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فل�سطني يف مرايا الثقافة العربية

وا�سيني

الأعرج*

ملحمة فل�سطني يف دوامة الرتاجيديا العربية

في

الزمن ال�صعب الذي نعي�شه من دون �أن نفهم كثيراً من �أ�سراراه� ،أت�ساءل �أحيان ًا
ماذا يمكن لكاتب عربي ،من المغرب الكبير ،م�شبع بفل�سطين مثلما تلقاها منذ
اللحظة الأولى� ،أن يفعل؟ كيف يمكنه �أن يكون فل�سطيني ًا ولو قلي ًال ،بعمله وتعاطفه،
و�أكثر ،بكتاباته؟ هل يكتب رواية ليتخطى الم�سافات باللغة والمعاني ،مثلما يرفع
الجزائري الب�سيط اليوم العلم الفل�سطيني في كل حراكه ال�ضخم فقط ليثبت للعالم
بعفويته� ،أو على الأقل للعالم الذي في ر�أ�سه� ،أن فل�سطين ال تزال ق�ضيته الأولى حتى لو
يئ�س من �إخوة الدم والتاريخ؟
في �أعماقي� ،أح�سد ه�ؤالء ال�شباب العفويين الذين لم ي�صبهم ما �أ�صاب المثقف .ما
�أ�صابنا .وفي المقابل ،ال يمكن لكاتب و�صل �إلى حالة �إ�شباع قرائي و�سيا�سي للحالة
الفل�سطينية� ،أن يقبل �أي�ض ًا بما ُيفر�ض اليوم من حلول تعتبر فل�سطين حالة من ِّغ�صة،
عليها �أن ت�سير في ركب الخيارات الأميركية ،وبمعنى �أدق ،ربما الإ�سرائيلية ،و�أن يكتب
تاريخ ًا روائي ًا ،ويقول تلك اللحظة ال�صعبة التي لم ينتبه لها الآخرون .يحلم على الأقل.
ال رواية من دون تلك اللحظة اال�ستثنائية التي ت�صنع الإبداع ،و�إ ّال �سي�صبح الفعل الأدبي
�سي ًال من الكلمات المكررة.
في الرواية التاريخية معاناة كبيرة ال تو�صف ،والجهود الم�ضنية تغيب و�سط التاريخ
نف�سه واللغة الم�ستعارة للتعبير عنه .فال بد �إذاً من �أن يكون هناك عن�صر ما في هذا
التاريخ جعل الهزائم تتكرر با�ستمرار ،وفي حقب متعددة ،وب�أ�شكال تكاد تكون مت�شابهة،
ك�أن الزمن لم يتغير� ،أو ك�أنه يتغير بالعودة �إلى الوراء؛ �أو ربما هناك نقطة في م�ساحة
دائرية ،كلما ابتعد عنها ،وجد نف�سه فيها في دوامة تكاد تتحول �إلى قدر ال يمكن تفاديه.
عن �أي فل�سطين نتحدث؟ فل�سطين التاريخ مثلما عرفناه قبل �سنة 1948؟ فل�سطين
المقاومة التي لم تتوقف قط؟ �أم فل�سطين الأمر الواقع؟ ثالث حاالت تتحكم في تراجيديا
الكتابة اليوم عن فل�سطين .فل�سطين التاريخية تغيرت كثيراً منذ قرار التق�سيم الذي �صدر

* روائي جزائري.
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عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في  ،1947/11/29ورف�ضه العرب م ّتكلين على جي�ش
�إنقاذ عجز عن �إنقاذ نف�سه من هزيمة قا�سية .لم يعد هذا التاريخ موجوداً بعد �أن نهبت �إ�سرائيل
فل�سطين كلها ،وحتى ما ُ�سمي دولة فل�سطين ،لم يبق منه �شيء كثير .دولتان في بالد واحدة:
رام اللـه وغزة ،وم�ستعمرات على مد الب�صر ت�أكل �آالف الهكتارات من الأرا�ضي الفل�سطينية
الخ�صبة .فل�سطين المقاومة؟ بد�أت ت�ضمحل منذ القبول باتفاق �أو�سلو .انتهت االنتفا�ضة الأولى
والثانية ،واالنتفا�ضة الثالثة �أ�صبحت �صعبة بعد المتغيرات على الأر�ض .ما يحدث في غزة
مقاومة ،لكنها معزولة وال �سند لها �إ ّال الج�سد الفل�سطيني .فل�سطين الأمر الواقع؟ هي فل�سطين
اليوم ،عر�ضة لعمليات الإفناء كلها داخل الي�أ�س العربي المعمم.
