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العودة املتخيلة ــ �ضفاف امل�ستقبل

معني

الطاهر*

قمة اجلرمق

ببطء

�أ�صعد �إلى قمة الجبل� .أجل�س على كر�سي متحرك ،بعد �أن خذلتني �ساقي التي
عانت جرح ًا قديم ًا .كم �أتمنى �أن �أُحلِّق مع �سرب طيور يرفرف في اتجاه قمة
الجرمق� ،أو �أُهرول مع المئات ال�صاعدين �إليها .بع�ضهم مثلي ،من ذلك الجيل القديم الذي
ولد في زمن النكبة ،واع ُتقل �أو �أُ�سر �أو ُجرح .عرفني �أحدهم ،وقال لي'' :تو ّقعت �أن �أراك
وذكرني �آخر بوالده ال�شهيد ،وثانٍ بابن عمه الأ�سير،
هنا ،وبحثت عنك بين الجموعّ ''.
وثالث برفيق درب قديم� .ساروا معي ب�ضع خطوات ،ثم فارقوني ليلحقوا بالرفاق.
اليوم مثل يوم القيامة؛ ال �أحد ينتظر �أحداً� .أمواج من ال�شباب تتالحق �صعوداً .زحفوا
مع جموع الالجئين العائدين ،وبع�ضهم يحمل بندقيته .لو كان �إ�سماعيل �شموط بيننا،
�صور فيها جموع الالجئين في �سنة  .1948عادوا كما
لأعاد ر�سم اللوحة ذاتها التي ّ
تغير هو اتجاهات الم�سير ،ومزيج من تعب ال�سنين وفرح اللحظة.
خرجوا .كل ما ّ
�ألمح عن بعد �سحابة دخان ،و�أ�سمع طلقات خافتة يبتعد �صوتها حتى يختفي� .أجاب
َمن يبدو �أنه عارف بالأمور'' :هم بع�ض المتطرفين ال�صهيونيين ،هربوا من م�ستعمراتهم
القريبة �إلى القاعدة الع�سكرية التي كانت مقراً لقيادة المنطقة ال�شمالية للعدو ،في
محاولة يائ�سة للتمرد على االتفاق الذي ُينهي نظام الأبارتهايد والتمييز العن�صري،
ويفكك الكيان ال�صهيوني ،وي�سمح بعودة الالجئين �إلى ديارهم ''.كان تكراراً ممجوج ًا
ال�سري الفرن�سي الذي �ش ّكله بع�ض الجنراالت ذوي الميول الفا�شية لدى
لتجربة الجي�ش ّ
ا�ستقالل الجزائر.
ظن �أني �س�أعي�ش حتى هذا اليوم؟ و�أن الذكرى الثمانين للنكبة �ست�صبح
يا �إلهيَ ،من ّ
أقرت ،قبل ع�شرة �أعوام ،قانون القومية اليهودية
اليوم الأول للعودة؟ و�أن ''�إ�سرائيل'' التي � ّ
العن�صري ،و�صالت وعربدت ودمرت وخا�ضت حروب ًا ،قد انهارت وتفككت؟ و�أن الحجر
انت�صر على الدبابة ،والعين واجهت المخرز ،والحياة تغلبت على الموت؟
كانت تلك بداية انهيار �آخر كيان عن�صري في العالم :عزلة الكيان ال�صهيوني �صارت

* كاتب فل�سطيني ،والقائد ال�سابق لكتيبة الجرمق.

