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دراسات

كتاب ''المحرقة والنكبة'' يتناول 

حدَثين م�ؤلمين و�صادمين 

ب�ص�رة هائلة في التاريخين اليه�دي 

والفل�صطيني هما المحرقة والنكبة، وهذان

الحدثان المتفاوتان بطبيعتهما و�صدتهما 

يحمالن تاأثيرات مح�رية في ت�صكل التاريخ 

وال�عي واله�ية لدى ال�صعبين. فمن جهة، اأدت 

المحرقة دوراً رئي�صيًا في �ص�غ اله�ية 

ب�شري ب�شري وعامو�س غولدبريغ*

 املحرقة والنكبة: اإعراب جديد للتاريخ

والذاكرة والفكر ال�شيا�شي**

محورين:  �شادمين  حدثين  ظل  في  والإ�شرائيلي  الفل�شطيني  الوعي  ت�شكل  كيف 

الهولوك�شت والنكبة. وهل يمكن �شوغ اإعراب جديد يقراأ الماأ�شاة في اأطرها التاريخية 

وال�شيا�شية كي يخل�س اإلى وعي جديد متحرر من اللغتين الكولونيالية والعن�شرية؟

هذا هو ال�شوؤال المحوري الذي تطرحه هذه الدرا�شة التي ُكتبت كمقدمة لكتاب 

''الهولوك�شت والنكبة''، مع الأخذ بعين العتبار اأنه يجمع ن�شو�شًا متفردة في اأهميتها 

وفي تق�ّشيها لمختلف اأبعاد التروما التاأ�شي�شية للوعي.

�شوؤال هذا الن�س هو البحث عن اإطار نظري جديد ل�شوغ اإعراب تاريخي و�شيا�شي 

بديل، وا�شتئ�شال ال�شتعمار، وتحقيق الكيان الديمقراطي العربي - اليهودي الم�شترك.

 * ب�صير ب�صير: باحث في معهد فان لير في القد�س واأ�صتاذ جامعي • عام��س غ�لدبيرغ: باحث في التاريخ في معهد فان
لير واأ�صتاذ جامعي.

** هذا عن�ان مقدمة كتاب باللغة الإنجليزية:
 Bashir Bashir and Amos Goldberg, eds., “Introduction: The Holocaust and the Nakba: A New Syntax of

 History, Memory, and Political Thought”, in: The Holocaust and the Nakba: A New Grammar of Trauma and
History (New York: Columbia University Press, 2019), pp. 1-42.

وقد ارتاأينا ترجمة كلمة syntax بكلمة ''اإعراب'' التي تت�صمن النح�.

ترجمة: نبيه ب�صير.
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والجماعات الإثنية لالإبادة، مثل الروما 

وال�صنتي )Roma and Sinti( غجر و�صط اأوروبا، 

والب�لنديين، والمثليين جن�صيًا، وال�صي�عيين، 

واأ�صرى الحرب من ال�ص�فيات، والمن�صقين 

ال�صيا�صيين، والمعاقين. وقد انتهت المحرقة 

يد اأن 
َ
بهزيمة األمانيا النازية في �صنة 1945، ب

، اإذ اأحدث وق�عها 
َ
�صفحتها القا�صية لم ُتط�

وذاكرتها وتداعياتها انقالبًا ملح�ظًا اأ�صاب 

م�صار التاريخ وال�عي اليه�ديين ب�ص�رة 

عامة، وفي غ�ص�ن فترة زمنية خاطفة، جرى 

تدمير ثقافة غنية على نطاق وا�صع.5 وع��صًا 

عن المركز اليه�دي الرئي�صي في اأوروبا، 

ا�صُتحدث مركزان يه�ديان اآخران، اأحدهما في 

فل�صطين )التي اأن�صئت عليها دولة اإ�صرائيل 

لحقًا في �صنة 1948(، والآخر في ال�ليات 

المتحدة.

لم تبداأ ج�لت ال�صراع بين العرب واليه�د 

في منت�صف القرن الع�صرين، وهي الفترة التي 

وقعت فيها كل من النكبة والمحرقة، واإنما 

ا�صتعلت �صرارتها في اأواخر القرن التا�صع ع�صر، 

تزامنًا مع تاأ�صي�س الحركة ال�صهي�نية ون�ص�ء 

ال�صتيطان اليه�دي الحديث في فل�صطين.6 

ومع ذلك، لي�س ثمة �صك في اأن اأحداث 

الثالثينيات والأربعينيات كتبت م�صيراً جديداً 

للمجم�عتين ووعيهما بنف�صيهما وال�صراع 

بينهما كذلك. �صحيح اأن المحرقة، اأو النكبة، 

لي�صتا ال�ص�رة الكلية للـه�ية اليه�دية، اأو 

الفل�صطينية، في اأوائل القرن الحادي 

والع�صرين، اإلاّ اإنهما تحتالن م�قعًا مركزيًا 

في اله�ية الجمعية لل�صعبين ووعيهما، بل 

ربما ُتعتبران من المك�نات الحا�صمة لهما.7 

فالمحرقة بالن�صبة اإلى اليه�د، والنكبة اإلى 

الفل�صطينيين )والعديد من العرب(، هما ما 

اأطلق عليه الم�ؤرخ األ�ن ك�نفين� ''الما�صي 

اليه�دية، ول �صيما منذ اأواخر ال�صبعينيات 

ومطلع الثمانينيات، في كل من اإ�صرائيل 

والعالم، بينما �صغلت النكبة وتبعاتها 

المت�ا�صلة، من جهة اأُخرى، مكانًا مهمًا في 

اله�يتين الفل�صطينية والعربية منذ �صنة 

1 .1948

ول تنعك�س النكبة في عي�ن الفل�صطينيين 

ب�صفتها هزيمتهم وتطهيرهم العرقي في 

فل�صطين2 وفقدان وطنهم فح�صب، كما اأنها 

ل 
اّ
لي�صت فقط معادًل ح�صريًا لتح�

الفل�صطينيين اإلى �صعب غالبًا ما يعي�س 

كالجىء خارج اأر�صه، اأو كاأقلية مجزاأة تعي�س 

على اأر�صها تحت وطاأة الحتالل، بل اإنها 

تمثاّل اأي�صًا تدمير مئات القرى والأحياء 

الح�صرية، اإلى جانب اإتالف الن�صيج الثقافي 

والقت�صادي وال�صيا�صي والجتماعي لل�صعب 

الفل�صطيني. وتركت النكبة كذلك ب�صمتها على 

التط�ر الحديث للثقافة والمجتمع وال�عي 

ه عنيف 
اّ
ال�طني الفل�صطيني، اإذ اأ�صابته بت�ص�

يتعذر اإ�صالحه،3 ول تزال تترك اآثارها عميقًا 

في ا�صتعمار فل�صطين الم�صتمر اإلى وقتنا 

الحا�صر، عبر تبناّي رزمة من الممار�صات 

وال�صيا�صات ال�صتعمارية، كاإن�صاء الم�صتعمرات 

اليه�دية، وال�صتيالء غير ال�صرعي على 

الأرا�صي، وفر�س الح�صار على غزة، واإخالء 

القرى الفل�صطينية.4

على ال�صفة الأُخرى، ُتف�صح المحرقة عن 

اإبادة جماعية بالغة الق�ص�ة، فقد قتل الألمان 

واأطراف اأُخرى خاللها ما بين خم�صة ماليين 

ون�صف اإلى �صتة ماليين يه�دي في اأثناء 

اء ممار�صات 
اّ
الحرب العالمية الثانية، وذلك جر

تن�عت بين المالحقات القا�صية، واإطالق النار، 

�س 
اّ
واأفران الغاز. وفي الفترة نف�صها، تعر

الماليين من اأبناء المجتمعات الم�صتهَدفة 
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اأن الم�ص�ؤولية الكاملة عن الم�صير المرير الذي 

قا�صاه الفل�صطيني�ن قبل حرب 1948 وفي 

اأثنائها وبعدها، تقع على عاتقهم هم اأنف�صهم، 

وعلى عاتق الدول العربية، وقد و�صل الكتيب 

اإلى اأبعد من ذلك حين نفى وج�د الفل�صطينيين 

ك�صعب؛12 كما يداّعي اآخرون اأن اأحداثًا كالنكبة 

هي ذات طابع روتيني في �صياق الن�صالت 

ال�طنية، لكنها بكل تاأكيد ل تقارن بالهمجية 

المفرطة، وربما غير الم�صب�قة، للمحرقة.

وفي المقابل، يرى كثيرون من 

الفل�صطينيين اأنف�صهم عاجزين عن العتراف 

بالمحرقة والمعاناة التي قا�صاها اليه�د، بل 

ل اإدارة ظهره للق�صية،13 اأو  اإن بع�صهم يف�صاّ

تحجيم اأهميتها، اأو حتى اإنكارها تمامًا، 

مت�ص�راً اأن اآلة الدعاية ال�صهي�نية الق�ية 

برعت في اختراعها.14 وفي حالت اأُخرى 

كثيرة، فاإن الفل�صطينيين وغيرهم من العرب، 

ون بال�اقع التاريخي للمحرقة، 
اّ
حين يقر

ون بها كحقيقة تاريخية 
اّ
فاإنهم اإنما يقر

�صرفة، ومن هذا المنظ�ر، ينظرون اإلى 

المحرقة بعين عدم ا�صتحقاقها اأي تعاطف مع 

اليه�د، اأو بعدم ارتباطها بظروفهم 

وم�صيرهم. وفي اأحيان اأُخرى، يرونها مجرد 

حيلة متعمدة ل�صرف النظر عن معاناتهم، اأو 

كحدث اأنتجهم ك�صحايا اأ�صا�صيين له. وهكذا، 

فاإن المحرقة والنكبة، كروايتين وطنيتين 

مهيمنتين، تر�صخان اله�يات الح�صرية داخل 

المجم�عتين، اإذ تتناف�س كل مجم�عة على 

ت�ص�ير كارثتها بعين من الفرادة المف�صية 

اإلى ت�صفيه كارثة الآخر اأو حتى اإنكارها.

وفي ال�اقع، ترتبط هاتان الروايتان 

ال�طنيتان بروايتين اأعظم كثيراً تبناّتهما 

الثقافة العالمية المعا�صرة. ففي مقالة ُن�صرت 

في �صنة 2000، راأى الم�ؤرخ ت�صارلز ماير اأن 

التاأ�صي�صي''، اأو ما اأطلق عليه عالم النف�س 

 )Vamik Volkan( الجتماعي فاميك ف�لكان

عد الكارثة 
ُ
''ال�صدمات المنتقاة''،8 اإذ ينغر�س ب

وال�صدمة في قلب تينك اله�يتين ال�طنيتين، 

لي�ؤدي دوراً مح�ريًا فيهما، ذلك باأن الرواية 

ال�طنية تتمح�ر ح�ل اأ�صكال ال�صحية 

والخ�صارة بدرجة كبيرة.

ُتعتبر الروايتان ال�طنيتان ال�صهي�نية 

والفل�صطينية المتداولتان مختلفتين تمامًا، 

على الرغم من ا�صتراكهما في عنا�صر اأ�صا�صية 

على نح� لفت للنظر، فكل واحدة منهما - 

اإلى جانب تبناّيها الكارثة التاأ�صي�صية – تق�م 

على النفي المتزامن والق�ي )ال�صريح 

وال�صمني( لكارثة الآخر،9 وه� نفي يعمل 

ك�صمة �صائعة تجمعهما. ووفقًا لهذا المعنى، 

تق�م الروايتان على مبداأ التعار�س/الت�صاد 

الثنائي بينهما، كاإحدى �صمات ال�صيميائية 

البني�ية، فكل طرف يحمل قناعة باأنه 

ال�صحية الح�صرية الحا�صرة في م�صرح 

التاريخ، بينما يتنكر لمعاناة الطرف الآخر اأو 

ف منها بهدف برهنة �صحة ادعائه.10  ي�صخاّ

وفي هذا ال�صياق، لم ياأُل العديد من اليه�د في 

اإ�صرائيل والخارج جهداً في �ص�غ 

ا�صتراتيجيات متن�عة لإنكار النكبة 

 البرلمان 
اّ
الفل�صطينية: على �صبيل المثال، اأقر

الإ�صرائيلي ''قان�ن النكبة'' في �صنة 2011، 

 
َ
ل وزارة المال الإ�صرائيلية قطع

اّ
والذي خ�

التم�يل عن الم�ؤ�ص�صات الإ�صرائيلية التي تحيي 

ذكرى النكبة؛ وهذه الأخيرة بالن�صبة اإلى 

كثيرين، وربما لدى معظم اليه�د، لي�صت 

�صيرورة مرئية اأو حدثًا م�ج�داً بالمطلق ، بل 

بًا ن�صرته الحركة ال�صيا�صية اليمينية 
اّ
اإن كتي

الإ�صرائيلية ''اإم ترت�ص�'' )اإن اأردتم(، حمل 

عن�ان ''النكبة الهراء''،11 وفيه يداّعي م�ؤلف�ه 
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ن كيف اأن 
اّ
ال�صتعمار اأهمية اأكبر، فهي تبي

الكارثة ما زالت منغر�صة في قلب الدولة 

الديمقراطية الليبرالية وفكر التن�ير الحديث. 

ونتيجة للخطاب العقالني الحديث، انخرطت 

الدول الديمقراطية والغرب ب�ص�رة عامة في 

ممار�صات عنف جماعي، وا�صتغالل مريع، اإلى 

جانب �صيا�صات اإخ�صاع وقمع وتعذيب 

وعن�صرية، الأمر الذي ي�صير اإلى اأن الدولة 

الديمقراطية الليبرالية، وثقافة التن�ير، لي�صتا 

بمعزل عن ممار�صة مثل هذه الجرائم التي 

يبتغي الغرب اإدخالها اإلى دائرة الن�صيان، بل 

التن�صل من م�ص�ؤوليتها. وفي الحقيقة، تنبع 

الكارثة تحديداً من خطاب التن�ير في اأوروبا 

الحديثة، وبالتالي هي الرواية التاريخية 

الأكثر اأهمية ومعار�صة، فهي ل تمثل 

النحراف الذي ي�جب على اأوروبا الخ�صية 

منه، واإنما هي ال�صيطان الكامن في �صميم 

الح�صارة الغربية الليبرالية الديمقراطية 

الحديثة التي ارتكبت جرائم �صيا�صية مروعة، 

ول تزال تمار�صها.

وطبعًا، بالكاد يمكن الت�قع اأن الروايتين 

كلتيهما كفيلتان با�صتيعاب جميع مفا�صل 

الت�ص�رات العالمية للما�صي، فهما في ال�اقع 

اختزال لتجاهات اأكثر تعقيداً. وعلى الرغم 

من ذلك، فاإن ثمة ق�صًطا وجيهًا من ال�صحة 

يحمله طرح ماير، وه� نقطة انطالق مفيدة 

للنقا�س الحالي. ومثلما ناق�صت ل�يز بيت لحم، 

وبرهن عمر كامل على نح� مقنع وم�صتفي�س، 

فاإن هاتين الروايتين �صت�اجهان م�صيراً من 

ال�صطدام بينهما حين ُت�صتدعى م�صاألة 

فل�صطين/اإ�صرائيل، ذلك باأن الرواية ال�طنية 

الفل�صطينية ُتبنى �صمن الإطار الأو�صع للرواية 

الف�قية المناه�صة لال�صتعمار.17 فالرواية 

ال�طنية الفل�صطينية ترى في ال�صهي�نية، 

ثمة روايتين متعار�صتين تط�رتا في نهاية 

القرن الع�صرين لتف�صير ماآلت القرن المن�صرم 

والحداثة ب�ص�رة عامة، واأن الك�ارث تح�صر 

في قلب تينك الروايتين، واإن تفاوتت طبيعتها 

بدرجة كبيرة،15 واأن الروايتين تت�صمان 

بالتناق�س ال�صديد بينهما، بل بمعاداة 

اإحداهما لالأُخرى وتناف�صهما كذلك: اإحداهما 

رواية المحرقة، والأُخرى رواية ما بعد 

ال�صتعمار.

اإنه لمن المفارقة، بح�صب ماير، اأن تمثل 

رواية المحرقة ق�صة التقدم: فاأوروبا الحديثة 

تم�صي قدمًا في تحقيق قيم الإن�صانية، 

والتن�ير، والتقدم، والعقالنية، م�صيحة 

ب�جهها عن اإرثها المظلم، ومتغلبة على 

غرائزها البربرية. ووفقًا لهذه الق�صة، تظهر 

الدولة الديمقراطية الليبرالية الغربية، 

المحتكمة د�صت�ريًا اإلى مبادىء حق�ق 

الإن�صان والحق�ق المدنية، كاأكثر التجليات 

ال�صيا�صية تت�يجًا للقيم الإن�صانية الغربية.16 

ولهذا، فاإن هذه الرواية ت�ص�ر المحرقة 

كانحراف كارثي عن �صكة الحداثة الأوروبية، 

بل ك�صقطة اأف�صت اإلى النغما�س في البربرية، 

مح 
ُ

وه� خطر ل يزال يطارد اأوروبا اإذا ما �ص

للق�ى الرجعية بالظه�ر والنت�صار مرة اأُخرى. 

نخل�س هنا ب��ص�ح، اإلى اأن اأوروبا �صتبقى 

بمعزل عن ع�دة التجارب الكارثية، 

كالمحرقة، ما دامت تتبناّى القيم الديمقراطية 

الليبرالية، وتعزز المجتمع المدني، وتخفف 

من حدة التجاهات ال�صيا�صية الراديكالية. 

هذه هي الروح التي دفعت اأوروبا بعدما 

و�صعت الحرب العالمية الثانية اأوزارها، اإلى 

التحاد �صيا�صيًا واقت�صاديًا، وربما ن�صهد 

الي�م الأزمة العميقة لهذه الرواية.

على النقي�س من ذلك، تحمل ق�صة ما بعد 
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تطرفًا ورعبًا في التاريخ الحديث. فقد حلاّ 

القتل الجماعي لليه�د تت�يجًا لمعاداة 

ال�صامية الأ�صد ق�ص�ة، والتي مثلت ثمرة 

التاريخ الط�يل من كراهية اليه�د في اأوروبا 

الم�صيحية. وتمخ�صت عن هذه الكراهية 

النازية ذات الحدود الالنهائية وال�همية تجاه 

ل�ا الم�ص�ؤولية عن حدوث 
اّ
م

ُ
اليه�د – الذين ح

جميع ن�ائب العالم وعللـه - جرائم اإبادة 

جماعية ممنهجة و�صاملة تفتقر اإلى اأي اأ�صا�س 

عقالني )حتى اإن البع�س و�صفها بك�نها 

منافية للعقالنية(.21 ووفقًا للرواية اليه�دية 

ال�صائدة، فاإنه ل نظير لمثل هذا ال�صل�ك في 

تاريخ الب�صرية على الإطالق.

وبح�صب وجهة النظر ال�صهي�نية، فقد اأكد 

مثل هذه الأحداث الحاجة الما�صة اإلى دولة 

يه�دية، وه� ما منح ال�صهي�نية تبريراً 

مقنعًا، فنه�س ال�صعب اليه�دي، لحقًا 

وباأعج�بة تقريبًا، كطائر الفينيق من بين 

الرماد، منطلقًا من جديد ومبا�صرة بعد 

المحرقة، في بناء وطن ق�مي في فل�صطين، 

على الرغم من المعار�صة ''غير الأخالقية'' 

المزع�مة ل�صكان البلد الفل�صطينيين والعالم 

العربي باأ�صره. وا�صتحال تعبير ''من المحرقة 

اإلى ال�لدة'' )meSho’ah le-tekumah( اإلى 

�صعار م�ؤ�ص�صاتي لل�عي ال�صهي�ني، ول يزال 

ماثاًل على هذا النح� حتى ي�منا هذا. لقد كان 

اإن�صاء دولة اإ�صرائيل، في اإطار هذه الرواية، 

اأمراً حتميًا وم�صروعًا بالن�صبة اإلى �صحايا 

النازية، واإلى العالم باأ�صره - وبالتاأكيد اإلى 

المجتمع الأوروبي الم�صيحي الذي يتحمل 

م�ص�ؤولية كراهية اليه�د والمحرقة كذلك، اإذ 

ده 
اّ
بدا ملَزمًا بتقديم دعمه كجزء من تعه

بالتع�ي�س بعد الحرب العالمية الثانية.

