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أمنون راز ـ كراكوتسكين *
المنفى والثنائية القومية من
شوليم وأرندت إلى سعيد ودرويش**
تربط هذه الدراسة بين كتابات يهودية تاريخية نقدية للصهيونية ،مثل كتابات غيرشوم
تكملها إلدوارد سعيد وحممود
شوليم وحنة أرندت وغيرهما ،وبين كتابات فلسطينية
ّ

درويش .وتتأمل الدراسة فكرة "الثنائية القومية" املتساوية احلقوق يف سياق مناقشتها
كتابات نقدية يهودية ،قبل قيام إسرائيل ،كانت حتذر من عواقب ارتباط الصهيونية
باالستعمار ،وقيام هذه الصهيونية العلمانية على أسس خالصية دينية ،وتب ّني الصهيونية
ال من أخذ حالة املنفى اليهودي إىل آفاق بديلة كما اقترحت أرندت
مفهوم "نفي النفي" بد ً

ال .فتجادل الدراسة أن هذه العواقب احملذّر منها قبل قيام إسرائيل ال تزال هي نفسها
مث ً
قائمة إىل اليوم ،وال يمكن حلها ،وإنقاذ اليهود والفلسطينيين مع ًا ،إ ّ
ال باإلصغاء إىل أصوات

املضطهدين الفلسطينيين والالجئين وتأكيد حقوقهم ،وتصفية االستعمار .فتتابع الدراسة
َ

مناقشتها إلدوارد سعيد "اليهودي األخير" ،ولتأمالت درويش عن املنفى.

الثنائية القومية :املاضي واحلاضر
أسست جمموعة من املثقفين
يف سنة ّ ،1926
"بريت
اليهود منظمة أطلقت عليها اسم ْ
شالوم" (عهد السالم) ،وتدعو إىل "التوصل إىل
تفاهم بين اليهود والعرب على شكل العالقات
االجتماعية املشتركة يف فلسطين على قاعدة
املساواة السياسية املطلقة بين شعبين ّ
لكل
منهما استقالله الثقايف الذاتي ،وإىل وضع
* مؤرخ وأكاديمي إسرائيلي.
** أ ُلقيت نسخة سابقة من هذه الورقة يف ندوة "كارل
هنريش بيكر" يف برلين يف سنة  ،2011وأُعطيت حقوق
نشرها إىل "جملة الدراسات الفلسطينية".

ترجمة :ثائر ديب.

أسس لتعاونهما بما فيه تطور البلد 1".وكانت
تلك منظمة صغيرة تعمل بصورة أساسية
كمنتدى لألنشطة الثقافية والتربوية ،لكنها مل
تتوان عن اقتراح موقف سياسي بديل ،حين
َ
دعت إىل إقامة ترتيب ثنائي القومية برعاية
اإلمبراطورية البريطانية .ويف أوائل ثالثينيات
القرن العشرين ،أفضى االجتاه السياسي الذي
اتخذته هذه اجملموعة إىل سجاالت داخلية
أدت يف النهاية إىل تشتتها ،لكن يف أواخر
أسس
ثالثينيات ذلك القرن ويف أربعينياتهّ ،
بعض املتمسكين بفكرة الثنائية القومية منظمة
ال
س ّموها "إيحود" (االحتاد) ،حاولت أن تق ّدم ح ً
على أساس االعتراف بحقوق الفلسطينيين،

دراسات
واعترضت ،يف النهاية ،على تقسيم فلسطين يف
سنة .1947
وعلى الرغم من هامشية هذه النشاطات،
فإنها كثير ًا ما أثارت اهتمام عدد كبير
من املراقبين ،ألن كثيرين من الشخصيات
املنضوية فيها كانوا من املثقفين اليهود
البارزين يف ذلك الوقت ،وكان جزء كبير منهم
أساتذة يف اجلامعة العبرية التي اف ُتتحت قبل
ذلك بعام واحد ،يف سنة  2.1925وقد أتى
قسم كبير منهم من الوسط اليهودي ـ األملاين:
بعضهم من أملانيا ،مثل غيرشوم شوليم،
ومارتن بوبر الذي كان األب الروحي لكثير
من الشخصيات الفاعلة ،وغدا منذ هجرته إىل
فلسطين يف سنة  1929املدافع العلني املتفاين
3
أما اآلخرون ،مثل هانز كوهن
عن هذه الفكرةّ .
وهوغو برغمان ،فأتوا من براغ ،وكانوا ينتمون
سمى "حلقة براغ" .وكان
يف السابق إىل ما ُي ّ
بين الشخصيات األُخرى التي أدت دور ًا حاسم ًا
يف إطالق "األنشطة الثنائية القومية" يهودا
لييب ماغنس ،أول رئيس للجامعة العبرية،
ْ
وهو حاخام إصالحي أميركي .وقد حظي
هؤالء يف أربعينيات القرن العشرين بدعم من
حنّة أرندت التي ساهمت يف املناقشة ببعض
املقاالت املضيئة .فال عجب ،إذ ًا ،من أن هذه
األفكار أثارت عدة مرات اهتمام ًا يفوق تأثيرها
وق ّدمت يف
الفعلي يف اخلطاب السياسيُ 4،
بعض األحيان على أنها التعبير البريء وغير
الواقعي عن قيم الصهيونية "احلقّة" املزعومة،
كما ُق ّدمت يف أحيان ُأخرى على أنها حت ٍّد
أما االهتمام
لتصورات الصهيونية السائدةّ .
الذي ُبذل جتاه الشخصيات واجملموعات
األُخرى التي ساهمت يف هذه املبادرات ،فكان
"بريت شالوم" من
أقل كثير ًاَ ،
بمن فيهم أعضاء ْ
غير األملان ،وجمموعة من املثقفين السفارديم
الذين ع ّبروا عن موقف نقدي مشابه (وإن مل يكن
مطابق ًا) ،لكنهم أُقصوا عن الذاكرة الصهيونية
أشد اإلقصاء حتى فترة قريبة.
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عما كان
ويبدو اآلن أن االهتمام العام اتسع ّ
عليه ،مفضي ًا إىل نشر عدد كبير من الدراسات
تتفحص
الالفتة 5،وهي دراسات حتاول أن
ّ
أصول هذه األفكار يف السياق األوروبي حيث
إما ك َت ٍّ
جل لطابع الصهيونية األملانية
ُولدتّ ،
الفريد ،وتالي ًا كنتيجة أزمة الليبرالية وصعود
معاداة السامية ورفض االندماج الذي أفضى
وإما كحصيلة لتجربة
بها إىل الصهيونيةّ ،
اليهود التاريخية يف خض ّم نشوء القوميات
واالنقسامات القومية يف وسط أوروبا 6.وال ب ّد
من أن نالحظ ،ومن دون أن نقلل من مساهمة
حجم عن
هذه الدراسات الالفتة ،أن معظمها ُي ِ
التعامل مع األفكار السياسية لهذه اجملموعة،
وما لها من أهمية يف التفكير يف كلّ من تاريخ
فلسطين ومستقبلها .وبعبارة ُأخرى ،فإن
الثنائية القومية ُتق َّدم كجزء من تاريخ اليهود
األملان وميراثهم ،وليس كجزء من تاريخ
7
فلسطين.
غير أنه ال يبدو مصادفة أن يبرز هذا
الفضول األكاديمي املتجدد ،وما يحظى به من
اهتمام عرب ويهود على ح ّد سواء ،يف وقت ُيعاد
إدخال فكرة الدولة املشتركة الواحدة يف خطاب
فلسطين  /إسرائيل األوسع .فمن جهة أوىل،
إن اإلدراك املتزايد أن "عملية السالم" من غير
احملتمل أن تفضي إىل تسوية حقيقية وعادلة،
وأنها تو ّلد يف احلقيقة مزيد ًا من الظلم والعنف،
يدفع كثيرين إىل إعادة التفكير يف منطق
التقسيم ،وإىل االعتراض على مبدأ الفصل الذي
ال 8.ومع أن اخلطاب
حكم اخلطاب السياسي طوي ً
يلح على تقديم "عملية السالم" بصفتها
الرسمي ّ
السبيل الواقعي الوحيد ،فإن البحث عن بدائل
مل يعد ممكن ًا جتاهله ،ألن مزيد ًا من البشر باتوا
منخرطين يف إعادة النظر يف فكرة التقسيم،
والتأمل يف عواقبها اخلطرة .وكانت فكرة
اإلطار السياسي الواحد املشترك قد ُو ِجدت يف
السابق ،لدى فصائل شتى يف احلركة الوطنية
الفلسطينية (وخصوص ًا اليسارية) ،وكذلك لدى
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جمموعات إسرائيلية يسارية مثل "ماتسبن"
) ،(Matzpenلكن النقاش اتّسع اآلن بال شك كي
يبلغ حد ًا بعيد ًا .وعلى الرغم من أن هذا اخلطاب
املتنامي مل ُينتِج أي بديل واضح ،فإنه جنح يف
حت ّدي االفتراض املسبق واملنطق اللذين تنطوي
عليهما "عملية السالم" ،وال سيما مبدأ الفصل.
ومن جهة ُأخرى ،فإن كثيرين من املدافعين
ّ
وحل الدولتين
اإلسرائيليين عن "عملية السالم"
حجة ضد فكرة الثنائية
يستخدمون هذا املنظور ّ
القومية ،أي ضد تطبيق مبدأ املساواة .بل إن
جمرد فكرة الثنائية القومية املتساوية والعادلة
تثير لدى هؤالء من القلق ما يكفي ألن يكشف
حدود ما ُيدعى "السالم".
ويف هذا السياق ،تتخذ األفكار السابقة
بعد ًا جديد ًا ،ويمكن أن نعيد قراءة إرث جمموعة
"بريت شالوم" يف سياق أوسع ومن منظور
ْ
خمتلف .ونظر ًا إىل األهمية املتجددة التي تنالها
فكرة "الثنائية القومية" ،فإنني سأحاول هنا
أن أتأمل يف فهم هذا املصطلح من وجهة نظر
إسرائيلية ،عبر قراءة ك ّتاب يهود وفلسطينيين
ّ
وسأركز يف هذه الدراسة على
على ح ّد سواء.
كتابات غيرشوم شوليم وحنّة أرندت كي أوضح
أهميتها املتواصلة على الرغم من مرور عقود
على كتابتها ،وسأنظر إليها بصفتها منشور ًا
يمكن من خالله حتليل واقعنا .غير أنها ال
يمكن أن تكتسب واقعيتها إ ّ
ال بقراءتها بعيون
الفلسطينيين الذين ق ّدموا تفكير ًا ثنائي القومية،
مثل إدوارد سعيد وحممود درويش اللذين التفتا،
تأمال فكرة املنفى وجتربتيهما اخلاصتين
حين ّ
كفلسطينيين ،إىل كتابات املثقفين اليهود
األملان (مع أنهما مل يلتفتا إىل مف ّكري "بريت
شالوم" إ ّ
انكب سعيد انكباب ًا عميق ًا
ال ملام ًا) .فقد
ّ
على كتابات ثيودور أدورنو وإريك أورباخ،
وأشار درويش بطرائق شتى ،وخصوص ًا يف
سنواته األخيرة ،إىل فالتر بنيامين .إن كتابات
بنيامين أساسية أيض ًا لفهم شوليم وأرندت،
ويمكن اعتباره الشخصية اخلفية التي تصاحب

وجهتي يف التفكير ،كما أنها (كتاباته) تقف
يف خلفية هذه املقالة ،وتربط بين معظم َمن
تتناولهم .ويمكن النظر إىل هذه املقالة ،إىل
حد ما ،على أنها حماولة لتعيين وجتسيد أفكار
بنيامين السياسية يف سياق فلسطين.
وهذه احملاولة لقراءة مثقفين يهود
وفلسطينيين مع ًا توفر إطار ًا للنقاش يتضافر
فيه مفهومان أساسيان :الثنائية القومية
واملنفى ،ذلك بأن "املنفى والعودة" مقولتان
أساسيتان يف بناء ّ
كل من الوعي الصهيوين
والفلسطيني ،وإن يكن بطريقتين متعاكستين:
تصور الصهيونيون أنه نهاية املنفى
فما
ّ
والعودة إىل "وطنهم" هو ما أوجد يف الواقع
وط ْر َدهم من أرضهم ،وحالة
منفى الفلسطينيينَ ،
اللجوء والتمييز املتواصلة التي يرزحون حتتها.
وسأب ّين الحق ًا أن التأويل الصهيوين ملفهوم
املنفى ال يتوافق مع التأويل اليهودي التاريخي.
وما يقترحه سعيد ودرويش ،يف تأملهما جتربة
املنفى اخلاصة بهما ،هو فضاء يمكن أن
يوجد فيه كل من الفلسطينيين واليهود .وهما،
َ
يف تأملهما أيضا كتابات املثقفين اليهود،
يقاومان نظام الفصل ،ويوضحان أن من
املستحيل تمييز نقاش الفلسطينيين من نقاش
اليهود .ولعل بعض جوانب فكر "بريت شالوم"
أن يقودنا اآلن إىل إعادة تفعيل فكرة املنفى يف
خطاب إسرائيل.
غير أنه ال ب ّد من التوضيح أنني ال أستخدم
مفهوم الثنائية القومية بصفته يشير إىل
"حل الدولة الواحدة" بصورة حصرية ،أو
كحجة مضادة بالضرورة لترتيب الدولتين،
ّ
وإنما بصفته إطار ًا للنقاش واملسؤولية ال
غنى عنه يف أي عملية وأي ترتيب سياسي.
فرض يف النهاية على
ُ
ولست أؤمن بنماذج ُت َ
الواقع ،بل باحلاجة إىل طرح أسئلة حاسمة
وجه أي تطور
ومبادئ أساسية يجب أن ُت ِّ
سياسي .والثنائية القومية حتدد سياق النقاش
واملسؤولية ،ذلك السياق الذي يشتمل على

