امللف

العودة املتخيلة ــ املا�ضي �إن حكى

ماهر

ال�رشيف*

العودة �إىل اجلذور

فل�سفة

''النمو �إلى الجذور'' التي حكمت م�ساهمة نادرة �شلهوب ــ كيفوركيان
وهمت زعبي بعنوان'' :يافا :النفي في الوطن والنمو �إلى الجذور'' ،المن�شورة
ّ
�ضمن ملف'' :يافا مدينة تخت�صر وطن ًا'' (''مجلة الدرا�سات الفل�سطينية'' ،العدد � ،93شتاء
� ،2013ص  ،)65 - 50هي التي �أيقظت رغبتي� ،أنا الفل�سطيني المولود في دم�شق
والمقيم حالي ًا في بيروت ،في العودة �إلى جذوري والتعرف �إليها ...وكما ورد في
الم�ساهمة المذكورة �أعاله فـ ''�إن االقتالع والتهجير الق�سري ال ينجحان دائم ًا في اقتالع
الجذور ،بل ،على العك�س ،قد ينتج من هذه المحاولة مقاومة تزيد في زخم هذه الجذور،
ت�شبث �أ�صحابها بها''.
وفي ّ

�أخالف �أحمد ال�رشيف
تفيد �شجرة عائلتنا ب�أنها تعود ب�أ�صولها �إلى الحجاز ،وتحديداً �إلى رجل يدعى ح�سين
ُيزعم �أنه من ذرية ال�صحابي �أبو �سعيد الخدري� ،سافر �إلى المجدل في حدود �سنة 1700
ميالدي ،وا�ستقر فيها.
في القرن التا�سع ع�شر ،وقف على ر�أ�س عائلة ال�شريف في مجدل ع�سقالن رجالن هما
�أحمد ال�شريف من جهة ،ومحمود ال�شريف من جهة ثانية .وكان �أحمد ال�شريف من كبار
التجار و�شغل من�صب نقيب الأ�شراف ،وخلف �أربعة �أبناء هم �إبراهيم ال�شريف؛ وال�شيخ
�سليم ال�شريف الذي تولى �إدارة �ش�ؤون الأوقاف في المدينة لفترة طويلة من الزمن ،وذلك
قبل �أن يعتقله العثمانيون في �آخر عهدهم لأنه كان من المطالبين با�ستقالل العرب عن
تركيا ،ثم �أ�صبح ،بعد االحتالل البريطاني لفل�سطين من �أن�صار الحاج محمد �أمين
الح�سيني ،وان ُتخب ع�ضواً في اللجنة التنفيذية لـ ''الحزب العربي الفل�سطيني'' ،وح�ضر
م�ؤتمر اللجان القومية العام الذي ُعقد في القد�س بدعوة من ''اللجنة العربية العليا'' في 7
* م�ؤرخ ورئي�س ق�سم الأبحاث في م�ؤ�س�سة الدرا�سات الفل�سطينية.
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تخرج في الأزهر �سنة  ،1929وتدرج في �سلك
�أيار/مايو 1936؛ وال�شيخ محمد ال�شريف الذي ّ
الق�ضاء ال�شرعي �إلى �أن ُع ّين قا�ضي ًا �شرعي ًا لمدينة يافا ،وحين وقعت النكبة هاجر �إلى غزة
وع ّين لفترة ق�صيرة رئي�س ًا لبلدية خانيون�س ،ثم قا�ضي ًا �شرعي ًا لها من �سنة  1950حتى �سنة
ُ
 ،1964ثم انتدب ليكون ع�ضواً في محكمة اال�ستئناف ال�شرعية في غزة ،وكان �شاعراً وخطيب ًا
مفوه ًا؛ ودروي�ش ال�شريف ،جدي ،الذي تزوج امر�أة من عائلة الخزندار في غزة تدعى زينب،
وكان من التجار وا�ست�شهد خالل الثورة العربية الكبرى �ضد الأتراكّ � .أما من �أبناء محمود
ال�شريف ،فقد ا�ش ُتهر يو�سف ال�شريف الذي ُع ّين رئي�س ًا لبلدية المجدل ما بين �سن َتي 1925
و ،1927ثم �شغل هذا المن�صب مرة �أُخرى ما بين �سن َتي  1944و.1946
وقد تعلم كثيرون من �أخالف �أحمد ال�شريف تعليم ًا عالي ًا بعد �سنة  ،1948و�صاروا يعملون
في قطاع غزة وفي الدول العربية.

