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بيتر بينارت

*

آن األوان لتسمية التعصب األعمى ضد الفلسطينيين باسمه

معاداة الفلسطينيين مستشرية في كل مكان
1
بقدر ما هي خفية ومستترة.
يف شــهر حزيــران ،ق ـدّم ثالثــة جمهوريــن مــن أعضــاء
مجلــس النــواب  -هــم مايــكل والتــز ،وجيــم بانكــس
وكلوديــا تينــي – اقــراح قــرار بحجــب الثقــة عــن رشــيدة
طليــب وإلهــان عمــر وأيانــا بريســي وألكســاندريا أوكازيو-
كورتيــز لجملــة مــن األســباب ،مــن بينهــا «التحريــض عــى
شـ ّ
ـن هجمــات معاديــة للســامية يف شــتى أرجــاء الواليــات
املتحــدة» .واتهــم الديمقراطيــون مــن أعضــاء املجلــس
زميالتهــم بأنهــن يكرهــن اليهــود كذلــك ،وإن كان ذلــك
بقــدر أقــل مــن البيــان الرصيــح .ولــم يذكــر النائــب تيــد
دويتــش زميالتــه بأســمائهن ،وإنمــا ّ
وصــف مــا أطلقنــه
مــن اتهامــات بشــأن الفصــل العنــري واملعارضــة التــي
تبديهــا طليــب للدولــة اليهوديــة باعتبارهــا «هجمــات
 ...موجّ هــة ضــد اليهــود »،وأنهــا «أفضــت إىل معــاداة
الســامية» .وبالنســبة للديمقراطيــن مــن أعضــاء املجلــس
78

عدد 84

* كاتب وصحايف ومحلل سيايس يهودي أمريكي

 جــوش غوتنهايمــر وكاثــي مانينــغ وإيلــن لوريــا وديــنفيليبــس – فقــد أعربــوا عــن إدانتهــم وشــجبهم ألعضــاء لــم
يحددوهــم مــن أعضــاء الكونغــرس ألنهــم أســبغوا تســمية
دولــة فصــل عنــري عــى إرسائيــل أو ســاقوا االدعــاء
بأنهــا تقــرف أعمـ ً
ـال إرهابيــة .وزعــم هــؤالء الديمقراطيــون
أن «هــذه الترصيحــات معاديــة للســامية يف جوهرهــا».
ولــم تفتــأ هــذه االتهامــات تطــارد طليــب وعمــر
وبريســي وأوكازيو-كوزتيــز منــذ أن وطــأت أقدامهــن
مبنــى الكونغــرس .فالبحــث عــن املقــاالت التــي تســوق
املزاعــم بأنهــن يعاديــن الســامية والبحــث يف محــرك البحــث
«غوغــل» يوفــر مــا يبــدو وكأنــه مخــزون ال ينضــب منهــا.
ولكنــك إذا بحثــت عــن مقــاالت توحــي بــأن مــن يتصــدى
لهــن باالنتقــاد «معــادون للفلســطينيني »،فــا تــكاد تجــد
شــيئًا البتــة .وال توجــد ســوى دالئــل قليلــة عــى أن هــؤالء
 1نرش هذا املقال عىل موقع  Jewish Currentsيف 2021/6/17
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خالل الشهور القليلة الماضية ،ومع انتشار التعريفات التي تتناول معاداة السامية
 والتي ُيستخدم بعض منها لغايات مساواة معاداة الصهيونية ومضاهاتهابكراهية اليهود  -باشر المثقفون الفلسطينيون العمل على اجتراح تعريف
للتعصب األعمى الذي يناهض الفلسطينيين ويعاديهم.

