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فل�سطني يف مرايا الثقافة العربية

غ�سان حاج*

فـل�سـطـيـن والغـرب:

اال�ستعمار ونقطة الالانتماء الراديكايل**

�لمذيعة غاية في �للطف وفي منتهى �لليبر�لية. ر�ق لي ما فعَلْته، و�أعجبها كانت 

كالمي عن ق�ضايا �لتعددية �لثقافية و�لعن�ضرية �ضد �لمهاجرين في 

�أ�ضتر�ليا. �أجرت معي �لعديد من �لمقابالت وباتت تعتبرني �ضيفًا معتاد�ً في برنامجها. 

�ضعرُت باأنها ترتاح لي �ضخ�ضيًا، و�رتحت لها بالمثل. وب�ضورة عامة، �ضعرت باأن عالقة 

مهنية جيدة حقًا تجمعني بها. هذ� ما كانت عليه �لأمور �إلى �أن قررت �أن تجري معي 

مقابلة عن فل�ضطين. لقد ر�أت �ضر�حة �أن ما �أقوله هو غير مقبول وفظ ولي�س في حدود ما 

تعتبره معقوًل، وكردة فعل �ضاألتني: ''لكن هل تقبل حق �إ�ضر�ئيل �لأ�ضا�ضي في �لوجود؟'' 

وجدُت �ل�ضوؤ�ل في غير محله ومقزز�ً، لأ�ضباب لي�س �أقّلها �أنها عاملتني لأول مرة لي�س 

كاأ�ضتاذ يتحلى بالخبرة و�لمعرفة، و�إنما ك�ضخ�س يمثل تيار �لتعنت �ل�ضيا�ضي �لعربي. 

ومنذ ذلك �لحين، لم تعد عالقتنا �إلى ما كانت عليه.

يلتقي �لعديد من �لأكاديميين و�لنا�ضطين �لذين ي�ضعون ق�ضية فل�ضطين في �ضد�رة 

�لن�ضال �لعالمي من �أجل �لعد�لة با�ضتمر�ر، �أنا�ضًا يعتبرون �أنهم يتفاهمون معهم تمامًا 

على كل �ضيء �إلى �أن تبرز ق�ضية فل�ضطين �إلى �لو�جهة. وي�ضري �لعتقاد في كثير من 

�لأحيان �أن هوؤلء �لمفكرين و�لنا�ضطين لي�ضو� ''ر�ديكاليين بما يكفي''، كما لو �أن كل ما 

يحتاجون �إليه هو دفعة قوية على �لم�ضار �لر�ديكالي. وبالمثل، �ختار �لي�ضار �لأميركي 

�لموؤيد للفل�ضطينيين ��ضمًا لهوؤلء ف�ضماهم ''تقدميون ما عد� فيما يتعلق بفل�ضطين'' 

)Progressive Except for/on Palestine(، �أو �خت�ضار�ً ''بب�س'' )PEPs(. وهذ� �لت�ضنيف 

* أكاديمي أسترالي ــــ لبناني.
** �لمقالة خا�ضة بـ ''مجلة �لدر��ضات �لفل�ضطينية''، وُكتبت باللغة �لإنجليزية بعنو�ن:

Thinking Palestine in/from the West: Colonialism and the Point of Radical Non-Belonging.
ترجمة: �ضفاء كنج.
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�أي�ضًا، يجعل �لأمر كما لو �أن فل�ضطين تقع في �أق�ضى نهاية خط متو��ضل من نقاط �لتقدمية 

�ضعود�ً من �لأدنى �إلى �لأعلى، ويتم و�ضع جميع �لتقدميين على �متد�ده. �إن كاًل من فكرة 

''لي�س ر�ديكاليًا بما يكفي''، و''تقدميًا ما عد� بالن�ضبة �إلى فل�ضطين''، يجعل �لأمر يبدو كما لو �أن 

''�لتقدمية'' هي من نوع و�حد، و�أنها يمكن �أن تقا�س بوحدة قيا�س و�حدة. ومع ذلك، فاإن هذ� 

