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فل�سطني يف مرايا الثقافة العربية

حممد برّادة*

 رهان الثقافة العربية على

الدميقراطية و�صريورة التغيري

جدال في اأن الثقافة ت�صكل عن�صراً الحمًا في الف�صاء العربي منذ ع�صور، وتعك�س ال 

اأ�صداء االن�صغاالت واالأ�صئلة التي تخترق �صفوة المثقفين والمبدعين م�صرقًا ومغربًا، 

من خالل اللغة الم�صتركة والبنيات ال�صيا�صية والمجتمعية المتقاربة، والتراث العربي 

االإ�صالمي ذي الظالل الوارفة... واأف�صل مثال لهذا التالحم الثقافي في الف�صاء العربي، 

م�صار فل�صطين منذ بداية القرن الع�صرين اإلى اليوم، والذي ا�صطلعت الثقافة فيه بدور 

اأ�صا�صي في االنفتاح على فكر ''االآخر''، ثم بدور المقاومة لم�صاريع التهويد واالأ�صرلة بعد 

االحتالل ال�صهيوني. والظاهرة نف�صها تطالعنا في االأقطار المغاربية عند مقاومتها 

لمخطط الفرن�صة... لذلك، تظل الثقافة العربية طوال القرن الما�صي واإلى اليوم، مجااًل 

نا�صعًا لالقتراب من االإ�صكاليات والتحوالت الجوهرية التي �صغلت الف�صاء العربي، �صلبًا 

اأو اإيجابًا، واأّثرت في �صيرورته ال�صيا�صية واالجتماعية، واأ�صبحت مدخاًل كا�صفًا 

للمع�صالت والحلول المحتملة كلما تعلق االأمر بمحاولة التفكير في ماأ�صاة احتالل 

ين على الف�صاء العربي.
َ
فل�صطين، وفي واقع االنهزام و�صياق التفكك الجاثم

�صاأميز في هذه المقاربة بين ''الثقافي'' و''ال�صيا�صي''، جاعاًل من االأول الرحم الفكري 

والنظري الذي يحدد اأهداف الثقافة وغائيتها الفل�صفية والح�صارية، ومعتبراً الثاني 

الت�صور الجوهري لم�صمون ال�صيا�صة التي تختارها الدولة لتحقيق �صكل العالقات 

والم�صالح والحقوق وتحديد مواقفها الخارجية من �صراعات العالم... والعالقة الجدلية 

بين الثقافي وال�صيا�صي هي التي تبلور القيم الرابطة بين المواطنين داخل المجتمع، كما 

توجه الت�صامن والتحالف خارجيًا.

على هذا االأ�صا�س، يمكن اأن نعتبر اكت�صاف جمال عبد النا�صر لم�صاألة االأ�صلحة 

الفا�صدة في �صنة 1948، لحظة اختالل بين ال�صيا�صي والثقافي في م�صر اآنذاك، الأن 

* روائي وناقد مغربي.
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تواطوؤ الق�صر مع القوى االأجنبية كان معاك�صًا لتوجهات ال�صعوب العربية الم�صاندة لتحرير 

فل�صطين ومقاومة االحتالل. وهذا االختالل هو الذي دفع عبد النا�صر ورفاقه اإلى تح�صير 

االنقالب لت�صحيح االختالل بين ال�صيا�صي والثقافي داخل م�صر، قبل التفكير في تحرير 

فل�صطين.

وعند انطالق الثورة الفل�صطينية في �صتينيات القرن الما�صي، تبددت و�صاية االأنظمة 

العربية على الق�صية الفل�صطينية، الأن اأبناءها خلقوا بوؤرة ثورية لتقليب التربة وربط الثقافي 

بال�صيا�صي في اأفق مقاومة اإ�صرائيل وحلفائها االإمبرياليين، واإن�صاء دولة فل�صطينية الئكية 

تعتمد النهج الديمقراطي الذي انبنت عليه منظمات المقاومة. ومن اأجل ذلك، �صرعان ما 

اأ�صبحت الثورة الفل�صطينية مركز اإ�صعاع واأمل ي�صاند م�صروع التحرر في مجموع الف�صاء 

العربي، ويحّث على معاودة النهو�س في اتجاه ت�صفية النفوذ االأجنبي ومعانقة تطلعات 

�صعوب العالم الثالث، اآنذاك، نحو التحرر وت�صفية اال�صتعمار.

