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ي�شعر

�إيالن بابه� ،أحد �أبرز
الم�ؤرخين الإ�سرائيليين
الجدد ،بالحرج من تقديم �سيرة
ذاتية عن الحريات الأكاديمية في
كتابه الجديد هذا ،لكنه يتجاوز هذا
ال�شعور لأن ال�سيرة تعك�س ''ق�صة
رحلة فيها �أكثر من محطة ،ت�ساهم
كل منها في تحويل وجهة النظر
ال�صهيونية والتحرر منها''
(المقدمة) .وتتميز هذه ال�سيرة ،يكتب
بابه ،ب�أنها ال تبد�أ من مكان معادٍ
لل�صهيونية �أ�صالً ،و�إنما بالخروج
منه بالتدريج.
والكتاب في �أحد وجوهه ق�صة
�شخ�صية حزينة� :إن�سان ولد في
حيفا في بداية الخم�سينيات،
لوالدين �ألمانيين �صهيونيين
مهاجرين قُتل �أهلهما في المحرقة
النازية ،وبحثا في مخيلتهما عن
ريف �ألماني في فل�سطين العربية
المتو�سطية .ن�ش�أ بابه �صهيونياً،
لكنه كلما ارتحل في �أر�ض فل�سطين
و�إلى ذاكرتها ،كم�ؤرخ و�إن�سان ،ابتعد
عن متخيل �أهله ومجتمعه
ال�صهيوني �أوروبي الأ�صل ،واقترب
من فل�سطين الفعلية� .إ ّال �إنه عندما

التقى فل�سطين ،فر�ض عليه تهديد
العنف الإ�سرائيلي الرحيل.
في اللحظات ال�شخ�صية التي
يتناولها بابه� ،أو �أمام العديد من
الق�ضايا التي يطرحها ،يبرز ال�س�ؤال:
هل يمكن لإ�سرائيلي �صادق في
�سعيه لل�سالم �أن ي�صبح جزءاً من
فل�سطين من دون �أن يتماهى
بالحكاية الفل�سطينية� ،أو �أن يتبنى
الذاكرة الفل�سطينية؟
يروي الكتاب رحلة بابه نحو
ا�ستعادة ذاكرة �سنة  1948كم�ؤرخ
�إ�سرائيلي حاول �أن يكون مو�ضوعياً،
هذه الرحلة التي قام بها في
بريطانيا بعيداً عن �إ�سرائيل ،حيث
در�س الدكتوراه ،وتتلمذ على الم�ؤرخ
�ألبرت حوراني ،فبد�أ يكت�شف
الحقائق ويفكك الأ�ساطير
ال�صهيونية .ومع دخوله المتدرج في
الحياة الثقافية الفل�سطينية ،ت�صاعد
العنف الأكاديمي والمجتمعي
الإ�سرائيلي �ضده.
دعي �إلى مقر منظمة التحرير
الفل�سطينية في تون�س في �سنة
 ،1993وكان ال�سفر من القاهرة �إلى
تون�س بالن�سبة �إليه خروج ًا من

