ثقافة الوحدة الوطنية بني املايض والحارض
تذكري وإشارات
د .فيصل دراج*
يف تعليقه عىل أفكار جون فيلبي ،الخاصة بفلسطني "ثنائية القومية" ،يف نهاية عرشينات القرن
املايض ،قال فايتسامن رئيس الوكالة اليهودية" :إن املفاوضات لن تكون ممكنة إال من موقع القوة".
مل يكن اليهود يف فلسطني ،آنذاك ،أكرثية ،وال قريبني منها ،بل عندهم هدف استيطاين واضح ،يتمتع
بالدعم اإلنجليزي و"التعاطف األورويب ـ األمرييك".
اعتنق املرشوع الصهيوين ،يف مراحله املختلفة ،مبدأ القوة ،متوسالً أسباباً ذاتية وموضوعية ،فلوال
اإلرادة اليهودية يف انتزاع "وعد بلفور" ملا ظهرت دولة إرسائيل إىل الوجود .ويف مقابل مبدأ القوة
زاوج الفلسطينيون بني الفعل الكفاحي الوطني ومبدأ الحق .وإذا كان التمسك بالرتاب الوطني
قد أم ّدهم بفعل كفاحي ،منذ منتصف مثانينات القرن التاسع عرش حتى اليوم ،فإن االطمئنان إىل
مفهوم الحق ،وهو صحيح عىل أية حال ،قد منعهم عن االلتفات ،بشكل ٍ
كاف إىل "مبدأ القوة"،
فنظروا إىل قوة خصمهم بشكل منقوص ،وإىل ضعفهم الذايت بشكل أكرث نقصاً .ولعل هذا النظر
املنقوص هو الذي جعل من "الوحدة الوطنية" رغبة "صعبة التحقق" ،يندفع إليها املدافعون عن
املصلحة الوطنية العامة ،وال يخلص لها املتمسكون باملصالح الذاتية.
متكن العودة ،يف هذا املجال ،إىل كتب ثالثة :مسألة فلسطني ـ املجلد الثاين  1922ـ  ،1947للمؤرخ
الفرنيس هرني لورانس ،الذي وضع تاريخ فلسطني الحديث يف مجلدات عدة ،تتم ّيز باملعرفة املوسوعية
والنزاهة العالية ،والكتاب الثامن من يوميات خليل السكاكيني ،التي ض ّمت رسائله وتأمالته ويومياته
* كاتب وناقد من فلسطني
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الواسعة التي اتسعت للشخيص والوطني والرتبوي والحياة حافلة يتحاور فيها الساخر واملأساوي .أما
الكتاب الثالث فهو" :فلسطني ،تاريخ شخيص" ،لإلنجليزي الفلسطيني األصل :كارل عيىس ص ّباغ.
أعطى املؤرخ الفرنيس يف حدود الفرتة الزمنية التي اختارها ،صورة مفصلة للتناقض الطويل بني
النشاشيبي وعائلة الحسيني ،الذي استمر إىل ضياع فلسطني ،وتوقف كارل صباغ أمام الجهود
الغربية يف طمس مالمح فلسطني وتربير احتاللها "حضارياً" ،عىل اعتبار أنها كانت أرضاً فارغة ال
أهل لها .أما خليل السكاكيني ،الذي أراد وعياً وطنياً "حدثياً" ،فرسم وحدة املعرفة واألخالق ،إذ
األوىل من دون الثانية شكل زائف ال خري فيه ،وإذ جوهر اإلنسان من القيم التي يتمتع بها .تنتهي
الكتب الثالث إىل نتائج واضحة :أسهم "الرصاع العائيل" يف إضعاف القضية الوطنية ،حني اعتقدت
مراجعه أ ّن امتيازات العائلة ،أي حضورها يف "السلطة القامئة" ،أكرث أهمية من الشأن الوطني ،كام
لو كانت "العائلة الحسيبة" هي الوطن ،واألخري مج ّرد ح ّيز مالئم لهيبتها ومصالحها ،وتقول النتيجة
الثانية :أسهم "الغربيون" يف االحتالل اليهودي لفلسطني منذ زمن "الر ّحالة" يف القرن الثامن عرش،
إىل اليوم ،متوسلني حجب الحقائق وتزويرها حني الحديث عنها ،وتخليق التصورات التي تقبل
بالحجب والتزوير .حلم السكاكيني بفلسطيني مستقل الشخصية واملحاكمة ،ميتثل إىل ما ميليه
عليه عقله و"البداهات العقلية" التي تأخذ بها "اإلنسانية الراشدة" ،فالذي ال ذات له ال قرار له،
واملكتفي بأحكامه يقف عىل هامش الزمن والعامل.

 -1نرصة العائلة أم االنتصار للوطن
مايز املؤرخون ،وهم يقرأون تشكّل الشعوب الحديثة ،بني شعارين ارتبطا مبعارك الشعوب وهي
تقاتل عدوا ً خارجياً .كان األول يقول" :يف سبيل امللك" واضعاً الذات الحاكمة فوق الرتاب الوطني،
الذي أعادت الثورات القومية صياغته وأصبح" :يف سبيل الوطن" .التمس الشعار األول تسويغه من
ذات تنتمي إىل الوطن وتقف فوقه ،واستغنى الشعار الثاين عن الذات املتعالية ،وساوى بني الوطن
واملواطنني .مل يعرف التاريخ الفلسطيني الحديث هذين الشعارين  ،ألسباب متعددة ،لكنه عرف
شكالً مغايرا ً ،قريباً منه ولو بقدر قوامه" :يف سبيل العائلة" ،الذي كان يتوه كثريا ً قبل أن يصبح "يف
سبيل فلسطني" .ومع أن الحسينيني كام النشاشبيني ،كانوا يتمسكون بوطنهم ،فإن القيم العائلية
التقليدية ،أقامت اختالطاً بني الشعارين.
