
063 امللف

العودة املتخيلة ــ �سفاف امل�ستقبل

حممود �شقري*

عن العودة وحلم العودة

اأيها ال�شهداء قد كنتم على حق، لأن البيت اأجمل من طريق البيت

محمود دروي�ش

)من ق�شيدة ''ماأ�شاة النرج�ش، ملهاة الف�شة''(

I
زمن ا�شتداد الم�ؤامرة على الق�شية الفل�شطينية ومحاولت ت�شفيتها، يبدو تخيل في 

حلم الع�دة اأمراً ل يخل� من �شع�بات.

ا تخيل هذا الحق في اإطار الممار�شة وما 
ّ
يمكن تقديم ت�ش�ر نظري لحّق الع�دة؛ اأم

يرافقها من م�شاعر وانفعالت، ومن تف�شيالت وردات اأفعال، فاأمر يحتاج اإلى ظروف 

�شيا�شية م�اتية، واإلى مخيلة خ�شبة كي ترى بالملم��س كيف يمكن للفل�شطينيين ــ الذين 

�شردتهم الغزوة ال�شهي�نية من مدنهم وقراهم، وعا�ش�ا اأع�امًا ط�يلة في مخيمات اللج�ء 

وال�شتات، وتعر�ش�ا لمختلف �شن�ف المعاناة ــ اأن يع�دوا اإلى اأماكن الطف�لة وال�شبا، 

واأن يجرب�ا المفاتيح التي لطالما احتفظ�ا بها للي�م الم�ع�د، في زرافيل البي�ت التي 

احتلها الغزاة و�شكن�ها، اأو اأن يتاأ�ش�ا على بي�ت كانت لهم فاأُخرج�ا منها عن�ة، ثم 

طالها الن�شف والتدمير والخراب.

لمقاربة هذه الع�دة المتخيلة، ولتج�شيد الحلم الذي لم يغادر مخيالت الفل�شطينيين 

من مختلف الأجيال، �شاأتذكر ع�داتي المتعددة اإلى البيت، واإلى مدينة القد�س بعد غياب 

.
ّ
متكرر لم يكن لي فيه يد، بل كان المحتل�ن الإ�شرائيلي�ن هم الذين يفر�ش�نه علي

II
في تم�ز/ي�لي� 1948 بعد احتالل الجزء الأكبر من فل�شطين، جربت اأول ابتعاد 

ق�شري عن البيت الذي لم يخطر في بالي من قبل اأنني �شاأبتعد عنه. كنت اآنذاك في 

* روائي فل�شطيني.
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ر.
ّ
ال�شابعة من العمر، وكان ثمة عدوان م�شلح على جبل المكب

ولم نعد اأنا واأهلي اإلى بيتنا اإّل بعد اأ�شهر حين اأُعلنت الهدنة وتم تر�شيم الحدود، وتاأ�ش�شت 

للمحتلين الإ�شرائيليين دولة، واأ�شبحت قريتنا واحدة من قرى الحدود.

�شعرت بفرح غامر حين عدت اإلى مكاني الأول، واإلى البيت الذي كان يحميني من المخاطر 

ا تعر�شنا له في تلك الليلة الم�ش�ؤومة ت�شلل 
ّ
ويهبني الدفء والحنان؛ غير اأن خ�فًا فادحًا مم

اإلى �شدري وظل كامنًا هناك اأع�امًا؛ وربما حتى الآن.

***

وفي الخام�س من حزيران/ي�ني� 1967 انبعث الخ�ف الكامن في �شدري من جديد، بعد 

ا 
ّ
اأمل لم يدم �ش�ى �شاعات باأن تحرير فل�شطين حان. كانت الحرب هذه المرة اأكثر ح�شمًا مم

�شبق؛ ثمة طائرات معادية تقتحم �شماءنا، وثمة قنابل مفزعة تنفجر على نح� متالحق ف�ق 

راأ�س الجبل. عدت من مركز المدينة اإلى البيت، وكنت اأعتقد اأننا لن نغادره مثلما فعلنا قبل 

ت�شعة ع�شر عامًا؛ لكن ا�شتداد الق�شف اأجبرنا على تكرار ما فعلناه من قبل. لجاأنا اإلى بي�ت 

اأقارب لنا بعيدة ن�عًا ما عن منطقة الخطر. بقينا هناك ثالثة اأ�شابيع اأو اأكثر قليال؛ كانت تلك 

الأ�شابيع كاأنها دهر باأكمله. وعلى الرغم من اأن الحرب المهزلة انتهت خالل �شتة اأيام، اإّل اإننا 

لم نعد اإلى بي�تنا ف�ر انتهاء الحرب.

ثم جازفنا وعدنا، ونحن نعلن ا�شت�شالمنا لم�شيئة الأعداء؛ كان رجل م�شّن من اأقاربي 

يتقدمنا وه� يرفع عاليًا راية بي�شاء. كانت الرغبة في الع�دة اإلى بي�تنا تمالأ علينا م�شاعرنا.

