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�أين تقع فل�سطني؟

اللغة، ي�ؤدي  اأن م�صاألة فل�صطين لي�صت لغ�ية، فاإن ال�صراع باللغة وعلى  على الرغم من 

لإحداث  مقدمة  كان  الفل�صطيني  بال�صم  فالتالعب  الحا�صر،  مالمح  ر�صم  في  كبيراً  دوراً 

تغييرات فعلية حملت، في بع�صها، اأبعاداً كارثية.

الفل�صطيني ك�صعب، وكان ذلك مقدمة لحذفه من خريطة  ال�صعب  ذكر 
ُ
في وعد بلف�ر لم ي

المكان. وع�صية حرب النكبة ا�صُتبدلت فل�صطين با�صم اأر�ض اإ�صرائيل، وكان ذلك اإعالنًا ببداية 

اأجل  من  كبيراً  جهداً  ال�صهي�ني�ن  بذل  العبرية  الدولة  تاأ�صي�ض  وبعد  الكبير.  الطرد  كارثة 

ا�صتبدال اأ�صماء الأماكن الفل�صطينية باأ�صماء عبرية وت�راتية. وبعد الهزيمة الحزيرانية اأطلق 

الإ�صرائيلي�ن ا�صم يه�دا وال�صامرة على ال�صفة الغربية المحتلة، واإلى اآخره...

ومع الهيمنة ال�صاملة لليمين الق�مي الديني على اإ�صرائيل، نكت�صف اأن ما بدا مجرد ه��ض 

ل الي�م اإلى �صيا�صة 
ّ
ت�راتي دفع الق�ميين المتدينين اإلى ا�صتخدام ا�صم يه�دا وال�صامرة، تح�

بر�صم  تق�م  التي  اإ�صرائيل  عن�ان  �صار  الذي  ال�صتيطاني  ل 
ّ
التغ� مع  ر�صمية،  اإ�صرائيلية 

حدودها الجديدة على اأنقا�ض ما تبّقى من اأر�ض فل�صطين.

ال�صم، في هذا ال�صراع الدم�ي الط�يل في فل�صطين، لي�ض قناعًا، واإنما ه� مراآة النيات، 

اإلى  ر عن الحا�صر فقط، بل ت�صير 
ّ
ية، فالكلمة ل تعب

ّ
اأن نتعامل مع الكلمات بجد ولذا علينا 

احتمالته الم�صتقبلية اأي�صًا.

يجري  اللذين  الروؤية  و�صياع  ط 
ّ
التخب لحظة  و�صط  الي�م،  فل�صطين  تقع  اأين  ن�صاأل  حين 

دللة  في  النظر  يعيد  ن 
َ
كم نك�ن  الإقليمية،  لل�صراعات  �صاحة  اإلى  الق�صية  تح�يل  فيهما 

ي طهران واإ�صتانب�ل، وذاك التكّل�ض الذي 
َ
الكلمات. فهذا التجاذب الإقليمي الذي �صنع م�ؤتمر

عيد حرب 
ُ
ك�صفه م�ؤتمر حركة ''فتح'' في رام اللــه، يطرح �ص�ؤاًل م�صابهًا لل�ص�ؤال الذي ُطرح ب

النكبة الأولى، وه� �ص�ؤال ال�صم الفل�صطيني المهدد بالغياب، والت�صاوؤل عن المكان ال�صائع، 

اأو الذي ه� في طريقه اإلى ال�صياع.

بعد �صنة 1948 ُطرح ال�ص�ؤال وتعددت الإجابات.

