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فل�سطني يف مرايا الثقافة العربية

وا�سيني الأعرج*

ملحمة فل�سطني يف دوامة الرتاجيديا العربية

�لزمن �ل�سعب �لذي نعي�سه من دون �أن نفهم كثير�ً من �أ�سر�ر�ه، �أت�ساءل �أحيانًا في 

ماذ� يمكن لكاتب عربي، من �لمغرب �لكبير، م�سبع بفل�سطين مثلما تلقاها منذ 

�للحظة �لأولى، �أن يفعل؟ كيف يمكنه �أن يكون فل�سطينيًا ولو قلياًل، بعمله وتعاطفه، 

و�أكثر، بكتاباته؟ هل يكتب رو�ية ليتخطى �لم�سافات باللغة و�لمعاني، مثلما يرفع 

�لجز�ئري �لب�سيط �ليوم �لعلم �لفل�سطيني في كل حر�كه �ل�سخم فقط ليثبت للعالم 

بعفويته، �أو على �لأقل للعالم �لذي في ر�أ�سه، �أن فل�سطين ل تز�ل ق�سيته �لأولى حتى لو 

يئ�س من �إخوة �لدم و�لتاريخ؟

في �أعماقي، �أح�سد هوؤلء �ل�سباب �لعفويين �لذين لم ي�سبهم ما �أ�ساب �لمثقف. ما 

�أ�سابنا. وفي �لمقابل، ل يمكن لكاتب و�سل �إلى حالة �إ�سباع قر�ئي و�سيا�سي للحالة 

�سة،  فر�س �ليوم من حلول تعتبر فل�سطين حالة منغِّ
ُ
�لفل�سطينية، �أن يقبل �أي�سًا بما ي

عليها �أن ت�سير في ركب �لخيار�ت �لأميركية، وبمعنى �أدق، ربما �لإ�سر�ئيلية، و�أن يكتب 

تاريخًا رو�ئيًا، ويقول تلك �للحظة �ل�سعبة �لتي لم ينتبه لها �لآخرون. يحلم على �لأقل. 

ل رو�ية من دون تلك �للحظة �ل�ستثنائية �لتي ت�سنع �لإبد�ع، و�إّل �سي�سبح �لفعل �لأدبي 

�سياًل من �لكلمات �لمكررة.

في �لرو�ية �لتاريخية معاناة كبيرة ل تو�سف، و�لجهود �لم�سنية تغيب و�سط �لتاريخ 

نف�سه و�للغة �لم�ستعارة للتعبير عنه. فال بد �إذ�ً من �أن يكون هناك عن�سر ما في هذ� 

�لتاريخ جعل �لهز�ئم تتكرر با�ستمر�ر، وفي حقب متعددة، وباأ�سكال تكاد تكون مت�سابهة، 

كاأن �لزمن لم يتغير، �أو كاأنه يتغير بالعودة �إلى �لور�ء؛ �أو ربما هناك نقطة في م�ساحة 

د�ئرية، كلما �بتعد عنها، وجد نف�سه فيها في دو�مة تكاد تتحول �إلى قدر ل يمكن تفاديه.

عن �أي فل�سطين نتحدث؟ فل�سطين �لتاريخ مثلما عرفناه قبل �سنة 1948؟ فل�سطين 

�لمقاومة �لتي لم تتوقف قط؟ �أم فل�سطين �لأمر �لو�قع؟ ثالث حالت تتحكم في تر�جيديا 

�لكتابة �ليوم عن فل�سطين. فل�سطين �لتاريخية تغيرت كثير�ً منذ قر�ر �لتق�سيم �لذي �سدر 

* رو�ئي جز�ئري.
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عن �لجمعية �لعامة لالأمم �لمتحدة في 1947/11/29، ورف�سه �لعرب مّتكلين على جي�س 

�إنقاذ عجز عن �إنقاذ نف�سه من هزيمة قا�سية. لم يعد هذ� �لتاريخ موجود�ً بعد �أن نهبت �إ�سر�ئيل 

مي دولة فل�سطين، لم يبق منه �سيء كثير. دولتان في بالد و�حدة: 
ُ

فل�سطين كلها، وحتى ما �س

ر�م �للـه وغزة، وم�ستعمر�ت على مد �لب�سر تاأكل �آلف �لهكتار�ت من �لأر��سي �لفل�سطينية 

�لخ�سبة. فل�سطين �لمقاومة؟ بد�أت ت�سمحل منذ �لقبول باتفاق �أو�سلو. �نتهت �لنتفا�سة �لأولى 

و�لثانية، و�لنتفا�سة �لثالثة �أ�سبحت �سعبة بعد �لمتغير�ت على �لأر�س. ما يحدث في غزة 

مقاومة، لكنها معزولة ول �سند لها �إّل �لج�سد �لفل�سطيني. فل�سطين �لأمر �لو�قع؟ هي فل�سطين 

�ليوم، عر�سة لعمليات �لإفناء كلها د�خل �لياأ�س �لعربي �لمعمم.

