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فل�سطني يف مرايا الثقافة العربية

غ�سان

حاج*

فـل�سـطـيـن والغـرب:

اال�ستعمار ونقطة الالانتماء الراديكايل**

كانت

المذيعة غاية في اللطف وفي منتهى الليبرالية .راق لي ما فع َل ْته ،و�أعجبها
كالمي عن ق�ضايا التعددية الثقافية والعن�صرية �ضد المهاجرين في
�أ�ستراليا� .أجرت معي العديد من المقابالت وباتت تعتبرني �ضيف ًا معتاداً في برنامجها.
�شعرت ب�أنها ترتاح لي �شخ�صي ًا ،وارتحت لها بالمثل .وب�صورة عامة� ،شعرت ب�أن عالقة
ُ
مهنية جيدة حق ًا تجمعني بها .هذا ما كانت عليه الأمور �إلى �أن قررت �أن تجري معي
مقابلة عن فل�سطين .لقد ر�أت �صراحة �أن ما �أقوله هو غير مقبول وفظ ولي�س في حدود ما
تعتبره معقو ًال ،وكردة فعل �س�ألتني'' :لكن هل تقبل حق �إ�سرائيل الأ�سا�سي في الوجود؟''
وجدت ال�س�ؤال في غير محله ومقززاً ،لأ�سباب لي�س �أق ّلها �أنها عاملتني لأول مرة لي�س
ُ
ك�أ�ستاذ يتحلى بالخبرة والمعرفة ،و�إنما ك�شخ�ص يمثل تيار التعنت ال�سيا�سي العربي.
ومنذ ذلك الحين ،لم تعد عالقتنا �إلى ما كانت عليه.
يلتقي العديد من الأكاديميين والنا�شطين الذين ي�ضعون ق�ضية فل�سطين في �صدارة
الن�ضال العالمي من �أجل العدالة با�ستمرار� ،أنا�س ًا يعتبرون �أنهم يتفاهمون معهم تمام ًا
على كل �شيء �إلى �أن تبرز ق�ضية فل�سطين �إلى الواجهة .وي�سري االعتقاد في كثير من
الأحيان �أن ه�ؤالء المفكرين والنا�شطين لي�سوا ''راديكاليين بما يكفي'' ،كما لو �أن كل ما
يحتاجون �إليه هو دفعة قوية على الم�سار الراديكالي .وبالمثل ،اختار الي�سار الأميركي
الم�ؤيد للفل�سطينيين ا�سم ًا له�ؤالء ف�سماهم ''تقدميون ما عدا فيما يتعلق بفل�سطين''
(� ،)Progressive Except for/on Palestineأو اخت�صاراً ''بب�س'' ( .)PEPsوهذا الت�صنيف
* أكاديمي أسترالي ـ ـ لبناني.
وكتبت باللغة الإنجليزية بعنوان:
** المقالة خا�صة بـ ''مجلة الدرا�سات الفل�سطينية''ُ ،

Thinking Palestine in/from the West: Colonialism and the Point of Radical Non-Belonging.

ترجمة� :صفاء كنج.
