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جوزيف مسعد *
دأبـ ـ ــت ال ـج ـه ــود ال ـس ـي ـن ـمــائ ـيــة الـصـهـيــونـيــة
األمـيــركـيــة عـلــى تـصــويــر اسـتـعـمــار فلسطني
واستيطانها على أنـهــا «الـنـضــال اليهودي
للتحرر الــوطـنــي» ،وكــانــت هــذه الـجـهــود قد
أحــرزت ّأهم انتصار لها عبر النجاح الباهر
الــذي حققه الفيلم الهوليوودي الصهيوني
«الـخــروج»  Exodusعــام  ،١٩٦٠والــذي ّ
جيش
املشاعر ّاملساندة إلســرائـيــل ،ومــا فتئ حتى
اليوم يمثل مصدر إلهام للشباب األوروبــي
واألميركي الصهيوني .فالفيلم ال يذكر كيف
ق ــام ال ـص ـهــاي ـنــة ب ـغ ــزو وط ــن الـفـلـسـطـيـنـيــن
وط ـ ــرد م ـع ـظــم ش ـع ـبــه وس ــرق ــة أراض ـ ـيـ ــه ،بــل
ي ـص ـ ّـور الفلسطينيني كـعـقـبــة مــن الـكــراهـيــة
وقفت في وجه إقامة وطن حصري لليهود.

ّ
المتفوقة
المنظومة األخالقية

وكـ ـ ــان ف ـي ـلــم «م ـي ــون ـي ــخ» ال ـن ــاج ــح لـلـمـخــرج
الهوليوودي ستيفن سبيلبرغ ،الــذي ُعرض
 ،٢٠٠٥إضافة جديدة لهذا الجهد ،وإن
في عام ّ
كان ما حققه من نجاح ال يمكن مقارنته بما
ّ
حققه فيلم «ال ـخــروج» .ركــز «ميونيخ» على
نفوس اليهود في إسرائيل في سياق حملة
غــولــدا مــائـيــر الغـتـيــال مثقفني فلسطينيني
أوروب ـ ـ ـ ــا «انـ ـتـ ـق ــام ــا» ل ـع ـم ـل ـيــة م ـيــون ـ ُيــخ
فـ ــي
ّ
التي شنتها جماعة «أيـلــول األس ــود» وقتل
فيها  ١١ريــاضـيــا إســرائـيـلـيــا أث ـنــاء األلـعــاب
األوملبية فــي ميونيخ عــام  .١٩٧٢وكما ُ
كنت
قــد حــاجـجــت فــي حينها فــي م ـعــرض نقدي
ّ
فإن تركيز فيلم «ميونيخ» على ّ
تفوق
للفيلم،
ّ
ّ
املنظومة األخالفية اليهودية على املنظومات
األخــاق ـيــة األخـ ــرى ال يـحـيــد قـيــد أنـمـلــة عن
املنظومة الــدعــائـيــة اإلســرائـيـلـيــة الـتــي تزعم
ّ
ب ــأن الـجـنــود اإلســرائـيـلـيــن «يـطـلـقــون الـنــار
وهم يبكون».
ّ
ّأم ــا حـقـيـقــة أن الـعـنــف الفلسطيني ل ــم يكن
سـ ـ ــوى جـ ـ ــزء مـ ــن امل ـ ـقـ ــاومـ ــة لـ ـلـ ـغ ــزو وال ـق ـت ــل
الصهيونيني ،فال يدخل في حسبان الفيلم.
ً
فــالـفـيـلــم م ـثــا ال ي ـت ـطـ ّـرق إل ــى ق ـصــف ســاح
الـجــو اإلســرائـيـلــي للمخيمات الفلسطينية
ف ــي ل ـب ـنــان وس ــوري ــا ع ـقــب عـمـلـيــة مـيــونـيــخ
مباشرة ،والتي راح ضحيتها مئات القتلى
الفلسطينيني ،حيث إن ذلك ال يبدو أنه ّ
يهدد
ن ـقــاء ن ـفــوس اإلســرائ ـي ـل ـيــن .وم ــع أن الفيلم
ً
ي ـطــرح ت ـس ــاؤال ب ـشــأن مــا إذا كــانــت سياسة

ّ
ّ
اإلرهـ ــاب الـتــي خــطـطــت لـهــا ونــفــذتـهــا غــولــدا
مــائ ـيــر واس ـت ـهــدفــت أف ـ ـ ــرادًا فـلـسـطـيـنـيــن لم
ّ
ّ
يصر على اإلجــابــة بأن
تكن صائبة ،إل أنــه
الفلسطينيني هــم مــن ف ــرض خـيــار اإلره ــاب
على إسرائيل .فالنقطة األساسية التي سعى
الفيلم إليصالها إلــى الجمهور هــي التالي:
ّ
تتفوق
بما أن املنظومة األخالقية اليهودية
على املنظومات األخالقية ّاألخــرى ،فقد كان
األجـ ــدر بــإســرائ ـيــل أن ت ـتــرفــع ع ــن اسـتـخــدام
وسائل أعدائها ذاتها في ّ
الرد.

