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ثقافة وناس
مع دخول األســرى الفلسطينيين أسبوعهم
الرابع في «إضراب الحرية والكرامة» وتزامن ذلك
مع ذكرى النكبة ( 15مايو)ّ ،
نخصص عروضنا
هذا الشهر للقضية الوطنية الفلسطينية ،التي

هي قضية قومية وأممية بامتياز .عندما ننظر
في قوائم المؤلفات التي ال تزال تصدر بمختلف
جوانبها ،لكن من دون المساس بالحقائق
وبالمقاربة األكاديمية العلمية الضرورية ،نجد

«خلفك عار العرب» ...أيتها الحـ
إيالن بابه يواصل تعرية الكيان الصهيوني
ilan pappe, ten myths about israel. verso, london 2017. 192 pp.
القارئ املتابع يعرف الكاتب إيالن بابه
مــن مــؤلـفــات عــديــدة ص ــدرت لــه مــن قبل
أهمها «التطهير العرقي في فلسطني»
الذي ترجم إلى العديد من اللغات ،منها
العربية .دفع بابه ثمنًا غاليًا لكتابته،
وقـ ــد عـ ــرض م ـع ــان ــات ــه ت ـل ــك ف ــي مــؤلـفــه
املهم الــذي صــدر باللغة العربية تحت
عنوان «خــارج اإلطــار :القمع األكاديمي
والفكري في «إسرائيل»».
في «أساطير إسرائيل العشرة» ،يمضي
ال ـكــاتــب قــدمــا فــي تـعــريـتــه ك ـيــان الـعــدو
وج ــرائـ ـم ــه ض ــد ال ـش ـع ــب الـفـلـسـطـيـنــي،
غـ ـي ــر آبـ ـ ــه السـ ـتـ ـس ــام س ـل ـط ــة قـصـبـيــة
كاريكاتورية أضحت إلى ّ
حد بعيد ذراع
«إســرائ ـيــل» فــي األراضـ ــي الفلسطينية
املحتلة عام  ،1967أي حكومة «فيشي»
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة .ب ــل إن ح ـك ــوم ــة فـيـشــي
الـفــرنـسـيــة الـعـمـيـلــة لــاح ـتــال ال ـن ــازي،
لم تجرؤ على ارتـكــاب جريمة محاكمة
أي فرنسي سقط وهــو يـحــارب املحتل
األمل ــان ــي ك ـمــا تـفـعــل مـيـلـيـشـيــا رام الـلــه
الـتــي تحاكم بــاســل األع ــرج ال ــذي سقط
في مواجهة مع قوات العدو.
ي ــواص ــل إي ـ ــان ب ــاب ــه ت ـقـ ّـص ـيــه الـعـلـمــي
والفكري لكيان العدو ،ومحاربة جوهره
ال ـع ـن ـصــري غ ـيــر م ـك ـتــرث بــاالس ـت ـســام
امل ـخــزي ألغ ـلــب املـثـقـفــن الفلسطينيني
والنخب الفلسطينية ،الحقيقية وتلك
الـتــي تـتــوهــم كــذلــك ،والـتـحــاقـهــم أف ــرادًا
وزراف ــات بمسيرة اسـتـســام الــزعــامــات
املليشياوية الفلسطينية ،والقبول بما