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�أي�ض ًا ،يجعل الأمر كما لو �أن فل�سطين تقع في �أق�صى نهاية خط متوا�صل من نقاط التقدمية
�صعوداً من الأدنى �إلى الأعلى ،ويتم و�ضع جميع التقدميين على امتداده� .إن ك ًال من فكرة
''لي�س راديكالي ًا بما يكفي'' ،و''تقدمي ًا ما عدا بالن�سبة �إلى فل�سطين'' ،يجعل الأمر يبدو كما لو �أن
''التقدمية'' هي من نوع واحد ،و�أنها يمكن �أن تقا�س بوحدة قيا�س واحدة .ومع ذلك ،ف�إن هذا
الإح�سا�س باال�ستمرارية تك ّذبه الطبيعة الفجة للتجربة التي و�صفتها �أعاله .وهناك عدد قليل
جداً من الروايات عن �أ�شخا�ص يتجولون ب�سال�سة على طول الخط التقدمي عندما يتعلق الأمر
بفل�سطين ،وتكون الق�ص�ص عن مقابلة �أ�شخا�ص م�صنفين ''بب�س'' على �شاكلة'' :م�ضى كل �شيء
تعبر عن توجهاتي،
بخير حتى
ُ
لفظت كلمة فل�سطين''� ،أو ''�أعجبتني هذه ال�سيا�سية واعتقدت �أنها ّ
وفج�أة بد�أت تتحدث عن �إ�سرائيل''� ،أو ''لقد �شعرت بانتماء حقيقي �إلى المجموعة و�أفكارها فيما
يتعلق بالمجتمع والميول الجن�سية ،و�شعرت لنحو �ساعة ب�أنني في حلم ،واعتقدت �أخيراً �أنني
وجدت مجموعة يمكن �أن �أنتمي �إليها ،ثم ُطرحت ق�ضية فل�سطين ،وا�ستغرق الأمر �أقل من ثانية
لأ�شعر بالوحدة من جديد ''.هذا االنهيار المفاجىء في م�شاعر الرفقة والتكاتف وال�شراكة ،ثم
كنت قبل ثوانٍ جزءاً منه ،هو ما �أريد �أن �أ�شير �إليه
ال�شعور المفاجىء بالوحدة وب�أنك خارج ما َ
على �أنه النقطة الراديكالية لعدم االنتماء.
لم يكن من قبيل الم�صادفة �أني بد�أت �أفهم الطبيعة اال�ستعمارية والبنيوية لهذه النقطة
الراديكالية لعدم االنتماء ،عندما كنت �أت�أمل و�أفكر في و�ضع وموقف ال�سكان الأ�صليين �إزاء
يعبرون عن
المجتمع الأ�سترالي .لقد الحظت في كثير من الأحيان �أن �سكان �أ�ستراليا الأ�صليين ّ
تجربة مماثلة في عدم االنتماء .وقد �أو�ضح لي �أحد الزمالء من ال�سكان الأ�صليين �صراحة كيف
�أنه عندما يلتقي ب�أ�شخا�ص بي�ض يعلنون مناه�ضتهم للعن�صرية وي�ساندون ال�سكان الأ�صليين
في الحكومة ،ي�شعر باالنتماء الجماعي وباهتمام م�شترك حقيقي من طرف الجميع من �أجل
''ج�سر الفجوات'' والعمل على تح�سين الظروف المعي�شية لل�سكان الأ�صليين .لكن ،قال زميلي:
''�إذا انتقل الحديث عن طريق الم�صادفة �إلى م�سائل اال�ستعمار المتعلقة بالأر�ض والتعوي�ض،
تراهم جميع ًا ،با�ستثناء عدد قليل من البي�ض ،يبد�أون على الفور بالنظر بع�ضهم �إلى بع�ض
بطرق تجعلك ت�شعر :ال� ،إنهم ال يعتقدون �أنني واحد منهم ...و�أنا ال �أريد �أن �أكون واحداً منهم
كذلك''.
برزت الم�سالة اال�ستعمارية �إلى الواجهة كجزء من تحليلي في �إطار طرحي الفكري عندما
نظمته جامعتي في ملبورن عن ''جغرافيا عدم الم�ساواة'' .وطرحت
كنت �أتحدث في م�ؤتمر ّ
�سميته ''عدم الم�ساواة التوزيعية'' (distributional
خالل عر�ضي �أفكاراً ب�ش�أن الفرق بين ما ّ
 ،)inequalityو''عدم الم�ساواة االنتزاعية'' ( ،)extractive inequalityفيما يتعلق بال�سكان