179

مثل كرة الثلج ،كلما تدحرجت كبر حجمها ،وجرفت في طريقها كل �شيء .لم يعد �أحد في
العالم يجر�ؤ على �أن يدافع عنها �أو يقف معها ،وتعاظمت جماعات ال�ضغط في جميع الدول
تدعو �إلى مقاطعتها.
ارتد ذلك �إلى داخلها ،فتعاظمت النزعة الفا�شية فيها .هربت من �أزمتها البنيوية �إلى
الحروب ،وظ ّنت �أن التو�سع يحقق الوهم التوراتي .لم تدرك �أن االحتالل ميالد المقاومة ،و�أن
قويان مجتمعاتنا
الفا�شية والأبارتهايد ّ
يرتدان على �صاحبهما فيفتكان به من داخلهُ ،
وي ّ
ويزيدان في وحدتها وتما�سكها ،ويجعالنها تعود �إلى ذاتها وتبتعد عن وهم �أن�صاف الحلول
و�سرابها ،و�أن المقاتل ال�صهيوني لم يعد يمتلك القدرة على التقدم عبر الدمار الذي خلقهَ .ن َمت
والهبات
مقاومتنا ،وانهار مجتمعه وتفكك من داخله ،بعد �أن �أنهكته الحروب والمقاومة
ّ
ال�شعبية ،و�أ�صبح معزو ًال في العالم كافة.
يعيدني �شريط الذكريات �إلى نك�سة حزيران/يونيو  .1967يومها لم يتع ّلم ال�صهيونيون
الدر�س ،وانتظر مو�شيه ديان طوي ًال قبل �أن يقرع جر�س هاتفه ليعلن ا�ست�سالم زعيم عربي.
الهزيمة تقود �إلى التحدي والمقاومة عند ال�شعوب ،والعودة في المقابل فعل م�ضاد للنكبة.
بعد حرب ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،1973بعنا االنت�صار الذي تحقق ،وا�شترينا الوهم الذي
رافق م�سيرتنا لأعوام .قالوا لنا �إنه يمكن لغريب �أن يقت�سم معنا ذاكرتنا وتاريخنا وحا�ضرنا
وم�ستقبلنا .والغريب� ،أن الغريب لم يوافقّ .ادعى �أنه يجب �إعادة ت�أهيلنا وتروي�ضنا كي ي�صبح
متاح ًا له �أن يتكلم معنا مجرد كالم عابر ال �صوت له وال معنى .كالم يعطيه الحق في �أن
تم�سك الغريب عن الدار ب�أوهامه،
ي�ستمر في تهجيرنا وو�ضعنا في معازل تمهيداً لإبادتناّ .
و�سعى لتحقيقها ،تارة بقوته الغا�شمة الم�ستمدة من قوة رعاته في الغرب ،و�أُخرى بتواط�ؤ
بع�ض �أبناء جلدتنا .اعتقد �أن �أر�ض ًا لم تكن يوم ًا له� ،صارت ال تت�سع �إ ّال له وحده ،و�أن ال مكان
عجلت �أوهام الغريب في جعل عودتنا حقيقة.
فيها لـ ''الأغيار'' .ربما ّ
التفت قلي ًال �إلى الخلف .كانت قرية رمي�ش اللبنانية ما زالت
في منت�صف الطريق �إلى القمة،
ّ
على مرمى الب�صر ،ببيوتها الجميلة التي �أ�ضحت ممتدة في اتجاه بنت جبيل ،عرو�س الجنوب
التي �صمدت في وجه االجتياحات ال�صهيونية المتتالية� .أ�سماء العائالت في رمي�ش اللبنانية
ت�شبه �أ�سماء �أقربائهم في �إقرت وكفر برعم ،القريتين الفل�سطينيتين اللتين احتفل �أهلهما
بعودتهم في الأم�س ،وقرعوا �أجرا�س الكني�سة المهجورة بعد ثمانين عام ًا من �صمتها .عادوا،
بعد �أن ُطردوا من قراهم� ،إلى داخل وطنهم .حالهم مثل حال ع�شرات القرى التي ا�ستمر �أهلها،
على مدى تلك الأعوام كلها ،يزورون �أطالل قراهم المهدمة ،من دون �أن يتمكنوا من العودة
�إليها .فالهجرة كانت هجرتين :االقتالع خارج الوطن ،والطرد داخله .و�أق�سى ما كان على
تحمله ،هو �أن ت�شاهد وطنك من خارجه وال ت�ستطيع العودة �إليه� ،أو
