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اجليل الفل�سطيني اجلديد و�أر�ض ي�أ�سه املحروثة بالأمل

لم

ن ُذق ثمار الخبرة العربية الحديثة
في مجال ا�ست�شراف الم�ستقبل ،وها
نحن نقر�أ محاوالت ذات نبرة واثقة
لم�ستقبليين غربيين في التنبوء بكيف
�سيكون م�ستقبلنا .ربما َح ِم�ضت تلك الثمار في
المجلدات الأكاديمية التي ال ي�ستفيد منها
�سوى الأكاديميين ،بينما ن�شرت م�ؤخراً مجلة
''ذا الن�سيت'' بحث ًا1
يتنب�أ بتغيرات راديكالية
ّ
في القرن الحالي .ا�ستوقفني اقتبا�س لمحرر
المجلة ،ريت�شارد هورتون ،يقول فيه'' :القرن
الحادي والع�شرين �سي�شهد ثورة في تاريخ
الح�ضارة الإن�سانية� .أفريقيا والعالم العربي
�سير�سمان م�ستقبلنا'' ،وقد ا�ستند في بحثه �إلى
درا�سات ديموغرافية ت�شير �إلى �أنه �سيكون
لخيارات المر�أة و�سلطتها على رحمها دور
كبير في نتائجها.
وفي الوقت الذي يتجذر العقل العربي
باالعتقاد بترك الم�ستقبل للـه العالم بالغيب،
حتى في ن�شرات حـالة الطق�س ،ف�إن درا�سات
الم�ستقبل ُت�ستخدم في جغرافيات �أُخرى من
�أجل بناء المجتمعات .لكن قبل �أن ي�صير
الم�ستقبل مو�ضوع درا�سة ،ف�إنه كان و�سيظل
تطلع ًا طبيعي ًا �إلى الب�شري الذي يتحلى بالقليل

من الوعي ،ويرغب في �أن يترك ن�س ًال وراءه.
ومع �أن �إيمان الم�ستقبليين بالجهد الذي قد
ُيبذل من �أجل تح�سين حياة الب�شر يت�صادم
والأفق المظلم الذي يك�شفه �أمامنا يومي ًا،
التردي ال�سيا�سي واالجتماعي العربي
تنبوء باحثي ''ذا الن�سيت''
الفل�سطيني� ،إلاّ �إن ّ
وغيرهم بثورات تكون الن�ساء وراءها هو ما
�سي�شكل ،في فل�سطين ،ما ي�شبه �صفعات لهذا
التردي .و�س�أحاول هنا �أن �أ�ستقر�أ التاريخ
واللحظة ،الأمر الذي �سيجعل تنبوءاً كهذا
منطقي ًا ،محلي ًا على الأقل ،وفي ظل غياب �أي
ر�ؤى ا�ست�شرافية عربية �أو فل�سطينية.
يحب الرا�شدون �أن يتكلموا با�سم الجيل
الجديد و�أن ينطقوا بد ًال منه ،وعليه ،ف�أنا
مت�أكدة �أن م�ؤ�س�سات درا�سات الم�ستقبل
العربية ال ترى في هذا الجيل �صائغ ًا لر�ؤاها.
ولهذا� ،س�أحاول �أن �أقر�أ ال �أن �أنطق ،مفتر�ضة
�أني ،في �سياق الت�سارع الزمني الذي تجر
عربته الثورة التكنولوجية وثقافة الر�أ�سمالية
اال�ستهالكية ،ربما �أكون مح�سوبة على الجيل
* �شاعرة و�صحافية فل�سطينية.
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الجديد� ،إلاّ �إني حتم ًا ل�ست في عداد جيل
الم�ستقبل الذي �أُطلقت عليه ت�سمية ''جيل َز ْد''
(.)Generation Z
المحزن في حياة هذا الجيل هو �أنه لم
ين�ش�أ على خيبات الأمل .بل على خيبات من
دون �أمل .فهو لم ي�شهد ،كجيل الألفية الذي
�سبقه ،ا�شتعال االنتفا�ضتين والرف�ض الكبير
الذي �أعلنه ال�شعب الفل�سطيني وقيادته
المتمثلة في �أبي عمار ،و�إنما تف ّتح وعيه على
انهيار الخطاب الفل�سطيني الراف�ض ،وعلى
االنق�سام الفل�سطيني والتفكك الكامل لمنظمة
التحرير الفل�سطينية ،وا�ستبدال الأحزاب
الفل�سطينية في �أرا�ضي  ٤٨ذات الهوية
التاريخية الن�ضالية بحزب واحد اختزل
طموحه في العمل البرلماني ،و َق ْمع ال�سلطة
الوطنية الفل�سطينية للمقاومة ال�سلمية التي
تخرج �ضد االحتالل الإ�سرائيلي في محافظات
ال�ضفة ،واعتقالها �أ�صحاب الر�أي الحر من
�صحافيين ونا�شطين ومنتقدين لأداء ال�سلطة
ومواقفها ،و�صمتها �أمام ال�سيا�سات
الإ�سرائيلية ،و�آخرها �صفقة القرن وم�شروع
ال�ضم الإ�سرائيلي .عندئذ� ،سيفهم ال�شاب �أو
ال�صبية الفل�سطينية �أن كل �شيء مباح ،و�أن
الغ�ضب �أو المقاومة هما �شكل من �أ�شكال
التطرف.
الأمر الذي يبدو �أكثر خطورة من الركاكة
والخنوع ال�سيا�سي اللذين ي�شهدهما هذا
الجيل ،هو االنحدار االجتماعي الذي تنتجه
هذه الركاكة ،والذي ُتعدم في �إثره الحريات
ال�شخ�صية وحريات التعبير ،وتتحول فل�سطين
الم�س ب�أحقيتها في
التي ال �أحد يتجر�أ على ّ
االعتراف العالمي بها كدولة �شرعية� ،إلى
ديكتاتورية تحت االحتالل .فالحريات
ال�شخ�صية ،وتحت �سطوة الع�شائر ،وانعدام