مع �أي فل�سطين يتعامل �لكاتب �لعربي �ليوم؟ هل �نغلقت �سبل �لتحرر، �أم �إن هذ� �لمثقف لم 

يعد قادر�ً على �إبد�ع فل�سطين �لأُخرى؟ كيف يمكنه من د�خل هذ� �ل�ستات �لتر�بي �أن يعيد ترميم 

ل زمن �آخر �أكثر قابلية للحياة؟ يبدو �لأمر �سهاًل على م�ستوى �لخطاب �لعام، لكن على 
ُّ
وتخي

م�ستوى �لفعل �لإبد�عي، �سيختلف �لأمر كليًا، �إذ على �لكاتب تفكيك �ليقينيات �لتي ل تقبل 

بالهزيمة، بل �إنها تحللـها وتعيد قر�ءتها، ثم تحولها �إلى �نت�سار�ت وهمية، �أو تبحث لها عن 

م�سجب تعلق عليه هزيمتها، كاأننا في فرن�سا بعد هزيمتها �لقا�سية مع �لنم�سا، في �سبعينيات 

�لقرن �لتا�سع ع�سر، حين �أل�سقت خر�ب بنياتها �لع�سكرية �لد�خلية ب�سابط يهودي ��سمه دريفو�س، 

ه �إلى رئي�س 
ّ

في ظل معاد�ة م�ستفحلة لل�سامية. ولول كاتب عظيم مثل �إيميل زول �لذي وج

�لجمهورية �لفرن�سية �آنذ�ك، ر�سالة م�سهورة حملت عنو�ن ''�إني �أتهم''، �أعاد فيها بناء �لهزيمة 

و�آلياتها �لتي ل دخل فيها لدريفو�س، لكان هذ� �ل�سابط �ل�ساب �أُعدم بتهمة �لخيانة �لعظمى.

هذ� كله يحدث في ظل دو�مة �لنهيار �لمتو�تر �لذي ل يفتح �أي �أفق على م�ستقبل �آخر غير 

ن ل 
َ
�لياأ�س. ياأ�س قد يعيدنا �إلى �أحجامنا �لحقيقية في ظل عالم يرك�س ب�سرعة مخلفًا ور�ءه م

طلب 
ُ
ي�ستطيع �للحاق به. هل هي �للحظة �لقا�سية �لم�ساحبة لل�سقوط �لنهائي �لمدوي؟ كيف ي

من عالم يتفكك، وعلى حافة �لنهيار، �أن يحل م�سكلة عوي�سة مثل ق�سية فل�سطين، وهو ل 

ي�ستطيع حتى �أن يجد له مكانًا في عالم �آخر يملك �سبل �ختر�قه و�إجباره على �لإ�سغاء �إليه: 

�لنفط. قد يبدو �لأمر م�ستهلكًا لكنه �لحقيقة �لأخيرة. يملك �لعربي حبل نجاته، لكنه يحتاج �إلى 

قليل من �لذكاء و�لبتعاد عن �لتبعية، وهما عن�سر�ن نادر�ن �ليوم، في �لع�سر �لذي يعي�سنا 

بتحولته، ول نملك �أي م�سلك للدخول في �أعماقه، �أو لننحت لأنف�سنا ز�وية �سغيرة نفر�س فيها 

�حتر�منا عليه. خرجت �ليابان منك�سرة من حرب عالمية ثانية هزمتها بقنبلتين نوويتين، لكن 

بف�سل �لرغبة في �لحياة و�لتب�سر و�لعقل، ��ستعادت ح�سورها وهي �لمكروهة عالميًا مثلما 

�أر�د لها �لإعالم �لع�سكري �لأميركي �أن تكون.

