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ّ
وثائقي يسخر الشوها لشرعنة الكيان الغاصب «العربية» باعت فلسطين
صفقة العار

ّ
ّ
للمشروع اإلستيطاني العبري المزروع فيّ خاصرة المشرق الفلسطينية .رغم أن المؤرخين
األساس
الحجر
مكانة
ة
الرسمي
الصهيونية
ة
السردي
تأخذ
ّ
ّ
ّ
ّ
اإلسرائيليين أنفسهم وعديدًا من المؤرخين عبر العالم ،فندوا أجزاء أساسية من تلك السردية ،إال أن «العربية» تتجرأ على عرض وثائقي فرنسي ـ ـ
ّ
السردية المنحازة
صهيوني يحكي تلك

ّ
«البرادايم» الصهيوني وكي الوعي العربي
سعيد محمد

من وثائقي «النكبة»

ّ
ّ
«نكبة» منحولة تعزز سردية القاتل

المحطة السعودية تجاوزت حدود الحياء
يوم األحد الماضي،
عرضت الشبكة
السعودية الجزء األول
من وثائقي «النكبة»
(إنتاج  ،Arte:و Roche
 )Productionsلكل
كاريل
من ويليام ّ
وبالنش ّفنغر .روجت
القناة بأن الشريط (48
دقيقة) يحكي «إعادة
صياغة قصة والدة
إسرائيل كما يراها العرب
واإلسرائيليون» من
خالل ّ
من
خال
«نص
ٍ
ّ
ّاأليديولوجيا أو التحزب».
إنه عصر «إسرائيل» على
المنصات السعودية،
يعلن دفن القضية
الفلسطينية إلى األبد.

زينب حاوي
يمكن بكل سهولة ،توثيق يــوم األحد
امل ـ ـ ــاض ـ ـ ــي ،ك ـ ـبـ ــدايـ ــة م ــرحـ ـل ــة ج ــدي ــدة
وعلنية في تاريخ «الـصــراع العربي -
اإلســرائـيـلــي» بعد سـنــوات مــن الجهد
الـسـعــودي الحثيث على تثبيت فكرة
أن «إس ــرائ ـي ــل» ،بــاتــت خـ ــارج مـعــادلــة
االحتالل والعداء .عمل دؤوب شهدناه
ف ــي ال ـس ـن ــوات األخ ـي ــرة امل ــاض ـي ــة ،بلغ
أوج ـ ــه إب ـ ــان األزم ـ ـ ــة الـ ـس ــوري ــة ،وس ــط
تحركات سياسية وديبلوماسية نحو
السير بمنطق التطبيع مع «إسرائيل»،
عـلــى صـعــد كـثـيــرة ريــاض ـيــة كــانــت أم
ثقافية وغيرها ،والتبرير بوقاحة لهذا
األمر  .السعودية التي تمثل رأس حربة
في هذه «اإلستراتيجية» ،بات إعالمها
ال ــذراع األولــى في هــذه العملية .وآخر
األمثلة على ذلك ما عنونه هذا اإلعالم
على خلفية القصف الصهيوني ملطار
ّ
«تـيـفــور» ال ـس ــوري ،إذ أورد أن ــه خلف
ً
ّ
«ق ـت ـلــى إي ــران ـي ــن» م ـت ـجــاهــا كـلـيــا أن
ه ـنــاك ع ــدوان ــا صـهـيــونـيــا ع ـلــى أرض
عربية!
األوراق باتت بهذا القدر مكشوفة ،الى
حـ ّـد تبني قـنــاة «الـعــربـيــة» السعودية
الـ ــروايـ ــة ال ـص ـه ـيــون ـيــة ل ـن ـش ــأة «دولـ ــة
إسرائيل» .يوم األحد املاضي ،عرضت
الـشـبـكــة ال ـس ـعــوديــة ال ـج ــزء األول من
وث ــائ ـق ــي «ال ـن ـك ـب ــة» (إنـ ـت ــاج  ،Arte:و
 )Roche Productionsلكل مــن ويليام
كــاريــل وبــانــش فـنـغــرّ .
روجـ ــت الـقـنــاة

