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مستقبل مختلف :حني يتخيل الفلسطينيون

كتبته يارا هواري

ُغس ُل أدمغتنا لتصديقها ...تذكَّروا أن وجود عامل آخر ليس ممك ًنا وحسب ،بل هو يف طريقه للتحقق”.
“علينا أن نحيك حكايات مختلفة عن تلك التي ت َ
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1

ملحة عامة
يف ظل عملية املحو املستمرة ،وجد الفلسطينيون أنفسهم يف مواجهة إنكار ملاضيهم
ومستقبلهم .وهم عالقون يف حارض رسمدي تُحدِّد فيه القو ُة االستعامرية االستيطانية،
إرسائيل ،حدوده الزمانية واملكانية .يُسمي الفلسطينيون غالباً هذه الحالة “النكب َة
املستمرة” التي ال يتوقف فيها التهجري والطرد والتدمري ،ويستعيص عىل الفلسطينيني
ينصب ه ُّمهم عىل تدبري أمور معيشتهم يف هذا الحارض
التفكري يف املستقبل ،حيث
ُّ
املتدهور باستمرار ،وال سيام داخل فلسطني.
يتناول هذا التعقيب االستعامر وتخيل مستقبل مغاير ،ويتتبع التصورات املستقبلية
التي تنطوي عىل قمع الفلسطينيني .ويختم بطرح أمثلة ت ُبني أن مخيلة الفلسطينيني،
بالرغم من إخضاعهم وقهرهم ،ال تزال نشطة ،ويدعو إىل بناء مستقبل عىل رؤى
الفلسطينيني الجمعية.

www.Al-Shabaka.org

االستعامر وتصورات الواقع
كتب فرانز فانون أن االستعامر الفرنيس يف الجزائر “استند دامئاً عىل االفرتاض بأنه باقٍ
لألبد” وأن “املنشآت التي ش ّيدها ،كاملوانئ البحرية والجوية ،وحظر اللغة العربية”
جميعها أعطت انطبا ًعا باستحالة تفكك االستعامر .يف الواقع ،إن “كل مظهر من
عب عن تجذ ٍر مستمر يف الزمان ويف مستقبل الجزائر،
مظاهر الوجود الفرنيس كان يُ ِّ
وكان دامئاً رمزا ً لالضطهاد األبدي.
وعىل نحو مشابه ،يُ ِ
حدث النظام اإلرسائييل “وقائع عىل األرض” مبواصلة تشييد
املستوطنات يف الضفة الغربية ،ومصادرة األرايض يف الجهة األخرى من الخط األخرض،
وتغيري الحدود بشكل دائم ملا هو مقبول كأرض إرسائيلية لصالح النظام االستعامري
االستيطاين.
وهكذا تسعى املشاريع االستعامرية االستيطانية إىل التحكم يف تصورات الواقع لفرض
حال ٍة ركود دامئة أو تطبيع عىل الشعوب األصلية واملستَع َمرة .فيصري تخيل مستقبل
عمل متمردًا وراديكالياً ،وصعبًا بامتياز.
مغاير لهذه الحالة ً
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توضَّ ح الباحثة واملفكرة وازياتاوين يف كتاباتها عن االستعامر االستيطاين يف جزيرة
السلحفاة (أي الواليات املتحدة وكندا) بأن من الصعب تخيل الحياة خارج
إطار االستعامر يف سياقِ “آخ ِر قو ٍة عظمى عىل وجه األرض ”.ومن الصعب عىل
مستقبل ال تكون فيه النكبة املستمرة سم ًة يف حياتهم
ً
الفلسطينيني أن يتخيلوا
اليومية .فكثريون منهم ،عىل سبيل املثال ،يستصعبون تخيل مستقبل تتحقق فيه
العودة وينال فيه الالجئون والفلسطينيون جمي ًعا حقوقَهم الكامل َة يف موطنهم
التاريخي .وتدعو وازياتاوين الشعوب األصلية لتفكر فيام وراء الحدود الزمانية
واملكانية:

