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افتتاحية

إيتان بار يوسيف
تناقلت وكاالت األنباء في جميع أنحاء العالم ،بضع أيام بعد شيوع خبر وفاة نيلسون مانديال ،صورة
(للمصور عباس املومني من وكالة سترينجر) توثّق مظاهرة جرت بجوار قرية النبي صالح غرب
مدهشة
ّ
رام الله .يقف من جهة متظاهر فلسطيني مبتسم يلبس مالبس رسمية بلون داكن وربطة عنق سوداء،
يحدق اجلندي به،
ملون بخطوط رمادية ،يرفع قبضة يده أمام وجه جندي من حرس احلدودّ .
شعره ّ
ويعض اجلندي الذي يقف إلى جانبه على شفتيه وتعلو وجهه صورة مضحكة
رمبا بعدائية أو باستهجان،
ّ
بعض الشيء.
فإن وجهه
تعكس التعابير التي تعلو وجهي
اجلندي نْي غرابة احلالة :إضافة إلى تلوين شعر املتظاهرّ ،
ّ
مطلي بأصباغ بلون الب ّني الداكن .لم ُتطلَ األصباغ بصورة متجانسة إذ ُطليت بالقرب من العينني أسفل
الصدغ بطبقة ثخينة وغريبة بعض الشيء بينما ُأ ِ
هملت منطقة فوق ياقة القميص البيضاء مباشرة وتظهر
ُ
باللون الفاحت.
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هدفت املظاهرة إلى الربط بني النضال الفلسطيني لالستقالل (وعلى نحو أدق بني نضال سكان
قرية النبي صالح ضد سكان مستوطنة حلميش املجاورة الذين استولوا على عني القوس) وبني نضال
مانديال ضد اضطهاد بني جلدته .تتجلّى الفكرة التي تقوم في صلب االحتجاج ،والصورة كذلك،
أيضا.
بكون إسرائيل تستخدم نظام الفصل العنصري في املناطق احملتلّة  -ورمبا داخل اخلط األخضر ً
إ ّ
الفلسطينيني وبني السود في جنوب
يتعي عليها أن تفرض أوجه التشابه بني
ال أن الصورة ،التي كان نّ
ّ
أفريقيا ،تفصل بني الطرفني مساحة تهكّ مية إذ إنه بالرغم من أن األصباغ السوداء تثير املشاعر املهرجانية
تذكر بهذا التشابه املثير للجدل ،أعني الوجه األسود ،الـ”بالكفيس” ،في الثقافة الغربية.
احملررة إال أنها ّ
ِّ
إن حقيقة اختيار املتظاهر التنكّ ر مبانديال وهو يلبس الثياب الرسمية باللون داكن (ال باللباس التقليدي
“األصيل” الغني باأللوان) يزيد من صعوبة حتليل هذا املشهد .كذلك ،فإن حضور املتظاهر “األسود”
يعزز العالقة بني االحتالل اإلسرائيلي للمناطق الفلسطينية وبني موروث نظام الفصل العنصري
ال ّ
(األبارتهايد) فحسب بل يأتي في سياق األحداث الدرامية التي جرت قبل هذه املظاهرة بأسابيع قليلة،
في بداية كانون الثاني  ،2014حني تظاهر اآلالف من املطالبني باللجوء من السودان وإرتريا في شوارع
القدس وتل أبيب ،ألول مرة بعد سنني من املذلّة التي يعانون منها من طرف السلطات اإلسرائيلية،
وأخيرا رفع الالجئون من أفريقيا رؤوسهم وطالبوا بحقوقهم.
ً
احملرض للمتظاهر الفلسطيني وبني بعض
احلضور
بني
الشبه
أوجه
عند
ّف
ق
والتو
املقارنة
إجراء
ميكن
ِّ
النصوص املنشورة في العدد احلالي للمجلة .يقوم في صلب مقالة حسن جبارين التي تفتتح العدد احلالي
حضور ال يقل إثارة عن ذلك احلضور السابق ،ويتجلّى هذا احلضور في مشهد ظهر في معرض اجللسة
األولى للبرملان اإلسرائيلي (اجلمعية التأسيسية) املنعقدة في شباط « .1949بعد االستماع إلى النشيد
الوطني (هتكفاه)ُ ،ألقي خطابني اثنني فقط في تلك اجللسة» ،كما يقول جبارين ،إذ «ألقى الرئيس األول
وطنيا في جلسة احتفالية؛ وأما اخلطاب الثاني الذي ُألقي في معرض هذه
خطابا
للدولة حاييم فايتسمان
ً
ً
ملؤسس الدولة دافيد بن غوريون ،وال لقائد املعارضة مناحم بيحن،
اجللسة األولى فهو لم يكن
ً
خطابا ّ
بل لنائب كنيست عربي هو أمني جرجورة الذي ألقى خطابه باللغة العربية» .ويعتبر جرجورة أحد ممثلي
«القائمة الدميقراطية للناصرة» ،وقد اقتبس في معرض خطابه وثيقة االستقالل بغية التعبير عن آماله
وعبرت كلماته عن إحساس بالوالء
بأن الدولة ستستند إلى «املساواة والعدل» بني جميع مواطنيهاّ ،
يعرف جرجورة العرب في البالد
والكبرياء والتفاؤل بالدولة اجلديدة .بينما اعتمر
ً
طربوشا ً
تركيا ،لم ّ
عرفهم بوصفهم «مواطني إسرائيل العرب»  -وهو أول استعمال
«عربا
ً
ّ
إسرائيليني» أو «أقلية قومية» وإمنا ّ
رسمي لهذا التعبير من طرف نائب عربي .أما النكبة فلم يذكرها بتا ًتا.
