امللف

فل�سطني يف مرايا الثقافة العربية

حممد

الأ�شعري*

�أين اختفت فل�سطني؟!
اخلريطة الكاملة
في �سبعينيات القرن الما�ضي كنت مقب ًال على الجامعة ،متحم�س ًا لكتابة ال�شعر
والق�صة ،ومقتنع ًا بم�شروع الي�سار الذي كانت تختزله بنوع من العفوية وااللتبا�س،
عبارة مقاومة اال�ستبداد واالنت�صار للطبقات الكادحة .وبما �أن االنتماء �إلى الي�سار كان
�شيئ ًا بديهي ًا في جيلنا ،فقد وجدت نف�سي ،و�أنا خارج للتو من بلدة �صغيرة محافظة �أبعد
ما تكون عن غليان العالم ،في لقاء مبا�شر مع مخلفات �أيار/مايو  1968في فرن�سا،
وانبثاق ي�سار جديد متمرد على �أحزاب الي�سار التقليدي ،و�صعود التيارات الفل�سطينية
الجديدة بلهجتها الثورية واجتهاداتها النظرية وزخمها الثقافي .كان تفاعل هذه العوالم
وت�صادمها يجعل منها مناخ ًا واحداً م�شترك ًا ،ولي�س حقو ًال متوازية .ف�أن تكون ي�ساري ًا
مغربي ًا في تلك المرحلة ،يعني �أن تكون �ضد ا�ستبداد ال�سلطة :تنزل في التظاهرات
وتفك �أبجدية المارك�سية ،وتدافع عن الثقافة
الطالبية ،وتت�ضامن مع العمال والفالحين،
ّ
الحديثة ،وتنا�ضل من �أجل تحرير فل�سطين ،فهذه كلها مرتبط بع�ضها ببع�ض ،وال يمكن
�أن تكون واحدة من دون الأُخرى.
ولعل ال�صورة الأكثر تعبيراً عن هذا الو�ضع �آنذاك هو ذلك المل�صق الذي كنا نح�صل
عليه في المقار الحزبية ون�ضعه في غرف الطلبة ،جنب ًا �إلى جنب مع خريطة فل�سطين
كاملة ،و�صور غيفارا ولينين والمهدي بن بركة .كان المل�صق يحمل �صورة ال�شهيد
�أمزغار الذي �سقط في �ساحة المعركة مع الفدائيين من دون �أن يكون فل�سطيني ًا ،وال حتى
عربي ًا بالمعنى العرقي للكلمة .كان �أمازيغي ًا مثلما يبدو من ا�سمه ،ونحن لم نكن ندقق
في الأمر ،كنا فقط نحتفي به �شهيداً للق�ضية ،هو الذي كان قبل ذلك منا�ض ًال مثلنا.
وفي هذا التوازي ''الرومان�سي'' ما يجعل االنخراط في العمل ال�سيا�سي ،حتى في �صيغه
م�شرع ًا على ق�ضية �أكثر جوهرية ،لأن خيوط التحرر كلها م�شتبكة بها.
الأكثر محلية ،باب ًا ّ
فم�صادرة الإرادة ال�شعبية واغت�صاب الثروات الوطنية واغتيال تطلعات االنعتاق� ،أمور ما
* �سيا�سي و�شاعر وروائي مغربي.
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كانت لت�صير ممكنة لوال اغت�صاب فل�سطين ،وزرع كيان ا�ستعماري ا�ستيطاني ي�ضمن ا�ستمرار
هيمنتين متكاملتين :هيمنة العدو الإمبريالي ،وهيمنة ال�سلطة الم�ستبدة .والتحرر من كليهما
يمر عبر �إف�شال الم�شروع ال�صهيوني.
وقد ظلت الأحزاب الوطنية الديمقراطية في المغرب� ،سيا�سي ًا و�إعالمياً ،ولأعوام طويلة ،تعتبر
�أن الق�ضية الفل�سطينية هي ق�ضية وطنية ت�ضعها �ضمن �أولوياتها اال�ستراتيجية :تح�شد لها الدعم
المادي وال�سيا�سي ،وتخو�ض ب�ش�أنها معارك �سيا�سية ودبلوما�سية على م�ستوى المنظمات
الحزبية والثقافية والحقوقية عربي ًا ودولياً؛ وعندما كان النظام ينخرط في �سيا�سة دولية تهدف
يواجه بمقاومة �سيا�سية �شديدة مندرجة تمام ًا في �سياق
�إلى ''�شرعنة'' �إ�سرائيل ،ف�إن ذلك كان َ
المعار�ضة العامة التي تقوم بها الأحزاب ل�سيا�سة الدولة ،وتن�ش�أ عنها فترات قمع وتنكيل تطول
�أو تق�صر .والجدير بالذكر �أن عدداً من المحاكمات ال�سيا�سية عرفت �ضحايا ا ُّتهمت ب�شكل مبا�شر
�أو غير مبا�شر باالرتباط الق�ضية الفل�سطينية ،وعندما ظهرت تقارير دولية تف�ضح م�ساهمة
المو�ساد في تدبير اختطاف ال�شهيد المهدي بن بركة واغتياله ،ا�ستقرت لدى الي�سار قناعة را�سخة
ب�أن النظام الذي فعل الكيان ال�صهيوني ذلك من �أجله ،كان عدواً لق�ضايا الديمقراطية والحرية
والعدالة االجتماعية بالقدر نف�سه الذي كان فيه عدواً للمقاومة الفل�سطينية الم�سلحة.
�أ�شياء كثيرة حدثت بعد ذلك ،بع�ضها نعرفه وبع�ضها ال نعرفه ،بع�ضها نفهمه ،و�أكثرها ال
نفهمه ،لكن المثير في الأمر هو �أن فل�سطين لم تعد هنا ،لم تعد في الحياة ال�سيا�سية وال في
ال�صحافة وال في الندوات والمحا�ضرات والق�صائد .حتى تلك الخريطة الر�شيقة لم تعد هنا ،ال
في غرف الطلبة وال في �أي مكان �آخر ،والأر�ض التي ت�سمى �أر�ض ال�سلطة الفل�سطينية لي�س لها
خريطة ،ولي�س لها مكان في وجدان خلقته على مدى عقود خريطة م�ستحيلة ،لكن كاملة.

