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فل�سطني يف مرايا الثقافة العربية

جيلبري الأ�شقر*

م�شهدان لفل�شطني يف الوعي العربي

فل�صطين اليوم قاتمة؛ ينتابني �صعور بالأ�صى ممزوج بالمرارة كلما �صورة 

اأتاأملها. وكم تبدو طويلة الم�صافة التي تف�صل �صورة فل�صطين الراهنة عن 

�صورتها عندما دخلُت وجيلي في حيز ال�صيا�صة بدفع من �صدمة حرب حزيران/يونيو 

 
ّ
1967، والتي هي الهزيمة الثانية للجيو�ش العربية اأمام الدولة ال�صهيونية. ي�صعب علي

اليوم الإقرار باأن الدولة المذكورة لم تكن بعد قد بلغت الع�صرين من العمر عند وقوع تلك 

النكبة الثانية التي حاول جمال عبد النا�صر التلطيف من وقعها باإطالق لقب ''النك�صة'' 

عليها. يومها كنا مليئي الثقة باأن تحرير فل�صطين من قب�صة ال�صهيونية يلوح في الأفق، 

واأن المقاومة الفل�صطينية التي اأخذ نجمها ي�صعد في اإثر الهزيمة �صتغدو ''راأ�ش حربة'' 

جيو�ش �صعبية عربية نجمت عن موجة تجذر ثوري ثانية مكملة للموجة القومية التي 

ن بعد اأعوام قليلة ــ بعد �صحق المقاومة الفل�صطينية في 
ّ
اأحدثتها نكبة 1948. وتبي

ت 
ّ
الأردن، ثم اإخراجها من بيروت ــ اأن الأمر كان �صرابًا ل غير. ثم تجدد اأملنا عندما هب

النتفا�صة المجيدة في غزة وال�صفة الغربية في نهاية �صنة 1987 بعد م�صي ع�صرين 

عامًا على النكبة الثانية، بيد اأن الخيبة جاءت ب�صرعة اأكبر كثيراً هذه المرة.

ر زخم النتفا�صة نحو ا�صتراتيجيا حل 
ّ
ي

ُ
اأ�صابتنا الخيبة بعد اأقل من عام عندما ج

تفاو�صي باإ�صراف الوليات المتحدة، وغمرت الن�صوة دعاة تلك ال�صتراتيجيا عند توقيع 

اتفاق اأو�صلو في �صنة 1993، غير اأن اأقلية من المراقبين اأدركت اأن القيادة الفل�صطينية 

وقعت في فخ، واأن ''الدولة الفل�صطينية الم�صتقلة وعا�صمتها القد�ش'' لن تعدو كونها 

�صرابًا اآخر بعد �صراب تحرير فل�صطين من البحر اإلى النهر بوا�صطة ''الحرب ال�صعبية''. 

كنت من نقاد اأو�صلو هوؤلء، ومع ذلك، لم يكن في و�صعي ول في و�صع اأكثر المت�صائمين 

في ذلك الحين، اأن نت�صور الح�صي�ش الذي و�صلت اإليه حالة فل�صطين اليوم، فقد تحقق 

* كاتب لبناني، واأ�صتاذ في درا�صات التنمية والعالقات الدولية، في معهد الدرا�صات الم�صرقية والأفريقية في 
جامعة لندن.
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''حلم الدولتين''، لكن على �صكل دويلتين فل�صطينيتين: اإحداهما في ال�صفة هي بمثابة 

بانتو�صتان على غرار دول ال�صود التي اأ�صرفت عليها دولة البي�ش العن�صرية في جنوب 

ا الدويلة الفل�صطينية الثانية في قطاع غزة، فهي مع�صكر 
ّ
اأفريقيا في ع�صر الأبارتهايد؛ اأم

اعتقال هائل يفوق حجمًا جميع مع�صكرات العتقال التي عرفها التاريخ. وت�صرف على تينك 

الدويلتين دولة �صهيونية ما انفكت ت�صطح نحو اليمين منذ اأن و�صل اأق�صى يمين الحركة 

د 
ّ
تها قبل اأن تبلغ الثالثين من عمرها. والمح�صلة اأن الأفق مظلم وملب

ّ
ال�صهيونية اإلى �صد

بغيوم �صوداء تنذر بنكبة ثالثة تقوم على �صم الأرا�صي المحتلة منذ �صنة 1967 اإلى دولة 

اإ�صرائيل ب�صورة ر�صمية، وهو احتمال اأقرب اإلى التحقيق من ''الدولة الفل�صطينية الم�صتقلة''، 

واأكثر واقعية منها في الحقيقة. وقد غدا التفاوؤل اإزاء م�صيبتنا الراهنة م�صتحياًل اإّل ب�صرب 

من الهذيان، بل بات الأمل بالذات ع�صيراً حتى اإزاء مبادرات �صبابية رائعة مثل م�صيرة 

العودة في غزة.

