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فل�سطني يف مرايا الثقافة العربية

�أمين

عوي�ضة*

فل�سطني يف 'ربيع تون�س ' ..وما بعد

و�أنا

�أتابع ما �أ�سفرت عنه االحتجاجات ال�شعبية في تون�س في مطلع �سنة ،2011
ت�ساءلت وقد غمرتني الده�شة عن قدرة التظاهر ال�سلمي في ال�شارع العربي على
الت�أثير في الواقع ال�سيا�سي ،ودوره في تحقيق �إرادة ال�شعوب .ومع تردد �أ�صداء الحدث
التون�سي في الجوار العربي ،وتد ّفق النا�س �إلى ال�ساحات في م�صر وليبيا واليمن و�سورية
والبحرين ،بدا ك�أن ثمة وعي ًا جديداً ينه�ض في داخلي جعل مني ذلك المتحم�س لفكرة
والمنكب على متابعة الأحداث ال�سيا�سية المتالحقة ،والمهتم بمعرفة
التغيير االجتماعي،
ّ
وفهم ما تقوله و�سائل الإعالم والمقاربات النظرية ب�ش�أن ما يجري.
في تلك الأثناء كنت �أرغب في الرحيل عن قطاع غزة؛ المكان الذي كنت �أعي�ش فيه.
هبة
فجرت ّ
فمنذ �سنة � 2000أخذ مناخ قاتم يلقي بظالله على الم�شهد العام هناك؛ �إذ ّ
الأق�صى الأحداث المدمرة لالنتفا�ضة الثانية في خريف ال�سنة نف�سها ،وانتهى االقتتال
الدموي بين حرك َتي ''فتح'' و''حما�س'' ،في �صيف �سنة  ،2007ب�سيطرة الثانية على
القطاع بالقوة ،ثم �سحق جي�ش االحتالل الإ�سرائيلي ال�سكان بهجومه الع�سكري في �شتاء
�سنة  ..2009حتى باتت غزة �أ�شبه بقرية نائية :مظلمة ومن�سية ،جعلتها القوى ال�سيا�سية
معزولة عن العالمّ � ،أما ر�ؤية العالم داخلها ،ف�ض ًال عن العي�ش فيه ،ف�أ�صبحا �أقوى من �أي
قدرة لي على االحتمال.
هكذا تقاطع وعيي النا�شىء بفعل الحراكات ال�شعبية للربيع العربي مع ت�أجج رغبتي
في الرحيل عن قطاع غزة في لحظة ا�ستثنائية في نهاية �سنة  ،2011ليغدو ال�سفر �إلى
تون�س فكرة مالئمة الحتمالين ممكنين :الأول� ،إ�شباع الف�ضول والإثارة اللذين �ألقتهما
في نف�سي رياح التغيير في المنطقة ،لي�س فقط باالقتراب من حقيقة ما جرى في �إحدى
دول الربيع ،بل �أي�ض ًا بمعاي�شته وم�ساءلته واختباره والبحث عن دور ما فيه؛ الثاني،
�إيجاد �أفق للحياة والم�ستقبل بعيداً عن غزة.

* كاتب فل�سطيني مقيم في تون�س.
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وكان �ضرب ًا من المقامرة �أن �أرحل عن المدينة التي ع�شت فيها �أربعة ع�شر عام ًا تارك ًا
ورائي رعونة ال�شباب ،وم�سرات الجامعة والحب والعمل والزواج والكتابة و�شجونها� ،إ ّال �إن
الثورات كانت دفعة ال�شجاعة التي احتجت �إليها لالمتثال ل�صوتين �صدحا في �أعماقي قبل
مما يحدث هناك''.