مايز هرني لورانس ،وهو يتحدث عن موقف القوى السياسية من االنتداب الربيطاين ،يف عام ،1922
بني القوميني واملعتدلني قائالً "بأن آل الحسيني يع ِّرفون أنفسهم بأنهم قادة الحركة القومية ،أما
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جامعة املعتدلني فهي تدين بالوالء آلل النشاشيبي املنافسني ...ويحلّل املسؤولون الربيطانيون هذا
االنقسام بوصفه مشابهاً لالنقسام يف مرص بني الوفد وخصومه بغية رئاسة الحكومة" .والواضح
الوحيد يف الكالم تعبري "االنقسام" ،ذلك أن الوفد كان حزباً شعبياً واسعاً ،يف حني أن ما يوازيه
فلسطينياً ،كام خصومه ،متثل بعائالت تتطلع إىل النفوذ ،أ ّما كلمة "الحكومة فال تعني يف الحال
الفلسطيني شيئاً ألن االنتداب كان هو "الحكومة الوحيدة املتاحة" ،وأكرث من هذا وذاك أن مرص
مل تكن مهددة باستيطان خارجي .وكام هو الحال دامئاً ،فمن املتوقع أن يستفيد عدو الفلسطينيني
من الخصومة القامئة بينهم ،وتوليدها إن مل تكن قامئة .ولهذا يتابع لورانس" :ويف فلسطني ،يق ّدم
الصهيونيون مساعدة مالية "للجمعية اإلسالمية ـ الوطنية" املطلوب منها التصدي "للجمعيات
اإلسالمية ـ املسيحية" ،وهي تضم أبرز أنصار اتجاه آل النشاشيبي ذوي الخالفات الشخصية أو
العائلية مـع آل الحسينـي" .ولهذا "يتعرض ممثلو فصيل النشاشيبي للهجوم من جانب متظاهرين
غاضبني يتهمونهم بأنهم خونة وعمالء للصهيونية ."..توقف الجمهور الغاضب أمام اإلشارات التي
تدل عىل الخيانة ،س ّيان كانت وهمية أو مخرتعة ،ذلك أن حسه الوطني السليم يقنعه بأن "انقسام
الصف الوطني" فعل يعادل الخيانة ،ألنه كان يف ذاك االنقسام إضعافاً لطرف فلسطيني يشكو
من الضعف أساساً ،أو كام يقول املؤرخ" :وتؤدي طموحات فصيل الحسيني وفصيل النشاشيبي
املتنافسة إىل إصابة الحركة القومية بنوع من الشلل".
واملشهد السيايس الفلسطيني ،يف بدايات عرشينات القرن املايض مأسوي يف االتجاهات جميعاً ،بدءا ً
بفن "اإليهام السيايس" الذي أتقنه اإلنجليز ،اعتامدا ً عىل لغة ترتاح إىل الجمل الناقصة ،مرورا ً بأكرث
من تنافس فلسطيني ،وصوالً إىل قيادة تحتفي بالكليات وال تعرتف بالجزيئ والجزئيات .فإذا رجع
القارئ إىل الصفحة  63من كتاب لورانس وجد أن "بعض النابلسيني شعروا بالغرية من دور آل
الحسيني" ،وأنه يفضل العمل بشكل مستقل ،وأن هدف النشاشبيني"إظهار قوتهم" ،ال التنسيق مع
أطراف أخرى تسعى إىل مصلحة وطنية عامة" ،وأن ضعف القيادة الفلسطينية الحقيقي يكمن يف
عجزها من التمكن من الفصل بني مرونة تكتيكية واألهداف االسرتاتيجية الطويلة األمد" .فمن أين
تأيت الرؤية الوطنية املوحدة ،إذا كان يف نابلس ما ال يتفق مع القدس ،ويف كل عائلة ما ال ترىض عنه
عائلة أخرى ،ومن أين تأيت الرؤية الواضحة إذا كانت العائلة هي املنطلق  ،بقدر ما كانت "هيبة"
املدينة منطلقاً آخر؟
إذا كانت الشعوب ،يف أزمنة ما قبل الحداثة ،تخوض معاركها "باسم امللك" ،وهو رمز سلطوي
جامع ،فإن شعب فلسطني ،يف الفرتة التي أعقبت وعد بلفور ،خاض معاركه موزعاً عىل مراجع
فقرية متعددة ،جهوية وعائلية ودينية ،باسثناء فرتات الحراك الشعبي العاصف ،الذي كان يخترص
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املراجع جميعاً يف كلمة :الوطن .كان يف نابلس ما يعصم "بعضها" عن املنافسة املأساوية ،عىل مبعدة
من االختالف الحسيني ـ النشاشيبي ،الذي أخذ شكل القاعدة.
