طه حسني وفلسطني
حلمي النمنم *
يث�ير هذا العنوان العديد من التس��اؤالت ،لعل من أهمها :ملاذا طه حس�ين بالذات من بني الكتاب
خصوصا؟ كان طه حس�ين مجايالً للعقاد وأحم��د أمني ود .هيكل واملازين
الع��رب عمو ًما واملرصيني
ً
وآخرين ،فلامذا هو وحده تخصه الدراس��ة؟ وملاذا فلس��طني من بني البل��دان العربية التي نتوقف
عندها..؟ يف شباب طه حسني كانت السودان من الناحية اإلدارية والسياسية جز ًءا من التاج والعرش
امل�صري ،فلامذا ال ندرس عالقة طه حس�ين بالس��ودان – جن��وب الوادي -أو ليبي��ا وندرس عالقته
بفلسطني؟
املس��ألة تتعلق ،يف جانب منها ،بخصوم طه حس�ين ،وهو كان كثري الخص��وم ،ذلك أنه طوال حياته
شغل نفسه بإعامل العقل يف معظم قضايانا ،ومل يكن ينافق السلطان وال ينافق الجمهور ،ويف بالدنا
نفاق الس��لطان مكشوف وممجوج ،لكن نفاق الجامهري ومتلقها من بعض الكُتاب ال يكون مكشوفًا
بالقدر الكايف وال مؤاخذة عليه ،ومل يكن طه حسني من هؤالء ،ومن ثم غاص يف قضايا وأمور أحجم
غريه عن االقرتاب منها ،مثل التحذير س��نة  1924من االستس�لام لزعامة وكاريزما سعد زغلول ،ونبه
طه حسني إىل أن الناس ال يفكرون ألن الزعيم يفكر لهم وال يقررون ألنه يقرر نيابة عنهم ،وأغضبت
آراؤه تلك جامهري الوفد ومحبي سعد زغلول وغري ذلك كثري ،والخصومات السياسية ميكن أن تنىس
ويتم التس��امح معها بعد حني ،لكن الخصومات ذات الصلة بالفكر الديني ال تنىس أب ًدا وتتحول إىل

* كاتب وباحث مرصي
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ثارات حقيقية تتوارثها األجيال وهذا ما تعرض له طه حسني ..والذي حدث أن د.طه حسني يف سنة
 1926أص��در كتابه «يف الش��عر الجاهيل» وثارت ضجة حوله واتهم باالعتداء عىل الدين اإلس�لامي
وقدمت ضده عدة بالغات إىل النيابة العامة ،ونوقش األمر يف الربملان وتم التحقيق مع طه حس�ين
أمام النيابة العامة وانتهى األمر إىل حفظ التحقيق لعدم ثبوت القصد الجنايئ لدى د .طه حسني ،من
جانب��ه قام هو بتعديل الكتاب وإع��ادة صياغته وحذف منه بعض العبارات التي كانت مثار الجدل
والرفض وأصدره باسم «يف األدب الجاهيل».
فري��ق من اإلس�لاميني مل يغتفرها لطه حس�ين ومل يثق يف نتيجة التحقيق��ات ومل يثق يف صياغة طه
حسني الجديدة للكتاب ،وهكذا بقى عندهم كار ًها للدين ،مستهزئًا به ،رغم أنه مل يكن كذلك يو ًما..
انتهز هذا التيار وفاة طه حس�ين يف أكتوبر  ،1973وانطلق بعدها يحاكم طه حسني من جديد ،بأثر
رجع��ى وكان��ت مرص تتجه بعد حرب  1973إىل وجهة جديدة أريد لها أن تس�ير فيها ،وكانت هذه
الوجهة تقتيض وجود تيار اإلس�لام الس��يايس ،فانطلق رموز هذا التيار ينكلون معنويًا بطه حس�ين،
وهكذا أصدر أنور الجندي كتاباً يتهم طه حس�ين بتهم متناقضة مثل أنه كان شيوع ًيا وكان وجوديًا،
رغم أنه يس��تحيل الجمع بني الفكرتني ،وإمعانًا يف تش��ويه عمي��د األدب العريب قيل إنه كان ماملئا
رصا لها ،أسس مجلة «الكاتب املرصي» سنة  1945بأموال يهودية صهيونية وأنه طوال
للصهيونية ،منا ً
حياته ،مل يكتب كلمة واحدة عن فلس��طني وال عام تتعرض له ومل يذكر كلمة «فلس��طني» نهائ ًيا يف
كتاباته .وكان القصد من ذلك هو الطعن يف وطنية طه حسني ،وكأنهم مل يكتفوا بالطعن يف عقيدته
الدينية فذهبوا إىل الطعن يف عقيدته الوطنية.
وبعي ًدا عن طه حس�ين هل ميكن لكاتب عريب ،فضالً عن أن يكون مرصيًا أن يتجاهل فلس��طني أو
يجهلها؟ وهل ميكن لكاتب أن يفلت من التوقف أمام فلسطني ،سواء كان مسيح ًيا أو مسلماً ؟
فلس��طني هي موطن الس��يد املسيح ،فيها نش��أ ثم هربت به والدته الس��يدة العذراء إىل مرص ،ثم
عاد إىل فلس��طني ليعلن دعوته ويقيض هناك ..ومن ثم فهي – فلسطني – جزء من عقيدة املسيحي
وثقافته يف أي مكان وفلس��طني بالنس��بة للمسلم ال تقل أهمية ،هي موقع معجزة اإلرساء واملعراج،
أرسى برس��ول الله من مكة إىل بيت املقدس ،أي فلس��طني ،وشاء القدر أن يكون لفتح بيت املقدس
خاصا بني الفتوحات اإلسالمية ،فقد فتحت صل ًحا وأىب أهلها إال أن يكون الصلح مع أمري املؤمنني
شأنًا ً
عمر بن الخطاب وليس مع قائد جيوشه ،وذهب إليهم عمر بنفسه ،وهنا جرت «العهدة العمرية»
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الت��ي ال تزال ت�تردد يف الوثائق الدولية واملحافل السياس��ية إىل اليوم ..والقصد أن فلس��طني بحكم
االعتق��اد والتاريخ الديني مفروض��ة معرف ًيا وعلمياً ،قبل أي يشء آخر ،ع�لى الباحث والدارس ..أما
فلسطني يف الشأن املعارص فقد أخذت اهتامم الجميع ،منذ أن صارت قضية العرب عمو ًما واملرصيني
خصوصا ألسباب جغرافية وسياسية.
ً
ترى أين طه حسني من هذا كله؟
كانت فلس��طني حارضة بقوة وبعم��ق يف ذاكرته ووعيه وعىل أكرث من مس��توى ،التاريخي والعقيل
والس��يايس ..ومن قرأ كتاب طه حسني «الش��يخان» يجد أنه يف حديثه عن الفتوحات اإلسالمية زمن
عمر بن الخطاب يتوقف عند فتح القدس ،ذكر عاب ًرا فتح الش��ام وفتح مرص ،لكن استوقفته القدس
وزيارة عمر لها ،يك يتم الفتح بنفس��ه ،بناء عىل رغبة س��ادتها ..س��وف نالح��ظ أن حديثه هنا ويف
مواضع أخرى من إسالمياته هو حديث التاريخ واملايض ،الذي يأيت التعرض له وتناوله من باب األمانة
العلمية والتاريخية ،لكن ماذا عن الحارض والواقع ،ولو شئنا الدقة ماذا عن فلسطني املعارصة..؟ هنا
يرد الحديث لديه يف أكرث من سياق وعرب سنوات عديدة..
يف س��نة  1938وتحدي ًدا يف  26ديس��مرب من هذه الس��نة يكتب يف مجلة الرس��الة مقاالً عن «مرص
والعروب��ة» يتناول فيه عالقة مرص بالعامل العريب ،ويف تلك الس��نوات كان��ت القضية مثارة ،بني من
يتبن��ون فرعونية مرص ،أي مرص القوية املكتفية بذاتها عن جريانها ومحيطها العريب ،وكان هناك من
ي��رى أن تلتحق مرص بأوروبا وتقلدها متا ًما ،وكان هؤالء يس��يطر عليه��م ارتباط مرص مع بريطانيا
أي
العظمى ،ومثة فريق ثالث ارتبط بفكرة الخالفة اإلس�لامية واس��تعادتها ،ومل يكن هو من أنصار ٍّ
منهم.
راح طه حس�ين يتحدث يف بداي��ة املقال عن عالقات وتعامالت مرص مع الع��رب عمو ًما ،لكنه بعد
ذلك يأخذ املقال إىل طريق آخر ،هو عالقة مرص بس��وريا وفلس��طني تحدي ًدا ،ويفاجئ د .طه حسني
قُ ّراءه أنه قبل عرش سنوات ،أي سنة  ،1928رفع تقري ًرا إىل عيل ماهر ،حني توىل األخري وزارة املعارف
ألول مرة ،وجاء ذلك التقرير إثر انعقاد مؤمتر لآلثار ش��ارك فيه طه حس�ين ،وعقد املؤمتر بني سوريا
وفلسطني ولبنان ،وطلب يف تقريره أن تقوم مرص بإنشاء مدارس مرصية للتعليم االبتدايئ والثانوي يف
هذه البالد ،ودفعه إىل هذا االقرتاح – كام يقول هو – ما رآه من «السلطان الفعيل للمدارس األجنبية
عىل هذه األقطار» ثم يقول« :وكنت أرى أن العقل املرصي أقرب إىل العقل الس��وري والفلس��طيني
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وأحرى أن يتصل به ويؤثر فيه تأث ًريا حس ًنا من العقل األمرييك أو الفرنيس».
ومل يك��ن يبال��غ يف ذلك وال يجام��ل ،يف العام الذي كت��ب فيه هذا املقال ،أصدر طه حس�ين كتابه
«مس��تقبل الثقافة يف مرص» والذي انتهى فيه إىل أن العقل املرصي ارتبط بالبحر املتوسط وتأثر به،
وارتبط كذلك بالعقل اليوناين ،وقع ذلك االرتباط خالل فرتة س��يادة الدولة الرومانية ،وإذا عدنا إىل
الجغرافيا وإىل التاريخ نجد أن ما ينطبق عىل مرص – هنا – ينطبق عىل فلس��طني ،ذلك أن فلس��طني
متتلك ساحالً ممتدا ً عىل املتوسط مثل مرص.
أما فرتة التاريخ الروماين فقد عاش��تها مرص ،كام عاش��تها فلس��طني وس��وريا ..ومن ثم فحني يعلن
هو أن العقل املرصي أقرب إىل العقل الفلس��طيني والعقل الس��وري ،فهذا يتس��ق متا ًما مع أفكاره
وآرائ��ه املكتوبة واملعلنة ،املفاجأة هنا أن رأيه وموقفه املعلن س��نة  1938كان مثبتًا لديه من نهاية
العرشين��ات ،لكن يف تقرير رفع��ه إىل وزير املعارف العمومية ،ومل يأخذ به وزير املعارف ألس��باب
عديدة ورد ذكرها يف املقال ،املهم أنه يعاود طرح القضية مجد ًدا مطال ًبا مرص ،أن تنش��ئ مدارس يف
فلسطني ويف سوريا ولبنان..
