قوانني عنرصية ملحو الوجود الفلسطيني
رياض مصاروة
ال أريد يف تعقيبي هذا أن يحصل معي ،ما حصل لذلك الذي مل يقتنع برضورة العيش يف بلد معني،
لقد قال :أستطيع أن أجوع يف أي مكان ،لكنه تجول يف أحد األيام يف مدينة محتلة من قبل أعداء
بلدته ،فداهمه أحد ضباط هؤالء األعداء وأجربه عىل النزول من الرصيف .نزل وتأكد يف قرارة
نفسه من استيائه تجاه هذا الرجل ،وبالحقيقة ليس فقط تجاه هذا الرجل ،وإمنا تجاه البلد الذي
ينتمي اليه هذا الرجل ،حتى أنه متنى أن يفنى بالزلزال .ثم سأل :هل أصبحت شوفينيا عندما
التقيت بشوفيني؟ ولهذا السبب عىل املرء أن يقيض عىل الحامقة ألنها تصنع من الذي يقابلها
أحمقا(..من حكايات السيد كويرن لربتولد بريخت)
ان التأكيد عىل االنتامء العرقي ،ومتييز هذا االنتامء عن انتامءات اآلخرين هدفه تأكيد افضلية
عرق عىل عرق آخر .هذا النوع من التأكيد يؤدي بدوره اىل العنرصية ,وأسوأ هذه االنتامءات هي
تلك املنسوبة اىل أسطورة إلهية والعنرصية التي نتكلم عنها مترششة يف األسطورة نفسها التي
اختلقوها :ال حق وجودي لشعوب أخرى يف هذا الحيز املكاين.
ان العنرصية نابعة ايضا عن عدم مقدرة مجموعة عىل تسمية نفسها بدالالت أخرى غري العرق،
وهنا يأيت التأكيد عىل العرق اليهودي يف دولة اليهود ،ومبا أن األسطورة تحيك أن الله اختار الشعب
اليهودي كأفضل الشعوب ،فهذا يعني أيضا بالنسية لهم أن األسطورة مل تفقد معناها منذ نشأتها
أو باألصح منذ أنشأوها .وهم يلجأون اىل اصطالح "ارسائيل القدمية" ،التي هي اختالق سيايس
أيديولوجي ،هدفه خدمة الصهيونية وإعطائها الرشعية لسلب الشعب الفلسطيني ،ويف الوقت
نفسه يلجأون اىل علم اآلثار ودراسة التوراة إليجاد الحجج ملحو الفلسطينيني من تاريخ فلسطني،
والتوراة مرت عملية صهينة سياسية ضحاياها األساسيون هم الفلسطينيون ،وبذلك تم تزييف
تاريخ البالد الحقيقي ،هذا ما تؤكده دراسة"كيت ويتليم" عن هذا املوضوع ،وهذه الدراسة تتيح
أيضا نقاشا حول الحقيقة التاريخية واملرسوم األخالقي للكتب املقدسة مقابل استعاملهام كشهادة
تاريخية.
ومبا أن التسمية ،تسمية العرق ال تجد لها دالالت أخرى ،وأهمها الدالالت الثقافية الحضارية ،فإنها
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تجمدت يف الداللة العرقية التي مل تستطع أن تركز عىل دالالت أخرى ،ومن هنا علينا أن نفهم
القوانني العنرصية عىل خلفية أيديولوجية ،وأن هذا العرق املختار من قبل الله ال يسمح لعرق
آخر أن يؤسس له وجودا وأن يؤسس له تاريخا.ومبا أن هذا العرص (هذا الزمن) ال يسمح مبحو
عرق بابادة جسدية ،فهم يلجأون اىل القوانني التي متنكهم أن ميحوا العرق اآلخر تدريجيا ،وهم
يعرفون حق املعرفة أن الفلسطيني ينتمي اىل حضارة عريقة أتت لهذا الكون بانجازات حضارية،
فانهم ال يستطيعون أن يحاربوه عىل أساس أنرتوبولوجي ،أي عىل أساس أننا عرق " أحط" ال حق
له بالوجود.
ان لديهم عقدة حضارية ،فالقوانني التي سنت وتسن هي للحط من قيمة حضارية ناجزة ،للحط
من قيمة االنسان الفلسطيني ،وتضييق الخناق عليه والحد من تطوره كإنسان،وأن يطور هذه
القيمة الحضارية.
ان الرصاع القائم هو رصاع عىل التاريخ ،أو رصاع عىل تأسيس تاريخ ،وتأسيس التاريخ ال ميكن أن
يتحقق إال بالوجود ،بالتواجد عىل موجود ،عىل أرض ،وهم يريدون أن ميحوا هذا التواجد ،هذا
الحضور ،وقد لجأوا اىل التطهري العرقي ،أي اىل تنظيف هذه األرض من شعب ال حق له بالوجود
حسب ايديولوجيتهم ،وهذا التطهري تحقق بواسطة التدنيس بالدم ،وكل تطهري جديد يضطرهم
اىل أن يدنسوا أنفسهم بدم جديد ،كمثال ذلك الشخص الذي سقط يف الوحل ويحاول أن ينظف
نفسه بالوحل.
لقد فشلت محاولتهم يف سنة  1948مبحو الفلسطيني ،وفشلوا سنة  ،1956عندما جربوا ذلك"بربومو"
مجزرة كفرقاسم ،وفشلوا سنة  .1967هذ الفشل أدى بدوره اىل مامرسة العنرصية التي تأيت
بقوانينها ملحو تاريخ مؤسس ،وملحو ثقافة ومحو هوية ،والقانون الذي يريدون سنه"،دولة ارسائيل،
دولة الشعب اليهودي" ،ليس باستطاعتنا التعامل معه فقط كقانون ،وامنا باألساس كمقولة التي
تؤكد أن مقولة يهودي هي مقولة قانونية تتم تحت سقف املرشوعية الدستورية يف نظام يدعي
أنه دميقراطي.
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