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فل�سطني يف مرايا الثقافة العربية

قا�سم

حداد*

الأفق الفل�سطيني

�ستواجه

I

الأنظمة العربية �صعوبات كثيرة كي ال �أقول خطرة ،وهي تحاول
مقاومة �شعوبها ب�إ�سرائيل ب�صفتها �صديق ًا ،بعد تاريخ طويل وكثيف
من كبح طموحات هذه ال�شعوب وم�صادرة حقوقها ،ب�إ�سرائيل ب�صفتها عدواً.
هذا المنعطف الجذري هو الذي تحاول ال�سلطات العربية تحقيقه في ظروف غاية في
التعقيد .فلي�س متوقع ًا من الأنظمة العربية التي تتخبط في العديد من الأزمات المتقاطع
بع�ضها مع بع�ض� ،أن تنجح في الخ�ضوع الق�سري لل�شروط الدولية التي تفر�ضها القوى
العالمية .هذه القوى التي لم تعد تكترث بالحقوق الإن�سانية المرتبطة بالق�ضية
الفل�سطينية ،وال ب�أزمة الأنظمة العربية المري�ضة ب�شعوبها.
II
عندما قلت مرة� ،إن فل�سطين كانت الدر�س ال�سيا�سي الأول بالن�سبة �إلى جيلنا ،كنت
�أعني �أن ت�أ�سي�س وعينا الن�ضالي ن�ش�أ على مفهوم للعدالة يرى في حق ال�شعب الفل�سطيني
في العودة �إلى �أر�ضه نموذج ًا لمواجهة الظلم العالمي الذي يتوجب عدم تجاوزه �أو
تفاديه .ولعل ما �أعتبره الدر�س ال�سيا�سي الأول في حياتي ،ربما ُيعتبر �صالح ًا ليكون
در�س ًا �أول في حقل حقوق الإن�سان والعدالة على الم�ستوى الكوني.
علينا �أن نتذكر دائم ًا ،وال �سيما بعد التطورات التي �شهدتها المنطقة العربية في
الأعوام الأخيرة ،الفرق الوا�ضح بين الموقف ال�سيا�سي الر�سمي للحكومات العربية،
وموقف ال�شعوب العربية ،وخ�صو�ص ًا فيما يتعلق بالق�ضية الفل�سطينية.
�أ�صبح وا�ضح ًا التحول النوعي لدى الأنظمة العربية (المعلن منها والم�ستتر) نحو
�إعادة النظر في الموقف من �إ�سرائيل ،من دون الكالم عن ال�ش�أن الفل�سطيني ،في محاولة

* �شاعر بحريني.
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وا�ضحة للف�صل بين الحق الفل�سطيني والعالقة مع الدولة الإ�سرائيلية .وهو ف�صل ي�سعى للتمهيد
ال�سيا�سي من �أجل فتح الج�سور مع الدولة العبرية.
�إن التململ ال�شعبي في الأعوام الأخيرة ،ومن �أكثر مظاهره �سطوع ًا ما ي�سمى ''الربيع
العربي'' ،جعل الأنظمة العربية ت�ضاعف حكمها الحديدي بقوانين �أكثر تع�سف ًا ،مت�ضرعة �إلى
الدول الكبرى من �أجل حمايتها ،وعار�ضة عليها مزيداً من �ضمان حاجاتها من ثروات الطاقة
في المنطقة .ومن الم�شاريع التي يجري ترتيبها ،م�شروع ال�صفقات المتعلقة بالق�ضية
الفل�سطينية ،والذي ي�ضع الحق الإ�سرائيلي في م�ستوى الحق الفل�سطيني .وبات علينا اعتياد هذا
التعبير ،ونحن ن�شهد الترتيبات اليومية ،ب�إيقاع المتثائب (بال ي�أ�س) ،الهادف �إلى تجاوز
الق�ضية الفل�سطينية ،وح ّلها عن طريق تحويل �إ�سرائيل �إلى حليف في �ضوء منظورات �سيا�سية
تم�سك ال�شعوب العربية بالحق الفل�سطيني ،ف�إنه ال بد من
م�ستحدثة .و�إذا و�ضعنا في اعتبارنا ّ
االنتباه �إلى �آلة ال�سيا�سة العربية التي تخلخل الموقف الفل�سطيني بالروافع الدينية نف�سها ،التي
ت�ست�شري في الج�سد العربي ،عاملة على تحويله �إلى جثمان .فالمر�ض الديني قادر يومي ًا على
تفتيت الموقف العربي (و�ضمنه الفل�سطيني) ،تجاه مجمل الق�ضايا ال�سيا�سية ،الأمر الذي يجعل
ل�ست من المعجبين
القوى العالمية ت�سهر على ت�شغيل �أدوات البط�ش بالأنظمة وال�شعب العربيينُ .
