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فل�سطني يف مرايا الثقافة العربية

زياد

ماجد*

تكامل معركتَي التحرر
من االحتالل ومن اال�ستبداد

دخلت

فل�سطين والعالم العربي في �سن َتي  2011و 2012مرحلة جديدة :فالأولى
عرفت تقدم ًا �سيا�سي ًا ودبلوما�سي ًا دولي ًا بلغ �أوجه عند �صدور االعتراف
الأممي بالدولة الفل�سطينية ،ثم ان�ضمام هذه الأخيرة �إلى عدد من المنظمات الدولية وفي
طليعتها اليوني�سكوّ � ،أما الثاني ف�شهد ثورات في تون�س وم�صر وليبيا والبحرين واليمن
و�سورية بعثت �أم ًال بالتغيير وبتحرير المجتمعات والأفراد من عقود من اال�ستبداد والقهر.
لكن التراجع ،ثم االنحدار ،جاءا �سريع ًا في الحالين بعد ذلك :ففي فل�سطين ،ت�صاعدت
�شرا�سة �إ�سرائيل الميدانية ،وتعمقت االنق�سامات الداخلية الفل�سطينية ،وعجزت قيادة
ال�سلطة ومثلها ''حما�س'' عن �إطالق مبادرات م�صالحة �أو ديناميات �سيا�سية تلجم تدهور
الأو�ضاع وتقل�ص رقعة �أ�ضرارها ،كما �أن �إ�سرائيل �ش ّنت حرب ًا تدميرية على قطاع غزة
في �سنة  ،2014كر�ست خاللها عزلة القطاع عن �سائر الأرا�ضي الفل�سطينية المحا�صرة
بدورها ،والمقطعة �أو�صالها بالم�ستعمرات والطرق االلتفافية والجدار والحواجز
الع�سكريةّ � .أما في العالم العربي (مع ا�ستثناء تون�سي) ،ف�إن الثورات الم�ضادة ،وتع ّثر
التجارب االنتقالية ،والتمزقات المجتمعية ،و�ضراوة القمع والمذابح والتهجير،
والتدخالت الع�سكرية الإيرانية والرو�سية في �سورية ،وال�سعودية والإيرانية في البحرين
واليمن ،و�صعود ''داع�ش'' واحتالله مناطق وا�سعة في العراق و�سورية ،ثم التدخل
الأميركي �ضده� ،أمور �أدت كلها �إلى م� ٍآ�س وخراب �أطاحا بدءاً من �سنة  2013باحتماالت
التغيير والتحرر.
وي�صعب القول بعالقة �سببية ح�صرية بين الو�ضعين الفل�سطيني والعربي في تلك
المرحلة ب�أكملها� ،إذ �إن �أنظمة العالم العربي قبل �سن َتي  2011و ،2012لم تكن ب�أي
حال� ،سنداً للفل�سطينيين ،ولم يكن ما ي�سمى اال�ستقرار في البالد المحكومة ب�أنظمة القمع

* كاتب لبناني و�أ�ستاذ جامعي.

امللف

والف�ساد مدعاة تح�صين للق�ضية الفل�سطينية .و�إذا كانت ف�سحة انطالق الثورات العربية قد
�أثارت مواقف متناق�ضة من �أثرها المحتمل في فل�سطين ،بين َمن اعتبرها فر�صة لتحرير
�شعوب م�ساندة للفل�سطينيين من نير �أنظمة تاجرت با�سم فل�سطين ،وبين قائل ب�إمكان ت�سببها
عدل من
بتراجع االهتمام بفل�سطين وحجب �أخبارها ،ف�إن ما تبعها من �صراعات وفظائع ّ
وجهة التناق�ض المذكور ،ذلك ب�أن التحرر من الأنظمة لم يتم ،وجرائم الأخيرة �ضد المدنيين،
وفي طليعتها جرائم النظام ال�سوري �ضد ال�سوريين والفل�سطينيين ال�سوريين ،وخ�صو�ص ًا في
مخيم اليرموك ،زاحمت جرائم االحتالل الإ�سرائيلي وفاقتها توح�ش ًا ،بحيث تناوبت كل منها
على اال�ستئثار بالتغطية على ح�ساب الأُخرى لفترة.
بهذا يمكن القول �إن الو�ضعين الفل�سطيني الداخلي والعربي العام اليوم ،على الرغم من
اندالع ثور َتي ال�سودان والجزائر في مطلع هذه ال�سنة الجارية ( ،)2019وما تحمالنه من
عالمات ُتظهر �أن التوق �إلى الحرية لم ينهزم تمام ًا في المنطقة ،هما و�ضعان في حال من
التهتك لم ُي�شهد له مثيل منذ عقود.
المفارقة الأبرز هي �أن الأو�ضاع الدولية فيما يتعلق بالق�ضية الفل�سطينية من جهة،
وق�ضايا التحرر العربي من الأنظمة الحاكمة من جهة ثانية ،لي�ست متماثلة .ففي مقابل
ثقافوية غربية ال ترى في قيم الديمقراطية وحقوق الإن�سان ما يمكن �أن ي�ص ُلح لدنيا العرب،
ثمة ميل مت�صاعد عالمي ًا� ،إذا ما ا�ستثنينا مواقف الإدارة الأميركية� ،إلى دعم حق الفل�سطينيين
في تقرير م�صيرهم ،ما دام هذا الدعم موجه ًا �ضد احتالل خارجي وفق قوانين وقرارات �أممية
و�إجراءات حل نزاعات متوا َفق على مبادئها العامة.
وهذا يحيلنا �إلى ت�سا�ؤل فل�سطيني يتخطى الواقع العربي نحو البحث عن �أ�سباب المفارقة،
�أو البارادوك�س ،بين ''الخارج الدولي'' المتح�سن تجاه الحقوق الفل�سطينية ،والداخل الفل�سطيني
المتراجعة في الوقت نف�سه �أحواله و�شروط مواجهته لل�ضغوط الإ�سرائيلية ،والأميركية،
وخ�صو�ص ًا منذ و�صول ترامب �إلى البيت الأبي�ض.