ويحاول طه حس�ين أن يهون من العقبات التي اعرتضت االقرتاح س��نة  ،1928ويقدم تصو ًرا لتنفيذه
ع�لى النحو ال��ذي يتمناه ،هو يس��عى إىل أن يبدد مخاوف املرصيني وكذلك مخاوف الفلس��طينيني
والس��وريني ،يق��ول بثقة« :ما أظن أن السياس��ة الوطني��ة لهذه األقطار تكره أن تنش��أ فيها مدارس
مرصي��ة تحمل إىل أبنائها ثقافة عربية رشقية ،ويحملها إليهم معلمون رشقيون مثلهم وعرب مثلهم
يتحدثون إليهم بلغتهم ويش��اركونهم يف الذوق والعمل والشعور» .ومل يكن طه حسني غافالً عن أن
هذه البالد العربية خاضعة لالحتالل األورويب ،كانت فلسطني تحت االنتداب الربيطاين وكانت سوريا
تحت االحتالل الفرنيس وكذلك كانت لبنان ،هو ال يظن أن السياسة األوروبية سوف ترفض أن تقيم
م�صر مدارس يف هذه األقطار ،ألن مرص س��محت بقيام م��دارس أجنبية عيل أرضها وأن يكون لهذه
أساس��ا لهذا
املدارس كل الفرص للعمل وللنهوض يف حدود «القوانني املرصية وعىل أن يكون التبادل ً
االتفاق» ،كان ذلك ضمن معاهدة س��نة  1936بني م�صر وبريطانيا وما تبعها من اتفاقيات ،ويقول
طه حسني بتهكم مرير «واضح أننا ال نريد أن ننشئ مدارسنا املرصية يف فرنسا أو انجلرتا أو إيطاليا،
ولكن من حقنا أن ننش��ئ املدارس املرصية يف البالد العربية التي تتأثر بسلطان هذه البالد ونفوذها
تأث ًرا قليالً أو كثريا ً».
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وه��و ال يري��د للمدارس التي يطالب بإنش��ائها أن تكون تعب ًريا عن هيمن��ة مرصية كام قد يتصور
البع��ض ،وال يري��د لها أن تفرض الهم��وم والقضايا املرصية عىل أبناء هذه الب�لاد ،بل تكون مدارس
وطنية يف بالدها بالدرجة األوىل ،يقول ويؤكد «سننش��ئها عىل أنها معاهد للتعاون الثقايف بيننا وبني
أهل هذه البالد ،ال يستأثر املرصيون وحدهم بالعمل فيها ،بل يستعينون مبن يقدرون عىل معونتهم
م��ن الوطنيني ،وال تفرض فيها الجغرافيا املرصية والتاريخ امل�صري دون الجغرافيا الوطنية والتاريخ
الوطني .إمنا تكون معاهد ينشأ فيها الوطنيون ألوطانهم ال ملرص» ،ويضيف طه حسني قائالً :وحسب
مرص أنها تعني عىل ذلك وتش��ارك فيه وتؤدى ما عليها من الحق لجريانها ورشكائها يف اللغة والدين
واالقتصاد ،وحسبها أن تظفر منهم بالحب واملودة واإلخاء..
ويذهب طه حسني إىل أن ما ينادي ويطالب به ويلح عليه ،ليس جدي ًدا بالنسبة ملرص وال لتاريخها،
هكذا كانت يف العصور اإلس�لامية ،كانت مصد ًرا للعل��وم وللثقافة يف «األقطار العربية» وأنها قامت
بذلك الواجب مل تقرص فيه إال حني اضطرها الس��لطان العثامين إىل التقصري فيه» ..ومل يش��أ هو أن
يتوس��ع يف ذلك الجانب التاريخي وتكفيه اإلش��ارة ،ومن املهم أن نتذكر ذلك اآلن ،خاصة مع صعود
تيار العثامنيني الجدد يف بالدنا ،ذلك أن س��ليم األول حني غزا مرص والشام مسقطًا الدولة اململوكية،
فإن��ه حول مرص إىل مجرد والية عثامنية ومنعها من دوره��ا الطبيعي يف محيطها العريب ،وتراجعت
الثقافة والعلوم العربية ،أما وقد سقطت الدولة العثامنية فعىل مرص أن تستعيد دورها وبقوله هو
«أما اآلن وقد اسرتدت مرص استقاللها فيجب أن تسرتد مكانتها الثقافية يف الرشق القريب».
مل يق��ف طه حس�ين عند حد إلقاء هذا االق�تراح ،بل راح يناقش الخط��وات العملية لتنفيذه ،وكان
ي��درك مقد ًما الحجة التي ميكن أن تتعلل به��ا وزارة املعارف والحكومة املرصية ،وهي عدم املقدرة
املالي��ة ،ولذا راح يفند تلك الحجة أو الذريعة ،تارة ينبه الحكومة برضورة اإلقدام عىل هذه الخطوة
ألهميتها ورضوريتها» ومام ال شك فيه أن هذه املدارس إن أنشأناها ستكون أنفع ملرص وللبالد التي
تنش��أ فيها من كثري من القنصليات واملفوضيات التي نبثها يف أقطار األرض وال نكاد نجني منها ،وال
ت��كاد البالد التي نبثها فيها تجني منها نف ًعا .وهو يرى كذلك أن القيام بهذا الدور يعني للعامل« :أننا
رصنا مس��تقلني فعالً وأن حياتنا املس��تقلة تفرض علينا تبعات مهمة يج��ب القيام بها ،ألن التخاذل
والرتاجع ..ال يالئم ما نزعمه ألنفسنا من الكرامة والزعامة» .ويطالب القادرين واألثرياء من املرصيني
أوالً ومن الوطنيني يف هذه البالد ،أي فلس��طني وس��وريا ولبنان ،أن يتقدموا إلنشاء هذه املدارس وال
يرتكوا العبء كله عىل الدولة «وحسب الدولة أن تعينها معونة قيمة باملال والرجال».
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مل تجد دعوة طه حسني آذانًا صاغية ال يف مرص وال يف فلسطني ،مل تنتبه الدولة املرصية وال قام األفراد
بدورهم ويف التاريخ ال يصح كث ًريا التس��اؤل :ماذا لو..؟ لكن هل لنا أن نطرح هذا الس��ؤال اليوم ويف
الواقع الذي نعيشه ..ماذا لو سعت مرص إلقامة مدارس ابتدائية وثانوية يف فلسطني املحتلة ،ماذا لو
تأسس فرع لجامعة القاهرة يف رام الله أو نابلس أو الخليل ،فضالً عن غزة؟ وماذا لو سعت مرص إىل
ذل��ك يف مناطق عرب  1948الذين تفرض عليهم اللغة العربية فرضً ا..؟ أال يعد ذلك اخرتاقًا لالحتالل
وكرسا ً ملحاوالت تهويد فلسطني وعربنتها ،التساؤالت كثرية ومريرة ،لكن لنعد إىل د .طه حسني..
كانت فلس��طني حارضة يف وعي طه حسني منذ وقت مبكر ،وعنده هي أول بلد يهم مرص ويشغله،
من أبس��ط األش��ياء وأهونها إىل أكربها وأهمها ،ففي س��نة  1932وقع يف مرص حدث اعتربه هو أم ًرا
يرا ،وهو كذلك بالفع��ل ،فقد كان كتاب «تاريخ بغداد» للخطي��ب البغدادي يطبع يف القاهرة،
خط� ً
وطبعت منه عدة أجزاء ،إىل أن طلب ش��يخ األزهر مصادرة الكتاب ،كان الشيخ الظواهري هو شيخ
األزهر ،وكان إس�ماعيل صدقي هو رئيس الحكومة ،وكانت حجة شيخ األزهر أن يف جزء من الكتاب
كالم غري طيب عن اإلمام األعظم أيب حنيفة النعامن ،وفتح طه حس�ين نريانه عىل شيخ األزهر وعىل
رئي��س الحكومة محذ ًرا إياهام «فقد أصبحت م�صر ال تصلح مقا ًما لألحرار» ..ثم يقول« :قرأ الناس
هذا الخرب يف مرص وس��يقرأونه غدا ً يف فلس��طني والشام ويقرأونه بعد غد يف العراق وبالد العرب،»..
ويعترب طه حسني قرار املصادرة فيه ظلم ألهل فلسطني والشام والعراق ،وديكتاتورية تفرض عليهم
من خارج الحدود.
يتس��اءل «بأي حق يصادر هذا الكتاب وتحظر قراءته عىل أهل فلسطني والشام العراق وغريهم من
املسلمني الذين ال يؤمنون لشيخ األزهر وال يدينون لصدقي باشا؟».
«إن��ه الوعي العميق لدى عمي��د األدب العريب بالقرب الجغرايف وتالصق الح��دود ،فضالً عن اللغة
الواحدة والثقافة املش�تركة ،ليس ذلك فقط بل اإلميان العميق بالحرية وبخطورة بعض القرارات يف
مرص ،وقد تصدر بال دراس��ة لتأثريها الس��لبي خارج مرص ..ومن حس��ن الحظ أن الشيخ الظواهري
شيخ األزهر ،ورئيس الحكومة صدقي باشا تراجعا عن ذلك القرار العجيب ،واكتفى شيخ األزهر بأن
يطلب مقابل السامح باستكامل نرش كتاب «تاريخ بغداد» إصدار كتاب عن اإلمام أيب حنيفة ،يدافع
عنه ويشيد به.
