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الشركس بوصفهم "أقلّية مفض

مقاربة لفهم سياسات األثننة في اإلطار االستعماري للدولة اليهودية

ت
اال

مق

* باحث متخصص في الدراسات اإلسرائيلية.

ملخص
الالفت لدى القراءة عن الشركس في إسرائيل، على قلّة املصادر 
البحثّية املتوّفرة، هو حفاظهم على ذلك النمط الدقيق من العيش 
بني ثنائّيات متناقضة: العزلة واالندماج؛ الهوّية اإلسرائيلية والدين 
اإلسالمي؛ اخلصوصّية الثقافّية واالنتماء للدولة؛ اخلدمة "الطوعّية" 
في اجليش اإلسرائيلي رغم محدودّية العدد وقلّة التأثير؛ اإلصرار 
ّيًة محدودة ومغتربة، رغم البدائل املتوّفرة.  على البقاء في إسرائيل، أقلّ
انطالًقا من ذلك، ال تسعى هذه املقالة إلى دراسة الشركس في 
إرث حضاري  ذات  فئة  بوصفهم  اخلاص،  سياقهم  في  إسرائيل 
مشترك، ظلّت مغّيبة عن املجهود البحثي العربي، وحسب؛ فاإلجابة 
الشركس  مع  التعامل  مّنا  تستلزم  التناقضات  تلك  مثل  على 

ية مّتت صناعتها في السياق العام لالستعمار االستيطاني  كأقلّ
اإلسرائيلي، وهذا مكمن االّدعاء الرئيسي في هذه الورقة.

بكلمات أخرى، حتاول هذه املقالة، من خالل منوذج الشركس، 
في  املفّضلة"  "األقلّيات  خلق  سياسات  لدراسة  مساهمة  تقدمي 
وراء  والتجزئة اإلسرائيلية. سعًيا  الضم واإلقصاء  سياق عملّيات 
هذا  الدراسة، ضمن  ستعتمده  الذي  التحليلي  اإلطار  فإن  ذلك، 
السياق، سيتضّمن دائرتني: الدائرة األوسع التي تشمل االستعمار 
االستيطاني، والدائرة األضيق التي تشمل إسرائيل بوصفها دولة 
يهودية دميقراطية/دميقراطّية إثنية، على اعتبار أّن عمليات التجزئة 
والضم والفصل احليوّية، التي تقتضيها إثنية الدولة، متّثل بدورها 

أدوات ترانسفير استعمارية أيًضا.
تفترض هذه الدراسة أّن فكرة "األقلّيات املفضلة" كانت راسخة في 
فكر الصهاينة املؤسسني، وهي مستمّدة، باألساس، من اجلذور األوروبية 
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احلديثة للمشروع الصهيوني: خلق دولة دميقراطية تراعي قدرًا معّيًنا 
من "التنوع الثقافي". لكن- وحتى يكتمل الوجه االستعماري للمشروع- 
ينبغي أن يدور هذا التنوع في فلك ثقافة معيارّية مهيمنة، وأن يساهم 
في تشظية الهوية اجلامعة للمكّون األصالني، وفي توفير أدوات حيوّية 
للفصل والضم وخلق التبعيات واالمتيازات، ومن ثّم اختالق حدود ممّوهة 

بني "أقلّيات صديقة" و"أقليات مشبوهة". 
على املقلب اآلخر، تفترض الدراسة أيًضا أّن إبراز الهوّية الثقافية 
أنتجها  ذاتية  عوامل  نتيجة  يكن  لم  للشركس،  بالنسبة  الفريدة، 
ا  ثّمة ظرًفا موضوعّيً إّن  التاريخي والثقافي اخلاص؛ بل  السياق 
ا، وهو متعلّق بالسياق االستعماري اإلسرائيلي، كان ذا أثر في  عاّمً

تعزيز نزعة "العزلة" و"الفرادة" بالنسبة لتلك اجلماعة.

مدخل
للمنتخب اإلسرائيلي ضّد أندورا، ضمن  خالل مباراة رسمّية 
التصفيات املؤّهلة لبطولة أمم أوروبا 2016، أصبح بيبرس ناتخو 
الوطني،  الفريق  في  القيادة  شارة  يحمل  شركسي  العب  أّول 
أمام  صامًتا  الوقوف  يقرر  بدير،  وليد  بعد  مسلم،  كابنت  وثاني 
أعني الكاميرات، واجلمهور اإلسرائيلي احلاضر في امللعب، بينما 
كان زمالؤه في املنتخب يرّددون نشيد "هاتيكفاه" الصهيوني. كال 
الالعَبني لم يشعرا أّن هذا النشيد ميّثلهما، غير أن السياق التاريخي 
والثقافي والسياسي املفّسر لهذا السلوك قد يكون مختلًفا بالنسبة 
لناتخو، الذي أمّت خدمته العسكرّية قبل أن يبدأ مسيرته االحترافّية، 
وظّل، رغم احترافه في الدوري الروسي- قريًبا من موطن أسالفه 
األصلي-معتّدًا بهوّيته اإلسرائيلية، وال يرى مستقبله إاّل هناك؛ في 
نادي "هبوعيل تل أبيب"، حيث نشأ؛ وفي جوار قريته كفر كما في 

اجلليل األسفل.

حينما سأل مراسل جريدة "يديعوت أحرونوت" ناتخو عن سبب 
لكنني  لي،  بالنسبة  جّدًا  مهّمان  والدولة  "الفريق  أجاب:  صمته، 
شركسي ومسلم، وليس بإمكاني ترديد بعض كلمات النشيد دون 
أن أشعر أنني جزٌء منها.. حينما بّت مدرًكا لكلمات النشيد، شعرت 
أّن غنائي لعبارات مثل )الروح اليهودّية ال تزال مضيئة(، و)أرض 

صهيون وأورشليم(، يقلّل من احترام النشيد".1
رمّبا توّفر لنا هذه "الصورة" مدخاًل مناسًبا إلى املوضوع، فهي، 
على خصوصّيتها، تختزل الكثير مما ميكن أن نعرّف به الشركس 
كجماعة، أو األيديغيني وفق التسمية األخرى. ناتخو ال يجد مشكلة 
ا في الوقت نفسه،  ا، وإسرائيلّيً في تعريف نفسه مسلًما شركسّيً
وأن يعّبر، دون مواربة، على أن بعض القيم الصهيونية ال متثل "جزًءا 
منه"، وهو يجّسد بذلك حال الكثيرين من الشركس، الذين ال يزالون 
محافظني على مكّوناتهم الثقافية واحلضارية الفريدة، وال يجدون 
التعبير عن أنفسهم بوصفهم مسلمني إسرائيليني،  مشكلًة في 
لكن دون االندماج في املجتمع اإلسرائيلي، أو املجتمع املسلم في 

