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* كاتب وحقوق�ي مقيم في دالية الكرمل.

ت
اءا
قر

تشّكل  ظاهرة "الباحثني اجلدد" في إسرائيل، في نهاية املطاف، 
استئنافا  العلمية  ونصوصها  واملعرفية  البحثية  وحفرياتها  بخطابها 
إسرائيل  لقيام  التقليدية  الصهيونية  ال��رواي��ة  على  ومسّوغا  جديا 

وللصراع اإلسرائيلي العربي/ الفلسطيني وللوضع اإلسرائيلي. 
إال إن هذه الظاهرة التي شهدت مدا واتساعا عشية اتفاق أوسلو 
بعد  سيما  ال  التسعينيات  نهاية  منذ  انحسار  إل��ى  ص��ارت  وغ��دات��ه 
حملة  اإلسرائيلية  الثقافية  الساحة  شهدت  فقد  الثانية.  االنتفاضة 
مكّثفة ضد الظاهرة ورموزها الذين تعّرضوا إلقصاء أو تغييب أو 
قتل للشخصية أو تشكيك في املهنية والعلمية كجزء من انقضاض 

الصهيونية التقليدية على املستأنفني واملستأنفات. 
ومع هذا فإن بذور الظاهرت ظلت قائمة في األوساط األكادميية 

صورة العنف وخيار النص املشترك!
  قراءة في مؤلفي أرئيال أزوالي: "صنيعة الدولة" و"العنف املؤسس" وهما مؤلفان يرصدان 
بالصورة تأسيس إسرائيل على العنف وبه، ونظام العنف املستتر في واقع االحتالل وُنظمه.

بقلم: مرزوق حلبي*

والبحثية بل متّددت من حقل البحث التاريخي إلى حقول األبحاث 
والتخطيط  االجتماعي  النفس  علم  أو  االجتماع  كعلم  األخ��رى 
واجلغرافيا والفنون ال سيما املرئية ) الفنون التشكيلية والكتابية سبقت 
جتسيدات  أن  لنا  ويبدو  االستئناف(.  ظهور  في  األخ��رى  احلقول 
الظاهرة القائمة على نقد التجربة الصهيونية والسلطوية في إسرائيل 
تتسع رغم السعي املنهجي في األكادمييا ومراكز البحث إلى التشكيك 

في علمية البحث النقدي في املجاالت كافة.
 فشلومو زند الذي حاول رسم املالبسات التاريخية لوالدة الشعب 
اليهودي بصيغته احلديثة تعّرض للنقد بدعوى أنه ليس مؤّرخًا أصال! 
كذلك األمر مع إيالن بابيه في كتابه عن التطهير العرقي في فلسطني 
الباحث تيدي كاتس الذي حقق في مجزرة قرية الطنطورة  أو مع 
محاصرة  على  األك��ادمي��ي��ة  األوس���اط  دأب��ت  فيما  ه��ذا  الساحلية. 
من  األكادميي،  حراكهم  في  املستأنف  النقدي  بالبحث  املشتغلني 
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بني  فــاصــال  عنيدة  أقــامــت مبنهجية  اإلســرائــيــلــيــة  ــة  ــرواي ال ألن 
مواصلة  اإلسرائيلي  على  سهل  بحيث  والفلسطينيني  اإلسرائيليني 
القيام مبا يقوم به في إطار االحتالل دون أن يرّف له جفن. فما حصل 
من عنف هو دائما وفق القانون، وما نتج عنه من مآس فهو دائما "حصة 
اآلخر" أو نكبته أو كارثته هو. وأّكدت أنها إمنا أرادت أن متحو الفاصل 

ليتيّسر رؤية ما راكمه االحتالل

مبجاالت  ُتعنى  دراسية  وحلقات  مؤمترات  عن  استبعادهم  خالل 
تخصصهم أو أبحاثهم أو بحرمانهم من املنح املكّرسة لألبحاث.