ويف س��نة  1933ت��زداد أع��داد الهجرات اليهودية إىل فلس��طني ،حتى بلغت أك�ثر قليالً من ضعف
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املهاجري��ن يف العام الس��ابق ،حي��ث جاء مهاجرون يهود م��ن أملانيا إثر صعود الن��ازي إىل الحكم،
بل��غ عددهم وحدهم حوايل  30ألف مهاجر ،وهناك  16ألف مهاجر آخر ،فضالً عن  5آالف س��ائح
يه��ودي جاءوا إىل فلس��طني ومل يخرجوا منها ،اس��تقروا فيها بش��كل غري رشع��ي وتغاىض املندوب
الس��امي اإلنجليزي وسلطات االنتداب عن األمر ،ويف س��بتمرب من نفس السنة توىف امللك فيصل بن
الرشيف حس�ين وهو أحد رموز الثورة العربية الكربى ويعد من آباء القومية العربية ،كانت الوفاة
يف أوروب��ا وتقرر أن ينقل جثامن��ه إىل العراق ليدفن به ،وكان املف�ترض أن يصل الجثامن إىل ميناء
حيفا الفلس��طيني ومن��ه إىل داخل العراق ،وكانت الوفاة مثرية للمش��اعر العربية خاصة مع ازدياد
معدل الهجرة إىل فلس��طني ،وتقرر أن تنطلق مسريات من املساجد يف مدينة القدس بهذه املناسبة،
كان التخطيط أن يبقى املتظاهرون يف حرم املس��اجد ثم يتحرك وفد منهم إىل مقر املندوب السامي
الربيطاين وتس��ليم رس��الة احتجاج ،لكن خرج املتظاهرون من املس��اجد ،وأخ��ذ الجنود يرضبونهم
باله��راوات فرد عليهم املواطنون بالحجارة ،ثم انطلق الرصاص من رجال الرشطة ،وكانت النتيجة أن
قتل أكرث من  11مواط ًنا وجرح العرشات وقبض عىل عدد من القيادات الفلس��طينية كانوا مجتمعني
يف مقر الشبان املسلمني بنابلس .الرواية الرسمية – اإلنجليزية – فيام بعد ،ألقت باللوم عىل القتىل –
كام هي العادة – فقد ذكرت أن إطالق الرصاص انطلق – أوالً من املتظاهرين ولو كان ذلك صحي ًحا
لس��قط قتىل بني الجنود أو أصيب أحدهم ،وهو ما مل يحدث ،كانت املظاهرات سلمية متا ًما ،بدليل
أن املتظاهري��ن قرروا مس��بقًا عدم املرور باألحياء اليهودية تجنبً��ا ألي احتكاك معهم .ومل ميس أي
يهودي بسوء طوال هذه األحداث ،األمر الذي دفع بعض املراقبني واملؤرخني إىل القول إن املظاهرات
كانت موجهة ضد املندوب السامي والسلطات الربيطانية الحاكمة يف فلسطني(.)1
بلغ��ت املظاه��رات ذروتها يوم  27أكتوبر ،وإن بدأت قبل ذلك بأس��بوعني ،لكن س��قوط ش��هداء
فلس��طينيني كان أم ًرا مث ًريا مؤمل ًا ،لذا وجدنا د .طه حس�ين يكتب يف الي��وم التايل مبارشة  28أكتوبر
مقاالً بعنوان «فلس��طني» ،وقبل التوقف أمام مضمون املق��ال وما ورد فيه ،يهمنا التنبيه إىل إن طه
حس�ين يف ذلك التوقيت كان مش��غوالً بالتصدي لحكومة إس�ماعيل صدق��ي ،كان صدقي قد ألغى
دس��تور س��نة  ،1923وهاجمه طه حس�ين مام أدى إىل نقله أو إخراجه من الجامعة يف عام ،1932
واعترب طه حسني مقاومة ديكتاتورية صدقي باشا واستعادة الدستور شغله الشاغل ،ولكن وسط هذا
كله يرتك ديكتاتورية صدقي والدستور املرصي ليتناول الشأن الفلسطيني ،وهذا يعني أن ما حدث يف
فلسطني بالنسبة له أمر جلل ،يفوق ديكتاتورية صدقي واالحتالل الربيطاين ملرص ،ولعل هذا ما دفعه
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أن يعنون مقاله «فلس��طني» ..سوف نالحظ أن طه حسني شغل بالكثري من القضايا العربية وتعرض
بالكتابة ملعظم الدول العربية ،لكن «فلسطني» وحدها التي جعلها عنوانًا ملقال .إنه مل يضع «مرص»
كلها عنوانًا ملقال من مقاالته ،وكأنه يريد لقارئه أن يظل يتذكر ويردد هذا االسم.
املقال ليس طويالً ،ولكنه غني وملئ باإلحس��اس اإلنساين العام ،واالنفعايل مبا جرى ،وهناك املوقف
الوطن��ي الخاص ،ث��م انتقاد حاد لألوروبيني عمو ًم��ا ،تجاه ما يقومون به يف فلس��طني ..يبدأ املقال
بالقول« :لو مل يكن بيننا وبني إخواننا من أهل فلس��طني إال هذا اإلخاء اإلنس��اين العام ،الذي تشرتك
فيه الش��عوب وأجيال الناس ،مهام تختلف األمكنة واألزمنة والظروف ،لكان من حق األحداث التي
أمل��ت بهم أم��س أن تذيب قلوبنا أىس وحزنًا ،وأن متأل نفوس��نا حرسة ولوعة ،وتش��عرنا بالرثاء لهم
رصا يرد إليهم الحق ويحفظ عليهم الكرامة
واإلعج��اب به��م ،والرغبة الصادقة يف أن يهيئ الله لهم ن ً
والعزة ويضمن لهم الظفر والفوز».
ويطالب الصامتني بعدم الصمت أو الس��كوت عام يحدث هن��اك «لو مل يكن بيننا وبني إخواننا من
أهل فلس��طني إال ه��ذا اإلخاء العام ،لكان م��ن الحق علينا أال نقف من ه��ذه األحداث التي أملت
بهم أمس ،موقف الذين ينظرون وال يش��عرون ،ويش��هدون وال يتأث��رون» .وعنده أن من يرى هذا
الظلم الذي يفرض عىل الشعب الفلسطيني وال يتأثر وال يتخذ موقفاً منه لأَ َبْ َع ُد من البرش وإنسانية
منقوصة «ليسوا من الناس الذين سيحققون هذا االسم ،وإمنا هم قوم قست قلوبهم فهي كالحجارة
أو أشد قسوة».
ه��ذا كل��ه بفرضية أن لي��س بني املرصيني وبني «إخواننا الفلس��طينيني» س��وى ما يس��ميه «اإلخاء
اإلنساين» ..ولكن ما بيننا أكرب كث ًريا من ذلك .يتساءل هو مبرارة «فكيف وبيننا وبني إخواننا من أهل
فلس��طني صلة الجوار يف الدار واالش�تراك يف اللغة والدين ،واالشرتاك يف املثل األعىل ،واالشرتاك فيام
نلقي جميعاً من الظلم وما نحتمل جمي ًعا من العنف وما نسلم جمي ًعا من هذا الضيم املخزي ،الذي
ال يرىض به وال ينبغي أن يرىض به كرام الناس».
أما وإن األمر كذلك ،أي أكرب من اإلخاء اإلنساين ،بيننا صلة الجوار يف الدار أي الوطن واللغة املشرتكة
وكذلك الدين املش�ترك ،فالبد أن متتد املش��اركة إىل كل يشء ،يقول هو« :كم نحب أن يشعر إخواننا
من أهل فلسطني أنا رشكاؤهم فيام يحسون من أمل وحزن ،وفيام يضمرون من حرسات ،وما يظهرون
من زفرات ،وما يعلنون من س��خط وإنكار ،لهذا الظلم الذي يصبه عليهم األجنبي ص ًبا ،ال ليشء إال
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ألنه��م يريدون أن يعيش��وا هادئني بهذه الحياة التي منحهم الله يف ظل الحق ،والعدل ،واملس��اواة
واإلنصاف».
ويلح طه حسني عىل هذا املعنى ويكرره« :كم نحب أن يستيقن إخواننا من أهل فلسطني ،إننا نجد
ما يجدون ،ونشعر مبا يشعرون ،ونأمل ملا يأملون له».
ال يق��ف األمر عند حد املش��اركة الوجدانية والتأمل ملا يأملون ل��ه ،ولكن ميتد األمر إىل الفعل أو متني
الفعل والعمل« :نود لو اس��تطعنا أن نرد عنهم بعض ما يلقون من الرش ،ونكش��ف عنهم بعض ما
يصيبهم من الرض ،كام نود أن يس��تيقنوا بأن ما بينهم وبيننا من الصالت ،أمنت وأصدق من أن نقف
معرتضني أو فاترين أمام هذه املحن املنكرة التي تسلط عليهم يف غري رعاية لحرمة وال احرتام لحق،
وال تأثر بالدين أو باألخالق».
ويتهكم طه حس�ين عىل قوى الظلم وما تقوم به يف فلس��طني ،ويخاطب أهل فلسطني« :لو استطاع
خصومك��م لطلبوا إليكم أن تعلن��وا الرىض عام يصيبكم واالبتهاج مبا ينزل بكم ،وأن تس��تزيدوا من
هجرة املهاجرين» .ويصب طه حس�ين جام غضبه عىل األوروبيني ،ألنهم يدعون الحرص عىل السالم
وحق��ن الدم��اء ،وقد يكون ذل��ك صحي ًحا ،فيام بينهم ،لك��ن فيام يخصنا نح��ن كرشقيني فإن األمر
مختل��ف ،ودليله ما يجري يف فلس��طني ويف م�صر ويف معظم البلدان العربي��ة ،ويحمل األوروبيني
مسؤولية ما يقوم به الصهاينة يف فلسطني «هم يكرهون أن تحكم بينهم سيوفهم ولكنهم ال يكرهون
فيام يظهر أن تحكم س��يوفهم يف أمر غريهم من الش��عوب ،وإال فام إخضاع مرص لقوة اإلنجليز وما
إخضاع فلس��طني لقوة اإلنجليز ،وطمع الصهيونيني وما إخضاع غري مرص وفلس��طني من بالد األرض
وأقطارها لهذه القوى األوروبية».
انتقاد طه حس�ين الحاد لألوروبيني ولالس��تعامر سوف يطوره ،فيام بعد ،إدوارد سعيد سنة  1978يف
كتابه املهم «االسترشاق» لدراس��ة الظاهرة االستعامرية واالمربيالية الغربية يف التاريخ ..وألن املقال
كان يف األصل عن فلس��طني ،يختمه طه حسني مبا يش��به مرثية إنسانية ووطنية ملا يجري عىل أرض
فلس��طني« :يف ذمة الله شهداء فلس��طني ،ويف ذمة الله رصعى فلسطني ،ويف ذمة الله آالم العرب يف
فلس��طني ،فليس يشء مهام يكن ،وليس أمل مهام يعظم بكثري يف س��بيل الوطن ،ويف س��بيل الحرية
والعزة والكرامة واالستقالل».
نرش املقال يف جريدة «كوكب الرشق» وهي آنذاك واحدة من أشهر الصحف املرصية والعربية ،وكان
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طه حس�ين أبرز كتابها وهو أيضً ا أبرز الكتاب املرصيني والعرب ،ومع ذلك فإن خصومه يزعمون أنه
مل يكتب طيلة حياته عن فلس��طني ،وال كتب يو ًما كلمة فلس��طني ،هل كانوا يجهلون ،وخانوا األمانة
العلمي��ة فزعموا دون عل��م ومعرفة ،أم كانوا يعرفون لكنهم مارس��وا التجهيل والتدليس عىل الرأي
العام لكراهية خاصة حملوها لألستاذ العميد؟!
بعد شهور من مذبحة سنة  ،1933جرى أمر آخر ،ولكن هذه املرة ،عىل أرض مرص ،ومل ينتبه إليه وال
ميكن أن ينتبه إليه سوى إنسان يدرك معنى حرية اإلنسان الفرد ،ويعي كذلك ما يجري يف فلسطني،
ومل يكن غري طه حسني ليتوقف أمام ذلك األمر..
