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الملف
النكبة جمدداً

اليا�س خوري

النكبة الم�ستمرة
تقر�أ هذه الدرا�سة التي ُقدمت كمحا�ضرة في معهد الدرا�سات المتقدمة في برلين
في � 22أيار/مايو  ،2011النكبة من خالل ا�ستعادتها الأدبين الإ�سرائيلي
والفل�سطيني ،عبر و�ضعهما في �سياق ثنائية الح�ضور/الغياب ،التي فر�ضها
الت�أويل الإ�سرائيلي للحا�ضر الفل�سطيني .االفترا�ض الرئي�سي هو �أن النكبة لي�ست
حدث ًا تاريخي ًا ُ�أنجز في �سنة  ،1948و�إنما هي م�سار م�ستمر لم يتوقف منذ ثالثة
و�ستين عام ًا� ،أي �أن قراءتها ب�صفتها ما�ضي ًا تحجب حقيقتها ،فالم�سار النكبوي
م�ستمر ويتخذ �أ�شكا ًال متعددة ،بح�سب المراحل التاريخية ،فالنكبة هي حا�ضر
فل�سطين ال ما�ضيها.

في

رواية ''الب�ستان''� )1972( 1أعاد
الروائي الإ�سرائيلي بنيامين تموز
ر�سم الأر�ض ب�صفتها حلبة ال�صراع في
فل�سطين .وفي هذه الرواية الرمزية الق�صيرة
حاول الكاتب الإ�سرائيلي �أن يتجاوز �صورة
العربي في الرواية الإ�سرائيلية ب�صفته
�شبح ًا �أخر�س .فالأخر�س في هذه الرواية هو
لونا ،المر�أة التي ترمز �إلى الأر�ض ،كما �أن
ال�صراع عليها بين ال�شقيقين �سينتهي
بموتهما الواحد بعد الآخر ،بعد ا�ستيالء
االبن على �أمه.
وقام الأ�سلوب المغرق في الرمزية في
هذه الرواية بتغطية العنا�صر ال�سحرية التي
تت�ضمنها الحكاية في العادة ،فذكريات
الراوي تك�شف حدود الرمزية التي �ساهمت
في محو حكاية الألم في الم�سرح
الفل�سطيني عبر انعكا�س فقير لأ�سطورة
�إبراهيم التوراتية وزوجتيه وابنيه.

ا�سمي عوباديا
يتخذ �إ�سماعيل و�إ�سحق َ
(عبد اللـه) ودانيال ،وهما �شقيقان ولدا لأب
رو�سي يهودي ،والدة الأول تركية م�سلمة
بينما والدة الثاني يهودية رو�سية .ويلتقي
ال�شقيقان في ب�ستان محمد �أفندي ،م ّالك
تركي في يافا ،الذي له ابنة متبناة
�أ�صولها غام�ضة ،هل هي يهودية �أم عربية
م�سلمة؟ وينتهي �صراع ال�شقيقين على
االبنة التي تتخذ �شكل ال�شخ�صية
الأ�سطورية ،بموتهما ،بينما تحبل لونا من
ابنها البالماحي.
ن�ستطيع قراءة هذه الرواية الق�صيرة
ب�صفتها ن�سخة جديدة من ق�صة �أ .ب.
يهو�شع ''�إزاء الغابات'' 2،التي نجد فيها
حلم النار نف�سه وااللتبا�سات نف�سها التي
تحجب حكاية الفل�سطينيين� ،سكان البلد
الأ�صليين .فق�صة ''�إزاء الغابات'' ال تكتفي
ب�أن تطلق على الفل�سطيني الذي ال ا�سم له
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في الق�صة ،لقب ''العربي'' ،بل �إن ا�سم قريته
الأ�صلية يختفي تحت ركام القرية التي ُمحيت
و ُزرعت غابة فوق �أر�ضها .وفي المقابل ف�إن
الفل�سطيني في رواية تموز لي�س عربي ًا ،و�إنما هو
ابن �أم تركية ،وهوية �شعبه ملتب�سة .غير �أن
التطور الالفت يكمن في المر�أة التي تتماهى مع
الب�ستان� ،أو ''البيارة'' ،مثلما ي�سمي الفل�سطينيون
ب�ستان الليمون ،فهذه المر�أة خر�ساء ،ترف�ض
على مدى الرواية كلها التكلم مع زوجها
المهاجر الرو�سي ،بينما نجد �إ�شارات �إلى �أنها
تكلمت مع ع�شيقها الم�سلم ،الأخ غير ال�شقيق
لزوجها .لكن ما هو م�ؤكد �أنها تكلمت مع ابنها
اليهودي الجديد ،وهو جندي �إ�سرائيلي
وكيبوتزي� ،سيرث �أبويه ب�سيفه.
العربي �أو الم�سلم لي�س �أخر�س في رواية
''الب�ستان'' ،كما �أنه لي�س �شبح ًا كالتو�أم خليل
وعزيز اللذين الحقا منامات ح ّنه باالغت�صاب
3
في رواية ''ميخائيلي'' لعامو�س عوز (،)1968
و�إنما هو �شريك وعدو ،و�سيكون موته �إعالن ًا
بوالدة اليهودي الجديد الذي هو الوريث ال�شرعي
للأر�ض والأم مع ًا.
الأر�ض خر�ساء في رواية بنيامين تموز.
فلونا ،ع�شيقة ال�شقيقين ،ال ت�ستطيع �أن تتكلم على
نف�سها ،كما �أن ع�شيقها الحقيقي� ،أي ابنها،
�سيتمكن من اال�ستيالء عليها من خالل حربين
متتابعتين :حرب  1948التي يطلق عليها
الإ�سرائيليون ا�سم ''حرب اال�ستقالل'' وي�سميها
الفل�سطينيون النكبة ،واجتياح الجي�ش الإ�سرائيلي،
باال�شتراك مع الجي�شين الفرن�سي والبريطاني،
م�صر في حملة ال�سوي�س في �سنة .1956
َ
اال �أدبي ًا فح�سب ،بل
وم�س�ألة البكم لي�ست �س�ؤ ً
هي �أي�ض ًا جزء من تر�سيمة �أدبية تلقي بظاللها
على الأدب الإ�سرائيلي ب�أ�سره.
ويمكننا �أن نالحظ �أن طريقة النظر �إلى
ال�صراع في فل�سطين كانت �أي�ض ًا محملة بالرموز
في الأدب الفل�سطيني .فالرواية الفل�سطينية
الأولى'' ،رجال في ال�شم�س'' ،التي حملت �سمات

من النكبة ،كتبها غ�سان كنفاني و ُن�شرت في
�سنة � ،1963أي ال�سنة نف�سها التي ن�شر فيها
يهو�شع ق�صته ''�إزاء الغابات'' .رواية ''رجال في
ال�شم�س'' 4،محملة �أي�ض ًا �أبعاداً كنائية ثقيلة.
�إنها حكاية ثالثة �أجيال من الفل�سطينيين في
بحثهم عن الخال�ص الفردي ،وقد ق�ضوا في
ال�صحراء من دون �أن تت�سنى لهم فر�صة القرع
على جدار الخ ّزان الذي اختب�أوا في داخله خالل
محاولتهم الت�سلل �إلى الكويت.
كيف يمكننا قراءة هذا التوازي الرمزي في
الأدبين؟
ي�ستطيع المحلل اال�ستدراك كي يقول �إن هذا
لم يكن حال الأدب الإ�سرائيلي ،م�ستنداً في ذلك
�إلى رواية ''خربة خزعة'' 5ليزهار �سميالن�سكي
( ،)1949ب�صفتها �شهادة واقعية عن حرب
.1948
6
وقد �سبق �أن ذكرت �أهمية هذه الرواية
باعتبارها تعبيراً نادراً عن قدرة الأدب على
تجاوز �أ�سوار التمثيالت الجاهزة ،لكن ال بد من
الإ�شارة هنا �إلى �أن ''خربة خزعة'' ،من ناحية
ثانية ،احترمت الخطوط التي ال يمكن تجاوزها.
فالفالحون الفل�سطينيون الذين طُ ردوا من
يعبر عنهم ،كما �أنهم
قريتهم كانوا بال �صوت ّ
عوملوا ب�صفتهم جزءاً من الم�شهد الطبيعي الذي
كان يتعر�ض لتحوالت عنيفة ب�سبب الحرب،
ف�ض ًال عن �أن التر�سيمة التوراتية حددت دورهم
مذكرة اليهود بحاجتهم �إلى الفداء،
في الحكايةّ ،
ومقدمة لهم �إمكان �أن يكون لهم يهودهم.
وكان ن�ص يزهار عم ًال فريداً في �أدب جيل
الحرب من الك ّتاب الإ�سرائيليين ،وعندما �سيقوم
الجيل التالي من الروائيين برواية الحكاية،
ف�إنه �سيلتزم الحدود التي ر�سمها يزهار.
ونحن ن�ستطيع تف�سير الطريقة غير المبا�شرة
ببكم اللغة في
في رواية هذه الم�أ�ساة الإن�سانية ُ
مواجهة وح�شية التاريخ ،لكن كيف نحدد هذه
البكم؟ هل اللغة بكماء؟ وما هو معنى �أدب ُيكتب
ُ
بال ل�سان؟