ّ
يروج المسلسل بأن ّ التهديد
للمنظومة األخالقية
اإلسرائيلية ليس إال
المقاومة الفلسطينية

أوالدنا

ّ
ه ــذا بــالـضـبــط ه ــو امل ـب ــدأ امل ـنــظــم للمسلسل
ذي اإلنتاج املشترك بني القناة التلفزيونية
اإلسرائيلية رقم  ١٢وقناة إتش.بي.أوHBO .
األميركية ،وعنوانه «أوالدنــا» ،والذي انتهى
ّ
ّ
ب ــث ــه األس ـ ـبـ ــوع املـ ــاضـ ــي .ي ـس ـت ـهــل املـسـلـســل
حلقته األولــى بحادثة اختطاف وقتل ثالثة
مراهقني يهود إسرائيليني من املستوطنني
في الضفة الغربية في حزيران /يونيو ٢٠١٤
َّ
فلسطيني ْي ،عضوين في
على أيــدي رجلني
منظمة «حماس» ،وإن كانا قد قاما بعملية
ال ـخ ـطــف م ــن ت ـل ـقــاء نـفـسـيـهـمــا وم ــن دون أن
ُيعلما املنظمة.
ال ي ـ ّ
ـزودن ــا املـسـلـســل بـتـفــاصـيــل ع ــن عملية
خطف املراهقني الثالثة ،وال يذكر أنهم كانوا
ّ
مستوطنني إل عــرضــا ،بينما يكشف هوية
َ
خــاطــفـيـهــم بــأنـهـمــا فلسطينيان .وال نعرف
اسـ ـم ــي ال ـخ ــاط ـف ــن ح ـت ــى ال ـح ـل ـق ــة األخـ ـي ــرة
م ــن امل ـس ـل ـســل ،ع ـنــدمــا نـكـتـشــف أن الـجـيــش
اإلســرائ ـي ـلــي ق ــد ق ــام ب ــإط ــاق ال ـن ــار عليهما
َ
وقتلهما ومن ّ
ثم قام بهدم منزلي عائلتيهما.
ولـكــن املـسـلـســل ال يـســرد لـنــا األس ـب ــاب التي
َ
دفعت بالرجلني للقيام بعملية االختطاف،
ّ
خلفيتهما أو حتى عن
وال نعرف شيئًا عن
عائلتيهما اللتني تسكنان في مدينة الخليل،
َ
وال ي ـخ ـبــرنــا ع ــن م ـع ــان ــاة ال ـعــائ ـلــتــن تحت
االح ـت ــال اإلســرائ ـي ـلــي ،وال مــا تـكــابــدانــه من
عنف املستوطنني اليهود.
ّأمـ ــا الـعـمـلـيــة الـعـسـكــريــة اإلســرائ ـي ـل ـيــة الـتــي
أعـقـبــت عـمـلـيــة الـخـطــف وأدت إل ــى مــداهـمــة
الـجـيــش اإلســرائ ـي ـلــي ألك ـثــر مــن  ١٣٠٠منزل
فلسطيني
ومنشأة
فلسطينية واعتقال ّ ٨٠٠
ّ
وقتل تسعة ،فإنها أحــداث ال تستحق الذكر
ّ
بالنسبة إلى مسلسل «أوالدنــا» ،بينما يركز
ّ
كــل اهتمامه على معاناة املــواطـنــن اليهود

اإلسرائيليني بعد عملية االختطاف.
وت ـب ــدأ ق ـصــة املـسـلـســل ف ــي أع ـق ــاب اكـتـشــاف
الشرطة اإلسرائيلية لجثث املراهقني اليهود
الـ ـث ــاث ،وان ـ ـ ــدالع أعـ ـم ــال ال ـع ـنــف ال ـي ـهــوديــة
ال ـت ــي اس ـت ـهــدفــت مــدن ـيــن فـلـسـطـيـنـيــن في
ومدن أخــرى ،حيث قام ثالثة
شــوارع القدس َ
مستوطنني (مراهق ْي وهم أبناء خال ،ومعهم
خالهم) بقتل وحرق املراهق الفلسطيني ابن
الـسـتــة عـشــر عــامــا مـحـمــد أب ــو خـضـيــر حيًا،
«انتقامًا» لقتل املستوطنني الثالثة.

االختطاف االنتقامي

ي ـق ـ ّـدم املـسـلـســل ق ـ ّـص ــة امل ـس ـتــوط ـنــن الـقـتـلــى
ال ـث ــاث ــة ع ـلــى أن ـه ــا ال ـس ـبــب األس ــاس ــي الـتــي
ّ
تنبثق منه كــل األح ــداث التي تليه .ويعاني
املسلسل فــي الــوقـ ّـت ذات ــه مــن ه ــذه الجريمة
ال ـب ـش ـعــة ال ـت ــي ت ـمــث ـلــت بــاخ ـت ـطــاف امل ــرا َه ــق
الفلسطيني من أمــام بيته من ِقبل املراهقني
اليهوديني اللذين قاما بخنقه قبل أن يقوم
خــالـهــم بـضــربــه بقضيب حــديــدي وبــإشـعــال
النار فيه وهو ّ
حي.
