessed on 9/1/2022, at: https://bit.ly/3pHGBHp
(113) "Hall of Memory: The Mosaics," Australian War Memorial, accessed on 9/1/2022, at: https://bit.ly/32wjV48
(114) Tom Nicholson, "Comparative Monument (Shellal) 2014–2017," The Art Gallery of New South Wales, accessed
on 9/1/2022, at: https://bit.ly/3Hp936D
(115) Peter Manning, Representing Palestine: Media and Journalism in Australia since World War 1 (London:
I.B. Tauris, 2018), pp. 64–72.
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كتاب نيكلسون الفني التمثال المقارن (فلسطين) ( ،)2012الذي يلفت االنتباه إلى طمس كلمة فلسطين
على الهياكل التذكارية المنتشرة في كل مكان في أستراليا( .((11عالوة على ذلك ،وضمن منظور أوسع
للكيفية التي محا بها االستعمار األسترالي تاريخ الخدمة العسكرية للسكان األصالنيين ،يوثق هذا
العمل األخير خدمة الفلسطينيين بوصفهم رعايا استعماريين بريطانيين في الحرب العالمية الثانية
خالل فترة االنتداب( ،((11وهو ما يوازي العمل على استعادة تاريخ الجنود من السكان األصالنيين في
التاريخ العسكري األسترالي .إن أواصر التعاون والصداقة التي تمدها أستراليا إلى إسرائيل من أجل
إحياء ممارسة تذكارية حول حملة فلسطين لتلقي الضوء على الصياغة االنتقائية للسرديات الوطنية
من قبل كلتا الدولتين ،ويوضح سبب بقاء مسألة فلسطين السياسية مغيبة على نحو كبير في عمليات
مؤخرا للحملة الفلسطينية ،التي يدل اسمها في حد ذاته على فلسطين،
االستعادة التاريخية التي جرت
ً
في الثقافة التذكارية األسترالية.
وعلى الرغم من أهمية استعادة روايات الجنود من السكان األصالنيين في التاريخ العسكري
ووظفت لخدمة
األسترالي ،في حالة تمثال الساكن األصالني وحصانه ،فقد اس ُتلبت هذه الذكرى ُ
هائل من
قدرا
ً
االدعاء اليهودي اإلسرائيلي باألصالنية .صحيح أن في عاتق أستراليا الحديثة ً
المسؤولية عن التدمير الممنهج الذي جلبته على شعوب السكان األصالنيين العديدة ،فإن تسليط
إسرائيل الضوء على تلك المسؤولية ينطوي على تناقض بين ،وعلى الرغم من صحة وصف التمثال
جديدا على حقيقة استبعاد أستراليا المشين للجنود من السكان األصالنيين ،فإن
بأنه يسلط ضو ًءا
ً
هذه النقطة تُبرز من قبل الدولة التي التقى تاريخ عالقاتها بالفلسطينيين مع تاريخ أستراليا البيضاء في
الفظائع االستعمارية التي ارتكبتها ،وبما أن إسرائيل تدعي مناصرة السكان األصالنيين األستراليين
وتاريخهم على أرض دولة إسرائيل المعاصرة ،فإن ما يلزم القيام به هو دحض هذا التأكيد على
هذه الرابطة المدعاة ودحضها ،ورفض حجب السردية الفلسطينية أو وضع الفلسطينيين بوصفهم
سكانًا أصالنيين .ويقتضي هذا ليقتضي فكرة أن المواطنين اإلسرائيليين اليهود ،بغالبيتهم الساحقة،
يمتلكون أي حق أخالقي يمكن المحاجة بشأنه فيما يتعلق باألراضي المسروقة التي تشكل إسرائيل
أو جغرافية فلسطين التاريخية.

شكر وامتنان
أقدم شكري إلى تمار بليكشتاين وإريك هوارد على عقد حلقة نقاش في الجمعية األنثروبولوجية
األميركية في دنفر عام  ،2015حيث قدمت نسخة أولية من هذا البحث بدأ فيها التعاون الثري العابر
للحدود ،وإلى غاري فولي وسوزانا هنتي ألنهما أتاحا لي الفرصة لتقديم نسخة أخرى في مؤتمر
(116) Micaela Sahhar, "Tom Nicholson’s Comparative Monument (Ma’man Allah): Towards a Methodology of
Magnification," in: Charles Green & Jon Cattapan (eds.), Afterstorm: Turbulence, Conflict and the Garden of Remediation
(Melbourne: Art + Australia Publishing, 2021), p. 211.
(117) Mustafa Abbasi, "Palestinians Fighting against Nazis: The Story of Palestinian Volunteers in the Second World
War," War in History, vol. 26, no. 2 (2019), pp. 227–249.
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 وإلى جي كهوالني كاوانوي وشانون وودكوك،2019 التضامن بين السود والفلسطينيين في ملبورن عام
 وإلى جاستن تاي لتقديم مالحظات حول،إلجراء العديد من المناقشات الغنية حول هذا الموضوع
.مسودة هذه الورقة البحثية
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كيف نقرأ المجزرة في فلسطين؟
التاريخ األصالني بوصفه منهجية للتحرير
How to Read a Massacre in Palestine?
Indigenous History as a Methodology of Liberation
ً
تساؤل عن المنهجية التاريخية التي تتخيل طريقة أخرى
 نؤطر هذه الدراسة بوصفها:ملخص
 فمن خالل التحقيق في مجزرتَي الطنطورة وكفر.للوجود عبر التعايش مع حكايات الماضي
 تسعى الدراسة لطرح نوع مختلف من قراءة الماضي في ضوء األصوات،قاسم في فلسطين
فهم مستوحى من
 ومن خالل.الفلسطينية والعالئقية مع المصادر التاريخية
ٍ المحاجة في
ّ
، تستند الدراسة إلى صوتَي امرأتين،التاريخ األصالني بوصفه ممارسة لتفكيك االستعمار
 وعملهما من أجل ترسيم خريطة جديدة لسرد الماضي من،هما رضوى عاشور وسامية حلبي
ِّ خالل العنف المستمر للحاضر؛ فعملهما
يشكل األساس لسجال السؤال األساسي المطروح
ِّ  الذي،تخيل التاريخ األصالني
يشكل فيه عنف االستعمار االستيطاني جز ًءا من
ّ  هل يمكن:هنا
ّ
يتخطى مطالبة الضحية اليائسة باعتراف المستوطنين بإنسانية شعب؟
 أن،أجزاء كثيرة
. سرد حكائي، النكبة، تاريخ أصالني، استيطان، مجزرة:كلمات مفتاحية

Abstract: This article is framed as a question about historical methodology that
imagines another way of living with the stories of the past. By investigating two
massacres in Palestine (Tantura and Kufr Qasim), the article works to present an
alternate reading of the past, both in terms of Palestinian voices and relationality
with historical sources. By arguing from an understanding informed by Indigenous
history as a decolonial praxis, this article relies on the voices and work of two
women, Radwa Ashour and Samia Halaby, to map anew the stories of the past
through the ongoing violence of the present. Their work forms the basis for an
engagement of the primary question involved: Can imagining Indigenous history,
of which settler colonial violence is one part of many, be more than the victim's
desperate claim for settler recognition of a people's humanity?
Keywords: Massacre, Settler, Indigenous History, Nakba, Story–telling.
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								"طالما لدينا ِش ْعر،
فلن يميتنا التاريخ".
(((
								– مينا ألكزاندر

مقدمة
في أيلول /سبتمبر  ،2018وجدت "اكتشافات جديدة" عن مجزرة في حق الفلسطينيين وقعت
في عام  1982طريقها إلى وسائل اإلعالم العالمية الرئيسة .على الرغم من وقوع مجزرة صبرا
وشاتيال قبل ما يزيد على ثالثة عقود ونصف العقد ،ومن األدبيات المتعلقة بتلك األحداث التي جرى
"جديدا" في عام  2018هو
إصدارها منذئذ ،فإنه ال يزال ثمة "جديد" في هذه االكتشافات .فما كان
ً
ث أنزيسكا المستمدة من الوثائق التي اكتشفها من خالل تقرير
يدي ِس ْ
االكتشافات األرشيفية على َ
(((
لجنة كاهان  Kahanاإلسرائيلية  .وفقً ا لتقرير أنزيسكا ،تكشف الوثائق السرية المتوافرة حديثًا من
تقرير اللجنة ما يعرفه معظم الناس بالفعل :أنّ العالقة تكتيكية بين القوات الصهيونية والكتائب،
وأن مجزرة بيروت جاءت نتيجة لهذا التواطؤ .ما الذي يجعل مادة أرشيفية من هذا الطراز تؤدي إلى
اكتشاف "تاريخي" من هذا النوع؟ فخالفًا لتلك المجازر التي وقعت قبلهما ،فقد جرى بالفعل تغطية
جيدا (في وقت ارتكابهما الفعلي) ،وعرضهما على نطاق واسع
مجزرتَي صبرا وشاتيال ،وتوثيقهما ً
وقت حدوثهما ومع مرور الزمن((( .وعالو ًة على ذلك ،وبالنظر إلى سياق أوائل الثمانينيات ،يمكن
تأكيدا تاريخ ًيا لكل ما سبقها من مجازر اقترفتها اآللة العسكرية
المحاجة بأن مجازر بيروت جاءت
ً
ّ
الصهيونية؛ وقد جرى التعامل معها على هذا النحو في األدبيات ذات العالقة كلها .إذًا ،لماذا جرى
التعامل مع هذا األمر على أنه "اكتشاف"؟
ال تتطرق هذه الدراسة إلى صبرا وشاتيال بصورة مباشرة ،إال أنها تدور حول آلية تفكيرنا في عنف
الماضي (والحاضر المستمر) الذي ال يمكن تعليله في فلسطين ،وحول تخ ّيلنا للمنهجية التاريخية
بوصفها أداة محتملة لمواجهة التناقض بين ما ال يمكن تفسيره /ما ال يمكن وصفه وبين السرد
ل أن
الحكائي((( .لقد جرى القيام بقدر كبير من العمل على مطالعة األرشيف بوصفه
مصدرا تاريخ ًيا ،إ ّ
ً
(1) Meena Alexander, "What Use Is Poetry?" World Literature Today (September 2013), accessed on 9/1/2022, at:
https://bit.ly/34le3Lv
(2) Seth Anziska, "Sabra and Shatila: New Revelations," New York Review of Books, 17/9/2018, accessed on 9/1/2022,
at: https://bit.ly/34awItc

((( يـنـظــر على نحو خــاص :بـيــان نويهض الـحــوت ،صـبــرا وشــاتـيــا :أيـلــول ( 1982ب ـيــروت :مؤسسة الــدراســات الفلسطينية،
)2004؛ زكــريــا الشيخ" ،صـبــرا وشاتيال عام  :1982مقاومة مـجــزرة" ،مجلة الــدراســات الفلسطينية ،مــج  ،14الـعــدد ( 1خريف
 ،)1984ص 90–57؛ جان جينيه" ،أربع ساعات في شاتيال" ،مجلة الدراسات الفلسطينية ،مج  ،12العدد  ،)1983( 3ص .22–3
((( ت ـف ـ ِّـرق هــذه الــدراســة بـيــن مـفـهــومــي "ال ــرواي ــة" و"ال ـســرد الـحـكــائــي" .فـبـيـنـمــا تـسـتـخــدم مـفـهــوم "ال ــرواي ــة" لـتــوصـيــف الـســرد
التاريخي الحداثي والرسمي المرتبط بعلم التاريخ والمستمد من اإلرث االستعماري ،تستخدم مفهوم "السرد الحكائي"
لتوصيف منهجية السرد التاريخي األصالني المستند إلى حكايات أهل البالد .ويتبع ذلك أن تعبير "حكواتية" ،ال يشير
إلى مهنة فناني الترفيه (الحكواتيين) ،بل يشير بأكثر من ذلك إلى ممارسة الحكي بوصفه ً
ومنهجيا لتوصيف
فعل قصد ًيا
ً
ً
ومستقبل.
وحاضرا،
ماضيا،
الزمن األصالني
ً
ً
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وعوضا عن ذلك ،تطرح نو ًعا مختلفً ا من التساؤل ،ولكن
هذه الدراسة لم تُكتب في ضوء األرشيف.
ً
بمنأى عن الدولة وخارج نطاق التساؤل عن قدرة جهاز الدولة على تأطير علم التاريخ وإنتاج المعرفة
بدل من ذلك ،تحاول أن تثير التفكير في حكايات َم ْن يقعون خارج مجال سلطة األرشيف.
(وحظرها)ً .
فما الذي يحدث عندما ننأى بأنفسنا عن ،ونوجد خارج ،سلطة األرشيف وطريقة علم التاريخ التي
ّ
مصاف المعرفة البديلة؟ وما نوع تصوير الماضي الذي يمكننا االنتقال
ترفع من شأن األرشيف إلى
ونظرا
إليه عندما نبتعد عن عملية البحث عن توثيق العنف من خالل أرشيف مرتكبي ذلك العنف؟
ً
إلى ما يوصف به من خالل "علم التاريخ" وباستخدام توثيق الحوليات ،يؤدي هذا النوع من األساليب
التاريخية التقليدية مهمة محو االستعمار االستيطاني للشعب األصالني .إذا كان هذا هو "علم التاريخ"،
فهل يمكن التاريخ ،أو ما تمثّله الذاكرة وسرد تاريخ شعب ما ،أن يتخطّى توثيق الهزيمة والدمار؟ وهل
ينبغي له أن يكون كذلك؟ وهل يمكن تخ ّيل التاريخ األصالني ،الذي ُيشكِّل فيه عنف االستعمار
االستيطاني جز ًءا من أجزاء كثيرة ،أن يتخطّى مطالبة الضحية اليائسة باعتراف المستوطنين بإنسانية
شعب ما؟ فالمسألة المحورية التي تسعى هذه الدراسة لتناولها تكمن في إمكانية (إعادة) تخ ّيل التاريخ
الفلسطيني بوصفه جز ًءا من مشروع أنطولوجي لتفكيك استعمارية المعرفة .وكيف يمكن األصوات
أل تكون مغلوبة ومهزومة وملغاة من جانب السرد االستعماري االستيطاني الصهيوني وأطره،
األصالنية ّ
ما ظهر منها وما بطن؟
وللوقوف على هذه األسئلة ،أتناول مجزرتَي الطنطورة ( )1948وكفر قاسم ( ،)1956بوصفهما مشهدي
ُعدان جز ًءا من "الماضي" الفلسطيني و"التاريخ" الصهيوني
هذا التحليل .فقد شكّلت المجزرتان اللتان ت ّ
معا ،جز ًءا من العنف البنيوي لالستعمار االستيطاني .ففي كل موقع ،تغطي هذه الدراسة
في آن ً
األدبيات التاريخية الرئيسة لفهم كيف باتت السرديات االستيطانية الخطاب السائد ،ولمعرفة كيف
يفسح رفض علم التاريخ هذا المجال أمام إمكانية تاريخ فلسطين األصالني وحكيه .بمعنى أن هذا جزء
من حكاية أكبر عن كيفية قراءة علم التاريخ االستيطاني وتفكيكه ،من منظور ومنهجية أصالن َي ْين .إن
جيدا ،ونُوقشت على نطاق واسع في األدبيات
األحداث الفعلية لمجزرتي الطنطورة وكفر قاسم معروفة ً
التاريخية .لقد هاجم "حرس الحدود" اإلسرائيليون وقتلوا فلسطينيين طوال مساء  29تشرين األول/
تماما مثلما هاجمت القوات الصهيونية قبل ذلك بنحو عقد من
أكتوبر  1956في مجزرة في كفر قاسمً ،
الزمن فلسطينيين وقتلتهم في مجزرة طوال مساء  22أيار /مايو  1948في قرية الطنطورة الساحلية .مع
محل سجال
أيضا ّ
ذلك ،تبقى "تسمية" األحداث على أنها مجازر وفهمها على أنها حكايات فلسطينية ً
في أحسن األحوال ،وموضع تجاهل في أسوئها.
بهدف التشكيك في جدوى حقل علم التاريخ التقليدي ،تتناول هذه الدراسة رواية الراحلة رضوى
المؤرخين أن
عاشور بعنوان الطنطورية ومعرِض /كتاب رسم مجزرة كفر قاسم لسامية حلبي .يمكن
ّ
كثيرا من العالم الخيالي لإلبداع الفني؛ ألنّ الحدود المقيدة لمجال علم التاريخ تبدو غال ًبا
ينهلوا ً
عاجزة عن سرد حكاية التحدي األصالني في مواجهة االضطهاد االستيطاني .على الرغم من أنّ هاتين
عاما
المجزرتين ليستا سوى مثالين على عنف االستعمار االستيطاني اإلسرائيلي على مدى السبعين ً
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الماضية ،فمن خالل قراءة األدبيات التاريخية لهاتين المجزرتين والنقاشات التي أحاطت بهما تتضح
هيمنة السرديات االستيطانية والتأطير االستيطاني الالحق .ففي حالة فلسطين ،لم تنته الحرب فحسب،
بل إنها حرب إبادة وتدمير أصالني مستمر ،ال تستهدف األرض والشعب فقط ،بل تستهدف الحكايات
أيضا .تسعى هذه الدراسة لفهم كيف أن مساعي عاشور وحلبي لتخيل الحكايات الفلسطينية من خالل
ً
عمليات التفهيم األدبية والفنية كانت بمنزلة رفض صارخ لألطر االستيطانية المهيمنة على األدبيات
مثقل بعنف االستعمار االستيطاني ،غير أنه ليس
التاريخية وسطوتها .تروي أعمالهما حك ًيا أصالن ًيا
ً
يقدم في كلتا الحالتين سر ًدا
محصورا فيه دون سواه((( .من الواضح أن هذا العمل األدبي والفني ّ
ً
تاريخ ًيا ،ال يمكن نقله أو استيعابه فيما يجيزه حقل علم التاريخ.

ً
أوال :التاريخ بوصفه إعادة بناء:
كيفية اكتشاف "مجزرة" والتغطية عليها
تقع قرية الطنطورة جنوب مدينة حيفا على ساحل البحر األبيض المتوسط .هاجمت القوات العسكرية
اإلسرائيلية للدولة المعلنة حديثًا الطنطورة ،واحتلتها في أواخر أيار /مايو  .1948فطوال الليلة الفاصلة بين
متعمد،
 22و 23أيار /مايو ،أخلت هذه القوات القرية من سكانها الفلسطينيين جميعهم عنو ًة وعلى نحو َّ
عاما ،باتت هذه التفاصيل معروفة على نطاق واسع.
وقتلت أكثر من  200شخص .وبعد ما يزيد على سبعين ً
ولكن كيف تؤطَّر هذه التفاصيل في السرديات التاريخية السائدة؟ فسردية هذا التهجير وهذه المجزرة هي
تجسد فيها
موضع سجال سياسي وتاريخي "متنازع عليه" حتى يومنا هذا((( .يتناول هذا الجزء اآللية التي ِّ
هذه القرية ،بوصفها واحدة من بين العديد من القرى ،إخفاق علم التاريخ بالنسبة إلى الفلسطينيين.
بعد قرابة جيل على قيام دولة إسرائيل ،ثار جدل في عام  2001–2000في وسائل اإلعالم اإلسرائيلية
وجه هذا الحدث ضربة في الصميم إلى منظور الدولة االستيطانية
حول مجزرة الطنطورة .ففي حين ّ
كتبت عــن هــذا األمــر فــي مواضع
ـدرا كـبـيـ ًـرا مــن االهـتـمــام وهــي مـعـ ّقــدة .لقد
ُ
((( تـتـطـلــب مسألة "األصــانــي واألصــالــة" فــي فلسطين قـ ً
ً
ميثولوجيا في كيفية إقحامنا الماضي والحاضر في
تدخل
أخرى .لكن ألغراض هذه الدراسة ،أستخدم مصطلح "أصالني" بوصفه
ً
السياق الفلسطيني .هــذه هــي سياسة الـمــواقــف واآللـيــة التي يـشــارك بها إنـتــاج المعرفة ،وليست ،مــن غير ريــب ،سياسة الهوية داخــل
سجن االستعمار والحداثة األوروبية .أسعى لتغطية هذا السجال الواسع في كتابي المقبل:

Rana Barakat, Lifta and Resisting the Museumification of Palestine: Indigenous History of the Nakba (Chapel Hill:
University of North Carolina Press, [forthcoming]).

((( لالطالع على األدبيات المتعلقة بالحرب خالل المدة  ،1949–1947ينظر:

Walid Khalidi (ed.), All the Remains: The Palestinian Villages Occupied and Depopulated by Israel in 1948 (Washington,
D.C.: Institute of Palestine Studies, 1992); Nur Masalah, The Expulsion of Palestinians: The Concept of " Transfer" in
Zionist Political Thought, 1882–1948 (Washington, D.C.: Institute of Palestine Studies, 1992).

كثيرا من األدبيات المتعلقة بسجال الطنطورة .لكن تجدر اإلشارة في هذا المقام إلى أن بيني موريس ،المدافع
سيتناول الجزء الالحق ً
الشرس عما وصفه بضرورة استخدام العنف في طرد الفلسطينيين عام  ،1948أدرج بعض التفاصيل عن قيام لواء إسكندروني (وهو
وحدة من الجيش الصهيوني ُيطلق عليها الهاغاناه) بإخالء القرية ليلة  23–22أيار /مايو .ينظر:

Benny Morris, The Birth of the Palestinian Refugee Problem, 1947–1949 (Cambridge: Cambridge University Press,
1987), pp. 119–121.
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والسرديات االستيطانية مرة أخرى ،فهذه الواقعة مفيدة من حيث كيفية اختالط المادة والمنهجية في
صنع علم التاريخ .أي إن تفاصيل هذا الجدل المفترض تُب ِّين مدى عدم فاعلية علم التاريخ في السياق
الفلسطيني .وقد أوضحت سامرة إسمير في تأملها "القضية القانونية" لمجزرة الطنطورة ،بقولها" :تكمن
إحدى الصعوبات في مناقشة العنف في حق الفلسطينيين خالل حرب عام  1948في أن 'فلسطين'،
ونظرا إلى أن عام  1948مؤشِّ ر ّ
يدل على "نهاية"
معا"(((.
بوصفها موقع العنف ،باقية وإلى زوال في آن ً
ً
شيء ما" ،تلك اللحظة التي ُد ِّمرت فيها فلسطين" ،وبداية شيء ما ،دولة إسرائيل الجديدة ،يترتب على
تدون والدة الدولة تسعى إلخفاء موت فلسطين"((( .نجمت تأمالت إسمير الثاقبة،
ذلك أن "الوثائق التي ّ
عاما على مجزرة الطنطورة ،جزئ ًيا من ردود األفعال التي ولّدتها أطروحة
بعد ما يزيد على خمسين ً
ماجستير لطالب دراسات عليا إسرائيلي من جامعة حيفا ،يبحث في تاريخ خمس قرى فلسطينية،
أعد طالب أطروحة مبنية على بحث
بما فيها الطنطورة .كانت عاصفة الجدل التي أعقبت ذلك بسيطةّ :
(من أرشيفات إسرائيلية مختلفة) وشهادات شفوية ،من الناجين الفلسطينيين من مجزرة الطنطورة
وعناصر لواء "إسكندروني" ،الوحدة العسكرية التي استولت على القرية في أيار /مايو ّ .1948أما
كبيرا في الصحافة اإلسرائيلية عام 2000؛ وألن القضية بدت تتحدى
نتائج األطروحة ،فالقت
ً
اهتماما ً
الخيال القومي الصهيوني ،جاء الرد على شكل دعوى قضائية رفعتها رابطة المحاربين القدامى في
لواء "إسكندروني" ضد الطالب بتهمة التشهير .بمنتهى الصراحة ،دخلت مجزرة الطنطورة الخطاب
العام واألكاديمي اإلسرائيلي ،ليس بوصفها قصة خاصة بها ،بل باعتبارها قضية تشهير داخل المحاكم
تعقيدا بكثير ،بيد أنها اخ ُتزلت في
اإلسرائيلية .بطبيعة الحال ،فإن عملية سرد مجزرة الطنطورة أشد
ً
قدم "أدلة" مقنعة أكثر لألحداث التي وقعت عام  .1948ومع ذلك ،كشف هذا
حرب كالمية حول من ّ
الجدل عن قدر كبير ،ليس فيما يتعلق بالعناصر الواضحة لعجز المجتمع اإلسرائيلي الب ِّين عن التعامل
مع التناقضات في قصة أصله الميثولوجي المتعلقة بحرب عام  1948فحسب ،بل ،وربما األهم من
تعرض القصة للتشويه ،إذا ُوضعت في عهدة المحاكم الصهيونية و ُك ِّبلت بـ "األدلة
ذلك ،كشفت إمكانية ّ
أيضا.
القانونية" ً
أسوة بما فعله إيالن بابيه في العديد من تأمالته في هذه الواقعة ،يمكن أن يجد المؤرخون بسهولة
عده انتقا ًدا .يكمن ّأولها ،وربما أوضحها ،في أهمية االهتمام بالتاريخ الشفوي
ضوابط ما يمكن ّ
بديل من األدلة
عد التاريخ الشفوي ً
بوصفه طريقة بديلة من البحث في األرشيف .ففي نظر بابيه" :ال ُي ّ
تزودنا بـ 'الحقائق األساسية' وسد
المكتوبة ،غير أنه مهم في التحقّ ق من صحة األدلة الوثائقية التي ّ
خصوصا .ومن ثم ،إن ما هو موجود في األرشيف اإلسرائيلي الرسمي []...
الثغرات الموجودة فيها
ً
إشارة مقتضبة إلى عملية احتالل قرية – أو 'تطهيرها' ،إذا ما استخدمنا المصطلح الفعلي للنصوص
ٍ
العتداء وتهجيرٍ وفي بعض الحاالت مجزرة.
اليهودية – يصبح في التاريخ الفلسطيني سر ًدا تفصيل ًيا
في الواقع ،في حالة الطنطورة ،ربما لم تكن المجزرة لترى النور على اإلطالق لوال الشهادة الشفوية
(7) Samera Esmeir, "1948: Law, History, Memory," Social Text, vol. 75, no. 21 (Summer 2003), p. 25.
(8) Ibid.
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من الجانب الفلسطيني – التي أيدتها الشهادة اليهودية الحقً ا – ألن األدلة المتفرقة المتوافرة حال ًيا في
يتعدى مجرد تلميح إلى ما حدث .في هذه الحالة ،إن
جدا […] إلى ما ّ
المحفوظات اإلسرائيلية مش ّتتة ً
(((
الوثائق هي التي تستوفي التاريخ الشفوي ،وليس العكس" .
المؤرخين،
على الرغم من أن التاريخ الشفوي بات أداة منهجية مستخدمة على نطاق واسع في جعبة
ّ
أساسا على كيفية بناء الذاكرة وتغييرها بمرور الزمن.
فإنّ التعامل معه ال يزال يشوبه ارتياب ،مع التركيز
ً
ولكن ما ال يقال في كثير من األحيان هو َم ْن ذاكرته مم ّيزة .يؤكد بابيه ،الذي أشرف في أثناء الجدل
على أطروحة الطالب بوصفه أحد أقوى حلفائه في حرم جامعتهم ،على أهمية أن المقابالت التي
قائل" :تمكن كاتس )(Katz
أجراها الطالب مع الفلسطينيين "مشفوعة بشهادة يهودية" .كما أوضحً ،
[الطالب المعني] من التغلب على الشكوك ،وفي الواقع ،على نزع الشرعية التي تط ّبق في إسرائيل
عموما ،في واقع األمر) ألنه لم يفلح
على التاريخ الفلسطيني الشفوي عاد ًة (وعلى التاريخ الفلسطيني
ً
في الحصول على شهادات عن المجزرة من شهود فلسطينيين فحسب ،بل من جنود يهود شاركوا في
أيضا"( .((1فالدليل ،بهذا المعنى ،هو جوهر كيف ّية ارتباط الممارسات القانونية بالوضعية
األحداث ً
حد وصف إسمير .وهذا يقودها إلى التساؤل اآلتي" :ما مدى شرعية ذكريات الناجين
التاريخية ،على ّ
الفلسطينيين في حقلَي القانون والتاريخ"؟( ((1حتى لو اس ُتخدمت الذاكرة ضمن األدوات المتوافرة
تماما مرة
في جعبة
ّ
المؤرخ ،فإن الحاجة تُفضي إلى دعم الذاكرة بأدلة أرشيفية إلسكات الفلسطينيين ً
أخرى.
على الرغم من أن النظر في قضية تشهير في حق أطروحة ماجستير الستيعاب التفاهمات الحقلية حول
فهم "األدلة" و"الوقائع" قد يبدو بعيد المنال ،فإنه يكشف عن آلية وضع األدلة التاريخية موضع التساؤل
عند إثبات "الوقائع" .وعلى الرغم من عدم استخدام كلمة "مجزرة" في األطروحة ،فإنّ استراتيجية
المدعي على أطروحة الطالب قامت جزئ ًيا على "إثبات عدم وجود دليل مقبول أو موثوق
محامي ّ
يبرهن على وقوع المجزرة [[ ]...ولدى قيامه بذلك] تم التشكيك في مقبولية األدلة التي ساقها الناجون
وصدقيتها"( .((1لقد مثّلت بيئة قاعة المحكمة في هذه القضية ما فعله حقل التاريخ مع مرور الزمن :أي
"دليل موثوقًا به" مطلو ًبا إلثبات الوقائع .في هذا الوسط،
عد
ً
غربلة المصادر من أجل العثور على ما ُي ّ
دائما ،وسيظل التاريخ الشفوي ثانو ًيا بالنسبة إلى المصادر
ستكون ذكريات المضط َهدين موضع شك ً
األرشيفية.
ومع أن هذه الدراسة تهدف إلى مناقشة آلية دخول "مجزرة" بمصطلحاتها الخاصة دائرة االهتمام في
التاريخ الفلسطيني ،فمن الواضح أن اإليحاءات غير المباشرة لكلمة "مجزرة" (مثل كلمة "نكبة")
(9) Ilan Pappe, "The Tantura Case in Israel: The Katz Research and Trial," Journal of Palestine Studies, vol. 30, no. 3
(Spring 2001), p. 20.
(10) Ibid., p. 21.
(11) Esmeir, p. 29.
(12) Ibid., p. 30.
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المتعصبون ،مثل بيني موريس ،بدلوهم في
المؤرخون الصهاينة
أيضا( .((1وقد أدلى
تخضع للرقابة ً
ّ
ّ
مسألة الدعوى القضائية أمام المحكمة ،بقولهم" :تعلِّمنا قضية كاتس – الطنطورة أنه ال يمكن المرء
المشوشة ،والمصالح
إعادة بناء األحداث بنا ًء على شهادة شهود مضى عليها عقود من الزمن .فالذاكرة
ّ
السياسية ،وعيوب في البث أو الترجمة – تنتقص من الصدقية كلّهاّ .أما في ٍ
حالة مثل الطنطورة ،التي
جرى التعبير عنها على خلفية الصراع الفلسطيني – اإلسرائيلي والمطالب الفلسطينية بـ 'العودة' ،فإن
العرب 'سيتذكرون' الوحشية اإلسرائيلية ،في حين سيتذكر اإلسرائيليون براءتهم"(.((1
يخدم هذا التشويش الواضح على الذاكرة وظيفة اإلسكات واإلنكار .عالوة على ذلك ،ظهر مفهوم
"إعادة البناء" في األدبيات المرتبطة بأطروحة ماجستير الطالب والتساؤالت الالحقة المتعلقة بعلم
التاريخ كلّها .فليس من قبيل المصادفة أن يتمسك مدافع مستميت عن األيديولوجيا الصهيونية ،مثل
بيني موريس ،بهذا النوع من معادلة الصدقيةّ .أما إيالن بابيه،
موقعا مختلفً ا من
المؤرخ الذي يحتل ً
ّ
سؤال مشاب ًها يتعلق بعلم التاريخ والطنطورة ،وإن
الطيف السياسي اإلسرائيلي عن موريس ،فطرح
ً
ُعد الكتابة
صراع
الحاضر
يطوق
وض َع مساره السياسي الشخصي في االعتبارً ،
َ
ٌ
مستمر ،ت ّ
قائل" :عندما ِّ
ٌ
َ
دائما بتقدير أو طموح َم ْن يكتبون
عن الماضي عن طريق كتابة التاريخ مهمة صعبة للغاية ،فال يحظى ً
بمن
من الناحية النظرية والفلسفية عن مسألة إعادة بناء التاريخ"( .((1فاألمر ال يتعلق بكيفية الكتابة ،بل َ
يكتب؟ ولماذا يكتب؟ وعلى الرغم من اختالف األسئلة التي يطرحها موريس وبابيه ،فهي تُمثِّل في
ٍ
سجال حول التاريخ الصهيوني وكيف أثَّر في الفلسطينيين .على
األساس مواقف إسرائيلية ،وجز ًءا من
قدما في تبيان اآللية التي يمكن المؤرخ بموجبها أن يشرع في
الرغم من أن بابيه يطرح
ً
مسارا للمضي ً
نموذجا
إعادة بناء األحداث التي وقعت في الطنطورة بين  22و 23أيار /مايو  ،1948فإنه يقترح هذا األمر
ً
حد تعبيره .ويتجاهل إعالن
لحاالت أخرى؛ ألن كتابة تاريخ المجازر في فلسطين طال انتظارها ،على ّ
المؤرخين الفلسطينيين الذين أعادوا بناء المجازر بإتقان ،بمن فيهم نور مصالحة
"التأخر" هذا عد ًدا من
ّ
ّ
وصالح عبد الجواد( .((1في هذا المقام ،يكشف بابيه عن مستوى آخر من اإلسكات ،بما في ذلك تواطؤه
مكر ًسا لمجزرة
هو فيه .في الواقع ،نشرت مجلة الدراسات الفلسطينية ،الصادرة بالعربية ،عد ًدا
ً
خاصا ّ
تضمن هذا العدد شهادات ناجين
الطنطورة في صيف عام  ،2000تزام ًنا مع هذا السجال ّ
برمته( .((1وقد ّ
جمعت من مختلف مخيمات الالجئين في سورية ولبنان .ذكر إلياس شوفاني ،على نحو الفت ،في
ُ
( ((1ينظر:

"‘Nakba Law’ – Amendment No. 40 to the Budgets Foundations Law," Adalah (2011), accessed on 9/1/2022, at:
https://bit.ly/3mUuSTX
(14) Benny Morris, "The Tantura ‘Massacre’ Affair," The Jerusalem Report, 9/2/2004, accessed on 9/1/2022, at:
https://bit.ly/33jIzEM
(15) Ilan Pappe, "Historical Truth, Modern Historiography, and Ethical Obligations: The Challenge of the Tantura
Case," Holy Land Studies, vol. 3, no. 2 (2004), p. 172.

عينة منها ،ينظر األعمال التي أنجزها في النصف األخير
( ((1تطول قائمة الباحثين الفلسطينيين في هذا المنحى .وللحصول على ّ
من القرن العشرين :نور مصالحة ،وصالح عبد الجواد ،وروزماري صايغ ،وبيان نويهض الحوت ،ووليد الخالدي.
( ((1ينظر :مجلة الدراسات الفلسطينية ،مج  ،11العدد ( 43صيف .)2000
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ووصول إلى التاريخ
وتصدى له ،بد ًءا من التاريخ الرسمي
مقاله في العدد الخاص التأريخ اإلسرائيلي
ً
ّ
المؤرخين اإلسرائيليين الجدد كما يطلقون على أنفسهم .ال يقتصر األمر على
"الرسمي الجديد" لدى
ّ
أنفسهم ،كما هي حال
المؤرخين بشأن المجازر ،بل يفرد هؤالء
وجود عمل دؤوب بين
ّ
ّ
المؤرخون ُ
أيضا
شوفاني ،مساحةً في أعمالهم للرد على هذه السرديات؛ األمر الذي يسلّط الضوء على قضية أخرى ً
أل يكون ر ًدا على التأريخ اإلسرائيلي؟ وكيف؟ وبعبارة
مفادها :متى يمكن السرد التاريخي الفلسطيني ّ
أل يتم تأطيره بالسرد االستيطاني بوصفه سر ًدا مضا ًدا؟
أخرى ،كيف يمكن سر ًدا أصالن ًيا ّ
بموجب هذا الدليل شبه "اإلرشادي" للمؤرخين ،أثّر بابيه بالتعاون مع منظمة "زوخروت" Zochrot

اإلسرائيلية غير الحكومية ("ذاكرات") في مشروع الحق للتاريخ الشفوي ،وشارك فيه .فبرعاية إيال
رائعا
سيفان مشرفًا علم ًيا ،وبابيه مشرفًا
عد مشروع زوخروت "نحو أرشيف مشترك" ً
مساعداُ ،ي ّ
ً
عرضا ً
ويتحدى
للتاريخ اإلسرائيلي الذي يواجه عنف القوات الصهيونية في "حرب النكبة" (،)1949–1947
َّ
إنكار المجتمع اإلسرائيلي وجهله وازدواجيته بشأن هذا الموضوع( .((1وتجري أرشفة شهادات
أيضا .فهذا المشروع ،بوصفه
الجنود السابقين ونشرها بصورة جزئية على موقع زوخروت ويوتيوب ً
انعكاسا ألعمال زوخروت الشاملة ،هو ٍ
تصور النكبة
تحد واضح "من الداخل" يهدف إلى إعادة
ً
ّ
(((1
بالنسبة إلى الجمهور اإلسرائيلي  .والشهادات في هذا األرشيف كثيرة وتراوح في الوضوح بين
ٍ
خريطة لعنف الحرب ضد الفلسطينيين .ومع ذلك،
"سبب" العنف و"آليته" ،وتسعى حقً ا لرسم
تشوش فكرة األرشيف "المشترك" في هذا السرد (المستمدة من عنوان المشروع وتوصيفه) على
ِّ
قضية رئيسة :فمع مثل هذا النوع من المبالغة ،حيث يجب "اختبار" الحكايات األصالنية و"دمجها"
تعول
بهذه الطريقة ،كيف يمكننا فهم الحكايات األصالنية التي ال تستند إلى السرد االستيطاني /وال ِّ
عليه /وال تستجيب له؟

ثانيا :رضوى عاشور :الطنطورية والسرد الحكائي
ً
بوصفهما أداة تاريخية أصالنية
المروع الذي
تقدم لنا رضوى عاشور ،على نحو رائع ،مخلِّفةً وراءها عبء البراهين واألدلة والمصير
ّ
ِّ
يواجهه الشعب األصالني في زوبعة علم التاريخ كلها ،طريقة أخرى للوجود والتخ ّيل من خالل السرد
(18) "Eyal Sivan," accessed on 9/1/2022, at: https://bit.ly/3znNbG5

(((1

فمن بين العديد من القضايا التي تتجاوز قضية كاتس ،ثمة قضية مفيدة للمطالعة تتمثّل في عرض موتي ليرنر Motti

موقعا للعنف الصهيوني في
 Lernerالمسرحي المعنون بـ االعتراف الذي يشير على نحو عابر إلى أرض الطنطورة بوصفها ً
عام  .1948وحظيت المسرحية باهتمام نقدي ومعارضة في الواليات المتحدة األميركية ،على وجه الخصوص ،ينظر:

Brett Abelman, "Ari Roth on The Admission at Theater J – Even in Good wars, Bad things Happen," Dc Theatre Scene,
;20/3/2014, accessed on 9/1/2022, at: https://bit.ly/3mWwxbt

يراعي هذا النوع من العمل الموقف القائل بأنه ،لتناول الفلسطينيين عمو ًما وعنف التاريخ الصهيوني ،يجب ّأل تنفي "عدالة" القضية
أو الدولة اإلسرائيلية .إن االستمرار في طرح هذا النوع من عدالة الصهيونية ،حتى في إطار نقاش طفيف لعنف الدولة ،هو مجاز في
نص صريح عن هذا النوع من الصهيونية في أعمال آري شافيت ً
أيضا؛ ينظر:
األدبيات الصهيونية ،ويمكن متابعة ّ
Ari Shavit, My Promised Land: The Triumph and Tragedy of Israel (New York: Speigel & Grau, 2013).
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تؤكّد ،ربما في سياق فلسطين ،أن عاشور تطرح رؤية للتحرير قد ُينظر إليها على أنها مبالغ فيها ،بيد
أنها تبدو طريقة مناسبة ومفيدة لترك اإلسكات والشك في مبادئ علم التاريخ وراءنا( .((2وتروي عاشور
في روايتها الطنطورية قصة رق ّية ،وتحكي رق ّية بدورها قصة فلسطين( .((2كتبت عاشور الرواية ،المنشورة
عام  ،2010بعد أكثر من ستة عقود على مجزرة الطنطورة ،بصوت الشّ ابة رق ّية التي تعيش في القرية
وصول إلى
الساحلية .ويرى القارئ المشهد من خالل رق ّية ويتابعها وهي تتنقل من طفولتها في وطنها
ً
مراحل البلوغ من حياتها في المنفى الجئة في لبنان على نحو أساسي .فينحصر سرد الحياة والعنف
والبقاء على قيد الحياة من خالل تجارب هذه الشّ ابة .إن سطوة الحداثة االستعمارية االستيطانية التي
تفرض نفسها على التوثيق التاريخي غير موجودة في سرد عاشور التاريخي إطالقًا .على هذا النحو،
القاص .ففي كتابتها عن تجربتها ،بوصفها
المؤرخ من أداء دور
ومن خالل رق ّية ،تخلِّص عاشور
ّ
ّ
أؤرخ
روائية ،استعرضت عاشور على نحو واضح دور السرد القصصي والتاريخ ،بقولها" :أنا ال ّ
لتصور وجودي وإعادة بنائه إلى محاور ذات
ألسباب أيديولوجية بل ألنني ال أملك وسائل أخرى
ّ
تصورها
مغزى"( .((2على الرغم من أن هذا االقتباس سبق نشره لرواية الطنطورة ،فإنّ عاشور تحدثت عن ّ
لدورها بوصفها كاتبة حكايات ،قائلةً " :ألن نشاط الخيال الحر وممارسة القوة من أجل اإلبداع ورسم
والتبدالت وتغيير السرعات الزمنية والتالعب
الشخصيات وبناء المكان والزمان وإحداث التحوالت
ّ
مهدد  ..الكتابة هي استعادة إرادة بشرية
مهددة ،وتاريخ ِّ
بالكلمات والجمل هو إعادة احتالل لجغرافيا َّ
منف ّية"(.((2
مؤرخة معادية
مؤرخة إلى ٍّ
من الواضح أن عاشور ّ
حد ما ،ولكن يمكن اعتبارها ِّ
عدت نفسها بطريقة ما ِّ
للمؤرخين تقوم بالعمل الشاق لمحاربة اإلقصاء التاريخي .وبحسب تعبيرها الشخصي ،وصفت
ّ
ومهمشة ومس َك َتة
مقاومتها الثقافية بأنها "مسعى إلبراز مالمح التاريخ واتساقه ،واستحضار مناطق منس ّية
ّ
من الماضي والحاضر"( .((2وصفت عاشور عالقتها بالذاكرة في مقال آخر عن كتابة التاريخ من خالل
مفصل للحياة في الماضي من
الرواية؛ فكشفت أن روايتها ليست تعليقً ا للواقع ،بقدر ما هي وصف ّ
مثال ُيحتذى على هذا الموقف .من المؤكد أن
عد عملها عن الطنطورة ً
خالل الحاضر( .((2وبالمثلُ ،ي ّ
عاشور ليست وحيدة في التعامل مع مثل هذه التأمالت ،فلطالما كانت الرواية والشعر وسيلتين للسرد
( ((2تشمل أعمال رضوى عاشور األدبية العديد من الروايات التي تتناول السرديات التاريخية ،بما في ذلك رواي َتا سراج
وأطـيــاف (حيث تكتب عن المجزرة في ديــر ياسين في نيسان /أبريل  ،)1948وتتابع مسيرتها المهنية الخاصة ودخولها
الوسط اإلبداعي منذ انخراطها المبكر في األدب والسياسة األميركية األفريقية ،ينظر :رضوى عاشور ،في النقد التطبيقي:
صيادو الذاكرة (بيروت :المركز الثقافي العربي)2001 ،؛

Ira Dworkin, "Radwa Ashour, African American Criticism, and the Production of Modern Arabic Literature," Cambridge
Journal of Postcolonial Inquiry, vol. 5, no. 1 (January 2018), pp. 1–19.

(21) Radwa Ashour, "Eyewitness, Scribe and Storyteller: My Experience as a Novelist," The Massachusetts Review,
vol. 41, no. 1 (Spring 2000), p. 88.
(22) Ibid.
(23) Ibid.
(24) Ibid., p. 89.