هل تقع فل�صطين في غزة مع حك�مة عم�م فل�صطين؟ اأم في م�ؤتمر اأريحا الذي اأعلن �صم 

اأم في ثنايا الخطاب الق�مي الذي  اإلى �صرق الأردن في المملكة الها�صمية؟  ال�صفة الغربية 

ل مخيمات الالجئين اإلى غيت�ات؟
ّ
�صار وعده بالتحرير وعيداً ح�

فعل  اأن  وبدا  الغياب،  في  تقع  �صارت  ففل�صطين  تراجيديًا،  �صكاًل  ال�ص�ؤال  اتخذ  ي�مها 

معناه  وا�صتعاد  المكان،  ا�صم  على  يدّل  الذي  الحديث  م�صم�نه  عن  تخّلى  ''تقع''،  الم�صارع: 

ال�صق�ط،  معنى  ''وقع''  فعل  يحمل  حيث  العربية،  المعاجم  في  عليه  نعثر  الذي  الكال�صيكي 

وحيث الم�قع ه� ا�صم مكان ال�صق�ط. جاء في ''ل�صان العرب'': ''وقع على ال�صيء ومنه يقع وقعًا 
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ع ال�ق�ع.'' كما اأن كلمة ''ال�اقعة'' تعني القيامة. ووق�عًا: �صقط. ... والم�قع والم�قعة: م��صِ

ي�صير  وبهذا  ال�صق�ط،  معنى  اإلى  ت�صير  كلها  لكنها  للكلمة،  متن�عة  دللت  طبعًا  هناك 

�ص�ؤال اأين تقع فل�صطين مرتبطًا بهذه الدللت.

بعد اليقظة من �صدمة الغياب وال�صق�ط، اتخذ الم�صار الفل�صطيني اأ�صكاًل متن�عة، وتبل�ر 

هين اإلى اأن ر�صم هذه المالمح ل يغنينا 
ّ
في اأربعة مراحل �صنحاول ر�صم مالمحها العامة، منب

عن درا�صة تف�صيالتها من اأجل ا�صتخال�ض درو�صها.

�لمرحلة �لأولى هي ال�طن الرمزي، فمنظمة التحرير التي اأ�ص�صها النظام الإقليمي العربي 

رمزيتها  تح�لت  ما  �صرعان  النا�صرية،  م�صر  بقيادة  الما�صي،  القرن  �صتينيات  اأوا�صط  في 

دت ال�صعب الفل�صطيني 
ّ

التي لم تحمل �ص�ى م�صم�ن ا�صتعادة ال�صم الفل�صطيني، اإلى رمزية وح

اء الهزيمة المروعة 
ّ
في ال�طن المحتل وال�صتات في اإطار المقاومة الم�صلحة، وكان ذلك جر

نيت بها الجي��ض العربية في 5 حزيران/ي�ني� 1967. �صارت منظمة التحرير بقيادة 
ُ
التي م

الح�ص�ر  عن�ان  و�صكلت  معًا،  اآن  في  رمزيًا  ووطنًا  ن�صاليًا  اإطاراً  الفدائية  المنظمات 

الفل�صطيني بعد غياب وتغييب داما ع�صرين عامًا.

في  ودخل  المحتلة،  الأر�ض  خارج  من  الأ�صا�صي  ن�صاله  الرمزي  ال�طن  هذا  خا�ض 

�صدامات وحروب اأثخنته بالجراح، من اأيل�ل الأ�ص�د في �صنة 1970 في الأردن، اإلى حرب 

الحرب  اإلى  مدخاًل  وخيباتها  الحروب  هذه  جراح  وكانت  والمدمرة.  الط�يلة  الأهلية  لبنان 

الإ�صرائيلي  الجتياح  خالل   ،1982 �صنة  في  جرت  التي  الأولى  الفل�صطينية  ــ  الإ�صرائيلية 

للبنان، وانتهت بهزيمة ع�صكرية فل�صطينية، لكن منظمة التحرير خرجت من هذه الم�اجهة 

التم�صك  على  و�صبرا،  �صاتيال  مذبحة  من  الرغم  على  وقدرتها،  ال�صيا�صية  رمزيتها  بتاأكيد 

ب�حدة ال�صعب الذي حافظ على بيته الرمزي.