الدولة على حّد سواء.
تشير املعطيات التاريخية إلى أن قدوم القبائل الشركسية األولى 
إلى فلسطني ترّكز في سبعينيات القرن التاسع عشر. كانت ثّمة 
ثالث هجرات محدودة وقليلة العدد، ُأوالها إلى كفر كّما عام 1872، 
وثانيها استقرّت في قرية الريحانية في نطاق منطقة صفد في 
قرب  الشركس  خربة  تسّمى  باتت  ما  إلى  وثالثها جلأت   ،1880
اخلضيرة.2 ورغم أن بعض املصادر التاريخية تتحّدث عن وفاة جزء 
من أهالي خربة الشركس حتت تأثير األمراض واألوبئة، قبل أن 
يغادرها القسم اآلخر من السكان؛٣ إال أن تعداد االنتداب البريطاني 
للسكان في فلسطني عام 19٣1 يتضمن معطيات عن وجود ٣8٣ 
ساكًنا في القرية، وقد كانوا، في ذلك الوقت، أكثر عدًدا من سّكان 
الريحانية، التي بلغ عدد أفرادها في التعداد 29٣ ساكًنا.4 ليس 
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واضًحا في التعداد ما إذا كان سكان اخلربة شركًسا أم غير ذلك، 
غير أن املؤرّخ اإلسرائيلي بيني موريس يذكر أّن عصابات "الهاغاناة" 
للمجتمع  نيسان 1948  أوامرها في اخلامس عشر من  أصدرت 
"الشركسي املسالم" في القرية باملغادرة.5 ليس ثّمة معطيات حديثة 
عن تعداد الشركس اليوم، لكن وزارة األمن اإلسرائيلية تقّدر وجود 
4800 شركسي في إسرائيل، ثلثاهم، تقريًبا، يعيش في كفر كما.6    
إذن، من املهّم املالحظة هنا أن الهجرات الشركسية األولى إلى دول 
املنطقة لم تكن "هجرات طبيعية"، بل كانت جزًءا من مشروع سياسي 
إقليمي جتاوز حدود فلسطني، وامتّد إلى أكثر من رقعة في أرجاء 
اإلمبراطورّية العثمانّية. الفارق هنا، بعد مرور قرن ونّيف على توطني 
الشركس في املنطقة، هو أن اندماج الشركس في األردن وسورية كان 
أكثر حّدة من اندماج الشركس في إسرائيل، فهؤالء، رغم قلّة عددهم، 
ما زالوا محافظني على لغتهم وتقاليدهم أكثر من الشركس في األردن، 
على سبيل املثال، الذين يشّكلون جماعة واسعة لها تأثيرها ووجودها 
ا لرؤية  الوازن في مؤسسات الدولة7. تلك االزدواجّية تقّدم منطلًقا إضافّيً
البحث، وهي أن محدودّية اندماج الشركس في إسرائيل، وحفاظهم 

على منط معنّي من الفرادة، لم يسيرا بدافع ذاتي/ ثقافي فحسب.

إطار تحليلي
إلى  النظر  مّنا  تستدعي  أيدينا  بني  املوضوعة  احلالة  دراسة 
تقوم  استيطاني،  استعمار  دولة  بوصفها  إسرائيل  أواًّل  جانبني: 
والضم؛  والّتجزئة  واالستيعاب،  الّنفي  من  حيوّية  سياسات  على 
ثانًيا إسرائيل بوصفها دولة دميقراطّية/إثنية، متزج في تعريفها 
لهوّيتها وكيانها بني الّدين والهوّية، ومتارس األداة ذاتها في تعاملها 
مع اجلماعات اإلثنية والدينية القابعة حتت نيرها، وذلك ما سنبّينه 

من خالل هذا اإلطار.

فإن  االستعمارّية،  إسرائيل  بطبيعة  يتعلّق  ما  في  أّواًل، 
تعريفهم  مسألة  هي  الشركس  حالة  في  املركزية  اإلشكالية 
هذا  إطار  في  وضعهم  ميكن  ال  ا؛  نظرّيً "أصالنيني".  بوصفهم 
التوصيف، فهم مهاجرون باألساس، ليسوا مستوطنني وال سّكاًنا 
أصليني، ووجودهم في فلسطني لم يكن بهدف تأسيس هيكلهم 
السيادّي اخلاص، كاملهاجرين اليهود األوائل، على سبيل املثال، 
هذا  في  الصهيوني.  االستعماري  املشروع  نواة  شّكلوا  الذين 
الّسياق، يقّدم محمود ممداني مساهمة نظرّية مهّمة للتفريق بني 
تعريف املهاجر وتعريف املستوطن، حينما يقول: "املستوطنون 
الهجرة".  الغزو، وليس فقط من خالل  تتّم صناعتهم من خالل 
املستوطنون، وفًقا لذلك، "يؤسسون نظامهم السياسي اخلاص، 
بالّنظام  فيقبلون  املهاجرون،  أّما  معهم"،  سيادتهم  ويحملون 
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شركس في إسرائيل بالزي التقليدي.
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السياسي القائم، ويعيشون طبًقا لشروطه8. هذا التحديد مهّم 
ليس لتفادي الوقوع في مغالطة اعتبار إسرائيل دولًة قائمة على 
أقلية  بوصفهم  الشركس،  إحلاق  لتجّنب  بل  فحسب؛  الهجرة 

مهاجرة، في اجلسم السياسي )Body politic( لالستعمار.
دراسة  كيفّية  في  هي  ذاته،  اإلطار  األخرى، ضمن  اإلشكالية 
ما  لكن  استيطاني.  داخل مجتمع  مهاجرين  بوصفهم  الشركس 
يقترحه فيريتشيني يقّدم لنا أداة منهجّية ملقاربتهم ضمن اإلطار 
الواقعة حتت سيادة  فالفئات  التحليلي لالستعمار االستيطاني، 
األصالني  املكّون  تتضمن  ال  فيريتشيني،  بحسب  االستعمار، 
على  فيريتشيني  يصطلح  خارجية  فئات  ثّمة  فحسب.  للسّكان 
بني  هنا  فيريتشيني  ميّيز  اآلخرين".  بـ"اخلارجّيني  تسميتها 
"اخلارجيني اآلخرين" وبني املستوطنني حينما يبنّي أن اخلارجيني 
ميلكون،  ال  لكّنهم  لألصالنيني،  اجلغرافي  احلّيز  في  "يعيشون 
متاًما، إمكانية الوصول إلى حقوقهم السياسية كاملستوطنني، أو 
ال ميكنهم، كذلك، االنتماء إلى اجلسم السياسي للمستوطنني".9 
اجلسم السياسي هنا )Body politic( ال يعني النظام السياسي 
فحسب، بل منظومة القيم الثقافية والتاريخية والفكرية التي تأسس 
"هاتيكفاه"،  نشيد  أن  تذّكر  هنا  املجدي  )من  النظام،  هذا  عليها 
الذي رفض بيبرس ناتخو ترديده، يعتبر جزًءا من منظومة القيم 
املؤسسة تلك(. تبًعا لذلك، ميكن القول إن صفة "اخلارجيني اآلخرين" 
ميكن توظيفها كأداة نظرّية لدراسة حالة الشركس داخل املنظومة 

