فلسطني :الهوية والثقافة
د .فيصل دراج *
قد تبدو العالقة بني الثقافة والهوية ،يف الرشط غري الفلسطيني ،موضوعا ً تقليديا ً ال جديد
فيه ،يشري إىل جملة من املعايري والتصورات واألعراف والتقاليد ،ترتبط ببنية اجتامعية
مستقرة ،أو متيل إىل االستقرار .ولن يضطرب املوضوع كثريا ً يف حال وجود تحد خارجي
يشكل ،منطقيا ً ،رشط يقظة الهوية ،وانتقالها من الثبات إىل الحركة ،ذلك أن الهوية ،يف
مجتمع أنجز وحدته االجتامعية ،متيل إىل الحفاظ عىل عنارصها األساسية املوروثة.
غري أن ما يبدو تقليديا ً ،لدى غري الفلسطينيني ،يصبح غري تقليدي عند الفلسطينيني ،ألكرث
من سبب :فقد املجتمع الفلسطيني ،منذ عام  ،1948الوحدة واالستقرار ،ولجأ معظمه إىل
بلدان مختلفة .وإذا كان اللجوء إقامة مؤقتة ،يف "بلد مضيف" ،يستقبل الفلسطينيني ويؤكد
"رجوعهم" إىل بلدهم يف آن ،فإن هذا "املؤقت" يرتك آثاره عىل الثقافة والهوية معا ً ،وفقا ً
ملعادلة غريبة واستثنائية تنقل "ثقافة الهوية" من حقل اإلقامة املستقرة والدولة التي
ترشف عليها إىل أقاليم اإلقامة الطارئة والدولة التي ال وجود لها.
عىل خالف البرش العاديني ،الذين تصدر ثقافة هويتهم عن املعيش املستقر ودولة
املؤسسات ،تعني عىل الالجئني الفلسطينيني أن يع ّوضوا ،بأساليب مختلفة ،ما فقدوه ،يك
يبقوا "فلسطينيني" ،بعد اغتصاب فلسطني .مت ّيزت الهوية الفلسطينية ،يف هذا الرشط ،بالتغيرّ
والثبات معا ً :فهي متغرية وهي تر ّد عىل التحديات املتتالية التي وقعت عىل "الالجئني"،
وهي ثابتة يف انتسابها إىل وطن محدد املكان والتاريخ .بل أن ما هو متغيرّ ومتب ّدل يف الوعي
* كاتب وناقد من فلسطني
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الفلسطيني ،الذي واجه املنفى ،هو الذي أنتج استمرارية الهوية الفلسطينية ،ألنَّ هوية
سكونية يف رشوط متغرية مآلها الضمور والزوال.
ليست الهوية الفلسطينية ،التي تشكّلت يف املنفى قبل أن تتشكّل يف الوطن ،إال محصلة
لرفض الفلسطينيني التنازل عن وطنهم املوروث ،األمر الذي جعل هويتهم موروثة وغري
موروثة يف آن :فهي موروثة مبعنى بسيط ،قوامه انتساب األحفاد إىل األجداد ،وهي غري
موروثة ،ألن ما عاشه األحفاد مل يعرفه األجداد .ولعل هذا الفرق هو الذي يوزع ثقافة
الهوية الفلسطينية عىل مراحل أربع :الهوية املوروثة املستندة عىل معيش مستقر ،الهوية
املوروثة ،يف مواجهة املرشوع الصهيوين ،هوية الهزمية واملقاومة التي عاشت املنفى وردت
عىل أسئلته ،والهوية الوطنية ـ السياسية املفتوحة ،التي بدأت مع والدة منظمة التحرير وال
تزال تتك ّون حتى اآلن.
قبل مالمسة املواضيع السابقة ،بوضوح أكرث ،ينبغي طرح السؤال التايل :ما هي أشكال الوعي
الثقايف املالزمة للهوية يف مراحلها املختلفة؟ وما هو املقصود بالثقافة؟ بعيدا ً عن تصور
مدريس للثقافة ،يخترصها إىل ثنائية القراءة والكتابة ذلك أن الثقافة ،يف معناها املادي،
تتعني مبامرسات البرش املتبادلة فيام بينهم ،ومبواقفهم من محيطهم االجتامعي واملستجدات
الواقعة عليهم ،مبا يضمن انتظام املجتمع وإعادة إنتاجه .وهذا يعني أن الثقافة ظاهرة
عيانية ،ال تحتجب يف الضامئر والعقول ،بل تتكشّ ف يف أشكال التعامل اإلنسانية املختلفة.
ولهذا تقرأ الثقافة الفلسطينية ،يف معناها التاريخي  ،يف مواقف الفلسطينيني القدمية ـ
الجديدة من  :املسألة الفلسطينية التي تداخلت فيها ،وال تزال ،أبعاد متنوعة.

