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ثقافة وناس
أن معظمها يصدر في الغرب وبأقالم كتاب
وعلماء غربيين شجعان يرفضون الخضوع
البتزاز العدو الصهيوني القاتل ،الذي يحاول
بكل الوسائل الدخول في جسد القتيلّ ،
ليدعي

23

ّ
أنــه هو الضحية .وقد اخترنا أربعة مؤلفات،
حديثة الصدور ،عن جوانب من صراعنا مع العدو
الصهيوني ،كيانًا وفكرًا.
زياد منى

ــرية الطالعة من البطون الخاوية
ً
أهال بكم في دولة «داعش» اليهودية
ofra yeshua-lyth, politically incorrect:
why a jewish state is a bad idea. skysraper, uk 2016. 378 pp.
الـكــاتـبــة «اإلســرائـيـلـيــة» اف ــرا يـشــوا ـ ليث
وه ـ ــي مـ ــن أص ـ ـ ــول أشـ ـكـ ـن ــازي ــة روسـ ـي ــة/
أوك ــران ـي ــة وم ــزراح ـي ــة م ــن ال ـي ـمــن ،قــالــت:
«الفلسطينيون كــانــوا يـطــالـبــون بإقامة
دول ــة ديـمـقــراطـيــة عـلـمــانـيــة ،وك ـنــت أردد
دوم ــا إن هــذا املطلب يعني الـقـضــاء على
«إس ــرائـ ـي ــل» .ه ــذا صـحـيــح أي ـض ــا ال ـي ــوم،
لكنني مع هذا الهدف» .في «الالاستقامة
الـسـيــاسـيــة :دول ــة يـهــوديــة فـكــرة سيئة»،
تستعرض أفرا الحياة في كيان العدو عبر
اس ـت ـعــادة ذكــريــاتـهــا الـخــاصــة وتفاعلها
م ــع مـح ـيـط ـهــا االج ـت ـم ــاع ــي وال ـس ـيــاســي
فــي فلسطني املـحـتـلــة .ه ــذا املــؤلــف املثير
يغطي دور الدين في الكيان الصهيوني،
في مجاالت الحياة كافة ،من الطعام إلى
اللباس إلى التعليم إلى الزواج إلى املوت
وإلــى الــدفــن .الصهيونية ،مــن منظورها،
ذات ه ــدف عـلـمــانــي كـمــا ورد ف ــي مــؤلــف
هرتسل ( ،)altneueslandلكن «إسرائيل»
دول ــة ديـنـيــة ،مـنــذ ال ـبــدايــات .هــي تالحظ
أن مشروع تأسيس الكيان السياسي في
فلسطني لم يكن معنيًا بالعرب اليهود ،أو
اليهود من البالد العربية ،الذين يعرفون
بــال ـص ـفــة م ــزراحـ ـي ــم أو سـ ـف ــاردي ــم .فـقــط
عندما سيطرت العصابات الصهيونية
ع ـل ــى ف ـل ـس ـطــن ،صـ ـ ــارت ف ــي ح ــاج ــة إل ــى
س ـك ــان ف ـق ــررت االل ـت ـف ــات إل ـي ـه ــم ،وإن ما
زالـ ــت تـنـظــر إل ـي ـهــم ع ـلــى أن ـه ــم م ــن طبقة
دن ـي ــا :ه ــم بــول ـنــديــو الـ ـع ــرب ،ت ـق ــول ،كما
ك ــان يـهــود أملــانـيــا يطلقون عـلــى إشكناز

