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فل�سطني يف مرايا الثقافة العربية

حممد الأ�شعري*

اأين اختفت فل�شطني؟!

اخلريطة الكاملة

في �شبعينيات القرن الما�شي كنت مقباًل على الجامعة، متحم�شًا لكتابة ال�شعر 

والق�شة، ومقتنعًا بم�شروع الي�شار الذي كانت تختزله بنوع من العفوية وااللتبا�س، 

عبارة مقاومة اال�شتبداد واالنت�شار للطبقات الكادحة. وبما اأن االنتماء اإلى الي�شار كان 

�شيئًا بديهيًا في جيلنا، فقد وجدت نف�شي، واأنا خارج للتو من بلدة �شغيرة محافظة اأبعد 

ما تكون عن غليان العالم، في لقاء مبا�شر مع مخلفات اأيار/مايو 1968 في فرن�شا، 

وانبثاق ي�شار جديد متمرد على اأحزاب الي�شار التقليدي، و�شعود التيارات الفل�شطينية 

الجديدة بلهجتها الثورية واجتهاداتها النظرية وزخمها الثقافي. كان تفاعل هذه العوالم 

وت�شادمها يجعل منها مناخًا واحداً م�شتركًا، ولي�س حقواًل متوازية. فاأن تكون ي�شاريًا 

مغربيًا في تلك المرحلة، يعني اأن تكون �شد ا�شتبداد ال�شلطة: تنزل في التظاهرات 

الطالبية، وتت�شامن مع العمال والفالحين، وتفّك اأبجدية المارك�شية، وتدافع عن الثقافة 

الحديثة، وتنا�شل من اأجل تحرير فل�شطين، فهذه كلها مرتبط بع�شها ببع�س، وال يمكن 

اأن تكون واحدة من دون االأُخرى.

ولعل ال�شورة االأكثر تعبيراً عن هذا الو�شع اآنذاك هو ذلك المل�شق الذي كنا نح�شل 

عليه في المقار الحزبية ون�شعه في غرف الطلبة، جنبًا اإلى جنب مع خريطة فل�شطين 

كاملة، و�شور غيفارا ولينين والمهدي بن بركة. كان المل�شق يحمل �شورة ال�شهيد 

اأمزغار الذي �شقط في �شاحة المعركة مع الفدائيين من دون اأن يكون فل�شطينيًا، وال حتى 

عربيًا بالمعنى العرقي للكلمة. كان اأمازيغيًا مثلما يبدو من ا�شمه، ونحن لم نكن ندقق 

 في االأمر، كنا فقط نحتفي به �شهيداً للق�شية، هو الذي كان قبل ذلك منا�شاًل مثلنا.

وفي هذا التوازي ''الرومان�شي'' ما يجعل االنخراط في العمل ال�شيا�شي، حتى في �شيغه 

عًا على ق�شية اأكثر جوهرية، الأن خيوط التحرر كلها م�شتبكة بها. 
ّ
االأكثر محلية، بابًا م�شر

فم�شادرة االإرادة ال�شعبية واغت�شاب الثروات الوطنية واغتيال تطلعات االنعتاق، اأمور ما 

* �شيا�شي و�شاعر وروائي مغربي.
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كانت لت�شير ممكنة لوال اغت�شاب فل�شطين، وزرع كيان ا�شتعماري ا�شتيطاني ي�شمن ا�شتمرار 

هيمنتين متكاملتين: هيمنة العدو االإمبريالي، وهيمنة ال�شلطة الم�شتبدة. والتحرر من كليهما 

يمر عبر اإف�شال الم�شروع ال�شهيوني.

وقد ظلت االأحزاب الوطنية الديمقراطية في المغرب، �شيا�شيًا واإعالميًا، والأعوام طويلة، تعتبر 

اأن الق�شية الفل�شطينية هي ق�شية وطنية ت�شعها �شمن اأولوياتها اال�شتراتيجية: تح�شد لها الدعم 

المادي وال�شيا�شي، وتخو�س ب�شاأنها معارك �شيا�شية ودبلوما�شية على م�شتوى المنظمات 

الحزبية والثقافية والحقوقية عربيًا ودوليًا؛ وعندما كان النظام ينخرط في �شيا�شة دولية تهدف 

