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ب غنايم يِّ
َّ

أجرى المقابلة: ألط

سؤال: في مؤلّفاتك وأبحاثك املختلفة، أحد أهّم احملاور التي 

ا،  ثقافّيً  – احلديثة  مصر  ونهضة  تطّور  هو  غمارها  تخوض 

ا -  في ظّل الّسياق االستعمارّي-الكولونيالّي  ا واقتصادّيً اجتماعّيً

وفي ظّل موجات العوملَة. وبحكم تخّصصك في الّدولة املصرّية 

في العصر احلديث، كيف تقّيم األحداث املصرّية الرّاهنة؟ الّثورة؟ 

الّثورة املضاّدة؟ التقاّطب اآلخذ في االزدياد بني شرائح املجتمع 

املصرّي املختلفة؟

جواب: استخدام مصطلحات مثل »الّثورة«، »الّثورة املضاّدة«، 

وهي مصطلحات يكثر من استخدامها املصرّيون، مستعارة من 

عالم الّثورة الفرنسّية، حيث جتلب معها سلسلًة من االفتراضات 

الّثورة  أّن  على  ينّص  الذي  املستتر  االفتراض  )مثل  اإلشكالّية 

إلى  َشارََك في صناعتها،  بينما  برجوازّية،  ثورًة  املصرّية كانت 

جانب »شباب الّتحرير« الذي أتوا من الّطبقة الوسطى ليحظوا 

وجهة نظر أكاديمي إسرائيلي حول الثورات العربية

ون َبَراك(
ُ
)مقابلة مع المؤّرخ والمحاضر والباحث اإلسرائيلي د. أ

ال مصانع ومزارعون من طبقات  بغالبية الّتغطية اإلعالمّية، ُعمَّ

متدّنية أكثر، جزء كبير منهم  من املناطق الرّيفّية(. لكن ميكننا 

استخالص درس مهّم، برأيي، من الّثورة الفرنسّية، وهو أّن األمر 

ِضَح إسقاطات إزاحة  ُب الكثير من الوقت الالزم لكي َتتَّ سيتطلَّ

مبارك من حكمه العام 2011. تستغرُق الّثورة سنوات طويلة إن 

زَت  لم يكن عقوًدا، ولذلك، فإّنني أعتقد أنَّ ال َمَكاَن للنشوة التي َميَّ

أشهر الّثورة األُولى )نشوة كنت شريًكا فيها في حيِنِه(، كما أنه 

ُز موقف الكثير من املشتركني  ال مكاَن لليأس والقنوط الذي مييِّ

واملراقبني للثورة في هذه األّيام.

مقابل ذلك، بغية وضع إصبعنا على جذور االنقسام اآلخذ 

في االزدياد واحلّدة، بني اإلسالموّيني والعلمانّيني، ولكي نفهم كيف 

يعّمُق اجليش ويجير هذا االنقسام لصاحله، فال يتوّجب علينا 

الرّجوع إلى القرن الّثامن عشر، إمّنا ألّيام الرّئيس الّسابق، حسني 
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مبارك. استطاع الرّئيس الّسابق، مبارك، أن يجعل من اغتيال 

الّسادات، ومن الّنهضة اإلسالمّية في الّسبعينيات والّثمانينيات، 

راِفَعًة، حيُث قام بعرض نظامه وشخِصِه على أّنها َعواِمَل تدعو 

إلى الّثبات واالستقرار، وأّنها الّسّد الوحيد القادر على الوقوف 

الواليات  بدعم  َحِظَي  فقد  وبذلك  املندِفع،  اإلسالموّي  املّد  بوجه 

أقاَمَها  التي  الّشرطة  دولة  أيًضا.  وإسرائيل  األميركّية  املّتحدة 

ال االحتجاج الّسياسّي اإلسالموّي من  مبارك، َقَمَعت وبشكل َفعَّ

ا بتصدير إرهاب جهادّي  ّيً ِل َم َع داِخِل البيت، وبذلك فهي َقاَمت 

إلى أماكن أُخرى في العالم )أكثر من مصرّي واحد كانوا من 

مخّططي ومنّفذي تفجيرات احلادي عشر من أيلول2001(. لكن 

هذه  حياَل  أعينهم  إغماض  عليهم  الّسهل  من  كان  األميركّيني 

العالقات غير املباشرة، لكن الواضحة. وأيًضا جتاه الّداخل، فقد 

َح مبارك بتجنيد دعم جماهيرّي وحّتى أّنه َحَصَل على قبوٍل  جَنَ

نظامه  طرح  عبر  وذلك  مصر،  في  الّدميقراطّية  لغياب  صامٍت 

كبديٍل وحيد العتالء اإلخوان املسلمني سّدة احلكم. أّما اليوم، فإّن 

حكَم العسكر يستخدم طرائق مماثلة لتلك التي طّورََها مبارك 

في اإلسالموفوبيا.

