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فل�سطني يف مرايا الثقافة العربية

يو�سف فخر الدين*

فل�سطينيو �سورية والهوية املركبة

م�سعانا لمقاربة و�سع الفل�سطينيين ال�سوريين اخترنا اأن نالحق تعقيدات الواقع في 

له ما ال يقوله، وتلوي عنقه لال�ستخدام 
ّ
مبتعدين عن القبول بالتب�سيطية التي ُتقو

ال�سيا�سي. فالبحث المو�سوعي هو اإحدى اأدوات المعرفة التي ت�ستخدمها ال�سعوب في 

مواجهتها التحديات المعا�سرة، وعليه اأن يكون �سادقًا كي يفيد هذه ال�سعوب بروؤية 

وا�سحة ال ت�سليل فيها، تعينها في م�سارها، وهذا اأمر يحتاج اإليه ال�سعب الفل�سطيني 

الذي ال يزال يتعر�ض لتحديات مركبة ومتعددة ت�ستهدف حقوقه وم�ستقبله.

والتعقيد هو �سمة ال�سراع الحاد الذي يعي�سه االإقليم الذي منه فل�سطين، والذي تعي�ض 

فيه قطاعات كبيرة من الالجئين الفل�سطينيين، ومنهم الفل�سطينيون ال�سوريون الذين 

مزقتهم اأهوال الحرب في �سورية، مثلما مزقت ال�سوريين، ودمرت مخيماتهم. فقد ُدمرت 

مدن وقرى �سورية كثيرة، بعد اأن عا�ض النا�ض هناك فترة من االأمل باإنهاء اال�ستبداد، 

وال�سروع في حياة ديمقراطية تمّكنهم من التعامل مع حاجاتهم بعدل وم�ساواة واإدارة 

جماعية.

بداأت الحكاية باإحراق بائع متجول على عربة في تون�ض يدعى محمد البوعزيزي 

نف�سه احتجاجًا على م�سادرة ال�سلطات البلدية في مدينة �سيدي بوزيد عربة كان يبيع 

عليها الخ�سار والفواكه لك�سب رزقه، وتنديداً برف�ض �سلطات المحافظة قبول �سكوى اأراد 

تقديمها �سد �سرطية �سفعته اأمام المالأ في 17 كانون االأول/دي�سمبر 2010. وكان ذلك 

بمثابة �سرارة انطالق موجة الديمقراطية بدءاً من تون�ض، و�سواًل اإلى المنطقة عامة التي 

كانت تتجمع عوامل االنفجار فيها، من اأزمات اقت�سادية واجتماعية ودوام القهر 

ال�سيا�سي.

وفيما عدا النظام في تون�ض، فاإن االأنظمة العربية قررت اأن اأي �سيء اآخر هو اأ�سهل 

من اإجراء ت�سوية مع �سعوبها، االأمر الذي اأثار ا�سطرابات كبيرة لم يهداأ اأوارها بعد.

واإذا توخينا الدقة، فاإن اأربعة عوامل اأ�سا�سية ال تزال تفعل فعلها الحاد في واقع 

* مدير مركز درا�سات الجمهورية الديمقراطية ــ فرن�سا.
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المنطقة، مت�سافرة مع عوامل ثانوية اأقل اأهمية، وهي: اأزمات محلية عميقة من دون حلول، 

ومن دون برامج حلول لدى االأطراف ال�سيا�سية المحلية المت�سارعة، وهذه االأزمات بع�سها 

مترابط باأزمة الراأ�سمالية العالمية، وبع�سها االآخر ناتج منها؛ نظم ا�ستبدادية قائمة على 

اال�ستئثار والقهر، خ�سرت �سرعيتها؛ معار�سات ت�سبه االأنظمة التي تعار�سها، ت�ستطيع تعطيل 

قدرة ال�سعوب على اإنتاج بدائل �سيا�سية، اإاّل اإنها عاجزة عن بناء نظم اأكثر �سالحًا من التي ثار 

النا�ض عليها، ويتقدمها االإ�سالم ال�سيا�سي باإرثه الفكري المتخلف و�سراهته لل�سلطة )با�ستثناء 

