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مقاالت

مغربي*

الأ�صيل والدخيل
يجهد الإ�سرائيليون حفراً في التاريخ الذي يخترعون ق�سمه الأكبر ،ويحيلونه �إلى
التوراة ،بهدف �إثبات �أنهم �أ�صليون على �أر�ض فل�سطين .فتارة هم الكنعانيون الذي
تحولوا �إلى اليهودية ،وطوراً يعتبرون الم�سلمين يهوداً ا�ضطروا �إلى اتباع دين محمد
هرب ًا من الجزية� ...إلخ.
هذه المقالة تتناول هذا النهج الإ�سرائيلي ،وخ�صو�ص ًا من خالل محتوى كتاب
يغ�آل بن ـ نون'' ،موجز تاريخ يهوه'' ،ومقارنته بكتا َبي ''وعد الأفعى'' ل�ستيف جونز،
و''متى وكيف تم اختراع ال�شعب اليهودي'' ل�شلومو �ساند.
النتائج البعيدة المدى لالنت�صار الإ�سرائيلي على العرب
ت�ؤكد ح�صراً الفر�ضية المريرة والت�شا�ؤمية ب�أن التاريخ يكاد
يكون دائم ًا م�سرح ًا لتبادل الأدوار بين ال�ضحايا والجالدين،
الم�ضطهدين المقت َلعين من المكان ،والذين ي�صبحون
بين
َ
م�ضطهِ دين و�أ�سياد المكان.
�شلومو �ساند'' ،متى وكيف تم اختراع �أر�ض �إ�سرائيل''.

ي�شرح

عالم الوراثة الإنجليزي
�ستيف جونز في مقدمة
كتابه ''وعد الأفعى''� 1سبب اختياره هذا
العنوان ،فهو يعود بالذاكرة �إلى تمثال ر�آه
في جامعة �إدنبرة عندما كان طالب ًا يدر�س
فيها .وكان هذا التمثال عبارة عن قرد يم�سك
* كاتبة فل�سطينية مقيمة في عكا.

بيده جمجمة �إن�سان ويت�أمله بده�شة ،وهذا
القرد يتربع على كومة من الكتب مكتوب على
�أحدها ا�سم داروين .وكان �أحد هذه الكتب
مفتوح ًا على �صفحة منقو�ش عليها بالالتينية
عبارة .Eritis Sicut Deus :ويقول جونز �إن
هذه العبارة مقتب�سة من الإ�صحاح الثالث في
�سفر التكوين ،وتحيل �إلى مقولة الأفعى وهي
تقنع حواء بقطف الثمرة المحرمةEritis :
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،Sicut Deus, Scientes bonum et malum
والتي تعني ''وتكونان كاللـه ،عار َفين الخير
وال�شر ''.ويعلق على هذه العبارة بقوله �إن
المعرفة التي يتوارثها العلماء اليوم ال تعني
معرفة الخير وال�شر ،و�إنما اكت�ساب
ا�ستب�صارات عن العالم الفيزيائي ،والتي يراها
�أكثر �صدقية من ا�ستب�صارات الكتب المقد�سة.
� ّأما العنوان الفرعي للكتاب فهو ''�إعادة رواية
الكتاب المقد�س ك ِعلم'' ( The Bible Retold as
 ،)Scienceفالكاتب في هذا الكتاب يحاول
مقاربة بع�ض التيمات التي وردت في الكتاب
المقد�س من وجهة نظر علمية .وبما �أن
الحديث يدور عن الكتاب المقد�س ،فقد كان ال
بد من التطرق �إلى التاريخ اليهودي وتدحرج
الجينات اليهودية على مر الع�صور ،فالكاتب
في نهاية الأمر عالم وراثة .وعلى ذكر هذه
الجينات ،نراه يروي حادثة وقعت له في
مطار تل �أبيب ،فيقول:

قبل خم�سة ع�شر عام ًا [�صدر الكتاب في
�سنة � ]2013سافرت عبر مطار تل �أبيب
بعد �أن قمت بجمع عينات من الحم�ض
النووي للفل�سطينيين .وال �أعرف لماذا
ترب�صوا بي في الفح�ص الأمني،
وحققوا معي ب�ش�أن كل �صغيرة وكبيرة
في �أمتعتي .وعندما عثروا على علبة
ملأى ب�أنابيب االختبار البال�ستيكية،
�س�ألوني بريبة :ما هذا؟ وبعد ع�شرين
دقيقة حاولت فيها �أن �أبرر وجودي،
�أجبت ببرودة :هذا ''لعاب عرب''.
ف�صمتوا لبرهة ،لكن بعد �شرح مقت�ضب
زال التوتر .فقد ابتهج الموظفون
عندما تعرفوا على مهنتي اللطيفة غير
المعروفة للجمهور العري�ض ــ درا�سة

