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العودة املتخيلة ــ �ضفاف امل�ستقبل

حممود

�شقري*

عن العودة وحلم العودة
�أيها ال�شهداء قد كنتم على حق ،لأن البيت �أجمل من طريق البيت
محمود دروي�ش
(من ق�صيدة ''م�أ�ساة النرج�س ،ملهاة الف�ضة'')

في

I

زمن ا�شتداد الم�ؤامرة على الق�ضية الفل�سطينية ومحاوالت ت�صفيتها ،يبدو تخيل
حلم العودة �أمراً ال يخلو من �صعوبات.
لحق العودة؛ � ّأما تخيل هذا الحق في �إطار الممار�سة وما
يمكن تقديم ت�صور نظري ّ
يرافقها من م�شاعر وانفعاالت ،ومن تف�صيالت وردات �أفعال ،ف�أمر يحتاج �إلى ظروف
�سيا�سية مواتية ،و�إلى مخيلة خ�صبة كي ترى بالملمو�س كيف يمكن للفل�سطينيين ــ الذين
�شردتهم الغزوة ال�صهيونية من مدنهم وقراهم ،وعا�شوا �أعوام ًا طويلة في مخيمات اللجوء
وال�شتات ،وتعر�ضوا لمختلف �صنوف المعاناة ــ �أن يعودوا �إلى �أماكن الطفولة وال�صبا،
و�أن يجربوا المفاتيح التي لطالما احتفظوا بها لليوم الموعود ،في زرافيل البيوت التي
احتلها الغزاة و�سكنوها� ،أو �أن يت�أ�سوا على بيوت كانت لهم ف�أُخرجوا منها عنوة ،ثم
طالها الن�سف والتدمير والخراب.
لمقاربة هذه العودة المتخيلة ،ولتج�سيد الحلم الذي لم يغادر مخيالت الفل�سطينيين
من مختلف الأجيال� ،س�أتذكر عوداتي المتعددة �إلى البيت ،و�إلى مدينة القد�س بعد غياب
علي.
متكرر لم يكن لي فيه يد ،بل كان المحتلون الإ�سرائيليون هم الذين يفر�ضونه ّ

II

في تموز/يوليو  1948بعد احتالل الجزء الأكبر من فل�سطين ،جربت �أول ابتعاد
ق�سري عن البيت الذي لم يخطر في بالي من قبل �أنني �س�أبتعد عنه .كنت �آنذاك في
* روائي فل�سطيني.
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المكبر.
ال�سابعة من العمر ،وكان ثمة عدوان م�سلح على جبل
ّ
ولم نعد �أنا و�أهلي �إلى بيتنا �إ ّال بعد �أ�شهر حين �أُعلنت الهدنة وتم تر�سيم الحدود ،وت�أ�س�ست
للمحتلين الإ�سرائيليين دولة ،و�أ�صبحت قريتنا واحدة من قرى الحدود.
�شعرت بفرح غامر حين عدت �إلى مكاني الأول ،و�إلى البيت الذي كان يحميني من المخاطر
مما تعر�ضنا له في تلك الليلة الم�ش�ؤومة ت�سلل
ويهبني الدفء والحنان؛ غير �أن خوف ًا فادح ًا ّ
�إلى �صدري وظل كامن ًا هناك �أعوام ًا؛ وربما حتى الآن.
***
وفي الخام�س من حزيران/يونيو  1967انبعث الخوف الكامن في �صدري من جديد ،بعد
مما
�أمل لم يدم �سوى �ساعات ب�أن تحرير فل�سطين حان .كانت الحرب هذه المرة �أكثر ح�سم ًا ّ
�سبق؛ ثمة طائرات معادية تقتحم �سماءنا ،وثمة قنابل مفزعة تنفجر على نحو متالحق فوق
ر�أ�س الجبل .عدت من مركز المدينة �إلى البيت ،وكنت �أعتقد �أننا لن نغادره مثلما فعلنا قبل
ت�سعة ع�شر عام ًا؛ لكن ا�شتداد الق�صف �أجبرنا على تكرار ما فعلناه من قبل .لج�أنا �إلى بيوت
�أقارب لنا بعيدة نوع ًا ما عن منطقة الخطر .بقينا هناك ثالثة �أ�سابيع �أو �أكثر قليال؛ كانت تلك
الأ�سابيع ك�أنها دهر ب�أكمله .وعلى الرغم من �أن الحرب المهزلة انتهت خالل �ستة �أيام� ،إ ّال �إننا
لم نعد �إلى بيوتنا فور انتهاء الحرب.
م�سن من �أقاربي
ثم جازفنا وعدنا ،ونحن نعلن ا�ست�سالمنا لم�شيئة الأعداء؛ كان رجل ّ
يتقدمنا وهو يرفع عالي ًا راية بي�ضاء .كانت الرغبة في العودة �إلى بيوتنا تملأ علينا م�شاعرنا.
و�آنذاك� ،أ�صبحت فل�سطين كلها تحت هيمنة المحتلين الإ�سرائيليين ،و�أ�صبح البيت الذي
ولدت فيه واقع ًا تحت االحتالل ،وكم كنت م�شفق ًا على هذا البيت الذي كنا نتركه ليواجه
م�صيره وحده ثم نعود �إليه ،فيغفر لنا تخ ّلينا عنه في �أوقات ال�شدة ،ثم نوا�صل العي�ش مع ًا في
�ألفة ال تنق�ص بل تزيد وتتر�سخ على مدى الزمان!

