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الزمن املوقوت:

نكبة فل�سطني وم�سارات التحرير

ناجي العلي

* �أ�ستاذ الفل�سفة والدرا�سات الثقافية والعربية في جامعة بيرزيت.
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تحتاج التجربة الفل�سطينية بم�ساراتها وم�آالتها� ،إلى �أدوات مبتكرة لقيا�س انحناءاتها
وقراءة نتائجها .وتقترح هذه المقالة �إعمال �أداة الفيزياء لمعرفة الحدث الم�ؤ�س�س
للأنظمة الجيو�سيا�سية الفل�سطينية ،وما ن�ش�أ عن ''االنفجار الكبير'' الفل�سطيني من
جغرافيات خالل  70عام ًا ،ولمعرفة م�صير هذه الجغرافيات.

في

�إحدى ر�سومات ناجي العلي
الخالدة ،تظهر �ساعة عمالقة في
خلفية �سوداء ،تطارد عقاربها التي ُر�سمت
على �شكل �سيوف ،الفل�سطيني الطيب الذي
يحاول مقاومة جريانها حافي القدمين،
ناظراً على عجل �إلى الخلف� ،إذ ''الوقت �سيف''،
بال ا�ستعارة .وفي الر�سمة ذاتها ،يبدو ناب�ض
ال�ساعة ك�صاعق قنبلة مربوط ب�سل�سلة حديدية
تقيد فل�سطيني ًا طيب ًا �آخر خارج ال�ساعة ،ي�شبه
ّ
الفل�سطيني الذي في داخلها ،لكن تعلو وجهه
لعنة انتظار ثقيل� ،إذ ال يبالغ في الحركة لئال
ينزع ال�صاعق .بينما يرقب حنظلة الذي �أدار
داخل ''ال�ساعة ــ الموقوتة''
ظهره للعالم،
َ
وخارجها.
في هذه الر�سمة ما يخت�صر كثيراً في
مقاربة الأزمنة الفل�سطينية ،في ظل التهافت
العربي الر�سمي على ''�إ�سرائيل'' ،والتواط�ؤ
العالمي معها� ،إذ تف�صح ب�سفور عن ثنائيات:
فل�سطين والعالم؛ الداخل والخارج؛ الوطن
والمنفى ...وتحيل الر�سمة ــ التي اجتمع فيها
الإن�سان والمكان والزمان في تكثيف رهيف
لعنا�صر الهوية� :أر�ض ًا ونا�س ًا وحكاية ــ �إلى
ثالثة �أ�سئلة ُت َم ْحور النظر في الزمن ب�صفته
العن�صر الأكثر ح�ضوراً� :س�ؤال الح�ساب ــ
فاعلية الزمن في الفل�سطيني؛ �س�ؤال الفيزياء؛
�س�ؤال الفل�سفة ــ اختالف الإح�سا�س بالزمن من
حيث انفعال الذهن بالمادة .ثم يبرز �س�ؤال
رابع� :س�ؤال الأزمنة الفل�سطينية ،ما�ضي ًا

وحا�ضراً وم�ستقب ًال ،وعالقتها بم�سارات
التحرير.
ولمقاربة هذه الأ�سئلة ،ربما يكون من
الجدير �إعادة االعتبار �إلى ''التفكير بطريقة
علمية''؛ �إذ لم نعتد التفكير في الح�ساب
والفيزياء عند ت�أمل فل�سطين ،هوي ًة وق�ضية ،و�إن
�صح ذلك ب�صورة �أكبر على الفل�سفة .وفي
اعتقادي ،ف�إن ا�ستخدام ا�ستعارة فيزيائية لفهم
الزمن الفل�سطيني ،من �ش�أنه �أن يتيح لنا طرح
�أ�سئلة مو ّلدة ،من نوع :ما الحدث الم�ؤ�س�س
للأنظمة الجيو�سيا�سية الفل�سطينية؟ ما هي
لحظة ''االنفجار الكبير'' الفل�سطينية؟ وماذا ن�ش�أ
عنها من جغرافيات؟ وما م�صير هذه
الجغرافيات بعد �أكثر من �سبعة عقود من الزمن؟

�س�ؤال احل�ساب ــ الإن�سان
�إن ت�أم ًال �سريع ًا في تطور �إدراك الب�شر
كتقدم م�ستمر للأحداث من
للزمن ،يفيد بفهمه ّ
الما�ضي نحو الحا�ضر فالم�ستقبل على نحو
يتعذر �إلغا�ؤه� ،أو عك�سه ،اللـهم �إ ّال في الالهوت
الأ�سطوري للأمم التي اتخذت من الحرب
ريا�ضة قومية .وعلى الرغم من ا�ستع�صاء
الزمن نف�سه على التعريف ،ف�إنه �أمكن ح�سابه
بوحدات وقتية ب�صفته �إعادة لظواهر طبيعية،
كتوالي الليل والنهار ،وتداور الف�صول،
وت�ساقط الذرات في �ساعة الرمل ،وتذبذب
البندول ...ف�صار الزمن م�سافة من الوحدات
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''منظم ًا للتغيير'' .لقد كان
المعادة� ،أي �صار ِّ
الزمن قائم ًا ،دائم ًا ،لكن الغائب كان ح�سابه.
وحين حل الح�ساب ،غابت الفيزياء.
وقد وقع الفل�سطينيون في الم�صيدة التي
�شهدها الفكر الإن�ساني في التعامل مع الزمن،
�إذ ال يزالون في مرحلة التفكير فيه ح�سابي ًا
من دون تحويله �إلى فيزياء .هنا� ،صار زمن
الفل�سطيني �إح�صاء للخ�سائر التي وقعت والتي
�ستقع ،وما بينهما من رهانات الخ�سارة في
اللحظة الحا�ضرة ،فالخ�سائر وحدات
الفل�سطينيين الجديدة لقيا�س الزمن .وثمة
مقطع في رائعة محمود دروي�ش ''حالة
ح�صار'' ،يقب�ض على هذه الفكرة بو�ضوح:
ٍ
ثمانية كل يوم.
''خ�سائرنا :من �شهيدين حتى
ُ
وع�شر ُة جرحى .وع�شرون بيت ًا .وخم�سون
الب ْنيوي الذي
زيتون ًة ...بالإ�ضافة للخلل ُ
�سي�صيب الق�صيد َة والم�سرحية واللوحة
الناق�ص ْة'' .في ''هنا'' الفل�سطيني الواقعة �أمام
''فوهة الوقت'' مثلما يفيد مطلع الق�صيدة،
الوقت''� ،إذ ''ال وقت للوقت''
''تكون الحياة هي
ُ
حيث ''المكان يحملق في عبث الأزمنة''
الفل�سطينية التي يواجهها الفل�سطيني'' :ك ّلما
اليوم،
موعدنا
أم�س ،قلت له :لي�س
ُ
َ
جاءني ال ُ
وتعال غداً!''
فلتبتعد.
َ
ْ
في هذا الواقع ،يبدو الفل�سطيني مو�ضوع ًا
للزمن ،غير فاعل فيه� .أو لعله يبدو مو�ضوع ًا
لزمن ''غيره'' ــ ال�صهيوني ،ذلك ب�أن عالقات
القوة التي تحكم الجماعات على الأر�ض،
�سيادة وعبودية ،يتم تذويتها على التحوالت
الفردية في عالقتها بالزمن .ثمة زمن لل�سادة
�سيد'' ،وزمن للعبيد هو ''زمن عبد''
هو ''زمن ّ
يعي�ش فيه العبد �إكراهات �سيده المفرو�ض
عليه في الغالب ،وين�ضبط بها .يتملك
ِ
الم�ستعمر الزمن ،ويحيله �إلى تاريخ لالنت�صار

