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فل�سطني يف مرايا الثقافة العربية

حممـد

بنّـي�س*

فل�سطني �أمام ''�صفقة القرن''

�أ�شكر

I

�أو ًال ''مجلة الدرا�سات الفل�سطينية'' على مبادرتها بدعوة نخبة من المثقفين
العرب �إلى الم�ساهمة في ت� ّأمل جماعي يتعلق بفل�سطين اليوم .فكل َمن يرتبط
بفل�سطين والفل�سطينيين يدرك مدى ال�ضرورة الم�ستعجلة لهذا الت�أمل ،وما ي�ستتبعه من
حوار .بل �إن غيابه ُيبرز ،بحد ذاته ،التراجع المخيف للق�ضية الفل�سطينية على �صعيد
االهتمامات العربية.
هذا يعني �أن �صورة فل�سطين اليوم ،تبدو لي ملبدة ب�سحب �شديدة القتامة .وهي� ،إلى
ذلك� ،صورة تفتقد ال�صوت ،و�سط �ضجيج يتراكم يوم ًا بعد يوم ،في وقت ال حديث �سوى
عما ي�سميه الأميركيون ''�صفقة القرن'' .هي �صورة تت�أكد لي من خالل ما �أالحظ من
ّ
مواقف �سيا�سية ،ومن خالل وقائع تتوالى� ،سواء على �أر�ض فل�سطين� ،أو على ال�صعيدين
العربي والدولي .لم تعد الت�ضحيات اليومية لل�شعب الفل�سطيني تحتل مركز الم�شهدين
الإعالمي وال�سيا�سي؛ فم�سيرات العودة التي ُيحييها ال�شبان الفل�سطينيون على مدى
ُجمعات متتالية ،منذ ما يقرب من عام ،لرفع الح�صار عن غزة والتذكير بالحق في
�أر�ضهم المحتلة ،على الرغم من القرارات الدولية ،ومطالبتهم با�ستعادتها من المحتل ،لم
تفعل حتى الآن �أكثر من م�ضاعفة �أعداد ال�شهداء ،بن َف�س ملحمي �أ�صبح �شبه من�سي.
واالنت�صارات الرمزية التي حققتها القيادة الفل�سطينية في محافل دولية ال ُتخفي
محدودية جدواها .وما ي�ستبد بالم�شهد العام هو �سطوة �إ�سرائيل التي تفر�ض �سيا�ستها
بالتهديد والعنف المتوا�صلين ،مثلما تفر�ضه بابتعاد العرب عن الوقوف الفعلي مع
الفل�سطينيين ،وباال�ستفادة المطردة من الأو�ضاع الدولية ،في �ضوء هيمنة العولمة
وجبروت الرئي�س الأميركي ترامب.
من هنا� ،أرى �أن �صورة فل�سطين ،اليوم ،هي نتيجة ما مرت به ق�ضيتها� .إذ يت�ضح لي،
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على نحو جلي� ،أن فل�سطين عرفت ،بعد النكبة وقيام دولة �إ�سرائيل ،لحظتين من االنك�سارات
المتتالية :هزيمة  1967التي تفاقم في �إثرها و�ضع االحتالل وتمثل تج�سيده الأقوى في
احتالل القد�س ال�شرقية؛ اتفاق �أو�سلو في �سنة  ،1993والذي و�ضع الفل�سطينيين في �سجن
كبير .وها نحن ،مع ''�صفقة القرن'' ،في اللحظة الثالثة التي هي الف�صل الم�ؤدي �إلى التيه في
برد عزلة عربية ودولية.
''�صفقة القرن'' �صيغة �أميركية ،وقحة ودنيئة ،للتعامل المتغطر�س مع �شعب �أهدرت
ال�صهيونية حقه التاريخي في �أر�ضه با�سم حقها الطبيعي المتعالي على التاريخ� .أ�صبحت هذه
ال�صفقة الآن �سارية المفعول ،حتى قبل اكتمال ف�صلها الأخير .لن نت�ستر على الحقيقة ،فقد
وثبتها كل من �إغالق مكتب منظمة التحرير
ّ
د�شنها نقل ال�سفارة الأميركية �إلى القد�سّ ،
الفل�سطينية في وا�شنطن ،و�إلغاء �أميركا دعمها المالي للأونروا� .إنها �إجراءات تفيد بنهاية فكرة
حل الدولتين وحق العودة لالجئين الفل�سطينيين ،من دون حاجة �إلى تن�صي�ص القرار الأممي
على حدود �سنة  1967في الحل النهائي .وما �سيلي من الم�شهد هو �إ�ضافة الإهانة �إلى
الإهانة ،والرعب �إلى الرعب ،والت�شريد �إلى الت�شريد ،بترحيب �أكثر من طرف عربي �سي�شهر بال
مواربة تطبيع عالقته مع �إ�سرائيل .هللويا!