الرتابط امللتب�س
جراء
كثيراً ما كنا ن�سمع في المغرب عن الأ�ضرار الفادحة التي ّ
تم�س الق�ضية الفل�سطينية ّ
ذلك الترابط بينها وبين الم�صائر الوطنية والقومية� ،إلى درجة �أنه �أ�صبح لكل بلد عربي تنظيمه
�أو �أن�صاره داخل المجال الفل�سطيني ،ي�ستعملهم في الت�أثير في القرار الفل�سطيني ،وي�ستعملهم
في �سيا�سته الداخلية ،وال يتورع عن �إجبارهم على خو�ض حروب �أخوية �صغيرة بالوكالة.
ممن كانوا يعتبرون هذا
وكان هذا الو�ضع يثير غ�ضب كثيرين من الديمقراطيين في المغرب ّ
الإلحاق الق�سري للق�ضية الفل�سطينية بح�سابات الأنظمة واختياراتها الداخلية ،اعتداء على
ا�ستقاللية القرار الفل�سطيني؛ و�أكثر من ذلك ،م�صادرة حق الثورة في بناء حركة تحريرية قوية
قادرة على مواجهة الكيان ال�صهيوني .وحتى عندما �أُعلنت منظمة التحرير الممثل ال�شرعي
والوحيد لل�شعب الفل�سطيني ،ف�إن هذا الترابط ا�ستمر في العمل ،بطريقة مك�شوفة �أو مت�سترة،
لتقوي�ض فكرة ''التحرير'' المت�ضمنة بداهة في كل حركة لت�صفية اال�ستعمار التي تنتهي
نح َتها المجتمع
با�ستعادة الأر�ض وال�سيادة وتقرير الم�صير ،وما �إلى ذلك من التو�صيفات التي َ
الأممي ال�ستقبال ال�شعوب المنعتقة.

أين اختفت فلسطين؟!