ّ
ب ـ ـ ــأن الـ ـش ــري ــط ( 48دق ـ ـي ـ ـقـ ــة) ،يـحـكــي
«إع ــادة صياغة قصة والدة إسرائيل
كما يراها العرب واإلسرائيليون» من
خالل ّ
«نص خال من األيديولوجيا أو
ّ
ّ
التحزب» .يمتد الجزء األول على الفترة
التي ت ــراوح بــن عــامـ ّـي  1879و ،1948
لدى تاريخ إعالن «استقالل إسرائيل».
اع ـ ـت ـ ـقـ ــدت الـ ـشـ ـبـ ـك ــة ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة ،أن
بإمكانها عرض هذه املــادة التوثيقية
الـخـطــرة واملـسـمــومــة ،مــن خــال الـقــول
بأن ما يشفع لها هو تدعيمها بصور
ُ
أرشيفية «اكتشفت حديثًا» ،رغم أن ال
مناسبة فعلية لتسويغ عرضها إذا ما
وضعنا جانبًا مضمون الشريط.
يـ ـسـ ـتـ ـضـ ـي ــف «الـ ـ ـنـ ـ ـكـ ـ ـب ـ ــة» م ـج ـم ــوع ــة
م ــؤرخ ــن إســرائ ـي ـل ـيــن ،وأكــادي ـم ـيــن
ف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن .وم ـ ــن خ ـ ــال شـ ـه ــادات
ّ
الـ ـ ـع ـ ــرب ت ـ ـحـ ــدي ـ ـدًا ،ولـ ـ ـ ــف املـ ـخ ــرج ــان
ال ــرواي ــة ال ـص ـه ـيــون ـيــة ،أو أه ـم ــا ما
قــالــوه وهـ ّـمـشــاه ،ال سيما فــي املقطع
األخ ـيــر ل ــدى ت ـنــاول مــرحـلــة تأسيس
«ال ـ ــدول ـ ــة الـ ـيـ ـه ــودي ــة» فـ ــي ف ـل ـس ـطــن.
خ ـل ـطــة تـ ـ ــراوح ب ــن هـ ــذه ال ـش ـه ــادات،
وص ــور وف ـيــديــوات أرشـيـفـيــة ،رافـقــت
املرحلة املنوي اإلضــاءة عليها .طاف
م ـســار الــوثــائ ـقــي الـ ــذي ح ـمــل منطقًا
ّ
يصور اليهود املضطهدين
صهيونيًا
فــي أوروبـ ــا مــن قـبــل ال ـنــازيــة ،والحـقــا
م ــن ق ـبــل الـبــريـطــانـيــن ف ــي فلسطني،
ث ــم مــواج ـه ـت ـهــم ظ ــروف ــا ص ـع ـب ــة ،مــع
«بــدء الـعــرب الـحــرب ( )1948عليهم»،
ثـ ــم خـ ـس ــارتـ ـه ــا .االنـ ـحـ ـي ــاز ال ــواض ــح

لـلـصـهــايـنــة ف ــي ال ـش ــري ــط ،ال يـحـتــاج
ال ــى دالئ ــل ملموسة فــي ال ـســرد .على
سبيل املـثــال ،يستخدم الشريط لدى
سـ ــرده أح ـ ــداث  ،1929ع ـب ــارة «س ــرت
شــائ ـعــات ح ــول ه ـجــوم ي ـه ــودي على
املسجد األق ـصــى» مقابل استخدامه
لهذا السياق في الخبر عينه «هجمات
العرب على اليهود».
ف ـ ــي الـ ـ ـج ـ ــزء ي ـ ــن األول وال ـ ـث ـ ــان ـ ــي مــن
«الـ ـنـ ـكـ ـب ــة» ،كـ ـن ــا نـ ـح ــن أمـ ـ ـ ــام س ــردي ــة
فــاض ـحــة ح ــول «م ـظ ـلــوم ـيــة» ال ـي ـهــود،