االستعمارية الصهيونية.
اجلسم  أن  مفادها  فكرة  على  فيريتشيني  أطروحة  تستند 
بهدف  ومتجّددة  حيوّية  "ترانسفير"  عملّيات  ميارس  االستعماري 
احلفاظ على سيادته، كلمة "ترانسفير" في هذا السياق ال حتيل 
إلى املضامني املاّدية املباشرة للعملّية فحسب، بل إلى مضامني 
معنوّية غير مباشرة وغير ملموسة، قد تتّم ممارستها على املستوى 

قائمة ما  تبقى  تلك  الترانسفير  اخلطابي واالجتماعي، وعملّيات 
بقي االستعمار قائًما، وهي تتداخل ويكّمل بعضها بعًضا أحياًنا، 
واألهّم أّنها ال تشمل القطاع األصالني من السكان فحسب؛ بل 

حّتى فئة "اآلخرين اخلارجيني".10
الترانسفير  أمناط  إن  القائلة  فيريتشيني  فكرة  على  اعتماًدا 
تتقاطع وتتشابك؛ فإن هذه الدراسة ستستعني بنمطي ترانسفير 
حالة  مقاربة  إلى  وصواًل  اآلخر،  يكمل  منهما  كل منط  محّددين، 
الشركس من خاللهما. الّنمط األول يسّميه فيريتشيني الترانسفير 
من خالل التعّدد الثقافي )Multicultural transfer(، ويحدث حينما 
"يتم تقويض املكّون األصالني للسكان في إطار جماعة املستوطنني 
اخلارجيني. في هذه احلالة، يبقى االستيطان محافًظا على معاييره 
من  ا  ملغّيً األصالنيني  وبني  بينه  الفصل  كان  لو  حّتى  السائدة، 
جانب واحد، وفي هذه احلالة، أيًضا، يتّم نفي األصالنيني إلى فئات 
وتقسيمات أخرى."11 عطًفا على اّدعاء فيريتشيني؛ ينبغي القول إن 
توظيف إسرائيل لنمط معنّي من "التنوع الثقافي" ال يلغي طابعها 
اليهودي بوصفه معيارًا سائًدا في الدولة، كما ينبغي القول أيًضا 
إن هذا الّنمط ال يستهدف الشركس بعينهم؛ هو باألحرى يستهدف 
جماعات  إلى  وحتويلها  ومهاجرين(،  )أصالنيني  السّكان  جماعة 
الشركس هنا  إذن يصبح  الثقافي"،  "التنوّع  متناثرة حتت شعار 

جزًءا من هذا الّنمط بوصفهم يغّذون حالة "التنوع" تلك.
قد يتقاطع هذا النمط أحياًنا، وفًقا لفيريتشيني، مع نوع آخر من 
الترانسفير، وهو "الّطرد املفاهيمي" )Conceptual Transfer(، واملقصود 
به هو وضع األصالني ضمن خانة أوسع لنفي أصالنّيته12. مثاًل؛ 
توصيف الفلسطينيني في إسرائيل على أّنهم عرب، تكريًسا للخطاب 
الصهيوني التاريخي حول كونهم مهاجرين ينتمون إلى حّيز جغرافي 
وحضاري آخر. هذا الّنوع من الترانسفير، في الواقع، يصبح أكثر 
قابلية للتطبيق من خالل تقسيم املجتمع إلى إثنيات وطوائف، وكّل 
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ذلك يجري حتت شعار "التنوع الثقافي".
إلى  باالستناد  النقاش،  هذا  في خضّم  سميث،  أندريا  تقّدم 
"االستعمار  أن  وهي  مهّمة،  مالحظًة  نيكوالس،  روبرت  أطروحة 
الدمّيقراطي" عادًة ما يخلق تلك الفجوات اإلثنية لكونها تعزّز صورته 
الّتعامل مع  له  "العاملية"، إذ إّن عملية التقسيم اإلثني تلك تتيح 
مجموعة السكان "كأقليات إثنية وليس كشعوب مستعَمرة".1٣ ما 
ميكن إضافته إلى ذلك؛ هو أنه في مثل هذه احلاالت، وحينما يغّيب 
املكّون اجلامع للسكان؛ يصبح باستطاعة الدول استعارة اخلطاب 
العاملي "الليبرالي" حول التعامل مع األقلّيات، وتصبح الفئات اإلثنية 
الطّيعة، مهما صغر عددها، فئاٍت "معيارّية" داخل الكيان السياسي 
ا في  ـ"االستعمار الدميقراطي"، وبقدر ما يكون وجودها هامشّيً ل
فا في اخلطاب العام، ويصير دورها  الدولة، يصبح حضورها مكّثً
في التعبير عن  "النموذج العاملي" للتعدد الثقافي الذي تتبّناه الدولة، 

أكبر من حجمها النسبي في النظام السياسي.
وحّتى نخرج من الدائرة األوسع لالستعمار االستيطاني، ونقترب 
أكثر فأكثر من الدائرة املتعلّقة بإسرائيل، يجدر بنا االنتباه إلى أن 
الصورة الرومانسّية التي لطاملا سٌوقتها إسرائيل عن "تعدديتها 
وتنوّعها الثقافي"، كانت تخفي وراءها سياسات طويلة األمد قائمة 
على الفصل واالحتواء والتبعية، كما يجادل إيان لوستيك.14 تلك 
السياسات، إذا أردنا أن نلّخص مقاربة لوستيك، كانت حيوية في 
احلفاظ على الطابع اليهودي/ الدميقراطي، من خالل اإلبقاء على 
اآلن  وفي  اإلثنيات،  متعدد  ملجتمع  جامعة  وحدة  اليهودي  الدين 
قيام وحدة  ملنع  إثنيات وطوائف  إلى  الفئات األخرى  تفتيت  ذاته؛ 

جامعة بينها.
على  مطّبقة  كانت  السياسات  هذه  مثل  إن  القول،  خالصة 
إسرائيل.  في  األقليات  كسائر  ّيًة  أقلّ بوصفهم  أيًضا،  الشركس 
السياسات وطبيعتها بني الشركس وبني  تتفاوت حّدة هذه  رمّبا 

"املجتمعات العربية" األخرى، لكن يبقى بوسعنا املجادلة أن الشركس 
كانوا أداة مهّمة في جتسيد سياسة "فرّق تسد" التقليدية، بصورتها 
الدوالنية "احلديثة" القائمة على الفصل والتصنيف، ومن ثم خلق 
التبعّية والوالء، وقبل كّل ذلك، ُسّخروا ليكّونوا أحد مالمح صورة 
إسرائيل "الدميقراطية، متعّددة الثقافات، اليهودّية، في آن مًعا". في 
اجلزء القادم من الدراسة، سأسعى إلى حتليل مالمح هذه الصورة، 
ضمن اإلطار التحليلي الذي اقترحته آنًفا، من خالل أخذ مناذج 
مختلفة للخطاب اإلسرائيلي حول األقليات عموًما، والشركس على 

وجه اخلصوص.

