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وح�ش*

ما تعنيه فل�سطني

ال

�شك في �أن كلمة ''الفل�سطيني'' تعني
الالجىء الذي يعي�ش في �أحد
مخيمات اللجوء� ،أو في واحد من مهاجر
هذا العالم� ،أو تعني الفل�سطينيين الذين
يعي�شون داخل دولة االحتالل ويحملون
جن�سيتها� ،أو المقيمين في ال�ضفة الغربية
وقطاع غزة.
طبع ًا لو �أخذنا بالأ�سماء التي تحملها هذه
المجموعات الفل�سطينية الرئي�سية لغرقنا في
متاهة م�سميات كل منها ي�شير �إلى فهم يخدم
طرف ًا من الأطراف ،بما في ذلك الطرف
اال�ستعماري الأكثر براعة في توليد �أ�سماء
تعيد تعريفنا وفق موا�صفاته الخا�صة ،وتقوم
في الوقت ذاته بمهمة �إخفاء �آثار جرائم هذا
الطرف اال�ستعماري.
لكن بما �أن كل �شيء بد�أ من اللجوء ،من
الخيمة ،من المخيم ،ف�إننا �سنذهب �إلى ما
ي�شكل نقطة بداية فقط ،من دون �إنكار الأ�سماء
والأحوال والأو�ضاع الفل�سطينية الأُخرى.
في �أزمنة �أُخرى ،تبدو بعيدة الآن ،كانت
مفردة ''الفل�سطيني'' تحيل على الالجئين
المرميين في الخيام ،الذين رف�ضوا اال�ستكانة
* �شاعر وكاتب فل�سطيني من �سورية.

