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العودة املتخيلة ــ احلا�رض

هاين �أبو

�أ�سعد*

العودة �إىل امل�ستقبل

في

هجر عائلتي من فل�سطين ،و�إنما لج�أت �إلى كني�سة الب�شارة في
�سنة  ،1948لم ُت ّ
النا�صرة .لقد م�سحت موجة التطهير العرقي ال�صهيونية كل قرية وبلدة فل�سطينية
غربي النا�صرة ،لكن عندما و�صل ال�صهيونيون �إلى المدينة التاريخية تردد الجنرال
الم�س�ؤول �آنذاك في ا�ستخدام القوة �ضد �أولئك الذين احتموا داخل الكني�سة ،وقام بطلب �أمر
ر�سمي مكتوب بذلك من ''ديفيد بن ــ غوريون'' الذي بدوره تردد �إزاء الطلب� ،إذ �إنه لم
يجر�ؤ على �إ�صدار �أمر مكتوب على الرغم من �أنه �أراد المدينة ''خالية''.
تهجر الكثيرون ،بقي �أولئك الذين لج�أوا �إلى داخل الكني�سة ،لكن عندما
وهكذا ،بينما ّ
خرجوا منها وجدوا �أنهم وقعوا ،بين ليلة و�ضحاها ،تحت حكم ميلي�شيات �صهيونية.
وعلى هذا الأ�سا�س ،عا�شت عائلتي تجربة النكبة ب�شكل يختلف عن �أولئك الذين ُه ّجروا،
ولديها �أي�ض ًا نظرة مختلفة عن العودة.
إلي ،تعني نهاية
ُولدت� ،سنة  ،1961تحت االحتالل ال�صهيوني .والعودة بالن�سبة � ّ
االحتالل والعن�صرية وعودة الالجئين �إلى وطنهم ،بل �أكثر من ذلك كثيراً.
يمكن للعودة �أن تتحقق ،على الم�ستوى الأ�سا�سي ،من خالل طريقين :المفاو�ضات
ال�سلمية �أو الحرب .وللأ�سف ،ف�إن فر�ص تحقق العودة من خالل المفاو�ضات ال�سلمية
تقترب من ال�صفر ،وذلك لعدة �أ�سباب:
�أو ًال ،يتطلب الحفاظ على دولة ح�صرية لليهود في منطقة يعي�ش فيها غير اليهود،
تطهيراً عرقي ًا م�ستمراً ،وا�ضطهاداً وتمييزاً عن�صري ًا متوا�ص ًال.
ثاني ًا ،يتطلب الأمر �أي�ض ًا التالعب وخداع ال�شعب الإ�سرائيلي ،الأمر الذي خلق �سكان ًا
واهمين في �إ�سرائيل .لقد �أ�صبحت فكرة الدولة اليهودية م�صيرية �إلى حد عبثي ،ومبنية
يهم القادة ال�صهيونيين و�أتباعهم،
على �أ�سا�س وجودي ي�سود فيه المنطق الوحيد الذي ّ
وهو منطق القوة.

* �سينمائي فل�سطيني.