حزب النه�سة التون�سي حتى االآن(؛ احتداد ال�سراع بين الدول الكبرى على م�ستوى العالم، وتلك 

التي على م�ستوى االإقليم، للدفاع عن م�سالحها والتو�سع فيها، اأي اأن ال�سقف الممكن للحراك 

ال�سيا�سي االجتماعي في المنطقة هو فتح اأبواب االأنظمة الموجودة على الديمقراطية، االأمر 

الذي اإن عجز عنه النظام المثار عليه ومعار�سته الر�سمية، فاإنه �سيت�سبب بانهيار البلد، اأو 

�سيرتد ال�ستبداد قد يوؤجل االنهيار اإلى بع�ض الوقت، لكنه �سيكون انهياراً �ساماًل حين يحدث 

مجدداً.

وفعاًل، تفاعلت هذه العوامل بعد ا�ستعال االنتفا�سات ال�سعبية في المنطقة عامة، مرتكزة 

على ت�سلب اأغلب النظم الحاكمة التي عرفت انتفا�سات �سعبية، وعجزها عن اإنتاج اآليات 

ا�ستيعاب اإر�سائية عامة ت�سمح با�ستمرارها )با�ستثناء تون�ض حتى االآن، وبانتظار ما �سيحدث 

في الجزائر وال�سودان(، بما في ذلك اإجراء ت�سويات جدية مع الثائرين عليها ت�سمح باإطالق 

ل الم�سار عن االآفاق الرحبة التي �ساع التفاوؤل 
ّ
ديمقراطية وم�ساركة �سيا�سية، االأمر الذي حو

فيها بداية اإلى ا�سطرابات حادة. ولهذا يمكن و�سف هذه االنتفا�سات باأنها انتفا�سات اأزمة 

�سان تناف�ض دولي 
َ
ي

َ
حدثت حين فقدت نظم �سيا�سية/اجتماعية ا�ستبدادية )في زمن العولمة وج

واإقليمي حاد(، كثيراً من عوامل ا�ستمرارها من دون اأن يكون هناك بدائل وا�سحة منها، فاتحة 

ا على انهيار �سامل.
ّ
ن القائم، واإم

ّ
ا على ت�سوية ُتح�س

ّ
االأفق اإم

كانت الحالة ال�سيا�سية الفل�سطينية، في تلك المرحلة، تعي�ض �سياعًا مركبًا و�سل اإلى حد اأن 

الفل�سطينيين عامة بداأوا يعتبرون الحديث عن �سعب فل�سطيني موحد، �سربًا من الحلم الذي 

يتم�سكون به من دون اأن يت�سرفوا بناء عليه في مواجهة التحديات النا�سئة. فعلى الرغم من 

اإ�سرارهم على فل�سطين، فاإن الوطنية، وهي �سيا�سية بال�سرورة، تتطلب موؤ�س�سات لتكون واقعًا 

�سيا�سيًا.

في هذا التوقيت اأي�سًا، اأي تزامنًا مع الثورات العربية في �سنة 2011، كان حل الدولتين قد 

اأو�سل ال�سعب الفل�سطيني اإلى حال من التمزق، و�سار تعبير قطاعات ال�سعب المنف�سلة جغرافيًا 

عن م�سالح وم�ساغل متباينة، اأمراً واقعًا لم تعد القوى ال�سيا�سية التي بنت الوطنية القديمة 

)التي تعني كل فل�سطين، وتمثلها منظمة التحرير كموؤ�س�سة(، ثم ا�ستبدلتها باإنتاج وطنية 

فل�سطينية مغايرة بناء على حل الدولتين، وهي وطنية تنح�سر في ال�سفة الغربية وقطاع غزة 

)وتمثلها ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية المحدودة بح�سب اتفاق اأو�سلو(، ت�ستطيع اال�ستمرار في 

حجبه.
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هذا الواقع الجديد تمظهر لدى الفل�سطينيين في �سورية على �سكل رغبة في التعامل مع هذا 

البلد كوطن ثاٍن، من دون اأن يتخلوا عن فل�سطينيتهم التي ال تمر عبر الموؤ�س�سات، واإنما تت�سل 

