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ثالثون عامًا على رحيله ...ناجي العلي

المثقف الفلسطيني األخطر ...وحيدًا في مواجهة «الهيمنة»

سعيد محمد
نـ ــاجـ ــي الـ ـعـ ـل ــي لـ ـي ــس م ـ ـجـ ــرد ف ـن ــان
رمز
كاريكاتور ،وحنظلة ليس مجرد ٍ
للنضال الفلسطيني .نــاجــي العلي
ك ــان أه ــم وأخ ـطــر مـثـقــف فلسطيني
– عـضــوي ،وفــق املـفـهــوم الغرامشي
تـ ـح ــديـ ـدًا – خـ ـ ــال ت ـ ــاري ـ ــخ ال ـش ـعــب
الفلسطيني في مرحلة ما بعد .1967
وك ــان ــت ج ــرع ــة ال ــوع ــي ال ـح ــاد ال ــذي
ّ
ّ
ّ
الفلسطينية
الشعبية
يقدمه للطبقة
من خالل الكاريكاتور بمثابة كارثة
ّ
ّ
ّ
الفلسطينية
بالرجعية
يومية تلحق
مع صحف الصباح.
حنظلة كــان تجسيدًا لكل مــا يمثله
ن ــاج ــي ال ـع ـل ــي .وال ـع ـل ــي  -كـمـثـقــف -
ك ــان نـقـيـضــا ل ـكــل م ــا يـمـثـلــه الـيـمــن
الرجعي الفلسطيني املهيمن ،ورمزه
األع ـ ـلـ ــى ي ــاس ــر ع ـ ــرف ـ ــات .رس ــوم ــات
ّ
عاملية في ترفيع
العلي كانت ظاهرة
ف ــن ال ـك ــاري ـك ــات ــور ب ــرم ـت ــه إل ـ ــى أداة
تــواصــل ث ــوري مــع أوس ــع القطاعات
الـ ـجـ ـم ــاهـ ـي ـ ّ
ـري ــة م ـ ــن دون الـ ــوقـ ــوع
ّ
ف ـ ــي مـ ـط ــب ال ـ ــرط ـ ــان ـ ــات ال ـن ـض ــال ــي ــة
وال ـخ ـطــابــات الـخـشـبـ ّـيــة ال ـتــي كــانــت
ت ـس ـت ـه ــدف ب ـ ـنـ ــاء وعـ ـ ــي زائ ـ ـ ـ ــف ،وال
ي ـس ـت ــوع ــب م ـع ـظ ـم ـهــا الـفـلـسـطـيـنــي
العادي املحاصر بالتجهيل والقمع
والعزل.
ّ
الرمزية النقيضة بني
لكن نشوء هذه
العلي وعرفات ،كما تحليل مشروع
ال ـع ـل ــي ال ـف ـن ــي  -الـ ـفـ ـك ــري امل ـن ــاض ــل
فــي مـقــابــل س ـيــرة تـعــايــش منظومة
الـهـيـمـنــة الـفـلـسـطـيـنـ ّـيــة م ــع مـشــروع
االح ـتــال ،ال يمكن فهمها الـيــوم إال
ّ
تاريخية لألجواء
مــن خــال مقاربة
التي أنتجت هذين ّ
الرمزين ،واإلطار
الطبقي الــذي هــو مسرح صراعهما
الوجودي.
ّ
نظريًا فهم تاريخ
الواقع أنه يستحيل
ال ـش ـعــب الـفـلـسـطـيـنــي م ـنــذ نـهــايــات

الـقــرن الـتــاســع عشر إلــى الـيــوم دون
تحليل كلي يأخذ فــي اإلعتبار ذلك
التداخل بني منظومتي هيمنة أحكم
ت ـشــاب ـك ـه ـمــا امل ــوض ــوع ــي وال ـف ـع ـلــي
السيطرة على مصائر الفلسطينيني
ومآالتهم  -وما زال  :-منظومة الغزو
الصهيوني  -والحقًا دولة اإلحتالل
اإلســرائ ـي ـلــي  ،-ومـنـظــومــة الهيمنة
ّ
اليمينية عـبــر مــراحــل
الفلسطينية
تشكلها املختلفة.