 .1ثقافة مجتمع مل يقتلع بعد:
ينطبق معنى الثقافة القائل بانتظام املجتمع وإعادة إنتاجه عىل املجتمع الفلسطيني يف مرحلة
ما قبل  ،1948أي عىل موقفه من التهديد الصهيوين ،عىل مستوى النظر والعمل معاً .فقد وضع
هذا التهدي ُد الفلسطينيني أمام عدو خارجي ال يعرفونه ،اخترصوه إىل صفة دينية بسيطة هي:
اليهودي ،تعبريا ً عن ثقافة تقليدية دينية املضمون ،تقسم العامل إىل خري ورش ،وتعتقد أن الخري
منترص بالرضورة .غري أن الرصاع عىل األرض ،ومن أجل األرض ،أضاف إىل الوعي الديني عنرصا ً
كفاحياً ملموساً عنرصاه :اليهودي والفلسطيني ،ذلك أن هذا األخري كان يقاتل من أجل أرضه ال
يف سبيل دينه مؤكدا ً ،ضمناً ،أولوية االنتامء الوطني عىل اإلميان الديني.
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وضع التهديد الصهيوين املجتمع الفلسطيني أمام عدو متفوق عليه وجعل منه موضوعا ً
الختبار تاريخي صارم ،ال مجال فيه للمعايري الدينية واألخالقية والبالغية ،ألنه قام عىل
مفردتني محددتني هام :األقوى واألضعف ،واملنترص واملهزوم .ولهذا ال تقرأ الثقافة
الفلسطينية ،يف تلك املرحلة وما تالها ،باإلنتاج األديب وعلوم اللغة والرتاث ،بل بحدود
الوعي الفلسطيني بالخطر الذي يتهدده ،وبالتع ّرف عىل الوسائل املتاحة ملواجهته .يسمح
مفهوم االختبار التاريخي ،يف عالقته بالهوية ،باألطروحة التالية :ال تصدر الهوية التاريخية
عن العنارص املتوارثة ،يف ألوانها املتعددة ،بل عن قبول االختبار ومامرسته ،ذلك أن معنى
العنارص املتوارثة ،من لغة وقومية ودين ،من قدرتها عىل الدخول يف االختبار ،والتج ّدد فيه
وبه وانتقالها ،تاليا ً ،من الركود إىل حال النقد والحركة .وعىل هذا ،فإن أصالة الهوية من
قدرتها عىل التج ّدد ،ومن مواجهة "اآلخر" والتعلم منه أثناء املواجهة ،ومن تطوير أدواتها
وهي تنتقل من طور محدد من االختبار إىل طور الحق .ولذلك يأيت معنى الثقافة ،يف الحالة
الفلسطينية ،من أطوار االختبار التاريخي والتعديل الرضوري لألدوات التي استعملت فيه.
من الصعب ،منطقيا ً ،الحديث عن ثقافة هوية فلسطينية قبل الدخول إىل املواجهة مع
املرشوع الصهيوين ،فلم يكن هناك ما يوقظ هذه الهوية ،ومل يكن هناك ما ميايزها من
"الهوية الثقافية العربية ـ اإلسالمية" ،التي عاشت حقبتها العثامنية الطويلة .ومن الصعب
أيضا ً الحديث عن هوية ثقافية فلسطينية منجزة قبل استعادة الفلسطينيني لـ "حقوقهم
التاريخية" ،ألن معنى الهوية ،يف رشوط االحتالل والتحرر ،من دورها العميل التحرري ،وإال
تحولت إىل "فولكلور ثقايف" وجوهه طقوس األفراح واألتراح التي كانت سائدة يف القرى
والبلدات الفلسطينية.
يرد سؤال الهوية الثقافية ،كام سؤال  :ثقافة من أجل الهوية ،إىل تاريخ كفاحي مرتاكم
معروف الحدود والفواصل ،قبل أن يرد إىل يشء ساكن يدعى بـ "الرتاث ،أو يدعوه البعض
بلغة متفائلة :التاريخ .يساوي تاريخ اإلنسان املضطهد كفاحه العميل من أجل التحرر من
اضطهاده .ولذلك ميكن الفصل ،ولو بشكل نسبي ،بني هوية ثقافية فلسطينية شكالنية،
يتقاسمها الفلسطينيون مع غريهم من العرب ،وهوية ثقافية فلسطينية تاريخية ،تتح ّدد
بالكفاح الفلسطيني وحده .كام لو كان عىل الفلسطينيني أن ينجزوا هوية ثقافية خاصة بهم،
قبل أن يستأنفوا اندراجهم يف "الهوية الثقافية العربية".
يتحدث العرب ،الذين مل يعيشوا التجربة الفلسطينية ،عن الهوية الثقافية كمعطى منجز،
ويتعامل الوعي الفلسطيني الكفاحي مع الهوية كمرشوع يتحقق ،أو قابل للتحقق .يربط
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الفلسطينيون بني الهوية والتحقق اإلنساين والوطني ،ويخترصها العرب ،ال كلهم ،إىل
"العنارص املوروثة" ،علامً أن الهوية املوروثة تحتاج إىل "التحرير" بدورها ،ألنها لو كانت
متحررة ،لوفّرت عىل الفلسطينيني كثريا ً من الشقاء واملعاناة.
إنّ هوية الفلسطينيني ،الذين اغتصبت أرضهم ،هي فعلهم املتواتر ،منذ عقود ،من أجل
استعادة األرض والوطن .تصدر عن هذا الفعل مرشوعية الهوية الفلسطينية املقاتلة ،إذ عىل
من فقد حقه أن يستعيده ،بقدر ما يعني الهوية مرشوعا ً مفتوحا ً "واجب االكتامل" ،بلغة
معينة ،أو مرشوعا ً مستقبليا ً ،بلغة أكرث وضوحا ً .يقول الفيلسوف الفرنيس جان بول سارتر :
"الكائن فارغ من كل تحديد ما عدا الهوية مع ذاته" .يؤكد القول فكرة اإلنسان ـ املرشوع،
الذي تحمله غاياته إىل هويته ،أو الذي يو ّحد بني هويته وغايته اعتامدا ً عىل تراكم كفاحي
ميأل "الفراغ" الذي يبدأ به كينونته.
تأخذ هذه الدراسة بأطروحة أوىل تقول :بدأت الهوية الثقافية الفلسطينية بالتشكّل مع
دخول الفلسطينيني يف رصاع عميل مع املرشوع الصهيوين ،ذلك أنه ال وجود لهوية محددة
إال مبواجهة هوية مغايرة لها ،تهد ّدها ومتنع عنها الخيار الحر وتقرير املصري .وهذا يعني أن
الهوية ليست معطى ثقافيا ً جاهزا ً ،بل محصلة لرصاع مع هوية أخرى ،يعيد بناء عنارصها
"الخام" ويدخلها يف عملية من التغيرّ والتب ّدل .فقبل هذا الرصاع يوجد "الرتاث" ،الذي
يتناقله األحفاد من األجداد ،بشكل بسيط يأخذ شكل  :العادة ،كام لو كان الرصاع مع
"اآلخر املهدد" ينقد العنارص املوروثة ويعيد ترتيبها ويغيرّ من دالالتها.
فقد كان املجتمع الفلسطيني ،قبل وفود املرشوع الصهيوين ،يف نهاية القرن التاسع عرش
ومطلع القرن العرشين ،مجتمعا ً فالحيا ً ،يتميّز ،نسبيا ً ،بالركود واالنغالق وتنافس "الحامئل"
واإلميان باإلطالقيات ....،ولعل الركود ،كام إعادة إنتاج العادات والتقاليد ،هو الذي جعله
"مجتمعا ً ال هوية له" ،ما دامت الهوية فعالً كفاحيا ً ضد آخر ،أو مجتمعا ً ال يحتاج إىل الهوية،
طاملا أن عاداته وتقاليده وتصوراته تنتقل ،راكدة ،من جيل إىل آخر .بيد أن ما بدا راكدا ً
أخذ بالتحرر من ركوده حني أجربت "املستوطنات اليهودية" الوليدة الفالح الفلسطيني عىل
القتال والتمرد والذهاب إىل القضاء ،ودعت "الحامئل" املتخاصمة إىل الوحدة والتضامن
ملهاجمة "تعديات" املستوطنني .وسيتعلم الفالح ،الذي ال يحسن القراءة ،متابعة أخبار
الصحف عن طريق غريه ،وسيشارك يف املظاهرة ،وسيدرك ،من خالل املعاينة املسؤولة،
التواطؤ بني قوى االنتداب اإلنجليزي واملستوطنني اليهود ،بقدر ما أدرك مبكرا ً أن الفالحني
وكبار املالّكني الفلسطينيني ال يتقاسمون مصائر وغايات متامثلة.
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مل تصدر هوية الفالح الفلسطيني عن متسكه املتوارث بأرضه ،إمنا صدرت عن دفاعه املتعدد
األشكال عن أرضه امله ّددة .فبقدر ما أن هناك فرقا ً بني الهوية ،التي ال تستمر إالّ بتج ّددها،
والرتاث الذي يبارك السكون ويباركه السكون ،فإن هناك فرقا ً موازيا ً بني الهوية ،التي تحيل
عىل إنسان تج ّدده مبادرته الفاعلة ،والطقوس الدورية التي تربط الفالح بأرضه .فقد حافظ
الفالح الفلسطيني ،حتى تاريخ النكبة ،عىل تراثه وطقوسه واستولد منها فعله الكفاحي
هوية وطنية جديدة تعطف البندقية عىل األرض ،وتعطي األغاين املتداولة مضمونا ً وطنيا ً،
ومتيّز بني الشيخ الذي يلوذ بـ "األعيان" ،ورجل الدين اآلخر الذي يح ّرض عىل مقاومة
الغزاة .ولعل هوية الفالحني الوطنية ،من حيث هي هوية متنامية ،هي التي أسبغت عىل
القسام" أبعادا ً أسطورية ،وأخذت بناصية الكفاح الوطني يف ثورة 1936
الشيخ "عز الدين ّ
ـ  ،1939بعد أن فقد الفالحون الثقة بوجهاء اخترصوا الكفاح الوطني ،يف أحيان كثرية ،إىل
البالغة التحريضية.
ترتبط باألطروحة األوىل ،التي تقرأ الهوية يف هوية مغايرة مهددة لها ،أطروحة مك ّملة
تقول :إن تك ّون الهوية هو من تك ّون القيم الثقافية املندرجة فيها .فقد مثّل تضامن الفالحني
يف مواجهتهم للمستوطنني قيمة ثقافية ،توحد بني الخري الخاص والخري العام ،مثلام شكّل
اللجوء إىل القضاء قيمة ثقافية أخرى ،تعرتف بالقانون وترى دور القانون يف تحقيق العدالة،
وكذلك قراءة الصحف التي مت ّيز بني الجهل واملعرفة .... ،ومع أن اللجوء إىل البندقية ،أو
"املارتينة" بلغة الفالحني ،يحيل عىل الشجاعة والجرأة ويستدعي الشهادة ،فإن األساس فيه
كرس الخوف الذي هو مبتدأ السري يف طريق الحرية ،وانضامم "املفرد الشجاع" إىل فعل
كفاحي جامعي ،يبدأ بقضية الوطن ال مبصالح األفراد.
نصل اآلن إىل نتيجتني ،تقول األوىل :إن كان التاريخ ،مبعنى الرقي واالرتقاء ،تعبريا ً عن تفتح
القيم اإلنسانية ،فإن القيم املندرجة يف هوية الفالحني الوطنية ،مثل التضامن وكرس الخوف
والتم ّرد عىل الخطأ ،تجسيد لقيم ثقافية بامتياز ،ألن دور الثقافة ،باملعنى النبيل ،االرتقاء
باإلنسان ونقله من عامل االغرتاب إىل النقد العميل املتح ّرر .وعىل هذا فقد كان الفالح
الفلسطيني ،املحارص من كل الجهات ،يدافع عن أرضه ويعيد تعليمه ذاته يف آن .تؤكد
النتيجة الثانية ،وقد أرشنا إىل ذلك سابقا ً ،ما ييل :ال وجود للثقافة كمجموعة من العالقات
واملعطيات "الباطنية" أو املحتجبة ،ذلك أن الثقافة جملة من الظواهر القابلة للمعاينة
والتعيني .فدليل الشجاعة مامرستها ،ومعنى التضامن من الفعل الذي يشري إليه ،وصورة
العدو من طريقة التعامل معه ... ،ال يعني هذا ،بداهة ،تسخيف املعرفة واحتياز املعارف،
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تتجسد بها ،ألن الكلامت ال تساوي
بل يعني أن معنى الثقافة من األشكال املادية ،التي
ّ
املواضيع إال لدى "العقل السحري" ،الذي يريد أن يغيرّ كل يشء عن طريق "الكالم" ،مفرتضا ً
أن الحديث عن العسل يساوي طعم العسل.
ال غرابة أن ترتبط الثقافة الوطنية الفلسطينية ،يف شكلها املكتوب ،مبثقفني ال تستغرقهم
قضايا النحو والرصف وتعاريف الفضيلة ،بل بهؤالء الذين يستعيضون عن "املجردات"
بظواهر عيانية  :قارن روحي الخالدي ،يف بداية القرن العرشين ،بني فقر الفالح الفلسطيني
وحداثة الزراعة اليهودية ،طارحا ً ما شاء من األسئلة .وانشغل إبراهيم طوقان بـ "سامرسة
األرايض" إىل أن غدا املوضوع أحد ثوابت قصائده وتو ّجه "أبو سلمى" ،بوعي نقدي حاد،
إىل "الحكّام العرب" ،الذين كانوا عاجزين عن إنقاذ أنفسهم مكاثرين الحديث عن إنقاذ
فلسطني.
و ّحد هذا "األدب العياين"،إن صح القول ،بني الدفاع عن الهوية والثقافة ،إذ الهوية قامئة
يف فعل الدفاع عن األرض ،وإذ الثقافة ماثلة يف أساليب الدفاع عنها ...ما الفرق ،والحالة
هذه ،بني هوية الثقافة وثقافة الهوية وهل ميكن الفصل بينهام ،ولو بشكل نسبي؟ والجواب
بسيط وغري بسيط عىل اإلطالق :فالهوية؟ وطنية ،تعتنق عقيدة الدفاع عن الوطن قبل
أي يشء آخر ،وثقافة التح ّرر ،تقاتل الظلم واالحتالل والتمييز العنرصي واغتصاب حقوق
اآلخرين وتواجه ،يف اللحظة عينها ،ثقافة الوعي الزائف التي تزيح املواضيع الحقيقية.
والنتيجة هي التالية :إن كانت الهوية الكفاحية متغيرّ ة متطورة ،فإن الثقافة املرتبطة بها
ترفض الركود والصيغ الجاهزة .ولذلك فإن الثقافة ،يف رشوط التح ّرر ،ال هوية لها ،ألن
هويتها من هوية القضية الكفاحية املرتبطة بها .ولهذا ال نتح ّدث كفلسطينيني عن هوية
الثقافة ،كام لو كانت مامرسة مستقلة بذاتها ،بل عن ثقافة الهوية التحررية ،أو عن ثقافة
من أجل الفعل التحرري .ولعل االعرتاف بأولوية التص ّور املتح ّرر عىل "املعطى" األديب
والثقايف هو الذي أعطى األعامل األدبية الفلسطينية اإلبداعية ،بدءا ً بشعر درويش مرورا ً
بكتابات كنفاين وإميل حبيبي ،وصوالً إىل كاريكاتور ناجي العيل.
غري أن هذه اإلجابة تثري بعض األسئلة :إذا كان الفلسطينيون الذين عاشوا يف الوطن ،أو
أدركوا منه وجوها ً ،قد ربطوا بينه وبني كتاباتهم ،فإن جيالً من الفلسطينيني وأكرث ينتسب،
إىل فلسطني مل ي َرها ومل يزرها ،وال يستطيع أن يراها أو يزورها .والسؤال عندئذ هو :ما
هوية الفلسطيني الذي ولد وعاش ومات خارج فلسطني؟ وما هي ثقافة فلسطيني يعيش
خارج فلسطني وبعيدا ً ،أحيانا ً،عن أي شكل من التج ّمعات الفلسطينية؟ تنفتح هذه األسئلة
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عىل مواضيع ثالث :وطنية التجربة ،دور الدولة يف بناء الهوية الوطنية ،ودور املرشوع
السيايس القادر عىل صيانة الكيانية الفلسطينية وتفعيلها يف اتجاه غاياته العودة واالستقالل
والتحرر الوطني.