املوضوع ببس��اطة أن الكاتب الفلس��طيني محمد ع�لي طاهر ،كان قد ضاق مبا يق��وم به اإلنجليز
عىل أرض فلس��طني ،وحاول أن يتصدى له بالكلمة ،كانت س��لطات االنتداب الربيطاين يف فلس��طني
أخ��ذت عىل عاتقها تنفي��ذ وعد بلفور عىل األرض ،من ازدياد أعداد املهاجرين اليهود إىل فلس��طني
والتمكني لهم فيها ،مبا ينهى بإقامة الوطن القومي لليهود عىل أرض فلس��طني ،ويف املقابل التضييق
عىل عرب فلس��طني يف العمل ويف اإلنتاج ،ومحاولة منعهم من حامية أراضيهم ،املهم أن محمد عيل
طاهر ضاق بهذا كله وضاق اإلنجليز بوجوده يف بالده ،فقرر أن يأيت إىل مرص يقيم فيها ويعيش بني
إخوان��ه وأصدقائه من الكت��اب .وكانت مرص تخضع لالحتالل الربيطاين ،ولكن كان هناك دامئًا حاكم
م�صري يحكم البالد وحكومة ومؤسس��ات للدولة ،تصدت لنجلزة الب�لاد ،وبعد ثورة  19نالت مرص
استقالالً – غري كامل – ولكن أمكن لحكام مرص أن يحافظوا عىل الدولة املرصية قامئة وأن يتمسكوا
ب��أن تظل مرص مفتوحة أمام األحرار العرب ومن العامل اإلس�لامي ،يقصدها من أراد وقتام أراد ،لذا
وجدنا عد ًدا من قادة املسلمني يف الجمهوريات السوفيتية يلجأون إىل مرص بعد االجتياح الستاليني
ألراضيهم وبالدهم ،وقصدها كذلك عدد من أحرار العرب من كل مكان ،ومل يكن محمد عيل طاهر
سوى واحد من هؤالء.
والذي حدث أن الكاتب الفلس��طيني تلقى خ ًربا من فلس��طني أن أمه مريضة وأنه قد يكون مرضها
األخ�ير واألفض��ل لو زارها لرياها ويك��ون إىل جوارها يف أيامها أو لحظاتها األخ�يرة ،ومل يكن دخوله
فلس��طني بالنسبة إليه س��هالً وال عاديًا ،بل البد له أن يستأذن سلطات االنتداب الربيطاين ،ولكنها مل
تأذن ،رأت بريطانيا العظمى أن دخول كاتب إىل وطنه لزيارة أمه املريضة من الصعوبة أن يتحقق،
وأن تلك الزيارة ميكن أن تش��كل خطورة عليها وعىل سياس��اتها ومشاريعها يف فلسطني ،وأن وجود
الكاتب إىل جوار أمه املريضة يهدد املرشوع الصهيوين ..ومضت األيام وإذا بوالدة الكاتب تنتقل إىل
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العامل اآلخر ،وتصله األنباء من أهله وإخوانه مبوعد الدفن ،فيهرع إىل سلطات االحتالل يك تسمح له
بحضور جنازة والدته وأن يتلقى العزاء كام تفرض تقاليد البالد وكل التقاليد اإلنسانية ،لكن بريطانيا
العظم��ى رفضت أن يحرض الجنازة وأن يلق نظرة عىل جث�مان أمه قبل أن يواريه الرثى ..وتأثر طه
حسني بهذا املشهد ،فكتب مقاالً بعنوان «غريب» نرش يف  14مارس .1934
يحيك طه حس�ين قصة صديقه الكاتب الفلس��طيني ،ويهمنا هنا أنه رأى ما تعرض له ذلك الصديق
جان ًبا من املأس��اة الكربى التي تعيش��ها فلسطني وتعيشها مرص وكل البالد العربية الدارجة تحت نري
االحتالل األجنبي ،يبدأ طه حس�ين مقاله بعبارة دالة ،يضع فيها اإلطار العام للقضية ،تقول« :ليست
مرص بل ًدا ناز ًحا بالقياس إىل فلسطني ،يف هذه األيام التي يستطيع الناس أن يطووا األرض فيها ط ًيا»
ويكرر هذا املعنى عدة مرات ،يقول مرة ثانية« :نعم وليس��ت مرص بل ًدا ناز ًحا بالقياس إىل فلسطني
وال بالقي��اس إىل أي بل��د من بالد هذا الرشق العريب الذي تجمع ب�ين أجزائه صالت املودة والحب،
وعالق��ات الثقافة واللغة والدين ،فالرجل من أهله مقيم يف وطنه مهام تبعد به الدار ،مضطرب بني
مواطنيه مهام تنأ به اآلماد ،مادام مل يخرج من هذا الرشق العريب ،ويكررها ثالثة« :ليست مرص بل ًدا
ناز ًحا بالقياس إىل فلس��طني ،فام ينبغي أن يكون الرجل من أهل فلس��طني غريبًا يف مرص وما ينبغي
أن يكون الرجل من أهل مرص غري ًبا يف فلس��طني ،ولكن الظروف القاسية والخطوب العاتية ،واأليام
السود تأىب إال أن يكون املرصي غري ًبا يف مرص فكيف بالرجل من أهل فلسطني إذا أقام عىل شواطئ
النيل؟».
ويتساءل طه حسني مبرارة وتهكم ممسكًا بعمق املأساة العربية «وإذا كان املرصي من أهل القاهرة
ال يستطيع أن يزور بنها أو قليوب أو طوخ ،إذا كرهت له الوزارة ،أو كرهت منه الوزارة أن يزور هذه
املدن مع أن أرض مرص مباحة للمرصيني جمي ًعا بحكم الدس��تور والنظام والقانون وطبيعة األش��ياء،
فكيف تنكر أن يعجز الفلسطيني عن أن يزور مرص أو أن يعجز الفلسطيني عن أن يخرج من مرص
عائ ًدا إىل وطنه مهام تكن الظروف التي تدعوه إىل أن يعود».
ويحمل طه حس�ين عىل االس��تعامر وما يحدث��ه يف بالدنا واصطناع الح��دود والحواجز بينها « ..كل
يشء يف ه��ذه األي��ام يلغي ما بني البالد واألوطان من هذه الحدود الت��ي أقامتها الطبيعة جبالً حي ًنا
ونه�� ًرا حيناً وبح�� ًرا مرة وصحراء م��رة أخرى ،وكل يشء يف ه��ذه األيام يخفف ه��ذه الفروق التي
أنش��أتها الطبيعة بني الناس ،ولكن هناك ش��يئًا يقيم مكان الح��دود الطبيعية حدو ًدا أخرى ،ويقيم
مكان الفروق الطبيعية فروقًا أخرى ،ويزيد التقاطع والتدابر بني الناس ،وهو ظلم االس��تعامر؛ ظلم
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االس��تعامر يجعل الرشق العريب س��ج ًنا ضخماً هائالً يسكنه عرشات املاليني من السجناء ،وهو يقسم
هذا الس��جن أقس��ا ًما ويلزم أهله أن يقيموا يف هذه األقس��ام ال يخرجون منها وال يدخلون إليها إال
بإذنه ورضاه».
كل م��ا س��بق مجرد خواط��ر أو مقدمات أوىل وإطار ع��ام للدخول يف املوض��وع املتعلق بالكاتب
الفلس��طيني يق��ول« :أقبل مقبل فأنبأين بأن صديقًا لنا من أهل فلس��طني أق��ام يف مرص منذ أعوام،
وله يف سياسة بلده مذهب يكرهه املستعمرون ،فهو يقيم يف مرص كأنه حر ،وأكرب الظن أنه سجني،
وهو راض بهذه الحرية الضيقة وهو مغتبط بهذا الس��جن الذي اتخذ له من وادي النيل ألن له من
الس��جناء املرصيني أصدقاء يحبهم ويحبونه ،يخلطونه بأنفس��هم ويخلطهم بنفسه ،ولكن الحوادث
تحدث والنائبات تنوب».
وأخذ طه حسني يقص املوضوع بأسلوبه الساحر وإحساسه املرهف الدقيق« :والله مل يقطع الصالت
كلها بينه وبني وطنه يف فلس��طني ،فهناك أهله األقرب��ون وهناك إخوانه ،وهناك والدته ،وهو يتصل
بهم ،وهم يتصلون به ،يلقاهم إن هبطوا إىل مرص وتسعى بينهم الكتب إن أقاموا يف فلسطني».
ويصل إىل مرض الوالدة وتعنت س��لطات االحتالل « ..واملرض هناك يف فلس��طني يس��لك طريقًا ال
متواني��ا ،وال متباطئًا ،ال مفكر يف أن هناك اب ًن��ا يف مرص يريد أن يرى أمه ويجد ىف الخروج من مرص
مشقة وعناء».
املشكلة عند طه حسني ليست مشكلة محمد عيل الطاهر وحده ،لكنها متس الجميع هنا ،وبتعبريه
تخ��ص كل الرشقيني فهو ي��رى أنهم «كلهم غريب كه��ذا الرجل» ومن ثم يطالبهم ب��أن« ..يفكروا
ألنفس��هم يف يشء من العزة والكرامة يطلقهم من هذه الس��جون الواسعة الهائلة التي يخيم عليها
الظالم».
س��وف نالحظ أن طه حس�ين مل يذكر اس��م الكاتب الفلس��طيني طوال املقال ،وتحدث عنه بضمري
الغائب ،ذكره فقط يف الفقرة األخرية التي توجه فيها بالحديث إليه« :ما أجدر هذا الصديق الغريب
األس��تاذ محمد عيل الطاهر أن يتعزى وأن يتأىس ،وأن يعلم أنه ال يش��قى وحده بهذه اآلالم الثقال،
وإمنا يشقى بها معه كل هؤالء الرشقيني الذين يضطرهم االستعامر إىل حياة الذل والبؤس».
لعله أراد عدم ذكر اسم الكاتب طوال املقال واكتفى باإلشارة إليه عىل أنه الغريب ،ليظل املوضوع
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يف إطاره العام ،وهو أن املواطن الفلسطيني ممنوع من وطنه ،والتنبيه عىل ما يجري داخل فلسطني
بش��كل خاص ،فضالً عام يقع يف البلدان العربية من ظلم االس��تعامر واصطناع الحواجز بينها يف عامل
تسقط فيه الحواجز ويتحول إىل ما بات يعرف بالقرية الكونية الكربى.
مل ينقطع قلم طه حسني وضمريه وعقله عن االنشغال بفلسطني وما يجري عىل أرضها ،حتى وفاته،
وباألحرى حتى انقطاعه ألس��باب صحية عن الحياة الثقافية ،س��نة  ،1964إثر الجراحة التي أجريت
ل��ه بالعمود الفقري ومل تكن ناجحة متا ًما وال كان��ت ناجعة ،أردت أن أتوقف عند ما كتبه ومواقفه
من فلسطني يف العرشينات والثالثينات ،وتحدي ًدا ما قبل الثورة الفلسطينية الكربى سنة  ،1936ألنها
كانت الس��نوات الحاس��مة للمرشوع الصهيوين عىل أرض فلسطني ،وكان االنتباه وقتها مهماً والتنبيه
أك�ثر رضورية .وكان هو من بني الذين انتبهوا ونبهوا ،صحيح أن االس��تجابة كانت أقل من املطلوب
ومام يجب والضغوط األوربية كانت قوية وعنيفة ،لكن هذه ليست مشكلته هو.
حني كان تناول القضية الفلس��طينية أم ًرا غري ش��ائع ،ال يقدم عليه إال قلة من ذوي االنتباه كتب طه
حس�ين ونبه ،وفيام بعد حني صارت فلس��طني قضية الجميع ،حولها البعض إىل قضية للمزايدة عىل
اآلخرين وتصفية الحس��ابات مع الخصوم ،واالنتقام الش��خيص ألحقاد خاص��ة ،وهذا ما فعله بعض
خصوم طه حسني معه ،راحوا يتهمونه وينددون به ،الغريب أن من فعلوا ذلك مل نعرف لهم موقفًا
واض ًحا يف القضية الفلسطينية وال كانت من أولوياتهم.