ت ـك ـم ــن مـ ـع ــان ــاة ال ـج ـم ــاه ـي ــر اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة
الـ ـيـ ـه ــودي ــة ،ومـ ـع ــان ــاة امل ـس ـل ـس ــل ذاتـ ـ ـ ــه ،فــي
إشكالية عــدم تصديقها بــأنــه يمكن ليهود
ً
أن يرتكبوا جريمة كهذه ،وإن كانوا فعال قد
ّ
سيعرض األخالق اليهودية،
ارتكبوها فهذا
بــل نـفــوس كــل الـيـهــود ،للخطر .وف ــي سبيل
تطهير نفوس اليهود من هذا الدنسّ ،
يقدم
ّ
ّ
للمتفرجني كــل تفصيل عــن حياة
املسلسل
أنسنتهم.
بقصد
الثالثة
اليهود
اإلرهابيني
ّ
ً
ف ـنــرى م ـثــا ال ـخ ــال ي ـعــزف ال ـغ ـي ـتــار ويـغــنــي

لطفلته ،ويهتم بــأوالد أخــواتــه ،ويعاني من
شعور بالنقص أمام أبيه (واألب حاخام من
ّ
دينية
اليهود الـعــرب يــديــر مــدرســة يهودية
قام بتأسيسيها) ،ويعطف على ّأمه املريضة،
ويـ ـتـ ـن ــاول ال ـع ـش ــاء ال ـط ـق ـسـّـي لـ ـي ــوم الـسـبــت
امل ـقــدس عـنــد الـيـهــود ،ويــدخــن الـسـجــائــر مع
أوالد أخــواتــه فــي الـحــديـقــة الـخـلـفـ ّـيــة ملنزله،
املبني على أرض مسروقة من الفلسطينيني،
داخل مستوطنة يهودية في الضفة الغربية.
وي ـخ ـب ــرن ــا امل ـس ـل ـســل أنـ ــه ق ــد ان ـت ـق ــل لـلـسـكــن
ف ــي امل ـس ـت ــوط ـن ــة ،ال ألسـ ـب ــاب أيــديــولــوج ـيــة
صهيونية ،كما هــو الـحــال مــع املستوطنني
الـيـهــود األشـكـنــازيــن (أي مــن ذوي األصــول
األوروبـ ـي ــة) ،بــل نتيجة رخ ــص األس ـعــار في
املستوطنة مقارنة بأراضي .١٩٤٨
َ
ويعرض لنا املسلسل أيضًا مشاهد عن ابني
َ
أخــت ـيــه ف ــي س ـيــاق عــائ ـلــي .األص ـغ ــر بينهما
مصاب بالتأتأة ويشعر بحمل كبير نتيجة
طـمــوح أهـلــه ومـخـطــاطــاتـهــم ب ــأن ي ــدرس في
مدرسة دينية كي يصبح حاخامًا مثل أبيه
وج ــده ألم ــه .ن ــراه يـعــانــي مــن مـشــاعــر الــذنــب
وال ـيــأس والـتــي يعبر عنها فــي جلسات مع
طـبـيـبـتــه الـنـفـسـيــة ،وه ــي طـبـيـبــة أشـكـنــازيــة
تـ ـق ـ ّـدم خ ــدم ــات ـه ــا ل ـل ـم ـج ـت ـمــع الـ ـيـ ـه ــودي مــن
املتدينيني.
أم ــا مـخـبــر ال ـش ــاب ــاك (ج ـه ــاز االس ـت ـخ ـبــارات
اإلســرائ ـي ـلــي الــداخ ـلــي) امل ـتـ ّ
ـديــن ،ال ــذي يعثر
على املجرمني ويحل لغز الجريمة ،فيعاني
ب ـ ـ ــدوره م ــن م ـش ــاك ــل وهـ ـم ــوم م ـم ــاث ـل ــة .فـهــو
ّ
ّ
ّ
متدين شأنه شأن اإلرهابيني
مغربي
يهودي
الثالثة ويعاني من الشعور بالذنب نتيجة
تـــ ّ
ـردده ف ــي ت ـح ـمــل م ـســؤول ـيــة أمـ ــه ال ـع ـجــوز
وتوقعاتها منه ،ومن توقعات أخيه املتدين.