ال مفر من الإقرار ب�أن �أو�ضاع ًا مركبة ،من جهات متعددة� ،أدت �إلى هذه الحالة .لكن غياب
ثقافة الحوار بين الفل�سطينيين ،وعدم بلورة ر�ؤية فل�سطينية مبدعة للمقاومة ،في مقابل ما
تحققه �إ�سرائيل من تر�سيم اال�ستيطان وتهويد معالم فل�سطين و�إعالن يهودية الدولة العبرية،
بدعم �أميركي ونفاق دولي ،وتبعية عربية م�ضاعفة للغرب ،و�سيادة منطق الم�صالح على
العالقات الدولية بد ًال من المبادىء ،هما في طليعة العوامل التي �أراها فاعلة في عزلة
فل�سطين.
II
عا�شت �أغلبية الدول العربية ارتجاج ًا قوي ًا ومفاجئ ًا تمثل في ''الربيع العربي''� ،إ ّال �إن
نتائجه كانت بالإجمال ذات مفعول عك�سي ،لما حملته عا�صفة الربيع من ب�شائر في �أفق تغيير
الأو�ضاع ال�سيا�سية واالجتماعية نحو ما يمثل الحلم الجماعي .نحن اليوم في ظرف عربي
ك�سيح يتفاقم فيه انعدام الديمقراطية والحرية والعدالة االجتماعية ،وهذه الو�ضعية هي ذاتها
في فل�سطين.
لم يخطىء الي�سار العربي الذي ر�أى ،في �إثر نك�سة � ،1967أن تحرير فل�سطين من االحتالل
الإ�سرائيلي يمر عبر تحرير العالم العربي من �أنظمة اال�ستعباد والتبعية للغرب .لكن اندحار
عما كان الي�ساريون يعتقدون �أنه الطريق
الي�سار ،وظهور الإ�سالميين ،حرفا الم�سار ب�أكمله ّ
ال�صحيح لتحرير فل�سطين من االحتالل.
عندما و ّقع الفل�سطينيون اتفاق �أو�سلو �ساد نوع من الأمل ب�أن فل�سطين �ستتجاوز معوقات
الحرية في العالم العربي ،و�أنها بالتالي �ست�صبح نموذج ًا للتعدد وتدبير االختالفات بالو�سائل
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الديمقراطية ،مع �إن�صاف ال�شعب الفل�سطيني بتحقيق العدالة االجتماعية .ما حدث الحق ًا كان
�صادم ًا ،لأن بنية ال�سلطة الفل�سطينية لم تختلف عن بنية ال�سلطة العربية من حيث النظر،
با�ستخفاف� ،إلى الممار�سة الديمقراطية �أو ممار�سة الحريات .و�أنا �أعتبر كتابات �إدوارد �سعيد،
بهذا ال�ش�أن� ،إ�ضاءة بعيدة الأثر في فهم �أ�سباب المعوقات التي �أخفقت ال�سلطة الفل�سطينية في
التخل�ص منها.
وعليه ،ف�إن الحديث عن المجتمع الفل�سطيني وم�ؤ�س�ساته يتطابق مع الحديث عن العالم
العربي عامة ،من حيث االختيارات الكبرى في العالقات بين ال�سلطة والمجتمع ،وما يتطلبه
االنتقال من ف�ضاء مغلق �إلى ف�ضاء مفتوح ي�سمح لأي فرد ب�أن يتخيل حياة �أ�سا�سها الحرية
الفردية والجماعية .نعم ،هي تحديات ال يمكن للتقنية �أو المقاربة الأمنية �أن تتولى �إيجاد
الحلول المالئمة لها ،في مجتمع يعاني االحتالل بقدر ما يعاني التخلف .كما �أني �أت�صور �أن
فل�سطين يجب �أن تختار عالقة نقدية بمجمل الأ�سئلة المتعلقة ببناء مجتمع حديث يقوم على
الحرية والعدل والم�ساواة.