ال ـ ـغـ ــزو ال ـص ـه ـي ــون ــي ف ـ ــرض إي ـقــاعــا
ش ــدي ــد ال ـس ـل ـبـ ّـيــة ال ي ـ ــزال قــائ ـمــا كل
ل ـح ـظ ــة ع ـل ــى مـ ـس ــار ت ـش ـك ــل وص ـيــغ
ع ـي ــش ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن ل ـي ــس تـحــت
االحتالل املباشر فحسب ،بل وكذلك
في املنافي ومعازل اللجوء.
ل ـكــن م ــأس ــاة الـفـلـسـطـيـنـيــن األك ـبــر
ك ــان ــت ف ــي نـخـبـتـهــم الـيـمـيـنـ ّـيــة ذات
النفس البطركي البغيض التي تولت
ـ ـ بفضل تعاونها الوثيق مع منظومة
هيمنة االحتالل وتشكيالت الهيمنة
امل ــوازي ــة فــي الـ ــدول الـعــربـ ّـيــة ـ ـ ـ إدارة
الـ ـص ــراع اإلس ــرائ ـي ـل ــي الـفـلـسـطـيـنــي
وتــوج ـي ـهــه إل ــى م ــراف ــئ آم ـنــة تحقق
غــايــات االحـتــال مــع الـحـفــاظ بشكل
أو آخـ ــر ع ـلــى م ـصــال ـح ـهــا الـطـبـقـ ّـيــة
الضيقة.
م ـن ـظ ــوم ــة ال ـه ـي ـم ـن ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة
هـ ـ ـ ــذه بـ ـنـ ـي ــت ع ـ ـلـ ــى أسـ ـ ـ ـ ــاس ط ـب ـقــي
ّ
استمرارية
محض ،ووظفت لضمان
س ـي ـط ــرت ـه ــا كـ ــل ت ــرس ــان ــة امل ـفــاه ـيــم
ال ـشــوف ـي ـنـ ّـيــة واألف ـ ـكـ ــار األس ـط ـ ّ
ـوري ــة
وال ـت ــاب ــوه ــات امل ـق ـ ّـدس ــة ف ــي الـثـقــافــة
ال ـع ــرب ـي ــة ل ـت ـل ـعــب أدوارًا ال تـنـســى
ف ــي ت ــروي ــض الـشـعـبــي الفلسطيني
وتمكني مشروع االحتالل ومحاربة
الـعـمــل امل ـق ــاوم ،بينما قـ ّـدمــت أدوات
ّ
القمعية التي وفرها الجانب
السلطة
اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـلـ ــي م ـ ــن جـ ـي ــش وش ــرط ــة
واستخبارات ونـظــام سجون وقمع
جـ ـس ــدي واقـ ـتـ ـص ــادي واج ـت ـم ــاع ــي،

َّ
ّ
القسرية عندما تكون
عدة السيطرة
ّ
ال ـق ـيــادة «ال ـشــرعــيــة» للفلسطينيني
غ ـيــر كــاف ـيــة ل ـتــأمــن الـ ـه ــدوء الـ ــازم
ل ـت ـمــريــر امل ـ ـشـ ــروع ال ـص ـه ـيــونــي فــي
املنطقة.
بــدأ هــذا الـتـعــاون بــن فكي الهيمنة
ّ
القضية
في وقت جد مبكر من تاريخ
ّ
الفلسطينية عبر استقطاب الوكالة
الـيـهـ ّ
ـوديــة رم ــوز اإلق ـطــاع وزعــامــات
الـ ـعـ ـش ــائ ــر ورج ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ــدي ـ ــن ون ـ ـ ــواة
ّ
ّ
الفلسطينية للعمل في
البرجوازية
خدمتها بطرق مختلفة ،.وبطوالت
اليمني الفلسطيني في إفشال الثورة
الفلسطينية الكبرى  1936معروفة.
