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فل�سطني يف مرايا الثقافة العربية

علي

�أومليل*

وجهة نظر يف الق�ضية الفل�سطينية

لم

�شيدها
يكن الوالد يعرف العربية� .أمازيغي هاجر من عمق جبال الأطل�س �إلى مدينة ّ
المار من �أطراف
�شيد ميناء على النهر
الجنرال الذي غزا المغرب .بل للدقة هو ّ
ّ
ونمت
المدينة ،تدخل �إليه البواخر من المحيط الأطل�سي الذي يبعد عنه ب�ضعة كيلومتراتَ .
المدينة ب�سرعة فائقة تحمل ا�سم الجنرال الغازي ( )Port Lyauteyقبل �أن ت�ستعيد بعد
اال�ستقالل ا�سمها الأ�صلي :القنيطرة.
الوالد ال يعرف �إ ّال �شذرات من العربية المغربية ،وال يعرف الف�صحى .يفتح الراديو على
محطة ''�صوت العرب'' ،ف�أترجم له بالأمازيغية �صراخ مذيعها ال�شهير �أحمد �سعيد وهو
يب�شر بالن�صر الآتي القريب في فل�سطين.
ّ
ثم كانت هزيمة الأيام ال�ستة ،بل ال�ساعات ال�ست .وقبل انك�شاف الهزيمة الفا�ضحة
كان �أحمد �سعيد ُي�سقط طائرات العدو بالع�شرات ،وي�ضرب موعداً للجيو�ش العربية الظافرة
�سموها نك�سة ،وال �أزال حتى الآن ال �أفهم
في تل �أبيب .وانك�شفت ف�ضيحة الهزيمة التي ّ
كيف حدثت تلك الهزيمة الفا�ضحة.
بعد �أعوام طويلة جل�ست مع محمد فايق الذي كان وزير للإعالم �أيام الهزيمة (�أنا
كنت رئي�س ًا للمنظمة العربية لحقوق الإن�سان وهو �أمينها العام) ،و�س�ألته عن �أ�سراب
الطائرات المت�ساقطة� ،أجابني �أنه كان يتلقى البالغات الحربية من قيادة الجي�ش،
وير�سلها �إلى �صوت العرب و�إذاعة القاهرة.
انت�صار �إ�سرائيل في حرب  1967زادها ثقة بذاتها ،بل جعل الواليات المتحدة،
داعمها الأول ،تزداد ثقة بم�ستقبل الدولة العبرية ،بينما راهنت الدول العربية التي كانت
ت�سمى تقدمية ،على االتحاد ال�سوفياتي .وحين انهار هذا الأخير وتفردت �أميركا بقيادة
العالم ،كانت �إ�سرائيل ،معززة باللوبي اليهودي ،قد و�ضعت يدها على دواليب الم�ؤ�س�سات
الأميركية .وحاولت الدول العربية التقرب ولو بالتبعية �إلى �أميركا ،من دون �أن تكون قد
�أ�س�ست لقوة �ضغط داخل الواليات المتحدة على غرار اللوبي اليهودي المتغلغل في الن�سيج

