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�سك في اأن كلمة ''الفل�سطيني'' تعني ال 

الالجىء الذي يعي�ش في اأحد 

مخيمات اللجوء، اأو في واحد من مهاجر 

هذا العالم، اأو تعني الفل�سطينيين الذين

يعي�سون داخل دولة االحتالل ويحملون 

جن�سيتها، اأو المقيمين في ال�سفة الغربية 

وقطاع غزة.

طبعًا لو اأخذنا باالأ�سماء التي تحملها هذه 

المجموعات الفل�سطينية الرئي�سية لغرقنا في 

متاهة م�سميات كل منها ي�سير اإلى فهم يخدم 

طرفًا من االأطراف، بما في ذلك الطرف 

اال�ستعماري االأكثر براعة في توليد اأ�سماء 

تعيد تعريفنا وفق موا�سفاته الخا�سة، وتقوم 

في الوقت ذاته بمهمة اإخفاء اآثار جرائم هذا 

الطرف اال�ستعماري.

لكن بما اأن كل �سيء بداأ من اللجوء، من 

الخيمة، من المخيم، فاإننا �سنذهب اإلى ما 

ي�سكل نقطة بداية فقط، من دون اإنكار االأ�سماء 

واالأحوال واالأو�ساع الفل�سطينية االأُخرى.

في اأزمنة اأُخرى، تبدو بعيدة االآن، كانت 

مفردة ''الفل�سطيني'' تحيل على الالجئين 

المرميين في الخيام، الذين رف�سوا اال�ستكانة 

اإلى المذلة واأ�سعلوا ثورة تحرير �ساملة.

في تلك االأزمنة، امتلكت مفردة ''فل�سطيني'' 

زخمها الخا�ش الذي نعرفه جيداً، واآثار تلك 

الهوية الثورية ال تزال حا�سرة حتى االآن في 

اأجيال فل�سطينية لم تع�ش الذل في اأعمق 

لحظات بوؤ�سه، وال عا�ست عزة النف�ش 

وافتخارها في اأعلى ُذرى الكفاح الم�سلح 

وتقديمها نموذجًا كفاحيًا تحتذيه حركات 

التحرر في العالم، فترى هوؤالء ال�سباب 

ون على اإظهار فل�سطينيتهم من خالل 
ّ
ي�سر

اللبا�ش اأو االإك�س�سوار اأو الو�سم.

االآن، في هذا الوقت الذي لم تعد فل�سطين 

ت�سغل المكانة التي �سغلتها على مدار عقود، 

وبعدما و�سل العرب اإلى م�سار كامل من 

نتج اإاّل الهزائم والف�سل وال�سياع، 
ُ
االنهيار ال ي

ت�ساوى الفل�سطيني مع الجميع، مع ال�سوري 

والعراقي واللبناني واليمني وغيرهم.

االآن في هذه اللحظة التي يت�سح فيها ماآل 

كان وا�سحًا منذ البداية، ولم تكن فل�سطين 

فيه �سوى مقدمة، ها هم كل الذين لم يبالوا 

باتخاذ الهزيمة �سكل ال�سرطان ي�سمحون لهذا 

المر�ش باأن يلتهم الكل، بحيث بات لدينا اأمة 

مخيمات والجئين من دون اأن تكون الحركة 

ال�سهيونية ومخططاتها االإحاللية �سببًا 

رائد وح�ش*

ما تعنيه فل�سطني

* �ساعر وكاتب فل�سطيني من �سورية.
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يحتاج اإلى بناء وعي يف�سح الرواية الكاذبة 

ويفكك اأ�سا�سها الواهي.

من اأجل حل هذه االإ�سكالية علينا القيام 

بمراجعة تاريخية لت�سكيل فهم يقوم على �سرد 

تاريخي منطقي متما�سك، ي�سع االأ�سياء في 

�سياقاتها.

