قبل البداية..

عنصرية
استباقية..؟!
فاديا جربيل

عُقد م�ؤمتر دوربان الثاين ملناه�ضة العن�صرية يف  21من ني�سان املا�ضي يف جنيف،
و�سط مقاطعة عدد من الدول الغربية ،بحجة �أن �ضمريها الإن�ساين ي�صرخ �أملاً من
�سماع ما �سوف يقال عن �إ�سرائيل ،وعلى اعتبار �أنها عا�شت تلك اللحظة الع�صيبة يف
الدورة الأوىل للم�ؤمتر ،التي عقدت يف جنوب �إفريقيا عام  2001فكانت تلك املواقف
اال�ستباقية كحرب بو�ش على الإره��اب ..ال حتمل من املعاين �إال زيف �إدعاءات تلك
الدول ب�أنها دول دميقراطية ،ت�ؤمن بحرية الر�أي واالختالف.
هل ي�ستطيع ه��ؤالء «�أ�صحاب ال�ضمائر احليّة» �أن يقولوا لنا �أي��ن كانت حميتهم
و�ضمريهم ال��وج��داين ،عندما �سخر الإ�سرائيليون م��ن ال�سيد امل�سيح وال�سيدة
العذراء ،وو�صفوهما ب�أو�صاف �أقل ما يقال فيها �إنها عن�صرية؟!.
هل لهم �أن ي�شرحوا لنا ،حتت �أية �شعارات �سامية بُني اجل��دار العازل يف فل�سطني
املحتلة ،لتتحول ال�ضفة الغربية وقطاع غزة �إىل �سجن كبري...؟ �أية �شريعة من
ال�شرائع جتيز �أن تحُ تل �أر���ض اجل��والن� ،أم��ام �أب�صار من ي� ّدع��ون �أنهم ال�شرعية
الدولية ،وتُ�ضم بعد ذلك �إىل ما ي�سمى «دولة �إ�سرائيل» املزعومة؟.
تو�سل العدالة عند ه�ؤالء �ضربٌ من اجلنون ،ملا ميار�سونه من ازدواجية يف املعايري،
حيث و�صلنا �إىل ح ّد القرف لكرثة ما ت�شدقوا به من �شعارات فارغة امل�ضمون ،كحقوق
ويغ�ض الطرف
ّ
الإن�سان واحليوان وال�شجر واحلجر ،وهم من يدعم ب�شكل علني
عن ممار�سات الكيان ال�صهيوين العن�صرية ،وك�أن القلب غري القلب والعقل غري
العقل والل�سان غري الل�سان واملبادئ غري املبادئ عند الو�صول �إىل انتقاد �إ�سرائيل
و�إدانتها ..ويف وقت كنا نتمنى ممن عانى �أجداده من العن�صرية واال�ضطهاد ،كالرئي�س
الأمريكي باراك �أوباما �أن يلتحق ولو �شكلياً بامل�ؤمتر ،ولكنه مل يفعل..
�أمل يت�ساءل بع�ض ه�ؤالء املنتفعني من وجود �إ�سرائيل ،ملاذا جتمع كل �شعوب الأر�ض
مب��ا فيها �شعوب تلك ال��دول التي قاطعت ،على �أن �إ�سرائيل ه��ي اخلطر الأكرب
على اال�ستقرار وال�سالم والعاملي ،لأن وجودها غري طبيعي �ضمن ج�سد يرف�ض
اال�ست�سالم لتلك احلالة املر�ضية �أو قبولها.
مفارقة كبرية �أن حتا�ضر «الفا�سقة» بالعفة وجتد من ي�صغي لها ،هذا ما كان عليه
القادة الإ�سرائيليون عندما �أقاموا الدنيا ومل يقعدوها ،بعد خطاب الرئي�س الإيراين
حممود �أحمدي جناد يف امل�ؤمتر ،وال��ذي �أ�شار فيه �إىل حقيقة الكيان ال�صهيوين
وعن�صريته ،فبات �أحمدي جناد نازي وهتلر زمانه ،وبرييز قاتل الأطفال يف قانا
وجنني وغزة رجل �سالم.
ما يب�شر يف واقع الأمر ،وبعد كل هذا �أن هناك حراكاً عاملياً �ضد عن�صرية �إ�سرائيل
�أحدث خلخلة �ضرورية يف م�صطلحات ومفاهيم ،كادت �أن ت�صبح من م�سلّمات الواقع
العاملي ،الذي يعترب كل من ي�شري �إىل عن�صرية �إ�سرائيل ب�أنه معا ٍد لل�سامية ،حراك
وا ٍع بد�أ من �إ�سرتاتيجية دعم كل �أ�شكال املقاومة �ضد هذا الكيان� ،أثبتت جناعتها
الإ�سرتاتيجية ال�سورية ،والعمل �ضمن ر�ؤية �إعالمية ت�سمّي الأ�شياء مب�سمياتها.
فهل لقادة «االعتدال العربي» �أن يتلقفوا هذه احلالة امل�ستجدة ،لرف�ض ما فر�ض
على ال�ساحة العربية بالقوة..؟ ولكن ال �أدري �إن كان هذا �سيح�صل يف ظل �صمت
عربي مريب حيال ما جرى يف امل�ؤمتر ،ويف املقابل نرى نتنياهو يهنئ قادة الدول
التي قاطعت امل�ؤمتر وي�ش ّد على يدها.

