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فل�سطني يف مرايا الثقافة العربية

دمية وّنو�س*

الق�صية تخرج من األبوم ال�صور

كتابة هذه �لمقالة. جل�ضت �أيامًا �أتامل �ل�ضا�ضة �لبي�ضاء �أمامي، �أفكر �أربكتني 

في �لر�ضالة �لتي جاءتني من �لكاتب �لعزيز �ليا�س خوري يدعوني 

فيها �إلى �لم�ضاركة في هذ� �لملف. وقد يكون �لرتباك هنا هو �لإجابة �لأكثر �ضدقًا عن 

�أ�ضئلة �ل�ضديق �ليا�س ب�ضاأن ''روؤيتي لفل�ضطين وق�ضيتها في ظل �لو�قع �لعربي''، �أو ب�ضاأن 

''�آفاق عالقة �لثقافة �لعربية بالق�ضية �لفل�ضطينية''. هل �أحتاج �إلى �أ�ضئلة مبا�ضرة عن 

�لق�ضية �لفل�ضطينية، لأعرف مدى �لرتباك �لذي يغّلف عالقتي بها؛ �أو ب�ضكل �أدق، لأو�جه 

عجز�ً ما في �لتعبير عن في�س من �لم�ضاعر �لمت�ضاربة و�ل�ضعبة؟ �أفكر �لآن، في �أن ذلك 

�لرتباك وتلك �لم�ضاعر �ل�ضعبة، لي�ضا �ضوى رف�س للت�ضليم بما �أُجبرنا لأعو�م طويلة على 

�لت�ضليم به. لي�ضت مهمة �لكتابة عن ق�ضية تكبرني في �ل�ضن، �ضهلة، عد� �أنها لي�ضت �أي 

ق�ضية! �لق�ضية �لفل�ضطينية، عنو�ن مرحلَتي �لطفولة و�لمر�هقة �للتين ع�ضتهما في �ضورية.

لحظت قبل مدة، �أن زمالئي في �لمدر�ضة، في معظمهم، معار�ضون للنظام. رحت 

�أتذكر عائالتهم، و�لأحياء �لتي �ضكنوها، ومو�قفهم �آنذ�ك في �أثناء درو�س �لتربية 

ن لي �أنهم معار�ضون �لآن بغ�ّس �لنظر عن �نتماء�ت �أهلهم 
ّ
�لع�ضكرية مثاًل �أو �لديانة، فتبي

�ل�ضيا�ضية، وعن �لمحيط �لذي ن�ضاأو� فيه. فو�حدة من �لزميالت �لمعار�ضات مثاًل، ل يز�ل 

و�لدها حتى تاريخ كتابة هذه �لمقالة يعمل لم�ضلحة �لنظام. �إذ�ً لم يكن �لف�ضل في 

�نت�ضار قيم �لعد�لة و�لحرية يعود فقط �إلى �لبيوت �لتي ن�ضاأنا فيها، و�إلى �لنقا�ضات �لتي 

تدور خلف �لجدر�ن، بل �إلى نظام �لأ�ضد �لأب نف�ضه �أي�ضًا. لم يكن ع�ضيًا علينا �أن نقر�أ 

�لعنف و�لميل �إلى �لكر�هية و�لتفريق و�لعن�ضرية لدى كل �لمكلفين بتلقيننا ''حب �لوطن''، 

و''حب �لقائد''، و''حب �لق�ضية �لفل�ضطينية''. لم يكن �لحب تلقائيًا ول �لتقدي�س كذلك. ثمة 

�إكر�ه وّلد لدى معظمنا تمرد�ً ومقاومة.

عائلتي �أنقذت �لق�ضية �لفل�ضطينية في وجد�ني، على عك�س �لنظام �لتعليمي �لذي كان 

قائمًا ول يز�ل. لو �أن فل�ضطين لم تكن حا�ضرة في بيتنا بكيانها �لطبيعي و�لإن�ضاني، 

ة �ضورية.
ّ
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لكان حبي لها �ضقط ربما مع حبي للقائد وتقدي�ضي له. لم نكن نعرف في �لمدر�ضة �أن لفل�ضطين 

قائد�ً �أو زعيمًا، ل بل زعماء �أحز�ب وجبهات. لم نتعلم �أ�ضماء فل�ضطينيين ل في �ل�ضيا�ضة ول 

في �لثقافة ول في �لفكر. كبرت فل�ضطين في وجد�ننا و�أذهاننا كمكان منعزل كاأنه قائم على 

كوكب �آخر. كبرت معنا وحدها، من دون �ضعبها! ففي �أدبيات �لمكلفين بتلقيننا بالغ�ضب، ل 

