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فل�سطني يف مرايا الثقافة العربية

جمال

اجلال�صي*

الق�ضية الفل�سطينية وال�رصاع العربي ــ ال�صهيوين

منذ

تلك الر�سالة التي ت�ضم  67كلمة ،والتي كتبها بلفور �إلى اليهودي روت�شيلد معلن ًا
ت�أييد بريطانيا �إقامة وطن لليهود في فل�سطين ،وحتى �إعالن دونالد ترمب نقل
مرت الق�ضية الفل�سطينية بعدد ال ُيح�صى من
�سفارة بلده من تل �أبيب �إلى القد�سّ ،
مرت المواقف العربية بما ال ُيح�صى من التنازالت ،و�آخرها
التحوالت البطولية ،بينما ّ
�صورة نتنياهو محاط ًا بالوزراء العرب في م�ؤتمر وار�سو ،وهم يعلنون بابت�ساماتهم
العري�ضة دخولهم بيت الطاعة ال�صهيوني ،في وقت تذهب دولة الكيان ال�صهيوني بعيداً
في الإجرام والتو�سع اال�ستيطاني.
لكن ما يعطي اللوحة �ألوان ًا زاهية ،وما يمنحها بعداً �أ�سطوري ًا ،هو القرار ال�شعبي
الفل�سطيني اليوم بالخروج �إلى ال�شارع وموا�صلة المقاومة والتحدي .نعم هذا ال�شعب
الذي ال يعرف الي�أ�س ،وال يعرف الحلول الو�سطى ،وال طريق اال�ست�سالم ،يل ّقن العالم ،وفي
مقدمه حكومات الخنوع العربي ،معنى الدفاع عن الكرامة والأر�ض من دون ح�سابات
ّ
م�سبقة.
عودتنا الحكومات العربية على انق�سام ثنائي بين ما ي�سمى جبهة الممانعة
لقد ّ
وجبهة المهادنة ،وهو دليل �أ�سا�سي على غياب �أي موقف مبدئي من هذا ال�صراع الحيوي
في المنطقة ،وعلى ارتباط هذه المواقف بالم�صالح الوطنية ال�ضيقة بعيداً عن مدى
ارتباطها بم�صلحة الق�ضية الفل�سطينية والفل�سطينيين ،في الداخل والخارج.
هذا الواقع قد ي�ؤدي �إلى �أحد االحتماالت التالية:
ــ ا�ستمرار موازين القوى في المنطقة على حالها :عالم عربي منق�سم وم�شتت؛ ا�ستمرار
ال�صراع على حاله مع �إدارته ب�أنماط مبا�شرة في ظل حالة الخلل الهيكلي الراهن؛ تحقيق
الحد الأدنى من التفاهم عبر �صيغ للمفاو�ضات الإ�سرائيلية ــ الفل�سطينية.
ــ نجاح دول المواجهة في الخروج من الأزمات الداخلية المت�صاعدة ،وبناء مرحلي
وجزئي للم�ؤ�س�سات وا�ستقرار الأو�ضاع ال�سيا�سية ،عالوة على تحقيق الحد الأدنى من
* �شاعر وروائي ومترجم تون�سي.

امللف

المتطلبات االقت�صادية بما ينجح معه م�سار التحول وعودة التوافق العربي على الأقل على م�ستوى
المواجهة مع �إ�سرائيل ،والتن�سيق في التعامل مع التهديدات الإقليمية الأُخرى.
ــ �إن التعامل العربي مع �إ�سرائيل لي�س �ضرورة ،و�إنما هو ق�ضية مرحلية ال تطم�س
الملحة ال تبرر التعامل مع ال�صراع في ظل حالة الخلل
الأولويات الراهنة� ،إذ �إن المتطلبات
ّ
اال�ستراتيجي والأمني الراهن ،وفي ظل االعتقاد �أن �إ�سرائيل لن تبادر �إلى المواجهة ،و�أنها لن
تتب ّنى المواجهة على �أ�سا�س �أن �أمن �إ�سرائيل يتحقق من دون مواجهات.
وقد �أدى الت�صعيد الإ�سرائيلي القمعي في الفترة الأخيرة �إلى تململ لدى الر�أي العام العربي
وتحرك في ال�شارع ،الأمر الذي فر�ض على بع�ض الحكومات العربية �إطالق مواقف منددة
ب�إ�سرائيل ،و�أُخرى �سجلت تحرك ًا عملي ًا.

