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امللف
العودة املتخيلة ــ املا�ضي �إن حكى

�شفيق ناظم

الغربا*

عدة وجوه حل ّق العودة الفل�سطيني

�س�ؤال

العودة �إلى فل�سطين من �أكثر الأ�سئلة �صعوبة ،و�إن كان �أكثرها ب�ساطة
وبديهية .فمنذ طفولتي ،لم تعنِ لي العودة �إلى فل�سطين �شيئ ًا واحداً فقط ،وما
زال هو الأمر نف�سه حتى يومنا هذا.
�أنتمي �إلى عائلة ت�شردت في �سنة  ١٩٤٨من جه َتي الأم والأب .والدتي من مدينة
طبرية ،ووالدي من مدينة حيفا ،وقد خ�سرا كل ما تملكه عائلتاهما بفعل التطهير العرقي
ال�صهيوني الإ�سرائيلي الذي وقع قبل قيام دولة �إ�سرائيل ،ثم ا�ستمر بال توقف بعد �إعالن
قيامها في �١٤أيار/مايو  ١٩٤٨وبدء الحرب العربية ــ الإ�سرائيلية الأولى.
ا�ستمرت �إ�سرائيل في �أثناء الحرب ،في الن�صف الثاني من �سنة  ،١٩٤٨في ممار�سة
�سيا�سة تطهير عرقي على جميع الم�ستويات ،وازدادت ق�ضية عودة الالجئين تعقيداً
عندما قررت �إ�سرائيل �أن تمنعهم من العودة ،لكن منع العودة ا�ستمر �إلى يومنا هذا ،و�شمل
في كل مرحلة فئات جديدة من ال�شعب العربي الفل�سطيني.
�إن منع عـودة كل عربي فل�سطيني �أُخرج من منزله عنوة� ،أو احتمى خالل الحرب في
قرية مجاورة لقريته ،هو المحرك الأ�سا�سي لق�ضية العودة لدى ال�شعب العربي الفل�سطيني.
يحق لكل َمن لج�أ من المدنيين �إلى مكان �آمن في العودة �إلى منزله بعد
ففي الحروبّ ،
انتهاء الحرب والمعارك ،لكن ،في الحالة الفل�سطينية ُمنع الالجئون من العودة حتى لو
انتقلوا �إلى ملج�أ على بعد �أمتار من منزلهم .في �سنة �ُ ،١٩٤٨ش ّردت عائلتي و�صودرت
وم ّزق ترابطها الجغرافي لتتوزع على دول وبقاع �شتى.
�أمالكها الفردية والجماعيةُ ،
�أن �أولد في الكويت من �أ�سرة عربية فل�سطينية بعد خم�سة �أعوام ونيف من النكبة� ،ش ّكل
لدي موقف ًا مبدئي ًا من ال�صهيونية ب�صفتها قوة ظالمية ا�ستغلت �أحوال اليهود الذين عانوا
ّ
جراء العداء لل�سامية في �أوروبا ،فا�ستقطبتهم �إلى فل�سطين لأ�سباب �سيا�سية ،فال المكان
ّ
لهم وال الأر�ض �أر�ضهم .ولم يتكون الم�شروع ال�صهيوني من مجموعة م�ضطهدة تبحث
عن م�أوى ،مثلما يحدث مع الالجئين في العالم ،و�إنما من خطة قامت بها مجموعة

* �أ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية في جامعة الكويت.
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تحمل عقيدة ا�ستيطانية وا�ستعمارية ،وقد ا�ستغلت هذه المجموعة المكونة من حاييم وايزمن
وديفيد بن ــ غوريون وغيرهم من قادة الحركة ال�صهيونية �سقوط الدولة العثمانية واحتالل
بريطانيا لفل�سطين في �سنة  ،١٩١٧لبناء م�شروع هدفه اال�ستيالء على الأر�ض وطرد �سكان
البلد الأ�صليين.
