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فل�سطني يف مرايا الثقافة العربية

فادي بردويل*

 تغريبة فل�صطني: من �صناعة تاريخ التحرر

اإىل تفكيك بنية اال�صتيطان

لماذا تتراجع ق�سية فل�سطين عربيًا،

وتتقدم عالميًا واأميركيًا؟

I

قراءة بع�ص ن�سو�ص الي�سار العربي التي ُكتبت عقب اأحداث مف�سلية خالل اأعدُت 

اإعداد الرد على اأ�سئلة الملف. وقد قمت بذلك من اأجل مقارنة الأطر 

المعرفية ــ ال�سيا�سية التي اأدركُت من خاللها ق�سية فل�سطين والواقع ال�سيا�سي الراهن من 

جهة، بالقوالب التي ُت�ستخدم حاليًا في النظرية النقدية الغربية وحركات الت�سامن من 

جهة اأُخرى.

كتب جوزف �سماحة منذ ربع قرن في كتابه ''�سالم عابر: نحو حل عربي للم�ساألة 

اليهودية'' )بيروت: دار النهار، 1993(، اأنه بعد كل هزيمة ''كان تراجع المطلب الفل�سطيني 

يوؤ�سر اإلى تراجع المطلب القومي العام'' )�ص 44(. المطلب القومي في لغة �سماحة 

المقت�سبة هو م�سروع النه�سة العربية بما هو محاولة الأمة الخروج من اآثار التبعية 

والتخلف. فالموقف من فل�سطين ي�سكل، وفق �سماحة، ''ميزان حرارة'' التقدم الح�ساري اأو 

النحطاط العربي )�ص 109(. اأترك نقد �سماحة لمفاو�سات ال�سالم، واأرجع ن�سف قرن 

عيد هزيمة 1967. تكلم كنفاني في مداخلة في دار الندوة 
ُ
اإلى كتابات غ�سان كنفاني ب

في بيروت، في اآذار/مار�ص 196٨، وعنوانها ''اأفكار عن التغيير واللغة العمياء''، على 

اها، فحققت ''خالل ربع 
ّ
ا ''القارة العربية''، مثلما �سم

ّ
الج�سد العربي والإن�سان العربي: اأم

القرن الذي �سارت خالله اإلى الع�سر الحديث واحدة من معجزات التطور في التاريخ... 

فوق اأر�ص من وحول التخلف المظلم امتدت في حياتها اأكثر من خم�سمائة �سنة.''

* اأ�ستاذ م�ساعد للدرا�سات العربية المعا�سرة في جامعة نورث كارولينا �سابيل ــ هيل.
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II

تنتمي تلك الن�سو�ص اإلى منظومة معرفية ــ �سيا�سية ت�سع فل�سطين في قلب م�سروع 

تحرري عربي ي�سعى لت�سفية اآثار ما�ٍص من التجزئة والتبعية لال�ستعمار، وقد �ساغت مفاهيم 

تلك المنظومة الوعي ال�سيا�سي لأكثر من جيل. اإن ت�سّلب النق�سامات ما دون القومية ــ 

الطائفية، المناطقية، الع�سائرية ــ في العقود الأخيرة، يجعل من ال�سعب الآن وهنا تخيل 

ا الثقل الجيو�سيا�سي المتعاظم للقوى 
ّ
''الإن�سان العربي'' المجرد من جميع روابطه الأهلية. اأم

الإقليمية والدولية في المنطقة، والنق�سام ب�ساأن انزياح ال�سراع من عربي ــ اإ�سرائيلي اإلى 

حيالن الحديث عن ''العدو الم�سترك'' لالأنظمة العربية، اإلى التقاعد 
ُ
اإيراني ــ اإ�سرائيلي، في

ال�سيا�سي.

اإن انهيار م�ساريع الأنظمة الوحدوية، ومن بعدها ف�سل الي�سار الجديد، وهزيمة الثورة 

الفل�سطينية، لم تزحزح ق�سية فل�سطين من موقعها الرئي�سي بعدما انتقل ال�سراع مع اإ�سرائيل 

اإلى ف�سائل الإ�سالم الحركي. فبغ�ّص النظر عن اختالف لغاتها ال�سيا�سية وروؤاها اإلى العالم، 

فاإن حبل ''الأيديولوجيا ال�سمنية'' الأنتي ــ اإمبريالية، بح�سب تعبير مك�سيم رودن�سون، ربط 

العروبة والي�سار وف�سائل الإ�سالم ال�سيا�سي، بع�سها ببع�ص، ولم تنجح الهزائم الع�سكرية 

العربية والفل�سطينية في خلخلة �سطوة تلك الأيديولوجيا ال�سمنية التي �سمدت اأي�سًا في وجه 

