
197وجهة نظر

�سنة 2016 لم اأكن الفل�سطيني في 

الوحيد الذي بات على يقين بف�سل، 

بل عبثية كل من العملية ال�سلمية 

والمقاومة الم�سلحة. فبعد ردح من الزمن

اأثبتت هذه الثنائية وما تنطوي عليه من ت�سلط 

على ال�سعب الفل�سطيني، عجزها التام عن 

تحقيق ما نتطلع اإليه من حقوق م�سروعة في 

العودة وتقرير الم�سير والعي�ش الكريم. فاإذا 

كانت اإ�سرائيل دولة نووية �سحقتنا وال تزال 

ع�سكريًا، فاإن ذلك ال ي�سوغ اأبداً تقديم اأكثر من 

70% من اأر�ش فل�سطين مجانًا وترك مو�سوع 

الالجئين معلقًا بين جوالت مفاو�سات 

هالمية. ومن جهة اأُخرى، فاإن ت�سنيم ال�سالح 

وح�سرنا ك�سعب في خانة الدفاع عن واقع 

جيوا�ستراتيجي ر�سمته دولة اإ�سرائيل، لي�سا اإالاّ 

انتحاراً. ومن نافل القول اأن اأهم اأ�سباب ف�سل 

كال الخيارين هو عدم وجود معرفة حقيقية 

باإ�سرائيل، فمعرفة العدو هي اأ�سا�ش ت�سور 

الحل، عدا كونها الخطوة االأولى ال�ستقاق 

اأدوات العمل المالئمة.

فما الحل اإذاً؟ هو بداهة عودة الالجئين 

اإلى فل�سطين، واأن تكون فل�سطين تلك دولة 

العدالة االجتماعية لجميع مواطنيها، وهو ما 

عرف ب�سورة عامة بحل الدولة الواحدة. وهذا 
ُ
ي

خيار مفرط في الكرم من جانب ال�سعب 

الفل�سطيني الم�سطَهد اأن يقبل ت�ساطر اأر�سه 

ن حلاّوا محله فيها، وهو في نظر البع�ش 
َ
مع م

خيار طوباوي، اإذ لم يحدث اأن قبل الم�سطِهد 

القوي ت�ساطر الغنيمة مع الم�سطَهد ال�سعيف. 

باخت�سار، ال يمكن لحل الدولة الواحدة اأن 

م اإلى واقع ملمو�ش ما لم يعمل على 
َ

يترج

تحقيقه معًا فل�سطينيون واإ�سرائيليون موؤمنون 

بحق العودة، وهو اإيمان يتناق�ش جوهريًا مع 

ال�سهيونية و''االإ�سرائيلية''.

التعرف على ''مفكك اال�ستعمار''

اإن العثور على هكذا اإ�سرائيليين �سروري 

 في جوهر م�ساألة حل الدولة الواحدة، 
اّ
للبت

كما اأن االلتقاء على اأ�سا�ش اإنجاز الحقوق 

الفل�سطينية واحترام حقوق االإن�سان يختلف 

م�سعب ب�سري*

 ''ُمفّكك اال�ستعمار'':

م�رشوع م�سرتك من دون تطبيع

* كاتب ومترجم فلسطيني من غزة يعيش حاليًا في 
إسبانيا.
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ال�سهيوني اإلى الي�ساري المناه�ش 

لل�سهيونية، واإليونور ميرزا المنا�سلة 

الي�سارية االأنوثية )الن�سوية( المتحدرة من اأب 

�سوري من الجوالن المحتل واأم يهودية 

جزائرية – فرن�سية، والتي يعود الف�سل اإليها 

في تر�سيخ البعد الجنو�سي )الجندري( في 

''مفكك اال�ستعمار''، وا�ستخدام اللغة ال�ساملة 

في اإنتاجاته المكتوبة. وتجدر االإ�سارة اإلى اأن 

اإيتان اأ�س�ش منظمة ''ذاكرات'' )زوخوروت( قبل 

اأن يتركها ويتفرغ لتاأ�سي�ش ''مفكك اال�ستعمار'' 

مع اإليونور.