أرئيال أزوالي، هي من األسماء التي برزت في العقد األخير في 
مجال االستئناف العلمي على ما هو قائم في الثقافة اإلسرائيلية من 
فرضيات عمل وزوايا رؤية بخصوص الوجود اإلسرائيلي وما أحدثه 
هذا الوجود من غياب فلسطيني. ومسألتا احلضور والغياب تشكالن 
املرئية. وهي  الثقافة  املتحرك في مساحة  البحثي  محور مشروعها 
محاضرة تدّرس الثقافة املرئية والفلسفة احلديثة في جامعة بار إيالن. 

هذا إضافة إلى كونها مخرجة أفالم ومترجمة وأمينة معارض.
وضعتها  التي  الدكتوراه  رسالة  في  هذه  رحلتها  ب��دأت  وكانت   
ال��ن��ق��دي ف��ي إس��رائ��ي��ل ف��ي س��ن��وات السبعينيات  ال��ف��ن  وم��ح��وره��ا 
والثمانينيات. وظّل خيط النقد هذا مرافقا لها في ترجماتها وأبحاثها 
مع شريك حياتها عادي أوفير وفي ترجماتها لفالسفة حديثني نقديني 
مثل  لوي ألتوسير وميشيل فوكو وجيل دليز وفليكس جواتري وجان 
فرانسوا ليوتار وجان بودريير، وفي أبحاثها وكتبها وآخرها املتعّلق 
بالنظام السياسي اإلسرائيلي وتبايناته بني احتالل ودميقراطية على 
قريبا  العربية  ترجمته  النهر )تصدر  إلى  البحر  املمتدة من  اجلغرافيا 

عن مدار(.
تؤّشر أزوالي على ظاهرة مشرقة في الثقافة اإلسرائيلية تتجّسد 
في قياس العالم اإلسرائيلي مبقاييس ما بعد الصهيونية أو ما فوق 
سيما  ال  اإلسرائيلية  التجربة  على  حتكم  أنها  مبعنى،  الصهيونية. 
السياسات  ه��ذه  ونتائج  وسياساتها  املؤسسة  بأفعال  منها  املتعّلق 
مبعايير إنسانية تراكمت مع جتربة ما بعد احلداثة في معارف ونصوص 
أزوالي  أع��م��ال  ق���راءة  ينبغي  النحو  ه��ذا  وعلى  نقديني.  فالسفة 
ونتاجاتها، من نصوصها املكتوبة إلى اشتغاالتها بالصورة واملرئي 
السيما األفالم، وصوال إلى كتابها مع عادي أوفير عن الدميقراطية 

تبدو  أزوالي  فعلته  ما  كل  في  والبحر.  النهر  بني  ما  واالح��ت��الل 
محررة من إرث الثقافة اإلسرائيلية املهيمنة وفرضيات عملها. وقد 
بدا ذلك واضحا في بداياتها التي كانت في مطبوعة إسرائيلية نقدية 
هي "تئوريا وبيكورت" � )نظرية ونقد( حيث أّشرت على وجهتها 
النقدية املؤسسة على التجربة اإلنسانية في نقد العقل واحلداثة بعد 

احلرب العاملية الثانية.
باملرئي  "مغرمة"  جندها  املرئية  بالثقافة  متخصصة  أزوالي  ألن 
الراهن اإلسرائيلي وسواه، فإن  املرئي في  ثقافة  كجزء من طغيان 
كتابيها األخيرين الصادرين حديثا وهما  )صنيعة الدولة( � عن دار 
نشر أجتار � و)العنف املؤسس( � عن دار نشر رسلينغ � هما عبارة عن 
ألبومي صور )الكتاب األول نحو 700 صورة والثاني يحوي 214 
صورة( توّثق باملرئي وبالنص مرحلتني ترصدهما املؤلفة بالتفاصيل 
من خالل عدسة الكاميرا، مسلطة الكلمات على ما خفي علينا من 
دقائق في حينه أو ما أمكننا قراءته قراءة ثانية على ُبعد أو في سياق 