( ((2عاشور ،في النقد التطبيقي ،ص .70–57
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الحكائي والتصويري في السياق الفلسطيني والعربي ،لكن أال تستحق اآللية التي تفعل بها عاشور هذا
األمر من خالل رق ّية االستكشاف؟

ً
رقية
ثالثا :خارج الزمن االستيطاني :بدايات ّ
لم تبدأ قصة رق ّية بنكبة عام 1948؛ ألن الرواية ليست خطِّية ،بل إنها مؤطَّرة بالطريقة التي تتذكرها رق ّية(.((2
عد االسترجاع واالستشراف في الزمن أمرين أساسيين لفهم اآللية التي يعمل بها السرد الحكائي عند
و ُي ّ
عد التحرر من خطِّية علم التاريخ ،بصورة جزئية ،بمنزلة ٍ
تحد للتوزع االستيطاني
عاشور؛ إذ يمكن ّ
وتدمير الزمن؛ ما يعني أن هذا النهج يطعن في فكرة "الزمن االستيطاني" .فهذه التقنية ليست جديدة
وصول إلى
على األدب ،بما في ذلك األدب الفلسطيني؛ فقد تالعب الروائيون بد ًءا من غسان كنفاني
ً
إلياس خوري بالزمن بطرائق ممتعة .فعاشور تختلق رق ّية لتكون حكواتية .وعلى هذا النحو ،ال ينبغي
للقارئ وال للمستمع التفكير في تقنية الرواية بقدر انبهار القارئ بالحكواتية وحكاياتها.
وبدل من
ً
الزمن ،تأتي عاشور بقارئها إلى الحكاية مكان ًيا ،فبد ًءا من ل َِعب رق ّية على الشاطئ ،يدخل القارئ إلى
الطنطورة عبر البحر ومخ ّيلة رق ّية .في بعض النواحي ،تمثِّل رومانسية الماء ومخ ّيلتها النابضة بالحياة
رومانسية ما سلبه جيش االستيطان من الفلسطينيين في سلبه لفلسطين .ومع بلوغ القارئ االحتالل
العسكري للطنطورة ،تصبح جغراف ّية مشهد رق ّية وحياتها واضحتين؛ إذ قامت عالقتها باألرض على
حياتها العادية إلى أن بات العادي غير عادي.
تتجلى قوة أسلوب عاشور األدبي كل ًّيا في سرد رق ّية الحكايات في ذلك اليوم من أيار /مايو ،حينما طردت
لما أيقظتها والدتها وأعطتها قائمة
القوات العسكرية الصهيونية عائلتها من منزلها عنوةً .بدأ اليومّ ،
بالمهمات التي يجب أن تؤ ّديها في المنزل .لم تفهم الشّ ابة رق ّية ،لكنها أ ّدت المهمات التي كلّفتها
كثيرا .وانثري
بها والدتها:
ِّ
"صحي وصال وعبد .حطِّي علف للمواشي يكفيها أسبوعين أو ثالثة ،وما ًء ً
ح ًّبا للدجاج .كثِّري .والحصان ،ال تنسي الحصان .وارفعي تنكات الزيت عن األرض كي ال تصيبها
الرطوبة .ضعي مخدة بين الحائط وكل تنكة زيت .ارتدي ثالثة أثواب"(.((2
قدمت عاشور رق ّية كما كانت عليه بوصفها شا ّبة هربت
وبينما كانت تشعر بالخطر خارج حدود منزلهاّ ،
مع والدتها وضيوفهم الالجئين الجدد القادمين من قيسارية في غمامة من الحيرة والخوف .فالتفاصيل
الواردة في هذا الوصف المختصر ،زرعت في أعماقهم فظاعة أن "تصبح" الج ًئا .ومع مرور الزمن،
مقفل على
ستجسد رق ّية هذه البشاعة .لم يسبق لها أن شاهدت قبل هذه اللحظة باب منزل عائلتها
ً
ِّ
ح لم تسبق لها رؤيته على اإلطالق
اإلطالق ،وحينما أغلقت والدتها الباب الحديدي ،أغلقته بمفتا ٍ
مرة ،فإنه سيبقى رم ًزا ماد ًيا طوال
ً
أيضا .وعلى الرغم من ظهور هذا المفتاح في الرواية وفي حياتها أول ّ
حياة رق ّية.
نظرا إلى اآللية التي
(ُ ((2كتبت الرواية باللهجة العامية الفلسطينية (وليس باللغة العربية الفصحى) .وهذا تمييز مهم على يد عاشور؛ ً
وحاضرا ،في فلسطين وبين الفلسطينيين.
ماضيا
رقية المحادثات والذكريات الواقعة مع مرور الزمن،
ً
ً
تمثِّل بها كلمات ّ

( ((2رضوى عاشور ،الطنطورية (القاهرة :دار الشروق ،)2010 ،ص .58
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رابعا :وصف ما ال يمكن وصفه:
ً
العنف االستيطاني والسرد األصالني
فجأةً ،بات التهجير القسري والخطورة والموت العنيف حقيقة واقعة بالنسبة إلى رق ّية .وعلى الرغم من
عدم تق ُّبل عقلها هذا الواقع المهول ،ومقدار ما لم تستطع فهمه ،وعدم منطقيته هو بالضبط المفتاح
مروع ،لكن لم يتم تحديد
لشرح تعذّ ر تفسير المجزرة .أي إن عاشور تروي ،من خالل رق ّية ،حكاية عنف ِّ
واضحا بما فيه الكفاية تحت جنح الظالم؛ إذ
حكايتها أو تأطيرها أو حصرها بالعنف .كان مشهد العنف
ً
شعرت رق ّية به من خالل أصوات االنفجارات والرصاص القادم من الشرق والجنوب والشمال .وما إن
لجؤوا إلى منزل آخر ،ح ّتى هاجم ثالثة مسلحين المنزل .وفي الوقت الذي أرغم فيه المسلحون األسرة
على االنتقال إلى منطقة أخرى ،رأت رق ّية جث َتي "حسن عبد العال الضرير وزوجته عزة الحاج الهندي
ملقيين بالقرب من بيتهما تحيط بهما بركة من الدم"(ُ .((2ه ِّجرا إلى الشاطئ ،حيث جرى عزل الرجال
والنساء عن األطفال وبعض الرجال المسنين .ففي هذه اللحظة ،وصفت رق ّية المشهد ،بقولها" :أول مرة
أرى المج َّندات .نساء يرتدين مالبس عسكرية ويحملن السالح .كلمننا بالعربية ورحن يفتشننا واحدة
حلي ،يضعنه في خوذة .كلما امتألت الخوذة يفرغن
بعد األخرى ويأخذن ما يجدنه معنا من مال أو ّ
ما فيها على بطانية كبيرة مبسوطة على الرمل .لم تنتبه المج َّندة للعنزة ولكنها انتبهت وهي تف ِّتشني إلى
أذني"(.((2
أذني .انترعتهما انتزا ًعا .سال الدم من َّ
فردتي القرط في َّ
خضم هذه االعتداءات ،كانت رق ّية واقفة على طرف المجموعة األقرب إلى الرجال .وأثناء بحثها
وفي
ّ
أي عالمة تشير إلى والدها وأشقائها ،شاهدت جريمة قتل :جرى انتقاء الرجال من المجموعة
عن ّ
تماما .بعد ذلك ،أرغَم الجنود النساء على التوجه إلى مقبرة
ونقلهم إلى مجموعات أصغر ،ثم اختفوا ً
مزيدا من دمار العنف ،قائلةً " :انتبهت وهم يسوقوننا باتجاه المقبرة أن للبلد رائحة
البلدة ،حيث شهدت ً
غريبة تختلط برائحة البحر والزنبق األبيض الذي ينبت في الجزر وعلى شواطئها في ذلك الوقت من
السنة .لم أميز الرائحة وإن بقيت في أنفي بعد أن غادرنا القرية .وأحيانًا بعد ذلك بأيام وأسابيع ،كانت
تحضر فجأة وال أعرف من أين أتت ولماذا كان للقرية هذه الرائحة في ذلك اليوم"(.((3
يفسح سرد عاشور المجال لوصف ما ال يمكن وصفه ،ويقيم أسلوبها روابط فكرية يعجز التوثيق
التاريخي التقليدي عن القيام بها .وبوصفها ساردة حكايات ،لديها مطلق الحرية في استغالل قوة
المحسوس وتهيئة المشهد ومعايشته بصورة عميقة .بدأت رحلة رق ّية قبل بزوغ الفجر ،لكن حياتها
تغ ّيرت إلى األبد بسببها" :عند المقبرة كانت شاحنتان في االنتظار .تحت تهديد السالح طلبوا منا
الصعود .انتزعت مج َّندة العنزة مني وكنت أحملها .كنا عدة مئات من النساء واألطفال والشيوخ.
التحرك .صرخت فجأة وجذبت
ربما خمسمائة أو ستمائة .حشرونا في شاحنتين وبدأت الشاحنتان في
ُّ
( ((2المرجع نفسه ،ص .60
( ((2المرجع نفسه.
( ((3المرجع نفسه ،ص .62–61
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ذراع أمي وأنا أشير بيدي إلى كومة من الجثث .نظرت أمي إلى حيث أشير ،وصرخت :جميل ،جميل
وأخوي.
ابن خالي! ولكنني عدت أجذب ذراعها بيدي اليسرى وأشير بيدي اليمنى إلى حيث أبي
ّ
مكومة بعضها لصق بعض على بعد أمتار قليلة منا"(.((3
كانت جثثهم بجوار جثة جميلّ ،
وفي الشاحنة التي أرغمتها ووالدتها على العيش دون بيتهما ،كان مشهد والدها وأشقائها الذين قُتلوا
مع أكوام من اآلخرين من حولهم آخر مشاهدة للشابة رق ّية في الطنطورة .لم تتق ّبل والدتها مقتل زوجها
وأبنائها على اإلطالق ،وقضت بقية حياتها وهي تم ّني نفسها واآلخرين بأنهم هربوا إلى مصر وأنها
ال تعرف كيف تجدهم فحسب .من ناحية أخرى ،توقفت رق ّية عن الكالم بعد أن رأت ما رأته؛ إذ تركت
صوتها وراءها في قرية الطنطورة .فاستوعب جسد رق ّية العنف بوصفه فقدانًا مؤق ًتا لصوتها وكأنها
تتصدى لحاالت اإلسكات القسري في علم التاريخ .وتتابع رواية عاشور رق ّية ووالدتها خالل رحلة
ّ
وأخيرا إلى مدينة صيدا في جنوب لبنان .في صيدا،
لجوئهما شرقًا عبر فلسطين ،وإلى األردن وسورية،
ً
عمها ،الرجل الذي حاول إقناع شقيقه بالمغادرة معه على متن قارب قبل هجوم الجنود
وجدت رق ّية ّ
عمها فقط ،استعادت صوتها لتبلغه بمصير والدها وأشقائها.
المستوطنين ،وحينما قابلت ّ

خامسا :قصة الطنطورة هي صوت الفتاة من الطنطورة
ً
(الطنطورية)
ٍ
يقدمها أرشيف الجناة
يصور صوت رق ّية التخ ّيلي الحقيقة الفلسطينية،
بصورة ال يمكن للحقائق التي ّ
ّ
واشتمت رائحتها ،وتنفّ ستها ،وعاشت
أن يضاهيها .لقد كانت المجزرة حقيقية .وقد شعرت بها رق ّية،
ّ
لتختبرها ثانيةً  .وألن أسلوب المجازر كان وال يزال ،كما وصفناه سالفً ا ،جز ًءا من بنية مستمرة من
بعمها وعائلته،
العنف االستعماري االستيطاني ،عاشت رق ّية لتشهد مجازر أخرى .بعد أن اجتمعت ّ
عمها .وحينما اجتاح الجنود المستوطنون لبنان ،تشرح رق ّية
أعادت بناء عالقتها بحبيبها الذي هو ابن ّ
قائلةً " :تراه تحت شمس حزيران على بحر صيدا بعد أن استحلَّها اإلسرائيليون .ما لم يعشه معها على
بحر الطنطورة قبل أربعين سنة ،يعيشه على بحر صيدا .كأن التاريخ يكرر نفسه"( .((3لقد عاشت التجربة
مر ًة أخرى في بيروت عام  ،1982في مخيم شاتيال لالجئين .لقد عاشت رقية مجازر عام  1982في
ّ
ٍ
المحررة
مجموعة من الناس إلى الحدود الجنوبية
لما سافرت رفقة
صيدا ،ثم عاشتها ّ
مجد ًدا عام ّ 2000
ّ
أي معنى .هناك ،أخبرها ابنها األصغر كيف فَقَ د ابنها األكبر
حديثًا ،وكأنه لم يعد لمسار الزمن الخطِّي ّ
شخصا آخرين في إحدى المدارس التي قصفتها إسرائيل عام .1982
حبيبته حين استشهدت مع 125
ً
قوة رق ّية أنّه عبر هذا الجنس األدبي (الرواية)
يظهر من خالل الوصف المميز الذي ّ
تقدمه عاشور عن ّ
وهذه التقنية (السرد الحكائي) يمكن المرء أن يكون ضحية ٍ
عنف ال يوصف ،من دون أن يكون رهينةً
مرت به.
لدور الضحية .وتبقى شخصية رق ّية قو ّية ومركّبة من خالل العنف الذي ّ
( ((3المرجع نفسه ،ص .62
( ((3المرجع نفسه ،ص .74
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تبعا لتوقّف الزمان واستمرار حركته في مسيرة حياة الجئ.
مرة أخرى ،يتعقّ د
مفهوما الزمان والمكانً ،
َ
ّ
ويحدد التهجير عالقة ارتباط الالجئ بالمكان .ففي هذه الرواية ،وفي الفترة التي تتنقّ ل فيها حياة رق ّية
ّ
المجمد من الزمن والنزوح .وتصف رق ّية هذا
من مكانٍ إلى آخر ،ومن سياق إلى آخر ،يبقى الجانب
َّ
األمر أثناء قيامها برحلة مع أبنائها في لبنان ،قائلةً " :كنت معهم في القطار ولم أكن ،ألنني منذ ذلك
اليوم الذي أركبونا فيه الشاحنة ،رأيت أبي وأشقائي على الكوم ،بقيت هناك ال أتحرك حتى وإن بدا
غير ذلك"( .((3إن حركة الزمان الذي يبدو متوقّفً ا تالحق رق ّية من جيلها إلى الجيل الالحق .تنتهي
الرواية ببداية جديدة ،عندما تسافر رق ّية إلى حدود لبنان الجنوبية ،أي الحدود الشمالية لفلسطينها.
ولدى رؤيتها حفيدتها على الجانب اآلخر من الحدود ،تهدي رق ّيةُ الطفلةَ الصغيرة المفتاح الذي حملته
تقدمه عاشور وصفً ا للرحلة
والدتها عندما ُأرغموا على مغادرة الطنطورة .يمثِّل مشهد الحدود الذي ّ
وأعالما ،وكأنما غمضة
المستمرة التي تقوم بها رق ّية ،ووصفً ا لجغرافيا النزوح" :كانوا يحملون الفتات
ً
عين ،غاب السلك الشائك عن النظر .غمرته أجسام األهالي على الجانبين .يتبادلون التحية على
يتعرف الناس على الناس:
استحياء في البداية ثم ينطلق اللسانَّ .
"نحن من حيفا ...

ور َية .من الزيب .من َع ْمقَ ا .من الصفصاف .من الطيرة.
جئنا من عين الحلوة .في األصل نحن من صفّ ْ
من ..

نحن من إم الفحم ...

جئنا من ُم َخيم الم ّية م ّية ...

نحن من شفا عمرو ...

جئنا من مخيم الرشيدية ...

نحن من عكا ...

جئنا من مخيم برج الشمالي ...

عرابة...
نحن من َّ

البص ...
جئنا من مخيم ّ

نحن من الناصرة ...
جئنا من صيدا ...

نحن من البعنة ...
جئنا من صور ...

نحن من يافا ...

جئنا من ج ِّزين ...

( ((3المرجع نفسه ،ص .78
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نحن من سخنين ...
جئنا من الغازِ ّية ...

نحن من اللِّد ...

جئنا من شحيم

نحن من دير القاسي ...
أتينا من البازورِ َّية ...

نحن من الجديدة .نحن من الرامة .نحن من ...

والست من؟

من ال َّط ْنطورة"(.((3

إنّ تعداد المدن والبلدات والقرى الفلسطينية ،إضافةً إلى تعداد مناطق اللجوء في مختلف أرجاء لبنان،
ص ِّيرت َّأمةً الجئة.
هو بمنزلة تجاور لكونك الج ًئا ولكونك تنتمي إلى ّأمة ُ
إن جغراف ّية هذه الرحلة والعنف المستمر الذي شهدته ،وعاشته ،ونجت منه ،هي تعبير عن حكاية
ٍ
مرورا
رحلة خالل الماضي ،بد ًءا من ذكريات طفولتها،
الطنطورة وأهلها .في حاضرها ،تأخذنا رق ّية في
ً
وجد ًة الحقً ا ،وانتهاء بخاتمة الرواية التي
تزوجت وباتت ًّأما
ّ
بحياة عائلتها الالجئة في لبنان ،حيث ّ
هي بداية جديدة ،كما وصفنا سابقً ا ،عندما تسافر رفقة المئات من العائالت الفلسطينية األخرى إلى
المنطقة الحدودية لينظروا إلى ما بعد الشريط الشائك ،عقب انسحاب الجيش اإلسرائيلي من جنوب
لبنان في أيار /مايو  .2000ليست هناك نهاية للحكاية؛ ذلك أن مجزرة الطنطورة ،شأنها شأن ذكريات
القراء أثناء متابعتهم رحلة رق ّية من الوطن إلى الحرب والمجازر ،ومن
الوطن األخرى كلّها ،تالحق ّ
جيلٍ إلى آخر .إنّها حكاية فلسطينية.

سادسا :النكبة [المستمرة] :مجزرة كفر قاسم ،أهي مجزرة في
ً
حق المواطنين؟

كما أوضحنا سابقً ا ،لم ِ
تنته النكبة بوصفها حقيقةً
ومفهوما بنهاية الحرب العسكرية في عام 1949
ً
وما نجم عنها من مجازر تلك الحرب ،كمجزرة قرية الطنطورة .في يوم اإلثنين 29 ،تشرين األول/
أكتوبر  ،1956بين الخامسة والسابعة مسا ًء ،أقدمت قوات "حرس الحدود" اإلسرائيلية ،بعد تلقّ يها
أوامر من القيادة العسكرية في المنطقة الوسطى ،بإطالق النار وقتل  49عرب ًيا فلسطين ًيا من أهالي
حد سواء .وبنا ًء على القرار الصادر عن
قرية كفر قاسم ،وكانوا من الرجال والنساء واألطفال على ّ
المحكمة العسكرية الذي جرى نشره ،يذكر إميل حبيبي في معرض تقريره عن المجزرة
خصوصا أنّ
ً
رجل ،و 6نساء ،و 10فتيان (تراوح أعمارهم بين 14
دوريات "حرس الحدود" قتلت رم ًيا بالرصاص ً 19
( ((3المرجع نفسه ،ص .250
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عاما) ،و 7صبيان صغار (تراوح أعمارهم بين  8و13
عاما) ،و 6فتيات (تراوح أعمارهن بين  12وً 15
وً 17
ٍ
ساعات قليلة
أيضا( .((3قبل
عاما) .إحدى النساء اللواتي قُتلن كانت حبلى ،وقد قُتل الجنين قبل أن يولد ً
ً
تجول بد ًءا من الساعة الخامسة بعد
من ذلك اليوم ،كانت القيادة العسكرية اإلسرائيلية قد أعلنت حظر ّ
الظهر .لم يكن لدى األهالي العائدين من أعمالهم في الحقول ومن أراضي كفر قاسم في ذلك المساء
التجول أو باألوامر العسكرية .يقول عادل م ّناع" :إنّ تفاصيل ما حدث في كفر
علم بإجراءات حظر
أي ٍ
ّ
ّ
أي خالف بخصوص تلك التفاصيل []...
قاسم في ذلك اليوم معروفةٌ وموثّقة بشكلٍ ج ّيد؛ وال يوجد ّ
مرورا بمجزرة صبرا وشاتيال في
مقارنةً مع المجازر األخرى (بد ًءا بمجزرة دير ياسين في أبريل ،1948
ً
أيلول ،1982
وصول إلى مجزرة جنين في أبريل  ،2002وغيرها من المجازر األخرى)"( .((3على الرغم
ً
من أنّ الحرب العسكرية قد انتهت بتوقيع اتفاقيات الهدنة بين دولة إسرائيل ودول الجوار العربية في
عام  ،1949فإنّ عنف النكبة والمجازر التي تمثّل جز ًءا أساس ًيا من ذلك العنف لم ِ
ينته .فبذرائع مختلفة
وشائنة ،استمرت الحكومة العسكرية اإلسرائيلية ،وال تزال حتى اللحظة ،في االعتداء واالجتياح ،وأقل
ما يمكن قوله محاولة تفريغ القرى والمدن الفلسطينية من سكّانها .فعلى سبيل المثال ،وقبل مجزرة
الخاصة  ،101سيئة الذكر ،بقيادة أرئيل شارون،
كفر قاسم ،كان الهدف األساس للوحدة العسكرية
ّ
شن شارون
مهاجمة القرى والبلدات الحدودية في الضفة الغربية .ففي  15تشرين األول /أكتوبر ّ ،1953
هجوما على قرية قبية وقتلوا 70–69
وقواته
شخصا ،أغلبهم من النساء واألطفال( .((3وفي عام ،1956
ً
ً
الذي ارتكبت فيه مجزرة كفر قاسم ،هاجمت وحدة عسكرية إسرائيلية أخرى خان يونس في جنوب
غزة ،ونجم عن ذلك الهجوم مجزرة أخرى( .((3وكما يصف م ّناع وغيره ،كانت المجازر ،وال تزال ،سمةً
جوهرية من سمات السياسات العسكرية اإلسرائيلية وتكتيكاتها.
من األهمية القصوى تأطير هذه األحداث ،أي المجازر ،على أنّها جزء من بنية العنف االستعماري
تماما كما هي
االستيطاني الصهيونيّ ،
أمر مهم ً
أيضاً .
إل أنّ استقصاء تفاصيل مجزرة كفر قاسم هو ٌ
الحال مع السجال الدائر بشأن "كاتس" وكيف أنّ هذا السجال يسلّط الضوء على جوانب من الدور الذي
قصة الطنطورة ،فإن لدى اإلسرائيليين حساباتهم الخاصة
تؤديه (أو ال تؤديه) إعادة البناء في عملية سرد ّ
فيما يتعلّق بالتعامل مع تداعيات مجزرة كفر قاسم ،حتى وإن كانت آنية للغاية .وكما تشير شيرا روبنسون،
( ((3إميل حبيبي ،كفر قاسم :المجزرة–السياسة (حيفا :أرابيسك)1976 ،؛ ينظر:

Shira Robinson, "Local Struggle, National Struggle: Palestinian Responses to the Kafr Qasim Massacre and Its Aftermath,
1956–1966," International Journal of Middle East Studies, vol. 35, no. 3, Special Issue: Commemorating the 1973 War
(August 2003), pp. 393–416.

( ((3ع ــادل مـ ّنــاع" ،مـجــزرة كفر قــاســم" ،فــي :الفلسطينيون فــي إســرائـيــل :ق ــراءات فــي الـتــاريــخ والـسـيــاســة والمجتمع ،نديم
صباغ–خوري [تحرير] (حيفا :مدى الكرمل؛ المركز العربي لألبحاث التطبيقية ،)2011 ،ص .76
روحانا وأريج ّ
(37) Avi Shlaim, The Iron Wall: Israel and the Arab World (New York: W.W. Norton & Company, 2001), p. 91.

عد علم اآلثار الشفوي عند جو ساكو لمجزرة خان يونس من خالل أسلوب الرواية التصويرية الوثائقية المعنونة
(ُ ((3ي ّ
نموذجا آخر لتفكيك استعمار التاريخ الفلسطيني .في هذا المقام ،الرواية التصويرية هي طريقة أخرى
بـ "هوامش في غزة"
ً
مرة أخرى ،قصة تكتنف عن ًفا ال يوصف ،بيد أنها ال تحدده .ينظر:
لسرد قصة ال يمكن تفسيرها ،أي ّ
Joe Sacco, Footnotes in Gaza: A Graphic Novel (New York: Macmillan, 2009).
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فإن استثنائية مجزرة كفر قاسم كانت استثنائيةً إسرائيلية محضة .لقد عملت دولة إسرائيل على تقديم
ما حدث في كفر قاسم على أنّه ِفعل شاذّ ،ومن خالل سرد هذه االستثنائية ،عملت على نزع هذه المجزرة
من التاريخ الفلسطيني .في األشهر والسنوات التي تلت المجزرة ،غذّ ت ديناميات السياسة الداخلية
لدولة إسرائيل هذه التداعيات؛ ذلك أن الذين قضوا في المجزرة والذين نجوا منها يمثّلون جز ًءا من هذه
الدولة .وقد كانت تبعات هذه المجزرة تتمحور ،جزئ ًيا ،حول اعتبار (أو عدم اعتبار) هؤالء "المواطنين
الغرباء" ،كما ورد على لسان دافيد بن غوريون ،على نحو صريح ،جز ًءا من إسرائيل( .((3ونتيجةً لتلك
ٍ
بصورة واضحة مسعى الدولة إلنتاج السرد
التطورات السياسية الداخلية ،باتت تبعات المجزرة تشكّل
التاريخي ،ليصار إلى تعزيزه من خالل احتفاليات إحياء الذكرى .وبعد سعي دؤوب من جانب دولة
ٍ
بصورة كاملة ،وقعت اضطرابات داخلية
إسرائيل للتعتيم اإلعالمي التام على المجزرة وعزل كفر قاسم
خارج كفر قاسم كافية إلرغام إسرائيل على اتخاذ إجراءات رسمية؛ جاءت على صورة تشكيل لجنة
تتحرك
تحقيق وإقامة محكمة عسكرية .وقد كانت تلك اللحظة هي اللحظة المناسبة لفهم اآللية التي
َّ
عام ض ّيق ،تحدده دولة االستيطان المعادية للفلسطينيين الذين
بها الذاكرة المتنازَع عليها ،ضمن فضاء ّ
مبهما في هذه الدولة.
أصبحوا يشكلون
عنصرا غير مرغوب فيه ،وبات وضعهم ً
ً
ٍ
للتجمعات الفلسطينية العربية في كل
حراك واضح
مثّلت األسابيع واألشهر التي تلت المجزرة مرحلة
ّ
أرجاء دولة إسرائيل االستيطانية .وترى شيرا روبنسون أنّ " :بالنسبة إلى سكّان المدن والعشرات من
تحول ٍ
قرية حدودية لم تكن معروفة نسب ًيا إلى
القرى األخرى في الجليل والمثلث ،شهدت هذه المرحلة ّ
(((4
تحرك
احتجاجا غير مسبوق على مستوى القواعد في مواجهة الحكم العسكري"  .وقد أ ّدى
ً
قوة دف ٍع ّ
الحراك إلى اندالع معارك مباشرة في إسرائيل بين قوى األمن التابعة للدولة والفلسطينيين الذين كانوا
ٍ
مجموعات سياسية وأحزاب وجمع ّيات طوال المدة التي تلت المجزرة ،بد ًءا من
يعملون على شكل
ووصول إلى إحياء الذكرى األولى للمجزرة .كانت المعركة الدائرة تتمحور
انطالق المحكمة العسكرية
ً
طابعا سياس ًيا (أو تفريغها من
حول الذاكرة ،وكيف سيجري إحيا ُء ذكرى مجزرة كفر قاسم وإعطاؤها ً
طابعها السياسي ،األمر الذي كانت الدولة تنوي فعله) .مضت الحكومة في اتجاه فرض "صلحة" مع
سكان كفر قاسم ،إلنهاء هذه "المسألة" على نحو كامل و"تنظيف" سمعة الحكومة ومؤسساتها المختلفة
ٍ
جراء ارتكابها المجزرة .كانت هذه "الصلحة" المفروضة بمنزلة هجوم
أي
من ّ
مالمة قد تقع على عاتقها ّ
عنفي آخر على كفر قاسم .تصف روبنسون األمر ،قائلةً " :تمثّل هذه 'الصلحة' وصمة عارٍ ال يمكن
محوها من سجل التاريخ اإلسرائيلي ،واعتداء على كرامة الضحايا والمجتمع العربي بأسره"( .((4على
أي حال ،كان الهدف من كل المناورات التي قامت بها الحكومة في أعقاب المجزرة يتمحور حول
ّ
نزع المجزرة من سياق النكبة والعنف المنهجي الذي يمارسه االستعمار االستيطاني .يظهر هذا التوتّر
جل ًيا ،من خالل الفعاليات التذكارية في كفر قاسم والمناطق المحيطة بها ،طوال العقود التي تلت
(39) Robinson, p. 399; Shira Robinson, Citizen Strangers: Palestinians and the Birth of Israel’s Liberal Settler State
(Stanford: Stanford University Press, 2013).
(40) Robinson, "Local Struggle, National Struggle," pp. 399–400.
(41) Ibid., p. 404.
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المجزرة( .((4فلو كان األمر يتعلّق بالصراع حول الذاكرة التاريخية ،لكانت نيات الحكومة اإلسرائيلية
ونظرا إلى السلطة التي تمتلكها الحكومة في السيطرة على السرد ،من حيث
معروفة بصورة واضحة.
ً
اآلليات المعاصرة إلحياء الذكرى والسجل التاريخي الذي تهيمن عليه أرشيفات الحكومة المغلقة،
فإنّ علم التاريخ قد خذل كفر قاسم.

سابعا :حكاية أصالنية  -سامية حلبي وكفر قاسم
ً
تعتمد الفنانة سامية حلبي ،من خالل عملها عن كفر قاسم ،بطريقة شبيهة بالطريقة التي اتبعتها عاشور،
يتحدى مفهوم المحو التاريخي .ت َُم ْر ِكز عاشور الرواية والوجود
على شكلٍ من أشكال السرد الحكائي،
ّ
الفلسطيني في شخصية رق ّية ،في حين تجد حلبي نفسها في مواجهة عقبة تقنية من حيث التصوير
المرئي للمجزرة ،وكيفية تصوير اللحظة والفعل العنفي من دون التركيز على شخصية الجناة .ففي
كتابها رسم مجزرة كفر قاسم ،تعرض حلبي نتاج عقد من العمل الفني الذي أنجزته في كفر قاسم
وعنها .يقع الكتاب في ثالثة أقسام ،األول بعنوان "البحث في المجزرة وتبعاتها" ،والثاني "رسم مجزرة
كفر قاسم" ،والثالث "ملحقات توثيقية" .ولهذا السببُ ،يعتبر الكتاب توثيقً ا ماد ًيا لرحلتها ،بوصفها
يقدم الكتاب فرصةً لمعرفة أنّ علم التاريخ قد خذل
فنانة وباحثة في الوقت ذاته .وفي هذا السياقّ ،
سبيل منهج ًيا لفهم الماضي والحاضر واالنطالق إلى المستقبل
فلسطين ،وكيف يفتح السرد الحكائي
ً
في فلسطين وألجل فلسطين .تقول حلبي في فقرة اإلهداء في بداية الكتاب" :يتناول هذا الكتاب
قصة مجموعة من العمال في مواجهة الصعاب لك ّنهم مصممون على النجاة والبقاء [ ]...إنّ ضحايا
ّ
مجزرة كفر قاسم قد أصبحوا جز ًءا من مجموع الذين قضوا دفا ًعا عن فلسطين ،أو قضوا متشبثين
بحقّ هم في العيش في منازلهم وفي أرضهم ،أو أثناء محاولتهم العودة إليها"( .((4يضع هذا العمل الفني
كل شيء آخر .في الحقيقة ،التزمت حلبي
االستثنائي موقعية الباحثة والفنانة في مكانها الصحيح قبل ّ
خالل مسيرتها ،فنانة وباحثة ،بهذه الموقعية؛ وفي معرض كتاباتها عن فن التحرير الفلسطيني ،تقول:
"يتحدث الفنانون الفلسطينيون الذين ينتمون إلى النصف الثاني من القرن العشرين في بعض األحيان
ّ
األول من نوعه الذي يقوم به فنانٌ منفر ٌد،
[ ]...عن كونهم ّأول من فعل هذا أو ذاك ،أو أنّ معرضهم هو ّ
وما إلى ذلك .إنّ الصدمة التي خلّفتها النكبة أ ّدت إلى غياب معرفي .وعلى الرغم من الهوة الواضحة
في استمرارية فن النحت والرسم الفلسطيني ،تكشف الدراسة الدقيقة عن استمرارات الفتة بين تاريخ
الفن الفلسطيني خالل النصف األول والنصف الثاني من القرن العشرين"(.((4
إن التركيز على "االستمرارية واالرتباطات بين المراحل الفاصلة" إنما هو تاريخ شعب .فبالنسبة إلى
أيضا؛
بمدة طويلة ،وتستمر إلى ما بعد ذلك بكثير ً
حلبي ،إنّ حكاية فلسطين تعود إلى ما قبل عام ّ 1948
(42) Sabri Jiryis, The Arabs in Israel, Inea Bushnaq (trans.) (New York: Monthly Review Press, 1976); Tamir Sorek,
Palestinian Commemoration in Israel: Calendars, Monuments and Martyrs (Stanford: Stanford University Press, 2015).
(43) Samia Halaby, Drawing the Kafr Qasem Massacre (New York: Schilt Publishing, 2016), p. 8.
(44) Samia Halaby, "Abed Abdi and the Liberation Art of Palestine," Jadaliyya, 31/3/2013, accessed on 12/1/2022, at:
https://bit.ly/3FmPISh
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فالحكاية مترابطة وال تنقطع مع أحداث عام  .1948وتشير حلبي ،في معرض كتابتها عن زميلها الفنان
عبد عابدي ،إلى أنّ الفنانين يمحورون أعمالهم الفنية حول فلسطين ،سواء أكانت هذه األعمال رمزيةً ،
حد سواء .لقد
يجسد االستمرارية
والتنوع على ّ
أم واقعيةً  ،أم تجريديةً  ،فهي عبارة عن نتاج ف ّنانٍ واحد ّ
ّ
يحددها علم التاريخ التقليدي ،ويمكن
كانت حلبي نفسها فنانةً ناشطة خالل السنوات والمراحل التي ّ
إسقاط ما ورد في تعليقها على أعمال عابدي على أعمالها بكل سهولة.
في أحدث عملٍ لها عن كفر قاسم ،تشير حلبي إلى قصد َّيتها الواضحة في ممارسة السياسات
تقدم وصفً ا لمنهجية البحث الم ّتبعة ،بما فيها جمع البيانات
األصالنية .ففي الجزء األول من الكتابّ ،
بأشكالها المتوافرة كافة ،سواء من خالل المقابالت الشفهية ،أو سجالت األرشيف ،أو المصادر
الثانوية .في هذا السياق ،كانت حلبي تجري عملية توثيق تاريخي ،ولكن باالعتماد على مجموعة من
أي شكوك ينبغي دحضها .في
األسئلة التي ال تستهدف اإلثبات وال تقديم األدلّة؛ إذ إنّه لم يكن هناك ّ
تحدثت حلبي عن صعوبة العمل على توثيق مجزرة ،قائلةً " :إنّ المجزرة أشبه بضربة مطرقة
الحقيقةّ ،
(((4
تفتت كتلةً صلبةً إلى شظايا [ ]...فالمجزرة تش ّتت البلدة التي تتلقى الضربة ،وتفتتها إلى أجزاء" .
وبهدف تمثيل هذا الوصف ،تلجأ الباحثة إلى الجمع بين السرد والرسم؛ ألنّ هذه التوليفة ،كما تقول:
ألي منهما (أي السرد والرسم) فعله منفر ًدا"( .((4تتناول حلبي
ّ
فهما أعمق لألحداث مما يمكن ٍّ
"تؤمن ً
وتسميها باسمها من دون وجل ،وتعمل ضمن هذه التقنية لسرد أحداثها .وكما هي
موضوع المجزرة،
ّ
الحال في قراءة رضوى عاشور لمجزرة الطنطورة ،يمثّل هذا الشكل من السرد الحكائي ابتعا ًدا عن
عدة وبدرجات مختلفة .ففي مدارس التحليل التاريخي الوضعية،
التأريخ التقليدي على مستويات ّ
يقدمه الباحث على أنّه علم إن التزم بتقديم الدليل ،أي :اعثر على الدليل
يص ّنف العمل التوثيقي الذي ّ
لما خارج نطاق السياسة أو الموقعية السياسية .ومن خالل هذه
ّ
وقدمه .وبمعنى آخرُ ،يعتبر التوثيق ِع ً
رفضا مطلقً ا سياسات الهيمنة التي تفرضها موضوعية علم
العملية والعمل الناتج منها ،ترفض حلبي ً
التاريخ الزائفة.
بعد أن أجرت حلبي سلسلة من المقابالت مع الناجين من مجزرة كفر قاسم ،وأمضت بعض الوقت
أساسا لمعرضها ،فأنتجت
في القرية ،أرشفت حكايات الناس وأصواتهم ،ثم استخدمت هذا األرشيف
ً
تصور من خاللها مشاهد من القرية في اليوم الذي ارتُكبت
سلسلة من اللوحات والرسومات التي
ّ
تطور
فيه المجزرة .لقد أسهم أسلوب الجمع بين فن الرسم والسرد الحكائي في الكشف عن مراحل ّ
حد سواء .لقد اعتمدت حلبي من خالل هذه السلسلة
أعمالها الفنية ومراحل ارتكاب المجزرة على ّ
يقدمه إميل حبيبي عن المجزرة ،حيث يقسمها تسع موجات من القتل( .((4تعكس
على السرد الذي ّ
يقدمه حبيبي ،كما تعكس تجربتها الذاتية ،طوال ٍ
عقد
موجات رسومات حلبي وتغ ّيراتها السرد الذي ّ
(45) Halaby, Drawing the Kafr Qasem Massacre, p. 39.
(46) Ibid., p. 36.

( ((4حـبـيـبــي؛ مـحـمــود دروي ــش" ،ذاه ــب إلــى الـجـمـلــة الـعــربـيــة فــي الـخــامــس عـشــر مــن أي ــار" ،ش ــؤون فـلـسـطـيـنـيــة ،الـعــدد 22
(حزيران /يونيو  ،)1973ص .17–11
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التطور الموازي ،بين حلبي
يقدم هذا النمط من
من الزمن ،أمضته في البحث والعمل على كفر قاسمّ .
ّ
فهما آللية عمل السرد الحكائي .ففي لوحة "استشهاد طالل" ( ،)2012وهي لوحة أكرليك
وحبيبيً ،
خ متعددة من هذا المشهد باألبيض
على قماش بوليستر ،مستوحاة من سنين من العمل على نس ٍ
أيضا .وبنا ًء على المقابالت
واألسود ،تروي سامية حلبي حكاية في اللوحة ،كما تروي حكاية اللوحة ً
وجده البالغ من العمر
التي أجرتها مع آل عيسى (إذ قُتل طالل عيسى البالغ من العمر ثمانية أعوام
ّ
كل من رسمية شاكر عيسى ونور شاكر عيسى وشاكر عبد الله عيسى – والدة طالل
وجرح ّ
ً 90
عاماُ ،
صورت حلبي موت طالل على أنّه عملية صلب .في المدة  ،2012–1999استعرضت
وشقيقه ووالده)ّ ،
حلبي مجموعةً من القراءات المختلفة للمشهد واعتمدت على تعليقات الناس في كفر قاسم (وغيرها
من األماكن) ،وعلى ردود أفعالهم ،وهذا ما دفعها إلى تصوير طالل بوصفه مركز اللوحة .يشكّل هذا
أيضا .وفي هذا المقام ،يمكننا رؤية
فهما لطبيعة السرد الحكائي ً
الفهم لعملية إنتاج اللوحات الفنية ً
سخرت فيها حلبي التاريخ الشفوي في عملية ذاتية مشتركة ومتكررة ،من شأنها أن تمنحنا
اآللية التي ّ
شكل لها :عملية ترجمة الكلمات إلى حكايات مرئية.
اإلحساس بمنهجية ت ّتخذ من عملية الترجمة
ً
توثيق لمقدار
بمعنى آخر ،إن الطريقة التي تروي من خاللها الفنانة حكاية أعمالها الفنية تشابه عملية
ٍ
ما يمكن السرد الحكائي أن يكون عليه من السالسة والتفاعلية .فكما تب ّين اللوحة ( )2012تتمحور
القصة من خالل شخصية طالل
القصة حول طالل في لحظة استشهاده؛ إذ عملت حلبي على تأطير ّ
ّ
المروع ،أو ربما في
خضم هذا العنف
وعائلته ،وليس من خالل عدسة األسلحة التي قتلتهم .حتى في
ّ
ِّ
غمرة هذا العنف بالتحديد ،تعمل حلبي على رواية حكاية طالل.
وفي لوحة أخرى بعنوان "القتل في الحقول الشمالية" ،تكشف حلبي المزيد عن لوحاتها الفنية ،حيث
قصتهم"( .((4وفي سياق
الحد من وجود الجنود اإلسرائيل ّيين وذلك ألن
"قررت
ّ
القصة ليست ّ
ّ
إنّها ّ
زودها بها
سردها حكاية هذه اللوحة ،تستفيض في شرح هذه العملية واعتمادها على المعلومات التي ّ
وتحديدا األحاديث التي دارت بينها وبين أبو ناصر ،والتي اعتمدت عليها طوال فترة
أهل كفر قاسم،
ً
(((4
عملها على صعيد البحث واإلنتاج الفني  .إنّ عرضها سلسلة الرسومات التي تمثّل رحلتها الذات ّية
نحو العمل على "فهم معرفة وذكريات أولئك الذين كانوا موجودين في القرية في ذلك الوقت" يمثّل في
خ سارد للحكايات( .((5بمعنى آخر ،إنّها عملية تعلم كيفية إبداع التجسيد ،أو كما تقول
مؤر ٍ
الواقع رحلة ّ
(((5
حلبي" :ترجمة كالم الشهود إلى صور"  .وفي لوحة أخرى بعنوان "موجة القتل األولى على الطريق
الغربي" ،تكشف حلبي طموحها في تصوير االعتيادي في سياق غير اعتيادي" :دون معرفة التفاصيل
(48) Halaby, Drawing the Kafr Qasem Massacre, p. 83.

"مؤرخ" كفر قاسم الذي ّ
شكلت أعماله وأبحاثه غير
( ((4أوضحت حلبي في مطلع الكتاب أنّ أبو ناصر (أحمد حمدان عامر) هو ّ
المنشورة ،إضــافـ ًة إلــى محادثاتها المستمرة معه ،الـمــادة األساسية التي اعتمدت عليها طــوال رحلتها .إن فكرة التاريخ المحلي هذه
شائعة في فلسطين وتكشف ً
أيضا عن التوتّر القائم بين علم التاريخ الرسمي والمادة التاريخية
المحلية بوصفهما تج ِّل ًيا آخر لثنائية
ّ
االستيطاني /المحالني كما هي حال المح ّلي في هذا المعنى من كفر قاسم وفلسطين.
(50) Halaby, Drawing the Kafr Qasem Massacre, p. 84.
(51) Ibid., p. 91.
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ٍ
دراجاتهم الهوائية
تصور أربعة
رجال فلسطينيين من فترة الخمسينيات يقودون ّ
[ ]...ستبدو اللوحة كأنّها ّ
[ ]...ومن المهم أنّ الناظر يعرفهم كأفراد ،ويعرف تفاصيل لغة أجسادهم ،وأنّ الجنود على وشك أن
يرموهم بالرصاص بدمٍ ٍ
بارد [ ]...تمثّل لوحة الرجال األربعة هذه لحظةً ال يمكن القبض عليها من
الحياة تسبق حدوث العنف ،حيث تواجه الضحية ،بكامل كبريائها ،الناظر طالما بقيت اللوحة"(.((5
تركّز حلبي ،في كل رسوماتها خالل موجات القتل التسع ،على أهل كفر قاسم .وشأنها شأن عاشور،
تضع ذاتيات أهل كفر قاسم وحيواتهم العادية في مركز رسوماتها ،وتمثِّل حياتهم العادية والمكتملة
اإلنسانية وعالمهم األنطولوجي الذي هو على وشك الفناء .ولعل هذا يذكّرنا باألسلوب الذي بدأت به
عاشور حكاية حياة رق ّية االعتيادية ،وعالمها الملموس والمحسوس .فعلى سبيل المثال ،ترسم حلبي
سيرا على األقدام ،وهم يواجهون الناظر،
ضحايا الموجة الثانية من القتل في أثناء عودتهم إلى منازلهم ً
بينما يبقى الجنود ،الخطر المحدق ،غير منظورين .وهذا ما يضع الناظر في موقع الجنود الذين يترقَّبون
حق المعرفة أنّهم سيقتلون العديد منهم ،إن لم يقتلوهم كلّهم .وكأنّ
وصول ضحاياهم ،وهم يعرفون ّ
اللوحة تسأل الناظر إن كان في استطاعته أن يقتل هؤالء الناس بدمٍ بارد أثناء اقترابهم منه.
شعب مظلوم ،ليس من خالل الجريمة ،وإنّما من خالل الطريقة التي
ٍ
عملت حلبي على تمثيل كرامة
ٍ
وجود عسكري (سواء كان
أي
تجسدّ ،
صورت بها حياة الناس .عالو ًة على ذلك ،لم ترسم حلبي ،أو ّ
ّ
على هيئة جنود "حرس حدود" ،أو رجال شرطة من وحدات أخرى) ،بل اكتفت برسم البنادق وظالل
عوضا عن التركيز على الجنود أثناء ارتكابهم
الجنود ،والتأكيد على إبقائها خارج مركز اللوحة(.((5
ً
تصور حلبي إنسانية من قُتلوا بجوانبها كافة (إنسانيتهم التي تقع خارج إطار الشك أو
فعل العنف،
ّ
مفهوما
المساءلة) .يمكن أن ُيفهم هذا األمر على أنّه صرخة للتعبير عن اإلنسانية الكونية بوصفها
ً
يشد االنتباه في أعمالها،
فضل اعتبارها
عالم ًيا ،لكنُ ،أ ّ
تصويرا مرئ ًيا للرفض األصالني .فاألمر الذي ّ
ً
بكل وضوح من خالل الكلمة
ال يتعلّق بموت الناس أو بمظلوميتهم ،وإنّما بتصوير وجودهم ونجاتهم ّ
حد سواء .وبهذه الطريقة ،تركّز على الفلسطينيين بوصفهم شع ًبا.
والصورة على ّ
تطور أعمالها ،من اللحظة األولى التي تبدأ فيها عملية الرسم
عن طريق استخدام التعليق المترافق مع ّ
وصول إلى مرحلة إنتاج اللوحة النهائية ،كانت حلبي تطرح األسئلة الصعبة عن الطريقة التي يجب
ً
على الفنانة األصالنية اتّباعها أثناء تصويرها مجزرة ،من دون الوقوع في شرك اإلطار االختزالي الذي
ٌ
سؤال صعب ومح ّير ،لكنني أقترح اعتبار هذه
قصة الجناة .إن هذا
يهمش الضحية ويركّز على سرد ّ
ّ
نظرا إلى التساؤالت التي تطرحها والطريقة التي تتعامل بها
الرسومات جز ًءا من التاريخ األصالنيً ،
الفنانة مع هذه اللوحات ،التي تعكس صوت رق ّية التي اختارتها عاشور كي تروي على لسانها حكاية
مجزرة الطنطورة .وتع ّبر حلبي عن قلقها الصريح بخصوص الموقع الذي ستعطيه للعنصر العسكري
الصهيوني ضمن اإلطار المادي ألعمالها الفنية .يشير رجا شحادة في معرض توطئته لكتاب حلبي إلى
(52) Ibid.

( ((5يـنـظــر ،على سبيل الـمـثــال :الـجــانــب السفلي األيـســر" ،مــوت الــراعــي فـتـحــي"2012 ،؛ الـجــانــب الـعـلــوي األيـمــن" ،الــراعــي عثمان
ريان".2012 ،
عيسى"2012 ،؛ الجانب السفلي األيمن" ،استشهاد صالح عامر"2012 ،؛ الجانب السفلي األوسط" ،استشهاد ّ
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ٍ
درجة عالية من التعاطف
أنه" :من خالل هذا العمل وهذه المساعي ،تمكّنت [حلبي] من التعبير عن
مع ضحايا المجزرة ،األمر الذي مكّنها من إنتاج لوحة كلّية مرئ ّية اعتما ًدا على أجزاء متناثرة من [صور]

المعاناة والعواطف اإلنسانية والفقدان والغضب واأللم ،وأن تُبدع من خالل الكلمات والرسومات

صور ًة جديد ًة لتلك الفترة القاتمة"( .((5تؤطّر حلبي أعمالها بمشاعر التعاطف ،ال الشفقة .كيف لنا
أن نعرض تاريخ الرعب بطريقة تمكّننا من صناعة تاريخ الماضي ضمن منهجية مس َّيسة في الوقت
الحاضر؟ وكيف للمرء أن يصف ماضي شعب وعالقته باألرض من دون أن يق ّيد هذا الماضي في

إطار علم التاريخ؟ أطرح هذين التساؤلين بشأن تأريخ النكبة الفلسطينية ،وتواجه حلبي التساؤلين
نفسيهما من خالل هذا العمل المم ّيز.

لتقدم وصفً ا عن نفسها وعن أعمالها الفنية ،قائلةً " :بوصفي فنانة ،أسعى
ّ
تستهل حلبي توطئة الكتاب ّ

لمعرفة تاريخ الفن على الصعيد العالمي ،وأن أكون في موقع الصدارة في مجال االستكشاف التصويري.
ّأما بالنسبة إلى موقفي السياسي ،فأنا أسعى إلنتاج الملصقات الصريحة والشعارات والمنشورات،
إضافة إلى الرسومات التوثيقية التي تعكس قناعاتي السياسية ،وليس قناعات اآلخرين .يقع مشروع

مشروع توثيقي لطالما سعيت إلى إنجازه بأفضل السبل
توثيق مجزرة كفر قاسم ضمن الفئة الثانية .فهو
ٌ
العلمية الممكنة .وأنا لم أبتدع هذه السلسلة من الرسومات
ألتبوأ موقع الريادة ،وإنّما ألنني فلسطينية
ّ
يسيرا من تاريخي الوطني من خالل الفن التصويري"(.((5
وفي وسعي أن أوثّق جز ًءا ً

يميط هذا التوصيف اللثام عن الضغوط والتناقضات الضمنية التي تترافق مع كون حلبي فنانة تعيش
في فلسطين وتعمل ألجل قضية فلسطين؛ فهو توصيف زاخر بعالقات التضا ّد مع الماضي في حاضرٍ ،

هو أسير العنف االستعماري االستيطاني ،لك ّنه يفرض العالقة مع ما تدعوه حلبي "السبل العلمية" في
هذا السياق .على الرغم من استخدامها كلمة "علمي" في حديثها عن منظورها المعرفي ،في أثناء

تدخلها المعرفي من خالل التمثيل
استكشافها المستويات العديدة التي تغلّف هذا العمل ،يبدو أنّ
ّ
أشخاصا في
تصور
التصويري قد حقّ ق شي ًئا ال يحققه العلم .وتوضح حلبي ً
ً
أيضا أنّ الرسومات التي ّ
هذا المشروع ،وبمفرداتها الخاصة" :ليست مبن ّيةً على ٍ
أمثلة ح ّية ،بل باالعتماد على الذاكرة" .وفي هذا
المقام ،فإن الذاكرة هي ذاكرة التهجير والدمار والجرائم والمجازر واإلبادة ،وليست مجزرة كفر قاسم

سوى جزء من تاريخ القمع الطويل هذا .لقد قُتل الناس على نحو متعمد ،ألن المستوطنين يحسنون

القتل والتدمير ،وهذا ما كانت عليه وال تزال ،ماهية العنف االستعماري االستيطاني في فلسطين.
فالمهمة التي تقع على عاتق حلبي تتمثّل في محاولة سرد هذه الحكاية ،ومن وجهة نظري ،فقد فعلت

ذلك من خالل أدوات السرد الحكائي – المفهومية والتطبيقية – في إطار منهجية أصالنية تنطوي على

أيضا.
توثيق الماضي ضمن مسار سياسي واضح يهدف إلى فهم الماضي ،الذي ُيعتبر
حاضرا ً
ً

(54) Halaby, Drawing the Kafr Qasem Massacre, p. 11.
(55) Ibid., p. 16.
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خاتمة
سجلت
بالعودة إلى مجزرة صبرا وشاتيال ،وعلى الرغم من أنّ "االكتشافات" األخيرة المستقاة من
ّ
األرشيف اإلسرائيلي عن اجتياح بيروت عام  1982تُظهر دوافع خطّة أرئيل شارون العسكرية المباشرة
والمدروسة الرتكاب المجزرة ،ما الذي "تكشّ ف" حقً ا من خالل هذه "االكتشافات األرشيفية"؟ إنّ هذا
فجل ما يطلعنا عليه ال يتخطّى الطريقة التي نفّ ذ من خاللها مقترفو العنف
بأي شيءّ ،
التوثيق ال يوحي ّ
عنفهم .وبالمثل ،فإنّ ما ُيطلق عليه اسم "اكتشافات جديدة" بشأن عمليات القتل في كفر قاسم التي
يتضمن اعترافات أدلى بها يسكا شدمي Yiska Kadami
نُشرت في عام  2021ضمن كتاب بالعبرية
ّ
(الجنرال الذي حوكم بتهمة ارتكاب الجرائم) ليست سوى رتوش جديدة تُضاف إلى علم التاريخ(.((5
كم هائل من المواد
ومع أنّ هذه المحفوظات مثيرة لالهتمام ،وأنّ األرشيف اإلسرائيلي يحتوي على ٍّ
التي تصف المجازر بالتفصيل ،كما يظهر من خالل التوثيق الدقيق الذي أجرته الباحثة رونا سيلع
 ،Rona Selaومن ضمنها مجازر حرب النكبة كمجزرتي الطنطورة ودير ياسين ،على سبيل المثال
ال الحصر ،فالسؤال األهم يتعلّق بماهية المضمون الذي يوثقه هذا األرشيف وشكل التاريخ الذي
ينتجه( .((5وفي الوقت الذي يركّز فيه هذا السؤال على قضية العنف االستيطاني ،فإنّه ال يعدو كونه
تاريخا استيطان ًيا ،ال يجد الفلسطينيون أنفسهم فيه سوى ضحايا بال أسماء في أفضل حاالتهم .إنّ
ً
تتلخص فيما يلي :كيف
القضية األشد
إلحاحا في التاريخ األصالني ،التي واجهتها عاشور وحلبيّ ،
ً
تتحدث عن الماضي أن تُمسك بالماضي والحاضر من دون أن تقع أسيرة لهذا
يمكن حكاية أصالنية
ّ
العنف؟ فمن خالل أعمالهما ،يمكننا أن نرى كيف يروي التاريخ األصالني قصص العنف االستيطاني،
عوضا عن التركيز على
مشد ًدا في الوقت ذاته على رفض األصالنيين هذا العنف وتأكيدهم وجودهم،
ً
ّ
عملية المحو التي يتعرضون لها أو تصويرهم ضحايا لهذا العنف .وعلى الرغم من إمكانية فهم هذه
تيم ًنا
الدراسة في سياق دحض التاريخ ورفضه ،فإنّ األمر ال يتوقف عند هذا الحد؛ إذ يمكننا أن نرىّ ،
بأعمال عاشور وحلبي ،أنّ هناك وسائل أخرى يمكن أن يكون للرفض من خاللها قدرة تخليقية ،وأنه
يمكننا رواية حكايات الماضي في ضوء الحاضر والمستقبل في فلسطين.
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ّ  لغة وليد:مورفولوجيا فم الذئب
)2021-1961( دقة
A Morphology of the Wolf’s Mouth: The Language
of Walid Daqqah (1961–2021)
 عبر اللغة، تتناول هذه الدراسة عالقة األسير الفلسطيني وليد َد َّقة بالنظام الصهيوني:ملخص
 والمركز االستعماري،)المستعمري (القرية – باقة الغربية
 الهامش: في ثالث جغرافيات،العبرية
َ
 وعبر أشكلة ديناميات.) واألسر الصهيوني (السجن – المكان الموازي،)(المدينة – تل أبيب
َ ُتصهين وت
 تقرأ،"ُتخذ "غنيمة حرب
محلية في فلسطين قبل أن ت
 لغ ًة،استخدام اللغة العبرية
َ
َّ
 بوصفها "تشكيالت فم،الدراسة التاريخ االجتماعي للغة العبرية في الجغرافيات الثالث
 األداء،منهجيا
،وتتوسل الدراسة
. كما تبدو في سيرة ذاتية غير منشورة لألسير َد َّقة،"الذئب
َّ
ً
َ  ومن ثم إنقاذه من،"القص ال ّنقدي"؛ لتظهير نص السيرة من األرشيف
""ض َح ِو َّية
المزدوج لـ
ّ
 إلى تعاقد قرائي يعالج،تحليليا
 وتخلص.العنف المؤسس والعنف الحافظ للصهيونية
ً
، وتجنيس العالقات الحضارية،األسطوريات النظرية لقراءة الشرط االستعماري في فلسطين
ّ
. العربية والعبرية: وحروب المكان والمكانة بين اللغتين،المنبوذية الصهيونية
في
والتضامن
ّ
. العبرية، العربية، السجن، االستعمار، الصهيونية:كلمات مفتاحية

Abstract: This article investigates the Palestinian political prisoner Walid Daqqah's
relationship with the Zionist regime through the Hebrew language in three
geographies: the rural colonized periphery (the village of Baqah al–Gharbiyyah),
the urban colonial center (the city of "Tel–Aviv"), and the Zionist prison (as a
parallel space). Through problematizing Hebrew as a local pre–colonial language
in Palestine before being Zionized, the article reads the social history of Hebrew
throughout the three geographies, as the morphology of "wolf’s mouth," reflected in
Daqqah’s unpublished autobiography. Methodologically, the article utilizes two acts
of "critical fabulation" to recover the autobiography from the archive in a manner
that devictimizes it from both the divine and mythical violence of Zionism. The
article resolves around this quandary suggesting a reading contract that interrogates
prevailing theoretical mythologies in reading the colonial condition in Palestine,
sexualizing cultural relations and solidarity in the Zionist pariahdom, and the wars
of position and movement between Arabic and Hebrew.
Keywords: Zionism, Colonialism, Prison, Arabic, Hebrew.
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						"– من أين ِ
لك هذه العربية الممتازة؟
						– بل قل لي :من أين ِ
لك هذه العبرية الممتازة؟
						– من أين ِ
أنت؟
						– من المثلث ،سيدي الرئيس ،من كفرع قرع".