“تسعى املشاريع االستعامرية
واالستعامرية االستيطانية إىل التحكم يف
تصورات الواقع لفرض حال ٍة دامئة من
الوجود الظاهري أو الركود املط َّبع عىل
الشعوب األصلية واملستَع َمرة”.
كشعوب أصليةِ ،شدة الوضع العاملي ،وأن ندرك
إن من الرضورة مبكان أن نعي،
ٍ
مغالطة عدم َم َنعة الحضارة الصناعية ،وأن نرش َع يف تخيل مستقبل ما بعد
اإلمرباطورية وما بعد الدول القومية االستعامرية التي أبقتنا يف حالة خضوع.
ٌ
وشكل
ٌ
“مجال منظم من املامرسات االجتامعية،
يصف آرجون أبادوراي التخيل بأنه
وض ٌب من التفاوض بني مواقع الفاعلني (األفراد) ،ومجاالت من
من أشكال العملَ ...
اإلمكانية متعارف عليها عاملياً” .أي أن التخيُّل ،بعبارة أخرى ،هو مزيج من التصورات
الفردية والجامعية لِام هو ممكن .وهذا هو العنرص الجمعي الذي مييز التخيل عن
الخيال .ويبني أبادوراي هذا التمييز:
فصل الفكر عن العمل والفعل ،وت َِس ُمها أيضاً صبغ ٌة
تحمل فكرة الخيال بالرضورة َ
خاصة وفردية .أ ّما التخيل فيتسم بحس إسقاطي ...وبوسعه حني يكون َجمعيًا
والتخيل يف أشكاله الجمعية إمنا يستحدث أفكار
ُ
أن يكون الباعث عىل العمل.
1. Arundhati Roy, War Talk (Cambridge, MA: South End Press, 2003), 127.
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الحي واألمة ،واالقتصادات األخالقية والحكم الجائر ،واألجور األعىل وفرص العمل
األجنبية .لقد بات التخيل اليوم أرضية انطالق للعمل ،وليس مهربًا فقط.
يَخرج التخيل ،وفقًا لهذا التفريق ،من إطار الفكرة املجردة إىل إطار املمكن والعمل
(املختلف) .وتجدر اإلشارة إىل أن تخيل مرحلة ما بعد اإلمرباطورية ال يعني العودة إىل
املايض السابق أو العودة ،يف حالة فلسطني ،إىل ما قبل العام  ،1948وإمنا هو عملية
تتحرى ُسبل تفكيك االستعامر واالضطهاد ،وسبل إعادة البناء بعد التفكيك .وهذا هو
مرشوع إنهاء االستعامر الذي ال بد أن يقرتن مبرشوع مقاومة االستعامر الذي يواجه
النظام االستعامري ويتحداه.

