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ب�شري*

ُ''مف ّكك اال�ستعمار'':

م�رشوع م�شرتك من دون تطبيع

في

�سنة  2016لم �أكن الفل�سطيني
الوحيد الذي بات على يقين بف�شل،
بل عبثية كل من العملية ال�سلمية
والمقاومة الم�سلحة .فبعد ردح من الزمن
�أثبتت هذه الثنائية وما تنطوي عليه من ت�سلط
على ال�شعب الفل�سطيني ،عجزها التام عن
تحقيق ما نتطلع �إليه من حقوق م�شروعة في
العودة وتقرير الم�صير والعي�ش الكريم .ف�إذا
كانت �إ�سرائيل دولة نووية �سحقتنا وال تزال
ع�سكري ًا ،ف�إن ذلك ال ي�سوغ �أبداً تقديم �أكثر من
 %70من �أر�ض فل�سطين مجان ًا وترك مو�ضوع
الالجئين معلق ًا بين جوالت مفاو�ضات
هالمية .ومن جهة �أُخرى ،ف�إن ت�صنيم ال�سالح
وح�شرنا ك�شعب في خانة الدفاع عن واقع
جيوا�ستراتيجي ر�سمته دولة �إ�سرائيل ،لي�سا � اّإل
انتحاراً .ومن نافل القول �أن �أهم �أ�سباب ف�شل
كال الخيارين هو عدم وجود معرفة حقيقية
ب�إ�سرائيل ،فمعرفة العدو هي �أ�سا�س ت�صور
الحل ،عدا كونها الخطوة الأولى ال�شتقاق
�أدوات العمل المالئمة.
فما الحل �إذاً؟ هو بداهة عودة الالجئين
�إلى فل�سطين ،و�أن تكون فل�سطين تلك دولة

العدالة االجتماعية لجميع مواطنيها ،وهو ما
ُيعرف ب�صورة عامة بحل الدولة الواحدة .وهذا
خيار مفرط في الكرم من جانب ال�شعب
الم�ضطهد �أن يقبل ت�شاطر �أر�ضه
الفل�سطيني
َ
مع َمن ح ّلوا محله فيها ،وهو في نظر البع�ض
خيار طوباوي� ،إذ لم يحدث �أن قبل الم�ضطهِ د
الم�ضطهد ال�ضعيف.
القوي ت�شاطر الغنيمة مع
َ
باخت�صار ،ال يمكن لحل الدولة الواحدة �أن
يترجم �إلى واقع ملمو�س ما لم يعمل على
َ
تحقيقه مع ًا فل�سطينيون و�إ�سرائيليون م�ؤمنون
بحق العودة ،وهو �إيمان يتناق�ض جوهري ًا مع
ال�صهيونية و''الإ�سرائيلية''.

التعرف على ''مفكك اال�ستعمار''
�إن العثور على هكذا �إ�سرائيليين �ضروري
للبت في جوهر م�س�ألة حل الدولة الواحدة،
ّ
كما �أن االلتقاء على �أ�سا�س �إنجاز الحقوق
الفل�سطينية واحترام حقوق الإن�سان يختلف