المميز في عمل ''مفكك اال�ستعمار'' هو 

االنكباب على جواب �سوؤال ''كيف''، ال الجدل 

العقيم اللئيم ب�ساأن �سوؤال ''ماذا''. الم�سعى اإذاً 

هو االإجابة عن �سوؤال كيفية اإنجاز حق العودة 

ب�سكل ملمو�ش وعملي على االأر�ش بعيداً عن 

ال�سعارات الرنانة. وهذا لي�ش كل ما يقدمه 

''مفكك اال�ستعمار'' الذي يعمل في اإطاره 

فل�سطينيون واإ�سرائيليون، بل اإن المختبر اأنجز 

خريطة مف�سلة لفل�سطين والجوالن ال�سوري 

المحتل ت�سمل جميع القرى والمحالت 

والبلدات والتجمعات العربية واليهودية التي 

ر اأهلها، و/اأو ُدمرت كليًا اأو جزئيًا منذ 
اّ
ُهج

بداية الم�سروع ال�سهيوني في فل�سطين حتى 

�سنة 2016، �سنة اإنجاز تلك الخريطة. كما 

يقوم متطوعو المختبر �سنويًا بحملة توعوية 

بالنكبة في �سوارع تل اأبيب التي ت�سخب 

باالحتفال بـ ''يوم ا�ستقالل اإ�سرائيل''. ف�ساًل 

عن ذلك، اأ�سدر اإيتان واإليونور اأول كتاب 

باللغة العبرية يتناول النكبة الفل�سطينية من 

موقع مناه�ش تمامًا لل�سردية االإ�سرائيلية، 

عالوة على اأن المختبر يعمل على ما يمكن اأن 

ن�سميه ''وثائق م�ستقبلية''.

جملة وتف�سياًل عن اللقاءات التطبيعية 

المبتذلة على اأ�سا�ش ''وقف �سفك الدماء 

والعي�ش الم�سترك ب�سالم'' من دون التطرق اإلى 

جوهر الم�سكلة، وهو طرد معظم ال�سعب 

الفل�سطيني خالل نكبة 1948، وحق الالجئين 

وذريتهم في العودة اإلى ديارهم واأرا�سيهم.

من هنا بداأُت بحثي باالإنجليزية والعبرية 

في ال�سبكة العنكبوتية عن هوؤالء اليهود 

بالكلمات المفتاحية التالية: اإ�سرائيل؛ يهود؛ 

ا�ستعمار؛ �سهيونية؛ حق العودة؛ فل�سطين؛ 

حتى انتهيت اإلى �سفحة في الفي�سبوك با�سم 

''مفكك اال�ستعمار: مختبر فني وبحثي من اأجل 

 De-Colonizer, research( ''التغيير االجتماعي

.)and art laboratory for a social change
لفت نظري وجود نقا�ش محتدم في تلك 

ال�سفحة ب�ساأن �سوؤال فحواه ما يلي: ''كيف 

رت في 
اّ
يمكن اأن تمار�ش عائلة فل�سطينية ُهج

اأثناء النكبة حقها في العودة اإلى بيتها الذي 

انتقلت ملكيته اإلى عدة اأ�سخا�ش قبل اأن 

ت�ستريه عائلة يهودية ت�سكن فيه االآن؟''

تعددت محاوالت االإجابة، وكفل�سطيني من 

قطاع غزة الذي ي�سكل الالجئون فيه اأكثر من 

70% من �سكانه، اأدليت بدلوي في المو�سوع 

ك�ساحب بيت، فطرحت اإخالء البيت لم�سلحة 

االأ�سرة الفل�سطينية وتعوي�ش االأ�سرة اليهودية 

وتوفير م�سكن كريم لها، م�سيراً اإلى اأن ذلك 

يتطلب وجود موؤ�س�سات دولة ت�سرف على 

العملية وتمثل الجميع، ومن هنا ولجنا اإلى 

حل الدولة الواحدة - دولة العدالة 

االجتماعية - التي تمثل الجميع.