''الغيتو الإ�سرائيلي :كانت رحلة
�سيكولوجية تحررية من المفاهيم
والعقائد ال�سابقة'' (�ص  .)25كانت
بدايات الطريق �إلى �أفق عربي في
تون�س حيث وقف �أمام ن�صب ابن
حي الق�صبة ،وذلك في
خلدون ،وزار ّ
وقت كان يتحدث العربية بلكنة
�إ�سرائيلية ،وهو ربما من �أغرب ما
واجهه التون�سي الذي تحدث �إليه
بابه حينها.
لكن مع �إ�شارات هنا وهناك في
الكتاب �إلى �أهمية البعد العربي
�سيا�سي ًا وفل�سطيني ًا في الت�أثير في
التحرر الفل�سطيني من الكولونيالية
ال�صهيونية ،ف�إن هذا الكتاب ال�صادر
مبا�شرة قبيل الثورات العربية بدءاً
من تون�س وم�صر وما تفتحه من
احتماالت عربية جديدة للق�ضية
الفل�سطينيةُ ،يظهر اهتمام ًا قلي ًال
بمدى ت�أثير العمق العربي معرفي ًا
و�سيا�سي ًا في الق�ضية الفل�سطينية.
فالكتاب يبدو موجه ًا ب�شكل �أ�سا�سي،
عدا طرفَي ال�صراع المبا�شرين� ،إلى
جمهور غربي.
لم يكن الم�سار الذي قاد بابه
�إلى نقد ال�صهيونية ثم االنقالب
عليها �أكاديمي ًا فح�سب ،بل �إنه حمل
مالمح فل�سطينية وا�ضحة هي جزء
من تكوينه المعرفي وال�شخ�صي
�أي�ضاً .وربما بد�أ ذلك من و�شو�شة
زميلين فل�سطينيين له في المدر�سة
عن النكبة التي لم يفهم معانيها
مر بابه بمحطات
بو�ضوح �آنذاك .لقد ّ
فل�سطينية متعددة يحر�ص الكتاب
تعرفه �إلى �إدوارد
على �إظهارهاّ :
�سعيد ون�شاطه مع م�ؤرخين

قراءات

فل�سطينيين ،و�صو ًال �إلى ت�سلّمه
رئا�سة معهد �إميل حبيبي قبل
مغادرته �إ�سرائيل .والأهم من ذلك
هو �إ�صراره على ذاكرة النكبة
الفل�سطينية .لكن الكتاب ،على الرغم
من �إ�صراره على الجدل �ضد �إ�سرائيل
من داخل الرواية الفل�سطينية �أي�ضاً،
يظل حذراً من ناحية محاورة
ال�سيا�سات الفل�سطينية والعربية في
بع�ض المحطات القليلة التي
يناق�شها.
وما ي�ضفي راهنية كبيرة على
كتاب بابه الجديد هو �صدوره في
وقت ن�شهد جد ًال دولي ًا حاداً ب�ش�أن
م�س�ألة المقاطعة الثقافية
والأكاديمية .فالبع�ض ،مثل نعوم
ت�شوم�سكي ،ال يرى جدوى �أو عم ًال
ي�صر
�أخالقي ًا في فعل ذلك ،بينما ّ
�آخرون على �أن البعد الثقافي والفني
أهم الأبعاد
في المقاطعة هو من � ّ
و�أعمقها ،وهو الذي �ساهم بفاعلية
في التوا�صل مع ر�أي عام �أو�سع كما
كانت الحال في زمن نظام الف�صل
العن�صري في جنوب �إفريقيا .فهناك
مثالً ،معركة في نقابات الأ�ساتذة
البريطانيين ،ب�ش�أن مقاطعة �إ�سرائيل
ثقافي ًا و�أكاديمياً ،وهي التي اتخذت
قرارات متعاقبة في هذا المو�ضوع،
ف�ض ًال عن �أن ثمة عدداً متزايداً من
الك ّتاب والفنانين العالميين
يقاطعون �إ�سرائيل ثقافي ًا وفني ًا منذ
�إعالن المقاطعة الفل�سطينية في �سنة
.2005
لماذا و�صل بابه في كتابه ،كما
في مواقفه العامة� ،إلى ر�أي ب�ضرورة
مقاطعة �إ�سرائيل �أكاديمياً؟ ُيظهر