�سعد النظام العربي الذي نعرفه 

باالنقالبات الع�سكرية المتتابعة التي جاءت 

بعد النكبة، عبر �سباط �ساركوا في تلك 

الحرب. وقد ت�سكل هذا النظام العربي في 

م�سر، واتخذ �سبغة قومية عربية تعمل في 

�سبيل فل�سطين وتحقيق الوحدة العربية. وبعيداً 

عن الجدل الذي يبدو بيزنطيًا في زماننا بين 

هما اأواًل: الوحدة اأم التحرير، ما دام اأي 
ّ
اأي

منهما لم يتحقق، فاإن النقا�ش يجب اأن يتركز 

على �سعود القوى الفل�سطينية الثورية اإلى 

الم�سهد، بدءاً من �سنة 1965 الذي �سهد والدة 

''فتح'' واإطالق الكفاح الفل�سطيني الم�سلح، في 

ِعّد العدة 
ُ
تحّد �سريح للنظام العربي الذي ي

لمعركة تحرير االأر�ش التي �سُتعيد الحق اإلى 

اأ�سحابه. وب�ساأن هذه النقطة نقتب�ش كالمًا 

للكاتب الفل�سطيني بالل الح�سن يخت�سر علينا 

�سرحًا كثيراً:

العمل  في  ت�سارع  اأن  ''فتح''  على  كان 

ويبلور  ال�سقيري  اأحمد  ينجح  اأن  قبل 

الفل�سطينية،  التحرير  منظمة  �سخ�سية 

كبيراً  عائقًا  بذلك  المنظمة  وت�سبح 

على  تح�سل  اأن  بعد  ''فتح''  حركة  اأمام 

واعترافها.  العربية  الحكومات  دع��م 

اأن  ''فتح''  على  اأن  يعني  كله  هذا  وكان 

وجدت  وقد  العربي،  النظام  �سد  تعمل 

ال�سوري  النظام  ف��ي  �سالتها  ''ف��ت��ح'' 

البعث  ا�ستيالء حزب  بعد  وذلك  الجديد، 

مبا�سراً في ذلك، بمقدار ما كمن االأمر في عدم 

اإنجاز ا�ستقالل وطني حقيقي وعميق بعد 

الحقبة اال�ستعمارية، وذلك من خالل بناء ذات 

ياتها وديمقراطيتها وعدالتها 
ّ
قوية بحر

االجتماعية وقانونها، وفي تحويل الجهد اإلى 

�سناعة منظومات اأمنية فا�سدة، ال هدف لها 

�سوى اإدامة اال�ستئثار بال�سلطة، واأهم 

اإنجازاتها اإخ�ساء المجتمعات واإعدام 

اأحالمها، والو�سول اإلى م�ستوى من التنازل 

والتبعية غير م�سبوق اأمام القوى المهيمنة.

بين �سعود النظام العربي اإلى الم�سهد 

العالمي بعد الحرب العالمية الثانية، متو�ساًل 

فل�سطين اأ�سا�سًا لخطابه وا�ستراتيجياته، وبين 

اأفول هذا النظام وعدم مجيء نظام جديد، ها 

هي فل�سطين تقف على حواٍف حادة لم تعرفها 

من قبل، اإذ تبدو بال �سند وال رديف، ف�ساًل عن 

 نبرة تاأثيمها اأر�سًا و�سعبًا يومًا وراء يوم، 
ّ
علو

ج لكونها 
ّ
فمن قائل ببيع اأهلها لها، اإلى مرو

ال�سبب في �سعود اال�ستبداد الع�سكري ون�سر 

القمع والف�ساد، اإلى مناٍد في المحافل الدولية 

باعتبار الت�سامن معها، حتى لو على 

م�ستويات مدنية، يقع في �سياق معاداة 

ال�سامية.

لو افتر�سنا جداًل اأن فل�سطين التي نتحدث 

عنها هي �سخ�سية في لحظة درامية، فاإننا 

�سندرك اأن اأ�سد لحظات التراجيديا ال�سك�سبيرية 

لم ت�سل اإلى مثل هذا النوع من االن�سداد. 