�إلى المذلة و�أ�شعلوا ثورة تحرير �شاملة.
في تلك الأزمنة ،امتلكت مفردة ''فل�سطيني''
زخمها الخا�ص الذي نعرفه جيداً ،و�آثار تلك
الهوية الثورية ال تزال حا�ضرة حتى الآن في
�أجيال فل�سطينية لم تع�ش الذل في �أعمق
لحظات ب�ؤ�سه ،وال عا�شت عزة النف�س
وافتخارها في �أعلى ُذرى الكفاح الم�سلح
وتقديمها نموذج ًا كفاحي ًا تحتذيه حركات
التحرر في العالم ،فترى ه�ؤالء ال�شباب
ي�صرون على �إظهار فل�سطينيتهم من خالل
ّ
اللبا�س �أو الإك�س�سوار �أو الو�شم.
الآن ،في هذا الوقت الذي لم تعد فل�سطين
ت�شغل المكانة التي �شغلتها على مدار عقود،
وبعدما و�صل العرب �إلى م�سار كامل من
االنهيار ال ُينتج �إلاّ الهزائم والف�شل وال�ضياع،
ت�ساوى الفل�سطيني مع الجميع ،مع ال�سوري
والعراقي واللبناني واليمني وغيرهم.
الآن في هذه اللحظة التي يت�ضح فيها م�آل
كان وا�ضح ًا منذ البداية ،ولم تكن فل�سطين
فيه �سوى مقدمة ،ها هم كل الذين لم يبالوا
باتخاذ الهزيمة �شكل ال�سرطان ي�سمحون لهذا
المر�ض ب�أن يلتهم الكل ،بحيث بات لدينا �أمة
مخيمات والجئين من دون �أن تكون الحركة
ال�صهيونية ومخططاتها الإحاللية �سبب ًا
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مبا�شراً في ذلك ،بمقدار ما كمن الأمر في عدم
�إنجاز ا�ستقالل وطني حقيقي وعميق بعد
الحقبة اال�ستعمارية ،وذلك من خالل بناء ذات
بحرياتها وديمقراطيتها وعدالتها
قوية ّ
االجتماعية وقانونها ،وفي تحويل الجهد �إلى
�صناعة منظومات �أمنية فا�سدة ،ال هدف لها
�سوى �إدامة اال�ستئثار بال�سلطة ،و�أهم
�إنجازاتها �إخ�صاء المجتمعات و�إعدام
�أحالمها ،والو�صول �إلى م�ستوى من التنازل
والتبعية غير م�سبوق �أمام القوى المهيمنة.
بين �صعود النظام العربي �إلى الم�شهد
العالمي بعد الحرب العالمية الثانية ،متو�س ًال
فل�سطين �أ�سا�س ًا لخطابه وا�ستراتيجياته ،وبين
�أفول هذا النظام وعدم مجيء نظام جديد ،ها
ٍ
حواف حادة لم تعرفها
هي فل�سطين تقف على
من قبل� ،إذ تبدو بال �سند وال رديف ،ف�ض ًال عن
علو نبرة ت�أثيمها �أر�ض ًا و�شعب ًا يوم ًا وراء يوم،
ّ
مروج لكونها
إلى
�
لها،
أهلها
�
ببيع
قائل
فمن
ّ
ال�سبب في �صعود اال�ستبداد الع�سكري ون�شر
القمع والف�ساد� ،إلى ٍ
مناد في المحافل الدولية
باعتبار الت�ضامن معها ،حتى لو على
م�ستويات مدنية ،يقع في �سياق معاداة
ال�سامية.
لو افتر�ضنا جد ًال �أن فل�سطين التي نتحدث
عنها هي �شخ�صية في لحظة درامية ،ف�إننا
�سندرك �أن �أ�شد لحظات التراجيديا ال�شك�سبيرية
لم ت�صل �إلى مثل هذا النوع من االن�سداد.
الحكاية في حالة ا�ستع�صاء ،وتقف في مكان
يغيب فيه الحل� .إلاّ �إن ال�صورة غير منطقية،
ففي ن�ضال ال�شعوب ،وفي ال�سيا�سة الواقعية
�أي�ض ًا ،ف�إن االن�سداد الوحيد ي�أتي دوم ًا من
قوى م�ضادة لإرادة النا�س� ،أكانت ا�ستعماراً
خارجي ًا� ،أم نظام ًا ا�ستبدادي ًا داخلي ًا ،وهذا ال
يحتاج �إلى الحل بمنطق فني ،بمقدار ما
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يحتاج �إلى بناء وعي يف�ضح الرواية الكاذبة
ويفكك �أ�سا�سها الواهي.
من �أجل حل هذه الإ�شكالية علينا القيام
بمراجعة تاريخية لت�شكيل فهم يقوم على �سرد
تاريخي منطقي متما�سك ،ي�ضع الأ�شياء في
�سياقاتها.
�صعد النظام العربي الذي نعرفه
باالنقالبات الع�سكرية المتتابعة التي جاءت
بعد النكبة ،عبر �ضباط �شاركوا في تلك
الحرب .وقد ت�شكل هذا النظام العربي في
م�صر ،واتخذ �صبغة قومية عربية تعمل في
�سبيل فل�سطين وتحقيق الوحدة العربية .وبعيداً
عن الجدل الذي يبدو بيزنطي ًا في زماننا بين
� ّأيهما �أو ًال :الوحدة �أم التحرير ،ما دام �أي
منهما لم يتحقق ،ف�إن النقا�ش يجب �أن يتركز
على �صعود القوى الفل�سطينية الثورية �إلى
الم�شهد ،بدءاً من �سنة  1965الذي �شهد والدة
''فتح'' و�إطالق الكفاح الفل�سطيني الم�سلح ،في
تحد �صريح للنظام العربي الذي ُي ِع ّد العدة
ّ
لمعركة تحرير الأر�ض التي �س ُتعيد الحق �إلى
�أ�صحابه .وب�ش�أن هذه النقطة نقتب�س كالم ًا
للكاتب الفل�سطيني بالل الح�سن يخت�صر علينا
�شرح ًا كثيراً:

كان على ''فتح'' �أن ت�سارع في العمل
قبل �أن ينجح �أحمد ال�شقيري ويبلور
�شخ�صية منظمة التحرير الفل�سطينية،
وت�صبح المنظمة بذلك عائق ًا كبيراً
�أمام حركة ''فتح'' بعد �أن تح�صل على
دع��م الحكومات العربية واعترافها.
وكان هذا كله يعني �أن على ''فتح'' �أن
تعمل �ضد النظام العربي ،وقد وجدت
''ف��ت��ح'' �ضالتها ف��ي النظام ال�سوري
الجديد ،وذلك بعد ا�ستيالء حزب البعث