قام اإلخوان املسلمون بارتكاب كل األخطاء املمكنة، كما أّن 

جزًءا ال ُيْسَتَهاُن ِبِه من ناشطيهم ال يترّدد في استخدام العنف، 

لكن أْن تتّم إدارة الّنضال ضّد الّتنظيم اإلسالمّي على أّنه نضال 

أمنّي، وعلى أّنه "حرب ضّد اإلرهاب"، فهذا ما ميكن اعتبارُه وْصَفًة 

الّتخويف وجتنيد  قنوات من  ِه في  ولَصبِّ العنف  أكيدًة إلشعاِل 

الّشرعّية اجلماهيرّية والّدولّية من جهة واحدة، ومن اجلهة الّثانية 

يتّم قمع املعترضني الّسياسّيني بوسائَط عسكرّية – وسائَل ال 

يوجد أفضل من يجيد استخدامها أكثَر من جيٍش مهنّي.

على  إسقاطاتها  الّسورّية؟  الّثورة  قراءة  كيف ميكن  سؤال: 

ّي؟ هل الكولونيالّية الغربّية  الّشارع والفضاء السورّي، العربّي والّدول

ترتدي َعباَءًة جديدة؟ أين تقف إسرائيل إزاء كّل هذا احلراك الهائل؟

ْثُت عنه بشأن اجليش  دَّ جواب: يبدو لي أّن املنطق الذي حَتَ

املصرّي ينكشُف في احلالة السورّية أيًضا، فطاملا كانت الّثورة 

ا غير عنيف ضّد احلكم االستبدادّي،  الّسورّية احتجاًجا شعبّيً

القى الّنظام الّسورّي صعوَبًة كبيرة مبواجهته، وبَدا كحكم أّيامه 

َح بتأطير االحتجاج كصراع عسكرّي ذي  معدودة. لكن األسد جَنَ

منطٍق طائفّي/ حزبوّي. حّتى أّن املختّصني الذي حلّلوا الّصراع 

بواسطة مصطلحات الّطائفّية، قد قاموا بتحقيق هذه األمنية، إذ 

زودوه بالّسالح واألموال. توّقف الّصراع عن كونه مفهوًما ومبفاهيم 

كثيرة أُخرى توّقف عن الّتواجد على أّنه احتجاج متعلّق باالقتصاد 

الّسورّي والعاملّي، بحقوق املواطن، وبأمواج االحتجاج األخرى في 

سورية:  »جنح النظام في حتويل الثورة إلى صراع عسكري«.
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رق األوسط في أزمٍة وجودّية منذ تأسيسها 
ّ

تتواجد دول القومّية في الش

– لرّبما أنه من األصّح أن نقول إّن الوضع الوجودّي للدول القومّية في منطقتنا 

سبة إلسرائيل، 
ّ
أكيد صحيح بالن

ّ
يتواجد في أزمة متواصلة مستمّرة. وهذا بالت

صميم 
ّ

ى الت
ّ

التي هي »مجتمع صراع« كثير من قطاعاته، من االقتصاد وحت

المعمارّي، منوطة بالّصراع المستمّر مع الفلسطينّيين. ساَدت حاالت طوارئ 

ى قبل 
ّ

الثة األخيرة، وحت
ّ
 العقود الث

َ
ة

َ
ارئة في مصر طيل

ّ
وقواعد للحاالت الط

 
ً

سبة لسورية، األزمة هي وضع يمكن جعله رافعة
ّ
 بالن

ُ
ذلك. لكن كما اّدعيت

ى للربح االقتصادّي.
ّ

لقنوات ناجعة من صراع البقاء للنظام، وحت

مناطق أُخرى من العالم، َوَبَدا أكثر فأكثر على أّنه صراع محلّي 

بدائّي عنيف ذو طابع دينّي وطائفّي. في هذا الّصراع الّطائفّي 

ح في َمْوَضَعِة نفسه على  ينجح الّنظام أكثر بكثير، ويبدو أّنه جَنَ

أّنه البديل الوحيد للقوى اجلهادّية العاملّية.

ّي املستورد من دول إسالمّية عربّية  سؤال: اإلسالم الرّاديكال

أوتي  ما  بكل  والذي يصطدم  عربّية،  غير  أُخرى إسالمّية  ومن 

من قوّة باألنظمة القومّية والعلمانّية، إلى أين؟ وكيف تقرأ تطّور 

احلركات اإلسالموّية الرّاديكالّية في سورية على وجه اخلصوص، 

وفي باقي العالم العربّي عموًما؟

أحداثه،  وتنّبؤ  املستقبل  استقراء  في  متفّوًقا  لسُت  جواب: 

لكن بإمكاني أن أحاول تزويدك بإجابة مؤرّخ: حركات إسالموّية 

َنَتاُج العالَم من نهاية حقبة احلرب الباردة: القاعدة  كثيرة هي 

التي تأّسست كجزء من الّصراع األميركّي مع السوفييت؛ حماس 

التي َحِظَيت بدعم إسرائيل ضّد القومّية الفلسطينّية العلمانّية؛ 

املوّحدون )أو باسمهم األكثر شيوًعا، الوّهابّيون( في الّسعودّية... 

