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فل�سطني يف مرايا الثقافة العربية

دمية

ونّو�س*

الق�ضية تخرج من �ألبوم ال�صور

�أربكتني

كتابة هذه المقالة .جل�ست �أيام ًا �أتامل ال�شا�شة البي�ضاء �أمامي� ،أفكر
في الر�سالة التي جاءتني من الكاتب العزيز اليا�س خوري يدعوني
فيها �إلى الم�شاركة في هذا الملف .وقد يكون االرتباك هنا هو الإجابة الأكثر �صدق ًا عن
�أ�سئلة ال�صديق اليا�س ب�ش�أن ''ر�ؤيتي لفل�سطين وق�ضيتها في ظل الواقع العربي''� ،أو ب�ش�أن
''�آفاق عالقة الثقافة العربية بالق�ضية الفل�سطينية'' .هل �أحتاج �إلى �أ�سئلة مبا�شرة عن
الق�ضية الفل�سطينية ،لأعرف مدى االرتباك الذي يغ ّلف عالقتي بها؛ �أو ب�شكل �أدق ،لأواجه
عجزاً ما في التعبير عن في�ض من الم�شاعر المت�ضاربة وال�صعبة؟ �أفكر الآن ،في �أن ذلك
االرتباك وتلك الم�شاعر ال�صعبة ،لي�سا �سوى رف�ض للت�سليم بما �أُجبرنا لأعوام طويلة على
الت�سليم به .لي�ست مهمة الكتابة عن ق�ضية تكبرني في ال�سن� ،سهلة ،عدا �أنها لي�ست �أي
ق�ضية! الق�ضية الفل�سطينية ،عنوان مرحل َتي الطفولة والمراهقة اللتين ع�شتهما في �سورية.
الحظت قبل مدة� ،أن زمالئي في المدر�سة ،في معظمهم ،معار�ضون للنظام .رحت
�أتذكر عائالتهم ،والأحياء التي �سكنوها ،ومواقفهم �آنذاك في �أثناء درو�س التربية
بغ�ض النظر عن انتماءات �أهلهم
فتبين لي �أنهم معار�ضون الآن ّ
الع�سكرية مث ًال �أو الديانةّ ،
ال�سيا�سية ،وعن المحيط الذي ن�ش�أوا فيه .فواحدة من الزميالت المعار�ضات مث ًال ،ال يزال
والدها حتى تاريخ كتابة هذه المقالة يعمل لم�صلحة النظام� .إذاً لم يكن الف�ضل في
انت�صار قيم العدالة والحرية يعود فقط �إلى البيوت التي ن�ش�أنا فيها ،و�إلى النقا�شات التي
تدور خلف الجدران ،بل �إلى نظام الأ�سد الأب نف�سه �أي�ض ًا .لم يكن ع�صي ًا علينا �أن نقر�أ
العنف والميل �إلى الكراهية والتفريق والعن�صرية لدى كل المكلفين بتلقيننا ''حب الوطن''،
و''حب القائد'' ،و''حب الق�ضية الفل�سطينية'' .لم يكن الحب تلقائي ًا وال التقدي�س كذلك .ثمة
�إكراه و ّلد لدى معظمنا تمرداً ومقاومة.
عائلتي �أنقذت الق�ضية الفل�سطينية في وجداني ،على عك�س النظام التعليمي الذي كان
قائم ًا وال يزال .لو �أن فل�سطين لم تكن حا�ضرة في بيتنا بكيانها الطبيعي والإن�ساني،
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لكان حبي لها �سقط ربما مع حبي للقائد وتقدي�سي له .لم نكن نعرف في المدر�سة �أن لفل�سطين
قائداً �أو زعيم ًا ،ال بل زعماء �أحزاب وجبهات .لم نتعلم �أ�سماء فل�سطينيين ال في ال�سيا�سة وال
في الثقافة وال في الفكر .كبرت فل�سطين في وجداننا و�أذهاننا كمكان منعزل ك�أنه قائم على