التجزئة في إطار التعدد الثقافي
مسألة  هي  اإلسرائيلي  اخلطاب  في  اإلشكالية  األمور  إحدى 
أنه في  إلينور ميرزا،  الباحثة الشركسية،  الهوّية. تالحظ  تعريف 
إسرائيل عادًة ما تختلط الهوية مبحّددات متباينة، كالدين، واإلثنية، 
والقومّية، وأن اخلطاب السوسيولوجي املهيمن في إسرائيل يستعير 
داخل  فئات  خمس  لتوصيف  بالعبرّية،   )Leom( "قومّية"،  مفردة 
والبدو  والعرب  والشركس  الدروز  املجتمعية هناك، وهي  التركيبة 
مهّمة  مقّدمة  الصدد  هذا  في  ميرزا  مالحظة  متّثل  قد  واليهود. 

للولوج إلى املوضوع.
في اخلطاب اإلسرائيلي، ثّمة عملّيات معّقدة ومرنة قائمة على 
آليات تقسيم مستمرة وغير محّددة بأساس ديني أو إثني ثابت، 
لذا، يصعب أن جتد خطاًبا متجانًسا في هذا السياق. على سبيل 
املثال؛ في اإلحصاء اإلسرائيلي ُتقسم الفئات اإلثنية في إسرائيل 
إلى ثالث: فئة اليهود، وفئة العرب، وهي تشمل املسلمني )ومنهم 
الشركس( والدروز واملسيحيني، وثالًثا فئة تسّمى "اآلخرون".15 نالحظ 
هنا أن الشركس، مثاًل، دخلوا ضمن نطاق العرب في التقسيم، 
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رمّبا يكون هذا "ألسباب إدارّية"، كما يرد في بيان اإلحصاء، لكن 
األهم هو أن اليهود ُصّنفوا إثنًيا وفًقا لدينهم، بينما صّنف العرب 

إثنًيا وفًقا لقوميتهم. 
في املقابل؛ لو أخذنا خطاب مؤسسة التعليم منوذًجا للمقارنة؛ 
آخر  وجًها  يقّدم  العالي  التعليم  وزارة  عن  صادر  تقرير  فثمة 
للصورة. يتحّدث التقرير عن أن "القطاع العربي" يتألف من حوالى 
مليون ونصف مليون شخص، إال أنهم ميثلون "شريحة سّكان غير 
متجانسة إلى حّد كبير"، وعليه؛ يقّسمهم التقرير إلى أربع فئات 
تشمل املسلمني )مبن فيهم البدو(، واملسيحيني، والدروز، والشركس.16 
هنا، على سبيل املثال، نالحظ أن الشركس، على الرغم من أّنهم 
مسلمون، ُعرّفوا بإثنيتهم، بينما ُعرّف "املسلمون" اآلخرون بديانتهم، 
وبذلك مّت فصل الشركس عن طائفتهم الّدينية األوسع، وكأن هذا 
الفصل مورس عن قصد لتأكيد فكرة "عدم التجانس" التي وِصف 

بها التقرير "األقلية العربية".
على موقع وزارة السياحة بوسعنا أن جند مثااًل صارًخا يدعم 
االّدعاء الذي قّدمناه في اإلطار التحليلي آنًفا. املالحُظ للوهلة األولى 
عند الّنظر إلى الباب الذي تخّصصه الوزارة للحديث عن "اجلماعات 
اإلثنية" في إسرائيل؛ هو محاولة إيصال صورة ملتصّفح املوقع عن 
مجتمع "متعدد الثقافات"، يعيش بوئام ووّد ضمن دولة دميقراطية 
املوقع،  املتوّفرة على هذا  املاّدة  فئاتها.  لكل  الدينية  تكفل احلرّية 
االقتراب  لنا  تتيح  مهيمن،  إسرائيلي  عن خطاب  تعّبر  بوصفها 

أكثر من منوذجي الترانسفير اللذين يربط بينهما فيريتشيني.
تقّسم وزارة السياحة املجتمعات تلك إلى فئات كثيرة، يكفي أن 
نذكر منها املسلمني، والدروز، والشركس، والبدو، بوسعنا أن نالحظ 
هنا التناقض الكامن في تعريف كّل فئة، فاملسلمون هنا منفصلون 
عن الشركس، الذي أعطوا هوّية إثنية، ومنفصلون أيًضا عن البدو 
لو أردنا صياغة فكرة  الذين أعطوا هوّية ثقافّية جوهرانّية. هنا، 

الترانسفير متعدد الثقافات بكلمات أخرى، ميكننا القول إن هوّية 
هذه املجموعات جتزّأت بحيث مّت تقويض أي مكّون هوّياتي جامع، 

