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درا�سات

)*(  رئي�س دائرة الفل�سفة والدرا�سات الثقافية في جامعة  

بير زيت.

)**(  ظهرت الأفكار الأولية لهذه الدرا�سة �سمن مقالة 

ترحيبية في الملحق الثقافي لجريدة ''الأيام'' الفل�سطينية 

''اأيام الثقافة''، في 9 �سباط/فبراير 2010، في اأثناء اأول 

زيارة لجوديث بتلر لجامعة بير زيت ولمدن فل�سطينية اأُخرى 

في اأوائل �سباط/فبراير 2010.

عبد الرحيم ال�سيخ

 المثقفة اليهودية الأخيرة، جوديث بتلر:

قارئة ل�سعيد ودروي�ش

عنا�سر  تفكك  اأن  تحاول  وهي  واحد.  اآن  في  ومتقاطعة  �ستى  مفاهيم  في  جولة  الدرا�سة  هذه 

وهي  الفل�سطينية''،  و''الم�ساألة  اليهودية''  ''الم�ساألة  مثل  متداخلة  ق�سايا  في  والفتراق  ال�ستراك 

اأفكار  اإلى  وبالتحديد  الحقل،  هذا  في  دروي�ش  ومحمود  �سعيد  اإدوارد  كتابات  اإلى  اأي�سًا  ت�ستند 

اأن يكون  ''ما معنى  الفيل�سوفة المعادية لل�سهيونية جوديث بتلر لتجيب عن مفاهيم �سائكة مثل 

''ما معنى م�سوؤولية المثقف اليهودي''  اأو  اأن يكون اليهودي مثقفًا؟''  ''ما معنى  اأو  المثقف يهوديًا؟'' 

هذه  وتفرد  الفل�سطينيين.  ثقافة  في  كله  ذلك  واأثر  بالفل�سطينيين،  اإ�سرائيل  تاأ�سي�ش  فعله  عّما 

وبريمو  اآرنت  حنه  مقولت  ولعر�ش  لإ�سرائيل،  الأكاديمية  المقاطعة  لحملة  وا�سعًا  حيزاً  الدرا�سة 

ليفي، ولنقد جوديث بتلر اأفكار مارتن بوبر، وخ�سو�سًا فكرة الدولة الثنائية القومية، التي عر�ستها 

في محا�سرة لها في جامعة بير زيت في �سباط/فبراير 2010.

ن اأكون؟
َ
ن �سيكون لي؟ واإذا لم اأكن لغيري، فم

َ
اإذا لم اأكن لنف�سي، فم

هليل الأكبر )بابل ــ القد�ش، 110 – 10 ق. م.(

هم في الكالم ن فقدوا حقَّ
َ
ر بغيرَك، م  نف�سَك بال�ستعارات، فكِّ

ُ
واأنت ُتحرر

محمود دروي�ش )عكا ــ رام اللـه، 1941 – 2008 م.(

ت�سعى 
هذه الدرا�سة لتحليل الن�سيج الثقافي 

الذي ولَّد تقاطعًا اإ�سكاليًا بين 

''الم�ساألة اليهودية'' و''الم�ساألة الفل�سطينية'' لدى 

رة العالمية جوديث بتلر، وما نتج من هذا  المنظِّ

التقاطع من مواقف اأخالقية تجاه ق�سايا مقاومة 

اإ�سرائيل ومقاطعتها من اأجل فل�سطين. ولذا، تقراأ 

الدرا�سة هذا التقاطع، راأ�سيًا، على ثالثة م�ستويات: 

اأوًل، ظهور تيار تقدمي عالمي في الثقافة اليهودية 

الناقدة لح�سرية الفكرة ال�سهيونية وتمثُّالت تلك 

الح�سرية في التحقق الفعلي للفكرة بالأنموذج 

الدولني لإ�سرائيل وما اقترفته بحق فل�سطين 

والفل�سطينيين؛ ثانيًا، تجدد هذا التيار في الثقافة 

والأكاديميا الإ�سرائيلية ابتداء من ثمانينيات القرن 
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النا�س جميعهم هنا في اأميركا. ولذا، فاأنا 'المثقف' 

الأخير. اأنا الوارث الحقيقي الوحيد لأدورنو. دعني 

اأَُقْلها بهذا ال�سكل: اأنا المثقف اليهودي، يهودي ــ 

)1(
فل�سطيني.''

وهنا، يكثف �سعيد اإرثًا هائاًل في بحثه و�سيرته 

العملية كمثقف علماني يقف اإلى جانب المغلوبين، 

ويدافع عن مظالمهم، وبقدر ما ي�سمح به المقام هنا، 

تجدر الإ�سارة اإلى هذا الخط الناظم لم�سوؤولية 

المثقف، اأكان يهوديًا اأم غير يهودي، في الفكر 

ال�سعيدي. فبالإ�سافة اإلى �سور المثقف واأدواره التي 

اأ�سبعها �سعيد در�سًا في كتابه ال�سهير ''�سور 

ن له ترحاًل 
ِّ
المثقف''، فاإن علمانية المثقف، التي توؤم

�سائغًا بين مختلف الولءات، ُتعّد نقطة النطالق 

الأ�سا�سية لأخالقيته في الدفاع عن ق�سايا الحرية، 

�سواء ات�سل بها المثقف، انتمائيًا، اأو انف�سل عنها 

  
)2(

ل. وهو في حالة منفى متجدد، وبينية دائمة الت�سكُّ

ن �سعيد هذه المقولة بتفريقه الفذ بين الهويات  ويد�سِّ

التي نولد لها، اأي تلك الولءات الناتجة من مكان 

 ،)Filiations( الولدة، اأو الجن�سية، اأو المهنة

والهويات التي تولد لنا، اأو نولِّدها لأنف�سنا، اأي تلك 

النتماءات الناتجة من الميول الجتماعية 

وال�سيا�سية، والأو�ساع القت�سادية والتاريخية، 

والأداءات الحرة والق�سدية للفكر والممار�سة 

  اإن التفريق بين هذه الولءات 
)3(

.)Affiliations(

والنتماءات لدى المثقف العلماني هو �سرط �سروري 

لفهم عناية جوديث بتلر الفائقة، والجهد والوقت 

الكبيرين اللذين �سرفتهما، في تف�سير مقولت حنه 

اآرنت ب�ساأن الال ــ انتماء ال�سيا�سي، وهوية ال�سخ�س 

المولود لها وتلك الم�سنوعة المتخيلة، وتلك الوجه ــ 

لوجه، اأو بتعبير اأكثر دقة الجانب الـ Physei من 

الهوية، وفي مقابله الـ Nomo، وما يترتب على 

هذين الجانبين من مواقف يبديها المثقف تجاه 

''النظام'' و''الكالم''، بالمفهوم الأدوني�سي.

وفي تعليق تيري اإيغلتون على هذه المقابلة، وفي 

واحدة من اأجمل مرافعاته عن اإدوارد �سعيد، بعنوان: 

  يوؤ�س�س اإيغلتون اأن ل 
)4(

''المثقف اليهودي الأخير''،

ن يقراأ تلك المقابلة، 
َ
�سيء غير ال�سدمة ي�سيب م

الما�سي حتى الآن؛ ثالثًا، كيفية تلقِّي هذين 

التيارين في الثقافة الفل�سطينية، وما اأحدثه من اأثر 

في خطاب المثقفين اليهود الموؤيدين ل�سيا�سات 

مقاومة اإ�سرائيل ومقاطعتها من اأجل فل�سطين. 

وتتخذ الدرا�سة من جوديث بتلر، فكراً وممار�سة، 

مثاًل لالإجابة عن ثالثة اأ�سئلة مركزية في هذا 

ال�سياق ت�ستقرئ كتابات اإدوارد �سعيد ومحمود 

دروي�س ذات العالقة، وهي: ما معنى اأن يكون 

المثقف يهوديًا؟ وما معنى اأن يكون اليهودي مثقفًا؟ 

وما معنى ''م�سوؤولية المثقف اليهودي الأخير''، 

بالمفهوم ال�سعيدي، على م�ستوى المثقفية 

 Intellectual( والفعل الثقافي )Intellectualism(

Action( في اآن واحد تجاه الق�سية الفل�سطينية؟

I ــ اإدوارد �سعيد وم�سوؤوليات 
''المثقف اليهودي الأخير''

على الرغم من عدم اأولية كتابات اإدوارد �سعيد 

ي ''المثقف'' و''اليهودي''، فاإن اإعالنه 
َ
في بحث مفهوم

لذاته اأنه ''المثقف اليهودي الأخير''، وتحديده 

م�سوؤوليات المثقف من هذا الطراز، ي�سلحان مدخاًل 

مفتاحيًا اأول للعالقة ال�سائكة بين ''يهودية المثقف'' 

و''م�سوؤولياته تجاه الق�سية الفل�سطينية'' مو�سع 

الدرا�سة هنا. ففي مقابلة مطولة بعنوان: ''حقِّي في 

العودة''، مع ال�سحافي الإ�سرائيلي اآري �سافيط من 

جريدة ''هاآرت�س''، ناق�س �سعيد العديد من الأبعاد 

ال�سخ�سية لم�سيرته الفكرية، كاللجوء والمنفى وحلم 

العودة، ول �سك في اأن هذه المفاهيم ت�سم الثقافة 

الفل�سطينية المعا�سرة بقدر ما و�سمت الثقافة 

�سهينة في 
ُ
اليهودية عامة، والثقافة اليهودية غير الم

اأعقاب الحرب العالمية الثانية خا�سة. وفي نهاية 

المقابلة، يلتفت �سافيط اإلى هذا التقارب الإغوائي في 

حديث �سعيد، ويعقِّب مت�سائاًل: ''يبدو كالمك يهوديًا 

للغاية؟'' يرد �سعيد بال تلعثم: ''بالتاأكيد. اأنا المثقف 

اليهودي الأخير. اإنك ل تعرف اأي مثقف 'يهودي' 

اآخر، فكل مثقفيكم اليهود الآخرين هم الآن حاملو 

دروع في ال�سواحي، من عامو�س عوز اإلى هوؤلء 
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تتنكر للحرب، وت�سع فل�سطين معياراً اأخالقيًا اأعلى 

لموقف المثقف من ق�سية الحرية، يقول:

كاأنها حرب من اأجل الحرب. فال هدف لها اإّل 

اإعادة اإنتاج ذاتها، ما دام الكل يعرف اأن ال�سيف 

عاجز، هذه المرة اأي�سًا، عن ك�سر الروح... �سنثبُت 

مرة اأُخرى اأننا الأقوى اأخالقيًا، فلم يبق لنا اإّل 

ا موازين القوى ف�ستوا�سل �سرد 
ّ
هذا البرهان. اأم

وقائعها خارج المحاججة الفكرية والقانونية... 

لقد اأغنانا التلفزيون عن ال�سرح، دمنا م�سفوك في 

ن لم ي�سبح 
َ
كل بيت، وعلى كل �سمير. وم

فل�سطيني القلب، منذ الآن، لن يتعرف على هويته 

الأخالقية بعد الآن. ل لأن القيم والمعاني البائدة 

التي اأخفاها ال�ستهالك الفكري اليومي لعملية 

�سالم خالية من م�سموَني العدالة والحرية، قد 

عادت اإلى الحياة، بل لأن الإرادة قد تحررت من 

ح�ساب الربح والخ�سارة الب�سيط، ومن ت�ساوؤم 

الفكر، وحررت المعنى الوحيد لوجودنا الإن�ساني 

)6(
وهو: الحرية.

بهذه المقولة يحيل دروي�س كل مثقف �سعيدي 

''يهودي )اأو غير يهودي( اأخير'' على مثقف فل�سطيني 

ْن لم ي�سبح 
َ
حين ينتمي اإلى ق�سية الحرية، فـ ''م

فل�سطيني القلب، منذ الآن، لن يتعرف على هويته 

الأخالقية بعد الآن.'' لكن دروي�س ل يفوته، في الآن 

ه اإلى الفارق بين اأن يكون 
ِّ
ذاته اأو بعده بقليل، اأن ينب

الفل�سطيني مثقفًا، واأن يكون المثقف )اأكان فل�سطينيًا 

اأم غير فل�سطيني( فل�سطينيًا: ''الأول اأن يكون نتاجًا 

لتاريخ، موجوداً باللغة. والثاني، اأن يكون �سحية 

لتاريخ، منت�سراً باللغة. لكن الأول والثاني واحد ل 

  فالفل�سطنة، اإذاً، 
)7(

ينق�سم ول يلتئم في اآن واحد.''

حالة ذهنية، ووقفة اأخالقية، وممار�سة �سيا�سية 

بامتياز، وعليه، فاإن اإغوائية ''المثقف اليهودي 

الأخير'' في اأزمنة المحنة الإن�سانية الكبرى، 

ت�ستدعيها اأزمنة محنة اأُخرى ي�سير فيها معيار 

الأخالقية الأعلى اأن يعلن الواقف مع الحرية ذاته 

ب�سفته ''المثقف الفل�سطيني الأخير.''

ويعرف اأن موؤلف هذا الكتاب احتاج يومًا اإلى ''زر 

اء ما 
ّ
طوارئ'' مت�سل ب�سرطة نيويورك في بيته، جر

كان يتعر�س له من تهديدات، اأو لأن مكتبه في 

جامعة كولومبيا اأُحرق مرة، اأو لأن مناه�سيه 

ال�سهيونيين اأو المت�سهينين و�سفوه مرة باأنه 

''بروف�سور الإرهاب''. ويوؤكد اإيغلتون اأن �سعيد كان 

عدواً لل�سهيونية، لكنه كان كارهًا لالإرهاب، واأنه لم 

يكن ياألو جهداً في اإدانة ال�سيا�سات الوح�سية 

والفا�سية لإ�سرائيل، ول يكف عن اإدانة الفكر 

ال�سهيوني ب�سفته فكراً �سوفينيًا وعن�سريًا، لكنه ل 

يفوت فر�سة في و�سف نف�سه، �ساخراً من البداية 

والختام، باأنه: ''المثقف اليهودي الأخير''، كناية عن 

ال 
َّ
كونه المفكر الترحالي، الذي ل بيت له، والجو

الذي فقد وطنه، وعا�س بفكرته ولها. وتعليق اإيغلتون 

هذا يحيل على اإرث يتزايد البحث فيه في العالقة 

الإ�سكالية لمثقفي الحقبة المعا�سرة بين ولئهم 

الوطني وعدائهم لال�ستعمار، وما يتعر�سون له من 

خيارات �سعبة في زمن اختالط المفاهيم، وتق�سيم 

  وما اأداه 
)5(

العالم اإلى محاور للخير واأُخرى لل�سر،

موقف المثقفين العالميين من الق�سية الفل�سطينية 

والممار�سات الإ�سرائيلية ال�ستعمارية من تقوي�س 

لفكرة المحاور، وتفكيك لمقولة ''التكافوؤ الأخالقي''، 

اأو عدمه، بين الفل�سطينيين واإ�سرائيل.