 .2الهوية كمامرسة ثقافية:
تتعينّ الهوية الوطنية الثقافية الفلسطينية كجملة مامرسات نظرية وعملية متنوعة من
وجهة نظر هدف وطني .يندرج يف هذه املامرسات ،وكام أظهر التاريخ الفلسطيني ،العمل
السيايس ـ التنظيمي والكفاح املسلح واالجتهاد الفكري واإلبداع األديب وكفاح املرأة
ومقاومة اإلنسان العادي ،الذي يخترب الحياة وتختربه الحياة ،موحدا ً بني معركة البقاء
والتمسك برمزية فلسطني .ال تحجب تن ّوع املامرسات أحادية املرجع ـ األساس  ،سوا ًء
ّ
أخذ صيغة حق العودة أو السعي إلقامة دولة مستقلة ،أو العمل املحارص إلنشاء "سلطة
محدودة" والحفاظ عليها .تتكشّ ف الهوية كسريورة لعمل فردي وجامعي ،أو فردي ـ
الفردي ،وال يتساوى فيه الفردي بالجامعي ،ألن تطابق
الجامعي
جامعي ،ال يصادر فيه
ّ
ُّ
الطرفني يرمي عليها بالركود والثبات .مع أن هذه املامرسات املتنوعة تسهم ،يف التحديد
األخري ،بتوليد الهوية الثقافية الفلسطينية ،فإن كل مامرسة منها تنتج شكالً ثقافيا ً خاصا ً بها،
يستوى يف ذلك اإلبداع األديب ،كام الكفاح املسلح ،وصوالً إىل ثقافة انتفاضة .1987
ما هي الهوية الثقافية القامئة يف اإلبداع األديب لجربا إبراهيم جربا عىل سبيل املثال؟ ميكن
التمييز ،يف هذا املثال كام يف غريه ،بني الهوية املعطاة التي ينطلق منها األديب ،والهوية التي
يصل إليها عمله األديب الفلسطيني .تتالمح الهوية األوىل يف بداهة الحق املغتصب الواجب
استعادته ،وجاملية األرض القريبة من الفرادة ،واملقدس الذي يالزم األرض بسبب تاريخها.
أما الهوية الثانية التي يعلن عنها نص جربا األديب فتتمثّل يف اإلنسان الفلسطيني من حيث
هو إنسان نوعي مختلف عن اآلخرين ،ألن جوهره من جوهر القضية املقدسة التي ينتمي
إليها .ولذلك تأخذ العودة يف نص جربا شكل البداهة ،إنها عودة يقينية ،ال ميكن ألحد أن
يقف يف وجهها .وواقع األمر أن يف أدب جربا فكرتني أساسيتني :عىل الفلسطيني الذي ينتمي
إىل أرض جوهرها الجامل والحق والحقيقة أن يكون عىل مستوى األرض التي جاء منها،
وأن ينتمي إىل بطولة الثقافة واإلتقان ،إذ عىل الفلسطيني الذي اختربته "النكبة" أن يعرب
االختبار ويخرج منترصا ً .وتؤكد الثاين أن يف الفلسطيني ،املؤمن بفلسطني ،ما يضمن قدرته
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عىل التحدي والعودة إىل وطنه منترصا ً .تو ّحد الفكرة األوىل بني الجامل والحق والحقيقة،
وتوحد الثانية بني الفلسطيني الواعي ألهدافه ويقني العودة .ولعل هذه املقوالت التي
تعترب اغتصاب فلسطني أمرا ً عابرا ً هي التي تعطي لـ "اليهودي" موقعا ً عابرا ً وهامشيا ً،
حتى يكاد أالّ يُرى ،ذلك أنه أضيف غصبا ً إىل فلسطني قدمية وجميلة ولها أهلها "الذين ال
يهزمون".
تصدر الهوية الثقافية يف أدب جربا عن طبيعة فلسطني ،التي تحافظ عىل أصحابها وتطرد
الغرباء ،وعن واجب أخالقي يأمر الفلسطيني بأن يرتقي إىل معنى أرضه وإىل املهمة
التاريخية التي وقعت عليه .فعىل الفلسطيني ،الذي مل يستطع العرب حاميته ،أن يحرر
فلسطني وأن يح ّرر معها األمة العربية جمعاء ،كام قال جربا أكرث من مرة .واملحصلة
فلسطيني نوعي قديم وجديد :قديم ألنه عىل صورة أرضه الجميلة واملقدسة ،وجديد
بسبب املهامت امللقاة عليه .ربط جربا ،املثقف الليربايل الذي ال تنقصه الرومانسية ،بني
الوعي الذايت الثقايف الفلسطيني واملامرسة األخالقية ،ناظرا ً إىل فلسطيني جديد ،بصيغة
الجمع ،ال يتحقق ،وال ميكنه أن يتحقق ،إال مبرشوع سيايس ـ وطني واع ألهدافه ووسائله.
ما العالقة بني الهوية الثقافية عند جربا والهوية الثقافية التي حاول أن ينتجها الفلسطينيون،
بشكل آخر ،يف مرحلة الكفاح املسلح؟ وهل هناك هويات ثقافية فلسطينية متجاورة
أم أن هناك ما يو ّحد بينها" ،دامئا ً"؟ عىل الرغم من فرق أكيد بني عملية الكتابة األدبية
والكفاح املسلح ،فإن هناك ما يق ّرب بينهام ويذيبهام معا ً يف مرشوع بناء صورة الفلسطيني
الراجع إىل أرضه .فلو مل يؤمن "الفدايئ" بحقه يف فلسطني وبالعودة إليها ،وبصورتها املادية
واملعنوية الجديرة بالدفاع عنها ،ملا غامر بحياته وراهن عىل وجوده كله يف سبيلها .ليس
الفدايئ إال ترجمة عملية للفلسطيني النوعي ،الذي آمن به جربا ،مع فرق بني الطرفني نقل
البطولة من حيّز الثقافة إىل حيّز البندقية ،مع فرق ميس الشكل ال املضمون ،ذلك أن صوت
الرصاص أعىل كثريا ً من صوت الكتابة .أعاد الفلسطيني ،يف الحالني ،تعريف ذاته وتعريف
عدوه :أعاد الالجئ املقاتل تعريف ذاته حني اعتقد أن تحرر فلسطني واجب فلسطيني ،وأن
"العدو اإلرسائييل الذي ال يقهر" قابل للمقاومة واملواجهة ،وأن اإلنسان يتعلم القتال وال
يولد مقاتالً.
عىل الرغم من "يقني الهوية" ،الذي قال به جربا ومارسه الفدايئ الفلسطيني ،فقد كان
يف عالقة الفلسطينيني بطموحاتهم الوطنية ما مييّز بني هوية ثقافية قامئة وهوية ثقافية
يجب بناؤها .ولهذا اعترب جربا "بطولة الثقافة" مرشوعا ً وطنيا ً فلسطينيا َ ،يربط بني املثقف
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الفلسطيني الجامعي وفكرة الخالص الوطني ،كام لو كان عىل الشعب الفلسطيني ،بسبب
املهمة التاريخية التي وقعت عليه ،أن يكون "شعبا ً مثقفا ً" .أما عىل مستوى الكفاح املسلح،
فإن واقعة إعادة تعريف الذات وإعادة تعريف اآلخر الصهيوين ال تعرث عىل حقيقتها إال
بآثار ملموسة عنوانها  :إمكانية العودة إىل فلسطني ما يربهن أن العودة ممكنة.
وواقع األمر أن الكفاح الفلسطيني يف أشكاله املختلفة املتنوعة واملتعددة واملحتملة،
ارتبط دامئا ً بهاجس أسايس :إعادة بناء الصورة الذاتية والجامعية والوطنية ،كرضورة نفسية
وأخالقية من ناحية ،ومن أجل إعادة االعتبار إىل مايض فلسطني وحارضها ومستقبلها،
من ناحية ثانية .فالالجئ تعريفا ً إنسان ناقص ،ومن ال دولة له وال علم غري جدير بهام،
والذي ال يخلص للفلسطينيني الذين قاتلوا ودفنوا يف أرضهم ال يستحق "قربا ً" كرميا ً .وما
الغضب الواسع الذي أنهى به غسان كنفاين روايته "رجال يف الشمس" إال إعالن عن رفضه
لـ "العار" الذي لحق بالفلسطينيني حني فضلوا "السالمة" عىل املقاومة  .ولعل هاجس إعادة
بناء الصورة الوطنية هو الذي جعل املايض الفلسطيني "الغنايئ" حارضا ً يف األعامل األدبية
الفلسطينية ،بدءا ً مبناجاة إميل حبيبي لفلسطني "أيام العرب" ،وصوالً إىل حسني الربغويث
الذي قرأ جاملية األرض البعيدة املحارصة باملستعمرات املتكاثرة .وإضافة إىل استحضار
املايض كان هناك نقد "املثقفني الصادقني" ملامرسات تخذل بناء الصورة الوطنية املطلوبة،
أكان ذلك يف رسوم ناجي العيل ،الذي احتفظ بروح شعبية ال تساوم ،أو يف املقاالت النقدية
إلدوارد سعيد ،املصاغة بحس أخالقي ووعي حديث .ومل تكن انتفاضة  1987إال الشكل
األرقى للمامرسة الثقافية الشعبية النقدية  ،التي منع عنها "قرص النظر السيايس" أن تبلغ
مداها الصحيح.
يتداخل يف الهوية الثقافية الفلسطينية ،القامئة واملحتملة معا ً ،ثالثة أبعاد :بعد وطني ـ
سيايس مفرداته األرض والوطن والحق والعودة ،وبعد أخالقي قوامه الكرامة وإعادة
االعتبار إىل الذات والربهنة أن الفلسطيني ال يختلف ،عىل مستوى الحقوق والواجبات ،عن
غريه من البرش ،وبعد ثقايف ـ معريف يعطف املأساة الفلسطينية ،قبل التهجري وبعده ،عىل
"التاريخ" الذي أنتجها ويفرس األسباب التي ح ّولت الفلسطيني إىل ضحية ومقاتل معا ً .أعلن
الفلسطيني يف هذه الهوية املتعددة املستويات أن عىل من هرب مرة أال يهرب مرة ثانية
وأن التضامن الفلسطيني شكل من املقاومة.
إذا كانت الهوية الثقافية تتع ّرف ،نظريا ً ،برصاعها مع أخرى مغايرة لها ،فإن يف التجربة
يوسع معنى الرصاع وين ّوع أبعاده ،اعتامدا ً
الفلسطينية املعيشة ،قبل التهجري وبعده ،ما ّ
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عىل واقع :الكرامة اإلنسانية .فقد أعلن التهجري القرسي ،الذي استعملت فيه امليليشيات
اليهودية أشكال إرهاب وترويع مختلفة ،عن مرحلة أوىل من اضطهاد الفلسطينيني ،أعقبتها
مراحل الحقة وطويلة يف أرايض الشتات .يرتاءى ذلك يف قول ملحمود درويش " :كم كنا عربا ً
يف إرسائيل وكم أصبحنا فلسطينيني يف بالد العرب".
يشري قول درويش ،يف بالغته الحاسمة ،إىل اضطراب الفلسطينيني العرب يف بالد العرب،
الذي جعل الفلسطيني غري املرغوب به فلسطينيا ً قبل "أن يكون عربيا ً" .تحرض إعادة
التعريف مرة أخرى ،وقد انتقلت هذه املرة من الحيّز اإلرسائييل إىل حيّز مختلف ،مح ّدثة
عن معاناة متعددة الطبقات ،وعن أشكال مختلفة من املقاومة .ما داللة املعاناة املرتاكمة
توسع املعاناة املتعددة األبعاد الهوية الثقافية الفلسطينية أم تح ّرض
باملعنى الثقايف؟ وهل ّ
عىل تضييقها؟ مهام يكن السؤال ،أو األسئلة ،فإن اإلجابة ماثلة يف قدرة الفلسطينيني عىل
مواجهة الظلم وإرصارهم عىل حل عادل لقضيتهم العادلة .والنتيجة املنطقية واضحة:
ال معنى للهوية الثقافية الفلسطينية إال يف عالقتها بالوطن املفقود واستعادته ،وال معنى
لهذه الهوية الفلسطينية إال كمرشوع يتقدم ،دون أن يأخذ صورة أخرية ،وال معنى للثقافة
الفلسطينية إال يف عالقتها بأخالق التحرر التي ترتجم الكرامة واإلنسانية بأشكال متنوعة.
يف روايته " أم سعد" جمع غسان كنفاين بني مواضيع كثرية :استعادة املايض الكفاحي البعيد،
إعادة تعريف الذات وتعريف العدو (خيمة عن خيمة تفرق) ،والتضامن وارتقاء القيم،
الفصل بني الفلسطيني الحقيقي والفلسطيني الزائف ،ورسم صورة اإلنسان الفلسطيني
الذي يواجه معاناته بكرامته ،ويستل كرامة محارصة من شقاء ال حدود له.
تنفتح السطور السابقة عىل ما كتبه فرانتس فانون يف "معذبو األرض"" :ويبقى مع ذلك أن
هناك مسألة أساسية تطرح :ما هي العالقة بني الكفاح أو الرصاع ـ سواء أكان سياسيا ً أو
مسلحا ً ـ وبني الثقافة؟ وهل نقول إن الكفاح التحرري ،وإن يكون خصيبا ً فيام بعد ،هو يف
ذاته إنكار للثقافة؟ هل كفاح التحرير ظاهرة ثقافية؟"  .يؤكد فانون تبادلية الوظائف يف
مامرسات اإلنسان املضطهد املقاتل ،ويرى يف هدف التحرر مرجعا ً شامالً ،ينتج قيامً ثقافية
جديدة خاصة به .يتساوى يف هذا املنظور اإلبداع الثقايف ونزوع الهوية الوطنية .يتفق هذا
الكالم ،نظريا ً مع املعطيات الكفاحية للشعب الفلسطيني ،منذ عام  1948حتى اليوم ،دون
أن يتفق معه عىل مستوى التوظيف ـ السيايس الوطني :يتفق معه منذ أن أصبح الكفاح
جزءا ً عضويا ً من الوجود الفلسطيني ،وال يتفق معه ألن املكان املستقر ،املرتجم سياسيا ً
ومؤسساتيا ً ،كان غائبا ً ووجد ،الحقا ً ،بشكل مجزوء.
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والسؤال األخري :هل هناك هوية ثقافية فلسطينية واحدة أم أن هناك هويات متعددة؟
والجواب ليس سهالً :هناك ثقافات مختلفة وهوية ثقافية واحدة :ثقافات تأيت من املوروث
والتجربة ومكان اإلقامة ،ومن الحصار وبؤس التعليم والوعي الزائف ومكان العمل ... ،مع
ذلك فإن هناك هوية ثقافية فلسطينية واحدة ،مشتقة من الفعل الكفاحي املرتاكم وآفاقه،
وتحمل دالالت التحرر اإلنساين وتجاربه ،ذلك أن مقاومة تلوذ باألرض وته ّمش اإلنسان
ال تنتمي ،لزوما ً ،إىل فلسطني وال إىل تاريخ التحرر اإلنساين .أما كيف تصبح "الثقافات
الفلسطينية املختلفة" ثقافة واحدة ،فذلك سؤال سيايس ،ال تجيب عليه الثقافة وحدها.

