
119جملة الدراسات الفلسطينية صيف 1422019

فل�سطني يف مرايا الثقافة العربية

�رشف الدين ماجدولني*

فل�سطني: بقايا ظالل

�إلى جيل لم تكن �لق�صية �لفل�صطينية بالن�صبة �إليه مجرد �أر�ض مغت�صبة، �أنتمي 

مع ما نجم عن �الحتالل من ت�صريد ل�صعب، وحروب مت�صلة مع دول �لجو�ر 

�لعربي، ولم تكن فقط م�صل�صل �صر�ع تحول �إلى م�صل�صل بحث عن ت�صوية، بل كانت مجااًل 

عاطفيا �متزج فيه �لمقد�ض بالدنيوي �أي�صًا؛ ف�صاء حج �إليه �لمغاربة لقرون طويلة من 

�لتاريخ، و��صتوطنوه، و�ن�صهرو� باأهله و�أر�صه، قبل �أن يكون فكرة، و�أدبيات ثورة، 

وف�صائل عمل �صيا�صي، و�أيديولوجيات ي�صار، وفكر�ً تحرريًا، ورو�يات، و�أ�صعار�ً، و�أفالمًا 

ولوحات، ممتدة من �إبر�هيم طوقان �إلى مريد �لبرغوثي، ومن �إدو�رد �صعيد �إلى محمود 

دروي�ض، ومن غ�صان كنفاني �إلى ناجي �لعلي...

وبناء عليه، فقد كان �نتمائي، مع عدد كبير من كّتاب ت�صعينيات �لقرن �لما�صي، منذ 

مرحلة �لحركة �لطالبية، لي�ض فقط �إلى عقائد �أحز�ب ومنظمات ي�صارية مغربية، بل �إلى 

نظائرها في �لف�صائل �لفل�صطينية �أي�صًا، ولهذ� حين �أ�صتعيد �ليوم ذلك �لتعبير �الأثير في 

�أدبيات �لحقل �ل�صيا�صي �لمغربي، عن �عتبار �لق�صية �لفل�صطينية ''ق�صية وطنية''، فالأنها 

كانت كذلك و�قعًا ال مجاز�ً؛ الأن ق�صطًا غير ي�صير من �صعار�ت �لدولة، و�الأحز�ب و�لنقابات 

ا ت�صدره من بيانات، 
ّ
�لمغربية، ومو�قفها �ل�صيا�صية، و�أد�ئها �أمام �لر�أي �لعام، ف�صاًل عم

وترتكز عليه في �أد�ئها �الإعالمي، ال بد من �أن يت�صمن �إعالن موقف من م�صتجد�ت 

�لن�صال �لفل�صطيني، من �أجل ��صتعادة �الأر�ض، وعودة �لالجئين، و�عتبار �لقد�ض عا�صمة 

�أبدية للدولة �لفل�صطينية �لم�صتقلة.

حال جو�به �إلى ما تنطق به ح�صيلة 
ُ
هل باتت هذه �ل�صورة من �لما�صي؟ �صوؤ�ل ي

�لتحوالت �لمت�صارعة للوعي �لجماعي في �لمغرب �لر�هن، مثلما بات من �لما�صي �صيء 

��صمه �لي�صار �لمغربي، و�لحركة �لديمقر�طية �لتقدمية �لمغربية. وذلك لي�ض الأن �لق�صية 

�صرت في تف�صيالت ت�صوية فل�صطينية ــ 
ُ

�لفل�صطينية �أُفرغت من محتو�ها �لقومي حين ح

�إ�صر�ئيلية، وال الأن �لوجد�ن �لمغربي تخفف عبر مرور �لزمن من �نتمائه �لقومي �لذي 

* ناقد و�أ�صتاذ جامعي مغربي.
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كان بين عناوينه �لرئي�صية ''فل�صطين'' و''�لقد�ض''، و�إنما الأن �ل�صورة فقدت بالتدريج ن�صغها 

''�لتحرري'' �لذي كان ير�صم مد�ر�ت �الختر�ق �لفكري و�لثقافي للق�صية �لفل�صطينة في �ل�صاحة 

�لعربية، ويمنحها �لجاذبية لدى �لنخب ولدى �لر�أي �لعام، من �لمحيط �إلى �لخليج. و�أي�صًا 

الأنها تو�رت �أمام �النهيار �لمتتالي لبالد كانت باالأم�ض �لقريب كيانات ناه�صة، من �لعر�ق 

�إلى �صورية وليبيا و�ليمن وم�صر، وهي �أقطار �رتبطت تاريخيًا، في مجملها، بال�صاأن 

�لفل�صطيني.