II ــ محمود دروي�ش وم�سوؤوليات 
''المثقف الفل�سطيني الأخير''

لعل الدقة الجراحية التي ر�سمها اإدوارد �سعيد في 

تو�سيف اأخالقية العمل الثقافي كـ ''مثقف يهودي 

اأخير'' ل تكتمل اإّل بتحديد وجهة البو�سلة الأخالقية 

للمثقف في اأزمنة التوح�س ال�ستعماري الإ�سرائيلي، 

على اأنها فل�سطين. وهنا، ياأتي دور محمود دروي�س 

كي يد�سن، بميزان من ذهب، معيار اأخالقية ''المثقف 

الفل�سطيني الأخير''، اأكان فل�سطينيًا اأم غير فل�سطيني. 

ففي غمرة امتالء �سا�سات العالم بالدم الفل�سطيني 

في اأثناء الجتياح الوح�سي للمدن الفل�سطينية في 

ل محمود دروي�س �سرخة 
َّ
ربيع �سنة 2002، �سج
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رتبة، واأعظم نعمة وثروة، واأقرب من ال�سلطان 

ًا، 
ّ
مجل�سًا، واأكثر اإليه تردداً، وفي خلواته نجي

لأنهم حينئذ اآلته، بها ي�ستظهر على تح�سيل 

ثمرات ملكه، والنظر في اأعطافه، وتثقيف اأطرافه، 

)8(
والمباهاة باأحواله.

وعلى الرغم من حداثة الظاهرة الدولنية الإ�سرائيلية 

الم�سار اإليها، فاإنه يمكن، وفي �سوء هذه المقولة 

الخلدونية، قراءة �سيا�سات المعرفة الإ�سرائيلية، بين 

�سهيونيتين. فبعد اأربعين عامًا من ال�ستعمار، 

وع�سرين عامًا من الحتالل ال�سهيوني، ن�ساأ في 

المعرفة اليهودية، وخ�سو�سًا في الأكاديميا وبع�س 

الموؤ�س�سات البحثية الإ�سرائيلية والغربية، في 

 
ٌ
 مراِجع

ٌ
الثمانينيات من القرن المن�سرم، تيار

لل�سيا�سات المعرفية ل�سهيونية الرواد الكال�سيكية 

)Conventional Zionism(، و�سهيونية الم�ستوطنين 

الجديدة )Neo-Zionism(، وقد تمحورت هذه 

المراجعة الجذرية في ثالثة اتجاهات مركزية: 

الأول، تناول ال�سراع العربي ــ الإ�سرائيلي 

ني بال�سيا�سات 
ُ
)الموؤرخون الجدد(؛ الثاني، ع

الجتماعية للدولة وحركة العمل )الجتماعيون 

الجدد(، ويمكن، ببع�س التعميم، اإطالق حركة ما بعد 

ال�سهيونية )Post Zionism( على هذين التجاهين؛ 

الثالث، ويمكن و�سفه بالم�ساد لل�سهيونية 

)Counter Zionism(، تناول الثقافة العبرية والثقافة 

ال�سهيونية )الثقافيون الجدد(.

1 ــ على م�ستوى ال�سراع العربي ــ الإ�سرائيلي، 

دار جدل الموؤرخين حول مركزية �سنة 1948، وما 

تمثلها تلك ال�سنة من المفارقة بين نكبة 

الفل�سطينيين و''ا�ستقالل اإ�سرائيل'': ما قبلها وفي 

اأثنائها وما بعدها. وقد ركز هذا التجاه على 

مجموعة من الأطروحات القديمة الجديدة في 

التاأريخ الإ�سرائيلي بعد اأن تجلَّت هذه النزعة في 

العقدين الأخيرين بظهور حركة الموؤرخين الجدد 

وغيرها من العتذاريات في �سفوف المثقفين، 

وحتى في �سفوف جي�س الحتالل الإ�سرائيلي عبر 

''حركة الريفيوزنك'' )Refusenik( اأو راف�سي الخدمة 

  وجاء هذا النقد كجزء من الروؤية 
)9(

في الجي�س.

III ــ المثقفية اليهودية بين 
�سهيونيتين: جي�ش ال�سيف وجي�ش 

القلم

قبل الولوج في قراءة جوديث بتلر لكل من 

محددات �سعيد ودروي�س لهموم ''المثقف الأخير'' 

ومهماته، ربما يكون من ال�سروري اللتفات اإلى 

�سياق الثقافة اليهودية، داخل اأ�سوار الثقافة 

الإ�سرائيلية وخارجها، الأمر الذي اأتاح لبتلر 

ولقليلين غيرها فر�سة اتخاذ مواقف اأخالقية 

وا�سحة �سد ح�سرية الفكرة ال�سهيونية وتمثُّالتها 

في دولة الحتالل ال�سهيونية. وعلى الرغم من 

ل دولني ا�ستعماري حديث،  حداثة اإ�سرائيل، كت�سكُّ

فاإن جدل ال�سيف والقلم في بناء هذه الدولة، 

ومرافقتها في مراحلها المتعددة، يمكن مقاربتهما 

بمداخلة خلدونية فريدة.

ففي الف�سل الخام�س والثالثين من الباب الثالث 

في الدولة العامة، والملك، والخالفة، والمراتب 

ال�سلطانية من مقدمة ابن خلدون: ''في التفاوت بين 

مراتب ال�سيف والقلم في الدول''، يوؤ�س�س هذا الأخير 

بالقول:

اعلم اأن ال�سيف والقلم كالهما اآلة ل�ساحب الدولة 

ي�ستعين بهما على اأمره، اإّل اإن الحاجة في اأول 

الدولة اإلى ال�سيف ما دام اأهلها في تمهيد اأمرهم 

اأ�سد من الحاجة اإلى القلم، لأن القلم، في تلك 

الحال، خادم فقط، منفذ للحكم. وال�سيف �سريك 

في المعونة، وكذلك في اآخر الدولة حيث ت�سعف 

ا في و�سط الدولة في�ستغني 
ّ
ع�سبيتها... واأم

�ساحبها بع�س ال�سيء عن ال�سيف لأنه قد تمهد 

اأمره ولم يبق همه اإّل في تح�سيل ثمرات الملك 

من الجباية وال�سبط ومباهاة الدول وتنفيذ 

الأحكام. والقلم هو المعين له في ذلك، فتعظم 

الحاجة اإلى ت�سريفه، وتكون ال�سيوف مهملة في 

م�ساجع اأغمادها اإّل اإذا نابت نائبة اأو ُدعيت اإلى 

�سد فرجة، وما �سوى ذلك فال حاجة اإليها، فيكون 

اأرباب الأقالم في هذه الحاجة اأو�سع جاهًا واأعلى 
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كتابات بتلر ومعظم مواقفها من الم�ساألتين 

''اليهودية'' و''الفل�سطينية''، فقد بداأ مجموعة من 

المثقفين والأكاديميين اليهود، الإ�سرائيليون منهم 

وغير الإ�سرائيليين، بدرا�سة ال�ست�سراق اليهودي، 

  وقد عمل هذا 
)11(

وم�ساهمة الحركة ال�سهيونية فيه.

التيار، الذي يمكن ت�سميته بالتيار الم�ساد 

لل�سهيونية، على تقديم قراءات نقدية في الثقافة 

اليهودية داخل اأوروبا وخارجها، وخ�سو�سًا خالل 

الفترة 1492 ــ 1948.

وبرزت في هذا التيار كتابات د�سنها اأمنون راز ــ 

كراكوت�سكين، ومن بعده واإلى جواره كل من: جيل 

النجار؛ اإيال �سوحط؛ يهودا �سنهاف؛ غبريئيل 

بيتربرغ؛ جوديث بتلر. لقد �ساهم هوؤلء جميعًا في 

درا�سة ما يعرف بـ ''الم�ساألة ال�سرقية'' في الحركة 

ال�سهيونية، وحاولوا الإجابة عن مجموعة من 

الت�ساوؤلت هي: ما هو موقع اليهود في الثقافة 

الغربية؟ كيف كان دورهم في ''الخروج من'' م�سروع 

التنوير الأوروبي؟ كيف �سارت ال�سهيونية تياراً 

فكريًا غربيًا بعد اأن تمت علمنة الم�سيحية ومركزتها 

اأوروبيًا؟ كيف تمت مو�سعة ال�سرق، واليهود 

ال�سرقيين، بمن فيهم اليهود الفل�سطينيون، في فكر 

ال�سهيونيين الرواد؟ كيف تجلى ذلك في الثقافة 

)12(
القومية ال�سهيونية لدولة اإ�سرائيل اليوم؟

عالوة على ذلك، ت�سدى مثقفو هذا التيار 

لمجموعة من المقولت المفتاحية في الدرا�سات 

العلمية ال�ست�سراقية التي �سنعت لإ�سرائيل تاريخًا 

خا�سًا، وجعلت من ال�سهيونية ممثاًل �سرعيًا ووحيداً 

ليهود العالم. وقد در�س هوؤلء م�ساهمات كثير من 

المفكرين اليهود، وخ�سو�سًا في القرن الع�سرين، 

اأمثال: مارتن بوبر؛ حنه اآرنت؛ بريمو ليفي؛ غير�سوم 

�سوليم؛ فران�س روزيترويغ؛ فالتر بنجامين؛ ثيودور 

اأدورنو؛ وغيرهم من مثقفي التنوير اليهودي. 

ومو�سع ال�ساهد هنا، هو اأن هوؤلء المثقفين، وفي 

طليعتهم جوديث بتلر، حاولوا تر�سيم خطاطة 

اأخالقية تنتقد النزعة ال�ستعمارية ال�سهيونية، 

وتتعامل مع الم�سروع ال�ستعماري الإ�سرائيلي 

واإنكاره حقوق الفل�سطينيين، بخطاب نقدي �سارم 

التنقيحية للرواية التاريخية ال�سهيونية الكال�سيكية 

التي كان من اأبرز ركائزها رواية اأحداث قيام دولة 

اإ�سرائيل، وهي: )1( بينما رف�س العرب خطة التق�سيم 

ل�سنة 1947 المبنية على تو�سيات لجنة بيل، قبلها 

اليهود؛ )2( اإن ''حرب ال�ستقالل الإ�سرائيلية'' جرت 

بين داود ال�سعيف، المتمثل في الع�سابات 

ال�سهيونية، وجالوت الجبار، المتمثل في القوات 

العربية؛ )3( اإن م�سكلة اللجوء الفل�سطيني لم تن�ساأ 

عن فعل القوة والمذابح ال�سهيونية، واإنما نتيجة 

دعوات القادة العرب اإلى الفل�سطينيين بالرحيل 

للتمكن من رمي اليهود في البحر؛ )4( اإن العرب هم 

من رف�سوا مقترحات ال�سالم كلها بعد الحرب، بينما 

قبلتها اإ�سرائيل؛ )5( اإن ال�سيا�سات التي تمار�سها 

اإ�سرائيل �سد الفل�سطينيين المواطنين فيها، واأولئك 

الذين في ال�سفة والقطاع والقد�س، اإنما هي للحفاظ 

على اإ�سرائيل من الزوال في مواجهة اأعمال الإرهاب 

التي يق�سد منها الفل�سطينيون اإزالة دولة اإ�سرائيل 

عن الخريطة.

ا ال�سيا�سات الجتماعية للدولة وحركة 
ّ
2 ــ اأم

العمل، فجرى البحث فيها �سمن ثالثة تيارات 

مركزية في علم الجتماع الإ�سرائيلي، بحث التيار 

الأول منها في التكون الجتماعي للمجتمع 

الإ�سرائيلي ما قبل الدولني المتمثل في فترات 

اليي�سوف الثالث، وذلك خالل اأواخر الدولة العثمانية 

والنتداب، وقد اأظهر هذا التيار اإ�سرائيل كـ ''تطور 

ب ومجتمع عربي 
َ
ر

ْ
ثنائي'' بين مجتمع حداثي ماأو

متخلف، في حين عر�س التيار الثاني الم�سروع 

ال�سهيوني في فل�سطين كم�سروع ا�ستيطاني 

ا�ستعماري، وبداأ علماوؤه بالحديث عن فكرة 

ا 
ّ
''الديمقراطية الإثنية'' والح�سرية ال�سهيونية. اأم

التيار الثالث ف�سدر عن علماء الجتماع النقديين 

الذين در�سوا ثقافة الع�سكريتاريا الإ�سرائيلية، 

و�سيا�سات الحتالل، ومجانبة المجتمع الإ�سرائيلي 

لثقافة المدنية والت�سامح وال�سالم، و�سيادة 

)10(
العن�سرية على �سيا�سات الحتالل كافة.

ا على م�ستوى الثقافة العبرية وظهور 
ّ
3 ــ اأم

الإن�سانيين الجدد، وهو الم�ستوى الذي تنتمي اإليه 
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هي موقع هذا ال�سجال، اأم اإن ف�ساء الأكاديميا 

الغربية، ول �سيما الأوروبية والأميركية، هو ميدان 

معركته الأول بالمجهود والوقت؟ ل �سبيل اإلى اأي 

مقاربة لهذه الأ�سئلة اإّل اأن تكون منحازة اإلى �سرف 

المعنى الفل�سطيني، والدقة الجراحية، المبالغ فيها 

اأحيانًا، لحمالت المقاطعة الأكاديمية والثقافية. 

ولذا، األجاأ، بداية، اإلى تقديم بع�س المقاربات 

الت�سجيلية لزيارة بتلر واآرائها، من باب التعريف بـ 

''مثقفة يهودية اأخيرة''، بح�سب المفهوم ال�سعيدي 

الذي تم �سرحه، لع�سامية المثقف اليهودي الأخير، 

وعظم م�سوؤوليته الأخالقية في تاأ�سي�س مقولت 

الخبر العام، والن�سال من اأجل ترويجها، واإمكان 

الموت بغية تحقيقها، ثم اأتناول تعيينات هذا 

الت�سخي�س الت�سجيلي.

جوديث بتلر: م�سار التحولت بين 

الأكاديميا وال�سيا�سة

اإن زيارة بتلر لفل�سطين التاريخية هي الثانية، 

ا زيارتها لمناطق ال�سلطة الفل�سطينية، ول �سيما 
ّ
اأم

بير زيت، فهي الأولى. وبتلر هي فيل�سوفة ت�سف 

نف�سها باأنها اأميركية من اأ�سول يهودية اأ�سكنازية 

فقدت جزءاً من عائلتها في المحرقة النازية، وهي 

اأ�ستاذة كر�سي ماك�سين اإليوت في دائرَتي البالغة 

والأدب المقارن في جامعة كاليفورنيا في بيركلي. 

وقد حازت درجة الدكتوراه في الفل�سفة من جامعة 

ييل في �سنة 1984، وتعمل في حقول: الفل�سفة 

ال�سيا�سية والجتماعية، ونظرية الأدب والدرا�سات 

الثقافية، ودرا�سات الجن�سانية والنوع الجتماعي، 

ولها عدة موؤلفات منها: ''مفاعيل الرغبة: تاأمالت 

 Subjects of( ''هيغيلية حول فرن�سا القرن الع�سرين

Desire: Hegelian Reflections in Twentieth-

Century France( )1987(؛ ''مع�سلة النوع 

 Gender( ''الجتماعي: الن�سوية وقلقلة الهوية

 Trouble: Feminism and the Subversion of

Identity( )1990(؛ ''اأج�ساد ذات ح�سور: حول 

 Bodies That( '' 'الحدود الخطابية لـ 'الجن�س

 )Matter: On the Discursive Limits of ''Sex''

متعدد التمثالت والحقول.

