قراءة في كتاب

أحمد عز الدين أسعد
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«اليهود العرب :قراءة ما بعد كولونيالية
في القومية والديانة واإلثنية»
ليهودا شنهاف

يهودا شنهاف شهرباني.
اليهود العرب :قراءة ما بعد كولونيالية يف القومية
والديانة واإلثنية.
ترجمة ياسني السيد.
رام الله :املركز الفلسطيني للدراسات اإلرسائيلية؛ مدار.
.2016
 372صفحة.

في أهمية الكتاب والكاتب
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تنبع أهمية الكتاب من تناوله موضوعا مهما ج ًدا وحساسا
هو موضوع اليهود-العرب 1،وقد نشطت الحركة الصهيونية
منذ ما قبل قيام إرسائيل يف محاوالت متعددة من أجل
* باحث يف الشؤون العربية واإلرسائيلية.
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صهينتهم وأرسلتهم ،وتعاملت معهم كمخزون ديمغرايف؛ يرفد
املجتمع اإلرسائييل من أجل تحقيق كثافة ديمغرافية صهيونية
إرسائيلية يف فلسطني املُستعمَرة .كما وتربز أهمية الكتاب من
تناوله هذا املوضوع بمنهج نقدي وتحلييل يشمل التاريخ
الشخيص واالجتماعي والتحليل الثقايف .كذلك ،يجادل الكتاب
من خالل أفكار وحجج من منظور ما بعد كولونيايل /ما بعد
ّ
ويبي سياسات
حداثي مستعينًا بمقاربات سياسات الهوية،
الحركة الصهيونية وإرسائيل يف محاوالتها وفشلها يف عمليات
قمع الهوية العربية لليهود العرب.
وتضفي تجربة مؤلف الكتاب بع ًدا أخرى يساهم يف تعزيز
أهمية الكتاب؛ لكونه (أي املؤلف يهودا شهرباني) عالم اجتماع
وأنثربولوجيا عراقي األصل ،وهو ناقد للصهيونية وسياسات
إرسائيل ،ترأس لسنوات مجلة «نظرية ونقد» املتخصصة يف نقد
الصهيونية وإرسائيل ،فمكنته هذه السمات من تقديم رواية

وقد نظر الوعي الصهيوني إلى اليهود العرب في سياقين نموذجيين مختلفين:
من ناحية هم يهود عرب ،فهم آخر غير أوروبا والصهيونية ،ومن ناحية أخرى
هم اليهود القدماء وبالتالي هم األعيان السامية والمقدسة في الخطاب القومي
الديني الصهيوني .لقد شارك مبعوث شركة «سوليل بونيه» في شرقنة اليهود
العرب وخلق االختالف بينهم وبين العرب ،وذلك من خالل إثبات أنفسهم
ً
يهودا غربيين.
باعتبارهم
نقدية ومغايرة حول اليهود العرب تنقد الرواية الصهيونية
الرسمية وتفندها.

مبنى الكتاب
قبل الفصل األول يبدأ الكتاب بمقدمة مطولة موسومة
بـ «التاريخ يبدأ من البيت» ،يقول فيها شهرباني أن بوابة
العبور لوالده (والد شهرباني) ومجموعة عربية أخرى إىل
إرسائيل كانت من خالل تجنيدهم يف جهاز االستخبارات
اإلرسائيلية ،فكانت سماتهم العربية هي بطاقة عبورهم
إىل الكيان اإلرسائييل ،وإن ولوج هؤالء إىل الكيان الجمعي
اإلرسائييل كان يفرض عليهم البقاء جزءًا من العالم العربي
الذين كانوا يعملون ضده .كان هذا املنطق الذي ستقوم عليه
الدولة اإلرسائيلية املليئة بالتناقضات ،فهي تريد أن تنزع عن
اليهود العرب القاطنني فيها كينونتهم العربية وتجردهم منها،
ويف ذات الوقت تتوسل من آخرين مواصلة العيش باعتبارهم
عربًا بالفطرة .وقد بني شهرباني أن هناك نزعتان يف الخطاب
اإلرسائييل يف تناول هوية اليهود العرب يف إرسائيل؛ نزعة/
منهجية تنظر إليهم كظاهرة ترضب جذورها يف اليهود العرب
أنفسهم ويف ثقافتهم العربية (املنهجية املاهوية) ،ومنهجية
نيو-ماركسية ترتكز عىل الطبقات وتعامل الكينونة املزراحية
(الرشقية عىل أنها جماعة إرسائيلية أصلية تحددها الطبقة
ومحل اإلقامة واملستوى التعليمي وظروف سوق العمل،
وتعاني كل واحدة من هاتني املنهجيتني من عمى ذاتي متأصل
فيها .فاملوقف املاهوي الثقايف يتجاهل السياق السيايس
والثقايف الذي تشكلت فيه هوية اليهود العرب ويغض الطرف
عن الهياكل األيديولوجية التي تسم الدولة اليهودية ،والتي
يعاد فيها إنتاجها وتشكيلها والتعبري عنها .ويتجاهل التوجه
القائم عىل الطبقة األصولية العربية التي يتحدر منها اليهود
العرب وينفي تاريخهم ،وكال املنهجيتني تعرب عن «الكينونة
املزراحية» ،وتقدمها عىل أنها تتمايز عن الكينونة االشكنازية،
لكن الكتاب يقدم نظرة مغايرة تتحاىش بعض هذه العقبات.