اض ُ
طــروا يومً ــا إىل الــرد علنًــا عــى االتهامــات التــي وجهــت
إليهــم بالتعصــب األعمــى ضــد الفلســطينيني.
هــذا أمــر ّ
تلفــه الغرابــة ،ألن األدلــة التــي تثبــت
أن منتقــدي هــذه املجموعــة [طليــب وعمــر وبريســي
وأوكازيو-كوزتيــز] يعــادون الفلســطينيني أقــوى بكثــر
مــن اإلثباتــات التــي تــدل عــى أن تلــك املجموعــة نفســها
معاديــة لليهــود .ويكمــن الســبب الــذي يقــف وراء اإلحجــام
عــن مناقشــة هــذا التعصــب األعمــى يف أن عبــارة «معــاداة
الفلســطينيني» تــكاد ال توجــد يف الخطــاب الســائد يف أمــركا.
وال تغيــب هــذه العبــارة ألن التعصــب األعمــى املعــادي
للفلســطينيني أمــر نــادر ،وإنمــا ألنــه مســترت وخفــي.
فهــي غائبــة تحديـدًا ألن كل عضــو مــن أعضــاء الكونغــرس
تقريبًــا قــد يُــدان بهــا ،إن كان لهــذا املفهــوم مــن وجــود،
باســتثناء أقليــة ضئيلــة مــن التقدميــن املارقــن الذيــن
جــرت العــادة عــى شــجبهم والتنديــد بهــم بصفتهــم
معاديــن للســامية.
خــال الشــهور القليلــة املاضيــة ،ومــع انتشــار التعريفات
التــي تتنــاول معــاداة الســامية  -والتــي يُســتخدم بعــض
منهــا لغايــات مســاواة معــاداة الصهيونيــة ومضاهاتهــا
بكراهيــة اليهــود  -بــارش املثقفــون الفلســطينيون العمــل
عــى اجــراح تعريــف للتعصــب األعمــى الــذي يناهــض
الفلســطينيني ويعاديهــم .فقــد ع ّرفــت مزنــة قطــو ،املختصــة
يف تاريــخ الــرق األوســط ،يف تغريــدة نرشتهــا الخريــف
املــايض «معــاداة الفلســطينيني» بأنهــا تعنــى «التحيــز ضــد
الفلســطينيني أو معاداتهــم أو ممارســة التمييــز بحقهــم.
وإنــكار النكبــة .واتهــام الفلســطينيني بالنزعــة (أو النزعــات)
العنرصيــة ’الكامنــة‘ بــا ســبب .والســماح بإقصــاء
الفلســطينيني واســتثنائهم مــن جميــع القيــم /السياســة
الليرباليــة أو اليســارية الراســخة».

يتصــدى املحامــون لهــذه القضيــة كذلــك .ففــي شــهر
نيســان املــايض ،طلبــت مؤسســة فلســطني القانونيــة
( ،)Palestine Legalالتــي تتــوىل الدفــاع عــن الحريــات
املدنيــة لألمريكيــن الذيــن يؤيــدون حقــوق الفلســطينيني
وينارصونهــا ،مــن وزارة الرتبيــة والتعليــم األمريكيــة أن
تحقــق مــع جامعــة فلوريــدا الحكوميــة ألنهــا «ســمحت
وعــ ّززت إشــاعة بيئــة مزعجــة مــن العنرصيــة املعاديــة
للفلســطينيني» ،وذلــك بحــق أحــد طلبتهــا ،وهــو أحمــد دار
الديــك ،الــذي تعــرض ملضايقــات رشســة بســبب مــا نــره
مــن تجــارب م ـ ّر بهــا تحــت االحتــال اإلرسائيــي .وكانــت
هــذه هــي املــرة األوىل التــي يُطلــب فيهــا مــن الــوزارة أن
تقــرر بــأن قضيــة تنطــوي عــى التعصــب األعمــى املعــادي
للفلســطينيني تشــكل مخالفــة ألحــكام البــاب الســادس مــن
قانــون الحقــوق املدنيــة لســنة  ،1964الــذي يحظــر عــى
املؤسســات التــي تتلقــى األمــوال الفيدراليــة أن تمــارس
التمييــز عــى أســاس العــرق أو اللــون أو األصــل القومــي.
وليــس ثمــة إجمــاع بــن املثقفــن والنشــطاء
الفلســطينيني عــى مــا إذا كان مــن الحكمــة اعتمــاد تعريــف
محــدد ملعــاداة الفلســطينيني .فقــد أخربتنــي مزنــة قطــو
بــأن القلــق يســاورها مــن أن ذلــك التعريــف قــد «يضفــي
طابعً ــا اســتثنائيًا عــى حقــوق الفلســطينيني كمــا لــو كانــت
تختلــف بطريقــة أو بأخــرى عــن الحقــوق املمنوحــة ألي
شــخص آخــر»  -وهــو انتقــاد يتواتــر توجيهــه للتعريفــات
التــي تتنــاول معــاداة الســامية .وقالــت أمــرة مطــر،
زميلــة برنامــج مايــكل راتنــر للعدالــة يف مؤسســة فلســطني
القانونيــة ،إن املؤسســة «نــأت بنفســها عــن تعريــف معاداة
الفلســطينيني» يف الشــكوى التــي رفعتهــا ألن مكتــب الحقوق
املدنيــة يف وزارة الرتبيــة والتعليــم ال يع ـ ّرف أشـ ً
ـكال أخــرى
مــن أشــكال التمييــز .ولكــن مطــر اقرتحــت أن األمريكيــن
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ال تكمن األهمية الحاسمة في اعتماد تعريف قائم بذاته لمعاداة الفلسطينيين،
وإنما في أن يجد هذا المفهوم موطئ قدم له في الخطاب العام السائد في
الواليات المتحدة ،بحيث يسمح لعدد أكبر من األميركيين باالعتراف بالتعصب
األعمى الذي يطال الفلسطينيين ويفعل فعله بهم  -أولئك الموجودين في
إسرائيل-فلسطين والمقيمين في الشتات كذلك  -ومناصريهم ،الذين يتعرضون
ُ
للمضايقات وتفرض عليهم العقوبات في الواليات المتحدة.