* كاتب ومترجم فلسطيني من غزة يعيش حالي ًا في
إسبانيا.
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جملة وتف�صي ًال عن اللقاءات التطبيعية
المبتذلة على �أ�سا�س ''وقف �سفك الدماء
والعي�ش الم�شترك ب�سالم'' من دون التطرق �إلى
جوهر الم�شكلة ،وهو طرد معظم ال�شعب
الفل�سطيني خالل نكبة  ،1948وحق الالجئين
وذريتهم في العودة �إلى ديارهم و�أرا�ضيهم.
من هنا بد� ُأت بحثي بالإنجليزية والعبرية
في ال�شبكة العنكبوتية عن ه�ؤالء اليهود
بالكلمات المفتاحية التالية� :إ�سرائيل؛ يهود؛
ا�ستعمار؛ �صهيونية؛ حق العودة؛ فل�سطين؛
حتى انتهيت �إلى �صفحة في الفي�سبوك با�سم
''مفكك اال�ستعمار :مختبر فني وبحثي من �أجل
التغيير االجتماعي'' (De-Colonizer, research
.)and art laboratory for a social change
لفت نظري وجود نقا�ش محتدم في تلك
ال�صفحة ب�ش�أن �س�ؤال فحواه ما يلي'' :كيف
يمكن �أن تمار�س عائلة فل�سطينية ُه ّجرت في
�أثناء النكبة حقها في العودة �إلى بيتها الذي
انتقلت ملكيته �إلى عدة �أ�شخا�ص قبل �أن
ت�شتريه عائلة يهودية ت�سكن فيه الآن؟''
تعددت محاوالت الإجابة ،وكفل�سطيني من
قطاع غزة الذي ي�شكل الالجئون فيه �أكثر من
 %70من �سكانه� ،أدليت بدلوي في المو�ضوع
ك�صاحب بيت ،فطرحت �إخالء البيت لم�صلحة
الأ�سرة الفل�سطينية وتعوي�ض الأ�سرة اليهودية
وتوفير م�سكن كريم لها ،م�شيراً �إلى �أن ذلك
يتطلب وجود م�ؤ�س�سات دولة ت�شرف على
العملية وتمثل الجميع ،ومن هنا ولجنا �إلى
حل الدولة الواحدة  -دولة العدالة
االجتماعية  -التي تمثل الجميع.
كانت تلك بداية التفاعل مع ''مفكك
اال�ستعمار'' ،والعمل الم�شترك مع القائمين
عليه� :إيتان برون�شتاين ،المنا�ضل الي�ساري
الذي انتقل من موقع الكيبوت�سي الي�ساري

ال�صهيوني �إلى الي�ساري المناه�ض
لل�صهيونية ،و�إليونور ميرزا المنا�ضلة
الي�سارية الأنوثية (الن�سوية) المتحدرة من �أب
�سوري من الجوالن المحتل و�أم يهودية
جزائرية – فرن�سية ،والتي يعود الف�ضل �إليها
في تر�سيخ البعد الجنو�سي (الجندري) في
''مفكك اال�ستعمار'' ،وا�ستخدام اللغة ال�شاملة
في �إنتاجاته المكتوبة .وتجدر الإ�شارة �إلى �أن
�إيتان �أ�س�س منظمة ''ذاكرات'' (زوخوروت) قبل
�أن يتركها ويتفرغ لت�أ�سي�س ''مفكك اال�ستعمار''
مع �إليونور.
المميز في عمل ''مفكك اال�ستعمار'' هو
االنكباب على جواب �س�ؤال ''كيف'' ،ال الجدل
العقيم اللئيم ب�ش�أن �س�ؤال ''ماذا'' .الم�سعى �إذاً
هو الإجابة عن �س�ؤال كيفية �إنجاز حق العودة
ب�شكل ملمو�س وعملي على الأر�ض بعيداً عن
ال�شعارات الرنانة .وهذا لي�س كل ما يقدمه
''مفكك اال�ستعمار'' الذي يعمل في �إطاره
فل�سطينيون و�إ�سرائيليون ،بل �إن المختبر �أنجز
خريطة مف�صلة لفل�سطين والجوالن ال�سوري
المحتل ت�شمل جميع القرى والمحالت
والبلدات والتجمعات العربية واليهودية التي
ُه ّجر �أهلها ،و�/أو ُدمرت كلي ًا �أو جزئي ًا منذ
بداية الم�شروع ال�صهيوني في فل�سطين حتى
�سنة � ،2016سنة �إنجاز تلك الخريطة .كما
يقوم متطوعو المختبر �سنوي ًا بحملة توعوية
بالنكبة في �شوارع تل �أبيب التي ت�صخب
باالحتفال بـ ''يوم ا�ستقالل �إ�سرائيل'' .ف�ض ًال
عن ذلك� ،أ�صدر �إيتان و�إليونور �أول كتاب
باللغة العبرية يتناول النكبة الفل�سطينية من
موقع مناه�ض تمام ًا لل�سردية الإ�سرائيلية،
عالوة على �أن المختبر يعمل على ما يمكن �أن
ن�سميه ''وثائق م�ستقبلية''.

