امللف

فل�سطني يف مرايا الثقافة العربية

احلبيب

ال�ساملي*

�صورة فل�سطني القامتة

�أرى

�أن ال�صورة قاتمة �إلى حد ما .فل�سطين فقدت �شيئ ًا من بريقها المعتاد .العرب
من�شغلون بما يحدث في بالدهم بعد جميع الهزات التي �شهدتها المنطقة،
وخ�صو�ص ًا في العقد الأخير بعد ''الثورات'' وما تالها من انتكا�سات.
لن �أن�سى �أبداً مرارة نادل المقهى في القد�س ،الذي قال لنا حين علم �أننا ك ّتاب
تون�سيون و�سوريون وم�صريون في زيارة لفل�سطين ،بدعوة من وزارة الثقافة'' :العرب
ن�سونا ...العرب تركونا وحدنا في مواجهة �إ�سرائيل ...رجاء ...اكتبوا هذا ''.وكتب كل منا
مما ُكتب في هذه الفترة ال�صعبة .هل
هذا على الرغم من �أنه يعرف �أن ال جدوى تقريب ًا ّ
تعي�ش الق�ضية الفل�سطينية حالي ًا �أ�سو�أ مراحلها؟
�أميل �إلى هذا .الأفق م�سدود ،وال �شيء ينبىء ب�أي تطور لم�صلحتها في الم�ستقبل
عما ي�سمى ''�صفقة القرن'' .لكني ال �أفقد الأمل
القريب على الأقل ،وال �سيما بعد الحديث ّ
بتات ًا .وال�سبب هو :حب الفل�سطينيين للحياة؛ ثقتهم العميقة ب�أنف�سهم؛ قدرتهم الهائلة
على المقاومة ال�صامتة .وقد لم�ست هذا بنف�سي في رام اللـه والقد�س وقلقيلية ،ولدى
جميع الفل�سطينيين الذين التقيت بهم.
عما �إذا كان تخ ّلــي الحكام العرب عن الفل�سطينيين هو �أف�ضل ،في
�أحيان ًا �أت�ساءل ّ
النهاية ،للق�ضية .الفل�سطينيون يعرفون �أن ه�ؤالء الحكام ،في �أغلبيتهم� ،أ�سا�ؤوا �إليهم،
و�أنهم وظفوا ق�ضيتهم العادلة النبيلة لبلوغ �أهداف �سيا�سية داخلية .فل�سطين كانت ،وال
تزال ،بالن�سبة �إليهم حلية يزينون بها خطبهم الرثة .وفي بع�ض المرات� ،أذهب �إلى �أبعد
من هذا لأت�ساءل :ما كان و�ضع نزاع الفل�سطينيين مع الإ�سرائيليين اليوم لو ترك العرب
الفل�سطينيين منذ البداية ،يواجهون الإ�سرائيليين وحدهم ،و�ساندوهم طبع ًا ،لكن بطرق
�أكثر ذكاء ونجاعة ،وب�أقل ما يمكن من الحما�سة الفجة مثلما يفعل كثير من يهود العالم
لإ�سرائيل؟
نعم ،ماذا لو لم يتدخلوا في ق�ضيتهم بطريقتهم الع�شائرية البدوية مثلما فعلوا؟ هل
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كانت �إ�سرائيل �ستك�سب هذا التعاطف العالمي كله؟ وهل كان الغرب �سينحاز بمثل هذه
قدمت نف�سها ــ وخ�صو�ص ًا في بداية النزاع ــ ك�شعب
الفجاجة والوقاحة �إلى �إ�سرائيل التي ّ
ناج من محرقة يواجه وحده ثالثة جيو�ش عربية؟
�صغير ٍ

فل�سطني وحتديات الواقع العربي
�أعتقد �أن هناك تالزم ًا بين فل�سطين ومجمل الأ�سئلة التي تطرحها تحديات الواقع العربي،
تقدم تحرزه ال�شعوب العربية في مجال الديمقراطية والحرية والعدالة االجتماعية ،ال
فكل ّ
يمكن �إ ّال �أن يخدم فل�سطين ب�شكل ما .الديمقراطية تعني احترام ال�سلطة لخيارات ال�شعوب ،وال
�أتخيل �أن هناك �شعب ًا عربي ًا واحداً تخ ّلى نهائي ًا عن فل�سطين ،و�إن بدا لنا الأمر عك�س ذلك في
هذه الفترة االنتقالية الع�سيرة التي تعي�شها المنطقة ب�أكملها.

فل�سطني يف مبنى الثقافة العربية احلديثة
�أعترف ب�أن فل�سطين لي�ست حا�ضرة ب�شكل مبا�شر دائم ًا في كثير من �أعمالي الروائية .هناك
�إ�شارات �إلى الق�ضية في العديد من هذه الأعمال ،ف�أغلبية ال�شخ�صيات في هذه الروايات ،عرب،
ومن الطبيعي �أن تتعر�ض في �أحاديثها لهذه الق�ضية.
هناك رواية واحدة تمتلك فيها فل�سطين ح�ضوراً ما ،هي ''عواطف وزوارها'' ،ويتمثل ذلك
في �أن �إحدى �شخ�صياتها الرئي�سية هي فل�سطيني من بيت لحم مقيم في فرن�سا.
الرواية تقارب عوالم عرب في باري�س ،وبالتالي ال بد من �أن يكون هناك فل�سطيني كي
يكون الم�شهد مكتم ًالّ � .أما الفل�سطيني الذي اخترته فلي�س منا�ض ًال وال فدائي ًا ،بل هو �صحافي
�صغير يرا�سل �صحف ًا عربية ت�صدر في الخليج ،ويكتب عن نجوم الغناء والطرب وال�سينما
والتلفزيون .يحب فل�سطين ويدافع عنها طبع ًا� ،إ ّال �إنه يفعل هذا ب�أ�سلوب ذكي هادئ ،بعيداً عن
الحما�سة .وهو مولع بالتاريخ ،وال �سيما تاريخ حركات التحرير في العالم العربي� .إنه في
تقديري من �أجمل �شخ�صيات الرواية و�أكثرها ثراء ،لكني ر�سمتها بطريقة غير م�ألوفة لأني
�أردت �أن �أنزع هالة القدا�سة التي ال تزال تحيط ب�صورة الفل�سطيني في وعي المواطن في تون�س
وغيرها من دول المغرب العربي.
� ّأما فيما يتعلق ب�آفاق عالقة الثقافة العربية بالق�ضية الفل�سطينية ،ف�أرى �أن هذه الق�ضية
�ستظل حا�ضرة في الثقافة العربية ولن تختفي �أبداً ،ولن يتخلى المثقفون العرب عنها .و�إذا
كان هناك من مجال �سيظل يدافع عن ق�ضية فل�سطين ،فهو مجال الثقافة .وعلى �أي حال ،هذا
ما يحدث منذ فترة في العالم العربي .فال�سيا�سيون� ،أكانوا في ال�سلطة �أم في المعار�ضة،
يتحدثون عن فل�سطين وفق ما تقت�ضيه م�صالحهمّ � ،أما المثقفون ،فيتناولون الق�ضية لأنهم
م�ؤمنون بها ،ولأن الدفاع عنها هو دفاع عن الحرية والعدالة والكرامة.