امللف

والمفارقة المفجعة في حال فل�سطين ،هي �أن الترابط بين الدول العربية والق�ضية قاد هذه
الأخيرة �إلى ''الخجل من التحرير'' :ماذا؟! كيف؟! تريدون �أن تلقوا ب�إ�سرائيل �إلى البحر؟ هل
يمكن اعتبار هذه الفعل الإبادي الذي يعيد �إنتاج م�شروع الإبادة النازية ،م�شروع ًا وطني ًا؟!
وبينما كانت �إ�سرائيل تراكم المذابح ،و ُتحكم الح�صار على الفل�سطينيين �إلى حد �إبعادهم
جغرافي ًا عن ''م�سرح الجريمة ال�صهيونية'' ،ونفيهم �إلى ال�شواطىء الآمنة لدول عربية ،كان
الم�صير التحرري لواحدة من �أعدل الحركات التحريرية في العالم ينحو تحت ت�أثير الترابط بين
الق�ضية ودول المحيط� ،إلى اعتبار الحفاظ على الدولة اال�ستعمارية المغت�صبة و�ضمان �أمنها
''�أولوية من �أولويات التحرر الوطني''!
من الممكن تو�صيف تر�سبات هذا الترابط في وعينا الجماعي كما يلي :الثورة تريد تحرير
فل�سطين ،وال�سيا�سات العربية ال تريد فل�سطين من دون �إ�سرائيل .ال�شعوب العربية لي�ست حرة في
اختيارها ،و�إ ّال لكانت مع اختيار الثورة� ..إذاً ،ف�إن الدولة الم�ستبدة هي التي تربط وجودي ًا بين
قهر �شعوبها والحيلولة دون تحرير فل�سطين.
ما العمل؟ كانت ثمانينيات القرن الما�ضي في مجملها �أعوام اال�ستيقاظ من الأوهام:
�أحالم ''الي�سار البوليفاري'' تبخرت ،والرومان�سية الثورية �سقطت ،والدولة الم�ستبدة التي كانت
تبدو لنا جداراً متداعي ًا تكفي لم�سة واحدة لتقوي�ضه� ،صارت �صرح ًا متجذراً ــ بل �أ�صبح
ا�ستمرارها و�سالمتها �ضرورة للحفاظ على ما تب ّقى من التما�سك واال�ستقرار .ويت�ضح فج�أة �أن
عبارة ''مقاومة اال�ستبداد'' كانت ف�ضفا�ضة ،ملتب�سة ،لأنها كانت تغذي �ضمني ًا حلم ًا �ضبابي ًا
بالإطاحة بالأنظمة ،من دون تدقيق في البديل الم�أمول .وربما ُج ّرب لتحقيق هذا الحلم �أ�شياء
مما كان
تذهب ب�شكل كاريكاتوري من ''البل�شفية'' حتى ''حرب الع�صابات'' ..لكن ذلك كله ّ
يعتبره ''�أنبياء الثورة'' قناعة �شعبية يمنعها الخوف من اكت�ساح العالم ،لم يلبث �أن �أ�صبح من
ندخرها لـ ''النقد الذاتي''.
تلك المناجم الهائلة التي َّ
وت�ضافرت في جميع الدول العربية الجهود لقتل ب�ؤر الرف�ض والمقاومة؛ �سنوات من
ا�صطلح على ت�سميته �سنوات الر�صا�ص� ،أو �سنوات
مما ُ
ال�سجون واالقتالع والت�صفية والقمع ّ
الجمر� ،أو �سنوات الحرب الأهلية ،لن�صل �إلى ما ي�شبه الإجماع على �أن الديمقراطية هي الحل.
وقد ي�ستغرب كثيرون من ت�أخر الديمقراطية ،بل ا�ستحالتها حتى الآن في الوطن العربي ،لكن
قلي ًال ما ننتبه �إلى �أن الأعوام التي ق�ضيناها في الن�ضال من �أجل دولة الحق ،ومن �أجل حقوق
الإن�سان ،والم�ساواة بين الن�ساء والرجال ،والحريات الفردية ،وحرية المعتقد ،وحرية التعبير،
واالنتخابات النزيهة ،ودولة الم�ؤ�س�سات ،هي �أقل كثيراً من الأعوام التي ق�ضيناها في
م�صارعة طواحين الهواء!
في �أثناء ذلك جل�ست الثورة �إلى طاولة المفاو�ضات في �أو�سلو ،واندلع حريق الأر�ض في
مقابل ال�سالم ،وحدثت مفارقة دروي�ش الكبرى :ما �أكبر الفكرة ..ما �أ�ضيق الدولة! وحدث �أي�ض ًا
�صعود ال�شارع الإ�سالمي من الإخوان �إلى دولة الخالفة ،فيما ي�شبه ظهور ورم حيث ال يتوقع
حولتها الآلة الوهابية/الأميركية عبر عقود من تخريب العقل وم�صادرة
�أحد ،في مجتمعات ّ
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تعهدته الدول
الإرادة� ،إلى مجتمعات �أ�شد تطرف ًا ومحافظة من تياراتها المحافظة .وهذا الو�ضع ّ
الكبرى بالعناية والرعاية ،ثم ب�إعادة التوجيه والتفجير اال�ستباقي ،والفو�ضى المنظمة
وحروب الوكالة� ،إلى حد �أ�صبحنا فيه نحن �أي�ض ًا مدعوين �إلى طاولة المفاو�ضات كي نفاو�ض
الدولة الم�ستبدة على �إ�صالحات لت�سكين الآالم :ت�أجيل الحرية في مقابل اال�ستقرار� ،إذ �ألي�ست
هذه الدولة الم�ستبدة بتكنوقراطييها وجيو�شها وحداثتها المعطوبة �أف�ضل كثيراً من ع�صابة
ظالمية م�شروعها الوحيد هو ''حريم لكل مواطن''؟!
م�ضت �أعوام قليلة على الفترة التي كنا فيها نحلم بالدولة الديمقراطية الفل�سطينية على
مجموع تراب فل�سطين ،وعلى الدولة الديمقراطية العربية على الطريقة الكونية .منتهى حلمنا
اليوم هو �أ ّال يحدث لنا ما حدث لليبيا �أو ل�سورية �أو للعراق �أو لليمن ،و�أ ّال يحكمنا الطالبان �أو
الم�ستبد النفطي ،بل حتى الجزائر التي خرج �شعبها بعد ن�ضج كبير في حركة �سلمية مدنية
عد �سلف ًا لكل حراك
الم ّ
ال�س ْورنة'' ،ك�أن العقاب ُ
رائعة� ،سرعان ما ّ
لوح لها الحاكمون ''بكابو�س َّ
من �أجل الديمقراطية هو الوقوع في فخ الخرابّ � .أما �أفظع الكوابي�س فتتويج الديكتاتورية
منارة عظمى لمحاربة الظالمية والإرهاب.