واآنذاك، اأ�شبحت فل�شطين كلها تحت هيمنة المحتلين الإ�شرائيليين، واأ�شبح البيت الذي 

ولدت فيه واقعًا تحت الحتالل، وكم كنت م�شفقًا على هذا البيت الذي كنا نتركه لي�اجه 

م�شيره وحده ثم نع�د اإليه، فيغفر لنا تخّلينا عنه في اأوقات ال�شدة، ثم ن�ا�شل العي�س معًا في 

األفة ل تنق�س بل تزيد وتتر�شخ على مدى الزمان!

III
بعد هزيمة حزيران/ي�ني�، كانت لي ع�دات م�قتة، اأو زيارات خاطفة اإلى الجزء الغربي 

من القد�س، واإلى �شفا عمرو والنا�شرة وحيفا ويافا وعكا وباقة الغربية ومجد الكروم و�شخنين 

وغيرها من مدن فل�شطين وقراها المحتلة منذ �شنة 1948. كانت ع�دات اأو زيارات نابعة من 

ف�ش�ل م�شروع، فال�طن ال�شليب الذي كثيراً ما تغّنينا بمدنه الجميلة في المدار�س والجامعات، 

وفي الن�ادي والمنتديات اأ�شبح متاحًا الآن، واإن على نح� منق��س ومثير للمرارة في النف��س، 

بل اإننا نحن الفل�شطينيين الذين عادوا م�قتًا تحت جنح الهزيمة، كنا نمار�س ن�عًا من العق�بة 

على اأنف�شنا وعلى م�شاعرنا حين نرى مدنًا ل نملك فر�شة للبقاء فيها اإّل باإذن المحتلين، ومن 

خالل اإجراءاتهم المفرو�شة علينا �شئنا اأم اأبينا.
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رحت اأتذكر على نح� غام�س تلك الأماكن في الجزء الغربي من القد�س التي زرتها مع اأبي 

جها واأنا معه، لنجل�س 
َ
حين كنت طفاًل. بحثت عن ''القه�ة المعلقة'' التي كان اأبي يرتقي َدر

هناك وقتًا، ثم نم�شي عبر باب الخليل اإلى القد�س القديمة. لم اأجد ''القه�ة المعلقة''، ربما 

دمرتها القنابل التي كان يطلقها جن�د الجي�س الأردني من خلف ال�ش�ر نح� م�اقع الغزاة، اأو 

ربما دمرتها قنابل الغزاة.

تج�لت مع نفر من الأ�شدقاء في �ش�ارع الجزء الغربي من القد�س، وكنا مبه�رين باأمكنة 

جميلة فقدناها في اإثر نكبة 1948. كانت ع�دة م�قتة وم�ؤلمة في تلك الأيام المريرة التي 

اأعقبت هزيمة 1967.

و�شاأذهب بعد اأع�ام من الهزيمة مع فريق ت�ش�ير تلفزي�ني اإلى بيت خليل ال�شكاكيني في 

 القطم�ن في الجزء الغربي من القد�س. �شاهدنا البيت من الخارج. كانت له مهابته التي 
ّ
حي

ا�شتمدها من ر�ش�خ بنيانه ومن �شهرة �شاحبه المفكر الترب�ي واللغ�ي الأديب. وكان في 

الطبقة الأر�شية من البيت رجل عج�ز من يه�د العراق وزوجته الم�شّنة. طلبنا منهما اأن 

ي�شمحا لنا بدخ�ل البيت؛ وافقا بعد تمّنع وتردد. دخلنا البيت والتقطنا �ش�راً لجدرانه ثم 

تكلمت اأمام الكاميرا عن �شاحب البيت وعن ماآثره الكثيرة، ثم كيف مات في الغربة وه� غير 

ين على 
َ
قادر على الع�دة اإلى بيته الذي بناه بتعب العمر، وكيف لم يعد ابنه وابنتاه قادر

الع�دة اإلى هذا البيت.

حاولنا دخ�ل الطبقة العليا التي اأ�شبحت رو�شة لالأطفال، فلم ت�شمح لنا المراأة الم�ش�ؤولة 

عن تلك الطبقة بالدخ�ل.

***

في �شنة 1968 ــ بعد عام من الهزيمة ــ زرنا اأنا وزميالن اآخران بلدة �شفا عمرو ال�اقعة 

في �شمال فل�شطين. انبهرنا ب�ج�د فل�شطينيين يحي�ن حياتهم بت�شميم وثبات هناك، وعرفنا 

كم كابد ه�ؤلء الفل�شطيني�ن كي يبق�ا في وطنهم في اأثناء النكبة الماأ�شاة وبعدها! وكم 

تعر�ش�ا لأذى ولحتمالت القتل و�شفك دمائهم! لكنهم احتمل�ا الأذى ولم يغادروا بي�تهم. 