�سلطة القانون ،لم ت�سلم من �أن ُتهدر من دون
ح�سيب ،وقد �شاهدنا �آخر �أداء للع�شائر في غزة
بعد �أن عملت مع الحكومة على الإفراج عن
مجرم قتل ابنته ،بعد �شهر من حب�سه .يقول
الم�ؤرخ البريطاني توينبي �إن الح�ضارات
تموت باالنتحار ال باالغتيال .هكذا يمكن
و�صف ما يمر به ال�شعب والقيادة
الفل�سطينيين ،فالم�شروع ال�صهيوني الذي
ويغذي خوفه على وجوده ،لن يغتاله
يتغذى ُ
لي ذراع ثقافة المقاومة،
اغتيا ًال كام ًال .ثم �إن ّ
وتفكيكها في معمل �صناعة مفاهيم الإرهاب
الحديثة ،جعال �أداة القتل تتجه نحو الر�أ�س
الفل�سطيني.
�إن �أول ما قد ُيترجم من وعي الجيل
الجديد من م�شاهدته الحية للحالة الفل�سطينية
في�صير مرئي ًا ،هو اللغة ،وال �سيما �أن و�سائل
التوا�صل االجتماعي ت�شكل من�صة مفتوحة
لهذه اللغة لأن تت�شكل على نحو فردي،
وبت�أثيرات مناخات جمعية يمكن لنا �أن
ن�ست�شف منها اللغة المتحولة بفعل االنحدارات
ال�سيا�سية االجتماعية .ويمكن تحديد اللغة،
تعبر عن نقد
مو�ضوع الحديث ،في تلك التي ّ
الجيل الجديد لمجتمعه وقيادته من خالل
تفكيك لغة مقد�سة �أنتجها ت�صلب العقل
المتم�سك بالموروث الوطني كقيمة فوق �أهل
الوطن �أنف�سهم ،وفوق حرياتهم و�آرائهم .فنحن
لم نعد ن�سمع ،في كثير من التظاهرات� ،شعار:
''نموت وتحيا فل�سطين'' ،لأن هذا الجيل يريد
�أن يحيا كي تحيا بلده ،بل لعله يرى مفهوم
الت�ضحية متجلي ًا بالعمل ولي�س بال�شهادة� .إن
فكرة الوطن ال يمكن �أن تدو�س فوق ر�أ�سه ،ذلك
ب�أن حريته ال�سيا�سية ال يمكن �أن تتحقق من
دون حريته االجتماعية وال�شخ�صية ،هذا في
الوقت الذي تنادي �أ�صوات بوجوب و�ضع
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الوطن ك�أولوية ،و�إلقاء ق�ضايانا الأُخرى في
الهام�ش .وربما تذهب لغة الغ�ضب �أحيان ًا �إلى
ال�س�ؤال عن جدارة ا�ستحقاق �شعب بدولة �إن هو
ع ّنف �أفراده ،وقتل ن�ساءه ،وحرر مجرميه من
العقاب.
�صر و�سط هذا كله على الأمل ،في محاولة
ُن ّ
ال�ستخدامه كقيمة يمكن قيا�سها في ال�س ّلم
الجمعي ،ومقاربتها زمني ًا في مقابل زمن
�آخر .لكن دعونا نتوقف قبل �أن نجل�س في
ميزان الربح والخ�سارة ،عند ال�س�ؤال عن معناه:
ما معنى �أن يتحلى �شعب بالأمل؟ وكيف يكون
الأمل� ،أ�ص ًال� ،شعوراً جمعي ًا؟ ولماذا ال يحق لنا
�أن نفقده؟ فهو لي�س رديف ًا للتفا�ؤل ولي�س عدواً
للي�أ�س ،وهو ال يمكن �أن يكون �إلاّ �شعوراً فردي ًا
يت�صل بتجارب الفرد ،حتى تلك التي ُتنتجها
عالقته ب�شعبه �أو وطنه� .ألم يذهب جيجيك �إلى
�أبعد من ذلك فتحدث عن �شجاعة الي�أ�س
المتحققة في �ألاّ نتخيل بدي ًال من الواقع ،و�أن
نتقبل عواقبه؟ فهو يرى في حلم البديل،
النظري ربما ،خادم ًا لالن�سداد الجاري في
التفكير في م�أزقنا .وبما �أن الجيل الجديد لم
يجد في حلم التحرر ال�سيا�سي بدي ًال من واقعه
الذي تتعاظم فيه التحديات الع�سيرة ،ف�إنه
يعبر عن ي�أ�سه ،من دون �أن
�سمح لنف�سه ب�أن ّ
ينزع هذا التعبير عنه حقه في ال�شعور بالأمل
بالتغيير .وبذلك ت�ش ّكل مفهوم جديد� ،إن جاز
التعبير ،للأمل الذي يولد من الي�أ�س والنقد
الذاتيين ،ولي�س الذي يتغذى على قد�سية
ال�شعار والوطن العفيف.
يبدو �أن هذا الي�أ�س هو الذي �ش ّكل منبع
اللغة الجديدة التي تتمظهر �أمامنا ،متم�سكة