يف الفصل األول «اكتشاف اليهود العرب» يجادل شهرباني
أن حالة عبدان (مدينة تقع غرب إيران عىل شواطئ الخليج
العربي ،وهي قريبة من الجمهورية العراقية ،وشكلت عبدان
نقطة ارتكاز لتهجري يهود العراق) .تعد حالة فريدة؛ ألنها
جسدت أول لقاء جرى عىل خلفية خطة عمل عينية للهجرة،
أجرتها قيادة الدولة (قبل قيامها) واألجهزة البريوقراطية
التابعة لها ،وهي الخطة املعروفة باسم خطة املليون شخص.
فقد جرت لقاءات بني اليهود األوروبيني واليهود الفلسطينيني
من الصهيونية أو من خارجها -مع اليهود العرب قبل العام 1941لكن شهرباني يدافع عن عام  1942باعتباره املرجعية
التاريخية يف هذا الشأن .ويجادل أن اكتشاف اليهود العرب
جرى ضمن سياق كولونيايل ،وهناك ثالثة جوانب مختلفة
بعضاً ،
ً
أول ،جرى تنظيم النشاط الصهيوني
وتكمل بعضها
يف عبدان واملناطق املحيطة بها من خالل شبكات كانت تشكل
أجهزة تابعة للدولة الكولونيالية الربيطانية .ثانيًا ،كان الخطاب
الكولونيايل واملمارسات الكولونيالية والوعي املتصل بمسائل
من قبيل اللون والعرق «الظاهراتية الكولونيالية» تتوسط
نشاط املبعوثني الصهاينة ،ثالثًا ،عمل املبعوثون ضمن سياق
نموذج استرشاقي واضح لم يسقطوه عىل السكان األصالنيني
املحليني فحسب بل طبقوه عىل السكان األصالنني اليهود ً
أيضا،
وهو ما يمثل ظاهرة يسميها الباحثون «االسترشاق اليهودي».
ينطلق شهرباني يف الفصل الثاني املعنون «اللقاء يف عبدان:
الكولونيالية ،النزعة املركزية األوروبية ،واالسترشاق اليهودي»
من مقولة أساسية بأن الصهيونية تقوم عىل مالمح كولونيالية
ذات نزعة مركزية أوروبية .ويصف شهرباني أن عبدان كانت
كخزان ومخترب للهويات اإلثنية ،ويسقط عىل عبدان مفهوم
فوكو «الهيرتوتوبيا» أي األمكنة املتغايرة ،وذلك كون عبدان
خلقت حي ًزا صهيونيًا ضمن الحيز العربي اإليراني ،وهو موقع
هجني اإلدارة بريطانيا /الحركة الصهيونية .كما أن مرشوع
عبدان عمل عىل ربط أجزاء مختلفة من الزمان ،واجتمعت فيه
تواريخ غري متجانسة :الزمن األوروبي والزمن املحيل والزمن
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نجح شهرباني من خالل توظيفه المنهج والنظرية ما بعد الحداثية النقدية في
تفكيك الرواية الصهيونية الرسمية حول اليهود العرب ،وقدم مساهمة نقدية في
نفي فكرة األمة اليهودية كقومية ،وكشف وهن الرواية القومية الصهيونية التي
حاولت قمع قومية اليهود العرب أي قوميتهم العربية ،كما فشلت في تحقيق
ً
قومية يهودية كون اليهود العرب والشرقيين أيضا ما زالوا يحتفظون بسمات
قوميتهم األصلية التي حاربتها الصهيونية ودولتها االستعمارية إسرائيل.
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الصهيوني والزمن الكولونيايل.
كما شكلت قصة عبدان هوية إثنية يف حيز ثالث ،وهي
هوية بينية بني نموذجني يتداخالن مع بعضهما البعض ،وهما
2
نموذجا الكولونيالية والقومية .وعمل نموذج «سوليل بونيه»
عىل طمس الحدود القائمة بني النموذج القومي الصهيوني
والنموذج الكولونيايل بطابعه املــزدوج .وقد نظر الوعي
الصهيوني إىل اليهود العرب يف سياقني نموذجيني مختلفني :من
ناحية هم يهود عرب ،فهم آخر غري أوروبا والصهيونية ،ومن
ناحية أخرى هم اليهود القدماء وبالتايل هم األعيان السامية
واملقدسة يف الخطاب القومي الديني الصهيوني .لقد شارك
مبعوث رشكة «سوليل بونيه» يف رشقنة اليهود العرب وخلق
االختالف بينهم وبني العرب ،وذلك من خالل إثبات أنفسهم
باعتبارهم يهو ًدا غربيني.
يتناول الفصل الثالث «كيف أصبح اليهود العرب متدينني
وصهيونيني؟» ويقول شهرباني ،لم يكن أمام اليهود العرب
من خيار سوى التدين لكي يكون لهم صوت يف الخطاب
الصهيوني .وعمل املبعوثون الصهيونيون يف إسباغ السمة
الدينية عىل اليهود العرب وتمت رشقنتهم من خالل الديانة،
وكان هدف الصهيونية إسباغ نسخة خاصة من الدين املُعني
عىل اليهود العرب ،فهم كانوا يهو ًدا متدينني واتقياء قبل
اللقاء مع الصهيونية .وقد سلكت الصهيونية طريق يمكن
وصفها بالالهوت السيايس ،عمل عىل تهجني الديانة والقومية،
وتطهريهما يف الوقت نفسه .كما عملت شبكة املبعوثني
«شدريم» عىل التبشري باألحداث الصهيونية بني الطوائف
اليهودية والعمل عىل تشجيع الطوائف اليهودية للهجرة إىل
فلسطني ،وكان هؤالء املبعوثون جنودا يف الجيش الربيطاني،
موظفني يف رشكة «سوليل بونيه» للمقاوالت وحاخامات.
ويجادل شهرباني بأن الحالة الصهيونية فريدة يف الجمع
والتقاطع بني الدين والعلمانية ،وذلك ألنها تدفع مبدأي
الحداثة (التهجني والتطهري) إىل حديهما األقصيني ،وألنها
تتخطى القاسم الغربي /غري الغربي .وهذا ما يشري إىل أن

