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اليا�س خوري
مدخل �إىل قراءة الهولوكو�ست والنكبة*

يعالج

هذا الكتاب التقاطعات
المعقدة والمتعددة
الم�ستويات للهولوكو�ست والنكبة ،وهي
م�س�ألة احتلت موقع ًا خا�ص ًا في بع�ض
�أعمالي الأدبية والفكرية.
فخالل عملي على كتابة الجزء الثاني من
رواية ''�أوالد الغيتو'' ،ا�صطدمت بعبارة
تعبر عن جوهر االلتبا�س الذي
�إ�سرائيلية ّ
�صنعته ال�صهيونية في م�شروعها الكولونيالي
في فل�سطين .فال�صقات ''الإرهابي'' �أو
''المخرب'' ،التي �أُطلقت ب�صورة عامة على
ّ
الفل�سطينيين ،ال تثير العجب .فهذه الال�صقات
م�ست ّلة من القامو�س الكولونيالي التقليدي،
حمالة �أوجه ،لأن �إرهابي الأم�س
وهي �صفات ّ
قد ي�صير رئي�س ًا للحكومة كحال مناحم بيغن
�أو يت�سحاق �شامير في �إ�سرائيل� ،أو قد ينال
جائزة نوبل لل�سالم كحال ال�شهيد يا�سر
عرفات الذي كثيراً ما اتهمه االحتالل
الإ�سرائيلي بالإرهاب ،قبل �أن تجري �إعادته
�إلى المربع الإرهابي خالل االنتفا�ضة
الفل�سطينية الثانية ،وح�صاره حتى الموت في
مقره في المقاطعة.
ّ
العبارة التي �صدمتني هي ''�صابونيم''،
وهي عبارة �شاعت ُبعيد ت�أ�سي�س الدولة

العبرية ،وكان ُيق�صد بها الناجون من
المحرقة النازية ،الذين هاجروا �إلى ''�أر�ض
الميعاد'' .والعبارة تحمل معنى ا�صطالحي ًا �إذ
تدل على الجبناء ،لكنها تحمل �أي�ض ًا معنى
حرفي ًا يعيدها �إلى كلمة �صابون التي نجدها
في العبرية والعربية .وهي تدل على واحدة
من الظواهر الوح�شية التي ترافقت مع
المحرقة النازية عبر تحويل ال�ضحايا اليهود
�إلى �صابون! (وهي ظاهرة غير �صحيحة
تب ّناها كثيرون في ذلك الزمن).
''ال�صابونيم'' ،هي الوجه الآخر لكلمة
''م�سلم مانيرز'' ،التي كانت ُتطلق على اليهود
ال�ضعفاء في مع�سكرات الإبادة النازية ،تمهيداً
* نن�شر فيما يلي المدخل الذي كتبه اليا�س خوري
لكتاب:

The Holocaust and the Nakba, edited by Bashir
Bashir and Amos Goldberg (New York: Columbia
University Press, 2018).

وكتب ب�شير وغولدبرغ مقدمة الكتاب ،و�شارك فيه
كل من :مارك ليفين؛ جيل �أنيدجار؛ �أمنون راز ــ
كراكوت�سكين؛ هنيدة غانم؛ نديم خوري؛ �ألون كونفينو؛
م�صطفى كبها؛ يوخي في�شر؛ عومر بارتوف؛ طال بن
ت�سفي؛ ُعومري بن يهودا؛ حنان حيفر؛ رفقة �أبو رميلة؛
رائف زريق؛ يهودا �شنهاف .وكتبت خاتمته جاكلين
روز.
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ل�سوقهم �إلى الموت! وقد حلل جيل �أنيدجار
ظاهرة ''الم�سلم مانيرز'' ب�شكل المع في �أحد
ف�صول هذا الكتاب.
�أريد �أن �أبد�أ من هاتين العبارتين ،فقد
واجهت التبا�سات ال�صابون للمرة الأولى
خالل م�شاهدتي لتجهيز في معهد العالم
أعدته الفنانة الفل�سطينية
العربي في باري�سّ � ،
منى حاطوم في �سنة  .1996يومها عر�ضت
هذه الفنانة تجهيزها وهو على �شكل خريطة
محفورة على قطع من �صابون نابل�س ( ُت�شتهر
نابل�س ب�صابونها وكنافتها) ُر�سمت عليها
خطوط االحتالل الإ�سرائيلي في فل�سطين.