الذي ي�ضع �شروطه بنف�سه ،بينما يعي�ش
الم�ستعمر على هام�ش الزمن ال�سيا�سي
َ
ِ
للم�ستعمر ،و�إن كانت له �أ�سبقية الوجود عليه
�أنطولوجي ًا .في تاريخ ال�سيد المنت�صر ،يتم
ك�س ْهم زمني متجه
النظر �إلى نهاية التاريخ َ
�إلى معنى خا�ص �أنتجه هوّ � ،أما الآخرون من
العبيد ،فلي�سوا �سوى وحدات وجودية مترا�صفة
بال فاعلية �سيا�سية ،ولي�س لهم �إ ّال االنتظار
حتى يلحق زم ُنهم الأنطولوجي بزمن غيرهم
ال�سيا�سي الذي فاتهم �صعود العربة الأولى من
قطاره ال�سريع.

�س�ؤال الفيزياء ــ املكان
قبل ''رقمنة'' الحياة على نحو �شبه كامل
في العقدين الأخيرين ،كانت �أدراج اال�ستقبال
في الفنادق و�شركات ال�سياحة وال�سفر تحتفظ
على حيطانها ،بعدد من ال�ساعات التي ت�شير
كل منها �إلى وقت مختلف في واحدة من
عوا�صم العالم الكبرى .وقد يكون ال�ستدعاء
تلك ال�صورة ما يبرره عند الحديث عن الواقع
المتغاير في �أماكن وجود الفل�سطينيين اليوم،
في فل�سطين التاريخية وال�شتات .ولو تخيل
المرء نف�سه �أمام �ص ّفين من ال�ساعات ،ت�شير
�إلى الوقت في رام اللـه ،والقد�س ،وحيفا،
وغزة ،وبيروت ،ولندن ...لت�ساءل كيف �سيفكر
في زمن هذه الجغرافيات وما يتوالد فيها من
حيزات ت�شبهها؟ تبدو هذه الجغرافيات
ك�أنظمة حرارية معزولة ،على الرغم من
ارتباطها بما�ضي ''االنفجار الفل�سطيني
الكبير'' الذي و ّلدها ،وفي كل منها تنازع بين
زمنين :زمن الفاعلية اال�ستعمارية الثابت في
تد ّفقه ،وزمن المقاومة المتغير في قدرته على
الال ــ امتثال .وح�صيلة الزمنين زمن موقوت،
قابل لالنفجار.