ال�صهيونية ،فكرة ا�ستعمارية وعن�صرية نتجت من الخيال؛ فال اليهود في �أوروبا كان لهم
عالقة حقيقية بفل�سطين� ،سوى عالقة روحية كما للم�سلمين والم�سيحيين في العالم تجاه
فل�سطين ،وال يهود العالم اعتبروا على مر القرون فل�سطين والقد�س عا�صمة �سيا�سية ووطن ًا
للحياة والمواطنة .كانت فل�سطين موطن ًا ل�سكانها و�أهلها ،تمام ًا كما كانت بالد ال�شام
والجزيرة العربية وبقية الأوطان العربية وغيرها موطن ًا ل�سكانها.
لم يخطر في بالي �أنني �س�أذهب �إلى فل�سطين المحتلة لأول مرة في حياتي لتوقيع كتابي
''حياة غير �آمنة :جيل الأحالم والإخفاقات'' (بيروت :دار ال�ساقي .)2011 ،فعلى مدى ثمانية
�أيام من �آب�/أغ�سط�س  ،2012وبدعوة من ''مركز عالج وت�أهيل �ضحايا التعذيب'' في مناطق
ال�سلطة الفل�سطينية تعرفت �إلى فل�سطين المحتلة .لم تكن هذه الرحلة مخطط ًا لها ،وهو ما
دفعني �إلى تكرارها ثانية لمدة تجاوزت الأ�سبوع في كانون الثاني/يناير  ،٢٠١٣للم�شاركة
في م�ؤتمر مركز ''م�سارات'' في رام اللـه المحتلة .وقد تكررت الزيارة في �سنة  .٢٠١٦هذه
رحالت ال ُتن�سى ،بكل ما تثير من �ألم و�أمل.
في تلك الزيارات لفل�سطين �شعرت ب�أنني �أمار�س جانب ًا روحي ًا و�إن�ساني ًا من حقي في
العودة ،وفي كل رحلة من تلك الرحالت لم �أ�ستطع �أن �أتحكم في م�شاعر جارفة اجتاحتني.
فعلى الرغم من كوني ُولدت في الكويت في �سنة  ،١٩٥٣و�أ�صبحت مواطن ًا كويتي ًا نظراً �إلى
ارتباط والدي ،طبيب القلب ،بالكويت منذ �أوائل خم�سينيات القرن الع�شرين ،ف�إن فل�سطين بدت
لي مكان ًا م�ألوف ًا؛ لم �أ�شعر بغربة عن الأر�ض هناك.
كان اللقاء الأول مع فل�سطين ك�أنه اللقاء المئة .لم تغادرني في تلك الرحلة الألفة
الممزوجة بالحزن .وفي �إبان رحلتي الخالبة �إلى فل�سطين �شعرت ب�أنني �أمار�س حقي في
العودة �إلى المكان الذي بد�أت معه الحكاية؛ نكبة � .١٩٤٨شعرت ب�أنني ع�شت فيها حياة
�سابقة� .شعور غريب �أخافني ،لكنني �سرعان ما ت�صالحت معه؛ فبينما كنت �أ�سير في طرق
و�شوارع وبين قرى فل�سطين� ،شعرت ب�أنني �أعرف هذا المكان حق المعرفة ،وذلك يعود �إلى
وعمق ما �سمعت من �أُ�سرتي عن تاريخ فل�سطين و�سهولها وجبالها ومدنها
كثرة ما قر�أتُ ،
وطبيعة الحياة فيها.
