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فل�سطني يف مرايا الثقافة العربية

�سنان

�أنطون*

فل�سطني :عود على بدء

في

زيارتي الأخيرة لبغداد في �شباط/فبراير  ،٢٠١٩وفي �أثناء حوار �ضمن فاعليات
معر�ض بغداد الدولي للكتاب�ُ ،سئلت عن ان�شغالي بالعراق ،ولماذا تتمحور
�سر اال�ستمرار في
رواياتي كلها حوله ،مع �أنني هاجرت منه في �سنة  ،١٩٩١وعن ّ
الكتابة باللغة العربية .فذكرت �أمثلة لبع�ض الأدباء العراقيين الذين هاجروا من العراق
�أو ُه ّجروا منه ،وظلوا يكتبون عنه لعقود طويلة حتى موتهم ،وباللغة العربية ،وكان ا�سم
ذكرت الجمهور بتع ّلق ن ّقا�ش،
الروائي العراقي �سمير ن ّقا�ش ( )٢٠٠٤ - ١٩٣٨بينهمّ .
الذي كان يهودي ًا ،بالعراق وببغداد ،و�إ�صراره على الكتابة بالعربية ،حتى بعد تهجيره
�إلى فل�سطين في �سنة  ،١٩٥٠في م�ؤامرة تواط�أ فيها النظام الحاكم في العراق �آنذاك
(والذي يتغ ّنى به الليبراليون هذه الأيام) مع ال�صهيونيين وجوا�سي�سهم ،وكيف جاهر هذا
يعرف عن نف�سه كيهودي عربي ،وحاول �أن يهرب
الروائي بمعاداته لل�صهيونية ،وظل ّ
ويعود �إلى العراق ،لكن تم القب�ض عليه.
ا�ستوقفني �شاب عراقي بعد الحوار وقال لي�'' :أريد �أن �أ�شكرك لأنك قلت 'فل�سطين' ولم
تقل '�إ�سرائيل' ،فكثيرون هذه الأيام يقولون '�إ�سرائيل' وال يذكرون فل�سطين .لكن فل�سطين،
بالن�سبة �إلينا� ،ستبقى فل�سطين''.
�أردت لهذه الواقعة الب�سيطة �أن تكون مدخ ًال للحديث عن مو�ضوع فل�سطين عربي ًا،
وعراقي ًا ،لأنها تقول كثيراً عن واقع الحال والم�آل� .أفرحني موقف ال�شاب العراقي ،طبع ًا،
وزاد في من�سوب التفا�ؤل الذي ينق�صني منه كثير في معظم الأيام ،لأنني مت�شائل
بطبيعتي ،ولأن ثمة ما يرفع من�سوب الت�شا�ؤم ،بل الي�أ�س ،هذه الأيام ،فعلى �سبيل المثال
يعم عدداً من دول الم�شرق العربي ،و�سقوطها في حروب
ال الح�صر :الخراب الهائل الذي ّ
و�شوهته ،وطمرت وطم�ست كثيراً من معالمها ،محولة �إياها
�أهلية مدمرة م ّزقت ن�سيجها ّ
�إلى �ساحات مفتوحة ل�صراعات �إقليمية وعالمية ت�ستخدم الطائفية ال�سيا�سية كوقود
لحروبها؛ ا�ستمرار الأنظمة اال�ستبدادية ،بجميع ُن َ�سخها ،في ا�ضطهاد الإن�سان وم�سخ

* �شاعر وروائي و�أكاديمي عراقي.