�أ�صابتني رائحة ال�صابون النابل�سي التي
انت�شرت في ردهات معهد العالم العربي
بالدوار ،ويومها كان ت�أويلي لهذا التجهيز
الفني هو �أن الفنانة الفل�سطينية و�ضعت رائحة
عطر ال�صابون الم�صنوع من زيت الزيتون
كنقي�ض لالحتالل ،ذلك ب�أن رائحة الأر�ض
قادرة في النهاية على التفوق على عنف
الحدود واال�ستيطان ،لكنني فوجئت بردات
فعل �إ�سرائيلية �أ�شارت �إلى موقف عن�صري في
هذا التجهيز ،لأن التذكير بال�صابون يحيل �إلى
الجريمة النازية!
قراءتي لهذا الت�أويل ال�صهيوني جعلتني
في حيرة من �أمري� ،إذ كيف نجد لغة ت�أويل
ِ
والم�ستعمر؟ وهل هناك
م�شتركة بين ال�ضحية
�إمكان لإيجاد مثل هذه اللغة؟ ف�إذا كان
محرم ًا على الفنانة الفل�سطينية ا�ستخدام
ّ
�صابون نابل�س خوف ًا من ت�أويل �صهيوني
يدمر المعنى الإن�ساني لتجهيزها ،فكيف على
الفل�سطينيين التعبير عن م�أ�ساتهم� ،أم �إن على
م�أ�ساتهم �أن تختفي ،لأن هناك حكاية �أكبر
ُ�صنعت في �أفران العن�صرية الأوروبية ،ولذا
على ال�ضحية �أن تخر�س وتقبل بفنائها

يدعي �أنه وريث �ضحايا
المتدرج على يد َمن ّ
الهولوكو�ست؟
وفي هذه الحالة ما هي داللة كلمة
�صابونيم التي �شاعت في �إ�سرائيل؟ وكيف
يمكن الو�صول �إلى فهم لمعانيها المتعددة؟
� ّأما التبا�سات ''الم�سلم'' فهي اليوم في كل
مكان من العالم ،و�سط �صعود الفا�شية
والعن�صرية ،وهي ُت�ستخدم لو�صف �أي م�سلم �أو
عربي ب�صفته �إرهابي ًا محتم ًال ،ولذا على
العالمين العربي والإ�سالمي دفع �ضريبة
َ
الإذالل والموت.
لكن في مع�سكرات االعتقال النازية كان
معنى الكلمة مختلف ًا ،فعلى حافة الموت،
يلتب�س معنى الكلمات ،بل قد تفقد الكلمات �أي
معنى ،لأن ُبكم ال�ضحية ي�صير اللغة الوحيدة
�أمام هول الإبادة.
ال �أريد تحليل تاريخ هاتين الكلمتين ،ف�أنا
�أ�شرت �إليهما كي �أقول �إن �سوء الفهم هو �سيد
اللغة .والواقع �أن افترا�ض كون اللغة و�سيلة
توا�صل لي�س �أكثر من افترا�ض يتعلق ب�إحدى
وظائف اللغة ،فاللغة �أي�ض ًا تخلق في داخلها
مراتب للمعاني ،في�صير ُم�ضمرها �أكثر �أهمية
من مظهرها ،في �أغلب الأحيان .وربما كان
هذا هو �سبب �إرجاع اللغويين العرب م�صدر
(ك َل َم)� ،إلى الجرح .فالكلمة جرح
فعل الكالم َ
في الروح ،وعلينا �أن ن�ستدل على معانيها من
ارتباط جروحها بالألم الإن�ساني.
� ّأما كلمتا محرقة ونكبة ،مثلما نراهما في
ف�صول هذا الكتاب ،فمحاطتان بالتبا�سات ال
ح�صر لها.