النكبة الم�ستمرة

�س�أحاول في هذه الدرا�سة �أن �أقر�أ النكبة
البكم هذه التي
الفل�سطينية من خالل حال ُ
�ستعطي الفل�سطينيين في مرحلة ما بعد �سنة
 1948و�ضعية يهود اليهود.
لي�س الأدب مرجع ًا تاريخي ًا وال ي�ستطيع �أن
يكون كذلك ،فالروايات والق�صائد ،الفل�سطينية
�أو الإ�سرائيلية ،التي روت مقاطع من النكبة ،ال
يمكن التعامل معها كوثائق ،و�إنما يجب النظر
�إليها كمرايا تعك�س اتجاهات متعددة في
الم�شهد الأيديولوجي .ولأن هذه المرايا جزء من
تاريخ الأنواع الأدبية ،ف�إن التحليل ال ي�ستطيع
�أن يتجاهل مختلف المدار�س واالتجاهات
الأدبية .ومن جهة �أُخرى ،ف�إن التيارات
الأيديولوجية :الحركة الكنعانية في �إ�سرائيل،
ويقظة االتجاه المارك�سي ــ الواقعي في العالم
العربي� ،ستقدم لنا فهم ًا �أف�ضل لأعمال بنيامين
تموز وغ�سان كنفاني و�إميل حبيبي.
�أعتقد �أن رواية ''الب�ستان'' ت�ستطيع �أن ت�ؤدي
دوراً رئي�سي ًا في �إي�ضاح م�س�ألة ُبكم اللغة التي
�أ�شرنا �إليها �أعاله .وفي هذه الرواية نعثر على
ثالثة عنا�صر تكوينية:
''�شد وثاق �إ�سحق'' (عكيده) بالعبرية،
�أوالًّ ،
كمقترب وعنوان للت�ضحية والأ�ضاحي.
ثاني ًا ،الإ�شارة �إلى لونا� ،إلهة القمر ،التي
تج�سد تواريخ ال�شقيقين في بنية �أ�سطورية.
ثالث ًا ،ال�صراع بين ال�شقيقين الذي �سيغطي
التاريخ الحقيقي بالأ�ساطير.
و�ست�صبح الأ�سئلة من نوعَ :من هو الع�شيق
ومن
الحقيقي� ،أو َمن هو الأبَ ،من الم�صيب َ
المخطئ ،نافلة في اللحظة التي ُيقدم فيها االبن
البالماحي على قتل العم ــ الأب ،وممار�سة الحب
مع �أمه.
المو�ضوع هو الإ�سرائيلي الجديد ولي�س
اليهودي .وكلمات دانيال في نهاية الرواية �ستكون
�صرخة يائ�سة ،فاليهودي يموت في الب�ستان على
�أمل ب�أن يلتقي �شبح �أخيه الم�سلم الذي مات قبله،
لكن �صوته لن يحمل �سوى �صدى الفراغ:

الملف/درا�سة

كما ترى ف�إن الب�ستان ي�ؤدي دور الغطاء
والمكان الذي تختبئ فيه �أنواع الأ�شياء كلها
التي ال عدالة فيها ..نعم ،ال عدالة فيها� .أعاد
هذه الكلمات بحزم .عدت �إلى �أر�ض �آبائي
كي �أعي�ش حياة عدالة ونزاهة ،وانظر ماذا
فعلت؟ �صنعت ب�ستان ًا �أ�سود ،معبداً لأ�صحاب
الأعمال الخط�أ .لقد قتلت �أخي في الب�ستان...
ربما يجب �إحراقه ،تمتم دانيال� .إذا
�أحرقناه �ستبقى جذوع الأ�شجار ،و�سيكون
في و�سعنا �أن نرى الب�ستان من �أق�صاه �إلى
�أق�صاه ،وكل �شيء �سيكون �شفاف ًا ب�شكل
7
كامل ،ووا�ضح ًا من جديد.
لن يحترق الب�ستان ،كما في ق�صة ''�إزاء
تطهر �أحداً ،و�إنما على
الغابات'' ،ونار يهو�شع لن ّ
العك�س من ذلك ،ف�إن نار ''�إزاء الغابات'' ت�صير
جزءاً من احتالل الأر�ض عبر اال�ستيالء عليها
ووراثة خريطة تحمل �آثار النار.
و�سيقدم الطابع الكنائي لرواية ''الب�ستان''
حرية للراوي ت�سمح له ب�أن يمحو الفل�سطيني من
خريطة الأر�ض .فعوباديا ،الذي ن�صفه الأول
يهودي ون�صفه الثاني تركي م�سلم ،لي�س
فل�سطيني ًا ،كما �أن �صراعه مع �شقيقه يت�شكل
داخل مقترب الحركة الكنعانية في �إ�سرائيل،
والتي كانت تدعو �إلى والدة ال�شعب العبري.
وهكذا ف�إن الفل�سطيني غير الموجود� ،أو المغيب،
لي�س تف�صي ًال �صغيراً هنا ،و�إنما هو الم�س�ألة
التي تحتل المقترب ب�أ�سره.
�شما�س ف�أعاد
أنطون
� ّأما الكاتب الفل�سطيني �
ّ
ر�سم التو�أم خليل وعزيز الم�أخوذ من رواية
عامو�س عوز'' :ميخائيلي'' ،عبر اب َني ثريا �سعيد
8
الأ�صمين الأبكمين في روايته ''�أرابي�سك''،
وال�صراع هنا بين المنت�صر والمهزوم �سيتخذ
�شكل ال�صراع على َمن �سيحتل موقع راوي
الحكاية.
ي�ضع عامو�س عوز النزاع في �إطار ال�صراع
بين ح ّقين مطلقين:
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�إن المواجهة بين ال�شعب الذي عاد �إلى
�صهيون و�سكان البلد العرب ،مثلما �أراها ،ال
ت�شبه فيلم ًا �أو حكاية ''وي�سترن'' ،و�إنما ت�شبه
التراجيديا ،لأن التراجيديا لي�ست �صراع ًا بين
''النور'' و''الظالم'' ،و�إنما هي �صدام بين حق
9
كامل وحق كامل.
�إن هذا التحديد لل�صراع يمحو فكرة الجريمة،
وبد ًال من �أن يقدم �صورة �إن�سانية عن العدو،
ي�سقط في ال�صورة النمطية ،جاع ًال من الآخر
نافذة على المخاوف ال�سيكولوجية الداخلية من
جهة ،ومجرد جزء من الم�شهد الطبيعي من جهة
�أُخرى.
خليل وعزيز ي�صيران كابو�س ًا ،كما �أن
عجزهما عن الكالم يترك الق�صة ناق�صة.
� ّأما حلمي في ''ابت�سامة الحمل'' لدافيد
غرو�سمان فيبدو مختلف ًا� .إنه تج�سيد للطبيعة،
غير �أن اختالفه لن يخرجه عن النموذج
( )paradigmال�سائد في الأدب الإ�سرائيلي،
و�سيكون �أداة حكاية الحمل� .سي�صير يوري ابنه
10
بالتبني ،بينما �سيدفع كاتزمان الثمن.
وعلى الرغم من �أن رواية غرو�سمان ُكتبت
في �إطار احتالل ال�ضفة الغربية بعد حرب الأيام
ال�ستة ،ولي�س لديها كثير لتقوله عن الأ�سئلة
العميقة المتعلقة بعدالة �إن�شاء الدولة العربية
''�شد
وتبريراته ،ف�إنها لم ت�ستطع تجاوز �إطار ّ
وثاق �إ�سحق'' (العكيده) ،وكانت عاجزة عن
ال�سماح للفل�سطيني بامتالك �صوته الخا�ص
والمتميز.
ُبكم الأدب هو جزء من ُبكم التاريخ،
وبكلمات �أُخرى هو جزء من عدم قدرة ال�ضحية
على كتابة الحكاية.
لقد �صاغ �أنطون �شما�س ال�صراع ب�صفته
فمن يمتلك اللغة
�صراع ًا مرتبط ًا براوي الحكايةَ ،
والحكاية ،كما يقول �شاعر فل�سطين الكبير
محمود دروي�ش� ،سيمتلك الأر�ض ،لأن ''الأر�ض
11
تورث كاللغة''.
كانت الرحلة من ''ب�ستان'' بنيامين تموز �إلى