�لإح�ضا�س بال�ضتمر�رية تكّذبه �لطبيعة �لفجة للتجربة �لتي و�ضفتها �أعاله. وهناك عدد قليل 

جد�ً من �لرو�يات عن �أ�ضخا�س يتجولون ب�ضال�ضة على طول �لخط �لتقدمي عندما يتعلق �لأمر 

بفل�ضطين، وتكون �لق�ض�س عن مقابلة �أ�ضخا�س م�ضنفين ''بب�س'' على �ضاكلة: ''م�ضى كل �ضيء 

ر عن توجهاتي، 
ّ
بخير حتى لفظُت كلمة فل�ضطين''، �أو ''�أعجبتني هذه �ل�ضيا�ضية و�عتقدت �أنها تعب

وفجاأة بد�أت تتحدث عن �إ�ضر�ئيل''، �أو ''لقد �ضعرت بانتماء حقيقي �إلى �لمجموعة و�أفكارها فيما 

يتعلق بالمجتمع و�لميول �لجن�ضية، و�ضعرت لنحو �ضاعة باأنني في حلم، و�عتقدت �أخير�ً �أنني 

وجدت مجموعة يمكن �أن �أنتمي �إليها، ثم ُطرحت ق�ضية فل�ضطين، و��ضتغرق �لأمر �أقل من ثانية 

لأ�ضعر بالوحدة من جديد.'' هذ� �لنهيار �لمفاجىء في م�ضاعر �لرفقة و�لتكاتف و�ل�ضر�كة، ثم 

�ل�ضعور �لمفاجىء بالوحدة وباأنك خارج ما كنَت قبل ثو�ٍن جزء�ً منه، هو ما �أريد �أن �أ�ضير �إليه 

على �أنه �لنقطة �لر�ديكالية لعدم �لنتماء.

لم يكن من قبيل �لم�ضادفة �أني بد�أت �أفهم �لطبيعة �ل�ضتعمارية و�لبنيوية لهذه �لنقطة 

�لر�ديكالية لعدم �لنتماء، عندما كنت �أتاأمل و�أفكر في و�ضع وموقف �ل�ضكان �لأ�ضليين �إز�ء 

رون عن 
ّ
�لمجتمع �لأ�ضتر�لي. لقد لحظت في كثير من �لأحيان �أن �ضكان �أ�ضتر�ليا �لأ�ضليين يعب

تجربة مماثلة في عدم �لنتماء. وقد �أو�ضح لي �أحد �لزمالء من �ل�ضكان �لأ�ضليين �ضر�حة كيف 

�أنه عندما يلتقي باأ�ضخا�س بي�س يعلنون مناه�ضتهم للعن�ضرية وي�ضاندون �ل�ضكان �لأ�ضليين 

في �لحكومة، ي�ضعر بالنتماء �لجماعي وباهتمام م�ضترك حقيقي من طرف �لجميع من �أجل 

''ج�ضر �لفجو�ت'' و�لعمل على تح�ضين �لظروف �لمعي�ضية لل�ضكان �لأ�ضليين. لكن، قال زميلي: 

''�إذ� �نتقل �لحديث عن طريق �لم�ضادفة �إلى م�ضائل �ل�ضتعمار �لمتعلقة بالأر�س و�لتعوي�س، 

تر�هم جميعًا، با�ضتثناء عدد قليل من �لبي�س، يبد�أون على �لفور بالنظر بع�ضهم �إلى بع�س 

بطرق تجعلك ت�ضعر: ل، �إنهم ل يعتقدون �أنني و�حد منهم... و�أنا ل �أريد �أن �أكون و�حد�ً منهم 

كذلك.''