تصدق على
سبق وأن قال توماس هوبس بأن الفئة السكانية املهزومة واخلائفة على حياة أفرادها ّ
السيد اجلديد .ويع ّقب جبارين ،بأن هذا االنصياع املذلّ  ،غير املشروط ،قد وقف في
جميع نشاطات ّ
ينضموا إلى
الفلسطينيني لم
الفلسطينيني في دولة إسرائيل .ويردف ،بأن
صلب عملية تشكيل مواطنة
ّ
ّ
ّ
الكيان السياسي اجلديد في أعقاب هزميتهم واحتاللهم في سنة  1948وبعد تشريع قانون املواطنة في سنة
حتديدا ،وذلك حني
 .1952ويردف بأن «اللحظة الهوبسانية» قد وقعت بني السنتني 1950 - 1949
ً
«وافق» الفلسطينيون للمشاركة في االنتخابات األولى للكنيست وتب ّنوا لغة احلقوق والواجبات والوالء
اإلسرائيلية .إذ إنه «ال ميكن إدراك هذه اللحظة الهوبسانية مبعزل عن النكبة» ،يقول جبارين ويضيف:
«كما ال ميكن إدراك لغة احلقوق مبعزل عن هذه اللحظة الهوبسانية».
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يتقدم فيها الكاتب نحو «الثورة الدستورية» التي جرت في
أما القسم اآلخر للمقالة ،والذي ّ
يتحدى فيه الطرح املركزي القائم في صلب اخلطاب القضائي الليبرالي .يفيد هذا
التسعينيات ،فإنه
ّ
والترشح ،إلى جانب استخدام لغة احلقوق،
اخلطاب أن املشاركة السياسية املستندة إلى احلق باالنتخاب
ّ
تؤسس حقوق الفرد والعالقات املدنية .وإلى جانب مناقشة معركة االنتخابات للكنيست األولى،
ّ
ً
واقعيا حول معارك االنتخابات التي جرت في العقود األخيرة :إن «احتفاالت
ال
حتلي
الكاتب
يضيف
ً
اضطروا
إذ
بهم،
واالستهزاء
ني
الفلسطيني
عن
الشرعية
نزع
حلظة
باحلقيقة
هي
الدميقراطية» لدولة إسرائيل
ّ
ّ
مرشحني عرب
هؤالء إلى التعامل في كلّ معركة انتخابية من جديد مع قضية إلغاء قوائم انتخابية عربية أو ّ
حتدي
وحرمانهم من خوض االنتخابات .أما النتيجة فهي حالة من املفارقةُ :يحرم السكان العرب من ّ
محبذة فقط بل هي حيوية لصيانة
القيم الصهيونية وفي ذات الوقت فإن مشاركتهم في االنتخابات ليست ّ
أسطورة «إسرائيل الدميقراطية» .ويضيف جبارين :إن طرح «منفصل ولكن غير متسا ٍو» ،والذي ظهر
استمرارا
في فترة التشكيل في ضوء النكبة ،ال يزال معمول به إلى اليوم .إن القضاء ولغة احلقوق هما
ً
للنكبة بأدوات أخرى مختلفة.
إن العالقة التي تربط بني وصف خطاب جرجورة وبني صورة املتظاهر التي افتتحت بها تقوم بطبيعة
منصة إلقاء اخلطب في الكنيست ،وعلى
احلال على مقابلة قريبة بني األمناط املختلفة لالستعراض (على ّ
جتسد االنتقال من املذلّة إلى املقاومة ،ومن
التالل احملاذية لرام الله) تستند إلى
التحرر ،تلك األمناط التي ّ
ّ
التصدي .تثير هذه العالقة مناقشة هومي بابا بشأن احملاكاة الكولونيالية التي من شأنها زعزعة
التقبل إلى
ّ
ّ
مركبة بصورة خاصة :إذ
موازين القوى بني احلاكم والرعية  -بالرغم من أن احلالة املاثلة أمامنا هي حالة ّ
احلاكم وإمنا ُيحاكي شخصي َة الرعي َة الواقع حتت نظام كولونيالي آخر؛ وتنبع املقاومة
املتظاهر
ال ُيحاكي
َ
ُ
من املقارنة الناجمة بني سياق كولونيالي معني وسياق آخر .إن حضور املتظاهر مصبوغ الوجه  -صياغة
مسرحية واعية لذاتها تستحضر االستعراض العرقي-القومي ،أعني لباس إثني تنكّ ري (دراج)  -يبادر
إلى نقاش بطرق متباينة مع ثالث مقاالت منشورة في هذا العدد ،والتي تتناول بصورة صريحة ممارسات
مختلفة لفكرة االستعراض وفق حتليل إرفينغ غوفمان ،وهومي بابا ،وجوديث باتالر وغيرهم .تكشف
جنبا إلى جنب عن العالقات املتبادلة بني أمناط مختلفة من استعراض الهوية
قراءة هذه املقاالت الثالث ً
في إسرائيل  -كاالستعراض اإلثني ،واجلندري ،والقومي .تعرض هذه املقاالتٌّ ،
كل على حدا
مركزيا لفحص تشكيل النظام االجتماعي ومحاوالت زعزعته.