املستقبل برؤى قمعية
ال تتصف جميع التعبريات عن املستقبل بأنها تخيل مختلف أو ُمفكك لالستعامر.
فلطاملا نوقشت التصورات إزاء مستقبل الفلسطينيني دون مساهمة من الفلسطينيني
أصل بفكرة الدولة
أنفسهم أو ضمن أُطر عمل أجنبية محدودة ،ارتبطت العديد منها ً
القومية .ويف الوقت الحارض ،مثة العديد من األفكار والتخيالت السياسية الرائجة
حول املستقبل تجعل من احتواء الفلسطينيني األصليني وأمن الدولة االستيطانية ه َّمها
الرئييس.
إن تأطري إرسائيل/فلسطني عىل أنهام مجموعتني قوميتني متناحرتني وليس كمرشوع
يصب يف صالح فكرة إقامة “دولتني وفقًا لحدود  ”1967باعتباره
استعامري استيطاين ُّ
الفكرة األنسب واألجدى ملستقبل اإلرسائيليني والفلسطينيني .وقد ترسخت فكرة حل
الدولتني أكرث حني قبلتها القيادة الفلسطينية ضم ًنا يف خطة النقاط العرش ملنظمة
التحرير الفلسطينية الصادرة يف  ،1974قبل أن تنادي بها رسم ًيا يف أوائل عقد
التسعينات من خالل اتفاقات أوسلو التي وضعت جدوالً زمنيًا مفرتضً ا إلقامة الدولة
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الفلسطينية.
لقد تح َّول خطاب املنظمة وسياساتها بفعل أوسلو من التحرير ومقاومة االستعامر إىل
بناء الدولة يف الضفة الغربية وقطاع غزة .وتس َّبب هذا التحول يف تغيري املجتمع املدين
الفلسطيني الذي أصبح معتمدًا إىل حد كبري عىل رعاية الجهات املانحة الخارجية.
وهذا التغري الحاصل يف بُنية التمثيل السيايس واملجتمع املدين ألز َم التخيل الجمعي
الفلسطيني بأجندة سياسية محددة .ويف هذا الصدد ،يطرح سلامنكا وآخرون أسئل ًة
بالغية مهمة حول هذا التغيري:
متى أصبح الكفاح املستمر من أجل األرض والعودة يُص َّنف كحالة “خارجة من
النزاع”؟ ومتى أصبحت إرسائيل مجتم ًعا “صهيونيًا سابقًا”؟ ومتى أصبح السكان
الفلسطينيون األصليون يف الجليل (عىل سبيل املثال) “أقلي ًة إثنية”؟ ومتى أصبح
تأسيس السلطة الفلسطينية وما أعقبه من تعزيز االحتياطيات الفلسطينية يرقى
إىل منزلة “بناء الدولة”؟
بات التأطري السيايس للكفاح املقاوم لالستعامر منا ِقضً ا لغايته مع تحول الرتكيز من
التحرير الجمعي إىل الرتكيز عىل النجاحات الفردية ،وال سيام املكاسب الرأساملية.
إضاف ًة إىل أن اختزال فلسطني والفلسطينيني يف الضفة الغربية وقطاع غزة يُه ِّمش
الفلسطينيني الالجئني واملشتتني واملواطنني يف إرسائيل وكأنهم قضايا ثانوية أو غري ذات
أهمية .فتستثني تخيالت املستقبل ضمن هذا اإلطار غالبي َة الشعب الفلسطيني ،بل
وتعتمد عىل رشوط الكيان االستعامري االستيطاين وأبديته املتخيَّلة .وهذه الدميومة
الزائفة قاس ٌم مشرتك بني املشاريع االستعامرية واالستعامرية االستيطانية كافة ،وتضع
املستقبل ضمن حدود استعامرية.
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يستند هذا املستقبل إىل ُحجج أبرزها إمكانية تحققه ،التي يقررها املرتبعون يف
مواقع السلطة من خالل ما يرونه ممك ًنا ومنطقيًا وعمليًا .فعىل سبيل املثال ،يُقال
دامئًا للفلسطينيني بأن حل الدولتني هو الخيار الوحيد املمكن ،ويجب عليهم بالتايل
أن يتنازلوا عن حقوق معينة مثل حق العودة .بل إن العنف املعريف املامرس عىل
الفلسطينيني شائ ٌع يف األوساط األكادميية واإلعالمية والسياسية إلجبارهم عىل قبول
“حقائق” معينة تنفي الرشعية عن مطالباتهم وحقوقهم.
يُعارض ريتشارد فولك يف كتاباته عن مستقبل الفلسطينيني ُحجة إمكانية تحقق
املستقبل يف حالة حل الدولتني ،ويرى إن هذه الحجة تنطوي عىل نهايات مسدودة:
 ...إن أُفق اإلمكانية تحرص خيارات الفلسطينيني يف خيارين :إ ّما املوافقة عىل جولة
أخرى من املفاوضات مؤكدة الفشل وإ ّما رفض املفاوضات وتحمل مسؤولية عرقلة
جهود السالم.
يدافع فولك عن تحرير التخيل األخالقي والسيايس من خالل االعرتاف بـ “مقتضيات
السالم العادل الذي يضمن الكرامة ،فإ ْن فعلنا ذلك رأينا ما وراء أُفق الرغبة ”.غري أن
سهل ،وال سيام حني تكون قد ترسخت يف قاموس
التحرر من حدود اإلمكانية ليس ً
الفلسطينيني وحياتهم اليومية.

