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اإليروس في أرض حرام!!..

حسن خضر
I
يروي أحد املثليني اإلسرائيليني ،في مقابلة أجريت معه ،كيف أن فلسطينيا ضاجعه
ثالث م ّرات خالل ساعتني في حديقة عامة ،ثم طالبه مبكافأة مالية ،لكنه رفض.
وعندما احتد الفلسطيني هدده اإلسرائيلي بالذهاب إلى مركز الشرطة ،قائال بأنه
يجب أال ينسى أنه عربي ،وأن العربي ال ميلك في ظل احلكم اإلسرائيلي أن يكسب
قضية ضد يهودي.1
وقد أثمر التهديد ،رغم أن اإلسرائيلي ،واسمه شموئيل ،يقول معق ّبا على تلك
احلادثة بأنه لم يكن ليجرؤ على الذهاب إلى مركز الشرطة ،ليس من باب الشفقة
على الفلسطيني ،بل ألن اعتراف يهودي إسرائيلي أمام الشرطة بواقعة كهذه ليس
باخليار الصائب.
نفسر سلوكه بطريقة محايدة :كل ما في األمر أنه استفاد على
ميكن ،إذاً ،أن ّ
املستوى البالغي من انتمائه إلى اجلماعة املُهيمنة ،التي حتظى بامتيازات يكفلها
القانون ،وحتميها بيروقراطية الدولة ،وأجهزة حفظ األمن والنظام .ومع ذلك ،إذا
وضعنا املستوى البالغي جانبا ،يحق لنا أن نسأل :ملاذا لم يكن الذهاب إلى الشرطة
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باخليار الصائب؟
يفتح هذا السؤال ما يشبه صندوق ًا للعجب .فلن تنجو كل إجابة محتملة من
تداعيات يصعب حصرها أو ًال ،للسردية الصهيونية نفسها .وثانياً ،لعالقات الق ّوة
في املجتمع الكولونيالي .وثالثاً ،ملكان ومكانة اإليروس في الصراع الفلسطيني -
اإلسرائيلي في فلسطني وعليها.
وبقدر ما يتع ّلق األمر بالنقطة األولى ،أي السردية الصهيونية ،فإن احلادثة سالفة
الذكر متثل خامتة مجازية ُمفزعة لفكرة متثل ُد ّرة التاج في املشروع الصهيوني برمته،
أعني فكرة اليهودي اجلديد ،التي صاغها واستند إليها آباء الصهيونية األوائل في
معرض تبرير وتسويق «نفي املنفى» وإنشاء دولة لليهود.
قامت فكرة اليهودي اجلديد ،ضمن أمور أخرى ،على فرضية مفادها أن اليهود
فقدوا فحولتهم في املنفى ،فأصبحت أجسادهم رخوة ،وأصبح سلوكهم أنثوياً،
وهذا يستدعي البحث عن بديل وصفه ماكس نوردو «بيهودية العضالت» ،واشترط
حتقيقه بدولة يستعيد فيها اليهود فحولة وفت ّوة الزمن التوراتي القدمي.
واملفارقة ،في هذا الشأن ،أن الكالم عن السلوك األنثوي لليهود ،ورخاوة
أجسادهم ،وافتقارهم إلى الرجولة والشجاعة ،كان جزءاً من بضاعة وهلوسات
املعادين للسامية في أوروبا القرن التاسع عشر ،حتى أن البعض حاول التدليل
«علميا» على كون الرجل اليهودي يحيض.
ومع ذلك ،ذ َّوت آباء الصهيونية األوائل قدراً ال ُيستهان به من التمثيالت ال ُعصابية
للمعادين للسامية ،فأصبحت في نظرهم لصيقة مبيراث «املنفى» ،الذي أصبح
التحرر منه مشروطا بنجاح الصهيونية في خلق مجتمع ويهودي جديدين .وفي
فلسطني ،عثر املستوطنون األوائل في ثمرة الص ّبار على أفضل التمثيالت املجازية
لليهودي اجلديد ،الذي ينبغي أن يكون خشن ًا وشائك الطباع من اخلارج ،وحلو
املذاق من الداخل.
وميكن العثور في األدب العبري قبل إنشاء الدولة ،وفي سنواتها األولى ،على ما
ال يحصى من التمثيالت األدبية للصابرا ،الذي «ولد من البحر» ،و»الذي يرضع
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الشمس بعضالته» ،كما جاء في روايات موشي شامير ،وقصائد ناتان ألترمان،
وغيرهما من أفراد اجليل املُسمى في تاريخ األدب العبري اإلسرائيلي بجيل الباملاخ.
التذكير باليهودي اجلديد ،في معرض التعليق على احلادثة سالفة الذكر ،يجد
ما يبرره في حقيقة أن مختلف متثيالته النصية والبصرية كانت مثقلة ومشحونة
بدالالت إيروسية ،وإيحاءات فحولة جنسية ،يصعب جتاهلها .وهي الدالالت التي
تُختزل ،بطريقة ما قل ودل ،في مشهد من فيلم بعنوان «العمل» يعود إلى العام
 1935حيث نرى انتقال الكاميرا ،في لقطات مق ّربة  ،close upما بني األجساد
القوية ،مفتولة العضالت ،وشبه العارية للمستوطنني ،وآالت احلفر التي تغوص
عميق ًا في األرض.2
لم يكن اليهودي اجلديد ،الذي أرادت له التمثيالت النصية والبصرية أن يكون
أشقر الشعر ،أزرق العينني ،ومفتول العضالت ،كينونة حقيقية ،إذ كان عدد هؤالء
في مجتمع املستوطنني  -كما برهن عوز أملوغ في دراسة م ّوثقة جيداً قبل سنوات- 3
قليالً .ومع ذلك متلكت أسطورته ،بعد إنشاء الدولة ،عقول اإلسرائيليني وقلوبهم.
