
139 امللف

فل�سطني يف مرايا الثقافة العربية

احلبيب ال�ساملي*

�سورة فل�سطني القامتة

�أن �ل�شورة قاتمة �إلى حد ما. فل�شطين فقدت �شيئًا من بريقها �لمعتاد. �لعرب �أرى 

من�شغلون بما يحدث في بالدهم بعد جميع �لهز�ت �لتي �شهدتها �لمنطقة، 

وخ�شو�شًا في �لعقد �لأخير بعد ''�لثور�ت'' وما تالها من �نتكا�شات.

لن �أن�شى �أبد�ً مر�رة نادل �لمقهى في �لقد�س، �لذي قال لنا حين علم �أننا كّتاب 

تون�شيون و�شوريون وم�شريون في زيارة لفل�شطين، بدعوة من وز�رة �لثقافة: ''�لعرب 

ن�شونا... �لعرب تركونا وحدنا في مو�جهة �إ�شر�ئيل... رجاء... �كتبو� هذ�.'' وكتب كل منا 

ا ُكتب في هذه �لفترة �ل�شعبة. هل 
ّ
هذ� على �لرغم من �أنه يعرف �أن ل جدوى تقريبًا مم

تعي�س �لق�شية �لفل�شطينية حاليًا �أ�شو�أ مر�حلها؟

�أميل �إلى هذ�. �لأفق م�شدود، ول �شيء ينبىء باأي تطور لم�شلحتها في �لم�شتقبل 

ا ي�شمى ''�شفقة �لقرن''. لكني ل �أفقد �لأمل 
ّ
�لقريب على �لأقل، ول �شيما بعد �لحديث عم

بتاتًا. و�ل�شبب هو: حب �لفل�شطينيين للحياة؛ ثقتهم �لعميقة باأنف�شهم؛ قدرتهم �لهائلة 

على �لمقاومة �ل�شامتة. وقد لم�شت هذ� بنف�شي في ر�م �للـه و�لقد�س وقلقيلية، ولدى 

جميع �لفل�شطينيين �لذين �لتقيت بهم.

ا �إذ� كان تخّلــي �لحكام �لعرب عن �لفل�شطينيين هو �أف�شل، في 
ّ
�أحيانًا �أت�شاءل عم

�لنهاية، للق�شية. �لفل�شطينيون يعرفون �أن هوؤلء �لحكام، في �أغلبيتهم، �أ�شاوؤو� �إليهم، 

و�أنهم وظفو� ق�شيتهم �لعادلة �لنبيلة لبلوغ �أهد�ف �شيا�شية د�خلية. فل�شطين كانت، ول 

تز�ل، بالن�شبة �إليهم حلية يزينون بها خطبهم �لرثة. وفي بع�س �لمر�ت، �أذهب �إلى �أبعد 

من هذ� لأت�شاءل: ما كان و�شع نز�ع �لفل�شطينيين مع �لإ�شر�ئيليين �ليوم لو ترك �لعرب 

�لفل�شطينيين منذ �لبد�ية، يو�جهون �لإ�شر�ئيليين وحدهم، و�شاندوهم طبعًا، لكن بطرق 

�أكثر ذكاء ونجاعة، وباأقل ما يمكن من �لحما�شة �لفجة مثلما يفعل كثير من يهود �لعالم 

لإ�شر�ئيل؟

نعم، ماذ� لو لم يتدخلو� في ق�شيتهم بطريقتهم �لع�شائرية �لبدوية مثلما فعلو�؟ هل 
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كانت �إ�شر�ئيل �شتك�شب هذ� �لتعاطف �لعالمي كله؟ وهل كان �لغرب �شينحاز بمثل هذه 

�لفجاجة و�لوقاحة �إلى �إ�شر�ئيل �لتي قّدمت نف�شها ــ وخ�شو�شًا في بد�ية �لنز�ع ــ ك�شعب 

