044

جملة الدراسات الفلسطينية 99

صيف 2014

مقاالت

روز ماري صايغ*
استبعاد النكبة الفلسطينية من
دراسات "نوع الصدمة " **
إن األعمال األدبية املتعددة بشأن الصدمات النفسية واملعاناة االجتماعية والذاكرة
والضياع ،استبعدت النكبة الفلسطينية من سياق البحث ،على الرغم من مكانة هذه النكبة
يف سياسات العامل وتشابهاتها العديدة مع حاالت أ ُخرى من املعاناة االجتماعية ،وعلى
الرغم من خاصيتها االستثنائية من حيث استمرارها وتصاعدها طوال ستين عام ًا من
طرد الفلسطينيين من وطنهم .وهذه املقالة تبحث يف هذا االستثناء من خالل مراجعة علم
األصول والتوجهات النظرية لدراسات "نوع الصدمة " 1،والدعم املؤسساتي لها منذ تبلور
عملية دراستها مع بداية تسعينيات القرن املاضي وصو ًال إىل ما تشهده حالي ًا من توسع
وتطرح فكرة كيفية تسهيل تناقل املعاناة داخل "اجلماعات األخالقية " كمحاولة
وانتشارُ .
لتفسير فشل أبحاث "نوع الصدمة " يف أخذ النكبة باالعتبار.

مقدمة
تق ّدم امرأة فلسطينية نزحت مرتين :األوىل
من فلسطين يف سنة  ،1948والثانية من
سوريا يف سنة  ،2012الشهادة التالية:
ِ
حماضرة يف اجلامعة األميركية يف بيروت
*
ومتخصصة باألنثروبولوجيا والتاريخ احملكي.
** املصدرRose Mary Sayigh, “On the Exclusion :

of the Palestinian Nakba from the 'Trauma Genre'”,
Journal of Palestine Studies, vol. XLIII, no. 1
(Autumn 2013), pp. 51-60.

ترجمة :إيمان شمص.

كان عمري ستة أعوام ونصف عام
كنا يف
عندما غادرنا (فلسطين)ّ .
وادي سالمة قرب بنت جبيل الواقعة
بين جبلين جنلس حتت أشجار
الزيتون .كان الناس يحصدون القمح.
كانت أمي تغطينا بسيقان القمح.
جاءت الطائرات اإلسرائيلية وقصفت
أشجار الزيتون والصبار .قصفوا كل
عمي .أين كان يمكننا أن
شيءُ .قتل ّ
نذهب؟ نمنا على الطريق (قالت وهي
تبكي) ...كنت أبكي وأصرخ" :ماما
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أريد أن أشرب ".كان هناك شرطي
لبناين .كانت بركة املياه باتساع
غرفة اجللوس هذه وكان لها صنبور.
قلت له "يا َعم ،يا َعم! أعطني بعض
املاء ".ما زلت أتذكر .كان عمري
ستة أعوام ونصف عام .قال يل" :ال
يمكنني أن أقدم لك املاء حتى يأتي
الرقيب".
بقيت عائلتي هنا (يف عين
ال من سورية...
احللوة).
تزوجت رج ً
ُ
وانتقلنا إىل اليرموك! اليرموك! كنا
بخير يف اليرموك .لكن أين اليرموك
اآلن؟ اآلن ناسه مشردون .البعض
منهم هنا والبعض اآلخر يف مكان
ومن
آخرَ .من كان معه املال غادرَ ،
كان عنده سيارة غادرّ .أما الفقراء ـ
فإىل أين يمكنهم الذهاب؟
بدأت احلرب ...املشاكل ...وإطالق
الرصاص .مل نخف .هاجموا اخمليم
ليومين أو ثالثة أيام .وقف شباب
احلي عند كل مدخل؛ مل يسمحوا
ّ
لهم بأن يدخلوا إىل البيوت .لعلع
الرصاص قرب بيتنا .مل نخف .أتت
الطائرة وضربت هدفها .مل نخف.
ثم بدأت مدافع الهاون بالقصف
علينا ،من أمامنا ومن ورائنا
تهدمت البيوت .تطايرت
وحولناّ .
األبواب وحتطمت النوافذ .رحلنا حتت
القصف .ذهبنا إىل خان الشيخ ،أنا
وزوجة ابني وأطفالها وأوالدي .مل
يكن هناك وقت ألخذ املالبس ،فقط
األطفال .يف أثناء مغادرتنا سقطت
قذيفة هاون بيننا وبين الصيدلية.
بقينا شهر ًا يف خان الشيخ ثم

جئنا إىل هنا .مل نرد مغادرة سورية
هل هناك أحد يرغب يف ترك موطنه؟
زوجي ما زال هناك .وابنتي هناك.
هي متزوجة ولديها خمسة أطفال.
(تبكي) .وهناك يف دمشق! ابنتي
األ ُخرى .كل واحد يف مكان ما .هنا
ال عمل وال طعام (تبكي) .ابني اآلخر
بقي يف بيته حتت القصف .كان
هناك اشتباك أمس (يف اليرموك).
سأل أحدهم :هل تتوقعين العودة إىل
اليرموك؟ فشرعت املتحدثة تبكي:
ماذا يمكنني أن أخبرك؟ قبل
مغادرتنا أعطاين زوجي املفتاح
وقال" :خذي املفتاح معك ربما لن
جتدوين عند عودتكم".
دعونا على األقل نعود إىل
2
فلسطين!

