امللف

العودة املتخيلة

ما

معنى العودة؟
ما�ض ال ي�ستعاد� ،أم هي ر�ؤية وحلم و�أفق م�ستقبلي؟
هل العودة مجرد حنين �إلى ٍ
اليوم ،و�سط حمى محاوالت محو الق�ضية الفل�سطينية ،والتي و�صلت �إلى ذروتها في
الم�ش��روع الأميركي ـ��ـ ال�صهيوني لإلغاء وجود الالجئي��ن وتحويلهم �إلى مغيبين ،ن�شعر
بالحاجة �إلى ت�أكيد البديهيات والتم�سك بالحق والحقيقة.
لن نتعامل مع الذكرى ال�سبعين للنكبة ب�صفتها ذاكرة ،فالنكبة لي�ست ذاكرة مرتبطة
بتاريخ معين هو الخام�س ع�شر من �أيار/مايو  ،1948و�إنما هي م�سار لم يتوقف لحظة.
فال�شعب الفل�سطيني يعي�ش نكبته الم�ستمرة و�سط نكبات العرب منذ ذلك التاريخ ،ولذلك
كان جوابن��ا الدائ��م هو ربط النكبة بالمقاومة .فالنكبة من��ذ وعد بلفور في �سنة 1917
تواجه بمقاومة اتخذت �أ�سماء و�أ�شكا ًال متعددة ،لكنها لم تتوقف.
كانت َ
غي��ر �أن ه��ذا الرب��ط بين النكبة والمقاوم��ة ال يتبلور �إ ّال �إذا �أ�ضيف��ت �إليه العودة ،لأن
العودة هي الأفق الذي يعطي الت�ضحيات الهائلة معناها العميق.
طم��وح ه��ذا الملف هو محاولة تغيي��ر منظور قراءة النكبة ب�صفته��ا ما�ضي ًا ُي�ستعاد
وذاكرة يجري �إحيا�ؤها .النكبة لي�ست الما�ضي الفل�سطيني ،مثلما �صيغ في �أدبياتنا التي
ن��د للتاريخ الذي
تح��دت خط��اب المنت�صر ،ونجحت في تحوي��ل حكاية المهزومين �إلى ٍّ
ّ
�صنعته القوة.
النكب��ة حا�ض��ر تعي�ش��ه الفل�سطيني��ات والفل�سطينيون ف��ي حيواته��م اليومية ،داخل
فل�سطين المحتلة وفي المنافي وال�شتات.
غي��ر �أن الرواي��ة الفل�سطيني��ة �ستبق��ى ناق�صة �إذا لم تخ��رج عن �أبد النكب��ة �إلى ر�ؤية
الم�ستقبل بعيون العودة.
م��ا ه��ي العودة ،وكيف نتخيلها؟ هل يعود الالجئ��ون والمنفيون ،حين يعودون� ،إلى
ما���ض ذهبي �صنعه الحنين وطفولة الذاكرة الت��ي تغ ّلف الأ�شياء بوهم ج ّنة مفقودة� ،أم
ٍ
يعودون �إلى م�ستقبل ي�صنعونه ب�أيديهم ،وهو م�ستقبل مجبول باالحتماالت والتناق�ضات؟
الم�س الفكر ال�سيا�سي الفل�سطيني هذه الم�س�ألة من دون �أن يتعمق فيها ،فاالقتراحات
الت��ي ب��د�أت بالدولة الديمقراطية ،ثم �ضمرت طموحاتها في فكرة دولتين ل�شعبين ،تعود
اليوم ب�صورة عامة وغير ملمو�سة على �شكل دولة ثنائية القومية.
� ّأما الأدب والثقافة فبقيا يحومان حول فكرة العودة ،من دون �أن يقدما ر�ؤية متخيلة
عن عودة محتملة.
عندما يتكلم الفل�سطينيون عن حق العودة ف�إنهم ال يتكلمون فقط عن حق عودة الذين
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ُط��ردوا خ��ارج فل�سطين �إلى بلدهم ،فالالجئون داخل وطنهم ف��ي مخيمات ال�ضفة الغربية
معنيون مثل غيرهم من الالجئين والمنفيين بحق
وغزة ،والمهجرون داخل الخط الأخ�ضرّ ،
العودة.
ب��ل ن�ستطي��ع القول �إن العودة ممكنة ،لأن ن�صف ال�شع��ب الفل�سطيني ال يزال في �أر�ضه،
وهو بذلك ي�صنع ج�سر العبور من المنافي �إلى الأر�ض.
مما ي�سمى ''قانون العودة'' الإ�سرائيلي ،هو �أن عودة
�إن ما يميز حق عودة الفل�سطينيين ّ
الفل�سطينيي��ن لي�س��ت جزءاً من بناء �أ�سط��وري يجري �إ�سقاطه على الواق��ع ،كما �أنها لي�ست
غ��زواً لأر���ض بعيدة؛ فجذوره��ا موجودة في الباقين داخل وطنه��م .البقاء هو الذي يعطي
حق العودة احتمالها التاريخي ،على الرغم من ال�ضعف والوهن اللذين �أ�صيبت بهما البنية
ال�سيا�سية الفل�سطينية.
لذلك ف�إن المقارنة بين الغزو الذي �أخذ �شكل حلم يوتوبي منذ كتاب هيرت�سل ''الأر�ض
الجدي��دة ــ القديم��ة'' ،وبين فقر الأدبيات الفل�سطينية المتعلق��ة بالعودة ،ال ُيجدي .فالفرق
ح��ول الأ�سطورة التوراتية �إلى وح�ش
بي��ن غ��زو كان وال يزال جزءاً من م�شروع كولونيالي ّ
دموي ،وبين حق �شعب في الحرية وتقرير الم�صير� ،شا�سع وجذري.
الع��ودة الفل�سطيني��ة مرتبط��ة ب�أر���ض حقيقية ال ب�أر���ض متخيلة �أو يج��ري اختراعها
لتنا�سب طموح الغزاة.
ه��دف ه��ذا الملف هو فت��ح الباب لتخيل العودة به��دف ت�أ�سي�سها على قاع��دة �إن�سانية
و�أخالقية ،كي تكون تتويج ًا لم�شروع تحرري هدفه االنعتاق والعدالة.
معنى العودة ي�صنعه العائدون ،ففل�سطين لي�ست �أ�سطورة كي تتجمد في قوالب جاهزة،
�إنها حقيقة ،والحقيقة تتغير .بالغة التاريخ وق�سوته تقوالن لنا �إن فل�سطين اليوم ،المثخنة
بالجراح ،م�ؤهلة كي تتحول �إلى �أفق لي�س لحرية الفل�سطينيين وحدهم ،بل لحرية ال�شعوب
الم�ضطهدة كافة.
مقاوم��ة نظ��ام الأبارتهايد ال�صهيوني ،يجب �أن تتحول �إل��ى مقاومة �شاملة م�ساحتها
العالم ب�أ�سره.
طلبنا م�شاركة ع�شرات الك ّتاب والمثقفين في هذا الملف ،وقد ا�ستجاب البع�ض لدعوتنا،
بينما لم ي�ستجب البع�ض الآخرّ � ،إما لأنه ر�أى �صعوبة في الأمر ،و� ّإما لأنه �آثر التريث .غير
�أن م��ا نري��د ت�أكي��ده هنا ،هو �أن مجلتنا فتحت الباب� .سنن�شر ف��ي العدد المقبل م�ساهمات
ن�صري حجاج ومايا �أبو الحيات و�شفيق ناظم الغبرا �إلى جانب م�ساهمات جديدة نحن في
انتظارها.