املنفى والثنائية القومية من شوليم وأرندت إىل سعيد ودرويش

اليهود والفلسطينيين ،اإلسرائيليين والعرب ،وأنا
أقترح النظر إليها كمقولة نقدية وكمجموعة من
املبادئ والقيم األخالقية والسياسية األساسية
يف أي عملية وأي ّ
حل ،أكان ذلك ترتيب الدولة
الواحدة ،أم أي ترتيب فدرايل يغدو ممكن ًا يف
املستقبل .وهذه املبادئ والقيم بالغة البساطة
األويل :مساواة مدنية وقومية،
يف مستواها ّ
وتسوية جتهد من أجل العدالة واالعتراف
بحقوق الفلسطينيين.
ومع أن هذا اإلطار قد يبدو مبهم ًا ،وربما
بسبب ذلك ،فإنني أعتقد أن الستخدام املصطلح
على هذا النحو مزايا عديدة يف إيضاح القضايا
األساسية ،وكذلك يف اقتراح ُس ُبلٍ عملية وواقعية
إلنهاء الوضع االستعماري احلايل .وكما
ّ
يذكرنا ميرون بنفينيستي على نحو متكرر ،فإن
ال وأخير ًا توصيف لواقع،
الثنائية القومية هي أو ً
ّ
مهما يكن متنافر ًا واستعماري ًا ،يشكل فيه
9
اجلوهري،
االنقسام بين اليهود والعرب املك ِّو َن
ّ
إ ّ
ال إنها توفّر [ ُتنتِج] رؤية بديلة يف الوقت ذاته.
وال يعني هذا كله أن مثقفي "بريت شالوم"
تركوا لنا ذلك التفكير الوايف أو املتماسك :كال،
على اإلطالق ،ذلك بأن قراءة متأنية ملواقفهم
كفيلة بتبيان حدود اهتمامهم بالسكان العرب،
وافتقارهم إىل أي حماولة ج ّدية إلدخالهم يف
جمتمع مشترك أو رؤية مشتركة .وعلى الرغم
من بعض املفاوضات األولية مع شخصيات
ال سياسي ًا
عربية ،فإنهم ال يكادون يطرحون بدي ً
ّ
حمل اشتباه حمقّ  .10ومن املهم
ج ّدي ًا ،وكانوا
بصورة خاصة أن نالحظ البعد االستشراقي
ّ
الذي تنطوي عليه تصوراتهم :ففي حين يبشرون
بالثنائية القومية ،يبدون قلق ًا أيض ًا ،كما يؤكد
ستيفن أسكايم ،إزاء أن ّ
تكف اجلالية اليهودية
عن كونها جالية أوروبية" :حين يرحل جيلنا
األوروبي ،فإن اليهود هنا سيغدون مثل أولئك
الذين هم يف بغداد اآلن" ،هكذا كتب هوغو
برغمان إىل صديقه روبرت ويلتش 11.وها نحن
نأمل اليوم بأن يغدو اإلسرائيليون أكثر شبه ًا
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بيهود بغداد يف ذلك احلين ،ومن الواضح أن
من املستحيل تطوير تفكير ثنائي القومية على
أساس مثل هذه الرؤية العنصرية (وإن تكن
بريئة) 12.ومن هذا املنظور ،فإن إرث املثقفين
السفارديم الذين عنوا يف الفترة ذاتها بأفكار
مماثلة ،قد يكون أكثر مالءمة ،إذ إنهم بحثوا
عن قومية عبرية يهودية تتطور كجزء من عامل
عربي أوسع .وكما ُذكر أعاله ،فإن عامل هذه
ّ
حمل
اجملموعة الثقايف كان إىل عهد قريب
جتاهل يكاد يكون مطلق ًا.
وال شك يف أن الواقع تغ ّير بصورة
دراماتيكية منذ أن ُق ِّدمت هذه الرؤية السياسية
أول مرة .وينبغي لنا أن نتذكر أنه يف سنة
 ،1926حين تأسست جماعة "بريت شالوم"،
كان اليهود أقلية ال تزيد على  %20من جمموع
السكان ،وكان نصفهم من اليهود األورثوذكس
غير الصهيونيين .وعندما أعيد طرح املسألة
وعرضت
جمدد ًا يف أربعينيات القرن العشرينُ ،
حقوق متساوية على األغلبية العربية ،كان
عدد اليهود قد ازداد إىل ثلث السكان تقريب ًا.
ومن املفهوم ،إذ ًا ،أ ّ
ال يكون العرب قد وجدوا يف
الرؤية الثنائية القومية ،ولو دانتها املؤسسة
الصهيونية ،شيئ ًا يختلف كثير ًا عن الرؤية
الصهيونية السائدة التي أ ّ
حلت على وجود أغلبية
يهودية (مأمولة).
وال يعني هذا كله أن نستخف بالتحدي الذي
تعج
أبداه هؤالء املف ّكرون ،أو أن نتجاهل ما ّ
به كتاباتهم من بصيرة نفّاذة نقدية تخص
السياسة الصهيونية ،وإنما علينا يف بعض
األحيان أن نقرأهم ضد أنفسهم ،فال نعتبر
إدراكهم ما تتضمنه الصهيونية ،وحساسيتهم
جتاه اجلوانب االستعمارية يف الصهيونية،
ال نقدي ًا إىل
من املس ّلمات .وهم يق ّدمون حتلي ً
الصهيونية يمكن أن يشير إىل اجلوانب امللموسة
يف املشروع الصهيوين .فما تخبرنا به إدانة
فكرة الثنائية القومية هو ،قبل أي شيء ،أن
إنكار احلقوق الوطنية الفلسطينية ،وإنكار مبدأ
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املساواة ،ال ينفصالن عن تعريف إسرائيل
بأنها "وطن قومي" يهودي .واملطالبتان بأن
يغدو اليهود أغلبية ،وبأن يكون لهم التفوق
السياسي ،كانتا جانبين جوهريين يف السياسة
الصهيونية حتى عندما كان اليهود أقلية .وما
يضفي على هاتين املطالبتين أهمية خاصة
هي حقيقة دخولهما رؤية هؤالء املفكرين
الثنائية القومية نتيجة صهيونيتهم ،وكجزء
من التزامهم بالصهيونية ،ولعلهما يوجهان
بذلك نحو تعريف بديل للوجود القومي اليهودي
يف فلسطين ،نحو ما يمكن أن ندعوه تصفية
استعمار الصهيونية.
أما نحن ،إذ نعود إىل أفكار "بريت شالوم"،
ّ
فإننا نفعل ذلك من موقع خمتلف تمام ًا .فقد
مضى وقت طويل على قيام دولة إسرائيل،
وباتت الهيمنة اإلسرائيلية املطلقة واقع ًا ال مراء
فيه ،وكان إلقامة دولة إسرائيل (التي جرى
تصويرها على أنها "نفي املنفى") أن حتدد
مصير جميع الفلسطينيين (وليس الالجئين
فقط) بصفته حالة دائمة من املنفى والتشرد.
ويف هذا السياق الدقيق يكتسي مفهوم الثنائية
القومية أهمية أكبر ،سواء كنقطة انطالق لتحليل
املاضي ،أو كأرض خصبة لتوليد مقاربة بديلة
للحاضر .فهو يعني يف سياق األغلبية اليهودية
االعتراف باحلقوق الوطنية الفلسطينية وعلى
رأسها حقّ العودة ،كما يعني اإلقرار بأن ذلك
يجب أن يكون شرط ًا ملناقشة القومية اليهودية
والسيادة اليهودية واالعتراف بهما.

شوليم" :يف اجلهة الصحيحة من
املتاريس"

يقول شوليم يف القسم األخير من مقالة
رد ًا على هجمات طالت
كتبها يف سنة ّ ،1931
جماعة "بريت شالوم" ومواقفها:
غالب ًا ما اتخذت الصهيونية موقفها ،سواء

ها ،أو طوع ًا كما هي احلال يف أغلب
َك ْر ً
صف القوى الهابطة ال القوى
األوقات ،يف ّ
الصاعدة ،ونظرت إىل ما أحرزته من جناح
يف مكائد احلرب ـ فيرساي وسان ريمو
وتوقيع االنتداب ـ على أنه نصر .لكن هذا
النصر غدا اآلن عقبة وحجر عثرة بالنسبة
إىل احلركة بأكملها ،ذلك بأن القوة التي
التحقت بها الصهيونية يف هذه االنتصارات
كانت القوة الظاهرة ،املعتدي ،بينما
نسيت أن ترتبط بالقوة اخلفية ،املظلومين،
ويتكشفون.
الذين سرعان ما سينهضون
ّ
صف
هل يمكن حلركة ِ حترر أن تكون يف ّ
املنتصرين يف احلرب ،أو ،بعبارة ّ
أدق ،أن
تلوذ بأجنحتهم؟ إن كثيرين من االشتراكيين
يف معسكرنا ال يبالون بمثل هذه األسئلة،
ويغضبون حين يتكلم أحد على اإلمبريالية
التي ُقر ِنّ ا بها عبر وعد بلفور ....غير أنه يكفي
حمرري "دافار" 13خالل
أن نقرأ ونسمع كالم ّ
السنتين املاضيتين كي ندرك إىل أي درجة
أوقعنا هذا القران يف أحابيله (ولو بصورة
غير مقصودة) .وباستثناء كارثة تاريخية،
فإن شيئ ًا ال يكاد يقدر أن يفك هذه احلركة
عن القوى التي باعت نفسها لها .واخليارات
رهيبة :إذا ما بقيت الصهيونية مع القوى
احلاكمة ،فإنها ستتحطم بال شك ،وإذا ما
حاولت أن تهجرها اآلن ،فقد ال تنجح يف
ذلك ،بل إن هذا الهجر ربما ال يمكن حتقيقه
ّ
كامال...
تدميرا
إال باخملاطرة بتدمير مسعانا
ً
ً
ّأما الطريق األوسط الذي حلم به اشتراكيو
املاباي [حزب العمل يف ذلك احلين] ،أي أن
تهجر وتبقى يف آن واحد ،أو ما دعوه "العهد
الثالثي" ،فليس سوى حيلة فاشلة ال أساس
واقعي ًا لها يف العامل .والصهيونية ليست يف
السموات ،وهي ال تقدر أن جتمع بين النار
فإما أن جترفها مياه اإلمبريالية،
واملاءّ .
وإما أن تحُ َرق يف أوار ثورة الشرق املستيقظ.
ّ
ثمة خماطر مهلكة حتيق بها من كل صوب،
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لكن احلركة الصهيونية ال يسعها أن تتجنب
14
اتخاذ قرار...
ثم يستنتج شوليم:
تغير
إن كان ال يزال ممكن ًا حلركة كاملة أن ّ
طرائقها وحتاول أن تلتحق بالقوى التي
ستعطي اجليل القادم هيئته ،فهذا ما ال
أعلمه ،لكنني أعلم أن ال سبيل آخر أمامها.
على الصهيونية أن تعود إىل األصول التي
خانتها ساعة انتصارها ،وأفضل للحركة
أن تعود صغيرة مرة أُخرى ،إنما واثقة
بطرائقها وحبلى باإلمكانات ،من أن تبقى
على حالها من التفسخ والزيف وتموت مع
جراء اخلطيئة
القوى الرجعية التي تبعتها ّ
األصلية :النصر الزائف .وإذا مل نكسب من
جديد ،والتهمتنا نار الثورة ،فإننا ،على
األقل ،سنكون بين أولئك الواقفين يف اجلهة
الصحيحة من املتاريس.
كان شوليم يدرك اخملاطر جيد ًا ،لكنه كان يعتقد
أن الصهيونية ،يف جوهرها ،يجب أن تخاطر
وتقف "يف اجلهة الصحيحة من املتاريس" ،أي
ضد االستعمار ،وتتماهى مع املظلومين ،أو
املستعمرين ،سكان البلد الفلسطينيين .فهؤالء
َ
بالنسبة إليه هم "القوة اخلفية" التي يجب أن
تتكشّ ف وتقف ضد "القوة الظاهرة" .وموقفه
السياسي املناهض لالستعمار ّ
يذكرنا بالعبارة
املقرب،
الشهيرة التي صدرت الحق ًا عن صديقه
ّ
فالتر بنيامين ،يف "أطروحات حول فلسفة
التاريخ" ،لكنه كان قد سبق أن ع ّبر عنها يف
نصوص أقدم كثير ًا .فشوليم يتكلم باسم "تراث
املظلومين" ،ويدرك بوضوح أن مهمتنا تتمثل
يف وقوفنا يف "اجلهة الصحيحة من املتاريس".
والتماهي مع العرب يف تلك اللحظة كان جزء ًا
أساسي ًا من فهمه للصهيونية بصفتها تمرد ًا
على االندماج ،وحصيل ًة لذلك الفهم .وبذلك
وضع فيها التراث
كانت الثنائية القومية حالة ُي َ
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اليهودي والذاكرة اليهودية ضد املقاربة الغربية
املهيمنة ،كما كانت البديل الوحيد للشوفينية
(التي يشير إليها يف بعض األحيان باسم
"املسيانية") التي عزاها شوليم بصورة أساسية
إىل احلركات اليمينية وإىل سياسة قيادة احلركة
العمالية الصهيونية وإعالناتها.
وأقوال شوليم املناهضة لالستعمار بشدة
طورها يف ذلك الوقت
تشبه املقاربة التي ّ
هانز كوهن ،ولعلها تأثرت به .فكوهن ،مؤرخ
ّ
ومنظرها البارز الحق ًا ،كان يعتقد
القومية
أن للصهيونية دور ًا مهم ًا يف النضال ضد
االستعمار 15.ففي عشرينيات القرن العشرين
نشر عدة مقاالت عن االستعمار وآثاره يف
املستعمرين ،ودان التصور التقدمي األوروبي
َ
الذي على أساسه "رأى األوروبيون الليبراليون
فيما هو هندي جمرد همجية رجعية ،وظالم ًا
قروسطي ًا خ ّلفته أوروبا وراءها" ،كما دان
االستعمار بصفته أيديولوجيا وممارسة ُت ْنكِ ران
املستعمرين كرامتهم ،وترجم إىل العبرية
على
َ
رواية رينيه ماران "باتواال" ،وق ّدمها على أنها
"بداية احتجاج ،احتجاج عنيف على الرجل
نص
األبيض والنظام االستعماري ،وعلى أنها ّ
ها ٍد للتفكير الصهيوين 16".وكان يعتقد على هذا
األساس أن الصهيونية ال يمكن أن تغدو حركة
حترير إ ّ
املستعمرين ،وقاومت
ال إذا وقفت مع
َ
اضطهاد االستعمار .وافترض بالصهيونية أن
تق ّدم لليهود خطة للفرار من الغرب املتفسخ
و"العودة" إىل "الهوية الشرقية" األصيلة ،ورأى
أن على اليهودي الغربي أن يغدو وسيط ًا يعيد
تعريف كل من الشرق والغرب 17.وال يقلل من
أهمية هذا املوقف ما يف تفكير كوهن من أوجه
استشراقية واضحة.
مل يتردد كوهن وشوليم يف التعبير عن
موقفهما املناهض لالستعمار يف حلظة بالغة
احلساسية :بعد ثورات  1929التي و ّلدت
عداء وكراهية جتاه العرب ،وعززت املقاربة
القومية 18.ومل يتردد كوهن يف هذا اجلو يف
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اعتبار الهجمات العنيفة على اليهود عنف ًا حتمي ًا
جراء الظلم واإلنكار
من طرف
املستعمرينّ ،
َ
املتواصلين املفروضين على العرب .وكانت تلك،
إن عدنا مرة أُخرى إىل بنيامين" ،حلظة خطر"
حاول فيها هو وشوليم أن يكتبا ضد التيار ،وأن
يستخدما حلظة العنف هذه كي يقترحا ما بدا
لكليهما أنه البديل الوحيد.
تنطوي كلمات شوليم التي أوردناها على
تصور واضح لكارثة وشيكة ،وحلرب قيام ّية
بين الشرق الناهض والغرب اآلفل .ومل يكن
شوليم واثق ًا بأن اجلماعة الصهيونية التي
كانت صغيرة يف ذلك احلين ستتمكن من البقاء،
لكنه أوضح بال لبس أن الشرط املسبق لقيام
الصهيونية هو وقوفها "يف اجلهة الصحيحة
من املتاريس ".ومل يكن قلقه إزاء النهاية
القيامية حصيلة حتليل سياسي وموقف
مناهض لالستعمار فحسب ،بل أيض ًا نتيجة
اعتراضه على ،وحتذيره من ،مالبسات املقاربة
الصهيونية السائدة كما يجسدها مفهوم "نفي
املنفى" .وعلى غرار أعضاء "بريت شالوم"
اآلخرين ،فإن الثنائية القومية عند شوليم
كانت جزء ًا من مقاربة بديلة أوسع للصهيونية.
فقد اعتقدوا ،على هدي القائد الصهيوين ِ
آش ْر
غنزبرغ (آحاد هاعام ،كما ُيعرف بالعبرية) ،أن
هدف الصهيونية يجب أن يكون إقامة "مركز
ثقايف" ،ال دولة يهودية ،كما اعترضوا على
اخلط اجلذري لـ "نفي املنفى" الذي يتعين ،وفق ًا
له ،إقامة الثقافة القومية اجلديدة على إنكار
كامل لثقافات املنايف اليهودية والتقاليد ما
بعد التوراتية .وكان كثيرون من مف ّكري "بريت
شالوم" غير علمانيين ،باملعنى الذي يحمله
هذا التعبير يف الثقافة الصهيونية ،ومل يكونوا
أورثوذكسيين أيض ًا ،وكانوا يعتقدون ،يف
املقابل ،أن الثقافة اجلديدة يجب أن تستهدف
إحياء التقاليد اليهودية .ويمكن القول إن موقفهم
الثنائي القومية هدف إىل تناول العنصرين
اللذين كان التصور الصهيوين قد كبتهمـا يف