ي ـ ـقـ ــدم امل ـس ـل ـس ــل رؤس ـ ـ ـ ــاء م ـخ ـب ــر الـ ـش ــاب ــاك
وزمـ ـ ـ ـ ـ ــاءه األش ـ ـك ـ ـنـ ــازيـ ــن وال ـ ـنـ ــائـ ــب الـ ـع ــام
األش ـك ـن ــازي ،ال ــذي ي ـتــرافــع ض ــد اإلرهــاب ـيــن
ّ
مهنيون،
الثالثة كممثل لـلــدولــة ،على أنـهــم
يترفعون عن مشاعرهم ويبدون موضوعية
ال يبديها زميلهم اليهودي املغربي .وحتى
الطبيبة النفسية األشكنازية ،شأنها في ذلك
شــأن ـهــم ،تـتــرفــع عــن مـشــاعــرهــا وت ـصـ ّـر على
مهنيتها في سبيل إحالل العدالة القضائية.
وفــي تصويره هــذا ،يفضح املسلسل النظرة
األشكنازية النمطية والعنصرية عن اليهود
الـعــرب ككائنات عاطفية ،مثلهم مثل باقي
العرب ،تجد صعوبة في أن تكون موضوعية.

إزالة األنسنة عن الفلسطينيين
أمـ ـ ــا ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــان الـ ـ ـل ـ ــذان ق ــام ــا بـخـطــف
املستوطنني املراهقني الثالثة ،فال يحظيان
ّ
بأي قسط من األنسنة ،فكل مشاهد األنسنة
التي يعرضها املسلسل تكاد تكون محصورة
باإلرهابيني اليهود ،وإن حظي والــدا محمد
بقسط من األنسنة (التي ال تطال
أبو خضير
ٍ
إخــوة محمد فيما عــدا أخيه إيــاد الــذي ينال
ً
قسطًا ضئيال منها) ،وإن كان أقل بكثير من
مشاهد أنسنة قاتلي ابنهم.
ال يعرض املسلسل مشاهد عــن حياة عائلة
أب ــو خـضـيــر ال ـيــوم ـيــة ،م ــا ع ــدا ف ــي حــدادهــم
على ابنهم الــذي يشاركهم فيه فلسطينيون
ً
مجهولون وبال أسماء .فمثال ،ال نرى العائلة
تغني ،أو تتناول وجبة العشاء ،أو تتبادل
ال ـهــدايــا ،كـمــا ّهــو ال ـحــال مــع عــائــات القتلة
اليهود ،وإن كنا نراهم يعملون عند رؤساء
يهود أو مــع زبــائــن مــن اليهود .ونــرى أيضًا
ّ
مشادة بني املراهق محمد أبو خضير وأبيه،
حيث كان محمد مغرمًا بفتاة سورية الجئة
تعيش في اسطنبول يبعث لها رسائل على
هــات ـفــه امل ـح ـم ــول دون ت ــوق ــف ،م ــا أدى إلــى
إه ـمــالــه لـعـمـلــه .ونـكـتـشــف أن مـحـمــد يـحـ ّـب
رقص الدبكة ،لكن عدا عن ذلك ال نعرف عنه
ّ
فلسطيني آخــر يسمح له
إال القليل .وهـنــاك
املسلسل بالحديث عن نفسه ،ولكن من دون
تــزويــدنــا بـمـعـلــومــات ع ــن ح ـيــاتــه .فيخبرنا
أبو زهدي بأن الجيش اإلسرائيلي قام بقتل
ابنه وبهدم بيت العائلة كعقاب على مقاومة
اب ـن ــه ل ــاح ـت ــال .ول ـك ــن ال ي ـع ــرض املـسـلـســل
ّ
أي مـشــاهــد ع ــن اب ـنــه وعــائـلـتــه ف ــي مـحــاولــة
ألنسنتهم .وفــي ما خال ذلــك ،يقدم املسلسل
الـفـلـسـطـيـنـيــن ك ــرع ــاع يـسـتـخــدمــون العنف
ّ
ّ
ويـ ـع ــك ــرون ص ـفــو مــدي ـن ـت ـهــم ال ـت ــي تـحـتــلـهــا
إس ــرائ ـي ــل ،وال ـت ــي أعـلـنـتـهــا عــاصـمــة لـلــدولــة
اليهودية.
ي ـ ـعـ ـ ّـبـ ــر م ـ ـخـ ــرجـ ــو املـ ـسـ ـلـ ـس ــل ع ـ ــن ف ـخ ــره ــم
بموضوعيتهم السطحية نتيجة عرضهم
ل ـب ـع ــض مـ ـظ ــاه ــر م ـ ـعـ ــانـ ــاة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن
والـ ــوضـ ــع ال ـك ــاف ـك ــائ ــي الـ ـ ــذي وجـ ـ ــدت عــائـلــة
أب ــو خـضـيــر نـفـسـهــا ف ـيــه ،ال سـيـمــا عمليات
االسـ ـتـ ـج ــواب الـ ـت ــي ت ـع ـ ّـرض ــت ل ـه ــا م ــن ِق ـبــل
ال ـشــرطــة اإلســرائ ـي ـل ـيــة .لـكــن الـتـعــاطــف الــذي
يعرضه املسلسل مــع عائلة أبــو خضير هو
نقطة فــي بـحــر الـتـعــاطــف ال ــذي يـعــرضــه مع
المسجد األقصى (أحمد غربلي)

اإلرهابيني اليهود الثالثة وعائالتهم والذي
ّ
يكرس مسلسل «أوالدنا» معظم مشاهده له.