مدينة املجدل
المجدل كلمة �آرامية بمعنى البرج �أو القلعة والمكان العالي الم�شرف على الحرا�سة ،وهي
تقع على بعد  25كلم تقريب ًا �إلى ال�شمال ال�شرقي من مدينة غزة ،وقرابة  5كلم عن �شاطىء
البحر .ونظراً �إلى �أن بالد ال�شام ت�ضم مواقع عديدة ُتعرف بالمجدل ،فقد �أُطلق عليها ا�سم مجدل
ع�سقالن ن�سبة �إلى �آثار مدينة ع�سقالن المجاورة لها ،التي قام الأيوبيون ،ومن بعدهم
المماليك ،بتخريبها كي ال يتركوا فر�صة للفرنجة لال�ستيالء عليها .وكانت المجدل محطة
المعبد الرئي�سي الذي يخترق
مهمة لخط �سكة حديد القنطرة حيفا ،وكان يمر بها الطريق
ّ
فل�سطين من الجنوب �إلى ال�شمال على طول ال�ساحل ،كما كانت من من �أوائل المدن الفل�سطينية
التي ن�ش�أت بها مدر�سة للبنات.
وما �إن اندلعت ال�صدامات بين العرب واليهود ،عقب �صدور قرار تق�سيم فل�سطين الدولي في
 29ت�شرين الثاني/نوفمبر  ،1947حتى �سارع �أهالي المجدل �إلى ت�شكيل لجنة قومية �ضمت،
بح�سب �إبراهيم عبا�س�'' ،إلى جانب �إبراهيم عبا�س تنيرة� ،شفيق ال�شريف والحاج خليل الخطيب
وال�سيد �أبو �شرخ و�سليم ح�سين زقوت ومحمود عبد الرحيم مهدي ومحمد خليل مو�سى المدهون
وغيرهم .وت�ضمنت �أن�شطة اللجنة �إلزام الأهالي بتقديم ''بارودة'' (بندقية) واحدة على الأقل عن
كل عائلة من عائالت المجدل .وخا�ض �أهالي المجدل العديد من المعارك تحت قيادة المجاهد
طارق الإفريقي �ضد ال�صهيونيين قبل دخول القوات الم�صرية في ''.1948/5/21
وبعد �أن احتلت القوات الإ�سرائيلية مدينة المجدل في  5ت�شرين الثاني/نوفمبر ،1948
قامت بطرد �سكانها العرب البالغ عددهم �آنذاك نحو  11.000ن�سمة ،و�أجبرت معظمهم على
النزوح �إلى قطاع غزة ،و�أحلت محلهم عائالت يهودية �شرقية مهاجرة ،وخ�صو�ص ًا من المغرب
واليمن .ووفق ًا للرواية ال�صهيونية ،بقي في المجدل نحو  2700مواطن عربي ،كان معظمهم
ِ
يكتف الإ�سرائيليون
تم ترحيلهم بالتدريج في �سنة  .1950ولم
من عمال الزراعة والن�سيجّ ،
غيروا معالم الجزء الغربي من المجدل ب�إقامتهم المباني الحديثة على �أرا�ضيه
بذلك ،و�إنما ّ

العودة إىل اجلذور
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وو�سعوا مياه ع�سقالن على البحر الأبي�ض
وعلى �أرا�ضي قرى نعليا والجوزة والخ�صا�صّ ،
المتو�سط ،ف�أ�صبحت رقعة مدين َتي المجدل وع�سقالن العمرانية وا�سعة ،وات�صلتا بحيث �أ�صبحتا
مدينة واحدة �أطلقت عليها �إ�سرائيل ا�سم ع�سقالن (�أ�شكلون) ،ومحت ا�سم المجدل من الوجود.
و ُتعتبر المجدل اليوم من �أهم مدن فل�سطين الجنوبية� ،إذ ت�شكل مركزاً �صناعي ًا وزراعي ًا ومدينة
تجتذب ع�شرات الآالف من ال�سياح �سنوي ًا ،ف�ض ًال عن كونها ميناء بحري ًا مهم ًا .وفي �سنة
ُ ،1973ق ّدر عدد �سكانها بنحو  46.200ن�سمة ،وو�صل في �سنة � 1983إلى  52.900ن�سمة،
وهو يبلغ اليوم �أكثر من  100.000ن�سمة.