«يف حاجــة بالفعــل إىل طريقــة مــا لتعريــف القمــع املحــدد
الــذي يواجهــه الفلســطينيون ومنارصوهــم بســبب مواجهــة
الصهيونيــة ،مــن أجــل إبــراز الــرر البـ ّ
ـن للغايــة الــذي
يعانــون منــه ،والــذي يتمايــز عــن صــور أع ـ ّم مــن صــور
التمييــز ،كمعــاداة القوميــة العربيــة أو كراهيــة اإلســام».
وال تكمــن األهميــة الحاســمة يف اعتمــاد تعريــف قائــم
بذاتــه ملعــاداة الفلســطينيني ،وإنمــا يف أن يجــد هــذا املفهــوم
موطــئ قــدم لــه يف الخطــاب العــام الســائد يف الواليــات
املتحــدة ،بحيــث يســمح لعــدد أكــر مــن األمريكيــن باالعــراف
بالتعصــب األعمــى الــذي يطــال الفلســطينيني ويفعــل فعلــه
بهــم  -أولئــك املوجوديــن يف إرسائيل-فلســطني واملقيمــن يف
الشــتات كذلــك  -ومنارصيهــم ،الذيــن يتعرضــون للمضايقــات
وتُفــرض عليهــم العقوبــات يف الواليــات املتحــدة .وحســبما
بيّنتــه الحــركات التــي ثــارت مؤخــ ًرا يف مواجهــة عنــف
الرشطــة والتحــرش الجنــي ،فمــن شــأن إماطــة اللثــام عمــا
كان خافيًــا ومســترتًا عــن عيــون الكثرييــن أن يُح ـدِث تح ـو ًّل
يف النقاشــات السياســية .ويف وســع تســمية التعصــب األعمــى
الــذي يُكـ ّ
ـن العــداء للفلســطينيني باســمه أن يســهم يف إنجــاز
هــذا الهــدف نفســه.
ً
فعوضــا عــن تعريــف «التعصــب األعمــى» أو «التمييــز»،
تســتند الــوكاالت الفيدراليــة التــي تُعهــد إليهــا املســؤولية عــن
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إنفــاذ أحــكام البــاب الســادس مــن قانــون الحقــوق املدنيــة
إىل مجموعــة مــن الشــواهد التــي تش ـ ّكل معيــا ًرا ترجــع إليــه
لتقييــم الشــكاوى التــي تُرفــع إليهــا يف املســتقبل .ولكــن يف
ً
تعريفــا ،فــا يصعــب
الوقــت الــذي ال تقــدم فيــه الحكومــة
عــى املــرء أن يفهــم مــا يعنيــه التعصــب األعمــى يف الخطــاب
العــام :إنــه يشــر يف معنــاه إىل معاملــة النــاس معاملــة دونيــة
تحــط مــن قدرهــم بســبب هويتهــم الجماعيــة.
وتطبيــق هــذا املعيــار عــى تلــك املجموعــة ومنتقديهــا

