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بعد  ما  قراءة  العرب:  اليهود  شهرباني.  شنهاف  يهودا 

كولونيالية في القومية والديانة واإلثنية. ترجمة ياسني السيد. 

رام الله: املركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية؛ مدار. .٢٠١6 

37٢ صفحة. 

في إشكالية التسمية، وأهمية الكاتب 

      كثيرة ومتداخلة هي الدراسات واألدبيات التي تتحدث عن 

اليهود الشرقيني، وحتاول تقدمي صورة عنهم، قبل وبعد مجيئهم 

إلى إسرائيل. ذهب كثيرون في تعريفهم ليهود الشرق، إلى إطالق 

تسميات متشابهة عنهم، يقول شلومو سفيرسكي: »إن اجلمهور 

اإلسرائيلي بشكل عام وعلماء االجتماع بشكل خاص، يطلقون 

عادًة على هؤالء اليهود »اجلماعة أو اجلالية الشرقية«-)عيدوت 

همزراح، مزراحيم(«.١ في اجلانب اآلخر يذهب البعض إلى تقدمي 

األكادميية  األوساط  في  الرائج  للفهم  ومناقضة  مغايرة  صورة 

اإلسرائيلية، حتاول التشكيك والتصدي لنظرية املعرفة الصهيونية.

 يؤكد البروفسور في علم االجتماع واألنثروبولوجيا في جامعة 

تل أبيب، والباحث في معهد فان لير يهودا شهرباني، على أهمية 

التسمية »اليهود العرب«، لقناعته بأن الكينونة العربية لدى اليهود 

العرب مت التحايل عليها وطمسها، من خالل ما يسميه »القومية 

املنهجية«، التي سنعرّج عليها خالل هذه املراجعة. ومع أنه يعتقد 

بأن مفهوم اليهود العرب هو مفهوم غامض وتشوبه الريبة واحليرة 

)ص 37(، خاصة بسبب الشرخ في العالقة اليهودية العربية، 

ال  الطرفان  بها  اشترك  التي  والثقافة  والعادات  التاريخ  أن  إال 

ميكن إغفالها. مستنًدا على مقاربة ماكس فيبر »االحتماليات 

املوضوعية«، في َمعِرض تفنيده للقومية املنهجية، يؤكد شهرباني 

قراءة في نظرية المعرفة »اإلبستيمولوجيا«

الصهيونية من خالل كتابات يهودا شنهاف شهرباني

عمر التميمي
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أرندت،  حنة  أمثال  اإلشكنازية  األكاديمية  األوساط  في  الكتابات  شهرباني  يصف 

ا 
ً

أوصاف تحمل  بمجملها  كانت  والتي  الشرقيين،  اليهود  عن  كتبوا  ممن  وغيرها 

غير  أشخاصا  العرب،  اليهود  أولئك  باعتبار  األوروبية،  مركزانيتهم  من  ا 
ً

انطالق

خالل  فتصفهم  الغربي،  اليهودي  يمتلكها  التي  الثقافة  يمتلكون  وال  متحضرين 

يطيعون  ال  »الرعاع«  الشرقيين  اليهود  من  مجموعة  بأنهم  إيخمان«  »محاكمة 

األوامر وال يظهرون بمظهر الئق.

على أن فكرة نزع اليهود من كينونتهم العربية، مييط اللثام عن 

املمارسات املتناقضة التي تكتنف األيديولوجيا الصهيونية، والتي 

حاولت احلفاظ على كينونتها األوروبية، والشخصية اليهودية في 

آن واحد.

الشرقيون  اليهود  للصهيونية؛  العبور  تذكرة 

ا للخبرة
ً
باعتبارهم مخزون

البيت«،  من  يبدأ  »التاريخ  بعنوان  كتابه  شهرباني  يستهل 

منتقاًل فيه من التاريخ الشخصاني إلى التاريخ اجلمعي، كما 

ويقوم باإلضاءة على جوانب عديدة من حياة أسرته، مع وصول 

أبيه لفلسطني وعيشه فيها. يجد شهرباني بأن اختالف اللكنة 

ومنط احلياة، كان مؤثرًا في عالقته مع أوالد احلي احمليط، لكن 

وبعد جتنيد والده في االستخبارات اإلسرائيلية، والتي اعتبرها 

تذكرة العبور الرابحة لدخول املجتمع اإلسرائيلي، اختلف معها 

كل شيء )ص ٢8(. جند هنا مفارقة واضحة وكاشفة، فنوردو 

اجليتو،  في  عزلته  من  خرج  الذي  الغربي  اليهودي  »إن  يقول: 