�صناعة الن�سيج
ا�شتهرت مدينة المجدل ب�صناعة الن�سيج ،فكانت تنتج القما�ش بجميع �أنواعه مثل قما�ش
المبزر والتو�سا المقلمين ،والكوفيات القطنية والحريرية ،وقما�ش الفر�ش المالطي والبفت،
ي�سوقون منتوجاتهم في جميع
وقما�ش البدل ،وال�شرا�شف ،والمنا�شف .وكان التجار المجدليون ّ
وعرف عنهم �أنه ال يمكن مخادعتهم في �سعر الب�ضاعة وموا�صفاتها ،ومن هنا
�أنحاء فل�سطينُ ،
جاء القول الدارج ''بيعة ما ح�ضرها�ش مجدالوي''� ،إذ كان كثير من القرويين المحيطين
بمنطقة المجدل ي�ستعينون بهم عندما ينوون �شراء ماكينات الري والتراكتورات وما �شابه ذلك
من ال�شركات الكبيرة في مختلف المدن مثل يافا وحيفا .وا�ستطاعت المجدل بف�ضل مهارة
�ص ّناعها �أن تحوز على الجائزة الأولى في �صناعة الن�سيج في المعر�ض العربي القومي في
القد�س في �سنة  .1934وتطورت �صناعة الن�سيج خالل الحرب العالمية الثانية ،حتى بلغ عدد
الأنوال فيها ما يزيد على  3000نول .وفي �أواخر عهد االنتداب البريطاني �أُدخلت بع�ض
الأنوال الآلية �إلى المدينة .ويعود الف�ضل في �إدخال �صناعة الن�سيج �إلى مدينة غزة� ،إلى �سكان
المجدل الذين هاجروا �إليها بعد النكبة.
وا�شتهرت المجدل ب�أغاني عامل الن�سيج الذي كان يغني في �أثناء عمله ،فيقول:

مرت الحلوة عن بـــاب داري
خ�ص حبابي
�إن كنت عزب يا ّ
يم التنورة الحـــرير البـــوالي
ِّ
ب ّكري من ال�صبح بدري تعالي
يم التنورة ال�صوف الربيـــعي
ِّ
خــديلك ليـــرة ب�س طيـعيني
الب�سة المنديل طية على طيـة
واللـه ما �أفـــوتك يـــا هــالبنية

الب�ســـــة ثوب جنـــة ونــــاري
بعد من هــون
و�إن كنت متزوج ِّ
لي�ش ت�أخرتي لل�ضــحى العــالي
يــــم الــهليل بــــعين العيــــــونا
ِّ
بيا�ضك �صنــاعي وال طبيــــعي
ع�شــان نــغني علــى دلــــــعونا
علــي
راحت لأبــــوها ت�شتكي ّ
علــي م�ؤبـــــدونا
لو حكــــموا ّ
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ومن الأغاني التي غ ّناها الأهالي للعامل على النول:

�شغيل النول الجيزة بدها ج�سارة
�شغيل النول وتجوزت بنت الن�صارى
�شغيل النول وذراع التو�سا بمجيدي
�شغيل النول وتجوزت بنت اليزيدي
وغنت المر�أة لحبيبها العامل على النول:

�ش ّغال النول ي�سلملي دياتك
�أطلب من اللـه يرحم �إخوانك
�ش ّغال النول ت�سلم لي �إيدك
لي�ش بتوعدني وتخلف مواعيدك
ثوب �أبو متين اللـه يديمك
�صباغينك
ي�سلم ن�ساجينك مع ّ

على َمن الحلوة تلب�س �شغالتك
وت�ضل عاي�ش �إلنا يابو العيونا
قلبي يا حلو من جوه يريدك
يا بو الهليل فوق العيونا
كل ال�صبايا من ّلبا�سينك
لب�سه في الفرحة �أح�سن ما يكونا