يبدأ الجزء الثاني بفتح األبواب أمام
اليهود للمجيء إلى فلسطين،
وصورهم «عائدين» فرحين!
وتهديد حيواتهم في أوروبــا ،وغياب
«ال ـخ ـي ــارات ال ـبــدي ـلــة» لـلـعـيــش ه ـنــاك.
فــزع ـيــم ال ـن ــازي ــة أدول ـ ــف ه ـت ـلــر فــرض
مقاطعة للشركات اليهودية (،)1933
وس ـم ــح ب ـه ـجــرة ال ـي ـهــود إل ــى فسطني
مـ ـق ــاب ــل ت ـخ ـل ـي ـه ــم ع ـ ــن م ـم ـت ـل ـك ــات ـه ــم،
وس ــط إق ـف ــال أب ـ ــواب أوروبـ ـ ــا أمــام ـهــم،
وان ـ ـعـ ــدام س ـب ــل إيـ ـج ــاد «وط ـ ـ ــن» ل ـهــم،
وقــد أضحى عــدد «ضحاياهم حوالى
الـ ـثـ ـل ــث حـ ـ ــول الـ ـع ــال ــم مـ ــن ق ـت ـل ــى إم ــا
بالغاز أو داخــل املعسكرات الـنــازيــة».
هــؤالء «املـهــاجــرون» بحسب الشريط،
واملـغـتـصـبــون واق ـعــا ألرض فلسطني،
لـ ــم يـ ـ ــأت ال ــوث ــائـ ـق ــي عـ ـل ــى ذكـ ـ ـ ــر ،ول ــو

تلميحًا ،أنـهــم قــامــوا بـمـجــازر مرعبة
وتنكيل جـمــاعــي بالفلسطينيني ،بل
أخذ يصورهم على أنهم مجموعة من
النخبة فيهم «العلماء واملهندسون».
وس ــط الـتـهـلـيــل وال ـف ــرح ال ـعــائــم ال ــذي
يفتتح بــه الـجــزء الثاني مــن «النكبة»
لدى فتح األبواب أمام اليهود للمجيء
إل ــى ف ـل ـس ـطــن ،وص ــوره ــم «ع ــائ ــدي ــن»
ّ
فــرحــن ،يستوقفنا ك ــام املـعــلــق الــذي
يعلن «ول ــدت دول ــة إســرائ ـيــل ...أصبح
الحلم حقيقة» .عبارة تختصر مسارًا
ع ــرب ـي ــا س ـع ــودي ــا ُي ـن ـت ـظــر إع ــان ــه فــي
ال ـقــريــب ال ـعــاجــل .لــم يـتــوقــف الـشــريــط
عـنــد مـجــيء الـيـهــود ال ــى فلسطني ،بل
راح يكرر سردية «معاناة» الصهاينة
فــي تــأمــن مـ ــوارد ل ـهــم ،وس ــط األع ــداد
الـكـبـيــرة الـتــي «وفـ ــدت» ال ــى فلسطني.
يـ ـس ــرد هـ ــذه امل ــرح ـل ــة الـ ـت ــي «اضـ ـط ــر»
فيها هــؤالء للعمل فــي الــزراعــة بشكل
جماعي ،وينتهي بدفن تيودور هرتزل
فــي ال ـقــدس كـمــا أوص ــى ،بـعــد تحقيق
«حلم الدولة اليهودية» ( .)1949لعلها
مفارقة بأن ينتهي الجزء األول بصوت
الشاعر الراحل محمود درويش ،ملقيًا
قصيدة «على هذه األرض ما يستحق
الحياة» التي تنتهي بـ «كانت تسمى
ف ـل ـس ـطــن .ص ـ ـ ْ
ـارت تـسـمــى فـلـسـطــن».
ستنتهي
ويبدو أنه بفضل آل سعود،
ّ
س ـي ــرة فـلـسـطــن إل ــى األب ـ ــد ،و يــدشــن
عـ ـص ــر «إسـ ـ ــرائ ـ ـ ـيـ ـ ــل» عـ ـل ــى امل ـن ـص ــات
الـ ـسـ ـع ــودي ــة ،إي ـ ــذان ـ ــا ب ــدف ــن ال ـق ـض ـيــة
الفلسطينية إلى األبد.