ودول اخلليج  الّنفط  أموال  ندرك جّيًدا دعم ومساهمة  واملزيد... 

احملافظة في دعم هذه احلركات، لكننا نولي أهمّية أقّل للوجه 

الّثاني من العملة، للحالة التي كانت هذه احلركات ضرورّية أو 

ّي، وحّتى ملا نسّميه رأس  حيوّية لتثبيت واستقرار الّنظام الّدول

املال املَُعْولَم. فعلى سبيل املثال، كما يثبت املؤرّخون، بغية العمل 

في شبه اجلزيرة العربّية، وبغية مواجهة الّتنظيمات واالحّتادات 

اعتمدت صناعة  فقد  الّنفط،  عّمال حقول  أوساط  في  العّمالّية 

ا  الّنفط الّدولّية على قوّة أولئك املوّحدين الذين كانوا مرّكًبا ضرورّيً

في تزويد الّنفط، مواصلة تدّفقه واحتكار ذات االحّتادات الّدولّية 

ملصادر الّطاقة هذه. قامت امللّكيات اخلليجّية التي شعرت في 

اخلمسينيات والّستينيات بالّتهديد من األنظمة الّثورّية في مصر 

َر نشر هذا اإلسالم الوّهابّي في الّشارع العربّي  وسورية، بالرّّد َعْب

ومتويله بأموال الّنفط. ومن اجلهة الّثانية، بواسطة كسر تنظيمات 

العّمال، فقد كانت القوى الوّهابّية من ساَعَد وساهم في تدّفق 

الّنفط بانتظام من الّسعودّية، وكذلك في جلب االستقرار للنظام 

ّي العاملّي الذي استهلََك هذا الّنفط. َبَدَأ الباحثون يدركون  الرأسمال

يتوّجب  املعوملة  الرأسمالّية  ومنطق  قوّة  حتليل  جانب  إلى  أّنه 

علينا أن نبحث أيًضا مواطن ضعفه وحتالفاته التي أقامها مع 

العاّمة.  األجندة  ذات  في  معها  تتشارَك  ال  التي  احمللّية  القوى 

تقوم املنظومة العاملّية التي نعيشها في أّيامنا هذه، بالّتعرّض 

َر احللول  َر أزمات من هذا القبيل، وَعْب لقالقل متتالية ومتكرّرة، َعْب

َنُح لها. املشروطة التي مُتْ

ينتمي الوضع في سورية إلى هذه الّدينامية. يتّم استيعاب 

هذه املنّظمات اجلهادّية إلى معركة ضّد القومّية العلمانّية القاتلة 

ة، لكن في احملّصلة تقوم هذه الّتنظيمات بخدمة نظام  األََسِدَيّ

َر منع الّتدّخل  ُنُه من مواصلة البقاء، وذلك َعْب األسد، حيث متكِّ

ّي. هي تخلق )وأحياًنا تزيُد من حّدة( األزمة، وبذات اآلن تلعب  الّدول

كعامل يدعو إلى استقرار املنظومة القطرّية.

سؤال: في ظّل هذه الّتحليالت التي منحتها، وفي ظّل هذه 

الدينامية الرّهيبة التي حتكم منطقة الّشرق األوسط برّمتها، هل 

انتهي عصر دول القومّيات، التي اسُتورَِدت أساًسا من أوروبا 

احلديثة؟ هل تتواجد هذه الّدول في أزمة وجودّية حقيقّية في ظّل 

أزمات العالم العربّي؟

جواب: تتواجد دول القومّية في الّشرق األوسط في أزمٍة وجودّية 

منذ تأسيسها – لرمّبا أنه من األصّح أن نقول إّن الوضع الوجودّي 

للدول القومّية في منطقتنا يتواجد في أزمة متواصلة مستمرّة. 

»مجتمع  هي  التي  إلسرائيل،  بالّنسبة  بالّتأكيد صحيح  وهذا 

صراع« كثير من قطاعاته، من االقتصاد وحّتى الّتصميم املعمارّي، 

منوطة بالّصراع املستمّر مع الفلسطينّيني. ساَدت حاالت طوارئ 
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وقواعد للحاالت الّطارئة في مصر طيلََة العقود الّثالثة األخيرة، 

بالّنسبة لسورية، األزمة هي  اّدعيُت  وحّتى قبل ذلك. لكن كما 

وضع ميكن جعله رافعًة لقنوات ناجعة من صراع البقاء للنظام، 

وحّتى للربح االقتصادّي.