�لأجيال �لعربية �لمتعاقبة كلها تحمل هز�ئمها �لخا�سة بها، وتحمل جر�حاتها. جيل يورث 

جياًل �آخر خيباته م�سافًا �إليها خيباته �لخا�سة. وفي عمق هذه �ل�سور �لرمادية كلها، تظل 

فل�سطين حا�سرة بقوة، تذّكر �لعرب بماأ�ساتهم �ل�سمولية �لتي تحولت فيها فل�سطين �إلى 

موؤ�سرهم �لرمزي، في �سعوده و�نك�ساره.
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كلما ُطرحت �لق�سية �لفل�سطينية م�سفوعة بالخيانات �لعربية، ت�ساءلت في �أعماقي: عن �أي 

خيانة نتحدث؟ يبدو كالمي غريبًا بع�س �ل�سيء، فما ي�سمى خيانات عربية هو في �لنهاية 

نتظر من �لمهزوم �أن يحل م�سكالت تتجاوزه، بل متى كان 
ُ
مجرد تجليات عقلية �لمهزوم. ل ي

للمهزوم ر�أي �سوى ر�أي �ل�سيد �لمنت�سر و�لمذل؟ فهو ي�سير في م�سار�ته منّك�س �لر�أ�س، وينفذ ما 

يوؤمر به. وكلما �لتفت ور�ءه وتذّكر، �أو ُذّكر بالق�سية �لفل�سطينية، �سرخ قلياًل ليوؤكد ياأ�سه �لكلي 

في عالم يعي�س على هو�م�سه، حتى لو بد� في �سلبه. نحن د�خل �لفجيعة من حيث ل ندري �أو 

ن ي�ستيقظ فجاأة 
َ
ندري، حيث �نغلق علينا كل �سيء، و�أ�سبحنا �أ�سرى �لهز�ئم و�لياأ�س. نحن كم

على عالم ل يعرفه مطلقًا، ُدفع به نحو �لعزلة و�لموت �لبطيء، فال يعرف �إلى �أين يتجه. حتى 

�لعالقة مع �لأر�س تغيرت، فما كان له �أ�سبح لغيره، ونفطه لي�س ملكه. مهزوم في كل �سيء 

حتى في حلمه، وعندما ُنهزم في حلمنا فهذ� يعني �أننا خ�سرنا �لم�ستقبل �أي�سًا.

 عن قرب �ل�ساأن �لفل�سطيني و�لعربي: 
ّ

على مد�ر �أعو�م كتابتي �لرو�يات �لتاريخية �لتي تم�س

''�سوناتا لأ�سباح �لقد�س''، و''رماد �ل�سرق''، و''2048 حكاية �لعربي �لأخير''، ظل �سيء و�حد 

 رهانًا كبير�ً. لم يكن في 
ّ
ي�سغلني: كيف �أ�ستمر في �لكتابة بال ياأ�س؟ كان ذلك �لأمر بالن�سبة �إلي

 �أي�سًا تفادي 
ّ
نيتي �ل�ست�سالم للـهزيمة، و�إنما �لعك�س هو �ل�سحيح، لكن كان من �ل�سعب علي

عا�سفة �لخوف �لحاملة في �إثرها جميع تاريخنا �لرّث �لذي حولناه �إلى �نت�سار�ت، ون�سينا �أن 

�لآخر �لعدو، ي�سحك، بل ي�سخر من ق�سورنا وجهلنا. كل يوم كنا ننزل تحت �لحد �لأدنى 

ونمنحه مزيد�ً من �لأ�سلحة لدفننا تحت �لتر�ب �إلى درجة �أننا �أ�سبحنا نقبل باأي �سيء، حتى 

ا ي�سمى �لخيانات 
ّ
�لحلول �لتي ت�سرق منا �أر��سينا وتحولنا �إلى رقيق. لهذ� لم �أ�ستغرب مم

�لعربية �لتي يركز عليها �لإعالم �لعربي و�لفل�سطيني �لن�سالي، فكل ما يحدث �أمام �أعيننا 

ويذبحنا من �لرقبة، تجليات لمر�س عميق لي�ست فل�سطين فيه �إّل �أد�ة لختبار فد�حة ما حدث 

ويحدث و�سيحدث.

بقدر ما يكون �لعرب في قوة، تكون فل�سطين قوية، وبقدر ما يكونون في حالة �ل�سعف، 

تتبدى فل�سطين في �أق�سى حالت �ل�سعف، كاأنها �إ�سبارطة بعد حرب طرو�دة �لمدمرة، �لتي 

لم تخلف فيها قائمًا �ل�سيء �لكثير، بعد ح�سار �لأعو�م �لع�سرة، وهيلينا �لجميلة �لتي ل 

ن �سرقها )باري�س( من زوجها مينيال�س، �أم هو �أخيل �لذي 
َ
ن �سيكون منقذها، �أهو م

َ
تدري م

جاء كي ينقذها؟ لم تكن لدى باري�س �لقوة لمجابهة غريمه، وخ�سو�سًا بعد مقتل هيكتور، 

�إّل �لحيلة و�لحيلة د�ئمًا، للدفاع عن �لمر�أة �لتي ر�فقته في رحلته حتى وجد �لمقتل في 