مع �أي فل�سطين يتعامل الكاتب العربي اليوم؟ هل انغلقت �سبل التحرر� ،أم �إن هذا المثقف لم
يعد قادراً على �إبداع فل�سطين الأُخرى؟ كيف يمكنه من داخل هذا ال�شتات الترابي �أن يعيد ترميم
وتخيل زمن �آخر �أكثر قابلية للحياة؟ يبدو الأمر �سه ًال على م�ستوى الخطاب العام ،لكن على
ُّ
م�ستوى الفعل الإبداعي� ،سيختلف الأمر كلياً� ،إذ على الكاتب تفكيك اليقينيات التي ال تقبل
بالهزيمة ،بل �إنها تحللـها وتعيد قراءتها ،ثم تحولها �إلى انت�صارات وهمية� ،أو تبحث لها عن
م�شجب تعلق عليه هزيمتها ،ك�أننا في فرن�سا بعد هزيمتها القا�سية مع النم�سا ،في �سبعينيات
القرن التا�سع ع�شر ،حين �أل�صقت خراب بنياتها الع�سكرية الداخلية ب�ضابط يهودي ا�سمه دريفو�س،
وجه �إلى رئي�س
في ظل معاداة م�ستفحلة لل�سامية .ولوال كاتب عظيم مثل �إيميل زوال الذي ّ
الجمهورية الفرن�سية �آنذاك ،ر�سالة م�شهورة حملت عنوان ''�إني �أتهم''� ،أعاد فيها بناء الهزيمة
و�آلياتها التي ال دخل فيها لدريفو�س ،لكان هذا ال�ضابط ال�شاب �أُعدم بتهمة الخيانة العظمى.
هذا كله يحدث في ظل دوامة االنهيار المتواتر الذي ال يفتح �أي �أفق على م�ستقبل �آخر غير
الي�أ�س .ي�أ�س قد يعيدنا �إلى �أحجامنا الحقيقية في ظل عالم يرك�ض ب�سرعة مخلف ًا وراءه َمن ال
ي�ستطيع اللحاق به .هل هي اللحظة القا�سية الم�صاحبة لل�سقوط النهائي المدوي؟ كيف ُيطلب
من عالم يتفكك ،وعلى حافة االنهيار� ،أن يحل م�شكلة عوي�صة مثل ق�ضية فل�سطين ،وهو ال
ي�ستطيع حتى �أن يجد له مكان ًا في عالم �آخر يملك �سبل اختراقه و�إجباره على الإ�صغاء �إليه:
النفط .قد يبدو الأمر م�ستهلك ًا لكنه الحقيقة الأخيرة .يملك العربي حبل نجاته ،لكنه يحتاج �إلى
قليل من الذكاء واالبتعاد عن التبعية ،وهما عن�صران نادران اليوم ،في الع�صر الذي يعي�شنا
بتحوالته ،وال نملك �أي م�سلك للدخول في �أعماقه� ،أو لننحت لأنف�سنا زاوية �صغيرة نفر�ض فيها
احترامنا عليه .خرجت اليابان منك�سرة من حرب عالمية ثانية هزمتها بقنبلتين نوويتين ،لكن
بف�ضل الرغبة في الحياة والتب�صر والعقل ،ا�ستعادت ح�ضورها وهي المكروهة عالمي ًا مثلما
�أراد لها الإعالم الع�سكري الأميركي �أن تكون.
الأجيال العربية المتعاقبة كلها تحمل هزائمها الخا�صة بها ،وتحمل جراحاتها .جيل يورث
جي ًال �آخر خيباته م�ضاف ًا �إليها خيباته الخا�صة .وفي عمق هذه ال�صور الرمادية كلها ،تظل
تذكر العرب بم�أ�ساتهم ال�شمولية التي تحولت فيها فل�سطين �إلى
فل�سطين حا�ضرة بقوةّ ،
م�ؤ�شرهم الرمزي ،في �صعوده وانك�ساره.
