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فل�سطني يف مرايا الثقافة العربية

�شكري

املبخوت*

�صور فل�سطني وحتوالتها

هل

حيزاً
علينا �أن ّ
نذكر ،الآن وهنا ،ب�أننا ،عرب ًا وفل�سطينيين ،بلغنا في الح�ضي�ض ّ
وا�سع ًا من اال�ستبداد و�صنوه الأ�صولية يدفعنا �إلى �أن نختار طريقة موتنا قهراً
الال� ،أو مزيداً من االبتعاد عن �شوق الحرية؟
و�إذ ً
لم تعد الذكرى تنفع ،و�إن ظلت تتيح مجا ًال ولو �ضيق ًا للت�أمل .فبين هذا االنحدار
ت�شف عنه تواريخ الأحالم والكوابي�س التي
ن�سب ّ
الفظيع المت�سارع ,وبين حال العربٌ ،
ظللنا نراوح بينها .كانت كل نكبة �أو نك�سة في ذاكرة الفل�سطينيين ُتدخل العرب في نفق
مظلم ،لكننا على وقع �أتراحنا ن�صنع الحلم.
جاءت نكبة  1948م�صحوبة بحما�سة للوحدة القومية ،كان حظ الرومان�سية الثورية
و�ضعف العقالنية فيها كبيراً .ثم اندلعت الحركة التحريرية الفل�سطينية حاملة ما تي�سر
ولبى النداء.
فهب الإن�سان الفل�سطيني الملحمي ّ
من الآمالّ ،
فتحت هزيمة  67بق�سوتهـا و�صدمتهـا باب ًا للعمل من �أجل وحدة من �صنف �آخر
�أرادت �أن تتعمد مرة �أُخرى بدم هذا المجتث من ترابه ،في �ضرب من القلق �إزاء ال ُقطرية
مما توهمنا� ،إلى �إطار حا�ضن لمختلف ال�شعوب العربية .كنا في
التي ا�ستحالت� ،أكثر ّ
زمن المنطق الثوري الجذري ،وما يحمله من �أوهام لذيذة وخطرة في �آن واحد.
في ال�سبعينيات ،بدا ال�سالم المنقو�ص بين بع�ض الدول العربية و�إ�سرائيل واقعية
�سيا�سية �أقرب �إلى الكابو�س ،ولم يخترقها �إ ّال ما بنيناه في �ضمائرنا من نبل المعركة
قبل بيروت وبعدها ،معركة للبقاء انتهت �إلى الدخول فترة طويلة ن�سبي ًا في النفق المظلم،
بعيداً عن �أر�ض المعركة و�أ�صحابها الأ�صليين.
الحت �أو�سلو بعد �أوانها وا�ستكمال الترتيبات ــ �شكل الطاولة وكرا�سي الجلو�س وحرية
اختيار �ألوان ربطة العنق ــ �أفق ًا ممكن ًا للمتفائلين بالخروج من قتامة الو�ضع في �أوائل
الت�سعينيات .وزعت الأمل على الأطفال والثكالى والأ�سماء النائمة على �شواهد القبور� ،إذ
�أُعلن الحلم من جديد بر�سم احتماالت العودة وبناء الدولةُ .طويت فكرة الثورة المده�شة،

* روائي وناقد و�أكاديمي من تون�س.

