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�لعودة �ملتخيلة ــ �ملا�ضي �إن حكى

�شفيق ناظم الغربا*

عدة وجوه حلّق العودة الفل�شطيني

الع�دة اإلى فل�سطين من اأكثر الأ�سئلة �سع�بة، واإن كان اأكثرها ب�ساطة �س�ؤال 

وبديهية. فمنذ طف�لتي، لم تعِن لي الع�دة اإلى فل�سطين �سيئًا واحداً فقط، وما 

زال ه� الأمر نف�سه حتى ي�منا هذا.

اأنتمي اإلى عائلة ت�سردت في �سنة ١٩٤٨ من جهَتي الأم والأب. والدتي من مدينة 

طبرية، ووالدي من مدينة حيفا، وقد خ�سرا كل ما تملكه عائلتاهما بفعل التطهير العرقي 

ال�سهي�ني الإ�سرائيلي الذي وقع قبل قيام دولة اإ�سرائيل، ثم ا�ستمر بال ت�قف بعد اإعالن 

قيامها في ١٤اأيار/ماي� ١٩٤٨ وبدء الحرب العربية ــ الإ�سرائيلية الأولى.

ا�ستمرت اإ�سرائيل في اأثناء الحرب، في الن�سف الثاني من �سنة ١٩٤٨، في ممار�سة 

�سيا�سة تطهير عرقي على جميع الم�ست�يات، وازدادت ق�سية ع�دة الالجئين تعقيداً 

عندما قررت اإ�سرائيل اأن تمنعهم من الع�دة، لكن منع الع�دة ا�ستمر اإلى ي�منا هذا، و�سمل 

في كل مرحلة فئات جديدة من ال�سعب العربي الفل�سطيني.

اإن منع عـ�دة كل عربي فل�سطيني اأُخرج من منزله عن�ة، اأو احتمى خالل الحرب في 

قرية مجاورة لقريته، ه� المحرك الأ�سا�سي لق�سية الع�دة لدى ال�سعب العربي الفل�سطيني. 

ن لجاأ من المدنيين اإلى مكان اآمن في الع�دة اإلى منزله بعد 
َ
ففي الحروب، يحّق لكل م

نع الالجئ�ن من الع�دة حتى ل� 
ُ
انتهاء الحرب والمعارك، لكن، في الحالة الفل�سطينية م

دت عائلتي و�س�درت 
ّ
انتقل�ا اإلى ملجاأ على بعد اأمتار من منزلهم. في �سنة ١٩٤٨، �ُسر

ّزق ترابطها الجغرافي لتت�زع على دول وبقاع �ستى.
ُ
اأمالكها الفردية والجماعية، وم

اأن اأولد في الك�يت من اأ�سرة عربية فل�سطينية بعد خم�سة اأع�ام ونيف من النكبة، �سّكل 

 م�قفًا مبدئيًا من ال�سهي�نية ب�سفتها ق�ة ظالمية ا�ستغلت اأح�ال اليه�د الذين عان�ا 
ّ

لدي

اء العداء لل�سامية في اأوروبا، فا�ستقطبتهم اإلى فل�سطين لأ�سباب �سيا�سية، فال المكان 
ّ
جر

لهم ول الأر�ض اأر�سهم. ولم يتك�ن الم�سروع ال�سهي�ني من مجم�عة م�سطهدة تبحث 

عن ماأوى، مثلما يحدث مع الالجئين في العالم، واإنما من خطة قامت بها مجم�عة 

* اأ�ستاذ العل�م ال�سيا�سية في جامعة الك�يت.
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تحمل عقيدة ا�ستيطانية وا�ستعمارية، وقد ا�ستغلت هذه المجم�عة المك�نة من حاييم وايزمن 

وديفيد بن ــ غ�ري�ن وغيرهم من قادة الحركة ال�سهي�نية �سق�ط الدولة العثمانية واحتالل 

بريطانيا لفل�سطين في �سنة ١٩١٧، لبناء م�سروع هدفه ال�ستيالء على الأر�ض وطرد �سكان 

البلد الأ�سليين.