دراسات نوع الصدمة :نقد
أردت من قصة املس ّنة الفلسطينية أن
ال حلقل من الدراسات ُيدعى
أق ّدم حتلي ً
دراسات "نوع الصدمة" .وهذا النوع الذي
بدأ يف أوائل التسعينيات بدراسات لكل من
كاروث وفيلمن والوب ركّ زت على احملرقة
ال
اليهودية (الهولوكوست) 3،جمع كم ًا هائ ً
من دراسات احلاالت والتجارب والكتابات
عن املعاناة يف خمتلف أرجاء العامل،
األمر الذي أوجد ادعاء ضمني ًا بالعمومية
والشمولية .لكن ال بد للمرء من أن يسأل ما
إذا كانت "دراسات نوع الصدمة" قد وضعت
قر
بذاتها "مرجعية أطر ثقافية" حت ّدد ما ُي ّ
كونت
به كمعاناة .أمل يقم الشهود الذين َ
شهاداتهم دراسات نوع الصدمة ـ علماء
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بحاثة أدب؛ صانعو أفالم ،علماء
نفس؛ ّ
اجتماع ـ بالتركيز بانتقائية على حاالت
حمددة للمعاناة االجتماعية عن طريق إبراز
بعضها واستبعاد ُأخرى؟
تشير املقابلة الواردة أعاله إىل فداحة
النكبة واستمرارها كمصدر مستمر ملعاناة
الشعب الفلسطيني .النكبة هي األوضاع
التاريخية التي أ ّدت إىل تشريد الفلسطينيين،
والتي تستمر اليوم بعزلهم عن وطنهم
وجماعاتهم وتاريخهم .إن غياب االعتراف
بحقوقهم يف االنتماء إىل شعب ودولة ،والذي
جنم عن النكبة ،أدى إىل قابلية استثنائية
لتعرضهم للعنف مثلما ُيظهر وضعهم احلايل
اليائس يف سورية .غير أنه حتى عندما
توسعت دراسات "نوع الصدمة" عبر السنين
ّ
ال عن الذاكرة واحلزن والصدمة
لتشمل أعما ً
ما بعد االستعمار ،فإن النكبة الفلسطينية
ظ ّلت غائبة بشكل صارخ عن هذا احلقل .إن
املعاناة ظاهرة ال يمكن قياسها ،ولذلك فإن
احلديث عنها يصبح مسألة وجهة نظر وحت ّيز
من جانب الباحثين والك ّتاب والناشرين
العاملين ضمن هذا اجملال.
يف هذه املقالة أعرض أصول وتطور
دراسات نوع الصدمة ،وكذلك الطريقة التي
تم بها اإلحاطة بالفلسطينيين يف احلاالت
القليلة التي تناولتهم كموضوع للدراسة.
كما أنني عندما آخذ يف االعتبار سطوة
األطراف الراعية للبحث والنشر يف جمال
تسرب
"نوع الصدمة" ،أطرح أسئلة عن مدى ّ
العنصرية والتعصب العرقي الغربي إىل
توجهات التصنيف.
مع أن دراسات "نوع الصدمة" بدأت
بدراسات عن احملرقة لكل من كاروث
وفيلمن والوب ،إ ّ
ال إن املؤلفات الثالثة التي
نشرها آرثر كالينمان وفيينا داس وآخرون،
وعناوينها" :املعاناة االجتماعية" (Social
 ،)Suffering, 1997و"العنف والذاتية"

)،(Violence and Subjectivity, 2000
و"إعادة صنع العامل" (Remaking a World,
ملعترف بها إجماال كمراجع
 ،(2001هي ا ُ