النظامين من عدم الم�ساواة هما من منظور
الأ�صليين الأ�ستراليين .بد�أت بالإ�شارة �إلى �أن هذين
َ
عام ،حقيقتان مختلفتان تمام ًا :فانعدام الم�ساواة االنتزاعية تفتر�ض عالقة مبا�شرة بين َمن
ومن يقع عليهم فعل االنتزاع �أو تجريدهم من �أ�شياء ملمو�سة ،في حين
يمار�سون فعل االنتزاعَ ،
�أن انعدام الم�ساواة التوزيعية ال يفتر�ض بال�ضرورة وجود عالقة بين طر َفي المعادلة غير
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المت�ساويين .وينتج عدم الم�ساواة االنتزاعية من العالقة ذاتها تحديداً بين الطرفين غير
المتكافئين ،مثلما هي الحال مع مفهوم مارك�س لال�ستغالل ،والذي ينمو فيه طرف ويح�صل
على المزيد على ح�ساب االنتقا�ص من الآخرّ � .أما في حالة عدم الم�ساواة التوزيعية فالعالقة
ذات طبيعة معرفية ولي�ست وجودية ،وهي تح�ضر �إلى حيز الوجود من خالل مالحظتها
''ا�ستداللي ًا'' ،عبر عملية المالحظة المقارنة .ولي�س هناك �ضرورة للعالقة بين الطرفين غير
المتكافئين� ،أي �أنه يمكن للمراقب �أن يعلن �أن مجموعتين تملكان العن�صرين ''�أ'' و''ب'' ب�صورة
غير متكافئة ،وذلك من دون �أن تالحظ المجموعتان ذاتهما �أنهما غير مت�ساويتين� ،أو �أن يكون
بينهما �أي عالقة  -وهذا بالطريقة ذاتها التي يمكن للمرء فيها �أن يقول �إن كمية الأوك�سجين
في الغالف الجوي للأر�ض ولكوكب المريخ غير مت�ساوية.
و�إلى حد كبير بالطريقة ذاتها ،ف�إن عدم الم�ساواة التوزيعية يطال الأ�شخا�ص من خالل
عالقتهم بالدولة ،وهم في الأ�سا�س من المواطنين .ويمكن �أن يكون ه�ؤالء المواطنون �أفراداً �أو
جماعات ،لكن هنا �أي�ض ًا ،ال توجد عالقات فعلية بينهم (فهم موجودون في ال�شكل الذي �أ�شار
�إليه جان بول �سارتر با�سم البنية الت�سل�سلية  .)serialityونظراً �إلى طبيعته المقارنة ب�شكل
�أ�سا�سي ،ف�إن عدم الم�ساواة التوزيعية ي�شارك في ترتيب القيمة المجردة ،كما ي�شمل في الوقت
نف�سه الأفراد بالمعنى المجرد لتعريفهم من طرف الدولة (المواطنون)ّ � .أما عدم الم�ساواة
االنتزاعية ،من ناحية �أُخرى ،فيتعلق بانتزاع القيمة الملمو�سة (العمالة والأر�ض والموارد) من
الآخرين ،وعلى هذا النحو ،يتدخل في نظام حياة �أ�شخا�ص لديهم خ�صائ�ص ملمو�سة تجمعهم
بع�ضهم ببع�ض .وقد جادلت في عر�ضي �أن في �إمكاننا تكوين فهم �أف�ضل لموقف ال�سكان
الأ�صليين تجاه المجتمع الأ�سترالي من خالل التفكير في الطريقة التي يتعاي�ش بها نظاما
انعدام الم�ساواة التوزيعية واالنتزاعية داخل مجتمع ا�ستعماري  -ا�ستيطاني مثل �أ�ستراليا.
وهنا بال�ضبط برزت م�س�ألة النقطة الراديكالية المتمثلة في عدم االنتماء.
في �أثناء �شرح ت�أثير اال�ستعمار الفرن�سي في الجزائر ،يبحث بيير بورديو في الطريقة التي
حرمت بها الر�أ�سمالية الحديثة التي جاء بها الفرن�سيون ،الفالحين الجزائريين من واقعهم
االجتماعي والثقافي ،ويو�ضح �أن هذه لي�ست حالة ي�صبح معها الفالحون الجزائريون مثل
الم�ضطهدة داخل المجتمع الر�أ�سمالي الفرن�سي.