�صحيح �أن كلمة محرقة �أو هولوكو�ست
التي ُت�ستخدم لو�صف الكارثة اليهودية التي
�صنعتها مع�سكرات االعتقال النازية خالل
الحرب العالمية الثانية� ،صارت اليوم تعبيراً
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معترف ًا به في الأو�ساط الأكاديمية والثقافية
ب�صورة عامة ،غير �أننا ال نزال نعثر على
�أ�صوات تنكر ح�صول المحرقة �أو ت�شكك في
�أرقامها .وعلى الرغم من هام�شية هذه
الأ�صوات ،ف�إنها ت�شكل م�صدر قلق لأنها ،مع
�صعود اليمين الفا�شي في �أوروبا والواليات
المتحدة ،تختزن بذور عودة الال�سامية
ب�أ�شكال جديدة قد تكون الإ�سالموفوبيا �إحدى
مقدماتها.
وفي المقابل ،ف�إن كلمة نكبة ،التي
ُت�ستخدم لو�صف الكارثة الفل�سطينية ،عانت
التبا�سات كثيرة .فالكلمة التي �ص ّكها الم�ؤرخ
الدم�شقي ق�سطنطين زريق في �سنة ،1948
دخلت ب�صعوبة في القامو�س العربي ،وهي
اليوم بد�أت تحتل موقعها في العالم ككلمة
ع�صية على الترجمة ،تخت�ص بو�صف الم�أ�ساة
الفل�سطينية .ومع ذلك ،ف�إن القانون الإ�سرائيلي
يمنع ال�ضحايا الفل�سطينيين المقيمين في
�إ�سرائيل� ،أي في وطنهم التاريخي ،من
االحتفال بذكرى النكبة!
المحرقة هي خال�صة الفكر العن�صري
الأوروبي بجذوره الفكرية وال�سيا�سية والدينية
المتنوعة ،وربما علينا �أن نبحث عن جذور
الال�سامية في الحروب ال�صليبية� ،أو في زمن
محاكم التفتي�ش بعد �إعادة احتالل الأندل�س.
وقد و�صلت الال�سامية �إلى ذروتها مع ''الحل
النهائي'' الذي نجحت النازية في تطبيقه في
�أوروبا ب�شكل وح�شي.
� ّأما النكبة الفل�سطينية فترتبط بظاهرة
تاريخية �أُخرى هي ظاهرة التو�سع
الكولونيالي الأوروبي ،فالمهمة التمدينية
الأوروبية �أنتجت ظاهرة اال�ستعمار
اال�ستيطاني الذي قدم نماذجه في �أكثر من
مكان ،وخ�صو�ص ًا في �أفريقيا ،من الجزائر �إلى
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رودي�سيا �إلى جنوب �أفريقيا ،وكان الم�شروع
ال�صهيوني ،بح�سب دعاته الأوائل ،جزءاً من
هذه الظاهرة.
أو�ضحت هنيدة غانم ب�شكل الفت
ومثلما � َ
كتبته في هذا الكتاب ،ف�إن
في الف�صل الذي َ
ال�صهيونية نجحت في دمج م�س�ألتين
مختلفتين ،المحرقة والم�شروع ال�صهيوني� ،إذ
جرى ت�صوير ت�أ�سي�س الدولة الإ�سرائيلية على
�أر�ض فل�سطين ،بعد طرد �سكانها منها ،ك�أنها
الجواب المنطقي على المحرقة.
�صحيج �أن �أ�صحاب الم�شروع القومي
اليهودي انطلقوا من الواقع الال�سامي الذي
�صنع بوغرومات ( )pogromsالقرن التا�سع
ع�شر في �أوروبا ال�شرقية� ،إ ّال �إن جوابهم على
الال�سامية ،لم يكن الخيار اليهودي الوحيد �أو
الحتمي .فالخيارات اليهودية تراوحت بين
خيار اندماجي قومي ثقافي م ّثله حزب
البوند ،وخيار راف�ض لفكرة الدولة م ّثلته
التيارات اليهودية الأرثوذك�سية لأنه يتناق�ض
مع المعتقد الديني اليهودي ،وتيارات
االندماج الكامل التي م ّثلتها الليبرالية
والمارك�سية ...غلبة الخيار ال�صهيوني جاءت
مت�أخرة وتطابقت مع االحتالل البريطاني
وتعممت
لفل�سطين بعد الحرب العالمية الأولى،
ّ
بعد الحرب العالمية الثانية .لكن هذا الخيار
بقي مخل�ص ًا لجذره الكولونيالي ،فهو م�شروع
كولونيالي من جهة ،وم�شروع قومي من جهة
ثانية ،وهنا يكمن تناق�ضه الداخلي الذي ال
حل له..