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كلما ُطرحت الق�ضية الفل�سطينية م�شفوعة بالخيانات العربية ،ت�ساءلت في �أعماقي :عن �أي
خيانة نتحدث؟ يبدو كالمي غريب ًا بع�ض ال�شيء ،فما ي�سمى خيانات عربية هو في النهاية
مجرد تجليات عقلية المهزوم .ال ُينتظر من المهزوم �أن يحل م�شكالت تتجاوزه ،بل متى كان
للمهزوم ر�أي �سوى ر�أي ال�سيد المنت�صر والمذل؟ فهو ي�سير في م�ساراته من ّك�س الر�أ�س ،وينفذ ما
وتذكر� ،أو ُذ ّكر بالق�ضية الفل�سطينية� ،صرخ قلي ًال لي�ؤكد ي�أ�سه الكلي
ي�ؤمر به .وكلما التفت وراءه ّ
في عالم يعي�ش على هوام�شه ،حتى لو بدا في �صلبه .نحن داخل الفجيعة من حيث ال ندري �أو
كمن ي�ستيقظ فج�أة
ندري ،حيث انغلق علينا كل �شيء ،و�أ�صبحنا �أ�سرى الهزائم والي�أ�س .نحن َ
على عالم ال يعرفه مطلق ًاُ ،دفع به نحو العزلة والموت البطيء ،فال يعرف �إلى �أين يتجه .حتى
العالقة مع الأر�ض تغيرت ،فما كان له �أ�صبح لغيره ،ونفطه لي�س ملكه .مهزوم في كل �شيء
حتى في حلمه ،وعندما ُنهزم في حلمنا فهذا يعني �أننا خ�سرنا الم�ستقبل �أي�ض ًا.
تم�س عن قرب ال�ش�أن الفل�سطيني والعربي:
على مدار �أعوام كتابتي الروايات التاريخية التي ّ
''�سوناتا لأ�شباح القد�س'' ،و''رماد ال�شرق'' ،و'' 2048حكاية العربي الأخير'' ،ظل �شيء واحد
إلي رهان ًا كبيراً .لم يكن في
ي�شغلني :كيف �أ�ستمر في الكتابة بال ي�أ�س؟ كان ذلك الأمر بالن�سبة � ّ
علي �أي�ض ًا تفادي
نيتي اال�ست�سالم للـهزيمة ،و�إنما العك�س هو ال�صحيح ،لكن كان من ال�صعب ّ
الرث الذي حولناه �إلى انت�صارات ،ون�سينا �أن
عا�صفة الخوف الحاملة في �إثرها جميع تاريخنا ّ
الآخر العدو ،ي�ضحك ،بل ي�سخر من ق�صورنا وجهلنا .كل يوم كنا ننزل تحت الحد الأدنى
ونمنحه مزيداً من الأ�سلحة لدفننا تحت التراب �إلى درجة �أننا �أ�صبحنا نقبل ب�أي �شيء ،حتى
مما ي�سمى الخيانات
الحلول التي ت�سرق منا �أرا�ضينا وتحولنا �إلى رقيق .لهذا لم �أ�ستغرب ّ
العربية التي يركز عليها الإعالم العربي والفل�سطيني الن�ضالي ،فكل ما يحدث �أمام �أعيننا
ويذبحنا من الرقبة ،تجليات لمر�ض عميق لي�ست فل�سطين فيه �إ ّال �أداة الختبار فداحة ما حدث
ويحدث و�سيحدث.
