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فل�سطني يف مرايا الثقافة العربية

علي املقري*

اأ�سئلة فل�سطني مل تثمر �سوى اأ�سئلة

االأ�صتاذ ال�صوري اأبو عزمي، في الف�صل الرابع االبتدائي، يقول لكل طالب كان 

م�صاغب: لو علمت بك اإ�صرائيل التخذتك جا�صو�صًا لها.

يومها لم اأكن اأعرف ماذا تعني اإ�صرائيل، كما لم اأعرف ما هي فل�صطين حتى و�صلنا 

اإلى درو�س الجغرافيا والتاريخ.

بعدها، وحين �صرت في عمر المراهقة، كنت اأتردد على المنتديات االأدبية بق�صائدي 

ال�صعرية القليلة التي كان معظمها موجهًا اإلى فتاة انجذبت اإليها. كانت جميع الفاعليات 

االأدبية التي يقيمها اتحاد االأدباء والكّتاب اليمنيين في تعز تقام لذكرى الثورات اليمنية 

واال�صتقالل )26 اأيلول/�صبتمبر 1962؛ 14 ت�صرين االأول/اأكتوبر 1963؛ 30 ت�صرين/

الثاني نوفمبر 1967(، وكذلك ذكرى مولد النبي محمد.

ومع كل حدث يجرى في فل�صطين كان هناك اأم�صية �صعرية ي�صدح �صعراوؤها �صد 

''اإ�صرائيل وحليفاتها الدول االإمبريالية''. والأن الفتاة التي اأحببتها كانت تتردد دائمًا على 

هذه االأم�صيات وعلى كتفيها ال�صال الفل�صطيني ال�صهير، فقد كتبت ق�صيدة بعنوان ''ذات 

�صمح لي فوراً بالم�صاركة في اإحدى هذه االأم�صيات، على اأ�صا�س اأن 
ُ
ال�صال الفل�صطيني''، لي

الق�صيدة موجهة اإلى منا�صلة فل�صطينية! ولالأ�صف، غابت حبيبتي في تلك االأم�صية.

بعدها، وجدتني اأقراأ دواوين محمود دروي�س و�صميح القا�صم وفدوى طوقان وتوفيق 

اد، واأ�صمع اأغاني مر�صيل خليفة، كي اأ�صتهلم منها ق�صائد اأُخرى تتيح لي الم�صاركة في 
ّ
زي

اأم�صيات مقبلة تكون فيها حبيبتي موجودة، وهو ما حدث فيما بعد. ففي اإثر ح�صار 

بيروت في �صنة 1982، ُنّظمت م�صابقة �صعرية عن الحدث فزت فيها باإحدى جوائز 

مح لي اأن اأقراأ الق�صيدة الفائزة، فاإنني ما اإن اأنهيتها حتى اأ�صفت اإليها 
ُ

الم�صابقة. واإذ �ص

ق�صيدة ''ذات ال�صال الفل�صطيني''، مخالفًا رغبة المنظمين، وبالتاأكيد كنت اأ�صير باإ�صبعي 

اإلى الفتاة التي كانت تجل�س بين الح�صور و�صط اندها�س الجميع.

* روائي يمني.
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وهكذا، �صار حال فل�صطين مو�صع تدريب لي على كتابة ال�صعر، بق�صائد كثيرة كان ي�صّذبها 

ال�صاعران محمد عبد الباري الفتيح، وعبد اللـه قا�صي.

واأول تظاهرة �صمحت بها ال�صلطات، و�صاركت فيها، كانت منا�صرة لفل�صطين.