جوديث بتلر في فل�سطين: ال�سياق 

والمقولة

على امتداد اأربعة اأيام )8 ــ 11 �سباط/فبراير 

2010(، ا�ست�سافت جامعة بير زيت الفيل�سوفة 

العالمية جوديث بتلر كي تتحدث عن اآخر ال�سجالت 

ب�ساأن فل�سطين وما تعنيه في ال�سمير العالمي عامة، 

وفي ال�سمير اليهودي غير المت�سهين خا�سة، لي�س 

في �ساحَتي الثقافة والأكاديميا الأميركية 

والأوروبية فح�سب، بل في �سنويهما الإ�سرائيليين 

على حد �سواء، وخ�سو�سًا ال�سجالت ب�ساأن الحرب 

على غزة وح�سارها، والمقاطعة الأكاديمية 

والثقافية لإ�سرائيل. وقد جاءت زيارة بتلر بدعوة من 

معهد درا�سات المراأة في جامعة بير زيت التي ُتعّد، 

عالميًا على الأقل، المركز الأكثر اإ�سعاعًا في الثقافة 

الفل�سطينية، والقلعة الع�سية على التطبيع، والمركز 

الذي انطلقت منه، ول تزال، حملة المقاطعة 

الأكاديمية والثقافية لإ�سرائيل. وف�ساًل عن ذلك، 

فجامعة بير زيت هي الموؤ�س�سة الفل�سطينية المعروفة 

كحا�سنة لأ�سوات المثقفين من اأ�سل يهودي 

المناه�سين لل�سيا�سات ال�ستعمارية لل�سهيونية 

ولممار�سات العن�سرية الفا�سية لدولة اإ�سرائيل 

الحتاللية، �سواء على م�ستوى ال�ست�سافات 

ال�سخ�سية، اأو عقد الندوات عبر الفيديو كونفرن�س، اأو 

نقا�س كتابات هوؤلء الكّتاب وم�ساجلتهم. وكان بين 

هوؤلء المثقفين كل من: نوعام ت�سوم�سكي؛ نورمان 

فنكل�ستاين؛ جيل النجار؛ اإيال �سوحط؛ جوديث بتلر؛ 

اأمنون راز ــ كراكوت�سكين؛ اإيالن باِبْه؛ اآلموت 

بروك�ستاين؛ وغيرهم.

اإن زيارة بتلر الآن، وفي ذلك الوقت، تثير 

مجموعة من الأ�سئلة المعرفية وال�سيا�سية، نحو: هل 

كان مجيء بتلر هو الحدث، اأم اإن اآراءها ب�ساأن 

ال�ستعمار ال�سهيوني، والحتالل الإ�سرائيلي، 

والماأ�ساة الفل�سطينية، والحرية الأكاديمية التي يجب 

اأّل تمنع من فر�س المقاطعة الأكاديمية والثقافية 

على اإ�سرائيل، هي الم�ساألة الأكثر اأهمية؟ هل فل�سطين 
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ال�ست�سافة في جامعة بير زيت، ومن اأجل تاأكيد 

مقولة المقاطعة الأكاديمية بحرفيتها الق�سوى. 

ويذكر اأن الجدول الر�سمي المعلن لزيارة بتلر 

لفل�سطين �سمل ثالث فعاليات تعقد في جامعة بير 

زيت، اإ�سافة اإلى لقاء غير ر�سمي بالحملة 

الفل�سطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية 

لإ�سرائيل، وزيارة لموؤ�س�سة م�سرح الحرية في جنين.

بالإ�سافة اإلى محا�سرة بتلر الالفتة، في 9 

�سباط/فبراير 2010، والتي كانت بعنوان: ''�سيا�سات 

ْن من حقه 
َ
المقاطعة والحرية الأكاديمية، اأو م

 Boycott Politics and( ''ممار�سة التعليم؟

 Academic Freedom, or Who Can Exercise a

?Right to Education( و�سياأتي الحديث عنها لحقًا، 

قدت 
ُ
تطرقت في محا�سرتها العامة الثانية التي ع

في 11 �سباط/فبراير 2010، اإلى ''قلق ــ ال�ستباحة: 

ن يكون الأ�سى؟'' 
َ
الحرب على غزة، اأو على حياة م

 Precarity, the Assault on Gaza, or Whose(

?Lives are Grievable(، واإلى العالقة بين الإعالم 

و�سن الحرب. وفي هذا ال�سياق، تقول بتلر ب�سرورة 

ت�سمين الإعالم واأطره في ماهية �سن الحرب، ولذا، 

جرى فح�س حالتين لتطوير بنية هذه المقولة: �سور 

التعذيب في العراق وعالقتها ب�سن الحرب؛ الحرب 

الإ�سرائيلية على غزة وح�سارها، وذلك ا�ستناداً اإلى 

كتابها: ''حياة قلقة ــ م�ستباحة: قوى العنف 

  وهنا، توؤ�س�س بتلر لمقولتها اإن جهود 
)13(

والحداد''.

الدول لتنظيم تمثيالت عنفها الخا�س، عبر الإعالم، 

اإنما هي ذاتها اأفعال عنفية، اإذ ثمة نوعان من 

العنف الفاعل في العمل الإعالمي: واحد يكبت الوعي 

مه بغية تبرير تمظهراته. اإن  العام بالعنف، واآخر ينظِّ

هاتين المجموعتين من الممار�سات، بح�سب بتلر، 

عنفيتان بال�سرورة، فهما توؤ�س�سان الوعي العام 

نان من �سنِّها؛ كما اأنهما  بماهية الحرب، وبذا تمكِّ

ت�سكالن حربًا على الحوا�س، وتحدَّان من ف�ساء 

ر فيه. اإن الحرب من ناحية مفهومية، في عرف  المفكَّ

بتلر، ل يمكن ف�سلها عن الحرب ب�سفتها واقعًا 

ماديًا، فكالهما يترتب عليه زيادة قلق ــ ال�ستباحة 

)Precarity( عند الجماعات الم�ستهَدفة، مقارنة 

َلة'' 
َ
ْفع

َ
)1993(؛ ''الحياة النف�سية للقوة: نظريات الم

 )The Psychic Life of Power: Theories in Subjection(

 )Excitable Speech( ''؛ ''الكالم الم�ستثار)1997(

)1997(؛ ''مقولة اأنتيغوني: القرابة بين الموت 

 Antigone’s Claim: Kinship Between( ''والحياة

Life and Death( )2000(؛ ''الهيمنة، الحتمالية، 

 Contingency, Hegemony,( ''والكونية

Universality( )2000( بال�ستراك مع اإرن�ستو لكالو 

 Giving An( ''و�سالفو جيجيك؛ ''ت�سوير الذات

Account of Oneself( )2005(. وخ�س�ست بتلر اآخر 

كتابين لها لتناول عالقة الحرب بكل من اللغة 

والإعالم، وهما: ''حياة قلقة ــ م�ستباحة: قوى العنف 

 Precarious Life: The Powers of( ''والحداد

Mourning and Violence( )2004(؛ ''اأطر الحرب: 

 Frames of War:( ''متى تكون الحياة مدعاة لالأ�سى؟

?When is Life Grievable( )2009(. هذا، وت�سع 

بتلر، حاليًا، كتابًا عن الأبعاد الفل�سفية للدولة 

الثنائية القومية. ومن الجدير ذكره اأن بتلر تحظى 

بع�سوية كل من الهيئة ال�ست�سارية لـ ''ال�سوت 

اليهودي من اأجل ال�سالم''، واللجنة التنفيذية 

لـ ''اأ�ساتذة من اأجل ال�سالم الفل�سطيني ــ الإ�سرائيلي، 

في الوليات المتحدة الأميركية''، و''موؤ�س�سة م�سرح 

الحرية في جنين''، اإ�سافة اإلى كونها ع�سواً موؤ�س�سًا 

في موؤ�س�سة را�سل تريبيونال من اأجل فل�سطين )في 

بلجيكا(، ودعمها المتوا�سل لحركة مقاطعة اإ�سرائيل 

و�سحب ال�ستثمارات منها وفر�س العقوبات عليها.

و�سلت بتلر اإلى فل�سطين في مطلع الأ�سبوع 

الثاني من �سباط/فبراير 2010 كي تبداأ زيارتها 

بال�ستراك في تظاهرة �سد ال�ستيطان في القد�س، 

كما التقت، وعلى نحو غير ر�سمي، مثقفين 

اإ�سرائيليين يوؤيدون، على نحو اأو اآخر، مقاطعة 

اإ�سرائيل على اأكثر من م�ستوى. وزارت �سمال 

فل�سطين، وخ�سو�سًا مدينة حيفا، وعدالة ــ المركز 

القانوني لحقوق الأقلية العربية في اإ�سرائيل، وكانت 

لقاءاتها مح�سورة في الفل�سطينيين، وفي فئة 

محددة جداً من الإ�سرائيليين اليهود، على نحو غير 

موؤ�س�ساتي، وب�سكل عابر، نظراً اإلى التزامها برنامج 
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لتكتنه كيف عملت الحروب التي قادتها الوليات 

المتحدة، موؤخراً، على تاأ�سي�س فارق بين الحيوات 

التي من المعروف اأنها مدعاة لالأ�سى، وتلك التي 

دونها. وعبر الدعاء اأن هذه العملية، من التباين 

فيما يجب التاأ�سي عليه، اإنما تحدث من خالل 

الأ�سكال الإعالمية التي اأ�سبحت جزءاً جوهريًا من 

�سن الحرب، ُتبين بتلر كيف قاد هذا الو�سع اإلى 

تخريب العالم الأول وهجر الجماعات الب�سرية التي 

  ومن خالل 
)16(

ل تمتثل للعرف ال�سائد لالإن�سان.

ت�سوير هذه الجماعات ب�سفتها خطراً على الحياة 

الإن�سانية كما نعرفها، اأكثر من كونها جماعات 

ب�سرية، فاإن الجماعات من هذا النوع اأ�سحت 

م�ستهدفة بالدمار بغية الحفاظ على حياة ''الأحياء.'' 

اإن لهذا التفاوت، كما توؤ�س�سه بتلر، ت�سمينات ماثلة 

ب�ساأن لماذا ومتى ن�سعر بالهول، والغ�سب، والذنب، 

والفقد، والال ــ مبالة، في �سياق الحرب، وعلى نحو 

متزايد، في الحياة اليومية، على حد �سواء. وبذا، فاإن 

ع مقاومة اأطر الحرب في �سياق  �سِ
ْ
و

َ
م

ُ
كتاب بتلر ي

ال�سور المنقولة من �سجن اأبو غريب، ومعتقل 

غوانتانامو، وال�سيا�سة الأوروبية موؤخراً تجاه 

الهجرة والإ�سالم، وال�سجالت ب�ساأن المعيارية 

والال ــ عنف. وفي هذا الت�سدي العاجل لأ�ساليب اأكثر 

حدة من الجبر والعنف والعن�سرية، تدعو بتلر اإلى 

اإعادة مفهمة الي�سار مفهمًة تقارب التباين الثقافي، 

وتوؤ�س�س لمقاومة فاعلة �سد عنف الدولة واعتباطيته 

وتحولته.

جوديث بتلر: عذراً، �سيدي الأبي�ش، اإنها 

لي�ست ل�سامية!

ل يبداأ تاريخ جوديث بتلر في م�ساندة الدعوة اإلى 

المقاطعة الأكاديمية والثقافية لإ�سرائيل بمجيئها 

اإلى جامعة بير زيت، اأو بتوقيعها وثيقة المقاطعة 

التي اأ�سدرتها الحملة الفل�سطينية للمقاطعة 

الأكاديمية والثقافية لإ�سرائيل، واإنما ربما يعود اإلى 

مبا�سرتها دعم المقاطعة الأكاديمية والثقافية 

لإ�سرائيل حتى قبل الت�سكل الفعلي للحملة 

الفل�سطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإ�سرائيل 

بالعتراف بقلق ــ ال�ستباحة كم�سترك اإن�ساني.

وعلى هذا النحو، توؤكد بتلر ''اأن تباين قلق ــ 

ال�ستباحة ير�سم خطًا فا�ساًل بين الحيوات التي ل 

يوؤ�سى عليها للجماعات الم�ستهَدفة، وحيوات 

الآخرين الماأ�سوف عليها تاريخيًا وبال�سرورة. وبذا، 

فاإن الحيوات التي ل يوؤ�سى عليها هي حيوات ل 

يمكن خ�سرانها، ول يمكن تدميرها، لأنها اإنما تثوي 

رت وتمت خ�سارتها �سلفًا، ذلك باأن 
ّ
في منطقة ُدم

تدمير هذه الحيوات، على نحو فعال، ربما يبدو 

مكروراً اأو طريقة �ساذجة للم�سادقة على م�سلَّمة ما! 

ولعل اأحد الأمثلة لتلك الرغبة في الإماتة قبل القتل 

هو اإ�سرار اإ�سرائيل على اأن الأطفال الفل�سطينيين 

جرى ا�ستخدامهم دروعًا ب�سرية لمقاتلي 'حما�س' في 

اأثناء حرب اإ�سرائيل الأخيرة على غزة. ول �سك في اأن 

المغزى من هذا الإلحاح هو اإقناعنا باأن هوؤلء 

الأطفال لي�سوا حقيقًة اأحياء، ذلك باأنه تم تحويلهم 

فعاًل اإلى قطع من الدروع والحديد والمعدن. اإن ج�سد 

الطفل، هنا، وعلى نحو مطلق، ل يبدو اأكثر من معدن 

 مع وقف 
ٌ
ت

ِّ
ي

َ
 ــ م

ٌ
ت

ْ
ي

َ
َكرته، ل حياة فيه، م

ْ
�س

َ
جرت ع

التنفيذ، وهذه مدعاة كافية لعدم الأ�سى عليه. واإذا 

ل حياة 
ِّ
كانت الأطر المفاهيمية والب�سرية تحو

الفل�سطينيين اإلى ل ــ حياة، في حين اأن علينا اأن نعّد 

الموتى مرة تلو اأُخرى، فاإن هذه الأطر تجعل من 

حيوات الإ�سرائيليين وحدها حيوات للحياة يجب 

الدفاع عنها بكل الأثمان. وعلى الرغم من ذلك، فاإن 

الأطر التي ت�سن الدول الحروب على حوا�سنا من 

خاللها ُتعمم، وتتجاوز �سيطرة الدول وتتعداها. اإن 

هذا الفقدان لل�سيطرة هو م�سدر واحد لما يمكن اأن 

)14(
ندعوه، ولو على نحو عابر، الأمل.''