الحكاية في حالة ا�ستع�ساء، وتقف في مكان 

يغيب فيه الحل. اإاّل اإن ال�سورة غير منطقية، 

ففي ن�سال ال�سعوب، وفي ال�سيا�سة الواقعية 

اأي�سًا، فاإن االن�سداد الوحيد ياأتي دومًا من 

قوى م�سادة الإرادة النا�ش، اأكانت ا�ستعماراً 

خارجيًا، اأم نظامًا ا�ستبداديًا داخليًا، وهذا ال 

يحتاج اإلى الحل بمنطق فني، بمقدار ما 
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موؤتمر مدريد الذي جاء وقتها �سمن مبادرة 

الرئي�ش االأميركي جورج بو�ش االأب. وكانت 

هم�سات وزير خارجيته جمي�ش بيكر للعرب اأن 

ن 
َ
ب بم

ّ
النظام العالمي الجديد لن يرح

يخالفون دعوة الموؤتمر.2

�سيف�سي موؤتمر مدريد اإلى مفاو�سات 

ثنائية في وا�سنطن، و�ستحدث مفاو�سات 

�سرية في اأو�سلو، ي�سميها اإدوارد �سعيد ''اتفاقية 

ر عن الخطورة 
ّ
فر�ساي فل�سطينية''،3 وهو يعب

التي مثلتها االتفاقية، بما يلي:

اإ�سرائيل  بحّق  عرفات  اعتراف  يحمل 

في الوجود في طياته �سل�سلة طويلة من 

التراجعات: تراجع عن ن�سو�ش الميثاق 

الفل�سطينية،  التحرير  لمنظمة  الوطني 

ن��ب��ذ ل��ل��م��ق��اوم��ة ال��ت��ي ا���س��ُط��ل��ح على 

اإهدار  واالإره��اب''،  ''العنف  ب�  ت�سميتها 

المتعلقة  المتحدة  االأمم  ق��رارات  جميع 

بالق�سية الفل�سطينية.4

في مرحلة اأولى، �ستختفي وجوه النظام 

العربي القديم بالموت الطبيعي واالآمن كما 

في حالة حافظ االأ�سد في �سنة 2000، اأو 

بالموت اإعدامًا تحت رعاية الغزاة في حالة 

�سدام ح�سين في �سنة 2003، ثم الموت 

اغتيااًل بال�سم في حالة يا�سر عرفات في �سنة 

2004، وفي مرحلة ثانية ت�سودها العبثية 

�سينق�سم الم�سهد العربي اإلى �سيا�سة المحاور: 

مقاومة واعتدال، بين االأنظمة نف�سها التي 

�ساركت في حرب الخليج وذهبت اإلى مدريد.

و�ست�سهد هذه الفترة اأعتى فترات 

اال�ستقطاب الطائفي، على خلفية الحرب 

االأهلية في العراق التي �سوف توؤ�س�ش اأر�سية 

ال�سراعات الطائفية الجديدة التي �ستجد 

النظام  �سنة 1963، وكان  ال�سلطة  على 

ثورية  بنزعة  عامة  ب�سفة  اآنذاك  يتميز 

اإلى قيادة ال�سلطة بمنطق الثورة  تتطلع 

ال الدولة. كما كان النظام يتميز بنزعة 

ومعار�سة  لم�سر،  معار�سة  �سيا�سية 

اإ�سرائيل  لمواجهة  اال�ستعداد  لمنطق 

اإلى حرب  بقوة ع�سكرية نظامية، داعيًا 

التحرير ال�سعبية.1

مع دخول فتح تحت جناح النظام العربي، ثم 

بقية التنظيمات الفل�سطينية، عبر االنخراط في 

منظمة التحرير الفل�سطينية المتاأ�س�سة بقرار 

ودعم عربيين في �سنة 1964، يكون الم�سار 

العام للق�سية الفل�سطينية حقق تطابقًا هنا 

بين التوجَهين العربي والفل�سطيني، من دون 

تاأثير لظهور تناق�سات �سغيرة هنا وهناك، 

في اأوقات متنوعة، فالم�سار العام اأ�سبح 

واحداً.

ر حتى 
َ
لم تكد ك�سور هزيمة 1967 ُتجب

جاءت ال�سربة التي ال جبر بعدها من خالل 

اتفاقية كامب ديفيد التي اأخرجت م�سر من 

دائرة ال�سراع مع العدو اإلى دائرة التحالف 

معه، لتاأتي بعدها النهاية الر�سمية للنظام 

العربي مع دخول الجي�ش العراقي اإلى الكويت، 

والذي جعل التبعية ال�سيا�سية تاأخذ �سكاًل 

مبا�سراً و�سريحًا، بين قواعد ع�سكرية اأميركية 

على االأر�ش، وامتثال للخط ال�سيا�سي 

االأميركي في مختلف النواحي اال�ستراتيجية، 

ف�ساًل عن وقوع الدول العربية تحت تاأثيرات 

الالعبين االإقليميين.