196

جملة الدراسات الفلسطينية 125

شتاء 2021

على ال�سلطة �سنة  ،1963وكان النظام
يتميز �آنذاك ب�صفة عامة بنزعة ثورية
تتطلع �إلى قيادة ال�سلطة بمنطق الثورة
ال الدولة .كما كان النظام يتميز بنزعة
�سيا�سية معار�ضة لم�صر ،ومعار�ضة
لمنطق اال�ستعداد لمواجهة �إ�سرائيل
بقوة ع�سكرية نظامية ،داعي ًا �إلى حرب
التحرير ال�شعبية1.
مع دخول فتح تحت جناح النظام العربي ،ثم
بقية التنظيمات الفل�سطينية ،عبر االنخراط في
منظمة التحرير الفل�سطينية المت�أ�س�سة بقرار
ودعم عربيين في �سنة  ،1964يكون الم�سار
العام للق�ضية الفل�سطينية حقق تطابق ًا هنا
التوجهين العربي والفل�سطيني ،من دون
بين
َ
ت�أثير لظهور تناق�ضات �صغيرة هنا وهناك،
في �أوقات متنوعة ،فالم�سار العام �أ�صبح
واحداً.
جبر حتى
لم تكد ك�سور هزيمة ُ 1967ت َ
جاءت ال�ضربة التي ال جبر بعدها من خالل
اتفاقية كامب ديفيد التي �أخرجت م�صر من
دائرة ال�صراع مع العدو �إلى دائرة التحالف
معه ،لت�أتي بعدها النهاية الر�سمية للنظام
العربي مع دخول الجي�ش العراقي �إلى الكويت،
والذي جعل التبعية ال�سيا�سية ت�أخذ �شك ًال
مبا�شراً و�صريح ًا ،بين قواعد ع�سكرية �أميركية
على الأر�ض ،وامتثال للخط ال�سيا�سي
الأميركي في مختلف النواحي اال�ستراتيجية،
ف�ض ًال عن وقوع الدول العربية تحت ت�أثيرات
الالعبين الإقليميين.
ومثلما هو معلوم ،ف�إن حرب الخليج
الثانية ،ونظام القطب الواحد الذي �شاءت
الأقدار �أن يتحول العالم �إليه في ذلك الوقت،
�سيف�ضيان �إلى البدء بعملية ال�سالم من خالل

م�ؤتمر مدريد الذي جاء وقتها �ضمن مبادرة
الرئي�س الأميركي جورج بو�ش الأب .وكانت
هم�سات وزير خارجيته جمي�س بيكر للعرب �أن
بمن
يرحب َ
النظام العالمي الجديد لن ّ
يخالفون دعوة الم�ؤتمر2.
�سيف�ضي م�ؤتمر مدريد �إلى مفاو�ضات
ثنائية في وا�شنطن ،و�ستحدث مفاو�ضات
�سرية في �أو�سلو ،ي�سميها �إدوارد �سعيد ''اتفاقية
3
يعبر عن الخطورة
فر�ساي فل�سطينية'' ،وهو ّ
التي مثلتها االتفاقية ،بما يلي:

بحق �إ�سرائيل
يحمل اعتراف عرفات
ّ
في الوجود في طياته �سل�سلة طويلة من
التراجعات :تراجع عن ن�صو�ص الميثاق
الوطني لمنظمة التحرير الفل�سطينية،
ن��ب��ذ ل��ل��م��ق��اوم��ة ال��ت��ي ا���ص� ُ�ط��ل��ح على
ت�سميتها بـ ''العنف والإره��اب''� ،إهدار
جميع ق��رارات الأمم المتحدة المتعلقة
بالق�ضية الفل�سطينية4.
في مرحلة �أولى� ،ستختفي وجوه النظام
العربي القديم بالموت الطبيعي والآمن كما
في حالة حافظ الأ�سد في �سنة � ،2000أو
بالموت �إعدام ًا تحت رعاية الغزاة في حالة
�صدام ح�سين في �سنة  ،2003ثم الموت
اغتيا ًال بال�سم في حالة يا�سر عرفات في �سنة
 ،2004وفي مرحلة ثانية ت�سودها العبثية
�سينق�سم الم�شهد العربي �إلى �سيا�سة المحاور:
مقاومة واعتدال ،بين الأنظمة نف�سها التي
�شاركت في حرب الخليج وذهبت �إلى مدريد.
و�ست�شهد هذه الفترة �أعتى فترات
اال�ستقطاب الطائفي ،على خلفية الحرب
الأهلية في العراق التي �سوف ت�ؤ�س�س �أر�ضية
ال�صراعات الطائفية الجديدة التي �ستجد
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طريقها لتمتد بهذا العنف الم�ستطير �إلى العديد
من الدول العربية.
في تلك الفترة �ستتحول فل�سطين �إلى
�سل�سلة �أخبار تتعلق بالتفاو�ض �أو بم�ساره،
في �سعي ال�سلطة الفل�سطينية البائ�س لتحقيق
حلم الدولة ب�أي ثمن� ،إلى جانب بدء االنق�سام
الفل�سطيني الذي �سيو ّلد بدوره م�ساراً تفاو�ضي ًا
طوي ًال.
ومع مجيء الربيع العربي جاء الوعد
بنهاية هذا الم�سار التعي�س ،المليء بالتبعية
واالنك�سار� ،إذ جلبت الميادين الثورية الكبرى
�أم ًال ببدء �صفحة عربية جديدة ،ت�سود فيها
الديمقراطية والعدالة وال�شفافية ،وتغيب فيها
ظاهرة الدولة الأمنية و�شبكات الف�ساد،
واالرتهان للقوى الخارجية.
وحدت �سنة � 2011آمال
�ضمن هذا الإطارّ ،
�أبناء العالم العربي بالتغيير ،ومنحتهم �شعوراً
حقيقي ًا باالنتماء �إلى �شوارع وميادين مدن
الثورات ،و�إلى بناتها و�أبنائها ،من دون �أن
يداخل ذلك نزوع قومي �أيديولوجي �أو فئوي.
وقد �أخذ االنتماء �إلى الحقوق والمطالبين بها
منحى عالمي ًا و�صل �إلى حد الت�أثير في �إ�شعال
احتجاجات حركة ''احتلوا وول �ستريت'' التي
بد�أت في الواليات المتحدة الأميركية �آنذاك،
عمت عدة مدن عالمية.
ثم ّ
و ّثقت �أحداث �سنة � 2011أن �أعداء الثورات
هم ذاتهم في جميع الدول ،فهم �أولئك
الل�صو�ص والكاذبون ،والذين يكر�سون ف�ساد
ال�سيا�سة والأخالق والذمم ،ويديرون بالدهم
كالغزاة نهب ًا وا�ستباحة.
في تلك الأجواء ،تعززت المنظومة
البولي�سية العربية التي اجتهد كل نظام في
ت�شييدها على طريقة واحدة ،وظهرت �شبكات
ناهبي المال العام واحدة ،وتوحدت الأدوات
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الإعالمية المتنوعة لت�شكل من خالل اتفاقها
على �سردية الم�ؤامرة الخارجية �شا�شة واحدة.
التقى كل �شيء تقريبا :التوريث والقمع والقتل
والتعذيب والفقر والنهب والتجهيل والتهمي�ش
والبطالة والتمييز والعجز وتراكم الديون
والمح�سوبية ..وفل�سطين طبع ًا.