لم يعد االأمر يتعلق بهوى اأو انجذاب نحو فتاة تتزين بال�صال الفل�صطيني، واإنما بان�صغال 

دائم في كل ما يتعلق بهذا ال�صعب المنكوب والمعذب. بقيت اأتابع واأقراأ االأدب الفل�صطيني، وكل 

ن�صر من اأدبيات عن تاريخ فل�صطين وتحوالته مع االحتالل االإ�صرائيلي. وكان اأكثر �صوؤال 
ُ
ما ي

ي�صغل هواج�صي، واأنا اأتابع تهجير الفل�صطينيين وت�صريدهم من مدنهم وقراهم، هو: هل يمكن 

الإن�صان اأن يبقى طوال حياته بال وطن؟

عادة ما كانت ال�صلطات العربية ترفع ا�صم فل�صطين كق�صية قومية اأولى، لها اأولوية على 

جميع الق�صايا الوطنية القطرية االأُخرى، وبع�صها، كما �صرت اأدرك الحقًا، يبرر ت�صييقه على 

الحريات ال�صيا�صية بوجود ق�صية كبرى على الجميع اال�صطفاف معها، وهي ق�صية فل�صطين. 

 
ّ
وفي المقابل، كنت اأجد اأن ال�صعب الفل�صطيني، وعلى الرغم من ظروف االحتالل والت�صرد، ع�صي

على التدجين اأو القولبة، واأنه يمار�س ديمقراطيته ب�صكل الفت وغير م�صبوق في الدول العربية 

كلها، فمن خالل ال�صحف والمجالت الفل�صطينية التي كانت ت�صلنا عرفنا اأن هناك قوى 

واأحزابًا �صيا�صية متنوعة، واأنها على الرغم من اتفاقها على مواجهة االحتالل االإ�صرائيلي، 

تختلف في روؤاها وبرامجها وخططها لكيفية المواجهة.

ع حيوات 
ّ
 نافذة لتعلم الديمقراطية. عرفت من خالل تتب

ّ
لهذا، �صارت فل�صطين بالن�صبة اإلي

�صعبها العظيم، اأن هذا ال�صعب على الرغم من المعاناة كلها، قادر على االإبداع والخلق في 

التعامل مع ماأ�صاته.

كبرُت وكبرت معي الماأ�صاة. واإذ �صهدت كثيراً من التحوالت، بما في ذلك مفاو�صات 

واتفاقيات ال�صالم مع اإ�صرائيل، وما اآلت اإليها على �صعيد التنفيذ، بقيت اأت�صاءل عن جذور هذا 

ال�صراع الفل�صطيني ــ االإ�صرائيلي، اأو ال�صراع العربي ــ االإ�صرائيلي؛ وب�صيغة اأُخرى ال�صراع 

االإ�صالمي ــ اليهودي: لماذا وكيف واإلى اأين؟

 منذ اأن ولدت، واأغم�صهما عند الموت، على هذا ال�صراع 
ّ
هل من االعتيادي اأن اأفتح عيني

الذي ال ينتهي؟ وهل فعاًل لن ينتهي؟

لقد انفتحت على االأدبيات اليهودية، وقراأت تاريخ اليهود في مختلف دول العالم، وقبل 

ذلك وجودهم في المنطقة التي �صارت ُتعرف بالعربية! لكن ما هو اأ�صا�س هذا ال�صراع، اإذا كان 

هناك من اأ�صا�س، وكيف اتخذ �صكله لي�صبح مح�صوراً ومعاينًا على هذا النحو الفل�صطيني ــ 

االإ�صرائيلي؟

اختبرت حياة اليهود ومحاوالت تهجيرهم من الدول العربية، وبالذات اليمن، اأكان ذلك مع 

ن�صوء الحركة ال�صهيونية ب�صيغتها الحديثة، اأم من خالل تلك الدعوات الدينية التي �صبقتها، 

والتي ترجع اإلى بداية ال�صراع الديني، بين االإ�صالم واليهودية من جهة، واالإ�صالم والم�صيحية 

ن 
ّ
من جهة اأُخرى، وهو ال�صراع الذي كان يتخذ من التق�صيم الجغرافي منطلقًا له، مثلما تبي
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االأدبيات التاريخية والدينية العربية.

واأهم من هذا كله، هو اقترابي من يهود اليمن وزيارتهم، فقد �صمعت �صكواهم من 

الممار�صات العدائية من طرف بع�س اليمنيين، والتي يقومون بها انتقامًا لما يجرى 

للفل�صطينيين على يد االإ�صرائيليين في االأرا�صي المحتلة، بينما هم )يهود اليمن(، مثلما كانوا 

يقولون، متم�صكون بالبقاء في اليمن، ويعلنون في معظم االأحيان عدم تاأييدهم، بل رف�صهم، 

لل�صيا�صات االإ�صرائيلية؛ وذلك في بيانات بدت كاأنها ُتطلب منهم، اأو اأنهم يقومون باإ�صدارها 

على اأمل باأن تقيهم الم�صايقات المتوقعة.