مغاير. 
فحسب  تعرضها  وال  عشوائيا  الصور  جتمع  ال  فاملؤّلفة  وأكثر، 
بل تريدها أن توصل تلك الرسالة الواضحة، وهي أن هذه الدولة 
منظومات  ُتنتج  ت��زال  ال  العنف/احلرب  خ��الل  م��ن  أقيمت  التي 
الدولة" هو عبارة  فالكتاب األول "صنيعة  آلياته.  العنف وتطّور 
عن رصد مصّور لعنف االحتالل بشتى تفاصيله، ابتداء من عنف 
اجلندي على احلاجز وصوال إلى صور اجلثث أو البيوت املقصوفة 
بالطائرات والتي لم يبق منها سوى هياكلها وذاكرة أهلها املهجرين 
"العنف  الثاني  الكتاب  أما  بعيدة.  بلدة  إلى  أو  قريب  موقع  إلى 
العنف  من  سنوات  ألرب��ع  والنص  بالصورة  رصد  فهو  املؤسس" 
هي سنوات قيام الدولة � 1947-1950. هنا أيضا تخّلد أزوالي 
مشهد العنف املرافق لقيام إسرائيل ال سيما أن احللول اإلسرائيلي 

كان بثمن الغياب الفلسطيني.
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إن االحتالل في مؤّلف أزوالي كصورة ومشهد يومي يأخذ معنى 
مع  أنــا  هل  أزوالي،  تقترحه  ما  حيال  نفسه  الرائي  يسأل  فال  آخــر. 
االحتالل أو ضده، بل تتطور حالة الرائي من صورة إلى صورة، من كاره 
ملا يرى إلى نافر مما يرى إلى رافض ملا تراكم في مخيلته. فأزوالي ال 
تكتفي بعرض ما تقوله الصور بل تفكك واجهتها لتعرف كيف يعمل 

العنف الذي يتجّسد في الصور والذي يختفي وراءها. 

ال��رواي��ة  أن  ه��و  بيننا،  ح��وار  ف��ي  أك��دت  كما  أزوالي،  مشكلة 
"ما  بوصفه  العنف  وعن  االحتالل  عنف  عن  حتدثت  اإلسرائيلية 
ينبغي فعله" أو "مقتضيات الواقع" وكأن اإلسرائيليني تعّودوا من 
خالل بناء منهجي لزاوية الرؤية على نظرة أحادية االجتاه. فالعنف 
هو مبوجب القانون، وكل ما حلق بالفلسطيني مشّرع قانونيا أو مغطى 

في قرارات احملاكم اإلسرائيلية وهذا يكفي! 
اآلخر،  زاوي��ة  من  يحصل  ما  ي��روا  أن  اإلسرائيليون  يستطع  لم 
من زاوية ضحايا العنف من فلسطينيني أصيبوا أو ُقتلوا أو ثكلوا أو 
الرواية اإلسرائيلية أقامت مبنهجية عنيدة فاصال بني  هّجروا. ألن 
والفلسطينيني بحيث سهل على اإلسرائيلي مواصلة  اإلسرائيليني 
فما  له جفن.  ي��رّف  أن  دون  االحتالل  إط��ار  في  به  يقوم  مبا  القيام 
حصل من عنف هو دائما وفق القانون، وما نتج عنه من مآس فهو 

دائما "حصة اآلخر" أو نكبته أو كارثته هو. 
ليتيّسر رؤية ما راكمه  الفاصل  إمنا أرادت أن متحو  أنها  وأّكدت 
االحتالل من عنف بعني مدنية، بأدوات ومعايير فوق قومية وخارج 
حدود القبيلة والهوية. وهنا بالذات جتلت قدرتها في إخراج الصور 
تلفزيونيا  تقريرا  أو  كتابا  أو  فيه، صحيفة  الذي وردت  من سياقها 
ضعتها من جديد على شريط ال يستدعي  أو مناكفة سياسية، وَمونْ
وقع  أو  احل��دث  ثقل  عن  بعيدا  ومجّساته،  اإلنسان  أدوات  سوى 