هل تال�صت �لعقيدة �لتي ترى في فل�صطين ق�صية وطنية في �ل�صياق �لثقافي �لمغربي؟ �أعتقد 

مت في م�صتنقع �ل�صكوك و�اللتبا�صات �لفكرية، بعد تفاقم �الرتد�د �لمطرد 
ّ
و

ُ
�أن ق�صية فل�صطين ع

�إلى �النعز�لية �لهوياتية )وال �صيما في نطاق �لحركات �الأمازيغية �لمتطرفة(، �لتي جعلت ق�صطًا 

ملحوظًا من �لمغاربة يجاهر بتطبيعه مع �لكيان �ل�صهيوني. و�أ�صحى من �لنادر �أن يثار نقا�ض 

�ليوم، �صو�ء على �لم�صتوى �لر�صمي، �أو في �لمنظمات �لمدنية، يتناول م�صتجد�ت �لق�صية 

�لفل�صطينية )�لح�صار؛ �ال�صتيطان؛ تهويد �لقد�ض...(، و�نح�صر �الأمر فيما ي�صبه �الأد�ء �لت�صامني 

)�لمالي تحديد�ً، لبيت مال �لقد�ض، �لتابع للجنة �لقد�ض �لتي ير�أ�صها ملك �لمغرب(، وفي �ن�صغال 

مو�صمي لرو�بط وجمعيات �أهلية �ُصكلت للت�صامن مع �ل�صعب �لفل�صطيني، و�لتي غالبًا ما 

ينح�صر �أد�وؤها في �لدعوة �إلى وقفات �حتجاجية رمزية �صد �لح�صار، �أو في �أثناء �لغار�ت 

�لمتكررة للجي�ض �الإ�صر�ئيلي على غزة، وهو �أد�ء �صكلي في �لنهاية، وفاقد لروح �لتماهي مع 

�لق�صية مثلما كان �صائد�ً �إلى حدود ت�صعينيات �لقرن �لما�صي. و�أكبر دليل على تعويم �لق�صية 

 هو مرور قر�ر نقل �ل�صفارة �الأميركية �إلى �لقد�ض، �ل�صبيه في خطورته بوعد بلفور، في ظل

المباالة قاتلة، ومو�قف تق�صر حتى عن �لت�صريحات �ل�صيا�صية للدول �لغربية �لد�عمة �لتقليدية 

الإ�صر�ئيل.

لكن �إذ� عدنا قلياًل �إلى �لور�ء من لحظة توقيع �تفاق �أو�صلو، �إلى �النق�صام �لوطني 

�لفل�صطيني )�صلطة غزة، و�صلطة �ل�صفة(، و�نتهاء بانتفا�صات �لربيع �لعربي، ن�صتطيع �لقول، 

بقدر غير قليل من �لثقة، �إن �صورة فل�صطين، لحظة �نتقالها من ح�صن حركة ''�لتحرير'' �إلى 

''�ل�صلطة''، مع ما ��صتتبعه هذ� �لتحول من تخفف متدرج من �اللتز�م �لن�صالي بمبادىء تربط 

��صترجاع �الأر�ض ببناء مجتمع وثقافة �صيا�صية قائمة على ركائز �لديمقر�طية و�لعلمانية 

وتد�ول �ل�صلطة و�لتقا�صم �لعادل للثروة �لوطنية و�لم�صاو�ة في �لحقوق، قد تحولت �إلى مجرد 

نات متعددة الأزمة �ل�صلطة في �لعالم �لعربي، و�أعطابها، و�رتهانها �لد�ئب الأبوية 
ّ
نة من عي

ّ
عي

متجددة. وبتعبير �آخر �أ�صحت ن�صخة �أُخرى من �لن�صخ �لمحلية للنظم �لتقليدية �لتي ي�صعى 

�لمو�طن �لعربي لتخّطيها و�إ�صقاطها. كما �أن تحليل م�صتقبلها �ليوم لم يعد ينف�صل عن تحليل 

ته من 
ّ
ل �الإ�صالم �ل�صيا�صي في �لمجتمعات �لعربية، وما جر

ّ
�أ�صكال �ال�صتبد�د و�لف�صاد وتغو

ويالت وخيبات ودمار لروح �لنه�صة �لعربية �لحديثة وتطلعاتها.