يــرمــي ب ــه ال ـع ــدو م ــن ف ـت ــات .بـ ــدأت هــذه
«الـنـخــب» بالخضوع إلم ــاءات مؤتمر
القمة العربية املنعقد فــي االسكندرية
عـ ـ ــام  1970ال ـ ـ ــذي فـ ـ ــرض عـ ـل ــى ال ـع ـمــل
ّ
ال ـفــدائــي تـسـلـيــم ال ـس ــاح وح ــل ال ـقــوات
الشعبية التي كانت بقيادة األسطوري
الراحل أبو داود ،واالندحار إلى مناطق
جـبـلـيــة م ـعــزولــة ف ــي غ ــور األردن حيث
قـضــت عليها ق ــوات بــاديــة نـظــام عمان
املتصهني.
ق ـس ــم ال ـك ــات ــب ع ـم ـلــه إلـ ــى ث ــاث ــة أجـ ــزاء
أولها «مغالطات املاضي» حيث يتناول
بــال ـف ـضــح ادعـ ـ ـ ــاءات الـ ـع ــدو ع ــن تــاريــخ
فـلـسـطــن ال ـح ــدي ــث ،وهـ ــي أن فلسطني
َّ
كانت أرض خــواء ،وأن «اليهود» كانوا
شعبًا بــا أرض ،وأن الصهيونية هي
اليهودية ،وأن الشعب الفلسطيني غادر
أراضيه ومدنه وقراه عام  1948طواعية،
وأن ع ـ ـ ـ ــدوان عـ ـ ــام  1967ك ــان ــت ح ــرب ــا
فرضت على كيان العدو .هذه األكاذيب
الرئيسة ،يوظفها الـعــدو وحـلـفــاؤه في
الـ ـغ ــرب االس ـت ـع ـم ــاري ل ـت ـبــريــر دعـمـهــم
ال ــامـ ـح ــدود ل ـل ـعــدو وع ــدائ ـه ــم لقضية
الشعب الفلسطيني.
ال ـج ــزء ال ـثــانــي «م ـي ـثــولــوج ـيــا أوس ـل ــو»
ومن بعد «ميثولوجيا غــزة» ،خصصه
الكاتب للحديث في مغالطات الحاضر،
ودحضها ،وفي مقدمة ذلك االدعاء بأن
كيان العدو هو الديمقراطية الوحيدة
ف ــي ج ـن ــوب امل ـتــوســط وش ــرق ــه (ال ـش ــرق
األوسـ ــط) ،إضــافــة إلــى فضح اتفاقيات
أوسلو التي بــدأ اإلعــداد لها في مدينة
ً
فافو النروجية وتعد استكماال ملؤتمر
مدريد الــذي عقد عــام  1991عقب حرب

ّ
حل الدولتين يهدف إلى
وضع فلسطينيي الـ 1967
تحت حكم العدو مباشرة

الـكــويــت ،وب ــدأت بــإعــان مـبــادئ وقعت
عـلـيـهــا ال ــزع ــام ــات املـلـيـشـيــاويــة وكـيــان
العدو في  13أيلول (سبتمبر) .1993
ي ــوض ــح ال ـك ــات ــب أن ات ـف ــاق ـي ــات أوس ـلــو
قـ ـ ــادت فـ ــي ن ـه ــاي ــة امل ـ ـطـ ــاف إل ـ ــى ع ــرض