االعتراض على المسلسل
ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن ذلـ ــك ،ف ــإن املـسـلـســل يفضح
الـتـمـيـيــز الـ ــذي ي ـت ـعـ ّـرض ل ــه الـفـلـسـطـيـنـيــون
على يد الشرطة اإلسرائيلية ،وأجهزة األمن،
والـقــانــون ،واملـحــاكــم ،وهــو مــا ّ
تسبب بــإدانــة
املسلسل من ِقبل اإلسرائيليني اليهود الذين
أرس ـ ـلـ ــوا مـ ـئ ــات ال ــرس ــائ ــل م ـع ـت ــرض ــن عـلــى
ت ـحـ ّـيــز امل ـس ـل ـســل لـلـفـلـسـطـيـنـيــن بـحـسـبـهــم،
كما قام رئيس الــوزراء اإلسرائيلي بالتنديد
«معاد للسامية»،
باملسلسل على أنه مسلسل
ٍ
وط ــال ــب اإلســرائ ـي ـل ـيــن بـمـقــاطـعــة ال ـق ـنــاة ١٢
اإلسرائيلية املنتجة له.
وبالرغم من أن عملية خطف وقتل املستوطنني
الثالثة قد أدت إلى الهجوم اإلسرائيلي على
غـ ــزة ف ــي تـ ـم ــوز /ي ــول ـي ــو  ٢٠١٤وال ـ ـ ــذي راح
ضحيته  ٢٢٥١فلسطينيًا ،بـمــن فـيـهــم ٥٥١
ً
طفال على األقــل ،و ١١,٢٣١جريحًا من بينهم
ً ّ
 ٣٤٣٦طفال ،إل أن املسلسل ال يعرض سوى
مشاهد من التغطية التلفزيونية اإلسرائيلية
للهجوم اإلسرائيلي على غزة ،ومن دون أية
ّ
يتعرض
تــوضـيـحــات أو تـفــاصـيــل .كــذلــك ،ال
املـسـلـســل ل ــدع ــوة الـنــائـبــة اإلســرائ ـي ـل ـيــة في
الكنيست أييلت شكد على موقع «فايسبوك»
ّ
إلــى إبــادة الشعب الفلسطيني كله ،قبل يوم
واحد من قتل محمد أبو خضير ،وهي دعوة
نالت تأييد اآلالف .وقد تبوأت شكد منصب
وزيــرة العدل بعد أقل من سنة على دعوتها
ّ
اإلجرامية هــذه .لكن كل هذه األحــداث ليست
ذات أهمية بالنسبة إلى املسلسل.
فــالـ ِـعـظــة مــن الـقـصــة الـتــي يـســردهــا مسلسل
«أوالدنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا» هـ ــي أن ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن ال ــذي ــن
ال ي ـ ـق ـ ــاوم ـ ــون االس ـ ـت ـ ـع ـ ـمـ ــار والـ ـعـ ـنـ ـص ــري ــة
اإلســرائ ـي ـل ـيــة ،وال ــذي ــن يـعـمـلــون ع ـنــد يـهــود
ويـتـعــامـلــون مـعـهــم (ك ــان مـحـمــد قــد اشتغل
كـ ـن ــادل ف ــي م ـط ـعــم يـ ـه ــودي ق ـب ــل أن ي ـق ـتــل)،
ال يـسـتـحـقــون أن ُي ـح ــرق اب ـن ـهــم ح ـيــا ،حيث
ّ
ي ـح ــط هـ ــذا م ــن تـ ـف ـ ّـوق امل ـن ـظــومــة األخــاق ـيــة
ّ
الـيـهــوديــة ،ويـعــرض نـفــوس اليهود للخطر.
أما الفلسطينيون الذين يقاومون إسرائيل،
فـ ـيـ ـسـ ـتـ ـحـ ـق ــون ال ـ ـ ـحـ ـ ــرق أحـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ً
ـاء ب ــال ـق ـن ــاب ــل
ّ
اإلســرائـيـلـيــة ،مــن دون أن يمثل ذلــك تهديدًا
لتفوق املنظومة األخالقية اليهودية.
وه ـن ــا تـكـمــن أه ـم ـيــة ع ـن ــوان امل ـس ـل ـســل وهــو
«هـ ِـنـ َـعــريــم» بــالـعـبــريــة ،وتـعـنــي «ال ـش ـبــان» أو
«امل ــراه ـق ــون» ،وق ــد تـ ّـمــت ترجمته عـلــى نحو
ٌ
ركيك إلى العربية بكلمة «فتيان» مع إضافة
ال ـت ـن ــوي ــن فـ ــي األصـ ـ ـ ــل ،ل ـك ــن ت ـم ــت ع ـنــون ـتــه
باإلنكليزية بـ«أوالدنا»  ،Our Boysحيث يعود
ضمير امللكية املـتـصــل «ن ــا» عـلــى إســرائـيــل.