الزمن املوقوت

في رام اللـه ،المركز العا�صمي لل�سلطة
الر�سمية الفل�سطينية ،بالغة �سيا�سية ال تكل
وال تمل من �إعالن ''عا�صمة'' لها في الأبد
المقد�سي ،مع ت�صعيد ملحوظ في هذه النزعة
بعد اعتراف الواليات المتحدة الأميركية
بالقد�س عا�صمة للدولة ال�صهيونية ونقل
�سفارتها �إليها .ثمة ح�ضور لزمن كثيف
وغياب لوحدات قيا�سه ،حتى �إن �أ�شهر ميادين
''دوار ال�ساعة'' ،غدا بال �ساعة بعد �أن
المدينةّ ،
�أعيدت ت�سميته بـ ''ميدان ال�شهيد يا�سر عرفات''
الذي تنت�صب فيه �سارية �ضخمة ترفع علم
فل�سطين الم�ستوحاة قاعدته من الكوفية
الفل�سطينية ،و�أمامه �شبل فل�سطيني يرفع
العلم ،في ترجمة لمقولة الرئي�س الفل�سطيني:
''�سيرفع �شبل من �أ�شبال فل�سطين وزهرة من
زهرات فل�سطين علم فل�سطين فوق م�آذن
القد�س وكنائ�س القد�س'' ،مثلما تفيد نبذة
تن�شرها البلدية في موقعها الإلكتروني .وربما
يكفي المجاز المعماري لتقريب الم�سافة من
''دوار ال�ساعة'' ال تزال
القد�س ،غير �أن �سارية ّ
تبدو للناظر ،من �أعلى ،كمزولة عمالقة ال يرى
�أحد ظل وقتها.
مع ذلك ،يتجادل في رام اللـه زمنان :زمن
ر�سمي يعي�ش في �إيفوريا ''الإنجازات'' على
مجها
ال�صعيد الدولي ،وتملأه بالغة �سيا�سية ّ
النا�س ،وتتخذ من �صور و�ضع فيها
الم�ستوطنون ال�صهيونيون �صورة الرئي�س
الفل�سطيني على ''مهداف االغتيال'' داللة على
عد ردوداً مطولة على تقرير
وطنيته؛ �أو ُت ّ
�إ�سرائيلي ن�شرته جريدة ''يديعوت �أحرنوت''
ب�ش�أن ق�ضاء الرئي�س الفل�سطيني ثلث ال�سنة
المن�صرمة خارج البالد ،وا�صفة �إياه
بـ ''الرحالة الفل�سطيني'' ،الأمر الذي ا�ضطر
ف�ضائية فل�سطين الر�سمية �إلى �إعداد فا�صل
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دعائي خا�ص للدفاع عن ق�ضاء الرئي�س 109
�أيام خارج البلد ،عددت فيه الإنجازات
الدبلوما�سية التي تبدو نتاج عمل حركة
مما هي فعل �سيا�سي
المقاطعة العالمية� ،أكثر ّ
لل�سلطة .وقبالة هذا الزمن الذي تعي�ش فيه،
وبه ،وعليه ،فواعل �أو�سلو ،والذي ال تتعدى
مح�صلته الإزاحية ال�صفر ،ثمة زمن �آخر ،ثقيل،
تغول
يرتطم به النا�س في ال�شوارع :زمن ُّ
الأمن الفل�سطيني على النا�س ،وزمن
االقتحامات ال�صهيونية الوح�شية المهينة،
واالجتراء على النا�س و�أمالكهم و�أرا�ضيهم في
وب ْكم
تغول ا�ستيطاني غير م�سبوقُ ،
ظل ُّ
فل�سطيني ر�سمي مطبق .لكن هذا الزمن هو
زمن المقاومة الذي ال ترغب الر�سمية
الفل�سطينية في ا�ستثماره ،لتعار�ضه الوظيفي
مع وجودها.
وفي القد�س ،ثمة زمن �إ�سرائيلي ــ
�صهيوني ــ يهودي ي�ستوطن �أزل المدينة
المحتلة الكثيرة الأنبياء والقليلة الحظ،
وي�صنع � َأبدها على عينه؛ بينما يالحق
الفل�سطينيون في كل �شيء� :أر�ضهم ومائهم
وهوائهم ،في الج�سد الآدمي والج�سد
الم�ؤ�س�ساتي وج�سد الهوية .يتوزع المقد�سي
بين زمنه الذي ا�ستعمره ال�صهيوني ،وزمن
فل�سطيني تملأه البالغة الر�سمية ،و�أداءات
الفرجة في ''ن�صرة المقد�سيين'' التي ال تتجاوز
حدود ''الت�ضامن'' .وحين يجتاز المقد�سي
�أنقا�ض لفتا ،والتي يلتف حولها ''�شارع بيغن''
ك�شعاع انثنى حول ثقب �أ�سود عالي الجاذبية،
يجد نف�سه �أمام حاجز قلندية ،عنق الزجاجة
الم�ستعمري.
الذي ينغلق عليه زمن رام اللـه
َ
لكن في القد�س كذلك ،زمن للمقاومة ،مقاومة
التهويد وال�صهينة والأ�سرلة ،مقاومة البوابات
الإلكترونية على المقد�سات الإ�سالمية،
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وال�ضرائب الإلكترونية على المقد�سات
الم�سيحية ...مقاومة ت�صنع زمنها الخا�ص
ع�صي على التعريف والتملك.
ل َأبد
ّ
عا�صمي رمزي
� ّأما حيفا ،ففيها زمن
ّ
لفل�سطين المحتلة في �سنة � ،1948إذ هي
موئل الأن�شطة الأو�سع والأكثف للحركة
الوطنية ،ومركز التنوير الثقافي والأكاديمي
الأول هناك .لكن زمن حيفا يتوزع على
محورين ناهبين :زمن ملحق ب�سلطة رام اللـه
الفل�سطينية التي ت�ستخدم فل�سطينيي 48
كر�صيد انتخابي ،وتتعامل معهم كجزء من
م�س�ؤوليات ''لجنة التوا�صل مع المجتمع
الإ�سرائيلي''؛ و�آخر ملحق بزمن النظام
اال�ستعماري ال�صهيوني ،عبر �أحزاب تردد
المقوالت ال�سيا�سية العبرية بل�سان عربي� ،أو
تندرج �ضمن �أحزاب �صهيونية� ،أو تتواط�أ مع
نظامها الذي طردهم خارج زمن ''دولة
اليهود'' و''قانون القومية'' .غير �أن زمن حيفا
الغالب هو زمن المقاومة اليومية لل�سيا�سات
العن�صرية ال�صهيونية التي لم تنجز م�شروعها
تمام ًا� .إنه ''الزمن الموازي'' للغائبين ــ
الحا�ضرين :في عين حو�ض والطنطورة و�إقرث
يقت�ص من
وبرعم ،وزمن ''با�سل الأعرج'' الذي
ّ
ت�سميات المكان الذي ُز ّورت �سحنته
الفل�سطينية �صهيوني ًا ،بعد �أن تخ ّلت ''الأمم
المتحدة'' عن �شارعها الأهم في فل�سطين
ف�صار ''�شارع ال�صهيونية''.
زمن غزة هو ن�سيج نف�سه ،ولي�س كمثله
زمن :العالم كله يتحرك ،وغزة في مكانها،
ثابتة محا�صرة ،بالكاد تخ�ضع لقوانين
الطبيعة لوال تداور الليل والنهار .في غزة زمن
يخيم عليه انق�سام ''وطني''،
�سيا�سي ٍ
دام ّ
وتتناهبه �سيطرة ج�شعة على ال�سلطة ،تدار
مالي ًا عن بعد ،و''�سيادي ًا'' عن قرب ،من طرفين