''مف ّكك االستعمار'' :مشروع مشترك من دون تطبيع
ُ

م�رشوع قرية ''حمامة'' بداية ت�أ�سي�سية
من نماذج هذه الوثائق مقطع م�صور في
�أرا�ضي قرية ''حمامة'' 1التي ُه ّجر �أهلها �إلى
قطاع غزة .فقبل �أن تبد�أ بلدية �أ�شكلون
الإ�سرائيلية بتجريف جزء مهم من �أرا�ضي
حمامة بما يت�ضمنه من �أطالل بيوت
الفل�سطينيين ،من �أجل �إقامة منتزه عام ،عمل
''مفكك اال�ستعمار''  ،ا�ستناداً �إلى �صورة جوية
للقرية ،على تحديد مكان بيت مدمر ُه ّجر �أهله
من حمامة ،ثم كتابة ا�سم �صاحب البيت على
الفتة مع �إحداثيات المكان وغر�سها في مكان
البيت ،وت�صوير العملية قبل رفع الفيديو على
موقع يوتيوب .بهذا يمكن القول �إن الفيديو
وثيقة م�ستقبلية لأ�صحاب الأر�ض.
تعرفت �إلى ''مفكك اال�ستعمار'' بعد �إنجاز
ُ
المقطع الم�صور الخا�ص بقرية حمامة،
و�أخبرني �إيتان �أنه لم يكن هناك �أكثر من بيت
في الفيديو نظراً �إلى عدم القدرة على التوا�صل

الخريطة الجوية لقرية
حمامة ويبدو فيها المنزل
الذي يظهر في الفيديو.
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مع �أهالي حمامة الالجئين في قطاع غزة
لتحديد مزيد من المواقع .ومن هنا اقترح
�إيتان �أن نحاول التوا�صل مع َمن تب ّقى في
قيد الحياة من جيل النكبة من �أهالي تلك
القرية كي نحدد – على الخريطة � -أماكن
بيوتهم وبيوت معارفهم و�أي �أماكن وعقارات
�أُخرى.
كان �إيتان قد ح�صل على مجموعة من �آخر
�صور جوية لقرى وبلدات ومدن وتجمعات
فل�سطين قبل النكبة التقطها �سالح الجو
وزودني ب�صورة
البريطاني في �سنة ّ ،1945
وعر�ضت على
جوية لحمامةُ .طبعت ال�صورة ُ
َمن جرى التو�صل �إليهم من �أهالي حمامة من
جيل النكبة ،فقام ه�ؤالء بتحديد �أماكن
بيوتهم وجيرانهم والمدر�سة والبيدر وبع�ض
البيارات والم�سجد و�سوق الموا�شي و�سوق
يت�سن غر�س الفتات تحمل
القرية ،لكن لم
ّ
الأ�سماء والإحداثيات ،فالجرافات كانت �أ�سرع.
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رجالن من حمامة يدالن على موقع منز َليهما.

''معني �أبو �س ّتة'' :انفتاح على حوار
َ

كان م�شروع حمامة ملهم ًا لم�شروع �أقوى
''المعين''.
''معين �أبو �س ّتة'' �أو َ
�أثراًَ :
المعين �إلى �آل �أبي �ستة
تعود ملكية منطقة َ
الذين ُه ّجروا منها في �إبان النكبة ،وقد �أقيمت
المعين �شرقي قطاع غزة �أربعة
على �أرا�ضي َ
كيبوت�سات'' :نيريم''؛ ''ماغين''؛ ''عين
ها�شلو�شاه''؛ ''نير عوز''.
ووفق ًا للآلية نف�سها ،تم الح�صول على
لمعين ،ثم جرى تحديد الأماكن
�صورة جوية َ
والبيوت وغر�س الفتات في تلك المواقع .لكن
هذه المرة �أجرى �إيتان مقابالت مع قاطني