263

طه حسني وفلسطني
حلمي النمنم *
يث�ير هذا العنوان العديد من التس��اؤالت ،لعل من أهمها :ملاذا طه حس�ين بالذات من بني الكتاب
خصوصا؟ كان طه حس�ين مجايالً للعقاد وأحم��د أمني ود .هيكل واملازين
الع��رب عمو ًما واملرصيني
ً
وآخرين ،فلامذا هو وحده تخصه الدراس��ة؟ وملاذا فلس��طني من بني البل��دان العربية التي نتوقف
عندها..؟ يف شباب طه حسني كانت السودان من الناحية اإلدارية والسياسية جز ًءا من التاج والعرش
امل�صري ،فلامذا ال ندرس عالقة طه حس�ين بالس��ودان – جن��وب الوادي -أو ليبي��ا وندرس عالقته
بفلسطني؟
املس��ألة تتعلق ،يف جانب منها ،بخصوم طه حس�ين ،وهو كان كثري الخص��وم ،ذلك أنه طوال حياته
شغل نفسه بإعامل العقل يف معظم قضايانا ،ومل يكن ينافق السلطان وال ينافق الجمهور ،ويف بالدنا
نفاق الس��لطان مكشوف وممجوج ،لكن نفاق الجامهري ومتلقها من بعض الكُتاب ال يكون مكشوفًا
بالقدر الكايف وال مؤاخذة عليه ،ومل يكن طه حسني من هؤالء ،ومن ثم غاص يف قضايا وأمور أحجم
غريه عن االقرتاب منها ،مثل التحذير س��نة  1924من االستس�لام لزعامة وكاريزما سعد زغلول ،ونبه
طه حسني إىل أن الناس ال يفكرون ألن الزعيم يفكر لهم وال يقررون ألنه يقرر نيابة عنهم ،وأغضبت
آراؤه تلك جامهري الوفد ومحبي سعد زغلول وغري ذلك كثري ،والخصومات السياسية ميكن أن تنىس
ويتم التس��امح معها بعد حني ،لكن الخصومات ذات الصلة بالفكر الديني ال تنىس أب ًدا وتتحول إىل

* كاتب وباحث مرصي
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ثارات حقيقية تتوارثها األجيال وهذا ما تعرض له طه حسني ..والذي حدث أن د.طه حسني يف سنة
 1926أص��در كتابه «يف الش��عر الجاهيل» وثارت ضجة حوله واتهم باالعتداء عىل الدين اإلس�لامي
وقدمت ضده عدة بالغات إىل النيابة العامة ،ونوقش األمر يف الربملان وتم التحقيق مع طه حس�ين
أمام النيابة العامة وانتهى األمر إىل حفظ التحقيق لعدم ثبوت القصد الجنايئ لدى د .طه حسني ،من
جانب��ه قام هو بتعديل الكتاب وإع��ادة صياغته وحذف منه بعض العبارات التي كانت مثار الجدل
والرفض وأصدره باسم «يف األدب الجاهيل».
فري��ق من اإلس�لاميني مل يغتفرها لطه حس�ين ومل يثق يف نتيجة التحقيق��ات ومل يثق يف صياغة طه
حسني الجديدة للكتاب ،وهكذا بقى عندهم كار ًها للدين ،مستهزئًا به ،رغم أنه مل يكن كذلك يو ًما..
انتهز هذا التيار وفاة طه حس�ين يف أكتوبر  ،1973وانطلق بعدها يحاكم طه حسني من جديد ،بأثر
رجع��ى وكان��ت مرص تتجه بعد حرب  1973إىل وجهة جديدة أريد لها أن تس�ير فيها ،وكانت هذه
الوجهة تقتيض وجود تيار اإلس�لام الس��يايس ،فانطلق رموز هذا التيار ينكلون معنويًا بطه حس�ين،
وهكذا أصدر أنور الجندي كتاباً يتهم طه حس�ين بتهم متناقضة مثل أنه كان شيوع ًيا وكان وجوديًا،
رغم أنه يس��تحيل الجمع بني الفكرتني ،وإمعانًا يف تش��ويه عمي��د األدب العريب قيل إنه كان ماملئا
رصا لها ،أسس مجلة «الكاتب املرصي» سنة  1945بأموال يهودية صهيونية وأنه طوال
للصهيونية ،منا ً
حياته ،مل يكتب كلمة واحدة عن فلس��طني وال عام تتعرض له ومل يذكر كلمة «فلس��طني» نهائ ًيا يف
كتاباته .وكان القصد من ذلك هو الطعن يف وطنية طه حسني ،وكأنهم مل يكتفوا بالطعن يف عقيدته
الدينية فذهبوا إىل الطعن يف عقيدته الوطنية.
وبعي ًدا عن طه حس�ين هل ميكن لكاتب عريب ،فضالً عن أن يكون مرصيًا أن يتجاهل فلس��طني أو
يجهلها؟ وهل ميكن لكاتب أن يفلت من التوقف أمام فلسطني ،سواء كان مسيح ًيا أو مسلماً ؟
فلس��طني هي موطن الس��يد املسيح ،فيها نش��أ ثم هربت به والدته الس��يدة العذراء إىل مرص ،ثم
عاد إىل فلس��طني ليعلن دعوته ويقيض هناك ..ومن ثم فهي – فلسطني – جزء من عقيدة املسيحي
وثقافته يف أي مكان وفلس��طني بالنس��بة للمسلم ال تقل أهمية ،هي موقع معجزة اإلرساء واملعراج،
أرسى برس��ول الله من مكة إىل بيت املقدس ،أي فلس��طني ،وشاء القدر أن يكون لفتح بيت املقدس
خاصا بني الفتوحات اإلسالمية ،فقد فتحت صل ًحا وأىب أهلها إال أن يكون الصلح مع أمري املؤمنني
شأنًا ً
عمر بن الخطاب وليس مع قائد جيوشه ،وذهب إليهم عمر بنفسه ،وهنا جرت «العهدة العمرية»
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الت��ي ال تزال ت�تردد يف الوثائق الدولية واملحافل السياس��ية إىل اليوم ..والقصد أن فلس��طني بحكم
االعتق��اد والتاريخ الديني مفروض��ة معرف ًيا وعلمياً ،قبل أي يشء آخر ،ع�لى الباحث والدارس ..أما
فلسطني يف الشأن املعارص فقد أخذت اهتامم الجميع ،منذ أن صارت قضية العرب عمو ًما واملرصيني
خصوصا ألسباب جغرافية وسياسية.
ً
ترى أين طه حسني من هذا كله؟
كانت فلس��طني حارضة بقوة وبعم��ق يف ذاكرته ووعيه وعىل أكرث من مس��توى ،التاريخي والعقيل
والس��يايس ..ومن قرأ كتاب طه حسني «الش��يخان» يجد أنه يف حديثه عن الفتوحات اإلسالمية زمن
عمر بن الخطاب يتوقف عند فتح القدس ،ذكر عاب ًرا فتح الش��ام وفتح مرص ،لكن استوقفته القدس
وزيارة عمر لها ،يك يتم الفتح بنفس��ه ،بناء عىل رغبة س��ادتها ..س��وف نالح��ظ أن حديثه هنا ويف
مواضع أخرى من إسالمياته هو حديث التاريخ واملايض ،الذي يأيت التعرض له وتناوله من باب األمانة
العلمية والتاريخية ،لكن ماذا عن الحارض والواقع ،ولو شئنا الدقة ماذا عن فلسطني املعارصة..؟ هنا
يرد الحديث لديه يف أكرث من سياق وعرب سنوات عديدة..
يف س��نة  1938وتحدي ًدا يف  26ديس��مرب من هذه الس��نة يكتب يف مجلة الرس��الة مقاالً عن «مرص
والعروب��ة» يتناول فيه عالقة مرص بالعامل العريب ،ويف تلك الس��نوات كان��ت القضية مثارة ،بني من
يتبن��ون فرعونية مرص ،أي مرص القوية املكتفية بذاتها عن جريانها ومحيطها العريب ،وكان هناك من
ي��رى أن تلتحق مرص بأوروبا وتقلدها متا ًما ،وكان هؤالء يس��يطر عليه��م ارتباط مرص مع بريطانيا
أي
العظمى ،ومثة فريق ثالث ارتبط بفكرة الخالفة اإلس�لامية واس��تعادتها ،ومل يكن هو من أنصار ٍّ
منهم.
راح طه حس�ين يتحدث يف بداي��ة املقال عن عالقات وتعامالت مرص مع الع��رب عمو ًما ،لكنه بعد
ذلك يأخذ املقال إىل طريق آخر ،هو عالقة مرص بس��وريا وفلس��طني تحدي ًدا ،ويفاجئ د .طه حسني
قُ ّراءه أنه قبل عرش سنوات ،أي سنة  ،1928رفع تقري ًرا إىل عيل ماهر ،حني توىل األخري وزارة املعارف
ألول مرة ،وجاء ذلك التقرير إثر انعقاد مؤمتر لآلثار ش��ارك فيه طه حس�ين ،وعقد املؤمتر بني سوريا
وفلسطني ولبنان ،وطلب يف تقريره أن تقوم مرص بإنشاء مدارس مرصية للتعليم االبتدايئ والثانوي يف
هذه البالد ،ودفعه إىل هذا االقرتاح – كام يقول هو – ما رآه من «السلطان الفعيل للمدارس األجنبية
عىل هذه األقطار» ثم يقول« :وكنت أرى أن العقل املرصي أقرب إىل العقل الس��وري والفلس��طيني

253

طه حسني وفلسطني

وأحرى أن يتصل به ويؤثر فيه تأث ًريا حس ًنا من العقل األمرييك أو الفرنيس».
ومل يك��ن يبال��غ يف ذلك وال يجام��ل ،يف العام الذي كت��ب فيه هذا املقال ،أصدر طه حس�ين كتابه
«مس��تقبل الثقافة يف مرص» والذي انتهى فيه إىل أن العقل املرصي ارتبط بالبحر املتوسط وتأثر به،
وارتبط كذلك بالعقل اليوناين ،وقع ذلك االرتباط خالل فرتة س��يادة الدولة الرومانية ،وإذا عدنا إىل
الجغرافيا وإىل التاريخ نجد أن ما ينطبق عىل مرص – هنا – ينطبق عىل فلس��طني ،ذلك أن فلس��طني
متتلك ساحالً ممتدا ً عىل املتوسط مثل مرص.
أما فرتة التاريخ الروماين فقد عاش��تها مرص ،كام عاش��تها فلس��طني وس��وريا ..ومن ثم فحني يعلن
هو أن العقل املرصي أقرب إىل العقل الفلس��طيني والعقل الس��وري ،فهذا يتس��ق متا ًما مع أفكاره
وآرائ��ه املكتوبة واملعلنة ،املفاجأة هنا أن رأيه وموقفه املعلن س��نة  1938كان مثبتًا لديه من نهاية
العرشين��ات ،لكن يف تقرير رفع��ه إىل وزير املعارف العمومية ،ومل يأخذ به وزير املعارف ألس��باب
عديدة ورد ذكرها يف املقال ،املهم أنه يعاود طرح القضية مجد ًدا مطال ًبا مرص ،أن تنش��ئ مدارس يف
فلسطني ويف سوريا ولبنان..
