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اخليانة لي�ست احلكاية
ن�سمي هذا الزمن الذي يعربد فيه االحتالل الإ�سرائيلي في الم�شرق العربي مثلما ي�شاء؟
ماذا ّ
هل نقول �إنه زمن الخيانة؟ �أم نقول �إنها �سحابة انحطاط جديدة تخنق الف�ضاء الفل�سطيني ،وتفر�ض
�سلطتها على بالد العرب؟
وما هي العالقة بين االنحطاط والخيانة؟
هل �إي�صال المجتمعات العربية �إلى �أ�سفل الأ�سفل هو الخيانة� ،أم �إن الخيانة قادت �إلى هذا الأ�سفل
االنحطاطي الذي يهيمن على الف�ضاء العربي؟
ال�سياب في �إحدى ق�صائده ،لماذا يخون الخائن ،وهل ي�ستطيع �إن�سان �أن يخون
ت�ساءل بدر �شاكر ّ
نف�سه وبالده؟
وال يزال هذا ال�س�ؤال يحوم حولنا ،ويحا�صرنا ،ويعطينا �شعوراً خط�أ ب�أننا ندور في حلقة مفرغة.
تاريخ خيانة فل�سطين لم يبد�أ اليوم كي ن�صاب بالعجب ،فق�ضية فل�سطين ،كق�ضية عربية ،ولدت في
رحم الخيانات والعجز.
و�أنا ال �أ�ستخدم كلمة خيانة بدالالتها التحقيرية ،بل �أ�سعى لترجمتها ك�أداة لو�صف واقعنا.
�إذا عدنا �إلى ثورة � ،1936أو �إلى حرب النكبة ،ف�إننا نجد م�ستويين متداخلين:
�سعي الأنظمة العربية للبقاء ،وهو ال�سعي الذي حكم تحالفها كي ال نقول عمالتها لال�ستعمار
ومد �سلطته على ح�ساب الأر�ض الفل�سطينية ،قادا �إلى
البريطاني ،ومحاولة بع�ضها تو�سيع نفوذه ّ
�إجها�ض ثورة  ،1936مو�ص ًال المنطقة �إلى هزيمة الجيو�ش العربية ب�شكل مخزٍ ،في حرب النكبة.
يخطط لها ،و�إنما وقعت �ضحية
كما �أن الحركة الوطنية الفل�سطينية لم تنجح في مواجهة ما كان َّ
ال�سيا�سة البريطانية التي و�ضعت ن�صب عينيها تطبيق وعد بلفور في �إن�شاء وطن قومي لليهود في
فل�سطين ،حارمة فل�سطين وحدها ،بين دول الم�شرق التي خ�ضعت لنظام االنتداب ،من البنى الدولتية،
ومن الإطار الذي ي�سمح للفل�سطينيين بت�شكيل كيانهم ال�سيا�سيّ � .أما بعد نهاية حرب  ،1948فتكفلت
الأنظمة العربية مجتمعة في تفتيت الفل�سطينيين وتحويلهم �إلى �شعب من الالجئين يعي�ش في معازل
مقفلة ُ�سميت مخيمات.
قد نف�سر الخيانة بالعجز ،فالأنظمة العربية التي خرجت مه�شمة من حرب  ،1948كانت عاجزة
عن مواجهة �إ�سرائيل ،فلج�أت �إلى قمع الفل�سطينيات والفل�سطينيين وا�ستخدت لغة قومجية ،وتم َّثل
�إنجازها الوحيد في تلك البرامج الإذاعية المحزنة التي يبحث فيها الالجئون عن �أفراد عائالتهم التي
ويطمئنون بع�ضهم بع�ض ًا ب�أنهم ال يزالون في قيد الحياة.
تمزقتُ ،
العجز �سي�ستمر مع �أنظمة االنقالبات الع�سكرية التي و�صلت بها الأمور �إلى ت�أكيد �أن هزيمة حزيران/
يونيو الكارثية ،كانت مجرد نك�سة ،لأن العدوان ف�شل في �إ�سقاط الأنظمة التقدمية!
هذا المنطق الذي ي�ستند �إلى العجز الفعلي ويترافق مع خطابية َوطَ نجية مهيمنة ،قاد �إلى كامب
دايفيد الم�صري  -الإ�سرائيلي ،و�إلى �أو�سلو ووادي عربة.
تعر�ض له الفل�سطينيون في المنافي العربية التي
وقد ترافق هذا االنحدار مع جنون القمع الذي ّ
ُهدمت فيها مخيماتهم من �شاتيال �إلى تل الزعتر �إلى اليرموك �إلى �آخر ما ال �آخر له.
لكننا نعي�ش اليوم ،منذ ما ُ�أطلق عليه ا�سم ''اتفاقية �أبراهام'' ،مرحلة جديدة من م�سار االنحطاط،
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وهي مرحلة تختلف عن �سابقاتها في �أنها ت�ستخدم للمرة الأولى في ''تاريخ ال�صراع العربي -
الإ�سرائيلي'' لغة وا�ضحة وبال �أقنعة.