كعب �أخيل. �أي حيلة نملك نحن �ليوم للخروج من ياأ�س بد�أ يتحول �إلى نمط حياة، نقبل به 

كاأنه �لمنتهى؟

منذ �لنك�سار �لفل�سطيني ــ �لعربي �لأول، هزيمة 1948، خ�سر �لعرب قوة �لمبادرة. فقدنا 

قوة هيكتور �لتي لم تقف طوياًل �أمام �إ�سر�ر �أخيل، ولم نملك حيلة باري�س لقلب �لهزيمة �إلى 

�نت�سار. منذ ذلك �لزمن و�لعرب يعيدون �إنتاج �لخطوط �لعري�سة نف�سها للـهزيمة، بل 

نت �سعفهم �لجلي �لذي 
ّ
�لتو�طوؤ�ت نف�سها �لتي لم تفدهم ب�سيء، و�إنما على �لعك�س من ذلك، بي
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��ستغله �أعد�وؤهم وتبعيتهم. لقد �آن لنا �أن نعود �إلى تلك �للحظة �لأولى لم�ساءلتها ومحاولة 

فهمها عن قرب.

كل كتابة رو�ئية تحديد�ً، هي عودة �إلى تلك �للحظة �لفل�سطينية �لأولى �لتي �ست�سنع كل ما 

�سياأتي لحقًا. فالذي ينت�سر تنفتح �سهيته على �نت�سار�ت �أُخرى، وخ�سو�سًا �إذ� كان �لذي 

ا �لذي 
ّ
ن دولة من عدم، وعلى �أنقا�س دولة كانت قائمة، �أم

ّ
يو�جهك هو كيان ��سمه �إ�سر�ئيل كو

ا �أن ي�ست�سلم 
ّ
ا �أن يعيد قر�ءة تاريخه ب�سكل نقدي �سحيح، و�إم

ّ
ينهزم فال حل ثالثًا �أمامه، فاإم

لقدر �لهز�ئم �لمتتالية، وحتى ما ي�سميه �نت�سار�ً، لم تكن نتائجه �لنهائية كذلك، وها هي حرب 

ت�سرين �لأول/�أكتوبر 1973 مثاًل لذلك. �لأمر �لأهم هو �لحفر في �للحظة �لموؤ�س�سة للـهزيمة 

لتجاوزها وتخطيها. فقد كان ميد�ن هذه �لحرب في ''�سوناتا لأ�سباح �لقد�س'' و''رماد �ل�سرق''، 

بالد �ل�سام، وفل�سطين تحديد�ً، وقد ��ستركت فيها جميع �لقوى �لعربية في �لم�سرق �لعربي �لتي 

كانت تحت �لمظلة �لعثمانية: �لمملكة �لم�سرية ومملكة �لأردن ومملكة �لعر�ق و�سورية ولبنان 

و�لمملكة �لعربية �ل�سعودية. كيف يمكن ر�سم �لم�سهد �لدر�مي �لقا�سي �لذي حولته �لهز�ئم 

�لمتكررة �إلى قدر ملعون؟ �لحروب �لأولى �عتمدت على �لمتطوعين في غياب جيو�س نظامية 

حقيقية، كاأنها نزهة، تقابلها �لميلي�سيات �ل�سهيونية �لمدربة، و�لم�سلحة باأحدث �لأ�سلحة 

�لفتاكة، و�لمكونة من �لمجموعات �لتي �سمحت لها �لحرب �لعالمية �لثانية باأن تخرج قوية 

من تجربتها: �لبلماخ و�لإرغون و�لهاغاناه و�ستيرن. �لجهة �ل�سهيونية �أخذت مو�سوعة �لحرب 

بجدية لأن �لم�ساألة بالن�سبة �إليها كانت وجودية، وهذ� يحتاج �إلى تجنيد �لطاقات �لحية كلها 

ل�سمان �لنت�سار. نتردد في قول هذ�، لكنه �لحقيقة �لمرة. فقد كانت �لجمعية �لعامة لالأمم 

�لمتحدة قد �أ�سدرت في 29 ت�سرين �لثاني/نوفمبر 1947 قر�ر�ً بتق�سيم فل�سطين �إلى دولتين 

يهودية وعربية، وتدويل منطقة �لقد�س، فكان كالتالي: 56% لليهود؛ 43% للعرب؛ 1% منطقة 

�سعت تحت �لنتد�ب باإد�رة �لأمم �لمتحدة(. �لعرب عار�سو� �لقر�ر منذ �إعالنه لأنه 
ُ
�لقد�س )و

ظالم، بينما قبل به �ل�سهيونيون.