كوكب �آخر .كبرت معنا وحدها ،من دون �شعبها! ففي �أدبيات المكلفين بتلقيننا بالغ�صب ،ال
تعرفت �إلى الحكيم جورج حب�ش في بيتنا ،و�إلى �آخرين كثر لن �أذكر
وجود لل�شعوب .ولوال �أن ّ
�أ�سماءهم تفادي ًا لإحراجهم (قاطعونا �أمي و�أنا بعد انطالق الثورة ال�سورية) ،ولوال �أن عثرت في
مكتبة والدي على غ�سان كنفاني ومحمود دروي�ش وناجي العلي وجبرا �إبراهيم جبرا ،لما
عرفت �أن فل�سطين لي�ست مجرد ق�ضية مقد�سة ،الق�ضية هي نا�سها .ظننا لأعوام في المدر�سة �أن
فل�سطين كلها كانت جزءاً من ''�سورية الأ�سد'' ،و�أن حافظ الأ�سد كان قائد البلدين ،من ق�صره في
دم�شق.
جيلي لم يقر�أ في الكتب المدر�سية عن �أي هزيمة قط� ،إذ كيف لمنت�صر يهتف لحرب ت�شرين
''التحريرية'' �أن يفهم المعنى الحقيقي لالحتالل؟ �أربعة كتب فقط ،كانت قادرة على زعزعة
جميع تلك ''المكا�سب'' التي تعلمناها ،وجميع الهتافات التي رددناها احتفا ًال بـ ''االنت�صارات'':
''النقد الذاتي بعد الهزيمة'' للمفكر ال�سوري �صادق جالل العظم؛ ''جيل الهزيمة'' للكاتب ال�سوري
ب�شير العظمة؛ م�سرحيتا ''حفلة �سمر من �أجل  ٥حزيران'' ،و''االغت�صاب'' لوالدي �سعد اللـه
فعما ندافع؟!
ونو�س .ن�ش�أنا في المدار�س كمنت�صرينّ ،
كان ال بد من تلك المقدمة وتلك العودة �إلى ذاكرة الطفولة (وهذا بحث منف�صل ي�ستحق من
''جيل البعث'' الدرا�سة والتحليل) ،كي �أ�شرح عالقة النظام وم�ؤ�س�ساته بق�ضاياهم ''الوطنية
والجوهرية'' .النظام ال�سوري كان الم�س�ؤول الأول عن ت�شويه فل�سطين وق�ضية ال�شعب الفل�سطيني
في وجدان �أجيال ب�أكملها� ،إذ �إنه من حيث ال يدري ربما ،ربط في �أذهاننا الق�ضية الفل�سطينية
بتقدي�س القائد ،وبالخوف وبالإكراه وبالأيديولوجيا ،و�أخيراً ب�إنجاز لم ي�سبقه �إليه �أحد'' :فرع
فل�سطين''� ،سيىء ال�سمعة في دم�شق ''قلب العروبة الناب�ض''!
ثم جاءت العالقة مع الآخر .ففي الوقت الذي ُغ ّيب الكائن الفل�سطيني في المدار�س ال�سورية،
بما �أن فل�سطين هي مجرد �أر�ض وق�ضية ،ظهر الكائن الإ�سرائيلي! العالقة مع الكائن
الإ�سرائيلي كعدو� ،أخذت حيزاً �أكبر كثيراً من العالقة مع الكائن الفل�سطيني ك�شعب �صديق
ومحتل� .صارت فل�سطين في �أذهاننا ،هي المكان الذي ي�سكنه الإ�سرائيلي ولي�س الفل�سطيني!
وفي ال�سياق ذاته ،جاءت تهمة العمالة لإ�سرائيل والخيانة العظمى التي الحقت كثيرين من
المعار�ضين لنظام الأ�سد� .إذاً ،فل�سطين يقطنها المحتلون الإ�سرائيليون .فل�سطين ق�ضية ولي�ست
�شعب ًا .ال وجود لقادة فل�سطينيين وطنيين لأن ''الأب'' حافظ الأ�سد هو القائد الوحيد والأوحد،
ومعار�ضة القائد تقود �صاحبها �إلى تهمة التعامل مع العدو ال�صهيوني .فرع الأمن الأكثر
�شوه النظام من حيث يدري �أو ال يدري ،عالقة
بط�ش ًا ا�سمه ''فل�سطين'' ولي�س ''�إ�سرائيل'' .هكذاّ ،