تأمل أن يلقى ترحيًبا وقبواًل في املجتمع الذي يعيش فيه، لكنه 

أصيب بخيبة أمل«،٢ نعتقد بأن ما حصل مع اليهود الغربيني 

في مواطنهم األصلية، والذي جنده متجلًيا في كتابات املؤرخني 

ر في مظاهرهم وطرق معيشتهم، حتى  اليهود األوائل، من تغيُّ

يتم تقبلهم داخل املجتمع األوروبي، يعاد إسقاطه مرًة أخرى على 

اليهود العرب الذين استجلبوا إلى فلسطني، أو في اللقاءات التي 

العراق  إلى  الذين ذهبوا  اليهود،  املبعوثني  بينهم وبني  حصلت 

وعبدان وغيرها من البلدان التي يقطنها اليهود الشرقيون، حتت 

املظلة الكولونيالية البريطانية من خالل شركة »سوليل بونيه«. 

مرات،  عدة  فلسطني  إلى  سافر  جده  بأن  شهرباني  يروي 

لكنه لم يبق فيها وعاد إلى العراق )ص ٢7(، وحاله كالكثيرين 

من اليهود العرب الذين غادروا فلسطني، بعد رؤيتهم للتشكيلة 

الثقافية واالقتصادية واالجتماعية التي كانت ُتفرَض على اليهودي 

الدميغرافيا  أزمة  التي سبقت  الفترة  عن  هنا  )نتحدث  العربي 

الصهيونية(، وحتاول إعادة تعريف تشكيلته بكونه يهودًيا أوروبًيا 

من خالل املنظور الكولونيالي الغربي، الذي عرّفت الصهيونية 

نفسها من خالله. يذهب فرانز فانون في إشكالية الضحية واجلالد 

إلى أبعد من ذلك فيقول: »كيف ميكن للمضطَهد أن يتحول إلى 

مضطِهد جديد لضحية أخرى، أداة اجلالد املضطِهدة، والضحية 

املتماهية باجلالد، واملتحولة بدورها إلى جالد آخر«.3 وبذلك يصبح 

إدراك اليهودي الغربي للمعاناة التي عاشها كضحية، عبارة عن 

عملية إعادة إنتاج لألداة التي استخدمت ضده، ولكن في هذه 

املرة فالضحية مختلفة »اليهود الشرقيون«. 

يأخذ مفهوم الهيمنة في هذه احلالة طابًعا آخر في كتابات 

جرامشي »سيادة طبقة واحدة على بقية طبقات املجتمع، وهيمنة 

القيادة  تتولى  الطبقة  هذه  أنَّ  تعني  املجتمع  على  ما  طبقة 

والسيطرة على بقية طبقات املجتمع«٤ وبالتالي؛ فالصراع هنا 

البنيوي،  منحاه  ويأخذ  السلطة،  وفرض  للهيمنة  أداًة  يصبح 

اإلشكنازية  الصهيونية  استخدمتها  التي  األداة  إلى  ليتحول 

يسقط  الناشئ.  املجتمع  مكونات  من  غيرها  وتطويع«  »لصهر 

فانون مراوغة سارتر الشهيرة التي يقول فيها »إن املعادي للسامية 

هو من يصنع اليهودي«،5 على حالة السود والبيض، ويقول بأن 

»الرجل األبيض نفسه هو الذي يصنع الرجل األسود«،6 وبذلك 

تكونا  لم  السامية،  معاداة  أو  األبيض  الرجل  أفكار  فمنظومة 

موجودتني لوال وجود النقيض املباشر لهما. 

بأن  القول  نستطيع  الديالكتيكية،  العالقة  هذه  خضم  في 

املزراحيم،  على  اإلشكنازية  الهيمنة  وحالة  الصهيوني  السجال 

ما كانت لتكون موجودة، لوال وجود املزراحيم وتشكيلهم عاماًل 

أساسًيا في البناء احلداثي للدولة وتشييد مؤسساتها. ايًضا ال 

ميكن فهم حالة احملو االجتماعي الذي مورس عليهم سوى بفهم 

البنى األيديولوجية التي عملت الصهيونية وتشكلت من خاللها، 
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وحالة اإلدماج الثقافي التي أرغمت اليهودي العربي على التماهي 