ويسجل
تأسيسية لدراسات نوع الصدمة.
ّ
ديديه فاسين يف كتابه الشهير عن "احلكم
اإلنساين" ()Humaniterian Governance
"تأثيرها امللحوظ يف هذا اجملال العلمي
ال إىل ص ّناع القرار
وأبعد منه" ،وصو ً
4
والسياسيين واجلمهور العادي ".وهذه
املؤلفات الثالثة التي سأذكرها إيجازاً
باسمي كالينمان وداسُ ،تق ّدم الرؤى جتاه
َ
معاناة العامل ،والتي تبرر استخدام مصطلح
"نوع" على الرغم من التباين يف تأثيرها
املوضوعي .فاملعاناة االجتماعية كما ترد
يف مقدمة الكتاب األول:
 ...حتشد يف جمال واحد جمموعة من
املشاكل اإلنسانية التي جتد منشأها
املدمرة التي
ونتائجها يف األضرار
ِّ
تكبدها
يمكن للقوة االجتماعية أن ّ
لتجربة إنسانية .وتنتج املعاناة
مما تفعله السلطة
االجتماعية ّ
السياسية واالقتصادية واملؤسساتية
بالناس ،وبشكل تباديل أيض ًا من
كيفية تأثير أشكال هذه القوى يف
5
االستجابة للمشاكل االجتماعية.
وعلى املستوى النظري يقترح كاليمان
وداس لغة جديدة ،لغة فيها "ذعر وخيبة أمل
وحرمان وجزع" عوض ًا عن "املصطلحات
املعهودة يف السياسة والبرامج 6".ويبدو يف
هذا السياق أن الهدف هو استثارة حساسية
الرأي العام للتعويض عن فشل الدول يف
تفادي العنف أو احلد منه .ويعرض الباحثون
يف دراسات "نوع الصدمة" أزمات تاريخية
ووجودية كي تصبح عنصراً تعريفي ًا لهذه
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الدراسات ،وكذلك الدور املركزي للشاهد
الذي ُيظهر شهادات الصدمة وينقلها إىل
العامل اخلارجي .ويبقى الشاهد عنصراً
متعدد القوى واألدوار يف دراسات "نوع
الصدمة" ،إذ ُيبرز القرائن ويجعلها نصوص ًا
ويوصلها إىل اجلمهور الذي يجب تعبئته
ليمنع حدوث مثل تلك الكوارث التي فشلت
اآلليات املعتادة ،كاحلكومات والقانون
الدويل ،يف منعها ،والتي من األرجح أن
ال.
تفشل يف منعها مستقب ً
يبحث الكتاب األول من مؤلفات
كاليمان وداس الثالثة ،وهو كتاب "املعاناة
االجتماعية" ،يف "منابع احملنة االجتماعية
وأشكالها األساسية مع التركيز على العنف
7
أما الكتاب الثاين" ،العنف
السياسيّ ".
والذاتية" ،فيدرس "السبل التي يجري من
خاللها حتقيق العنف 8".وينظر الكتاب
الثالث" ،إعادة صنع العامل" ،إىل كيفية
وحتملها لعنف الصدمة
" 'تعامل' اجملتمعات
ّ
وتأثيره وكيفية قراءته والعمل من خالله
وجتاوزه هو وغيره من األشكال الفظيعة
اإلضافية للمعاناة االجتماعية 9".وتبقى
احملرقة مرجع ًا أساسي ًا لعنف استثنائي
يف سلسلة كاليمن وداس .ويف حين اقتصر
اهتمام فيلمن والوب وكاروث على تاريخ
أوروبا وأدبها فقط ،تنتقل سلسلة كاليمان
وداس إىل العامل "غير الغربي" متبنية
اإلثنوغرافيا (علم األعراق والثقافات)
مفضل لدراسة املعاناة عاملي ًا .تلك
كمنظار
ّ
هي حتديداً اخلطوة التي جرى اتخاذها من
دون أي صوغ نظري للعالقة بين العاملين
الغربي وغير الغربي ،أو لكيفية استعمال
اإلثنوغرافيا إليجاد هذا االنشطار واستدامته
أيديولوجي ًا وسياسي ًا ،األمر الذي ي ّعرض
دراسات "نوع الصدمة" لتهمة االفتقار إىل
التأمل الذاتي النقدي.
وتتبنى األمثلة األخيرة لـ "دراسات
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الصدمة" نماذج إثنوغرافية وأدبية يف آن،
وتركز أحيان ًا على تعابير جمالية للصدمة،
بينما جتنح يف ُأخرى نحو دراسات
إثنوغرافية للمعاناة يف العاملين الغربي
وغير الغربي 11.لكن حتى يف تلك التوسعات،
فإن الباحثين يف نوع الصدمة ال يق ّدمون
إطالق ًا أي تفسير نظري لهذا اجملال فيما
يتعلق بتباين القوى العاملية ،أو األصول
اإلثنوغرافية كأسلوب غربي لدراسة العامل
غير الغربي .وكذلك ال يوضح كاليمان وداس
كيف يمكن للمعاناة يف العامل غير الغربي أن
تختلف عن النماذج األوروبية يف مسبباتها
واإلدراك احمللي لها وأشكال التعبير عنها
وتقنيات معاجلتها ،بل إنهما ينطلقان من
مفهوم للعاملية عام وفطري ،جمرد من
املسارات التاريخية التي أنتجت وتستمر يف
إنتاج التفاوت العاملي.
إن إدراج كاليمان وداس لدراسات
متعددة عن احملرقة ،إىل جانب العديد من
حاالت النزاعات األهلية ،يوحي بأن الصدمة
الناجتة من احلرب هي هاجس أساسي.
لكن أي حروب؟ وهنا جند اقتضاب ًا ملنظور
تاريخي يستثني حتديداً "ذاكرات تاريخية
للمعاناة ـ مثل العبودية ،وتدمير جمتمعات
السكان األصليين ،واحلروب ،واإلبادات
اجلماعية ،واالضطهاد اإلمبريايل وما بعد
اإلمبريايل 12".ويف الواقع ،يرى كاليمان
وداس يف مثل تلك الذاكرات أسباب ًا حمتملة
للعنف ،ويشيران إىل أن "لها استخدامات
راهنة ...من أجل إجازة احلالة القومية أو
13
املقاومة الطبقية أو العرقية".
قد يتساءل القارئ ملاذا يجب تقديم
الصراعات العنصرية أو اإلقليمية أو القومية
أو الطبقية أو العرقية من أجل العدالة ،على
أنها أسباب للعنف وليست نتاج ًا له؟ فعلى
الرغم من اهتمام كاليمان وداس بـ "أعمال
السلطة وتأثيراتها يف احلياة االجتماعية"،
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فإن عملهما ال يهتم إ ّ
ال باالستعمار
ال قلي ً
كسبب للمعاناة العاملية.
وليس مفاجئ ًا ،يف ضوء ذلك املنظور
التاريخي ،أن يكون طالل أسد هو املساهم
الوحيد يف جملد "املعاناة االجتماعية"،
القراء باالستعمار ،فهو ُيبرز
الذي ُيذكّ ر ّ
كيف أن النقاش بشأن التعذيب وحقوق
اإلنسان يشتت االنتباه عن مسببات املعاناة
كاحلروب التي تؤدي إىل أعباء هائلة من
األمل واملعاناة على سكان بمجملهم .وهذا
االنتقاد ينطبق على كاليمان وداس اللذين
أعادا تشكيل حدود جيو ـ سياسية موقتة
تو ّلد فيها العنف تاريخي ًا عن
بين مناطق َ
طريق شبه احتكار لوسائل القوة ،ومناطق
ينشأ فيها العنف ويتطور من خالل صراع
على موارد شحيحة أو أحقاد أججتها
السيطرة االستعمارية .و ُتبرز سلسلة كاليمان
وداس هذه النقطة بشدة من خالل جتاهلها
لالستعمار كسبب للمعاناة يف الوقت
الراهن .ويؤدي النموذج اإلثنوغرايف دوراً
يف تقليص وجهة النظر التاريخية هذه ،من
14
خالل صفته املرحلية وتركيزه احمللي.
ويكتب كاليمان وداس يف مقدمة الكتاب
الثاين "العنف والذاتية":
لقد نشأت جغرافيا سياسية جديدة
للعامل يف ّإبان العقدين األخيرين،
وسمت مناطق بأكملها بأنها
ْ
"مناطق ميالة إىل العنف"،
األمر الذي يوحي بأن التقسيمات
املكانية األكثر تقليدية ،واملتضمنة
املراكز الضخمة واملستعمرات
امللحقة والقوى العظمى والدول
التي تدور يف فلكها ،قد أضحت اآلن
15
بائدة لغوي ًا.

