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الصهيونيون اإلسرائيليون، يف أقصى القطب اليساري للطيف املثقفون  يواصل

وهذا أسلوب مثير . السياسي، إنتاج كتب غريبة تُبحر بعناية بين النقد الذاتي والتبرير

لالهتمام، يتسم بتفكيك بنية املاضي واحلاضر الصهيونيين، اللذين أميط اللثام 

ريخية التي قدمها املسلسل عنهما مؤخراً أمام اجلمهور العريض يف املعاجلة التا

وهو أيضاً ممارسة ذهنية للنقد الذاتي من دون  ـ) البعث(تِكوما "التلفزي اإلسرائيلي 

وينحو كتاب ميرون بنفنيستي هذا املنحى إىل . انتهاك اإلجماع الصهيوين األساسي

غنية باملعلومات ومآلنة بالوقائع املثيرة لالهتمام عن إن هذه الكتب . حد كبير

لوك اإلسرائيلي الفظ يف املاضي، لكنها مغّلفة باأليديولوجيا الصهيونية التي ال الس

اخلُلُق يجب أن يكون جزءاً ال يتجزأ من . تمس مسألة املسؤولية اخللقية اإلسرائيلية

البحث التاريخي، لكنه ال يوجد يف مثل هذه الكتب عامة، وال يف الكتاب الذي بين 

فنيستي استثنائي إىل حد ما يف هذا الشأن، ألنه ال يزعم مع ذلك، فإن كتاب بن. يدينا
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لذلك، فإن هذا كتاب ذو . فهو صحايف، ويكتب كصحايف. كتابة عمل علمي صرف

تفحص العالقة بين ما وهذه الشفافية تسهّل بعض الشيء . برنامج أيديولوجي سافر

كن حدث، وتفسير الكاتب ملا حدث، واالستنتاجات اخللقية والسياسية املم

  .استخالصها من التحليل التاريخي

فالكتاب، يف جوهره، . فيما يتعلق بالوقائع، سيجد القرّاء الكثير مما هو جديد

لفلسطين بعد نكبة " اجلغرافيا البشرية"يعاين الطريقة التي حّول فيها اإلسرائيليون 

ويفحص بالتفصيل إعادة تسمية األرض ومواقعها اإلنسانية كجزء من . ١٩٤٨

وبنفنيستي . ١٩٤٨اسة املضادة إلعادة الالجئين التي تبنتها إسرائيل عقب حرب السي

هو واحد من اإلسرائيليين القليلين الذين يجرؤون على وصف هذه السياسة التي اتبعت 

يشمل التطهير العرقي تهويد األسماء العربية، "ووفقاً لهذا الكتاب، ". التطهير العرقي"بـ 

دية على أراضي القرى العربية املهجورة، ورفض السماح وبناء املستوطنات اليهو

األعمال "وأسوأ الوقائع يف هذه العملية ما يسميه املؤلف ." بالعودة اجلماعية

لكن هذه . وهي تشمل اجملازر، وأعمال االغتصاب، وطرد الفلسطينيين". الوحشية

راحل األخيرة ، وفقاً للكتاب، كانت قليلة العدد وحمدودة بامل"األعمال الوحشية"

  .تقريباً ١٩٤٨أكتوبر /للحرب، يف تشرين األول

عند هذه النقطة، يتولّد انطباع عند القراء بأن ذلك حتد صريح ال لالجتاه 

. ، مثل بِني موريس"املؤرخين اجلدد"السائد للتأريخ اإلسرائيلي فحسب، بل أيضاً لـ 

مصطلح استفزازي من " العرقيالتطهير "ال ريب يف أن مصطلح . لكن األمر ليس كذلك

وجهة النظر الصهيونية، لكن تفسيره يف هذا الكتاب يقود القارئ الصهيوين العادي 

فوفقاً لرواية بنفنيستي، مل يكن التطهير متعمَّداً ومل يُطرد السكان . إىل تنفّس الصعداء

" حديثة"مّة احملليون، ومل تزدد األعمال العدوانية عن املستوى الذي يتوقعه املرء من أ