�أحالهما ُمر .لكن فيها زمن مقاومة فر�ضت
توازن رعب الفت على ''�إ�سرائيل'' ،وحرمت ــ
على رغم الح�صار ــ دولة العدو من فرجوية
القوة الج�شعة التي تمار�سها في بقية �أنحاء
فل�سطين التاريخية .في غزة بالغة �سيا�سية
ر�سمية تناغي خطاب ًا ''لي�س من هذا العالم''،
يتوزع ديني ًا بين الوقف والإيقاف والتوقيف،
بينما يتوزع الفعل الجماهيري دنيوي ًا ،بين
الإ�صرار على الحياة ،وتنظيم م�سيرات العودة
الفعلية والرمزية :براً وجواً وبحراً ،نحو
فل�سطين المحتلة في �سنة  ،1948على الرغم
من خطابات �شم�شون ،وثعالبه ،وخياره
النووي .ومع �أن زمن غزة هو الزمن الأبط�أ في
العالم� ،إ ّال �إنها ''ثقب �أبي�ض'' ،كتلتها بقدر
حجمها� ...أو تزيد.
لبيروت زمنها العا�صمي الخا�ص ،لكن
فيها ،و�إلى جوارها عوا�صم �أُخرى :مخيمات
اللجوء الفل�سطيني خارج فل�سطين التاريخية.
في بيروت مخيم عين الحلوة ــ ''عا�صمة
ال�شتات الفل�سطيني'' ،وفيها مقبرة �شهداء
الثورة ،وفي المقبرة �ضريح غ�سان كنفاني،
وذكرى �ساعته الناب�ضة بدقات زمن الثورة
الفل�سطينية التي كانت بيروت �إحدى �أهم
تجاربها المدينية؛ عا�صمة �صاغت وعي
وعمان،
الثورة وم�أ�ساتها .في بيروت ودم�شق ّ
زمن ''م�سار نكبوي'' متجدد من اللجوء الأول
ُ
يربون �أمل العودة
والثاني والثالث ،والجئون ّ
تحول نكبتهم �إلى ذاكرة.
والتحرير ،ويرف�ضون ّ
وفي بيروت م�ؤ�س�سة الدرا�سات الفل�سطينية
ت�صر على وحدة الزمن
التي ال تزال ّ
الفل�سطيني ،وتبحث عن م�سارات تحريره من
الأ�سطورة والالهوت القومي والبالغة الوطنية.
في بيروت ''خ ّزانات'' لثورة حا�ضرة ،وانت�صار
م�أمول ،وعودة م�ؤجلة.

الزمن املوقوت

� ّأما في لندن ،مدينة ال�ساعة الأ�شهر
بتاريخها الم�سروق ،فثمة زمن لي�س كمثله
�شيء .زمن �إرث ا�ستعماري ثقيل يمتد في
محطات اال�ستعمار الكبرى التي �أ�س�ست لكارثة
اال�ستعمار ال�صهيوني :زمن وعد بلفور في �سنة
1917؛ زمن اال�ستعمار االنتدابي في �سنة
 ،1922كحا�ضنة ا�ستعمارية للدولة
ال�صهيونية؛ زمن تق�سيم فل�سطين في �سنة
1947؛ زمن العدوان الثالثي في �سنة ،1956
وغيره من العدوانات على الفل�سطينيين
وال�شعوب العربية؛ زمن ت�أ�سي�س دائرة
المفاو�ضات في منظمة التحرير الفل�سطينية
في �سنة 1994؛ زمن ت�سليم قادة المقاومة
لـ ''�إ�سرائيل'' في �سنة 2006؛ زمن التواط�ؤ مع
نظام اال�ستعمار اال�ستيطاني ال�صهيوني في
فل�سطين الذي ال بدء له وال انتهاء ...لكن في
لندن ،وعلى غرار عوا�صم ال�شتات الفل�سطيني
في العالم ،مركز ذاكرة مقاومة :فيها �ضريح
ناجي العلي الذي ت�ستلهم هذه المقالة واحدة
من �إبداعاته ،وفيها ''مركز العودة الفل�سطيني''
تحول النكبة �إلى ذاكرة ،ويع ّلي
الذي يتحدى ّ
خطاب الحقوق الوطنية على جميع خطابات
اال�ستجداء والإغاثة.

�س�ؤال الفل�سفة ــ الزمان
تقدم
ّ � ...أما بعد ،فهل في و�سع الفل�سفة �أن ّ
حلو ًال لتذرر نظام الزمن الفل�سطيني؟ وهل في
تغير توقيت طيرانها
و�سع بومة منيرفا �أن ّ
واتجاهه؟ وهل في �إمكان الفكر المح�ض �إنقاذ
عقالنية الفيزياء من نزق الح�ساب؟ الإجابة
قد تكون مفتوحة على الإيجاب� ،إذ �إن
الجغرافيات التي تمثلها الأزمنة المدينية
ال�سابقة ،والتي نتجت من االنفجار الفل�سطيني
الكبير في �سنة  ،1948ت�ضع نظام الزمن
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الفل�سطيني في ثالثة م�سارات قابلة للتحرير:
الما�ضي العام ،والحا�ضر الخا�ص ،والم�ستقبل
الموازي .وفي كل من هذه الم�سارات ،ثمة
�إمكان لإنقاذ الزمن الفل�سطيني من االرتهان
للزمن اال�ستعماري ،وهذا الإنقاذ لن ي�صل �إلى
درجة �إحداث ما ُيعرف في الفيزياء بـ ''عملية
عكو�سية'' ( )reversible processلما قبل النكبة،
لكنه �سيتم عبر �إدامة خا�صية ''الموقوتية'' في
هذا الزمن ،الأمر الذي ي�ضمن عدم ا�ستقرار
الفل�سطينيين في الأنظمة الجيو�سيا�سية
المغلقة التي يعي�شون فيها من دون انتهاء
مظلمتهم التاريخية ...ومن �أجل ت� ّأمل هذه
الم�سارات ،ل�سنا بحاجة �إلى يهو�شواع
فل�سطيني لإيقاف ال�شم�س ،فكل ما نحتاج �إليه
هو �شم�س لنرى ،وح�سب.