وعلى الرغم من حقيقة أن املجتمع اإلسرائيلي شهد تغ ّيرات دميغرافية هائلة على
مدار العقود الستة املاضية ،إال أن الصابرا ما يزال حاضراً في املخيال العام.
وما يعنينا ،في هذا املقام ،أن اليهودي اجلديد ،كما جتلى في ما ال يحصى من
التمثيالت النصية والبصرية ،كان نتاج ًا لتهوميات واستيهامات فالوسية تسعى
للتدليل على ،وتأكيد ،ذكورة مستلبة .وقد أسهمت عوامل مختلفة منها :مركزية
اجليش في املجتمع بعد إنشاء الدولة ،واحلمالت العسكرية الناجحة ،عالوة على
احتالل مكانة اجلماعة املُهيمنة احلاكمة إزاء الفلسطينيني الذين فقدوا السيادة
والهيمنة فأصبحوا محكومني ،في إنشاء تلك الذكورة كمصدر دائم لالحتفاء
واخلوف.
فهي دليل على جناح مشروع فريد للهندسة القومية ،وفي الوقت نفسه مصدر
هشاشته ،طاملا أن وجودها يحتاج إلى ضمانات من بينها ،مثال ،أن يصبح اجلسد
الفردي حداً من حدود الهوية ،وهذه مسألة إشكالية ،في مجتمع متعدد األعراق
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والقوميات .فهذا يستدعي ،بدوره ،ضرورة أن تصبح امليول واخليارات اجلنسية
موضوعا ملراقبة وفلترة دائمة ،في وضع متحي فيه احلدود بني اجلسد اجلمعي العام
للجماعة املهيمنة ،واألجساد الفردية ألعضائها؟
على خلفية كهذه نعيد تشكيل املشهد:
يدخل يهودي إسرائيلي إلى مركز للشرطة اإلسرائيلية ،سارداً على مسامع املكلفني
بحماية امتيازاته ومكانته كعضو في جماعة مهيمنة ،ما وقع له قبل قليل مع عربي
في حديقة عامة .وما وقع له قبل قليل مع عربي في حديقة عامة  -وبقدر ما يتع ّلق
األمر بالقيم الذكورية للجماعة املُهيمنة  -ميثل نوعا مختلف ًا من عالقات الق ّوة،
عما ينطوي عليه فعل كهذا من انتهاك
كانت األولوية فيها للعربي ،ناهيك طبعا ّ
وإذالل ،خاصة إذا كان الفاعل عربياً ،وكان املفعول به عضوا في جماعة مهيمنة
جنحت في إحلاق هزائم عسكرية بالعرب ،ولم يتردد أعضاؤها ،على طريقة الفاحتني،
في استنباط الدالالت اجلنسية ملعنى النصر والهزمية في احلروب.
ثمة ،هنا ،ما هو أبعد من فضيحة أخالقية صغيرة .فعلى احملك في هذه احلادثة
رهانات تاريخية وأيديولوجية ،واستيهامات فالوسية يزيد عمرها على قرن من
الزمان .وهي الرهانات نفسها التي تك ّلم عنها دانيال بويران في معرض التعليق على
ظاهرة دانا إنترنشونال  -وهي مغنية إسرائيلية ذائعة الصيتُ ،ولدت ذكراً ،ثم حت ّولت
بفضل العمليات اجلراحية والهرمونات إلى امرأة  -فاملشروع الصهيوني بدأ ،في نظرته
الساخرة ،مبحاولة إنتاج اليهودي اجلديد ليصل في نهاية األمر إلى دانا إنترناشونال.4
في احلالتني ثمة ما يوحي بالفضيحة ،إذ تُعامل األجساد الفردية في مشاريع
الهندسة االجتماعية والقومية باعتبارها ملكية عامة ،وامتداداً عضوي ًا جلسد اجلماعة
نفسها ،وحداً من حدود هويتها.
لذلك ،في «الطريق إلى عني حارود» لعاموس كينان ،عندما يحاول ضابط
إسرائيلي ،وقع أسيرا في قبضة فلسطيني ،قضاء حاجته ،يطلب من الفلسطيني أن
يشيح بوجهه جانباً« :فال يجوز لعربي أن يرى مؤخرة جنرال إسرائيلي» .في هذا
املشهد الساخر ،ثمة ما هو أكثر من حس بالفكاهة.
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II
يوصلنا ما جاء في الفقرة السابقة إلى عالقات الق ّوة في املجتمع الكولونيالي .وكما
ح ّرضت حادثة املثلي اإلسرائيلي على رصد ما تثيره من تداعيات في السردية
الصهيونية ،فإن حادثة أخرى بني فلسطيني ويهودية إسرائيلية تُسهم في رصد
تداعيات إضافية لعالقات الق ّوة بني الفلسطينيني واإلسرائيليني.
