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د .فيصل دراج *
إىل أحمد دحبور صديقاً

ينطوي الحديث عن الوطنية الفلس��طينية ،التي هي انتامء جغرايف س��يايس ثقايف ،عىل ثالث قضايا أساسية
عىل األقل :أولها غياب الدولة الوطنية املو ّحدة ،التي توكل إىل أجهزتها التعليمية والثقافية والحقوقية توليد
وع��ي وطني يعبرّ عن إراد ٍة وهوي ٍة جامعيتني ،والتي يكش��ف «املواط��ن» ،من خالل عمله فيها ،أنه ينتمي
إىل كيان سيايس محدد ،وأن «مواطنته» تفرض عليه حقوقاً وواجبات معيّنة .فقد شكّلت الدولة ،يف األزمنة
الحديثة ،وبأشكال مختلفة ،مرجعاً لوطنية متم ّيزة من الوطنيات األخرى.
وتتعينّ القضية الثانية بغياب الش��عب الفلسطيني املو ّحد ،إقامة وثقافة واختيارا ً .فقد وزّع الشتات الواسع
الطويل العهد الفلس��طينيني عىل أرايض دول متعددة ،قريبة من فلسطني وبعيدة عنها ،وأمىل عليهم قبول
قوان�ين هذه الدول ،مبش��يئة منه��م أو من دونها ،ومنع عنه��م حق االختيار يف قضايا كثرية .نقل الش��تات
الفلسطينيني من وضع «الشعب املو ّحد» ،الذي يقيم فوق أرضه إىل وضع «التجمعات الالجئة» التي تعيش
يف أرايض اآلخرين ،وأدخلهم يف أطوار اإلقامة القلقة ،أو «اإلقامة يف الال إقامة» ،إن صح القول ،التي تضع يف
* ناقد فلسطيني
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الالجئ الفلسطيني إمكانية «الرحيل والهرب» املستمرين.
القضي��ة الثالثة ترتب��ط بالتباين الثقايف والس��يايس لألطر االجتامعي��ة التي عاش فيها الفلس��طينيون ،بعد
تهجريهم ،وبتباين فرص العمل وأمناط الحياة ،األمر الذي اس��تولد «فئات اجتامعية» غري متجانس��ة ،يف أكرث
من مجال ،وفرض ،بداهة ،عالقة بني وعي الفلس��طيني ومعيشه .ذلك أن منظور «الجئ فلسطيني» ميسور
الحال ،يعيش يف مدينة تتمتع ،ولو نس��بياً ،بفضاء س��يايس ـ ثقايف ،يختلف عن منظور الجئ محارص بضيق
املخيامت وفقرها.
واجه الفلس��طينيون املنفى ،وهي تجربة جامعية مختلفة األش��كال ،بقوة :فلسطني ـ الفكرة ،أو بـ  :الفكرة
الفلسطينية التي ترجمت ذاتها ،وال تزال ،بأشكال كفاحية متعددة .بل إن يف استمرارية فلسطني الفكرة ما
يكف عن
يعبرّ عن وطنية فلس��طينية مس��تمرة ،تو ّحد بني الروحي واملادي ،وبني زمن مىض وزمن وطني ال ّ
التك ّون .ففي الزمن الذي س��بق  1948قاتل الفلس��طينيون يك يبقوا يف وطنهم ،ويف الزمن الذي تاله قاتلوا
يك يع��ودوا إىل وطنه��م .مل يكن القتال ،يف الحالني ،خيارا ً حرا ً ،بل فع�لاً إلزامياً ،متليه الهوية املوروثة والقيم
اإلنسانية ومعطيات الحياة ،فمن ال وطن له إنسان ناقص الهوية والوجود.
أنتج التاريخ الذي عاش��ه الفلس��طينيون« :وطنية إلزامية» قاومت االغتص��اب الصهيوين يف زمن ،وجابهت
تجرب��ة املنف��ى ،يف زمن الحق وقاومت ،وال تزال ،الطرفني معاً .والوطنية الفلس��طينية اإللزامية ،كام أنتجها
التاريخ ،وطنية خاصة ،تثبت ما ينفيه غريها ،وتنفي ما يحاول غريها إثباته .وهي ،يف الحالني ،وطنية مقاتلة،
ووطنية مأساوية األقدار  ،ألن عليها أن تربهن عن وجودها ،منذ مائة عام ،بفعل يتضمن املعاناة والتضحية
والفداء ،ويتضمن األمل املثابر ،ذلك أن موازين القوى التي أنجبت املأساة الفلسطينية ال تزال ،نسبياً ،قامئة
حتى اآلن.
يقول املؤرخ الفرنيس هرني لورانس ،يف كتابه الكبري :مس��ألة فلس��طني ،وهو يش�ير إىل الصدام بني اليهود
والفلسطينيني يف يافا يف آذار عام « :1908ويجب أن نالحظ أن املوظف العثامين ،يف هذه الرسالة إىل السلطان،
يس��تخدم مرتني كلمة فلسطني ،وهي مصطلح مل يكن يش��كّل جزءا ً من التسميات الرسمية العثامنية» (. )1
وإذا كان املؤرخ قد الحظ ما يجب عليه مالحظته ،فإن املال َحظ الحقيقي أن «املصطلح الجديد» جاء نتيجة
لصدام الفلس��طينيني م��ع قوى وافدة ،مه ّددة لوجوده��م ،ولوال هذا الصدام الكتف��ى «املوظف العثامين»
بالحديث عن اشتباك بني سكان يافا ،أو بالحديث عن صدام بني العرب وغري العرب يف املدينة الفلسطينية.
واملالحظة التي تبدو عارضة ،ليست عارضة عىل اإلطالق يف التاريخ الفلسطيني الحديث ،ذلك أن الركون إىل
«املصطلح الجديد» ،أي االعرتاف بفلس��طينية الشعب الفلسطيني ارتبط دامئاً ،وال يزال ،بقتال الفلسطينيني
الذي اخرتقته ،أكرث من مرة ،مجازر مر ّوعة .مع فرق أكيد بني الوضع املحارص ،قبل النكبة ،والوضع املأساوي
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الحاسم ،بعدها ،الذي د ّمر الحسابات الوطنية تدمريا ً ال رحمة فيه.
ومع أن تعبري  :الوطنية الفلسطينية ،يبدو لدى البعض غامضاً أو قريباً من الغموض ،فإن ما بذله الفلسطينيون
وهم يدافعون عن قضيتهم ،يقول بغري ذلك ،ويشري إىل وطنية متجددة ،تتجىل يف أبعاد متعددة.

 .1وحدة الحارض واملايض:
يش��كّل الكفاح الفلس��طيني ،يف أطواره املختلفة ،وحدة زمنية ،وطنية واحدة ،فقضية «األرض» ،التي التزم
بها الفلس��طينيون ،منذ نهاية القرن التاس��ع عرش ،ال تختلف عىل مس��توى املعنى عن قضية «الوطن» التي
يقاتل��ون من أجله��ا اليوم .فهذه القضية ،التي تُع ّرف الهوية الفلس��طينية بها ،ال تنص��اع إىل ميزان القوة،
أل ّن معن��ى الحق منفصل عن النرص والهزمية ،وال تأخذ مبعي��ار الزمن ،الذي يفصل الحارض عن املايض ،ألن
للحق موضوعية خاصة به .فام يتغيرّ هو سياسة التعامل مع الحق ،الذي هو معطى ثابت ،يتم الدفاع عنه
بأشكال كفاحية متب ّدلة.