العمال الفرن�سيين �أو الطبقة الدنيا الفرن�سية
َ
فبد ًال من �أن يكونوا تحت ال�سيطرة داخل ذاك الواقع ،يخ�ضعون لل�سيطرة بوا�سطة ذاك الواقع،
وهي �سيطرة قو�ضت العالم الذي اعتاد الفالحون العمل �ضمنه .والنقطة التي �أراد بورديو
الم�ستعمرين في رتبة مجتمعية
الإ�شارة �إليها هي �أن اال�ستعمار ال يكتفي فقط بو�ضع الفالحين
َ
دنيا ،بل �إنه في الواقع ي�سرق منهم واقعهم �أي�ض ًا� .إن هذا التمييز بين ''الخ�ضوع لل�سيطرة �ضمن
واقع ما'' ،و''الخ�ضوع لل�سيطرة بوا�سطة ذلك الواقع'' ،يوفر لنا و�ضع ًا ا�ستعماري ًا نموذجي ًا
يو�ضح الفرق بين نظام عدم الم�ساواة التوزيعية ونظام عدم الم�ساواة االنتزاعية التي ناق�شتها
�أعاله عندما يكون هذا النظام االنتزاعي ا�ستعماري ًا كذلك .ويحدث هذا لأنه ،منذ لحظة
الم�ستعمرين في
اال�ستعمار ،يواجه المجتمع اال�ستعماري اال�ستيطاني والدولة اال�ستعمارية
َ
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�إطار عالقة ا�ستعمارية انتزاعية م�ستمرة هي بحكم تعريفها عالقة حربية يتم فيها مو�ضعة
الم�ستعمر �سيا�سي ًا كعدو خارج النظام االجتماعي .وفي الوقت نف�سه ،يهدف المجتمع
َ
اال�ستيطاني اال�ستعماري عاج ًال �أم �آج ًال �إلى ''دمج'' الأفراد الخا�ضعين لال�ستعمار كمواطنين
ي�شكلون ،في �أكثر الأحيان ،الطبقة الدنيا في �إطار النظام االجتماعي� .إن خ�صو�صية ال�سيا�سة
المتبعة تجاه ال�سكان الأ�صليين في �أ�ستراليا ن�ش�أت بال�ضبط لأن مجتمع ال�سكان الأ�صليين لديه
عالقات مت�شابكة مع هذين الواقعين .فمن ناحية ،ال يزال لدينا و�ضع ا�ستعماري ونظام
انتزاعي من عدم الم�ساواة� ،إذ ما زال الأ�ستراليون من غير ال�سكان الأ�صليين يقهرون ويحرمون
ال�سكان الأ�صليين الأ�ستراليين من الأرا�ضي والموارد ،مع كون الدولة طرف ًا في هذا القهر
والتجريد من الملكية .ومن ناحية �أُخرى ،لدينا مجتمع ما بعد ا�ستعماري من المواطنين تحكمه
بمن فيهم
دولة ما بعد ا�ستعمارية ،دولة �إدارية تعامل جميع �سكان �أ�ستراليا كمواطنينَ ،
�سكانها الأ�صليون .وينا�ضل ال�سكان الأ�صليون من �أجل تح�سين الخدمات والدخل واالعتراف
بهم ،وفي �إطار هذه العملية ي�شكلون مواطنين ينا�ضلون �ضد عدم الم�ساواة التوزيعية ،لكنهم
مما ان ُتزع منهم ،وال
يكافحون �أي�ض ًا ك�أ�شخا�ص
َ
م�ستعمرين ال�ستعادة كل ما يمكن ا�ستعادته ّ
علي �أن �أ�ؤكد �أن ما يرد هنا لأغرا�ض
�سيما في �شكل المطالبة ب�إعادة الأرا�ضي وبتعوي�ضاتّ .
تحليلية على �أنه انق�سام وا�ضح ،هو في الحياة الواقعية مت�شابك ومعقد ،وهو مع ذلك ت�شابك
منظم حول قطبية وا�ضحة :بقدر ما هم مواطنون ،ف�إن ال�سكان الأ�صليين هم جزء ،حتى �إن
م�ستعمرون ،ف�إنهم موجودون
كانوا الجزء الأكثر حرمان ًا ،من المجتمع الأ�سترالي ،وبقدر ما هم
َ
خارج المجتمع الأ�سترالي ،وفي عالقة نزاع/عالقة عداء معه .وفي معر�ض تفكيري في هذه
إلي �أنني كنت �أتعامل مع الأ�سباب الهيكلية وراء تجربة
الم�س�ألة ،بات من الوا�ضح جداً بالن�سبة � ّ
نقطة عدم االنتماء الراديكالي .فهو راديكالي لأن الخارج اال�ستعماري الذي يوجد فيه المرء
يعرفه الفال�سفة والمحللون النف�سيون بالخارج الت�أ�سي�سي
لي�س �أي مكان خارجي ،بل �إنه ما ّ
( ،)constitutive outsideوالوجود فيه يعني التحلي بوجهة نظر فريدة من الو�ضوح الراديكالي
حيال الداخل .وهذا لي�س �صحيح ًا فقط بالن�سبة �إلى �سكان �أ�ستراليا الأ�صليين ،بل �أي�ض ًا �إلى
جميع �أولئك الذين ي� َّؤ�س�س موقفهم الراديكالي على ت�صور للعدالة ٍ
معاد لال�ستعمار .وغني عن
القول �أن هذا ي�شمل موقف الفرد تجاه الكفاح الفل�سطيني.