فنا في اأثناء تلك الزيارة 
ّ
حللنا �شي�فًا على عائلة ال�شديق ال�شحافي اإليا�س ن�شر اللـه، وتعر

اإلى اأ�شدقاء جدد. كان مجرد بقائهم في وطنهم يمالأ نف��شنا بالأمل.

زرنا النا�شرة التي ظلت، على الرغم من القهر والع�شف والغزو الم�شلح، مدينة عامرة باأهلها 

الفل�شطينيين. �شعرنا كما ل� اأننا في الجزء ال�شرقي من القد�س اأو في رام اللـه اأو نابل�س اأو بيت 

لحم اأو الخليل. ثمة رجال فل�شطيني�ن ون�شاء فل�شطينيات يمالأون الأ�ش�اق؛ وثمة بيع و�شراء 

ومكتبات وكتب وجمعيات ثقافية ومنتديات.

هناك، التقينا في المكتبة ال�شعبية، بالم�شادفة المح�شة، ممثل الحزب ال�شي�عي في 

الكني�شت، ال�شحافي والروائي اإميل حبيبي، وكان لنا معه ح�ار.

 ل يم�ت.
ّ
كان في نف��شنا مرارة وحزن واأ�شى، وكان في ال�قت نف�شه ثمة اأمل؛ هنا �شعب حي
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زرنا حيفا في الم�شاء. كم كانت جميلة تلك المدينة التي �شاأتردد عليها عدداً غير قليل من 

المرات! م�شينا على الأر�شفة المكتظة بن�شاء ورجال يه�د جاوؤوا اإلى المدينة مع م�جات 

الهجرة عبر البحر و�شكن�ا المدينة؛ تاأملنا ال�ش�ارع التي تتزاحم فيها ال�شيارات؛ تاأملنا جبل 

الكرمل ال�شاعد نح� ال�شماء بالبي�ت المتراكمة فيه، والتي تركها الآلف من اأهل المدينة 

خلفهم تحت ق�شف القنابل ودوي الر�شا�س، عدا قلة غامرت بحياتها وبقيت في المدينة.

هناك في ال�شباح، بحثنا عن محم�د دروي�س و�شميح القا�شم اللذين كانا يعمالن في 

�شحيفة ''التحاد''، ول�ش�ء الحظ لم نجدهما ب�شبب عطلة كانت في ذلك النهار.

�شني �شع�ر بالفقد والخ�شران ــ 
ّ
و�شاأزورها بعد ذلك عدة مرات ــ في كل زيارة كان يتلب

و�شاأت�قف ذات مرة عند قبر اإميل حبيبي الذي مات في النا�شرة وُدفن في حيفا، وُكتبت على 

ن بق�ا في وطنهم من 
َ
�شاهدة قبره تنفيذاً ل��شيته، جملة تلخ�س تجربته وتجربة م

الفل�شطينيين: باٍق في حيفا.

و�شاأزورها لتقديم كلمة في احتفال ت�شمية ميدان في المدينة با�شم اإميل حبيبي، تكريمًا له، 

واعترافًا من بلدية حيفا به ب�شفته رمزاً ثقافيًا واأدبيًا كان له ف�شل على المدينة التي اأحبها 

وكتب عنها، وكان لها ف�شل عليه حين احت�شنته ولم يفارقها.

وكان في ذلك التكريم اإ�شارة اإلى اأن ثمة �شهي�نيين معتدلين يعترف�ن للفل�شطيني ببع�س 

حق�قه في وطنه؛ اإنما ال�ش�ؤال: هل هم على ا�شتعداد لالعتراف بالنكبة التي حّلت بال�شعب 

الفل�شطيني؟ وهل يعترف�ن بتاريخ حيفا من دون م�اربة اأو اجتزاء؟!

بتاريخ 26 اأيار/ماي� 2013 قلت في الحتفال: اإن ح�ش�ر اإميل حبيبي في حيفا الذي 

فر�شه بجه�ده في حقَلي الأدب وال�شيا�شة، من �شاأنه اأن يبعث اإلى حيز التداول على جميع 

ال�شعد تف�شيالت الذاكرة الغنية لهذه المدينة التي كانت قبل النكبة الفل�شطينية مركزاً ح�شاريًا 

متقدمًا للثقافة والفن، ولل�شحافة وال�شياحة، وللتجارة والقت�شاد، ولغير ذلك من المظاهر 

المدنية التي جعلت منها اآنذاك عرو�شًا لبحرها، وقبلة لأنظار اأفراد ل ح�شر لهم و�شع�ب. هذه 

ر ل يمكن اأن يهال عليه غبار 
ّ
الذاكرة الخ�شبة ل يج�ز اأن يجري تغييبها، وهذا التاريخ الني

الن�شيان.