�سمى غ�سان
''�أر�ض البرتقال الحزين'' ،مثلما ّ
كنفاني 12فل�سطين ،طويلة .و�ستعاني الحكاية
الفل�سطينية �صدمة ( )Traumaالنكبة ،وتحاول
من خالل الرموز واال�ستعارات والمحاكاة
ال�ساخرة �أن تجد �صوتها الخا�ص.
و�أود هنا �أن �أ�شير �إلى الدور الكبير الذي �أداه
ال�شعر في هذا الم�سار ،فق�صائد محمود دروي�ش
لم تعثر فقط على اال�سم الفل�سطيني الغائب وغير
المرئي ،والذي ُدفن تحت ركام النكبة ،بل روت
الحكاية �أي�ض ًا .ففي ''لماذا تركت الح�صان
وحيداً'' 13،وهي ق�صيدة طويلة تحمل مالمح من
�سيرة ال�شاعر الذاتية ،ي�صير ال�شاعر راوي ًا
للحكاية ،وي�ساهم في بناء �سردية النكبة عبر
�إنتاجه ملحمة المهزومين.
لكن ماذا عن تمثيل الآخر ــ الإ�سرائيلي في
الأدب الفل�سطيني؟ هل ن�ستطيع �أن نفتر�ض �أي�ض ًا
�أن الإ�سرائيلي غائب في الأدب الفل�سطيني؟
وهنا يجب االعتراف بهذا الغياب في �أغلبية
النتاج الأدبي الفل�سطيني ،لكن علينا التوقف
عند ثالثة عوامل تتحدى هذا االفترا�ض ب�شكل
عميق:
�أوالً :ت�سلل الأ�ساطير التوراتية �إلى ال�شعر
الفل�سطيني.
ثاني ًا :رواية غ�سان كنفاني ''عائد �إلى
حيفا'' 14التي تروي مقاطع من النكبة ،وفيها
�سيلتقي القارئ بميريم ،الناجية من المحرقة
النازية ،والتي تج�سد الم�أ�ساة اليهودية.
ثالث ًا :ظهور ريتا ،كتج�سيد ل�صورة المر�أة
المع�شوقة في �شعر دروي�ش ،وهي فتاة �إ�سرائيلية
�ستحتل �أ�سطورة الحب في ال�شعر العربي
المعا�صر.
ما �أريد الإ�شارة �إليه هو �أن الأدب �أي�ض ًا ربما
يكون حلبة �سوء تفاهم .فغياب الفل�سطيني في
الأدب الإ�سرائيلي المعا�صر� ،أو ح�ضوره ك�شبح،
يج�سدان م�شكالت هذا ال�صراع الطويل الذي
ي�سميه الفل�سطينيون النكبة� ،أي الكارثة .وعبارة
نكبة �ص ّكها ق�سطنطين زريق وهو م�ؤرخ �سوري
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و�أحد الآباء الفكريين للحركة القومية العربية.
وكانت هذه العبارة بالغة الإ�شكالية ،لأنها
�أوحت بما ي�شبه الكارثة الطبيعية.
وقد رف�ض العديد من المثقفين هذه العبارة،
باعتبارها تعفي القيادة الفل�سطينية
والحكومات العربية من م�س�ؤولياتهم عن
الهزيمة .والواقع �أن ناقدي زريق امتلكوا العديد
من الحجج المقنعة من �أجل رف�ض هذه الكلمة،
�إ ّال �إن للكلمات تاريخها و�أ�سرارها ،وعندما
ت�صير كلمة ما ا�سم ًا محدداً ع�صي ًا على الترجمة
�إلى لغات �أُخرى ،ي�صبح لزام ًا علينا �أن ننحني
لحكمة اللغة.
ففي كتيب �صغير ُن�شر في �سنة  ،1948قبل
�أن تنتهي الحرب في فل�سطين ،ويحمل عنوان
''معنى النكبة''� 15،أ�شار زريق �إلى �أن �إن�شاء دولة
�إ�سرائيل هو التحدي الأكبر والأكثر خطورة الذي
يواجه العالم العربي في القرن الع�شرين .وكان
مقتربه الحديث والعقالني تنبيه ًا مبكراً للنخب
العربية �إلى فداحة ما جرى ،معلن ًا �أن مواجهة
النكبة ممكنة فقط عبر تغيرات جذرية في
ميادين الحياة العربية كافة.
وكان مقترب زريق جزءاً من خطاب
''االنقالب'' ،وهو تعبير ا�ستخدمه المثقفون
العرب مراراً في زمن ال�سيطرة العثمانية ،وقام
م�ؤ�س�س حزب البعث بتعميمه 16.وهذه الكلمة
الغام�ضة التي تعني �شيئ ًا يقع ما بين الثورة
واالنقالب �ستتحول �إلى �إطار �أيديولوجي
لمجموعة من االنقالبات الع�سكرية المتتابعة
التي احتلت الحياة ال�سيا�سية العربية في �إثر
نجاح النموذج الذي قدمه االنقالب الع�سكري
الم�صري في �سنة .1952
غير �أن الديكتاتوريات الع�سكرية التي
ت�أ�س�ست في �أكثر من بلد عربي� ،ست�أخذ العالم
العربي �إلى الب�ؤ�س ال�سيا�سي ،وقد فر�ضت هزيمة
حزيران/يونيو  1967الكارثية على زريق
�إ�صدار كتاب جديد بعنوان ''معنى النكبة
مجدداً'' 17،عاد فيه �إلى طرح الأ�سئلة التي كان
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طرحها في كتابه القديم ،والتي بقيت من دون
جواب.
وبر�أيي ،ف�إن تحليل زريق ،على ما فيه من
ر�ؤية م�ستقبلية تنب�ؤية� ،أهمل طبيعة النكبة ،فهو
بنى افترا�ضه انطالق ًا من معطيين اثنين:
الأول ،هو �أن النكبة نتاج التخلف الذي يجب
ا�ستبداله بالحداثة والعقالنية.
الثاني ،هو �أن النكبة حدث تاريخي وقع مرة
واحدة في �سنة  ،1948و�أن الأمة (وهي هنا
الأمة العربية) م�س�ؤولة عن �إيجاد الجواب
المالئم عن هذا الحدث.
ومع �أن زريق حلل الحركة ال�صهيونية
ب�صفتها م�شروع ًا كولونيالي ًا ،غير �أن فهمه
للم�س�ألة اليهودية والمحرقة النازية كان عام ًا،
يتنبه �إلى �أن النظام العالمي الجديد
فهو لم ّ
الذي ن�ش�أ بعد الحرب العالمية الثانية ،وم�صالح
القوتين العظميين ال�صاعدتين� ،سيعطيان
الم�شروع ال�صهيوني تفوق ًا وا�ضح ًا يجعله �أمراً
ممكن ًا.
والنقطة الأ�سا�سية في تحليل زريق هي
االفترا�ض �أن النكبة كانت لحظة تاريخية ،و�أن
الفل�سطينيين والعرب �سيبد�أون بعد �سنة 1948
يقظتهم الجديدة من �أجل مواجهة هذا التحدي.
لكن كتاب ق�سطنطين زريق الذي ُكتب خالل
حرب فل�سطين في �سنة  ،1948لم ي�أخذ في
االعتبار حقيقة �أن االنت�صار ال�صهيوني في تلك
ال�سنة كان بداية العملية ولي�س نهايتها.
�سيبقى الفكر القومي العربي تحت ت�أثير هذا
الكتاب ال�صغير ،و�س ُتبنى اال�ستراتيجيا القومية
التي �صاغها نا�صر على القبول بحدود وقف
�إطالق النار على �أمل ب�أن تتمكن القوة الع�سكرية
العربية من ح ّل هذه الم�شكلة يوم ًا ما .غير �أن
هذا اليوم لم ي� ِأت قط ،وعلى العك�س من الآمال
العربية كلها ،جاءت الهزيمة الف�ضائحية لم�صر
و�سورية والأردن ،واحتالل جميع فل�سطين
ومعها �سيناء والجوالن في �سنة  ،1967لتبرهن
�أن �سنة  1948كانت تاريخ البداية الجديدة
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للم�شروع الإ�سرائيلي ،و�أن الخطاب القومي
العربي قر�أ التحول التاريخي الكبير في العالم
العربي ب�أدوات الما�ضي.
يمكننا و�ضع كتاب �إدوارد �سعيد ''م�س�ألة
فل�سطين'' ،كمتابعة من موقع مختلف للخط
كتيب زريق 18،ويجب �أن ُيقر�أ
الفكري الذي بد�أه ّ
ب�صفته تحو ًال جذري ًا في مقترب قراءة الم�س�ألة
الفل�سطينية.
لقد فهم زريق النكبة كحدث تاريخي �أ�س�س
وعي ًا جديداً ،غير �أن م�ؤلف كتاب ''اال�ست�شراق''
و�ضع النكبة �ضمن ر�ؤية كونية ،وقر�أها في
�إطار الحركة الكولونيالية في القرنين التا�سع
ع�شر والع�شرين ،وكنقطة انطالق لما �أطلق عليه
�سعيد ا�سم ''فكرة فل�سطين''.
�إن كتاب �سعيد عن م�س�ألة فل�سطين هو تطبيق
�سيا�سي ملمو�س لكتابه النظري عن
اال�ست�شراق 19،ذلك ب�أن و�ضع فكرة فل�سطين في
قلب تاريخ العالم �سيعطيها بعدها الكوني
جاع ًال منها نقطة مرجعية في م�س�أل َتي العدالة
والحرية .فالغزو ال�صهيوني ،بح�سب �سعيد ،هو
جزء من م�شروع �أوروبي كولونيالي �شامل،
تبنت فيه الحركة ال�صهيونية الخطاب
والممار�سات الكولونيالية.
فل�سطين هي حقل �صراع بين الح�ضور
والت�أويل .فالح�ضور الفل�سطيني هو �ضحية
الت�أويل الإ�سرائيلي الذي حين �سينت�صر عبر
القوة الع�سكرية �سيقود �إلى النكبة .وكان �إنكار
الوجود الفل�سطيني في الأر�ض تج�سيداً للخطاب
اال�ست�شراقي وقد تغطى بم�صطلح ا�شتراكي
وتقدمي ُبني من حول �أ�سطورة الكيبوتز.
�إنها واحدة من �سخريات التاريخ الكبرى �أن
يتبنى �ضحايا العن�صرية والال�سامية
الأوروبيتين خطاب جالديهم� ،إلى درجة جعلت
الم�ؤرخ الإ�سرائيلي بِني موري�س (�أحد وجوه تيار
الم�ؤرخين الإ�سرائيليين الجدد) يتماهى مع
الإمبراطورية الرومانية ،عبر �إقامته توازي ًا بين
�صراع الرومان �ضد البرابرة و�صراع �إ�سرائيل