ومثلما هو معلوم، فاإن حرب الخليج 

الثانية، ونظام القطب الواحد الذي �ساءت 

االأقدار اأن يتحول العالم اإليه في ذلك الوقت، 

�سيف�سيان اإلى البدء بعملية ال�سالم من خالل 
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االإعالمية المتنوعة لت�سكل من خالل اتفاقها 

على �سردية الموؤامرة الخارجية �سا�سة واحدة. 

التقى كل �سيء تقريبا: التوريث والقمع والقتل 

والتعذيب والفقر والنهب والتجهيل والتهمي�ش 

والبطالة والتمييز والعجز وتراكم الديون 

والمح�سوبية.. وفل�سطين طبعًا.

�سمن هذا الم�سهد المليء باأحا�سي�ش 

مفعمة، تقدمت فل�سطين، ور�سمت الخريطة 

التي تعيد الت�سور اإلى بدئها، ق�سية وقيمة 

ومعنى، في المكان الذي يجب اأن تبداأ منه، 

من ال�سوارع، ال من قاعات الق�سور اأو اأروقة 

الموؤتمرات، من النا�ش، ال من االأنظمة؛ فالنا�ش 

هم الذين خا�سوا الحروب كلها، وهم الذين لم 

هزموا فيها، واإنما ُهزمت االأنظمة، اإذ كانت 
ُ
ي

هذه الطاقات الب�سرية جاهزة وم�ستعدة طوال 

الوقت، لكن اأولئك الذين اأ�ساوؤوا ا�ستعمالها اإلى 

درجة التبذير والهدر واال�ستخفاف هم 

المهزومون.

ولعل التقاط اإنذار الخطر ذلك من طرف 

القوى العالمية واالإقليمية هو ما جعل العمل 

على االإجهاز على م�سروع التغيير يبداأ ب�سكل 

عار 
ُ
مت�سارع من خالل اإطالق العنان ل�س

الثورات الم�سادة، فتعود الدول الثائرة اإلى 

ا كانت عليه ع�سية الثورة.
ّ
مراحل اأ�سواأ مم

ا الب�سمة الفل�سطينية الوحيدة في هذه 
ّ
اأم

الثورات فقّدمها فل�سطينيو �سورية عبر 

الم�ساركة الحا�سمة في ف�سول الثورة ال�سورية 

�سد نظام ب�سار االأ�سد. فمخيم درعا �سبق مدنًا 

وقرى �سورية في دعم المدينة خالل 

ح�سارها، ومخيم اليرموك �سجل بداية ثورية 

جماهيرية �سبق فيها مدنًا كبرى مثل حلب. 

و�سيجري طم�ش اأثر هذه الب�سمة من خالل 

تدمير المخيمات، وخ�سو�سًا مخيم اليرموك، 

وهنا �ستظهر فل�سطين، فل�سطين ال�سورية، في 

طريقها لتمتد بهذا العنف الم�ستطير اإلى العديد 

من الدول العربية.

في تلك الفترة �ستتحول فل�سطين اإلى 

�سل�سلة اأخبار تتعلق بالتفاو�ش اأو بم�ساره، 

في �سعي ال�سلطة الفل�سطينية البائ�ش لتحقيق 

حلم الدولة باأي ثمن، اإلى جانب بدء االنق�سام 

الفل�سطيني الذي �سيوّلد بدوره م�ساراً تفاو�سيًا 

طوياًل.

ومع مجيء الربيع العربي جاء الوعد 

بنهاية هذا الم�سار التعي�ش، المليء بالتبعية 

واالنك�سار، اإذ جلبت الميادين الثورية الكبرى 

اأماًل ببدء �سفحة عربية جديدة، ت�سود فيها 

الديمقراطية والعدالة وال�سفافية، وتغيب فيها 

ظاهرة الدولة االأمنية و�سبكات الف�ساد، 

واالرتهان للقوى الخارجية.