جيلي بالق�ضية الفل�سطينية ،فالركوع للقائد مرتبط بالركوع لها ،و�شرعية نظام العنف
والإجرام مكت�سبة من �شرعيتها.
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الثورة ال�سورية �أعادت �إلى الفل�سطينيين الحق في �أن يكونوا في �أذهاننا بمعزل عن الق�ضية
وعن الأيديولوجيا وال�شعارات .الثورة التي مزقت �صور ''القائد'' وهدمت تماثيله ،حررت
الفل�سطينيين من الإطار المزخرف والثقيل الذي كان ي�ؤطرهم ،ك�صورة على جدران م�ؤ�س�سة
حكومية� ،أو تلفزيون ر�سمي .ك�سروا زجاج ال�صورة ونزلوا منها �إلى ال�شارع م�ستعيدين
�أ�صواتهم التي �أ�سكتها االحتالل والنزوح والذاكرة المتروكة هناك في بيوت ي�سكنها ذلك الآخر.
�إ ّال �إن النظام ''الممانع'' �أرادهم في ال�صورة فقط ،خلف الزجاج� .صرت �أتخيل تلك الع�صابة
المدر�سية المكلفة بترغيبنا بالإكراه ،تجوب �أزقة المخيم وبيوته لتعيدهم �إلى ال�صور المعلقة
على الجدران.
ولو �أردنا الحديث عن الق�ضية الفل�سطينية بمعزل عن �شعبها ،فمن المحزن القول �إنها لم
تكن ق�ضية عربية طوال تلك العقود .كانت ق�ضية الزعماء العرب ،ق�ضية ال�صالونات والكلمات
االفتتاحية في المهرجانات الر�سمية� ،إذ كيف لها ،كق�ضية تحرر� ،أن تعي�ش في بالد يحكمها
ولما كانت ق�ضايا التحرر واحدة ،فربما
القمع والخوف وتغيب عنها مفردات التحرر كافة؟ ّ
لأول مرة ت�ستعيد الق�ضية الفل�سطينية مكانتها الطبيعية كق�ضية �إن�سانية ،كق�ضية �شعب.
االنتفا�ضات العربية ،ب�إعادتها الكينونة �إلى ال�شعوب � ،أعادت �إلى الفل�سطيني �أي�ض ًا ق�ضيته.
فلأول مرة ربما ،تهتف ال�شعوب المنتف�ضة في �سورية وم�صر وتون�س وليبيا واليمن وال�سودان
والجزائر وغيرها ،للفل�سطينيين ولي�س للق�ضية .لأول مرة ،ت�صبح الق�ضية الفل�سطينية ق�ضية
عربية ،ق�ضية ال�شعوب ولي�س الزعماء .لأول مرة ،تخرج الق�ضية من �ألبوم ال�صور و�أر�شيف
المحطات الر�سمية ،وتخطو مع باقي ال�شعوب �إلى زمننا هذا .لقد حركت الثورات الزمن الذي
توقف عند االنت�صارات الوهمية.
حتى ثقافي ًا� ،ألم يتوقف الزمن الفل�سطيني عند ك ّتاب وروائيي وم�سرحيي تلك المرحلة؟
لي�س م�صادفة �أن يعي�ش الم�شهد الثقافي الفل�سطيني اليوم ،حياة جديدة مع ك ّتاب جدد �أطلقت
الثورات �أ�صواتهم .لم تتحرر فل�سطين من االحتالل الإ�سرائيلي بعد� ،إ ّال �إنها تحررت من قمع
الأنظمة العربية ل�شعوبها! تحررت من ال�صورة النمطية المعلقة على الجدار .تحررت من �أغنية
''وين الماليين'' ،وجوليا بطر�س لم تعثر على �إجابة عن �س�ؤالها حتى �سنة  !٢٠١١غ ّنتها في
مغيب ًا ،وحين توقف الزمن .الق�ضايا ت�ؤطر الزمن
�سنة  ١٩٨٩حين كان ''ال�شعب العربي'' ّ
قدمين وتطلق �صوته.
وتجمده ،ال�شعوب وحدها تعبث به وتمنحه َ
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