 .3الدولة وتوحيد الثقافة وإعادة بناء الهوية
تبعث الوقائع السابقة عىل طرح األسئلة التالية :هل تولد قيم الهوية الثقافية الفلسطينية
بشكل عفوي ،أم أن هناك طرفا ً عليه أن يصقلها وأن يحض عليها ويط ّورها؟ وعىل افرتاض
أن املعاناة الفلسطينية أنتجت ،وتنتج ،قيامً ثقافية عىل صورتها ،فمن هو الطرف الذي
ينظمها ويجانس بينها ويحفظها من الضياع؟ وإذا كان للفلسطينيني ،يف منافيهم ،تجارب
إنسانية ـ ثقافية متعددة ،فكيف ميكن جمع املتناثر وتوحيد املتعددة؟ من يحافظ عىل
الذاكرة ويبنيها ويجمع موادها قبل الحفاظ عليها؟
تستدعي هذه األسئلة مفهوم الدولة ،الذي تنتج عنه مفاهيم السلطة الثقافية املركزية،
واألجهزة التعليمية واملدرسية ،وتوزيع اإلشارات والرموز واألسامء ،وغريها من الوسائل
الهادفة إىل تأكيد هوية ثقافية محددة ،ترتبط بسلطة سياسية محددة األهداف والغايات
األيديولوجية .لكنه يستدعي أيضا ً "املرشوع السيايس الوطني" ومقادير فاعليته.
املثال النموذجي يف هذا املجال هو الدولة الفرنسية ،يف مرحلة استقرار الثورة ،التي أوكلت
إىل األجهزة املدرسية نرش وتوطيد القيم الربجوازية ،من حيث هي قيم قومية فرنسية
حديثة ،لها امتداد عميق يف التاريخ .أنجزت املدرسة توحيد املجتمع لغويا ً ،مربهنة عن قيمة
املساواة مبعنى مزدوج :تساوي املواطنني يف الحق يف التعليم ،من دون متييز أو مفاضلة،
والربهنة عمليا ً عن مبدأ املساواة الربجوازي ،الذي ربطته الثورة الفرنسية مببدأين آخرين:
األخوة والحرية .شكلت املدرسة الوطنية والحال هذه ،أداة لتوحيد املجتمع لغويا ً وثقافيا ً
وأيديولوجيا ً ،اعتامدا ً عىل منظور يصل بني الحارض واملايض الفرنسيني ،ويشتق املستقبل
األفضل من طبيعة فرنسية متميزة ،هي طبيعة الوطنية الفرنسية .وهكذا أنجزت الدولة