�ضمن هذا الم�شهد المليء ب�أحا�سي�س
مفعمة ،تقدمت فل�سطين ،ور�سمت الخريطة
التي تعيد الت�صور �إلى بدئها ،ق�ضية وقيمة
ومعنى ،في المكان الذي يجب �أن تبد�أ منه،
من ال�شوارع ،ال من قاعات الق�صور �أو �أروقة
الم�ؤتمرات ،من النا�س ،ال من الأنظمة؛ فالنا�س
هم الذين خا�ضوا الحروب كلها ،وهم الذين لم
ُيهزموا فيها ،و�إنما ُهزمت الأنظمة� ،إذ كانت
هذه الطاقات الب�شرية جاهزة وم�ستعدة طوال
الوقت ،لكن �أولئك الذين �أ�سا�ؤوا ا�ستعمالها �إلى
درجة التبذير والهدر واال�ستخفاف هم
المهزومون.
ولعل التقاط �إنذار الخطر ذلك من طرف
القوى العالمية والإقليمية هو ما جعل العمل
على الإجهاز على م�شروع التغيير يبد�أ ب�شكل
ل�سعار
مت�سارع من خالل �إطالق العنان ُ
الثورات الم�ضادة ،فتعود الدول الثائرة �إلى
مما كانت عليه ع�شية الثورة.
مراحل �أ�سو�أ ّ
� ّأما الب�صمة الفل�سطينية الوحيدة في هذه
فقدمها فل�سطينيو �سورية عبر
الثورات ّ
الم�شاركة الحا�سمة في ف�صول الثورة ال�سورية
�ضد نظام ب�شار الأ�سد .فمخيم درعا �سبق مدن ًا
وقرى �سورية في دعم المدينة خالل
ح�صارها ،ومخيم اليرموك �سجل بداية ثورية
جماهيرية �سبق فيها مدن ًا كبرى مثل حلب.
و�سيجري طم�س �أثر هذه الب�صمة من خالل
تدمير المخيمات ،وخ�صو�ص ًا مخيم اليرموك،
وهنا �ستظهر فل�سطين ،فل�سطين ال�سورية ،في
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ال�صورة التي ي�صعب �أن تغادرها فل�سطين
الكاملة� ،صورة النكبة.
وجراء �ضياع الر�ؤية الذي �سببه الم�شهد،
ّ
�صار هناك �سوريون يتحدثون عن فل�سطين
و�صفقة ترامب ب�شماتة ،على خلفية انتقامية
رخي�صة من م�شاركة ف�صائل فل�سطينية �إلى
جانب النظام ال�سوري في حرب الإبادة �ضد
�سورية و�شعبها ،من دون �أن يتذكروا �أن
النظام ،تاريخي ًا� ،صنع هذه الف�صائل� ،أو قام
بدعمها ،ومن الطبيعي �أن تقف �إلى جواره
وت�ؤدي دورها الوظيفي الحقيقي.
هذه هي اللحظة الأ�شد �إظالم ًا في التجربة
الثورية� ،إلاّ �إن ال�شعوب العربية �ست�ستعيد
ثوراتها ،وتطلق موجات جديدة ،لكن الم�ؤ�سف
�أن الالجئين الفل�سطينيين الذين ُدفعوا �إلى
ال�ضياع مرة �أُخرى ،في دول الجوار �أو في
منافي العالم� ،سيواجهون �ضياع ًا معنوي ًا من
خالل ''�صفقة القرن'' التي �ست�سبقها ثم
ترافقها حمالت ت�شويه منظمة لل�شعب
الفل�سطيني وتاريخه ون�ضاله وكيانه وكرامته،
و�ستنهال الإ�ساءات �إلى �أ�سا�س الق�ضية على
اعتبار �أن هذا ال�شعب باع �أر�ضه لعدوه وادعى
المظلومية ،حتى يكاد المرء ي�شعر ب�أن
مجرمين من م�ستوى مناحم بيغن ويت�سحاق
َ
�شمير لم يكونا يمتلكان الوقاحة التي تتحلى
بها من�شورات الذباب الإلكتروني الممول
والمدرب �سعودي ًا و�إماراتي ًا.
ولعل �أكثر ما نحتاج �إليه في هذه اللحظة
هو ت�شكيل �سردية متكاملة ،ون�شرها بجميع
الطرق الممكنة ،والقيام بعملية تثقيف �شاملة
ب�ش�أنها ،وعدم االكتفاء بق�صة تبد�أ من �سنة
 ،1948بل ربط ذلك ب�سياقاته التاريخية
الكبرى ،منذ الم�س�ألة اليهودية حتى بدايات
الحركة ال�صهيونية.