"نفي املنفى" :العرب ـ وكذلك اليهود ـ وتاريخ
األرض وتواريخ اليهود وتقاليدهم.
إن الوجه الالهوتي يف املقاربة الصهيونية
ألعضاء "بريت شالوم" ،وخصوص ًا شوليم،
جعلهم أشد إدراك ًا ملا يف التصور الصهيوين
لـ "نفي املنفى" من ُبع ٍد خالصي .فهذا
املفهوم يشير يف جوهره إىل الوعي الذي
يعتبر االستيطان اليهودي يف فلسطين آنذاك
(ثم السيطرة عليها) "عودة" لليهود إىل األرض
التي يعتقدون أنها وطنهم ،ويتصورون ،قبل
"خالصها" ،أنها خالية .وقد ظهر نفي املنفى
على أنه "حتقيق" للتاريخ اليهودي ،وإنفاذ
للصلوات اليهودية والتوقعات اخلالصية.
وهكذا ،مل تكن الصهيونية "العلمانية" مميزة
ال
من األسطورة الالهوتية ،وإنما كانت تأوي ً
لها ،قائم ًا على الوعد التوراتي وكتاب الصلوات
ال
اليهودي ،وكانت العلمانية يف احلقيقة تفعي ً
ألسطورة قومية ،ال إزاحة لها.
كان شوليم يدرك جيد ًا ما هو متأصل يف
تلك املقاربة من خماطر قيامية .وقد كتب يف
رسالة الفتة إىل فرانز روزنسفايغ ،يف سنة
 ،1926وهي السنة ذاتها التي تأسست فيها
"بريت شالوم":
هذا البلد بركان .وهو يشتمل على لغة.
والكالم يجري هنا على كثير من األشياء
التي يمكن أن جتعلنا نفشل ،ويجري
اليوم أكثر من ذي قبل على العرب.
لكن األكثر غرابة من الشعب العربي
][unheimlicheralsdas arabisches Volk

هو التهديد اآلخر الذي يواجهنا والذي ُي ّعد
نتيجة ضرورية للتعامل الصهيوين :ماذا
ً
عن "تفعيل ] "[Aktualisierungالعبرية؟
ثمة اعتقاد أن اللغة أصبحت علمانية ،وأن
اقتلِعت .لكن هذا ليس
شوكتها القيامية ُ
صحيح ًا البتة .إن علمنة اللغة ليست سوى
عبارة جاهزة )...(façon de parler
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ستحضر فيها الله آالف
 ...يف لغة ُي
َ
املرات كي يدخل حياتنا ،ال يمكن له أن يبقى
صامت ًا .وأولئك الذين أحيوا اللغة العبرية،
مل يكونوا يؤمنون بيوم احلساب الذي كانوا
يستحضرونه لنا بأفعالهم .أرجو ّ
أال تفضي
الالمباالة التي قادتنا إىل هذا السبيل
19
القيامي ،إىل خرابنا.
املسألة ،بحسب شوليم ،ليست العرب وحدهم،
وال حتى بصورة أساسية ،بل التصور الصهيوين
ذاته ،كما يظهر يف إحياء اللغة العبرية .وما
يوضحه شوليم هنا على نحو الفت هو التوتر
الكبير الذي ورثته الصهيونية العلمانية :فأولئك
الذين أحيوا اللغة العبرية ،مل يكونوا يؤمنون
بيوم احلساب ،وإنما كانوا يرون أنفسهم جزء ًا
من إحياء قومي ـ علماين .غير أن فعل العلمنة
ذاته ،علمنة اللغة القومية ،هو توليد ليوم
احلساب .والعلمنة بهذا املعنى هي حتقيق لرؤية
قيامية خالصية.
ومن اخلطأ أن نأخذ قول شوليم بمعناه
احلريف فقط ،فقد أسست العبرية ،فعالً ،ما يمكن
اعتباره وجود ًا يهودي ًا "علماني ًا" بصفتها لغة
عيش اجلماعة القومية .وكان إحياء العبرية،
بالنسبة إىل شوليم نفسه ،الوجه األهم للثورة
الصهيونية أكثر كثير ًا من إقامة الدولة .غير
أن من اخلطأ أيض ًا جتاهل البعد القيامي
الذي تدعمه اللغة القومية العلمانية .فقد غدت
العبرية لغة االحتالل واالضطهاد ،والقمع
العسكري ـ العلماين الذي يحمل يف ذاته صنوف
اخلراب الكارثي ،خرابها وخراب كل ما يحيط
بها .والتركيز على اللغة املقدسة ،وتسييس
مفردات مثل "املنفى" و"اخلالص" ،إنّما يسمان
اإلمكانات القيامية ـ اخلالصية املتأصلة يف
كامل مشروع العلمنة والقومنة.
يشير النقاش بشأن اللغة العبرية ،إذ ًا ،إىل
ويلمِ ح شوليم هنا
املسعى الصهيوين بأكملهُ .
إىل مسألة خطرة كانت تقلقه على نحو خاص
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يف تلك املرحلة ،هي قضية الهيكل .فقد حاول
الصهيونيون العلمانيون ،وشوليم نفسه ،أن
يميزوا بين ما كانوا يعتبرونه خالص ًا قومي ًا،
وبين "اخلالصية" بصفتها تشير إىل رؤيا
قيامية ،مقترنة ببناء الهيكل .لكن هذه النزعات،
كما يظهر من حتليل شوليم ،ال تختلف عن
األسطورة العلمانية الصهيونية ،بل األحرى
أن األسطورة تقررها ،ويمكن اعتبارها خاتمة
منطقية لتصور الصهيونية لذاتها على أنها
حتقيق للتوقعات اليهودية .ومل يكن مؤسسو
الصهيونية العلمانية يؤمنون بـ "يوم احلساب"
وي ْفهم
الذي "كانوا يستحضرونه لنا بأفعالهمُ ".
مفهوما "صهيون" و"الهيكل" يف كثير من
املصادر اليهودية فهم ًا جمازي ًا ،على أنهما
يشيران إىل مثال أعلى روحي ،أو باعتبارهما
استعارتين تشيران إىل حالة الكمال اإلنساين.
وينظر كل من الفالسفة والقاباليين إىل
جتاربهم الروحية على أنها مساهمة يف بناء
هيكل سماوي ،لكن الصهيونية هي التي اعتبرت
التأويل الواقعي والسياسي لهذا املصطلح
التأويل الوحيد املمكن :ففي سياق يجري
َ
فيه تأويل جميع الصور اخلالصية على أنها
سياسية وقومية ،ال يعود ثمة مقاربة للهيكل
(العنصر األساسي يف اخمليلة اليهودية) سوى
املقاربة الواقعية التي تعني تدمير املساجد
وإحالل أبنية ُأخرى حملها .وهكذا ،فإن تعريف
الصهيونية ،بلغة اخلالص القومي ،على
أنها عودة اليهود ،ينطوي على فكرة التدمير
بالضرورة.
وعلينا أن نالحظ أن حتذيرات شوليم مل
تكن موجهة ضد "التأمالت اخلالصية" بصفتها
كذلك ،أو ضد "الدين" ،وإنما نحو التأويل الذي
يمكن أن يلحق بالدين يف سياق "الصهيونية
العلمانية" ،سياق "االستعداد اليهودي احلديث
للقيام بفعل ُم ْبرم يف امليدان امللموس"،
كما قال بعد عدة أعوام 20،أي سياق َق ْو َم َنة
وع ْل َم َنتها
التصورات اخلالصية اليهودية َ
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املزعومة .وحتى لو كانت حمتويات الصور
املتعددة املنسوبة إىل "اخلالصية" قديمة ،فإن
يلح على أن "االستعداد اليهودي احلديث
شوليم ّ
للقيام بفعل ُم ْبرم يف امليدان امللموس" ،أي
َع ْل َمنة اخلالصية ،هو الذي "استحضر" األزمة
اخلالصية .ويف هذا السياق ،مل يكن يف إمكان
شوليم سوى أن يقول إن الصهيونية مل ُتسلِم
نفسها تمام ًا إىل اخلالصية.
ويف هذا السياق ،فإن اخلالصية هي أثر
للصهيونية العلمانية ،وليست نقيضها .وما
استثناء ،فإننا
دمنا نع ّد اخلالصية السياسية
ً
نحول دون النقاش اجل ّدي لرؤية التاريخ الذي
و ّلدها ،أي نفي املنفى ،ذلك النفي الصهيوين
العلماين .وبعبارة ُأخرى ،فإن التمييز بين
الصهيونية العلمانية والصهيونية اخلالصية ـ
الدينية هو تمييز زائف ،ألن املقاربة اخلالصية
هي حصيلة املقاربة العلمانية التقدمية.
ويجب النظر إىل القضايا املطروحة يف
رسالة شوليم بشأن اللغة العبرية ،وتلك
نصه عن الثنائية القومية ،على
املعروضة يف ّ
النصين
أنها وجهان للوعي ذاته ،ذلك بأن هذين
ّ
ينطويان على فكرة كارثة قادمة .وشوليم
ال من العرب والطاقة القيامية التي
يعتبر ك ً
تنطوي عليها اللغة العبرية تهديد ًا ،وخاتمة
حتمية للمقاربة اخلالصية ـ العلمانية ،وكالهما
يواصل تهديد اجملتمع اإلسرائيلي :إذ يطارد
الالجئون الفلسطينيون الضمير اإلسرائيلي
كتهديد متواصل ،وكذكرى يجب كبتها .غير أن
هذا اإلنكار هو حمل اعتراض متنا ٍم ،والبرهان
على ذلك هو القانون احلايل الذي يمنع إحياء
ذكرى النكبة ،وذلك يف الوقت الذي نشهد تنامي ًا
مهم ًا للحركات اليهودية التي تدعو إىل بناء
الهيكل يف احلرم الشريف ،أو جبل الهيكل ،وهذا
هو الوجه اآلخر للكبت .وإنكار الهيكل هو أحد
"املوضوعات التي ال يقال عنها أي شيء يف هذا
البلد" كما قال شوليم ،وما يقرر ذلك هو "علمنة"
اللغة ،بمعنى اإلفصاح عن الواقع بلغة اخلالص

والعودة الطوباوية .وبذلك تتخذ خماوف
شوليم بعد ًا آخر يف ضوء االجتاهات السياسية
اخلالصية املتنامية يف إسرائيل.
النصين ،هو أن
وما نستنتجه من كال
ّ
"رد ًا" على "يوم احلساب"
الثنائية القومية تش ّكل ّ
الذي ينطوي عليه "إحياء اللغة العبرية"،
وتنطوي عليه الصهيونية .فاملنظور الثنائي
القومية يم ّكن من التمييز بين البلد واألساطير
املقترنة بذلك البلد ،وبين الصهيونية
واخلالصية السياسية 21.والثنائية القومية
تعني االعتراف بحقوق الفلسطينيين كسبيل
لرسم حدود االستيطان اليهودي ،وكسر ح ّدة
التوترات القيامية ،لكن شوليم ،على الرغم
من اعتراضاته املتواصلة على أي صلة بين
الصهيونية و"اخلالصية" ،كان يدرك حقيقة أن
هذا الفهم لـ "اخلالصية" هو ذاته بناء صهيوين.
ثم وقعت الكارثة ،وحتولت آراء شوليم يف
ال دراماتيكي ًا .وبخالف بعض
الصهيونية حتو ً
املتمسكين بالثنائية القومية ،ابتعد شوليم
عن أي مشاركة سياسية ،ومل يعد يساهم يف
مبادرات تتخذ مثل هذه الوجهات السابقة.
ويف أربعينيات القرن العشرين ،حين نشرت
حنّة أرندت بعض املقاالت النقدية الثاقبة
عن الصهيونية ،وانضمت إىل تلك اجلماعة
الصغيرة من املفكرين الذين عارضوا السياسات
الصهيونية ،كان شوليم قد سبق أن رفض تلك
املبادئ ذاتها ،وبات يدعم فكرة الدولة اليهودية
احلصرية .ويف رسالة إىل أرندت بعد نشر
مقالتها "إعادة النظر يف الصهيونية" (والتي
سنعود إليها) ،تراجع بوضوح عن األفكار التي
سبق هو نفسه أن ق ّدمها قبل عقد من الزمن:
"عقيدتي السياسية ،إن كانت يل أي عقيدة ،هي
الفوضوية .غير أنه ال يسيئني ألاّ يكترث اليهود
بالنظريات التقدمية التي ال يمارسها أي شخص
وسأصوت بكل جوارحي للدولة الثنائية
آخر.
ّ
أصوت للتقسيم ".مل َي ُعد يريد أن
القومية كما
ّ
يكون "يف اجلهة الصحيحة من املتاريس" ،وقد