اإن الروايتين ال�طنيتين المركزيتين لليه�د 

بالدرجة الأولى وفي معظم الحالت، ا�صتعماراً 

ا�صتيطانيًا ح�صراً، وفي دولة اإ�صرائيل اآخر 

معاقل الأنظمة ال�صتعمارية التي ا�صتطاعت 

بفعل ظروف تاريخية محددة مثل المحرقة، 

التن�صل من عملية اإنهاء ال�صتعمار التي 

لدت 
ُ
اختبرتها بقية دول العالم. لقد و

ال�صهي�نية من رحم الخطيئة ال�صتعمارية 

لإعالن بلف�ر في �صنة 1917، وواظبت على 

اقتراف جميع جرائم ال�صتعمار ال�صتيطاني 

التي ت�صعى، بطبيعتها وج�هرها، �صراً اأو 

عالنية، ب�عي اأو من دونه، لال�صتيالء على 

�ص�ا 
اّ
اأرا�صي ال�صكان الأ�صالنيين الذين تعر

للطرد، اأو حتى للق�صاء عليهم.18

ُتعتبر النكبة في هذه الرواية، مثاًل اآخر 

)واإن كان ط�ياًل( لجرائم ال�صتعمار 

ال�صتيطاني الأوروبي، في ال�قت الذي 

�صاهمت ذاكرة المحرقة في تعزيز التحالف 

بين ال�صهي�نية والعالم الغربي، والذي اأف�صى 

بدوره اإلى نزع ملكية الفل�صطينيين. وعلى 

 نجم الخطاب ال�صتعماري 
اّ
الرغم من خب�

ال�صتيطاني للرواية الفل�صطينية في 

عزى، بين جملة اأم�ر 
ُ
الت�صعينيات، والذي ي

اأُخرى، اإلى ت�قيع اتفاق اأو�صل�، ونهاية الحرب 

الباردة، فاإنه ا�صتعاد بع�صًا من الزخم في 

العق�د الأخيرة، يرجع جزئيًا اإلى تاأ�صي�س 

مجال اأكاديمي جديد ي�صمى الدرا�صات 

ال�صتعمارية ال�صتيطانية.19

وفي المقابل، تختلف الرواية ال�صهي�نية 

اليه�دية تمامًا عن النكبة، فهي ترتكز في 

بنائها اإلى الرواية الف�قية عن المحرقة التي 

اأ�صحت، بدرجة كبيرة، ال�صردية المركزية 

ته.20 وت�صدد هذه الرواية الف�قية 
اّ
للغرب برم

على اأن اليه�د احتل�ا مرتبة ال�صحايا 

الأ�صا�صيين للنازيين، كتجلٍّ لأكثر اأعمال ال�صر 
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هاتين الدللتين دالاّة على بع�صها البع�س 

ع��صًا عن اأن تك�ن مجازية: ل تقمع اإحداهما 

ل كل  الأُخرى، ول تنكران بع�صهما، بل تعقاّ

منهما الثانية، كجزء من اأي ق�ل تاريخي ذي 

معنى.

وفي اعتقادنا، فاإن الروؤية الثنائية 

الح�صرية التي تطرحها الروايات الق�مية 

وال�طنية التقليدية، ال�صاربة جذورها عميقًا 

في ت�صكيل اله�يات ال�طنية المتعار�صة 

لليه�د والفل�صطينيين، وعلى الرغم من ق�تها 

الجبارة في تاأدية ذلك، اإلاّ اإنها روؤية مت�صدعة 

تاريخيًا و�صارة اأخالقيًا و�صيا�صيًا. وبالتالي، 

�صعينا لتجاوز مثل هذه ال�صيغة ال�طنية 

الح�صرية –على الم�صت�ى الرمزي للروايات 

ال�طنية والتاريخية، من ناحية، لكن اأي�صًا 

)ولي�س اأقل اأهمية( على الم�صت�ى ال�صيا�صي - 

الأخالقي المتعلق باإحقاق الحق�ق الفردية 

والجماعية لكال ال�صعبين من ناحية اأُخرى. اإن 

هذا الكتاب، وبال�صتعارة من كلمات والتر 

بنيامين، يهدف اإلى ''دفع التاريخ بعك�س 

التيار.''23 ومع اأن كلمات بنيامين اأ�صحت 

مبتذلة بدرجة ما، اإلاّ اإنها مالئمة تمامًا لمثل 

هذه الحالة، وتقدم و�صفًا دقيقًا لما �صعينا 

لفعله في هذا الكتاب.

وقبل عر�س الإطار التاريخي والمفاهيمي 

لالإعراب البديل الذي نقترحه، ن�داّ معالجة 

بع�س ال�صع�بات الأ�صا�صية الكامنة في اأي 

محاولة للنظر في النكبة والمحرقة معًا.

ال�شعوبات

يمثل بحث هذه الم��ص�عات ال�صادمة 

والتاأ�صي�صية �صمن اإطار النظام ال�طني 

الإق�صائي، وتحت الظروف الراهنة التي يطغى 

عليها العداء وعدم التماثل، مهمة ع�صيرة 

والفل�صطينيين روايتان متعار�صتان بحد 

ذاتهما، لكنهما تخدمان في الآن نف�صه كنقطة 

مركزية على �صعيد ال�صدام العالمي بين 

الروايتين الف�قيتين اللتين عر�صناهما. 

ومثلما اأ�صار عمر كامل م�ؤخراً، فاإن هاتين 

الروايتين ب�صكلهما الحالي تبدوان 

متناق�صتين اإلى درجة يتعذاّر فيها ج�صرهما.22

يهدف هذا الكتاب اإلى التحدي اأو التخفيف 

من حدة الثنائية التي تنط�ي عليها هاتان 

الروايتان الرئي�صيتان، �صاعيًا لتجاوز الحدود 

الثنائية التي تفر�صها هاتان الروايتان 

الق�ميتان على التاريخ والذاكرة واله�ية، 

بغية التاأمل في الروايتين معًا. اإننا نقداّم هنا 

�صجاًل اآخر للتاريخ والذاكرة؛ �صجاًل يحتفي 

بفرادة كل حدث وظروفه وتبعاته، وكذلك 

اختالفاته، لكنه يجمع بين الأحداث في اإطار 

تاريخي ومفاهيمي م�صترك قادر على معالجة 

 واإعرابًا 
ً
كلتا الروايتين. كذلك نقترح بناء

مختلَفين تمامًا للتاريخ والذاكرة، تك�ن 

بة: ''المحرقة  بم�جبهما ال�صيغة المركاّ

والنكبة''، اأو ''النكبة والمحرقة''، ذات مغزى 

تاريخي وثقافي و�صيا�صي.

نق�صد بالبناء والإعراب الإ�صارة اإلى ترتيب 

الكلمات والم�صطلحات والمفاهيم و�صبطها 

نى خطابية ت�صكل وتحدد اآفاق 
ُ
ون�صرها كب

المعنى والخيال وتمثالتها ومظاهرها 

الرمزية والمادية. ففي الخطاب المهيمن 

نظر اإلى المحرقة والنكبة ك�صدمات 
ُ
و�صيغته، ي

ا في البناء الجديد 
اّ
وذكريات غير متنا�صبة، اأم

عتبر 
ُ
الذي نقترحه، فُتعتبران متنا�صبتين، وي

ارتباطهما على ال�صعد ال�صيا�صية والتاريخية 

والأخالقية مفيداً ومنتجًا. وبعبارات 

�صيميائية، نحن نرغب في الدفع في اتجاه 

خطاب تاريخي و�صيا�صي تك�ن فيه عالقات 
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اختزاليًا ل نكهة له، بل ت�صخيفًا مريبًا 

للم�صاألة من الناحيتين الأخالقية 

وال�صيا�صية.29

وعلى الرغم من ذلك، فاإن اليه�د، في 

معظمهم، يعي�ص�ن تحت ظروف تاريخية 

مختلفة تمامًا، واأف�صل اإذا ما ق�رنت 

بثالثينيات القرن الما�صي واأربعينياته،30 

غير اأن الناجين من المحرقة ل يزال�ن حتمًا 

يحمل�ن في اأج�صادهم واأرواحهم ندوب �صدمة 

المحرقة المريعة. ومع ذلك، يعي�س اليه�د 

راهنًا حقبة مختلفة على نح� لفت للنظر: 

فاإ�صرائيل دولة ق�ية ورا�صخة تتمتع 

باإنجازات معق�لة، وتمتلك تر�صانة اأ�صلحة 

ن�وية، كما ي�صكل اليه�د اإحدى اأكثر 

الجماعات الإثنية نجاحًا في ال�ليات 

المتحدة، وما من وج�د لمعاداة ال�صامية 

بال�صكل الذي كانت عليه قبل الحرب العالمية 

الثانية، على الأقل في اأوروبا وال�ليات 

المتحدة، وعلى الرغم من التحذيرات القاتمة 

من ''معاداة ال�صامية الجديدة'' التي هي اأقرب 

ما يك�ن اإلى معاداة ال�صامية في اأوروبا ما 

بين الحربين.31 ولذلك، فاإن اليه�د كاأفراد 

ومجم�عة منظمة �صمن م�ؤ�ص�صة جماعية 

)مثاًل، دولة اإ�صرائيل( اأبعد ما يك�ن�ن عن 

ك�نهم وكالء تاريخيين عاجزين ومغل�بين 

على اأمرهم، مثلما تج�صدت �ص�رتهم في 

الحقبة النازية.

على النقي�س من ذلك، يعي�س معظم 

الفل�صطينيين في اأو�صاع حياتية بائ�صة تتمثل 

في انعدام ال�صتقالل وال�صيادة، والمعاناة 

اء الحتالل، والتجزئة، وال�صلب، وغياب 
اّ
جر

الحق�ق. وفي معر�س الإ�صارة اإلى المركزية 

التاأ�صي�صية للنكبة في ال�صيا�صة الفل�صطينية، 

والمجتمع، والذاكرة الجمعية، يداّعي اأحمد 

للغاية لأن ال�صعبين ل يزالن، وب�ص�رة 

مبا�صرة، يقا�صيان ال�صدمات التي خلاّفتها 

المحرقة والنكبة. فهما ما زال ي�صكالن جرحًا 

مفت�حًا لم يلتئم، واأي محاولة لإعادة 

ت�صكيلهما على نح� غير اعتيادي �صي�لاّد ردات 

اأفعال متطرفة.24

ثمة عدة ع�امل اإ�صافية ُتبقي البحث في 

مثل هذه ال�صياقات ع�صيراً. فالمحرقة، فعاًل، 

ما زالت ُتعتبر حدثًا ينط�ي على اأبعاد هائلة 

في التاريخ الحديث، بل يذهب كثيرون اإلى 

اأبعد من ذلك بالدعاء اأنها حدث فريد اأو لم 

ي�صبق له نظير.25 لقد باتت المحرقة لدى 

اليه�د واأجزاء كبيرة من العالم الغربي بمثابة 

الرمز المطلق لل�صر والإجرام الب�صري،26 كما 

يرى البع�س اأنها حدث يمثل ''ذاكرة عالمية'' 

ومرجعًا معياريًا للجرائم �صد الإن�صانية.27 

واأكثر من ذلك، تنظر الأغلبية العظمى من 

اليه�د الإ�صرائيليين اإلى المحرقة بعين 

ذرائعية، فيعتبرونها كارثة تبرر م�قفهم 

ال�صهي�ني اإزاء اإن�صاء الدولة الق�مية اليه�دية 

في فل�صطين. ففي اأعقاب الحرب، �صاد بين 

ن فيهم الناج�ن من المحرقة، 
َ
اليه�د، بم

�صع�ر يق�صي ب�صرورة تحقيق �صيادة �صلدة 

تظللـهم في اأعقاب المحرقة.28

اإن اإي اإنكار للمحرقة اأو اأبعادها، اأو التف�ه 

بتعبيرات معادية لل�صامية من طرف المفكرين 

والقادة العرب والفل�صطينيين )بما في ذلك، 

مثاًل، ن�صر بروت�ك�لت حكماء �صهي�ن(، اأو 

رف�س ال�ج�د ال�صيادي لليه�د بحد ذاته، ي�لاّد 

بين كثير من اليه�د غ�صبًا جديراً بالعتبار، 

وقلقًا وج�ديًا يعيد اإلى الذاكرة تلك الأحداث 

المروعة. ولهذا، فاإن اأي مناق�صة عن المحرقة 

ومقارنتها بحدث اآخر، ول �صيما النكبة، 

عر�صة لأن يعتبرها العديد من اليه�د اتجاهًا 
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الأرا�صي المحتلة في ال�صفة الغربية وغزة منذ 

�صنة 1967، عبر نظام احتاللي تمييزي 

وقمعي يحرم الفل�صطينيين من معظم حق�قهم 

الفردية والجماعية، وبذا تقع الم�ص�ؤولية 

الأ�صا�صية عن وق�ع الكارثة و�صيا�صات 

التجزئة والمعاناة الفل�صطينية على عاتق 

ال�صهي�نية ودولة اإ�صرائيل. وهكذا، فاإن 

الأحداث الفعلية في �صياق فل�صطين/اإ�صرائيل 

تنتج م�قعيات �صيا�صية واأخالقية مختلفة لكل 

من اليه�د والفل�صطينيين، ويبدو ع�صيراً للغاية 

في مثل هذا ال�صياق المتباين اإجراء ح�ار بين 

الطرفين قائم على مبداأ ال�صراكة والتكاف�ؤ.

عالوة على ذلك، وظفت ال�صهي�نية ودولة 

اإ�صرائيل المحرقة ت�ظيفًا �صيا�صيًا باعثًا على 

التهكم بغر�س التن�صل من م�ص�ؤوليتها اإزاء 

الفل�صطينيين، وحرمانهم من حق�قهم 

الجماعية والفردية.38 وفي ال�اقع قام 

باحث�ن مثل عديت زرتال، وم��صيه 

ت�ص�كرمان، واأبراهام ب�رغ واآخرين، 

با�صتك�صاف هذا ال�صتخدام الذرائعي للمحرقة 

على نح� نقدي.39

في �ص�ء ما ُذكر اأعاله، يبدو الأكثر 

�صع�بة اقتراح لغة بديلة للتاريخ على نح� ل 

يك�ن فيه بناء الذاكرة والمعاناة واإعرابهما 

ين على ه�يات ح�صرية وعدائية وعنيفة، 
َ
قائم

ين في 
َ
واإنما خالفًا لذلك �صيك�نان م�صاهم

اإن�صاء روايات وطنية بناّاءة اأكثر تعقيداً من 

الناحيتين التاريخية وال�صيا�صية، اأو حتى 

الأخالقية. وهنا، ن�د اقتراح ثالثة �صجالت: 

ثقافية، وتاريخية، و�صيا�صية – اأخالقية، تمثل 

معًا قاعدة لبناء واإعراب جديدين للتاريخ 

والذاكرة واله�ية، وتك�ن م�ؤهلة لتحقيق �صكل 

من اأ�صكال الم�صاركة، وعقد محادثة بين 

الروايتين تت�صم بالت�تر، لكنها ذات طابع 

�صعدي اأن النكبة اأ�صبحت لدى الفل�صطينيين ما 

اأطلق عليها الم�ؤرخ الفرن�صي بيار ن�را ''اأماكن 

الذاكرة'' )les lieux de mémoire(.32 فقد 

اأ�صحت النكبة واقعًا راهنًا م�صتمراً ب�ص�رة 

جلية، اإذ ل تزال تبعاتها، وكذلك الأفكار 

والممار�صات ال�صتعمارية الإق�صائية التي 

تف�صح عنها، تتك�صف وُتن�صر �صيئًا ف�صيئًا، بل 

ت�ؤثر في الحياة الفل�صطينية المعا�صرة،33 كما 

اأن ع�اقبها من المعاناة وال�هن ال�صيا�صي 

 تقريبًا الحياة الي�مية لكل فرد وعائلة 
اّ

تم�س

فل�صطينية، وكذلك حياة الجماعة الفل�صطينية 

عامة.34

اإن التباين العميق في �صياق هذين 

الحدثين يجعل المناق�صة الم�صتركة م�صح�نة 

للغاية؛ فالفل�صطيني�ن ل يتحمل�ن اأي 

م�ص�ؤولية عن المحرقة التي وقعت في 

اأوروبا،35 في حين اأن ال�صهي�نية ودولة 

اإ�صرائيل ولاّدتا ب�صكل كامل اأحداث النكبة 

وانخرطتا فيها، اإذ ت�صببت الجماعات 

ال�صهي�نية الع�صكرية، ثم الجي�س الإ�صرائيلي، 

بالدمار الفل�صطيني في خ�صم الم�اجهة التي 

اندلعت خالل الفترة 1947 - 1948، والتي 

تج�صدت، بين ظ�اهر اأُخرى، في طرد العديد 

من الفل�صطينيين اأو نزوحهم، الأمر الذي اأ�صفر 

ل 750.000 منهم اإلى لجئين وقفت 
اّ
عن تح�

اً منيعًا  دولة اإ�صرائيل منذ انق�صاء الحرب �صداّ

ت اإ�صرائيل اأي�صًا 
اّ
في وجه ع�دتهم.36 واأقر

قان�ن اأمالك الغائبين الذي ق�صى بم�صادرة 

جميع الأرا�صي والأمالك التي تركها 

الالجئ�ن خلفهم، وفر�صت الحكم الع�صكري 

على الم�اطنين الفل�صطينيين منذ �صنة 1948 

حتى �صنة 1966؛ ول يزال ه�ؤلء الم�اطن�ن 

اء التمييز اإلى ي�منا هذا.37 
اّ
يعان�ن جر

واأحكمت دولة اإ�صرائيل كذلك �صلطتها على 
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الرم�ز كانت ل تزال طاغية منذ الحرب 

العالمية الثانية ومنذ المحرقة، فيبدو اأنها 

''هاجرت'' ب�صكل طبيعي من اأوروبا اإلى ال�صرق 

الأو�صط.

وهنا، تح�صر غ�لدا مئير كاأحد اأهم الأمثلة 

لما ُذكر اأعاله. فمئير كانت في ال�اقع قبل 

�صنة 1948، اإحدى اأهم قيادات ال�صق�ر في 

فترة ال�صتيطان اليه�دي )اليي�ص�ف(، وفي 6 

اأيار/ماي� 1948، وبعد زيارة اأجرتها لحيفا 

العربية، عقب اأيام قليلة من احتاللها وطرد 

ال�صكان العرب ونزوحهم عنها، كتبت مئير اإلى 

الهيئة التنفيذية لل�كالة اليه�دية اأن ''ثمة 

منازل ُتركت فيها القه�ة واأرغفة الخبز على 

الطاولة، ولم يكن في ا�صتطاعتي تجناّب 

)التفكير( في اأن ما راأيته كان مطابقًا ل�ص�رة 

عدة بلدات يه�دية )اأي في اأوروبا خالل 

الحرب العالمية الثانية(.''42 لقد كان طرد 

الفل�صطينيين مثار نقا�س حاد بين اأو�صاط 

حزب مبام، وه� حزب �صهي�ني ي�صاري كان 

جزءاً من ت�صكيلة اأول حك�مة للدولة برئا�صة 

ديفيد بن - غ�ري�ن. فمثاًل، كتب اإليعازر 

براي )بيري لحقًا(، رئي�س التحرير ل�صحيفة 

''عل هم�صمار'' الي�مية التابعة لحزب مبام: 

''ت�صللت اإلى اأذهان اأف�صل رفاقنا فكرة اأنه 

عنا في 
اّ
ربما ن�صتطيع �صيا�صيًا تحقيق تجم

اأر�س اإ�صرائيل من خالل الهتلرية النازية.''43

ففي اأعقاب الأعمال ال�ح�صية التي اقترفها 

الجي�س الإ�صرائيلي خالل عملية ''حيرام'' التي 

اجتاح بم�جبها الجليل الأعلى المركزي، 

�صكلت الحك�مة الإ�صرائيلية لجنة تحقيق 

تتاألف من ثالثة اأ�صخا�س. وفي اجتماع 

لمجل�س ال�زراء الم�صغر في 17 ت�صرين 

الثاني/ن�فمبر 1948، قال اأهارون �صي�صلنج 

ممثل مبام، والذي كان مقتنعًا باأن م�ؤ�ص�صَتي 

منتج في نهاية المطاف. ومثلما ذكرنا اآنفًا، 

فاإننا نم��صع هذه ال�صجالت المتداخلة �صمن 

اتجاهات اأكبر تعمل على تخفيف حدة 

التناق�س بين رواية المحرقة، ورواية ما بعد 

ال�صتعمار. وفي نهاية هذا الف�صل التمهيدي، 

نطرح روؤية فح�اها اأن مثل هذا الإعراب ربما 

ير�صي حجر الأ�صا�س للغة الم�صالحة 

التاريخية بين ال�صعبين، وهي لغة ثنائية 

الق�مية مبنية على مبادىء الأخالق 

والم�صاواة، وتحمل اإمكان اإنهاء ال�صتعمار، 

عبر تح�يل وتفكيك المتيازات ال�صتعمارية 

اليه�دية الراهنة، وو�صع حد للـهيمنة.

ال�شجل الثقايف: ترحيل ال�شور 

والرموز

انغم�س الخطاب المناه�س لال�صتعمار في 

خم�صينيات القرن الما�صي في الذكريات 

الحية للمحرقة، وه� ما اأطلق عليه ميخائيل 

روثبرغ الطريقة المتعددة التجاهات،40 وقد 

حدث مثل هذا الأمر باكراً في تاريخ فل�صطين/

اإ�صرائيل، لكن على نح� مت�صل باأحداث �صنة 

1948. ففي الأع�ام التي اأعقبت الحرب 

العالمية الثانية والمحرقة، �صعر كثير من 

اليه�د، وبق�ة، ب�ج�د �صلة �صديدة بين 

الحدثين، باعتبارهما متقاربين جداً في 

الت�قيت، وجزءاً من كيان واحد على �صعيد 

ال�ص�ر التاريخية والأخالقية. فمن جهة، 

كانت النازية قد اأ�صبحت نم�ذجًا معياريًا 

لل�صر، ومجازاً ق�يًا عن ال�صل�ك المهلك الجامح 

في اأثناء الحرب،41 ومن جهة اأُخرى، اأحيت 

م�صاألة الالجئين العرب في �صنة 1948 �ص�رة 

الالجىء المطارد التي حملها اليه�د معهم من 

اأوروبا، �ص�اء حدث ذلك على نح� عابر 

وعر�صي، اأو ب�عي اأو من دونه. وبما اأن لغة 
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فيليم( �صمن ال�صطالح 
َ
ع

َ
عقب، فال�صاعدون )م

ال�صهي�ني هم في المقام الأول الناج�ن من 

المحرقة، الذين و�صل�ا اإلى فل�صطين قادمين 

من اأوروبا عقب نهاية الحرب، على الرغم من 

المنع المن�ص��س عليه في قان�ن النتداب 

البريطاني. ولهذا، اعُتبرت هجرة ه�ؤلء غير 

�صرعية، واحتل�ا م�قعًا مركزيًا في الروح 

ال�صهي�نية ال�صاعية للن�صال من اأجل الدولة. 

