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فل�سطني يف مرايا الثقافة العربية

�أني�س

بالفريج*

فل�سطني يف عمق ال�ضمري

فل�سطين

ُت�صنع كل يوم من بطوالت �أهلها و�شرا�سة احتاللها و�صمود �سجنائها
وح�صار مناطقها ...فل�سطين لم تعد تقت�صر على �أر�ض ال�صراع ،بل
�أ�صبحت على ال�صعيد الكوني �أي�ض ًا خط الف�صل ،و�سباق ًا �ضد الزمن بين الحق والباطل،
بين القانون الدولي المبني على العدالة وقانون الغاب.
تت�سارع الأحداث وتتمحور حول فل�سطين.
كان غزو العراق في �سنة � 2003أول خطوة في تنفيذ م�شروع ''ال�شرق الأو�سط الكبير''
حيث ت�سود �إ�سرائيل وتمار�س غطر�ستها على بالد تحولت �إلى قطعان غنم ،ثم جاء الرد
على يد المقاومة اللبنانية في �سنة  ،2006والتي حولت العدوان ال�صهيوني على لبنان
�إلى كابو�س لن ين�ساه العدو.
تحول ظرفي من مواجهة عربية ــ �صهيونية� ،إلى
كيف نقر�أ ''الربيع العربي'' ك�أنه ّ
عربية/عربية؟
وفي واقع الأمر ،ف�إن الإنتفا�ضة العربية ال�سلمية المتزامنة التي دعت �إلى الحرية
والكرامة والعدالة االجتماعية من المحيط �إلى الخليج ،لم تنحرف عن طريق المواجهة
الرئي�سية مع العدو ال�صهيوني.
كذلك ف�إن ''الربيع العربي'' ك�شف عن وحدة الم�صير :فلن تتحرر �سورية وال م�صر وال
�سائر الدول العربية ما دام ال�شعب الفل�سطيني �أ�سير نظام �صهيوني يبني وجوده على
قهرنا...
وبالتالي ،ف�إن طريق الحرية تبد�أ من فل�سطين...
ويبقى الميدان الثقافي هو محور �أ�سا�سي للتفاعل من �أجل دعم �صمود ال�شعب
الفل�سطيني.
ال �شك في �أن الثقافة العربية الحديثة تعاني خنق الحريات ،الأمر الذي ي�ضطر

* �سيا�سي وحقوقي مغربي.
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المعبرة عن
المبدعين �إلى اللجوء �إلى �أ�شكال موازية للتعبير ،مثل الروايات الهزلية والأغاني
ّ
هموم النا�س والكاريكاتور وال�شعر ال�شعبي...
وال�شك في �أن هذه الثقافة ت�شكل من�شط ًا مهم ًا للحركات االجتماعية الثورية ،مثلما �شاهدنا
قبل ''الربيع العربي'' وخالله ،ومثلما ن�شاهد حالي ًا في الجزائر الثائرة.
�إن الثقافة الحديثة في الوطن العربي ذات طابع مواجهة :مواجهة اال�ستبداد والظلم ،ومواجهة
الغرب اال�ستعماري والتغلغل ال�صهيوني.
خالل الأعوام الأخيرة ك ّثف الكيان ال�صهيوني وجوده الثقافي في بع�ض الدول العربية،
وخ�صو�ص ًا المغرب ،الأمر الذي دفع مجموعة من الفنانين والمو�سيقيين والك ّتاب وممثلي
ال�سينما والم�سرح وال�شعراء والمبدعين� ،إلى ت�أ�سي�س مجموعة المقاطعة الثقافية والأكاديمية
لإ�سرائيل في المغرب.
فل�سطين ،الق�ضية الإن�سانية ،نموذج جديد لل�صمود وللحرية.
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