حي ًزا
ً
وجميعها سوية ،اجلسم بوصفه ّ
نقديا للمسألة اإلثنية في إسرائيل عبر دراسة
أورنا ساسون-ليفي وآبي شوشانه يعرضان
ً
فحصا ً
اجتماعيا (الهوية الشرقية)
استعراض إثني معني  -شكنزة  -أي انتقال ( )passingهوية إثنية مقولبة
ً
إلى هوية حتمل العديد من االمتيازات والتي ال تعتبر هوية إثنية أو أن إثنيتها ال تعتبر صريحة في إسرائيل
املعزوة للشكنزة على خلفية التنكّ ر لوجود
(الهوية اإلشكنازية) .تبحث املقالة في الدالالت االجتماعية
ّ
يدعي الكاتبان بأن تعبير شكنزة يشير إلى استعراض للهوية يسعى إلى االنسجام مع
اإلثنية في إسرائيلّ .
ما يطلق عليه تعبير “بوتقة الصهر” (الذوبان) القائم في صلب اخلطاب القومي ومع املطالبة النيو-ليبرالية
بضرورة احلديث عن هويات غير إثنية .إلى جانب ذلك ،ينطوي التعبير ذاته على فشل عملية االنتقال
هذه ،إذ ينطوي تعبير شكنزة على جتربة مضاعفة من اخلجل  -ذلك اخلجل من اخللفية اإلثنية ومن
ويدعي الكاتبان “بأن الكشف عن استعراض الشخص الشرقي الذي يحاول
مجرد محاولة “االنتقال”ّ .
ّ
االنتقال إلى الهوية االشكنازية هو الداللة املركزية لتعبير شكنزة” :إن شيوع هذا التعبير والفشل البنيوي
املالزم له يشهدان على ثبات النظام اإلثني في إسرائيل.
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تفحص مقالة أيال غروس ظاهرة «االنتقال» بوصفها مفترق طرق جتتمع فيه تساؤالت قومية وأخرى
جندرية .إن غروس الذي كتب في السابق حول التنكّ ر اجلندري  -عبر بحث قضية شاب اسمه حني
الكوبي املولود مع أعضاء أنثوية ولكنه عرض نفسه بوصفه رج ً
ال  -يتوقّف في بحثه احلالي عند قضية
شخص آخر اسمه صابر قاشور املدان في قضية جنائية بتهمة االحتيال بشأن هويته القومية (إذ جاء في
معرض قرار احملكمة أنه عرض نفسه «بصورة كاذبة» على أنه يهودي يحمل اسم دودو وارتبط بامرأة
يهودية مارس معها عالقات جنسية) .إن حتلي ً
ال مقارنًا بني القضيتني يفضح مسألة كيفية فرضت الدولة
وحتول القضية إلى مسألة هوية الفاعل
القوانني اجلنائية اخلاصة بحاالت االغتصاب القائم على االحتيال ّ
وذلك بغية احلفاظ على النظام القومي-اجلندري وحترمي اجتياز احلدود ،إذ إن من شأن مثل هذا االجتياز
ويقوض «طبيعة» مجموعات الهوية القائمة بني ظهرانيه .لقد عوقب
أن يزعزع استقرار هذا النظام
ّ
جترءا على انتهاك حدود الوظيفة اجلندرية/القومية التي أوالها لهما املجتمع في
الكوبي وقاشور ألنهما ّ
إسرائيل وانتقال إلى هوية أخرى ،تلك الهوية حاملة االمتيازات في احلالة اإلسرائيلية  -ونعني الهوية
الداالت القومية هي
الداالت اجلندرية كذلك ّ
اإلشكنازية .وقد جاء في معرض حتليل غروس« :كما ّ
تعبر عنها ،فكما هو احلال مع اجلندر كذلك القوم
داالّت متثيلية-تنفيذية تشكّ ل
ً
عمليا الهوية وتزعم أنها ّ
فإنه منط من أمناط احملاكاة التي ال أصول لها».
