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�أين تقع فل�سطني؟
على الرغم من �أن م�س�ألة فل�سطين لي�ست لغوية ،ف�إن ال�صراع باللغة وعلى اللغة ،ي�ؤدي
دوراً كبيراً في ر�سم مالمح الحا�ضر ،فالتالعب باال�سم الفل�سطيني كان مقدمة لإحداث
تغييرات فعلية حملت ،في بع�ضها� ،أبعاداً كارثية.
في وعد بلفور لم ُيذكر ال�شعب الفل�سطيني ك�شعب ،وكان ذلك مقدمة لحذفه من خريطة
المكان .وع�شية حرب النكبة ا�س ُتبدلت فل�سطين با�سم �أر�ض �إ�سرائيل ،وكان ذلك �إعالن ًا ببداية
كارثة الطرد الكبير .وبعد ت�أ�سي�س الدولة العبرية بذل ال�صهيونيون جهداً كبيراً من �أجل
ا�ستبدال �أ�سماء الأماكن الفل�سطينية ب�أ�سماء عبرية وتوراتية .وبعد الهزيمة الحزيرانية �أطلق
الإ�سرائيليون ا�سم يهودا وال�سامرة على ال�ضفة الغربية المحتلة ،و�إلى �آخره...
ومع الهيمنة ال�شاملة لليمين القومي الديني على �إ�سرائيل ،نكت�شف �أن ما بدا مجرد هو�س
تحول اليوم �إلى �سيا�سة
توراتي دفع القوميين المتدينين �إلى ا�ستخدام ا�سم يهودا وال�سامرةّ ،
التغول اال�ستيطاني الذي �صار عنوان �إ�سرائيل التي تقوم بر�سم
�إ�سرائيلية ر�سمية ،مع
ّ
حدودها الجديدة على �أنقا�ض ما تب ّقى من �أر�ض فل�سطين.
اال�سم ،في هذا ال�صراع الدموي الطويل في فل�سطين ،لي�س قناع ًا ،و�إنما هو مر�آة النيات،
تعبر عن الحا�ضر فقط ،بل ت�شير �إلى
ولذا علينا �أن نتعامل مع الكلمات ّ
بجدية ،فالكلمة ال ّ
احتماالته الم�ستقبلية �أي�ض ًا.
التخبط و�ضياع الر�ؤية اللذين يجري
حين ن�س�أل �أين تقع فل�سطين اليوم ،و�سط لحظة
ّ
كمن يعيد النظر في داللة
فيهما تحويل الق�ضية �إلى �ساحة لل�صراعات الإقليمية ،نكون َ
ؤتمري طهران و�إ�ستانبول ،وذاك التك ّل�س الذي
الكلمات .فهذا التجاذب الإقليمي الذي �صنع م� َ
ك�شفه م�ؤتمر حركة ''فتح'' في رام اللــه ،يطرح �س�ؤا ًال م�شابه ًا لل�س�ؤال الذي ُطرح ُبعيد حرب
النكبة الأولى ،وهو �س�ؤال اال�سم الفل�سطيني المهدد بالغياب ،والت�سا�ؤل عن المكان ال�ضائع،
�أو الذي هو في طريقه �إلى ال�ضياع.
بعد �سنة ُ 1948طرح ال�س�ؤال وتعددت الإجابات.
هل تقع فل�سطين في غزة مع حكومة عموم فل�سطين؟ �أم في م�ؤتمر �أريحا الذي �أعلن �ضم
ال�ضفة الغربية �إلى �شرق الأردن في المملكة الها�شمية؟ �أم في ثنايا الخطاب القومي الذي
حول مخيمات الالجئين �إلى غيتوات؟
�صار وعده بالتحرير وعيداً ّ
يومها اتخذ ال�س�ؤال �شك ًال تراجيدي ًا ،ففل�سطين �صارت تقع في الغياب ،وبدا �أن فعل
يدل على ا�سم المكان ،وا�ستعاد معناه
الم�ضارع'' :تقع'' ،تخ ّلى عن م�ضمونه الحديث الذي ّ
الكال�سيكي الذي نعثر عليه في المعاجم العربية ،حيث يحمل فعل ''وقع'' معنى ال�سقوط،
وحيث الموقع هو ا�سم مكان ال�سقوط .جاء في ''ل�سان العرب'''' :وقع على ال�شيء ومنه يقع وقع ًا
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ووقوع ًا� :سقط ... .والموقع والموقعةِ :
مو�ضع الوقوع ''.كما �أن كلمة ''الواقعة'' تعني القيامة.