الذاكرة والأج�ساد النحيلة ّ
�أن تقف على باب بيتك فتتلم�س حجارته ،لكن ُيمنع عليك دخوله� ،أو النوم في ظالل دالية عنب
زرعها �أبوك� ،أو �سنديانة عتيقة غر�سها �أحد �أجدادك.
تذكرني �شجرة ال�سنديان التي تظلل كني�سة كفر برعم ،ب�أُخرى �ص ّلينا في ظاللها في قرية
ّ
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لبنانية جنوبية هي كفر�شوبا .يومها � ّأمنا في ال�صالة ال�سيد مو�سى ال�صدر ،ورافقه المطران
يتقدمهم
غريغوار حداد .وكان معنا ال�سيد هاني فح�ص ومجموعة من طالب الجامعة اللبنانيةّ ،
ال�شهيد نذير الأوبري .اجتمعوا مع ًا ليدافعوا عن كفر�شوبا ،وي�ساهموا في �إعادة تعميرها بعد �أن
دمرتها الغارات ال�صهيونية� .إمام �شيعي ،ومطران م�سيحي ،وطالب فل�سطينيون ولبنانيون
وعرب يعيدون بناء قرية �س ّنية .يومها لم تكن هذه المفردات المذهبية �أو ال ُقطرية تعني لنا
�شيئ ًا ،ولم يكن �أحدنا ي�س�أل الآخر عن جن�سيته ودينه ومذهبه .وعندما تردد هذا ال�س�ؤال ،و�صار
له معنى ،غاب حلم العودة وابتعدت مواقيتها.
عمرته في
�أين �أنت يا رفيقي؟ �أح�سبك ت�سير الآن بين هذي الجموع� .أتذكر منزلك الذي ّ
رمي�ش بعد تحرير الجنوب .كانت نفحات الن�سيم المتدفقة عبر نوافذه فل�سطينية ،تمتزج فيها
رائحة تبغ الجنوب مع الزعتر والزيتون� .أينما كنا نتل ّفت ،ن�شاهد قمة الجرمق وقاعدة الرادار
ال�ضخمة التي كانت تراقب الجنوب كله .من �شرفة المنزل ،ك ّنا نحلم بهذه اللحظة ،ون�ستعيد
ذكرياتنا �أيام الكتيبة الطالبية التي �أُعيد ت�سميتها با�سم ''كتيبة الجرمق''.
حي النبعة جريح ًا .يومها �أنقذك
� ّ
أتذكر يوم جئتنا �إلى بنت جبيل في �سنة  1976عائداً من ّ
الأرمن من القوى الفا�شية المت�سترة بالدين ،والتي هاجمت فقراء النبعة والم�سلخ وتل الزعتر.
انتقلت من باحات الكني�سة و''م�سيحيون من �أجل القد�س'' �إلى تلك الأزقة الفقيرة،
�أذكر كيف
َ
وقفت في بنت جبيل مع مروان كيالي من
لتغدو مقات ًال ثوري ًا يدافع عن المظلومين .وكيف
َ
يافا ،وح�سان �شرارة وزيتون بزي من بنت جبيل ،وب�شار الفاعور من الخيام ،ومحمد ال�شحيمي
من البقاع ،و�أبو وجيه العنداري من الجبل ،وعلي �أبو طوق المولود في حم�ص لأب من حيفا.
لم يخطر في بالك يوم ًا �أن ت�س�أل �أحدهم عن �سر لكنته و�أ�صله وف�صله ومذهبه ،ولم يعرف �أحد
منهم �أن قائدهم في بنت جبيل ،هو ذلك ال�شاب الم�سيحي الماروني الذي يقاتل �ضد محاوالت
يهوذا الإ�سخريوطي التغرير ب�أبناء عمومته في رمي�ش ،و�إلحاقهم بال�شريط الحدودي.
يغيرا اتجاه
الحق ًا ،ا�ستطاع الزمن الطائفي وحروب الردة �أن ي�ؤجال حلمنا قلي ًال ،و�أن ّ
عقارب البو�صلة من فل�سطين �إلى طوائف متخيلة ،و�أن يخترعا لنا �أعداء �آخرين .اعتقد العدو �أن
حبل نجاته معقود على و�سم الآخرين ب�صفاته؛ فحين نكون طوائف و�شيع ًا ت�صبح له المكانة
الف�ضلى ،ويغدو ال�سيد الآمر القادر على تبرير وجوده وت�سويغ دوره.
تقول لي �أمي �إنهم لم يحملوا �شيئ ًا من متاعهم حين خرجوا من يافا ،و�إن عمي ،ع�ضو