بقدر ما يكون العرب في قوة ،تكون فل�سطين قوية ،وبقدر ما يكونون في حالة ال�ضعف،
تتبدى فل�سطين في �أق�صى حاالت ال�ضعف ،ك�أنها �إ�سبارطة بعد حرب طروادة المدمرة ،التي
لم تخلف فيها قائم ًا ال�شيء الكثير ،بعد ح�صار الأعوام الع�شرة ،وهيلينا الجميلة التي ال
تدري َمن �سيكون منقذها� ،أهو َمن �سرقها (باري�س) من زوجها مينيال�س� ،أم هو �أخيل الذي
جاء كي ينقذها؟ لم تكن لدى باري�س القوة لمجابهة غريمه ،وخ�صو�ص ًا بعد مقتل هيكتور،
�إ ّال الحيلة والحيلة دائم ًا ،للدفاع عن المر�أة التي رافقته في رحلته حتى وجد المقتل في
كعب �أخيل� .أي حيلة نملك نحن اليوم للخروج من ي�أ�س بد�أ يتحول �إلى نمط حياة ،نقبل به
ك�أنه المنتهى؟
منذ االنك�سار الفل�سطيني ــ العربي الأول ،هزيمة  ،1948خ�سر العرب قوة المبادرة .فقدنا
قوة هيكتور التي لم تقف طوي ًال �أمام �إ�صرار �أخيل ،ولم نملك حيلة باري�س لقلب الهزيمة �إلى
انت�صار .منذ ذلك الزمن والعرب يعيدون �إنتاج الخطوط العري�ضة نف�سها للـهزيمة ،بل
بينت �ضعفهم الجلي الذي
التواط�ؤات نف�سها التي لم تفدهم ب�شيء ،و�إنما على العك�س من ذلكّ ،
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ا�ستغله �أعدا�ؤهم وتبعيتهم .لقد �آن لنا �أن نعود �إلى تلك اللحظة الأولى لم�ساءلتها ومحاولة
فهمها عن قرب.
كل كتابة روائية تحديداً ،هي عودة �إلى تلك اللحظة الفل�سطينية الأولى التي �ست�صنع كل ما
�سي�أتي الحق ًا .فالذي ينت�صر تنفتح �شهيته على انت�صارات �أُخرى ،وخ�صو�ص ًا �إذا كان الذي
كون دولة من عدم ،وعلى �أنقا�ض دولة كانت قائمةّ � ،أما الذي
يواجهك هو كيان ا�سمه �إ�سرائيل ّ
ينهزم فال حل ثالث ًا �أمامه ،ف� ّإما �أن يعيد قراءة تاريخه ب�شكل نقدي �صحيح ،و� ّإما �أن ي�ست�سلم
لقدر الهزائم المتتالية ،وحتى ما ي�سميه انت�صاراً ،لم تكن نتائجه النهائية كذلك ،وها هي حرب
ت�شرين الأول�/أكتوبر  1973مث ًال لذلك .الأمر الأهم هو الحفر في اللحظة الم�ؤ�س�سة للـهزيمة
لتجاوزها وتخطيها .فقد كان ميدان هذه الحرب في ''�سوناتا لأ�شباح القد�س'' و''رماد ال�شرق''،
بالد ال�شام ،وفل�سطين تحديداً ،وقد ا�شتركت فيها جميع القوى العربية في الم�شرق العربي التي
كانت تحت المظلة العثمانية :المملكة الم�صرية ومملكة الأردن ومملكة العراق و�سورية ولبنان
والمملكة العربية ال�سعودية .كيف يمكن ر�سم الم�شهد الدرامي القا�سي الذي حولته الهزائم
المتكررة �إلى قدر ملعون؟ الحروب الأولى اعتمدت على المتطوعين في غياب جيو�ش نظامية
حقيقية ،ك�أنها نزهة ،تقابلها الميلي�شيات ال�صهيونية المدربة ،والم�سلحة ب�أحدث الأ�سلحة
الفتاكة ،والمكونة من المجموعات التي �سمحت لها الحرب العالمية الثانية ب�أن تخرج قوية
من تجربتها :البلماخ والإرغون والهاغاناه و�شتيرن .الجهة ال�صهيونية �أخذت مو�ضوعة الحرب
بجدية لأن الم�س�ألة بالن�سبة �إليها كانت وجودية ،وهذا يحتاج �إلى تجنيد الطاقات الحية كلها
ل�ضمان االنت�صار .نتردد في قول هذا ،لكنه الحقيقة المرة .فقد كانت الجمعية العامة للأمم
المتحدة قد �أ�صدرت في  29ت�شرين الثاني/نوفمبر  1947قراراً بتق�سيم فل�سطين �إلى دولتين
يهودية وعربية ،وتدويل منطقة القد�س ،فكان كالتالي %56 :لليهود؛  %43للعرب؛  %1منطقة
(و�ضعت تحت االنتداب ب�إدارة الأمم المتحدة) .العرب عار�ضوا القرار منذ �إعالنه لأنه
القد�س ُ
ظالم ،بينما قبل به ال�صهيونيون.