وذابت في نسيج إسرائيلي "متعدد الثقافات".
النبذة  على  فاحصة  نظرة  فإن  أكثر،  الصورة  تّتضح  حّتى 
توصلنا  قد  إثنية  جماعة  لكّل  املوقع  يقدمها  التي  التعريفية 
الستنتاجات أدّق. على سبيل املثال؛ الشركس، كما يعرّفهم املوقع، 
هم جماعة لها طابعها املميز الذي يزّين رونق "الفسيفساء الثقافي" 
في إسرائيل، واألهم، أنهم قادمون من مناطق القوقاز. احلال ذاته 
بالنسبة للبدو مثاًل، فهم جماعة ودودة تكرم ضيوفها دائًما، لكّنها، 
في األساس، دائمة احلّل والترحال، ولم تكن مستقرّة في هذا املكان 
قبل قيام إسرائيل، ووّفر لها قيامها إمكانية "االستقرار واالنخراط 
فأكثر". ال يختلف األمر كثيرًا عند  أكثر  املجتمعات احلديثة  في 
التي  أّنهم ال ميلكون "روح الضيافة"  تعريف املسلمني )باستثناء 
لدى الشركس والبدو، وهذا ما يغفل املوقع، عن قصد رمّبا، ذكره(، 
فهم أيًضا جماعٌة لها تقاليدها وموروثاتها املميزة، لكّن معظمها 
قدم إّبان فترات اخلالفة اإلسالمية، األموية حتديًدا، والبعض اآلخر 
جاء من مصر وأفريقيا خالل احلكم العثماني في القرن الثامن 
عشر.17 إذا استحضرنا مقولة فيريتشيني، التي يجادل فيها أن 
الترانسفير من خالل التعدد الثقافي "ينتهي بنفي األصالنيني إلى 
فئات وتقسيمات أخرى"؛ يّتضح لنا، ضمن هذا السياق، أنها على 
املسلمون  أصبح  احلالة حتديًدا؛  هذه  ففي  الدقة،  من  كبير  قدر 
الشركس متاًما،  ، حالهم كحال   )Exogenous( "خارجيني"  والبدو 
وأصبحوا، جميعهم، مجرّد فسيفساء جّذابة ضمن مشهد أوسع 

يسيطر عليه املستعِمر. 
لسياسات  املوارب  التعبير  هو  الواقع،  في  الثقافي،  التنوّع 
االستعماري  اجلانب  متّثل  السياسات  تلك  واالحتواء،  التجزئة 
من إسرائيل، ومسألة التنوّع الثقافي هي الغطاء الدميوقراطّي 
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لها. ضمن هذا الّسياق، يبنّي باروخ كيمرلينغ أن نزعة التجزئة 
واالحتواء تلك كامنة في تعريف إسرائيل لهويتها الوطنية، حينما 
على  مبنية  إسرائيل  في  القومّية  أو  الوطنية  الهوية  "إن  يقول: 
سة، وعلى مكّونات عاملّية  خليط من الرموز الدينية والرموز املؤسِّ
البعض،  بعضهما  يكمالن  للصهيونية  املكّونان  وهذان  أيًضا. 
لكّنهما في الوقت نفسه يخلقان توّترات وتناقضات وتشّوهات 
إقصائي،  للهوية هو  املؤّسس  املكّون  الدميوقراطي.  النظام  في 
ويؤّكد املركزّية اإلثنية اليهودية، بينما املكّون املدني شامل ويعّبر 
عن املفهوم احلديث للمواطنة".18 ضمن هذه الثنائية التأسيسية 
للدميقراطية اإلسرائيلية، بوسعنا أن نقّدم تفسيرًا آخر لعملّية 
التجزئة واالحتواء، فالتجزئة مرتبطة "بالهوية اإلقصائية" للدولة، 
ا.  أّما الهوّية املدنّية فتفتح الباب أمام عملية "احتواء" محدودة نسبّيً
تتّم وفًقا  تبًعا لذلك، فإن االدعاء أن عمليات اإلقصاء واالحتواء 
ا في  خلضوع كّل فئة ومتاهيها مع النظام احلاكم قد يكون محّقً
ا في جوهره، فضمن ثنائية  ظاهره، إال أنه يبقى غير دقيق نسبّيً
الهوية اإلسرائيلية التي تقوم على اإلقصاء والشمول، قد يصّح 
القول إن كّل عملية احتواء هي، في جوهرها، عملّية إقصاء، أو 
بتعبير آخر: استيعاب من أجل الّنفي، ومن هنا يصبح بوسعنا 
في  أداة  يكونوا  لم  الشركس  أن  وهي  السابقة،  النقطة  تأكيد 

عمليات االحتواء والتجزئة فحسب، بل كانوا هدًفا لها. 
تعبير "األقلّية املفضلة" الذي تطلقه إلينور ميرزا على الشركس 
استعماٍر  دولة  داخل  املرّكب  لوضعهم  دقيًقا  توصيًفا  لنا  يقّدم 
التنوّع  حول  املرغوب  النموذج  إلسرائيل  يوّفرون  فهم  دميقراطي، 
والتعايش الثقافي، لكّنهم يظلّون ركًنا من سياسة أوسع، قائمٍة على 
التجزئة والضم وخلق التبعّيات، وهدفها الشريحة "غير اليهودية" 
هو  السياسات،  لهذه  أداة  كانوا  بأنهم  نقصده  ما  السكان.  من 
القائم، وبالقيم املؤسسة  أنهم - كجماعة - قبلوا أواًّل بوضعهم 

للدولة، وتصّوراتها عنهم كأقلية مسلمة تتماهى مع كونها تعيش 
في دولة يهودية، وتخدم في جيشها دون أن يشّكل لها ذلك "عقدة 
هوية". أحد الشواهد التي من املجدي استحضارها في هذا الصدد؛ 
هو أنه حينما قّدم مركز "عدالة" مقترًحا إلصدار دستور "متعدد 
الثقافات" في إسرائيل، كان رئيس منتدى رؤساء السلطات الدرزية 
والشركسية، نبيه ناصر الّدين، هو من اعترض على ذلك، مؤّكًدا 
على أن الدروز والشركس يؤمنون أن إسرائيل ينبغي أن تبقى دولًة 

"يهودّية ودميقراطية".19
أداًة  إرادة منهم،  غالًبا، عن غير  كانوا،  لذلك، هم  تبًعا  ثانًيا، 
إسرائيلية مهّمة في ترويج صورة "األقلّية الطّيعة"، ومن ثّم صوغ 
ثنائية "الوالءات واالمتيازات"، متى يصبح الوالء للدولة طريًقا للوصول 
إلى امتيازات أكثر، وهي امتيازات جزئية وضّيقة، ال تتجاوز حدود 
الطائفة أو اجلماعة أو العائلة، وهذه أيًضا تصّب، في احملّصلة، 
في زيادة حّدة التجزئة. تصبح املواطنة هنا، كما يالحظ كيمرلنغ، 
مقّسمة إلى درجات، وفًقا حلجم االندماج في املنظومة املهيمنة، 
وُيعاد توظيف مفهوم املواطنة في عملّية خلق وإعادة إنتاج الفئات 
االجتماعية، وبذلك تكون النتيجة هي "ابتكار وتعزيز أمناط جديدة 
من املواطنة، ومن الهويات السياسية والثقافية واإلثنية املتنوّعة."20
تعقيًبا على ذلك؛ تالحظ الباحثة الشركسية، إلينور ميرزا، أن 
ا بالدروز والشركس  إسرائيل تدأب دائًما على أن تبدي اهتماًما خاّصً
على وجه التحديد، وعادًة ما تصفهم "بالشجعان واملخلصني".21 لعّل 
املثال األقرب إلى ذلك، هو تصريح رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامني 
نتنياهو، تعليًقا على استثمار حكومته مبلغ 500 مليون شيكل 
لتطوير القرى الدرزية والشركسية مطلع العام احلالي، حينما أّكد 
من  وتّقدم تضحيات  "تقاتل  التي  املجتمعات  هذه  أّن  فكرة  على 
أجل الدولة" تستحق مثل هذه املشاريع من أجل إمنائها وحتقيق 