ال�سهي�نية، فكرة ا�ستعمارية وعن�سرية نتجت من الخيال؛ فال اليه�د في اأوروبا كان لهم 

عالقة حقيقية بفل�سطين، �س�ى عالقة روحية كما للم�سلمين والم�سيحيين في العالم تجاه 

فل�سطين، ول يه�د العالم اعتبروا على مر القرون فل�سطين والقد�ض عا�سمة �سيا�سية ووطنًا 

للحياة والم�اطنة. كانت فل�سطين م�طنًا ل�سكانها واأهلها، تمامًا كما كانت بالد ال�سام 

والجزيرة العربية وبقية الأوطان العربية وغيرها م�طنًا ل�سكانها.

لم يخطر في بالي اأنني �ساأذهب اإلى فل�سطين المحتلة لأول مرة في حياتي لت�قيع كتابي 

''حياة غير اآمنة: جيل الأحالم والإخفاقات'' )بيروت: دار ال�ساقي، 20١١(. فعلى مدى ثمانية 

اأيام من اآب/اأغ�سط�ض 20١2، وبدع�ة من ''مركز عالج وتاأهيل �سحايا التعذيب'' في مناطق 

ال�سلطة الفل�سطينية تعرفت اإلى فل�سطين المحتلة. لم تكن هذه الرحلة مخططًا لها، وه� ما 

دفعني اإلى تكرارها ثانية لمدة تجاوزت الأ�سب�ع في كان�ن الثاني/يناير 20١٣، للم�ساركة 

في م�ؤتمر مركز ''م�سارات'' في رام اللـه المحتلة. وقد تكررت الزيارة في �سنة 20١٦. هذه 

رحالت ل ُتن�سى، بكل ما تثير من األم واأمل.

في تلك الزيارات لفل�سطين �سعرت باأنني اأمار�ض جانبًا روحيًا واإن�سانيًا من حقي في 

الع�دة، وفي كل رحلة من تلك الرحالت لم اأ�ستطع اأن اأتحكم في م�ساعر جارفة اجتاحتني. 

لدت في الك�يت في �سنة ١٩٥٣، واأ�سبحت م�اطنًا ك�يتيًا نظراً اإلى 
ُ
فعلى الرغم من ك�ني و

ارتباط والدي، طبيب القلب، بالك�يت منذ اأوائل خم�سينيات القرن الع�سرين، فاإن فل�سطين بدت 

لي مكانًا ماأل�فًا؛ لم اأ�سعر بغربة عن الأر�ض هناك.

كان اللقاء الأول مع فل�سطين كاأنه اللقاء المئة. لم تغادرني في تلك الرحلة الألفة 

الممزوجة بالحزن. وفي اإبان رحلتي الخالبة اإلى فل�سطين �سعرت باأنني اأمار�ض حقي في 

الع�دة اإلى المكان الذي بداأت معه الحكاية؛ نكبة ١٩٤٨. �سعرت باأنني ع�ست فيها حياة 

�سابقة. �سع�ر غريب اأخافني، لكنني �سرعان ما ت�سالحت معه؛ فبينما كنت اأ�سير في طرق 

و�س�ارع وبين قرى فل�سطين، �سعرت باأنني اأعرف هذا المكان حق المعرفة، وذلك يع�د اإلى 

مق ما �سمعت من اأُ�سرتي عن تاريخ فل�سطين و�سه�لها وجبالها ومدنها 
ُ
كثرة ما قراأت، وع

وطبيعة الحياة فيها.

كيفما تج�لت في المركبة اأو �سيراً على الأقدام في مناطق ال�سفة الغربية المحتلة، لم يغب 

عن ناظري ال�ستيطان بتعبيراته الفجة، وبانت�ساره المت�ح�ض على روؤو�ض الجبال والمرتفعات 

الفل�سطينية. لقد �سيدت اإ�سرائيل مدنًا ا�ستيطانية لمحا�سرة البلدات الفل�سطينية، وو�سل عدد 

الم�ست�طنين في ال�سفة الغربية اإلى اأكثر من ٣٥0.000 م�ست�طن في ذلك ال�قت. هذا الم�سهد 

الممتد ي�ؤكد اأن الحتالل الإ�سرائيلي عملية تطهير عرقي م�ستمرة، وحالة منع للع�دة بال 
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ت�قف. وقد قامت اإ�سرائيل باإ�سافة ٣00.000 م�ست�طن في محيط القد�ض العربية، الأمر الذي 

يجعل عدد الم�ست�طنين يتجاوز ٧٥0.000 اإ�سرائيلي في المناطق المحتلة منذ �سنة ١٩٦٧.