* مفكر وكاتب ودبلوما�سي وحقوقي مغربي.
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الأميركي ،غير �أن الت�أييد الأميركي لإ�سرائيل و�صل �إلى ذروته في الإدارة الأميركية الحالية،
وغ�ض الطرف عن التو�سع في االحتالل بم�صادرة الأرا�ضي وتهجير
من ا�ستعمال �آلي للفيتو،
ّ
و�شن الغارات ،وخروجها من اليوني�سكو تر�ضية لإ�سرائيل ،و�سحب
الفل�سطينيين وهدم البيوت ّ
م�ساهمتها المالية لوكالة الأمم المتحدة لغوث وت�شغيل الالجئين الفل�سطينيين في ال�شرق
الأدنى (الأونروا) تمهيداً لت�صفية حق العودة.
وفي محاولة مني ال�ست�شراف الم�ستقبل من خالل الحا�ضر� ،أرى �أن الغرب الآن ،بقيادة
الواليات المتحدة ،هو الداعم الرئي�سي لإ�سرائيل منذ ن�ش�أتها ،و�أن هذا الدعم خدم �شيئين :الأول،
المحرقة التي �سعى الغرب للتكفير عنها ولو على ح�ساب الفل�سطينيين؛ الثاني� ،أن الغرب
الم�سيحي ي�شترك مع الم�سيحية في ''العهد القديم'' .فالمهاجرون الأوروبيون الأوائل �إلى �أميركا
كانت ذاكرة العهد القديم قوية لديهم ،وكان في مخيالهم �إقامة القد�س الجديدة على الأر�ض
الجديدةّ � .أما القرن الواحد والع�شرون فمن المتوقع �أن يكون قرن ًا �آ�سيوي ًا ،والأمم الآ�سيوية ال
تحمل عقدة الهولوك�ست ،وال ت�شترك في �أي �شيء مع ذاكرة العهد القديم اليهودية والم�سيحية.
�ستكيف �سيا�ستها الخارجية عبر م�صالحها
وتلك الدول التي �ستتحكم في اقت�صاد العالم،
ّ
االقت�صادية ،بعيداً عن عقدة ذكرى المحرقة والذاكرة الدينية اليهودية ــ الم�سيحية الم�شتركة.
ولذلك ،ف�إن مقاربتها للق�ضية الفل�سطينية �ستكون مقاربة م�صالح اقت�صادية وجيو�سيا�سية
فقط ،غير م�شوبة بـالتكفير عن الهولوك�ست ،وال مثقلة بالذاكرة التوراتية.
لقد ا�ستوقفتني دائم ًا ،و�أنا الذي ا�شتغلت لأعوام في مجال حقوق الإن�سان ،مفارقة �أن
�سنة  1948هي ال�سنة التي �صدر فيها الإعالن العالمي لحقوق الإن�سان ،لكنها �أي�ض ًا
�سنة النكبة ،نكبة �شعب بكامله �صودر وطنه ،ويرزح ق�سم من �أهله تحت االحتالل ،بينما
ومن يقر�أ ديباجة الإعالن المذكور يالحظ �أن هدفه
�أُلقي بالبقية �إلى ال�شتات والمخيماتَ .
و�ضع ميثاق �أممي كي ال يبرز في العالم من جديد نظام فا�ش�ستي عن�صري .وعلى الرغم
من ذلك ،ف�إن �إ�سرائيل كنظام عن�صري� ،ضربت بعر�ض الحائط المواثيق والقرارات الأممية
كافة.
ولأن لفل�سطين ر�سوخ ًا في عمق الوجدان العربي ،ف�إن من الطبيعي �أن تكون الق�ضية
الفل�سطينية هي ق�ضية العرب �أي�ض ًا .لكن ،وبا�سم عروبة الق�ضية ،كثيراً ما تال�شت الحدود بين
الت�ضامن مع ال�شعب الفل�سطيني وبين التدخل في ق�ضيته .فقد و�ضعت �أنظمة عربية يدها على
الق�ضية الفل�سطينية ،بل قامت بانقالبات جعلت من هذه الق�ضية �أحد �شعاراتها الكبرى ،منذ
انقالب ال�ضباط الأحرار في م�صر� ،إلى االنقالبات في �سورية والعراق وليبيا.
ثم جاءت الثورة الخمينية في �أواخر �سبعينيات القرن الما�ضي كي ت�ضع يدها �أي�ض ًا على
خ�ضم
لتمددها في المنطقة ،ول ُتدخل الق�ضية في
الق�ضية الفل�سطينية ،وتجعل منها ورقة ُّ
ّ
ال�صراع ال�شيعي ــ ال�سني .ومنذ �أن �أعلن الخميني يوم ًا ''عالمي ًا'' للقد�س ،جعلت �إيران من
الق�ضية الفل�سطينية ق�ضية دينية �إ�سالمية ،ك�أن الم�سيحيين الفل�سطينيين والعرب ال �ش�أن لهم
بالق�ضية ،عالوة على ا�ستفزاز الم�سيحيين في العالم ،ولت�صبح ق�ضية فل�سطين �صراع ًا ديني ًا
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بين الم�سلمين واليهود ،في حين �أنها ق�ضية حقوق وطنية و�إن�سانية ي�سندها القانون الدولي
والقانون الدولي الإن�ساني.
�إن اختزال الق�ضية الفل�سطينية في القد�س ا�ستناداً �إلى رمزيتها المقد�سة لدى الم�سلمين
باعتبارها �أولى القبلتين ،يعني �إبعاد غير الم�سلمين عن هذه الق�ضية .والطرح ال�سليم والمجدي
هو باعتبار القد�س جزءاً من الأرا�ضي الفل�سطينية المحتلة ،واال�ستناد �إلى م�س�ألة الحق