التاريخ من خالل الجينات ،وان�شغلوا
ب�صورة خا�صة بال�س�ؤال �إذا ما كان
في �إمكان الحم�ض النووي �أن ُيظهر
وجود محمول وراثي خا�ص باليهود،
يميزهم من بقية ال�سالالت (�أو على
الأقل من �سكان فل�سطين الحاليين)،
وفرحوا كثيرا عندما �أخبرتهم �أنهم من
ال�ساللة الحقيقية لمملكة �إ�سرائيل .وبعد
�أن توطدت عالقتي ب�أ�صحاب المالب�س
ولمحت لهم
الأمنية اقتن�صت الفر�صة ّ
ب�أنه نظراً �إلى �أ�سباب تعود �إلى الما�ضي
غير البعيد ،ف�إن من غير ال�صواب تعريف
اليهود بناء على الدماء التي ت�سري في
عروقهم ،لكنهم لم يعيروا هذا الأمر �أي
اهتمام2.
والمق�صود بتلميح جونز هذا ب�ش�أن الما�ضي
غير البعيد ،هو الهولوكو�ست طبع ًا ،حين
جرت ت�صفية اليهود بناء على هويتهم.
فتعريف الهوية �سيف ذو حدين .ففي �ألمانيا
النازية كان اليهود الفئة ال�ضعيفة،
وتعريفهم بناء على عرقهم �أتاح تمييزهم
�سلب ًا ،حتى �آلت الأمور �إلى ما �آلت �إليه.
وبطبيعة الحال كان االنتماء �إلى العرق
''الآري'' تميزاً �إيجابي ًا .لكن يمكن ب�سهولة
فهم عدم اكتراث موظفي الأمن الإ�سرائيليين
بهذا التلميح ،فالما�ضي ''غير البعيد'' �أ�صبح
وراء ظهورهم ن�سبي ًا ،وهم من�شغلون بالبحث
عن تميز �إيجابي يفرقهم عن الآخر
الفل�سطيني.
ولو عدنا �إلى ن�صو�ص التوراة لوجدناها
تعج بالتحذيرات من اختالط �ساللة/دماء
ّ
الإ�سرائيليين بغيرهم .لكن كما هو معروف
ف�إن هذا الأمر م�ستحيل ،لأن االختالط ُ�س ّنة
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الحياة .يقول �ستيف جونز معلق ًا على ق�صة
خروج بني �إ�سرائيل من م�صر ،والتي في
�أعقابها تم تحذيرهم من االختالط بال�شعوب
التي ت�سكن �أر�ض كنعان:

مرت الب�شرية على امتداد التاريخ بكثير
من حاالت الخروج من م�صر ،فقد
تعر�ض الإن�سان العاقل ()homo sapiens
ّ
مراراً وتكراراً لالنقرا�ض ،وفي كل مرة
كانت ت�سير مجموعة من الطالئعيين
عبر مناطق عدائية في طريقها بحث ًا عن
بيت جديد .وتتحدث جيناتنا عن المنفى
والتيه والكوارث ،كما تتحدث عن قوة
الجن�س الكونية ،حتى �أمام َمن يحاول
�أن يحافظ على �شعب اللـه المختار
بمعزل عن الآخرين3.
وعند حديثه عن ق�صة خروج بني �إ�سرائيل،
يعرج على نقطة مهمة قائ ًال:
ف�إنه ّ

ق�صة ال�ضربات الع�شر وعبور البحر
و�شجرة العليق المتقدة ُتعتبر من �أكثر
الق�ص�ص �شهرة فـي التوراة .لكن بخالف
الق�ص�ص التوراتية ا ُلأخرى لي�س هناك
�شواهد على �أن هذه الأحداث وقعت فع ًال،
�إذ لو كانت حدثت لكان الم�شهد �سيبدو
مهو ًال� 600 :ألف رجل مع عوائلهم ــ
�أي قرابة مليوني �شخ�ص ــ �ساروا مع
قطعانهم في مناطق عدائية ،وتوقفوا
عدة مرات في طريقهم [� ]....إلى �أن ُ�سمح
لهم بالدخول �إلى ''�أر�ض اللبن والع�سل''
[ ....لكن] العديد من الأماكن المذكورة
في التوراة كمحطات بينية توقف فيها
بنو �إ�سرائيل لم ت�صبح �آهلة �إ ّال بعد فترة

