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فل�سطني يف مرايا الثقافة العربية

نوبار هوْف�ِسبيان*

تهمي�ش فل�سطني يف ال�سيا�سات العربية**

�سنة 1984، قدم اإدوارد �سعيد مداخلة في وا�سنطن بعنوان ''فل�سطين وم�ستقبل في 

ا كان �سيعنيه الحرف ''و'' في عبارة 
ّ
العرب''، طرح فيها للنقا�ش �سوؤااًل عم

''فل�سطين وم�ستقبل العرب'' قبل ح�سار بيروت في �سنة 1982، اأو قبل االنق�سام في 

ال�سف الفل�سطيني في �سنة 1983، اأو العداوة العميقة بين �سورية والفل�سطينيين. و�ساأل 

�سعيد: هل يمكن للـ ''و'' اأن تعني اأي �سيء اآخر غير ''الوحدة وتالزم الم�سير وال�سراكة، 

والروابط الطبيعية؟'' غير اأنه بداًل من ذلك، الحظ اأن الـ ''و'' تعني اليوم �سل�سلة كاملة من 

االإخفاقات في الربط بين فل�سطين والعالم العربي. يقول �سعيد اإن هذا الو�سع يدل على 

ف�سل الفل�سطينيين والعرب على حد �سواء، واإن الـ ''و'' ت�سير اإلى عدم الثقة والتمزق 

وال�سخرية واالإنكار، وهو و�سع يدفعنا اإلى التفكير، وربما اإلى اإعادة النظر في طبيعة هذا 

الرابط؛ وعو�سًا عن ذلك، يكت�سب الحرف ''و'' معنى جديداً يتطلب اإنتاجًا وبناء لعالقة 

جديدة بين فل�سطين والفل�سطينيين وم�ستقبل العرب.

ال يمكن تناول هذا المو�سوع واإيفاوؤه حقه في مقالة ق�سيرة، بل اإن االأمر في الواقع 

يتطلب كتابة، اأو اإعادة كتابة، تاريخ الحركة الوطنية الفل�سطينية الحديثة، وهو ما 

يتعدى ب�سكل وا�سح نطاق هذه المقالة الق�سيرة. يمكننا اأن نوجه اإ�سبع االتهام اإلى 

اأو�سلو، لكن هذا لي�ش �سوى جزء من الم�سكلة. بداًل من ذلك، اأقترح اأن ن�ستك�سف العوامل 

التي اأدت اإلى ف�سل الن�سال الفل�سطيني عن �سياقه العربي ــ االإ�سرائيلي وارتباطه به، 

وهي عوامل تدخل في �سيا�سات الدول العربية، وفي القرارات الفل�سطينية اأي�سًا.

العالقة بين فل�سطين والدول العربية كانت اإ�سكالية دائمًا. فعندما تاأ�س�ست منظمة 

التحرير الفل�سطينية في فندق فل�سطين في االإ�سكندرية في �سنة 1965، كان لذلك هدف 

مزدوج: االأول، دعم الحركة الجديدة، والثاني ــ مثلما هي الحال على الدوام ــ احتواء 
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قدراتها الثورية الواعدة. لقد �سعت منظمة التحرير الفل�سطينية المتالك حرية العمل بعيداً عن 

هيمنة الدول العربية التي احتفلت بها، وال �سيما بعد �سنة 1967، باعتبارها طائر الفينيق 

الخارج حيًا من رماد الهزيمة. لكن الدول العربية كانت تخ�سى االإمكانات الثورية الفل�سطينية، 

وعند الحاجة، كانت تقاتلها ب�سرا�سة. وال �سك في اأن الفترة 1973 - 1974 كانت مف�سلية في 

ع تمركز حركة الن�سال العربي حول ق�سية فل�سطين.
ّ
تتب

وفتحت حرب ت�سرين االأول/اأكتوبر 1973، الباب اأمام نقا�ش فل�سطيني ظهر الحقًا على 

�ساكلة خيار حل الدولتين. وفي ذاك ال�سياق، �سعت منظمة التحرير الفل�سطينية للح�سول على 