 ..من مظاهر التعسف اإلرسائييل اليومي( .صورة أرشيفية)

أمــر لــه داللتــه .فقــد أملــح غوتنهايمــر ولوريــا وفيليبــس،
يف رســالتهم املشــركة ،إىل أن أفــراد هــذه املجموعــة يســمون
إرسائيــل باســم «دولــة قائمــة عــى الفصــل العنــري».
ويريــد والتــز وبانكــس وتينــي ،مــن جملــة أمــور أخــرى،
حجــب الثقــة عــن هــؤالء النائبــات بســبب مــا ادعينــه
مــن أن إرسائيــل ارتكبــت «التطهــر العرقــي» وأنهــا
«تــروج للعنرصيــة وتجريــد [الفلســطينيني] مــن صفتهــم
اإلنســانية ».وينتــاب دويتــش الغضــب مــن طليــب التــي ال
تعــرب عــن تأييدهــا ودعمهــا لدولــة يهوديــة.
ولكــن ال يوحــي أي مــن هــذه الشــواهد  -أو غريهــا مــن
الشــواهد التــي يســوقها هــؤالء املنتقــدون  -بــأن طليــب
أو عمــر أو بريســي أو أوكازيو-كورتيــز تعتقــد أنــه يجــب
معاملــة اليهــود معاملــة دونيــة .فعندمــا تتهــم النائبــات

يؤيد الديمقراطيون من أعضاء الكونغرس هذا التعصب المعادي للفلسطينيين
ً
خفاء بعض الشيء .فمن الناحية النظرية ،يؤيد أمثال غوتنهايمر
بطرق أكثر
ودويتش ،إقامة دولة فلسطينية .ولكن ما يؤيدونه في الواقع يتمثل في الدعم غير
المشروط الذي تقدمه الواليات المتحدة للحكومة اإلسرائيلية  -حتى لو كان ذلك
يجعل إقامة دولة فلسطينية ً
ضربا من المستحيل.

الالتــي يش ـ ّكلن هــذه املجموعــة إرسائيــل بممارســة الفصــل
العنــري  -مثلمــا فعلــت منظمــة «هيومــن رايتــس ووتــش»
 فهــن يعـ ّـرن عــن معارضتهــن ملــا يع ّرفــه القانــون الــدويل
ً
ممأسســا يقــوم عــى ممارســة القمــع
باعتبــاره «نظامً ــا
والتمييــز املنهجيــن» مــن جانــب جماعــة بحــق جماعــة
أخــرى .وهــذه املعارضــة نفســها التــي تبديهــا طليــب تجــاه
إخضــاع الشــعب الفلســطيني هــي مــا يدفعهــا إىل االعــراض
عــى دولــة تقــوم يف أساســها عــى «تفــوّق اليهــود مــن نهــر
األردن حتــى البحــر املتوســط» ،حســبما ورد عــى لســان
بتســيلم ،وهــي منظمــة حقــوق اإلنســان الرائــدة يف إرسائيــل.
وال تقــرح طليــب اســتبدال دولــة قائمــة عــى تفــوق اليهــود
بدولــة أخــرى تمنــح األفضليــة للفلســطينيني أو املســلمني،
بــل إنهــا تؤيــد اســتبدالها بدولــة تقــوم يف أساســها عــى
املســاواة يف كنــف القانــون .وهــذا هــو املبــدأ نفســه الــذي
تؤيــده طليــب وتنــارصه يف الواليــات املتحــدة ،ويف جميــع
أنحــاء العالــم .وهــو املبــدأ الــذي أفــى بهــا إىل معارضــة
املســاعدات التــي تقدمهــا الواليــات املتحــدة ملــر «إال إذا
عالجــت العديــد مــن االنتهــاكات املتواصلــة التــي تمــس
حقــوق اإلنســان وخضعــت للمســاءلة عنهــا» ،وإىل اإلعــان
عــن أنــه «لــو كان ثمــة حركــة لفــرض املقاطعــة االقتصاديــة
عــى الســعودية ،لكنـ ُ
ـت أنــا أول مــن يوقــع عليهــا».
ولــك أن تقــارن هــذا مــع منتقــدي املجموعــة املذكــورة
مــن أعضــاء الكونغــرس ،الذيــن يشــعرون باألريحيــة -
إن لــم تنتبهــم الحماســة  -إزاء إرسائيــل التــي تعامــل
الفلســطينيني معاملــة دونيــة تحــط مــن شــأنهم .ففــي
العــام  ،2019صــوّت والتــز وبانكــس ،وهمــا اثنــان مــن
الجمهوريــن الثالثــة الــذي ســعوا مؤخ ـ ًرا إىل حجــب الثقــة
عــن تلــك املجموعــة  -ضــد قــرار أصــدره املجلــس وأعــرب
فيــه عــن تأييــد «املســاعي التــي ترمــي إىل حــل الــراع