برزت �لم�ضالة �ل�ضتعمارية �إلى �لو�جهة كجزء من تحليلي في �إطار طرحي �لفكري عندما 

كنت �أتحدث في موؤتمر نّظمته جامعتي في ملبورن عن ''جغر�فيا عدم �لم�ضاو�ة''. وطرحت 

 distributional( ''يته ''عدم �لم�ضاو�ة �لتوزيعية
ّ
خالل عر�ضي �أفكار�ً ب�ضاأن �لفرق بين ما �ضم

inequality(، و''عدم �لم�ضاو�ة �لنتز�عية'' )extractive inequality(، فيما يتعلق بال�ضكان 
ين من عدم �لم�ضاو�ة هما من منظور 

َ
�لأ�ضليين �لأ�ضتر�ليين. بد�أت بالإ�ضارة �إلى �أن هذين �لنظام

ن 
َ
عام، حقيقتان مختلفتان تمامًا: فانعد�م �لم�ضاو�ة �لنتز�عية تفتر�س عالقة مبا�ضرة بين م

ن يقع عليهم فعل �لنتز�ع �أو تجريدهم من �أ�ضياء ملمو�ضة، في حين 
َ
يمار�ضون فعل �لنتز�ع، وم

�أن �نعد�م �لم�ضاو�ة �لتوزيعية ل يفتر�س بال�ضرورة وجود عالقة بين طرَفي �لمعادلة غير 
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�لمت�ضاويين. وينتج عدم �لم�ضاو�ة �لنتز�عية من �لعالقة ذ�تها تحديد�ً بين �لطرفين غير 

�لمتكافئين، مثلما هي �لحال مع مفهوم مارك�س لال�ضتغالل، و�لذي ينمو فيه طرف ويح�ضل 

ا في حالة عدم �لم�ضاو�ة �لتوزيعية فالعالقة 
ّ
على �لمزيد على ح�ضاب �لنتقا�س من �لآخر. �أم

ذ�ت طبيعة معرفية ولي�ضت وجودية، وهي تح�ضر �إلى حيز �لوجود من خالل مالحظتها 

''��ضتدلليًا''، عبر عملية �لمالحظة �لمقارنة. ولي�س هناك �ضرورة للعالقة بين �لطرفين غير 

�لمتكافئين، �أي �أنه يمكن للمر�قب �أن يعلن �أن مجموعتين تملكان �لعن�ضرين ''�أ'' و''ب'' ب�ضورة 

غير متكافئة، وذلك من دون �أن تالحظ �لمجموعتان ذ�تهما �أنهما غير مت�ضاويتين، �أو �أن يكون 

بينهما �أي عالقة - وهذ� بالطريقة ذ�تها �لتي يمكن للمرء فيها �أن يقول �إن كمية �لأوك�ضجين 

في �لغالف �لجوي لالأر�س ولكوكب �لمريخ غير مت�ضاوية.

و�إلى حد كبير بالطريقة ذ�تها، فاإن عدم �لم�ضاو�ة �لتوزيعية يطال �لأ�ضخا�س من خالل 

عالقتهم بالدولة، وهم في �لأ�ضا�س من �لمو�طنين. ويمكن �أن يكون هوؤلء �لمو�طنون �أفر�د�ً �أو 

جماعات، لكن هنا �أي�ضًا، ل توجد عالقات فعلية بينهم )فهم موجودون في �ل�ضكل �لذي �أ�ضار 

�إليه جان بول �ضارتر با�ضم �لبنية �لت�ضل�ضلية seriality(. ونظر�ً �إلى طبيعته �لمقارنة ب�ضكل 

�أ�ضا�ضي، فاإن عدم �لم�ضاو�ة �لتوزيعية ي�ضارك في ترتيب �لقيمة �لمجردة، كما ي�ضمل في �لوقت 

ا عدم �لم�ضاو�ة 
ّ
نف�ضه �لأفر�د بالمعنى �لمجرد لتعريفهم من طرف �لدولة )�لمو�طنون(. �أم

�لنتز�عية، من ناحية �أُخرى، فيتعلق بانتز�ع �لقيمة �لملمو�ضة )�لعمالة و�لأر�س و�لمو�رد( من 

�لآخرين، وعلى هذ� �لنحو، يتدخل في نظام حياة �أ�ضخا�س لديهم خ�ضائ�س ملمو�ضة تجمعهم 

بع�ضهم ببع�س. وقد جادلت في عر�ضي �أن في �إمكاننا تكوين فهم �أف�ضل لموقف �ل�ضكان 

�لأ�ضليين تجاه �لمجتمع �لأ�ضتر�لي من خالل �لتفكير في �لطريقة �لتي يتعاي�س بها نظاما 

�نعد�م �لم�ضاو�ة �لتوزيعية و�لنتز�عية د�خل مجتمع ��ضتعماري - ��ضتيطاني مثل �أ�ضتر�ليا. 