والح ـقــا ت ـعــاون الـيـمــن الفلسطيني
ف ــي الـضـفــة ال ـغــربـ ّـيــة بـعــد  1948مع
األردنيني في تنظيم شؤون الهيمنة
املــؤقـتــة عـلــى مــا تـبـقــى مــن فلسطني
وتآمرت نخبته مع نظام امللك حسني
عـلــى دف ــن م ـش ــروع ق ـيــام جـمـهـ ّ
ـوريــة
ّ
فلسطينية مستقلة في مواجهة دولة
االحتالل ،وهي ما زالت مستمرة في

أفكاره صارت ّ
سردية
أمينة لنضال هذا الشعب
هذا الدور إلى اآلن مع تغير األسماء
واملعطيات واملهمات .لكن تأثير تلك
الـنـخـبــة املـحـلـ ّـيــة املـحــافـظــة القديمة
ب ـق ــي مـ ـحـ ـص ــورًا ف ــي نـ ـط ــاق ال ـض ـفــة
ّ
الغربية مقابل صعود نخبة بديلة
ّ
من البرجوازية الناشئة في املنافي
الـفـلـسـطـيـنـ ّـيــة أو م ــن الـ ـك ــوادر الـتــي
نجحت في تحقيق نــوع من صعود
طبقي مــن خــال االلتحاق بوظائف
مـجــزيــة ـ نـسـبـ ّـيــا  -فــي دول الخليج
العربي.
دفعت إسرائيل وأنظمة الهيمنة في

ال ــدول الـعــربـ ّـيــة امل ـجــاورة لفلسطني
ب ــاتـ ـج ــاه ت ـم ـكــن ق ـ ـيـ ــادات مـ ــن ه ــذه
الطبقة لتزعم الفلسطينيني بالنظر
إلــى الجموح الثوري املتصاعد في
أجـ ــواء الــاج ـئــن وظ ـه ــور مـقــدمــات
ع ـل ــى األرض ل ـب ـن ــاء وعـ ــي ي ـس ــاري
بـ ـيـ ـنـ ـه ــم يـ ـ ـق ـ ــدم م ـ ـقـ ــاربـ ــة م ـخ ـت ـل ـفــة
ّ
العربية
لـلـصــراع .لــم تـكــن األنـظـمــة
ب ـ ــوارد ف ـتــح ه ــذا ال ـب ــاب ل ـيــس فقط
إخ ــاص ــا م ـن ـهــا مل ـص ــال ــح املـ ـش ــروع
الصهيوني ،لكن أساسًا ملنع انتقال
نـمــوذج الـفــدائــي امل ـقــاوم إلــى أجــواء
شعوبهم الخانعة.
ه ـك ــذا ال ـت ـقــت م ـصــالــح ك ــل األط ـ ــراف
املهيمنة عـلــى تــرفـيــع حــركــة «فـتــح»
ال ـي ـم ـي ـن ـ ّـي ــة عـ ـل ــى ح ـ ـسـ ــاب ال ـج ـب ـهــة
ّ
الشعبية ،وتولى نظام عبد الناصر
ـ ـ الـشـعـبــوي امل ـع ــادي ب ـشــدة لليسار
 ت ـس ـل ـيــم ي ــاس ــر ع ــرف ــات شـخـصـ ّـيــامـقــالـيــد تـمـثـيــل الـفـلـسـطـيـنـيــن عبر
م ــا ع ــرف وق ـت ـهــا بـمـنـظـمــة الـتـحــريــر
ّ
الفلسطينية .كان ذلك في عام 1969
وه ــو ال ـع ــام الـ ــذي كـشــف فـيــه نــاجــي
العلي عن «حنظلة» ،الرمز النقيض
ل ـكــل م ــا يـمـثـلــه يــاســر ع ــرف ــات كــرمــز
لـغـلـبــة مـنـظــومــة الـهـيـمـنــة الــرجـعـ ّـيــة
ّ
العربية
الفلسطينية بتشبيكاتها
ّ
والعبرية على مصير الفلسطينيني.