بالوجدان والذاكرة والخيال الجمعيين، ومن دون اأن يقطعوا االأمل ب�سكل كامل من اأن تعود 

ر هوؤالء عن هذه الرغبة بح�سب 
ّ
منظمة التحرير اإلى ذاتها فتعيد و�سل عالقتها بهم. ولقد عب

ظروفهم ووعيهم، ب�سكل فردي وجماعي، ومن تعبيراتهم في �سياق ال�سراع في �سورية، 

ا�سطدام اندماجين فل�سطينيين: ذاك الخا�ض بالقيادات ال�سيا�سية التي اندمجت بالنظام، 

واالآخر الخا�ض بالعامة، وتحديداً ال�سباب منهم، المتفاوت في رف�ض النظام اأو تاأييد 

المعار�سة.1

ثمة دالئل كثيرة عليه ن�ستخرجها من �سوت الفل�سطينيين ال�سوريين في الطور االأول من 

ال�سراع ال�سوري حين كان هناك ثورة ديمقراطية �سلمية، واأبرزها انتفا�سة مخيم اليرموك في 

6 حزيران/ يونيو 2011، والتي تظاهر فيها ع�سرات االآالف معلنين اأن الفل�سطيني وال�سوري 

واحد، ومجاهرين برف�سهم ال�ستخدام الدم الفل�سطيني من طرف النظام ال�سوري للتغطية على 

اإراقته الدم ال�سوري.

وقد رافق هذا التطور �سيوع االأمل على الم�ستوى الفل�سطيني العام باأن يكون هذا الربيع 

ظهر ا�ستداد ال�سيق من 
ُ
فاتحة عالقات اأف�سل للمحيط مع الق�سية الفل�سطينية، االأمر الذي كان ي

العالقات ال�سيئة بين النظم العربية وال�سعب الفل�سطيني، ومنها م�ساركة بع�سها في ح�ساره.

اإاّل اإن تو�سيف تف�سيل راأي عامة الفل�سطينيين ال�سوريين بما حدث بعدها في �سورية، 

اء تداعي االأحداث، لم يعد بال�سهولة نف�سها منذ نهاية �سنة 2012 
ّ
وتف�سيل ما باتوا يريدونه جر

حين انتقل ال�سراع في �سورية وعليها، اإلى طور حرب �ساملة اأدخل النظام والمعار�سة المخيمات 

الفل�سطينية في اأتونها. فقد دمر النظام ال�سوري مخيمات اليرموك ب�سكل كامل، وحندرات و�سبينة 

ب�سكل �سبه كامل، ومخيم خان ال�سيح ب�سكل جزئي، وكذلك مخيم درعا، ونتج من ذلك كله 

تعقيدات �سديدة ب�سبب ت�سظي المجتمع مثل حالة مخيم اليرموك الذي لم يعد فيه من نحو 

200.000 فل�سطيني اإاّل ب�سعة اآالف، بينما توّزع البقية بين لجوء جديد خارج �سورية اأو نزوح 

فيها، وحالة مخيمات درعا وحندرات و�سبينة، وحدث االأمر ذاته بن�سب اأقل، في مخيمات اأُخرى. 

واعتقلت ال�سلطات ال�سورية 1748 فل�سطينيًا ال يزال م�سيرهم مجهواًل، وقتلت تحت التعذيب 

اء الحرب في �سورية 
ّ
585 فل�سطينيًا، في حين بلغ عدد الفل�سطينيين ال�سوريين الذين ق�سوا جر

3940 �سحية. وقد قّدرت وكالة االأمم المتحدة لغوث وت�سغيل الالجئين الفل�سطينيين في ال�سرق 

اء الحرب في 
ّ
االأدنى )االأونروا( عدد الالجئين من الفل�سطينيين ال�سوريين اإلى دول العالم جر

�سورية بـ 120.000 الجىء )بينما نميل اإلى تقدير عددهم باأكثر من 146.000 الجىء(.

بعد هذا كله، ومن اأجل معرفة راأي عامة الفل�سطينيين ال�سوريين التف�سيلي والدقيق، بتنا 

نحتاج اإلى جهد بحثي مرّكب، فيه تاأريخ وتوثيق و�سهادات وا�ستبيانات... وبعد اإنجاز هذه 

االأبحاث يمكننا اأن نّدعي اأننا بداأنا نفهم تقديراتهم لما حدث معهم، وماذا يريدون ب�سكل اأكثر دقة.