الكتاب �أن بابه عاي�ش ظهوراً
متزايداً لكتابات �أكاديمية وثقافية
تنقد الرواية الإ�سرائيلية ،وذلك بدءاً
من ثمانينيات القرن الما�ضي ،وقد
تكثفت في ت�سعينياته ،وتحديداً بعد
اتفاق �أو�سلو .فقد تمكن تيار
''الم�ؤرخين الجدد'' الإ�سرائيليين من
فتح نقا�ش �أكاديمي وعام عن
الرواية التاريخية ال�صهيونية،
واع ُتبر بابه �آنذاك ،هو وبِني موري�س
و�آفي �شاليم ،من �أعمدة هذا التيار.
وك�شف الم�ؤرخون الجدد النقاب عن
مجازر �سنة  ،1948وتدمير مئات
القرى والبلدات الفل�سطينية بهدف
منع �أي محاولة عملية لعودة
الالجئين (كما ك�شف بِني موري�س
مع تبريره ذلك) .وخرجت كتابات
�أكاديمية �إ�سرائيلية ''ما بعد
�صهيونية'' فككت كثيراً من �أ�ساطير
ال�صهيونية.
لكن الكتاب يك�شف عدم القدرة
على االنت�صار في معركة الن�ضال
من �أجل الحرية الأكاديمية في
�إ�سرائيل منذ �سنة � 2000إ ّال من
''خارج الإطار'' ،كما هو عنوان هذا
الكتاب ،ويكون ذلك ،في ر�أي بابه،
بالمقاطعة الدولية لإ�سرائيل .ويقدم
الكتاب �إجابات بليغة عن الأ�سئلة
المتعلقة بقمع الأكاديميا
الإ�سرائيلية في الألفية الجديدة،
وب�ضرورة مقاطعة �إ�سرائيل
�أكاديمياً ،وهي �أجوبة يجدها
القارئ على امتداد رحلة بابه التي
تجمع ،بح�سب كل ف�صل ،ال�شخ�صي
ال�سردي مع التحليل الأكاديمي.
فبع�ض عناوين الف�صول الت�سعة
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يقترح �إجابات عري�ضة مثل عناوين
الف�صول�'' :أرواح حرا�سة النكبة''؛
''ع�سكرة العقل ال�صهيوني''؛ ''م�س�ألة
كاتز'' (الطالب الذي �أع ّد بحث ًا عن
مجازر الطنطورة ف�سحبت الجامعة
وتعر�ض للمحاكمة)؛
ر�سالته ّ
''معركة كتابة تاريخ �سنة ''1948؛
''الق�شة الأخيرة :لبنان وغزة''.
ّ
� ّأما الف�صل الخام�س ،وهو بعنوان
''�أف�ضل ع ّداءة في ال�صف'' فيفاجئ
القارئ بلغته الق�ص�صية� ،إذ نعثر
على ق�صة �إن�سانية تروي م�أ�ساة
فاطمة ،في زمن النكبة .وهنا يحيد
الكتاب عن ال�سيرة الذاتية كي ير�سم
عبر الحكاية ،البعد الفل�سطيني في
�شخ�صية بابه.
كانت فاطمة �أف�ضل ع ّداءة في
�صف المدر�سة قبل نكبة ،1948
وعندما جمعت القوات اليهودية التي
اقتحمت قريتها الرجال والن�ساء
على ال�شاطئ في مجموعتين
متباعدتين� ،أمرت هذه القوات
الن�ساء والأطفال بالخروج من
القرية على �إيقاع ال�شتائم
والتهديدات ،فرك�ضت فاطمة مع
الراك�ضين ،وظلت ترك�ض ،ولم تذهب
مع النا�س الذين اقتيدوا �إلى با�صات
الرحيل .و�صلت �إلى مدر�ستها حيث
اختب�أت ،ومن هناك �أطلت على
الخارج عبر �شق الباب فر�أت
المجزرة ،و�شهدت كيف ُحفرت
القبور ،وكيف �أُطلقت النار في
النهاية على َمن حفروا القبور
وجرى تكويمهم فوق بقية الجثث.
لغة هذا الف�صل لي�ست ق�ص�صية
فح�سب ،بل تبدو ك�أنها تحاور اللغة
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الأكاديمية و�سلطتها �أي�ضاً ،وهو
مو�ضوع �أثير لدى بابه الذي ُعرف
باهتمامه بمو�ضوع المعرفة
وال�سلطة.
فاطمة وابنها علي ،والطالب
اليهودي يعقوب و�أ�ستاذه عو�ض،
ي�صنعون حوارات الق�صة بحيث
تكون ال�ضحية ،فاطمة ،هي �شخ�صية
الق�صة الرئي�سية .ال �أف�ضلية للباحث
على ال�ضحية ،فالق�صة تك�شف جراح
فتح ذاكرة فاطمة .بد�أت فاطمة
تفتح ذاكرتها بتردد على ال�شاطئ
نف�سه بعد خم�سين عاماً ،واختارت
اللحظة المالئمة التي �أرادت فيها
�إخبار الجميع عن مكان قبور
المجزرة المخفية ،التي ُزرعت فوقها
�أ�شجار �صنوبر حملت ا�سم الفرقة
اليهودية التي نفذت المذبحة.
وبعدما تمكن الطالب و�أ�ستاذه من
�أخذ موافقة المحكمة على نب�ش
القبور ،قُتلت فاطمة هذه المرة وهي
ترك�ض �آخذة �سرها معها.
على غرار ق�صة فاطمة ،ف�إن
الخروج من ح�صرية اللغة
الأكاديمية� ،إلى �أفق �أو�سع مثل
تجربة ''جامعة البيت'' ،وهو عنوان
الف�صل ال�سابع للكتاب الذي تعود
لغته �إلى ال�سيرة الذاتية ــ العامة،
�سيتكرر في التجربة الواقعية لبابه
كما في لغة الكتاب .و�سيدعو بابه
�سكان المنطقة �إلى لقاء في منزله،
و�سيخلط وثيقة للجي�ش الإ�سرائيلي
عن عملية طرد في �سنة 1948
واقتبا�سات من م�ؤرخين �إ�سرائيليين
وفل�سطينيين ب�شهادات فل�سطينية
وب�شعر وروايات .وت�أتي هذه