امللف

وا�س ُتدعي العقل لتف�سير الموازين والمقامات .تابع �أ�صحاب الأر�ض المغدورة والمعركة
المهدورة على ال�شا�شات ،الت�صريحات بلغات ال يفهمونها .اكتفوا بتفح�ص تعابير الوجوه
وعالماتها الدالة و�سحناتها الرمزية ،على �سبيل التدرب على القراءة ال�سيميائية للحلم ــ
لونوا تراب الأر�ض �شاهدوا باندها�ش �ألعاب الخفة حين كان المفاو�ضون
الكابو�سَ .من ّ
يج ّزئون حبيبات التراب ،فيقدمونها من هنا ،وي�سحبونها من هناك.
انتهت �أو�سلو و ُفر�ض واقع اال�ست�سالم بدي ًال من ال�سالم ،و�أُهدرت انتفا�ضة الأق�صى،
وانف�صلت غزة عن ال�ضفة الغربية ،وانطم�س الم�شروع الوطني الفل�سطيني ،وت�سارع ن�سق
التطبيع �سراً فجهراً .ال من ح�سيب �أو نقد ذاتي �سوى الأج�ساد النحيلة ملقاة بعيداً عن
م�ضاربها ،ي�ستفزها ازدراء المقامرين.
وراء هذا كله تحوالت ِ
وعبر .فقد انتقلت فل�سطين من ق�ضية العرب الأولى في ال�شعارات
تهم
وبع�ض الم�ساعي الكفاحية الفا�شلة (حرب  )1948والوحدوية المخفقة� ،إلى ق�ضية ُقطرية ّ
تحول منا�صرو الق�ضية من العرب من موقع الفاعل ال�شريك �إلى
الفل�سطينيين مبا�شرة .حينهاّ ،
والمطبع
موقع الم�ساند المتعاطف في �أف�ضل الأحوال ،وهذا من دون �أن نتحدث عن المناوىء
ّ
عد له ما
والداعي �إلى حكمة اال�ست�سالم ،بد ًال من طي�ش الكفاح من �أجل �سالم م�ستحيل لم ُن ّ
ا�ستطعنا من قوة .ولي�ست التعالت والمبررات �صعبة على كل ذي عقل يو�صف ب�أنه براغماتي
واقعي.
انتقلت فل�سطين من بالغة التحرر الوطني والقومي ،وف�صاحة المطالبة بالحرية والوحدة
والعدالة� ،إلى وعي مالحقة واقع اال�ستيطان ال�صهيوني ،والوقوع بين ف ّكي كما�شة الت�سلط
والقمع ،وعجمة التن�سيق الأمني مع �إ�سرائيل ،واالنق�سام الداخلي المريع .لم يتفطنوا �إلى �أن
اختالف الأحرف بين الأر�ض والإن�سان ال ينفي وحدتهما .فمن �أين للمقهور والم�ستباح في
ثنايا ال�شعارات ،الغائب الحا�ضر بح�سب الطلب ،المنهك بفائ�ض اللغة من دون المعنى،
المتال�شي في غياهب الإ�سهاب� ،أن يجمع القوة وي�ستوي من جديد؟
انتقلت فل�سطين من منطق الثورة الم�سلحة للتحرير وا�ستعادة الأر�ض المغت�صبة� ،إلى القبول
بنثار من الأر�ض و�أ�شتات منف�صلة ال رابط بينها ،حتى بعد القبول بقرارات التق�سيم الدولية.
لقد �صارت فل�سطين ،الأر�ض والم�شروع ،قطعة ''غرويير'' ُم ّرة الطعم منطم�سة ال�شكل في م�أدبة
الإذالل والقهر .كما انتقلت المطالب الفل�سطينية من دولة ديمقراطية ''الئكية'' ثنائية القومية،
أرا�ض'' وجزر متباعدة ال ت�شكل وحدة قابلة للحياة ،وال بناء دولة على الحقيقة
�إلى نثار من ''� ٍ
ال المجاز .لقد كان تفكيك ًا للأر�ض ُيق�صد من ورائه تفكيك الب�شر وثقافتهم وكيانهم ال�سيا�سي
الجامع.
انتقلت فل�سطين لدى �أبنائها من م�شروع لتحرير الأر�ض �إلى �صراع �صغير رخي�ص على
ال�سلطة ،و�إلى مناكفات قبيحة تافهة مدارها �سفا�سف وت�صورات بخ�سة تع�سة عاجزة عن بناء
م�شروع وطني حقيقي .ف�صار التقرب �إلى �إ�سرائيل �أهم من وحدة ال�شعب الفل�سطيني وم�ؤ�س�ساته.
لكن هذه ال�ضروب من االنتقال ،ال تنف�صل عن م�سارات الحلم التحرري من اال�ستعمار،
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والتوجه الوحدوي لدى العرب جميعا .فك�أن تحوالت فل�سطين و�صورها المتنوعة مو�شور
يك�شف عن واقع ''الأ�شقاء''� ،إذ للأمر الذي جرى في فل�سطين �أ�شباه ونظائر في ''بالد العرب