الثيمة العامة املفترضة سلًفا. حتاجج إيال شوحط  ضمن تلك 

بأن: » الصهيونية تزعم أنها حركة حترر جلميع اليهود، ولم يوفر 

األيديولوجيون الصهيونيون أي جهد في محاولة جعل تعبيرْي 

»اليهودي« و»الصهيوني« مترادفني، فعلياً. لكن الصهيونية، في 

الواقع، كانت، أساساً، حركة حترر لليهود األوروبيني )وهذا األمر 

كما نعلم مشكوك فيه(، وبصورة أكثر دقة لتلك األقلية الصغيرة 

من اليهود األوروبيني القاطنني بإسرائيل فعالً. ومع أن الصهيونية 

تزعم أنها تقدم وطنًا إلى جميع اليهود، فإن ذلك الوطن لم ُيقَدّم 

إلى اجلميع على املستوى نفسه. فقد جيء باليهود املزراحيم في 

البداية إلى إسرائيل ألسباب صهيونيةـ  أوروبية خاصة. ثم جرى 

التمييز بحقهم، بصورة منهجية، من قَبل الصهيونية التي بذلت 

طاقاتها ومواردها املادية، بصورة مميزة، ملصلحة اليهود األوروبيني 

الدائمة، ولألذى الدائم لليهود الشرقيني«.7

حتى فترة ما قبل »الهولوكوست«، وأحداث روسيا، والنكبة، 

الغموض وعدم  العرب بشكل يشوبه  لليهود  نظرت الصهيونية 

اجلدية، وذهبت إلى اعتبارهم مخزوًنا استخباراتًيا مهًما، كونهم 

يتحدثون العربية بطالقة ومظهرهم يشبه املظهر العربي، فيقول 

شهرباني: »مت توظيف اليهود العرب في الدولة باعتبارهم ضرًبا 

من ضروب اخلبرة« )ص 3٢(، وبهذا ال يبدو مستغرًبا أن تكون 

الشرقيني في فلسطني من عام ١٩١٩ حتى عام  اليهود  نسبة 

١٩٤8 لم تتجاوز ١3٪ في حني كان اإلشكناز يشكلون 87٪ من 

قبل  من  منظم  جهد  أي  وجود  لعدم  ذلك  ويعود  املجتمع،  هذا 

احلركة الصهيونية لتجنيدهم كما فعلت مع يهود أوروبا. 8 بعد 

األزمات التي واجهتها الصهيونية في صراعها الدميغرافي مع 

الفلسطينيني، تعود مرة أخرى للنظر بشكل جدي لليهود العرب 

كمخزون دميغرافي مهم، من خالل »خطة املليون شخص« التي 

عمل عليها بن غوريون، والتي سنبينها ونتحدث عنها بإفاضة 

خالل هذه املراجعة.

يصف شهرباني الكتابات في األوساط األكادميية اإلشكنازية 

الشرقيني،  اليهود  عن  كتبوا  ممن  وغيرها  أرندت،  حنة  أمثال 

مركزانيتهم  من  انطالًقا  أوصاًفا  كانت مبجملها حتمل  والتي 

األوروبية، باعتبار أولئك اليهود العرب، أشخاصا غير متحضرين 

فتصفهم  الغربي،  اليهودي  ميتلكها  التي  الثقافة  ميتلكون  وال 

الشرقيني  اليهود  من  بأنهم مجموعة  إيخمان«  »محاكمة  خالل 

»الرعاع« ال يطيعون األوامر وال يظهرون مبظهر الئق )ص 33(. 

ومن الواضح بأن النظرة االستشراقية التي صاغتها أوروبا عن 

الشرق، والتي جتلى نقدها في كتابات »إدوارد سعيد«، متت إعادة 

تعريفها وتوجيهها مرة أخرى لكن في سياق آخر يطلق عليه 

»االستشراق اليهودي«.