م�سار الزمن العام :حترير املا�ضي
يعي�ش الفل�سطينيون ،كغيرهم� ،ضمن م�سار
عام للزمن العالمي �أنتجت قواني ُنه التاريخية
للفل�سطينيين نكبتهم (حتمية ''الخطيئة
الأولى'') ،و� ّأملتهم بحقوق �سيا�سية في �إطار
القانون الدولي (ممكن ''الخال�ص الأخير'') في
ظل فوات كبير على تطبيق �أي من بنوده .لكن
التاريخ ،مثلما قال محمود دروي�ش ذات مرة،
''لي�س عاد ًال ،وال �أنيق ًا .التاريخ لي�س قا�ضي ًا،
موظفا'' .وعليه ،ف�إن ''�سهم الزمن'' لم يكن
بل َّ
في م�صلحة الفل�سطينيين .في هذا ال�سياق،
دراج نموذج ًا تف�سيري ًا ينزع
ي�ستلهم في�صل ّ
الخ�صو�صية عن عدم �إ�سعاف ''الزمن التقدمي''
ممن انتموا
للفل�سطينيين ،ذلك ب�أنهم ،وغيرهم ّ
و''مربي الأمل'' ،ما
�إلى ''ذاكرة المغلوبين''
ّ
زالوا على هام�ش تاريخ المنت�صرين .يقر�أ
دراج �إرث ًا �أوروبي ًا ثقي ًال ،من َمعي َن ْيه
ّ
الر�أ�سمالي والمارك�سي ،لي�ضيء على مظلومية
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فيميز بين التقدم العلمي والتقدم
الفل�سطينيّ ،
الإن�ساني ،ويعتقد ب�ضرورة انطواء الأخير على
قيم �أخالقية و�سيا�سية وجمالية تخ ّل�ص
المغلوبين من معاناتهم .بمعنى �أن عا�صفة
''�أيديولوجيا التقدم'' التي يثيرها الغالبون في
التاريخ ،عادة ما تحول دون �أن يطوي ''مالك
التاريخ'' جناحيه ،لأنه مثقل بما ي�شتمل عليه
زمن المنت�صرين من �آالم المغلوبين في �أزمنة
محذوفة من الكتابة والتحقق في م�سيرة
التقدم التي ال تنتج �إ ّال الكوارث ،وال ت�سفر �إ ّال
عن ''تو�سيع المقابر'' ،في�صير الزمن ''�أفيون
المغلوبين'' الذين ين�شدون حقوقهم من
''محكمة التاريخ العادلة التي ال ُتعقد �أبداً''.
وعلى الرغم من ق�سوة م�سار التاريخ العام
للعالم ،ف�إن بع�ض من َر ْو َح ُنوا المادية
التاريخية ،كفالتر بنيامين ،يرون �أن ثمة زمن ًا
خارج الزمن ال�شكالني الرتيب الذي عادة ما
يف�ضي �إلى انت�صار الغالبين� .إنه الزمن
الم�سكون بالتناق�ضات التي يفر�ضها
المغلوبون ك�أ�سئلة ثقيلة على الراهن العالمي
يوحدون فيه ''�أزمنة ال�ضحايا''� .أ�سئلة
الذي ّ
الراهن هذه ،هي �أ�سئلة �أخالقية تختزل قدراً
دراج مع
هائ ًال من الأمل الذي يتقارب فيه ّ
لمن ال �أمل
بنيامين ،في و�صفه �أنه ُ
''خلق َ
لمن
لهم ''.ومثله ،الذاكرة التي ُ
''خلقت َ
يحتاجون �إلى ذاكرة'' .لكن الأمل والذاكرة
يب�شران با�ستيالد زمن للمغلوبين ال ي� ِّؤبد
ّ
�سيادة المنت�صرين عليهم ،وذلك حين يحررون
م�سار الما�ضي من �أحاديته باجتراح ف�سحة
لكتابة تاريخ ال�ضحايا المتجان�س المظلومية،
والموحد في الن�ضال .لكن هذه الف�سحة التي
َّ
هي �أمام الفل�سطينيين ،يجب �أن تع ّلمهم
الدر�س بال �أوهام؛ �إذ ''التاريخ الإن�ساني ،رغم
االنتفا�ضات الثورية التي قطعت ا�ستمراريته

ب�شكل م�ؤقت ،كان وال يزال تاريخ المنت�صرين.
يكتب المنت�صر تاريخه الذاتي ،كما ي�شاء.
ويكتب ،كما ي�شاء ،تاريخ �ضحاياه ،الذين
منعهم عن الكتابة ]....[ .ال يحتاج المغلوبون
�إلى تاريخ� ،إ ّال �إذا كانوا قادرين على ا�ستثماره
في معارك ال تجدد هزائمهم .وحين ي�ستمرون
في القتال وال ي�أتون بجديد ،يبرهنون على
اعتناقهم تاريخ خ�صومهم ،الذين يرثون
الأر�ض والكتابة و�أحالم الذين فاتهم
دراج'' ،فالتر بنيامين
االنت�صار'' (في�صل ّ
والهوت التاريخ'''' ،الكرمل'' ،العدد � ،86شتاء
� ،2006ص .)171 - 170

م�سار الزمن اخلا�ص :حترير احلا�رض
مع �أن الفل�سطينيين ما زالوا يدفعون ك ّفارة
خطيئة لم يرتكبوها ،من محاكم التفتي�ش
الأوروبية حتى الهولوكو�ست� ،إ ّال �إنهم
مطالبون بتحرير حا�ضرهم من ''الت�أويل''
يزجانهم في مر�آة
و''المقارنة'' اللذين ال يفت�آن ّ
''التاريخ العالئقي'' ( )relational historyمع
�أعدائهم ال�صهيونيين .وقد �أم�ضى �إليا�س
خوري العقدين الأخيرين في تفكيك هذه
المر�آة المعتمة ،منطلق ًا من لحظة االنفجار
الفل�سطيني الكبير :نكبة  .1948ففي قراءته
لمعنى النكبة ،يتو�سل خوري كتابات
ق�سطنطين زريق وغ�سان كنفاني و�إدوارد
ممن ر�أوا في النكبة تبعة
�سعيد وغيرهمّ ،
للتاريخ اال�ستعماري الممركز �أوروبي ًا
لفل�سطين ،والذي �أدت فيه الحركة ال�صهيونية
دوراً محوري ًا .وبالتركيز على ''فكرة فل�سطين''
ال�سعيدية ،ب�صفتها �صراع ًا متوا�ص ًال بين
''الح�ضور والت�أويل''� ،أي الح�ضور الفل�سطيني
والت�أويل ال�صهيوني ،يغدو �س�ؤال النكبة
المركزي :كيف ي�ستطيع الح�ضور اكت�ساب