III

بعد هزيمة حزيران/يونيو ،كانت لي عودات موقتة� ،أو زيارات خاطفة �إلى الجزء الغربي
من القد�س ،و�إلى �شفا عمرو والنا�صرة وحيفا ويافا وعكا وباقة الغربية ومجد الكروم و�سخنين
وغيرها من مدن فل�سطين وقراها المحتلة منذ �سنة  .1948كانت عودات �أو زيارات نابعة من
ف�ضول م�شروع ،فالوطن ال�سليب الذي كثيراً ما تغ ّنينا بمدنه الجميلة في المدار�س والجامعات،
وفي النوادي والمنتديات �أ�صبح متاح ًا الآن ،و�إن على نحو منقو�ص ومثير للمرارة في النفو�س،
بل �إننا نحن الفل�سطينيين الذين عادوا موقت ًا تحت جنح الهزيمة ،كنا نمار�س نوع ًا من العقوبة
على �أنف�سنا وعلى م�شاعرنا حين نرى مدن ًا ال نملك فر�صة للبقاء فيها �إ ّال ب�إذن المحتلين ،ومن
خالل �إجراءاتهم المفرو�ضة علينا �شئنا �أم �أبينا.
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رحت �أتذكر على نحو غام�ض تلك الأماكن في الجزء الغربي من القد�س التي زرتها مع �أبي
حين كنت طف ًال .بحثت عن ''القهوة المعلقة'' التي كان �أبي يرتقي َد َرجها و�أنا معه ،لنجل�س
هناك وقت ًا ،ثم نم�ضي عبر باب الخليل �إلى القد�س القديمة .لم �أجد ''القهوة المعلقة'' ،ربما
دمرتها القنابل التي كان يطلقها جنود الجي�ش الأردني من خلف ال�سور نحو مواقع الغزاة� ،أو
ربما دمرتها قنابل الغزاة.
تجولت مع نفر من الأ�صدقاء في �شوارع الجزء الغربي من القد�س ،وكنا مبهورين ب�أمكنة
جميلة فقدناها في �إثر نكبة  .1948كانت عودة موقتة وم�ؤلمة في تلك الأيام المريرة التي
�أعقبت هزيمة .1967
و�س�أذهب بعد �أعوام من الهزيمة مع فريق ت�صوير تلفزيوني �إلى بيت خليل ال�سكاكيني في
حي القطمون في الجزء الغربي من القد�س� .شاهدنا البيت من الخارج .كانت له مهابته التي
ّ
ا�ستمدها من ر�سوخ بنيانه ومن �شهرة �صاحبه المفكر التربوي واللغوي الأديب .وكان في
الطبقة الأر�ضية من البيت رجل عجوز من يهود العراق وزوجته الم�س ّنة .طلبنا منهما �أن
ي�سمحا لنا بدخول البيت؛ وافقا بعد تم ّنع وتردد .دخلنا البيت والتقطنا �صوراً لجدرانه ثم
تكلمت �أمام الكاميرا عن �صاحب البيت وعن م�آثره الكثيرة ،ثم كيف مات في الغربة وهو غير
قادرين على
قادر على العودة �إلى بيته الذي بناه بتعب العمر ،وكيف لم يعد ابنه وابنتاه َ
العودة �إلى هذا البيت.
حاولنا دخول الطبقة العليا التي �أ�صبحت رو�ضة للأطفال ،فلم ت�سمح لنا المر�أة الم�س�ؤولة
عن تلك الطبقة بالدخول.
***
في �سنة  1968ــ بعد عام من الهزيمة ــ زرنا �أنا وزميالن �آخران بلدة �شفا عمرو الواقعة
في �شمال فل�سطين .انبهرنا بوجود فل�سطينيين يحيون حياتهم بت�صميم وثبات هناك ،وعرفنا
كم كابد ه�ؤالء الفل�سطينيون كي يبقوا في وطنهم في �أثناء النكبة الم�أ�ساة وبعدها! وكم
تعر�ضوا لأذى والحتماالت القتل و�سفك دمائهم! لكنهم احتملوا الأذى ولم يغادروا بيوتهم.
وتعرفنا في �أثناء تلك الزيارة
حللنا �ضيوف ًا على عائلة ال�صديق ال�صحافي �إليا�س ن�صر اللـهّ ،
�إلى �أ�صدقاء جدد .كان مجرد بقائهم في وطنهم يملأ نفو�سنا بالأمل.
زرنا النا�صرة التي ظلت ،على الرغم من القهر والع�سف والغزو الم�سلح ،مدينة عامرة ب�أهلها