عقارب الساعة. 
املطاف  نهاية  في  هو  عنفا  يتأّمل  أن  الرائي  على  أزوالي  تقترح 
عنف الدولة وصنيعتها ومحّصلة تشريعاتها وُنظمها. تقترح التأّمل 
التدمير واخلراب الذي حُتدثه آلة  في وجوه الضحايا وفي تفاصيل 
االحتالل الرابض على الفلسطينيني من خالل سلسلة من التشريعات 
واألنظمة، التي توحي بدايَة أن ال شيء استثنائي في املشهد سوى 
أنه ضروري ومحصلة حاصل وعليه أن ُيقبل وُيفهم على هذا النحو 

أو ذاك ألنه صنيعة الدولة. وال مُيكن للدولة إال أن تفعل الضروري 
والالزم من أجل نظامها وسيادتها وأمنها كشرط حلماية مواطنيها. 
تتدّخل أزوالي بذكاء وحكمة لتفرغ ادعاءات الدولة من مضمونها 
وتظهرها عارية حينما تورد مثال صورا إلمرأة فلسطينية يطيب للجنود 
على احلاجز أن يشّكوا، باسم الصالحية والقوة في أيديهم، بحملها 
فتضع مولودها ميتا على احلاجز كأنه األمر الطبيعي املتأتي عن بنية 
القوة التي يتعامل معها اإلسرائيلي املتوسط كضرورة على ما تنتجه 

من مآس، فهي مآسي اآلخر في نهاية املطاف وشأنه!
إن االحتالل في مؤّلف أزوالي كصورة ومشهد يومي يأخذ معنى 
آخر. فال يسأل الرائي نفسه حيال ما تقترحه أزوالي، هل أنا مع 
االحتالل أو ضده، بل تتطور حالة الرائي من صورة إلى صورة، 
من كاره ملا يرى إلى نافر مما يرى إلى رافض ملا تراكم في مخيلته. 
فأزوالي ال تكتفي بعرض ما تقوله الصور بل تفكك واجهتها لتعرف 
كيف يعمل العنف الذي يتجّسد في الصور والذي يختفي وراءها. 
وهذه هي املقولة التي تنسحب على جزء كبير من مشاريع أزوالي 
التي حتاول أن تقول: "هكذا عملت وسارت "ماكنة" العنف كأنها 
نظام أوتوماتيكي مستتر وّلد صور العنف كأنه خط إنتاج ضمني علينا 

أن جنتهد لنقتفي أثره ونرى حركته".
 استعانت أزوالي بصور كانت وردت في الصحف أو املطبوعات 
املتخصصة التقطها مصورون ومصورات غطوا االحتالل من بدايته 
لصالح وسائل إعالم ومشاريع تصوير. مبعنى أنها لم تأت بصور 
جديدة أو كتلك التي لم تنشر، ومع هذا استطاعت أن تؤّشر على 
مواطن النظام األوتوماتيكي إلنتاج العنف املدّمر. وأكثر فقد وضعت 
صورة هذا العنف في موضع ال مُيكن للرائي حياله إال أن يكره ما 
يراه وأن يكتشف أنه أغفل هذا النظام بغير وجه حق سنوات على 
مجّرد  الصورة  في  الفلسطينية  أو  الفلسطيني  يبقى  فال  سنوات. 
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"آخر" يستحق عنف االحتالل، بل صوت وتفاصيل جتعله منكمشا 
من اخلجل أو قلقا مما مُيكن للدولة، دولته أن تفعله!