قليلة هي الدول في النظام السياسي
الـعــاملــي املـعــاصــر الـتــي ال ت ــزال مسألة
ّ
شرعية وجــودهــا مــوضــوع أخــذ ورد،
لـكــن أبــرزهــا عـلــى اإلط ــاق هــي «دول ــة
إســرائ ـيــل» :ذل ــك الـكـيــان اإلستيطاني
الغربي املزروع جنوبي سوريا غربي
نهر األردن ـ ـ فلسطني .هــذه املنظومة
ال ـس ـيــاس ـيــة الـهـجـيـنــة ال ـت ــي احـتـفـلــت
منذ بعض الوقت بمرور سبعني عامًا
ُ
على إع ــان قيامها رسـمـ ّـيــا ،ال تعرف
ل ـهــا ح ـ ــدود ن ـه ــائ ـ ّـي ــة ،وت ـع ــان ــي م ــآزق
ّ
ّ
القومية
وجودية هائلة بشأن هويتها
وطـبـيـعــة نـشــأتـهــا .أم ــا عـلــى الصعيد
االستراتيجي ،فهي تبدو ـ ـ مع تطور
أن ـظ ـمــة ال ـن ـقــل والـ ـص ــواري ــخ ال ـعــابــرة
لـل ـقــارات ،ومـتــانــة الهيمنة األمـيــركـ ّـيــة
ع ـل ــى م ـم ــال ــك ال ـخ ـل ـيــج الـ ـع ــرب ـ ّـي ــة ،وال
ّ
ّ
السعودية ـ ـ كأنها مجرد رأس
سيما
ّ
ج ـســر م ـلــغــم بــأس ـل ـحــة ن ــووي ــة تبقيه
اإلم ـبــراطـ ّ
ـوريــة األمـيــركـ ّـيــة حـ ّـيــا خدمة
ّ
ل ـ ـنـ ــزوات اي ــدي ــول ــوج ــي ــة م ـح ــض أك ـثــر
ّ
عملياتية.
منها ألسباب
مـ ـن ــذ وق ـ ــت مـ ـبـ ـك ــر ،اعـ ـتـ ـن ــت ال ــوك ــال ــة
ّ
ّ
الصهيونية
اليهودية ـ ـ وهــي اإلدارة
الـتــي أوكـلــت إليها مسألة إنـشــاء تلك
الـ ــدولـ ــة امل ـل ـت ـب ـســة ـ ـ ـ ـ ـ بـ ـف ــرض هـيـمـنــة
ـدي ــة ع ـلــى ال ـس ـ ّ
ح ــدي ـ ّ
ـردي ــة ال ـتــاري ـخـ ّـيــة
بداياته
منذ
ّ
للمشروع اإلستيطاني ُ ِّ
األول ــى فــي  .1882ســرديــة نــفــذت بدقة
مذهلة وبال رحمة عبر مختلف أدوات
التعبير الثقافي والـفـنــي واإلعــامــي،
إلـ ــى درج ـ ــة اع ـت ـب ــار ّ
أي ت ـش ـك ـيــك بـهــا
الخيانة أو الـعــداء
ضــربــا مــن ض ــروب
ُ
ّ
للسامية بحسب ديانة املشكك.
لــذا ،فــإن مسألة إنجاز قــراءة متوازنة
لتاريخ فلسطني املعاصر ،تبدو مهمة
مـسـتـحـيـلــة ف ــي ظ ــل صــابــة ال ـسـ ّ
ـرديــة
الـصـهـيــونـ ّـيــة ال ـتــي أصـبـحــت ـ ـ ـ بحكم
انـ ـتـ ـم ــاء إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل املـ ــوضـ ــوعـ ــي إل ــى
اإلمـبــريــالـ ّـيــة الـغــربـ ّـيــة وسـيـطــرة يهود
عـلــى مـفــاصــل أدوات اإلعـ ــام الـعــاملــي
ـ ـ الـسـ ّ
ـرديــة املعتمدة فــي معظم أنحاء
ّ
ّ
الـ ـع ــال ــم م ـق ــاب ــل سـ ــرديـ ــة فـلـسـطـيـنــيــة
ّ
وخطابية
خافتة وملتبسة ومشتتة
تـ ـك ــاد م ــن ه ــزال ـه ــا تـ ـك ـ ّـرس ال ـس ـ ّ
ـردي ــة
الـصـهـيــونـ ّـيــة أك ـثــر م ــن أن تناقضها.
ّ
أمــا سـ ّ
العربية املجاورة
ـرديــات الــدول
للكيان اإلستيطاني عن تاريخ املنطقة
ـ ـ ـ ـ ل ـك ـثــرة م ــا ف ـي ـهــا م ــن دجـ ــل وتـلـفـيــق
ّ
وانتقائية بالغة ـ ـ فهي غير موثوقة
م ــن ح ـيــث املـ ـب ــدأ ك ــي تـعـتـبــر م ـصــادر
يـعـتـمــد عـلـيـهــا ل ـف ـهــم أف ـض ــل ل ـتــاريــخ
ّ
الصهيونية.
التجربة
ّ
ً
ل ــذل ــك ك ــل ــه ،ي ـص ـعــب ف ـع ــا ب ـن ــاء نــص
تــأري ـخــي شــامــل ب ـشــأن فـلـسـطــن منذ
 1882ل ـغــايــة الـ ـي ــوم ،ح ـتــى م ــن خــال
امل ـف ــاض ـل ــة ال ـج ــدل ـ ّـي ــة ب ــن ال ـس ــردي ــات
امل ـت ـقــاط ـعــة إس ــرائ ـي ـل ـي ــا وفـلـسـطـيـنـيــا
ّ
وعــربـ ّـيــا .ذلــك أن اإلط ــار الـعـ ِّـام الجامع
ّ َ
َ
أك ــاديـ ـم ـ ّـي ــا وإعـ ــامـ ــيـ ــا ،ت ــب ــن ــى رواي ـ ــة
امل ـن ـت ـص ــري ــن م ـه ـم ــا ت ـب ــاي ــن ال ـ ـتـ ــوازن
ب ــن ه ـ ــذه الـ ـس ــردي ــات ف ــي ال ـل ـح ـظــات
ال ـت ــاري ـخ ـ ّـي ــة امل ـت ـع ــاق ـب ــة .وه ـ ـكـ ــذا ،ف ــإن
الس ّ
ّ
ردية الغالبة هي أن اليهود الذين
ّ
هم بداية ديــانــات التوحيد ،وطردهم
ال ــروم ــان مــن فلسطني فـتـنــاثــروا عبر
الـجـغــرافـيــا ،ع ــادوا إلــى مـســرح العالم