ال تتوقف �إ�سرائيل عن الترويج لنف�سها ب�أنها الدولة الديمقراطية الوحيدة في ال�شرق
الأو�سط ،بينما هي ،بممار�ساتها �ضد الفل�سطينيين ،نقي�ض ادعائها و�أكاذيبها .ما يهم �أكثر هو
�أن تب ّني العالقة النقدية تجاه �أ�سئلة الواقع ،يمكن �أن يخلق �أم ًال بم�ستقبل يتحرر فيه
الفل�سطينيون من االحتالل الإ�سرائيلي وي�ؤ�س�سون دولتهم الم�ستقلة .وبر�أيي� ،أول ما يجب فعله
لتحقيق ذلك ،هو الوحدة الوطنية ومناه�ضة الف�ساد ،فهاتان عالمتان بارزتان من عالمات
البت
العالقة النقدية بواقع الديمقراطية والعدالة االجتماعية ،كما بواقع الحريات .وكلما ت�أجل ّ
فيهما ،كان ذلك مدعاة �إلى الريبة في القدرة على �صيانة الأمل المطلوب.
III
ظلت فل�سطين حا�ضرة ،منذ يقظة وعيي ال�سيا�سي في �أثناء فترة ال�شباب حتى اليوم ،في
كتاباتي ومواقفي و�أن�شطتي الثقافية .و�إذا كانت متغيرات الفترة الحالية غير م�ساعدة على
تطوير بع�ض الأفعال الجماعية ،ف�إن الكتابة ال�شخ�صية م�ستمرة في تحفيز الوعي بما تجتازه
يقدم ب�صيغ
فل�سطين ،وبما يعي�شه الفل�سطينيون ويعانونه� .إنه موقع الح�ضور المنتبه الذي َّ
متنوعة ،وهو ما يمكن �أن �أ�سميه الوفاء لفل�سطين ولأ�صدقائي من الفل�سطينيين ،وفي مقدمهم
فقيدنا الكبير محمود دروي�ش.
بهذه ال�شرارة �أكتب ن�صو�ص ًا بين فترة و�أُخرى .فقبل مدة ق�صيرة ،انتهيت من كتابة ق�صيدة
تندرج �ضمن م�شروع �شعري ــ فني م�شترك مع فنان مغربي �صديق ،و�أنا الآن ب�صدد اال�شتغال
على كتاب �أتمنى �أن �أتوفق في �إنجازه .و�أفكر �أي�ض ًا في التعاون مع �أ�صدقاء في عمل ال
�أ�ستطيع الحديث عنه الآن ،لأنه لم ين�ضج بعد.
وبا�سم الوفاء ذاته �أترجم ن�صو�ص ًا ل�صديقي برنار نويل الذي ال يتخلى عن فل�سطين كلما
اقت�ضى الأمر كتابة �أو فع ًال ،وقد ن�شرتها في كتاب يحمل عنوان ''الموجز في الإهانة'' .ثم �إنني
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على حوار م�ستمر مع طلبة فل�سطينيين ي�شتغلون في حقل ال�شعر الفل�سطيني .وبالإرادة عينها،
تعاونت مع �أ�صدقاء مغاربة منا�ضلين على ت�أ�سي�س جمعية المقاطعة الأكاديمية والثقافية
والفنية والريا�ضية لإ�سرائيل.
ماذا يعني هذا كله (و�سواه)؟ ل�ست �أدري� .أنظر �إلى ما �أحاول القيام به من حيث هو وفاء
�أتقا�سمه مع نف�سي ومع َمن يقبلون التقا�سم ،من دون بطولة �أو م�ساحة ورود� .أعرف م�ؤكداً �أن
�صدى الق�صيدة يت�ضاءل �شيئ ًا ف�شيئ ًا ،و�أنا ال �أكترث لخفوت �صداها في هذا الزمن� ،إ ّال في
حدود ما يطرحه تهمي�ش الثقافة في مجتمع العولمةّ � .أما موقع الوفاء فهو الذي �أحافظ عليه.
�إنه هنا ،علني ،من�شور ،لكنه يطمئن �إلى ال�صمت وي�سهر عليه� .أن �أكتب �أو �أقوم بعمل ما ،هو
ممار�سة تلقائية تتجنب البحث عن مبرر ،وتدرك ،في الوقت نف�سه ،حدودها التي تقبل بها
بحرية ،ال ب�إرغام .وعندما �أن�شر ن�ص ًا� ،أو �أقر�أ ق�صيدة (في هذا المكان �أو ذاك ،وفي منا�سبة
ّ
معينة �أو غيرها) �أتحا�شى المنا�سبة ،و�أتحرك نحو ما ينع�شني .ال �أكثر .ذلك هو موقع فل�سطين
اليوم في حياتي الثقافية.