وكنت بعد كل زيارة لحيفا اأع�د اإلى بيتي في القد�س؛ وتظل حيفا حا�شرة في البال.

***

وبعد هزيمة حزيران/ي�ني� بعامين؛ �شاأك�ن قريبًا من حيفا؛ بعيداً منها في ال�قت نف�شه.

ق الجن�د الإ�شرائيلي�ن بيتنا، وكان معهم اأحد 
ّ
ففي ليلة من ليالي �شيف �شنة 1969 ط�

�شباط ال�شتخبارات. اعتقل�ني واقتادوني اإلى �شجن الم�شك�بية في الجزء الغربي من القد�س، 

ثم اقتادوني اإلى �شجن �شرفند الع�شكري، ثم اإلى �شجن الرملة، واإلى �شجن الدام�ن ال�اقع على 

مقربة من حيفا. اأم�شيت في الزنزانات وفي غرف ال�شج�ن ع�شرة اأ�شهر. كان الحنين اإلى البيت 

واإلى دفء البيت ونا�س البيت يدهمني في كل وقت؛ وحين وقفت �شباح 1970/5/7 خارج 
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ب�ابة ال�شجن؛ كان البيت ه� الهدف الذي اأتمنى ل� اأنني اأ�شل اإليه في لمح الب�شر.

بعد ثالث �شاعات من ال�شفر في ال�شيارة، عدت اإلى البيت؛ كم كنت مبتهجًا لأنني عدت! وكم 

يت على زمالء لي بق�ا في ال�شج�ن الإ�شرائيلية اأع�امًا ط�يلة وهم محروم�ن من متعة 
ّ
تاأ�ش

الع�دة اإلى البيت!

***

وبعد هزيمة حزيران/ي�ني� ب�شتة اأع�ام اأُجبرت على مغادرة البيت.

ق الجن�د الإ�شرائيلي�ن بيتنا، وبالم�شادفة لم 
ّ
ففي ليلة من ليالي خريف �شنة 1973 ط�

اأكن في البيت. كانت حرب ت�شرين الأول/اأكت�بر تدق اأب�اب المحتلين وتب�ّشر باأمل ما. اختفيت 

ية في نابل�س وفي رام اللـه؛ ولم اأعد اإلى البيت اإّل بعد اأ�شابيع من 
ّ
ط�ال اأ�شابيع في بي�ت �شر

انتهاء الحرب.

ر، ف��شلته بعد الم�شاء، ولم اأ�شاأ 
ّ
اأقّلتني �شيارة اأجرة ذات م�شاء من رام اللـه اإلى جبل المكب

اأن اأجعل ال�شيارة تهبط اإلى اآخر ال�شارع كي ل األفت انتباه اأحد )كانت ال�شيارات التي ت�شل اإلى 

الجبل �شحيحة اآنذاك(. هبطت من قمة الجبل م�شرعًا، انعطفت نح� ال�شارع الم�ؤدي اإلى ''بير 

الم�شم�شة''، �شرت فيه م�شافة قليلة، ثم �شعدت نح� الحجاب ال�شخري المتاخم لأر�شنا التي 

ن�شميها ''ال�ش�ط''.

كان البيت يرب�س على مرتفع من الأر�س في الظلمة، �شعرت ب�ش�ق غامر نح�ه واأنا اأقترب 

 
ّ
منه. اإنه وطني الأ�شغر الذي �شهد جميع التقلبات التي ع�شتها وعا�شتها العائلة. كان يحن� علي

حًا من ق�ش�ة الزمان، وكان ي�شاركني فرحي كلما اأ�شبت نجاحًا؛ 
ّ
كلما عدت اإليه حزينًا مجر

من عتبته خرجت اأخ�اتي الخم�س اإلى بي�ت اأزواجهن، ومن عتبته خرجت اأختي اأمينة اإلى 

برودة القبر بعد اأن اأودى بها زواجها الذي لم يدم �ش�ى عام واحد.

ولم يعد بيني وبين البيت �ش�ى ب�شع خط�ات.

)اأخبرتني ال�شحافية الأميركية ج. مانديل اأنها بكت وهي تقترب منه ذات ظهيرة. جاءت 

من بالدها �شائحة، ثم ا�شتقرت في القد�س وعملت عدة اأع�ام في ملحق �شحيفة ''الفجر'' باللغة 

الإنجليزية، وكان لها م�اقف �شيا�شية م�ؤيدة لل�شعب الفل�شطيني، تدلل عليها كتاباتها 

وح�شا�شيتها المفرطة التي تجعل الدم�ع تطفر من عينيها لدى تعر�شها لأقل انفعال. جاءت 

ان مرة، فتعرفت اإليها، ثم اأخذت تتعاطف مع ق�شيتي ال�شخ�شية باعتباري مبعداً من 
ّ
اإلى عم

ر لروؤية البيت 
ّ
 ذات مرة على �شديقة لها من القد�س، اأن ت�شحبها اإلى جبل المكب

ْ
وطني. اقترحت

الذي ع�شت فيه. اقتربتا من البيت، ولم ت�شتطع ج. مانديل القتراب اأكثر، فابتعدت، وابتعدت 

معها �شديقتها.