الزمن املوقوت

حكايته و�سردها ،من �أجل �أن تنجح ''�شرعية
الح�ضور والبقاء'' في مقاومة ''ال ــ �شرعية
الت�أويل والغياب''؟ بدءاً بهذا ال�س�ؤال ُع ّرفت
وعرفت ،ك�صراع بين
الق�ضية الفل�سطينيةُ ،
حركة التحرر الوطني الفل�سطيني (ممثلة في
منظمة التحرير الفل�سطينية) �ضد الحركة
ال�صهيونية (ممثلة في دولة اال�ستعمار
اال�ستيطاني �إ�سرائيل) .لكن الخال�صة الحالية
لهذا ال�صراع للأ�سف ،تفيد ب�أنه بينما نجحت
الحركة ال�صهيونية في تحويل فكرتها �إلى
وجود فعلي تم ّثل في �إقامة دولة �إ�سرائيل
كدولة ح�صرية لليهود ،وتحويل الأ�سطورة �إلى
تاريخ ،ف�شلت الحركة الوطنية الفل�سطينية في
تحويل وجود ال�شعب الفل�سطيني �إلى فكرة،
و''تحويل تاريخه �إلى تاريخ''.
لكن هذا الف�شل لم يكن ف�ش ًال م�ؤ�س�ساتي ًا
فح�سب ،بل كان ف�ش ًال في النظر �إلى النكبة
�أي�ض ًا ،وفيما يطلق عليه خوري ''الم�سار
النكبوي'' الذي تت�صادى فيه الهزائم منذ �سنة
 .1948وعلى الرغم من تنامي االهتمام
بمقوالت اال�ستعمار اال�ستيطاني في
الأكاديميا الفل�سطينية م�ؤخراً ،ف�إن خوري
كان الأ�سبق في ت�شخي�ص النكبة ،لي�س كحدث
كبنية
تاريخي َّ
تحدد مرة وانطف�أ ،و�إنما ُ
م�ستمرة لحدث مفتوح .لذا ،فالنكبة عنده هي
حا�ضر فل�سطين الذي ي�أخذ فيه جدل الح�ضور
الفل�سطيني والت�أويل ال�صهيوني م�ساراً
ت�صاعدي ًا ،ولي�س ما�ضيها .يتميز الم�سار
النكبوي بتوا�صل �أربعة فقدانات كبرى ،هي:
الأر�ض ،والمدينة ،والأ�سماء ،والحكاية .وقد
�أدى هذا الفقدان �إلى فتح حدث النكبة على
الم�ستقبل� ،إذ ا�ستمرت �إ�سرائيل في نهب
الأر�ض ،وطرد النا�س ،وتقوي�ض الحكاية ...من
التطهير الكبير في �سنة � 1948إلى اال�ستهداف
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المتوا�صل بالجدار والهدم والم�ستعمرات حتى
اللحظة ،الأمر الذي جعل م�أ�ساة الفل�سطينيين
''نكبة م�ستمرة'' .لكن ال�سرد ال�شامل للم�سار
النكبوي لي�س حدث ًا ثقافي ًا وال تاريخي ًا
فح�سب ،بل هو محاولة لتحرير الحا�ضر �أي�ض ًا،
عبر ر�صد تحوالت نوعين من الوعي
الفل�سطيني قبل لحظة �أو�سلو وت�أ�سي�س ال�سلطة
في �سنة  ،1994وبعدها :وعي لجوئي (قديم)،
وتعمق بعد نك�سة
ن�ش�أ بعد نكبة �سنة ،1948
ّ
�سنة  ،1967وظهرت ب�سببه ،وتمحورت حوله،
ميزته
منظمة التحرير الفل�سطينية ،وهو وعي ّ
ثالث �سمات ،هي :اال�ستعادة الرمزية لما قبل
النكبة؛ المو ّقت في البناء وال�سرد؛ االنتظار
لتحقق العودة .الوعي الثاني هو وعي منفوي
(جديد) ظهر بعد �سنة  ،1994ون�ش�أت عنه
ال�سلطة الفل�سطينية ،و�أرج�أ فعل العودة،
وميزته ثالث �سمات �أي�ض ًا ،هي :الكتابة محل
ّ
ال�شفاهة؛ الوعي بالدائم بد ًال من المو ّقت؛
تحرر ال�صورة من الرمز .وبين هذين الوعيين،
اندلعت الثورة خارج فل�سطين القديمة بقيام
منظمة التحرير الفل�سطينية ،و�أُجه�ضت داخل
فل�سطين الجديدة بقيام ال�سلطة الفل�سطينية.
ولعل الخال�صة الأكثر �أهمية لهذه القراءة
العميقة لم�سار الزمن الفل�سطيني النكبوي� ،أن
ملحة لإنقاذ الحا�ضر ــ ب�صفته
ثمة �ضرورة ّ
ما�ضي ًا م�ستمراً ــ من غواية ''الت�أويل''
و''المقارنة''ّ � .أما ''الت�أويل'' ،فيحظر على
الفل�سطيني الر�ضى بما ُر�شق به من ُب ْكم في
النتاجات الثقافية ال�صهيونية ،والعربية
�أحيان ًا ،ذلك �أن ُ''بكم الأدب هو جزء من ُبكم
والبكم جزء من عدم قدرة ال�ضحية
التاريخُ ''.
على كتابة الحكاية ،وخ�صو�ص ًا حين يكون
فهم الآخر ــ النقي�ض للحكاية �أنها لي�ست
�صراع ًا بين ''ح�ضور وت�أويل'' مثلما اقترح
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�إدوارد �سعيد ،و�إنما بين ''حق مطلق وحق
مطلق'' مثلما �أعلن عامو�س عوز مرة ،قا�صداً
�إدخال اال�ستعمار اال�ستيطاني ال�صهيوني
كعن�صر تكويني في التراجيديا الفل�سطينية.
� ّأما ''المقارنة'' بين النكبة والهولوكو�ست
فمحظورة على الفل�سطيني ،وعلى غيره ،وذلك
ب�سبب م�أ�سوية الحدثين المح�ضة ،وتقاطع
م�صائر �ضحاياهما الأفراد .ولعل الباعث
الأكبر على التحرز لي�س المغايرة التاريخية
في الكم �أو النوع� ،أو في ال�سمة العن�صرية
للفاعل الذي �أنتج هول الهولوكو�ست وهول
النكبة ،و�إنما في �أن الهولوكو�ست انتهى
وتحول �إلى ٍ
ما�ض ،بينما النكبة ما زالت
حا�ضرة .ولعل �أكبر خدمة �سيا�سية و�أخالقية
وجمالية يمكن تقديمها للفل�سطينيين ،هو
تحوله �إلى
�إنقاذ حا�ضر م�سارهم النكبوي من ّ
ذاكرة ،وذلك ب�إنهاء المظلمة التاريخية التي
يختزنها هذا الم�سار ،وال يختزلها.