املنفى والثنائية القومية من شوليم وأرندت إىل سعيد ودرويش

نفى عن الصهيونية يف مقابالت الحقة أي
مسؤولية يف كارثة فلسطين ،وقال إن العرب
وحدهم َمن يتحملون قدرهم السيئ .ومل يقتصر
األمر على غياب الفلسطينيين عن رؤيته إىل
اخلالص ،بل تع ّداه إىل عدم تردده يف القول:
رحلت مئات آالف
"لو أن السلطات التركية ّ
العرب كما فعلت مع األرمن ،الختلف الوضع.
وال أقول ذلك من باب النوستاجليا ،وإنما كي
أب ّين كم كان رفيع ًا ذلك اخليط الذي استندت
إليه القضية العربية 22".وهذه اجلملة ،التي
تصدر عن شخص سبق أن شارك يف النضال
من أجل الثنائية القومية ،هي جملة صادمة،
وتب ّين حدود "بريت شالوم" .ومل ُيظهِ ر شوليم قطّ
أي تعاطف مع الضحايا ،الالجئين أو سواهم،
والشيء الوحيد الذي كان يه ّمه هو أن أحد ًا آخر
كان يمكن أن يقوم باإلبادة .لكن ما يدفعنا إىل
ذكر هذه األقوال ليس الرغبة يف إدانة شوليم،
وإنما اإلشارة إىل االعتبارات الضرورية لبناء
وتبصرات شوليم
تفكير ثنائي القومية وحقيقي.
ّ
النفّاذة واملبكرة تبقى حاسمة ،وإن كان علينا
أن نقرأها ضد شوليم نفسه.
وحتى يف هذه املراحل األخيرة ،كان
شوليم يدرك جيد ًا ما تنطوي عليه الصهيونية
من خماطر ،وكان حريص ًا على التمييز بين
الصهيونية و"اخلالصية" ،ويف أعوامه األخيرة
أيض ًا ،حذّر من حركة االستيطان يف األراضي
الفلسطينية احملتلة 23.وقد كتب يف آخر مقالته
ال:
املهمة" :الفكرة اخلالصية يف اليهودية" ،قائ ً
"هل سيحتمل التاريخ اليهودي هذا الدخول إىل
امليدان امللموس من دون أن يفنيه الطلب
اخلالصي املأزوم الذي اس ُت ِ
حضر حق ًا؟ ذلك هو
السؤال الذي يطرحه اليهودي يف هذا العصر،
انطالق ًا من ماضيه العظيم واخلطر ،على حاضره
24
يعرف الصهيونية
ومستقبله ".لكنه ،هو نفسهّ ،
بأنها "العودة الطوباوية إىل صهيون" ،أي
بصفتها خالصية .وبعبارة ُأخرى ،فإنه يعيد
إنتاج اإلطار ذاته الذي سبق أن حذّر منه.
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ح ّنة أرندت :إعادة النظر يف
الصهيونية
على الرغم من أن أرندت تشاطر بقية
املتمسكين بالثنائية القومية خلفي ًة مماثلة ،إ ّ
ال
إنها كانت خمتلفة :فهي مل تهاجر إىل فلسطين
مثلهم ،ومل تساهم يف بناء "الوطن القومي"،
وكثير ًا ما انتقدت السياسات الصهيونية
ودانتها ،لكنها كانت تفعل ذلك على الدوام
من منطلق االهتمام اجل ّدي بهذه السياسات
والتعاطف العميق معها .وكانت صهيونيتها
ودعمها للتعاون اليهودي ـ العربي يف فلسطين
جزأين متكاملين من تفكيرها يف املسألة
عن أرندت بـ "الشؤون اليهودية"
اليهودية .ومل ُت َ
حتى ثالثينيات القرن العشرين ،حين التحقت
بالنشاط الصهيوين بعد صعود النازية إىل
ال
السلطة يف أملانيا ،واعتبرت الصهيونية سبي ً
ناجع ًا وموثوق ًا به للنضال ضد معاداة السامية،
وجزء ًا من "سياسة يهودية" عريضة .وما ُي ْكسِ ب
آراءها معنى خاص ًا هو موقفها املتجاذب من
الصهيونية .فقد ساندت الصهيونية ،من جهة
أوىل ،بصفتها حركة ع ّبأت اليهود كشعب،
وناضلت ضد االندماج الزائف ،وو ّلدت "سياسة
يهودية" أصيلة ومميزة ،لكنها دانت الصهيونية،
من جهة ثانية ،لتن ّكرها للنشاطات اليهودية
األُخرى املمكنة ،وخصوص ًا حين نظرت إىل
تبنّي احلركة الطرائق االستعمارية ،وما انطوى
قيم معاداة
عليه ذلك من مفارقة اعتناقها َ
السامية.
كانت كتابات أرندت عن الصهيونية ومسألة
فلسطين يف تلك الفترة جزء ًا من مشروع آخر
أوسع .ففي ذلك الوقت ،وقت تفكير أرندت يف
"أسس التوتاليتارية" ،ويف سياق كتابة ذلك
طورت حنّة تصوراتها بشأن القومية
الكتابّ ،
اليهودية ،ودعمها لوطن يهودي )(homeland
واعتراضها على دولة يهودية .هكذا ،ينبغي لنا
النظر إىل كتاباتها السياسية ونشاطها السياسي
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كثمرة متكاملة من ثمار تفكيرها يف الدولة
األمة ،واإلمبريالية ،ومعاداة السامية .وكانت
ّ
حتاول أن تترجم آراءها العامة وتط ّبقها على
املشروع السياسي امللموس واجلمعي لشعب
اعتقدت أن هدفه يجب أ ّ
أمة .فمثل
ال يكون دول ًة ّ
هذه الدولة ال ب ّد من أن تعاين تناقضات حادة
فيما يتعلق بما يتعين عليها أن تدافع عنه ،وهي
تناقضات ال ب ّد من أن تؤدي يف النهاية إىل
انهيارها.
ومل تكن الصهيونية جمرد حالة للدراسة،
أو جمرد مثال حمدد من أمثلة املشروع القومي
والصراع االستعماري ،بل مثّلت إفصاح ًا عن
مقوالت احلداثة الكبرى كلها ،ووفّرت العناصر
األساسية لفَه ٍم وإطا ٍر سياسيين خمتلفين .ورأت
أرندت أن السياسة الفعلية للحركة الصهيونية
ن ّمت عن فشل قيادتها يف فهم معاداة السامية
كظاهرة تاريخية ،ودانت مطالبة الصهيونية
بإقامة دولة أمة يهودية باعتبار ذلك تب ّني ًا
للمبادئ ذاتها التي م ّكنت يف األصل من
الصعود السياسي ملعاداة السامية وانتصارها
يف النهاية.
كان نقد أرندت موجه ًا ضد السياسات
الصهيونية امللموسة التي جرى تبنّيها رسمي ًا
خالل احلرب العاملية الثانية ،والتي طرحت
حتويل فلسطين إىل "كومنولث يهودي" ،بصفته
الهدف النهائي للصهيونية وللحرب ذاتها .ويف
سلسلة من املقاالت ُنشرت يف أربعينيات القرن
العشرين ،وقفت أرندت ضد هذا اخلط السياسي،
وتناولت يف الفقرة األوىل من مقالتها الشهيرة:
"إعادة النظر يف الصهيونية" (التي ُنشِ َرت يف
سنة  ،)1944نتائج قرارين راهنين كانا يع ّبران
عن املقاربة السياسية اجلديدة ،أحدهما كان
"برنامج بلتمور" يف سنة  ،1942الذي طالب
حر يف فلسطين" بعد
بإقامة "كومنولث يهودي ّ
احلرب .وهذا البرنامج زيدت ح ّدته واتخذ صيغة
أكثر تطرف ًا يف "قرار أتالنتيك سيتي" الصادر
عن املؤتمر اليهودي األميركي يف سنة ،1944

والذي طالب بـ "كومنولث يهودي ديمقراطي
حر ...يضم كامل فلسطين ،من دون تقسيم أو
ّ
اختزال ".ولدى حتليل أرندت هذين اإلعالنين،
قالت:
يمضي قرار أتالنتيك سيتي خطوة أبعد
قياس ًا ببرنامج بلتمور الذي َم َنحت فيه
حقوق
األقلية اليهودية األكثرية العربية
ُ
َ
األقلية .فالعرب ،بكل بساطة ،مل ُي َذكروا هذه
املرة يف القرار الذي من الواضح أنه يترك
لهم اخليار بين الهجرة الطوعية أو املواطنة
من الدرجة الثانية ...ويبدو أنه ُي ّقر بأن
أسباب ًا انتهازية فقط هي التي منعت احلركة
الصهيونية يف السابق من إعالن أهدافها
النهائية .وهذه األهداف تبدو اآلن مطابقة
تمام ًا ألهداف املتطرفين بقدر ما يتعلق
األمر بتكوين فلسطين السياسي يف املستقبل.
إنها لضربة قاتلة لتلك األحزاب اليهودية
يف فلسطين ذاتها التي دعت من دون كلل
إىل ضرورة التفاهم بين الشعبين العربي
واليهودي ،وستدعم كثير ًا ،من جهة ُأخرى،
تلك األغلبيـة التي يقودها بن ـ غوريون،
والتي غدت قومية أكثر من أي وقت ،عبر
ضغط املظامل الكثيرة يف فلسطين والكوارث
25
الرهيبة يف أوروبا.
بعبارة ُأخرى ،إن دولة يهودية ،أو "كومنولث
يهودي ًا حر ًا" كما فهمته القيادة الصهيونية،
ال لوجود العرب ،وخصوص ًا
ال يتركان جما ً
حين يترافق مع نقاش متنامٍ لترحيل العرب
من فلسطين .وقد اعترضت أرندت ،انطالق ًا من
األسس ذاتها ،على قرار التقسيم الصادر عن
األمم املتحدة يف سنة  ،1947وأطلقت حتذير ًا
متبصر ًا من عواقبه ،وهاجمت سياسات التقسيم
ّ
البريطانية والصهيونية بين الشعبين ،وتنبأت
بأنها ستؤدي حتم ًا إىل طرد العرب ،وتناولت
العملية التي ستفضي إىل طرد الفلسطينيين،
ال عما
وإىل االنتهاك املنهجي حلقوقهم ،فض ً
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سيلي ذلك من اندالع حرب ستهدد وجود
اجلماعة اليهودية ذاته .وإىل جانب الكتابة،
ِ
ماغنس ،وساندت
تعاونت أرندت مع يهودا
جهوده التي كانت ستفشل بدورها ،يف احليلولة
دون قبول خطة التقسيم واقتراح بدائل قائمة
على االتفاق مع ممثلي العرب .ويف آذار /
مارس  ،1948ومع اتضاح احتمال احلرب،
دعم ّ
كل من أرندت وماغنس املبادرة األميركية
القصيرة األجل إىل إقامة وصاية دولية حتكم
إىل حين التوصل إىل تسوية تضمن حقوق
السكان .وعارضت أرندت نفسها فكرة ماغنس
وفضلت فكرة فدرالية
عن دولة ثنائية القومية،
ّ
26
إقليمية ،فدرالية شرق أوسطية ـ متوسطية.
وظ ّلت ،إىل ما بعد احلرب بفترة ،تعرض فكرة
فدرالية إقليمية تض ّم الكيان اليهودي .ويشير
تناولها الالحق إلسرائيل ،يف كتابها "أيخمان
يف القدس" ،إىل بعض مالحظاتها السابقة،
وإنما على أساس خمتلف.
تلمس اإلحلاح
ويف الواقع ،فإنه يمكن ّ
واإلحساس بالكارثة املقبلة اللذين حفّزا كتابة
أرندت ونشاطاتها خالل الفترة ،1948-1947
األمر الذي يع ّبر عنه بوضوح عنوان واحدة من
مقاالتها األساسية ضد خطة التقسيم" :إنقاذ
الوطن اليهودي :ال تزال ثمة فرصة" .ففي هذه
املقالة ح ّذرت أرندت من عمى القيادة اليهودية
التي استسلمت للمصالح االستعمارية ،وب ّينت،
من موقعها كشخص بال دولة يف ذلك احلين،
دور الدول ـ األمم اإلقصائي ومسؤوليتها،
بصفتها آليات لإلقصاء تخلق الجئين .ومن
هذه الزاوية ،غدت حقوق الالجئين الفلسطينيين
ومنظورهم جزء ًا ال يتجزأ من نقاش حقوق
اليهود وتعريفهم لذاتهم ،كما غدت جزء ًا ال
يتجزأ من رؤية التحرر السياسي اليهودي .ورأت
أرندت ضرورة دعم أي خيار آخر يرتقي إىل
أن يرفض املبادئ الصهيونية ،باسم الشعب
اليهودي.
وال شك يف أن كثير ًا من املالحظات النقدية
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املستخدمة يف مقاالت أرندت بات بالي ًا
ومهجور ًا ،إذ جرى إدخاله يف سياق سياسي
حمدد تغ ّير بشدة منذ ذلك احلين .فقد ُكتبت
املقاالت عندما كان اليهود أقلية ،وعندما كان
نوع من الدولة الثنائية القومية موجود ًا حق ًا:
كانت اإلدارة االستعمارية البريطانية تمثل
هذه الدولة إىل ح ّد مع ّين ،وإن يكن يف سياق
من األفول .وبدا قيام دولة إسرائيل ،وتقسيم
فلسطين املوقت الذي تال حرب  ،1948كأنهما
وصال بفكرة الثنائية القومية إىل نهايتها.
وظ ّلت أرندت تأمل بتغ ّير املوقف حتى بعد
نهاية احلرب ،لكنها تخ ّلت عن هذا اخليار الحق ًا،
شأنها يف هذا شأن معظم املدافعين عن الفكرة،
ومل تعد إليها ّ
قط .ويمكن القول إن سبب ذلك هو
ثبوت خطأ تنبؤاتها املتشائمة ،يف حينها على
األقل ،بشأن فرصة الوطن اليهودي يف البقاء.
ومن أجل جميع املقاصد العملية ،فإن دوافع
نشاطها السياسي تالشت.
بيد أن من الضروري أن نعلم أن أفكار
غد "غير واقعية" إ ّ
ال حين أثبت "الواقع"
أرندت مل َت ُ
صوابها ،وهذا يعني أن أرندت فقدت أهميتها
يف اللحظة ذاتها التي حتقق فيها ما استشرفته.
فنقدها السياسة الصهيونية كان صائب ًا
وشديد الوقع فيما يتعلق بتطبيق السياسة
الصهيونية وخطة التقسيم ،إذ إن قيام دولة
إسرائيل كدول ٍة يهودية أدى إىل تدمير الكيان
العربي ،وإىل طرد مئات آالف الفلسطينيين،
ومصادرة معظم األراضي العربية التي ُأعلنت
بعد ذلك ملك ًا وطني ًا يهودي ًا .وأخير ًا ،ومثلما
تنبأت أيض ًا ،فإن تعريف إسرائيل كدولة
يهودية عمل على حتويل مواطنيها العرب
(أولئك الذين مل ُيطردوا من أراضيها يف سنة
 )1948إىل مواطنين من الدرجة الثانية .ويف
الواقع ،فإن دولة إسرائيل ،كما كتبت أرندت،
مل تترك "أي خيار بين الهجرة [غير] الطوعية
واملواطنة من الدرجة الثانية" ،فهذان اخلياران
حتققا عبر تقسيم الشعب الفلسطيني بين ثالثة

126

جملة الدراسات الفلسطينية  92خريف 2012

أنواع خمتلفة من الالجئين هم :املواطنون
العرب من الدرجة الثانية داخل دولة إسرائيل؛
الفلسطينيون املشردون الذين وقعوا حتت
االحتالل اإلسرائيلي بعد حرب  ،1967والذين
تقترح عليهم إسرائيل اآلن مواطن ًة من الدرجة
أمة" فلسطينية حمدودة
الثانية يف "دولة ّ
ومقسمة؛ الالجئون املشردون خارج فلسطين،
يف خميمات الالجئين وسواها من ضروب
الشتات (بعضهم مواطنو بلد أجنبي).
ويمكن هنا طبع ًا ،أن جنادل يف أن تنبؤات
أرندت مل يعد لها أي معنى حتى لو كانت على
حقّ  ،إذ إن الواقع تب ّدل بصورة دراماتيكية،
وباتت دولة إسرائيل أمر ًا واقع ًا .وهذا ليس غير
صحيح ،بل إنه املنظور الذي ينبغي لنا أن نقرأ
من خالله ما اعترى عملها من تغ ّير تاريخي.
كما أن أرندت نفسها كانت قد أخفقت يف التنبؤ
بالهجرة الضخمة إىل إسرائيل يف األعوام التي
تلت استقاللها ،هجرة أناس كثير ًا ما كانوا ،هم
أنفسهم ،الجئين.
غير أن مثل هذا اإلدراك املتأخر ال يقلل من
أهمية رؤية أرندت وحتليلها الثاقبين ،وإن كان
علينا يف بعض األحيان أن نقرأها ضد نفسها.
فاملاضي وتصوره ال يزاالن يحددان خطاب
احلاضر ،ويش ّكالن وجه ًا أساسي ًا من أوجه
تقوض واحدة من
بناء الواقع .وتنبؤات أرندت ّ
احلجج األساسية التي تستخدمها إسرائيل يف
رفض أي نقاش ّ
حلق الفلسطينيين يف العودة،
تلك احلجة التي فحواها أن طرد الفلسطينيين
جاء نتيجة رفضهم التقسيم ،وأن الالئمة
يف مأساتهم يجب أن ُينحى بها تالي ًا عليهم
أنفسهم .وقد استشرفت أرندت اإلجالء ،ووصفت
جراء قرار األمم املتحدة ،وليس
كيف سيحدث ّ
بسبب رفض الفلسطينيين ذلك القرار .وألنها
كتبت قبل وقوع احلدث فقد ب ّينت أن برنامج
الترحيل يضرب بجذوره يف منطق القرار،
بالطريقة التي فهمه بها القادة الصهيونيون
على األقل ،وهي توصلت إىل هذا االستنتاج من