اعتراف حركة عدم االنحياز قبل �سمان الح�سول على �سفة ''الممثل ال�سرعي الوحيد'' لل�سعب 

لقي 
ُ
الفل�سطيني في قمة الرباط العربية في �سنة 1974. وقد قادت هذه الخطوات اإلى اأن ي

الزعيم يا�سر عرفات خطابه في الجمعية العامة لالأمم المتحدة في وقت الحق من تلك ال�سنة، 

ت لجنة االأمم المتحدة المعنية بممار�سة ال�سعب الفل�سطيني حقوقه غير القابلة 
ّ
كما اأقر

للت�سرف، حقوق الفل�سطينيين في تقرير الم�سير على اأ�سا�ش قرارات االأمم المتحدة ذات ال�سلة، 

بما في ذلك قرار مجل�ش االأمن 242 ل�سنة 1967، اإلى جانب القرارين 181 )قرار التق�سيم ل�سنة 

1947(، و194 )ب�ساأن حق العودة(.

غني عن القول اأن االندفاعة الدبلوما�سية الجديدة لمنظمة التحرير الفل�سطينية �ساعدتها، 

غير اأنه في الوقت نف�سه، اأثبطتها اتفاقات كامب ديفيد التي اأبرمها الرئي�ش الم�سري اأنور 

ال�سادات، ثم معاهدة ال�سالم مع اإ�سرائيل، التي تركت فل�سطين تخو�ش بمفردها معركة الدفاع 

عن م�سالحها. هذا النهج اكت�سب زخمًا بعد حرب 1982، عندما طلبت منظمة التحرير 

الفل�سطينية من االأمم المتحدة عقد موؤتمر دولي ب�ساأن فل�سطين، ُعقد في جنيف في �سنة 1983 

)وعلى �سبيل الذكر، كنت ع�سواً في اأمانة موؤتمر االأمم المتحدة(. وهذا التطور �سمح بتركيز 

الخطاب الدولي على المفاو�سات الثنائية بين اإ�سرائيل وفل�سطين، بل اقت�ساره عليها، بينما 

الحديث عن الحاجة اإلى حل �سامل للنزاع العربي ــ االإ�سرائيلي، لم تتبعه خطوات ملمو�سة. وفي 

الوقت نف�سه، تجاهل العرب فل�سطين، وبداًل من ذلك، وظفوا جهودهم كلها لدعم العراق في حربه 

�سد اإيران. اإن ف�سل فل�سطين عن ال�سراع االأو�سع، كان اإحدى النتائج الرئي�سية لهذه الفترة.

بعد �سنة 1982 ت�ساءلت مكانة فل�سطين في ال�سيا�سة العربية، وبقي االأمر هكذا حتى 

اندالع االنتفا�سة االأولى في كانون االأول/دي�سمبر 1987، حين األهب الفل�سطينيون مخيلة 

العالم العربي )والراأي العام العالمي( بف�سل اأ�سكال ن�سالهم المبتكرة، ومقاومتهم ال�سجاعة 

�سد االحتالل واال�ستعمار االإ�سرائيلي. لكن، وعلى الرغم من ذلك، فاإن الهاج�ش االإيراني دفع 

ا فل�سطينيًا، فقد اأف�ست االنتفا�سة 
ّ
الدول العربية اإلى ت�سويغ تطبيع العالقات مع اإ�سرائيل. اأم

االأولى اإلى بروز توجه اإلى اإقامة دولة م�ستقلة على اأي جزء من فل�سطين، تج�سد في اإعالن 

المجل�ش الوطني الفل�سطيني في �سنة 1988 قيام دولة فل�سطينية في االأرا�سي المحتلة في 

ال�سفة الغربية وغزة، وعا�سمتها القد�ش ال�سرقية.