ا الفعالية الثالثة، التي كانت على �سكل 
ّ
اأم

محاورات مع نخبة من الأكاديميين والمثقفين 

الفل�سطينيين، فكانت ا�ستكماًل لمحا�سرة بتلر عن 

غزة، وتنظيراً لأنماط العنف وا�ستحواذيته، وجاءت 

بعنوان: ''ا�ستحواذية الالعنف'' في كتابها: ''اأطر 

  في 
)15(

الحرب: متى تكون الحياة مدعاة لالأ�سى؟''

12 �سباط/فبراير 2010. وقد ا�ستندت اأطروحة بتلر 

في هذه المحا�سرة اإلى كتابها المذكور اأعاله، 
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ّ
جامعة بير زيت في 9 �سباط/فبراير 2010، لب

الدعاء الم�ساد اأن المقاطعة الأكاديمية والثقافية 

اإنما تتعار�س مع مبداأ الحرية الأكاديمية الذي 

تحول اإلى لهوت في الأكاديميا الأميركية، والذي 

ورد في موعظة �سامرز وغيره، ول �سيما في نقابة 

 The American( اأ�ساتذة الجامعات الأميركية

 ،)Association of University Professors/AAUP

على عك�س ما كانت عليه الحال في �سنوها 

 The Association of University البريطاني

.Teachers (AUT)

وبتلر في محا�سرتها بعنوان: ''�سيا�سات 

ْن من حقه 
َ
المقاطعة والحرية الأكاديمية، اأو م

ممار�سة التعليم؟'' اأجملت ادعاءاتها المركزية التي 

ردت بها على التهامات التع�سفية بالال�سامية، 

والتي انطلقت في �سنة 2002، على اأولى محاولت 

  فبينما يّدعي 
)19(

ترويج المقاطعة الأكاديمية.

البع�س اأن �سيا�سات المقاطعة تتعار�س مع الحرية 

الأكاديمية، تتحدى بتلر هذا الدعاء بتاأكيد اأن 

اأغلبية دعاة الحرية الأكاديمية تفتر�س اأن للـهيئة 

التدري�سية الحق في التعبير الحر عن مختلف وجهات 

النظر، وقد تركز العديد من ال�سجالت الأخيرة على 

وجهات النظر النقدية لدولة اإ�سرائيل اأو �سيا�ساتها. 

وهنا، توؤكد بتلر اأن بع�س المدافعين عن الحرية 

الأكاديمية يّدعي، محقًا، اأن الهيئة التدري�سية 

والطلبة يجب اأن يكونوا اأحراراً في توجيه نقد كهذا، 

�سواء اأكانوا في فل�سطين، ''اأم فيما ي�سمى اإ�سرائيل''، 

والحديث لبتلر، اأم في الوليات المتحدة، اأم في اأي 

مكان اآخر، من دون عقاب. غير اأن من الموؤكد، 

والمهم بالدرجة ذاتها، اعتبار تدمير الجامعات 

الفل�سطينية، والبنية التحتية للتعليم، اللتين ل �سبيل 

لممار�سة الحرية الأكاديمية اإّل بهما، خرقًا للحرية 

  وهنا، تنتقد بتلر اعتياد 
)20(

الأكاديمية نف�سها.

الم�ساجلين في هذا ال�ساأن مقاربَة ق�سايا الحرية 

الأكاديمية بمنطق غير �سوي، اإذ اإنهم با�سم الحرية 

الأكاديمية يعار�سون جميع اأ�سكال العتداءات على 

الحرية الأكاديمية المهدَّدة لأولئك الذين يحملون 

وجهات نظر �سيا�سية خالفية، ويواجهون كل اأ�سكال 

ذاتها. ول �سك في اأن ما اختارت قوله )في جامعة 

بير زيت( في تقديمها لمداخلتين عن الحرب في 

�سياق الحديث عن المقاطعة الأكاديمية والثقافية، 

له مدلولته في هذا المقام. ففي رد لذع ور�سين 

ت�سدت بتلر، وعلى نحو بارع، لرئي�س جامعة 

 Lawrence( هارفرد، في حينه، لورن�س �سامرز

Summers( الذي ي�سغل اليوم من�سب مدير المجل�س 

راك 
َ
القت�سادي الوطني في البيت الأبي�س برئا�سة ب

اأوباما. فقد اأدلى �سامرز، في موعظة كن�سية، 

ن ينتقدون 
َ
بت�سريح اإ�سكالي اتهم من خالله م

اإ�سرائيل، في وقت الحرب، بالال�سامية، وكان ذلك 

في اأعقاب الحرب الوح�سية التي �سنتها اإ�سرائيل على 

المدن الفل�سطينية في ربيع �سنة 2002، ومجزرة 

جنين على وجه التحديد. وقد ادعى �سامرز اأن: 

''الآراء المناه�سة لإ�سرائيل اآخذة في ا�ستقطاب الدعم 

في الأو�ساط الثقافية التقدمية، واأن اأنا�سًا جديين 

يتبنون اأفعاًل ل�سامية، ويمار�سونها على م�ستوى 

  
)17(

النيات، اإن لم يكن على م�ستوى التبعات.''

ه اإلى العالم 
َّ

وبح�سب نداء محمود دروي�س الموج

ْن لم ي�سبح فل�سطيني 
َ
ب�ساأن المو�سوع ذاته، باأن ''م

القلب، منذ الآن، لن يتعرف على هويته الأخالقية 

ف على 
ُّ
بعد الآن،'' فاإن �سامرز ل يتفادى ''التعر

هويته الأخالقية فح�سب''، بل يتركها خلفه.

ا بالن�سبة اإلى بتلر، وفي معر�س ردها على 
ّ
اأم

هذه المقولة التي تحاول تاأبيد دور ال�سحية وح�سره 

في اليهود، وعلى التيار اليهودي الفا�سي المتنامي 

في الأكاديميا الأميركية تحت �سعار ''الحرية 

الأكاديمية والتوازن في طرح الم�سائل المتعلقة 

 Campus بال�سراع في ال�سرق الأو�سط'' من خالل الـ

Watch وغيره من موؤ�س�سات الرقابة الفكرية 

التفتي�سية... فاإنها ا�ستخدمت الإرث الممتد من 

كتابات رموز مدر�سة فرانكفورت من فالتر بنجامين 

واأدورنو حتى حنه اآرنت وبريمو ليفي في تفنيد 

ن يعار�س ال�سيا�سات 
َ
ادعاء الال�سامية �سد كل م

ال�ستعمارية للحركة ال�سهيونية وال�سيا�سات 

)18(
الحتاللية لدولة اإ�سرائيل في فل�سطين.

وقد اأوردت بتلر في محا�سرتها الأولى في 
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للن�سخة التي تم عر�سها للتو من المقاطعة 

)المقاطعة الهادفة اإلى اإنهاء الحتالل في المناطق 

الفل�سطينية المحتلة منذ �سنة 1967( على اأنها 

محاولة ل�سهينة المقاطعة، على الرغم من اأننا نتفق، 

من حيث المبداأ، مع هذا الت�سخي�س الذي �ساأعود اإليه 

باإيجاز في نهاية هذه الدرا�سة، وعلى الرغم اأي�سًا، 

من قناعتي باأن الخطوط العري�سة التي اأ�سدرتها 

الحملة الفل�سطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية 

لإ�سرائيل )في نداء المقاطعة الأكاديمية والثقافية 

ال�سادر في ني�سان/اأبريل 2004(، هي الأكمل 

والأ�سمل كبرنامج فعال لإحقاق الحق الفل�سطيني 

ومعالجة الظلم التاريخي الذي وقع على 

الفل�سطينيين في عموم فل�سطين )المحتلة في �سنة 

1948 اأو في �سنة 1967(، وعلى فل�سطينيي  

  اإّل اإن هذه الدرا�سة تهدف اإلى قراءة 
)22(

ال�ستات.

تطور موقف بتلر اإيجابًا من المقاطعة لإ�سرائيل 

ومقاومتها من خالل ا�ستباكها الفكري وال�سيا�سي 

مع اإرث عريق في تاريخ مناه�سة ال�سهيونية 

واإ�سرائيل، وخ�سو�سًا كتابات مارتن بوبر، وحنه 

ن اأ�س�سوا �سياقات 
ّ
اآرنت، وبريمو ليفي، وغيرهم، مم

اأكثر جذرية في نقد ال�سهيونية واإ�سرائيل من دون 

الوقوع في حبائل التهام بالال ــ �سامية، اأو اليهود 

الكارهين لأنف�سهم، اأو المتاآمرين على دولة القومية 

فتر�س اأنهم ينتمون 
ُ
العن�سرية )اإ�سرائيل( التي ربما ي

اإليها.

مارتن بوبر: نقد الح�سرية ال�سهيونية 

وخيار الدولة الثنائية القومية

في خطاب اأمام الموؤتمر الدولي الثاني، بعنوان: 

''اإنهاء الحتالل: ال�سالم العادل في فل�سطين ــ 

ِقد في 
ُ
اإ�سرائيل، نحو ت�سبيك دولي فعال''، الذي ع

القد�س في 4 كانون الثاني/يناير 2004، ناق�ست 

جوديث بتلر ثالث م�سائل اأ�سا�سية هي: ال�سالم الذي 

لي�س، باأي حال من الأحوال، �سنو الال ــ عنف؛ 

العدالة؛ كيف يمكن للمثقف والأكاديمي اأن يوؤديا 

دوراً في تحقيق ال�سالم والعدالة، اأو في تحقيق �سالم 

عادل ينهي تاريخًا طوياًل من ال�ستعمار ال�سهيوني 

التحكم في المنهاج، والتي تمار�سها م�سادر 

التمويل، العامة والخا�سة.

وعليه، ت�ستنتج بتلر اأن ''الم�ساألة لي�ست معاينة 

ا اإذا كانت الحرية الأكاديمية تتعار�س 
ّ
ال�سوؤال عم

ا اإذا كانت 
ّ
مع �سيا�سات المقاطعة، واإنما للت�ساوؤل عم

اأهداف المقاطعة تلفت النظر اإلى التخريب غير 

المقبول للبنية التحتية للجامعات الفل�سطينية؛ 

التخريب ذاته الذي يدمر الحرية الأكاديمية اأي�سًا.'' 

ا اإذا كان ت�سورنا للحرية 
ّ
وهنا، يكمن �سوؤال بتلر ''عم

الأكاديمية رحبًا بما فيه الكفاية لفهم هذين 

النوعين من النتهاكات: يحدث الأول حين تفر�س 

موؤ�س�سة قائمة فعاًل قيوداً على منهاجها اأو على 

حرية تعبير هيئتها التدري�سية لأ�سباب �سيا�سية، 

ر اأو�ساع البنية 
َّ
]بينما[ يحدث الآخر حين ُتدم

التحتية على نحو يجعل حق الحرية الأكاديمية، 

والحقوق الأُخرى اأي�سًا، بما فيها حق التجمع، ]اأمراً[ 

م�ستحياًل. واأخيراً، األي�ست المقاطعات، جزئيًا، �سبَل 

رف�ٍس لختزال الحرية الأكاديمية، اإذ اإن 

]المقاطعات[ اإ�سارة اإلى عدم الرغبة في دعم 
الجهات التي ت�سترك في تخريب حياة الجماعات 

)21(
التي لم تفلح بعد في و�سع حد لهذا التخريب؟''

من خالل النقا�س الذي تال محا�سرة بتلر هذه 

عن المقاطعة الأكاديمية، وعبر الكتابات المجاِدلة 

�ست�سف 
ُ
لمقولتها في هذا ال�سياق اأو الم�ساجلة لها، ي

اأن موقف بتلر من المقاطعة الأكاديمية لإ�سرائيل، 

في �سوء دعوتها اإلى �سرورة اإعادة تعريف ''الحرية 

الأكاديمية'' في الالهوت الثقافي الأميركي، وبناء 

على مداخالت الحملة الفل�سطينية للمقاطعة 

الأكاديمية والثقافية لإ�سرائيل، يمكن اأن يختلط 

بموقف بع�س المثقفين اليهود، داخل فل�سطين 

التاريخية وخارجها، مثاًل، نيف غوردون ونوعام 

ت�سوم�سكي، وموقف بع�س المثقفين العالميين من 

المقاطعة وح�سرها في الدعوة اإلى اإنهاء الحتالل 

من دون الوقوف بحزم على ما نتج من خطيئة 

اإ�سرائيل الكبرى، وهي نكبة 1948، من �ستات 

فل�سطين، و�سياع الأر�س واإمكان تقرير الم�سير.

ِهم''  تَّ ُ
وهنا، لن نخو�س في تف�سيالت الموقف ''الم
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اندها�س بتلر من قدرة بوبر، في حينه، على التنظير 

 Concentrative( ''لـ ''ال�ستعمار التجميعي

Colonialism( بدًل من ''ال�ستعمار التو�سعي'' 

)Expansionist Colonialism(، في غمرة �سيوع فكرة 

''مع�سكرات التجميع'' النازية، فاإنها ت�ساركه في 

ره اأن الت�سارك في الحكم الذاتي الثقافي لكل 
ّ
ت�سو

قومية، من دون �سيادة اأو تمييز �سد الأقلية، اأي من 

دون اأن تتحول فكرة القومية اإلى دولة، اأو يفي�س 

تعريف القومية على القوم لتنتج الدولة ال�سيادية 

بكل اإمكاناتها الفا�سية، ربما يقود اإلى وجود م�سترك 

اإن�ساني بين العرب واليهود، لكنها ت�ستغرب اأن 

مارتن بوبر لم يفتاأ يكرر دعوته اإلى اإنهاء احتالل 

اأرا�سي الغير )الفل�سطيني( التي احُتلت في �سنة 

1948 كجزء من الم�سروع ال�سهيوني ال�ستعماري، 

ويدعو اليهود اإلى تفهم ''العنف الفل�سطيني'' الذي 

كان دافعه �سيا�سات ال�ستعمار ال�سهيوني �سد 

الوجود القومي للعرب، واأر�سهم، وحكايتهم 

التاريخية، مع اأنه انزلق، كما تفيد بتلر، اإلى نقا�س 

''ل�سامية ذلك العنف'' الذي كان �سائداً في حينه، ول 

يزال. ولذا، دعا بوبر اإلى بداية العملية ال�سلمية من 

الم�ستوى الثقافي. وهنا، تعتقد بتلر اأن هذا اأي�سًا، 

كان موقف يهودا ماغني�س الذي كان يعتقد اأن 

الوجود اليهودي في فل�سطين يجب اأن يقوم على بناء 

موؤ�س�ساتي ي�ستند اإلى التعاون الم�سترك بين العرب 

)25(
واليهود.

