
118جملة الدراسات الفلسطينية ربيع 0162019

عبد الرحيم ال�شيخ*

الزمن املوقوت:

نكبة فل�شطني وم�شارات التحرير

* اأ�ستاذ الفل�سفة والدرا�سات الثقافية والعربية في جامعة بيرزيت.

ي
عل

ال
ي 

ج
نا



017 مداخل

اإحدى ر�سومات ناجي العلي في 

الخالدة، تظهر �ساعة عمالقة في 

�سمت 
ُ
خلفية �سوداء، تطارد عقاربها التي ر

على �سكل �سيوف، الفل�سطيني الطيب الذي

يحاول مقاومة جريانها حافي القدمين، 

ناظراً على عجل اإلى الخلف، اإذ ''الوقت �سيف''، 

بال ا�ستعارة. وفي الر�سمة ذاتها، يبدو ناب�ض 

ال�ساعة ك�ساعق قنبلة مربوط ب�سل�سلة حديدية 

د فل�سطينيًا طيبًا اآخر خارج ال�ساعة، ي�سبه 
ّ
تقي

الفل�سطيني الذي في داخلها، لكن تعلو وجهه 

لعنة انتظار ثقيل، اإذ ال يبالغ في الحركة لئال 

ينزع ال�ساعق. بينما يرقب حنظلة الذي اأدار 

ظهره للعالم، داخَل ''ال�ساعة ــ الموقوتة'' 

وخارجها.

في هذه الر�سمة ما يخت�سر كثيراً في 

مقاربة االأزمنة الفل�سطينية، في ظل التهافت 

العربي الر�سمي على ''اإ�سرائيل''، والتواطوؤ 

العالمي معها، اإذ تف�سح ب�سفور عن ثنائيات: 

فل�سطين والعالم؛ الداخل والخارج؛ الوطن 

والمنفى... وتحيل الر�سمة ــ التي اجتمع فيها 

االإن�سان والمكان والزمان في تكثيف رهيف 

لعنا�سر الهوية: اأر�سًا ونا�سًا وحكاية ــ اإلى 

ور النظر في الزمن ب�سفته 
ْ
ح

َ
ثالثة اأ�سئلة ُتم

العن�سر االأكثر ح�سوراً: �سوؤال الح�ساب ــ 

فاعلية الزمن في الفل�سطيني؛ �سوؤال الفيزياء؛ 

�سوؤال الفل�سفة ــ اختالف االإح�سا�ض بالزمن من 

حيث انفعال الذهن بالمادة. ثم يبرز �سوؤال 

رابع: �سوؤال االأزمنة الفل�سطينية، ما�سيًا 

وحا�سراً وم�ستقباًل، وعالقتها بم�سارات 

التحرير.

ولمقاربة هذه االأ�سئلة، ربما يكون من 

الجدير اإعادة االعتبار اإلى ''التفكير بطريقة 

علمية''؛ اإذ لم نعتد التفكير في الح�ساب 

والفيزياء عند تاأمل فل�سطين، هويًة وق�سية، واإن 

�سح ذلك ب�سورة اأكبر على الفل�سفة. وفي 

اعتقادي، فاإن ا�ستخدام ا�ستعارة فيزيائية لفهم 

الزمن الفل�سطيني، من �ساأنه اأن يتيح لنا طرح 

اأ�سئلة موّلدة، من نوع: ما الحدث الموؤ�س�ض 

لالأنظمة الجيو�سيا�سية الفل�سطينية؟ ما هي 

لحظة ''االنفجار الكبير'' الفل�سطينية؟ وماذا ن�ساأ 

عنها من جغرافيات؟ وما م�سير هذه 

الجغرافيات بعد اأكثر من �سبعة عقود من الزمن؟

�شوؤال احل�شاب ــ الإن�شان

اإن تاأماًل �سريعًا في تطور اإدراك الب�سر 

للزمن، يفيد بفهمه كتقّدم م�ستمر لالأحداث من 

الما�سي نحو الحا�سر فالم�ستقبل على نحو 

يتعذر اإلغاوؤه، اأو عك�سه، اللـهم اإاّل في الالهوت 

االأ�سطوري لالأمم التي اتخذت من الحرب 

ريا�سة قومية. وعلى الرغم من ا�ستع�ساء 

الزمن نف�سه على التعريف، فاإنه اأمكن ح�سابه 

بوحدات وقتية ب�سفته اإعادة لظواهر طبيعية، 

كتوالي الليل والنهار، وتداور الف�سول، 

وت�ساقط الذرات في �ساعة الرمل، وتذبذب 

البندول... ف�سار الزمن م�سافة من الوحدات 

تحتاج التجربة الفل�شطينية بم�شاراتها وماآلتها، اإلى اأدوات مبتكرة لقيا�س انحناءاتها 

وقراءة نتائجها. وتقترح هذه المقالة اإعمال اأداة الفيزياء لمعرفة الحدث الموؤ�ش�س 

للأنظمة الجيو�شيا�شية الفل�شطينية، وما ن�شاأ عن ''النفجار الكبير'' الفل�شطيني من 

جغرافيات خلل 70 عامًا، ولمعرفة م�شير هذه الجغرافيات.
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الذي ي�سع �سروطه بنف�سه، بينما يعي�ض 

ر على هام�ض الزمن ال�سيا�سي 
َ
الم�ستعم

للم�ستعِمر، واإن كانت له اأ�سبقية الوجود عليه 

اأنطولوجيًا. في تاريخ ال�سيد المنت�سر، يتم 

م زمني متجه 
ْ
ه

َ
النظر اإلى نهاية التاريخ ك�س

ا االآخرون من 
ّ
اإلى معنى خا�ض اأنتجه هو، اأم

العبيد، فلي�سوا �سوى وحدات وجودية مترا�سفة 

بال فاعلية �سيا�سية، ولي�ض لهم اإاّل االنتظار 

حتى يلحق زمُنهم االأنطولوجي بزمن غيرهم 

ال�سيا�سي الذي فاتهم �سعود العربة االأولى من 

قطاره ال�سريع.