ا القوى ال�سيا�سية الفل�سطينية في �سورية فيمكن ب�سهولة اأكبر التعرف اإلى اأطروحاتها 
ّ
اأم
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وتف�سير �سلوكها، فهي م�ستمرة في اإنتاج اأدبياتها ال�سيا�سية، كما اأن قادتها يقدمون راأيهم عبر 

رين عن تحالفهم مع اأطراف، وعدائهم 
ّ
المنابر االإعالمية، ويعقدون اللقاءات ال�سيا�سية معب

الأُخرى، ومنهم قادة تحالف قوى المقاومة الفل�سطينية المندمجين في النظام ال�سوري من 

ا بمجهود 
ّ
ا بحمل ال�سالح، واإم

ّ
بوابة وظيفتهم الفل�سطينية، وم�ساركتهم في الحرب ال�سورية، اإم

ن ال�سراع في �سورية اأن الف�سائل الفل�سطينية التابعة للنظام 
ّ
اأمني اأو �سيا�سي اأو دعائي. وبي

ال�سوري اندمجت فيه ولم تعد فل�سطينيتها اأكثر من وظيفة لها عنده، اإاّل اإنها تحت �سغط منظمة 

التحرير وعامة الفل�سطينيين ال�سوريين ا�سطرت اإلى تفعيل خطاب الخ�سو�سية الفل�سطينية 

واإخفاء م�ساركتها الع�سكرية خارج المخيمات الفل�سطينية وتوكيل ميلي�سيا بقيادة وعنوان 

فل�سطينيين )لواء القد�ض( للداللة على م�ساركة فل�سطينية في االأعمال الحربية للنظام ال�سوري.2

غير اأن الم�سهد، وعلى الرغم من ماأ�سويته، وتعقيدات معرفة راأي النا�ض ــ مثلما اأ�سلفنا ــ 

وتعقيدات حياتهم الجديدة، ال يحجب الموؤ�سرات الوا�سحة التي ت�سدر عن الفل�سطينيين 

ال�سوريين فيما يتعلق بتم�سكهم ب�سورية، وبحقوقهم فيها، وبق�سيتهم الوطنية الفل�سطينية في 

الوقت نف�سه، االأمر الذي ي�سمح بتوقع ا�ستمرار ن�سج وعيهم بهويتهم المركبة، وبنائهم راأيهم 

ا�ستناداً اإليها.

ا في الداخل ال�سوري، فاإن الفل�سطينيين ال�سوريين لم يتخلوا عن تراثهم ال�سيا�سي الذي 
ّ
اأم

ك�سوه بت�سحياتهم ليكون متكاماًل بالن�سال، ولي�ض فعاًل ت�سامنيًا مع فل�سطين المحتلة 

فح�سب، ففي مخيم اليرموك مثاًل، وخالل ح�ساره الذي امتد من 18 تموز/يوليو 2013 حتى 

 بفل�سطين والفل�سطينيين فيها. 
ّ
لم

ُ
اأيار/مايو 2018، لم يكّفوا عن اعت�ساماتهم عند كل حدث ي

وقد ا�ستمروا في فعل ذلك حتى عندما ا�سطروا اإلى النزوح اإلى بلدات جنوبي دم�سق االأُخرى 

المحا�سرة معهم، تحت �سغط ح�سار النظام ال�سوري وق�سفه لهم من الخارج، وق�سف اإرهاب 

تنظيم الدولة االإ�سالمية )داع�ض( من الداخل، والذي تمدد من مدينة الحجر االأ�سود المال�سقة 

للمخيم اإلى داخله.

رهم النظام ال�سوري من الفل�سطينيين ال�سوريين، برفقة ال�سوريين من المناطق 
ّ
ا الذين هج

ّ
اأم

 المحا�سرة في اأرجاء �سورية اإلى ال�سمال ال�سوري، فتم�سكوا بتعبيرهم الوطني، على الرغم

من تعر�سهم لظروف قاهرة في خيم تغرق بالمياه، ومن غياب حاجات الحد االأدنى للحياة. 