لقد �صاهمت ال�صفن التي كانت تحمل 

فيليم( في خدمة الحركة 
َ
ع

َ
''ال�صاعدين'' )م

ظهرة عبرها عدالة ق�صيتها 
ُ
ال�صهي�نية، م

والقي�د القا�صية والال - اإن�صانية المفرو�صة 

على الهجرة اليه�دية اإلى فل�صطين، اإذ كيف 

للمرء اأن يح�ل دون و�ص�ل الناجين من 

المحرقة اإلى وطنهم الجديد؟ اإن تعبير 

فيل(، وربما اأكثر من اأي تعبير 
َ
ع

َ
''ال�صاعد'' )م

اآخر، يحمل وفقًا للخطاب ال�صهي�ني، تبريراً 

لل�صهي�نية ذاتها ولإن�صاء دولة اإ�صرائيل، اأكان 

ذلك على ال�صعيد الداخلي اأم الخارجي. وقد 

تم��صع رادلر فيلدمان �صمن هذا ال�صياق 

الخطابي، مقترحًا ت��صيع نطاق هذا الم�صطلح 

الم�صح�ن ب�صدة، والذي اأُطلق ح�صراً في 

ال�صابق على الناجين من المحرقة الذين 

و�صل�ا اإلى �ص�اطىء فل�صطين، ليمتد اإلى 

الالجىء الفل�صطيني ال�صاعي للع�دة اإلى منزله 

بعد النكبة، كي يحظى �صع�ده بالخال�س 

ل تح�ًل خطابيًا عمل  التام، الأمر الذي �صكاّ

على تنحية الخال�س الح�صري لل�صهي�نية 

جانبًا، والذي كان قد تحقق على ح�صاب 

الدمار الفل�صطيني.

لم تقت�صر هذه ال�ص�ر على دوائر �صيا�صية 

مغلقة اأو من�ص�رات �صهي�نية ي�صارية 

راديكالية، بل �صكلت اأي�صًا لغة المجال العام 

والخيال ال�صعبي بعد الحرب. فمثاًل، وبعد 

الجي�س والدفاع تراوغان: ''لم اأ�صتطع الن�م 

ط�ال الليل... هذا اأمر يحدد �صخ�صية الأمة... 

لقد ارتكب اليه�د اأعماًل نازية اأي�صًا.''44

امتد مثل هذه ال�ص�ر اإلى الحيز العام، 

وظل حا�صراً حتى خم�صينيات القرن الما�صي، 

وعك�س �صع�راً فح�اه اأن ماأ�صاة الالجئين 

الفل�صطينيين ت�صكل مراآة جديرة بالمالحظة 

تعك�س تمامًا محنة اليه�د الأوروبيين. وقد 

ر يه��ص�ع رادلر فيلدمان )المعروف با�صمه 
اّ
عب

الأدبي رابي بنيامين( عن وجهة النظر هذه 

في �صنة 1956 �صمن مقالة له بالعبرية 

تحمل عن�ان: ''اإلى اأخينا المت�صلل''، ُن�صرت في 

مجلة حركة اإيح�د ال�صهي�نية المنادية 

بثنائية الق�مية.45 فهذه المقالة تمثل نداء 

وهميًا يعتقد الكاتب ب�صرورة ت�جيهه اإلى 

الفل�صطينيين الذين �صع�ا للع�دة اإلى بي�تهم 

وقراهم، غالبًا بهدف ا�صتعادة الأمالك التي 

ترك�ها خلفهم. لقد اأُطلق على ه�ؤلء في 

َتِنِنيم(، اأي 
ْ
المعجم الإ�صرائيلي تعبير )ِم�ص

''المت�صللين''، واعُتبروا تهديداً اأمنيًا، وتم 

التعامل معهم على نح� قا�ٍس و�صارم كجزء 

من جه�د الدولة للحيل�لة دون ع�دة 

الالجئين اإلى بلداتهم واأرا�صيهم.46

غير اأن رادلر فيلدمان دعا اإلى معاملة 

ه�ؤلء ''المت�صللين'' كاإخ�ة وال�صماح لهم 

بالع�دة اإلى منازلهم، حتى اإنه طلب من 

الإ�صرائيليين مد يد الم�صاعدة على �صعيد 

اإعادة اإدماجهم. ويبدو مثيراً مالحظة ال�صجل 

الدللي الذي وظفه الم�ؤلف، معلنًا: ''يجب األاّ 

طلق عليك بعد الآن تعبير 'مت�صلل'، واإنما 
ُ
ي

'�صاعد'، لأنك اعتليَت الخال�س من دون دراية، 

والذي حملك بدوره على اأجنحته.'' ومن خالل 

ا�صتخدام هذا الت�صريح، َقَلب رادلر فيلدمان 

ف�صاء خطابيًا �صهي�نيًا كاماًل راأ�صًا على 
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الجن�د الإ�صرائيليين والألمان من جهة 

اأُخرى.50

وربما ُتعتبر ق�صيدة اأف�ت ي�ص�رون 

)''في�صح هك�خيم''( ''عيد الف�صح في الكه�ف'' 

)Passover on Caves( المن�ص�رة في �صنة 

1952، اأهم تعبير عن هذه الظاهرة التي 

يناق�صها اأُمري بن يه�دا في هذا الكتاب. فعلى 

خالف يزهار الم�ل�د في رح�ف�ت، هاجر 

ي�ص�رون وحيداً اإلى فل�صطين من ب�لندا/

ت  اأوكرانيا في �صنة 1925، وبمجرد اأن حطاّ

قدماه اأر�س فل�صطين، قطع عالقاته باأ�صرته 

التي ُقتل جميع اأفرادها في المحرقة لحقًا. 

وقد ظل هذا التمزق يطارد ي�ص�رون ط�ال 

�صبع اأ�صل�به الفريد في الكتابة 
ُ
حياته، وي

بمفردات عبرية وييدي�صية وعربية، مح�ًل 

اإياها اإلى لغة �صعرية جديدة تن�صح ببناء 

واإعراب جديدين للغة العبرية. ويربط ي�ص�رون 

�صمنيًا في هذه الق�صيدة، وعلى نح� جلي، 

بين دمار اليه�د الأوروبيين ودمار ال�صكان 

العرب في فل�صطين، لتثير الق�صيدة حينها 

عا�صفة كبيرة من الجدل. وفي �صنة 1958 

ن�صر ي�ص�رون ق�صيدة اأُخرى بعن�ان ''التفكير'' 

اأو�صحت م�قفه، وتت�صمن الأ�صطر التالية: 

''محرقة يه�د اأوروبا ومحرقة عرب اأر�س 

اإ�صرائيل هما وجه واحد لمحرقة ال�صعب 

اليه�دي، وكل منهما يحدق مبا�صرة في وجه 

الآخر. هذه هي كلماتي.'' لم ُتكتب من قبل 

باللغة العبرية كلمات ذات �صدى واأق�ى عن 

هذه الم��ص�ع، وبح�صب حناّان حيفر ومايكل 

غل�زمان، فاإن التزامًا عميقًا بالتعاطف حدد 

الأ�صا�س الأخالقي لم�قف ي�ص�رون، والذي 

مثاّل بح�صب الأخير اأ�صل�ب تعبير م�صتقى من 

الأخالق اليه�دية التقليدية في ال�صتات.51

ومع ذلك، ن�د الت�صديد على اأن جميع 

احتالل الجي�س الإ�صرائيلي يافا واللد والرملة، 

تركز وج�د ال�صكان العرب المتبقين في 

مناطق محددة وم�صيجة بالأ�صالك ال�صائكة 

تتبع حكم القادة الع�صكريين، وكان كل من 

العرب واليه�د يطلق�ن عادة تعبير ''غيت�'' 

على هذه المناطق.47 وتغلغل مثل هذه ال�ص�ر 

في قلب المخيال الأدبي اأي�صًا، وهنا يبرز ما 

تناوله م�ؤخراً غالي دروكر بارعام، عن كتاب: 

''في قرية مهج�رة'' لمندل مان، الذي ُكتب 

بلغة الييدي�س، وُن�صر باللغة العبرية في �صنة 

1956، كاأحد الأمثلة لذلك. فالم�ؤلف 

ي�صتك�صف الأوا�صر العميقة التي تجمع 

المحرقة بالنكبة عبر اقتفاء ق�صة مجم�عة 

من الناجين من المحرقة، ا�صت�طنت قلب قرية 

عربية مهج�رة ت�صمى ''تل الم�صجد''.48

ويبرز اأي�صًا الأديبان �صميالن�صكي يزهار 

واأف�ت ي�ص�رون كاأكثر �صاهَدين �صهرة على 

عتبر كل منهما حجر اأ�صا�س 
ُ
هذه الظاهرة، اإذ ي

في معمار الأدب العبري الحديث. فرواية ''اأيام 

قلغ'' )1958(،49 التي نال يزهار بم�جبها  �صِ

جائزة اإ�صرائيل، وهي الجائزة الثقافية الأرفع 

في اإ�صرائيل، تعداّ اأعظم ما اأُبدع من وجهة نظر 

�صهي�نية عن حرب 1948. غير اأن عمَلين 

اآخرين من اأعماله، وهما: ''ال�صجين'' )1948(، 

و''خربة خزعة'' )1949(، ير�صمان �ص�رة 

مختلفة تمامًا عن الحرب. ففي ''ال�صجين'' 

يروي يزهار ق�صة اأ�صير فل�صطيني بريء اأُ�صر 

على يد جن�د الحتالل الإ�صرائيلي، وا�صُتج�ب 

ب�صكل عنيف بغر�س انتزاع معل�مات لي�صت 

في حيازته، بينما يعمد في ق�صة ''خربة 

خزعة'' اإلى و�صف الطرد ال�ح�صي للفل�صطينيين 

من قريتهم. وي�صتخدم يزهار في كلتا 

الحكايتين لغة تخلق ت�ازيًا جليًا بين العرب 

وال�صحايا اليه�د في المحرقة من جهة، وبين 



126جملة الدراسات الفلسطينية ربيع 1662021

لكنه ما لبث اأن اأخذ يتال�صى في العق�د 

الالحقة ب�صكل كبير.52 وفي المقابل، بداأ مثل 

هذا الخطاب يلمع نجمه في اأو�صاط المثقفين 

الفل�صطينيين منذ �صتينيات القرن الما�صي.53

تحلل هنيدة غانم، في مقالتها المت�صمنة 

في هذا الكتاب، ق�صيدة را�صد ح�صين القابعة 

غالبًا في طي الن�صيان ''الحب والغيت�'' 

)1963(، والتي تت�صم بالروعة، وهي ق�صيدة 

تتعامل مع ''الح�ار'' بين المحرقة والنكبة. 

غير اأن المثال الأكثر �صهرة يع�د اإلى رواية 

''عائد اإلى حيفا'' )1969(، التي كتبها غ�صان 

كنفاني، اأحد اأبرز الكتاّاب الفل�صطينيين في 

ع�صره، وع�ص� الجبهة ال�صعبية لتحرير 

فل�صطين، والذي اغتيل على يد عمالء 

ال�صتخبارات الإ�صرائيلية في بيروت. لقد جمع 

كنفاني في روايته بين عائلتين: اإحداهما من 

الناجين من المحرقة، والأُخرى عائلة من 

الالجئين الفل�صطينيين، والق�صة هي عن 

زوجين فل�صطينيين من رام اللـه يذهبان بعد 

حرب 1967 واإزالة الحدود بين ال�صفة 

الغربية واإ�صرائيل، لزيارة منزلهما الذي نزحا 

عنه في حيفا في �صنة 1948، فيجدان اأن 

البيت ت�صكنه امراأة يه�دية م�صناّة جاءت من 

اأوروبا برفقة زوجها في اأعقاب المحرقة، 

بعدما ا�صت�لت �صلطة الدولة الجديدة على 

المنزل. اأدخلت المراأة اليه�دية المالَكين 

ال�صابقين اإلى المنزل حيث دار بينهم ح�ار 

مت�صنج تخللته عبارات متعاطفة، وناق�س فيه 

الزوجان م�صاألة ملكية المنزل )وم��ص�ع 

الملكية ب�ص�رة عامة( والحق�ق التاريخية. 

وفي اأثناء الح�ار، بداأت تتك�صف حقيقة اأُخرى: 

اأخذ الزوجان اليه�ديان الطفل الذي تركه 

الزوجان الفل�صطينيان خلفهما عندما نزحا 

عن المدينة خالل القتال، وقاما بتربيته، وقد 

ر عن 
اّ
الت�صريحات التي ا�صت�صهدنا بها ل تعب

ل الم�ص�ؤولية ال�صيا�صية 
اّ
الرغبة في تحم

والأخالقية عن النكبة، وع�اقبها الماأ�ص�ية 

ال�اقعة على الفل�صطينيين، اأو حتى تبناّي وجهة 

نظر نقدية اإزاء الممار�صات الإ�صرائيلية العنيفة 

في �صنة 1948، بل اإنها تمثل طيفًا وا�صعًا 

للغاية من الم�اقف الأخالقية وال�صيا�صية، بدءاً 

بيه��ص�ع رادلر فيلدمان واأف�ت ي�ص�رون، 

اللذين �صعيا لتحميل اليه�د م�ص�ؤولية النكبة، 

واتخذا تعبيرات �صعرية اأو �صيا�صية كاملة، 

مروراً بيزهار الذي كان ع�ص�اً في الكني�صت 

لعدة �صن�ات )1949 - 1967( ممثاًل عن 

حزب العمل الحاكم، وكان ي�صكنه �صع�ر 

بالذنب اأكثر من ك�نه اإيحاء بتطهير نرج�صي 

للع�اطف، و�ص�ًل اإلى غ�لدا مئير التي كانت 

رت 
اّ
تفتقد �صع�ر يزهار بالذنب؛ فهي بالكاد عب

عن �صدمتها الأولية تجاه بع�س الأ�صياء التي 

 عينيها في حيفا المحتلة حديثًا. 
اّ
�صاهدتها باأم

غير اأن القا�صم الم�صترك بين هذه الت�صريحات 

بطت 
ُ
كلها يتمثل في الظاهرة الثقافية التي ر

عبرها )على الم�صت�ى اللغ�ي على الأقل( 

الدلئل المتعلقة بالمحرقة والحرب العالمية 

الثانية، على اأر�صية واقع �صنة 1948 - 

1949 في فل�صطين/اإ�صرائيل، الأمر الذي 

ر عن ف�صاء م�صترك ي�صل الحدثين 
اّ
يخلق اأو يعب

اأحدهما بالآخر، اأو حتى ير�صم اأوجه التماثل 

بينهما، كاأحد اأ�صكال الذاكرة المتعددة 

التجاهات. ومثلما تقترح ي�خي في�صر في 

م�صاركتها في هذا الكتاب، فاإن مثل هذا 

الخطاب الذي ربط حد�صيًا بين المحرقة 

ق مبا�صرة من روح الزمن  والنـكـبـة، وتدفَّ

)مدركًا تمامًا العنف، والطرد، والنزوح الذي 

اأعقب الحرب العالمية الثانية(، كان �صائعًا في 

اأو�صاط اليه�د الإ�صرائيليين في الخم�صينيات، 
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وهذا التقارب ي�صكل الثيمة الرئي�صية لروايته 

''باب ال�صم�س''54 التي ُن�صرت باللغة العربية 

في �صنة 1998 في الذكرى الخم�صين للنكبة 

ون�صاأة دولة اإ�صرائيل، والتي ارتكزت على 

ق�ص�س عديدة جمعها خ�ري من الالجئين في 

مخيمات لبنان، وتناولت النكبة وتجربة 

اللج�ء لدى �صكان الجليل الفل�صطينيين. يطرح 

الكتاب رواية وطنية بديلة من الرواية ال�صعبية 

للن�صال الفل�صطيني، وهي رواية تت�صظى اإلى 

ال�صدمة وتعددية الأ�ص�ات، ول تركز على 

البط�لة الث�رية، بقدر اإ�صاءتها على واقع 

الهزيمة وال�صدمة. ي�صير خ�ري اإلى المحرقة 

اليه�دية عبر �صخ�صية �صيدة يه�دية هاجرت 

من األمانيا اإلى فل�صطين، ووقعت في حب 

فل�صطيني م�صلم، لتتح�ل اإلى الإ�صالم بغر�س 

الزواج منه. انتقل الزوجان لحقًا اإلى غزة 

حيث ق�صيا حياتهما، غير اأن المراأة تع�د اإلى 

جذورها اليه�دية، وهي على فرا�س الم�ت، 

وت��صي بدفنها في مقبرة يه�دية في األمانيا، 

كما تجمع الرواية بين ممثلين عن كلتا 

العائلتين في اإثر هذا النزاع. �صنع�د لحقًا اإلى 

''باب ال�صم�س''، لكن تجدر الإ�صارة اإلى اأحدث 

اأعمال خ�ري ''اأولد الغيت� - ا�صمي اآدم''، 

والتي ُن�صرت باللغة العربية في �صنة 2016، 

وبالعبرية في �صنة 2018، 55 وقد ناق�صها 

رائف زريق،56 ويه�دا �صنهاف، ورفقة اأب� 

رميلة في هذا الكتاب. ت�صلط هذه الرواية 

ال�ص�ء على م�ا�صع التقاطع اللغ�ي بين 

المحرقة والنكبة، وتروي ق�صة النكبة في اللد 

والمذبحة التي ارُتكبت هناك، عبر انعكا�صهما 

في اللغة والم�صطلحات المرتبطة ارتباطًا 

وثيقًا بق�صة المحرقة اليه�دية. واإلى جانب 

ال�صخ�صيات الأدبية التي ناق�صناها اأعاله، قد 

ن�صيف ال�صاعر الفل�صطيني محم�د دروي�س 

اأ�صبح جنديًا في الجي�س الإ�صرائيلي، 

و�صيخ��س �صراعًا مبا�صراً مع اله�ية 

الفل�صطينية ل�الديه البي�ل�جيين. ت�صل الرواية 

اإلى طريق م�صدود، وُتختم بل�صان الأب �صعيد 

الذي يعلن اأن الحرب وحدها قادرة على حل 

الم�قف، ويعرب عن اأمله بان�صمام ابنه الآخر 

اإلى �صف�ف حركة التحرير الفل�صطينية.

تنتهي هذه الرواية الق�صيرة، المرتكزة على 

الق�صة الت�راتية لحكم �صليمان )�صفر المل�ك 

الأول، الإ�صحاح 3، الآيات 16 - 28(، وعلى 

الم�صرحية ال�صهيرة لبرت�لد بريخت ''دائرة 

الطبا�صير الق�قازية'' )1948(، بطريق م�صدود 

وبتاأكيد وج�ب وق�ع الحرب مجدداً، ومع 

ذلك، فاإن الرواية نف�صها تمنح كال الطرفين 

�ص�تًا اإن�صانيًا. وحقًا اإذا كان الطفل الذي 

تت�صاركه العائلتان ه� تعبير مجازي عن 

فل�صطين، فاإن م�صكالت الأب�ة والملكية التي 

اأثيرت في الرواية – مثلما في م�صرحية 

بريخت - اأبعد ما تك�ن عن الب�صاطة. اإنها 

ق�صة الإن�صانية والعدالة والتعاطف تحديداً، 

وهي الخ�صال التي اأظهرها الم�ؤلف لكال 

الجانبين، لكنها ت�صيء اأي�صًا على تعذاّر ف�ساّ 

النزاع، اإذ اإننا ل�صنا اأمام طرف عادل واآخر 

غير عادل، واإنما بين ماأ�صاتين ب�صريتين 

، الأمر الذي يف�صر وج�ب  وتاريخيتين لم ُتحالاّ

حمل الجانب الفل�صطيني ال�صالح ل�صتعادة ما 

رق منه. اإن خاتمة الق�صة ماأ�ص�ية وعنيفة، 
ُ

�ص

مع اأن الرواية نف�صها تطرح روؤية معقدة 

ومت�صابكة للتاريخين.

ثمة مثقف اآخر ارتبط ارتباطًا وثيقًا 

بالحركة ال�طنية الفل�صطينية، واأحد الذين 

�صاهم�ا في هذا الكتاب، وقد عالج ب�صكل 

مكثف في اأعماله التقارب بين المحرقة 

والنكبة، وه� الأديب اللبناني اإليا�س خ�ري. 
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للجدل، ''م��صى والت�حيد''، والذي كتبه في 

ثالثينيات القرن الما�صي وُن�صر قبل وفاته 

بفترة ق�صيرة في منفاه في لندن في �صنة 

1939. فمن جهة، ي�صير �صعيد اإلى ال�صت�صراق 

والمركزية اليه�دية الأوروبية لفرويد ورغبته 

في تعريف ه�يته كجزء ل يتجزاأ من اأوروبا، 

بينما يالحظ من جهة اأُخرى، اإ�صرار فرويد 

على ت�صكيل جذور التاريخ اليه�دي انطالقًا 

من ''الآخر'' المتج�صد في �صخ�صية م��صى 

الم�صري – وذلك تحديداً في �ص�ء ال�صع�د 

النازي اإلى ال�صلطة في األمانيا في ثالثينيات 

القرن الما�صي وا�صطهاد اليه�د )بما ي�صمل 

فرويد نف�صه، الذي بالكاد ا�صتطاع الهرب مع 

عائلته من فيينا اإلى اإنجلترا في �صنة 1938 

عقب الغزو النازي للنم�صا(. ف�فقًا لقراءة 

فرويد، تنطلق بدايات اليه�دية من خارج 

نف�صها، وبالتالي تت�صبب ب�صع�صع�صة كبيرة 

للثنائية المن�ص�جة بين الداخل والخارج في 

اله�ية اليه�دية )وهي ثنائية تميل اإلى 

الهيمنة على اله�يات الق�مية، وخ�ص��صًا في 

اأوقات ال�صراع(. وهذا طبعًا ينط�ي على 

تداعيات بعيدة المدى بما يتعلق بالعالقات 

بين اليه�د والفل�صطينيين في فل�صطين/

اإ�صرائيل.