�لم�سهد تر�جيدي وقا�ٍس، و�لظلم و��سح. يفتح �لفل�سطيني فجاأة عينيه على �أر�س �أُخرى، 

ومنطق �آخر، وجرح جديد �سي�ستمر طوياًل في �لنزف، بال حل في �لأفق، وقوم �آخرين يطالبون 

بحقهم في �أر�س لم يطوؤوها في حياتهم. كان �لعرب، �سكليًا وعدديًا يبدون كاأنهم �سيجعلون 

من �ل�سهيونيين لقمة �سائغة. هذ� �لإح�سا�س �لذي تطور على فكرة رميهم في �لبحر، و�لذي 

ن عجز�ً كليًا عن �لتفكير، وعن تحليل 
ّ
��ستغلته �لدعاية �ل�سهيونية لم�سلحتها ب�سكل ثقيل، بي

مقدر�ت �لعدو. لم يردعو� �ل�سهيونية في �آر�ئها �لمدمرة، وهي �لتي �أل�سقت تهمة معاد�ة 

�ل�سامية، بجمال عبد �لنا�سر �لذي �ت�سح لحقًا �أنه لم يقلها. �لذي قالها في �سنة 1948 هو 

�لم�سري عبد �لرحمن عز�م با�سا، �لأمين �لعام �لأول لجامعة �لدول �لعربية، فقد قال �إن على 

�ليهود �لذين جاوؤو� �إلى فل�سطين عن طريق �لبحر، �أن يعودو� من حيث جاوؤو�، على �ل�سفن ذ�تها 

�لتي حملتهم، عبر �لبحر �أي�سًا، و�ستان ما بين �لمفهومين. و�لذي ف�سح �للعبة هو �لوزير 

�لعمالي كري�ستوفر ميهيو �لذي �قتيد في بريطانيا �إلى �لمحكمة �لتي، بعد �أن ��ستمعت �إلى 
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�لأدلة، �أ�سدرت في �سباط/فبر�ير 1976 قر�رها لم�سلحة ميهيو �لذي د�فع عن فكرة �أن جمال 

ح به و��سح، وهو لي�س زعيمًا عربيًا.
ِّ
عبد �لنا�سر لم يقل هذ� �لكالم، و�أن �لم�سر

�لعرب ظلو� كما �ليوم، في تمزقات د�خلية تتحدد بمدة قربهم �أو بعدهم عن بريطانيا. ففي 

ت �لجامعة �لعربية باإر�سال �لجيو�س �لعربية �إلى فل�سطين، و�أكدت 
ّ
12 ني�سان/�أبريل 1948، �أقر

�للجنة �ل�سيا�سية �أن �لجيو�س لن تدخل قبل �ن�سحاب بريطانيا �لمزمع في 15 �أيار/مايو.

هل بيعت حقيقة �أر�س فل�سطين في �تفاق �سري مع �لإنجليز و�لوكالة �ليهودية �لذي كان 

يق�سي ب�سم �ل�سفة �لغربية �إلى نهر �لأردن، �إلى �سرق �لأردن، بدًل من قيام دولة فل�سطينية 

عليها، وفي �لمقابل تن�سحب �لقو�ت �لأردنية من �لأر��سي �لمخ�س�سة للدولة �ليهودية وفقًا 

لقر�ر �لتق�سيم؟

في �ل�ساعة �لر�بعة، من بعد ظهر 14 �أيار/مايو، �أعلن �لمجل�س �ليهودي �ل�سهيوني قيام 

دولة �إ�سر�ئيل. وبعد ب�سع دقائق �عترفت بها �لوليات �لمتحدة، ون�سر �لرئي�س �لأميركي هاري 

ترومان ر�سالة �لعتر�ف باإ�سر�ئيل، بينما كان �لعرب في نقا�سات �لمهزوم، بين �لتدخل من 

عدمه.

قبل �نتهاء �لنتد�ب �لبريطاني على فل�سطين باأ�سبوعين، حدث تغير كبير في �لموقف 

�لم�سري حدده �لتقارب مع بريطانيا، و�أ�سبح �لملك فاروق ورئي�س حكومته �لنقر��سي من 

�لموؤيدين لدخول جي�س م�سر �لحرب. وتم ذلك ب�سكل �رتجالي، بال در��سة علمية لحقائق 

�لميد�ن. وفي م�ساء 12 �أيار/مايو 1948، �أي قبل �إعالن �نتهاء �لنتد�ب بيومين، و�فق مجل�س 

ا في �لجهة �ل�سهيونية فكان �لأمر مختلفًا، فالوكالة 
ّ
�لنو�ب �لم�سري على دخول �لحرب. �أم