مع الفل�سطينيين في المرحلة التي �أطلق عليها
ا�سم ''الحرب على الإرهاب''.
ا�ستخدم �إميل حبيبي ،في روايته ''الوقائع
الغريبة في اختفاء �سعيد �أبي النح�س
المت�شائل'' 20،المحاكاة ال�ساخرة من �أجل �صوغ
�شخ�صية �شعبية تج�سد تجربة الأقلية الفل�سطينية
في �إ�سرائيل عبر مزجها الذكاء بال�سذاجة
والحكمة بال�سخرية ،معلن ًا �أن هذا المزج هو
و�سيلة الفل�سطيني للدفاع عن وجوده في بلده
�ضد االفترا�ض الإ�سرائيلي ب�أنه غائب.
�أغلبية َمن قر�أوا هذا الكتاب و�صلوا �إلى
ا�ستنتاج �أن �سعيد ي�ؤدي الدور المركزي في
الرواية� .إنه الفل�سطيني ــ الإ�سرائيلي بامتياز،
الذي تذهب جميع محاوالته للت�أقلم والتعاون
�أدراج الرياح� .إنه بطل تراجيدي ي�ستخدم
الفكاهة ال�سوداء'' ،كانديد'' فل�سطيني يمزج
التفا�ؤل بالت�شا�ؤم في محاولته عقلنة طريقة
حياة ال عقالنية.
ففي جامع الجزار في عكا �سيلتقي �سعيد
بالمطرودين والالجئين من مختلف القرى
المدمرة في الجليل الأعلى .الن�ساء و�أطفالهن
الذين ينتظرون في الجامع �أوامر الطرد من
بلدهم ،ي�صيرون �أ�شباح ًا لفظائع النكبة التي
�ست�ؤطر الن�ساء الثالث للرواية :يعاد الأولى،
ويعاد الثانية ،وباقية .فه�ؤالء الن�سوة الثالث
يج�سدن م�سار النكبة :محاولة العودة التي تقوم
بها الـ ''يعادان'' ،كما �أن عالقة ''باقية'' ب�سرها
�ستفجر الحدود بين الما�ضي والحا�ضر في
فل�سطين ،ب�شكل ي�ضع الق�صة في �إطار م�أ�ساة
مفتوحة.
كيف نقر�أ النكبة اليوم؟ وما هي مكانة
الذاكرة في هذه القراءة؟
لم يعد ممكن ًا اليوم �إنكار حقائق النكبة
ب�صفتها تطهيراً عرقي ًا ،وخ�صو�ص ًا بعد �أعمال
الم�ؤرخ الفل�سطيني وليد الخالدي ،و�أعمال
الم�ؤرخين الإ�سرائيليين الجدد.
�إن التطهير العرقي الذي ج�سدته الخطة دالت
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لم يعد اليوم محل نقا�ش بين الم�ؤرخين ،حتى
�إن بع�ض الم�ؤرخين ال�صهيونيين الجدد ا�ضطر
�إلى تبريرها ب�صفتها �ضرورة ال بد منها.
في �شباط/فبراير  ،1948اقتحمت قوات
البالماح التي كان يقودها �إيغال يادين ،وهي
وحدة النخبة في الهاغاناه (التي �ست�صبح نواة
الجي�ش الإ�سرائيلي) ،قرية �سع�سع الفل�سطينية.
ومع �أن القرويين لم يقاوموا الهجوم� ،إ ّال �إنه
جرى تدمير  35منز ًال في القرية ،وقتل ما بين
 60و 80قروي ًا.
وقد و�صف الم�ؤرخ الإ�سرائيلي �إيالن بابه في
كتابه ''التطهير العرقي في فل�سطين'' 21الحادثة
م�شيراً �إلى تقرير كتبه مو�شيه كالمان قائد
الكتيبة التي �شنت الهجوم:

وكان الأمر وا�ضحاً'' :يجب �أن تن�سفوا ع�شرين
منزالً ،و�أن تقتلوا �أكثر ما يمكن قتله من
'المحاربين' [اقر�أ'' :القرويين''] ''.وهوجمت
القرية في منت�صف الليل ــ جميع القرى التي
هوجمت تنفيذاً لأوامر رمزها ''المِ ْد ــ هِ ي ْه''،
هوجمت في منت�صف الليل تقريباً ،كما يروي
مو�شيه كالمان .ون�شرت ''نيويورك تايمز'' في
عددها ال�صادر بتاريخ  16ني�سان�/أبريل
� ،1948أن الوحدة الكبيرة التابعة للقوات
اليهودية لم تواجه �أية مقاومة من �سكان
القرية عندما دخلتها وبد�أت بتزنير البيوت
ب�أحزمة الديناميت .وروى كالمان في وقت
الحق�'' :صادفنا حار�س ًا عربياً .وفوجئ
بوجودنا �إلى درجة �أنه لم ي�س�أل' :مين هادا'
ممن
و�إنما '�إي�ش هادا' .و�أجابه �أحد جنودنا ّ
يعرفون العربية مازح ًا [كذا] 'هادا �إي�ش'
('�إي�ش' بالعبرية تعني 'نار') ،و�أطلق عليه
ر�شقة ر�صا�ص ''.وتقدم جنود كالمان في
ال�شارع الرئي�سي للقرية ون�سفوا ب�شكل
منهجي البيوت واحداً تلو الآخر بينما كانت
العائالت القاطنة فيها ال تزال نائمة.
(�ص  88في الترجمة العربية).