كيفما تجولت في المركبة �أو �سيراً على الأقدام في مناطق ال�ضفة الغربية المحتلة ،لم يغب
عن ناظري اال�ستيطان بتعبيراته الفجة ،وبانت�شاره المتوح�ش على ر�ؤو�س الجبال والمرتفعات
الفل�سطينية .لقد �شيدت �إ�سرائيل مدن ًا ا�ستيطانية لمحا�صرة البلدات الفل�سطينية ،وو�صل عدد
الم�ستوطنين في ال�ضفة الغربية �إلى �أكثر من  350.000م�ستوطن في ذلك الوقت .هذا الم�شهد
الممتد ي�ؤكد �أن االحتالل الإ�سرائيلي عملية تطهير عرقي م�ستمرة ،وحالة منع للعودة بال
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توقف .وقد قامت �إ�سرائيل ب�إ�ضافة  300.000م�ستوطن في محيط القد�س العربية ،الأمر الذي
يجعل عدد الم�ستوطنين يتجاوز � 750.000إ�سرائيلي في المناطق المحتلة منذ �سنة .1967
الرحلة �إلى القد�س ال�شرقية تجربة ال ُتن�سى ،حتى لو تكررت كل يوم .هذه هي المرة الأولى
التي �أذهب فيها �إلى مدينة ال�سالم التي اح ُتلت في �سنة  ،١٩٦٧بينما كان الجزء الأكبر من
المدينة قد اح ُتل في �سنة  .1948و�أدت �سيا�سات �إ�سرائيل االحتاللية في القد�س �إلى عزلها
ي�ضيق �أكثر على �سكانها العرب ،ويقطع �أو�صال المجتمع
تمام ًا عن ال�ضفة الغربية ،الأمر الذي ّ
الفل�سطيني المت�شابك في القد�س و�سائر مدن ال�ضفة الغربية .للقد�س بعدان :الأول هو المدينة
القديمة بمنازلها و�أزقتها و�أماكنها المقد�سة المحاطة ب�أ�سوارها الجميلة وبواباتها الهائلة؛
والثاني هو كل ما يحيط بالقد�س القديمة و�أ�سوارها ،وهو منطقة ممتدة مرتبطة بالقد�س ي�سكن
فيها مئات الألوف من الفل�سطينيين .القد�س جوهرة فل�سطين وهي جزء رئي�سي من حق العودة.
تقول الأ�ستاذة الجامعية العربية ،نادرة كيفوركيان ،التي كر�ست �أبحاثها لك�شف الجرائم
الإ�سرائيلية في القد�س ،والتي �أرتني جوانب متنوعة من الحياة في القد�س:

كل يوم هنا مختلف عن اليوم الذي �سبقه .فالحياة في القد�س ن�ضال ال يتوقف .ن�شعر
بطعم كل �شيء هنا ،حتى الهواء الذي ن�ستن�شقه هنا هو متعة بذاته .نحن في حالة �أحكام
عرفية ،وكل �شيء ممكن الحدوث في �أي وقت .حتى مراهقونا الذين ال يتجاوز عمرهم
''دواع �أمنية''؛ هي الحجة
الثانية ع�شرةُ ،يعتقلون بال �سبب� ،أو بح�سب الرواية الإ�سرائيلية لـ
ٍ
ال�سائدة في كل حادثة م�صادرة وقتل وحرمان و�سلب و�سجن.
وفي الطريق من النا�صرة �إلى حيفا مجدداً ،توقفت لأدخل مع �صديقي �أديب جرار (من مدينة
عكا) ،الذي مار�س حقه في العودة في كل يوم من حياته (حتى يوم وفاته في عملية جراحية
في �سنة � ،)٢٠١٧أحد الأحرا�ش المحاذية للطريق العام .وفي الأر�ض كلها ُتعرف �أماكن القرى
ميز القرى الفل�سطينية في ذلك
التي دمرتها �إ�سرائيل في �سنة  ١٩٤٨من نبات
ال�صبار الذي ّ
ّ
الزمن .فعلى �أطراف الأحرا�ش ينمو هذا النبات م�شيراً �إلى مكان الجريمة ،حيث دمرت �إ�سرائيل
هجرت �سكانها.