خالصة احلادثة :أن يهودية إسرائيلية في العشرينات من عمرها اتهمت فلسطيني ًا
من مواطني القدس ،في العقد الرابع من عمره ،بانتحال شخصية يهودي ،واغتصابها
عنوة ،في سبتمبر (أيلول)  .2008وقد متكنت الشرطة اإلسرائيلية من حتديد هوية
اليهودي املزعوم بعد أسابيع ،والقبض عليه بتهمة االغتصاب ،ثم وضعته قيد اإلقامة
اجلبرية انتظارا لصدور حكم من احملكمة.
وبعد مداوالت وإجراءات استغرقت عامني أدين الفلسطيني في يوليو (متوز)
 2010بتهمة االغتصاب عن طريق اخلداع ،بد ًال من التهمة األصلية ،أي االغتصاب
وحكم عليه بالسجن ثمانية عشر شهراً.
عنوةُ ،
والالفت للنظر ،في هذا الشأن ،ما جاء في مس ّوغات احلكم ،فعلى الرغم من أن
احلادثة لم تكن:
«حادثة اغتصاب كالسيكية ،وأن اجلنس مت باالتفاق ،إال أن االتفاق حتقق عن طريق
اخلداع ،وفي ظل ادعاءات باطلة ..فلو لم تعتقد صاحبة الدعوة بأن املتهم كان
يهودي ًا أعزب ،يبحث عن عالقة رومانسية جدية ،ملا جتاوبت معه».
هذا ،ويضيف القاضي تسفي سيغال:
«احملكمة ملزمة بحماية الصالح العام من املجرمني العتاة ومعسولي الكالم ،الذين
ميكنهم خداع الضحايا األبرياء بثمن ال ُيطاق :حرمة أجسادهم وأرواحهم  ..فعندما
تضيع املق ّومات األساسية للثقة بني بني البشر ،خاصة في شؤون حميمية ،حساسة،
وحاسمة ،فمن واجب احملكمة الوقوف بحزم إلى جانب الضحايا».5
أقل ما ُيقال في كالم كهذا أنه من العيار الثقيل أخالقياً ،شديد التقوى ،وال
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غبار عليه .ولكن الزوبعة الصغيرة التي أثارها احلكم بعيد صدوره ،واهتمام جريدة
هآرتس اإلسرائيلية على نحو خاصة ،بنشر أخبار إضافية ،وردود فعل من جانب
بعض املع ّلقني اإلسرائيليني ،تبرر النظر إلى تقوى القضاة ،وقيمهم األخالقية السامية،
بكثير من التح ّفظ.
اتضح ،مثال ،أن صاحبة الشكوى احترفت الدعارة ،وعاشت في الشوارع فترة من
حياتها ،وأنها تع ّرضت لالستغالل اجلنسي من جانب أبيها ،وأنها رفعت قبل القضية
األخيرة ما ال يقل عن  16قضية ضد أشخاص اتهمتهم باغتصابها ،فتم التحقق منها
في بعض احلاالت ،ولم تتوفر القرائن الكافية في حاالت أخرى .وقد ّ
متكن محامي
الدفاع وهو فلسطيني ،من التدليل أمام القضاة على تناقضات في شهادة املدعية،
التي زعمت ،مثالً ،بأنها كانت عذراء قبل حادثة االغتصاب.6
ثمة ما هو أبعد من تقوى احملكمة ،وتسامي القضاة ،وما هو أبعد ال يحتمل وال
يحمل اسم ًا آخر غير العنصرية .فلو كان الرجل يهودي ًا واملرأة عربية ،مثال ،الختلفت
معايير الصالح العام ،وطريقة تعريف االغتصاب عن طريق اخلداع .وهذا ،بالذات،
ما لفت انتباه جدعون ليفي املع ّلق في هآرتس ،الذي طرح السؤال التالي في معرض
التعليق على احلكم:
«أال يدرك القضاة بأن الرائحة الكريهة لشعار النقاء العرقي «ال تلمسوا بناتنا»
تلهف قطاعات واسعة من املجتمع ترغب في
تفوح من حكمهم ،أال يعبر احلكم عن ّ
حظر العالقات اجلنسية بني العرب واليهود؟».7
هذا الكالم ال يندرج في باب املبالغة .ففي األسبوع نفسه الذي ظهرت فيه مقالة
ليفي ،كانت شعارات وملصقات كثيرة ،تدعو حلظر العالقات اجلنسية بني العرب
واليهود ،تغطي اجلدران في مدينة بات يام اإلسرائيلية ،ومن بينها شعار ال يفتقر إلى
أنت
احلماسة ،يسأل بطريقة حاسمة»« :لن أسمح لهم مبغازلة أختي ،ماذا ستفعل َ
إذا غازل عربي أختك؟» .وقد ّ
نظم القائمون على احلملة تظاهرة في املدينة لهذا
الغرض.8
قبل هذه احلادثة بعقد من الزمن عارض  77باملائة من اليهود اإلسرائيليني ،في
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استطالع للرأي ،إقامة عالقات «رومانسية» مع العرب .وهذه النسبة في تزايد،
بالتأكيد ،إذا وضعنا في االعتبار تزايد التعبير عن النـزعات العنصرية واملعادية للعرب.
ففي اآلونة األخيرة تكاد ال تخلو صحيفة إسرائيلية من أخبار وتقارير وتعليقات
تغطي جوانب مختلفة في هذا املوضوع.
