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فل�سطني يف مرايا الثقافة العربية

حممد

ب ّرادة*

رهان الثقافة العربية على
الدميقراطية و�صريورة التغيري

ال

جدال في �أن الثقافة ت�شكل عن�صراً الحم ًا في الف�ضاء العربي منذ ع�صور ،وتعك�س
�أ�صداء االن�شغاالت والأ�سئلة التي تخترق �صفوة المثقفين والمبدعين م�شرق ًا ومغرب ًا،
من خالل اللغة الم�شتركة والبنيات ال�سيا�سية والمجتمعية المتقاربة ،والتراث العربي
الإ�سالمي ذي الظالل الوارفة ...و�أف�ضل مثال لهذا التالحم الثقافي في الف�ضاء العربي،
م�سار فل�سطين منذ بداية القرن الع�شرين �إلى اليوم ،والذي ا�ضطلعت الثقافة فيه بدور
�أ�سا�سي في االنفتاح على فكر ''الآخر'' ،ثم بدور المقاومة لم�شاريع التهويد والأ�سرلة بعد
االحتالل ال�صهيوني .والظاهرة نف�سها تطالعنا في الأقطار المغاربية عند مقاومتها
لمخطط الفرن�سة ...لذلك ،تظل الثقافة العربية طوال القرن الما�ضي و�إلى اليوم ،مجا ًال
نا�صع ًا لالقتراب من الإ�شكاليات والتحوالت الجوهرية التي �شغلت الف�ضاء العربي� ،سلب ًا
�أو �إيجاب ًا ،و�أ ّثرت في �سيرورته ال�سيا�سية واالجتماعية ،و�أ�صبحت مدخ ًال كا�شف ًا
للمع�ضالت والحلول المحتملة كلما تعلق الأمر بمحاولة التفكير في م�أ�ساة احتالل
الجاثمين على الف�ضاء العربي.
فل�سطين ،وفي واقع االنهزام و�سياق التفكك
َ
�س�أميز في هذه المقاربة بين ''الثقافي'' و''ال�سيا�سي'' ،جاع ًال من الأول الرحم الفكري
والنظري الذي يحدد �أهداف الثقافة وغائيتها الفل�سفية والح�ضارية ،ومعتبراً الثاني
الت�صور الجوهري لم�ضمون ال�سيا�سة التي تختارها الدولة لتحقيق �شكل العالقات
والم�صالح والحقوق وتحديد مواقفها الخارجية من �صراعات العالم ...والعالقة الجدلية
بين الثقافي وال�سيا�سي هي التي تبلور القيم الرابطة بين المواطنين داخل المجتمع ،كما
توجه الت�ضامن والتحالف خارجي ًا.
على هذا الأ�سا�س ،يمكن �أن نعتبر اكت�شاف جمال عبد النا�صر لم�س�ألة الأ�سلحة
الفا�سدة في �سنة  ،1948لحظة اختالل بين ال�سيا�سي والثقافي في م�صر �آنذاك ،لأن
* روائي وناقد مغربي.
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تواط�ؤ الق�صر مع القوى الأجنبية كان معاك�س ًا لتوجهات ال�شعوب العربية الم�ساندة لتحرير
فل�سطين ومقاومة االحتالل .وهذا االختالل هو الذي دفع عبد النا�صر ورفاقه �إلى تح�ضير
االنقالب لت�صحيح االختالل بين ال�سيا�سي والثقافي داخل م�صر ،قبل التفكير في تحرير
فل�سطين.
وعند انطالق الثورة الفل�سطينية في �ستينيات القرن الما�ضي ،تبددت و�صاية الأنظمة
العربية على الق�ضية الفل�سطينية ،لأن �أبناءها خلقوا ب�ؤرة ثورية لتقليب التربة وربط الثقافي
بال�سيا�سي في �أفق مقاومة �إ�سرائيل وحلفائها الإمبرياليين ،و�إن�شاء دولة فل�سطينية الئكية
تعتمد النهج الديمقراطي الذي انبنت عليه منظمات المقاومة .ومن �أجل ذلك� ،سرعان ما
�أ�صبحت الثورة الفل�سطينية مركز �إ�شعاع و�أمل ي�ساند م�شروع التحرر في مجموع الف�ضاء
ويحث على معاودة النهو�ض في اتجاه ت�صفية النفوذ الأجنبي ومعانقة تطلعات
العربي،
ّ
�شعوب العالم الثالث� ،آنذاك ،نحو التحرر وت�صفية اال�ستعمار.
