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فريق سياسات جديد ضمن الشبكة: إعادة تأطير العودة الفلسطينية
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دينا قدوميو أحمد باركلي كتبه

۲۰۱۲تشرين الثاني/نوفمبر 

 "أحلم بأن نكف عن أن نكون أبطال أو ضحايا. نريد أن نكون بشرا عاديي ، وعندما يتحول النسان الى كائن عادي يارس نشاطاته العادية

 من حقه ساعتها أن يحب بلده أو ل يحبها ، أن يهاجر أو ل يهاجر. لكن لكي تتم هذه المور ، ل بد من تقيق شروط موضوعية غير موجودة.

ما دام الفلسطيني محروما من الوطن عليه أن يكون عبدا للوطن"

"Systematical Approachيرد القتباس في وثيقة مركز بديل "-- محمود درويش ، 

 ظل يهيمن على مسألة عودة اللجئي الفلسطينيي على مدار العقدين الاضيي خطابان: الول تُذكيه عملية أوسلو ، ويرى العودة بعي السياسة الواقعية ،

 فأيا تطبيقٍ لق الفلسطينيي في العودة ل بد أن يتوافق مع إرادة الكيان السرائيلي الديوغرافية والقتصادية والسياسية. وتلى هذا الطاب في تصريح

 محمود عباس مؤخرًا حي قال إنه ما عاد يلك حق العيش في مسقط رأسه ، صفد. أمّا الطاب الثاني فيتناول الق الفردي والماعي في العودة

 مستشهداً بالقانون الدولي والتفاقات النسانية وقرارات المم التحدة. ول يُقصي هذان الطابان أحدَهما الخر ، وهما ليسا حكرًا على فئة اجتماعية

معينة ، سواء كانت فلسطينية أم إسرائيلية أم غير ذلك.

 ومع ذلك ، تشترك وجهات النظر الفلسطينية ضمن هذين الطابي في أن لها طابعًا دفاعيًا بالساس. فالطاب الذي تُذكيه عمليه أوسلو يبحث عن

  الذي تكفله الغلبية اليهودية. وأمّا الطاب القائم على القوقالكم العرقي"حلولٍ خلقة" لستيعاب الستثنائية الصهيونية - وتديداً الرغبة في 

 فيسعى للدفاع ضد الهود الرامية إلى تقويض القوق القررة للجئي الفلسطينيي أو طمسها أو التفاوض عليها إلى أن تتلشى. ول يتطرق أي الطابي

مباشرةً إلى احتياجات الفلسطينيي الُلحة وتطلعاتهم ، سواء كانوا لجئي أم نازحي أم غير نازحي.

 وفي مسيرة الامس عشر من أيار/مايو من العام الاضي ، سار عشرات اللوف من اللجئي الفلسطينيي صوب حدود المر الواقع السرائيلية متحدين

 القيود الرغرافية السياسية الفروضة على خطابي العودة الراهني. لقد شكّلت السيرة تديًا ول سيما لهيمنة إسرائيل على النفوذ الكاني ، و"لرمة" الدود

 الرغرافية ، إذ رسمت السيرةُ صورةً لواقعٍ مرغايرٍ ومكن. إن عودة اللجئي بأعدادٍ غفيرة وعلى نحوٍ مفاجئ مختارين السير بكل بساطة للعودة إلى ديارهم

بدت قادرةً على تاوز التصورات الضيقة التضمنة في كل الطابي ، القائم على السياسة الواقعية والقائم على القوق.
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 ونظرًا للتصاعد الفاجئ على صعيد الركات السياسية الشعبية في النطقة ، فقد آن الوان للخطابات السياسية أن تأخذ في اعتبارها إمكانية حدوث

 ترغيرٍ مفاجئ وجوهري ، وأن تظل في الوقت نفسه مدركةً لواقع الياة اليومية العاش. ولربا يكون الفلسطينيون أمام فرصةٍ لترغيير الطاب السائد بشأن

 العودة ، حيث أخذ النضال من أجل حقوق الفلسطينيي يبرز أكثر فأكثر على الصعيد الدولي ، وأخذ التشكيك في الشروع الصهيوني يفقد حرمته شيئًا

 فشيئًا في بلد الرغرب. ويكن ترغيير الطاب السائد بشأن العودة بالعتراف صراحةً بالق الفردي والماعي في العودة كأمرٍ مسلّمٍ به ، وبالتركيز على

تطلعات الفلسطينيي – خارج فلسطي وداخلها – لبناء مستقبل وطنهم.