من هنا يمكن �أن نفهم كيف �نزوت بالتدريج فل�صطين ــ �لق�صية، وكيف �أ�صحت بعيدة عن 

ن كان لهم دومًا 
ّ
�هتمامات عدد كبير من �أفر�د جيلي من �لكّتاب و�لباحثين و�لنقاد مم
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ا ب�صفتها 
ّ
��صطفافات �صيا�صية وطنية وقومية، ليتحول نقا�ض �لق�صية، في مقامات متنوعة، �إم

ا باعتبارها جزء�ً من مع�صلة جماعية ال تمتلك فيها 
ّ
منجز�ً فكريًا و�أدبيًا وفنيًا م�صتركًا، و�إم

�لق�صية �لفل�صطينية �أي �متياز: �أي �أن �لنقا�ض تحول في �تجاه �إ�صكالية �ل�صلطة في �لبالد 

�لعربية.

�أذكر في هذ� �ل�صياق �أنني حين كنت ب�صدد �لعمل على كتابي ''�لفتنة و�الآخر: �أن�صاق �لغيرية 

في �ل�صرد �لعربي''، توقفت عند مفهوم ''فتنة �ل�صرق'' في متخيل �لمغاربة، و�لذي كان من 

ركائزه �الأ�صا�صية فل�صطين وحركاتها �لتحررية، وتوقفت عند رو�يات: ''مبارك ربيع'' و''�أحمد 

ن ��صتقطبو� فل�صطين لمد�ر�تهم �لتخييلية، لكن 
ّ
�لمديني'' و''خناثة بنونة'' ورو�ئيين �آخرين مم

ن هذ� �لولع في �لعقدين �الأخيرين، حين توقف 
ّ
في مرحلة معينة من �لتحليل عجزت عن تبي

حيت،
ُ
 �لرو�ئيون �لمغاربة عن ��صتدعاء �الأمثولة، بل �إنني �أح�ص�صت كاأن تلك �ل�صورة م

وبقي فقط هيكل قديم يطفو على �ل�صطح بين �لفينة و�الأُخرى في ق�صيدة قد ُتكتب كمرثية 

ل�صهد�ء فل�صطينيين جدد؛ �أقول ق�صيدة وال �أقول ق�صة وال رو�ية وال فيلمًا وال لوحة ت�صكيلية وال 

منحوتة، في �ل�صياق �الإبد�عي �الأدبي و�لفني �لمغربي �لر�هن.

هل �نتهت �لق�صية ب�صفتها م�صدر �إلهام فني و�أدبي وثقافي؟ �لحق �أنها �إلى حد كبير كّفت 

عن �لوجود من حيث هي ر�فد موؤ�ص�ض ومنتج لالأثر، في �لمغرب �لثقافي، لكنها لم تنتِه 

ب�صفتها كيانًا عاطفيًا متغلغاًل في �لوجد�ن �لجماعي. كما �أن ��صتمر�ر �الإيمان باأخالقية فكرة 

مناه�صة �لتطبيع لدى �صر�ئح و��صعة من �لمجتمع �لمغربي، يتجلى �أي�صًا بالرف�ض لت�صلط 

�أنظمة ��صتبد�دية بات يزعجها ��صتمر�ر �لق�صية، وت�صعى الإنهائها باأي ثمن.

�نطالقًا من هذه �العتبار�ت كلها يمكن �أن نفهم ذلك �لنقا�ض �لذي ال يز�ل له وقع ثقافي، 

كلما تعلق �الأمر بزيارة كاتب مغربي لل�صفة �لغربية �أو للد�خل �لفل�صطيني، عن مدى �أخالقية 

ذلك �لفعل. بيد �أن هذ� �لنقا�ض �صرعان ما ينطفىء وال يكون له �أي �متد�د قاعدي، �إذ تفاقمت 

ق�صايا محلية �صديدة �لتعقيد، ولم يعد من �لممكن �ال�صتمر�ر في جعل ''فل�صطين'' ��صتعارة لها، 

ومدخاًل لنقا�صها، ف�صارت تلك �لق�صايا �لمحلية �لمبا�صرة عنو�نًا جديد�ً لالحتجاج، و�صطر�ً له 

�صعار: ''تازة قبل غزة'' ) تازة مدينة في �ل�صرق �لمغربي، وهي عبارة تبريرية متد�ولة(، 

فللمغرب كما ل�صائر �لبالد �لعربية الجئوه، ومعتقلوه �ل�صيا�صيون، و�صهد�وؤه �إن لم يكن فوق 

�الأر�ض، ففي عر�ض �لبحر. 