�شوؤال الفيزياء ــ املكان

قبل ''رقمنة'' الحياة على نحو �سبه كامل 

في العقدين االأخيرين، كانت اأدراج اال�ستقبال 

في الفنادق و�سركات ال�سياحة وال�سفر تحتفظ 

على حيطانها، بعدد من ال�ساعات التي ت�سير 

كل منها اإلى وقت مختلف في واحدة من 

عوا�سم العالم الكبرى. وقد يكون ال�ستدعاء 

تلك ال�سورة ما يبرره عند الحديث عن الواقع 

المتغاير في اأماكن وجود الفل�سطينيين اليوم، 

في فل�سطين التاريخية وال�ستات. ولو تخيل 

المرء نف�سه اأمام �سّفين من ال�ساعات، ت�سير 

اإلى الوقت في رام اللـه، والقد�ض، وحيفا، 

وغزة، وبيروت، ولندن... لت�ساءل كيف �سيفكر 

في زمن هذه الجغرافيات وما يتوالد فيها من 

حيزات ت�سبهها؟ تبدو هذه الجغرافيات 

كاأنظمة حرارية معزولة، على الرغم من 

ارتباطها بما�سي ''االنفجار الفل�سطيني 

الكبير'' الذي وّلدها، وفي كل منها تنازع بين 

زمنين: زمن الفاعلية اال�ستعمارية الثابت في 

تدّفقه، وزمن المقاومة المتغير في قدرته على 

الال ــ امتثال. وح�سيلة الزمنين زمن موقوت، 

قابل لالنفجار.

مًا للتغيير''. لقد كان  المعادة، اأي �سار ''منظِّ

الزمن قائمًا، دائمًا، لكن الغائب كان ح�سابه. 

وحين حل الح�ساب، غابت الفيزياء.

وقد وقع الفل�سطينيون في الم�سيدة التي 

�سهدها الفكر االإن�ساني في التعامل مع الزمن، 

اإذ ال يزالون في مرحلة التفكير فيه ح�سابيًا 

من دون تحويله اإلى فيزياء. هنا، �سار زمن 

الفل�سطيني اإح�ساء للخ�سائر التي وقعت والتي 

�ستقع، وما بينهما من رهانات الخ�سارة في 

اللحظة الحا�سرة، فالخ�سائر وحدات 

الفل�سطينيين الجديدة لقيا�ض الزمن. وثمة 

مقطع في رائعة محمود دروي�ض ''حالة 

ح�سار''، يقب�ض على هذه الفكرة بو�سوح: 

نا: من �سهيدين حتى ثمانيٍة كل يوم. 
ُ
''خ�سائر

وع�سرُة جرحى. وع�سرون بيتًا. وخم�سون 

ْنيوي الذي 
ُ
زيتونًة... باالإ�سافة للخلل الب

�سي�سيب الق�سيدَة والم�سرحية واللوحة 

الناق�سْة''. في ''هنا'' الفل�سطيني الواقعة اأمام 

''فوهة الوقت'' مثلما يفيد مطلع الق�سيدة، 

''تكون الحياة هي الوقُت''، اإذ ''ال وقت للوقت'' 

حيث ''المكان يحملق في عبث االأزمنة'' 

الفل�سطينية التي يواجهها الفل�سطيني: ''كّلما 

 ،
َ
، قلت له: لي�ض موعُدنا اليوم

ُ
جاءني االأم�ض

فلتبتعْد. وتعاَل غداً!''

في هذا الواقع، يبدو الفل�سطيني مو�سوعًا 

للزمن، غير فاعل فيه. اأو لعله يبدو مو�سوعًا 

لزمن ''غيره'' ــ ال�سهيوني، ذلك باأن عالقات 

القوة التي تحكم الجماعات على االأر�ض، 

�سيادة وعبودية، يتم تذويتها على التحوالت 

الفردية في عالقتها بالزمن. ثمة زمن لل�سادة 

د''، وزمن للعبيد هو ''زمن عبد'' 
ّ
هو ''زمن �سي

يعي�ض فيه العبد اإكراهات �سيده المفرو�ض 

عليه في الغالب، وين�سبط بها. يتملك 

الم�ستعِمر الزمن، ويحيله اإلى تاريخ لالنت�سار 
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دعائي خا�ض للدفاع عن ق�ساء الرئي�ض 109 

اأيام خارج البلد، عددت فيه االإنجازات 

الدبلوما�سية التي تبدو نتاج عمل حركة 

ا هي فعل �سيا�سي 
ّ
المقاطعة العالمية، اأكثر مم

لل�سلطة. وقبالة هذا الزمن الذي تعي�ض فيه، 

وبه، وعليه، فواعل اأو�سلو، والذي ال تتعدى 

مح�سلته االإزاحية ال�سفر، ثمة زمن اآخر، ثقيل، 

ل 
ُّ
يرتطم به النا�ض في ال�سوارع: زمن تغو

االأمن الفل�سطيني على النا�ض، وزمن 

االقتحامات ال�سهيونية الوح�سية المهينة، 

واالجتراء على النا�ض واأمالكهم واأرا�سيهم في 

ْكم 
ُ
ل ا�ستيطاني غير م�سبوق، وب

ُّ
ظل تغو

فل�سطيني ر�سمي مطبق. لكن هذا الزمن هو 

زمن المقاومة الذي ال ترغب الر�سمية 

الفل�سطينية في ا�ستثماره، لتعار�سه الوظيفي 

مع وجودها.