كانت تلك بداية التفاعل مع ''مفكك 

اال�ستعمار''، والعمل الم�سترك مع القائمين 

عليه: اإيتان برون�ستاين، المنا�سل الي�ساري 

الذي انتقل من موقع الكيبوت�سي الي�ساري 
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مع اأهالي حمامة الالجئين في قطاع غزة 

لتحديد مزيد من المواقع. ومن هنا اقترح 

ن تبقاّى في 
َ
اإيتان اأن نحاول التوا�سل مع م

قيد الحياة من جيل النكبة من اأهالي تلك 

القرية كي نحدد – على الخريطة - اأماكن 

بيوتهم وبيوت معارفهم واأي اأماكن وعقارات 

اأُخرى.

كان اإيتان قد ح�سل على مجموعة من اآخر 

�سور جوية لقرى وبلدات ومدن وتجمعات 

فل�سطين قبل النكبة التقطها �سالح الجو 

دني ب�سورة 
اّ
البريطاني في �سنة 1945، وزو

ر�ست على 
ُ
جوية لحمامة. ُطبعت ال�سورة وع

ن جرى التو�سل اإليهم من اأهالي حمامة من 
َ
م

جيل النكبة، فقام هوؤالء بتحديد اأماكن 

بيوتهم وجيرانهم والمدر�سة والبيدر وبع�ش 

البيارات والم�سجد و�سوق الموا�سي و�سوق 

القرية، لكن لم يت�سناّ غر�ش الفتات تحمل 

االأ�سماء واالإحداثيات، فالجرافات كانت اأ�سرع.

م�رشوع قرية ''حمامة'' بداية تاأ�سي�سية

من نماذج هذه الوثائق مقطع م�سور في 

ر اأهلها اإلى 
اّ
اأرا�سي قرية ''حمامة''1 التي ُهج

قطاع غزة. فقبل اأن تبداأ بلدية اأ�سكلون 

االإ�سرائيلية بتجريف جزء مهم من اأرا�سي 

حمامة بما يت�سمنه من اأطالل بيوت 

الفل�سطينيين، من اأجل اإقامة منتزه عام، عمل 

''مفكك اال�ستعمار'' ، ا�ستناداً اإلى �سورة جوية 

ر اأهله 
اّ
للقرية، على تحديد مكان بيت مدمر ُهج

من حمامة، ثم كتابة ا�سم �ساحب البيت على 

الفتة مع اإحداثيات المكان وغر�سها في مكان 

البيت، وت�سوير العملية قبل رفع الفيديو على 

موقع يوتيوب. بهذا يمكن القول اإن الفيديو 

وثيقة م�ستقبلية الأ�سحاب االأر�ش.

تعرفُت اإلى ''مفكك اال�ستعمار'' بعد اإنجاز 

المقطع الم�سور الخا�ش بقرية حمامة، 

واأخبرني اإيتان اأنه لم يكن هناك اأكثر من بيت 

في الفيديو نظراً اإلى عدم القدرة على التوا�سل 

الخريطة الجوية لقرية 

حمامة ويبدو فيها المنزل 

الذي يظهر في الفيديو.



121جملة الدراسات الفلسطينية شتاء 2002020

الكيبوت�ش جمعها في مقطع م�سور ي�سم 

مقتطفات من المحادثة المطولة التي اأجريتها 

اأنا مع اأحمد اأبو �ستة، �ساحب الذاكرة 

الفوالذية الذي حدد كثيراً من االأماكن في 

عين، وال �سيما ''البيت االأبي�ش''، وهو البيت 
َ
الم

الذي بناه جده قبل النكبة، والذي اأ�سبح قاعة 

معار�ش تابعة لكيبوت�ش نيريم.

كان المقطع الم�سور2 هذه المرة مادة 

للنقا�ش مع اأهالي الكيبوت�سات المقامة على 

عين، فقد نظم ''مفكك اال�ستعمار'' 
َ
اأرا�سي الم

ق  في ''البيت االأبي�ش'' معر�سًا ل�سور توثاّ

العملية، عالوة على عر�ش للمقطع الم�سور 

والمقابالت دام 4 اأيام.