من هذه الإ�شارة �إلى حدثين بارزين :التجربة النا�صرية وقيام الثورة الفل�سطينية في
�ستينيات القرن الما�ضي ،ي�ستوقفنا عن�صر مهم ي�سعفنا على تحليل العالقة الجدلية بين
فل�سطين ومجمل الإ�شكاليات التي يفرزها الواقع العربي طوال ما ينيف على ن�صف قرن من
التعثر والإجها�ض والخ�ضوع لأنظمة ا�ستبدادية �أوتوقراطية .ففي تجربة عبد النا�صر ،جرى
الملهم ،الأمر الذي �أدى ،في �سنة
االعتماد على الف�صائل الع�سكرية والحزب الواحد والقائد َ
� ،1967إلى هزيمته ومعه جيو�ش عربية �أُخرى� ،أمام الجي�ش الإ�سرائيلي .حينئذ ،ظهر جلي ًا �أن
خرافة الثورة من فوق ،والتو�سل باالنقالبات الع�سكرية ،ال يمكن �أن يفيدا في تكوين كيانات
عربية قادرة على تج�سيد دول ت�ستجيب للمطامح التي نا�ضلت من �أجلها ال�شعوب طوال عقود
للح�صول على اال�ستقاللّ � .أما بالن�سبة �إلى الثورة الفل�سطينية ،ف�إن هزيمة الجيو�ش العربية كان
لها �آثار �سلبية كثيرة ،لأن الأنظمة الديكتاتورية �صارت �أكثر �شرا�سة بعد ف�شلها ،و�أكثر حر�ص ًا
يعري
على البقاء في الحكم �ضد �إرادة �شعوبها .وكانت تجد في قيام الثورة الفل�سطينية عن�صراً ّ
نياتها الت�سلطية الكاتمة للأنفا�س ،وخ�صو�ص ًا �أن الف�صائل الفل�سطينية ،في الداخل وفي
ّ
المنافي وال�شتات ،تفكر ب�صوت مرتفع ،وال تتردد في الجهر باالنتقاد و�إعادة �صوغ الأ�سئلة
من منظور جريء يت�صادى مع ما يفكر فيه ال�شباب في �أرجاء الف�ضاء العربي وفي العالم .بات
وا�ضح ًا ،منذئذ� ،أن الق�ضية الفل�سطينية �أ�ضحت عن�صر تثوير وتحفيز على النقد وتعميق الفكر
ال�سيا�سي ،وهو ما دفع الأنظمة و�أجهزتها �إلى ت�ضييق الخناق على ف�صائل الثورة و�أن�صارها،
للحد من �إ�شعاعها.
و�إلى الت�آمر عليها ّ
أعيد عر�ض �شريط هذه الأحداث التي عاي�شتها ،محاو ًال تحديد الموقع الذي �أتكلم منه
عندما � ُ
الآن ،ال �أتردد في �أن �أعتبر نف�سي مثقف ًا عربي ًا مهزوم ًا ،لأنني انخدعت ب�شعارات وحدة عربية
فوقية ،وظننت �أن تحرير فل�سطين قريب ،و�أن ذلك �سيقود �إلى �إنجاز ''الثورة'' في بقية �أقطار
�سقت �إلى التدثر بخطابات �أيديولوجية ''ثوروية'' جعلتني �أتوهم �أن انت�صار
الف�ضاء العربي ...ا ْن ُ
الثورة الفل�سطينية �سي�ؤدي ال محالة �إلى �إنجاز التغيير المرجو في �سائر الأقطار ،لكنني �سرعان
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ما ا�ستفقت من دوخة هذا الوعي المغلوط فيه ،عندما ح ّلت هزيمة حزيران/يونيو  ،1967لأنها
حررتني من ت�ضليالت ال�شعارات ومزاعم الأنظمة التي كانت تتخفى وراء ادعاءات الحر�ص
على تحرير فل�سطين .بعبارة ثانية ،حملت الهزيمة في ثناياها عن�صراً �إيجابي ًا� ،إذ نبهتني