بريمو ليفي: كل واحد هو يهودي للآخر

من اأجل اأن توؤ�س�س بتلر مقولتها ب�ساأن نقد 

ال�سهيونية ال�ستعمارية التي مّثل اأهم تجلياتها 

اإعالن بن ــ غوريون اإ�سرائيل دولة لليهود، وقيامها، 

بذريعة الكارثة اليهودية التي اأحدثتها المحرقة 

النازية و''عقالنية التنوير الأوروبي'' التي اأنتجت 

التاريخ الطويل لال ــ �سامية، فاإنها ت�ست�سهد 

بالأدبيات المتزايدة في هذا التجاه، وخ�سو�سًا 

بكتابات بريمو ليفي، اأحد الناجين من الهولوكو�ست، 

 La( ''والذي قال في مقالة ُن�سرت في ''ل ريبوبليكا

Republica( اإن ''كل واحد هو يهودي لالآخر. 

  وفي 
)23(

والحتالل الإ�سرائيلي الوح�سي لفل�سطين؟

الخطاب ذاته، والمعنون: ''اليهود والدولة الثنائية 

القومية'' دعت بتلر، ول تزال، اإلى �سرورة تنظيم 

�سفوف المثقفين اليهود لتغيير م�سار الدعم 

الأميركي للظلم الذي لحق بال�سعب الفل�سطيني على 

يد الحتالل الإ�سرائيلي، وكذلك �سرورة العمل �سمن 

�سبكات مثقفي اأوروبا من اليهود، وذلك باإعادة 

�ست دولة اإ�سرائيل بناء عليه، 
ِّ
كتابة التاريخ الذي اأُ�س

اإذ ما هي م�سوؤولية المثقف اليهودي في العالم الأول 

اإن لم تكن ت�سحيح هذا الظلم التاريخي الواقع على 

ال�سعب الفل�سطيني على يد الحتالل الإ�سرائيلي 

الوح�سي؟

وعلى الرغم من ن�ساأة بتلر في محيط �سهيوني 

في الوليات المتحدة الأميركية، اأو ربما ب�سببها، 

وتدريبها كفيل�سوفة وجودية في اإطار يهودي 

�سرف، و�سياق لهوتي للفل�سفة الوجودية، فاإنها 

)بتلر( قاطعت ال�سهيونية منذ اأكثر من ربع قرن، 

واأ�سبح عداوؤها لل�سهيونية اليوم، اأو فلنقل، نقدها 

لل�سهيونية مو�سوعًا لل�سجالت الفكرية في العالم. 

ومع اأنها ل تدعو اإلى دولة ثنائية القومية، اأو حل 

الدولتين بناء على معاهدات جنيف، اإّل اإنها ل توؤمن 

بدولة تقيم تمايزاً في المواطنة بناء على المعتقد 

الديني. وقد عمدت بتلر اإلى تاأ�سي�س تلك المقولة من 

ن فكرة دولة ثنائية القومية في 
ُّ
خالل عر�سها تكو

فكر المثقفين اليهود الذين راوحوا بين تبني ن�سخ 

متفاوتة اإلى حد التناق�س عن ''ال�سهيونية 

النعمائية'' )Utopia(، واآخرين كانوا على طرف 

ى تغير ما ُت�سَند اإليه اأو  النقي�س من ال�سهيونية اأنَّ

ي�سند اإليها من محددات.

تبداأ بتلر نقدها بعر�س موقف الفيل�سوف اليهودي 

المثالي مارتن بوبر الذي اعتقد اأن اإعالن قيام دولة 

اإ�سرائيل على يد بن ــ غوريون كان �سد فكرته عن 

''ال�سهيونية الكونية'' التي كان يعتقد اأنها ربما 

تكون منفذاً اإن�سانيًا لحل الم�ساألة اليهودية. وعلى 

الرغم من اأنه كان يعلم اأن تحققها يعني حيازة 

اأر�س الغير بالقوة، فاإنه كان يرف�س مبداأ ال�سيادة 

  وعلى الرغم من 
)24(

على الـ ''غير'' الفل�سطيني.
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يكونون القتلة.. القتلة. انظروا هذا الثالثي: الأول، 

اأباد �سعبًا في الما�سي، ويبيد اليوم �سعبًا وتربة 

ره  في جنوب �سرق اآ�سيا، ويفجر عالمة تح�سّ

الكبرى، القنبلة الذرية، في �سوارع العالم... 

والثاني، لي�س من الحكمة اأن نذكره بما�سيه: لقد 

اأحرق ع�سرات الماليين من الب�سر با�سم الح�سارة 

والتمدن، والآن يتعانق القاتل وال�سحية وينجبان 

وليداً جديداً، هو الثالث! فماذا ينتج عن زواج 

الإرهاب اإّل الإرهاب؟ وجاء الثالث، المدجج 

بالتوراة وال�سالح، واقتلعني من جبالي و�سهولي، 

ودحرجني من الح�سارة اإلى الح�سي�س. هذا 

الثالثي يطالبني بالخروج من الكرة الأر�سية 

لأنني اإرهابي! هنا، يكمن الخطاأ، ومن هنا جاءت 

الخطيئة، من ولدة م�سروع ال�ستعمار الممركز 

اأوروبيًا، وتنا�سخه لينتج الكارثة بعد الكارثة في 

مغارب الأر�س وم�سارقها، وليكون الفل�سطينيون 

 التوبة ومذبحها على يدي 
َ
ح

ْ
وفل�سطينهم ِذب

)28(
''ال�سهيوني ــ �سم�سار الدم اليهودي.

في هذا ال�سياق، وفي محاولة لمطاردة معنى م�سابه، 

توؤمن بتلر باأن بن ــ غوريون لم يربح الحرب 

الع�سكرية فح�سب، بل الحرب الأيديولوجية وح�سم 

اليي�سوف اإلى جانبه اأي�سًا، وذلك بالربط ال�سببي بين 

اإبادة اليهود و�سرورة اإقامة دولة �سيادية لليهود 

)فقط( في فل�سطين على ح�ساب اأهلها الأ�سليين، 

ورف�س نداء اللجنة الأورو ــ اأميركية لدولة ثنائية 

القومية في �سنة 1946. وهنا، توؤكد بتلر اأن 

�سهيونية بن ــ غوريون كانت اإجها�سًا لـ ''�سهيونية 

بوبر الروحانية،'' واأن تاأ�سي�س دولة اإ�سرائيل، كدولة 

وطنية �سيادية لليهود، ق�ست على الإمكان الذي ظن 

بوبر اأن ال�سهيونية الروحانية تت�سمنه عبر وجود 

مت�سع لدولة ثنائية القومية في فل�سطين.

 حنة اآرنت: ل ''اأحب'' اليهود،

 ول ''اأوؤمن'' بهم، فاأنا ل اأكاد

اأنتمي اإليهم

ا�ستناداً اإلى الجدل ال�سابق، تعتقد بتلر، وهي 

محقة، اأن هذا التفكير البوبري غير ممكن في ظل 

والفل�سطينيون اليوم هم يهود الإ�سرائيليين''، وذلك 

في اأثناء ق�سف بيروت في �سنة 1982، حين انتقد 

ال�سيا�سات الإ�سرائيلية التي قارنها بال�سيا�سات 

النازية، وقال اإن الناجين من المحرقة ل يمكنهم 

  ولذا، ُطلب من �سارون وبيغن 
)26(

قبول اإ�سرائيل،

  وقد 
)27(

ال�ستقالة في اأعقاب مذابح �سبرا و�ساتيال.

ا�ستمر بريمو ليفي في نقده على الرغم من النقد الذي 

ه اإليه من اأن نقد اإ�سرائيل في اأثناء الحرب ربما 
ّ

ج
ُ
و

يزيد في �سالبة �سوكة اأعدائها وقدرتهم على 

اإبادتها! هنا، ت�ستخدم بتلر مقولت بريمو ليفي 

وماغني�س وبوبر اإلى حد ما، ل لتقول اإن نقد اإ�سرائيل 

نابع من النقد الأخالقي نف�سه الم�ستند اإلى 

الهولوكو�ست، واإنما ل�سرورة اأن يرتبط به.

وهنا، ل يملك المرء اإّل ا�ستذكار مقولت دروي�س 

كيف اأن ال�سهيوني هو �سم�سار الدم اليهودي، وكيف 

اأنه يجب العمل على تحويل اليهود من ذريعة 

لل�سهيونية اإلى عبء اأخالقي عليها. ويوؤ�س�س دروي�س 

خ، كما 
ِّ
لهذه المقولة بين روؤيا ال�ساعر ــ وعمى الموؤر

يوؤ�س�س لحوارية غاية في الب�ساطة ل توؤكد اإّل حقيقة 

واحدة �ساغتها بالغة الحا�سر في لحظة احتجاج 

ن يكتب 
َ
ْن تركوا الح�سان وحيداً: ''وكتبُت م

َ
على م

حكايته يرث اأر�س الكالم ويملك المعنى تمامًا.'' 

وهي ل توؤكد، كذلك، اإّل اإن ال�سعر بحق هو ''محاولة 

لإ�سالح خطاأ ما''، وربما ت�سيف مهارُة البليغ منا اأو 

المباِلغ، ''اأو التكفير عن خطيئة'' ارُتكبت على امتداد 

تاريخ مفرط في ال�سماجة؛ تاريخ يو�سينا دروي�س 

باأن نعرف اأنه ''يعمل موظفًا'' على الدوام في يد 

القوي، ''ول تمكن ر�سوته''، ولم يحدث في تاريخه اأن 

''ا�ستغل قا�سيًا،'' واإن كتم بع�س ُكتَّابه تلك الأمنية 

الم�ستحيلة. وما دامت تلك وظيفة ال�سعر، فهي وظيفة 

ال�ساعر ''الحائر بين النثر وال�سعر''، كي يكون ت�سحيح 

الخطاأ والخطيئة مهمَة النثر وال�سعر على حد �سواء. 

ن اقترف الخطيئة؟ يقول 
َ
فاأين كان الخطاأ؟ وم

دروي�س:

لي�س التاريخ قا�سيًا، التاريخ موظف. ماذا كان 

الهنود الحمر �سيقولون لو هزموا غزاتهم؟ والذين 

يتباهون بالح�سارة والتمدن هم غالبًا ما 
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''ال�سر ال�سغير'' في �سنة 1963، بالقول: ''في التراث 

اليهودي ثمة مفهوم ي�سعب تعريفه على الرغم مما 

فه باأنه حب اإ�سرائيل، اأي 
ّ
فيه من عينية، والذي نعر

ا فيك، عزيزتي اآرنت، وكما 
َّ
'حب ال�سعب اليهودي'. اأم

هي حال كثير من المثقفين القادمين من الي�سار 

  وهنا، ردت 
)30(

الألماني، فاأنا ل اأكاد اأجد اأثراً لذلك.''

اآرنت بواحدة من اأكثر مقالتها اإ�سكالية على نحو 

يبين اأن اإثبات ولء اليهودي ليهوديته يكاد يقرب 

من �سعوبة اإثبات يهودية اإ�سرائيل ذاتها، ذلك باأن 

الثنين غير قائمين عيانًا.

رداً على غير�سوم �سوليم: ''َمن هو 

اليهودي؟'' اأم ''َمن هو المواطن؟''

 London Review of في مداخلة لفتة اأُخرى في

  مقالة 
)31(

Books تن�سر بتلر، في �سنة 2007،

بعنوان: ''اأنا ل اأكاد اأنتمي اإليهم''، تناق�س من خاللها 

م�ساألة النتماء ال�سيا�سي وفكرة ثنائية القومية في 

كتابات حنه اآرنت، وخ�سو�سًا كتابها ''الكتابات 

اليهودية'' )The Jewish Writings( الذي ت�سعى 

مداخالته لإبراز التناق�سات الذاتية والمو�سوعية 

  وفي هذه المقالة، توؤ�س�س بتلر 
)32(

للدولة القومية.

ليا في القطع مع فكرة النتماء ال�سيا�سي 
ُ
ف�سيلة ع

من خالل عر�سها رّد حنه اآرنت على الهجوم الذي 

تلقته من غير�سوم �سوليم. تقول اآرنت: ''تعرف اأن 

الي�ساريين يح�سبونني محافظًة، واليمينيين يعّدونني 

 
ّ
ي�ساريًة، اأو خارجية، اأو يعلم اللـه ماذا. غير اأن علي

القول اأنني ل اأكترث لذلك. ل اأعتقد اأن هذا الجدل 

يعود باأي قيمة تنويرية عند الإجابة عن الأ�سئلة 

الحقيقية لهذا القرن.'' وعليه، فاإن بتلر تعتقد اأن 

الدولة القومية )والمق�سود هنا اإ�سرائيل، لكن ربما 

ي�سمل ذلك اأي دولة قومية فا�سية اأُخرى( اإذا ما 

ن�ساأت لتاأمين حقوق المواطنة، فاإنها تغدو �سرورة، 

واإّل فاإن مقاومتها هي ال�سرورة، اإذا ما غدت اأداة 

لتحويل �سعب اآخر اإلى جموع كبرى من الالجئين.

وتناق�س بتلر مقولت اآرنت بدقة وتف�سيل 

�سديدين وتوؤ�س�س اأن نقد اآرنت للفا�سية التي اأنتجت 

دولة القومية في المركز الأوروبي، يمكن، وللمفارقة، 

الخريطة ال�سيا�سية الحالية، غير اأن ذلك ل يمنعها 

من الت�ساوؤل عن الأ�سباب التي جعلت هذا الطرح 

ق كمًا هائاًل 
ّ
ر فيه، ومن اأن ت�سو يدخل باب غير المفكَّ

من الأطروحات التي فارقت الرحم ال�سهيوني الذي 

ي�سمه بوبر بـ ''التو�سعي''، نحو �سهيونية اأكثر 

روحانية، اأي اأكثر قابلية لقبول دولة ثنائية القومية 

في فل�سطين، من يهودا ماغني�س، اإلى اأكثر الحركات 

المناوئة ل�سيا�سات الحتالل الإ�سرائيلي اليوم داخل 

فل�سطين التاريخية وخارجها، ومن عدائية اللوبي 

ال�سهيوني الأميركي اإلى اأكثر الحركات اليهودية 

''و�سوحًا'' في نقد ال�سيا�سات الإ�سرائيلية، ومنها 

''ال�سوت اليهودي من اأجل ال�سالم'' الذي تحظى 

جوديث بتلر نف�سها بع�سوية هيئته ال�ست�سارية.

وهنا، يمكن القول اإنه ل حّد لثناء جوديث بتلر 

على نعمائيات مارتن بوبر، ول حد لإ�سفاقها على 

قلة، اأو ربما انعدام، الإمكان الفعلي لتحقق تلك 

النعمائيات اأو جزء منها في ظل وجود ال�سيادة 

الوطنية ال�ستعمارية لدولة اإ�سرائيل التي اأعلنت 

نف�سها، ول تزال ت�سر على اأنها، دولة يهودية، اأي 

دولة لليهود. غير اإن اإ�سابة بتلر بداء الأمل الذي 

ي�سيب الفل�سطينيين، تجعلها تدعو اإلى م�ساريع اأكثر 

واقعية من نعمائيات بوبر. وتنهي بتلر مداخلتها، 

ها وميَلها ال�سيا�سي الحالي، باإحالتين 
َ
ر

ّ
وربما ت�سو

يتين على كل من حنه اآرنت ومحمود دروي�س 
ّ

ن�س

ي الحب والكره، اأي النتماء والبراءة.
َ
ب�ساأن مفهوم

ا حنه اآرنت، �ساحبة مقولة ''اأنا ل اأكاد اأنتمي 
ّ
اأم

اإليهم''، والتي ُتعتبر بتلر من حواريي اأفكارها، فقد 

ا�ستدعيت لإدانة مبداأ ال�سيادة القومية لليهود في 

ا 
ّ
فل�سطين التاريخية منذ الهولوكو�ست حتى الآن. واأم

�سياق المقولة، فجاء في معر�س ال�سجال الذي دار 

بين اآرنت وفيل�سوف ال�سوفية اليهودية غير�سوم 

�سوليم بعد ن�سر الأولى تقريرها الذي تحول اإلى 

  
)29(

كتاب عن محاكمة اآيخمان: ''اآيخمان في القد�س''.