''َمعني اأبو �سّتة'': انفتاح على حوار

كان م�سروع حمامة ملهمًا لم�سروع اأقوى 

عين''.
َ
ة'' اأو ''الم عين اأبو �ستاّ

َ
اأثراً: ''م

عين اإلى اآل اأبي �ستة 
َ
تعود ملكية منطقة الم

روا منها في اإبان النكبة، وقد اأقيمت 
اّ
الذين ُهج

عين �سرقي قطاع غزة اأربعة 
َ
على اأرا�سي الم

كيبوت�سات: ''نيريم''؛ ''ماغين''؛ ''عين 

ها�سلو�ساه''؛ ''نير عوز''.

ووفقًا لالآلية نف�سها، تم الح�سول على 

عين، ثم جرى تحديد االأماكن 
َ
�سورة جوية لم

والبيوت وغر�ش الفتات في تلك المواقع. لكن 

هذه المرة اأجرى اإيتان مقابالت مع قاطني 

رجالن من حمامة يدالن على موقع منزَليهما.
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خريطة جوية لَمعين.
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بالحلم  موؤمنة  اأزال  ال  فاأنا  وبيوتنا، 

ما''  يومًا  نلتقي  وقد  '�سالم'،  الم�سمى 

)اأديل رايمر، باالإنجليزية(.

اأن  نتمنى  لل�سالم.  يدنا  ''نمد 

نتحدث  واأن  عين 
َ
الم من  باأنا�ش  نلتقي 

نظمه  الذي  العر�ش  بعد  فقط  معهم. 

المكان''  هذا  تاريخ  اإلى  تعرفنا  اإيتان 

ماغين،  كيبوت�ش  من  كروتنبرغ  )عائلة 

بالعبرية(.

وُكتب  وردة  عليها  �سمت 
ُ
ر ورقة 

)باالإنجليزية،  ''للم�ستقبل''  عبارة  عليها 

ومن دون توقيع(.

اأتمنى عودتكم.  اإ�سرائيلية  ''كيهودية 

ن يرغب في العودة. 
َ
يجب اأن يعود كل م

ذلك  الأرى  الحظ  يحالفني  اأن  اأتمنى 

نعتم 
ُ
وم ُطردتم  باأنكم   

اّ
اأُقر حياتي.  في 

جميعًا  نتمكن  اأن  اأتمنى  العودة.  من 

االأر�ش''  هذه  على  معًا  العي�ش  من 

)باالإنجليزية، ومن دون توقيع(.

يوم  في  عودتكم  تتم  اأن  ''اأتمنى 

العي�ش معًا، واأن  قريب، واأن نتمكن من 

)المخل�سة  االآخر''  حياة  منا  كل  ثري 
ُ
ي

نعومي، باالإنجليزية(.

تتحرر  وعندما  فل�سطين،  ''�ستتحرر 

دائمًا  اأنتم  جميعًا.  �سنتحرر  فل�سطين 

مع  واأفعالنا.  اأفكارنا  في  حا�سرون 

فل�سطين  اأر�ش  من  واالأمل  المحبة 

الجميلة'' )باالإنجليزية، ومن دون توقيع(.

نعي�ش  اأن  اأتمنى  كم  وموؤلم.  ''حزين 

في �سالم ومحبة'' )اأورنا، بالعبرية(.

''ننتظر عودتكم! وكلما كانت اأ�سرع، 

ما  على  جداً  اآ�سفة  اأف�سل.  ذلك  كان 

االآن...  حتى  عامًا   71 لـ  بكم...  فعلناه 

''البيت االأبي�ش'' هو اال�سم الذي اأطلقه اآل 

ة  اأبو �ستاّة على البيت الذي بناه اأحمد اأبو �ستاّ

الجد ال�سهير بـ ''اأبو بري�سة''، وهو اليوم البيت 

عين، والذي، 
َ
الوحيد المتبقاّي من بيوت الم

مثلما ذكرت، اأ�سبح قاعة معار�ش تابعة 

لكيبوت�ش ''نيريم''.