�صيف
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التجربة التي تتجاوز الجانب
الأكاديمي ،بعدما فر�ضت جامعة
حيفا حظراً على تنظيمه لقاءات
وعممت
�أكاديمية في �ش�أن النكبةّ ،
�أجواء حظر اجتماعي حوله ،وهو ما
يتحدث عنه في الف�صل ال�ساد�س من
الكتاب بلغة ال�سيرة �أي�ضاً .كما �أن
ذلك ي�أتي بعدما حاولت الجامعة
محاكمته �أكاديمي ًا في �سبيل طرده،
�إ ّال �إنها تراجعت �أمام ت�ضامن دولي
وا�سع مع بابه �أحرج الجامعة.
وتبدو تجربة ''جامعة البيت''،
التي تحدث عنها بابه في كتابه،
تماث ًال �إ�ضافي ًا مع تجارب واقعية
فل�سطينية في التعليم .وتح�ضر في
الذاكرة تجربة التعليم خالل
االنتفا�ضة الفل�سطينية الأولى عندما
�أغلق االحتالل المدار�س� ،أو تجربة
حدثت م�ؤخراً في بيت لحم لتفكيك
العمارة الكولونيالية الإ�سرائيلية
التي ت�سائل ح�صرية الو�سائل
الأكاديمية في المعرفة.
من ناحية مماثلة ،يحاور
الكتاب معايير �أكاديمية قمعية
فيمر في �أكثر من مكان على
�أُخرىّ ،
دور التاريخ ال�شفهي في التحقق من
ذاكرة �سنة  .1948و ُيظهر بابه كيف
�شكك �أكاديميون �إ�سرائيليون في
قيمة �أعمال �أكاديميين فل�سطينيين
ب�سبب اعتمادهم روايات �شفهية
ل�سنة  ،1948بينما اعتبر
الأكاديميون الإ�سرائيليون الروايات
ال�شفهية لأهالي الناجين من
المحرقة النازية �أمراً مقد�س ًا
و�أكاديمي ًا في �آن معاً ،مظهراً كيف
تكر�س التاريخ ال�شفهي �أكاديمياً.
َّ