بعد حرب � ١٩٤٨أكثر من �أربعمئة قرية فل�سطينية بعد �أن ّ
�سرنا قلي ًال �أنا و�أديب لن�صل �إلى مقبرة فل�سطينية عربية كبيرة .لقد نا�ضل �أهل القرية التي
مررنا بها لإبقاء هذه المقبرة تخليداً لما�ضيهم واعتزازاهم بجذورهم .فبعد �أن دمرت �إ�سرائيل
القرية و�صودر جميع �أرا�ضيها في �سنة � ،١٩٤٨سعى القاطنون قربها لال�ستمرار في دفن
موتاهم فيها .وبينما ي�شق الطريق ال�سريع الإ�سرائيلي القرية القديمة ،ف�إن الن�ضال لدفن
الموتى في المقبرة ال يزال م�ستمراً .وعبر هذا الأمر تمار�س هذه القرية حق العودة والوجود.
وفعالً ،ف�إن ال�سعي لدفن الموتى والحفاظ على المقابر العربية نجده في القد�س ،ونجده في
يافا وحيفا وعكا وفي كل مكان .ال�صراع على المدافن في فل�سطين جزء من حق العودة �إلى
التاريخ والجذور والجغرافيا .حتى �صوت الأذان في عكا يمثل وجه ًا �آخر ل�صراع الوجود والهوية.
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في عكا الآن قبور لثالثة منا�ضلين فل�سطينيين �أعدمتهم ال�سلطات البريطانية في �سنة
 ،١٩٣٠وذلك لدورهم في الثورة الفل�سطينية (ثورة البراق � )١٩٢٩ضد الهجرة اليهودية
جراء زخم
واال�ستعمار البريطاني ،وهم محمد جمجوم وعطا الزير وف�ؤاد حجازي�ُ .صدمت ّ
التاريخ �أمامي؛ يا لقوة التاريخ ،فالأبطال الثالثة الذين ذاع �صيتهم في ذلك الزمن ال
يزالون هنا في قبر يحتفي بمكانتهم� .شعرت ب�أن �أرواحهم تتحرك محفزة على البقاء
والعودة.
حدث �آخر يج�سد حق العودة لأبناء قرية �إقرث الم�سيحية التي دمرتها �إ�سرائيل في �سنة
وهجر �سكانها �إلى يافا والنا�صرة وعكا .فقد �صادرت �إ�سرائيل �أرا�ضي �إقرث بالكامل،
ُ ،١٩٥١
و�س ّلمتها لمتعهدين �إ�سرائيليين ال�ستثمار �أر�ضها والت�صرف فيها وفق نظام الت�أجير لـ ٩٩
عام ًا� ،إ ّال �إن مجموعة من �شبان و�شابات القرية قاموا بمبادرة في �سنة  ،٢٠١٢ت�أثراً بالثورات
ال�شبابية العربية ،فعادوا �إلى ال�سكن في القرية و�شرعوا في بناء بع�ض الغرف.
فوجئت عند �صعودي �إلى القرية الواقعة على تلة مرتفعة ،بوجود �شبان من �إقرث يبيتون
في قريتهم المدمرة� .شعارهم ومحركهم ''لن �أبقى الجئ ًا'' ،كما قاموا بر�سم ''حنظلة'' (�شخ�صية
ر�سومات ناجي العلي الكاريكاتورية) على جدران �شيدوها قرب الكني�سة التي هي المكان
الوحيد الذي لم ُيهدم في قريتهم.
لحق العودة مختلف عن مفهومي الراهن .في �أول مرة تخيلت العودة
كان مفهومي ال�سابق ّ
على �شكل حلم تكرر معي� ،إذ حلمت و�أنا في ال�ساد�سة من عمري ب�أني �أقود مجموعة من
المقاتلين من �أبناء الالجئين عبر البحر ،لن�صل لي ًال �إلى ميناء حيفا على �شكل �ضفادع ب�شرية،
وبينما �أ�ستعد لإعطاء �أمر باقتحام المدينة لتحريرها حدث �شيء غريب .لم �أ�ستطع التقدم
وتجمدت في مكاني وترددت في �إعطاء الأمر .لقد خ�شيت من �أن يكون هجومي �سبب ًا في تدمير
منزل عائلتي ووالدي ومنازل �أهل المدينة� ،إذ �أردت �أن �أعيد المدينة �إلى �أ�صحابها بال دمار.