دت �سنة 2011 اآمال 
ّ

�سمن هذا االإطار، وح

اأبناء العالم العربي بالتغيير، ومنحتهم �سعوراً 

حقيقيًا باالنتماء اإلى �سوارع وميادين مدن 

الثورات، واإلى بناتها واأبنائها، من دون اأن 

يداخل ذلك نزوع قومي اأيديولوجي اأو فئوي. 

وقد اأخذ االنتماء اإلى الحقوق والمطالبين بها 

منحى عالميًا و�سل اإلى حد التاأثير في اإ�سعال 

احتجاجات حركة ''احتلوا وول �ستريت'' التي 

بداأت في الواليات المتحدة االأميركية اآنذاك، 

ت عدة مدن عالمية.
ّ
ثم عم

وّثقت اأحداث �سنة 2011 اأن اأعداء الثورات 

هم ذاتهم في جميع الدول، فهم اأولئك 

الل�سو�ش والكاذبون، والذين يكر�سون ف�ساد 

ال�سيا�سة واالأخالق والذمم، ويديرون بالدهم 

كالغزاة نهبًا وا�ستباحة.

في تلك االأجواء، تعززت المنظومة 

البولي�سية العربية التي اجتهد كل نظام في 

ت�سييدها على طريقة واحدة، وظهرت �سبكات 

ناهبي المال العام واحدة، وتوحدت االأدوات 
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لي�ست ق�سية فل�سطين بالق�سية ال�سعبة، 

بل اإن حكايتها وا�سحة جداً بحيث ي�سهل 

اخت�سارها في جمل، لكن ذلك لم يعد يكفي، 

فاأكثر ما نحتاج اإليه اليوم هو معرفتها 

معرفة عميقة، وهذه هي العملية االأ�سعب. 

�سحيح اأن الحكاية ت�سكل الهوية، اإاّل اإن 

الهويات التي ال ُتبنى على معرفة �ساملة، 

تاريخية و�سيا�سية واجتماعية وحقوقية، ال 

يمكن التعويل عليها، و�سيكون من ال�سهل 

اختراقها من خالل دفعها دومًا في اتجاه 

�سراعات وانق�سامات.

في الما�سي، جرت عمليات التثقيف 

بفل�سطين من خالل الف�سائل واإعالمها 

ا اليوم، ومع انعدام 
ّ
وندواتها ومع�سكراتها، اأم

الفعل ال�سيا�سي وغياب ذلك النوع من 

التثقيف، فاإن الق�سية باتت اأقرب ما تكون 

اإلى حقل اأكاديمي للمتخ�س�سين. وكي ال نلغي 

المعرفة، فاإننا نحتاج اإلى تحويل ذلك اإلى 

اأ�سكال المعرفة الع�سرية، القابلة للتداول 

والتناقل ال�سهل عبر الموبايالت وتطبيقاتها، 

من دون الر�سوخ للفاي�سبوك واالإن�ستغرام 

والمواقع المنحازة اإلى الرواية ال�سهيونية، بل 

خلق تطبيقات خا�سة ال �سيطرة عليها من اأحد 

لو لزم االأمر.

لعل الوقت مثالي ال�ستعادة العمل على حق 

العودة مع تجاوز ال�سلبيات التي رافقت تجربة 

هيئات العودة التي ظهرت في مرحلة ما بعد 

اأو�سلو، والتي عمل الم�ستقل منها من دون 

ا�ستراتيجيات اأو برامج وا�سحة، ومن دون 

تن�سيق فيما بينها،5 اأو تجربة تلك المجموعات 

�ست عملها من اأجل 
ّ
التي رعتها الف�سائل وكر

العودة في اإطار روؤية رعاتها،6 وذلك 

ال�ستعادة روح المبادرة، والعمل على ت�سكيل 

خطاب ع�سري يتحدث بلغة علمية، وي�ستعمل 

ال�سورة التي ي�سعب اأن تغادرها فل�سطين 

الكاملة، �سورة النكبة.