يفضح العنوان اإلنكليزي للمسلسل األجندة
األي ــدي ــول ــوج ـي ــة ملـنـتـجــي امل ـس ـل ـســل (ول ـيــس
هنالك أي فلسطيني من بينهم) ومخرجيه
الثالثة ،أحدهم من املواطنني الفلسطينيني
ف ــي إس ــرائ ـي ــل ،وال ـث ــان ــي إســرائ ـي ـلــي ي ـهــودي
أشكنازي ،بينما الثالث هو يهودي أميركي
أش ـك ـن ــازي م ـس ـتــوطــن أتـ ــى إلـ ــى الـ ـق ــدس مــع
عائلته من املستوطنني املتدينني عندما كان
في الخامسة من عمره.
ّ
املتفوقة
تنتصر مبادئ إسرائيل األخالقية
فــي نـهــايــة املسلسل وتـنـجــو نـفــوس اليهود
اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـل ـ ـيـ ــن نـ ـتـ ـيـ ـج ــة إدانـ ـ ـ ـ ـ ــة امل ـح ـك ـم ــة
اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة ل ـل ـي ـهــود اإلره ــابـ ـي ــن ال ـثــاثــة
بــال ـق ـتــل ،وإن ك ــان ــت امل ـح ـك ـمــة رف ـض ــت طلب
عــائ ـلــة أب ــو خـضـيــر ب ــأن ت ـق ــوم ب ـه ــدم بـيــوت
عــائــات اإلرهــاب ـيــن ال ـي ـهــود ،كـمــا تـفـعــل مع
«اإلرهابيني» الفلسطينيني.
عـ ــدا ع ــن ذل ـ ــك ،ال ي ـن ـفــك مـسـلـســل «أوالدن ـ ـ ــا»
يذكرنا ،شأنه في ذلك شأن فيلم «ميونيخ»،
ّ
ب ـ ــأن مـ ــا ي ـش ــك ــل تـ ـه ــديـ ـدًا ل ـت ـف ــوق امل ـن ـظــومــة
ّ
األخالقية اإلسرائيلية ونفوس اليهود ليس
إال امل ـق ــاوم ــة وال ـع ـنــف الـفـلـسـطـيـنــي ،ولـيــس
الـغــزو االسـتـعـمــاري وال االحـتــال العسكري
وال ال ـع ـن ـص ــري ــة املـ ـم ــأسـ ـس ــة .وف ـ ــي ت ــأك ـي ــده
مائير في
ه ــذا ،يتبع املسلسل خطى غــولــدا
ّ
مقولتها العنصرية الشهيرة التي تلخص
فيها هدف املسلسل الرئيس أفضل تلخيص:
«بإمكاننا أن نغفر لكم قتلكم ألوالدنا ،ولكننا
لن نغفر لكم أبدًا إجبارنا على قتل أوالدكم».
*أ ستاذ السياسة وتاريخ الفكر العربي الحديث
في جامعة كولومبيا في نيويورك ،صدر له حديثًا
كتاب «اإلسالم في الليبرالية» ،جداول للنشر،
ّ
بيروت ( )٢٠١٨و«آثار استعمارية :تشكل الهوية
الوطنية في األردن» ،دار مدارات ،القاهرة (.)٢٠١٩
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الصين في النظام الدولي:
ّ
ّ
التحدي األكثر واقعية
علي إبراهيم مطر *
ّ
أجل فهم البيئة املحيطة بالدول،
ال ينتهي ّ الحديث عن تغيرات النظام الدولي ،ويكثر البحث حوله من ُ
حيث تحدد هذه العالقات وترتسم معاملها من ِقبل الفاعلني الدوليني .كثر البحث ،في اآلونة األخيرة،
عن حقيقة ّ
تبدل معالم هذا النظام ،الذي ّ
تحول إلى نظام القطب الواحد عقب سقوط جدار برلني وانهيار
ّ
ّ
ّ
ولكن مع مرور ما يقارب الثالثة عقود بات يتحول إلى نظام متعدد األقطاب.
السوفياتي،
حاد
االت
ّ
ّ
التحول ،تتجه أنظار العالم نحو الصني .الدولة التي لم ُتعد منكفئة على ذاتها ،والتي
في ذروة هذا
األحادية في
فقدانها
تتقبل
أن
األخيرة
على
بات
بعدما
األميركية،
الهيمنة
ملقارعة
جاهزة
أصبحت
ّ
ّ
النظام الدولي .تثبت الصني اليوم أنها تخطت مرحلة التأسيس ،فسبعون عامًا كفيلة لتؤكد ّقوتها
تحول النظام الدولي إلى نظام ّ
العظمى املوازية لقوة بالد العم سام ،ال بل أكثر .وهي على أعتاب ّ
متعد ًد
ّ
األقطابّ ،
ّ
محوري ،فيما تبدأ الواليات املتحدة باالنكفاء ،مكتفية
تتحول فيه الصني إلى صاحبة دور
ّ
بحيز كبير من املشاركة في إدارته مع محاولة إظهار ّ
تفوق دائم في وجه أقطابه.