زمنية [�أبعد من الفترة الزمنية المرجحة
في الم�صادر التوراتية] ،كما �أن الوثائق
الفرعونية لم ت� ِأت على ذكر حدث درامي
بهذا القدر ،والذي لو وقع لقل�ص تعداد
ال�سكان في م�صر �إلى الن�صف.
عندما دخل بنو �إ�سرائيل �أر�ض
الميعاد وجدوا �شعوب ًا ُ�أخرى تعي�ش
فيها ،وعقدوا العزم على �إبادتها .وبناء
الر ّحل
على ِ�سفر الخروج ف�إن ه�ؤالء ُّ
طبقوا تعاليم الرب [ب�إبادة ال�سكان]
بحذافيرها ،لكن في حقيقة الأمر ف�إن
بع�ض المدن المذكورة �ضمن المدن
التي تمت �إبادتها ،لم يكن قائم ًا �آنذاك.
والآثار التي ُوجدت في الحفريات في
كنعان نف�سها لم تدل على حدوث طفرة
كبيرة في تعداد ال�سكان في الفترة
الزمنية التي و�صلت فيها جموع بني
�إ�سرائيل �إليها بموجب الق�صة ال�شائعة،
بل �إن الآثار ت�شير �إلى �أن اليهودية ن�ش�أت
ح�صراً بين ظهراني ال�سكان المحليين
الآخذة ح�ضارتهم في االنهيار4.
في �ضوء هذه المالحظات يمكن فهم مدى
اهتمام موظفي الأمن بموروثهم الجيني ،فهم
المعنيون بالق�صة التوراتية ب�ش�أن الخروج من
م�صر ،والعبور ،والتيه في ال�صحراء ،والو�صول
�إلى �أر�ض الميعاد ،ثم �إبادة ال�شعوب التي
كانت توجد فيها .فق�ضية اال�ستمرارية
(البيولوجية في هذه الحال) مهمة لتقديم
مزاعم الأحقية في الأر�ض بداعي الأ�سبقية
(بين �أمور �أُخرى) .لكن �ستيف جونز الذي
طم�أن موظفي الأمن ب�أنهم ــ بناء على
موروثهم من الجينات ــ من �ساللة مملكة
�إ�سرائيل حق ًا ،يقول الحق ًا �إن جزيئات

األصيل والدخيل

المورثات اليهودية تدعم الق�صة التوراتية
ّ
لليهود حين ًا ،لكنها تدح�ضها في كثير من
الأحيان .فال �شيء م�ؤكداً ،بل �إنه ــ كما
�أ�سلفت ــ ي�شكك في ق�صة �سفر الخروج من
�أ�سا�سها� ،إذ ي�ضيف:

تاريخ �سفر الخروج بحد ذاته مثار
معدلة
خالف ،فهو على ما يبدو� ،صيغة ّ
لن�صو�ص �أقدم ،تم تجميعها نحو �سنة
 500ق.م .من طرف اليهود المنفيين
في بابل ،والذين حاولوا الت�شديد على
هويتهم المتفردة والمختلفة عن هوية
م�ستعبِديهم .وتبقى هذه الق�صة رمزاً
�سيا�سي ًا �أكثر من كونها و�صف ًا لأحداث
حقيقية وقعت فع ًال ،وقد ُو�ضعت
لتتر�سخ في الأذهان حكاية قبيلة
اختارها الرب لتكون �شعبه'' ،هوذا �شعب
ي�سكن وحده� ''.سفر الخروج يربط هذه
المجموعة المختارة ــ �أبناء و�أحفاد
�إبراهيم ــ بالإله الأعلى الذي يمنحهم
مكانة خا�صة لديه ،ويعطيهم بيت ًا
�سيبقى ُملك ًا لهم �إلى الأبد.
ق�صة الخروج ال تزال رمزاً بعيد الأثر،
وال�شرق الأو�سط ال يزال ممزق ًا �إلى اليوم
ب�ش�أن الخالف على �شرعية الدولة التي
تدعي �أنها �ساللة المنفيين .وقد ترافق
ّ
قيامها مع نزاعات عنيفة ،والحرب ال
تزال م�ستمرة �إلى اليوم5.
بهذه العبارات يربط جونز الما�ضي بالحا�ضر،
وي�ضع �إ�صبعه على الجرح ،فال�صراع يدور
ومن هو الدخيل في هذه
حول َمن هو الأ�صيل َ
البالد .ومن هنا ا�ستماتة الجانب الإ�سرائيلي،
واالن�شغال بالجينات كوثائق ''بيولوجية''

مقاالت
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لت�أكيد اال�ستمرارية ،عالوة على الموروث
الثقافي المتمثل في التوراة وما ورد فيها من
�صكوك ملكية ووعود �إلهية.
ونجد هذا التمييز بين الدخيل والأ�صيل في
كتاب ''موجز تاريخ يهوه'' 6للباحث الإ�سرائيلي
يغ�آل بن ــ نون ،لكنه ال ي�ضعه في ال�سياق
التاريخي الحالي ،و�إنما يعود بالزمن �إلى الوراء:
يميز بني �إ�سرائيل �أنف�سهم من ناحية
�إلى ما ّ
�أ�صولهم التاريخية ،وال�س�ؤال هل هم كنعانيون،
�أم �إنهم �شعب متفرد قائم بحد ذاته؟ وفي هذا
ال�صدد يطرح فر�ضية تفيد بوجود انق�سام في
هوية بني �إ�سرائيل ُي�ستدل عليه ــ بين �أمور
�أُخرى ــ من خالل وجود �إلهين �أ�سا�سيين لديهم
هما ''�إيل'' ( )Elو''يهوه'' ( ،)Yehwehويقول في
الف�صل الرابع المعنون بـ ''ق�ص�ص دينية متوازية
ب�ش�أن �أ�صل الإ�سرائيليين'':