وفي القد�ض، ثمة زمن اإ�سرائيلي ــ 

�سهيوني ــ يهودي ي�ستوطن اأزل المدينة 

المحتلة الكثيرة االأنبياء والقليلة الحظ، 

دها على عينه؛ بينما يالحق 
َ
وي�سنع اأب

الفل�سطينيون في كل �سيء: اأر�سهم ومائهم 

وهوائهم، في الج�سد االآدمي والج�سد 

الموؤ�س�ساتي وج�سد الهوية. يتوزع المقد�سي 

بين زمنه الذي ا�ستعمره ال�سهيوني، وزمن 

فل�سطيني تمالأه البالغة الر�سمية، واأداءات 

الفرجة في ''ن�سرة المقد�سيين'' التي ال تتجاوز 

حدود ''الت�سامن''. وحين يجتاز المقد�سي 

اأنقا�ض لفتا، والتي يلتف حولها ''�سارع بيغن'' 

ك�سعاع انثنى حول ثقب اأ�سود عالي الجاذبية، 

يجد نف�سه اأمام حاجز قلندية، عنق الزجاجة 

ري. 
َ
الذي ينغلق عليه زمن رام اللـه الم�ستعم

لكن في القد�ض كذلك، زمن للمقاومة، مقاومة 

التهويد وال�سهينة واالأ�سرلة، مقاومة البوابات 

االإلكترونية على المقد�سات االإ�سالمية، 

في رام اللـه، المركز العا�سمي لل�سلطة 

الر�سمية الفل�سطينية، بالغة �سيا�سية ال تكل 

وال تمل من اإعالن ''عا�سمة'' لها في االأبد 

المقد�سي، مع ت�سعيد ملحوظ في هذه النزعة 

بعد اعتراف الواليات المتحدة االأميركية 

بالقد�ض عا�سمة للدولة ال�سهيونية ونقل 

�سفارتها اإليها. ثمة ح�سور لزمن كثيف 

وغياب لوحدات قيا�سه، حتى اإن اأ�سهر ميادين 

ار ال�ساعة''، غدا بال �ساعة بعد اأن 
ّ
المدينة، ''دو

اأعيدت ت�سميته بـ ''ميدان ال�سهيد يا�سر عرفات'' 

الذي تنت�سب فيه �سارية �سخمة ترفع علم 

فل�سطين الم�ستوحاة قاعدته من الكوفية 

الفل�سطينية، واأمامه �سبل فل�سطيني يرفع 

العلم، في ترجمة لمقولة الرئي�ض الفل�سطيني: 

''�سيرفع �سبل من اأ�سبال فل�سطين وزهرة من 

زهرات فل�سطين علم فل�سطين فوق ماآذن 

القد�ض وكنائ�ض القد�ض''، مثلما تفيد نبذة 

تن�سرها البلدية في موقعها االإلكتروني. وربما 

يكفي المجاز المعماري لتقريب الم�سافة من 

ار ال�ساعة'' ال تزال 
ّ
القد�ض، غير اأن �سارية ''دو

تبدو للناظر، من اأعلى، كمزولة عمالقة ال يرى 

اأحد ظل وقتها.

مع ذلك، يتجادل في رام اللـه زمنان: زمن 

ر�سمي يعي�ض في اإيفوريا ''االإنجازات'' على 

ها 
ّ
ال�سعيد الدولي، وتمالأه بالغة �سيا�سية مج

النا�ض، وتتخذ من �سور و�سع فيها 

الم�ستوطنون ال�سهيونيون �سورة الرئي�ض 

الفل�سطيني على ''مهداف االغتيال'' داللة على 

وطنيته؛ اأو ُتعّد ردوداً مطولة على تقرير 

اإ�سرائيلي ن�سرته جريدة ''يديعوت اأحرنوت'' 

ب�ساأن ق�ساء الرئي�ض الفل�سطيني ثلث ال�سنة 

المن�سرمة خارج البالد، وا�سفة اإياه 

بـ ''الرحالة الفل�سطيني''، االأمر الذي ا�سطر 

ف�سائية فل�سطين الر�سمية اإلى اإعداد فا�سل 
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ر. لكن فيها زمن مقاومة فر�ست 
ُ
اأحالهما م

توازن رعب الفت على ''اإ�سرائيل''، وحرمت ــ 

على رغم الح�سار ــ دولة العدو من فرجوية 

القوة الج�سعة التي تمار�سها في بقية اأنحاء 

فل�سطين التاريخية. في غزة بالغة �سيا�سية 

ر�سمية تناغي خطابًا ''لي�ض من هذا العالم''، 

يتوزع دينيًا بين الوقف واالإيقاف والتوقيف، 

بينما يتوزع الفعل الجماهيري دنيويًا، بين 

االإ�سرار على الحياة، وتنظيم م�سيرات العودة 

الفعلية والرمزية: براً وجواً وبحراً، نحو 

فل�سطين المحتلة في �سنة 1948، على الرغم 

من خطابات �سم�سون، وثعالبه، وخياره 

النووي. ومع اأن زمن غزة هو الزمن االأبطاأ في 

العالم، اإاّل اإنها ''ثقب اأبي�ض''، كتلتها بقدر 

حجمها... اأو تزيد.

لبيروت زمنها العا�سمي الخا�ض، لكن 

فيها، واإلى جوارها عوا�سم اأُخرى: مخيمات 

اللجوء الفل�سطيني خارج فل�سطين التاريخية. 

في بيروت مخيم عين الحلوة ــ ''عا�سمة 

ال�ستات الفل�سطيني''، وفيها مقبرة �سهداء 

الثورة، وفي المقبرة �سريح غ�سان كنفاني، 

وذكرى �ساعته الناب�سة بدقات زمن الثورة 

الفل�سطينية التي كانت بيروت اإحدى اأهم 

تجاربها المدينية؛ عا�سمة �ساغت وعي 

ان، 
ّ
الثورة وماأ�ساتها. في بيروت ودم�سق وعم

زمُن ''م�سار نكبوي'' متجدد من اللجوء االأول 

ون اأمل العودة 
ّ
والثاني والثالث، والجئون يرب

ل نكبتهم اإلى ذاكرة. 
ّ
والتحرير، ويرف�سون تحو

وفي بيروت موؤ�س�سة الدرا�سات الفل�سطينية 

 على وحدة الزمن 
ّ
التي ال تزال ت�سر

الفل�سطيني، وتبحث عن م�سارات تحريره من 

االأ�سطورة والالهوت القومي والبالغة الوطنية. 

في بيروت ''خّزانات'' لثورة حا�سرة، وانت�سار 

ماأمول، وعودة موؤجلة.