طاملا كان الرّبيع العربّي احتجاًجا واسًعا وجارًفا، وطاملا كان 

ح هذا  منوًطا باالحتجاجات في أماكَن أُخرى في العالم، فقد جَنَ

االحتجاج في خلق حتدٍّ رئيٍس ليس للدول القومّية املختلفة– حيث 

نشأت – بل أيًضا للنظام العاملّي الذي تدوُر في فلكه هذه الّدول. 

الفترة  في  بأّنه  كثيرون،  مفّكرون  يّدعيه  ما  نفهم  أن  املهّم  من 

الرّاهنة جنُد أّن الكثير من القوّة، املعرفة واألموال تتدّفق في قنوات 

فوق- قومّية، بينما الّسياسة ما زالت قومّية، محاصرة بحدود دولة 

القومّيات. في عالم كهذا، االنتخابات الّدميقراطّية واحلرّة – َمْطَمُح 

غالبّية البشر، وجزء كبير من احملتّجني واملعترضني في العالم 

العربّي – لم تعد أداًة متّكُن الناس من تصميم أو حّتى الّتأثير 

امللحوظ على مصيرهم. املقياس الواسع، فوق- القومّي اخلاّص 

بالّثورات العربّية هو الذي َمَنَحها قّوتها.

سؤال: هل مّت حشُر الّصراع اإلسرائيلّي- الفلسطينّي- العربّي 

في الهامش، في ظّل الّثورات العربّية؟ إلى أين برأيك ستتطّور هذه 

الدينامية؟ هل ميكُن استشراُف مستقبل الّصراع؟ هل نتواجُد 

في مرحلة إدارة الّصراع أم في قلب توّجه نحو حّل الّصراع؟

جواب: خطاُب »إدارة الّصراع« الذي نسمع به في الّسنوات 

األخيرة أكثر فأكثر، هو خطاٌب نيو ليبرالي بامتياز، حيث يدّل 

على استبدال أُفق الّصراع بتوّجه تدريجّي ومستمّر إلى ما ال 

نهاية. بكلمات أُخرى، أكثُر »عملّية« وأقّل »سالم«. تأرجح خالٌد 

بني األزمة وبني اخلالص. يسود بني أوساط الباحثني في الّصراع 

ما يشبه منافسًة حول من هو األكثر تشاُؤًما، منافسة لست 

معنًيا باالنسحاب إلى داخلها، حّتى لو كنُت شريًكا في تشكيك 

الكثيرين من زمالئي بشأن حتقيق حّل الّدولتني.

 ،
1
سؤال: في مقالٍة نشرتها في مدّونتك في صحيفة »هآرتس«

تقول: »ال ميكننا أن ننظر إلى الّتحرّشات اجلنسّية في مصر 

على أّنها مؤّشر للمحافظة أو الّتدّين، بل كمؤّشر للفراغ الذي 

يرافُق اختفاءها«. كيف تقرأ سقوط/ غياب هذه القيم وترجمتها 

اليومّية في احلّيز العاّم اآلخذ بالّتغّير في مصر؟

ا يتواجد منذ  جواب: ليست الّتحرّشات اجلنسّية قدرًا سماوّيً

ا. الّنساء  األزل، بل هي ظاهرة لها تاريخها، تاريخ حديث نسبّيً

في مجتمعات محافظة كنَّ منكشفات على أنواع مختلفة من 

1  املدّونة حتت اسم »ورشة الّتاريخ االجتماعّي«. رابطها:

/http://blogs.haaretz.co.il/sadna 

الفتات "القاعدة" في سورية.
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العنف والقمع، من بينها العنف اجلنسّي من قبل أقاربهّن الّذكور. 