يجمع �صعيد، من خالل قراءته لفرويد، بين 

روايتين ف�قيتين اأوروبيتين: رواية ال�صتعمار 

الأوروبي عامة، وال�صتعمار ال�صتيطاني 

خا�صة، ورواية المحرقة ومعاداة ال�صامية 

الأوروبية. وفي راأينا، فاإن مناق�صة التقارب 

بين هذين الإطارين المفاهيميين ت�فر الإطار 

الحتمي والأكثر مالءمة للخطاب الم�صترك 

ب�صاأن المحرقة والنكبة، كما اأن ا�صتك�صاف 

ال�صياق الأو�صع للعنف ال�صيا�صي الحديث 

النا�صىء عن التقاء الق�مية والإمبريالية 

واأدباء مثل �ص�زان اأب� اله�ى وربعي المده�ن 

الذين عالج�ا العالقة المت�صلبة التي تجمع 

الماأ�صاتين اإحداهما بالأُخرى.57

ا اإدوارد �صعيد في�ؤكد العالقة المعقدة 
اّ
اأم

بين التاريخين والن�صيج ال�صيق للذاكرتين 

ال�صادمتين، حتى اإنه يذهب بعيداً في اقتراح 

ننا من تجاوز العنف المحت�م  مقاربة تمكاّ

الذي اأ�صار اإليه كنفاني. لقد و�صع �صعيد، في 

عدد من اأعماله، وخ�ص��صًا ''م�صاألة فل�صطين'' 

)1979(، و''فرويد وغير الأوروبيين'' )2003(، 

اإطاراً مفاهيميًا لمثل هذا الفكر الم�صترك. 

فعلى �صبيل المثال، جاء في كتابه ''م�صاألة 

فل�صطين'':

�صيئًا  ]الــفــلــ�ــصــطــيــنــيــيــن[  حـــظ  كـــان 

بــ�ــصــ�رة لفــتــة جـــداً لفــتــقــارهــم اإلــى 

الــ��ــصــعــيــة الــجــيــدة لــمــقــاومــة الــغــزو 

ال�صتعماري ل�طنهم، والمرتبط – وفقًا 

 – والدولية  الأخالقية  لال�صطالحات 

الم�صت�ى  على  تعقيداً  الخ�ص�م  باأكثر 

يحمل�ن  الذين  اليه�د  وهم  الأخالقي، 

والترويع.  المالحقة  من  ط�ياًل  تاريخًا 

المطلقة  الخطيئة  تخفيف  جــرى  لقد 

كبير،  ب�صكل  ال�صتيطاني  لال�صتعمار 

الأمر  يتعلق  عندما  تبديدها،  ربما  بل 

ي�صتخدم  الإيمان  مت�هج  يه�دي  ببقاء 

لت�ص�يب  ال�ــصــتــيــطــانــي  ال�ــصــتــعــمــار 

م�صيره.58

ُتعتبر مناق�صة �صعيد كتاب ''فرويد وغير 

الأوروبيين'' مثاًل للتط�ر الأكثر اكتماًل 

لمحاولته معالجة ال�صدمتين، اإذ اأقدم على 

مناق�صة اله�ية اليه�دية المعقدة ل�صيغم�ند 

فرويد مثلما تظهر في عمله الأخير والمثير 
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اإلى جانب �صلب الأرا�صي ونهبها، �صمن �صياق 

ال�صتعمار ال�صتيطاني الأوروبي على نح� 

كبير.61 فالإمبريالية الأوروبية عامة، 

وال�صتعمار ال�صتيطاني خا�صة، ي�فر اإطاراً 

مرجعيًا �صروريًا ومهمًا لفهم ال�صهي�نية 

ون�صالها �صد �صكان فل�صطين العرب 

الأ�صالنيين.

ومع ذلك، ل يمكن لالإطار الذي يطرحه 

النم�ذج ال�صتعماري اأن يك�ن بمثابة الإطار 

الح�صري وال�صامل لمجمل اأوجه النزاع 

العربي - الإ�صرائيلي وتط�ره، بل يجب درا�صة 

ال�صهي�نية ودولة اإ�صرائيل في �صياق التاريخ 

الداخلي لأوروبا، حين بداأت ''الم�صاألة 

اليه�دية'' تتح�ل اإلى مبعث قلق حقيقي في 

�صتى اأرجاء القارة، في اأواخر القرن التا�صع 

ع�صر، حتى الن�صف الأول من القرن الع�صرين، 

حين تط�رت ونمت ب�صدة. و�صاهم ظه�ر 

الق�مية الحديثة - وتداعيات تفكك النظام 

القديم القائم على اإمبراط�ريات عظمى 

متعددة الإثنيات والأجنا�س، واإن�صاء دول 

ق�مية جديدة - في �صع�صعة قدرة اليه�د 

على نح� ملح�ظ على البقاء في قارة قطن�ها 

على مدار األف �صنة، واإن لم يكن ذلك دائمًا في 

ظل ظروف جيدة. فكثيراً ما �صعت الدول 

الق�مية لفر�س اأق�صى مدى من التجان�س 

ر اليه�د 
َّ
الداخلي، في ال�قت الذي كان ي�ص�

على نح� متزايد كعن�صر مختلف ومع�صلة، 

حتى عندما بذل كثيرون منهم ق�صارى 

جهدهم لالندماج. ففي األمانيا، ا�صتطاع 

اليه�د، وب�صكل يتخطى اأي مكان اآخر في 

اأوروبا، اإحراز قدر من التحرر، لكنهم ق�بل�ا 

في نهاية المطاف ب�صيا�صة نبذ تحققت باأكثر 

الطرق اإجرامًا،62 اإذ كان جزء معتبر من 

ال�صكان الألمان يرف�س اعتبار اليه�د جزءاً ل 

ن اأر�صية 
اّ
وال�صت�صراق وال�صتعمار ي�ؤم

ننا من فهم العالقة  تاريخية مثمرة تمكاّ

المعقدة التي تجمع المحرقة بالنكبة.

ال�شجل التاريخي العاملي: املحرقة 

والإطار ال�شتعماري

لحظت اأناهيد الحردان ما يلي: ''اأ�صحت 

النكبة م�صت�صاغة باللغة الإنجليزية، فقط 

 بها 'الم�ؤرخ�ن الجدد' الإ�صرائيلي�ن، 
اّ
بعدما اأقر

الذين اقت�صرت معرفتهم 'الجديدة' على تبيان 

ما قام به المثقف�ن، والم�ؤرخ�ن، والقادة 

ال�صيا�صي�ن، والنا�صط�ن العرب منذ �صنة 

1948، ب�صاأن جملة عالقات الق�ة 

ال�صتعمارية.''59 وفي ال�اقع، كثيراً ما جادل 

المثقف�ن والقادة ال�صيا�صي�ن الفل�صطيني�ن 

والعرب منذ ن�صاأة ال�صهي�نية في فل�صطين 

ب�صرورة وج�ب فهمها ومعاملتها �صمن 

�صياق الم�صروع ال�صتعماري والإمبريالي، اإذ 

ل يمكن فهم ال�صتيطان ال�صهي�ني في 

فل�صطين، اإلى جانب تاأ�صي�س دولة اإ�صرائيل 

والممار�صات العنيفة التي ت�ظفها، خارج 

اإطار �صياق ال�صتعمار ال�صتيطاني 

الأوروبي.60

لقد ارتبطت ال�صهي�نية على نح� وثيق 

بالإمبريالية البريطانية وتاأثرت بها كثيراً، 

وكذلك بالإمبريالية الفرن�صية في ال�صرق 

الأو�صط بدرجة ما، اإذ ا�صتمدت كثيراً من 

ا�صطالحاتها من معجم الم�صت�صرقين 

وال�صتعمار )مثاًل، تاأ�صي�س م�صتعمرات اأوروبية 

يفتر�س بها ن�صر التقدم - اأكان ا�صتراكيًا اأو 

رها المخيال 
اّ
راأ�صماليًا -  في منطقة يت�ص�

الأوروبي على اأنها متخلفة(. كما اأنه يمكن 

تف�صير اأ�صاليب ال�صيطرة والقمع والطرد 

والتدمير التي وظفتها دولة اإ�صرائيل لحقًا، 
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الأم، لأن معاداة ال�صامية ما زالت م�صتمرة في 

اأماكن كثيرة بعد الحرب. وغالبًا ما ق�بل 

الناج�ن العائدون اإلى اأوطانهم ب�صل�كيات 

عدائية �صريحة، بل بمجازر اإثنية كتلك التي 

حدثت في كيلي�س، في ب�لندا، في تم�ز/ي�لي� 

1946، والتي راح �صحيتها 42 يه�ديًا. 

نتيجة ذلك، حزم العديد من اليه�د اأمتعتهم 

وغادورا اأوروبا، وتجمع�ا في مخيمات 

النازحين في األمانيا، على نح� اأدام م�صكلة 

اللج�ء واعتر�س �صبيل النتعا�س الأوروبي، 

الأمر الذي خلق �صغطًا �صيا�صيًا حقيقيًا 

لإيجاد حل لليه�د خارج اأوروبا، في فترة لم 

تكن الدول في جميع اأنحاء العالم تتطلع اإلى 

ا�صتيعاب لجئين في كنفها. لذلك، بدا الحل 

ال�صهي�ني حاًل معق�ًل لم�صكلة الالجئين 

اليه�د في اأوروبا في فترة ما بعد الحرب، 

وربما مثاّل هذا دافعًا اإلى اإ�صدار قرار الأمم 

المتحدة في 29 ت�صرين الثاني/ن�فمبر 

1947، والقا�صي بتق�صيم فل�صطين اإلى دولة 

يه�دية واأُخرى عربية.66 عار�س العرب خطة 

التق�صيم - التي راأوها داعمة لال�صتعمار 

ال�صهي�ني والتدخل الإمبريالي في ال�صرق 

الأو�صط العربي - كما عار�ص�ا على نح� 

ها اليه�د اأكثر من ن�صف الأرا�صي 
َ
خا�س منح

على الرغم من ك�نهم ي�صكل�ن اأقلية �صكانية 

في فل�صطين.67 وفي النهاية، اأف�صى رف�س 

ا�صتعمار فل�صطين وتق�صيمها، عالوة على 

العنف الذي اندلع قبل خطة التق�صيم وبعدها، 

اإلى اإقامة دولة اإ�صرائيل وحل�ل النكبة 

الفل�صطينية.

تاأ�صي�صًا على ما �صبق، يجب النظر اإلى 

ال�صراع العربي - الإ�صرائيلي، مثلما ذكرنا 

اآنفًا، كم�قع ت�صطدم فيه المحرقة بت�اريخ ما 

بعد ك�ل�نيالية، بل تتحد معها.

يتجزاأ من ''ال�صعب الألماني'' اأو''الكيان 

ال�صيا�صي الألماني''، وذلك حتى قبل تقلاّد 

النازيين �صدة الحكم. فخالل ت�صكيل الدولة 

الألمانية الحديثة، التي بلغت اأوجها في �صنة 

1871، اأ�صبح ''اليه�دي'' ه� الآخر الذي اأتاح 

لالألمان تعريف ه�يتهم ك�صد له.63 وجرت 

عمليات مماثلة لذلك في كل من ب�لندا 

ورومانيا والمجر وت�صيك��صل�فاكيا وفرن�صا، 

وغيرها من الدول الأُخرى في القارة،64 على 

الرغم من تباينها على نطاق وا�صع في 

طبيعتها و�صدتها، نظراً اإلى الختالفات 

يد اأن هذه النزعات 
َ
ال�صيا�صية والتاريخية، ب

رت عن نف�صها باأ�صكال عنيفة.
اّ
عب

 طرحت ال�صهي�نية حلاّها الخا�س 

ة 
اّ
لـ ''الم�صكلة اليه�دية'' التي اعُتبرت ق�صية ملح

عاي�صها كل يه�دي ب�ص�رة ملم��صة، وفي 

المقابل، ُقداّمت حل�ل �صيا�صية اأُخرى، تناف�صت 

بدورها على جذب قل�ب الجماهير اليه�دية 

في كل من اأوروبا ال�صرقية والغربية. اإلاّ اإن 

المحرقة غيرت الم�صهد كليًا، اإذ اعتبر كثير من 

الناجين، بجانب يه�د اآخرين ون�صبة معتبرة 

من الراأي العام الغربي، اأن جميع الحل�ل 

ال�صتاتية اأخفقت، في حين ظفرت ال�صهي�نية 

وحدها كاأيدي�ل�جيا رابحة. لقد رغب كثيرون 

من الناجين في اإن�صاء دولة خا�صة بهم، وفي 

تحقيق ق�ة �صيا�صية وع�صكرية م�صتقلة تتمثل 

في دولة ق�مية يه�دية، بينما �صعى اآخرون 

لتجنب الحرب فقط.65

لاّت م�صكلة الالجئين التي  ُ
بتحديد اأكبر، ح

ابُتليت بها اأوروبا بعد الحرب، ب�صكل كبير، من 

ب�ابة الع�دة اإلى ال�طن، اإذ عاد ماليين 

الالجئين اإلى اأوطانهم الأم، غير اأن مئات 

الآلف من الالجئين اليه�د، ومعظمهم من 

اأوروبا ال�صرقية، رف�ص�ا الع�دة اإلى اأوطانهم 
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عاد ليحتل مكانًا مركزيًا، اإذ في ال�اقع، يبدو 

ع�صيراً عدم مالحظة الأثر المبا�صر للعنف 

العن�صري الذي نما في ال�صياقات 

ال�صتعمارية، في تط�ر الأيدي�ل�جيات 

والممار�صات الإجرامية في اأثناء حقبة 

المحرقة.

وكاأي حدث تاريخي، فاإن الحل النهائي 

المتمثل في اإبادة يه�د اأوروبا، يحمل بع�س 

ال�صمات المحددة والفريدة، وه� من دون �صك 

نتج من اإ�صرار النازية المعادية لل�صامية على 

الق�صاء على جميع اليه�د في اأوروبا، كما اأنه 

ل جزءاً من العنف الراديكالي الذي وظفته  �صكاّ

األمانيا النازية في الأرا�صي ال�صرقية التي 

احتلتها، والتي راأت ب��ص�ح اأنها اأرا�ٍس 

ا�صتعمارية تمكنت من حيازتها في اأثناء 

عملية الت��صع الإمبراط�ري بحثًا عن ''حيز 

حي�ي'' )Lebensraum( لل�صعب الألماني ''الآري 

العرق''. وقد اندلع العنف النازي �صرقًا مبا�صرة 

ف�ر اإحكام الق�ات الألمانية �صيطرتها على 

ب�لندا، حين ُطرد اليه�د والب�لندي�ن بغر�س 

ا�صتيعاب الألمان ''العائدين'' من اأجزاء اأُخرى 

من اأوروبا، وتم��صعت في قلب هذه الخطة 

�صيا�صة اإن�صاء م�صتعمرات األمانية على مدار 

ال�صرق، و�ص�ًل اإلى جبال الأورال. ووفقًا 

لعملية ال�صتعمار هذه، جرى التخطيط لإبادة 

ا 
اّ
ا قتاًل، واإم

اّ
ع�صرات الماليين من ال�صالف، اإم

تها من 
اّ
ج�عًا، بل اأي�صًا لندثار �صع�ب برم

على وجه الب�صيطة. وقارن هتلر م�صروعه 

بم�صروع ال�صتيطان الأوروبي في اأميركا 

ال�صمالية، والذي ق�صى بدوره على الأعراق 

المحلية ''الدونية''، مقيمًا على اأنقا�صها 

ح�صارة متقدمة ومزدهرة. هذه هي ال�صروط 

التي راأى هتلر بعد�صتها ال�صتعمار الألماني 

في اأوروبا ال�صرقية.72

لكن ثمة ما ه� اأكثر من ذلك. فروايات 

المحرقة وال�صتعمار الأوروبي ترتبط ارتباطًا 

تاريخيًا عميقًا، ووحده المنظ�ر العالمي 

للعنف ال�صيا�صي الذي م�ر�س في الن�صف 

الثاني من القرن التا�صع ع�صر وعلى مدار 

القرن الع�صرين، ي�صتطيع طرح �صياق مالئم 

لذلك. وقد ر�صخت المعرفة التاريخية، وعلى 

نح� مقنع وط�ال العقدين الما�صيين، تلك 

المقاربة عن طريق �ص�غ اأوا�صر وثيقة بين 

العنف النازي الراديكالي والعنف ال�صتعماري 

والإمبريالي من ناحية، وعبر ربط هذا العنف 

النازي بعنف الحركات ال�طنية والدولة 

الق�مية من ناحية اأُخرى.68

في مطلع �صنة 1942، كتب كارل ك�ر�س، 

الفيل�ص�ف المارك�صي الألماني الذي فر اإلى 

ال�ليات المتحدة في �صنة 1933: ''حداثة 

ال�صيا�صة ال�صم�لية... هي بب�صاطة اأن النازيين 

طبق�ا على ال�صع�ب الأوروبية 'المتح�صرة' 

 الأ�صاليب التي كثيراً ما جرى تخ�صي�صها

لـ 'ال�صكان الأ�صالنيين' اأو 'المت�ح�صين' الذين 

يعي�ص�ن خارج ما ي�صمى الح�صارة.''69 واأبدى 

اإيميه �صيزار فكرة مماثلة، مجادًل في �صنة 

1955 اأن ما كان يميز هتلر اأنه ''طبق على 

اأوروبا اإجراءات ا�صتعمارية كانت قد ُكتبت 

�صي'
اّ
 حينها ل�صكان الجزائر العرب، و'مهم

)coolies( الهند، و'زن�ج' اأفريقيا.''70

وتمكنت حنة اأرندت في كتابها اأ�ص�ل 

الت�تاليتارية )1951( من و�صف هذه العالقة 

بين العنف ال�صتعماري - الإمبريالي والحل 

�صب لها 
ُ

النهائي ب�ص�رة منهجية، وه� ما ح

ال�صبق فيه، وبات كتابها هذا ه� الم�ؤلاّف 

الثالث الذي ي�صت�صكف ''الجذور'' الإمبريالية 

للنازية.71 وقد تم ب�صكل كبير تجاهل اتجاه 

البحث هذا، غير اأنه مع اأواخر الت�صعينيات، 
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اأُخرى، في اأثناء الحرب العالمية الثانية 

وبعدها، والح�صيلة كانت عدة �صحايا من 

اليه�د وغيرهم.

ُتعتبر حالة المجر، مثلما �ص�رها راز 

�صيغال م�ؤخراً، مهمة ومثمرة، فقد خطت 

المجر الق�مية التي كثيراً ما حلمت بـ ''المجر 

الكبير''، خطى األمانيا نف�صها التي حلمت اأي�صًا 

بـ ''الإمبراط�رية الألمانية الكبرى''، واإن حملت 

اأبعاداً اأكثر اعتداًل. وكجزء من هذا الطم�ح 

الإمبراط�ري، اأحكمت المجر قب�صتها على 

 )Carpathian Ruthenia( روثينيا الكارباتية

التي كانت اآنذاك جزءاً من ت�صيك��صل�فاكيا، 

وكانت منطقة حدودية تعي�س فيها اأقلية اإثنية 

مجرية، الأمر الذي حثاّ على ممار�صة �صيا�صات 

متن�عة من التمييز وال�صطهاد والطرد، 

و�ص�ًل اإلى �صيا�صات قتل ا�صتهدفت الجماعات 

ن فيها اليه�د. فغالبًا ما 
َ
غير المجرية، بم

�صكلت هذه الجماعات تهديداً، حتى اإنها �ُصملت 

في ال�صياق ذاته مع اليه�د –كالغجر الذين 

عتبرون مثاًل حيًا لذلك. ولهذا، هدفت الدولة 
ُ
ي

اإلى اإزالة الجماعات غير المجرية، وتح�يل 

يد اأن 
َ
المنطقة ديم�غرافيًا اإلى اأغلبية مجرية، ب

هذه ال�صيا�صة، ولعدة ع�امل، حققت نجاحًا 

محدوداً للغاية. وحين غزت األمانيا المجر في 

اآذار/مار�س 1944، وطالبت بترحيل جميع 

اليه�د المجريين اإلى مع�صكرات العتقال في 

اأو�صفيتز، اأُتيحت للدولة المجرية ''فر�صة 

ذهبية'' كان لزامًا عليها اقتنا�صها لتخلي�س 

روا 
اّ
�

ُ
نف�صها من يه�دها كلهم، والذين �ص

كعائق يح�ل دون تحقيق تجان�س الدولة 

المجرية، ول �صيما في المناطق الحدودية. 

ولهذا، وافق المجري�ن بمح�س اإرادتهم على 

الطلب الألماني، ولي�س نتيجة ال�صغط 

الألماني، واإنما لأنهم اعتبروا هذا الأمر �صمن 

نذكر مثاًل واحداً في هذا ال�صياق، فخالل 

الفترة الممتدة من �صيف �صنة 1941 حتى 

ربيع �صنة 1942، وهي الفترة التي بداأ فيها 

الحل النهائي يتبل�ر، اأوًل في اأوروبا ال�صرقية، 

ثم في الغرب على نح� متدرج، ُقتل اأكثر من 

ثالثة ماليين اأ�صير حرب �ص�فياتي، اأو جرى 

تج�يعهم حتى الم�ت.