الملف/درا�سة

هل نتكلم هنا على �سوء تفاهم؟ ولماذا
اتخذت كلمة ''�إي�ش'' (''نار'' بالعبرية و''لماذا''
بالعربية) هذا الموقع المهم في �أحداث النكبة؟
هل كان الفل�سطينيون جاهلين بحقائق النكبة
الآتية� ،أم كانوا �ضعفاء وغير قادرين على فهم
الفارق بين النار واللغة؟ �أغلب الظن �أن ال�سببين
يتكامالن :مزيج من عدم الوعي وال�ضعف،
و�شعور بالخيانة والي�أ�س.
�إن �أحداث �سنة  1948لم تعد مجال �إنكار من
�أحد ،غير �أن معنى ما حدث ال يزال عالمة
ا�ستفهام كبرى .هل كان �صراع ًا بين ح ّقين
يدعي عامو�س عوز؟
مطلقين مثلما ّ
قبل �أن �أعالج هذه الم�س�ألة �أود �أن �أ�شير �إلى
�أنني �أحاول �أن �أطرح ال�س�ؤال عن طريقة فهم
النكبة ووعيها ب�صفتها حدث ًا وقع مرة في
التاريخ وانتهى ،لأن افترا�ضي مناق�ض لهذا
الفهم تمام ًا ،فما حدث لم يتوقف منذ  63عام ًا،
و�إنما ال يزال يحدث اليوم في هذه اللحظة
بالذات.
لقد فقد الفل�سطينيون في �سنة � 1948أربعة
عنا�صر �أ�سا�سية في حياتهم ،هي:
�أوالً ،فقدوا الأر�ض التي �صادرتها الدولة
الإ�سرائيلية الوليدة .ف�سكان فل�سطين ،في
معظمهم ،كانوا ينتمون �إلى طبقة الفالحين
الذين تحول معظمهم بين ليلة و�ضحاها �إلى
الجئين يعي�شون في مخيمات �أن�شئت على
�أطراف المدن العربية المتعددة في ال�ضفة
الغربية وغزة و�سورية ولبنانّ � .أما في �إ�سرائيل
فتحول فالحو القرى الفل�سطينية المهدمة �إلى
الجئين في قرى �أُخرى ،وفقدوا �أمالكهم وحق
العودة �إلى ديارهم ،على الرغم من �أنهم �صاروا
مواطنين �إ�سرائيليين.
ثاني ًا ،فقدوا المدن ،فالمدن ال�ساحلية
الفل�سطينية الثالث :يافا وحيفا وعكا ،اح ُتلت
و�أُجبر �سكانها على الرحيل .وتحولت يافا التي
كانت ميناء والمركز الثقافي الفل�سطيني الأول
�إلى �ضاحية بائ�سة لتل �أبيب ،كما ُق ّ�سمت القد�س
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بح�سب خط الهدنة وجرى ترحيل الفل�سطينيين
من الأحياء الغربية من المدينةّ � .أما حيفا
فواجهت بناء �أول غيتو فل�سطيني في �إ�سرائيل،
و�سيقدم الم�ؤرخ الإ�سرائيلي توم �سي ِغف و�صف ًا
22
لهذه العملية في كتابه ''الإ�سرائيليون الأوائل''،
في حين واجهت عكا م�صير التهمي�ش الكامل،
ف�ض ًال عن �أن المدينة القديمة تحولت �إلى نقطة
جذب للعديد من الالجئين في بلدهم.
لقد ترك تدمير المدن الفل�سطينيين من دون �أي
مرجعية ثقافية ،محدث ًا فراغ ًا ثقافي ًا كبيراً ،وكان
علينا �أن ننتظر حتى بداية ال�ستينيات يقظة
الثقافة الفل�سطينية في مدين َتي حيفا والنا�صرة،
في �إطار جريدة ''االتحاد'' ومجلة ''الجديد'' اللتين
�أ�صدرهما الحزب ال�شيوعي الإ�سرائيلي بقيادة
الكاتب �إميل حبيبي ،وحركة مماثلة في بيروت
في الفترة نف�سها مع والدة وعي فل�سطيني جديد
بقيادة الروائي غ�سان كنفاني.
ثالث ًا ،فقدوا ا�سمهم الفل�سطيني ،وكان هذا
�أحد �أكثر نتائج حرب � 1948إيالم ًا .ومع �أن
البع�ض يحاجج �أن فل�سطين لم توجد قبل �سنة
 1948كدولة م�ستقلة ،وهذا �صحيح لكنه ال
ينطبق على فل�سطين وحدها ،بل على �أغلبية
بالد المنطقة� ،إ ّال �إن ال�صحيح �أي�ض ًا �أن هذه
الأر�ض ُعرفت با�سم فل�سطين ،حتى �إن الوثائق
ال�صهيونية ا�ستخدمت هذا اال�سم للداللة على
المكان الفل�سطيني ،كما �أن ال�شعب الذي �أقام
على هذه الأر�ض كان ُيعرف ب�صفته فل�سطيني ًا.
وفج�أة اختفى اال�سم ،و�صار الفل�سطينيون بال
هوية .الأقلية الفل�سطينية التي بقيت في �أر�ضها
�صارت تدعى ''عرب �أر�ض �إ�سرائيل'' ،في حين �أن
فل�سطينيي ال�ضفة الغربية التي ُ�ضمت �إلى �إمارة
�شرق الأردن بعد حرب � 1948صاروا �أردنيين،
� ّأما َمن ت�شرد ولج�أ �إلى مخيمات �سورية ولبنان
وقطاع غزة ،ف�صار الجئ ًا.
�إن ا�ستعادة اال�سم الفل�سطيني �صارت م�س�ألة
رئي�سية مع بزوغ الأدب الفل�سطيني في �ستينيات
القرن الما�ضي .فمحمود دروي�ش في ق�صيدته:

''عا�شق من فل�سطين'' (� )1966سيطلق على
المر�أة ،التي هي �أي�ض ًا تج�سيد للأر�ض ،ا�سم
فل�سطينية مرات عديدة ،بحيث �صار اال�سم
مرادف ًا للـهوية ،و�ستكون ا�ستعادته �شرط ًا م�سبق ًا
لليقظة ال�سيا�سية .وهذا الإ�صرار على اال�سم
�سيتحول �إلى عن�صر �أ�سا�سي في الأدب
الفل�سطيني ،و�سيتخذ �أ�شكا ًال متعددة :ال�صوت
الفالحي (دروي�ش)؛ الالجئ (كنفاني)؛ المثقف
(�شما�س)؛
(جبرا �إبراهيم جبرا)؛ راوي الحكاية ّ
البطل ال�شعبي (حبيبي).
لقد تمت ا�ستعادة اال�سم بعد هزيمة 1967
حين دخلت الأيديولوجيا القومية العربية طور
االحت�ضار ،وعندما وجدت الحركة الوطنية
وطنها في المنفى مع منظمة التحرير
الفل�سطينية.
رابع ًا ،فقدوا حكايتهم� ،أو قدرتهم على
روايتها .وهنا �أريد �أن �أقترح ا�ستبدال الخر�س
بال�صمم في ق�ص َتي �أ .ب .يهو�شع ''�إزاء الغابات''،
وغ�سان كنفاني ''رجال في ال�شم�س'' .فراوي
الق�صة الإ�سرائيلية يبد�أ بفر�ضية تقول �إن العربي
(هكذا ُي�سمى الفل�سطيني ــ الإ�سرائيلي في الدولة
العبرية) �أخر�س مقطوع الل�سان ،بينما ُينهي
راوي الق�صة الفل�سطينية حكايته ب�صيحة �أبي
الخيزران'' :لماذا لم يقرعوا جدار الخزان''؟
نحن نعرف �أن راوي الق�صة الإ�سرائيلية ال
يعرف اللغة العربية ،فماذا لو قاده جهله بهذه
اللغة �إلى االفترا�ض �أن العربي �أخر�س؟ �إن ُبكم
الآخر الذي ال يتكلم لغتنا كان جزءاً من تقليد
كبير في اللغات الكال�سيكية ،فالعرب كانوا
يطلقون على َمن ال يتكلم لغتهم لقب الأعجمي
�أو الأخر�س .وربما قاد عجز الإ�سرائيلي عن فهم
لغة الفل�سطيني العربية �إلى افترا�ض ُبكم الآخر.
� ّأما في رواية كنفاني فال وجود لأي �سبب
يدعونا �إلى ت�صديق الراوي ،فهو مت�أكد من
�صدق �أبا
م�س�ألة ال ي�ستطيع البرهنة عليها .لماذا ّ
الخيزران في ادعائه �أن الفل�سطينيين الثالثة لم
يقرعوا جدار الخزان؟ �إذ لو افتر�ضنا �أنهم قرعوا
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فالراوي المتماهي ب�شكل غير مبا�شر مع ال�سائق
كان عاجزاً عن �سماعهم .فال�سائق كان في
غرفة مقفلة ملأى ب�ضجيج مكيفات الهواء،
وداخل فخ ن�صبه له تحقيق �شرطي الحدود
الكويتي ال�سمج وهو يطرح عليه الأ�سئلة عن
مغامراته الجن�سية في الب�صرة .وهنا �ست�أخذ
واقعة �إ�صابة �أبي الخيزران بالعجز الجن�سي
معناها الكامل من خالل �شراك ال�صمم التي وقع
فيها.
وفي فيلم ''المخدوعون'' ( )1972الم�أخوذ
عن رواية غ�سان كنفاني ''رجال في ال�شم�س''،
قام المخرج الم�صري توفيق �صالح بتعديل
ال�شيق نرى
نهاية الق�صة .ففي نهاية هذا الفيلم ّ
�أيدي الفل�سطينيين وهي تقرع جدار الخزان .وقد
برر �صالح هذا التعديل الذي �أحدثه على الق�صة
الأ�صلية بالتغيرات التي طر�أت على الواقع
ال�سيا�سي الفل�سطيني بعد بروز حركة المقاومة
الفل�سطينية.
لقد كانت قراءة المخرج مخل�صة للأ�صل
الأدبي ،واع ُتبر فيلمه ،ببنيته الواقعية وان�سياب
تقطيعه و�سال�سة ''الفال�ش باك'' فيه ،بداية موجة
جديدة في ال�سينما العربية ،لكن ما فات �صالح
هو �أن الإحالة �إلى خارج بنية العمل الروائي
تنفي �إمكان ت�أويل الرمز من داخله .ومن هذا
الداخل ن�ستطيع �أن نفتر�ض �أن بكم الفل�سطيني
في الق�صة الإ�سرائيلية ناجم عن رف�ض
�سماعه،
الإ�سرائيلي المنتفخ بالقوة واالنت�صار
َ
كما �أن �صمم ال�شرطي الكويتي وال�سائق
الفل�سطيني في ق�صة كنفاني كان تعبيراً موارب ًا
عن عجزهما.
ق�صتا كنفاني ويهو�شع تت�صاديان .فالرمزية
التي تهيمن على العملين هي �إ�شارة �إلى
�صعوبات �سرد ق�صة فل�سطين ،ال لأن الق�صة
غائبة ،بل لأن ال �أحد على ا�ستعداد لال�ستماع
�إليها.
�إن �سوء التفاهم في قرية �سع�سع تمحور حول
كلمة واحدة هي �إي�ش ،التي كانت ال�س�ؤال
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والجواب في �آن مع ًا .غير �أن الفالح الفل�سطيني
الم�سكين لم يفهم �أن الإجابة عن �س�ؤاله ب�س�ؤاله
نف�سه لم يكن عالمة �سوء تفاهم ،و�إنما كان
عالمة موت.
�سيغطي الموت حكايات النكبة بال�صمت.
فالتمثيل الرمزي للفل�سطيني في الأدب
الإ�سرائيلي ،و�/أو موقعه ك�شبح �أو فتى �صغير �أو
بدوي� ،سيجعالن من حكايته ال مرئية ،كما
�أنهما �سيحطمان قدرته على �إيجاد جمهور
م�ستعد لال�ستماع �إلى حكايته.
ويعود غياب جمهور الم�ستمعين �إلى الحكاية
الفل�سطينية �إلى حقيقة �أن الفل�سطيني هو �ضحية
ال�ضحية .فم�أ�ساته مغطاة بم�أ�ساة �أُخرى،
وجالده هو �ضحية العن�صرية الأوروبية التي
ذاقت �أهوال غرف الغاز في لحظة جنون
تاريخية ،وخ�صو�ص ًا عندما حاول النازيون
فر�ض الح ّل النهائي للم�س�ألة اليهودية.
وهنا ،ن�ستطيع �أن نحاجج قائلين �إن الحركة
ال�صهيونية ال عالقة لها ب�ضحايا المحرقة
النازية �أو بالناجين من هذه المحرقة ،ذلك
ب�أنها حركة كولونيالية قامت بدمج الفكرة
القومية الحديثة بحكاية �أ�سطورية .وهذا
�صحيح ،لكنه لي�س عقالني ًا ،فم�ؤرخو ال�صهيونية
يع ّلموننا �أن هذه الحركة لم تنجح في اال�ستيالء
على الوعي اليهودي العام �إ ّال بعد المحرقة
وب�سببها.
لقد وجد الغرب �أن غ�سل يديه من الدم
اليهودي بالدم الفل�سطيني هي الطريقة الأ�سهل
كي يقيم قطيعة مع فظاعات الحرب العالمية
الثانية .وهكذا وجد الفل�سطينيون �أنف�سهم
وحيدين في العالم ،وال �أحد على ا�ستعداد
لال�ستماع �إلى حكاية �ألمهم ،حتى �إن �صو َتي
مارتن بوبر وحنه �أرنت اللذين دافعا عن فكرة
دولة ثنائية القومية في فل�سطين ،واحتجا �ضد
ورف�ضا.
طرد الفل�سطينيين من بلدهم� ،أُهمال ُ
روى توم �سيغف حكاية قرية دير يا�سين،
تلك القرية الفل�سطينية التي تعر�ضت لمذبحة
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مروعة في  9ني�سان�/أبريل  ،1948على يد
رجال الإرغون ،وقد حاول مارتن بوبر في ذلك
الوقت �إقناع رئي�س الحكومة الإ�سرائيلية دافيد
بن ــ غوريون ب�إبقاء القرية فارغة وتحويلها
�إلى مكان لتذكر ال�ضحايا� ،إ ّال �إن طلب الفيل�سوف
وبني اليوم م�ست�شفى
الإ�سرائيلي ُرف�ضُ ،
للأمرا�ض العقلية على �أر�ض الجريمة ،حيث
�شاءت المفارقة �أن يق�ضي مناحم بيغن� ،أحد
�أبطال تلك المجزرة� ،أيامه الأخيرة.
� ّأما الفيل�سوف الوجودي الفرن�سي جان بول
�سارتر ،وخالل زيارته لمخيمات الالجئين
الفل�سطينيين في غزة في �سنة  ،1965ف�أعطى
المثقفين العرب در�س ًا بليغ ًا في معنى ال�صمت.
ففي الخم�سينيات وال�ستينيات كان �سارتر يتمتع
ب�شعبية كبرى في �أو�ساط المثقفين العرب
ب�صفته نموذج ًا للمثقف الملتزم ،وخ�صو�ص ًا بعد
مواقفه المعار�ضة للحرب الفرن�سية �ضد الثورة
الجزائرية ،وتقديمه لكتاب فرانز فانون'' :معذبو
الأر�ض'' ،غير �أنه بعد زيارته غزة رف�ض �أن
يتكلم على الالجئين الفل�سطينيين .وال �أحد
ي�ستطيع �أن ين�سى �أن �سارتر ا�شترط لزيارة م�صر
�أن تطلق ال�سلطات الم�صرية جميع المثقفين
الي�ساريين الم�صريين المعتقلين في �سجون
نا�صر ،لكن عندما تعلقت الم�س�ألة ب�إ�سرائيل
ف�إنه رف�ض و�/أو عجز عن الكالم.
ال �أحد �أراد �أن ي�ستمع ،بل �إنه حتى في العالم
يذكر
تحول الالجئون �إلى واقع ّ
العربي حيث ّ
بالهزيمة العربيةُ ،فر�ض ال�صمت على
الفل�سطينيين� ،إ ّال �إنهم نجحوا ،وعلى الرغم من
ال�صدمة ،في �إعادة بناء حيواتهم عبر الخيال،
ف�أطلقوا على �أزقة مخيماتهم التي تثير الأ�سى،
�أ�سماء قراهم المهدمة ،وجعلوا من االنتظار
و�سيلة كي يجعلوا من خ�ساراتهم طريقة حياة.
لقد �شهد احتالل ما تبقى من فل�سطين في
�سنة ( 1967ال�ضفة الغربية وقطاع غزة)
وتوحيده ،الوالدة الجديدة للحركة الوطنية
الفل�سطينية ،وخ�صو�ص ًا �أن الأدب الفل�سطيني