الكيبوت�س جمعها في مقطع م�صور ي�ضم
مقتطفات من المحادثة المطولة التي �أجريتها
�أنا مع �أحمد �أبو �ستة� ،صاحب الذاكرة
الفوالذية الذي حدد كثيراً من الأماكن في
المعين ،وال �سيما ''البيت الأبي�ض'' ،وهو البيت
َ
الذي بناه جده قبل النكبة ،والذي �أ�صبح قاعة
معار�ض تابعة لكيبوت�س نيريم.
كان المقطع الم�صور 2هذه المرة مادة
للنقا�ش مع �أهالي الكيبوت�سات المقامة على
المعين ،فقد نظم ''مفكك اال�ستعمار''
�أرا�ضي َ
في ''البيت الأبي�ض'' معر�ض ًا ل�صور تو ّثق
العملية ،عالوة على عر�ض للمقطع الم�صور
والمقابالت دام � 4أيام.

''مف ّكك االستعمار'' :مشروع مشترك من دون تطبيع
ُ

لمعين.
خريطة جوية َ
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''البيت الأبي�ض'' هو اال�سم الذي �أطلقه �آل
�أبو �س ّتة على البيت الذي بناه �أحمد �أبو �س ّتة
الجد ال�شهير بـ ''�أبو بري�شة'' ،وهو اليوم البيت
المعين ،والذي،
الوحيد المتب ّقي من بيوت َ
مثلما ذكرت� ،أ�صبح قاعة معار�ض تابعة
لكيبوت�س ''نيريم''.
خالل �أيام المعر�ض ُرفعت الفتة على بابه
تقول'' :بنى �أحمد محمد �صقر �أبو �ستة هذا
البيت'' ،وقد تال ذلك كله نقا�ش محتدم مع َمن
ح�ضر من �سكان الكيبوت�س ب�ش�أن محتوى
الفيديو وعودة الالجئين الفل�سطينيين .وفي
الختام ُدعي ''االختيارية'' الموجودون �إلى
المعين الالجئين،
توجيه ر�سائل �إلى �أهل َ
وكتب � 23شخ�ص ًا الر�سائل التالية:

''عندما نقبل ق�صتكم وتقبلون ق�صتنا
�سنتمكن في نهاية المطاف من العي�ش
�سوية'' (بالعبرية ،ومن دون توقيع).
''ما �شاهدته اليوم م�ؤثر وم�ؤلم �أي�ض ًا.
فمع �أني �أعي�ش هنا منذ �أكثر من 35
عام ًا � ،اّإل �إنني �أ�شعر بالأمل ،وب�ضرورة
عودتكم �إلى هذه الأر�ض لتحيوها
بم�شاعر الما�ضي وبثقافتكم �أنتم يا
�سكانها ،فالأر�ض لي�ست مجرد حجارة،
بل هي قيم وجذور وحب للمكان ،وال
مكان للتهجير .قلبي معكم'' (�إفرات
كات�س من كيبوت�س نير عوز ،بالعبرية).
''لمن عا�شوا هنا قبلي ،قبل �أن �أولد،
َ
وقبل �أن �أعرف �شيئ ًا عن ال�صراع� :أتمنى
لو كان في �إمكاننا �أن نت�شارك ب�سالم
هذه الأر�ض الجميلة ،لأن ذلك كان
�سيوفر علينا كثيراً من العناء و�سفك
الدماء .وك�شخ�ص يعي�ش في نيريم� ،أود
�أن نعي�ش كجيران نحترم حيوات بع�ضنا