الرحلة اإلى القد�ض ال�سرقية تجربة ل ُتن�سى، حتى ل� تكررت كل ي�م. هذه هي المرة الأولى 

التي اأذهب فيها اإلى مدينة ال�سالم التي احُتلت في �سنة ١٩٦٧، بينما كان الجزء الأكبر من 

المدينة قد احُتل في �سنة ١٩٤٨. واأدت �سيا�سات اإ�سرائيل الحتاللية في القد�ض اإلى عزلها 

ق اأكثر على �سكانها العرب، ويقطع اأو�سال المجتمع 
ّ
تمامًا عن ال�سفة الغربية، الأمر الذي ي�سي

الفل�سطيني المت�سابك في القد�ض و�سائر مدن ال�سفة الغربية. للقد�ض بعدان: الأول ه� المدينة 

القديمة بمنازلها واأزقتها واأماكنها المقد�سة المحاطة باأ�س�ارها الجميلة وب�اباتها الهائلة؛ 

والثاني ه� كل ما يحيط بالقد�ض القديمة واأ�س�ارها، وه� منطقة ممتدة مرتبطة بالقد�ض ي�سكن 

فيها مئات الأل�ف من الفل�سطينيين. القد�ض ج�هرة فل�سطين وهي جزء رئي�سي من حق الع�دة.

تق�ل الأ�ستاذة الجامعية العربية، نادرة كيف�ركيان، التي كر�ست اأبحاثها لك�سف الجرائم 

الإ�سرائيلية في القد�ض، والتي اأرتني ج�انب متن�عة من الحياة في القد�ض:

ن�سعر  القد�ض ن�سال ل يت�قف.  �سبقه. فالحياة في  الذي  الي�م  كل ي�م هنا مختلف عن 

بطعم كل �سيء هنا، حتى اله�اء الذي ن�ستن�سقه هنا ه� متعة بذاته. نحن في حالة اأحكام 

الذين ل يتجاوز عمرهم  اأي وقت. حتى مراهق�نا  الحدوث في  عرفية، وكل �سيء ممكن 

عتقل�ن بال �سبب، اأو بح�سب الرواية الإ�سرائيلية لـ ''دواٍع اأمنية''؛ هي الحجة 
ُ
الثانية ع�سرة، ي

ال�سائدة في كل حادثة م�سادرة وقتل وحرمان و�سلب و�سجن.

وفي الطريق من النا�سرة اإلى حيفا مجدداً، ت�قفت لأدخل مع �سديقي اأديب جرار )من مدينة 

عكا(، الذي مار�ض حقه في الع�دة في كل ي�م من حياته )حتى ي�م وفاته في عملية جراحية 

في �سنة 20١٧(، اأحد الأحرا�ض المحاذية للطريق العام. وفي الأر�ض كلها ُتعرف اأماكن القرى 

ز القرى الفل�سطينية في ذلك 
ّ
ار الذي مي

ّ
التي دمرتها اإ�سرائيل في �سنة ١٩٤٨ من نبات ال�سب

الزمن. فعلى اأطراف الأحرا�ض ينم� هذا النبات م�سيراً اإلى مكان الجريمة، حيث دمرت اإ�سرائيل 

رت �سكانها.
ّ
بعد حرب ١٩٤٨ اأكثر من اأربعمئة قرية فل�سطينية بعد اأن هج

�سرنا قلياًل اأنا واأديب لن�سل اإلى مقبرة فل�سطينية عربية كبيرة. لقد نا�سل اأهل القرية التي 

مررنا بها لإبقاء هذه المقبرة تخليداً لما�سيهم واعتزازاهم بجذورهم. فبعد اأن دمرت اإ�سرائيل 

القرية و�س�در جميع اأرا�سيها في �سنة ١٩٤٨، �سعى القاطن�ن قربها لال�ستمرار في دفن 

م�تاهم فيها. وبينما ي�سق الطريق ال�سريع الإ�سرائيلي القرية القديمة، فاإن الن�سال لدفن 

الم�تى في المقبرة ل يزال م�ستمراً. وعبر هذا الأمر تمار�ض هذه القرية حق الع�دة وال�ج�د.