قالت لي: �شعرت باأن البيت ناق�س، لأن ثمة غيابًا م�ح�شًا يعتريه، وقالت اأنها لم تحتمل 

الم�قف، فاآثرت اأن تبتعد عن البيت(.

وها اأنذا اأقترب من البيت. ارتبك اأبي وارتبكت اأمي وزوجتي، واعترتهم الده�شة حين راأوني، 
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اإذ لم يك�ن�ا يعرف�ن �شيئًا عن مكان اإقامتي ط�ال الأ�شابيع الما�شية. اأ�شابهم فرح م�ش�ب 

بالقلق، وراح�ا يتلفت�ن بخ�شية عبر باب البيت، نح� الظلمة التي تتكاثف في الخارج. كانت 

اأمي هي اأكثر اأفراد الأ�شرة حذراً، اأذناها ت�شغيان لكل ناأمة في الخارج، فهي تخ�شى اأن 

يباغتني الجن�د واأنا اأحت�شن اأطفالي ال�شغار، فيلق�ا القب�س علي.

***

 بعد �شهرين من ذلك الم�شاء؛ ثم كان الغياب الط�يل 
ّ
ولم يطل ال�قت حتى األق�ا القب�س علي

عن البيت وعن المدينة وعن ال�طن.

الغياب الذي دام ثمانية ع�شر عامًا؛ منذ �شنة 1975 اإلى �شنة 1993.

جاء رجال الأمن الإ�شرائيلي�ن هذه المرة في �شباح ي�م 1974/4/19، وكنت اأقف على 

ر في انتظار الحافلة التي �شتقّلني اإلى مركز المدينة. األق�ا 
ّ
ر�شيف ال�شارع في جبل المكب

 قبل اأن اأ�شعد اإلى الحافلة، واقتادوني اإلى �شجن الم�شك�بية ثم اإلى �شجن رام اللـه، 
ّ
القب�س علي

َلمة، ثم اإلى �شجن بيت ليد القريب من ط�لكرم، وبعد ع�شرة اأ�شهر من العتقال 
َ
ثم اإلى �شجن الج

الإداري بتهمة القيام باأن�شطة تحري�شية �شد الحتالل، اأُبعدت اإلى الحدود اللبنانية ومعي 

اأربعة رفاق اآخرون.

ان اأربعة ع�شر عامًا.
ّ
ع�شت في بيروت اأقل من عام، وفي براغ ثالثة اأع�ام، وفي عم

كان الحنين اإلى المكان الأول الذي ولدت وع�شت طف�لتي و�شبابي فيه، يجعلني غير قادر 

على مّد جذوري في الأمكنة التي ع�شت فيها بعيداً عن ذلك المكان، على الرغم من حبي لتلك 

ر معي باأي حال.
ّ

الأمكنة، ومن اأنها لم تق�ش

 
ّ
طبخ بال�شر

ُ
وكانت فرحتي الكبرى حين جاءني خبر الع�دة اإلى ال�طن. كان اتفاق اأو�شل� ي

اآنذاك. كنا ثالثين مبعداً من القد�س ومن مدن فل�شطينية اأُخرى، اتفق يت�شحاق رابين مع منظمة 

التحرير الفل�شطينية على ع�دتنا اإلى وطننا بعد اأع�ام ط�يلة من النفي والت�شريد.

عدت بتاريخ 1993/4/30، وكم كانت فرحتي غامرة واأنا اأع�د اإلى بيتي من جديد، وكم 

كنت م�شروراً واأنا اأذهب بعد اأ�شب�ع واحد من الع�دة اإلى الأمكنة التي كثيراً ما تم�شيت وجل�شت 

فيها؛ في القد�س وفي رام اللـه وبيت لحم واأريحا وغيرها. تفقدت المقاهي والمطاعم التي كنت 

اأتردد عليها، وكذلك البي�ت التي �شكنتها في رام اللـه وفي بيت حنينا. وكنت م�شك�نًا بالأمل 

واأنا اأرى جياًل جديداً من ال�شباب الذين �شقلتهم انتفا�شة الحجارة التي كانت تجتاز اآخر 

مراحلها تلك ال�شنة.

غير اأن تلك الع�دة كانت ناق�شة، لأن القد�س ما زالت عر�شة للته�يد، وال�طن الفل�شطيني 

ما زال مكباًل بالقي�د.