م�سار الزمن املوازي ــ حترير
امل�ستقبل
بين زمن العالم العام ،وزمن فل�سطين
الخا�ص ،ثمة زمن ثالث موازٍ للزمنين من
دون التماهي التام مع �أحدهما� ،أو كليهما.
و''الزمن الموازي'' ،و�إن �ص ّكه وليد د ّقة
لتو�صيف زمن ال�سجن ال�صهيوني� ،إ ّال �إنه
ي�صدق على المعازل الفل�سطينية ،في كل من
الجغرافيات ال�ست التي جرى التمثيل عليها
�آنف ًا ب�صفتها �أنظمة جيو�سيا�سية مغلقة ،في
فل�سطين التاريخية وال�شتات .فعلى امتداد
ثالثة عقود ون�صف عقد في الأ�سر� ،سعى د ّقة
ال�ستكناه م�آالت الحركة الوطنية في فل�سطين
المحتلة في �سنة  ،1948من منظور �أبنائها
الذين ان�ضموا �إلى منظمة التحرير الفل�سطينية

كر�أ�س مال ن�ضالي قبل �أو�سلو ،ليجدوا
�أنف�سهم ،بعدها�َ ،ص ْرف عملة (ف ّكة) تفاو�ضية
لي�س �إ ّال'' .الزمن الموازي'' لي�س زمن �أ�سرى
الحركة الوطنية الفل�سطينية من �أبناء فل�سطين
المحتلة في �سنة  1948فح�سب ،بل زمن
ي�صوغه وليد د ّقة في منظومة ُمحكمة ت�ش ّكل
خطاطة ''الوعي الموازي'' للوعي الوطني
د�شنته يوم ًا منظمة
الموحد
والموحد ،والذي ّ
ِّ
َّ
تكف عن �أداء
التحرير الفل�سطينية ،قبل �أن ّ
مهمتها التاريخية للتحرير ،وتغرق هي
ووعيها في م�ستنقع ال�سلطة في منحى
ُ
ِ
محارم ،قتل فيه
تراجيدي نا�شىء عن �سفاح
ٍ
الوليد والده و�أبقى �صورته معلقة على الجدار،
لتنتقل المنظمة بذلك من ا�ستراتيجيا ''الكفاح
الم�سلح'' �إلى ا�ستراتيجيا ''كفاح الم�سلح''� ...إنه
وبنية وتبعة ،في
زمن النكبة الم�ستمرة ،حدث ًا ُ
مختلف ف�صولها وجغرافياتها.
في ال�سجن ،امتلك الأ�سرى الفل�سطينيون
زمن الأ�سر الذي م ّكنهم من مراقبة الواقع
وتتبعه وتحليله والم�ساهمة في تغييره ،وهو
ّ
ما لم تمتلكه الحركة الوطنية في الخارج .فقد
تمكنوا عبر ''برنامج الحياة المجدية'' ،من
ت� ّأمل الفارق بين ''زمن ال�سجن'' داخل ال�سجن
الأ�صغر ،و''الزمن االجتماعي'' في ال�سجن
الأكبر خارجه ،ونجحوا في ت�شكيل ''بنية
م�ضادة'' لل�سيا�سات ال�صهيونية الممار�سة
عليهم ،وكانوا بو�صلة للعمل الوطني خارج
ال�سجن ،عبر ''وثيقة الأ�سرى'' وغيرها .ال�سجن
كف�ضاء بالن�سبة �إلى د ّقة ،ال ينقطع عن
مفهومه للزمن ،بل هو مو ِّلد لمفهوم الزمن،
والذات هي محور الزمان والمكان حين يف�صل
برزخ ال�سلك ال�شائك� ،أو ال�شبك� ،أو الزجاج� ،أو
أ�سير عن العالم الخارجي.
ج�سد الحار�س ...ال َ
في اليوم الأول من عامه الع�شرين في