ّ
البورجوازيات
من جديد .إذ تقاذفتهم
األوروب ـ ّـي ــة املـتـصــارعــة واضطهدتهم
في العصر الحديث ،فتعاهدت طليعة
م ـت ـن ــورة م ـن ـهــم ع ـلــى اس ـت ـع ــادة مجد
أجدادهم املزعوم بالعودة إلى فلسطني
املـهـمـلــة وامل ـه ـج ــورة ،وتـحــويـلـهــا إلــى
جـ ـن ــة خـ ـ ـض ـ ــراء ون ـ ـ ـمـ ـ ــوذج ت ـح ــدي ـث ــي
ّ
ّ
الغربية
متقدم للحضارة
ديموقراطي
بـ ــن سـ ـك ــان م ـح ـل ـي ــن ت ـغ ـل ــب عـلـيـهــم
الـ ـب ــداوة ومـفـتـقــريــن ألي ح ـ ّـس قــومــي
ّ
عرقية .بالتالي ،فإن
أو حتى لــوحــدة
عــداء بعضهم للمشروع االستيطاني
ّ
ال ـص ـه ـي ــون ــي تـ ـس ـ ّـب ــب فـ ـي ــه ت ـخــل ـف ـهــم
ال ــذات ــي أو تـبـعـيـتـهــم لـ ــدول يحكمها
ط ـ ـغـ ــاة ع ـ ــرب م ـ ـع ـ ــادون ل ـل ـس ــام ـ ّـي ــة…
لـتـكــون لـحـظــة والدة ال ــدول ــة الـعـبـ ّ
ـريــة
وف ـ ــق ت ـل ــك الـ ـس ـ ّ
ـردي ــة دائ ـ ـمـ ــا ،بـمـثــابــة
معجزة إلـهـ ّـيــة انتصر فيها الـيـهــود ـ ـ
وهــم قلة قليلة ـ ـ على جـيــوش خمس
ّ
عربية معها متطوعون معادون
دول
ّ
للسامية مــن دول أخ ــرى وكــذلــك على
بريطانيا التي حاولت تأخير حدوث
املعجزة.
ن ــاف ــذة األم ــل لـبـنــاء ت ـصــور أق ــرب إلــى
الـحـقـيـقــة ب ـشــأن فلسطني يـكـسُــر هــذه
الـ ـس ـ ّ
ـردي ــة الـ ـ ـس ـ ــوداء امل ـل ـف ـق ــة ،ف ـت ـحــت
ف ــي ثـمــانـيـنـيــات ال ـق ــرن امل ــاض ــي ليس
مـ ــن ج ـه ــة ال ـض ـح ــاي ــا الـفـلـسـطـيـنـيــن
خالد حجازي