وهنا بال�ضبط برزت م�ضاألة �لنقطة �لر�ديكالية �لمتمثلة في عدم �لنتماء.

في �أثناء �ضرح تاأثير �ل�ضتعمار �لفرن�ضي في �لجز�ئر، يبحث بيير بورديو في �لطريقة �لتي 

حرمت بها �لر�أ�ضمالية �لحديثة �لتي جاء بها �لفرن�ضيون، �لفالحين �لجز�ئريين من و�قعهم 

�لجتماعي و�لثقافي، ويو�ضح �أن هذه لي�ضت حالة ي�ضبح معها �لفالحون �لجز�ئريون مثل 

�لعمال �لفرن�ضيين �أو �لطبقة �لدنيا �لفرن�ضية �لم�ضطَهدة داخل �لمجتمع �لر�أ�ضمالي �لفرن�ضي. 

فبدًل من �أن يكونو� تحت �ل�ضيطرة د�خل ذ�ك �لو�قع، يخ�ضعون لل�ضيطرة بوا�سطة ذ�ك �لو�قع، 

وهي �ضيطرة قو�ضت �لعالم �لذي �عتاد �لفالحون �لعمل �ضمنه. و�لنقطة �لتي �أر�د بورديو 

رين في رتبة مجتمعية 
َ
�لإ�ضارة �إليها هي �أن �ل�ضتعمار ل يكتفي فقط بو�ضع �لفالحين �لم�ضتعم

دنيا، بل �إنه في �لو�قع ي�ضرق منهم و�قعهم �أي�ضًا. �إن هذ� �لتمييز بين ''�لخ�ضوع لل�ضيطرة �ضمن 

و�قع ما''، و''�لخ�ضوع لل�ضيطرة بو��ضطة ذلك �لو�قع''، يوفر لنا و�ضعًا ��ضتعماريًا نموذجيًا 

يو�ضح �لفرق بين نظام عدم �لم�ضاو�ة �لتوزيعية ونظام عدم �لم�ضاو�ة �لنتز�عية �لتي ناق�ضتها 

�أعاله عندما يكون هذ� �لنظام �لنتز�عي ��ضتعماريًا كذلك. ويحدث هذ� لأنه، منذ لحظة 

رين في 
َ
�ل�ضتعمار، يو�جه �لمجتمع �ل�ضتعماري �ل�ضتيطاني و�لدولة �ل�ضتعمارية �لم�ضتعم
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�إطار عالقة ��ضتعمارية �نتز�عية م�ضتمرة هي بحكم تعريفها عالقة حربية يتم فيها مو�ضعة 

ر �ضيا�ضيًا كعدو خارج �لنظام �لجتماعي. وفي �لوقت نف�ضه، يهدف �لمجتمع 
َ
�لم�ضتعم

�ل�ضتيطاني �ل�ضتعماري عاجاًل �أم �آجاًل �إلى ''دمج'' �لأفر�د �لخا�ضعين لال�ضتعمار كمو�طنين 

ي�ضكلون، في �أكثر �لأحيان، �لطبقة �لدنيا في �إطار �لنظام �لجتماعي. �إن خ�ضو�ضية �ل�ضيا�ضة 

�لمتبعة تجاه �ل�ضكان �لأ�ضليين في �أ�ضتر�ليا ن�ضاأت بال�ضبط لأن مجتمع �ل�ضكان �لأ�ضليين لديه 

عالقات مت�ضابكة مع هذين �لو�قعين. فمن ناحية، ل يز�ل لدينا و�ضع ��ضتعماري ونظام 

�نتز�عي من عدم �لم�ضاو�ة، �إذ ما ز�ل �لأ�ضتر�ليون من غير �ل�ضكان �لأ�ضليين يقهرون ويحرمون 