عن�ان �لمرحلة �لثانية كان النتفا�صة الأولى في �صنة 1987. فالنتفا�صة ال�صاملة التي 

حرب  بعد  جاءت   ،1967 �صنة  منذ  احُتلت  التي  الفل�صطينية  الأر�ض  اأنحاء  جميع  اجتاحت 

المخيمات الإجرامية في لبنان، لتعلن اأن المقاومة التي دارت ط�ياًل ح�ل فل�صطين وجدت 

 على الترجمة، 
ّ
اأر�صها. في فل�صطين دخلت كلمتان جديدتان اإلى القام��ض الفل�صطيني الع�صي

هما م�صطلحا: النتفا�صة وال�صباب اللذان اأُ�صيفا اإلى م�صطلحات: النكبة والفدائي والك�فية.

اأن هذه الم�صطلحات الخم�صة لم ت�لد من عدم  ''اأو�صل�'' يعلم�ن  هل كان مهند�ص� اتفاق 

لغ�ي، واإنما جاءت من رحم الألم والدماء؟ واإذا كان�ا يعلم�ن ذلك، فلماذا ا�صتهان�ا بالكلمات 

وا�صتعجل�ا ت�قيع اتفاق اأفرغ القام��ض الفل�صطيني من معانيه؟

ن�صتطيع اأن نكتب تاريخ الألم الفل�صطيني كله اإذا قراأنا هذه الكلمات الخم�ض في �صياقها 

اإطار  في  الكلمات  هذه  و�صعنا  اإذا  الفل�صطيني  الحلم  نتلم�ض  اأن  ن�صتطيع  كما  التاريخي، 

الن�صال من اأجل الحق والحقيقة، فالكلمات كائنات تنب�ض بالحياة، والتعامل معها ب�صفتها 

ن يفعل ذلك بال�صمم.
َ
حروفًا �صماء، ي�صيب م
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اإلى   1993 �صنة  في  ''اأو�صل�''  اتفاق  تطبيق  بداية  من  امتدت  التي  �لثالثة  �لمرحلة  ا 
ّ
اأم

و�ص�ح  وعدم  والتاأويل  اللتبا�ض  عليها  فطغى  �صنة 2003،  في  الثانية  النتفا�صة  هزيمة 

الأدنى من �صفات  اإلى جهاز دولة ل تتمتع بالحد  الث�رة  ''اأو�صل�''، ح�لت  الروؤية. تنازلت 

الدول. وال�طن الرمزي الذي اأ�ص�صته منظمة التحرير بداأ في التال�صي، و�صار ال�صتات عبئًا على 

ال�صلطة يجب التخفيف من ح�ص�ره لم�صلحة م�صروع �صالم غام�ض وغير محدد المالمح. وقد 

يكن  ولم  ال��صائل،  فيها  التب�صت  التي  الثانية  النتفا�صة  كلها خالل  ''اأو�صل�''  ثق�ب  ظهرت 

اأيل�ل/�صبتمبر   11 واأحداث  القاعدة  �صع�د  دها 
ّ
ج�ص التي  الكارثة  وكانت  وا�صحًا.  هدفها 

2001، المنا�صبة الذهبية التي �صمحت ب�صحق المقاومة الفل�صطينية وتدمير رم�زها ال�احد 

الدولي  النظام  وفر�صه  ع�صكريًا،  اإ�صرائيل  فر�صته  الذي  الح�صار  اإلى  و�ص�ًل  الآخر،  خلف 

والعربي �صيا�صيًا على ''المقاطعة''، تمهيداً لغتيال يا�صر عرفات.