وبيوتنا ،ف�أنا ال �أزال م�ؤمنة بالحلم
الم�سمى '�سالم' ،وقد نلتقي يوم ًا ما''
(�أديل رايمر ،بالإنجليزية).
''نمد يدنا لل�سالم .نتمنى �أن
المعين و�أن نتحدث
نلتقي ب�أنا�س من َ
معهم .فقط بعد العر�ض الذي نظمه
�إيتان تعرفنا �إلى تاريخ هذا المكان''
(عائلة كروتنبرغ من كيبوت�س ماغين،
بالعبرية).
وكتب
ورقة ُر�سمت عليها وردة ُ
عليها عبارة ''للم�ستقبل'' (بالإنجليزية،
ومن دون توقيع).
''كيهودية �إ�سرائيلية �أتمنى عودتكم.
يجب �أن يعود كل َمن يرغب في العودة.
�أتمنى �أن يحالفني الحظ لأرى ذلك
ومنعتم
قر ب�أنكم ُطردتم ُ
في حياتي�ُ .أ ّ
من العودة� .أتمنى �أن نتمكن جميع ًا
من العي�ش مع ًا على هذه الأر�ض''
(بالإنجليزية ،ومن دون توقيع).
''�أتمنى �أن تتم عودتكم في يوم
قريب ،و�أن نتمكن من العي�ش مع ًا ،و�أن
ُيثري كل منا حياة الآخر'' (المخل�صة
نعومي ،بالإنجليزية).
''�ستتحرر فل�سطين ،وعندما تتحرر
فل�سطين �سنتحرر جميعاً� .أنتم دائم ًا
حا�ضرون في �أفكارنا و�أفعالنا .مع
المحبة والأمل من �أر�ض فل�سطين
الجميلة'' (بالإنجليزية ،ومن دون توقيع).
''حزين وم�ؤلم .كم �أتمنى �أن نعي�ش
في �سالم ومحبة'' (�أورنا ،بالعبرية).
''ننتظر عودتكم! وكلما كانت �أ�سرع،
كان ذلك �أف�ضل� .آ�سفة جداً على ما
فعلناه بكم ...لـ  71عام ًا حتى الآن...

''مف ّكك االستعمار'' :مشروع مشترك من دون تطبيع
ُ

لنفكك اال�ستعمار! ول ُنن ِه االحتالل!''
(�إليونور ،بالإنجليزية).
''قر�أت و�شاهدت والحظت وت�أثرت
وت�ألمت وحزنت وغ�ضبت .كم َظلمنا
بال معنى با�سم اليهودية وال�صهيونية
واال�ستعمار .قلبي معكم'' (�سيغال،
بالعبرية).
''�أملي �أن نحيا في �سالم و�سكينة''
(ماريانا ،بالعبرية).
''ت�أثرت جداً جداً� .أتمنى �أن يحل
ال�سالم بين �شعبينا'' (بالعبرية ،ومن
دون توقيع).
''ي�ؤ�سفني �أنكم ال تعي�شون معنا
هنا ،وي�ؤ�سفني �أن بلدي عاملكم بق�سوة
�شديدة وب�صفاقة وفظاعة .ال �أتمنى
لكم � اّإل م�ستقب ًال �أف�ضل'' (�سو �شا�شتر،
بالإنجليزية)
''�ألمكم �ألمي .ي�ؤ�سفني �أن ق�صتكم
ُ�أخفيت ع ّنا ل�سنين .هذا المعر�ض مجرد
تعبير رمزي عن بداية جبر ال�ضرر الذي
لحق بكم'' (نعوميكا ت�سيون ،جارتكم
من �سديروت ،بالعبرية).
''الأر�ض ال تفرق ،فهي ت�ست�ضيف كل
�سكانها من دون تمييز .ي�سرنا �أن نقيم
في مختلف �أرجائها مجتمع الم�ساواة
والت�شارك ،لأيام �أف�ضل'' (درود 19
عام ًا ،ونور  17عام ًا ،بالعبرية)
''م�ؤثر للغاية� .أتمنى �أن تكون بارقة
�أمل بيننا نحن الذين نعي�ش على مقربة
من بع�ضنا البع�ض .ر�سالتي هي الحوار،
فقد يتطور الحوار �إلى ح�سن جوار''
(نعومي غومي من كيبوت�س نير عوز،
بالعبرية)
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''ال�سالم ،ال�سالم ،ال�سالم .هو كل ما
تريدونه ونريده'' (المخل�ص حايوتاه
من كيبوت�س نير عوز ،بالعبرية).
و�س�أورد فيما يلي الر�سائل التي ُكتبت باللغة
العربية ،و�س�أ�ضبط لغتها لت�صبح مفهومة
للقراء:
ّ
كتب تال من ''مفكك اال�ستعمار'':