معاهدات ال�سالم. غير اأن اأيديولوجيا مركزية الق�سية الفل�سطينية، و�سطوة الأيديولوجيا 

الأنتي ــ اإمبريالية، تلّقتا �سربة معنوية قوية من حيث لم يتوقع اأحد، اإذ اإن الثورات العربية 

�ساهمت في تاآكل �سرعية التناق�ص الرئي�سي العربي ــ الإ�سرائيلي بعدما كان نقدها مح�سوراً 

بمثقفين )الليبراليين العرب(. لقد تبلورت مع الثورات ''بنية �سعور'' )وفق ريموند وليامز(، 

ل التحرر منها 
ْ
ع

َ
�ساهمت في تحرير التفكير في اآليات مواجهة ا�ستبداد الأنظمة العربية، وج

اأولوية. كما اأطاحت الثورات بلغة ال�سلطات الأبوية التي تن�سح دائمًا بالتروي؛ فالأولوية لحل 

التناق�ص الرئي�سي، ''ثم نتفرغ لمقارعات التناق�سات الثانوية'' التي لم ياأِت وقتها بعد... )ولن 

ياأتي اأبداً(. واأحد عوار�ص بنية ال�سعور الم�ستجدة تلك هي ح�سابات الألم المقارن المروعة التي 

انتقلت من مقارنة الهولوكو�ست ونكبة الفل�سطينيين الم�ستمرة اإلى مقارنة الأخيرة بالماأ�ساة 

ال�سورية �سعيًا لنتخاب �سحية ال�سحايا العربية.

III

عداً 
ُ
اإن لنهيار المنظومة المعرفية ــ ال�سيا�سية التي و�سعت ق�سية فل�سطين في قلبها، ب

يتخطى المتغيرات الجيو ــ �سيا�سية والنق�سامات الأهلية وتبعات الثورات العربية. لقد انهار 

اأي�سًا عالم معرفي كامل مبني على نظرة تقدمية للتاريخ قامت م�ساريع النه�سة وثورات 

التحرر الوطني على اأ�س�سه.
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فالنتقال من الظلمة اإلى النور، ومن الخرافة اإلى العلم، ومن البنى المفوتة اإلى الحداثة، 

ومن التجزئة اإلى الوحدة، اأ�سا�سه القتناع باأن العمل ال�سيا�سي في الحا�سر يمحو ما�سيًا 

بغي�سًا ويوؤ�س�ص لم�ستقبل زاهر. لقد �ساهم بوؤ�ص المع�سكر ال�ستراكي وانهياره، والأنظمة 

ال�ستبدادية، والحروب الأهلية التي مزقت المجتمعات المتحررة من ال�ستعمار، و�سعود 

ال�سعبويات اليمينية في العالم، والرتداد على مكت�سبات دولة الرعاية الجتماعية، وربما 

 الإيمان 
ّ
العن�سر الأهم وهو الكوارث البيئية المحدقة المترافقة مع خطابات اأُخروية، في طي

بحتمية تقدم الب�سرية نحو م�ستقبل اأف�سل. ومن ارتدادات ذلك النهيار الكبير، ُطويت مفاهيم 

اأ�سا�سية في العمل ال�سيا�سي واأُ�س�ص الت�سامن العالمي: الطليعة المتقدمة، وتكثيف الزمن، 

والمراحل التاريخية وحرقها، والنموذج الثوري، وال�سير نحو الحداثة، والخروج من وحول 

التخلف، اإلخ.

فقدت مفاهيم المعجم التاريخاني التي تخطت ق�سية فل�سطين تاريخ �سالحيتها، وانك�سرت 

حركة التاريخ التقدمية اآخذة معها ب�سارة الطليعة ورجاء المنا�سلين والمنا�سالت باأن 

ت�سحياتهم لن تذهب هدراً. التاريخ لن ين�سف الم�ستغلين والمقهورين بال�سرورة، وطبعًا هذا 

ل يعني اأن النا�ص بحاجة اإلى نظرية تقدمية للقيام على الحكام ورف�ص الظلم، فالنتفا�سات 

الفل�سطينية والثورات العربية دليل �ساطع على ذلك، غير اأن التفتت العربي، وانك�سار الزمن 

التقدمي، يجعالن من ال�سعوبة بمكان، اإدراك ق�سية فل�سطين داخل اإطار معرفي ــ �سيا�سي 

اأو�سع يربط الفعل التحرري الحا�سر بالما�سي والم�ستقبل.