والعديد من المثقفين والمبدعين� ،إلى �أن زمن ''المتخيل الوطني'' الذي تبلور خالل فترة الكفاح،
محقق ًا نوع ًا من الإجماع حول دولة ما بعد اال�ستقالل ،قد تال�شى عقب الهزيمة ،مف�سح ًا
المجال لن�شوء ''متخيل اجتماعي'' يتطلع �إلى تحرير الوطن من اال�ستبداد والفكر الما�ضوي عبر
ال�صراع الديمقراطي ...على هذا النحو ،عرف الإبداع العربي طريقه �إلى ''االن�شقاق'' كي يتخل�ص
و�سوقت
من هيمنة ''الدولة الوطنية'' ،ومن الخطابات الأيديولوجية التي طرزت الأكاذيب ّ
الوعود ،و�أغدقت البترو دوالر لتزييف الثقافة ...ا�ستطاع الإبداع والثقافة المن�شقان عن الأنظمة
المنهزمة� ،أن ير�سما مالمح جديدة لعالقة الثقافي بال�سيا�سي ،و�أن يجهرا بما �سعت دول القمع
والت�سلط لطم�سه .ويمكن القول �إن الأدب والفنون والفكر والممار�سة الثقافية غدت هي واجهة
المقاومة في الف�ضاء العربي منذ �سبعينيات القرن الما�ضي ،على الرغم من الرقابة
والمحا�صرة وت�شجيع الأنظمة لثقافة الكيت�ش وا�ستجالب ''مجتمع الفرجة'' .لكن ،يجب الإ�شارة
�إلى �أنه على الرغم من محا�صرة الأنظمة للمجتمعات المدنية وخنق �أنفا�س المواطن ،ف�إن
�سيرورة المثاقفة عالمي ًا ،دخلت منذ �سبعينيات القرن الع�شرين في دورة جديدة محمولة على
�أجنحة العولمة والتطورات التقنية المذهلة التي كانت ت�ست�شرف الإنترنت والرقمية وتحطيم
حواجز التقوقع ...ثم وجدت الثقافة وممار�ستها داخل الف�ضاء العربي ،طرائق وو�سائط ت�صلهما
بالمدار الكوني و�أ�سئلته الم�ستقبلية ،وت�شجعهما على مناه�ضة الموروث الجامد ،وخو�ض غمار
ت�صد تيارهما .وهذا العامل هو
الإبداع ،والتفكير بج�سارة ونفاذ ال ت�ستطيع �أ�سوار اال�ستبداد �أن ّ
ما جعل الإبداع والثقافة العربيين يبدوان بمثابة جزيرة م�ضيئة و�سط هياكل قرو�سطوية
حرا�س معابد فارغة.
يحيط بها ّ
بالتوازي مع ذلك ،ومنذ هزيمة � 1967إلى بداية انتفا�ضات ''الربيع العربي'' ،تعر�ضت
ِ
المعتمدة� ،أكثر ف�أكثر ،على م�ساندة
تجربة الثورة الفل�سطينية لمناورات و�ضغط من الأنظمة
الواليات المتحدة المتحيزة �إلى �إ�سرائيل ،والمجبرة على القبول بحلولها المجحفة لق�ضية
فل�سطين ،و�صو ًال �إلى م�شروع ''�صفقة القرن'' .لكن ،في الآن نف�سه ،عرفت الثورة الفل�سطينية
جراء ال�صراعات الجانبية بين الف�صائل ،وخ�صو�ص ًا بعد مفاو�ضات
نوع ًا من الت�آكل والعياء ّ
�أو�سلو في �سنة  ،1993والقبول ب�سلطة خا�ضعة لرحمة �إ�سرائيل الناكثة لوعود االتفاق،
والمتمادية في تعزيز االحتالل واال�ستيطان .وهذه ال�سلطة الوهمية �أثارت الخالفات والتحارب
في �صفوف الفل�سطينيين ،بد ًال من �أن تجعلهم يوا�صلون الن�ضال �صف ًا واحداً ،ال�ستكمال ما
قامت الثورة من �أجله.