من هذه االإ�صارة اإلى حدثين بارزين: التجربة النا�صرية وقيام الثورة الفل�صطينية في 

�صتينيات القرن الما�صي، ي�صتوقفنا عن�صر مهم ي�صعفنا على تحليل العالقة الجدلية بين 

فل�صطين ومجمل االإ�صكاليات التي يفرزها الواقع العربي طوال ما ينيف على ن�صف قرن من 

التعثر واالإجها�س والخ�صوع الأنظمة ا�صتبدادية اأوتوقراطية. ففي تجربة عبد النا�صر، جرى 

االعتماد على الف�صائل الع�صكرية والحزب الواحد والقائد الملَهم، االأمر الذي اأدى، في �صنة 

1967، اإلى هزيمته ومعه جيو�س عربية اأُخرى، اأمام الجي�س االإ�صرائيلي. حينئذ، ظهر جليًا اأن 

خرافة الثورة من فوق، والتو�صل باالنقالبات الع�صكرية، ال يمكن اأن يفيدا في تكوين كيانات 

عربية قادرة على تج�صيد دول ت�صتجيب للمطامح التي نا�صلت من اأجلها ال�صعوب طوال عقود 

ا بالن�صبة اإلى الثورة الفل�صطينية، فاإن هزيمة الجيو�س العربية كان 
ّ
للح�صول على اال�صتقالل. اأم

لها اآثار �صلبية كثيرة، الأن االأنظمة الديكتاتورية �صارت اأكثر �صرا�صة بعد ف�صلها، واأكثر حر�صًا 

ي 
ّ
على البقاء في الحكم �صد اإرادة �صعوبها. وكانت تجد في قيام الثورة الفل�صطينية عن�صراً يعر

اتها الت�صلطية الكاتمة لالأنفا�س، وخ�صو�صًا اأن الف�صائل الفل�صطينية، في الداخل وفي 
ّ
ني

المنافي وال�صتات، تفكر ب�صوت مرتفع، وال تتردد في الجهر باالنتقاد واإعادة �صوغ االأ�صئلة 

من منظور جريء يت�صادى مع ما يفكر فيه ال�صباب في اأرجاء الف�صاء العربي وفي العالم. بات 

وا�صحًا، منذئذ، اأن الق�صية الفل�صطينية اأ�صحت عن�صر تثوير وتحفيز على النقد وتعميق الفكر 

ال�صيا�صي، وهو ما دفع االأنظمة واأجهزتها اإلى ت�صييق الخناق على ف�صائل الثورة واأن�صارها، 

واإلى التاآمر عليها للحّد من اإ�صعاعها.

عندما اأعيُد عر�س �صريط هذه االأحداث التي عاي�صتها، محاواًل تحديد الموقع الذي اأتكلم منه 

االآن، ال اأتردد في اأن اأعتبر نف�صي مثقفًا عربيًا مهزومًا، الأنني انخدعت ب�صعارات وحدة عربية 

فوقية، وظننت اأن تحرير فل�صطين قريب، واأن ذلك �صيقود اإلى اإنجاز ''الثورة'' في بقية اأقطار 

الف�صاء العربي... اْن�صقُت اإلى التدثر بخطابات اأيديولوجية ''ثوروية'' جعلتني اأتوهم اأن انت�صار 

الثورة الفل�صطينية �صيوؤدي ال محالة اإلى اإنجاز التغيير المرجو في �صائر االأقطار، لكنني �صرعان 
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ما ا�صتفقت من دوخة هذا الوعي المغلوط فيه، عندما حّلت هزيمة حزيران/يونيو 1967، الأنها 

حررتني من ت�صليالت ال�صعارات ومزاعم االأنظمة التي كانت تتخفى وراء ادعاءات الحر�س 

على تحرير فل�صطين. بعبارة ثانية، حملت الهزيمة في ثناياها عن�صراً اإيجابيًا، اإذ نبهتني 

والعديد من المثقفين والمبدعين، اإلى اأن زمن ''المتخيل الوطني'' الذي تبلور خالل فترة الكفاح، 

محققًا نوعًا من االإجماع حول دولة ما بعد اال�صتقالل، قد تال�صى عقب الهزيمة، مف�صحًا 