وقا�س ،والظلم وا�ضح .يفتح الفل�سطيني فج�أة عينيه على �أر�ض �أُخرى،
الم�شهد تراجيدي
ٍ
ومنطق �آخر ،وجرح جديد �سي�ستمر طوي ًال في النزف ،بال حل في الأفق ،وقوم �آخرين يطالبون
بحقهم في �أر�ض لم يط�ؤوها في حياتهم .كان العرب� ،شكلي ًا وعددي ًا يبدون ك�أنهم �سيجعلون
من ال�صهيونيين لقمة �سائغة .هذا الإح�سا�س الذي تطور على فكرة رميهم في البحر ،والذي
بين عجزاً كلي ًا عن التفكير ،وعن تحليل
ا�ستغلته الدعاية ال�صهيونية لم�صلحتها ب�شكل ثقيلّ ،
مقدرات العدو .لم يردعوا ال�صهيونية في �آرائها المدمرة ،وهي التي �أل�صقت تهمة معاداة
ال�سامية ،بجمال عبد النا�صر الذي ات�ضح الحق ًا �أنه لم يقلها .الذي قالها في �سنة  1948هو
الم�صري عبد الرحمن عزام با�شا ،الأمين العام الأول لجامعة الدول العربية ،فقد قال �إن على
اليهود الذين جا�ؤوا �إلى فل�سطين عن طريق البحر� ،أن يعودوا من حيث جا�ؤوا ،على ال�سفن ذاتها
التي حملتهم ،عبر البحر �أي�ض ًا ،و�شتان ما بين المفهومين .والذي ف�ضح اللعبة هو الوزير
العمالي كري�ستوفر ميهيو الذي اقتيد في بريطانيا �إلى المحكمة التي ،بعد �أن ا�ستمعت �إلى
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الأدلة� ،أ�صدرت في �شباط/فبراير  1976قرارها لم�صلحة ميهيو الذي دافع عن فكرة �أن جمال
الم�صرح به وا�ضح ،وهو لي�س زعيم ًا عربي ًا.
عبد النا�صر لم يقل هذا الكالم ،و�أن
ِّ
العرب ظلوا كما اليوم ،في تمزقات داخلية تتحدد بمدة قربهم �أو بعدهم عن بريطانيا .ففي
أقرت الجامعة العربية ب�إر�سال الجيو�ش العربية �إلى فل�سطين ،و�أكدت
 12ني�سان�/أبريل ّ � ،1948
اللجنة ال�سيا�سية �أن الجيو�ش لن تدخل قبل ان�سحاب بريطانيا المزمع في � 15أيار/مايو.
هل بيعت حقيقة �أر�ض فل�سطين في اتفاق �سري مع الإنجليز والوكالة اليهودية الذي كان
يق�ضي ب�ضم ال�ضفة الغربية �إلى نهر الأردن� ،إلى �شرق الأردن ،بد ًال من قيام دولة فل�سطينية
عليها ،وفي المقابل تن�سحب القوات الأردنية من الأرا�ضي المخ�ص�صة للدولة اليهودية وفق ًا
لقرار التق�سيم؟
في ال�ساعة الرابعة ،من بعد ظهر � 14أيار/مايو� ،أعلن المجل�س اليهودي ال�صهيوني قيام
دولة �إ�سرائيل .وبعد ب�ضع دقائق اعترفت بها الواليات المتحدة ،ون�شر الرئي�س الأميركي هاري
ترومان ر�سالة االعتراف ب�إ�سرائيل ،بينما كان العرب في نقا�شات المهزوم ،بين التدخل من
عدمه.
