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فل�سطني يف مرايا الثقافة العربية

�رشف الدين

ماجدولني*

فل�سطني :بقايا ظالل

�أنتمي

�إلى جيل لم تكن الق�ضية الفل�سطينية بالن�سبة �إليه مجرد �أر�ض مغت�صبة،
مع ما نجم عن االحتالل من ت�شريد ل�شعب ،وحروب مت�صلة مع دول الجوار
العربي ،ولم تكن فقط م�سل�سل �صراع تحول �إلى م�سل�سل بحث عن ت�سوية ،بل كانت مجا ًال
عاطفيا امتزج فيه المقد�س بالدنيوي �أي�ض ًا؛ ف�ضاء حج �إليه المغاربة لقرون طويلة من
التاريخ ،وا�ستوطنوه ،وان�صهروا ب�أهله و�أر�ضه ،قبل �أن يكون فكرة ،و�أدبيات ثورة،
وف�صائل عمل �سيا�سي ،و�أيديولوجيات ي�سار ،وفكراً تحرري ًا ،وروايات ،و�أ�شعاراً ،و�أفالم ًا
ولوحات ،ممتدة من �إبراهيم طوقان �إلى مريد البرغوثي ،ومن �إدوارد �سعيد �إلى محمود
دروي�ش ،ومن غ�سان كنفاني �إلى ناجي العلي...
وبناء عليه ،فقد كان انتمائي ،مع عدد كبير من ك ّتاب ت�سعينيات القرن الما�ضي ،منذ
مرحلة الحركة الطالبية ،لي�س فقط �إلى عقائد �أحزاب ومنظمات ي�سارية مغربية ،بل �إلى
نظائرها في الف�صائل الفل�سطينية �أي�ض ًا ،ولهذا حين �أ�ستعيد اليوم ذلك التعبير الأثير في
�أدبيات الحقل ال�سيا�سي المغربي ،عن اعتبار الق�ضية الفل�سطينية ''ق�ضية وطنية'' ،فلأنها
كانت كذلك واقع ًا ال مجازاً؛ لأن ق�سط ًا غير ي�سير من �شعارات الدولة ،والأحزاب والنقابات
عما ت�صدره من بيانات،
المغربية ،ومواقفها ال�سيا�سية ،و�أدائها �أمام الر�أي العام ،ف�ض ًال ّ
وترتكز عليه في �أدائها الإعالمي ،ال بد من �أن يت�ضمن �إعالن موقف من م�ستجدات
الن�ضال الفل�سطيني ،من �أجل ا�ستعادة الأر�ض ،وعودة الالجئين ،واعتبار القد�س عا�صمة
�أبدية للدولة الفل�سطينية الم�ستقلة.
هل باتت هذه ال�صورة من الما�ضي؟ �س�ؤال ُيحال جوابه �إلى ما تنطق به ح�صيلة
التحوالت المت�سارعة للوعي الجماعي في المغرب الراهن ،مثلما بات من الما�ضي �شيء
ا�سمه الي�سار المغربي ،والحركة الديمقراطية التقدمية المغربية .وذلك لي�س لأن الق�ضية
الفل�سطينية �أُفرغت من محتواها القومي حين ُح�صرت في تف�صيالت ت�سوية فل�سطينية ــ
�إ�سرائيلية ،وال لأن الوجدان المغربي تخفف عبر مرور الزمن من انتمائه القومي الذي

* ناقد و�أ�ستاذ جامعي مغربي.