وال�سرائب االإلكترونية على المقد�سات 

الم�سيحية... مقاومة ت�سنع زمنها الخا�ض 

 على التعريف والتملك.
ّ
د ع�سي

َ
الأب

 رمزي 
ّ
ا حيفا، ففيها زمن عا�سمي

ّ
اأم

لفل�سطين المحتلة في �سنة 1948، اإذ هي 

موئل االأن�سطة االأو�سع واالأكثف للحركة 

الوطنية، ومركز التنوير الثقافي واالأكاديمي 

االأول هناك. لكن زمن حيفا يتوزع على 

محورين ناهبين: زمن ملحق ب�سلطة رام اللـه 

الفل�سطينية التي ت�ستخدم فل�سطينيي 48 

كر�سيد انتخابي، وتتعامل معهم كجزء من 

م�سوؤوليات ''لجنة التوا�سل مع المجتمع 

االإ�سرائيلي''؛ واآخر ملحق بزمن النظام 

اال�ستعماري ال�سهيوني، عبر اأحزاب تردد 

المقوالت ال�سيا�سية العبرية بل�سان عربي، اأو 

تندرج �سمن اأحزاب �سهيونية، اأو تتواطاأ مع 

نظامها الذي طردهم خارج زمن ''دولة 

اليهود'' و''قانون القومية''. غير اأن زمن حيفا 

الغالب هو زمن المقاومة اليومية لل�سيا�سات 

العن�سرية ال�سهيونية التي لم تنجز م�سروعها 

تمامًا. اإنه ''الزمن الموازي'' للغائبين ــ 

الحا�سرين: في عين حو�ض والطنطورة واإقرث 

 من 
ّ

وبرعم، وزمن ''با�سل االأعرج'' الذي يقت�ض

رت �سحنته 
ّ
ت�سميات المكان الذي ُزو

الفل�سطينية �سهيونيًا، بعد اأن تخّلت ''االأمم 

المتحدة'' عن �سارعها االأهم في فل�سطين 

ف�سار ''�سارع ال�سهيونية''.

زمن غزة هو ن�سيج نف�سه، ولي�ض كمثله 

زمن: العالم كله يتحرك، وغزة في مكانها، 

ثابتة محا�سرة، بالكاد تخ�سع لقوانين 

الطبيعة لوال تداور الليل والنهار. في غزة زمن 

م عليه انق�سام ''وطني''، 
ّ
�سيا�سي داٍم يخي

وتتناهبه �سيطرة ج�سعة على ال�سلطة، تدار 

ماليًا عن بعد، و''�سياديًا'' عن قرب، من طرفين 
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الفل�سطيني في ثالثة م�سارات قابلة للتحرير: 

الما�سي العام، والحا�سر الخا�ض، والم�ستقبل 

الموازي. وفي كل من هذه الم�سارات، ثمة 

اإمكان الإنقاذ الزمن الفل�سطيني من االرتهان 

للزمن اال�ستعماري، وهذا االإنقاذ لن ي�سل اإلى 

عرف في الفيزياء بـ ''عملية 
ُ
درجة اإحداث ما ي

عكو�سية'' )reversible process( لما قبل النكبة، 

لكنه �سيتم عبر اإدامة خا�سية ''الموقوتية'' في 

هذا الزمن، االأمر الذي ي�سمن عدم ا�ستقرار 

الفل�سطينيين في االأنظمة الجيو�سيا�سية 

المغلقة التي يعي�سون فيها من دون انتهاء 

ل هذه 
ّ
مظلمتهم التاريخية... ومن اأجل تاأم

الم�سارات، ل�سنا بحاجة اإلى يهو�سواع 

فل�سطيني الإيقاف ال�سم�ض، فكل ما نحتاج اإليه 

هو �سم�ض لنرى، وح�سب.

م�شار الزمن العام: حترير املا�شي

يعي�ض الفل�سطينيون، كغيرهم، �سمن م�سار 

عام للزمن العالمي اأنتجت قوانيُنه التاريخية 

للفل�سطينيين نكبتهم )حتمية ''الخطيئة 

لتهم بحقوق �سيا�سية في اإطار 
ّ
االأولى''(، واأم

القانون الدولي )ممكن ''الخال�ض االأخير''( في 

ظل فوات كبير على تطبيق اأي من بنوده. لكن 

التاريخ، مثلما قال محمود دروي�ض ذات مرة، 

''لي�ض عاداًل، وال اأنيقًا. التاريخ لي�ض قا�سيًا، 

فا''. وعليه، فاإن ''�سهم الزمن'' لم يكن  بل موظَّ

في م�سلحة الفل�سطينيين. في هذا ال�سياق، 

اج نموذجًا تف�سيريًا ينزع 
ّ
ي�ستلهم في�سل در

الخ�سو�سية عن عدم اإ�سعاف ''الزمن التقدمي'' 

ن انتموا 
ّ
للفل�سطينيين، ذلك باأنهم، وغيرهم مم

ي االأمل''، ما 
ّ
اإلى ''ذاكرة المغلوبين'' و''مرب

زالوا على هام�ض تاريخ المنت�سرين. يقراأ 

ه 
ْ
عيَني

َ
اج اإرثًا اأوروبيًا ثقياًل، من م

ّ
در

الراأ�سمالي والمارك�سي، لي�سيء على مظلومية 

ا في لندن، مدينة ال�ساعة االأ�سهر 
ّ
اأم

بتاريخها الم�سروق، فثمة زمن لي�ض كمثله 

�سيء. زمن اإرث ا�ستعماري ثقيل يمتد في 

محطات اال�ستعمار الكبرى التي اأ�س�ست لكارثة 

اال�ستعمار ال�سهيوني: زمن وعد بلفور في �سنة 

1917؛ زمن اال�ستعمار االنتدابي في �سنة 

1922، كحا�سنة ا�ستعمارية للدولة 

ال�سهيونية؛ زمن تق�سيم فل�سطين في �سنة 

1947؛ زمن العدوان الثالثي في �سنة 1956، 

وغيره من العدوانات على الفل�سطينيين 

وال�سعوب العربية؛ زمن تاأ�سي�ض دائرة 

المفاو�سات في منظمة التحرير الفل�سطينية 

في �سنة 1994؛ زمن ت�سليم قادة المقاومة 

لـ ''اإ�سرائيل'' في �سنة 2006؛ زمن التواطوؤ مع 

نظام اال�ستعمار اال�ستيطاني ال�سهيوني في 

فل�سطين الذي ال بدء له وال انتهاء... لكن في 

لندن، وعلى غرار عوا�سم ال�ستات الفل�سطيني 

في العالم، مركز ذاكرة مقاومة: فيها �سريح 

ناجي العلي الذي ت�ستلهم هذه المقالة واحدة 

من اإبداعاته، وفيها ''مركز العودة الفل�سطيني'' 