التخيل املغاير عند الفلسطينيني
بالرغم مام سبق ،يحاول أفرا ٌد ومجموعات صغرية من فئات املجتمع الفلسطيني
مستقبل بطُرق مغايرة ومختلفة .وليس مستغربًا أن الكثري من
ً
املختلفة أن يتخيلوا
عم إذا
النظر
بغض
العودة،
يف
الفلسطينيني
الالجئني
حق
حول
تلك التخيالت ترتكز
َّ
كانوا هم َمن لجأوا يف األصل.

“العديد من األفكار والتخيالت السياسية
الرائجة حول املستقبل تجعل من احتواء
الفلسطينيني األصليني وأمن الدولة
االستيطانية ه َّمها الرئييس”.
يُع ُّد سلامن أبو ستة أحد كبار الباحثني الفلسطينيني يف هذا املجال حيث يُبني يف عمله
الخرائطي إمكاني َة العودة من خالل مقاربة مكانية ودميغرافية .يوضح أبو ستة ،من
خالل تقييمه لألرض والسكان ،أن هنالك أرضً ا تكفي جميع الالجئني العائدين باإلضافة
إىل املواطنني اإلرسائيليني .ويجعل العودة عملي ًة متوالية مكونة من سبع مراحل مبني ًة
عىل التوزيع املناطقي وخطة بناء املساكن .فهو يتناول مفهوم العودة ضمن خطة
عمل ملموسة ،وليس بالقول فقط كباقي الفلسطينيني .ومع أن الكثريين قد ال يتفقون
مع العملية التي يطرحها ،إال أن مبادرته تُؤكد وجود طرق ميكن من خاللها تفعيل
حق العودة.
جمعي ُة دار للتخطيط املعامري والفني هي مرشوع آخر يتطلع إىل املستقبل من مقره
يف بيت ساحور ببيت لحم .وهذه الجمعية مثرة تعاون بني “أفراد محليني ودوليني وبني
مهندسني معامريني وفنانني ”،وتتناول إنهاء االستعامر يف الضفة الغربية وقطاع غزة من
منظور الهندسة املعامرية ،بتخيل تفكيك املستوطنات وإعادة األرض للفلسطينيني.

 .2ال بد من اإلشارة إىل أن اتفاقات أوسلو مل تأت من فراغ ،بل إن انهيار االتحاد السوفييتي وتعرض منظمة التحرير الفلسطينية لعزلة متزايدة من األنظمة العربية وخروجها من لبنان إىل تونس ساهمت يف التمهيد لهذا التغري الهائل يف الخطاب واالسرتاتيجية.
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يركز الباحثون يف هذا املرشوع أيضً ا عىل عودة الالجئني ،ويقولون إن “العودة وإنهاء
االستعامر مفهومان مرتابطان  -فال ميكننا التفكري يف العودة دون إنهاء االستعامر،
متا ًما كام ال ميكننا التفكري يف إنهاء االستعامر دون العودة ”.تهدف الجمعية إىل إدماج
الهندسة املعامرية يف املخيلة الثقافية الجمعية للمستقبل .ومع أن جهود التخطيط
املعامري الرامي إىل إنهاء االستعامر محصورة داخل حدود  - 1967وتحديدًا الضفة
الغربية وقطاع غزة  -لغايات حرص الرتكيز ،فإنها من الناحية األيديولوجية غري
محصورة بالحدود الجغرافية “لألرض الفلسطينية املحتلة ”،وإمنا تتناول فلسطني
بكليتها التاريخية.