فعت الفتة على بابه 
ُ
خالل اأيام المعر�ش ر

تقول: ''بنى اأحمد محمد �سقر اأبو �ستة هذا 

ن 
َ
البيت''، وقد تال ذلك كله نقا�ش محتدم مع م

ح�سر من �سكان الكيبوت�ش ب�ساأن محتوى 

الفيديو وعودة الالجئين الفل�سطينيين. وفي 

الختام ُدعي ''االختيارية'' الموجودون اإلى 

عين الالجئين، 
َ
توجيه ر�سائل اإلى اأهل الم

وكتب 23 �سخ�سًا الر�سائل التالية:

ق�ستنا  وتقبلون  ق�ستكم  نقبل  ''عندما 

العي�ش  المطاف من  نهاية  �سنتمكن في 

�سوية'' )بالعبرية، ومن دون توقيع(.

''ما �ساهدته اليوم موؤثر وموؤلم اأي�سًا. 

 35 من  اأكثر  منذ  هنا  اأعي�ش  اأني  فمع 

باالأمل، وب�سرورة  اأ�سعر  اإنني  اإالاّ  عامًا، 

لتحيوها  االأر�ش  هذه  اإلى  عودتكم 

يا  اأنتم  وبثقافتكم  الما�سي  بم�ساعر 

�سكانها، فاالأر�ش لي�ست مجرد حجارة، 

وال  للمكان،  وحب  وجذور  قيم  هي  بل 

)اإفرات  معكم''  قلبي  للتهجير.  مكان 

كات�ش من كيبوت�ش نير عوز، بالعبرية(.

ن عا�سوا هنا قبلي، قبل اأن اأولد، 
َ
''لم

وقبل اأن اأعرف �سيئًا عن ال�سراع: اأتمنى 

ب�سالم  نت�سارك  اأن  اإمكاننا  في  كان  لو 

كان  ذلك  الأن  الجميلة،  االأر�ش  هذه 

و�سفك  العناء  من  كثيراً  علينا  �سيوفر 

الدماء. وك�سخ�ش يعي�ش في نيريم، اأود 

اأن نعي�ش كجيران نحترم حيوات بع�سنا 
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ما  كل  هو  ال�سالم.  ال�سالم،  ''ال�سالم، 

حايوتاه  )المخل�ش  ونريده''  تريدونه 

من كيبوت�ش نير عوز، بالعبرية(.

و�ساأورد فيما يلي الر�سائل التي ُكتبت باللغة 

العربية، و�ساأ�سبط لغتها لت�سبح مفهومة 

اء:
اّ
للقر

كتب تال من ''مفكك اال�ستعمار'':

ا�سمي  عين، 
َ
الم من  الالجئين  ''اأحبائي 

�سالم  في  معكم  اأعي�ش  اأن  واأريد  تال، 

العراق  من  اأهلي  خرج  ومحبة.  واأمل 

في �سنة 1970، وهاجروا اإلى هذا البلد 

)اإ�سرائيل/فل�سطين(. اأنا مت�سامن معكم 

اأن  واأتمنى  الفل�سطيني،  ال�سعب  ومع 

اإن �ساء اللـه،  نعي�ش مع بع�سنا البع�ش 

اأر�سكم، وبيتي هو بيتكم،  فاأر�سي هي 

ونحن ننتمي اإلى العائلة نف�سها.''

هذا  القريبة،  عودتكم  اإلى  ''نتطلع 

تعودوا  اأن  في  الحق  ولكم  وطنكم، 

وتعي�سوا فيه اإن �ساء اللـه.''

االحتالل!''  ولُننِه  اال�ستعمار!  لنفكك 

)اإليونور، باالإنجليزية(.

وتاأثرت  والحظت  و�ساهدت  ''قراأت 

َظلمنا  كم  وغ�سبت.  وحزنت  وتاألمت 

وال�سهيونية  اليهودية  با�سم  معنى  بال 

)�سيغال،  معكم''  قلبي  واال�ستعمار. 

بالعبرية(.

و�سكينة''  �سالم  في  نحيا  اأن  ''اأملي 

)ماريانا، بالعبرية(.

يحل  اأن  اأتمنى  جداً.  جداً  ''تاأثرت 

ومن  )بالعبرية،  �سعبينا''  بين  ال�سالم 

دون توقيع(.