الّصورة التي نعرفها اليوم في أماكَن كثيرة من العالم، من عنف 

ّي غالبّيته اعتداءات من قبل أبناء العائلة الّذكور أو من قبل  منزل

َز فترَة ما قبل احلداثة. لكن حّتى  ذكور مألوفني، هذا األمر َميَّ

نهاية القرن الّتاسع عشر لم تقم الّنساء املدينّيات باملشاركة في 

سوق العمل ولم يخرجن بحرّية من البيت. بنات الّطبقات العليا 

والّطبقات الوسطى اآلخذة في الّتكّون، لم يكن ذات مرّة جزًءا من 

احلّيز العاّم، وبذلك فهّن لم ينكشفن تقريًبا على الّذكور الغرباء 

تكوُن  والتي   – اجلنسّية  الّتحرّشات  ظهور  حترّشاتهم.  وعلى 

أساًسا من قبل ذكور غرباء – منوطة باندماج الّنساء في احلّيز 

العاّم، وطابع هذه الّظاهرة متعلّق بتغّير احلّيز املبنّي)املعمارّي(، 

تطّور منظومات املواصالت العاّمة، والّتحواّلت في سوق الَعَمل. بدأ 

رؤساء مصر منذ بداية سبعينيات القرن املاضي– بدايًة الّسادات 

ومن بعده مبارك – بتحييد دولة الرّفاه الّناصرّية. بداًل من تطوير 

املواصالت العاّمة، فقد قاموا مبجهود كبير بغية تفكيكها، فعلى 

سبيل املثال بواسطة تبديل "الترامات" املدينّية بسيارات تاكسي، 

ملجتمع  األميركّية  الرؤيا  وفق  سريعة،  وطرق  صغيرة،  باصات 

الّسيارة اخلاّصة. في مصر، غالبّية الّتحرّشات اجلنسّية التي 

يتّم الّتبليغ عنها اليوم، جتري في وسائل الّنقل املَُخْصَخَصة هذه، 

التي حتّولت إلى أكثر اكتظاًظا أكثَر فأكثر، بشكل يسّهل على 

َملُّص من العقاب.  املتحرّشني القيام بأعمالهم والتَّ

يضطّر كّل من املتحرّشني وضحاياهن للّتحرّك في حواِضَر 

متتاز بأزمات مرورّية خانقة، وبوسائل نقل مكتّظة إلى حّد ُمْنِهٍك، 

وهي   – عمل  وظائف  ثالث  وأحياًنا  وظيفتني  بني  ينتقلوا  لكي 

الّطريقة الوحيدة في يومنا هذا التي يستطيع عبرها مصرّيون 

ومصرّيات أن يؤّسسوا ويعيلوا عائالتهم/ن. طيلة سنوات كثيرة، 

منحتهم  الذي  البسيط  الّدفاع  عن  الّتعويض  دولتهم  انتهجت 

على  ترتكز  كالمّية  ضريبة  عبر  ومواطنات،  كمواطنني  إّياه، 

الفخر القومّي )اّدعت سوزان مبارك في لقاء قبل سنوات عديدة 

أّنه "ال توجد حترّشات جنسّية لدينا"(، بالَغٌة اسُتْخِدَمت كمعيق 

إلمكانّية نقاش املشكلة ومجابهتها. وبذلك فقد قامت الّدولة بنقل 

اإلحباطات اجلنسّية والّتشغيلّية، املسؤولة هي نفسها عنها، إلى 

قنوات وآفاق تتنّكر للوقائع. 

كما أّن الّشرطَة والّنيابة العاّمة، من جهتها، لم تقم بتطبيق 

مع  القضّية  هذه  أربَط  أن  أردُت  وإذا  املتحرّشني.  على  القانون 

أزمة  فإّن  منها،  املنتفعة  والقوى  األزمات  الّسابق، حول  اّدعائي 

البنى الّتحتّية والّتقاطب االقتصادّي اآلخذ في االزدياد في مصر، 

كان لها إسقاطات ليست بسيطة في انتفاع الّطبقات الّنخبوّية 

املسيطرة والّسائدة في مصر. كانت الّتحرّشات اجلنسّية التي 

اجّتهت  لرمّبا  التي  لإلحباطات  تفريًغا  األزمات،  هذه  شّجعتها 

نحو جهات سياسّية.

داخل  اإلسرائيلّيون،  املؤرّخون  يقوم  برأيك،  كيف،  سؤال: 

الّتغييرات  العربّية/  الّثورات  بقراءة  حرمها،  وخارج  األكادمييا 

العربّية؟ أين  الّدول  الداّخلّية في  في احلكم والّصراعات احلاّدة 

يقعون على سلّم »اعرف عدوّك« حينما يقدمون على بحث هذه 

القراءة  القراءة األمنّية ما تزال  إّن  القول  املواضيع؟ هل ميكننا 

الّسائدة املهيمنة؟

جواب: فوجئ مختّصون كثر في إسرائيل، كأغلبّية املختّصني 

في العالم، من األحداث اجلارفة التي شهدها العام 2011 في تونس 

ومصر، من مدى قّوتها، من سرعتها ومن نتائجها. لكن، جماعة 

مختّصي الّشرق األوسط في إسرائيل، متتاز بخصوصّيات تؤّثر 

على قدرتهما على حتليل هذه العملّيات. نسبًة ألماكَن أُخرى في 

العالم، قسم كبيٌر جًدا من جماعة مختّصي الّشرق في إسرائيل 

ينتمي  من  عمل  ُصعوَبة  إلى  يعود  وهذا  مؤرّخني،  من  مكّونة 

ألَْنَساٍق أُْخرَى - ِمْثَل ُعلََماء االجتماع- مع أشخاص من احلّيز 

العاّم اإلقليمّي. وحتديًدا، بشأن سؤاِلَك بالّنسبة للموقف األمنّي، 

َد مؤرّخني إسرائيلّيني على طول اخلّط املمتّد ما بني  ميكننا أن جَنِ

أتباع »اعرف عدوّك«، وبني من سيقول عنهم هؤالء إّنهم أكثر سوًءا 

المؤّرخون ال يملكون أدوات علماء االجتماع مّمن يختّصون بالمنطقة – 

ف والمتواصل مع أبناء المكان. 
ّ
فاعل المكث

ّ
مختّصون يملكون معرفتهم َعْبَر الت

مؤّرخون كثر، لألسباب التي ذكرتها، يمتنعون عن اإلدالء بآرائهم بشأن األمور 

يملؤه  الفراغ  هذا  لكن  صحيحا.  أمرا  ذلك  يكون  مّرة،  من  أكثر  وفي  الّراهنة، 