فهم  الصهيونية،  املعرفة  لنظرية  جيدًا  للمتفحص  ميكن 

العالقات املتداخلة واملتشابكة فيها، فالصهيونية قامت بتشكيل 

مجموعة من املعايير واحملددات في رزمة واحدة، إذ ال ميكن أن 

تكون صهيونيًا إال من خاللها، يذهب شهرباني إلى اعتبارها مثلًثا 

يرتكز على ثالثة أعمدة رئيسية )الدين، القومية، اإلثنية( )ص ٤3(، 

هذه العناصر الثالثة ليست منظومات مغلقة ومنفردة كٌل بذاته، 

بل إنها تخضع لعملية من التهجني املستمر، من خاللها تتشكل 

املنظومة املعرفية الصهيونية وتبني نفسها. يحاول شهرباني فهم 

مفهوم  فيسقط  املنظومة،  تعمل من خاللها هذه  التي  الكيفية 

»االستنطاق« لدى ألتوسير، والذي تكون فيه األيديولوجيا محدًدا 

لتجنيد األفراد وحتويلهم إلى ذوات فاعله داخلها )ص 5١( ، إذ ال 

ميكن للمتدين الدخول ضمن تلك »الرزمة« إال من خالل اكتسابه 

الهوية القومية، كما أن العلماني من احملتم عليه إبرام عالقة مع 

الالهوت السياسي والتماهي معه، واليهودي من أصول عربية 

يتوجب عليه التخلي عن كينونته العربية باكتساب الهوية القومية 

اإلبستمولوجية  التشكيلة  هذه  من  جزًءا  يكون  حتى  الدينية، 

الذي  القومية  قانون  ذلك مع  أردنا مقاربة  ما  وإذا  الصهيونية. 

صدر مؤخرًا في إسرائيل، فإن هذا القانون يقوم على مقاربة 

إثنية/دينية/قومية لتعريف الدولة، بحيث إن اإلجابة عن سؤال، 

ما هي إسرائيل؟ ال تعتمد على إجابة سؤال من هو اإلسرائيلي؟ 

أي أنه مت إقصاء منوذج املواطنة املدنية الذي كان مقصًى أصاًل 

في املمارسة اليومية، بشكل رسمي، مقابل االنحياز إلى تعريف 

يؤكد الكتاب على فكرة مفادها بأن أهداف شركة سوليل بونيه لم تكن اقتصادية 

إلى كونها شركة تحمل  أبعد من ذلك فذهبت  الصهيونية، بل كانت  تّدعي  كما 

المصالح الكولونيالية البريطانية، باإلضافة لآلخر المهم والذي سيتم التركيز عليه، 

الشخصية القومية الصهيونية التي كانت تصبغ توجهاتها، والتي تجسدت باسم 

»خطة المليون يهودي« )ص 70(. 
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الدولة/األمة على أساس االمتياز الذي حتظى به فئات محددة 

داخل املجتمع، وبالتالي فاألشخاص الذين ال يندرجون ضمن تلك 

الرزمة، ال يتم التعامل معهم أكثر من كونهم سكانا من الدرجة 

الثانية، ويعاملون معاملة خاصة.

يذهب شهرباني في حتليله لهوية العربي اليهودي في السجال 

والنيو- املاهوية  مختلفتني،  منهجيتني  طرح  إلى  الصهيوني، 

ماركسية )ص ٤١( ، تصفهم النظرة املاهوية كظاهرة طبيعية 

تضرب جذورها في اليهود العرب وثقافتهم العربية، بينما ارتكزت 

النيوماركسية على احملددات الطبقية، والصراع املادي على سبل 

احلياة، وسوق العمل، ومكان اإلقامة، وفي كلتا احلالتني يذهب 

شهرباني للقول بأن كل واحدة تعاني من »عمى ذاتي متأصل« 

)ص ٤١(. جتاهلت املنهجية األولى الهياكل األيديولوجية ضمن 

الدولة اليهودية، التي تشكل هوية األفراد وتعمل على قولبتهم 

تاريخهم،  ونفت  العربية  األخرى أصولهم  أغفلت  بينما  داخلها، 

ما  إذا  الطبقية.  الهوية  خارج  فهمه  ميكن  ال  جزًءا  واعتبرتهم 

ذهبنا القتباس صبري جريس عن سيركني والذي يقدم من خالله 

تقييًما للفكرة الصهيونية بقوله:  »إن الصهيونية باعتبارها حركة 

اليهود البناءة، ال تتعارض مع صراع الطبقات، بل تقف فوقه. 

وتستطيع كل الطبقات اليهودية قبولها، دون االهتمام بالفوارق 

فيه  ينفي  يذهب في اجتاه  وبالتالي فموقف سيركني  بينها.«٩ 

باعتبار  التوجهني،  كال  مع  ويتقاطع  النيوماركسي،  التوجه 

اليهودي  كينونة  ومتجاهاًل  يتغير،  ال  ثابًتا  محدًدا  الصهيونية 

خالل  من  الصهيونية  قامت  التي  األخرى  واحملددات  العربي، 

أجهزتها بعملية محو وتذويب لها.