إن وسم بعض املناطق بأنها "ميالة إىل
العنف" يعزل العنف فيها عن املراكز
التاريخية للسلطة العسكرية والسياسية
واالقتصادية العاملية .وإن تركيز دراسات
"نوع الصدمة" على النزاعات األهلية يف
دول ما بعد االستعمار كالهند وأيرلندا
وسريلنكا وغواتيماال وجنوب إفريقيا ،يغفل
املسارات االستعمارية التي كانت ،وال تزال
يف أغلب األحيان ،املساهم األساسي يف مثل
هذه النزاعات .وال بد هنا من التمييز بين
استخدامين ملصطلح "ما بعد االستعمار":
األول يهدف إىل اإليحاء بأن االستعمار
انتهى ،والثاين يرى أن االستعمار يكشف عن
نفسه اليوم بطرق خمتلفة عن املاضي من
ال من
خالل أشكال غير مباشرة للهيمنة بد ً
األشكال املباشرة 16.إن جتاهل االستعمار
املغلف بعبارة "مناطق ميالة إىل العنف"
لكاليمان وداس ،يتوالد من خالل "نوع
الصدمة" على شكل دراسات ضيقة النطاق
وغير تاريخية إىل حد كبير.
انتشرت دراسات "نوع الصدمة" بسرعة
منذ كاليمان وداس ،وتشعبت إىل دراسات
عن الذاكرة واألسى والكآبة وسياسة
الشهود واالستغالل اجلنسي والعنصرية
ورهاب املثلية وحالة ما بعد االستعمار.
وهذا التوسع سلط الضوء على عدد أكبر من
دراسات احلالة التي جند بينها حتى اآلن
إىل جانب احملرقة :تقسيم الهند؛ هيروشيما؛
جمازر األرمن؛ التمييز العنصري يف جنوب
إفريقيا (األبارتهايد)؛ احلروب األهلية
يف البلقان وأيرلندا وسريلنكا وغواتيماال
ونيجيريا؛ اإلعدام خارج نطاق القانون يف
جنوب الواليات املتحدة؛ الوفيات الناجتة
من اإليدز؛ االستغالل اجلنسي لألطفال .ومع
ذلك ،فإننا ال نزال نبحث يف غمار هذا النتاج
األدبي الواسع عن النكبة الفلسطينية ،لكن
من دون جدوى.