قبل انتهاء االنتداب البريطاني على فل�سطين ب�أ�سبوعين ،حدث تغير كبير في الموقف
الم�صري حدده التقارب مع بريطانيا ،و�أ�صبح الملك فاروق ورئي�س حكومته النقرا�شي من
الم�ؤيدين لدخول جي�ش م�صر الحرب .وتم ذلك ب�شكل ارتجالي ،بال درا�سة علمية لحقائق
الميدان .وفي م�ساء � 12أيار/مايو � ،1948أي قبل �إعالن انتهاء االنتداب بيومين ،وافق مجل�س
النواب الم�صري على دخول الحربّ � .أما في الجهة ال�صهيونية فكان الأمر مختلف ًا ،فالوكالة
اليهودية كانت تمثل القيادة ال�سيا�سية اليهودية وير�أ�سها دافيد بن ــ غوريون ،بالتعاون مع
القوة الع�سكرية المتمثلة في الهاغاناه التي �شكلت الحق ًا جي�ش الدفاع الإ�سرائيلي ،وع�صاب َتي
�إرغون و�شتيرن .وقد �سارع ه�ؤالء �إلى ا�ستغالل الوقت ا�ستغال ًال كلي ًا ،بتنظيم محكم ،وبخرائط
حربية كانت جاهزة وتنتظر مغادرة الإنجليز فقط .تولى من الجهة العربية ،الملك عبد اللـه
مركز القيادة العليا للجيو�ش العربية في فل�سطين ،بينما ُكلف اللواء الم�صري محمد �أحمد
المواوي بالقيادة العامة للقوات العربية ،ف�ض ًال عن قوة خفيفة من المتطوعين يقودها
البكبا�شي �أحمد عبد العزيز تعمل على المحور ال�شرقي من خط العوجة �إلى بير ال�سبع �إلى
الخليل وبيت لحم .وبد�أ التفكير في تدبير الأ�سلحة بعد رف�ض الإنجليز ،لكن لجنة حاجات
الجي�ش لم ت�ستطع �أن تلبي الحاجات الع�سكرية ،فظهرت بعدها فكرة ال�سالح الفا�سد الذي قيل
عنه �إنه كان ال�سبب الرئي�سي في الهزيمة العربية .ال نعتقد ذلك ،بل �إنه ربما كان عام ًال ثانوي ًا،
ذلك ب�أن الذي يدخل حرب ًا م�صيرية قبل يومين من اندالعها ،ال يمكنه �إ ّال �أن ُيهزم �أمام عدو
م�صمم .انتهت حرب فل�سطين بهزيمة م�صر والدول العربية وا�ستيالء �إ�سرائيل على �أر�ض
مما
فل�سطين كلها ما عدا قطاع غزة وال�ضفة الغربية والقد�س العربية .فح�صلت على �أكثر ّ
�أعطتها �إياه وثيقة التق�سيم.
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الهزمية العربية كانت مثل القدر املحتوم
�إذ كان كل �شيء ارجتالي ًا
العالم التحتي الذي كثيراً ما يتفاداه التاريخ ،وحدها الرواية ت�ستطيع �أن تدخله
وتتوغل في تناق�ضاته ،فهي ترى ما ال تراه الأجنا�س الأُخرى ،باحثة داخل الخراب عن عن�صر
الده�شة والحقيقة الأُخرى التي ال يراها ال�شخ�ص العادي.
فمن نقطة ال�سواد الأولى تبحث الرواية عن و�سائط لفهم ع�صر عربي �أ�صبح مرتبك ًا كلي ًا.
جميع المقاومات ف�شلت لأن العرب دخلوا بعقلية المهزوم �أو الم�ستهين بالعدو ،فقد ت�شكل
جي�شهم الأول من المتطوعين ولي�س من محاربين حقيقيين ،والذين ذهبوا �إلى الجبهات لم
يذهبوا لالنت�صار ،و�إنما لال�ست�شهاد .جي�ش الإنقاذ الذي �أوكلت �إليه مهمة �إنقاذ فل�سطين ،كان
بال تدريب ،وكان عليه �إنقاذ نف�سه من هالك كان يرت�سم في الأفق .هل قلت �شيئ ًا غير هذا في
رواية ''رماد ال�شرق'' بجز�أيها؟ مهما تكن النيات طيبة ،فطريق جهنم مفرو�ش بالنيات الح�سنة.