األول  المنهجي  اللقاء  باعتبارها  عبدان،  حالة 

بين يهود الشرق ويهود الغرب:

في  اإليرانية،  العراقية  احلدود  على  تقع  مدينة  هي  عبدان، 

اجلانب اإليراني، متت إعادة مفهمتها كمستوطنة على يد كتيبة 

العمال التي تتبع شركة »سوليل بونيه« للمقاوالت. شكلت هذه 

املنطقة الهجينة، مركزًا لفهم العالقات املتناقضة واملتكاملة في 

وسياق صهيوني  بريطاني،  كولونيالي  سياق  بني  ذاته،  الوقت 

قومي، وتداُخل في العالقات بني اليهود العرب، واليهود األوروبيني 

مظلة  حتت  بونيه،  سوليل  شركة  في  كمبعوثني  قدموا  الذين 

كولونيالية بريطانية. فال هي تقع ضمن حدود الوطن القومي، وال 

هي جزء من »املنفى«، لم يسموها »ييشوف« ولم تعتبر »جيتو«، 

إذا صح التعبير فهي تشكل مستعمرة هجينة. يقول شهرباني 

بأن حالة عبدان كانت هي اللقاء املنهجي األول بني الطرفني، على 

لقاءات  أنه اعتبرها  لقاءات أخرى سابقة إال  الرغم من حصول 

عابرة )ص 57(، وبذلك شكلت عبدان املبدأ التاريخي أو نقطة 

لبلورة عالقة  البداية  اعتبارها  لدى ميشيل فوكو، على  الصفر 

مباشرة بني اليهود العرب والصهيونية.

 يؤكد الكتاب على فكرة مفادها بأن أهداف شركة سوليل بونيه 

لم تكن اقتصادية كما تّدعي الصهيونية، بل كانت أبعد من ذلك 

فذهبت إلى كونها شركة حتمل املصالح الكولونيالية البريطانية، 

الشخصية  عليه،  التركيز  سيتم  والذي  املهم  لآلخر  باإلضافة 

القومية الصهيونية التي كانت تصبغ توجهاتها، والتي جتسدت 

باسم »خطة املليون يهودي« )ص 7٠(. جرت هذه احملطات املهمة 

بالتحديد بني عام ١٩٤١-١٩٤5، هذه الفترة التي أقوم بتسميتها 

»أزمة الدميغرافيا الصهيونية« بحيث إن أحداث »الهولوكوست« 

وما جرى من حجر لليهود في روسيا، وتراُفق ذلك مع آثار حكم 

فرنسا،  مع  العالقة  في  العنيف  والتغير   ،١٩٤٠-١٩٤٢ فيشي 

وتراجع األليانس عن سياساتها املوالية لفرنسا،١٠جعلت القيادة 

الصهيونية تصبح على قناعة، بأن املخزون الدميغرافي األوروبي 

الذي كان يعول عليه لم يعد كذلك، وبهذا يصبح السكان اليهود 

العرب هم محط االهتمام، وتبدأ املساعي جللبهم إلى فلسطني.

جميعها  العناصر  فيه  تتوحد  مكاًنا  عبدان  شكلت  إًذا، 

مبا  الصهاينة،  كتابات  في  تهميشه  مت  مركًبا  لتشكل  مًعا، 

فمن   ،)6١ )ص  الكولونيالية«  »الظاهراتية  شهرباني  يسميه 

النموذج  املقابل  وفي  بريطانيا،  بقيادة  استعمار  هناك  جهة 

لهوية  تشكيل  عملية  في  كالهما  يتفاعل  الصهيوني،  القومي 

اليهود العرب، وفي الوقت ذاته يتناقضان، فالنموذج الكولونيالي 

يصفهم كشرقيني، بينما يذهب النموذج القومي العتبارهم جزًءا 

صيَبت المنظمة الصهيونية بخيبة أمل، فيهود العراق 
ُ
على الرغم من كل ما حصل، أ

كّونوا ذاكرة مؤقتة عن المذبحة، ولم تؤد إلى تحفيزهم على الهجرة. يقول حاخام 

البصرة ألحد المبعوثين الصهاينة: »لم يخرجنا عزرا ونحميا من هنا. ما القوة التي 

تمتلكها أنت لتأتي بها إلينا« )ص 92(.
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ثالث  محدد  يظهر  وبينهما  األصيلة،  اليهودية  التشكيلة  من 

»االستشراق اليهودي« الذي يأخذ طابعه من »الكينونة الصهيونية 

اإلشكنازية«، ليسقط عليهم سمته ومنوذجه األوروبي ويحاول محو 

اإلطار  هو  الكولونيالي،  النموذج  يبقى  ذلك  مع  لكن  غيريتهم، 

احلامي للنموذج القومي الصهيوني.

