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 «نتاجات المعرفيةعامًا من النكبة المستمرة: وال  57»

في المئة من أراضي فلسطين  81في نجاح الحركة الصهيونية في احتالل  8491تمّثلت النكبة في سنة 

الجئين، وتدمير مئات القرى وعشرات إلى االنتدابية وفي تشريد نحو ثالثة أرباع مليون فلسطيني وتحويلهم 

طة. ير َي اسم فلسطين من الخسمى دولة إسرائيل، في حين ُمح  ما أصبح يُ  المدن الفلسطينية التي احُتلت في

ثم أفضت النكبة إلى سلسلة من األحداث المأسوية التي تمظهرت، بوجه خاص، في قيام إسرائيل، في سنة 

، وفي "اضطرار" 8491، باحتالل  القسم العربي من فلسطين الذي لم يخضع لسيطرتها في سنة 8498

الفلسطينيين إلى االنخراط في مواجهات دامية في عدد من دول الطوق وتعرضهم للعديد من المذابح، وفي 

،  وليبيا، ليجخ، ومن لبنان، والكويت ودول اللجوئهم وتشردهم المتواصل، من الضفة الغربية وقطاع غزة

والشعوب العربية، فهي لم تعن  ضياع  الدولاعياتها على خرى، كان للنكبة الفلسطينية تدوالعراق. ومن ناحية أُ 

تسّبب قيام فلسطين كجزء عزيز من الوطن العربي فحسب، بل كانت كذلك فاتحة هزائم العرب الكبرى، إذ 

وإعاقة مشاريع  ،وتبديد الطاقات والثروات العربية ،تهديد االستقرار اإلقليميفي كيان غريب في فلسطين 

 وتعطيل تحقيق الوحدة العربية.التنمية العربية 

وكان من الطبيعي أن تنكر الحركة الصهيونية النكبة الفلسطينية منذ وقوعها، وتمنع ذكرها أو الحديث عنها، 

تواصل إجراءاتها من تعمل على تغييبها في مناهج التعليم، وخصوصًا في مدارس مدينة القدس المحتلة، و و 

، في حييتأن جئين الفلسطينيين إلى وطنهم، و وتصفية قضية عودة الالأجل تهويد كل األرض الفلسطينية 

من "، وتصر على انتزاع اعتراف إسرائيل استقالليوم احتفال بـ "بصفته يوم النكبة في كل عام المقابل، 

 بحيث ينكر الفلسطينيون حقهم قي أرض وطنهم.للشعب اليهودي"،  ةالشعب الفلسطيني وقيادته بإسرائيل "دول
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عاد إحياء مقاومته، التي اتخذت شكل كفاح مسلح أ أن الشعب الفلسطيني استفاق سريعًا من هول النكبة، و  بيد

ات وانتفاضات شعبية متواصلة، وضحى خالل هذه المقاومة بمئات آالف الشهداء واألسرى طويل وهبّ 

ا تتحّول من قضية إنسانية قين. وقد نجحت هذه المقاومة في إحياء القضية الفلسطينية وجعلتهو والجرحى والمع

يلتف بأنهم شعب واحد  وجعلتهم يشعرون  ة،إلى قضية وطنية، ووّحدت الفلسطينيين في أماكن وجودهم كاف

 ،التاريخية، وخصوصاً  تمسكه الثابت بحقوقه مؤكداً نظمة التحرير الفلسطينية، حول ممثل سياسي واحد هو م

التي قدمها الشعب  جسامعلى الرغم من التضحيات ال. لكن هذه المقاومة، و في العودة إلى وطنه حقه

الفلسطيني، لم تنجح إلى اآلن في تجاوز تداعيات النكبة، وذلك نتيجة الخلل الكبير في موازين القوى بين 

خرى، وكذلك نتيجة الشعب الفلسطيني، من جهة، والحركة الصهيونية وإسرائيل وحلفائها الدوليين، من جهة أُ 

وقصور في طبيعة قيادتها وفي عبر مسيرتها، ت بنيان الحركة الوطنية الفلسطينية، ثغرات عديدة تخلل

 المشروع الوطني الذي بلورته.