اآنذاك، ن�شرت كتابي الم��ش�م بـ ''ظل اآخر للمدينة''، والذي ولدت فكرته من اقتراح لمحم�د 

دروي�س باأن اأكتب ن�شًا عن القد�س لين�شره في مجلة ''الكرمل'' تحت باب: ''ذاكرة المكان.. مكان 

الذاكرة''. كتبت الن�س ون�شره محم�د، مثلما ن�شر ن�ش��شًا لعدد من الكّتاب عن مدن فل�شطينية 
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طلق عليه: ''اأدب 
ُ
اأُخرى، وقد �شّنف بع�س النقاد هذه الن�ش��س على اأنها جن�س اأدبي يمكن اأن ي

الع�دة''.

IV
ق الفل�شطينيين اإلى الع�دة، جياًل بعد جيل، ه� الذي جعلهم يبتكرون بروفات لهذه 

ْ
ولعل ت�

الع�دة التي ظلت هدفًا ماثاًل في ال�عي وفي ال�جدان وفي ال�شمير.

وقد تبّدى ذلك في بنائهم قرية باب ال�شم�س مذّكرين برواية اإليا�س خ�ري التي تحمل ال�شم 

ين في ال�قت نف�شه على بعث القرية الفل�شطينية والإقامة فيها من جديد. وتال ذلك 
ّ
نف�شه؛ م�شر

محاولت لبناء قرى اأُخرى كان المحتل�ن ي�شارع�ن اإلى مح�ها من ال�ج�د، مثلما فعل�ا بقرى 

فل�شطينية كثيرة في �شنة 1948.

وتبّدى ذلك في م�شيرات الع�دة التي قامت وتق�م بها جماهير فل�شطينية اإلى حيث كانت 

قرى: عتليت، وميعار، واإقرث، وكفر برعم، واللج�ن، والحدثة، والكابري، ولفتا، اإلخ.

تبّدى ذلك اأي�شًا في م�شيرات الع�دة التي انطلقت في �شنة 2011 في الذكرى الثالثة 

وال�شتين للنكبة، وفي الذكرى الرابعة والأربعين لهزيمة حزيران/ي�ني�، واتجهت نح� الحدود 

في الجن�ب اللبناني وه�شبة الج�لن وفي مختلف مدن فل�شطين وقراها، وكذلك في بع�س 

مدن ال�طن العربي والعالم، متاأثرة على نح� ما بانتفا�شات الربيع العربي، ومتبّنية عدة 

�شعارات، بينها �شعار: ال�شعب يريد الع�دة اإلى فل�شطين، تماهيًا مع �شعار النتفا�شات الذي 

تردد في غير عا�شمة عربية: ال�شعب يريد اإ�شقاط النظام.

وتبّدى هذا الت�ق وهذ الإ�شرار على حّق الع�دة في الم�شيرات التي قامت بها جماهير 

ال�شعب الفل�شطيني في الذكرى ال�شبعين للنكبة، في مختلف المدن الفل�شطينية، وخ�ش��شًا في 

قطاع غزة حيث �شقط اآلف الجرحى وال�شهداء قرب ال�شياج الفا�شل الذي حاول�ا اجتيازه 

لممار�شة حقهم في الع�دة اإلى وطنهم.

V
وال�ش�ؤال الذي تتل�ه اأ�شئلة: كيف يمكن تخيل الع�دة بعد �شبعين عامًا ط�يلة وم�شنية من 

التهجير والت�شريد، ومن تقديم اآلف ال�شهداء ومئات اآلف الجرحى والمعتقلين؟ كيف يمكن 

تخيل هذه الع�دة اإلى المدن والقرى التي كانت عامرة باأهلها؟ وكيف يمكن هجر المخيمات 

اء هزيمة 1967، والع�دة 
ّ
اء نكبة 1948، وللنازحين جر

ّ
التي اأن�شئت لالجئين الفل�شطينيين جر

اإلى المكان الأول حيث البي�ت الأولى وحيث الذكريات؟ كيف نحمي الجزء ال�شرقي من القد�س 

من هجمة الأ�شرلة والته�يد؟ وكيف نحافظ على وج�دنا العربي الفل�شطيني الإ�شالمي 

الم�شيحي في المدينة؟ وكيف يتحقق العدل باإعادة بيت ال�شكاكيني في الجزء الغربي من 

القد�س واآلف البي�ت الأُخرى اإلى اأهلها الفل�شطينيين؟

كيف يمكن ذلك في هذا الزمن الذي تت�شاعد نزعات التطرف لدى اليمين ال�شهي�ني الحاكم 
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في اإ�شرائيل، ولدى الإدارة الأميركية بقيادة ترامب الذي قدم القد�س هدية لحكام اإ�شرائيل؟

ذلك في اعتقادي، يحتاج اإلى مخيلة خ�شبة، واإلى قدرة على اختراق �شباب ال�اقع 

والذهاب اإلى م�شتقبل ل يمكن للظلم فيه اأن يدوم، ول يمكن لتجاهل الحق�ق الثابتة لل�شعب 