القومية الغربية ليست علمانية بكاملها ،وبأن القومية غري
الغربية ليست دينية بحذافريها.
بني شهرباني يف الفصل الرابع املوسوم «ما هي القواسم
املشرتكة بني اليهود العرب والفلسطينيني؟ تبادل السكان ،حق
العودة وسياسة جرب الرضر »،أن يهود العراق هم أول اليهود
الذين وصلوا بصورة جماعية بعد إقامة «دولة إرسائيل».
وقد قامت الحركة الصهيونية بنشاط كثيف من أجل تهجري
يهود العراق ،وترفض إرسائيل مسألة تعويض الالجئني
الفلسطينيني كون الحكومة العراقية مارست الظلم اتجاه يهود
العراق .وبرزت أهمية يهود العراق وأخذت الحركة الصهيونية
يف العمل عىل صهينتهم كون العراق محطة مهمة لالجئني
اليهود الذين وصلوا من أوروبا الرشقية إىل الحدود السوفييتية
– اإليرانية ،وكان ألحداث الفرهود التي نفذها القوميون
العراقيون يف شهر حزيران  1941ضد اليهود يف العراق أثر
يف ترسيع وترية تهجريهم ،وكان ينظر إىل يهود العراق من قبل
الحركة الصهيونية كاحتياطي سكاني من شأنه ترجيح كفة
التوازن الديمغرايف يف فلسطني لصالح اليهود.
يف الفصل الخامس املعنون «اليهود العرب والذاكرة
التاريخية الصهيونية» وضح شهرباني كيف عملت الحركة
الصهيونية عىل تشكيل الذاكرة الجمعية لألمة اإلرسائيلية ،حيث
اضطلعت بتأليف وبناء صور املايض املرتبطة بأصول األمة
وتطورها عىل مدى الزمن ،وأعاقت الرواية الصهيونية تشكيل
مقاطع محددة من املايض ،حيث باتت هذه الرواية مجتزأة
بصورة ال فكاك منها ،ورسمت الرواية التاريخية اليهودية عىل
أساس العالقة مع األرض .وبني شهرباني أن املنظمة العاملية
لليهود من البالد العربية تشكلت كرد أو جواب يهودي عىل
منظمة التحرير الفلسطينية ،وتبنت خطاب أن اليهود لهم
تاريخ راسخ يف «الرشق األوسط» ،وجرى تبادل للسكان
الفلسطينيني واليهود بحكم األمر الواقع ،بمعنى تعويض
األمالك التي فقدها العرب واليهود بشكل متبادل ،وكان هناك
من عوامل تأسيس املنظمة وهي رضورة دمج تاريخ اليهود