''�سقط القناع عن القناع'' ،كتب محمود دروي�ش ،و''�سقطت جميع الأقنعة'' ،قال �سميح القا�سم .لقد خلعوا
''وجوههم الم�ستعارة'' ،لي�س في لبنان فقط ،مثلما كتب خليل حاوي ،بل في المنطقة العربية ب�أ�سرها �أي�ضاً.
في زمن كمامات ''كورونا'' التي تخفي الوجوه ،ك�شفت اللغة ال�سيا�سية ال�سائدة حقائقها التي كانت
م�ضمرة وتختبىء خلف فكرة ال�سالم والعدالة.
لقد تم التخلي عن ال�سالم والعدالة معاً ،ودخلنا في لعبة ''ما بعد الحداثة'' ،والتقدم التكنولوجي،
واالقت�صاد المالي المعولم القائم على هدر الريوع النفطية ،والتعاون مع �إ�سرائيل والتبعية الكاملة لها.
''ما بعد الحداثة الأبراهامية'' تخفي االنحطاط والخيانة ،بل هي الطريق �إليهما .فخلف كالمولوجيا
وتحوله �إلى ملعب تت�صارع على �أر�ضه القوى
التقدم والتكنولوجيا والعلم ،يقع انحطاط العالم العربي،
ُّ
الإقليمية والدولية.
اال�سم الخفي لهذا االنحطاط ،هو البقاء في ال�سلطة فقط ال غير.
�أنظمة وحكومات فقدت كل �شرعية فلج�أت �إلى القوى اال�ستعمارية القديمة والجديدة ،وا�ست�سلمت
لها ،بحث ًا عن الحماية .هذا هو عنوان المرحلة ،وهو عنوان يحتاج �إلى بحث �آلياته وتف�صيالته وقدرته
على المبادرة بعد تراجع �آفاق الربيع العربي المغدور.
البقاء في ال�سلطة ب�أي ثمن ومهما يكن الثمن ،هو الخطر الداخلي الكبير الذي يهدد فل�سطين اليوم.
الق�سام �إلى عبد القادر الح�سيني ،ومن خليل الوزير �إلى يا�سر
قادة فل�سطين التاريخيون من عز الدين ّ
عرفات ،اختاروا طريق ال�صمود والمواجهة ،ولم ي�سقطوا � اّإل �شهداء.
و�سط الح�صار ال�شامل والعربدة الإ�سرائيلية والتخلي العربي المعلن ،تجد فل�سطين نف�سها �أمام خيار
َمن ال خيار له.
اال�ست�سالم لي�س متاحاً ،لأن �إ�سرائيل رف�ضته حين �أ�سقطت �أو�سلو ،و�ستوا�صل رف�ضه على الرغم من،
�أو ب�سبب دفء الخيانات العربية � ،اّإل �إذا كان يعني �شيئ ًا واحداً ،هو اندثار فل�سطين نهائي ًا وتحولها �إلى
م�ستعمرة تدور في فلك الأبارتهايد الإ�سرائيلي.
فل�سطين تقع اليوم في مكانين:
�سجون االحتالل حيث يحمل الأ�سرى و�شم ال�شرف الفل�سطيني في �أرواحهم وعلى �أج�سادهم ،وقد جاءت
ملحمة �صمود ماهر الأخر�س �صائم ًا مئة يوم ،لتبرهن �أن الحق ي�ستطيع �أن ينت�صر للحقيقة الفل�سطينية.
وتقع فل�سطين �أي�ض ًا في �ضمير الفقراء الذين ينا�ضلون من �أجل البقاء وحماية الأر�ض التي تقد�ست
بدماء ال�شهداء وال�ضحايا.
يتبق لنا.
� ّأما ما تب ّقى فلم َّ
الخيانة وقعت على ر�ؤو�س �أنظمة اال�ستبداد والت�سلط ،لكنها لم ولن تكون الحكاية.
ع�صية على الخيانة.
فحكاية فل�سطين ال ي�ستطيع �أن ي�ستولي عليها �أحد ،لأن فل�سطين
ّ
عبر عن
توحد �أحرار العرب بها ،لأن الألم الفل�سطيني ّ
في الما�ضي ،حين انطلقت الثورة الفل�سطينية ّ
�آالمهم و�أحالمهم.
يوحدنا ،ومواجهة الخيانة لها
ألم
ل
فا
الم�شرق،
�شعوب
ونكبات
العربي
ألم
ل
ا
فل�سطين
واليوم تعانق
ّ
ا�سم واحد هو الحرية.
فل�سطين لن تخون نف�سها ،ولن ت�سمح لأحد ب�أن يفر�ض عليها هذا العار.
الياس خوري