هذه المعاملة الإجرامية كان اأ�صا�صها 

الت�ص�ر النازي للحملة ال�صرقية، كحرب اإبادة 

اأيدي�ل�جية وا�صتعمارية، وكذلك النظرة 

العن�صرية اإلى ال�صع�ب ال�صالفية على اأنها 

''دون الب�صر'' )untermenschen(. ومن هذا 

المنطلق باتت الجمعية العامة لالأمم المتحدة 

مبراّرة في تعريفها للمحرقة كحدث ''نتج منه 

مقتل ثلث ال�صعب اليه�دي، اإلى جانب اأعداد ل 

ُتح�صى من اأفراد الأقليات الأُخرى.''73

وقد تناول الباحث�ن الذين در�ص�ا ال�صالت 

التي تجمع بين حالت �صتى من الإبادة 

الجماعية ال�صتعمارية وبين الحل النهائي، 

هذا ال�صياق المهم، كما تناول�ا الج�انب 

الفريدة لبع�س الظ�اهر ذات ال�صلة.74 وكاأي 

�صياق ينط�ي على عالقات �صببية، فاإن 

عتبر كافيًا 
ُ
ال�صياق ال�صتعماري بمفرده ل ي

للدرا�صة والتحليل، الأمر الذي ي�جب ربطه 

عداّ اأحد اأهم 
ُ
بع�امل اأُخرى، لكنه من دون �صك ي

هذه الع�امل.

واإذا ما نظرنا اإلى مثل هذا الت��صع 

ال�صتعماري لإمبراط�رية ما، من منظ�ر 

 على ق�مية 
اّ
اأوروبي اأو عالمي رحب، مبني

عن�صرية )völkisch( ق�ية اأو وعي اإثني وطني، 

وي�صم في طياته عمليات طرد جماعي - 

ي�صل اأحيانًا اإلى حد التطهير العرقي اأو حتى 

الإبادة الفعلية - فيمكن الق�ل اإن مثل هذا 

الت��صع كان قد جرى تحقيقه على يد �صع�ب 
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الم�صكالت  جميع  ''تــ�ــصــفــيــة''  كيفية 

الجن�صية.  وعديمي  بالأقليات  المت�صلة 

باتت  اأوزارها،  الحرب  اأن و�صعت  وبعد 

الم�صاألة اليه�دية التي كثيراً ما اعُتبرت 

حلاّها،  الم�صتع�صى  ال�حيدة  المع�صلة 

محل�لة بالفعل – واأ�صا�صًا عبر الأرا�صي 

ال�صتيالء  جــرى  التي  اأو  الم�صتعمرة 

حاًل  ي�صكل  لــم  ــذا  ه اأن  ــيــد 
َ
ب  – عليها 

الجن�صية.  عديمي  اأو  الأقليات  لم�صكلة 

غرار  وعلى  ذلــك،  من  العك�س  على  بل 

ع�صرنا  فــي  ـــرى  الأُخ ـــداث  الأح جميع 

الراهن، فاإن حل الم�صاألة اليه�دية اأفرز 

العرب، رفعت  الالجئين  فئة جديدة من 

دي الحق�ق 
اّ
عدد عديمي الجن�صية ومجر

بنح� 700.000 اأو 800.000 �صخ�س. 

تكرر لحقًا في  فل�صطين  وما حدث في 

الهند، لكن على نطاق وا�صع �صم ماليين 

ل�صنَتي  ال�صالم  معاهدَتي  فمنذ  الب�صر، 

1919 و1920، راأى الالجئ�ن وعديم� 

جميع  على  لعنة  اأنف�صهم  الجن�صية 

الدولة  المقامة حديثًا على هيئة  الدول 

الق�مية.76

ثمة اختالفات هائلة بين اإبادة اليه�د 

وترحيل ال�صع�ب والتطهير العرقي، في 

بعتها الحركات الق�مية  ال��صائل التي اتاّ

الحديثة والدول الق�مية، والتي اأ�صبعت فيها 

رغبتها الأ�صا�صية في تحقيق التجان�س 

العرقي، لكن ثمة ديم�مة مفاهيمية وتاريخية 

تربط بين هذه ال��صائل، �ص�اء �صيغت وفقًا 

ل�صطالحات العرق، اأو الدين، اأو الثقافة، اأو 

عتبر 
ُ
ل الالجىء الذي ي

اّ
الأ�صل الإثني. فقد تح�

�صحية رغبة الدولة الق�مية في تحقيق 

التجان�س، اإلى رمز بائ�س محروم من حق�قه 

ل�ا ب�صكل كامل  م�صلحتهم ال�طنية، فتكفاّ

بتجميع اليه�د و�ص�قهم وترحيلهم اإلى معبر 

كا�صا )Kassa( الحدودي حيث �صلاّم�هم اإلى 

الألمان الم�صيطرين على القطارات التي 

�صتقلاّهم اإلى اأو�صفيتز، وتجدر الإ�صارة اإلى اأن 

لين كانت من 
اّ

اأغلبية ل ي�صتهان بها من المرح

المناطق الحدودية. وفي مثل هذه الحالة، 

التقت ال�صيا�صات ال�صتعمارية المجرية 

والإمبريالية بالأيدي�ل�جيات المعادية 

لل�صامية، ليتمخ�س عنها عنف متعدد الطبقات 

�صد اليه�د والأقليات الأُخرى، من اأجل خلق 

دولة ق�مية ''عظيمة'' متجان�صة. وهكذا، 

تحالفت هذه الديناميات مع المطالبة النازية 

بطرد اليه�د.75

امتدت م�جات ال�صدمة الناتجة من 

الإبادة الجماعية والتطهير العرقي العنيف، 

والتي ارتبطت بمطامح الدول الق�مية في 

التجان�س العرقي - الديني والهيمنة 

الإمبريالية، اإلى ما ه� اأبعد من اأوروبا. وكان 

لحناّة اأرندت ال�صبق في تناول هذه الظاهرة، اإذ 

ربطت العنف النازي �صد اليه�د باإطار الدولة 

ن ينتمي 
َ
الق�مية الم�صغ�لة دومًا بتحديد م

ن يجب اإق�صاوؤه، وبالتالي، فاإن 
َ
اإليها، وم

الأقليات تح�لت اإلى ''م�صكلة'' ت�صتلزم حاًل 

عاجاًل. وهنا، يجدر ال�صت�صهاد باأرندت ب�صاأن 

هذه الم�صاألة:

بجميع  اليه�دية،  للم�صاألة  هتلر  حل  اإن 

كاأقلية  اليه�د  ت�ص�ير  لها 
اّ
واأو مراحله، 

غير معترف بها في األمانيا، ثم �ص�قهم 

عبر الحدود كاأ�صخا�س عديمي الجن�صية، 

وانتهاء باإعادة تجميعهم مجدداً من كل 

الإبــادة،  مع�صكرات  اإلى  ل�صحنهم  مكان 

على  دامغًا  برهانًا  العالم  لبقية  قــداّم 
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الجزئي والإبادة الجماعية المتعلقة به. غير 

اأنه في ال�قت نف�صه، يبدو �صعبًا فهم مثل هذه 

الأحداث - بما ي�صمل المحرقة والنكبة - من 

دون اإطار �صياقي اأو�صع يربطها، وه� ما ربما 

ي�صكل �صميم البناء التاريخي الجديد الذي 

نقترحه في هذا الكتاب، والذي عمل مارك 

ليفين على تف�صيله في مقالته �صمن هذا 

الكتاب، على الرغم من تخفيفه من الج�انب 

الإمبريالية وال�صتعمارية.

يطرح الإعراب والبناء الجديدان للتاريخ 

والذاكرة ج�انب اأخالقية و�صيا�صية مهمة، ن�د 

اأن نختتم بها هذه المقدمة، وهي ج�انب 

تتعلق باأخالقيات ال�صطراب المرتبطة 

بمفاهيم ال�صدمة، الأمر الذي �صيجعلنا 

منفتحين على الأهمية ال�صيا�صية لالإطار 

الخطابي الذي ن�د اقتراحه. وكنقطة خروج 

من هذه المناق�صة، فاإننا �صن�صتخدم مقطعًا من 

رواية اإليا�س خ�ري ''باب ال�صم�س''.

ال�شجل الأخالقي وال�شيا�شي: 

اأخالقيات ال�شطراب

يروي اإليا�س خ�ري في ''باب ال�صم�س''78 

الكارثة الفل�صطينية. وفي خ�صم اإحدى مناجاة 

ه �ص�ؤاًل 
اّ

الراوي خليل )م�ن�ل�جاته(، فاإنه ي�ج

اإلى ي�ن�س، اأحد اأبطال الن�صال الفل�صطيني وه� 

على فرا�س م�ته، فاقداً لل�عي، في اأحد 

م�صت�صفيات مخيمات الالجئين في بيروت:

لكن قل لي، ماذا فعلت الحركة ال�طنية 

المدن،  في  المتمركزة  ]الفل�صطينية[ 

ماذا غير ال�صطرابات والتظاهرات �صد 

الهجرة اليه�دية؟

 ، اأنا ل اأق�ل اإنكم لم تك�ن�ا على حقاّ

في ظل هذه النزعة ال�صيا�صية ال�ح�صية، وهي 

نزعة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالت��صع 

عداّ اأي�صًا اإحدى الميزات 
ُ
ال�صتعماري الذي ي

النم�ذجية التي يت�صم بها كثير من الدول 

الق�مية الحديثة.

وبهذا المعنى، ومع اأن النكبة تمثل حدثًا 

فريداً من ن�عه، اإلاّ اإنها تنتمي اإلى التاريخ 

الحديث والعالمي نف�صه لالإبادة الجماعية 

والتطهير العرقي الذي تمثل المحرقة )حدث 

فريد كذلك( جزءاً منه – وربما الجزء الأكثر 

ق�ص�ة ووح�صية، كما اأن النكبة مثلت العاقبة 

المحت�مة المتعذر تجنبها، ك�نها نتاجًا 

ين ج�هريين لل�صهي�نية هما 
َ
م

اّ
للتقاء مق�

الإثنية الق�مية ال�ص�فينية وال�صتعمار 

ال�صتيطاني. فقد تطلاّب تعزيز اإثنية ق�مية 

ح�صرية وفر�س اأغلبية يه�دية وال�صيطرة على 

فل�صطين، من طرف تيارات �صهي�نية رئي�صية، 

ودولة اإ�صرائيل لحقًا، ا�صتخدام �صيا�صات 

وممار�صات ا�صتعمارية اإق�صائية، �صعت ب�صكل 

محم�م لنزع العروبة عن فل�صطين وتطهيرها 

عرقيًا، وهي التي غالبًا ما حملت �صبغة 

عربية على مدار مئات الأع�ام. ووفقًا 

لال�صطالحات التاريخية، فاإن الحدثين اللذين 

يحمل اأحدهما اختالفًا جذريًا عن الآخر، 

وتحديداً في مدى الإجرام الذي ينط�يان عليه 

)من دون اأن ي�صكل هذا ال�جه الح�صري 

لالختالف( – ي�صت�جب النظر اإليهما على 

الأقل جزئيًا �صمن اإطار عالمي م�صترك للعنف 

ناتج بدوره من ق�مية ق�ية مت�صلة 

باأيدي�ل�جيا و�صيا�صات اإمبريالية 

وا�صتعمارية.77 وبطبيعة الحال، يتعذر على 

هذا الإطار ال�صياقي تف�صير جميع هذه 

الأحداث، مثلما يتعذر عليه تف�صير حالت 

اأُخرى عديدة من التطهير العرقي الكامل اأو 
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�صمنًا تفكيك المبرر الج�هري للرواية 

ال�طنية، اأو، بكلمات الراوي في ''باب ال�صم�س''، 

والذي ي�صير اإلى المنظ�ر الفل�صطيني: اإن 

�س حق 
اّ
العتراف بالمحرقة ل يق�

الفل�صطينيين في العدالة نتيجة الظلم الذي 

اأُلحق بهم، اأو ي�صكك في ''اأن هذه البالد يجب 

اأن تك�ن لأهلها.''81

فالراوي يدرك اأن مراعاة اأ�صل اليه�د 

الذين جاءوا اإلى فل�صطين ل تنتق�س من حق 

الفل�صطينيين بالمطالبة بعدالتهم، كما اأن هذه 

الم�صاألة ل تفتر�س �صمنًا اأن هذه الأم�ر كانت 

بال�صرورة �صتك�ن مختلفة ل� اأخذ 

الفل�صطيني�ن بعين العتبار �صبب و�ص�ل 

اليه�د اإلى فل�صطين. بعبارات اأُخرى، فاإن هذا 

التعاطف تجاه اليه�د �صحايا للمحرقة ل 

يرقى اإلى درجة التماهي التام معهم ومع 

 وجهة نظرهم، بل اإنه يحافظ على اآخرية

)otherness( اأحدهما تجاه الآخر، ول يمح� 

الختالف اأي�صًا. لكن ثمة دع�ة اإلى الإقرار 

بمحنة الالجئين اليه�د، من طرف الراوي ذاته 

واإليا�س خ�ري اأي�صًا، ويع�د هذا اإلى �صببين: 

عزى اإلى ن�ع من التماثل، اإذ ي�صاأل 
ُ
الول ي

خليل: ''األم تروا في وج�ه ه�ؤلء الذين �صيق�ا 

اإلى الذبح �صيئًا ي�صبه وج�هكم''، والثاني 

يتمح�ر ح�ل اللتزام الأخالقي الذي ي�صكل 

مدخاًل اإلى التاريخ: ''لأن ذلك الم�ت، كان 

يعني م�ت الإن�صان فينا.'' وبينما ي�صتمر 

الراوي في الإ�صارة اإلى ع�اقب ف�صل الحركة 

ال�طنية الفل�صطينية في الإقرار بهذا ''الم�ت 

لالإن�صانية''، يق�ل: ''كنتم خارج التاريخ، 

ف�صرتم �صحيته الثانية.''82 يدع� الراوي 

الفل�صطينيين، اإذاً، اإلى خط�ة مزدوجة: 

العتراف باأنف�صهم كمختلفين عن الآخر 

اليه�دي، تزامنًا مع التماهي مع معاناته. 

ال�ح�س  الأيــام، حين كان  تلك  لكن في 

اأوروبا،  النازي يق�م باإبادة اليه�د في 

ماذا كنتم تعرف�ن عن العالم؟

اأوؤمــن  فاأنا  تخف،  ل  ل،  اأقــ�ل،  لن 

تك�ن  اأن  يجب  البالد  هــذه  بــاأن  مثلك 

لأهلها، واأنه ل وج�د لأي مبرر اأخالقي 

ي�صمح  ديني  اأو  اإن�صاني  اأو  �صيا�صي  اأو 

وتح�يل  بــالده،  من  كامل  �صعب  بطرد 

بقاياه اإلى م�اطنين من الدرجة الثانية 

وج�ه  في  تروا  األم  لي،  ُقل  ولكن   ]....[

ه�ؤلء الذين �صيق�ا اإلى الذبح �صيئًا ي�صبه 

وج�هكم؟

ل تقل لي اإنك لم تكن تعلم، ول تقل 

ما ذنبي؟

الكرة  كل  في  النا�س  وكل  واأنا  اأنت 

ول  يعلم�ا  اأن  يجب  كــان  الأر�ــصــيــة، 

من  الــ�حــ�ــس  ذلــك  ويمنع�ا  ي�صكت�ا، 

افترا�س �صحاياه بتلك الطريقة البربرية 

الم�ت  ذلك  لأن   ]...[ لها  �صابق  ل  التي 

كان يعني م�ت الإن�صان فينا.79

قد ي�صكل هذا المقطع المهم مفتاحًا للق�صية 

المطروحة اأمامنا،80 اإذ اإنه يف�صح عن 

الج�انب الإ�صكالية لتناول المحرقة والنكبة 

في �صياق واحد، ف�صاًل عن القلق الذي يثيره، 

والذي يتمح�ر ح�ل العدالة المطلقة الآنفة 

الذكر، والتي يت�صاركها كل من اليه�د 

والفل�صطينيين. فالنكبة ت�ؤكد �صرورة تحقيق 

العدالة ال�صيا�صية للفل�صطينيين، بينما تدعم 

المحرقة حاليًا المطالبة المطلقة لكثير من 

اليه�د بالعدالة. غير اأن الرغبة في ا�صتدخال 

كارثة كل طرف في �صلب الرواية ال�طنية 

للطرف الآخر، وفي اإن�صاء بناء واإعراب 

تاريخيين جديدين م�صتركين، ل تفتر�س 
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رواية ال�صراع للحقل النف�صي اأو لق�صايا ذات 

طابع تعاطفي. فعلى غرار لكابرا87 الذي 

ح اأنه ل ي�صتخدم هذه المفاهيم بالطريقة 
اّ
ي�صر

التقليدية، فاإننا نحاول ا�صتقاق بنية نظرية 

ل فهم ال�اقع 
اّ
من هذا العالم المفاهيمي ت�صه

ال�صيا�صي وتحليله.

ير�صم لكابرا عالقة ت�صادية ما بين 

التعاطف والتعاطف الم�صطرب وبين التماثل 

التام، قائاًل: ''ي�جد خلط مغل�ط بين التعاطف 

اأو التقم�س العاطفي )empathy( وبين التماثل 

)identification(، اأو بين التعاطف والن�صهار 

)fusion( بالآخر... وعلى النقي�س من هذا 

الإطار المرجعي ال�صامل، يت�جب فهم التقم�س 

العاطفي في �ص�ء عالقة عاطفية، اأو ارتباط 

مع الآخر المعترف به والمقداّرة اآخريته.''88 

وتنبع �صيا�صة التماثل من ت�ص�رات خطرة 

للت�صابه العالمي الذي ي�صعى للتجان�س 

وا�صتئ�صال الختالف،89 وتعمل وفقًا لأحد 

م�صت�يي ال�صتح�اذ اأو الإخ�صاع، ففي حال 

 لمفاهيمه 
َ
خ�صع الفرُد الآخر

ُ
تنفيذها، ي

خ�صع نف�صه لمفاهيم الآخر. وبذا، 
ُ
الخا�صة، اأو ي

يمكن الق�ل اإن �صيا�صة التماثل تك�ن محك�مة 

دومًا بدوافع نرج�صية، وت�صير اإلى ن�ع من 

ال�هم ربما يك�ن عدوانيًا وعنيفًا.90

يعي راوي ''باب ال�صم�س'' الت�ص�رات 

 universal( الخطرة ب�صاأن الت�صابه العالمي

 ،)sameness( اأو التماثل المطلق )likeness
راف�صًا هذا ال�صكل من التماثل. فه� يرف�س 

التخلي عن وجهة نظره اإزاء العدو، حتى 

�س الأخير ل�صدمة ق�ية في هيئة 
اّ
عندما تعر

ل دون اإيجاده 
ُ
محرقة، غير اأن هذا لم يح

ب�صعة اأوجه ت�صابه بينه وبين اليه�دي: ''األم 

تروا في وج�ه ه�ؤلء الذين �صيق�ا اإلى الذبح 

�صيئًا ي�صبه وج�هكم؟'' لكن ما اأهمية هذا 

وفي ال�اقع، ربما تك�ن هذه الفكرة المحددة 

عن التعاطف مثمرة للغاية في �صياقنا هنا.

اأ�صارت لين هانت، في كتابها الم�ؤثر 

''اختراع حق�ق الإن�صان'' )2007(، اإلى اأن 

�صع�د الرواية الأوروبية الحديثة، ورواجها 

في الن�صف الثاني من القرن التا�صع ع�صر، 

اأديا دوراً حا�صمًا في ظه�ر اأخالقيات حق�ق 

الإن�صان و�صيا�صاته ون�صرها.83 فقد تمكنت 

ال�صع�ب، عبر هذه الروايات، من ممار�صة 

قدرتها على التعاطف، والتي ا�صتلزمت منها 

اإبداء التعاطف تجاه �صخ�صيات بعيدة عنها 

باأ�صل�ب حياتها الخا�صة، اأو حتى تجاه 

الجماعات الإثنية والدينية، والنظر اإليها 

ككائنات ب�صرية مثلما هي فعاًل. اإن كتابنا ل 

يركز على حق�ق الإن�صان بحد ذاته، لكن يبدو 

اأن المفه�م الخا�س والمعقد للتعاطف يحتل 

مكانًا مركزيًا في �ص�غ الأهمية الأخالقية 

وال�صيا�صية لم�صروعنا، والتي نجحت رواية 

خ�ري في الإ�صارة اإليها، على الرغم من اأن 

عتبر كافيًا اأو �صاماًل.
ُ
التعاطف بمفرده ل ي

وباقتفاء عمل حناّان حيفر،84 ن�صعى لمزيد 

من التداول ب�صاأن فكرة راوي ''باب ال�صم�س'' 

المتمح�رة ح�ل الآخرية والتعاطف 

المرتبطين بالنكبة والمحرقة، وذلك عبر 

 empathic( ''مفه�م ''التعاطف الم�صطرب

unsettlement( الذي �صاغه دومينيك لكابرا 
في مناق�صته المط�لة لل�صدمة والمحرقة.85 

فهذا المفه�م يربط ب�صكل وثيق ومقنع بين 

الذاكرة والأخالقيات والتاريخ وال�صدمة، 

وبطريقة نراها من�صجمة مع فكرة التعاطف 

التي نت�صاركها مع خ�ري.86 وقبل ت��صيحنا 

طبيعة فائدة التعاطف الم�صطرب، يجب 

الإ�صارة اإلى اأنه با�صتخدامنا مفاهيم التحليل 

النف�صي لالكابرا، فاإننا ل ن�صعى لإخ�صاع 
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لم  اإن  لال�صطراب،  عاطفيًا  �صها 
اّ
عر

ُ
ي

يكن لل�صدمة الثان�ية التي ل ي�صت�جب 

تبجيلها اأو التركيز عليها، بل معالجتها 

م�ص�ؤولة  تــكــ�ن  لأن  ت�صعى  بطريقة 

على  كذلك  ومنفتحة  واأخالقيًا،  اإدراكيًا 

تحديات الآمال الط�باوية.94

�ؤ اأو معرفة اأ�صكال وتداعيات 
اّ
ل يمكن التنب

التعاطف الم�صطرب، الالزمة لمعالجة 

الأحداث ال�صادمة، بل اإن دورها يتمثل تحديداً 

في اإحداث الت�ص�ي�س وال�صطراب، كما اأنها 

تنبع من الخ�صية من اأي ن�ع من النغالق 

الذي يتطلع اإليه اأي خطاب �صيا�صي، والذي 

عداّ بحد ذاته نذير المنطق الفا�صي.95
ُ
ي

عتبر ال�صطراب الكلمة المفتاحية في هذا 
ُ
ي

ال�صياق، اإذ اإنه يتم��صع بين القطبين اللذين 

ي�لاّدان ال�صدمة: فال�صطراب ل يفكك الخطاب 

تمامًا )كحقل من الفروقات(، كما اأنه ل يعزز 

المعار�صة الثنائية، بل يقداّم اإلى ف�صائنا 

الخطابي ''الآخريَة'' المتعذر ه�صمها، والذي 

ينبع من التزام اأخالقي تجاه اأولئك الذين 

�ص�ا لل�صدمة، لكنه ل ي�صاغ بال�صرورة 
اّ
تعر

ف�راً. وعلى هذا النح�، فاإن التعاطف 

�س با�صتمرار كل 
اّ
الم�صطرب يخلخل ويق�

''رواية اإعتاق'' )redeeming narrative( تقدم 

�صروراً كئيبًا تع�ي�صًا عن المعاناة،96 الأمر 

نتج قيمته ال�صيا�صية الجديرة بالعتبار. 
ُ
الذي ي

ويمكن للمرء اأن يق�ل اإن هذا المنحى يجبرنا 

على اأخذ اآخرية الآخر على محمل الجد، فه� 

يقبع في منطقة و�صطى بين التماثل التام 

الذي ي�صتح�ذ على الآخر، اأو الذي يتطلب 

الخ�ص�ع لمفاهيم ''الذات''، وبين الغتراب 

التام الذي ي�لاّد مجاًل يغيب فيه الت�ا�صل 

ويح�صر فيه ما تمليه الق�ة فقط. ول يجري 

العتراف؟ وكيف يمكن اأن يترك وقعًا وتاأثيراً؟ 

وماذا يعني ذلك؟ ل يمنحنا الراوي اإجابة 

ف�رية اأو حتمية على هذه الأ�صئلة، بل تبقى 

الإجابة مره�نة بعامل ال�قت،91 الأمر الذي 

يزعزع اأ�صا�س رواية محكمة للغاية.