ه بمقاومة �شيا�شية �شديدة مندرجة تمامًا في �شياق 
َ

اإلى ''�شرعنة'' اإ�شرائيل، فاإن ذلك كان يواج

المعار�شة العامة التي تقوم بها االأحزاب ل�شيا�شة الدولة، وتن�شاأ عنها فترات قمع وتنكيل تطول 

همت ب�شكل مبا�شر  اأو تق�شر. والجدير بالذكر اأن عدداً من المحاكمات ال�شيا�شية عرفت �شحايا اتُّ

اأو غير مبا�شر باالرتباط الق�شية الفل�شطينية، وعندما ظهرت تقارير دولية تف�شح م�شاهمة 

المو�شاد في تدبير اختطاف ال�شهيد المهدي بن بركة واغتياله، ا�شتقرت لدى الي�شار قناعة را�شخة 

باأن النظام الذي فعل الكيان ال�شهيوني ذلك من اأجله، كان عدواً لق�شايا الديمقراطية والحرية 

والعدالة االجتماعية بالقدر نف�شه الذي كان فيه عدواً للمقاومة الفل�شطينية الم�شلحة.

اأ�شياء كثيرة حدثت بعد ذلك، بع�شها نعرفه وبع�شها ال نعرفه، بع�شها نفهمه، واأكثرها ال 

نفهمه، لكن المثير في االأمر هو اأن فل�شطين لم تعد هنا، لم تعد في الحياة ال�شيا�شية وال في 

ال�شحافة وال في الندوات والمحا�شرات والق�شائد. حتى تلك الخريطة الر�شيقة لم تعد هنا، ال 

في غرف الطلبة وال في اأي مكان اآخر، واالأر�س التي ت�شمى اأر�س ال�شلطة الفل�شطينية لي�س لها 

خريطة، ولي�س لها مكان في وجدان خلقته على مدى عقود خريطة م�شتحيلة، لكن كاملة.

الرتابط امللتب�س

اء 
ّ
 الق�شية الفل�شطينية جر

ّ
كثيراً ما كنا ن�شمع في المغرب عن االأ�شرار الفادحة التي تم�س

ذلك الترابط بينها وبين الم�شائر الوطنية والقومية، اإلى درجة اأنه اأ�شبح لكل بلد عربي تنظيمه 

اأو اأن�شاره داخل المجال الفل�شطيني، ي�شتعملهم في التاأثير في القرار الفل�شطيني، وي�شتعملهم 

في �شيا�شته الداخلية، وال يتورع عن اإجبارهم على خو�س حروب اأخوية �شغيرة بالوكالة. 

ن كانوا يعتبرون هذا 
ّ
وكان هذا الو�شع يثير غ�شب كثيرين من الديمقراطيين في المغرب مم

االإلحاق الق�شري للق�شية الفل�شطينية بح�شابات االأنظمة واختياراتها الداخلية، اعتداء على 

ا�شتقاللية القرار الفل�شطيني؛ واأكثر من ذلك، م�شادرة حق الثورة في بناء حركة تحريرية قوية 

قادرة على مواجهة الكيان ال�شهيوني. وحتى عندما اأُعلنت منظمة التحرير الممثل ال�شرعي 

والوحيد لل�شعب الفل�شطيني، فاإن هذا الترابط ا�شتمر في العمل، بطريقة مك�شوفة اأو مت�شترة، 

لتقوي�س فكرة ''التحرير'' المت�شمنة بداهة في كل حركة لت�شفية اال�شتعمار التي تنتهي 

َتها المجتمع 
َ
با�شتعادة االأر�س وال�شيادة وتقرير الم�شير، وما اإلى ذلك من التو�شيفات التي نح

االأممي ال�شتقبال ال�شعوب المنعتقة.
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والمفارقة المفجعة في حال فل�شطين، هي اأن الترابط بين الدول العربية والق�شية قاد هذه 

االأخيرة اإلى ''الخجل من التحرير'': ماذا؟! كيف؟! تريدون اأن تلقوا باإ�شرائيل اإلى البحر؟ هل 

يمكن اعتبار هذه الفعل االإبادي الذي يعيد اإنتاج م�شروع االإبادة النازية، م�شروعًا وطنيًا؟!