ِ
مترجمة عربية ورئيس دولة إسرائيل،
						من حوارية بين
رؤوفين ريفلين.2013 ،

المقدمة :ريحانة أولى
تصورها مخطوطة سيرة ذاتية برسم االكتمال
تت َّبع هذه الدراسة أوديسة احتياز اللغة العبرية كما ِّ
(((
والنشر لألسير وليد دقَّة((( ،بعنوان" :رياحين الشباب بين مفاصل صخر الدولة العبرية" ُ ،عثر
شكل ،من
تتكون المخطوطة،
ً
على أجزائها األولى مهملةً خالل جمع الباحث أرشيف َدقَّة وتدشينهّ .
(((
جراء
تسعة مفاصلُ :أنجز األول والثاني منها في سجن الرملة عام  . 2002لكن النص لم يكتمل؛ ّ
القمع وال ّنقل والعزل المتكرر من مصلحة السجون الصهيونية ،ثم استأنف َدقَّة عمله فيه آخر سنتين،
فكتب :المفصل الثالث عام  ،2020واستكمل الرابع حتى التاسع عام  2021في سجن "جلبوع" في
بيسان المحتلة .وقد ُح ِّررت المفاصل من السجن بثالث طرائق :رسائل بريدية ،أو صور عبر تطبيقات
هاتفية ،أو تسجيالت صوتية ُأفرغت.
أما المخطوطة ،مضمونًا ،فاستدعاءات سيرية من طفولة َدقَّة في باقة الغربية ،ومن رحالت عالجه إلى
عامل في تل أبيب ( ،)1985–1979ورحلة أسره بين الشباب والكهولة
الخضيرة ( ،)1978–1961ومطلع شبابه ً
في السجون الصهيونية ( .)2021–1986في المفصلين :األول والثاني يستدعي َدقَّة مرافقته لوالدته (فريدة)
من قريته اآلخذة في "األسرلة" خالل سنوات الحكم العسكري ،بعد فجيعة النكسة ،إلى مستعمرة الخضيرة
لتلقِّ ي العالج .وفي المفصلين :الثالث والسادس يسترجع حكايات الطفولة ،حيث أول مواجهة مع اآلخر
اليهودي ،سواء أكان في هيئة عدو يخدم في جيش االحتالل ،أم صديقً ا للعائلة ،بين نكسة حزيران /يونيو
 1967ونصر تشرين األول /أكتوبر  .1973أما في المفاصل األول والسابع والثامن ،فيستذكر االنتقال للعمل
في أحد مطاعم تل أبيب ،حيث يلتقي اليهود والعرب اآلتين للعمل في قاع المدينة .وأما المفصالن الرابع
والتاسع ،فيركِّزان على تجربة السجن ،بما هي ح ِّيز مواز ،مكانًا وزمانًا وإنسانًا.
فحكم بالسجن المؤبد ،وال يزال
((( ولد وليد َدقَّة عام  1961في بلدة باقة "الغربية" في فلسطين المحتلة .واع ُتقل منذ عام ُ ،1986
وتنظيرا ،فإن لألسير َدقَّة عد ًدا من األعمال الفكرية واألدبية ،منها:
في األسر .وإضافة إلى دوره البارز في قيادة حركة األسرى ،ممارس ًة
ً
مخيم جنين ( 2002رام الله :المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية–مواطن)2004 ،؛ صهر الوعي أو إعادة
يوميات المقاومة في َّ
َّ
الزيت (رام الله :مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي)2018 ،؛
حكاية
)2010؛
للدراسات،
الجزيرة
مركز
(الدوحة:
تعريف التعذيب
سر َّ
ِّ
السيف (رام الله :مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي.)2021 ،
حكاية ِّ
سر َّ

((( وليد َدقَّة" ،رياحين الشباب ..بين مفاصل صخر الدولة العبرية" ،مخطوط (سجن الرملة /سجن "جلبوع" .)2021–2002 ،و ُيشار
تاليا ،بـ :المخطوطة.
إليهً ،
ِ
ُخزن إلى حين أن أنهي كل المفاصل .كتبت
مؤداها" :لم أنته من الكتابة .أخرج ُتها كي ت َّ
((( يختتم َدقَّة هذين المفصلين بمالحظةَّ ،
زمنيا .هناك مفاصل أخرى تقع في المنتصف حتى أصل السجن" .المخطوطة ،ص .6
عن مفصلين فقط متباعدين ً

تاسارد
مورفولوجيا فم الذئب :لغة وليد ّ
دقة ()2021-1961

خالل هذه األوديسة يالبس دقَّة مفارقات التواريخ االجتماعية لهذه األحياز ،في أفق عربي يعاني رضوض
الهزائم العسكرية ،وفلسطيني يعاني بطش اآللة الصهيونية ،من فظاعة شروط العمل ،وضروب التمييز
في دولة االستعمار االستيطاني إسرائيل ،وإدراك االغتراب واالستغالل ،إضافة إلى الفظائع الصهيونية
التي أسهمت في تحفيزه على االلتحاق بالعمل الفدائي .ولسبر اإلشكالية المتمثلة باستكناه ديناميات
استخدام العبرية في الجغرافيات الثالث ،تقع الدراسة في ثالثة محاور :يستهدف األول منها تأطير
الشرط االستعماري في فلسطين ،مقارنة بالحالة الجزائرية ،وعرض منهجية "القص النقدي" Critical
 Fabulationلنص َدقَّة المغاير((( .في حين يسعى المحور الثاني إلعادة "ترتيب" نثار الشذرات؛ لتشكيل
المدونة السيرية لألسير َدقَّة ،موازية للتزمين والتمكين
"أزمونة" (كرونولوجيا) وخرائطية (كارتوغرافيا)
َّ
الفلسطينيين ،في القرية والمدينة والسجن .أما المحور الثالث ،فيحلل النص نظر ًيا في ثالثة مستويات:
التعاقد القرائي وغواية األدوات النظرية الرائج استخدامها في قراءة النظام اللغوي االستعماري ،وعالقته
بعنصرية األنظمة االستعمارية المهندسة أيديولوج ًيا ،والتجنيس ،Sexualizing Colonial Relations
والتضامن في المنبوذية الصهيونية ،وحروب المكان والمكانة بين العربية والعبرية.

ً
ص فم الذئب
أوالَ :ق ُّ
ال َّ
شك في أن لفلسطين خصوصيتها ،بما تعانيه من استعمار استيطاني صهيوني منذ عام ،1905
ِ
المستعمر
المؤسسة لعالقة
وص ْه َي َن ِة الهجرة إلى فلسطين .لكن المقوالت
بعد إلغاء "مشروع أوغندا" َ
ِّ
بالمستعمر ،في أدبيات ما بعد االستعمار ،ال تزال صالحة للتطبيق عليها ،مع األخذ في االعتبار
َ
ونظرا إلى تمحور اهتمام هذه الدراسة
استعمارا استيطان ًيا.
خصوصية االستعمار الصهيوني بصفته
ً
ً
ِ
المستعمر في حالة دقَّة ،فإنها تشتغل في تبيئة مقولة الروائي الجزائري كاتب ياسين ،واصفً ا
حول لغة
ِ
ساحةَ ُمعاركته لغة
المستعمر بأنها :فم الذئب  .La gueule du loupوعلى نحو يذكِّر بتوصيفات فرانز
فانون لرغبة األهالي
المستعمرين بإرسال أبنائهم إلى المدارس الفرنسية((( ،يسرد ياسين واقعة التحاقه
َ
جه في"فم الذئب" بالقول:
بالمدرسة الفرنسية حين كان في السابعة من عمره ،واتخذ والده القرار بز ِّ
"لقد فعل ذلك بقلب ٍ
قاس :اُترك العربية اآلن .ال أريدك أن تجلس بين كرسيين مثلي .ال ،لن تكون،
بإرادتي ،ضحيةً للمدرسة .اللغة الفرنسية مسيطرة ،وسيكون عليك السيطرة عليها ،وأن تترك خلفك
ما غرسناه فيك في طفولتك المبكرة ،ولكن بمجرد أن تتقن اللغة الفرنسية ،يمكنك العودة معنا بأمان
إلى نقطة البداية"((( .وعلى الرغم من أن ياسين رأى في ما أحدثته المدرسة الفرنسية من اغتراب عن
((( ي ـج ــدر الـتـنـبـيــه إلــى أن هــذا الـقـســم لــن ُيـعـنــى بــاسـتـطــرادات سـيــاقـيــة تـتـعـلــق بــاألســرى مــن فلسطينيي فـلـسـطـيــن الـمـحـتـلــة عــام ،1948
ومــا ُيـمــارس عليهم مــن سـيــاســات اسـتـعـمــاريــة إال بــالـحــدِّ األدن ــى ،نـظـ ًـرا إلــى تغطية هــذه الـجــوانــب فــي فـصــول أخــرى مــن هــذا الـمـشــروع
ال ـب ـح ـثــي .ل ـل ـمــزيــد ُي ـن ـظــر :ع ـبــد الــرح ـيــم ال ـش ـيــخ" ،ال ــزم ــن الـ ـم ــوازي ف ــي ف ـكــر ول ـي ــد َد َّقـ ـ ــة" ،ال ـم ـج ـلــة ال ـع ــرب ـي ــة ل ـل ـع ـلــوم اإلن ـس ــان ـي ــة ،م ــج ،39
العدد  ،)2021(155ص .308–271

Abdul–Rahim Al–Shaikh, "The Parallel Human: Walid Daqqah on the 1948 Palestinian Political Prisoners," Confluences
Méditerranée, vol. 117, no. 2. (2021), pp. 73–87.
(5) Frantz Fanon, Black Skin, White Masks (London: Pluto Press, 1986), p. 10.
(6) Kateb Yacine, Le polygone étoilé (Paris: Editions du Seuil, 1966), p. 180.
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السري عن لغته – األم"((( ،فإنه حين أراد لكتاباته االنتشار في المركز
لغته وثقافته أنه " َقط ٌْع آخر للحبل ِّ
علي أن أتجه إلى باريس ،فم الذئب"((( ،مع أنه لم َير في ذلك حدثًا
االستعماري عام  ،1947قال" :كان َّ
سعيدا.
ً
وخالل مسيرة نضاله التي انتصر فيها لفلسطين وفيتنام وجنوب أفريقيا ،صار ياسين ال يكتب
إال بالفرنسية((( .لكنه أوضح موقفه من الفرنسية في مقولتين دالَّتين" :أكتب بالفرنسية ألن فرنسا غزت
علي أن أكتب بالفرنسية ألبقى .لكنني رغم كتابتي بالفرنسية ،ال تزال
بلدي ،ومكَّنت نفسها فيها ،وكان َّ
لست فرنس ًيا [و] الفرنسية
جذوري العربية والبربرية ح َّية"( ،((1و"أكتب بالفرنسية ألقول للفرنسيين إنني
ُ
غنيمة حرب ظفر بها الجزائريون بعد انتصارهم على عدوهم"( .((1وعلى الرغم من إشكالية تعامل
المصادر مع عبارة اللغة "غنيمة حرب" ،وعدم التحقق من سياقها( ،((1فإن مواصلة الجدل فيها ،في
حالة فلسطين ،تأخذها إلى مجال أشد تركي ًبا ،على مستويين :األول أن العبرية ،بما هي لغة النظام
المستعمرين،
الصهيوني ،آلة حرب  ،Machine de guerreبمفهوم جيل دولوز( ،((1في يد ضحاياها
َ
ِ
المستعمر ،على الرغم
أكثر من كونها غنيمة حرب  Butin de guerreبمفهوم ياسين .أي إن لغة
المستعمرين في فضاءاتها المختلفة ،تتحول في
مما تفرضه من ُسلَّم َّيات توظِّفها الدولة للتمييز ضد
َ
ِ
المقاومة ،إلى آلة حرب ،يواجهون بها النظام
المستعمرين الفلسطينيين الذين ينتجون الكتابة
أيدي
َ
ويعرونه في المجاالت التي ال ُيحكم السيطرة عليها تمام السيطرة ،وهي :الذاكرة األليفة Domestic
ُّ
 Memoryفي القرية العربية ،والذاكرة االجتماعية التضامنية في المركز االستعماري ،والذاكرة التي
ِ
المستعمر
تخشى الفقد في السجن الصهيوني .والمستوى اآلخر هو أن العبرية ال تزال لغة "الذئب"
الذي لم يتمكن من هزيمة الفلسطينيين وجود ًيا ،على الرغم من انتصاراته العسكرية.
(7) Ibid., p. 181.

((( كاتب ياسين" ،لم ِ
أنته بعد من تكوين الجزائر" ،حاوره كاظم جهاد ،اليوم السابع ( ،)1987/4/13ص .36

(9) Jacqueline Arnaud, La littérature maghrébine de langue française, Tome 2: Le cas de Kateb Yacine (Paris: Publisud,
1986), p. 130.
(10) Kateb Yacine, Nedjma (Paris: Editions du Seuil, 1966), p. 131.
(11) Yacine, Le polygone, pp. 181–182.

( ((1لالطالع على أمثلة هذه المعضلةُ ،ينظر :عبد السالم المسدي ،الهوية العربية واألمن اللغوي :دراسة وتوثيق (الدوحة /بيروت:
المركز العربي لألبحاث ودراســة السياسات ،)2014 ،ص358 ،13 ،؛ محمود الــذوادي" ،اللغة الفرنسية في المغرب العربي :غنيمة
حرب أم استالب هوية؟" في :سعدون حمادي ،الهوية وقضاياها في الوعي العربي المعاصر (بيروت :مركز دراسات الوحدة العربية،
 ،)1992ص .346–333

Anne Armitage, "The Debate over Literary Writing in a Foreign Language: An Overview of Francophonie in The
Maghreb," Alif: Journal of Comparative Poetics, no. 20 (2000), pp. 39–67; Ould Ammar Hassina, L’Exil dans
;" Le Polygone étoilé" de Kateb Yacine (Batna: Université Hadj Lakhdar, 2011), pp. 26–29

و ُينظر كذلك مقابلة كاتب ياسين في عام :1971

"Kateb Yacine écrivain public," LUMNI, accessed on 20/3/2021, at: https://cutt.us/jMpfP

(ُ ((1ينظر:

Gilles Deleuze & Felix Guattari, A Thousand Plateaus: Capitalism and Schizophrenia (New York/ London: Continuum
International Publishing Group, 1987), pp. 351–423.
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القص النقدي الذي اقترحته
أما منهج ًيا ،فتعمد الدراسة إلى "إعادة" سرد حكاية النص ،عبر فعل
ّ
متمثل في النظام
سايديه هارتمان؛ لتحرير قصص الضحايا الذين ُأخرجوا من العالم بالعنف المؤسس،
ً
السياسي (العنصرية) ،و ُأعيدوا إلى العالم ،على الرغم من العنف الحافظ المتمثل في النظام المعرفي
(األرشيف) ،وبسببه ،حين يصير عتبة لكتابة التاريخ المضاد( .((1يحيل هذا المنهج التاريخَ إلى مسرح،
فعل ال مجازًا ،بحيث يكون الخروج منه أدا ًء َ
المؤرخ
أول ،بينما تكون العودة إليه أدا ًء ثان ًيا ،حين يتجرأ
ً
ِّ
الخارج على بروتوكوالت التأريخ ومعاييره أن يدخل مشرحة األرشيف؛ ليمارس في أمكنته وأزمنته
ص النقدي إلى تحرير الضحايا من عنف الماضي
المتغايرة إعادات لصياغة الحدث
المروع .يهدف القَ ُّ
ِّ
معا ،عبر "الكتابة المستحيلة" التي تسعى إلنصاف "وجود" ضحايا العنف
وعنف الحاضر في آنٍ ً
المؤسس من "تأويل" العنف الحافظ ،والبحث عن "حالة الحرية" خارج العنف ْين ،وذلك بافتراض
"حالة الحرية" الكتابية لمن هم في "حالة األسر" الوجودية.
دليلي لكتابة تاريخ مضاد للتاريخ السائد الذي
نموذجا لمنهج
وبناء على ذلك ،تطرح هذه الدراسة
ً
ٍّ
يتناوب مع األرشيف على سدانة حدود السردية البيضاء ،من حيث األطر النظرية ،التي ال يشكِّل إطار
خروجا عليها( .((1وتعمد الدراسة ،ثان ًيا ،إلى تفكيك "أسطوريات فم
االستعمار االستيطاني بالضرورة
ً
الذئب" ،عبر منظومة تحليلية "أصالنية" ،وذلك عبر نقد التعاقد القرائي  Reading contractوغواية
األدوات النظرية في قراءة النص ،وتأطير التجنيس والتضامن في المنبوذية الصهيونية ،واإلتيان على
حروب المكان والمكانة بين العربية والعبرية.
نظرا إلى مغايرة نص َدقَّة المدروس لنتاج الحركة
وقد اتجهت الدراسة إلى هذه المغايرة المنهجية؛ ً
(((1
الفلسطينية األسيرة ،ذلك أنه يدخل صنف "الكتابة المزعجة"  ،وهي الكتابة التي "تبتكر أشكالها
فيما تنكتب"( ،((1و"تنقض العادة"( .((1فالنصوص المزعجة معرف ًيا هي النصوص المولِّدة الخارجة
القار ،والمستعصية على التقعيد؛ ألنها تخلق معاييرها الجمالية معها ،وتخلق أنماط نقدها قبل
على ِّ
تحقق تلك األنماط في النصوص المولَّدة منها وعنها .هنا ،ال بد من التذكير بأن هذا الرهان النقدي
إنما يحاول مجاراة الرهان الكتابي للنص المدروس في خروجه عن القاعدة؛ بغية تدشين ألفته الخاصة.
تبعا لقواعد حداثية منجزة وجاهزة ،والكتابة بحثًا
فرق بين نوعين كتابيين :الكتابة ً
وفي هذا الصددُ ،ي َّ
عن أسس من خالل عملية الكتابة نفسها( .((1وبناء على هذا التفريق ،يقول حسين البرغوثي بوجود
(14) Saidiya Hartman, "Venus in Two Acts," Small Axe, vol. 12, no. 2 (2008), pp. 1–14.

( ((1لالطالع على نموذج نقدي لالستخدامات النظرية لالستعمار االستيطاني في السياق الفلسطينيُ ،ينظر:

Rana Barakat,"Writing/ Righting Palestine Studies: Settler Colonialism, Indigenous Sovereignty and Resisting the
Ghost(s) of History," Settler Colonial Studies, vol. 8, no. 3 (2017), pp. 349–363.

( ((1أدونيس ،الشعرية العربية (بيروت :دار اآلداب ،)1984 ،ص .70

( ((1أدونيس ،كالم البدايات (بيروت :دار اآلداب ،)1989 ،ص .169

( ((1أدونيس ،النص القرآني وآفاق الكتابة (بيروت :دار اآلداب ،)1993 ،ص .55

(19) Jean–François Lyotard, The Postmodern Condition: A Report on Knowledge (Minneapolis: Minnesota University
Press, 1984).
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نوعين من العقل :واحد ثبوتي يعيش بسالم مع المبادئ الراسية والقواعد المسلَّم بها في نظرية األدب،
ويبذل قصارى جهده للمحافظة عليها .وهذا العقل االتِّباعي ،يؤ ّدي إلى "اغتيال طاقة الروح"؛ وآخر هو
العقل اإلبداعي النبوي الذي َيعتبر علةَ وجوده ومعلولها خلق الجديد ،واإلتيان باألفكار العذراء التي
لم يسبق إليها أحد( .((2تتجلَّى هنا مهمة النقد في مقدرته على التمييز بين هذين النوعين من العقل،
وطاقتهما اإلبداعية ،وما ينتجان من فكر ،وال ّ
مدونة َدقَّة الكتابية تستدعي بإلحاح
شك في أن قماشة َّ
هذا التفريق.

ثانيا :مورفولوجيا فم الذئب
ً
بين المعركة التي ال تزال دائرة في "فم الذئب" ،واحتياز اللغة العبرية بوصفها غنيمة حرب ،أو باألحرى
استرجاعها بوصفها لغة مشرقية فلسطينية أصالنية ،اغتصبتها الصهيونية كما األرض ،تسعى األقسام
التالية ،تاريخ ًيا ،لتوصيف مورفولوجيا فم الذئب االستعماري في سيرة دقَّة؛ إذ س ُيتوقَّف عند ثالثة
تكوينات :اللعاب :باقة – "الخضيرة" ( ،)1978–1961واللسان :باقة– تل أبيب (،)1985–1979
واألسنان :باقة – السجن ( .)2021–1986والدراسة إذ تعمد إلى هذه التكوينات ،فإنها تركن إلى حقيقة
مغنما من دون مغرم .فالعبرية
أن الفلسطينيين لم ينتصروا على ّ
عدوهم بعد لتكون العبرية غنيمة حربً ،
ال تزال مادة حية للصراع في فم الذئب الذي لم يتمكن من إنزال الفلسطينيين إلى ظلمة جوفه ،ذلك أن
التسليم بنزول الفلسطينيين إلى بطن الوحش يعني الظلمة التامة ونهاية الصراع .لكنهم ما زالوا في فم
الذئب ،يقاومونه ويكسرون أنيابه ،ويستعصون بصمودهم على االبتالع.
ّ .1
اللعاب :باقة " -الخضيرة" ()1978–1961

على الرغم من أن دقَّة لم يقرأ رائعة فانون بشرة سوداء ،أقنعة بيضاء( ،((2فإن قارئ السيرة ال يكف عن
فنظرا إلى أهمية اللغة ،وضعها فانون على أريكة المحلل النفسي؛ لفهم الصراع بين
استدعائها(.((2
ً
ِ
وامتثال.
إكراها
والمستعمر على مستويَي الوعي والالوعي اللذين يشكِّالن عالقات القوة،
المستعمر
ً
ً
َ
المستعمرين على تربية أوالدهم بها وعليها منذ نعومة أظفارهم،
فاللغة التي يحرص أهالي األطفال
َ
ينبغي أن تكون "فرنس َّيةَ فرنسا ،فرنس َّيةَ الرجل الفرنسي ،فرنس َّيةَ الفرنسيين"( .((2وبذا ،فاألهل يلقون
أبناءهم في فم الذئب لحمايتهم من مخالبه؛ إذ باللغة تتولَّد اآلخر َّية  ،Othernessوعلى أطرافها يسيل
المفترس؛ لذلك يتتبع هذا القسم مسار التضاد بين
لعاب االفتراس ،وتتمظهر قابل َّية المفترِس ،وقبول
َ
(ُ ((2ينظر :حسين البرغوثي" ،بين الشعر والفلسفة" (مخطوطة غير منشورة.)1999 ،

( ((2كتب َدقَّة مخطوطته عام  ،2002أي قبل عامين من صدور ترجم َتي الكتاب :العربية (وأنجزها خليل خليل) ،والعبرية (أنجزتها
تمار كبلنسكي) في عام  ،2004على الرغم من وجاهة المالحظة التي أبدتها إيال شوحات ،في أن فكر ما بعد االستعماري ال يجد
طريقه إلى الترجمات العبرية إال ما ندر ،وعلى الرغم من أن معرفة دقَّة األساسية باإلنكليزية ال ّ
تمكنه من قراءة النص األصلي .للمزيد
ُينظر:
Ella Shohat, Taboo Memories, Diasporic Voices (Durham / London: Duke University Press, 2006), p. 372.
(22) Fanon, pp. 8–27, 82–108.
(23) Ibid., p. 10.
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العبرية والعربية في طفولة َدقَّة ومراهقته اللتين سادهما قدر ٍ
التعرض لمغريات المواجهة ،أي
عال من
ُّ

تتأسرل ،وأدات َّية لغة
تكون اللغة – األم (العربية) مع األم التي لم
لُعاب األسرلة ،في ثالثة مستوياتُّ :
َ

احتل أرض الجد ،وبينية االختيار بين األم وزوجة – األب
زوجة – األب (العبرية) مع المستوطن الذي َّ
(العبرية والعربية) في مواجهة ثقافة الهزيمة واألسرلة مع األب.

أ .اللغة – األم

لدقَّة عالقة فريدة مع العبرية التي يصفها بأنها "لغة زوجة األب" التي كادت تتغلَّب
منذ البداية كان َ

شماس الذي اقترنت عالقته بـ "لغة الرا َّبة" العبرية بالملح ،وفركه
على لغة األم .فعلى عكس أنطون َّ

تتلخص في إتقان "مفردات النجاة" في بداية المراهقة(((2؛ عاش َدقَّة
في الجروح استراتيجيةً دفاعيةَّ ،

نمطًا آخر من العالقة بالعبرية ،يم ِّيزها عنف ناعم نعومة الممرضة والطاقم الطبي الذين أشرفوا عليه في
مستشفى "هلل – يافي" مدة عام ونصف ،عرف خاللها العبرية قبل العربية ،ال عنف الجندي وصرامة

القانون( .((2من هنا ،تشكَّل وعي َدقَّة اللغوي اإلشكالي ،فلم يصبح "دوف"( ،((2في رائعة غسان كنفاني

تماما" ،خلدون" ،بل كان يسير بينهما على خيط رفيع مشدود بين
"عائد إلى حيفا"( ،((2ولكنه لم يصر ً

العربية والعبرية .كان مصير َدقَّة قري ًبا من مصير "دوف" لوال الواقع عنصرية الصهيونية التي رفضته
المستعمر الذي يعاني هيمنة الرواية الصهيونية
أخالق ًيا قبل أن ترفضه سياس ًيا في الفضاء الفلسطيني
َ
مرضا عصب ًيا رافقه طوال حياته.
التي ُك ِت َبت يوم ًيا على جسده حتى بعد أن غادر المستشفى التي أورثته ً
وص ِّعدت
في السبع األولى من طفولة َدقَّة ،احتل الصهاينة بقية فلسطين في نكسة عام ُ ،1967

سياسات الحكم العسكري القمعية بأشكال جديدة( ،((2وازدادت أجواء الحاضرة االستعمارية

جراء
عنصرية تجاه العرب .فما إن يفارق الطفل قريته ،حتى يتشظَّى جسده ،أو جسد والدته – فريدةَّ ،
( ((2للمزيد حول "تنافس" العربية والعبرية في كتابات الفلسطينيينُ ،ينظر :أنطون شماس" ،سبع خواطر وحاشية :اللغات والكتب
ممتلكة ومفقودة ومترجمة" ،مجلة الدراسات الفلسطينية ،مج  ،26العدد  ،)2015( 101ص 44–29؛ يمنى العيد" ،أرابيسك :التوظيف
والهوية" ،الكرمل ،العدد  ،)1990( 35ص 92–69؛ محمد صديق" ،الكتابة بالعبرية الفصحى :تقدم رواية عربسك وحوار مع أنطون
شماس" ،ألف– مجلة البالغة العربية المقارنة ،العدد  ،)2000( 20ص .167–155
Rachel Harris, "Hebraizing the Arab–Israeli: Language and Identity in Ayman Sikseck’s to Jaffa and Sayed Kashua’s
Second Person Singular," Journal of Jewish Identities, vol. 7, no. 2 (2014), pp. 35–58.

( ((2المخطوطة ،ص .18–17

(" ((2دوف" هــو إحــدى الـشـخـصـيــات المفتاحية فــي رواي ــة غـســان كـنـفــانــي عــائــد إل ــى حـيـفــا ،وهــو االســم الـعـبــري الــذي ُمـنــح للرضيع
جراء هول النكبة ،وقد خرجت للبحث عن زوجها ،فتب َّنته العائلة اليهودية التي استوطنت بيت
الفلسطيني "خلدون" الذي تركته والدته َّ
شخصا وذاتًا.
ن
ي
ه
َص
ت
و
روايتها،
ى
ن
وتب
الصهيونية،
العائلة
كنف
في
ى
وترب
فنشأ
البيت،
مقتنيات
العائلة الفلسطينية ،بصفته جز ًءا من
َّ
َ
ً
َّ
َ َْ
( ((2غسان كنفاني ،عائد إلى حيفا (بيروت :المؤسسة العربية لألبحاث.)1987 ،
( ((2إثــر النكبة ،واستنا ًدا إلى قانون الطوارئ ،شرعت إسرائيل في تطبيق نظام الحكم العسكري ( .)1966–1948ثم تو َّلت أجهزة
أخ ــرى ،كــالـمـخــابــرات والـشــرطــة وال ـق ـضــاء ،مـهـمــات الـقـمــع والـتـمـيـيــز الـعـنـصــري الـمـنـهـجــي ضــد ال ـعــرب .لـلـمــزيــدُ ،يـنـظــر :مـصـطـفــى كبها
(مـحــرر) ،األقـلـيــة الفلسطينية فــي ظــل الحكم العسكري وإرثــه (حيفا :مــدى الكرمل–المركز العربي للدراسات االجتماعية التطبيقية،
.)2014
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ِ
المستعمر .في سياق مشابهُ ،ي َمفْ هِ َم فانون جسد
"التحديقة البيضاء  ((2("white colonial gazeمن
األسود بالقول إنه يبدأ بالشعور بعقدة النقص منذ مغادرته ح ِّيزه األسود (الغابة) نحو حيز األبيض
َ
ِ
للمستعمر حدود
المستعمرين
(المتروبول) ،حيث تستيقظ الدونية لحظة التقاء األعين ،فترسم أعين
َ
جسده ،وتض ِّيقُ ها كلما أفسحت للجسد المجال أن يكون وحده" .لحظة القطار" عند فانون( ((3تصير
الحاجة فريدة في
"لحظة العيادة" عند َدقَّة ،والمكان الشاغر في القطار يتناسخ في مكان شاغر ،تتركه
َّ
سيارة األجرة ،بعد أن تضع صغيرها في حجرها؛ لئال تدفع أجرة راكبين ،حيث مقاعد شاغرة أخرى
ِ
المستعمرين.
تنتظرهما في عيادة
يصف دقَّة المشهد المتكرر لرحلة العالج مع والدته ،من قريته باقة إلى المدينة اليهودية "الخضيرة"،
وتحول الفلسطينيين من
األس َرلة التي تتمثَّل في تفشِّ ي ثقافة الهزيمة،
مفصحا عن بدايات عملية ْ
ً
ُّ
"الحطَّات" عند مدخل المدينة،
لبس الكوفية والحطة العربية إلى لبس "البرنيطة" ،حيث يخفون
َ
ويحرصون على التوقُّف عن أحاديث السياسة باالقتراب من الحاجز العسكري ،بينما يغ ِّير سائق
السيارة محطة الراديو من صوت العرب إلى موجة تنطق بالعبرية .لم يكن في وسع ابن السابعة
قادرا على السؤال:
الربط بين الهزيمة وظهور "البرانيط" على رؤوس رجال القرية .لك َّنه كان
ً
ش
والعقُ ل ويلبسون البرانيط؟ بل الذهاب أبعد في سؤاله والدتهَ " :ي َّم ْه َل ْي ْ
لماذا يخلعون الحطَّات ُ
ما ِتشْ لَحي ِ
الخرقة ،وتلبسي ُبرنيطة؟"(((3؛ كونه كان يرى بعض نساء اليهود المتد ِّينات في المدينة
أشكال مختلفة منها ،فتر ُّد" :البرانيط للزالم [للرجال]"( .((3يضحك "ال ِّزالم" الذين يدركون
يلبسن
ً
زي األم الذي لم يتغ َّير،
الهزيمة ،وال يستطيعون أدلجتها ،وتواصل األم صمتها ،والطفل تأمالته في ِّ
ولسانها العربي.
يتحول إلى كابوس مفزع للطفل،
لكن ثوب األم الباعث على الهدوء والطمأنينة في الطريق سرعان ما
ّ
َّ
حين يصير في مرمى "التحديقة البيضاء" .ففي عيادة التأمين الصحي في الخضيرة يمسك الطفل بيد
وتحدق العيون في الجسدين الغريبين والثوب الفلسطيني المزركش ،ويضغط
الممر،
ّأمه عند مدخل
ِّ
ِّ
واجل ،فتضغط أكثر ،ويزداد وجله من النفوس الصهيونية المشمئزة ،والعيون التي
الطفل على يد والدته
ً
(((2

مصيبا ،مفهوم جورج ف .هيغل لـ "لحظة الوجود من أجل اآلخر being
فــي تقديمه لـ "تجربة األسود المعيشة" ،يلتقط فانون،
ً

"for others؛ بغية توضيح الترسيمة األنطولوجية لجسد األسود ،ومن ثم ذاته ،في محيط استعماري أبيض .وفي هذا السياق ،يصف
وعرقيا،
تاريخيا
ثم محاولته المستحيلة لتبييض نفسه تحت وقع نظرات البيض االستعمارية ،المهندسة
ً
ً
فانون معاناة األســود ،ومن َّ
والـتــي تـظـهــر فــي سـعــي األس ــود لـبـنــاء أن ــاه الـفـيــزيــائـيــة والـثـقــافـيــة (الـلـغــويــة عـلــى وجــه الـتـحــديــد) ،لـيـتــوازن الـمـكــانُ االسـتـعـمــاري و"تـتـ َّ
ـوطــن
لقص ألم األســود قبالة نظرات الطفل األبيض الخائف دونما سبب،
يتوسل هنا فانون "لحظة القطار"؛ ِّ
األحاسيس" في غير وطنهاَّ .
باستثناء تربيته العنصرية ،فيستنجد بأمه في القطار عند رؤية األسود .إن "لحظة القطار" تفرض على "أنا" األسود أن تعيش ال انفصامها
ـذمـ ًـرا مــن رؤيــة األس ــود ،ومــن ثـ ّـم تــرك
هــي ،بــل ض ــرورة االنـفـصــام ،جـســدً ا ولـغـ ًة ،كــي ال تــواصــل نـظــرة "اآلخ ــر" األبـيــض انـتـهــاكــه هـلـ ًـعــا وتـ ُّ
ال مقعد واحد ،وال اثنين ،بل ثالثة مقاعد مساف ًة فاصل ًة عن األسود .للمزيد ُينظر.Fanon, pp. 82–85 :
(30) Ibid., p. 84.

( ((3المخطوطة ،ص .16
( ((3المرجع نفسه.

تاسارد
مورفولوجيا فم الذئب :لغة وليد ّ
دقة ()2021-1961

تنهش جسد األم وتحتقره" ،وكأنها مخلوق فضائي غريب"( .((3ففريدة ،والدة الطفل الفلسطيني وليد،
التي ال تجيد القراءة ال بالعربية وال بالعبرية ،على عكس إلينور ،والدة الطفل المارتينيكي فانون ،لم
تطلب منه أن يتقن لغة عدوه ،وأن يتحدث العبرية (عبرية الدولة العبرية ،عبرية الرجل العبري ،العبرية
تؤجل اإلجابات ،وتشرح له تاريخ بالده ،وتاريخ وشم الس َّيالة الذي على شفتها
العبرية) ،بل كانت ِّ
(((3
السفلى ،والتاريخ االجتماعي لوادي الحوارث ،حين يعودان إلى القرية التي صارت ملجأ  .ففي
جراء "االنفتاح" على المدينة العبرية التي تخفَّ ى الرجال فيها بالبرانيط،
القرية العربية لم يتغير ُّ
زي النساء َّ
لم يتغ َّير الثوب – األم وال اللغة – األم .لذلك تبدو حكاية َدقَّة كأنها تقترح امتدا ًدا لـ "مرحلة المرآة" لدى
انفصاما ،مؤ َّداه اقتراب في القرية العربية حيث األمان،
طور لديه
ً
الطفل أكثر مما ينبغي ،ولكن على نحو َّ
وابتعاد في المدينة اليهودية حيث الخطر .فـ "في القرية" يقول وليد "هي أمي التي أحتاج لعطفها وحنانها
ككل األطفال ،أدفن وجهي في ثوبها وأستنشق رائحتها ،وفي المدينة اليهودية هي ظلي أو أنا ظلها،
حاضرا معها غير مرئي .كنت ،في كل مرة ،بعد عودتنا للقرية أشعر
أريدها مرافقة غير مرئية ،أو أن أكون
ً
وتطرف ،وفي كل
بقوة
بعفوية وإحساس الطفل المذنب بضرورة تعويضها عن ابتعادي عنها .فأحتضنها َّ
ُّ
مرة أجدني أحتضن ثو ًبا ،ضمر فيه الجسد ،وقلَّت نقوشه وتطاريزه فبدا راية بيضاء كلما لبس الرجال
البرانيط .فأصبحنا حاضرين غائبين"( .((3وهنا ال يبدو تحليل جوزيف مسعد لطفولة دولة المستوطنين
نافعا في تفسير تشظِّي هوية الضحية – الطفل( ،((3فعلى الرغم
في تسمية أمكنة األرض التي استعمرتها ً
من "هوية" الوالدة الواضحة التحديد ،عبر ثوبها الفلسطيني ،فإن التوتّر العدواني في سياق العيادة يدفع
بـ "هوية" الطفل إلى هاوية االنفصام ،بتغ ُّير موقع المرآة – األم بين القرية العربية والمدينة اليهودية.

ب .األصالني – المستوطن

ولكن معنى "الحاضرين الغائبين" لم يكن إحساس طفل بجسده وجسد والدته فحسب ،بل صار
يقدم َدقَّة لمحة عن التاريخ االجتماعي لهذه
وصفً ا قانون ًيا
لمهجري فلسطين المحتلة في أرضهم .وهنا ّ
َّ
مغايرا جغرافيات القرية والمدينة والسجن .إنها "أرض عطا" الممتدة على شاطئ المتوسط
المشهدية،
ً
( ((3المرجع نفسه ،ص  .7وللمزيد عن استخدام النظام الصهيوني للمؤسسة الصحية أدا َة ضبط وإدارة للجسد الفلسطيني الحي،
ُينظر:

Rhoda Kanaaneh, Birthing the Nation: Strategies of Palestinian Women in Israel (Berkeley: University of California
Press, 2002); Nadera Shalhoub–Kevorkian, Militarization and Violence against Women in Conflict Zones in the Middle
East: A Palestinian Case–Study (Cambridge: Cambridge University Press, 2009); Osama Tanous, "Structural Violence
and its Effects on Children Living in War and Armed Conflict Zones: A Palestinian Perspective," International Journal
of Health Services (31/8/2021).

فن الوشمُ ،ينظر :عبد الكبير الخطيبي ،االسم العربي الجريح (بغداد :منشورات الجمل .)2009 ،ص 110–55؛ َق َسم
( ((3للمزيد عن ّ
مهندسا لجسده المقدس" ،فسحة ثقافية ،2020/3/24 ،شوهد في  ،2021/6/1فيhttps://cutt.us/ZedAO :
"فن الوشم :البشري
الحاجّ ،
ً
ّ
( ((3المخطوطة ،ص .7–6

( ((3للمزيد عن استخدام مفهمة جاك الكــان لـ "مرحلة المرآة" في توصيف صــراع الهوية الفلسطيني في المكان الفلسطيني الذي
جرت عبرنتهُ ،ينظر:

Joseph Massad, The Persistence of the Palestinian Question: Essays on Zionism and the Palestinians (London:
Routledge, 2006), pp. 36–40; Jacques Lacan, Écrits, A Selection (London: Routledge, 2001), pp. 1–6.
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جنوب غرب وادي الحوارث ،ويفصلها عن البحر طريق الساحل القديمة .فقد امتلكها علي َدقَّة ،جد

يؤجرها لـ "مالكها األصالني"
وليد ألمه ،وبعد النكبة صار "مالكها الجديد" المستوطن شلومو فرانكِّ ،

وقد صار
فالحا وال بدو ًيا ،والمؤكد أنه لم يكن مدين ًيا ،بل كان في
حاضرا غائ ًبا( .((3لم يكن الجد
ً
ً
منزلة بين منزل َتي البداوة والفالحة ،الج ًئا هجي ًنا ،وفالحة األرض هي ما تمنحه الهوية( .((3لكن َدقَّة لم

متأخرا ،فقد كان في السادسة من عمره حين تسلل إلى "بيارة شلومو فرانك"؛
يدرك هذه التفاصيل إال
ً

بحثًا عن األعشاش ،حيث واجه العري االستعماري .ففي طرف البيارة الشمالي عسكرت وحدات

تستحم
من الجيش اإلسرائيلي التابعة لقيادة المنطقة الوسطى ،فوجئ الصغير بـ "كتلة بشرية عارية"،
ّ
جماع ًيا ،بعد أن "فرشوا األرض بصناديق الذخيرة التي أفرغوها في الحرب القصيرة – هزيمة عام ،1967

حتى ال تغوص أقدامهم في األرض الموحلة"( .((3أخافه صخبهم ،وعريهم الذي تذكَّره بعدئذ ،حين

شاهد "األفالم التي تروي قصة المحرقة ،فترتبط المحرقة بالعري ،وعريهم ارتبط الحقً ا باالستيالء على
جده أمسك به من أذنه ،وحذَّ ره من أمور يجهلها.
األرض"(((4؛ لم يكترث الغزاة بالطفل المختبئ .لكن َّ

الطفل الذي اتخذ من العبرية التي عرفها بالتوازي مع العربية ،وهو في المستشفى في
لم يردع ذلك
َ
سالحا للتوغّل في األرض المغتصبة ،والبحث عن األعشاش ،على الرغم من أن
الثالثة من عمره،
ً

عالقته بها راوحت بين اإلعجاب والكراهية( .((4هنا ،صار الصغير يشارك في موسم ج ِّز الصوف بعد
التبول،
اقتياد الغنم إلى البحر الذي تفصله الطريق الساحلية عن أرض عطا ،ثم غالبته رغبة شديدة في ُّ

لدقَّة حتى بعد عقدين على اعتقاله .ففي إضراب
وكان البحر ملجأه .وبقيت تلك الذاكرة األليفة مالزمة َ

التبول ،خالل نقله في "البوسطة"
عام  ،2004ن َّبه مشهد البحر ،على الطريق الساحلية ،فيه األلم ورغبة ّ

بين سجني "الشارون" (مركز توقيف تابع لسجن الرملة) وسجن الجلمة (يقع بين مدينتي الناصرة
وحيفا المحتلَّتين)( .((4لم يجرفه الحنين إلى "استرجاع ِ
س" ألرض عطا فحسب ،بل يقينه كذلك بأن
الح ِّ

أبطال خارقين ،وإنما بشر كالفلسطينيين الذين
الصهاينة الذين رآهم عرايا ،بال قرون وال أذناب ،ليسوا
ً

استعمروا بالدهم .هنا ،يؤكد َدقَّة أن حبه لألرض لم يأت عبر قصيدة ،وكرهه للغزاة الذين صار يبول
في بركهم الخاصة بتربية األسماك لم يأت من كتب التاريخ ،بل عبر َج ِّده علي الذي عانى السياسات
التمييزية الصهيونية ضد أصحاب األرض ،لصالح مزارعي المستوطنات.

( ((3للمزيد حول "الحاضرون الغائبون" ،وهم "الالجئون" الفلسطينيون الذين ُطردوا من بيوتهم وبلداتهم .لكنهم بقوا في أراضي
فلسطين الـمـحـتـلــة عــام  ،1948يـنـظــر :نــديــم روحــانــا وأري ــج صـبــاغ خ ــوري ،الـفـلـسـطـيـنـيــون فــي إســرائ ـيــل :ق ــراءات فــي الـتــاريــخ والـسـيــاســة
والمجتمع (حيفا :مدى الكرمل–المركز العربي للدراسات االجتماعية التطبيقية ،)2011 ،ص .46–26
( ((3المخطوطة ،ص .8
( ((3المرجع نفسه.
( ((4المرجع نفسه.

( ((4المرجع نفسه ،ص .9

( ((4المرجع نفسه ،ص .10
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ج .الهزيمة – "النصر"

استمرارا لذاكرة هزيمة
في تواصل لهذا األلم يسرد دقَّة مشهدية الهزيمة بين عامي  1967و،1973
ً
النكبة الكبرى في عام  ،1948حيث خطّ الهدنة بعد اتفاقية رودس لعام  1948الذي شطر قرية باقة،
فصارت شرقية تابعة للحكم األردني ،وغربية تابعة للحكم اإلسرائيلي( .((4يتنقَّ ل َدقَّة بين نكسة حزيران/
مدونة للتاريخ االجتماعي
يونيو ورحيل عبد الناصر ،وحرب تشرين األول /أكتوبر ،عبر قصص ت ّ
ُعد َّ
للفلسطينيين (العالقات العربية – العربية) ،ولماهية تواصلهم مع اإلسرائيليين (العالقات العربية –
مدونة األب ،بعد أن سرد األحداث عبر مد ّونتَي األم والجد.
اليهودية) ،عبر َّ
لم ِ
ينته نمر دقَّة ،األب ،من حفر الملجأ في سفح الجبل المجاور لبيتهم خالل حرب  ،1967ولم يت ّمه في
غائرا في الجبل ،كأنه نصب تذكاري ،ال لمن سقطوا في الحرب ،وإنما لمن
حرب  ،1973فبقي
ً
جرحا ً
(((4
تبددت آمالهم بنتائجها  .لكن الحدود التي تفصل شط َري القرية ك ُِّرست في أذهان الفتية منطقةً
مرمزة إلى رؤية الطائرات
حراما؛ إذ فقد أحدهم ساقه في لغم أرضي .ومن ذاكرة المرار يتوق دقَّة بحسرة َّ
ً
العربية المشتهاة التي لم تحلِّق في سماء فلسطين التي غطَّت "الضفة" و"فلسطين  ،"48وصارت كلُّها
تجم ًعا مختلفً ا حول المذياع
"إسرائيل" ،يقسمها خط الهدنة الوهمي( .((4ومع بلوغ الطفل التاسعة يشهد ُّ
تتويجا
الذي أعلن من صوت العرب ،من القاهرة ،وفاة الزعيم العربي جمال عبد الناصر؛ فقد كان ذلك
ً
ألحزان النكبة والنكسة .يبكي الطفل مع والده الذي انتكس ،كأبناء جيله ،فخسر تجارته ،وأعلن إفالسه
بعد النكسة ببضع سنوات.
أما حسرة األب ،فتكتمل برواية َدقَّة قصة وفاته عام  ،1998وعدم تمكُّنه من وداعه أو حضور جنازته؛
تحدث معه هاتف ًيا مدة عشرين دقيقة ،وافقت عليها سلطات السجون بعد مماطلة .لكن قرارهم
فقد َّ
متأخرا ،بعد أن فقد الوالد القدرة على الكالم .طلب الولد األسير من والده أن يسعل إن كان
جاء
ً
يسمعه ،وما إن سعل حتى أخذ في تسرية وقت والده على فراش الموت برواية قصص حول نبل
سلوكه وطبعه اإلنساني الفريد .ذكَّره وليد بمائير سابير الذي جاء في اليوم الثاني من حرب تشرين
األول /أكتوبر  ،1973إلى بيت العائلة ،ومعه زوجه وطفاله ،مرتد ًيا ب ّزته العسكرية ،وبيده كيس من
النقود ووصيته ،وقد استدعي للقتال على الجبهة المصرية .لم يأتمن سابير أخاه على زوجه وطفليه
وماله ،فجاء بهم إلى العربي الفلسطيني نمر َدقَّة ،على الرغم من معرفته بوطن ّيته وح ّبه لعبد الناصر.
قبل نمر األمانة ،وحين انتهت الحرب رجع سابير واستعاد زوجه وطفليه وماله ووصيته .وبعد أكثر
مسؤول عن التجارة في الضفة
من عام ونصف عاد سابير إلى بيت عائلة َدقَّة ألمر آخر ،فقد ُع ِّين
ً
الغربية ،وجاء ليعرض على نمر وكالة حصرية لشركة "عيليت" اإلسرائيلية .رد نمر بغضب وبحزم:
مقابل بهذه الوكالة،
علي
ً
"يوم جئت لي بزوجتك وأطفالك ،قبلتهم كنمر اإلنسان .اليوم ،تعرض َّ
( ((4للمزيد ُينظر :مؤسسة الدراسات الفلسطينية ،اتفاقيات الهدنة العربية – اإلسرائيلية ،شباط /تموز  :1949نصوص األمم المتحدة
وملحقاتها (بيروت :مؤسسة الدراسات الفلسطينية.)1968 ،

( ((4المخطوطة ،ص .12
( ((4المرجع نفسه.
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لتحولني من نمر اإلنسان إلى نمر المتعاون معكم"( ،((4فعلى الرغم من اإلفالس والحاجة رفض
نمر العرض – الرشوة.
 .2اللسان :باقة  -تل أبيب ()1985–1979

تتزاحم قصص العبرية في القرية العربية .لكن في المركز االستعماري تتصادى المجازات بين
فانون وياسين .يكبر الطفل ،وينفض عن جسده الغض "لعاب الذئب" ،ذاه ًبا إلى فمه – الحاضرة
المستعم ُر نفسه في مواجهة مباشرة مع الذئب ،وكلَّما أتقن لغة المتروبول
االستعمارية ،وهناك يجد
َ
بياضا ،وفتحت له األبواب المغلقة؛ إذ يبدأ التحضير لعملية
أكثر ،ونسي "لغة الغابة" ،صار أشد ً
تحضيرا للمضغ ،وتصير مفعولية الذات  ((4(Crushing Objecthoodهي ما تطحن
المالعبة باللسان،
ً
الذات ،ال فاعلية الفك االستعماري فحسب .لم تكن تجربة الطفل َدقَّة في "الخضيرة" إال تهيئة للتجربة
دورا محور ًيا ،ابتدا ًء
الفعلية في تل أبيب .وتلك التجربة تشكِّلها ثالث حاالت لجوء ،تؤدي اللغة فيها ً
من تمظهرات صراع القرية مع المدينة ،حيث تنكشف الهوية ،وينماز "العربي الجيد" من "العربي
مرورا بتمظهرات صراع المخ ِّيم مع المدينة ،حيث تتصاعد الضحويَّة  ،Victimhoodوينماز
السيئ"،
ً
تكرس
"الفلسطيني الجيد" من "الفلسطيني السيئ" ،وانتهاء بصراع "الشتات اليهودي" مع "الوطن"؛ إذ ِّ
قوتها الطاردة عن المركز االستعماري التي ينماز فيها "اليهودي األشكينازي الجيد"
الصهيونية مالمح َّ
من "اليهودي العربي السيئ"( .((4وبين حاالت اللجوء الثالث تتصاعد سياسات التضامن بين الضحايا
الفلسطينيين والناجين اليهود ،عر ًبا كانوا أم غير عرب ،في المنبوذية الصهيونية الجديدة.