أو حـتــى مــن الـجــانــب ال ـعــربــي ،وإنـمــا
عـ ـل ــى ي ـ ــد مـ ـجـ ـم ــوع ــة م ـ ــن ال ـب ــاح ـث ــن
اإلســرائـيـلـيــن الـشـبــاب الــذيــن تــأثــروا
بـ ـتـ ـط ــور مـ ـن ــاه ــج دراس ـ ـ ـ ـ ــة الـ ـت ــاري ــخ
ف ــي ال ـ ـغـ ــرب ،وال س ـ ّـي ـم ــا ب ـع ــد ت ـس ـ ّـرب
امل ـن ـه ـج ـيــات ال ـن ـقـ ّ
ـديــة امل ــارك ـس ـ ّـي ــة إلــى
قلب التيار الرئيس للعمل األكاديمي
ف ــي ج ــام ـع ــات بــري ـطــانـ ّـيــة وأم ـيّــركـ ّـيــة
ك ـ ـبـ ــرى .هـ ـ ـ ــؤالء الـ ـب ــاحـ ـث ــون ال ــشـ ـب ــان
أصبحوا يعرفون بــاملــؤرخــن الـجــدد.
مستعينني بوثائق أرشيف إسرائيلي

اإلسرائيلي الملتبس ّ الهوية
يعلم ّجيدًاَ معنى أن «امتالك
السردية هو أساس كل شيء»
أســاســا ،شــرع ه ــؤالء فــي إع ــادة قــراءة
الـحــدث االستيطاني الصهيوني في
مـفــاصـلــه املـخـتـلـفــة ،وم ـحــاولــة تفكيك
الـسـ ّ
ـرديــة الــرسـمـ ّـيــة الـغــالـبــة مــن خــال
ّ
تحليل مـعـمــق ألعـمــدتـهــا األســاســيــة.
وع ـلــى الــرغــم مــن أن أع ـمــال املــؤرخــن
ه ـ ـ ــؤالء ب ـق ـي ــت دون م ـس ـت ــوى ت ـقــديــم
سـ ّ
ـردي ــة نـقـيـضــة مـتـكــامـلــة لـتـلــك الـتــي
ّ
تروجها الصهيونية ،إال أنها نجحت
ّ
ّ
السردية
قدسية تلك
بالفعل في كسر