  التي يَحِنّ إليها. فالفلسطينيون1948وإذا ما أردنا أن نكون واضحي إزاء العودة ، فل بد للمرء أن يعترف بأن فلسطي اليوم ليست فلسطي ما قبل 

 أنفسهم ، كمجتمع ، قد ترغيروا ويرجع بعض السبب في ذلك إلى تنوع تاربهم وتباين الثار الترتبة على تشريدهم. ومع ذلك ، ورغم الهود الثيثة البذولة

 على مدى قرنٍ من الستيطان الستعماري ، فإن الفلسطينيي ل يزالون يشكلون الرغالبية في معظم أنحاء موطنهم ، وإنْ كان في ظل السيطرة السرائيلية

 الفعلية ، ويقطن معظمُ اللجئي والنازحي على بُعد عشرات الكيلومترات فقط من ديارهم الصلية. ول بد من العتراف بأن ثمة مجتمعًا كبيرًا من

الستوطنيي اليهود السرائيليي موجودٌ الن في فلسطي/إسرائيل ، وغالبيته لم تعرف وطنًا سواه.

 وهكذا ، بوسعنا القول إن أي نقاش حول العودة ينبرغي أن يتأسس على مفهوم إنهاء الستعمار. وبالنظر إلى طبيعة النزوح الفلسطيني ، فإن آثار إنهاء

 الستعمار تتد إلى ما وراء حدود فلسطي التاريخية. وفضلً على ذلك ، ل يكن اختزال إنهاء الستعمار ، ل أخلقيًا ول عمليًا ، في إزالة مجتمع

  الجهزةتفكيكالستوطني. بل إننا نعتقد أن الترغلب على منطق الرغالب والرغلوب في القوميات الثنية التنافسة يقتضي فهم إنهاء الستعمار على أنه 

واليديولوجية الستعمارية للصهيونية ، وإرساء العمليات السياسية والقضائية والقتصادية والكانية اللزمة لتحقيق العدالة الصلحية.

 يتطرق خطاب حق العودة الالي القائم على القوق إلى تعريف ما وصفه محمود درويش بأنه "شروط موضوعية غير موجودة." غير أن إصرار درويش على

 استشراف الستقبل بوصفه دولةً تضم "بشرًا عاديي" هو ما يبدو أكثر إثارةً للعاطفة اليوم. إن اعتماد رؤيةٍ بعيدة الدى ، على غرار ما اقترحه درويش ، من

 شأنه أن يتيح لنا استثمارَ طاقاتنا البداعية في التحركات والليات الهادفة إلى "العودة" إلى تلك الال ، بدلً من استثمارها في تصور سياسةٍ مستقبليةٍ

معقدةٍ تسعى إلى "حلٍ" واحدٍ بعيد النال.

  عامًا من التحركات64ليس من الضرورة البدءُ من نقطة الصفر ، فالتحدي يتمثل في صياغة روايةٍ متسقةٍ وتديدِ أُفقٍ سياسي واضح العالم بناءً على 

  لسلمان أبو ستة التي تؤكد إمكانية إعادة اللجئي الفلسطينيي جميعهم إلى ديارهم ، بدأتالعمال الشاملةالتواصلة من أجل العودة. وبالضافة إلى 

 البادرات) مؤخرًا ، على سبيل الثال ، في تنفيذ سلسلة من Zochrot (مركز ذاكرات ومركز بديلبعض الشاريع تتناول "ترتيبات" العودة. فقد شرع 

  الذي يضطلع به سكان كفر برعمفالنضال متعدد الوجوه للتفكير في تفاصل عودة الفلسطينيي. ول تتاج تلك البادرات إلى تأطيرها نظريًا. الشتركة
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  منذ عقود لستعادة أراضي آبائهمحِراك مباشر من أجل العودة إلى قراهم ، وعزية أهالي قرية العراقيب وإصرارهم على النخراط في إقرتوقرية 

 وأجدادهم ، هي سوابق للعودة على النطاق اللي والماعي. ومن المكن أيضًا – ل وبل من الضروري – استخل ص الدروس من حالت عودة اللجئي

وتعويضهم في أماكن أخرى من العالم.