أ" .العربي اإلسرائيلي" يفتح المدينة

وتعرفه الهوية الذاتية
يصف َدقَّة بداية عالقته اإلشكالية مع اللغة العبرية في أكبر مراكزها االستعماريةُّ ،
ِ
المستعمرة .فبعد االنتهاء من دراسته الثانوية انطلق َدقَّة،
المستعمرة والمدينة اليهودية
بين القرية العربية
َ
من دون أن يلتفت إلى حمل بطاقة هويته ،ومن دون أن يعرف أثر تلك الحادثة في عالقته بالمدينة
مبكرا .جاء مراد الصطحاب
اليهودية ،رفقة ابن قريته مراد (اسم مستعار) الذي التحق بسوق العمل
ً
المشغل اليهودي روني؛ إذ يتمتع بمكانة خاصة عنده ،فيأتمنه على سيارته
َدقَّة بالسيارة الفارهة إلى
ِّ
"رجل ذاه ًبا لفتح المدينة...
ومطعمه وزوجه وأوالده .يصف َدقَّة حماسته للرحلة الجديدة ،وقد صار
ً
صارخا جاييك يا تل أبيب ،جاييك يا مدينة الليل
حالما بعوالم تل أبيب وحياتها التي تنتظره وينتظرها،
ً
ً
(((4
والغنج ،جاييك يا حرية"  .وقد عرف أن الفردانية فيها ال تعني إال المجهولية ،وكل ما هو عكس
( ((4المرجع نفسه ،ص .14

(47) Fanon, p. 82.

( ((4تعبير "المنبوذية" مستعار من حنه آرنت في تصوير "الرابطة األخوية" في حاالت التضامن بين المنبوذين في السياق األوروبي
"العالم الذي يعامل فيه اإلنساني معاملة غير إنسانية" ،وحاالت التضامن بين اليهود وغير اليهود .للمزيد ُينظر:
Hannah Arendt, Men in Dark Times (New York: Harvest Books, 1968), pp. 12–13.

( ((4المخطوطة ،ص .1
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المز َد َرى
القرية وما تمثِّله لوليد ،كان مراد
ً
مسخا عرب ًيا مثال ًيا لليهودي الجنوبي ("درومي" باللغة العبرية) ُ
ترق
متعالما،
مظهرا وسلوكًا ،فقد بدا
في المجتمع اإلسرائيلي،
مدع ًيا معرفة خفايا المدينة .لم ْ
شاطراَّ ،
ً
ً
ً
تقمص البياض االستعماري .لكنه قرر أن يقبل عرضه
لوليد استعراضية مراد الذي قطع شوطًا ً
بعيدا في ُّ
قوادي المدينة التي "يراها القرويون في
لشراء مالبس جديدة ،واعتبر ذلك
ً
تنازل من القروي ألحد َّ
ليل .والرجل المتمدن بنظره
مخيلتهم :امرأة تضع المساحيق وتتبرج لتضاجع كل الرجال المارين بها ً
ٍ
منزل ،رسم قواعد اللعبة األربع ،وهي :االمتثال
قوا َد
يتزين كالنساء"( .((5مراد ،بصفته عبد منزل أو َّ
لماكينة تكوين الهوية ،وعدم التدخل في الحسابات المالية ،وجعل العبرية القنطرة إلى معرفة المدينة
ومعرفة نسائها ،وتوسيع التواطؤ على عروبة األيام لتسهيل االنخراط في "الجماعة الجديدة".
تحوالت االسم عبر االمتثال لماكينة تشكيل الهوية المظهرية التي ُأريد
تفصح القاعدة األولى عن ُّ
لوليد أن يبدو بها؛ فإثر وصول َدقَّة إلى مكان العمل استقبله روني ،صاحب المطعم اليهودي الذي
قائل" :أهلل"" ،الكلمة العربية الوحيدة التي يعرفها ويقصد
ال يعرف العربية ،بال مباالة ،وصافحهً ،
أهل"( ،((5ثم يتوالى اللحن بالعبرية والعربية ،وبالتحديد في نطق اسم وليد الذي راوح بين "يليل"
بها ً
المؤس َرل مراد جز ًءا من تغريب
المشغل اليهودي ،بينما صار "موشيه" على لسان
و"يلين" على لسان
ِّ
ْ
ودون اعترافه بال تلعثم:
وليد عن لغته األم؛ لئال يثير انتباه الزبائن لعروبته .سلَّم وليد
بتحوالت اسمهِّ ،
ُّ
"سجلت لتل أبيب ثاني تنازل عن اسمي ولغتي دفعة واحدة؛ حتى ال أخسر فرصة العمل ومضاجعة أول
ُ
يهودية ال تدقق بالتفاصيل ألنها إن فعلت ستكتشف لكنتي التي ال تالئم ال اسمي العبري األشكنازي
فرحا بمعرفة الصهيوني روني بعض
وال بشرتي القمحية"( .((5وعلى الرغم من حداثة ِّ
سن َدقَّة ،لم يكن ً
حسا دفي ًنا يرفض أن يتكلّم العدو لغته؛ فالعدو ليس ضيفً ا على األرض،
الكلمات بالعربية .لك ّنه امتلك َّ
(((5
وال على اللغة ،ومن ثم ،فقاعدة "إننا ضيوف على اللغة" ال تصلح في هذه الحال ،ونحن بالفطرة
تحدث اآلخر بلغتنا ،ذلك أنه ال يتكلّمها ولن يتكلّمها.
نتحرز من ُّ
ّ
أما القاعدة الثانية ،فتنظِّم اقتصاد الجنس ،من حيث نيله وتمويله ،بعدم التدخل في الحسابات المالية؛
مسجلة،
جراء مبالغ غير
ألنها من اختصاص مراد الذي افتعل
ً
َّ
حرصا على عدم حدوث مشكالت ّ
كل
سيضبطها التدقيق الضريبي .وافق وليد من دون عناء ،حتى إنه لم يسأل عن مقدار أجره ،بل كان ُّ
همه أال يرتبك أمام الزبائن ،وبالتحديد إن كانت الزبونة شابة بمثل عمره؛ ليتس َّنى له النظر إلى مفاتنها،
ِّ
وربما إغواؤها .لك َّنه تعلّم في نهاية المطاف كيف يغلق الحساب في صندوق المحاسبة عند نهاية
الوردية ،ويقتطع بعض المال ويقتسمه مع مراد .وهنا تتضح القاعدة الثالثة حين تصير اللغة مقابل
( ((5المرجع نفسه ،ص .2

( ((5المرجع نفسه.
( ((5المرجع نفسه.

تحدث اآلخر بلسانهم ،تحديدً ا في الوضع االستعماريُ ،ينظر :عبد الفتاح كليطو ،لن تتك َّلم
( ((5للمزيد عن نفور أبناء اللغة من ُّ
لغتي (بيروت :دار الطليعة للنشر)2002 ،؛ وفي سياقات االستعمار واالستعمار الداخلي ُينظر:
Fanon, pp. 8–27; Achillle Mbembe, Critique of Black Reason (Durham: Duke University Press, 2017), pp. 25–31.
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كل شيء ،من إخراج اللحوم
الجنس؛ إذ من يتعلَّم لغة قوم يضاجع نساءهم .فبعد شهر واحد تعلَّم وليد َّ
الصداريات الصغيرة"( ،((5وصارت له غرفة
المجمدة من الثالجة إلى "إخراج األثداء الدافئة من جحور
َّ
َّ
خاصة دشَّ ن فيها فرديته التي لم يذقها في القرية ،على الرغم من كل االنتهاكات التي فرضتها عالقات
القوة في سياق العمل.
أما القاعدة الرابعة ،فاقتضت توسيع التواطؤ على االسم ،نحو القطع مع ماضي االسم وحاضره
ومستقبله؛ لتسهيل االنخراط في الجماعة الجديدة .يسرد َدقَّة بألم فعل التقسيمات االستعمارية للعربي
الجيد (من باقة الغربية التي صارت جز ًءا من إسرائيل عام  )1949والعربي الرديء (من باقة الشرقية التي
صارت جز ًءا من الضفة الغربية عام  ،1967وبعد ذلك باتت من أراضي السلطة الفلسطينية " ،)1996لم
يمر وقت طويل حتى وصلت شرطة المباحث في إحدى الليالي و'فضحوا' عروبتي أمام كل الزبائن
عندما اكتشف أحدهم لكنتي ،وطلب مني بطاقتي الشخصية .لم يسعفني اسمي العبري الجديد بإخفاء
مشبوها' :ما اسمك؟' لم أتردد
هويتي ،وسألني أحدهم وهو ينظر بأوراق مواطن يهودي بدى لهم
ً
يقدم نفسه،
بالرد 'وليد ..وليد َدقَّة' 'من أين أنت؟' 'من باقة الغربية' جاء في هذه اللحظة روني دون أن ِّ
علي أن أفرح
وقال' :إنه عربي إسرائيلي ..عربي ميشيالنو ..عربي من جماعتنا' لم أكن أعرف إن كان َّ
أو أغضب لكوني من 'جماعتنا' ،ولم أكن قد قررت إن كنت من جماعتهم أو جماعتنا فأنا ببساطة لم
وعلي أن أقرر لمن
أعرف الجماعات بعد .لكن ما دام هناك 'جماعتنا' فال بد أن يكون هناك 'جماعتهم'
َّ
سكت حين تذكَّرت أن كلمة 'جماعتنا' يستخدمها رجال القرية للداللة على زوجاتهم في
أتبع .لكنني
ُّ
(((5
مجالس الرجال كنوع من التغريب بكلمة زوجتي" .
تحول َدقَّة إلى موضوع استعماري كامل األوصاف ،بوصفه "عربي من جماعتهم" بشهادة
ولكن َّ
ِ
مستوطن ،لم يشفع له أمام الهوس األمني للشرطي الذي تريد دولته لمن أسمتهم "عرب إسرائيل" أن
يكونوا عر ًبا واضحين ،من دون شبهة االنتماء إلى "عرب فلسطين" اآلتين من الضفة الغربية بال تصريح،
قسمتها المسطرة االستعمارية .كان َدقَّة مدركًا أن
أو اآلتين حتى من
ِّ
الشق الشرقي لقرية باقة التي َّ
خسران عروبته لن يربحه "إسرائيل َّيته" ،فأردف" :في المدينة اليهودية تحاول أن تحظى بمجهوليتك
وفردانيتك فتدفع ثمنها اسمك ولغتك ،ثم تأتي الدولة على هيئة شرطي تعيدك إلى جماعتك ،فتخسر
كليهما .هنا ،أنت ،حتى لو كنت كما الماء ال طعم وال رائحة ،وعاء الزئبق يرفضك وال تذوب فيه.
قليل من الجنس
كل ما تحظى به في المدينة ليس سوى بعد جغرافي عن عيون أهل القرية ،يتيح لك ً
وكثيرا من مظاهرها .العرب في هذه المدن يدخلونها من مطابخها والمداخل
الفائض عن حاجتها،
ً
تقربهم من ورش إنتاج الحضارة .هنا ،يطحن آالف الشباب في عمر
الخلفية لفنادقها وورشها ،وال ِّ
الرياحين بين مفاصل الدولة العبرية ،بين مواطنتهم ووطن َّيتهم .هنا ،بدأت أدرك بأن 'جماعتنا' تعني أقل
بكثير مما تعنيه الزوجة كخادمة وكجارية تنظف المطبخ وتلبي حاجات السيد الجنسية"(.((5
( ((5المخطوطة ،ص .2

( ((5المرجع نفسه ،ص .4
( ((5المرجع نفسه.
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يستنتج َدقَّة أن قواعد اللعبة األربع ال تغ ِّير بشرتك ،وإن غيرت لغتك ،ووهم انتسابك إلى جماعة سابقة
لجماعتهم ،وأن الحرية فردية ،في المركز االستعماري ،وليس لها عالقة بالتحرر الجماعي قط.

ب" .العربي الفلسطيني" تفتحه المدينة

وفي تواصل لسردية المدينة الصهيونية ،يروي َدقَّة قصة مؤلمة عن فتى في الثالثة عشرة ،من أحد
المكونة
مخيمات قطاع غزة ،جاء للعمل في تل أبيب ،رفقة زوج أخته ،وهو المعيل الوحيد ألسرته
َّ
فيتعرف الجئ المخيم إلى الجئ القرية في المدينة الصهيونية.
من أمه وخمسة أطفال بعد وفاة والده،
َّ
كان فارس (اسم مستعار) يأتي لتناول وجبته المحددة والمكررة في مطعم "بيتزا ريميني" قرب بلدية
"تل أبيب" ،أثار سلوك الفتى النحيل فضول َدقَّة ،وحين ألح عليه بالسؤال ،انفجر بالبكاء ،ما حدا بدقَّة
قصته ،وجد أن الفتى يعمل بورديتين
تعرف َّ
إلى أن يطلب منه االنتظار إلى حين انتهاء ورديته .وحين َّ
الس َّدة التي يستخدمها صاحب المطعم مخزنًا
في جلي األطباق في المطعم ،وينام مع العمال في ِّ
للمشروبات ،وبعد منتصف الليل يغلقها عليهم بالقفل .أبدى الفتى عدم رغبته في العودة إلى العمل أو
"تعرض طوال الوقت للتحرش الجنسي  ...واالغتصاب"( .((5أحضر
مكان السكن ،بعد أن باح َ
لدقَّة بأنه َّ
عمل في محل للخضروات" ،وفي أيام السبت كانت
له دقَّة مالبسه ،وأسكنه معه في الشقة ،ووفر له ً
المحرمة"
وظيفته تشغيل المك ِّيف في الكنيس المجاور؛ ألن تشغيل أي جهاز كهربائي من "األعمال
َّ
ات"( ،((5ثم اختفى
خالل السبت لدى اليهود المتدينين .لقد عمل ،كما يسمونه بالعبرية" ،غ ُْو ْي شَ َب ْ
تحسن وضعه من خالل
الفتى فجأة ومعه نسيبه ،وبعد مرور عامين ،لمحه َدقَّة ،ولحق به ،والحظ ُّ
مالبسه وطريقة كالمه ،وأخبر َدقَّة أنه يعمل في محل ما ،أدرك أنه غير موجود لمعرفته الدقيقة بأحياء
المدينة وأمكنتها .وقد تب َّين ،الحقً ا ،أن فارس كان في الواقع يعمل "جيغلو" ،يقدم خدمات جنسية
للعجائز واألرامل والمطلقات الثريات ،إلى أن أدمن المال السهل الذي ظل يرسله إلى والدته.
يعقِّ ب دقَّة على هذا المصير المأسوي الذي انتهى بحادثة أكثر مأسوية ،واصفً ا الماهية العنصرية لمدينة
تل أبيب بالقول" :العام الثاني لالنتفاضة األولى [ ،]1987كان معي في الزنزانة رفيق من نفس مخيم
فارس .سألته عنه وعن مصيره ،قال إنه نفذ عملية أ َّدت الستشهاده ،ثم أضاف هذا الرفيق :مات الله
يرحمه ،ونظَّف سمعته .ال أعرف إذا كان فارس هو الذي بحاجة إلى أن ينظف سمعته ،أم تل أبيب
التي تزهو في مرآة نرجسيتها فال ترى احتاللها الذي دنَّس جسده ،واغتال روح الطفولة والشباب فيه.
تل أبيب ،هذه المدينة المغرورة الممتلئة باألهمية الذاتية 'حشيفوت َعتصميت' ،والتي تتوضأ بالقيم
الليبرالية صباح مساء ،تنتهي يساريتها وليبراليتها عند العرب"(.((5
احتجاجا على إجرام الدولة
لم ينخدع دقَّة بواقع المدينة الالفظة للعربي ،وستشهد أضخم المظاهرات
ً
في صبرا وشاتيال؛ لتغسل عار عنصريتها التي تؤكِّد للفلسطينيين ،كل لحظة ،أن النكبة ليست حدثًا
مؤسسا لهويتهم الجمعية فحسب بل هي بنية دائمة التحقق.
ً
( ((5المرجع نفسه ،ص .15

( ((5المرجع نفسه.
( ((5المرجع نفسه.
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وال بد من اإلشارة هنا إلى أن فارس ،على ضحو َّيته المؤلمة في اللجوء وتقسيم العمل ،يمثل البطل
النقيض لوليد؛ إذ باستثناء مرحلة المراهقة التي كانت العبرية فيها قنطرة لتحقيق الرغبة الجنسية ،ومصيدة
ُرسا .ففي مرحلة الطفولة استخدم العبرية
لتحقيق االرتواء العاطفي ،لم يستخدم العبرية وليد إال ِمج ًّنا وت ً
التبول في ب َِر ِك َم ْن أسالوا
أدا ًة للتسلل ،فقاده الفضول إلى المجهول من ُعري اآلخر االستعماري ،وإلى ُّ
بجده ألمه ،وفي ربيع الشباب والكهولة في السجن،
دم األرض بتدميرهم محصول البطيخ الخاص ِّ
استخدمها أداة لتغريب الجسد المستباح في التحقيق ،دفا ًعا عن الحق في الحياة ،ونجاة من الموت
الذي تفرضه منظومة السجن عليه ،واستراتيجية مواجهة ،وهذا ما سنفصل القول فيه في المحور التالي
من هذه الدراسة .أما فارس ،الفتى الالجئ ،فقد استبيح واغتصب فعل ًيا ال مجاز ًيا .لكنه سلك الجانب
األرحب من الطريق حين قاده ظلم اللجوء في المخيم ،وفي المدينة التي تضطهد أناس القاع فيها ،إلى
ِ
للمستعمرات ،ومن ثم إلى ظلمة التغييب التام
ظلمات الكسب السريع في تقديم الخدمات الجنسية
جسده المستباح.
عبر الفعل التط ُّهري للشهادة الذي أفنى عبره
َ

ج" .اليهودي العربي" تسحقه المدينة

تحديدا الالجئين العرب
ومن مأساة الجئ المخيم ينقل َدقَّة إلى عنصرية تل أبيب ضد أناس القاع،
ً
المستقدمين من الحواضر العربية (خارج
القادمين من القرية الفلسطينية لتتم أسرلتهم ،والالجئين اليهود
َ
(((6
فلسطين) لتتم صهينتهم ،كما يحكي ديناميات التضامن بين هؤالء في منبوذية الالجئين االستعمارية .
يصف َدقَّة هذه المرحلة البينية في حياته ،حين كان في العشرين بين المراهقة والشباب ،وبين القرية
والمدينة ،وبين التثقيف الريفي الذي تنازعه تياران واحد ديني ماضوي ،وآخر شيوعي عالمي .لكنه يفيد
بأنه لم يكن يقرأ أو يسمع الموسيقى لبناء انتماء أو هوية أيديولوجية ،وإنما لحل أسئلة وجودية تثيرها
نماذج إنسانية تصادفه ،بما في ذلك األحداث التاريخية الكبرى التي غ َّيرت مسار حياته باالنخراط في
مسار العنف الثوري بعد مجزرة صبرا وشاتيال.
في تلك الرحلة إلى قلب المركز المديني الصهيوني ،يؤكد َدقَّة أن الموسيقى واألغنية كانتا له در ًعا من
الضياع وفقدان البوصلة أكثر مما فعلته اللغة؛ فعبر سماعه الشيخ إمام وأحمد قعبور ومرسيل خليفة
تكونت ذاكرته السمعية التي حملها من القرية إلى المدينة؛ إذ لم يستسغ الموسيقى الشرقية
وفيروزَّ ،
التي جاء بها يهود عرب أحالتهم الدولة الفاشية إلى مستوطنين؛ ألنه انحاز إلى األصل العربي غير
ص ْه َين من "ثقافة البالد"( .((6يوضح َدقَّة موقفه من العنصرية غير المبني على تنشئة أيديولوجية ،بل
الم َ
ُ
( ((6ح ــول الحي الـ "تل أبيبي" وبـنــاه االجتماعية غير المنسجمة ،ويقع العربي الفلسطيني على هامشهاُ ،ينظر :إسماعيل ناشف،
مـعـمــاريــة الـفـقــدان :س ــؤال الـثـقــافــة الـفـلـسـطـيـنـيــة الـمـعــاصــرة (ب ـيــروت :دار الـفــارابــي ،)2012 ،ص 150–148؛ "عـمــل الـحـ ّـد :ق ــراءة مختلفة
معمقة عن موقع اليهودي العربي في المنظومة الكولونيالية،
تبين ،مج  ،9العدد ( 34خريف  ،)2020ص  .79–45ولقراءة َّ
للصهيونية"ُّ ،
ُينظر :يهودا شنهاف ،اليهود العرب :قراءة ما بعد كولونيالية في القومية والديانة واإلثنية (رام الله :مدار–المركز الفلسطيني للدراسات
اإلسرائيلية.)2016 ،
الفلسطينية في أراضي  :48الواقع ،والتحديات ،واآلفاق (رام الله:
( ((6للمزيد بهذا الخصوص ُينظر :علي مواسي (محرر) ،الثقافة
ّ
مدار–المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية)2018 ،؛ وكذلك:

Lotte Buch Segal, No Place for Grief: Martyrs, Prisoners, and Mourning in Contemporary Palestine (Philadelphia:
University of Pennsylvania Press, 2016).
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المستند إلى سعي حثيث نحو العدالة بفضل تربيته الفلسطينية التي تقف ضد الظلم أ ًيا كان فاعله،
وأ ًيا كان مفعوله .يقول" :استفزتني في الطفولة تعليقات من أقرب الناس أحيانًا ،أدركت الحقً ا بأنها
تعليقات عنصرية ،كأن ُيقال لي' :أنت عنيد ،ألنك رضعان من عبدة!' ،فأمي ،وألسباب صحية ،لم
تكمل رضاعتي ،فأرضعتني الخالة تمام ،وهي امرأة من أصول أفريقية تقاسمت حليبها مع ابنها الذي
أصبح أخي بالرضاعة وصديق الطفولة .لقد قادتني هذه التجارب أسئلة مبكرة ،مثل :إذا كان الله
عادل،
ً
مجر ًدا ونظر ًيا ،وإنما بحث جاء في سياق
فلماذا يخلقنا سو ًدا ً
وبيضا  ...لم يكن بحثي عن العدالة بحثًا َّ
عيني محسوس ،على عالقة بأشخاص أعرفهم ،وأناس من لحم ودم .ولكنه في المقابل لم يكن بحثًا
عن عدالة وطنية ،في البداية على األقل ،عدالة للعرب ،بل عدالة إنسانية .لقد وفرت لي حياتي الموزَّعة
نماذج ليست منحصرة في
بين تل أبيب والقرية بين معارف وأصدقاء عمل يهود وأصدقاء طفولة عرب
َ
عرق أو قومية أو جنس"(.((6
ولتوضيح هذا الموقف اإلنساني ،وليس القومي بالضرورة ،من العنصرية الصهيونية المؤسسة على
أساس قومي ،يسرد دقَّة قصة تعاطفه مع يهوديين عربيين :امرأة مغربية ورجل عراقي(.((6
أما المرأة ،فـ "خمسينية يهودية من أصول مغربية ،ال تجيد العبرية كما تجيد العربية .كانت لهجتها
المغربية مثقلة بالفرنسية .استصعبنا في البداية أن ندير محادثة بالعربية .كالنا لغته العربية أنهكها
االستعمار :هي الفرنسي ،وأنا الصهيوني العبري"( ،((6كانت تلك المرأة التي تعاني آالم المفاصل تعمل
في تنظيف البيوت ،تعيل أطفالها األربعة" ،لكن أكثر ما عانته هو الوحدة واالغتراب في هذه المدينة
الفلسطيني
األشكنازية البيضاء التي تزدريها ،فهي مدينة ال تجيد عربيتها وال لغة الشكوى"( .((6ساعد
ُّ
المغربيةَ بتوفير فرص عمل ،وكان يعطيها ما يتبقى من خبز وبعض الطعام ألطفالها .حتى إن دقَّة ذهب
المغتصبة واالغتراب في المدينة البيضاء،
أبعد من ذلك ليرى فيها والدته ،حيث إن الفاقة واللغة
َ
حدتهما وأنشأت بينهما لغة مشتركة تجاوزت اللغة .وأما الرجل ،فاسمه "يوسي" ،ولقبه "السكران"،
و َّ
وهو يهودي عراقي مدمن كحول ،يعمل منظ ًِّما في ساحة لموقف السيارات ،ويبيت في عربة حافلة
معطوبة .أجبر "السكران" على الهجرة إلى فلسطين بعد أن ُحرم من ابنته التي أنجبها من أم مسلمة،
النواب بالدارجة العراقية؛ ليعرف َدقَّة،
شعرا بالعربية أشبه بالكربالئيات ،وبأشعار مظفر َّ
وصار ينظم ً
النواب في المدرسة .أحب "السكران" العراق وكره القوميين؛ ألنهم الحقوا اليهود
بعدئذ ،أنه كان زميل َّ
كل ٍ
سبت برفاقه اليهود العرب
والشيوعيين .لكن َدقَّة تعاطف معه لمأساته الفردية ،واكتشف أنه يلتقي َّ
في حيفا ،حيث يشربون العرق ،ويستمعون إلى عبد الباسط عبد الصمد ،ويعزفون العود ،ويغ ُّنون
مأساتهم المزدوجة ،عر ًبا ويهو ًدا في آن واحد.
( ((6المخطوطة ،ص .16

( ((6ف ــي الـمـحــور الـثــالــث مــن هــذه الــدراســة ،ستجري مفهمة ماهية هــذا "الـتـضــامــن" اإلنـســانــي مــع مظلوميات "اآلخــريــن" ،فــي سياق
المركز االستعماري عمو ًما ،وال سيما في "المنبوذية الصهيونية".

( ((6المخطوطة ،ص .17
( ((6المرجع نفسه.
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 .3األسنان :باقة  -السجن ()2021–1986

لم يطل المقام َبدقَّة في المركز االستعماري ،فبعد مجازر الصهاينة والمتعاونين معهم في لبنان
في عام  ،1982انتقل للعمل في مدينة طولكرم .وبعد انخراطه في العمل الفدائي المسلح بثالث
سنوات ،اعتقل في عام  ،((6(1986وفي السجن خبر َدقَّة العبرية في أقسى مواقع القمع واالضطهاد
في النظام الصهيوني ،حيث تشترك في أداء العنصرية منظومة استعمارية متكاملة ،وتساهم فيها
سلطات الدولة :التشريعية (الكنيست) ،والقضائية (وزارة المحاكم) ،والتنفيذية (الجيش ،والشرطة،
وجهاز األمن العام ،ومصلحة السجون) ،وترعاها
وتروج لها سلطة اإلعالم الفاشي( .((6وإذا كانت
ِّ
العبرية في المركز المديني الصهيوني هي لسان الذئب (المغنم) ،فإن العبرية في السجن هي
لكن التدقيق في
الجغرافيا السادسة للفلسطينيين ،تبدو كأنها استكمال لـ "مغنم" ال "مغرم" بعده(ّ .((6
ْحنة؛ لذا يضيء
تفاصيل العبرية في السجن يشي بمزيد من التركيب في هذه المورفولوجيا – َ
المط َ
هذا المحور ثالث قضايا :األولى ،مواجهة النظام الصهيوني قانون ًيا ،في فترة األسر ،والتحقيق،
والمحاكمة ،وما يتلو ذلك من استئنافات لإلدارة داخل السجن أو لوزارة المحاكم خارجه؛ والثانية،
الفاعلية الثقافية للحياة التعليمية ،والكتابة الفكرية واإلبداعية ،والترجمة؛ والثالثة ،التواصل مع
متحدثي العبرية ،ابتداء باألصدقاء الليبراليين ،عبر اإلعالم والمنتديات ،وانتهاء بالضباط والجنود
ِّ
سجال واستفزازًا.
في السجن ،عبر االتصال المباشر،
ً

أ .مواجهة النظام

تعرض َدقَّة لتحقيق عسكري ٍ
قاس ،لم يأت على كثير من
بعد اعتقاله من مكان عمله في محطة للوقودّ ،
تفاصيله في سيرته .لكنه يتوقف عند المعاناة مش َتركًا إنسان ًيا ،فقد اضطر الفلسطينيون إلى قتال مجتمع
استعماري ،نجا بعض أفراده من أهوال النازية .يستذكر َدقَّة يهود ًيا رومان ًيا ُيدعى "خاريتون" ،نجا من
حد االبتذال،
الموت المحقق مرتين :المحرقة النازية والسرطان .لم يتردد خاريتون في خدمة الزبائن َّ
وحين ينتقده َدقَّة ،كانا يتجادالن حول الكرامة والعمل في إشارة إلى الحياة؛ فلم يكف خاريتون عن ذكر
ماضيه وماضي عائلته
المروع( .((6يستدعي َدقَّة ما تعلَّمه رسم ًيا في المدرسة ،ويقارن إسرائيل بألمانيا
ِّ
تبين في القسمين السابقين ،فقد عاش دقَّة ،في صباه ومراهقته ( ،)1978–1961قسوة الواقع االستعماري التي ح َّفزته على
( ((6كما َّ
االلتحاق بالعمل الفدائي .وقد اعتقل َدقَّة على خلفية عمله العسكري في صفوف الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ،بتاريخ  25آذار/
المؤبد الذي حدد عام  2012بـ  37عا ًما ،أضيف إليها في  2018عامان آخران؛ بادعاء مساعدته لرفاقه
وحكم بالسجن
مارس ُ ،1986
َّ
ورفض اإلفراج عنه في أكثر من صفقة لتبادل األسرى.
ذويهم،
مع
التواصل
األسرى في
ُ

( ((6ح ــول األســرى فــي التجربة الفلسطينيةُ ،يـنـظــر :منقذ أبــو عـطــوان ،مــأسـســة الـحـيــاة االعـتـقــالـيــة لــأســرى الفلسطينيين فــي الـسـجــون
اإلسرائيلية (بيرزيت:جامعةبيرزيت)2007 ،؛ وكذلك:

& Esmail Nashif, Palestinian Political Prisoners: Identity and Community (London: Routledge, 2008); Abeer Baker
Anat Matar, Threat: Palestinian Political Prisoners in Israel (London: Pluto Press, 2011).

بعدها "جغرافيا فلسطينية ســادســة" ،إلــى جانب الضفة الغربية ،وقـطــاع غــزة ،والـقــدس،
( ((6عــن مفهمة فضاء السجون الصهيونيةّ ،
وفلسطين المحتلة في عام  ،1948والشتاتُ ،ينظر :عبد الرحيم الشيخ (إعداد وتأطير)" ،الجغرافيا السادسة :ندوة الحركة الفلسطينية
األسيرة" ،مجلة الدراسات الفلسطينية ،العدد  ،)2021( 128ص .59–9
( ((6المخطوطة ،ص .10
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من حيث الممارسات العنصرية ضد الضحايا .وتحت التعذيب ،تتوالى الهلوسات على َدقَّة ،ويكون
بطلها خاريتون اإلسرائيلي الذي لم يكن أكثر من تفصيل هامشي في حياته.
تعرض للمنع من النوم ،والتجويع،
فخالل التحقيق العسكري العنيف مع َدقَّة في عام َّ ،1986
والتعذيب الجسدي والنفسي( .((7أيقظ المحقق َدقَّة ،وجذب حقيبته التي اعتقل وهي بحوزته ،وفيها
الطعام الذي أعدته له أمه ،وكان الجوع يفترسه ،حين بدأ المحقق يتشمم الرغيف ويغ ِّني ،بالعربية:
"أحن إلى خبز أمي وقهوة أمي" ،وهو يرمي الخبز قطعة بعد أخرى في سلة المهمالت .عادت
لدقَّة ،فتخ ّيل خاريتون يجوب غرفة التحقيق ،ويلتقط قطع الخبز ويأكلها .يمزج َدقَّة
الهلوسات َ
هذا المشهد بذكريات العمل حين كان خاريتون ينهاه عن رمي الخبز الزائد .وقد تكرر المشهد في
حالة الهلوسة؛ إذ سمعه َدقَّة يصرخ في وجه المحقق" :أتعرف ماذا فعلت بي اآلن؟ ثم أعاد ما رواه
قلت :لقد أعدتني إلى رومانيا ،فبعد أن اقتيدت
لي سابقً ا ،وأنا أكرر كل كلمة ينطق بها للمحققُ :
أسرتي إلى المحرقة ،بقيت أنا ومجموعة من األطفال مختبئين في إحدى المزارع ،ننام بين التبن،
ونتناوب مراقبة حاوية النفايات اللتقاط بعض الخبز  ...أترى هذه القطعة من الخبز؟ قال وهو يدفع
أياما حتى أحصل عليها"( .((7لم
بها في وجه المحقق :كانت هذه وجبتي ألسبوع ،أراقب الحاوية ً
يكن المحقق يعرف من هو خاريتون ،واعتقَ د أن َدقَّة ممثل محترف ،فصفعه ،حتى أفقده الوعي
والحمى؛ إذ أعيد عار ًيا إلى الساحة تحت المطر .يواصل َدقَّة وصف جلسات
جراء التعذيب
َّ
من َّ
يتحدث ،ولم يكتب
المروع بعد هذه المواجهة .لك َّنه يشير إلى أنه لم يطلب ترجمة ،ولم
التعذيب
َّ
ِّ
إفادة إال بالعبرية .كان يفعل ذلك لئال يستمر األلم مع تذكُّر كتابته مرة أخرى بلغته العربية ،بل
عدو ،وذلك حتى يبقي نفسه خارج
يتوسل تغريب اللغة عن نفسه ،لتبقى العبرية لغةً عدوةً ،ألنها لغة ٍّ
َّ
المشهد ،ويحقق بعض التوازن النفسي.
وإضافة إلى األسر والتحقيق ،كانت االلتماسات القانونية ميدان مواجهة آخر ،يستخدم فيه دقَّة
كالتحول من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إلى التجمع
العبرية ،وقد شملت قضايا سياسية،
ّ
الوطني الديمقراطي في عام  ،1998وقضايا شخصية شملت :تحديد مدة المؤبد ،وتخفيض مدة
وطلب وداع والده والمشاركة في مراسم جنازته في عام  .1998لكنه
األسر إلى الثلث "الشليش"،
َ
(((7
وسمح له بمكالمة هاتفية فحسب ،وبمشاهدة تسجيل فيديو للجنازة ؛ وقضايا
قوبل بالرفضُ ،
حيوية ،كوضعه الصحي بعد اإلصابة بالسرطان ،وتمكينه من الخلوة بزوجته إلنجاب ابنتهما ميالد،
(ُ ((7ينظرَ :دقَّة ،صهر الوعي.

( ((7المخطوطة ،ص .11

تطبق إسرائيل التي ُمؤسست فيها العنصرية ،من "صك االنتداب في  "1922حتى "قانون القومية في  ،"2018نظامين قضائيين:
(ِّ ((7
نـظــام عـسـكــري لألصالنيين – الـعــرب ،وآخــر مــدنــي للمستوطنين – الـيـهــود .وبـنــاء عليهما ،تـسـ ِّـرح سـجـنــاءهــا مــن المستوطنين الـيـهــود،
بحسب "قــانــون ديــري" ومــا تــاه بعد إتـمــام نصف المحكومية (حـتــى مــن دون وجــود مـســوغــات إنسانية ،بــل لحل أزمــة االكـتـظــاظ في
السجون أحيانًا) ،بينما تحرم األســرى الفلسطينيين من ذلــك حتى بوجود المسوغات كلها .وتــواصــل ُّ
تحكمها في سياسات الموت
والحياة مع األسرى ،بمنعهم من وداع موتاهم ،أو إقامة العزاء لهم ،في السجن كما ينبغي ،وتحتجر من يستشهد منهم تحت التعذيب
أو باإلهمال الطبي.
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أو استخدام التلقيح الصناعي من عام  2001إلى  .2021وقد رفضت هذه االلتماسات( ،((7باستثناء
ِ
التماس تسجيل ابنته "ميالد" التي جاءت إلى الحياة عبر "نطفة محررة"( .((7وقد رفضت سلطات
ثم ،زيارتها لوالدها ،إلى أن أجرت
االحتالل تسجيلها مولود ًة "شرعية" في سجالتها ،ورفضت من ّ
فحص الحمض النووي ،وهي ابنة سنة ونصف .وقد شارك َدقَّة ،كذلك ،في كتابة االلتماسات،
بمدونة القوانين
أهله تدريبه األكاديمي ومعرفته
وعمل محام ًيا غير رسمي لمصلحة رفاقه؛ إذ َّ
ّ
الصهيونية لذلك.

ب .الفاعلية الثقافية

وإضافة إلى فاعليته القانونية وكتاباته بالعربية ،وعلى الرغم من انقطاع مسيرته األكاديمية ،تمكَّن
دقَّة من الحصول على شهادتي البكالوريوس والماجستير في السجن ،وذلك في دراسات
الديمقراطية من الجامعة المفتوحة اإلسرائيلية في عام  ،2010وفي الدراسات اإلقليمية مسار
ويحضر لدرجة الدكتوراه في الفلسفة من
الدراسات اإلسرائيلية من جامعة القدس في عام ،2016
ِّ
باألس َرلَة؛
ولدقَّة ،في ذلك كله موقف واضح من العبرية وارتباطها ،أو عدمه،
جامعة "تل أبيب"َ .
ْ
فهو يرى أن اختزال النظرة إلى العبرية في أنها "سالح" نغتنمه من العدو ونقاتله به تسطيح لها،
يفقدها شموليتها بما هي أداة تواصل واشتباك مع معرفة اآلخر .ويمثِّل َدقَّة لذلك بموقفين دالَّين:
فقبل أسره نهاه الرفاق في جامعة بيرزيت عن االلتحاق بالجامعة؛ كونه يحمل الجنسية اإلسرائيلية،
األس َرلَة .ومن
وبعد أسره نهاه الرفاق في السجن عن االلتحاق بالجامعة العبرية المفتوحة خشية ْ
عاما في األسر ،إلى نتيجة مؤ َّداها أن األسرلة
جراء الموقفين ،يخلص َدقَّة ،بعد ستة وثالثين ً
َّ
يتحدث بلغة ليست عبرية
ليست باللسان؛ إذ "كم من عربي يجيد العربية بنحوها وصرفها ،لكنه
َّ
فحسب ،وإنما صهيونية فصحى [ ]...لم يدرك الرفيق معنى أني خارج من بطن حوت األسرلة،
أول ،فاألسرلة ليست لغة تحكيها ،أو كتا ًبا تقرؤه ،وإنما رواية تتبناها مع
حاسما خياراتي األخالقية ً
ً
ما يرافقها من منظومة أخالقية .وأنا ،إضافة إلى ما ذكرته حول طفولتي ،درست في مدرسة ثانوية
يمة الثانوية الزراعية للتثقيف االستيطاني' تابعة ،في حينه ،لقسم التربية والتعليم
تُدعى 'مدرسة َّ
العبري وليس لدائرة التربية والتعليم العربي ،وبمسؤولية المجلس اإلقليمي 'عيميق حيفر' .بكلمات
فترض أن أكون على األقل نصف مستوطن ،وقد أجبت الرفيق :إذا لم
أخرى ،ووفقً ا لهذا الرفيقُ ،ي َ
تؤسرلني المدرسة الثانوية التي درست فيها ،وال سكني وعملي في تل أبيب من العام  1979ولغاية
( ((7للمزيد عن السياسات الحيوية المتعلقة بابنته ميالدُ ،ينظر مقالة وليد دقَّة التي كتبها باسم ابنته" .ميالد" ،اآلداب،2021/2/11 ،
شــوهــد فــي  ،2021/6/1فــيhttps://cutt.us/6fFNG :؛ و ُيـنـظــر أيـ ًـضــا :عبد الرحيم الـشـيــخ" ،مـعــانــي فلسطين فــي حكاية ســر الــزيــت"،
باب الواد ،2018/11/18 ،شوهد في  ،2021/6/10فيhttps://bit.ly/3jTrkij :
( ((7بـسـبــب السياسات الحيوية الصهيونية التي ال تتيح لــأســرى الفلسطينيين االخـتــاء بزوجاتهم بهدف اإلنـجــاب ،عمد األســرى
الفلسطينيون إلــى "تـهــريــب" /تحرير نطف عبر طــرق مـعـ َّقــدة لــزوجــاتـهــم خــارج الـسـجــون ،حيث يـجــري التخصيب فــي مــراكــز مختصة
باإلنجاب .للمزيد ُينظر:

"Mohammed Hamdan, "‘Every Sperm Is Sacred’: Palestinian Prisoners, Smuggled Semen, and Derrida’s Prophecy,
International Journal of Middle East Studies, vol. 51, no. 4 (2019), pp. 525–545, accessed on 16/12/2021, at:
https://cutt.us/ZF64h
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أتأس َر َل
اعتقالي عام  ،1986التي كنت خاللها
عضوا في الجهاز العسكري للتنظيم ،فهل ُي ْعقَ ل أن ْ
ً
وأنا في صفوفكم وبين الرفاق داخل المعتقل؟"(.((7
تعد أداة تواصل
وقد انخرط دقَّة منذ بداية فترة سجنه في الحياة الثقافية التنظيمية ،وأدرك أن العبرية ال ّ
فحسب ،بل هي أداة مواجهة ونضال ضمن "برنامج الحياة المجدية"( ((7الذي مكّن األسرى من مراقبة الواقع
والمساهمة في تشكيله وتغييره من وراء القضبان .في أول أسره كان َدقَّة يفكّر بالعبرية خالل الجلسات
التهدج ،ما حدا به إلى التركيز على العربية
حد ُّ
التنظيمية والمحاضرات الثقافية ،وقد أشعره ذلك بالحرج َّ
إلنجاز "التكليف الكتابي" الحزبي الشهري .لكن التنقُّ ل بين لغة األم (العربية) ولغة زوجة األب (العبرية)،
متنوعة من
مكَّنه من الترجمات التعليمية للبرامج التلفزيونية والصحف ،وغيرها .وعمل في ترجمات ِّ
كتابات عسكرية واقتصادية وثقافية لزئيف شيف ،وإيهود يعاري ،وسامي ميخائيل ،ويجيل ليفي ،ويجائيل
عيالم ،ويتسحاق بن يسرائيل ،وغيرهم ،إضافة إلى كثير من المقاالت؛ خدمة لألسرى الذين يحسنون قراءة
العبرية ،أو الستخدامها في مقاالت تنشر بالعربية ،بصورة نادرة ،في منابر خارج السجن.

ج .بالعبرية الخالصة

ومقارنة بكاتب ياسين الذي كان يكتب بالفرنسية ليقول للفرنسيين إنه ليس فرنس ًيا ،كتب دقَّة بالعبرية
للتواصل مع اإلسرائيليين :األصدقاء ،واألعداء ،ومن هم بين المنزلتين .وبهذا المعنى ،يقول" :كانت
أيضا كانت أداة تواصل مع بعض اليساريين اإلسرائيليين ،ومرآة كنت أعكس من
اللغة
سالحا ،لكنها ً
ً
خاللها روايتنا لهم ،روايتنا الفلسطينية عامة ،وروايتنا الفلسطينية كأسرى .وكتبت في بعض الهوامش
ت ،وصارت الكتابة حتى بالعربية تكلفني
الليبرالية مثل صحيفة 'هآرتس' مرات عدة ،إلى أن ُم ِن ْع ُ
بعده
ً
عزل انفراد ًيا ألشهر طويلة"( .((7فعلى مستوى األصدقاء اهتم بعض اإلسرائيليين بدقَّة وكتاباتهّ ،
كثيرا من المقاالت بالعبرية ،عن األسرى وسوء معاملة إدارة
حالة فكرية متم ِّيزة في األسر .كتب َدقَّة ً
السجون اإلسرائيلية لهم ،والحركة الوطنية الفلسطينية ،وحكاية ابنته ميالد ،وبعض الحوارات السجالية
والمقاالت المشتركة مع إعالميين إسرائيليين مناهضين لالحتالل ،نُشر معظمها في صحيفة هآرتس،
إضافة إلى مجموعة من المراسالت والمقاالت الفكرية والسياسية والردود بخصوص المنتدى
الفكري – السياسي الذي أسسه َدقَّة مع األكاديمية عنات مطر من جامعة تل أبيب ،وناشطين سياسيين
ومثقفين تقدميين آخرين.
تفوق معرفي وأخالقي على
السجان( ،((7وفي
ّ
ولكن العبرية بالنسبة إلى َدقَّة كانت ،كذلك ،أداة ّ
السجان ،حتى حين يكون
"كثيرا ما كنت أشعر بأن اللغة تموضعني في موقع الند َّية مع
ذلك يقول:
ّ
ً
( ((7المخطوطة ،ص .18

(ُ ((7يـنـظــر :حاتم الشنار ،خمس نجوم تحت الصفر :خــاصــات فــي مقاومة األســر– عسقالن ( 1985–1969رام الـلــه :وزارة الثقافة
الفلسطينية ،)2010 ،ص 222–205؛ أحمد سعدات ،صدى القيد (بيروت :دار الفارابي ،)2017 ،ص .111–89

( ((7المخطوطة ،ص .19

( ((7للمزيد ُينظر :الشيخ" ،الزمن الموازي".
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يفضلون التعامل مع أسرى ال يجيدون
ضابطًا برتبة عالية .كانت [عبريتي] تحرج هؤالء الضباط ،فهم ِّ
لغتهم.
أسميها' :عربية
َّ
ب هوية!' أو كما ِّ
فيتحدثون معهم بـ 'عربية الشاباك' ،أو بعربية 'افتخ باب!' و'جِ ْي ْ
األسير الذي من المفترض أنه يمثِّل مئات أو آالف األسرى
أشكنازية' .وسرعان ما تموضع هذه العربية
َ
في موقع الدون أمام السيد اإلسرائيلي .ربما األهم ليس اللغة العبرية ،وإنما الثقافة ،فاالطالع على
الثقافة العبرية هو ما
أيضا يموضعك في موضع المتفوق
يحصن موقع الندية في التخاطب ،وربماً ،
ِّ
سجانك ،رغم قيدك عندما يكتشف ،رغم رتبته العالية ،ثقافته الضحلة ولغته الركيكة"( .((7ولكن
على ّ
لدقَّة ،قد يحدث مع من يتقنون العبرية ،لكنهم ال يجيدون فهم ثقافة العدو،
تبعا َ
عدم تحقق النديةً ،
فيقعون في مواقف سياسية إشكال ّية .ومن ثم ،فاالستعالء المعرفي ال يتحقق باإلتقان العالي للغة
فحسب ،بل بفولذة المنظومة األخالقية في التعامل مع النظام الصهيوني ،حاضنة اللغة – العنصرية.

ً
ثالثا :أسطوريات فم الذئب
للتعرف إلى المفاتيح النظرية للنص ،بعد سرده ،نبحث تال ًيا ثالثة مستويات :النص وما يستدعيه من
ُّ
يؤخذ بغواية األسطوريات
تعاقد قرائي يأخذ في االعتبار خصوصية الشرط االستعماري في فلسطين ،وال َ
(((8
النظرية الرائجة في قراءة كل ما هو فلسطيني في سياق االستعمار االستيطاني  ،وتجنيس العالقات
الحضارية ،عبر ِّ
فك شيفرة التضامن بين الالجئين الجدد في منبوذية الميتروبول الصهيوني ،وحروب
المكان والمكانة بين العربية لغةً أصالنية ،والعبرية لغةً محلية ،اغتصبت الصهيونية إحداهما عبر تب ِّنيها
وزجت باألخرى في غ َّيابة العداء واالستهداف الممنهج.
لغة إلحياء أسطورتها القوميةَّ ،
 .1التعاقد القرائي وغواية األدوات النظرية

يقع نص "رياحين الشباب" على التقاطع بين الرواية والسيرة الذاتية؛ ولذا ،فإن تأسيس التعاقد القرائي
الخاص بالنص الهجين ،ال البحث عنه ،هو األجدى ،مع أن هذه الدراسة تتجنب الخوض في ميدان
النقد األدبي ،بل تقرأ النص بوصفه كتابة شخصية لتاريخ اجتماعي عام ،في شرط استعماري خاص،
تحديدا بعد اتفاق أوسلو ( .)1993فقد أحيلت القضية الفلسطينية ،بحث ًيا ،إلى حالة "ما بعد استعمار"،
ً
المستعمرة غير
التحوالت التي تشهدها البلدان
أو "مستعمرة ما بعد استعمارية" ،أو "نفق" من حيث
َ
ُّ
المبنية على الحقوق الوطنية ،وإنما على موازين القوى التي تفرض الحل السياسي من دون إنهاء
المظلمة التاريخية( .((8ومع ذلك ،فالحالة الفلسطينية تضمر بيداغوجية معاكسة للشروط االستعمارية
ِ
المستعمر وال
األخرى ،ذلك ألن ليس ثمة رغبة في االندماج ال من
المستعمر .وقد أضيف إلى هذه
َ
( ((7المخطوطة ،ص .19

حيز
( ((8الحديث هنا عن "األسطوريات النظرية" إشارة إلى قابلية "كل شيء" ،بما فيه األطر النظرية ،إلى
ُّ
التحول إلى أسطورة في ِّ
التداولُ .ينظر :روالن بارت ،أسطوريات :أساطير الحياة اليومية ،ترجمة قاسم مقداد (دمشق :دار نينوى ،)2012 ،ص .280–223
( ((8لمزيد من االطالع على مفهوم "حالة النفق" ،ومقاربة الحالة الفلسطينية بعد اتفاقية أوسلو بالحالة الجزائرية بعد االستقالل،
ُينظر:

–Abdul–Rahim Al–Shaikh, "Palestine: The Tunnel Condition," Contemporary Arab Affairs, vol. 3, no. 4 (2010), pp. 480
494.
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األطر النظرية في فلسطين مداخل أخرى :كاالستعمار االستيطاني ،والدراسات األصالنية ،والبحث

المحارب( .((8وعلى الرغم من غواية المقوالت النظرية سهلة القَ ِّد ،من نوع "فتنة الغالب" البن خلدون،

و"الوعي المزدوج" لويليام ديبويس ،و"الرحلة إلى الداخل" إلدوارد سعيد ،فإنها ال تصلح للتطبيق

الحرفي هنا ،وإن أسهمت في التفسير؛ ذلك أنها تصف الحالة العامة للفلسطينيين ،لكنها تقصر عن
خروجا دليل ًيا الف ًتا.
تعد استثناء فحسب ،بل تع ّد
االشتغال ،في حالة َدقَّة التي ال ّ
ً

مثل ،في تفسير خلع قرويي باقة لـ "الحطَّات" ولبس "البرنيطات"
يمكن استخدام "فتنة الغالب"(ً ،((8

ج
تحول مراد ،مجايل وليد وابن قريته ،بفعل َّ
مزدو ِ
رضة حضارية وثقافية إلى َ
قبيل وصول الحاجز ،أو ُّ

تحول بعض رفاق َدقَّة في السجن إلى "كابو" .لكن ال يمكن هذا المدخل تفسير حالة َدقَّة
الوعي ،أو ُّ
رضة وعي المغلوب بوعي الغالب في أهل الممالك
الفريدة .ففي "فتنة الغالب" ال يحصر ابن خلدون َّ

الرضة على مجمل العالقات السلطوية التي تتأثر فيها موضوعات
المتنازعة ،فحسب ،بل يسحب تلك َّ
السلطة بفواعلها في سياق قد ال يكون استعمار ًيا،
فضل عن أن يكون استعمار ًيا استيطان ًيا.
ً

وليد التجربة السوداء في مواجهة عنصرية عوالم البياض الجديدة،
أما "الوعي المزدوج"( ،((8وإن كان َ

فبما هو أداة تحليل نظرية ،قد يصلح ،كما يقترح فانون وسعيد ،ألي تجربة مماثلة ،بما فيها تجربة

َدقَّة .لذا ،يمكن تكميم  Qualificationمقولة "الوعي الشقي" في التجربة السوداء ،فلسطين ًيا؛ لفحص

اغتراب العمال في مركز رأسمالي – استعماري ،أو عن اآللة االجتماعية في مجتمعهم المتخ َّيل .فقد

ِ
أعاد َّ
الجدل في نظرية األدب؛
مثار
سك مفهوم "الوعي المزدوج" االعتبار إلى مفهوم االغتراب بوصفه َ

كونه يتناول التفاوت بين الذات والعالم ،أو بين الوعي وموضوعات الوعي( .((8وفي هذا السياق

تولَّد الوعي المزدوج لدى َدقَّة بداية قدومه إلى المدينة؛ إذ وعى اختالفه عن اآلخرين ،ولكن حين لم
تكون لدى َدقَّة شعور بوجود
يعترف اآلخرون بذاته المعتر ِفة ،بزغ وعيها الشقي .وقبالة هذا اإلنكارّ ،
التوجهاتُ ،ينظر :عبد الرحيم الشيخ (محرر) ،مفهمة فلسطين الحديثة :نماذج من المعرفة التحررية (بيروت :مؤسسة
( ((8عن هذه
ُّ
الدراسات الفلسطينية.)2021 ،
( ((8عبد الرحمن بن خلدون ،مقدمة ابن خلدون (بيروت :دار الفكر ،)1988 ،ص .140

( ((8إلضاءة هذا المفهومُ ،ينظر:

–William E.B. Du Bois, The Souls of Black Folks (New York: W.W. Norton & Company, 1999); Sandra Adell, Double
Consciousness/ Double Bind: Theoretical Issues in Twentieth–Century Black Literature (Urbana: University of Illinois
Press, 1994).