يفرض ثبات الحق ،كام ثبات الدفاع عنه ،نظرا ً خاصاً إىل الحارض واملايض الفلس��طينيني ،فال يظهران كزمنني
متعاقب�ين ،م�ضى أحدهام وأعقبه زمن آخر ،إمنا يتجليان كزمنني متداخل�ين ،بل كزمن كفاحي واحد ،صاغه
مقاتلون فلسطينيون رحلوا ،ومقاتلون يحاورون الذين رحلوا ،ويتابعون مسريتهم .فلو مل يقاتل الفالحون ضد
املستعمرات اليهودية ،ابتداء من عام  ،1886ملا أشعلوا ثورتهم الكربى عام  ،1936ولو مل يرفض الفلسطينيون
وعد بلفور عام  ،1917ملا اقرتحوا بناء «قوات الجهاد املقدس» عام  ،1948التي هزمها التخاذل العريب ،قبل
أن تذهب إىل املعركة (.)2
يلغي تواتر الكفاح الفلسطيني مفهومي :النرص والهزمية ،ويؤكد أن انتصار اإلنسان قائم يف ثبات موقفه وأن
هزميت��ه يف فص��ل الحارض عن املايض .فام دام الحارض واملايض يتداخالن ،ويش��كالن وحدة كفاحية واحدة،
ف��إن يف عزل املايض عن الحارض إبطال ملعنى الحارض وهدر لقيمته .فقد قام التاريخ الوطني الفلس��طيني
عىل عنرص ّي :الرتهني واالستئناف ،حيث البطل الشهيد عبد القادر الحسيني قائم يف زمنه ويف زمننا ،وحيث
تجاوز مذبحة دير ياسني  -عام  1948تجاوز الحق ملجزرة تل الزعرت عام  1976ـ  .كل ما مىض ير ّهنه «القدر
الفلس��طيني» ،فام من مجزرة قدمية إال وأعقبتها مجازر أخرى ،وكل ما مىض ترهنه اإلرادة الفلسطينية ،من
ثورة يافا يف مطلع العرشينات ،التي لعبت فيها «النساء دورا ً كبريا ً» ،إىل االنتفاضة األوىل يف .1987
مهام تكن أقدار الفلسطينيني التي استهلها ظلم فادح توالد يف ظلم الحق له أشكال مختلفة ،فإن حارضهم
ال يتعينّ كزمن ٍ
مكتف بذاته ،ففيه ما مىض وما س��يأيت ،وال كهدنة بني زمنني مختلفني ،فالوجود الفلس��طيني
معركة إلزامية يقودها الفلس��طينيون وتقود الفلس��طينيني يف آن .وما الوطنية الفلس��طينية إال محصلة ملا

23

تجليات الوطنية الفلسطينية

رصفت بالفلس��طينيني ،ط��ردا ً واغتصاباً
حص��ل وتب ّدل وتغيرّ واس��تقر يف الح��ارض ،وملجموع األزمنة التي ت ّ
رصف بحياته وال
رصف بها الفلس��طينيون رفضاً وكفاحاً ومقاومة ..فكام أن اإلنس��ان الحقيقي يت ّ
ومعاناة ،وت ّ
يدع حياته تترصف به ،ترصف الفلس��طينيون ،رغم ضيق خياراتهم ،بقضيتهم ،وصاغوا من خياراتهم املقيدة
وطنية قادرة عىل الحياة.
أعلن��ت الوطنية الفلس��طينية عن قدرتها عىل الحياة ،اعتامدا ً عىل فعل كفاح��ي متجدد ،جعل من التاريخ
الفلس��طيني «الحديث» معركة واحدة مفتوحة عىل املس��تقبل .تش�ير كلامت :وطنية وتاريخ ومعركة إىل
خطاب نظري ـ سيايس ،دون أن تنفذ إىل قرار املأساة الفلسطينية ،وإىل الظلم الذي أطبق عىل الروح ،الذي
مل تفلح اإلرادة أن تتفاداه ،منذ وعد بلفور إىل عام احتالل فلسطني .فقد كان يف املرشوع الصهيوين ما ينتزع
الفلس��طيني من الطبيعة التي عاش فيها وتآلف مع س��هولها ،ومن التاريخ الذي توارثه ،يف قيمه اإلنس��انية
التي تس��اوي بني العار والتخيل عن األرض .ومهام يكن املآل الذي انتهى إليه «الفلس��طيني العادي» ،فقط
كان يف كفاح��ه ما هو جدير مبآل آخر ،يتجاوز الكلمة الفارغة املحدثة عن «ظلم التاريخ» ،أو عن «محكمة
التاريخ» ،التي ال تنصف املغلوبني إال نادرا ً.
خ��اض الفلس��طينيون معركة  1939 - 1936مدفوع�ين باألمل واليأس معاً :أمل مس��تمد من مالذ أخري هو
البندقي��ة ،وي��أس فرضته معركة غري متكافئة .وبعد أن هزم اليأس واألمل معاً قالت صحيفة بريطانية « :إن
حفنة صغرية من العرب الضعفاء الع ّزل تقوم مبقاومة تبهر العامل مبا فيها من بأس واس��تامتة وتثري الحامس
بني العرب يف كل أنحاء البالد العربية» ( .)3ال يخفف التعاطف من املأس��اة الفلس��طينية شيئاً ،فهو يظهرها
عارية ويكش��ف عن الوضع الفلس��طيني الغريب ،املمت��د إىل اليوم ،الذي يرتجم أمري��ن :ليس يف مقاومة
الش��عب الفلس��طيني ما يحيل عىل الهزمية والنرص ،وهام كلمتان لهام رشط آخر ،فقد كان فيها عىل الدوام
ما يس��تبعد النرص ويقول باستحالته ،فالضعفاء الفلس��طينيون واجهوا ،ويواجهون ،قوى متفوقة تسعى إىل
اجتثاث الذات الفلس��طينية ال إىل هزميتها فقط .قاتل «الضعفاء» بش��كل نوعي ،عامده البأس واالستامتة،
مرشوعاً مختلفاً ،أراد أن يح ّول «األفكار الذهنية» إىل حقائق عملية ،معتربا ً اس��تئصال املجتمع الفلس��طيني
من أرضه رشطاً لتحققه.
قامت الوطنية الفلسطينية عىل مبدأ القتال الذي «يقلب املعادالت» وعىل إميانية رصيحة اعتنقت «واجب
القتال» ،الذي مل يح ّرر فلسطني ،لكنه عبرّ عن  :بطولة البقاء .وضعت هذه اإلميانية يف الوطنية الفلسطينية
تصميامً حاس�ماً ،ومقادير مختلفة من األمل واليأس واملراهن��ة .ولذلك مل متنع هزمية « 1939قوات الجهاد
املق��دس» عن القتال عام  ،1948والتي «أظهرت من روح التضحية ورضوب الش��جاعة النادرة ما ال يتس��ع
املجال لتعداده» ،كام قال مسؤول عسكري مرصي ،اجتهد أكرث من طرف عريب يف تبديدها ومطاردتها .أشار
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محمد خالد األزعر يف كتابه «حكومة عموم فلسطني» ،الدقيق التوثيق ،إىل املآل املأساوي لـ «قوات الجهاد
املقدس» طارحاً ،بش��كل ضمني ،الس��ؤال التايل :كيف ينترص الفلس��طينيون يف جهادهم ،إن كان عليهم أن
يجاه��دوا ضد عوائق «كثرية» ،قبل أن يلتقوا بالقوات اليهودية التي تحتل فلس��طني؟ .ال غرابة أال «يقتنع»
الفلسطينيون ،وهم يصنعون وطنيتهم ،باملبدأ الشكالين القائل باملساواة بني البرش ،منذ أن أقصتهم «رشعة
حقوق اإلنس��ان» عام  1948ـ عن غريهم من البرش ،ومنذ أن رأت أطراف عربية يف تبديد «قوات الجهاد
املقدس» واجباً مقدساً.