اتفاق  حبر  تحت  الأولى  النتفا�صة  ل�اأد  كا�صتكمال  الثانية  النتفا�صة  هزيمة  جاءت 

اأو�صل�. �صيغ هذا التفاق كمحاولة قام بها ال�طن الرمزي )اأي منظمة التحرير( لإنقاذ نف�صه 

كم�ؤ�ص�صة من الندثار تحت �صغط عالم جديد انبثق بعد ''عا�صفة ال�صحراء'' الأميركية، وبدا 

اأحادي القطب ينتهي معه التاريخ، بح�صب منّظري تلك الحقبة. وقد تمت  اأنه ي�ؤ�ص�ض لعالم 

ر وهمي 
ّ
محاولة الإنقاذ هذه عبر ابتالع ال�طن الرمزي لما تبّقى من اأر�ض ال�طن، في ت�ص�

باأن ع�دة الجهاز ال�صيا�صي والبيروقراطي ــ الع�صكري اإلى ال�طن تعني ع�دة ال�طن.

نحن الي�م في �لمرحلة �لر�بعة التي بداأت بال�هم وانتهت اإلى ال�هن. في هذه المرحلة 

في  الم�صلحة  المقاومة  ّفيت 
ُ

و�ص لها،  �صلطة  ل  �صلطة  لم�صلحة  التحرير  منظمة  تهمي�ض   
ّ
تم

كان  ربما  الذي  الفل�صطيني  العن�ان  ل 
ّ
وتح� الأمني،  التن�صيق  �صقف  تحت  الغربية  ال�صفة 

الذي  ر 
ّ
المدم النق�صام  ب�صبب  عن�اَنين  اإلى  ''اأو�صل�''  اتفاق  بعد  ما  لمرحلة  ال�حيد  الإنجاز 

ب�صفينة  تتالعب  الرياح  وبداأت  ومعزولتين،  محا�صرتين  فل�صطينيتين  �صلطتين  اإلى  اأو�صلنا 

م��صكة على الغرق، وبعن�ان بداأ يتال�صى.

في  ديني  ق�مي  ويمين  الغرب،  في  �صعب�ي  يمين  الجديدة  مالمحه  يكتب  الي�م  عالم 

د في الكارثة ال�ص�رية، وفي وهم بع�ض الأنظمة العربية 
ّ
اإ�صرائيل، وانهيار عربي �صامل يتج�ص

الزاحف  ال�صم  على  رد  بل�رة  عن  فل�صطيني  عجز  وفي  باإ�صرائيل،  الحتماء  ت�صتطيع  باأنها 

ًا و�صروريًا. هذا ال�ص�ؤال 
ّ
لح

ُ
حاء المحتمل. في هذا الزمن ي�صير ال�ص�ؤال اأين تقع فل�صطين م

ّ
والم

قدا في طهران واإ�صتانب�ل، اأو للخيبة التي نجمت 
ُ
لي�ض نتيجة الم�ؤتمرين الإقليميين اللذين ع

عن ل مفاجاآت م�ؤتمر ''فتح'' في رام اللــه، فهذه الم�ؤتمرات جاءت بال�صكل والم�صم�ن اللذين 

اأتت بهما ب�صبب ذهاب فعل ''تقع'' اإلى م�قعه في المعاجم القديمة. ففل�صطين التي يفتر�صها 

العجز وانهيار الإرادة، تقع الي�م في خ�صم التجاذب، و�صارت �صاحة لل�صراعات الإقليمية، 

من  فل�صطين  طرد  في  �صه�تها  تحقيق  على  بالعمل  ال�صهي�نية  للعن�صرية  ي�صمح  وملعبًا 

المكان.
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اأن  لفل�صطين، غير   
ّ
د

َ
ُتع التي  الهاوية  اأي�صًا م�ص�ؤولية  ل 

ّ
يتحم العربي  النهيار  اأن  �صحيح 

الختباء خلف م�ص�ؤولية الآخرين ونفي م�ص�ؤولية القيادات الفل�صطينية لن ي�صيف اإلى اله�ان 

�ص�ى ه�ان جديد.