اإلرسائييل-الفلســطيني مــن خــال حــل تفــاويض يســتند إىل
إقامــة دولتــن( ».ولــم يكــن رشيكهــم ،تينــي ،يف الكونغــرس
حينئــذ ).وبمــا أن والتــز وبانكــس يعارضــان حـ ً
ـا يقوم عىل
أســاس وجــود دولتــن ويعارضــان أشــد املعارضــة قيــام
دولــة واحــدة قائمــة عــى املســاواة يف إرسائيل-فلســطني ،فال
يخفــى أنهمــا يفضــان صــورة مــن صــور الدولــة الواحــدة
املوجــودة يف هــذه اآلونــة ،حيــث يعيــش ماليني الفلســطينيني
يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة تحــت ســيطرة إرسائيــل،
دون أن يتمتعــوا بالحريــات األساســية  -املواطنــة واإلجراءات
القانونيــة الواجبــة وحريــة التنقــل والحــق يف التصويــت -
التــي يتمتــع جريانهــم اليهــود بهــا .وبعبــارة أخــرى ،يؤيــد
والتــز وبانكــس التعصــب األعمــى الــذي يكتــي صفــة
ممأسســة ضــد الفلســطينيني.
ويؤيــد الديمقراطيــون مــن أعضــاء الكونغــرس هــذا
التعصــب املعــادي للفلســطينيني بطــرق أكثــر خفــا ًء بعــض
الــيء .فمــن الناحيــة النظريــة ،يؤيــد أعضــاء مــن أمثــال
غوتنهايمــر ودويتــش ،إقامــة دولــة فلســطينية .ولكــن مــا
يؤيدونــه يف الواقــع يتمثــل يف الدعــم غــر املــروط الــذي
تقدمــه الواليــات املتحــدة للحكومــة اإلرسائيليــة  -حتــى
لــو كان ذلــك يجعــل إقامــة دولــة فلســطينية رضبًــا مــن
املســتحيل .ففــي العــام ،2017صــوّت غوتنهايمــر ودويتــش
عــى إدانــة قــرار صــدر عــن األمــم املتحــدة وأعلنــت فيــه
أن املســتوطنات املقامــة يف الضفة الغربية «تشـــكل انتـــها ًكا
[ ]...بموجــب القانــون الــدويل وعقبــة كــرى أمــام تحقيــق
رؤيــة الدولتــن اللتــن تعيشــان جنبًــا إىل جنــب ».ولــم
يكــن الديمقراطيــون الثالثــة اآلخــرون الذيــن أعربــوا عــن
إدانتهــم للمجموعــة قــد انضــووا يف عضويــة الكونغــرس يف
حينــه .ولكــن يف شــهر نيســان املنــرمّ ،
وقــع كل هــؤالء
مــع غوتنهايمــر ودويتــش عــى رســالة تعــارض فــرض أي
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رشوط لهــا صلــة بحقــوق اإلنســان عــى املعونــة العســكرية
التــي تمــ ّد الواليــات املتحــدة إرسائيــل بهــا .وهــذا يعنــي
أنهــم يؤيــدون اســتخدام املعونــات األمريكيــة ملســاعدة
إرسائيــل عــى بســط ســيطرتها عــى ماليــن الفلســطينيني
الذيــن ال يتســنى لهــم أن يكونــوا مواطنــن يف البلــد الــذي