امللف

كان بين عناوينه الرئي�سية ''فل�سطين'' و''القد�س'' ،و�إنما لأن ال�صورة فقدت بالتدريج ن�سغها
''التحرري'' الذي كان ير�سم مدارات االختراق الفكري والثقافي للق�ضية الفل�سطينة في ال�ساحة
العربية ،ويمنحها الجاذبية لدى النخب ولدى الر�أي العام ،من المحيط �إلى الخليج .و�أي�ض ًا
لأنها توارت �أمام االنهيار المتتالي لبالد كانت بالأم�س القريب كيانات ناه�ضة ،من العراق
�إلى �سورية وليبيا واليمن وم�صر ،وهي �أقطار ارتبطت تاريخي ًا ،في مجملها ،بال�ش�أن
الفل�سطيني.
هل تال�شت العقيدة التي ترى في فل�سطين ق�ضية وطنية في ال�سياق الثقافي المغربي؟ �أعتقد
�أن ق�ضية فل�سطين ُع ّومت في م�ستنقع ال�شكوك وااللتبا�سات الفكرية ،بعد تفاقم االرتداد المطرد
�إلى االنعزالية الهوياتية (وال �سيما في نطاق الحركات الأمازيغية المتطرفة) ،التي جعلت ق�سط ًا
ملحوظ ًا من المغاربة يجاهر بتطبيعه مع الكيان ال�صهيوني .و�أ�ضحى من النادر �أن يثار نقا�ش
اليوم� ،سواء على الم�ستوى الر�سمي� ،أو في المنظمات المدنية ،يتناول م�ستجدات الق�ضية
الفل�سطينية (الح�صار؛ اال�ستيطان؛ تهويد القد�س ،)...وانح�صر الأمر فيما ي�شبه الأداء الت�ضامني
(المالي تحديداً ،لبيت مال القد�س ،التابع للجنة القد�س التي ير�أ�سها ملك المغرب) ،وفي ان�شغال
مو�سمي لروابط وجمعيات �أهلية ُ�شكلت للت�ضامن مع ال�شعب الفل�سطيني ،والتي غالب ًا ما
ينح�صر �أدا�ؤها في الدعوة �إلى وقفات احتجاجية رمزية �ضد الح�صار� ،أو في �أثناء الغارات
المتكررة للجي�ش الإ�سرائيلي على غزة ،وهو �أداء �شكلي في النهاية ،وفاقد لروح التماهي مع
الق�ضية مثلما كان �سائداً �إلى حدود ت�سعينيات القرن الما�ضي .و�أكبر دليل على تعويم الق�ضية
هو مرور قرار نقل ال�سفارة الأميركية �إلى القد�س ،ال�شبيه في خطورته بوعد بلفور ،في ظل
المباالة قاتلة ،ومواقف تق�صر حتى عن الت�صريحات ال�سيا�سية للدول الغربية الداعمة التقليدية
لإ�سرائيل.
لكن �إذا عدنا قلي ًال �إلى الوراء من لحظة توقيع اتفاق �أو�سلو� ،إلى االنق�سام الوطني
الفل�سطيني (�سلطة غزة ،و�سلطة ال�ضفة) ،وانتهاء بانتفا�ضات الربيع العربي ،ن�ستطيع القول،
بقدر غير قليل من الثقة� ،إن �صورة فل�سطين ،لحظة انتقالها من ح�ضن حركة ''التحرير'' �إلى
''ال�سلطة'' ،مع ما ا�ستتبعه هذا التحول من تخفف متدرج من االلتزام الن�ضالي بمبادىء تربط
ا�سترجاع الأر�ض ببناء مجتمع وثقافة �سيا�سية قائمة على ركائز الديمقراطية والعلمانية
وتداول ال�سلطة والتقا�سم العادل للثروة الوطنية والم�ساواة في الحقوق ،قد تحولت �إلى مجرد
عينات متعددة لأزمة ال�سلطة في العالم العربي ،و�أعطابها ،وارتهانها الدائب لأبوية
عينة من ّ
ّ
ُ
متجددة .وبتعبير �آخر �أ�ضحت ن�سخة �أخرى من الن�سخ المحلية للنظم التقليدية التي ي�سعى
لتخطيها و�إ�سقاطها .كما �أن تحليل م�ستقبلها اليوم لم يعد ينف�صل عن تحليل
المواطن العربي
ّ
جرته من
�أ�شكال اال�ستبداد والف�ساد ّ