هناك طبع ًا دالالت متنوعة للكلمة ،لكنها كلها ت�شير �إلى معنى ال�سقوط ،وبهذا ي�صير
�س�ؤال �أين تقع فل�سطين مرتبط ًا بهذه الدالالت.
بعد اليقظة من �صدمة الغياب وال�سقوط ،اتخذ الم�سار الفل�سطيني �أ�شكا ًال متنوعة ،وتبلور
منبهين �إلى �أن ر�سم هذه المالمح ال يغنينا
في �أربعة مراحل �سنحاول ر�سم مالمحها العامةّ ،
عن درا�سة تف�صيالتها من �أجل ا�ستخال�ص درو�سها.
المرحلة الأولى هي الوطن الرمزي ،فمنظمة التحرير التي �أ�س�سها النظام الإقليمي العربي
في �أوا�سط �ستينيات القرن الما�ضي ،بقيادة م�صر النا�صرية� ،سرعان ما تحولت رمزيتها
وحدت ال�شعب الفل�سطيني
التي لم تحمل �سوى م�ضمون ا�ستعادة اال�سم الفل�سطيني� ،إلى رمزية ّ
جراء الهزيمة المروعة
في الوطن المحتل وال�شتات في �إطار المقاومة الم�سلحة ،وكان ذلك ّ
التي ُمنيت بها الجيو�ش العربية في  5حزيران/يونيو � .1967صارت منظمة التحرير بقيادة
المنظمات الفدائية �إطاراً ن�ضالي ًا ووطن ًا رمزي ًا في �آن مع ًا ،و�شكلت عنوان الح�ضور
الفل�سطيني بعد غياب وتغييب داما ع�شرين عام ًا.
خا�ض هذا الوطن الرمزي ن�ضاله الأ�سا�سي من خارج الأر�ض المحتلة ،ودخل في
�صدامات وحروب �أثخنته بالجراح ،من �أيلول الأ�سود في �سنة  1970في الأردن� ،إلى حرب
لبنان الأهلية الطويلة والمدمرة .وكانت جراح هذه الحروب وخيباتها مدخ ًال �إلى الحرب
الإ�سرائيلية ــ الفل�سطينية الأولى التي جرت في �سنة  ،1982خالل االجتياح الإ�سرائيلي
للبنان ،وانتهت بهزيمة ع�سكرية فل�سطينية ،لكن منظمة التحرير خرجت من هذه المواجهة
بت�أكيد رمزيتها ال�سيا�سية وقدرتها ،على الرغم من مذبحة �شاتيال و�صبرا ،على التم�سك
بوحدة ال�شعب الذي حافظ على بيته الرمزي.
عنوان المرحلة الثانية كان االنتفا�ضة الأولى في �سنة  .1987فاالنتفا�ضة ال�شاملة التي
اجتاحت جميع �أنحاء الأر�ض الفل�سطينية التي اح ُتلت منذ �سنة  ،1967جاءت بعد حرب
المخيمات الإجرامية في لبنان ،لتعلن �أن المقاومة التي دارت طوي ًال حول فل�سطين وجدت
الع�صي على الترجمة،
�أر�ضها .في فل�سطين دخلت كلمتان جديدتان �إلى القامو�س الفل�سطيني
ّ
هما م�صطلحا :االنتفا�ضة وال�شباب اللذان �أُ�ضيفا �إلى م�صطلحات :النكبة والفدائي والكوفية.
هل كان مهند�سو اتفاق ''�أو�سلو'' يعلمون �أن هذه الم�صطلحات الخم�سة لم تولد من عدم
لغوي ،و�إنما جاءت من رحم الألم والدماء؟ و�إذا كانوا يعلمون ذلك ،فلماذا ا�ستهانوا بالكلمات
وا�ستعجلوا توقيع اتفاق �أفرغ القامو�س الفل�سطيني من معانيه؟
ن�ستطيع �أن نكتب تاريخ الألم الفل�سطيني كله �إذا قر�أنا هذه الكلمات الخم�س في �سياقها
التاريخي ،كما ن�ستطيع �أن نتلم�س الحلم الفل�سطيني �إذا و�ضعنا هذه الكلمات في �إطار
الن�ضال من �أجل الحق والحقيقة ،فالكلمات كائنات تنب�ض بالحياة ،والتعامل معها ب�صفتها
حروف ًا �صماء ،ي�صيب َمن يفعل ذلك بال�صمم.