ويحاول طه حس�ين أن يهون من العقبات التي اعرتضت االقرتاح س��نة  ،1928ويقدم تصو ًرا لتنفيذه
ع�لى النحو ال��ذي يتمناه ،هو يس��عى إىل أن يبدد مخاوف املرصيني وكذلك مخاوف الفلس��طينيني
والس��وريني ،يق��ول بثقة« :ما أظن أن السياس��ة الوطني��ة لهذه األقطار تكره أن تنش��أ فيها مدارس
مرصي��ة تحمل إىل أبنائها ثقافة عربية رشقية ،ويحملها إليهم معلمون رشقيون مثلهم وعرب مثلهم
يتحدثون إليهم بلغتهم ويش��اركونهم يف الذوق والعمل والشعور» .ومل يكن طه حسني غافالً عن أن
هذه البالد العربية خاضعة لالحتالل األورويب ،كانت فلسطني تحت االنتداب الربيطاين وكانت سوريا
تحت االحتالل الفرنيس وكذلك كانت لبنان ،هو ال يظن أن السياسة األوروبية سوف ترفض أن تقيم
م�صر مدارس يف هذه األقطار ،ألن مرص س��محت بقيام م��دارس أجنبية عيل أرضها وأن يكون لهذه
أساس��ا لهذا
املدارس كل الفرص للعمل وللنهوض يف حدود «القوانني املرصية وعىل أن يكون التبادل ً
االتفاق» ،كان ذلك ضمن معاهدة س��نة  1936بني م�صر وبريطانيا وما تبعها من اتفاقيات ،ويقول
طه حسني بتهكم مرير «واضح أننا ال نريد أن ننشئ مدارسنا املرصية يف فرنسا أو انجلرتا أو إيطاليا،
ولكن من حقنا أن ننش��ئ املدارس املرصية يف البالد العربية التي تتأثر بسلطان هذه البالد ونفوذها
تأث ًرا قليالً أو كثريا ً».
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وه��و ال يري��د للمدارس التي يطالب بإنش��ائها أن تكون تعب ًريا عن هيمن��ة مرصية كام قد يتصور
البع��ض ،وال يري��د لها أن تفرض الهم��وم والقضايا املرصية عىل أبناء هذه الب�لاد ،بل تكون مدارس
وطنية يف بالدها بالدرجة األوىل ،يقول ويؤكد «سننش��ئها عىل أنها معاهد للتعاون الثقايف بيننا وبني
أهل هذه البالد ،ال يستأثر املرصيون وحدهم بالعمل فيها ،بل يستعينون مبن يقدرون عىل معونتهم
م��ن الوطنيني ،وال تفرض فيها الجغرافيا املرصية والتاريخ امل�صري دون الجغرافيا الوطنية والتاريخ
الوطني .إمنا تكون معاهد ينشأ فيها الوطنيون ألوطانهم ال ملرص» ،ويضيف طه حسني قائالً :وحسب
مرص أنها تعني عىل ذلك وتش��ارك فيه وتؤدى ما عليها من الحق لجريانها ورشكائها يف اللغة والدين
واالقتصاد ،وحسبها أن تظفر منهم بالحب واملودة واإلخاء..
ويذهب طه حسني إىل أن ما ينادي ويطالب به ويلح عليه ،ليس جدي ًدا بالنسبة ملرص وال لتاريخها،
هكذا كانت يف العصور اإلس�لامية ،كانت مصد ًرا للعل��وم وللثقافة يف «األقطار العربية» وأنها قامت
بذلك الواجب مل تقرص فيه إال حني اضطرها الس��لطان العثامين إىل التقصري فيه» ..ومل يش��أ هو أن
يتوس��ع يف ذلك الجانب التاريخي وتكفيه اإلش��ارة ،ومن املهم أن نتذكر ذلك اآلن ،خاصة مع صعود
تيار العثامنيني الجدد يف بالدنا ،ذلك أن س��ليم األول حني غزا مرص والشام مسقطًا الدولة اململوكية،
فإن��ه حول مرص إىل مجرد والية عثامنية ومنعها من دوره��ا الطبيعي يف محيطها العريب ،وتراجعت
الثقافة والعلوم العربية ،أما وقد سقطت الدولة العثامنية فعىل مرص أن تستعيد دورها وبقوله هو
«أما اآلن وقد اسرتدت مرص استقاللها فيجب أن تسرتد مكانتها الثقافية يف الرشق القريب».
مل يق��ف طه حس�ين عند حد إلقاء هذا االق�تراح ،بل راح يناقش الخط��وات العملية لتنفيذه ،وكان
ي��درك مقد ًما الحجة التي ميكن أن تتعلل به��ا وزارة املعارف والحكومة املرصية ،وهي عدم املقدرة
املالي��ة ،ولذا راح يفند تلك الحجة أو الذريعة ،تارة ينبه الحكومة برضورة اإلقدام عىل هذه الخطوة
ألهميتها ورضوريتها» ومام ال شك فيه أن هذه املدارس إن أنشأناها ستكون أنفع ملرص وللبالد التي
تنش��أ فيها من كثري من القنصليات واملفوضيات التي نبثها يف أقطار األرض وال نكاد نجني منها ،وال
ت��كاد البالد التي نبثها فيها تجني منها نف ًعا .وهو يرى كذلك أن القيام بهذا الدور يعني للعامل« :أننا
رصنا مس��تقلني فعالً وأن حياتنا املس��تقلة تفرض علينا تبعات مهمة يج��ب القيام بها ،ألن التخاذل
والرتاجع ..ال يالئم ما نزعمه ألنفسنا من الكرامة والزعامة» .ويطالب القادرين واألثرياء من املرصيني
أوالً ومن الوطنيني يف هذه البالد ،أي فلس��طني وس��وريا ولبنان ،أن يتقدموا إلنشاء هذه املدارس وال
يرتكوا العبء كله عىل الدولة «وحسب الدولة أن تعينها معونة قيمة باملال والرجال».
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مل تجد دعوة طه حسني آذانًا صاغية ال يف مرص وال يف فلسطني ،مل تنتبه الدولة املرصية وال قام األفراد
بدورهم ويف التاريخ ال يصح كث ًريا التس��اؤل :ماذا لو..؟ لكن هل لنا أن نطرح هذا الس��ؤال اليوم ويف
الواقع الذي نعيشه ..ماذا لو سعت مرص إلقامة مدارس ابتدائية وثانوية يف فلسطني املحتلة ،ماذا لو
تأسس فرع لجامعة القاهرة يف رام الله أو نابلس أو الخليل ،فضالً عن غزة؟ وماذا لو سعت مرص إىل
ذل��ك يف مناطق عرب  1948الذين تفرض عليهم اللغة العربية فرضً ا..؟ أال يعد ذلك اخرتاقًا لالحتالل
وكرسا ً ملحاوالت تهويد فلسطني وعربنتها ،التساؤالت كثرية ومريرة ،لكن لنعد إىل د .طه حسني..
كانت فلس��طني حارضة يف وعي طه حسني منذ وقت مبكر ،وعنده هي أول بلد يهم مرص ويشغله،
من أبس��ط األش��ياء وأهونها إىل أكربها وأهمها ،ففي س��نة  1932وقع يف مرص حدث اعتربه هو أم ًرا
يرا ،وهو كذلك بالفع��ل ،فقد كان كتاب «تاريخ بغداد» للخطي��ب البغدادي يطبع يف القاهرة،
خط� ً
وطبعت منه عدة أجزاء ،إىل أن طلب ش��يخ األزهر مصادرة الكتاب ،كان الشيخ الظواهري هو شيخ
األزهر ،وكان إس�ماعيل صدقي هو رئيس الحكومة ،وكانت حجة شيخ األزهر أن يف جزء من الكتاب
كالم غري طيب عن اإلمام األعظم أيب حنيفة النعامن ،وفتح طه حس�ين نريانه عىل شيخ األزهر وعىل
رئي��س الحكومة محذ ًرا إياهام «فقد أصبحت م�صر ال تصلح مقا ًما لألحرار» ..ثم يقول« :قرأ الناس
هذا الخرب يف مرص وس��يقرأونه غدا ً يف فلس��طني والشام ويقرأونه بعد غد يف العراق وبالد العرب،»..
ويعترب طه حسني قرار املصادرة فيه ظلم ألهل فلسطني والشام والعراق ،وديكتاتورية تفرض عليهم
من خارج الحدود.
يتس��اءل «بأي حق يصادر هذا الكتاب وتحظر قراءته عىل أهل فلسطني والشام العراق وغريهم من
املسلمني الذين ال يؤمنون لشيخ األزهر وال يدينون لصدقي باشا؟».
«إن��ه الوعي العميق لدى عمي��د األدب العريب بالقرب الجغرايف وتالصق الح��دود ،فضالً عن اللغة
الواحدة والثقافة املش�تركة ،ليس ذلك فقط بل اإلميان العميق بالحرية وبخطورة بعض القرارات يف
مرص ،وقد تصدر بال دراس��ة لتأثريها الس��لبي خارج مرص ..ومن حس��ن الحظ أن الشيخ الظواهري
شيخ األزهر ،ورئيس الحكومة صدقي باشا تراجعا عن ذلك القرار العجيب ،واكتفى شيخ األزهر بأن
يطلب مقابل السامح باستكامل نرش كتاب «تاريخ بغداد» إصدار كتاب عن اإلمام أيب حنيفة ،يدافع
عنه ويشيد به.