وفعاًل، فاإن ال�سعي لدفن الم�تى والحفاظ على المقابر العربية نجده في القد�ض، ونجده في 

يافا وحيفا وعكا وفي كل مكان. ال�سراع على المدافن في فل�سطين جزء من حق الع�دة اإلى 

التاريخ والجذور والجغرافيا. حتى �س�ت الأذان في عكا يمثل وجهًا اآخر ل�سراع ال�ج�د واله�ية.
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في عكا الآن قب�ر لثالثة منا�سلين فل�سطينيين اأعدمتهم ال�سلطات البريطانية في �سنة 

١٩٣0، وذلك لدورهم في الث�رة الفل�سطينية )ث�رة البراق ١٩2٩( �سد الهجرة اليه�دية 

اء زخم 
ّ
دمت جر

ُ
وال�ستعمار البريطاني، وهم محمد جمج�م وعطا الزير وف�ؤاد حجازي. �س

التاريخ اأمامي؛ يا لق�ة التاريخ، فالأبطال الثالثة الذين ذاع �سيتهم في ذلك الزمن ل 

يزال�ن هنا في قبر يحتفي بمكانتهم. �سعرت باأن اأرواحهم تتحرك محفزة على البقاء 

والع�دة.

حدث اآخر يج�سد حق الع�دة لأبناء قرية اإقرث الم�سيحية التي دمرتها اإ�سرائيل في �سنة 

١٩٥١، وُهجر �سكانها اإلى يافا والنا�سرة وعكا. فقد �سادرت اإ�سرائيل اأرا�سي اإقرث بالكامل، 

و�سّلمتها لمتعهدين اإ�سرائيليين ل�ستثمار اأر�سها والت�سرف فيها وفق نظام التاأجير لـ ٩٩ 

عامًا، اإّل اإن مجم�عة من �سبان و�سابات القرية قام�ا بمبادرة في �سنة 20١2، تاأثراً بالث�رات 

ال�سبابية العربية، فعادوا اإلى ال�سكن في القرية و�سرع�ا في بناء بع�ض الغرف.

ف�جئت عند �سع�دي اإلى القرية ال�اقعة على تلة مرتفعة، ب�ج�د �سبان من اإقرث يبيت�ن 

في قريتهم المدمرة. �سعارهم ومحركهم ''لن اأبقى لجئًا''، كما قام�ا بر�سم ''حنظلة'' )�سخ�سية 

ر�س�مات ناجي العلي الكاريكات�رية( على جدران �سيدوها قرب الكني�سة التي هي المكان 

هدم في قريتهم.
ُ
ال�حيد الذي لم ي

كان مفه�مي ال�سابق لحّق الع�دة مختلف عن مفه�مي الراهن. في اأول مرة تخيلت الع�دة 

على �سكل حلم تكرر معي، اإذ حلمت واأنا في ال�ساد�سة من عمري باأني اأق�د مجم�عة من 

المقاتلين من اأبناء الالجئين عبر البحر، لن�سل لياًل اإلى ميناء حيفا على �سكل �سفادع ب�سرية، 

وبينما اأ�ستعد لإعطاء اأمر باقتحام المدينة لتحريرها حدث �سيء غريب. لم اأ�ستطع التقدم 

وتجمدت في مكاني وترددت في اإعطاء الأمر. لقد خ�سيت من اأن يك�ن هج�مي �سببًا في تدمير 

منزل عائلتي ووالدي ومنازل اأهل المدينة، اإذ اأردت اأن اأعيد المدينة اإلى اأ�سحابها بال دمار. 