�أدى دوراً كبيراً في �إنتاج �صورة جديدة عن
الهوية الفل�سطينية ،وبد�أت مقاطع من حكايات
�سنة  1948تجد طريقها �إلى الن�شر.
وال تنبع خ�صو�صية النكبة الفل�سطينية فقط
من فقدان الحياة الفل�سطينية العنا�صر الأربعة
حاولت تحليلها ب�شكل مخت�صر �أعاله ،بل
التي
ُ
تنبع �أي�ض ًا من حقيقة �أنها م�أ�ساة م�ستمرة،
و�أنها كارثة بال حدود في المكان والزمان.
النكبة تحدث اليوم في فل�سطين ،وهي لي�ست
تذكره ،و�إنما حا�ضر مهدد
تاريخ ًا كي يجري ّ
بالت�أويل الدائم ،كما يقول �إدوارد �سعيد.
و�أنا هنا �أريد �أن �أقترح مخطط ًا �أولي ًا ي�سمح
لنا ب�أن نقر�أ مختلف �صفحات النكبة من الطرد
الكبير في �سنة  ،1948و�صو ًال �إلى الحائط
والم�ستعمرات في ال�ضفة الغربية ،والطرد الذي
يجري في هذه الأيام في القد�س .وعنا�صر هذا
المخطط هي التالية:
�أوالً ،م�صادرة الأرا�ضي التي ا�ستمرت بعد
نهاية حرب  ،1948وقريتا �إقرت وكفر برعم
تقدمان نموذج ًا لواقع الفل�سطينيين الذي بقوا
كغرباء في وطنهم ،وعا�شوا تحت الحكم
الإ�سرائيلي حتى �سنة  ،1965وو�ضعيتهم
كمواطنين من الدرجة الثانية في �إ�سرائيل،
''الدولة الديمقراطية اليهودية''.
ثاني ًا� ،صيد المت�سللين من الفالحين
الفل�سطينيين الذين حاولوا بعيد طردهم اجتياز
الحدود من �أجل العودة �إلى بيوتهم� ،أو من �أجل
قدم لنا حبيبي
ح�صد محا�صيلهم الزراعية .وقد ّ
في روايته ''الوقائع الغريبة في اختفاء �سعيد
�أبي النح�س المت�شائل'' نماذج حية لهم ،كما �أن
محمود دروي�ش روى في ن�صه ''في ح�ضرة
الغياب'' 23تجربته ال�شخ�صية حين كان في
الثامنة من عمره ،وكيف عبر الحدود اللبنانية
�إلى الجليل مع والديه وجده و�إخوته ،كي
يكت�شفوا �أن قريتهم البروة ُمحيت من الوجود.
ثالث ًا ،المخيمات الفل�سطينية ببنيتها التي
تمزج بنية ال�ضواحي الفقيرة ببنية الغيتو،
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ف�ض ًال عن القمع الذي عاناه الفل�سطينيون في
مختلف الأقطار العربية على الم�ستويات
ال�سيا�سية واالجتماعية.
رابع ًا ،احتالل ال�ضفة الغربية وقطاع غزة في
�سنة  ،1967مع ما رافق ذلك من م�صادرة
للأرا�ضي وبناء الم�ستعمرات اليهودية واقتالع
الأ�شجار المثمرة والح�صار والإغالق والقمع
المنظم ،الأمر الذي جعل االحتالل ا�ستكما ًال
لحرب  .1948بل حتى االن�سحاب من غزة تحول
�إلى و�سيلة لخلق غيتو فل�سطيني مقفل بالح�صار
والنار.
خام�س ًا ،المذابح التي تعر�ضت لها المخيمات
الفل�سطينية :الأردن ()1970؛ لبنان منذ �سنة
 1975عبر مذبحتين كبريين :تل الزعتر
( )1976و�صبرا و�شاتيال ( ،)1982اللتين
ت�شكالن ا�ستكما ًال لمذابح �سنة  ،1948التي
�ستتخذ في ال�ضفة الغربية ا�سم مخيم جنين
(.)2002
هذا المخطط الأولي ممتلئ بحكايات
الخ�سارة والألم ،ولذا ،ف�إن الفكرة التي تقول �إن
النكبة حدثت فقط في �سنة  1948هي فكرة
م�ضللة ،فالنكبة لي�ست ذاكرة فح�سب ،بل �إنها
حا�ضر م�ستمر لم يتوقف منذ �سنة ،1948
والتعامل معها ب�صفتها من الما�ضي هي طريقة
لحجب ال�صراع بين الح�ضور والت�أويل الذي لم
يتوقف منذ �سنة .1948
قد تكون الذاكرة فخ ًا ،والنكبة كذاكرة فقط
ربما ت�ضلل �أي تحليل عقالني للحا�ضر
الفل�سطيني.
وهكذا ،لم نعد في حاجة �إلى البرهنة على ما
بات اليوم حقيقة تاريخية� .إن ما حاول جيالن
من الم�ؤرخين وك ّتاب الوقائع الفل�سطينيين
البرهنة على �صحته تحول �إلى حقيقة مقبولة
من الجميع بعد بروز الم�ؤرخين الإ�سرائيليين
الجدد ،وما عاد هناك �أي معنى لنفي الحقائق
''الملتب�سة المعاني'' ،التي ك�شفها كتاب بِني
موري�س'' :والدة م�شكلة الالجئين الفل�سطينيين،
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 1947ــ  .''1949فهذه الحقائق ''الملتب�سة''
�ستتحول �إلى حقائق �صلبة في �أعمال م�ؤرخين
�آخرين ،وخ�صو�ص ًا في كتاب �إيالن بابه المتميز:
''التطهير العرقي في فل�سطين'' ( ،)2006والذي
برهن فيه على وجود خطة رئي�سية للطرد،
و�أخذنا �إلى ''البيت الأحمر'' ،كا�شف ًا تف�صيالت
''الخطة دالت''.
كما �أن ال �أحد �سي�شكك في �أ�سماء تدل على
معانيها الم�أ�سوية مثل ''عملية داني'' �أو عمليات:
''حيرام'' و''ديكل'' ...فالعديد من وقائع المجازر
واالغت�صاب والطرد جرى الك�شف عنها ،مث ًال:
الطنطورة؛ ال�صف�صاف؛ عين الزيتون؛ �سع�سع؛
�شعب؛ الكابري؛ �أبو�شو�شة؛ عيلبون؛ وغيرها.
وكان الم�ؤرخ الفل�سطيني وليد الخالدي ك�شف
منذ �سنة  1961عن وجود ''الخطة دالت'' ،كخطة
رئي�سية الحتالل فل�سطينّ � ،أما �إيالن بابه فقادنا
في كتابه �إلى ''البيت الأحمر'' في تل �أبيب ،الذي
�أ�صبح في �سنة  1947مقر قيادة الهاغاناه،
حيث ُعقد اجتماع في � 10آذار/مار�س 1947
و�ضعت فيه اللم�سات الأخيرة على الخطة دالت
لتطهير فل�سطين عرقي ًا ،وقد �أُنجزت المهمة
خالل �ستة �أ�شهر.
ولم يعد ''البيت الأحمر'' موجوداً ،غير �أن �أثر
ما حدث خالل تلك الأ�شهر ال�ستة ال يزال ماث ًال
في �أنحاء فل�سطين كافة.
لقد ُك�شفت اليوم ذكريات �سنة  1948التي
غطاها الإنكار الكلبي للت�أريخ الر�سمي
الإ�سرائيلي ،لكن هناك م�ؤ�شرات �إلى وجود موجة
جديدة من الت�أريخ الإ�سرائيلي تحاول تبرير ما
جرى عبر و�ضعه في �إطار ذاكرة تاريخية
م�ضت.
وهذا التبرير �إ�شكالي على الم�ستوى
الأخالقي� ،إذ ال �شيء ي�ستطيع تبرير التطهير
العرقي والجرائم �ضد الإن�سانية التي ار ُتكبت في
فل�سطين .فالتبرير الوحيد الممكن ،وهو غير
�أخالقي �أي�ض ًا ،هو و�ضع هذه الجرائم في ذمة
التاريخ .لكن َمن ي�ستطيع محاكمة التاريخ؟
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ي�ستطيع البع�ض المحاججة ب�أننا ن�ستطيع
ا�ستخال�ص درو�س من التاريخ ،غير �أن محاكمته
�أخالقي ًا ال تحمل �أي معان �سيا�سية!
�إ ّال �إن لعبة االحتكام �إلى العجز عن محاكمة
التاريخ تك�شف زيفها ،لأن النكبة ،مثلما يعترف
كبير الم�ؤرخين الإ�سرائيليين الجدد بِني
موري�س ،ال تزال في ال�صيرورة� ،إنها حا�ضر،
والحا�ضر يخ�ضع للمحاكمة الأخالقية من جهة،
كما �أن م�ساراته ،من جهة �أُخرى ،لي�ست حتمية،
ذلك ب�أن ال�ضحية ت�ستطيع التدخل من �أجل
تقديم ر�ؤية لمعنى العدالة على �أر�ض �شهدت
�أكثر �أنواع انتهاكات العدالة وح�شية ،لأن هذه
االنتهاكات تغطي ال �أخالقية الحا�ضر ب�أخالق
كاذبة.
نحن ن�شهد اليوم والدة ما يمكن �أن نطلق
عليه ا�سم التاريخ ال�صهيوني الجديد ،وقد حلل
�إيالن بابه 24هذا التحول الكبير ا�ستناداً �إلى
قراءته كتاب ًا جماعي ًا بعنوان�'' :إ�سرائيل :حرب
اال�ستقالل  1948ــ ( ''1949بالعبرية) ،تحرير:
�ألون كادي�ش ،وهو رئي�س �سابق لق�سم التاريخ
في الجامعة العبرية في القد�س .فهذا الكتاب
يقدم ر�ؤية ''�أخالقية جديدة للنكبة الفل�سطينية
التي ُتقر�أ فيها فظائع �سنة  1948في �إطار
مقترب الهوتي يبرر التطهير العرقي ك�ضرورة
لتفادي محرقة يهودية جديدة!''
� ّأما بِني موري�س فقدم تنقيح ًا لمراجعته
التنقيحية للتاريخ الإ�سرائيلي ،ففي مقابلة
ن�شرتها �صحيفة ''ه�آرت�س'' ( 9كانون الثاني/
يناير  ،)2004لم يكتف زعيم الم�ؤرخين
الإ�سرائيليين الجدد بتبرير التطهير العرقي في
�سنة  ،1948بل تكلم �أي�ض ًا على �إمكان �إحداث
موجة ''تران�سفير'' جديدة للفل�سطينيين ،لي�س
فقط من ال�ضفة الغربية ،بل من �إ�سرائيل �أي�ض ًا.
والتبرير الذي قدمه ب�سيط'' :ال �أعتقد �أن الطرد
الذي جرى في �سنة  1948كان جريمة حرب،
ف�أنت ال ت�ستطيع �إعداد العجة من دون تك�سير
تو�سخ يديك� ...إن مجتمع ًا
البي�ض ،عليك �أن ّ