فكما اأُدين بريمو ليفي باأن تحليله يتمتع بقدر عال 

من ''البرودة'' لأنه انتقد �سيا�سات اإ�سرائيل الفا�سية 

في الحرب، وخ�سو�سًا بعيد مجازر �سبرا و�ساتيال، 

فاإن �سوليم انتقد مقولت اآرنت عن اآيخمان وفكرة 
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الأول، اأنني لم اأحب في حياتي، قط، اأي �سعب اأو 

مجموع، ل ال�سعب الألماني، ول الفرن�سي، ول 

الأميركي، ول الطبقة العاملة، ول اأي �سيء من هذا 

القبيل، فاأنا، في حقيقة الأمر، اأحب اأ�سدقائي 'فقط'، 

ونوع الحب الوحيد الذي اأعرفه واأوؤمن به هو حب 

الأفراد؛ الثاني، اأن هذا 'الحب لل�سعب اليهودي'، يبدو 

لي كوني يهودية، اأكثر مدعاة للريبة، اإذ ل اأقدر على 

اأن اأحب �سيئًا اأعرف اأنه جزء ل يتجزاأ من ذاتي. 

ولتو�سيح ذلك، دعني اأق�س عليك محادثتي مع 

�سيا�سية لمعة في اإ�سرائيل كانت في خط الدفاع، 

وب�سكل كارثي على ما اأعتقد، عن عدم الف�سل بين 

الدين والدولة في اإ�سرائيل. لقد كان ما قالته، ول�سُت 

اأذكر هنا، الكلمات على وجه التحديد، �سيئًا على هذا 

النحو: 'اأعتقد اأنك تتفهمين اأنني، كا�ستراكية، طبعًا، 

ل اأوؤمن باللـه، واإنما بال�سعب اليهودي.' لقد وجدُت 

ذلك مقولة �ساعقة، وقد بلغت �سدمتي حّداً اأنني لم 

اأرّد في حينه، لكن )اأظن اأنه كان في اإمكاني( 

الإجابة: اإن عظمة هذا ال�سعب م�ستمدة من اأنه اآمن 

نه من اأن  مرًة باللـه، وو�سل الإيمان به اإلى حّد مكَّ

ا الآن، فاإن 
ّ
ُه والثقُة به اأعظم من خ�سيته. اأم

ُّ
ي�سير حب

هذا ال�سعب يوؤمن بذاته فقط! فما الخير المترتب على 

ذلك كله اإذاً؟ ح�سنًا، اإنني، بهذا المعنى، ل 'اأحب' 

اليهود، ول 'اأوؤمن' بهم، فاأنا ل اأكاد اأنتمي اإليهم، كما 

)34(
اتفق، خارج دائرة الختالف والجدل.''

اإن احتفاء بتلر بنقد اآرنت لالأداتية ال�سهيونية في 

توظيف كل من اللـه والعلمانية، على حد �سواء، بعقد 

 ،)Free Lance( مياومة اأو بعقد �سهري اأو �سنوي

بح�سب ال�سرورة، له مدلولته على موقف بتلر 

المركب والمتنامي في التعقيد والح�سم من 

ال�سيا�سات ال�ستعمارية للحركة ال�سهيونية، 

وال�سيا�سات الحتاللية لدولة اإ�سرائيل على امتداد 

العقود الثالثة الأخيرة. وقد �سرفت بتلر جهداً ووقتًا 

كبيرين في تف�سير مقولت اآرنت عن الال ــ انتماء 

ال�سيا�سي، وهوية ال�سخ�س المولود لها وتلك 

الم�سنوعة المتخيلة، وتلك الوجه ــ لوجه، اأو بتعبير 

اأكثر دقة الجانب الـ Physei من الهوية، وفي مقابله 

الـ Nomo. اإن اعتناء بتلر بهذا التمييز على نحو 

تطبيقه بي�سر، على ال�سهيونية ذاتها التي تّدعي اأنها 

جدت لتخلي�س يهود اأوروبا من تبعات 
ُ
اإنما و

الفا�سية والنازية كتج�سيدين لجنون العقالنية 

الأوروبية الزاحفة نحو دولة القومية. غير اأن اآرنت، 

كما تقول بتلر بتحفظ، لم تجروؤ على اأن توازي بين 

الفا�سية وال�سهيونية. وهنا، ت�ستدعي بتلر اإرث اآرنت 

في نقد تلك النزعة الدولنية التي ولَّدت ال�ستات 

ب�سفته �سمة القرن الع�سرين الذي لم تعد م�سكلة 

ال�ستات واللجوء فيه خا�سية يهودية، كما تم 

التاأ�سي�س لذلك في كتابها: ''اأ�سول التوتاليتارية'' 

)The Origins of Totalitarianism( الذي ن�سرته في 

)33(
�سنة 1951.

وهنا، يمكن اكتناه نقد كل من اآرنت ومن بعدها 

بتلر، للتاريخ الأوروبي على النحو التالي: يمتد 

تاريخ المركزة الأوروبية اإلى ال�سرق )الجنوب(، 

ّل كل من ''الم�ساألة الأوروبية'' )تحقيق و�سفة 
َ
وُتح

التنوير الكال�سيكي عبر الدولة القومية ــ الخالية من 

اليهود(، و''الم�ساألة اليهودية'' )عبر تحقيق و�سفة 

ال�سهيونية باإقامة دولة اإ�سرائيل القومية ــ التي 

تطمح اإلى الو�سول اإلى مرتبة نموذجها الأوروبي 

في اأن تكون خالية من الفل�سطينيين( على ح�ساب 

ن�سوء م�ساألة جديدة هي ''الم�ساألة الفل�سطينية'' التي 

اأ�سفرت عن ت�سريد قرابة مليون فل�سطيني، وقطع 

تطورهم، واحتالل اأر�سهم، والحيلولة دون تمكنهم 

من ممار�سة حقهم في تقرير الم�سير كبقية �سعوب 

الأر�س. وعليه، فقد اأدى هذا النقد الآرنتي 

لل�سهيونية في الأربعينيات من القرن الع�سرين، 

وامتداده اإلى ال�ستينيات )حتى محاكمة اآيخمان(، 

اإلى الترا�سق مع غير�سوم �سوليم ب�ساأن مفهوم ''حب 

ال�سعب اليهودي''، اأي النتماء اإلى القومية التي 

فر�ست �سيادتها العرقية والدينية، ا�ستعماريًا، على 

الفل�سطينيين ب�سفتهم ال�سكان الأ�سليين لفل�سطين 

التاريخية.

وهنا، جاء رد اآرنت، الذي تحتفي به بتلر وتتفق 

معه في كثير من كتاباتها، مدويًا. تقول اآرنت في 

الرد على �سوليم: ''ربما تكون محقًا. فلي�س يثيرني اأي 

نوع من 'الحب' على هذه ال�ساكلة، وذلك ل�سببين: 
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  فهذا المفهوم يت�سح باأب�سط �سوره 
)36(

ا�ستعماري.

عبر تتبع اإجابة �سعيد على �سوؤال لمرا�سل جريدة 

''هاآرت�س'' اآري �سافيط عن النكبة واللجوء، واآخر عن 

الحبكة التاريخية، وعن ماهية ال�سراع، حين اأجاب 

هذا المفكر م�ستعينًا بالمو�سيقى وبمحادثة مع 

�سديقه المو�سيقار اليهودي دانيال بارنباوم 

)اأرجنتيني الأ�سل التقاه في �سنة 1993 في لندن، 

�سنة اأو�سلو اأو تكاد، واأ�س�س معه اأورك�سترا الديوان 

الغربي ــ ال�سرقي المكونة من مجموعة من العازفين 

العرب واليهود(.

يقول: ''اإنه �سراع مذهل. لقد كنت اأقول لدانيال 

ل هذه ال�سل�سلة من الأحداث: العداء 
ّ
ذات ليلة، تاأم

لل�سامية؛ الحاجة اإلى اإيجاد وطن لليهود؛ فكرة 

هيرت�سل الأ�سلية، التي كانت فكرة كولونيالية 

بالتاأكيد، ثم تحولت اإلى اأفكار ا�ستراكية حول 

اليي�سوف والكيبوت�س؛ المحنة في اإبان حقبة هتلر، 

ووجود اأنا�س مثل يت�سحاق �سمير كانوا معنيين حقًا 

بالتعاون معه )يق�سد لعقد معاهدات الهعفراه 

لتهجير اليهود اإلى فل�سطين(؛ اإبادة اليهود الجماعية 

في اأوروبا؛ الأفعال التي تم اقترافها �سد 

الفل�سطينيين في فل�سطين. عندما تفكر في ذلك، 

وعندما تتاأمل في اليهودي والفل�سطيني، ل على نحو 

منف�سل، واإنما مجتمعين ك�سمفونية، تجد �سيئًا 

مذهاًل مفرو�سًا هنا. تجد تاريخًا غنيًا للغاية، 

تراجيديًا للغاية، وفي نواح كثيرة، تجد تاريخًا 

بائ�سًا للنقائ�س، اأو المتناق�سات بالمعنى الهيغيلي، 

ن ين�سفها. ولذا، فاإن ما 
ّ
التي ل تزال تبحث عم

تواجهه هنا هو هالة مذهلة ل�سل�سلة من الماآ�سي 

والخ�سائر والت�سحيات والألم، والتي ربما تحتاج 

ر  اإلى دماغ باخ كي يفهمها، اأو قد يتطلب خيال مفكِّ

)37(
كاإدموند بورك لي�سبرها.''

ت�ستدعي بتلر اإدوارد �سعيد من دون اأن ت�سير اإلى 

هذه المقابلة، مكتفية بكتابه: ''فرويد وغير 

الأوروبيين''، ثم تتفقد كنانتها، وتنتقي اأ�سلب 

ك�سراً. ففي خال�سة مقالتها، تقيم بتلر 
َ
اأعوادها م

خندقًا منيعًا على خط النار الذي بين اإدانة اآرنت 

لحالة الال ــ دولة التي يت�سبب بها ال�ستعمار، الحالة 

خا�س بين الهوية المتخيلة والهوية الوجه ــ لوجه، 

بين الهوية المولودين لها، والهوية التي نولدها 

لأنف�سنا، اأي بين Filiation وAffiliation، بح�سب اإدوارد 

�سعيد، ل يعني نفي �سمة اليهودية عن ذاتها اأو عن 

ذات اآرنت، اأي نفي تاريخية يهوديتها التي تت�سمن 

نجاة اآرنت من مع�سكر الإبادة في غور�س، وفناء عدد 

كبير من عائلة بتلر في مع�سكر اآخر، واإنما نفي 

ال�ستحواذية ال�سهيونية على مثل هذه التجارب، 

واإدخالها في معين علماني ــ لهوتي ل ياأتلف. ومن 

هنا، ياأتي ''عدم الحب'' للتجريد ال�سهيوني لفكرة 

اليهودي واليهودية كحالة �ستات دائم، وكحالة 

مطلقة من النتظار في المنفى من ناحية، وال�سعي 

لنفي هذا المنفى من ناحية اأُخرى على نحو يمّكن 

من اإنتاج اإ�سبارطة ديمقراطية لليهود في فل�سطين.

هنا، ت�ستعين اآرنت بمقولة هليل الأكبر )حبر 

الم�سناه الأجّل في القرن الأول قبل الميالد(: ''اإذا لم 

ن �سيكون لي. واإذا لم اأكن لغيري، 
َ
اأكن لنف�سي، فم

ع رحاب الهوية اليهودية التي 
ِّ
ن اأكون؟'' كي تو�س

َ
فم

قتها ال�سهيونية، ولت�سير في اتجاه معاك�س 
َّ
�سي

للحلول التي اأنتجت دولة فا�سية اأو نازية خالية من 

اليهود، ودولة يهودية تكاد تكون خالية من غيرهم. 

ن  ت�سير في اتجاه انفتاح على التاريخ الأوروبي يمكِّ

اليهودي من محاولة، ربما تكون �سيزيفية، ليكون 

من اأجل اأوروبا ولتكون اأوروبا من اأجله، وليكون من 

اأجل الم�سطهدين، �سواء اأكانوا يهوداً اأم فل�سطينيين 

اأم غيرهم ممن يمكن اأن يكونوا مو�سوعات 

فه اآرنت، وت�سادق عليه بتلر كما 
ِّ
للـ ''الحب'' الذي تعر

�سادق عليه، من قبل، اإدوارد �سعيد في كتابه ''فرويد 

ن فيه ج�سر اللتقاء    الذي د�سَّ
)35(

وغير الأوروبيين''،

بين التجربتين اليهودية والفل�سطينية: ج�سر المنفى 

الذي ل يمكن حله اإّل �سمفونيًا، ربما، في دولة كل 

مواطنيها، اأكثر مما هي دولة ثنائية القومية كما 

اقترح �سعيد في مقابالته الأخيرة ب�ساأن المثقف 

وال�سلطة والمعرفة.

ولعل خير مدخل اإلى هذا الجانب المرِبك من فكر 

�سعيد هو تو�سيح مفهوم ''الوطنية الدفاعية'' عنده، 

و�سرورة وجودها لدى الواقعين تحت و�سع 
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اليهودية، بين حيفا وبيروت، على نحو يقارب رد 

اآرنت على �سوليم:

ال�ساعة الخام�سة �سباحًا يا عزيزتي

ا اأنا فال اأريد 
ّ
قالت بدعابة: وهل ينع�س العربي؟ اأم

اأن اأنام.

قلت: نعم، ينع�س العربي ويحاول اأن ينام.

قالت: نم، و�ساأحر�س نومك.

َلُك نظرتك ال�سافية. هل تعرفين 
ْ
قلت: �سيوقظني َلي

اأن عينيك تدفعان اأي ولد �سقي اإلى عيادة الهدوء؟

قالت: وماذا تفعالن بالرجل؟

قلت: تدفعانه اإلى الفرو�سية.

قالت: نم.

قلت: هل تعرف ال�سرطة عنوان هذا البيت؟

قالت: ل اأظن ذلك، لكن الأمن الع�سكري يعرفه. 

هل تكره اليهود؟

قلت: اأحبك الآن...

قالت: لي�س هذا جوابًا وا�سحًا.