برز �سرعية ق�سية فل�سطين اليوم بعدما ُطويت 
ُ
على اأي اأ�س�ص يعاد �سوغ م�سروع تحرري ي

�سفحة حركات التحرر الوطنية؟

IV

بالتزامن مع خفوت فل�سطين العربي، فاإن الأعوام الأخيرة ت�سهد ''ازدهاراً'' ن�سبيًا ومتعدد 

الم�ستويات للق�سية الفل�سطينية في الغرب.

فقد نجحت حمالت المقاطعة في ك�سر الطوق المزمن حول الق�سية الفل�سطينية، وخرقت تلك 

الحمالت المتعددة هيمنة الروايات الر�سمية والإعالمية المنحازة اإلى اإ�سرائيل، والتي �ساهمت 

في تغييب الظلم الالحق بالفل�سطينيين وطم�ص روايات �سمودهم: من عمليات خطف الطائرات 

المدنية التي قامت بها الجبهة ال�سعبية لتحرير فل�سطين، اإلى تنظيم الإعالم الموحد لمنظمة 

التحرير المعار�َص الفنية، و�سوًل اإلى كتابات اإدوارد �سعيد بعد هزيمة 1967. وعلى �سبيل 

المثال، بذل الفل�سطينيون جهداً متوا�ساًل لفهم �سبب اإق�ساء الت�سامن مع ق�سية فل�سطين، 

ولمخاطبة الراأي العام العالمي، وتو�سعت في الأعوام الأخيرة، م�ساحة الت�سامن خارج 

الهوام�ص الي�سارية التقليدية، وباتت ت�ستقطب الآن اأيقونات من الثقافة ال�سعبية الغربية، 

وقطاعات طالبية ن�سطة في حرم الجامعات، وتيارات اأفرو ــ اأميركية، وموؤ�س�سات يهودية 
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مناه�سة لالحتالل الإ�سرائيلي. لقد باتت فل�سطين اليوم اأكثر فاأكثر ُتكتب باأياٍد غير عربية 

وبالإنجليزية: فكراً نقديًا في الجامعات، وفنًا ون�ساطات ت�سامنية، لكن باأي اأحرف ُتكتب؟

V

فل�سطين المعولمة ُت�سبك في قوالب مناه�سة ال�ستيطان ال�ستعماري والف�سل العن�سري 

انة )carceral states(، كما اأن تفكيك اآليات ال�ستيطان والعن�سرية ال�سهيونية 
ّ
والدولة ال�سج

لي�ص جديداً على اأدبيات المقاومة الفل�سطينية. فما كتبه فايز �سايغ عقب تاأ�سي�ص منظمة 

التحرير الفل�سطينية عن الدولة ــ ال�ستيطانية ال�سهيونية )196٥(، كان جزءاً من العّدة 

المفهومية لخطاب الثورة الفل�سطينية التي ا�ستغلت على �سوغ م�سروع وطني تحرري في ع�سر 

الثورات العالمثالثية. غير اأن مواقع اإنتاج خطاب مناه�سة العن�سرية الإ�سرائيلية اليوم، 

والجمهور الذي يتوجه اإليه، والف�ساءات الفكرية التي ينتمي اإليها، مختلفة، فهذا الخطاب هو 

 وجدان �سرائح من تلك المجتمعات من خالل ترجمة 
ّ

خطاب ت�سامن غربي واأميركي يم�ص

ن الفل�سطيني 
ّ
التجربة الفل�سطينية عبر اأدبيات الأقليات في مجتمعات م�ستعمرين بي�ص. لقد كو

�سورة لنف�سه في �ستينيات القرن الما�سي و�سبعينياته كثائر يقاوم ال�ستعمار جنبًا اإلى جنب 

ا �سورة الفل�سطيني اليوم، المت�سكلة لدى حمالت الت�سامن الغربية، 
ّ
مع �سعوب العالم الثالث. اأم

فتتخذ من قتل وا�سطهاد ال�سكان الأ�سليين والأفرو ــ اأميركيين )ب�سكل اأقل( بع�ص مالمحها، 

وهي �سورة في مراآة الخطيئتين الأ�سليتين الأميركيتين: التطهير العرقي والعبودية، 

وتبعاتهما في الحا�سر.

VI

هنا تكمن قوة اأمركة ق�سية فل�سطين و�سعفها: خطاب مناه�سة العن�سرية في زمن 

ال�ستيطان المتوا�سل لل�سفة الغربية وجدار الف�سل وح�سار غزة يحاكي ح�سا�سية ليبرالية 

تجاه انتهاك حقوق الإن�سان، اإلى جانب القوة الرمزية المتولدة من البناء على خطاب مقاطعة 

جنوب اأفريقيا في زمن الأبارتهايد والهيمنة الراهنة لمقولت ال�ستثمار وال�ستهالك الأخالقي. 