عدد وحدات جي�ش الإنقاذ كان كبيراً ،لكن لم تنفع ال قيادة وال �شجاعة اللواء �إ�سماعيل �صفوت
الذي كان وراءه قرابة  4000متطوع ،وال قيادة و�شجاعة فوزي القاوقجي ،وال جر�أة 2500
مجاهد فل�سطيني ،على �صناعة قدر �آخر غير الهزيمة .الرغبة كانت كبيرة ،لكن الفعل كان
انتحاري ًا في النهاية .لم يكن الجي�ش الإ�سرائيلي قوي ًا ،لكن الجي�ش العربي كان �ضعيف ًا .القادة
العرب يت�صرفون حتى اليوم ت�صرف المهزوم ،فالمفاو�ضات عبر التاريخ لي�ست هي الإ�شكال،
و�إنما كيفية الدخول �إليها ،وب�أي �أوراق لل�ضغط؟ كانت المقاومة في وقت من الأوقات هي هذه
الورقة ،لكنها �سقطت بعد اتفاق �أو�سلو ،و�أ�صبح الج�سد الفل�سطيني عاري ًا.
لم تكن نظرتي �سوداوية على الأقل من حيث فعل الكتابة الواعي ،عندما كتبت رواية
'' 2084حكاية العربي الأخير'' ،و�إنما كنت �أبحث في عمق هزائم هذا العربي وهو ي�ضمحل في
�سكينة وي�أ�س ،باحث ًا عن �أي ق�صبة للنجاة الفردية  ،هو الذي ال يملك حتى ج�سارة دون
كي�شوت الذي دخل �إلى حروبه الخا�سرة ب�شهامة الفار�س.
الرواية تلم�س هذا الزمن العربي ال�صعب .ال �أعتقد �أن العرب عا�شوا زمن ًا �شبيه ًا بما يعي�شونه
اليوم ،فقد ا�س ُت ِ
رخ�ص كل �شيء �إلى درجة �أن كل ما يحيط بهم �أ�صبح بمثابة ال حدث ،بعد �أن
خ�سر العربي� ،أو كاد ،الرغبة في الحلم والتخطي ،وربما الحياة �أي�ض ًا .قيمة العربي نزلت �إلى
درجة لم يعد �أحد من�شغ ًال ال بها ،وال بعدد القتلى يومي ًا في التفجيرات �أو الإعدامات المجانية،
�أو الموت بالأمرا�ض الفتاكة والأوبئة التي عادت �إلى الواجهة في كثير من البالد العربية .الدم
العربي والفل�سطيني ،للأ�سف� ،أ�صبح تقريب ًا ال �شيء ،وال ي�شغل الإعالم العربي والعالمي الذي
تعود على الأرقام ،ك�أنه ال توجد وراء الأرقام حيوات ب�شر لي�سوا �أقل وال �أكثر قيمة من غيرهم.
ّ
َمن يت�أمل الخريطة العربية الم�شتعلة يدرك ب�سرعة م�أ�سوية الو�ضع الذي ي�سير نحو قدر
انتحاري م�سطر �سلف ًا ،قد تكون من نتائجه المقبلة نهاية العرب كوحدة وقوة في المنطقة،
وذلك بعد االختالالت الع�سكرية الكلية بين العرب مجتمعين و�إ�سرائيل .و�سيعي�ش العرب� ،إذا ما
ا�ستمرت الأو�ضاع على ما هي عليه ،هولوكو�ست ًا مدمراً كلي ًا.

ملحمة فلسطين يف دوامة التراجيديا العربية
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ال يتوقف الأمر عند هذا الحد .فقد اختارت الرواية �أن تذهب عميق ًا في الهزائم العربية.
فعلى ال�صعيد اال�ستراتيجي هناك تدمير لأي نواة عربية قادرة على التفكير في التحديث
والتغيير الديمقراطي ،لأن هذا التحول الإيجابي �إذا كان يفرح الغرب الإن�ساني ،ف�إنه يتناق�ض
مع م�صالح الغرب اال�ستعماري ،لكنه �سيقود في النهاية �إلى انهيار الأنظمة العربية الرثة
المعادية للحداثة والحياة ،و�إلى ن�شوء �أنظمة جديدة تملك من العقل والحيوية ما يجعلها تخرج
من دائرة التبعية المقيتة ،وتملك ال�شرعية التي تحميها لأنها متولدة عن انتخابات ديمقراطية،
وقادرة على التعامل مع �أوروبا م�صلحي ًا� .أي �أن الم�صلحة ت�سير في االتجاهين ،ولي�س في
اتجاه واحد .الأنظمة العربية الحالية ب�صورة عامة ،هي امتداد لما فر�ضه الحلفاء بعد الحرب
العالمية الأولى ،ولتق�سيمات �سايك�س ــ بيكو التي انتهت �إلى و�ضع حكام عرب على الرقع التي
لمن يوفر لهم �سبل الحماية .ال يزال
نتجت من هذه االتفاقيات ،وهم حكام يدينون بالوالء َ
المنطق نف�سه هو المت�سيد ،فال �أوروبا حادت عنه لأنه �سيمنعها من التحكم في الخيرات
العربية ،وال الحكام العرب �أنف�سهم ،حادوا عنه �أي�ض ًا ،لأن التق�سيم و�ضعهم منذ البداية تحت
الو�صاية اال�ستعمارية.