"العنف املؤّسس" قبل عنف االحتالل!
"العنف  لكتاب  ما  نحو  على  تتمة  هو  الدولة"  "صنيعة  كتاب 
املؤسس". والعنف في املفهوم االجتماعي املرتبط بالدولة حظي 
بكتابات متعددة لفالسفة نقديني مثل وولتر بنيامني وليفي شتراوس. 
وأسس هؤالء نقدهم املثابر لعنف الدولة على الفرضية القائلة أن 
فكرة العقد االجتماعي تقضي باحتكار الدولة للعنف واستعماله. 
تنازل عن  قد  العقد االجتماعي  أن اإلنسان في  بعبارة أخرى،  أو 
حريته ألجل أمنه من خالل تخويل الدولة والدولة فقط حق استخدام 
العنف/اإلجراء/العقوبة لتحقيق ذلك. لكن لوحظ أن الدولة التي 
تقوم على سلطة القانون الضابطة لعنفها تستعمل سلطة القانون ذاتها 
القانون.  سلطة  مبوجب  العمل  تعّلق  التي  الطوارئ  حالة  إلعالن 
مبعدالت  العنف  استخدام  الدولة  الطوارئ  حالة  تخّول  ما  وع��ادة 

عالية دون أن تخضع حلكم القانون أو ضبطه. 
من هنا نرى أن أزوالي، التي أرادت بكتابها عن عنف االحتالل 
أن تدّلنا على قدرة الدولة في صناعة العنف ورسم مشاهد ال نهائية 
أن  على  لتؤّشر  البداية  نقطة  إل��ى  بنا  تعود  أن  أرادت  لضحاياه، 
بدوره  أسس  عنف  على  مؤسس  للدولة  كصنيعة  االحتالل  عنف 

للدولة. 
مقبوال  مستترا  نظاما  أو  قانونا  يصير  الذي  العنف  تنتج  فالدولة 
وشرعيا في أعني املواطنني، خاصة إذا كان هذا العنف واقعا على 
اآلخر! وهنا أيضا، ال تتعّمد أزوالي كشف صور جديدة لم يرها 
الرائي اإلسرائيلي، وإن كان بينها صور كهذه، بل تلجأ إلى املتوّفر 

من صور رافقت قيام الدولة السيما ذاك املشهد األساس وهو تهجير 
الفلسطيني وتدمير وطنه لغرض إقامة الوطن اليهودي. وهي تشير 
بكثير من احلدة إلى احلقيقة القاسية وهي أن جيل املؤسسني للدولة 
ومن أتى بعده من أجيال رأوا إلى ما حصل كقصة بطولة أو أسطورة 
مشّرفة بينما هي في واقع احلال حسب أزوالي سلسلة من العنف 
املدّمر للبيئة املعيشية واملمتلكات وليس فقط  لإلنسان الذي عاش 

فيها.
وتؤّكد أزوالي في كتابها هذا أن ماكنة العنف التي أقامت الدولة 
لم تكتف بقيامها، بل تعدى عملها ذلك إلى القضاء على كل احتمال 
ملجتمع مدني مشترك بني يهود وعرب، مثال ذلك ما حصل في حيفا 
التي  املاكنة  هذه  صورة  لترسم  املصادر  إلى  وتعود  ياسني.  دير  أو 
حالت دون تطور جتربة ثنائية القومية في هذه الديار. وهي تقترح 
التأمل في الصور � فيما حصل � من خالل محو اخلط الفاصل املشار 
إليه في مشاريعها بني نحن )اليهود( على ما تعنيه هذه ال�"نحن" من 
خطاب ورواية وتداعيات وشريط ذاكرة جماعية، وبني "هم" على 
ما تعنيه من رواية تاريخية وزاوية رؤية. وهي تقول: إن هذه الرؤية 
الثنائية منعت من املجتمع اإلسرائيلي أن يرى مأساة املجتمع املدني 
الذي خطفته الدولة، وحرمت اليهود من إمكانية التطور كمجتمع 
مدني ُينتج ثقافة مشاركة وتقاسم مع الفلسطيني وليس ثقافة عنف 