ًما، 
ّ

منظ ا  أكاديمّيً  
ً
تأهيال يملكون  ال  مّمن  العربّية«  الشؤون  في  »مختّصون 

ون أخبارهم من مصادر أمنّية أو من مصادر صحافّية سطحّية.
ّ

مّمن يستل
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من العدّو ذاِتِه، مؤرّخون يزّودون »العدوّ« باّدعاءات ودالِئَل ال ميكن 

لهذا »العدوّ« أن يتوّصل إليها وحده، أو كمن يّتجهون إلى أرشيف 

الّدولة أو أرشيف اجليش اإلسرائيلّي لينشروا الغسيل القذر. 

لكن الوضع الذي وصفته سابًقا، حيث غالبّية مختّصي الّشرق 

ّي، حّتى وإن كان جزء كبير من  األوسط هم مؤرّخون، فهو إشكال

َر نّية البندقّية، بل نراه  هذه اجلماعة من ال يتعامل مع املنطقة َعْب

أحياًنا يتعامل مع موضوعات بحثه بنوع من الّتعاطف والّتفاعل. 

املؤرّخون ال ميلكون أدوات علماء االجتماع مّمن يختّصون باملنطقة 

َر الّتفاعل املكّثف واملتواصل  َعْب – مختّصون ميلكون معرفتهم 
مع أبناء املكان. مؤرّخون كثر، لألسباب التي ذكرتها، ميتنعون 

عن اإلدالء بآرائهم بشأن األمور الرّاهنة، وفي أكثر من مرّة، يكون 

ذلك أمرا صحيحا. لكن هذا الفراغ ميلؤه »مختّصون في الشؤون 

ا منّظًما، مّمن يستلّون  العربّية« مّمن ال ميلكون تأهياًل أكادميّيً

أخبارهم من مصادر أمنّية أو من مصادر صحافّية سطحّية.

سؤال: عودًة إلى القضّية الكالسيكّية، االستشراق، أين تقع 

باملؤرّخني  اخلاّصة  الّثقافّية  االجتماعّية-  الّتاريخّية-  القراءات 

اإلسرائيلّيني حينما يقدمون على بحث البيئة العربّية- اإلسالمّية؟ 

أال ُيْكِملون بهذا القراءات االستشراقّية األمنّية التي ترّبوا وتتلمذوا 

عليها، لدى جيل املؤرّخني املستشرقني الذين سبقوهم؟

اإلسرائيلّية،  األكادمييا  في  أُخرى  مجاالت  في  كما  جواب: 

جزء كبير من طاقم احملاضرين اجلدد في أقسام تاريخ الّشرق 

أو  دكتوراه  أطروحة  مع  األخيرة  الّسنوات  في  األوسط، يصلون 

بوست- دكتوراه من خارج البالد، وباألساس من جامعات متقّدمة 

هذه  في  يتلّقونه  الذي  التأهيل  األميركّية.  املّتحدة  الواليات  من 

اجلامعات، العالقات التي يقيمونها مع زمالء عرب، أتراك وفرس، 

إضافًة إلى املوارد املالّية واملظلّة املؤّسساتّية للجامعات األميركّية 

الرّاقية، التي متّكنهم على سبيل املثال من املكوث لفترات متواصلة 

في دول عربّية، تخلق في أحيان كثيرة مؤرّخني من نوع جديد، 

قد ترّبوا باألساس على روح اجلماعة )ethos(األميركّي )على 

األقّل في العلوم اإلنسانّية( الذي ينّص على فصل األكادمييا عن 

هيئات اّتخاذ القرارات وعن نظام احلكم. إضافة إلى ذلك، فإّن "جيل 

اآلباء" اإلسرائيلّي الذي ذكرَت احتوى على أصوات مختلفة بعضها 

عن بعض، ومقاربات مختلفة لتأهيل املؤرّخني. وهكذا ال ميكننا 

ا أّن اجلميَع يتعاملون مع الّشرق األوسط  أن نفترض أوتوماتيكّيً

عبر نّية البندقّية، وميكننا حّتى أن نقول إّن املوقف األمنّي ليس 

باملوقف املهيمن، على األقّل في اجلامعات الرّيادّية. لكن الّتغيير 

األكادميّي أبعد ما يكون عن تغيير العالم: إلى جانب العملّيات 

التي وصفُتها، فإّن املؤّسسة األمنّية تؤّهل أبناءها بذاتها، وتعتمد 

على معلومات تصل من مصادر أُخرى. على سبيل املثال، نرى 

واإلرهاب  األمن  تعليم  مجال  في  ازدهارًا  األخيرة  الّسنوات  في 

في الكلّيات املختلفة في إسرائيل، وهي مؤّسسات في حقيقتها 

هيئات مؤمتنة على خلق معلومات تطبيقّية وتأهيل مختّصني 

عملّيني يرون وظيفتهم كخادمني للمنظومة وليس كمنتقدين لها. 