قلت: ولي�س ال�سوؤال وا�سحًا، كاأن اأ�ساألك: هل 

تحبين العرب؟

قالت: لي�س هذا �سوؤاًل.

قلت: ولماذا كان �سوؤالك �سوؤاًل؟

قالت: لأن فينا عقدة، ونحتاج اإلى اإجابة اأكثر من 

حاجتكم اإليها.

قلت: هل اأنت حمقاء؟

قالت: قلياًل، ولكن لم تقل لي اإن كنت تحب اليهود 

اأم تكرههم!

قلت: ل اأعرف، ول اأريد اأن اأعرف. ولكنني اأعرف 

اأنني اأحب م�سرحيات يوربيدو�س و�سك�سبير، واأحب 

ال�سمك المقلي، والبطاطا الم�سلوقة، ومو�سيقى 

موزارت، ومدينة حيفا، واأحب العنب، والمحاورات 

الذكية، وف�سل الخريف، ومرحلة بيكا�سو الزرقاء، 

ا اليهود 
ّ
واأحب النبيذ، وغمو�س ال�سعر النا�سج. اأم

فلي�سوا �سوؤاًل للحب اأو المقت.

قالت: هل اأنت اأحمق؟

قلت: قلياًل.

قالت: هل تحب القهوة؟

قلت: اأحب القهوة، واأحب رائحة القهوة..

التي �سبغت تاريخ القرنين الأخيرين، واإدانة 

اأغامبين لحالة ''حياة النك�ساف'' التي تت�سبب بها 

ال�سلطة ال�سيادية للموؤ�س�سة فتعلِّق حقوق الإن�سان 

لطائفة معينة ل يتيح لها الد�ستور القدرة على 

امتالك الحقوق، وبالتالي امتالك الحق في 

  تلعب بتلر على خط النار الفكري 
)38(

ممار�ستها.

ال�سارم بين المقولتين كي تعلن دعمها المطلق 

لمبادرة عدالة ــ المركز القانوني لحقوق الأقلية 

العربية في اإ�سرائيل، ب�سرورة ا�ستبدال العناية 

ن هو اليهودي؟'' بعناية اأكثر 
َ
المفتعلة بتعريف: ''م

  اإن انحياز 
)39(

ن هو المواطن؟''
َ
تركيزاً بتعريف: ''م

قراأ كمحاولة لإيجاد 
ُ
بتلر اإلى هذه المقولة ربما ي

خندق لالحتماء الفكري بين مقولَتي اآرنت 

ه ا�ستنتاجي فذ نحو تاأييد 
ُّ

واأغامبين، وقد يقراأ كتوج

مقولة دولة كل مواطنيها التي اأدخلها عزمي ب�سارة 

في الخطاب ال�سيا�سي بقوة، وكان م�سيره المنفى 

اء المنافحة عنها، ول يزال حزب التجمع الوطني 
ّ
جر

الديمقراطي يبذل من اأجل تحقيقها الغالي والنفي�س.

اإن ما يدفع اإلى ترجيح الحتمال الأخير، هو 

ا�ست�سهاد بتلر بمقولة لمحمود دروي�س عن الحب 

والكره، اأو النتماء والبراءة بتعبير اأكثر ت�سيي�سًا. اإن 

 عنه بالحب(، والال ــ 
ُ
ر
َّ
ب

َ
ع

ُ
النتماء )الذي، ربما، ي

 عنه بالكره(، هما �سفتان 
ُ
ر
َّ
ب

َ
ع

ُ
انتماء )الذي، ربما، ي

لم تتمتع بهما اآرنت، ول دروي�س، ولم يكن ينبغي 

لهما ذلك لأن الوجود خارج مقولَتي الحب والكره، 

فاعاًل ومفعوًل، اأو الوجود على ''قلق''، بلغة المتنبي، 

هو �سمان عدم الوقوع في النف�سام الذي تحدثه 

الوطنية ال�سيادية، اأي هو ال�سمان الوحيد لبقاء 

الفاعلية الإن�سانية للفل�سطيني واليهودي، على حد 

�سواء، �سد الح�سرية التي اأتت بها ال�سهيونية. وهنا، 

ت�ستدعي بتلر هذا الحوار )الذي جاء في �سيغة اأكثر 

�ساعرية في ق�سيدة ''�ستاء ريتا الطويل'' في ديوان: 

''اأحد ع�سر كوكبًا على اآخر الم�سهد الأندل�سي'' في �سنة 

1992( من رائعة محمود دروي�س المكتوبة تخليداً 

لتجربة بيروت والخروج منها: ''ذاكرة للن�سيان''، في 

ل الذي 
َّ
  ت�ستدعي بتلر الم�سهد المطو

)40(
�سنة 1982.

ي�سف فيه دروي�س حواره ال�سجالي مع حبيبته، 
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- �ساأقول: كنُت هنا. اأحيا ن�سيد الأن�ساد.

- مجنون؟

- مجنون..

- ول تحبني؟

- ل اأعرف.

)41(
)وكالنا يقتل الآخر تحت النافذة(.

ْهَيَنُة المقاطعة اأم ا�سطدام  خاتمة: �سَ

الوعي ال�سهيوني بالحقيقة 

الفل�سطينية؟

وبعد، فما الذي يمكن قراءته من مقاربات بتلر؟ 

هل من الممكن اأن تنزلق قامة كبتلر اإلى متاهات 

َنِة المقاطعة الأكاديمية والثقافية لإ�سرائيل 
َ
ي

ْ
ه

َ
�س

التي يقوم بها بع�س الإ�سرائيليين وقليل من مثقفي 

العالم لحرف الدعوة اإلى ت�سحيح الخطيئة التاريخية 

الكبرى، خطيئة نكبة 1948، نحو الدعوة اإلى التقليل 

من اآثار احتالل 1967، اأو اإنهائه في اأح�سن 

الأحوال؟ وهل ي�سح اأن ناأخذ ري�سة من جناح 

الحقيقة وبو�سلتها الفل�سطينية )الحملة الفل�سطينية 

للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإ�سرائيل( لوزن قلب 

بتلر بالري�س، اأم ُنحيل حملة المقاطعة الفل�سطينية 

وبتلر، في اآن واحد، على مقولة دروي�سية اأُخرى 

�ست الحالة قبل ولدتها؟ ربما يكون ا�ستكمال  �سخَّ

ال�سجالت الجراحية لمقولت بتلر مو�سوعًا لدرا�سة 

اأُخرى ''تحر�س الكالم من الخلخلة''، على حد تعبير 

ا فيما يتعلق باأغرا�س الإ�سارة 
ّ
ح�سين البرغوثي. اأم

اإلى رفعة خطاب بتلر الوجودي والحقوقي ب�ساأن 

المقاطعة، والم�ستند اإلى تراث هائل من تفكيك البنية 

كتفى باإيراد مقولة 
ُ
ال�ستعمارية لل�سهيونية، فربما ي

�سبيهة �ساغها دروي�س في �سنة 1988 في معر�س 

''ثنائه'' على كتاب ''الزمن الأ�سفر'' لدافيد غرو�سمان.

يكتب محمود دروي�س مقالة بعنوان: ''لحظة ما'' 

في كتابه ''عابرون في كالم عابر''، في التعليق على 

كتاب ''الزمن الأ�سفر'' لدافيد غرو�سمان، وا�سفًا 

تو�سل في 
ُ
الكتاب ــ التقرير بـ ''المثير''، والذي ي

ن 
َ
نه�سْت عاريًة حتى مني، فاأح�س�سُت بوجع م

خلعوا ع�سواً من اأع�سائه. �سحت: تعالي فوراً، 

عودي من رائحة القهوة، فاأنا ناق�س، ول اأ�ستطيع 

ل اأ�ستطيع.

- ماذا دهاك؟

- ل اأ�ستطيع العودة اإلى نف�سي..

)وكالنا يقتل الآخر خلف النافذة(.

- خذني اإلى اأ�ستراليا.

- خذيني اإلى القد�س.

- ل اأ�ستطيع.

- ول اأ�ستطيع الرجوع اإلى حيفا.

- بماذا تحلمين عادة؟

- عادة ل اأحلم. واأنت بماذا تحلم؟

- باأن اأتوقف عن حبك..

- هل تحبني؟

- ل. ل اأحبك.. هل تعلمين اأن اأمك �سارة قد 

دت اأمي هاجر في ال�سحراء؟
ّ
�سر

- وما ذنبي اأنا. األهذا ل تحبني؟

- ل ذنب لك، ولهذا ل اأحبك.. اأو اأحبك.

عزيزتي، جميلتي، مليكتي، ال�ساعة الآن الخام�سة 

 اأن اأعود اإليهم.
ّ
والن�سف �سباحًا، وعلي

ن؟
َ
لم

- اإلى �سرطة حيفا لأثبت وجودي في الثامنة 

�سباحًا.

- تثبت وجودك؟

- وفي الرابعة بعد الظهر.

- وفي الليل؟

- ياأتون، في اأي وقت بال موعد، ليتاأكدوا من 

وجودي..

- واإذا لم يجدوك في البيت؟

- �ساأكون م�سوؤوًل عن اأية حادثة تقع في هذه 

البالد، من مرتفعات الجولن حتى قناة ال�سوي�س.

- وما هي العقوبة؟

- مجرد غيابي عن البيت لياًل ي�ساوي اعتقاًل 

ا اإذا وقع حادث 
ّ
لمدة خم�س �سنين على الأقل. اأم

اأكبر، فاإن العقوبة هي ال�سجن الموؤبد على الأقل.

- وماذا �ستقول في المحكمة؟
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جعل الحتالل دائمًا اأكثر كلفة، ليتحول وعي التخلِّي 

عن الحتالل اإلى م�سلحة ل اإلى ت�سامن اأخالقي، 

لأن بع�س موجات الت�سامن الأخالقي ل يتعار�س 

مع نزعة المحتل اإلى اإجراء التوازن بين 'اإن�سانيته' 

وبين قدرته على محو اإن�سانية الآخر، لي�سمن 

)43(
الحتالل وراحة ال�سمير معًا...''

بين القتبا�سين اللذين ا�سُتِهلَّت بهما هذه 

الدرا�سة، من هليل الأكبر حتى محمود دروي�س، اأكثر 

تين، لكن فيهما ما يغوي بالولوج اإلى در�س 
َّ
من األفي

المنفى اليهودي الأزلي، و�سنوه الفل�سطيني الذي 

نرجو اأّل يكون اأبديًا. اإّل اإن المجاز يربك و�سف 

عالقات القوة، ويناأى باإغوائية ال�سبه ال�سكالني بين 

الحالتين عن تد�سين مقولة اأخالقية عليا للمثقف 

الذي ل يحول انتماوؤه دون ''تفكيره في غيره''، ول 

تحول ''وح�سية غيره'' دون ''تفكيره في نف�سه''، ول 

يحول الأمران دون اإدراج ذاته في �سفِّ المدافعين 

هم في الكالم.'' هنا، تت�سدر  ن فقدوا حقَّ
َ
عن حرية ''م

جوديث بتلر مجموعة نادرة من المثقفين من اأ�سل 

يهودي لتعلن ذاتها مثقفة يهودية اأخيرة، تحيا 

المنفى، وتقول الحق بوجه ال�سلطة، وتحقق حلم 

م لليقينيات والم�سلمات  فوكو بالمثقف المحطِّ

الكونية، المثقف الذي يتمكن، على الرغم من وطاأة 

الحا�سر وقيوده، من ت�سخي�س نقاط ال�سعف، وينفذ 

اإلى مخارج الخال�س، وخطوط القوة. ''المثقف الذي 

يزج بنف�سه باإقدام ل يعرف كيف ول اإلى اأين، ول 

يفكر في الغد لأنه م�ستغرق جداً في الحا�سر الثقيل. 

ا 
ّ
اإنه المثقف الذي ي�ساهم، عبوراً، في طرح ال�سوؤال عم

اإذا كان ثمة جدوى لحدوث الثورة )وما هو نوع 

الثورة وما ا�ستحقاقاتها اإن كان ل بد منها(... فمن 

ن هم م�ستعدون للمخاطرة بحياتهم في 
َ
الموؤكد اأن م

ن ي�ستطيعون الإجابة 
َ
�سبيل حدوثها، هم وحدهم م

n 
)44(

عن ال�سوؤال.''

نهايته اإلى �سوؤال اأخالقي فحواه: ''هل اأنا جدير بلقب 

ِه�س بنقا�س مفتوح حتى اللحظة عن 
ْ
ر

ُ
اإن�سان؟'' وي

ن ظاهرة نقد ال�ستعمارية ال�سهيونية والفا�سية 
ُّ
تكو

ن هذه الظاهرة 
ُّ
الإ�سرائيلية: ''... ما ي�سي اأي�سًا بتكو

التي اأ�سميها 'ظاهرة ا�سطدام الوعي الإ�سرائيلي 

بالحقيقة الفل�سطينية'، ا�ستعداُد الكثيرين من الأفراد 

لتحدي ال�سلطة الت�سريعية وال�سلطة التنفيذية 

والذهاب اإلى اآخر ال�سوط في البحث عن �سروط 

ال�سالم: العتراف بحقوق ال�سعب الفل�سطيني اإلى حد 

الإعالن عن �سرورة اإن�ساء دولة فل�سطينية على تراب 

الوطن الفل�سطيني، والتخاطب مع ممثل ال�سعب 

الفل�سطيني ال�سرعي والوحيد. ومن المفيد اأن نالحظ 

اأن القتراب من وعي الحقيقة الفل�سطينية يت�سم 

بمرونة تتجاوز حدود قوى ال�سالم التقليدية، لي�سمل 

اأفراداً من �سلب الموؤ�س�سة ال�سهيونية تقودهم 

الميكيافيلية الباحثة عن تخطي الماأزق التاريخي 

اإلى العتراف بهزيمة التغييب التاريخي لل�سعب 

الفل�سطيني، والت�سحية بالمقد�س الأيديولوجي، على 

قربان ما يقدمه الواقع من معطيات تت�سادم مع 

الأيديولوجي لم�سلحة الواقعي. ما زال الطريق طوياًل 

اأمام تطور هذا الوعي الفردي اإلى وعي مجتمع 

)42(
�ساغط على الموؤ�س�سة.''