ا�سرتاتيجيا الن�سيان
في �أثناء حرب العراق ،عندما حطت القوات الأميركية رحالها على �أر�ض الحجاز ،الحظ
�أحد الباحثين المغاربة 1االختفاء الكامل لأ�سماء الأماكن المقد�سة ،لي�س فقط من الأخبار
والمرا�سالت الحربية وتقارير محطات التلفزة الأميركية ،لكن حتى من الخرائط التي كانت
تن�شرها �إدارة الدفاع الأميركية عن المنطقة التي توجد فيها قواتها ،في نوع من ال�ضربة
اال�ستباقية الإعالمية لمحو كل �شعور بالعار ،وبالغ�ضب الذي ي�ستتبعه ،من وجود الأماكن
المقد�سة� ،أماكن النبوءة والر�سالة ،في قلب الدولة التي تنطلق منها الحرب على �أر�ض م�سلمة.
�إن هذه ال�صورة �شبيهة �إلى حد بعيد با�ستراتيجيا المحو والن�سيان التي طالت كلمة ''فل�سطين''
�إلى درجة لم يعد لها وجود ُيذكر ،ال في و�سائل الإعالم ،وال في الحياة ال�سيا�سية العربية
حولت دو ًال عربية ب�أكملها �إلى مختبرات لإعادة �إنتاج
والدولية ،وال حتى في ب�ؤر الخراب التي ّ
القبلية والعبودية واال�ضطهاد الديني والعرقي ،وهو عمل ال عالقة له بالم�صادفة� ،أو بالأ�ضرار
الجانبية لم�شروع �إنقاذ ال�شعوب من حكامها الدمويين ،و�إنما هو اختيار منظم وممنهج يهدف،
وم�ؤَ ّمن� ،أمامه الوقت
ف�ض ًال عن اغت�صاب الثروات العربية� ،إلى الإبقاء على كيان واحد قوي ُ
كله لتثبيت دعائمه اال�ستيطانية ،هو الكيان ال�صهيوني.
لقد اختفت فل�سطين من التداول الجماعي ،فال �شيء يحدث ب�سببها ،وال �شيء يحدث من
�أجلها :هل �سقطت تلقائي ًا من جدول الأعمال؟! هل ان�سحبت موقت ًا �أمام زحف الحياة اليومية
ب�إكراهاتها وتحدياتها؟! هل ان�شغل النا�س ب�أو�ضاعهم ال�سيا�سية واالجتماعية البائ�سة التي
تجعل من العالم العربي عالم ًا خارج الع�صر في وقت تنه�ض ديمقراطيات حديثة في �آ�سيا
و�أميركا الالتينية و�أفريقيا� ،أي في المعقل ال�سابق للديكتاتورية الع�سكرية والأنظمة الفا�شية؟!

أين اختفت فلسطين؟!