اإنها مرحلة كاملة تنتهي وتتجرجر على اأر�ض التاريخ العربي الحديث، لكن فل�صطين لن 

له.  ل وج�د  افترا�صي  اإلى وطن  يتح�ل  باأن  كامل  �صعب  اآلم  احت�صن  رمزي  ل�طن  ت�صمح 

ن �صياأتي 
َ
فل�صطين لن تم�ت ولن تتفكك حروف ا�صمها المجب�ل بالت�صحيات، فهناك دائمًا م

ليقرع ''جدران الخزّان''، ويلتقط ال�صم من ركام الهزيمة، معلناً اأن ''�صيدة الأر�ض'' ل تغادر 

اأر�صها.

�لفد�ئي �جلديد

انتظرهم با�صل الأعرج في �صقة �صغيرة في مخيم قدورة، بين البيرة ورام اللــه. وبعدما 

وا جثته على الأر�ض واختطف�ها، لم يعثروا في �صقته �ص�ى على مجم�عة من 
ّ
قتل�ه، وجر

الكلمات  وي�صبغ  الأر�ض  يبّقع  ال�صهيد  دم  وكان  وبندقيتين.  وك�فية  والمجالت  الكتب 

غرام�صي  يقراأ  با�صل  كان  بالمعاني. 

المثقف  مالمح  بين  يقارن  كي 

الثائر  هذا  �صاغه  الذي  الع�ص�ي 

مالمح  وبين  الإيطالي،  والفيل�ص�ف 

الذي  الم�صتبك''  الفل�صطيني  ''المثقف 

بداأ با�صل الأعرج يتلم�ض مالمحه من 

في  رفاقه  وتجربة  تجربته  خالل 

الحراك ال�صعبي ال�صبابي الفل�صطيني.

ا�صم  مجم�عتهم  على  اأطلق�ا 

وابتعدوا  ال�صبابي''،  ال�صعبي  ''الحراك 

عن المناخات القديمة والأ�صماء التي 

وابتذلتها  الدللت  من  فرغت 

التنازلت واأوهام ال�صلطة.

ل  المنا�صلين  من  مجم�عات 

وج�ههم.   
َ
نر ولم  اأ�صماءهم  نعرف 

ومثلما فعل اأ�صالفهم الفدائي�ن الذين 

با�سل �لأعرج يف �سورة تد�ولتها مو�قع �إلكرتونيةغّط�ا مالمحهم بك�فية ث�ار 1936، 
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الرئي�صي الذي يتج�صد في  العدو  ي، وبالت�ص�يب على 
ّ
ال�صر الفدائي�ن الجدد بالعمل  تغّطى 

الحتالل الإ�صرائيلي وفي الدولة ال�صهي�نية.

كنفاني.  لغ�صان  ال�صتباك''  ''زمن  بق�صة  يذّكرنا  الأعرج  با�صل  عند  الم�صتبك''  ''المثقف 

فال�صتباك يتم في لحظتين متكاملتين: اللتحام بالنا�ض، وم�اجهة العدو المحتل. عرف 

يملك�ا  لم  العدو.''  نح�  ت�جه  اأن  يجب  البنادق  ''كل  اأن  الأولى  اللحظة  منذ  ورفاقه  با�صل 

�ص�ى اإرادتهم وقرارهم بالدفاع عن حقهم في الحياة.

ن�صالية.  ممار�صة  اإلى  الحلم  ل�ن 
ّ
يح� بالذين  اإّل  تبداأ  ل  فالث�رات  حالمًا،  با�صل  كان 

وكان يعرف اأنه محا�صر بزمن التدجين والخ�ف. فاقترح على ''المثقف الم�صتبك'' اأن يبداأ 

ال�صهل  ال�صرارة  ُت�صعل  كي  �صحرائها  وعب�ر  عب�رها  من  بد  ل  فردية  ن�صال  لحظة  من 

بكامله.

