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فل�سطني يف مرايا الثقافة العربية

�سعود

ال�سنعو�سي*

فل�سطني يف الوعي الكويتي:
ثالث مراحل ت�صنع �صورة

في

الكويت ،ال ن�ستطيع الإ�شارة �إلى �صورة فل�سطين ،اليوم ،من دون المرور بعالقة
تو�ضح لنا
الكويتي� ،أفراداً وقيادة ،بالق�ضية الفل�سطينية عبر ثالث مراحل مهمة ّ
هذه ال�صورة وما �آلت �إليه .المرحلة الأولى منذ ما قبل اال�ستقالل و�صو ًال �إلى االحتالل
العراقي للكويت في �سنة  ،1990والمرحلة الثانية ،الملتب�سة ،ما بعد التحرير في �سنة
 ،1991والثالثة ما بعد �سنة .2006

املرحلة الأوىل :ت�أ�سي�س الوعي
كان العن�صر الفل�سطيني في المرحلة الأولى ،منذ ما قبل اال�ستقالل ،عن�صراً فاع ًال
م�ؤ�س�س ًا وم�ؤثراً في الن�سيج الثقافي واالجتماعي الكويتي ب�صورة كبيرة� ،إذا ما �أخذنا
بعين االعتبار �إقامة ما يقارب  450.000فل�سطيني في الكويت ،وهو عدد يكاد يقارب
توجه
عدد المواطنين في �سنة  .1990وكان للوجود الفل�سطيني �آنذاك ت�أثير مبا�شر في ُّ
القيادة ال�سيا�سية في الكويت ،وال �سيما في ِ�سل َكي التعليم والإعالم ،الأمر الذي �ساهم في
تعزيز الوعي الكويتي عامة ،وخ�صو�ص ًا تجاه الق�ضية الفل�سطينية ب�صفتها ق�ضية الكويت
الأولى ،ب�شكل �أزعم �أن �أي دولة عربية �أُخرى لم تدركه.
كان الكويتي معني ًا ب�شكل مبا�شر بالق�ضية ،وكان منخرط ًا فيها تطوع ًا ،يرى ما ي�شبه
الحظوة باحت�ضان بلده العديد من القيادات الفل�سطينية ،واال�ستفادة من �أ�سماء م�ؤثرة في
الثقافة والفنون واالقت�صاد مثل غ�سان كنفاني ومريد البرغوثي ووليد �أبو بكر وطارق
�شموط و�إبراهيم دبدوب وطالل �أبو غزالة و�آخرين ال
عثمان وناجي العلي و�إ�سماعيل ّ
ي�سعنا ذكرهم في هذا المقام .وهذا الت�أثير يمكن لم�سه ب�شكل وا�ضح ،في فترة ما قبل
�سنة  ،1990في النتاج الثقافي الكويتي ،المغاير خليجي ًا ،في �صنوف الفنون والآداب
* كاتب وروائي كويتي.