يعيشــون فيــه ،أو أن يدلــوا بأصواتهــم لصالــح الحكومــة
التــي تهيمــن عــى حياتهــم ألنهــم فلســطينيون ببســاطة.
وقــد يــر ّد منتقــدو املجموعــة مــن أعضــاء الحــزب
الديمقراطــي بأنهــم ال يكنّــون أي عــداوة أو بغضــاء
للفلســطينيني .فهــم ال يزيــدون عــن أن يدافعــوا عــن أمــن
الدولــة اليهوديــة ورشعيتهــا .ولكــن تخيــل لــو أن حكومــة
أجنبيــة منحــت املواطنــة الكاملــة لجميــع أفــراد ســكانها
مــن غــر اليهــود ،ومنحــت ســكانها اليهــود مواطنــة مــن
الدرجــة الثانيــة أو لــم تمنحهــم املواطنــة عــى اإلطــاق .ثــم
تخيــل لــو كان ثمــة أعضــاء يف الكونغــرس ممــن يطالبــون
الواليــات املتحــدة بــأن تســلح تلــك الحكومــة دون قيــد أو
رشط ويعارضــون أي ممارســة أو ضغــط دويل عليهــا لحملهــا
عــى تغيــر سياســاتها التمييزيــة .مــا مــن شــك يف أن أعضــاء
الكونغــرس هــؤالء قــد يُعَ ـدّون متواطئــن يف معــاداة الســامية.
وال تُعــ ّد معــاداة الفلســطينيني شــائعة يف الكونغــرس
فحســب ،بــل هــي مســترشية يف أوســاط املجتمــع األمريكــي
ً
أيضــا .فــا يقتــر األمــر عــى الشــخصيات اإلعالميــة
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والدينيــة ورجــال األعمــال البارزيــن الذيــن يدفعــون برصاحة
ال مواربــة فيهــا بوجــوب حرمــان الفلســطينيني الخاضعــن
لســيطرة إرسائيــل مــن حقــوق اإلنســان األساســية الواجبــة
لهــم .ويف أحــوال كثــرة ،تُفــرض العقوبــات عــى األمريكيــن
الذيــن يدافعــون عــن تلــك الحقــوق بســبب ذلــك .ففــي
حــرم الجامعــات ،كثــرًا مــا تلغــي إدارات الجامعــات
املحــارضات والحصــص ووظائــف أســاتذة الجامعــات،
وحتــى منظمــات طالبيــة بأرسهــا ،ألنهــا تتبنــى وجهــات
نظــر تؤيــد الفلســطينيني وتنارصهــم .ويمــارس الساســة
واملنظمــات املؤيــدة إلرسائيــل الضغــط عــى املتاحــف
واملســارح وقاعــات الحفــات املوســيقية لكــي ترفــض منــح
فضــاء للممثلــن الذيــن يؤيــدون الفلســطينيني .ففــي العــام
 ،2017رفضــت واليــة أريزونــا تجديــد العقــد الــذي وقعتــه
مــع محــا ٍم يعمــل مــع ســجناء ألنــه لــم يتعهــد بعــدم
مقاطعــة إرسائيــل .ويف العــام  ،2018فعلــت واليــة تكســاس
الــيء نفســه عندمــا لــم يوقــع اختصــايص يف عــاج النطــق
ويعمــل مــع األطفــال الذيــن يعانــون مــن إعاقــات يف النمــو
عــى تعهــد باالمتنــاع عــن مقاطعــة إرسائيــل.