وحين اعتدت جماعة من اأتباع الحوثي في �صنة 2007 على عدد من اليهود في قرية اآل 

�صالم في �صعدة، �صمال اليمن، بحجج واتهامات اإ�صافية اأُخرى تتعلق ب�صكل طقو�صهم الدينية 

التي يقومون بها في منازلهم، قامت ال�صلطة اليمنية بنقلهم اإلى �صنعاء، حيث عا�س ق�صم منهم 

في مدينة �صكنية �صبه مغلقة، بينما بقي بع�صهم االآخر في قريَتي ريدة وخارف في محافظة 

عمران �صمالي �صنعاء. واإذا كانوا في ال�صابق يدفعون �صريبة مالية )جزية(، بح�صب ال�صريعة 

االإ�صالمية، فاإنهم �صاروا يتلقون م�صاعدات مالية من الدولة ب�صبب عدم قدرتهم على العمل، بعد 

فقدهم اأمالكهم في �صعدة، وهي حال ت�صبه حال يهود ريدة وخارف في محافظة عمران، الذين 

يعي�صون في فقر ال ي�صتطيعون تجاوزه ب�صبب محدودية مهنهم المتوا�صعة الدخل: النجارة؛ 

الحدادة؛ اإ�صالح االأحذية؛ العمل الموقت في الزراعة لدى ماّلك االأرا�صي من الم�صلمين.

ما �صاهدته من اأحوال يهود اليمن، واأثر ال�صراع الفل�صطيني ــ االإ�صرائيلي في حياتهم، ف�صاًل 

عن المواجهات الدائمة بين الفل�صطينيين واالإ�صرائيليين، وتعّنت ال�صلطة االإ�صرائيلية في رف�صها 

القرارات الدولية، بل عدم تنفيذها االتفاقات الثنائية مع الفل�صطينيين، اأمور حفزتني على 

موا�صلة البحث عن اإ�صكاليات هذا ال�صراع، واإن ذهبت هذه المرة نحو الت�صاوؤل عن مفهوم 

الوطن كفكرة وممار�صة، وماذا يعني الوطن، والفرق بين الوطن المحقق والوطن الحلم. فلم اأجد 

غير الرواية الأثير فيها اأ�صئلتي هذه، فكانت رواية ''اليهودي الحالي'' )دار ال�صاقي، بيروت 

2009(، وبعدها ''بخور عدني'' )دار ال�صاقي، بيروت 2014(.

في الحقيقة، وعلى الرغم من ان�صغالي الأعوام في البحث واالأ�صئلة، فاإنني لم اأ�صل اإلى 

جواب الأ�صئلتي؛ وربما ب�صبب ذلك كتبت الرواية، فلو كنت اأملك اأجوبة لما كتبت.

، مدخاًل الأ�صئلة وجودية ال حد لها، وجميعها يتعلق 
ّ
لقد �صار هذا ال�صراع، بالن�صبة اإلي

باإ�صكالية الوطن والبديل منه. فهل الوطن �صروري؟ وهل يمكن اأن تتحقق ذواتنا من دونه، اأو 

مع بديل منه؟ لماذا يعلو اإلى درجة المقد�س، في مقابل تهمي�س االإن�صان، وي�صير له �صطوة 

قا�صية في حياتنا منذ الوالدة اإلى الموت؟ وما الوطن في مقابل المنفى؟ وهل يمكن اأن يتحول 

هذا المنفى اإلى وطن؟

واإذ لم اأجد االأجوبة التي كنت اأتوّخاها، فاإني تابعت باهتمام ما ُن�صر من مالحظات على 

روايَتي لعّلي اأجد بع�س االأجوبة، لكنني الحظت اأن تلك المالحظات باختالفها وتناق�صها، 

اأثارت، هي االأُخرى، اأ�صئلة جديدة. 