فت �إلى �لحكيم جورج حب�س في بيتنا، و�إلى �آخرين كثر لن �أذكر 
ّ
وجود لل�ضعوب. ولول �أن تعر

�أ�ضماءهم تفاديًا لإحر�جهم )قاطعونا �أمي و�أنا بعد �نطالق �لثورة �ل�ضورية(، ولول �أن عثرت في 

مكتبة و�لدي على غ�ضان كنفاني ومحمود دروي�س وناجي �لعلي وجبر� �إبر�هيم جبر�، لما 

عرفت �أن فل�ضطين لي�ضت مجرد ق�ضية مقد�ضة، �لق�ضية هي نا�ضها. ظننا لأعو�م في �لمدر�ضة �أن 

فل�ضطين كلها كانت جزء�ً من ''�ضورية �لأ�ضد''، و�أن حافظ �لأ�ضد كان قائد �لبلدين، من ق�ضره في 

دم�ضق.

جيلي لم يقر�أ في �لكتب �لمدر�ضية عن �أي هزيمة قط، �إذ كيف لمنت�ضر يهتف لحرب ت�ضرين 

''�لتحريرية'' �أن يفهم �لمعنى �لحقيقي لالحتالل؟ �أربعة كتب فقط، كانت قادرة على زعزعة 

جميع تلك ''�لمكا�ضب'' �لتي تعلمناها، وجميع �لهتافات �لتي رددناها �حتفاًل بـ ''�لنت�ضار�ت'': 

''�لنقد �لذ�تي بعد �لهزيمة'' للمفكر �ل�ضوري �ضادق جالل �لعظم؛ ''جيل �لهزيمة'' للكاتب �ل�ضوري 

ب�ضير �لعظمة؛ م�ضرحيتا ''حفلة �ضمر من �أجل ٥ حزير�ن''، و''�لغت�ضاب'' لو�لدي �ضعد �للـه 

ا ند�فع؟!
ّ
ونو�س. ن�ضاأنا في �لمد�ر�س كمنت�ضرين، فعم

كان ل بد من تلك �لمقدمة وتلك �لعودة �إلى ذ�كرة �لطفولة )وهذ� بحث منف�ضل ي�ضتحق من 

''جيل �لبعث'' �لدر��ضة و�لتحليل(، كي �أ�ضرح عالقة �لنظام وموؤ�ض�ضاته بق�ضاياهم ''�لوطنية 

و�لجوهرية''. �لنظام �ل�ضوري كان �لم�ضوؤول �لأول عن ت�ضويه فل�ضطين وق�ضية �ل�ضعب �لفل�ضطيني 

في وجد�ن �أجيال باأكملها، �إذ �إنه من حيث ل يدري ربما، ربط في �أذهاننا �لق�ضية �لفل�ضطينية 

بتقدي�س �لقائد، وبالخوف وبالإكر�ه وبالأيديولوجيا، و�أخير�ً باإنجاز لم ي�ضبقه �إليه �أحد: ''فرع 

فل�ضطين''، �ضيىء �ل�ضمعة في دم�ضق ''قلب �لعروبة �لناب�س''!

ب �لكائن �لفل�ضطيني في �لمد�ر�س �ل�ضورية، 
ّ
ثم جاءت �لعالقة مع �لآخر. ففي �لوقت �لذي ُغي

بما �أن فل�ضطين هي مجرد �أر�س وق�ضية، ظهر �لكائن �لإ�ضر�ئيلي! �لعالقة مع �لكائن 

�لإ�ضر�ئيلي كعدو، �أخذت حيز�ً �أكبر كثير�ً من �لعالقة مع �لكائن �لفل�ضطيني ك�ضعب �ضديق 

ومحتل. �ضارت فل�ضطين في �أذهاننا، هي �لمكان �لذي ي�ضكنه �لإ�ضر�ئيلي ولي�س �لفل�ضطيني! 

وفي �ل�ضياق ذ�ته، جاءت تهمة �لعمالة لإ�ضر�ئيل و�لخيانة �لعظمى �لتي لحقت كثيرين من 

�لمعار�ضين لنظام �لأ�ضد. �إذ�ً، فل�ضطين يقطنها �لمحتلون �لإ�ضر�ئيليون. فل�ضطين ق�ضية ولي�ضت 

�ضعبًا. ل وجود لقادة فل�ضطينيين وطنيين لأن ''�لأب'' حافظ �لأ�ضد هو �لقائد �لوحيد و�لأوحد، 

ومعار�ضة �لقائد تقود �ضاحبها �إلى تهمة �لتعامل مع �لعدو �ل�ضهيوني. فرع �لأمن �لأكثر 

ه �لنظام من حيث يدري �أو ل يدري، عالقة 
ّ
بط�ضًا ��ضمه ''فل�ضطين'' ولي�س ''�إ�ضر�ئيل''. هكذ�، �ضو