أوروبـ ــا الـشــرقـيــة اس ــم «ي ـهــود بــولــونـيــا».
فهم ،بنظرهم ،من طينة دنيا متخلفة غير
قابلة للتطور .في منظورها ،كان يفترض
أن تكون إسرائيل جنة في الشرق ،لكنها
أضـحــت تعمل بـجــد عـلــى جـعــل جيرانها
ال يـتـمـنــون أم ـ ـرًا س ــوى ت ــواف ــر امل ــزي ــد من
«االن ـ ـت ـ ـحـ ــاريـ ــن» .ت ـع ـت ــرف ال ـك ــات ـب ــة ب ــأن
الكيان اليهودي أقيم على أرض يملكها
عـ ـ ــرب ،وت ـع ـي ــد س ـب ــب الـ ـط ــرد إل ـ ــى ال ـ ــدور
األساس الذي يؤديه الدين في ذلك الكيان.
عـلــى «ال ـي ـهــودي» ع ــدم االخ ـت ــاط بـغـيــره.
هـكــذا هــي تـعــالـيــم ال ـهــاكــة ،أي تعليقات
الـ ـح ــاخ ــام ــات ع ـل ــى الـ ـ ـت ـ ــوراة وال ـت ـل ـم ــود.
م ــن ه ــذا امل ـن ـظ ــور ،ف ــإن ال ـي ـهــوديــة تعني
االنفصال الذاتي االختياري عن العالم ،في
زمن تحول فيه األخير إلى قرية صغيرة.
من يعزل نفسه في هذا العالم ،فإنه يحول
نفسه إل ــى دول ــة مـنـبــوذة .ه ــذا هــو وضــع
كيان العدو في منظور كل من يعرفه حقًا.
َ
فمن ِمن قادتها السياسيني والعسكريني،
يجرؤ على مـغــادرة أراضــي الــدولــة خوفًا
من أن يلقى القبض عليه بتهمة ارتكاب
جرائم حــرب؟ الكاتبة معادية لليهودية،
أو لنقل «معادية للدولة الدينية» .وهذا
يعني بالضرورة معاداتها لكيان العدو.
ومن هذا املنظور ترى أن الطريق الوحيد
ل ـل ـم ـض ــي قـ ــدمـ ــا نـ ـح ــو م ـس ـت ـق ـب ــل أف ـض ــل
للمنطقة ،يكمن فــي الــدولــة الديمقراطية
الـعـلـمــانـيــة ،دولـ ــة لـكــل مــواطـنـيـهــا ،دول ــة
املــواطـنــة .وتنظر فــي بنية مجتمع كيان
العدو ،فترى تركز الثروات في أيد قليلة
وزيــادة الفقر وتصاعد معدالت الجريمة
والفساد ،في كافة الطبقات آخرها ـ عند
كتابة املؤلف ـ ـ فضيحة مياه الشفة امللوثة.

منح المتدينون
أفضليات في مجاالت
الحياة كافة

تتابع الكاتبة الهجوم املستمر الذي تشنه
وسائل اإلعــام في الكيان على كل من ال
يـخـضــع لـتـعــالـيــم ال ـحــاخــامــات ،وتسجل
أن اليهودية األرثوذكسية هي اليهودية
الــوحـيــدة املـعـتــرف بـهــا فــي ال ــدول ــة ،وهــي