لهذا، بداأت اأُفكر في خطة ل تدمر المدينة. لقد مر هذا الحلم ثقياًل بينما اأنا منتظر على اأب�اب 

اء ذلك، واإذا 
ّ
مدينة حيفا لعّلي اأجد حاًل لمع�سلتي. �سعرت باأن اأمرنا �سيك�سف وقد ُنباد جر

بالحلم ينتهي عند تلك اللحظات الحا�سمة.

هذا الحلم، ب�سفته تعبيراً عن �سع�ر بالحاجة اإلى الع�دة، لم يغادرني في واقع الحال، 

فعلى الرغم من تكراره واأنا في عمر ال�ساد�سة وال�سابعة، فاإنني علمت منذ طف�لتي باأن 

م�سيري مرتبط بتحقيق الع�دة ب�ا�سطة البندقية، وذلك انطالقًا من اأن احتالل فل�سطين تم 

ب�ا�سطة العنف. وكان من الطبيعي اأن يق�دني هذا كله، خالل الفترة ١٩٧٥ - ١٩٨١، اإلى 

الن�سام اإلى العمل الفدائي وممار�سة الكفاح الم�سلح في الجن�ب اللبناني بعد تخرجي في 

الجامعة. فقد اآمنت بمبادىء اعتنقها جيل كامل في اأواخر �ستينيات القرن الع�سرين وط�ال 

�سبعينياته وثمانينياته، ومدر�سة الكفاح الم�سلح والمقاومة الفل�سطينية بعد هزيمة ١٩٦٧ 

ت�سّدرها حق الع�دة اإلى الأر�ض، كما الع�دة اإلى الحق�ق والتاريخ.

تغير مفه�م الع�دة ب�ا�سطة ال�سالح مع ال�قت، اإذ بداأت اأرى في حق الع�دة اأبعاداً جديدة 
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ة )الحكاية( الفل�سطينية من 
ّ
اإ�سافية لحّق الع�دة الج�سدي والجغرافي، كالحّق في حماية المروي

الت�س�يه والمح�، ف�ساًل عن الحق في العدالة واإيقاف الظلم و�سرورة بناء ميزان ق�ى يتحدى 

وي�ازي ما تملكه اإ�سرائيل من ق�ة. لهذا، فاإن حق الع�دة يعني عدة اأم�ر: فه� يحمل م�سامين 

معينة لأبناء المخيمات، ويعني �سيئًا اآخر لأبناء غزة، ويحمل معاني �ساملة لمناطق متعددة 

من ال�ستات بين فل�سطينيي اأوروبا والغرب والدول العربية.

ح كيف قامت دولة اإ�سرائيل بالق�ة  ة الفل�سطينية يجب اأن ي��سّ
ّ
اإن الحق في التم�سك بالمروي

غت الأحياء في 
ّ
وعلى ح�ساب �سكان البلد الأ�سليين، وكذلك كيف اجتّثت مئات القرى، وفر

المدن من �سكانها. قيام اإ�سرائيل ت�سبب بع�سكرة الإقليم العربي واأدى اإلى �سل�سلة من الحروب. 

لهذا، فاإن حق الع�دة ه� الحق في الت�سادم مع التطهير العرقي الذي مار�سته ال�سهي�نية منذ 

بداية الهجرات ال�سهي�نية في القرن الع�سرين، و�س�ًل اإلى النكبة حتى ي�منا هذا. اإن بقاء فعل 

المقاومة ه� ممار�سة لحّق الع�دة وتطبيق له في الم�ساحة والجغرافيا والقيم.