خالل قراءة ثاقبة للوثائق الصهيونية ،ولبالغة
الترحيل واإلجالء املتنامية يف الصحافة
الصهيونية يف ذلك الوقت .وكانت أرندت حمقة
تمام ًا يف حتليلها ،وأوضحت جميع ما يف خطة
التقسيم وتطبيقها من تناقضات ،وب ّينت أن ما
سيقف وراء إجالء معظم السكان الفلسطينيين
من أراضي دولة إسرائيل ليس رفضهم التقسيم،
وإنما فرض التقسيم بالقوة .وما جعلها تفهم
هذا كله هو حتليلها اإلعالنات الصهيونية،
وخطاب الترحيل اجلماعي الصهيوين،
والسياسات الصهيونية .وهي ّ
تذكرنا بأن خطة
التقسيم كانت أيض ًا تقسيم ًا للشعب الفلسطيني
الذي اف ُترض أن يبقى نصفه كمواطنين يف
27
الدولة اليهودية تبع ًا للبرنامج األصلي.
لقد توصلت أرندت نفسها يف "أسس
التوتاليتارية" إىل أنه:
تبين بعد احلرب أن املسألة اليهودية التي
ّ
عد املسألة الوحيدة غير احمللولة،
ت
كانت
ُ ّ
فعال ـ عن طريق استعمار أرض
قد ُح َّلت
ً
ثم فتحها ـ لكن ذلك مل ّ
يحل قط مشكلة
األقليات ،وال مشكلة املشردين بال دولة.
وعلى العكس ،فإن حل املسألة اليهودية،
شأنه شأن جميع األحداث يف قرننا ،اقتصر
على خلق صنف جديد من الالجئين ،هم
العرب ،األمر الذي زاد عدد املشردين بال
دولة وفاقدي احلقوق 800.000-700.000
نسمة .وما حدث يف فلسطين على أرض
صغيرة ،ويف نطاق مئات اآلالف ،تكرر بعد
ذلك يف الهند على نطاق أوسع ،وطال ماليين
28
كثيرة من البشر.
هكذا ،باسم املسؤولية ،وهي مفهوم أساسي يف
كتابات أرندت  ،تكتسي العودة إىل الواقع وإىل
السياق التاريخي ،أهمية حاسمة .ومن احلاسم
أيض ًا َف ْه ُم أن الالجئين هم إىل ح ّد بعيد جزء
من هذا السياق ،ويجب اعتبارهم جزء ًا ال يتجزأ
من نقاش حقوق اليهود .وقد استشرفت أرندت
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حمنة الالجئين الفلسطينيين حين عرفت هي
نفسها طعم التشرد بال دولة ،تلك التجربة التي
وثّقتها يف مقالتها" :نحن الالجئون" ،التي غدت
الحق ًا حجر الزاوية يف تناولها الشرط اإلنساين.
وال شك يف أن مسألة الالجئين ليست باملسألة
السهلة ،لكن هنالك أدلة وافرة على أن كبتها
الكامل وتسويغها ال يق ّ
الن عن ذلك خطورة ،إن
مل يفوقاه.
إن بقاء املبادئ التي اعترضت عليها
أرندت واضح يف اإلدانة املتواصلة لفكرة
الثنائية القومية بصفتها معادية للصهيونية.
فقد ُوصمت هذه الفكرة بذلك حين ُق ّدمت أول
ّ
الكف
نظر إليها كتهديد يجب
مرة ،وال يزال ُي َ
عن جمرد ذكره .ولعل ذلك أن يكون أيض ًا نذير ًا
بضروب تقسيم مستقبلية يمكن أن تأتي بكوارث
جديدة .وعلينا أن نتذكر أن أرندت نفسها مل
تستخدم مصطلح الثنائية القومية ،ووقفت حتى
ال
ضد فكرة الدولة األحادية القومية،
ّ
وفضلت ح ً
فدرالي ًا واسع ًا ،لكن علينا أن نالحظ ثانية أنه
يجب عدم النظر إىل الثنائية القومية على أنها
حل سياسي ،وإنما بصفتها إطار ًا للمسؤولية
والتفكير السياسيين.
ال عجب ،إذ ًا ،من أن "خطاب السالم" احلايل
يف إسرائيل يتبع على نحو دقيق تلك املبادئ
ذاتها التي انتقدتها أرندت منذ زمن طويل.
فعلى سبيل املثال ،فإن مفهوم الفصل هو يف
تصور إسرائيل لـ "السالم" ،ويب ّين
القلب من
ّ
حدود ذلك التصور .فالسالم هنا ال يعني إحقاق
احلقوق الفلسطينية ،أو رؤي ًة للتعايش املتساوي،
وإنما تعبير عن الرغبة يف العيش على حدة،
ويف التخلص من الفلسطينيين بغية احلفاظ
على دولة يهودية متجانسة ،واستعادة صورة
إسرائيل بصفتها جمتمع ًا بريئ ًا غربي ًا ،تلك
الصورة التي ال شك يف أنها تأذت خالل عقود
من االحتالل املباشر واملقاومة.
وما يجعل نقد أرندت مهم ًا هو حقيقة أنه
يفصح عن النتيجة املنطقية لتصورها ملا يجب
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أن تكون عليه "السياسة اليهودية" اجلمعية
واملميزة ،فنقدها ال يصدر عن موقف مناهض
للقومية أو للصهيونية ،وإنما عن إيمان عميق
بأن اليهود ال يمكن أن ينعتقوا إ ّ
ال كشعب.
وبعبارة أُخرى ،هي مل تكتب من وجهة نظر
كونية ،بل من وجهة نظر يهودية ،وحتى من
وجهة نظر يهودية قومية .وحين أنحت بالالئمة
على بن ـ غوريون (وشوليم الحق ًا) لكونهما
مفرطين يف قومويتهما ،كانت تقصد دعمهما
الدولة األمة ال أكثر وال أقل ،وليس تماهيهما مع
اليهود كشعب (كانت تفضل مصطلح "االنتماء
إىل الشعب"  ،Peoplehood /وكثير ًا ما كانت
"األخوة") .وعلى العكس ،فإنها
تستخدم مصطلح
ّ
مرار ًا ما دعت خالل احلرب العاملية الثانية
إىل سياسة يهودية مميزة ،وإىل تعبئة سياسية
لليهود كشعب .وإيمان أرندت بقدرة الشعب
اليهودي على الفعل السياسي هو الذي دفعها
أيض ًا إىل االعتراض على فكرة الدولة ،والتحذير
من عواقبها .وقد اش ُتهر عنها ما قالته بعد
هاجم املرء كونه يهودي ًا
احلرب من أنه "حين ُي َ
فإن عليه أ ّ
ال ير ّد بصفته أملاني ًا أو فرنسي ًا أو
مواطن ًا عاملي ًا ،أو مؤيد ًا حلقوق اإلنسان ،وإنما
29
بصفته يهودي ًا".
هكذا أمكن ألرندت أن تمتدح الصهيونية
على مبادرتها إىل الفعل ،وعلى إثارتها تعبئة
سياسية ،وكذلك على مقاومتها االندماج ،لكنها
هاجمتها أيض ًا من املنطلق ذاته خليانتها
واجبها بإخضاع مصالح اليهود لتاريخ
فلسطين" :كرمى لفلسطين تخ ّلت عن السياسة
اليهودية على الصعيد العاملي 30".كما دانت
الصهيونية إلنكارها النشاطات اليهودية
األُخرى املمكنة ،وخصوص ًا لتبنّيها الطرائق
االستعمارية واعتناقها القيم األساسية التي
تنطوي عليها معاداة السامية.
وتبقى طريقة أرندت يف التعامل مع موقفها
غامضة ،فهي حين تعلن أن "املرء ال يستطيع
أن يقاوم إ ّ
ال على أساس الهوية التي تتعرض
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للهجوم" ،تبقى طبيعة تلك الهوية ملتبسة،
ولعلها يجب أن تبقى ملتبسة 31.غير أننا
نستطيع ،يف السياق احلايل ،أن نستعيد صدى
فكرتها ونقول إنهم حين يقاتلونك كفلسطيني
عليك أن تقاتل كفلسطيني .فهي احلرب ذاتها،
يف احلقيقة ،ونضال اليهودي هو نضال
الفلسطيني.
لقد ق ّدمت أرندت ح ّلها على شكل أو هيئة
املنبوذ احلديث و"الواعي" ،اليهودي الذي
يقاوم ويناضل ضد النظام الذي يعيش فيه.
ففي حين يقبل اليهود األورثوذكس (الذين
ضع
"و ْ
تدعوهم "اإلخوة غير املنعتقين") َ
املنبوذ بصورة آلية وغير واعية" ،تقترح
أرندت أن "يدرك اليهودي املنعتق وضعه،
بطل شعب
ويعيه ،ويتمرد عليه ،ويغدو َ
مضطهد .ويغدو نضاله من أجل احلرية جزء ًا
ال يتجزأ من النضال الذي يجب أن يخوضه
جميع املهانين يف أوروبا لتحقيق التحرر
القومي واالجتماعي 32".وبخالف سلبية
"م ْح َدث النعمة" ،اليهودي غير املنعتق وغير
ُ
الواعي الذي فقد ذاكرته بأكملها من دون أن
يكون قادر ًا على إدراك اخلطر ،فإن اليهودي
املنبوذ يحفظ فكرة التمرد ،ويبدي التزامه
املقاومة التي تقع أصولها يف الدين على وجه
التحديد ـ يف التق ّيد بالشريعة ـ مع أنه يبدو
اآلن كأنه انعتق منها .وهو عضو يف اجملتمع
يكف عن مقاومة قيم هذا
حيث يعيش ،لكنه ال
ّ
اجملتمع .ويقوم االنتماء إىل الشعب اليهودي
على مقاومة الكونية األوروبية ـ املسيحية
(حتى يف شكلها العلماين) ،وهذا يف الوقت
ذاته موقف كوين بديل ،يبزغ من املقاومة،
هاجم باسم
لكن عليه أن يحفظ الهويات التي ُت َ
"الكونية".
كان فالتر بنيامين ،الصديق املشترك لكلّ
نصه األخير،
من أرندت وشوليم ،والذي أهدى ّ
"أطروحات حول فلسفة التاريخ" ،ألرندت
وزوجها ،قد ألهم كتابات أرندت وشوليم عن

الثنائية القومية .فكما ألهم كتابات شوليم
املبكرة عن الثنائية القومية ،كذلك ألهم
تأمالت أرندت يف قضية فلسطين .وحين
رفض شوليم هذا النوع من التأويل ،أعادت
أرندت إدخاله يف نقاش الصهيونية وفلسطين.
وهي ،يف نقدها الصهيونية وحساسيتها
جتاه القضية الفلسطينية ،تعتمد بوضوح
وقوة على مفهوم التاريخ عند بنيامين.
فقد انتقدت الصهيونية على تبنّيها صورة
املنتصرين التاريخية ،وطالبت بأن "نكتب
املضطهدين".
التاريخ ضد التيار" باسم "تراث
َ
كما استخدمت بنيامين كي تنتقد السياق
الصهيوين الذي كان قائم ًا على تأويل
معاكس (أو خمتلف على األقل) ،للمصطلحات
الالهوتية ذاتها التي استخدمها بنيامين.
ويف هذا السياق ،وكي نشحن أطروحات
بنيامين بمعنى سياسي ،فإن علينا أن نقرأ
هذه التأويالت بعيون ضحايا رواية اخلالص
الصهيونية ،من املنظور الفلسطيني ،منظور
الالجئين ،وصوت املنفى.

إدوارد سعيد واملثقفون اليهود
"تبدو يهودي ًا جد ًا" ،أعلن الصحايف
اإلسرائيلي آري شافيط يف مقابلة مع إدوارد
سعيد ،بعد إشارة هذا األخير إىل رؤيته التي
فحواها أن دولة ثنائية القومية إسرائيلية /
فلسطينية هي االحتمال الوحيد املتاح أمام
التعايش السلمي .ور ّد سعيد" :طبع ًا ،أنا املثقف
اليهودي األخير .أنت ال تعرف أحد ًا غيري .كل
املثقفين اليهود اآلخرين لديكم أصبحوا َح َملة
دروع يف الضواحي .من عاموس عوز إىل جميع
أولئك املوجودين هنا يف أميركا .لذلك ،أنا
األخير ،وأنا املريد احلقيقي الوحيد ألدورنو.
دعني أع ّبر عن األمر بهذه الطريقة :أنا يهودي ـ
33
فلسطيني".
تبدو "يهودية" سعيد على النحو التايل:
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يقول ثيودور أدورونو إن فكرة الوطن بطلت
يف القرن العشرين .وأنا أفترض أن جزء ًا من
نقدي للصهيونية يتأتى من إيالئها الوطن
قائلة نحتاج إىل وطن،
أهمية مبالغ ًا بها،
ً
وسنفعل أي شيء لنحصل على وطن ،ولو
كان ذلك يعني تشريد آخرين .ما الذي حتسب
أنه يدفعني إىل االهتمام بالدولة الثنائية
القومية؟ ألنني أريد نسيج ًا غني ًا من نوع
ما ،ال يمكن ألحد أن يدركه كله ،وال يستطيع
أحد أن يمتلكه كله .مل أفهم ّ
قط فكرة أن هذا
أحبذ العودة
مكاين ،وليس مكانك .أنا ال ّ
إىل األصول ،إىل النقاء ،وأعتقد أن الكوارث
السياسية والفكرية الكبرى جنمت عن حركات
تبسط وتنقّ ي ،فهي تقول
اختزالية حاولت أن ّ
إن علينا أن ننصب خيام ًا أو كيبوتسات أو
جيش ًا ونبدأ من الصفر .أنا ال أؤمن بذلك كله،
وما كنت ألريده لنفسي .ولو كنت يهودي ًا
لقاتلت ضده .وهو لن يدوم .خذها مني ،آري.
34
أنا أكبر منك سن ًا .ولن يبقى له ذكر.
يؤكد ّ
كل من شافيط وسعيد "يهودية" الثنائية
القومية ،لكن بينما يدعم املفكر الفلسطيني
هذا املوقف "اليهودي" ،يرفضه الصحايف
اإلسرائيلي الصهيوين ،وغالب ًا ما يصفه بأنه
إنكار ّ
حلق إسرائيل يف الوجود 35.واملفارقة،
عندما يقول شافيط لسعيد إنه يبدو "يهودي ًا"
جد ًا ،فإنه يعترف بإنكاره هو ما "يبدو يهودي ًا"
يف عينيه :املساواة والعدل؛ فكرة "نسيج غني
من نوع ما ،ال يمكن ألحد أن يدركه كله ،وال
يستطيع أحد أن يمتلكه كله ".ويقترح سعيد
يتفحص وعيه عبر
على القارئ اإلسرائيلي أن
ّ
نظرته هو :نظرة املقدسي الذي ال يستطيع أن
يعود إىل وطنه ،وعاش معظم حياته يف الغرب،
يتفحص منظوره وجتربته املعقدين 36.فهو
وهو
ّ
مل يعرف اللجوء ،لكنه عرف املنفى والتشرد،
واستخدم موضعه هذا كي يعرض قضية
فلسطين مرة بعد مرة.
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يكتب سعيد عن الصهيونية "من موقع
الضحايا" كي يدفع قدم ًا سيرورة من تصفية
ال من اليهود والعرب ،وهو ال
االستعمار تض ّم ك ً
يقوم بتحليل الصهيونية كحركة استعمارية كي
ينكر على اليهود أي حقوق ،وإنما ليزيح النقاب
عن مالبسات تمثيل الصهيونية لذاتها كمجتمع
قومي بريء .وبهذه الطريقة ،يدفعنا سعيد إىل
أن نفكر يف خيارات ُأخرى .ويف الوقت الذي
يناضل لالعتراف باحلقوق الوطنية الفلسطينية،
فإنه يأخذ على حممل اجل ّد أيض ًا مسألة حقوق
اليهود ،ويقترح على اإلسرائيليين مفهوم ًا
مشترك ًا لالنتماء ،فكر ًة عن املشاركة ال تتحدد
بصفتها "نفي ًا للمنفى" ،وإنما بكونها نوع ًا
من اإلشراك ،قائم ًا على الفكرة التي فحواها
أننا جميع ًا منفيون .فاألرض ليست ألحد ،بل
باألحرى نحن ننتمي إليها .والثنائية القومية
بالنسبة إليه أساسية خللق فضاء يمكن فيه
التفكير يف الوجود اليهودي بصفته جزء ًا من
الوجود الفلسطيني ،وإعادة خلق ،وإعادة صوغ
للوجود الفلسطيني.
وكان اللقاء بكتابات املفكرين اليهود
األملان وجه ًا أساسي ًا من أوجه كتابة سعيد
وتفكيره ،واشتمل على طبقات متنوعة :بصفتهم
ممثلي اجتاه نقدي معقد ومتغاير العناصر،
وكضحايا للتمييز عاشوا املنفى ،وكيهود يمكن
للمرء أن يجد يف كتاباتهم بدائل من الفهم
الصهيوين لليهودية .وأَوىل سعيد شخصين
منهم اهتمام ًا خاص ًا هما :ثيودور أدورنو
وإريك أورباخ ،فكالهما ،وبطرائق متعددة،
ألهم تأمالت سعيد يف مفاهيم الوطن واملنفى
والعودة .وكانت حالة نفيهما نموذج ًا ملناقشة
جتربته كفلسطيني فـي املنفى ،كما أنها ،يف
وجهت نحو وعي يهودي ـ إسرائيلي
الوقت ذاتهّ ،
بديل .فقد ُفرض عليه النفي ،كما ُفرض عليهما،
وحاول أن يوحي بأن هذه احلالة حاسمة يف
تقويض ثنائية املنفى  /الوطن.
هذا هو اإلطار الذي يتأمل فيه سعيد فكرة
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37
ألح على املنفى ،من جهة أوىل،
املنفى .فقد ّ
بصفته املوقع النهائي للمثقف ،وكشرط مسبق
ملنظور نقدي يمكن أن يتحدى حدود الثقافة،
بل يمكن أن يتحدى التمييز ذاته بين "الوطن"
و"املنفى" .وكونه "خارج املكان" (عنوان
مذكراته) هو شرط ُفرض عليه وعلى الشعب
الذي يمثله ،لكنه أيض ًا شرط يم ّكن من تقويض
دائم للحدود .غير أن سعيد ،من جهة ُأخرى ،كان
يدرك جيد ًا حقيقة أن شرطه اخلاص يختلف
تمام ًا عن شرط الفلسطينيين اآلخرين املنفيين،
يف خميمات الالجئين وحتت االحتالل ،وحذّر
تصور املنفى تصور ًا مثالي ًا ورومانسي ًا،
من
ّ
ألح على أهميته يف التقويض الشامل.
لكنه
ّ
وبذلك م ّهد الطريق خلطاب ال يقصد أن ينكر
املنفى ،أو أن ينفيه ،وإنما أن يجعل من جتربة
املنفى نقطة افتراق يف التفكير يف الهويات
القومية واملواطنة.
وإىل جانب حماولة سعيد املتواصلة إيجاد
تصور يهودي غير صهيوين ،يبدو أنه شارك
ّ
هؤالء املفكرين اليهود األملان املوقف ذاته
فيما يتعلق بالتراث األوروبي :مكان االنتماء
النقدي ،وتقويض دعوته إىل اإلقصاء ،وقراءته
بأدواته نفسها .وهذا واضح على نحو خاص يف
اجنذابه املتواصل إىل كتابات إريك أورباخ ،فقد
املنفي
كان "أورباخ يف إستانبول" ،أو "املثقف
ّ
يف الشرق" ،بالنسبة إليه ،نموذج ًا للمثقف
يف املنفى 38.ويبدو أن هذا كان مشروع سعيد
األساسي :حماولة تصفية استعمار أوروبا،
وقراءتها من هذا املنظور 39.ويمكن النظر إىل
حتول سعيد الالحق من املقاربة الفوكوية إىل
ّ
"مقاربة إنسانوية" ،كمحاولة لـ "فرز أوروبا"
) ،(Provincializing Europeبحسب عبارة
ديبيش تشاكرفورتي ،وهي عبارة تعني يف
هذه احلالة فصل التراث األوروبي عن أبعاده
االستعمارية ـ االستشراقية .إن مقاربة سعيد
للصهيونية هي مقاربة مشابهة ،مصحوبة
بإيمان بأن الثقافة اإلسرائيلية يمكن تغييرها.