الـتــي تسن مختلف الـقــوانــن ،وال يسمح
لـكـلـمــة غ ـيــرهــا م ــن ال ـط ــوائ ــف ال ـي ـهــوديــة.
وال ـي ـهــود األرث ــوذك ــس يـشـنــون الـحـمــات
املستمرة على الجيل املتماهي مع الغرب.
ال ـحــاخــامــات األرث ــوذك ــس يـحـتـجــون بــأن
ك ـيــان ال ـع ــدو أص ـبــح نـسـخــة ع ــن أم ـيــركــا.
لــذلــك ،فـمــابــس الـجـيـنــز مـمـنــوعــة شــرعــا،
حتى لباس األطفال بدءًا من الثالث سنني
يفرضه الحاخامات األرثوذكس.
الــدولــة الـتــي تـ ّـدعــي أنـهــا علمانية وأنـهــا
الديمقراطية الوحيدة في الشرق األوسط،
تـمـنــح املـتــديـنــن أفـضـلـيــات ف ــي مختلف
م ـج ــاالت ال ـح ـي ــاة ،ف ــي الـتـعـلـيــم واملـسـكــن
والـصـحــة وال ــدخ ــل واإلع ـف ــاء مــن الـخــدمــة
العسكرية ،وغـيــر ذل ــك .على العلمانيني،
ب ـم ـع ـن ــى غـ ـي ــر امل ـ ـتـ ــدي ـ ـنـ ــن ،أن ي ــدعـ ـم ــوا
امل ـتــدي ـنــن ال ــذي ــن ال ي ـق ــدم ــون أي خــدمــة
ل ـل ـب ــاد أو لـ ـل ــدول ــة .هـ ـ ــؤالء األرثـ ــوذكـ ــس
يعيشون في أحياء خاصة بهم وال يسمح
لغيرهم بالسكن فـيـهــا .تــراهــم يـعــايــرون
غ ـيــر امل ـتــدي ـنــن ال ــذي ــن ال ي ـل ـتــزمــون بـمــا
ي ـفــرضــه ال ـحــاخــامــات م ــن مـلـبــس ومــأكــل
ً
(أهال في دولة داعش اليهودية).
ال ـ ــدول ـ ــة ال ـ ـتـ ــي أقـ ـيـ ـم ــت ب ـ ـهـ ــدف ت ـح ــري ــر
اإلش ـك ـنــاز م ــن أث ـق ــال الـغـيـتــو ف ــي أوروب ــا
الـشــرقـيــة اسـتـحــالــت غـيـتــو .الـ ـف ــارون من
جـحـيــم ال ـغ ـي ـتــوات واالض ـط ـه ــاد ،أعـ ــادوا
إنتاج أنفسهم في فلسطني ،واالضطهاد
الــذي تعرضوا لــه ص ــاروا يمارسونه هم
عـلــى اآلخــريــن [الــذيــن لـيـســوا ه ــم!] .فكرة
املهاجرين األوائــل بخلق مجتمع مزدهر
ّ
حــر ،ظلت سرابًا ألنهم ربطوها بالرؤية
املسيحانية ،فاستحالت الدولة كابوسًا.
تؤكد الكاتبة ـ وإن ليس بتعبيرات واضحة

ّ
ـ أن اليهودية ديانة ،ال قومية ،وأن محاولة
صهرها «اليهوديات» في يهودية واحدة،
ت ـع ـنــي االن ـ ـعـ ــزال االخـ ـتـ ـي ــاري ،وبــال ـتــالــي
التحول إلــى منبوذين فــي العالم القرية.
«إس ــرائ ـي ــل» غـيــر قـ ــادرة عـلــى االس ـت ـمــرار
ألن ـهــا غـيــر قـ ــادرة عـلــى اسـتـيـعــاب اآلخ ــر،
غير اليهودي .حتى فكرة ما يسمى «حل
الــدولـتــن» هــو حــل عـنـصــري :فليكن لهم
دولتهم ولـنــا دولـتـنــا .هــذا مــا يعنيه حل
الدولتني الذي أخذ به اليسار الصهيوني
ومنه «حركة السالم اآلن» وحتى اليسار
الراديكالي .هي دعوات انعزالية ال دعوات
إلقامة السالم في فلسطني .رفض فكرة أو
ّ
حل الدولة الديمقراطية العلمانية ،يعني
لدى بعضهم مؤامرة هدفها القضاء على
الدولة اليهودية .هذا بالتالي يوضح أن
الـيـهــوديــة ال يمكن أن تـكــون ديمقراطية
تعترف باآلخر متسامحة ومتعايشة مع
محيطها .هي انعزالية ،وهــذا تحديدًا ما
تعنيه مـقــولــة «الـشـعــب املـخـتــار» ورفــض
ال ـت ـه ــود .ال ـي ـهــود «األصـ ـلـ ـي ــون» ف ـقــط هم
الشعب املختار ،وقد اختارهم إله التوراة
يهوه ليتحملوا معه عناءه من البشرية
وذنــوب ـهــا .ف ـكــرة االن ـع ــزال وال ـت ـفــوق على
ُاآلخرين من صميم فكر الدولة اليهودية.
أفرا كانت مخدوعة بالدعاية الصهيونية
عن الكيان الناشئ عندما ولدت وتعلمت
فيه ،لكنها اكتشفت الحقيقة املــرة بعدما
ص ـ ــار ل ـه ــا أن ت ـف ـكــر ع ـل ــى ن ـح ــو مـسـتـقــل
وتتحرر من دعاية قادة الكيان .أدركت أن
كل ما كان يقال عن علمانية الدولة واألمة
ال ـي ـه ــودي ــة أم ـ ــر غ ـي ــر ص ـح ـي ــح ،ف ـص ــارت
معادية لتلك التعاليم والشعارات البراقة
الكاذبة.