أفرد املؤرخ لورانس صفحات من دراسته أعطاها عنواناً محددا ً" :الحسينيون والنشاشيبيون" ،علامً
أن ما جاء تحت هذا العنوان يخرتق صفحات الكتاب كلها ،منذ أن أقُيص كاظم الحسيني عن عمودية
القدس عام  1920لصالح راغب النشاشيبي ـ الذي مل يقتصد مع عائلته يف توليد مناورات تضعف
"خصمه العائيل األسايس" ،التي أضعفت طويالً "توحيد املجال السيايس الفلسطيني" .وقد يبدو الخصام
خالفاً بني عائلة راسخة تقليدية ذات نسب مهيب ،وهي عائلة الحسيني ،وعائلة حديثة التشكل ذات
"عقل حديث وبراجاميت" ،ذلك أن راغب النشاشيبي ،زعيم عائلته ،كان واحدا ً من أوائل املهندسني
الفلسطينني املتخرجني من جامعة استنبول ،عمل مهندساً يف سنجق القدس ،قبل أن يصبح نائباً يف
الربملان العثامين ،وكان يعرف الرتكية والفرنسية وإن مل يكن يعرف اإلنجليزية . "...بيد أن تشكيله
الثقايف الحدايث يطرح سؤالني :أين الحداثة يف عقل يلغي املسافة بني االختالف العائيل واالختالف
السيايس ،وهل املطلوب تسييس الوعي العائيل ،يف رشوط وطن مهدد ،أم إعطاء العمل السيايس بعدا ً
عائلياً؟ وهل املطلوب إنقاذ "وجه العائلة" أم املساهمة يف بناء مجال سيايس وطني م ّوحد"؟ تأيت
اإلجابة مربكة ومرتبكة ،يف جميع األحوال( ،أو تنقصها املعرفة الصحيحة) ،ذلك أننا نقرأ ما ييل يف
الصفحتني 77، 76من كتاب هرني لورانس" :كان راغب النشاشيبي مدفوعاً إىل تعريف نفسه بوصفه
"معتدالً" حريصاً عىل االنتامء االقتصادي ،...،والحال أن عداوة املعتدلني آلل الحسيني قد عادت إليهم
"بدعم مايل عريض من جانب الصهيونيني وكانوا بالطبع ميالني إىل "التجارب التنموية التي طرحتها
الدعاية الصهيونية  ."...ومن املثري للفضول أن يبني متعلم فلسطيني حديث تص ّوره السيايس ،كام
تحالفاته ،عىل قاعدة "العداوة لهيمنة آل الحسيني" ،وأن تأخذ بهذه القاعدة عائالت أخرى ،مثل
عائلة الدجاين املمثلة مبرجعها عارف باشا الدجاين ،ويف نابلس انحازت عائلة طوقان بشكل شبه
تلقايئ إىل صف آل النشاشيبي ،ألن عائلة األعيان الكربى األخرى ،آل حامد ،انحازت إىل الحسينيني
وأنصارهم .ويف أماكن عديدة نشأت ظاهرة االنقسام ذاتها بحسب منطق خاص مبجتمعات املنطقة
كان معروفاً يف العصور السابقة كتلوين الحلفني القييس واليمني ،كام يقول لورانس.
مهام تكن قوة األعراف والتقاليد املوروثة من "الحلفني القييس واليمني" ،التي سبقت بقرون
املرشوع الصهيوين يف فلسطني ،فمن الغرابة أن يبدو املوروث القبيل أكرث فاعلية من التهديد
الخارجي ،ما يستدعي النظر القائل "بسيطرة األموات عىل األحياء" ،ذلك أن وعياً حياً عليه أن
يعرف الفرق بني عادات "داخلية" "ماضية" وعدواناً خارجياً "قادماً .بل أن قوة هذا املوروث تب ّدد
صفة "الرباجاميت" املنسوبة إىل راغب النشاشيبي ،التي تحتفي بالغاية وال ترى إىل الوسيلة ،ذلك
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أن معارضة الحسينيني كانت تبدو قوية عندما تكون "أقل انحيازا ً إىل صف الصهيونيني" ،أي أن
براجامتية النشاشيبي ،لو كانت عقالنية ،النرصفت إىل مواجهة الصهيونية بدالً من احرتاف معاداة
الحسينيني ،التي جلبت للبعض "دعامً مالياً" صهيونياً ،كام يقول املؤرخ الفرنيس.
يصاب القارئ ،فلسطينياً كان أو غري فلسطيني بالدهشة حني يقرأ يف كتاب املؤرخ الفرنيس
الكلامت التالية" :ويف مسلك يتميّز بالحصافة ،يقدم الصهيونيون تأييدهم للنشاشيبيني فيكفلون
بذلك انتصارهم يف املدن املختلطة يف املدن الرئيسية .ص ."13:أما االنتصار املفرتض فمرتبط
باالنتخابات البلدية التي جرت عام  ،1927األمر الذي جعل من الصهيونيني طرفاً "محكامً" يف
السياسة الفلسطينية ،يدعم طرفاً ومينع الدعم عن آخر ،انطالقاً من معرفة مدى نفوذ الطرفني يف
املدن والبلديات ،خاصة أن سيطرة الحسينيني كانت "أكيدة" يف مكانني ،ال غري ،هام غزة واملجدل.
من املفرتض ،يف الحياة السياسية الوطنية السليمة ،أن يكون الشعب الفلسطيني هو القوة التي
"تتحكم" يف شأن فلسطيني "داخيل" والعنرص الحاسم يف "تصويب" األطراف السياسية الفلسطنية.
ولكن ماذا يعني تح ّول الصهاينة إىل "مرجع محكم" يف انتخابات غري صهيونية؟ يتمثل العنوان
األول يف هذا املجال بالواقع البديهي :تشتت ،بل متزق ،املجال السيايس الوطني ،وثاين العنوانني:
غياب الوضوح الوطني الذي منع ،فعلياً ،رؤية الخطر الصهيوين يف أبعاده الحقيقية ،والبعد الثالث
يتكشّ ف يف هوة فاصلة بني الفلسطينيني وممثليهم السياسيني ،املنرصفني إىل مصالحهم الذاتية  ،فلو
كانوا منرصفني إىل "مستقبل الوطن" لكانت سياساتهم محصلة للحوار بينهم وبني شعبهم .ال غرابة
أن يشري املؤرخ الفرنيس إىل يشء من الفساد األخالقي ـ املعنوي ،ال مبعنى "الدعم املايل الصهيوين"
بالرضورة ،بل مبعنى أكرث رضاوة هو فساد الرؤية ،التي ستجعل الشعب الفلسطيني ،بعد عرش
سنوات من وعد بلفور ،يفقد الثقة "بالقيادة" ،ويبحث وحيدا ً عن الدفاع عن وطنه ،يف انتظار
االرضابات الكربى القادمة واللجوء إىل السالح.