لي�ست ق�ضية فل�سطين بالق�ضية ال�صعبة،
بل �إن حكايتها وا�ضحة جداً بحيث ي�سهل
اخت�صارها في جمل ،لكن ذلك لم يعد يكفي،
ف�أكثر ما نحتاج �إليه اليوم هو معرفتها
معرفة عميقة ،وهذه هي العملية الأ�صعب.
�صحيح �أن الحكاية ت�شكل الهوية� ،إلاّ �إن
الهويات التي ال ُتبنى على معرفة �شاملة،
تاريخية و�سيا�سية واجتماعية وحقوقية ،ال
يمكن التعويل عليها ،و�سيكون من ال�سهل
اختراقها من خالل دفعها دوم ًا في اتجاه
�صراعات وانق�سامات.
في الما�ضي ،جرت عمليات التثقيف
بفل�سطين من خالل الف�صائل و�إعالمها
وندواتها ومع�سكراتهاّ � ،أما اليوم ،ومع انعدام
الفعل ال�سيا�سي وغياب ذلك النوع من
التثقيف ،ف�إن الق�ضية باتت �أقرب ما تكون
�إلى حقل �أكاديمي للمتخ�ص�صين .وكي ال نلغي
المعرفة ،ف�إننا نحتاج �إلى تحويل ذلك �إلى
�أ�شكال المعرفة الع�صرية ،القابلة للتداول
والتناقل ال�سهل عبر الموبايالت وتطبيقاتها،
من دون الر�ضوخ للفاي�سبوك والإن�ستغرام
والمواقع المنحازة �إلى الرواية ال�صهيونية ،بل
خلق تطبيقات خا�صة ال �سيطرة عليها من �أحد
لو لزم الأمر.
لعل الوقت مثالي ال�ستعادة العمل على حق
العودة مع تجاوز ال�سلبيات التي رافقت تجربة
هيئات العودة التي ظهرت في مرحلة ما بعد
�أو�سلو ،والتي عمل الم�ستقل منها من دون
ا�ستراتيجيات �أو برامج وا�ضحة ،ومن دون
تن�سيق فيما بينها� 5،أو تجربة تلك المجموعات
وكر�ست عملها من �أجل
التي رعتها الف�صائل ّ
العودة في �إطار ر�ؤية رعاتها 6،وذلك
ال�ستعادة روح المبادرة ،والعمل على ت�شكيل
خطاب ع�صري يتحدث بلغة علمية ،وي�ستعمل
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الوثائق ،وال ينظر �إلى المخيم من منظور
الزعماء� ،أو الف�صائل التي تعتبر المخيم على
يورد العنا�صر� ،أو ُ''ينجب زعتراً
الدوام خزان ًا ّ
ومقاتلين'' بلغة محمود دروي�ش ،لأن الف�صيل
يمد عمره من دوام هذا الب�ؤ�س.
لن�س�أل :هل تمثل ق�ضية التوطين خطراً
هائ ًال؟ هل تنتق�ص من فل�سطينية الإن�سان؟
لننظر �إلى الجاليات الكبرى في العالم،
حم ُل الأتراك جن�سيات �ألمانية� ،أو
ولن�س�أل :هل ْ
حمل الجزائريين جن�سيات فرن�سية ،يعني
ُ
تخلي ًا عن الهويات القديمة؟ لماذا ال يحدث
هذا للفل�سطينيين عربي ًا؟ �سيقولون �إنها ق�ضايا
قانونية تتطلب و�ضعيات محددة على �صعيد
الجن�سية ،لكنهم ين�سون �أن ه�ؤالء الالجئين
جميع ًا موثقون لدى الدول التي يعي�شون فيها،
ولدى الأونروا .ثم �إن ''حق العودة'' في �إ�سرائيل
ُيمنح ليهود يحملون جن�سيات دول متعددة.
طبع ًا هذه م�سائل على القانونيين االجتهاد
في �سبيلها ،فمن غير المعقول �أن تبقى حياة
الب�شر �ضمن هذه المجموعات الكبيرة في حالة
من التوقف الكامل في ظل �آفاق الحل
ال�سيا�سي الم�سدود.
لماذا نمنع �أنف�سنا من التفكير في هذا
ال�سياق وفل�سطينيو مخيم تل الزعتر ،في
�أغلبيتهم� ،صاروا �ألمان ًا الآن ،وكثيرون من