لهذا ،بد�أت �أُفكر في خطة ال تدمر المدينة .لقد مر هذا الحلم ثقي ًال بينما �أنا منتظر على �أبواب
جراء ذلك ،و�إذا
مدينة حيفا لع ّلي �أجد ح ًال لمع�ضلتي� .شعرت ب�أن �أمرنا �سيك�شف وقد ُنباد ّ
بالحلم ينتهي عند تلك اللحظات الحا�سمة.
هذا الحلم ،ب�صفته تعبيراً عن �شعور بالحاجة �إلى العودة ،لم يغادرني في واقع الحال،
فعلى الرغم من تكراره و�أنا في عمر ال�ساد�سة وال�سابعة ،ف�إنني علمت منذ طفولتي ب�أن
م�صيري مرتبط بتحقيق العودة بوا�سطة البندقية ،وذلك انطالق ًا من �أن احتالل فل�سطين تم
بوا�سطة العنف .وكان من الطبيعي �أن يقودني هذا كله ،خالل الفترة � ،١٩٨١ - ١٩٧٥إلى
االن�ضام �إلى العمل الفدائي وممار�سة الكفاح الم�سلح في الجنوب اللبناني بعد تخرجي في
الجامعة .فقد �آمنت بمبادىء اعتنقها جيل كامل في �أواخر �ستينيات القرن الع�شرين وطوال
�سبعينياته وثمانينياته ،ومدر�سة الكفاح الم�سلح والمقاومة الفل�سطينية بعد هزيمة ١٩٦٧
ت�صدرها حق العودة �إلى الأر�ض ،كما العودة �إلى الحقوق والتاريخ.
ّ
تغير مفهوم العودة بوا�سطة ال�سالح مع الوقت� ،إذ بد�أت �أرى في حق العودة �أبعاداً جديدة
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المروية (الحكاية) الفل�سطينية من
كالحق في حماية
لحق العودة الج�سدي والجغرافي،
ّ
�إ�ضافية ّ
ّ
الت�شويه والمحو ،ف�ض ًال عن الحق في العدالة و�إيقاف الظلم و�ضرورة بناء ميزان قوى يتحدى
ويوازي ما تملكه �إ�سرائيل من قوة .لهذا ،ف�إن حق العودة يعني عدة �أمور :فهو يحمل م�ضامين
معينة لأبناء المخيمات ،ويعني �شيئ ًا �آخر لأبناء غزة ،ويحمل معاني �شاملة لمناطق متعددة
من ال�شتات بين فل�سطينيي �أوروبا والغرب والدول العربية.
يو�ضح كيف قامت دولة �إ�سرائيل بالقوة
�إن الحق في التم�سك
بالمروية الفل�سطينية يجب �أن ّ
ّ
وفرغت الأحياء في
وعلى ح�ساب �سكان البلد الأ�صليين ،وكذلك كيف اجت ّثت مئات القرىّ ،
المدن من �سكانها .قيام �إ�سرائيل ت�سبب بع�سكرة الإقليم العربي و�أدى �إلى �سل�سلة من الحروب.
لهذا ،ف�إن حق العودة هو الحق في الت�صادم مع التطهير العرقي الذي مار�سته ال�صهيونية منذ
صوال �إلى النكبة حتى يومنا هذا� .إن بقاء فعل
بداية الهجرات ال�صهيونية في القرن الع�شرين ،و� ً
لحق العودة وتطبيق له في الم�ساحة والجغرافيا والقيم.
المقاومة هو ممار�سة ّ
إلي مرتبط بالحق في الحج �إلى فل�سطين والوجود فيها للمدد التي
حق العودة بالن�سبة � ّ
�أحتاج �إليها ،وحرماني من حق الوجود على الأر�ض هو جزء من الظلم الذي يتعر�ض له كل َمن
عا�ش في ظل التجربة الفل�سطينية وق�ساوتها .فحق العودة مرتبط بالعدالة والحقوق الوطنية
والتاريخية الجماعية لكل من ُه ّجرت �أ�سرته �أو �أحد �أفرادها �أو �أجداده من فل�سطين ،وجزء من
ممار�سة هذا الحق مرتبط بالمقدرة على التوا�صل مع المكان ،بما ي�سمح ،في الوقت نف�سه،
لم �شمل جزئي �أو �شامل للعائلة الممتدة في الجغرافيا التي �شكلت حا�ضن ًا لها.