رس إىل ضامئر الفلسطينيني ،قدمياً وحديثاً ،وخاصة يف حاالت
وواقع األمر أن يف كلمة "الخيانة" ما ي ّ
استعاملها السهل القريب من النميمة ،أو التي يطلقها طرف ضد آخر بحثاً عن "انتصار رخيص"...،
لكن األمر فعلياً ،وكام تدلل وقائع متواترة ،ال يخترص يف تقويم أخالقي بسيط ،وال يرتبط بالنوايا
والشعارات ،فهو لصيق مبا تحتاجه املصلحة الوطنية ،بعيدا ً عن األفراد والزعامات ،وقريب مماّ
يدعى "بالخيانة املوضوعية" ،أي باألذى الكبري الذي يلحق بالوطن ،دون النظر إىل "النيات" ،التي ال
يعرتف بها العمل الوطني كثريا ً.
إن مواجهة االنقسام ،قدمياً كان أو حديثاً ،هو دفاع عن القضية الوطنية ،وتعبري عن فعل سيايس
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وطني أخالقي ،يحفظ التجربة الفلسطينية ويعاينها بوعي مسؤول ،يتعلّم من املايض ،ويصحح
أخطار الحارض بوعي مستمد من املستقبل ،انطالقاً من قاعدة بسيطة تقول :من ال يتعلم من أخطاء
املايض ال يحسن التعامل مع املستقبل.
رمبا مل يكن بإمكان "االنقساميني الفلسطينيني" ،يف زمن االنتداب الربيطاين ،أن مينعوا املرشوع
الصهيوين ،لكنهم كانوا قادرين عىل إعطاء الكفاح الوطني مآالً مختلفاً ،ولو بقدر.

 2ـ خصوم الفلسطينيني وفن الخديعة:
قال هرني كيسنجر السيايس األمرييك الشهري ذات مرة" :يستطيع القوي أن يكذب كام يشاء" ،وبقية
القول هي " :إن أحدا ً ال يتجرأ عىل محاسبته" ،كام لو كان الكذب والصدق يرتبطان بالقوة وال عالقة
لهام مببادئ األخالق .و"الكذب القوي" :يف عالقته بفلسطني ،يف زمن "الرسديات االستعامرية" ،له
أشكال متعددة :صورة فلسطني كام شاءها الوعي االسترشاقي ،حيث الخالء الواسع الذي تتصادى
فيه أصوات األنبياء ،وصورتها يف الوعي اإلنجييل األورويب الذي ح ّدث عن مكان فارغ ينتظر اليهود،
وصورة الفلسطينيني التي تعاملت معها املناورات اإلنجليزية يف زمن االنتداب ،التي رأت إىل
"شعب قارص" غري جدير بالوعود الجدية .وهناك "حكامء صهيون" الذين كان لهم قول داخيل خاص
بهم وباإلنجليز ،وآخر خارجي ال يثري "غرائز الفلسطينيني".
ق ّدم كارل عيىس ص ّباغ الفلسطيني األصل ،يف كتابه "فلسطني ـ تاريخ شخيص" ،عمالً متعدد
املستويات .يقرتب يف وجه منه من الكتابة الروائية املبدعة ،التي تجمع بني السرية الذاتية والوثائق
التاريخية ،ويرسم يف وجه آخر رحلة إىل أرض األب واألجداد املليئة بالحنني والشجن ،وفند يف
مستوى ثالث مزاعم صهيونية متعددة ... ،أما البعد األكرث أهمية ،يف ما يخص القضية الفلسطينية،
فيتمثّل يف عرض لوحة واسعة من األكاذيب ،بدأت قبل اغتصاب فلسطني واستمرت بعده ،يختلط
فيها األورويب باألمرييك واالنتدايب اإلنجليزي بالخطاب الصهيوين ...،ال يرتبط األمر بعادة الكذب،
ذلك أن يف "القيم املتحضرّ ة" ما يحض عىل الصدق ،بل يرجع إىل عادة إلغاء اآلخر الضعيف ،وهو
ما أشار إليه إدواردو غالينو يف كتابه "اكتشاف أمريكا الذي مل يحصل" ،حني بينّ أن أمريكا ـ أرض
الهنود الحمر ـ كانت موجودة قبل "اكتشافها" ،وكان لها شعب له حضارة وثقافة ،وله "روح" تسعد
رصحت  ،ذات مرة ،بأن الهنود الحمر ال أرواح لهم.