لكن ما هي حدود القوالب الجديدة التي ُت�سبك فيها ق�سية فل�سطين اليوم؟

اإن خطابات مناه�سة ال�ستعمار ال�ستيطاني والف�سل العن�سري، تفكك بنية ال�سيطرة 

الإ�سرائيلية، وتندد بالنتهاكات التي ترتكبها، لكنها في المرتبة الأولى خطابات نقدية 

محورها الدولة، وهي في نهاية المطاف طفيلية على مو�سوع النقد، اأي اإ�سرائيل. اإنها �سرط 

�سروري، لكن غير كاٍف، لتاأ�سي�ص م�سروع �سيا�سي تحرري يعيد �سوغ معنى ق�سية فل�سطين 

اليوم، كما اأن اإ�سافة مفاهيم ال�ستعمار ال�ستيطاني النقدية التي تقارن الفل�سطينيين بال�سكان 

الأ�سليين، تميل بحكم تركيزها على نقد اأفعال الدولة اإلى اإبراز ال�سفة وغزة وفل�سطينيي 
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الداخل، فتجنح اإلى و�سع ال�ستات الفل�سطيني، وخ�سو�سًا العربي منه، في المقعد الخلفي. 

عالوة على ذلك، تحمل تلك النماذج النقدية في طياتها خطراً اآخر هو ف�سل ق�سية فل�سطين عن 

محيطها العربي، كما اأن �سمور ال�سراع العربي ــ الإ�سرائيلي ل ينفي ما كان يردده جوزف 

�سماحة من اأن اإ�سرائيل كيان ودور. لكن هل تت�سع تلك النماذج ل�سرورة اإعادة تعريف دور 

اإ�سرائيل، كقوة نووية في المنطقة، بما يتعدى ا�ستيطان الأرا�سي الفل�سطينية في زمن ما بعد 

بعد الحرب الباردة التي تبرز فيه قوى اإقليمية )تركيا واإيران( ودولية )رو�سيا وال�سين( تك�سر 

الحتكار الغربي للـهيمنة؟

يحملني هذا ال�سوؤال اإلى مالحظتي الأخيرة: لقد �سكلت ق�سايا التحرر التي حملتها الثورات 

العربية كعب اأخيل حمالت المقاطعة، واأحدثت الثورة ال�سورية التي ل يمكن اإدراكها داخل 

المنظومة الأنتي ــ اإمبريالية �سرخًا داخل الأو�ساط الداعمة لق�سية فل�سطين في الوليات 

نت الثورة، ثم الماأ�ساة ال�سورية، حدود الفعل الت�سامني الغربي مع فل�سطين 
ّ
المتحدة. فقد بي

 التي ت�سوب بع�ص اأ�سكاله نرج�سية ت�سعى لتبرئة النف�ص وتطهيرها من خطايا دولها

المرتَكبة با�سمها، اإذ ل قدرة لخطاب مركزي غربي، اأ�سا�سه معار�سة ال�سيا�سات الغربية 

والإ�سرائيلية، على معالجة حدث كالثورة ال�سورية، لأن المعالجة تقت�سي بلورة روؤية تربط 

تحرر فل�سطين بتحرر �سعوب المنطقة العربية، وتتخطى الت�سامن المبني على نقد اإ�سرائيل 

ورعاتها الدوليين. وهنا، يمكر التاريخ مجدداً، ويعيد ربط حبل الأيديولوجيا ال�سمنية الأنتي ــ 

اإمبريالية العروبية ــ الي�سارية ــ الإ�سالمية ببع�ص وجوه الت�سامن مع فل�سطين في الغرب، 

ن يدور في 
َ
ن �ساهم في تو�سيع الت�سامن العالمي ب�ساأن عدالة ق�سية فل�سطين، بم

َ
فيلتقي اأكثر م

فلك الممانعة العربية.

VII

العروبة؛ النه�سة اأو بالأحرى النه�سات المتتالية؛ النماذج الثورية؛ التناق�ص الرئي�سي؛ 

المطلب القومي العام؛ ت�سفية اآثار الما�سي وحكم التاريخ الآتي: كلها باتت بحكم التاريخ. اإن 

لحمالت المقاطعة المبنية على مناه�سة ال�ستعمار ال�ستيطاني الفاعلة اليوم في الغرب، 

حدوداً تعولم ق�سية فل�سطين وُتبعدها عن عمقها العربي؛ تفكك اإ�سرائيل، لكنها ل تعيد تاأ�سي�ص 

فل�سطين.

ق�سية فل�سطين اليوم لي�ست فقط ا�ستثناء ا�ستمرار الم�ساألة الوطنية بعد طوي زمنها، اإنها 

اأي�سًا في �سلب تناق�سات عالمنا المت�سابك ــ المت�سظي. 


