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 ...وتبقى فلسطين
وجهة نظر
بالصمت ،ألخرجوا كل الفلسطينيني
من مناطقهم».
وبشأن االستقبال املصري ،قال الحور
إن امل ـصــريــن ل ــم يــرغ ـبــوا ف ــي الـتــدخــل
فــي شــأن جـمــع الــاجـئــن ،وخــاصــة أن
القادمني من مناطق فلسطني الوسطى
والجنوبية حوصروا في غزة ً
بناء على
تدخل الجنود املصريني الذين دخلوا
غ ــزة ع ـلــى أن ـه ــم س ـي ـح ـمــون الــاجـئــن
ويواجهون «العصابات الصهيونية»،
ولكنهم كما يقول اكتفوا بدور الحامي
لــاج ـئــن ،ب ــل ك ــان ــوا أش ـبــه بـ ــ«ال ــدالل»
إلــى بعض مناطق اللجوء ،وحصروا
الـنــاس فــي مناطق قريبة مــن السكان
األص ـل ـي ــن ف ــي غ ـ ــزة ،ع ـلــى أن تحضر
«األمم املتحدة» لتتولى أمرهم ،ثم على
الجيش املصري االنسحاب إلى أرضه
«ساملًا من غير نقطة دم».
ويــؤكــد امل ــازم أول الـســابــق أن رئيس
الوزراء محمود فهمي النقراشي باشا،
الــذي كان في عهد امللك فــاروق ،أصدر
«ق ــرارًا سريًا» لبعض قـيــادات الجيش
امل ـصــري أدى إل ــى «تــوغــل الـجـيــش في
فـلـسـطــن دون أن يـضــع خـطــة عملية
لـفــض الـجـمــاعــات الـيـهــوديــة املسلحة
الـتــي تــوزعــت فــي صـحــراء الـنـقــب ،إلى
أن حاصرت تلك العصابات املصريني
مــن جـنــوب الـقـطــاع وش ـمــالــه ،مــا ّ
مهد
الحـقــا لتنفيذ مـجــازر بـحـقـهــم» .كذلك
أشار إلى أن «املخطط اإلسرائيلي كان
يرفض تجمع الفلسطينيني في مصر،
وخاصة سيناء ،وهــذا ما كانت تحذر
منه الجماعات الصهيونية املتطرفة
بداية الخمسينيات ،ألنها كانت ترى
ف ــي س ـي ـنــاء أرض ـ ــا ألجـ ــدادهـ ــا ويـجــب
السيطرة عليها ،وهذا ما جرى تنفيذه

ً
فـعــا بـعــد ق ــرار تــأمـيــم قـنــاة السويس
وم ـ ـشـ ــاركـ ــة االح ـ ـ ـتـ ـ ــال ف ـ ــي الـ ـ ـع ـ ــدوان
الثالثي».
ش ـه ــادة أخـ ــرى نـقـلـهــا أح ــد الــاجـئــن
إل ـ ــى غ ـ ــزة م ـم ــن ع ـم ـل ــوا فـ ــي ال ـش ــرط ــة
داخ ــل ال ـق ـطــاع تـحــت اإلمـ ــرة املـصــريــة،
وكـ ــان يـقـتـصــر دوره ـ ــم عـلــى الـحـمــايــة
وح ــراس ــة املـفـتــرقــات .اس ــم ه ــذا الــرجــل
هــو شــوقــي هتهت ،املهجر مــن مدينة
املجدل املحتلة (مواليد  ،)1925وخدم
مع املصريني منذ أواخر الخمسينيات
ح ـت ــى أواخـ ـ ـ ــر ال ـس ـب ـع ـي ـن ـي ــات ،ول ـك ـنــه
ت ــوق ــف ع ــن ال ـع ـمــل م ـع ـهــم ب ـعــد فــرض
تـ ــدخـ ــات مـ ـص ــري ــة فـ ـظ ــة فـ ــي شـ ــؤون
حماية الالجئني.