 مرتبط بالحق في الحج اإلى فل�سطين وال�ج�د فيها للمدد التي 
ّ
حق الع�دة بالن�سبة اإلي

ن 
َ
اأحتاج اإليها، وحرماني من حق ال�ج�د على الأر�ض ه� جزء من الظلم الذي يتعر�ض له كل م

عا�ض في ظل التجربة الفل�سطينية وق�ساوتها. فحق الع�دة مرتبط بالعدالة والحق�ق ال�طنية 

رت اأ�سرته اأو اأحد اأفرادها اأو اأجداده من فل�سطين، وجزء من 
ّ
والتاريخية الجماعية لكل من ُهج

ممار�سة هذا الحق مرتبط بالمقدرة على الت�ا�سل مع المكان، بما ي�سمح، في ال�قت نف�سه، 

 �سمل جزئي اأو �سامل للعائلة الممتدة في الجغرافيا التي �سكلت حا�سنًا لها.
ّ
باإعادة لم

حق الع�دة لم يعد بكل ب�ساطة يعني الع�دة اإلى المنزل ذاته الذي عا�ض فيه والدي اأو 

عا�ست فيه والدتي، لكنه يعني الحق في الترابط مع الأر�ض والمكان، مع الحفاظ على ما تبّقى 

من ال�ج�د العربي في اأنحاء الأر�ض، كما يعني حماية المنازل التي ما زالت في مكانها، اإذ 

وجدت منزل جدي ل�الدتي في طبرية، والذي ا�ستخدمه رئي�ض ال�سرطة الإ�سرائيلية لمدينة 

طبرية، بعد طرد اأهل المنزل وم�سادرته في �سنة ١٩٤٨، كما وجدت مكان عمل والدي كطبيب 

في مبنى م�سفاة حيفا.

في حيفا �سارت المركبة بنا: اأنا واأديب جرار والأ�ستاذ الجامعي نديم روحانا في اتجاِه 

نت وتاأملت الم�سهد حيث �س�اطىء المدينة الجميلة، 
ّ
جن�بي المدينة وخارج حدودها. تمع

ول�هلة تذكرت بيروت واأوجه الت�سابه بين المدينتين، ثم عدت ثانية اإلى ال�اقع فاأنا في حيفا 

المحتلة. على هذه ال�س�اطىء تعلم والدي ال�سباحة عندما كان طفاًل ثم �سابًا، وقد دفعته ه�ايته 

اإلى الدخ�ل في م�سابقات لل�سباحة الط�يلة. فجاأة �سارت المركبة في طريق فرعي، واإذا بي 

اأمام منازل قديمة جميلة واآ�سرة لقرية فل�سطينية تحمل معها ق�سة حزينة.

وجدت نف�سي عند مدخل قرية فل�سطينية عربية ُتعرف با�سم عين ح��ض، وقد اأبقتها 

رت جميع �سكانها ومنعتهم من الع�دة 
ّ
اإ�سرائيل كما هي من دون اأي تغيير، وذلك بعد اأن هج

بعد الحرب في �سنة ١٩٤٨. كثيرون من اأهالي عين ح��ض ا�ستمروا في العي�ض في المناطق 

رفت وُدمرت، فاإن اإ�سرائيل 
ُ

التي وقعت تحت �سيطرة اإ�سرائيل. وبخالف القرى الأُخرى التي ج
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حافظت على هذه القرية وغيرت ا�سمها اإلى ''عين ه�د'' و�سّلمتها لفنانين اإ�سرائيليين كي 

يح�ل�ها اإلى مر�سم كبير في �سنة ١٩٥٤.

�سرنا و�سط القرية الجميلة الخالبة التي تذّكر بما كانت عليه الحال ع�سية النكبة. راأيت 

المرا�سم الإ�سرائيلية في المنازل م�ساءة كاأننا في و�سط النهار، ونظر اإلينا بع�ض الفنانين 

الإ�سرائيليين بعالمات ا�ستفهام من دون التحدث اإلينا. وقفت اأمام م�سجد البلدة القديم الذي 

ته و�سقطت هيبته ب�سبب تح�يله اإلى مطعم.
ّ
فقد قب

هذا كله له معاٍن كثيرة؛ �سعرت باأنني في ح�سن التاريخ اأكت�سف كيف يتحكم المنت�سر في 

خ روايته بما يتالءم ونظرته اإلى التاريخ. 
ّ
المكان، فيغير الم�ساحات والمباني ومعانيها، وير�س

هنا اأي�سا تقع مقاومة الخا�سر الذي ي�سعى ل�ستعادة التاريخ بينما يبحث عن م�ستقبل مختلف.