مع بداية تظاهرات ''الربيع العربي'' ( ،)2011/2010واكت�ساحها الف�ضاء على الرغم من
حرا�سته من جنود الأجهزة و�أنظمتها ،بد�أت الأزمة تك�شف عمق الإ�شكالية التي تكمن وراء لعنة
الإجها�ض الم�صاحب لجميع محاوالت النهو�ض العربي ،ولبناء دول قادرة على حماية نف�سها
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من االندثار واالبتالع� ،ضامنة ل�شعوبها الحد الأدنى من �شروط البقاء في عالم تقوده
الم�صالح وحيازة المعرفة المتقدمة ...كانت انتفا�ضات الربيع تقول ،قبل �أي �شيء� ،إنه لم يعد
ممكن ًا اال�ستمرار في حجز  400مليون ن�سمة ي�سكنون هذا الف�ضاء ،داخل �أ�سيجة من تقاليد
بالية وقيم مزيفة تفر�ضها �أنظمة تنهب الثروات ،وتحمي التفاوت واالمتيازات ،وتتحالف مع
قوى �أجنبية ت�ساهم في ت�أبيد االحتالل والتخلف� ...أ�صبح وا�ضح ًا ،بعد انفجارات الربيع� ،أن
قية الم�ستبد العادل ،وال
مع�ضلة الف�ضاء العربي ال تنفع معها ال االنقالبات الع�سكرية ،وال ُر َ
لب الإ�شكال يتمثل في غياب ممار�سة
البرلمانات المزيفة ،وال دولة الإرهاب الديني ،ذلك ب�أن ّ
ال�سيا�سة بمعناها العميق الذي �أثبت �صالحيته في تنظيم المجتمعات الحديثة وتدبير و�سائل
رقيها .وال�سيا�سة بهذا المعنى ،ترتكز على تخ�صي�ص حيز للتفكير في م�سار م�ستقبل المجتمع،
ّ
وربط ممار�سة التدبير بذلك التفكير مع تعديله على �ضوء الممار�سة ،وما تفرزه معطيات الواقع
المتغير .ومن �أجل تحقيق ذلك ،تحتل الديمقراطية و�ضع ًا مركزي ًا في الفكر ال�سيا�سي.
وا�ضح� ،إذاً ،من خالل هذا التذكير ب�أهم م�صادر �إجها�ض النهو�ض في الف�ضاء العربي� ،أن
الأفق الممكن المتبقي �أمام المجتمعات العربية هو �أفق الديمقراطية الكفيل بتحقيق ال�شروط
ال�ضرورية ،مثل العدالة والم�ساواة وحرية المواطن ،للخروج من �شرنقة اال�ستبداد والديكتاتورية
والتبعية ...وهذا الأفق م�شترك بين دول الف�ضاء العربي والمجتمع الفل�سطيني الخا�ضع
لالحتالل واال�ستيطان ،لأن عن�صر الديمقراطية �أ�سا�س لتحقيق التوافق بين �أفراد المجتمع،
�سواء في ظل ال�سلم� ،أو عند خو�ض الثورة� ،أو الحرب.
غير �أن الأفق الديمقراطي الذي يفر�ض نف�سه و�سيلة للخروج من التعثر والتفكك واال�ستبداد
واالحتالل ،يقترن ب�أ�سئلة واختيارات تقت�ضي التو�ضيح .ذلك ب�أن مفهوم الديمقراطية ذا
التاريخ المديد ،والممار�سات العديدة� ،أفرز عيوب ًا وثغرات تقت�ضي التوقف عندها و�أخذها في
االعتبار عند �صوغ تف�صيالت هذا الأفق .و�إذا كان المجال ال ي�سمح بالتو�سع في ب�سط هذه
الم�س�ألة ،ف�إننا �سنكتفي بالإ�شارة �إلى �إفرازين �سلبيين للديمقراطية تو ّقف عندهما كثير من
المهتمين بالفكر ال�سيا�سي:
�أو ًال ،ظاهرة ال ُكليانية (التوتاليتارية) التي حولت الت�صويت �إلى عملية لم�صادرة حقوق
ال�شعب في الحوار واالقتراح ،موهمة �إياه ب�أن �شخ�صية الزعيم والحزب الوحيد ،ي�ضمنان تنفيذ
�إرادته؛ على نحو ما �سجله التاريخ ال�سيا�سي في تجارب االتحاد ال�سوفياتي والثورة الثقافية
في ال�صين وكمبوديا.
ثاني ًا ،الإفراز المنحرف ،وهو ما ي�سمى ال�شعبوية التي يعتبرها البع�ض ،خط�أً ،بمثابة
انبثاق لأق�صى اليمين ،بينما هي لحظة ديمقراطية منحرفة (مثل ال ُكليانية) ،تقوم على تج�سيد
�إرادة ال�شعب في ''ذات حاكمة'' (ُ )égocrateتمنح لها الوكالة عبر �صناديق االقتراع كي تتولى
تفرخ ال�شعبوية هو الذي جعل
تنفيذ مطالب ال�شعب ...وهذا ''الت�شخي�ص'' للذات الحاكمة التي ّ
فيل�سوف ًا مثل كلود لوفور يقترح �أن تكون الديمقراطية ''مكان ًا فارغ ًا لل�سلطة'' ال يتمثل في
�شخ�ص بعينه ،و�إنما يكون خا�ضع ًا للتداول واالنتقاد والت�صحيح.