وتتأمل بعيدا ً عن "فتاوى كنسية" ّ
حني زار الكاتب األمرييك الشهري مارك توين فلسطني عام  1867س ّجل يف كتابه "الربيئون املسافرون":
"ال يلفت النظر أية حركة غريبة يف "مرج بني عامر" ،فال يوجد يف أراضيه قرية واحدة ،وال عىل
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مسافة  30ميالً يف طريف الوادي" ،منجزا ً صورة ألرض مهجورة بائسة ،متناسياً أن فلسطني كانت
مأهولة بالفلسطينيني وأن عدد سكان نابلس ،عىل سبيل املثال ،كان  28.500يف عام  ،1847كان
نسبة اليهود منهم "ثلث الواحد باملائة ـ عام  ."1829ليس فلسطني التي ال سكان فيها ،إال أرض
"الغالبية اليهودية املنتظرة" ،التي اخرتعها "مبدأ القوة" الذي أخذ به الحقاً االنتداب الربيطاين ،أو
التي أمالها وعي الهويت جاهز يؤكد "الرابط التاريخي بني الشعب اليهودي وفلسطني" .ال تختلف
حقيقة الرابط التاريخي عن وعود بريطانيا وفرنسا للعرب قبل هزمية األتراك" :إن الغاية التي جاءت
فرنسا وبريطانيا لتحقيقها يف الرشق بعد الحرب ،هي منح الشعوب التي طال اضطهاد األتراك
لها الحرية الكاملة غري املنقوصة ،وتأسيس حكومات وإدارات وطنية  ،تستمد سلطتها من مطالب
شعوبها املحلية وخياراتها الح ّرة" .تعبرّ الكلامت عن حقائق أصحابها الذين يدركون ،قبل غريهم ،أن
رصح وايزمان يف رسالة لصحيفة التاميز الربيطانية يف أيار :1916
قوة الكالم من قوة املتكلم .ولهذا ّ
"لن ترتاجع الصهيونية يوماً عن أهم مبدأ تقوم عليه حركة دميوقراطية ،والذي يضمن لجميع األعراق
والطوائف يف فلسطني متام العدل ،وكامل الحرية" .غري أن املراسالت الرسية بني املنظمة الصهيونية
والحكومة الربيطانية تعبث بالكالم بال رادع وال تستبقي من"أخالقية الوعود" شيئاً ،فقد جاء يف
إحداها" :أما السكان الحاليون ،فأعدادهم قليلة جدا ً قليلة ،وهم معدمون يفتقرون إىل املال والخربة،
وإن تحقق التقدم مرشوط باستقدام عنرص سكاين جدير قادر عىل تحقيق التنمية "..املعادلة التي ال
أخالق فيها واضحة التقابالت :السكان الحاليون املقيمون يف فلسطني ،أي سكان البالد ،ال يعدلون شيئاً
أمام "السكان" ،القادمني" ،أي اليهود ،وعىل العنرص القديم" أن يخيل مكانه "للعنرص الجديد" ،وعىل
من ال يحسن التنمية أن يعطي مكانه للقادر القادم الذي يحسنها.
يتع ّرف الفلسطينيون ،يف منظور التواطؤ الصهيوين ـ اإلنجليزي ،مبفردات محددة :قلة العدد إىل
حدود الغياب ،الفقر الشامل عىل متسوى املال والخربة ،والتخلّف الذي ينكر كل تنمية ممكنة.
واملحصلة أن بناء الدولة اليهودية القادمة لن يؤذي أحدا ً ،فهو عنرص تنمية يف بلد ال ميكن لوحده
أن يعرف التنمية .وبسبب "تفاهة الوضع الفلسطيني" فال رضورة لإلشارة إىل الفلسطينيني ،فهناك
جملة "الجامعات غري اليهودية املوجودة يف فلسطني" ،التي ميكن إسقاطها من الحساب ،كام لو
كانت تلك "الجامعات" قد وجدت صدفة يف أرض تعود ،إلهياً ،لليهود .يساوي الفلسطينيون ،يف
هذا املنظور ،الهنود الحمر الذين "ال أرواح لهم" .غري أن هذه األرواح ،التي ال يعرتف بوجودها
أنجزت أطول إرضاب يف التاريخ وثورة شعبية عمرها ثالثة سنوات ،استعمل فيها اإلنجليز الحديد
والنار و"الرباميل املتفجرة" .كانت تلك األرواح تتمسك بأرضها ،وهو ما أبرصه الصهيوين املتطرف
جابوتينسيك الذي أدرك" :ستبقى فلسطني بنظر الفلسطينيني ،أكرث من مجرد دولة ذات حدود،
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فهي موطنهم وجوهر كيانهم واألساس النبثاق وجودهم الوطني".ما مل تعرتف به بريطانيا العظمى،
التي ت ّدعي حب العدالة ،وال الواليات املتحدة ،التي تدافع عن الدميوقراطية ،اعرتف به صهيوين
متطرف ،صالح بني رضورة طرد "غري اليهود" واالعرتاف بوجودهم.
اعتنق كيسنجر بغطرسة ال اقتصاد فيها مبدأ" :رشعية كذب األقوياء" ،الذي ورثه عن غريه ،وال يزال
ساري املفعول حتى اآلن ،أضافت بريطانيا "االنتداب" إىل مبدأ "الكذب القوي" رذيلة الغموض،
التي مادتها كلامت متقاطعة مؤجلة الوضوح حال "للسكان املحليني حق الوجود . "..وإذا كان معنى
الحق ال يتجىل واضحاً إال باالعرتاف الواضح بشعب محدد الهوية والثقافة والتاريخ ،فإن يف طرد
الوضوح ما يطرد الحق و"السكان املحليني" .من البداهة إن هذا الغموض املبارك ال وجود له حني
الحديث عن "اليهود العائدين إىل أرض أجدادهم" تارة ،أو "الذين يترصفون بحق إلهي وال منة
ألحد عليهم ،أو ينقلون املدنية الغربية إىل أرض مهجورة بائسة" .األمر الذي يجعل من املرشوع
الصهيوين مرشوعاً خريياً ،أخالقياً ،سامي القصد ،جديرا ً بالدعم والثناء.