ي�سعى لتدميرك يجبرك على تدميره .وعندما
يكون الخيار بين �أن ُت َد َّمر �أو ُت َد ِّمر ،ف�إن الأف�ضل
25
يدمر''.
�أن تكون �أنت من ِّ
غير �أن هذا االفترا�ض يتناق�ض مع افترا�ض
�آخر قدمه موري�س و�أعلن فيه ب�صريح العبارة �أن
الطرد كان �شرط ًا ُم�سبق ًا لإعالن الدولة
اليهودية ،و�أنه ال عالقة له ب�أي تهديد ،و�إنما
كان نتاج قرار هجومي اتخذته القيادة
الإ�سرائيلية'' :طبع ًا كان بن ــ غوريون داعية
تران�سفير ...لأنه لو لم يقم بما قام به ،لما
تحققت الدولة .يجب �أن يكون هذا وا�ضح ًا،
والدة الدولة اليهودية لم تكن ممكنة من دون
اجتثاث الفل�سطينيين''.
لكن بِني موري�س يذهب �إلى �أبعد من ذلك عبر
انتقاده �أول رئي�س حكومة �إ�سرائيلية لأنه لم
ينجز المهمة�'' :أعتقد �أن بن ــ غوريون ارتكب
خط�أ تاريخي ًا جدي ًا في �سنة  ...1948فلو قام
وطهر البلد كله ،جميع �أر�ض
بعملية طرد �أكبر ّ
�إ�سرائيل و�صو ًال �إلى نهر الأردن ،لكان هذا
المكان �أكثر هدوءاً ،ولعرف عذابات �أق ّل''.
� ّأما النقطة الأكثر �أهمية في هذه المقابلة
فهي �أن بِني موري�س يعي �أن ما يحللـه لي�س
الما�ضي و�إنما الحا�ضر ،ولذا ،ف�إنه يقترح و�ضع
الفل�سطينيين في �أقفا�ص متوقع ًا طرداً جديداً
ينهي العمل الذي لم ينجزه بن ــ غوريون في
�سنة � .1948إن ما قاله بِني موري�س في �سياق
دفاعه عن التطهير العرقي ،هو �أننا ال نتكلم
على الما�ضي فح�سب بل �أ�سا�س ًا على الحا�ضر
والم�ستقبل �أي�ض ًا.
لقد دخل الخطاب ال�صهيوني التقليدي
القديم ،الذي � ّأول الح�ضور الفل�سطيني بالنفي،
مرحلة جديدة ،عبر االعتراف ب�أن هذا النفي
كان عم ًال مخطط ًا ي�ستند �إلى عقالنية منظمة،
الأمر الذي يو�ضح لماذا كان ال�سالم� ،أو ما ُعرف
با�سم عملية ال�سالم ،وهم ًا.
وتت�أرجح التبريرات بين الخوف من محرقة
جديدة والفوبيا من الإ�سالم التي تتعامل مع

النكبة الم�ستمرة

العرب والم�سلمين ب�صفتهم البرابرة الجدد الذين
يهددون روما .غير �أن التبريرات مهما تختلف
ت�صل �إلى نتيجة واحدة فحواها �أن النكبة ذاكرة
عربية فل�سطينية وعمل �إ�سرائيلي م�ستمر في
الآن نف�سه .وعلى الرغم من القانون الإ�سرائيلي
تذكر
الذي يمنع �سكان البلد الأ�صليين من ّ
يقر ب�أن ما جرى
نكبتهم ،ف�إن على العالم �أن ّ
ما�ض يجب �أن
وما يجري اليوم هو ذاكرة ٍ
ُين�سى!
الخط�أ الفل�سطيني في اتفاق �أو�سلو هو �أن
اال�ست�سالم الفل�سطيني افتر�ض �أن النكبة حدثت
في الما�ضي ،ولذا ف�إن ا�ست�سالم القيادة
الفل�سطينية اتخذ �شكل الفخ.
�إن النكبة م�سار م�ستمر ،وما جرى في �سنة
 1948كان بالت�أكيد الحدث الأكبر فيه� ،إ ّال �إن
مر بمراحل متعددة واتخذ �أ�شكا ًال
هذا الم�سار ّ
متنوعة ،فالفل�سطينيون كانوا وال يزالون
غائبين� ،أو غائبين ــ حا�ضرين� ،أو برابرة
يحلمون باالغت�صاب و�سفك الدماء.
�صورة خليل وعزيز في رواية ''ميخائيلي''
لي�ست نتاج تهويمات ح ّنه ،و�إنما هي تر�سيمة
( )archytypeالفل�سطيني الغائب والأخر�س.
ن�ستطيع �أن نعود �إلى افترا�ض عامو�س عوز
ون�س�أل عن معنى العدالتين المطلقتين حين يفقد
�أحد طرفيها ل�سانه .ما معنى الكلمات حين
يذوب �صوت ال�شقيقين ،في رواية ''الب�ستان''،
داخل رمز يتجاهل الحقيقة ويدفع بها �إلى
الأ�سطورة والكناية؟
* * *
بد�أت عالقتي ال�شخ�صية بالنكبة خالل م�سار
الإعداد الطويل لروايتي ''باب ال�شم�س''� 26،إذ
اكت�شفت �أن خلفية ق�صة الحب التي كنت �أكتبها
تحتاج �إلى الأحداث التي جرت في �شمال
فل�سطين في �سنة  .1948لقد �شعرت ب�أن جزءاً
من عملي يكمن في جمع ذكريات وكتابة
حكايات لم ُتكتب من قبل ،وفي هذه الرحلة
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الكبرى والطويلة اكت�شفت فل�سطين ،الأر�ض التي
أ�سرته لي
لم �أزرها يوم ًا .غير �أن ال�سر الذي � ّ
الرواية ،وهذا �شبيه بما يحدث في الأدب حين
يكت�شف الكاتب والقارئ مع ًا َك َرم الحياة ،هو �أن
�سنة  1948لي�ست كبقية ال�سنوات ،و�إنما هي
مرحلة طويلة بد�أت في تلك ال�سنة وتنكرت
ب�أ�سماء ال�سنوات التي تلتها.
لقد ُن�شرت روايتي في �سنة  1998كي ت�سرد
خم�سين عام ًا من النكبة ،وبعد ثالثة ع�شر عام ًا
على �صدورها ،ما زلت �أرى النكبة م�ساراً ال
نهاية له.
حاولت �أن �أ�صنع مرايا بد ًال من اال�ستعارات
تدعي �أنها ت�ستطيع �أن
والكنايات ،فالكناية ّ
تعك�س الواقع ،بينما تعك�س المرايا مرايا �أُخرى،
وحكايات ''باب ال�شم�س'' كانت مرايا للحكايات
التي يجد الألم فيها مر�آته في الألم .وافتر�ضت
�أن كتابة الألم ت�أخذه �إلى عوالم الذاكرة ،جاعلة
منه ما�ضي ًا يم ّكننا من التعالي عليه وتجاوزه
من �أجل بناء الم�ستقبل ،غير �أن الرواية خانتني
وخانت افترا�ضاتي .ف�شخ�صيات الرواية لم
تك�شف �أو تروي ذكرياتها ،و�إنما على العك�س،
كانت تعي�ش في الحا�ضر :حكاياتها لم تكن
الما�ضي بل الحا�ضر ،كما �أن �ألمها لم يكن
ذاكرة الألم ،و�إنما تجارب حياتها اليومية في
الحا�ضر .ولذا �أ�شعر ب�أن ''باب ال�شم�س'' رواية لم
تنته ،و�ستبقى عم ًال مفتوح ًا �إلى �أن يبر�أ الجرح
الفل�سطيني المفتوح.
ل�ست عدمي ًا كما �أنني ل�ست مت�شائم ًا .ف�أنا
�أعتقد �أن لحظة يقظة �شعوب الم�شرق من هذا
الكابو�س �آتية ال محالة ،وعندها �سنكت�شف �أن
الحياة ممكنة من دون حروب ومجازر ،و�أن
الإن�سان لي�س عبد الأ�ساطير والأيديولوجيات،
و�أن حقوق الأقليات لن ت�ضمنها �سوى المنطقة
من خالل �شعوبها ،وعبر انت�صار الديمقراطية
والحرية واحترام حقوق الإن�سانn .
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