م�صباح دروي�ش ال�رشيف
ولد والدي م�صباح دروي�ش ال�شريف في �سنة  ،1912وبعد �أن ح�صل على �شهادة الثاني
الثانوي من مدر�سة المجدل الثانوية� ،سافر �ضمن بعثة �أوفدتها معارف حكومة فل�سطين �إلى
م�صر حيث التحق بـ ''مدر�سة الغزل والن�سيج الثانوية'' بالمحلة الكبرى في �سنة  ،1931وتخرج
يحمل �شهادة دبلوم حديث في �سنة  ،1935ثم ق�ضى ما بين �سن َتي  1935و 1937في
بناء على رغبة معارف حكومة فل�سطين .وبعد عودته �إلى فل�سطين ،عمل
تمرينات عملية وفنية ً
مدير ''دائرة ال�صناعات الخفيفة'' ،وهي دائرة حكومية م�س�ؤولة عن تنظيم �صناعة المن�سوجات
المجدلية وت�سويقها ،وتقع في ال�شارع العام في المجدل .وكان �أ�صحاب م�صانع الن�سيج في
المجدل يح�ضرون �إلى هذه الدائرة لي�أخذوا الغزل بح�سب عدد الأنوال التي يملكونها ،بينما كان
موظفو هذه الدائرة يقومون بالتفتي�ش على هذه الم�صانع ،ويختمون الأثواب الجاهزة ا�ستعداداً
لبيعها بح�سب الت�سعيرة.

مدينة يافا ــ عرو�س البحر
انتقل والدي في مطلع الأربعينيات �إلى مدينة يافا وا�ستقر فيها ،وهي من �أقدم مدن
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وعرفت با�سم ''عرو�س البحر'' ،وتقع على ال�ساحل ال�شرقي للبحر الأبي�ض
فل�سطين و�أهمهاُ ،
المتو�سط .وتعددت م�صادر ت�سمية هذه المدينة بهذا اال�سم ،فوفق ًا للأ�ساطير ،تعود ت�سميتها �إلى
الجمال ،كما
''يافث'' �أحد �أبناء النبي نوح ،وقيل �إن ا�سمها يعود �إلى ''يافي'' الكنعانية ،ويعني َ
ورد ا�سم البلدة ''يابو'' في �أحد البرديات الم�صرية القديمة باللغة الهيروغليفية ،و�أُطلق عليها
في اليونانية القديمة ا�سم ''يوبا'' .وبلغ عدد �سكانها و�سكان القرى المحيطة بها في �سنة
 1948نحو  120.000ن�سمة.
واحتلت مدينة يافا مركزاً مهم ًا في التجارة الداخلية والخارجية بف�ضل مينائها الذي ُيعد
ميناء فل�سطين الأول من حيث ال ِقدم والأهمية التجارية واالقت�صادية .وكان فيها �ست �أ�سواق
رئي�سية متنوعة وعامرة ،كما قامت فيها عدة �صناعات من �أهمها� :صناعة البالط ،والأ�سمنت،
وال�سجائر ،والورق والزجاج ،و�سكب الحديد ،والمالب�س والن�سيج ،وكانت �أي�ض ًا مركزاً متقدم ًا
في �صيد الأ�سماك .واع ُتبرت يافا عا�صمة فل�سطين الثقافية� ،إذ �صدرت فيها في الأربعينيات
ع�شر مجالت �أ�سبوعية و�صحف يومية ،وبلغت مدار�سها  47مدر�سة قبل �سنة  ،1948منها 17
للبنين ،و 11للبنات ،و 19مختلطة .وكان فيها �أربعة م�ست�شفيات.
و�أدت مدينة يافا دوراً مميزاً في الحركة الوطنية الفل�سطينية ،وفي مقاومة االحتالل
البريطاني والحركة ال�صهيونية ،ودارت فيها خالل ني�سان�/أبريل  1948معارك دامية بين
�أفراد جي�ش الإنقاذ ووحدات من ''الهاغاناه'' و''الإرغون'' ،انتهت با�ست�سالم حامية المدينة
و�إعالنها مدينة مفتوحة .وكانت ال�سلطات البريطانية قبل ان�سحابها من المدينة قد �أجبرت
''الهاغاناه'' ،التي فر�ضت ح�صاراً على المدينة ،على �إبقاء منفذ بري على طريق يافا ــ القد�س
يبق منهم ،بعد �سقوط المدينة في �أيدي القوات ال�صهيونية،
مفتوح ًا �أمام المدنيين الذين لم َ
�سوى نحو  3500ن�سمةُ ،جمعوا في حي العجمي ،بعد �إحاطته بالأ�سالك ال�شائكة ،وبات
الخروج منه والدخول �إليه يحتاج �إلى ت�صريح من الحكم ال�صهيوني.
وقامت بلدية تل ــ �أبيب في �سنة  1950ب�ضم مدينة يافا �إلى �سلطتها ،و�أ�صبحت بلدية
واحدة ت�سمى بلدية تل �أبيب ــ يافا .و�شرعت ال�سلطات الإ�سرائيلية في تهويد المنطقة وتغيير
الطراز المعماري للمكان من خالل هدم جزء كبير من المباني القديمة ،وتدمير �أحياء وقرى
ب�أكملها ،وا�ستبدال �أ�سماء ال�شوارع ب�أ�سماء عبرية.
وقد تغ ّنى عدد من ال�شعراء العرب الكبار بيافا وجمالها ،فكتب محمود دروي�ش:

�أحج �إليك يا يافا
معي �أعرا�س بياره
فناديها عن الميناء
عن الميناء ناديها
و�شديني و�شديها
�إلى �أوتار قيثارة
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لنحيي �سهرة الحارة
و�شوق الحب للحناء
� ّأما محمد مهدي الجواهري ،الذي زار فل�سطين في مطلع الأربعينيات ،فكتب في ق�صيدة
بعنوان'' :يافا الجميلة'':

		
كاب
بِيافا َ
الر ُ
يوم ُح َّط بها ِّ
		
الح�سناء لي ٌل
ولف الغاد َة
َّ
َ
		
ال�سح لثم ًا
و�أو�سعها الرذاذ ُّ
		
ويافا والغيوم تطوف فيها
وعاري ُة المحا�سن مغريات
		
الجو بين ال�شم�س تزهى
ك�أن ّ
وموج البح ِر يغ�سل �أخم�صيها
ُ
		
خذت ب�سحر يافا
فقلت وقد ُ�أ ُ
		
ونعم ال ُّأم هذي
فل�سطين َ

�سحاب
عار�ض ودجا
تمطر
َّ
ٌ
ُ
�شهاب
مريب الخط ِو لي�س به
ُ
ُ
ا�ضطراب
تحر ِ�ش ِه
ُ
ففيها من ُّ
اكتئاب
كحالمة يجللـها
ُ
ثياب
بكف الغي ِم ِخ َ
ِّ
يط لها ُ
ِ
نقاب
وبين
ال�شم�س ّ
غطاها ُ
القباب
وبالأنوا ِء تغت�سل
ُ
�ستطاب
و�أتراب ليافا ُت
ُ
كعاب
بنا ُتك كلها َخ ْو ٌد
ُ

م�صانع التاج الذهبي
امتلك والدي في مدينة يافا م�صنع ًا للن�سيج با�سم ''م�صانع التاج الذهبي'' �أُن�شئ في
�ضواحي المدينة قرب قرية ''بيت دجن'' .وجاء في �أحد �إعالنات هذه الم�صانع �أنها كانت تنتج
''�أفخر �أنواع الأقم�شة ال�صوفية ،الحريرية ،القطنية'' ،وكانت تن�شغل بـ ''الن�سيج ،وال�صباغة
وطباعة الأقم�شة '' ،كما ورد في الإعالن المعلومات التالية'' :يافا ــ فل�سطين� ،ص .ب 385 .ت.
ويتبين من وثيقة �صادرة عن ''هيئة بلدية يافا'' ،بتاريح  5ت�شرين الأول�/أكتوبر
.''221
ّ
� ،1947أن والدي كان يدفع  130جنيه ًا �ضريبة ِح َرف البلدية ،عن م�صنع الن�سيج الذي امتلكه.
كما امتلك مح ًال لبيع القما�ش والمالب�س في �شارع �إ�سكندر عو�ض التجاري.