المعين ،ا�سمي
''�أحبائي الالجئين من َ
تال ،و�أريد �أن �أعي�ش معكم في �سالم
و�أمل ومحبة .خرج �أهلي من العراق
في �سنة  ،1970وهاجروا �إلى هذا البلد
(�إ�سرائيل/فل�سطين)� .أنا مت�ضامن معكم
ومع ال�شعب الفل�سطيني ،و�أتمنى �أن
نعي�ش مع بع�ضنا البع�ض �إن �شاء اللـه،
ف�أر�ضي هي �أر�ضكم ،وبيتي هو بيتكم،
ونحن ننتمي �إلى العائلة نف�سها''.
''نتطلع �إلى عودتكم القريبة ،هذا
وطنكم ،ولكم الحق في �أن تعودوا
وتعي�شوا فيه �إن �شاء اللـه''.
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غير �أن الم�شهد لي�س �شاعري ًا ،وال غاية في
الوردية ،ففي مقابل تلك الر�سائل ،ثمة �أُخرى
تفي�ض حب ًا و�سالم ًا لكن ''من بعيد''� ،إذ لم
ُيعترف بالنكبة ،وال بحق العودة:

''�أعزائي ،ي�شهد النا�س في عالمنا
مواقف �صعبة في كثير من الأماكن،
وكم هو م�ؤ�سف ذلك .لقد ُ�أجبرتم على
ترك بيوتكم ،و�أنا تركت بيتي وجئت �إلى
هنا كحل للم�شكلة العوي�صة التي مر بها
ال�شعب اليهودي� ،شعبي� .آمل ب�أن تتحلوا
بال�شجاعة والقوة لتجعلوا بيئتكم جيدة
ومزدهرة مثلما فعلناِ .اعملوا على �إيجاد
�شعبينا''
�سبيل للعي�ش الم�شترك بين
َ
(بالعبرية ،ومن دون توقيع).
''�شاهدت المعر�ض ،وا�ستمعت �إلى
الجانب الآخر .ي�ؤ�سفني �أن الأمور جرت
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على ذلك النحو ،لكن لكل عملة وجهان.
�أرجو �أن يتحقق ال�سالم ،و�أن ت�ستمر
العالقة بيننا لما فيه خير الجميع.
�أتمنى �أن يكون الأمر بيننا على هذا
النحو'' (بالعبرية ،ومن دون توقيع).
''ت�ؤ�سفني معاناتكم ،فنحن جميع ًا
�أفراد في الأ�سرة الب�شرية ،لكنكم تتعر�ضون
للمعاناة والتهديد على يد �إخوانكم
الم�سلمين �أكثر من ذلك ب�ألف مرة .لو �أن
الأمور جرت ب�شكل معاك�س لما طُ رحت
م�س�ألة العودة �إلى الديار ،لأننا لو عدنا
لتعر�ضنا للذبح� .أتمنى �أن يحل ال�سالم
والتعاي�ش'' (بالعبرية ،ومن دون توقيع).
كانت تلك الر�سائل المكتوبةّ � .أما النقا�ش
المعين وعلى
الحاد الذي دار على �أر�ض َ
�صفحة الدعوة �إلى المعر�ض في الفي�سبوك،
ف�شهد كثيراً من الأقوال المحكومة بالمنطق
تخل
''الأزعر'' ال�شعبوي ال�صهيوني ،والتي لم ُ
من ت�شنج و�صراخ في بع�ض الأحيان .وفيما
عينات من ذلك:
يلي ّ