استبعاد النكبة الفلسطينية من دراسات "نوع الصدمة "

استئصال لتاريخ
مل تقطع نكبة  1948صلة الفلسطينيين
بأرض ُتدعى فلسطين فحسب ،بل بتاريخهم
وبهويتهم أيض ًا ،فبين ليلة وضحاها تقريب ًا
صاروا ُيعرفون دولي ًا بـ "الالجئين العرب"
أو "األقلية العربية يف إسرائيل" 17.ومل يكن
هذا الفصل للفلسطينيين عن ماضيهم
وعن أرضهم نتيجة حرب ،وإنما كان نتاج
استثمار سياسي ودبلوماسي من قبل
الواليات املتحدة وبريطانيا كمهندسين
رئيسيين لترتيبات ما بعد النكبة 18.ويمكن
العثور على دالئل على ذلك القطع ليس يف
استبعاد دراسات "نوع الصدمة" للنكبة
فحسب ،بل أيض ًا يف جتريد الفلسطينيين
من تاريخهم يف الدراسات القليلة لـ"نوع
الصدمة" التي تأتي على ذكرهم .ففي
مقالة "األشجار والغابات وتكوين الذاكرة
اجلمعية الفلسطينية واإلسرائيلية" لكارول
ال،
باردينشتاين يف سنة  ،1999تتم مث ً
املقارنة بين الترميز الفلسطيني والترميز
اإلسرائيلي لألشجار والغابات .وتقترب
باردينشتاين من اإلقرار باملعاناة
الفلسطينية بذكر الشعر الذي يع ّبر عن
الفاجعة ،لكنها ال حتدد إطالقا النكبة كمنبع
للشعر الفلسطيني عن الضياع .وعلى الرغم
من أنها تشير إىل عالقات "الشعب ـ األرض"،
فإنها تق ّدمها كعالقة تنطبق بالتساوي
على اإلسرائيليين كما على الفلسطينيين،
لتمحو بذلك الطبيعة االستعمارية لدولة
إسرائيل ،حتى إنها تعرض صورة من
أرشيف الصندوق القومي اليهودي مع
التعليق األصلي عليها" :استصالح األرض
اجلرداء" 19.وللوهلة األوىل تبدو الهضاب
تفحص الصورة
املتموجة "جرداء" فع ً
ال ،لكن ُّ
عن كثب يظهرها مغطاة حتى األفق البعيد
بشبكة كثيفة من املدرجات التي هي نتاج
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عمل فلسطيني غير معترف به .إن نشر
باردينشتاين للصورة كما هي إلظهار غياب
الزراعة يف فلسطين ما قبل الصهيونية،
يبرر بحذق املصادرة الصهيونية لألراضي،
ويحجب أسى الفاجعة يف الشعر الفلسطيني
أوردت ذكره.
الذي
ْ
وإىل جانب تركيزه على األطفال
والعنف ،يتضمن كتاب "ثقافات حتت
احلصار" ( )Cultures Under Siegeلروبين
وسوارز ـ أوروزكو تقريراً لروبيرتا أبفيل
ُ
وبينيت سايمون عن اختبارات نفسية
ملواقف أطفال إسرائيليين وفلسطينيين
جتاه احلرب والعنف 20.فهذا التقرير ال يضع
حياة األطفال اإلسرائيليين والفلسطينيين
يف سياق إطار احتالل  /حمتل ،وال ترد
فيه أي مقدمة تاريخية تشرح كيف هي
مشاركة هاتين اجملموعتين اخملتلفتين
ملساحة جيوسياسية ،كما أن توقيت إجراء
املقابالت يف أثناء غزو العراق للكويت يف
سنة  1991يضع األطفال اإلسرائيليين
والفلسطينيين على حد سواء حتت تهديد
يصرح
صواريخ سكود العراقية .وبينما
ّ
املؤلفان باالهتمام بـ "تناقل الصدمة بين
األجيال" ،فإن املقابالت كما ُأجريت ال
عالقة لها باملوضوع .إن غياب استبيانهما
يف التقرير يؤكد عدم تماسك الدراسة ،وهي
صفة تظهر بشكل بارز بإدخال قسم ال صلة
له ببحث املؤل َفين ،ذلك بأنهما يستشهدان
بدراسة غير منشورة أجراها بحاثة آخرون
يف غ ّزة ليوحوا بأن األطفال الفلسطينيين
21
كمفجرين انتحاريين.
يخضعون للتربية
ّ
ويبدو أن املغزى من إغفال أي ذكر للنكبة
هنا هو السعي إلظهار الفلسطينيين ـ وربما
حتى غيرهم من العرب ـ كأشخاص عنيفين
بالفطرة.
ُيظهر بحث ملايكل فيشر بعنوان" :العيش
يف وضع قد ال ُيحتمل يف حالة ُأخرى:
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عالقون يف مناطق ما بين حدود فلسطين/
إسرائيل" (Living with What Would