بعد مرور عقد من الزمن تقريباً ،وعىل الرغم من متزيق املجتمع الفلسطيني وخروجه اإلجباري إىل املنفى،
ع��اد الفلس��طينيون ممثلني بأكرث من نخب��ة ،إىل «واجب القتال» ،الذي لعب فيه تنظي��م فتح دورا ً ريادياً
عنوانه :الكفاح املسلح ،كان ردا ً عىل املنفى وتعبريا ً عن شخصية معتصمة بإرادتها ،واستئنافاً ملسار فلسطيني
قوامه التضحية واملعاناة .اس��تأنف املس��ار قاعدة  :البدء من جديد ،حيث يف «قوات العاصفة» أش��ياء من
«ق��وات التحالف املقدس» ،تتضمن االس��تعداد للتضحية وصعوبات القتال ،التي تس��بق الوصول إىل أرض
فلس��طني .مهام تكن حدود التقاطع واالختالف بني مطاردة «قوات الجه��اد املقدس» عام  1948ومحارصة
ومطاردة « قوات العاصفة» ـ  1970ـ  ،1982وهو موضوع جدير بالدراسة ،فقد أعطت الوطنية الفلسطينية،
وهي تراوغ املنفى ،صيغة جديدة لسؤالها القديم :كيف يقاتل اإلنسان وهو واقف فوق تربة الوطن الصلبة،
وكيف يقاتل فوق أرض املنفى الرخوة ،التي ال تسمح بالقتال؟ يصدر املعنى عن إرادة املقاتل التي ال تعرتف
بـ «ضياع فلسطني».
املتمسك بقاعدة «البدء من جديد» ،النتفاضته الكربى يف  ،1987التي أعلنت عن
ّأسس القتال الفلسطيني،
ّ
الوجود الفلسطيني املستمر ،قبل أن ترشح وجوه العسف اإلرسائييل ،الذي هو قاعدة أخرى .ومثلام أن من
املمكن مقارنة سياق «قوات الجهاد املقدس» بسياق «قوات العاصفة» ،والتاريخ ال ينزع إىل التكرار يف أزمنة
االنحطاط ،فمن املمكن مقارنة أسباب االنتفاضة الكربى بأسباب ثورة  .1939 -1936بل إن املقارنة ممكنة
بني انتفاضات فلس��طينية ،ممتدة من بداية عرشينات القرن املايض إىل اليوم تتشابه يف أسبابها وال تتشابه،
متاماً ،يف نتائجها .والسؤال كيف تقرأ هذه االنتفاضات يف أزمنتها املختلفة؟
ومن بس��يط القول اإلش��ارة إىل زمن وقائعي يتقدم ،إذ لكل واقعة زمن يبتعد عن املايض ويس�ير إىل األمام.
لكن بس��اطة القول تتعثرّ أم��ام النتائج الوطنية الصادرة عن الوقائع القتالي��ة جميعاً ،التي لها زمن دائري،
إن ص��ح الق��ول ،ال يش��بع من الطم��وح الوطني إال القلي��ل .غري أن ما يب��دو دائرياً ،أو مجاني��اً ،ليس كام
يبدو متاماً ،فالوقائع الكفاحية والنتائج الوطنية املرتبطة بها ش��كلتا الوطنية الفلسطينية وفرضت عليها ،بال
توقف ،أكرث من اختبار .والوطنية ،يف هذه الحدود ،تَعلُّم واختبار :تعلّم تأيت به املامرسات الوطنية للشعب
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الفلسطيني ،واختبار متيله التحديات داخل الشعب وخارجه .وإذا كانت حقيقة الوطنية الفلسطينية ماثلة
يف اس��تمراريتها ،فإن قيمة هذه الحقيقة ال تنفص��ل عن «املرتجى الوطني» ،الذي ال يزال ينتقل من تأجيل
إىل آخر ،يف انتظار لحظة ،تجمع بني املتوقع والالمتوقع معاً.

 مالحظة أوىل:إن كان يف تأكيد وحدة الحارض واملايض بعد تحرييض ،اس��تنهايض ،فام هو البعد املش��خص الذي يقف أمام
التحرييض أو وراءه؟ ليس التاريخ الفلسطيني ،رغم التحريض ،موحدا ً ،فهناك القطع العنيف الذي جاءت به
هزمية  ،1948وفصلت بني بطل يعيش وميوت فوق أرضه ،ويحظى باالحرتام وبوداع كبري ،وبطل يستش��هد
خارج أرضه ،وال يعرث عىل قرب ،وال عىل جمهور يودعه ويقرأ عليه السالم .عالج ذلك ،بشكل مأساوي حارق،
غسان كنفاين يف «رجال يف الشمس» ،وأكمله «تل الزعرت» بحديث آخر ،له أدوات وسياق مختلفان.
إذا كان يف البطولة التي سبقت  ،1948قرار ذايت واختيار للمعركة واملكان ،فإن أزمنة املنفى فرضت «بطولة
إلزامي��ة» معقدة ،إذ عىل الفلس��طيني أن يقاتل يك يكون ح��را ً ،وأن ميارس بطولة تراجيدية وهو ذاهب إىل
قراره الحر .كان عليه أن يقاتل مربهناً أن الالجئ إنسان كاآلخرين ،وأن الالجئ املقاتل جدير بفلسطني ،التي
اغتصبت منه ألس��باب تتجاوزه .والبطولة ،يف الحالني ،مأس��اوية ،فال أحد غري الفلس��طينيني يقاتل من أجل
حقوق عادية ال تحتاج إىل القتال ،وال أحد غريهم يكافح ليكون له وطن.
ش��كّلت مأس��اة  1948انقطاعاً يف الزمن الفلسطيني ،قسمه إىل ما قبل وما بعد ،وقسم البطولة الفلسطينية
إىل شكلني :البطولة يف الوطن ،ولها رشوطها ،والبطولة يف املنفى ،ولها رشوط أكرث تعقيدا ً .وبسبب ذلك ،فإن
املقس��م واملج ّزأ واملشتّت
الحديث عن وحدة الحارض واملايض الفلس��طينيني معركة ويحتاج إىل معركة ،ألن ّ
يحت��اج إىل ما يو ّحده ،ليكون قادرا ً عىل توحيد زمنني «منفصلني» .فقد أس��همت اتفاقية أوس��لو ،ألس��باب
مختلفة ،يف تفكيك الشعب الفلسطيني ،ال يف توحيده ،ومل يكن ما جاءت به االنتفاضة الثانية أحسن حاالً.

 .2تواتر البطل الوطني وأخالق الفداء:
يف رواية «العاش��ق» ،التي مل تكتمل ،وصف غس��ان كنفاين الوحدة العضوية بني الفالح املقاتل واألرض ،إذ
األرض متت��د يف أوصاله ،وإذ يف قامته ما يرتجم س��هول األرض ووديانها .ولع��ل هذه الوحدة ،التي ال يعرفها
إال من عايش��ها ،هي التي جعلت الفالح مييش فوق الجمر ،ويخرج بال أذى ،فالجمر من حطب األرض التي
تحتض��ن أبناءها .أَن َْس��ن الروايئ األرض ،وألحق به��ا من يعرف لغتها وتفهم لغته ،ومح��ا الفرق بني املقاتل
والحص��ان والكهوف واملغاور وأغصان الش��جر ،وح ّول األرض إىل أم هائل��ة ،تخادع الضابط االنجليزي الذي
يطارد فالحاً يدافع عن أرضه ،وتحجب الفالح عن عيون عدوه.
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اس��تعاد غس��ان ،وهو يعطف األحفاد عىل األجداد ،فضاء :امللحمة ،حيث اإلنس��ان يكمل الطبيعة وتكمله
الطبيع��ة وتخل��ق من األحفاد واألجداد كالً مو ّح��دا ً ،يطرد أذى الغريب ويس��تبقي روحاً قدمية :روح أرض
فلس��طني .ليس خلود البطل ،إن كان معروف االس��م أو مجهوله ،إال من خلود أرضه ،التي ذابت يف تربتها
رفات أجيال متعاقبة من األبطال .عاد حس�ين الربغويث ،يف «سأكون بني اللوز» إىل ذاكرة األرض ،التي تحفظ
حكايات الفالحني الذين مشوا فوقها ،قائالً أن يف ذاكرة األرض ما يهزم تقنية الغزاة».
رشح غس��ان وحس�ين ،رمزياً ،معنى البطل الوطني ،الذي ميتد يف ش��عبه ،وميتد شعبه يف أرض سحيقة امليالد.
جسد الفلسطينيون ،يف حقب متواترة ،صور «البطل الشعبي الوطني» املعبرّ عن إرادة جامعية ،تتصادى فيها
ّ
أصوات متعددة.