''كانت حرب بيننا وبينكم� ،أنتم
هاجمتمونا وخ�سرتم الحرب ،لذلك
تحمل النتائج!'' (من دون توقيع).
عليكم ّ
''القلب يعت�صر ،لكن للعقل كالم ًا
المعين] لم
�آخر ،فما حدث [تهجير �أهل َ
يكن كل �شيء ،و�إنما كان جزءاً واحداً
فقط من الحقيقة'' (من دون توقيع).
''لن ن�صل �إلى اتفاق مع الفل�سطينيين
حتى لو قبلنا حق العودة!'' (من دون
توقيع).
''ال �أريد دولة عربية هنا!'' (من دون
توقيع).
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ما انفك الجمهور الإ�سرائيلي يميل �إلى
التطرف ،وهذا الأمر لي�س مفاجئ ًا ،ذلك ب�أن
الأ�س�س التي قامت عليها دولة �إ�سرائيل ما
كان لها � اّإل �أن ت�ؤدي �إلى ذلك ،لكن علينا
كفل�سطينيين � اّأل نغفل دور ا�ستخدام الخوف
ك�أداة للدعاية ال�صهيونية ،فالعرب ''يريدون
�إلقاء اليهود في البحر'' ،ويريدون ''القتل
والدمار'' ،ويريدون بعودتهم ''�أن يجعلوا من
البلد ن�سخة �أُخرى من الدول العربية''،
ويريدون ''�أن يعودوا و�أن ي�صبحوا �أكثرية
يعامل الم�سيحيون في
تعامل اليهود مثلما َ
م�صر �أو العراق ،و�أن يفر�ضوا �إ�سالمهم
الإرهابي� ''.صحيح �أن �إلقاء اليهود في البحر
لم يكن فكرة فل�سطينية ،و�صحيح �أن عودتنا
لي�ست مرادف ًا لطرد اليهود �أو ن�شر الظالمية،
ت�صدر ال�صواريخ لخطابنا العام ،وما
لكن ّ
�سبق ذلك من عمليات انتحارية في المطاعم
والحافالت في الت�سعينيات� ،أعطى ذرائع
جاهزة لتعزيز الفا�شية والخطاب العن�صري
الم�ست�شريين �أ�ص ًال داخل �إ�سرائيل.
َ

يقودنا ما تقدم �إلى معادلة الجدوى
والأخالق ،فقد �سقط فعلي ًا خيار تحرير
فل�سطين بالبندقية في �أيلول�/سبتمبر ،1970
لي�س فقط ب�سبب المعارك التي دارت في
الأردن ،بل لغياب ا�ستراتيجيا التحرير.
ف�إر�سال المقاتلين في مجموعات تطلق النار
على ما تي�سر من الأهداف من دون تمييز بين
مدني وع�سكري ما كان له �أبداً في الأم�س �أن
يعيد �أي الجىء ،كما �أن �إطالق ال�صواريخ
اليوم من داخل ركن معزول داخل فل�سطين،
ومن بين المدنيين ،لت�سقط على ر�ؤو�س
مدنيين �آخرين ،لن يعيد �أحداً .وفي المقابل،
من الم�ستحيل ،بل من العبث �أن يكون
االعتراف ب�إ�سرائيل ،والقبول بدويلة على
�شذرة من �أر�ض فل�سطين ،ح ًال لق�ضية جوهرها
عودة الالجئين.
لذلك يجب �أن تجري مناق�شة فكرة اعتماد
الحل الذي قد يحقق تطلعات ال�شعب
الفل�سطيني ب�أقل كلفة� ،أي حل الدولة الواحدة.
ورب منتقد يقول �إن �إ�سرائيل رف�ضت هذا الحل
عندما تب ّنته منظمة التحرير الفل�سطينية حتى
�سنة  ،1969و�إن �إ�سرائيل لن تقبل بحق
العودة ،ولذلك علينا �أن ن�ضربها بكل قوة.
والرد على ذلك هو �أنه في الواقع لم يحدث قط
الم�ضطهد،
�أن قبل الم�ضطهِ د �أي حل يطالب به
َ
و�أن حل الدولة الواحدة مو�ضوع ن�ضال ال
هوادة فيه ،لكن من دون االنجرار �إلى مربع
العنف الذي تن�شده الآلة الحربية ال�صهيونية،
وال �إلى مربع التنازالت الذي تع�شقه
دبلوما�سيتها ،وال التن�سيق الأمني الذي تحتاج
�إليه �أجهزتها الأمنية.
على الرغم من الت�شرذم الفل�سطيني وغياب
اال�ستراتيجيا ،وعلى الرغم من و�صول الفا�شية
والعن�صرية �إلى م�ستويات غير م�سبوقة في
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�إ�سرائيل ،ف�إننا �أمام بقعة �ضوء مهمة جداً في
مفك تقدمي يمكنه
هذا الم�شهد القاتم� ..أمام ّ
تفكيك �إ�سرائيل من الداخل �إذا َد َعمه موقف
جمعي فل�سطيني م�ؤيد� .إن ا�ستطالع 3مركز
''كارتوجيوغرافي'' العام الما�ضي ب�ش�أن كتاب
''النكبة'' الذي �أ ّلفه بالعبرية �إيتان برون�شتاين
و�إليونور ميرزا ،م�ؤ�شر �إيجابي ،وفيه طرح
لل�س�ؤال التالي:

لقد �أ�صبح �أغلب ال�سكان الفل�سطينيين
الذين كانوا يعي�شون في البلد ،الجئين
بعد حرب اال�ستقالل في �سنة ،1948
ومنذ ذلك الحين ت�شتتوا في جميع �أنحاء
العالم .ويكمن حق عودة الالجئين
الفل�سطينيين في تمكين كل الجىء
(وذريته) من االختيار بين العودة
الفعلية �إلى المكان الذي كان يعي�ش
فيه في �سنة  ،1948و�أي ت�سوية ُ�أخرى
من باب التعوي�ض .لذا ف�إن حق العودة
يعني �أن �أكثر من  7ماليين الجىء
فل�سطيني �سيختارون العودة �إلى البلد.
�إلى �أي حد تدعم �أو تعار�ض حق العودة
وفق ًا لما تم تف�صيله؟
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لقد ُطرح ال�س�ؤال بهذه ال�صيغة التف�صيلية
للت�أكد من فهم الم�ستطلعة �آرا�ؤهم للمق�صود
بالعودة ،ليجيب  %16.2منهم بـ ''نعم''� ،أو
''نعم للعودة وفق ال�شروط التي يراها
الالجئون''.
�إن ر�ؤية جديدة تعتمد حل الدولة الواحدة،
دولة فل�سطين بعلم جديد ولغتين ر�سميتين
هما العربية والعبرية ،دولة ديمقراطية قائمة
على مفاهيم العدالة االجتماعية والرفاه مع
�ضمان عدم �إق�صاء �أي مكون ،كفيلة � -إذا ما
ُترجمت �إلى خطاب لـ ''حركة التحرر
الفل�سطينية''  -برفع هذه الن�سبة �أ�ضعاف ًا.
وتحقيق ذلك متوقف على اقتناع �أ�صحاب
الم�صلحة بذلك ،وهم المت�ضررون من الو�ضع
الحالي في مخيمات اللجوء داخل فل�سطين
وخارجها ،والذين يعي�شون في رعب ويعانون
�أمرا�ض ال�صهيونية داخل �إ�سرائيل.
فهذا االقتناع ي�شكل الخطوة الأولى
للت�شبيك والتعبئة والن�ضال الطويل الم�ستنير
نحو تحرير فل�سطين �إذا كان التحرير يعني
عودة الالجئين.

املصادر
1

يمكن االطالع على المقطع الخا�ص بقرية حمامة ،في موقع يوتيوب ،في الرابط ا إللكتروني التالي:

2

بالمعين على يوتيوب ،فهو ال يزال في جولة عر�ض في �إ�سبانيا
لم ُيرفع المقطع الم�صور الخا�ص َ
وفرن�سا حتى لحظة كتابة هذا الن�ص.
انظر نتائج اال�ستطالع ،في الرابط الإلكتروني التالي:

3

https://www.youtube.com/watch?v=x

https://tv.social.org.il/wp-content/uploads/documents/seker-shiva.pdf