باقتران التحرر ال�سيا�سي باالجتماعي (من
ال�ضروري هنا الإ�شارة �إلى �أننا نتحدث عن
ُنخب �شبابية ت�صوغ هذه اللغة ،تقابلها
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�شريحة �شبابية واقعة تحت الإعماء ال�سيا�سي
والمجتمعي والجندري) ،وتتب ّناها �أقلية
�شبابية في المجتمع الفل�سطيني� ،شرع �صوتها
يعلو في الآونة الأخيرة ،نذكر منها حراك
''طالعات'' ،وهو حراك ن�سوي �سيا�سي تقوده
ن�ساء �ضد االحتالل الإ�سرائيلي والمنظومة
الأبوية الفل�سطينية .ونحن ال ن�ستطيع اقتطاع
هذا الحراك عن ال�شوط الذي قطعته المر�أة
الفل�سطينية في التاريخ الحديث ،لكن يمكن
الإ�شارة �إلى ميزاته التي �س�آتي على ذكرها،
و�إلى انتمائه �إلى عالم كامل ي�شهد حراكات
ن�سوية ن�شطة� ،أو ربما مالمح ثورة ن�سوية تولد
على نار المظلومية المتقدة ،و�إن كانت
والدتها �أفقية على نار الوقت الهادئة.
ال�شوط الأول الذي قطعته المر�أة
الفل�سطينية المدنية �أو المتمدنة ،وال �سيما في
المدن التي وقعت تحت االحتالل الإ�سرائيلي
خالل النكبة� ،سقط �ضمن ''فقدان الذاكرة
الجماعية المرتبطة بالما�ضي المديني
للمجتمع الفل�سطيني قبل  .1948فبلور هذا
الفقدان النظرة �إلى و�ضعية الن�ساء
الفل�سطينيات ،والتحوالت التي طر�أت على
مكانتهن ،ف ُذوتت الرواية ال�صهيونية التي
انت�شرت بين �أو�ساط الكثير من الفل�سطينيين
والفل�سطينيات ،والتي تعزو �أي تطور على هذا
ال�صعيد �إلى ت�أثير المجتمع الإ�سرائيلي
ورافعات الحداثة التي جلبها علينا2''.
و� ّأدت المر�أة الحق ًا �أدواراً كثيرة في
لحظات �سيا�سية مف�صلية كاالنتفا�ضة الأولى،
فهي لم تتقدم فيها �إلى ال�صفوف الأولى في
المقاومة فح�سب ،بل �ساهمت �أي�ض ًا في �ضبط
المجتمع و�سط حالة الطوارىء ،فخلقت
المدار�س المنزلية ،و�شكلت اللجان ال�شعبية،
و�أطلقت حمالت مقاطعة الب�ضائع الإ�سرائيلية.
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�صحيح �أن من المبكر الحديث عن �أثر هذا
الحراك في الن�ضال ال�سيا�سي والن�سوي
الفل�سطيني ،وبالتالي في وعي الأجيال
الجديدة ،لكنه �أو ًال ي�سحق �أي نظرية تتحدث
عن رافعات الحداثة التي جلبها المجتمع
الإ�سرائيلي ،ويختلف حتى عن تيارات ن�سوية
فل�سطينية وطنية �أقدم منه في كونه م�ستق ًال
منتم �إلى ف�صائل �أو �أحزاب �سيا�سية
وغير ٍ
موجودة ذات ُبنى ذكورية �أ�ص ًال ،وفي عدم
ح�صر ن�ضاله في ردات الفعل الطارئة
كانتفا�ضة �أو غيرها ،و�أخيراً في تجاوزه
للجغرافيا الفل�سطينية ،ورفع �صوته لالحتجاج
على قتل الن�ساء ومواجهتهن �أ�شكال القمع في
تقرب
العالم العربي �أي�ض ًا .وقد بد�أنا ّ
نتلم�س ّ
فئات كثيرة من الأجيال ال�شابة من هذا الفكر،
من خالل وجودهم في ال�شوارع تلبية لنداءات
حراك ''طالعات'' ،في الوقت الذي لم تعد تلبي
هذه الفئات ال�شابة نداء الأحزاب الفل�سطينية
الموجودة في الكني�ست ال�صهيوني� ،أو نداء
الف�صائل الفل�سطينية في ال�ضفة ،والتي لم تعد
ترفع �صوتها احتجاج ًا على هذه ال�سلوكيات
وفوجئت قبل مدة حين قالت لي
االجتماعية.
ُ
�صبية في بداية ع�شرينياتها ب�أن مجايليها
ي�سموننا ''جيل الأحزاب'' .فهذا الجيل لم ينت ِم
�إلى الأحزاب كي يهجرها ،ولم يكن انخراطه
فيها تح�صيل حا�صل كما عند �أجيال �سبقته،