في المطلق بالأنظمة العربية ،وال �أرى في الوقوف مع �أي من الحكومات العربية قاطبة �أمراً
م�شرف ًا .و�أكثر من هذا ،ف�إنني �أرى �أن الأخطر في هذا الم�شهد العربي والعالمي الآن ،هو
برمتها ،مهما تكن �شعاراتها �أو م�شروعاتها
الإعجاب ب�أي من الأحزاب والمعار�ضات العربية ّ
الوطنية والن�ضالية ،فلي�س �أ�سو�أ من الأنظمة العربية �إ ّال المعار�ضات العربية .و�أعتقد �أن على
المثقف العربي �أن يكون حراً في اتخاذ الموقف المختلف �ضد جميع المنظومات ال�سيا�سية،
وهي تمار�س يومي ًا التغرير والع�سف بالمواطن العربي ،وت�ضليله نحو �أكثر المواقف �إذال ًال
وجه ًال.
جراء ان�شقاقات بنيوية في واقعه االجتماعي
يجب عدم الغفلة ّ
عما يعانيه الفل�سطيني ّ
والن�ضالي .وعندما قلت مرة� ،إن �أحداً ال ي�ستطيع �أن يكون فل�سطيني ًا �أكثر من الفل�سطينيين،
تدخل العرب في الم�س�ألة الفل�سطينية �أدى �إلى التعثرات التي ال ُتح�صى ،وجعل القوى
ق�صدت �أن ّ
الفل�سطينية مر�شحة دوم ًا لمزيد من الخ�سارات المتوالية ،على الرغم من الت�ضحيات الأ�سطورية
التي لم تتوقف منذ النكبة حتى الآن .واالتجار ال�سيا�سي بالق�ضية الفل�سطينية لم يتوقف طوال
الوقت من طرف جميع الأنظمة والحكومات العربية ،وكذلك الأحزاب والمعار�ضات العربية،
و�أعتقد �أن على المثقف العربي �أن ينتبه للتدخل ال�سلبي ال�سافر للعرب في الق�ضية الفل�سطينية،
وي�سعى لوقف هذا التدخل ،وينتبه ل�ضرورة تفادي المزيد منه.
لنر لمرة واحدة على الأقل ،بعد هذا العمر الطويل ،الفل�سطينيين يبادرون �إلى اتخاذ
َ
قراراتهم وحدهم ،ب�أنف�سهم ،بمعزل عن الأنظمة وال�سلطات العربية التي �ستلج�أ �إلى ا�ستخدام
�أجهزتها و�أدواتها اال�ستخباراتية بالدرجة الأولى.