وبينما كانت اإ�شرائيل تراكم المذابح، وُتحكم الح�شار على الفل�شطينيين اإلى حد اإبعادهم 

جغرافيًا عن ''م�شرح الجريمة ال�شهيونية''، ونفيهم اإلى ال�شواطىء االآمنة لدول عربية، كان 

الم�شير التحرري لواحدة من اأعدل الحركات التحريرية في العالم ينحو تحت تاأثير الترابط بين 

الق�شية ودول المحيط، اإلى اعتبار الحفاظ على الدولة اال�شتعمارية المغت�شبة و�شمان اأمنها 

''اأولوية من اأولويات التحرر الوطني''!

من الممكن تو�شيف تر�شبات هذا الترابط في وعينا الجماعي كما يلي: الثورة تريد تحرير 

فل�شطين، وال�شيا�شات العربية ال تريد فل�شطين من دون اإ�شرائيل. ال�شعوب العربية لي�شت حرة في 

اختيارها، واإاّل لكانت مع اختيار الثورة.. اإذاً، فاإن الدولة الم�شتبدة هي التي تربط وجوديًا بين 

قهر �شعوبها والحيلولة دون تحرير فل�شطين.

ما العمل؟ كانت ثمانينيات القرن الما�شي في مجملها اأعوام اال�شتيقاظ من االأوهام: 

اأحالم ''الي�شار البوليفاري'' تبخرت، والرومان�شية الثورية �شقطت، والدولة الم�شتبدة التي كانت 

تبدو لنا جداراً متداعيًا تكفي لم�شة واحدة لتقوي�شه، �شارت �شرحًا متجذراً ــ بل اأ�شبح 

ا�شتمرارها و�شالمتها �شرورة للحفاظ على ما تبّقى من التما�شك واال�شتقرار. ويت�شح فجاأة اأن 

عبارة ''مقاومة اال�شتبداد'' كانت ف�شفا�شة، ملتب�شة، الأنها كانت تغذي �شمنيًا حلمًا �شبابيًا 

ب لتحقيق هذا الحلم اأ�شياء 
ّ
ر

ُ
باالإطاحة باالأنظمة، من دون تدقيق في البديل الماأمول. وربما ج

ا كان 
ّ
تذهب ب�شكل كاريكاتوري من ''البل�شفية'' حتى ''حرب الع�شابات''.. لكن ذلك كله مم

يعتبره ''اأنبياء الثورة'' قناعة �شعبية يمنعها الخوف من اكت�شاح العالم، لم يلبث اأن اأ�شبح من 

تلك المناجم الهائلة التي ندَّخرها لـ ''النقد الذاتي''.

وت�شافرت في جميع الدول العربية الجهود لقتل بوؤر الرف�س والمقاومة؛ �شنوات من 

ا ا�شُطلح على ت�شميته �شنوات الر�شا�س، اأو �شنوات 
ّ
ال�شجون واالقتالع والت�شفية والقمع مم

الجمر، اأو �شنوات الحرب االأهلية، لن�شل اإلى ما ي�شبه االإجماع على اأن الديمقراطية هي الحل. 

وقد ي�شتغرب كثيرون من تاأخر الديمقراطية، بل ا�شتحالتها حتى االآن في الوطن العربي، لكن 

قلياًل ما ننتبه اإلى اأن االأعوام التي ق�شيناها في الن�شال من اأجل دولة الحق، ومن اأجل حقوق 

االإن�شان، والم�شاواة بين الن�شاء والرجال، والحريات الفردية، وحرية المعتقد، وحرية التعبير، 

واالنتخابات النزيهة، ودولة الموؤ�ش�شات، هي اأقل كثيراً من االأعوام التي ق�شيناها في 

م�شارعة طواحين الهواء!

في اأثناء ذلك جل�شت الثورة اإلى طاولة المفاو�شات في اأو�شلو، واندلع حريق االأر�س في 

مقابل ال�شالم، وحدثت مفارقة دروي�س الكبرى: ما اأكبر الفكرة.. ما اأ�شيق الدولة! وحدث اأي�شًا 

�شعود ال�شارع االإ�شالمي من االإخوان اإلى دولة الخالفة، فيما ي�شبه ظهور ورم حيث ال يتوقع 

لتها االآلة الوهابية/االأميركية عبر عقود من تخريب العقل وم�شادرة 
ّ
اأحد، في مجتمعات حو
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دته الدول 
ّ
االإرادة، اإلى مجتمعات اأ�شد تطرفًا ومحافظة من تياراتها المحافظة. وهذا الو�شع تعه

الكبرى بالعناية والرعاية، ثم باإعادة التوجيه والتفجير اال�شتباقي، والفو�شى المنظمة 

وحروب الوكالة، اإلى حد اأ�شبحنا فيه نحن اأي�شًا مدعوين اإلى طاولة المفاو�شات كي نفاو�س 

الدولة الم�شتبدة على اإ�شالحات لت�شكين االآالم: تاأجيل الحرية في مقابل اال�شتقرار، اإذ األي�شت 

هذه الدولة الم�شتبدة بتكنوقراطييها وجيو�شها وحداثتها المعطوبة اأف�شل كثيراً من ع�شابة 

ظالمية م�شروعها الوحيد هو ''حريم لكل مواطن''؟!