معنا  تعي�سون  ال  اأنكم  ''يوؤ�سفني 

اأن بلدي عاملكم بق�سوة  هنا، ويوؤ�سفني 

اأتمنى  ال  وفظاعة.  وب�سفاقة  �سديدة 

�سا�ستر،  )�سو  اأف�سل''  م�ستقباًل  اإالاّ  لكم 

باالإنجليزية(

ق�ستكم  اأن  يوؤ�سفني  األمي.  ''األمكم 

ا ل�سنين. هذا المعر�ش مجرد  اأُخفيت عناّ

تعبير رمزي عن بداية جبر ال�سرر الذي 

جارتكم  ت�سيون،  )نعوميكا  بكم''  لحق 

من �سديروت، بالعبرية(.

''االأر�ش ال تفرق، فهي ت�ست�سيف كل 

اأن نقيم  �سكانها من دون تمييز. ي�سرنا 

الم�ساواة  مجتمع  اأرجائها  مختلف  في 

 19 )درود  اأف�سل''  الأيام  والت�سارك، 

عامًا، ونور 17 عامًا، بالعبرية(

''موؤثر للغاية. اأتمنى اأن تكون بارقة 

اأمل بيننا نحن الذين نعي�ش على مقربة 

من بع�سنا البع�ش. ر�سالتي هي الحوار، 

جوار''  ح�سن  اإلى  الحوار  يتطور  فقد 

عوز،  نير  كيبوت�ش  من  غومي  )نعومي 

بالعبرية(
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غير اأن الم�سهد لي�ش �ساعريًا، وال غاية في 

الوردية، ففي مقابل تلك الر�سائل، ثمة اأُخرى 

تفي�ش حبًا و�سالمًا لكن ''من بعيد''، اإذ لم 

عترف بالنكبة، وال بحق العودة:
ُ
ي

عالمنا  في  النا�ش  ي�سهد  ''اأعزائي، 

االأماكن،  من  كثير  في  �سعبة  مواقف 

على  اأُجبرتم  لقد  ذلك.  موؤ�سف  هو  وكم 

ترك بيوتكم، واأنا تركت بيتي وجئت اإلى 

هنا كحل للم�سكلة العوي�سة التي مر بها 

ال�سعب اليهودي، �سعبي. اآمل باأن تتحلوا 

بال�سجاعة والقوة لتجعلوا بيئتكم جيدة 

ومزدهرة مثلما فعلنا. ِاعملوا على اإيجاد 

ينا'' 
َ
�سعب بين  الم�سترك  للعي�ش  �سبيل 

)بالعبرية، ومن دون توقيع(.

اإلى  وا�ستمعت  المعر�ش،  ''�ساهدت 

الجانب االآخر. يوؤ�سفني اأن االأمور جرت 
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على ذلك النحو، لكن لكل عملة وجهان. 

ت�ستمر  واأن  ال�سالم،  يتحقق  اأن  اأرجو 

الجميع.  خير  فيه  لما  بيننا  العالقة 

هذا  على  بيننا  االأمر  يكون  اأن  اأتمنى 

النحو'' )بالعبرية، ومن دون توقيع(.

جميعًا  فنحن  معاناتكم،  ''توؤ�سفني 

اأفراد في االأ�سرة الب�سرية، لكنكم تتعر�سون 

اإخوانكم  يد  على  والتهديد  للمعاناة 

اأن  لو  مرة.  باألف  ذلك  اأكثر من  الم�سلمين 

ُطرحت  لما  معاك�ش  ب�سكل  جرت  االأمور 

عدنا  لو  الأننا  الديار،  اإلى  العودة  م�ساألة 

ال�سالم  يحل  اأن  اأتمنى  للذبح.  لتعر�سنا 

والتعاي�ش'' )بالعبرية، ومن دون توقيع(.