23

فلسطني :الهوية والثقافة

سياستها اللغوية القومية ،آخذة بسياسة تعليمية محددة األهداف ،تعلّم التلميذ الفرنيس،
يف مراحله املختلفة ،مبادئ الثورة التي تطبقها الدولة يف املجاالت االجتامعية املختلفة .مل
يكن هذا االنجاز ممكنا ً من دولة ثابتة املؤسسات ،ومن دون بقعة جغرافية مستقرة تقوم
عليها دولة كاملة السيادة متارس قوانينها ،بحرية كاملة ،فوق كامل ترابها الوطني.
ثالثة عنارص متكاملة أنتجت الهوية الثقافية الفرنسية :وحدة جغرافية مستقرة واضحة
الحدود ،ودولة معرتف بسيادتها عىل أرضها ،وطبقة قائدة ومهيمنة وكونية األهداف،
جعلت من تحقيق مصالحها الطبقية تحقيقا ً ملصالح "األمة الفرنسية" .أفضت هذه العنارص
إىل حقوق املواطنة املتساوية ،يف املجالني السيايس واالقتصادي ،ويف املجال التعليمي والثقايف،
حيث للمواطنني لغة واحدة تتو ّجه بها الدولة إليهم عن طريق مدرسة وطنية مو َّحدة
ومو ِّحدة (بكرس الحاء) ،وثقافة واحدة تق ّررها املناهج املدرسية .ترجم هذا "عروة وثقى"
بني إنتاج الهوية الثقافية الوطنية والسياسة اللغوية الوطنية التي يندرج فيها ،لزوما ً ،سياسة
ثقافية تحدد صورة "اإلنسان الفرنيس" ،كام كان يف املايض "املتخ ّيل" ،وكام يجب أن يكون
يف الحارض واملستقبل معا ً .ولكن ما الفرق بني الهوية الوطنية التي أنتجتها دولة الثورة
الفرنسية والهوية الفلسطينية الباحثة عن دولة عىل صورتها؟ إذا كانت الدولة الفرنسية
قد اخرتعت هوية ملواطنيها ،أساسها توحيد اللغة والثقافة ،فإن يف التجارب الفلسطينية ما
يجعل الهوية قامئة ،بدولة أو من دونها ،وما يقيض بتنظيم وصقل وتوحيد هذه "الهوية
املتناثرة" .ال تحتاج الهوية الفلسطينية إىل دولة ،وهي تقاتل عمليا ً من أجل حقها املرشوع
يف دولة ،بقدر ما تحتاج إىل سياسة ثقافية "جامعة" ،تتوجه إىل الفلسطينيني يف أماكنهم
املختلفة جميعا ً.
وإذا كان للهوية الثقافية الفرنسية سياق تاريخي خاص بها ،أعقب انتصار الثورة ،ومحددات
لها شكل البداهة قوامها األرض والدولة وطبقة برجوازية قائدة ،فقد كان للسؤال ذاته،
يف عالقته بدولة إرسائيل ،سياق آخر وإشكاليات أخرى أكرث تعقيدا ً ،إن مل يكن السياق
وإشكالياته "ظاهرة استثنائية" .فلم يعرف التاريخ الحديث منه عىل األقل ،شيئا ً يدعى
بـ "دولة إرسائيل" ومل يكن لهذه الدولة ،آن والدتها عام  ،1948حدود جغرافية واضحة،
ومل يكن لها "سكان" يتمتعون بلغة وثقافة محددتني .فقد تجمع فيها يهود يتحدثون لغة
"اليديش" ،لغة اليهود يف أوروبا الرشقية ،وآخرون ال يتحدثونها ،ويهود عرب يعرفون اللغة
العربية وال يعرفون غريها ،بقدر ما تجمع فيها يهود لهم ثقافات مختلفة ،ترتبط بالبلدان
التي وفدوا منها ،وبينها من االختالف ما يساوي اختالف علامنيني ،ال ميارسون الطقوس
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اليهودية ،ويهود متدينيني إىل حدود االنغالق.
عىل الرغم من الهجنة التاريخية ،باملعنى اللغوي والثقايف ،التي الزمت "والدة دولة
إرسائيل" ،فقد جاء يف وثيقة االستقالل ،التي أعلنت عن قيام دولة إرسائيل عام  1948ما
ييل :تدأب دولة إرسائيل ،.... ،عىل ترقية البالد لصالح سكانها جميعا ً ،... ،وتقيم املساواة
التامة يف الحقوق اجتامعيا ً وسياسيا ً وبني جميع رعاياها "...،إذا كانت وحدة اللغة أساس
املواطنة الفرنسية ،فال أهداف مشرتكة من دون لغة مشرتكة ،فام هي اللغة املشرتكة ،التي
يتبادلها السكان جميعا ً يف دولة إرسائيل ،وما هي القنوات السلطوية التي "أنتجت" شعبا ً
موحد الثقافة واللغة.
فصلت الصهيونية ،منذ البداية ،بني الهوية واللغة ،فاليهودي يهودي دون النظر إىل اللغة
التي يتحدث بها ،وبني الثقافة واللغة ،ذلك أن ثقافة اليهودي من يهوديّته ،أي مام مي ّيزه
عن غري اليهود .ومع أن أسطورة "شعب الله املختار" ظلّت تخرتق "الكيان اليهودي" بنسب
مختلفة ،فإن تخليق الهوية اليهودية ،دفع إىل العثور عىل أبعاد أخرى ،تتفق مع "الوعد
اإللهي" أو تختلف معه .وبسبب ذلك التفت املنظّرون الصهيونيون إىل "العلم" البيولوجي،
مؤكدين أهمية "العامل الورايث" مس ّوغني األسطورة الدينية بفرضية علمية تقول" :العرق
هو كل يشء" ،وأن البيولوجيا هي التي تفسرّ نشوء القوميات ،دون أن تحتاج إىل اللغة أو
الثقافة ،وهو عكس ما قال به داعي القومية العربية ساطع الحرصي.
انتهى املرشوع الصهيوين ،الذي جمع بني األسطورة والحداثة الفكرية ،إىل هوية تلفيقية:
هوية إثنية ،دينية ،بيولوجية تؤ ّمن لليهود متايزا ً دينيا ً وثقافيا ً وبيولوجيا ً ،يس ّوغ دعوة
"العودة إىل فلسطني" وعىل الرغم من تهميش الدورين اللغوي والثقايف اللذين ال تحتاج
إليهام "الهوية اليهودية"  ،فقد كان عىل دولة إرسائيل أن تجانس بني "شعب عرقي" مك ّون
من مجموعات ثقافية ـ لغوية من أصول مختلفة ومتنوعة ،وأن تخلق "متخيالً يهوديا ً
جامعيا ً" يوحد بني مايض اليهود وحارضهم ،ويرى يف يهود األرض جميعا ً "جوهرا ً" واحدا ً،
يرجع إىل "أرض امليعاد" ،أو سريجع إليها.
ومع أن اللغة ليست رشط بناء الهوية ،فقد كان عىل دولة إرسائيل أن تفرض  :اللغة
العربية لغة وطنية ،إذ ال دولة بال لغة ،يتعلمها الجميع ،مبا يف ذلك "عرب إرسائيل".
فاللغة أداة تعلن عن منظور الدولة وأهدافها ،تربط بينها وبني املواطنني ،ألغراض إدارية
وقانونية وأيديولوجية ،وتنجز مجانسة ثقافية ،ذلك أن إرسائيلية املواطن من "عربانيّته"،
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مثلام أن عربانيّته من إرسائيليته .يف هذه الحدود ،ورغم فروق شاسعة ،تستأنف اللغة
العربية دور اللغة الفرنسية ،باملعنى الوظيفي ،فهي لغة املدارس الرسمية ،ولغة توزّعها
وتنرشها املدارس ،ولغة ترشف السلطات اللغوية عىل تنقيحها وتطويرها ،يك تكون وسيلة
إنتاج "أدب وطني" و "لغة قومية" حديثة ترتجم إىل اللغات األخرى ،وترتجم إليها اللغات
األخرى ،لها جاملياتها يف اإلبداع األديب املتنوع ،ولها حوارها مع اللغات األخرى ،بل لها
أشكالها الشفهية الهجينة ،التي يتحدث بها العرب وهؤالء "الروس" ،الذين تتصارع فيهم
روسيّتهم ويهوديّتهم ،قبل "الهوية اإلرسائيلية" وبعدها.