�أوطاني''� :ضياع للم�شاريع الوطنية؛ �ضعف في قراءة الخرائط ال�سيا�سية الدولية؛ تراجع
للتوجهات الت�ضامنية بين العرب؛ مزيد من الت�سلط وقهر ال�شعوب؛ تر�سخ بديل ال يقل ت�سلط ًا
ورجعية ،هو البديل الأ�صولي بخلطته الإخوانية وال�سلفية الوهابية.
ال �شيء في هذا التذكير ببع�ض الوقائع يبين عن �أمل ما .ال ك�أ�س �أمامنا ننظر في ن�صفها
المملوء لن�صنع التفا�ؤل� .ضياع في �ضياع ،وكابو�س وراء كابو�س.
ال �شيء يلطف من هذا القنوط والخيبات المعممة التي تبعثها فينا �صور فل�سطين والعرب
المتعددة في تواليها على �شا�شة التاريخ الراهن� ،إ ّال ما يعتمل في الحياة اليومية هنا وهناك.
مما و�سمه به �أبناء
كان الربيع العربي وعداً ب�أن التاريخ العربي يتحرك .وعلى الرغم ّ
''الواقعية ال�سيا�سية'' ونظرية الم�ؤامرة من �أنه ربيع عبري �صنعته اال�ستخبارات الغربية ،ف�إنه
يظل حراك ًا حتى �إن اقت�صر ف�ضله على ك�شف العيوب الكامنة عميق ًا في بنية المجتمعات،
والم�سافات الحقيقية التي تف�صل الب�شر عن �أنظمتهم المحافظة الت�سلطية ،و�أوهامهم
الميتافيزيقة العميقة التي تدفع بهم �إلى االرتماء في نهر الدموع المكلل بالورد ،و�إن ذبلت
وروده و�صارت دموعه دماء م�سفوكة.
نكث الربيع العربي بالوعد الجميل ،وخان الإمكان التاريخي الجميل بالعي�ش في دوحة
الحرية ،فا�ستفاق النا�س من �سكرة التغيير والتحرير على مزيد من الأوهام والأوجاع .ربما
جاء الوعد في زمن تراجع الأفكار الثورية و�سيطرة ر�أ�س المال المالي والليبرالية المتوح�شة
والتجدد الذاتي للم�شروع الإمبريالي .وما هيمنة اليمين البذيء ،هنا وهناك ،على خريطة
العالم �إ ّال تعبير مكثف عن �شبكات ر�أ�س المال وال�سالح والدمار.
برمته لي�س قادراً �إ ّال على مزيد من ح�شر الفل�سطينيين في الركن الذي ما انفك
وهذا ال�سياق ّ
ي�ضيق .فت�أجلت �أ�سئلة الديمقراطية والعدالة االجتماعية والحرية �إلى موعد قد ي�أتي وقد ال
ي�أتي .فل�سنا وحدنا في العالم ،وكل ما نراه هو تالعب بالديمقراطية ،وعجز عن �إعادة
ابتكارها بما يالئم حاجات الإن�سان وبيئته المهددة .حتى �أكذوبة الديمقراطية الوحيدة في
ال�شرق الأو�سط ،وهي كيان عن�صري ديني ،طفقت تك�شر عن �أنيابها من خالل الأو�صياء على
التبرير الديني الأ�سطوري لال�ستعمار اال�ستيطاني ،لتتحول �شيئ ًا ف�شيئ ًا �إلى مجتمع ي�سيطر عليه
المتدينون ولوبياتهم المالية .فهل �سنكون ا�ستثناء؟
ربما كان اال�ستثناء الوحيد الممكن للفل�سطينيين� ،أنهم ما انفكوا منذ �سبعين عام ًا يقاومون
�آخر ح�صون الم�ستعمرات اال�ستيطانية ،بعد تفكيك كل و�صمة عار على جبين الإن�سانية
الحديثة.
في هذا العمق الإن�ساني للق�ضية الفل�سطينية ،يكمن نبلها وقوتها ووعودها التي ال نراها
اليوم .فمن �سخائها �أنها �آخر ملج�أ للمقهورين والم�ضطهدين ال�ساعين لإعالن �شوقهم �إلى
الحرية ،و�إعادة بناء حلمهم ب�أن عالم ًا �أكثر عدالة و�إن�سانية هو عالم ممكن فع ًال ال قو ًال.
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لقد �صنعنا لأنف�سنا �صورة عن الفل�سطيني البطل المقاوم �صاحب الحق ،وهو يحمل �سالحه
باحث ًا عن ثغرة يت�سرب منها �إلى �أر�ضه التي ُطرد منها .كان الفل�سطيني عندنا ،وعند غيرنا من
''م� ْؤمث ًال'' .ولئن لم يكن
المكافحين من �أجل الحرية في �أرجاء المعمورة كلها� ،إن�سان ًا �أعلى ُ