الفل�سطينيين� .شعرنا كما لو �أننا في الجزء ال�شرقي من القد�س �أو في رام اللـه �أو نابل�س �أو بيت
لحم �أو الخليل .ثمة رجال فل�سطينيون ون�ساء فل�سطينيات يملأون الأ�سواق؛ وثمة بيع و�شراء
ومكتبات وكتب وجمعيات ثقافية ومنتديات.
هناك ،التقينا في المكتبة ال�شعبية ،بالم�صادفة المح�ضة ،ممثل الحزب ال�شيوعي في
الكني�ست ،ال�صحافي والروائي �إميل حبيبي ،وكان لنا معه حوار.
حي ال يموت.
كان في نفو�سنا مرارة وحزن و�أ�سى ،وكان في الوقت نف�سه ثمة �أمل؛ هنا �شعب ّ
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زرنا حيفا في الم�ساء .كم كانت جميلة تلك المدينة التي �س�أتردد عليها عدداً غير قليل من
المرات! م�شينا على الأر�صفة المكتظة بن�ساء ورجال يهود جا�ؤوا �إلى المدينة مع موجات
الهجرة عبر البحر و�سكنوا المدينة؛ ت�أملنا ال�شوارع التي تتزاحم فيها ال�سيارات؛ ت�أملنا جبل
الكرمل ال�صاعد نحو ال�سماء بالبيوت المتراكمة فيه ،والتي تركها الآالف من �أهل المدينة
خلفهم تحت ق�صف القنابل ودوي الر�صا�ص ،عدا قلة غامرت بحياتها وبقيت في المدينة.
هناك في ال�صباح ،بحثنا عن محمود دروي�ش و�سميح القا�سم اللذين كانا يعمالن في
�صحيفة ''االتحاد'' ،ول�سوء الحظ لم نجدهما ب�سبب عطلة كانت في ذلك النهار.
يتلب�سني �شعور بالفقد والخ�سران ــ
و�س�أزورها بعد ذلك عدة مرات ــ في كل زيارة كان ّ
وكتبت على
ودفن في حيفاُ ،
و�س�أتوقف ذات مرة عند قبر �إميل حبيبي الذي مات في النا�صرة ُ
�شاهدة قبره تنفيذاً لو�صيته ،جملة تلخ�ص تجربته وتجربة َمن بقوا في وطنهم من
الفل�سطينيين :باقٍ في حيفا.
و�س�أزورها لتقديم كلمة في احتفال ت�سمية ميدان في المدينة با�سم �إميل حبيبي ،تكريم ًا له،
واعتراف ًا من بلدية حيفا به ب�صفته رمزاً ثقافي ًا و�أدبي ًا كان له ف�ضل على المدينة التي �أحبها
وكتب عنها ،وكان لها ف�ضل عليه حين احت�ضنته ولم يفارقها.
وكان في ذلك التكريم �إ�شارة �إلى �أن ثمة �صهيونيين معتدلين يعترفون للفل�سطيني ببع�ض
حقوقه في وطنه؛ �إنما ال�س�ؤال :هل هم على ا�ستعداد لالعتراف بالنكبة التي ح ّلت بال�شعب
الفل�سطيني؟ وهل يعترفون بتاريخ حيفا من دون مواربة �أو اجتزاء؟!
بتاريخ � 26أيار/مايو  2013قلت في االحتفال� :إن ح�ضور �إميل حبيبي في حيفا الذي
فر�ضه بجهوده في حق َلي الأدب وال�سيا�سة ،من �ش�أنه �أن يبعث �إلى حيز التداول على جميع
ال�صعد تف�صيالت الذاكرة الغنية لهذه المدينة التي كانت قبل النكبة الفل�سطينية مركزاً ح�ضاري ًا
متقدم ًا للثقافة والفن ،ولل�صحافة وال�سياحة ،وللتجارة واالقت�صاد ،ولغير ذلك من المظاهر
المدنية التي جعلت منها �آنذاك عرو�س ًا لبحرها ،وقبلة لأنظار �أفراد ال ح�صر لهم و�شعوب .هذه
النير ال يمكن �أن يهال عليه غبار
الذاكرة الخ�صبة ال يجوز �أن يجري تغييبها ،وهذا التاريخ ّ
الن�سيان.
وكنت بعد كل زيارة لحيفا �أعود �إلى بيتي في القد�س؛ وتظل حيفا حا�ضرة في البال.
***
وبعد هزيمة حزيران/يونيو بعامين؛ �س�أكون قريب ًا من حيفا؛ بعيداً منها في الوقت نف�سه.
طوق الجنود الإ�سرائيليون بيتنا ،وكان معهم �أحد