ب�إعادة ّ
حق العودة لم يعد بكل ب�ساطة يعني العودة �إلى المنزل ذاته الذي عا�ش فيه والدي �أو
عا�شت فيه والدتي ،لكنه يعني الحق في الترابط مع الأر�ض والمكان ،مع الحفاظ على ما تب ّقى
من الوجود العربي في �أنحاء الأر�ض ،كما يعني حماية المنازل التي ما زالت في مكانها� ،إذ
وجدت منزل جدي لوالدتي في طبرية ،والذي ا�ستخدمه رئي�س ال�شرطة الإ�سرائيلية لمدينة
طبرية ،بعد طرد �أهل المنزل وم�صادرته في �سنة  ،١٩٤٨كما وجدت مكان عمل والدي كطبيب
في مبنى م�صفاة حيفا.
في حيفا �سارت المركبة بنا� :أنا و�أديب جرار والأ�ستاذ الجامعي نديم روحانا في اتجا ِه
تمعنت وت�أملت الم�شهد حيث �شواطىء المدينة الجميلة،
جنوبي المدينة وخارج حدودهاّ .
ولوهلة تذكرت بيروت و�أوجه الت�شابه بين المدينتين ،ثم عدت ثانية �إلى الواقع ف�أنا في حيفا
المحتلة .على هذه ال�شواطىء تعلم والدي ال�سباحة عندما كان طف ًال ثم �شاب ًا ،وقد دفعته هوايته
�إلى الدخول في م�سابقات لل�سباحة الطويلة .فج�أة �سارت المركبة في طريق فرعي ،و�إذا بي
�أمام منازل قديمة جميلة و�آ�سرة لقرية فل�سطينية تحمل معها ق�صة حزينة.
وجدت نف�سي عند مدخل قرية فل�سطينية عربية ُتعرف با�سم عين حو�ض ،وقد �أبقتها
هجرت جميع �سكانها ومنعتهم من العودة
�إ�سرائيل كما هي من دون �أي تغيير ،وذلك بعد �أن ّ
بعد الحرب في �سنة  .١٩٤٨كثيرون من �أهالي عين حو�ض ا�ستمروا في العي�ش في المناطق
ودمرت ،ف�إن �إ�سرائيل
التي وقعت تحت �سيطرة �إ�سرائيل .وبخالف القرى الأُخرى التي ُجرفت ُ
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حافظت على هذه القرية وغيرت ا�سمها �إلى ''عين هود'' و�س ّلمتها لفنانين �إ�سرائيليين كي
يحولوها �إلى مر�سم كبير في �سنة .١٩٥٤
تذكر بما كانت عليه الحال ع�شية النكبة .ر�أيت
�سرنا و�سط القرية الجميلة الخالبة التي ّ
المرا�سم الإ�سرائيلية في المنازل م�ضاءة ك�أننا في و�سط النهار ،ونظر �إلينا بع�ض الفنانين
الإ�سرائيليين بعالمات ا�ستفهام من دون التحدث �إلينا .وقفت �أمام م�سجد البلدة القديم الذي
قبته و�سقطت هيبته ب�سبب تحويله �إلى مطعم.
فقد ّ
هذا كله له معانٍ كثيرة؛ �شعرت ب�أنني في ح�ضن التاريخ �أكت�شف كيف يتحكم المنت�صر في
وير�سخ روايته بما يتالءم ونظرته �إلى التاريخ.
المكان ،فيغير الم�ساحات والمباني ومعانيها،
ّ
هنا �أي�ضا تقع مقاومة الخا�سر الذي ي�سعى ال�ستعادة التاريخ بينما يبحث عن م�ستقبل مختلف.