ً
المقاطعة سالح يزداد فعالية كل يوم
assuming boycott: resistance, agency,
and cultural production (kareem estefan, carin kuoni, and laura raicovich,
eds.). or books, new york 2017. digital
copy (304 pp).
امل ـق ــاط ـع ــة س ـ ــاح مـ ـش ــروع وفـ ـع ــال فــي
يــد مــن يحسن اسـتـخــدامــه .يكفي إلقاء
نـظــرة عـلــى حـمــات املـقــاطـعــة السابقة،
لـنــدرك أهـمـيــة هــذا الـســاح حـيــث يقوم
الـ ـفـ ـن ــان ــون ب ــوض ــع ضـ ــوابـ ــط أخ ــاق ـي ــة
بــاالرت ـبــاط بــأعـمــالـهــم .ول ـنــا أمـثـلــة في
مقاطعة حافالت الفصل العنصري في
الــواليــات املتحدة ،وفــي حركة مقاطعة
نظام بريتوريا العنصري.
ك ـت ــاب «الـ ـت ــزام ــا ب ــامل ـق ــاط ـع ــة :م ـق ــاوم ــة،
حــراك فعال وإنجاز ثقافي» (مجموعة
ّ
من الكتاب) يحوي مداخالت مجموعة
مــن الفنانني مــن مختلف أنـحــاء العالم
مثل ناصر أبــو رحمة ،وأريــا أزوالس،
ونورا بركات ،وتشلسي هاينز ،ونعيم
م ـه ـي ـم ــن ،وسـ ـفـ ـت ــان ــا ِمـ ـتـ ـشـ ـف ــا ،وإيـ ـ ــال
َ
سبرمنيام ،وغيرهم،
وايزمن ،وردهيكا
اج ـت ـم ـعــوا ف ــي م ـج ـمــوعــة م ــن الـ ـن ــدوات
أو الحلقات الــدراسـيــة ،فــي «مــركـ َـز فيرا
ِل ـس ــت ل ـل ـف ـنــون وال ـس ـي ــاس ــة ف ــي ذ نـيــو
سكول» إضافة إلى تعقيبات املحررين.
ي ـه ــدف امل ــؤل ــف إل ــى مـنــاقـشــة املـقــاطـعــة
واالنسحاب كمفهوم لنشاط ثقافي في
الحاضر.