إذا كان اليهودي يهوديا ً قبل مجيئه إىل إرسائيل ،وإذا كان اليهودي يهوديا ً بعد رحيله عن
إرسائيل ،فام هو دور دولة إرسائيل يف إنتاج هوية ثقافية يهودية؟ إن دور دولة إرسائيل،
يف عالقتها باليهود ،هو إعطاء شكل طبيعي لوجودهم ،يبدون فيه أمة أو قومية أو جامعة
إثنية متجانسة ،اعتامدا ً عىل وضع مستقر ،تنتجه الدولة وترشف عليه وتؤ ّمن استمراره.
ومع أن املتطرفني الصهاينة بذلوا جهدا ً كبريا ً للربهنة عىل "جاهزية األمة اليهودية" ،انطالقا ً
من تلفيق يضيف األسطورة إىل البيولوجيا ،أو يضيف الدين إىل العنرصين معا ً فإن ما يبدو
واضحا ً ،يف النهاية ،وال "تلفيق فيه" يتمثّل باخرتاع دولة تعيد هندسة "القومية اليهودية"،
لغويا ً وثقافيا ً واجتامعيا ً ... ،فمن دون هذه الدولة ال ميكن الحديث عن "لغة قومية" ـ
العربية ـ وال عن "أدب إرسائييل" ،كام ال ميكن الحديث عن دور للمثقف اإلرسائييل ،ألنه ال
وجود للمثقف إال بوجود دولة ،يعارضها أو يدافع عن برامجها.
بل أن يف سيطرة الدولة املركزية عىل األجهزة التعليمية ما يح ّرضها ،أحيانا ً ،عىل خلق
"هوية ثقافية كاريكاتورية" ألغراض سلطوية محضة ،كأنْ تسوغ سلطات عربية ،مل متض عىل
والدتها بضعة عقود ،شعارات عن "حضارتها عرب العصور" ،سعيا ً وراء "روح وطنية" تروم
أهدافا ً سلطوية ال وطنية .وسواء استقام االخرتاع السلطوي للهوية الثقافية ،أم مل يستقم،
فإنه يدلّل عىل دور الدولة يف إنتاج الهوية ،طاملا أنها قادرة عىل تأمني االستقرار ،باملعنى
الجغرايف ،وتأمني الحاجات املادية واملعنوية .تطرح املالحظات السابقة العالقات املتشابكة
بني الدولة والهوية مربهنة أن الهوية الفلسطينية ،الغري مقيدة بوجود الدولة ،يك تستقيم
وتتوطّد إىل دولة فلسطينية.