كالتي يرصدها الكتاب.
النزاع  مناطق  من  الصور  التقاط  أن  أزوالي  تؤّكد  لها  مقال  في 
بأيدي مصورين وعسكر وجهات حكومية لغرض التوثيق أو اإلعالم 
أو  الصورة  ملتقط  يقصدها  لم  ومعاني  أبعادا  ال��دوام  على  يحمل 
املختلفة  األرشيفات  من  الصور  اختارت  أنها  إلى  وتشير  ُمرسله. 
ووث��ائ��ق.  وكتب  وش��ه��ادات  خ��ة  م��ؤرٍّ نصوص  مبساعدة  وتأملتها 

مبعنى لم تقع أزوالي في الثنائية من زاوية أخرى من خالل االستجابة 
إلغراء تبني رواية الضحية واألضعف وإن كانت تقول بأن نكبة الفلسطيني 
هي كذلك مهما كانت زاوية الرؤية، بل تعدتها إلى اقتراح احليز الثالث أو 
ما نسميه نحن النص املشترك الضروري لبناء الرواية املشتركة والوجود 
املغاير. وال أعتقد أنه كان بإمكانها أال تصل إلى "النص املشترك" طاملا 
أنها موضعت نفسها في خانة اإلنسان ما بعد الصهيونية أوال وما بعد 
احلداثة ثانيا، وآثرت أن تتأمل وتفّكر وترى مبا أنتجته العلوم االجتماعية 

والفلسفة األخالقية في زمن فوق احلداثة.
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مؤكدة على حصول  إش��ارات  أنها رغم ورود  إلى  االنتباه  ولفتت 
إال  السنوات،  تلك  الفلسطينيني في  األق��ّل بحق  20 مجزرة على 
املجازر. وهذا خالفا  تلك  تعثر على صورة واحدة تخّلد  لم  أنها 
للتهجير والنهب واملصادرات وغيرها من أفعال متت بغطاء القانون 
ومن خالل استحداث لغة تَشرِعن هذه األفعال وُتدخلها حّيز النص 

القانوني. 
وهنا تشير أزوالي إلى حقيقة أن العنف الذي أنتجته ماكنة بناء 
ليشرعن ما صدر من أعمال عنف  قانونيا عاد  الدولة خلق وضعا 
ضمن  أفعاال  املرحلة  لتلك  الصهيوني  القاموس  في  كلها  اعتبرت 
القانون أو املعقول. بل مت ابتالع كل هذه األفعال في ثنايا لغة جديدة 
انتفت منها النكبة أو املأساة التي حلقت بالفلسطيني، علما بأن اليهود 
الذين كانوا هنا في تلك السنوات رأوا شاحنات حتمل املهّجرين إلى 
مواقع جلوئهم جتوب الشوارع شرقا وشماال. لكن لم يستطع أحد 
يومها أن ُيدرك أن ما يشاهده هو كارثة الفلسطيني الذي فقد وطنه 

الذي صار دولة لليهود!
الثنائية  إل��ى  نركن  ب��أال  ُتقنعنا  أن  أزوالي  حت��اول  أخ���رى،  م��رة 
نظر  وزاويتي  صراع  في  قوميتني  بني  متنافستني  لروايتني  الراسخة 
وكارثة  كنكبة  الفلسطيني  نكبة  إل��ى  ن��رى  أن  وتقترح  مضادتني، 
أمر  وهو  الرائي.  هوية  أو  النظر  زاوي��ة  عن  النظر  بصرف  حقيقية 
بها  التي أخضعت  السيطرة  لرؤية منظومة  تقول أزوالي  ضروري 
الدولة اليهود والعرب داخلها من خالل مّد خط فاصل بني هؤالء 
وأولئك جتّسد في بنية قوة، متيل بوضوح لصالح اليهود الذين رأوا 
أنفسهم متماثلني مع الدولة ومؤسساتها ورموزها وبني العرب الذين 
ُفرض عليهم احلكم العسكري لفترة 18 عاما وقيود أخرى ميزتهم 
عن غيرهم من اخلاضعني لهيمنة الدولة. هذه الهيمنة التي هّجرت 
تتوقف  قراهم وحقولهم وبساتينهم. وهنا  أقصتهم عن  أو  الناس 
حقيقية  شراكة  خالل  من  كان  ما  استعادة  إمكانية  لتقترح  أزوالي 
عربية � يهودية تطالب "محكمة التاريخ" بإعادة تعمير ما تهدم بروح 
الثقافة العربية وإشاراتها وتصاميمها املعمارية وهويتها. مبعنى، أن 
تتحول نكبة الفلسطينيني إلى مكون في التجربة اإلسرائيلية يستدعي 