�أغلب الظن �أن دمج المحرقة في الم�شروع
ال�صهيوني هو الأ�سطورة الكبرى التي بنت
عليها �إ�سرائيل �شرعيتها ،و�صارت اليوم
ال�سالح الأ�سا�سي لمنع توجيه النقد �إليها .فنقد
ممار�سات االحتالل الإ�سرائيلي والم�ستعمرات
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الال�شرعية في ال�ضفة الغربية ،ونقد ح�صار
حولها الإ�سرائيليون �إلى �أكبر غيتو
غزة التي ّ
في العالم ،ونقد التطهير العرقي في القد�س،
ي�صير عبر كيمياء االلتبا�س اللغوي ال�سامية
جديدة!.
لم ي�ستخدم الفل�سطينيون كلمة هولوكو�ست
لو�صف كارثتهم ،و�إنما �صاغوا كلمـة �أُخرى،
بد
الأمر الذي يحمل داللة �إ�ضافية� ،إذا كان ال ّ
من ذلك ،على عدم �صحة المقارنة بين حدثين
تاريخيين مختلفين في الظروف والدالالت.
وعلى الرغم من بع�ض المظاهر التي ت�شير �إلى
�أن الإ�سرائيليين يقلدون بع�ض الممار�سات
النازية ،ف�إن ال�سقوط في فخ المقارنة يقود
�إلى حجب الحا�ضر ،وهو ما وقع فيه كثير من
الإ�سرائيليين واليهود والفل�سطينيين والعرب،
وهي مقارنة ال تقل خط�أ عن خط�أ بع�ض
القيادات الفل�سطينية في �أربعينيات القرن
الما�ضي التي اعتبرت �أن عدو عدوها �صديقها،
فارتكبت حماقة التعاون مع النازيين.
�إن رف�ض ال�سقوط في فخ المقارنة لي�س
تفوق �آلة الرعب
ناجم ًا عن الحجم فقط� ،أو عن ّ
النازية المطلق على �آالت ''تفاهة ال�شر'' كلها
التي �أنتجتها البربرية ،بل �أي�ض ًا عن االختالف
الجوهري بين الحدثين .الهولوكو�ست حدث
يعك�س احتماالت العن�صرية ،وهو بالتالي
حدث �إن�ساني كبير يجب �أن يكون مدر�سة
للب�شرية في �ضرورة مقاومة الوح�ش العن�صري
ورف�ض مقوالته في كل مكانّ � .أما النكبة فهي
�آخر تمظهرات التو�سع الكولونيالي
اال�ستيطاني التي �أنتجت نظام الأبارتهايد
وحد
الذي �شكل الن�ضال �ضده قا�سم ًا م�شترك ًا ّ
الب�شرية من �أجل �إ�سقاطه ،وكانت معركة
الم�ؤتمر الوطني الأفريقي في جنوب �أفريقيا
�إحدى عالمات هذا الن�ضال الم�ضيئة.

الهولوكو�ست والنكبة ي�شتركان في كونهما
يم�سان الب�شرية كلها على
حد َثين عالميين ّ
م�ستوى ن�ضالها �ضد العن�صرية ،ومن هنا ف�إن
الن�ضال من �أجل �أن تكون ذاكرة المحرقة
ذاكرة �إن�سانية م�شتركة ،ال يكتمل �إ ّال بمقاومة
اال�ستعمار الكولونيالي الذي ت�شكل ال�صهيونية
موقعه الأخير في عالم اليوم.
هل نحن �أمام ذاكرتين نبحث عن تناغم
بينهما؟
هناك �شرك ي�سقط فيه كثيرون ،ب�صرف
النظر عن النيات ،وهو التعامل مع النكبة
ب�صفتها ذاكرة.
المحرقة �صارت ذاكرة �إن�سانية �شاملة من
ال�ضروري العمل على �صيانتها وتع ّلم الدرو�س
منها� .إنها فعل همجي كارثي حدث في
الما�ضي ،وهي بهذا المعنى تدخل في
تاريخنا ،وت�صير ن�صو�صها جزءاً ال يتجز�أ من
وعينا الإن�ساني الذي يجب حمايته من ناكري
ممن
ممن يقللون من كارثيتها� ،أو ّ
المحرقة� ،أو ّ
ي�ستخدمونها ذريعة لتبرير �أي �شكل من �أ�شكال
القمع �أو التطهير العرقي �أو العن�صرية.