ونهاية ،تتناول مقالة ليمور معوديد دنون قضيتا احملاكاة وتشكيل الهوية في حاالت معينة يرفض فيها
اجلسد نفسه االنصياع والتقولب .في مثل هذه احلاالت ،فإن احلديث ال يدور فقط حول االنصياع لنظام
ظاهريا من اجلنس البيولوجي ،وإمنا يدور
مشتق
جندريا معي ًنا
التحكّ م االجتماعي الذي يفرض سلوكً ا
ّ
ً
ً
التدخل اجلراحي الساعي إلى فرض جنس معني على اجلسد ذاته .تسعى
كذلك حول االنصياع لسلطة
ّ
حاليا في التعاطي مع ثنائيي اجلنس في إسرائيل  -أي تلك
املقالة إلى ّ
حتدي املمارسات العالجية املعتمدة ً
الفئة من األشخاص املولودين مع جسد يحمل عالمات جنس مزدوجة ( - Gonadأعضاء جنسية ذكرية
وأنثوية) كأعضاء جنسية باطنية وأخرى ظاهرة وكروموسومات جنسية غير أنثوية وغير ذكورية عادية.
تدخ ً
طب ًيا بهدف تصنيفه
ُينظر إلى اجلسد ثنائي اجلنس بوصفه يخضع إلى علم األمراض يستوجب ّ
ال ّ
وتشكيله كجسد ينتمي إلى أحد اجلنسني .توصف عملية التشكيل والتصنيف هذه التي تقوم بتقومي
اجلسد ثنائي اجلنس ،واملفروضة عليه منذ الوالدة وتالزمه طيلة حياته ،من خالل تعبير «جنسد» (تعبير
تتقصى الكاتبة أثر التو ّتر القائم بني عملية «اجلنسد» هذه
ناجت عن دمج بني الكلمتني جنس وجسد)ّ .
 الهادفة إلى محو ضبابية وشذوذ هذا اجلسد ثنائي اجلنس واستبداله بتشكيل جسد اجتماعي معياريأحادي اجلنس /أحادي اجلندر  -وبني اجلسد الذاتي ،الشخصي اخلاص ،الذي يتعارض ويتصادم من
وحواسه وشروطه املادية مع اجلسد البيو-اجتماعيُ .ينتج هذا التو ّتر ثنائية جسدية ،أشبه
خالل تشكيله
ّ
ويقيدان الشخص ثنائي اجلنس داخل
بجسدين قائمني في جسد واحد ،يتصارعان الواحد مع اآلخرّ ،
دائرة مفرغة ال انفكاك منها.
تقع العالقة التي تربط تشكيل الهوية وبني متكينها ،املشار إليها في املقاالت السابقة ،في صلب
مناقشة عماليا ساعر .تتناول مقالتها داللة املصطلح «متكني»  -والقصد في هذه احلالة إلى «التمكني
االقتصادي للنساء» .تقول الكاتبة بأن هذا املصطلح ينتقل بصورة طبيعية بني مختلف األلسن العاملة في
ومركزات
ومتبرعني على اختالفاتهم ،ونساء مهنيات،
وسياسيني،
«بدءا من شخصيات رسمية،
ّ
احلقل ً
ّ
ّ
مشاريع ،وحتى جمهور الهدف ملختلف املشاريع» وتعزى له دالالت مختلفة .في ظل الضبابية والسيولة
متيز هذه االستخدامات ،فإنه من غير املستهجن أن نكتشف أن الناشطات يقصدن دالالت متباينة
التي ّ
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متاما .وعليه ،فإن
ظاهريا بنفس اللغة ولكن يقصدن
وتتحدثن
ال بل ومتعارضة أحيانًا؛
ّ
أفكارا مختلفة ً
ً
ً
ً
خطاب “التمكني” ُينتج حق ً
وينتج لقاءات إنسانية غير اعتيادية
نشيطا
ال
يتوسط املفاهيم املتعارضةُ ،
ّ
ويمُ وضع املمارسات املعتمدة على املقاومة في مقابل تلك املمارسات املعتمدة على التأقلم .وفي اآلن
حيد الوعي النقدي بني النساء
ذاتهُ ،ينتج هذا اخلطاب حالة مفارقة ومع ّقدة .من جانب واحد ،فإنه ُي ِّ
املنتميات إلى مجموعات مقصاة ويدفعهن إلى اجتاهات حيث ميكن استقطابهن .من جهة أخرىُ ،ينتج
هذا اخلطاب حراكً ا في اجتاه عكسي يمُ ِّكن شخصيات رسمية ووكالء ذوي قوة ،ينتمون إلى املنظومة
وأخالقيا مبنطق الليبرالية اجلديدة.