االعتراف والترميم.
اليهودية  الثقافة  في  أزوالي  مشروع  جتاهل  يتّم  أن  صدفة  ليس 
الرواية  الثقافة وفرضياتها وعلى مجمل  املهيمنة كونه يخرج على 
الصهيونية. وفي حديث معها أشارت إلى هذا التجاهل مفّسرة ذلك 

بكونها ناقدة ومستأنفة ومفككة في الوقت ذاته ملبنى العنف الراسخ 
في التجربة اإلسرائيلية. لكنها استبشرت خيرا في مكتباتنا األخيرة 
عندما اكتشفت أن أحدهم أثنى على مشروع كتابها "صنيعة الدولة" 
في ملحق صحيفة "هآرتس" وأن ثالثة من الناقدين أوصوا بكتابها 
"صنيعة الدولة" بوصفه الكتاب األفضل لهذا العام. وكان ُعقد يوم 

دراسي في جامعة تل أبيب احتفاء بصدور كتابيها.
الكتابني أو رافق صدورهما تنظيم معرضني  وكان سبق صدور 
جذبا جمهورا  املعرضني  أن  والالفت  فيهما.  وردت  التي  للصور 
ثالثة  حوالي  الدولة"  "صنيعة  األول  معرضها  زار  فقد  واسعا.  
املؤسس"  "العنف  بعنوان  معرضها  زوار  عدد  وبلغ  زائ��ر.  آالف 
ُتنّظم في  فنية  ألفي زائر، وهي أرقام عالية قياسا مبعارض  حوالي 

تل أبيب العاصمة الثقافية إلسرائيل.
في  أو  التفكيك  ف��ي  ذه��اب��ه��ا  ه��و  أزوالي  جت��رب��ة  ف��ي  اجل��دي��د  إن 
االستئناف حتى النهاية باقتراح رواية ثالثة إلى جانب تلك الفلسطينية 
بالتجربة  يتعّلق  فيما  نقدية  أك��ث��ر  أن��ه��ا  صحيح  اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة.  أو 
اإلسرائيلية، لكنها ال ترضى بتبني الرواية املضادة الفلسطينية ألنها 
ترى اخلروج من هذه الثنائية برواية ثالثة يشترك فيها يهود إسرائيليون 
مدني  بشكل  واحلكم  والدولة  احليز  بناء  إلى  يسعون  وفلسطينيون 
تنتفي فيه منظومات العنف التي أسست الدولة وأرست االحتالل 