املـصـمـتــة وفـتـحــت فـيـهــا شـقــوقــا بــات
ي ـم ـك ــن اإلط ـ ـ ـ ــال م ـن ـه ــا عـ ـل ــى ح ـقــائــق
ّ
الصهيونية
مغايرة لكثير مما تحاول
ّ
الحقيقية
ترويجه ،وكشفت عن البنية
ل ـل ـم ـشــروع ال ـص ـه ـيــونــي ف ــي املـنـطـقــة:
م ـشــروع اسـتـيـطــانــي عـنـصــري غــربــي
س ــاف ــر ،ي ـمــاثــل م ـش ــاري ــع االس ـت ـي ـطــان
الـ ـغ ــرب ـ ّـي ــة األخـ ـ ـ ـ ــرى ف ـ ــي الـ ـع ــال ــم كـمــا
الواليات املتحدة أو أوستراليا ،حيث
م ـج ـمــوعــة أوروبـ ـ ّـيـ ــة ب ـي ـضــاء الـبـشــرة
ت ـس ـتــوطــن أرض ـ ــا ب ـع ـيــدة ع ــن بــادهــا
األص ـلـ ّـيــة وتـقـيــم دول ـت ـهــا الـيــوتــوبـ ّـيــة
عـبــر اإلل ـغ ــاء ال ـت ــام لـلـسـكــان املحليني
م ــن خ ـ ــال م ـش ــاري ــع إب ـ ـ ــادة وتـطـهـيــر
ع ــر ّق ــي وت ـه ـم ـيــش ط ــوي ـل ــة امل ـ ــدى .وال
يـمــثــل الــديــن فــي ه ــذا امل ـش ــروع ســوى
ّ
ّ
رسمية توظف في خدمة
أيديولوجيا
اإلستيطان.
ّ
خطورة هــذا ّ
التصور الكلي عن فكرة
الـكـيــان الـعـبــري (يسميه إي ــان بابيه
« ّب ــراداي ــم» االسـتـيـطــان الكولونيالي)
أنــه يجعل مــوضــوعــات مثل اإلحتالل
ّ
وعـ ـمـ ـل ـ ّـي ــة ال ـ ـس ـ ــام وح ـ ـ ـ ــل ال ــدولـ ـت ــن
ّ
والــديـمــوقــراطـيــة اإلســرائـيـلـيــة ،مجرد
كلمات مفرغة مــن املضمون ال معنى
حقيقيًا لها .وتلك مسألة خطيرة ليس
م ــن مـصـلـحــة أح ــد ات ـس ــاع ت ــداول ــه في
الفضاء العام ،ســواء من جهة النخبة