للدولة  املتبناة  االبنة  الصهيونية  »متثل  شهرباني  يقول   

يتفق مع صبري  وبذلك  بريطانيا« )ص 75(،  األم،  الكولونيالية 

قامت  الصهيونية  الفكرة  بأن  يرى  الذي  طرحه،  في  جريس 

بتجسيد نفسها في ظل ظروف تكاد تكون مثالية، وخاصة عندما 

تكون في حماية إمبراطورية كبريطانيا، أعتى امبراطوريات تلك 

الفترة.١١ لكن وفي اجتاه آخر، أطلق  إيالن بابيه على ذلك تعبير 

»الكولونيالية املزدوجة« )ص 77(، يجد بأنه على الرغم من وجود 

حالة توافق وانسجام، إال أنه كان يشوبها في أحيان كثيرة الصراع 

والتناقض والعداء، والتي قامت الصهيونية بتجاوزه من خالل اتباع 

استراتيجية »ضبط النفس« في فلسطني، أو من خالل مشروع 

عبدان، الذي حيد اخلصومة بإطار اقتصادي شكل رصيدا من 

املنفعة والتعاون بني الطرفني.

وعلى  الصهاينة  القادة  كبار  اجتماع ضم  وفي  عام ١٩٤٢، 

في  القادة  بقية  األخير  يخاطب   ،)7٠ غوريون )ص  بن  رأسهم 

حديثه عن خطة املليون يهودي، ويستجلب اخلطاب الصهيوني 

الذي وُجه ليهود أوروبا، خطر الالسامية واحملو اليهودي، ويعيد 

توجيهه بصورة مختلفة لليهود في الشرق، ويحذر من مخاطر 

الهاجس العربي التي باتت وشيكة، وبأنه يجب ضم اليهود في 

استئصالهم  يتم  ال  السرعة، حتى  وجه  على  الشرقية  املناطق 

بالوسائل الهتلرية نفسها. لكن مرة أخرى، وفي السجال داخل 

اليهودي،  املستشرق  عقلية  تعود  آنذلك،  الصهيونية  األوساط 

الوكالة  في  التنفيذي  املجلس  أعضاء  من  مجموعة  ويعارض 

اليهودية، على اعتبار أن ضم اليهود العرب في فترة حساسة 

كهذه ميكن أن يؤدي كما يقول فيرنز دافيد، إلى زعزعة »القيمة 

النوعية« لليهود في فلسطني.

وفي سياق الشعور املتولد لدى الصهاينة بضرورة استجالب 

اليهود من الدول العربية واإلسالمية، حصلت حادثة شهيرة عام 

١٩٤١ سميت »حادثة الفرهود«، والتي كانت فرصة جوهرية لكل من 

التوجه القومي الصهيوني والتوجه الكولونيالي، سيتم استغاللها، 

مبا يخدم مصالح كل منهما. يقول خلدون البرغوثي: »بريطانيا 

النازية مسؤولية  العراقيني والدعاية  حاولت أن حتّمل الوطنيني 

هذه احلادثة، أما احلركة الصهيونية فاستغلت احلادثة لتحريض 

يهود العراق على الهجرة إلى فلسطني«،١٢ أدت هذه املذبحة إلى 

تكثيف النشاط الصهيوني في العراق، مبساعدة من شركة سوليل 

بونيه التي كانت تعمل هناك، وباشروا في محاوالتهم احلثيثة من 

خالل »منظمة هموساد لعلياه ب« وإرسال املجلس القومي مبالغ 

من النقود ألبناء الطوائف اليهودية في العراق )ص 8٩(، ومع 

ذلك، وعلى الرغم من كل ما حصل، أُصيَبت املنظمة الصهيونية 

بخيبة أمل، فيهود العراق كّونوا ذاكرة مؤقتة عن املذبحة، ولم تؤد 

إلى حتفيزهم على الهجرة. يقول حاخام البصرة ألحد املبعوثني 

التي  القوة  ما  هنا.  من  ونحميا  عزرا  يخرجنا  »لم  الصهاينة: 

متتلكها أنت لتأتي بها إلينا« )ص ٩٢(

 وألن عالقة العراقيني، وخصوصا اليهود العرب، مع بريطانيا 

لم تكن في أفضل حاالتها، وخصوصا أن اليهودي العربي يعرّف 

نفسه على أنه ذلك اآلخر املختلف عن البريطاني األوروبي، ذهبت 

كتيبة العمال التي اتخذت طابعها الغربي، إلى املراوغة ما بني 

إسقاط  إلى  باإلضافة  الصهيوني،  والقومي  الغربي  النموذجني 

العامل الديني، بكونهم أمة واحدة.