�ل�ضكان �لأ�ضليين �لأ�ضتر�ليين من �لأر��ضي و�لمو�رد، مع كون �لدولة طرفًا في هذ� �لقهر 

و�لتجريد من �لملكية. ومن ناحية �أُخرى، لدينا مجتمع ما بعد ��ضتعماري من �لمو�طنين تحكمه 

ن فيهم 
َ
دولة ما بعد ��ضتعمارية، دولة �إد�رية تعامل جميع �ضكان �أ�ضتر�ليا كمو�طنين، بم

�ضكانها �لأ�ضليون. وينا�ضل �ل�ضكان �لأ�ضليون من �أجل تح�ضين �لخدمات و�لدخل و�لعتر�ف 

بهم، وفي �إطار هذه �لعملية ي�ضكلون مو�طنين ينا�ضلون �ضد عدم �لم�ضاو�ة �لتوزيعية، لكنهم 

ا �نُتزع منهم، ول 
ّ
رين ل�ضتعادة كل ما يمكن ��ضتعادته مم

َ
يكافحون �أي�ضًا كاأ�ضخا�س م�ضتعم

 �أن �أوؤكد �أن ما يرد هنا لأغر��س 
ّ
�ضيما في �ضكل �لمطالبة باإعادة �لأر��ضي وبتعوي�ضات. علي

تحليلية على �أنه �نق�ضام و��ضح، هو في �لحياة �لو�قعية مت�ضابك ومعقد، وهو مع ذلك ت�ضابك 

منظم حول قطبية و��ضحة: بقدر ما هم مو�طنون، فاإن �ل�ضكان �لأ�ضليين هم جزء، حتى �إن 

رون، فاإنهم موجودون 
َ
كانو� �لجزء �لأكثر حرمانًا، من �لمجتمع �لأ�ضتر�لي، وبقدر ما هم م�ضتعم

خارج �لمجتمع �لأ�ضتر�لي، وفي عالقة نز�ع/عالقة عد�ء معه. وفي معر�س تفكيري في هذه 

 �أنني كنت �أتعامل مع �لأ�ضباب �لهيكلية ور�ء تجربة 
ّ
�لم�ضاألة، بات من �لو��ضح جد�ً بالن�ضبة �إلي

نقطة عدم �لنتماء �لر�ديكالي. فهو ر�ديكالي لأن �لخارج �ل�ضتعماري �لذي يوجد فيه �لمرء 

فه �لفال�ضفة و�لمحللون �لنف�ضيون بالخارج �لتاأ�ضي�ضي 
ّ
لي�س �أي مكان خارجي، بل �إنه ما يعر

)constitutive outside(، و�لوجود فيه يعني �لتحلي بوجهة نظر فريدة من �لو�ضوح �لر�ديكالي 

حيال �لد�خل. وهذ� لي�س �ضحيحًا فقط بالن�ضبة �إلى �ضكان �أ�ضتر�ليا �لأ�ضليين، بل �أي�ضًا �إلى 

�س موقفهم �لر�ديكالي على ت�ضور للعد�لة معاٍد لال�ضتعمار. وغني عن 
َّ
جميع �أولئك �لذين يوؤ�ض

�لقول �أن هذ� ي�ضمل موقف �لفرد تجاه �لكفاح �لفل�ضطيني.

�س عدم �لم�ضاو�ة �لتوزيعية وعدم �لم�ضاو�ة �لنتز�عية في مناطق 
َ
في فل�ضطين، يمار

جغر�فية متنوعة، فعلى �ضبيل �لمثال، �إن �لفل�ضطينيين خارج �إ�ضر�ئيل في �ل�ضفة �لغربية 

وقطاع غزة يتعر�ضون ب�ضورة محددة تقريبًا لعدم �لم�ضاو�ة �لنتز�عية، بينما يخ�ضع 

�لفل�ضطينيون د�خل �إ�ضر�ئيل لكليهما. ويمكن للفل�ضطينيين د�خل �إ�ضر�ئيل �لكفاح من �أجل 

�لعد�لة �لتوزيعية �ل�ضتعمارية، في حين ل يمكن للفل�ضطينيين في �لأر��ضي �لمحتلة �ضوى 