واألمر كله يف قاعدة :إن قوة الكالم من قوة املتكلم ،الذي قد تضيق بالكلامت ،وتستعني بالطائرات
والرباميل املتفجرة كام حصل يف ثورة  ... 1936وقد يقال مبارشة :إن ضعف الكالم من ضعف
املتكلم ،الذي قد يفتقر إىل الكلامت والطائرات .وإذا كان هناك من ضعف لدى الفلسطينيني فإنه
متثّل أوالً يف هؤالء الذين كانوا يصدقون الكلامت اإلنجليزية ويكتفون بظواهرها وال يتوقفون
أمام " مبدأ الغموض اإلنجليزي" ،الذي كان يلف األكاذيب بأوراق كالمية مربقشة معربا ً ،فعلياُ،
عن غطرسة القوة واالنحطاط األخالقي .توقف كارل صباغ أمام جملة لعضو برملان إنجليزي" :إننا
نرى أن خدمة مصالح اليهود بصورتها النهائية كانت ممكنة لو أن الرأي العام الربيطاين تلقى منذ
البداية بياناً غامضاً غري قطعي بشأن القضية العربية ."..عىل الكالم الربملاين املو ّجه إىل الرأي العام،
إذن ،أال يكون واضحاً يف بدايته ،وال يف نهايته ألنه يتضمن ،لزوماً ،ما ال يقبل العقل املحايد به ،الذي
يعني "تأمني الحقوق اليهودية" كاملة غري منقوصة .والغموض املفرتض شكل "مهذّب" من الكذب
رصح بالحقيقة مجزأة ،أي بشكل يغري معنى الحقيقة .وإذا كان الربملاين اإلنجليزي يس ّوغ
ال أكرث ،ي ّ
"غموضاً" أمام رأي عام انتخبه ،فام هو شكل هذا الغموض حني يتعامل مع "جامعات فلسطينية"
حل عليه العقاب.
ال يجدر االعرتاف بها؟ إنه الكذب الرصيح الذي عىل متلقيه ان يقبل به وإال ّ
كان "سارش" وهو صحايف يعمل يف املانشسرت جارديان ،مق ّرب من الزعيم الصهيوين وايزمان ،يقول"
حبي للوضوح والغموض سواء ،فأحب الوضوح فيام نريد له استثناء ،وأحب الغموض يف الوسائل التي
متكننا من الوصول إليه" .ال فرق بني املنطق الصهيوين الطامع يف فلسطني ومنطق الربملاين اإلنجليزي
املتنفذ املدافع عن مصالح اليهود ،ولهذا كتب "سارش" إىل أستاذه وايزمان" :اغتبطت مبا سمعته
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من أن بلفور يريدنا أن نضع صيغة اإلعالن بأنفسنا ،وسأكون شاكرا ً لو أتيحت يل الفرصة ألجرب
قلمي بكتابة املسودة ،ص ."124:يتقاسم الطرفان اإلنجليزي والصهيوين "الغموض املرحيل" ،الذي
سينقشع عام  ،1948حني يكون األول أنجز "االستثناء" الذي يريده الثاين .كان بلفور واضحاً يف وعده
"تأمني وطن قومي لليهود" ،غامضاً يف تحديد الوسائل العملية ،التي ستطلب املمكن واملحتمل :زيادة
الهجرة اليهودية ،املساعدة يف إقامة بنية تحتية للدولة اليهودية القادمة ،العبث يف العمل الوطني
الفلسطيني ،اللجوء إىل القوة املفرطة لتدمري ثورة  1936ـ  ،1939وكل ما يجب القيام به للربهنة عىل
"ان السكان األصليني يف فلسطني غري قادرين عىل تحمل مسؤولية الحكم الذايت".
تشكّلت املأساة الفلسطينية يف رشط استعامري ال يتسم بتكافؤ القوى واإلمكانيات وال بإمكانيات
املخادعة ،التي استلزمت وحدة الكذب والقوة .ال تعود املأساة ،التي استلزمت وحدة الكذب
والقوة إىل "سذاجة السكان األصليني" ،وال إىل نقص يف "قدراتهم الوطنية" ،كانوا يعرفون ما يخطط
لبلدهم ويقاتلون يف سبيله بأشكال مختلفة .يقول جابوتنسيك يف هذا املجال" :كان العرب يف كل
مكان يسألون اإلنجليز سؤاالً واحدا ً :أصحيح أنكم "ستسلّمون" الدولة لغرينا؟ وكان الجواب املعهود
يف كل مكان أيضاً :كالّ ...،لتجنب التحفظات ،...ألن سياسة الوطن القومي أمر محقّق ال محالة".
مل تكن "كالّ" الكاذبة إال ترجمة لسياسة الغموض القامئة عىل الكذب ،التي هزمت األكرثية
الفلسطينية القامئة بأكرثية مستوردة" ،تشبه الغموض اإلنجليزي" ،الذي يتضّ ح بالتقسيط وال يظهر
دفعة واحدة إال يف الساعة املالمئة ،والسؤال البسيط الساذج :هل هناك سياسة استعامرية أخالقية؟
أو ما هي حدود األخالقية يف املرشوع الصهيوين ـ اإلنجليزي ،الذي أضيف إليه ،الحقاً ،بعدا ً أمريكياً؟

 3ـ الوعي الوطني والفلسطيني الواجب الوجود:
بني االنتساب العفوي إىل الوطن والوعي الوطني الحقيقي فرق ومسافة ،إذ األول أقرب إىل العادة
التي ال تسأل عن األسباب والنتائج ،وإذ الثاين مامرسة واعية تو ّحد بني األهداف الوطنية والوسائل
التي تفيض إليها .ولذلك ميكن االنتساب إىل فلسطني من دون االنتساب إىل الوسائل التي تنرصها،
بل ميكن اإلخالص للقدس دون إدراك القضية الفلسطينية يف أبعادها املختلفة .يف الفرق بني
االنتساب والوعي متكن قراءة االنقسامات الفلسطينية ،التي تلت املنفى وسبقته.