واأمام تراجع االهتمام العربي بفل�سطين، توجه الفل�سطينيون نحو اإطالق مبادرة اأ�سفرت عن 
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اتفاق تم التفاو�ش عليه �سراً مع اإ�سرائيل، هو اتفاق اأو�سلو. لكن هذا االتفاق لم ي�ساهم فقط في 

زيادة انف�سال العرب عن االلتزام بق�سية فل�سطين، بل اأدى اإلى حدوث �سرخ تاريخي في 

اأو�ساط ال�سعب الفل�سطيني نف�سه اأي�سًا. فقد تفاو�ست منظمة التحرير الفل�سطينية على هذا 

االتفاق، و�ساعدت في اإن�ساء ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية التي ت�سببت بتكري�ش تق�سيم 

الفل�سطينيين بين فل�سطينيي ''الداخل'' و''الخارج''.

حتى اإنجاز اتفاق اأو�سلو، كانت منظمة التحرير الفل�سطينية تزعم اأنها ''الممثل ال�سرعي 

الوحيد لل�سعب الفل�سطيني''؛ وفعاًل، فاإنها عززت وحدة الفل�سطينيين. لكن منظمة التحرير 

 في 
َ
الفل�سطينية االآن �سارت اأ�سبه بجثة، وبقاوؤها يعود ب�سكل كبير اإلى حقيقة اأنها لم ُتوار

الثرى بال�سكل المالئم. في المقابل، ونظراً اإلى �سالحياتها المحدودة، فاإن ال�سلطة الفل�سطينية 

جزاأت فل�سطين اإلى كيان جغرافي، واإلى �سعب: فعندما نتحدث عن ال�سيا�سة وال�سيا�سات 

الفل�سطينية اليوم، ن�ساأل عن مرجعيتنا الجغرافية، وبعد ح�سر فل�سطين وتحجيمها بهذه 

ن هم الفل�سطينيون اليوم؟ األ�سنا االآن نعيد تعريف الفل�سطينيين لنعني بذلك 
َ
الطريقة، نت�ساءل م

اأولئك الذين يعي�سون تحت �سلطة ال�سلطة الفل�سطينية االإ�سكالية؟ هكذا، وبف�سل الهند�سة 

الجغرافية وال�سيا�سية، يقوم المجتمع الدولي والدول العربية وال�سلطة الفل�سطينية بت�سييق 

معالم روؤيتنا وخطابنا عن فل�سطين والفل�سطينيين.

لتو�سيح هذه المالحظات، ا�سمحوا لي اأن اأعر�ش عليكم بع�ش الق�سايا التي اأثرتها في 

كتابي عن التعليم الفل�سطيني: في �سنة 1998، طلبت ال�سلطة الفل�سطينية )وزارة التربية( كتابة 

ن اأن الكتابة عن الجغرافيا الفل�سطينية م�ساألة 
ّ
كتب التربية المدنية لل�سفوف 8 - 10، وتبي

اإ�سكالية اإلى حد كبير. ففي الف�سل المتعلق بالمدن والبلدات الفل�سطينية، اأُ�سقطت كلمة 

''فل�سطينية'' لدى االإ�سارة اإلى مدن مثل عكا والنا�سرة، ذلك باأن اإدراج كلمة ''فل�سطينية'' كان 

من �ساأنه اأن يثير ردة فعل اإ�سرائيلية �سديدة، عالوة على اأن اإ�سرائيل �ستعتبر ا�ستخدام مثل هذه 

ال�سفة انتهاكًا التفاق اأو�سلو. وبالنتيجة، خرج ف�سل الكتاب بعنوان ''مدن''، من دون االإ�سارة 

اإلى فل�سطين.

ون�سرت وزارة التعليم اأي�سًا كتبًا في التربية المدنية لل�سفوف 1 - 6، يمكن درا�ستها بطرق 

متعددة، لكن في �سوء ''عملية ال�سالم''، كيف تعتزم هذه الن�سو�ش تعليم التاريخ والجغرافيا 

وال�سيا�سة؟ كيف �ستوؤثر ال�سيغ الجديدة في بناء هوية فل�سطينية جديدة؟ فعلى �سبيل المثال، 

في كتاب لل�سف ال�ساد�ش يتم التعريف بيا�سر عرفات ب�سفته رئي�سًا لل�سلطة الفل�سطينية في 

غياب اأي ذكر لحركة ''فتح'' ومنظمة التحرير الفل�سطينية والمقاومة. فهل يجب اال�ستنتاج اأن 