البط��ل ه��و الذي يرى اآلخرون فيه بطالً ،ألس��باب علّمتهم تفاصيلها الحي��اة ،ومعنى البطل من طموحات
الذي��ن يؤمن��ون بغاياته ،فالطموحات تختلف من جامعة برشية إىل أخرى ،ومن س��ياق اجتامعي إىل آخر.
مل يكن يف البطل ،الذي اعرتف الفلس��طينيون ببطولته ،إال ما ألزمه به الحق الفلس��طيني ،وض ّحى من أجله
الفلسطينيون.
القسام
جاء يف مذكرات رش��يد الحاج إبراهيم «الدفاع عن حيفا وقضية فلس��طني»« :كان الش��يخ عز الدين ّ
قد وصل إىل قناعة يقينية بأن ال س��بيل غري الجهاد املس��لح ضد بريطانيا لجعلها تبدل سياس��اتها يف البالد.
وأخذ يبث قناعاته هذه يف أوساط الكادحني من عامل وقرويني من قرى الجليل وفدوا للعمل يف مرفأ حيفا
ومصانع تكرير البرتول فيه ،يقطنون يف حزام من األكواخ البائس��ة املحيطة باملدينة» ( . )4اقتنع رجل الدين،
السوري األصل ،مبا يجب أن يقوم به ،وتو ّجه إىل بسطاء مستعدين لالقتناع مبا آمن به .كان الرجل بعيدا ً عن
سياسيني ح ّولوا الشأن الوطني إىل «مهنة» ،وكان الذين توجه إليهم بعيدين عن نخب سلطة الكالم .تقاسم
القسام ومىض شهيدا ً ،تاركاً درساً «يجب األخذ به» ،وجامعات
الطرفان القناعة بالجهاد املسلح ،الذي مارسه ّ
رأت فيه «سياسياً مختلفاً» وبطالً وطنياً بامتياز .ولعل هذا االختالف ،الذي يقيم الفرق بني املهنة والقضية،
هو الذي ح ّول «درس الش��هيد» إىل مدرس��ة ،وصيرّ جنازته إىل مظاهرة شعبية ـ وطنية ،تؤمن بالوطن قبل
غ�يره ،وت��درك أن معيار الحقيقة يف «القناع��ات» جميعاً قائم يف االلتزام باملصلح��ة الوطنية .كتب صاحب
املذكرات املش��ار إليها « :طلبنا رفع األعالم السوداء وإعالن الحداد العام ....وأخرنا الدفن ملوعد تتمكّن فيه
سائر املدن من مشاركتنا يف التشييع .قدر عدد الذين اشرتكوا يف الجنازة بني  25 - 20ألف نسمة».
القسام يف منطقة فقرية ،وكان يختلف إىل بيوت الفقراء ،ومل تعش ثورته املسلحة أكرث من أيام .مع ذلك
عاش ّ
شاركت يف جنازته ألوف ،جاءت من «سائر املدن» ،علّمها منهجه يف الحياة أنه «بطل قضية» ،وأن ما استشهد
م��ن أجله ميثل قضية وطنية .إنه «الس��يايس املختلف» الذي أعاد االعتبار إىل معنى السياس��ة الوطنية ،من
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حيث هي فعل ش��عبي مبادر ،يغاير منظور «السياس��يني املختصني» وغاياتهم .ولهذا «لوحظ تغيّب الزعامء
ورؤس��اء األحزاب عن الجنازة» .يفسرّ الغياب الفرق بني سياسة املهنة وسياسة القضية إذ األوىل مشدودة إىل
الربح والخسارة ،وإذ سياسة القضية متصلة بالشعب والقيم والطموحات الوطنية.
ال غراب��ة أن نقرأ « :وفعالً أقيمت حفلتا تأبني ،أواله�ما «حفلة الزعامة» ،ومل يزد حضورها عن  400مدعو،
القسام ومريديه وزاد الحضور فيها عن  15ألف نسمة»
وثانيهام الحفلة الشعبية التي أقمناها باسم إخوان ّ
( .)5تفصل الكلامت القليلة فصالً ،يؤيده الواقع ،بني عامل الزعامة ،املفكك املتنافس املجزأ ،والعامل الش��عبي،
املوح��د والعفوي والصادق ،كام لو كان العامل األول غريب��اً عن العامل الثاين ومنقطعاً عنه .وتفصل بالوضوح
ذاته بني «الزعيم» ،الذي يتع ّرف مبهنته وكالمه ،و»البطل الش��عبي الوطني» ،الذي يتع ّرف بقضيته ،وبوعيه
بالواجب الذي يقوم به ،ومبامرسته التي تو ّحد بني القضية واألفعال املدافعة عنها.
بقدر ما يس��عى الزعيم «إىل انت��زاع اعرتاف غريه به» .فإن البطل الوطني ين�صرف إىل واجبه ،مقررا ً القيام
بالواج��ب مرجعاً وحيدا ً ،وأن الواجب ال يهجس باملناصب وال يلتفت إىل األلقاب واملصلحة .فإن كان هناك
م��ن مصلحة فه��ي املصلحة الوطنية ،التي تتج��اوز األفراد وطموحات «العائالت الش��هرية» .يصبح املقاتل
الشعبي ،الوطني بطالً ،ألنه مل يس َع إىل البطولة ،فهي لقب يسبغه عليه املؤمنون بقضيته ،وال يلتفت إليه.
إذا كان يف هب��ة ال�براق  ، 1929التي انفجرت ض��د األطامع الصهيونية يف ال�براق «حائط املبىك» ويف أرض
القسام ،وليس يف شخصه ،ما انفتح عىل بطولة
فلسطني بعامة ،ما أفىض إىل ثورة  ، 1936فقد كان يف بطولة ّ
أخرى ،مجالها القائد األملع :عبد القادر الحسيني .بني الشخصني عىل مستوى الحياة واملسار ما يفصل بينهام
فصالً كبريا ً ،وبينهام عىل مستوى القناعة واملآل ما يلغي الفروق جميعها.
ولد األول يف جبلة ،وو ّحد بني إميانه الديني ومواجهة الظلم بالحق ،ونقل الكلمة إىل فعل له حس��بان نبيل
يدعى  :الجهاد .مل يعرف إال بلدته وحيفا وإميان عفوي ال يحتاج إىل كثري من الرتبية والتنقيب اللغوي وتوليد
الفتاوى .أما عبد القادر فولد يف القدس ـ  1910ـ يف عائلة من «أعرق البيوتات العربية وأقدمها» ،وتعلّم من
أبي��ه مبادئ الرتبية الوطنية ،ودرس عل��م الكيمياء يف الجامعة األمريكية يف بريوت والقاهرة ،وأطلقته الدنيا
إىل بلدان كثرية ،ليس آخرها أملانيا وإيران ،ومل يخرج من البلد األخري بذكرى طيبة.
القس��ام وعب��د القادر أكرث من صفة:
رغ��م الف��رق يف البيئة وتلقي العلم واالنفتاح عىل العامل ،جمعت بني ّ
الزه��د يف املظه��ر واملعيش ،وفقاً ملبدأ يرى جوهر اإلنس��ان يف داخله ويؤمن ببس��طاء البرش ،الذين يفوق
إحساس��هم قدرتهم عىل الكالم ،فاختلف األول إىل «عماّ ل امليناء» ،وانش��غل اآلخر بقضايا الفالحني واختلط
بهم وعايش��هم ،مبتعدا ً عن معيش��ة أخرى ،ميليها النس��ب العائيل واملرتبة العلمية .بيد أن ما ق ّرب بينهام
متثّ��ل بـ «النداء األخالقي الداخ�لي» ،الذي يح ّول الحياة إىل معركة تنرص الحق والحقيقة .تقاس��م الرجالن
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مآالً واحدا ً وصورة مشرتكة أخرية ،رسمتها الجموع الوطنية ،التي تقيم حدا ً فاصالً بني «املتز ّعم» ،الذي يصيرّ
الش��أن الوطني مهنة رسمية ،و «البطل الشعبي ـ الوطني» ،الذي يقوم بواجبه ،وال ينتظر أجرا ً وال تصفيقاً،
وال يعنى مبقابلة «املندوب السامي» أو التح ّدث إليه.