التاريخي والإن�ساني للدفاع عنها ،ومن خالل التركيز على القانون الدولي وقرارات مجل�س
الأمن.
يطالب الفل�سطينيون بحق العودة ،بينما يعتبر الإ�سرائيليون �أنهم ''عادوا'' �إلى �أر�ض
ميعادهم ،لكن �شتان بين العودتين! فالفل�سطينيون يطالبون بالعودة �إلى وطن اغ ُت�صب منهم
حديث ًا ،و�إلى ديار ما زالت ماثلة للعيان ،في حين �أن اليهود ''عادوا'' �إلى ''�أر�ض الميعاد'' كحق
توراتي ،والتوراة كتاب مقد�س عند الم�سلمين �أي�ض ًا ،لكنه لي�س وثيقة ملكية عقارية ُيدلى بها
في المحافظة العقارية �أو ال�شهر العقاري!
�إن للمقاطعة داللة �سيا�سية و�أخالقية .فالعالم كان يقاطع نظام جنوب �أفريقيا لأنه نظام
ف�صل عن�صري (�أبارتهايد) ،كما �أن مقاطعة النظام الإ�سرائيلي واجب �سيا�سي و�أخالقي مع ًا،
وغ�صب ،و�إنهاء المقاطعة هو بمثابة
لأنه نظام ف�صل عن�صري ،عالوة على �أنه نظام احتالل ْ
قبول بنظام ا�ستثنائي هو وحده بين �أنظمة العالم نظام احتالل و�أبارتهايد مع ًا.
�إن َن ْعت �إ�سرائيل ومنا�صريها للمقاطعة بمعاداة ال�سامية ،والتذكير الم�ستمر بالمحرقة ،ما
و�شن الغارات .فالجريمة الما�ضية
هما �سوى ابتزاز وتغطية لالحتالل والقمع وهدم البيوت ّ
(الهولوكو�ست) يجب �أ ّال تغطي جريمة جارية� ،أو تبررها.
تدعي �إ�سرائيل و�أن�صارها ،ولي�ست رف�ض ًا
لي�ست المقاطعة معاداة لل�سامية اليهودية مثلما ّ
لدولة تريد �أن يعترف بها العرب كدولة عادية بين دول المنطقة .كال! �إن �إ�سرائيل لي�ست دولة
وت�شن الغارات متى
عادية� ،إذ كيف تكون عادية وهي تتو�سع في اال�ستيطان وتهدم البيوت
ّ
ترغب في ذلك؟ كيف تكون عادية وهي دولة نظام ف�صل عن�صري؟ �إن مقاطعتها موقف
حقوقي والتزام �أخالقي.
تعتد �إ�سرائيل و�أن�صارها ب�أنها الديمقراطية الوحيدة و�سط �صحراء اال�ستبداد العربي ،لكن
ّ
هل ت�شفع لها ديمقراطيتها في كونها دولة احتالل وقمع و�أبارتهايد؟ �ألم تكن الدول
اال�ستعمارية كبريطانيا وفرن�سا دو ًال ديمقراطية ،لكن لمواطنيها وحدهم فقط؟ �ألي�س االحتالل
نقي�ض الديمقراطية ومبادئها وعلى ر�أ�سها الحرية؟ فكيف ت�ستقيم ديمقراطية �إ�سرائيل التي هي
نظام احتالل و�أبارتهايد هما نقي�ض الديمقراطية التي �أ�سا�سها الحرية والم�ساواة في الحقوق
الإن�سانية ،في الوقت الذي ت�صادر حريات الفل�سطينيين الفردية والعامة وحقوقهم الوطنية
والإن�سانية؟
واليوم ،يكاد العالم يدير ظهره لفل�سطين ،والعرب ت�ضاءل اهتمامهم بق�ضيتها ،فهل ن�ست�سلم
للي�أ�س ناف�ضين �أيدينا من �أمل ع�شنا به �أمداً طويال؟
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لقد ن�ش�أت وجيلي مع ق�ضية فل�سطين .ن�ش�أت معها منذ �أن كنت تلميذاً �أترجم للوالد
الأمازيغي رحمه اللـه ما يقوله مذيع �صوت العرب ال�شهير ،ومنذ �أن م�ضى العمر وتوالت الهزائم
والخيبات .فهل ن�ست�سلم للي�أ�س؟ �إن الي�أ�س ا�ست�سالم �أمام قوة غا�شمة فر�ضت القوة فوق الحق
تحرف الحقيقة بالت�ضليل.
والعدل ،و�سيطرت على و�سائل الإعالم واالت�صال كي ّ
�إن اال�ست�سالم للي�أ�س قبول ب�أمر واقع قائم على الظلم والغ�صب والت�ضليل� .إنه تنازل عن
الحق وتفريط في الكرامة ،وق�ضية فل�سطين هي في الواقع ق�ضية حق وكرامة ،ف�أي معنى
وفرط في الكرامة؟ �إن اال�ست�سالم للي�أ�س اعتراف بدولة
لحياة الإن�سان �إذا تنازل عن الحق ّ
تدعي �أن العرب ال يقبلون بها كدولة عادية ،في حين �أنها لي�ست دولة عادية لأنها دولة
ّ
احتالل وقمع و�أبارتهايد؛ دولة تدو�س القانون الدولي وال�شرعية الدولية ومواثيق حقوق
الإن�سان وال ح�ساب لها ،وال عقاب .كال! فمهما تج ِر رياح اليوم لغير م�صلحة الق�ضية
الفل�سطينية ،ف�إن ق�ضية فل�سطين �ستبقى ق�ضية حق وكرامة .فهل ير�ضى الفل�سطينيون والعرب
بالتنازل عن الحق والتفريط في ق�ضية هي ق�ضية حق وكرامة؟
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