الفرق بين ''�إيل'' و''يهوه'' غالب ًا ما
يعك�س تعار�ض ًا بين ترا َثين ب�ش�أن �أ�صل
الإ�سرائيليين في الن�صو�ص التي و�ضعها
ك ّتاب مملك َتي يهودا و�إ�سرائيل في الفترة
الآ�شورية .فعلى الرغم من �أن الجانب
الأدبي لهذه الن�صو�ص هو الأ�ساطير،
ف�إن هذه الأخيرة تحمل في طياتها
بذرة �أ�سا�سية من الواقع التاريخي
ين�ص على �أن �أ�صل الإ�سرائيليين
الذي ّ
هو من مجموعتين غير متكافئتين في
الحجم .الأولى �أ�صلها من كنعان و�آرام،
� ّأما الثانية ــ وهي المجموعة الأ�صغر ــ
فعبارة عن عبيد ومهم�شين هربوا من
م�صر ،وقطعوا ال�صحراء عبر �أرا�ضي
مدين و�أدوم ،وو�صلوا �إلى كنعان7.
ويوظف بن ــ نون ،بموجب ا�صطالحات مقتب�سة
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من حقل �أ�صل ال�شعوب (،)ethnogenesis
م�صطلحين هما المحلي/الأ�صيل (،)autochthon
َ
والدخيل/الغريب عن المكان (،)allochtone
ويقول �إن الأ�سفار التوراتية الثالثة :الخروج،
والعدد ،والالويين ،تتب ّنى التوجه الدخيل ب�شكل
قطعي فيما يتعلق ب�أ�صل بني �إ�سرائيل .وفي
�سفري التكوين والق�ضاة يقدمان
المقابل ف�إن َ
توجه ًا معاك�س ًا ــ محلياً�/أ�صي ًال بكامله .وبناء
على التوجه الدخيل ،ف�إن بني �إ�سرائيل غرباء،
وهم مجموعة من العبيد الذين هربوا من م�صر
طلب ًا للحرية بناء على �أمر �إلهي ،وو�صلوا �إلى
�أر�ض كنعان التي كانت تقطنها �شعوب �أُخرى،
فحاربوهم لإبادتهم ،ثم ا�ستوطنوا مكانهم.
� ّأما التوجه المحلي الأ�صيل في�ستنتجه
الباحث من خالل تحليله للقب عبري/عبراني
الذي �أُطلق على الإ�سرائيليين� ،إذ يرى �أن
التحليل اللغوي للن�صو�ص التوراتية ُيظهر �أن
ي�سموا �أنف�سهم عبريين ،و�إنما
بني �إ�سرائيل لم ّ
�أطلقوا على �أنف�سهم ا�سم بني �إ�سرائيلّ � .أما
الأجانب ــ من الم�صريين �أو الفل�سطينيين
ي�سمونهم عبريين .وهذا
(القدماء) ــ فكانوا ّ
ينم عن تحقير لهم� ،إذ لم يتم اعتبارهم
اللقب ّ
�شعب ًا �أو عرق ًا محدداً ،و�إنما مجرد طبقة
اجتماعية دنيا .ويربط الباحث هذا اال�سم
بالـ ''خبيرو = عفيرو'' ،وهم فئة من المهم�شين
متدن ،يقدمون خدماتهم
من و�سط اجتماعي
ٍّ
كمرتزقة �أو كجباة �أتاوات من الآخرين .وتحت
العنوان الفرعي ''الخبيرو لي�سوا عبريين ،لكن
العبريين خبيرو'' ،يقول:

هذه المجموعات ُوجدت في الفترة
الزمنية الممتدة ما بين القرنين الثامن
ع�شر والثاني ع�شر قبل الميالد في �أر�ض
كنعان ،وم�صر ،و� ّأكاد ،وبالد الحثيين،