مستقبل أفضل لها.22
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الخدمة في الجيش
كما يجادل فيريتشيني في أطروحته؛ فإن "االندماج الطوعي" 
)Selective inclusion( في النظام االستعماري، قائم على "عمليات 
تصنيف تتيح إدراج أفراد بعينهم ضمن بنية النظام االستعماري، 
وعلى وعي خاص يتيح لفئة معّينة من املهاجرين اعتناق روح اجلماعة 
)Ethos( املستعِمرة، وهذا االندماج يستلزم التعاون".2٣ إذا اعتمدنا 
مقولة فيريتشيني تلك؛ فيمكن القول إن عملّية اندماج الشركس 
ا،  في بنية النظام السياسي اإلسرائيلي، بوصفه نظاًما استعمارّيً
لم تكن وليدَة سياسات دمج واحتواء حيوّية من طرف واحد، بل كان 
ثّمة استعداد مسبق لدى تلك اجلماعة لالندماج، وهذا االستعداد 
مشفوٌع بالسياق التاريخي واالجتماعي الذي شّكل "الوعي اجلمعي" 
لديها. وقضية اخلدمة في اجليش، بوصفها أولى بوادر "التعاون 
الذي يحّتم االندماج"، كما يقول فيريتشيني، قد تقّدم أداة مهّمة 

الختبار صّحة تلك املقولة.
ميكن القول إن جذور التعاون العسكري بني الشركس وإسرائيل 
تعود إلى حرب عام 1948. القارئ ألحداث تلك الفترة يخلص إلى 
أن الشركس، كغيرهم، أدركوا في قرارة أنفسهم أنهم أمام مرحلة 
تاريخّية فارقة، وبات أمرهم على احملّك: فمن ناحية؛ هم مسلمون من 
املفترض أنهم ينتمون إلى محيطهم اإلسالمي األوسع، ومن ناحيٍة 
أخرى؛ كانوا يراقبون انتصارات القّوات الصهيونية املتوالية التي 
تنبئ بقيام كياٍن سياسي جديد سيعيشون في كنفه. هذه الوضعّية 
املرّكبة تفّسر وقوفهم في بداية األحداث على احلياد، لكّن ما يصعب 
إيجاد تفسير له؛ هو ملاذا قرّرت هذه اجلماعة، قليلة العدد، محدودة 
التأثير في مجريات احلرب، القتاَل إلى جانب القوات الصهيونية؟

اإلجابة على هذا السؤال تستدعي األخذ بعني االعتبار مجموعة 
عوامل: أواًّل العوامل الذاتية املتعلّقة بالّشركس أنفسهم، بوصفهم 
فريدة  اجتماعّية  خصائص  الشتات  في  جتربتها  أفرزت  جماعًة 

للتعامل  ا"  "وعًيا جمعّيً لديها، ورّسخت عندها ما ميكن تسميته 
مع وضعيتها احلساسة كأقلية وسط محيط قد ال يكون مؤاتًيا 
دائًما. ثانًيا؛ ثمة عوامل موضوعية/خارجية تتعلّق بالبيئة احمليطة، 
قادة احلركة  لدى  بالتصّورات املسبقة  وترتبط، على نحو خاص، 
الصهيونية جتاه "األقليات"، وهي التصّورات التي ساهمت، بشكل 
كبير، في رسم السياسة العامة للقوات الصهيونية جتاه الشركس 
إّبان احلرب، وفي رسم املالمح العريضة للسياسة اإلسرائيلية جتاه 

األقليات الحًقا بعد نشوء الدولة.
رمّبا توّفر لنا العودة إلى بدايات هجرة الشركس في فلسطني عام 
1872 مدخاًل ملقاربة تلك العوامل. الفكرة الشائعة عن الشركس في 
ذلك احلني هو أّنهم كانوا "حرًسا أوفياء" للسلطنة.24 السلطان عبد 
ى مقاليد احلكم في تلك احلقبة، كان ابًنا  احلميد الثاني، الذي تولّ
ألم شركسية، وقد عمل على نقل الشركس، الالجئني إلى عاصمة 
سلطنته بعد التطهير العرقي الذي حّل بهم، إلى مختلف أرجاء 
إمبراطورّيته.25 تبعّيتهم للسلطنة، باإلضافة إلى عاداتهم وتقاليدهم 
املتميزة عن املنطقة، جعلت السكان احمللّيني في فلسطني ينظرون 
إليهم بعني الريبة، لذا؛ كانت عالقاتهم بجيرانهم العرب محّل توتر 
دائم، عكس عالقتهم باليهود، التي كانت وّدية منذ البداية،26 أحد 
الشواهد على ذلك، بحسب مقال منشور في صحيفة "واشنطن 
كفر  مدرسة  مدير  آدم جرهاد،  يرويه  ما  هو  عام 1986،  بوست" 
جليرانهم  القرية  أهالي  مساندة  عن  حينها،  في  األساسية  كما 
اليهود إّبان ثورة عام 19٣6، وعن عمِل بعض أهالي القرية كحرّاس 

للمستوطنات اليهودية املجاورة.27
منذ شتاتهم؛ كانت خدمة الشركس العسكرية لصالح دولهم 
ا ال يتعارض مع هوّيتهم اخلاصة كفئة إثنية  املضيفة أمرًا اعتيادّيً
فريدة 28 عطًفا على ما سبق؛ يقول جرهاد إن أهل كفر كّما سبق 
وأن خدموا في صفوف القوات العثمانية، وقاتلوا في العراق والبلقان، 
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وخدموا كذلك في صفوف القّوات البريطانية في حقبة االنتداب.29 
تعامل  ا" كان يحكم  "براغماتّيً ثّمة سلوًكا  أن  أن نالحظ  بوسعنا 
الشركس مع الّظروف الطارئة، ويدفعهم إلى التكيف مع الوضع 
القائم. إذا افترضنا أن الشركس في فلسطني قبلوا بالقتال في 
أن  االستنتاج  املمكن  فمن  سابًقا،  التقليديني  أعدائهم  صفوف 
إلى  االصطفاف  قبولهم  يفّسر  ما  هو  ذاته  البراغماتّي  السلوك 
جانب القّوات الصهيونية خالل احلرب، ال سّيما أّن رياح املعركة 