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� ّأما المرحلة الثالثة التي امتدت من بداية تطبيق اتفاق ''�أو�سلو'' في �سنة � 1993إلى
هزيمة االنتفا�ضة الثانية في �سنة  ،2003فطغى عليها االلتبا�س والت�أويل وعدم و�ضوح
الر�ؤية .تنازالت ''�أو�سلو'' ،حولت الثورة �إلى جهاز دولة ال تتمتع بالحد الأدنى من �صفات
الدول .والوطن الرمزي الذي �أ�س�سته منظمة التحرير بد�أ في التال�شي ،و�صار ال�شتات عبئ ًا على
ال�سلطة يجب التخفيف من ح�ضوره لم�صلحة م�شروع �سالم غام�ض وغير محدد المالمح .وقد
ظهرت ثقوب ''�أو�سلو'' كلها خالل االنتفا�ضة الثانية التي التب�ست فيها الو�سائل ،ولم يكن
ج�سدها �صعود القاعدة و�أحداث � 11أيلول�/سبتمبر
هدفها وا�ضح ًا .وكانت الكارثة التي ّ
 ،2001المنا�سبة الذهبية التي �سمحت ب�سحق المقاومة الفل�سطينية وتدمير رموزها الواحد
وال �إلى الح�صار الذي فر�ضته �إ�سرائيل ع�سكري ًا ،وفر�ضه النظام الدولي
خلف الآخر ،و�ص ً
والعربي �سيا�سي ًا على ''المقاطعة'' ،تمهيداً الغتيال يا�سر عرفات.
جاءت هزيمة االنتفا�ضة الثانية كا�ستكمال لو�أد االنتفا�ضة الأولى تحت حبر اتفاق
�أو�سلو� .صيغ هذا االتفاق كمحاولة قام بها الوطن الرمزي (�أي منظمة التحرير) لإنقاذ نف�سه
كم�ؤ�س�سة من االندثار تحت �ضغط عالم جديد انبثق بعد ''عا�صفة ال�صحراء'' الأميركية ،وبدا
منظري تلك الحقبة .وقد تمت
�أنه ي�ؤ�س�س لعالم �أحادي القطب ينتهي معه التاريخ ،بح�سب ّ
ت�صور وهمي
محاولة الإنقاذ هذه عبر ابتالع الوطن الرمزي لما تب ّقى من �أر�ض الوطن ،في ّ
ب�أن عودة الجهاز ال�سيا�سي والبيروقراطي ــ الع�سكري �إلى الوطن تعني عودة الوطن.
نحن اليوم في المرحلة الرابعة التي بد�أت بالوهم وانتهت �إلى الوهن .في هذه المرحلة
و�ص ّفيت المقاومة الم�سلحة في
تم تهمي�ش منظمة التحرير لم�صلحة �سلطة ال �سلطة لهاُ ،
ّ
وتحول العنوان الفل�سطيني الذي ربما كان
ال�ضفة الغربية تحت �سقف التن�سيق الأمني،
ّ
المدمر الذي
الإنجاز الوحيد لمرحلة ما بعد اتفاق ''�أو�سلو'' �إلى عنوا َنين ب�سبب االنق�سام
ّ
�أو�صلنا �إلى �سلطتين فل�سطينيتين محا�صرتين ومعزولتين ،وبد�أت الرياح تتالعب ب�سفينة
مو�شكة على الغرق ،وبعنوان بد�أ يتال�شى.