المجال لن�صوء ''متخيل اجتماعي'' يتطلع اإلى تحرير الوطن من اال�صتبداد والفكر الما�صوي عبر 

ال�صراع الديمقراطي... على هذا النحو، عرف االإبداع العربي طريقه اإلى ''االن�صقاق'' كي يتخل�س 

قت 
ّ
من هيمنة ''الدولة الوطنية''، ومن الخطابات االأيديولوجية التي طرزت االأكاذيب و�صو

الوعود، واأغدقت البترو دوالر لتزييف الثقافة... ا�صتطاع االإبداع والثقافة المن�صقان عن االأنظمة 

المنهزمة، اأن ير�صما مالمح جديدة لعالقة الثقافي بال�صيا�صي، واأن يجهرا بما �صعت دول القمع 

والت�صلط لطم�صه. ويمكن القول اإن االأدب والفنون والفكر والممار�صة الثقافية غدت هي واجهة 

المقاومة في الف�صاء العربي منذ �صبعينيات القرن الما�صي، على الرغم من الرقابة 

والمحا�صرة وت�صجيع االأنظمة لثقافة الكيت�س وا�صتجالب ''مجتمع الفرجة''. لكن، يجب االإ�صارة 

اإلى اأنه على الرغم من محا�صرة االأنظمة للمجتمعات المدنية وخنق اأنفا�س المواطن، فاإن 

�صيرورة المثاقفة عالميًا، دخلت منذ �صبعينيات القرن الع�صرين في دورة جديدة محمولة على 

اأجنحة العولمة والتطورات التقنية المذهلة التي كانت ت�صت�صرف االإنترنت والرقمية وتحطيم 

حواجز التقوقع... ثم وجدت الثقافة وممار�صتها داخل الف�صاء العربي، طرائق وو�صائط ت�صلهما 

بالمدار الكوني واأ�صئلته الم�صتقبلية، وت�صجعهما على مناه�صة الموروث الجامد، وخو�س غمار 

االإبداع، والتفكير بج�صارة ونفاذ ال ت�صتطيع اأ�صوار اال�صتبداد اأن ت�صّد تيارهما. وهذا العامل هو 

ما جعل االإبداع والثقافة العربيين يبدوان بمثابة جزيرة م�صيئة و�صط هياكل قرو�صطوية 

ا�س معابد فارغة.
ّ
يحيط بها حر

بالتوازي مع ذلك، ومنذ هزيمة 1967 اإلى بداية انتفا�صات ''الربيع العربي''، تعر�صت 

تجربة الثورة الفل�صطينية لمناورات و�صغط من االأنظمة المعتِمدة، اأكثر فاأكثر، على م�صاندة 

الواليات المتحدة المتحيزة اإلى اإ�صرائيل، والمجبرة على القبول بحلولها المجحفة لق�صية 

فل�صطين، و�صواًل اإلى م�صروع ''�صفقة القرن''. لكن، في االآن نف�صه، عرفت الثورة الفل�صطينية 

اء ال�صراعات الجانبية بين الف�صائل، وخ�صو�صًا بعد مفاو�صات 
ّ
نوعًا من التاآكل والعياء جر

اأو�صلو في �صنة 1993، والقبول ب�صلطة خا�صعة لرحمة اإ�صرائيل الناكثة لوعود االتفاق، 

والمتمادية في تعزيز االحتالل واال�صتيطان. وهذه ال�صلطة الوهمية اأثارت الخالفات والتحارب 

في �صفوف الفل�صطينيين، بداًل من اأن تجعلهم يوا�صلون الن�صال �صفًا واحداً، ال�صتكمال ما 

قامت الثورة من اأجله.

مع بداية تظاهرات ''الربيع العربي'' )2011/2010(، واكت�صاحها الف�صاء على الرغم من 

حرا�صته من جنود االأجهزة واأنظمتها، بداأت االأزمة تك�صف عمق االإ�صكالية التي تكمن وراء لعنة 

االإجها�س الم�صاحب لجميع محاوالت النهو�س العربي، ولبناء دول قادرة على حماية نف�صها 
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من االندثار واالبتالع، �صامنة ل�صعوبها الحد االأدنى من �صروط البقاء في عالم تقوده 

الم�صالح وحيازة المعرفة المتقدمة... كانت انتفا�صات الربيع تقول، قبل اأي �صيء، اإنه لم يعد 