الحدث ومعه وبف�ضله�'' :أريد �أن �أذهب من هنا''�'' ،أريد �أن �أكون جزءاً ّ
بعد المهجر ،لم �أكن قد ع�شت من قبل في فل�سطين ما وراء حدود القطاع ،وكان من �شبه
الم�ستحيل بالن�سبة �إلى غزاوي فعل ذلك ،لذا كان الحدث التون�سي ج�سراً عبرته كي �أ�صبح
''خارج المكان'' ،ذلك ب�أنه على الرغم من عودتي من المهجر الذي ولدت فيه �إلى ال�شطر ال�صغير
المتاح لي من الوطن في �سنة  ،1997ومن الدور الذي �أدته غزة في �صقل �شخ�صيتي وت�شكيل
وعيي بذاتي وبالعالم وجعلي كائن ًا �سيا�سي ًا بجدارة ،ف�إني اختبرت فيها خفوت البريق الأول
المتدادي العائلي ،وتململت طوي ًال من تقاليد مجتمعها ،و�ضقت ذرع ًا بالو�ضع العام الآخذ في
الت�أزم فيها ..لتبطل تجربتي االفترا�ض الذي تب ّنيته قبل مجيئي �إليها ،وتعطيني الأ�سباب كلها
لالن�سالخ عنها ،ثم �أتت اللحظة التون�سية كقطعة متبقية من �أحجية �س�أحمل بها معي ،وابتداء
منها ،فل�سطين التي �أعرفها ،في كل مكان بعيداً عن فل�سطين.
هل �ستنجح الثورة في تون�س؟ لم �أك ّلف نف�سي عناء الإجابة و�أنا �أ�ستمتع بالأفق ال�صحراوي
البرتقالي الذي امتد بال نهاية في طريقي من العري�ش �إلى القاهرة .ثمة فرح ي�أتي من فراغ
هائل ليلفح الوجدان ،ال ي�شعر به �إ ّال َمن ر�أى ختم الخروج من غزة على جواز ال�سفر في معبر
رفح .لقد ج�سدت المدينة خالل العقد الأول من القرن الحادي والع�شرين تدهور الحركة الوطنية
وتف�سخ عالقة الفل�سطينيين بع�ضهم ببع�ض ،و�أ�ضحت نموذج ًا لال�ستع�صاء
الفل�سطينية،
ّ
ال�سيا�سي وت�أبيد الو�ضع الواقع القائم ،الأمر الذي جعلها بيئة مواتية لخنق ال�سكان وتنغي�ص
حيواتهم اليومية وك�سر �إرادتهم في �أن يكونوا جزءاً طبيعي ًا من هذا العالم ..هذه فل�سطين التي
ت�س ّنى لي �أن �أعرفها و�أحملها معي �آنذاك ،بينما كان غيرها من البالد في نظري عالم ًا قريب ًا
بعيداً ،مجهو ًال و�صعب المنال ،حفنة من �صور و�أ�صوات م�شو�شة في الأخبار وتمثيالت ناق�صة
في الكتب ،عالم ًا متخي ًال ال معا�ش ًا.
وبينما كان نجاح التجربة التون�سية يعني لي في المقام الأول تح�سين �شروط حياة النا�س
هناك ،وال �سيما �إقرار الحريات وحمايتها بالقوانين والممار�سة ،اعتقدت �أن هذا �سيكون كفي ًال
بفتح �آفاق وا�سعة �أمامهم للتحرك في ال�سيا�سة واالجتماع وال�صناعة والتجارة والفن والثقافة
واالبتكار ..وكانت مح�صلة هذا االعتقاد هي انفتاح ال�شعب التون�سي على نف�سه �أو ًال ،وانفتاحه
بال�ضرورة نتيجة ذلك على العالم ،ثم ماذا ؟ هل �أقول ''تحرير فل�سطين؟''؛ ''�إنقاذ عملية
يدر في خلدي �شيء من هذا القبيل و�أنا
ال�سالم؟''؛ ''تحقيق الم�صالحة بين 'فتح' و'حما�س'؟'' .لم ُ
�أتخيل �سيناريو النجاح في تون�س؛ فل�سطين التي ع�شتها وحملتها معي ،هي تلك ''الفل�سطين''
أوجه �أنظاري �إليها ،و�أرمي حجراً في بحرها الراكد فيما لو
التي كان يمكنني �أن �أتذكرها ،و� ّ
ا�ستطعت �أن �أقتن�ص نجاح ًا �صغيراً لي من نجاح الثورة التون�سية الأو�سع ،وكان هذا بالن�سبة
إلي نجاح ًا كافي ًا لثالثتنا مع ًا ،ونجاح ًا �صغيراً لفل�سطين الكبيرة.