الأمر الذي ال نراه اليوم هو �أن اال�ستراتيجيات العالمية التي يتم طبخها في الخفاء ،قد
تقذف بالعالم العربي خارج حلبة ال�سجال ،وخارج االنتماء �إلى الع�صر الذي يعي�شهم من دون
�أن يتمكنوا من عي�شه .ولتفادي االنهيار الكلي ،ف�إن العرب يحتاجون � ّإما �إلى قوة تحمي هذا
التحول الممكن ،وهي غير متوفرة في الوقت الراهن ،و� ّإما �إلى اال�ست�سالم لزمن يرميهم نهائي ًا
في �أتون الحروب الأهلية والتمزقات الطائفية والعرقية وغيرها ،والعودة �إلى النظم البائدة
المغلقة التي ُت�سترخ�ص فيها �أرواح الب�شر ،وهذا ال يحتاج �إلى �شيء كثير ،فجميع �أ�سبابه
متوفرة اليوم ،وربما يكون تنفيذه قد بد�أ.
ماذا ت�ستطيع فل�سطين �أن تفعل داخل هذا الي�أ�س العربي والعالمي الم�ست�شري كلي ًا؟ ما هي
قواها المتبقية للمقاومة من �أجل الوجود؟ كيف تعيد ترميم نف�سها؟ من الم�ؤكد �أن الخبير
الع�سكري له ر�أيه في هذا ،لكن للخبير النف�سي �أي�ض ًا ما يقوله بعد جميع هذه الهزائم المدوية
التي تم فيها نهب فل�سطين كلي ًا و�سرقة حلمها و�إرادتها.
هل نعتمد مقولة �إن الي�أ�س الكبير يو ّلد ردة فعل التحدي الكبرى؟ فالحالة الجزائرية التي
دخلت في دوامة ي�أ�س غير طبيعية ،انتهت �إلى في�ضان �شعبي مهول �أ�سقط حكومة ورئي�س ًا
وع�صابات المال التي كانت تحيط به ،ولي�س ثمة قوة تلجمه �أو تعيده �إلى مواقعه الأولى التي
ُفر�ضت عليه .ومهما تكن م�آالت هذا الحراك ،ف�إنه ينبىء بع�صر عربي محتمل تقوده ال�شعوب
التي تبدو م�ستكينة وهي لي�ست كذلك ،وها هو النموذج ال�سوداني الذي على الرغم من القمع ،ال
يزال حي ًا.
الفل�سطيني خ�سر كل �شيء :الأر�ض ،والب�شر ،والحلم .فهل انغلق العالم كلي ًا في وجهه؟
التجارب الب�شرية التي �أمامنا تدفع �إلى ي�أ�س الهنود الحمر ،لكنها تدفع �أي�ض ًا �إلى �شكل غير
مح�سوب للمقاومة .الم�ستعبد ُينتج و�سائله الدفاعية في الخفاء.
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لهذا �أقول دائم ًا ،كم نحن في حاجة ،عربي ًا� ،إلى عمل �أدبي ملحمي كبير يقول هذا .كلنا
حتى اليوم نتدرب عليه ،لكني مت�أكد من �شيء واحد� :سيخرج من الخفاء كاتب ،قد يكون �شاب ًا،
ي�ستطيع �أن يلملم هذا ال�شتات كله ،وينجز الن�ص الكبير والعظيم الذي تنتظره الأجيال ،ويمنحنا
فل�سطين �أُخرى� ،أكثر ن�صاعة وقدرة على الحياة.
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