ا النقا�ش 
اّ
كانت تلك الر�سائل المكتوبة. اأم

عين وعلى 
َ
الحاد الذي دار على اأر�ش الم

�سفحة الدعوة اإلى المعر�ش في الفي�سبوك، 

ف�سهد كثيراً من االأقوال المحكومة بالمنطق 

''االأزعر'' ال�سعبوي ال�سهيوني، والتي لم تخُل 

من ت�سنج و�سراخ في بع�ش االأحيان. وفيما 

نات من ذلك:
اّ
يلي عي

اأنتم  وبينكم،  بيننا  حرب  ''كانت 

لذلك  الحرب،  وخ�سرتم  هاجمتمونا 

ل النتائج!'' )من دون توقيع(.
اّ
عليكم تحم

كالمًا  للعقل  لكن  يعت�سر،  ''القلب 

عين[ لم 
َ
اآخر، فما حدث ]تهجير اأهل الم

واحداً  جزءاً  كان  واإنما  �سيء،  كل  يكن 

فقط من الحقيقة'' )من دون توقيع(.

''لن ن�سل اإلى اتفاق مع الفل�سطينيين 

دون  )من  العودة!''  حق  قبلنا  لو  حتى 

توقيع(.

''ال اأريد دولة عربية هنا!'' )من دون 

توقيع(.
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يقودنا ما تقدم اإلى معادلة الجدوى 

واالأخالق، فقد �سقط فعليًا خيار تحرير 

فل�سطين بالبندقية في اأيلول/�سبتمبر 1970، 

لي�ش فقط ب�سبب المعارك التي دارت في 

االأردن، بل لغياب ا�ستراتيجيا التحرير. 

فاإر�سال المقاتلين في مجموعات تطلق النار 

على ما تي�سر من االأهداف من دون تمييز بين 

مدني وع�سكري ما كان له اأبداً في االأم�ش اأن 

يعيد اأي الجىء، كما اأن اإطالق ال�سواريخ 

اليوم من داخل ركن معزول داخل فل�سطين، 

ومن بين المدنيين، لت�سقط على روؤو�ش 

مدنيين اآخرين، لن يعيد اأحداً. وفي المقابل، 

من الم�ستحيل، بل من العبث اأن يكون 

االعتراف باإ�سرائيل، والقبول بدويلة على 

�سذرة من اأر�ش فل�سطين، حاًل لق�سية جوهرها 

عودة الالجئين.

لذلك يجب اأن تجري مناق�سة فكرة اعتماد 

الحل الذي قد يحقق تطلعات ال�سعب 

الفل�سطيني باأقل كلفة، اأي حل الدولة الواحدة. 

ورب منتقد يقول اإن اإ�سرائيل رف�ست هذا الحل 

عندما تبناّته منظمة التحرير الفل�سطينية حتى 

�سنة 1969، واإن اإ�سرائيل لن تقبل بحق 

العودة، ولذلك علينا اأن ن�سربها بكل قوة. 

والرد على ذلك هو اأنه في الواقع لم يحدث قط 

اأن قبل الم�سطِهد اأي حل يطالب به الم�سطَهد، 

واأن حل الدولة الواحدة مو�سوع ن�سال ال 

هوادة فيه، لكن من دون االنجرار اإلى مربع 

العنف الذي تن�سده االآلة الحربية ال�سهيونية، 

وال اإلى مربع التنازالت الذي تع�سقه 

دبلوما�سيتها، وال التن�سيق االأمني الذي تحتاج 

اإليه اأجهزتها االأمنية.