�أكت�شف في عين حو�ض معادلة غير عادلة بين �أزمان متنوعة .عندما تقف �أمام منازل
م�صادرة وحقوق م�سلوبة ترى النقي�ض فوراً؛ ترى وجوه ال�ضحايا و�صراخهم وخوفهم
َ
وارتباكهم ليلة النكبة ،ترى معاناتهم عندما �ساروا بوجوم وحيرة بحث ًا عن مكان �آمن ،خوف ًا
من مجازر وفتك ،وترى م�سل�سل حياتهم في مخيمات ال�شتات وفي مناطق اللجواء .هدوء
المكان خادع� ،إنه يعك�س ب�ؤ�س العن�صرية وخواء الظلم الذي ال ينتج �إ ّال النقائ�ض والتناق�ضات.
ت�ساءلت و�أنا في القرية :ماذا كان �سيحدث لو قام عرب فل�سطينيون بتحويل مكان لليهود
�إلى مر�سم و�صادروا �أرا�ضي يهودية ومنعوهم من العودة �إليها؟ ت�ساءلت عن �سلوك
الإ�سرائيليين اليهود ب�صفتهم �أحفاد َمن مروا بتجارب اال�ضطهاد؟ ت�ساءلت عن الأ�سا�س الذي
ا�ضطهد �سابق ًا قادراً على �إعادة �إنتاج اال�ضطهاد ذاته والتعذيب النف�سي والج�سدي
يجعل َمن ُ
�إياه الذي مور�س بحقه؟
لكن �أبناء وبنات قرية عين حو�ض الفل�سطينية �سعوا للعودة �إلى قريتهم ب�أ�سلوب مبتكر،
و�سهل ذلك �أنهم كانوا في مدن وقرى قريبة من بلدتهم الم�صادرة ،ب�صفتهم من �أبناء َمن بقوا
ّ
على الأر�ض وحملوا الهويات الإ�سرائيلية .وقد حاربت �إ�سرائيل فكرة العودة� ،إ ّال �إن ن�ضالهم
ال�سلمي و�صالبة موقفهم ا�ستمرا بال توقف �إلى �أن نجحوا في تح�صيل جزء من حقهم في
العودة عبر بناء قرية جديدة على جزء من �أرا�ضيهم .فعلى بعد كيلومتر من القرية الأولى،
مد
وعلى � ٍ
أرا�ض تابعة لها ،بد�أ �أهاليها ببناء ب�ضعة منازل وم�سجد ،بينما قامت �إ�سرائيل بمنع ّ
الكهرباء والماء �إليهم .عين حو�ض ا�سترجعت حق العودة بطريقتها الخا�صة.
حق العودة يعني حق المليون و�سبعمئة �ألف من �سكان الداخل في ا�ستعادة كثير من
ّ
الأمالك التي �صودرت في �أرا�ضي  ١٩٤٨منذ قيام الدولة .بل يعني ممار�سة حقهم في العودة
�إلى القرى والمناطق التي ُطردوا منها بعد النكبة ،حتى �إن كانوا ا�ستمروا في العي�ش �ضمن ما
�أ�صبح ي�سمى �إ�سرائيل ،وفوق كل �شيء يعني م�ساواة فل�سطينيي الداخل في الحقوق كافة.
وحق العودة بالن�سبة �إلى �سكان ال�ضفة الغربية والقد�س وغزة يعني الحق في ال�سيطرة على
حياتهم واقت�صادهم ومطارهم وحدودهم وفوق كل �شيء �أر�ضهم ،وخ�صو�ص ًا �سكان غزة الذين
يعانون ح�صاراً خانق ًا ،ويعني �أكثر من ذلك لالجئين في ال�ضفة وغزة من مناطق فل�سطين التي
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احتلتها �إ�سرائيل في �سنة  .١٩٤٨حق العودة ي�ساوي التوقف عن الظلم ب�أ�شكاله كافة.