وفي دراسات مختلفة لعلماء االجتماع ،واستطالعات الرأي ،تبدو صورة
الفلسطينيني سلبية جداً لدى جمهور اليهود اإلسرائيليني ،إذ ينظر إليهم هؤالء
العمال األجانب.
بطريقة سلبية أكثر من نظرتهم حتى إلى ّ
وبقدر ما يعنينا األمر ،نرصد في ختام مقالة ليفي تلميحات لقوانني النقاء
العرقي ،التي س ّنها النازيون بعد صعودهم إلى سدة احلكم في أملانيا ،واستهدفت
اليهود بشكل خاص ،وهي املعروفة بقوانني نورنبرغ ،وإلى قوانني التمييز العرقي،
ومن بينها حظر العالقات اجلنسية بني البيض وامللونني في زمن النظام العنصري في
جنوب أفريقيا.
بيد أن التعليق على حكم احملكمة باعتباره ممارسة للتمييز ،وعلى الرغم من
ال أشمل خلصوصية املجتمع اإلسرائيلي باعتباره
صحته وضرورته ،يستدعي حتلي ً
نتاجا ملوجات متالحقة من املستوطنني واملهاجرين ،الذين متكنوا من إنشاء دولة،
وح ّولوا أنفسهم من أقلية في البلد إلى أغلبية مهيمنة عن طريق الهجرة وطرد الغالبية
العظمى من ّ
السكان األصليني.
وفي سياق كهذا ،فقط ،ميكننا العثور ال على خصوصية ذلك املجتمع وحسب،
بل وعلى قواسم مشتركة  -وبقدر ما يتع ّلق األمر بالعالقات اجلنسية بني املستوطنني
ّ
والسكان األصليني من ناحية أخرى  -بينه وبني أنظمة مشابهة.
واملهاجرين من ناحية
وبهذه الطريقة يستعيد املسكوت عنه ،في حكم حملكمة إسرائيلية ،تفوح منه رائحة
العنصرية ،حضوره ،وتتجلى حقيقته الثقافية والتاريخية وأبعاده السياسية في زمان
ومكان محددين.
وما يستحق الذكر أن علم االجتماع اإلسرائيلي شهد تط ّورات ملفتة في العقود
القليلة املاضية ،ومن بينها حتليل خصوصية املجتمع اإلسرائيلي الثقافية والسياسية،
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ومؤسساته االقتصادية والعسكرية ،باعتباره مجتمعا كولونيالياً ،استنادا إلى أدوات
ومفاهيم شائعة في دراسات ما بعد الكولونيالية.
واملقصود ،هنا ،مقارنة املجتمع اإلسرائيلي ،ومحاولة التع ّرف على خصوصيته،
باملقارنة مع ثالثة مناذج معروفة ملجتمعات استيطانية :املستوطنة البيضاء (جنوب
أفريقيا) واملزرعة االستيطانية ( plantationاجلنوب األميركي) واملستوطنة املختلطة
(أميركا الالتينية) .ومن أصحاب احملاوالت الالفتة ،في هذا الصدد ،باروخ كيمرلنغ،
الذي حاز قصب السبق ،وأوري رام ،وغيرشون شافير .وهذه املقارنات مفيدة بشكل
خاص في معرض تعريف واستحضار املسكوت عنه.
III
ما هو املسكوت عنه في النموذج اإلسرائيلي ،وكيف نسهم في استحضاره؟
ثمة إجابات محتملة ،بيد أن كلمة واحدة في حكم احملكمة متثل مفتاحا لصندوق
العجب .واملقصود ،هنا ،كلمة اخلداع .ففي تسلل العربي حتت قناع اليهودي،
ووصوله إلى جسد يهودية إسرائيلية ،أكثر من داللة تبرر الكالم عن جرمية ترقى إلى
حد االغتصاب ،خاصة وأن «حدود األمة منقوشة على أجساد النساء» كما تقول
استير فوكس في عبارة موحية.
التسلل يعني الوصول إلى مكان ما خلسة .رمبا يحدث حتت جنح الظالم ،أو
في حالة سهو من جانب املعنيني مبنع شخص غير مرغوب من الوصول إلى مكان ما،
أو إذا انتحل غير املرغوب شخصية أخرى ،أي وضع قناعا مغايرا على وجهه باملعنى
املجازي للكلمة.
وقد حتققت هذه الدالالت مجتمعة في حادثة االغتصاب املزعومة ،إذ وضع املُتهم
قناع اليهودي على وجهه ،ونطق بلسانه ،وكانت احملاولة ناجحة .مبعنى آخر ،لم يكن
في مالمحه اخلارجية ،ولون شعره ،أو عينيه ،أو بنيته اجلسدية ،وكالمه ،ما مي ّيزه عن
أي يهودي آخر يعبر الطريق.
وبقدر ما يتع ّلق األمر بهوية اليهودي اإلسرائيلي (الذكر واألنثى) ،تبدو دالالت
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كهذه ُمفزعة ،ألن فيها ما يدل على هشاشة حدودها اخلارجية ،وسهولة اجتيازها من
جانب آخر ينطوي وجوده على تهديد دائم ،ويتجلى بصورة سلبية في ما ال يحصى
من القوالب النمطية املتح ّيزة واجلاهزة .وفي هذه الهشاشة ،بالذات ،نعثر على ما
يفسر دعوات حرمان الفلسطينيني من حق السكن في مناطق يسكنها اليهود،
ّ
والتحذير من إقامة عالقات «رومانسية» معهم.