�ليهودية كانت تمثل �لقيادة �ل�سيا�سية �ليهودية وير�أ�سها د�فيد بن ــ غوريون، بالتعاون مع 

�لقوة �لع�سكرية �لمتمثلة في �لهاغاناه �لتي �سكلت لحقًا جي�س �لدفاع �لإ�سر�ئيلي، وع�سابَتي 

�إرغون و�ستيرن. وقد �سارع هوؤلء �إلى ��ستغالل �لوقت ��ستغالًل كليًا، بتنظيم محكم، وبخر�ئط 

حربية كانت جاهزة وتنتظر مغادرة �لإنجليز فقط. تولى من �لجهة �لعربية، �لملك عبد �للـه 

مركز �لقيادة �لعليا للجيو�س �لعربية في فل�سطين، بينما ُكلف �للو�ء �لم�سري محمد �أحمد 

�لمو�وي بالقيادة �لعامة للقو�ت �لعربية، ف�ساًل عن قوة خفيفة من �لمتطوعين يقودها 

�لبكبا�سي �أحمد عبد �لعزيز تعمل على �لمحور �ل�سرقي من خط �لعوجة �إلى بير �ل�سبع �إلى 

�لخليل وبيت لحم. وبد�أ �لتفكير في تدبير �لأ�سلحة بعد رف�س �لإنجليز، لكن لجنة حاجات 

�لجي�س لم ت�ستطع �أن تلبي �لحاجات �لع�سكرية، فظهرت بعدها فكرة �ل�سالح �لفا�سد �لذي قيل 

عنه �إنه كان �ل�سبب �لرئي�سي في �لهزيمة �لعربية. ل نعتقد ذلك، بل �إنه ربما كان عاماًل ثانويًا، 

هزم �أمام عدو 
ُ
ذلك باأن �لذي يدخل حربًا م�سيرية قبل يومين من �ندلعها، ل يمكنه �إّل �أن ي

م�سمم. �نتهت حرب فل�سطين بهزيمة م�سر و�لدول �لعربية و��ستيالء �إ�سر�ئيل على �أر�س 

ا 
ّ
فل�سطين كلها ما عد� قطاع غزة و�ل�سفة �لغربية و�لقد�س �لعربية. فح�سلت على �أكثر مم

�أعطتها �إياه وثيقة �لتق�سيم.
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 الهزمية العربية كانت مثل القدر املحتوم

اإذ كان كل �سيء ارجتاليًا

 �لعالم �لتحتي �لذي كثير�ً ما يتفاد�ه �لتاريخ، وحدها �لرو�ية ت�ستطيع �أن تدخله

وتتوغل في تناق�ساته، فهي ترى ما ل تر�ه �لأجنا�س �لأُخرى، باحثة د�خل �لخر�ب عن عن�سر 

�لده�سة و�لحقيقة �لأُخرى �لتي ل ير�ها �ل�سخ�س �لعادي.

فمن نقطة �ل�سو�د �لأولى تبحث �لرو�ية عن و�سائط لفهم ع�سر عربي �أ�سبح مرتبكًا كليًا. 

جميع �لمقاومات ف�سلت لأن �لعرب دخلو� بعقلية �لمهزوم �أو �لم�ستهين بالعدو، فقد ت�سكل 

جي�سهم �لأول من �لمتطوعين ولي�س من محاربين حقيقيين، و�لذين ذهبو� �إلى �لجبهات لم 

يذهبو� لالنت�سار، و�إنما لال�ست�سهاد. جي�س �لإنقاذ �لذي �أوكلت �إليه مهمة �إنقاذ فل�سطين، كان 

بال تدريب، وكان عليه �إنقاذ نف�سه من هالك كان يرت�سم في �لأفق. هل قلت �سيئًا غير هذ� في 

رو�ية ''رماد �ل�سرق'' بجز�أيها؟ مهما تكن �لنيات طيبة، فطريق جهنم مفرو�س بالنيات �لح�سنة. 

عدد وحد�ت جي�س �لإنقاذ كان كبير�ً، لكن لم تنفع ل قيادة ول �سجاعة �للو�ء �إ�سماعيل �سفوت 

�لذي كان ور�ءه قر�بة 4000 متطوع، ول قيادة و�سجاعة فوزي �لقاوقجي، ول جر�أة 2500 

مجاهد فل�سطيني، على �سناعة قدر �آخر غير �لهزيمة. �لرغبة كانت كبيرة، لكن �لفعل كان 

�نتحاريًا في �لنهاية. لم يكن �لجي�س �لإ�سر�ئيلي قويًا، لكن �لجي�س �لعربي كان �سعيفًا. �لقادة 

�لعرب يت�سرفون حتى �ليوم ت�سرف �لمهزوم، فالمفاو�سات عبر �لتاريخ لي�ست هي �لإ�سكال، 

و�إنما كيفية �لدخول �إليها، وباأي �أور�ق لل�سغط؟ كانت �لمقاومة في وقت من �لأوقات هي هذه 

�لورقة، لكنها �سقطت بعد �تفاق �أو�سلو، و�أ�سبح �لج�سد �لفل�سطيني عاريًا.