عالم اليوم يكتب مالمحه الجديدة يمين �شعبوي في الغرب ،ويمين قومي ديني في
يتج�سد في الكارثة ال�سورية ،وفي وهم بع�ض الأنظمة العربية
�إ�سرائيل ،وانهيار عربي �شامل
ّ
ب�أنها ت�ستطيع االحتماء ب�إ�سرائيل ،وفي عجز فل�سطيني عن بلورة رد على ال�ضم الزاحف
لح ًا و�ضروري ًا .هذا ال�س�ؤال
واالمحاء المحتمل .في هذا الزمن ي�صير ال�س�ؤال �أين تقع فل�سطين ُم ّ
ّ
لي�س نتيجة الم�ؤتمرين الإقليميين اللذين ُعقدا في طهران و�إ�ستانبول� ،أو للخيبة التي نجمت
عن ال مفاج�آت م�ؤتمر ''فتح'' في رام اللــه ،فهذه الم�ؤتمرات جاءت بال�شكل والم�ضمون اللذين
�أتت بهما ب�سبب ذهاب فعل ''تقع'' �إلى موقعه في المعاجم القديمة .ففل�سطين التي يفتر�سها
العجز وانهيار الإرادة ،تقع اليوم في خ�ضم التجاذب ،و�صارت �ساحة لل�صراعات الإقليمية،
وملعب ًا ي�سمح للعن�صرية ال�صهيونية بالعمل على تحقيق �شهوتها في طرد فل�سطين من
المكان.
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يتحمل �أي�ض ًا م�س�ؤولية الهاوية التي ُت َع ّد لفل�سطين ،غير �أن
�صحيح �أن االنهيار العربي
ّ
االختباء خلف م�س�ؤولية الآخرين ونفي م�س�ؤولية القيادات الفل�سطينية لن ي�ضيف �إلى الهوان
�سوى هوان جديد.
�إنها مرحلة كاملة تنتهي وتتجرجر على �أر�ض التاريخ العربي الحديث ،لكن فل�سطين لن
ت�سمح لوطن رمزي احت�ضن �آالم �شعب كامل ب�أن يتحول �إلى وطن افترا�ضي ال وجود له.
فل�سطين لن تموت ولن تتفكك حروف ا�سمها المجبول بالت�ضحيات ،فهناك دائم ًا َمن �سي�أتي
ليقرع ''جدران الخزّان'' ،ويلتقط اال�سم من ركام الهزيمة ،معلناً �أن ''�سيدة الأر�ض'' ال تغادر
�أر�ضها.

الفدائي اجلديد
انتظرهم با�سل الأعرج في �شقة �صغيرة في مخيم قدورة ،بين البيرة ورام اللــه .وبعدما
وجروا جثته على الأر�ض واختطفوها ،لم يعثروا في �شقته �سوى على مجموعة من
قتلوهّ ،
الكتب والمجالت وكوفية وبندقيتين .وكان دم ال�شهيد يب ّقع الأر�ض وي�صبغ الكلمات
بالمعاني .كان با�سل يقر�أ غرام�شي
كي يقارن بين مالمح المثقف
الع�ضوي الذي �صاغه هذا الثائر
والفيل�سوف الإيطالي ،وبين مالمح
''المثقف الفل�سطيني الم�شتبك'' الذي
بد�أ با�سل الأعرج يتلم�س مالمحه من
خالل تجربته وتجربة رفاقه في
الحراك ال�شعبي ال�شبابي الفل�سطيني.
�أطلقوا على مجموعتهم ا�سم
''الحراك ال�شعبي ال�شبابي'' ،وابتعدوا
عن المناخات القديمة والأ�سماء التي
فرغت من الدالالت وابتذلتها
التنازالت و�أوهام ال�سلطة.
مجموعات من المنا�ضلين ال
نر وجوههم.
نعرف �أ�سماءهم ولم َ
ومثلما فعل �أ�سالفهم الفدائيون الذين
غطوا مالمحهم بكوفية ثوار  ،1936با�سل الأعرج يف �صورة تداولتها مواقع �إلكرتونية
ّ
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ال�سري ،وبالت�صويب على العدو الرئي�سي الذي يتج�سد في
ّ
تغطى الفدائيون الجدد بالعمل ّ
االحتالل الإ�سرائيلي وفي الدولة ال�صهيونية.
يذكرنا بق�صة ''زمن اال�شتباك'' لغ�سان كنفاني.
''المثقف الم�شتبك'' عند با�سل الأعرج ّ
فاال�شتباك يتم في لحظتين متكاملتين :االلتحام بالنا�س ،ومواجهة العدو المحتل .عرف
با�سل ورفاقه منذ اللحظة الأولى �أن ''كل البنادق يجب �أن توجه نحو العدو ''.لم يملكوا
�سوى �إرادتهم وقرارهم بالدفاع عن حقهم في الحياة.
يحولون الحلم �إلى ممار�سة ن�ضالية.