امللف

معنى االنتماء وهدر الثروات؛ الغزل المحموم الذي كان خجو ًال و�سري ًا ،فيما م�ضى ،و�أ�صبح
الآن معلن ًا ،بين الأنظمة والنخب العربية ،وبين �إ�سرائيل.
فبعد عقود وجهود حثيثة من جانب المنظومات الإعالمية الر�سمية التابعة لهذه الأنظمة،
�أو المن�صات والب�ؤر الإعالمية الخا�صة الم�صطفة مع �أنظمتها �أيديولوجي ًا ،بات هناك �أ�صداء
قوية وح�ضور مك ّثف للخطاب الر�سمي المت�صهين في �ساحات الإعالم وو�سائل التوا�صل
االجتماعي .ومع �أنه خطاب متهافت ،ومن�سوخ من الخطاب الر�سمي ال�صهيوني� ،إ ّال �إن مفرداته
و�آلياته ت�ستغل تاريخ الأنظمة العربية ومتاجرتها بق�ضية فل�سطين لعقود طويلة ،وتربط بين
�سقوط تلك الأنظمة و�/أو تخريبها للبالد التي حكمتها ،وبين مواقفها المعلنة من فل�سطين .كما
فيوظف مفردات و�آليات
ورهاب الإ�سالمّ ،
يعول هذا الخطاب على اال�ست�شراق الذاتي وكره الذات ُ
ّ
وي�سقطها على الق�ضية الفل�سطينية ،في�صبح الدفاع عن الأر�ض
إرهاب
ل
ا
على
الحرب
خطاب
ُ
والنف�س ومقاومة االحتالل الع�سكري (وهو حق م�شروع) عم ًال �إرهابي ًا ،في الوقت الذي ين ّزه
�إرهاب دولة االحتالل العن�صرية (في فل�سطين التاريخية كلها) وي�صوره على �أنه دفاع �شرعي،
ولي�س هجوم ًا وح�شي ًا .و�أخطر ما في خطاب ال�صهيونيين العرب هو �إعادة تدوير ،بل تر�سيخ،
الرواية ال�صهيونية لتاريخ فل�سطين والنكبة ،وتر�سيخ مفردات وم�صطلحات االحتالل،
وتق�سم القد�س وتف ّتت وتبتلع فل�سطين.
وجغرافيته التي تلغي الداخل الفل�سطيني (مناطق )48
ّ
غرد واحد من �أبواق نظام عربي ،وهو روائي معروف ،قائ ًال �أن ال
وبينما �أنا �أكتب هذه الأ�سطر ّ
جدوى من النواح على الجوالن والقد�س لأنهما �إ�سرائيليتان .وهناك كثيرون مثله ،ي�شتركون
وتغولها ،في موقف يجمع
معه في االنبهار بال�صهيونية وبدولتها ،وي�صفقون النت�صاراتها ّ
بين ال�سقوط الأخالقي والتحول �إلى بوق رخي�ص لنظام ا�ستبدادي وح�شي ال يتورع عن ذبح
ومن�صات ت�ساهم في ت�شويه العقول واحتاللها.
مواطنيه .ولأمثال ه�ؤالء ح�ضور
ّ
لكن ،في المقابل ،هناك دائم ًا ما يدعو �إلى التفا�ؤل .فهناك �شباب نا�شطون في دول الخليج
العربي يقفون ب�شجاعة �ضد م�شاريع ال�صهينة العربية ،ويت�صدون لف�ضح مبادرات التطبيع
الأخطبوطية التي يتم تمريرها تحت �شعارات االنفتاح وال�سالم والتبادل الثقافي والريا�ضي،
وحتى الم�صلحة الجغرافية ــ ال�سيا�سية الم�شتركة .فهناك فع ًال م�صلحة بل ر�ؤية م�شتركة تجمع
النخب الحاكمة والأنظمة الفا�سدة ب�إ�سرائيل وما تم ّثله ،وهي في ر�أيي ،تتعدى المحاور
وتغولها،
الإقليمية وال�صراع مع �إيران ،لأنها ت�شترك مع �إ�سرائيل ،في ف�سادها ،وعن�صريتهاّ ،
وحروبها ال�شر�سة ،واحتمائها بالمظلة الأميركية وتحالفها مع الإمبراطور الأخرق.
يواجه العالم ب�أكمله في هذه اللحظة �أزمات قاتلة معظمها �أعرا�ض وا�ضحة وديون
م�ستحقة لف�ساد منظومة الحداثة الر�أ�سمالية ،كما �أن اال�ستعمار ،بمعناه الأو�سع ،جزء �أ�سا�سي
في هذه المنظومة .وما �أعنيه هنا هو ا�ستعمار الكوكب وكل ما فيه وعليه ،لم�صلحة �أقليات
ن�ص مقد�س ،قد يكون د�ستوراً �أو �أيديولوجيا� ،أو ،)...وذلك كله تحت
(ت�ؤمن بتفوق ما ،ي�شرعنه ّ
�شعار التقدم ،لكنه التقدم الذي يخ ّلف وراءه جب ًال من ال�ضحايا والركامّ � .أما اال�ستعمار
اال�ستيطاني ،فهو النموذج الأكثر ب�شاعة وبربرية ،لما ي�صنعه بالب�شر والأر�ض والطبيعة،
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و�إ�سرائيل هي دولة اال�ستعمار اال�ستيطاني بامتياز� .أذكر هذا لأ�شير �إلى �أنني �أ�ؤمن ب�أن الموقف
الأخالقي البديهي لأي �إن�سان في العالم هو الوقوف �ضد ال�صهيونية واال�ستعمار اال�ستيطاني.
ويفتر�ض �أن يعرف� ،أكثر من غيره ،معنى
فكيف بالذي ولد ويعي�ش في الم�شرق العربيُ ،
إلي ،مقولة
النكبة وهو يرى ،عن كثب ،نزيف الجرح الفل�سطيني؟ لم تكن فل�سطين يوم ًا ،بالن�سبة � ّ
حية حتى قبل �أن تكون ق�ضية �أفهم تاريخها
فح�سب� ،أو فكرة مجردة ،بل كانت حقيقة ّ
و�أبعادها :من �إ�سماعيل� ،صديق والدي الذي ُجرح في �أثناء ا�شتراكه في حرب فل�سطين في �سنة
غ�سان� ،صديق الطفولة الذي لج�أ �أهله �إلى العراق ،والذي �سمعت منه كثيراً عن
� ،١٩٤٨إلى ّ
معنى النكبة ،وذلك كله قبل �أن �أقر�أ حبيبي وكنفاني ودروي�ش ،وقبل �أن �أ�سمع ،مئات المرات،
مظ ّفر النواب يقول'' :بو�صلة ال ت�شير �إلى القد�س م�شبوهة'' .ثم قادتني بو�صلة القلب �إلى حب
امر�أة فل�سطينية ،تزوجتها و�أ�صبحت �أقرب من ذي قبل �إلى �أهلي في فل�سطين.
لقد ع�صف كثير بفل�سطين وبالمنطقة منذ �سنة  ١٩٤٨فتغيرت �أمور ،وبقيت �أمور ،كتحالف
بغ�ض النظر عن مواقفها المعلنة ،مع دولة اال�ستعمار اال�ستيطاني ،وا�ستمرار
الأنظمة العربيةّ ،
النكبة.
الفل�سطينيون ما زالوا يدافعون عن وجودهم و�أر�ضهم بجميع ال�سبل؛ ال تخونوهم ،بل �شدوا
على �أياديهم� ،أو التزموا ال�صمت ،لأن فل�سطين �ستبقى فل�سطين.
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