كانت تهّب في صاحلهم.
يذكر موقع وزارة األمن، أيًضا، أن أهالي كفر كّما، بعد صدور 
قرار التقسيم في التاسع والعشرين من تشرين الثاني عام 1947، 
تلّقوا نداءات من العرب املجاورين بالتعاون معهم في القتال، لكّنهم 
رفضوا ذلك.٣0 هذا ما يصفه راندال جيلر بوضعية "احلياد املتعاطف" 
مع الدولة الوليدة خالل الفترة املمتدة ما بني قرار التقسيم، وعملية 
القرية،  أهالي  إذ رفض  التالي،  العام  "ديكل" في شهر متوز من 
املجاورة من أجل  لوبيا  قرية  بحسب جيلر، اخلضوع لضغوطات 
االنضمام لهم في قتال املستوطنات اليهودية.٣1 لكن مع ميالن كّفة 
القتال لصالح العصابات الصهيونية، حتديًدا مع بدء عملّية "ديكل"، 
ى شركس كفر كّما عن حيادهم، وانضّموا للقتال ضمن وحدٍة  تخلّ

"مستقلّة وجريئة"، كما يصفها موقع وزارة األمن.٣2
تذكر بعض  العرب؛  قتال جيرانهم  عند  يتوّقف  لم  األمر  لكّن 
املعطيات التاريخية، مثاًل، أن بعض الشركس في املنطقة جتّندوا 
العربية، في األردن وسورية حتديًدا، وعليه؛  في صفوف اجليوش 
بات دخول تلك احلرب يعني وقوف شركس كفر كما على الّطرف 
النقيض، ليس مع أبناء دينهم فحسب؛ بل مع أبناء شعبهم من 
حينما  جرأة،  أشّد  خطوة  على  أقدموا  لكنهم  األخرى.  اجليوش 
قرية  إلى  املهاجمة،  القوات  كما، ضمن  كفر  أهالي  بعض  دخل 
ُيطرح  الذي  السؤال  الريحانية الشركسية خالل هجوم "حيرام".٣٣ 

هنا، هل كانت العوامل الذاتية املتعلّقة بشركس كفر كما كافيًة 
ا كهذا كان بحاجة إلى  الّتخاذ مثل هذا القرار؟ لعّل قرارًا مصيرّيً

مجموعة عوامل مكّملة.
قبل اإلجابة على هذا السؤال؛ يجدر بنا العودة إلى الوراء قلياًل.  
يذكر بيني موريس في النسخة األحدث لكتابه "والدة مشكلة الالجئني 
الفلسطينيني" أن دافيد بن غوريون كان قد وضع تصّورًا مسبًقا 
عام 1941 عن الفئات التي من املمكن أن تكون قابلًة للتهجير في 
تقطن  بدوية  ومجموعات  والدروز  الشركس  منها  وذكر  فلسطني، 
في األغوار.٣4 السؤال األّول الذي يتبادر إلى الذهن هنا هو ملاذا لم 

يحصل ذلك أثناء احلرب؟
خالل هجوم "حيرام"، الذي بدأ في آخر تشرين األول عام 1948، 
ـ"تنظيف" املنطقة احلدودية من العرب،  كان ثّمة قرار إسرائيلي ب
وفي سبيل ذلك، ارتكبت مجازر وعملّيات اغتصاب في أكثر من 
قرية عربية في اجلليل األعلى. غير أن إحدى القرى غير العربية 
)إلى  الشركسية  الريحانية  قرية  كانت  التهجير  من  جنت  التي 
جانب قرى عربية أخرى(.٣5 إحدى التفسيرات التي يسوقها بيني 
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موريس لسلوك القوات اإلسرائيلية في تلك العملية هو أن اجليش 
أخذ بعني االعتبار "تاريخ كّل قرية فيما إذا كانت معادية أو مساملة 
مع الييشوف املجاور".٣6 لكّن مثال الريحانية وحده يكفي لالّدعاء 

أن هذا التفسير ليس دقيًقا متاًما.
باالستناد إلى بحث راندال جيللر، ميكن القول إن الريحانية، 
احملاطة بقرًى فلسطينية، كانت لها جتارب مسبقة جديرٌة بأن تدفع 
قيادات اجليش للشّك. فخالل ثورة عام 19٣6، على سبيل املثال، 
استخدمت القرية من قبل بعض القرويني الفلسطينيني كقاعدة لشّن 
هجمات على املستوطنات ووسائل النقل اليهودية، وخالل حرب عام 
48، انخرط بعض أبناء القرية في جيش التحرير العربي، وقاتلوا 
ضّد القّوات اإلسرائيلية في صفد واملناطق املجاورة. منهم إدريس 
بولوك، الذي، بحسب جيللر، عمل لصالح االستخبارات السورية 

في جنوب لبنان بعد انتهاء احلرب.٣7 
رغم ذلك، ظلّت القرية من ضمن قرى قليلة لم ُتهّجر. في الواقع؛ 
الوصول  على  يعيننا  قد  الريحانية  من  وضوًحا  أكثر  مثال  ثّمة 
القّوات  وكّبدت  قاتلت  التي  الدرزية،  يانوح  قرية  وهي  إجابة،  إلى 
الصهيونية املهاجمة خسائر كبيرة، ولم يرّحل أهلها بالرغم من 
ذلك. وكما يالحظ عادل مناع، فقد كان قرار اإلبقاء عليها نابًعا في 
األساس من وجود "أوامر عليا بهذا الشأن"،٣8 وعليه، ميكن االّدعاء 

أن ثّمة قرارًا مماثاًل يخّص الريحانية أيًضا.
لظروف  تبًعا  يكون،  قد  موريس  يقّدمه  الذي  اآلخر  التفسير 
ا  ا-إثنّيً العملية ونتائجها، أكثر دّقة، إذ يستنتج أن ثّمة اجّتاًها دينّيً
حكم مسارها، فقد ُهّجر معظم املسلمني وبقي معظم املسيحيني، 
إلى جانب الدروز والشركس.٣9 بحًثا عن جذور هذه االجّتاه، يجدر 
بنا أن نتأّمل أوامر بن غوريون لقيادات اجليش أثناء العملية، فخالل 
اجتماع للقيادة العامة في العاشر من كانون األول من ذلك العام، 

ي/ إثني،  قال باحلرف إن "الدروز يجب أن ُينّظم لهم مجلس محلّ
وإن املارونيني يجدر معاملتهم بوّد، وإن الشركس ينبغي أن يتم 