Otherwise be Unendurable, II: Caught
،)in the Borderlands of Palestine / Israel

يف كتاب "اضطرابات ما بعد االستعمار"
) ،(Postcolonial Disordersمستوى أكثر
حنكة يف استثناء النكبة 22.ففيشر يتناول
نصين ،أحدهما
الفلسطينيين من خالل ّ
مقتطع من حديث لطبيب نفسي فلسطيني
يف جامعة تل أبيب يف سنة  2003واآلخر
من بحث لطالب فلسطيني عن الدوريات
اإلسرائيلية ـ الفلسطينية املشتركة يف
التسعينيات ،وهنا جمدداً ،يغيب السياق
والبعد التاريخيان ملا يشكل بوضوح
حالة احتالل عسكري .ويبدو اختيار
فيشر للنصوص السيكولوجية مستنداً إىل
معارضة "إفادات الشاهد األول املباشر"،
وهذا احلذف ،ملا ُيحتمل أن يكون قصص ًا
عن الصدمة الفلسطينية ،يبرر بادعاء
أن "الذاتية ...ليست مرتبطة بالضرورة
يف الوظيفة اللفظية ،وخصوص ًا عندما
يستطيع ضحايا الصدمة التعبير أساس ًا
حتسرهم 23".ويبدو أيضا أن العنوان
عن
ّ
املقتبس من دولوز ،يشير إىل اختبارات
علماء االجتماع خالل العمل وسط النزاعات
احلادة يف الشرق األوسط ،عوض ًا عن
اإلشارة إىل شعب يرزح حتت احتالل
عسكري ال نهاية له
وتبين األبحاث الثالثة كلها القيود
َ
التي توضع على الكيفية التي ُيذكر فيها
الفلسطينيين يف الكتب التي تنشرها نخبة
قرن الفلسطينيون
اجلامعات الغربية :أو ً
الُ ،ي َ
دائم ًا باإلسرائيليين وال يتم تقديمهم بشكل
مستقل مرتبط بفلسطين؛ ثاني ًا ،ما من
إشارة إىل اختالل ميزان القوى واالحتالل
العسكري اإلسرائيلي؛ ثالث ًا واألكثر أهمية،
ال من قبل الباحثين
أن هناك استئصا ً

للتاريخ عامة ،وللنكبة خاصة .وهذا األمر
عما إذا كانت هذه "القواعد" قد
يطرح سؤا َ
ال ّ
جرت مناقشتها بين ناشري كتب ودراسات
الصدمة واملساهمين فيها ،أم إنها نتيجة
رقابة ذاتية ضمنية.

النكبة املستمرة
غالب ًا ما كان ُيجزم بأنه ال يمكن
مقارنة النكبة بغيرها من الويالت
والكوارث العاملية سواء أكانت حصيلة
الضحايا الفلسطينيين يف سنة 1948
ذات شأن أو مل تكن .24فجيلبير أشقر،
ال ،يقارن اخلسائر الفلسطينية بخسائر
مث ً
اجلزائريين يف أثناء حربهم يف سبيل
االستقالل التي كانت أكثر فداحة ،ويقول:
"ال يستطيع الفلسطينيون ...عمداً وبشكل
شرعي تطبيق صيغ املبالغة التي تناسب
25
احملرقة اليهودية على حالتهم".
لكن وضع املقارنة بين الكوارث ضمن
ال
إطار عدد الضحايا يقدم منظوراً مضل ً
ألنه من غير املمكن اختصار املعاناة
كمية ،ال بل يجب إدراك املعاناة
بمقاييس ّ
الناجمة عن النكبة من حيث استمرار حالة
احلرمان من احلقوق ،إىل جانب خمتلف
ألوان اإلساءة والعنف التي يتعرض لها
معدومو احلقوق.
وعلى خالف معظم الفواجع التي
تعاملت معها دراسات "نوع الصدمة"
فإن النكبة مستمرة دائم ًا ،بل إنها تتجدد.
فالنكبة ليست جمرد ذاكرة صدمة ،بل
إنها تو ّلد باستمرار كوارث جديدة جمرد ًة
احلاضر من أي شعور باألمان ،وجاعلة
املستقبل بأسره قاتم ًا .والتعبير الفلسطيني
املبتكر" :النكبة املستمرة" ،يفصح عن هذه
اخلاصية املرحلية املميزة ،وقد استوعب
جو ساكو ذلك جيداً يف مقدمة حتقيقه عن

استبعاد النكبة الفلسطينية من دراسات "نوع الصدمة "