م�شت اأعوام قليلة على الفترة التي كنا فيها نحلم بالدولة الديمقراطية الفل�شطينية على 

مجموع تراب فل�شطين، وعلى الدولة الديمقراطية العربية على الطريقة الكونية. منتهى حلمنا 

اليوم هو اأاّل يحدث لنا ما حدث لليبيا اأو ل�شورية اأو للعراق اأو لليمن، واأاّل يحكمنا الطالبان اأو 

الم�شتبد النفطي، بل حتى الجزائر التي خرج �شعبها بعد ن�شج كبير في حركة �شلمية مدنية 

عّد �شلفًا لكل حراك 
ُ
رنة''، كاأن العقاب الم

ْ
و

َّ
ح لها الحاكمون ''بكابو�س ال�ش

ّ
رائعة، �شرعان ما لو

ا اأفظع الكوابي�س فتتويج الديكتاتورية 
ّ
من اأجل الديمقراطية هو الوقوع في فخ الخراب. اأم

منارة عظمى لمحاربة الظالمية واالإرهاب.

ا�شرتاتيجيا الن�شيان

في اأثناء حرب العراق، عندما حطت القوات االأميركية رحالها على اأر�س الحجاز، الحظ 

اأحد الباحثين المغاربة1 االختفاء الكامل الأ�شماء االأماكن المقد�شة، لي�س فقط من االأخبار 

والمرا�شالت الحربية وتقارير محطات التلفزة االأميركية، لكن حتى من الخرائط التي كانت 

تن�شرها اإدارة الدفاع االأميركية عن المنطقة التي توجد فيها قواتها، في نوع من ال�شربة 

اال�شتباقية االإعالمية لمحو كل �شعور بالعار، وبالغ�شب الذي ي�شتتبعه، من وجود االأماكن 

المقد�شة، اأماكن النبوءة والر�شالة، في قلب الدولة التي تنطلق منها الحرب على اأر�س م�شلمة. 

اإن هذه ال�شورة �شبيهة اإلى حد بعيد با�شتراتيجيا المحو والن�شيان التي طالت كلمة ''فل�شطين'' 

ذكر، ال في و�شائل االإعالم، وال في الحياة ال�شيا�شية العربية 
ُ
اإلى درجة لم يعد لها وجود ي

لت دواًل عربية باأكملها اإلى مختبرات الإعادة اإنتاج 
ّ
والدولية، وال حتى في بوؤر الخراب التي حو

القبلية والعبودية واال�شطهاد الديني والعرقي، وهو عمل ال عالقة له بالم�شادفة، اأو باالأ�شرار 

الجانبية لم�شروع اإنقاذ ال�شعوب من حكامها الدمويين، واإنما هو اختيار منظم وممنهج يهدف، 

ن، اأمامه الوقت 
ّ
وؤَم ُ

ف�شاًل عن اغت�شاب الثروات العربية، اإلى االإبقاء على كيان واحد قوي وم

كله لتثبيت دعائمه اال�شتيطانية، هو الكيان ال�شهيوني.

لقد اختفت فل�شطين من التداول الجماعي، فال �شيء يحدث ب�شببها، وال �شيء يحدث من 

اأجلها: هل �شقطت تلقائيًا من جدول االأعمال؟! هل ان�شحبت موقتًا اأمام زحف الحياة اليومية 

باإكراهاتها وتحدياتها؟! هل ان�شغل النا�س باأو�شاعهم ال�شيا�شية واالجتماعية البائ�شة التي 

تجعل من العالم العربي عالمًا خارج الع�شر في وقت تنه�س ديمقراطيات حديثة في اآ�شيا 

واأميركا الالتينية واأفريقيا، اأي في المعقل ال�شابق للديكتاتورية الع�شكرية واالأنظمة الفا�شية؟!
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اإذا كان هناك اليوم على امتداد الخريطة العربية حركات متفاوتة االأهمية للمطالبة 