فالكتاب م�ساءلة متكررة لعالقة
الأكاديميا بال�سلطة� ،أكان ذلك
ال�سلطة ال�سيا�سية ب�شكل مبا�شر� ،أم
ال�سلطات المعرفية والمجتمعية.
وفي بيته ،كمالذ �أخير في محيط
حيفا ،يجد بابه في ''جامعة البيت''
(حديث الف�صل ال�سابع) ح�ضوراً
ونقا�ش ًا وت�أثراً لدى �إ�سرائيليين عند
مناق�شتهم بحقائق عن التهجير
الق�سري للفل�سطينيين ،وخ�صو�ص ًا
في حيفا التي عا�ش كثير من زوار
بيته فيها .وي�ستطرد الكتاب ب�ش�أن
تلك النقا�شات بذكر �أمثلة تطهير
عرقي مثلما حدث في اللد ،الأمر
الذي ي�ستح�ضر مو�ضوع كتابه
التف�صيلي ال�سابق عن التطهير
العرقي للفل�سطينيين .فكتابه هذا
يلخ�ص �أفكاراً في كتبه ال�سابقة،
وهو ثمرة �أعمال وتجارب �سابقة.
لكن �سرعان ما يحا�صر الي�أ�س
�أي�ض ًا تجربة ''جامعة البيت'' مع بدء
حرب تموز/يوليو � ،2006إذ لم يعد
�أحد تقريب ًا يكترث لزيارة جامعة
البيت و�أحاديثها ،الأمر الذي
�سيتعزز في الحرب على غزة ،فيفقد
بابه الأمل تمام ًا من المجتمع
الإ�سرائيلي .ومرة جديدة ،في الف�صل
الثامن عن لبنان وغزة ،يعود كي
يتحدث في ال�سيا�سة وع�سكرة
المجتمع الإ�سرائيلي وقراره
ال�سيا�سي ،وا�ستمرار عقلية التطهير
العرقي للنكبة في ممار�سات
''التران�سفير الزاحف'' في ال�ضفة
الغربية و''الإبادة الجماعية'' في
غزة ،مثلما ي�سميها ،ك�سيا�سة متبعة
منذ �سنة .2007
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ويجادل الكتاب �أن الأكاديميا ال
تنف�صل عن المناخ ال�سيا�سي ،الأمر
الذي ي�ضفي على هذا الكتاب �أهمية
�سيا�سية في مناق�شة المجتمع
الإ�سرائيلي .فبابه ال يكتفي بموقع
الباحث الذي يكتب بهدوء �أكاديمي،
و�إنما يتجاوزه �إلى موقع المثقف
الذي ي�سائل المجتمع وال�سيا�سة
والثقافة ،وي�سعى ل�سالم فعلي في
فل�سطين خارج �إطار ال�صهيونية
وكولونياليتها؛ �سالم يبد�أ من ذاكرة
النكبة ،كما ي�ؤكد الكتاب تكراراً ،كي
ي�ؤ�س�س منها حا�ضراً ل�سالم فعلي
يتجاوز ذاك ال�سالم الذي ُيبنى على
اعتبارات �سيا�سية و�أمنية على الرغم
مما قد يحمله من �إيجابيات .ي�سعى
ّ
بابه ل�سالم م�ؤ�س�س على بعد �أخالقي
وثقافي ي�ضمن حق عودة الالجئين
وتفكيك ال�صهيونية.
كانت فترة ت�سعينيات القرن
الما�ضي ا�ستثناء �أكاديمي ًا و�سيا�سي ًا
في �إ�سرائيل ،لكن مناخات تلك
الفترة لم تعد حا�ضرة في �إ�سرائيل
مع الألفية الجديدة� ،إذ �ستطغى من
جديد ،الع�سكرة ورقابتها على كل
�شيء :ال�سيا�سيين والإعالم والمناخ
الثقافي والأكاديمي في فترة
انتفا�ضة الأق�صى ،ثم تتناميان مع
الحربين على لبنان وغزة ،وهو
مو�ضوع الف�صل الثامن من الكتاب.
وب�سبب ذلك ،ف�إن بابه ،عالوة على
تجربته الأكاديمية ،ي�صل �إلى نتيجة
فحواها �أن الن�ضال من �أجل الحرية
الأكاديمية ال يمكن �أن يتحقق من
الداخل الإ�سرائيلي في الأفق
المنظور ،و�إنما بمقاطعة �إ�سرائيل