وأسوأ ما تصفه االستيالء على القرى املهجورة وإعادة استيطانها . يف حرب تقليدية
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يعادل إعادة تسمية القرى غير اآلهلة، " التطهير العرقي"وإذا كان . من قبل اليهود

وإعادة االستيطان فيها، فإن السلوك اإلسرائيلي يبدو أقل فظاعة إذا ما أعدنا النظر إىل 

  .الوراء

ومل يُذكر شيء عن األعمال . لقد عُرضت النكبة هنا كخسارة لألرض واملنازل

واحلياة العادية واإلنتاج الثقايف؛ وباختصار، اإلنهاء الوحشي لوجود اإلنسان على 

وتبرز حدود مراجعة الضمير واضحة عندما يقرأ املرء استنتاجات املؤلف . أرضه

  السياسية اليوم يف ضوء روايته 

" إىل أين تذهب؟"إن اإلجابة عن السؤال . الذي حدث يف األمس" ير العرقيالتطه"لـ 

وهذه إعادة صوغ مشوهة لقطعة ." إن ما فُقد يحتاج إىل شاهد قبر: "قصيرة إىل حد ما

فبشارة يريد . كتبها عزمي بشارة وتبناها بنفنيستي بصورة مغلوط فيها نهايةً لسرده

  .نما بنفنيستي يرغب يف قبر بدالً من العودةقبراً على طريق العودة إىل الوطن، بي

" الحدثاً "بعد قراءة الكتاب، يتولّد لدى املرء انطباع بأن النكبة كانت 

(nonevent) . بنفنيستي ليكون حمقاً لو أن كل ما حدث يف فلسطين كان تدمير وكان

 القرى واملراكز احلضرية املهجورة عقب احلرب كجزء من السياسة املناهضة لعودة

. وكان تأنيب ضميره ليُحترم ودعوته إىل الغفران لتكون معقولة. الالجئين إىل وطنهم

احلقيقي الذي مل يُذكر " التطهير العرقي"لكن تدمير القرى الفلسطينية يتضاءل أمام 

وهذا ما يصفه نور مصاحله يف كتابه الصادر حديثًا . ولو بكلمة واحدة يف الكتاب

(Imperial Israel, 2000) . كان تدمير القرى املهجورة الفصل األخير يف فقد

وقد رمت األيديولوجيا الصهيونية إىل . مؤامرة حيكت يف ثمانينات القرن التاسع عشر

مكنت هذه  ١٩٤٨واألحداث التي طرأت سنة . طرد السكان الفلسطينيين ودعت إىل ذلك

وقد حظي . لييناحلركة من تنفيذ رغبتها القديمة يف تطهير األرض من سكانها األص

مثل هذه األفكار الشنيعة بالشرعية يف عيون األوروبيين الليبراليين، مثل الصهيونيين 
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األوائل، ألن ذلك العصر كان عصر االستعمار، عندما كانت إبادة جنس بأكمله 

والتطهير العرقي جزءاً من الوسائل املشروعة لتوسُّع القوى األوروبية يف آسيا 

صعود جنم اليسار األوروبي يف عشرينات القرن العشرين وسقوط وقد أدى . وإفريقيا

القوى االستعمارية بعد احلرب العاملية األوىل إىل وقف أعمال التفريغ السكاين إىل حد 

لذا تخلّفت الصهيونية عن الركب، إذ كان عليها انتظار توفر القدرة على التنفيذ، . ما

كما أنها مل تكن جتد مهرباً من . ١٩٤٨ومل يكن يف وسعها القيام بذلك قبل سنة 

وهذه اجلمل األخيرة، لو كانت مقبولة كتحليل معقول . الغضب الدويل لوال الهلوكوست

للتطور التاريخي، لكان من شأنها أن تُبعد املؤلف عن اإلجماع الصهيوين الذي اختار 

قة العلمية إنما يُسجَّل يف مصلحته أنه ال يختبئ خلف احلقي. بنفنيستي البقاء ضمنه

فمن الصعب عليه عاطفياً أن يعبر إىل الضفة غير الصهيونية من . ليزعم صحة موقفه

  .النهر

  إيالن بابِه

  أستاذ العلوم السياسية يف جامعة حيفا
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