ي�صير ما �صبق اإلى كيفية م�صاهمة التعاطف 

الم�صطرب في تق�ي�س المعنى. فخالفًا 

ل�صيا�صة التماثل ال�صاعية لطم�س الم�صافة بين 

الذات والآخر، ي�صتدعي التعاطف الم�صطرب 

ين متعاك�صين في اآن واحد، 
َ
�صلَك الذات م�صار

 
اّ
قر

ُ
مثلما فعل الراوي عند خ�ري. فمن جهة، ي

التعاطف الم�صطرب بالآخرية الأ�صا�صية 

المتاأ�صلة في الفرد الذي يقا�صي ال�صدمة، 

كتجربة بليغة تتخطى المجم�عات الراهنة من 

الرم�ز وال�ص�ر الجتماعية،92 بينما من جهة 

اأُخرى، وعلى الرغم من الإقرار بالآخرية 

الراديكالية والتي يتعذر ا�صتئ�صالها عند اأولئك 

الذين عان�ا �صدمة ما، فاإن مبداأ التعاطف 

الم�صطرب يدع� اإلى اإبداء التعاطف تجاههم. 

وهكذا، فاإن اأخالقيات ال�صدمة هي اأخالقيات 

ال�صطراب التي تجبرنا على اإبداء تعاطفنا 

تجاه الآخرين، تزامنًا مع وعينا التام 

باآخريتهم، وتحثاّنا في ال�قت نف�صه على 

ل اأو يمنع اأي  ن ال�صدمة الذي يعطاّ
اّ
الإقرار بمك�

بنية اأو رواية اأو عالقة من بل�غ درجة الكلية 

والنغالق.93 كما ي�صير لكابرا:

اأقل  على  الم�صطرب،  التعاطف  ي�صكل 

اأو  الخطاب  اإقفال  اأمــام  عائقًا  تقدير، 

الن�صجام  فيها  ــهــدم 
ُ
ي التي  الأمــاكــن 

الأحــداث  ب�صبب  الروحاني  ال�صم�  اأو 

خاللها  مــن  ن�صعى  الــتــي  المتطرفة 

لكنه  الفائدة...  اأو  الطماأنينة  لتحقيق 

وربما  النف�س،  فــي  تــاأثــيــراً  يت�صمن 
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التاريخي لهذه ال�صدمات من اأجل فر�س 

الروايات ال�طنية الخال�صية التقليدية.

 نقدي مثل هذه 
اّ

يتناول خ�ري بح�س

الروايات في عدة اأجزاء من ''باب ال�صم�س''. 

فمثاًل، ي�جه الراوي تحذيراً فح�اه: ''يجب اأن 

ل نرى اأنف�صنا في مراآتهم فقط، لأنهم 

)ال�صهي�ني�ن( �صجناء حكاية واحدة، كاأن 

دهم. اأرج�ك ]....[ 
اّ
الحكاية تخت�صرهم وتجم

يجب اأن ل ن�صير حكاية واحدة ]....[ �صداّقني، 

فهذا ه� الطريق ال�حيد كي ل نجمد 

ونم�ت.''98 وفي ال�اقع، يبدو اأن العديد من 

اليه�د والفل�صطينيين هم اأ�صرى لمثل هذه 

الرواية الإق�صائية المميتة وال�صادمة، 

والمنغلقة على نف�صها، والتي يخلخلها 

�صها التعاطف الم�صطرب. اإن ال�صطراب 
اّ
ويق�

والتعاطف الم�صطرب هما في قلب بنائنا 

واإعرابنا الجديدين التاريخيين، لكن هنا تكمن 

اأي�صًا حالة من عدم التماثل.

اإن ق�صة خ�ري المتقنة قدمت لنا �صيغة 

المطالبة بتحقيق التعاطف الم�صطرب، لكن 

يمكننا المجادلة باأن هذه المطالبة تنطبق 

ب�صكل اأكبر على الجانب اليه�دي، نظراً اإلى 

ك�نه الجانب الأق�ى الذي اقترفت يداه النكبة. 

وتمثل الرواية الخطابية ''من المحرقة اإلى 

حكمة وخال�صية، 
ُ
النه��س'' رواية ح�صرية م

وتق�د بال�صرورة اإلى العنف، الأمر الذي 

ي�صت�جب خلخلتها من ب�ابة التعاطف 

الم�صطرب الإلزامي. ويجب طرح الدع�ة التي 

ي�جهها خ�ري اإلى الفل�صطينيين، باإلحاح اأكبر 

على اليه�د، اإذ يتعين على الأخيرين التحديق 

في وج�ه الالجئين الفل�صطينيين و�صاللتهم 

رم�ا من الع�دة، بعد عق�د 
ُ

الذين ُطردوا اأو ح

من الإنكار ال�صتعماري، والنفي، والمح�، 

وعدم العتراف. كما يت�جب عليهم التحديق 

اإدراك التماثل المحدود الذي يمثل جزءاً من 

التعاطف الم�صطرب، ح�صراً �صمن �صياق 

م�اجهة ال�صخ�س الذي عانى ال�صدمة، 

ك�صخ�س يكابد الألم فح�صب، بل في المقام 

الأول كـ ''اآخر'' ي�جد في ج�هر تجربته �صيء 

يتجاوز معالم رمزية و�صيا�صية تداّعي تمثيله، 

له اإلى رمز وتجلاّ من تجليات 
اّ
الأمر الذي يح�

اللتزام الأخالقي ال�صديد اإزاء الآخرية 

الراديكالية.

يمثل ما �صبق المطلب الدقيق الذي يطلبه 

راوي ''باب ال�صم�س'' من محاِوره حين ي�صاأله: 

''األم تروا في وج�ه ه�ؤلء الذين �صيق�ا اإلى 

الذبح �صيئًا ي�صبه وج�هكم؟'' فهذا الن�ع من 

ال�صراكة التعاطفية ل يق�د اإلى ال�صتح�اذ اأو 

الإخ�صاع، ول ينتج منه بال�صرورة اأو على 

يد اأنه يخلق ن�عًا من 
َ
الف�ر نتائج عملية، ب

ال�صطراب، ويمنع الإقفال المن�صجم للرواية، 

ويجعلها تتك�صف على اإمكانات جديدة )اإن 

كانت ل تزال غير مت�قعة(.

ت�صكل هذه ال�صراكة التعاطفية مك�نًا 

اأ�صا�صيًا في العمل من خالل ال�صدمات، اإذ 

تجابه اتجاهًا يق�صي بفر�س رواية وطنية 

خال�صية في حالت ال�صدمة الجماعية الهائلة 

التي ترى في الآخر كب�س فداء، فتق�صي عليه 

ب�صكل عنيف. وفي مثل هذه الحالت، ''قد 

ت�صبح الأحداث الما�صية ال�صادمة وق�داً 

ت�صعل اأكثر الماآ�صي الإن�صانية فظاعة''، وفقًا 

عتبر التطرق 
ُ
لتحذير فاميك ف�لكان.97 ولهذا، ي

اإلى الرواية ال�طنية المحك�مة بال�صدمة 

ال�صديدة ال�صطراب، اأمراً اأ�صا�صيًا، على غرار 

حالت الروايات ال�طنية الفل�صطينية 

والإ�صرائيلية المهيمنة. ونحن ب��ص�ح ل 

نقترح اإمكان حل ال�صراع عبر التعاطف 

الم�صطرب، واإنما نقترح خلخلة ال�صرد 
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متطرفين، كرداّ على الآخرية المدمرة 

نى ال�صيا�صية 
ُ
والمتطرفة التي تتجاوز الب

الخطابية ومجم�عة ال�ص�ر القائمة، وكل 

م�قف من هذين الم�قفين ه� بمثابة غ�اية 

تتر�صد م�اجهة الفرد اأو الم��ص�ع الجمعي 

لالآخرية المزعزعة لل�صدمة.

اإن اإحدى ردات الفعل الق�ص�ى المحتملة 

هذه هي الت�صديق اأو اإ�صفاء ال�صرعية على 

الثنائيات غير القابلة للج�صر والتح�صين 

ال�صديد لها، وُتعتبر ال�صرامة ال�صتثنائية 

والفتقار اإلى المرونة بمثابة ا�صتجابة �صائدة 

لل�صدمة. ويتجلى هذا في الحالة اليه�دية - 

الفل�صطينية من طرف النظام ال�صيا�صي ال�صائد 

حاليًا، وذلك فيما يتعلق بالعالقات 

اليه�دية - الفل�صطينية التي تفاقم من حدة 

النق�صام بين اليه�دي الإ�صرائيلي والعربي 

الفل�صطيني، كه�يتين ق�ميتين ت�ؤ�ص�س كل 

ها على مبداأ رف�س اله�ية الأُخرى. 
َ
منهما نف�ص

وهكذا، فاإنهما تحافظان على نف�صيهما 

كه�يتين �صيا�صيتين وثقافيتين عاجزتين 

حتى عن اإن�صاء المجال الم�صترك الجزئي 

عتبر مثل 
ُ
وال�صع�ر بـ ''نحن''. فبح�صب لكابرا، ي

هذه الثنائيات خطراً للغاية، فعن المحرقة، 

يق�ل: ''اأعتقد اأن المعار�صة الثنائية مرتبطة 

ب�صكل وثيق باآلية كب�س الفداء، فعملية كب�س 

الفداء تحاول ت�ليد ت�صاد ثنائي بحت بين 

ذات )متماثلة ذاتيًا( واأُخرى )مختلفة تمامًا(، 

وهكذا ي�صبح الآخر )دعنا نق�ل في �صياق 

المحرقة، اليه�دي( مختلفًا تمامًا عن النازي، 

اإذ اإن كل ما ي�صبب القلق للنازي اإنما ينعك�س 

على الآخر، بحيث نحظى بانق�صام �صرف: 

اآري/يه�دي - وطبعًا ما من �صيء م�صترك 

على الإطالق.''100

في ال�قت نف�صه، ي�صعى التعاطف 

في وج�ه المتبقين في فل�صطين ودولة 

اإ�صرائيل، والذين ل يزال يعي�ص�ن في ظل 

م�صت�يات متن�عة من التمييز والقمع، كي يروا 

فيهم الآخرين الراديكاليين لل�صهي�نية، 

ولي�صاهدوا فيهم انعكا�صًا لتاريخهم، وكي 

يبحث�ا عن و�صيلة لالإقرار بالمعاناة التي 

األحق�ها بهم. ويجب عليهم اأي�صًا اأن يجدوا 

طريقة تخلخل روايتهم من خالل التعاطف 

المنط�ي على التناق�س تجاه �صحاياهم 

اأنف�صهم، الفل�صطينيين )الالجئين وغير 

الالجئين(، واأن يرووا الرواية لي�س ''من 

المحرقة اإلى النه��س''، واإنما من ''المحرقة، 

والنه��س، والنكبة'' التي هي اأي�صًا عن�ان 

كتاب ليائير اأورون.99 هذا ه� التحدي 

الأخالقي الذي يطرحه التعاطف الم�صطرب 

اأمام الطرف اليه�دي.

التعاطف امل�شطرب وثنائية 

القومية

ا �صبق، فاإن ''التعاطف 
اّ
انطالقًا مم

ل ''الآخرية'' من م�صكلة يجب 
اّ
الم�صطرب'' يح�

التخل�س منها اإلى تحداّ اأخالقي وعاطفي، 

الأمر الذي ي�صتدعي ن�عًا من العمل 

المتناق�س، اأي التعاطف تحديداً مع ذاك 

العن�صر الغريب ال�صادم والمتعذر ه�صمه لدى 

الآخرية الراديكالية. فالتعاطف الم�صطرب 

ن هذه الآخرية ال�صادمة والخارجة من  يمكاّ

نى ال�صيا�صية والجتماعية والخطابية، من 
ُ
الب

جعل الروايات المحت�مة اأكثر مرونة، بطريقة 

غير ا�صتبدادية وعبر �صكل متناق�س من 

التماثل، كما يعزز النك�صاف على اإمكانات 

بني�ية جديدة ت�صعى للحداّ من احتمالية ت�الد 

ال�صدمات. ووفقًا لدومينيك لكابرا، فاإن 

التعاطف الم�صطرب ي�صعى لتجناّب م�قفين 
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الإثنية - ال�طنية الجماعية، بما يت�صمن حقاّ 

تقرير الم�صير لكل من العرب واليه�د 

الإ�صرائيليين،103 بل اإن هذه الروايات ع��صًا 

عن ذلك، تاأخذ �صكل الليبرالية الد�صت�رية )لمى 

اأب� ع�دة(، والتعددية الثقافية الليبرالية 

)تي�دورا ت�دوروفا(. وبالن�صبة اإلى العديد من 

اأن�صار خيار الدولة ال�احدة، فاإن التح�ل عن 

نم�ذج الدولتين ي�صتدعي بال�صرورة التخلي 

ته. 
اّ
عن الق�مية ونم�ذج الدولة الق�مية برم

وهكذا، يرف�س العديد من روايات ثنائية 

الق�مية، وب�صدة، النتماءات ال�طنية ال�صاربة 

بجذورها عميقًا عند الفل�صطينيين واليه�د 

الإ�صرائيليين على حد �ص�اء. ويبدو وا�صحًا اأن 

اله�يتين الق�ميتين الإ�صرائيلية اليه�دية 

والفل�صطينية – مثلما هي حال جميع اله�يات 

ال�طنية والق�مية – هما نتاج اختراع وخيال 

�صيا�صيين، كما هي المخاطر ال�صيا�صية 

ومخاطر الق�مية. وفي معر�س تجاوز �صدى 

اله�يات ال�طنية والق�مية، اأو المبالغة في 

تقدير �صه�لة اإيجاد تعبير مدني، فاإن ما 

يتفاداه اأن�صار ثنائية الق�مية ال�صكلية، في 

نهاية المطاف، ه� ال�ص�ؤال ال�صعب ب�صاأن 

اله�يتين ال�طنيتين العنيدتين، الإ�صرائيلية 

والفل�صطينية، والحق�ق الجماعية.

وبينما تحمل ثنائية الق�مية النابعة من 

قراءتنا للتعاطف الم�صطرب، بع�س اأوجه 

الت�صابه مع رواية اأُخرى محددة عن ثنائية 

الق�مية )على �صبيل المثال، تركيز كل من 

�صعيد وبتلر على الالجىء، وت�صخي�صهما 

الحقائق على اأر�س ال�اقع في اإ�صرائيل/

فل�صطين(،104 فاإنها ل تزال مختلفة ب�صكل 

جدير بالعتبار. فخالفًا ل�صعيد والباحثين 

الآخرين الذين ير�صم�ن خطًا مت�صاويًا بين 

ثنائية الق�مية والدولة ثنائية الق�مية، 

الم�صطرب لتفادي تهاوي التمايزات كلها 

لما - بعد ال�صدمة اإلى مزيج واحد غير 

متمايز، ولذلك، نعتقد اأن ترجمة التعاطف 

الم�صطرب اإلى مفاهيم �صيا�صية، من �صاأنها اأن 

تنتج تفكيراً على اأ�ص�س ثنائية الق�مية كمبداأ 

اأخالقي و�صيا�صي )مبداأ ل يتمظهر بال�صرورة 

نى 
ُ
في دولة ثنائية الق�مية، واإنما في ب

�صيا�صية اأُخرى اأي�صًا(؛ تفكيراً ل يرف�س وج�د 

عا داخليًا، بل 
اّ
جماعتين منف�صلتين، مهما تتن�

يرف�س قب�ل مق�لة اإن اإزالة وا�صتبعاد 

اإحداهما من طرف الأُخرى ي�فر الحل ال�حيد 

للتجربة ال�صادمة ل�احدة من الجماعَتين، 

ولم�اجهة الجماعة الأُخرى لل�صدمة. وخالفًا 

لذلك، فاإن اأخالقيات ال�صدمة وال�صطراب 

التي نقترحها تدع� اإلى جعل الثنائيات 

ال�طنية اأكثر مرونة من دون تفكيكها كليًا. 

وفي ال�اقع، تبناّى خ�ري نف�صه م�قفًا م�صتنداً 

اإلى هذه الأ�ص�س، ففي مقابلة اأجراها مع 

الناقد الثقافي الإ�صرائيلي يارون م�ر، قال: 

''اآمل باأن تتحقق دولة ثنائية الق�مية في 

عًا هذه الفكرة اإلى 
اّ
فل�صطين واإ�صرائيل''، م��ص

اأبعد من ذلك، دافعًا في اتجاه تعددية الق�مية 

التي من �صاأنها اأن ت�صمل المنطقة باأ�صرها.101

في الختام، لنكن اأكثر تحديداً في �صاأن 

ثنائية الق�مية المقترحة، ولن�ظف باإيجاز 

معناها فيما يتعلق بمفاهيم متعددة لها، اإذ 

ثمة روايات متعددة تم��صع نف�صها، وب�صكل 

غير مبا�صر، كثنائية الق�مية، ويدع� معظمها 

اإلى دولة واحدة.102 وبينما ت�صترك هذه 

الروايات ظاهريًا في روؤية ثنائية الق�مية، 

فاإنها غالبًا ما ترتدي على نح� مفرط ث�بًا 

مدنيًا ليبراليًا ل ''يت�صمن اإدراكًا وبنية اأ�صيلة 

ثنائية الق�مية''، مثل التفاقيات الت�افقية اأو 

المبنية على التكاف�ؤ، والتي تعترف بالحق�ق 
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لكلتا المجم�عتين الق�ميتين، مع ت�صديدها 

على عدم وج�ب اإحقاق هذا الحق في �صكل 

دولة اإثنية ح�صرية. كما ت�صدد ثنائية الق�مية 

الم�صتندة اإلى الم�صاواة على روؤية لعالقات 

قريبة تق�م على انتماء م�صترك مبني على 

اأ�ص�س اأخالقيات التكاف�ؤ والعي�س الم�صترك 

)parity and cohabitation(، وه� نم�ذج ي�فر 

م�ارد غنية لم�صروع ا�صتئ�صال ال�صتعمار 

الم�صتمر في اإ�صرائيل/فل�صطين. وبينما 

ت�صت�عب ثنائية الق�مية المبنية على الم�صاواة 

النتماءات ال�طنية المتجذرة بعمق عند 

الفل�صطينيين واليه�د الإ�صرائيليين على حد 

�ص�اء، فاإنها ترف�س المتيازات ال�صتعمارية 

اليه�دية، وكذلك ادعاءات ال�صيادة اليه�دية 

الح�صرية على فل�صطين التاريخية، الأمر الذي 

نى 
ُ
ينط�ي بال�صرورة على تفكيك الب

ال�صتعمارية لل�صلطة، واإعادة تعريفها على 

اأ�ص�س تع�ي�صية و�صاملة ومتكافئة.

في ال�اقع، يتقاطع تركيزنا على درجة 

معينة من ال�صتقرار الأنط�ل�جي مع 

محاججة لكابرا القا�صية باأن ''التفكيك ل 

�س جميع التمايزات، واإنما 
اّ
يطم�س اأو يق�

يتركك مع م�صكلة التمايزات التي ُتعتبر اأكثر 

�صع�بة و�صرورة لتف�صيلها، نظراً اإلى عدم 

اإمكان اعتمادك على ثنائيات ب�صيطة... 