عموما ،يشعر اليهود اإلسرائيليون بالتف ّوق إزاء الفلسطينيني استنادا إلى فرضية
يصعب التحقق منها بناء على معطيات دميغرافية وثقافية ،وهي االنتماء باملعنى
احلضاري والثقافي إلى أوروبا ،ناهيك عن كونهم ميثلون األغلبية السائدة واملهيمنة،
و ُيضاف إلى هذا كله تقاليد قدمية ومتجددة حول تف ّوق اليهود ،وحتى كونهم
شعبا مختاراً لدى بعض األوساط .وإذا وضعنا في الذهن حقيقة أن الفلسطينيني هم
العدو ،الذي يغطي الصراع معه قرن ًا من الزمان ،وأن صراعا حقيقي ًا ومتعدد األوجه
يجري معهم على األرض ،يتضح مدى ما يسم هذه العالقة الشائكة من تعقيد،
وطبقات مختلفة للمعاني.
قبل االستطراد في هذا الشأن ،ينبغي التذكير بحقيقة أن في إسقاط هذه النتيجة
على هوية اليهودي اإلسرائيلي (الذكر واألنثى) ما ينطوي على شبهة خلق قوالب
منطية لآلخر .فال ينبغي ،في الواقع ،النظر إلى األفراد كوسائل إيضاح جلماعاتهم
القومية أو الدينية .فاحلياة اليومية لألفراد وخياراتهم ،وما يتجلى في دوافعهم
وسلوكهم ،من كفاءة التمثيل ،أكثر تعقيدا ،وتعددية لونية ،من القوالب اجلاهزة
أحادية اللون.
ومع ذلك ،وبقدر ما يتع ّلق األمر بعلم النفس االجتماعي ،فإن الهوية االجتماعية
تنشأ في سياق االنتماء إلى جماعة بعينها .يحقق األفراد فعل التماهي هذا مع
اجلماعة عن طريق بلورة هوية اجتماعية ألنفسهم ،وهي مستمدة في الغالب من
تنميطات وقوالب سائدة ألفكار حتملها اجلماعة عن نفسها وعن اآلخرين ،ويسهم
جهاز التعليم والنظام التربوي ،إلى جانب أجهزة اإلعالم ،وأشكال مختلفة للتفاعل
االجتماعي ،في ضخها وتعميمها وتعزيز وجودها.
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وبالتالي يزداد ميل األفراد للحط من قيمة ،أو حتى التمييز ضد جماعات أخرى،
ال حتظى بصورة إيجابية في الثقافة السائدة ،كوسيلة لتحقيق التماهي ،وتعزيز
اإلحساس بعضوية اجلماعة .وغالبا ما تتح ّول ديناميات نفسية واجتماعية كهذه إلى
رهانات حقيقية كلما أصبح قانون اجلماعة املهيمنة حكم ًا بني مصالح أو ادعاءات
متضاربة بني أعضائها وآخرين من خارجها.
واملفارقة أن اإلحساس بهامشية الوجود داخل اجلماعة املهيمنة يح ّرض ،في
حاالت كثيرة ،على تبني أكثر قوالبها النمطية اجلاهزة حت ّيزاً ،للتدليل على صدق
التماهي معها .ورمبا في أمر كهذا ما يفسر ملاذا تزداد ظاهرة العداء للعرب في أوساط
حتتل أدنى درجات الس ّلم االجتماعي في اجلماعة اليهودية اإلسرائيلية املهيمنة ،رغم
أن هؤالء ال يختلفون من حيث املالمح اجلسدية ،وحتى العادات االجتماعية ،عن
العرب والفلسطينيني أنفسهم.
يصعب التفكير ،مثال ،بأن اليهودية اإلسرائيلية صاحبة الدعوى ،التي عملت
بائعة للهوى في وقت ما ،كان لديها ما يكفي من الوقت ،أو الهموم القومية،
للم ِ
غتصب ما يعزز
للتحقق من هوية زبائنها ،ومع ذلك وجدت في الهوية املزعومة ُ
من فرص الفوز في قضية تستمد مبررات النجاح من مرجعيات تتجاوز تفاصيل أو
حقيقة ما حدث.
لذلك ،وبقدر ما يتع ّلق األمر بطريقة اجلماعة املهيمنة في تعريف عالقات الق ّوة،
فإن لكلمة اخلداع طبقات مختلفة املعاني ،خاصة إذا انطوت على دالالت جنسية.
نقرأ ،مثال ،في موسوعة الكولونيالية الغربية« :اجلنس مركز الهشاشة في قلب
الكولونيالية ،فهو يزعزع تصنيفات العرق ،والطبقة ،والتراتبية ،التي يؤسس عليها
املستوطنون الهوية الفردية ،واحلقوق ،والواجبات».9
ثمة ،إذاً ،ما هو أبعد من التزام احملكمة « بحماية الصالح العام من املجرمني
العتاة ومعسولي الكالم ،الذين ميكنهم خداع الضحايا األبرياء بثمن ال ُيطاق :حرمة
أجسادهم وأرواحهم» كما جاء في مس ّوغات احلكم.