رئ ـ ـيـ ــس وزراء ك ـ ـيـ ــان ال ـ ـع ـ ــدو إيـ ـه ــود
ب ــاراك عـلــى ال ـطــرف الفلسطيني كيانًا
كاريكاتوريًا مسخًا مجردًا من السالح
ي ـقــوم ع ـلــى أراض فـلـسـطـيـنـيــة احتلها
الـ ـع ــدو ع ـ ــام  ،1967تـ ـك ــون عــاصـمـتـهــا
قرية أبــو ديــس .أمــا منطقة غــور األردن
والـ ـ ـق ـ ــدس «ال ـ ـك ـ ـبـ ــرى» وامل ـس ـت ــوط ـن ــات
وسياسات الدويلة الخارجية واملالية،
فتكون خاضعة للعدو!
يخصص إيالن بابه جزءًا خاصًا يطلق
عليه صفة «ميثولوجيا غزة» للحديث
عما يسمى «قطاع غزة» وهو األراضي
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة املـ ـ ـح ـ ــررة ،ل ـك ــن ال ــواق ـع ــة
تـحــت ح ـصــاريــن ،م ـصــري وصـهـيــونــي،
وع ــن األوضـ ــاع ال ـتــي ت ـطــورت فـيــه منذ
م ــا يـ ـع ــرف ب ــاالن ـت ـف ــاض ــة األول ـ ـ ــى ال ـتــي
ان ـط ـل ـقــت ش ــرارت ـه ــا ف ــي مـخـيــم جـبــالـيــا
الـ ــواقـ ــع فـ ــي «ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع» ي ـ ــوم  8ك ــان ــون
األول (دي ـس ـم ـب ــر)  .1987ك ـمــا ي ـعــرض
رأي ــه ف ــي والدة حــركــة «ح ـم ــاس» تحت
نظر االحـتــال الصهيوني [وبموافقته
وتـسـهـيــل أع ـمــالــه ،إن ل ــم يـكــن بــدعـمــه].
كــانــت مــؤسـســة خـيــريــة فــي ال ـبــدايــة ،ثم
تحولت إلى تنظيم ديني /عسكري.
ي ـت ـط ــرق ال ـك ــات ــب ف ــي هـ ــذا ال ـف ـص ــل إل ــى
فكر بعض قــادة كيان الـعــدو ونظرتهم
إلى الفلسطينيني حيث يوضح انتماء
ُبعضهم إلــى الفكر الرومانطيقي مثل
وفـ ـيـ ـش ــت ال ـ ـ ــذي أكـ ـ ــد ضـ ـ ــرورة
غ ـب ـي ـن ــو ِ
ال ـص ـفــاء ال ـعــرقــي شــرطــا لـلـتـفــوق ،ومــن
ث ــم تـشـكــل ال ـقــوم ـيــن! امل ـع ــان ــاة الـهــائـلــة
ل ـشـع ـب ـنــا ف ــي «الـ ـقـ ـط ــاع» ه ــي م ــا وس ــع
م ــن دائ ـ ــرة ال ـت ـعــاطــف ال ــدول ــي الـشـعـبــي
م ــع قـضـيـتـنــا الـفـلـسـطـيـنـيــة الــوطـنـيــة/

ال ـق ــوم ـي ــة الـ ـع ــربـ ـي ــة ،ال ق ــوم ـي ــة أع ـ ــراب
العمالة والعمولة في الخليج الفارسي.
لــذا نجد أن هــذا الفصل هو األطــول في
هذا املؤلف املهم.
ال ـ ـجـ ــزء الـ ـث ــال ــث واألخـ ـ ـي ـ ــر «ن ـ ـظـ ــرة إل ــى
املـسـتـقـبــل» خـصـصــه ال ـكــاتــب للحديث
في ميثولوجيا ما ّ
يسمى حل الدولتني
واعـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــاره الـ ـط ــر ّي ــق ال ــوحـ ـي ــد ل ـل ـح ــل،
ومـ ــا ي ـح ـكــى ع ــن أن ـ ــه ي ـق ــع ع ـل ــى ق ــارع ــة
الطريق ،وكــل ما يحتاج األمــر إليه هو
الـتـقــاطــه .يــوضــح الـكــاتــب أن مــا يسمى
ّ
حــل الــدولـتــن ،وهــو توصيف تضليلي
مقيت ،هو اقتراح صهيوني باألساس
هــدفــه تــدويــر املــربــع (سـنـعــود إل ــى هــذا
األمـ ــر قــريـبــا ف ــي مـبـحــث مـنـفـصــل) .أمــا
الهدف ،فهو وضع فلسطينيي األراضي
املحتلة عام  ،1967أي «الضفة الغربية»
تـحــت حـكــم ال ـع ــدو م ـبــاشــرة وت ــرك لهم
إدارة بعض أمــورهــم الذاتية مثل جمع
ال ـق ـمــامــة وال ـن ـف ــاي ــات وامل ـ ـجـ ــاري ،وه ــذا
بعد قــرن ونـصــف على انـطــاق الـحــراك
الوطني في فلسطني!
ّ
ي ــؤك ــد ال ـك ــات ــب أن مـ ـش ــروع م ــا يـسـمــى
الــدولـتــن هــو جـثــة تـخــرج مــن املشرحة
بني الفينة واألخــرى ،ملداعبة أحــام من
لم يستفق بعد من تأثير مخدر الحلول
السلمية.
يختم إي ــان بــابــه مؤلفه بالحديث عن
ك ـي ــان الـ ـع ــدو ك ــون ــه دول ـ ــة اس ـت ـع ـمــاريــة
اسـ ـ ـتـ ـ ـيـ ـ ـط ـ ــانـ ـ ـي ـ ــة ،لـ ـ ـي ـ ــؤك ـ ــد خـ ـ ـت ـ ــام ـ ــا أن
ال ـح ــل ال ــوح ـي ــد امل ـم ـك ــن ل ـه ــذه الـقـضـيــة
االسـتـعـمــاريــة االسـتـيـطــانـيــة يـكـمــن في
إقــامــة دولــة فلسطني الديمقراطية لكل
سكانها.