النداء الداخيل صوت يرسي يف إنسان منجذب إىل مثال أعىل ،ميده بقوة روحية ،تفصله عن اآلخرين وتصله
به��م :تفصله عنهم وه��و يرى ما ال يرونه ،وتصله بهم وهم يرون فيه مثاالً وق��دوة .توفّر «الجنازة» فرصة
اللقاء الحقيقي بني الطرفني ،حيث البرش يش�� ّيعون مجاهدا ً استش��هد ،وإنس��اناً ـ قيمة ،وبطالً ال يرجع إال
صدفة .ش��ارك يف جنازة عبد القادر خمس��ون ألفاً ،كام قالت جريدة فلسطني ،وخرجت مظاهرات يف جميع
أنحاء فلس��طني ،وانترشت اإلشارات السوداء ،وارتفع صوت املآذن وأجراس الكنائس ،وظهرت صورة للشهيد
يف كل مكان ،احتفظ بها الفلس��طينيون يف املنفى والش��تات طويالً .نقرأ عنه « :كان يؤثر العمل الصامت،
واالبتعاد عن كل مظاهر النفاق والتبجح ،فكان أحب الناس إليه وأقربهم إىل قلبه الرجال العاملون ،يفضلهم
ع�لى آل��ه وذويه وال يهتم بقرىب الدم وأوارص القرابة ،بل بقرب ال��روح واألخالق واألعامل الصادقة ،وكان ال
يزدري العمل إطالقاً ،فكان يحمل بنفسه الذخرية ،ويبني املخازن ،ويأخذ النصيحة من أي جندي ، .... ،يشعر
أنه جندي مستنفر من جنود الوطن (.)6
ال يحتاج البطل الوطني إىل لقبه ،وال ينتظر من الذين حوله نعتاً أو صيغة ،فهم يقاس��مونه «قرىب الروح»،
وهو يقاس��مهم «األعامل الصادقة» وهو ينتمي إىل أبطال س��بقوه ،وإىل أبطال جاؤوا بعد رحيله ،واألبطال
جميع��اً يتبادلون رس��ائل جديدة وقدمية ،عنوانها قرىب الروح وتراب فلس��طني .بل إن يف الكفاح الش��عبي
الفلسطيني ما يزيح األسامء ويستبقي األعامل الصادقة ،وما يحيل عىل بطل واسع االمتداد يع ّمم «األعامل
الصادقة» .كتب خليل السكاكيني يف يومياته :القدس ـ  1936/8/11ـ متحدثاً عن ثورة كان جزءا ً منها« :ومع
ذلك ،فإن لهذه الثورة يف فلس��طني حس��نات ،منها أنها بعثت ،روح البطولة ،العامل كله يخاف من اإلنكليز
ومن اليهود ،ولكن فلسطني الصغرية الضعيفة مل تحسب لهؤالء وهؤالء حساباً ،ومنها أنها و ّحدت الكلمة ،فال
أحزاب وال حزازات وال أهواء وال أغراض ش��خصية ،ومنها أنها ط ّهرت األمة من عيوبها فليس يف البالد اليوم
من يبيع أرضاً ،أو يس��مرس عىل بيع أرض ،أو يتجس��س عىل العرب للحكومة أو اليهود ،وال من يه ّرب سالحاً
لليهود ،أو يه ّرب يهودا ً إىل البالد» (.)7
يقرن الس��كاكيني البطولة باألخالق ،ويتحدث عن ظواهر ميارسها بطل جامعي يعتنق «األعامل الصادقة».
كان األمل��اين اليهودي فالرت بنيامني قد وزّع زمن الرباءة ع�لى الطفولة والثورة ،معتربا ً الثورة ،التي تنرص قيم
الفضيل��ة ،طفولة أخرى ،م ّربأة من األهواء واألغراض الش��خصية ،واملصالح الفقرية العارضة .أخذ عبد القادر
الحس��يني بقيم الثورة وهو ميارسها ،قبل الثورة وبعدها ،ألنه مل يكن بحاجة إىل «خارج» يشعل فيه الثورة.
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كان��ت الث��ورة عنده منط حياة ،م��ذ كان صبياً مفتوناً باألس��لحة ،إىل أن أصبح مقات�لاً محرتفاً يتقن صناعة
«املتفجرات».
يف كتاب مجتهد التوثيق تلفّه روح وطنية صادقة عنوانه « :فلس��طني األم وابنها البار عبد القادر الحسيني»
أورد عيىس خليل محس��ن حكايات تقرتب مام قال به غس��ان كنفاين يف «العاش��ق» جاء يف الحكاية األوىل:
«وقد حدثت معجزة أذهلت الجميع ،فام كاد عبد القادر يبلغ الوادي (وادي إس�ماعيل) والجيش الربيطاين
يطارده ،ويراه عن قرب وبوضوح ،حتى انترش ضباب كثيف جدا ً غطى املجاهدين والجيش ،بحيث أصبحت
الرؤيا متعذرة ،فانس��حب املجاهدون وس��ط الضباب حتى وصلوا إىل منطقة تكرث فيها األحراش فجلسوا و
الضب��اب يغطيه��م» ( .)8أما حديث املؤلف عن معركة بني نعيم الكربى ـ  4ترشين األول  1938ـ التي واجه
فيها أربعون مقاتالً فلسطينياً ( )3000جندي انجليزي ،فجاء فيه «استشهد يف هذه املعركة ستة عرش مقاتالً.
أما عبد القادر فكان ملقى بجانب جدار ،وقد ظلّلته حزمة من شجر البلوط التي أخفته عن األنظار» .يبدو
عبد القادر ،يف حكايتني ،تخالطهام نربة دينية امتدادا ً لطبيعة فلسطينية تؤازره وتحميه ،بقدر ما يبدو صورة
للبطل يف الذاكرة الشعبية ،الذي تحرسه فضائله والعناية اإللهية معاً .أوكل غسان إىل «امللحمة» توليد بطل
منترص بـ «أمه ـ األرض» ،وأسبغ «عيىس خليل محسن» عىل املقاتلني املخلصني أبعادا ً دينية.
كان رفاق عبد القادر يف القتال ،وفقاً ملا جاء يف كتاب ع .محس��ن ،يتقاس��مون معه الزهد واملحبة وبطولة
القيم ،التي تؤثث البطولة الوطنية وتطلقها ،استعدادا ً ملوت نبيل ،تذهب إليه أو يأيت إليها .بعد ميض مثانية
وثالث�ين عاماً ع�لى «معركة بني نعيم الكربى» ،الت��ي حجب الضباب فيها املقاتلني الفلس��طينيني عن أعني
أعدائه��م ،أتت معركة «تل الزعرت» يف بريوت ،حيث ال أش��جار وال ضباب ،بل مخيم مكش��وف ،يج ّرب فيه
أعداؤه أس��لحة مختلفة .مل يكن غسان مخطئاً حني اش��تق الوطن من سهول مضيافة وأغصان رحيمة ومن
مط��ر مريح ،يف انتظ��ار «تل الزعرت» ،بهوائه الخانق وحصاره املر ّوع املوطّد بكراهية مس��لحة« ،رأت إعدام
الالجئني» عمالً مباركاً.
بع��د امل��وت البط��ويل األليف يف أرض الوطن ،ج��اء القتل الوح�شي يف مخيم الزعرت ،إعالن��اً عن زمن عريب
سلطوي يجهل البطولة ويتطيرّ من أسامء الفدائيني ،ويطمنئ إىل أشكال من الفتك والذبح وتقطيع األوصال
وبقر البطون وش��طر الوليد إىل أجزاء قابلة للش��طر من جديد .يف كتابه «أوراق ش��اهد حرب» ق ّدم زهري
الجزائري صورا ً مختلفة عن «املخيم الراحل» ،وعن بطولة بس��طاء طلبوا البقاء عىل قيد الحياة والعودة إىل
وطنهم« :ويف املخيم رأيت القتيل ألول مرة يف حيايت :تركت آلة التصوير جانباً وذهبت مع املسعفني متابعاً
يتمسك بالحياة لحظات أخرى ريثام تصل سيارة
خيط الدم الذي يس��يل من النقالة ،اس��تحثه بأعصايب ليك ّ
اإلسعاف ...كان زعيق السيارة خادعاً ،كام عرفت فيام بعد ،فقد م ّزقت شظية املورتر أحشاءه .سأتذكر ذلك
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الوليد وذلك القتيل كلام عدت للمخيم :املتقلّب ،املقاتل ،املتص ّوف ،املحارص .)9( »....سو ّي املخيم بعد إبادته
باألرض ،ونهضت فوق أطالله ومقابره الفرادى والجامعية مكاتب تجارية.