ّ
العلي ـ املثقف الطالع من عمق الطبقة
ّ
ّ
الفلسطينية ـ بذكائه الحاد
الشعبية
ّ
وانحيازه السياسي الحاسم ،تحول
ف ــي ج ــرع ــات وع ــي يــومـ ّـيــة يـنـشــرهــا
على شكل كــاريـكــاتــورات ،إلــى ناطق
شـبــه وح ـيــد بــاســم تـلــك الـطـبـقــة في
م ــواج ـه ــة ت ـقــاطــع هـيـمـنــة االح ـت ــال
ّ
الفلسطينية
اإلســرائـيـلــي والـنـخـبــة
ّ
اليمينية.
النقد الذي كان يقدمه العلي من خالل
عدد محدود نسبيًا من الشخصيات
ال ـ ـكـ ــاري ـ ـكـ ــاتـ ـ ّ
ـوريـ ــة ،ع ـك ـس ــت طـبـيـعــة
صـ ــراع الـهـيـمـنــة الـ ــذي ك ــان يعيشه

الـفـلـسـطـيـنـيــون :حـنـظـلــة  -ال ــوع ــي -
الغاضب دومًا ،و«الزملة» الفلسطيني
العادي الفقير واملحاصر ،وفاطمة –
فلسطني ،مقابل املرأة البشعة – طبقة
البرجوازية ،والجندي اإلسرائيلي –
رمــز االحـتــال – ثــم وأســاســا نماذج
عــدة من الشخصيات ذات املؤخرات
املنتفخة التي تمثل رمــوز الرجعية
ّ
والعربية .وحتى عندما
الفلسطينية
ّ
ي ـصــدف أن تـظـهــر شـخـصــيــة أخ ــرى
ك ــامل ـس ـي ــح ،أو ي ــاس ــر عـ ــرفـ ــات ،فـهــي
تنتمي تلقائيًا ـ وفق الرسم ـ إلى أحد
طرفي النزاع.
حاول كثيرون نصح العلي بتخفيف
ان ـت ـقــاداتــه لـعــرفــات وس ـيــاســاتــه ،بل
وهو أبعد من الكويت وهاجر الحقًا
إل ـ ــى لـ ـن ــدن ح ـي ــث ق ـت ــل ب ـس ـب ــب تـلــك
ال ـت ـهــديــدات وامل ـضــاي ـقــات ال ـتــي كــان
يـتـعــرض لـهــا م ــن قـبــل أزالم اليمني
الـفـلـسـطـيـنــي .ل ـكــن نــاجــي ال ـع ـلــي لم
يكن ليكون غير ناجي العلي .وهكذا
بدل من أن يهدأ ،زاد انفعاله ال سيما
بعد  .1982وحـتــى حنظلة نفسه لم
يعد بعدها يكتفي بالوقوف ويديه
خـ ـل ــف ظ ـ ـهـ ــره ،بـ ــل حـ ـم ــل الـ ـحـ ـج ــارة
وأل ـقــاهــا عـلــى اإلســرائـيـلـيــن وذوي
املــؤخــرات املنتفخة على حــد ســواء،
وارت ـ ـ ـف ـ ـ ـعـ ـ ــت ل ـ ـه ـ ـجـ ــة ن ـ ـ ـقـ ـ ــده ل ـل ـن ـه ــج
ال ـع ــرف ــات ــي االس ـت ـس ــام ــي وال ـف ـســاد
الــذي قامت عليه منظومته إلــى حد
الصراحة املباشرة على نحو لم يعد
يمكن التعايش معه.