“تطرح تخيالت الفلسطينيني املختلفة
للمستقبل رواي ًة مضادة ،ميكن أن ترقى
عند اجتامعها إىل منزلة خريطة طريق
للتحرير”.
ت ُشارك أيضً ا مجموعات مختلفة من الشباب الفلسطينيني املنحدرين من نسل
امل ُه َّجرين من األرض الفلسطينية املحتلة عام  1948يف تخيل قراهم املدمرةُ .يثِّل
امل ُه َّجرون ثلثَ الفلسطينيني املواطنني يف إرسائيل ،ويقطن الكثري منهم بالقرب من
قراهم التي ُه ِّج َر منها أجدادهم وآباؤهم يف  ،1948حيث متنعهم الدولة اإلرسائيلية
من العودة إىل أرض أسالفهم مبوجب آليات قانونية متنوعة ،كاألوامر العسكرية.
وعىل سبيل املثال ،ت ُحافظ بعض املجموعات عىل وجود مادي يف مواقع قراها املدمرة
بنصب الخيام وإقامة السقائف ،كام يف حدث يف إقرث وكفر برعم .غري أن السلطات
اإلرسائيل ال تنفك تُزيل هذا الوجود املادي باعتباره “غري قانوين” خشية من ان
يخلق تحرك الناشطون سابق ًة لغريهم من الفلسطينيني امل ُه َّجرين .وهناك ناشطون
مه َّجرون آخرون قاموا بإعادة بناء قراهم باستخدام النامذج امل ُصغَّرة وبرامج املحاكاة
الحاسوبية ،وأخذوا يف الحسبان عودتهم وعودة أقاربهم الذين فروا إىل بلدان مجاورة
يف  ،1948مسرتشدين مبفهوم أبو ستة حول إعداد خطة عمل للعودة.
وهذه ليست سوى بضعة أمثلة تجسد تخيالت للمستقبل ،تعرض رواية مضادة،
وميكن أن ترقى عند اجتامعها إىل منزلة خريطة طريق للتحرير .غري أن العديد من
هذه املشاريع واملبادرات غري مرتابط أو متواصل ،ويُعزى أحد األسباب وراء ذلك إىل
التشتت الجغرايف واالجتامعي والسيايس الذي يعيشه الشعب الفلسطيني والذي يعوق
قدرتهم عىل التوصل إىل إجامع سيايس بشأن التحرير .ولهذا فإن النضال ال يقترص عىل
التخيل وإمنا عىل التخيل بطريقة جامعية.
كتب غاري يونغي يف مقالته األخرية لصحيفة الجارديان“ :تخ َّيل عامل ًا تنجح وتزدهر
فيه ،عامل ًا ال قرائن عىل وجوده .ثم قاتل ألجله ”.واليوم ،حني ال تزال تصورات املستقبل
ت ُرسم للفلسطينيني بالنيابة عنهم  -كالتصور األخري الذي وضعته إدارة ترامب  -ال بد
من النضال من أجل مستقبلٍ مبني عىل تخيالت الفلسطينيني الجمعية.
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يارا هواري هي الزميلة السياساتية األقدم للشبكة يف فلسطني .نالت درجة
الدكتوراه يف سياسة الرشق األوسط من جامعة إكسرت ،حيث د َّرست مساقات
مختلفة لطالب مرحلة البكالوريوس ،وال تزال زميلة بحثية فخرية يف الجامعة.
يُركز عملها األكادميي عىل دراسات السكان األصليني والتاريخ الشفوي ،وهي
ُمعلِّقة سياسية تكتب لوسائل إعالمية عديدة مثل ذي جارديان وفورين بولييس
والجزيرة اإلنجليزية.

«شبكة السياسات الفلسطينية» شبكة مستقلة غري حزبية وغري ربحية،
مهمتها نرش وتعزيز ثقافة النقاش العام حول الحقوق االنسانية
للفلسطينيني وحقهم يف تقرير املصري ،وذلك ضمن إطار القانون الدويل
وحقوق اإلنسان .يلتزم األعضاء واملحللون السياسيون يف الشبكة املناقشة
الجدية للقضايا املطروحة.ميكن اعادة نرش وتوزيع هذه امللخصات
السياسية رشط ان يتم االشارة بوضوح اىل «الشبكة»« ،شبكة السياسات
الفلسطينية» ،كمصدر اسايس لتلك املواد.
ملزيد من املعلومات عن «الشبكة» ،زوروا املوقع االلكرتوين التايلwww. :
 al-shabaka.orgاو اتصلوا بنا عىل الربيد االلكرتوين التايلcontact@ :
 al-shabaka.orgاألراء الفردية ألعضاء الشبكة ال تعرب بالرضورة عن رأي
املنظمة ككل.
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