ففي ليلة من ليالي �صيف �سنة ّ 1969
�ضباط اال�ستخبارات .اعتقلوني واقتادوني �إلى �سجن الم�سكوبية في الجزء الغربي من القد�س،
ثم اقتادوني �إلى �سجن �صرفند الع�سكري ،ثم �إلى �سجن الرملة ،و�إلى �سجن الدامون الواقع على
مقربة من حيفا� .أم�ضيت في الزنزانات وفي غرف ال�سجون ع�شرة �أ�شهر .كان الحنين �إلى البيت
و�إلى دفء البيت ونا�س البيت يدهمني في كل وقت؛ وحين وقفت �صباح  1970/5/7خارج
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بوابة ال�سجن؛ كان البيت هو الهدف الذي �أتمنى لو �أنني �أ�صل �إليه في لمح الب�صر.
بعد ثالث �ساعات من ال�سفر في ال�سيارة ،عدت �إلى البيت؛ كم كنت مبتهج ًا لأنني عدت! وكم
ت� ّأ�سيت على زمالء لي بقوا في ال�سجون الإ�سرائيلية �أعوام ًا طويلة وهم محرومون من متعة
العودة �إلى البيت!
***
وبعد هزيمة حزيران/يونيو ب�ستة �أعوام �أُجبرت على مغادرة البيت.
طوق الجنود الإ�سرائيليون بيتنا ،وبالم�صادفة لم
ففي ليلة من ليالي خريف �سنة ّ 1973
وتب�شر ب�أمل ما .اختفيت
�أكن في البيت .كانت حرب ت�شرين الأول�/أكتوبر تدق �أبواب المحتلين ّ
�سرية في نابل�س وفي رام اللـه؛ ولم �أعد �إلى البيت �إ ّال بعد �أ�سابيع من
طوال �أ�سابيع في بيوت ّ
انتهاء الحرب.
المكبر ،فو�صلته بعد الم�ساء ،ولم �أ�ش�أ
�أق ّلتني �سيارة �أجرة ذات م�ساء من رام اللـه �إلى جبل
ّ
�أن �أجعل ال�سيارة تهبط �إلى �آخر ال�شارع كي ال �ألفت انتباه �أحد (كانت ال�سيارات التي ت�صل �إلى
الجبل �شحيحة �آنذاك) .هبطت من قمة الجبل م�سرع ًا ،انعطفت نحو ال�شارع الم�ؤدي �إلى ''بير
الم�شم�شة''� ،سرت فيه م�سافة قليلة ،ثم �صعدت نحو الحجاب ال�صخري المتاخم لأر�ضنا التي
ن�سميها ''ال�سوط''.
كان البيت يرب�ض على مرتفع من الأر�ض في الظلمة� ،شعرت ب�شوق غامر نحوه و�أنا �أقترب
علي
منه� .إنه وطني الأ�صغر الذي �شهد جميع التقلبات التي ع�شتها وعا�شتها العائلة .كان يحنو ّ
مجرح ًا من ق�سوة الزمان ،وكان ي�شاركني فرحي كلما �أ�صبت نجاح ًا؛
كلما عدت �إليه حزين ًا ّ
من عتبته خرجت �أخواتي الخم�س �إلى بيوت �أزواجهن ،ومن عتبته خرجت �أختي �أمينة �إلى
برودة القبر بعد �أن �أودى بها زواجها الذي لم يدم �سوى عام واحد.
ولم يعد بيني وبين البيت �سوى ب�ضع خطوات.
(�أخبرتني ال�صحافية الأميركية ج .مانديل �أنها بكت وهي تقترب منه ذات ظهيرة .جاءت
من بالدها �سائحة ،ثم ا�ستقرت في القد�س وعملت عدة �أعوام في ملحق �صحيفة ''الفجر'' باللغة
الإنجليزية ،وكان لها مواقف �سيا�سية م�ؤيدة لل�شعب الفل�سطيني ،تدلل عليها كتاباتها
وح�سا�سيتها المفرطة التي تجعل الدموع تطفر من عينيها لدى تعر�ضها لأقل انفعال .جاءت
عمان مرة ،فتعرفت �إليها ،ثم �أخذت تتعاطف مع ق�ضيتي ال�شخ�صية باعتباري مبعداً من
�إلى ّ
المكبر لر�ؤية البيت
اقترحت ذات مرة على �صديقة لها من القد�س� ،أن ت�صحبها �إلى جبل
وطني.
ْ
ّ
الذي ع�شت فيه .اقتربتا من البيت ،ولم ت�ستطع ج .مانديل االقتراب �أكثر ،فابتعدت ،وابتعدت
معها �صديقتها.
قالت لي� :شعرت ب�أن البيت ناق�ص ،لأن ثمة غياب ًا موح�ش ًا يعتريه ،وقالت �أنها لم تحتمل