كان العلي ـ النبي ـ ـ يعلم منذ اليوم
األول أن ــه س ـيــدفــع ث ـمــن أفـ ـك ــاره من
ح ـي ــات ــه ذات ـ ـهـ ــا .م ـن ــذ ال ـب ـي ــان األول
ل ـح ـن ـظ ـلــة ع ـ ــام  ،1969ك ـ ــان يـعـيــش
ايــامــا مــن زمــن مستعار يـعــرف أنها
ستنتهي قريبًا .وهـكــذا كــان .حــاول
ك ـ ـث ـ ـيـ ــرون إلـ ـ ـص ـ ــاق ت ـه ـم ــة ت ـص ـف ـيــة
ال ـ ـع ـ ـلـ ــي ب ـ ــامل ـ ــوس ـ ــاد اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـلـ ــي.
فــال ـع ـقــل ال ـع ــرب ــي ال ـ ـسـ ــاذج ل ــم يـكــن
ليتقبل فكرة أن ياسر عرفات  -رمز
ال ـن ـض ــال ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي ك ـم ــا كــرســه
إع ـ ـ ــام ال ـه ـي ـم ـنــة  -ي ـم ـك ــن أن يـقـتــل
ذلــك الــولــد املـشــاغــب ،فــأحــال التهمة
للعدو الرسمي .ليس ذلك صحيحًا
م ـط ـل ـق ــا .ك ـ ــان ن ــاج ــي ال ـع ـل ــي وح ــده
ف ــي ذل ـ ــك ال ــوق ــت ن ـق ـي ـضــا لـلـهـيـمـنــة
ّ
الفلسطينية املتشابكة مــع هيمنة
االحتالل .حنظلة الرمز كان الشوكة
ف ـ ــي م ـ ــؤخ ـ ــرة ع ـ ــرف ـ ــات ال ـ ـتـ ــي ت ـقــض
مضجعه كل ّ يــوم وليلة .و«فاطمة»
كبوصلة تـكــذب فــي الصباح كــل ما
قاله عرفات في املساء .كان «الزملة»
ع ـلــى وشـ ــك ال ـت ـم ــرد وك ـس ــر هيمنة
ّ
الرجعية الذين تكيفوا
أزالم املنظمة
ّ
لـيـصـبـحــوا ال ـيــوم سـلـطــة دايـتــونــيــة
رام الـلــه .حتى املسيح املصلوب مد
بـيــده ليلقي بحجر عـلــى االح ـتــال.
لــم يكن ممكنًا أن تتعايش سـ ّ
ـرديــة
ّ
سردية الرمز
الرمز ناجي العلي مع
ياسر عرفات .كان ال ّ
بد من أن يطلق
«الختيار» النار على نقيضه ليقتله.
ّ
ل ــم ي ـكــن ال ـخ ـت ـيــار ل ـي ــدرك وق ـت ـهــا أن
نــاجــي العلي ال يـمــوت ،وأن تغييب
ج ـس ــده كـ ــان اس ـت ـح ـقــاقــا ال ب ــد منه
الن ـت ـص ــار س ــردي ـت ــه ال ـن ـه ــائ ــي عـلــى
ح ـســاب س ـ ّ
ـردي ــة مـنـظــومــة الهيمنة
ّ
الفلسطينية ورم ــزه ــا املـتـهــالــك في
مبنى مقاطعته الهزيلة على ناصية
شارع التنسيق األمني مع االحتالل.
ح ـن ـظ ـلــة  -الـ ـ ــذي ه ــو ن ــاج ــي ال ـع ـلــي
ذاتـ ــه  -ص ــار أي ـقــونــة الفلسطينيني
والـ ـث ــوري ــن ع ـب ــر الـ ـع ــال ــم ،وأفـ ـك ــاره
صـ ـ ـ ـ ــارت س ـ ـ ـ ّ
ـردي ـ ـ ــة أم ـ ـي ـ ـنـ ــة ل ـن ـض ــال
هـ ــذا ال ـش ـعــب ال ي ـم ـكــن مل ـ ــؤرخ عــاقــل
تـجــاهـلـهــا ،وأداؤه ال ـث ــوري سيبقى
ً
أم ــا لكل منا بــإمـكــان وج ــود مثقف
عربي ـ غير جديد  -يقول ال في وجه
«الهيمنة».