ّ
اإلسرائيلية املهيمنة أو جهة األنظمة
ّ
العربية الخاضعة للنفوذ األميركي
أو حتى من طرف اليمني الفلسطيني
ّ
الذي سلمته إسرائيل شؤون من تبقى
من الفلسطينيني في أرضهم .ولذلك،
ّ
فإن تولي اليمني اإلسرائيلي الفاشي
ّ
النزعة إدارة الدولة العبرية منذ 2001
إلـ ــى وق ـت ـنــا ال ـ ـ ّـراه ـ ــن ،دفـ ــع بــاملـجـتـمــع
اإلســرائ ـي ـلــي إل ــى ال ـس ـقــوط مــن جــديــد
ّ
ّ
ّ
الصهيونية
السردية
مركزية
في ظالم
ال ـت ـق ـل ـيـ ّ
ـديــة ،ف ــي ال ــوق ــت ال ـ ــذي تبعثر
فيه املــؤرخــون الـجــدد بــن املؤسسات
األكــاديـمـ ّـيــة الـغــربـ ّـيــة وخـفــت تأثيرهم
داخل «إسرائيل» ذاتها.
اس ـت ـعــادة ال ـسـ ّ
ـرديــة الـصـهـيــونـ ّـيــة إلــى
الــواجـهــة مــن جــديــد ،لــم يعد مقتصرًا
على نـطــاقــات الصحافة واألكــاديـمـيــا
واإلع ــام التقليدي ،بــل تـمــددت اليوم
إلــى قطاعات ذات تأثير أوســع بما ال
يـقــاس عـلــى ال ــرأي ال ـعــام الـعــاملــي عبر
أدوات الـسـيـنـمــا واألف ـ ــام الــوثــائـقـ ّـيــة
ّ
الدرامية .وال تكاد
وحتى املسلسالت
تخلو منصة عرض واسعة التأثير من
عمل جديد يــروي جانبًا من الحكاية
املـ ــزعـ ــومـ ــة .هـ ـ ــذا مـ ــا نـ ـ ـ ــراه فـ ــي إقـ ـ ــدام
ق ـنــاة «ال ـعــربـ ّـيــة» ،عـلــى ع ــرض نسخة
مـتــرجـمــة مــن وثــائ ـقــي «ب ـعــد اإلبـ ــادة»
(عرضته القناة تحت اسم «النكبة»!)
ال ـ ــذي أع ـ ــده ص ــان ـع ــا أف ـ ــام صـهــايـنــة
(ويليام كاريل وبالنش فنغر ـ ـ راجع
مـقــال الزميلة زيـنــب ح ــاوي فــي مكان
آخر من الصفحة) معروفان بوالئهما
ّ
سردية
االستثنائي إلسرائيل ،ويروي
مـجـتــزأة متوافقة تمامًا مــع الـسـ ّ
ـرديــة
ّ
الصهيونية لـتــاريــخ والدة
الــرسـمـ ّـيــة
الكيان العبري .هذا الفعل ليس ناجمًا
عــن ســوء تقدير ـ ـ مـعــروف عــن مجمل
ّ
امللكية ـ ـ
مـســار العمل فــي املــؤسـســات
بقدر ما هو انحياز واضــح وانخراط
ص ـ ــري ـ ــح فـ ـ ــي تـ ـ ــرويـ ـ ــج «الـ ـ ـ ـب ـ ـ ــراداي ـ ـ ــم»
ال ـص ـه ـيــونــي ب ــن ال ـج ـم ـهــور ال ـعــربــي
ال ــذي ال يمتلك أدوات الـنـقــد أو حتى
ّ
سردية بديلة ذات قيمة يعتمد عليها
ملناهضة أسفار التلفيق الصهيوني.
ه ـ ـ ــذا االن ـ ـح ـ ـيـ ــاز املـ ـتـ ـعـ ـم ــد ل ـل ـس ــردي ــة
ال ـص ـه ـيــون ـيــة م ــن ق ـب ــل أعـ ـت ــى أدوات
آل سـ ـع ــود اإلع ــام ـ ّـي ــة امل ــرئ ـ ّـي ــة ،ج ــزء
ّ
ـن حـ ـمـ ـل ــة ت ـ ـشـ ــويـ ــه وعـ ـ ـ ــي م ـن ــظ ـم ــة
مـ ـ ـ ّ
ب ـ ــدق ـ ــة ي ـش ـن ـه ــا امل ـ ـ ـشـ ـ ــروع األمـ ـي ــرك ــي
إنـطــاقــا مــن مستعمراته فــي الخليج
تمهيدًا إلنـطــاق مئة عــام جــديــدة من
التطبيع العلني العربي مع املشروع
ال ـص ـه ـي ــون ــي ب ـع ــد املـ ـئ ــة ع ـ ــام األول ـ ــى
ّ
السرية توافق عليه
املغلفة بجدار من
ج ـم ـيــع األط ـ ـ ـ ــراف .رغـ ــم ك ــل ال ـت ـمــويــه،
باتت هذه الحملة مكشوفة ،سالحها
األفعل املثقفون «املثقوبون» والقنوات
اإلع ــام ـ ّـي ــة امل ــوج ـه ــة .ال ـقــائ ـمــون على
«الـعــربـ ّـيــة» ال يعلمون غالبًا خطورة
م ــا ارتـ ـكـ ـب ــوا ،لـكـنـهــم اك ـت ـف ــوا بتنفيذ
ت ـع ـل ـي ـمــات وردت إل ـي ـه ــم م ــن ال ـق ــدس
املـحـتـلــة ،حـيــث اإلســرائ ـي ـلــي امللتبس
ال ـه ـ ّ
ـوي ــة يـعـلــم أك ـث ــر م ــن غ ـي ــره معنى
ّ
ّ
أن «إم ـت ــاك ال ـســردي ــة هــو أس ــاس كل
ّ
شـ ــيء» ،وأن ج ـه ـدًا مـنــظـمــا يستهدف
كـســر ال ـع ــداء ال ـف ـطــري ل ـف ـقــراء املنطقة
ضــد مـشــروع اإلسـتـيـطــان الـغــربــي في
فلسطني ،قــد يـبــدأ بفيلم وثــائـقــي من
الدرجة الثالثة.