دولي ًا (�ص .)181
وي�ستبطن بابه الموقف
الفل�سطيني مرة جديدة ،فيقول �إنه
في مواجهة ''�أكثر من قرن على
الفقدان و�أربعين عام ًا على
االحتالل ،كانت الحركة الوطنية
الفل�سطينية والنا�شطون يبحثون عن
ر ّد مالئم ...جربوا كل �شيء ــ الكفاح
الم�سلح ،حرب الع�صابات ،الإرهاب
والدبلوما�سية ،ولم ينفع �شيء منها.
وعلى الرغم من ذلك ،ف�إنهم ال
ي�ست�سلمون ويقترحون الآن
ا�ستراتيجيا ال عنفية ــ وهي
المقاطعة ،والعقوبات ،و�سحب
اال�ستثمارات من �إ�سرائيل (.)BDS
ومن خالل هذه الو�سائل ،ي�أملون
ب�أن يقنعوا الحكومات الغربية
بالم�ساعدة لي�س على �إنقاذهم
وحدهم فقط ،بل ،ويا للمفارقة ،على
�إنقاذ اليهود في �إ�سرائيل �أي�ضاً''
(�ص  .)192 – 191وهذه الدعوة
�إلى المقاطعة ''تغذي الدعوة �إلى
مقاطعة �إ�سرائيل ثقافياً'' ،ي�ضيف
بابه� .إذاً ،الكتاب يبني دعوته �إلى
المقاطعة على �أ�سباب �أكاديمية
�إ�سرائيلية وا�ضحة ،ناق�شها في �أكثر
من ف�صل ،وعلى االرتباط الوثيق
بممار�سات �سيا�سية �إ�سرائيلية في
مجتمع �إ�سرائيل كما بت�أثيرها في
الفل�سطينيين .والمهم �أي�ض ًا كونها
دعوة �إلى نزع الع�سكرة عن �إ�سرائيل،
عبرت عنها
�سواء �أيديولوجي ًا كما ّ
ال�صهيونية وتعاليمها ،والتي لج�أت
�إلى خيار الع�سكرة منذ ثالثينيات
القرن الما�ضي� ،أو مادي ًا بمحا�صرة
الدعمين الع�سكري والمالي
َ