قيميا
ً
الرأسمالية ذاتها ،للتشكيك ً
تتناول مقالة إفرات ابن تسور وأوري هدار صورة «اجلندي اجليد» في الثقافة اإلسرائيلية  -والقصد
دوما إلى حصر هذا
إلى صورة املقاتل األخالقي الذي يشارك باحلقيقة في القتال والقهر ولكنه يسعى ً
نفسيا .كما كشف العديد من علماء االجتماع وعلماء النفس ،فإن
اجلانب ،ونتيجة لذلك فإنه يدفع ثم ًنا ً
هذه الصورة قد ساعدت اجلنود املنتمني إلى مجموعات مهيمنة في املجتمع للتعامل مع مشاعر الذنب
التي احتلّتهم خالل نشاطهم العنيف في املناطق الفلسطينية احملتلّة ،وذلك عبر انفصام شخصياتهم
وإسقاطها على جنود آخرين الذين لطاملا يوصفون على أنهم يستمتعون بالتنكيل وممارسة العنف .عبر
منظور التحليل النفسي ،تستعني املقالة بنظرية جاك الكان بغية فحص التآكل التدريجي لوهم املقاتل
اإلنساني .تكمن وظيفة القانون بنظر الكان بتنظيم املسافة الفاصلة املناسبة بني الذات وبني احلقيقي
املوضوعي وبتشكيلها .ينطوي غياب هذه املسافة على خطر االستمتاع املبالغ فيه والذي يقوم على قوة
هدامة كامنة .وفع ً
فيا يعتمد
ال فإن القانون املعتمد في املناطق الفلسطينية احملتلّة يعتبر قانونًا شا ّذًا
ّ
وتعس ً
ّ
يدعي الكاتبان بأن الصراعات التي
التمييز ومينح اجلنو َد
سلطات مبالغ فيها في وجه السكّ ان احمللّينيّ .
ٌ
الهوة
يختبرها بعض اجلنود ال تقوم على نظرية التنافر النفسية ( )Cognitive Dissonanceأو على ّ
التي تفصل مواقفهم األخالقية عن ممارساتهم الفعلية في املناطق الفلسطينية احملتلّة فقط ،وإمنا تقوم
حتديدا من اختالل عالقات القوة على صعيد العنف ،بني اجلنود
كذلك على اختبار االنفعال املنبعث
ً
وبني السكان احمللّيني ،تلك العالقات التي ينظّ مها القانون.
يعود يوحائي أوفنهايمير في مقالته إلى شعر أبراهام شلونسكي ويتسحاق ملدان وأوري تسفي
يدعي الكاتب بأنه خالفًا لإلطار األيديولوجي الرسمي
غرنبيرغ التي تعود إلى عشرينيات القرن املاضيّ .
املركزيني قد دعوا جمهور
الكامن في مقولة «نفي الشتات» ،فإن شعراء الهجرة الثالثة ()1924-1919
ّ
الصهيونيني في فلسطني االنتدابية («أرض إسرائيل») ليس بوصفها عودة
الرواد
القراء للنظر إلى حياة ّ
ّ
ّ
أيضا .تستند املقالة إلى ربط بني أيديولوجية نفي
بوصفها
وإمنا
فحسب
الوطن
إلى
خروجا إلى الشتات ً
ً
الشتات وبني ما يطلق عليه فرويد تعبير «مالينخوليا» (الكآبة) ،وهي تلك احلالة التي تستند إلى كبت
يتحول موقف هؤالء الشعراء إلى ما يشبه «عبادة الفاجعة» ويسعى
الفقدان الذاتي الفردي واجلمعي.
ّ
إلى التعامل مع الصميم املأساوي للهجرة إلى فلسطني االنتدابية .لذلك ،فإن حداثة هؤالء الشعراء ال
تعتمد على مواقف شعرية جديدة مقارنة باملعايير التي استحدثها بياليك وأبناء جيله فحسب ،بل تعتمد
كذلك على قدرتهم لتعميق اخلطاب الصهيوني ومساندته في احتواء تلك اجلوانب املكبوتة التي لم تست ِو
متاما معه .وفي ذات الوقت ،فقد سعوا هؤالء إلى زعزعة املكانة املركزية للـ»مالينخوليا» وطالبوا مبوضعة
ً
مفضلة.
الفاجعة بوصفها إمكانية مثالية وجتربة ّ
توجه علم اآلثار
يعود بنا جدعون سليماني وراز كلتر إلى النكبة في مقالتهما التي
تتفحص ّ
ّ
منسية من سنة
املفرغة من سكّ انها .تعتمد مناقشة الكاتبان على وثيقة ّ
اإلسرائيلي نحو القرى الفلسطينية ّ
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وحتول الحقًا إلى مدير قسم اآلثار،
طالبا
جامعيا ً
ً
 1964اقترح فيها أبراهام إيتان ،بوصفه ً
شابا في حينه ّ
يتكشف في
املفرغة من سكّ انها كأساس مقارن لفهم الهدم الذي
ّ
إلى إجراء بحث هدم القرى العربية ّ
احلفريات األثرية .إن اقتراح إيتان الذي يعتبر خراب القرى بوصفه «جتربة في علم اآلثار» قد جتاهل
حول القرى العامرة إلى أطالل أثرية .وفي نفس الوقت،
السياق السياسي والتاريخي املشحون الذي ّ
املفرغة من سكّ انها .وبعد سنة
وخالفًا لغالبية زمالئه ،لم يتجاهل إيتان على األقل من وجود هذه القرى ّ
جدا ملائة قرية قبل هدمها
من ذلكُ ،نفِّذ «مسح القرى» في سنة  ،1965إذ قام علماء اآلثار بجرد سريع ً
املدجج بأفضل اخلبرات واملناهج ،مسارات
بيد مديرية أراضي إسرائيل .اعتمد علم اآلثار اإلسرائيليّ ،
متناقضة ،كما جاء في معرض املقالة« :فمن جهة ،اع ُتمد احلفر والتوثيق والنشر الغزير ملاضي يعود إلى
ماض قريب من القلب؛ ومن جهة ثانية ،اع ُتمد جتاهل وإخفاء ٍ
ما قبل آالف السنني ،ولكنه ٍ
ماض آخر،
زمنيا ولكنه بعيد من القلب».