العودة إىل اجلذور

�إعالن مل�صنع التاج الذهبي

الوثيقة ال�صادرة عن بلدية يافا

امللف
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حي النزهة يف يافا
ويتبين من عقد زواج والدي بوالدتي ع�صام الزين في  10ني�سان�/أبريل � ،1946أنه كان
ّ
يقطن في ذلك التاريخ داراً واقعة في حي النزهة ،ذكر عنها في �إحدى المنا�سبات �أنها كانت
داراً وا�سعة من طبقتين� ،أ�شبه بالفيالّ � .أما حي النزهة فهو �أحد �سبعة �أحياء رئي�سية في المدينة،
�إلى جانب البلدة القديمة ،ومن �أق�سامها الطابية والقلعة والنقيب ،وحي المن�شية ويقع في
الجهة ال�شمالية من يافا ،و�أر�شيد ويقع جنوبي حي المن�شية ،والعجمي ويقع في الجنوب من
يافا ،وحي الجبلية ويقع جنوب حي العجمي ،وهرمي�ش ''اهرميتي'' ويقع في الجهة ال�شمالية
من حي العجمي .كما كان هناك �أحياء �صغيرة ُتعرف با�سم ''ال�سكنات'' ،ومنها ''�سكنة دروي�ش''،
و''�سكنة العرابنة'' ،و''�سكنة �أبو كبير'' ،و''�سكنة ال�سيل'' ،و''�سكنة تركي''.
ويقع �شارع النزهة �شرقي مدينة يافا ،وقام ببنائه والي يافا العثماني ح�سن بك الجابي
و�سماه �شارع جمال با�شا حاكم بالد ال�شام والحجاز ،ثم جاء البريطانيون ف�أطلقوا عليه ا�سم
ّ
�سماه
�شارع الملك جورج،
وي�سمى اليوم جادة القد�س (�شديروت يرو�شاليم) ،لكنه بقي كما ّ
ّ
�أ�صحابه �شارع النزهة لأنه اختط و�سط ب�ساتين البرتقال .وهو يلتقي ب�شارع المن�شية و�شارع
ب�ستر�س�/إ�سكندر عو�ض ،وكانت حديقته الو�سطية عنوان التقدم المعماري .وقد �أقيمت فيه
ودور ال�سينما�'' :سينما الحمرا''
البنايات ال�ضخمة ،ومنها :مبنى البلدية ،ودائرة البريد المركزية،
ُ
وبنيت في الثالثينيات ،وا�شتهرت ال�ست�ضافتها عمالقة الفن الم�صري والعربي
وهي الأقدم ُ
كال�سيدة �أم كلثوم وفريد الأطر�ش ومحمد عبد الوهاب ،كما ُعر�ض فيها �أ�شهر الأفالم
ال�سينمائية الم�صرية ،و''�سينما الر�شيد'' التي �أن�شئت قرب دار البريد في بداية الأربعينيات،
و''�سينما نبيل'' التي �أقيمت في نهاية ال�شارع في �سنة  ،1946و''�سينما فاروق'' .كما �ضم هذا
ال�شارع عدداً من الفنادق الفخمة ،مثل فندق �سميرامي�س وفندق الكونتيننتل ،والنوادي ،مثل
النادي الريا�ضي الإ�سالمي الذي �أقيم في �سنة  ،1926وكان �أع�ضا�ؤه من الم�سلمين
والم�سيحيين ،وكانت ن�شاطاته في �أغلبيتها �أدبية ،كما كان له ن�شاطات ريا�ضية .و�أقيم في
الحي �أحدث جامع في المدينة هو جامع النزهة الذي ُبني في حدود �سنة .1930

يافا اليوم
بناء على قانون ''�أمالك الغائبين'' ل�سنة  ،1950على جميع
ا�ستولت ال�سلطات الإ�سرائيليةً ،
ممتلكات �سكان يافا العرب الذين ُه ّجروا �أو ا�ضطروا �إلى الهجرة منها ،وقامت ب�إدارة �ش�ؤون
يبق من �سكان يافا العرب ،التي ُتعتبر من المدن
هذه الممتلكات ''دائرة �أرا�ضي �إ�سرائيل'' .ولم َ
المختلطة في �إ�سرائيل� ،سوى نحو  23.000عربي .وتتكون المدينة من  12حي ًا ي�سكن العرب
في ثالثة منها هي :حي العجمي وحي الجبلية وحي النزهة عند �شارع جمال با�شا .بيد �أنه
بعد ا�ستيالء الم�ؤ�س�سة الإ�سرائيلية ،عبر �أوامر الم�صادرة والهدم ،على  %80من حي العجمي
يبق من هذه الأحياء الثالثة لإقامة العرب و�سكناهم �سوى حي
وحي الجبلية الفل�سطينيين ،لم َ

العودة إىل اجلذور

امللف

النزهة ،علم ًا ب�أن ''دائرة �أرا�ضي �إ�سرائيل'' ال تزال توزع بين الفينة والأُخرى �إخطارات هدم
بحق منازل عائالت عربية في هذا الحيّ � .أما في البلدة القديمة ،الخالية من ال�سكان العرب،
ف�إن الوجود العربي يح�ضر فقط من خالل بع�ض الكنائ�س والم�ساجد التي بقيت قائمة.