� ّ
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احتفاء وم�ستقبلون و�صور تذكارية؛ �إرهاق وارتباك؛ هواء نقي وحركة مرور من�سابة وطنين
ثقيل في الأذن� ..أنا في تون�س لأول مرة في مطلع �سنة 2012؛ �أق ّلب كل ما ا�ستطعت التقاطه
من �أ�شياء حولي باهتمام بالغ كطفل ذكي و�ساذج'' ،هذه المدينة ت�شبه مكان ًا �أريد �أن �أعي�ش
فيه'' ،قلت لنف�سي و�أنا في الطريق من المطار �إلى مركز العا�صمة مت�أم ًال ال�شوارع والطبيعة
علي �أن �أجد ح ًال لق�سوة برد ال�شتاء التي لم �أ�شهدها من قبل ،و�أن �أن�صت
والم�ساحات ،لكن كان ّ
جيداً �إلى الكلمات التي ينطقها م�ست�ضيفونا التون�سيون بانفعال وطالقة و�أ�س�أل عن معانيها
علي �أن �أتعلمها بالتدريج.
المق�صودة كل مرة� ،إذ بدت كلغة �أجنبية ّ
وقد �أخذت زيارتي في الأيام الأولى �شكل جولة من الأن�شطة الثقافية نظمتها �إحدى
�شاركت نا�شطين وطلبة
الم�ؤ�س�سات في بع�ض المدن لمنا�صرة الثورة وت�أكيد مطالبها ،فقد
ُ
احتفاالتهم بالذكرى الأولى للحدث الكبير ،وقابلت �آخرين فيما بعد في منا�سبات متنوعة في
المقاهي والم�سارح والفاعليات الأدبية والفنية .وكانت ردات �أفعال ال�شباب تتغير عندما
علي ب�أن �أطلب منهم
يعرفون �أني فل�سطيني ،ويتزايد ترحابهم واهتمامهم ،كما كانوا ّ
يلحون ّ
الم�ساعدة �إذا احتجت �إليها ،وكنت �أ�شعر بجديتهم في تقديمها ما �إن �أطلبها منهم.
كانت الق�ضية الفل�سطينية قبل الثورة ،ووفق ًا له�ؤالء ال�شباب ،من الق�ضايا القليلة التي
يت�سامح النظام مع �إثارتها �أو حتى التظاهر من �أجلها ،ووجدت �أن َمن التقيتهم لي�سوا
بحاجة �إلى �أن ي�صطفوا مع الثورة �أو يتحفظوا عليها �أو يقفوا �ضدها لتكون فل�سطين
�شهدت وقوفهم جميع ًا خلف المقاومة والتحرير ورف�ضهم
حا�ضرة في وعيهم بقوة ،فقد
ُ
الم�شروع ال�صهيوني وتقديرهم لمعاناة الفل�سطيني التاريخية ،كما لم�ست ت�أثيراً لغ�سان
كنفاني وناجي العلي ومحمود دروي�ش فيهم ،و�ألفيت م�شاعرهم ال�صادقة وهم ي�سردون
مقر منظمة التحرير الفل�سطينية واغتيال خليل
وقائع الق�صف الجوي الإ�سرائيلي على ّ
لدي ب�أن الق�ضية جزء را�سخ في مخيالهم
الوزير على �أر�ضهم ،الأمر الذي و ّلد انطباع ًا ّ
يعبرون عن �آمالهم بال�سفر �إلى فل�سطين
الجمعي .وعندما كنا نتحدث عن الم�ستقبل كانوا ّ
لمقابلة رجال المقاومة الذين يك ّنون لهم كثيراً من االحترام ،ور�ؤية غزة والقد�س والم�سجد
الأق�صى ،و�أذكر �أننا تدار�سنا مع عدد منهم ترتيب زيارة لفل�سطين للتعرف �إليها والقيام
ب�أن�شطة ثقافية فيها ،لكن عندما با�شرنا العمل على تحقيق هذه المبادرة ُ�صدمنا
بالتعقيدات الر�سمية التي جعلت منها �أمراً م�ستحي ًال ،و�أُ
جه�ضت في النهاية تلك الرغبة
ْ
لدينا.