تحدث عن الحقوق التاريخية لليهود والم�سلمين في
�س�ألج�أ �إلى ر�أي �إدوارد �سعيد الذي ّ
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فل�سطين ،مع رف�ض الكالم عن �أن ُيخرج واحد منهما الآخر من الأر�ض .ربما في هذا ما يتيح
ن�سمي فيه
لنا جانب ًا من تفادي مزيد من الت�ضحيات الجديدة .على الأقل ،لئال ي�أتي علينا يوم ّ
�شهداءنا �ضحايا مجانية ،لكن من دون تفادي مواجهة الجناية التاريخية التي ارتكبتها
ال�صهيونية ،با�سم اليهود .تلك وجهة نظر ت�صدر عن حقيقة الرغبة الكونية في الخروج من
دائرة الدم بالدمُ .ترى ،هل يمكننا النظر في �إمكان ت�صعيد ال�سجال من �أجل حل ال يعالج
الجريمة بالخط�أ؟ ذلك ما يتعر�ض له المثقف ليبدو لنا �شخ�ص ًا يحاول ر�سم ظالل �أ�شجار الغابة
في عا�صفة وتحت الق�صف.
ومثلما ال �أ�ستطيع �أن �أكون فل�سطيني ًا �أكثر من الفل�سطينيين� ،أظن �أن مثقف ًا مثل �إدوارد �سعيد
يمكن �أن ي�ساعدنا على التب�صر في الم�شهد الفل�سطيني ،وهو عا�ش ودر�س الم�س�ألة بال�شكل الذي
ي�ؤهله لأن يقول ر�أي ًا ،حتى لو اختلف معه بع�ضنا� ،إ ّال �إن الخالف �سيكون ''معه'' ،ولي�س �ضده.
فربما يريد �سعيد تفادي وطن ''يزداد �سوءاً كل يوم'' ،بح�سب تعبير محمود دروي�ش.
ثمة الي�أ�س الذي يتوجب علينا تفاديه ،لكن ،ال بد من ا�ستدراك ما نخ�سره يوم ًا بعد يوم:
الأر�ض.
لقد �أخذ الإ�سرائيليون الأر�ض �شلواً �شلواً (بعد �أن اغت�صبوا اللغة والعمل) ،ويعملون منذ
�أعوام ،على �سرقة التاريخ ،ويحاولون اختزال ما يخ�سره الفل�سطينيون ،وما �أ�صبحوا يحلمون به
الآن .فهل يذهب الفل�سطينيون �إلى حل الدولتين بح�سب �إ�شارة �إعالن الدولة الفل�سطينية �أيام
يا�سر عرفات� ،أم �إلى حل الدولة الديمقراطية (الم�ستحيلة) الواحدة؟
هنا يتوجب ت�أمل الفوارق الجهنمية (التي نعانيها) :بين حلم ال�شاعر الجذري ،ون�ضاالت
ال�سيا�سي الم�شروعة .الأديب العربي لي�س في مكان الر�أي الحا�سم ،بد ًال من الفل�سطيني ،فنحن
�أ�صحاب �أحالم ال تقبل التنازل ،بينما المنا�ضلون هم �أ�صحاب العمل المبا�شر .غير �أن المفارقة
الجارحة هي �أن �إ�سرائيل ال تتوقف عن القتل ،وال يتوقف الفل�سطينيون عن الأمل .وفي هذا
تترمد ،بفعل ما يحاك حولها من
محاولة لالحتفاظ بقناديل الروح ،لئال تنطفىء �أو ّ
''م�ؤتمرات''.
ي�صح لنا �أن ن�س�أل :متى ،وكيف يتمكن الفل�سطيني من تجاوز حالة االنق�سام المتوترة؟
ّ
فالعدو قد �أح�سن عملية تفتيت الج�سم الفل�سطيني ،في ال�سياق المتدهور الذي يتعر�ض له الج�سد
برمته .وما �إن يقبل الفل�سطينيون بـ ''رائحة'' �أر�ضهم ،حتى تقفز ''كناغر'' متبرعة
العربي ّ
بالحلول الجاهزة ،بغية الإجهاز على بقية الحلم.