يتحمل ما �أردناه من �أ�سطورة �ألب�سناه حلتها ،كما لو كان كامل ال�صفات منزوع ًا عنه الحلم
ببيت وحياة هانئة و�أطفال يذهبون �إلى المدار�س ،ال يكذب وال يخون وال يكره وال ينفعل ،ف�إن
ان�سداد الأفق ك�شف وهمنا ال�سابق من دون �أن يخرج الفل�سطيني من �أ�سطورته الواقعية وبطولته
المتحققة يومي ًا.
ن�سمي هذا الإ�صرار على الحياة والعي�ش على الرغم من الطرد وتجريف الأ�شجار
فماذا ّ
المثمرة وم�صادرة الأرا�ضي وهدم القرى والجدار العازل؟ من �أين ي�أتي هذا الفل�سطيني الأعزل
العادي بهذه الطاقة كلها على مواجهة الإبادة والإفناء؟
تبين �أن المق�صد الأ�سمى لدولة �إ�سرائيل ،باعتمادها �سيا�سة التمييز العن�صري �ضد
لقد ّ
المواطنين العرب ،وبتهويدها القد�س و�أ�سر الأطفال و�إ�شاعة �سرطان اال�ستيطان ،هو محو وجود
الإن�سان الفل�سطيني .لكن ا�ستمرار وجوده وثباته ومواظبته على الحياة ،هو في حد ذاته �شكل
راقٍ من �أ�شكال المقاومة بالج�سد والحركة ُين�شىء معنى الوجود نف�سه.
ثمة معجزة فل�سطينية ال نراها بي�سر لأنها تبدو بديهية �إذا لم نتناولها �ضمن الم�شروع
ال�صهيوني الأ�صلي .فلي�ست الت�صفية ال�سيا�سية للق�ضية الفل�سطينية ،بما هي تعبير عن موازين
قوى ال يتحكم فيها �أ�صحاب الق�ضية على الأر�ض� ،إ ّال ال�سطح الذي ُيخفي ما في الأعماق.
لقد اكت�شف المحتل �أن المطلوب �أكثر من ذلك :ال بد من ت�صفية ثقافة ال�شعب الفل�سطيني،
ولما ا�ستحال عليه ذلك� ،صار المطلوب ت�صفية الإن�سان الفل�سطيني نف�سه.
ّ
وهنا كعب �أخيل ربيبة الم�شروع الإمبريالي الغربي الذي ما فتىء يدعمها ويدللـها .وفي
هذا �أي�ض ًا م�أ�ساة المحتل الثقافية والأخالقية الفعلية .فكل ما تقوم به �إ�سرائيل وما تتخذه من
مرده �إلى هذا ال�ضعف الجذري في �أ�سطورتها وحقيقتها في �آن واحد.
�إجراءات� ،إنما ّ
�إن ما يوجد من معطيات �سيا�سية وطني ًا (فل�سطيني ًا) ،و�إقليمي ًا (عربي ًا ب�صورة خا�صة)،
ودولي ًا ،لمحبط وباعث على الي�أ�س ال ريب .لكن ،على الرغم من �سيطرة �إ�سرائيل ،وتطورات
م�سار تطبيع بع�ض العرب معها وفر�ضه في الواقع �شيئ ًا ف�شيئ ًا ،ف�إنه عالوة على �إ�صرار
الفل�سطينيين على الحياة ،ثمة �شعور جليل عميق لدى الم�ؤمنين بالحق الفل�سطيني ،وخ�صو�ص ًا
من العرب ،ب�أن فل�سطين ق�ضيتهم حق ًا.
تقوي �شوكة اال�ستبداد ،وا�شتداد
لقد �صار العرب �أنف�سهم فل�سطينيين �أمام ما ي�شهدونه من ّ
ب�أ�س الأ�صولية ،بيد �أن نداء الحرية والعدالة يكون على قدر القمع ،ويظل الرهان على وعي
القمع ،وهو رهان يقوم على تكتيك حرب المواقع التي تدور على فواعل الهيمنة الثقافية في
المجتمع المدني وم�ؤ�س�ساته ،وعلى تح�صين الذات الثقافية .وهنا يوجد الأ�سا�س المكين ،وهو
وحدة الثقافة والإبداع العربيين بمختلف روافدهما ،بما فيها ــ وب�صورة خا�صة ــ الثقافة
الفل�سطينية .فالهزائم الكبرى والمدمرة هي الهزائم الثقافية ،لكن ،ما دامت الذاكرة مح�صنة
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وقابلة لال�شتغال عليها ،و�إعادة �صوغها مقاومة للن�سيان والتنا�سي ،وما دام المهاد الثقافي
العربي �صلب ًا ،ف�إن المعنى الفل�سطيني �سيظل مركوزاً في المتن م�شع ًا مت�ألق ًا ،و�سي�ستحيل
وادلهمت.
بو�صلة نعرف بها الطريق والأفق ،و�إن اختلطت �سبل المواجهة وغامت الآفاق
ّ
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