ملــاذا يعـ ّد مــن الصعوبــة بمــكان تســمية هــذا التعصــب
األعمــى املســترشي ضــد الفلســطينيني باســمه؟ يكمــن
الســبب يف أنــه حتــى يقــرر املجتمــع أن أفــراد جماعــة
بعينهــا يســتحقون املســاواة ،فــإن التعصــب األعمــى الــذي
يتعرضــون لــه هــم وأنصارهــم يبقــى خافيًــا ومســترتًا يف
عمومــه.
ويعــرض تاريــخ عبــارة «معــاداة الســامية» ملحــة
حــول الطريقــة التــي يســر بهــا ذلــك .فحســبما بســط
الربوفســور دافيــد فيلدمــان ،مديــر معهــد بــرز لدراســة
معــاداة الســامية يف جامعــة لنــدن ،هــذا األمــر يل ،لــم
يكــن لــدى الناطقــن باإلنجليزيــة يف القــرن التاســع عــر
مصطلــح للداللــة عــى التعصــب األعمــى ضــد اليهــود قبــل
أن يســتوردوا عبــارة «معــاداة الســامية» مــن أملانيــا ،حيــث
ظهــرت هــذه العبــارة فيهــا خــال العقــد الثامــن مــن
القــرن التاســع عــر .فلمــاذا ظهــر مصطلــح «معــاداة
الســامية» يف ذلــك الوقــت؟ ألن اليهــود األملــان نالــوا
«املســاواة املدنيــة والسياســية» «عــى نحــو حاســم» يف
العــام  ،1871حســبما يفرتضــه فيلدمــان يف مقــال نــره
يف العــام  2018يف مجلــة ()American Historical Review
[«اســتعراض التاريــخ األمريكــي»] .وبعبــارة أخــرى ،لــم
يثُــر االعــراض عــى الرشعيــة السياســية إال بعدمــا حظيــت
مســاواة اليهــود بنصيــب منهــا ،وهــو مــا أشــار إىل صــورة
محــددة مــن صــور التعصــب األعمــى .فقبــل ذلــك ،لــم
تكــن معاملــة اليهــود معاملــة دونيــة تســتدعي مصطلحً ــا
محــددًا ألنهــا كانــت مغفلــة وغــر جديــرة باالهتمــام ،ومــن
طبيعــة األشــياء.
وهــذا هــو وضــع الفلســطينيني اليــوم بصفــة عامــة.
فطــوال الشــطر األكــر مــن القــرن العرشيــن ،لــم يكــن
الخطــاب العــام الــذي ســاد يف أمــركا وإرسائيــل يســمح
بإيــراد كلمــة «فلســطيني» البتــة .وقــد الحــظ إدوارد ســعيد
يف كتابــه «القضيــة الفلســطينية» ،املنشــور يف العــام ،1979
أن «مجــرد ذكــر الفلســطينيني أو فلســطني يف إرسائيــل،
أو عــى مســمع صهيونــي بلــغ درجــة مــن اليقــن ،يعــد
تســمية ملــا ال يمكــن تســميته ».وقــد تغــر هــذا الحــال منــذ
ذلــك العهــد .فــا يــزال عــدد أقــل مــن الساســة األمريكيــن
يــرون اليــوم عــى أن الفلســطينيني ليســوا ســوى عــرب
مــن عامــة العــرب .ويف العــام  ،2019عندمــا أعلــن عضــو
لجنــة مدينــة نيويــورك كاملــان ييغــر أن الفلســطينيني ال
وجــود لهــم ،جــرى تجريــده مــن منصبــه يف هــذه اللجنــة.
لكــن مــا يبقــى غــر قابــل للذكــر يف جانــب كبــر منــه