قريب ً
جدا ً
يتضمن العدد احلالي مقالتني قصيرتني غير أكادمييتني تتناوالنٌّ ،
كل بطريقتها ،مكانة املفكّ رين
ّ
احليز السياسي .يناقش ليران رزينسكي املثال األعلى النقدي في العلوم اإلنسانية
في
والف ّنانني
ّ
واالجتماعية :يصبو هذا املثال األعلى إلى إصالح املجتمع وفهمه« ،ولكن ألن احلديث يدور حول
تركز غالبية املقالة على اجلوانب السياسية
فعليا»ّ .
نظرة نقدية ،فإن هناك معارضة شديدة العتمادها ً
حاليا في إسرائيل ،وتشير إلى العدائية اجلماهيرية نحو العلوم اإلنسانية
املباشرة لهذا احلوار العقيم القائم ً
النقدية وإلى الصورة السلبية التي فرضت عليها .وقد جاء في معرض املقالة« ،إن الهجوم السياسي على
مركبة مفروضة على العاملني في حقل العلوم اإلنسانية ،ومصدرها
العلوم اإلنسانية تتعاضد مع ضغوط ّ
مؤسسات حكومية ،وتصبو إلى فرض مناهج غير نقدية وغير
هو داخل اجلامعة نفسها إضافة إلى ّ
توجهات االنغالق واالنعزال عن اخلطاب
سياسية» .ولكن يبدو أن اخلطر احلقيقي يكمن
ً
حتديدا في ّ
النقدي والتقوقع ،وذلك انطالقًا من مسعى يتخلّى عن احملاولة احلقيقية إلدخال تغييرات في املجتمع
اإلسرائيلي.
تأسس في
تفتح باحثة املسرح دوريت يروشالمي نافذة لالطالع على نشاطات مسرح «عيون» الذي ّ
تعرفت الكاتبة على هذا املسرح في أعقاب محادثة كانت لها مع
مجدل شمس في العام  .2003لقد ّ
بعض طالّب قسم املسرح في جامعة حيفا  -وهم من قريتي مجدل شمس وبقعاتا ،كان بعضهم قد بدأ
بالدراسة في معاهد عليا للفنون واملسرح في دمشق ،وعادوا إلى قراهم في أعقاب احلرب األهلية اجلارية
تركز الكاتبة على متثيل «النقطة احلرجة»
حاليا في سورية ،وسعوا إلى استكمال تعليمهم في جامعة حيفاّ .
ً
في املسرح  -وهي حالة تداخل احلدود فيما بني اخليالي والواقعي  -بني احتالل إسرائيل للجوالن وبني
احلرب األهلية في سورية ،وذلك بغية الكشف أمامنا عن «نشاط ف ّني محجوب عن عيوننا يجري في
مسرح يعمل في مكان هو ال-مكان ،في سياق نزاع مستمر قائم على احلدود بني الدولتني ،في منطقة
يشوش حياة األشخاص
لطاملا طبع في أذهان
اإلسرائيليني بوصفها “عيون الدولة الناظرة” ،وهو نزاع ّ
ّ
ويحدهم داخل حدود غير ممكنة منذ حرب سنة  .»1967وجاء في املقالة أن املمارسات الف ّنية تقترح
ُّ
فرصا للحرية ،ولو كانت مؤقتة .وبهذا ،فإن الكاتبة تعيدنا إلى تلك اللحظة
طريقًا ملقاومة القهر وتصوغ ً
تلخصت باللّفتة الفلسطينية الكرمية لنيلسون مانديال التي افتتحنا بها كالمنا.
املهرجانية التي ّ
ويركز قسم «مراجعة الكتب» ،الذي يختتم العدد احلالي ،في هذه املرة على اللقاء بني اليهودية
ّ
وحاضرا ،في إسرائيل وخارجها .تراجع ريفي غيليس أربعة كتب تسلّط الضوء بصور
ماضيا
واحلداثة،
ً
ً
مختلفة على هويات يهودية في إسرائيل .وقد جاء في معرض مراجعتها بأن مناقشة األشخاص الذين
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كانوا متدينني في السابق والهوية التقليدية واحلريدية الشرقية الـ»خفيفة» و»النهضة الدينية» الطارئة في
التدين وبني العلمنة فحسب،
إسرائيل في العقدين األخيرين إمنا ال يكشف عن العالقات املتبادلة بني ّ
وإمنا يكشف كذلك عن الصعاب التي تفرضها النظرة املاهوية أمام بحث الهويات .يسعى اإلطار النقدي
ظاهريا
املعتمد في مراجعة هذه الكتب إلى تقويض «أطروحة العلمنة» ،تلك األطروحة التي متوضع
ً
الدين والتراث من جانب واحد والعلمانية واحلداثة في جانب آخر في ثنائية متعارضة .يو ّفر لنا دافيد
تتفحص مراجعته أبحاثًا صدرت
سوروتسكين املنظور التاريخي اخلاص بأطروحة العلمنة في اليهوديةّ .