فالتفكيك لي�س ت�صاداً ثنائيًا مح�صًا، بل 

ينط�ي على مفه�م الختالف، لكنه لي�س 

باختالف مح�س اأو كلي.''108 ومثلما هي 

الحال ب�صاأن فكرتنا عن ثنائية الق�مية، فاإن 

اأخالقيات لكابرا ت�صعى لل�ق�ف على اأر�صية 

تت��صط الف�صل التام من جهة، وطم�س جميع 

التمايزات )الإثنية والمجتمعية( من جهة 

اأُخرى، فه� يق�ل: ''اإن تفكيك الت�صاد الثنائي 

ل ي�صبب تلقائيًا زواله اأو فقدان دوره 

وينظرون اإلى الأخيرة ب�صفتها الإطار النهائي 

الإداري والم�ؤ�ص�صاتي والحاكم، فاإن ثنائية 

الق�مية التي نقترحها يمكن تحقيقها في اإطار 

العديد من الترتيبات الم�ؤ�ص�صاتية. وب�صكل اأكثر 

تحديداً، يمكن لأ�صكال متن�عة من الأنظمة 

الحاكمة، مثل الفدرالية، والك�نفدرالية، وبنية 

الدولة الم�ازية، وال�صيادة الم�صتركة، ودولة 

ثنائية الق�مية، اأو بنية تعاونية وا�صعة 

النطاق تت�صابك بين دولتين، اأن تدرك وتحترم 

الحق�ق ال�طنية والق�مية للم�صاواة، وكذلك 

الحق�ق الفردية والجماعية للعرب واليه�د في 

فل�صطين/اإ�صرائيل. عالوة على ذلك، وعلى 

الرغم من اأن العديدين من م�ؤيدي ثنائية 

الق�مية غالبًا ما ينتقدون الليبرالية، فاإن 

ثنائية ق�ميتهم ال�صكلية تبدو كاأنها ت�اجه 

خطر التهاوي اإلى ترتيبات ليبرالية 

كال�صيكية، لأنها عادة ما تق�د اإلى ''نظام ما 

بعد وطني/ق�مي'' من �صاأنه ''الق�صاء على 

جميع اأ�صكال التمييز على اأ�صا�س الإثنية 

والعرق والدين.''105 وتبدو هذه الدولة المدنية 

ما بعد الق�مية اأقرب اإلى الليبرالية 

الكال�صيكية في تجاهل الختالف اأو 

ال�صتحكام المفرط بالقان�ن وزعزعة التمايز 

والتعددية، اأكثر من ك�نها ثنائية الق�مية 

المبنية على الم�صاواة.106

اإن ثنائية الق�مية التي نقترحها، والم�صار 

اإليها بـ ''التعاطف الم�صطرب''، ت�صمح با�صتقرار 

اأنط�ل�جي يف�ق ما تقترحه ثنائية الق�مية 

ال�صكلية. وبعبارات اأُخرى، فاإن هذه الثنائية 

التي اقترحناها ت�ؤيد �صكاًل رفيعًا من 

الجماعاتية )communitarianism(107 يعترف 

بالدور الذي ت�ؤديه الإثنية والق�مية في 

اإ�صرائيل/فل�صطين، بل اإن روايتنا، وعلى نح� 

اأدق، تعترف بالحق في تقرير الم�صير الق�مي 
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ديمقراطية ت�صادمية ت�صت�جب حل�ًل و�صطية 

وتحالفات قد تتجاوز الخط�ط الإثنية 

والق�مية اأي�صًا، الأمر الذي يمهد الطريق اأمام 

التفكير الإبداعي وتحدي النماذج القائمة. 

وانطالقًا من هذا الم�قف، ن�د اأن نر�صي حجر 

الأ�صا�س للبناء والإعراب الجديدين للذاكرة 

والتاريخ وال�صيا�صة في اإ�صرائيل/فل�صطين. 

ويبدو هذا �صروريًا في �ص�ء �صيادة اأنظمة 

ال�صيطرة، وهيمنة الروايات الم�ؤ�ص�صة 

النم�ذجية، وتحريم الروايات الأُخرى 

المختلفة وطغيان الإب�صتم�ل�جيات تحديداً، 

فنحن نرى في هذا الكتاب عماًل جماعيًا 

ي�صاهم، ول� ب�ص�رة مت�ا�صعة، في تحديد 

م�اقع اللقاء الممكنة ل�ص�غ اإعراب تاريخي 

و�صيا�صي بديل، وا�صتئ�صال ال�صتعمار، 

وتحقيق الكيان الديمقراطي العربي اليه�دي 

الم�صترك. 

الم�صتحكم غالبًا في ال�اقع الجتماعي 

وال�صيا�صي''،109 وهذا �صحيح، ول �صيما في 

ال�صراعات ال�صتعمارية الم�صتع�صية كال�صراع 

في فل�صطين/اإ�صرائيل. وكذلك، فاإن محاولتنا 

في هذه المقدمة تتمثل في اقتراح طريقة 

للتداول والتفكير الم�صترك ب�صاأن ذاكرَتي 

ال�صدمة لكل من المحرقة والنكبة، ونحن 

نهدف اإلى القيام بذلك من دون الخلط بين 

الحدثين، لكن من دون ف�صلهما تمامًا اأي�صًا، 

كما ل� اأن ما من عالقة تجمعهما.

ل ت�صتدعي المناق�صة الم�صتركة للمحرقة 

والنكبة، والم�صتر�صدة بال�صياَقين المحلي 

والعالمي ومتطلبات اأخالقيات ال�صطراب 

د من  واآثارها، تداوًل علنيًا وا�صعًا يع�صاّ

الف�صائل المدنية للت�صامح، والتبادلية، 

وال�صرعية المتبادلة، والنخراط الن�صط في 

ال�ص�ؤون العامة فح�صب، بل ت�ؤدي اإلى �صيا�صة 

املصادر

تطورت فكرة الكتاب الحالي في اأعقاب �شدور كتاب �شابق ن�شرناه بالعبرية تحت رعاية معهد فان لير   1

في القد�س، واأثار اآنذاك جدًل عامًا حاداً في اإ�شرائيل. انظر: ب�شير ب�شير وعامو�س غولدبيرغ )محرران(، 

''المحرقة والنكبة: الذاكرة، الهوية القومية، وال�شراكة اليهودية – العربية'' )بالعبرية(، )تل اأبيب: معهد 

فان لير وهكيبوت�س هميئوحاد، 2015(. لكن الكتاب الحالي يختلف كثيراً عن الكتاب ال�شادر بالعبرية، 

في تركيزه واإطار تحليله، وكذلك في الم�شاهمين فيه.

''التطهير  باِبْه،  اإيالن  المثال:  �شبيل  على  انظر  عرقيًا،  تطهيراً  ب�شفتها  النكبة  الباحثين  بع�س  عاين   2

العرقي في فل�شطين''، ترجمة اأحمد خليفة )بيروت: موؤ�ش�شة الدرا�شات الفل�شطينية، 2007(؛ نور الدين 

 ''1948 'التران�شفير' في الفكر والتخطيط ال�شهيونيين، 1882 –  ''طرد الفل�شطينيين: مفهوم  م�شالحة، 

لذعًا، مثل نقد �شيث  المعاينة نقداً  اأثارت هذه  الفل�شطينية، 1992(. وقد  الدرا�شات  )بيروت: موؤ�ش�شة 

فرانت�شمان الذي رف�س منظور التطهير العرقي، وتنّكر للقيمة الأكاديمية لكتاب باِبْه. انظر:

 Seth Frantzman, “Review of The Ethnic Cleansing of Palestine, by Ilan Pappé”,  

Middle East Quarterly, vol. 15, no. 2 (Spring 2008), pp. 70–75.
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وقد �شعى البع�س، موؤخراً، لمعاينة حيثيات �شنة 1948 فل�شطينيًا من خالل منظور كوني، وعبر الدرا�شة   

الم�شائل  وابتعد عن مالم�شة  الق�شري،  والتهجير  العرقي  التطهير  ب�شاأن  المقارنة  الحديثة  التاريخية 

الإ�شكالية وتوجيه التهامات. ويعاين الباحثان ريت�شارد با�شيل وكلوديا هاك حيثيات �شنة 1948 عبر 

منظور تاريخ النزوح الق�شري في الع�شر الحديث، ويجادلن اأن من �شاأن مفهوم هذا النزوح ''اأن يوؤدي 

دوراً و�شفيًا وتف�شيريًا من النوع الذي نادراً ما توؤكده المقاربات التحليلية التي يوفرها منظورا 'الإبادة 

الجماعية' و'التطهير العرقي'، اأو ل يمكنها تاأييده بتاتًا.'' انظر:

 Richard Bessel and Claudia Haake, eds., “Forced Removal in the Modern World”,  

 in: Removing Peoples: Forced Removal in the Modern World (Oxford: Oxford
University Press, 2009), p. 5.

اأّما األون كونفينو فيعاين حيثيات �شنة 1948 عبر منظور التاريخ المعا�شر الكوني للنزوح الق�شري،   

والنقا�شي  المنهجي  ال�شعيدين  على  العرقي  التطهير  بمنظور  قيا�شًا  المنظور  هذا  باأف�شلية  ويجادل 

اأمام  التهام  لوائح  تقديم  باأجواء  الحا�شر  وقتنا  في  يرتبط  العرقي  التطهير  مفهوم  باأن  ذلك  العام، 

المحاكم الجنائية الدولية والمالحقات، الأمر الذي يقّو�س النقا�س ويف�شي كردة فعل اإلى الإنكار. انظر:

 Alon Confino, “Miracles and Snow in Palestine and Israel: Tantura, a History of  

1948”, Israel Studies, vol. 17, no. 2 (Summer 2012), pp. 25–61.
ب�شاأن مركزية النكبة في الهوية الفل�شطينية والقومية، انظر:  3

 Ahmad H. Sa’di, “Catastrophe, Memory, and Identity: Al-Nakbah as a Component  

of Palestinian Identity”, Israel Studies, vol. 7, no. 2 (Summer 2002), pp. 175–
 198; Rashid Khalidi, Palestinian Identity: The Construction of Modern National
 Consciousness (New York: Columbia University Press, 1997), pp 177–210;
 Yezid Sayigh, Armed Struggle and the Search for State: The Palestinian National
 Movement, 1949-1993 (Oxford: Oxford University Press, 1999), pp. 25–57; Baruch
 Kimmerling and Joel S. Migdal, The Palestinian People: A History (Cambridge,
 Massachusetts: Harvard University Press, 2003), pp. 214–239; Nur Masalha,
 “60 Years after the Nakba: Historical Truth, Collective Memory and Ethical
Obligations”, Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies, vol. 3, no. 1 (July 2009), 
 pp. 37–88; Ahmad H. Sa’di and Lila Abu-Lughod, eds., Nakba: Palestine, 1948,

and the Claims of Memory (New York: Columbia University Press, 2007).
وانظر اأي�شًا: م�شطفى كبها )محرر(، ''نحو �شياغة رواية تاريخية للنكبة: الإ�شكاليات والتحديات'' )حيفا:   

مدى الكرمل/المركز العربي للدرا�شات الجتماعية والتطبيقية، 2006(.

هذا  في  �شُي�شتخدمان  مركزيين  معنيين  على  للتدليل  الفل�شطينية  الكتابات  في  ''النكبة''  تعبير  ظهر   4

الكتاب ب�شفتهما مترادفين: )1( الكارثة الواقعة في �شنة 1948؛ )2( ال�شتعمار والحتالل الم�شتمران 

لفل�شطين، واللذان و�شال اإلى ذروتهما في كارثة 1948.

العالم  ب�شيء  ت�شبه  ل  لكنها  وحيوية،  مهمة  يهودية  مجتمعات  اأوروبا  في  يزال  ل  اأنه  الوا�شح  من   5

اليهودي الغني والناب�س بالحياة، الذي ُوجد قبل الحرب العالمية الأولى، ول �شيما في اأوروبا ال�شرقية 

والو�شطى.

وفقًا لهيلل كوهين، فاإن �شنة 1929 ُتعتبر حا�شمة من ناحية ت�شاعد الن�شال العنيف في فل�شطين. انظر:   6
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هليل كوهين، ''هّبة البراق 1929: �شنة ال�شدع بين العرب واليهود''، ترجمة �شليم �شالمة )رام اهلل: مدار/

المركز الفل�شطيني للدرا�شات الإ�شرائيلية، 2018(.

 Hillel Cohen, Year Zero of the Arab-Israeli Conflict (Waltham, Massachusetts:  

Brandeis University Press, 2015).
في اأوائل ثمانينيات القرن الما�شي، و�شف عالم الجتماع الإ�شرائيلي ت�شارلز ليبمان المحرقة كمكون   7

مركزي لما اأطلق عليه الدين المدني لدولة اإ�شرائيل. لالطالع على اأحدث النقا�شات ب�شاأن هذه الم�شاألة، 

انظر: ليات �شتير - ليفني، ''دع التل التذكاري يتذكر'' )بالعبرية(، )تل اأبيب: ري�شلنغ، 2017(. وعن مكانة 

المحرقة في الوليات المتحدة، انظر:

Peter Novick, The Holocaust in American Life (Boston: Houghton Mifflin, 1999).  

 Alon Confino, Foundational Pasts: The Holocaust as Historical Understanding  8

 (New York: Cambridge University Press, 2012); Vamik Volkan, “Chosen Trauma:
 Unresolved Mourning”, in: Bloodlines: From Ethnic Pride to Ethnic Terrorism

(New York: Farrar, Strauss and Giroux, 1997), pp. 36–49.
وانظر اأي�شًا ما تقوله جاكلين روز في:  

 Jacqueline Rose, “Response to Edward Said”, in: Edward W. Said, Freud and the  

Non-European (London: Verso, 2003), p. 75:
''يقترح فرويد )ب�شكل اأ�شا�شي في الطوطم والتابو ومو�شى والتوحيد( اأن ما ي�شترك فيه النا�س هو ال�شدمة،   

وهي وفقًا لالقتبا�س الوارد في كتاب �شعيد، ''بدايات: الق�شد والمنهج'': 'معرفة مدمرة للغاية ل يمكن للمرء 

اأن يتحملها في نظر نف�شه، وفقط يمكن تحّملها بمقدار قليل كمو�شوع في بحث التحليل النف�شي'.''

اعترف اإدوارد �شعيد بالأدوار المهيمنة الراهنة لكل من اليهود والفل�شطينيين، ورف�س ب�شكل قاطع كونهم   9

''خ�شومًا لتاريخ بع�شهم البع�س.'' انظر:

Said, Freud and the Non-European, op. cit., p. 55.  

''كل رواية وطنية مبنية بطريقة ما على نفي اأ�شا�شي لرواية الآخر.'' انظر:  10

 Nadim N. Rouhana and Daniel Bar-Tal, “Psychological Dynamics of Intractable  

 Ethnonational Conflicts: The Israeli-Palestinian Case”, American Psychologist,
vol. 53, no. 7 (July 1998), p. 763.

وانظر اأي�شًا:  

 Ilan Gur-Ze’ev and Ilan Pappé, “Beyond the Destruction of the Other’s Collective  

 Memory: Blueprints for a Palestinian/Israeli Dialogue”, Theory, Culture & Society,
 vol. 20, issue 1 (February 2003), pp. 93–108; Ilan Gur-Ze’ev, “The Production of
 Self and the Destruction of the Other’s Memory and Identity in Israeli/Palestinian
Education on the Holocaust/Nakbah”, Studies in Philosophy and Education, 

vol. 20, no. 3 (May 2001), pp. 255–266.
 Erez Tadmor and Erel Segal, Nakba-Nonsense: The Booklet that Fights for the  11

Truth (Kfar Adumim: Im Tirtzu, 2011).
لمعرفة مزيد ب�شاأن كفاح الفل�شطينيين �شد الإنكار والنفي وعدم العتراف، انظر:  12

 Beshara Doumani, “Palestine versus the Palestinians? The Iron Laws and the  
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 Ironies of a People Denied”, Journal of Palestine Studies, vol. XXXVI, no. 4
(Summer 2007), pp. 49–64.

على �شبيل المثال، فاإن ال�شل�شلة المكونة من اأربعة اأجزاء، والتي بّثتها �شبكة الجزيرة الإنجليزية ب�شاأن   13

النكبة، لم تذكر المحرقة ول مرة واحدة. انظر: �شل�شلة ''النكبة''، كتابة واإخراج روان ال�شامن، ُبّثت لأول 

مرة في �شنة 2008، في الرابط الإلكتروني التالي:

http://www.aljazeera.com/programmes/specialseries/2013/05/20135612348774619.html.  

انظر على �شبيل المثال:  14

 Meir Litvak and Esther Webman, From Empathy to Denial: Arab Responses to  

 the Holocaust (New York: Columbia University Press, 2009); Samira Alayan,
 “The Holocaust in Palestinian Textbooks: Differences and Similarities in Israel
and Palestine”, Comparative Education Review, vol. 60, no. 1 (February 2016), 

pp. 80–104.
 Charles S. Maier, “Consigning the Twentieth Century to History Alternative  15

 Narratives for the Modern Era”, American Historical Review, vol. 105, no. 3 (June
2000), pp. 807–831.

ب�شاأن مثل هذه التجاهات في الت�شورات ال�شعبية والتاأريخية الألمانية، انظر:  16

 Konrad H. Jarausch and Michael Geyer, Shattered Past: Reconstructing German  

Histories (Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 2003).
 Louise Bethlehem, “Genres of Identification: Holocaust Testimony and Postcolonial  17

 Witness”, in: Marking Evil: Holocaust Memory in the Global Age, edited by Amos
 Goldberg and Haim Hazan (New York: Berghahn, 2015), p. 173; Omar Kamil,
 Der Holocaust im Arabischen Gedächtnis: Eine Diskursgeschichte 1945–1967

(Göttingen: Vandenhoeck and Ruprecht, 2012).
فايز �شايغ، ''ال�شتعمار ال�شهيوني في فل�شطين'' )بيروت: مركز الأبحاث، منظمة التحرير الفل�شطينية،   18

1956(. واأي�شًا:

 Jamil Hilal, “Imperialism and Settler Colonialism in West Asia: Israel and the  

 Arab Palestinian Struggle”, Utafi, vol. 1, no. 1 (1976), pp. 51–70; Edward Said, The
 Question of Palestine (New York: Vintage, 1980); Joseph Massad, “The Persistence

of the Palestinian Question”, Cultural Critique, vol. 59 (Winter 2005), pp. 1–23.
 Omar Jabary Salamanca et al., “Past is Present: Settler Colonialism in Palestine”,  19

Settler Colonial Studies, vol. 2, issue 1 (2012), pp. 1–8; Rachel Busbridge, “Israel-
 Palestine and the Settler Colonial ‘Turn’: From Interpretation to Decolonization”,
 Theory, Culture & Society, vol. 35, issue 1 (January 2018), pp. 95–115; Nadim
 N. Rouhana and Areej Sabbagh-Khoury, “Settler Colonial Citizenship:
 Conceptualizing the Relationship Between Israel and its Palestinian Citizens”,
 Settler Colonial Studies, vol. 5, issue 3 (2015), pp. 205–225; Mansour Nasasra,
 “The Ongoing Judaisation of the Naqab and the Struggle for Recognizing the
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 Indigenous Rights of the Arab Bedouin People”, Settler Colonial Studies, vol. 2,
 issue 1 (2012), pp. 81–107; Raef Zreik, “When Does a Settler Become a Native?
(With Apologies to Mamdani)”, Constellations, vol. 23, no. 3 (September 2016), 
 pp. 351–364; John Collins, Global Palestine (New York: Columbia University
 Press, 2011); Darryl Li, “Translator’s Preface: A Note on Settler Colonialism”,
 Journal of Palestine Studies, vol. XLV, no. 1 (Autumn 2015), pp. 69–76; Leila
 Farsakh, “Palestinian Economic Development: Paradigm Shifts since the First
 Intifada”, Journal of Palestine Studies, vol. XLV, no. 2 (Winter 2016), pp. 55–71;
 Linda Tabar, “Disrupting Development, Reclaiming Solidarity: The Anti-Politics
 of Humanitarianism”, Journal of Palestine Studies, vol. XLV, no. 4 (Summer 2016),
 pp. 16–31; Bashir Bashir and Rachel Busbridge, “The Politics of Decolonisation
 and Bi-Nationalism in Israel/Palestine”, Political Studies, vol. 67, issue 2 (May

2019), pp. 388-405.
ب�شاأن عولمة المحرقة، انظر:  20

 Daniel Levy and Natan Sznaider, The Holocaust and Memory in the Global Age  

 (Philadelphia: Temple University Press, 2006); Goldberg and Hazan, Marking
 Evil…, op. cit.; Jeffrey C. Alexander, “On the Social Construction of Moral
 Universals: The ‘Holocaust’ from Mass Murder to Trauma Drama”, European
 Journal of Social Theory, vol. 5, no. 1 (February 2002), pp. 5–85; Tony Judt,

Postwar: A History of Europe since 1945 (New York: Penguin, 2005).
وبينما كنا نعمل على هذا الكتاب، اأعلن رئي�س الحكومة الفرن�شية، اإيمانويل ماكرون، في حفل لإحياء ذكرى   

المحرقة، اأن معاداة ال�شهيونية هي �شكل جديد من معاداة ال�شامية. انظر الخبر في موقع 48: ''ماكرون: 

https://www.arab48.com/ :معاداة ال�شهيونية هي معاداة لل�شامية''، في الرابط الإلكتروني التالي

وراجع اأي�شًا:  

 Barak Ravid, “Macron: Anti-Zionism is a Reinvented Form of Antisemitism”,  

Haaretz, July 16, 2017, https://www.haaretz.com/world-news/1.801574.
وانظر كذلك تعريف التحالف الدولي لذكرى المحرقة لمعاداة ال�شامية، والذي يتميز بانحياز قوي اإلى   

ال�شهيونية، في الرابط الإلكتروني التالي:

.https://holocaustremembrance.com/media-room/stories/working-definition-antisemitism  

انظر:  21

 Dan Diner, Beyond the Conceivable: Studies on Germany, Nazism, and the Holocaust  

(Berkeley, California: University of California Press, 2000), pp 117–137.
انظر على �شبيل المثال:  22

Kamil, Der Holocaust…, op. cit., p. 141.  