ممكنًا اال�صتمرار في حجز 400 مليون ن�صمة ي�صكنون هذا الف�صاء، داخل اأ�صيجة من تقاليد 

بالية وقيم مزيفة تفر�صها اأنظمة تنهب الثروات، وتحمي التفاوت واالمتيازات، وتتحالف مع 

قوى اأجنبية ت�صاهم في تاأبيد االحتالل والتخلف... اأ�صبح وا�صحًا، بعد انفجارات الربيع، اأن 

ة الم�صتبد العادل، وال 
َ
قي

ُ
مع�صلة الف�صاء العربي ال تنفع معها ال االنقالبات الع�صكرية، وال ر

 االإ�صكال يتمثل في غياب ممار�صة 
ّ
البرلمانات المزيفة، وال دولة االإرهاب الديني، ذلك باأن لب

ال�صيا�صة بمعناها العميق الذي اأثبت �صالحيته في تنظيم المجتمعات الحديثة وتدبير و�صائل 

ها. وال�صيا�صة بهذا المعنى، ترتكز على تخ�صي�س حيز للتفكير في م�صار م�صتقبل المجتمع، 
ّ
رقي

وربط ممار�صة التدبير بذلك التفكير مع تعديله على �صوء الممار�صة، وما تفرزه معطيات الواقع 

المتغير. ومن اأجل تحقيق ذلك، تحتل الديمقراطية و�صعًا مركزيًا في الفكر ال�صيا�صي.

وا�صح، اإذاً، من خالل هذا التذكير باأهم م�صادر اإجها�س النهو�س في الف�صاء العربي، اأن 

االأفق الممكن المتبقي اأمام المجتمعات العربية هو اأفق الديمقراطية الكفيل بتحقيق ال�صروط 

ال�صرورية، مثل العدالة والم�صاواة وحرية المواطن، للخروج من �صرنقة اال�صتبداد والديكتاتورية 

والتبعية... وهذا االأفق م�صترك بين دول الف�صاء العربي والمجتمع الفل�صطيني الخا�صع 

لالحتالل واال�صتيطان، الأن عن�صر الديمقراطية اأ�صا�س لتحقيق التوافق بين اأفراد المجتمع، 

�صواء في ظل ال�صلم، اأو عند خو�س الثورة، اأو الحرب.

غير اأن االأفق الديمقراطي الذي يفر�س نف�صه و�صيلة للخروج من التعثر والتفكك واال�صتبداد 

واالحتالل، يقترن باأ�صئلة واختيارات تقت�صي التو�صيح. ذلك باأن مفهوم الديمقراطية ذا 

التاريخ المديد، والممار�صات العديدة، اأفرز عيوبًا وثغرات تقت�صي التوقف عندها واأخذها في 

االعتبار عند �صوغ تف�صيالت هذا االأفق. واإذا كان المجال ال ي�صمح بالتو�صع في ب�صط هذه 

الم�صاألة، فاإننا �صنكتفي باالإ�صارة اإلى اإفرازين �صلبيين للديمقراطية توّقف عندهما كثير من 

المهتمين بالفكر ال�صيا�صي:

اأواًل، ظاهرة الُكليانية )التوتاليتارية( التي حولت الت�صويت اإلى عملية لم�صادرة حقوق 

ال�صعب في الحوار واالقتراح، موهمة اإياه باأن �صخ�صية الزعيم والحزب الوحيد، ي�صمنان تنفيذ 

اإرادته؛ على نحو ما �صجله التاريخ ال�صيا�صي في تجارب االتحاد ال�صوفياتي والثورة الثقافية 

في ال�صين وكمبوديا.

ثانيًا، االإفراز المنحرف، وهو ما ي�صمى ال�صعبوية التي يعتبرها البع�س، خطاأً، بمثابة 

انبثاق الأق�صى اليمين، بينما هي لحظة ديمقراطية منحرفة )مثل الُكليانية(، تقوم على تج�صيد 

اإرادة ال�صعب في ''ذات حاكمة'' )égocrate( ُتمنح لها الوكالة عبر �صناديق االقتراع كي تتولى 

خ ال�صعبوية هو الذي جعل 
ّ
تنفيذ مطالب ال�صعب... وهذا ''الت�صخي�س'' للذات الحاكمة التي تفر