روا من خاللها عن رف�سهم للتطبيع مع 
ّ
ومن تعبيراتهم في هذا ال�ساأن ''وقفة ت�سامنية عب

االحتالل ال�سهيوني، ودعوا اإلى اإطالق �سراح االأ�سرى والمعتقلين''، و�ساركهم فيها ''اأهالي 

الجوالن المحتل المهجرون اإلى ال�سمال ال�سوري في مخيم البل، اإ�سافة اإلى م�ساركة مهجرين 

من اأهالي الغوطة ال�سرقية ومحافظة درعا''، وذلك بح�سب من�سور في �سفحة ''رابطة المهجرين 

الفل�سطينيين ــ اأعزاز ومحيطها''، في �سبكة في�سبوك للتوا�سل االجتماعي.

ونظم فل�سطينيون �سوريون اأي�سًا اعت�سامات في لبنان وفي اأرجاء اأوروبا، بع�سها ت�سامنًا 

مع مخيم اليرموك وبقية المخيمات التي كانت محا�سرة، ومعظمها ت�سامنًا مع قطاع غزة، اأو 

القد�ض، اأو االأ�سرى، اأو �سائر مو�سوعات الق�سية الفل�سطينية.
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ختامًا، ت�ستمر �سعوب المنطقة في محاولة فتح اأفق في االإغالق القائم، بينما ت�ستمر الدول 

الكبرى، االإقليمية والعالمية، في اال�ستثمار في �سعف ال�سلطات الحاكمة وعجزها عن التغيير، 

للنيل من اال�ستقاللية الن�سبية لهذه البالد، واحتاللها اإن ا�ستطاعت. غير اأن هذه معادلة 

مفتوحة على االحتماالت، اإذ ال يظهر من �سلوك ال�سعوب اأنها تنوي ترك بالدها لال�ستبداد 

الداخلي اأو لالحتالالت الخارجية، وال اأنها �ست�ست�سلم لتعطيل ن�سج بدائلها ال�سيا�سية 

والبرنامجية، والذي ت�سببت به المعار�سات، وفي طليعتها االإ�سالم ال�سيا�سي والجهادي.

ومن هذه ال�سعوب ال�سعب الفل�سطيني الذي عرفت قطاعاته التي تعي�ض اللجوء في دول 

المنطقة، نهاية ال�سورة الثابتة ال�سطحية التي قدمتها القوى ال�سيا�سية الفل�سطينية عن 

م�سالحه وحقوقه، والتي عرفت اأي�سًا كيف اأن حقوقها مرّكبة، ومنها حق حيازتها حقوق 

المواطنة الكاملة حيث تعي�ض من دون اأن تخ�سر حقها في فل�سطين، اأو في الم�ساركة في 

الن�سال التحرري الفل�سطيني، الأن حقًا ما ال يلغي حقًا اآخر. وقد اأنتج هذا الوعي اإرادة �سيا�سية 

ر النا�ض عنها ما دامت ال�سراعات في دول المنطقة في طورها ال�سلمي، بينما تراجع 
ّ
عب

ن يحمله، و�سنحتاج اإلى وقت كي نعرف كيف �سي�سيغون 
َ
�سوتهم حين عال �سوت ال�سالح وم

ن تهجر منهم من �سورية 
َ
تلك االإرادة باأنف�سهم في ظروفهم الجديدة، مع اعتقادنا اأن تعبير م

عن توقه اإلى �سورية ورغبته في العودة اإليها، في الوقت الذي ي�ستمر في المطالبة بحقه في 

فل�سطين، هو الطابع العام لها.

وفي الواقع، فاإننا نعرف اأن العملية جارية فعاًل، واأن ال�سعب الفل�سطيني، كغيره من 

ال�سعوب، خاّلق وقادر على اإعادة التكيف واإنتاج اآليات ن�ساله وبرنامجه المتالئم مع وعيه 

للتحديات التي يواجهها، وفي ا�ستطاعته اإنتاج اآليات توا�سله مع ال�سعوب االأُخرى للتعا�سد 

والت�سامن. 
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