يمار�س عدم الم�ساواة التوزيعية وعدم الم�ساواة االنتزاعية في مناطق
في فل�سطينَ ،
جغرافية متنوعة ،فعلى �سبيل المثال� ،إن الفل�سطينيين خارج �إ�سرائيل في ال�ضفة الغربية
وقطاع غزة يتعر�ضون ب�صورة محددة تقريب ًا لعدم الم�ساواة االنتزاعية ،بينما يخ�ضع
الفل�سطينيون داخل �إ�سرائيل لكليهما .ويمكن للفل�سطينيين داخل �إ�سرائيل الكفاح من �أجل
العدالة التوزيعية اال�ستعمارية ،في حين ال يمكن للفل�سطينيين في الأرا�ضي المحتلة �سوى
الكفاح من �أجل العدالة اال�ستعمارية .لكن بالن�سبة �إلينا جميع ًا ،نحن الذين نتعاطف مع
الن�ضال الفل�سطيني ونعي�ش خارج فل�سطين ،ف�إننا نختبر فل�سطين في المقام الأول باعتبارها
ظاهرة ا�ستعمارية انتزاعية عالمية نرى جميع العالم الغربي متورط ًا فيها .وقد يكون
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ِ
الم�ستعمرين المبا�شرين للأر�ض� ،إ ّال �إننا جميع ًا نعلم من الطريقة التي جرى
ال�صهيونيون هم
بها تي�سير الأمر تاريخي ًا ،ومن الطريقة التي ال يزال يتم بها ت�سهيل الأمر� ،أن فل�سطين هي
م�شروع ا�ستعماري غربي .وفي الواقع ،ف�إن فل�سطين هي �أحد الأماكن القليلة التي ال يزال
''الغرب'' فيها قادراً على الوجود كقوة ا�ستعمارية جماعية في التاريخ اليوم .ولهذا ال�سبب
بالتحديد ،ف�إن �أولئك بيننا الذين تمثل معار�ضتهم لإ�سرائيل معار�ضة نظام ا�ستعماري
انتزاعي� ،سيكونون دائم ًا خارج الغرب ككل عندما يتعلق الأمر بهذا المو�ضوع ،ذلك ب�أن نقطة
عدم االنتماء الراديكالي هي بال�ضبط النقطة التي يتحول فيها االنتماء �إلى داخل المجتمع
فج�أة �إلى االنتماء �إلى الخارج� .إنها حيث يتوقف المرء عن تجربة الذات ،وعن �أن يكون محط
تجربة للآخرين ،ب�صفته مواطن ًا من الداخل ،وي�صبح بد ًال من ذلك عدواً لال�ستعمار من الخارج.