امللف

�أخيراً ،يتوجب الحفاظ على الدولة اليهودية الحفاظ على تفوقها على الدول المجاورة ،وفي
الوقت نف�سه �إ�ضعاف و�إعاقة تطور هذه الدول و�شعوبها .هذه الديناميات الثالث لن تخلق �أبداً
الظروف المثالية لتحقيق الحل ال�سلمي.
�إذاً ،كيف �سيبدو �شكل ال�سيناريو القائم على الحرب؟
�إن �إ�سرائيل ُتدار بمنطق القوة الع�سكرية ،مدعومة بحلفاء اقت�صاديين و�سيا�سيين �أقوياء،
قمت
غير �أن للقوة الع�سكرية حدوداً ،ف�أنت يمكنك امتالك القدرة على تدمير العالم ،لكن �إذا َ
بذلك تكون قد دمرت نف�سك؛ وعندما تدير دولة وفق منطق القوة ب�شكل ح�صري ،ف�إنك تقود هذه
الدولة �إلى المواجهة المحتومة .وبالن�سبة �إلى �إ�سرائيل ،ف�إن تلك المواجهة �ستكون مع محور
المقاومة الذي ي�شمل كل َمن يرف�ض قبول منطق القوة الظالم.
ال ي�ستطيع �أحد ،طبع ًا� ،أن يعرف بال�ضبط متى �سيحدث ذلك� ،أو ب�أي ثمن ــ �إ ّال �إن العديد من
الأرواح �س ُتزهق� .أود ،في هذه المقالة� ،أن �أفح�ص ال�س�ؤال التالي :ماذا �سيحدث عندما تخ�سر
�إ�سرائيل الحرب؟
توقعاتي :في اللحظة التي �سيبدو فيها �أن الجي�ش الإ�سرائيلي �سيخ�سر ،ف�إن كل �إ�سرائيلي
يحمل الجن�سية المزدوجة ــ ما يقارب ن�صف ال�سكان اليهود ــ �سيغادر على الفور .فالعديد من
الإ�سرائيليين �سيخافون من انتقام الفل�سطينيين ،حتى لو تم وعدهم بمعاملة عادلة ومت�ساوية،
تربوا على منطق القوة والعن�صرية ،هي
ذلك ب�أن فكرة الم�ساواة مع العرب بالن�سبة �إلى الذين ّ
يف�ضل الإ�سرائيليون ،في معظمهم ،وفق ًا ال�ستطالع �أُجري في �إ�سرائيل� ،أن
بب�ساطة غير مقبولةّ :
يكونوا مواطنين من الدرجة الثانية خارج ال�شرق الأو�سط ،على �أن يعي�شوا مت�ساوين مع العرب.
�سيغادرون ،و�ستكون مغادرتهم طوعية ،ولن يتركوا وراءهم دمار الحرب فح�سب ،بل �سيخ ّلفون
االنهيار االقت�صادي �أي�ض ًا.
قدم هذا ال�سيناريو للفل�سطينيين �أربعة تحديات رئي�سية� )1 :إعادة بناء البنية التحتية
�سي ّ
ُ
والنظم االقت�صادية وال�سيا�سية للدولة؛ � )2إعادة توطين الالجئين و�إيجاد التناغم واالن�سجام
بين مختلف فئاتهم؛  )3كيفية التعامل مع ال�سكان اليهود الذين لم يفروا؛ � )4إقامة عالقات
جديدة مع المنطقة وبقية العالم.
�ستكون هذه تحديات هائلة بالت�أكيد ،ولعل �أكثر ما يثير اهتمامي ،من وجهة نظر �أخالقية
وفكرية ،هو م�صير �أولئك اليهود الذين لم يغادروا �أو لم يتمكنوا من المغادرة� .سيمثل ه�ؤالء
مجموعة متنوعة ت�شمل بع�ض ال�صهيونيين المتع�صبين الم�صممين على البقاء حتى النهاية
المريرة ،لكنهم �سيت�شكلون في الأ�سا�س من اليهود الذين َق ِد َمت عائالتهم من الدول العربية
ولي�س لديهم مكان �آخر يذهبون �إليه.
�سيكون ال�س�ؤال الرئي�سي على النحو التالي :هل يقدر الفل�سطينيون على �إعادة بناء دولة
مك�سورة ،وتحويلها �إلى دولة ديمقراطية مت�ساوية وعادلة لجميع النا�س؟ �إن الإجابة عن هذا
�سي ْع َذر �أي
ال�س�ؤال هي في خطتنا ب�ش�أن كيفية تعاملنا مع ال�سكان اليهود .ففي الوقت الذي ُ
�شخ�ص افتر�ض قيام الفل�سطينيين باالنتقام من عقود طويلة من اال�ضطهاد� ،أعتقد �أن العالم
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�سيتفاج�أ من َق ْدر العفو والت�سامح اللذين �سيبديهما الفل�سطينيون تجاه ال�سكان اليهود.
لب ن�ضالنا رغبة في العي�ش ،ولي�س في القتال .حتى قبل النكبة ،كنا
لقد كان دائم ًا في ّ
الفارين
منفتحين على الغرباء ،و�آم ّنا بالتعاي�ش ــ ك ّنا �أول َمن َقبِل في العالم الالجئين الأرمن ّ
من الإبادة الجماعية التركية ،والالجئين اليهود الذين وقعوا �ضحايا معاداة ال�سامية في
�أوروبا ،قبل وعد بلفور .لم ُتغير عقود االحتالل ماهيتنا ك�شعب ،و�إنما عززت حبنا للحياة
والم�ساواة .وب�سبب ذلك ،ف�إننا لن نكرر عقاب م�ضطهدينا ،بل �سن�سعى للم�صالحة والم�ضي مع ًا
قدم ًا.
�سيوجد ،بالت�أكيد ،بع�ض الفل�سطينيين الذين �سي�سيئون ،لأ�سباب �سيا�سية ،ا�ستخدام غ�ضب
ال�شعب للتحري�ض على العنف والتمييز �ضد اليهود ،لكن �سيكون هناك دور لمعظم الفل�سطينيين
في الوقوف �ضد هذه الأ�صوات �إلى جانب العدالة والإن�صاف.
�إن م�ستقبل فل�سطين ،بطبيعة الحال ،يرتبط ارتباط ًا وثيق ًا بالمنطقة ككل .لن يعتمد الأمر
فقط على كيفية اختيار محور المقاومة خو�ض هذه الحرب ،بل الأهم من ذلك ماهية الخطط
التي تليها .في النهاية ،يجب عدم ت�صور العودة ك�إحقاق عدالة للفل�سطينيين فح�سب ،بل لجميع
�سكان المنطقة �أي�ض ًا .ما نتمناه لي�س عودة �إلى الما�ضي ،بل عودة �إلى الم�ستقبل.
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