� ّأما النكبة فم�س�ألة مختلفة ب�شكل جذري.
لقد بدت النكبة الفل�سطينية التي حدث ف�صلها
الدموي الكبير خالل التطهير العرقي لفل�سطين
في �سنة  ،1948ك�أنها ذاكرة ،خالل مرحلة
�أوهام اتفاق �أو�سلو لل�سالم بين الفل�سطينيين
والإ�سرائيليين في �سنة  .1993يومها بدا �أن
�صفحة النكبة ُطويت بتنازالت م�شتركة قدمها
الطرفان (اُنظر الف�صل الذي كتبه نديم
خوري) ،لكن ثبت �أن اتفاق �أو�سلو كان وهم ًا،
لأنه ُقرئ بطريقتين مختلفتين :الفل�سطينيون
قر�أوه ب�صفته ي�ضع نقطة النهاية على احتالل
ال�ضفة الغربية والقد�س وغزة ،وي�سمح لهم
بت�أ�سي�س دولتهم على م�ساحة  %20من وطنهم
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التاريخي ،بينما قر�أته الم�ؤ�س�سة الإ�سرائيلية
ب�صفته ت�سوية ت�سمح لها با�ستمرار بناء
الم�ستعمرات و�سيا�سات ال�ضم الزاحف ،في
مقابل �إعطائها الرعايا الفل�سطينيين حق
الإقامة والإدارة الذاتية ل�ش�ؤون
باندو�ستاناتهم.
وهذا ُيثبت خط�أ بع�ض الم�ؤرخين العرب
الذين اعتبروا النكبة حدث ًا تاريخي ًا جرى في
الما�ضي.
�إن وقائع الحياة اليومية في فل�سطين
ت�شير �إلى �أن حرب  1948لم ت�شهد �سوى
بدايات الحدث النكبوي الذي لم ينت ِه لحظة
توقيع اتفاقيات الهدنة بين �سن َتي 1949
و .1950فحرب  1948كانت البداية الم�ستمرة
حتى هذه اللحظة .والنقا�ش الذي تركز حول
وجود خطة للطرد ،وهو ما �أثبته وليد الخالدي
حين ك�شف عن وجود الخطة دالت ،و�أكده
�إيالن با ِب ْه في كتابه ''التطهير العرقي في
فل�سطين''� ،أو عن وجود ممار�سة فعلية للطرد،
مثلما برهن ذلك بني موري�س ،يجب �أن يذهب
الآن �إلى �أماكن جديدة� .إن طرد الفل�سطينيين
وهربهم خالل حرب  1948من قراهم ومدنهم
التي كانت تتعر�ض للق�صف مهما تكن
ي�سوغان لإ�سرائيل منعهم من
�أ�سبابهما ،ال ّ
العودة وم�صادرة بيوتهم و�أرا�ضيهم بحجة
�أنها �أمالك غائبين� .إن قانون �أمالك الغائبين
الذي و�صل �إلى ذروته مع مقولة الغائبين
الحا�ضرين هو �أكثر فداحة من الطرد ،لأنه
حول الطرد من حدث �إلى حالة دائمة .يكفي
ّ
�أن ندر�س وقائع ما ي�سمى القرى المهجرة
داخل �إ�سرائيل ،ولن�أخذ على �سبيل المثال ال
الح�صر قرية �صفورية التي روى �شاعرها
الكبير طه محمد علي م�أ�ساتها ،لنرى كيف �أن
نكبة ال�صفافرة ال تزال م�ستمرة �إلى اليوم.
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ف�أهل �صفورية الذين بقوا في وطنهم
التاريخي ولج�أوا �إلى مدينة النا�صرة القريبة
من بلدتهم ،ممنوعون من زيارة �أرا�ضيهم
وبيوتهم المدمرة .ف�أرا�ضي القرية �صودرت،
و�أهالي �صفورية حا�ضرون كمواطنين
�إ�سرائيليين ،لكنهم غائبون ك�أ�صحاب حقوق؟
�إن م�صادرة الأرا�ضي في الدولة
الإ�سرائيلية لم تتوقف ،وحتى القرويون الذين
بقوا في قراهم ولم يتحولوا �إلى حا�ضرين
غائبين ،ف�إن �إ�سرائيل نجحت في م�صادرة
�أرا�ضيهم الزراعية من �أجل هدفها المعلن ،وهو
تهويد الأر�ض.