كنت �أجد �شباب ًا يتوافقون على االنحياز �إلى المقاومة ب�شكلها الم�سلح
وفي نقا�شات �أُخرى ُ
على الرغم من م�ساندة كل منهم تياراً �سيا�سي ًا مناه�ض ًا للتيار الذي ي�سانده الآخر ،وكان
خو�ض نقا�ش مع �أحدهم عن موقع الواقعية من هذه الم�س�ألة يمكن �أن ي�ؤدي �إلى خالفات تف�سد
وت�ضر بعالقة المتحاورين .والالفت في المو�ضوع هو الحما�سة الطاغية لدى
جو النقا�ش
ّ
ّ
ال�شباب لتحويل الحديث عن مناه�ضة التطبيع مع دولة االحتالل الإ�سرائيلي من الهم�س �إلى
العلن بعد الثورة ،واكت�سابه زخم ًا كبيراً منذ ذلك الحين ،الأمر الذي �أظهر �أن ذلك اال�ستعداد
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لديهم ،ف�ض ًال عن دعمهم لحركة المقاطعة الدولية  ،BDSيمكن �أن يكونا منطلق ًا للتعاون� ،إذا ما
اقت�ضت الحاجة �إلى تحرك عابر للحدود لدعم الق�ضية الفل�سطينية.
وعلى الرغم من الر�صيد الفل�سطيني المهم الذي وجدته لدى ال�شباب التون�سي في مختلف
اللقاءات ،ف�إنني �شعرت ب�أننا نحتاج �إلى مزيد من الوقت لتعميق التوا�صل ،وذلك لالنتقال من
التوافق على تب ّني المواقف التقليدية الموروثة عن الجيل ال�سابق� ،إلى بحث التغيرات والوقائع
التي تتالت على فل�سطين في العقود الثالثة الأخيرة ،والتي فر�ضت نف�سها على كل فل�سطيني
الهوة بين
ب�شكل مختلف ،فقد كان وا�ضح ًا �أن هناك كثيراً من الجهد المطلوب بذله لج�سر ّ
''ن�سختي'' من فل�سطين التي حملتها معي ــ فل�سطين الخا�صة والمحدودة بتجربتي المعا�شة ــ
ف�ض ًال عن غيرها من الن�سخ النظيرة لها ،وبين فل�سطين المتخيلة ــ الكبيرة الواحدة التقليدية ــ
التي وجدتها عند ال�شباب في تون�س ،فهل كان هذا ممكن ًا؟
�شيئ ًا ف�شيئ ًا تال�شت النقا�شات ال�صاخبة واالرتحاالت بين المدن التي جمعتنا في الأ�شهر
الأولى ،ووجدنا �أنف�سنا نبتعد عن االهتمام بق�ضايا ال�ش�أن العام ونذوب في �ش�ؤوننا الخا�صة،
وبات �سياق الثورة بكثافته الأولى �شيئ ًا ي�شبه الذكرى ،ولم نعد نعرف على وجه الدقة كيف
ت�شتتت ال�صداقات التي انبثقت منه ،و�ضاع هاج�س التغيير الذي كان مو�ضوعه الأبرز ،فيما بدا
تحول �إلى ا�شتباك من نوع �آخر مع الواقع كان على كل منا �أن يختبره بمفرده ،ويوا�صل
�أنه ّ
كتابة الحكاية الخا�صة به بمعزل عن �أي عالقة جامعة ..فعلى امتداد الأعوام ال�سبعة الما�ضية
غرق الم�شهد العام في مخا�ضات ع�سيرة اختبرها التون�سيون بال هوادة ،وعال �ضجيجها على
كل �شيء غيرها ،بدءاً من الم�سار البطيء والمعقد لمرحلة االنتقال الديمقراطي ،مروراً
باال�ضطرابات االجتماعية الم�ستمرة ،وانتهاء بالتحديات الأمنية واالقت�صادية التي انفجرت
في وجوه الجميع و�ألقت بوط�أتها الثقيلة على كاهل الجميع.