و�أوغاريت .وبناء على نقو�ش ووثائق
غير توراتية ُيعتبر الخبيرو مجرد
طبقة اجتماعية متدنية تعي�ش على
هام�ش المجتمع المدني .ففي وثائق
تل العمارنة من القرن الرابع ع�شر ق.م.
يظهر الخبيرو كمرتزقة ُيغيرون على
المدن الكنعانية ،وا�سمهم تحقير
للمحليين المح�سوبين على هام�ش
المجتمع المم�أ�س�سّ � ،أما تهمي�شهم
فيعود �إلى �أ�سباب اقت�صادية [كتراكم
الديون وعدم القدرة على �سدادها].
وقد انتظم الخبيرو في ع�صابات ت�سرق
وتنهب وتجبي الأتاوات ،كما �أنهم غالب ًا
ما كانوا يعملون كمرتزقة في خدمة
الحكام المتنازعين فيما بينهم8.
ويورد مثا ًال للخبيرو ما حدث لداود (قبل
تتويجه ملك ًا)� ،إذ تحول �إلى قاطع طريق بعد
ويم�سي رئي�س ع�صابة
هربه من الملك �شا�ؤولُ ،
تجبي الأتاوات من ال�سكان.
� ّأما في م�صر ،ف�أُطلق على هذه النوعية من
المجموعات ا�سم ''ال�شو�سو'' ،وكانوا يعي�شون
في دلتا م�صر ،ومنهم ينحدر �سبط الالويين
بزعامة مو�سى وهارون ،وكانوا يعبدون �إله ًا
يدعى يهوه .وعندما غادروا م�صر عبروا
ال�صحراء وو�صلوا �إلى �أدوم ومدين ،ثم �إلى
�أر�ض كنعان .وقد ان�ضم ال�شو�سو �إلى
الإ�سرائيليين المحليين الذين لفظهم المجتمع
الكنعاني (الخبيرو) .ويطرح بن ــ نون فر�ضية
تتقاطع مع ما �أورده جونز في كتابه المذكور
�سابق ًا� ،إذ يقول:

الق�صة التي تم تهويلها ،والتي تحتل
�أربعة �أخما�س الأ�سفار الخم�سة الأولى

األصيل والدخيل

من الكتاب المقد�س ،لي�ست �إ ّال خلق
''واقع قومي متخيل'' بوا�سطة ما ي�سمى
الـ � ،telescopismأي ت�ضخيم حدث
هام�شي بحيث ي�أخذ �أبعاداً مبالغ ًا فيها،
وبالتالي يتحول �إلى حدث م� ِّؤ�س�س .وما
هذه الق�صة [خروج بني �إ�سرائيل] في
الحقيقة �إ ّال ق�صة طرد مجموعة �صغيرة
من العبيد من م�صر ،ثم ترحالهم حتى
جبل �سعير وو�صولهم �إلى �أر�ض كنعان،
وفي جعبتهم �إله جديد ا�سمه ''يهوه''،
بينما كان بنو �إ�سرائيل يعبدون �إله ًا
�آخر ا�سمه ''�إيل''� ،أو ''عليون''� ،أو ''�إيل بيت
�شداي''9.
�إيل''� ،إو ''�إيل َ ْ
يدعي بن ــ نون �أن الأبحاث
وعطف ًا على ذلكّ ،
الأنثروبولوجية ــ الأركيولوجية ب�ش�أن �أ�صل
الإ�سرائيليين ،تر�سم لهم �صورة �أقرب �إلى عالم
الآباء الإ�سرائيليين الذين ُوجدوا في كنعان،
منها �إلى احتالل عنيف من طرفهم تمت
خالله �إبادة ال�سكان المحليين بقيادة يهو�شوع
بن نون .وفي ر�أيي ،ف�إن هذا االدعاء يحمل
في طياته تبرئة ل�ساحة بني �إ�سرائيل من تهمة
التطهير العرقي الذي مور�س بحق ال�شعوب
الكنعانية ،وهذه نقطة ح�سا�سة في الوقت
يروجون لمفهوم
الراهن بالن�سبة �إلى الذين ّ
ال�ضحية المطلقة المن�سوبة �إلى ال�شعب
اليهودي .وفكرة التطهير العرقي من طرف
ت�صوره كج ّالد ،الأمر الذي يعني
اليهودي ّ
حدوث مفارقة ذهنية غير محمودة .لكن تبقى
الإ�شكالية ــ �سواء حدثت عملية الإبادة �أم لم
ح�ضت على
تحدث ــ ب�أن التوراة بن�صو�صها ّ
هذه الإبادة وب�أمر الهي.
بعدها يجمل بن ــ نون ما ي�سوقه من �آراء،
بقوله'' :خال�صة الأمر ،يمكن القول �إن
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الإ�سرائيليين او 'بني �إ�سرائيل' هم كنعانيون
�سكنوا خارج المدن الكنعانية ،وان�ضم �إليهم
الحق ًا رحل ال�شو�سو من دلتا م�صر10''.
ُ ّ
وي�ضيف �أن هذا هو �سبب االزدواجية في ا�سم
�إله بني �إ�سرائيل ــ ''�إيل'' و''يهوه'' .ويمكن تق ّفي
هذه االزدواجية عبر الأ�سماء ،فا�سم يهوه
يتجلى في �أ�سماء مثل يهوناتان ،ويهو�شوع،
ويهو�شفاط عندما ي�أتي كبادئة ،وحين ي�أتي
في ختام اال�سم ف�إنه ي�صبح ''ياهو'' مثل
�شمرياهو ،يرمياهوّ � .أما الإله ''�إيل'' فيظهر
كبادئة في ا�سم �إلي�شع� ،أو كخاتمة في �إ�سرائيل
وجبريئيل.
في الختام يت�ساءل بن ــ نون :ماذا حدث
للكنعانيين؟ ويجيب ب�أن عددهم تقل�ص وح ّل
محلهم القرويون ،و�أنهم بالتدريج تحولوا �إلى
�إ�سرائيليين بف�ضل حكم مملك َتي �إ�سرائيل
ويهودا .و�أنا هنا ال �أوافق الباحث في هذا
الأمر ل�سببين:
الأول �أنه يناق�ض نف�سه� ،إذ يقول �سابق ًا في
الف�صل نف�سه'' :االن�شغال الكبير بال�شعوب
الكنعانية التي لم يتمكن بنو �إ�سرائيل من
طردهم �إو �إبادتهم نظراً �إلى قوتهم الع�سكرية،
'لأن لهم مركبات حديد' (�سفر الق�ضاة،
الإ�صحاح الأول ،الآية � ،)19أو كعقاب من
يهوه ل�شعبه (�سفر الق�ضاة ،الإ�صحاحان
الع�شرون والحادي والع�شرون) ،يعك�س حقيقة
�أن �سكان مملكة يهودا ــ وبدرجة ال تقل عنهم
�سكان مملكة �إ�سرائيل ــ كانوا متنوعين [في
تركيبتهم ال�سكانية] خالل حكم المملكتين11''.
ال�سبب الثاني ،هو �أنه من المعروف �أن
�سكان مملكة �إ�سرائيل ح�صراً ا�شتهروا بعبادة
الآلهة الكنعانيين (كالإله بعل) �إلى جانب
يهوه �أو �إيل ،و�أقاموا لها المذابح ،الأمر الذي
�أدى �إلى توجيه انتقادات �شديدة �إليهم .وهذا
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يف ّند تحول الكنعانيين �إلى �إ�سرائيليين،
فالم�سار معاك�س وهو الت�أثير الكنعاني في
الإرث الإ�سرائيلي.
هذا البحث يحمل في ر�أيي �أبعاداً �سيا�سية،
فهذه اال�ستماتة التي نلم�سها في يومنا هذا
لدى الإ�سرائيليين في �إثبات �أحقيتهم في
''�أر�ض �إ�سرائيل'' ب�شتى الو�سائل تجد �صدى لها
هنا .فاالدعاء الأ�سا�سي هو �أن بني �إ�سرائيل
هم كنعانيون �أ�صليون ولي�سوا دخالء جا�ؤوا
من م�صر و�أبادوا ال�شعوب التي ُوجدت على
�أر�ض كنعان .بل �إن الباحث يذهب �إلى �أكثر
من ذلك بادعاء �أن الكنعانيين �أنف�سهم تحولوا
�إلى �إ�سرائيليين .و�أجد هذين االدعاءين جزءاً
من ''�سباق الت�سلح'' باالدعاءات واالدعاءات
الم�ضادة بين الفل�سطينيين والإ�سرائيليين
ومن
ومن هو الأ�صيلَ ،
ب�ش�أن َمن هو الدخيل َ
ومن هو حفيد/وريث
ومن الالحقَ ،
ال�سابق َ
الكنعانيين.
لقد �صدر كتاب يغ�آل بن ــ نون هذا في
�سنة  ،2016لكن فكرة �أن �سكان �أر�ض
كنعان/فل�سطين هم يهود�/إ�سرائيليون لي�ست
غريبة عن الفكر ال�صهيوني منذ ع�شرات
مدعمة بهذا القالب
الأعوام ،و�إن لم تكن ّ
البحثي العلميّ � .أما �إ�سقاطاتها وتف�صيالتها
تتبع �آثارها في كتاب ''متى وكيف تم
فيمكن ّ
12
اختراع ال�شعب اليهودي'' ل�شلومو �ساند .فقد
ورد في البند العا�شر الفرعي من الف�صل
الثالث والمعنون بـ ''تذكر ون�سيان �شعب
البالد''� ،أنه �ساد اعتقاد في �أو�ساط المثقفين
في الحركة ال�صهيونية في بدايات اال�ستيطان،
وقبل تبلور القومية الفل�سطينية� ،أن الأغلبية
العظمى من �سكان البالد هم عملي ًا من �ساللة
اليهود .ويورد �ساند اقتبا�سات لكاتب يدعى
برينكر ر�أى �أنه ''على عك�س الأ�سماء اليونانية