عن ''اخلارج'' و''الداخل'' فل�سطيني ًا
يجدر التذكير بداية ب�أن  138دولة في العالم تعترف الآن بفل�سطين ،الع�ضو المراقب في
الأمم المتحدة والكامل الع�ضوية في العديد من المنظمات الدولية ،و�أن الت�صويت في الجمعية
العامة على حق تقرير الم�صير الفل�سطيني �صار يح�صد (مثلما جرى في �سنة 176 )2017
�صوت ًا م�ؤيداً ،في مقابل � 6أ�صوات معار�ضة (بينها �صوتا �إ�سرائيل والواليات المتحدة) .وهذا
يحدث في وقت يعلن العديد من المثقفين والهيئات المدنية والأحزاب ال�سيا�سية والنقابات
والم�ؤ�س�سات الحقوقية في �أوروبا والعالم ،ت�ضامنهم مع الفل�سطينيين �أكثر من �أي وقت م�ضى،
بل �إن بع�ضهم يذهب �إلى حد المطالبة بعقوبات �سيا�سية واقت�صادية على تل �أبيب.
لماذا هذا التناق�ض ال�صارخ �إذاً؟ ولماذا يبدو الفل�سطينيون غير قادرين اليوم على قطف
ثمار ما يزيد على ن�صف قرن من الكفاح والمعارك والت�ضحيات التي �أثمرت �أخيراً اعتراف ق�سم
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كبير من المجتمع الدولي ببع�ض حقوقهم ال�سيا�سية؟ وما الذي يمكن لأفراد وجماعات
ي�شتغلون في الحقول الثقافية فعله دعم ًا للق�ضية الفل�سطينية؟
عما يمكن القيام به خارجهما:
للإجابة ،يمكن التوقف عند عام َلين ،ثم البحث ّ
العامل الأول ،هو العجز الفل�سطيني في مواجهة تطرف وعدوانية حكومات �إ�سرائيلية
متعاقبة منذ �سنة  ،2009من اليمين و�أق�صى اليمين ،تثابر على تو�سيع الم�ستعمرات في ال�ضفة
والقد�س ال�شرقية وبينهما� ،ساعية لتحقيق عملية ''�إبادة �سيا�سية'' للكيانية الفل�سطينية وللق�ضية
ب�أ�سرها .وقد مررت حكومة نتنياهو في �شباط/فبراير  2017قانون ًا جديداً يبيح �ضم الأرا�ضي
الفل�سطينية الخا�صة (علم ًا ب�أن الأرا�ضي الم�شاع قابلة لل�ضم �أو جرى �ضمها وفق قوانين
أرا�ض محتلة �إلى �إ�سرائيل ر�سمي ًا في حملته االنتخابية في
�سابقة) ،كما وعد نتنياهو ب�ضم � ٍ
مطلع ني�سان�/أبريل  .2019ي�ضاف �إلى هذا تنفيذ الرئي�س الأميركي عملية نقل ال�سفارة �إلى
القد�س ،الأمر الذي ينهي مرحلي ًا احتماالت حل الدولتين ،من دون �أن يعني احتمال حل الدولة
الواحدة الذي يرف�ضه الإ�سرائيليون �أ�ص ًال ب�أغلبية �أطيافهم.
العامل الثاني هو ت�شظي الحركة الوطنية الفل�سطينية وتمزقها �سيا�سي ًا وحتى ترابي ًا،
وترهلها و�سوء �إدارتها للأحوال الفل�سطينية ،ون�شوء طبقة م�ستفيدة من الأو�ضاع الراهنة
و�صامتة عن االنتهاكات الإ�سرائيلية (والعربية ،وال �سيما في �سورية) �ضد المدنيين
الفل�سطينيين.
ِ
المعطلة لمفاعيل التقدم الذي �أحرزته الق�ضية
في مواجهة هذين العاملين و�آثارهما
م�ستويين هو الأمر الممكن اليوم من �أ�صدقاء
الفل�سطينية دبلوما�سي ًا ،يبدو العمل على
َ
الفل�سطينيين عامة ،ومن المثقفين العرب خا�صة:
الم�ستوى الأول يرتبط بالمعركة الثقافية وال�سيا�سية من �أجل فل�سطين في العوا�صم الغربية،
وهذا ي�شمل� :أو ًال ،العمل الدائم على اال�ستفادة من التقدم الدبلوما�سي وتكري�سه والدفاع عنه
وتو�سيع الدعم للحقوق الفل�سطينية في �أو�ساط الر�أي العام ،وجعل هذا الأخير معني ًا بها
لعدالتها من جهة ،والرتباطها بالأمن واال�ستقرار فيما يتخطى رقعتها الجغرافية من جهة
�أُخرى؛ ثاني ًا ،العمل الحقوقي لإيجاد �آليات مقاطعة ومحا�سبة لإ�سرائيل ،تمام ًا مثلما كانت
الحال مع جنوب �أفريقيا خالل ثمانينيات القرن الما�ضي ومطلع ت�سعينياته .و�إذا كان الجهد
بعد �إلى عمل من�سق وم�ستديم
على هذا الم�ستوى قائم ًا في بع�ض الأو�ساط� ،إ ّال �إنه لم يتحول ُ
يعتمد لغة وم�صطلحات قانونية موحدة تركز على م�سائل االحتالل واال�ستيطان وانتهاك
حقوق الإن�سان وم�ؤدياتها.
الم�ستوى الثاني يتعلق ب�إعادة البحث في معنى الق�ضية الفل�سطينية عربي ًا ،و�إعادة تعريف
''مركزيتها'' ،الأمر الذي يتطلب من الفل�سطينيين اعتبار توقهم �إلى التحرر من االحتالل
الإ�سرائيلي مرادف ًا لتوق ال�شعوب العربية �إلى التحرر من �أنظمة اال�ستبداد جميعها ،وعدم اعتبار
الم�س�ألتين متناف�ستين �أو متنابذتين �أو خا�ضعتين لترتيب �أولويات هرمية .كما يتطلب من
المواطنين العرب �أن يتذكروا بدورهم �أن معركة تحررهم من �أنظمتهم ترتبط ارتباط ًا ع�ضوي ًا
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بمعركة تحرر الفل�سطينيين من االحتالل ،و�أن الرد على َمن ابتزوهم بالق�ضية الفل�سطينية كي
يبرروا قمعهم ال يكون باعتبارها ثانوية �أو قليلة الت�أثير في م�صائرهم.
�أكثر من ذلك ،يجدر تذكير الفل�سطينيين والعرب على ال�سواء ب�أن ح�صانة منتهكي القانون
الدولي الإ�سرائيليين �سهلت ح�صانة منتهكي القانون العرب ،و�أن بربرية الأخيرين في التعامل
مع �شعوبهم �سهلت على �إ�سرائيل اال�ستمرار في جرائمها .و�إذا كان المعنى القديم لـ ''مركزية
الق�ضية الفل�سطينية'' قد ا�س ُتهلك وحولته �أنظمة وتيارات �سيا�سية عربية �إلى عبء على ق�ضية
الملح اليوم هو �إعادة تعريفه وفق ًا لأفق تحرري نه�ضوي يمتد
الديمقراطية في المنطقة ،ف�إن
ّ
من فل�سطين �إلى المنطقة ب�أ�سرها.
ترد
بهذا فقط يمكن االنتقال �إلى حقبة جديدة من الكفاح المتكامل الم�سارات في لحظة ٍّ
�سيا�سي وميداني فظيعة .وبالعمل في �أو�ساط الر�أي العام الغربي ،والتوا�صل مع مثقفيه وقواه
ال�سيا�سية واالجتماعية التقدمية ،يمكن تعزيز الم�ساهمة في دعم الفل�سطينيين في مواجهة
الهجوم الإ�سرائيلي المتجدد ،المغطى �أميركي ًا ،والهادف هذه المرة �إلى ت�صفية ق�ضيتهم
واالنقالب نهائي ًا على �إنجازاتها ''الخارجية'' الدبلوما�سية والقانونية.
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