ما بعد النكبة
بوقوع النكبة ،ا�ضطر والدي �إلى الهجرة �إلى �سورية حيث موطن والدتي ،وحاول �أن يفتتح
م�شروع ًا تجاري ًا في مدينة دم�شق ،وا�ست�أجر بيت ًا في �أحد �أحيائها الراقية وهو حي الرو�ضة،
بعد �أن امتنع من ت�سجيل ا�سمه في لوائح وكالة ''الأونروا'' ــ ربما لرف�ضه �أن ي�ص ّنف وهو
ال�صناعي المي�سور القادم من فل�سطين ب�صفته ''الجئ ًا'' ،و�أدخلنا� ،أنا و�إخوتي الذين ولدنا في
دم�شق ،مدار�س خا�صة .لكن طموح والدي كان �أكبر ،فهاجر في مطلع الخم�سينيات �إلى الكويت
حيث راح يعمل في تجارة النوفوتيه ،وازدهرت �أعماله في البدء ،الأمر الذي دفعه �إلى ا�ستدعاء
عائلته لاللتحاق به في حدود �سنة � ،1964إلى �أن بات يواجه ظروف ًا قا�سية ت�سببت بمر�ضه
ووفاته في الكويت وهو لم يتجاوز التا�سعة وال�ستين من العمر.
� ّأما �أنا ،فلم �أنتقل ،بعد �أن ح�صلت على �شهادة الدرا�سة المتو�سطة ،مع بقية �أفراد العائلة �إلى
والدي ــ �أن �أكمل تعليمي في
الكويت ،لأنني كنت من المتفوقين في درا�ستي ،و�أحببت ــ بر�ضى
ّ
�سورية .وهكذا ،بقيت في دم�شق وترعرعت في منزل جدي لوالدتي ،حيث خ�ضعت لت�أثيرين:
ديني ،من ناحية ،ونا�صري ،من ناحية �أُخرى .ومع الوقت ،طبعني الت�أثير الثاني بطابعه،
جمال''،
وجعلني �أن�ضم ،و�أنا في ال�صف الثاني الثانوي ،وبت�أثير من زمالئي في ثانوية ''جول ّ
�إلى ''حركة القوميين العرب'' ،ومنها �إلى �صفوف المقاومة الفل�سطينية ،ليبد�أ منذ ذلك الوقت
التزامي الذي لم يتزحرح ،على الرغم من التطور الذي طر�أ عليه ،بق�ضية �شعبي.
و�أنا اليوم �أت�ساءل :يا ترى ماذا كان م�صيري ،وماذا كنت �س�أكون ،لو لم ينجح الم�شروع
ال�صهيوني في اقتالع عائلتي من وطنها وت�شريدها وانتزاع ممتلكاتها؟
هل كنت �س�أكون ما �أنا عليه الآن ،م�ؤرخ ًا ي�ؤرخ لفل�سطين التي كانت ،وفل�سطيني ًا ملتزم ًا
يتوق �إلى العودة �إلى �أر�ض الجذور؟