وما هو أبعد يتمثل في حماية حدود اجلماعة املهيمنة ،واحليلولة دون اجتيازها
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من جانب شخص ميثل اآلخر ،خاصة إذا كان من ّ
السكان األصليني ،وهم ،دائما،
بحكم تصنيفات العرق ،والطبقة ،واملكانة االجتماعية ،في مرتبة أدنى .ففي حال
اجتيازها ،وهذا ما حدث في مناطق مختلفة من العالم ،تفقد املستوطنة البيضاء
هويتها ،وتطيح الهجنة بتصنيفات العرق والطبقة واملكانة االجتماعية.
كانت عملية إنشاء وحماية احلدود مصدر صداع دائم للصهيونية .فكرة العمل
العمال الفلسطينيني
العبري ،مثال ،لم تنجم عن محاولة للحيلولة دون التنافس مع ّ
في سوق العمل ،بقدر ما جنمت عن رغبة في االنفصال ،وإنشاء كينونة اجتماعية
واقتصادية منفصلة.
وميكن تفسير الكثير من اإلجراءات مثل احلكم العسكري ،الذي ُفرض على ما
تبقى من الفلسطينيني داخل الدولة اإلسرائيلية واستمر حتى أواسط الستينيات،
وكذلك الطرق االلتفافية اخلاصة باملستوطنني في الضفة الغربية ،والسور الفاصل،
وإغالق املناطق احملتلة في األعياد اليهودية ،ال باعتبارها ممارسات أمنية ،بل
ممارسات مادية ورمزية خللق وحماية احلدود الفاصلة بني اجلماعة اليهودية املهيمنة
والفلسطينيني.
يسرد غيل إيال تفاصيل مدهشة في كتابه عن املستعربني اليهود ،الذين ُسمح لهم
بعد قيام الدولة باجتياز «األرض احلرام» ،أي احلد الفاصل بني املجتمعني اليهودي
والفلسطيني ،في االجتاهني ،للعمل كوسيط بني ّ
احلكام واحملكومني .وعلى الرغم من
كونهم يهودا ،إال أن قابليتهم للتل ّوث كانت عالية (على األرجح ألن أغلبهم من
اليهود الشرقيني) مما يهدد بتحويل احلد الفاصل بني املجتمعني إلى:
ومهجنة ،تتحرك جيئة وذهاب ًا في
«أرض حرام تقطنها شخصيات مشبوهة،
ّ
االجتاهني ،حاملة معها إلى املتروبول العادات السيئة ،والتجاوزات املسموح بها في
اجلانب اآلخر ،وهذه معضلة وثيقة الصلة باملجتمعات الكولونيالية».
لذلك ،اعتبرت النخبة االشكنازية السائدة أن هذا النوع من الهجنة يحتاج إلى
مراقبة وتطهير دائمني.10
وهذه التفاصيل مفيدة ،بشكل خاص ،إذا تص ّورنا مدى ما يثيره املهجنون
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الفلسطينيون الذين يجيدون العبرية ،وال تختلف مالمحهم عن مالمح اليهود
اإلسرائيليني ،من قلق بشأن سالمة احلدود الرمزية للهوية السياسية والثقافية والعرق
(رغم صعوبة التمييز باملعنى العرقي بني الغالبية العظمى من اليهود اإلسرائيليني
والفلسطينيني وسخافة مفهوم العرق) للجماعة املهيمنة ،التي ال ينطبق عليها منوذج
املستوطنة البيضاء ،وال املزرعة االستيطانية ،أو املستوطنة املختلطة ،إذ ميكن العثور
في خصوصية النموذج االجتماعي اليهودي اإلسرائيلي على عناصر مستمدة من
النماذج الثالثة.
وقد كانت تلك احلدود هدفا لنقد جارح ينطوي على ما هو أكثر من السخرية،
بل وميكن مقارنته بحادثة املثلي اإلسرائيلي ،التي تصيب السردية الصهيونية في
مقتل باملعنى املجازي للكلمة .ففي معرض للصور الفوتوغرافية في أواخر تشرين
لعمال وف ّ
الحني وجنود تعود
ثاني (نوفمبر)  ،2008عرضت ف ّنانة إسرائيلية صورا ّ
إلى ثالثينيات وأربعينيات القرن املاضي ،في محاكاة لصور فوتوغرافية ذائعة الصيت
تُعرف باسم مجموعة سونينفيلد ،التي ص ّور من خاللها الزوجان ليني وهيربرت
سونينفيلد حياة املجتمع اليهودي في فلسطني منذ الثالثينيات.
صور سونينفيلد عبارة عن متثيالت بصرية ألساطير أيديولوجية شائعة في
السردية الصهيونية عن الصابرا الف ّ
الح واحملارب في آن ،الذي جفف املستنقعات،
وحمى املستوطنات ،وغالبا ما تعيد مالمحه التذكير بالنموذج اجلرماني للشباب.
املهم أن مع ّرض الفنانة اإلسرائيلية ضم صورا تكاد تكون مطابقة لألصل ،كما في
التمثيالت سالفة الذكر ،أما املفارقة اجلارحة فتتمثل في حقيقة أن األشخاص الذين
ظهروا في الصور كانوا في الواقع فلسطينيني ألبستهم ثياب الثالثينيات ،وص ّورتهم
في مناطق مشابهة ملا كان عليه احلال في ذلك الزمن.11
بهذا املعنى ،ال ينجح العربي حتت قناع اليهودي في اجتياز احلد الفاصل وحسب،
بل ويتسلل إلى أسطورته ،لتفقد احلدود املتو ّهمة للهوية عمقها الزمني ،أيضا.