محى من الذاكرة الجماعية الفل�سطينية الإعطاء ''فر�سة لل�سالم''؟ جميع 
ُ
هذا التاريخ يجب اأن ي

الن�سو�ش تركز على ال�سفة الغربية وغزة والقد�ش ال�سرقية، فهل يعني هذا اأن ''ال�سالم'' يتطلب 

محو التاريخ الوطني وا�ستبعاد الفل�سطينيين الذين يعي�سون خارج هذه المناطق الجغرافية؟ ال 

توجد في الطبعة االأولى لكتاب ال�سف ال�ساد�ش خريطة لفل�سطين، بل بداًل من ذلك، يوجد 

طلب من التلميذ ''ر�سم خريطة فل�سطين''.
ُ
م�ستطيل فارغ حيث يجب و�سع الخريطة، وي
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تبقى منظمة التحرير الفل�سطينية )نظريًا( الجهة الر�سمية التي تمثل جميع الفل�سطينيين، 

غير اأن ال�سلطة الفل�سطينية حلت محل المنظمة كركيزة جديدة لل�سلطة ال�سيا�سية الفل�سطينية، 

كما اأن الدور المزدوج الذي توؤديه القيادة الفل�سطينية في بناء الدولة والمقاومة، ينعك�ش في 

�سعيها لبناء هويتها ال�سرعية وهوية المقاومة. هذه االأدوار يمكن اأن تكون مكملة بع�سها 

لبع�ش، لكنها في الغالب متناق�سة. ففي معر�ش بناء ال�سلطة الفل�سطينية موؤ�س�سات دولة 

فتر�ش بها نظريًا اأن تكمل اأي�سًا مهمات التحرير واإنهاء االحتالل. وهذا الم�سار 
ُ
وليدة، فاإنه ي

المزدوج اأدرج في الواقع مهمات المقاومة �سمن وظيفة بناء الدولة. وفي الواقع، تنتهج 

ال�سلطة الفل�سطينية/منظمة التحرير الفل�سطينية �سيا�سات لت�سكيل واإعادة هيكلة وحتى بناء 

المجتمع المدني نف�سه، ومن خالل موؤ�س�سات المجتمع المدني، ت�سعى الإعادة اإنتاج الهوية التي 

غ م�سادر هيمنتها النظامية.
ّ
ت�سو

تقترح هذه الت�ساوؤالت اأنه على عك�ش المجتمعات االأُخرى التي خا�ست تجربة ت�سفية 

اال�ستعمار، فاإن اإ�سكالية الهوية والوحدة الوطنية للفل�سطينيين تختلف ب�سكل ملحوظ. فالدول 

الم�ستقلة الخارجة من اال�ستعمار حديثًا، حاولت ن�سج الوحدة الوطنية من ن�سيج اجتماعي 

مق�سم على خلفية الدين والقبيلة واالإثنية وتعدد االأعراق؛ ومثلما هو وا�سح اليوم، فاإن هذه 

التجربة �ساهمت في اندالع نزاعات داخلية وحربًا اأهلية وانف�سال وكمية مفرطة من العنف 

واكبت عملية بناء الدولة. وعلى النقي�ش من ذلك، فاإن ال�سلطة الفل�سطينية، وبداًل من محاولة 

نتظر منها اأن تبني الوحدة من خالل تجزئة هوية وطنية موحدة 
ُ
خلق وحدة من واقع مجزاأ، ي

فعاًل.

ماذا نعني بـ ''فل�سطين'' و''الفل�سطينيين'' اليوم؟ هل �سُتبنى الهوية الفل�سطينية لخدمة 

''الم�سلحة الوطنية''، اأم اإن القوى االجتماعية وال�سيا�سية العربية/الفل�سطينية غير المت�سكلة بعد 

�ستكت�سف مفردات جديدة تجد لها �سدى من�سجمًا مع فل�سطين والعرب؟ 

في �سنة 1984، دعا اإدوارد �سعيد اإلى بناء رابط جديد بين فل�سطين والعالم العربي، غير اأن 

هذا االأمر يتطلب في البداية اإعادة ت�سكيل حركة وطنية فل�سطينية جديدة وفاعلة. 