وحتى بالن�سبة �إلى الفل�سطينيين
الإ�سرائيليين الذين ُحرموا من ا�سمهم القومي،
ي�سمون عرب �أر�ض �إ�سرائيل ،ف�إن
و�صاروا ّ
النكبة ال تزال م�ستمرة �إلى يومنا هذا .ولعل
تدمير قرية العراقيب في النقب �أكثر من مئة
مرة خالل �ستة �أعوام ،يقدم م�ؤ�شراً وا�ضح ًا �إلى
واقع الحال.
�إذا كانت النكبة الم�ستمرة داخل �إ�سرائيل
يقرها
تتغطى بالقوانين والت�شريعات التي ّ
البرلمان الإ�سرائيلي ،ف�إن النكبة تبدو عارية
في القد�س وال�ضفة الغربية وغزة.
فالأرا�ضي المحتلة منذ �سنة 1967
تخ�ضع للقانون الع�سكري ،واال�ستيطان يعربد
في جميع �أنحائها ،من القد�س التي تختنق
بالم�ستعمرات� ،إلى �أرا�ضي ال�ضفة الغربية،
و�صو ًال �إلى غور الأردن ،كما �أن القمع
والتوقيف الإداري والقتل �صارت ممار�سات
يومية مم�أ�س�سة .لقد بنت �إ�سرائيل نظام ًا
متكام ًال من الأبارتهايد قوامه الطرق
االلتفافية الخا�صة بالم�ستوطنين اليهود،
وجدار الف�صل الذي يمزق �أرا�ضي الفل�سطينيين
وي�صادرها ،والحواجز التي جعلت االنتقال
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من باندو�ستان فل�سطيني �إلى �آخر عملية
تعذيب يومية.
�شراهة هذه النكبة الم�ستمرة تتجلى في
�شكل وا�ضح في مدين َتي القد�س والخليل حيث
يتغلغل الم�ستوطنون بين ال�سكان الفل�سطينيين
مقفلين الطرقات ،ومحولين الحياة �إلى
كابو�س يومي .وهي ت�صل �إلى ذروتها عبر
تحويل قطاع غزة �إلى �أكبر �سجن في الهواء
الطلق في العالم.
في محاولتي التمييز بين الذاكرة
والحا�ضر ،ا�ستف�ضت قلي ًال من �أجل ت�أكيد
افترا�ضي �أن النكبة لم تحدث منذ �سبعين
عام ًا ،و�إنما هي م�سار م�ؤلم بد�أ في �سنة
 1948وال يزال م�ستمراً �إلى اليوم .فالذاكرة
يمكن عالجها عبر الت�شديد عليها وت�أكيد
�شعور المذنب بذنبه تمهيداً لتحويلها �إلى
ذاكرة �إن�سانية عامةّ � ،أما الحا�ضر فيحتاج �إلى
العمل من �أجل تغييره ،و�إلى �أدوات �سيا�سية
وفكرية ون�ضالية تجمع جميع المناه�ضين
لال�ستعمار اال�ستيطاني ب�صرف النظر عن
قومياتهم وانتماءاتهم الإثنية والدينية.
ومن هنا خط�أ مقولة االعتراف المتبادل
بالمحرقة والنكبة .ف�أنا ك�إن�سان �أو ًال ،وكعربي
ثاني ًا ،وكفل�سطيني باالنتماء ثالث ًا ،ال �أ�ضع �أي
�شرط م�سبق العترافي بهول المحرقة ،وعملي
على �إبقاء ذاكرتها حية .فالمحرقة النازية
هي م�س�ؤوليتي ك�إن�سان ،مع �أنها �صناعة
�أوروبية فا�شية خال�صة .ف�أنا ك�إن�سان ،وعلى
خطى �أ�ساتذتي من المثقفين اللبنانيين
والعرب الذين �أ�س�سوا في بيروت في �سنة
 1939ع�صبة مكافحة الفا�شية والنازية،
ودخلوا �إلى ال�سجون في زمن حكومة في�شي
االنتدابية� ،أعتبر �أن واجبي الإن�ساني يح ّتم
علي الن�ضال �ضد الال�سامية وجميع �أ�شكال
ّ

العن�صرية ،وهذا جزء من ن�ضالي �ضد
الم�شروع الكولونيالي اال�ستيطاني ال�صهيوني
في فل�سطين.