علما بوجود طروحات
وجدير بالمالحظة أن هــذه الــدراســة تستخدم "الوعي الـمــزدوج" ،استنا ًدا إلــى توصيفه في الــدراســات األدبـيــةً ،
معا ،وتحديدً ا لظاهرة ازدواج الوعي تجاه المسألة اليهودية في عالقتها
عربية تتعلق بالنقد الـمــزدوج للثقافة العربية والغربية في آن ً
بفلسطين في السياق الفرنسي .للمزيدُ ،ينظر :عبد الكبير الخطيبي ،النقد المزدوج (بغداد :منشورات الجمل.)2009 ،
( ((8لمزيد من المعلوماتُ ،ينظر:

Thomas Halot, "The Political Uses of Alienation: W.E.B. Du Bois on Politics, Race, and Culture, 1903–1940," American
Quarterly, vol. 42 (1990), pp. 23–301.
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ذاتين :واحدة حقيقية غير معترف بها ،وأخرى مز َّيفة نتيجة العترافها بعدم االعتراف بها( .((8ولذا ،فقد
عاش َدقَّة اغترابه الخاص ،اغتراب وعي عن موضوعات وعيه ،أو اغتراب ذاته عن العالم الذي يعرفه،
فتمظهر وعيه المزدوج بين المعاينة والرحلة والمعاناة ،من دون تصالح؛ ما قاد إلى القطع مع النظام
الصهيوني ووكالئه ،والتواصل مع ضحاياه.
أما "الرحلة إلى الداخل"( ،((8فتعين على فهم موقع َّية المثقف األصالني وفاعل َّيته الثورية في المركز
االستعماري ،ولكنها تنطبق ،في حالة َدقَّة ،على السجن ال على القرية والمدينة .يبدو سعيد معج ًبا
بمفهوم "المسيحانية الثورية" لك َّتاب الهوامش ،وقد كتبوا بلغة إمبريالية خالل رحلتهم إلى داخل
ِ
تعاطف مثقفين
المقاومة ،واستقطبوا
الميتروبول االستعماري ،فع َّبروا عن انتمائهم إلى مجتمعاتهم
َ
كبار من البيض .أما مسيحانية َدقَّة ،فقد أغوت مثقفين ،غير متجانسي الموقف السياسي ،كعنات مطر
وسامي ميخائيل وعميرة هاس وجدعون ليفي ،وحتى ضباط سجن سابقين كشاي غورتلر ،بالكتابة
عنه والتواصل معه ،وإن لم يتب َّنوا مظلمة شعبه .ولكن السؤال األهم هو :كيف نقرأ المسيحانية الثورية
لمثقفي الهامش الفلسطيني في نقد المركز الصهيوني؟ تتمثَّل اإلجابة في سعي سعيد لنزع "الرمنسة"
عن كتابات المثقفين األصالنيين بتحريرهم من صورة المثقف الرسولي الذي يمثِّل شعبه في المركز
ضد
دوما َّ
االستعماري ،وتخليصهم من النحيب الذي يستدعي العطف بوهم الموضوعية التي تكون ً
األصالني( ،((8وتجنيبهم النزعة األمنية – االستشراقية للمخبرين المحليين الذين ال يولِّدون المعرفة
النقدية .وبذلك يدعو سعيد ،متأس ًيا بساتيا موهانتي ،إلى ربط التجربة بالثقافة ،في المركز واألطراف،
عبر القراءة الطباقية التي ال تنسب امتياز "الموضوعية" إلى طرفنا ،أو عبء "الذاتية" إلى طرفهم"(،((8
أساسا الئتالف
وهذا هو الضمان ألن يكون عمل المثقفين الثوريين في الرحلة إلى الداخل الحواضري
ً
معا ،كما كان حال دقَّة في مرحلة السجن.
القوى الثورية في التصدي لإلمبريالية واالستعمار ً
 .2التجنيس والتضامن في المنبوذية الصهيونية

وفي المقابل ،يتناول فانون العالقة بين الرجل والمرأة في سياق استعماري( .((9لكن ميله إلى توصيف
"يتزوج الثقافة البيضاء" ،ويحظى بمحترم َّيتها ،قد
"اإلفراط العاطفي" لدى الزنجي ،رغبةً في أن
َّ
ال يسعف في تحليل الجنس والتجنيس في سيرة َدقَّة .يستدعي فانون النكتة المتداولة عن األسود
( ((8لمزيد من التفصيالت عن هذه الظاهرة السردية ،وعالقتها بمفهوم الوعي المزدوج واالغتراب آلية مواجهة ،وتقنية سرديةُ ،ينظر:

Stanley Rosenberg, The Cold Fire: Alienation and the Myth of Culture (Hanover: University Press of New England,
1976).

( ((8عن هذا المفهومُ ،ينظر:

Edward Said, Culture and Imperialism (New York: Vintage, 1993), pp. 239–261.
(88) Frantz Fanon, The Wretched of the Earth (New York: Grove Press, 1963), p. 77.

(89) Satya Mohanty, "Us and Them: On the Philosophical Bases of Political Criticism," Yale Journal of Criticism, vol. 2,
no. 2 (1989), pp. 1–31.
(90) Fanon, pp. 28–60.

197

تاسارد
مورفولوجيا فم الذئب :لغة وليد ّ
دقة ()2021-1961

الفاحم الذي صرخ في لحظة النشوة مع شقراء شَ ِبقة في سريرها الباريسي" :يحيا شولسر"( ،((9ويفيد
الرق ،فجعل
بأن فيكتور شولسر  Victor Schoelcherهو من حفّز الجمهورية الثالثة لتب ِّني مرسوم إلغاء ِّ
تلك اللحظة ممكنة .لكن صرخة األفريقي األسود تتضاءل قبالة صرخة أفريقي آخر ،هو بطل رواية
موسم الهجرة إلى الشمال ،مصطفى سعيد" :جئتكم غاز ًيا" ،حين "انقلبت المدينة إلى امرأة"( .((9ثمة
فروق كبيرة بين عالقة سعيد بلندن ،و َدقَّة بـ "تل أبيب" ،وإن كانتا حصيلة استعمار إنكليزي واحد ،انتهى
لكن
في السودان وبقي في فلسطين
استعمارا استيطان ًيا حيث تجثم تل أبيب حرف ًيا فوق الشيخ مونِّسّ .
ً
تسلسل اقتصاد الجنس في سيرة َدقَّة يستدعي مقاربات جورج طرابيشي( ((9أكثر من مقاربات فانون،
حول تجنيس العالقات الحضارية.
تشوه أكبر في
تشوه عالقة الرجل بالمرأة في السياق العربي ،ونشأ عنه ُّ
ينطلق طرابيشي من افتراض ُّ
ِ
بالمستعمر .وقد أكملت اللغة العربية المج َّنسة
المستعمر
وتحديدا عالقة
العالقة بين اإلنسان والعالم،
ً
َ
ويفتض
التشوه ،تركيب ًيا ،بمنح الفاعلية المطلقة للذكر في العملية الجنسية ،حين يأتي ويعتلي
هذا
ُّ
ُّ
فيفتح ويلج ويطأ ،بينما ترزح المرأة تحته في دائرة المفعولية المطلقة .وفي إطار هذا الالسواء اللغوي،
المغزو إلى بلد الغازي ،فإنه يسعى لالنتقام
يفتح األبيض "األرض العذراء" ويمتلكها .أما حين يذهب
ُّ
لعنانته ،والثأر لمبدأ الذكورة المرضوض بامتالك مبدأ أنوثة الغزاة في عقر دارهم ،واالستحواذ عليه
ِ
مستعم َره بالجنس ،فيتساوى عنده السجال بالفحولة ،والمعركة
حد تدميره؛ لذلك يتصور أنه سيهزم
َّ
بالفراش ،والمثاقفة بالمجامعة ،ويصير عضوه التناسلي آلة ثأره من الغرب ،حقيقةً ال مجازًا.

يلتقط طرابيشي ارتجاج مقولة الجهات؛ إذ اس ُت ْب ِد َل الشرق بالجنوب والغرب بالشمال في عنوان
الرواية ومتنها ،ذلك أن موسم الهجرة ينبغي أن يكون إلى الغرب ،ولكن الحتمية التاريخية لمسيرة
النهر حكمت الجنوب الجغرافي – الشرق الثقافي بالهجرة إلى الشمال الجغرافي – الغرب الثقافي.
برضة حضارية في الجنوب المحصلة الميلودرامية لتلك الحفلة التنكرية
وبذا يصير الشرقي المصاب َّ
الكبرى للتاريخ ،إنه "العمامة التي حسبت نفسها برنيطة ،مثلما إنه البرنيطة التي حسبت نفسها عمامة.
إنه خريج مدرسة االستعمار ،حيث اللغة رطانة ،وحيث الرطانة لغة .أدخلوه إليهم ليعلموه كيف يقول
أيضا أن يقول 'ال' .ولكن مأساته ومهزلته ،حدود خيانته ووطن َّيته
'نعم' بلغتهم ،فاغتنم الفرصة وتعلم ً
(((9
أيضا"  .كان األفريقي مصا ًبا بعسر هضم حضاري
معا ،إنه عندما نطق بـ 'ال' تلك ،نطق بها بلغتهم ً
ً
وثأرا وتم ُّلكًا ،فكان اإلله األفريقي األسود،
فتحا
في عالقاته بنسائه الالئي َّ
وغزوا ً
ً
كن شَ ماله ُ
المش َتهىً ،
أمدته عنانته العسكرية؛ نتيجة المتطائه استعمار ًيا،
ال "نصف إله" ،فحسب ،كما اعتقد فانون ،حيث َّ
المستعمر ،في ِ
ِ
المستعمر(،((9
هيئة " ُأخرى" إلى البلد
بمادة فحولته "األكذوبة" ثقاف ًيا .أما حين يأتي اآلخر
َ
(91) Ibid., p. 45.

( ((9الطيب صالح ،موسم الهجرة إلى الشمال (بيروت :دار الجليل ،)1997 ،ص .76 ،45

( ((9ج ــورج طرابيشي ،شــرق وغــرب رجــولــة أنــوثــة :دراســة فــي أزمــة الجنس والـحـضــارة فــي الــروايــة العربية (بـيــروت :دار الطليعة،)1982 ،
ص 185–142 ،17–5؛ "صورة ُ
األخرى في الرواية العربية – من نقد اآلخر إلى نقد الذات في أصوات سليمان فياض" ،في :الطاهر لبيب،
ناظرا
ومنظورا إليه (بيروت :مركز دراسات الوحدة العربية ،)1999 ،ص .810–797
ً
صورة اآلخر :العربي ً
( ((9صالح ،ص .142

( ((9كما في رواية :سليمان فياض ،أصوات (القاهرة :دار األسرة.)1994 ،
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فيحال السرد ،بوصفه أنثروبولوجيا حضارية ،إلى "فن اآلخر" ،ويخرج البطل الشرقي من جرح مجتمعه
النرجسي إلى كنف األنثى الغازية،
المستعمرة ،ساحة انتقام حضارية،
جاعل من فراشها ،في ميتروبول
ً
َ
ينتصر فيها رسول تاناتوس (الموت) على رسولة إيروس (الحياة).
الشرين؛ إذ هي
تبعا لهذا التحليل ،هي الميتروبول االستعماري (الصهيوني) الذي جمع
تل أبيبً ،
َّ
المستعمري (الفلسطيني) الشرقي/
المركز الغربي /الشمالي الرابض ،حرف ًيا ،على جسد الهامش
َ
الجنوبي ،وفي بلده .وفي تل أبيب حالتان لتجنيس العالقات الحضارية :وليد الجئ القرية من منشية
الشرقي المشتهِ ي ،هو البطل
وادي الحوارث ،وفارس الجئ المخيم من مخيم الشاطئ .األول ،وهو
ُّ
الذي تو َّعد تل أبيب بأنه ٍ
آت إليها ،فتمثَّل اقتصاد الجنس لديه في امتالك "السيطرة" على الذات في
مواجهة ا ُ
حد الحسد لمراد وعالقاته النسائية .وتمثَّل في إتقان العبرية التي
ألخرى ،ونظرة الغبطة َّ
ثلجة اللحوم في المطعم البارد ،إلى
مكّنته من
وأمنت له استدراج النهود من حافة ّ
ِّ
المتحدثات بهاَّ ،
مركز سرير الغرام في شقّ ته التل أبيبية الدافئة .أما اآلخر (فارس) ،وهو الشرقي المشت َهى ،فهو البطل –
النقيض الذي تو َّعدته "تل أبيب" ،فتمثّل اقتصاد الجنس لديه :في استباحة جسده من بني جلدته
ِ
تحول
بالتحرش غص ًبا واالنتهاك اغتصا ًبا ،واستهالك جسده الغض من األخريات
المستعمرات ،حين ّ
ّ
لكن البطل والبطل النقيض،
إلى "جيغلو" يؤنس وحدة األخرى ،ويأخذ نصيبه من دفء محفظتهاّ .
في الحصيلة النهائية التي تفرضها قواعد توزيع العمل ،كانا موضوعين جنسيين حضاريين ،ليس إال؛
ألن فاعل ّيتهما قد اس ُتلبت بوصفهما "عرفيم ميشالنو" ،أي عر ًبا من الجماعة البيضاء لليهود األشكيناز،
المستعمرة الصهيونية" .جماعتنا" هنا ،تعني
َم ْرض ًيا عنهما ،أمن ًيا ،لالستخدام في سوق العمل داخل
َ
"ملك يميننا" ،وإن ُذكِّر عضواهما التناسليان.
ولكن َدقَّة ،في المقابل ،ومن خالل نفيه لألدلجة ،وسعيه لتبيان الرفض القائم على اعتبارات إنسانية
يتعرض له ضحايا قاع المدينة ،يفتح الباب على مصراعيه للقول على المسألة العنصرية في النظام
لما ّ
الصهيوني ،مقارنة بعنصرية النظام االستعماري الفرنسي من منظور فانون .فالتضامن الذي يبديه
الالجئ الفلسطيني العربي من "الحاضرين الغائبين" مع الالجئ القادم من غزة المحتلة ،ومع الالجئ
اليهودي العربي ،يشير إلى أمرين :األول هو الشراكة في المظلومية في النظام االستعماري ،بوصفه
(دولة صهيونية) ،والثاني هو الشراكة في المنبوذية العربية داخل "الفكرة الصهيونية" ،وبين الشراكتين
يتموضع الفرق في التعامل بين الضحيتين من الحركة الصهيونية.
على مستوى الصهيونية ،بما هي فكرة ،ال ّبد من اإلحالة على سجال "من هو اليهودي؟" ،وقيام الفكرة
الصهيونية ،أشكينازية المنشأ ،إنها ردة فعل على فشل مشروع التنوير األوروبي الرومانسي ،كما يؤسس
عزمي بشارة( .((9أما الصهيونية ،مشرو ًعا ،فال َّ
شك في أن التعامل مع اليهود فيها قد جرى على نحو
محتملين .لذا ،فإن نقد َدقَّة لبياض "تل أبيب المغرورة" يحيل
ُعصابي؛ لئال يتحولوا إلى فلسطينيين
َ
على نقاش العنصرية على نحو مختلف عما عليه الحال عند فانون مع االستعمار الفرنسي .فعنصرية
الصهيونية البيضاء ،لم تبدأ في سلوك الدولة تجاه اليهود الملونين الذين شكّلوا زخمها الديموغرافي
( ((9عزمي بشارة" ،مائة عام من الصهيونية :من جدلية الوجود إلى جدلية الجوهر" ،الكرمل ،العدد  ،)1997( 53ص .20–11
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في مرحلة التأسيس ،بل هي دينامية مستمرة في نظام عنصري محيل على ذاته من حيث درجات
الملون
المواطنة في تبييض الدولة .فالمستعمرون الصهاينة البيض ال يخافون من األصالني الفلسطيني
َّ
يحل في
أيضا حين يتعاطف معه؛ إذ شبح
الملون الفلسطيني حين ُّ
وحده ،بل من اليهودي العربي ً
َّ
كل غريب للغريب نسيب .وفي
اليهودي العربي هو كابوس الصهيوني األشكينازي األبيض؛ ألن ّ
هذا السياق ،يشير بشارة إلى مفارقة الفتة ،في ما يتعلّق بال تبشير ّية الحركة الصهيونية ،وفي محاولتها
سرقة خطاب األصالني(((9؛ فـ "العربي في تم ّنيات الهجرة الثانية هو اليهودي األصيل أو ما يشبهه على
األقل .ومن هنا ،فإن مشروع بن غوريون األول والساذج هو تهويد العرب ،أو مساعدتهم على األقل
طويل ...الصهيونية
استعمارا تبشير ًيا وال تتلكأ هنا
على اكتشاف يهوديتهم .ولكن الصهيونية ليست
ً
ً
ال تحمل معها ،في نهاية المطاف ،دي ًنا تبشير ًيا بل مشرو ًعا قوم ًيا .الشكل األول لنفي العربي هو تقليده،
وذلك لمصادرة عالقته مع األرض ومع طبيعة البالد .الصهيوني األول في الهجرة الثانية يمتطي الخيل
وتمتطي رأسه كوفية .الكلمة األولى التي تنطق بها الصهيونية في مرحلة وجودها المتع ِّين هي كلمة
احتالل .واالحتالل في الفكر الذي تنجبه الممارسة يتميز عن مجرد االستعمار أو حتى االستيطان"(.((9
من هنا يأتي الفرق بين "لحظة البياض" لدى كل من فانون وياسين ودقَّة .فالعبرية ال تصلح قنا ًعا،
الص ْه َي َنة في تاريخها .يمكن الجزائري
وال يمكن أن تكون قنا ًعا في إسرائيل التي كان التبييض جز ًءا من َّ
أن يكون فرنس ًيا ،لكن ال يمكن الفلسطيني أن يكون صهيون ًيا ،وإن أمكنه أن يكون إسرائيل ًيا ،يمكنه
أن يتحدث العبرية ،لكن ال يمكنه أن يكون أشكيناز ًيا .فالنظام الصهيوني ال يستطيع أن يستوعب
الفلسطيني "المولَّد" في مدينته ،كما وصف فانون استيعاب النظام الفرنسي للخالسي أو الزنجي
دوما بأنه فلسطيني ،أي إنه ليس
المولَّد في المركز االستعماري الفرنسي .يجري هنا تذكير الفلسطيني ً
أبيض ولن يكون ،ليس يهود ًيا ولن يكون ،ليس صهيون ًيا ولن يكون .أما اليهود العرب ،فقد قُمعت
"عروبتهم" في بوتقة الصهر ،وصاروا صهاينة ،إضافة إلى ما لديهم من يهودية .ثمة استحالة أن تتخلّى
الصهيونية عن عنصريتها؛ ألنها ليست لحظة عابرة ،بل هي جوهرها الذي ال ينجب نقيضه ،وإن فعلت،
فإنها "ال تكون فكرة معادية للصهيونية ألن الصهيونية التأسيسية ،صهيونية الوجود تكون قد انتهت"(.((9
لذلك فإن في كتابة َدقَّة عن ضحوية اليهودي العربي في قاع تل أبيب ما يستدعي النسيج المتداخل
الختراع ثالثية "شعب" "إسرائيل" و"يهوديته" التي درسها شلومو ساند وآخرون( ،((10والسلطة التي
مثل ،في التفريق
تمكَّنت بها الصهيونية من السيطرة على يهود العالم .ولذلك لم يتردد محمود درويشً ،
معمقة لما يصفه بـشــارة بـتـحـ ُّـوالت "مـشــروع بــن غــوريــون ال ـســاذج" وتـحـ ُّـولــه إلــى خـطــاب اسـتـشــراقــي لسرقة
( ((9ل ــاط ــاع عـلــى ق ــراءة َّ
خطاب األصالني ،في المستويين :السياسي واألمنيُ ،ينظر :أنس أبو عريش ،خطاب األصالنية في الفكر الصهيوني :من هيرتسل إلى
نـتـنـيــاهــو (ب ـيــرزيــت :جــامـعــة ب ـيــرزيــت)2018 ،؛ أح ـمــد األغ ــوان ــي ،الـصـهـيــونـيــة وع ـن ــف ال ـف ــوض ــى :االس ـت ـش ــراق ،االس ـت ـع ـمــار االسـتـيـطــانــي
والمستعربين (بيرزيت :جامعة بيرزيت.)2018 ،
( ((9بشارة ،ص .14

( ((9المرجع نفسه ،ص .18

(ُ ((10ينظر :شلومو ساند ،اختراع الشعب اليهودي (رام الله :مدار–المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية)2011 ،؛ شلومو ساند،
اختراع أرض إسرائيل (رام الله :مدار–المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية)2014 ،؛ شلومو ساند ،كيف لم أعــد يهود ًيا :وجهة
نظر إسرائيلية (رام الله :مدار–المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية.)2014 ،
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وتندر على عقدة "سارة – هاجر" التي أورثت أبناء
بشراَّ ،
بوضوح بين النظام الصهيوني الفاشي واليهود ً
إبراهيم هذه العداوة التوراتية المستفحلة ،صنافيةً حديثةً ممركز ًة أوروب ًيا .فقد أودعت فلسطين ،مشهديةً ،
تفصيل من
وج ِع َل الفلسطينيون ،في وطنهم وشتاتهم،
ً
في حضورها وغيابها ،في الخرائطية التوراتيةُ ،
"حالة انتظار في المنفى" ،بوصفهم يهو ًدا مجازيين .لقد أصبح تدشين نساب َّيات  Genealogiesتجعل
الفلسطيني فر ًعا من المسار اليهودي للمعاناة ،وأداء ذلك التدشين تحت غطاء األخالقيات اليهودية،
موضة فكرية سائدة .وإذا كان سعيد هو "المثقف اليهودي األخير"( ،((10فقد صار درويش "الشاعر
اليهودي" العابر للزمن ضمن هذا النحو الباهت في "تاريخنا العالئقي".
وفي هذا السياق ،تأتي أهمية مساهمة جيل أنيجار النظرية التي ال تستنكر محاوالت تهويد الفلسطيني
نقدا الذ ًعا لمحاوالت نزع عروبة اليهودي .فعبر تفكيك متقن لخطأ موقَعة اليهودي
فحسب ،بل تكيل ً
نقدا الذ ًعا لعمليات
والعربي ،واليهودي العربي بخاصة ،في السردية الكبرى الممركزة أوروب ًيا ،يدشن أنيجار ً
عدوا لآلخر ،عبر الهيمنة المعرفية للمشروعين
العلمنة التي أعادت اختراع "اليهودي" و"المسلم" كليهما ًّ
(((10
االستعماري األوروبي ،وسليله الصهيوني ،وأثر ذلك كله في عدالة القضية الفلسطينية  .يتصادى أنيجار
ُعد
مع سعيد ودرويش في توحيد النضال ضد استعمارية المعرفة الغربية الممركزة أوروب ًيا واستشراق َّيتها التي ت ّ
اختصوا بهذه اللحظة
رافعة للمشروعين :االستعماري األوروبي واالستيطاني الصهيوني ،ومع آخرين ممن
ّ
التاريخية كإيال شوحات ،ومنير العكش ،وستيفن ساليطة .ولعل ما تصفه شوحات بـ "الهوية العالئقية" بين
األندلس وفلسطين( ،((10وما وصفه كل من ساليطة والعكش من إغواء مجازي هائل بين "الهنود الحمر"
يدي أنيجار ،خالصةً لتعالق
و"الفلسطينيين" ،ضمن "فكرة أميركا"(ُ ((10يدشن ،تاريخ ًيا ،بتمثيالت عيانية على ْ
المصائر التاريخية بين عامي  1492و 1948في متتالية "المسائل" ذائعة الصيت :المسألة اإلسالمية ،المسألة
( ((10لـلـمــزيــد عــن هــذه الـنــزعــة ُيـنـظــر :عبد الرحيم الـشـيــخ" ،المثقفة الـيـهــوديــة األخـيــرة :جــوديــث بتلر قــارئــة لــدرويــش وسـعـيــد" ،مجلة
الــدراســات الفلسطينية ،مــج  ،22الـعــدد  ،)2011( 87ص 119–93؛ "متالزمة درويــش  :1النصر ،الهزيمة ،المنفى" ،مجلة الــدراســات
الفلسطينية ،العدد  ،)2020( 122ص 186–159؛ "متالزمة درويش  :2الفكرة ،الثورة ،الدولة" ،مجلة الدراسات الفلسطينية ،العدد 125
( ،)2021ص .188–147
(ُ ((10ي ـن ـظ ــر :جـيــل أنـيـجــار" ،ال ـي ـهــودي الـعــربــي :تــاريــخ ال ـعــدو" ،تــرجـمــة وتـقــديــم عـبــد الــرحـيــم الـشـيــخ ورن ــا بــركــات ،الـكــرمــل الـجــديــد،
العددان  ،)2012( 4–3ص 169–123؛

Gil Anidjar, Our Place in al–Andalus: Kabbalah, Philosophy, Literature in Arab Jewish Letters (Stanford: Stanford
University Press, 2002); Gil Anidjar, The Jew, the Arab: A History of the Enemy (Stanford: Stanford University Press,
2003); Gil Anidjar, Semites: Race, Religion, Literature (Stanford: Stanford University Press, 2008); Gil Anidjar, Blood:
A Critique of Christianity (New York: Columbia University Press, 2014).

( ((10إيــا شــوحــات" ،كولومبوس ،فلسطين ،واليهود العرب :نحو مقاربة عالئقية لهوية المجموعة" ،الكرمل ،العدد ،)1997( 52
ص .52–38

( ((10حول هذه األشكلة لتاريخ صناعة العدو ،والتعالق بين "المسألة اليهودية" و"المسألة الفلسطينية"ُ ،ينظر :منير العكش ،حق التضحية
باآلخر :أميركا واإلبادات الجماعية (بيروت :رياض الريس للكتب)2002 ،؛ منير العكش ،تلمود العم سام :األساطير العبرية التي تأسست
عليها أميركا (بيروت :رياض الريس للكتب)2004 ،؛ منير العكش ،دولة فلسطينية للهنود الحمر (بيروت :رياض الريس للكتب والنشر،
)2015؛ منير العكش ،أميركا واإلبــادات الجنسية 400 :سنة من الحروب على الفقراء والمستضعفين في األرض (بيروت :رياض الريس
للكتب والنشر)2012 ،؛ منير العكش ،أميركا واإلبادات الثقافية :لغة كنعان اإلنجليزية (بيروت :رياض الريس للكتب والنشر)2009 ،؛

Steven Salaita, The Holy Land in Transit: Colonialism and the Quest for Canaan (Syracuse: Syracuse University Press,
2006).
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ثم ،يوظِّف أنيجار ذلك في تعرية "ال سامية
اليهودية ،المسألة العربية ،المسألة الفلسطينية ،على التوالي .ومن َّ
الحركة الصهيونية" ،وينتقد تب ِّني إسرائيل للسياسة المسيحية الغربية في التفريق بين "المواطنة" و"الجنسية"
بدل من التفريق بين اليهودي والمسلم ،أو الفلسطيني واإلسرائيلي.
لتفرق بين اليهودي دي ًنا والعربي عرقًاً ،
ِّ
خطرا ديموغراف ًيا
كان ذلك ،بالطبع ،لغايات التغلب على العرب (أصحاب البالد األصليين) ،بوصفهم
ً
استراتيج ًيا على وجود إسرائيل التي ترغب في تعريف نفسها ،ونيل االعتراف بها "دولةً يهودية" خالصة،
وهو ما يجعل االنطالق من البعد القومي للصراع العربي الصهيوني أش ّد
وضوحا( .((10وفي استحضار
ً
آلرنت يرى أنيجار إسرائيل "دولة انتحارية"( ،((10تتخذ من "مفهوم السياسي" آلة أيديولوجية – قانونية ،تتوالد
عبرها المظلوميات وسياسات التضامن ،كما كان الحال في المنبوذية األوروبية التي تناسخت في إسرائيل،
بحسب قراءة دقَّة لقاع تل أبيب المغت ّرة ببياضها األشكينازي.
 .3العبرية العربية :حروب المكان والمكانة

لكن في المحصلة ،ال يمكن النظر إلى العبرية على أنها لغة استعمارية "عادية" ،فهي ليست كالفرنسية أو
اإلنكليزية أو اإلسبانية ،وإنما هي لغة محل َّية في فلسطين ،اغتصبتها الصهيونية ،كونها حركة استعمارية
ذات تاريخ غربي وذاكرة ص َّيرتها شرقيةً  ،فأحيت لغة األسطورة االستعمارية ،وألحقتها بمقتنيات ذاكرتها
الملفقة في األرض التي استعمرتها ،ذلك أنه "كي تتحول اليهودية إلى أمة[ ،احتاجت] الفكرة إلى
دولة"( ،((10واحتاجت الدولة إلى لغة رسمية ،فكانت العبرية هي اللغة الرسمية لألسطورة العربية التي
ص ْه َي َن ُتها( .((10ولكن هذا اإلرباك ال ينبغي له أن يزيح النظر عن السياسات الثقافية التي تمارسها
ج َرتْ َ
إسرائيل بتكريسها العبرية لغةً استعمارية؛ لذا فمن الضروري القول بمكان اللغة العربية ومكانتها قبالة
اللغة العبرية في النظام الصهيوني.
(ُ ((10ينظر تعقيب درويش على المشابهة بين حالة "الالجئ" اليهودي العراقي ،والفلسطيني ،في حالة يوسي شيلواح الذي أعلنت
ً
إنسانيا فحسب،
مشتركا
عليه الحرب من أركان المؤسسة الثقافية الصهيونية كلها؛ من جراء تجرئه على طرح قضية اللجوء بوصفها
ً
يشمل الفلسطينيين .محمود درويش ،عابرون في كالم عابر (بيروت :دار العودة ،)1994 ،ص .75–71
(106) Gil Anidjar, "The Suicide State," Boundary 2, vol. 44, no. 4 (2017), pp. 57–75.

( ((10بشارة ،ص .12

( ((10تجدر اإلشــارة إلى أن القول بأصالنية اللغة العبرية يأتي في إطار أطروحة نقدية ال يتسع المقام في هذه الدراسة لالستطراد
فيها ،تسعى لتخليص الـمـكـ ِّـون الـيـهــودي فــي الثقافة الفلسطينية مــن بــراثــن الصهيونية على ثــاثــة مستويات نـقــديــة :األول االسـتـشــراق
الصهيوني الذي بنى مشروعه لغزو فلسطين ضمن التاريخ االستعماري الغربي العام ،ورافقه اختالق روابط بذاكرة مشرقية اعتمد فيها
الم ِ
مأسس لسرقة خطاب األصالني الفلسطيني ،عبر سياسات
على مشرقية الديانة اليهودية نفسها ولغتها الطقوسية .والثاني الجهد ُ
المحو الصهيونية المستندة إلى فكر استعماري استيطاني .والثالث الصهيونية الكنعانية التي أسسها أورييل هيلبيرين Uriel Heilperin
الم َع َبرن يونتان راتــوش  ،Yonatan Ratoshونبذها التيار الصهيوني المركزي؛ لرفضها الدين والقومية اليهودية من
المعروف باسمه ُ
المعينين األوروبـيـيــن الـمــركــزيـيــن (األشـكـيـنــازي /الـيــديـشــي وال ـس ـفــارادي /الــادي ـنــوي) ،ودعــوتـهــا إلــى ثـقــافــة يـهــوديــة مـسـتـمــدة مــن اإلرث
المشرقي للمنطقة ،مــن خــال منظمة "العبرانيون الشباب" و"اللجنة لبلورة الشباب الـعـبــري"؛ وللمزيد عــن هــذه المستويات النقدية
ُينظر :أبو عريش ،خطاب األصالنية في الفكر الصهيوني؛ وكذلك:

?Edward Said, The Question of Palestine (New York: Times Books, 1979); James Diamond, Homeland or Holy Land
The "Canaanite" Critique of Israel (Bloomington: Indiana University Press, 1986); Jacob Shavit, The New Hebrew
Nation: A Study in Israeli Heresy and Fantasy (London: Frank Cass, 1987).
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متأخرا ،بل كان البحث عن "مكانها" على هامش النظام
لم تكن "مكانة" العربية موضع بحث إال
ً
أول ،وقدرتها ثان ًيا ،على مغادرة ذلك
الصهيوني منذ نشأته؛ لذلك ارتبطت مكانة العربية بقابل َّيتها ً
حصن نفسه بآلة أيديولوجية صلبة لطرد كل
الهامش من دون الذوبان في المركز الصهيوني الذي ّ
تفسر منظومة
تمت َ
ما هو غير صهيوني ،أو ما َّ
ص ْه َي َن ُته ،على األقل ،أو ْ
أس َر َل ُته( .((10وفي هذا السياقِّ ،
إسماعيل ناشف التحليلية الالفتة تاريخَ اللغة العربية مع النظام الصهيوني ،بتوافق مع ما أورده َدقَّة من
التحدث باللغة ،بل في الموقف من منظومتها األيديولوجية .ويسعفنا تحليل ناشف
األس َرلَة ليست
ّ
أنّ ْ
أول على الفلسطيني أن يتقن لغة اإلسرائيلي "بالمعنى األشمل للغة ،لكي يستطيع أن يموضع
باآلتيً :
نفسه باليومي المتدفِّق .اكتساب هذا اإلتقان تمأسس من خالل عدة أجهزة أفردها النظام للسيطرة
على الفلسطينيين منذ بدايته كدولة"( .((11وثان ًيا أن ذلك "اإلتقان" تحكمه مسارات الهندسة االجتماعية
والفردنة للريف الفلسطيني (في منطقة المثلث الفلسطيني ،وال سيما في قرية باقة) ،مقارنة بالحاضرة
الصهيونية (في "المركز" ،وال سيما مدينة تل أبيب) ،أو ما ع َّبر عنه ناشف بـ "معمارية الفقدان" قبالة
"مسارات العضونة" ،من حيث عالقة توزيع السكان باألرض في فضاء استعماري مسبق التصميم
بمنظومة األيديولوجيا الصهيونية( .((11وثالثًا أن التاريخ االجتماعي للغة العربية ،منذ نكبة عام 1948
المستعمري فلسطين ًيا والفائض االستعماري صهيون ًيا ،شكَّلته أنماط وكالة
وحتى اليوم ،بين القهري
َ
المستويين لم ت ِ
ُفض ،في أحسن أحوالها ،إال إلى تأكيد أن اللغة العربية ،في رحلتها لحسم خسارة
تكرس نفسها إال س ًنا في دوالب النظام االستعماري( ،((11وإن شاب
"المكان" بمقوالت "المكانة" ،لم ِّ
ذلك بعض االستثناءات منذ عقد التسعينيات.
وبناء على ذلك ،يمكن قراءة تاريخ اللغة العربية في النظام الصهيوني ،بوصفه تاريخ انتهاك للحقوق
الثقافية ألصحاب البالد األصالنيين ،وما رافقه من مرافعات قانونية ضد االنتهاك ،بأكثر من كونه تاريخ
ازدواج لغوي في نظام استعماري تقليدي .وعلى الرغم من أن االدعاء الحقوقي ال ينطلق من الحق
الوطني العام لفلسطينيي فلسطين المحتلة عام  ،1948فإن البيانات النقدية ضد انتهاك مؤسسات
النظام الصهيوني للحقوق الثقافية لألصالنيين الفلسطينيين تتخذ هذا المنحى .فالعربية ،بما هي لغة
لغوي مغاير
رسمية في البالد ،ولغة "أقلّية قومية" أصالنية تؤلف ُخمس سكان الدولة ،وتحيا في فضاء
ّ
ـاص – الـ ّلـغــة فــي إســرائـيــل" ،فــي :عبد الرحيم الشيخ (مـحــرر) ،الـمـنـهــاج
( ((10لـلـمــزيــد ُيـنـظــر :إلـيــاس عـطــا الـلــه،
"منهجية زعــزعــة الـخـ ّ
ّ
ـؤسـســة الفلسطينية لــدراســة الــديـمـقــراطـيــة – مــواطــن ،)2008 ،ص 185–172؛
ـ
م
ـ
ل
ا
ـه:
ـ
ل
ـ
ل
ا
(رام
ـة
ـ
ن
ـويــة والـمــواطـ
الـفـلـسـطـيـنــي :إش ـكــاالت الـهـ ّ
ّ
ولمزيد من ّ
االطالع حول مكانة العربية ُينظر :إلياس عطا الله ،وإذا الموءودة سئلت (الناصرة :جمعية الثقافة العربية)2007 ،؛ محمد
اإلسرائيلية)2002 ،؛ اللغة العربية في إسرائيل:
والهوية في إسرائيل (رام الله :مدار–المركز الفلسطيني للدراسات
أمارة (محرر) ،اللغة
ّ
ّ
عراف–بيكر" ،قانون القومية ومحاولة نزع
سلمي
)2010؛
والسياسات،
للحقوق
العربي
المركز
دراسات
(الناصرة:
سياقات وتحديات
َّ
الصفة الرسمية عن اللغة العربية في إسرائيل" ،مجلة الدراسات الفلسطينية ،مج  ،30العدد  ،)2019( 117ص .63–56

( ((11نــاشــف ،مـعـمــاريــة الـفـقــدان ،ص 107–106؛ و ُينظر :إسماعيل نــاشــف" ،حــل الـتــواطــؤ ،أفــق الـخــروج" ،جــدل ،مــج  ،1الـعــدد 12
( ،)2012شوهد في  ،2021/12/16فيhttps://cutt.us/IKkFP :
(ُ ((11ينظر :ناشف ،معمارية الفقدان ،ص .185–101

الصهيوني :قصة قناع استعماري (الدوحة /بيروت :المركز العربي لألبحاث
العربية في النظام
(ُ ((11ينظر :إسماعيل ناشف ،اللغة
ّ
ّ
تبشِّ
ودراسة السياسات ،)2018 ،وال سيما الفصل الرابع والخاتمة التي ال ر بوجود مخرج من تلك الورطة في لحظة العربية المتأخرة،
ص .247–175

تاسارد
مورفولوجيا فم الذئب :لغة وليد ّ
دقة ()2021-1961

متحدثيها( ،((11يفترض أن يحمل الدولة على العمل للمحافظة عليها وتطويرها
لفضاء اللغة األم وفضاء
ِّ
وتدريسها بالطريقة التي تضمن ترسيخها وتثبيتها على الصعد كافة.
إن هذا الخطاب ،وإن أشار إلى الخصوصية القومية للعرب الفلسطينيين والخصوصية الثقافية للغتهم
نصين ُم َول ََّد ْينِ من القانون االستعماري :ابتدا ًء من األمر
العربية ،فإنه يستند إلى مرجعية تتجلى في ّ
االنتدابي لعام  ،1922وقد اعتبر العربية لغة رسمية للبالد ،وانتها ًء بتدشين مجمع اللغة العربية في حيفا،
متحدثيها عام  .2007وقد
ومنحه صالحيات تتعلق بتحديد الخصوصية الثقافية للغة العربية ومجتمع
ِّ
جاء ذلك إشارة اعتراف بخصوصية اللغة العربية التي عادة ما ُيستدعى للتدليل عليها بيانٌ إشكالي
للقاضي أهرون براك ،رئيس المحكمة العليا ،في معرض رده على أحد التماسات "مركز عدالة"
باستخدام العربية في الفضاء العام( .((11وعلى الرغم من جرأة هذا الرأي القانوني في إبراز الخصوصية
تمثيل
الثقافية العربية ،بوصفها لغة "األقلّية األصلية الكبرى في البالد" ،وأن ذلك يستوجب أن تمنح
ً
ومكانة ثقافية يليقان بتلك الخصوصية ويتناسبان معها ،فإنها ال تتطرق إلى ما ينطوي عليه التغييب
الممنهج للعربية وأثره في المس بالذاكرة الجمعية الفلسطينية .غير أن البيان يشي برغبة براك في طرح
ستشف من حديثه عن "اللغة
الثنائية النافية لذاتها في وصف "إسرائيل دولة يهودية ديمقراطية" .وما ُي
ّ
دورا أكثر سيادية ،بوصفها لغة "األغلبية اليهودية" التي تسكن الدولة،
العبرية البكر" التي يجب أن تُعطى ً
وأشار إليه في سياقات أخرى بوصف العبرية بأنها اللغة الرسمية "األساسية"؛ كونها لغة التوراة ،أي إن
العربية ،من حيث رسميتها ،أقل مكانة من اللغة "الرسمية األساسية" أي العبرية ،في نظر القاضي براك،
دورا سياد ًيا في التعبيرات الرمزية التي تحتكرها
وفي الرؤية الصهيونية لدولة إسرائيل؛ ولذلك ال تحتل ً
لغة األغلبية اليهودية.

الخاتمة :ريحانة أخيرة
مع نهاية هذه المغامرة في قراءة مخطوطة سيرة َدقَّة؛ لتأطيرها منهج ًيا وتظهيرها سرد ًيا وتحليلها نظر ًيا،
يتب ّين أن ليس ثمة خالصات مريحة ،إال بمقدار ما تثيره من أسئلة عن مناطق العمى في دراسة شرط
قدمته هذه الدراسة من
فلسطين االستعماري .وألن الجواب هو شقاء السؤال الذي ال شفاء منه ،فإن ما ّ
القار والوثوقي.
مقاربات في محاورها الثالثة سيزعزع ما يطمئن إليه كثيرون من ِّ

فمن حيث التأطير المنهجي ،يبدو سؤال البحث المقارن في األطر االستعمارية ترفًا مثقَّ ف ًيا مع كل
"دراسة حالة" في "حالة استعمارية" جديدة ،ليس على مستوى الجغرافيات المبحوثة ،كالجزائر
النصية المفردة التي تتجلّى فيها تمثّالت هذه الحاالت
وفلسطين فحسب ،بل على مستوى التجارب ّ
صحيحا أن
لنستنتج منها ،أو نُقْ ِح َم عليها ،مقول َتي "االستيطاني" و"األصالني" ،وغيرهما .قد يكون
ً
لكن "التأطير"
شمس المعنى ال تشرق من النص وحده ،وال تشرق عليه من خارجه إال بالمقدار ذاتهّ ،
(بالعبرية)
(ُ ((11ينظر :بند  )2( 13من وثيقة حقوق األق ِّلية األصلية لسنة .2007
ّ

الفلسطيني :دراسة في الخطاب
اللغوية وعبرنة إسرائيل للمشهد
( ((11للمزيد في هذا الشأن ُينظر :عبد الرحيم الشيخ" ،الهندسة
ّ
ّ
الفلسطيني الـمـقــاوم ( ،")2010–1997األب ـحــاث ،ال ـعــدد  ،)2012( 59–58ص 108–61؛ و ُيـنـظــر عـلــى نـحــو خــاص :مــداخـلــة القاضي
ّ
(بالعبرية)
ردا على االلتماس رقم .4112/99
أهرون براكًّ ،
ّ
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نصية أن تقترح إطارها .لذلك،
كان وسيبقى جز ًءا من التحدي ،وال ّبد من "التبئير" الذي يتيح لكل حالة ّ
بالحد األدنى
تدخل تعقيبي إال
فإن مقاربة نص األسير َدقَّة عبر "القص النقدي لفم الذئب" ،من دون ُّ
ّ
الخاصتين ،من
لجالء السياق ،أتاح لصوته المفرد أن يقترح إطاره الجمعي ضمن ُأزمونته وخرائط َّيته
َّ
العامين إال لمقتضيات اإلحالة واإليضاح.
دون وصاية المتلقّ ي بفرض تزمينه وتمكينه َّ
أما من حيث التظهير السردي الذي ألهمه "القص النقدي" بعزل ثالث جغرافيات لغرض دراستها ،وهي
القرية والمدينة والسجن ،فقد مكّن من رصد أكثر من "مثل ٍ
ناف" لديناميات اشتغال اللغتين العربية
و"الص َه ْي َنة" و"صهر الوعي" لتوصيف ما يحدثه
"األس َرلَة"
َّ
والعبرية .ففي حين تطغى مقوالت عامة ،نحو ْ
مستعمريه الفلسطينيين ،في أحياز القرية والمدينة والسجن
النظام اللغوي االستعماري الصهيوني في
َ
مدونة َدقَّة ،بصفتها إثنوغرافيا محيلة إلى ذاتها ،تفيد بأن اشتغال هذه الديناميات
على الترتيب ،فإ ّن َّ
ال يكون بالضرورة على التوالي؛ ذلك أنها تعمل على التوازي في الجغرافيات الثالث التي تؤلف
"مورفولوجيا فم الذئب" ،وأن ثمة أمثلة نافية في كل جغرافيا للمقولة العامة المفترضة بخصوصها،
وما َدقَّة إال أحدها ،وإن بدا الوحيد في دراسة مخصصة لتظهير سيرته غير المكتملة وغير المنشورة بعد.
أما من حيث التحليل النظري ،فإن التعاقد القرائي الذي اقترحته الدراسة عمل لتفكيك جزئي
لـ "أسطوريات فم الذئب" في ثالثة مستويات :األول أن مقوالت "فتنة الغالب" ،و"الوعي المزدوج"،
و"الرحلة إلى الداخل" ،ال تؤكِّد مشابهة حالة َدقَّة لـ "مثيالتها" في سياقات أخرى ،إال بمقدار ما تفصح
ِ
والمستعمرين،
المستعمرين
عن مغايرتها لها .والثاني أن مقول َتي تجنيس العالقات الحضارية بين
َ
وسياسات التضامن بين الضحايا ،هما أشد المقوالت ثباتًا في توصيف عنصرية االستعمار االستيطاني
الصهيوني في فلسطين .والثالث أن حروب المكان والمكانة المشحونة سياس ًيا بين العبرية (لغةً للنظام
للمكون اليهودي (بما فيه اللغة
معمقة
الصهيوني) ،والعربية (لغة ضحاياه الفلسطينيين) ،تتطلب دراسة َّ
ِّ
ُحول إلى آلة استعمارية) في الثقافة العربية ،وال سيما في مك ّونها الفلسطيني.
العبرية قبل أن تُصه َين وت َّ
وإن كان ال ّبد من ختام ،فبلغة َدقَّة العربية الفصحى التي بقيت ريحانة أخيرة ،ح َّية في السجن ،أقسى
عاما" :آمل اليوم ،أنني ،وبعد كل هذه العقود من
مفاصل صخر الدولة العبرية ،على امتداد ستة وثالثين ً
النضال ،توقفت عن السير على ذاك الحبل المشدود بين 'دوف' و'خلدون' ،فقد حسمت خياري ألكون
يؤهله ليكون
'خالدا' ،وآمل ً
أيضا أن يدرك المتقوقعون في رام الله أن ً
ً
خالدا قد بلغ من العمر والتجربة ما ِّ
جز ًءا من صياغة المستقبل الفلسطيني ،وليس متضام ًنا مع الشعب الفلسطيني ،وال هو يسار إسرائيلي،
رغم أنه يجيد العبرية .فهل يحسمون خياراتهم كما فعل؟ وإن فعلوا فليخاطبوه بالعربية الفلسطينية .إن
الحراك ،والهبة األخيرة أكَّدا لي أن األجيال الشابة في حيفا ويافا واللد والرملة ،أظهرت أنها تنتمي إلى
'خالد' ،بعد أن دفنوا فيها الحنين إلى 'خلدون'' ،خالد' الذي يجيد ،إلى جانب العربية والعبرية ،لغات
شامخا متحد ًيا
يتأس َرل .يعت ُّز بعروبته
ً
تخرج من جامعاتهم ،وعلى الرغم منها ،لم ْ
أخرى ،خالد الذي َّ
أكثر بكثير من أولئك الذين يجيدون العربية وخانوا العروبة"(.((11
( ((11المخطوطة ،ص .19
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مقدمة

فضل عن مقدمة
فقسمه إلى ثمانية فصول،
ً
كتابهّ ،
وخاتمة ،سعى من خاللها لتحليل فكرة تغلغل
العنصرية والخطاب العنصري في الممارسة
الغربية بأنماط متعددة ،وتشريح التصور الغربي
عامل على إبراز وعي ليس كون ًّيا فقط،
للعالم،
ً
أو إنسانو ًّيا بالمعنى الذي عمل فيه الغرب على
تطبيق هذه الفلسفة األخالقية في عالقاته بالنوع
وعي مرجعه اإلنسان العاقل
البشري اآلخر ،بل هو ٌ
Homo sapiens؛ أي إنه مؤسس على جماعتنا
الحيوانية :الوعي بانتماء جميع البشر إلى النوع
الواحد :اإلنسان العاقل (ص .)9

تشكّل العنصرية ،بمختلف أنواعها
وأشكالها ،موضو ًعا لدراسات أكاديمية
من تخصصات متنوعة ومتقاطعة ،بهدف إبراز
تجلياتها ومسارها التاريخي والسياسي ووقعها
النفسي واالجتماعي ورموزها األنثروبولوجية،
وإظهار تغلغلها في العقلية الغربية وفي الخطاب
السياسي واالجتماعي؛ إذ تعددت الدراسات التي
استندت إلى تحليل بنية العالقة بين الغرب واآلخر
وتفكيكها ،مرتكزة على ثنائية "األنا" و"اآلخر"،
وعلى جدلية "األصلي" و"الوافد" ،و"المحلي"
و"الوطني" أو "الكوني" ،وعلى الثقافات المحلية
والعالمية ،وغيرها من المرتكزات والتعابير الثقافية
التي تكرس التمايز بين البشر ،عن وعي ،أو عن هندسة الكتاب وأفكاره
ّ
تكرس النظرة االستعالئية لطرف الرئيسة
غير وعي ،كما ّ
ما تجاه طرف آخر.
يسلّط الفصل األول "رجل الشيربا المغمور"
طرحت العنصرية إشكاليات عديدة من قبيل الضوء على تغييب مجهود الدليل النيبالي تنسنغ
ما يلي :كيف ينظر الغرب إلى اإلنسانية بوجه عام؟ نورفاي  Tensing Norvayالذي رافق متسلق
وما محددات النظرة الغربية إلى اآلخر المخالف الجبال إدموند هيالري  Edmund Hillaryعند
له في الدين والعرق واللغة واألطر الثقافية؟ لقد بلوغه قمة إفرست عام  ،1953فخلّد التاريخ
أنتجت العنصرية خطا ًبا غرب ًيا عن حقوق اإلنسان قدرة المتسلق النيوزيلندي األصل وشجاعته،
يقل شجاعة
والديمقراطية والمقاومة الجندرية والهويات في حين ُأهمل النيبالي رغم أنه ال ّ
واختالف الثقافات ،وأنتجت ،في المقابل ،عن المتسلق هيالري .وهنا يتساءل المؤلِّف عن
خطا ًبا مضا ًّدا للخطاب السابق يسعى إلبراز ذاته عدد المناجم والشالالت وغيرها التي اكتشفها
وتوضيح المناطق الحدودية حيث تتصل الثقافات
الغربيون بمساعدة أشخاص "من النوع اآلخر"،
والمواقف وتنفصل .ففي مجال اجتماعي،
أمر يبرز المساواة عميقة بين الرجل الغربي
وهو ٌ
يتواصل فيه إعالن موت األيديولوجيات ،يبقى
يكرس العبودية وأسطورة
الخط الفاصل بين أنصار العنصرية وأعدائها والرجل المغاير له؛ ما ّ
بشرا
هو ذلك االنشطار الذي يفصل بين رؤى كونية الفردانية وسيطرة الغربي على عالم يتضمن ً
متعارضة داخل مجموعات من األشخاص الذين من النوع اآلخر.
يملكون قواسم مشتركة تشكّل ثقافتهم.
يشير المؤلِّف كذلك إلى أنّ اإلعالنات االحتفالية