جمزرة منسية يف خان يونس ورفح يف
إ ّبان غزو إسرائيل لغزة بين سن َتي 1956
26
و:1957
ال يتاح للفلسطينيين ترف استيعاب
مأساة قبل أن تلحق بهم أ ُخرى.
عندما كنت يف غزة ،فإن الشبان
عبروا عن ذهولهم جتاه
غالب ًا ما ّ
البحث الذي أجريه بشأن أحداث
تعود إىل سنة  27.1956ماذا يمكن
أن تفيدهم العودة إىل التاريخ وهم
وتهدم بيوتهم؟
اآلن عرضة للهجومُ ،
لكن ال يمكن الفصل بين املاضي
واحلاضر بهذه السهولة؛ إنهما جزء
من سلسلة متصلة ال تعرف الرحمة،
28
إنهما وصمة تاريخية.
و َتظهر "السلسلة املتصلة التي ال تعرف
الرحمة" ،والتي يتحدث عنها ساكو ،يف
االستماع إىل شهادات الفلسطينيين املسجلة
يف أي مكان من أمكنة شتاتهم ،سواء يف
تلك األجزاء من فلسطين اخلاضعة للهيمنة
اإلسرائيلية ،أو يف البالد العربية املضيفة،
أو كما ورد أعاله بين الالجئين يف سورية
ومنها .إن ال مباالة "اجملتمع الدويل"
بمعاناتهم يجب أن تكون ضمن أي جمهود
ُيبذل لفهمها ،وكما تقول ليلى أبو لغد وأحمد
سعدي فإن "العامل الذي يوهن قدرتهم على
سرد قصصهم وتعميم ذكرياتهم ونشرها
29
علن ًا هو أن الدول القوية ال تريد أن تسمع".

جمتمعات أخالقية

كيف حدث أن استبعد الباحثون يف
دراسات "نوع الصدمة" االهتمام بالنكبة،
ومل يع ّدوها صدمة؟ يقترح الباحث األدبي
ديفيد موريس إطار عمل نظري يمكن من
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خالله تفسير االهتمام ببعض أشكال
املعاناة وإهمال غيرها 30،فيشير إىل أن
التقاليد الثقافية تشكّل تصنيفات يتم من
خاللها االعتراف باملعاناة" :إن األمر الذي
يتوجب على األدبيات أن تخبرنا إياه عن
املعاناة ...يعتمد على قرارات أساسية حتدد
ومن يمكن اعتبار
ما يمكن اعتباره أدبياتَ ،
31
"من
معاناته ذات أهمية" .ويضيف أن َ
نتغاضى عن معاناتهم هم أولئك الذين ليسوا
جزءاً من 'جمتمعنا األخالقي' 32".والسؤال
احلرجَ :من يمكن اعتبار معاناته ذات
أهمية؟ يربطنا بمفهوم موريس التفسيري
الرئيسي لـ "اجملتمع األخالقي" .وبما أن
الك ّتاب يعملون "ضمن حميط اجتماعي
حمدد" ،فإن التاريخ والثقافة يصبحان
بمثابة حدود ،فال تعبر قصص املعاناة
بسهولة عبر احلواجز الثقافية؛ كما أن
املعاناة ليست "جمموعة معطيات  /بيانات
أولية ...يمكننا حتديدها أو قياسها ،وإنما
ّ
هي حالة اجتماعية نعززها أو نكتمها...
نحن ال نعتبر أن البطش بالكائنات األُخرى
خارج جمتمعنا األخالقي هو معاناة" ،فمقتل
سائق شاحنة عراقي يف غارة لسالح اجلو
عرض على شاشات التلفاز
االميركي ُ
"سي َ
األميركي كبرهان على تفوق التكنولوجيا
يف الواليات املتحدة" 33،كما أن الغارات
الراهنة للطائرات األميركية من دون طيار
تثير ،على األرجح ،ردة الفعل نفسها لدى
معظم األميركيين .وتضع جوديت بتلر،
بطريقة الذعة ،قصر النظر هذا يف إطار من
العنصرية وتقول" :إن أشكال العنصرية
املؤسسة والناشطة على مستوى اإلدراك
تعرضوا
تميل إىل إنتاج صيغ أيقونية لسكان ّ
للظلم وأصبحت مأساتهم ذات تأثير بشكل
كبير ،وآلخرين ال تشكل خسارتهم أي خسارة
34
فتبقى مأساتهم من دون أي تأثير".
تقدم نظريتا كل من موريس عن

052

جملة الدراسات الفلسطينية 99

صيف 2014

اجملتمعات االخالقية ،وبتلر عن َمن الذي
ومن مل يتعرض له ،أداة يمكننا
ّ
تعرض للظلم َ
بواسطتها استكشاف حدود انتقال املعاناة
وتواصلها بين شعوب ذات أغلبية مسلمة،
و ُأخرى ذات أغلبية مسيحية .ويعزو الباحث
نورمان دانييلز بداية العداء األوروبي
لإلسالم إىل النصوص املسيحية األوىل
بعد والدة املسيحية ،مستشهداً بالشاعر
دانتي الذي وضع النبي حممد يف الدائرة
35
الثامنة من جهنم مع الغاوين واملنشقين.
وهذا العداء األوروبي لإلسالم عزز احلمالت
الصليبية والعمل التبشيري والتغلغل
االستعماري .وإذا كان توسع دراسات نوع
ال
الصدمة" نحو العامل غير الغربي ُيظهر قلي ً
من امليل إىل شمول النكبة ،فيمكننا نسبة
ذلك جزئي ًا إىل تخطيط أيديولوجي يماثل
االستشراق .لقد أتاحت القوة األيديولوجية
املنوطة بمؤسسات البحث والنشر الغربية
تصنيف الفلسطينيين كالنموذج األمثل
لـ"اإلرهابيين" ،وكـعائق دون اندماج إسرائيل
يف الشرق األوسط الذي ترتبط به احلكومات
الغربية بقوة ألسباب مادية ،وكذلك لتبرئة
نفسها من ذنب العداء التاريخي للسامية.
وبينما تتبجح املؤسسات األكاديمية
حمصنة يف
باستقاللها ،فإنها ليست
ّ
وجه تأثيرات السياسة الرسمية ،كما أن
العداء للفلسطينيين يف العديد من األوساط
األكاديمية الغربية اليوم هو شكل مباح من
العنصرية ،األمر الذي يؤكد استمرار سياسات
اإلقصاء.