تبقيا  اأن  عليهما  لكن  بهما،  العتراف  يجب  كلتيهما  الروايتين  اأن  في  الخا�شة  نظره  وجهة  وتتمثل   

منف�شلتين. والجدير في هذا ال�شياق اأن نذكر الكتاب الرائد الذي ي�شعى ل�شت�شكاف الأبعاد الأخالقية 

للنزاع الفل�شطيني - الإ�شرائيلي من طرف علماء المحرقة، انظر:
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 Leonard Grob and John K. Roth, eds., Anguished Hope: Holocaust Scholars  

Confront the Palestinian-Israeli Conflict (Michigan: Wim. B. Eerdmans, 2008).
 Walter Benjamin, “Theses on the Philosophy of History”, in: Illuminations: Essays  23

 and Reflections, edited by Hannah Arendt, translated by Harry Zohn (New York:
Schocken, 1968), p. 257.

على �شبيل المثال، اأثارت مجادلة تيموثي �شنايدر ب�شاأن اإعادة �شوغ المحرقة �شمن التاريخ الكارثي   24

لأوروبا ال�شرقية في ثالثينيات القرن الما�شي واأربعينياته، جدًل حاداً. انظر:

 Timothy D. Snyder, Bloodlands: Europe between Hitler and Stalin (New York: Basic  

 Books, 2010); John Connelly et al., “Review Forum: Timothy Snyder, Bloodlands:
 Europe between Hitler and Stalin”, Journal of Genocide Research, vol. 13, issue 3

(2011), pp. 313–352.
انظر على �شبيل المثال:  25

 Steven Katz, Historicism, the Holocaust, and Zionism: Critical Studies in Modern  

Jewish Thought and History (New York: New York University Press, 1992), 
 pp. 162–192; Yehuda Bauer, Rethinking the Holocaust (New Haven, Connecticut:
 Yale University Press, 2000), pp. 14–38; Saul Friedländer, Memory, History, and
 the Extermination of the Jews of Europe (Bloomington: Indiana University Press,

1993), p. 113.
وقد ناق�س اآخرون مو�شوع تطبيق اأنموذج )باراديم( التفرد/عدم الأ�شبقية على المحرقة. انظر على �شبيل   

المثال:

 Daniel Blatman, “Holocaust Scholarship: Towards a Post-Uniqueness Era”,  

 Journal of Genocide Research, vol. 17, issue 1 (2015), p. 21–43; Dan Stone, “The
 Historiography of Genocide: Beyond ‘Uniqueness’ and Ethnic Competition”,

Rethinking History, vol. 8, no. 1 (2004), pp. 127–142.
انظر الهام�س رقم 16.  26

انظر على �شبيل المثال:  27

 Avishai Margalit, The Ethics of Memory (Cambridge, Massachusetts: Harvard  

 University Press, 2002); John Torpey, Making Whole What Has Been Smashed:
 On Reparation Politics (Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press,
 2006); Elazar Barkan, The Guilt of Nations: Restitution and Negotiating Historical

Injustices (New York: Norton, 2000).
ووفقًا لكارين فيرك، فاإن هذه ال�شتثنائية بالتحديد في مو�شعة المحرقة كمقيا�س لـ ''الذاكرة العالمية''   

هي التي تحجب ذاكرة النكبة. انظر:

 Karin Fierke, “Who is My Neighbor? Memories of the Holocaust/al Nakba and a  

 Global Ethic of Care”, European Journal of International Relations, vol. 20, issue
3 (September 2014), pp. 787–809.

انظر على �شبيل المثال:  28
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 Zeev W. Mankowitz, Life between Memory and Hope: The Survivors of the  

 Holocaust in Occupied Germany (Cambridge: Cambridge University Press, 2002);
 Hagit Lavsky, New Beginnings: Holocaust Survivors in Bergen-Belsen and the
 British Zone in Germany, 1945–1950 (Detroit, Michigan: Wayne State University

Press, 2002).
ولالطالع على روؤية مغايرة، انظر:  

 Idith Zertal, From Catastrophe to Power: Holocaust Survivors and the Emergence  

of Israel (Berkeley, California: University of California Press, 1998).
خالل منت�شف واأواخر ثمانينيات القرن الما�شي، ظهرت موؤ�ش�شة Historikerstreit الألمانية، التي   29

اأحاطت بق�شية مقارنة المحرقة وت�شفيهها. انظر على �شبيل المثال:

 Richard J. Evans, In Hitler’s Shadow: West German Historians and the Attempt to  

 Escape from the Nazi Past (New York: Pantheon, 1989); Martin Broszat and Saul
 Friedländer, “A Controversy about the Historicization of National Socialism”,

Yad Vashem Studies, vol. 19 (1988), pp. 1–47.
ومنذ ذلك الوقت مازال هذا النقا�س م�شتمراً باأ�شكال و�شياقات متنوعة، واإحدى هذه الجولت الأخيرة   

كانت بين اإ�شرائيل �شارني و''مجلة اأبحاث الإبادة الجماعية''. انظر:

 Israel W. Charny, “Holocaust Minimization, Anti-Israel Themes, and Antisemitism:  

 Bias at the Journal of Genocide Research”, Journal for the Study of Antisemitism,
 vol. 7 (2016), pp. 1–28; Amos Goldberg et al., “Israel Charny’s Attack on the
 Journal of Genocide Research and its Authors: A Response”, Genocide Studies and

Prevention, vol. 10, no. 2 (2016), pp. 3–22.
 Yehuda Bauer, The Jewish Emergence from Powerlessness (Toronto: University of  30

Toronto Press, 1979).
اإن م�شاألة متى وباأي معنى ينتهي الحدث ال�شادم ُتعّد م�شاألة معقدة ومثيرة للجدل، لكنها من ناحية   31

هذه  في  الغو�س  فاإن  الحقيقة،  وفي  بعد.  ا�شتك�شافها  ُي�شتكمل  لم  م�شاألة  ُتعتبر  زالت  ما  مفاهيمية 

اأدبيات  الف�شل. لالطالع على  الجماعية هو خارج نطاق هذا  المعقدة فيما يتعلق بالإبادات  الق�شية 

مرتبطة بهذه الم�شاألة، انظر:

 Jens Meierhenrich, “How Genocides End: An Analytical Framework”, unpublished  

 paper, Harvard University, May 5, 2008; Francois Furet, Interpreting the French
 Revolution (Cambridge: Cambridge University Press; Paris: Maison des Sciences
 de l’Homme, 1981), pp. 1–79; Yehuda Elkana, “The Need to Forget”, Haaretz, May
 2, 1988, http://web.ceu.hu/yehuda_the_ need_to_forget.pdf; Marianne Hirsch, The
 Generation of Postmemory: Writing and Visual Culture after the Holocaust (New

York: Columbia University Press, 2012).
 Ahmad H. Sa’di, “Remembering al-Nakba in a Time of Amnesia: On Silence,  32

 Dislocation and Time”, Interventions: International Journal of Postcolonial Studies,
vol. 10, issue 3 (November 2008), pp. 381–399.
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التاريخي  الظلم  التمييز بين  اأعاله. ولمزيد ب�شاأن  الهام�َشين رقم 2 و18  المذكورة في  الأعمال  راجع   33

والظلم الم�شتمر، انظر:

Jeff Spinner-Halev, “From Historical to Enduring Injustice”, Political Theory,   

vol. 35, no. 5 (October 2007), pp. 574–597.
لالطالع على التاأثير الم�شتمر للنكبة في الالجئين الفل�شطينيين في �شورية، انظر على �شبيل المثال:  34

 Anaheed al-Hardan, Palestinians in Syria: Nakba Memories of Shattered  

Communities (New York: Columbia University Press, 2016).
وهي  والنازيين،  الح�شيني  اأمين  الحاج  المفتي  بين  ما  الروابط  م�شاألة  حتمًا  ال�شياق  هذا  في  تظهر   35

م�شاألة يمكن اعتبارها و�شمة عار اأخالقية وخطاأ �شيا�شيًا ي�شتحقان الإدانة القوية. انظر: عزمي ب�شارة، 

،)1995(  53 العدد   ،13 المجلد  ''زمانيم''،  )بالعبرية(،  الإ�شكالية''  العالقة  تحليل  والمحرقة:   ''العرب 

�س 54 - 71. غير اأن هذه الم�شاألة لم تحَظ بتاأثير في ال�شيا�شة النازية اإزاء اليهود، ول في التنفيذ 

اأهمية  اأنها ل تحمل  الرغم من  رمزية مهمة، على  م�شاألة  اعتبارها  يمكن  بل  ال�شيا�شة،  لهذه  الفظيع 

 Novic, The Holocaust :تاريخية فيما يتعلق بالحل النهائي. مع ذلك، ومثلما لحظ بيتر نوفيك في

in American Life, op. cit., p. 158، فاإن المفتي ُمنح تدوينة في مو�شوعة المحرقة، ن�شرها ياد 
رها اإ�شرائيل غوتمان، واحتلت �شعف الم�شاحة التي احتلها كل من غوبلز وغورينغ. فهناك 

ّ
ف�شيم وحر

عدد من الأعمال ُكتب عن موقف العالم العربي والحركة الوطنية الفل�شطينية اإزاء المحرقة، وكثير منها 

تو�ّشل اإلى ا�شتنتاجات معاك�شة تقريبًا. انظر:

 Gilbert Achcar, The Arabs and the Holocaust: The Arab-Israeli War of Narratives,  

 translated by G. M. Goshgarian (New York: Metropolitan, 2010); Litvak and
 Webman, From Empathy to Denial…, op. cit.; Jeffrey Herf, Nazi Propaganda for

the Arab World (New Haven, Connecticut: Yale University Press, 2009).
ت�شتمر هذه الحالة على الرغم من القرار رقم 194 )الفقرة 11( للجمعية العامة لالأمم المتحدة.  36

انظر على �شبيل المثال:  37

 As’ad Ghanem, The Palestinian-Arab Minority in Israel, 1948–2000 (New York:  

SUNY Press, 2001).
وانظر اأي�شًا: عادل مناع، ''نكبة وبقاء'' )بالعبرية(، )تل اأبيب: معهد فان لير وهكيبوت�س هميئوحاد، 2017(؛   

القوانين  بيانات  قاعدة  وخ�شو�شًا  اإ�شرائيل،  في  العربية  الأقلية  لحقوق  القانوني  ''عدالة''/المركز  موقع 

https://www.adalah.org/en/law/index :التمييزية في اإ�شرائيل، في الرابط الإلكتروني التالي

انظر اأي�شًا، خطابًا اإذاعيًا اأدلى به محمود دروي�س في الذكرى الخم�شين للنكبة، في الرابط الإلكتروني   38

التالي:

http://www.festivaldepoesiademedellin.org/pub.php/en/Diario/03.html?  

وكذلك:  

 Edward Said, “Israel-Palestine: A Third Way”, Le Monde diplomatique (September  

1998).
 Idith Zertal, Israel’s Holocaust and the Politics of Nationhood, translated by Chaya  39

 Galai (Cambridge: Cambridge University Press, 2005); Moshe Zuckermann,
 Zweierlei Holocaust: Der Holocaust in den politischen Kulturen Israels und
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 Deutschlands (Göttingen: Wallstein, 1988); Avraham Burg, The Holocaust is Over:
We Must Rise from its Ashes (New York: Palgrave Macmillan, 2008).

ولالطالع على ال�شتخدام الفاعل للمحرقة في ال�شياق الأميركي، انظر:  

 Novick, The Holocaust in American Life, op. cit.; Norman Finkelstein, The  

Holocaust Industry (London: Verso, 2001).
 Michael Rothberg, Multidirectional Memory: Remembering the Holocaust in the  40

Age of Colonization (Stanford, California: Stanford University Press, 2009).
انظر:  41

Alexander, “On the Social Construction of Moral Universals…”, op. cit.  

انظر:  42

 Benny Morris, The Birth of the Palestinian Refugee Problem Revisited (Cambridge:  

Cambridge University Press, 2004), p. 310.
مقتب�س في:  43

 Benny Morris, 1948 and After: Israel and the Palestinians (Oxford: Clarendon,  

1990), pp. 50-51.
Ibid., p. 488. :مقتب�س في  44

 Rabbi Binyamin, “To Our Infiltrator Brother”, Ner, vol. 7, no. 7 (March 1956), (in  45

Hebrew), http://www.tarabut.info/he/articles/article/our-brother-the-inflitrator/
انظر:  46

 Benny Morris, Israel’s Border Wars, 1949–1956: Arab Infiltration, Israeli Retaliation,  

and the Count-down to the Suez War (Oxford: Oxford University Press, 1993).
انظر:  47

 Daniel Monterescu, “The Ghettoization of Israel’s ‘Mixed Cities’, ” +972 Magazine,  

December 5, 2015, https://972mag.com/the-ghettoization-of-israels-mixed-cities/114536/.
واأي�شًا:  

 Daniel Monterescu, Jaffa: Shared and Shattered (Bloomington: Indiana University  

Press, 2015), pp. 40, 112–113, 135.
وراجع كذلك الف�شل الذي كتبته يوخي في�شر )Yochi Fischer( في هذا الكتاب.  

منديل مان، ''في قرية مهجورة''، )بالعبرية(، ترجمها عن الييدي�شية اإلياهو �شافير )تل اأبيب: هكيبوت�س   48

هميئوحاد، 1956(؛ غالي دروكر بارعام، ''في �شوتهم وفي لغتهم''، )بالعبرية(، في ''اإ�شرائيل في عيون 

الناجين من المحرقة''، تحرير داليا عوفر )القد�س: ياد فا�شيم، 2015(، �س 353 - 382. و''تل الم�شجد'' 

هو ا�شم وهمي لقرية فل�شطينية مهجورة.

�شقلغ بلدة فل�شطينية غير يهودية تقع في منطقة جنوبي الخليل بين القد�س والنقب، ووفقًا للرواية   49

التوراتية، فاإن داود لجاأ اإليها ب�شبب مالحقة �شاوؤول له لقتله، وكان اأخي�س ملك الفل�شطينيين قد منحها 

له. والالفت اأن اأخي�س ورعاياه كانوا في خ�شم حرب مع الإ�شرائيليين في تلك الفترة، وقد �شارك فيها 

جند داود اإلى جانب الملك اأخي�س )انظر: �شفر �شموئيل الأول، الإ�شحاح 27: 6؛ الإ�شحاح 30: 1، 14، 26(.

 Smilansky Yizhar, “The Prisoner”, translated by V. C. Rycus, in: Sleepwalkers  50
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 and Other Stories: The Arab in Hebrew Fiction, edited by Ehud Ben-Ezer (Boulder,
 Colorado: Lynne Rienner Publishers, 1999), pp. 57–72; Smilansky Yizhar, Khirbet
 Khizeh, translated by Nicholas de Lange and Yacob Dweck (Jerusalem: Ibis, 2008);
 Gil Anidjar, The Jew, the Arab: A History of the Enemy (Stanford, California:

Stanford University Press, 2003), pp. 113–149.
''اأفوت ي�شورون: كل �شيراف''، تحرير بنيامين هار�شاف وهيليت  ''في�شح هكوخيم''، في  اأفوت ي�شورون،   51

ي�شورون )تل اأبيب: هكيبوت�س هميئوحاد، 1995(، المجلد 1، �س 81 - 84 )بالعبرية(؛ اأفوت ي�شورون، 

''منطق''، في الم�شدر نف�شه، �س 104. وانظر اأي�شًا:

 Hannan Hever, “ ‘The Two Gaze Directly into One Another’s Face’: Avot Yeshurun  

 Between the Nakba and the Shoah—An Israeli Perspective”, in: “History and
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California: Stanford University Press, 2003), pp. 157–159.
ال�شتثناءات البارزة لهذا التجاه ت�شمل كّتابًا مثل يورام كانيوك وي�شاياهو ليبويتز.  52

العظم  و�شادق جالل  الح�شيني  م�شطفى  مثل  العربي،  العالم  في  المثقفون  اّتبع   ،1967 حرب  عقب   53

واإليا�س مرق�س، الذين تاأثروا كثيراً بالم�شت�شرق المارك�شي اليهودي الفرن�شي ماك�شيم رودن�شون، خطوطًا 

م�شابهة. انظر:

Kamil, Der Holocaust…, op. cit., pp. 127-166.  

اإليا�س خوري، ''باب ال�شم�س'' )بيروت: دار الآداب، 1998(. و�شمن هذا ال�شياق انظر اأي�شًا:  54

 Amos Goldberg, “Narrative, Testimony, and Trauma: The Nakba and the  

 Holocaust in Elias Khoury’s Gate of the Sun”, Interventions: International Journal
of Postcolonial Studies, vol. 18, issue 3 (February 2016), pp. 335–358.
ولالطالع على قراءة م�شيئة على رواية خوري في �شياق �شبيه للغاية بنقا�شنا، انظر:  

 Jacqueline Rose, Proust among the Nations: From Dreyfus to the Middle East  

(Chicago, Illinois: University of Chicago Press, 2011), pp. 183–188.
اإليا�س خوري، ''اأولد الغيتو: ا�شمي اآدم'' )بيروت: دار الآداب، 2016(.  55

انظر اأي�شًا: رائف زريق، ''كيف يتكلم ال�شمت وي�شمت الكالم''، ''مجلة الدرا�شات الفل�شطينية''، العدد 107   56

)�شيف 2016(، �س 189 - 198.

انظر: ربعي المدهون، ''م�شائر: كون�شرتو الهولوك�شت والنكبة'' )بيروت: موؤ�ش�شة الدرا�شات العربية؛ حيفا:   57

مكتبة كل �شيء، 2015(؛ �شوزان اأبو الهوى، ''بينما ينام العالم''، ترجمة �شامية �شنان تميمي )الدوحة: 

دار بلومزيري – موؤ�ش�شة قطر للن�شر، 2012(.

انظر:  58

Said, The Question of Palestine, op. cit., p. 119.  

 Anaheed al-Hardan, “Al-Nakbah in Arab Thought: The Transformation of a  59

 Concept”, Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East, vol. 35,
no. 3 (December 2015), p. 623.
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انظر:  60

 Zreik, “When Does a Settler Become a Native?...”, op. cit.; Derek Penslar, “Is  

 Zionism a Colonial Movement?”, in: Israel in History: The Jewish State in
Comparative Perspective (London: Routledge, 2006), pp. 90–111.

راجع: فرانز فانون، ''معذبو الأر�س'' )بيروت: دار الطليعة، 1963(. وانظر كذلك:  61

 Maxime Rodinson, Israel: A Colonial-Settler State? translated by David Thorstad  

 (London: Pathfinder, 1973); Patrick Wolfe, “Settler Colonialism and the
 Elimination of the Native”, Journal of Genocide Research, vol. 8, issue 4 (2006),
 pp. 387–409; Patrick Wolfe, “New Jews for Old: Settler State Formation and
the Impossibility of Zionism: In Memory of Edward W. Said”, Arena Journal, 

 vol. 37/38 (September 2012), pp. 285–321; Lorenzo Veracini, “The Other Shift:
 Settler Colonialism, Israel, and the Occupation”, Journal of Palestine Studies, vol.

XLII, no. 2 (Winter 2013), pp. 26–42.
انظر على �شبيل المثال:  62

 Moshe Zimmermann, Deutsche gegen Deutsche: Das Schiksal der Juden 1938–1945  

(Berlin: Aufbau, 2008).
ب�شاأن اليهود والعملية الألمانية لبناء الأمة، انظر:  63

 Shulamit Volkov, Germans, Jews, and Antisemites: Trials in Emancipation  

(Cambridge: Cambridge University Press, 2006).
الأدبيات ب�شاأن هذه الق�شايا وا�شعة ومتنوعة للغاية، لكننا �شنذكر فقط ن�ّشين اأ�شحيا في وقتنا الراهن   64

م�شدرين اأ�شا�شيين مهيمنين:

 Arthur Hertzberg, The French Enlightenment and the Jews: The Origins of Modern  

 Anti-Semitism (New York: Columbia University Press, 1990); Shmuel Almog,
 Nationalism & Antisemitism in Modern Europe, 1815–1945 (Oxford: Pergamon,

1990).
طبعًا، كان ثمة َمن راأى الحل في ال�شيوعية اأو في الديمقراطية الغربية، وفي اأغلب الأحيان في الهجرة   65

اإلى اأميركا. وتوؤكد عديت زرتال اأن القادة ال�شهيونيين ا�شتغلوا، في حالت كثيرة، الناجين من المحرقة، 

ل بل و�شل بهم الأمر اإلى اإ�شاءة معاملتهم، لم�شلحة الن�شال ال�شهيوني. انظر:

 Idith Zertal, From Catastrophe to Power: Holocaust Survivors and the Emergence  

of Israel (Berkeley, California: University of California Press, 1998).
الم�شروع  باأُخرى مع  اأو  اأكثرهم، متعاطفون بطريقة  يكن  لم  اإن  الناجين،  فاإن عديدين من  ذلك،  ومع   

ال�شهيوني.

يجب اأن ن�شيف اإلى هذا عوامل اأُخرى عديدة: عملية اإنهاء ال�شتعمار في بريطانيا العظمى بعد الحرب؛   66

تاأثير اللوبي اليهودي في الرئي�س ترومان؛ دعم التحاد ال�شوفياتي لخطة التق�شيم؛ وغير ذلك. انظر على 

�شبيل المثال:
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