وال يـخـفــي هـتـهــت ع ـبــر اخ ـتــاطــه مع
امل ـص ــري ــن أن ال ـق ــاه ــرة ك ــان ــت تعتقد
ب ــأن الـفـلـسـطـيـنـيــن ي ــري ــدون الـهـجــرة
إلى سيناء تمهيدًا لضمها إلى الدولة
الفلسطينية ،مـسـتــدركــا« :ل ــم يــدركــوا
أن إســرائ ـيــل تــريــد م ــا ي ــري ــدون ــه ،وهــا
هــم الـيــوم بعد أن أخـفـقــوا فــي احتالل
سـيـنــاء حـ ّـولــوهــا إل ــى ص ـحــراء قاحلة
يجتاحها اإلرهــاب» .ويستذكر هتهت
أن التقسيم (ســايـكــس ـ ـ بـيـكــو) ّ
تعمد
صـ ـن ــع خـ ـ ــاف ف ـل ـس ـط ـي ـنــي ـ ـ ـ م ـص ــري
ح ــدودي ،عبر تقسيم مدينة رفــح إلى
مــدي ـنــة م ـصــريــة وأخ ـ ــرى فلسطينية،
ك ـم ــا الـ ـح ــال ف ــي م ـن ــاط ــق ال ـ ـنـ ــزاع بــن
ســوريــا وتــركـيــا (لـ ــواء اإلس ـك ـن ــدرون)،
وبني السودان ومصر (حاليب) .يتابع
الرجل« :النظام امللكي في عهد فاروق
ك ــان ذا قـ ــرار واح ـ ــد ،ف ـلــو أم ــر ج ـنــوده
بـمـهــاجـمــة الـفـلـسـطـيـنـيــن ألط ــاع ــوه...
على عكس ما يمكن أن يحدث اآلن رغم
كل التحشيد واالتهامات».

اليها ،لذلك فهم ال يخوضون صراعًا
أدب ـي ــا ،بــل مــواجـهــة فعلية عنوانها
املـ ـك ــان ،وال سـيـمــا ت ـلــك ال ـق ــرى الـتــي
ّ
تسيج باألسالك الشائكة وبالفتات
«ممنوع االقتراب».
إزاء هذا التفاعل بعد عشرات السنني،
بدأ اإلسرائيليون يخشون على تأثر
ذاكــرت ـهــم مــن الـنـشــاط الفلسطيني،
فدعا بعضهم إلى تدريس «النكبة»
ف ــي امل ـ ـ ـ ــدارس ب ــوص ـف ـه ــا «ج ـ ـ ــزءًا مــن
تاريخ الدولة» ،وهي دعوات سرعان
مـ ــا ت ـح ــول ــت إلـ ـ ــى سـ ـج ــال س ـيــاســي
وح ـ ـتـ ــى شـ ـعـ ـب ــي ،ع ـل ـم ــا ب ـ ـ ــأن وزي ـ ــر
التربية في حكومة بنيامني نتنياهو
ال ـســاب ـقــة ك ــان ق ــد دع ــا إل ــى تــدريــس
تاريخ النكبة للتالميذ اليهود ،ولكن
خليفته (جدعون ساعر) عارض ذلك
بشدة ،وقال« :لن نمنح الشرعية ملن
يرى في قيام دولتنا نكبة له».
وع ـم ـل ـيــا ،ال ي ــرى فـلـسـطـيـنـ ّـيــو الـ ــ48
أنفسهم إال «مـهـجــريــن» عــن وطنهم
ال ـ ـ ــذي ي ـع ـي ـش ــون ع ـل ـي ــه ،ف ـي ـم ــا درج
اإلعالم الرسمي العربي على اجتراح
مصطلحات مختلفة ملــراحــل فـقــدان
الفلسطيني للمكان؛ فالذي تهجر من
أرضــه عام  1948إلى الضفة املحتلة
وغــزة وسوريا ولبنان واألردن فهو
ُ
«الج ــئ» ،أمــا ال ــذي هـ ّـجــر مــن الضفة
أو غزة عقب عدوان ( 1967غالبًا إلى
األردن أو مصر) فإنه «نازح» .ويبقى
املهجر هو الذي ّ
ّ
تهجر من قريته أو
مدينته املدمرة داخل حدود الـ 48إلى

قرية أو مدينة م ـجــاورة .وبــاألرقــام،
فإن عدد الفلسطينيني في األراضــي
املـ ـحـ ـتـ ـل ــة ع ـ ـ ــام  48ح ـ ــوال ـ ــى م ـل ـي ــون
وثــاثـمـئــة أل ــف ،وف ــي أق ـصــى تقدير
 1.6مـلـيــون ،يعتبر أقــل مــن نصفهم
بقليل «مهجرين» داخليني.