ل النكبة اإلى ذاكرة، ويعّلي 
ّ
الذي يتحدى تحو

خطاب الحقوق الوطنية على جميع خطابات 

اال�ستجداء واالإغاثة.

�شوؤال الفل�شفة ــ الزمان

ا بعد، فهل في و�سع الفل�سفة اأن تقّدم 
ّ
... اأم

حلواًل لتذرر نظام الزمن الفل�سطيني؟ وهل في 

ر توقيت طيرانها 
ّ
و�سع بومة منيرفا اأن تغي

واتجاهه؟ وهل في اإمكان الفكر المح�ض اإنقاذ 

عقالنية الفيزياء من نزق الح�ساب؟ االإجابة 

قد تكون مفتوحة على االإيجاب، اإذ اإن 

الجغرافيات التي تمثلها االأزمنة المدينية 

ال�سابقة، والتي نتجت من االنفجار الفل�سطيني 

الكبير في �سنة 1948، ت�سع نظام الزمن 
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ب�سكل موؤقت، كان وال يزال تاريخ المنت�سرين. 

يكتب المنت�سر تاريخه الذاتي، كما ي�ساء. 

ويكتب، كما ي�ساء، تاريخ �سحاياه، الذين 

منعهم عن الكتابة. ]....[ ال يحتاج المغلوبون 

اإلى تاريخ، اإاّل اإذا كانوا قادرين على ا�ستثماره 

في معارك ال تجدد هزائمهم. وحين ي�ستمرون 

في القتال وال ياأتون بجديد، يبرهنون على 

اعتناقهم تاريخ خ�سومهم، الذين يرثون 

االأر�ض والكتابة واأحالم الذين فاتهم 

اج، ''فالتر بنيامين 
ّ
االنت�سار'' )في�سل در

والهوت التاريخ''، ''الكرمل''، العدد 86، �ستاء 

2006، �ض 170 - 171(.

م�شار الزمن اخلا�س: حترير احلا�رض

مع اأن الفل�سطينيين ما زالوا يدفعون كّفارة 

خطيئة لم يرتكبوها، من محاكم التفتي�ض 

االأوروبية حتى الهولوكو�ست، اإاّل اإنهم 

مطالبون بتحرير حا�سرهم من ''التاأويل'' 

انهم في مراآة 
ّ

و''المقارنة'' اللذين ال يفتاآن يزج

''التاريخ العالئقي'' )relational history( مع 

اأعدائهم ال�سهيونيين. وقد اأم�سى اإليا�ض 

خوري العقدين االأخيرين في تفكيك هذه 

المراآة المعتمة، منطلقًا من لحظة االنفجار 

الفل�سطيني الكبير: نكبة 1948. ففي قراءته 

لمعنى النكبة، يتو�سل خوري كتابات 

ق�سطنطين زريق وغ�سان كنفاني واإدوارد 

ن راأوا في النكبة تبعة 
ّ
�سعيد وغيرهم، مم

للتاريخ اال�ستعماري الممركز اأوروبيًا 

لفل�سطين، والذي اأدت فيه الحركة ال�سهيونية 

دوراً محوريًا. وبالتركيز على ''فكرة فل�سطين'' 

ال�سعيدية، ب�سفتها �سراعًا متوا�ساًل بين 

''الح�سور والتاأويل''، اأي الح�سور الفل�سطيني 

والتاأويل ال�سهيوني، يغدو �سوؤال النكبة 

المركزي: كيف ي�ستطيع الح�سور اكت�ساب 

ز بين التقدم العلمي والتقدم 
ّ
الفل�سطيني، فيمي

االإن�ساني، ويعتقد ب�سرورة انطواء االأخير على 

قيم اأخالقية و�سيا�سية وجمالية تخّل�ض 

المغلوبين من معاناتهم. بمعنى اأن عا�سفة 

''اأيديولوجيا التقدم'' التي يثيرها الغالبون في 

التاريخ، عادة ما تحول دون اأن يطوي ''مالك 

التاريخ'' جناحيه، الأنه مثقل بما ي�ستمل عليه 

زمن المنت�سرين من اآالم المغلوبين في اأزمنة 

محذوفة من الكتابة والتحقق في م�سيرة 

التقدم التي ال تنتج اإاّل الكوارث، وال ت�سفر اإاّل 

عن ''تو�سيع المقابر''، في�سير الزمن ''اأفيون 

المغلوبين'' الذين ين�سدون حقوقهم من 

''محكمة التاريخ العادلة التي ال ُتعقد اأبداً''.