خالصة
هل تستطيع أي نظرية من نظريات
الصدمة عدم اإلقرار بكون الشهادة التي
بدأت بها مقالتي هذه تعبيراً عن املعاناة،
وهي شهادة ال تقل أهمية عن غيرها من

شهادات دراسات "نوع الصدمة"؟ هل من
عاقل يمكن أن يشكك يف أن السبب الرئيسي
ملعاناة الالجئين الفلسطينيين يف سورية
وجراء األزمة فيها اليوم ،هو حالة انعدام
ّ
الدولة الذي أوجدته النكبة؟ وعندما ُتعرض
املعاناة بتلك التعابير أو ما يشبهها فأي
حجج سيخرج بها مؤلفو الكتب أو منظمو
املؤتمرات عن الصدمة الستثنائها؟ يف
يتم
الواقع ،ال حجج هناك ألن االستبعاد ّ
خارج جمال النقاش العقالين ،ويف نطاق
يستفحل فيه التحامل الثقايف واخلوف
من وصمة العداء للسامية .وليست خسارة
نورمان فينكلشتاين لوظيفته يف كلية
هانتر وحرمانه املنصب يف جامعة ديبول،
إ ّ
ال احلالة األكثر شهرة من عدد ال ُيحصى
من حاالت الفصل والتعليق وتأخير تعيين
الكفاءات الشابة التي خاطرت بدخول حقل
الدراسات الفلسطينية احملظور.
إن دراسات "نوع الصدمة" ليست سوى
صورة عن ضعف نظر ثقايف وسياسي أوسع
فيما يتعلق بفلسطين وبالفلسطينيين ،لكنها
ذات أهمية خاصة ألن تركيزها على املعاناة
كان يجب أن يضع النكبة حتت الضوء إىل
جانب الفواجع التاريخية األُخرى .وأي تبرير
بأن النكبة كانت ثانوية ألنها مل تتسبب
حينها بعدد كبير من الضحايا كهيروشيما
والهولوكوست وجمزرة األرمن ،هو تبرير
ال لتزايد معاناة الفلسطينيين منذ
باطل :أو ً
سنة  ،1948وثاني ًا لغياب أي أمل منطقي
بأن معاناتهم ستنتهي بحل عادل.
إن تغييب النكبة من دراسات "نوع
الصدمة" يعكس ويعزز ،يف آن ،تهميش
مطالب الفلسطينيين بالعدالة وباإلقرار
بالنكبة يف السياسات العاملية ،األمر الذي
يساهم يف استمرار الفشل يف التوصل إىل
حل منصف .هل يمكن أن نشكّ يف وجود
عالقة بين الدراسات األكاديمية والسياسات
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العاملية الفعلية ،وخصوص ًا عندما تصدر
الدراسات التي تعاملنا معها يف هذا البحث
عن مراكز السلطة األيديولوجية؟ لقد أتت
رعاية دراسات "نوع الصدمة" من اجملالس
البحثية العلمية االجتماعية يف الواليات
املتحدة واململكة املتحدة ،ومن جامعات
رائدة مثل هارفرد ويال وجونز هوبكينز
وجامعة كاليفورنيا يف بيركلي وكمبردج
وأكسفورد .فهل يمكننا أن نتساءل ملاذا
مل تدعم تلك اجلامعات أبحاث ًا عن معاناة
الجئي احلرب يف أفغانستنان والعراق الذين
ورفضوا؟ أو
طلبوا اللجوء إىل بريطانيا ُ
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معاناة الشيغوس الذين طردهم البريطانيون
من جزيرة سان دييغو من أجل تأجير
اجلزيرة كقاعدة أميركية؟ أو معاناة أمهات
أطفال العراق وغزة الذين ولدوا بتشوهات
املنضب؟ أو معاناة
جراء اليورانيوم
ّ
خلقية ّ
السكان األصليين من هنود أميركا الذين هم
عرضة جلرائم الكراهية؟ مثل هذه األسئلة
مشروع بفعل توسع دراسات "نوع الصدمة"
عبر الزمن والفضاء العاملي ،وارتقائها
باملعاناة االجتماعية إىل تقليد أدبي ي ّدعي،
حتى يف بعض حاالت التخلي ،أن يف
إمكانه تقديم حلول.
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