اأكت�سف في عين ح��ض معادلة غير عادلة بين اأزمان متن�عة. عندما تقف اأمام منازل 

م�ساَدرة وحق�ق م�سل�بة ترى النقي�ض ف�راً؛ ترى وج�ه ال�سحايا و�سراخهم وخ�فهم 

وارتباكهم ليلة النكبة، ترى معاناتهم عندما �ساروا ب�ج�م وحيرة بحثًا عن مكان اآمن، خ�فًا 

من مجازر وفتك، وترى م�سل�سل حياتهم في مخيمات ال�ستات وفي مناطق اللج�اء. هدوء 

المكان خادع، اإنه يعك�ض ب�ؤ�ض العن�سرية وخ�اء الظلم الذي ل ينتج اإّل النقائ�ض والتناق�سات.

ت�ساءلت واأنا في القرية: ماذا كان �سيحدث ل� قام عرب فل�سطيني�ن بتح�يل مكان لليه�د 

اإلى مر�سم و�سادروا اأرا�سي يه�دية ومنع�هم من الع�دة اإليها؟ ت�ساءلت عن �سل�ك 

ن مروا بتجارب ال�سطهاد؟ ت�ساءلت عن الأ�سا�ض الذي 
َ
الإ�سرائيليين اليه�د ب�سفتهم اأحفاد م

ن ا�سُطهد �سابقًا قادراً على اإعادة اإنتاج ال�سطهاد ذاته والتعذيب النف�سي والج�سدي 
َ
يجعل م

اإياه الذي م�ر�ض بحقه؟

لكن اأبناء وبنات قرية عين ح��ض الفل�سطينية �سع�ا للع�دة اإلى قريتهم باأ�سل�ب مبتكر، 

ن بق�ا 
َ
ل ذلك اأنهم كان�ا في مدن وقرى قريبة من بلدتهم الم�سادرة، ب�سفتهم من اأبناء م

ّ
و�سه

على الأر�ض وحمل�ا اله�يات الإ�سرائيلية. وقد حاربت اإ�سرائيل فكرة الع�دة، اإّل اإن ن�سالهم 

ال�سلمي و�سالبة م�قفهم ا�ستمرا بال ت�قف اإلى اأن نجح�ا في تح�سيل جزء من حقهم في 

الع�دة عبر بناء قرية جديدة على جزء من اأرا�سيهم. فعلى بعد كيل�متر من القرية الأولى، 

وعلى اأرا�ٍض تابعة لها، بداأ اأهاليها ببناء ب�سعة منازل وم�سجد، بينما قامت اإ�سرائيل بمنع مّد 

الكهرباء والماء اإليهم. عين ح��ض ا�سترجعت حق الع�دة بطريقتها الخا�سة.

حّق الع�دة يعني حق الملي�ن و�سبعمئة األف من �سكان الداخل في ا�ستعادة كثير من 

الأمالك التي �س�درت في اأرا�سي ١٩٤٨ منذ قيام الدولة. بل يعني ممار�سة حقهم في الع�دة 

اإلى القرى والمناطق التي ُطردوا منها بعد النكبة، حتى اإن كان�ا ا�ستمروا في العي�ض �سمن ما 

اأ�سبح ي�سمى اإ�سرائيل، وف�ق كل �سيء يعني م�ساواة فل�سطينيي الداخل في الحق�ق كافة.

وحق الع�دة بالن�سبة اإلى �سكان ال�سفة الغربية والقد�ض وغزة يعني الحق في ال�سيطرة على 

حياتهم واقت�سادهم ومطارهم وحدودهم وف�ق كل �سيء اأر�سهم، وخ�س��سًا �سكان غزة الذين 

يعان�ن ح�ساراً خانقًا، ويعني اأكثر من ذلك لالجئين في ال�سفة وغزة من مناطق فل�سطين التي 
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احتلتها اإ�سرائيل في �سنة ١٩٤٨. حق الع�دة ي�ساوي الت�قف عن الظلم باأ�سكاله كافة.