ويف س��نة  1933ت��زداد أع��داد الهجرات اليهودية إىل فلس��طني ،حتى بلغت أك�ثر قليالً من ضعف
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املهاجري��ن يف العام الس��ابق ،حي��ث جاء مهاجرون يهود م��ن أملانيا إثر صعود الن��ازي إىل الحكم،
بل��غ عددهم وحدهم حوايل  30ألف مهاجر ،وهناك  16ألف مهاجر آخر ،فضالً عن  5آالف س��ائح
يه��ودي جاءوا إىل فلس��طني ومل يخرجوا منها ،اس��تقروا فيها بش��كل غري رشع��ي وتغاىض املندوب
الس��امي اإلنجليزي وسلطات االنتداب عن األمر ،ويف س��بتمرب من نفس السنة توىف امللك فيصل بن
الرشيف حس�ين وهو أحد رموز الثورة العربية الكربى ويعد من آباء القومية العربية ،كانت الوفاة
يف أوروب��ا وتقرر أن ينقل جثامن��ه إىل العراق ليدفن به ،وكان املف�ترض أن يصل الجثامن إىل ميناء
حيفا الفلس��طيني ومن��ه إىل داخل العراق ،وكانت الوفاة مثرية للمش��اعر العربية خاصة مع ازدياد
معدل الهجرة إىل فلس��طني ،وتقرر أن تنطلق مسريات من املساجد يف مدينة القدس بهذه املناسبة،
كان التخطيط أن يبقى املتظاهرون يف حرم املس��اجد ثم يتحرك وفد منهم إىل مقر املندوب السامي
الربيطاين وتس��ليم رس��الة احتجاج ،لكن خرج املتظاهرون من املس��اجد ،وأخ��ذ الجنود يرضبونهم
باله��راوات فرد عليهم املواطنون بالحجارة ،ثم انطلق الرصاص من رجال الرشطة ،وكانت النتيجة أن
قتل أكرث من  11مواط ًنا وجرح العرشات وقبض عىل عدد من القيادات الفلس��طينية كانوا مجتمعني
يف مقر الشبان املسلمني بنابلس .الرواية الرسمية – اإلنجليزية – فيام بعد ،ألقت باللوم عىل القتىل –
كام هي العادة – فقد ذكرت أن إطالق الرصاص انطلق – أوالً من املتظاهرين ولو كان ذلك صحي ًحا
لس��قط قتىل بني الجنود أو أصيب أحدهم ،وهو ما مل يحدث ،كانت املظاهرات سلمية متا ًما ،بدليل
أن املتظاهري��ن قرروا مس��بقًا عدم املرور باألحياء اليهودية تجنبً��ا ألي احتكاك معهم .ومل ميس أي
يهودي بسوء طوال هذه األحداث ،األمر الذي دفع بعض املراقبني واملؤرخني إىل القول إن املظاهرات
كانت موجهة ضد املندوب السامي والسلطات الربيطانية الحاكمة يف فلسطني(.)1
بلغ��ت املظاه��رات ذروتها يوم  27أكتوبر ،وإن بدأت قبل ذلك بأس��بوعني ،لكن س��قوط ش��هداء
فلس��طينيني كان أم ًرا مث ًريا مؤمل ًا ،لذا وجدنا د .طه حس�ين يكتب يف الي��وم التايل مبارشة  28أكتوبر
مقاالً بعنوان «فلس��طني» ،وقبل التوقف أمام مضمون املق��ال وما ورد فيه ،يهمنا التنبيه إىل إن طه
حس�ين يف ذلك التوقيت كان مش��غوالً بالتصدي لحكومة إس�ماعيل صدق��ي ،كان صدقي قد ألغى
دس��تور س��نة  ،1923وهاجمه طه حس�ين مام أدى إىل نقله أو إخراجه من الجامعة يف عام ،1932
واعترب طه حسني مقاومة ديكتاتورية صدقي باشا واستعادة الدستور شغله الشاغل ،ولكن وسط هذا
كله يرتك ديكتاتورية صدقي والدستور املرصي ليتناول الشأن الفلسطيني ،وهذا يعني أن ما حدث يف
فلسطني بالنسبة له أمر جلل ،يفوق ديكتاتورية صدقي واالحتالل الربيطاين ملرص ،ولعل هذا ما دفعه
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أن يعنون مقاله «فلس��طني» ..سوف نالحظ أن طه حسني شغل بالكثري من القضايا العربية وتعرض
بالكتابة ملعظم الدول العربية ،لكن «فلسطني» وحدها التي جعلها عنوانًا ملقال .إنه مل يضع «مرص»
كلها عنوانًا ملقال من مقاالته ،وكأنه يريد لقارئه أن يظل يتذكر ويردد هذا االسم.
املقال ليس طويالً ،ولكنه غني وملئ باإلحس��اس اإلنساين العام ،واالنفعايل مبا جرى ،وهناك املوقف
الوطن��ي الخاص ،ث��م انتقاد حاد لألوروبيني عمو ًم��ا ،تجاه ما يقومون به يف فلس��طني ..يبدأ املقال
بالقول« :لو مل يكن بيننا وبني إخواننا من أهل فلس��طني إال هذا اإلخاء اإلنس��اين العام ،الذي تشرتك
فيه الش��عوب وأجيال الناس ،مهام تختلف األمكنة واألزمنة والظروف ،لكان من حق األحداث التي
أمل��ت بهم أم��س أن تذيب قلوبنا أىس وحزنًا ،وأن متأل نفوس��نا حرسة ولوعة ،وتش��عرنا بالرثاء لهم
رصا يرد إليهم الحق ويحفظ عليهم الكرامة
واإلعج��اب به��م ،والرغبة الصادقة يف أن يهيئ الله لهم ن ً
والعزة ويضمن لهم الظفر والفوز».
ويطالب الصامتني بعدم الصمت أو الس��كوت عام يحدث هن��اك «لو مل يكن بيننا وبني إخواننا من
أهل فلس��طني إال ه��ذا اإلخاء العام ،لكان م��ن الحق علينا أال نقف من ه��ذه األحداث التي أملت
بهم أمس ،موقف الذين ينظرون وال يش��عرون ،ويش��هدون وال يتأث��رون» .وعنده أن من يرى هذا
الظلم الذي يفرض عىل الشعب الفلسطيني وال يتأثر وال يتخذ موقفاً منه لأَ َبْ َع ُد من البرش وإنسانية
منقوصة «ليسوا من الناس الذين سيحققون هذا االسم ،وإمنا هم قوم قست قلوبهم فهي كالحجارة
أو أشد قسوة».
ه��ذا كل��ه بفرضية أن لي��س بني املرصيني وبني «إخواننا الفلس��طينيني» س��وى ما يس��ميه «اإلخاء
اإلنساين» ..ولكن ما بيننا أكرب كث ًريا من ذلك .يتساءل هو مبرارة «فكيف وبيننا وبني إخواننا من أهل
فلس��طني صلة الجوار يف الدار واالش�تراك يف اللغة والدين ،واالشرتاك يف املثل األعىل ،واالشرتاك فيام
نلقي جميعاً من الظلم وما نحتمل جمي ًعا من العنف وما نسلم جمي ًعا من هذا الضيم املخزي ،الذي
ال يرىض به وال ينبغي أن يرىض به كرام الناس».
أما وإن األمر كذلك ،أي أكرب من اإلخاء اإلنساين ،بيننا صلة الجوار يف الدار أي الوطن واللغة املشرتكة
وكذلك الدين املش�ترك ،فالبد أن متتد املش��اركة إىل كل يشء ،يقول هو« :كم نحب أن يشعر إخواننا
من أهل فلسطني أنا رشكاؤهم فيام يحسون من أمل وحزن ،وفيام يضمرون من حرسات ،وما يظهرون
من زفرات ،وما يعلنون من س��خط وإنكار ،لهذا الظلم الذي يصبه عليهم األجنبي ص ًبا ،ال ليشء إال
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ألنه��م يريدون أن يعيش��وا هادئني بهذه الحياة التي منحهم الله يف ظل الحق ،والعدل ،واملس��اواة
واإلنصاف».
ويلح طه حسني عىل هذا املعنى ويكرره« :كم نحب أن يستيقن إخواننا من أهل فلسطني ،إننا نجد
ما يجدون ،ونشعر مبا يشعرون ،ونأمل ملا يأملون له».
ال يق��ف األمر عند حد املش��اركة الوجدانية والتأمل ملا يأملون ل��ه ،ولكن ميتد األمر إىل الفعل أو متني
الفعل والعمل« :نود لو اس��تطعنا أن نرد عنهم بعض ما يلقون من الرش ،ونكش��ف عنهم بعض ما
يصيبهم من الرض ،كام نود أن يس��تيقنوا بأن ما بينهم وبيننا من الصالت ،أمنت وأصدق من أن نقف
معرتضني أو فاترين أمام هذه املحن املنكرة التي تسلط عليهم يف غري رعاية لحرمة وال احرتام لحق،
وال تأثر بالدين أو باألخالق».
ويتهكم طه حس�ين عىل قوى الظلم وما تقوم به يف فلس��طني ،ويخاطب أهل فلسطني« :لو استطاع
خصومك��م لطلبوا إليكم أن تعلن��وا الرىض عام يصيبكم واالبتهاج مبا ينزل بكم ،وأن تس��تزيدوا من
هجرة املهاجرين» .ويصب طه حس�ين جام غضبه عىل األوروبيني ،ألنهم يدعون الحرص عىل السالم
وحق��ن الدم��اء ،وقد يكون ذل��ك صحي ًحا ،فيام بينهم ،لك��ن فيام يخصنا نح��ن كرشقيني فإن األمر
مختل��ف ،ودليله ما يجري يف فلس��طني ويف م�صر ويف معظم البلدان العربي��ة ،ويحمل األوروبيني
مسؤولية ما يقوم به الصهاينة يف فلسطني «هم يكرهون أن تحكم بينهم سيوفهم ولكنهم ال يكرهون
فيام يظهر أن تحكم س��يوفهم يف أمر غريهم من الش��عوب ،وإال فام إخضاع مرص لقوة اإلنجليز وما
إخضاع فلس��طني لقوة اإلنجليز ،وطمع الصهيونيني وما إخضاع غري مرص وفلس��طني من بالد األرض
وأقطارها لهذه القوى األوروبية».
انتقاد طه حس�ين الحاد لألوروبيني ولالس��تعامر سوف يطوره ،فيام بعد ،إدوارد سعيد سنة  1978يف
كتابه املهم «االسترشاق» لدراس��ة الظاهرة االستعامرية واالمربيالية الغربية يف التاريخ ..وألن املقال
كان يف األصل عن فلس��طني ،يختمه طه حسني مبا يش��به مرثية إنسانية ووطنية ملا يجري عىل أرض
فلس��طني« :يف ذمة الله شهداء فلس��طني ،ويف ذمة الله رصعى فلسطني ،ويف ذمة الله آالم العرب يف
فلس��طني ،فليس يشء مهام يكن ،وليس أمل مهام يعظم بكثري يف س��بيل الوطن ،ويف س��بيل الحرية
والعزة والكرامة واالستقالل».
نرش املقال يف جريدة «كوكب الرشق» وهي آنذاك واحدة من أشهر الصحف املرصية والعربية ،وكان
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طه حس�ين أبرز كتابها وهو أيضً ا أبرز الكتاب املرصيني والعرب ،ومع ذلك فإن خصومه يزعمون أنه
مل يكتب طيلة حياته عن فلس��طني ،وال كتب يو ًما كلمة فلس��طني ،هل كانوا يجهلون ،وخانوا األمانة
العلمي��ة فزعموا دون عل��م ومعرفة ،أم كانوا يعرفون لكنهم مارس��وا التجهيل والتدليس عىل الرأي
العام لكراهية خاصة حملوها لألستاذ العميد؟!
بعد شهور من مذبحة سنة  ،1933جرى أمر آخر ،ولكن هذه املرة ،عىل أرض مرص ،ومل ينتبه إليه وال
ميكن أن ينتبه إليه سوى إنسان يدرك معنى حرية اإلنسان الفرد ،ويعي كذلك ما يجري يف فلسطني،
ومل يكن غري طه حسني ليتوقف أمام ذلك األمر..