وهذا ،بالتأكيد ،إيحاء مؤلم .فقد كان في وسع املستوطنة البيضاء في جنوب
أفريقيا ،وفي املزرعة االستيطانية األميركية ،حماية احلد الفاصل استنادا إلى لون
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البشرة ،أما النموذج اليهودي اإلسرائيلي فال يتمتع بهذا القدر من الضمانات ،لذا
تتسم عملية املراقبة ،والتطهير ،والفلترة ،بقدر بالغ الصعوبة والتعقيد.
وعلى سبيل التمرين الذهني ،فقط ،ميكن القول إن املواقف احملتملة لليهود
اإلسرائيليني إزاء اجتياز احلدود املادية والرمزية في االجتاهني ،تعكس حت ّيزا ضمنيا لهذا
النموذج أو ذاك .وفي هذا السياق يتجلى املعنى احلقيقي لكلمة اخلداع املُستخدمة
في وصف تسلل العربي مق ّنعا بقناع اليهودي إلى جسد امرأة يهودية.
IV
ولكن ،ماذا يحدث عندما ال يضع العربي قناع اليهودي على وجهه الجتياز حدود
«األمة املنقوشة على أجساد النساء»؟
يقود هذا السؤال ،بدوره ،إلى العالقة اإليروسية بني العرب واليهود .رمبا يكتب
شخص ما في يوم من األيام كتابا عن التاريخ اجلنسي للصراع الفلسطيني -
اإلسرائيلي .فكما ُيعاد التأريخ للحروب والتح ّوالت االجتماعية الكبرى ،استنادا
إلى مناهج وفرضيات جديدة في العلوم االجتماعية ،من خالل نبش املسكوت عنه
في تواريخ الهامشيني والنساء واألقليات ،ميكن ،أيضا ،كتابة تاريخ الصراع في
فلسطني وعليها من هذا اجلانب .والواقع أن لهذا التاريخ جتليات كثيرة في احلقلني
الثقافيني الفلسطيني والعبري اإلسرائيلي.
وما يعنينا ،هنا ،الكالم عن التمثيالت النصية والبصرية لتلك العالقة في احلقل
الثقافي لليهود اإلسرائيليني ،التي ازداد حضورها منذ نهاية الستينيات في سياق ما
تُطلق عليه إيال شوحط «عودة املكبوت» ،وما أسماه بنيامني بيت هاحلمي «عودة
الفلسطينيني إلى التاريخ» ،أي ظهور الفلسطيني م ّرة أخرى في أعمال أدبية وفنية،
بعدما كان جزءا من املسكوت عنه في العقد األ ّول ،وأغلب العقد الثاني من عمر
الدولة اإلسرائيلية.
إن استعراض تلك التمثيالت يقع خارج نطاق هذه املعاجلة .فما يهم سماتها
الرئيسة ،وبقدر ما يتع ّلق األمر بجانب واحد يتصل مبكانة اإليروس في العالقة بني
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الفلسطينيني واليهود اإلسرائيليني .وما جتدر مالحظته ،في هذا الشأن ،أن عالقات
الق ّوة ،والسردية الصهيونية ،تتحكمان أيض ًا بطريقة إنشاء وتنميط الفلسطيني
كطرف في عالقة «رومانسية».
ففي الغالبية العظمى من التمثيالت يأتي الفلسطيني الذي يقيم عالقة مع امرأة
يهودية من قرية ،وفي صورة عامل ،أو شخص يحتل مرتبة اجتماعية أدنى .وأشهر
الصور النمطية شخصية نعيم في رواية «العاشق» ليهوشواع ،والتي كانت ثاني
جتليات عودة املكبوت في األدب العبري اإلسرائيلي ،بعد رواية «مايكلي» لعاموس
عوز.
ّ
يتمكن الفلسطيني من اجتياز احلد الفاصل بني هويتني ينبغي عليه
ولكي
حيازة مؤهالت مع ّينة ،ليست اللغة من بينها وحسب ،بل واالطالع على آداب
اإلسرائيليني وتذ ّوقها واإلعجاب بها .فنعيم العامل في ورشة لتصليح الس ّيارات،
يروي عن بيالك ،وال يأخذ زمام املبادرة في إنشاء العالقة ،و ُينتظر منه قدر معينّ من
النظافة في بيت صاحب الورشة اليهودي ،أب البنت التي وقع في غرامها ،الذي ال
يتبنى مواقف متح ّيزة ضد العرب ،لكنه ُيعاقب الفلسطيني بالنفي إلى القرية ،بعد
اكتشاف العالقة.
ويتع ّرض قروي فلسطيني آخر ملصير أشد قسوة في فيلم بعنوان «اخلماسني» يعتبر
في تاريخ السينما اإلسرائيلية من أبرز جتليات «عودة املكبوت» ،فيقع صريعا بقرني
ثور هائج ،أطلقه صاحب املزرعة لقتله بعدما اكتشف عالقته الغرامية بشقيقته.
وصاحب املزرعة ،هذا ،ال يتبنى مواقف متح ّيزة إزاء العرب ،بل ويحاول تقدمي يد
العون ألهالي القرية العربية املجاورة ،للحيلولة دون االستيالء على أراضيهم.