تجسدت يف خليل السكاكيني ،نظرا ً ومامرسة  ،داللة الوعي الوطني الحقيقي ،أكان ذلك يف مامرسته
الكفاحية اليومية أم يف "يومياته" ،التي كان يرتجم فيها األحداث والوقائع العملية ويعلق عليها
بقراءة "تأملية" طليقة .وألنه كان يعيش الكفاح ويعلق عليه أضاء ،بأشكال مختلفة ،املوضوع
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األكرث أهمية يف العمل الوطني ،الذي عنوانه :الوحدة الوطنية ،فال يشء يرتجى من "مدح فلسطني"
وتجاهل وحدة الفلسطينيني.
يف يوم األحد ،املوافق  28ـ  3ـ  ،1948وكانت فلسطني ترشف عىل الغرق ،كتب يف يومياته" :إين
أخىش ويدي عىل قلبي أمورا ً" كثرية ،تخترص يف أمور أربعة" :أن نعود إىل نغمة مدين وفالح ،وكالهام
يشارك يف الدفاع عن الوطن ألن أعداءنا واقفون لنا باملرصاد ،فام أدرانا أنهم قد يوقظون هذه الفتنة
النامئة" فتتفرق الكلمة ويسوء املصري .وثاين األمرين ان نعود إىل "نغمة مسلم ومسيحي" ،وثالث
األمور االنصياع إىل "الحزبية املريضة" ،ورابعها "أن تعد الحرب حرب غنائم ال حرب جهاد ."...مل
يرصد السكاكيني أسباب الفرقة والتفرقة إال ليعلن عن سوء املصري الصادر عنها .كان يف الحديث بعد
مأساوي ،كان املآل الحزين قد أىت ،دون أن ينتهي االنقسام ،الذي ال يزال متوالدا ً حتى اليوم.
يبدو العمل عىل الوحدة الوطنية معيارا ً موضوعياً يف ذاته ،ال فرق إن ارتبط بفالح أو مدين ،بحزيب
أو مبتح ّزب ،مبتعلّم يتقن القراءة والكتابة أو بعامل بسيط ال يكرتث بقواعد النحو والرصف.
فالوطنية قيمة من القيم اإلنسانية العليا ،تنطوي عىل التضحية واألثرة ونكران املامرسات التي تيسء
إىل صورة الوطن ووحدته ،وكل ما يجعلها تفيض عىل الطبقة والعشرية والقبيلة ،ناهيك عن "الزعامة"
و "التز ّعم" ،أي أنها مامرسة تتجاوز املراتب واملقامات جميعاً .وبسبب هذا املعيار املوضوعي تغيب
الثنائيات التقليدية املختلفة :املتعلم/العامي ،املتح ّزب/الالحزيب ،ويغيب ذلك الفرق الطريف األقرب
إىل االصطناع بني "األيدي املتوضئة" و "األيدي غري املتوضئة" ،ذلك أن الوضوء ال يشكّل بعدا ً من أبعاد
الوعي الوطني ،الذي يبدأ بتضامن الفلسطينيني ال بفرائض الوضوء .يتمثّل الفلسطيني بفعله الوطني،
الذي ال يكون فاعالً إال إذا جمع بني اإلخالص واملعرفة والخربة والنزاهة وال ُبعد عن املصالح الضيقة،
واتخاذ مستقبل فلسطني وحده مرجعاً للعمل واالجتهاد والنظر .كان األفغاين يقول :إن صورة اإلسالم
من صورة املسلمني ،الذي يصبح يف الحال الفلسطيني" :إن صورة فلسطني من صورة الفلسطينيني"،
ترتقي بارتقائهم وتنهدم وتتداعى بانهدام قيمهم وتداعي معارفهم.
تح ّدث خليل السكاكيني  ،يف ما كتبه يوم األحد  1948/3/28عن شخصيات وطنية من "سواد
الشعب" ،مثل :كامل عريقات وإبراهيم أبو ديّة واملختار "أبو عطا" الذي كان يف محيّاه ما يشري إىل
"الذكاء واالختبار والوطنية ،تحادثه فتحسبه خريج أرقى املعاهد العلمية ،لغة جميلة ،آراء ناضجة،
همة عالية ،فأين منه بعض أعضاء الهيئة العليا ممن إذا قيسوا به كانوا أميني وكان من املتعلمني."..
ولعل أولوية املامرسة الوطنية عىل القول هي التي حملت السكاكيني ،الذي كان ينطلق مام يرى،
عىل تفضيل الفالح عىل املدين ،ذلك "أن الفالح يشرتي سالحه وعتاده من ماله ،.....،وقد يبيع ابنه
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بيع السامح ليظفر ولو ببندقية ـ الكتاب الثامن ص ."254 :
وواقع األمر أ ّن السكاكيني ال يضع فئة اجتامعية فوق أخرى ،وال يؤمن باملراتب ،ألنه كان يقرأ
مرتبة الفلسطيني يف اتساقه األخالقي واستعداده الكفاحي ،وهو ما أبانه وهو يكتب عن املقاتل
النموذجي إبراهيم أبو دية" :بلغني أ ّن إبراهيم مثخن الجراح وقد أخرج األطباء من جسده بضع
رصاصات وشظايا ،إال أنه أىب إالّ أن مييش يف جنازة الشهيد عبد القادر الحسيني ،وبلغني أ ّن كثريين
من الخطباء رثوا الفقيد بينهم إبراهيم أبو دية ،وأ ّن خطبة إبراهيم كانت أجمل الخطب وقد
ارتجلها ارتجاالً."...