امللف

�إذا كان هناك اليوم على امتداد الخريطة العربية حركات متفاوتة الأهمية للمطالبة
بدمقرطة الدولة والمجتمع ،وللدفاع عن قيم الحداثة والتقدم ،فلماذا لم ين�ش�أ ترابط جديد بين
هذه الحركات والق�ضية الفل�سطينية ،مثلما حدث قبل برمجة هذا التفكك التاريخي؟
لقد نجحت الق�ضية الفل�سطينية خالل �أعوام في �أن تتحول �إلى ''فكرة �إن�سانية''؛ �إلى فكرة
�أو�سع من تحرير �أر�ض من قب�ضة مغت�صب ا�ستعماري؛ فكرة انتبهت بنوع من الذكاء التاريخي
الحاد �إلى خطورة الفكرة ال�صهيونية لي�س على فل�سطين وحدها ،بل على الإن�سان حيثما يكن
�أي�ض ًا ،لأنها فكرة توظف المتخيل الديني وال�شرا�سة العن�صرية لت�شيد نظام ًا جديداً للظلم
الإن�ساني� ،سيظل مهما تبلغ �إ�سرائيل من التقدم والقوة ''والديمقراطية'' منتج ًا لنمط متوح�ش من
االغت�صاب والعن�صرية واحتقار الآخر تدعمه ال�شرعية الدولية.
�إن قوة هذه الفكرة الإن�سانية هي التي جعلت ،مثلما الحظ الكاتب وال�شاعر المغربي عبد
اللـه �صديق ،عدداً هائ ًال من ال�ضمائر الحية يعتنق فل�سطين ويعتبرها نوع ًا من الدفاع عن
جوهره الإن�ساني'' :باتريك �أوغريللو ،ت�سوي�شي �أوكادايرا ،يا�سو يوكي يا�سودا ،فرن�سواز
كي�ستمان ،فيتوريو �أريفوني ،رفائيل ت�شيرللو ،جيم�س ميللر ،توم هورندال ،را�شيل كوري2''..
تعبر عن �أنبل و�أعمق ما فيهم ،ق�ضية �إذا
و�آخرين جا�ؤوا من �أنحاء العالم كله ،من �أجل ق�ضية ّ
خذلوها خذلوا �إن�سانيتهم.
كيف يمكن ا�ستعادة قوة هذه الفكرة في مناخ مثل الذي نعي�ش فيه؟ هل يمكن للجيل الذي
ولد بعد �أو�سلو ــ وهو ي�شكل اليوم �أغلبية �سكان المنطقة العربية ،ون�ش�أ في و�ضع عربي ودولي
يعتبر �إ�سرائيل ''الممكن'' الوحيد في المنطقة ،وفل�سطين م�ستحيلها الوحيد ــ �أن يعتنق فل�سطين،
و�أن يربط بين ن�ضاله من �أجل الديمقراطية ،ون�ضاله من �أجل فل�سطين حرة م�ستقلة وعا�صمتها
القد�س ،مثلما تقول �أدبيات ربما ال تعني �شيئ ًا كثيراً لهذه الأجيال؟
هل يمكن �أن يدرك هذا الجيل ،في قلب معاركه �ضد اال�ستبداد و�ضد الظلم االجتماعي و�ضد
الظالمية المهيمنة� ،أن بقاء الفكرة ال�صهيونية بجبروتها ويدها الطليقة هو �أحد المعوقات
الأ�سا�سية للبناء الديمقراطي في العالم العربي؟
�إنها �أ�سئلة تعمل ا�ستراتيجيا الن�سيان على �إبعادها ب�شكل حا�سم عن مجال اهتمامنا ،ولذلك
ف�إن �إحدى الو�سائل لإذكائها من جديد تكمن في تنظيم مقاومة منهجية لهذا الن�سيان المنظم.
وهذه المقاومة تمر حتم ًا من نقد عميق لتجربتنا ال�سيا�سية في عالقتها مع الم�شروع
الديمقراطي ،بما في ذلك تجربة الفل�سطينيين �أنف�سهم على الم�ساحة ال�ضيقة الخانقة التي
مت�ضادين ،و�إعطاء الدليل مرة �أُخرى على �أن الأر�ض� ،صغيرة
وجدوها كافية لإن�شاء كيانين
َّ
كانت �أم كبيرة ،ال تكفي لتحرير �أي �شيء �إذا لم تنجح �أو ًال وقبل �أي �شيء في تحرير الإن�سان.
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