تـتـعــامــل امل ــداخ ــات مــع حـمــات عــديــدة
وتنظر إلــى مسألة املقاطعة مــن زوايــا
م ـخ ـت ـل ـف ــة ،كـ ـم ــا ت ـت ـع ــام ــل مـ ــع ح ـم ــات
م ـح ــددة ،وكــذلــك كيفية تـعــامــل فنانني
مع الدعوة للمقاطعة.
مــن األم ــور الـتــي تــم بحثها فــي املــؤلــف:
مــا م ــدى إث ـمــار حـمـلــة مــا بــالـعــاقــة مع
مطالب سياسية؟ ما هي الشروط التي
تمكن املقاطعة مــن االن ـطــاق؟ مــا مدى
تأثير البعد الجغرافي في رؤية الفنان
وكيفية تعامله مــع مــوضــوع املقاطعة
وال ــدع ــوة إلـيـهــا؟ مــا م ــدى فـعــالـيــة هــذه
املقاطعة وتأثيراتها بعيدة امل ــدى؟ ما
تــأثـيــر ال ـخ ـبــرة الـتــاريـخـيــة فــي الــدعــوة
إلــى املقاطعة؟ ما العالقة بني املقاطعة
وال ــرق ــاب ــة ال ــذاتـ ـي ــة وح ــري ــة ال ـت ـع ـب ـيــر؟
وكيف تؤثر هذه املمارسات في مسألة
املـقــاطـعــة كـكــل ،بـصــرف الـنـظــر عـمــا إذا
كان املرء يؤيدها أو يعارضها؟
ق ـســم امل ـ ـحـ ــرران املـ ــداخـ ــات إلـ ــى أرب ـعــة
أج ـ ـ ـ ــزاء أول ـ ـهـ ــا بـ ـح ــث ح ـم ـل ــة م ـقــاط ـعــة
النظام العنصري فــي جـنــوب إفريقيا.
الـ ـ ـج ـ ــزء ال ـ ـثـ ــانـ ــي واألطـ ـ ـ ـ ـ ــول م ـخ ـصــص
ل ـح ـم ـل ــة «ح ـ ــرك ـ ــة مـ ـق ــاطـ ـع ــة إس ــرائـ ـي ــل
وس ـح ــب االسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات م ـن ـهــا وف ــرض
العقوبات عليها» الفلسطينية املنشأ،
عـ ــامل ـ ـيـ ــة ال ـ ـع ـ ـمـ ــق واالن ـ ـ ـت ـ ـ ـشـ ـ ــار .ال ـ ـجـ ــزء
الثالث مخصص ملسألة مــن يسمح له
بالحديث ومن وجب إسكاته ،أي فرض
املقاطعة عليه .الجزء الرابع مخصص

تستعين مقدمة العمل
بكتابات الفيلسوف
األلماني والتر بنيامين
لتقويم نتائج املقاطعة.
ف ـ ـ ــي تـ ــوض ـ ـي ـ ـح ـ ـهـ ــا ملـ ـ ـفـ ـ ـه ـ ــوم مـ ـق ــاطـ ـع ــة
ال ـ ـف ـ ـنـ ــانـ ــن ،ت ـس ـت ـع ــن مـ ـق ــدم ــة ال ـع ـم ــل