ْ
ميا غوارنيري جرادات :العنصرية بكل تجلياتها
mya guarnieri jaradat, the unchosen:
the lives of israel›s new others. pluto
press, london 2017. 276 pp.
كـ ـي ــان ال ـ ـعـ ــدو عـ ـنـ ـص ــري ،ه ـ ــذه حـقـيـقــة
لـيـســت فــي حــاجــة إل ــى إث ـب ــات .لـكــن من
يبحث عــن بــراهــن ،سيعثر عليها في
أحــداث يومية تقع فيه ،ومنها مــا يرد
ف ــي ك ـت ــاب «اآلخ ـ ـ ــرون غ ـيــر امل ـخ ـتــاريــن:
ح ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــوات ال ـ ـ ـغـ ـ ــويـ ـ ــم فـ ـ ـ ــي إسـ ـ ــرائ ـ ـ ـيـ ـ ــل»
للصحافية األميركية ْميا جرادات.
امل ـس ــأل ــة ه ـن ــا ل ـي ـســت ك ـي ـف ـيــة مـعــامـلـتــه
الفلسطينيني ،أهل البالد وأصحابها،
فالعنصرية في هذا املجال أمر بديهي،
بل شرط أساس من شروط تأسيس ذلك
الكيان .الحديث في هذا املؤلف ،يخص
طــالـبــي الـلـجــوء مــن األف ــارق ــة والـعـمــالــة
الـ ـجـ ـن ــوب-اآلسـ ـي ــوي ــة ،الـ ــذيـ ــن ت ـم ـك ـنــوا
مــن التسلل إل ــى فلسطني املحتلة عبر
صحراء سيناء ،قبل بناء العدو السور
على حدود فلسطني املحتلة مع مصر.
بناء األسوار على الحدود أحد تجليات
الـ ـعـ ـنـ ـص ــري ــة .عـ ـن ــدم ــا وع ـ ـ ــد ال ــرئـ ـي ــس
األم ـيــركــي دون ــال ــد ت ــرام ــب بـبـنــاء ســور
على حدود بالده مع املكسيك ،انتفضت
ال ـق ــوى ال ـل ـي ـبــرال ـيــة ال ـغــرب ـيــة ووصـفـتــه
بأنه تصرف عنصري.
لـ ـك ــن ب ـ ـنـ ــاء ال ـ ـعـ ــدو مـ ــا ي ـس ـم ــى مـ ـج ــازًا
«ج ـ ـ ـ ــدار الـ ـفـ ـص ــل الـ ـعـ ـنـ ـص ــري» وس ـ ــور
ال ـن ـق ــب /س ـي ـن ــاء ،أمـ ــر م ـس ـمــوح ب ــه وال