وهكذا، فإّن وجهة نظر "اعرف عدوّك" تفقد من قوّتها في اجلامعات، 

إاّل أّنها بعيدة كّل البعد من أن تخفت أو تختفي.
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كِمرَْجَفة املصرّي  »األرشيف  املعنونة  مقالتك  في  سؤال: 

تدّل  حولها  والّصراعات  »األراشيف  أّن  تّدعي  الّثائر«،  للحاضر 

بالفعل في الّسنوات األخيرة على اجلانب الّنازف للتاريخ املصرّي 

في مصر وفي مناطق أُخرى«. كباحث ومؤرّخ َمَكَث شهورًا طويلة 

في دار الكتب املصرّية، كيف انَكَشفَت على سلطة األرشيف، 

في  ومؤمتنيه  األرشيف  موضوع  مبقارنة  ستقوم  كنَت  وكيف 

إسرائيل وأراشيفها الرّئيسة، والتي بطبيعة احلال ُتْغلَُق في وجه 

الباحث العربّي؟ هل األرشيف مصفاة لباحثي الّتاريخ وكّتابه؟

جواب: كما اّدعى جورج أورويل في 1984، وكما يعلم مؤرّخون 

مصرّيون، فإّن مؤّسسات الّدولة واإلخوان املسلمني واجليش الذي 

أطاَح بهم، جميًعا يدركون »أّن من يسيطر على املاضي سيسيطر 

على املستقبل، ومن يسيطر على احلاضر يسيطر على املاضي«. 

قبل فترة وجيزة من اإلطاحة بالرّئيس مرسي من قصر الرّئاسة، 

قام وزير الّثقافة اجلديد الذي وضعه اإلخوان املسلمون أنفسهم، 

بسلسلة تعيينات وتوظيفات جارفة جاءت إلقصاء األراشيف ودور 

ترأَُّسوها،  الذين  العلمانّيني  املثّقفني  أيدي  عن  الرّئيسة  الكتب 

لينقلها إلى إدارة هيئات مقرّبة من احلركة اإلخوانّية. لم تشتمل 

بل  األراشيف،  ملدراء  جديدة  تعيينات  على  فقط  اخلطوة  هذه 

الّثالثة  الّثانية،  الّدرجة  من  ملوّظفني  »ليلّية«  أيًضا حملة فصل 

وحّتى الرّابعة، واستبدالهم بأشخاص »حريصني على سالمتنا«. 

تنّبأت رّدة فعل القوى العلمانّية على هذه اخلطوات، في ميكرو 

األرشيف  بالّتطّورات القادمة على الّساحة القومّية: في رّدة فعل 

طالبني  اجليش  إلى  أرشيف  وموّظفو  مؤرّخون  توّجه  مشروطة، 

منه إدارة األراشيف وحمايتها من »األْخَوَنة«. مّت بعد عّدة أسابيع 

من هذه اخلطوات، اغتنام سرّي مماثل، لكن على مستوى قومّي. 

نحن معتادون على النظر إلى األراشيف القومّية كمفترقات طرق 

مركزّية لتحييد الّسياسة: وثائق رسمّية تبحث األحداث ذات األبعاد 

واالحتماالت املتفّجرة، ُتودَُع داخلها طيلة عشرات الّسنني، إلى أن 

تتحّول إلى تاريخ، خاٍل من قدرتها على إثارة احلمى الّسياسّية. 

لكن صراعات كالتي ذكرتها وقضايا متعلّقة بحرّية املعلومات 

2 seismograph
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باألساس  يرتاُدُه  ناعس  مكان  من  األرشيف  حتّول  وإتاحتها، 

مؤرّخون وموّظفو  احلكومة/الّنظام، إلى مؤّسسة متنح الّتاريخ 

ا جديًدا. ُبْعًدا سياسّيً

لكن  إسرائيل،  في  لألراشيف  بالّنسبة  كذلك  األمر صحيح 

بانتقاء  تقوم  والتي  مختلفة،  حتّكم  منظومات  أُخرى.  بصورة 

املؤرّخني والّتمييز بينهم، سواء من ناحية رسمّية أو غير رسمّية، 

تؤّثر على أنواع الّتاريخ الذي ميكن أن ُيْكَتَب من داخل األرشيف، 

ولذلك فإّنها تؤّثر على الرّواية القومّية. لكن ألشكال الّتمييز هذه 

ة تأثير إضافّي، عكسّي: إّنها متّكن قضايا تاريخّية من تلّقي  َثمَّ

شحنة سياسّية معاصرة على الرّغم من أّنها ليست بالّضرورة 

كذلك. حينما يتحّدث مؤرّخون وناشطون سياسّيون عن »النكبة 

التي هنا« أو عن »النكبة املستمرّة«، فإّن بإمكانهم أن يقوموا 

ة أراشيف إسرائيلّية حترم بعض زوّارها من الّتصّفح  بذلك ألّن َثمَّ

بحرّية غالبّية ما يتعلّق بعام 1948. 