�لكفاح من �أجل �لعد�لة �ل�ضتعمارية. لكن بالن�ضبة �إلينا جميعًا، نحن �لذين نتعاطف مع 

�لن�ضال �لفل�ضطيني ونعي�س خارج فل�ضطين، فاإننا نختبر فل�ضطين في �لمقام �لأول باعتبارها 

ظاهرة ��ضتعمارية �نتز�عية عالمية نرى جميع �لعالم �لغربي متورطًا فيها. وقد يكون 
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�ل�ضهيونيون هم �لم�ضتعِمرين �لمبا�ضرين لالأر�س، �إّل �إننا جميعًا نعلم من �لطريقة �لتي جرى 

بها تي�ضير �لأمر تاريخيًا، ومن �لطريقة �لتي ل يز�ل يتم بها ت�ضهيل �لأمر، �أن فل�ضطين هي 

م�ضروع ��ضتعماري غربي. وفي �لو�قع، فاإن فل�ضطين هي �أحد �لأماكن �لقليلة �لتي ل يز�ل 

''�لغرب'' فيها قادر�ً على �لوجود كقوة ��ضتعمارية جماعية في �لتاريخ �ليوم. ولهذ� �ل�ضبب 

بالتحديد، فاإن �أولئك بيننا �لذين تمثل معار�ضتهم لإ�ضر�ئيل معار�ضة نظام ��ضتعماري 

�نتز�عي، �ضيكونون د�ئمًا خارج �لغرب ككل عندما يتعلق �لأمر بهذ� �لمو�ضوع، ذلك باأن نقطة 

عدم �لنتماء �لر�ديكالي هي بال�ضبط �لنقطة �لتي يتحول فيها �لنتماء �إلى د�خل �لمجتمع 

فجاأة �إلى �لنتماء �إلى �لخارج. �إنها حيث يتوقف �لمرء عن تجربة �لذ�ت، وعن �أن يكون محط 

تجربة لالآخرين، ب�ضفته مو�طنًا من �لد�خل، وي�ضبح بدًل من ذلك عدو�ً لال�ضتعمار من �لخارج. 

هذ� هو �ل�ضبب في �أن �لتماهي مع �لن�ضال �لفل�ضطيني لي�س مجرد م�ضاألة �أن يكون �لإن�ضان 

''�أكثر تقدمية''، فمثل هذ� �لتعريف ل يتطلب فقط ''�أكثر'' من �ل�ضيء نف�ضه، بل يتطلب �أي�ضًا 

�لنتقال من �لتقدمية �لتوزيعية للمو�طنين �إلى �لتقدمية �لمناه�ضة لال�ضتعمار. �إنه لي�س م�ضار�ً 

يمكن لأي �ضخ�س غربي تقدمي �أن يتحرك فيه ب�ضال�ضة بمجرد �أن يتحلى بقدر �أكبر قلياًل من 

�لر�ديكالية، و�إنما يتطلب تحوًل جوهريًا في �لنظرة �ل�ضيا�ضية وتحديد �لموقع، كما يتطلب من 

�ل�ضخ�س �لتقدمي �أن ي�ضبح ''عدو�ً'' من �لخارج، وهو �ضيغة �أُخرى لما ي�ضميه �لأميركيون 

�لر�ديكاليون بحق وب�ضورة �إيجابية ''خائن لأهله''. ولعدم وجود كثير من �لغربيين على 

��ضتعد�د للقيام بتلك �لقفزة، فاإننا نحن �لذين ننظر �إلى فل�ضطين باعتبارها ف�ضاء للكفاح 

�ل�ضتعماري نجد �أنف�ضنا في نهاية �لأمر لوحدنا، ون�ضعر باأننا محا�ضرون من �لو�قع ذ�ته �لذي 

يجب بدًل من ذلك �أن ن�ضعر باأننا ننتمي �إليه تمامًا. وعلى غر�ر جميع �لمحا�ضرين، فاإننا نحفر 

�لأنفاق، وحتى مع كوننا مثقفين محا�ضرين، تاأخذ كتابتنا �ضكل حفر نفق بهدف �لو�ضول �إلى 

خارج ف�ضاء �لح�ضار.