الفل�شطيني في وطنه اأن ي�شتمر. وفي ال�قت نف�شه، ل بد من التع�يل على اقتناع الراأي العام 

العالمي بعدالة الق�شية الفل�شطينية، وب�شرورة عدم الكتفاء بالتعاطف اللفظي مع 

الفل�شطينيين، واإنما تجاوزه اإلى اأفعال ملم��شة، وب�شرورة اإحكام ط�ق العزلة على النظام 

العن�شري الإ�شرائيلي، ومحا�شرته مثلما وقع للنظام العن�شري في جن�ب اأفريقيا. ول بد من 

ف�شح الرواية ال�شهي�نية التي قامت على تزوير التاريخ وقلب الحقائق وابتداع اأوهام ل ت�شمد 

اأمام العقل والمنطق، للقيام باأب�شع غزو ا�شتعماري ا�شتيطاني كان من نتائجه تدمير مئات 

القرى الفل�شطينية، وتنظيم ع�شرات المذابح �شد الفل�شطينيين، وت�شريد مئات الآلف منهم من 

وطنهم؛ وما زال هذا الغزو م�شتمراً حتى الي�م، ل�شتكمال ته�يد مزيد من الأر�س الفل�شطينية، 

وح�شر الم�اطنين الفل�شطينيين في القد�س وفي ال�شفة الغربية وقطاع غزة في معازل محا�شرة 

وعر�شة دومًا للع�شف وللـه�ان.

ذلك يحتاج اإلى تعديل في م�ازين ال�شراع يبداأ باأن ننهي نحن الفل�شطينيين انق�شامنا على 

اأنف�شنا، ونجدد اأ�شاليب ن�شالنا ونط�ر خطابنا ال�شيا�شي للخروج من حالة الترهل وما يرافقها 

من ا�شتغالل لل�شلطة وا�شتح�اذ على المتيازات وممار�شة للف�شاد، والحفاظ على م�شروعنا 

ال�طني و�شيانته من خطر النهيار؛ وباأّل يمعن بع�س الدول العربية في تطبيع عالقاته مع 

حكام اإ�شرائيل قبل دحر الحتالل عن الأر�س العربية والفل�شطينية؛ وباأن يتغير ال�طن العربي 

من ح�لنا، اأو بع�س اأقطاره على الأقل، بما ي�شاهم في اإ�شناد الفل�شطينيين على مجابهة 

الحتالل؛ وباأن يت�قف العالم اأو بع�س دوله المتنفذة، وخ�ش��شًا ال�ليات المتحدة 

الأميركية ــ بفعل ال�شغ�ط ال�شعبية والر�شمية واأ�شاليب الن�شال المالئمة ــ عن الكيل بمكيالين، 

ز ال�شافر اإلى المحتلين الإ�شرائيليين؛ وباأن يزداد تاأثير الق�ى الديمقراطية في 
ّ
وعن التحي

ال�شارع الإ�شرائيلي، لجهة العتراف بالحق�ق ال�طنية الفل�شطينية في فل�شطين.

ذلك يعني احتمال الت��شل اإلى ت�ش�ية �شيا�شية ما زالت بعيدة ب�شبب تعقيدات ال��شع 

الراهن؛ ت�ش�ية ت�شفر عن دولة فل�شطينية م�شتقلة على جزء من اأر�س فل�شطين، وهي لالأ�شف 

ال�شديد غير مرئية في المدى القريب والمت��شط، الأمر الذي ي�شير اإلى ا�شتمرار الخطر المتمثل 

في محاولت ت�شفية حق�ق ال�شعب الفل�شطيني في وطنه من خالل �شفقة القرن الأميركية، اأو 

ا�شتمرار ال��شع الراهن الذي تهيمن فيه دولة الحتالل الإ�شرائيلي على اأر�س فل�شطين كلها 

ين، اأحدهما م�جه �شد 
َ
حيث ن�شهد، كما ه� متج�شد الآن، وج�داً فعليًا لدولة واحدة بنظام

الفل�شطينيين الذين تمار�س عليهم دولة الحتالل مختلف �شن�ف التمييز العن�شري والقمع 

والإذلل، والثاني لليه�د.

وال�ش�ؤال: هل يمكن تكرار تجربة جن�ب اأفريقيا وتطبيقها على الحالة الفل�شطينية باأن 

ي�شبح الفل�شطيني�ن مع الزمن اأكثرية تحكمها اأقلية، ثم يجري مع الزمن تعديل الظلم 
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التاريخي الذي لحق بال�شعب الفل�شطيني من خالل دحر الفكرة ال�شهي�نية وتجلياتها الفعلية، 

وال��ش�ل اإلى دولة ديمقراطية واحدة على اأر�س فل�شطين التاريخية؟ ربما، فهذا الظلم ل يمكن 

اأن ي�شتمر، وهذا العدوان ل يمكن اأن يحقق اأهدافه على المدى الط�يل، فالم�شروع ال�شهي�ني 

يحمل في طياته بذور تناق�شاته ومخالفته لحقائق التاريخ والجغرافيا، ولل�شرائع الدولية 

ومبادئ العدالة الإن�شانية وحق�ق الإن�شان كافة.