ما كتبه الجزائري يلفت النظر أكرث من مرة :رأى القتيل للمرة األوىل ،يف املخيم .هذه الجملة املليئة باإليحاء
ميكن أن تنقلب بسهولة إىل  :رأيت املخيم ،يف املرة األوىل ،قتيالً .فهذا املخيم ولد قتيالً وانتهى قتيالً وتداخل
فيه ،مجازياً ،الوليد والقتيل .ولهذا فإن سيارة اإلسعاف ال تصل ،أكانت عىل حافة املخيم أم بعيدة عنه .تعرب
الصور عن املأساة الفلسطينية ،يف وجوهها الوجودية والوطنية ،فوراء الوطن يقف االغرتاب ،ووراء االغرتاب
املتمرد ،أو الالجئ املسلح ،يقف املوت املرعب ،الذي قلب املخيم إىل شهيد شاسع القامة.
القسام ،وشهيد يدعى:
والس��ؤال املرشوع هو :ما هي وجوه التش��ابه واالختالف بني شهيد يدعى عز الدين ّ
مخيم تل الزعرت ،الذي حاور زهري الجزائري عددا ً من مقاتليه ،قبل القصف املتواتر وبعده؟ تقاسم الطرفان
خيار «الجهاد املقدس» ،وقتاالً محارصا ً فقري اإلمكانيات ،واالستس�لام إىل ما يجب فعله ورفض االستس�لام،
والوصول إىل موت أخري ال هروب منه .ويتكشّ ��ف االختالف يف طبيع��ة العدو ،كان إنجليزياً وصهيوناً وغدا
عربياً ،ويف طبيعة ا ملكان ،فال حيفا وال يافا وال جبال الجليل بل ح ّيز بائس ض ّيق ،توس��ع املقاومة مس��احته
القسام
ويدمر القصف املساحة واملقاومني ،ويف العدد «القتيل» الناجم عن كتلة برشية حسمها املوت .كان ّ
فردا ً ،مىش معه بضعة افراد ،وكان يف املخيم حوايل ستة عرش ألفاً مل ينج منهم إال قلة من األطفال والشيوخ،
القس��ام ومنعت عن «ش��هداء تل الزعرت» ،الذين تكفلت بهم الحرائق
ويتجىل يف «املقربة» التي حظي بها ّ
والج ّرافات.
جمعت بني الطرفني قوة االنتس��اب ،التي ربطت ش��هداء تل الزعرت بتاريخ م��ن الجهاد الوطني ،وترجمت
القس��ام إىل فضائله الوطنية ،واألمر يف الحالني قائم ،يف بطولة القيم الفلس��طينية ،التي تع ّرف الفلس��طيني
ّ
بإرادة العودة إىل وطنه ،أو بحلم ما نهايته التحرر.
يناجي اإلنسان يف األزمنة السوية برشا ً يعرف قبورهم ،ويتأمل الفلسطيني ،يف أزمنة االنحالل ،أطيافاً ذبيح ًة
ال قب��ور لها .تلتف املأس��اة حول ذاتها مرتني :تريث يف املرة األوىل أموات��اً ال قبور لهم ،وتواجه يف املرة الثانية
ظلامً ال ح ّد له ،فهؤالء األموات ،الذين قتلهم الظلم ،قضوا يف سبيل قضية عادلة.
تستمر  ،يف الحاالت جميعاً ،قوة االنتساب ،التي تقنع الفلسطيني ببطولة البقاء ال بهندسة القبور.

مالحظة ثانية:
م��ن أين يأيت الش��هداء وإىل أين يذهب��ون؟ يأتون من عنف التجربة ،فمعنى األش��واك من األصابع الدامية
الت��ي تقتلعها ،ويذهبون إىل القبور املتجاورة ،وإىل «ال مكان» ،فالحلم الفلس��طيني ال يزال معلقاً يف األفق.

31

تجليات الوطنية الفلسطينية

وم��ن أين يأيت األبطال وإىل أين يرحلون؟ يأتون من طبق��ات الغضب املتوارث ،ومن بطولة جامعية ،قدمية
وجديدة ،تشكّلت وتتشكّل ،وترتاح يف مكان ما أقرب إىل السؤال.
هل الشهيد ـ البطل ـ أو البطل الفلسطيني من حيث هو ،مقولة أخالقية أمالها الدفاع عن األرض والكرامة؟
أوليس يف الش��هيد ـ البطل ،أو البطل الذي مل يذهب إىل قربه بعد ،أبعاد تراجيدية ،باملعنى الواس��ع ،كام لو
كان عىل الفلس��طيني أن يكون بطالً وشهيدا ً ،ألنه فلسطيني ال أكرث ،أو ألنه ،من بني املخلوقات جميعاً ،هو
املوقع األكرث مالءمة للأمساة ـ الرتاجيديا ـ التي تحتقب شيئاً من «اللعنة»؟
ال جواب متكامل العالقات ،وإن كان «بطلنا» مقولة وطنية سياس��ية ،يف التحديد األخري ،وإن عىل السياس��ة
الثقافية القامئة أو املحتملة ،أن تجمع بني الش��هادة والسياس��ة يف قبضة واحدة ،فخارج التأويل الس��يايس
يصبح الشهداء مجموعاً فاضالً من البرش ،يفتدي غريه بروحه ،ويذهب إىل الجنة؟ أكرث من ذلك :هل يعطي
الش��هيد الفلسطيني حياته من أجل الوطن والقيم الوطنية ،أم من أجل «تنظيم سيايس» ،أو يف سبيل إميان
ديني خاص ،يتجاوز معنى «الوطن»؟ قد يكون يف تحوالت معنى الش��هيد ما يطرح س��ؤاالً مؤسياً عىل املآل
الفلسطيني؟

 .3تحوالت الرمز الفلسطيني املتعددة
للفلس��طينيني رموزهم ،حال الشعوب األخرى ،ومأساة خاصة بهم ،تجعل رموزهم مستقرة ومتح ّولة  ،ذلك
أنها موزعة عىل زمن الوطن ،وعىل املنفى ،الذي تكاثر إىل مناف متعددة .وللموضوع الرمزي صفتان ،صفة
ترتب��ط بوجوده املبارش ،كأن تكون الخيمة وس��يلة لقضاء عطلة عارض��ة ،وصفة تتصل بداللة تتجاوزه ،كأن
تكون الخيمة عنوان س��كن ال اس��تقرار فيه ،يكمله الفقر والحرمان .م ّر عىل ذلك غس��ان كنفاين عىل لسان
«أم سعد» حني قالت« :خيمة عن خيمة تفرق» ،مقارنة بني خيمة الالجئ اآليت من الهزمية وخيمة الفدايئ،
الذي يعد نفسه مبعركة منترصة.
والرم��ز رغم بقائه ،ال يس��تمر ثابتاً ك�ما كان ،تدخل عليه دالالت جديدة ،وفق��اً لقاعدة تقول :تتغيرّ رموز
الش��عوب بتغيرّ وعيها ،أو وفقاً لقاعدة أخرى :تتغيرّ داللة الرموز بتغيرّ مواضيعها ،حال مدينة القدس ،التي
كانت ،قبل النكبة تجسيدا ً ملقدس فلسطيني ،وغدت الحقاً تجسيدا ً لوجود فلسطيني مهدد ،بسبب سياسة
إرسائيلي��ة مجتهدة ،منذ هزمية  ،1967عنوانها :تهويد القدس ،التي تح ّول املوروث الفلس��طيني إىل ملكية
يهودية ،عابثة باملقدس الفلسطيني ،الذي كان موقعاً لكونية األديان والثقافات.