لم تكن نظرتي �سود�وية على �لأقل من حيث فعل �لكتابة �لو�عي، عندما كتبت رو�ية 

''2084 حكاية �لعربي �لأخير''، و�إنما كنت �أبحث في عمق هز�ئم هذ� �لعربي وهو ي�سمحل في 

�سكينة وياأ�س، باحثًا عن �أي ق�سبة للنجاة �لفردية ، هو �لذي ل يملك حتى ج�سارة دون 

كي�سوت �لذي دخل �إلى حروبه �لخا�سرة ب�سهامة �لفار�س.

�لرو�ية تلم�س هذ� �لزمن �لعربي �ل�سعب. ل �أعتقد �أن �لعرب عا�سو� زمنًا �سبيهًا بما يعي�سونه 

�ليوم، فقد ��سُترِخ�س كل �سيء �إلى درجة �أن كل ما يحيط بهم �أ�سبح بمثابة ل حدث، بعد �أن 

خ�سر �لعربي، �أو كاد، �لرغبة في �لحلم و�لتخطي، وربما �لحياة �أي�سًا. قيمة �لعربي نزلت �إلى 

درجة لم يعد �أحد من�سغاًل ل بها، ول بعدد �لقتلى يوميًا في �لتفجير�ت �أو �لإعد�مات �لمجانية، 

�أو �لموت بالأمر��س �لفتاكة و�لأوبئة �لتي عادت �إلى �لو�جهة في كثير من �لبالد �لعربية. �لدم 

�لعربي و�لفل�سطيني، لالأ�سف، �أ�سبح تقريبًا ل �سيء، ول ي�سغل �لإعالم �لعربي و�لعالمي �لذي 

د على �لأرقام، كاأنه ل توجد ور�ء �لأرقام حيو�ت ب�سر لي�سو� �أقل ول �أكثر قيمة من غيرهم. 
ّ
تعو

ن يتاأمل �لخريطة �لعربية �لم�ستعلة يدرك ب�سرعة ماأ�سوية �لو�سع �لذي ي�سير نحو قدر 
َ
م

�نتحاري م�سطر �سلفًا، قد تكون من نتائجه �لمقبلة نهاية �لعرب كوحدة وقوة في �لمنطقة، 

وذلك بعد �لختاللت �لع�سكرية �لكلية بين �لعرب مجتمعين و�إ�سر�ئيل. و�سيعي�س �لعرب، �إذ� ما 

��ستمرت �لأو�ساع على ما هي عليه، هولوكو�ستًا مدمر�ً كليًا.
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ل يتوقف �لأمر عند هذ� �لحد. فقد �ختارت �لرو�ية �أن تذهب عميقًا في �لهز�ئم �لعربية. 

فعلى �ل�سعيد �ل�ستر�تيجي هناك تدمير لأي نو�ة عربية قادرة على �لتفكير في �لتحديث 

و�لتغيير �لديمقر�طي، لأن هذ� �لتحول �لإيجابي �إذ� كان يفرح �لغرب �لإن�ساني، فاإنه يتناق�س 

مع م�سالح �لغرب �ل�ستعماري، لكنه �سيقود في �لنهاية �إلى �نهيار �لأنظمة �لعربية �لرثة 

�لمعادية للحد�ثة و�لحياة، و�إلى ن�سوء �أنظمة جديدة تملك من �لعقل و�لحيوية ما يجعلها تخرج 

من د�ئرة �لتبعية �لمقيتة، وتملك �ل�سرعية �لتي تحميها لأنها متولدة عن �نتخابات ديمقر�طية، 

وقادرة على �لتعامل مع �أوروبا م�سلحيًا. �أي �أن �لم�سلحة ت�سير في �لتجاهين، ولي�س في 

�تجاه و�حد. �لأنظمة �لعربية �لحالية ب�سورة عامة، هي �متد�د لما فر�سه �لحلفاء بعد �لحرب 

�لعالمية �لأولى، ولتق�سيمات �سايك�س ــ بيكو �لتي �نتهت �إلى و�سع حكام عرب على �لرقع �لتي 

ن يوفر لهم �سبل �لحماية. ل يز�ل 
َ
نتجت من هذه �لتفاقيات، وهم حكام يدينون بالولء لم

�لمنطق نف�سه هو �لمت�سيد، فال �أوروبا حادت عنه لأنه �سيمنعها من �لتحكم في �لخير�ت 

�لعربية، ول �لحكام �لعرب �أنف�سهم، حادو� عنه �أي�سًا، لأن �لتق�سيم و�سعهم منذ �لبد�ية تحت 

�لو�ساية �ل�ستعمارية.