IV
ما حاولت الإ�شارة �إليه ب�إيجاز عن كتاباتي ومواقفي و�أن�شطتي الثقافية يقودني با�ستمرار
�إلى �أن �أت�ساءل عن فاعلية ما �أقوم به ،وما �أ�سعى له .م�صدر الت�سا�ؤل هو طبيعة الو�ضعية
الحالية لغياب فل�سطين عن الحقل الثقافي العربي .ال �شيء يفاجئني في هذه الو�ضعية .لقد
كان المثقفون النقديون هم المبادرون �إلى منا�صرة الفل�سطينيين و�إبراز الق�ضية الفل�سطينية،
من خالل �أعمالهم المتعددة ومواقفهم و�أن�شطتهم في الحياة الثقافية العربية� ،أو على ال�صعيد
الدولي .علينا �أ ّال نن�سى ذلك ،بل على ال�شبان �أن ينتبهوا �إلى هذه المكت�سبات و�إلى الكيفية التي
نجحت بها نخبة من المثقفين النقديين في كتابة زمن كان عنوانه المقاومة المتعددة .ذلك
العهد و ّلى .فعهدنا اليوم هو عهد �سيادة الإ�سالميين الذين يناوئون الثقافة الحديثة ،ومعظمهم
يحرمها ويك ّفر �أهلها من كبار الأدباء والك ّتاب والمبدعين ،بينما هم ال يملكون �أي منظور
ّ
ثقافي للوقوف �إلى جانب فل�سطين .ر�ؤيتهم الدينية تحول دون الوعي بمعنى الثقافةّ � .أما
الم�ؤ�س�سات الثقافية ،ومنها الجمعيات ب�شتى �أ�سمائها ،فلم يعد لها وجود في ال�ش�أن الثقافي؛
فهي � ّإما تك�شف عن وظيفتها الإدارية ،و� ّإما تفتقد الر�ؤية والإرادة .تلك �أعطابها التي تجعل
التفكير لديها غير ممكن في �إبداع �أن�شطة ت�ضيف �إلى الفعل الثقافي بعداً له من ال�ضوء بقدر ما
له من ال�شمول .وما يبقى على م�ستوى الجامعات هو عمل من دون اجتهاد .هذه مالحظة
كافية ال تتطلب مزيداً.
لكل هذا �أخ�شى القول �إن عالقة الثقافة العربية بالق�ضية الفل�سطينية �ست�ضيق م�ساحتها
�أكثر ف�أكثر .وما يدفعني �إلى الخ�شية هو � ّإما �سيادة القوى الدينية ،و� ّإما هيمنة االهتمامات
تراجع الفكرة العربية ،والتحلل من فكرة
المحلية و�أ�سبقية الم�صالح ال�شخ�صية ،في زمن ُ
التحرر.
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ومع ذلك ،نحن بحاجة �إلى �إعادة بناء عالقة الثقافة العربية بالق�ضية الفل�سطينية ،و�أنا
�أرى �أن ذلك ممكن على �أ�سا�س تر�سيخ الثقة بالفل�سطينيين ،والوفاء لت�ضحيات ال�شعب
الفل�سطيني ،والنقد الم�ستمر لكل ما ي�شكل انحراف ًا عن الت�شبث بالحقوق� .إن �إعادة البناء تفيد
بالدرجة الأولى حماية المطالب الم�شروعة ،والتخل�ص من اللغة المري�ضة بالك�سل الفكري �أو
وهن الخيال �أو المبالغة في التمجيد .هي دعوة مفتوحة �إلى �إحياء الق�ضية الفل�سطينية في
مجاالت الثقافة العربية وفي محيطها االجتماعي .بل يمكن �أن �أتخيل الأ�صعب ،ف�أقترح
التفكير في �إقامة مناظرة عربية من �أجل فل�سطين ،بر�ؤية ثقافية مبدعة ومنفتحة على العالم.
فحماية روح المقاومة هي الم�سعى ،كي ال نترك �إ�سرائيل و�أميركا وحدهما تفر�ضان القبول
ب�صفقة القرن ،وال ن�سمح لأي طرف عربي بالهجوم الأخير على ال�شعب الفل�سطيني.
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