وفق هذا السياق ،يأتي كتاب الباحث الكندي كانت بمنزلة "مشرط" اس ُتخدم لتقطيع اإلنسانية
دوني بلوندان نوعان من البشر :تشريح العنصرية إلى اثنين؛ لهذا فالتناقض واضح بين اإلعالن
العادية .وقد اعتمد المؤلِّف على هندسة بنائية في الفرنسي لحقوق اإلنسان والمواطن عام 1789
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و َبين انخراط المواطنين الفرنسيين في عملية
بيع وشراء العبيد في المستعمرات ،لوجود
اعتقاد في اختالف مفهوم اإلنسان عن مفهوم
المواطن .لذلك ،يدعو الكتاب إلى البحث عن
جذور العنصرية بوصفها منظومة أيديولوجية ،في
اإلعالنات النبيلة والكبرى عن حقوق اإلنسانية،
وليست في مؤسسات مثل العبودية أو الحرب؛
فيطرح
تساؤل عميقً ا يتمحور حول كيفية فهم
ً
امتناعنا عن إدراك اإلنسانية الراهنة باعتبارها
واحدا ،وإصرارنا على أن نبني بإسهاب
مجتمعا
ً
ً
وإطناب صورة عن إنسانيتين متوازيتين .إنه
سؤال مركزي شكّل أطروحة الكتاب المركزية
انطالقًا من تحليل الكتب والبرامج المدرسية
في مقاطعة كيبيك الكندية؛ ألثرها الواضح في
تقديم رواية ُمركزة عن الثقافة الغربية ،وباعتبارها
مشكلة لدعامات الثقافة الغربية وعاكسة لإلجماع
االجتماعي .والحال أن بنية البرنامج نفسها تنطلق
من الفصل بين النوعين اإلنسانيين :اإلنسانية
التاريخية "نحن" واإلنسانية الجغرافية "اآلخرون".
ويناقش الفصل الحاجز الذهني بين اإلنسان
التاريخي واإلنسان الجغرافي ،والحدود الصادمة
العام سلسلة
بين النوعين حين تؤكد كتب التاريخ ّ
النسب واإلنسانية البيضاء ،وأثناء كل مرحلة
تطورية ،حيث يجري تقطيع الغرب على نحو
يحافظ فيه على هوية النوع المتطور .أما النوع
محصورا في منطقة الظالم
اإلنساني اآلخر ،فيبقى
ً
خارج حدود اإلمبراطورية الرومانية ،وهو العالم
الثالث اليوم.
يستند المؤلِّف في الفصل الثاني "لوسي القردة"
إلى مجموعة من المعطيات األركيولوجية
واألحفوريات؛ مثل اكتشاف هيكل عظمي
اكتمال ،عام  ،1974لإلنسان القديم
أكثر
ً

المعروف بـ "أسترالوبيثيكوس أفارينسيس"
 ،Australopithecus afarensisوحديثه عن
اإلنسان الماهر واإلنسان المنتصب ،إنسان جاوة
 ،Java Manفي مسيرة التطور ،وتشريح العالمات
الفارقة وشبكة الرموز التي أنتجتها اإلنسانية .لكنه
يؤكد بقوة أنّ ذلك لم يكن ليجري من دون تواصل
سؤال مؤرقًا:
واتصال رمزي .وهنا يطرح المؤلِّف
ً
أنتحدث عن الجنس البشري أم العرق البشري؟ إنه
اإلشكال الذي انبنى عليه ما تبقى من عناصر هذا
الفصل؛ لهذا عزز أطروحاته بمناقشة كتابات كلود
ليفي ستراوس –1908( Claude Lévi–Strauss
 ،)2009ونصوص فولتير ،)1778–1694( Voltaire
وجان جاك روسو Jean–Jacques Rousseau
( ،)1778–1712واألبحاث البيولوجية ،وغيرها من
الدراسات ،لتأكيد أن البشر األوائل كانوا يفكرون
مثل الغرب ،وأنه ال يمكن الحديث عن تطور
أو ارتقاء من داخل النوع اإلنساني .لهذا ،اعتبر
وأقر بوجود خلط منهجي
أن األمر غير دقيقّ ،
بين مختلف مستويات التصنيف (نوع ،جنس،
ُقر العلوم البيولوجية أن
عرق  ...إلخ) ،في حين ت ّ
واحدا،
البشر – بالمعنى البيولوجي – يشكلون نو ًعا
ً
ُفصل
على الرغم من إصرار الثقافة الغربية على أن ت ّ
ذهن ًّيا البشر إلى أعراق.
من ناحية أخرى ،يناقش الفصل الثالث "انحراف
القارات" مسألة توظيف الجغرافيا لتأكيد الفوارق
بين البشر؛ فالفرق واضح بين قارات الجغرافيا
وقارات التاريخ ،كما أنه ال يمكنها أن توفر أرضية
صلبة لبناء الحضارات اإلنسانية .فالمشكلة
الدائمة للجغرافيا هي أنها متراكبة األبعاد الطبيعية
والسياسية؛ ذلك أن الكيانات السياسية تعتبر
نفسها ظواهر طبيعية من اللحظة التي اختارت
فيها الخرائطية وسيلةَ تبريرٍ ؛ أي من لحظة انتقال
الشقوق االجتماعية من صلة الدم في النظام
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يقدم اإلنسان الغربي على أنه صانع للتاريخ؛
القديم إلى الحدود اإلقليمية في المنظومة العالمية
ّ
الجديدة .ويؤكد المؤلِّف إصرار العقل الغربي ومثال ذلك فكرة انتصار كورتيز على اآلزتك الذين
على تعريف القارة األوروبية بأنها قارة من أجل نظروا إلى اإلسبان نظرتهم إلى آلهة "بيض"(((.
إيجاد أساس للتمايز االجتماعي ،وهو ما يسهل
الواضح أن الثقافات الغربية اعتمدت
تصورا رمز ًّيا
ً
االنتقال من السوسيولوجي إلى البيولوجي.
للفردانية ،باعتبارها أيديولوجيا غايتها تحقيق
والواقع أن الدراسات المهتمة بعلم الوراثة أكدت استعماالت عدة ،وليس فقط أن تكون داعمة
أن األعراق البشرية لم تكن موجودة بصفتها أصنافًا للنظام العرقي .إنها أساس الليبرالية االقتصادية
طبيعية يمكن تحديدها بيولوجيا ،مع اختالفاتها والرأسمالية والديمقراطية ،ولكنها في الوقت
العام لتصوراتنا،
الظاهرة .لكن في ما يخص تقسيم البشرية إلى نفسه تشتغل بالتناسب مع النسق ّ
كيانات عرقيةُ ،ألقيت "الكرة" في "ملعب" علوم كما تساهم في الفصل بين النوعين البشريين
المجتمع (ص  ،)91وهو ما أوقع الممارسة وفي تحويلهما إلى كيانات من طبيعة بيولوجية
العملية في تناقضات عديدة على مستوى القوانين (ص  .)114وبنا ًء عليه ،يساهم الخطاب الفردي
مثال دالًّ على ذلك في الغرب في مأسسة فرق طبيعي بين الـ "نحن"
واإلجراءات .ويقدم المؤلِّف ً
متمث ًّل في مسألة الخالسيين في الواليات المتحدة والـ "هم" (ص .)134
األميركية وهايتي؛ ما يعني أن التمايزات لم توفر
يدعو الفصل الخامس "النظريات ذات الوجهين"
سوى حجة لصناعة األعراق ،وأن الحدود الفاصلة
إلى إعادة النظر في المنطق الذي يحكم التصور
هي حدود اعتباطية مثل الحدود الفاصلة بين
الغربي للعالم ،مع التشديد على وجود مجموعة
القارات.
تناقضات رئيسة وطويلة داخل النظام نفسه،
ُيستهل الفصل الرابع "كورتيز واآلزتك" بتأكيد أنّ لكنها بليغة .بيد أن الالفت لالنتباه هو أن الغرب
صورا تتقابل في كل ينظر إلى هذه التناقضات على أنها بسيطة ،وهو
النوعين البشريين يشكالن
ً
تاما ،وأنهما على الرغم من انعدام ما يدفعه إلى طرح تساؤل حول مسألة التطور
نقطة
ً
تقابل ًّ
أول النظر إلى النوعين
انعداما كل ًّيا من حيث والتخلف :أال يجدر ً
عالقات تناظرية في ما بينهما
ً
اشتغال النظام – العالم ،فإن صورهما ال تعدم أن البشريين المتعلقين بهذين المفهومين على
تقدم انعكاسات مقلوبة تع ّبر عن نفسها بواسطة أنهما يشكالن حقائق متميزة ال يمكن تفسيرها من
ّ
ملون ،خالل الرجوع إلى األسباب أو النماذج نفسها؟
ما ال يحصى من األزواج الداللية :أبيضّ /

تطور /تك ّيف ،تاريخ /جغرافيا ،متحضر /بدائي،
فن ،علم/
نمو /تخلّفّ ،
تقدم /جمود ،تقنيةّ /
ّ
سحر ،عقالني /العقالني  ...إلخ .وهو يعتبر،
أيضا ،أن الفردانية تشتغل بالتناسب مع النسق
ً
العام للتصورات الغربية ،وهي تساهم في الفصل
بين النوعين البشريين وفي تحويلهما إلى كيانات
من طبيعة بيولوجيةَ .بيد أن التصور الذهني الغربي

((( سبق لتزفتان تودوروف أن انتقد المركزية اإلثنومركزية التي
تمثّل لحظة قهر اجتماعي وميكانيزمات قهر اآلخــر ،وقــد عمل
على استنطاق النصوص ليكشف عن إيديولوجية القاهر ورؤية
روج ــت لــه
ال ـم ـق ـهــور وم ـن ـظــوره ـمــا إل ــى ال ـعــالــم .وع ـلــى ع ـكــس م ــا ّ
اإلمبريالية األوروبية ،يكشف أن حضارة اآلخر لم تكن ّ
أقل غنى
من حضارة الـغــزاة .وهــو يعتبر أن اآلخــريــن "أنــوات" أيـ ًـضــا" :إنهم
ذوات ،شــأنـهــم فــي ذلــك شــأنــي"ُ .يـنـظــر :تــزفـتــان تـ ــودوروف ،فـتــح
أمريكا :مسألة اآلخر ،ترجمة بشير السباعي (القاهرة :دار الثقافة
الجديدة ،)1992 ،ص .VII
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من أجل اكتشاف نظام التناقضات بين الخطابين
يجب اعتبار مجمل البشر حقيقة واحدة ،وكائنات
من الطبيعة نفسها.
فإلى جانب مبدأ التطور واالرتقاء ،يطرح المؤلِّف
قدم الكتاب عدة
مبد ًأ آخر هو مبدأ التك ّيف؛ إذ ّ
أمثلة متعلّقة بالنظرة المزدوجة للتك ّيف .فما يعتبره
تفسيرا
يقدم
الغرب بيئة مواتية له لإلنتاج والتقدمّ ،
ً
مخالفً ا له لدى اآلخر على أنه معاكس ومعرقل
للتطور .فاعتبار البيئة األميركية الشمالية مواتية
اآلن ،وأنها كانت عدائية قبل وصول األوروبيين
َل ُهو
تناقض أكيد (ص .)145
ٌ
ُيفسر الفصل نظرية أرنولد توينبي Arnold

 )1975–1889( Toynbeeالقائمة على قاعدة
التفاعالت بين البيئة والجماعات البشرية بأن
يدمج فيها العنصر العرقي .ويتلخص مبدؤه
التفسيري في مقولة التحدي .ومن خالل ذلك،
يستطيع الباحث متابعة "اللعبة" البارعة لبناء
هويات الـ "نحن" ،والـ "هم" ،ووضع جميع
العناصر المعرفية التي تركّب نظام المتعارضات
الطبيعية بين النوعين البشريين ،وصياغة برنامج
يهدف إلى تجميع التناقضات بين الـ "نحن"
و"اآلخرين" .ويناقش كذلك نظرية العزلة؛
سواء كان ذلك بسبب النظام االستعماري ،أو
العوامل الطبيعية أو السكانية ،أو الدين ،أو البنى
العائلية ،وكيفية نظرته إليها بمعيار مختلف،
مثل ،عندما يتعلق األمر
حين تُمدح العزلةً ،
ثم كيف أنّ هذه العزلة تصبح
ببريطانيا واليابانّ ،
مقيتة من خالل التجربة اإلندونيسية أو الكوبية.
لهذا ،يدعو الكتاب إلى نقاش هادئ بين مؤيدي
العنصرية والرافضين لها؛ من أجل إعادة بناء نظام
التصورات الغربية ،وصياغة خطاب متماسك عن
المجتمعات اإلنسانية.

يكشف الفصل السادس "الرواية الرسمية" أن النظام
المعرفي الغربي مشترك بين مناصري العنصرية
وخصومه ،ويرى أنّ لعبة التفسيرات أو النظريات
تبقى غير مفهومة من دون العودة إلى التركيبة
حوارا هاد ًئا يجري
األخالقية للخطابات ،وأنّ ثمة
ً
باستمرار بين القلب والعقل ،وبين العلم والفكر.
فالحوار ممتد بين العلم واألخالق حول اإلنسانية
لكشف آلية عمل النظام المعرفي الغربي ومستوياته،
لكنه ال يخلو من جدال؛ ذلك أن خضوع العلم
لمصلحة األخالقيات يخرج بوضوح من بنية
البرامج المدرسية حيث اإلدانة المعلنة للعنصرية
تتعايش مع نظام معرفي مبني على مسلمة ضمنية
عن وجود اختالف طبيعي بين النوعين البشريين.
السؤال المطروح هو :كيف يمكن أن نكون
متساوين وغير متساوين في آن واحد انطالقًا من
نصوص منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم
والثقافة (اليونسكو)  UNESCOالتي حاولت
المزاوجة بين العلم واألخالقيات وتجاوز
االلتباس في االستخدامات المعيارية والمعرفية
لمفهوم المساواة؟ إنّ العالم وفق اليونسكو ،ووفق
مبني
الكتب المدرسية ،ووفق العلم الرسمي
ٌّ
على قاعدة إعالن أخالقي ،إعالن المساواة بين
البشر ،لكنه يوضع موضع التنفيذ على أنه أنواع
بشرية منفصلة ،مختلفة بطبيعتها وتفسرها نظريات
متناقضة :إنه منطق العنصرية (ص .)168
تبقى النظرية التطورية قائمة لتبرير المركزية
نظرا إلى تجذّ رها في المجاالت العلمية.
األوروبية ً
تطورا ،لكن يجب تجاوز حالة
صحيح أنّ هناك
ً
السيطرة وعالقات القوة ،وتأكيد وجود مجتمعات
مستقلة أثناء الحديث عن عملية إلغاء االستعمار
والتغيرات التاريخية األخرى التي قادت الشعوب
قديما إلى استعادة سيادتها ،ليؤكد على
المستعمرة ً
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وجود مجتمعات منفصلة وغير متساوية من حيث هناك قيم عمومية كونية إال إذا تأسست داخل بنية
التقدم .لهذا ،يستحضر نظرية تنمية التخلف عند اجتماعية عمومية كونية.
والت ويتمان روستو ،Walt Whitman Rostow
يدعو المؤلِّف في الفصل الثامن "مبادئ أولية
واختالفها عن النزعة التطورية االرتقائية خالل
لصو ِغ أنثروبولوجيا اإلنسان العاقل" إلى صياغة
القرن التاسع عشر.
أنثروبولوجيا اإلنسان العاقل بالنظر إلى وجود
يع ّبر المؤلِّف في الفصل السابع" ،القلب
ثوابت بيولوجية وكلّيات ثقافية ،تنطلق من مبدأ
وما يشير إليه" ،عن حيرته في االختيار بين
متجل في أن الحامل البيولوجي للبشرية هو
ٍّ
وميل القلب في ما يخص عالقة
حكم العقل َ
ثابت في الزمن البشري وفي الفضاء االجتماعي،
الـ "نحن" باآلخرين للفصل بين النوع التاريخي
متغيرا .لهذا ،تتمحور فكرة المؤلِّف حول
والنوع الجغرافي؛ فالتجارب العلمية ال تكفي وليس
ً
إلنهاء االستخدام االجتماعي لمقولة العرق ،أو الدعوة إلى اعتماد أنثروبولوجيا تمتح من نظرتها
العنصري ،والبيانات األخالقية وحدها ال تكفي ،إلى مجمل الكائنات البشرية نظرة واحدة؛ ويكون
أيضا ،إلعادة التوازن األخالقي ،وإعادة تنظيم ذلك بتحديد ما يميزها ،أكثر من تقسيم العمل بين
ً
البنى المعرفية .لهذا ،يحاول المؤلِّف أن يجد المؤرخين وعلماء الجغرافيا ،بين علماء االجتماع
التوازن المفقود بين النظام المعياري والنظام واألنثروبولوجيا ،بين علماء الطب النفسي
وطب األعراق النفسي ،وهو ما يطرح العديد
المعرفي ،بين التصريحات الرسمية والمشاعر
ّ
المزعجة ،رغم تأكيدات إعالنات اليونسكو من اإلشكاالت على مستوى التطبيق والممارسة
التي تدين العنصرية ،إال أنها تظهر أن الحقيقة الميدانية في ظل غياب تحديد واضح للثوابت
تدخلها.
العلمية واألخالق يسيران جن ًبا إلى جنب ،في البيولوجية وللكلّيات الثقافية ومجاالت ّ
حين أن الوقائع تثبت عكس ذلك .في المقابل
أنتجت العلوم اإلنسانية مجموعة من الخطابات من أجل تجاوز اإلشكاليات المطروحة في متن
لكن الكتاب وفي ممارسة األنثروبولوجية ،وضع
البردايم الغربيْ ،
بقي معظمها داخل ثوابت َ
أيضا إلى تكون نماذج ونظريات عن المؤلِّف مرجعيات بشرية مشتركة تمثلت في
قاد بعضها ً
التخلف تأخذ في الحسبان البنى االجتماعية اللغة والفكر وعلم السحر وتأنيس البشر وتشبيك
وقدم تصوره
للنظام – العالم (ص  .)202والواضح أنّ هناك الثقافات والبنى األولية للعبوديةّ ،
تكييفً ا وقولبة للخطاب االجتماعي وفق أنموذج لكل عنصر من هذه العناصر.
بيولوجي يجعل من العرق األبيض مرتكزه ومنطلق
ثوراته الصناعية والرأسمالية وسيطرته العالمية .مالحظات نقدية
مختصرا،
عرضا
النمط التفسيري الحالي هو ما يرتكز على تعصب بعد أن عرضنا محتوى الكتاب
ً
ً
مذهل ،ألنه يتجاهل جميع العناصر الخارجية نُبدي المالحظات التالية.
أمر يدعو الغرب إلى إعادة
في تطور أوروبا ،وهو ٌ
أول ،قام المؤلِّف بحفر معرفي إلبراز ما يمكن
ً
النظر في شبكة التصورات وبنيتها ،ويجب كذلك
إعادة النظر في مسألة الهوية والوعي بوجود أن نسميه "مكر األنثروبولوجيا" ،والوقوف على
نسبية ثقافية تفرض احترام االختالفات الثقافية البنية العميقة المتحكمة في بلورة صورة عن
بين الطبقات االجتماعية والمناطق .فلن تكون اآلخر ،فالكتاب يدين ضمن ًّيا توظيف االستعمار
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لألنثروبولوجيا ،خاصة بعد أن أشار أنثروبولوج ّيو
االستعمار إلى نوع من االحتكاك الثقافي ،في
حين يجري التركيز على عالمية التغير االجتماعي
ثم فإن الصراعات والتمزقات ليست
وطبيعته؛ ومن ّ
أمورا مستحدثة((( .ويكشف الكتاب ،كذلك ،أن
ً
الجدال بين أنصار العنصرية وخصومها هو اختالف
في القيم .ويب ّين أن التفوق العرقي ليس سوى
تسمية عنصرية لعبقرية الغرب المسماة غال ًبا ذكا ًء
أو دينامية يمررها بعض مؤلفي الكتب المدرسية،
فهم عنصري.
من دون أن يروا في ذلك أدنى ٍ

عموما ،ينسجم طرح المؤلِّف مع ما ذهب
ً
إليه بعض المفكرين من العرب حين القول إنّ
المركزية الغربية أنتجت خطا ًبا عنصر ًّيا فحواه
تملّك اآلخر لدونيته؛ فهو لم يضع غير الغربيين
في مستوى رتبة الغربيين ،بل ُحجزوا في مرتبة
التابع ،وسعى ذلك الخطاب لتثبيت صور
وروج فكرة
المستعمرة،
راكدة للمجتمعات
ّ
َ
أل سبيل لبعث الحراك في
التبع ّية التي مفادها ّ
إل باستعارة التجربة
ركود المجتمعات األصل ّية ّ
الغرب ّية في
التقدم(((.
ّ

ثمة ما يبرر استعمال المؤلِّف المكثف
ثان ًياّ ،
للتاريخ؛ من جهة إبراز كيفية توظيف األحداث
التاريخية لمصلحة القوى الغربية وجعلها مفسرة
لكل تطور .فالغرب اخترع كل شيء ،االضطهاد
والديمقراطية ،وجلب كل شيء للعالم ،الطغيان
والحرية في آن واحد ،وكل شيء خارج الفضاء
وجهل .والجلي
ومرض
الغربي هو مأساة ومجاعة
ٌ
ٌ
أن هذه الفكرة حمالة أوجه ،ذلك أن بروز أوروبا
عبر مراحل تاريخية متعددة مكّنها من إشاعة
نُظمها الفكرية والثقافية والسياسية واالقتصادية،
واخ ُتزِل العالم في المقابل لكي يخضع لها؛
تحقيقً ا لفكرة واحدة هي :بناء هوية أوروبا،
وتعميم قيمها على العالم ومن أجل أن يتحقّ ق
المكونات الحضارية
ذلك ،يلزم اإلجهاز على
ِّ
القائمة في العالم .وإذا تعذّ ر ذلك ،فإنها ت ُ
ُختزل
إلى أنماط معرقلة لعالقات جديدة تهدف إلى
وحدة اإلنسان والتاريخ(((.

يعتبر الكتاب مساهمة حقيقية وجا ّدة في رصد
ظاهرة العنصرية من الناحية األنثروبولوجية ،وفي
تحديدا،
تشريح بنية العقل الغربي في هذه النقطة
ً
نقدا مبط ًنا للعلوم االجتماعية واإلنسانية
ويوجه ً
ّ
لعجزها عن إنتاج خطاب يركز على المشترك
اإلنساني وعلى القيم الكونية .لكن المؤلِّف
عجز عن اإلمساك بجميع عناصر هذا الموضوع
المتعدد المداخل؛ إذ اكتفى بتشريح الظاهرة
من دون تقديم اقتراحات بديلة من شأنها أن
تساعد العلوم االجتماعية على تناول الموضوع.
عالو ًة على ذلك ،لم يتمكن من فصل الذات
عن الموضوع؛ فغال ًبا ما يوظف ضمير المتكلم
و"نون" الجماعة للحديث عن المجتمع الغربي،
وهو ما يبرز الحجاب الشفاف بين العنصرية
والالعنصرية داخل العقل الغربي .وما يمكن أن
يؤاخذ به المؤلِّف تغييبه للكتابات التي أنتجها
اآلخر غير األوروبي – حتى لو كان ذلك في
إشارات مقتضبة – عن نفسه ،وعن تطلعاته،
ثم إنه لم ُي ِشر إلى أنّ الغرب
وعن حضارتهّ .
نفسه يعيش على مجموعة من المتناقضات؛ مثل
مشكلة األقليات وما يرتبط بها من ظلم تاريخي

((( ج ـي ــرار لـكـلــرك ،األن ـتــروبــولــوج ـيــا واالس ـت ـع ـم ــار ،تــرجـمــة جــورج
كـتــورة (ب ـيــروت :الـمــؤسـســة الـجــامـعـيــة لـلــدراســات والـنـشــر،)1982 ،
ص .122

((( بشأن هذا النقاشُ ،ينظر :عبد الله إبراهيم ،المركزية الغربية:
إشـكــالـيــة الـتـكــون والـتـمــركــز حــول الــذات (بـيــروت :المركز الثقافي
العربي .)1997

((( على سبيل المثال ،ينظر :المرجع نفسه.
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ومعارضة لتبني النماذج الغربية للفدرالية المتعددة
القوميات(((.
إن استحضار المؤلِّف مسألة العنصرية في
استحضارا واع ًيا يبرز النسيج
الخطاب الغربي
ً
الثقافي والفكري الذي أنتج هذا الخطاب
والمؤسسات الداعمة له ،وهو ما يتجلى في
النقاش الدائر في األوساط األكاديمية الغربية
وأوساط العالم الثالثية ،من حيث خطورة هذا
العنف واإلقصاء الممارس داخل عالقة غير
أمر يدعو إلى التوجه نحو تعزيز
متساوية ،وهو ٌ
العمل األخالقي؛ إلعادة بناء عالقة متوازنة تع ّبر
عنها الخطابات والرموز والمؤسسات والمواقف.
نتطلع إلى أن تنتج دول العالم الثالث معرفة
أنثروبولوجية وسياسية لتقديم نفسها ،وأن تكون
((( ويــل كيمليكا ،ويل كيمليكا ،أوديسا التعددية الثقافية :سبر
السياسات الدولية الجديدة في التنوع ،سلسلة عالم المعرفة 378
(الـكــويــت :المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب،)2011 ،
ص .32

المراجع

قادرة على تجاوز حالة الركود واالنحسار في
مخرجات الدراسات الغربية .وقد برزت في اآلونة
األخيرة مجهودات بعض األنثروبولوجيين العرب
من أمثال عبد الله حمودي في مشروعه المتعلّق
بصياغة أنثروبولوجيا عربية؛ من خالل عملية
إعادة البحث األنثروبولوجي ،وتحديد نقاط
االلتقاء واالنفصال بين خطابات األنثروبولوجيا
الكالسيكية والكولونيالية ،وبين وضعية الباحثين
العرب وتطلعاتهم في ما يخص إعادة تركيب
الميدان وتسخير ذلك الرصيد الموروث ،بعد
ُ
الهدف
التمكن منه ،إلى غاية تأزيمه((( .فليس
إنتاج خطاب طوباوي ،بل خلق حوار بين كل
َ
بعيدا عن لغة السيطرة والهيمنة ،على
األطرافً ،
مالئما للبيئة التي ُأنتج فيها.
نحو يكون
ً
((( ع ـ ـب ـ ــد ال ـ ـل ـ ــه حـ ـ ـم ـ ــودي ،الـ ـمـ ـسـ ــافـ ــة والـ ـتـ ـحـ ـلـ ـيـ ــل :ف ـ ــي ص ـي ــاغ ــة
أنثروبولوجيا عربية (الدار البيضاء :دار توبقال)2019 ،؛ عبد الله
ح ـم ــودي" ،ال ــداخ ـل ــي وال ـخ ــارج ــي ف ــي الـتـنـظـيــر ل ـل ـظــاهــرة الـقـبـلـيــة:
خطوة في طريق تأسيس خطاب أنثروبولوجي مستقل" ،عمران،
مج  ،5العدد ( 19شتاء  ،)2017ص .56–11
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يعد كتاب سورية :الدولة وحدودها
ّ
الدولية والمجالية ،الصادر عام  ،2020أول
كتاب يدرس قضية تشكُّل حدود سورية الخارجية
وتشعباتها المحلية في الماضي والحاضر .وهو
كتاب عابر للتخصصات األكاديمية يجمع بين
األنثروبولوجيا والسوسيولوجيا والتاريخ والعلوم
السياسية .لذلك ،فهو لم ُيكتب للمتخصصين
أيضا لكل المتخصصين
األكاديميين فحسب ،بل ً
في الحقل السوري معرف ًيا وسياس ًيا ،وكذلك
للمهتمين بالشأن العام لهذا البلد .وهو نتاج
أعمال مؤتمر أكاديمي نظمته جامعة أكسفورد في
تشرين الثاني /نوفمبر .2017

درست الحيز المجالي للدولة السورية وتغيراته
في المناطق الحدودية خالل ثورة  2011وما بعدها
(((
قت من
تطر ُ
من منظور اجتماعي – سياسي  .كما ّ
جانبي إلى التغيرات المجالية الحدودية السورية
من خالل فحص السياقين المحلي والدولي،
متسائل عن إمكانية تشظّي سورية إلى كيانات
ً
(((
جغرافية مشتتة .

يتميز هذا الكتاب من األعمال السابقة بتقديمه
واسعا لدراسة الحدود السورية ومحاولته
منظورا
ً
ً
تأريخ تشكّلها والبحث في إشكالياتها المحلية
يعد أول
الراهنة .ويمكن القول إن هذا الكتاب ّ
محاولة إلنتاج معرفة أكاديمية بشأن حدود سورية
قدم صورة مجتزأة.
على غرار غيره من األعمال األكاديمية الصادرة تاريخ ًيا وراه ًنا؛ رغم أنه ّ
ً
مؤخرا عن المسألة السورية ،يوثق الكتاب ويحلل يتضمن الكتاب مقدمة وثالثة أقسام .تحاول
إشكاليات اجتماعية وسياسية مهمة برزت في المقدمة (الفصل األول)؛ التي كتبها محرر
(((
العقد األخير من تاريخ سورية ُ ،مر ّك ًزا على الكتاب ماثيو سيمينو ،Matthieu Cimino
بعيدا
اإلشكاليات المتعلقة بالحدود ،وعلى تصور اكتشاف صيرورة تشكُّل حدود سورية
ً
الفاعلين االجتماعيين والسياسيين لها.
عن المسلّمات البحثية التي تحيل على اتفاقية
سايكس – بيكو عند تناول الحدود في المشرق
العربي (ص  ،)4–3وكذلك دراسة دور الخرائط
في مساعدة السوريين تخ ّيل أنفسهم (ص ،)4
إضافة إلى البحث في هذا الموضوع وفق دراسة
عابرة للتخصصات (ص .)5

مؤخرا ،جزئ ًيا،
تطرقت بعض األدبيات األكاديمية
ً
إلى موضوع المناطق الحدودية في سورية .وقد
تناول بعضها انعكاسات موجات اللجوء من
البالد تجاه المناطق الحدودية مع دول الجوار(((،
بينما ركّز البعض اآلخر على الشروخ التي طرأت
على تلك الحدود وعلى تشكُّل مجاالت حدودية
جديدة غامضة .وقد سبق للباحثة ليلى فيغنال أن كتابة تاريخ الحدود السورية
يحتوي القسم األول من الكتاب "من االنتداب إلى
((( للبحث في تفاصيل هــذه الفترة ،ينظر بالخصوص :جمال
باروت ،العقد األخير في تاريخ سورية :جدلية الجمود واإلصالح ساللة األسد :إنشاء الحدود السورية والنزاعات
(الــدوحــة /بيروت :المركز العربي لألبحاث ودراســة السياسات ،بشأنها وإضفاء الطابع القانوني عليها (–1920

)2012؛ وكذلك :عزمي بشارة ،سورية درب اآلالم نحو الحرية:
م ـحــاولــة ف ــي ال ـت ــاري ــخ ال ــراه ــن (ال ــدوح ــة /ب ـي ــروت :ال ـمــركــز الـعــربــي
لألبحاث ودراسة السياسات.)2013 ،
(2) Şule Can, Refugee Encounters at the Turkish–Syrian
Border: Antakya at the Crossroads (London: Routledge,
2019).

(3) Leïla Vignal, "The Changing Borders and Borderlands
of Syria in a Time of Conflict," International Affairs,
vol. 93, no. 4 (2017), pp. 809–827.

((( نـيــروز ساتيك" ،هــل يمكن تقسيم دول المشرق العربي؟"،
سياسات عربية ،العدد ( 15تموز /يوليو  ،)2015ص .60–47
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 ")2011أربعة فصول .ويبدأ هذا القسم بالفصل
الثاني من الكتاب وعنوانه "رسم خط وهمي؟
قصة أخرى (تاريخ آخر) للحدود" (ص )44–22
للباحث ماثيو راي  Matthieu Reyالذي جمع
معلومات هذا النص من مقابالت شفوية ومن
أرشيف االنتداب الفرنسي ،ليب ّين كيفية انتقال
األهالي للسكن في المناطق الحدودية الشمالية
الشرقية لسورية .ويرى راي أن البنى التحتية
والتكنولوجيا التي ُأنشئت في مرحلة التنظيمات
شجعت السوريين
العثمانية في القرن التاسع عشر ّ
على العيش في المناطق المحاذية للحدود التي
تشكّلت الحقً ا بقرار من اتفاقية سايكس – بيكو؛
بمعنى أن التفاهمات االستعمارية استجابت
للوقائع االجتماعية خالل ترسيمها للحدود
السورية – التركية.
وفي الفصل الثالث بعنوان "الحدود التركية –
السورية وسياسات االختالف في تركيا وسورية"
(ص  ،)73–47تتصدى الباحثة سيدا ألتوك Seda
 Altuğلدراسة بعض من قضايا الحدود السورية –
التركية التاريخية ،وتكشف عن عالقات القوة في
سورية وتركيا وتأثيرها في الفاعلين المحليين
في المناطق الحدودية على كال الجانبين ،حيث
عملت الدولة التركية وسلطة االحتالل في سورية
على إنتاج وإعادة إنتاج سياسات االختالف،
وذلك بتحشيد أو تفكيك المجتمعات المحلية
حتى تشعر بذاتها من خالل توفير الشروط
السياسية واالجتماعية واالقتصادية لتعبئة سكان
المناطق الحدودية.
في حين يدرس إدير أواشيس  Idir Ouahesفي
الفصل الرابع وعنوانه "الحدود الداخلية لسورية
والتحدي"
أثناء االنتداب الفرنسي :السيطرة
ّ
الحدود المحلية من منظور فلسفي سوسيولوجي

بارتكازه على أفكار هنري لوفيفر Henri

 Lefebvreفي فهم إنتاج الفضاء (ص .)92–75
وقد وجد الباحث أن الفضاءات المصطنعة في
سورية خالل احتالل فرنسا لها؛ والتي ُع ِّب َر عنها
بتقسيم سورية إلى دويالت طائفية ،قد فرضتها
سلطات االحتالل الفرنسي وفق رؤى استشراقية.
أما الفضاء الذهني المتخيل للسوريين ،فقد تمثل
بالنسبة إلى الفاعلين الوطنيين والمحليين بدولة
وطنية واحدة مستقلة؛ لكنها كانت مسألة للنقاش
في الصحافة السورية.
ثم يختتم الفصل الخامس هذا القسم وعنوانه
"النضال من أجل المناطق الحدودية :الثورة
السورية ( )2011وتداعياتها" للباحثين سهيل
بلحاج كالز  Souhail Belhadj Klazومنجي
عبد النبي ( Mongi Abdennabiص ،)105–93
يق ّيمان فيه سياسات حزب البعث في سورية تجاه
الدولة الوطنية واألمة العربية والمفاضلة بينهما بعد
توصال إلى أن النظام السياسي
عام  .(((1970وقد ّ
في سورية لم يبنِ نفسه أو يتصرف وفق مبادئ
نظاما عصبو ًيا.
العروبة ،لكن ذلك ال يعني أنه كان ً

المناطق الحدودية والدينامية
السياسية
يتألف القسم الثاني من الكتاب بعنوان "الصراع من
أجل المناطق الحدودية :الثورة السورية ()2011
وتداعياتها" ،من ثالثة فصول .في الفصل السادس
((( ال بد من اإلشارة إلى أن هذا الفصل لم يعد إلى كتاب حنا
ب ـطــاطــو ف ــاح ــو س ــوري ــة ال ـمــرج ـعــي ف ــي م ـســألــة دراسـ ــة بـنـيــة الـنـظــام
ال ـس ـيــاســي ف ــي س ــوري ــة وس ـل ــوك ــه ال ـم ـح ـلــي /ال ـع ــرب ــي ،ي ـن ـظــر :حـنــا
ب ـط ــاط ــو ،ف ــاح ــو س ــوري ــة :أب ـن ــاء وج ـه ــائ ـه ــم ال ــري ـف ـي ـي ــن األق ـ ــل ش ــأ ًن ــا
وسياساتهم ،ترجمة عبد الله فــاضــل ورائــد النقشبندي ،مراجعة
ثــائــر ديــب (ال ــدوح ــة /ب ـيــروت :الـمــركــز الـعــربــي لــأبـحــاث ودراس ــة
السياسات.)2014 ،
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"استراتيجية المناطق الحدودية لدى حزب الله :تصور الفاعلين غير الدوالتيين
من صوغ الهوية إلى إعادة ترتيب الدولة الوطنية" للحدود السورية
(ص  ،)125–109يترك دانييل ميير Daniel Meier

جان ًبا االهتمام بتحالفات حزب الله اللبناني
وموضوع قدراته العسكرية ،ليهتم باستراتيجية
هذا الحزب في المناطق الحدودية مع سورية.
ويعتقد الباحث أن حزب الله يسعى إلى بناء
دولة المقاومة عبر السيطرة على حدود لبنان.
أما شولي كان  Şule Canفقد درست في الفصل
السابع وعنوانه "التحديد المكاني للتخوم العرقية
والدينية والسياسية عند الحدود التركية – السورية"
(ص  )149–127تأثيرات الحرب السورية في
المناطق الحدودية الغربية في سورية وتركيا ،حيث
أجرت بحثًا إثنوغراف ًيا – سياس ًيا عن المجتمع
العربي العلوي – مدينة أنطاكيا في تركيا – وعالقته
بالالجئين السوريين وبالدولة في كل من سورية
وتركيا ،لتفهم التحوالت السياسية المجالية .وقد
وجدت الباحثة أنه منذ الحرب األهلية في سورية
شهدت الهوية العربية العلوية صعو ًدا الف ًتا ،وقد
انعكس ذلك على ممارسات الحياة اليومية في
مدينة أنطاكيا.
وفي الفصل الثامن بعنوان "من الثورة إلى تنظيم
الدولة اإلسالمية في العراق والشام في دير
الزور :شبكات محلية وهويات هجينة وسلطات
خارجية" (ص  ،)195–151يدرس كيفن مازور
 Kevin Mazurالروابط القبلية في الثورة السورية
وما بعدها .ويرى أن العائالت الممتدة والشبكات
مهما في الحراك السياسي،
المحلية أدت ً
دورا ً
لكن من قاد المظاهرات السلمية في البداية
والفصائل المسلحة الحقً ا هم من الشباب،
بينما اضطلع الزعماء القبليون التقليديون بدور
أقل أهمية في النشاط السياسي.

يضم القسم الثالث المعنون بـ "تخ ّيل الحدود
وصنعها :الجهات الفاعلة من غير الدول وتمثيلها
لألقاليم السورية" من الكتاب أربعة فصول .يدرس
الباحث علي حمدان  Ali Hamdanفي الفصل
التاسع بعنوان "المناطق الثالث التي تسيطر عليها
المعارضة" (ص  ،)219–199المفاهيم التي
تستخدمها المعارضة السورية في توصيف المناطق
التي سيطرت عليها جغراف ًيا ،مثل مصطلحات
المناطق المحررة والمناطق اآلمنة ،وذلك بقصد
فهم المشروع السياسي في تلك المناطق .وقد
تناقضا ضمن هذه المفاهيم ،ألنها
وجد أن هناك
ً
ال تنسجم مع شروط الحرب األهلية في سورية.
وهذا ما يدل على أن الصراع في سورية ومجرياته
متأثر بسياسات ومصالح القوى الخارجية.
وفي الفصل العاشر بعنوان "الحركات اإلسالمية
الس ّنية :من سورية إلى األمة ،والعودة إلى سورية
مرة أخرى" (ص  ،)242–221يبحث توماس
ّ
بييرت  Thomas Pierretفي موقف حركة
"اإلخوان المسلمون" في سورية من الدولة
السورية وحدودها ،حيث يفحص خطابها منذ
تشكّل الدولة في عام  1946حتى انتفاضة عام
 .2011ويجد أنه في هذه المرحلة األخيرة ،شددت
"السورنة"؛ ما يدل أن لها
الحركة على خطاب َّ
تجربة طويلة في تكييف خطابها بما يتماشى مع
الفاعلين السياسيين السوريين اآلخرين ،والغاية أن
تجد مساحة لها في ممارسة السياسة .أما جوردي
تيجيل  ،Jordi Tejelفيبحث في الفصل الحادي
عشر وعنوانه "العالقة المعقّ دة والدينامية التي تربط
أكراد سورية بالحدود السورية :أوجه االستمرارية
والتغيرات" (ص  )267–243المسألة الكردية
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في سورية ،ويقرأ خطابات الفاعلين السياسيين
األكراد في سورية والتمثيل المكاني لـ "كردستان
الكبرى" من القرن السادس عشر حتى يومنا هذا،
فيوضح كيف أن الحركات الكردية في سورية
لم تكن تركّز على "كردستان الكبرى" في الكتب
المدرسية أو الخرائط غير المنشورة تاريخ ًيا ،ولم
يظهر هذا االهتمام إال منذ انتفاضة القامشلي في
عام  2004واالنتفاضة السورية في عام  ،2011وقد
بدأت الفكرة تحفز المخيال الكردي لدى بعض
الفاعلين السياسيين األكراد في تصور خريطة
جديدة لـ "كردستان الكبرى".
وأخيرا يختم محرر الكتاب ماثيو سيمينو هذا
ً
القسم من الكتاب بالفصل الثاني عشر بعنوان
"خريطة اإلسالم السياسي ومناطقه :األيديولوجيا
المكانية وتعليم الجغرافيا من قبل تنظيم
الدولة اإلسالمية" ،فيتناول تصور تنظيم "الدولة
اإلسالمية" للحدود في سورية (ص )288–269
فهما
وسلوكها داخل تلك الحدود .ولكي يقدم ً
حول كيفية تمثّل التنظيم لمفاهيم الفضاء واإلقليم
والحدود ،اعتمد الباحث على الكتب والمناهج
الدراسية التي فرضها التنظيم للتعليم في المدراس
في مدينة جرابلس السورية في شمال سورية ،وهو
يعتقد أنه على الرغم من أن التنظيم حاول االبتعاد
عن الفهم الوستفالي للعالم ،فإن تفكيره بقي
مستندا إلى المفاهيم الوستفالية ،وأنه فقط قام
ً
بتعديل مناهج التعليم البعثية بإضفاء األيديولوجيا
اإلسالمية عليها.

استنطاق النص في دراسة
الحدود السورية
أفاد الكتاب في مقدمته أنه يحاول استعادة أصوات
المهمشين ودورهم في تشكيل الحدود السورية،

بعيدا عن االكتفاء بالتنظيرات التقليدية حول
ً
رسم اتفاقية سايكس – بيكو عام  1916لحدود
سورية .والمعنى هو أن تلك االتفاقية قد رسمت
تكريسا لوقائع اجتماعية واقتصادية كانت
الحدود
ً
موجودة على األرض ،وهي ناتجة من سياسات
التنظيمات العثمانية في القرن التاسع عشر .ورغم
أن محرر الكتاب قد وعد بإعادة االعتبار للعوامل
تكون الحدود السورية،
المحلية في صيرورة
ّ
حدد لحظة التأريخ للحدود
فإن الكتاب عندما ّ
السورية ،اختار االحتالل الفرنسي لسورية عام
 1920نقطةً لبداية التأريخ ،وبذلك يكون االنتداب
منتج سورية الحديثة .وهذا
الفرنسي بالنسبة إليه َ
غير دقيق ،فقد سبق ذلك المملكة العربية السورية
في الفترة  1920–1918التي ع ّبرت عن نفسها
بدولة علمانية بدستور ديمقراطي ليبرالي ،إضافة
إلى النشاط السياسي في بالد الشام وتطلعات
مثقفيها إلى بناء دولة سورية أو دول عربية جامعة،
لكن الكولونيالية األوروبية أجهضت هذه التجربة
الديمقراطية الوليدة والحراك السياسي في بالد
الشام(((.
خاصا
فصل
ومن ناحية أخرى ،لم ُيفرد الكتاب
ً
ً
جدا
بالثورة السورية الكبرى ،1927–1925
ونادرا ً
ً
ما تمت اإلشارة إليها ،إال بانشغال الفرنسيين
بقمعها ،من دون شرح أبعادها ودالالتها السياسية
التحررية ،بينما تكمن أهمية هذه الثورة في أنها
كانت أول ثورة احتج وقاتل فيها السوريون من
مختلف المناطق الجغرافية للبالد ،متّحدين ضد
مؤرخا مثل مايكل برفنس في
الفرنسيين ،حتى أن
ً
كتابه الثورة السورية الوطنية وتنامي القومية العربية
(6) Elizabeth Thompson, How the West Stole Democracy
from the Arabs: The Syrian Arab Congress of 1920 and the
Destruction of its Liberal–Islamic Alliance (New York:
Grove Atlantic, 2020).
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اعتبرها أول مؤشر على تشكل الهوية العربية والثورة السورية الكبرى ،واالستقالل عن
السورية .كما أنها جسدت أعظم فشل للسياسات االحتالل الفرنسي).
الكولونيالية الفرنسية التي حاولت تقسيم سورية
في المقابل ،في القسمين الثاني والثالث اللذين
إلى دويالت طائفية وكيانات منعزلة بعضها عن
يتناوالن األوضاع الراهنة في سورية ،لم يناقش
بعض
الكتاب دور األبعاد الخارجية في أوضاع الحدود
على غرار ذلك ،لم يتناول الكتاب حدود حال ًيا ،حيث اكتفى بدراسة الفاعلين المحليين
سورية عشية استقاللها عن االحتالل الفرنسي السوريين المتحاربين من دون امتداداتهم
عام  ،1946مكتف ًيا بثالثة أبحاث عن الفترة الخارجية؛ وهذا غير منطقي البتة ،حيث يوجد
الكولونيالية ،وببحث واحد عن فترة حكم البعث في سورية حال ًيا خمسة جيوش أجنبية (روسيا،
قبل عام  2000في الجزء التاريخي من الكتاب .والواليات المتحدة ،وتركيا ،وإيران ،وإسرائيل)
إن االستثمار في إسهامات بندكت أندرسن حول مع وجود فرنسي وبريطاني محدود ،وجميعها
تكون الهوية تمارس سياسات كولونيالية بأبعادها العسكرية
دور الخريطة والزمن الجديد في ّ
قدم الكتاب نفسه على أنه يدرس
وقد
والثقافية.
ّ
السياسية للشعوب ،يوضّ ح أهمية دراسة حدود
سورية عشية االستقالل((( .وقد مثّل التحرر الحدود بمنهج عابر للتخصصات ،لذلك كان
من الفعل الكولونيالي لحظة تاريخية فارقة بدأ ال بد من أن يناقش المصالح الدولية في سورية
معها السوريون حياة سياسية جديدة ضمن كيان وتأثيرها في تشظّي الحدود في وضعها الحالي،
جغرافي متخيل في الخريطة السورية الحالية؛ أو على األقل األخذ في االعتبار التأثير الخارجي
ّ
جديدا من تطور االندماج االجتماعي في المتحاربين السوريين.
ليعلن زم ًنا
ً
بين السوريين.