�شغير ناٍج من محرقة يو�جه وحده ثالثة جيو�س عربية؟

فل�سطني وحتديات الواقع العربي

�أعتقد �أن هناك تالزمًا بين فل�شطين ومجمل �لأ�شئلة �لتي تطرحها تحديات �لو�قع �لعربي، 

فكل تقّدم تحرزه �ل�شعوب �لعربية في مجال �لديمقر�طية و�لحرية و�لعد�لة �لجتماعية، ل 

يمكن �إّل �أن يخدم فل�شطين ب�شكل ما. �لديمقر�طية تعني �حتر�م �ل�شلطة لخيار�ت �ل�شعوب، ول 

�أتخيل �أن هناك �شعبًا عربيًا و�حد�ً تخّلى نهائيًا عن فل�شطين، و�إن بد� لنا �لأمر عك�س ذلك في 

هذه �لفترة �لنتقالية �لع�شيرة �لتي تعي�شها �لمنطقة باأكملها.

فل�سطني يف مبنى الثقافة العربية احلديثة

�أعترف باأن فل�شطين لي�شت حا�شرة ب�شكل مبا�شر د�ئمًا في كثير من �أعمالي �لرو�ئية. هناك 

�إ�شار�ت �إلى �لق�شية في �لعديد من هذه �لأعمال، فاأغلبية �ل�شخ�شيات في هذه �لرو�يات، عرب، 

ومن �لطبيعي �أن تتعر�س في �أحاديثها لهذه �لق�شية.

هناك رو�ية و�حدة تمتلك فيها فل�شطين ح�شور�ً ما، هي ''عو�طف وزو�رها''، ويتمثل ذلك 

في �أن �إحدى �شخ�شياتها �لرئي�شية هي فل�شطيني من بيت لحم مقيم في فرن�شا.

�لرو�ية تقارب عو�لم عرب في باري�س، وبالتالي ل بد من �أن يكون هناك فل�شطيني كي 

ا �لفل�شطيني �لذي �خترته فلي�س منا�شاًل ول فد�ئيًا، بل هو �شحافي 
ّ
يكون �لم�شهد مكتماًل. �أم

�شغير ير��شل �شحفًا عربية ت�شدر في �لخليج، ويكتب عن نجوم �لغناء و�لطرب و�ل�شينما 

و�لتلفزيون. يحب فل�شطين ويد�فع عنها طبعًا، �إّل �إنه يفعل هذ� باأ�شلوب ذكي هادئ، بعيد�ً عن 

�لحما�شة. وهو مولع بالتاريخ، ول �شيما تاريخ حركات �لتحرير في �لعالم �لعربي. �إنه في 

تقديري من �أجمل �شخ�شيات �لرو�ية و�أكثرها ثر�ء، لكني ر�شمتها بطريقة غير ماألوفة لأني 

�أردت �أن �أنزع هالة �لقد��شة �لتي ل تز�ل تحيط ب�شورة �لفل�شطيني في وعي �لمو�طن في تون�س 

وغيرها من دول �لمغرب �لعربي.

ا فيما يتعلق باآفاق عالقة �لثقافة �لعربية بالق�شية �لفل�شطينية، فاأرى �أن هذه �لق�شية 
ّ
�أم

�شتظل حا�شرة في �لثقافة �لعربية ولن تختفي �أبد�ً، ولن يتخلى �لمثقفون �لعرب عنها. و�إذ� 

كان هناك من مجال �شيظل يد�فع عن ق�شية فل�شطين، فهو مجال �لثقافة. وعلى �أي حال، هذ� 

ما يحدث منذ فترة في �لعالم �لعربي. فال�شيا�شيون، �أكانو� في �ل�شلطة �أم في �لمعار�شة، 

ا �لمثقفون، فيتناولون �لق�شية لأنهم 
ّ
يتحدثون عن فل�شطين وفق ما تقت�شيه م�شالحهم، �أم

موؤمنون بها، ولأن �لدفاع عنها هو دفاع عن �لحرية و�لعد�لة و�لكر�مة. 