اء �سياع الروؤية الذي �سببه الم�سهد، 
ّ
وجر

�سار هناك �سوريون يتحدثون عن فل�سطين 

و�سفقة ترامب ب�سماتة، على خلفية انتقامية 

رخي�سة من م�ساركة ف�سائل فل�سطينية اإلى 

جانب النظام ال�سوري في حرب االإبادة �سد 

�سورية و�سعبها، من دون اأن يتذكروا اأن 

النظام، تاريخيًا، �سنع هذه الف�سائل، اأو قام 

بدعمها، ومن الطبيعي اأن تقف اإلى جواره 

وتوؤدي دورها الوظيفي الحقيقي.

هذه هي اللحظة االأ�سد اإظالمًا في التجربة 

الثورية، اإاّل اإن ال�سعوب العربية �ست�ستعيد 

ثوراتها، وتطلق موجات جديدة، لكن الموؤ�سف 

اأن الالجئين الفل�سطينيين الذين ُدفعوا اإلى 

ال�سياع مرة اأُخرى، في دول الجوار اأو في 

منافي العالم، �سيواجهون �سياعًا معنويًا من 

خالل ''�سفقة القرن'' التي �ست�سبقها ثم 

ترافقها حمالت ت�سويه منظمة لل�سعب 

الفل�سطيني وتاريخه ون�ساله وكيانه وكرامته، 

و�ستنهال االإ�ساءات اإلى اأ�سا�ش الق�سية على 

اعتبار اأن هذا ال�سعب باع اأر�سه لعدوه وادعى 

المظلومية، حتى يكاد المرء ي�سعر باأن 

ين من م�ستوى مناحم بيغن ويت�سحاق 
َ
مجرم

�سمير لم يكونا يمتلكان الوقاحة التي تتحلى 

بها من�سورات الذباب االإلكتروني الممول 

والمدرب �سعوديًا واإماراتيًا.

ولعل اأكثر ما نحتاج اإليه في هذه اللحظة 

هو ت�سكيل �سردية متكاملة، ون�سرها بجميع 

الطرق الممكنة، والقيام بعملية تثقيف �ساملة 

ب�ساأنها، وعدم االكتفاء بق�سة تبداأ من �سنة 

1948، بل ربط ذلك ب�سياقاته التاريخية 

الكبرى، منذ الم�ساألة اليهودية حتى بدايات 

الحركة ال�سهيونية.
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اأو اأقبية ال�سجون، بينما بقي الفل�سطينيون 

الذين �سنعهم ب�سورة خا�سة من اأجل اأيام 

�سوداء كهذه، اإلى جواره يحملون معه عبء 

ا ال بد من قوله هنا اأن ''فتح'' 
ّ
الجريمة. ومم

حاولت، في اإطار ال�سلطة، اأن توؤدي دور الدعوة 

اإلى تحييد المخيمات، من دون اأن تقدم ما هو 

اأبعد من التو�سيات والتمنيات، والو�ساطات 

الفا�سلة في اأح�سن االأحوال، في حين اأدت 

تنظيمات مثل ال�سعبية والديمقراطية اأدواراً 

اإعالمية مخزية، وتكفلت القيادة العامة ومعها 

بع�ش اأ�سباهها بتاأدية وظيفة الجزار. و�سط 

هذا الم�سهد برز دور اجتماعي واأمني 

در�ش 
ُ
وع�سكري لحركة ''حما�ش''، ي�ستحق اأن ي

عطى اعتباره.
ُ
وي

ن 
َ
ما اأود قوله هو اأن فل�سطينيي اأو�سلو، م

ن كانوا �سده، اجتمعوا على 
َ
كانوا معه وم

�سرب المخيم، كل بطريقة وبدرجة مختلفة، 

وهو الذي اأرادوه اأن يكون ا�ستراتيجيا كبرى 

للحركة الوطنية الفل�سطينية.