كذلك وعد الكتاب بإعادة االعتبار ألصوات
المهمشين السوريين ،وقد فعل ذلك جزئ ًيا ،لكنه
تعامل مع المتغيرات المحلية على أنها استجابة
وصدى للتفاهمات الدولية واألفعال الكولونيالية،
وكأن السوريين لم يكن لهم برامج وأهداف
سياسية مختلفة في توجهاتها وأيدولوجياتها
يسعون لها .كما تغافل الكتاب عن أهم األحداث
السياسية االجتماعية في تاريخ تشكّل الدولة
السورية وحدودها (المملكة العربية السورية،
((( بـنــدكــت أنــدرســن ،الـجـمــاعــات الـمـتـخـ َّـيـلــة :تــأمــات فــي أصــل
ال ـق ــوم ـي ــة وانـ ـتـ ـشـ ــارهـ ــا ،ت ــرج ـم ــة ث ــائ ــر دي ـ ــب ،ت ـق ــدي ــم ع ــزم ــي ب ـش ــارة
(الــدوحــة /بيروت :المركز العربي لألبحاث ودراســة السياسات،
.)2014

خالصة القول ،تتمتع أغلب دراسات الكتاب ،كل
على حدة ،بمنهجية أكاديمية عالية ،كما أن الكتاب
حاول تسليط الضوء على غير المحكي في رواية
الحدود السورية ،إال أنه تجاهل دور السوريين
في تشكيل حدود دولتهم؛ حيث ابتدأ تاريخ ًيا
من لحظة االنتداب الفرنسي وتقسيم سورية إلى
دويالت ،والتفاهمات التركية – الفرنسية في ترسيم
الحدود السورية – التركية ،وأولوية حزب البعث
في سياساته :الدول القُ طرية أم الدولة العربية؟
في المقابل ،درس الكتاب في فصوله الباقية
راهن الحركات االجتماعية والسياسية وتعاملها
مع الحدود الدولية لسورية واالندماج االجتماعي
فيها ،إال أنه أغفل البعد الدولي في تكريس صناعة
االنقسام السوري الحالي .بكلمات أخرى مختصرة،
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بتكلا تاعجارم
ةيلاجملاو ةيلودلا اهدودحو ةلودلا :ةيروس

ركّز الكتاب على األدوار التاريخية الخارجية في السياسية ،بينما ركّز راه ًنا على المحليين السوريين
تشكّل الحدود السورية تاريخ ًيا ،وأغفل مشاريعهم المتحاربين في تشظّي حدودهم.
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مقدمة
مع مطلع الثمانينيات من القرن
الماضي ،برزت مسا ٍع عدة إليجاد
مساحة مشتركة بين العلوم اإلسالمية والعلوم
االجتماعية ،تنهي ما بينهما من قطيعة على
المستوى اإلبستيمولوجي .وكان أبرز هذه
المساعي ما أسسه إسماعيل الفاروقي ومن
عملوا معه من الباحثين في المعهد العالمي
للفكر اإلسالمي بواشنطن ،وهو التيار الذي عرف
في حينه بـ "إسالمية المعرفة" .بدا المعهد أقرب
إلى نموذج أكاديمي غير مسبوق؛ إذ تخصص
بكامله إلنجاز غايات أسلمة المعرفة ،منطلقً ا
من لدن تصور عقيدي يرى أن األمة اإلسالمية
قد تراجعت على المستوى الحضاري ،وباتت
تابعة للنماذج المعرفية الغربية .وفي هذا الصدد،
مرارا على ضرورة االنطالق من
شدد الفاروقي ً
البعد اإلسالمي الرسالي لتأسيس تيار معرفي
في العلوم االجتماعية ينطلق من البعد العقائدي
لإلسالم وهمومه وقيمه((( .وكان يأمل من نموذج
بديل من النماذج
معرفي إسالمي كهذا أن يشكل ً
الغربية ،ودافعه "أن األمة تعاني من انحراف خطير
هددها ،وتحاول – أي أسلمة المعرفة – أن تقدم
َي َت ّ
أكيدا يعيد إليها عافيتها ،ويحفز
عالجا
لألمة
ً
ً
تقدمها نحو الدور المقدور لها في حمل مسؤولية
{وكَذَ ِل َك َج َع ْل َناك ُْم ُأ َّمةً َو َسطًا ِل َتكُونُوا
قيادة العالمَ :
شُ َه َدا َء َعلَى ال َّن ِ
الر ُس ُ
يدا}
ول َع َل ْيك ُْم شَ هِ ً
اس َو َيكُونَ َّ
(البقرة.(((")143 :
((( إس ـم ــاع ـي ــل ال ـف ــاروق ــي ،ص ـي ــاغ ــة ال ـع ـل ــوم االج ـت ـم ــاع ـي ــة صـيــاغــة
إســامـيــة (الــريــاض :ال ــدار الـعــالـمـيــة لـلـكـتــاب اإلســامــي،)1989 ،
ص .35–25

((( إسماعيل راجــي الفاروقي ،أسلمة المعرفة :المبادئ العامة
وخطة العمل ،ترجمة عبد الوراث سعيد (الكويت :دار البحوث
العلمية للنشر والتوزيع ،)1984 ،ص .14

ينطلق ساري حنفي من فرضية مفادها أنه ثمة قطيعة
معرفية بين علوم الشرع والعلوم االجتماعية ،وأن
هذه القطيعة تعود إلى عدة عوامل موردها بعض
مؤسسات إنتاج المعرفة الدينية .وعبر تتبع تاريخ
مشروع أسلمة المعرفة وغيره من المشروعات
أول أن يبرهن على
المشابهة ،حاول الكتاب ً
منصات التعليم الديني
وجود هذه القطيعة في جل ّ
اإلسالمي ،وثان ًيا إثبات فرضيته القائلة بأنه
"ال يمكن اختزال الدين في الفقه" ،وأن "الفقه يلزمه
فهم لألخالق ،وتنزيل الفقه على الواقع يحتاج
تتطور – وما تزال – في
إلى أدوات علمية كانت
َّ
عامة والعلوم االجتماعية
بوتقة العلوم اإلنسانية َّ
خاصة" (ص  .)28وألجل التحقق من هذه الفرضية
َّ
وحل لهذه القطيعة ،انطلق
والخروج بتشخيص
ّ
حنفي وفريق عمله منذ عام  2015لرصد العديد من
نماذج التعليم الديني التقليدي والجامعي ،في عدد
من الدول العربية واإلسالمية ،إضافة إلى فرنسا،
فضل عن
هائل من المقابالت الميدانية ً
كما ً
وأجروا ً
مراجعة العديد من الدراسات التاريخية.

ً
النص والواقع :ثالثة
أوال:
ّ
اتجاهات

يستهل المؤلف الفصل األول من كتابه باستعراض
أهم ثالث جامعات إسالمية؛ الزيتونة في تونس
والقرويين في المغرب واألزهر في مصر ،كانت
باألساس دور عبادة (جوامع) وتحولت جامعات
الحقً ا ،وتناول بنى عمليات التعليم والتعلم فيها
ومضامينه ،من مناهج وموضوعات ورموز ،إضافة
إلى التحوالت التي طرأت عليها بوصفها ممارسة
تعليمية ،في إثر تحولها من جوامع إلى جامعات.
في هذا أمكن رصد اتجاهات ثالثة تع ّبر عن
مستويات تعامل التعليم الديني مع النص الديني
والواقع؛ وهي االتجاه التقليدي (الكالسيكي)،
واالتجاه السلفي ،واالتجاه المقاصدي.

بتكلا تاعجارم
بيرقب حبصلا سيلأ( ةعيطقلا زواجت وحن :ةيعامتجالا مولعلاو عرشلا مولع

االتجاه التقليدي أسسه األزهر وعلماؤه ،إضافة
إلى ثلة من العلماء السوريين كالشيخ مصطفى
الزرقا ( ،)1999–1904ومحمد سعيد رمضان
البوطي ( ،)2013–1929ووهبة الزحيلي (–1932
 ،)2015ومحمد فاروق النبهان ( .)–1940وفي
سياق تشكل هذا االتجاه التقليدي وتأثيره ،ينبه
المؤلف إلى مالحظتين أساسيتين؛ "األولى أن
امتد تأثيره حتى المغرب ليرأس هناك
النبهان قد َّ
أهم
عاما ،وهي ُّ
دار الحديث الحسنية لمدة ً 23
مؤسسة دينية وتعليمية عالية .والثانية أنه قد انتهت
الشخصيات األربع األولى كلها في السعودية،
وهم فكر ًّيا من اتجاه جماعة اإلخوان المسلمين،
مهما في نشر االتجاه التقليدي
وقد أ ّدوا ً
دورا ًّ
(العقيدة األشعرية والماتريدية) قبل أن تهيمن
السلفية على هذا البلد .حتى وإن كان بعضهم
صوف ًّيا بطريقة ه ِّينة ،فلم يمنعهم ذلك من التأثير
في دول الخليج .وكما كان الحال في قطر ،حيث
احتل الشيخ المصري يوسف القرضاوي صدارة
َّ
الدعوة اإلسالمية عن طريق المساجد ،ومن ث ََّم
كلية الشريعة واالتحاد العالمي لعلماء المسلمين،
سائدا في وزارة األوقاف
كان االتجاه السلفي
ً
وبعض المساجد ،ومن ث ََّم كلية الشريعة بجامعة
قطر .ويمكن مالحظة أن السعودية لم يكن لها
تأثير وإنما تأثُّر ،أي بعض التسلُّف الفقهي أكثر
منه العقدي" (ص .)57–56
أما االتجاه السلفي النصي ذو التوجهات المتشددة؛
نتاجا التساع الفضاء الديني الوهابي في
فقد كان ً
السعودية تواز ًيا مع طفرة النفط ،والهجرة التي
قام بها عدد من الرموز اإلصالحيين المصريين
والسوريين منذ الستينيات والسبعينيات ،ثم ردة
فعل هذا الناتج مع الثورة اإليرانية عام  ،1979وأثر
تأسيس الجامعة اإلسالمية في المدينة المنورة
في مأسسة التوجه السلفي المتشدد في الخليج

والعالم – وفق حنفي – ثم الحقً ا تأثير أحداث
 11سبتمبر في هيمنة مؤسسة الحكم في الرياض
على شبكات النشاطية السلفية التي رعتها عقو ًدا.
ويلفت المؤلف االنتباه بإشارة سريعة إلى التغيرات
التي طرأت على المجتمع والسياسات السعودية
في عهد األمير محمد بن سلمان (.)–2017
أما االتجاه المقاصدي ،والذي يسميه المؤلف
بفقه االستدالل والنوازل على نهج مقاصد
الشريعة((( ،فقد كان منشؤه في جامعة الزيتونة
في تونس ،تفرعت منه نماذج راهنة ثالثة ،هي
الجامعة العالمية اإلسالمية في ماليزيا ،ودار
الحديث الحسنية في المغرب ،وكلية الدراسات
اإلسالمية بجامعة حمد بن خليفة في قطر.

ثانيا :أربع مقاربات في
ً
تدريس الدين
من جهة الخبرة التاريخية ،عرض الكتاب أربع
مقاربات "تتناول كيف ُيدرس الدين وكيفية
تدريسه واعتبار تدريسه جز ًءا من التثقيف
المدني لكل الطالب ،سواء كان ذلك في
المدرسة أم في الجامعة" ،ويشدد على أن هذه
المقاربات "ال تصلح للتدريس الجامعي فقط
أيضا ،وال للتدريس في كليات
وإنما للمدرسي ً
((( تتضمن بعض الـقــراءات القادمة مــن خــارج المجال الديني
اإلســامــي بـعــض الـقـصــور فــي وصــف الـمـنــاهــج الـفـقـهـيــة والتمييز
ب ـي ـن ـهــا؛ إذ إن ك ــل ال ـم ـنــاهــج وال ـم ــذاه ــب الـفـقـهـيــة ه ــي اس ـتــدالل ـيــة
ـاص ــا بــات ـجــاه فـقـهــي
أص ــال ــة ،وال ــوص ــف بــال ـنــوازل ـيــة ل ـيــس وص ـ ًف ــا خ ـ ً
م ـح ــدد ،ألن ف ـكــرة ال ـن ــوازل ب ــاألس ــاس ف ـكــرة سـيــاقـيــة مـتـضـمـنــة فــي
العقل الفقهي على نحو تلقائي ،ولــذا فــإن وصــف اتـجــاه ما بأنه
اسـتــداللــي أو نــوازلــي يـشــوبــه بـعــض اإلش ـكــال .كـمــا أن تــأطـيــر هــذا
الــوصــف كــونــه عـلــى نـهــج مـقــاصــد الـشــريـعــة أش ــد إش ـك ـ ًـال؛ إذ إن
االتـ ـج ــاه ــات ال ـف ـق ـه ـيــة ال ـت ــي ن ـح ــت ن ـح ــو م ــزي ــد اه ـت ـم ــام بـمـقــاصــد
الشريعة كانت من منطلق االعتبار والنظر ،أي تجاوز االستدالل
ال ـم ـبــاشــر م ــن ظ ــاه ــر ن ـص ــوص ال ـشــري ـعــة وال ـف ـق ـهــاء إل ــى اسـتـنـطــاق
مـقـصــد ال ـم ـشـ ّـرع أو الـفـقــه الـمــذهـبــي ،وال ـب ـنــاء عـلــى ه ــذا الـمـقـصــد
المستنطق في بناء حكم شرعي يراعي السياق الزماني والمكاني.
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الشريعة العربية فقط وإنما للدراسات اإلسالمية
تخصصات
يتم إدخال
ً
ُّ
أيضا .ففي كليات الشريعة ُّ
أكثر عمقً ا للدراسات التقليدية والتراث مقارنةً
إل أنّ المؤلّف يزعم "أن الفرق بين
باألخرى"َّ ،
التعليم ْين هو في الدرجة ال في منهجيات التعليم"
َ
(ص .)69–68
تعليما
المقاربة األولى هي أن تعليم الدين ليس
ً
دين ًيا ،أي إنه أشبه ما يكون بتعليم الدين بوصفه
موضو ًعا ضمن الدراسات الثقافية ،واستدل على
هذه المقاربة بالتجربتين اإليطالية والدنماركية في
تعليم الدراسات المسيحية خالل القرن العشرين.
والمقاربة الثانية هي االكتفاء بتدريس مادة ثقافية
عن األديان مع التركيز على الطقوس .وهي مقاربة
اعتبرها المؤلف تجل ًيا للنضال العلماني الذي جعل
خاصا داخل الفضاء المدني
الفضاء الديني فضا ًء
ً
العام .المقاربة الثالثة هي دراسة الكينونة الدينية
والتي "تقوم على إنشاء نو ٍع من التطابق العاطفي
مع الغير لفهم دين األفراد والجماعات ،مع تعليق
حكم سلبي أو مسبق على الظاهرة الدينية
أي
ٍ
المدروسة" (ص  .)73أما المقاربة الرابعة فهي
مقاربة تدريس مادة دينية تشمل وظائف الدين كافةً ،
والتي تركز على تدريس مادة تشمل كل األديان،
ومنطلقة بأفكار أشبه بفكرة وحدة األديان أو األديان
اإلبراهيمية كنوع من أنواع محو األمية الدينية في
سياق التعليم المدني.

ً
ثالثا :التجربة الدينية في
العالم العربي

إكراهات الحداثة العربية وما أنتجته من تفاعل
بين منتجي المعرفة الدينية ،سواء في العالم
العربي أو في أوروبا ،خاصة من خالل منصات
اإلفتاء اإللكتروني .وقد استعرض نماذج لفتاوى
موضوعات الهجرة لبالد غير المسلمين ،وفقه
األقليات المسلمة في الغرب ،مقارنًا بين فتاوى
موقع "إسالم ويب" التابع لوزارة األوقاف القطرية،
وفتاوى "المجلس األوروبي لإلفتاء والبحوث"،
حيث يرى حنفي أن األول هو تمثّل للنمط
النصي التقليدي في اإلفتاء في قضايا النوازل،
ّ
بينما الثاني تمثّل لما وصفه بـ "ب َردايم جديد" في
التعامل مع موضوعات الهجرة واألقليات .وبناء
على ذلك ،كرر المؤلف مساعيه لتصنيف مدارس
اإلفتاء المعاصر إلى ثالث مدارس؛ النصية
(وتتضمن اتجاهات اإلفتاء السلفي والجهادي)،
والواقعية الحذرة سياس ًيا (كبعض فتاوى سلمان
العودة ويوسف القرضاوي) ،واإلنسانية (كفتاوى
المجلس األوروبي لإلفتاء).
سماه "التكوينات اإلسالمية
وفي إشارة مهمة إلى ما ّ
الجديدة" ،يستعرض المؤلف نماذج لمنصات
قدمت خطابات تهتم بقضايا العلوم
معرفية إسالمية ّ
اإلسالمية والعلوم االجتماعية ،أو أنجزت خطابات
تمكنت من اعتبار الواقع السياسي واالجتماعي
ضمن خطابها اإلسالمي ،كمكتبة الشبكة العربية
لألبحاث والنشر ،ومركز نماء للبحوث والدراسات
وأكاديميته للتعليم المفتوح ،ومؤسسة مؤمنون
بال حدود ،واالتحاد العالمي لعلماء المسلمين.

رابعا :التأصيل اإلسالمي
ً
ينتقل حنفي على نحو مفاجئ إلى حالة التدين
وأنماطه في العالم العربي ،ويصف على نحو للعلوم االجتماعية

عابر وبإشارات سريعة عالقة الدين بالدولة ،يستعرض الفصل الثالث جملة من النقاشات
وتموضعات العلمانية في الحالة العربية .تخص أسلمة المعرفة ،استنا ًدا إلى ما أصدره
والبادي أنه قد رأى أهمية التمهيد للقارئ بعرض المعهد العالمي للفكر اإلسالمي ،في حقول

بتكلا تاعجارم
بيرقب حبصلا سيلأ( ةعيطقلا زواجت وحن :ةيعامتجالا مولعلاو عرشلا مولع

االقتصاد واالجتماع والفلسفة وعلم النفس.
ووقف المؤلف على ست إشكاليات أساسية
يراها "لم تنتج من بعض المفاهيم السائدة في هذه
المشاريع فقط ،ولكنها ناتجةٌ من غياب التطبيق
الجيد لها .بعض هذه اإلشكاليات مربوط بتحليل
مضمون الخطاب ،وبعضها اآلخر بشروط إنتاجه
االجتماعية–االقتصادية" (ص  ،)207اإلشكالية
األولى هي االختزالية؛ أي اختزال األزمة في
مسألة طغيان المركزية األوروبية ،والثانية هي
الفصل التعسفي بين المعياري والوضعي" ،بحيث
كثير من المنادين بأسلمة المعرفة أو
يستسهل ٌ
ٍ
وصفات
التأصيل اإلسالمي لها باالكتفاء بتقديم
أخالقية" (ص  .)209أما الثالثة فهي إشكالية
الثابت والمتحول؛ أي دعاوى ثبات الفقه والنظر
في تحوالت الواقع كمتغير تابع ،وقد اقتضب
حنفي على نحو واضح في بيان بنية هذه اإلشكالية
وتحديد أوجه القصور في تطبيقها لدى اتجاه
إسالمية /أسلمة المعرفة .واإلشكالية الرابعة هي
التباينات بين تطبيق الشريعة وفقه تطبيق الشريعة،
والتي استعارها حنفي من عبد الله المالكي(((،
فالمالكي يرى أن "الشريعة عبارة عن معطى إلهي
مستمد من الوحي ،ومتمثِّل في المحكمات
ُمن َّزل
ٍّ
والقطعيات والكليات الشرعية ،وأما التطبيق فهو
فعل بشري اجتهادي تاريخي لذلك المعطى
اإللهي .فالتطبيق ليس دي ًنا بالضرورة ،بل قد يكون
مفسدا لغايات التشريع
مخالفً ا للدين ،وقد يكون
ً
ومناقضا لمقاصده" (ص  .)211أما اإلشكالية
ً
((( ب ـ ــاح ـ ــث سـ ـعـ ــودي ح ــاص ــل ع ـل ــى ال ـم ــاج ـس ـت ـي ــر فـ ــي ال ـع ـق ـيــدة
والمذاهب الفكرية المعاصرة من جامعة أم القرى بمكة المكرمة،
تعسفيا في أيلول /سبتمبر  2017ضمن حملة االعتقاالت
اعتقل
ً
الـتــي قــام بـهــا مـحـمــد بــن سـلـمــان لـمـعــارضـيــه ،مــن أشـهــر كـتـبــه التي
أثارت ً
سلفيا كتاب :سيادة األمة قبل تطبيق الشريعة:
دينيا
ً
جدل ً
نحو فضاء أمثل لتجسيد مبادئ اإلسالم (بيروت :الشبكة العربية
لألبحاث والنشر.)2012 ،

الخامسة فهي "الترقيعية" ،والتي تشبه إلى ٍ
حد
بعيد إشكالية االختزالية .أما اإلشكالية األخيرة
فهي تدويل العلم ،أي النزوع نحو صبغه بصبغة
هوياتية ،إسالمية أو مسيحية أو غيرهما.
في المقابل ،يرى المؤلف أن المصدر األساسي
لجل اإلشكاليات التي هيمنت على حالة أسلمة
ُ
المعرفة ،وعموم وضعية العلوم االجتماعية في
العالم العربي؛ هو االستبداد السياسي والنظم
السلطوية العربية؛ إذ أمات الحس المعرفي
بديل يمكن من خالله بناء عالقة
النقدي .ويقترح ً
تكامل معرفي بين الحقلين اإلسالمي واالجتماعي
فيما أسماه بمنهج "الفصل والوصل".

خامسا :منصات
ً
التعليم الديني :نظرة من
الداخل
ينتقل الكتاب بعد ذلك ،وعبر ثمانية فصول كاملة،
لمعالجة تفصيلية لمناهج كليات الشريعة في
المشرق والمغرب العربيين ،ومدى قرب أو ُبعد
موادها الدراسية وأطروحات أقسام دراستها العليا
(الماجستير والدكتوراه) من العلوم االجتماعية.
وجرى تناول مضامين المواد والموضوعات
الدراسية في كل من لبنان ،والكويت ،وسورية،
والمغرب ،وقطر ،والجزائر ،واألردن ،وماليزيا.
يرى المؤلف أن التعليم الديني في لبنان يعاني
ثالث إشكاليات؛ األولى المناهج التعليمية ذات
النسق المغلق ،أي القديمة والمحددة المذاهب
الفقهية أو العقائدية؛ والثانية الفصل الحاد بين
العلم الشرعي والعلم االجتماعي؛ أما الثالثة فهي
الخلط ما بين المفاهيم الدينية وبين المفاهيم
تبعا
الطائفية ،واألخيرة موجودة بطبيعة الحال ً
ألزمة التطييف السياسي واالجتماعي في لبنان.
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كثيرا تشخيص المؤلف لواقع
وال يختلف
ً
التعليم الديني في سورية ،إال أنه يضيف عليه
عامل النظام السياسي االستبدادي وتأثير ذلك
في بنية الفضاء الديني واالجتماعي وتأثير ذلك
في سيادة بعض األنماط التقليدية للتعليم الديني،
المبرزين كالبوطي
وغلبة هيمنة وجاهة المشايخ
ّ
والزحيلي .بينما يرى في الحالة الدينية األردنية
درجة من التعقيد سببها "تجاذبات السلطات
الرسمية ،وخاصةً دور األمير غازي (األقرب
لتشجيع االتجاه الصوفي) ،وأجهزة األمن التي
تحاول جاهد ًة تهميش القوة األساسية للمعارضة
السياسية اإلسالمية (أي االتجاه اإلخواني).

اطالعه على بعض أطروحات الماجستير
والدكتوراه أنه "ال يوجد دليل على ضعف التكوين
الشرعي عند الخريجين .وأن أغلب األطروحات
كُتبت على منوال الكتابة األكاديمية في العلوم
اإلنسانية واالجتماعية في العالم العربي من
حيث البنية وطريقة المعالجة .لذا من الواضح
أن هناك استفاد ًة من هذه العلوم منهج ًّيا ،بل في
الموضوعات المختارة التي تعالج فقه المعاش
(أو فقه الواقع) .كما أن مراجعة األدبيات تناولت
واضحا فهم
المراجع العربية واألجنبية ،وبدا
ً
مر
الطالب للمؤلفات التي قرؤوها.
ً
ونادرا ما َّ
نعت األدبيات الغربية باالستشراقية" (ص .)216

يلقي المؤلف الضوء على نماذج يراها األفضل

سادسا :تشخيص القطيعة:
ً
على مستوى مساعي تجاوز القطيعة بين علوم
رؤى متعددة

الشرع والعلوم االجتماعية ،وهي كلية الدراسات
اإلسالمية بجامعة حمد بن خليفة بقطر والجامعة
اإلسالمية العالمية بماليزيا ودار الحديث
الحسنية بالمغرب؛ ويستطرد في بيان مضامين
تدرس في كلية الدراسات
المواد الدراسية التي ّ
اإلسالمية ،والتنوع الموجود في تخصصات
أعضاء هيئة التدريس فيها ،وطبيعة الموضوعات
التي تناقش في الدراسات العليا ،إضافة إلى
المراكز البحثية المختلفة التابعة للكلية .ويفسر
حنفي المستوى المتقدم الذي يراه في هذه الكلية
استنا ًدا إلى المقاربة األخالقية للدين التي تتبناها
أيضا ،ويعتبر أن
الكلية ،والتي يتبناها حنفي ً
المنظور األخالقي هو الذي ّأهل الكلية لتحقق
درجة مقبولة من تجاوز القطيعة بين الحقلين
المعرفيين.

أما دار الحديث الحسنية فيرى المؤلف أنها
نموذج فريد في العالقة ما بين علوم الشرع
أيضا من خالل
والعلوم االجتماعية ،ويرصد ً

يجمع حنفي في الفصل الثالث عشر رؤى
متنوعة لعدد من أعضاء هيئة التدريس والطالب
في العلوم الشرعية حول مسألة القطيعة بين
علوم الشرع والعلوم االجتماعية ،ويجمل ذلك
في ثماني نقاط؛ األولى هي النزاع حول تأييد
التداخل المعرفي أو رفضه ،إذ يرى البعض أن
العالقة بين الحقلين هي عالقة تكامل ،بينما يرى
وتعارضا
آخرون أن بينهما اختالفًا مرجع ًيا
ً
معرف ًيا .والثانية هي غلبة أسلوب الرتابة والتقليد
والحشو في التعليم الديني ،حيث يرى حنفي
متفقً ا مع عبد الرحمن حللي أن ذلك أدى "إلى
غياب الربط مع الواقع وعدم التناسب مع العصر
ومتطلباته وأسئلته ،فما يزال طالب الشريعة يدرس
ٍ
ومصطلحات وأمثلةً تاريخيةً ال صلة لها
مسائل
َ
كالما
بالواقع .فقد أصبح علم الفقه والكالم اليوم ً
تواصل مع رسالتهما ،ولم تتطور
عنهما وليس
ً
لغتهما .وكذلك غلبة أحادية التفكير ،وضعف
المنهجية ،وغلبة
التعصب ،وغياب الحوار والنقد،
ُّ

بتكلا تاعجارم
بيرقب حبصلا سيلأ( ةعيطقلا زواجت وحن :ةيعامتجالا مولعلاو عرشلا مولع

النص وفهومه" (ص .)658
والخلط بين قداسة
ّ
حضورا
ويرى حنفي في النقطة الثالثة أن ثمة
ً

قو ًيا ألنماط التلقين المخالفة للعقل والمنطق.
أما النقطة الرابعة فهي طغيان التخصص المفرط

لدى منتجي المعرفة الدينية ،وأكثرهم وفق حنفي
هم علماء وأساتذة علم الحديث.

تشخيصا
يشخص حنفي في النقطة الخامسة
ّ
ً

على المنوال "الديني" نفسه ،حيث يرى أنه ثمة
"هجر" لمضامين القرآن الكريم من قبل منتجي
المعرفة الدينية اإلسالمية ،ولعل حنفي هنا انخرط

على نحو مفرط بعض الشيء في القراءة الدينية

بعيدا
إلشكالية دينية كان من باب أولى النظر لها ً
عن جدل تأويل مضامين النص الديني القرآني

واستكناهها .بينما يفحص في النقطة السادسة

طبيعة التناول األكاديمي لإلشكاليات البحثية

المناقشة والطرق المنهجية لمعالجتها واإلجابة
عنها ،حيث إنها محدودة باألنساق المعتادة داخل

حقول البحث العلمي الديني اإلسالمي .ويطرح

حنفي في النقطة السابعة إشكالية القدرات
المحدودة لطالب الشريعة ومدى تأثير ذلك في

مستوى اإلنتاج العلمي والمعالجات التقليدية

والموضوعات النمطية التي ت ُْد َرس وت َُد َّرس في
منصات التعليم الديني .بينما يشير في النقطة
الثامنة إلى قدر النقص الموجود في الحضور
النسائي ضمن كوادر اإلدارة والتعليم اإلسالمي.

سابعا :استدعاء الطاهر
ً
بن عاشور :رؤية للتجسير
يستدعي حنفي في طرة الكتاب ومقدمته وخاتمته

عنوان كتاب محمد الطاهر بن عاشور "أليس

الصبح بقريب"((( ،كبعد استشرافي واستدعائي
لطموح قديم جديد ،ويقترح ثالث مقاربات
لالرتقاء بتدريس علوم الشرع وتجسيرها مع
العلوم االجتماعية ،األولى هي تبيئة المعرفة
وفق ما أسماه "منهج الفصل والوصل" ،والثانية
المنهجية المقاصدية ،والثالثة المقاربة األخالقية
للدين.
يعتمد حنفي في مقاربته األولى على منهج الفصل
والوصل لسمير أبو زيد المرتكز باألساس على
تراث عبد القاهر الجرجاني" ،يقوم هذا المنهج
ٍ
خطوات أساسية :الخطوة األولى هي
على ثالث
تحديد الموضوع العلمي محل البحث لمعرفة
عدة أمور :فإذا كان قضيةً علميةً بحتةً تُستخدم
ّ
الخاصة بمجاله ،وإذا كان قضيةً
المناهج العلمية
ّ
علميةً دينيةً مشتركة ننتقل إلى الخطوة الثانية،
وهي تحليل الموضوع 'العلمي–الديني' المشترك
إلى قضية علمية وقضية دينية كل في مجالها،
بشكل كامل .أما الخطوة الثالثة ،فهي إنشاء عالقة
رابطة بين القضي َتين" (ص  .)700ويرى أن باحثي
الجامعة العالمية اإلسالمية في ماليزيا تمكنوا من
تحقيق مستوى جيد مما يسميه تبيئة المعرفة،
خاصة فيما يتعلق بحقل االقتصاد ،كما يرى أن
عملية تبيئة المعرفة هي البديل األنسب لتكامل
المعارف "بسبب االلتباس الحاصل من تب ِّني
جدا"
متعددين له وإعطائه
معاني مختلفة ًّ
فاعلين ِّ
َ
(ص .)700
أما المقاربة الثانية فنقاش حنفي حول ما يصفه
بالمنهجية المقاصدية محدود بالنقاشات الكبرى
حول فكرة مقاصد الشريعة ،والمشهور منها في
((( م ـح ـمــد الـطــاهــر بــن عــاشــور ،أل ـيــس الـصـبــح بـقــريــب :الـتـعـلـيــم
العربي اإلسالمي (دراســة تاريخية وآراء إصالحية) (القاهرة :دار
السالم للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة.)2006 ،
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سياق الشاطبي تراث ًيا والريسوني راه ًنا ،ولعل هذه من جانب آخر ،تظل الحلول التي يطرحها الكتاب
المقاربة هي المدخل لعدد من االنتقادات التي لتجاوز القطيعة بين الحقلين المعرفيين محلًّ
لجدل مضاف .وهنا نقدم بعض رؤوس األقالم
ستأتي الحقً ا للكتاب.
لهذا الجدل:
يستطرد في مقاربته الثالثة حول المنظور األخالقي
للدين وأهميته في تحقيق درجة تجسير أفضل بين • ثمة نقاش ضروري وأساسي لم يشر إليه الكتاب
حقلي علوم الشرع والعلوم االجتماعية ،ويرى أن يخص مسألة االختالف البنيوي بين حقل العلوم
المطلوب هو تعميم  Mainstreamب َردايم جديد الشرعية اإلسالمية وحقل العلوم االجتماعية
تشريعا ولكن بوصفه واإلنسانية؛ فاألول يقوم في غالبه على منطق
لربط الدين – ال بوصفه
ً
أخالقًا – بالعلوم االجتماعية ،بحيث تتعاون علوم تسليمي إيماني و ُبعد ميتافيزيقي ،وال حاجة
وبدل من لتوكيد أن الغالبية من منتجي المعرفة الدينية
الشرع والعلوم االجتماعية على التشريعً ،
اعتبار الشريعة (األحكام الفقهية) المصدر الرئيس هم مؤمنون باإلسالم ابتدا ًء ،ينطلقون من تصور
أحوال شخصية وشرعية أو بكمال الدين ،تلخصه اآلية القرآنية" :اليوم أكملت
للقوانين ،سواء كانت
ً
قوانين وضعية ،والتناحر على الحدود الفاصلة لكم دينكم" (المائدة )3 :في معرض بحثهم في
بينهما ،وهو ما اعتادت الكليات الشرعية تدريسه ،القضايا والموضوعات الدينية المختلفة .االعتقاد
سيتم االعتراف بأن العالقات البشرية تحكمها بكمال الدين تتولد عنه سمات مالزمة لمنهج
ُّ
ُنظ ٌُم تتجاوز التقنين ،فمنها ما هو مرتبط باألعراف البحث وتنعكس كذلك على طبيعة األسئلة
والتقاليد المتوارثة ببساطة ،ومنها ما هو أحوال المعرفية التي تُطرح في فضاء التعليم الديني.
شخصية وأحكام شرعية ،ومنها ما هو سياسي تكتسب عمليات االجتهاد الفقهي – على سبيل
(المواطنة ،وتقنيات الحكم ،والضرائب  ...إلخ) المثال – مشروعيتها من حكم شرعي يبيح االجتهاد
في موضوعات أو مواقف أو سياقات ما .والمعنى
(ص .)707
أن دائرة صناعة التفكير العلمي داخل الدين تدور
في اتجاهات مختلفة على نحو بعيد عن تلك في
حول إمكان التجاوز أو
العلوم االجتماعية .وال يعني ذلك بأي حال الحكم
التجسير :خالصة نقدية
على المعرفة الدينية بأنها أقل أو أكثر منطقية أو
لقد أسهب الكتاب في تتبع مناهج التعليم الديني
عقالنية؛ لكن الغرض األساسي هنا هو لفت
تماسها مع العلوم االجتماعية ،وسلط
وخطوط
ّ
االنتباه للفوارق بين بنية المعرفة واإلنتاج المعرفي
الضوء على عدد وافر من مضامين مؤسسات
في علوم الشرع وتلك في العلوم االجتماعية.
التعليم اإلسالمي وطبيعتها وطرق التدريس فيها،
كما استطرد في عرض نماذج محورية لالنطالق • يرى حنفي في النموذج الكويتي ميله إلى النمط
منها نحو عالقة أفضل بين حقلي العلوم الشرعية السلفي التقليدي ،ويشير إلى حضور أدبيات فقه
والعلوم االجتماعية .هذا الجهد أتاح
كبيرا السياسة الشرعية التي تشترك فيها كلية الشريعة
ً
مقدارا ً
معتبرا حول بجامعة الكويت مع ما تتناوله تنظيمات كالقاعدة
تراكما معرف ًيا
من المعلومات يمثل
ً
ً
حال التعليم الديني اإلسالمي في مناطق مختلفة .وداعش .والخشية أن هذا الربط قد انطوى
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على شيء من االختزالية؛ إذ إن اتحاد مورد
االستمداد ال يعني بالضرورة إشكالية في هذا
المورد ،إنما يكمن اإلشكال التأويلي لنصوص
هذا المورد في قلب المعالجة المتطرفة لقضايا
كثيرا
السياسة الشرعية ،خاصة أن هذه األدبيات ً
ما ارتبطت بسياق اجتماعي أو سياسي محدد ،أو
أنها كتبت كفتوى .هذا األمر هو ما يسمح بتعدد
تعد بعض
القراءات التأويلية لها ،ومن ثم ،ال ّ
القراءات المتطرفة لها سوى قراءة تأويلية ضمن
المعجم الخاص بتيار ديني ما ،بينما قد يكون
تناولها ضمن قراءة معتدلة ووسطية وراهنة أولى
في الكثير من األحيان من استبعادها(((.

المصنف لمتن أو نص ما ،مع ذكر للظروف
السياسية واالجتماعية والثقافية التي عاصرها
هذا العالم ،إال أن هذه الترجمة تقتصر فقط على
السرد التاريخي المجرد ،مع تسليط الضوء على
المواقف والصراعات المذهبية أو العقائدية التي
دفعت هذا العالم لتصنيف كتابه هذا ،كما تتضمن
هذه المقدمات تعريفً ا بالعالم ونسبه وتكوينه
العلمي وشيوخه وتالميذه(((.

أيضا ،في البحوث األكاديمية التي
ونجد ذلكً ،
تعالج موضوعات شرعية تتناول موقف عالم
ديني تراثي من مسألة أو مسائل دينية ما ،ويزيد
فيها أحيانًا االستطراد في سرد الصراعات المذهبية
• تحيلنا هذه النقطة على نقاش نراه ضرور ًيا ،التي خلقت دوافع العالم إلبداء الرأي أو كتابة
حول الجدوى من مساعي التقريب والتجاوز مصنف أو إصدار فتوى بخصوص هذه المسألة
التي يطرحها المؤلف .فإذا ما سلّمنا ابتداء بوجود أو المسائل(((.
ً
تمايز بنيوي بين حقلي علوم الشرع والعلوم إن ما يدفع إلى التفكير في مسألة العالقة بين
االجتماعية ،فإن محاولة ابتكار مقاربات تجسيرية الحقلين على نحو مختلف عن مساعي التكامل
بينهما تبقى محل نظر ،واألجدر من وجهة نظرنا
((( هــذا تقليد أكاديمي م ّتبع فــي كــل الكليات الشرعية العربية
بدل من التفكير في العالقة بينهما بوصفها عالقة
ً
ت ـقــريـ ًـبــا ،وي ـم ـكــن ع ـلــى سـبـيــل ال ـم ـثــال ال ـن ـظــر ف ــي تـحـقـيــق الــدك ـتــور
تكامل معرفي أو تبيئة للمعرفة ،كما طرح حنفي ،محمد رشــاد سالم لكتاب ابن تيمية درء تـعــارض العقل والنقل،
حيث نجد مقدمة طويلة في حوالى سبعين صفحة في المجلد
أن ُيدعى إليالء االعتبار لألبعاد السياقية؛ المكان
األول تـصــف مــوضــوع الـكـتــاب ونـسـخــه ومـنـهــج التحقيق وتــاريــخ
والزمان وخصوصياتهما ،في البحوث الدينية ،تصنيف الـكـتــاب .يـتــواتــر ذلــك بــاسـتـقــراء الـكـثـيــر مــن األطــروحــات
والعمل على نمذجة وتبيئة هذه المقاربة في والـتـحـقـيـقــات األكــاديـمـيــة بــالـجــامـعــات الـسـعــوديــة وجــامـعــة األزهــر
وكلية دار العلوم بجامعة القاهرة .وللمزيد حول أهمية مقدمات
البحث الديني ،شرطًا إلزام ًيا عند إنتاج المعرفة الكتاب اإلســامــي ،ينظر :عباس أحمد أرحيلة ،هــاجــس اإلبــداع
ف ــي الـ ـت ــراث :دراس ـ ــة ف ــي م ـق ــدم ــات ال ـك ـت ــاب اإلس ــام ــي (ب ـي ــروت:
الفقهية أو الكالمية أو الحديثية.
إن النظر لبعض األبحاث األكاديمية في العلوم
الشرعية ،وبالتحديد تحقيق المخطوطات التراثية،
العا ِل ِم
يجد
حضورا إلزام ًيا في مقدماتها لترجمات َ
ً
((( تمثل عمليات القراءة والقراءة المضادة أحد أبرز األساليب
ال ـخ ـطــاب ـيــة ال ـت ــي ت ـع ـمــل م ــن خــال ـهــا ال ـت ـي ــارات اإلس ــام ـي ــة الـسـنـيــة
المختلفة ،خاصة إذا كانت قــراءة نص لشخصية ذات رأس مال
روحي ومرجعي كابن تيمية والطبري وابن القيم وابن كثير.

المؤسسة العربية للفكر واإلبداع.)2017 ،

((( ثـمــة تـطــور حــاصــل فــي بعض الــدراســات األكــاديـمـيــة العربية
فيما يتعلق بـهــذا الـنـمــط مــن األب ـحــاث ،فـنـجــد عـلــى سـبـيــل الـمـثــال
كتاب الباحث ياسر المطرفي حركة التصحيح الفقهي :حفريات
حاليا باحث
تأويلية فــي تجربة ابن تيمية مــع فتوى الطالق ،وهو ً
دكتوراه بجامعة  SAOSبلندن ،حيث نجد معالجته الشرعية لهذا
الموضوع تتضمن الكثير من األبعاد االجتماعية والتاريخية دون
اس ـت ـخــدام م ـقــاربــات ســوسـيــولــوجـيــة م ـبــاشــرة .وه ــذا ال ـن ـمــط ال ــذي
يمكن العمل عليه داخــل أي حقل لعلوم الـشــرع ،أي المعالجة
االجتماعية والتاريخية وفق اللغة الدينية المستخدمة في كل فن.
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المعرفي؛ هو أن لغة التأليف في الحقل الديني
تنطوي على كثير من الخصوصية والتعقيد؛
ال تقتصر هذه الخصوصية على اللغة الدينية التي
توظّف في البحوث ،إنما تحضر كذلك على
مستوى الفروع العلمية المختلفة (الحديث ،الفقه،
العقيدة ،التفسير) ،وعلى مستوى الزمان ،حيث
تختلف أحيانًا مدلوالت األلفاظ والمصطلحات
أيضا فهم
وفق الزمن المستخدمة فيه ،ويختلف ً
معانيها على مستوى المذاهب واالتجاهات
اإلسالمية ،وتتفاوت في بعض األحيان على
مستوى علماء الفرع أو المجال البحثي الواحد،
فيستخدم عالم ما مفردة للداللة على معنى ما،
بينما يستخدمها آخر بداللة أكثر أو أقل اتسا ًعا(((.

لهذه الجامعة في مختلف محافظات مصر،
وتحوي مئات الكليات التي تدرس العلوم
اإلنسانية إلى جانب العلوم الشرعية ،ككليات
التربية واللغات والترجمة والدراسات اإلنسانية،
فضل عن شُ عب داخل بعض الكليات للدراسة
ً
باللغات اإلنكليزية والفرنسية ،إضافة إلى أن
الكليات الشرعية داخل الجامعة متوزعة على
عدة تخصصات ،ككلية الشريعة والقانون ،وكلية
أصول الدين ،وكلية الدراسات اإلسالمية ،وكلية
اللغة العربية ،ما يتطلب بطبيعة الحال دراسة أكثر
ومسحا لتحديد مساحات القطيعة والتجاوز
عمقً ا
ً
بين علوم الشرع والعلوم االجتماعية داخل منصة
تعليم ديني واحدة في قُطر واحد ،وغياب تناول
منصة مهمة من منصات التعليم الديني في مصر
وهي كلية دار العلوم بجامعة القاهرة ،والتي لها
تاريخ كبير وإنتاج معرفي ضخم على مستوى
الدراسات الدينية واللغوية.

فيما يتعلق باإلطار الزمني والمكاني الذي تناوله
الكتاب ،نالحظ وجود دراسات حالة كثيرة
ومختلفة ،وغياب تحديد إطار زمني لدراسة
نموذج ما في الكثير من المواضع .هذا االتساع
في تأطير الحالة المدروسة جعل المعالجة في
وأخيرا ،يثير اقتراح حنفي حول المقاربتين
ً
بعض األحيان تفتقر إلى العمق الالزم ،وبخاصة
المقاصدية واألخالقية عد ًدا من التساؤالت
ونادرا ما توافرت
أن الموضوع يتسم بالجِ ّدة،
ً
اإلشكالية ،إذ ثمة جدل واسع حول إمكان
أدبيات تعالج هذا النوع من الموضوعات.
استقالل المنهجية المقاصدية كنسق اجتهادي
ومن زاوية أخرى ،على سبيل المثال نجد دراسة يمكن االعتماد عليه دون مجمل علم أصول
الحالة المصرية في الكتاب قد اقتصرت على الفقه؛ فمقاصد الشريعة تمثل فر ًعا من فروع
تناول جامعة األزهر
نموذجا للمنصة األبرز أصول الفقه ،وتستقي منه بناءها النظري .ومن
ً
للتعليم الديني في مصر ،بينما هناك ستة أفرع اإلشكال تصور استقالل فرع عن األصل ،ما لم
تتوافر حجج وأطر منطقية قوية تثبت جدوى
((( نـ ـج ــد ذل ــك م ــوج ــو ًدا ع ـلــى ن ـحــو واضـ ــح ف ــي ع ـلــم مـصـطـلــح
ال ـحــديــث عـلــى سـبـيــل ال ـم ـث ــال ،فـيـسـتـخــدم بـعــض الـعـلـمــاء مـفــردة مثل هذا االستقالل وأهميته ،وهو طرح يستلزم
يقوي هذا االدعاء وتلك
"حـ ـسـ ــن" ل ــوص ــف الـ ـح ــدي ــث الـ ـنـ ـب ــوي ب ــال ـص ـح ــة سـ ـنـ ــدً ا أو م ـت ـ ًن ــا ،بحثًا معمقً ا
ً
ومستفيضا ّ
بينما يستخدمها آخر بمعنى أقل ً
قليل من الصحة .وعلى الرغم
من أن هذه السمة حاضرة في كافة العلوم الدينية كما الحال في الدعوة .وكما ذكرنا سلفً ا ،المقاصدية بوصفها
العلوم االجتماعية واإلنـســانـيــة ،فــإن اإلشـكــال يالحظ وبكثرة في موضو ًعا ال تزال مساحة جدالية داخل العلوم
بعض مساعي متخصصي العلوم االجتماعية للعلوم الدينية أو
العكس ،وهنا يتطلب األمر قراءة فيلولوجية وكرونولوجية فاحصة اإلسالمية ،ولم تستقر بشأنها آراء منتجي
المعرفة الدينية بعد.
للموضوع المعرفي المدروس.
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أيضا مثار جدل
أما المقاربة األخالقية للدين فهي ً
واسع بين عدد من المنشغلين بالفلسفة اإلسالمية،
ولم يبين حنفي على نحو واضح كيفية تفعيل
ما يدعو إليه من أخلقة للدين ،وأثره في تجسير
العالقة مع العلوم االجتماعية .والمعلوم أن أغلب
الجدل حول األخالق في اإلسالم ال يزال في
طوره الفلسفي النظري ،ومثاله األبرز ما يقدمه طه

المراجع

عبد الرحمن منذ عقد من الزمان ،وستكون هذه
المقاربة أمام ٍ
تحد كبير ألنها ستواجه ،كما ذكرنا في
النقطة األولى ،منتجين للمعرفة منطلقين من إيمان
كمال أخالق ًيا وتشريع ًيا
عقائدي يرى في الدين
ً
صالحا لكل زمان ومكان ،والعمل على إبراز دور
ً
األخالق في بنية التفكير الديني اإلسالمي سيتطلب
دراسات أشد عمقً ا وتركيبية بال شك.
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مقدمة
في الذكرى العاشرة للربيع العربي،
ال يزال العديد من األسئلة يطرح حول
دوافعه وتداعياته على المستويين الداخلي
والخارجي .خالل عشر سنوات ،صدرت المئات
من الكتب والمجالت التي اهتمت بهذا الحدث
بلغات عدة ووفق مقاربات مختلفة .والكتاب
الجماعي الربيع العربي :الحداثة والهوية والتغيير
نقدمه في هذا العرض ،واحد من تلك
الذي ّ
المؤلفات التي اهتمت بمثل هذه األسئلة .يوحي
يقدم رؤية إيجابية للربيع
عنوان الكتاب بأنه ّ
العربي على اعتبار أنه مقرون بفكرة الحداثة
والهوية والتغيير .وهذا ما يؤيده أندرو مارش
 Andrew F. Marchفي تصديره القصير للكتاب
بالحديث مباشرة عن اإلشادة بالربيع العربي،
خاصة من منظور التحوالت الحاصلة في تجربة
اإلسالم السياسي (ص .)v–vi
يقع الكتاب في ثالثة أقسام تبدأ بمقدمة عامة
للمحررين داليا فهمي وعيد محمد ،يتساءالن
َ
فيها عن الدروس اإلبستيمولوجية التي يمكن
استخالصها من الربيع العربي .سؤال جدير
بالطرح يتناوالنه انطالقًا من التذكير بعدد من
التحوالت التي عرفها العالم العربي بد ًءا من
المد القومي الذي ميز سنوات الخمسينيات
والستينيات ،وذلك بغية فهم السياقات التاريخية
والثقافية التي أسست للمفهوم الحديث للدولة،
ومن ثم لعالقة الدين بالدولة .وفي هذه المحاولة
يريد المحرران التأكيد على ضرورة االهتمام
بالنقاشات التي أثارها عدد كبير من المثقفين
العرب بشأن التداخالت بين الشخصيات الدينية
والسلطة التي تمثلها الحكومة بشأن شرعية
مطلب إقامة الدولة اإلسالمية أو الشرعيته ،ورغبة

من المحررين في تقديم مقاربات نظرية للنقاش
بشأن فهم الربيع العربي وكذلك رؤى مقارنة
ذات منطلقات متعددة المناهج (ص .)7–1
ينقسم الكتاب ثالثة عناصر للتفكير ،تاريخية
وثقافية وسياسية ،تظهر بجالء في المحاور الثالثة
للكتاب.