بدمقرطة الدولة والمجتمع، وللدفاع عن قيم الحداثة والتقدم، فلماذا لم ين�شاأ ترابط جديد بين 

هذه الحركات والق�شية الفل�شطينية، مثلما حدث قبل برمجة هذا التفكك التاريخي؟

لقد نجحت الق�شية الفل�شطينية خالل اأعوام في اأن تتحول اإلى ''فكرة اإن�شانية''؛ اإلى فكرة 

اأو�شع من تحرير اأر�س من قب�شة مغت�شب ا�شتعماري؛ فكرة انتبهت بنوع من الذكاء التاريخي 

الحاد اإلى خطورة الفكرة ال�شهيونية لي�س على فل�شطين وحدها، بل على االإن�شان حيثما يكن 

اأي�شًا، الأنها فكرة توظف المتخيل الديني وال�شرا�شة العن�شرية لت�شيد نظامًا جديداً للظلم 

االإن�شاني، �شيظل مهما تبلغ اإ�شرائيل من التقدم والقوة ''والديمقراطية'' منتجًا لنمط متوح�س من 

االغت�شاب والعن�شرية واحتقار االآخر تدعمه ال�شرعية الدولية.

اإن قوة هذه الفكرة االإن�شانية هي التي جعلت، مثلما الحظ الكاتب وال�شاعر المغربي عبد 

اللـه �شديق، عدداً هائاًل من ال�شمائر الحية يعتنق فل�شطين ويعتبرها نوعًا من الدفاع عن 

جوهره االإن�شاني: ''باتريك اأوغريللو، ت�شوي�شي اأوكادايرا، يا�شو يوكي يا�شودا، فرن�شواز 

كي�شتمان، فيتوريو اأريفوني، رفائيل ت�شيرللو، جيم�س ميللر، توم هورندال، را�شيل كوري..''2 

ر عن اأنبل واأعمق ما فيهم، ق�شية اإذا 
ّ
واآخرين جاوؤوا من اأنحاء العالم كله، من اأجل ق�شية تعب

خذلوها خذلوا اإن�شانيتهم.

كيف يمكن ا�شتعادة قوة هذه الفكرة في مناخ مثل الذي نعي�س فيه؟ هل يمكن للجيل الذي 

ولد بعد اأو�شلو ــ وهو ي�شكل اليوم اأغلبية �شكان المنطقة العربية، ون�شاأ في و�شع عربي ودولي 

يعتبر اإ�شرائيل ''الممكن'' الوحيد في المنطقة، وفل�شطين م�شتحيلها الوحيد ــ اأن يعتنق فل�شطين، 

واأن يربط بين ن�شاله من اأجل الديمقراطية، ون�شاله من اأجل فل�شطين حرة م�شتقلة وعا�شمتها 

القد�س، مثلما تقول اأدبيات ربما ال تعني �شيئًا كثيراً لهذه االأجيال؟

هل يمكن اأن يدرك هذا الجيل، في قلب معاركه �شد اال�شتبداد و�شد الظلم االجتماعي و�شد 

الظالمية المهيمنة، اأن بقاء الفكرة ال�شهيونية بجبروتها ويدها الطليقة هو اأحد المعوقات 

االأ�شا�شية للبناء الديمقراطي في العالم العربي؟

اإنها اأ�شئلة تعمل ا�شتراتيجيا الن�شيان على اإبعادها ب�شكل حا�شم عن مجال اهتمامنا، ولذلك 

فاإن اإحدى الو�شائل الإذكائها من جديد تكمن في تنظيم مقاومة منهجية لهذا الن�شيان المنظم. 

وهذه المقاومة تمر حتمًا من نقد عميق لتجربتنا ال�شيا�شية في عالقتها مع الم�شروع 

الديمقراطي، بما في ذلك تجربة الفل�شطينيين اأنف�شهم على الم�شاحة ال�شيقة الخانقة التي 

ين، واإعطاء الدليل مرة اأُخرى على اأن االأر�س، �شغيرة  وجدوها كافية الإن�شاء كيانين مت�شادَّ

كانت اأم كبيرة، ال تكفي لتحرير اأي �شيء اإذا لم تنجح اأواًل وقبل اأي �شيء في تحرير االإن�شان. 
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