و�إنما هو متحرر من هذه الأحزاب.
ال �أعرف �إن كان من الأرحم �أن نرى
�أطراف �شارة االنت�صار الفل�سطينية التي رفعها
�أبو عمار قبل �أن ت�سقط يده� ،أو �أن نولد بعد �أن
ت�سقط ،لكن ما �أعرفه هو �أن جيل َز ْد الذي ُيقلق
�آباءه ب�سبب انتمائه �إلى ع�صر و�أدوات عجيبة،
ربما �سيبد�أ الحرث في �أر�ض تكاد تكون مقفرة
�سيا�سي ًا واجتماعي ًا� .إن كل َمن رفعت �صوتها
اليوم ،في تظاهرة طالعات� ،أو َمن رفع �صوته
في تظاهرة ''�صرخة كويرية للحرية'' البارحة
بعد �أن تدفن في تلك
في حيفا ،لن يقبال ُ
الأر�ض ،وعلى ح�ساب الوطن ،مطالبهما في
حقوقهما على عقلهما وج�سدهما ،حتى �إن
كان هذا الأمل خارج ًا من �أعنف ي�أ�س في
الكون .فمقتل  ٢٠امر�أة فل�سطينية منذ بداية
العام ،وحاالت االغت�صاب والتحر�ش ،وظاهرة
التنمر على المثليات والمثليين ،والتي تعطيها
الم�ؤ�س�سات الدينية ال�سيا�سية �شرعية علنية،
تجعل من الن�ضال ال�سيا�سي الن�سوي وجهة
�صائبة للم�شي في هذه الطريق الوعرة نحو
م�ستقبل �سي�صير في �إمكان الجيل الجديد ،ذاك
ذي ال�صوت العالي� ،أن ير�سمه ،ال �أن يكون
مو�ضوع درا�سته .وهذه الوعورة ربما تبدو
طارئة ،لكنها مع الأ�سف �ستغطي ،الآن وفي
المدى المنظور على الأقل� ،أر�ض ًا �شا�سعة
نعي�ش فوقها جميع ًا.
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 16دوالراً

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

صدر حديث ًا عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية

الفلسطينيون في سورية
ذكريات نكبةِ مجتمعات ممزقة
أناهيد حردان
ترجمة :محمد األسعد
 351صفحة

 18دوالراً
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