الزمن املوقوت

الأ�سر (� 26آذار/مار�س  ،)2010كتب د ّقة
ر�سالة �صارت ُتعرف الحق ًا بن�ص ''الزمن
الموازي'' الذي ي�ش ّكل مر�آة قا�سية للزمن خارج
ال�سجن على م�ستوى :البدايات ،والوحدات،
والإحداثيات ،والتقاطعات ،والنهايات .يربط
موقعية الأ�سرى وموقعية ذويهم في
د ّقة بين
ّ
الزمن ،م�ؤكداً تو ّقف الزمن لأ�سير قابع في
زمن ال والدة فيه �إ ّال لـ ''تربية الأمل'' ،انتظاراً
للزيارة التي يتقاطع فيها الزمنان .و�إذا كان
الزمن هو الوجه المتحرك للمادة التي ي�ش ّكل
المكان وجهها الثابت ،ف�إن الأ�سرى �أ�صبحوا
هم وحدات الزمن و�إحداثياته ،يقي�سونه
ب�أج�سادهم� :أ�سراً ،وتنق ًال ،وتحرراً ،ذلك ب�أن
وحدات الزمن خارج ال�سجن غير م�ستخدمة
لديهم� ،إ ّال حين ي�ستعيرونها للحديث عن
الم�ستقبل الذي يعتبرونه ''الزمن الحقيقي''،
زمن الأمل الذي ال تقي�سه وحدات الزمن
الموازي ،بل تتخيله فح�سب .يت�أمل د ّقة ثبات
وتغير العالم
الأ�سرى في زمنهم الموازيّ ،
بالحديث عن االختراعات والأحداث التي مرت
ومر عليها ،ويحيلها �إلى مجازات
على الزمن ّ
�سيا�سية :من �إطار ال�سيارة ذاتي الإ�صالح،
حتى الهاتف الذكي .و�إذا كان الراحل ح�سين
البرغوثي قد �أ�س�س لـ ''انف�صام �شخ�صية
المكان'' لحظة عبور ج�سر ''�أللنبي'' بين
يد�شن ''انف�صام
فل�سطين والأردن ،ف�إن د ّقة ّ
�شخ�صية الزمان'' عند لحظة عدم عبور الحاجز
الزجاجي ،و�سابق ًا َ�ش َبك الأ�سر خالل زيارة
الأهالي للأ�سرى .هناك ،يتحول التاريخ في
ما�ض م�ستمر لم ينت ِه ،فالأ�سرى
ال�سجن �إلى ٍ
قابعون في ''الزمن الموازي'' ،والأحداث
الكبرى ،فل�سطيني ًا وعالمي ًا ،تمر عليهم وهم
هناك ،جزء من هذا الما�ضي الم�ستمر الذي
يكافحون بد�أب لئال يتحول �إلى م�ستقبل دائم.

مداخل
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�إنهم ينا�ضلون من �أجل تحرير �أنف�سهم،
و''تحرير �أقدم �أ�سير عربي ،وهو الم�ستقبل''،
�سر الزيت'' .في
مثلما تفيد خاتمة ''حكاية ّ
''الزمن الموازي'' ثمة �أمل موقوت ،وزمن الأمل
الخارجي هو معيار البقاء وال�صمود في خ�ضم
زمن الألم الداخلي في ال�سجن ...لكن و�صول
�ألم الأ�سرى و�أملهم �إلى حالة االتزان ،ما زال
مرهون ًا ب�إمكانات ''تحرير الم�ستقبل''.

فل�سطني الزمن املوقوت
بعد عقد ون�صف عقد على ن�شر ر�سمة
ناجي العلي ،كتب ال�شاعر الإ�سرائيلي يهودا
عاميخاي ق�صيدة بنى عليها ديوانه الأخير:
''مفتوح ،مغلق ،مفتوح''� .صاغ ق�صيدته
ب�صورتين :افتتاحية بعنوان ''حجر �آمين''،
وخاتمة بعنوان ''القنبلة اليهودية الموقوتة''.
في الأولى ،يفتتح عاميخاي الديوان بق�صة
''حجر �آمين'' المثلث ال�شكل ،والذي هو جزء
متبق من �شاهدة في مقبرة يهودية مدمرة...
ّ
وبعد �أن ي�ستفي�ض عاميخاي في و�صف هذا
الحجر ،ويتكهن بم�صير المئات من �أمثاله،
وت�شظي َ�سكينة الراحلين الذين لم يرقدوا
ّ
ب�سالم من دون لملمة ركام �شواهد قبورهم،
ي�سخر من قدرة جامعي هذا الركام على جعله
�إحالة متحفيةّ � .أما في الأُخرى ،فيختتم
عاميخاي ديوانه الذي �أتى على تواريخ اليهود
من التيه حتى الهولوكو�ست ،ب�أن ي�ؤكد مرة
�أُخرى �أن هذه ال�شظايا ''تملأ الآن القنبلة
اليهودية الموقوتة حتى �آخر الزمان ''.ويوا�صل
ال�سخرية من �صناعة الهولوكو�ست ،لكنه
يختتمها بالقول'' :على الرغم من ذلك كله،
ف�إن الحجر الذي على المكتب يمنح �إح�سا�س ًا
بال�سالم� ،إذ هو حجر المحك الذي ال يح ّكه
�أحد ،الأكثر فل�سفة من �أي حجر للفال�سفة،
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مقد�س''.
وقدا�سة من �أي ّ
وبينما ي�ستبطن عاميخاي في ق�صيدته
التي ان�شطرت بين فاتحة الديوان وخاتمته،
التي ًا للزمن ب�صفته ''مفارقة''
فهم ًا َق َب ّ
و''وهم ًا'' ،و''ما�ضي ًا وم�ستقب ًال اجتمعا في
حجر الحا�ضر'' ،في �إ�شارة �ساخرة �إلى حكمة
القدي�س �أوغ�سطين ...ن�ستبطن ر�سمة ناجي
العلي ،ونعرف �أنها تبعث على كثير من

الأ�سئلة الم�ؤلمة ،لكنها تُ�شعرنا بالأمل في
الزمن الفل�سطيني الموقوت ،الأمل كلحظة
تاريخية واجبة التحقق .لم يكن ناجي العلي
�سيا�سي ًا ،فهو بالكاد يفهم في الح�ساب ،و�إنما
كان ر�سام ًا يعرف الح�ساب والفيزياء
والفل�سفة ،وقد فهم الدر�س ،ور�سمه لنا ،لكننا
لم نلتقطه �إ ّال لمام ًا :فزمننا يم�ضي ،وزمنه ما
له طرفان.
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