مؤخ ًرا حول عمليات العلمنة في اليهودية في القارة األوروبية في مطلع العصر احلديث وفي فترات
ّ
متأخرة .تعتمد مراجعته هذه على كتاب طالل أسد «تشكيل العلمانية» وكذلك على بحث الكاتب
يدعي أن العلمانية ليست عملية كفر طرأت على الدين من خارج حدوده ،بل هي عملية
نفسه والذي ّ
جدلية تبلورت داخل احلياة الدينية نفسها ومن خاللها .وتتناول مراجعة عوفير شيف وجهة النظر ليهود
الواليات املتحدة باجتاه إسرائيل كما تتجلّى ،على سبيل املثال ،في كتابات جوديت باطالر وبيتر بينرت.
يعبر عن محاولة تعامل يهود الواليات املتحدة مع
ويردف شيف أن اخلطاب النقدي باجتاه إسرائيل ّ
نظرتهم املتضاربة لكونهم ُيعتبرون أنفسهم مجموعة أقلية إثنية في دولتهم وللمكانة اخلارجية-الداخلية
لدولة إسرائيل في هويتهم الدينية والسياسية.
*
حتولت املجلة في العقدين
إن العدد احلالي ملجلة نظرية ونقد هو العدد األول الذي أقوم بتحريره .لقد ّ
متعدد املجاالت ،حول املجتمع
األخيرين منذ تأسيسها إلى حلبة مركزية وبالغة األهمية للنقاش النقديّ ،
والثقافة في إسرائيل .تكمن األهمية القصوى للمجلة ،منذ تأسيسها ،في مستويني اثنني متقابلني :بلورة
تطورات طرأت على النظرية النقدية في العالم بغية استخدامها
خطاب قام على إعادة تشكيل ومالءمة ّ
حتديدا في احلالة اإلسرائيلية؛ وانطالقًا من ذلك ،تشكيل مجموعة من الباحثات والباحثني امللتزمني
ً
باملشروع األساس الذي تقوم عليه املجلة أال وهو فضح وحتليل األنظمة التي تعمل في مجال متثيل
واستنساخ وبلورة عالقات القوة في املجتمع ،كما ّأكد أعضاء هيئة التحرير في األعداد األولى ،إضافة
إلى االلتزام بضمان دورية املجلة وصدورها ونشرها.
بطبيعة احلال ،فقد طرأت مع مرور الزمن تغييرات عديدة .ا ّتسع نطاق املواضيع التي تتناولها
حتوالت على اخلطاب األكادميي إذ إن النقاشات
القراء؛ وكذلك طرأت ّ
املجلة؛ وا ّتسع ّ
وتنوع جمهور ّ
النقدية التي لم تكن مقبولة قبل عقدين من الزمن في «النشاط التقليدي ملعاهد التعليم العالي» (وهو
يتجزأ
جزءا ال
ّ
تعبير لطاملا ذُ كر مرة تلو األخرى في األعداد األولى للمجلة) أضحت مع مرور الزمن ً
من النشاط األكادميي املركزي والشرعي .كذلك ظهرت منابر أخرى ،ليست أكادميية بطبعها (كاملوقع
املدونة آرتس هأموري) ولكنها تتب ّنى هذا اخلطاب وتعتمده
االفتراضي هعوقتس ،على سبيل املثال ،أو ّ
التطورات اجلارية.
في أحيزة أخرى أقرب إلى الواقع املعاش وتتفاعل بصورة أكثر مباشرة مع
ّ
والتغيرات ،أعتقد أن قوة مجلة نظرية ونقد وميزتها تكمنان في ثالثة أوجه
التحوالت
في ضوء هذه
ّ
ّ
متعدد املجاالت ومتداخل ،مبستوى أكادميي
مركزية تستند إلى أهدافها املركزية :التزام راسخ بنقاش
ّ
التحوالت
رفيع؛ استحداث فئة أكادميية ملتزمة بصدور دوري للمجلة تعكس هوية األعضاء فيها
ّ
الشخصية واملهنية التي طرأت خالل السنني املاضية؛ واعتراف بالعالقة القائمة بني املجلة واملجتمع
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جدا
كبيرا ً
احمليط بها وبني ّ
املؤسسة التي حتتضنها  -معهد فان لير في القدس ،والذي يستضيف عد ًدا ً
من مجموعات البحث القريبة بروحها من اخلطاب النظري واملثال األعلى القائم في صلب مجلة نظرية
محرر املجلة ،أمتنى أن أستطيع تعزيز هذه األسس الثالث املرتبطة بعضها ببعض انطالقًا
ونقد .بصفتي ّ
بعدا معي ًنا عن
من احلفاظ على اجلودة املعهودة وعلى التوازن بني البحث األكادميي ،الذي يتطلّب ً
موضوع البحث ،وبني تناول األحداث الطارئة في الواقع الذي يتشكّ ل أمامنا.