******* 

ا أحداثها أو خاضوا اب عايشو ُكتّ أنتجه سياسيًا غنيًا وّلدت النكبة الفلسطينية، عشية وقوعها وغداتها، أدبًا 

، لصهيونيين خاللهاة اأو عرضوا أوضاع األسرى الفلسطينيين الذين وقعوا في قبض ها،سجلوا يومياتو معاركها 

النكبة ّلدت كما و . من وطنهممضطرين  خروجهموظروف توثيق الوقائع التي عاشوها عشية النكبة لأو سعوا 

لقرى الصهيونية با ، من خالل تسليط الضوء على التدمير الفظيع الذي ألحقته الحركةتهاحفظ ذاكر لأدبًا سعى 

ن عطينيين بالقوة ي استهدفت تهجير الفلست، وعلى حمالت التطهير العرقي الوالمدن والبلدات الفلسطينية

تمكنوا الذين  معاناة الفلسطينيين وكذلك على ما خّلفوه وراءهم من أمالك ومقتنيات وذكريات،و  ،أرض وطنهم

ضوء ال سّلط هذا األدب السياسي. كما همأو عادوا إلى وطنهم بعد نزوحهم عنه وعوامل صمود من البقاء
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اناتهم بعيدًا عن وذكرياتهم ومعتجارب بعضهم على و ، الشتات دولفي على أوضاع الالجئين الفلسطينيين 

يه.بعد تمكنهم من العودة إلومشاعرهم  ،وطنهم  

نقديًا في معرفيًا  حقالً  ،في كتابه: "معنى النكبة" الذي صدر عشية وقوعها افتتح، قد وكان قسطنطين زريق 

الذين سعوا  احثين،مقاربات عدد كبير من البما بعد يفدراسة جذور النكبة السياسية واالجتماعية، أغنته 

  .ومعرفة أسبابها وتلمس السبل الكفيلة بتجاوزها لنكبةاي معان إلدراك

وتحولت إلى  ،الفلسطينية المرآَة التي رّسخت معاني النكبة في الوعي الفلسطيني وطّورتهوشّكلت الثقافة 

حاضنة للهوية الوطنية. وعكس المثقفون الفلسطينيون والعرب، منذ وقت مبكر، هذه المعاني في أشكال 

. وعلى والسينما ،قىوالموسي، تعبيرهم األدبي والفني: في الشعر، والقصة القصيرة، والرواية، واللوحة والملصق

الرغم من انقضاء عقود سبعة على وقوعها، ما زالت النكبة ومعانيها حاضرة إلى اليوم في اإلنتاج األدبي 

 والفني العربي. 

دى االعتراف حضرت النكبة الفلسطينية في الحيز اإلسرائيلي من خالل مقاربات هدفت إلى تبيان مكما 

مسؤولية، وكيف قبول المسؤولية عن وقوعها أو التهرب من تحّمل هذه ال اإلسرائيلي بها أو التنكر لها، ومدى

  .لسنوات األخيرةاضطلعت النكبة بدور في بلورة األنماط السلوكية لدى الجمهور اإلسرائيلي، وخصوصًا في ا

****** 

هو مراجعة هذا الكم الكبير من  0202سنة  تشرين الثاني/نوفمبرقد في سيعإن هدف المؤتمر العلمي الذي 

سؤال بل هو  ي فحسب،سؤال النكبة ليس سؤال الماضاإلنتاج العلمي عن النكبة، آخذين بعين االعتبار أن 

ي تشّكل مكّونًا لقضاء على ذاكرة النكبة، التلن الصهيونية ال تزال تسعى أكذلك، ذلك  الحاضر والمستقبل

ت مضى، إلى يحتاج اليوم، وأكثر من أي وق الوطنية للشعب الفلسطيني، الذيرئيسيًا من مكّونات الهوية 
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دراس والجامعات، في الموتداعياتها على مقدماتها  ، ومواصلة تعليمها وتسليط الضوءةحيّ ذاكرة النكبة إبقاء 

مشروعه يدة في روح جد بثويفلح في يتجاوز األزمة التي تواجهها حركته الوطنية يعزز وحدته، و كي  وذلك

 السياسي.

  