''�ضالح �لنقد ل يمكن، طبعًا، �أن يحل محل نقد �ل�ضالح، فالقوة �لمادية ل يمكن �لق�ضاء 

عليها �إّل بالقوة �لمادية؛ لكن �لنظرية تغدو هي �أي�ضا قوة مادية حين ت�ضتحوذ على 

�لجماهير''، هكذ� علمنا مارك�س. وغالبًا ما ُت�ضتخدم هذه �لجملة لت�ضليط �ل�ضوء على مخاوف 

مارك�س �لمادية: كان يبحث عن نظرية لها تاأثير في �لعالم �لمادي، ل عن نظرية تطوف في 

�لعالم �لأيديولوجي فتغير �لأذهان في �لوقت �لذي تترك �لعالم �لجتماعي كما هو. ومع �أنه 

ظ كم �أن هذه �لجملة �أ�ضا�ضية 
َ

يتم �لتطرق في كثير من �لأحيان �إلى هذ� �لبعد، �إّل �إنه قلما يالح

في �إطالق وهم �أو فانتازيا قابلية �لمنّظر �لفكري �لملتزم �ضيا�ضيًا للبقاء، �إذ� �أردنا ��ضتخد�م 

�أحد مفاهيم �لتحليل �لنف�ضي. و�إلى جانب �لجملة �لأُخرى �ل�ضهيرة: ''�لفال�ضفة �كتفو� بتف�ضير 

�لعالم، بينما �لمطلوب هو تغييره''، فاإنها حددت �لبنية �لتي ينبغي للمنّظر �لر�ديكالي �أن 

يطمح �إليها �إذ� �أر�د لحياته �لفكرية �أن تكون قابلة للحياة، �أي ت�ضتحق �لعي�س. ولقد كان �لأمر 

كذلك فعاًل، بالن�ضبة �إلينا نحن �لمثقفين/�لمنّظرين �لذين يتطلعون �إلى �أن يكون لهم تاأثير 

�ضيا�ضي في �لو�قع، فلي�س هناك ما هو �أكثر �أهمية من �إيجاد مو�ضوع جماعي ''ي�ضتحوذ على'' 
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�أفكارنا، ويتحول في خ�ضم هذه �لعملية، �إلى قوة مادية. وكمثقفين محا�ضرين موجودين في 

�لغرب عند �لنقطة �لر�ديكالية لعدم �لنتماء، ي�ضبح هذ� هدف حفر �لنفق.

على �متد�د �لع�ضر �لحديث، كان لدى �لمثقفين �لر�ديكاليين قوتان ماديتان ممكنتان هما: 

رون''، وقد �ندمجو� �أو تذبذبو� بين �لثنين، فمال �لمثقفون 
َ
''�لطبقة �لعاملة'' و''�لم�ضتعم

�لغربيون �إلى �لتو��ضل �أكثر مع �لطبقات �لعاملة في بالدهم، بينما مال �لمثقفون غير �لغربيين 

رين. ومن نو�ٍح كثيرة، تتمثل �إحدى �ضمات ما بعد �لحد�ثة في �أزمة فانتازيا 
َ
�أكثر نحو �لم�ضتعم

�لقدرة على �لبقاء، في حين �ضهد �لمثقفون �لر�ديكاليون �لختفاء �لمتدرج لعالقتهم، لي�س فقط 

رين''، بل باأي مو�ضوع جماعي محتمل �أي�ضًا. لقد �زد�دت 
َ
مع ''�لطبقة �لعاملة'' و''�لم�ضتعم

�ضعوبة تحديد �لقوة �لمادية �لمقبلة، فعلى �لرغم من وجود قوى �جتماعية عر�ضية ظهرت هنا 

ثبت �أي منها �أنه يمثل �ضمة هيكلية 
ُ
وهناك، فاإنها كانت مجرد �أحد�ث عابرة ق�ضيرة �لأجل لم ي

رون''. وفي �لغرب، ربما تكون �لحركات 
َ
د�ئمة للمجتمع مثلما كانت ''�لطبقة �لعاملة'' و''�لم�ضتعم

�لبيئية هي �ل�ضتثناء �لوحيد فيما يتعلق بال�ضتمر�رية، لكن �لمد�فعين عن �لبيئة بالكاد 

رون عن توجه و�حد في طموحاتهم �ل�ضيا�ضية، فهذه �لحركة ت�ضم في د�خلها مجموعة من 
ّ
يعب

�لقوى �لجتماعية �لمحافظة و�لإ�ضالحية و�لر�ديكالية.