وي�صح لنا �أي�ض ًا �أن ن�س�أل :كيف يمكننا تفويت الفر�صة على َم ْن يعمل وي�ستعد القتنا�ص
فل�سطين من �أجل و�ضعها في ''خرجه'' الديني ،وتحديداً من الجهة الطائفية؟ فحين تنجو
فل�سطين من ''الخرج'' الديني ،ال نريد لها الوقوع في ''الخرج'' الطائفي ،لئال تفقد حريتها
وا�ستقاللها ال�سيا�سي ،ودالالتها الإن�سانية التاريخية.
نحن ــ عندما تل ّقينا الدر�س الفل�سطيني ن�ضالي ًا ــ لم يكن ال�ش�أن الديني (ف�ض ًال عن
الطائفي) ،وارداً في برنامجنا الفكري ،بل �إننا بد�أنا مبكراً ،تفادي الكالم عن فل�سطين من
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�شرفة الدين ،حين انتبهنا ل�ضرورة التفريق بين ''اليهود'' و''ال�صهيونية'' .فلي�س هناك َمن يملك
اال�ستعداد لتكري�س دينية الحرب لت�شويه الن�ضال وحرفه عن طريقه الإن�ساني ،مثل التع�صب
مهب
الديني .وهذا �أمر يروق للطرف الآخر ،من �أجل توظيف الن�ضال الوطني وو�ضعه في ّ
الخ�سارات.
هنا بالذات يكمن المقتل الذي يتهدد ن�ضالنا الإن�ساني ،لأنه ي�ساوي القتيل بالقاتل.
فحتى لو كانت �إ�سرائيل دولة عن�صرية وتقوم على تن�شيط الروافع الدينية ،في محاولة
لجعل الم�س�ألة دينية ،ف�إن �إ�سرائيل لي�ست قدوة لنا� ،أو يجب �أ ّال تكون كذلك.
َم ْن ُيرِد حقه الح�ضاري ،يتوجب عليه اعتماد الر�ؤية والأدوات الح�ضارية� .إ�سرائيل
بمكوناتها ال�صهيونية ،تتفنن في جعل الخالف ديني ًا ،وبالتالي الحرب كلها دينية .وفي هذا
ا�ستمرار النفجار الم�شاعر والتع�صبات الدينية التي �أخذت في التفاقم في المجتمع العربي.
مكون للتع�صب الديني .و�إذا كان هذا مرذو ًال ر�سمي ًا عند الم�سلمين (على
الهرطقة عن�صر ّ
تف�شيه الآن) ،فهو في اليهودية ال�صهيونية جزء من دعايتها ال�سيا�سية .و�أظن �أن
الرغم من ّ
ي�صب في التوجه ال�صهيوني نف�سه
الإعالن الإ�سرائيلي الأخير الذي �أطلقه بنيامين نتنياهو،
ّ
نحو تكري�س الدين في الخالف ،وتح�شيد الموقف ال�صهيوني ،لجعل اليهودية عالمة قومية في
المجتمع الإ�سرائيلي.
وكان �سبق للحاخام الألماني مو�شيه هير�ش� ،أحد �أبرز الباحثين الدينيين اليهود في القرن
التا�سع ع�شر� ،أن ذكر �أن ال�صهيونية تريد ''�إظهار ال�شعب اليهودي حول العالم على �أنه قومية
موحدة ،وفي ذلك هرطقة فا�ضحة''.
III
عندما بد� ْأت خطواتنا الأولى في معرفة الحياة واختباراتها ،كانت فل�سطين هي الدر�س
ال�سيا�سي الأول ،وهو الدر�س الإن�ساني بامتياز ،وربما هو الدر�س الذي منح انهماكنا في
الن�ضال طابعه الإن�ساني العميق.
بهذا ال�شكل �أ�ستطيع و�صف عالقتي بفل�سطين ،عندما بد�أت �أتعلم المعنى الجوهري للن�ضال.
فعلى الرغم من ارتباطنا بالعن�صر القومي لمفاهيم العمل ال�سيا�سي في ''حركة القوميين
العرب'' (وحدة؛ تحرر؛ ث�أر) ،ف�إن الدر�س الفل�سطيني ظل امتيازنا الثوري في الأفق الأكثر
رحابة ،وهو ما جعلنا ــ مع التحوالت الفكرية/التنظيمية ــ على ا�ستعداد لأن نرى في الن�ضال
العالمي �أفق ًا رفيق ًا لن�ضاالت ال�شعوب كافة.