فل�شطني والواقع العربي

ا كانت عليه 
ّ
لنكن �صادقين، اإن مركزية فل�صطين في ال�صاأن العربي العام تراجعت كثيراً عم

طوال عقود، ول �صيما في اأثناء الذروة التي بلغتها تلك المركزية خالل العقود الأربعة التي تلت 

نكبة 1948. وتنتمي اأ�صباب هذا التراجع اإلى �صنفين مت�صاربين: �صنف ل ي�صعنا �صوى اأن 

ناأ�صف له وهو ما و�صفُته تواً، اأي الحالة المزرية التي و�صلت اإليها حركة التحرر الوطني 

الفل�صطيني، و�صنف اآخر يرتبط بالمنعطف التاريخي الخطر الذي دخل فيه م�صار المنطقة 

مي ''الربيع العربي''، وكان بداية ل�صيرورة ثورية 
ُ

العربية قبل ثمانية اأعوام مع انطالق ما �ص

طويلة الأمد نجمت عن تفاقم حالة الركود القت�صادي والجتماعي وال�صيا�صي الذي كثيراً ما 

اءه المنطقة. فحيال النفجار العربي الكبير، لم تعد ق�صية فل�صطين في مركز اهتمام 
ّ
عانت جر

ا تعوي�صًا عن امتناع النا�ش من الهتمام 
ّ
ال�صعوب العربية مثلما كانت �صابقًا، حين كانت اإم

ا ب�صبب ا�صتغالل الق�صية الفل�صطينية من 
ّ
اء الخوف اأو الياأ�ش، واإم

ّ
ب�صوؤون بالدهم ال�صيا�صية جر

طرف اأنظمة عربية �صعت وراء اإلهاء ال�صعوب عن تردي �صوؤون بالدها. وقد عزز من تحجيم 

ت بالمنطقة، اأخطرها الماأ�صاة ال�صورية، تليها ماأ�صاة 
ّ
الق�صية اأن م�صائب اأُخرى وماآ�صي األم

اليمن، بحيث بدت الماأ�صاة الفل�صطينية اأقل حدة بالمقارنة. ومع ذلك لم تخرج فل�صطين عن 

دائرة الن�صال من اأجل الحرية والديمقراطية والعدالة الجتماعية، واإنما اأ�صبحت جزءاً منها 

بمعنيين متجددين )اأقول ''متجددين'' لأنهما لي�صا بجديدين في الواقع( هما: اأوًل، اأن �صاحة 

الن�صال الفل�صطيني ذاتها تعتريها اإ�صكالت وتحديات ت�صترك فيها مع �صاحات الن�صال العربية 

الأُخرى؛ ثانيًا، اأن تجدد راهنية الثورة العربية بعد اأفول طويل يعيدنا اإلى ارتهان التحرر 

ته، بمعنى اأن م�صير التحرر الفل�صطيني رهن بم�صير 
ّ
الفل�صطيني بتقدم التحرر العربي برم

التغيير الثوري العربي، اإذ اإن موازين القوى ل تتيح لل�صعب الفل�صطيني التغلب على الدولة 

ال�صهيونية منفرداً مثلما اأثبتت التجربة التاريخية.
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فل�شطني ووعيي الثقايف

فل�صطين حا�صرة على الدوام في بالي وعملي الثقافي وكتاباتي، وقد احتلت حيزاً كبيراً من 

اإنتاجي الفكري ول تزال حا�صرة في طليعة اهتماماتي. لكن لعله يكون اأكثر فائدة اأن اأتكلم 

هنا عن تجربتي في دفع العمل الثقافي الخا�ش بفل�صطين. فقد بادرت مع بع�ش الزمالء اإلى 

تاأ�صي�ش مركز للدرا�صات الفل�صطينية في جامعة لندن، في معهد الدرا�صات ال�صرقية والأفريقية 

الذي اأعمل فيه، وكنت اأول رئي�ش له، وتراأ�صته لوليتين، اأي �صتة اأعوام اأفلحنا خاللها في و�صع 

المركز في �صميم المجال الثقافي الفل�صطيني، جاعلين منه الراأ�ش الأوروبي في لندن لمثلث 

يت�صكل راأ�صاه الآخران من موؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية في بيروت ووا�صنطن، ومركز 

الدرا�صات الفل�صطينية في جامعة كولومبيا في نيويورك. وقد اأطلقنا �صل�صلة كتب خا�صة 

بالدرا�صات الفل�صطينية، كانت ول تزال �صل�صلة الكتب الأكاديمية الوحيدة باللغة الإنكليزية )بل 

باأي لغة اأوروبية، على الأرجح( مخ�ص�صة لتلك الدرا�صات. واأ�ص�صنا برنامج ماج�صتير في 

الدرا�صات الفل�صطينية، واأطلقنا ندوة �صنوية لطلبة الدكتوراه الذين يبحثون في مو�صوعات 

تتعلق بفل�صطين، كما نظمنا �صل�صلة محا�صرات �صنوية بارزة د�صنها عميد الدرا�صات 

الفل�صطينية، وليد الخالدي، ف�صاًل عن اإنجازات وم�صاريع اأُخرى لي�ش المجال هنا لعر�صها 

جميعًا. والأهم من هذا كله، اأننا قمنا بذلك كله من دون اأي تمويل �صوى تبرعات متوا�صعة 

لبع�ش اأع�صائنا، ودعم اإداري محدود وفرته لنا جامعتنا. وكان في اإمكاننا وفي نيتنا اأن 

نفعل اأكثر كثيراً لو توفر لنا دعم مالي ب�صيط بمعايير التمويل، اإذ احتجنا اإلى ما مجمله اأقل 

من 40.000 جنيه اإ�صترليني، ومع ذلك لم يتجاوب اأي من المتمولين الفل�صطينيين اأو العرب 

مع ندائنا، على الرغم من اأن اأهمية تطوير مركز للدرا�صات الفل�صطينية في لندن بالذات غنية 

عن ال�صرح. واأعتقد اأن ما رويته ل ينف�صل عن الح�صي�ش الذي بلغته الحركة الفل�صطينية 

رة لجمعها بين انكفاء النخب الفل�صطينية، وا�صتمرار الثقافة 
ّ
بمجملها، وهي رواية معب

الفل�صطينية في الزدهار على الرغم من التقاع�ش ال�صائد. 