االقتراب أكثر منهم وعناقهم كأصدقاء."40
لسياسات  التأسيس  هو  ذلك،  وراء  من  األبعد  الهدف  يبقى 
"أقلّيات صديقة". فالحًقا؛ وفي  التجزئة واالحتواء من خالل خلق 
عام 1949،  العسكرية صيف  قانون اخلدمة  النقاش حول  خضم 
للوزراء،  رئيًسا  حينها  في  أصبح  الذي  نفسه،  غوريون  بن  كان 
ووزيرًا للدفاع، أشّد املدافعني عن كونه "يفّضل الدروز والشركس" 
يكتمل  أن  قبل  حتى  الشركس،  كان  لقد  األخرى.  األقلّيات  عن 
اندماجهم في اجليش من خالل اخلدمة اإلجبارية، "أقلّيًة مفّضلة" 

في ذهن بن غوريون.41

استنتاجات
استناًدا على ما ُقّدم في الفصل السابق من الدراسة؛ ميكن 
القول إن فكرة الدولة "الّدميقراطية متعددة الثقافات" كانت حاضرًة 
في ذهن اآلباء الصهاينة املؤسسني منذ اجلذور، وميكن، من خالل 
متقّدمة  محاوالت  مالحظة  اجليش،  في  الشركس  انخراط  حالة 
للوصول إلى هذا الهدف من خالل تكريس "أقلّيات مفّضلة" منذ 
على ضّمها ضمن  معها، واحلرص  مبّكرة  روابط  وإقامة  البداية، 
الكيان السياسي للدولة الوليدة. الّنمط اإلثني- الديني الذي يتحّدث 

ا على ذلك. عنه موريس قد يقّدم لنا دلياًل إضافّيً
املؤّسسة  القيم  إحدى  الدميقراطية"  "الدولة  فكرة  كانت  لقد 
للصهيونية كما يجادل سامي سموحة،42 وهي، منذ اجلذور األولى، 
ال تتعارض مع كون الدولة يهودّية في الوقت نفسه، ولعلّنا جند بن 
غوريون يعّبر عن ذلك بشكل واضح قبل قيام الدولة حني يقول: "لن 
تكون هنالك دولة يهودية، صغيرة أو كبيرة، إذا لم نحّقق في أرض 
األنبياء هذه أهدافنا األخالقية العظيمة األبدية، والتي حملناها في 
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قلوبنا وأرواحنا عبر األجيال. قانون واحد للغريب واملواطن. حكم 
عادل. حّب اجلار. مساواٌة حقيقية. الدولة اليهودية ستكون مثااًل 

رائًدا للعالم في تعاملها مع األقليات وشعوب اخلارج".4٣
قد تقّدم لنا هذه اخلالصة مفتاًحا لإلجابة على السؤال؛ كيف 
حافظت هذه األقلية على هوّيتها املمّيزة رغم انخراطها في اجليش 
ومتاهيها مع الّنظام السياسي القائم؟ ولعّل قضّية االنخراط في 
اجليش، التي عاجلناها ضمن سياق تاريخي في القسم السابق، 
تزيل أمامنا الكثير من الغموض فما يتعلق بهذه املسألة، فإسرائيل، 
منذ البداية، سعت إلعادة إنتاج مثل هذه "األقلية املفضلة" ضمن 
سياق يهودّي متعدد الثقافات، وعليه؛ ميكن القول إن احلفاظ على 
تلك األقلية، وعلى خصائصها الفريدة، ال يزال يخدم تلك املصلحة، 
أو الهدف، حّتى اليوم، لذا؛ ال غرابة في أن يتحدث إمام مسجد 
كفر كما، فاروق زين الدين، عن أن وزارة الداخلية دأبت على إرسال 
موفدين لتعليم أهالي القرية كيفية احلفاظ على أواصرهم األسرية 
املجتمع  وحدة  على  "احلفاظ  أجل  من  متماسكة،  واملجتمعّية 

الشركسي".
الشركسية  كما  كفر  قرية  إعمار  إعادة  عملّية  مثال  يوّفر  قد 
البناء  وزارة  أرسلت  فحينما  االدعاء،  هذا  لتبرير  كافًيا  برهاًنا 
يعّبر  كما  سعت،  القرية،  لترميم  موفديها  اإلسرائيلية  واإلسكان 
املهندس املسؤول، إلى إعادة إنتاج املكان بإرثه القدمي، وبحجارته 
السوداء التي كانت متّيز القرى الشركسية في أيامها األولى. 44 لكن، 
وألن إحدى السمات الدامغة لالستعمار االستيطاني، كما يجادل 

باتريك وولف، هي أن متّثل كّل مجموعة فيه دورًا متناقًضا في 
عملّية تشكيل املجتمع45، فإن فكرة استلهام التاريخ الثقافي تلك 
لم تكن واردًة ببال أولئك الذين خّططوا مدن التجميع في النقب، 
وال الذين يخّططون القتالع البدو من مضاربهم وإسكانهم في مدن 
أبواب االستنتاج،  الكثير من  التناقض يفتح أمامنا  حديثة. هذا 
فحجارة البيت الشركسي السوداء قد تعزّز شعور الشركسي بهوّيته 
األديغّية املمّيزة، األمر ذاته ميكن أن يحصل بالنسبة للبدوي لو 
بنت له إسرائيل خيمة أمام أفق مفتوح وصحراء ممتّدة، سوى أّن 
ذلك قد يهّدد نهم االستعمار الدائم نحو األرض. طبًقا لذلك، تسبق 
األصالة والتحديث، ضمن هذا السياق، ممارستان تخدمان هدًفا 

واحًدا: الترانسفير، وإن كان بأشكال مختلفة.
خالصة القول: إذا كان ثّمة عامل ذاتي يدفع الشركسي للعزلة 
ا مرتبًطا  واحلفاظ على هوّيته الفريدة، فإن ثّمة أيًضا عاماًل موضوعّيً
أخرى:  بكلمات  االجّتاه.  هذا  عزّز  اإلسرائيلي  االستعمار  بسياق 
الشركسي مطالب أن يحافظ على دينه وتقاليده ولغته وثيابه حّتى 
يحقق النمط املتخّيل، منذ اجلذور األولى، للدولة متعددة الثقافات؛ 
أن يكرّس هوّيته وخصوصّيته احلضارّية ال لكي يحافظ على إرثه، 
بل ليضفي ملسًة "أصيلة" على فسيفساء دولة إسرائيلية حديثة، 
ا، بل بوصفه مسلًما  وأن يخدم في اجليش ليس بوصفه إسرائيلّيً
يستطيع أن ينسجم مع إرثه احلضاري وهو يحمل الهوّية الزرقاء 
ويرتدي بزّة الشرطة احلدودّية، وبوسعه، كذلك، أن يفتخر بإسالمه 

وهو جندّي في جيش دولة "يهودّية دميقراطية".
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