برأيي، أكثر الّطرق فّعاليًة للمؤّسسة اإلسرائيلّية في الّتعامل 

مع الّنكبة، ال يكون عن طريق إنكارها، بل على العكس متاًما: 

بواسطة االعتراف الكامل بوجودها: »نعم، هذا ما َحَصَل، كان 

ت منذ زمن طويل، أّيام احلرب، نّفذها  فظيًعا، لكن هذه أُموٌر مَتَّ

أبناء أجيال سابقة، نحن اليوم نعترف بها، ومننح طريًقا مفتوًحا 

أمام اجلميع لدخول األراشيف«. لكن، طاملا ميكن مّد خّط مستقيم 

بني أحداث تاريخّية مدفونة عميًقا في األرشيف، وبني الّتمييز 

العميق واملتواصل حلّد احلاضر، من غير املمكن أن نذّوت تلك 

األحداث على أّنها »تاريخ« منته، واالنتقال إلى األجندة املعاصرة، 

كمن نقول »إلي فات مات«، واملضّي قدًما. وبذلك، وبشكل متناقض، 

فإّن إقصاء املؤرّخني عن األرشيف هو ما يشعل تسييس هذه  

الوثائق املتواجدة فيه.

الّثاني، في  للقب  الّدراسة،  سؤال: كيف كانت جتربتك في 

املصرّي  والباحث  املفّكر  لدى  األطروحة  وكتابتك  اليدن،  جامعة 

الرّاحل، نصر حامد أبو زيد؟ ما القيمة املضافة التي أنتجتها 

هذه الّتجربة مع أبي زيد؟

جواب: معرفتي بأبي زيد هي مثال واضح للمقولة اإلجنليزّية 

"ignorance is bliss"–حني وصولي إلى جامعة اليدن في 
هولندا العام 2011، بعد دراستي احلقوق إضافًة إلى اللغة واألدب 

العربّيني في اجلامعة العبرّية في القدس، لم أعرف بتاًتا من هو 

هذا احملاضر ولم أفهم سّر حماسة وانفعال زمالئي املصرّيني 

إلى  زيد  أبو  )انضّم  فيه  يشترك  كّل حادث  في  واإلندونيسّيني 

جامعة اليدن قبل سنوات معدودة فقط بعد أن َخرََج إلى املنفى 

من مصر العام 1995(. وهكذا، على خلفّية عمائي املطلق لعظمته، 

ّي بيننا على أساس ثقافّي طاهر: فقد كان  فقد كان التوّاصل األوّل

أحد احملاضرين الذي أجابوا دائًما بشكل مثير لالهتمام، أصلّي، 

وأيًضا بطريقة لطيفة وحميمّية لألوراق البحثّية التي عرضتها، 

بني  أشمله  بأن  جًدا  ا  معنّيً كنُت  ولذلك  التي سألُت،  ولألسئلة 

مرشدي أطروحتي. فقط الحًقا، حينما ُدِعيُت إلى بيته، وسمعُت 

منه ومن زوجته قّصة إبعادهما عن مصر، وبعد أن قرأت عّدة 

كتب له، اكتشفُت حينها عّمن يدور احلديث، وانكشفت للقضّية 

املرّكبة إلقصائه من مصر. لو كنُت على علم بكّل هذا منذ البداية، 

ملا كنت سأجرؤ على إجراء اّتصال معه.

عالقتي مع أبي زيد أثمرت عن أهمّية كبيرة إضافّية: في اليدن، 

قمت بتعلّم الّدراسات اإلسالمّية وبحثت في قضايا الهوتّية، ومن 

بينها طرق تغيير األسماء في القرن الّسابع امليالدّي، مع تطبيق 

لَت املقام املشترك لي  مقاربات تأويلّية )hermeneutics( َشكَّ

معه. اهتمامي بهذه القضايا، إضافة إلى الّتأهيل الكالسيكّي 

املمتاز الذي تلّقيته في اجلامعة العبرّية في القدس، وفي جامعة 

َيا بي في نهاية املطاف الستكمال دراستي لنيل الدكتوراه  اليدن، أَدَّ

في الواليات املّتحدة. لكن معرفتي بقضّية أبي زيد أثارت فضولي 

جتاه مصر، وفي نهاية األمر أوصلتني إلى مسار بحث تاريخ هذه 

الّدولة في القرنني الّتاسع عشر والعشرين، واالبتعاد عن األسماء 

في اإلسالم الكالسيكّي، والتي أثارت اهتمام أبي زيد إلى حدٍّ كبير.