الموقف ،ف�آثرت �أن تبتعد عن البيت).
وها �أنذا �أقترب من البيت .ارتبك �أبي وارتبكت �أمي وزوجتي ،واعترتهم الده�شة حين ر�أوني،
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�إذ لم يكونوا يعرفون �شيئ ًا عن مكان �إقامتي طوال الأ�سابيع الما�ضية� .أ�صابهم فرح م�شوب
بالقلق ،وراحوا يتلفتون بخ�شية عبر باب البيت ،نحو الظلمة التي تتكاثف في الخارج .كانت
�أمي هي �أكثر �أفراد الأ�سرة حذراً� ،أذناها ت�صغيان لكل ن�أمة في الخارج ،فهي تخ�شى �أن
يباغتني الجنود و�أنا �أحت�ضن �أطفالي ال�صغار ،فيلقوا القب�ض علي.
***
علي بعد �شهرين من ذلك الم�ساء؛ ثم كان الغياب الطويل
ولم يطل الوقت حتى �ألقوا القب�ض ّ
عن البيت وعن المدينة وعن الوطن.
الغياب الذي دام ثمانية ع�شر عام ًا؛ منذ �سنة � 1975إلى �سنة .1993
جاء رجال الأمن الإ�سرائيليون هذه المرة في �صباح يوم  ،1974/4/19وكنت �أقف على
المكبر في انتظار الحافلة التي �ستق ّلني �إلى مركز المدينة� .ألقوا
ر�صيف ال�شارع في جبل
ّ
علي قبل �أن �أ�صعد �إلى الحافلة ،واقتادوني �إلى �سجن الم�سكوبية ثم �إلى �سجن رام اللـه،
القب�ض ّ
الج َلمة ،ثم �إلى �سجن بيت ليد القريب من طولكرم ،وبعد ع�شرة �أ�شهر من االعتقال
ثم �إلى �سجن َ
الإداري بتهمة القيام ب�أن�شطة تحري�ضية �ضد االحتالل� ،أُبعدت �إلى الحدود اللبنانية ومعي
�أربعة رفاق �آخرون.
عمان �أربعة ع�شر عام ًا.
ع�شت في بيروت �أقل من عام ،وفي براغ ثالثة �أعوام ،وفي ّ
كان الحنين �إلى المكان الأول الذي ولدت وع�شت طفولتي و�شبابي فيه ،يجعلني غير قادر
مد جذوري في الأمكنة التي ع�شت فيها بعيداً عن ذلك المكان ،على الرغم من حبي لتلك
على ّ
تق�صر معي ب�أي حال.
الأمكنة ،ومن �أنها لم ّ
بال�سر
وكانت فرحتي الكبرى حين جاءني خبر العودة �إلى الوطن .كان اتفاق �أو�سلو ُيطبخ
ّ
�آنذاك .كنا ثالثين مبعداً من القد�س ومن مدن فل�سطينية �أُخرى ،اتفق يت�سحاق رابين مع منظمة
التحرير الفل�سطينية على عودتنا �إلى وطننا بعد �أعوام طويلة من النفي والت�شريد.
عدت بتاريخ  ،1993/4/30وكم كانت فرحتي غامرة و�أنا �أعود �إلى بيتي من جديد ،وكم
كنت م�سروراً و�أنا �أذهب بعد �أ�سبوع واحد من العودة �إلى الأمكنة التي كثيراً ما تم�شيت وجل�ست
فيها؛ في القد�س وفي رام اللـه وبيت لحم و�أريحا وغيرها .تفقدت المقاهي والمطاعم التي كنت
�أتردد عليها ،وكذلك البيوت التي �سكنتها في رام اللـه وفي بيت حنينا .وكنت م�سكون ًا بالأمل
و�أنا �أرى جي ًال جديداً من ال�شباب الذين �صقلتهم انتفا�ضة الحجارة التي كانت تجتاز �آخر
مراحلها تلك ال�سنة.
غير �أن تلك العودة كانت ناق�صة ،لأن القد�س ما زالت عر�ضة للتهويد ،والوطن الفل�سطيني
ما زال مكب ًال بالقيود.
�آنذاك ،ن�شرت كتابي المو�سوم بـ ''ظل �آخر للمدينة'' ،والذي ولدت فكرته من اقتراح لمحمود
دروي�ش ب�أن �أكتب ن�ص ًا عن القد�س لين�شره في مجلة ''الكرمل'' تحت باب'' :ذاكرة المكان ..مكان
الذاكرة'' .كتبت الن�ص ون�شره محمود ،مثلما ن�شر ن�صو�ص ًا لعدد من الك ّتاب عن مدن فل�سطينية