ولست واثق ًا بأنني أفهم تمام ًا قول سعيد
ُ
وتقديمه ذاته على أنه "يهودي فلسطيني"،
واملثقف اليهودي األخير ،لكن هذه اللفتة جتعلنا
نفهم حق ًا املكان الذي يجب منه مراجعة الوعي
اليهودي ،وإعادة اإلفصاح عنه عبر االعتراف
بالفلسطينيين وإحقاق حقوقهم .ولعل لفتة
سعيد أن تكتسب معنى إذا ما تالها تعريف
لإلسرائيليين بأنهم "فلسطينيون يهود" ،كتعبير
عن طريقة خمتلفة يف االنتماء إىل األرض،
وكتصفية للوجود اليهودي االستعماري يف
أرض إسرائيل ـ فلسطين.
هكذا تكون تأمالت سعيد بشأن املنفى،
وبشأن كونه خارج املكان ،نقطة انطالق قراءته
احملفزة للتراث األوروبي .واحلقيقة ،فإنه يبدو من
املستحيل أن نناقش ما للتصور اليهودي لـ "املنفى"
من أوجه كثيرة من دون قراءة تناول سعيد املضيء
للمنفى وحالة النفي ،لكن يمكننا القول أيض ًا ،وإىل
درجة ما ،إنها قراءة تهجر فلسطين نفسها ،واليهود
والعرب.

حممود درويش :املنفى واملستعمِ ر
جتربة حممود درويش كانت خمتلفة،
وكذلك تصوره للمنفى .فقد اختبر درويش
تعبيرات املنفى الفلسطيني كلها :ففي سنة
ُ ،1948طرد إىل لبنان ،وكان صبي ًا صغير ًا،
رضة اللجوء واخلراب ،ثم عاد
وهناك اختبر ّ
مع عائلته بصورة غير شرعية إىل إسرائيل
حيث ترعرع ،خمتبر ًا حالة نفي الفلسطينيين
يف إسرائيل (أولئك الذين مل ُيطردوا ،لكنهم بقوا
حمل اضطهاد وسلب) ،يف الوقت الذي اكتسب
معرفة وثيقة بالثقافة اإلسرائيلية واألدب
فر من إسرائيل كي يلتحق
العبري .بعد ذلك ّ
بمنظمة التحرير الفلسطينية ويختبر حالة النفي
ليطرد من جديد ويقضي أعوام ًا يف
يف بيروتُ ،
باريس وتونس ،قبل أن يعود ـ بعد أوسلو ـ إىل
رام الله يف الضفة الغربية ،حيث اختبر وضع ًا
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آخر من أوضاع املنفى .وقد ع ّبر يف شعره عن
حالة النفي الفلسطينية ،وجعل قضية فلسطين
قضية عامة وواسعة تتخطى حدودها اجلغرافية
والتاريخية.
وكما سبق أن ذكرت ،فإن درويش ،ويف عدة
أماكنُ ،يلمح إىل تأمالت بنيامين يف التاريخ،
40
تصور التاريخ التقدمي.
وإىل اعتراضه على
ّ
كرس لهذه الصلة
وقد ذكر سنان أنطون الذي ّ
دراسة مهمةَ ،ن ْشر درويش ترجمات عربية
لبعض كتابات بنيامين ،وكذلك تلك اللحظات
يف شعر درويش التي يمكن رؤيتها كإشارة
تصور بنيامين ،وقد ُأدخلت يف
مباشرة إىل
ّ
سياق فلسطين .ويشير أنطون إىل وصف درويش
ذاته بأنه "شاعر طروادي مل يصل صوته"،
ال" :أنا متأكد من أنه كان هناك شعراء
قائ ً
يف طروادة ،لكن صوت هوميروس ،صوت
املنتصرين ،طغى على حقّ الطرواديين يف أن
يحكوا جانبهم من القصة .أنا [كشاعر] أحاول
41
أن أكون شاعر طروادة".
واإلحالة إىل بنيامين (وإىل بريخت تالي ًا)
واضحة هنا .ومثلما هي احلال عند شوليم
وأرندت ،وإنما من منظور خمتلف جد ًا ،فإن
درويش يكشف عن األصوات الضائعة ،أصوات
ضحايا "العودة" املظفرة .ودرويش هو راوي
احلكاية الذي يتك ّلم عليه بنيامين ،وهو (وأنا
هنا أيض ًا أتبع سنان أنطون كي أمضي باألمر
خطوة أبعد) املؤرخ الذي يكتب يف حلظة خطر،
ولعل الشعر هو األداة الوحيدة ملثل هذه املعرفة
التاريخية .درويش هو شاعر املنفى ،الشاعر
الذي منح املنفى أعقد ضروب الفهم ،وهو يعيد
بنيامين إىل سياق فلسطين ،ويطالب بقراءته
املضطهدين .وما الذي يمكن أن
من وجهة نظر
َ
يكون أكثر بنياميني ًة من هذه األبيات لدرويش
التي يتأملها أنطون:
ماذا يستطيع الشاعر أن يفعل أمام جرافة
التاريخ [ ]....غير أن [ ]....يحمي اللغة []....
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من إفراغها من أصوات الضحايا املطالبين
42
بحصتهم من ذكرى الغد.
ّ
وهكذا ،فإن قراءة درويش من منظور يهودي ـ
إسرائيلي تعني إطالق سيرورة من تصفية
ِ
املستعمر
االستعمار تشتمل على كل من
واملستعمر .وكان شوليم أكد أن لباب فكر
َ
بنيامين هو الالهوت اليهودي ،ورفض التأويل
املاركسي ألدورنو 43.وكما يمكن أن نرى من
خالل شوليم الشاب نفسه ،فإن من املستحيل
فصل الالهوت عن السياسة ،وخصوص ًا
حين نناقش الصهيونية وقضية فلسطين.
فالبعد الالهوتي اليهودي ،أو مقاربة املنفى،
ال يستمدان معنييهما إ ّ
ال عبر تسييسهما ،أو
"جتسيدهما" ،أي بكلمات ُأخرى ،قراءتهما من
وجهة نظر فلسطينية .ومن خالل "حالة املنفى"
ال ذكريات
املتواصلة التي عاشها درويش حام ً
الترحيل والفقد ،االضطهاد واحلصار ،يعطي
معنى آخر إلعالن بنيامين يف سنة  1940أن
"تراث املضطهدين يع ّلمنا أن حالة االستثناء
(الطوارئ) التي نعيشها ليست االستثناء،
يوجهنا،
وإنما القاعدة ".ومن هذا املنظور ّ
نحن اليهود اإلسرائيليين ،إىل أن نرى أنفسنا،
ونقرأ التاريخ من منظور املنفى .فدرويش هو
الذي تن ّكب مهمة "حماية اللغة من إفراغها من
أصوات الضحايا" ،وهو الذي سيكشف األصوات
املكتومة ،مكافح ًا ضد السلطات احلاكمة ،أو
املضطهِ دين ،يف هذه احلالة شوليم نفسه (أي
نحن اإلسرائيليين) .وهذه هي النقطة التي يجب
أن نعود منها إىل شوليم الشاب ،ونقرأه ضد
نفسه ،وندعو إىل الوقوف "يف اجلهة الصحيحة
من املتاريس ".إن قراءة بنيامين يف خطاب
فلسطين تعني قراءته من موقع الالجئين ،كما
أن االعتراف بالالجئين وحقوقهم شرط مسبق
ملناقشة الهوية اليهودية .ومثل هذا املوقف ال
يزال يرعب معظم اإلسرائيليين.
يخاطب درويش اإلسرائيليين ،يف كثير
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من قصائده ،بطريقة ساخرة تق ّدم يف الوقت
ال .وهو يف قصيدته "حالة
ذاته خيار ًا بدي ً
حصار" ،املكتوبة خالل احلصار اإلسرائيلي
للضفة الغربية يف سنة  ،2002يخاطب اجلنود
ال:
اإلسرائيليين ،قائ ً
أيها الواقفون على العتبات ادخلوا،
واشربوا معنا القهوة العربية
بشر مثلنا.
فقد تشعرون بأنكم ٌ
أيها الواقفون على عتبات البيوت!
اخرجوا من صباحاتنا،
نطمئن إىل أننا
بشر مثلكم!
يتحدى درويش املوقف الليبرايل التقليدي
املستعمرين بشر مثلنا ،ويدعو
الذي يرى أن
َ
ِ
ال من ذلك إىل أن يغدو إنسان ًا من
املستعمر بد ً
جديد ،وأن يتعرف إىل نفسه عبر نظرة ضحاياه.
واملنفى ليس حالة اغتراب ،كما فصلها سعيد،
يوجه نحو مواجهة دائمة مع
وإنما مفهوم ّ
ِ
عدو
املستعمر .واإلسرائيلي ،يف قصيدة درويشّ ،
طوره أشيز
حميم ،كي نستخدم املصطلح الذي ّ
ناندي 44،وهو يدعوه إىل أن ينضم إليه ،وأن
يتغلب على خماوفه وعنفه.
"من أنا ،دون منفى؟" يتساءل درويش يف
إحدى قصائده ،وبذلك يعطي معنى جديد ًا
أيض ًا للتصور اليهودي للمنفى الذي أنكرته
الصهيونية.
يقول درويش يف قصيدته "يف املساء األخير
على هذه األرض":
يف املساء األخير على هذه األرض نقطع
أيامنا
ونعد الضلوع التي سوف
عن شجيراتنا،
ّ
نحملها معنا
والضلوع التي سوف نتركها ،ههنا []....
قديم ّ
يسلم هذا الزمان اجلديد مفاتيح
وزمان
ٌ
ٌ
أبوابنا