ال يخلو الحديث عن التعصب األعمى بحق الفلسطينيين من مخاطر .فحسب
المالحظة التي تراها مزنة قطو ،قد يشجع هذا األمر الناس «على التفكير في
الفلسطينيين باعتبارهم مسألة من مسائل اإلثنية أو الهوية »،وقد يفضي بالتالي
ً
ً
سياسيا» في
صراعا
إلى «االنتقاص من التركيز الضروري على فلسطين باعتبارها
مواجهة األيديولوجيا التمييزية التي تنتهجها الدول.

يكمــن يف الفكــرة التــي تقــول إن الفلســطينيني يســتحقون
املســاواة وإن حرمانهــم مــن هــذه املســاواة  -أو معاقبــة
األمريكيــن بســبب دفاعهــم عــن املســاواة الواجبــة لهــم
 يشــكل بالتــايل صــورة مــن صــور التعصــب األعمــى.ويكتــي هــذا التغييــب أهميــة خاصــة ألن زعمــاء اليهــود
األمريكيــن ،عندمــا صكــوا مصطلــح «الالســامية الجديــدة»
لوصــف االنتقــاد املوجــه للصهيونيــة وإلرسائيــل ،واجــه
الفلســطينيون وأنصارهــم اتهامــات قاســية بكراهيــة
اليهــود .وال يواجــه منــارصو إرسائيــل مثــل هــذا التمحيص،
حتــى عندمــا يذيعــون إرصارهــم عــى أن الفلســطينيني
يعيشــون دون حقــوق أساســية.
وكلمــا اســتفحل التعصــب األعمى املعــادي للفلســطينيني
 مــن خــال التوســع االســتيطاني الــذي ال يفــر يف الضفــةالغربيــة وتمريــر قانــون الدولــة القوميــة الــذي يضفــي
طابعً ــا رســميًا عــى انعــدام املســاواة القانونيــة بــن
الفلســطينيني واليهــود حتــى داخــل إرسائيــل نفســها -
اشــتد إرصار مؤيــدي إرسائيــل وأنصارهــا عــى أن التشــكيك
يف الدولــة اليهوديــة يشــكل رضبًــا مــن رضوب معــاداة
الســامية .فالتعريــف الــذي وضعــه التحالــف الــدويل إلحيــاء
ذكــرى محرقــة اليهــود ملعــاداة الســامية ،والــذي اعتمدتــه
 31حكومــة ،ووزارتــا الرتبيــة والتعليــم والخارجيــة
األمريكيــة ،ومــا يربــو عــى  200واليــة وبلديــة وجامعــة
ورشكــة غــر ربحيــة يف الواليــات املتحــدة ،يــورد «االدعــاء
بــأن وجــود دول إرسائيــل يُعَ ــ ّد مســعً ى عنرصيًــا» مــن
جملــة األمثلــة التــي يســوقها عــى معــاداة الســامية .وهــذا
مثــال صــارخ عــى الطريقــة التــي تســعى ادعــاءات معــاداة
الســامية مــن خاللهــا إىل إســكات االدعــاءات التــي تســاق
عــى صعيــد االضطهــاد املنــاوئ للفلســطينيني .فبموجــب
التعريــف الــذي يحظــى بأوســع نطــاق مــن االعتمــاد

ملعــاداة الســامية يف العالــم ،يعـ ّد الفلســطيني الــذي يســمي
إرسائيــل متعصبــة مذنبًــا بالتعصــب األعمــى ضــد اليهــود.
وال يخلــو الحديــث عــن التعصــب األعمــى بحــق
الفلســطينيني مــن مخاطــر .فحســب املالحظــة التــي تراهــا
مزنــة قطــو ،قــد يشــجع هــذا األمــر النــاس «عــى التفكــر
يف الفلســطينيني باعتبارهــم مســألة مــن مســائل اإلثنيــة أو
الهويــة »،وقــد يفــي بالتــايل إىل «االنتقــاص مــن الرتكيــز
الــروري عــى فلســطني باعتبارهــا رصاعً ــا سياســيًا» يف
مواجهــة األيديولوجيــا التمييزيــة التــي تنتهجهــا الــدول.
ويُــرك األمــر للفلســطينيني لكــي يقــرروا الطريقــة التــي
يخوضــون فيهــا نضالهــم وكفاحهــم يف ســبيل نيــل حريتهم.
ولكــن بمــا أن املنظمــات املنــارصة إلرسائيــل يف الواليــات
املتحــدة جعلــت مناقشــة إرسائيل-فلســطني دون التطــرق إىل
مســائل التعصــب األعمــى املعــادي لليهــود أمــ ًرا يف حكــم
املســتحيل ،ترتتــب عــى األمريكيــن أيًــا كانــت خلفياتهــم
مســؤولية تمــي عليهــم أن يســألوا عــن الســبب الــذي
يقــف وراء وجــود تعبــرات ســافرة يتجــى فيهــا التعصــب
األعمــى ضــد الفلســطينيني ومرورهــا دون أن يلتفــت إليهــا
أحــد تقريبًــا .وبالنظــر إىل أن معــاداة الفلســطينيني عــى
قــدر كبــر مــن الخفــاء واالســترشاء ،فمــن شــأن طــرح
هــذا املفهــوم أن يغــر الطريقــة التــي يعتمدهــا األمريكيــون
يف مناقشــة مــا تفعلــه إرسائيــل بالفلســطينيني ومــا تفعلــه
أمــركا التــي تتحــدث باســمها .وقــد تجــر فكــرة معــاداة
الفلســطينيني الساســة واملثقفــن والزعمــاء الدينيــن
الذيــن يطلقــون تســمية املتعصبــات عــى أفــراد املجموعــة
املذكــورة عــى أن يضعــوا يف اعتبارهــم أن هــذه التســمية
تنطبــق عليهــم هــم أنفســهم بدرجــة أكــر بكثــر.
(ترجمة عن اإلنكليزية :ياسني السيد)
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