واأمام  بال�هم،  تتم�صك  تزال  ل  التي  ال�صلطة  بنته  الذي  التدجين  �صياج  م�اجهة  في 

جتها نماذج القمع ال�ح�صي الذي يفكك دول الم�صرق العربي، وكردة 
ّ
جدران الخ�ف التي �صي

يجد  حيث  الغربية  ال�صفة  اأنحاء  وبقية  القد�ض  في  ت�صتمر  التي  النكبة  ه�ل  على  فعل 

ر 
ّ
الحتالل نف�صه متحرراً من اأي عائق يت�صدى لجن�نه، ولد المثقف الفدائي من جديد. قر

والفردية  العف�ية  ال�صكاكين  انتفا�صة  وجهت 
ُ
و كيف  ي�صهد  وه�  ال�صاب،  ال�صيدلي  هذا 

يعطيها  ث�ري  بفعل  اليتيمة  النتفا�صة  هذه  ج 
ّ
يت� اأن  وال�صلط�ي،  الإ�صرائيلي  ين 

َ
بالقمع

دللتها ب�صفتها مخا�صًا ط�ياًل من اأجل ولدة الفدائي الفل�صطيني الجديد.

ومطلع  حرب  محمد  رفاقه:  مع  ال�صلطة  اعتقلته  حين  الأعرج  با�صل  اغتيال  م�صار  بداأ 

�صياج و�صيف الإدري�صي ومحمد ال�صالمين وعلي دار ال�صيخ في ني�صان/اأبريل 2016 بتهمة 

ج عنهم اإّل في كان�ن الأول/
َ
فر

ُ
الإعداد لعملية �صد الم�صت�طنين، فتعر�ص�ا للتعذيب، ولم ي

بتهمة  اللــه  رام  الجنح في  اأُحيل�ا على محكمة  لكنهم  الطعام،  اإ�صرابهم عن  بعد  دي�صمبر 

حيازة �صالح غير مرخ�ض. ومنذ لحظة اإطالقهم بداأت مطاردتهم من طرف جي�ض الحتالل 

الإ�صرائيلي، فاعُتقل�ا جميعًا با�صتثناء با�صل الأعرج الذي نجح في الختفاء.

المنطقة  اإلى  التي دخلت  اقتحمت ق�ات الحتالل  اآذار/مار�ض 2017،  الثنين 6  فجر 

''األف'' التي من المفتر�ض اأن تك�ن تابعة لل�صلطة الأمنية الفل�صطينية، المنزل حيث اختباأ 

الفدائي، وقامت باإعدامه رميًا بالر�صا�ض قبل اأن ُت�صدر محكمة رام اللــه حكمها عليه!

ثهم 
ّ
ينتمي هذا الفدائي ال�صهيد اإلى �صاللة ''العادلين''؛ اإنها �صاللة الث�ريين الذين لم تل�

ال�صلطة اأو المال. عادل�ن ينا�صل�ن من اأجل العدالة للم�صطهدين والمقم�عين، ول ياأبه�ن 

بهم زمن الخن�ع في م�قع الق�صاة.
ّ

لعدالة مجرمي الحرب الذين ن�ص

ل الكلمة اإلى فعل، واأمام جثمانه قال 
ّ
في و�صيته، كتب ال�صهيد بالغة ال�صمت الذي يح�

والده لل�صابط الإ�صرائيلي: ''اللــه ير�صى عليه، عمري ما �صفت� اأحلى من الي�م.''

في  الحياة  براعم  تبداأ  هناك حيث  الياأ�ض،  بعد  ما  في  بل  الياأ�ض،  في  با�صل  يق�ِض  لم 
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التفتح، وكتب لنا في و�صيته اأن علينا، نحن الأحياء، اأن نبحث عن الأج�بة المالئمة.

اأبجديته الجديدة في الممار�صة،  اأفق جديد ل يزال غام�ض المالمح، يتعلم  اإنها براعم 

ويقترح احتمالت متعددة تدع�نا اإلى قراءة الن�ض الحي الذي كتبته الكلمات والدماء.

وكان على هذا ال�صاب اأن يعلن بم�ته بداية نهاية زمن اله�ان الفل�صطيني. 

�ليا�س خوري

و�سية �ل�سهيد با�سل �لأعرج