كان با�سل حالم ًا ،فالثورات ال تبد�أ �إ ّال بالذين ّ
وكان يعرف �أنه محا�صر بزمن التدجين والخوف .فاقترح على ''المثقف الم�شتبك'' �أن يبد�أ
من لحظة ن�ضال فردية ال بد من عبورها وعبور �صحرائها كي ُت�شعل ال�شرارة ال�سهل
بكامله.
في مواجهة �سياج التدجين الذي بنته ال�سلطة التي ال تزال تتم�سك بالوهم ،و�أمام
�سيجتها نماذج القمع الوح�شي الذي يفكك دول الم�شرق العربي ،وكردة
جدران الخوف التي ّ
فعل على هول النكبة التي ت�ستمر في القد�س وبقية �أنحاء ال�ضفة الغربية حيث يجد
قرر
االحتالل نف�سه متحرراً من �أي عائق يت�صدى لجنونه ،ولد المثقف الفدائي من جديدّ .
هذا ال�صيدلي ال�شاب ،وهو ي�شهد كيف ُووجهت انتفا�ضة ال�سكاكين العفوية والفردية
يتوج هذه االنتفا�ضة اليتيمة بفعل ثوري يعطيها
َ
بالقمعين الإ�سرائيلي وال�سلطوي� ،أن ّ
دالالتها ب�صفتها مخا�ض ًا طوي ًال من �أجل والدة الفدائي الفل�سطيني الجديد.
بد�أ م�سار اغتيال با�سل الأعرج حين اعتقلته ال�سلطة مع رفاقه :محمد حرب ومطلع
�سياج و�سيف الإدري�سي ومحمد ال�سالمين وعلي دار ال�شيخ في ني�سان�/أبريل  2016بتهمة
فرج عنهم �إ ّال في كانون الأول/
الإعداد لعملية �ضد الم�ستوطنين ،فتعر�ضوا للتعذيب ،ولم ُي َ
دي�سمبر بعد �إ�ضرابهم عن الطعام ،لكنهم ُ�أحيلوا على محكمة الجنح في رام اللــه بتهمة
حيازة �سالح غير مرخ�ص .ومنذ لحظة �إطالقهم بد�أت مطاردتهم من طرف جي�ش االحتالل
الإ�سرائيلي ،فاع ُتقلوا جميع ًا با�ستثناء با�سل الأعرج الذي نجح في االختفاء.
فجر االثنين � 6آذار/مار�س  ،2017اقتحمت قوات االحتالل التي دخلت �إلى المنطقة
''�ألف'' التي من المفتر�ض �أن تكون تابعة لل�سلطة الأمنية الفل�سطينية ،المنزل حيث اختب�أ
الفدائي ،وقامت ب�إعدامه رمي ًا بالر�صا�ص قبل �أن ُت�صدر محكمة رام اللــه حكمها عليه!
تلوثهم
ينتمي هذا الفدائي ال�شهيد �إلى �ساللة ''العادلين''؛ �إنها �ساللة الثوريين الذين لم ّ
ال�سلطة �أو المال .عادلون ينا�ضلون من �أجل العدالة للم�ضطهدين والمقموعين ،وال ي�أبهون
ن�صبهم زمن الخنوع في موقع الق�ضاة.
لعدالة مجرمي الحرب الذين ّ
يحول الكلمة �إلى فعل ،و�أمام جثمانه قال
في و�صيته ،كتب ال�شهيد بالغة ال�صمت الذي ّ
والده لل�ضابط الإ�سرائيلي'' :اللــه ير�ضى عليه ،عمري ما �شفتو �أحلى من اليوم''.
لم ِ
يق�ض با�سل في الي�أ�س ،بل في ما بعد الي�أ�س ،هناك حيث تبد�أ براعم الحياة في
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التفتح ،وكتب لنا في و�صيته �أن علينا ،نحن الأحياء� ،أن نبحث عن الأجوبة المالئمة.
�إنها براعم �أفق جديد ال يزال غام�ض المالمح ،يتعلم �أبجديته الجديدة في الممار�سة،
ويقترح احتماالت متعددة تدعونا �إلى قراءة الن�ص الحي الذي كتبته الكلمات والدماء.
وكان على هذا ال�شاب �أن يعلن بموته بداية نهاية زمن الهوان الفل�سطيني.

اليا�س خوري

و�صية ال�شهيد با�سل الأعرج