من فوكو إلى أبادوراي: المادة البشرية، وكيف 

ا »هتروتوبًيا«؟
ً
يصبح الحيز مكون

يذهب شهرباني في وصفه للمنظومة الصهيونية، إلى القول 

بأنها تركيبة ال تخلو من سمتها الكولونيالية كمحدد بحثي في 

إطار تاريخي، لكن املختلف في حالة احليز الهجني »عبدان« أن 

ملفهوم  وبإسقاطه  نحو مختلف،  تعاملت معه على  الصهيونية 

شهرباني  استطاع  فوكو،  لدى  »الهيتروتوبيا«  املغايرة  األماكن 

وتحضير  تمدين  يحاول  بأنه  االدعاء،  إلى  التقليدي  الكولونيالي  النشاط  يذهب 

واألصالني  الصهيوني  فالكولونيالي  عبدان  حالة  في  لكن  األصالنيين،  السكان 

المحتم عليه إسقاط »المشهد  يشتركان في ديانة واحدة، ولفهم ذلك؛ كان من 

اإلثني« في كتابات أبادوراي، والذي من خالله تفهم اإلثنية في سياق غير متجانس 

من الهويات، لتتشكل في اتجاه يعيد بلورتها.
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تقدمي صورة أكثر وضوًحا عن هذا احليز، فهو ليس مكاًنا متخّياًل 

وطوباوًيا، بل إنه مكان موجود في الواقع، لكنه متناقض لدرجة 

أنه مكان في الالمكان، فهو ال يقع ضمن الدولة األم »إسرائيل« 

متباعدة،  تزمينات  به  اجتمعت  وبهذا  »منفى«.  كـ  يصنف  وال 

من الزمن األوروبي إلى الزمن احمللي والصهيوني والكولونيالي، 

لتشكل مًعا حيزًا به من التناقض ما يفسر طبيعة عمل املنظمة 

الصهيونية في تلك املنطقة، وطبيعة اخلطاب املعلن. 

يذهب النشاط الكولونيالي التقليدي إلى االدعاء، بأنه يحاول 

عبدان  حالة  في  لكن  األصالنيني،  السكان  وحتضير  متدين 

فالكولونيالي الصهيوني واألصالني يشتركان في ديانة واحدة، 

في  اإلثني«  »املشهد  إسقاط  عليه  احملتم  من  كان  ذلك؛  ولفهم 

كتابات أبادوراي، والذي من خالله تفهم اإلثنية في سياق غير 

وفي  بلورتها.  يعيد  لتتشكل في اجتاه  الهويات،  متجانس من 

أصبحت  احلديث،  العصر  شهدها  التي  القومية  النزعة  حالة 

القومية محددًا من خالله يعاد تشكيل اإلثنيات، وهذا ما جعل 

املهمة الصهيونية في عبدان، تذهب للدخول في صدام مباشر 

ليس فقط مع الفكر الشرقي املختلف مع فكر الرجل األبيض، بل 

أيضًا مع املنظومة القومية العربية التي كانت قد شكلت اليهود 

العرب ووسمتهم بسمتها.

سياق  في  لكن  متاًما،  مشابًها  فلسطني  في  الوضع  كان 

مختلف، فما كان يعتبر عائًقا في عبدان، أصبح احملدد الرئيسي 

خللق املجتمع الصهيوني اجلديد، فالرؤية القومية التي اعتبرت 

مشّكاًل وحيزًا لفهم اإلثنيات، والتي من خاللها جنحت الصهيونية 

في احتواء وتطويع املهاجرين اجلدد، أصبحت املكان الذي يتم 

فيه تشكيل هوية اليهودي اجلديد. يقول شهرباني: »لم تستقبل 

 ،)١١٢ )ص  أنتجتهم«  وإمنا  واملزراحيني،  اإلشكنازيني  إسرائيل 

وبالتالي تصبح عملية تشكيل الهوية، هي سلسلة من عمليات 

الشرقنة، التي جتعل جماعة تصعد على حساب جماعة أخرى، 

وتصبح القادرة على حتويل املسار الهوياتي مبا يخدم مصاحلها. 