159

160

جملة الدراسات الفلسطينية 119

صيف 2019

على وجه التحديد :في الأغنية والم�سرح والرواية والق�صة الق�صيرة ،كما كان لل�شعر الن�صيب
الأكبر ،ب�صورة ت�شي ب�أن لي�س للفرد الكويتي ق�ضية تجاوز الحق الفل�سطيني في ق�ضيته .ويمكن
للباحث �إدراك �صورة فل�سطين في الوعي الكويتي في نتاج �أ�سماء كثيرة لعل من �أهمها
�إ�سماعيل فهد �إ�سماعيل وليلى العثمان في فن الق�صة والرواية ،وفهد الع�سكر ود .خليفة الوقيان
ومحمد الفايز وعلي ال�سبتي وج َّنة القريني وغنيمة زيد الحرب في ال�شعر ،و�صالح ال�ساير وعبد
اللطيف الب ّناي في الأغنية وم�سرح الطفل ،و�سامي محمد في الفن الت�شكيلي .وقد بلغ ذاك
النتاج ذروته في الفترة ما بين مذبحة �صبرا و�شاتيال واالنتفا�ضة الفل�سطينية الأولى ،فقد
تمخ�ضت تلك الفترة عن جيل يعي تمام الوعي حق الفل�سطيني في مواجهة كيان محتل.
وبر�صد ع�شوائي لذاكرة �أبناء جيلي ''جيل الثمانينيات'' على �سبيل المثال ،نجد �أن فل�سطين
''كانت'' جزءاً محوري ًا في ن�ش�أتنا ،و�شكلت وعينا المبكر ،وذلك بت�أثرنا بالوجود الفل�سطيني،
�أو ًال من خالل معلمي وزارة التربية والتعليم والتالميذ� ،إذ كان م�سموح ًا للتلميذ الفل�سطيني
االلتحاق بالمدار�س الحكومية الكويتية ،وثاني ًا ،من خالل النتاج الثقافي والأدبي والإعالمي
والتربوي الم�شفوع بتوجهات القيادة ال�سيا�سية .فال يكاد يخلو منهج درا�سي من وجود
فل�سطين تاريخ ًا �أو جغرافيا �أو دين ًا �أو ق�صائد و�أنا�شيد ،كما �أن مناهج اللغة العربية والأن�شطة
المدر�سية التطوعية كانت لم�صلحة منظمة التحرير و�صندوق القد�س .كانت فل�سطين في طليعة
الفاعليات الكبرى �سيا�سي ًا وفني ًا ،بل حتى ريا�ضي ًا .كانت فل�سطين هي البو�صلة.
ال�صورة �أعاله في وجدان الفرد الكويتي تحولت �إلى نقي�ضها في مرحلة ما بعد التحرير في
�سنة  ،1991وذلك ب�سبب موقف القيادة الفل�سطينية ،مع �أن الخطاب ال�شعبي الكويتي ب�ش�أن
جدة� ،أ�شار �صراحة �إلى �أن موقف
مبايعة ال�سلطة ممث ًال �شرعي ًا ،في �أثناء االحتالل ،في م�ؤتمر ّ
القيادة الفل�سطينية لن ي�ؤثر في موقف الكويت ال�شعبي تجاه الق�ضية؛ لكن..

املرحلة الثانية :انقالب الوعي
في المرحلة الثانية التي تلت تحرير الكويت �أ�صبحت فل�سطين �أبعد ما تكون عن الوعي
حد هدم كل ما بنته
الجمعي الكويتي ،وذلك لأ�سباب �سيا�سية ،بالدرجة الأولى� ،أ ّثرت �سلب ًا �إلى ّ
الأجيال ال�سابقة من كويتيين وفل�سطينيين وعرب لم�صلحة الوعي بالق�ضية الفل�سطينية،
وخ�صو�ص ًا بعد موقف القيادة الفل�سطينية من احتالل الكويت .فقد جرى �إخالء الكويت من
الجالية الفل�سطينية ،كما �أن المناهج التي كانت ت�شكل ذاك الوعي �صارت ت�ؤ�س�س لوعي
معاك�س �إلى درجة التطرف كردة فعل لم تكن �آنية ،و�إنما ا�ستمرت لأعوام ،ولم تعد الأنا�شيد
والأن�شطة المدر�سية الداعمة لفل�سطين موجودة ،بل �أُلغيت من طابور ال�صباح هتافات ''تحيا
الأمة العربية'' لأعوام ما بعد التحرير ،والم�سرح الذي ن�ش�أنا عليه داعم ًا للق�ضية �صار ي�صور
ال�شخ�صية الفل�سطينية ب�صورة �سلبية ،وتحول الخطاب ال�سيا�سي والفني والأدبي في �أغلبيته
�إلى �إدانة الفل�سطيني كنوع من التفريغ �أو التنفي�س ،وذلك باختزاله وق�ضيته بموقف المنظمة
من احتالل الكويت .وربما الخطاب الديني وحده هو الذي لم يت�أثر كثيراً ب�سبب ارتباطه الوثيق
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بم�س�ألة القد�س .وفي تلك الفترة المظلمة في العالقة الكويتية ــ الفل�سطينية ن�ش�أ جيل يجهل
تمام ًا كل ما له عالقة بملف الق�ضية الفل�سطينية ،و�صارت معرفته بفل�سطين هي تلك التي
تحول موقف القيادة ال�سيا�سية.
تل ّقاها �سلب ًا في الإعالم الداخلي وفق ّ