فيل�صوفًا مثل كلود لوفور يقترح اأن تكون الديمقراطية ''مكانًا فارغًا لل�صلطة'' ال يتمثل في 

�صخ�س بعينه، واإنما يكون خا�صعًا للتداول واالنتقاد والت�صحيح.
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هذه المالحظات تقودني اإلى االإلحاح على �صرورة الطرح ال�صمولي الإ�صكالية الديمقراطية، 

بداًل من اللجوء اإلى الطرح المجزاأ والمتدرج، والذي �صيقود اإلى تكرار االأخطاء نف�صها عند 

 على االأفق الديمقراطي و�صيلة للخروج من �صطوة اال�صتبداد والظلم 
ّ
الممار�صة. لذلك، عندما األح

والتفاوت واالنهزام، اأربط ذلك بتجاوز اعتبار الديمقراطية �صكاًل انتخابيًا يقوم على التمثيل 

اً على اإبراز اأبعادها الثقافية وال�صيا�صية العميقة، المتمثلة في 
ّ
العددي وك�صب االأ�صوات، م�صر

الجانب الت�صاركي القائم على الحوار الم�صتمر بين المجتمع المدني والدولة، وعلى ا�صتهداف 

بناء ''مجتمع المت�صاوين'' )بح�صب تعبير بيار روزانفالون(، حيث تاأخذ الم�صاواة �صكل عالقة 

اجتماعية، بداًل من ح�صرها في الجانب االقت�صادي. وال �صك في اأن هذا الطرح الختيار 

الديمقراطي اأفقًا، ي�صتتبع توفير ا�صتجالء لالأو�صاع الراهنة في الف�صاء العربي، وخ�صو�صًا 

اإعادة تحليل واقع الفئات والت�صنيفات االجتماعية وعالئقها ومواقعها في خريطة االإنتاج 

وتوزيع الثروة... كذلك، يقت�صي اختيار الديمقراطية كاأفق، بالمعنى الذي ر�صمنا بع�س 

ح المجال اأمام جميع 
َ
ف�ص

ُ
مالمحه، اأاّل تو�صع مقايي�س م�صبقة، اأيديولوجية واإق�صائية، بل ي

المواطنين، بغ�ّس النظر عن الديانة اأو االإثنية، جاعلين االأ�صبقية لتنظيم ال�صراع الديمقراطي 

الحواري الهادف اإلى اإر�صاء دولة الحق والقانون والعدالة االجتماعية.

وبالن�صبة اإلى ق�صية فل�صطين التي تمر بفترة جزر متزايد يغري االأنظمة ''ال�صقيقة'' بعقد 

ال�صفقات على ح�صابها، ال منا�س من وقف �صيرورة ال�صراع ب�صاأن �صلطة فل�صطينية ال تزال 

مرتهنة لدى قوى االحتالل. وال بد من �صرورة العودة اإلى الحوار الديمقراطي بين الف�صائل 

وبينها وبين ال�صعب الفل�صطيني، الإعادة تحديد �صبل الن�صال لتحرير فل�صطين من االحتالل 

واال�صتيطان �صمن �صراع ديمقراطي يفر�س نف�صه اأفقًا للخروج من واقع االنهزام وا�صتبداد 

الحكام والقيادات.

زّكي رهان الثقافة العربية على الديمقراطية ب�صفتها اأفقًا للتغيير، هو اأن الف�صاء 
ُ
اإن ما ي

العربي هو حاليًا اأمام �صيرورتين: �صيرورة ما�صوية ترتد اإلى الوراء باحثة عن ترهات 

وتاأويالت ت�صمح لها باال�صتمرار على الرغم من الخراب والهزائم؛ و�صيرورة تغييرية تتجاوب 

مع مطالب المجتمع المدني في اللحاق بمنطق الع�صر عبر ما تفرزه الح�صارة الرقمية 

وح�صارة الذكاء اال�صطناعي، من اأجل اإعادة االعتبار اإلى الفرد وتحريره من �صطوة اال�صتبداد 

ووطاأة التفاوت. ومن هذا المنظور، تكون القوى المجتمعية المنا�صرة للتغيير هي مناط االأمل 

الحت�صان م�صروع ال�صراع الديمقراطي، الحواري، للخروج من دائرة الهزائم، ومذلة االحتالل، 

وع�صف اال�صتبداد واالأوتوقراطية. 