العودة �إىل اجلذور� ،أين وكيف؟
هنا لي�سمح لي القارئ �أن �أطلق العنان لمخيالي...
قد يقال �إنه في حال قيام دولة فل�سطينية م�ستقلة في ال�ضفة الغربية ،بما فيها القد�س
ال�شرقية ،وقطاع غزة ــ وهو هدف بات بعيد المنال كما يبدو على الرغم من محدوديته ــ
ي�ستطيع الالجئون الفل�سطينيون �أن يعودوا �إليها ،وت�ستطيع المنطقة التي ُ�ص ّنفت وفق ًا لـ ''اتفاق
�أو�سلو  ''2تحت ا�سم المنطقة ''ج'' ،ومن �ضمنها الأغوار� ،أن ت�ستوعب مئات الآالف منهم
باعتبارها منطقة قليلة الكثافة ال�سكانية �إلى حد كبير ...بيد �أن جذوري �أنا لي�ست في ال�ضفة
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الغربية وال في قطاع غزة ،و�إنما في فل�سطين التي كانت قبل النكبة ،وتوقي هو العودة �إلى
�أر�ض �أ�صبحت اليوم �إ�سرائيل؟..
تخيل مثل هذه العودة؟
فهل يمكن ّ
ربما هذا ممكن في حالة واحدة ،هي قيام دولة م�شتركة ديمقراطية على كامل �أر�ض
ال�شعبين ،الفل�سطيني والإ�سرائيلي ،بم�ساواة كاملة ،وتقوم
فل�سطين االنتدابية يتمتع فيها �أبناء
َ
على مبد�أين رئي�سيين :يعترف الفل�سطينيون بتبلور قومية �إ�سرائيلية في فل�سطين ال يربطها
رابط بما ي�سمى ''�شعب ًا يهودي ًا عالمي ًا''؛ ويعترف حكام �إ�سرائيل بم�س�ؤوليتهم الأخالقية عن
بحق َمن يرغب من
م�أ�ساة الفل�سطينيين وعن ت�شريد الق�سم الأعظم منهم ،وهو ما يعني �إقرارهم ّ
الالجئين في العودة �إلى وطنه ...و�أنا �شخ�صي ًا عندما �أتمتع بهذا الحق ويكون في �إمكاني
و�ضعه مو�ضع التطبيق� ،س�أكون م�ستعداً للتنازل عن عودتي �إلى ''الديار'' التي ُ�ش ّردنا منها،
و�أر�ضى �أن يتم ا�ستيعابي في المناطق التي تخطط الحكومة الإ�سرائيلية ال�ستيعاب المهاجرين
اليهود الجدد فيها .وعندها �سيكون من الطبيعي �إلغاء ''قانون العودة'' الذي ُو�ضع في �سنة
 ،1950و�أتاح لكل يهودي ،مهما تكن جن�سيته ،فر�صة �أن يهاجر �إلى �إ�سرائيل و�أن ي�صبح
مواطن ًا فيها ،ذلك ب�أن الفل�سطيني الم�شرد الذي يرف�ض التوطين خارج وطنه ،وي�ش ّكل توطينه
م�شكلة جدية للدول الم�ضيفة �أو لبع�ضها ،هو الذي يحتاج ،من الناحية الأخالقية� ،إلى العودة،
ال اليهودي المندمج في مجتمعه ،والذي يرف�ض في بع�ض الحاالت �أ�ص ًال ــ كما في حالة
�أغلبية يهود الواليات المتحدة الأميركية ــ فكرة وجوده في ال�شتات.
و�إذا كان من الطبيعي �أن تكون الدولة الديمقراطية المن�شودة منفتحة على البالد العربية
التي ت�شكل عمقها ،ف�إن من الممكن ،في المقابل� ،أن تتحول �إلى مركز ثقافي وديني يتردد عليه
اليهود في العالم ب�صفتهم مواطنين لدولهم يرغبون في الحفاظ على عالقاتهم مع �إخوانهم في
الدين وتطويرها.
�إنه حل �أخالقي �إن�ساني لهذا ال�صراع الم�ستمر منذ قرن ونيف ،لكنه حل طوباوي وغير
واقعي في ظل موازين القوى القائمة ،وفي �ضوء المناخات ال�سيا�سية والنف�سية ال�سائدة بين
اليهود في �إ�سرائيل ،بعد �أن برزت ،منذ مطلع الألفية الثالثة�'' ،صهيونية جديدة'' ات�سمت بطابع
قومي وديني ،و�أ�شاعت �أن ال�صراع مع الفل�سطينيين هو �صراع وجودي ال حل له �إ ّال بفر�ض
اال�ست�سالم الكامل على ال�شعب الفل�سطيني ،و�أن على المجتمع الإ�سرائيلي �أن يعيد تربية الجيل
الفتي بـ ''روح حرب  ''1948ويعزز ''الإجماع القومي''.
وعليه ،ما لم يحدث انقالب جذري في وعي الإ�سرائيليين يزيل �أو ُي�ضعف ت�أثير هذه
تغير ملمو�س لم�صلحة العرب على
ت�صوره من دون ّ
''ال�صهيونية الجديدة'' ،وهو انقالب ال يمكن ّ
موازين القوى في هذا ال�صراع ،يبدو �أن الباب �سيبقى م�سدوداً �أمام الحل الواقعي العادل لهذا
ال�صراع ومفتوح ًا فقط �أمام الخيال.

العودة إىل اجلذور
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