وغيرت معالم املكان بعد تهجير أصحابه منه. 
أخ��رى من خالل  الثنائية من زاوي��ة  تقع أزوالي في  لم  مبعنى 
كانت  وإن  واألض��ع��ف  الضحية  رواي���ة  تبني  إلغ���راء  االستجابة 
تقول بأن نكبة الفلسطيني هي كذلك مهما كانت زاوية الرؤية، 
بل تعدتها إلى اقتراح احليز الثالث أو ما نسميه نحن النص املشترك 
الضروري لبناء الرواية املشتركة والوجود املغاير. وال أعتقد أنه 
كان بإمكانها أال تصل إلى "النص املشترك" طاملا أنها موضعت 
احلداثة  بعد  وما  أوال  الصهيونية  بعد  ما  اإلنسان  في خانة  نفسها 
ثانيا، وآثرت أن تتأمل وتفّكر وترى مبا أنتجته العلوم االجتماعية 
والفلسفة األخالقية في زمن فوق احلداثة. وهو ما ينبغي اإلشارة 
صوت  كل  التقاط  على  دأبت  التي  العربية  ثقافتنا  سياق  في  إليه 
مغاير في الثقافة اليهودية واعتماده ومضاعفة ذبذباته معتقدة أنه 
إمنا انتقل من خانة الثقافة املضادة إلى خانة الثقافة الفلسطينية بينما 
أنتجته من عنف  ثقافته وما  هو في احلقيقة صوت يستأنف على 
ال  أخالقي  موقف  وهو  الفلسطيني.  بحق  غنب  ومشاهد  مدّمر 
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يبّرر أوتوماتيكيا كل ما أنتجته الثقافة الفلسطينية من مشاهد وإن 
كانت ثقافة الضحايا. 

للرواية  أن متنح مصداقية  أن مثل هذه األص��وات ال تقصد  كما 
الفلسطينية أو أن تفضلها على تلك الصهيونية. وهو أمر اعتادت 
الثقافة الفلسطينية أن تفعله ببروز صوت مغاير في إسرائيل فتحسبه 
عليها ومعها. وأزوالي هنا صادقة في مقولتها ضد العنف املؤسس 
والكامن في ماكنة الدولة اإلسرائيلية على جانبي اخلط األخضر، 
وصادقة في اقتراح النص املشترك الذي ترى فيه أفقا مفتوحا للخروج 
إليه من سطوة الثنائية القاتلة. وهو خروج ينبغي أن يكون مشتركا 
لليهودي والفلسطيني وبديال لنسق الفصل وما أفرزه من عنف رافق 

قيام الدولة والزم ممارساتها.
الثقافة اإلسرائيلية،  إن جتربة أزوالي، وإن بدت محاصرة في 
لكنها مؤسسة خلطاب جديد جتاوز النقدية واالستئناف. فلغة أزوالي 
هي لغة الكثيرين ممن ينشرون في فصلية "تيؤوريا وبيكورت" )نظرية 
اإلبداعية  واحلقول  الفنون  وفي  األكادمييا  في  آخرين  ولغة  ونقد( 

بعد  اجلماعي  تاريخهم  مع  املصاحلة  إلى  يسعون  أن��اس  األخ��رى. 
أن نقدوه وفككوه. وهي مصاحلة يريدونها مزدوجة، مع أنفسهم 
ينتجونه من معارف ونصوص  ما  أهمية  ومع اآلخر. وهنا تكمن 
وما يقترحونه من شراكة. وهم ال يفعلون ذلك ألجل الفلسطيني 
أو من موقع الشفقة عليه أو الوصاية كما كانت سمة جيل سبق ِمن 
التحرر من هذه  أن  اليهودية. وأعتقد  الثقافة  باحثني ومهتمني في 
حتديا  تشّكل  صدقية  وسواها  أزوالي  مشروع  على  يضفي  السمة 

للثقافة الفلسطينية.
الفلسطيني" أو  املزايدة بحجة "احلق  بالفطرة إلى   فثقافتنا متيل 
"حق الضحية" األمر الذي ال ُيتيح ألصحابها اخلروج من مواضع 
األلم ووصف األلم إلى مواضع اخلروج منه نحو أفق جديد يقوم 
على أسس التجربة اإلنسانية كما هي حاصلة، وليس فقط في مساحة 
فرصة  املاضية  العقود  كان  وإذا  الفلسطيني.   � اإلسرائيلي  الصراع 
السترداد الهوية، فهل يكون ما تيّسر لنا من وقت فرصة السترداد 

اإلنسانية التي انتهكها العنف من قبل ومن بعد؟