هذا هو ال�سبب في �أن التماهي مع الن�ضال الفل�سطيني لي�س مجرد م�س�ألة �أن يكون الإن�سان
''�أكثر تقدمية'' ،فمثل هذا التعريف ال يتطلب فقط ''�أكثر'' من ال�شيء نف�سه ،بل يتطلب �أي�ض ًا
االنتقال من التقدمية التوزيعية للمواطنين �إلى التقدمية المناه�ضة لال�ستعمار� .إنه لي�س م�ساراً
يمكن لأي �شخ�ص غربي تقدمي �أن يتحرك فيه ب�سال�سة بمجرد �أن يتحلى بقدر �أكبر قلي ًال من
الراديكالية ،و�إنما يتطلب تحو ًال جوهري ًا في النظرة ال�سيا�سية وتحديد الموقع ،كما يتطلب من
ال�شخ�ص التقدمي �أن ي�صبح ''عدواً'' من الخارج ،وهو �صيغة �أُخرى لما ي�سميه الأميركيون
الراديكاليون بحق وب�صورة �إيجابية ''خائن لأهله'' .ولعدم وجود كثير من الغربيين على
ا�ستعداد للقيام بتلك القفزة ،ف�إننا نحن الذين ننظر �إلى فل�سطين باعتبارها ف�ضاء للكفاح
اال�ستعماري نجد �أنف�سنا في نهاية الأمر لوحدنا ،ون�شعر ب�أننا محا�صرون من الواقع ذاته الذي
يجب بد ًال من ذلك �أن ن�شعر ب�أننا ننتمي �إليه تمام ًا .وعلى غرار جميع المحا�صرين ،ف�إننا نحفر
الأنفاق ،وحتى مع كوننا مثقفين محا�صرين ،ت�أخذ كتابتنا �شكل حفر نفق بهدف الو�صول �إلى
خارج ف�ضاء الح�صار.
''�سالح النقد ال يمكن ،طبع ًا� ،أن يحل محل نقد ال�سالح ،فالقوة المادية ال يمكن الق�ضاء
عليها �إ ّال بالقوة المادية؛ لكن النظرية تغدو هي �أي�ضا قوة مادية حين ت�ستحوذ على
الجماهير'' ،هكذا علمنا مارك�س .وغالب ًا ما ُت�ستخدم هذه الجملة لت�سليط ال�ضوء على مخاوف
مارك�س المادية :كان يبحث عن نظرية لها ت�أثير في العالم المادي ،ال عن نظرية تطوف في
العالم الأيديولوجي فتغير الأذهان في الوقت الذي تترك العالم االجتماعي كما هو .ومع �أنه
يالحظ كم �أن هذه الجملة �أ�سا�سية
يتم التطرق في كثير من الأحيان �إلى هذا البعد� ،إ ّال �إنه قلما َ
المنظر الفكري الملتزم �سيا�سي ًا للبقاء� ،إذا �أردنا ا�ستخدام
في �إطالق وهم �أو فانتازيا قابلية
ّ
�أحد مفاهيم التحليل النف�سي .و�إلى جانب الجملة الأُخرى ال�شهيرة'' :الفال�سفة اكتفوا بتف�سير
للمنظر الراديكالي �أن
العالم ،بينما المطلوب هو تغييره'' ،ف�إنها حددت البنية التي ينبغي
ّ
يطمح �إليها �إذا �أراد لحياته الفكرية �أن تكون قابلة للحياة� ،أي ت�ستحق العي�ش .ولقد كان الأمر
المثقفين/المنظرين الذين يتطلعون �إلى �أن يكون لهم ت�أثير
كذلك فع ًال ،بالن�سبة �إلينا نحن
ّ
�سيا�سي في الواقع ،فلي�س هناك ما هو �أكثر �أهمية من �إيجاد مو�ضوع جماعي ''ي�ستحوذ على''
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�أفكارنا ،ويتحول في خ�ضم هذه العملية� ،إلى قوة مادية .وكمثقفين محا�صرين موجودين في
الغرب عند النقطة الراديكالية لعدم االنتماء ،ي�صبح هذا هدف حفر النفق.