26

د .فيصل دراج

 .4يف صعوبات الهوية الثقافية الفلسطينية:
تأخذ الهوية الثقافية الفلسطينية ،يف اللحظة األوىل ،شكل البداهة ،إذ الفلسطيني هو
املنتسب إىل أصل فلسطيني ،س ّيان إذا كان يعيش يف أرضه أو خارجها .غري أن هذا التعريف
الذي يبدو "جغرافيا ً" رسعان ما يبدو معلقا ً يف الهواء ،بسبب الجغرافيا ذاتها :هل يعيش
"عرب  ،"48كام يقال ،يف فلسطني أم يف إرسائيل؟ وما هي فلسطينية فلسطيني قىض معظم
حياته يف "دول الخليج العريب" ،وتلقى تعليمه يف مدارسها وعمل عىل أرضها؟ وما هي
فلسطينية فلسطيني اندمج يف شعب آخر وانتسب إىل دولته وحمل جواز سفرها؟ وما
هي فلسطينية فلسطيني قىض معظم حياته يف بلد غري عريب ال تعنيه القضية الفلسطينية يف
يشء؟ وإذا كانت الهوية موقفا ً يواجه هوية مغايرة مه ّددة ،فام هي هوية فلسطيني يعيش
مرتاحا ً يف بلد من بالد أمريكا الالتينية؟
ويصبح األمر أكرث تعقيدا ً حني تضاف كلمة ثقافة إىل هوية ،ذلك أن "التعددية الجغرافية"،
التي يتوزّع عليها الفلسطينيون ،تتضمن "تعددية ثقافية" ،ألن الشكل الثقايف املجتمعي ال
ينفصل عن التطور االقتصادي والفضاء السيايس وتعددية الحاجات وانفتاح املجتمع أو
انغالقه... ،
يصطدم سؤال الهوية الثقافية الفلسطينية بثالث إشكاليات تسبق السؤال وتعقبه يف آن:
غياب الجامعة اآلمنة املستقرة ،غياب الدولة التي متركز اإلنتاج الثقايف واملعريف ،والوضع
اإلنساين املأساوي ،املمتدة جذوره إىل  ،1948يف مرحلة أوىل ،وحرب  1967يف مرحلة ثانية،
والحروب التي شنت عىل الفلسطينيني يف لبنان يف مرحلة ثالثة ،وعثار الفلسطينيني يف
العراق يف مرحلة رابعة ... ،واملحصلة وضع "ال إنساين" سامته :االغرتاب  ،االنقسام ،التشتّت،
الالتجانس (ما العالقة الثقافية بني فلسطيني يعيش يف اململكة العربية السعودية وآخر
يعيش يف فنزويال؟) ،والالمساواة ،ذلك أن وضع الفلسطيني ،حقوقيا ً ،يف السويد يختلف
عن وضع نظريه يف لبنان ،البلد العريب الذي مينع "الالجئ الفلسطيني" عن مامرسة املهن
جميعها ،تقريبا ً ،باستثناء ما ال يقبل اللبناين القيام به!!
تظهر مأساوية العقبات الثالث ،فلسطينيا ً ،عىل ضوء تعريف بسيط ملثقف الشأن العام:
"يندمج املثقف بالشعب حني يجيب عن أسئلة الشعب ،ويجعل من حياته مع الشعب
مرجعا ً لنشاطه الذهني" .إن كانت الصيغة بديهية يف الوضع غري الفلسطيني ،فإن بداهتها
املفرتضة تتهاوى كليا ً يف الوضع غري الفلسطيني .فبعد مرور أكرث من ستني عاما ً عىل املسألة
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الفلسطينية ،انزاح الشعب عن وجوده الطبيعي وتوزع عىل شعوب ،وانزاح "املثقف
الطبيعي" عن وضعه ،فتعلّم حيث استطاع أن يتعلّم واندمج ،إن أتيح له االندماج ،يف شعب
غري فلسطني :ما هي القنوات والسبل التي متكّن املثقف الوطني الفلسطيني بأن "يندمج"
بشعبه ،وبأن يرى إىل أسئلته ،عن كثب" ،أو أن يرسل إليه "إجاباته" ،وأن يعرث عىل الوسائل
التي تجعل "إجابته الوطنية" فاعلة؟
يتوزّع ما هو واضح يف "املسألة الثقافية الفلسطينية" عىل فكرة فلسطني القوية التي
"تحجب" تعقد الوضع الفلسطيني ،مستدعية اإلميانية والتفاؤل ،أي أفكارا ً "تضاف" إىل
الوقائع املادية واملعيشية ،واستثنائية املسألة الفلسطينية" ،التي وزّعت شعبا ً موحدا ً فوق
أرضه عىل ٍ
أراض غريبة عنه م ّزقت وحدته .يصدر عن هذه االستثنائية ،نتيجة مشتقة منها،
قد تدعى بـ "الشكل االستثنايئ لبناء الهوية الثقافية الفلسطينية" ،ذلك أن صعوبات بنائها
تختلف ،كليا ً ،عن صعوبات بناء أية هوية أخرى.
يقول علامء اجتامع الثقافة :تتضمن كل هوية ثقافية محددة جملة هويات ثقافية ،قريبة
أو مجاورة ،مبا يجعلها قامئة يف ذاتها وغريها يف آن ،إىل جانب عنرص ثقايف خاص بها ،ال ميكن
إرجاعه إىل الهويات األخرى ،املجاورة أو القريبة .فام هو مشرتك الهوية الفلسطينية مع
الهويات األخرى ،وما الذي تحتفظ به وحيدة وال يختلط بغريه؟ الشكل املشرتك ماثل يف
الهوية الثقافية العربية ـ اإلسالمية ،التي تكاد بداهتها أن تضعها جانبا ً .أما العنرص املم ّيز
للهوية الفلسطينية ،بلغة أخرى ،فيقوم يف التجربة التي وقعت عىل اإلنسان الفلسطيني،
دون أن يختارها أو يتوقعها أو أن مييل إليها .يقول محمود درويش" :إن يف هويتي بعدين
يهوديني فالذي علمني يف املدرسة  ،كام الذي أرشف عىل سجني وكذلك حبي األول ،كان
يهوديا ً" .بيد أن البعد ،يف خشونته وطراوته معا ً ،مل يكن اختياريا ً ،فقد خرج درويش الصبي
من قريته الربوة "ذاهبا ً" إىل جنوب لبنان ،يف طور أول ،وعاد إىل قريته املحتلة يف طور ثانٍ ،
واستقر يف حيفا يف طور ثالث ،بعد أن "أنهى" االحتالل القرية ومسحها .ومل يكن تعلم
العربية متوقعا ً لوال "مدرسة االحتالل" ،وال الحبيبة األوىل ،التي كان من املفرتض أن تكون
عربية .ال خيار يف قبول "الهوية الوافدة" أو رفضها ،وإن كان يف قلب "الالخيار" خيار الحفاظ
عىل الهوية األصلية ،الذي تعينّ بلغة وشعر عربيني ،استند عليهام الشاعر يف بناء قصيدة
حرة ،ترفض االحتالل و"تبشرّ " بهوية ثقافية أصلية ال "ينافسها" أحد.
وسع درويش آفاق هويته الثقافية العربية وهو يتأمل هوية ثقافية مغايرة ،وقعت عليه من
ّ
دون اختيار ،واستقبل الالجئون الفلسطينيون هويات أخرى ،واحتفظوا بـ "فكرة فلسطني"،
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يف رشط قرسي متوتر ال ينزع "الفكرة" وال يحافظ عىل بنائها املوضوعي الذي يحيل،
بأقساط مختلفة ،عىل تاريخ وجغرافيا وأدب وموروث فلسطني ،وكل ما أنتجته ثقافيا ً ومل
ينتج يف غريها.
يكمن البعد الثقايف املتم ّيز عند درويش يف غياب "الربوة" واالنفتاح القرسي عىل أكرث من
مكان ،ويف التعامل القرسي مع لغة وثقافة يهوديتني أمالهام عليه االحتالل اإلرسائييل.
ويكمن البعد الثقايف املتم ّيز ،لدى غري درويش من الالجئني ،يف وضع "ثقايف" قائم عىل
املفارقة :تعليم الالجئ ثقافة "تنىس" هويته الثقافية ،أو تعليم الغريب الفلسطيني ثقافة
تؤكد غربته .ليس البعد الثقايف الفلسطيني املتم ّيز إال مواجهة "النسيان" ،الذي يقرتحه
"اآلخر" عىل الفلسطيني ،ومجابهة "الغربة الحتمية" التي يحاول اآلخر أن يقنع الفلسطيني
بأنها أبدية وال عودة عنها.
إن استمرارية املسألة الفلسطينية تح ّرض الفلسطيني وتقلق اإلرسائييل ،وتنقل تب ّدل العالقة
بني الطرفني من ح ّيز اإلمكان إىل ح ّيز الحقيقة.
تستدعي الفكرتان السابقتان :الذاكرة الثقافية والوطن املستعاد كأفق فلسطيني ومفهوم
السياسة الثقافية الوطنية .غري أن هذا املفهوم ،وبسبب استثنائية املسألة الفلسطينية ،ال
يبدو دقيقا ً ألكرث من سبب ،فهو مرتبط بدولة ومجتمع واضحني ومستقرين ،ومرتبط أكرث
بتجمعات وطنية منظمة تستطيع ضبط اإلرسال واالستقبال الثقافيني .وهذان السببان غري
متحققني يف الرشط الفلسطيني ،فال وجود لـ "دولة مركزية" ،وال وجود لـ "هيئات ثقافية"
تعالج "فراغات" الشتات الفلسطيني .وبسبب هذا اإلشكال ميكن االستعاضة عن "السياسة
الثقافية" مبفهوم أكرث اتساعا ً ومرونة هو  :سياسات العمل الثقايف الوطني الفلسطيني ،حيث
لـ "السلطة السياسية" ،يف الحدود املتاحة لها ،عمل ثقايف يعتمد عىل األجهزة املتاحة ،وحيث
ملا هو خارج السلطة ،وخارج فلسطني بعامة ،اقرتاحاته الثقافية املتعددة ،التي عىل "السلطة
املتاحة" أن تلعب فيها دورا ً مح ّرضا ً وإيجابيا ً.
وواقع األمر أن للذاكرة الثقافية ،التي تتقاطع فيها السياسات الثقافية والوطنية املتنوعة،
وظائف متعددة :وظيفة أخالقية ـ تحريضية تدعو إىل استلهام الدروس الوطنية األكرث نبالً
ومتيّزا ً ،ووظيفة معرفية تستعني بالتجارب املاضية إلصالح أكرث من خلل يف الحارض ،ووظيفة
تقوميية ـ نقدية من وجهة نظر التجربة ،ذلك أن ما بدا سلبيا ً ومرفوضا ً يف املايض تبينّ ،
الحقا ً ،أن له معنى مختلفا ً.تنطوي الذاكرة عىل فعل أخالقي ،يضع األحياء أمام األموات،
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وعىل فعل معريف يجيب عىل أسئلة الحارض مبعرفة من املايض الذي أعادت التجربة تقوميه.
يبدو الرجوع إىل الذاكرة ،كام أعادة تنظيمها ،مامرسة جامعية ،تتوزّع عىل السلطة وعىل ما
خارجها ،ألن الذاكرة ،تعريفا ً ،موروث جامعي.
والسؤال الذي نعرفه جميعا ً هو التايل :هل هناك ذاكرة فلسطينية واحدة تشري إىل مدينة
القدس ومجزرة دير ياسني ،أم أن هناك "ذواكر فلسطينية" مختلفة تساوي اختالف تجارب
التجمعات الفلسطينية ،يقول الجواب بصيغة الجمع ،إذ يف ذاكرة غزة الوطنية ذاكرة تخص
أهل غزة ،وإذ الفلسطيني يف لبنان يعرف شيئا ً عن أهل غزة ذاكرة املخيامت الدامية ،وإذ
للفلسطيني الذي يعرف الطرفني تجربته يف الكويت ،أو يف العراق ،أو عىل حدود ليبيا حني
ألقي به إىل الرمل والعقارب ... ،ير ّد السؤال دامئا ً إىل توحيد "الذواكر" ومجانستها ،يف رشط
فلسطيني شديد االختالف ويستعيص عىل املجانسة.
وقد يقال :إن عىل األدب الوطني أن يخلق ،أو أن يبني ،ذاكرة وطنية .والقول صحيح،
منذ أن رحل اإلنجليزي والرت سكوت إىل املايض البعيد واستنطق أجداده األبطال ،ومنذ
أن ذهب نجيب محفوظ إىل مرص الفرعونية ،يك يندد مبلوك يعبثون مبقدرات الشعب.
وسؤالنا كفلسطينيني :من يح ّرض عىل هذا األدب ويدعو إىل كتابته؟ ومن يقوم بتوزيعه بني
الفلسطينيني ،يف بقاعهم املختلفة ،يف حال كتابته؟
عىل خالف "الذاكرة" ،التي هي موروث جامعي متعدد االحتامالت ،يبدو مفهوم "الوطن
املستعاد كأفق فلسطيني" ظاهرة جامعية وفردية معا ً .فالفرد الفلسطيني ،مهام كان عمره
واملوقع الذي قذف إليه مرتبط بوطنه "الالمريئ" عن طريق الرموز :رمزية القدس كمكان
مقدس ،رمزية الربتقال والزيتون ،رمزية األسامء واللباس واألغاين ،والزمن الرمزي املأساوي،
الذي يعني شهيد اليوم امتدادا ً لشهيد األمس .وإىل جانب الرمزية ،التي ال تستنفد ،تقف
الوقائع الفلسطينية املستدمية ،أو تجربة الوحدة الوجدانية ،التي تفرض عىل فلسطيني
يف املكسيك أن يحمل ندوب "مخيم تل الزعرت" ،الذي دفن فيه فلسطينيون يعرفهم وال
يعرفهم .يقلق األمر ،دامئا ً ،برتبية منشودة ،ومبراجع فلسطينية تستقبل رغبات "الالجئني"
وترسل بإجابات مقبولة".
يطرح املنفى الفلسطيني موضوع االندماج ،فالغريب الذي استقر يف مجتمع ال يظل غريبا ً،
وموضوع الخصوصية ،أو "االستقالل الذايت" ،فالفلسطيني قد يندمج بغريه من املندمجني،
وال يكون منهم "متاما ً" ،ألن أقداره تختلف عن أقدار غري الفلسطينيني .لعلها قوة اآلثار
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واالسامء والذكريات ،التي تنطفئ ،أو تظل مشتعلة ،وفقا ً ألسباب كثرية .إن كان يف رمزية
القدس ما يوقظ يف الفلسطيني املغرتب الهوية التي جاء منها ،فإن يف "ثقافة النسيان" ما
يه ّدد الهوية ومعنى الرموز معا ً.
يطرح الوضع الفلسطيني ،من وجهة نظر فلسطني املستعادة كأفق ،أسئلة صعبة اإلجابات،
عىل املستويني النظري والعميل ،اللذين ال ميكن الفصل بينهام أبدا ً يف الحالة الفلسطينية.
كان فرانتس فانون يقول" :يا جسدي ،اجعل مني دامئا ً إنسانا ً يسأل" .يجمع تحرر اإلنسان
بني الرغبة واملقاومة الفاعلة ،والعقل املتسائل الذي ال يخطئ العالقة بني الوسيلة والغاية.