ال ت�سيف �سفقة القرن جديداً اإلى ميراث 

اآالف الخطط والحلول والمبادرات التي تج�سد 

الروؤية اال�ستعمارية منذ لحظات ال�سهيونية 

االأولى، مروراً بوعد بلفور، وو�سواًل اإلى حقبة 

جة باتفاق اأو�سلو: ''اتفاق 
ّ
المفاو�سات المتو

اإعالن المبادىء''. هذه ال�سفقة ال ت�سيف وال 

تّدعي االإ�سافة بمقدار ما تقّدم تكثيفًا �سارمًا 

ووقحًا لما يريده القوي، من جانب واحد 

طبعًا، من دون االهتمام باالإ�سغاء اإلى الطرف 

االآخر. ال�سيء الوحيد والبارز هنا هو عبث 

القوي بالرموز كما في مو�سوع نقل ال�سفارة 

االأميركية اإلى القد�ش، فالغالب يريد اأن يقول 

للمغلوب اإن مخالب الهزيمة طالت كل �سيء، 

كل �سيء تمامًا، حتى الرموز التي تريد تف�سير 

هويتك ومعناك من خاللها؛ الغالب يفهم اأن 

الوثائق، وال ينظر اإلى المخيم من منظور 

الزعماء، اأو الف�سائل التي تعتبر المخيم على 

نجب زعتراً 
ُ
د العنا�سر، اأو ''ي

ّ
الدوام خزانًا يور

ومقاتلين'' بلغة محمود دروي�ش، الأن الف�سيل 

يمد عمره من دوام هذا البوؤ�ش.

لن�ساأل: هل تمثل ق�سية التوطين خطراً 

هائاًل؟ هل تنتق�ش من فل�سطينية االإن�سان؟ 

لننظر اإلى الجاليات الكبرى في العالم، 

ُل االأتراك جن�سيات األمانية، اأو 
ْ
ولن�ساأل: هل حم

حمُل الجزائريين جن�سيات فرن�سية، يعني 

تخليًا عن الهويات القديمة؟ لماذا ال يحدث 

هذا للفل�سطينيين عربيًا؟ �سيقولون اإنها ق�سايا 

قانونية تتطلب و�سعيات محددة على �سعيد 

الجن�سية، لكنهم ين�سون اأن هوؤالء الالجئين 

جميعًا موثقون لدى الدول التي يعي�سون فيها، 

ولدى االأونروا. ثم اإن ''حق العودة'' في اإ�سرائيل 

منح ليهود يحملون جن�سيات دول متعددة. 
ُ
ي

طبعًا هذه م�سائل على القانونيين االجتهاد 

في �سبيلها، فمن غير المعقول اأن تبقى حياة 

الب�سر �سمن هذه المجموعات الكبيرة في حالة 

من التوقف الكامل في ظل اآفاق الحل 

ال�سيا�سي الم�سدود.

لماذا نمنع اأنف�سنا من التفكير في هذا 

ال�سياق وفل�سطينيو مخيم تل الزعتر، في 

اأغلبيتهم، �ساروا األمانًا االآن، وكثيرون من 

فل�سطينيي مخيمات �سورية باتوا يحملون 

جن�سيات �سويدية وهولندية؟ اأال ي�سع منع 

التملك الفل�سطيني اللبناني هذا االإن�سان اأمام 

ين: اأن يتملك في كندا اأو في فل�سطين! 
َ
خيار

وبالتالي ي�سبح خيار كندا اأكثر واقعية.

بدا مناخ الثورات العربية مواتيًا لظهور 

تيارات فل�سطينية م�ستقلة في �سورية، لكن 

عنف النظام ال�سوري حال دون ذلك، اإذ تمت 

ت�سفية كادرات من تلك التيارات في ال�ساحات 
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ما الذي تعنيه فل�سطين اليوم؟ اإنها تعني 

الفل�سطينيين اأواًل واأخيراً، قبل اأن تكون اأر�ش 

الميعاد اأو اأر�ش الجهاد والرباط، ففل�سطين 

هي الفل�سطينيون، وهوؤالء تمثيل واقعي لحّق 

االإن�سان في الوجود والحياة، وهذا ما على 

خطابنا وعملنا اليوم االن�سغال به. 

الرمزية هي م�ساحة ل�سناعة الوعي لدى 

الجماعات الب�سرية، ولهذا ين�سغل بها ان�سغال 

المغلوب، ويتخذ خطوات من هذا القبيل ليحطم 

المحطم، بل ي�سل في اإذالله لالآخر وهزيمته 

اإلى تركه بال رموز، بال هوية.. اأي بال اأي 

معنى.
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