إلي ال يعني ممار�سة ظلم تجاه اليهود كالظلم الذي مار�سته
حق العودة بالن�سبة � ّ
ال�صهيونية بحق العرب الفل�سطينيين ،بل يعني بناء جبهة مكونة من كل َمن ي�ؤمن بالعدالة في
فل�سطين ،وبحق العودة لل�شعب الفل�سطيني في �إطار ال�سعي لحل الم�شكالت التي نتجت من
التطهير العرقي ال�صهيوني منذ نكبة � .١٩٤٨إن حق العودة هو �أ�سا�س ًا حق ال�شعب في ممار�سة
�سيادة حقيقية بما يتعلق بم�صيره ،وهو نفي لكل ما يرمز �إلى التمييز العن�صري والقهر القومي
والطرد الجماعي.
في رحالتي المتفرقة �إلى فل�سطين ،اكت�شفت �سحر �أر�ض فل�سطين ،فتاريخ فل�سطين ون�شوء
�إ�سرائيل على �أنقا�ضها يثير م�شاعر هي بين الرف�ض ال�شامل والقبول الواقعي والمتوتر .وعندما
تتجول في فل�سطين تحا�صرك في كل دقيقة ق�ص�ص اللجوء و�ألم اال�ضطهاد والإفقار والتهجير،
وم�صادرة الأرا�ضي ب�أ�سلوب ا�ستعماري ال تخطىء العين ر�ؤيته� .ستكت�شف في فل�سطين هدوءاً
ومقاومة تحتاج �إلى نف�س طويل .وفي كل مكان تتكرر الق�ضية ذاتها� :سيطرة �إ�سرائيلية على
الأر�ض بعد م�صادرة ومنع للعودة و�سلب للحقوق ،وحرب على النا�س والب�سطاء والفقراء
وال�ضعفاء من عرب فل�سطين.
في نهاية رحلتي اكت�شفت عمق ال�صراع في فل�سطين وتحوله من �شكل �إلى �آخر ،ثم انتقاله
من �ساحة �إلى �أُخرى ،ففي يوم نجده في الخليل والقد�س ،وفي وقت �آخر ينتقل �إلى النا�صرة
وعكا بوتيرة جديدة وم�ضاعفة� ،أو ينتقل �إلى الجهة الأُخرى من فل�سطين حيث غزة المحا�صرة
وي�ضرب ب�صمودهم ون�ضالهم المثل .وما
التي يقطنها مليونا مواطن يعي�شون ح�صاراً خانق ًا ُ
دام الظلم قائم ًا ،والذاكرة متجددة ،وال�صهيونية على �أهدافها ،ونزعة الإن�سان الفل�سطيني
والعربي �ساعية لت�صحيح الظلم التاريخي ،ف�إن ال�صراع �سيظل موجوداً وحا�ضراً بعدة �أ�شكال.
�أت�ساءل بعد ر�ؤية واقع فل�سطين كيف يحق لليهود �أن ي�أتوا من بقاع الأر�ض كلها بحجة
الدين اليهودي ،وال يحق لنا �أن نتم�سك بها ونعود �إليها ،على الرغم من �أن �أجدادنا ولدوا على
هذه الأر�ض وانتموا �إليها وامتلكوا �أ�شجارها وب�ساتينها؟ قد تقوم دولة للفل�سطينيين بين غزة
وال�ضفة ،لكن ،كيف �ستقوم دولة �صودر معظم �أرا�ضيها ،وثلث �سكانها من الالجئين ،والقد�س،
عا�صمتها ،م�سلوبة بالكامل ،وحق العودة والحقوق الإن�سانية الب�سيطة معدومة؟ �إن مقاومة
هذا النمط من الظلم �سي�ستمر .ففي الجوهر ،لم يعد ال�صراع من �أجل دولة �أو دول ،و�إنما من �أجل
الإن�سان والأر�ض والحقوق والكرامة وال�سيادة ودحر اال�ستعمار :هذا جوهر حق العودة.

081