على الرغم من الت�سرذم الفل�سطيني وغياب 

اال�ستراتيجيا، وعلى الرغم من و�سول الفا�سية 

والعن�سرية اإلى م�ستويات غير م�سبوقة في 

ما انفك الجمهور االإ�سرائيلي يميل اإلى 

التطرف، وهذا االأمر لي�ش مفاجئًا، ذلك باأن 

االأ�س�ش التي قامت عليها دولة اإ�سرائيل ما 

كان لها اإالاّ اأن توؤدي اإلى ذلك، لكن علينا 

كفل�سطينيين اأالاّ نغفل دور ا�ستخدام الخوف 

كاأداة للدعاية ال�سهيونية، فالعرب ''يريدون 

اإلقاء اليهود في البحر''، ويريدون ''القتل 

والدمار''، ويريدون بعودتهم ''اأن يجعلوا من 

البلد ن�سخة اأُخرى من الدول العربية''، 

ويريدون ''اأن يعودوا واأن ي�سبحوا اأكثرية 

ل الم�سيحيون في 
َ
تعامل اليهود مثلما يعام

م�سر اأو العراق، واأن يفر�سوا اإ�سالمهم 

االإرهابي.'' �سحيح اأن اإلقاء اليهود في البحر 

لم يكن فكرة فل�سطينية، و�سحيح اأن عودتنا 

لي�ست مرادفًا لطرد اليهود اأو ن�سر الظالمية، 

لكن ت�سداّر ال�سواريخ لخطابنا العام، وما 

�سبق ذلك من عمليات انتحارية في المطاعم 

والحافالت في الت�سعينيات، اأعطى ذرائع 

جاهزة لتعزيز الفا�سية والخطاب العن�سري 

ين اأ�ساًل داخل اإ�سرائيل.
َ
الم�ست�سري
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لقد ُطرح ال�سوؤال بهذه ال�سيغة التف�سيلية 

للتاأكد من فهم الم�ستطلعة اآراوؤهم للمق�سود 

بالعودة، ليجيب 16.2% منهم بـ ''نعم''، اأو 

''نعم للعودة وفق ال�سروط التي يراها 

الالجئون''.

اإن روؤية 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 

�سمان عدم اإق�ساء اأي مكون، كفيلة - اإذا ما 

ُترجمت اإلى خطاب لـ ''حركة التحرر 

الفل�سطينية'' - برفع هذه الن�سبة اأ�سعافًا.

وتحقيق ذلك متوقف على اقتناع اأ�سحاب 

الم�سلحة بذلك، وهم المت�سررون من الو�سع 

الحالي في مخيمات اللجوء داخل فل�سطين 

وخارجها، والذين يعي�سون في رعب ويعانون 

اأمرا�ش ال�سهيونية داخل اإ�سرائيل.

فهذا االقتناع ي�سكل الخطوة االأولى 

للت�سبيك والتعبئة والن�سال الطويل الم�ستنير 

نحو تحرير فل�سطين اإذا كان التحرير يعني 

عودة الالجئين. 

اإ�سرائيل، فاإننا اأمام بقعة �سوء مهمة جداً في 

هذا الم�سهد القاتم.. اأمام مفكاّ تقدمي يمكنه 

مه موقف 
َ
تفكيك اإ�سرائيل من الداخل اإذا َدع

جمعي فل�سطيني موؤيد. اإن ا�ستطالع3 مركز 

''كارتوجيوغرافي'' العام الما�سي ب�ساأن كتاب 

''النكبة'' الذي األاّفه بالعبرية اإيتان برون�ستاين 

واإليونور ميرزا، موؤ�سر اإيجابي، وفيه طرح 

لل�سوؤال التالي: 

الفل�سطينيين  ال�سكان  اأغلب  اأ�سبح  لقد 

الجئين  البلد،  في  يعي�سون  كانوا  الذين 

 ،1948 �سنة  في  اال�ستقالل  حرب  بعد 

ومنذ ذلك الحين ت�ستتوا في جميع اأنحاء 

الالجئين  عودة  حق  ويكمن  العالم. 

الجىء  كل  تمكين  في  الفل�سطينيين 

العودة  بين  االختيار  من  )وذريته( 

يعي�ش  كان  الذي  المكان  اإلى  الفعلية 

اأُخرى  فيه في �سنة 1948، واأي ت�سوية 

من باب التعوي�ش. لذا فاإن حق العودة 

الجىء  ماليين   7 من  اأكثر  اأن  يعني 

البلد.  اإلى  العودة  �سيختارون  فل�سطيني 

اإلى اأي حد تدعم اأو تعار�ش حق العودة 

وفقًا لما تم تف�سيله؟

املصادر

يمكن االطالع على المقطع الخا�ص بقرية حمامة، في موقع يوتيوب، في الرابط االإلكتروني التالي:  1

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

اإ�سبانيا  الخا�ص بالَمعين على يوتيوب، فهو ال يزال في جولة عر�ص في  الم�سور  المقطع  ُيرفع  2  لم 

وفرن�سا حتى لحظة كتابة هذا الن�ص.

انظر نتائج اال�ستطالع، في الرابط االإلكتروني التالي:  3

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