جيلي بالق�ضية �لفل�ضطينية، فالركوع للقائد مرتبط بالركوع لها، و�ضرعية نظام �لعنف 

و�لإجر�م مكت�ضبة من �ضرعيتها.
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�لثورة �ل�ضورية �أعادت �إلى �لفل�ضطينيين �لحق في �أن يكونو� في �أذهاننا بمعزل عن �لق�ضية 

وعن �لأيديولوجيا و�ل�ضعار�ت. �لثورة �لتي مزقت �ضور ''�لقائد'' وهدمت تماثيله، حررت 

�لفل�ضطينيين من �لإطار �لمزخرف و�لثقيل �لذي كان يوؤطرهم، ك�ضورة على جدر�ن موؤ�ض�ضة 

حكومية، �أو تلفزيون ر�ضمي. ك�ضرو� زجاج �ل�ضورة ونزلو� منها �إلى �ل�ضارع م�ضتعيدين 

�أ�ضو�تهم �لتي �أ�ضكتها �لحتالل و�لنزوح و�لذ�كرة �لمتروكة هناك في بيوت ي�ضكنها ذلك �لآخر. 

�إّل �إن �لنظام ''�لممانع'' �أر�دهم في �ل�ضورة فقط، خلف �لزجاج. �ضرت �أتخيل تلك �لع�ضابة 

�لمدر�ضية �لمكلفة بترغيبنا بالإكر�ه، تجوب �أزقة �لمخيم وبيوته لتعيدهم �إلى �ل�ضور �لمعلقة 

على �لجدر�ن.

ولو �أردنا �لحديث عن �لق�ضية �لفل�ضطينية بمعزل عن �ضعبها، فمن �لمحزن �لقول �إنها لم 

تكن ق�ضية عربية طو�ل تلك �لعقود. كانت ق�ضية �لزعماء �لعرب، ق�ضية �ل�ضالونات و�لكلمات 

�لفتتاحية في �لمهرجانات �لر�ضمية، �إذ كيف لها، كق�ضية تحرر، �أن تعي�س في بالد يحكمها 

ا كانت ق�ضايا �لتحرر و�حدة، فربما 
ّ
�لقمع و�لخوف وتغيب عنها مفرد�ت �لتحرر كافة؟ ولم

لأول مرة ت�ضتعيد �لق�ضية �لفل�ضطينية مكانتها �لطبيعية كق�ضية �إن�ضانية، كق�ضية �ضعب.

�لنتفا�ضات �لعربية، باإعادتها �لكينونة �إلى �ل�ضعوب ، �أعادت �إلى �لفل�ضطيني �أي�ضًا ق�ضيته. 

فالأول مرة ربما، تهتف �ل�ضعوب �لمنتف�ضة في �ضورية وم�ضر وتون�س وليبيا و�ليمن و�ل�ضود�ن 

و�لجز�ئر وغيرها، للفل�ضطينيين ولي�س للق�ضية. لأول مرة، ت�ضبح �لق�ضية �لفل�ضطينية ق�ضية 

عربية، ق�ضية �ل�ضعوب ولي�س �لزعماء. لأول مرة، تخرج �لق�ضية من �ألبوم �ل�ضور و�أر�ضيف 

�لمحطات �لر�ضمية، وتخطو مع باقي �ل�ضعوب �إلى زمننا هذ�. لقد حركت �لثور�ت �لزمن �لذي 

توقف عند �لنت�ضار�ت �لوهمية.

حتى ثقافيًا، �ألم يتوقف �لزمن �لفل�ضطيني عند كّتاب ورو�ئيي وم�ضرحيي تلك �لمرحلة؟ 

لي�س م�ضادفة �أن يعي�س �لم�ضهد �لثقافي �لفل�ضطيني �ليوم، حياة جديدة مع كّتاب جدد �أطلقت 

�لثور�ت �أ�ضو�تهم. لم تتحرر فل�ضطين من �لحتالل �لإ�ضر�ئيلي بعد، �إّل �إنها تحررت من قمع 

�لأنظمة �لعربية ل�ضعوبها! تحررت من �ل�ضورة �لنمطية �لمعلقة على �لجد�ر. تحررت من �أغنية 

''وين �لماليين''، وجوليا بطر�س لم تعثر على �إجابة عن �ضوؤ�لها حتى �ضنة ٢٠١١! غّنتها في 

بًا، وحين توقف �لزمن. �لق�ضايا توؤطر �لزمن 
ّ
�ضنة ١٩٨٩ حين كان ''�ل�ضعب �لعربي'' مغي

ين وتطلق �ضوته. 
َ
ده، �ل�ضعوب وحدها تعبث به وتمنحه قدم

ّ
وتجم


