فلسطين األصالة وفلسطين الوهم
القضٌة الجوهرٌة ال تكمن فً كوننا (أو عدم كوننا) دولة كاملة العضوٌة فً األمم المتحدة ،بل أال ٌخدعنا الحصول على مثل
هذه العضوٌة وكأنه جوهر وجودنا وخالصنا .األمم المتحدة لم تكن فً ٌوم من األٌام مصدر حٌاة أو كرامة شعب .السؤال
الهام ولكن مغٌّب :ما هو إدراكنا لفلسطٌن؟ خوفً أن نلتهً ببناء فلسطٌن الوهم والتنمٌة والمواطنٌن (مثل بقٌة الشعوب)
وننسى فلسطٌن األصالة والحضارة واألهالً .فمنذ إنشاء مدارس أجنبٌة فً المنطقة قبل  051سنة والعملٌة التً لم تتوقف
هً انتزاع مصادر القوة وعوامل البقاء لدٌنا (والمتمثلة بالنسٌج االجتماعً التعددي الحضاري فً المجتمع) وتحوٌلها إلى
رموز شكلٌة تحت ادعاء أن ذلك تمدن وتقدم؛ أي االهتمام بالقفص وتشوٌه العالقة بداخله وقطع العالقة مع خارجه .ت ّم ذلك
من خالل إقناعنا بأن ما لدٌنا من ثقافة ولغة وطرق عٌش ومأكل وملبس ٌجب التخلص منه واستبدال ذلك بحضارة تحكمها
قٌمتا السٌطرة والفوز .لم ٌمر هذا دون محاوالت لوقف عملٌة التخرٌب هذه ،أذكر هنا اثنتان :األولى مقاومة خلٌل السكاكٌنً
للتعلٌم الغربً والذي عبر عنه أوال فً كتاب "االحتذاء بحذاء الغٌر" ثم فً المدرسة التً بناها عام  0111تحت شعار
"إعزاز التلمٌذ ال إذالله" وجسّد ذلك المبدأ برفضه استعمال عالمات وجوائز وعقاب (إذ ما الحظه هو أن المدارس األجنبٌة
كانت تربً األطفال على احتالل حضارة محل أخرى وأن ما تفعله هو إذالل الطفل من خالل قٌاس المعرفة بواسطة امتحانات
ومسخ قٌمة الطفل برقم) .أما المحاولة الثانٌة فكانت اللقاء الذي دعا إلٌه الفالحون عام  0191وانتقدوا فٌه التعلٌم االنكلٌزي
فً فلسطٌن ألنهم شعروا أنه ٌمزق العالقات داخل العائلة وٌمزق عالقة الصغار مع األرض.
التحدي الرئٌسً الذي نواجهه كفلسطٌنٌٌن فً هذا الوقت بالذات هو كٌف نوقف عملٌة انتزاع فلسطٌن األصالة والحضارة
واألهالً من داخلنا واستبدالها بفلسطٌن الوهم والتنمٌة والمواطنٌن خارجنا؛ كٌف نستعٌد فلسطٌن األصالة ذات أفق حضاري
ٌنطلق من الغنى الموجود فٌها وٌشمل عالقات مع جٌران تارٌخٌٌن ذوي حضارات غنٌة .فلسطٌن تقع فً مركز أنسجة
حضارٌة متعددة ،ووسط موقع جغرافً ودٌنً ،ووسط األمة العربٌة التً تضم عوالم متنوعة وهً بؤرة اهتمام شعوب كثٌرة.
ال توجد مدٌنة سوى القدس ٌصبو أكثر من نصف سكان الكرة األرضٌة الحج إلٌها .إهمال هذا الغنى ال ٌمكن تفسٌره سوى أن
حدود إدراكنا هً فلسطٌن الوهم.