 ومن حر ص الشبكة على إتاحة فضاءٍ لواصلة تطوير هذه القاربات ، أنشأت الشبكة فريق سياسات يُعنى بالعودة. وسيشارك في فريق السياسات هذا

 ناشطون ومفكرون فلسطينيون من داخل فلسطي التاريخية وخارجها ، ومشاركون بارزون آخرون يطرحون وجهات نظر نقديةٍ وبناءة. ويهدف فريق

 السياسات إلى الساهمة في إرساء إطار جديد للخطاب والعمل. وستكون مسألة إنهاء الستعمار الوضوع الوري الذي تدور حوله الوانب السياسية

 والكانية والجتماعية والقتصادية والرمزية لمارسة الق في العودة. ويُؤمَل أن تفز هذه النصة التاحة للجميع صياغةَ السياسات والتخطيطَ

 الستراتيجي بشأن العودة على نحو يقبل التطبيق من خلل تري سُبل العمل الددة التاحة للفلسطينيي لنيل حقوقهم في الوقت الاضر وبناء القدرة

على القيام بذلك مستقبلً.

http://bit.ly/RfRtrnهذه الوثيقة متوفرة باللرغة الجنليزية: 

  ، ويعمل في الوقت الاضر علىarenaofspeculation.org مهندسٌ معماري ومصمم بيئي يُقيم حالياً في بيروت. شارك في تأسيس أحمد باركلي

  - DAAR - Decolonizing Architecture Art Residency. عَمِلَ في السابق مع تمع   3awda  # ومبادرة Visualizing Palestineمشروع 

 " الذي يتحرى النماذج العمارية اللئمة لعودة اللجئي الفلسطينيي. ويركز أحمد في بحثه على الطاقاتLaboratory of Returnsعلى مشروع "

 في سياق النضال الفلسطيني.للمقاومة الكانيةالكامنة في الهندسة العمارية والتخطيط كأداتي 

  ناشطة ومهندسة معمارية ومتخصصة في انعكاسات التخطيط الضري على سكان الضر. تعمل حاليًا في الركز العربي للبحاث ودراسةدينا قدومي

 السياسات في الدوحة. وتنصب اهتماماتها البحثية في القام الول على طُرق تفاعل الركات الجتماعية مع الفضاء الضري وكيف تخلق تلك التفاعلت

 ، وهي من العضاء الؤسسي لنظمة عدالة-  3awda  # وarenaofspeculation.orgآفاقًا جديدة لتكوين الواطنة. تعمل دينا أيضًا محررةً في موقع 

نيويورك.
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 "شبكة السياسات الفلسطينية" شبكة مستقلة غير حزبية وغير ربحية ، مهمتها نشر وتعزيز ثقافة النقاش العام حول القوق النسانية للفلسطينيي وحقهم

 في تقرير الصير ، وذلك ضمن إطار القانون الدولي وحقوق النسان. يلتزم العضاء والللون السياسيون في الشبكة الناقشة الدية للقضايا

 الطروحة.يكن اعادة نشر وتوزيع هذه اللخصات السياسية شرط ان يتم الشارة بوضوح الى "الشبكة" ، "شبكة السياسات الفلسطينية" ، كمصدر اساسي

لتلك الواد.

www.al-shabaka.orgلزيد من العلومات عن "الشبكة" ، زوروا الوقع اللكتروني التالي: 

contact@al-shabaka.orgاو اتصلوا بنا على البريد اللكتروني التالي :
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