املوضوع ببس��اطة أن الكاتب الفلس��طيني محمد ع�لي طاهر ،كان قد ضاق مبا يق��وم به اإلنجليز
عىل أرض فلس��طني ،وحاول أن يتصدى له بالكلمة ،كانت س��لطات االنتداب الربيطاين يف فلس��طني
أخ��ذت عىل عاتقها تنفي��ذ وعد بلفور عىل األرض ،من ازدياد أعداد املهاجرين اليهود إىل فلس��طني
والتمكني لهم فيها ،مبا ينهى بإقامة الوطن القومي لليهود عىل أرض فلس��طني ،ويف املقابل التضييق
عىل عرب فلس��طني يف العمل ويف اإلنتاج ،ومحاولة منعهم من حامية أراضيهم ،املهم أن محمد عيل
طاهر ضاق بهذا كله وضاق اإلنجليز بوجوده يف بالده ،فقرر أن يأيت إىل مرص يقيم فيها ويعيش بني
إخوان��ه وأصدقائه من الكت��اب .وكانت مرص تخضع لالحتالل الربيطاين ،ولكن كان هناك دامئًا حاكم
م�صري يحكم البالد وحكومة ومؤسس��ات للدولة ،تصدت لنجلزة الب�لاد ،وبعد ثورة  19نالت مرص
استقالالً – غري كامل – ولكن أمكن لحكام مرص أن يحافظوا عىل الدولة املرصية قامئة وأن يتمسكوا
ب��أن تظل مرص مفتوحة أمام األحرار العرب ومن العامل اإلس�لامي ،يقصدها من أراد وقتام أراد ،لذا
وجدنا عد ًدا من قادة املسلمني يف الجمهوريات السوفيتية يلجأون إىل مرص بعد االجتياح الستاليني
ألراضيهم وبالدهم ،وقصدها كذلك عدد من أحرار العرب من كل مكان ،ومل يكن محمد عيل طاهر
سوى واحد من هؤالء.
والذي حدث أن الكاتب الفلس��طيني تلقى خ ًربا من فلس��طني أن أمه مريضة وأنه قد يكون مرضها
األخ�ير واألفض��ل لو زارها لرياها ويك��ون إىل جوارها يف أيامها أو لحظاتها األخ�يرة ،ومل يكن دخوله
فلس��طني بالنسبة إليه س��هالً وال عاديًا ،بل البد له أن يستأذن سلطات االنتداب الربيطاين ،ولكنها مل
تأذن ،رأت بريطانيا العظمى أن دخول كاتب إىل وطنه لزيارة أمه املريضة من الصعوبة أن يتحقق،
وأن تلك الزيارة ميكن أن تش��كل خطورة عليها وعىل سياس��اتها ومشاريعها يف فلسطني ،وأن وجود
الكاتب إىل جوار أمه املريضة يهدد املرشوع الصهيوين ..ومضت األيام وإذا بوالدة الكاتب تنتقل إىل
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العامل اآلخر ،وتصله األنباء من أهله وإخوانه مبوعد الدفن ،فيهرع إىل سلطات االحتالل يك تسمح له
بحضور جنازة والدته وأن يتلقى العزاء كام تفرض تقاليد البالد وكل التقاليد اإلنسانية ،لكن بريطانيا
العظم��ى رفضت أن يحرض الجنازة وأن يلق نظرة عىل جث�مان أمه قبل أن يواريه الرثى ..وتأثر طه
حسني بهذا املشهد ،فكتب مقاالً بعنوان «غريب» نرش يف  14مارس .1934
يحيك طه حس�ين قصة صديقه الكاتب الفلس��طيني ،ويهمنا هنا أنه رأى ما تعرض له ذلك الصديق
جان ًبا من املأس��اة الكربى التي تعيش��ها فلسطني وتعيشها مرص وكل البالد العربية الدارجة تحت نري
االحتالل األجنبي ،يبدأ طه حس�ين مقاله بعبارة دالة ،يضع فيها اإلطار العام للقضية ،تقول« :ليست
مرص بل ًدا ناز ًحا بالقياس إىل فلسطني ،يف هذه األيام التي يستطيع الناس أن يطووا األرض فيها ط ًيا»
ويكرر هذا املعنى عدة مرات ،يقول مرة ثانية« :نعم وليس��ت مرص بل ًدا ناز ًحا بالقياس إىل فلسطني
وال بالقي��اس إىل أي بل��د من بالد هذا الرشق العريب الذي تجمع ب�ين أجزائه صالت املودة والحب،
وعالق��ات الثقافة واللغة والدين ،فالرجل من أهله مقيم يف وطنه مهام تبعد به الدار ،مضطرب بني
مواطنيه مهام تنأ به اآلماد ،مادام مل يخرج من هذا الرشق العريب ،ويكررها ثالثة« :ليست مرص بل ًدا
ناز ًحا بالقياس إىل فلس��طني ،فام ينبغي أن يكون الرجل من أهل فلس��طني غريبًا يف مرص وما ينبغي
أن يكون الرجل من أهل مرص غري ًبا يف فلس��طني ،ولكن الظروف القاسية والخطوب العاتية ،واأليام
السود تأىب إال أن يكون املرصي غري ًبا يف مرص فكيف بالرجل من أهل فلسطني إذا أقام عىل شواطئ
النيل؟».
ويتساءل طه حسني مبرارة وتهكم ممسكًا بعمق املأساة العربية «وإذا كان املرصي من أهل القاهرة
ال يستطيع أن يزور بنها أو قليوب أو طوخ ،إذا كرهت له الوزارة ،أو كرهت منه الوزارة أن يزور هذه
املدن مع أن أرض مرص مباحة للمرصيني جمي ًعا بحكم الدس��تور والنظام والقانون وطبيعة األش��ياء،
فكيف تنكر أن يعجز الفلسطيني عن أن يزور مرص أو أن يعجز الفلسطيني عن أن يخرج من مرص
عائ ًدا إىل وطنه مهام تكن الظروف التي تدعوه إىل أن يعود».
ويحمل طه حس�ين عىل االس��تعامر وما يحدث��ه يف بالدنا واصطناع الح��دود والحواجز بينها « ..كل
يشء يف ه��ذه األي��ام يلغي ما بني البالد واألوطان من هذه الحدود الت��ي أقامتها الطبيعة جبالً حي ًنا
ونه�� ًرا حيناً وبح�� ًرا مرة وصحراء م��رة أخرى ،وكل يشء يف ه��ذه األيام يخفف ه��ذه الفروق التي
أنش��أتها الطبيعة بني الناس ،ولكن هناك ش��يئًا يقيم مكان الح��دود الطبيعية حدو ًدا أخرى ،ويقيم
مكان الفروق الطبيعية فروقًا أخرى ،ويزيد التقاطع والتدابر بني الناس ،وهو ظلم االس��تعامر؛ ظلم
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االس��تعامر يجعل الرشق العريب س��ج ًنا ضخماً هائالً يسكنه عرشات املاليني من السجناء ،وهو يقسم
هذا الس��جن أقس��ا ًما ويلزم أهله أن يقيموا يف هذه األقس��ام ال يخرجون منها وال يدخلون إليها إال
بإذنه ورضاه».
كل م��ا س��بق مجرد خواط��ر أو مقدمات أوىل وإطار ع��ام للدخول يف املوض��وع املتعلق بالكاتب
الفلس��طيني يق��ول« :أقبل مقبل فأنبأين بأن صديقًا لنا من أهل فلس��طني أق��ام يف مرص منذ أعوام،
وله يف سياسة بلده مذهب يكرهه املستعمرون ،فهو يقيم يف مرص كأنه حر ،وأكرب الظن أنه سجني،
وهو راض بهذه الحرية الضيقة وهو مغتبط بهذا الس��جن الذي اتخذ له من وادي النيل ألن له من
الس��جناء املرصيني أصدقاء يحبهم ويحبونه ،يخلطونه بأنفس��هم ويخلطهم بنفسه ،ولكن الحوادث
تحدث والنائبات تنوب».
وأخذ طه حسني يقص املوضوع بأسلوبه الساحر وإحساسه املرهف الدقيق« :والله مل يقطع الصالت
كلها بينه وبني وطنه يف فلس��طني ،فهناك أهله األقرب��ون وهناك إخوانه ،وهناك والدته ،وهو يتصل
بهم ،وهم يتصلون به ،يلقاهم إن هبطوا إىل مرص وتسعى بينهم الكتب إن أقاموا يف فلسطني».
ويصل إىل مرض الوالدة وتعنت س��لطات االحتالل « ..واملرض هناك يف فلس��طني يس��لك طريقًا ال
متواني��ا ،وال متباطئًا ،ال مفكر يف أن هناك اب ًن��ا يف مرص يريد أن يرى أمه ويجد ىف الخروج من مرص
مشقة وعناء».
املشكلة عند طه حسني ليست مشكلة محمد عيل الطاهر وحده ،لكنها متس الجميع هنا ،وبتعبريه
تخ��ص كل الرشقيني فهو ي��رى أنهم «كلهم غريب كه��ذا الرجل» ومن ثم يطالبهم ب��أن« ..يفكروا
ألنفس��هم يف يشء من العزة والكرامة يطلقهم من هذه الس��جون الواسعة الهائلة التي يخيم عليها
الظالم».
س��وف نالحظ أن طه حس�ين مل يذكر اس��م الكاتب الفلس��طيني طوال املقال ،وتحدث عنه بضمري
الغائب ،ذكره فقط يف الفقرة األخرية التي توجه فيها بالحديث إليه« :ما أجدر هذا الصديق الغريب
األس��تاذ محمد عيل الطاهر أن يتعزى وأن يتأىس ،وأن يعلم أنه ال يش��قى وحده بهذه اآلالم الثقال،
وإمنا يشقى بها معه كل هؤالء الرشقيني الذين يضطرهم االستعامر إىل حياة الذل والبؤس».
لعله أراد عدم ذكر اسم الكاتب طوال املقال واكتفى باإلشارة إليه عىل أنه الغريب ،ليظل املوضوع
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يف إطاره العام ،وهو أن املواطن الفلسطيني ممنوع من وطنه ،والتنبيه عىل ما يجري داخل فلسطني
بش��كل خاص ،فضالً عام يقع يف البلدان العربية من ظلم االس��تعامر واصطناع الحواجز بينها يف عامل
تسقط فيه الحواجز ويتحول إىل ما بات يعرف بالقرية الكونية الكربى.
مل ينقطع قلم طه حسني وضمريه وعقله عن االنشغال بفلسطني وما يجري عىل أرضها ،حتى وفاته،
وباألحرى حتى انقطاعه ألس��باب صحية عن الحياة الثقافية ،س��نة  ،1964إثر الجراحة التي أجريت
ل��ه بالعمود الفقري ومل تكن ناجحة متا ًما وال كان��ت ناجعة ،أردت أن أتوقف عند ما كتبه ومواقفه
من فلسطني يف العرشينات والثالثينات ،وتحدي ًدا ما قبل الثورة الفلسطينية الكربى سنة  ،1936ألنها
كانت الس��نوات الحاس��مة للمرشوع الصهيوين عىل أرض فلسطني ،وكان االنتباه وقتها مهماً والتنبيه
أك�ثر رضورية .وكان هو من بني الذين انتبهوا ونبهوا ،صحيح أن االس��تجابة كانت أقل من املطلوب
ومام يجب والضغوط األوربية كانت قوية وعنيفة ،لكن هذه ليست مشكلته هو.
حني كان تناول القضية الفلس��طينية أم ًرا غري ش��ائع ،ال يقدم عليه إال قلة من ذوي االنتباه كتب طه
حس�ين ونبه ،وفيام بعد حني صارت فلس��طني قضية الجميع ،حولها البعض إىل قضية للمزايدة عىل
اآلخرين وتصفية الحس��ابات مع الخصوم ،واالنتقام الش��خيص ألحقاد خاص��ة ،وهذا ما فعله بعض
خصوم طه حسني معه ،راحوا يتهمونه وينددون به ،الغريب أن من فعلوا ذلك مل نعرف لهم موقفًا
واض ًحا يف القضية الفلسطينية وال كانت من أولوياتهم.
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