يـ ـت ــم ال ـ ـحـ ــديـ ــث عـ ـن ــه ف ـ ــي امل ـج ـت ـم ـع ــات
السياسية الغربية ،الليبرالية ونصف
الليبرالية .هــذا ما تؤكده الكاتبة .هي
تــؤكــد أن ه ــدف ال ـعــدو مــن بـنــاء «ج ــدار
ال ـف ـصــل ال ـع ـن ـصــري» ه ــو م ـنــع الـعـمــالــة
الفلسطينية الرخيصة الباحثة عن أي
عمل مــن أجــل الـعـيــش ،مــن التسلل إلى
داخـ ــل األراض ـ ــي الـفـلـسـطـيـنـيــة املـحـتـلــة
عام  .1948الهدف لم يكن أمنيًا إطالقًا،
بل عنصريًا.
عنصرية كيان العدو تتجلى أيضًا من
خ ــال كـيـفـيــة ال ـت ـعــامــل م ــع امل ـهــاجــريــن
غ ـي ــر ال ـش ــرع ـي ــن م ــن اإلف ــري ـق ـي ــن عـلــى
نحو محدد ،مع أن كيان العدو كان من
املــوق ـعــن ع ــام  1951عـلــى وثـيـقــة األمــم
امل ـت ـحــدة بـخـصــوص ح ـقــوق الــاجـئــن،
وعـ ـ ـ ّـرفـ ـ ــت ال ـ ــاج ـ ــئ وواجـ ـ ـ ـب ـ ـ ــات ال ـ ـ ــدول
املوقعة على تقديم اللجوء إليه.
ّ
تالحظ الكاتبة أن كيان العدو اتبع بعد
«االنتفاضة الثانية» سياسة االستغناء
ع ـ ــن األيـ ـ ـ ـ ــدي الـ ـع ــامـ ـل ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة
واسـتـعــان بـخـبــرات مشيخات الخليج
الـ ـ ـف ـ ــارس ـ ــي ب ــاسـ ـتـ ـحـ ـض ــار عـ ـم ــال ــة مــن
الـ ـخ ــارج الس ـت ـخــدام ـهــم ك ــأي ــدي عــامـلــة
رخ ـي ـصــة لـلـعـمــل ف ــي ال ـب ـن ــاء وال ـخــدمــة
وت ـن ـظ ـي ــف م ـ ـ ــدارج الـ ـبـ ـن ــاي ــات ،وف ــرض
ق ـيــود ص ــارم ــة عـلــى الـكـفـيــل والـعـمــالــة.
وم ــن ضـمــن ذل ــك ط ــرد كــل ام ــرأة تحمل
أثناء وجودها في الكيان.
عـشــرات اآلالف مــن املهاجرين األفــارقــة

يافا التي دثر العدو
قسمها األكبر ،تعرف
بالمدينة السوداء
يـطــردون سنويًا ،يرسلون إلــى أوغندا
وغ ـ ـيـ ــرهـ ــا ،لـ ـيـ ـم ــوت ــوا الح ـ ـقـ ــا عـ ـل ــى يــد
ال ـت ـن ـظ ـي ـم ــات ال ـت ـك ـف ـي ــري ــة فـ ــي مـنـطـقــة