قراءات
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الحا�سمين لإ�سرائيل وم�شاريعها
الع�سكرية.
�إن م�ساءالت الكتاب لعالقة
الأكاديميا بال�سلطة تتجاوز
مو�ضوع الحرية الأكاديمية �إلى
التحرر العام ،وي�شير بابه �إلى �أن
العمل الأكاديمي �أنجز تحليل
ال�صهيونية كفكر عن�صري
كولونيالي قاد �إلى التطهير العرقي
في فل�سطين .وي�أخذ بابه م�ساءلة
عالقة الأكاديميا بال�ش�أن العام �إلى
خطوة �إ�ضافية عملية ،فيطالب ــ
والكتاب يطالب القارئ �أي�ض ًا ــ
بتحرك الأكاديميين/النا�شطين لربط
ّ
ال�سياق التاريخي ،متمث ًال
بال�صهيونية وممار�ساتها في
النكبة ،بواقع الإبادة الجماعية في
غزة والممار�سات الإ�سرائيلية
الحالية (ف�صل الكتاب الأخير).
ويمكن مالحظة �أن جدل بابه بد�أ
فع ًال يجد طريقه لدى نا�شطين
دوليين في مقاطعة �إ�سرائيل ،مثل
لوفين دو كواتر الأ�ستاذ والنا�شط
البلجيكي م�ؤ�س�س محكمة را�سيل
لجرائم الحرب ،والذي ي�ؤكد �أهمية
النكبة كمدخل �أ�سا�سي .وينتهي
الكتاب بخاتمة عملية بعنوان ''نزع
ال�سالح الإ�سرائيلي'' ،ف�ض ًال عن
ملحق عن مجزرة الطنطورة في �سنة
 ،1948وهو ملحق ذو طابع
يميز بين روايات
تف�صيلي �أكاديمي ّ
الم�ستمعين وال�شهود وال�شائعات
والوثائق .ويعود بابه في الملحق
�إلى نقا�شات �أكاديمية ت�أريخية
يقترح فيها مو�ضعة تاريخ المجازر
في �سنة  ،1948مث ًال مجازر 64
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قرية بين حيفا وتل �أبيب بعد 15
�أيار/مايو ،ال �ضمن الت�أريخ
الع�سكري ،و�إنما �ضمن ت�أريخ
التطهير العرقي.
في النهاية� ،صار بابه يتلقى
تهديدين �إلى ثالثة تهديدات بالقتل
يومياً ،فاغترب عن الدولة والمجتمع
ممتلك ًا ذاكرة فل�سطين من جهة،
وم�ستعيداً يهوديته من ال�صهيونية
من جهة �أُخرى ،كما ي�ؤكد .غادر
بابه دولته تحت وط�أة عنف متنام،
ك�أن مغادرته محاكاة �شخ�صية
للفل�سطيني هذه المرة ،مثلما اختار
فل�سطينيون �سبقوه مغادرة �إ�سرائيل
كمحمود دروي�ش وعزمي ب�شارة،
و�أ�س�س في النهاية �أول مركز جامعي
ب�ش�أن فل�سطين� ،ضمن معهد
الدرا�سات العربية وال�شرق الأو�سطية،

�صيف

2011

في جامعة �إك�ستر البريطانية.
�إن الأمر الفريد في رحلة كتاب
بابه الذي ن�ش�أ �صهيوني ًا وحارب في
الجي�ش الإ�سرائيلي في �شبابه وخدم
حزب ًا �صهيونياً ،هو �أنه غادر
�صهيونيته على �إيقاعات متداخلة ال
تبدو متعار�ضة ،منها عمله
الأكاديمي في بريطانيا بعيداً
جغرافي ًا عن �إ�سرائيل كي ي�صدر �أول
كتاب له عن مرحلة �سنة ،1948
و�إيقاع فل�سطيني ا�ستبطنه في
رحلته� ،إ ّال �إنه ي�شدد �أي�ض ًا في خاتمة
الكتاب على يهوديته التي �أعطته
منذ طفولته ح�صانة �أخالقية يمكنها
نزع ال�شرعية عن ال�صهيونية دولي ًا
و�إ�سرائيلياً .وتبدو خاتمة الكتاب
موجهة �أي�ض ًا �إلى الأ�صوات اليهودية
الم�ستقلة التي تعلو في الدول

الغربية مع �أنها ال تزال خافتة في
�إ�سرائيل.
هذا الكتاب �أكثر من كتاب عن
الن�ضال من �أجل الحريات
الأكاديمية� .إنه �سيرة وق�صة يمتزج
فيهما ال�شخ�صي بالعام في �إظهار
مدى الي�أ�س من المجتمع الإ�سرائيلي
في الأفق المنظور .وفي الكتاب
ر�شاقة لغوية تتنقل ،من دون
تناق�ض ،بين الأكاديمي وال�سيرة
وال�سرد الق�ص�صي والكتابة
ال�سيا�سية .و�إلى جانب ذلك كله ،ف�إن
الكتاب يحمل ر�سالة فكرية وا�ضحة،
ويعلن ب�شكل وا�ضح القطيعة مع
ال�صهيونية.

عمرو �سعد الدين
كاتب فل�سطيني