فل�سطني والواقع العربي
''الن�ضال هو في فل�سطين يا تجار الدين''� ،شعار كان بين ال�شعارات المركزية والجامعة
لمختلف التيارات ال�سيا�سية واالجتماعية في الأعوام التي تلت الثورة التون�سية .وهذا المثال
يدل على �أن الق�ضية الفل�سطينية تبقى جزاً ال يتجز�أ من ق�ضايا الراهن العربي ،على الم�ستوى
ال�شعبي �أو ًال ،وعلى الم�ستوى ال�سيا�سي ثاني ًا.
فعلى �سبيل المثال :تحت �ضغط القوى التقدمية ،عقد البرلمان التون�سي ثالث جل�سات
خا�صة بتجريم التطبيع مع الكيان ال�صهيوني ،بعد رف�ض هذا المقترح منذ ثالثة �أعوام .وهذا
ما ي�ؤكد قولنا في البداية �أن الموقف العربي الر�سمي ال يتحرك من تلقاء نف�سه� ،أي ال يتحرك
�إ ّال تحت �ضغط الم�سار الن�ضالي في الداخل ،و�ضغط القوى ال�شعبية في البالد العربية.
كانت ق�ضية فل�سطين محوراً �أ�سا�سي ًا في مبنى الثقافة العربية الحديثة :الفكر ال�سيا�سي؛
ال�شعر؛ الرواية؛ الم�سرح؛ الفن الت�شكيلي؛ ال�سينما .ولعل ال�س�ؤال المطروح اليوم هو عن موقع
فل�سطين الراهن في العمل الثقافي والإبداعي ،و�آفاق عالقة الثقافة العربية بالق�ضية
الفل�سطينية.
في هذا ال�سياق ،ال �أعتقد �أن موقع الق�ضية الفل�سطينية و�صراعها مع الكيان ال�صهيوني
تغيرا في المقاربة الإبداعية العربية ،بل �إنهما ،في ر�أيي ،ازدادا تجذراً و�صرامة .فقد
الغا�صب ّ
تحول الكيان ال�صهيوني �إلى ب�ؤرة كراهية يتجمع عندها كل ما يعوق طموحات �شعوب العالم
العربي ،بينما توحدت فل�سطين مع كل جرح عربي .وال �أدل على ذلك من تلك ال�شعارات التي
ُترفع في مالعب كرة القدم من طرف جمهور �أقل ما يقال عنه �إنه بعيد عن الثقافة� :أغانٍ
تلقائية بكلمات مدججة بروح المقاومة والثبات على المبد�أ والأمل في التحرر والن�صر.
وقد انتقلنا من �أدب المقاومة الخا�ص بالأدباء الفل�سطينيين �سواء في الداخل �أو في
الهم الفل�سطيني
الخارج� ،إلى �أدب مقاومة عربي� ،إذ ال يخلو مو�سم �أدبي من �صدور رواية تحمل ّ
بين دفتيها ،كما �أن المهرجانات الأدبية التي تخ�ص�ص محاور �أعمالها للمقاومة و�أدبها نثراً
عد بالع�شرات� ،أق ّله في الم�شهد الثقافي في تون�س.
و�شعراًُ ،ت ّ
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عالوة على ذلك ،ال يخلو معر�ض ر�سم تقريب ًا من لوحات تخلد قيم المقاومة و�صمود ال�شعب
كر�س ''المهرجان الدولي
الفل�سطيني ،ف�ض ًال عن �أن ال�سينما �أ�صبحت فن المقاومة بامتياز ،فقد ّ
لفيلم الهواة بقليبية'' دورته قبل الأخيرة ل�سينما المقاومة.
غير �أني �أعتقد �أن هذه الجهود كلها ،و�إن كانت تكفي لتظل جذوة المقاومة متقدة في �أرواح
ال�شعوب العربية ومثقفيها� ،إ ّال �إن المطلوب هو عمل �أكثر من �أجل الت�صدي لجميع محاوالت
الكيان ال�صهيوني ك�سب تعاطف ال�شعوب الأُخرى والمثقفين الغربيين عبر عر�ض نف�سه ك�ضحية
م�ست�ضعفة و�سط �إقليم جيو ــ �سيا�سي ٍ
معاد� ،أو ك�أقلية دينية في منطقة م�سلمة.
�إن دور المثقفين والمفكرين العرب محوري في المعركة الح�ضارية �ضد ال�صهيونية ،وذلك
عبر الت�شديد على �أن ما تقوم به �إ�سرائيل هو مركز التوتر ال�ساخن الذي يعوق ال�سالم العالمي،
ويقو�ض القيم والركائز التي ت�ستند �إليها الم�ساعي الدولية لتوحيد الجهود لبناء ح�ضارة كونية
ّ
واحدة تن�سجم مع التقدم الهائل للعلوم والموا�صالت ،وحوار الح�ضارات ،والتبادل الثقافي
والفكري بين ال�شعوب .كما يجب تر�سيخ دور المثقفين العرب الفاعل على ال�ساحة الدولية،
لتو�سيع رقعة الوعي بال�إن�سانية عدونا ال�صهيوني الذي يعوق �سعي الب�شرية نحو التوحد
والتقدم.
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