وفي جميع األحوال ،فإن الفلسطيني ال يحضر باعتباره كينونة سياسية ،بل
كحالة إنسانية يستحق صاحبها املساعدة ،ويتمكن من نيل الثقة ،بحكم نـزعته
السلمية ،ورغبته في حتصيل لقمة العيش ،وخدمة صاحب العمل بهمة وكفاءة
وإخالص .ال وجود للسياسة عندما يحضر الفلسطيني ،إال بقدر ما يثير من مخاوف
أمنية ،وما يخضع الختبارات تؤكد جدارته في نيل الثقة.
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استنادا إلى هذه الصورة النمطية ،تصبح العالقة الغرامية شائكة ومعقدة ،وغالبا
ما تفشل وتنتهي بطريقة مأساوية ،عندما يتح ّول الفلسطيني إلى كينونة سياسية،
أو ُيكتشف اجتيازه «حلدود األمة املنقوشة على أجساد النساء» من جانب ح ّراسها
الذكور.
يصبح ،عندئذ ،وسيلة إيضاح للتدليل على استحالة اللقاء في أرض حرام،
كما خلصت يوسيفا لوشيتسكي في دراسة ممتازة لسياسة الهوية في السينما
اإلسرائيلية .12وكما استنتج ديفيد جاكوبسون في حتليل لثالث قصص لكاتبات
إسرائيليات تعالج عالقات «حميمة» بني فلسطينيني وإسرائيليني.13
وبالقدر نفسه ،فإن الفنتازيا اجلنسية للنساء اإلسرائيليات ال تنجو من التنميط،
على الرغم من احتاللهن لتراتبية اجتماعية أعلى باملقارنة مع العربي وقد أصبح
موضوعا لالشتهاء .وحتضر في هذا السياق مالحظة إلستير فوكس ،في معرض
حتليلها لصورة املرأة اليهودية في املخيال التوارتي.
فاملرأة اليهودية مقارنة بغير اليهودية ،معطوبة جنسيا ،تعاني من خلل في تكوينها،
تكون كزوجة مقموعة جنسيا ،وكبنت ُمنتهكة ،وحتتاج باعتبارها موضوعا للجنس
واألمومة ملساعدة (أو محفزات) من اخلارج .لذا ،يقوم بناء الهوية القومية اجلمعية
على قمع جنسانية املرأة ،وحظر رغبتها اجلنسية من ناحية ،وتعزيز صفاتها األمومية،
وطهارتها ،واحتشامها من ناحية أخرى.14
وهذه املالحظة فائقة األهمية .ففي حني ال ينبغي التعامل مع بني البشر باعتبارهم
وسائل إيضاح جلماعاتهم الدينية أو القومية ،ال ينبغي التقليل من تأثير املخزون
الثقافي لهذه اجلماعة أو تلك ،على طريقة املنتجني املعاصرين في إنشاء صورها
النمطية ،وهويتها املتخ ّيلة ،وحدودها.
وفي سياق كهذا ميكن حتليل صور النساء اليهوديات في التمثيالت النصية
والبصرية باعتبارها منطية ،ونتاجا لقوالب تقليدية ،أيضا .فالفنتازيا اجلنسية حل ّنا
غونني في «مايكلي» لعوز ،حتيل إلى عطب من نوع ما ،وإلى مكبوت يحتاج
إلى عون من اخلارج ،فيعثر عليه في صورة توأمني عربيني ال يع ّبران في الواقع عن

 | 54الكرمل الجديد |  | 2خريف 2011

يجسدان ق ّوة طبيعية غامضة ،مخ ّربة،
صورة حقيقية الثنني من بني البشر ،بقدر ما ّ
و ُمهددة.
واملفارقة في رواية «العاشق» استنادا إلى النموذج التحليلي نفسه ،أن صاحب
الورشة يطرد «العاشق» العربي ،بينما ينفق أيامه ولياليه في البحث عن العشيق
اليهودي لزوجته .وفي فيلم «اخلماسني» ال يقتل اليهودي الليبرالي «العاشق» العربي
ألنه اجتاز احلد الفاصل فأقام عالقة مع شقيقته وحسب ،بل وألنه يغار كذكر على
استمالك العربي لشقيقة يشتهيها كأنثى.
اخلالصة ،وبقدر ما يتع ّلق األمر ،مبكان ومكانة اإليروس في العالقة بني الفلسطينيني
واإلسرائيليني ،أن اللقاء يتم ،دائما ،في وعلى أرض حرام ،طاملا أن عبورها يعني
اجتياز احلد الفاصل ،سواء تسلل الفلسطيني مق ّنعا بقناع اليهودي ،أو سافر الوجه.
في احلالتني ثمة ما يحتاج إلى مراقبة ،وفلترة ،وتطهير ،وما ينطوي على خديعة ،وما
يشبه االغتصاب ،من وجهة نظر اجلماعة اليهودية املهيمنة على األقل.
بيد أن هذه اخلالصة ال تكتمل دون التذكير بأن اليهودي يتجلى في نهاية معظم
التمثيالت النصية والبصرية اإلسرائيلية للقاء في وعلى أرض حرام باعتباره الضحية.
وهذا ما يحتاج إلى تفصيل في دراسات الحقة.
ُنشرت صيغة أولية لهذه املقالة في فصلية «قضايا إسرائيلية» العدد 40-39
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