اللجنة القومية فيها ،زجرها حين حاولت �أخذ بع�ض مقتنياتها الثمينة قائ ًال�'' :أ�سبوع فقط
و�ستعودين �إلى دارك ''.وها نحن نعود كما خرجنا .امتدت الأيام وطالت ،من �أ�سبوع �إلى
ثمانين عام ًا.
منذ النكبة ونحن نم ّني �أنف�سنا بالعودة .نتلم�س جميع الطرق �إليها� .ساهمنا في ت�شكيل
الأحزاب العربية بمختلف �ألوانها ،وع ّلقنا �آما ًال كباراً على االنقالبات الع�سكرية المتتالية،
و�سعينا وراء كل م�شروع للوحدة في العالم العربي .ك ّنا ننظر �إلى كل تغيير في �أي قطر عربي،
تقربنا من التحرير .ا�ستهلكنا وقت ًا كافي ًا قبل �أن نكت�شف تلك العالقة الجدلية
على �أنه خطوة ّ
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بين العمل على التحرير والتقدم نحو الوحدة ،و�أن فل�سطين ،وال �شيء �سواها ،هي َمن تك�شف
معادن العرب ،و�أن علينا �أن ن�أخذ �أمورنا ب�أيدينا ،ونقاتل من دون �أن ننتظر �أحداً.
لكن البع�ض خاف �أن تمتد نيران الثورة .كم هو م�ؤلم �أن يناهز عدد ال�شهداء الذين �سقطوا
تخيلنا �أن ثمة هانوي عربية
بنيران عربية ،عدد �أولئك الذين �سقطوا بنيران العدو ،و�أننا كلما ّ
تحت�ضننا ،اق ُتلعنا منها بنيران هذا �أو ذاك .م�ضى وقت �أليم قبل �أن نكت�شف �أن هانوي لي�ست
�أبنية و�شوارع ومدن ًا وقرى ،بل هي في �صدور النا�س وقلوبهم حيث ال يمكن طردنا منها .كم
من حرب قاتلنا فيها! وكم من انتفا�ضة �أ�شعلناها! لكن بع�ضنا ا�ستعجل جني ثمارها ،وغابت
عنه الأبجديات الأولى للثورة فت�صالح مع العدو .رك�ض وراء �سراب ،و�ضاع في غياهب الوهم
حين ذهب �إلى �أو�سلو ،تلك البلد الباردة التي لفحتنا ب�صقيعها و�أدخلتنا �إلى ثالجة الموتى.
ربع قرن �آخر م�ضى� ،أُعيد فيه �إنتاج �أو�سلو مرات ومرات ،وما زال فينا َمن يظن �أن طريق
حرا�س �أمنه و�سالمة
نيل حقوقنا يمر عبر المحافظة على �أمن العدو ،وعبر التحول �إلى ّ
م�ستعمراته التي ابتلعت كل �شيء.
هباتها
هي الأيام دول يتداولها النا�س .وال�ضعف يتحول �إلى قوة تجرف ،عبر ّ
والتف حولنا
توحدنا في ال�شتات والمناطق المحتلة،
ّ
وانتفا�ضاتها ،كل ما يقف في طريقهاّ .
العرب كلهم ،بعد �أن تهاوت عرو�ش و�سقطت �أنظمة .ا�ستحالت قوة العدو �ضعف ًا ،بعد �أن وقف
العالم كله �ضد �آخر نظام للف�صل العن�صري ،و�آخر قوة احتالل .وفي مقابل وحدتنا تفكك كيانه
وت�آكل .الم�شروع الفا�شي العن�صري ُهزم �أمام الحق والعدالة والم�ساواة وحقنا في �أر�ضنا
والعودة �إليها .عاد بع�ض اليهود �إلى �إن�سانيتهم ووقفوا معنا ،وغادر الآخرون م�صطحبين معهم
�أولئك الذين ر�ضوا �أن يكونوا لهم عبيداً في يوم من الأيام.
�أخيراً� ،أ�صل �إلى القمة حيث يختلط ن�سيم البحر مع هواء الجبل� .ألتفت يمين ًا ف�أرى قلعة
إلي من مخيم �شاتيال،
ال�شقيف من بعيد ،و�أ�شاهد روح علي �أبو طوق ترفرف فوقها ،قادمة � ّ
يز ّفها الع�شرات من ال�شباب وال�صبايا .ي�صل علي حيث �أقف ،تحمله عيناي ي�ساراً لتودعه �أخيراً
بيته في حيفا.
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