أيـ ـض ــا ،م ـ ّـم ــا ي ــؤل ــم ال ــذي ــن بـ ـق ــوا فــي
بالدهم وقاوموا التمييز والعنصرية
اإلسرائيلية ،أن ملفهم غائب تمامًا
عــن أج ـنــدات امل ـفــاوض الفلسطيني،
أو حـتــى ع ــن االه ـت ـم ــام ب ــه إعــامـيــا،
ك ــأن هـ ــؤالء ص ـ ــاروا «إســرائ ـي ـل ـيــن»!
ي ــذك ــر أن ال ـحــاضــر ل ــم يـشـهــد ع ــودة
«م ـه ـجــر» داخ ـل ــي واح ــد إل ــى أرض ــه،
وحتى في «قضية اقرث» ،وهي قرية
مسيحية في الجليل األعلى ،حكمت
«املحكمة العليا» اإلســرائـيـلـيــة منذ
الخمسينيات لسكانها بالعودة إلى
قريتهم ،ولكن الحكومات املتعاقبة
عرقلت تنفيذ القرار بأكثر من حجة،
إلـ ــى أن عـ ــاد م ــؤخـ ـرًا ب ـع ــض ش ـبــاب
ال ـقــريــة م ــن «ال ـج ـيــل ال ـثــالــث» إلـيـهــا،
وأقاموا فيها بصورة غير قانونية،
وفق الوصف اإلسرائيلي.
إلــى ذل ــك ،تعمل األح ــزاب السياسية
أيـضــا عـلــى إح ـيــاء فـعــالـيــات خاصة
بها ،كاملسيرات والندوات السياسية
وال ـ ـتـ ــاري ـ ـخ ـ ـيـ ــة ،وم ـ ـ ــن ذل ـ ـ ــك ت ـن ـظ ـيــم
«ال ـحــركــة اإلس ــام ـي ــة» ،بـقـيــادة رائــد
صالح ،تظاهرة من حيفا إلى القدس
س ـي ـرًا ع ـلــى األقـ ـ ـ ــدام ،ق ـب ـيــل أي ـ ــام من
الذكرى.

من الرموز إلى الطقوس
معز كراجة
ّ
ومحير الوقوف أمــام مناسبة وطنية بحجم
مربك
النكبة الفلسطينية .ماذا يمكن أن يقال أو يكتب في
إحياء ذكــرى كهذه ،وسط هذا الحطام االجتماعي
والـ ـ ـف ـ ــراغ ال ـس ـي ــاس ــي ال ـل ــذي ــن يـعـيـشـهـمــا الـشـعــب
والقضية مـعــا؟ وك ــأن بــؤس الحاضر يـجــردك من
شرعية الحديث عن خسارة املاضي ،أو حتى ذكر
إنجازاته.
أن تقف على مسافة  67عامًا ،وتنظر إلــى الخلف
ً
ً
متأمال هذا التاريخ ،ومنعطفاته ،وصوال إلى اليوم،
ال بد أن تصاب بالذهول من النتيجة التي يمكن أن
تخرج بها .فخراب البيت على يدي الغريب ،ال يشبه
إطــاقــا خــرابــه على أيــدي أصـحــابــه .خــراب الغريب
مستفز ومحفز ،وفعله يخلق رد فعل ،بينما خراب
القريب باعث للخيبة واإلحباط .بعد النكبة بسنوات
قليلة خرج الفلسطينيون ،من تحت ما ظنه العالم
«رم ــاد املـحــرقــة» ،وكأننا جثة إلحــدى قبائل الهند
أحرقوها ،وانتظروا الزمن ليقوم بذرها في عيون
تأسيس حركة وطنية تحررية،
النسيان .حيث تم
ّ
يـقــودهــا شـبــاب متعلم ،جــلــه مــن الطبقة الوسطى،
على أنـقــاض حــركــة وطنية تقليدية كــان عصبها
وجهاء عائالت إقطاعية .وبالتوازي ّتم إعــادة بناء
ه ــوي ــة فـلـسـطـيـنـيــة عــرب ـيــة خ ــال ـص ــة ،اسـتـخـلـصــت
ع ـنــاصــرهــا وم ـم ـيــزات ـهــا م ــن الـتـهـجـيــر واالقـ ـت ــاع،
وصنعت رمــوزهــا ،وغــذتـهــا بالقدسية الـضــروريــة
والالزمة لعالقة متينة بني الفرد وهويته هذه .ومن
رحــم النكبة ذاتها ّتمت صياغة الــذاكــرة الجماعية.