وعلى الرغم من ق�سوة م�سار التاريخ العام 

ُنوا المادية 
َ

ح
ْ
و

َ
للعالم، فاإن بع�ض من ر

التاريخية، كفالتر بنيامين، يرون اأن ثمة زمنًا 

خارج الزمن ال�سكالني الرتيب الذي عادة ما 

يف�سي اإلى انت�سار الغالبين. اإنه الزمن 

الم�سكون بالتناق�سات التي يفر�سها 

المغلوبون كاأ�سئلة ثقيلة على الراهن العالمي 

دون فيه ''اأزمنة ال�سحايا''. اأ�سئلة 
ّ

الذي يوح

الراهن هذه، هي اأ�سئلة اأخالقية تختزل قدراً 

اج مع 
ّ
هائاًل من االأمل الذي يتقارب فيه در

ن ال اأمل 
َ
بنيامين، في و�سفه اأنه ''ُخلق لم

ن 
َ
لهم.'' ومثله، الذاكرة التي ''ُخلقت لم

يحتاجون اإلى ذاكرة''. لكن االأمل والذاكرة 

د 
ِّ
يب�ّسران با�ستيالد زمن للمغلوبين ال يوؤب

�سيادة المنت�سرين عليهم، وذلك حين يحررون 

م�سار الما�سي من اأحاديته باجتراح ف�سحة 

لكتابة تاريخ ال�سحايا المتجان�ض المظلومية، 

د في الن�سال. لكن هذه الف�سحة التي 
َّ

والموح

هي اأمام الفل�سطينيين، يجب اأن تعّلمهم 

الدر�ض بال اأوهام؛ اإذ ''التاريخ االإن�ساني، رغم 

االنتفا�سات الثورية التي قطعت ا�ستمراريته 
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المتوا�سل بالجدار والهدم والم�ستعمرات حتى 

اللحظة، االأمر الذي جعل ماأ�ساة الفل�سطينيين 

''نكبة م�ستمرة''. لكن ال�سرد ال�سامل للم�سار 

النكبوي لي�ض حدثًا ثقافيًا وال تاريخيًا 

فح�سب، بل هو محاولة لتحرير الحا�سر اأي�سًا، 

عبر ر�سد تحوالت نوعين من الوعي 

الفل�سطيني قبل لحظة اأو�سلو وتاأ�سي�ض ال�سلطة 

في �سنة 1994، وبعدها: وعي لجوئي )قديم(، 

ق بعد نك�سة 
ّ
ن�ساأ بعد نكبة �سنة 1948، وتعم

�سنة 1967، وظهرت ب�سببه، وتمحورت حوله، 

زته 
ّ
منظمة التحرير الفل�سطينية، وهو وعي مي

ثالث �سمات، هي: اال�ستعادة الرمزية لما قبل 

النكبة؛ الموّقت في البناء وال�سرد؛ االنتظار 

لتحقق العودة. الوعي الثاني هو وعي منفوي 

)جديد( ظهر بعد �سنة 1994، ون�ساأت عنه 

ال�سلطة الفل�سطينية، واأرجاأ فعل العودة، 

زته ثالث �سمات اأي�سًا، هي: الكتابة محل 
ّ
ومي

ال�سفاهة؛ الوعي بالدائم بداًل من الموّقت؛ 

تحرر ال�سورة من الرمز. وبين هذين الوعيين، 

اندلعت الثورة خارج فل�سطين القديمة بقيام 

منظمة التحرير الفل�سطينية، واأُجه�ست داخل 

فل�سطين الجديدة بقيام ال�سلطة الفل�سطينية.

ولعل الخال�سة االأكثر اأهمية لهذه القراءة 

العميقة لم�سار الزمن الفل�سطيني النكبوي، اأن 

ة الإنقاذ الحا�سر ــ ب�سفته 
ّ
ثمة �سرورة ملح

ما�سيًا م�ستمراً ــ من غواية ''التاأويل'' 

ا ''التاأويل''، فيحظر على 
ّ
و''المقارنة''. اأم

ْكم في 
ُ
�سق به من ب

ُ
الفل�سطيني الر�سى بما ر

النتاجات الثقافية ال�سهيونية، والعربية 

كم 
ُ
كم االأدب هو جزء من ب

ُ
اأحيانًا، ذلك اأن ''ب

كم جزء من عدم قدرة ال�سحية 
ُ
التاريخ.'' والب

على كتابة الحكاية، وخ�سو�سًا حين يكون 

فهم االآخر ــ النقي�ض للحكاية اأنها لي�ست 

�سراعًا بين ''ح�سور وتاأويل'' مثلما اقترح 

حكايته و�سردها، من اأجل اأن تنجح ''�سرعية 

الح�سور والبقاء'' في مقاومة ''ال ــ �سرعية 

فت 
ّ
ر

ُ
التاأويل والغياب''؟ بدءاً بهذا ال�سوؤال ع

رفت، ك�سراع بين 
ُ
الق�سية الفل�سطينية، وع

حركة التحرر الوطني الفل�سطيني )ممثلة في 

منظمة التحرير الفل�سطينية( �سد الحركة 

ال�سهيونية )ممثلة في دولة اال�ستعمار 

اال�ستيطاني اإ�سرائيل(. لكن الخال�سة الحالية 

لهذا ال�سراع لالأ�سف، تفيد باأنه بينما نجحت 

الحركة ال�سهيونية في تحويل فكرتها اإلى 

وجود فعلي تمّثل في اإقامة دولة اإ�سرائيل 

كدولة ح�سرية لليهود، وتحويل االأ�سطورة اإلى 

تاريخ، ف�سلت الحركة الوطنية الفل�سطينية في 

تحويل وجود ال�سعب الفل�سطيني اإلى فكرة، 

و''تحويل تاريخه اإلى تاريخ.''

لكن هذا الف�سل لم يكن ف�ساًل موؤ�س�ساتيًا 

فح�سب، بل كان ف�ساًل في النظر اإلى النكبة 

اأي�سًا، وفيما يطلق عليه خوري ''الم�سار 

النكبوي'' الذي تت�سادى فيه الهزائم منذ �سنة 

1948. وعلى الرغم من تنامي االهتمام 

بمقوالت اال�ستعمار اال�ستيطاني في 

االأكاديميا الفل�سطينية موؤخراً، فاإن خوري 

كان االأ�سبق في ت�سخي�ض النكبة، لي�ض كحدث 

نية 
ُ
تاريخي تحدَّد مرة وانطفاأ، واإنما كب

م�ستمرة لحدث مفتوح. لذا، فالنكبة عنده هي 

حا�سر فل�سطين الذي ياأخذ فيه جدل الح�سور 

الفل�سطيني والتاأويل ال�سهيوني م�ساراً 

ت�ساعديًا، ولي�ض ما�سيها. يتميز الم�سار 

النكبوي بتوا�سل اأربعة فقدانات كبرى، هي: 