 .5الفكرة والدولة والوطن:
لفلسطني يف الوجدان الفلسطيني أكرث من صورة :فلسطني ـ الفكرة ،التي ينتسب إليها من
رآها ،ومن مل ي َرها ،وثالث لن يراها أبدا ً .يعتنق اإلنسان فكرة ،حني يعتقد أن وجوده ناقص
من دونها .وألنها جزء من وجوده ،فإن لها حيزا ً واسعا ً يف خياله ،يعيد تشكيلها ،ويجعل من
موضوعها أجمل األمكنة ،مؤكدا ً أن الفكرة ال متوت ،وأن اليتيم الفلسطيني ،الذي مل ي َر أباه
وال ج ّده ،فلسطيني ،ويعرف اسم القرية التي انحدر منها والده الغائب .أعطى هذا ثقافة
فلسطني ـ الفكرة ،التي تدفع فلسطينية تعيش يف بوسطن ،وال تعرف العربية ،إىل كتابة
قصيدة عن فلسطني ،ويح ّرض فلسطينيا ً ـ كنديا ً عىل رسم "ملصقات فلسطينية  ...تسوغ
فلسطني ـ الفكرة وعدا ً مؤجل التحقيق ،وتعلم حاملها الفصل بني الظلم والحق ،وتأخذ بيده
إىل أبجدية التحرر واملساءلة ،يف رشوط محددة لها أسئلتها الصعبة التي ال تنتهي.
وإىل جانب فلسطني ـ الفكرة  ،التي ح ّولت فلسطني إىل قضية كونية ينترص لها املدافعون
عن تحرر اإلنسان ،فلسطينيني كانوا أو غري فلسطينيني ،هناك  :فلسطني ـ املحتلة ،التي
تتجسد فيها "الخطيئة األوىل" ،التي أعادت خلق املصري الفلسطيني ،واملتجددة يف لغة
ّ
عقابية ،امتداداتها مصادرة األرايض وحرق البيوت والفصل العنرصي والجدار العازل
والطائرات العسكرية التي تغيرّ عىل "املعتدين" ،املطالبني بحقوقهم .متثل فلسطني املحتلة
منذ ستني عاما ً وأكرث ،إعالنا ً عن ذاكرة وطنية ال تريد أن "تذوب يف الظالم" ،وعن إرادة
فاعلة تجابه االحتالل باملقاومة .تجعل وحدة اإلرادة والذاكرة من دولة إرسائيل "وجودا ً"
يفتقر إىل االستقرار ،ذلك أن االستقرار النهايئ يستلزم القضاء النهايئ عىل اإلرادة والذاكرة
الفلسطينيتني .يعود موضوع الثقافة مرة أخرى ،متحدثا ً عن  :ثقافة الذاكرة ،التي هي مزيج

31

فلسطني :الهوية والثقافة

من التعلّم واملامرسة ،وثقافة اإلرادة التي تأيت بها الرتبية واالنضباط األخالقي.
يتضمن الحديث عن فلسطني املحتلة ،التي فارقت وضعها التاريخي السوي ،حديثا ً عن
"فلسطني غري محتلة" .ومع أن املقارنة الرسيعة بني الحالتني تستدعي ميزان القوى
واملفاوضات وإعادة إنتاج املفاوضات ،فإن ما ينبغي استدعاؤه ،أوالً ،هو التاريخ ،الذي
ح ّول فلسطني غري املحتلة إىل فلسطني محتلة ،هذا التاريخ الذي ينبغي إعادة االعتبار إليه
بقراءات جديدة ،مت ّيز بني طموح األشخاص وتعقّد القضية ،ذلك أن داللة استعادة فلسطني،
ثقافة ووطنا ً وهوية ،تتعينّ بالشكل الشامل الذي قامت عليه .يقول غراميش" :إن شكل
الوصول إىل السلطة هو الذي يح ّدد مضمونها"  ...إن استعادة فلسطني ،مهام تكن املساحة
املستعادة منها ،ال معنى لها إن مل تقم عىل أخالق التحرر ،التي متليها تجارب الفلسطينيني
خالل ستة عقود ،وعىل سياسات متتابعة ،تو ّحد بني "املمكن السيايس" وأخالق سياسية
جديدة ،ال ولعا ً باألخالق واملجردات ،بل ألن أخالق التحرر تخلق للفلسطينيني أفقا ً وطنيا ً
ال ميكن إغالقه.
ومع أن الحديث عن فلسطني ،يف احتامالتها املختلفة ،يستحرض تعبري" :التمرحل التاريخي"،
إذ لكل مرحلة قضاياها ،فإن حديث الثقافة الوطنية ال يحتاج ،يف معناه العميق ،إىل مفهوم
التمرحل .ولذلك تبدو فكرة فلسطني مرشوعا ً ثقافيا ً مفتوحا ً ،يستوعب الفلسطينيني جميعا ً،
يف حني يبدو شعار "دولة فلسطني" شعارا ً مرحليا ً ،يوكل إىل بعض الفلسطينيني ال أكرث أو
يوكل إىل البعض ألنه يتحدث ،مرحليا ً ،باسم الفلسطينيني جميعا ً.

 .6مالحظة مقلقة أخرية:
يقول رميوند ويلمز" :الثقافة هي طريقة شاملة يف الحياة" والسؤال الفلسطيني هو :أية
حياة؟ هل هي حياة يف مخيامت تقوم خارج فلسطني ،أم مخيامت موجودة داخلها ،وهل
هي حياة الفلسطينيني يف غزة ورام الله أم يف تشييل واململكة العربية السعودية؟ عىل
الفلسطينيني أن يو ّحدوا حياتهم يك يعيشوا ثقافة مو ّحدة .سؤال يتجاوز الفلسطينيني يف
صعوبته ،رغم كفاحهم املستمر للبقاء عىل قيد الحياة ،كبرش وقضية معا ً.
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