تظل القدس  ،رغم التهديد الكاس��ح الواقع عليها ،مقدس��اً فلس��طينياً ،يحتضن بعدا ً عربياً وبعدا ً إس�لامياً،
وأطيافاً مديدة ،تربط بني البعدين .فالقدس أوىل القبلتني ومدينة املس��جد األقىص ،الذي يس��تند  ،ببناياته
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الثانوية ،إىل س��ور الحرم .وهناك اإلرساء اللييل ،حيث أرسى الله «بعبده ليالً من املسجد الحرام إىل املسجد
األق�صى» ،و»الق��دس هي القبلة القلبية األوىل للرس��ول ،وموض��ع انجذابه الروح��ي .)10( »...وهي «مدينة
األنبياء» املوزعة عىل أكرث من دين ساموي ...
مت ّيزت القدس من غريها من مدن بالد الشام ،منذ الفتح العمري ،حني عمل عمر بن الخطاب عىل تنظيمها
إدارياً ،وبنى فيها «مسجده» ،وأعاد متييزها صالح الدين األيويب الذي ح ّررها من الصليبيني .أخذ األول مببدأ
التس��امح الديني ،واستأنف الثاين تس��امح عمر ،واعرتف الطرفان مبدينة متعددة األديان والثقافات .بيد أن
هذا الوضع الذي خلّفه «التاريخ» للفلسطينيني ،بدا عرضة للتغيرّ مع محاوالت إدمون دو روتشيلد الحصول
ع�لى حائط ال�براق واألماكن املحيطة به ،والذي تج ّدد ثانية عام  ،1918وازداد حدة بعد عرش س��نوات ،رد
عليها الفلس��طينيون بهبة الرباق الش��هرية .مل يكن غريباً أن يقول تيدي كولك ،محافظة القدس ،إثر هزمية
« :1967هناك رغبة أكيدة من قبلنا ،تدفعها أس��باب عاطفية ،لخلق مناخ يس��تعيد إىل الذاكرة الوضع الذي
كان عليه عندما كان املركز الوحيد للحياة اليهودية» (.)11
إذا كانت الحرب أداة إرسائيلية تلبي «أس��باباً عاطفية» ،فإن تعلّق الفلس��طينيني العاطفي بالقدس
كان عفوي��اً ،فقد عاش��وا فيه��ا ،وأدركوا أنها جزء م��ن كيانهم املعنوي والثق��ايف ،ينفتح عىل املايض
وميت��د إىل املس��تقبل .مل يكن جربا إبراهيم ج�برا ،الذي عاش يف القدس وتعلّم يف مدارس��ها وتنفس
عبقها التاريخي ،بحاجة إىل س��بب خارجي (طرد اآلخرين) ،يخترص قروناً طويلة إىل معركة عسكرية
منترصة ،يك يكتب يف سنة « : 1965مدينة القدس ليست مج ّرد مكان :إنها زمان أيضاً ،فهي ال ميكن
أن ت��رى بوضوح ضمن نطاقها الجغرايف املحدود وحس��ب ،ألنها حينئذ لن تفهم .إنها يجب أن ترى
يف منظورها التاريخي ،وترى كأن التاريخ ـ تاريخ أربعة آالف من الس��نني ـ اجتمع يف لحظة واحدة،
هي اللحظة التي يراها املرء فيها ،.... ،فهي مل تكن يوماً مج ّرد مدينة مكانية من حجر وطني وتجارة
وسياس��ة .لقد كانت دوماً مدين��ة الحلم والتوق وتطلع النفس البرشية إىل الل��ه ،... ،وبني جدرانها
رس
جمع��ت بني مع��اين البحر ومعاين البادية :قوت�ين حضاريتني يف تفاعل أب��دي ،ويف هذا التفاعل ّ
رس عظمتها. )12( ».
مأساتها و ّ
صدرت رمزية القدس ،يف الوعي الفلسطيني ،عن بعديها العريب واإلسالمي ،وعن فضاء تاريخي تعايشت فيه
األديان الس�ماوية والثقافات اإلنسانية ،حتى بدت مدينة فلس��طينية وكونية يف آن .أعاد التهديد املتصاعد
الواقع عىل املدينة صوغ رمزيتها .فهي مرآة فلسطني كام كانت ـ «وكام يجب أن تكون» ـ وهي مرآة املأساة
الفلس��طينية ،املوزّعة عىل البرش والزمان واملكان .كتب درويش عن الفلس��طيني املغرتب عن قدس س��طا
عليها تاريخ مخرتع:
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«يف القدس أعني داخل السور القديم،
وأسري من زمن إىل زمن بال ذكرى.
تص ّوبني.
ال أميش ،أط ُري ،أصري غريي يف
التجيل .ال مكان وال زمان .فمن أنا؟
أنا ال أنا يف حرضة املعراج .لكني
أفكّر :وحده ،كان النبي محم ٌد
يتكلّم العربية الفصحى .و «ماذا بعد؟»
ماذا بعد؟ صاحت فجأة جندية:
هو أنت ثانية؟ أمل أقتلك؟
قلت :قتلتني  ...ونسيت  ،مثلك ،أن أموت»

()13

ليس كل ما يُحتل ال يرجع إىل أهله ،فالقوة عارضة ،مقدساً كان أو غري مقدس .والقدس يف وعي الفلسطيني
املحتل��ة أرضه مكان يس��اوي غريه من املناطق الفلس��طينية املحتلة ،فاالحتالل ه��و االحتالل ،مس مدينة
مقدسة أو قرية جبلية منسية .فقد غيرّ االحتالل الوعي الفلسطيني ،الذي غيرّ بدوره معنى الرموز ،فاستبقى
القدس مقدس��ة ،وأس��بغ القداسة عىل كل ش�بر من الرتاب املحتل ونقل ،تالياً ،الرموز من األمكنة إىل البرش
الذين دافعوا عن فلسطني.
كتب غس��ان كنفاين عن «أرض الربتقال الحزين» ،جاعالً من الربتقال ،الذي مل يعد كام كان ،رمزا ً لفلس��طني،
وكت��ب دروي��ش ،يف الفرتة ذاتها تقريباً« ،أوراق الزيتون» ـ  1964ـ مس��اوياً بني يافا والجليل ،وبني الربتقال
والزيتون ،وكتب عز الدين املنارصة عن «يا عنب الخليل» قائالً برمز آخر يف بقعة أخرى من فلسطني ... ،إذ
كان التاري��خ ،الذي ال اخرتاع في��ه ،أقام فرقاً بني القدس والجليل ،فإن التاريخ الصهيوين املخرتع ،الذي احتل
فلس��طني ،جاء بفلسطني جديدة كثيفة الرموز .فالفقد يضيف إىل املواضيع املفقودة دالالت وافدة ،والقهر
املقاتل يعيد تعريف القاهر واملقهور .والنار هي النار ،التي يضيفها املقهورون إىل ذاكرتهم ،يك تصبح «ذاكرة
النار» ،يف لحظات التم ّرد الفاعل عىل ظلم ال يحتمل.
يساوي أي موضوع ،يف األزمنة السوية ،ذاته ،وال يصبح رمزا ً إال بعد اختبار ٍ
قاس ،يغيرّ وعي اإلنسان ونظره إىل
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العامل .ولهذا يصبح «عنب الخليل» ،بعد احتالل فلس��طني ،دعوة إىل الثورة ،أو مدخالً إىل حلم يبهر الشباب،
يف طور معني ،ويرى إليه الشيوخ بأىس كبري ،يف طور آخر.