االأر�ض، والمدينة، واالأ�سماء، والحكاية. وقد 

اأدى هذا الفقدان اإلى فتح حدث النكبة على 

الم�ستقبل، اإذ ا�ستمرت اإ�سرائيل في نهب 

االأر�ض، وطرد النا�ض، وتقوي�ض الحكاية... من 

التطهير الكبير في �سنة 1948 اإلى اال�ستهداف 
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كراأ�ض مال ن�سالي قبل اأو�سلو، ليجدوا 

ف عملة )فّكة( تفاو�سية 
ْ
ر

َ
اأنف�سهم، بعدها، �س

لي�ض اإاّل. ''الزمن الموازي'' لي�ض زمن اأ�سرى 

الحركة الوطنية الفل�سطينية من اأبناء فل�سطين 

المحتلة في �سنة 1948 فح�سب، بل زمن 

حكمة ت�سّكل 
ُ
ي�سوغه وليد دّقة في منظومة م

خطاطة ''الوعي الموازي'' للوعي الوطني 

د، والذي د�ّسنته يومًا منظمة 
َّ

د والموح
ِّ
الموح

التحرير الفل�سطينية، قبل اأن تكّف عن اأداء 

مهمتها التاريخية للتحرير، وتغرق هي 

ها في م�ستنقع ال�سلطة في منحى 
ُ
ووعي

تراجيدي نا�سىء عن �ِسفاح محارٍم، قتل فيه 

الوليد والده واأبقى �سورته معلقة على الجدار، 

لتنتقل المنظمة بذلك من ا�ستراتيجيا ''الكفاح 

الم�سلح'' اإلى ا�ستراتيجيا ''كفاح الم�سلح''... اإنه 

نية وتبعة، في 
ُ
زمن النكبة الم�ستمرة، حدثًا وب

مختلف ف�سولها وجغرافياتها.

في ال�سجن، امتلك االأ�سرى الفل�سطينيون 

زمن االأ�سر الذي مّكنهم من مراقبة الواقع 

عه وتحليله والم�ساهمة في تغييره، وهو 
ّ
وتتب

ما لم تمتلكه الحركة الوطنية في الخارج. فقد 

تمكنوا عبر ''برنامج الحياة المجدية''، من 

ل الفارق بين ''زمن ال�سجن'' داخل ال�سجن 
ّ
تاأم

االأ�سغر، و''الزمن االجتماعي'' في ال�سجن 

االأكبر خارجه، ونجحوا في ت�سكيل ''بنية 

م�سادة'' لل�سيا�سات ال�سهيونية الممار�سة 

عليهم، وكانوا بو�سلة للعمل الوطني خارج 

ال�سجن، عبر ''وثيقة االأ�سرى'' وغيرها. ال�سجن 

كف�ساء بالن�سبة اإلى دّقة، ال ينقطع عن 

مفهومه للزمن، بل هو مولِّد لمفهوم الزمن، 

والذات هي محور الزمان والمكان حين يف�سل 

برزخ ال�سلك ال�سائك، اأو ال�سبك، اأو الزجاج، اأو 

 عن العالم الخارجي.
َ
ج�سد الحار�ض... االأ�سير

في اليوم االأول من عامه الع�سرين في 

اإدوارد �سعيد، واإنما بين ''حق مطلق وحق 

مطلق'' مثلما اأعلن عامو�ض عوز مرة، قا�سداً 

اإدخال اال�ستعمار اال�ستيطاني ال�سهيوني 

كعن�سر تكويني في التراجيديا الفل�سطينية. 

ا ''المقارنة'' بين النكبة والهولوكو�ست 
ّ
اأم

فمحظورة على الفل�سطيني، وعلى غيره، وذلك 

ب�سبب ماأ�سوية الحدثين المح�سة، وتقاطع 

م�سائر �سحاياهما االأفراد. ولعل الباعث 

االأكبر على التحرز لي�ض المغايرة التاريخية 

في الكم اأو النوع، اأو في ال�سمة العن�سرية 

للفاعل الذي اأنتج هول الهولوكو�ست وهول 

النكبة، واإنما في اأن الهولوكو�ست انتهى 

وتحول اإلى ما�ٍض، بينما النكبة ما زالت 

حا�سرة. ولعل اأكبر خدمة �سيا�سية واأخالقية 

وجمالية يمكن تقديمها للفل�سطينيين، هو 

له اإلى 
ّ
اإنقاذ حا�سر م�سارهم النكبوي من تحو

ذاكرة، وذلك باإنهاء المظلمة التاريخية التي 

يختزنها هذا الم�سار، وال يختزلها.

م�شار الزمن املوازي ــ حترير 

امل�شتقبل

بين زمن العالم العام، وزمن فل�سطين 

الخا�ض، ثمة زمن ثالث مواٍز للزمنين من 

دون التماهي التام مع اأحدهما، اأو كليهما. 

و''الزمن الموازي''، واإن �سّكه وليد دّقة 

لتو�سيف زمن ال�سجن ال�سهيوني، اإاّل اإنه 

ي�سدق على المعازل الفل�سطينية، في كل من 

الجغرافيات ال�ست التي جرى التمثيل عليها 

اآنفًا ب�سفتها اأنظمة جيو�سيا�سية مغلقة، في 

فل�سطين التاريخية وال�ستات. فعلى امتداد 

ثالثة عقود ون�سف عقد في االأ�سر، �سعى دّقة 

ال�ستكناه ماآالت الحركة الوطنية في فل�سطين 

المحتلة في �سنة 1948، من منظور اأبنائها 

الذين ان�سموا اإلى منظمة التحرير الفل�سطينية 
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اإنهم ينا�سلون من اأجل تحرير اأنف�سهم، 

و''تحرير اأقدم اأ�سير عربي، وهو الم�ستقبل''، 

 الزيت''. في 
ّ
مثلما تفيد خاتمة ''حكاية �سر

''الزمن الموازي'' ثمة اأمل موقوت، وزمن االأمل 

الخارجي هو معيار البقاء وال�سمود في خ�سم 

زمن االألم الداخلي في ال�سجن... لكن و�سول 

األم االأ�سرى واأملهم اإلى حالة االتزان، ما زال 

مرهونًا باإمكانات ''تحرير الم�ستقبل''.