عن العودة وحلم العودة
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�أُخرى ،وقد �ص ّنف بع�ض النقاد هذه الن�صو�ص على �أنها جن�س �أدبي يمكن �أن ُيطلق عليه�'' :أدب
العودة''.

IV

توق الفل�سطينيين �إلى العودة ،جي ًال بعد جيل ،هو الذي جعلهم يبتكرون بروفات لهذه
ولعل ْ
العودة التي ظلت هدف ًا ماث ًال في الوعي وفي الوجدان وفي ال�ضمير.
مذكرين برواية �إليا�س خوري التي تحمل اال�سم
تبدى ذلك في بنائهم قرية باب ال�شم�س ّ
وقد ّ
م�صرين في الوقت نف�سه على بعث القرية الفل�سطينية والإقامة فيها من جديد .وتال ذلك
نف�سه؛
ّ
محاوالت لبناء قرى �أُخرى كان المحتلون ي�سارعون �إلى محوها من الوجود ،مثلما فعلوا بقرى
فل�سطينية كثيرة في �سنة .1948
وتبدى ذلك في م�سيرات العودة التي قامت وتقوم بها جماهير فل�سطينية �إلى حيث كانت
ّ
قرى :عتليت ،وميعار ،و�إقرث ،وكفر برعم ،واللجون ،والحدثة ،والكابري ،ولفتا� ،إلخ.
تبدى ذلك �أي�ض ًا في م�سيرات العودة التي انطلقت في �سنة  2011في الذكرى الثالثة
ّ
وال�ستين للنكبة ،وفي الذكرى الرابعة والأربعين لهزيمة حزيران/يونيو ،واتجهت نحو الحدود
في الجنوب اللبناني وه�ضبة الجوالن وفي مختلف مدن فل�سطين وقراها ،وكذلك في بع�ض
مدن الوطن العربي والعالم ،مت�أثرة على نحو ما بانتفا�ضات الربيع العربي ،ومتب ّنية عدة
�شعارات ،بينها �شعار :ال�شعب يريد العودة �إلى فل�سطين ،تماهي ًا مع �شعار االنتفا�ضات الذي
تردد في غير عا�صمة عربية :ال�شعب يريد �إ�سقاط النظام.
حق العودة في الم�سيرات التي قامت بها جماهير
وتبدى هذا التوق وهذ الإ�صرار على ّ
ّ
ال�شعب الفل�سطيني في الذكرى ال�سبعين للنكبة ،في مختلف المدن الفل�سطينية ،وخ�صو�ص ًا في
قطاع غزة حيث �سقط �آالف الجرحى وال�شهداء قرب ال�سياج الفا�صل الذي حاولوا اجتيازه
لممار�سة حقهم في العودة �إلى وطنهم.