إمبراطورية الهيمنة تتداعى؟
ّ
ّ
ّ
ّ
األميركيون أطروحة تراجع الهيمنة العاملية للواليات املتحدة ،ويحاولون من خالل
ال ينفي املنظرون
ّ
التخطيط لهذا التراجع وإدارت ــه بالشكل الــذي يصل ببالدهم إلــى أن تكون إحدى
تقبل هــذا الــوا ّقــعً ،
ّ
القوى الرئيسية بــدال من أن تنهار .وعلى حد تعبير املفكر األميركي الشهير روبــرت كابالن ،فإنه
ليس هناك شيء أفضل بالنسبة إلى بــاده من تهيئة العالم الحتمال زوالها ،وترتيب آلية مناسبة
للتراجع املتناسق كي تطيل من أمد بقائها ّ
كأمة قوية ،مشيرًا إلى أن العوملة التي اخترعتها الواليات
ّ
املتحدة لترسيخ هيمنتها على العالم استغلتها قوى أخرى (على رأسها الصني) كأداة لتقويض النفوذ
األميركي من داخل هذا النظام.
ّ
واضحًا لتأجيج الصراعات
سببًا
األميركية
الدولية
الهيمنة
وجه
في
للوقوف
ويشكل السعي الحثيث
ّ
فإن تشكيل تحالف ّ
العاملية .بالتاليّ ،
ّ
والتحول
ضد الهيمنة األحادية القطبية للواليات املتحدة األميركية،
من ّ
مجرد التماشي واحتواء السيطرة ،إلى البدء في ُاالنتقال إلى املواجهة ،يعني بدء التراجع في النظام
ّ
ّ
ظهر أن مشروع الهيمنة يتداعى ،خصوصًا أمام
القائم على الهيمنة ،ما يؤدي ّإلى استخالص نتائج ت ّ
ّ
التعددية القطبية .لقد أشــار كتاب أميركيون إلى ّأن أغلبية القوى العظمى
تحول النظام الدولي إلى
ألن القوى املناوئة األخــرى قامت بتوازن مضادّ
خسرت قيادتها ،ليس بسبب سعيها للهيمنة ،بل ّ
بوجهها( .للمزيد حول هذه النقطة انظر الدكتور حسام مطر« ،الهيمنة الساحرة» ،صادر عن مركز
باحث للدراسات ،الطبعة األولى ّ .)2018
األقطاب ،منذ
بني
أحاديتها
أو
القطبية
سيطرتها
تخسر
ـدأت
ويمكنني القول إن الواليات املتحدة بـ
ّ
ّ
تورطها في غزو العراق عام  ،2003بعدما بحثت قبل ذلك عن العدو املفقود ،فوجدت ضالتها بعد
أحداث أيلول  2001في تنظيم «القاعدة» .وها هي ،اليوم ،أصبحت تواجه منافسات ليست دولية فقط،
ّ
ّ
إيران ،وذلك بهدف إعادة التوازن إلى النظام الدولي،
إنما
إقليمية أيضًا ،كما يحصل في عالقتها مع ّ
ال سيما ّأن هناك من يضاهيها عسكريًا ً ،أو على أقل تقدير قادر على مواجهتها وتوجيه ضربات
قاسية إلى أمنها إن لم نقل هزيمتها ،فضال عن أن قدرتها ّعلى املناورة عبر فرض عقوبات اقتصادية
دائمة ،قد ال تكون الورقة الرابحة دائمًا ،خصوصًا في ظل وجــود إمكانية املواجهة كما في ًالحرب
التجارية مع الصني .إضافة إلى ما ّ
تقدم ،لم تنجح قوتها الناعمة دائمًا ،على عكس الصني مثال ،التي
ّ
تظهر أقل تهديدًا للعالم منها( .انظرJoseph S. Nye, What China and Russia Don’t Get About ،
.)2013 ,29 Soft Power, foreignpolicy, April
ّ
التحدي األكبر
الصين
ّ
ُ
وت ّ
ّ
ّ
عد مرحلة التحول من نظام دولي إلى آخر ،من أخطر ّاملراحل في العالقات الدولية .وهنا يحذر وزير
الخارجية األميركي األسبق هنري كيسنجر الواليات املتحدة األميركية من االنعزال ّ
عما يجري في
ّ
العالم .كذلك ،يحذر في كتابه النظام العاملي من خطورة االنتقال إلى امليدان املفتوح ألكثر املساعي
التوسعية وأكثر الالعبني عـنــادًا .وهــو يجزم بـ ّ
ـأن املفهوم العام الــذي يستند إليه النظام العاملي في
ّ
عصرنا الحديث ّ
يمر بأزمة حقيقية ،ولعل االضطرابات والحروب الدائرة رحاها في أكثر من منطقة
ّ
العاملي الجديد يستحيل أن يكون
في العالم خير دليل على عمق هذه األزمة .ويرى كيسنجر أن النظام
ّ
أحادي القطب ،بل ينبغي أن يكون ّ
متعدد األقطاب ،مشتركًا بني الواليات املتحدة والصني ،معتبرًا أن ال
مناص من عالم ّ
ّ
متعد ّد األقطاب ،يسوده اقتصاد السوق.