وبعد هذا الت�سخي�س الفذ الم�ستند اإلى كتاب 

غرو�سمان، يطلق دروي�س �سرخته التي يبدو اأنها 

ت�سكل ن�سيجًا خلفيًا اآخر لموقف بتلر من المقاطعة: 

''... اإذا كان من واجبنا اأن ن�ساهم م�ساهمة اإيجابية 

في تطوير الوعي الإ�سرائيلي الجديد بالحقيقة 

الفل�سطينية، باإبرازنا المحتوى الإن�ساني للر�سالة 

الفل�سطينية وبانطواء م�سروع الحرية على جوهر 

ال�سالم ــ وهما ر�سالة وم�سروع م�سادان لر�سالة 

العدو وم�سروعه تجاه مجتمعه وتجاهنا معًا ــ فاإن 

من �سروط نجاحنا في هذه العملية هو العمل على 
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http://www.bdsmovement.net/  

لمزيد من الطلع على هذه المقولت التي طورتها بتلر واأطلقت �سجاًل اأكبر، وذلك بعد محا�سراتها في   )20(

جامعة بير زيت، انظر المقابلة المطولة )بجزاأيها( التي اأجراها معها المخرج الإ�سرائيلي اأودي األوني:

 Judith Butler, ''As a Jew, I Was Taught It Was Ethically Imperative To Speak Up'', An Interview by Udi  

Aloni, Part I, Haaretz, 24/02/2010, http://www.haaretz.com/news/judith-butler-as-a-jew-i-was-taught-it-

was-ethically-imperative-to-speak-up-1.266243;

 Judith Butler, ''As a Jew, I Was Taught It Was Ethically Imperative To Speak Up'', An Interview by Udi  

Aloni, Part II, Haaretz, 24/02/2010, http://www.haaretz.com/news/judith-butler-as-a-jew-i-was-taught-it-

was-ethically-imperative-to-speak-up-part-ii-1.266244

وقد جرى الطلع عليها في 2010/2/24.  

وانظر اأي�سًا، خطابها اأمام طلب جامعة بيركلي بعد ت�سويتهم التاريخي، بدعوة من مجل�ش الطلبة الذي   

 General Electric بحث م�سروع القرار القا�سي ب�سحب ال�ستثمارات التابعة ل�سركتين اأميركيتين هما

وUnited Technologies، في مجال الت�سنيع الع�سكري مع اإ�سرائيل:  

Judith Butler, ''You Will Not Be Alone'', The Nation (13 April 2010), http://www.thenation.com/  

doc/20100426/butler

وقد جرى الطلع عليها في 14 ني�سان/اأبريل 2010.  

 Judith Butler, ''Boycott Politics and Academic Freedom, or Who Can Exercise a Right to Education?''  )21(

Public Talk at Birzeit University, 9 February 2010.

يحدد النداء المبادئ العامة التي يلتزمها فل�سطينيو ال�سفة الغربية وقطاع غزة لتطبيق المقاطعة   )22(

الأكاديمية والثقافية، وهي على النحو التالي: ''بما اأن ال�سطهاد الكولونيالي الإ�سرائيلي لل�سعب العربي - 

الفل�سطيني ي�ستند بالأ�سا�ش على الفكر ال�سهيوني العن�سري، ويت�سمن الأ�سكال الرئي�سية الثلثة التالية: 

)1( رف�ش اإ�سرائيل العتراف بالم�سوؤولية عن النكبة وما �سملته من تطهير عرقي خلق ق�سية اللجئين   

الفل�سطينيين، واإنكارها للحقوق المكفولة للجئين في القانون الدولي، واأهمها حق العودة للديار؛ 

)2( الحتلل الع�سكري لل�سفة الغربية )بما فيها القد�ش ال�سرقية( وقطاع غزة وما ي�سمله من ا�ستعمار   

ا�ستيطاني يخالف القانون الدولي؛ )3( التمييز العن�سري ال�سامل �سد فل�سطينيي مناطق 48 )حاملي 

الجن�سية الإ�سرائيلية( والتفرقة العن�سرية الناجمة عنه، بما ي�سبه نظام الأبارتهايد في جنوب اإفريقيا. وبما 

اأن قوات الحتلل الإ�سرائيلي تقوم بالتدمير الممنهج للموؤ�س�سات الأكاديمية والثقافية الفل�سطينية، عن 

طريق الحواجز الع�سكرية والح�سار الخانق والجدار الكولونيالي العن�سري والعتقالت والعتداء العنيف 

على المدار�ش والجامعات وهيئاتها التدري�سية والإدارية وطلبتها، وبما اأن الموؤ�س�سات الأكاديمية الإ�سرائيلية 

)وغالبيتها حكومية( تدعم ب�سكل مبا�سر اأو �سمني اإدامة اأ�سكال ال�سطهاد هذه وت�سارك في كثير من الأحيان 

في الم�سروع ال�ستعماري، وبما اأن الأكاديميين/ات والمثقفين/ات الإ�سرائيليين/ات بغالبيتهم متواطئون، 

وبالتالي م�ساركون في تحّمل الم�سوؤولية، في انتهاكات حقوق الإن�سان و/اأو الجرائم التي تقوم بها اإ�سرائيل 

بحق الفل�سطينيين، ب�سكل مبا�سر )كالم�ساركة في الأبحاث والدرا�سات واللجان التي تديم الحتلل والتمييز 

العن�سري، اأو الخدمة في جي�ش الحتلل لعدة اأ�سهر في كل عام كجنود اأو �سباط احتياط(، اأو �سمني )عبر 

تاأييد اأو تبرير هذه النتهاكات والجرائم، اأو التزام ال�سمت حيالها(، وكون العالم ي�سهد تناميًا للحركة 

العالمية الداعية لمقاطعة اإ�سرائيل باأ�سكال متفاوتة، ونظراً لأن الن�سطاء الدوليين الداعين لمقاطعة اإ�سرائيل 

اأكاديميًا يتطلعون ل�سياغة مواقفهم بناًء على مرجعية فل�سطينية تطرح مبادئ وا�سحة، فاإننا كمثقفين/ات 

واأكاديميين/ات فل�سطينيين/ات نرى اأنه من واجبنا كاأفراد وموؤ�س�سات الم�ساهمة في مقاومة ال�سهيونية 

وتجلياتها باللتزام بالمبادئ التالية وتطبيقها بالدقة الممكنة وبان�سجام مع الذات: مقاطعة كافة اأ�سكال 
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العمل والتعاون والم�ساريع الأكاديمية والثقافية الم�ستركة مع الجهات الإ�سرائيلية المختلفة ب�سكل عام. 

وُت�ستثنى من ذلك تلك الأن�سطة والعلقات التي تتم في �سياق يخدم اأهداف الن�سال الوطني الفل�سطيني، 

والتي تهدف تحديداً لمناه�سة جميع اأ�سكال ال�سطهاد الإ�سرائيلي، على األّ ت�سترط هذه الأن�سطة اأو توؤدي 

اإلى التبعية اأو التخلي عن المبادئ والحقوق الوطنية الفل�سطينية غير القابلة للت�سرف. اإن الهدف الأهم 

لهذه المقاطعة هو اإحداث تغيير اإيجابي ي�سهم في اإزالة ظروف ال�سطهاد المو�سحة اأعله.'' وللمزيد من 

التف�سيلت، والوثائق ذات العلقة التي ت�سدرها الحملة وتن�سط في تطبيق بنودها تباعًا، انظر الموقع 

http://www.pacbi.org :الر�سمي للحملة

انظر:  )23(

 Judith Butler, ''Jews and the Bi-National State'', The 2nd International Conference on An End to  

 Occupation, A Just Peace in Israel-Palestine: Towards an Active International Network in East

 Jerusalem 4-5 January 2004; Amnon Raz-Krakotzkin, ''Binationalism and Jewish Identity: Hannah

 Arendt and the Question of Palestine'', in Hannah Arendt in Jerusalem, edited by Steven E. Aschheim

(Berkeley: University of California Press, 2001), pp. 165-180.

انظر معار�سات محمود دروي�ش لمارتن بوبر في: محمود دروي�ش، ''يوميات الحزن العادي'' )بيروت: مركز   )24(

الأبحاث، منظمة التحرير الفل�سطينية، 1973(، �ش 50 – 65. وانظر اأي�سًا:

 Martin Buber, The Writings of Martin Buber (New York: Meridian Books, 1956); Martin Buber, A Land  

 Of Two People: Martin Buber on Jews and Arabs, edited by Paul Mendes-Flohr (New York: Oxford

 University Press, 1983); Grete Schaeder, The Hebrew Humanism of Martin Buber (Detroit: Wayne State

University Press, 1973).

 Arthur Goren, ed., Dissenter in Zion: From the Writings of Judah L. Magnes (Cambridge: Harvard :انظر  )25(

University Press, 1982).

لمزيد من التف�سيلت ب�ساأن مقاربات ليفي بين الهولوكو�ست وال�سيا�سات الإ�سرائيلية الوح�سية، انظر:  )26(

 Marco Belpoliti and Robert Gordon, Primo Levi, The Voice of Memory: Interviews 1961-1987 (New  

York: New Press, 2001).

انظر:  )27(

The Beirut Massacre: The Complete Commission Report, introduced by Aba Eban (New York: Karz-  

 Cohl, 1983), An Authorized translation by ''The Commission of Inquiry into the Events at the Refugee

Camps in Beirut, 1983, Final Report''.

دروي�ش، ''يوميات''، م�سدر �سبق ذكره، �ش 227.  )28(

 Hannah Arendt, Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil (New York: Penguin Books,  )29(

1994).

ي هذا ال�سجال النادر بين اآرنت و�سوليم في: بالإ�سافة اإلى مقولت بتلر في هذا ال�سياق يمكن تق�سِّ  )30(

 Steven Aschheim, Scholem, Arendt, Klemperer: Intimate Chronicles in Turbulent Times (Bloomington:  

 Indiana University Press, 2001); David Suchoff, ''Gershom Scholem, Hannah Arendt and the Scandal

of Jewish Particularity'', Germanic Review, vol. 72, no. 1 (1997), pp. 57-76.

 Judith Butler, ''‘I Merely Belong to Them’'', Review of ''The Jewish Writings'' by Hannah Arendt, edited  )31(

by Jerome Kohn and Ron Feldman, London Review of Books, vol. 29, no. 9 (2007), pp. 26-28, http://

www.lrb.co.uk/v29/n09/judith-butler/I-merely-belong-to-them

وقد جرى الطلع عليها في 24 اأيار/مايو 2010.  

Hannah Arendt, The Jewish Writings (New York: Schocken Books, 2007).  )32(
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Hannah Arendt, The Origins of Totalitarianism (New York: Harcourt, Brace and World, 1968).  )33(

Butler, ''‘I Merely Belong to Them’'', op. cit.  )34(

 Edward Said, Freud and the Non-European (London: Verso in association with the Freud Museum,  )35(

2003).

ولتبيان �سجال �سعيد لأفكار اآرنت واآخرين من المثقفين اليهود الألمان، انظر:  

 Edward Said, Blaming the Victims: Spurious Scholarship and the Palestine Question, edited by  

Edward Said and Christopher Hitchens (London, Verso, 1988).

رات �سعيد للدولة الفل�سطينية الديمقراطية، انظر: لمزيد من المعلومات ب�ساأن ت�سوُّ  )36(

 Abdul-Rahim Al-Shaikh, ''Palestine: The Tunnel Condition'', Contemporary Arab Affairs, vol. 3, no. 4  

(2010), pp. 480-494.

 Gauri Viswanathan, ed., Powers, Politics, and Culture: Interviews with Edward W. Said (New York:  )37(

Vintage Books, 2001), p. 447.

للطلع على مقولت اأغامبين في هذا ال�سياق، انظر:  )38(

 Giorgio Agamben, Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life (Stanford, California: Stanford  

University Press, 1998).

لإ�ساءات اإ�سافية على التجليات العملية لهذه الفكرة عند بتلر، انظر:  )39(

 Judith Butler, ''Israel/Palestine and the Paradoxes of Academic Freedom'', Radical Philosophy, vol.  

135 (2006), pp. 8-17.

محمود دروي�ش، ''اأحد ع�سر كوكبًا على اآخر الم�سهد الأندل�سي'' )عكا: دار الأ�سوار، 1993(، �ش 96-83.  )40(

محمود دروي�ش، ''ذاكرة للن�سيان: المكان: بيروت، الزمان: يوم من اأيام اآب 1982'' )بيروت: الموؤ�س�سة العربية   )41(

للدرا�سات والن�سر، 1987(، �ش 153 – 157.

محمود دروي�ش، ''عابرون في كلم عابر'' )بيروت: دار العودة، 1994(، �ش 87.  )42(

الم�سدر نف�سه، �ش 88.  )43(

 Michel Foucault, ''End of the Monarchy of Sex'', in Foucault Live: Collected Interviews, 1961-1984,  )44(

edited by Sylvere Lotringer (New York: Semiotext(e), 1996), p. 225.

المراجع
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جرى الطلع عليها في 24 تموز/يوليو 2010.  

- Academic and Cultural Boycott of Israel (PACBI): http://www.pacbi.org.

- Al-Shaikh, Abdul-Rahim. ''Gaza: In Defense of a Never Written Statement''. Palestine Chronicle, vol. 3, 

January 2009: http://www.palestinechronicle.com/view_article_details.php?id=14592

جرى الطلع عليها في 24 اأيار/مايو 2010.  

- Boycott, Divestment and Sanctions against Israel (BDS): http://www.bdsmovement.net/.

- Butler, Judith. '' 'I Merely Belong to Them' ''. Review of ''The Jewish Writings'', by Hannah Arendt, 

edited by Jerome Kohn and Ron Feldman. London Review of Books, vol. 29, no. 9 (2007), pp. 26-28:

http://www.lrb.co.uk/v29/n09/judith-butler/I-merely-belong-to-them

جرى الطلع عليها في 24 اأيار/مايو 2010.  

- ———. ''You Will Not Be Alone''. The Nation, 13 April 2010:

http://www.thenation.com/doc/20100426/butler

جرى الطلع عليها في 14 ني�سان/اأبريل 2010.  

- ———. ''As a Jew, I Was Taught It Was Ethically Imperative To Speak Up''-Part I. An Interview by Udi 

Aloni. Haaretz, 24/02/2010:

http://www.haaretz.com/news/judith-butler-as-a-jew-i-was-taught-it-was-ethically-imperative-to-speak-

up-1.266243
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- ———. ''As a Jew, I Was Taught It Was Ethically Imperative To Speak Up''-Part II. An Interview by Udi 

Aloni. Haaretz, 24/02/2010:

http://www.haaretz.com/news/judith-butler-as-a-jew-i-was-taught-it-was-ethically-imperative-to-speak-

up-part-ii-1.266244

جرى الطلع عليهما في 2010/2/24.  

- Eagleton, Terry. ''The Last Jewish Intellectual'', New Statesman, 29 March 2004:

http://www.newstatesman.com/200403290041

جرى الطلع عليها في 22 اأيار/مايو 2010.  

- Summers, Lawrence. Address at Morning Prayers Memorial Church. Cambridge: Massachusetts, 17 

September 2002:

http://www.president.harvard.edu/speeches/summers_2002/morningprayers.php

جرى الطلع عليها في 2010/5/23.  

.............................................

.............................................

من من�سورات موؤ�س�سة الدرا�سات الفل�سطينية

الرواية الفل�سطينية الكاملة للمفاو�سات

من اأو�سلو اإلى خريطة الطريق

اأحمد قريع )اأبو علء(

1

مفاو�سات اأو�سلو

 1993

531 �سفحة           15 دولراً )تجليد عادي(

                           20 دولراً )تجليد فني(

2

مفاو�سات كامب ديفيد 

)طابا وا�ستوكهولم(

2000 - 1995

505 �سفحات           15 دولراً )تجليد عادي(

20 دولراً )تجليد فني(                            