إلي هي م�س�ألة مبدئية ال
الم�س�ألة بالن�سبة � ّ
تحتمل التفاو�ض ،وهذا ينطبق على النكبة
الفل�سطينية الم�ستمرة .فالجريمة ال تداوى
تواجه بعن�صرية
بجريمة ،والعن�صرية ال َ
م�ضادة� .إن ما يتعر�ض له الفل�سطينيات
حري ب�إيقاظ
والفل�سطينيون من نكبة م�ستمرة ٌّ
ال�ضمائر في العالم كله ،من �أجل وقف �آخر
ظاهرة ا�ستعمار ا�ستيطاني م�ستمرة في العالم.
تبدو فكرة االعتراف المتبادل بالمحرقة
والنكبة �أ�شبه بكارثة �أخالقية .فالأخالق ال
عالقة لها بالم�ساومة ،ولعبة المرايا هنا
�ساذجة .ال وجود لطرفين في هذه اللعبة
يتبادالن التعاطفّ � ،أما فكرة الت�سامح
( )empathyفال معنى لها ،هناك جالد
و�ضحية ،وال مكان للتوفيق بينهما.
الجالد النازي في المحرقة هو نتاج
العن�صرية التي يجب الن�ضال �ضدها ب�شكل
دائم ،وعدم القبول بتجلياتها المتنوعة مهما
تتخذ من �أ�سماء.
� ّأما النكبة الفل�سطينية الم�ستمرة فنتاج
اال�ستعمار اال�ستيطاني الذي يختزن
العن�صرية ،وي�سعى لتطهير البلد من �سكانه
الأ�صليين م�ستلهم ًا قامو�س ًا متعدد الم�صادر،
من المهمة التمدينية� ،إلى التب�شير الديني� ،إلى
فكرة الأر�ض الموعودة.
وفي الحالتين ،وهما حالتان منف�صلتان،
تقاوم
ال مكان للم�ساومة .العن�صرية يجب �أن َ
حتى النهاية ،واال�ستعمار اال�ستيطاني يجب
�أن يتم تفكيكه ،وهذا ال عالقة له بم�صير
المهاجرين الذين يقيمون في البلد ،لأن
الجريمة ال تداوى بجريمة.

مدخل إىل قراءة الهولوكوست والنكبة

المحرقة والنكبة لي�ستا مر�آتين متوازيتين،
واليهودي والفل�سطيني ي�ستطيعان ،اذا تخل�صا
من �أوهام الفكر القومي اال�ستئ�صالي� ،أن
يكونا مر�آتين للألم الإن�ساني .فاليهودي
الم�ضطهد في �أوروبا النازية لي�س مر�آة
الفل�سطيني فقط ،بل هو مر�آة الإن�سان في كل
المنفي في
مكان �أي�ض ًا ،كما �أن الفل�سطيني
ّ
وطنه وخارجه لي�س فقط مر�آة اليهودي ،بل
هو �أي�ض ًا مر�آة جميع المنفيين والم�ضطهدين،
هو مر�آة زمن المنافي الوح�شية الذي افتتحته
الألفية الثالثة با�ستغاثات الالجئين ال�سوريين
والعراقيين والليبيين وال�صوماليين والأفغان،
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وبمعاناتهم في بحر الموت الذي كان ا�سمه
البحر الأبي�ض المتو�سط.
هكذا ي�صير ال�صابونيم و''الم�سلم مانيرز''
مرايا م�أ�ساة �إن�سانية م�شتركة.
في هذا ال�سياق نقر�أ مقولة �إدوارد �سعيد
عن الفل�سطيني ب�صفته �ضحية ال�ضحية،
ون�ستعيد تفا�ؤل الإرادة و�سط ت�شا�ؤم العقل،
ونعيد اكت�شاف القيم الإن�سانية التي تهددها
الر�أ�سمالية والبربرية والعن�صرية واال�ستبداد
والأ�صوليات باالندثار.
و�أعتقد �أن هذا هو التحدي الذي يثيره
العديد من ف�صول هذا الكتاب.
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