V

وال�س�ؤال الذي تتلوه �أ�سئلة :كيف يمكن تخيل العودة بعد �سبعين عام ًا طويلة وم�ضنية من
التهجير والت�شريد ،ومن تقديم �آالف ال�شهداء ومئات �آالف الجرحى والمعتقلين؟ كيف يمكن
تخيل هذه العودة �إلى المدن والقرى التي كانت عامرة ب�أهلها؟ وكيف يمكن هجر المخيمات
جراء هزيمة  ،1967والعودة
جراء نكبة  ،1948وللنازحين ّ
التي �أن�شئت لالجئين الفل�سطينيين ّ
�إلى المكان الأول حيث البيوت الأولى وحيث الذكريات؟ كيف نحمي الجزء ال�شرقي من القد�س
من هجمة الأ�سرلة والتهويد؟ وكيف نحافظ على وجودنا العربي الفل�سطيني الإ�سالمي
الم�سيحي في المدينة؟ وكيف يتحقق العدل ب�إعادة بيت ال�سكاكيني في الجزء الغربي من
القد�س و�آالف البيوت الأُخرى �إلى �أهلها الفل�سطينيين؟
كيف يمكن ذلك في هذا الزمن الذي تت�صاعد نزعات التطرف لدى اليمين ال�صهيوني الحاكم
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في �إ�سرائيل ،ولدى الإدارة الأميركية بقيادة ترامب الذي قدم القد�س هدية لحكام �إ�سرائيل؟
ذلك في اعتقادي ،يحتاج �إلى مخيلة خ�صبة ،و�إلى قدرة على اختراق �ضباب الواقع
والذهاب �إلى م�ستقبل ال يمكن للظلم فيه �أن يدوم ،وال يمكن لتجاهل الحقوق الثابتة لل�شعب
الفل�سطيني في وطنه �أن ي�ستمر .وفي الوقت نف�سه ،ال بد من التعويل على اقتناع الر�أي العام
العالمي بعدالة الق�ضية الفل�سطينية ،وب�ضرورة عدم االكتفاء بالتعاطف اللفظي مع
الفل�سطينيين ،و�إنما تجاوزه �إلى �أفعال ملمو�سة ،وب�ضرورة �إحكام طوق العزلة على النظام
العن�صري الإ�سرائيلي ،ومحا�صرته مثلما وقع للنظام العن�صري في جنوب �أفريقيا .وال بد من
ف�ضح الرواية ال�صهيونية التي قامت على تزوير التاريخ وقلب الحقائق وابتداع �أوهام ال ت�صمد
�أمام العقل والمنطق ،للقيام ب�أب�شع غزو ا�ستعماري ا�ستيطاني كان من نتائجه تدمير مئات
القرى الفل�سطينية ،وتنظيم ع�شرات المذابح �ضد الفل�سطينيين ،وت�شريد مئات الآالف منهم من
وطنهم؛ وما زال هذا الغزو م�ستمراً حتى اليوم ،ال�ستكمال تهويد مزيد من الأر�ض الفل�سطينية،
وح�شر المواطنين الفل�سطينيين في القد�س وفي ال�ضفة الغربية وقطاع غزة في معازل محا�صرة
وعر�ضة دوم ًا للع�سف وللـهوان.
ذلك يحتاج �إلى تعديل في موازين ال�صراع يبد�أ ب�أن ننهي نحن الفل�سطينيين انق�سامنا على
�أنف�سنا ،ونجدد �أ�ساليب ن�ضالنا ونطور خطابنا ال�سيا�سي للخروج من حالة الترهل وما يرافقها
من ا�ستغالل لل�سلطة وا�ستحواذ على االمتيازات وممار�سة للف�ساد ،والحفاظ على م�شروعنا
الوطني و�صيانته من خطر االنهيار؛ وب�أ ّال يمعن بع�ض الدول العربية في تطبيع عالقاته مع
حكام �إ�سرائيل قبل دحر االحتالل عن الأر�ض العربية والفل�سطينية؛ وب�أن يتغير الوطن العربي
من حولنا� ،أو بع�ض �أقطاره على الأقل ،بما ي�ساهم في �إ�سناد الفل�سطينيين على مجابهة
االحتالل؛ وب�أن يتوقف العالم �أو بع�ض دوله المتنفذة ،وخ�صو�ص ًا الواليات المتحدة
الأميركية ــ بفعل ال�ضغوط ال�شعبية والر�سمية و�أ�ساليب الن�ضال المالئمة ــ عن الكيل بمكيالين،
التحيز ال�سافر �إلى المحتلين الإ�سرائيليين؛ وب�أن يزداد ت�أثير القوى الديمقراطية في
وعن
ّ
ال�شارع الإ�سرائيلي ،لجهة االعتراف بالحقوق الوطنية الفل�سطينية في فل�سطين.
ذلك يعني احتمال التو�صل �إلى ت�سوية �سيا�سية ما زالت بعيدة ب�سبب تعقيدات الو�ضع
الراهن؛ ت�سوية ت�سفر عن دولة فل�سطينية م�ستقلة على جزء من �أر�ض فل�سطين ،وهي للأ�سف
ال�شديد غير مرئية في المدى القريب والمتو�سط ،الأمر الذي ي�شير �إلى ا�ستمرار الخطر المتمثل
في محاوالت ت�صفية حقوق ال�شعب الفل�سطيني في وطنه من خالل �صفقة القرن الأميركية� ،أو
ا�ستمرار الو�ضع الراهن الذي تهيمن فيه دولة االحتالل الإ�سرائيلي على �أر�ض فل�سطين كلها
بنظامين� ،أحدهما موجه �ضد
حيث ن�شهد ،كما هو متج�سد الآن ،وجوداً فعلي ًا لدولة واحدة
َ
الفل�سطينيين الذين تمار�س عليهم دولة االحتالل مختلف �صنوف التمييز العن�صري والقمع
والإذالل ،والثاني لليهود.
وال�س�ؤال :هل يمكن تكرار تجربة جنوب �أفريقيا وتطبيقها على الحالة الفل�سطينية ب�أن
ي�صبح الفل�سطينيون مع الزمن �أكثرية تحكمها �أقلية ،ثم يجري مع الزمن تعديل الظلم
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التاريخي الذي لحق بال�شعب الفل�سطيني من خالل دحر الفكرة ال�صهيونية وتجلياتها الفعلية،
والو�صول �إلى دولة ديمقراطية واحدة على �أر�ض فل�سطين التاريخية؟ ربما ،فهذا الظلم ال يمكن
�أن ي�ستمر ،وهذا العدوان ال يمكن �أن يحقق �أهدافه على المدى الطويل ،فالم�شروع ال�صهيوني
يحمل في طياته بذور تناق�ضاته ومخالفته لحقائق التاريخ والجغرافيا ،ولل�شرائع الدولية
ومبادئ العدالة الإن�سانية وحقوق الإن�سان كافة.