وقد ّتم تتويج كل ذلك ببرنامج وطني جامع ،احتوته
منظمة التحرير التي مثلت حكومة بال دولة ،لشعب
بات بال وطن.
والـ ـ ـ ــذي ال ي ـق ــل أه ـم ـي ــة عـ ــن ذل ـ ـ ــك ،هـ ــو اس ـت ـطــاعــة
املجتمع الفلسطيني مـجــاراة التحوالت والتغيرات
السوسيولوجية واالقتصادية ،التي ّ
مر بها املجتمع
العربي في ذلك الوقت ،فلم يتخلف عنه ،ولم ينقطع
ـورة
عــن ع ـصــره .وصـنــع فــي املـخـيــم مــا
يشبه «ال ـثـ ّ
ّ
التعليمية» ،حتى بــات هــذا املخيم مـصــدرًا للمعلم
واملهندس إلى البالد العربية .ليس هنالك مبالغة في
الـقــول إن الشعب الفلسطيني ،فــي أعـقــاب الكارثة،
شهد نهضة .وهــذه مسألة ،رغــم أهميتها ،مــا زال
ِ
بحثها مقتصرًا على دراســات أكاديمية محدودة.
فقد افترضت الحركة الصهيونية ،حينها ،أن الفتك
بالنسيج االجتماعي للفلسطينيني ،وتدمير بنيتهم
االقتصادية ،وإلحاقها باقتصاد «إسرائيل الوليدة»،
سينتج منها ،في أحسن الظروف ،مجرد جماعة ،أو
جماعات بشرية ،أي ما هو أقل من مجتمع باملعنى
الـشــامــل للكلمة .ول ـكــن مــا حـصــل فعليًا أن نكبة
ّ
الوطن صنعت نهضة إنسان .كل ذلك أنجزه شعب
خارج من كارثة ،في أقل من عشرين عامًا.
ربما لسنا بحاجة إلى وصف الحاضر بالتفصيل
ح ـتــى نـ ــدرك ال ـف ــرق م ــا ب ــن خـ ــراب ال ـع ــدو وخ ــراب
صــاحــب الـبـيــت ،فـهــو واق ــع معيش يــومـيــا .الحركة
الــوط ـن ـيــة ،ال ـي ــوم ،انـ ـه ــارت ،وت ـ ّـم ــت م ـصــادرت ـهــا من
الطبقة الوسطى ،التي ّأسستها ،لتصبح رهينة طبقة
«رأسمالية جــديــدة» ،كما كانت قبل النكبة رهينة
«إق ـطــاعـيــن» ،وه ــذه الــرأسـمــالـيــة بــدورهــا ص ــادرت
املشروع الوطني ،وعملت على تفكيك مؤسساته،
فتحولت «منظمة التحرير» إلى خراب ،وهو ما أدخل
حقيقية ،أعمى من ال
الهوية الفلسطينية في أزمــة ًَ
يراها .وحتى من بقي منا قادرا على فعل النضال
وامل ـقــاومــة ،فـقــد لـحــق الــركــب فــي ال ـسـنــوات العشر
األخ ـيــرة ،ودخ ــل فــي ص ــراع حقيقي بــن مكوناته.
فـلــديــه ق ــاع ــدة تــرفــض ه ــذا ال ـل ـحــاق ،وت ـص ـطــدم مع
قيادة تعلن رفضها للمفاوضات ،ولكنها تستهوي

«ال ـ ـ ــدردش ـ ـ ــة» ،وت ــرف ــض الـ ـتـ ـن ــازل ،ول ـك ـن ـه ــا تـفـكــر
«بالهدنة» .فعدنا شعبًا ،وقضية ،إلى املربع األول،
نعيش فــراغــا سياسيًا ،شبيهًا بــذلــك ال ـفــراغ الــذي
ساد السنوات القليلة األولى بعد التهجير .وكل هذه
االنهيارات حدثت أيضًا في أقل من عشرين عامًا.
هذا التوصيف ليس املقصود منه أن نندب حظنا،
أو نجلس في الزاوية ويدنا على خدنا ،بل حتى نقرأ
الترجمة العملية لهذا االنهيار والفراغ ،وانعكاساته
ع ـل ــى س ـلــوك ـنــا ال ـس ـي ــاس ــي واالجـ ـتـ ـم ــاع ــي الـ ـي ــوم،
ولنستطيع بذلك تفسير حيثيات عالقتنا الحالية
بالذكرى والــذاكــرة ،حتى ال نكون كمن يكذب على
نفسه.