فادخلوا ،أيها الفاحتون ،منازلنا واشربوا
خمرنا
موشحنا السهل ،فالليل نحن إذا انتصف
من ّ
الليل ،ال
قادم من نواحي األذان
فجر يحمله
فارس ٌ
ٌ
األخير...
ساخن فاشربوه ،وفستقنا
أخضر
شاينا
ٌ
ٌ
طازج فكلوه
ٌ
راء مِ ْن َخ َش ِب َاأل ْر ِز َ ،ف ْاس َتسلِموا
ض
خ
ة
واألسر
ّ َ ْ ُ
عاس
ل ُِلن ْ
بعد هذا احلصار الطويل ،وناموا على ريش
أحالمنا
املالءات جاهزة ،والعطور على الباب جاهزة،
واملرايا كثيرة
وعما قليل
فادخلوها لنخرج منها تمام ًاّ ،
عما
سنبحث ّ
كان تاريخنا حول تاريخكم يف البالد
البعيدة
وسنسأل أنفسنا يف النهاية :هل كانت
األندلس
ههنا أم هناك؟ على األرض ...أم يف
القصيدة؟
ليست قصيدة درويش خارج نقاش القومية
اليهودية ،لكنها تطرح املنظور الضروري ونقطة
االنطالق ألي تقويم ج ّدي للتصور الصهيوين
"زمان قديم يس ّلم هذا الزمان
للتاريخ ،الذي فيه
ٌ
اجلديد مفاتيح أبوابنا ".هذا هو صوت "امليدان
عرف شوليم
امللموس" الذي ُرفض ُ
وقمع حين ّ
الصهيونية بأنها "عودة طوباوية".
يوجهنا درويش يف اجتاه تعريف آخر
ّ
للتصور اليهودي للتاريخ ،تعريف قائم على
إدماج ضحاياه ،ويسرد ذاته ضمن تراث
املضطهدين .وهو يخاطب الفاحتين وبذلك
َ
يتيح لهم ـ لنا ـ أن نرى أنفسنا ،واألهم من ذلك
أنه يتيح لنا أن ندرك أنفسنا عبر سيرورة من
تصفية االستعمار .هكذا يمنح درويش تأمالت
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بنيامين بعد ًا جديد ًا ،فاملنفى هو شرطه اآلن،
ويتحدد انطالق ًا من النفي الصهيوين للمنفى.
وهو يقرأ ،من هذا الشرط ،سردية التقدم التي
حولته إىل ضحية ،ويدعو إىل إطالق "حالة
ّ
االستثناء الفعلية" ،أي أن نعرفه كي يمكن لنا أن
نعرف أنفسنا .وهذا األمر كان قد طوره الياس
خوري الذي اشتبك مع الثقافة اإلسرائيلية
بطريقة تستحق مقالة ُأخرى .فبعد نشر الطبعة
العبرية لروايته األصيلة "باب الشمس" ،أجرت
معه الصحيفة اإلسرائيلية "يديعوت أحرونوت"
مقابلة ،قال فيها:
كنت أعمل على هذه الرواية،
 ...عندما ُ
اكتشفت أن "اآلخر" هو مرآة "األنا" .وألنني
كنت أكتب عن نصف قرن من التجربة
الفلسطينية ،فقد كان من املستحيل
قراءة هذه التجربة يف غير مرآة "اآلخر"
اإلسرائيلي .ولذلك ،عندما كنت أكتب
كرست قدر ًا كبير ًا من اجلهد
هذه الروايةّ ،
حملاولة تفكيك ليس فقط الصورة النمطية
الفلسطينية ،بل الصورة النمطية اإلسرائيلية
أيض ًا كما تظهر يف األدب العربي،
وخصوص ًا يف األدب الفلسطيني لدى غسان
مثال ،أو حتى لدى إميل حبيبي.
كنفاين،
ً
ليس اإلسرائيلي الشرطي أو احملتل فحسب،
إنه "اآلخر" الذي له أيض ًا جتربة إنسانية،
ونحن نحتاج إىل أن نقرأ هذه التجربة.
وقراءتنا جتربتهم هي مرآة لقراءتنا
45
التجربة الفلسطينية .
يبدو أن خوري يخاطب اإلسرائيليين
ويواجههم ،فيتحدانا  /يطالبنا  /يسألنا
أن ننظر يف املرآة ،ونقرأ فيها الفلسطينيين
املضطهدين .وهو ،إذ يزيل الغموض عن
َ
اإلسرائيليين ،يوضح مطلب تصفية االستعمار،
ويزيح النقاب عن ذكريات الالجئين املقموعة،
ويلح على حقوقهم .وهذا ما ع ّبر عنه درويش
ّ
انطالق ًا من جتربته اخلاصة .فهو ،يف الفيلم
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الالفت الذي أخرجته سيمون بيتون ،يعلن أن
"التعايش" منغرس فيه ،ذلك بأن:
احلاكم العسكري الذي عاقبني على
كتابة الشعر كان يهودي ًا .واملعلمة التي
علمتني اللغة العبرية وفتحت موهبتي
مدرس اللغة
على ّ
حب األدب كانت يهوديةّ .
اإلجنليزية ،وكان قاسي ًا ،كان يهودي ًا.
القاضية التي حاكمتني ألول مرة كانت
يهودية .عشيقتي األوىل كانت يهودية.
جاري كان يهودي ًا .رفاقي يف العمل
السياسي كانوا يهود ًا .إذ ًا ،مل أنظر منذ
البداية إىل اليهود كشيء واحد مذموم بنظرة
نمطية ،وبالتايل ،فإن إمكان التعايش
لدي نفسي ًا وثقافي ًا ،لكن املشكلة
متوفر ّ
46
األساسية مشكلة سياسية.
"من أنا ،دون منفى؟" هو يسأل .وبالفعل ،ما
َ
الذي يوجد أبعد من "املنفى"؟ هل هو خيار
االلتحاق باملنتصرين فحسب؟ هل نغدو مثلهم،
نلح على أنهم سيتذكرون أنهم بشر "مثلنا"،
أم ّ
املضطهدين الذين يرفضون
الضحايا،
نحن
َ
التخلي عن كرامتهم موفّرين بذلك مقاربة
جديدة؟ هل نقبل تصوراتهم؟ وهنا ،يجب أ ّ
ال
نسيء فهم درويش ،هو الذي ناضل على مدى
عقود ضمن منظمة التحرير الفلسطينية ،وحتى
آخر يوم يف حياته ،من أجل حترير فلسطين،
لكن التحرر السياسي ال يعني أن حالة النفي
يوجه نحو
تختفي ببساطة ،فوعي املنفى الذي ّ
تصفية االستعمار أساسي للمعرفة املتبادلة
والتحرر.
"من أنا ،دون منفى؟" هذا السؤال
َ
ال،
يجب أن يطرحه اليهود اإلسرائيليون أو ً
وبعضهم يطرحه بالفعل ،يف حماولة إلعادة
أصوات املنفى املكتومة إىل الواقع والوعي
تأمله كل من
اإلسرائيليين .واملنفى ،كما ّ
بنيامين ودرويش ،يمكن أن يغدو نقطة انطالق
للتفكير يف بدائل للتقسيم ،وكذلك لفكرة الدولة
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األمة ،من دون جتاهل الفوارق القومية .واملنفى
ّ
توجه نحو
حساسية
وإنما
الوطن،
نقيض
ليس
ّ
سيرورة تصفية االستعمار التي تض ّم اليهود
والعرب على السواء ،ويح ّد فيها اليهود من
حقوقهم كي يخلقوا فضاء لوجود الفلسطينيين،
بينما يعترف الفلسطينيون بوجود اليهود .ومن
ال
هنا صوت الالجئ الذي يكشفه درويش ،جاع ً
إياه نقطة انطالق مناقشة حقوق اليهود.
يعتبر اإلسرائيليون جمرد مناقشة مسألة
الالجئين وحقّ العودة نوع ًا من التهديد
الوجودي ،وهم يبتدعون مزيد ًا من آليات إنكار
ذلك ،لكن ما يتضح هو استحالة مواصلة
هذا اإلنكار ،بينما أصوات الذاكرة تغدو أش ّد
شرعه البرملان
حضور ًا .وما ين ّم عنه آخر قانون ّ
اإلسرائيلي ،الكنيست ،يف حتريم ذكرى النكبة،
هو األزمة العميقة يف الوعي اإلسرائيلي،
وإخفاق هذا الوعي يف كبح ذاكرته وحبسها.
لدي أيض ًا،
وضروب القلق هذه موجودة ّ
وجتاهلها يجعل أي نقاش للثنائية القومية
بال معنى .فهي واقعية ،غير أنه ال سبيل
للتعامل معها إ ّ
ال بالتصدي لها واالعتراف
بها بشجاعة .وهذا أكثر من جمرد الوقوف "يف
اجلهة الصحيحة من املتاريس" ،بل إنه مسألة
ضرورة وإحلاح ،ذلك بأن االعتراف بحقوق
الفلسطينيين ضروري لالعتراف بحقّ إسرائيل
يف الوجود ككيان قومي .وعلينا أن نتذكر أن
السبب األساسي لقلق إسرائيل املتواصل هو
ِّ
املذكر الدائم واملرعب ،على
كبت املاضي ،ذلك
الرغم من كبته ،واملتمثل يف وجود الالجئين
الفلسطينيين .والسبيل الوحيد للتعامل مع
يبد ذلك صعب ًا
هذا القلق هو مواجهته ،مهما ُ
وخطر ًا .وال شك يف أن مسألة الالجئين ليست
باملسألة اليسيرة ،لكن هنالك أدلة وافرة على
أن كبتها الكامل وتسويغها ال يق ّ
الن خطر ًا
على وجود إسرائيل وفلسطين ذاته.
وينبغي لالعتراف باحلقوق الوطنية
الفلسطينية أن يفتح الطريق أمام االعتراف

باحلقوق القومية لليهود .وحين نتخذ
االعتراف باحلقوق الوطنية الفلسطينية نقطة
انطالق ،علينا بعد ذلك أن نسأل أنفسنا عن
حقوق اليهود .واالعتراف بالقومية العربية
يب ّين احلدود التي يمكن أن يجري ضمنها مثل
هذا االعتراف ،فتعريف دولة إسرائيل الالهوتي
ويبقي على
احلايل يحول دون هذا االعترافُ ،
توتر دائم يمكن أن يفضي يف النهاية إىل دمار
اجلماعتين ،الفلسطينية واليهودية اإلسرائيلية.
ِ
املستعمرين أنهم تخ ّلوا عن
عرف عن
ومل ُي َ
امتيازاتهم طوع ًا ،كما نطالب إسرائيل بأن
تفعل ،وال يكاد التاريخ يعرف مثل هذه احلالة،
غير أنه يبدو يل أن هذا هو اخليار الوحيد الذي
سينقذ على املدى البعيد وجود كيان إسرائيلي
جرت فيه تصفية االستعمار.
يعد ممكن ًا جتاهل
س املاضي ،ومل ُ
مل ُي ْن َ
ُ
أصواته يف حقيقة األمر .ومن جهة أخرى ،فإن
ِ
املستعمر ال يزال غير جاهز للتعامل مع تلك
األصوات .ويبدو أن حتذيرات شوليم وأرندت
تبقى على أهميتها على الرغم من مرور
ستين عام ًا ،فهما مل يكونا خمطئين حين
توقّعا أزمة إسرائيل التي نشهدها اآلن .وإذا
ما كانت األوجه التي حذّرا منها قد تأجلت
ِ
لفترة طويلة نسبي ًا ،إ ّ
تختف .وهما
ال إنها مل
يبدوان حمقّين أكثر فأكثر يف الواقع ،وانهيار
"عملية السالم" هو الذي يكشف هذه األمور.
وبخالف ما كان منتظر ًا ،فإن الزمن مل يحلّ
التوترات ،وإنما زاد يف ح ّدتها .وتبقى الثنائية
القومية ،أي االعتراف باحلاجة إىل املساواة
اإلطار الضروري للتعامل مع هذه
واملشاركة،
َ
القضايا بض ّمه كال الشعبين .وعلى الرغم من
تغ ّير السياق التاريخي ،فإن احلقيقة تبقى أن
اإلسرائيليين ال يزالون يف حالة قلق متواصلة،
وحتذير شوليم من اخلالصية يغدو أمر ًا واقع ًا
أكثر فأكثر.
ويمكن ملفهوم املنفى ،يف هذا السياق،
أن يكون تلك املقولة املفيدة يف الربط بين
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ذاكر َتي الشعبين ووعييهما التاريخيين .وقد
تغدو ذكريات املنفى أجزاء جوهرية من
ٍ
خمتلف.
تصور لالنتماء
تعريف السيادة ،يف
ّ
يصر على أن األرض
فاخلطاب الصهيوين
ّ
تنتمي إىل الشعب اليهودي الذي تفوق حقوقه
فيها حقوق أي أحد آخر ،لكن الفلسطينيين،
من جهة ُأخرى ،عادة ما يقولون أنهم "أبناء
األرض" ،ومن هذا التناقض يمكن أن يبزغ
خيار جديد :فحين سيغدو اليهود "أبناء
األرض" ،سيكون يف قدرة الفلسطينيين أن
ُيبقوا على وعي املنفى ،إنما ضمن الوطن
واالنتماء.
يف واحدة من قصائده األخيرة ،يجد
درويش نفسه أسير ًا مع قاتله ،ينتظران مع ًا
ال للنجاة .وكما الحظت هنيدة غانم التي
سبي ً
تأملت هذه القصيدة ،فإن الذكرى مل يعد لها
وجود يف هذه املرحلة:
لنفترض اآلن أ ّنا سقطنا،
أنا والعدو،
اجلو
سقطنا من ّ
يف حفر ٍة...
فماذا سيحدث؟
جاهز:
سيناريو
ٌ
ّ
احلظ...
يف البداية ننتظر
قد يعثر املنقذون علينا هنا
ويمدون حبل النجاة لنا
ّ
فيقول :أنا أو ًال
وأقول :أنا أو ًال
ثم أشتمه
ويشتمني ّ
دون جدوى،
فلم يصل احلبل بعد...
ويقول يف آخر القصيدة:
قالَ :ألَم َت ْن َس أنيّ دفنتك يف حفرةٍ
مثل هذي؟

دراسات

135

ألن غد ًا ُخلّب ًا
كدت أنسى َّ
فقلت لهُ :
شدين من يدي ...ومضى متعب ًا
ّ
قال يل :هل تفاوضني اآلن؟
عالم تفاوضني اآلن
قلت:
ُ
َ
يف هذه احلفرة القبر؟
حصتك
حصتي وعلى ّ
قال :على ّ
من ُسدانا ومن قبرنا املشترك
قلت :ما الفائدة
ُ
منا
هرب الوقت ّ
وشذّ املصير عن القاعدة
قاتل وقتيل ينامان يف حفرةٍ واحدة
ههنا
ٌ
 ..وعلى شاعر ٍ آخر أن يتابع هذا السيناريو
47
إىل آخره.
ال يزال وفاضنا خالي ًا من األجوبة ،وكل
ما يسعنا عمله هو أن نشير ثانية إىل اجلهة
الصحيحة من املتاريس ،وأن نق ّدم خطاب
الثنائية القومية ،وأن نفكر يف تصفية
ال من اليهود
االستعمار ،بطريقة تض ّم ك ً
والفلسطينيين .واالعتراف باحلقوق الوطنية
الفلسطينية هو الشرط املسبق ألي نقاش
يض ّم اليهود أيض ًا ،ويمكن أن يؤدي إىل حوار
مشترك عن فكرة املنفى.
وصف
والثنائية القومية هي قبل أي شيء
ٌ
للواقع ،وللطريقة التي انبنى بها .فهي تصف
الواقع االستعماري الذي تأكد فيه التفوق
اليهودي ومورس بطرائق ال تحُ صى على
خمتلف جماعات الشعب الفلسطيني .والتمييز
القومي ـ يهود يف مقابل العرب ـ هو اجلانب
األساسي يف تعريف الواقع ،وتعريف الدولة
عرفت الصهيونية
ذاتها بصفتها دولة .وقد ّ
األمة اليهودية ـ اإلسرائيلية اجلديدة،
أمتينّ :
ّ
واألمة الفلسطينية التي ُأنكرت حقوقها.
ّ
إسرائيل هي سيرورة متواصلة من التهويد
وتصفية العروبة ،سيرورة يش ّكل فيها الفصل
السياسة القائدة .وعلى هذا األساس ،فإن
املصطلح ضروري أيض ًا لإلشارة إىل البديل:
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رؤية للمساواة قائمة على إحقاق حقوق
الفلسطينيين ،لكنها تشتمل أيض ًا على حقوق
ِ
مستعمر
ال من اليهود والعرب،
اليهود ،وتض ّم ك ً
وتوجه يف اجتاه سيرورة
واملستعمر،
احلاضر
ِّ
َ
من تصفية االستعمار ،سيرورة تشتمل
بالضرورة على كل من تصفية استعمار
فلسطين والفلسطينيين ،وتصفية استعمار
الوعي اليهودي .وتفضي الثنائية القومية إىل
فهم أساسي فحواه أن قضية حقوق اليهود
وقضية حقوق الفلسطينيين هما القضية
الواحدة ذاتها .فمن املستحيل الفصل بين
تاريخ االستيطان الصهيوين وتاريخ فلسطين
والفلسطينيين ،وخصوص ًا االعتراف بأن قيام
دولة إسرائيل هو النكبة الفلسطينية التي جنم
عنها طرد مئات آالف الفلسطينيين .وعلى
هذا األساس ،فإن الثنائية القومية تشير ،على
مستوى مك ِّملٍ  ،إىل مبادئ املساواة املدنية
والقومية وقيمها ،وهي تسوية تكافح من
أجل العدالة واالعتراف باحلقوق الفلسطينية،
مصاحلة تقوم على اعتراف إسرائيلي
باملسؤولية عن الالجئين الفلسطينيين
وحقوقهم ،ورؤية للشراكة ال الفصل .وبذلك
تكون الثنائية القومية مفهوم ًا حاسم ًا يف
سيرورة تصفية االستعمار .فهي حتفظ حق ًا
الهويتين القوميتين اخملتلفتين القائمتين،
لكنها تمضي ضد حماوالت الفصل .وكما يديم
التقسيم احلالة االستعمارية ،بل يهدد وجود
الفلسطينيين ذاته ،فإن منظور الثنائية القومية

ويوجه
واملستعمر
ال من املستعمِ ر
يض ّم ك ً
ِّ
َ
يف اجتاه عالقة متكافئة تتمثل يف سيرورة
تضمهما كليهما.
تصفية االستعمار التي
ّ
كما يمكن لنا يف إطار ثنائية القومية أن
جنمع أوجه "القضية الفلسطينية" املتنوعة
ناقش كل على حدة :األراضي
التي عادة ما ُت َ
احملتلة؛ مسألة الالجئين؛ مواطنو إسرائيل
الفلسطينيون .فهذه املشكالت خمتلفة
شأنها شأن ضروب النضال املقترنة بكل
جماعة من هذه اجلماعات ،لكنها جميع ًا
تعكس الطرائق املتعددة التي ال تزال جتري
فيها الهيمنة اليهودية وطرد الفلسطينيين.
وتتمثل إحدى مزايا اإلطار الثنائي القومية
يف توحيد القضية الفلسطينية ،ولذلك ،فإن
نقطة االنطالق يف أي تفكير ثنائي القومية
هي االعتراف باحلقوق الوطنية الفلسطينية
واإلحلاح على وحدة القضية .وألن احلقوق
الوطنية الفلسطينية ُت ْن َكر تمام ًا يف الوقت
الراهن ،فإن اإلصرار عليها يجب أن يكون
نقطة االنطالق يف أي سيرورة لها قيمتها.
وهذا االعتراف هو أيض ًا شرط مسبق لالعتراف
بحقوق اليهود القومية .ونحن عادة ما نناقش
حقوق الفلسطينيين ،وهذا طبيعي ،ألن هذه
احلقوق منتهكة ،لكن علينا أن نالحظ ،ويا
للمفارقة ،أن القضية هي حقوق اليهود ،ال
حقوق الفلسطينيين .ذلك بأن علينا ،طبع ًا ،أن
نح ّد من حقوق اليهود كي نعترف بالوجود
اإلسرائيلي.
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املصادر
: وأعيد نشرها يف،1926 ،) (مطاحمناShe'ifotenu نُ شرت يف دورية

1

Paul Mendes-Flohr (ed.), A Land of Two Peoples: Martin Buber on Jews and Arabs (New York:

Oxford University Press, 1983), pp. 74-75.