املنحدرين من البلدان العربية مع ما مر به اليهود يف أوروبا.
حملت خاتمة الكتاب عنوان «ما بعد الصهيونية املنهجية»،
وفيها درس الكتابُ املزراحيني ضمن السياق العام للمنطقة
العربية من خالل توظيف إطار ما بعد كولونيايل ،ودراستهم
باعتبارهم يهو ًدا عربًا ،من أجل التصدي لنظرية املعرفة
الصهيونية ودراسة اليهود العرب يف سياق الكفاح الوطني
الفلسطيني ،كذلك ملن يدرس املؤرخون الجدد اليهود العرب
سوى يف حاالت استثنائية قليلة ،وما نسميه «الصهيونية
املنهجية» التي تنشغل يف ثنائية دراسة الالجئني الفلسطينيني
ودراسة اليهود العرب.
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مالحظة أخيرة
نجح شهرباني من خالل توظيفه املنهج والنظرية ما بعد
الحداثية النقدية يف تفكيك الرواية الصهيونية الرسمية حول
اليهود العرب ،وقدم مساهمة نقدية يف نفي فكرة األمة اليهودية
كقومية ،وكشف وهن الرواية القومية الصهيونية التي حاولت
قمع قومية اليهود العرب أي قوميتهم العربية ،كما فشلت يف
تحقيق قومية يهودية كون اليهود العرب والرشقيني ً
أيضا
ما زالوا يحتفظون بسمات قوميتهم األصلية التي حاربتها
الصهيونية ودولتها االستعمارية إرسائيل.
ويقدم الكتاب إضافة نوعية يف توضيح دور (املنظمة العاملية
لليهود من البالد العربية) التي أسهمت يف بناء أساطري وهويات
مزيفة حول اليهود العرب بمنظور صهيوني استرشاقي.
ويتجاوز شنهاف منظور مارسيلو سفرييسكي يف تفكيك
صهيونية إرسائيل التي تعمل عىل صناعة الهوية اإلرسائيلية
من خالل أربع مؤسسات مركزية (املتنزه -العالقة مع
األرض ،املدرسة -املؤسسة التعليمية؛ الوالد -مؤسسة األرسة؛
الناخب -اللعبة السياسية؛ والديمقراطية الزائفة) 3حيث عمل
سيفرسكي عىل ترشيح سياسات صهينة الهويات يف إرسائيل
يف حني عمل شهرباني عىل تفكيك الرواية املركزية الصهيونية
من خالل إدعاء مركزي ،متمثل يف أن محاوالت إنتاج هوية
صهيونية جامعة من خالل قمع كل القوميات األخرى أثبتت
فشلها ،ويصغي شهرباني إىل أصوات تاريخية همشتها الرواية
الصهيونية الرسمية واستثنتها من الذاكرة الجمعية ،وقد روى
لنا الكتاب رسديات وذكريات اليهود العرب الذين احتكرت
الحركة الصهيونية ماضيهم وحارضهم ومستقبلهم.
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