الساحل عند محاوالتهم الوصول إلى
ش ـمــالــي إفــري ـق ـيــا لـلـهـجــرة ع ـبــر الـبـحــر
املتوسط ،أو يغرقون فيه.
املــدي ـنــة الـفـلـسـطـيـنـيــة ي ــاف ــا ،ال ـتــي عمل
الـ ـع ــدو ع ـل ــى دثـ ــر ال ـق ـس ــم األكـ ـب ــر مـنـهــا
وإل ـح ــاق ــه ب ـتــل أب ـي ــب ،ت ـع ــرف بــاملــديـنــة
السوداء ،وهو تعريف عنصري املظهر
والـ ـج ــوه ــر ح ـي ــث ي ـت ـج ـمــع اآلالف مــن
املــزراحـيــم واملـهــاجــريــن غـيــر الشرعيني
من األفارقة والجنوب -آسيويني هناك.
تـسـتـعــرض ال ـكــات ـبــة مـخـتـلــف تـجـلـيــات
ع ـن ـص ــري ــة ال ـ ـعـ ــدو ع ـب ــر ع ـ ــرض حـ ــاالت
أش ـ ـخـ ــاص مـ ــن م ـخ ـت ـل ــف ال ـج ـن ـس ـي ــات،
م ــن الـ ـ ـس ـ ــودان وإريـ ـت ــري ــا وال ـف ـي ـل ـي ـبــن
وتــايـلـنــدا وغـيــرهــا ،كــل على ح ــدة ،عبر
فـ ـص ــول م ـن ـف ـص ـلــة أث ــرت ـه ــا بـمـجـمــوعــة
مـ ــن املـ ـ ـ ـص ـ ـ ــورات .ي ـط ـل ــع الـ ـ ـق ـ ــارئ ع ـلــى
املمارسات العنصرية الرسمية لكيان
الـعــدو .كما تفضح مــا يسمى باليسار
«اإلسرائيلي» الذي يختفي كلما اندلع
ص ــراع ب ــن أول ـئ ــك «ال ـس ــود» والـسـلـطــة
اإلشكنازية.
توضح الكاتبة أن معاملة كيان العدو
ل ـل ـم ـه ــاج ــري ــن غ ـي ــر ال ـش ــرع ـي ــن ت ـمــاثــل
مـعــامـلـتـهــا لـلـفـلـسـطـيـنـيــن ،م ـمــا ينفي
ّ
أس ـ ـ ــاس ادع ـ ــائ ـ ــه ال ـ ــدائ ـ ــم ب ـ ـ ــأن ال ـس ـبــب
أمـنــي .آخــر مثال هــو قيام قــوات العدو
ب ــإط ــاق الـ ـن ــار ع ـل ــى م ـه ــاج ــر إرتـ ـي ــري.
قضى األخير عن بعد على يد الغوغاء
التي قتلته أمام عدسات التلفزيون .لم

ّ
تحتج أي من دول الغرب االستعماري
وم ـع ـظــم وس ــائ ــل تـضـلـيـلـهــا ع ـلــى هــذه
الجريمة.
تأخذ الكاتبة الـقــارئ عبر عرضها في
رحلة على مختلف تجليات العنصرية
اإلشكنازية تجاه اآلخ ــر ،غير املختار،
في الوقت الذي تفتح فيه أبواب الهجرة
أمام «اليهود» الذي كانوا يملكون حق
الهجرة فقط بسبب دينهم .لكن الحق
بالوالدة انتهى ،إذ ينبغي لـ «اليهودي»
الحصول على إذن وزير داخلية العدو
لإلقامة في فلسطني املحتلة .واملتحول
إلــى «الـيـهــوديــة» ال تعترف بــه حكومة
كيان العدو ،إال إذا تم بإشرافها ووفق
قــوانـيـنـهــا ال ـتــي يصيغها األرث ــوذك ــس
على غير املتدينني وهم األغلبية!
ح ـ ـ ـصـ ـ ــول ال ـ ـ ــاج ـ ـ ــئ عـ ـ ـل ـ ــى «الـ ـتـ ـبـ ـعـ ـي ــة
اإلسرائيلية» أمر مستحيل ،علمًا بأنه
ل ـي ــس ث ـم ــة م ــن ت ـب ـع ـيــة لـ ـل ــدول ــة .فــوفــق
ق ــوان ــن الـتـبـعـيــة ف ــي ذل ــك ال ـك ـيــان ،ثمة
يهود ومسلمني ودروز ومسيحيني.
خــاصــة الـحـقـيـقــة فــي املــؤلــف أن ــه على
امل ــرء أن ي ـصــاب بــالــدهـشــة إذا عـثــر في
قوانني العدو العنصري على أمــر غير
عنصري .كيان قام على العدوان وعلى
تمييز اإلشكناز من املزراحيم والعرب
الفلسطينيني ،وعـلــى تمييز اإلشكناز
مــن بـقـيــة الـبـشــر ،ال يـمـكــن أن يـكــون إال
م ــا ه ــو عـلـيــه :ك ـيــان ع ــدوان ــي عـنـصــري
الجوهر والتجلي.