ً
ّ
ّ
ويبدو لي أيضًا في ظل هذا التحول ،أن النظام االقتصادي العاملي القائم على األحادية لن يدوم طويال،
فكما بدأ االنتقال إلى مرحلة ًالتعددية في السياسة الدولية ،بات العالم بحاجة فعلية لنظام اقتصادي
يقوم على التشارك والدمج بدال من االستئثارّ ،
ّ
استمر االقتصاد
ألن الدول لن تصمد كثيرًا في حال
العاملي على ما هو عليه .وبالتاليّ ،
ّ
املتضررة لن تسكت كثيرًا عن السياسة االقتصادية
فإن الــدول
ّ
التحوالت االقتصادية في روسيا والصني ،والتي
تجاه العالم ،وهنا بإمكاننا النظر إلــى
األميركية
ّ
أصبحت تتخطى العقوبات االقتصادية ال بل تحاربها.
ُ
لقد ّ
تغيرت نظرة الغرب ،وخصوصًا نظرة النخب األميركية في مراكز الدراسات والجامعات والصحف،
ّ
ّ
إلى األحادية القطبية .وهذا ما يقودنا إلى القول إن العالم ً املتعدد األقطاب هو بديل جذري للعالم أحادي
القطب ،وهنا يأتي دور الصني التي لم ُتعد العبًا سهال تنظر إليه واشنطن على ّأنه ٍّ
ٍّ
اقتصادي
تحد
ّ
ٍّ
يتحول إلى األكثر فاعلية في النظام الدولي ،خصوصًا ّ مع فرض الصني نفسها في
عاملي ،بل بات
الذكرى السبعني لتأسيسها ،على أنها الالعب األكثر تهديدًا للواليات املتحدة.
ويمكن دمج ّ
القوة االقتصادية التي تتمتع بها الصني ،والتي نمت خالل العقود الثالثة املنصرمة ،مع ما
ُ
قوة عسكرية ضخمة ،حيث يأتي استعراض قوتها العسكرية كرسالة قوية ممزوجة بقدرة
عرض من ً
ّ
نووية ،فضال عما تشهده من ثورة تكنولوجية ضخمة ،ال سيما أن الحكومة بدأت تعي أهمية مواجهة
ّ
التحرك في السياسة الدولية،
إلى ذلك ،القدرة على
االستراتيجية األميركية في املحيط الهادئ .أضف ّ
ّ
دائمًا في مجلس األمن الدولي تتمتع بحق النقض الفيتو ،ولديها سياسة خارجية
كونها تعد عضوًا ّ
ّ
خالل استخدام االستراتيجية
قوية منفتحة ً على كل ّ دول العالم وقادرة على نسج
تحالفات عدة ،من ً
ّ
ّ
استراتيجي يسمح لها فعال بتأسيس مـبــادرة الحزام
جغرافي
الذكية ،فضال عن تمتعها بموقع
من الكرة األرضية والجزء الشرقي من قارة آسيا
الشرقي
النصف
والطريق ،حيث تقع الصني في
ّ
ّ
والساحل الغربي من املحيط الهادئ ،إذا ما أخذنا كل ذلك في عني االعتبار ،فإننا سنكون أمام قطب
ّ
ّ
ّ
لتصدر النظام الدولي ،وليس املقارعة فيه فقط.
مستعد
عاملي
ّ
بناء عليه ،يمكننا أن نخلص إلى أن الصني ،التي لم تكن سابقًا تتسابق على تصدر املشهد في العالقات
الدوليةّ ،
تعد اليوم ،مع ما تملكه من قوة على املستويات كافة ،العبًا رئيسيًا في السياسة الدولية يمتلك
ثاني أكبر اقتصاد ّ في العالم وجيش كبير لديه أسلحة استراتيجية ونووية وقوة تكنولوجية وذكية
وناعمة ،تجعلها أقل خوفًا في ّ
التقدم نحو مقارعة واشنطن ،وبالتالي ّ
تحولها إلى القوة األكثر تأثيرًا
ّ
ّ
في النظام الدولي ،والتي تشكل التحدي األكثر واقعية إلسقاط الهيمنة األميركية على العالم.
*أكاديمي وباحث في العالقات الدولية