على امتداد الع�صر الحديث ،كان لدى المثقفين الراديكاليين قوتان ماديتان ممكنتان هما:
و''الم�ستعمرون'' ،وقد اندمجوا �أو تذبذبوا بين االثنين ،فمال المثقفون
''الطبقة العاملة''
َ
الغربيون �إلى التوا�صل �أكثر مع الطبقات العاملة في بالدهم ،بينما مال المثقفون غير الغربيين
نواح كثيرة ،تتمثل �إحدى �سمات ما بعد الحداثة في �أزمة فانتازيا
�أكثر نحو
الم�ستعمرين .ومن ٍ
َ
القدرة على البقاء ،في حين �شهد المثقفون الراديكاليون االختفاء المتدرج لعالقتهم ،لي�س فقط
و''الم�ستعمرين'' ،بل ب�أي مو�ضوع جماعي محتمل �أي�ض ًا .لقد ازدادت
مع ''الطبقة العاملة''
َ
�صعوبة تحديد القوة المادية المقبلة ،فعلى الرغم من وجود قوى اجتماعية عر�ضية ظهرت هنا
وهناك ،ف�إنها كانت مجرد �أحداث عابرة ق�صيرة الأجل لم ُيثبت �أي منها �أنه يمثل �سمة هيكلية
و''الم�ستعمرون'' .وفي الغرب ،ربما تكون الحركات
دائمة للمجتمع مثلما كانت ''الطبقة العاملة''
َ
البيئية هي اال�ستثناء الوحيد فيما يتعلق باال�ستمرارية ،لكن المدافعين عن البيئة بالكاد
يعبرون عن توجه واحد في طموحاتهم ال�سيا�سية ،فهذه الحركة ت�ضم في داخلها مجموعة من
ّ
القوى االجتماعية المحافظة والإ�صالحية والراديكالية.
�إن هذه الأزمة العالمية المت�صلة ب�أهمية المفكرين� ،أ ّثرت في نظرائهم من المثقفين العرب
الذين يواجهون �أي�ض ًا� ،أو الذين واجهوا فع ًال ،وعلى الدوام� ،صعوبة في العثور على ''الطبقة
العاملة'' العربية .كما �أنه ،وعلى غرار العديد من غير الغربيين في جميع �أنحاء العالم ،وربما
مع انعطافة مريرة على وجه التحديد ،ر�أى المثقفون العرب الراديكاليون الآمال التي ُعلقت
على الن�ضاالت العربية المناه�ضة لال�ستعمار تتحول �إلى كوابي�س ع�سكرية ما بعد ا�ستعمارية،
و�/أو كوابي�س ا�ستبدادية .لكن هناك حقيقة واحدة جعلت الأمور مختلفة ب�صورة خا�صة
بالن�سبة �إلى المثقفين العرب� :إنها حقيقة اال�ستعمار اال�ستيطاني في فل�سطين .و�إذا كان
اال�ستعمار في بقية العالم يتحول �إلى ما بعد حداثي وما بعد ا�ستعماري ،ف�إن المثقفين العرب
هم بين القالئل الذين ما زالوا يواجهون ما هو �إلى حد كبير ،وعلى الأقل في كثير من �أبعاده
الأ�سا�سية ،ظاهرة ا�ستعمارية حديثة جداً ومبا�شرة للغاية .هذا ما يميز خ�صو�صيات �إ�سرائيل
كمفارقة تاريخية� :إنه مجتمع ا�ستيطاني عنيف قائم على �أ�شكال �صريحة من �سرقة الأر�ض
تت�سم بقدر �أكبر من خ�صائ�ص اال�ستعمار الأوروبي في القرن الثامن ع�شر والتا�سع ع�شر ،ومع
ذلك ،هي حقيقة نراها اليوم ماثلة �أمام �أعيننا .وربما يكون هذا هو ال�سبب الذي جعل الن�ضال
الفل�سطيني �ضد اال�ستعمار الإ�سرائيلي ــ على الرغم من �أنه يحمل �أ�شكا ًال من االنحطاط
ال�سيا�سي التي ميزت حقبة ما بعد اال�ستعمار ــ يوا�صل تج�سيد و�إلهام �شكل معا�صر من الأمل
المناه�ض لال�ستعمار .هذه هي الحال بالن�سبة �إلينا نحن المثقفين المحا�صرين الموجودين في
منطقتنا الراديكالية الغربية المتمثلة في عدم االنتماء ،ونحن نحفر ب�شرا�سة نفق ًا بحث ًا عن
ارتباط دائم وم�ستديم :هناك دائم ًا �سمة من �سمات المقاومة الفل�سطينية لال�ستعمار يمكننا �أن
نتم�سك بها ،و�إن لم يكن ذلك �سوى نظرة التحدي في عيون الأطفال الفل�سطينيين في مواجهة
�أ�سلحة جي�ش االحتالل.