 اللذين فُ صل واحدهما عن اآلخر يف،أساس ًا من معهد الدراسات اليهودية ومعهد الدراسات االستشراقية
.تلك السنة
ّ  ألنه مل يصل إىل فلسطين إ،"مل يكن بوبر عضو ًا يف "بريت شالوم
 لكنه كان امللهم بالنسبة إىل،ال الحق ًا
 وبعد استقراره يف فلسطين أصبح واحد ًا من أنصار املبادرات الثنائية القومية األش ّد.معظم أعضائها
.Mendes-Flohr, op.cit : انظر.حماسة
: انظر،بين املراجع التي تشتمل على تناول مبكر لهذه املنظمات
Susan Lee Hattis, The Bi-National Idea in Palestine During Mandatory Times (Tel-Aviv: Shikmona,

2
3

4

1970); Ahron Kedar, ‟The Ideas of ʽBrit Shalomʼ” [Hebrew], Zionist Ideology and Policy (Jerusalem,
1978); Elkana Margalit, ‟Binationalism: An Interpretation of Zionism, 1941 – 1947”, Studies in
Zionism, vol. 4 (1981), pp. 275 - 312; Hagit Lavski, ‟German Zionists and the Emergence of Brit
Shalom”, in Essential Papers on Zionism, edited by Y. Reinhartz and A. Shapira (New York and
London: New York University Press, 1996), pp. 648 - 670; Meir Margalit, ‟The Establishment of
the ʽIchudʼ and the Response of the Yishuv to the Reorganization of ʽBrit-Shalomʼ”[Hebrew],
Zionism, vol. 20 (1996), pp. 151 – 173; Arieh Goren, Paul Mendes-Flohr, ‟The Appeal of the
Incorrigible Idealist”, in The Legacy of Judah Leib Magnes, edited by W. H. Brinner and M
Rischin (Albany: State University of New York Press, 1987): pp. 139-153.

: انظر،وهذا االهتمام اخلاص أدى إىل إعادة نشر بعض نصوص بوبر وشوليم وآخرين
Mendes-Flohr, op.cit.; Gershom Scholem (ed.), Od Davar (Explications and Implications of
Jewish Heritage and Renaissance), [Hebrew], vol. 2, edited by Avraham Shapira (Tel-Aviv:
Am-Oved, 1989).
Shalom Ratzabi, Between Zionism and Judaism: The Radical Circles in Brith Shalom 1925-1933
(Leiden and Boston: Brill, 2002); Joseph Heller, From Brit Shalom to Ichud: Judah Leib Magnes
and the Struggle for a Binational State in Palestine (Jerusalem: the Hebrew University Magnes
Press, 2003); Yfaat Weiss, ‟Central European Ethno-Nationalism and Zionist Bi-Nationalism”,
Jewish Social Studies, vol. 11, no. 1 (2004), pp. 93-117. Steven Aschheim, Beyond the Border:
The German-Jewish Legacy Abroad (Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2007);
Adi Gordon (ed.), Brith Shalom and Bi-National Zionism [Hebrew], (Jerusalem: Carmel, 2008);
Dimitry Shumsky, Between Prague and Jerusalem: The Idea of a Binational State in Palestine
[Hebrew], (Jerusalem: Leo Baeck Institute and The Zalman Shazar Center, 2010); Zohar Maor,
A New Secret Doctrine: Spirituality, Creativity and Nationalism in the Prague Circle (Jerusalem:
The Zalman Shazar Center, 2010).

5
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ال مقنع ًا ملقاربة اليهود التشيكيين للثنائية القومية باعتبارها استجابة
ق ّدم ديمتري شومسكي حتلي ً
وثمة آخرون ،مثل زوهار ماور ،يرون املوقف
لسياسات االنقسام القومي بين األملان والتشيكيين.
ّ
صويف وبح ٍ
ث عن "تراث ضائع" ينطوي عليهما الفكر الصهيوين لليهود
الثنائي القومية كنتيجة لنزوع
ّ
التشيكيين ،األمر الذي دفعهم إىل االعتراض على جوانب كبرى يف الفكر العلماين الصهيوين.
باستثناء ديمتري شومسكي الذي ،عالوة على كتاباته األكاديمية ،ق ّدم مقاالت سياسية عرض فيها
لصهيوني ٍة غير دولت ّية ،وحاول يف حقيقة األمر أن يحيي مبادئ شبيهة بتلك التي ع ّبرت عنها "بريت
شالوم".
من املستحيل أن نذكر جميع املناقشات التي تناولت هذا األمر ،إذ ُك ّرست للبحث يف بدائل التقسيم
منشورات كثيرة (أكاديمية وسواها) ومؤتمرات عديدة يف أرجاء املعمورة.
ملعرفة منظور بنفينيستي ،انظر كتابه:
Meron Benvenisti, Sacred Landscape: The Buried History of the Holy Land since 1948 (Berkeley:

University of California Press, 2002).

وانظر أيض ًا مقالته:

‟The Binationalism Vogue”, 30/4/2009, via Haaretz, http://www.haaretz.com/print-edition/
opinion/the-binationalism-vogue-1.275085.

ال بالعبرية يف العدد  20من جملة .)2009( Mitaam
وقد نُ شرت أص ً
ّ
 10علينا أن نتذكر أن جهود هؤالء
املفكرين األساسية كانت متركزة على إنشاء اجلامعة العبرية ،تلك
املؤسسة (أو املشروع املرموق) التي كانت عبرية بصورة حصرية .ويمكن للمرء أن ينظر إىل اجلامعة
على أنها املكان الطبيعي لـ "ممارسة الثنائية القومية" ،بمخاطبتها السكان احملليين أيض ًا وطرحها
مشاريع مشتركة .غير أن إنشاء اجلامعة العبرية عمل يف احلقيقة على التخلي عن فكرة إنشاء جامعة
بريطانية يف فلسطين ،أي جامعة للسكان كافة.
11
 12كذلك صدرت عن حنة أرندت مقاربة استشراقية مماثلة ،يف توصيف اليهود الشرقيين ،لدى إقامتها يف
القدس خالل حماكمة أيخمان.
 13الصحيفة اليومية للحركة العمالية بقيادة بن ـ غوريون.
Gershom Scholem, ‟Bemai Ka'Mipalgi” (Hebrew) in Scholem, Od Davar, op. cit., pp. 57-59. 14
Zohar Maor, ‟Hans Kohn and the Dialectics of Colonialism: Insights on Nationalism and Colonialism 15
from Within”, Leo Baeck Institute Year Book, vol. 55 (2010), pp. 255-271.
Ibid., p. 257. 16
ومثلما الحظ زوهار ماور ،فإن ماران مل يناضل من أجل االستقالل ،وإنما من أجل جمهورية فرنسية
جديدة استعمارية لكن ديمقراطية .وكان كوهن (ومن ثم أرندت) يفكران يف إصالح اإلمبراطورية
البريطانية على النحو ذاته.
Maor, ibid. 17
فقد كتب ماور" :دمج االستيطان اليهودي املتنامي يف حياة الشرق األدنى احمليطة".
 18انظر كتاب استقالة كوهن من الـ "كيرن هيسود" ("الصندوق التأسيسي لفلسطين" الصهيوين) يف 21
تشرين الثاين  /نوفمبر  ،1929يف:
Aschheim, op.cit., pp. 19 -21.

Paul Mendes-Flohr, op. cit., pp. 97-100, and his comments, pp. 95-97.
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Gershom Scholem, “Confession on the Subject of Our Language [Bekenntnisüberunsere
Sprache]”: A Letter to Franz Rosenzweig, 26 December 1926, translated by Gil Anidjar, and

19

published as an appendix in Jacque Derrida, Acts of Religion, edited by G. Anidjar (New York:
2002), pp. 226-227.
Gershom Scholem, “The Messianic Idea in Judaism”, in Scholem, The Messianic Idea in Judaism

20

(New York: Schocken Books, 1971), pp. 34-35.

:رده
ّ  وقد قال شوليم يف. الذي هاجم "بريت شالوم" لرفضها حلم اخلالص الكامل،رده على يهودا برال
ّ  انظر21
"إنني أرفض باملطلق أن تكون الصهيونية حركة خالصية وأن يكون لها احلق يف استخدام املصطلحات
 ال يتطابق بأي حال من، بصفته رغبة صهيونية، إن خالص الشعب اليهودي.الدينية ألغراض سياسية
 والفكرة، إن املثل األعلى الصهيوين شيء...األحوال مع اخلالص الديني الذي أتطلع إليه يف املستقبل
ّ  وهما ال يلتقيان إ،اخلالصية شيء آخر
ال يف العبارات الط ّنانة التي تطلقها احلشود اجلماهيرية التي
ّ غالب ًا ما
 أدينت،تبث يف شبابنا روح ًا سبت ّية جديدة [السبت ّية حركة خالصية من القرن السابع عشر
 ليس لدى احلركة الصهيونية.الحق ًا بأنها حركة ه ّدامة ـ أمنون راز كراكوتسكين] مآلها الفشل احملتوم
:" انظر.ما تشترك به مع السبت ّية
Gershom Scholem, “Three Sins of Brit Shalom”, Davar, 12 December 1929, quoted in David
Biale, Gershom Scholem: Kabbalah and Counter-History (Cambridge, Mass.: Harvard University
Press, 1979), p. 177.

22
Biale, op.cit. 23
Scholem, “The Messianic Idea in Judaism”, op.cit. 24
Hannah Arendt, “Zionism Reconsidered”, in Arendt, The Jewish Writings, edited by Jerome 25
Ehud Ben Ezer (ed.), Unease in Zion (New York: Quadrangle Books, 1974), p. 270.

Kohn and Ron Feldman (New York: Schoken Books, 2007 [1944]), p. 343.
Hannah Arendt, “Can the Jewish-Arab Question Be Solved?” [1943], in Arendt, The Jewish

26

Writings, op.cit., pp. 193-198; Idem., “New Proposals for a Jewish-Arab Understanding” [August 25,
1944], in Arendt, The Jewish Writings, op.cit., pp. 219-221.

:ال
ً  انظر مث."ويف األعوام الالحقة راحت أرندت تزيد يف استخدام مصطلح "كونفدرالية

Hannah Arendt, “The Failure of Reason” [1948], in Arendt, The Jewish Writings, op.cit., pp. 408-409;

Idem., “Peace or Armistice in the Near East?” [1950], in Arendt, The Jewish Writings, op.cit.,
pp. 423-450.

.)(حيث تستخدم املصطلحين كليهما
See Also Hunaida Ghanim, “The Urgency of a New Beginning in Palestine: An Imagined Scenario

27

by Mahmoud Darwish and Hannah Arendt”, College Literature, vol. 38, no .1 (2011), pp. 75-94.

28
Hannah Arendt, “What Remains: The Language Remains: A Conversation with Günter Gaus”, 29
Hannah Arendt, The Origins of Totalitarianism (San Diego, New York, London: 1973), p. 290.

in The Portable Hannah Arendt, edited with an Introduction by Peter Baehr (New York: Penguin
Books, 2003).

2012  خريف92 جملة الدراسات الفلسطينية

140

Arendt, The Jewish Writings, op.cit, p. 57.
Gil Anidjar, Semites: Race, Religion, Literature (Stanford: Stanford University Press, 2007), :انظر

pp. 23-25.
“
”
Arendt, The Jew as Pariah: A Hidden Tradition , in Arendt, The Jewish Writings, op.cit, p. 283.
Gabriel Piterberg, The Returns of Zionism: Myths, Politics and Scholarship in Israel

:انظر أيض ًا

30
31
32

(London and New York: Verso, 2008).

Haaretz, 18/8/2000; Republished in Edward Said, Power, Politics, and Culture: Interviews with
Edward W. Said, edited by Gauri Viswanathan (New York: Pantheon Books, 2001), p. 458.

33

34
 على الرغم من رفضه خيار الثنائية القومية ودعمه السياسات، غير أنه يجب أن نالحظ أن شافيط35
 وأجرى عدد ًا من، كان من أوائل َمن أخذوا ذلك اخليار على حممل اجل ّد،اإلسرائيلية ضد الفلسطينيين
 التقى عزمي بشارة وناقش رؤيته إىل إسرائيل كدولة1998  ويف سنة.املقابالت مع مؤيدي تلك الفكرة
 وهما من املدافعين اإلسرائيليين، كما التقى ميرون بنفينيستي وحاييم هنغبي،جلميع مواطنيها
.البارزين عن هذه الفكرة
Edward Said, Out of Place: A Memoir (New York: Vintage Books, 1999). 36
Edward Said, Reflections on Exile and Other Essays (Harvard University Press, 2000). 37
Aamir Mufti, “Auerbach in Istanbul: Edward Said, Secular Criticism, and the Question of Minority 38
Ibid, p. 457.

Culture”, Critical Inquiry, vol. 25, no. 1 (1998), pp. 95-125.

: أنا أسير هنا على هدي التبصرات الالفتة الواردة يف39

Hassan Azbarga, “The Last German-Jewish Intellectual: Edward Said, the Jewish Intellectuals
and the Search for the Meaning of Palestine”, MA Theses, (Ben-Gurion University of the Negev,
2011).

 وكمـا يالحظ كاتبه فإن سعيد ًا كـان مهتم ًا بصورة أساسيـة بـ "اليهود.ًنشر هـذا العمل سريعا
َ وأتمنـى أن ُي
. أي أولئك املنفصلين عن اليهودية جوهري ًا،)الاليهود" (كما تقول عبارة يتسحاق دويتشر الشهيرة

Sinan Antoon, “Before the Ruins: When Mahmoud Darwish Met Walter Benjamin”, unpublished
paper (January 25, 2010), available in an audio recording via UCLA International Institute,

40

http://www.international.ucla.edu/article.asp?parentid=113655.
Antoon, ibid. 41
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 وعلى رأسها ياعيل ليرير التي حاولت تعريف اجلمهور،ُنشرت الطبعة العبرية يف دار النشر أندلس
 بحيث يمكن، كجزء من أنشطة أوسع ترمي إىل دفع الثنائية القومية ُق ُدم ًا،اإلسرائيلي باألدب العربي
.لنا أن نرى أنفسنا يف املرآة
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 47حممود درويش" ،سيناريو جاهز" ،يف ديوان" :ال أريد لهذي القصيدة أن تنتهي" (بيروت :رياض الريس
للكتب والنشر.)2009 ،
إن قراءة هنيدة غانم األملعية لدرويش تصل بها إىل التأمل يف إعادة حنة أرندت النظر يف الصهيونية.
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