الغزو الغربً للعالم هو غزو حضاري هدف إلى طمس وتدمٌر حضارات وإلغائها كطرق عٌش وأنظمة معرفٌة ،واحتالل حضارة
أخرى محلها .لهذا بدأ الغزو بالمعرفة .باستثناء بعض المحاوالت ،لم تحصل أٌة مقاومة لالحتالل المعرفً المعٌشً .نقاوم االحتالل على
المستوى السٌاسً والعسكري والثقافً ولكننا نحتضن االحتالل المعرفً واالقتصادي .إهمال هذا االحتالل كان السبب فً عدم

خروج شعوب كثٌرة من موقع العبودٌة فً عالقتها مع الغرب رغم كل أنواع االستقالل التً حصلت علٌها .من هنا ،فإن
صٌاغة الصراع وكأنه بٌن الحداثة واألصالة هو إلهاء عن الصراع األهم بٌن الوهم واألصالة (الوهم بأن هناك مسارا أحادٌا
عالمٌا للتقدم ومصدرا وحٌدا للمعرفة مقابل العٌش وفق تعددٌة حضارٌة غنٌة تعٌش مما لدٌها) .استعمال كلمة "حداثة" هدفه
اإلٌحاء بأن هناك حضارات حدٌثة متطورة وحضارات تصر أن تبقى كما هً؛ أي بهدف احتقار الشعوب لحضاراتها والسعً
لتقلٌد الغرب .النظر إلى الصراع على أنه بٌن الوهم واألصالة ّ
ٌحثنا على النظر إلى فلسطٌن ضمن أفق حضاري.
كان عام  0111فاصال بٌن فلسطٌن األصالة وفلسطٌن الوهم ،فلسطٌن الحضارة وفلسطٌن التنمٌة ،فلسطٌن األهالً وفلسطٌن
بشكل تبادلً وٌتعامل معنا
المواطنٌن .قبل ذلك العام ،فً فلسطٌن األصالة والحضارة واألهالً ،كان العالم ٌأتً إلٌنا لٌتعلم
ٍ
معان للمقاومة ونمط مختلف فً العٌش؛
ضمن عالقة أفقٌة ،ال فوقٌة وال دونٌة .كان الناس من كل مكان ٌأتون لٌتعرفوا على
ٍ
لٌتعرفوا علٌنا كمصدر معرفة وعمل جماعً إبداعً على عدة مستوٌات .بعد ذلك العام ،فً فلسطٌن الوهم والتنمٌة
والمواطنٌن ،تأتً المنظمات الدولٌة لتساعدنا من موقع استكبار ضمن عالقة تنطوي على احتقار؛ تأتً بشروط مهٌنة وتغرٌنا
ت وترهبنا بقطعها عنا إذا لم نفعل ما تأمرنا به .فً فلسطٌن األصالة كانت الكرامة أهم ما ٌمٌزنا؛ فً فلسطٌن الوهم
بفتاتا ٍ
أصبحت المطالبة بالحقوق (من الظالم!) واالستجداء هو ما ٌمٌزنا .فً فلسطٌن األصالة كان األمل مصدر حٌوٌتنا؛ فً
فلسطٌن الوهم أصبحت التوقعات مصدر إحباطنا .فً فلسطٌن الحضارة كانت العالقة المقدسة هً التً بٌن األهالً؛ فً
فلسطٌن الوهم العالقة الرئٌسٌة هً بٌن مواطنٌن وحكومة ومؤسسات .فً فلسطٌن الحضارة لم ٌكن لنا صوت فً األمم
المتحدة ،لكن صوت فلسطٌن كان ٌدوّ ي فً أرجاء العالم.
األهالً هم مثل البذور البلدٌة؛ بذور الخضرة البلدٌة تولّد ذاتها منذ آالف السنٌن دون مؤسسات؛ البذور التً تص ّنعها شركة
مونسانتو غٌر قادرة على تولٌد ذاتها .فلسطٌن األصالة تولّد ذاتها منذ آالف السنٌن؛ فلسطٌن الوهم ال تستطٌع أن تعٌش سنة
واحدة إذا انقطع مصدر وجودها الخارجً .عندما ذهب أهالً القاهرة إلى مٌدان التحرٌر ،لم ٌكن فً جعبتهم غٌر مصر
األصالة ذي األفق الحضاري؛ أذهلوا العالم بل أذهلوا أنفسهم بالقوة العظمى األزلٌة ،والتً ربما تطمس لكن ال تلبث أن تعود.