�إن هذه �لأزمة �لعالمية �لمت�ضلة باأهمية �لمفكرين، �أّثرت في نظر�ئهم من �لمثقفين �لعرب 

�لذين يو�جهون �أي�ضًا، �أو �لذين و�جهو� فعاًل، وعلى �لدو�م، �ضعوبة في �لعثور على ''�لطبقة 

�لعاملة'' �لعربية. كما �أنه، وعلى غر�ر �لعديد من غير �لغربيين في جميع �أنحاء �لعالم، وربما 

لقت 
ُ
مع �نعطافة مريرة على وجه �لتحديد، ر�أى �لمثقفون �لعرب �لر�ديكاليون �لآمال �لتي ع

على �لن�ضالت �لعربية �لمناه�ضة لال�ضتعمار تتحول �إلى كو�بي�س ع�ضكرية ما بعد ��ضتعمارية، 

و/�أو كو�بي�س ��ضتبد�دية. لكن هناك حقيقة و�حدة جعلت �لأمور مختلفة ب�ضورة خا�ضة 

بالن�ضبة �إلى �لمثقفين �لعرب: �إنها حقيقة �ل�ضتعمار �ل�ضتيطاني في فل�ضطين. و�إذ� كان 

�ل�ضتعمار في بقية �لعالم يتحول �إلى ما بعد حد�ثي وما بعد ��ضتعماري، فاإن �لمثقفين �لعرب 

هم بين �لقالئل �لذين ما ز�لو� يو�جهون ما هو �إلى حد كبير، وعلى �لأقل في كثير من �أبعاده 

�لأ�ضا�ضية، ظاهرة ��ضتعمارية حديثة جد�ً ومبا�ضرة للغاية. هذ� ما يميز خ�ضو�ضيات �إ�ضر�ئيل 

كمفارقة تاريخية: �إنه مجتمع ��ضتيطاني عنيف قائم على �أ�ضكال �ضريحة من �ضرقة �لأر�س 

تت�ضم بقدر �أكبر من خ�ضائ�س �ل�ضتعمار �لأوروبي في �لقرن �لثامن ع�ضر و�لتا�ضع ع�ضر، ومع 

ذلك، هي حقيقة نر�ها �ليوم ماثلة �أمام �أعيننا. وربما يكون هذ� هو �ل�ضبب �لذي جعل �لن�ضال 

�لفل�ضطيني �ضد �ل�ضتعمار �لإ�ضر�ئيلي ــ على �لرغم من �أنه يحمل �أ�ضكاًل من �لنحطاط 

�ل�ضيا�ضي �لتي ميزت حقبة ما بعد �ل�ضتعمار ــ يو��ضل تج�ضيد و�إلهام �ضكل معا�ضر من �لأمل 

�لمناه�س لال�ضتعمار. هذه هي �لحال بالن�ضبة �إلينا نحن �لمثقفين �لمحا�ضرين �لموجودين في 

منطقتنا �لر�ديكالية �لغربية �لمتمثلة في عدم �لنتماء، ونحن نحفر ب�ضر��ضة نفقًا بحثًا عن 

�رتباط د�ئم وم�ضتديم: هناك د�ئمًا �ضمة من �ضمات �لمقاومة �لفل�ضطينية لال�ضتعمار يمكننا �أن 

نتم�ضك بها، و�إن لم يكن ذلك �ضوى نظرة �لتحدي في عيون �لأطفال �لفل�ضطينيين في مو�جهة 

�أ�ضلحة جي�س �لحتالل. 