فل�سطينيي مخيمات �سورية باتوا يحملون
جن�سيات �سويدية وهولندية؟ �أال ي�ضع منع
التملك الفل�سطيني اللبناني هذا الإن�سان �أمام
خيارين� :أن يتملك في كندا �أو في فل�سطين!
َ
وبالتالي ي�صبح خيار كندا �أكثر واقعية.
بدا مناخ الثورات العربية مواتي ًا لظهور
تيارات فل�سطينية م�ستقلة في �سورية ،لكن
عنف النظام ال�سوري حال دون ذلك� ،إذ تمت
ت�صفية كادرات من تلك التيارات في ال�ساحات
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�أو �أقبية ال�سجون ،بينما بقي الفل�سطينيون
الذين �صنعهم ب�صورة خا�صة من �أجل �أيام
�سوداء كهذه� ،إلى جواره يحملون معه عبء
ومما ال بد من قوله هنا �أن ''فتح''
الجريمةّ .
حاولت ،في �إطار ال�سلطة� ،أن ت�ؤدي دور الدعوة
�إلى تحييد المخيمات ،من دون �أن تقدم ما هو
�أبعد من التو�صيات والتمنيات ،والو�ساطات
الفا�شلة في �أح�سن الأحوال ،في حين �أدت
تنظيمات مثل ال�شعبية والديمقراطية �أدواراً
�إعالمية مخزية ،وتكفلت القيادة العامة ومعها
بع�ض �أ�شباهها بت�أدية وظيفة الجزار .و�سط
هذا الم�شهد برز دور اجتماعي و�أمني
وع�سكري لحركة ''حما�س'' ،ي�ستحق �أن ُيدر�س
ويعطى اعتباره.
ُ
ما �أود قوله هو �أن فل�سطينيي �أو�سلوَ ،من
ومن كانوا �ضده ،اجتمعوا على
كانوا معه َ
�ضرب المخيم ،كل بطريقة وبدرجة مختلفة،
وهو الذي �أرادوه �أن يكون ا�ستراتيجيا كبرى
للحركة الوطنية الفل�سطينية.
ال ت�ضيف �صفقة القرن جديداً �إلى ميراث
�آالف الخطط والحلول والمبادرات التي تج�سد
الر�ؤية اال�ستعمارية منذ لحظات ال�صهيونية
الأولى ،مروراً بوعد بلفور ،وو�صو ًال �إلى حقبة
المتوجة باتفاق �أو�سلو'' :اتفاق
المفاو�ضات
ّ
�إعالن المبادىء'' .هذه ال�صفقة ال ت�ضيف وال
تقدم تكثيف ًا �صارم ًا
تدعي الإ�ضافة بمقدار ما ّ
ّ
ووقح ًا لما يريده القوي ،من جانب واحد
طبع ًا ،من دون االهتمام بالإ�صغاء �إلى الطرف
الآخر .ال�شيء الوحيد والبارز هنا هو عبث
القوي بالرموز كما في مو�ضوع نقل ال�سفارة
الأميركية �إلى القد�س ،فالغالب يريد �أن يقول
للمغلوب �إن مخالب الهزيمة طالت كل �شيء،
كل �شيء تمام ًا ،حتى الرموز التي تريد تف�سير
هويتك ومعناك من خاللها؛ الغالب يفهم �أن
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ما الذي تعنيه فل�سطين اليوم؟ �إنها تعني
الفل�سطينيين �أو ًال و�أخيراً ،قبل �أن تكون �أر�ض
الميعاد �أو �أر�ض الجهاد والرباط ،ففل�سطين
لحق
هي الفل�سطينيون ،وه�ؤالء تمثيل واقعي ّ
الإن�سان في الوجود والحياة ،وهذا ما على
خطابنا وعملنا اليوم االن�شغال به.

الرمزية هي م�ساحة ل�صناعة الوعي لدى
الجماعات الب�شرية ،ولهذا ين�شغل بها ان�شغال
المغلوب ،ويتخذ خطوات من هذا القبيل ليحطم
المحطم ،بل ي�صل في �إذالله للآخر وهزيمته
�إلى تركه بال رموز ،بال هوية� ..أي بال �أي
معنى.
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