وتغول الإ�سالم ال�سيا�سي في المجتمعات العربية ،وما ّ
ويالت وخيبات ودمار لروح النه�ضة العربية الحديثة وتطلعاتها.
من هنا يمكن �أن نفهم كيف انزوت بالتدريج فل�سطين ــ الق�ضية ،وكيف �أ�ضحت بعيدة عن
ممن كان لهم دوم ًا
اهتمامات عدد كبير من �أفراد جيلي من الك ّتاب والباحثين والنقاد ّ
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ا�صطفافات �سيا�سية وطنية وقومية ،ليتحول نقا�ش الق�ضية ،في مقامات متنوعةّ � ،إما ب�صفتها
منجزاً فكري ًا و�أدبي ًا وفني ًا م�شترك ًا ،و� ّإما باعتبارها جزءاً من مع�ضلة جماعية ال تمتلك فيها
الق�ضية الفل�سطينية �أي امتياز� :أي �أن النقا�ش تحول في اتجاه �إ�شكالية ال�سلطة في البالد
العربية.
�أذكر في هذا ال�سياق �أنني حين كنت ب�صدد العمل على كتابي ''الفتنة والآخر� :أن�ساق الغيرية
في ال�سرد العربي'' ،توقفت عند مفهوم ''فتنة ال�شرق'' في متخيل المغاربة ،والذي كان من
ركائزه الأ�سا�سية فل�سطين وحركاتها التحررية ،وتوقفت عند روايات'' :مبارك ربيع'' و''�أحمد
ممن ا�ستقطبوا فل�سطين لمداراتهم التخييلية ،لكن
المديني'' و''خناثة بنونة'' وروائيين �آخرين ّ
تبين هذا الولع في العقدين الأخيرين ،حين توقف
في مرحلة معينة من التحليل عجزت عن ّ
الروائيون المغاربة عن ا�ستدعاء الأمثولة ،بل �إنني �أح�س�ست ك�أن تلك ال�صورة ُمحيت،
وبقي فقط هيكل قديم يطفو على ال�سطح بين الفينة والأُخرى في ق�صيدة قد ُتكتب كمرثية
ل�شهداء فل�سطينيين جدد؛ �أقول ق�صيدة وال �أقول ق�صة وال رواية وال فيلم ًا وال لوحة ت�شكيلية وال
منحوتة ،في ال�سياق الإبداعي الأدبي والفني المغربي الراهن.
هل انتهت الق�ضية ب�صفتها م�صدر �إلهام فني و�أدبي وثقافي؟ الحق �أنها �إلى حد كبير ك ّفت
عن الوجود من حيث هي رافد م�ؤ�س�س ومنتج للأثر ،في المغرب الثقافي ،لكنها لم تنت ِه
ب�صفتها كيان ًا عاطفي ًا متغلغ ًال في الوجدان الجماعي .كما �أن ا�ستمرار الإيمان ب�أخالقية فكرة
مناه�ضة التطبيع لدى �شرائح وا�سعة من المجتمع المغربي ،يتجلى �أي�ض ًا بالرف�ض لت�سلط
�أنظمة ا�ستبدادية بات يزعجها ا�ستمرار الق�ضية ،وت�سعى لإنهائها ب�أي ثمن.
انطالق ًا من هذه االعتبارات كلها يمكن �أن نفهم ذلك النقا�ش الذي ال يزال له وقع ثقافي،
كلما تعلق الأمر بزيارة كاتب مغربي لل�ضفة الغربية �أو للداخل الفل�سطيني ،عن مدى �أخالقية
ذلك الفعل .بيد �أن هذا النقا�ش �سرعان ما ينطفىء وال يكون له �أي امتداد قاعدي� ،إذ تفاقمت
ق�ضايا محلية �شديدة التعقيد ،ولم يعد من الممكن اال�ستمرار في جعل ''فل�سطين'' ا�ستعارة لها،
ومدخ ًال لنقا�شها ،ف�صارت تلك الق�ضايا المحلية المبا�شرة عنوان ًا جديداً لالحتجاج ،و�سطراً له
�شعار'' :تازة قبل غزة'' ( تازة مدينة في ال�شرق المغربي ،وهي عبارة تبريرية متداولة)،
فللمغرب كما ل�سائر البالد العربية الجئوه ،ومعتقلوه ال�سيا�سيون ،و�شهدا�ؤه �إن لم يكن فوق
الأر�ض ،ففي عر�ض البحر.