في األجواء السياسية احلالية ،التي تعمل على إخراس أصوات ُينظر إليها كأصوات تشذُّ عن طريق
حتديدا التأكيد ليس فقط على استمرار املجلة طرح وجهات نظر نقدية أخرى ،وإمنا
الصواب ،من املهم
ً
العمل على توسيع نطاق النظرية النقدية في كل مرة من جديد ليتس ّنى لنا «أن نتفكّ ر من جديد حول
املمكن» ،كما كتب عادي أوفير .تشير أفكار ليران رزينسكي الهامة املنشورة في العدد احلالي إلى
تتربص بالفكر النظري النقدي من الداخل واخلارج :ال يدور احلديث فقط حول التقوقع
املخاطر التي ّ
يتهدم ،أو باالبتعاد عن قضايا «قابلة لالشتعال» كما يبدو ،وإمنا يدور كذلك
املهدد بأن ّ
في البرج العاجي ّ
حول النزعة املتفاقمة بني الباحثني بحصر كتابتهم والنشر باللغة اإلجنليزية فقط .يقوم في صلب مجلة
نظرية ونقد التأكيد على إجراء حوار غني مع املجتمع الذي نعيش بداخله ،لقد كان وال زال هذا احلوار
احملبذ الكتابة بلغة سلسة
من أهم أهداف املجلة .وإلجناز ذلك فإنه ال يكفي الكتابة باللغة العبرية :من ّ
بالقدر املستطاع ،ومحاولة جتنيد ك ّتاب جدد ،واألهم تشجيع نشر مقاالت ال تصاغ استخالصاتها
مسبقًا ،كما يفعل البعض أحيانًا .وفيما يلي الوظيفة املع ّقدة في نهاية املطاف املاثلة أمام هيئة حترير مجلة
ّ
نظرية ونقد :السعي نحو حتويل املجلة إلى مجلة مقروءة ومتاحة ،ومنفتحة وصديقة أكثر فأكثر ،ولكن
من دون املساومة على جودتها والتزامها بتطوير وحتديث اخلطاب النظري والنقاش النقدي في املجتمع
والثقافة في إسرائيل .أدعوكم زمالئي الباحثني والطالب في إسرائيل وخارجها إلى املشاركة في هذه
الوظيفة بالغة األهمية ،عبر إرسال مقاالتكم وتشجيع طالبكم على نشر أعمالهم في هذه املجلة .كما
تستحق برأيكم النشر باللغة العبرية.
مسودات مقاالتكم أو نصوص جيدة
ويسرنا استقبال
ّ
ّ
ّ
بودي تقدمي جزيل الشكر لرئيس هيئة التحرير ومدير معهد فان لير أ.د جبريئيل موتسكني،
ّ
وللمحررة الرئيسة ومديرة قسم اإلصدارات في املعهد د .طال كوخابي ،وكذلك إلى جميع أعضاء
ّ
جلنة البحث على قرارهم بتكليفي بوظيفة حترير مجلة نظرية ونقد .كطالب وكباحث في بداية طريقه،
جدا
األوليني ،أ.د عادي أوفير ،وأ.د يهودا شنهاف ،وأنا
احملررين
تابعت بإثارة بالغة عمل
متحمس ً
ّ
ّ
ّ
للمحررة السابقة ،أ.د ليئوره
من فكرة أن أكمل طريقهما .ونيابة عن هيئة التحرير ،أتقدم بجزيل الشكر
ّ
بيلسكي ،على مساهمتها للمجلة وأمتنى لها بالغ النجاح في عملها في مركز مينرفا حلقوق اإلنسان في
جامعة تل أبيب .ونيابة عن هيئة التحرير ،أتقدم بجزيل الشكر كذلك إلى أعضاء هيئة التحرير السابقني،
وأمتنى النجاح الباهر لألعضاء اجلدد الذي انضموا في إطار برنامج إنعاش الهيئة ،ذلك البرنامج املعتمد
أتقدم بجزيل الشكر كذلك إلى الهيئة
الذي يسعى إلى إنعاش الهيئة مرة كل بضع سنوات.
وختاماّ ،
ً
احملرر ،السيدة أورنا يوئيلي ،املدقّقة اللغوية نعمة
املهنية التي تعمل إلى جانب عمل هيئة التحرير :نائبة
ّ
ومحرري قسم «مراجعة الكتب» السيد
بنحاسي؛ سكرتيرة هيئة التحرير السيدة يعيل شاليف-ويغيسر؛
ّ
ينيف رون-آل وأيال غالس .أشكرهم جميعهم على حتلّيهم بالصبر وبشاشتهم ونواياهم الطاهرة.