بي��د أن الرموز ،التي متد الفلس��طينيني بق��وة يحتاجون إليها ،ال تقترص عىل الق��دس ،املصنوعة من ذهب
وفضة ،كام قال جربا يف روايته «صيادون يف ش��ارع ض ّي��ق» ،وال عىل طربيا «أجمل املدائن وعاصمة الدنيا»،
كام قال أنيس صايغ يف مذكراته «أنيس صايغ يتكلّم عن أنيس صايغ» ،أو قرية «كفر ياسني» ،التي عالجت
«الهاغاناة» صمود أهلها مجزرة مر ّوعة ،أو حيفا التي عاد إليها شفيق الحوت بحنني مشوب بالبكاء يف سريته
الذاتية« :من حيفا بدأ املش��وار» ... ،يبدو املكان يف الكتابات الفلس��طينية رمزا ً وطنياً ،ومرآة لس�يرة ذاتية
وجامعية ،ويبدو ،وقد أعادت ذاكرة املنفى بناءه ،تجسيدا ً ألجمل العوامل .وما قول درويش« :ال تقل أخصب
ال�ثرى فهن��ا أورق الحجر» إال صورة عن معنى املكان املفتقد يف ذاك��رة فاقده ،كام لو كانت الذاكرة تجسرّ
املس��افة بني املفقود واملرتجى وتعيد خلقهام .وهو ما عبرّ عنه إميل حبيبي يف روايته « :إخط ّية» ،وهو يقرأ
تحت األسامء العربية أسامء عربية ،ألحقتها القوة اإلرسائيلية بأهلها ،الذين أزيلوا من املكان.
عىل خالف رمز مس��تقر يف مجتمع مس��تقر  ،جاء املجتمع الفلس��طيني الذي نُهب اس��تقراره برموز
جديدة .أصبحت الكوفية والعقال رمز اإلنس��ان الفلسطيني يف ثورة  ،1936يستوي يف ذلك الفالحون
فصل فيه الراحل إحس��ان عباس يف حوار معه .س��يتلو
يف قراه��م الجبلي��ة وتالميذ املدارس ،وهو ما ّ
ذلك ،يف املنفى ،إش��ارات تش��به الرموز :املخيم وبطاقة اإلعاش��ة و «القوت الذليل» ،التي هي رموز
مضادة لشعب احتلت إنسانيته وصفتها ،ببالغة مؤسية ،سمرية عزام يف قصتها القصرية «ألنه يحبهم»،
حيث الالجئ املتم ّرد يش��عل النار مبخازن «مكتب اإلغاثة» ،التي تقف أمامها طوابري من البرش ،فاتها
االستقرار ومؤونة العيش معاً.
بع��د ظهور منظمة التحرير عاد الفلس��طيني إىل رمز قديم ،جاء الف��دايئ ،املتم ّرد عىل املنفى والذاهب إىل
الوطن ،وعاد عبد الرحيم محمود بأشعاره وبوحدة القول واملامرسة وعاد معه «شعراء املقاومة الفلسطينية»،
وغدا يارس عرفات ،بكوفيته وعقاله ومبا ميثله ،رمزا ً للش��عب الفلس��طيني وقضيته ،بل غدا ،بلغة أكرث دقة،
رمزا ً لفلس��طني ،كام كانت «وكام يجب أن تكون» ،بعد أن اختزلتها التجارة السياس��ية العربية إىل مصطلح
عائم :القضية الفلس��طينية .رافق الفضاء الكفاحي الجديد متواليات من الرموز ،تحتقب الش��هيد وامللصق
ومقابر الشهداء ويوم األسري ،املتكاثر يف تاريخ خاص به ،يباطن التاريخ الفلسطيني ويخرب عن مأساته.
خلق التاريخ الفلس��طيني ،قبل النكبة وبعدها ،نس��يجاً م��ن الرموز املتجاورة ،ارتبط��ت بالوقائع الوطنية
املتوال��دة ،بدءا ً من القدس ،التي كانت مدينة إس�لامية كونية ،قبل وعد بلف��ور ،وتحولت ،بعد  ،1948إىل
قطعة من فلس��طني ،تس��اوي غريها من بقاع الوطن املحتل.
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مالحظة ثالثة:
تحي��ل الرموز ع�لى الذاكرة الوطنية ،التي تقارن بينها وتحفظها يف زمن معيش ،يقصرّ املس��افة بني الحارض
واملايض .وتحيل الذاكرة عىل الرموز التي شكلتها ،وأم ّدتها بالتجدد والحياة ،فاستمراريتها من ترهني رموزها،
الت��ي من دونها تغدو الذاك��رة ،فارغة وميتة .والذاكرة ،الت��ي تع ّدل الرموز وتع ّدلها الرم��وز ،طاقة فاعلة،
تو ّحد املضطهدين املعيش ،وتنش��ئ بني األحياء واألموات حوارا ً حياً ،فقد كان لألموات أحالم األحياء ،الذين
يستولدون الكفاح من رموز جديدة.
والس��ؤال :ما هو الس��جل الذي يجم��ع الرموز ويضمن بقاءها؟ ينفتح الس��ؤال ،وهو ثق��ايف بامتياز ،عىل:
السياسة الثقافية ،التي تسائل دواعي الرموز ومآلها ،وتبني أن الرموز الفلسطينية متجاورة ،وأنها يف تجاورها
تخل��ق رم��زا ً واحدا ً ،يتحاور فيه الفعل الوطن��ي والذاكرة ،التي هي من ذواكر األحي��اء واألموات معاً .ومع
أن سياس��ة الرموز الثقافية ترتبط باملدرس��ة ،إن كانت وطنية الشكل واملضمون ،فهي تجد يف اإلبداع األديب
والفني موقعاً رحباً لها ،يف الش��عر والرسم والرواية وغريها .مثال ذلك «الرسم البدايئ» ،باملعنى الفني ،لعبد
الفتاح مسلم ،الذي يستعيد القرية الفلسطينية ،املتنائية ،يف عاداتها وتقاليدها ،وروحها الشعبية ،الجامعية
املرنة امللونة ،املشتقة من الحياة.
وتظهر الرموز ،املصاغة أدبياً ،يف األعامل الروائية ،حيث سحر خليفة «تبعث» جامليات عبد القادر الحسيني
يف عملها «حبي األول» ،ويحيى يخلف يس��جل تجربة اللجوء يف روايته «ماء الس�ماء» و «جنة ونار» ،معربا ً
عن جامليات البس��طاء املقاتلة بجاملية أدبية تنفذ من ظواهر األش��ياء ،إىل جواهرها ،ومن الكالم البس��يط
إىل الرغبات واألحالم الدفينة فيه .كان رايض ش��حادة قد س ّجل ما جرى يف انتفاضة  ،1987يف عمل ملحمي،
نوعي ،عنوانه «الجراد يحب البطيخ» ،قبل أن يصل إىل عمل واس��ع الصفحات« :الغش��وة» ،أراد أن يكثف
فيه س��تني عاماً من أحالم الفلس��طينيني وأوهامهم ،وضياعهم الذي يحض عليه التعب الفلسطيني وتصده
إرادة مقاتلة مراوغة معاً.
أوغل الشعراء الفلسطينيون يف استعامل الرموز وتخليقها ،ويف إرسال الرموز إىل فلسطني واستقبالها ،منجزين
شهادات عىل ما كان وعىل ما سيكون .أسهم يف ذلك أبو سلمى «زيتونة فلسطني» وإبراهيم طوقان ،ومحمود
درويش وسميح القاسم وعز الدين املنارصة ومريد الربغويث وغسان زقطان ،وغريهم الكثري .رمبا يكون يف عمل
األخري «عربة قدمية بس��تائر» ،وهو رواية ش��عرية املنظور بناها نرث فني عايل املس��توى ،ما يسمح باستعامل
خصيب لتعبري :طبقات الرموز ،إذ كل موضوع ،يف رسده املقتصد ،ينطوي عىل موضوع أكرث اتساعاً.
هل الرموز الفلسطينية تشكّل وحدة ،يف تجددها وتنوعها ،أم تشكل أحياناً تقهقرا ً عماّ كان وما يجب أن يكون؟
فمعنى الرمز ،مهام كان شكله ،من فلسطني واحدة مو ّحدة ،تنتمي إىل التاريخ الوطني املبينّ  ،ال إىل غريه.
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