بكتابات الفيلسوف األملاني (اليهودي)
والـتــر بنيامني ،صــديــق برتلد بريشت
وقريب حنا أرندت ،الذي َّ
سيس مفهوم
ّ
وحوله بالتالي
الفنان بصفته منتجًا،
إل ـ ـ ــى إث ـ ـنـ ــوغـ ــرافـ ــي ون ـ ــاش ـ ــط س ـي ــاس ــي
وأرشيفي ومؤرخ وشاهد وناقد ومعلم
ومنظم ،والقائمة تطول إن رغبنا .لذا،
فمن البديهي أن الحكم في هــذه األيــام
عـلــى الـفـنــان ـ أي ــا ك ــان مـجــالــه ـ ـ ينطلق
من مدى التزامه السياسي .لذا نرى في
هــذه األيــام أن عــددًا كبيرًا مــن الفنانني
يربطون عــرض منتوجهم الفني بنقد
النظم القائمة والتشويش عليها.
ه ـ ـ ــذا ب ــالـ ـت ــال ــي ي ـ ـقـ ــودنـ ــا إل ـ ـ ــى ح ـم ــات
م ـقــاط ـعــة اش ـت ـه ــرت ف ــي ال ـع ــال ــم ومـنـهــا
حملة مقاطعة بينالي مدينة سيدني
األس ـ ـتـ ــرال ـ ـيـ ــة ال ـ ـتـ ــاسـ ــع ع ـ ـشـ ــر ،ب ـس ـبــب
ارتباطه بمراكز حجز املهاجرين .كما
ن ـشــأت حـمـلــة مـقــاطـعــة بـيـنــالــي مــديـنــة
غــوانـغـجــو ال ـكــوريــة الـجـنــوبـيــة بسبب
قيام القائمني عليه بسحب لوحة فنية
استجابة لضغوط سياسية .وتضاف
إلـ ـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ــك حـ ـمـ ـل ــة مـ ـق ــاطـ ـع ــة ب ـي ـن ــال ــي
مدينة ســاو بــاولــو البرازيلية الحادي
وال ـ ـثـ ــاثـ ــن ب ـس ـب ــب ت ـل ـق ـي ــه دع ـ ـمـ ــا مــن
قنصلية كيان العدو الصهيوني .مثل
أخـيــر فــي هــذا الـعــرض هــو قـيــام تجمع
«تـحــالــف عـمــال الـخـلـيــج» بــاإلعــان عن
رفـ ـضـ ـه ــم الـ ـفـ ـن ــان ــن عـ ـ ــرض ل ــوح ــات ـه ــم
ف ــي «م ـت ـح ــف غ ــوغ ـن ـه ــاي ــم» الـ ـ ــذي ك ــان

قيد البناء فــي أبوظبي مــا لــم تتحسن
ظروف عمال البناء.
وتضاف إلى ذلك حمالت املقاطعة إثر
ان ـت ـش ــار «ال ــرب ـي ــع ال ـع ــرب ــي» ،وم ــن قبل
ـوالي ــات املـتـحــدة حيث
فــي إسبانيا وال ـ ُ
اش ـت ـهــرت حـمـلــة «أك ـ ُـي ـ َـب ــاي» (اح ـت ـلــوا/
 )occupyوت ـط ــورت لـتـطــالــب بــاحـتــال
املتاحف وص ــاالت الـعــروض وغيرهما
مــن املــؤسـســات الخاصة املرتبطة بها.
ذلــك أن هــدفـهــا هــو الــربــح ،مـمــا يفرض
بــالـضــرورة رقــابــة عـلــى م ــواد املـعــارض
ك ــون املـبـتــاعــن مــن الــرأس ـمــال ـيــن ،ومــا
يعني بالضرورة فرض رقابة على الفن
ككل .وهذا كله يبني مدى تأثير حمالت
امل ـق ــاط ـع ــة األولـ ـ ـ ــى فـ ــي انـ ـتـ ـش ــار حـمـلــة
املقاطعة الحالية حيث مارست وسائل
ال ـتــواصــل االج ـت ـمــاعــي دورًا كـبـيـرًا في
ذلك.
بعض املــداخــات عــن حـمــات املقاطعة
الفلسطينية تأخذ في االعتبار تجربة
مـ ـق ــاطـ ـع ــة ج ـ ـنـ ــوب إفـ ــري ـ ـق ـ ـيـ ــا .ال ـح ـم ـل ــة
الفلسطينية الـتــي انطلقت عــام ،2005
ت ــدع ــو إلـ ـ ــى إن ـ ـهـ ــاء اح ـ ـتـ ــال األراض ـ ـ ــي
الفلسطينية املـحـتـلــة ع ــام  1967وحــق
ال ـعــودة وم ـســاواة الفلسطينيني داخــل
كـيــان ال ـعــدو .ه ــذه األم ــور أث ــارت ردود
فـعــل مختلفة فــي املـلـتـقـيــات وال ـنــدوات
ب ــن مــؤيــد وم ـع ــارض كـلـيــا أو جــزئـيــا،
تحت مختلف الحجج التي نقرأها في
هذا املؤلف املهم.