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هذه المالحظات تقودني �إلى الإلحاح على �ضرورة الطرح ال�شمولي لإ�شكالية الديمقراطية،
بد ًال من اللجوء �إلى الطرح المجز�أ والمتدرج ،والذي �سيقود �إلى تكرار الأخطاء نف�سها عند
ألح على الأفق الديمقراطي و�سيلة للخروج من �سطوة اال�ستبداد والظلم
الممار�سة .لذلك ،عندما � ّ
والتفاوت واالنهزام� ،أربط ذلك بتجاوز اعتبار الديمقراطية �شك ًال انتخابي ًا يقوم على التمثيل
م�صراً على �إبراز �أبعادها الثقافية وال�سيا�سية العميقة ،المتمثلة في
العددي وك�سب الأ�صوات،
ّ
الجانب الت�شاركي القائم على الحوار الم�ستمر بين المجتمع المدني والدولة ،وعلى ا�ستهداف
بناء ''مجتمع المت�ساوين'' (بح�سب تعبير بيار روزانفالون) ،حيث ت�أخذ الم�ساواة �شكل عالقة
اجتماعية ،بد ًال من ح�صرها في الجانب االقت�صادي .وال �شك في �أن هذا الطرح الختيار
الديمقراطي �أفق ًا ،ي�ستتبع توفير ا�ستجالء للأو�ضاع الراهنة في الف�ضاء العربي ،وخ�صو�ص ًا
�إعادة تحليل واقع الفئات والت�صنيفات االجتماعية وعالئقها ومواقعها في خريطة الإنتاج
وتوزيع الثروة ...كذلك ،يقت�ضي اختيار الديمقراطية ك�أفق ،بالمعنى الذي ر�سمنا بع�ض
ف�سح المجال �أمام جميع
مالمحه� ،أ ّال تو�ضع مقايي�س م�سبقة� ،أيديولوجية و�إق�صائية ،بل ُي َ
بغ�ض النظر عن الديانة �أو الإثنية ،جاعلين الأ�سبقية لتنظيم ال�صراع الديمقراطي
المواطنينّ ،
الحواري الهادف �إلى �إر�ساء دولة الحق والقانون والعدالة االجتماعية.
وبالن�سبة �إلى ق�ضية فل�سطين التي تمر بفترة جزر متزايد يغري الأنظمة ''ال�شقيقة'' بعقد
ال�صفقات على ح�سابها ،ال منا�ص من وقف �سيرورة ال�صراع ب�ش�أن �سلطة فل�سطينية ال تزال
مرتهنة لدى قوى االحتالل .وال بد من �ضرورة العودة �إلى الحوار الديمقراطي بين الف�صائل
وبينها وبين ال�شعب الفل�سطيني ،لإعادة تحديد �سبل الن�ضال لتحرير فل�سطين من االحتالل
واال�ستيطان �ضمن �صراع ديمقراطي يفر�ض نف�سه �أفق ًا للخروج من واقع االنهزام وا�ستبداد
الحكام والقيادات.
زكي رهان الثقافة العربية على الديمقراطية ب�صفتها �أفق ًا للتغيير ،هو �أن الف�ضاء
�إن ما ُي ّ
العربي هو حالي ًا �أمام �صيرورتين� :صيرورة ما�ضوية ترتد �إلى الوراء باحثة عن ترهات
وت�أويالت ت�سمح لها باال�ستمرار على الرغم من الخراب والهزائم؛ و�صيرورة تغييرية تتجاوب
مع مطالب المجتمع المدني في اللحاق بمنطق الع�صر عبر ما تفرزه الح�ضارة الرقمية
وح�ضارة الذكاء اال�صطناعي ،من �أجل �إعادة االعتبار �إلى الفرد وتحريره من �سطوة اال�ستبداد
ووط�أة التفاوت .ومن هذا المنظور ،تكون القوى المجتمعية المنا�صرة للتغيير هي مناط الأمل
الحت�ضان م�شروع ال�صراع الديمقراطي ،الحواري ،للخروج من دائرة الهزائم ،ومذلة االحتالل،
وع�سف اال�ستبداد والأوتوقراطية.
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