و�إذا بفل�سطين ترافق تجربتي في ن�صو�ص كثيرة ،فاعتززت ب�أنني �أتعلم ،وال �أزال ،من
الدالالت التي ال ُتح�صى في هذا الدر�س .ولم يعنِ ذلك �أن يكون لوجود فل�سطين في ق�صائدي،
حكم قيمة فني ًا (�أو مو�ضوعي ًا)؛ فال�شعر يجب �أن يكون �شعراً قبل �أي �شيء ،وبعده.
ولعل من المفارقات التي ال تخلو من داللة� ،أن هذا الدر�س الفل�سطيني ظل يرافق جميع
مراحل حياتنا ،بل يعبر الأجيال معنا ،من دون �أن ينال ال�شعب الفل�سطيني حقه في �أر�ضه،
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ومن دون �أن ت�أخذ ال�شعوب العربية هذا الدر�س م�أخذ المعنى التراكمي للتجربة .فبينما يوا�صل
ال�شعب الفل�سطيني خ�ساراته في معاركه مع العدو الإ�سرائيلي ،توا�صل ال�شعوب العربية فقدها
مجرد الأمل في نجاح ن�ضاالتها ،ونيل حرياتها.
والأنكى من هذا كله� ،أن ال�سلطات العربية ب�شتى �أنواع �أنظمتها (بما فيها بع�ض الدول التي
حدث فيها التغيير ''ال�سيا�سي'' بفعل االنقالبات الع�سكرية) ،زادت فيها �ضراوة الظلم والبط�ش
والتخلف .وهي �ضربت لنا مث ًال �ضاري ًا لب�شاعة الأنظمة (الوطنية)� ،إلى الدرجة التي �ستدفعني
�إلى ال�شعور بفداحة ما ورثناه من ''حركة التحرر الوطني'' التي بذلنا في �سبيلها حياة �أكثر من
جيل ،حتى نو�شك على القول �إن حركة التحرر الوطني كانت بمثابة ''الخط�أ'' ،لفرط �ضراوة
الحكم الوطني الذي جاءت به.
كلما توا�صل الن�ضال الفل�سطيني مردوف ًا بظهيره العربي ،ت�ضاعفت خ�ساراتنا في حلم
م�صطلحي ''جيل النكبة'' و''جيل النك�سة'' �صارا يزدادان مرارة
العودة الفل�سطيني .حتى �إن طعم
َ
وفقداً وم�آ�سي.
أملت الآن ما نتخبط فيه من خيبة وخذالن وتراجع م�ستمر ،ف�س�أقول �إن اال�ستغالل
و�إذا ت� ُ
الب�شع وغير الأخالقي الذي مار�سته الأنظمة العربية ،منذ منت�صف �أربعينيات القرن الع�شرين
حتى الآن� ،ساهم في موا�صلة الفقد الفل�سطيني العربي ،وتكري�س الوجود الإ�سرائيلي ب�صفاقة
المحتل.
�أعتبر نف�سي من الجيل المخ�ضرم الذي عا�ش تجربتين في غاية الوح�شية ،في ظل �سلطات
عربية كانت تحارب �أحالمنا في التحرر من �إ�سرائيل ب�صفتها ''العدو'' ،ثم �صارت ال�سلطات
العربية ذاتها ،تحاربنا الآن ب�إ�سرائيل ب�صفتها ''ال�صديق''.
الفج لحروب الم�صالح ال�سلطوية العربية م�ستقوية
هذا كله يحدث مرهون ًا بالت�صاعد ّ
يرف لها جفن.
بالنظام العالمي ،من دون �أن ّ
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من منشورات مؤسسة الدراسات الفلسطينية
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