وبمقارنة ب�سيطة لم�آالت الربيع التون�سي بانتكا�س الم�سار ال�سيا�سي للثورة في م�صر� ،أو
باالحتراب الأهلي والتدخل الإقليمي والدولي في ليبيا و�سورية واليمن والبحرين� ،أو بمقتل
واعتقال وت�شريد ع�شرات �آالف المدنيين وتدمير مدنهم وقراهم هناك ،ا�ستطعت �أن �أنتبه �إلى
هام�ش المناورة المتاح لي ،و�أنظر بعيون هادئة �إلى ف�سحة الإمكان ال�صغيرة التي ي�شعر المرء
بوجودها في مكان ما بعد �أن يخبو ا�شتعال الخيبات في روحه ،و�أم�ضي قدم ًا في الدرب الذي
اخترته ب�إرادتي ووجدت نف�سي فيه وحيداً في نهاية المطاف.
� ّأما الفل�سطينيون الذين لم يجدوا مت�سع ًا للتفاعل مع حراكات التغيير ال�سلمي ،و�أم�سوا
محاطين ب�أقاليم موح�شة و�أنظمة م�ضطربة ،وظل و�ضعهم ال�سيا�سي يدور حول نف�سه في قلب
الأحداث ،فظهروا كالخا�سر الأكثر ب�ؤ�س ًا من ترنح الربيع العربي و�إفراغه من م�ضمونه
والت�شكيك في مقا�صده ،ذلك ب�أن الوطنية الفل�سطينية التي ُولدت �أ�ص ًال من �صدمة �أبنائها
ب�ضياع قيمة الحرية ،والتي �صارت كامنة في روح الثورات و�أ�صبح من التناق�ض �أن تن�أى
بنف�سها عن �سياقها� ،ستظل تعي�ش في عالم متغير ِ�سمة التحوالت فيه من �سمة النظم والقوى
والظروف التي �صدرت عنها ،ولن تكون والحال هذه مف�صلة على مقا�س ''الق�ضية'' و�سرديتها
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وتطلعاتها؛ لذا ف�إن �أبناءها باتوا مدفوعين �إلى تع ّلم كيفية الرهان على قواهم الذاتية والتوقف
عن لعب دور المتفرج وانتظار تبدل توازنات العالم لال�ستثمار فيها.
لقد وعد الربيع العربي ب�أفق �أكثر ات�ساع ًا من الأفق الذي كان متاح ًا لي ،و�أعطاني ال�ضوء
الأخ�ضر لخو�ض تجربتي ال�شخ�صية الأكثر فرادة ،كما �أن�ضج وعيي الفكري وال�سيا�سي بما يدور
حولي في المنطقة والعالم ،وجعلني �أهتم بالم�شاركة والت�أثير في الحياة العامة ،و�أبحث عن
دور لي في المجال الفل�سطيني العام ،فكان ت�أ�سي�سي لم�شروع �أدبي مو�ضوعه الق�ضية
الفل�سطينية �أحد المقترحات التي عملت عليها في �سعيي لأداء ذلك الدور ..وقد �أ�صبح الحدث
العربي في هذا المعنى ،حا�ضراً في حا�ضري وم�صيري ،و�ستبقى مدنه الحالمة و�أبنا�ؤه
الغا�ضبين وهزائمه وانت�صاراته مرجع ًا لإلهام َمن يملك �إرادة البحث عن م�ستقبل �أف�ضل في
منطقتنا.
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