ومع أ ّن السكاكيني ،وهو املريب الذي فتنته اللغة العربية ،توقف أمام "جاملية الخطابة" ،فإنه
توقف قبلها أمام جاملية األخالق ،التي ال تأيت من عادات القراءة والكتابة ،بل من احرتام اإلنسان
لذاته ،الذي يتجلىّ يف الرشط الفلسطيني يف تعلّم "دروس املعركة" التي تحيل عىل التضحية ،مهام
كان شكلها ،وعىل وعي الذات ومق ّوماتها املوضوعية ،التي تنطوي ،يف الرشط األخري ،عىل الوحدة
والتنظيم ،أو تنطوي ،بشكل أدق ،عىل "ثقافة الوحدة والتنظيم" التي رشح داللتها ،أكرث من مرة،
تاريخ الشعب الفلسطيني .كتب السكاكيني يف الشهر األول من عام " :1948لست أدري والله
كيف نستطيع أن نثبت أمام عدوان اليهود وهم مد ّربون منظمون متحدون مج ّهزون ونحن لسنا
من كل ذلك يف يشء .أما آن لنا أن نفهم أ ّن االتحاد يغلب التفكك ،وأ ّن النظام يغلب الفوىض ،وأ ّن
االستعداد يغلب اإلهامل .ص ."238 /:ليست الوطنية ،كام وعاها املريب الفلسطيني وغريه ،بالغة
وال شعارات وال فعالً عفوياً أقرب إىل العادة واملهنة ،إمنا هي تلك الوحدة العضوية بني التنظيم
والتدريب واالتحاد واإلعداد الكفاحي املستمر ،وهي الوعي بالنتائج املدمرة الصادرة عن غياب
هذه العنارص .ولهذا فإ ّن الوحدة الوطنية ،كام الفعل الوطني ،تستلزم ثقافة توحيدية فاعلة ،وتأمر
بفعل وطني حواري ،يص ّوب األخطاء املمكنة يف خطاب الوحدة والتنظيم.
يوسع
باإلمكان الحديث عن :ثقافة الوحدة الوطنية ،التي متثّل يف جوهرها فعالً كفاحياً بامتيازّ ،
املكان والزمان ،إذ مكان الفلسطيني قضيته (ال قريته وال حمولته) ،وإذ زمنه تاريخ فلسطني
ولعل تحرير الفلسطيني من مراجعه الضيّقه هو الذي يطرح املقولة التالية :مسؤولية
الكفاحيّ .
أن يكون الفلسطيني فلسطينياً ،يكشف عن عدالة قضيته يف سلوكه ،وينتمي إىل تاريخه بأخالقه.
وهو يف هذا ال يسأل عن مصلحة وال يكرتث بجائزة ،وينتسب إىل نسق من املقاتلني ،ك ّرمهم وطنهم
باالنتساب إليه .ولذلك تح ّدث السكاكيني عن "الجندي املجهول" الذي يقاتل إمياناً بالحق والرشف
والكرامة ،و "يتف ّرغ ملقاتلة العدو دون أن يشغله يشء آخر" ،بلغه السكاكيني.
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رأى املريب الفلسطيني يف "املدرسة مصنع األبطال" ،مت ّده مبعارف جديدة وتح ّرره من استبداد
العادات املتخلّفة .لكنه وهو يصف املتظاهرين يف ثورة  ،1936وقع عىل مدرسة جديدة ،عنوانها:
أخالق املواجهة مع العدو ،التي تتع ّرف بفاعلية املجموع ال برغبات األفراد ،إذ ينترص املقاتل بغريه،
وينرص غريه ذلك أ ّن هناك جسامً كفاحياً واسعاً يدعى :الشعب الفلسطيني ،الذي يدافع عنه الفرد
اعتامدا ً عىل وازع وطني داخيل ،تأمر به "الفضيلة الوطنية".
كتب السكاكيني قبل الرحيل الكبري ،وهو يصف معركة قادها إبراهيم أبو دية" :انبثق الفجر.
وإذا إبراهيم أبو دية قد جاء من ساحة القتال أشعث أغرب ،منخرق القميص من شظايا القنابل ،لو
رأيته ملا عرفته ،وهو يقول :لقد قتل أكرث رجايل .قلنا :أمل تستنجد أحدا ً .قال :ال أستنجد أحدا ً ،إذا
مل ينجدوين من تلقاء أنفسهم فال خري فيهم" .أدرك ذلك املقاتل ،الذي قتل أكرث رجاله ،إ ّن نرصة
املدافعني عن الوطن خيار ذايت ،ال تحتاج إىل خطاب وال إىل وعود "عامرة" ،فمن ال يوقظه صوت
وطنه ،املحارص بظلم الحياة ،لن يوقظه أحد .ال تنفصل اليقظة الذاتية عن قيم هي مزيج من
العفوية املوروثة وثقافة التجربة.

 .4كلمة أخرية:
يطرح كتايب هرني لورانس ،وكارل صبّاغ موضوع :ثقافة التجربة التي تصونها الذاكرة الوطنية،
نظرياً ،من الضياع ،هذه الذاكرة التي ال تحتفظ بأطياف عائلتني حسيبتني (الحسيني والنشاشيبي)،
بل بدروس االختالف والتنازل الذين مي ّزقان القوة الفلسطينية ويدعان الوطن نهب األقدار وأعدائه.
فقد كان يف مسار كل عائلة تجربة جديرة بالقراءة ،ويف مسار الرصاع بينهام صورة عن مجال
سيايس فلسطيني مل يتامسك وتح ّرك متآكالً .ولعل ثقافة التجربة ،التي تحتاج إىل ما يعيد بناءها
ويجعلها فاعلة ،هي التي تيضء تأمالت خليل السكاكيني ،الذي كتب عام عاشت ورأى واقرتح:
سياسة ثقافية وطنية ،ال تنفصل عن سياسة وطنية صائبة ،تو ّحد بني الفعل والقيم ،إذ الفعل بال
قيم يفيض إىل الخيبة ،وإذ القيم بال فعل تأمل مدريس مجرد تهزمه الوقائع ،قبل أن يهزم ذاته.
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