ً
أوال :قراءة في مفاهيم
اإلسالم السياسي وتحوالته
يبدأ القسم األول "إعادة التفكير في اإلسالم
السياسي والدولة بعد الربيع العربي" بدراسة
لمجتبى مهدفي  ،Mojtaba Mahdaviيسائل
مدافعا
فيها الخطاب اإلسالمي بعد الربيع العربي
ً
عن فكرة مفادها أن األمر يتعلق بتغيير في الب َردايم
مقارنة بالخطابات المسيطرة .وفي تفصيله هذه
المسألة يدافع عن فكرة أن ما بعد اإلسالموية
تشكل خطا ًبا ثالثًا
بديل من "الحداثة العلمانية
ً
التسلطية" واإلسالموية "الماهوية والجوهرية"
 .essentialistويرى أن األوجه المتعددة ألزمة
اإلسالم السياسي في منطقة الشرق األوسط
وشمال أفريقيا تكمن في ما بعد اإلسالموية .وهو
في ذلك يستدل في أكثر من مرة بأعمال آصف
بيات .ويشير الباحث إلى تخلي أغلب األحزاب
اإلسالمية عن مطلب الدولة مع تمسكهم
بدور الدين في الحياة العامة .ويقدم في النهاية
معتبرا
نظرته عن واقع اإلسالم السياسي ومآالته
ً
أنّ ما بعد اإلسالموية يواجه اليوم أربعة تحديات:
نموذجا
مقدما "األردوغانية"
األول هو التسلطية
ً
ً
عن ذلك ،والثاني يشمل مناصري العلمانية
المتسلطة والتحديث االستبدادي ،أما الثالث
فهو يخص االستشراق في االتجاه المعاكس.
أما التحدي الرابع الذي يواجهه فهو الخطاب
والحركة ما بعد اإلسالموية بعد الربيع العربي،
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وهو يكمن في بنية النظام الليبرالي الجديد
مستشهدا بعبارة بيات "غني بوصفه حركة ،فقير
ً
مذكرا أنّ "الربيع العربي افتقر
من حيث التغيير"،
ً
إلى األساس الفكري والراديكالية االجتماعية
مثل كوبا وإيران ونيكاراغوا في القرن
التي ميزت ً
العشرين" (ص .)34
وفي الفصل الثالث من الكتاب "اإلسالميون
والسياسة في تونس اليوم" يتساءل مولدي األحمر
وعما إذا كان في
عن أداء اإلسالميين في تونس ّ
اإلمكان التأسيس لحزب إسالمي ديمقراطي.
بدأ الباحث عرضه بالتذكير بالتحديات التي
تواجهها حركة النهضة التونسية في مسارها
التحولي والتي أدت برأيه إلى التأثير سلب ًيا فيها.
وبغية فهم التحول الحاصل داخل الحركة،
يستعرض الباحث ذلك في ثالثة مستويات.
 .1عالقة الحزب بالدولة التونسية قبل الثورة،
 .2عالقته بفعاليات المعارضة األخرى،
 .3الطريقة التي ينظر بها إليه المجتمع المدني.
وهي بمنزلة الضغوطات التي تعترض الحركة في
التأسيس لحزب ديمقراطي إسالمي .انطالقًا من
هذا الطرح يتوسع مولدي األحمر في عرضه من
خالل التأكيد على عدد من المصطلحات التي
تفرض نفسها في فهم أدبيات الحزب اإلسالمي
عموما ،مثل الدعوة واألمة والجماعة ،وهي
ً
أدبيات يرتبط تب ّنيها بسلسلة من األحداث الداخلية
والخارجية التي أثرت في فكر الحركة وتطورها.
أما بشأن تطور الحزب في خضم الثورة التونسية
وما تبعها من تطورات فيذكر الباحثً ،
أول ،أنّ
الحزب شأنه شأن األحزاب اليسارية والقومية،
لم يشارك في الثورة ألسباب عدة ،بينما بادرت
إليها المنظمات الحداثية (يمثلها باألساس
المحامون والقضاة والصحافيون المستقلون
وخصوصا االتحاد العام
والنساء الديمقراطيات،
ً

التونسي للشغل) (ص  .)45وبعد انهيار نظام
زين العابدين بن علي ،دخلت حركة النهضة
معترك السياسة مع تحديات عديدة أبرزها تكييف
العمل السياسي مع مقتضيات الوضع الجديد،
عامي  2012و 2013حينما واجهت
وال سيما َ
الحركة تحدي وجودها السياسي .ويقدم ثانيًا
مقارنة صعبة بين تجربة الديمقراطية المسيحية في
الدول الغربية والديمقراطية اإلسالمية في الدول
العربية ،وتكمن صعوبتها في اختالفات جوهرية
من حيث عالقة الدين بالسياسة وبمنظومة القيم
الثقافية وبعالقة المجتمع بالدولة .وبعد استعراض
بعض مبادئ الحزب من خالل مؤتمره العاشر
المنعقد في عام  ،2016يذكر الباحث أن الغموض
في عالقة الدين بالدولة في فكر الحركة ،التي
غال ًبا ما تتهم بازدواجية الخطاب ،يجعل التزام
الحزب بالحريات موضع شك دائم مما يضاعف
الصعوبات السياسية التي تواجهها الحركة ،وهو
ما يستلزم الفصل في المبادئ التي تحكمها
والبرنامج الذي ترمي إلى تحقيقه في الواقع .وفي
الختام ،واستنا ًدا إلى حوارات الباحث مع أحد
قياديي الحركة ،يخلص إلى أنه في األفق إما أن
تكون هناك ثورة دينية أو سيطرة دينية غرامشية.
في الفصل الرابع من الكتاب المعنون "'الربيع
يقدم بيار
العربي' ونهاية الديمقراطية التركية"ّ ،
هيكر  Pierre Heckerنظرة نقدية للديمقراطية
التركية .وانطالقًا من مقولة روالن بارت Roland
 Barthesحول األسطورة ،يسعى الباحث
إلى استجالء موقفها من الربيع العربي .وبعد
قدم بها السلطان
التذكير بالطريقة التي أصبح ُي ّ
عبد الحميد الثاني في تركيا وبالرمزية اإلسالمية
التي أصبح ُيشار بها إليه وإلى ذاكرته في المخيال
التركي "كحاكم عادل ،متواضع ،يخاف الله
هم له إال تحرير األراضي اإلسالمية ضد
وال ّ
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الطغيان الغربي" (ص  ،)69يعتبر الباحث أن
ذلك كله يهدف إلى مناورة الرأي العام التركي.
ولكن ما عالقة ذلك بالربيع العربي؟ في نظر
الباحث ،يرتبط كل ذلك إلى حد بعيد بتحول
الخطاب السياسي لحزب العدالة والتنمية الذي
أصبح عاج ًزا عن أي نقاش سياسي داخلي حتى
تحول النظام السياسي إلى رئاسي ،ومن ثم
عندما ّ
تسلطي بحسب الباحث .وكادت االحتجاجات
االجتماعية تتحول إلى نموذج لـ "الربيع العربي"
لوال تدخل النظام للحيلولة دون ذلك .وفي
قراءة الباحث لحوادث رابعة في مصر من خالل
أيقونة رابعة ،يبرز كيف عمل النظام على الظهور
على أنه الوحيد القادر على الدفاع عن الشرعية
الديمقراطية ،وذلك من خالل مواصلة النظرة
األسطورية إلى حد جعل رابعة رم ًزا للوحدة
الوطنية .ويخلص إلى القول إن الربيع العربي
وحادثة رابعة بالخصوص ساهما في تكريس
روج لها النظام التركي
الرؤية األسطورية التي ّ
باالعتماد على الشعورين الديني والقومي.
وفي الفصل الخامس تسعى خالدة علي
 Khalidah Aliإلى "إعادة قراءة نموذج الدعوة
عند حسن الب ّنا في ضوء أحداث الربيع العربي"،
وهي قراءة تعتمد على مراجعة تاريخية ومنهجية
لتطور عدد من المصطلحات التي تعتمد عليها
جماعة اإلخوان المسلمين ،من قبيل الدعوة
واألمة والخالفة والشريعة والشمولية .وسمحت
هذه المراجعة للكاتبة بالعودة إلى واقع الجماعة
ومنهج عملها في خضم التحوالت السريعة التي
عرفتها مصر بعد رحيل الرئيس مبارك ،مقدمة
فرضية مفادها أن الجماعة لم تكن مستعدة
للحكم ،وتستعين في طرحها هذا على شهادات
لقياديين من اإلخوان حول مفهوم البيعة الذي
تحول إلى الطاعة وإلى التراتبية داخل الجماعة
ّ

التي تحلّت بنوع من القدسية ،إضافة إلى ذلك
لم يتطور مفهوم العالقة بين الدولة والجماعة
عاما لم يستطع
مما جعل أهدافها تأخذ
ً
طابعا ً
مواكبة مجريات الثورة .وتخلص الباحثة إلى
أنّ الجماعة تجاوزتها األحداث ألنها انغلقت
على مفاهيم قديمة أصبحت تنحو إلى ممارسة
التسلطية الداخلية وإلى غياب استقاللية الفكر.

ثانيا :المجتمع المدني ضد
ً
الدولة أو من أجل إصالح الدولة
يركز القسم الثاني على المجتمع المدني
وعالقته بالدولة ،ويبدأ بالفصل السادس "ترقية
الديمقرطية :أوباما ولغز 'الربيع العربي'" .يهتم
هذا الفصل بالطريقة التي تعاملت بها إدارة الرئيس
باراك أوباما ( )2017–2009مع الربيع العربي ومع
عدد من ناشطيه وقادته .يربط عزيز دوي Aziz
 Douaiهذه المواقف بخطاب ترقية الديمقراطية
الذي بدأ الترويج له منذ إدارة الرئيس جورج
أول ما يعتبره
بوش االبن ( ،)2009–2001يشرح ً
لغ ًزا يخص تعامل اإلدارة األميركية مع األحداث
بد ًءا بـ "مبادرة الشرق األوسط الكبير" ()2004
والتناقصات التي حكمتها (سجن أبو غريب،
سجن غوانتانامو ،والصراع العربي – اإلسرائيلي).
وبعد قراءة الباحث لعدد من اآلراء والتعليقات
التي استقاها من موقع الجزيرة بعد الخطاب
الشهير للرئيس أوباما في القاهرة ،يالحظ أنه
ال وجود لخالف جوهري مقارنة بسياسة سلفه
بوش ،بل إنّ غياب دعم صريح لإلصالح السياسي
أحدث خيبة أمل في األوساط العربية من إدارة
أوباما .وفي خالصة تحليله يعتبر الباحث أنّ
والمثل المرتبطة
التناقضات العديدة بين المصالح ُ
تهديدا لإلدارة
بترقية الديمقراطية أضحت تشكل
ً
األميركية في الشرق األوسط.
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وفي الفصل السابع "المعركة من أجل الذاكرة
الثورية" لثورة  25يناير يطرح عبده موسى البرماوي
عدة مسائل مهمة ،خاصة من الناحية األكاديمية
لفهم التاريخ الراهن لهذه الثورة .ويستعرض
الباحث في البدء اختالف المقاربات التي اهتمت
عرضا
ويقدم
بتحليل الثورة المصرية وفهمها.
ً
ّ
مختصرا للتناقضات التي تميز مختلف المقاربات
ً
التاريخية التي تعنى بدراسة األحداث الراهنة.
وفي إطار االهتمام بالذاكرة من خالل التوثيق
للثورة ،يستعرض الباحث تجربة كتاب ثورة مصر
المؤلف من جزأين لعزمي بشارة .وبغض النظر عن
أن الكتاب يقدم قراءة مستفيضة للثورة المصرية
من خالل عرض تطوراتها والفاعلين فيها ودور
العسكر والردود الدولية التي تبعتها ،وغير ذلك،
يقدم قراءة في الفهم التاريخي لألحداث
فإنه ّ
الراهنة التي تساعد على إدراك مجمل التحوالت
التي حصلت في البلدان العربية ضمن مسار
الثورات وما حملته من تعقيدات وثورات مضادة.
ويمثل هذا الفصل دعوة إلى قراءة تاريخية متأنية
لألحداث والتحوالت بأدوات تحليل تمكّن من
إدراك مطالب جيل الثورة وفي الوقت ذاته أسباب
"إخفاق" الثورة نفسها.
أيضا ،تستعرض
وحول موضوع الثورة المصريةً ،
نرمين عالم في الفصل الثامن "االلتحامات
الوجدانية :المرأة واألمل والنشاط السياسي
في مصر" ،مسألة النضال النسوي في مصر بين
ما يحمله من آمال وخيبات .يقوم هذا الفصل
على النظر إلى المقاومة النسوية من أجل التغيير،
بالتركيز على تجارب ومشاعر من ناضلن من أجل
الحرية واصطدمن بالتسلطية واألبوية السياسية
من جهة ،وبالمقاومة التي يبديها المجتمع تجاه
حرية المرأة من جهة أخرى .وتكمن أهمية
الفصل في أنه يقوم على عدة مقاربات نظرية

بشأن االنفعاالت والعواطف مستذكر ًة أعمال
جيل دولوز  Gilles Deleuzeوبن أندرسون Ben
 Andersonوكارل مانهايم Karl Mannheim
وجيمس جاسبير  .James Jasperومعرفة الباحثة
بميدان الدراسة تعطي لهذا العمل أهمية خاصة
أيضا في تتبع المسار النضالي وأشكال
تكمن ً
المقاومة والحفاظ على الذاكرة ضمن الحركات
االحتجاجية في ظل تجارب نضالية مختلفة رغم
موجات القمع التي تعترضها.
وفي الفصل التاسع "عن سمير مرقص :رواية
األزمة وانتصار التحرير" ،يحلل إسحاق فريسن
 Isaac Friesenالواقع العربي بعد ثورات 2011
من خالل استجالء مقوالت عدد من المفكرين
حول الهزيمة العربية ساع ًيا على حد تعبيره إلى
استكمال "السرد التاريخي باستعارة أمل ثورة
قدم الباحث
عصرية" .ومن أجل توضيح أفكارهّ ،
عرضا لفكر سمير مرقص ،المثقف المصري
ً
القبطي العلماني المدافع عن حق المواطنة
والمتأثر بالفكر الليبرالي الذي يمثله جان جاك
روسو  Jean–Jacques Rousseauوهربرت
ماركوز  .Herbert Marcuseومن خالل تت ّبع
أفكار مرقص وتطورها عبر مختلف األحداث
التي مرت بها الثورة المصرية يصل الباحث إلى
أن تحليل األزمة من وجهة نظر المثقفين يرتبط
بالتقاليد الثقافية المصرية ،وأن شعارات ميدان
التحرير المتسامحة تعطي ألفكار مرقص صدقيتها
خاصة تلك التي تعنى بـ "مجتمع مدني نهضوي".
تبقى مسألة الديمقراطية في تداعيات الربيع العربي
محل اهتمام الكتاب؛ إذ يط ّبق أحمد عبد ربه في
الفصل العاشر "الربيع العربي ومسألة الديمقراطية"
منهج تحليل المضمون على  92دراسة خاصة
بالديمقراطية في الفترة  2017–1989تهتم بعدد
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أساسا بمعوقات الديمقراطية
من األسئلة تعنى
ً
وسبل تحقيقها في بلدان الشرق األوسط .وبغض
النظر عن المالحظات التي يمكن أن نبديها حول
الدراسات المختارة في هذا العمل من حيث
وجديتها ،فإن خالصة الباحث حول مسار
أهميتها ّ
الديمقراطية تستدعي التوقف .فالباحث يرى أن
تحقيق الديمقراطية ٍ
آت ال محالة ،ولكنه يتطلب
كثيرا من الوقت والجهد وأن "ثورة ثقافية جذرية
ً
أضحت ضرورية" وأنّ جهد المثقفين ينبغي أن
يركز على الديناميات الداخلية في المنطقة أكثر
من الديناميات الخارجية.

ً
ثالثا :العدالة االجتماعية
مخرجا لألزمة
باعتبارها
ً
يبدأ القسم الثالث من الكتاب حول العدالة
واالنتقال الديمقراطي بعد الربيع العربي بالفصل
الحادي عشر "البحث عن استعارات جديدة:
الهويات الجندرية في تونس ولبنان" .بناء
على دراسة كيفية في هذين البلدين في الفترة
 2017–2014وعلى المالحظة بالمشاركة في
عدد من المظاهرات المحلية لناشطين وناشطات
مدافعين عن حقوق المثليين ،يتعرض أرنو كروز
 Arnaud Kurzeإلى طوبوغرافيا مقارنة ألشكال
عرضا نقد ًيا ألهدافهم
االحتجاج .وفيها يقدم
ً
وأثر نشاطهم .يخلص الباحث ،باالعتماد على
مقاربة فوكو حول الهيتروتوبيا  ،Heterotopiaإلى
أن االحتجاجات لدى فئة المثليين في الميادين
وفي الفضاءات االفتراضية ،وعلى الرغم من
كل المعوقات فقد تخطَّت عد ًدا من التابوهات
وأصبحت غير معزولة عن النقاش العام.

مسألة "الوحدة واإلجماع والمصالحة في تونس:
في صميم توافق النخب التونسية" ما بعد الثورة،
ويهتم فيه بمختلف المبادرات واإلرهاصات التي
تبلورت في الميدان من أجل بلوغ "اتفاق النخبة"
معتمدا على عدد من الوثائق الحكومية والحزبية
ً
والنقابية واإلعالمية التي ساهمت في حصول هذا
االتفاق .وبعد التعرض لمختلف المراحل الصعبة
من الحياة السياسية في تونس التي أعقبت هروب
الرئيس بن علي وتنظيم انتخابات المجلس
وصول
الوطني التأسيسي ثم االنتخابات الرئاسية
ً
إلى اتفاق قرطاج ،ينتهي الباحث إلى أنّ االتفاق
السياسي ليس إال عصارة الخطاب السياسي
الذي هيمن عليه نداء تونس وحركة النهضة،
والذي يختصره في مقوالت "الوحدة الوطنية"
و"اإلجماع الوطني" و"المصالحة الوطنية" .وهو
كرس حالة
ال ينكر في األخير أنّ هذا االتفاق قد ّ
من االستقطاب السياسي ،ما أدى إلى هشاشة
الحل السياسي الذي يرى الباحث أنّ نجاحه في
حل األزمة السياسية محدود.

وفي الفصل الثالث عشر ،يتعرض ناتان س .فانك
 Nathan C. Funkإلى "بناء الفضاء المدني:
المقاومة المدنية ،التمكين المستدام للمواطن،
والعدالة االنتقالية باعتبارها مسارات التغيير في
السياسة العربية المعاصرة" .وبعد تذكير الباحث
بأشكال المقاومة السلمية التي وسمت الثورتين
التونسية والمصرية ،مما أدى إلى تعبئة ال تفرق
بين الجنسين وبين األعمار ،يعرض المعوقات
التي واجهتها التعبئة السياسية والتي حالت دون
أساسا
انبثاق نظام دستوري جديد ،وهي تخص
ً
االنقسامات ذات الطابع السياسي والديني،
ووجود قيادات وقوى مؤسساتية حازمة في
وبالعودة إلى تونس ،يعرض جيليوس دستلهوف وجه التغيير .وبالنسبة إلى الباحث ،فإن العدالة
 Julius Dihstelhoffفي الفصل الثاني عشر االنتقالية تبقى رؤية جامعة من أجل التغيير
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بتكلا تاعجارم
رييغتلاو ةيوهلاو ةثادحلا :يبرعلا عيبرلا

وتوحيد الجهود لتجاوز إرث النظام التسلطي،
ونضال
التزاما مبد ًعا
ولذلك ،فنجاحها يتطلب
ً
ً
مستمرا .أضف إلى ذلك أنّ تمكين المواطنين من
ً
يعد من شروط
أجل التغيير ومواجهة التحديات ّ
مواجهة التسلط السياسي .واعتما ًدا على ما كتبه
جيريمي جونس  Jeremy Jonesبشأن التفاوض
على التغيير يخلص البحث إلى أن التغيير في
الشرق األوسط ممكن إذا ما اعتبر بحق أنه مبادرة
أهلية؛ أي نابعة من طموحات الشعب وذات
أهداف واضحة.

خاتمة
يقدم هذا الكتاب ،الذي ينتهي من دون خاتمة،
قراءة جدية لمضامين عديدة تشمل أبرز القضايا
السياسية واالجتماعية التي تهم عد ًدا من البلدان
العربية التي عرفت "ثورات" اختلفت أشكالها
وتباينت منتجاتها .إنه يحمل دعوة إلعادة قراءة
الواقع وفق التغيرات العديدة التي طرأت خالل
العشر سنوات األخيرة .سواء أتعلق األمر بأدبيات
اإلسالم السياسي أم بواقع الحركات االجتماعية

أم بنضاالت المجتمع المدني في بنياته الجديدة،
فإن هذا الكتاب الجماعي الذي يعتمد على
مهما
إسهاما
طروحات نظرية جدية يمثل
ً
ً
لإللمام بالتحوالت التي تعرفها البلدان العربية.
ويفتح الكتاب آفاقًا للتفكير في الواقع بناء على
التعقيدات التي عرفتها هذه الدول من تدخالت
أجنبية وإعادة النزعة التسلطية ،إضافة إلى ظهور
(جديد) لألفكار الليبرالية التي أصبحت تظهر
في الميدان من دون خوف أو تردد .هل عجلت
الثورات العربية بإعادة المجال للفكر العلماني
وسمحت بظهور مطالب المثليين وس ّهلت لقاء
التيارات السياسية المتناقضة وأعطت الفرصة
لتحقيق اإلنصاف والعدالة؟ تبقى هذه األسئلة
التي يتناولها الكتاب قائمة ال سيما في ظل
التغيرات السريعة والمفاجئة التي تشهدها البلدان
قدمه الكتاب هو في
العربية .وال شك في أنّ ما ّ
الوقت ذاته دعوة لمواصلة العمل على مراقبة
هذه التغيرات وفتح مجال أكبر للمقارنة مع مزيد
من االهتمام بالبلدان التي لم تنل نصي ًبا في هذه
الدراسات مثل سورية وليبيا واليمن.

ص
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ح
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مجلة عمران للعلوم االجتماعية دورية ّ
محكمة تصدر عن المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات.
تـحـمــل ال ــرق ــم ال ــدول ــي ال ـم ـع ـيــاري ) ،(p-ISSN: 2305-2473وال ــرق ــم ال ــدول ــي ال ـم ـع ـيــاري اإلل ـك ـتــرونــي
ّ
محكمة تصدر
األول في صيف  .2012وهي دورية فصلية
) .(e-ISSN 2789-3286وقد صدر عددها ّ
مرة واحدة ّ
كل ثالثة أشهر ،ولها هيئة تحرير علمية أكاديمية مختصة وهيئة استشارية دولية فاعلة تشرف
على عملها ،وتستند إلــى ميثاق أخــاقــي لقواعد النشر وللعالقة بينها وبين الباحثين .كما تستند إلى
ّ
الئحة داخلية ّ
(المحكمين) في االختصاصات كافة.
تنظم عمل التحكيم ،وإلى الئحة معتمدة بالقراء

بمدخراته األصيلة وإشعاعاته المتجددة .وقد ولدت
يستوحي اسم المجلة مفهوم "العمران"
الخلدوني ّ
ّ
فكرتها من أسئلة وإشكاليات المأزق المنهجي والوظيفي الذي تواجهه العلوم االجتماعية واإلنسانية
العربي .وتندرج المجلة في سلسلة
التغيرات االجتماعية الكبرى الجارية في الوطن
العربية في مرحلة ّ
ّ
ّ
دوري ــات الـعـلــوم االجتماعية واإلنـســانـيــة فــي الــوطــن الـعــربـ ّـي والـعــالــم ،وتعمل على بـلــورة هــويــة أساسية
مشروعا ،مستعيد ًة تقاليد المجالت والــدوريــات التي أنتجت اتجاهات وحركات
لها بوصفها مج ّل ًة/
ً
وم ــدارس عـلـمـيــة وفـكــريــة .وهــي تـطـمــح فــي ذلــك إلــى أن تـمـ ّثــل نـقـلـ ًة نــوعـيــة فــي مـجــاالت هــذه الـعـلــوم،
تقوم على مقاربة اختصاصات العلوم االجتماعية ومناهجها بوصفها وحدة متكاملة في ما هو قريب
من "المنهج التكاملي" العابر االختصاصات في إطــار الغاية العليا للعلوم االجتماعية وهي "الحرية"
بصفتها جوهر التفكير الذي هو جوهر اإلنسان.
تعتمد مجلة عمران في انتقاء محتويات أعدادها المواصفات الشكلية والموضوعية للمجالت الدولية
ّ
المحكمة ،وفقًا لما يلي:

 ًخصيصا للمجلةّ ،
كليا أو نشر ما
وأل يـكــون قــد نشر
أول :أن يـكــون البحث أصـيـ ًـا مـعـ ًّـدا
ً
جزئيا أو ً
ً
قدم في أحد المؤتمرات العلمية من غير المؤتمرات
أي وسيلة نشر إلكترونية أو ورقية ،أو ّ
يشبهه في ّ
أي جهة أخرى.
التي يعقدها المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات ،أو إلى ّ
ثانيا :أن يرفق البحث بالسيرة العلمية ( )C.V.للباحث باللغتين العربية واإلنكليزية.
 ً-ثالثًا :يجب أن يشتمل البحث على العناصر التالية:

1 .عـنــوان الـبـحــث باللغتين الـعــربـيــة واإلنـكـلـيــزيــة ،وتـعــريــف مــوجــز بــالـبــاحــث والـمــؤسـســة العلمية التي
ينتمي إليها.
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2 .الـمـلـ ّـخــص الـتـنـفـيــذي بــالـلـغـتـيــن الـعــربـيــة واإلن ـك ـل ـيــزيــة ف ــي نـحــو  100كـلـمــة ،وال ـك ـل ـمــات الـمـفـتــاحـيــة
الملخص ،ويـقـ ّـدم الملخص بجمل قصيرة ودقيقة وواضـحــة إشكالية البحث
( )Keywordsبعد
ّ
توصل إليها البحث.
الرئيسة ،والطرائق المستخدمة في بحثها ،والنتائج التي ّ

3 .تـحــديــد مـشـكـلــة الـبـحــث ،وأهـ ــداف ال ــدراس ــة ،وأهـمـيـتـهــا ،والـمــراجـعــة الـنـقــديــة لـمــا سـبــق ُ
وك ـتــب عن
الـمــوضــوع ،بما فــي ذلــك أحــدث مــا صــدر فــي مـجــال البحث ،وتحديد مــواصـفــات فرضية البحث
أو أطــروحـتــه ،ووض ــع الـتـصـ ّـور الـمـفــاهـيـمــي وتـحــديــد مــؤشّ ــراتــه الــرئـيـســة ،ووص ــف منهجية الـبـحــث،
مذي ًل بقائمة المصادر والمراجع التي
والتحليل والنتائج ،واالستنتاجات .على أن يكون البحث ّ
أحال إليها الباحث ،أو التي يشير إليها في المتن .وتذكر في القائمة بيانات البحوث بلغتها األصلية
(األجنبية) في حال العودة إلى عدة مصادر بعدة لغات.

4 .أن يتقيد البحث بمواصفات التوثيق وفقًا لنظام اإلحاالت المرجعية الذي يعتمده المركز (ملحق :1
أسلوب كتابة الهوامش وعرض المراجع).

5 .أن يقع البحث في مجال أهداف المجلة واهتماماتها البحثية بالمعنى الواسع للعلوم االجتماعية
ً
شامل الدراسات االقتصادية والسكانية والبيئية ،وما شاكل ذلك.

6 .تهتم المجلة بنشر مراجعات نقدية للكتب المهمة التي صــدرت حديثًا في مجاالت اختصاصها
بأي لغة من اللغات ،شرط ّأل يكون قد مضى على صدورها أكثر من ثالث سنواتّ ،
وأل يتجاوز
ّ
عــدد كلماتها  3000 – 2800كلمة .ويجب أن يقع هــذا الكتاب فــي مجال اختصاص الباحث أو
في مجال اهتماماته البحثية األساسية ،وتخضع المراجعات إلى ما تخضع له البحوث من قواعد
التحكيم.

خاصا للمناقشات لفكرة أو نظرية أو قضية مثارة في مجال العلوم االجتماعية ال
7 .تفرد المجلة با ًبا ً
يتجاوز عدد كلمات المناقشة  3000 – 2800كلمة ،وتخضع المناقشات إلى ما تخضع له البحوث
من قواعد التحكيم.

8 .يــراوح عــدد كلمات البحث ،بما فــي ذلــك المراجع فــي اإلحــاالت المرجعية والـهــوامــش اإليضاحية،
وق ــائ ـم ــة ال ـم ــراج ــع وك ـل ـم ــات الـ ـجـ ــداول ف ــي حـ ــال وجـ ــودهـ ــا ،وال ـم ـل ـح ـق ــات ف ــي حـ ــال وجـ ــودهـ ــا ،بـيــن
 8000 – 6000ك ـل ـمــة ،ولـلـمـجـلــة أن ت ـن ـشــر ،بـحـســب ت ـقــديــرات ـهــا وب ـص ــورة اس ـت ـث ـنــائ ـيــة ،ب ـعــض الـبـحــوث
منضدً ا على برنامج وورد
والــدراســات التي تتجاوز هــذا العدد من الكلمات ،ويجب تسليم البحث ّ
( ،)Wordعـلــى أن يـكــون الـنــص الـعــربــي بـنــوع ح ــرف واح ــد ولـيــس أكـثــر مــن ن ــوع ،وأن يـكــون الـنــص
اإلنكليزي بحرف ( )Times New Romanفقط ،أي أن يكون النص العربي بحرف واحــد مختلف
تما ًما عن نوع حرف النص اإلنكليزي الموحد.
9 .فــي ح ــال وج ــود ص ــور أو مـخـطـطــات أو أش ـكــال أو م ـعــادالت أو رس ــوم بـيــانـيــة أو جـ ــداول ،ينبغي
برنامجي اكسل( )Excelأو وورد (،)Word
إرسالها بالطريقة التي استغلت بها في األصل بحسب
َ
كما يجب إرفاقها بنوعية جيدة ( )High Resolutionكصور أصلية في ملف مستقل ً
أيضا.

رابـ ًـعــا :يخضع كـ ّـل بـحــث إلــى تحكيم ســري تــام ،يـقــوم بــه قــارئــان (مـحـ ّـكـمــان) مــن الـقــراء المختصيناختصاصا دقيقًا في موضوع البحث ،ومن ذوي الخبرة العلمية بما أنجز في مجاله ،ومن المعتمدين
ً
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ـرجــح ثالث.
فــي قائمة الـقـ ّـراء فــي الـمــركــز .وفــي حــال تباين تقارير الـقــراء ،يـحــال البحث إلــى قــارئ مـ ّ
وتلتزم المجلة موافاة الباحث بقرارها األخير؛ النشر /النشر بعد إجراء تعديالت محددة /االعتذار عن
عدم النشر ،وذلك في غضون شهرين من استالم البحث.

أخالقيا يشتمل على احترام الخصوصية والسرية والموضوعية واألمانة
خامسا :تلتزم المجلة ميثا ًقا
ً
ً
ٍ
معلومات بخصوص
أي
العلمية وعــدم إفـصــاح
المحررين والمراجعين وأعـضــاء هيئة التحرير عــن ّ
ّ
ٍ
شخص آخر غير المؤ ّلف والقراء وفريق التحرير (ملحق .)2
أي
البحث المحال إليهم إلى ّ

1 .يخضع ترتيب نشر البحوث إلى مقتضيات فنية ال عالقة لها بمكانة الباحث.
ٍ
مالية عن المواد – من البحوث والدراسات والمقاالت – التي تنشرها؛
2 .ال تدفع المجلة مكافآت ّ
أي رسوم على النشر فيها.
مثلما هو م َّت َب ٌع في الدوريات العلمية في العالم .وال تتقاضى المجلة ّ
( الملحق ) 1

أسلوب كتابة الهوامش وعرض المراجع
 –1الكتب

المحرر ،الطبعة (مكان النشر :الناشر ،تاريخ ال ّنشر)،
اسم المؤ ّلف ،عنوان الكتاب ،اسم المترجم أو
ّ
الصفحة.
رقم ّ

– نبيل علي ،الثقافة العربية وعصر المعلومات ،سلسلة عالم المعرفة ( 265الكويت :المجلس الوطني
للثّقافة والفنون واآلداب ،)2001 ،ص .227
– كـيــت ن ــاش ،الـســوسـيــولــوجـيــا الـسـيــاسـيــة الـمـعــاصــرة :الـعــولـمــة والـسـيــاســة والـسـلـطــة ،تــرجـمــة حـيــدر حــاج
إسماعيل (بيروت :المنظمة العربية للترجمة ،)2013 ،ص .116

و ُيستشهد بالكتاب في الهامش الالحق غير الموالي مباشر ًة على ال ّنحو التالي ً
مثل :ناش ،ص .117

مختصرا:
أما إن ُوجــد أكثر من مرجع واحــد للمؤ ّلف نفسه ،ففي هذه الحالة يجري استخدام العنوان
ً
ناش ،السوسيولوجيا ،ص .117

و ُيستشهد بالكتاب في الهامش الالحق الموالي مباشر ًة على ال ّنحو التالي :المرجع نفسه ،ص .118

ّأما في قائمة المراجع فيرد الكتاب على ال ّنحو التالي:

– نــاش ،كـيــت .الـســوسـيــولــوجـيــا الـسـيــاسـيــة الـمـعــاصــرة :الـعــولـمــة والـسـيــاســة والـسـلـطــة .تــرجـمــة حـيــدر حــاج
إسماعيل .بيروت :المنظمة العربية للترجمة.2013 ،

وبالنسبة إلــى الكتاب الــذي اشـتــرك فــي تأليفه أكثر مــن ثالثة مؤلفينُ ،فيكتب اســم المؤلف الرئيس أو
المحرر أو المشرف على تجميع المادة مع عبارة "وآخرون" .مثال:

العربي ،ط ( 4بيروت :مركز دراســات الوحدة
القومي
– السيد ياسين وآخــرون ،تحليل مضمون الفكر
ّ
ّ
العربية ،)1991 ،ص .109
و ُيستشهد به في الهامش الالحق كما يلي :ياسين وآخرون ،ص .109
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ّأما في قائمة المراجع فيكون كالتالي:

القومي
السيد وآخرون .تحليل مضمون الفكر
العربي .ط  .4بيروت :مركز دراسات الوحدة
– ياسينّ ،
ّ
ّ
العربية.1991 ،
 –2الدوريات

اســم المؤ ّلف" ،عـنــوان الـ ّـدراســة أو المقالة" ،اســم المج ّلة ،المج ّلد و/أو رقــم العدد (سنة ال ّنشر) ،رقم
الصفحة .مثال:
ّ

العربي" ،إستراتيجيات ،المجلد  ،15العدد  ،)2009( 1ص .129
القومي
– محمد حسن" ،األمن
ّ
ّ

ّأما في قائمة المراجع ،فنكتب:

القومي العربي" .إستراتيجيات .المجلد  .15العدد .)2009( 1
– حسن ،محمد" .األمن
ّ

 –3مقاالت الجرائد

تكتب بالترتيب التالي (تُذكر في الهوامش فحسب ،ومن دون قائمة المراجع) .مثال:

يحث الواليات المتحدة إلعــادة فتح ّ
الطرق الدبلوماسية مع دمشق" ،الغارديان،
– إيــان بــاك" ،األســد
ّ
.2009/2/17
 –4المنشورات اإللكترونية

عند االقتباس من مواد منشورة في مواقع إلكترونية ،يتعين أن تذكر البيانات جميعها ووفق الترتيب
والعبارات التالية نفسها :اسم الكاتب إن وجد" ،عنوان المقال أو التقرير" ،اسم السلسلة (إن ُوجد)،
اسم الموقع اإللكتروني ،تاريخ النشر (إن ُوجد) ،شوهد في  ،2016/8/9فيhttp://www...... :

مختصرا باالعتماد على ُم ِ
ً
ختصر الروابط ) (Bitlyأو (Google
كامل ،أو يكتب
ويتعين ذكر الرابط
ً
) .Shortnerمثل:

– "ارتفاع عجز الموازنة المصرية إلى  ،"%4.5الجزيرة نت ،2012/12/24 ،شوهد في ،2012/12/25
فيhttp://bit.ly/2bAw2OB :
– "معارك كسر حصار حلب وتداعياتها الميدانية والسياسية" ،تقدير موقف ،المركز العربي لألبحاث
ودراسة السياسات ،2016/8/10 ،شوهد في  ،2016/8/18فيhttp://bit.ly/2b3FLeD :
( الملحق ) 2

أخالقيات النشر في مجلة عمران

1 .تعتمد مجلة عمران قواعد السرية والموضوعية في عملية التحكيم ،بالنسبة إلى الباحث والقراء
ّ
معتمدين لديها من
(المحكمين) على حـ ّـد ســواء ،وتُحيل كــل بحث قــابــل للتحكيم على قارئين
ْ
ذوي الخبرة واالختصاص الدقيق بموضوع البحث ،لتقييمه وفق نقاط محددة .وفي حال تعارض
مرجح آخر.
التقييم بين القراء ،تُحيل المجلة البحث على قارئ ّ
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ِ
ومجربِين ومن ذوي الخبرة بالجديد في اختصاصهم.
موثوقين
2 .تعتمد مجلة عمران ُقراء
ّ
داخليا دقيقًا واضح الواجبات والمسؤوليات في عمل جهاز التحرير
تنظيما
3 .تعتمد مجلة عمران
ً
ً
ومراتبه الوظيفية.
للمحررين والقراء ،باستثناء المسؤول المباشر عن عملية التحرير (رئيس التحرير أو من
4 .ال يجوز
ّ
ٍ
أي
أي
شخص آخر ،بما في ذلك المؤ ّلف .وينبغي اإلبقاء على ّ
ينوب عنه) أن يبحث الورقة مع ّ
ٍ
أي
السرية ،وال يجوز استعمال ٍّ
معلومة ّ
متميزة أو رأيٍ جرى الحصول عليه من خالل القراءة قيد ّ
منهما الستفادةٍ شخصية.
5 .تـقـ ّـدم المجلة فــي ضــوء تـقــاريــر الـقــراء خــدمــة دعــم فـ ّنــي ومنهجي ومـعـلــومــاتــي للباحثين بحسب ما
يستدعي األمر ذلك ويخدم تجويد البحث.
6 .تلتزم المجلة بإعالم الباحث بالموافقة على نشر البحث من دون تعديل أو وفق تعديالت معينة،
بنا ًء على ما يرد في تقارير القراءة ،أو االعتذار عن عدم النشر ،مع بيان أسباب االعتذار.
7 .ت ـل ـت ــزم م ـج ـلــة عـ ـم ــران بـ ـج ــودة ال ـخ ــدم ــات ال ـتــدق ـي ـق ـيــة وال ـت ـح ــري ــري ــة وال ـط ـب ــاع ـي ــة واإلل ـك ـت ــرون ـي ــة ال ـتــي
تقدمها للبحث.
المحررون والمراجعون الما ّدة البحثية بحسب محتواها الفكري،
يقيم
8 .احترام قاعدة عدم التمييزّ :
ّ
مع مراعاة مبدأ عدم التمييز على أساس العرق أو الجنس االجتماعي أو المعتقد الديني أو الفلسفة
السياسية للكاتب ،أو أي شكل مــن أشـكــال التمييز األخ ــرى ،عــدا االلـتــزام بـقــواعــد ومـنــاهــج ولغة
التفكير العلمي في عرض وتقديم األفكار واالتجاهات والموضوعات ومناقشتها أو تحليلها.
9 .احترام قاعدة عدم تضارب المصالح بين المحررين والباحث ،سواء كان ذلك نتيجة عالقة تنافسية
المؤسسات
أي مؤ ّلف من المؤ ّلفين ،أو الشركات ،أو
أو تعاونية أو عالقات أخرى أو روابط مع ّ
ّ
الصلة بالبحث.
ذات ّ
أي من أعضاء هيئتها أو المحررين المواد غير المنشورة
	10.تتقيد مجلة عمران بعدم جواز استخدام ّ
المحال على المجلة في أبحاثهم الخاصة.
التي يتضمنها البحث ُ
	11.حقوق الملكية الفكرية :يملك المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات حقوق الملكية الفكرية
ّ
جزئيا أو ك ّل ًيا،
بالنسبة إلى المقاالت المنشورة في مجالته العلمية
المحكمة ،وال يجوز إعادة نشرها ًّ
سواء باللغة العربية أو مترجمة إلى لغات أجنبية ،من دون إذ ٍن خطي صريح من المركز العربي.
ٌ
تقيدً ا ً
كامل بالحصول على إذن الدورية األجنبية
	12.تتقيد مجلة عمران في نشرها لمقاالت مترجمة ّ
الناشرة ،وباحترام حقوق الملكية الفكرية.
بمجانية النشر ،وتُعفي الباحثين والمؤ ّلفين من جميع رسوم النشر.
	13.المجانية :تلتزم مجلة عمران ّ
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( Annex II )
Ethical Guidelines for Publication in Omran

1. The editorial board of Omran upholds the confidentiality and the objectivity the
peer review process. The peer review process is anonymized, with editors selecting
referees for specific manuscripts based on a set of pre–determined, professional
criteria. In where two reviewers cannot agree on the value of a specific manuscript,
a third peer reviewer will be selected.
2. Omran relies on a network of experienced, pre–selected peer reviewers who are
current in their respective fields.
3. Omran adopts a well–defined internal organization with clear duties and obligations
to be fulfilled by the editorial board.
4. Disclosure: With the exception of the editor in charge of the editing process
(normally the Editor–in–Chief or designated deputies), neither the editors, nor the
peer reviewers, are allowed to discuss the manuscript with third parties, including
the author. Information or ideas obtained in the course of the reviewing and editing
processes and must be treated in confidence and must never be used for personal
financial or other gain.
5. When deemed necessary based on the reviewers’ reports, the journal may offer
researchers methodological, technical and other assistance in order to improve the
quality of their submissions.
6. The editors of Omran are committed to notifying the authors of all submitted
pieces of the acceptance or otherwise of their manuscripts for publication. In cases
where the editors of Omran reject a manuscript, the author will be informed of the
reasons for doing so.
7. Omran is committed to providing quality professional copy editing, proof reading
and online publishing services.
8. Impartiality: The editors and the reviewers evaluate manuscripts for their intellectual
and academic merit, without regard to race, ethnicity, gender, religious beliefs or
political views of the authors.
9. Conflicts of interest: Editors and peer reviewers should not consider manuscripts
in which there is a conflict of interests resulting from competitive, collaborative
or other relationships or connections with any of the authors, companies, or
institutions connected to the papers.
10. Confidentiality: Unpublished data obtained through peer review must be kept
confidential and cannot be used for personal research.
11. Intellectual property and copyright: The ACRPS retains copyright to all articles
published in its peer reviewed journals. The articles may not be published
elsewhere fully or partially, in Arabic or in another language without an explicit
written authorization from the ACRPS.
12. The editorial board of Omran fully respects intellectual property when translating
and publishing an article published in a foreign journal, and will seek the right to
translate and publish any work from the copyright holder before proceeding to do so.
13. Omran does not make payments for manuscripts published in the journal, and all
authors and researchers are exempt from publication fees.
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– Michael Pollan, The Omnivore’s Dilemma: A Natural History of Four Meals (New
York: Penguin, 2006), pp. 99–100.
– Gabriel García Márquez, Love in the Time of Cholera, Edith Grossman (trans.) (London:
Cape, 1988), pp. 242–55.
In quotes not immediately following the reference: Pollan, p. 31.
Where there are several references by the same author, add a short title: Pollan, Omnivore’s
Dilemma, p. 31.
In quotes immediately following the reference: Ibid., p. 32.
The corresponding bibliographical entry:
– Pollan, Michael. The Omnivore’s Dilemma: A Natural History of Four Meals. New
York: Penguin, 2006.
For books by three or more authors, in the note, list only the first author, followed by et al.:
– Michael Gibbons et al., The New Production of Knowledge: The Dynamics of Science
and Research in Contemporary Societies (London: Sage, 1994), pp. 220–221.
In later quotes: Gibbons et al., p. 35.
The corresponding bibliographical entry:
– Michael Gibbons et al. The New Production of Knowledge: The Dynamics of Science
and Research in Contemporary Societies. London: Sage, 1994.

II– Periodicals

Author’s name, "article title," journal title, volume number, issue number (Month/
season Year), page numbers.
– Joshua I. Weinstein, "The Market in Plato’s Republic," Classical Philology, no. 104
(2009), p. 440.
The corresponding bibliographical entry:
– Weinstein, Joshua I. "The Market in Plato’s Republic." Classical Philology. no. 104
(2009).

III– Articles in a Newspaper or Popular Magazine

N.B. Cited only in footnotes, not in the references/bibliography. Example:
– Ellen Barry, "Insisting on Assad’s Exit Will Cost More Lives, Russian Says," The New
York Times, 29/12/2012.

IV– Electronic Resources

When quoting electronic resources on websites, please include all the following:
Author’s name (if available), "The article or report title," series name (if available),
website’s name, date of publication (if available), accessed on 9/8/2016, at: http://www...
The full link to the exact page should be included. Please use an URL Shortener (Bitly)
or (Google Shortner). Example:
– John Vidal, "Middle East faces water shortages for the next 25 years, study says," The
Guardian, 27/8/2015, accessed on 31/10/2015, at: http://bit.ly/2k97Wxw
– Policy Analysis Unit–ACRPS, "President Trump: An Attempt to Understand the
Background," Assessment Report, The Arab Center for Research and Policy Studies,
accessed on 10/11/2016, at: http://bit.ly/2j36v5S
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iv.

All research papers submitted for consideration must adopt the referencing
guidelines adopted by the Arab Center for Research and Policy Studies (See
Appendix I for a complete guide to the reference style used across all of our
journals).
v.
All submitted works must fall within the broad scope of Omran, including
economics, demographics, and environmental science.
vi.
Book reviews of between 2,800 and 3,000 words in length will be considered
for submission to the journal, provided that the book covers a topic which
falls within the scope of the journal and within the reviewer’s academic
specialization and/or main areas of research. Reviews are accepted for books
written in any language, provided they have been published in the previous
three years. Book reviews are subject to the same quality standards which
apply to research papers.
vii.
Omran carries a special section devoted to discussions of a specific theme
which is a matter of current debate within the social sciences. These essays
must be between 2,800 and 3,000 words in length. They are subject to the
same refereeing standards as research papers.
All submissions are to be between 6,000 and 8,000 words in length, inclusive
viii.
of a bibliography, footnotes, appendices and the caption texts on images. The
editors retain the right to publish longer pieces at their discretion. Research
papers should be submitted typed on "Word". The Arabic text should be in the
same font and not several fonts, and the English text should only be in "Times
New Roman" font. Accordingly, the Arabic text should be in one single font
totally different from the unified English font.
ix.
All diagrams, charts, figures and tables must be provided in a format
compatible with either Microsoft Office’s spreadsheet software (Excel) or
Microsoft Office’s word processing suite (Word), alongside high–resolution
images. Charts will not be accepted without the accompanying data from
which they were produced.
4. The peer review process for Omran and for all journals published by the ACRPS is
conducted in the strictest confidence. Two preliminary readers are selected from a
short list of approved reader–reviewers. In cases where there is a major discrepancy
between the first two readers in their assessment of the paper, the paper will be
referred to a third reviewer. The editors will notify all authors of a decision either
to publish, publish after modifications, or to decline to publish, within two months
of the receipt of the first draft.
5. The editorial board of Omran adheres to a strict code of ethical conduct, which has
the clearest respect for the privacy and the confidentiality of authors (cf. Annex II).
i.
The sequencing of publication for articles accepted for publication follows
strictly technical criteria.
ii.
Omran does not make payments for articles published in the journal, nor does
it accept payment in exchange for publication.

I– Books

( Annex I )
Footnotes and Bibliography

Author’s name, Title of Book, Edition (Place of publication: Publisher, Year of publication),
page number.
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Omran is a quarterly, peer reviewed academic journal dedicated to the social sciences
and published by the Arab Center for Research and Policy Studies (ISSN: 2305–2473).
First published in the summer of 2012, Omran is overseen by an academic editorial
board composed of experts as well as an actively engaged board of international
advisers. Publication in Omran is governed by a strict code of ethics which guides the
relationship between the editorial staff and contributors.
The name of the journal evokes Ibn Khaldun’s concept of ilm al Omran, often viewed
as a precursor to the social sciences. Born out of the perceived methodological and
functional crises faced by the social sciences and humanities during an era of massive
social transformations sweeping through the Arab region, Omran aims to establish for
itself a distinct identity among prominent Arab journals and periodicals, as a journal/
project aspiring to build new intellectual trends and schools of thought. It thus seeks to
bring about a qualitative leap in its multidisciplinary field (encompassing anthropology,
sociology, social history, political science, political economy, population sciences,
environment, and development studies), espousing in this an integrated interdisciplinary
approach. It views freedom as the guiding principle and ultimate goal of the social
sciences, since freedom is the essence of thought, which is also the essence of humanity.
Submission to and publication in Omran is governed by the following guidelines:
1. Only original work which is submitted exclusively for publication within the
journal is accepted. No work which has been previously published fully or in part
will be considered for publication in Omran. Similarly, no work which substantially
resembles any other work published in either print or electronic form, or submitted
to a conference other than the conferences held by the ACRPS will be considered
for publication.
2. Submissions must be accompanied by a curriculum vitae (CV) of the author, in
both Arabic and English.
3. All submissions must include the following elements:
i.
A title in both Arabic and English together with the author’s institutional
affiliation.
ii.
An abstract, ranging between 100 words in length, in both Arabic and English
as well as a list of keywords. The abstract must explicitly and clearly spell out
the research problematic, the methodologies used, and the main conclusions
arrived at.
The research paper must include the following elements: specification of
iii.
the research problematic; significance of the topic being studied; statement
of thesis; a review of literature emphasizing gaps or limitations in previous
analysis; a description of the research methodology; hypothesis and conceptual
framework; bibliography.
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on the understanding that development cannot
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impossible if pursued without an awareness
of its historical and cultural context, reflecting
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cultures.
The Center works therefore to promote
systematic and rational, scientific researchbased approaches to understanding issues
of society and state, through the analysis
of social, economic, and cultural policies.
In line with this vision, the Center conducts
various academic activities to achieve
fundamental goals. In addition to producing
research papers, studies and reports, the
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المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات مؤسسة
 مختصة بالعلوم االجتماعية،بحثية فكرية مستقلة
، تسعى، في جوانبها النظرية والتطبيقية،واإلنسانية
 إلى خلق تواصل في،عبر نشاطها العلمي والبحثي
ما بين المثقفين والمتخصصين العرب في هذه
 وكذلك، وبينهم وبين قضايا مجتمعاتهم،العلوم
بينهم وبين المراكز الفكرية والبحثية العربية
، من البحث، في عملية تواصل مستمرة،والعالمية
. وتطوير األدوات المعرفية،والنقد
،يتبنى المركز رؤيــة نهضوية للمجتمعات العربية
 والعمل على رقيها،ملتزمة بقضايا األمــة العربية
ً
ّ انطالقا من فهم
أن التطور ال يتناقض
،وتطوّ رها
ّ  بل،مع الثقافة والهوية
،مجتمع بعينه
إن تطوّ ر
ٍ
،ممكن إال في ظروفه التاريخية
 غير،بفئاته جميعها
ٍ
 ومن خالل تفاعله مع، وبلغته،وفي سياق ثقافته
.الثقافات األخرى
 يعمل المركز على تعزيز البحث العلمي،ثم
ّ ومن
المنهجي والعقالنية في فهم قضايا المجتمع
 بتحليل السياسات االجتماعية واالقتصادية،والدولة
 ويتجاوز ذلك إلى دراسة.والثقافية في الوطن العربي
،عالقات الوطن العربي ومجتمعاته بمحيطه المباشر
ّ
. بجميع أوجهها،المؤثرة فيه
وبالسياسات العالمية
 يعمل المركز على تحقيق،وفي ضوء هذه الرؤية
 عــن طريق نشاطاته،أهــدافــه العلمية األســاســيــة
ً
أبحاثا ودراســات
 فهو ينتج،األكاديمية المختلفة
ً
ً محك
ّ
 ويبادر،علمية
مة ودوريات
 ويصدر كتبًا،وتقارير
 ويعقد، ويدير عدة برامج مختصة،إلى مشاريع بحثية
 في، وندوات أكاديمية، وورش عمل وتدريب،مؤتمرات
،مواضيع متعلقة بالعلوم االجتماعية واإلنسانية
ً  والرأي العام العربي،وموجهة إلى المختصين
،أيضا
ّ
 في توجيه األجندة البحثية، عبر كل ذلك،ويساهم
نحو القضايا والتحديات الرئيسة التي تواجه الوطن
 وينشر المركز جميع إصداراته.والمواطن العربي
.باللغتين العربية واإلنكليزية
 وله فرع،2010 تأسس المركز في الدوحة في خريف
ّ
، وافتتح ثالثة فروع إضافية،يعنى بإصداراته في بيروت
 ويشرف على المركز.في تونس وواشنطن وباريس
.المؤسس
مجلس إدارة بالتعاون مع مديره العام
ِّ
أســس المركز مــشــروع المعجم التاريخي للغة
ّ
 وما زال يشرف عليه بالتعاون مع مجلسه،العربية
،أسس معهد الدوحة للدراسات العليا
ّ  كما،العلمي
وهــو معهد جامعي تشرف عليه إدارة أكاديمية
.ومجلس أمناء مستقل يرأسه المدير العام للمركز
. وطاقم إداري،يعمل في المركز باحثون مقيمون
ويستضيف باحثين زائرين لإلقامة فيه فترات محددة
 ويك ّلف باحثين من خارجه،من أجل التفرّ غ العلمي
 ضمن أهــدافــه ومجاالت،للقيام بمشاريع بحثية
.اهتمامه

دعوة للكتابة
ترحب مجلة "عمران" للعلوم االجتماعية بنشر األبحاث والدراسات المعمقة ذات
المستوى األكاديمي الرصين ،وتقبل للنشر فيها األبحاث النظرية والتطبيقية المكتوبة
باللغة العربية .وتفتح المجلة صفحاتها لمراجعات الكتب ،وللحوار الجاد حول
ً
أبحاثا ومراجعات
ما ينشر فيها من موضوعات .وسيتضمن كل عدد من "عمران"
كتب ،ومتابعات مختلفة ...وجميعها يخضع للتحكيم من قبل زمالء متخصصين.
ترسل كل األوراق الموجهة للنشر باسم رئيس التحرير على العنوان اإللكتروني الخاص بالمجلة
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مح َّ
ــكمة ُتعـنـى بالعـلـــوم االجتمـاعيــــة
فصليــــة َ

يعلن المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات
عن بدء استقبال المقترحات البحثية للمشاركة في أعمال الدورة الثالثة
من مؤتمر

"طلبة الدكتوراه العرب في الجامعات الغربية"
( 28-26آذار /مارس )2022

ً
مساحة لطلبة الدكتوراه العرب في الجامعات
ُيتيح المؤتمر ،في دورته الثالثة،
ً
الغربية ،وكذلك للباحثين الذين حصلوا على الدكتوراه حديثا من تلك
الجامعات ،في مختلف اختصاصات العلوم االجتماعية واإلنسانية ،لتقديم
ّ
ويمكنهم من االستفادة من مراجعات
أوراق من مشاريعهم البحثية،
أكاديميات وأكاديميين مختصين في مجاالتهم ،ومن مالحظاتهم.

(أربعة أعداد)
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