�لأمر �لذي ل نر�ه �ليوم هو �أن �ل�ستر�تيجيات �لعالمية �لتي يتم طبخها في �لخفاء، قد 

تقذف بالعالم �لعربي خارج حلبة �ل�سجال، وخارج �لنتماء �إلى �لع�سر �لذي يعي�سهم من دون 

ا �إلى قوة تحمي هذ� 
ّ
�أن يتمكنو� من عي�سه. ولتفادي �لنهيار �لكلي، فاإن �لعرب يحتاجون �إم

ا �إلى �ل�ست�سالم لزمن يرميهم نهائيًا 
ّ
�لتحول �لممكن، وهي غير متوفرة في �لوقت �لر�هن، و�إم

في �أتون �لحروب �لأهلية و�لتمزقات �لطائفية و�لعرقية وغيرها، و�لعودة �إلى �لنظم �لبائدة 

�لمغلقة �لتي ُت�سترخ�س فيها �أرو�ح �لب�سر، وهذ� ل يحتاج �إلى �سيء كثير، فجميع �أ�سبابه 

متوفرة �ليوم، وربما يكون تنفيذه قد بد�أ.

ماذ� ت�ستطيع فل�سطين �أن تفعل د�خل هذ� �لياأ�س �لعربي و�لعالمي �لم�ست�سري كليًا؟ ما هي 

قو�ها �لمتبقية للمقاومة من �أجل �لوجود؟ كيف تعيد ترميم نف�سها؟ من �لموؤكد �أن �لخبير 

�لع�سكري له ر�أيه في هذ�، لكن للخبير �لنف�سي �أي�سًا ما يقوله بعد جميع هذه �لهز�ئم �لمدوية 

�لتي تم فيها نهب فل�سطين كليًا و�سرقة حلمها و�إر�دتها.

هل نعتمد مقولة �إن �لياأ�س �لكبير يوّلد ردة فعل �لتحدي �لكبرى؟ فالحالة �لجز�ئرية �لتي 

دخلت في دو�مة ياأ�س غير طبيعية، �نتهت �إلى في�سان �سعبي مهول �أ�سقط حكومة ورئي�سًا 

وع�سابات �لمال �لتي كانت تحيط به، ولي�س ثمة قوة تلجمه �أو تعيده �إلى مو�قعه �لأولى �لتي 

ُفر�ست عليه. ومهما تكن ماآلت هذ� �لحر�ك، فاإنه ينبىء بع�سر عربي محتمل تقوده �ل�سعوب 

�لتي تبدو م�ستكينة وهي لي�ست كذلك، وها هو �لنموذج �ل�سود�ني �لذي على �لرغم من �لقمع، ل 

يز�ل حيًا.

�لفل�سطيني خ�سر كل �سيء: �لأر�س، و�لب�سر، و�لحلم. فهل �نغلق �لعالم كليًا في وجهه؟ 

�لتجارب �لب�سرية �لتي �أمامنا تدفع �إلى ياأ�س �لهنود �لحمر، لكنها تدفع �أي�سًا �إلى �سكل غير 

نتج و�سائله �لدفاعية في �لخفاء.
ُ
مح�سوب للمقاومة. �لم�ستعبد ي
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لهذ� �أقول د�ئمًا، كم نحن في حاجة، عربيًا، �إلى عمل �أدبي ملحمي كبير يقول هذ�. كلنا 

حتى �ليوم نتدرب عليه، لكني متاأكد من �سيء و�حد: �سيخرج من �لخفاء كاتب، قد يكون �سابًا، 

ي�ستطيع �أن يلملم هذ� �ل�ستات كله، وينجز �لن�س �لكبير و�لعظيم �لذي تنتظره �لأجيال، ويمنحنا 

فل�سطين �أُخرى، �أكثر ن�ساعة وقدرة على �لحياة. 
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من منشورات مؤسسة الدراسات الفلسطينية

تاريخ الفلسطينيين وحركتهم الوطنية

ماهر الشريف )مؤلف رئيسي(

عصام نصار )مؤلف مشارك(

377 صفحة              14 دوالراً

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●