ما يحدث في الخامس عشر من أيار من هذا العام،
ً
إحياء لذكرى
وكما في األعوام األخيرة أيضًا ،ليس
الـنـكـبــة ،ب ــل ه ــو م ـجــرد ط ـقــوس بــاتــت ت ـم ــارس من
دون معنى ،كمن يقلد اآلخرين في صالة ما دون
إيمان ،أو وعي ملعنى الحركات التي يؤديها ،وكأنها
«اح ـت ـفــال ـيــة» .وإال م ــا مـعـنــى أن نـتـجـمــع ال ـي ــوم في
ساحات املدن ،مستحضرين كل رموز قضيتنا ،ثم
ّ
ننفض ،إلى أن نعود العام القادم؟ الهبوط من قدسية
الرموز إلى ميكانيكية الطقوس ،أي إلى ممارسات
محفوظة عن ظهر قلب ،هو تعبير عن غياب الفعل،
وغياب الفعل يأتي نتيجة لغياب الحافز .ليس الدليل
على بقاء النكبة خضراء ،في قلوبنا وذاكرتنا ،هو
اجتماعنا اليوم في ساحات العالم وعواصمه ،بل
فــي نــوع الفعل وحجمه ،مــا بــن الــذكــرى والــذكــرى.
املخيم واملـفـتــاح وحــق ال ـعــودة ،كلها رم ــوز تشكل
ثقافة ،وثقافة املخيم أنجبت الفدائي ،واإليمان بحق
العودة دفع هذا الفدائي إلى اقتحام الحدود ،واملوت،
ولو على مشارف الوطن .وال معنى لهذه الرموز لو
لم تصنع هذا الفعل .بينما الفراغ السياسي ،وهذا
الـحـطــام االجـتـمــاعــي ،قــد أع ــادا الـفــدائــي إلــى مجرد
ً
الجــئ ،وهــذا الالجئ الـيــوم ،بــدال من اقتحام حدود
الــوطــن ،بــات يموت في عــرض البحر ،وعلى حدود
مناف جــديــدة .ومــا ّندعيه مــن إيـمــان بحق الـعــودة،
ل ــم يـعــد يمنعنا م ــن الـتـصـفـيــق «لـنـصــف كــرســي»
فــي األمــم املتحدة .يكفي أن تتابع وســائــل اإلعــام
الفلسطينية ،وهي تحيي هذه الذكرى برومانسية
ساذجة ،أو أن تسمع بأن املوظف ،في الضفة وغزة،
يستثمر خــروجــه الـبــاكــر مــن الـعـمــل بــال ـعــودة إلــى
منزله ،أو لقضاء حاجياته الخاصة .هل هنالك أكثر
مــن ذلــك تعبيرًا عــن انهيار الــرمــز ،وغـيــاب املقدس
الساكن فيه؟
مرة أخــرى ،هذه ليست مقارنة لليأس أو اإلحباط.
وه ــذا ال يـعـنــي أن املـشـهــد بـكــامـلــه أسـ ــود .فيمكن
الـتـقــاط األم ــل مــن مـقــاومــة ال ـق ــدس ،امل ـن ـفــردة ،على
سبيل املثال ،منذ العام املاضي تحديدًا ،ومن غزة،
ومن غضب دفني ينضج على نار هادئة في عموم
الضفة الغربية ،وفي الداخل ،الذي لم يضعف يومًا،
رغــم تهميشنا الكامل لــه ،وفــي الشتات .ولكن ،في
الــوقــت نفسه ،فــإن التعلق بـهــذه الـنــوافــذ مــن األمــل،
وتجاهل الحطام والفراغ القائم ،أشبه بعملية انتحار
بطيء .وال يمكن معالجة هذا الفراغ السياسي إال
بـ ــإدراك حقيقة الـحــاضــر ،وبالقطيعة الـتــامــة معه،
ومــع مكوناته السياسية .ليس مــن السهل ّ
التنبؤ
بـكـيـفـيــة حـ ــدوث ه ــذه الـقـطـيـعــة .ه ــل ه ــي بـفــوضــى
عــارمــة؟ أو بانتفاضة ،ال بــد أن تقع ،فتفرز واقعًا
جــدي ـدًا بــالـكــامــل؟ أم بـتـمــرد الـحــركــات السياسية،
الحالية ،على ذاتها؟ وحينها تعود القدسية للرموز،
والحرارة للطقوس ،فنعود لنمارسها بكامل الوعي
واإليمان.