VI

علي ،ثم العودة �إلى البيت و�إلى المكان الأول،
الآن ،بعد الغياب المتكرر الذي كان ُيفر�ض ّ
ف�إنني �أدرك �أهمية عودة الفل�سطينيين �إلى وطنهم بعد �أعوام طويلة من التهجير الق�سري
والت�شريد ،و�أدرك مقدار الهزة ال�شعورية التي ترافق ذلك� .أدرك مدى االنعطافة التي يحدثها فعل
العودة في الوجدان وفي ال�ضمير وفي �أ�سلوب الحياة ،عبر التالحم مع تف�صيالت المكان :مع
البيت وباب البيت وحيطانه و�شرفته و�شبابيكه؛ مع الحديقة التي حول البيت وما فيها من
ومقر
والبيارة؛ مع الزرع ومع البيدر؛ مع الم�صنع والمكتب
ورود و�أزهار و�أ�شجار؛ مع الحقل
ّ
ّ
ال�صحيفة ودار ال�سينما وال�شارع والميدان؛ مع هواء المكان و�سمائه؛ مع �صيفه المعتدل
وخريفه الهادىء و�شتائه غير ال�صاخب وربيعه الف ّتان .تلك التف�صيالت الحميمة التي تمد
الإن�سان بالقدرة على البقاء وعلى موا�صلة الحياة باقتدار.
وحين �أدرك ما يحيط بي وب�أهلي وب�أبناء مدينتي ــ م�سلمين وم�سيحيين ــ من مخاطر
التهجير المبا�شر �أو غير المبا�شر ،ف�إن تحرير القد�س من االحتالل يجعلني �أكثر اطمئنان ًا على
ا�ستمرار حياتي في المدينة ،على النحو الذي يحفظ لي كرامتي ويحميني من التعر�ض لل�سجن
�أو للنفي كما وقع لي من قبل.
�آنذاك� ،س�أ�شعر بطم�أنينة م�ؤكدة ،و�س�أجد وقت ًا للت�أمل ،و�آخر للعزلة ولممار�سة الكتابة؛
�س�أجوب �أطراف المدينة ومركزها من دون خوف �أو قلق ،و�س�أرتاد م�سارحها ودور ال�سينما
والمنتديات الثقافية فيها التي �ستتكاثر بفعل الحرية واالزدهار والأمن واال�ستقرار ،وبفعل
انبعاث الحداثة والع�صرنة فيها من جديد.
***
و�إلى �أن يحين ذلك الوقت الم�أمول وي�صبح الحلم حقيقة ،ف�إنني �س�أوا�صل االبتهاج كلما
عدت �إلى ق�صيدة ''م�أ�ساة النرج�س ،ملهاة الف�ضة'' التي كتبها محمود دروي�ش بوحي من
االنتفا�ضة الأولى التي ب�شرت ب�أمل ما للخال�ص.
�أبتهج حين �أرى الفل�سطينيين وقد:
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عادوا
من �آخر الن َفق الطويل �إلى مراياهم ..وعادوا
ٍ
جماعات ،وعادوا
إخوتهم ،فرادى �أو
حين ا�ستعادوا ِم ْل َح �
ْ
الكالم
من �أ�ساطي ِر الدفاع عن القالع �إلى الب�سيط من
ْ
�أو حين:

الهواء
عادوا ليحتفلوا بماء وجودهم؛ وير ّتبوا هذا
ْ
الرخام
ويزوجوا �أبناءهم لبناتهم ،وير ّق�صوا ج�سداً توارى في
ْ
ّ
لل�شتاء
ا
وثوم
،
ة
وبامي
،
ال
�ص
ب
وفهم
ق
ب�س
قوا
وي َع ّل
ً
ً
ً
ُُ
ُ
َ َ
ْ
وليحلبوا �أثداء َم ِ
الحمام.
�سال من ري�ش
اعزِهم ،وغيم ًا َ
ْ
� ...إلى �آخر الق�صيدة الملحمة التي تدلل على �شعب م�سالم طامح �إلى الحرية والحياة ال�سوية
وحب الحياة.
العادية؛ مملوء بالأمل ّ
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يصدر قريب ًا عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية

تاريخ الفلسطينيين وحركتهم الوطنية
ماهر الشريف (مؤلف رئيسي)
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