فل�شطني الزمن املوقوت

بعد عقد ون�سف عقد على ن�سر ر�سمة 

ناجي العلي، كتب ال�ساعر االإ�سرائيلي يهودا 

عاميخاي ق�سيدة بنى عليها ديوانه االأخير: 

''مفتوح، مغلق، مفتوح''. �ساغ ق�سيدته 

ب�سورتين: افتتاحية بعنوان ''حجر اآمين''، 

وخاتمة بعنوان ''القنبلة اليهودية الموقوتة''. 

في االأولى، يفتتح عاميخاي الديوان بق�سة 

''حجر اآمين'' المثلث ال�سكل، والذي هو جزء 

متبّق من �ساهدة في مقبرة يهودية مدمرة... 

وبعد اأن ي�ستفي�ض عاميخاي في و�سف هذا 

الحجر، ويتكهن بم�سير المئات من اأمثاله، 

كينة الراحلين الذين لم يرقدوا 
َ
وت�سّظي �س

ب�سالم من دون لملمة ركام �سواهد قبورهم، 

ي�سخر من قدرة جامعي هذا الركام على جعله 

ا في االأُخرى، فيختتم 
ّ
اإحالة متحفية. اأم

عاميخاي ديوانه الذي اأتى على تواريخ اليهود 

من التيه حتى الهولوكو�ست، باأن يوؤكد مرة 

اأُخرى اأن هذه ال�سظايا ''تمالأ االآن القنبلة 

اليهودية الموقوتة حتى اآخر الزمان.'' ويوا�سل 

ال�سخرية من �سناعة الهولوكو�ست، لكنه 

يختتمها بالقول: ''على الرغم من ذلك كله، 

فاإن الحجر الذي على المكتب يمنح اإح�سا�سًا 

بال�سالم، اإذ هو حجر المحك الذي ال يحّكه 

اأحد، االأكثر فل�سفة من اأي حجر للفال�سفة، 

االأ�سر )26 اآذار/مار�ض 2010(، كتب دّقة 

ر�سالة �سارت ُتعرف الحقًا بن�ض ''الزمن 

الموازي'' الذي ي�سّكل مراآة قا�سية للزمن خارج 

ال�سجن على م�ستوى: البدايات، والوحدات، 

واالإحداثيات، والتقاطعات، والنهايات. يربط 

ة االأ�سرى وموقعية ذويهم في 
ّ
دّقة بين موقعي

الزمن، موؤكداً توّقف الزمن الأ�سير قابع في 

زمن ال والدة فيه اإاّل لـ ''تربية االأمل''، انتظاراً 

للزيارة التي يتقاطع فيها الزمنان. واإذا كان 

الزمن هو الوجه المتحرك للمادة التي ي�سّكل 

المكان وجهها الثابت، فاإن االأ�سرى اأ�سبحوا 

هم وحدات الزمن واإحداثياته، يقي�سونه 

باأج�سادهم: اأ�سراً، وتنقاًل، وتحرراً، ذلك باأن 

وحدات الزمن خارج ال�سجن غير م�ستخدمة 

لديهم، اإاّل حين ي�ستعيرونها للحديث عن 

الم�ستقبل الذي يعتبرونه ''الزمن الحقيقي''، 

زمن االأمل الذي ال تقي�سه وحدات الزمن 

الموازي، بل تتخيله فح�سب. يتاأمل دّقة ثبات 

ر العالم 
ّ
االأ�سرى في زمنهم الموازي، وتغي

بالحديث عن االختراعات واالأحداث التي مرت 

 عليها، ويحيلها اإلى مجازات 
ّ
على الزمن ومر

�سيا�سية: من اإطار ال�سيارة ذاتي االإ�سالح، 

حتى الهاتف الذكي. واإذا كان الراحل ح�سين 

البرغوثي قد اأ�س�ض لـ ''انف�سام �سخ�سية 

المكان'' لحظة عبور ج�سر ''األلنبي'' بين 

فل�سطين واالأردن، فاإن دّقة يد�ّسن ''انف�سام 

�سخ�سية الزمان'' عند لحظة عدم عبور الحاجز 

ك االأ�سر خالل زيارة 
َ
الزجاجي، و�سابقًا �َسب

االأهالي لالأ�سرى. هناك، يتحول التاريخ في 

ال�سجن اإلى ما�ٍض م�ستمر لم ينتِه، فاالأ�سرى 

قابعون في ''الزمن الموازي''، واالأحداث 

الكبرى، فل�سطينيًا وعالميًا، تمر عليهم وهم 

هناك، جزء من هذا الما�سي الم�ستمر الذي 

يكافحون بداأب لئال يتحول اإلى م�ستقبل دائم. 
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االأ�سئلة الموؤلمة، لكنها تُ�سعرنا باالأمل في 

الزمن الفل�سطيني الموقوت، االأمل كلحظة 

تاريخية واجبة التحقق. لم يكن ناجي العلي 

�سيا�سيًا، فهو بالكاد يفهم في الح�ساب، واإنما 

كان ر�سامًا يعرف الح�ساب والفيزياء 

والفل�سفة، وقد فهم الدر�ض، ور�سمه لنا، لكننا 

لم نلتقطه اإاّل لمامًا: فزمننا يم�سي، وزمنه ما 

له طرفان.  

وقدا�سة من اأي مقّد�ض.''

وبينما ي�ستبطن عاميخاي في ق�سيدته 

التي ان�سطرت بين فاتحة الديوان وخاتمته، 

ًا للزمن ب�سفته ''مفارقة'' 
ّ
التي

َ
فهمًا َقب

و''وهمًا''، و''ما�سيًا وم�ستقباًل اجتمعا في 

حجر الحا�سر''، في اإ�سارة �ساخرة اإلى حكمة 

القدي�ض اأوغ�سطين... ن�ستبطن ر�سمة ناجي 

العلي، ونعرف اأنها تبعث على كثير من 
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