VI
، ثم الع�دة اإلى البيت واإلى المكان الأول، 

ّ
فر�س علي

ُ
الآن، بعد الغياب المتكرر الذي كان ي

فاإنني اأدرك اأهمية ع�دة الفل�شطينيين اإلى وطنهم بعد اأع�ام ط�يلة من التهجير الق�شري 

والت�شريد، واأدرك مقدار الهزة ال�شع�رية التي ترافق ذلك. اأدرك مدى النعطافة التي يحدثها فعل 

الع�دة في ال�جدان وفي ال�شمير وفي اأ�شل�ب الحياة، عبر التالحم مع تف�شيالت المكان: مع 

البيت وباب البيت وحيطانه و�شرفته و�شبابيكه؛ مع الحديقة التي ح�ل البيت وما فيها من 

 
ّ
ارة؛ مع الزرع ومع البيدر؛ مع الم�شنع والمكتب ومقر

ّ
ورود واأزهار واأ�شجار؛ مع الحقل والبي

ال�شحيفة ودار ال�شينما وال�شارع والميدان؛ مع ه�اء المكان و�شمائه؛ مع �شيفه المعتدل 

وخريفه الهادىء و�شتائه غير ال�شاخب وربيعه الفّتان. تلك التف�شيالت الحميمة التي تمد 

الإن�شان بالقدرة على البقاء وعلى م�ا�شلة الحياة باقتدار.

وحين اأدرك ما يحيط بي وباأهلي وباأبناء مدينتي ــ م�شلمين وم�شيحيين ــ من مخاطر 

التهجير المبا�شر اأو غير المبا�شر، فاإن تحرير القد�س من الحتالل يجعلني اأكثر اطمئنانًا على 

ا�شتمرار حياتي في المدينة، على النح� الذي يحفظ لي كرامتي ويحميني من التعر�س لل�شجن 

اأو للنفي كما وقع لي من قبل.

اآنذاك، �شاأ�شعر بطماأنينة م�ؤكدة، و�شاأجد وقتًا للتاأمل، واآخر للعزلة ولممار�شة الكتابة؛ 

�شاأج�ب اأطراف المدينة ومركزها من دون خ�ف اأو قلق، و�شاأرتاد م�شارحها ودور ال�شينما 

والمنتديات الثقافية فيها التي �شتتكاثر بفعل الحرية والزدهار والأمن وال�شتقرار، وبفعل 

انبعاث الحداثة والع�شرنة فيها من جديد.

***

واإلى اأن يحين ذلك ال�قت الماأم�ل وي�شبح الحلم حقيقة، فاإنني �شاأوا�شل البتهاج كلما 

عدت اإلى ق�شيدة ''ماأ�شاة النرج�س، ملهاة الف�شة'' التي كتبها محم�د دروي�س ب�حي من 

النتفا�شة الأولى التي ب�شرت باأمل ما للخال�س.

اأبتهج حين اأرى الفل�شطينيين وقد:
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عادوا

من اآخر النَفق الط�يل اإلى مراياهم.. وعادوا

، فرادى اأو جماعاٍت، وعادوا
ْ
 اإخ�تهم

َ
حين ا�شتعادوا ِمْلح

ْ
من اأ�شاطيِر الدفاع عن القالع اإلى الب�شيط من الكالم

اأو حين:

ْ
عادوا ليحتفل�ا بماء وج�دهم؛ ويرّتب�ا هذا اله�اء

ْ
ج�ا اأبناءهم لبناتهم، ويرّق�ش�ا ج�شداً ت�ارى في الرخام

ّ
ويزو

ْ
اًل، وباميًة، وث�مًا لل�شتاء

َ
�ش

َ
ُق�فهم ب

ُ
ّلق�ا ب�ش

َ
ع

ُ
وي

.
ْ
اِعِزهم، وغيمًا �شاَل من ري�س الحمام

َ
وليحلب�ا اأثداء م

... اإلى اآخر الق�شيدة الملحمة التي تدلل على �شعب م�شالم طامح اإلى الحرية والحياة ال�ش�ية 

 الحياة. 
ّ
العادية؛ ممل�ء بالأمل وحب

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

  
يصدر قريبًا عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية

تاريخ الفلسطينيين وحركتهم الوطنية

ماهر الشريف )مؤلف رئيسي(

عصام نصار )مؤلف مشارك(

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●