والرومانية التي �أُطلقت على مختلف البلدات
التي ُدمرت فيما بعد ،ف�إن كثيراً من الأ�سماء
العبرية بقي على حاله ،و�إن عدداً ال ي�ستهان
به من الأماكن المقد�سة بالن�سبة �إلى �سكان
البالد هو عبارة عن قبور م�شتركة للم�سلمين
واليهود على حد �سواء .كما �أن اللغة العربية
غنية باللـهجتين العبرية والآرامية اللتين
تختلفان عن اللغة العربية الف�صحى واللغات
المحكية الأُخرى .عالوة على ذلك ،ف�إن
يعرفون �أنف�سهم كعرب ،و�إنما
ال�سكان ال ّ
يعرفون
كم�سلمين �أو فالحين ،والبدو ح�صراً ّ
�أنف�سهم كعرب13''.
ولم يكن برينكر وحيداً في هذا ال�سياق،
فقد �أ ّلف بن ــ غوريون في �سنة 1918
(باال�شتراك مع يت�سحاق بن ت�سفي) كتاب ًا
بعنوان ''�أر�ض �إ�سرائيل في الما�ضي والحا�ضر''
ويقتب�س منه �ساند ما يلي:

ال ينتمي الفالحون من ناحية �أ�صولهم
�إلى المحتلين العرب الذين حكموا �أر�ض
�إ�سرائيل و�سورية في القرن ال�سابع.
فالمنت�صرون العرب لم يدمروا المجتمع
الزراعي الذي وجدوه في البالد ،و�إنما
طردوا الحكام البيزنطيين الغرباء ،ولم
يم�سوا ال�سكان المحليين ب�أي �سوء .كما
�أن العرب لم يكترثوا باال�ستيطان ،فهم
في بالدهم الأ�صلية لم يعملوا بالزراعة
[ ]....ولم ي�سعوا لتوفير �أماكن ا�ستيطان
جديدة لهم في البالد التي احتلوها
[ .]....وقد ان�صب جل اهتمامهم في
البالد الجديدة على النواحي ال�سيا�سية،
الدينية والمالية� :أن يحكموا وين�شروا
الدعوة الإ�سالمية ويجبوا ال�ضرائب14.
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وي�ضيف �ساند معلق ًا ب�أن الم�ؤل َفين
المتحم�سين �أرادا ''الت�آخي مع 'ال�سكان
َ
الأ�صليين' المحليين ،و�آمنا بقوة ب�أن هذا الأمر
ممكن بف�ضل �أ�صلهم 'العرقي' الم�شترك� .صحيح
�أن اليهود القدامى �أ�سلموا� ،إ ّال �إنهم ا�ضطروا �إلى
فعل ذلك لأ�سباب مادية مح�ضة ــ التخل�ص
�أ�سا�س ًا من عبء الجزية ــ الأمر الذي ال يمكن
اعتباره ب�أي وجه من الوجوه خيانة قومية15''.
لكن ح�ساب البيدر كان مختلف ًا عن ح�ساب
الحقل ــ كما يقول المثل ــ �إذ ن�شبت ثورة
البراق في �سنة  ،1929ثم الثورة الفل�سطينية
الكبرى في �سنة  ،1936اللتان ن�سفتا �أ�س�س
هذا التوجه الفكري .وبناء على �ساند ف�إن
''ظهور القومية المحلية [الفل�سطينية] �أو�ضحت
للمثقفين الم�ستوطنين بما ال يقبل ال�شك� ،أن ال
م�ستقبل لهذا الفكر المتمركز ذاتي ًا .فالنظرة
'االحتوائية' التي خطرت في بال ال�صهيونيين
افتر�ضت �أنه يمكن ب�سهولة �صهر ثقافة �شرقية
'متدنية وبدائية' ،لكنها �صحت من �سكرتها
اال�ست�شراقية فور اندالع المقاومة العنيفة
الأولى من جانب �أ�صحاب هذه الثقافة .وفع ًال
تبخرت منذ ذلك الوقت �ساللة الفالحين اليهود
من الذاكرة القومية اليهودية ،ودخلت في
تحول الفالحون
غياهب الن�سيان .وب�سرعة ّ
الفل�سطينيون الحاليون بالن�سبة �إلى الم�ؤتمنين
على الذاكرة �إلى مهاجرين عرب و�صلوا
بجموعهم في القرن التا�سع ع�شر �إلى بالد �شبه
خاوية .وا�ستمر ه�ؤالء المهاجرون في التدفق
�إليها في القرن الع�شرين في �أعقاب تطور
االقت�صاد ال�صهيوني ،والذي بناء على
الأ�سطورة 'جذب' الآالف من الأيدي 'العاملة'
غير اليهودية16''.
ويعقب �ساند بقوله �إن ه�ؤالء المثقفين
تنبهوا �إلى �أن ''خطاب االحتواء وفكرة
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اال�ستمرارية العرقية اليهودية لدى ال�سكان
الأ�صليين كان من الممكن �أن يمنحاهم
'حقوق ًا تاريخية' بقدر �أكبر من الالزم .لذلك
كان من المطلوب و�أدهما ب�أق�صى �سرعة
ومحوهما من الأجندة القومية ''.وي�ضيف بما
يغير
ي�شبه ال�سخرية'' :ومن الآن ف�صاعداً ،لم ّ
الإ�سالم ديانة اليهود ،و�إنما بب�ساطة �سلبهم
�أرا�ضيهم17''.
هذا التعامل المزاجي والفوقي ،بل
الم�صلحي ،مع تاريخ الفل�سطينيين �سكان
البالد ُيظهر بو�ضوح التمركز الذاتي الذي �أ�شار
�إليه �ساند ــ وبحق ــ لدى مثقفين من الحركة
ال�صهيونية� .إذ حيكت للفل�سطينيين �سردية
تاريخية متخيلة وفق ًا للأهواء ال�صهيونية،
فهم ال�سكان الأ�صليون �شرط �أن يكونوا يهوداً
في الأ�صل غيروا ديانتهم لأ�سباب مادية،
لكنهم دخالء �إذا ما تم�سكوا بثقافتهم
وعروبتهم ،ومجرد مهاجرين �أتوا �إلى بالد
فارغة من ال�سكان طلب ًا للرزق!
في الختام �أجد من المالئم التذكير بهذا
المقطع من حوار �أُجري مع �إدوارد �سعيد ،وهو
موجود في موقع ''يوتيوب'' ،والترجمة
م�أخوذة منه ،حين �سئل :هل لل�صهيونيين
ن�صيب تاريخي في �أر�ض �إ�سرائيل؟ ف�أجاب:

طبع ًا ،لكني لن �أخل�ص �إلى �أن ن�صيب
اليهود (�أو ال�صهيونيين) هو الن�صيب
الوحيد �أو الن�صيب الأكبر ،بل �س�أقول
�إن لهم ن�صيب ًا ،ولكثيرين غيرهم ن�صيب ًا
�أي�ض ًا .للعرب ن�صيب �أكبر بال �شك ،فقد
كان لهم تاريخ �أطول من المكوث الفعلي
في فل�سطين من اليهود .لو ت�أملت تاريخ
فل�سطين� ،ستجد �أبحاث ًا �شيقة �أجراها
علماء تاريخ الإنجيل في هذا المجال،
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و�ستجد �أن المدة التي ُ�سميت في
العهد القديم بزمن بني �إ�سرائيل ،التي
مكث فيها اليهود فعلي ًا في فل�سطين
وا�ستحوذوا عليها ،ت�ساوي � 200إلى
� 250سنة .لكن كان هناك �أي�ض ًا
الآ�شوريون والبابليون والفل�سطينيون
والكنعانيون وغيرهم من ال�شعوب في
ذلك الوقت وقبله وبعده .وعين التع�صب
�أن ن�أخذ �أحد تلك ال�شعوب و�أن نقول:
''ه�ؤالء هم مالكو هذه الأر�ض ''.لأن
ال�سبيل الوحيد لإثبات ذلك هو �أن تقول:
''اللـه وهبها لنا'' ،لكن حتى الم�سيحيين
ي�ؤمنون �أن اللـه وهبها لهم ،والم�سلمون
كذلك ،لكن لي�ست هذه حجة عقالنية.
لذلك �أعتقد �أن َمن لهم تاريخ مكوث

في تلك الأر�ض ،ويدخل في ذلك اليهود
والعرب طبع ًا ،لهم ن�صيب .لكن ــ وهذا
مهم للغاية ــ ال �أعتقد �أن �أي ن�صيب� ،سواء
�أكان من اللـه [� ]....أو من �إمبراطور ،يعلو
على �أي ن�صيب �سواه ،وي�سمح ل�صاحبه
ب�إجالء ال�سكان .وهنا المق�صد .هذا �شيء
مهم جداً .لم ُ�أنكر قط �أن لليهود ن�صيب ًا،
طبع ًا لهم ن�صيب ،لكن هل هذا الن�صيب
ي�شرعن لهم �أن يقولوا للفل�سطينيين:
''يجب �أن تغادروا هذا المنزل لأنه لنا
منذ � 3000سنة؟'' ''�صحيح �أني قدمت
من بولندا �أو بروكلين ،لكن حقي في
امتالك هذا المنزل �أولى من حقك،
فاخرج� ''.أنا �آ�سف ،لكني �أختلف مع هذا
المنطق18.
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