 ل يعني ممار�سة ظلم تجاه اليه�د كالظلم الذي مار�سته 
ّ
حق الع�دة بالن�سبة اإلي

ن ي�ؤمن بالعدالة في 
َ
ال�سهي�نية بحق العرب الفل�سطينيين، بل يعني بناء جبهة مك�نة من كل م

فل�سطين، وبحق الع�دة لل�سعب الفل�سطيني في اإطار ال�سعي لحل الم�سكالت التي نتجت من 

التطهير العرقي ال�سهي�ني منذ نكبة ١٩٤٨. اإن حق الع�دة ه� اأ�سا�سًا حق ال�سعب في ممار�سة 

�سيادة حقيقية بما يتعلق بم�سيره، وه� نفي لكل ما يرمز اإلى التمييز العن�سري والقهر الق�مي 

والطرد الجماعي.

في رحالتي المتفرقة اإلى فل�سطين، اكت�سفت �سحر اأر�ض فل�سطين، فتاريخ فل�سطين ون�س�ء 

اإ�سرائيل على اأنقا�سها يثير م�ساعر هي بين الرف�ض ال�سامل والقب�ل ال�اقعي والمت�تر. وعندما 

تتج�ل في فل�سطين تحا�سرك في كل دقيقة ق�س�ض اللج�ء واألم ال�سطهاد والإفقار والتهجير، 

وم�سادرة الأرا�سي باأ�سل�ب ا�ستعماري ل تخطىء العين روؤيته. �ستكت�سف في فل�سطين هدوءاً 

ومقاومة تحتاج اإلى نف�ض ط�يل. وفي كل مكان تتكرر الق�سية ذاتها: �سيطرة اإ�سرائيلية على 

الأر�ض بعد م�سادرة ومنع للع�دة و�سلب للحق�ق، وحرب على النا�ض والب�سطاء والفقراء 

وال�سعفاء من عرب فل�سطين.

في نهاية رحلتي اكت�سفت عمق ال�سراع في فل�سطين وتح�له من �سكل اإلى اآخر، ثم انتقاله 

من �ساحة اإلى اأُخرى، ففي ي�م نجده في الخليل والقد�ض، وفي وقت اآخر ينتقل اإلى النا�سرة 

وعكا ب�تيرة جديدة وم�ساعفة، اأو ينتقل اإلى الجهة الأُخرى من فل�سطين حيث غزة المحا�سرة 

�سرب ب�سم�دهم ون�سالهم المثل. وما 
ُ
التي يقطنها ملي�نا م�اطن يعي�س�ن ح�ساراً خانقًا وي

دام الظلم قائمًا، والذاكرة متجددة، وال�سهي�نية على اأهدافها، ونزعة الإن�سان الفل�سطيني 

والعربي �ساعية لت�سحيح الظلم التاريخي، فاإن ال�سراع �سيظل م�ج�داً وحا�سراً بعدة اأ�سكال.

اأت�ساءل بعد روؤية واقع فل�سطين كيف يحق لليه�د اأن ياأت�ا من بقاع الأر�ض كلها بحجة 

الدين اليه�دي، ول يحق لنا اأن نتم�سك بها ونع�د اإليها، على الرغم من اأن اأجدادنا ولدوا على 

هذه الأر�ض وانتم�ا اإليها وامتلك�ا اأ�سجارها وب�ساتينها؟ قد تق�م دولة للفل�سطينيين بين غزة 

وال�سفة، لكن، كيف �ستق�م دولة �س�در معظم اأرا�سيها، وثلث �سكانها من الالجئين، والقد�ض، 

عا�سمتها، م�سل�بة بالكامل، وحق الع�دة والحق�ق الإن�سانية الب�سيطة معدومة؟ اإن مقاومة 

هذا النمط من الظلم �سي�ستمر. ففي الج�هر، لم يعد ال�سراع من اأجل دولة اأو دول، واإنما من اأجل 

الإن�سان والأر�ض والحق�ق والكرامة وال�سيادة ودحر ال�ستعمار: هذا ج�هر حق الع�دة. 