املرحلة الثالثة :عودة الوعي
في �سنة  ،2006زمن تو ّلي �أمير الكويت الحالي ال�شيخ �صباح الأحمد مقاليد الحكم ،ظهرت
لتحول الخطاب ال�سيا�سي الكويتي تجاه الق�ضية الفل�سطينية ،وفق ًا ل�شخ�صية
بوادر وا�ضحة ّ
الأمير العروبية الهوى ،وقد تزامن ذلك مع حرب تموز/يوليو من تلك ال�سنة ،والتي �أعادت �إلى
الوعي الكويتي نهجه الأول تجاه فل�سطين التي عادت �إلى الواجهة كما لو �أن فترة الو�سط
المظلمة لم تكن .الخطاب ال�سيا�سي على �صعيد الحكومة والبرلمان والأفراد تب ّنى الق�ضية مرة
�أُخرى بعد ما ي�شبه قطيعة دامت خم�سة ع�شر عام ًا ،وهذا بدوره �صنع حراك ًا داخلي ًا غير م�سبوق
ا�ستغلته الجمعيات الكويتية الداعمة للق�ضية ،وبع�ض المثقفين الذين �ألجمتهم واقعة ،1990
لأن يعودوا �إلى توجيه العامة مرة �أُخرى �إلى النظر �إلى فل�سطين من المنظور الذي كانت
تحت�ضنه الكويت منذ ما قبل ا�ستقاللها حتى �سنة  .1990وقد انعك�س ذلك ب�شكل مبا�شر على
�ضمنوا �أعمالهم مو�ضوعات متنوعة تتقاطع مع ال�ش�أن
جيل من الأدباء الكويتيين ال�شباب الذي ّ
الفل�سطيني ،تلك التي ن�ش�أوا عليها ك�آخر جيل ارتبطت ذاكرته المبكرة بفل�سطين ،بل كان
التحول دافع ًا لأ�سماء كبيرة �إلى العودة �إلى الخو�ض في ال�ش�أن الفل�سطيني بعد انقطاع نزو ًال
عند ح�سا�سية الموقف ،ومنهم الروائي �إ�سماعيل فهد �إ�سماعيل الذي كتب روايته الم�ؤجلة منذ
�أعوام طويلة ''على عهدة حنظلة'' ،ف�ض ًال عن روايته التي انت�صرت لفل�سطينيي الكويت ودور
كثير منهم في فترة االحتالل ''في ح�ضرة العنقاء والخل الوفي'' .علم ًا ب�أنه في �سنة 1996
تطرق فيها �إلى دور �أفراد المقاومة من
�أ�صدر روايته ُّ
ال�سباعية ''�إحداثيات زمن العزلة'' ،والتي ّ
فل�سطينيي الكويت ،لكن في ذاك الوقت لم يكن طرح المو�ضوع مقبو ًال على ال�صعيد ال�شعبي.
منذ تلك الفترة ،حتى اليوم� ،شهدنا تحوالت كبيرة ،وقطعنا �شوط ًا طوي ًال في ترميم ال�صدوع
ومد الج�سور بين الكويت وفل�سطين� ،إلى درجة تدعو �إلى التفا�ؤل بوعي ال�شباب الذين �أعادوا
فل�سطين �إلى الواجهة داخلي ًا بعد تغييبها لأعوام .كما �أن الحراك ال�سيا�سي ممث ًال في القيادة
ال�سيا�سية والبرلمان ،ومنظمات المجتمع المدني والنا�شطين في حقوق الإن�سان ،وممثلي
الكويت في الم�ؤتمرات الدولية ،وعدداً ال ي�ستهان به من المثقفين ،باتوا يت�صدرون الم�شهد في
للحق الفل�سطيني في �إقامة المعار�ض الفنية والندوات الحقوقية ومطالبات
الفاعليات الداعمة ّ
المقاطعة الم�ستمرة ،الأمر الذي �ساهم وي�ساهم ب�شكل كبيرة في �إعادة الوعي ب�صورة فل�سطين
المغيبة.
الأمر يحتاج �إلى وقت �أطول لإعادة الق�ضية �إلى �صدارتها بعد كل ما تعر�ضت له من ت�شويه
�ضيه نحو
تاله تغييب ،وال �سيما �أن التوجه العام في المنطقة يكاد يكون �صريح ًا في ُم ّ
التطبيع ،وهو ما يجعل المهمة �أكثر �صعوبة.
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و�أمام فل�سطين تحديات في توحيد �صفوفها داخلي ًا� ،إذا �أرادت ت�ضامن ًا خارجي ًا معها� ،إذ
من الم�ستحيل �إعادة �صورة فل�سطين و�صوتها �إلى العالم ما لم ُت َح ّل الم�شكالت العالقة في
الداخل.
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