وبناًء على ذلك، ما ميز عبدان عن الدولة األم، كونها منطقة لم 

في  املوجود  ذاته  الهوياتي  واملسار  التشكيل  لعملية  تخضع 

فلسطني، بل إن هذه املساحة، أصبحت مكاًنا لتشكيل هوياتي 

من نوع مختلف ومعقد، لم يتم فقط على سكانها بل أيضًا على 

املبعوثني الصهاينة القادمني إليها، الذين تأثروا بعوامل كاملال 

ومهمة الشركة االقتصادية، ما أدى حلصول نزاع في املراسالت 

بينهم وبني الدولة األم، حول املهمة التي أوكلوا بها.

املادة  عن  للحديث  الصهيونية  املنظمة  داخل  األفراد  يذهب 

املادة  عن  املستمر  اجلدل  كان  فبعدما  متواز،  بشكل  البشرية 

يتجه نحو منوذجني، أحدهما  العرب،  اليهود  للسكان  البشرية 

عربية  ثقافتهم  الرعاع،  من  مجموعة  مجرد  الشرقيني  يعتبر 

وبحاجة لسنوات من التحديث ملواكبة احلضارة، كما يقول أرييه 

شيل: »اليهود هنا منحطون وعنيدون، يقال إنهم صهاينة، لكن 

هذا ال ميت للصهيونية بصلة« )ص ١38(، بينما النموذج اآلخر، 

الذي يجد فيهم الشعب اليهودي العتيق واألصيل، وبأنهم جزء 

من األسباط العشرة التائهة.

بني  نشب  الذي  النزاع  فبعد  آخر،  اجتاًها  السجال  اتخذ   

املبعوثون واملنظمة على أسباب اقتصادية-قومية، وبسبب التعقيد 

الذي واجهته الصهيونية في احتواء اليهود العرب آنذاك، بدأت 

باحلديث عن املادة البشرية التي ذهبت إلى عبدان، والقول بأنها 

مادة ال تصلح لتنفيذ املهام املوكلة إليها، في محاولة منها لتبرير 

الهوة اإلثنية التي اصطدمت بها. وهذا يدل على الغموض الذي 

العربية،  املناطق  وبقية  عبدان  في  الصهيونية  العملية  اكتنف 

والتداخل الكبير الذي أفضى إلى عدم وجود استراتيجية واضحة 

للتعامل مع سكانها اليهود العرب في تلك الفترة، وهذا إمنا مييط 

اللثام عن جزء مهم من العالقة )الصهيونية-اليهود العرب( التي 

لطاملا مت جتاهلها في معظم الكتابات األكادميية اإلسرائيلية.

مالحظات واستنتاجات:

نعتقد بأن شهرباني، متكن من تقدمي فهم أشمل وأكثر وضوًحا 

للرواية اإلسرائيلية الرسمية، واستطاع من خالل تقدمي مجموعة 

من املقاربات ملنظرين سوسيولوجيني، وخصوصا املقاربات ما بعد 

احلداثية، تفكيك نظرية املعرفة الصهيونية، وتقدمي فهم مغاير عن 

الفهم السائد في الوسط األكادميي اإلسرائيلي، باإلضافة إلى 

تقدمي منطلق جديد، ميكن من خالله فهم السكان الشرقيني في 

»إسرائيل« في أيامنا، ومعرفة البنى االجتماعية التي أحالتهم ملا 

هم عليه اآلن من تشكيلة اجتماعية وسياسية.

الكتاب،  من  انتقائية  قراءة  بتقدمي  العرض  هذا  في  قمنا   

بالتركيز على الرواية الصهيونية، والنظرية الصهيونية، ومحاولة 

احملاورة سوسيولوجًيا بني شهرباني وباحثني آخرين. ما يتبقى 

من موضوعات داخل الكتاب، نعتقد بأنه يستحق القراءة والفهم، 

ملا له من دالالت، متّكن القارئ من فهم الوضعية التي عاشها 

الشرقيون، قبل وما بعد قيام الدولة الصهيونية. وألهميته ليس 

فقط في السياق اإلسرائيلي، بل أيضًا في سياقنا الفلسطيني 

والعربي ضمن النماذج املعرفية العديدة التي حاولت تفكيك وشرح 

الكيفية التي كتبت من خاللها الرواية الصهيونية.
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